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تحدیث عام  
 

، والسجالت وأمناء السجالت ICANNبشعبة النطاقات العالمیة في  ICANNالتحقت إدارة االلتزام التعاقدي في 
ة النطاقات في قمة من ثالثة أیام في سانتا مونیكا بكالیفورنیا من أجل قمة شعبة صناع ICANNالمعتمدین من 

9في  GDDالعالمیة  . یمكن االطالع على جدول أعمال القمة وتسجیالت الجلسات على 2015سبتمبر  11-
https://www.icann.org/gddsummit.  

مبادرات وتحسینات االلتزامات التعاقدیة  
 

تحدیث النظام  

، استند تحسینات نظام االلتزام التعاقدي إلى التعقیبات المقدمة من مقدمي التقاریر، 2015في الربع الثالث من عام 
واألطراف المتعاقدة وتحدیثات السیاسات المختلفة قید التنفیذ. وفیما یلي وصف موجز للتحسینات:   

 
شكوى في محاولة لتوفیر الوضوح تعدیل إشعار اإلغالق بحیث یشمل ملخًصا موجًزا لسبب إغالق أي  .1

بخصوص القرارات  
) لتتماشى مع UDRPتحدیث نموذج وقوالب شكاوى السیاسة الموحدة لفض نزاعات أسماء النطاقات ( .2

2015یولیو  31الساري العمل بھا اعتباًرا من  UDRPتحدیث قواعد   
لنظامتحدیث البرمجیات للتعامل مع نقاط الضعف األمنیة وتحسینات المیزات في ا .3  

 
ICANNالمشاركة في عملیة وضع سیاسة   

، بما في ذلك تنفیذ سیاسة النقل بین أمناء ICANNشارك الفریق في مجموعة متنوعة من جھود وضع سیاسات  
من اتفاقیة اعتماد أمین السجل  Whois) الجزء "ج" و"د"، ومراجعة مواصفات برنامج دقة IRTPالسجالت (

RAA  وتنفیذ2013لسنة ،  Whois ،الكثیفة ومجموعات العمل التالیة: اعتماد خدمات الخصوصیة والبروكسي
ووصول المنظمات الدولیة gTLDوحمایة معرفات المنظمات الدولیة الحكومیة وغیر الحكومیة في جمیع نطاقات 

  الحكومیة وغیر الحكومیة آللیات حمایة الحقوق العالجیة.
 

                                            
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.  

 ةصصخملا ماقرألاو ءامسألل تنرتنإلا ةكرش 2015 ثلاثلا عبرلا ریرقت
 يدقاعتلا مازتلالا ثیدحت

http://www.icann.org/en/resources/compliance 
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تتعّلم االلتزام التعاقدي على اإلنترن  

مقطع فیدیو حول "التعّرف على االلتزام التعاقدي" في مسعى منھا لتقدیم تفسیر موجز حول  ICANNأطلقت 
في حل مشكالت تسجیل أسماء النطاقات.  ICANNالطریقة التي یمكن أن تساعد بھا إدارة االلتزام التعاقدي في 

خارطة حول "ماھیة شكاوى  ICANNت ، فقد وضع2وباإلضافة إلى مقطع الفیدیو الذي یستغرق مدة دقیقتین 
االلتزام التعاقدي" من أجل توضیح نطاق الشكاوى والجھات الفاعلة. وھي متوفرة بثمانیة لغات، وھي العربیة 

واإلنجلیزیة والفرنسیة والیابانیة والكوریة والصینیة القدیمة والروسیة واألسبانیة ویمكن العصور علیھا على الرابط 
en-25-02-2012-https://www.icann.org/resources/pages/compliance.  

 
برجاء النقر فوق ھذا الرابط 

ttps://features.icann.org/plan/portfolio/5480de6f0015c8b8118fbf7fe1782d55h 
للتعرف على المزید حول مبادرات وتحسینات االلتزام التعاقدي.  

