
 

 1 2013تحدیث االلتزام التعاقدي لشھر یولیو 

 
 1جدول المحتویات

 تحدیث عام •
 مبادرات وتحسینات االمتثال التعاقدي  •
 تحدیث برنامج التدقیق •
 ملخص اإلنفاذ والتعامل مع الشكاوى •

 تحدیث عام
 

في مایو، شارك فریق االمتثال التعاقدي في قمة قسم النطاقات العالمیة في أمستردام، واستضاف جلسة حول برنامج 
. وقد قامت الجلسة بتعریف المشاركین على برنامج التدقیق، نطاقھ وأسلوبھ ICANNتدقیق االمتثال التعاقدي في 

المنشورة على ومنھجیتھ ونماذج التواصل والتقاریر. كما أدرجت المادة 
en-25-02-2012-https://www.icann.org/resources/pages/audits .في ھذه الجلسة  

 
ریق في ھلسنكي. وحضر الف ICANN، شارك فریق ھیئة االمتثال التعاقدي في منتدى سیاسات 2016في یونیو 

جلسات اللجنة االستشاریة الحكومیة وكذلك المنظمة الداعمة لألسماء العامة ومجموعة عمل السالمة العامة بجانب 
 مجموعة العمل عبر المجتمع. 

 
 تحدیث التنفیذ

إضافة التاریخ الذي یتم فیھ عالج  2016في یولیو  ICANNاستنادًا إلى تعلیقات المجتمع ولتحسین الشفافیة، فستبدأ 
. )ICANN )https://www.icann.org/compliance/noticesالمخالفات على صفحة إخطارات 

ایتھ تحدیث نشاط اإلنفاذ في موعد غ وسیسري ھذا التغییر على الفور بالنسبة إلجراءات التنفیذ الحالیة. كما سیتم
 نھایة سبتمبر لیتضمن التاریخ.

 مبادرات وتحسینات االمتثال التعاقدي
 

 تحدیث النظام

مباشرة مع ھذه التحسینات  ICANNخالل ھذه الفترة، تعامل نظام معالجة الشكاوى لفریق االمتثال التعاقدي في 
 الوظیفیة:

 
 ) للسجل وإنشاء إشعارات االمتثال شبھ المؤتمتةSLAمستوى الخدمة (قبول التنبیھات الفنیة التفاقیة  •
إنشاء الشكاوى استنادًا إلى تقاریر من مزودي ضمان البیانات فیما یتعلق بتعھدات ضمان بیانات أمین  •

 السجل
 

                                            
تم توفیر ھذا التحدیث ألغراض المعلومات فقط. الرجاء عدم االعتماد على المعلومات الواردة في ھذا التحدیث في وضع  1

 استنتاجات أو اتخاذ قرارات تتعلق باألعمال.

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

 ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة
 تحدیث االمتثال التعاقدي

 
 2016من أبریل حتى یونیو عام 
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ؤسسة جھودھا فیما یتعلق بالتحول من نظام معالجة الشكاوى الحالي إلى حلول الم ICANNإضافة إلى ذلك، بدأت 
 التي تقدمھا منصة فریق المبیعات. 

 
 

 تحدیث أمین السجل

 وكالء ضمان بیانات التسجیل 
على طرح وكالء ضمان بیانات جدد ألمناء السجل وأمناء سجل  GDDتابع فریق االمتثال التعاقدي العمل مع فریق 

االنتقال على وكالء ضمان بیانات جدد، باإلضافة إلى ضمان متابعة السجالت لتنفیذ ودائع ضمان بیانات تتوافق مع 
ائمة قاتفاقیة اعتماد أمین السجل. تتوفر مزید من المعلومات حول برنامج ضمان بیانات أمین السجل (بما في ذلك 

https://www.icann.org/resources/pages/registrar-مزودي خدمات الضمان الحالین) على الموقع 
en-01-12-2015-escrow-data . 

