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 معلومات الخلفیة .)I( أوالً 

في ضمان امتثال جمیع األطراف المتعاقدة (أمناء السجالت والسجالت)  ICANNتتمثل مھمة فریق االمتثال التعاقدي في 
لتحقیق  ICANNباتفاقیاتھم، بما في ذلك سیاسات اإلجماع التي یتم دمجھا في تلك االتفاقیات، بحسب ما یقتضي األمر. تسعى 

 ھذا الھدف عن طریق الوقایة والتنفیذ والتعلیم.
 

بتحدید وإبالغ وإدارة والمساعدة على تصحیح أیة عیوب وجدت في األطراف  ICANNالسماح لـ  ھدف برنامج التدقیق:
ماد ن اتفاقیة االعتعلًما بأ المتعاقدة. وترتبط أوجھ القصور المحددة بأحكام و/أو التزامات محددة وفًقا لما یبینھ أمین السجل

)RAA) واتفاقیة السجل (RA بما في ذلك سیاسات اإلجماع في ،(ICANN  مضمنة في تلك االتفاقیات، حسبما ینطبق. یتجھ
برنامج التدقیق نحو تحدید الطرف المتعاقد التابع والتعاون معھ لتصحیح تلك العیوب مع ضمان وجود ضوابط الئقة موجودة 

تقبلیة المرتبطة بالواجبات المتعلقة باالتفاقیات المذكورة في اتفاقیة اعتماد أمناء السجالت واتفاقیة للتخفیف من العیوب المس
 السجل.

  

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

 استنتاجات أو اتخاذ أیة قرارات تخص األعمال.

 

 2016تقریر التدقیق لعام 

 اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصةمؤسسة 
 قسم االمتثال التعاقدي 

  2016سبتمبر  – 2013تقریر تدقیق اتفاقیة اعتماد أمناء السجالت لسنة 

2016-reports-https://www.icann.org/resources/pages/compliance 

https://www.icann.org/resources/pages/compliance-reports-2016
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 موجز تنفیذي ).II( ثانیاً 

دورة تدقیق الختبار وتوثیق التزام أمناء السجالت المختارین بالشروط المنصوص  ICANN، أطلقت 2016سبتمبر  26في 
وماي  2016من اتفاقیة أمناء السجل. یشكل ھذا التقریر نتائج التدقیق الذي جرى بین سبتمبر  2013علیھا في إصدار 

2017. 
  

 وقد تكونت معاییر التدقیق لھذه الدورة من العوامل التالیة: 
 

 المتعاقدون الذین لم یخضعوا للتدقیق مسبقاً األطراف  -

 األطراف المتعاقدون الذین تم تدقیقھم منذ سنتین -

شھًرا  12األطراف المتعاقدون ذوو العدد األكبر من اإلشعارات الثالثة حسب عدد النطاقات المدارة والُمحتسب خالل  -
 الماضیة

للتحقق من فعالیة تصحیح  ICANNللمتابعة من طرف األطرف المتعاقدون من دورة التدقیق السابقة الذین خضعوا  -
 نتائج التدقیق السابق

 
في تدقیق  48أمین سجل المعنیین، تم اختبار  55) أمین سجل لدورة التدقیق ھذه. من بین 55وقد تم اختیار خمسة وخمسین (

لتالیة في وقت إطالق تدقیق سبتمبر وقد لبوا المعاییر ا 2012التي انطلقت سنة  2009اتفاقیة اعتماد أمناء السجالت لسنة 
2016: 

 
 2012لم یتم تدقیقھم منذ سنة  •
اشتغلوا بصفتھم أمناء سجالت مستقلین ولیس كجزء من مجموعة من أمناء السجالت (في بعض الحاالت، أمناء  •

 السجالت الذین ھم أعضاء في مثل ھذه المجموعات قد یكونون مستفیدین من تخفیف إعفاءات من التدقیق)
 

كما تم إقامة دورة تدقیق من خالل اختبار البیانات ومراجعة الوثائق ومواقع أمناء السجالت المختارین على الویب، 
 والمراسالت بین أمناء السجالت المختارین وحاملي األسماء المسجلین.

