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 التعاقدي  االمتثالفي قسم رئیس الرسالة من نائب 
 

والسیاسات متى ما كان ذلك ساریًا، والتعامل بشكل  على إنفاذ العقود 2016المبذولة في  اتارتكزت الجھود والطاق
 .االمتثالوتوسیع وتطویر أنشطة التواصل الخاصة ب  االمتثالاستباقي وتعاوني مع مشكالت عدم 

 
) RAسجالت (ال) آخرین اتفاقیات 12عشر ( اجدید، ووقع اثن gTLDنطاقات  425 ، تم تفویض قرابة2016في ف

التعاقدي من  االمتثال. وقد انتقل نطاق ICANNأمین سجل جدید في  950اد حوالي لكن لم یتم تفویضھا وتم اعتم
أمین سجل  2946و gTLDنطاق  1215إلى ما یقرب من  2015أمین سجل سنة  2100و gTLDنطاق  1169

، مشغلي السجالت المحتملینمن   425 أكثر من إمتثال من فحص التعاقدي االمتثال. وقد أنجز فریق إدارة 2016سنة 
فحص امتثال  1119بما في ذلك المعلنین عن ملكیة مشتركة مع أمناء سجالت أو سجالت أخرى وأنجزوا حوالي 

 االمتثال. عملیة فحص 2015في  725مرتبط بأمناء السجالت فیما یخص تجدید العقود أو العقود الجدیدة مقارنة بعدد 
 توقیع على العقود. عبارة عن مراجعة للتأكد من امتثال الجھات التابعة قبل ال

 
، وكان الفارق في األغلب في الشكاوى 2015% تقریبًا مقارنةَ بعام 6، انخفض حجم الشكاوى بمعدل 2016وفي 

. WHOIS لـ) SLAاتفاقیات مستوى الخدمة (ل الملكیة ویات تحویلموزع، وعملذات الصلة بالرسوم، واتفاقیة ا
استباقیة وأنشطة تواصل  رقابیة ةأجرى الفریق عملیات مراجع ،2016شكوى في  45386 معالجةلى فباإلضافة إ

 .الفقرات أدناهوتوعیة باإلضافة إلى إتمام العدید من جھود التحسینات المتواصلة. وتتوفر المزید من التفاصیل في 
 

ل الجدیدة. واتفاقیة السج 2013) لسنة RAAعلى اتفاقیة اعتماد أمناء السجالت ( 2016جھود التدقیق في  ركّزتوقد 
أمناء السجالت  تعیّن على كافةو أمین سجل وعشرة سجالت. 123إجمالي  2016وكان في نطاق المراجعة لسنة 

في . وینممتثل والیصبحتصحیح لإجراءات) ل عدةأو إجراء ( إتخاذ ،% من السجالت80و الذین خضغوا لعملیة التدقیق

                                                 
تعرض ھذه المستجدات لألغراض المعلوماتیة فقط. الرجاء عدم االعتماد على المعلومات الواردة في ھذه اإلحاطة في بناء  1

 استنتاجات أو اتخاذ قرارات تجاریة.

 

 2016التقریر السنوي لعام 
 نترنت لألسماء واألرقام الُمخصصةمؤسسة اإل

 التعاقدي االمتثالإلدارة  2016التقریر السنوي لعام 
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أي قصور).  كان خال منتدقیق ال% (تقریر 100 ، أدت عملیات التدقیق إلى امتثال بنسبة2016نھایة دیسمبر 
وثیقة بأربع عشرة لغة تم الحصول علیھا  8500، فقد راجع فریق التدقیق أكثر من 2016وبالنسبة للعام التقویمي 

خدمة ل مجّھز، غطت عملیات تدقیق اتفاقیة السجل الجدیدة اثنین وثالثین 2016من تسع وعشرین دولة. وبنھایة عام 
خدمة السجل خدماتھ للعدید من  مجّھزبین إجمالي أربع وأربعین. وھذا الجھد من األھمیة بمكان حیث یقدم سجل من ال

 السجالت.
 

والتدریب  ICANNالتعاقدي في  االمتثالمن مشاركة الفریق في تدریب  2016تطویر الموظفین في  تضّمنوقد 
شھادات  من أجل الحصول على ةالخارجی اتمن التدریب نطاق واسع على المھارات الشخصیة و ICANN ضمن

للرجوع  لعینة من التدریبات یمكنك . وفیما یلي قائمةمعینة أو مواصلة التعلیم المستمر للحصول على درجات تعلیمیة
  إلیھا:
 األعمال  ستمراریةإلتخطیط ال) BCLE AUD )ISO 22301 -التدریب على استمراریة األعمال  •

 للمدققین؛
 ) ما یلي: MCLE( مستمرالقانوني ال تعلیمشھادات الحد األدنى من ال تشمل موضوعات •

o  براءات االختراع والعالمات التجاریة وحقوق النشر والتوزیع؛ ونصائح حقوق الملكیة؛ ومشكالت
و؛ ومشكالت الملكیة الفكریة  للنتاجات األدبیة والفنون لعالمات التجاریةلحقوق النشر والتوزیع ا

لكیة الفكریة واألسالیب البدیلة في حل النزاعات؛ وأخالقیات العالمات التجاریة؛ للمشروبات؛ والم
 ؛ المصادر المفتوحةوأھم مشكالت الملكیة الفكریة والتقنیات؛ وبرمجیات 

o إنفاذ الملكیة  بعنوان للرابطة األمریكیة لقوانین الملكیة الفكریة  2016 الكورس الشتوي لعام"
 والتقاضي"؛ ك النقودسالنشأة إلى  ذالفكریة من

 )CCEP-Iدولي (شھادة  –خالقیات األو االمتثال تصاصخإ •
•  DiploFoundation-  مقدمة حول حوكمة اإلنترنت؛ 
 من أجل اكتساب مھارات تحقیق التوافق واالتفاق؛  ساسيتدریب الحوار األ •
 من أجل تعزیز المساءلة وتحسین األداء وضمان التنفیذ. ساسيتدریب المساءلة األ •

 
https://www.icann.org/news/announcement-2017-01-، 2017ینایر  4ا لما تم إعالنھ في وفقً 
en-04التعاقدي وضمانات العمالء لیحل محل آالن  االمتثالإدارة  في رئیسل، أصبح جایمي ھیدلوند نائبًا أول ل

