
  

االمتثال التعاقدي
2014اتفاقية السجل الجديدة 

تقرير التدقيق

  ھيئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة



   

  الخلفية 
 ICANNالتعاقدي ھي التأكد من امتثال األطراف المتعاقدة مع اتفاقياتھم وسياسات اإلجماع. حيث تسعى  ICANNإن مھمة فريق التزام 

ييم لتحقيق ھذا الھدف أوالً عن طريق أنشطة الرصد والوقاية االستباقية باإلضافة إلى التنفيذ عند االقتضاء. ھذا التقرير في إشارة إلى تق
  .ICANNق تسجيل جديد منفذ مع األطراف المتعاقدة التي لديھا اتفا

  
 الھدف من برنامج تدقيق اتفاقية السجل الجديدة ھو تحديد أوجه القصور، إن وجدت، ثم التعاون مع األطراف المتعاقدة لمساعدتھم على عالج

كام و/ أو الواجبات أي قصور مع ضمان وجود الضوابط المناسبة لتجنب أوجه القصور في المستقبل. سترتبط أوجه القصور المحددة باألح
  المؤقتة والمجمع عليھا.  ICANNالمحددة كما ھي مبينة في اتفاقية السجل الجديدة، بما في ذلك سياسات 

  

  الملخص التنفيذي
المؤقتة والمجمع  ICANNبرنامج تدقيق الختبار االمتثال لشروط اتفاقية السجل الجديدة وسياسات  ICANN، أطلقت 2014في يوليو 
  ل ھذا التقرير نتائج برنامج التدقيق ھذا.عليھا. يشك

  
  الجدد على نحو كاف.  gTLDالجديدة بھدف تمثيل سكان  gTLDسجل من سجالت  14تم اختيار عينة من 

  
، TLDمختارة تمثل النطاقات العليا  gTLDأجريت تقييمات التدقيق من خالل اختبار البيانات، واستعراض الوثائق والمراسالت بين سجالت 

  % من االلتزام من عينة دراسة السكان. 98. اكتمل تدقيق اتفاقية السجل الجديدة بنسبة ICANNالء ضمان البيانات وفريق التزام تعاقد ووك
  

مع  gTLDتقرير تدقيق. وقد تعاونت سجالت  14مستند بثالث لغات مختلفة وأصدرت  900ما يقرب من  ICANNوقد راجعت 
ICANN  ا في البداية و/أو قدمت توضيحات.تحديدھوعالجت أي أوجه قصور تم 

 
  
  

 جدول المحتويات

 



  النطاق والجدول الزمني للبرنامج   
  

بتطوير برنامج تدقيق التسجيل الجديد، قمنا برفع المنھجية، 
والعمليات واألدوات المستخدمة لبرنامج التدقيق الذي يستمر 

  لثالث سنوات. 
  

في النطاق ھي تلك التي تم تفويضھا في  gTLDإن نطاقات 
منطقة الجذر. باإلضافة إلى ذلك، فنحن ننظر إلى العوامل التالية 

  ر النموذج: أثناء عملية اختيا
  

 ،عدد بداية النطاقات المسجلة  
  الجدول الزمني لشروق الشمس وفترات مطالبات

  العالمة التجارية
  

  النماذج التجارية، أي تركيبات متنوعة من سجل المالك
  ومزود خدمة التسجيل ووكالء ضمان البيانات

 تمثيل أسماء النطاقات الدولية  
  تمثيلgTLD  مع التزامات المصلحة العامة الطوعية

)PLCs(  
  

عدة  ICANNفي محاولة لزيادة الشفافية والجاھزية، أقامت 
جلسات تواصل ونشرت خطة التدقيق والنطاق وإخطارات التدقيق 

إلى جانب خطة تخفيف المخاطر. يمكن إيجاد معلومات على الرابط 
التالي: 

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

  
  يتألف برنامج التدقيق من ستة مراحل بتواريخ محددة لكل مرحلة:

  

 يتألف برنامج التدقيق من ستة مراحل بتواريخ محددة لكل مرحلة:

 

 
 



   