 
التي  2013اعتماد أمناء السجالت لسنة ) المتبقین تقریًرا مصحًحا جزئًیا في تدقیق اتفاقیة 7وقد تلقى أمناء السجالت السبعة (

 وخضعوا لتحقق متابعة للتصحیح الناجحة أو أوجھ قصور مسجلة سابقة. 2015انطلقت بتاریخ سبتمبر 
 

) من أمناء السجالت إلى دورة التدقیق التالیة بسبب 2)، تم منح تأجیل التدقیق الثنین (RFIخالل مرحلة طلب المعلومات (
. إضافة إلى ذلك، خالل مرحلة ICANN) بإنھاء اعتماده مع 1ل الوثائق كما قم أمین سجل واحد (تغییر في الملكیة ونق

) 1. وأخیًرا، خالل مرحلة التصحیح، طلب أمین سجل واحد (ICANN) بإنھاء اعتماده مع 1التدقیق، قام أمین سجل واحد (
 أمین سجل. 50قعة. ونتیجًة لذلك، تم تدقیق أن یتم تأجیل التدقیق إلى دورة التدقیق التالیة بسبب ظروف غیر متو

 
 لغة مختلفة، خالل مرحلة التدقیق.  13وثیقة ُجمعت في  6,200ما یقارب  ICANNراجعت 

 
) أمناء سجالت من الذین أثبتوا حلھم 17تقریر تدقیق نھائي لسبعة عشر ( ICANN، أصدرت 2017مایو  12وبحلول 

الباقین فكانوا  33لجمیع النتائج االولیة التي تمت اإلشارة إلیھا في مسودة تقریر التدقیق لكل منھم. أما أمناء السجالت العشرة 
 ICANNح حاالت عدم االمتثال. ستقوم ال یزالون في طور التصحیح وھم اآلن بصدد تنفیذ التغییرات الالزمة لتصحی

) من أمناء السجالت ھؤالء في دورة التدقیق التالیة حیث أن التاریخ النھائي المتفق علیھ معھم لالمتثال 8بالمتابعة مع ثمانیة (
) من أمناء السجالت المتبقین في دورة تدقیق الحقة 25بالمتابعة مع خمسة وعشرین ( ICANNسیكون قد حل. وستقوم 

 بمجرد حلول التاریخ النھائي المتفق علیھ معھم لالمتثال.
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 نطاق برنامج التدقیق وإطاره الزمني ).IIIثالًثا (

 نطاق برنامج التدقیق
 

یعمل برنامج التدقیق على أساس دورة زمنیة متكررة. قد یخضع أمناء السجالت لدورة تدقیق استناًدا إلى المعاییر المذكورة 
 الظروف أو االعتبارات الخاصة األخرى.سابًقا باإلضافة إلى 

 
 ویمكن العثور على تفاصیل نطاق برنامج التدقیق من خالل النقر على الرابط التالي: 

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

 
 جدول الزمنيال
 

 یتألف برنامج التدقیق من ستة مراحل بتواریخ محددة لكل مرحلة:
 

إرسال إشعار تدقیق لجمیع األطراف المتعاقدة قبل أسبوعین من تاریخ بدء عملیة  – مرحلة إشعار ما قبل التدقیق )1
  التدقیق

إرسال إشعار تدقیق لألطراف المختارة. باإلضافة إلى ذلك، یتم إرسال برید  – )RFIمرحلة طلب المعلومات ( )2
 متابعة بالبرید اإللكتروني إلى من لم یتم اختیاره

 مراجعة وتقویم الردود واختبارھا والمصادقة علیھا، إن أمكن  – مرحلة التدقیق )3
ي یحتوي على النتائج األولیة لألطراف المتعاقدة إرسال التقریر األولي لعملیة التدقیق الذ – مرحلة التقریر األولیة )4

 المختارة
التعاون مع األطراف المتعاقدة لتصحیح النتائج األولیة المكتشفة (إن وجدت) أثناء مرحلة  – مرحلة التصحیح )5