 في تمنى كل التوفیق آلالن وفي الترحیب بجایمي في منصبھ الجدید.   إنضّمو إلي والى الفریقغان. رجاءً غرو
  

 أرّق التحیة، 
 ماجي سیراد

 
 
 
 
 

  

https://www.icann.org/news/announcement-2017-01-04-en
https://www.icann.org/news/announcement-2017-01-04-en
https://www.icann.org/news/announcement-2017-01-04-en
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 نظرة مالیة عامة
. وقد تم تخصیص 2017ملیون دوالر أمریكي في العام المالي  4.8% إلى 4.2التعاقدي بنسبة  االمتثالزادت میزانیة 

تدقیق لالمتثال التعاقدي والسفریات. وزاد الدعم المقدم من أقسام الخدمات الجراء عملیات إلو لعاملین في القسمل لاألموا
 ملیون دوالر أمریكي. 2.6إلى  لیصل %5.5المشتركة بنسبة 

 

 
 

، یرجى االنتقال إلى: ICANN لـ 2017للحصول على مزید من المعلومات فیما یخص السنة المالیة 
http://www.icann.org/en/about/financials ھذا الرابط  في. یوفر نظام إدارة المحافظ

objective/b3bbd215cfb9b0e7a1215ab83aa79367https://features.icann.org/plan/ 
 التعاقدي والمشروعات المخصصة لدعم كل منھا.  االمتثالمعلومات إضافیة حول محافظ 

 
 . 2017وفیما یلي تقسیم رفیع المستوى لمیزانیة ھذه اإلدارة للعام المالي 

 
 

 
 
 

 
 

  

الخدمات المھنیة
23%

فریق العمل
71%

اإلدارة والتدریب
2%

السفر واالجتماعات
4%

http://www.icann.org/en/about/financials
https://features.icann.org/plan/objective/b3bbd215cfb9b0e7a1215ab83aa79367
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 ICANNاجتماعات وجھود التوعیة في 
. وقد أجرى 2016في عام  57، ورقم 56، ورقم 55الدولیة رقم  ICANNاقدي اجتماعات التع االمتثالحضر فریق 

التعاقدي، باإلضافة إلى جلسات مغلقة مع أمناء السجالت والسجالت في اجتماع  االمتثالالفریق تحدیث برنامج 
ICANN  قد اجتماعات . باإلضافة إلى ذلك، التحق الفریق بمجموعات أصحاب مصلحة أخرى، كما ع57و 55رقم

 مباشرة وجًھا لوجھ مع أمناء السجالت ومشغلي السجالت كما شارك في الكثیر من الجلسات والمناقشات. 
 

مشاركة  قسم، و)GDDالنطاقات العالمیة ( قسموأجرى الفریق العدید من أنشطة التوعیة والتواصل بالتعاون مع 
الرجوع إلى صفحة التوعیة والتواصل  یرجىجالت. ) وفریق خدمات أمناء السGSEأصحاب المصلحة العالمیین (

  https://www.icann.org/resources/compliance/outreachللحصول على مزید من المعلومات: 
 

 اإلنترنت برتعلُّم االلتزام التعاقدي ع
ن مخططات المعلومات البیانیة اإلضافیة، أحدھا حول شكاوى تحویل ونقل الملكیة واآلخر اثنین م ICANNأطلقت 

أھم جانبین تحسین مستوى المعرفة وزیادة وعي المجتمع ب ،؛ وكان الھدف من ھذاWHOISحول شكاوى عدم دقة 
استناًدا إلى اللغة ا حملة عالمیة تستھدف جمھوًرا محددً  ICANN. وأطلق فریق االتصاالت في االمتثال من جوانب

نقرة بالماوس على المخططات المعلوماتیة  83454والدولة. وقد أجریت الحملة لمدة أسبوع وتمثلت نتائجھا في تحقیق 
: إلطالع علیھم التعاقدي على الویب ل  االمتثالزیارة صفحة  یرجىالبیانیة. 

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

 التحسینات والمبادرات
األنظمة التعاقدي في جھود جمع وتحدید المتطلبات ذات الصلة بتنفیذ  االمتثال، شاركت إدارة 2016خالل عام 

والتي یتوقع أن تشتمل في نھایة المطاف على نظام لتقدیم ، ICANNفي  المؤسسةمشروعات  مشاكل حلولالمرتقبة ل
 . اإلشعارات المرقّمة مایسمى من خالل البطاقات أو التعاقدي االمتثالالشكاوى حول 

 
على تحدیثات للنظام باإلضافة إلى توضیح وتفصیل المؤشرات  2016واشتملت بعض التحسینات والتطورات في 
 في الملحق "أ". أخرى یمكن إیجادھا افة إلى قائمةواالتصاالت. وفیما یلي ملخص بذلك باإلض

 
) حول السجل باإلضافة SLAاألتمتة للسماح لنظام معالجة الشكاوى قبول التنبیھات الفنیة التفاقیة مستوى الخدمة ( •

 تنبیھات امتثال شبھ تلقائیة إصدارإلى 
یر من مزود خدمة مستودع البیانات وھو شكاوى استناًدا إلى تقار صداراألتمتة للسماح لنظام معالجة الشكاوى با •

 الصحیحةت أمناء السجالت المفقودة أو غیرفیما یتعلق بإیداع مستودع بیانا Iron Mountainشركة 
 لتغییراتل االمتثالمن أجل  بالبطاقات أي التذاكر ونظام تقدیم الشكاوى الموحد icann.orgتحدیثات على موقع  •

 (المعروفة في السابق باسم سیاسة نقل الملكیة فیما بین أمناء السجالت)على سیاسة نقل الملكیة  الحاصلة
 ات المدرجة تحت الصفحة الرئیسیةتعریفالتحدیثات على صفحة إجراء ال •
الشھریة بحیث تشتمل على تقاریر حول شكاوى نظام اإلبالغ عن الدقة  عالنات تحدیثات على لوحة اإلإجراء ال •