  مرحلة المشروع
  

. يلخص الجدول أدناه أحكام اتفاقية السجل gTLDلكل  25يحتوي التدقيق على العديد من مناطق االختبار بناء على نموذج نطاقات 
  التي تم اختبار االمتثال التعاقدي لديھا. ICANNالجديدة وسياسات إجماع 

  

  .2014فيما يلي الخطوط العريضة لمعالم وبرنامج التدقيق لعام 

  مواعيد المرحلة األساسية لبرنامج التدقيق

  انتھاء    بدء

إخطار ما قبل 
  التدقيق

  طلب المعلومات -
  المرحلة

  المراجعة والتدقيق
  المرحلة

  اإلبالغ
  المرحلة

  العالج
  المرحلة

اإلشعار   
  األول

اإلشعار 
  الثاني

اإلشعار 
  انتھاء  بدء  الثالث
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 الوصف   مجاالت االختبار 
  التعھدات والضمانات.  2(أ)  1.3المادة 

  االلتزام بسياسات اإلجماع والسياسات المؤقتة.  2.2المادة 

  )2مستودع البيانات (المواصفة   2.3المادة 

  )3التقارير الشھرية (المواصفة   2.4المادة 

  )4(انظر المواصفة Whoisنشر بيانات سجل   2.5المادة 

  )5(البند  األسماء المحجوزة  2.6المادة 

  )6التشغيل البيني واالستمرارية (المواصفة   2.7المادة 

  فترة الحماية TMCH - )7حماية الحقوق القانونية لألطراف األخرى. (المواصفة   2.8المادة 

  األجزاء ب، د) -9مدونة قواعد السلوك (المواصفة   2.14المادة 

  )11التزامات المصلحة العامة (المواصفة   2.17المادة 
  

ھو اشتراط في االتفاقية مع الطرف المتعاقد والذي قد يتكون من عدة متطلبات ينتج عنھا عدة خطوات " مجال االختبار: "مالحظة
 2,8أو  2,7اختبارية وبالتالي أوجه قصور. (على سبيل المثال، يمكن أن يكون ثمة عدة عيوب لمسجل واحد جديد بموجب المواد 

  وسيتم احتساب كل عيب منھا.



   

تلقى تقريًرا فردًيا يشير إلى أوجه القصور التي تم تحديدھا في اإلشعار األول للمشاركة في عملية التصحيح وفًقا  gTLDكل سجل مختار من 
  .5-5- 15لعملية تدقيق االلتزام 

  
  في التدقيق.   gTLDيلخص الجدول التالي مشاركة سجل 

  

 اإلحصاء  المراحل

  مرحلة طلب الحصول على المعلومات

 14  الجديدة gTLDسجالت 

  مرحلة إعداد تقارير التدقيق

 10  الجديدة نجحت في جميع اختبارات التدقيق gTLDسجالت 

 4  الجديدة تحتاج إلى عالج gTLDسجالت 

  مرحلة التصحيح

 3  الجديدة (أكملت العالج) gTLDسجالت 

  
  تمثيل المجتمع

  
 المختارة تمثل أربعة دول وقدمت الوثائق بثالث لغات: 14 الـ gTLDسجالت 



   

  اإلحصائيات األساسية للبرنامج
  

  نتائج التدقيق الرئيسية
  

 أثناء مرحلة التدقيق، تم اختبار أحكام اتفاقية السجل الجديدة باستخدام ردود طلب الحصول على معلومات والتوثيق ومن خالل مراجعة موقع
تلخيص المخاطر المحتملة أو تأثير نتائج مراجعة . تناولت جميع السجالت أوجه القصور خالل مرحلة العالج. فيما يلي gTLDتسجيل 

   الحسابات الرئيسية:
  

  / اآلثار المحتملة المخاطر  المشكالت المالحظة  المواد

قضايا ضمان البيانات؛ عدم تطابق بيانات تسجيل   2.3 2.5

Whois  والبيانات ذات الصلة في ملف ضمان

  البيانات

قد تؤدي إلى معالجة غير صحيحة والحفاظ على معلومات مستوى 

  .gTLDالنطاق مثل الضمانات المطلوبة للمستھلكين في 

قضايا اإلبالغ الشھرية، عدد من النطاقات تم اإلبالغ   2.4

  بشكل أكبر/ أقلعنھا 

 ICANNقد ينجم عنه عدد نطاقات غيرصحيح كما ذكرت 

  للجمھور وإلى رسوم دفع أقل أو أزيد.