 
تحدیث أمین السجل  

)ARS(نظام  Whoisأنشطة نظام اإلبالغ عن دقة   
، وھو Whoisالخاص بـ  ARSمن نظام  1على المرحلة  ICANNخالل ربع السنة الحالي، ارتكزت جھود 

المقتصر على توثیق التركیب اللغوي. وقد اشتملت ھذه المرحلة على مراجعة البیانات وإعداد التقاریر والمشاركة 
ars-http://whois.icann.org/en/file/whois-في ندوة ویب معلوماتیة. وقد تم نشر ندوة الویب على (

powerpoint-webinar-report-1-phase من نظام  1). وتم نشر تقریر المرحلةARS  لـWhois  على
). وحسب التقریر، فقد اجتاز report-phase1-is.icann.org/en/file/whoisarshttp://whoھذا الرابط (

عینة من أسماء النطاقات كافة اختبارات البناء اللغوي لكافة أنواع جھات االتصال  10,000% من أصل 70
ورقم الھاتف (المسجل، والمسئول اإلداري، والمسئول التقني) وأوضاع جھات االتصال (عنوان البرید اإللكتروني 

والعنوان البریدي). وسوف تقوم إدارة االلتزام التعاقدي بمراجعة أسماء النطاقات الباقیة ومتى ما كان مناسًبا إرسالھا 
اآلن عملیة تحدیث  ICANN. وتجري Whoisوتنسیق  Whoisإلى أمناء السجالت من أجل حل مشكالت دقة 
، من أجل إنشاء طلبات التزام استناًدا إلى Whoisلـ  ARSنظام  لنظام الشكاوى من أجل السماح إلمكانیة استیراد

  .2015الحدیث. ومن المتوقع أن تبدأ معالجة الشكاوى في منتصف شھر أكتوبر  Whoisلـ  ARSتنسیق تقریر 
 

 Whoisلـ  ARSمن  2من أجل ضمان تماشي المرحلة  Whoisلـ  ARSكما عمل االلتزام كذلك مع فریق 
. ICANN) وعملیة RAA(والذي سوف یقوم باختبار إمكانیة التشغیل) مع اتفاقیة اعتماد أمین السجل (  

 
تحدیث السجل  

التزام اتفاقیة السجل الجدید  
مراقبة التزام مشغلي السجالت بااللتزامات المنصوص علیھا في  ICANNوخالل ربع السنة الحالي، واصلت 

یدة من خالل جھود المراقبة الداخلیة، ومعالجة الشكاوى ومراقبة المصادر ) الجدRAاتفاقیة السجل الجدید (
الخارجیة، مثل مدونات الصناعة.   

 
لمعرفات عناصر المستودع غیر الملتزمة gTLDاستشارات سجالت   

فیما یخص تصحیح معرفات عناصر  gTLDمشورة خاصة بسجالت  ICANN، نشرت 2015أغسطس  26في 
non-https://www.icann.org/resources/pages/correction-غیر الملتزمة ( ROIDالمستودع 

en-26-08-2015-roids-compliantصر ). توفر النصیحة إلى مشغلي السجل الذین یستخدمون معرفات عنا
تلك، مع الحد من التأثیر على األطراف  ROID) بمتطلبات تصحیح عناصر ROIDمستودع غیر متوافقة (

مطلوبة في نتائج خدمة دلیل بیانات التسجیل  ROID، فإن استخدام عناصر RAاألخرى. وحسب اتفاقیة السجل 
)RDDS) ومستودع البیانات والوصول لبیانات التسجیل الجماعیة ،(BRDAتوكول التزوید المرن )، وبرو
)EPP) وقائمة قاعدة بیانات العالمات التجاریة ألسماء لملفات أسماء النطاقات المسجلة (LORDN وبدایة من .(
باإلبالغ عن تحذیرات االنحراف إلى السجل في محاولة منھا لتنبیھ مشغلي  ICANN، سوف تقوم 2015نوفمبر  2

سوف تحتاج إلى توافق مع متطلبات االستشارة المقدمة. وسوف یبدأ غیر المتوافقة التي  ROIDالسجالت بعناصر 
.2016ینایر  31اإلنفاذ الصارم لالنحرافات في   
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)COIإعالن خدمة تعدیل وثیقة العملیات المستمرة (  
 )COIخدمة تعدیل وثیقة العملیات المستمرة ( ICANN، أطلقت 2015سبتمبر  15في 
)en-15-09-2015-3-https://www.icann.org/news/announcement( من  8. تقر المواصفة