 
 شكاوى مخالفات أمناء السجل 

دة في الشكاوى التي تزعم فشل أمناء السجل في تعلیق أسماء النطاقات كاستجابة لتقاریر زیا ICANNتلقت 
بالمخالفة من جھات خارجیة. وتم إغالق العدید من ھذه الشكاوى بسبب إظھار أمین السجل أنھ اتخذ خطوات معقولة 

ي خارجیة). وكما أوضحنا سابقًا فوفوریة للتحقیق واالستجابة لتقریر المخالفة (بما في ذلك التواصل مع الجھة ال
إلظھار تحقیق أمناء السجل  ICANNالعامة، تتضمن بعض اإلجراءات التي قد تقبلھا  ICANNاجتماعات 

 واستجابتھم لتقاریر المخالفات ما یلي:
 

 التواصل مع المشترك  •
 طلب إثبات أو ترخیص والحصول علیھ  •
 تقدیم معلومات مزود خدمات االستضافة إلى مقدم الشكوى  •
 WHOISتنفیذ التحقق من نظام  •
 تنفیذ النقل بناًء على طلب المشترك •
 تعلیق النطاق •

 
 عبر اإلنترنت WHOISنظام اإلبالغ عن دقة 

في  1لدورة رقم ، ا2، المرحلة رقم WHOISبدأ فریق االمتثال التعاقدي في التعامل مع نظام تقاریر الدقة في نظام 
. وبالنسبة ألسماء النطاقات المحددة على أنھا تتضمن فشالً في العمل على البرید اإللكتروني، أو الھاتف 2016مایو 

فردیة. أما  WHOISبطاقات عدم دقة نظام  ICANN، فقد أنشأت WHOISأو العنوان البریدي في بیانات نظام 
، فقد بدأت WHOISعلى أنھا تتضمن فشالً في البنیة لبیانات اتصال نظام بالنسبة ألسماء النطاقات التي تم تعریفھا 

ICANN  2013استھداف التوعیة فیما یتعلق بمتطلبات تنسیق اتفاقیة اعتماد أمین السجل في. 
 

 1الدورة رقم  2المنشأة بناًء على البیانات من المرحلة رقم  WHOISیلخص الجدول التالي بطاقات عدم دقة نظام 
). ونظًرا ألن البطاقات قد تمر بالعدید من خطوات 2016یولیو  1(اعتباًرا من  WHOISمن نظام تقاریر دقة 

  العملیة، أو قد تتلقى قواعد إغالق مضاعفة، فإن الرقم أدناه لن یساوي إجمالي عدد البطاقات المنشأة.
 

 WHOIS ARSمن  1الدورة  2یس المرحلة مقای
 2,689 البطاقات المنشأة

 1,168 البطاقات المغلقة قبل أول إشعار
 1,333 اإلشعار األول
 61 اإلشعار الثاني
 8 اإلشعار الثالث

 0 اإلنفاذ
 70 البطاقات المعلقة بانتظار المعالجة

 121 البطاقات التي ال تزال قید المعالجة 
 1,686 المغلقةالبطاقات 
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 WHOIS ARSمن  1الدورة  2رموز حل المرحلة 
 WHOIS 109تحقق أمین السجل من دقة نظام 

 WHOIS 123تم تغییر بیانات 
 404 لم یتم تسجیل النطاق

 462 تم تعلیق النطاق أو إلغاؤه
 536 عند التقدیم WHOISالشكاوى غیر متسقة مع نظام 

 
اسم نطاق المحددة في حاالت التقصیر التشغیلي في بیانات اتصال نظام  4,005التعاقدي یستعرض فریق االلتزام 

WHOIS  من نظام تقاریر دقة  2والدورة  2للمرحلةWHOIS 2016. وستبدأ معالجة البیانات في یولیو. 
 

 . https://whois.icann.org/en/whoisars، الرجاء زیارة WHOIS ARSلمزید من المعلومات حول 
 
 

 تحدیث السجل

 عملیة توضیح اتفاقیة مستوى الخدمة
أتمتة التنبیھات الفنیة التفاقیة مستوى الخدمة للسجل وكذلك إخطارات االمتثال  ICANNخالل ھذا الربع، نفذت 

شبھ المأتمتة الناتجة عن أوقات تعطل اتفاقیة مستوى الخدمة. وقد أطلقت خمسة عشر نسخة من أوقات التعطل 
ي بالنسبة لمشغلي الحال GDDالتنبیھات، مما أبرز أھمیة الحفاظ على معلومات بشأن جھات اتصال السجل في منفذ 

 السجالت.
 