 التدقیق
إصدار تقاریر تدقیق نھائیة إلى األطراف المتعاقدة المختارة باإلضافة إلى نشر تقریر  – مرحلة التقریر النھائي )6

  reports-https://www.icann.org/resources/pages/compliance-2016نھائي على الرابط 
 

 التالي تواریخ ومراحل برنامج التدقیق:  یلخص الجدول
 

 تواریخ أشواط برنامج التدقیق
إشعار ما قبل 

 التدقیق
 مرحلة  RFIمرحلة طلب الحصول على المعلومات  

 التدقیق
 مرحلة
 التدقیق

التقاریر  مرحلة التصحیح 
النھائیة 
 الصادرة

اإلشعار  اإلشعار األول 
 الثاني

االشعار 
 الثالث

 التاریخ  البدایة/النھایة تاریخ اإلصدار النھایة البدایة

26 
 سبتمبر
2016 

4 
 أكتوبر
2016 

25  
 أكتوبر
2016 

1 
 نوفمبر
2016 

9 
 نوفمبر
2016 

13 
 ینایر

2017 

16 
 ینایر

2017 

/  2016ینایر 
 2017 مایو

 یونیو
2017 

 
 

https://www.icann.org/resources/pages/audits-2012-02-25-en
https://www.icann.org/resources/pages/compliance-reports-2016
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 برنامج تدقیق أمناء السجل ).IVرابًعا (

 المختارین للمشاركة في التدقیق. یلخص الجدول التالي أمناء السجالت
 

 اإلحصاء المراحل
 RFIمرحلة طلب الحصول على المعلومات 

 55  أمناء السجالت الذین تم اختیارھم للتدقیق
 )2( أو مرحلة التدقیق) RFIتدقیق غیر تام بسبب التأجیل (أثناء مرحلة طلب المعلومات 
 )2( أو مرحلة التدقیق) RFIتدقیق غیر تام بسبب اإلنھاء (أثناء مرحلة طلب المعلومات 

 51 إجمالي أمناء السجل المتبقین
 مرحلة التقریر األولي

 0 أمناء السجالت الذین نجحوا في جمیع اختبارات التدقیق
 51 أمناء السجالت المطالبین بالمتابعة والتصحیح

 51 السجلإجمالي عدد أمناء 
 مرحلة التصحیح ومرحلة التقریر النھائي

 17 أمناء السجالت الذین أكملوا حل النتائج األولیة
 33 أمناء السجالت الذین یقومون بتنفیذ خطة تصحیح

 1 تصحیح غیر تام بسبب التأجیل (أثناء مرحلة التصحیح)
 51 إجمالي عدد أمناء السجل

 
 

، والذین تم اختبارھم لالمتثال التعاقدي وعدد أمناء السجل RAAیلخص الجدول التالي أحكام اتفاقیة اعتماد أمناء السجالت 
 ذوي أوجھ القصور المرصودة خالل عملیة التصحیح.

 
یل المثال، إذا بویعرف وجھ القصور على أنھ استنتاج أولي ملحوظ في تقریر التدقیق وتم التحقق منھ أثناء التصحیح. فعلى س

تبین عدم وجود تنصیص كاف في اتفاقیة إعادة البیع أثناء عملیة التدقیق، ووافق أمین السجل على تحدیث اتفاقیة إعادة البیع 
 ، فإن ھذا یعتبر عیبا في ھذه الحالة.RAAالخاصة بھ حتى تصبح ممتثلة التفاقیة اعتماد أمین السجل 

مجال اختبار 
RAA السجالت # أمناء  الوصف

 ذوي أوجھ القصور
أمناء السجالت  %

 ذوي أوجھ القصور
إلى  3.7.7.1

 %75 33 اتفاق السجل  3.7.7.12

 %55 24 اتصاالت اإلساءات واإلبالغ عنھا 3.18
 %43 19 تدریب أمناء السجالت 3.13
إلى  3.3.1

3.3.5  Whois -  39 17 /الویب، عناصر البیانات المتوافقة43المنفذ% 

 %39 17 اتفاقیة الموزع 3.12

والموقع والعالمات التجاریة الخاصة  ICANNاستخدام المسجل اسم  2.2
 %34 15 بھا

إلى  3.7.5.3
3.7.5.6  EDDP32 14 ؛ تجدید اسم النطاق، توفیر المعلومات المطبقة للمشتركین% 
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مجال االختبار ھو اشتراط یتألف من عدة متطلبات ینتج عنھا عدة خطوات اختباریة. فعلى سبیل المثال، یمكن أن تكون ألمین 

عیبا  ؛ إال أن جمیع ھذه العیوب الموجودة داخل مجال االختبار تحتسب3.4.2سجل واحد عدة عیوب في مجال االختبار 
 واحدا.

