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 5112أهى األحذاد فٍ عاو  .1

 رطانت ين نائب رئُض فزَق االيخزال انخعاقذٌ 
بالنسبة لفرٌقنا. ببساطة،  5102" هو أحسن وصؾ للسنة التقوٌمٌة NNAII"اختبار وتحسٌن االمتثال التعاقدي فً 

 سنة حافلة أخرى المتثال التعاقدي مع اختبار قابلٌة توسع الفرٌق وقدرتنا على التطوٌر المستمر!  5102كانت 
 

أمٌن سجل جدٌد فً  011ما تم اعتماد حوالً الجدٌدة ك DLTgنطاًقا من نطاقات  878تم تفوٌض ما ٌقارب 
NNAII نطاق  344. وقد انتقل نطاق االمتثال التعاقدي منDLTgg  لٌبلػ ما  5103أمٌن سجل سنة  0301و
. وقد كان اختباراً لقابلٌة الفرٌق للتوسع حٌث 5102أمٌن سجل سنة  5011و  DLTggنطاق  0009ٌقارب 

 ة االستراتٌجٌة والتحلٌلٌة لقضاٌا االمتثال.واصلنا العمل من أجل تطوٌر المقارب
 

تحقق امتثال لمشؽلً السجالت المستقبلٌٌن، بما فً ذلك أولئك الذٌن  711وقد أنجز فرٌق االمتثال التعاقدي أكثر من 
تحقق امتثال ألمناء السجل  752أعلنوا عن ملكٌة مشتركة مع أمناء سجالت أو سجالت أخرى وأنجزوا حوالً 

دٌد العقود أو العقود الجدٌدة. وباإلضافة إلى المجهودات المتزاٌدة للمراقبة والشكاوى، فإن أثر التؽٌٌر قد مرتبطة بتج
 % مقارنة بالسنة الماضٌة. 51تم استشعاره أٌضاً من خالل تعقٌد القضاٌا. وقد ازداد عدد الشكاوى بنسبة 

 
% عبر أمناء السجالت والسجالت الذٌن خضعوا 95لػ وقد تم إتمام برنامج التدقٌق لثالث سنوات مع معدل امتثال ب

 كما تم إتمام جولة أخرى التفاقٌة السجل الجدٌدة.  RAA 5104وقد تم إطالق مجهود تدقٌق جدٌد من أجل  للتدقٌق.
 

  

                                                 
تم توفٌر هذا التحدٌث ألؼراض المعلومات فقط. الرجاء عدم االعتماد على المعلومات الواردة فً هذا التحدٌث فً وضع  0

 استنتاجات أو اتخاذ قرارات تتعلق باألعمال.

 

 5102التقرٌر السنوي لعام 

 شزكت اإلنخزنج نألطًاء واألرقاو انًخصصت
 5112انخقزَز انظنىٌ نعاو  -االيخزال انخعاقذٌ 

http://www.icann.org/en/resources/compliance 
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 ICANN.orgوقد واصل الفرٌق تطوٌر وتنمٌة الشفافٌة والمساءلة. مثالً، فقد تم تحدٌث صفحة التدقٌق على موقع 
كما تمت عولمته من خالل توفٌر دلٌل خطة برنامج التدقٌق لتتضمن معلومات جدٌدة مثل نماذج التواصل و

تحسٌنات عملٌة وتقرٌر الشكوى بناء على ردود  المعلومات بثمان لؽات مختلفة. وقد تم إتمام أنشطة أخرى مثل:
 ر الوعً والمعرفة بالماتثال التعاقدي.المجتمع؛ وزٌادة التوعٌة لألطراؾ المتعاقدة؛ وحملة إعالمٌة لتطوٌ

 
قم رجاء بزٌارة صفحة االمتثال التعاقدي على الرابط 

en-25-02-2012-https://www.icann.org/resources/pages/compliance  ونظام إدارة ملفات
ICANN على الرابط https://features.icann.org/plan .لمعرفة المزٌد حول هذه األنشطة 

 
لقد هبت رٌاح التؽٌٌر ومع التؽٌٌر تأتً الكثٌر من الفرص ومن الدروس المستفادة. أنا والفرٌق ملتزمون برؤٌتنا 

 التً تنص على "أن نكون موفر خدمة امتثال تعاقدي موثوق" مع مواجهة الفرص أمامنا. 
 

 مع خالص الشكر، 
 ماجً سٌراد

 
 رطانت ين انًذَز انخنفُذٌ ناليخزال انخعاقذٌ

إلضافة إلى عمل الفرٌق على مراقبة وتدقٌق االمتثال، وعلى تحسٌن قابلٌة توسعنا وتحسٌن مقاربتنا االستراتٌجٌة با
والتحلٌلٌة لقضاٌا االمتثال، فقد قام فرٌق االمتثال التعاقدي بتسهٌل الحوار مع األطراؾ المتعاقدة واآلخرٌن فً 

فً تسهٌل حلول  ICANNبخصوص تفسٌر وإنفاذ عقودنا وكذلك الدور الذي ٌمكن أن تلعبه  ICANNمجتمع 
  .ICANNتطوعٌة لمواجهة المشاكل التً هً خارج نطاق مسؤولٌات واختصاص 

 
لمناقشة الدور الذي لعبته الحلول التطوعٌة فً الصناعات األخرى لمواجهة قضاٌا  ICANN 54لقد عقدنا لجنة فً 

العتبار كٌؾ ٌمكن أن تخدم هذه األنشطة كنموذج للحلول التطوعٌة فً  ICANNٌع أعضاء مجتمع صعبة ولتشج
ال تستطٌع أن تكون حالً لمشاكل التجاوزات واألنشطة الؽٌر  ICANNنحن ندرك أن  صناعة أسماء النطاقات.

 قانونٌة لكن ٌمكننا أن نلعب دوراً فً الشراكة مع اآلخرٌن فً منظومة اإلنترنت.
 