)ARS بخصوص (WHOIS عدم دقة نظام ب الخاصة لبیانات ا تفصیلإلى ، باإلضافةWHOIS  حسب الطلبات
الشھریة المدرجة ضمن صفحة اإلعالنات زیارة صفحة قیاس وتقاریر األداء  یرجىالفردیة والطلبات الجماعیة. 

 liancehttps://features.icann.org/compعلى الرابط: 
  

https://www.icann.org/resources/compliance/outreach
https://www.icann.org/resources/pages/compliance-2012-02-25-en
https://features.icann.org/compliance
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 2016قیاس مستوى األداء في 
صحیح".  بشكل شیاءاألبقیاس كل من الكفاءة والفاعلیة. فالكفاءة ھي "القیام ب ICANNالتعاقدي في  االمتثالتقوم إدارة 

حجم و وتشمل إجراءات الكفاءة على سبیل المثال ال الحصر الوقت المستغرق في دورة العملیات ووقت االستجابة
الفاعلیة فھي "القیام  . أماالكوادر المتاحة باإلضافة الى معاییر أخرى االستفادة منو تراكمة غیر المنجزةاألعمال الم

تحقیق وأ، التوافق في اآلراءالفاعلیة العمل في ظل تعاقد وسیاسات  معاییر باألشیاء الصحیحة والمناسبة". وتشمل
  والقبول.حل، وجودة خدمات واستطالع لمدى الرضا  إجراءإنجاز أو 

 
على ھذا الرابط  ICANNالتعاقدي في  االمتثالبرجاء الرجوع إلى صفحة تقاریر أداء 

https://features.icann.org/compliance من خالل  االمتثال. وھو یوفر معلومات للمجتمع حول أنشطة
  شھراً.  13 التي تغطي فترة المتناوبة لشھریة والتقاریراتقاریر صفحات ال

 
وفي بعض الرسوم البیانات  مقارنة  2016الرسوم البیانیة في الصفحة التالیة عبارة عن ملخص لمستوى األداء في 

 . 2015بمستوى األداء في 
 

  

https://features.icann.org/compliance
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 التعاقدي االمتثالملخص برنامج أمناء السجالت في إدارة  .2

االستباقیة والمراجعات  والمتابعةالتعاقدي على التوعیة والتواصل مع أمناء السجالت، االمتثال، ركز فریق 2016في 
. واشتملت بعض الجھود 2013) لسنة RAAمع اتفاقیة اعتماد أمناء السجالت ( االمتثالالتي تستھدف تحسین مستوى 

 على ما یلي: 
 
الحد ل أمناء السجالت وذلك من خالل ن أجل تحسین امتثام رلتحسین المستمل اإلشعار الثالث بخصوصالتوعیة  )1

ھا. واإلشعارات الثالثة ھي المرحلة األخیرة قبل إشعار المخالفة والخرق. وقد أجرى تقلیلاإلشعارات الثالثة أو  من
البیة التعاقدي دراسات تجریبیة مع العدید من أمناء السجالت عبر مناطق مختلفة. وقد تعاون غ االمتثالفریق 

التوعیة. وكانت التعقیبات من المشاركین إیجابیة وأظھرت النتائج بھذه  ICANNمع  بھذا المجال أمناء السجالت 
 األولیة انخفاًضا في اإلشعارات الثالثة وعدم وجودھا بالنسبة للبعض. 

 
 ئ سیا والمحیط الھادآمجتمع  منطقة في WHOIS التحقق من بیانات مراجعة ب الخاصة توعیةالوارتكزت أعمال  )2

APAC  الخاص بالتحقق من صحة  2013اتفاقیة اعتماد أمناء السجالت لسنة  شرط ل االمتثالوذلك لضمان 
. أما أمناء السجالت الذین لم یظھروا امتثاالً في البدایة فقد تعاونوا مع الفریق من أجل WHOISمعلومات 

 المستقبلي.  االمتثالتحدیث األنظمة والعملیات لضمان 
 
المتواصل من جانب االطراف المتعاقدة حول المشكالت  االمتثالمراجعة توثیق تصحیح التدقیق من أجل ضمان  )3

 . وقد أكدت المراجعة امتثاالً متواصالً. 2016ویونیو  2015المصححة في السابق بین یونیو 
 

ـ ARSادرة نظام اإلبالغ عن الدقة (مب التعاقدي المشاركة في لاالمتثا، واصل فریق 2016في  . WHOIS) الخاص ب
بمرور الوقت  WHOISعبارة عن إطار عمل من أجل إجراء تقییم قابل للتكرار لدقة  WHOISنظام تقاریر دقة 

 WHOISباإلضافة إلى اإلبالغ بشكل عام عن النتائج. وتلقى الفریق شكاوى فیما یخص حاالت عدم دقة نظام 
ـ  ARSالتي حددتھا نظام تقاریر الدقة  WHOIS صیغةومشكالت   ولغایة 1 ، الدورة2المرحلة  WHOISالخاص ب

، وتم استخدام بیانات WHOISكشكاوى فردیة لعدم دقة  WHOIS. وقد تم التعامل مع مشكالت عدم دقة 3الدورة 
معلومات إضافیة بشأن  . وللحصول علىالمستھدفة یة ء سجالت من أجل التوعمن أجل اختیار أمنا WHOIS صیغة

على ھذا الرابط:  WHOISلنظام تقاریر دقة  2االطالع على تقاریر المرحلة  یرجى ، WHOISنظام تقاریر دقة 
reporting-2-phase-ars-https://whois.icann.org/en/whois.  

 
  2016لمشكالت شیوًعا خالل أكثر ا

ً  المشكالت كثرفیما یلي قائمة بأ  أمناء السجالت:  بإمتثال فیما یتعلق  ICANNالتي تناولتھا  شیوعا
 
 : WHOIS. عدم دقة 1

مواصفة برنامج دقة بند ما تقتضیھ لوفقًا  WHOISمعلومات  التحقق من فشل أمناء السجالت في  •
WHOIS 2013سجالت لسنة في اتفاقیة اعتماد أمناء ال . 