اتفاقیة السجل بأن یكون لمشغلي السجالت وثیقة عملیات مستمرة تنص على موارد مالیة كافیة لتغطیة وظائف 
من  ICANNب السجل الخمس الحیویة. وفي حالة عدم تمویل وثیقة العملیات المستمرة بشكل كاٍف، فسوف تطل

یوًما. وقد تم إجراء  60الخاصة بھا في غضون  COIمشغل السجل استخدام خدمة التحدیث من أجل تحدیث وثیقة 
الخدمة ) بخصوص en-28-09-2015-https://www.icann.org/resources/pages/coiندوة ویب (

. 2015سبتمبر  30في   
 

اإلقلیمیة APACآخر مستجدات   
 

.2015أغسطس  13في  APACأجرى فریق االلتزام التعاقدي ندوة ویب كانت موجھة إلى أمناء سجالت  وكان  
في األشھر األخیرة،  APACالھدف من ندوة الویب مناقشة التحدیات الشائعة المتكررة التي واجھت أمناء سجالت 

بما في ذلك التعامل مع شكاوى السیاسة الموحدة لفض نزاعات أسماء النطاقات وشكاوى إساءة االستخدام. یمكن 
العثور على مادة ندوة الویب على ھذا 

الرابط:  ann.org/display/GSEAPAC/APAC+Webinarshttps://community.ic.  
 

كما أجرى فریق االمتثال التعاقدي بالتعاون مع خدمات أمین السجل عملیة تواصل وتوعیة في سول بكوریا في 
باإلضافة إلى فریق  ICANNجھة متعاقدة كوریة مع ممثل سول في  20. وقد اجتمع قرابة 2015أغسطس  20

. وقد كانت بمثابة فرصة لألطراف المتعاقدة من أجل التعاون والحصول على APAC مجتمع أسیا والمحیط الھادي
فھم أفضل حول معالجة شكاوى السیاسة الموحدة لفض نزاعات أسماء النطاقات وإساءة االستخدام ومعرفة المزید 

حول برنامج تدقیق التوافق وااللتزام.   

تحدیث برنامج التدقیق  

الجدیدةتحدیث تدقیق اتفاقیة السجل   
 

 . وقد تعامل عشرة من أصل أحد2015تم إكمال جولة برنامج التدقیق التفاقیة السجل الجدیدة التي أطلقت في مارس 
 gTLDالنتائج األولیة باإلضافة إلى تنفیذ إجراءات تصحیحیة. وھناك أحد مشغلي سجالت  gTLDعشر مشغل سجل 

إشعار في مرحلة التصحیح ویواصل حل المشكالت المتبقیة مع  - 2015اعتباًرا من نھایة الربع الثالث من عام  -
ICANN  على  2015بما وصل إلیھ من إنجاز. برجاء الرجوع إلى تقریر تدقیق السجل الجدید الصادر في مارس

  .en-15-04-2015-reports-https://www.icann.org/resources/pages/complianceھذا الرابط: 
 
 

تحدیث برنامج تدقیق اتفاقیة اعتماد أمناء السجل  
 

. والھدف من ذلك ھو تأكید التزام أمناء 2015سبتمبر  14تم إطالق جولة تدقیق جدیدة ألمناء السجالت في 
(طلب الحصول  RFI. كما أن مرحلة تجمیع بیانات 2013لسنة  RAAالسجالت باتفاقیة اعتماد أمناء السجالت 

لنطاق واإلطار الزمني، برجاء الرجوع على المعلومات) في طور التنفیذ حالًیا. وللحصول على تفاصیل الھدف وا
إلى التوعیة على ھذا الرابط   

-21sep15-audit-registrar-https://www.icann.org/en/system/files/files/compliance
en.pdf .  
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ملخص اإلنفاذ والتعامل مع الشكاوى  
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حجم الشكاوى حسب دورة الإخطار  
يوليو - سبتمبر 2015 