نحن دائماً ملتزمون بالشفافٌة والمساءلة، ونتطلع لمواصلة العمل لكسب ثقة مجتمع أصحاب المصلحة المتعددٌن فً و

ICANN. 
 

 مع خالص الشكر،
 أالن آر. جروجان

 
 
 

  

https://www.icann.org/resources/pages/compliance-2012-02-25-en
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 نظزة يانُت عايت
قد تم و .5100ملٌون دوالر أمرٌكً فً العام المالً  3٫0% إلى 50٫7زادت مٌزانٌة االمتثال التعاقدي بنسبة 

 تخصٌص األموال لتعٌٌن فرٌق عمل جدٌد وإجراء عملٌات تدقٌق لالمتثال التعاقدي والمصروفات العامة الزائدة.
، زاد الدعم المقدم من أقسام الخدمات ICANNونتٌجة لفرٌق العمل الذي ٌتمتع بالقوة باإلضافة إلى البنٌة التحتٌة فً 

 أمرٌكً.ملٌون دوالر  5٫3% إلى 0المشتركة بنسبة 
 

دوالر أيزَكٍ 
 باِالف

 يُشانُت
انعاو انًانٍ 

5112 

انعاو انًانٍ 
5112 
 فعهٍ

   انخعهُقاث سَادة/ )انخفاض(
انعاو انًانٍ 

5112 
 فعهٍ

مٌزانٌة إدارة 
 االمتثال التعاقدي

 دوالر 3042 
 أمرٌكً

4819 
دوالر 
  أمرٌكً

850 
دوالر 
 أمرٌكً

50٫7
% 

االمتثال التعاقدي تؽطً األشخاص تكالٌؾ التشؽٌل الخاصة بإدارة 
حدوث زٌادة  والسفرٌات واالجتماعات والخدمات المهنٌة واإلدارة.

بسبب تعٌٌن موظفٌن إضافٌٌن بنظام الدوام الكامل والسفرٌات 
 ومشروعات تطوٌر األنظمة.

  
دوالر  4003

 أمرٌكً

 الموارد المشاركة
دوالر  5341

 أمرٌكً

5300 
دوالر 
 أمرٌكً

03 
دوالر 
 أمرٌكً

1٫0
% 

الدعم من اإلدارات األخرى: تقنٌة المعلومات، والدعم اللوجٌستً 
  لالجتماعات، والتموٌل، والموارد البشرٌة، واإلدارة، إلخ.

  
دوالر  5008

 أمرٌكً

انزؤَت انىظُفُت 
انكايهت ألنشطت 
 انخىافق انخعاقذٌ

دوالر  4122
 أيزَكٍ

2552 
دوالر 
 أيزَكٍ

021 
دوالر 
 أيزَكٍ

1332
% 

    
دوالر  2505

 أيزَكٍ

 
، ٌرجى االنتقال إلى: ICANNلـ  5100للحصول على مزٌد من المعلومات فٌما ٌخص السنة المالٌة 

http://www.icann.org/en/about/financials . 
 
 

 ICANNاجخًاعاث وجهىد انخىعُت فٍ 
. عقد 5102فً  23، وكذلك رقم 24، ورقم 25العامة رقم  ICANNوقد حضر فرٌق االمتثال التعاقدي اجتماعات 

الفرٌق الجلسات العادٌة الثالث، وانضم لفرق أخرى ألصحاب المصلحة، كما عقد اجتماعات مباشرة مع أمناء 
 السجالت ومشؽلً السجالت كما شارك فً الكثٌر من الجلسات والمناقشات. 

 
سة تحدٌث برنامج االمتثال التعاقدي المنعقدة فً أٌام األربعاء، وجلسة وللتذكٌر، فإن الجلسات العادٌة الثالث هً جل

توعٌة أمناء السجالت وجلسة توعٌة السجالت المنعقدتٌن أٌام الخمٌس. وتجمع الجلسة األولى مختلؾ أعضاء مجتمع 
ICANN  بٌن بعضهم للمشاركة فً التحدٌثات ومعالجة أٌة قضاٌا أو مخاوؾ مباشرًة مع فرٌق االمتثال واألهم

 البعض. وتركز الجلستان "المؽلقتان" فً الخمٌس على الدروس المستفادة منذ آخر اجتماع عام.
 

فً سبتمبر وفً الكثٌر من جهود التوعٌة بالتعاون مع الفرٌق العالمً  GDDوقد شارك الفرٌق أٌضاً فً قمة 
  (.GDD( وقسم النطاقات الدولٌة )GSEإلشراك أصحاب المصلحة )

 
: 5102الرجوع إلى هذا صفحتنا للتوعٌة لمعرفة المزٌد عن الجلسات المنعقدة فً ٌرجى 

https://www.icann.org/resources/compliance/outreach  
 
 

  حعّهى االنخشاو انخعاقذٌ عهً اإلنخزنج
مبادرة لتحسٌن المعرفة باالمتثال التعاقدي. وقد تضمنت المبادرة مخرجٌن.  ICANN، أطلقت 5102فً عام 

المخرج األول هو مقطع فٌدٌو حول "التعّرؾ على االلتزام التعاقدي" والذي ٌفسر الطرٌقة التً ٌمكن من خاللها أن 
ا المخرج الثانً، فهو مبٌان فً حل مشكالت تسجٌل أسماء النطاقات. أم ICANNتساعد إدارة االلتزام التعاقدي فً 

حول "ماهٌة شكاوى االلتزام التعاقدي" والذي ٌوضح نطاق الشكاوى والجهات الفاعلة الرئٌسٌة. مقطع الفٌدٌو 
 والمبٌان متوفران بثمان لؽات: العربٌة والصٌنٌة واإلنجلٌزٌة والفرنسٌة والٌابانٌة والكورٌة والروسٌة واألسبانٌة.