د أو التصحیح) ومصطلح ی(والذي یعني التأك " التأكد من الصحة"عدم تمییز أمناء السجالت بین المصطلح  •
"التحقق" (والذي یعني التأكد من اتساق البیانات مع المعاییر) وفًقا لما ھو مستخدم في مواصفة برنامج دقة 

WHOIS  أوWAPS . 
 ICANNألسماء النطاقات والتي تلقت  WHOISیھم تأكید دقة معلومات مطالبة أمناء السجالت من موزع •

 شكاوى بشأنھا، بدالً من توفیر معلومات من المسجل. 
 التي تم تحدیثھا أو تغییرھا.  WHOISفشل أمناء السجالت في توفیر المستندات الداعمة من أجل معلومات  •
) یوًما تقویمیًا اعتباًرا من تاریخ 15مسة عشر (فشل أمناء السجالت في تعلیق أسماء النطاقات في غضون خ •

وعجز مالك االسم المسجل عن الرد حسب مقتضیات مواصفة  WHOISالحصول على شكوى عدم دقة 
WAPS . 

 
 : WHOIS صیغة. 2

https://whois.icann.org/en/whois-ars-phase-2-reporting


 
 13         2016التقریر السنوي لعام | التعاقدي  االمتثال

في التصمیم المحدد في مواصفة خدمات دلیل بیانات  WHOISفشل أمناء السجالت في عرض بیانات  •
، وسیاسة المعلومات اإلضافیة 2013ة في اتفاقیة اعتماد أمناء السجالت لسنة ) الواردWHOISالتسجیل (

اتفاقیة السجل، واتفاقیة اعتماد أمناء  حول: توضیحات الدلیل اإلرشادي ) وAWIP(أو  WHOISلنظام 
 ) المعمول بھا. WHOIS) فیما یخص مواصفات خدمات دلیل التسجیل (RAA(أو  2013السجالت لسنة 

في التركیب الذي تقتضیھ اتفاقیة اعتماد أمناء السجالت  WHOISالسجالت في عرض بیانات فشل أمناء  •
 أو المعاییر ذات الصلة.  2013لسنة 

 
 . إساءة االستخدام: 3

عدم اتخاذ أمناء السجالت الخطوات المعقولة والفوریة للرد بشكل مناسب على تقاریر إساءة االستخدام،  •
 رط على أمناء السجالت إرسال شكاوى صحیحة إلى المسجلین. والتي یجب على األقل أن تشت

على أمناء السجالت تعلیق كل نطاق یخضع  2013لسنة  RAAال تشترط اتفاقیة اعتماد أمناء السجالت  •
 لشكوى صحیحة بخصوص إساءة االستخدام. 

بموجب  سلطاتھم تقع خارج نطاق مناطق في یجوز لدائرة إنفاذ القانون تقدیم شكاوى ضد أمناء السجالت •
 . 2013من اتفاقیة اعتماد أمناء السجالت لسنة  3.18.2 المادة

دون اإلبالغ عن إساءة االستخدام المزعومة إلى أمناء  ICANNمقدمو التقاریر الذین یقدمون الشكاوى إلى  •
 السجالت. 

 
 . سیاسة نقل الملكیة 4

 .یناالسم المسجل يغیر حامل ألشخاص ھم  AuthInfoكود  بتزوید غیر الملتزمین أمناء السجالتقیام  •
 الذین یقومون بإرسال أمناء السجالت الذین یستخدمون نموذج تفویض غیر متوافق مع سیاسة نقل الملكیة أو  •

 . األشخاص الخطأالنموذج إلى 
قل للن AuthInfoأمناء السجالت الذي یطالبون حاملي األسماء المسجلة باتخاذ خطوات إضافیة لطلب أكواد  •

 التي تكون طارئة أكثر من األكواد الالزمة لتغییر معلومات خادم االسم. 
طلبھا أو یسمحون لحاملي األسماء المسجلة بالحصول  حال  AuthInfoأمناء السجالت الذین یقدمون أكواد  •

 من خالل لوحة تحكم. AuthInfoعلى كود 
 
 ): ERRP، سیاسة استعادة التسجیالت المنتھیة ()EDDP. التجدید/التعویض، سیاسة شطب النطاقات المنتھیة (5

أمناء السجالت الذین یعتمدون على الموزعین التابعین لھم في إرسال إشعارات التجدید بالنیابة عنھم وال  •
 یضمنون بأن اإلشعارات یتم إرسالھا بالفعل واالحتفاظ بنسخ منھا. 

 . ERRPوالتي تقدمھا  أمناء السجالت غیر الملتزمین بالتزامات النشر على الویب •
 . ERRPقبل الحذف وفقًا لما تقتضیھ سیاسة  DNSعدم قطع أمناء السجالت لمسار حل  •
) إلى الشركات الفرعیة أو RAEأمناء السجالت الذین یقومون بتغییر المسجل باسم انتھاء الصالحیة ( •

 RAEفیر معلومات واضحة عن الموزعین الفرعیین التابعین لھم في تاریخ انتھاء أسماء النطاقات، دون تو
 فیما یخص شروط الخدمة الخاصة بھا بخصوص انتھاء فترة الصالحیة والتجدیدات.