الحجم خلال ربع السنة الحالي 

حجم الإخطارات/الإشعارات الأولى 
المرسلة  

حجم الإخطارات/الإشعارات 
الثانية المرسلة  

حجم الإخطارات/الإشعارات 
الثالثة المرسلة  

حجم الإنفاذ  

 حجم المغلق في الربع الحالي 
)يشمل ما تم ترحيله من ربع 
السنة السابق( 

 يلاحلا عبرلا يف ةمدقملا تاقاطبلا = يلاحلا ةنسلا عبر لالخ مجحلا•
 يلاحلا ةنسلا عبر يف لوألا راطخإلا/راعشإلا لاسرإ لبق ةقلغملا تاقاطبلا ددع = لسرملا لوألا راعشإلا/مالعتسالا لبق قلغملا مجح•
 يلاحلا عبرلا يف ىلوألا تاراعشإلا/تاراطخإلا اھیف لسر أ يتلا تاقاطبلا ددع = ةلسرملا ىلوألا تاراعشإلا/تاراطخإلا مجح•
  يلاحلا عبرلا يف ةیناثلا تاراعشإلا/تاراطخإلا اھیف لسر أ يتلا تاقاطبلا ددع = ةلسرملا ةیناثلا تاراعشإلا/تاراطخإلا مجح•
 يلاحلا عبرلا يف ةثلاثلا تاراعشإلا/تاراطخإلا اھیف لسر أ يتلا تاقاطبلا ددع = ةلسرملا ةثلاثلا تاراعشإلا/تاراطخإلا مجح•
 يلاحلا عبرلا يف ةلسرملا ذافنإلا تاراطخإ ددع = ذافنإلا مجح•
 يلاحلا عبرلا يف ةلفقملا تاقاطبلا ددع = ةلفقملا مجح•
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 نشاط اإلنفاذ لشھر سبتمبر

تاریخ 
 اإلرسال

تاریخ 
ل  االستحقاق  أساس إخطار الفشل الحالة نوع اإلخطار المسجِّ

سبتمبر  1
2015 

سبتمبر  22
2015 

Arsys Internet, S.L. dba 
NICLINE.COM المخالفة 

البیانات والمستندات قید المراجعة بمعرفة 
ICANN 30؛ امتدت فترة التصحیح حتى 
؛ البیانات والمستندات قید 2015سبتمبر 

؛ امتدت فترة ICANNالمراجعة بمعرفة 
؛ امتدت فترة 2015أكتوبر  9التصحیح حتى 

 2015أكتوبر  19التصحیح حتى 

إعداد وتوفیر سجالت اتصاالت (اتفاقیة اعتماد أمین 
 )3.4.2/3المادة رقم  RAAالسجل 

اتخاذ خطوات معقولة للتحري عن حاالت عدم دقة 
Whois  المزعومة (اتفاقیةRAA  المادة رقم
3.7.8( 

توثیق معلومات اتصال والتحقق منھا (اتفاقیة 
RAA/WAPS  4و 2رقم ( 

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

)RAA 3.17/RIS 17( 
نشر عنوان البرید اإللكتروني على موقع الویب 

المادة  RAAلتقاریر 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 
 )1.4رقم  RAA-RDDS(اتفاقیة 

سبتمبر  23
2015   Catalog.com التعلیق 

إلى  2015أكتوبر  13اعتباًرا من ساري: 
 2016ینایر  11

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

سبتمبر  23
2015   DropLabel.com, Inc. 2015أكتوبر  23السریان:  اإلنھاء 

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

سبتمبر  24
2015 

سبتمبر  15
2015 Gesloten Domain N.V. المخالفة 

  
المادة رقم  RAA(اتفاقیة  Whoisتوفیر خدمات 

3.3.1( 

  

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

3.17/RIS 17( 

  

نشر عنوان البرید اإللكتروني على موقع الویب 
المادة  RAAلتقاریر إساءة االستخدام (اتفاقیة 

3.18.1( 

  

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

3.18.3( 
 أنشطة اإلنفاذ من األشھر السابقة 

تاریخ 
 اإلرسال

تاریخ 
ل  االستحقاق  أساس إخطار الفشل الحالة نوع اإلخطار المسجِّ

ینایر  2
2015 

ینایر  23
2015 Catalog.com المخالفة 

یونیو  26تم تمدید فترة التصحیح حتى 
 7؛ تم تمدید فترة التصحیح حتى 2015

؛ تم تمدید فترة التصحیح حتى 2015یولیو 
؛ تم تمدید فترة التصحیح 2015یولیو  29

؛ البیانات 2015أغسطس  12حتى 
؛ ICANNوالمستندات قید المراجعة بمعرفة 

أغسطس  25تم تمدید فترة التصحیح حتى 
 4؛ تم تمدید فترة التصحیح حتى 2015

 ؛ تصعید إلى التعلیق2015سبتمبر 

إعداد وتوفیر سجالت اتصاالت (اتفاقیة اعتماد أمین 
 )3.4.2/3المادة رقم  RAAالسجل 

توثیق والتحقق من معلومات اتصال (اتفاقیة 
RAA/WAPS  4، و2، و1المادة ( 

عرض رابط المعلومات التعریفیة بالمسجل الخاصة 
 )3.16المادة رقم  RAA(اتفاقیة  ICANNبـ 