 

http://www.icann.org/en/about/financials
http://www.icann.org/en/about/financials
https://www.icann.org/resources/compliance/outreach
https://www.icann.org/resources/compliance/outreach
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حملة خالل أكتوبر ودٌسمبر تستهدؾ  ICANNذه المبادرة، أطلق فرٌق التواصل فً ومن أجل رفع الوعً به
الجمهور حسب اللؽات، والدول، وأصحاب أسماء النطاقات. المرحلة األولى، حملة عبر مواقع التواصل االجتماعً، 

ب . وركزت المرحلة الثانٌة على جلFacebookو  YouTubeركزت على جلب مشاهدات من خالل مواقع 
 زٌارات للصفحة اإللكترونٌة لالمتثال التعاقدي.

 
 فٌما ٌلً ملخص لنتائج حملة حزمة فٌدٌو االمتثال التعاقدي:

  ؛000000العدد اإلجمالً للمشاهدات هو 

  ثانً أكثر فٌدٌو من حٌث المشاهدات فً تارٌخICANN  عبر جمٌع المنصات )ٌتضمن هذا جمٌع اللؽات
 الثمانٌة(.

 
برجاء زٌارة صفحة االلتزام التعاقدي على الوٌب لرؤٌتهم: 

en-25-02-2012-https://www.icann.org/resources/pages/compliance  
 

 ححظُناث ويبادراث أخزي
اقدي عدداً من تحسٌنات العملٌات، والتواصل واألنظمة بناء على ردود المجتمع ، نفذ فرٌق االمتثال التع5102خالل 

 ومقترحات طاقم العمل للتحسٌنات المتواصلة. ٌمكن إٌجاد القائمة فً الملحق أ أسفله. 
 

وقد تم أٌضاً تطوٌر لوحة المعلومات الشهرٌة لكً تشمل تقدٌم التقارٌر حول عدد الشكاوى التً تم إؼالقها عند 
االستالم ولم تتطلب استعالًما أوالً أو إرسال إشعار إلى أمٌن سجل أو مشؽل سجل. على سبٌل المثال، فً سنة 

شكوى لم  51544بٌن هذا العدد من  ICANN؛ وأؼلقت ICANNشكوى فً  38010، حصل إجمالً 5102
تتطلب استعالًما أوالً أو إرسال إشعار إلى أمٌن السجل. وٌمكن إؼالق أي شكوى قبل إرسال االستعالم أو اإلشعار 
األول إلى الطرؾ المتعاقد ألنه، على سبٌل المثال ال الحصر، إما أن تكون الشكاوى ؼٌر صحٌحة، أو تقرر بأن 

 لك المشكلة بالفعل. الطرؾ المتعاقد قد عالج ت
 

أٌضاً مقاٌٌس خصوصاً من أجل تتبع الشكاوى ؼٌر الصالحة وإشعارات أو استعالمات االمتثال  ICANNوقد نفذت 
التً لم ٌكن ٌجب تحوٌلها لألطراؾ المتعاقدة. هذه الشكاوى تسمى حالٌاً، على التوالً، "مؽلقة قبل أول 

 ." ICANNإشعار/استعالم" و "قضاٌا 
 

 ما ٌلً: ICANN 2015نت بعض قضاٌا وقد تضم

 إشعارات مكرة مرسلة عن طرٌق الخطإ 

 معلومات محدثة مستلمة من المشتكٌن بعد إرسال أول إشعارات/استعالمات 

  معلومات محدثة مستلمة من مورديICANN بعد إرسال أول إشعارات/استعالمات 

 ى االمتثال التعاقدي بعد إرسال أول معلومات محدثة مستلمة من طرؾ متعاقد لم ٌتم مسبقاً إطالعه عل
 إشعارات/استعالمات.

  
 .5102" تم إؼالقها فً ICANNبطاقة مع رمز مقرر "قضٌة  20كانت هناك 

 
 . https://features.icann.org/complianceبرجاء زٌارة صفحة قٌاس وتقرٌر األداء على الرابط: 

 
 

  

https://www.icann.org/resources/pages/compliance-2012-02-25-en
https://www.icann.org/resources/pages/compliance-2012-02-25-en
https://features.icann.org/compliance
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 5112قُاص يظخىي األداء فٍ 
. تضع مقاٌٌس األداء 5103وفً بعض الرسوم هناك مقارنة مع أداء  5102الرسوم التالٌة عبارة عن ملخص ألداء 

للرد  ICANNو( وهو متوسط الوقت ألي طرؾ متعاقد TATفً االعتبار حجم الشكاوى، والوقت المقدر لإلكمال )
 على طلب وإؼالقه اعتباًرا من استالمه، ومعدل اإلؼالق، ومستوى رضا المستهلك ووظائؾ االمتثال األخرى. 

 على هذا الرابط ICANNبرجاء الرجوع إلى صفحة تقارٌر أداء االمتثال التعاقدي فً 
https://features.icann.org/compliance وهو ٌوفر معلومات للمجتمع حول أنشطة االمتثال من خالل .
 شهراً.  04تقارٌر معلومات وتقارٌر شهرٌة لفترة متجددة من 

 

 

https://features.icann.org/compliance
https://features.icann.org/compliance
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 الرجوع إلى األعلى

_top\ICANN [21485] Combined DTP  QC request\VERSO\E:5.  يهخص االيخزال
 5112قذٌ نهًظجم فٍ عاو انخعا

ثانً سنة كاملة من إنفاذ ومراقبة االمتثال مع اتفاقٌة اعتماد أمناء  5102فٌما ٌخص امتثال أمناء السجالت، كانت 
، والتً تضمنت الكثٌر من التوعٌة مع أمناء السجالت وأعضاء 5103. على عكس 5104( لسنة RAAالسجالت )

، قدم فرٌق االمتثال 5102المجتمع بشأن المجاالت الجدٌدة لالمتثال، وتدرٌب الموظفٌن، وتحدٌثات النظام، ففً سنة 
 . WHOISمتطلبات عدم دقة  التعاقدي تركٌزاً أكبر على بعض المجاالت، بما فً ذلك التجاوزات وتؽٌٌرات