أمناء السجالت الذین ال یرسلون إشعارات تجدید للمسجل أو جھة االتصال اإلداریة المدرجة في برتوكول  •
WHOIS  .العام 
 

 : )UDRP. السیاسة الموحدة لحل نزاعات أسماء النطاقات (6
أمناء السجالت غیر المحافظین على الحالة الراھنة ألسماء النطاقات المشاركة في اإلجراءات، بما یتیح  •

 إمكانیة نقل ملكیتھا إلى أمناء سجالت أو مسجلین آخرین أو یتیح إمكانیة حذف أسماء النطاقات. 
 UDRPاستالم شكوى  خالل یومي عمل من UDRPأمناء السجالت الذین لم یغلقوا اسم نطاق خاضع إلى  •

 . UDRPمن موفر 
أمناء السجالت الذین لم یوفروا المعلومات المطلوبة في غضون یومي عمل اعتباًرا من استالم طلب توثیق  •

 . UDRPمن موفر 
 
 . الحفظ االحتیاطي للبیانات7
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 .ICANNأمناء السجالت الذین ال یخزنون البیانات حسب الجدول الذي تحدده  •
الذین یعجزون عن تخزین كل من بیانات  2013اتفاقیة اعتماد أمناء السجالت لسنة  أمناء السجالت في •

WHOIS .العامة ومعلومات العمالء األساسیة للنطاقات التي تستخدم خدمات الخصوصیة والبروكسي 
 قید اإلدارة.  gTLDأمناء السجالت الذین ال یقومون بتخزین البیانات لجمیع نطاقات  •

 
 . مشكالت أخرى متعلقة بتسجیل النطاقات: 8

وعدم ضمان أن أمناء  RAAعدم التزام أمناء السجالت بالحفاظ على سجالت وفقًا لما تقتضیھ اتفاقیة  •
 السجالت یحتفظون بتلك السجالت مع إمكانیة توفیرھا عند الطلب. 

 یزعمون إرسالھا إلى مسجلیھم.  بنسخ من المراسالت التي ICANNأمناء السجالت غیر القادرین على تزوید  •
 

 ICANNالمشاركة في جھود القطاعات المختلفة وعملیات وضع السیاسات في 
 

متعددي  جھود  ذات الصلة بأمناء السجالتالالتعاقدي ید المساعدة في العدید من  االمتثال، قدمت إدارة 2016في 
، وفریق مراجعة تنفیذ اعتماد خدمات WHOIS، ویشمل ذلك فریق نظام اإلبالغ عن دقة الوظائف والمھام

الخصوصیة/البروكسي، وفریق مراجعة تنفیذ عملیة وضع السیاسات الخاصة بالترجمة والترجمة الصوتیة لمعلومات 
 .)Thick WHOISالمفّصل ( WHOISفي نظام  جھات االتصال

 التعاقدي االمتثالملخص برنامج السجالت في إدارة  .3

ً التعاقدي  االمتثال، عملت إدارة 2016خالل  الجدیدة، والذي  gTLDمع النمو المتواصل لبرنامج نطاقات تزامنا
 راجع  –جدید  gTLDنطاق  345اشتمل على تفویض 

strings-status/delegated-https://newgtlds.icann.org/en/program. 
 

الجدیدة لمتطلبات االعتماد  gTLDبمراجعتھا المبكرة المتثال نطاقات  2016التعاقدي عام  االمتثالبدأت إدارة 
اإلجمالي لمتطلبات السجالت والسیاسات ذات الصلة وذلك من  االمتثالالسنویة وواصلت وظیفتھا المتمثلة في مراقبة 

 الخارجیة، وجھود المراقبة الداخلیة ومراجعة المعلومات العامة.  خالل معالجة المسائل الواردة من الشكاوى
 

بالنسبة للسیاسات ذات الصلة بالسجالت التي أصبحت ساریة  االمتثاللتنفیذ مراقبة  االستعدادا الالزمة تم االنتھاء من 
 فیما یخص ما یلي: 2016في 

 
 )؛2016(الساریة في ینایر  WHOISمعلومات  ات سیاسالمزید من  •
بند فیما یخص  2013: توضیحات على اتفاقیة السجل، واتفاقیة اعتماد أمناء السجالت لسنة الدلیل اإلرشادي  •

 )؛2016) (المعمول بھا في ینایر WHOISمواصفات خدمات دلیل التسجیل (
 )2016غیر الممتثلة (ینایر  ROIDs معرفات مستودع البیانات : تصحیحgTLDسجل ل الدلیل  اإلرشادي  •
ثنائیة األحرف حرف/حرف لتجنب االلتباس مع أكواد الدول المقابلة  ASCIIفیذ التدابیر المقترحة لمسمیات وتن •

 ).2016مع تفویض إطالقھا (دیسمبر  وبما یقترن 
 

). ومنذ SLAتلقائیة التفاقیة مستوى الخدمة ( إتصاالت متابعة أیًضا بتنفیذ جھود ICANN، قامت 2016في مایو 
حسب اتفاقیة مستوى الخدمة بمعدل  التشغیل من خالل وقت تعطل االمتثالنظام تلقائي لإلبالغ عن ببدء  التنفیذ، تم ال

 .2016خمسة وأربعین ضعفًا تقریبًا في 
وقد ظلت شكاوى الوصول لملفات الجذر المقدمة من أطراف أخرى وعملیات إیداع مستودعات البیانات ھما أكبر 

التعاقدي أول  االمتثال. كما تلقت إدارة 2016التعاقدي في  االمتثالي أجرتھا إدارة السجل الت معامالت ناحیتین في 
مشغلي سجالت  تلزم التزامات المصلحة العامة وأصدرت أول إشعارات  حل خالفات لھا بموجب سیاسة نافذة شكاوى
gTLD  راجع 2016الجدیدة في .https://features.icann.org/compliance  لالطالع على تقاریر إدارة

https://newgtlds.icann.org/en/program-status/delegated-strings
https://features.icann.org/compliance


 
 15         2016التقریر السنوي لعام | التعاقدي  االمتثال

 االمتثاللالطالع على إشعارات  https://www.icann.org/compliance/noticesالتعاقدي وأیًضا  االمتثال
 التعاقدي.