 

أنھا قد نشرت التعدیل المقترح على االتفاق األصلي الجدید لسجل  2016مایو عام  31یوم  ICANNكما أعلنت 
gTLD  من أجل التعلیق العام. یمكن االطالع على تفاصیل الجلسة على الرابط التالي

agreement-registry-gtld-new-the-https://www.icann.org/news/blog/amending . یتابع
 فریق االمتثال التعاقدي تقدم التعدیالت فیما یتعلق باالستعداد لتنفیذ تغییرات أحكام العقد.

 تحدیث برنامج التدقیق

 برنامج تدقیق اتفاقیة اعتماد أمناء السجل 
 

. تم اختیار 2016مایو  25، وقد انتھت في 2015سبتمبر  14في  2013لسنة  RAAبدأت عملیة تدقیق اتفاقیة 
مستند بأحد عشر لغة  5,200سبعة وستین أمین سجل لدورة التدقیق ھذه. وقام فریق التدقیق بمراجعة أكثر من 

) على تقریر تدقیق بدون أي أوجھ %60ذا الصدد، حصل تسعة وثالثون أمین سجل (دولة. في ھ 23وردت من 
) على تقریر تدقیق بھ أوجھ تقصیر. یقوم أمناء السجل بأوجھ %40تقصیر. وحصل ستة وعشرون أمین سجل (

عالجة للتحقق من م ICANNتقصیر بإجراء التغییرات الالزمة لكي ال تتكرر حاالت عدم االمتثال ھذه. وستتابع 
 أوجھ القصور المتبقیة.

 
 برنامج تدقیق اتفاقیة السجل

 
. وقد وقع االختیار 2016یونیو  20، وقد انتھت في 2016ینایر  27في  gTLDبدأت عملیة تدقیق اتفاقیة سجل 

 لجولة التدقیق ھذه. ومن بینھا:  gTLDعلى عشرة سجالت 
 قصور.أكمل اثنان فقط من السجالت عملیة التدقیق دون أوجھ  .1
أكمل ستة من السجالت عملیة التدقیق مع مالحظة أوجھ قصور. وقد تمكنوا من حلھا تماًما أثناء مرحلة  .2

 المعالجة.
كما أكمل اثنان عملیة التدقیق مع أوجھ قصور لم یتم حلھا أثناء مرحلة المعالجة. وسیعاد االختبار لھا في  .3

 ت المحددة.جولة تدقیق مستقبلیة للتحقق من االمتثال في المجاال
 مستند بست لغة وردت من تسع دول. 500وقام فریق التدقیق بمراجعة أكثر من 
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 الجھود االستباقیة لمراجعة ضمان البیانات
  

مراقبة إیداعات ضمان بیانات أمناء السجل لضمان تنفیذھا بصفة مستمرة وبشكل الودائع الذي  ICANNتتابع 
مراجعة  Iron Mountainمن  ICANN، طلبت 2016. وخالل شھور أبریل ومایو ویونیو RAAیتوافق مع 

أمین السجل الذي تلقى  Iron Mountainأمین سجل تقریبًا. وكان نطاق مراجعة  40ودائع ضمان البیانات لدى 
 Iron Mountain إشعاًرا ثالثًا أو إشعار مخالفة خالل ھذه الفترة. وعند وجود نقص أو خطأ في التعھدات، یقوم

مع أمین السجل عبر  ICANNویعمل مع أمین السجل إلصالح الخطأ. وعند عدم الحل، تتابع  ICANNبإشعار 
 عملیة االمتثال التعاقدي القیاسیة.