  
بمشاركة ھذه  ICANNتلقى كل أمین سجل تقریر تدقیق فردي یشیر إلى االستنتاجات األولیة المحددة في التدقیق. قامت 

) 51التقاریر الخاصة بالتدقیق مع أمناء السجالت المختارین فقط، وھي غیر متاحة أمام الجمھور. وقد تسلّم واحد وخمسون (
أمین سجل تقریًرا بالنتائج األولیة باإلضافة إلى الحصول على طلب (إشعار أول) للمشاركة في عملیة التصحیح لمعالجة 

أیام من  5یوًما اعتباًرا من اإلشعار األول، و 15(أي  ICANNا یتفق مع عملیة اإلشعارات في النتائج المشار إلیھا بم
 أیام اعتباًرا من اإلشعار الثالث). لمزید من المعلومات عن العملیة، راجع:  5اإلشعار الثاني و

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

 
الباقین فكانوا ال یزالون في طور التصحیح وھم اآلن بصدد تنفیذ التغییرات الالزمة  33أما أمناء السجالت الثالثة والثالثین 

) من أمناء السجالت ھؤالء في دورة التدقیق التالیة 8بالمتابعة مع ثمانیة ( ICANNلمعالجة حاالت عدم االمتثال. ستقوم 
) من 25بالمتابعة مع خمسة وعشرین ( ICANNحیث أن التاریخ النھائي المتفق علیھ معھم لالمتثال سیكون قد حل. وستقوم 

تالي علیھ معھم لالمتثال. یلخص الجدول ال أمناء السجالت المتبقین في دورة تدقیق الحقة بمجرد حلول التاریخ النھائي المتفق
 والتي ستتم متابعتھا في دورات التدقیق الالحقة: RAAأحكام اتفاقیة اعتماد أمناء السجالت 

 
مجال اختبار 

RAA أمناء السجالت  الوصف #
 للمتابعة

أمناء السجالت  %
 للمتابعة

وجھة  )IRTPسیاسة النقل بین أمناء السجالت ( -سیاسات اإلجماع  4.1
 TEAC( 14 42%اتصال إجراءات طوارئ النقل (

 %39 13 التعامالت التجاریة، بما في ذلك حاملي االسم المسجل 3.7.8

) وجھة IRTPسیاسة النقل بین أمناء السجالت ( -سیاسات اإلجماع  4.1
 TEAC( 14 32%إجراءات طوارئ النقل (اتصال 

 ERRP( 13 30%سیاسة استرداد التسجیل منتھي الصالحیة ( 4.1
 %27 12 النطاقات المسجلة ذاتًیا 3.7.7
 %27 12 الربط بالمعلومات التعلیمیة للمسجل 3.16
 %25 11 االلتزامات ذات الصلة بخدمات البروكسي والخصوصیة 3.14
 %23 10 التجاریة، بما في ذلك حاملي االسم المسجلالتعامالت   3.7.8
 %23 10 التقییم الذاتي 3.15
 DNSSEC( 10 23%المواصفات التقنیة (امتثال  3.19
 WDRP( 10 23%للتذكیر بالبیانات ( WHOISسیاسة  4.1
 RADAR 10 23%تحدیث معلومات االتصال الرئیسیة في  7.6
 %16 7 حل نزاعات أسماء النطاقات 3.8

 %9 4 الحفاظ على بیانات التسجیل (اتفاقیات التسجیل وعملیات الدفع)  3.4.2
 %9 4 تفاصیل االتصال على الموقع اإللكتروني ألمین السجل 3.17

 %7 3 عملیة حل الشكاوى والنزاعات  3.7.11
 %2 1 االحتفاظ ببیانات التسجیل (الصیانة اإللكترونیة لقاعدة البیانات)  3.4.1
 RNAP( 1 2%سیاسة دقة األسماء المستعادة ( 4.1

https://www.icann.org/resources/pages/approach-processes-2012-02-25-en
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 ERRP( 13 39%سیاسة استرداد التسجیل منتھي الصالحیة ( 4.1
 WDRP( 11 33%للتذكیر بالبیانات ( WHOISسیاسة  4.1