 
 2016خالل أكثر المشكالت شیوًعا 

 شیوًعا وذلك فیما یخص امتثال السجالت: ICANNفیما یلي قائمة بأكثر المشكالت التي تناولتھا 
 
 . وصول األطراف األخرى لملف الجذر عن طریق خدمة بیانات المنطقة المركزیة1

 عدم رد مشغلي السجالت على الطلبات المقدمة للوصول إلى ملف المنطقة •
 الت الوصول ألسباب غیر مسموح بھا بموجب اتفاقیة السجلرفض أو إلغاء مشغلي السج •

 
 . إیداعات مستودع البیانات الیومیة2

 ICANNعدم إرسال وكالء مستودع البیانات إشعارات یومیة بإیداعات المستودع إلى  •
 ICANNعدم إرسال مشغلي السجالت إشعارات یومیة بإیداعات البیانات إلى  •
 عات صحیحة في مستودع البیاناتعدم قیام مشغلي السجالت بإیدا •
 عدم قیام مشغلي السجالت بإیداعات أولیة في المستودع في الوقت المناسب •

 
 . إرسال تقاریر شھریة3

 عدم تقدیم مشغلي السجالت للتقاریر الشھریة المطلوبة •
 
 . اتفاقیة مستوى الخدمة4

اتفاقیة السجل بخصوص توافر  عدم استیفاء مشغلي السجالت اتفاقیات مستوى الخدمة المطلوبة بموجب •
 الخدمة واألداء

 
 ICANNالمشاركة في جھود القطاعات المختلفة وعملیات وضع السیاسات في 

 
التعاقدي أیًضا ید المساعدة في العدید من الجھود التي تقوم بھا القطاعات المختلفة،  االمتثال، قدمت إدارة 2016في 

في ب 3، القسم 11إلى فرق العمل األخرى ذات الصلة بمسودة المواصفة بما في ذلك تقدیم التعقیبات واإلسھامات 
باإلضافة إلى المتطلبات ذات الصلة بتقدیم طلبات تغییر الرقابة وترتیبات التعاقد من الباطن المادیة  الدلیل اإلرشادي 

 أمین السجل.-وتعدیالت اتفاقیة السجل
 

التعدیالت المقترحة على اتفاقیة السجل الرئیسیة لنطاقات المستوى التعاقدي متابعة سیر  االمتثالكما تواصل إدارة 
) الجدیدة والمراجعات المقترحة على سیاسة العرض والتسمیة المتسقین مع خدمات دلیل بیانات gTLDاألعلى العامة (

 التسجیل.  لبروتوكول الوصول الى بیانات gTLDالتسجیل الخاصة بالسجل، ویشمل ذلك تنفیذ ملف تعریفي لنطاقات 
 

وفرق عمل  ة ذات الصلة بالسجالتلالجھود المبذوالتعاقدي في العدید من  االمتثالإضافة إلى ذلك، شاركت إدارة 
، وحمایة معّرفات المنظمات الدولیة الحكومیة وغیر الحكومیة في المفّصل  WHOIS، بما في ذلك تنفیذ ات السیاس

یة الحكومیة وغیر الحكومیة إلى آلیات حمایة الحقوق التصحیحیة ، ووصول المنظمات الدولgTLDجمیع نطاقات 
مؤشرات المنافسة وثقة المستھلك وخیار المستھلك، ومراجعة آلیات حمایة الحقوق، واإلجراءات الالحقة  تقاریرو

 باإلضافة إلى الترجمة والترجمة الصوتیة لمعلومات االتصال. gTLDلنطاقات 
 

 التعاقدي االمتثالتدقیق في إدارة ملخص برنامج المخاطر وال .4

بمراجعة خطط التدقیق وأھداف االختبار وقامت بتحدیثھا استناًدا إلى الدروس المستفادة  ICANN، قامت 2016في 
 من عملیات التدقیق السابقة والشكاوى الواردة. 

https://www.icann.org/compliance/notices
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  في  الرابط:یمكن العثور على خطط التدقیق 
en-25-02-2012-https://www.icann.org/resources/pages/audits. 

 
 ICANNبرنامج تدقیق أمناء السجالت في 

 
. وقد اشتملت جولة التدقیق ھذه 2015عملیة التدقیق التي أطلقت في سبتمبر  ICANN، أكملت 2016بنھایة مایو 

ین سجل. وحصل تسعة وثالثون أمین سجل على تقریر تدقیق بدون أي أوجھ قصور؛ وتم إنھاء على سبعة وستین أم
اعتماد أمین سجل واحد خالل عملیة التدقیق وتم التخلي على طلب تدقیق ألمین سجل واحد. وحصلت ستة وعشرون 

غییرات الالزمة لكي ال تتكرر أمین سجل على تقاریر تدقیق تحتوي على أوجھ قصور مدرجة وفیما بعد قاموا بتنفیذ الت
ھذه في المستقبل. برجاء الرجوع إلى تقریر التدقیق المنشور في ھذا الرابط:  االمتثالحاالت عدم 

-report-audit-registrar-en/system/files/files/compliancehttps://www.icann.org/
en.pdf-06jul16-2015 

لعدد خمسة عشر  2013جولة تدقیق أخرى التفاقیة اعتماد أمناء السجالت لسنة  ICANN، أطلقت 2016في مایو 
ت نواحي قصور تمت . وتبین أن لدى جمیع أمناء السجال2016أمین سجل. وتم االنتھاء من ھذه الجولة في أكتوبر 

اإلشارة إلیھا في تقریر التدقیق األولي؛ وقامت خمسة أمناء سجالت بحل نواحي القصور خالل مرحلة التصحیح؛ 
من معاودة الحدوث في  االمتثالوكان عشرة أمناء سجالت بصدد تنفیذ التغییرات الالزمة من أجل منع حاالت عدم 

من أجل التحقق من تصحیح أوجھ القصور  ICANNقیق جزئي) من المستقبل وسوف تتطلب متابعة (أي إعادة تد
 المتبقیة. برجاء الرجوع إلى تقریر التدقیق المنشور في ھذا الرابط:

-report-audit-registrar-en/system/files/files/compliancehttps://www.icann.org/
en.pdf-16nov16-2016 

 
في مرحلة التدقیق اآلن.  ھي ،2016أكتوبر  4یشار إلى أن أحدث جولة لتدقیق أمناء السجالت، التي أطلقت في 

كة في التدقیق. حصل أربعة وخمسون أمین سجل على طلب إشعار طلب الحصول على المعلومات من أجل المشارو
والخمسون خمسة وأربعین أمین سجل تم اختیارھم من أجل إجراء تدقیق كامل باإلضافة  عأمناء السجالت األرب ویضم 