 
(. ARSأو ) WHOIS، شارك فرٌق االمتثال التعاقدي فً العدٌد من مبادرات نظام اإلبالغ عن دقة 5102فً 
بمرور الوقت  WHOISعبارة عن إطار عمل من أجل إجراء تقٌٌم قابل للتكرار لدقة  ARS WHOISنظام 

، وتوفٌر الردود WHOIS ARSمنت المبادرات إتمام تجربة وقد تضباإلضافة إلى اإلبالغ بشكل عام عن النتائج. 
. وقد تعاون فرٌق االمتثال عن كثب مع هذا الفرٌق لتطوٌر معاٌٌر WHOIS ARSوالدروس المستفادة لفرٌق 

. وقد تم تحدٌث نظام عملٌات ICANNوعملٌات  RAAلضمان التوافق مع  5والمرحلة  0االختبار للمرحلة 
من أجل استٌعاب تدفق شكاوى من  WHOISقدي لتحسٌن عملٌات الموارد لشكاوى عدم دقة شكاوى االمتثال التعا

WHOIS ARS  لتحسٌن األداء العام. وقد عالج الفرٌق شكاوىWHOIS ARS  وفق موضوعٌن، عدم دقة
WHOIS  وشكلWHOIS وللحصول على معلومات إضافٌة بشأن .WHOIS ARS برجاء االطالع على ،

على هذا الرابط  5المرحلة ٌمكن إٌجاد مسودة . : دقة البناء اللؽويWHOIS ARSتقرٌر المرحلة األولى من 
en-23-12-2015-https://www.icann.org/news/announcement. 
 

  

file:///E:/VERSO/ICANN%20%5b21485%5d%20Combined%20DTP%20%20QC%20request/_top
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https://www.icann.org/news/announcement-2015-12-23-en
https://www.icann.org/news/announcement-2015-12-23-en
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. وتراجع WHOIS(مراجعة جودة QR، استمر فرٌق االلتزام التعاقدي فً القٌام بجهود مراقبة )5102فً سنة 
WHOIS QR  شكاوى عدم دقةWHOIS  المؽلقة مسبقاً من أجل ضمان االمتثال المستمر مع االلتزامات
 45خالل الفترة من ٌناٌر إلى ٌونٌو من ضمنها  WHOIS QRمراجعة  0519، تم إجراء 5102 التعاقدٌة. فً

% مقارنة بمتابعة السنة السابقة مع أمناء 21احتاجت أن تتم إعادة إرسالها إلى أمٌن السجل؛ وهو انخفاض بمعدل 
 االمتثال. إشعار مخالفة ألمٌن سجل لعدم  5102خالل  WHOIS QRالسجالت. وقد نتج عن مجهود 

 
 ICANNانًشاركت فٍ عًهُت وظع طُاطت 

المتعلقة بأمناء السجالت  NNAIIوقد شارك فرٌق االمتثال التعاقدي بنشاط فً العدٌد من عملٌات وضع سٌاسة 
(، وفرٌق عمل قضاٌا اعتماد WAPSأو ) SAA W ANR 5104والتً تضمنت مراجعة مواصفات برنامج دقة 

(، IRTP(، واألجزاء ج و د من سٌاسة التحوٌل بٌن أمناء السجالت )PPSAIخدمات الخصوصٌة والوكٌل )
 PgPوفرٌق عمل  W ANRاإلضافٌة، وتقرٌر  W ANRالسمٌك، وسٌاسة معلومات  W ANRوتنفٌذ 

  لمعلومات اتصال الترجمة والنقل الحرفً.
 

 5112أشهز انًشكالث خالل طنت 
 فٌما ٌتعلق بتوافق أمناء السجالت: ICANNفٌما ٌلً قائمة بأشهر المشكالت التً تناولتها 

 
 :WHOIS. عذو دقت 1

  معالجة أمناء السجالت لشكاوى عدم دقةWHOIS  بموجب متطلبات اتفاقٌة اعتماد أمٌن السجلRAA 
 .5104لسنة  RAAبدالً من متطلبات اتفاقٌة  5119لسنة 

  فشل أمناء السجالت فً توثٌق أو تحقٌق معلوماتWHOIS  وفًقا ما تقتضٌه مواصفة برنامج دقة
WHOIS  5104فً اتفاقٌة اعتماد أمٌن السجل لسنة . 

  مطالبة أمناء السجالت من موزعٌهم تأكٌد دقة معلوماتWHOIS  ألسماء النطاقات والتً تلقت
ICANN من المسجل. شكاوى بشأنها، بدالً من توفٌر معلومات 

  فشل أمناء السجالت فً توفٌر المستندات الداعمة من أجل معلوماتWHOIS  التً تم تحدٌثها أو
 تؽٌٌرها.

 
 . إطاءة االطخخذاو:5

  ،عدم اتخاذ أمناء السجالت الخطوات المعقولة والفورٌة للرد بشكل مناسب على تقارٌر إساءة االستخدام
 إرسال شكاوى صحٌحة إلى المسجلٌن.والتً ٌجب أن تكون على األقل من أجل 

  ال تشترط اتفاقٌة اعتماد أمٌن السجلRAA  على أمناء السجالت تعلٌق كل نطاق ٌخضع  5104لسنة
 لشكوى صحٌحة بخصوص إساءة االستخدام.

  من  0-08-4ٌجوز لدائرة إنفاذ القانون تقدٌم شكاوى ضد أمناء السجالت خارج اختصاصهم بموجب المادة
  5104لسنة  RAAماد أمٌن السجل اتفاقٌة اعت

  شكاوى إساءة االستخدام ضد أمناء السجالت بموجب اتفاقٌة اعتماد أمٌن السجلRAA  5119لسنة 
 )والتً لٌس لها متطلبات فٌما ٌخص شكاوى إساءة االستخدام(.
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 (:IRTP. انخحىَالث، طُاطت اننقم فًُا بُن أيناء انظجالث )3

  لكود فقد أمناء السجالت الموفرٌنAuthInfo .لجهات االتصال ؼٌر حامل االسم المسجل 

  فقد أمناء السجالت ؼٌر المرسلٌن لنماذج التفوٌض المسماة "طلب تأكٌد تحوٌل أمٌن السجل" أو
 إرساله إلى جهات االتصال ؼٌر حامل االسم المسجل.