  
سجل لم یتم تدقیق تعھداتھم  200المراقبة االستباقیة لتعھدات ضمان البیانات لعدد  ICANNإضافة إلى ذلك، طلبت 

عملیة تدقیق تقریبًا، ومن ھذه المجموعة، كانت ھناك  200. وقد تم االنتھاء من Iron Mountain قبل ذلك من
 أمین سجل وتجري اآلن معالجة تعھدات ضمان البیانات الخاصة بھم. 75مشكالت في 

 ملخص اإلنفاذ والتعامل مع الشكاوى
 

یوضح المخطط التالي حجم الشكاوى مع تقدم الشكاوى خالل العملیات الرسمیة وغیر الرسمیة اإلجمالیة للتوافق 
 التعاقدي. 

 
 
 
 

 الربع الحالي= عدد البطاقات المقدمة في  الحجم خالل ربع السنة الحالي•
 = عدد البطاقات المغلقة قبل إرسال االستعالم/اإلشعار األول في ربع السنة الحالي حجم المغلق قبل االستعالم/اإلشعار األول المرسل•
 = عدد البطاقات التي أُرسل فیھا االستعالمات/اإلشعارات األولى في الربع الحالي حجم االستعالمات/اإلشعارات األولى المرسلة•
  = عدد البطاقات التي أُرسل فیھا االستعالمات/اإلشعارات الثانیة في الربع الحالي االستعالمات/اإلشعارات الثانیة المرسلة حجم•
 = عدد البطاقات التي أُرسل فیھا االستعالمات/اإلشعارات الثالثة في الربع الحالي حجم االستعالمات/اإلشعارات الثالثة المرسلة•
 إشعارات اإلنفاذ المرسلة في الربع الحالي= عدد  حجم اإلنفاذ•
 = عدد البطاقات المغلقة في الربع الحالي حجم المغلق خالل ربع السنة الحالي•
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 نشاط اإلنفاذ لشھر یونیو

 تاریخ اإلرسال
تاریخ 

 الطرف المتعاقد االستحقاق

الوثیقة 
التعریفیة لـ 

IANA أساس إخطار الفشل الحالة نوع اإلخطار 

06/06/2016 06/07/2016 Bharti Airtel 
Limited (airtel) المخالفة ال یوجد   

نشر رابط في الموقع اإللكتروني الرئیسي إلى صفحة 
وتتضمن سیاسات نظام  ICANNتحددھا 

WHOIS  من اتفاقیة  1.11والمواد التعلیمیة (البند
 )4السجل، المواصفة 

النشر على الموقع اإللكتروني لبیانات ممارسات 
DNSSEC  من اتفاقیة السجل،  1.3(البند

 )6المواصفة 
النشر على الموقع اإللكتروني لبیانات اتصال 

 )6من اتفاقیة السجل، المواصفة  4.1المخالفات (البند 
 )6سداد الرسوم المتأخرة (اتفاقیة السجل 

06/06/2016 06/07/2016 
Bharti Enterprises 
(Holding) Private 

Limited (bharti) 
   المخالفة ال یوجد

نشر رابط في الموقع اإللكتروني الرئیسي إلى صفحة 
وتتضمن سیاسات نظام  ICANNتحددھا 

WHOIS  من اتفاقیة  1.11والمواد التعلیمیة (البند
 )4السجل، المواصفة 

النشر على الموقع اإللكتروني لبیانات ممارسات 
DNSSEC  من اتفاقیة السجل،  1.3(البند

 )6المواصفة 
النشر على الموقع اإللكتروني لبیانات اتصال 

من اتفاقیة السجل،  4.1المخالفات (البند 
 )6 المواصفة

 )6سداد الرسوم المتأخرة (اتفاقیة السجل 

22/06/2016   Mister Name 
SARL 1319 اإلنھاء   

معالجة انتھاكات اتفاقیة اعتماد أمین السجل في 
یوم عمل رسمي (اتفاقیة اعتماد أمین  15غضون 
 )5.3.4المادة رقم  RAAالسجل 

22/06/2016   MOBILE.CO 
DOMAINS CORP. 1015 

یوم  21في غضون  RAAتصحیح مخالفات اتفاقیة    اإلنھاء
 ) 5.5.4رقم  RAA(اتفاقیة 

27/06/2016 18/07/2016 Internet Solutions 
(Pty) Ltd.  1079 المخالفة   

الحفاظ على وتوفیر المعلومات المطلوبة بموجب 
رقم  RAAمواصفة معلومات أمین السجل (اتفاقیة 