تسعة أمناء سجالت ُمرحلین من جوالت سابقة من أجل إجراء عملیة إعادة تدقیق جزئي للوقوف على فاعلیة جھود 
ا بعد الجولة السابقة. وكان ھناك أمین سجل واحد لم یستجب لطلب التدقیق التصحیح التي یقومون بھا والتي تم تنفیذھ

 .2017في ینایر  جاھزة فتم إنھاء اعتماده. أما تقاریر التدقیق األولیة للخاضعین لعملیة التدقیق فمن المقرر أن تكون
 

بط على ھذا الرا 2013یمكن العثور على خطة تدقیق اتفاقیة اعتماد أمناء السجالت لسنة 
en.pdf-31mar16-raa-2013-plan-https://www.icann.org/en/system/files/files/audit 

  
 
 

  

https://www.icann.org/resources/pages/audits-2012-02-25-en
https://www.icann.org/en/system/files/files/compliance-registrar-audit-report-2015-06jul16-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/compliance-registrar-audit-report-2015-06jul16-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/compliance-registrar-audit-report-2016-16nov16-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/compliance-registrar-audit-report-2016-16nov16-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/audit-plan-2013-raa-31mar16-en.pdf
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 ICANNبرنامج تدقیق سجالت 
 

 2016ینایر  27الجدیدة. وقد أطلقت في  gTLDة سجالت جولة تدقیق أخرى التفاقی ICANN، أطلقت 2016في 
جدیدة لھذه الجولة من عملیات  gTLD. وقد وقع االختیار على عشرة سجالت 2016یونیو  20وتم االنتھاء منھا في 

 التدقیق. 
 

أوجھ أكمل اثنان فقط من السجالت عملیة التدقیق دون أوجھ قصور. وأكملت ست سجالت عملیة التدقیق وقامت بحل 
القصور خالل عملیة التصحیح، كما أكمل السجالن الباقیان عملیة التصحیح وسوف یعاد اختبارھما في جولة تدقیق 

 في النواحي المحددة. االمتثالمستقبلیة من أجل التحقق من 
 

 برجاء الرجوع إلى التقریر المنشور في ھذا الرابط: 
-audit-ra-compliance-https://www.icann.org/en/system/files/files/contractual

en.pdf-12jul16-2016-report 
 
 

 جھود تدقیق مستودع بیانات أمناء السجالت
 

معتمدین لمستودعات البیانات. ویمكن العثور على  مجھزین ثمانیة  على إجمالي ICANN، حصلت 2016بنھایة 
تعمل في  ICANN. وكانت escrow-https://newgtlds.icann.org/en/applicants/dataالقائمة على 

یودعون البیانات لدیھا. وكن الھدف ھو  ICANNكان أمناء سجالت مستودعات البیانات التي  مجھزيمع  2016
مستودعات البیانات  مجھزياختبار امتثال أمناء السجالت بالتزامات مستودعات البیانات وإقرار أسلوب متسق عبر 

 . ICANNالمعتمدین من 
 

ستودعات بیانات أمناء السجالت أیًضا مراقبة استباقیة من أجل قیاس مدى اكتمال عملیات إیداع م ICANNوقد أطلق 
تحت كل إدارة ألمین السجل. وقد اقتصر ھذا الجھد على أمناء السجالت  gTLDوالتي تشتمل على إیداع جمیع نطاقات 

 % من نسبة أمناء السجالت.98وھي تمثل نسبة  Iron Mountainالذین یودعون لدى شركة 
 

البیانات ألمناء السجالت وعملت مع وكالت مستودعات مراقبة إیداعات مستودعات  ICANN، واصلت 2016وفي 
  ) من أجل التأكد من أن اإلیداعات المطلوبة تتم حسب الجدول وبما یتفق مع المواصفة.DEAالبیانات المعتمدین (

 
أمین سجل حصل على إشعار  194عملیات تدقیق إلیداعات مستودعات البیانات لعدد  ICANN، طلبت 2016وفي 

أمین  394ومن بین  أمین سجل آخرین، لم یتم إجراء تدقیق من قبل إلیداعاتھم. 200ار بالمخالفة وعدد ثالث أو إشع
سجل، كان لدى النصف تقریبًا مشكالت في إیداعات مستودعات البیانات الخاصة بھا، وكانت غالبیتھا متعلقة 

م خدمات الخصوصیة والبروكسي. وتم تصحیح باإلیداعات غیر الكاملة التي تفتقر لمعلومات للنطاق متى ما تم استخدا
 كافة المشكالت وإعادة اختبارھا.

 
 
 
 
 
 
 

https://www.icann.org/en/system/files/files/contractual-compliance-ra-audit-report-2016-12jul16-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/contractual-compliance-ra-audit-report-2016-12jul16-en.pdf
https://newgtlds.icann.org/en/applicants/data-escrow
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 الملحق .5

 الملحق "أ"
 

 النظام:على تأثیر القائمة األنشطة التي تدعم مبادرات االلتزام التعاقدیة والتحسینات ذات 
 
معلومات اإلضافیة لنظام حدیثًا (سیاسة ال المفعّلةلتعكس السیاسات  النمط المتبع إجراء تحدیثات على  •

WHOIS  وتوضیحات نظامWHOIS( 
األتمتة للسماح لنظام معالجة الشكاوى قبول التنبیھات الفنیة التفاقیة مستوى الخدمة حول السجل (بما في ذلك  •

 استخراج تنبیھات امتثال شبھ تلقائیة)
 ثال شبھ تلقائیةقبول التنبیھات الفنیة التفاقیة مستوى الخدمة للسجل وإنشاء إشعارات امت •
 WHOISإجراء تحدیثات على القالب لتعكس السیاسات الفعالة حدیثًا (سیاسة المعلومات اإلضافیة لنظام  •

 ) WHOISوتوضیحات نظام 
) بإنشاء ARS(نظام  WHOISإجراء تحدیثات على نظام الشكاوى للسماح ألداة استیراد نظام تقاریر دقة  •