  أمناء السجالت الذٌن ٌستخدم نموذج التفوٌض ؼٌر المتوافق مع سٌاسة النقل بٌن أمناء السجالت
IRTP. 

  أمناء السجالت الذي ٌطالبون حاملً األسماء المسجلة باتخاذ خطوات إضافٌة لطلب أكواد
AuthInfo  .للنقل التً تكون طارئة أكثر من األكواد الالزمة لتؽٌٌر معلومات خادم االسم 

 
(، طُاطت اطخعادة انخظجُالث انًنخهُت EDDP. انخجذَذ/انخعىَط، طُاطت شطب اننطاقاث انًنخهُت )2
(PRRE:) 

  أمناء السجالت الذٌن ٌعتمدون على الموزعٌن التابعٌن لهم فً إرسال إشعارات التجدٌد بالنٌابة عنهم وال
 ٌضمنون بأن اإلشعارات ٌتم إرسالها بالفعل واالحتفاظ بنسخ منها.

  أمناء السجالت ؼٌر الملتزمٌن بالتزامات النشر على الوٌب والتً تقدمهاERRP. 

  عدم قطع أمناء السجالت لمسار حلDNS  قبل الحذؾ وفًقا لما تقتضٌه سٌاسةERRP. 

 ( أمناء السجالت الذٌن ٌقومون بتؽٌٌر المسجل باسم انتهاء الصالحٌةRAE إلى الشركات الفرعٌة أو )
التابعٌن لهم فً تارٌخ انتهاء أسماء النطاقات، دون توفٌر معلومات واضحة عن الموزعٌن الفرعٌٌن 

RAE .فٌما ٌخص شروط الخدمة الخاصة بها بخصوص انتهاء فترة الصالحٌة والتجدٌدات 

  ًأمناء السجالت الذٌن لم ٌرسلوا إشعارات تجدٌد للمسجل أو االتصال اإلداري المدرج فWHOIS .العام 
 
 (:UDRPحذة نحم نشاعاث أطًاء اننطاقاث ). انظُاطت انًى2

  أمناء السجالت ؼٌر المتعاونٌن مع موفريUDRP  من خالل الرد على طلبات التوثٌق المرسلة إلٌهم عند
 .UDRPالبدء فً إجراءات 

  أمناء السجالت ؼٌر المحافظٌن على الحالة الراهنة ألسماء النطاقات مشاركة فً اإلجراءات، بما ٌسمح لها
 ة نقلها إلى أمناء السجالت أو المسجلٌن اآلخرٌن.إمكانٌ

  أمناء السجالت الذٌن لم ٌؽلقوا اسم نطاق خاضع إلىUDRP  خالل ٌومً عمل من استالم شكوى
UDRP  من موفرUDRP. 

  أمناء السجالت الذٌن لم ٌوفروا المعلومات المطلوبة خالل ٌومً عمل من استالم طلب تأكد من موفر
UDRP . 

 
 أخزي يخعهقت بخظجُم اننطاقاث: . يشكالث 2

  عدم التزام أمناء السجالت بالحفاظ على سجالت وفًقا لما تقتضٌه اتفاقٌةRAA  وعدم ضمان أن أمناء
 السجالت ٌحتفظون بتلك السجالت مع إمكانٌة توفٌرها عند الطلب.

  أمناء السجالت ؼٌر القادرٌن على تزوٌدICANN  بنسخ من المراسالت التً ٌزعمون إرسالها إلى
 مسجلٌهم.

 
 الرجوع إلى األعلى

_top\ICANN [21485] Combined DTP  QC request\VERSO\E: 
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 5112يهخص االيخزال انخعاقذٌ نهظجم فٍ عاو  .3

، والذي تضمن تعاقد وتفوٌض gTLD، واكب فرٌق االمتثال التعاقدي التوسع المتواصل لفضاء 5102خالل سنة 
متعاقد علٌه ومفوض مع نهاٌة السنة  gTLDs 0009)لما ٌقارب  5102ٌناٌر  0جدٌد منذ  gTLDs 751حوالً 

( وتحوٌل العدٌد من strings-gatedstatus/dele-http://newgtlds.icann.org/en/programراجع  -
gTLDs .المفوضة مسبقاً إلى اتفاقٌات سجل جدٌدة 

وابتدأ فرٌق االمتثال التعاقدي السنة مع مراجعة المتثال مشؽلً السجالت مع متطلبات االعتماد السنوٌة ونشر 
معلومات اتصال الخروقات كما استمر فً مراقبة االمتثال مع االلتزامات األخرى التفاقٌات السجل عبر مجهودات 

ارجٌة، مثل مدونات الصناعة. وقد كانت شكاوى الوصول المراقبة الداخلٌة، ومعالجة الشكاوى ومراقبة الموارد الخ
لملفات الجذر من طرؾ ثالث ومراقبة إٌداع ضمان البٌانات اثنٌن من المجاالت األضخم للمعالجة والمنجزة من 

من أجل  eatures.icann.org/compliancehttps://f. راجع 5102طرؾ فرٌق االمتثال التعاقدي فً سنة 
 االطالع على تقارٌر أداء االمتثال التعاقدي المحدثة.

 

 5112أشهز انًشكالث خالل طنت 
 فٌما ٌتعلق بامتثال السجالت: ICANNفٌما ٌلً قائمة بأشهر المشكالت التً تناولتها 

 
 ؾ الجذر الممركزة.. الوصول إلى ملؾ الجذر من طرؾ أطراؾ ثالثة عن طرٌق خدمة مل0

 .عدم رد مشؽلً السجالت على الطلبات المقدمة للوصول إلى ملؾ الجذر 

 .رفض مشؽلو السجالت الوصول ألسباب ؼٌر مسموح بها بموجب اتفاقٌة السجل 
 
 . إٌداعات مستودع البٌانات الٌومٌة5

 .عدم قٌام مشؽلً السجالت بتقدٌم اإلٌداع األولً فً الوقت المناسب 

  عجز وكٌل مستودع البٌانات عن إرسال اإلشعارات الٌومٌة إلٌداعات المستودع إلىICANN. 