 %21 7 اتفاقیة الموزع 3.12
 %18 6 االحتفاظ ببیانات التسجیل 3.4.2
 DNSSEC( 4 12%المواصفات التقنیة (امتثال  3.19
 %6 2 تدریب أمناء السجالت 3.13
 %6 2 اتصاالت اإلساءات واإلبالغ عنھا 3.18
إلى  3.7.7.1

3.7.7.12 
 اتفاق السجل

2 6% 
 %3 1 االلتزامات ذات الصلة بخدمات البروكسي والخصوصیة 3.14

 %3 1 عملیة حل الشكاوى والنزاعات 3.7.11
 %3 1 النطاقات المسجلة ذاتًیا 3.7.7
 %3 1 حل نزاعات أسماء النطاقات 3.8

 
 

 اإلشعار بالمخالفة واإلنھاء -تحدیث اإلنفاذ 
 

یلخص الجدول التالي عدد إشعارات المخالفة التي تم إصدارھا، والمخالفات التي تمت معالجتھا، وعملیات اإلنھاء الناتجة عن 
 التدقیق اعتباراً من تاریخ ھذا التقریر. توجد جمیع مواد االجتماع لھذه الجلسات على: 

 
http://www.icann.org/en/resources/compliance/notices 

 

تمت  اإلشعار بالمخالفة إنھاء ذاتي مرحلة
 إجمالي اإلنھاء التسویة

مرحلة طلب الحصول على 
 RFIالمعلومات 

1 0 0 1 

 1 0 0 1 مرحلة التدقیق
 0 1 1 0 مرحلة التصحیح

 
 

 إشعارات المخالفة –التفصیل: مرحلة التصحیح 
 

تم إصدار إشعار مخالفة ألمین السجل المختار التالي خالل مرحلة التصحیح وكانت لھ القدرة على تصحیح جمیع البنود 
 الواردة في إشعار المخالفة.

IANA الحالة  أمین السجل 

1489 Megazone Corp., dba HOSTING.KR تمت التسویة 
 

http://www.icann.org/en/resources/compliance/notices
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 تمثیل األطراف المتعاقدة
 

 لغة: 13بلدا وقدموا وثائق بـ  21مثلوا  51أمناء السجل الـ 
 

 البلدان
 أسترالیا •
 النمسا •
 كندا •
 الصین •
 الدانمارك •
 ألمانیا •
 ھنغاریا (المجر) •

 الھند •
 إیطالیا •
 كوریا (الجنوبیة) •
 المغرب •
 ھولندا •
 النرویج •
 پاناما •

 االتحاد الروسي •
 إسبانیا •
 السوید •
 تركیا •
 المملكة المتحدة •
 الوالیات المتحدة •
فیتنام •

 اللغات
 الصینیة •
 الدانمركیة •
 الھولندیة •
 اإلنجلیزیة •
 الفرنسیة •

 األلمانیة •
 الھنغاریة •
 اإلیطالیة •
 الكوریة •
 الروسیة •

 اإلسبانیة •
 التركیة •
 الفییتنامیة •

 اإلحصائیات الرئیسیة لبرنامج التدقیق ).V( خامًسا
 

  اإلشعارات وجمع البیانات - RFIمرحلة طلب الحصول على المعلومات 

 .RFIیلخص الجدول التالي عدد أمناء السجالت الذین تلقوا إشعاًرا أول أو ثان أو ثالث كجزء من مرحلة طلب الحصول على المعلومات 
 

 االشعار الثالث اإلشعار الثاني اإلشعار األول وصف اإلحصائیة
عدد أمناء السجالت الذین سیتلقون 

 %25 14 %47 26 %100 55 إشعاًرا
 

التالي تقدم عملیات البیانات التي تم رفعھا بمعرفة أمناء السجالت المختارین من مرحلة طلب الحصول على المعلومات یبین الجدول 
 وصوالً إلى بدایة مرحلة التدقیق.