3.17( 
 )3.9المادة رقم  RAAسداد رسوم االعتماد (اتفاقیة 
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 للحصول على أحدث المعلومات. https://features.icann.org/complianceیرجى الرجوع إلى الرابط التالي 

 أنشطة اإلنفاذ من األشھر السابقة

 تاریخ اإلرسال
تاریخ 

 الطرف المتعاقد االستحقاق

الوثیقة 
التعریفیة لـ 

IANA أساس إخطار الفشل الحالة نوع اإلخطار 

07/03/2016   
MOBILE.CO 

DOMAINS 
CORP. 

یوم (اتفاقیة  21في غضون  RAAتصحیح مخالفات اتفاقیة  لإلنھاءالتصعید  التعلیق 1015
RAA  5.5.4رقم ( 

23/05/2016 13/06/2016 Mister Name 
SARL 1319 التصعید لإلنھاء المخالفة 

 )6-3رقم  RAAبیانات تسجیل الضمان (اتفاقیة 
 )3.3.1المادة رقم  RAA(اتفاقیة  WHOISتوفیر خدمات 

 )3.9المادة رقم  RAAسداد رسوم االعتماد (اتفاقیة 

30/03/2016 20/04/2016 
Omnis 

Network, 
LLC 

تم تصحیح   المخالفة 143
 المخالفات

 )RAA 3.15تعبئة وتقدیم شھادة االمتثال (

 WHOISالتحقیق في وتصحیح معلومات عدم دقة نظام 
 )3.7.8(اتفاقیة اعتماد أمین السجل 

 4القسم  RAAتوثیق والتحقق من معلومات اتصال (اتفاقیة 
 )WAPSمن 

نشر وصف على الموقع اإللكتروني إلجراءات استالم 
وتعقب تقاریر اإلساءة (اتفاقیة اعتماد أمین السجل رقم 

3.18.3( 
نشر اسم الموقع اإللكتروني ومركز المسئولین (اتفاقیة 

 3.17رقم  اعتماد أمین السجل المادة
)RAA 3.17/RIS 17( 

30/03/2016 20/04/2016 GKG.NET 93 تم تصحیح   المخالفة
 المخالفات

 )RAA 3.15تعبئة وتقدیم شھادة االمتثال (

نشر وصف على الموقع اإللكتروني إلجراءات استالم 
وتعقب تقاریر اإلساءة (اتفاقیة اعتماد أمین السجل رقم 

3.18.3(  
نشر عنوان البرید اإللكتروني بالصفحة الرئیسیة على موقع 

المادة  RAAالویب لتقاریر إساءة االستخدام (اتفاقیة 
3.18.1( 

بشكل صحیح على موقع الویب  ICANNعرض شعار 
 )RAA(ملحق رخصة شعار 

 )3.9المادة رقم  RAAسداد رسوم االعتماد (اتفاقیة 

31/03/2016 21/04/2016 Domain 
Train, Inc. 1894 تم تصحیح   المخالفة

 المخالفات
 )RAA 3.15تعبئة وتقدیم شھادة االمتثال (

 )3.9المادة رقم  RAAسداد رسوم االعتماد (اتفاقیة 

31/03/2016 21/04/2016 MainReg, 
Inc. 1917 تم تصحیح   المخالفة

 المخالفات

 )RAA 3.15( تعبئة وتقدیم شھادة االمتثال

نشر عنوان البرید اإللكتروني بالصفحة الرئیسیة على موقع 
المادة  RAAالویب لتقاریر إساءة االستخدام (اتفاقیة 

3.18.1( 
نشر وصف على الموقع اإللكتروني إلجراءات استالم 
وتعقب تقاریر اإلساءة (اتفاقیة اعتماد أمین السجل رقم 

3.18.3(  

تقدیم بیانات اسم النطاق في تنسیق الرد المحدد (اتفاقیة 
RAA-RDDS  1.4رقم( 

نشر اسم الموقع اإللكتروني ومركز المسئولین (اتفاقیة 
 3.17اعتماد أمین السجل المادة رقم 

)RAA 3.17/RIS 17( 