  عجز مشؽلً السجالت عن إرسال إشعار ٌومٌة بإٌداعات البٌانات إلىICANN. 
 
 . اتفاقٌة مستوى الخدمة4

 ( مشؽلو السجالت الذٌن ال ٌلبون اتفاقٌات مستوى الخدمة المطلوبةSLAوفق اتفاقٌة السج ) ل لتوفر وأداء
 الخدمة.

 

http://newgtlds.icann.org/en/program-status/delegated-strings
https://features.icann.org/compliance
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 . إرسال تقارٌر شهرٌة3

 .مشؽلو السجالت الذٌن لم ٌقدموا التقارٌر الشهرٌة المطلوبة 

 .مشلو السجالت الذٌن لم ٌقدموا التقارٌر الشهرٌة بالشكل أو المحتوى الصحٌح 
 

 ICANNانًشاركت فٍ عًهُت وظع طُاطت 
بالعدٌد من المجهودات عبر الوظائؾ هذه السنة. وقد تضمنت ، ساعد فرٌق االمتثال التعاقدي أٌضاً 5102فً سنة 

( إتمام أعضاء اللجنة الدائمة لحل نزاعات االلتزام بالمصلحة العامة، والتً تضم 0بعض هذه المجهودات ما ٌلً: )
؛ (en-03-06-2015-2-https://www.icann.org/news/announcement حالٌاً سبعة أعضاء )راجع

( )راجع COI( إحداث خدمة تصحٌح أداة العملٌات المستمرة )5)
en-15-09 -2015-3-https://www.icann.org/news/announcement والذي تم اإلعالن عنه من )

ICANN  ( تطوٌر عملٌة إلٌصال تنبٌهات اتفاقٌة مستوى الخدمة إلى مشؽلً السجالت. 4؛ و )5102فً سبتمبر 

إضافة إلى ذلك، شارك فرٌق االمتثال التعاقدي فً العدٌد من مجهودات وفرق عمل السٌاسة المتعلقة بالسجالت، بما 
، وآلٌات حماٌة الحقوق gTLDsفً كل  INGOو  IGOاٌة معرفات السمٌك، وحم WHOISفً ذلك تنفٌذ 

العالجٌة، وتقارٌر مقاٌٌس ثقة واختٌار المستهلك، ومراجعة آلٌات حماٌة الحقوق، واإلجراءات الالحقة لنطاقات 
gTLDs .الجدٌدة 

 الرجوع إلى األعلى
_top\ICANN [21485] Combined DTP  QC request\VERSO\E: 

 ححذَذ يخاطز وحذقُق االنخشاو انخعاقذٌ .2

 
مراجعة منتظمة للخطر )المخاطر( المحتمل)ة( لعدم امتثال األطراؾ المتعاقدة مع مختلؾ األحكام  ICANNتجري 

فً االتفاقٌات. المراجعة مع توجهات الشكاوى ومراقبة الموارد الخارجٌة مثل مدونات الصناعة، تؤخذ فً االعتبار 
 لتحدٌثات ومراجعات برنامج التدقٌق.

  
 د طنىاث أليناء انظجالث وانظجالثنًذة رال ICANNبزنايج حذقُق 

بالمائة  95العام الثالث من برنامج التدقٌق المكون من ثالثة أعوام بنسبة توافق  ICANN، أكلمت 5102فً ماٌو 
 من عٌنة الدراسة.

 
إشعاًرا بطلب للحصول على  gTLDأمٌن سجل وخمسة سجالت تراثٌة لنطاقات  400ففً العام الثالث، تلقى 

أمٌن سجل المتبقٌن من المجموعة  400أمٌن سجل من  400أجل المشاركة فً التدقٌق. وتألؾ  المعلومات من
 األصلٌة وخمسة ممررٌن من السنة الثانٌة.

 

https://www.icann.org/news/announcement-2-2015-06-03-en
https://www.icann.org/news/announcement-3-2015-%2009-15-en
https://www.icann.org/news/announcement-3-2015-%2009-15-en
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أمناء السجالت الذٌن كانت لدٌهم ملكٌة مشتركة والذٌن اشتؽلوا سواء على المستوى الفنً أو التشؽٌلً كأمناء 
سجالت خاضعٌن للتدقٌق فً السنوات السابقة تم السماح لهم باإلعفاء من التدقٌق. إذا كان أمناء سجالت لٌسوا جزءاً 

اً لدٌهم ملكٌة مشتركة واشتؽلوا سواء على المستوى الفنً أو من مجموعة من أمناء السجالت الخاضعٌن للتدقٌق سابق
التشؽٌلً كأمناء سجالت آخرٌن مختارٌن للتدقٌق الحالً، فإنهم لٌس مسموحاً لهم أن ٌختاروا أمٌن سجل واحد لٌمثل 

 المجموعة فً التدقٌق. 
 

بوا المعاٌٌر أعاله. تم إعافاء نفس العدد أمٌن سجل من التدقٌق ألنهم ل 081فً برنامج تدقٌق السنة الثالثة، تم إعفاء 
 من أمناء السجالت من التدقٌق فً السنة الثانٌة لنفس المعاٌٌر.

 
أمٌن سجل فً العام الثانً.  00أمٌن سجل فً العام الثالث مقارنة بعدد  03تم إصدار إشعار مخالفة إجمالٌة إلى 

هاؤهم نتٌجة عدم االستجابة لتجاوز؛ بالمقارنة، أمٌن سجل عشرة أمناء سجالت إما أنهوا ذاتٌاً بعد تجاوز أو تم إن
 واحد أنهى ذاتٌاً نتٌجة تجاوز وأمٌنا سجل اثنان تم إنهاؤهما نتٌجة عدم االستجابة لتجاوز فً السنة الثانٌة.