 WHOISتقاریر نظام تقاریر دقة بطاقات امتثال استناًدا إلى تنسیق 
األتمتة للسماح لنظام معالجة الشكاوى بالعمل استناًدا إلى تقاریر من مزودي ضمان البیانات فیما یتعلق بتعھدات  •

 ضمان بیانات أمین السجل 
 عناوین الموضوعات المحدَّثة لمتابعة التنسیق المستمر إلشعارات نظام التأكید واإلغالق التلقائي  •
تحدیث على معالجة وإصالح األخطاء لنشر نص التعلیمة البرمجیة الصحیحة المحلولة في إشعار إجراء  •

 اإلغالق التلقائي لنوع شكوى نقل محدد 
إجراء تحدیث إلزالة خطوة عملیة إشعار إغالق ألمین السجل عند اكتمال عملیة تحقق من عدم دقة نظام  •

WHOIS وإغالق البطاقة 
من أجل  icann.orgعلى موقع  االمتثالتمت إضافة محتوى إلى صفحة برنامج  خالل ربع السنة الحالي، •

 توفیر نظرة عامة حول االلتزامات التعاقدیة ذات الصلة بأمناء السجالت ومشغلي السجالت. 
 
 

 الملحق "ب"
 

  2016 -أسباب اإلشعارات الرسمیة 
 

 2009) لسنة RAAاتفاقیة اعتماد الُمسجل (
 )RAA 3.4.2/3( وتوفیرھا تصاالتدالئل االباالحتفاظ   •
 )3.6رقم  RAAتسجیل (اتفاقیة البیانات حفظ  •
 )3.7.5.5المادة  RAAالنشر على موقع الویب لسیاسة التجدید التلقائي والحذف (اتفاقیة  •
 )3.14عملیات التدقیق (اتفاقیة اعتماد أمناء السجالت المادة ل االستجابة •
(اتفاقیة اعتماد أمناء السجالت  ICANN موقع االلكتروني لـعلى الرابط  حقوق ومسئولیات المسجل  •

 )3.15 المادة
 )RAAصحیح على موقع الویب (ملحق رخصة شعار ال ICANNعرض شعار  •
 

  2013) لسنة RAAاتفاقیة اعتماد الُمسجل (
 )3.3.1المادة رقم  RAA(اتفاقیة WHOISتوفیر خدمات  •
 )3.7.8(اتفاقیة اعتماد أمناء السجالت  یحھاوتصح WHOISالتحري عن معلومات عدم دقة نظام  •
 )3.7.10المادة  RAA(اتفاقیة لبند مواصفة منافع ومسؤولیات المسّجلین على موقع الویب  رابط نشر  •
 )RAA 3.8وفق ( UDRP بسیاسة  االمتثال •
 )RAA 3.9سداد رسوم االعتماد ( •
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 )ICANN )RAA 3.15تقدیم المستندات والمعلومات إلى  •
 )RAA 3.15( االمتثالیم شھادة تعبئة وتقد •
 )3.16المادة رقم  RAA(اتفاقیة  ICANNعرض رابط المعلومات التعریفیة بالمسجل الخاصة بـ  •
نشر المعلومات الالزمة على موقع الویب بموجب مواصفة معلومات أمین السجل (اتفاقیة اعتماد أمناء  •

 )3.17السجالت المادة رقم 
 )7رقم  RISو 3.17فاقیة اعتماد أمناء السجالت نشر عنوان مراسالت الموقع (ات •
 3.17رقم  RAAالحفاظ على وتوفیر المعلومات المطلوبة بموجب مواصفة معلومات أمین السجل (اتفاقیة  •

 )13و 9و 8رقم  RISو
ومواصفات  3.17نشر اسم الموقع اإللكتروني ومركز المسئولین (اتفاقیة اعتماد أمناء السجالت المادة رقم  •

 )17المعلومات رقم مسجل 
 )22رقم  RISو 3.17نشر الكیان األم النھائي لموقع الویب (اتفاقیة اعتماد أمناء السجالت المادة رقم  •
 )3.18.1المادة  RAAنشر عنوان البرید اإللكتروني على موقع الویب لتقاریر إساءة االستخدام (اتفاقیة  •
 )3.18.3اقیة اعتماد أمناء السجالت المادة رقم الحفاظ على السجالت وتقدیمھا لتقاریر اإلساءة (اتف •
نشر وصف على الموقع اإللكتروني إلجراءات استالم وتعقب تقاریر اإلساءة (اتفاقیة اعتماد أمناء السجالت  •

 )3.18.3رقم 
 )4و 2و 1المادة  WAPS-(اتفاقیة اعتماد أمناء السجالت WHOISتوثیق والتحقق من معلومات اتصال  •
 )1.4رقم  RAA-RDDSسم النطاق في تنسیق الرد المحدد (اتفاقیة تقدیم بیانات ا •
على أي جھة أخرى (مواصفة ترخیص الشعار  ICANNحظر االستخدام بموجب ترخیص من الباطن لشعار  •

 في اتفاقیة اعتماد أمناء السجالت)
ء اتفاقیة اعتماد أمنا-بشكل صحیح على موقع الویب (مواصفة رخصة الشعار ICANNعرض شعار  •

 السجالت)
 )4.1رقم  ERRPرسوم تجدید العرض/ التعویض (سیاسة استرداد تسجیل منتھي الصالحیة  •
 )4.2رقم  ERRPعرض األسالیب المستخدمة لتقدیم إشعارات ما قبل وبعد انتھاء الصالحیة (سیاسة  •
 

 ) RAالجدیدة ( gTLDاتفاقیة سجل 
 )6سداد الرسوم المتأخرة (اتفاقیة السجل المادة  •
 WHOISوتتضمن سیاسات سیاسة  ICANNرابط على الموقع اإللكتروني الرئیسي بصفحة تحددھا نشر  •

 )4المواصفة  1.11ومواد تعلیمیة (اتفاقیة السجل البند 
 )6المواصفة  1.3(اتفاقیة السجل البند  DNSSECالنشر على الموقع اإللكتروني لبیانات ممارسات  •
 )6من اتفاقیة السجل، المواصفة  4.1اتصال المخالفات (البند النشر على الموقع اإللكتروني لبیانات  •
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