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

)RAA 3.17/RIS 17( 
نشر عنوان مراسالت الموقع (اتفاقیة اعتماد أمین 

 )RAA 3.17/RIS 7( 3.17السجل المادة رقم 
نشر عنوان البرید اإللكتروني على موقع الویب 

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

3.18.3( 
المادة رقم  RAA(اتفاقیة  Whoisتوفیر خدمات 

3.3.1( 

نشر عنوان البرید اإللكتروني على موقع الویب 
المادة  RAAلتقاریر إساءة االستخدام (اتفاقیة 

3.7.10( 

رسوم تجدید العرض/ التعویض (سیاسة استرداد 
 )4.1رقم  ERRPتسجیل منتھي الصالحیة 

بشكل صحیح على موقع  ICANNعرض شعار 
 )RAAالویب (ملحق رخصة شعار 

یونیو  4
2015 

یونیو  25
2015 Internet Solutions (Pty) Ltd.  المخالفة 

یولیو  9تم تمدید فترة التصحیح حتى 
 22؛ تم تمدید فترة التصحیح حتى 2015
؛ البیانات والمستندات قید 2015یولیو 

؛ تم تمدید فترة ICANNالمراجعة بمعرفة 
؛ البیانات 2015أغسطس  5التصحیح حتى 

؛ ICANNوالمستندات قید المراجعة بمعرفة 
أغسطس  12تم تمدید فترة التصحیح حتى 

 21؛ تم تمدید فترة التصحیح حتى 2015
 ؛ تم تصحیح المخالفات2015أغسطس 

 )3.9المادة رقم  RAAسداد رسوم االعتماد (اتفاقیة 
رسوم تجدید العرض/ التعویض (سیاسة استرداد 

 )4.1رقم  ERRPتسجیل منتھي الصالحیة 

عرض األسالیب المستخدمة لتقدیم إخطارات قبل وبعد 
 )4.2رقم  ERRPانتھاء الصالحیة (سیاسة 

النشر على موقع الویب لسیاسة التجدید التلقائي 
 ) 3.7.5.5المادة  RAAوالحذف (اتفاقیة 

یونیو  8
2015 

یونیو  29
2015 Virtucom Networks S.A. المخالفة 

؛ 2015یولیو  9امتدت فترة التصحیح حتى 
یولیو  22تم تمدید فترة التصحیح حتى 

 30؛ تم تمدید فترة التصحیح حتى 2015
؛ البیانات والمستندات قید 2015یولیو 

وتم معالجة  ICANNمراجعة من قبل وحدة 
 االنتھاكات

 )3.9المادة رقم  RAAسداد رسوم االعتماد (اتفاقیة 
رسوم تجدید العرض/ التعویض (سیاسة استرداد 

 )4.1رقم  ERRPتسجیل منتھي الصالحیة 

عرض األسالیب المستخدمة لتقدیم إخطارات قبل وبعد 
 )4.2رقم  ERRPانتھاء الصالحیة (سیاسة 

النشر على موقع الویب لسیاسة التجدید التلقائي 
 ) 3.7.5.5المادة  RAAوالحذف (اتفاقیة 

یولیو  7
2015   Name 2 Host, Inc. dba 

name2host.com 2015أغسطس  6تاریخ إنفاذ:  اإلنھاء 
معالجة انتھاكات اتفاقیة اعتماد أمین السجل في 

یوم عمل رسمي (اتفاقیة اعتماد أمین  15غضون 
  )5.3.4المادة رقم  RAAالسجل 

یولیو  30
2015   USA Intra Corp. 2015أغسطس  20تاریخ إنفاذ:  اإلنھاء 

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

 
-for up http://www.icann.org/en/resources/compliance/newsletterPlease refer to 

to-date information.  
 