 
ٌق. وعلى وجه اإلجمال، كان األطراؾ المتعاقدون نشطٌن فً تصحٌح المشكالت التً تم تحدٌدها نتٌجة عملٌة التدق

للحصول على مزٌد من  5103تقرٌر برنامج تدقٌق العام الثالث لالمتثال التعاقدي لسنة برجاء الرجوع إلى 
 التفاصٌل. 

 
 ICANNث فٍ بزنايج حذقُق أيناء انظجال

ووسعت برنامج تدقٌق أمناء السجالت والذي ركز على االلتزامات المتطلبة  ICANN، أطلقت 5102فً سبتمبر 
. وقد تضمنت مجموعة العٌنة األولٌة خمس أمناء سجالت استلموا تقارٌر مصححة جزئٌاً فً RAA 5104وفق 

أمٌن سجل مختارٌن بناء  05ألمناء السجالت والسجالت و  ICANNالسنة الثالثة لبرنامج تدقٌق ثالث سنوات فً 
 على المعاٌٌر التالٌة:

 

  ًاألطراؾ المتعاقدون الذٌن لم ٌخضعوا للتدقٌق مسبقا 

 األطراؾ المتعاقدون مع العدد األعلى من اإلشعارات الثالثة حسب عدد نطاقات العمل تحت اإلدارة 

  ًشهراً األخٌرة 05بالتجاوز خالل األطراؾ المتعاقدون الذٌن استلموا إشعارا 

 األطراؾ المتعاقدون مع أعلى عدد من إٌداعات مستودع البٌانات الفاشلة 

  استجابة األطراؾ المتعاقدٌن لطلباتICANN 
 

 ٌرجى الرجوع إلى الرابط التالً للحصول على مزٌد من المعلومات:
en-25-02-2012-https://www.icann.org/resources/pages/audits 
 

 ICANNبزنايج حذقُق انظجالث انجذَذة فٍ 
الجولة الثانٌة من برنامج تدقٌق السجالت الجدٌدة من أجل اختبار امتثال نطاقات  ICANN، أكملت 5102فً ٌولٌو 
gTLD  بشروط اتفاقٌة السجل الجدٌدة وسٌاساتICANN  المؤقتة وسٌاسات اإلجماع. وقد كانت هناك إحدى عشر

تم اختٌارها من أجل هذه الدورة من التدقٌق. اكتملت هذه الدورة من التدقٌق بالتزام تام من  gTLDsمن سجالت 
 مجموعة العٌنة.

 

https://www.icann.org/en/system/files/files/contractual-compliance-audit-report-2014-13jul15-en.pdf
https://www.icann.org/resources/pages/audits-2012-02-25-en
https://www.icann.org/resources/pages/audits-2012-02-25-en
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برجاء الرجوع إلى التقرٌر المنشور فً هذا الرابط: 
-audit-ra-compliance-https://www.icann.org/en/system/files/files/contractual

en.pdf-31mar15-2015-report.  
 

 الرجوع إلى األعلى
_top\ICANN [21485] Combined DTP  QC request\VERSO\E: 
 
 
 
 

 
  

https://www.icann.org/en/system/files/files/contractual-compliance-ra-audit-report-2015-31mar15-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/contractual-compliance-ra-audit-report-2015-31mar15-en.pdf
file:///E:/VERSO/ICANN%20%5b21485%5d%20Combined%20DTP%20%20QC%20request/_top
file:///E:/VERSO/ICANN%20%5b21485%5d%20Combined%20DTP%20%20QC%20request/_top
file:///E:/VERSO/ICANN%20%5b21485%5d%20Combined%20DTP%20%20QC%20request/_top
file:///E:/VERSO/ICANN%20%5b21485%5d%20Combined%20DTP%20%20QC%20request/_top
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 Aانًزفق 
 

 قائمة األنشطة التً تدعم مبادرات االلتزام التعاقدٌة والتحسٌنات ذات تأثٌر النظام: 
 

  أتمتة إرسال الشكاوى مجهولة الهوٌة من خالل تعمٌة معلومات مقدم التقرٌر متى ما ُطلب ذلك؛ 

  توضٌح وتبسٌط الصٌاؼة فً نماذج المراسالت؛ 

 ضوعات بالنسبة لإلشعارات الخاصة باإلؼالق؛تضمٌن معرفات الطلبات ووضع معاٌٌر لعناوٌن المو 

  توفٌر برٌد إلكترونً بالتأكٌد التلقائً إلى جمٌع الردود التً تتلقاهاICANN  بٌن االستعالم/اإلشعار األول
 وإشعار اإلؼالق؛ 

  ضمان إرسال اإلشعارات التلقائٌة باإلؼالق إلى جهة )جهات( االتصال الصحٌحة الخاصة بأمٌن السجل؛ 

 أمناء السجالت بتقرٌر أسبوعً بالطلبات المفتوحة )والمؽلقة حدًٌثا( تزوٌد 

  إضافة كود بأسباب اإلؼالق من أجل تسجٌل أن الشكوى أؼلقت بسبب "مشكلةICANN". 

 دمج compliance@icann.org  لى تحسٌن التتبع وهذا الدمج سوؾ ٌؤدي إ -فً نظام معالجة الشكوى
 والمتابعة، وتتم المتابعة من خالل المراسالت الواردة فً عنوان البرٌد اإللكترونً

compliance@icann.org .  

  تحسٌن تعقبWHOIS  لنطاقاتgTLD  سمٌكة تابعة إلىWHOIS. 

  هذا الملؾ سوؾ ٌوفر الوضوح  -للتذاكر المفتوحة )والمؽلقة مؤخًرا( إنهاء الملؾ األسبوعً ألمٌن السجل
 للطرؾ المتعاقد بشأن التذاكر المفتوحة والمؽلقة مؤخرا. لطلب ملؾ أسبوعً ٌرجى إرسال برٌد إلكترونً إلى

registrar@icann.org . 