قد تؤدي إلى عدم قدرة مستخدمي اإلنترنت لالتصال بسجل   / مفقودة معلومات اتصال غير كاملة  2.7

gTLD .مع تعليقات إساءة أو شكوى  

لم يتم تنفيذ التحليل الفني للتھديدات األمنية (وفق   2.17

  )PICمتطلبات المصلحة العامة 

  

لتحديد ومعالجة التھديدات  gTLDقد تؤثر على قدرة سجل 

  األمنية في الوقت المناسب وعلى أساس الحقيقة.

  لم يتم تنفيذ خطة استمرار األعمال  2.7

  

  قد يؤثر على استدامة سلسلة التفويض.

  



   

Duis odio ante, suscipit sed, semper quis, adipiscing 
ut, diam In velit. Pellentesque vitae lectus. 

Pellentesque justo.  

  التوصيات الرئيسية للبرنامج
بناء على خبراتخدمة  فريق التدقيق والتواصل مع مقدمي الخدمات / ومقدمي خدمة النھاية/ وكالء ضمان البيانات، لوحظ عدد من فرص 

  التحسين كما ھو وارد أدناه. 
  

  التصنيف العام  .أ 

  تقومICANN .بإضافة األسئلة الشائعة مقدًما في مرحلة التدقيق  

  لقد تم تشجيع مسجليgTLD  على طرح األسئلة المتعلقة بالوثائق المطلوبة أو اإلجراءات/ العملية الفريدة على
ICANN .لتجنب التأخير في عملية التدقيق  

  مرحلة طلب الحصول على المعلومات  .ب 

 يجب على مسجلي gTLD  النظر بمراجعة اتفاقية اعتماد المسجل معICANN  لتوضيح المتطلبات، وينبغي عليھم

  مراجعة برنامج التدقيق للتخطيط لردودھم، وطلب التوضيح عند الضرورة.

  تقرICANN  بتميز نماذج عمل وأساليب تشغيل بعض سجالتgTLD  وأساليب العمل. بالتالي، ينبغي على مسجلي
gTLD يحات من وثائق بديلة، والتي يمكن تقديمھا لتلبية أھداف تدقيق االمتثال.الرد بتوض  

  يجب على المسجلين تقديم توضيحات مفصلة ضمن طلباتھم للحصول على معلومات للوثائق التي قد ال تكون متوفرة
  وتوفر أدلة لدعم مثل ھذه التوضيحات.

  مرحلة التدقيق  .ج 

  ينبغي على مسجليgTLD  مراجعة تقرير تدقيقICANN  الخاص بھم فور استالمه واتخاذ أية خطوات تصحيحية
  متطلبة.

  مرحلة التصحيح  .د 

  يجب على مسجليgTLD  تقديم توضيحات أو معلومات إضافية أو وثائق معدلة لكل عيب ومنحھم ردود دقيقة وفي
  بھم. الوقت المناسب على العيوب التي تم تحديدھا في تقارير التدقيق الخاصة

  

  الدروس المستفادة من البرنامج 
  

  يجب علىICANN .بيان أدوار مشغل السجل، مزود خدمة التسجيل ووكيل ضمان البيانات في وقت سابق للتدقيق  

  يجب علىICANN .تحديد نطاق تاريخ إنشاء الوثائق المطلوبة  

  يجب علىICANN .تقديم معلومات إضافية حول برنامج التدقيق خالل أي جلسات توعية  



   

  تم اختيار سجالت جديدة للجولة األولى من برنامج تدقيق السجل الجديد - الملحق أ  

  )gTLDسلسلة مفوضة (  IDNأسماء النطاقات المدّولة
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