 
 2016نوفمبر  8 2016نوفمبر  1 2016أكتوبر  25 2016أكتوبر  4 وصف اإلحصائیة

 أمین السجل
 6,200 3,750 2,844 0 المستندات المرفوعة
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 إعداد تقاریر أمناء السجل –مرحلة التدقیق 
 

عند نھایة مرحلة التدقیق. وقد تم تصحیح العدید من النتائج التي أشیر إلیھا في  ICANNأمین سجل تقریر تدقیق أولي من  51تلقى 
نظرة عامة على نسبة أمناء السجالت  التقاریر تصحیًحا كامالً وذلك بعد التعاون مع أمناء السجالت المختارین. ویوفر المخطط التالي

 المختارین أصحاب أوجھ القصور.
 

 
 اإلشعارات –مرحلة التصحیح 

 
مسجل في مرحلة التصحیح لحل العیوب المحددة في تقاریر التدقیق الخاصة بھم. یلخص  51بناًء على نتائج مرحلة التدقیق، شارك 

 إشعاًرا أول أو ثان أو ثالث كجزء من عملیة التصحیح.الجدول التالي عدد أمناء السجالت الذین تلقوا 
 

 االشعار الثالث اإلشعار الثاني اإلشعار األول

51 100% 42 76% 25 50% 
 

 التوصیات الرئیسیة لبرنامج التدقیق ).VIسادًسا (

 عام .أ
یوصى بأن یقوم أمناء السجالت بطرح األسئلة المتعلقة بالوثائق المقبولة أو العملیة/اإلجراءات الفریدة حیث إنھاء تنبھ  •

ICANN .لتجنب حاالت التأخیر في عملیة التدقیق 
ت یجب على أمناء السجالت االحتفاظ بمعلومات اتصال أولیة دقیقة من قاعدة بیانات معلومات اتصال أمناء السجال •

)RADAR.لضمان التواصل الفوري ( 
یجب على أمناء السجالت الذین یكونون جزًءا من "أسرة" أمناء سجالت ھي نفسھا على المستوى التشغیلي والفني إجراء  •

 بذلك. ICANNتحدید استباقي ألعضائھا وإبالغ 

14%

25%

20%

27%

14%

ملفات عیوب أمناء السجل

% of Registrars with 1 to 2 Deficiencies

% of Registrars with 3 to 4 Deficiencies

% of Registrars with 5 to 6 Deficiencies

% of Registrars with 7 to 8 Deficiencies

% of Registrars with 9 or more Deficiencies
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ریق خیار "طلب إیصال إرسال رسائل البرید اإللكتروني عن ط ICANNویجب على أمناء السجل عند تواصلھم مع  •
 .ICANNبالقراءة" لضمان استالم جمیع رسائل البرید اإللكتروني من طرف 

على الویب من أجل فھم  ICANNویجب على جمیع أمناء السجالت مراجعة برنامج التدقیق الحالي على صفحة  •
لمحددة والبدء المسبق في معالجة والتحقق الذاتي من أن عملیاتھم متوافقة مع النواحي ا ICANNالنواحي التي تراجعھا 

 بإطالق تدقیق. ICANNالمجال قبل قیام 
 RFIمرحلة طلب الحصول على المعلومات  .ب

یجب على المسجلین طلب توضیحات بشأن البیانات المطلوبة (مثل األدلة المقبولة إلثبات االمتثال لمواصفات برنامج دقة  •
Whois.( 

 الویب الخاصة بالتدقیق وطرق األسئلة من أجل التوضیح. یوصى بأن یشارك أمناء السجالت في ندوات •
إدراك وتقدیر الجانب الفرید لنماذج وطرق عمل األعمال الخاصة بأمناء السجالت باإلضافة  ICANNوسوف تواصل  •

 إلى تعدیل المتطلبات طبًقا لذلك إذا تم التواصل والتوافق بشأنھا مسبًقا.
الخاصة بھم إذا لم تتوفر الوثائق المطلوبة  RFIیة في طلبات داخل استبیانات یجب على السجالت توفیر تفسیرات تفصیل •

 أو إذا تم تقدیم بدائل.
 مرحلة التدقیق .ت

الخاص بھم فور استالمھ وأن یستفسروا عن كل ما أشكل  ICANNینبغي على أمناء السجالت مراجعة تقریر تدقیق  •
 علیھم فیھ من نتائج.

 لمستخدمة في تقریر التدقیق لتكون أكثر دقة من حیث القضیة.لتحدیث اللغة ا ICANNسوف تعمل  •
 مرحلة التصحیح .ث

یجب على أمناء السجالت اإلجابة على اإلشعار (األول) من مرحلة التصحیح على األقل بمعلومات جزئیة و/أو وثائق  •
 تعالج النتائج المسجلة في تقریرھم التدقیقي.