  تشمل تحسٌن تحلٌل النص وتلقائٌة القالب.  -تحسٌنات سرعة/أتمتة إضافٌة 

  تعدٌل إشعار اإلؼالق بحٌث ٌشمل ملخًصا موجًزا لسبب إؼالق أي شكوى فً محاولة لتوفٌر الوضوح
 بخصوص القرارات

 ( تحدٌث نموذج وقوالب شكاوى السٌاسة الموحدة لفض نزاعات أسماء النطاقاتUDRP لتتماشى مع تحدٌث )
 5102ٌولٌو  40الساري العمل بها اعتباًرا من  UDRPقواعد 

 تحدٌث البرمجٌات للتعامل مع نقاط الضعؾ األمنٌة وتحسٌنات المٌزات فً النظام 

  تحدٌثات إضافٌة للنموذج ورمز اإلؼالق بناء علىICANN وردود المجتمع 

  تحدٌث نظام الشكاوى من أجل السماح إلمكانٌة استٌراد نظامARS  لـWHOISل إنشاء طلبات ، من أج
 الحدٌث. WHOISلـ  ARSالتزام استناًدا إلى تنسٌق تقرٌر 

 أتمتة متزاٌدة للنماذج من أجل تقلٌل الجهود الٌدوٌة من جانب فرٌق العمل  
 

 
 

  

mailto:compliance@icann.org
mailto:compliance@icann.org
mailto:compliance@icann.org
mailto:registrar@icann.org
mailto:registrar@icann.org
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 Bانًزفق 
 
 قائمة تفصٌلٌة بأسباب اإلشعارات الرسمٌة فً الفئة "أخرى".

 

 
 
 
 
 
 

عرض رابط المعلومات التعرٌفٌة بالمسجل الخاصة بـ ICANN )اتفاقٌة RAA المادة رقم 16-3(

نشر عنوان البرٌد اإللكترونً على موقع الوٌب لتقارٌر إساءة االستخدام )اتفاقٌة RAA المادة 10-7-3(

بٌانات تسجٌل الضمان )اتفاقٌة RAA رقم 6-3(

التحقٌق واإلجابة عن تقارٌر إساءة االستخدام )اتفاقٌة اعتماد أمٌن السجل 1-18-3(

رابط إلى موقع حقوق ومسئولٌات المسجل فً ICANN على الوٌب )اتفاقٌة اعتماد أمٌن السجل المادة رقم 15-3(

تصحٌح مخالفات اتفاقٌة RAA فً غضون 21 ٌوم )اتفاقٌة RAA رقم 4-5-5(

)RAA 3.17/RIS 17( 17-3 نشر اسم الموقع اإللكترونً ومركز المسئولٌن )اتفاقٌة اعتماد أمٌن السجل المادة رقم

توثٌق والتحقق من معلومات اتصال )اتفاقٌة RAA/WAPS المادة 1، و2، و4(

)RAA 3.14( االستجابة لعملٌات التدقٌق

اتخاذ خطوات معقولة للتحري عن حاالت عدم دقة Whois المزعومة )اتفاقٌة RAA المادة رقم 8-7-3(

)RAA 3.15( وفق ICANN تقدٌم المستندات والمعلومات إلى

)RAA 3.15( تعبئة وتقدٌم شهادة االمتثال

)RAA 3.8( وفق UDRP التوافق مع

رابط إلى موقع حقوق ومسئولٌات المسجل فً ICANN على الوٌب )اتفاقٌة اعتماد أمٌن السجل RAA المادة رقم 15-3(

)RIS/RAA 3.17( المحافظة على معلومات االتصال دقٌقة ومحدثة

)RAA 3.17/RIS 7( 17-3 نشر عنوان مراسالت الموقع )اتفاقٌة اعتماد أمٌن السجل المادة رقم

معالجة انتهاكات اتفاقٌة اعتماد أمٌن السجل فً غضون 15 ٌوم عمل رسمً )اتفاقٌة اعتماد أمٌن السجل RAA المادة         

رقم 4-3-5(

الحفاظ على وتوفٌر المعلومات المطلوبة بموجب مواصفة معلومات أمٌن السجل )اتفاقٌة RAA رقم 17-3(

نشر المعلومات الالزمة على موقع الوٌب بموجب مواصفة معلومات أمٌن السجل )اتفاقٌة اعتماد أمٌن السجل المادة رقم 17-3(

السماح لحامل االسم المسجل RNH بنقل اسم النطاق )RNH 1( أو تقدٌم سبب حقٌقً وراء الرفض )سٌاسة IRTP رقم 3(

المحافظة على تأمٌن المسؤولٌة العامة التجارٌة محدثة )اتفاقٌة اعتماد أمٌن السجل المادة رقم 10-3(

عدم المشاركة فً نمط وممارسات االتجار فً أو استخدام أسماء النطاقات مطابقة أو مماثلة  بشكل مربك لعالمة تجارٌة أو 

)RAA 5.5.2.4( عالمة الخدمة

تلقً ثالثة إخطارات باالنتهاكات خالل فترة اثنا عشر شهًرا )اتفاقٌة RAA رقم 6-5-5(

إشعار ICANN فً غضون 30 ٌوًما من استحواذ الكٌان على المصلحة الموجبة لإلدارة والتحكم فً أسهم أو أصول أو 

أعمال أمٌن السجل )اتفاقٌة اعتماد أمٌن السجل RAA رقم 2-9-5(

)RAA 3.16( عرض معلومات اتصال دقٌقة

ERRP تقدٌم سٌاسة متوافقة مع متطلبات 2-1 من سٌاسة استرداد تسجٌل منتهً الصالحٌة

توثٌق معلومات اتصال والتحقق منها )اتفاقٌة RAA/WAPS رقم 2 و4(