 بشأن عملیة التصحیح وھیكل التواصل بشكل أوضح في دورات التدقیق المستقبلیة. ICANNستتواصل  •
 اإلخطارات وفق جدول زمني أكثر اتساًقا. ICANNسترسل  •

 الخاتمة ).VIIسابًعا (

كامل لھا بالأمین سجل الذین استلموا تقریًرا نھائًیا التدقیق بنتائج ملحوظة، وقد تمكنوا من ح 50) من بین %34وقد أكمل سبعة عشر (
أمین سجل التدقیق بأوجھ قصور ملحوظة، وكانوا عاجزین  50) من بین %66قبل إكمال مرحلة التصحیح. وقد أكمل ثالثة وثالثون (

عن حلھا بالكامل قبل إكمال مرحلة التصحیح. وأمناء السجل ھؤالء اآلن بصدد تنفیذ التغییرات الالزمة لكي ال تتكرر حاالت عدم 
بالمتابعة مع ثمانیة من أمناء السجالت ھؤالء في دورة التدقیق التالیة حیث أن التاریخ  ICANNفي المستقبل. ستقوم االمتثال ھذه 

بالمتابعة مع خمسة وعشرین من أمناء السجالت المتبقین في دورة  ICANNالنھائي المتفق علیھ معھم لالمتثال سیكون قد حل. وستقوم 
 النھائي المتفق علیھ معھم لالمتثال. تدقیق الحقة بمجرد حلول التاریخ
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 أمناء السجالت المختارون  –الملحق "أ" 
 

IANA#_ اسم أمین السجل 
9 Register.com, Inc. 

15 COREhub, S.R.L. 
52 Hostopia.com Inc. d/b/a Aplus.net 
64 Domain Registration Services, Inc. dba dotEarth.com 
65 DomainPeople, Inc. 
69 Tucows Domains Inc. 
83 1&1 Internet AG 
99 pair Networks, Inc.d/b/a pairNIC 

112 Catalog.com 
120 Xin Net Technology Corporation 
168 REGISTER.IT SPA 
321 Registration Technologies, Inc. 
444 Inames Co., Ltd. 
453 AllGlobalNames, S.A. dba Cyberegistro.com 
471 Bizcn.com, Inc. 
472 Dynadot, LLC 
642 Ladas Domains LLC 
648 Webagentur.at Internet Services GmbH d/b/a domainname.at 
696 Entorno Digital, S.A. 
817 MAFF, Inc. 
839 Realtime Register B.V. 
841 Tiger Technologies LLC 
895 Google Inc 
898 Alantron BiliÅŸim Ltd Åžti. 
959 Tropic Management Systems, Inc. 
976 http.net Internet GmbH 
985 Own Identity, Inc. 

1001 Domeneshop AS dba domainnameshop.com 
1005 NetEarth One Inc. d/b/a NetEarth 
1090 Active Registrar, Inc. 
1111 DomainContext, Inc. 
1114 Media Elite Holdings Limited 
1249 DotAlliance Inc. 
1326 Webair Internet Development, Inc. 
1328 RegistryGate GmbH 
1340 Arctic Names, Inc. 
1362 Regtime Ltd. 
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1365 Open System Ltda – Me 
1397 HooYoo Information Technology Co. Ltd. 
1435 AB RIKTAD 
1446 Larsen Data ApS 
1452 Interweb Advertising D.B.A. مؤسس الملف 
1489 Megazone Corp., dba HOSTING.KR 
1493 Ilait AB 
1501 DotRoll Kft. 
1509 Cosmotown, Inc. 
1560 Genious Communications SARL/AU 
1586 Mat Bao Trading & Service Company Limited d/b/a Mat Bao 
1588 Beijing Sanfront Information Technology Co., Ltd 
1604 DanDomain A/S 
1609 Synergy Wholesale Pty Ltd 
1716 EU Technology (HK) Limited 
1733 Beijing Zihai Technology Co., Ltd 
1745 LogicBoxes Naming Services Ltd 

10007 Domain The Net Technologies Ltd. 
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