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معلومات الخلفیة .1  

التعاقدي ھي التأكد من امتثال األطراف المتعاقدة مع اتفاقیاتھم وسیاسات اإلجماع الساریة.  ICANNإن مھمة فریق التزام 
ایة االستباقیة باإلضافة إلى التنفیذ عند االقتضاء. وفي لتحقیق ھذا الھدف أوالً عن طریق أنشطة الوق ICANNحیث تسعى 

الوقت نفسھ، تؤید ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة تثقیف األطراف المتعاقدة لضمان فھمھم وااللتزام باتفاقیاتھم. 
ھذا التقریر في إشارة إلى تقییم األطراف المتعاقدة  .ICANNع أي تلك األطراف التي أبرمت االتفاق م -  

 
الجدیدة ھو تحدید المشكالت والتعاون مع األطراف المتعاقدة لمعالجة النتائج  gTLDالھدف من برنامج تدقیق اتفاقیة سجل 

إن وجدت  - المالحظة أثناء الضمان الفوري لوجود ضوابط مناسبة للعمل في المستقبل. سترتبط المشكالت المحددة باألحكام  -
المؤقتة والمجمع  ICANNالجدید، بما في ذلك سیاسات  gTLDو/ أو الواجبات المحددة كما ھي مبینة في اتفاقیة السجل 

علیھا.  

الملخص التنفیذي .2  

جدید (نطاقات المستوى  gTLDھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة برنامج تدقیق سجل ، أطلقت 2014في یولیو 
الجدید والسیاسات ھیئة اإلنترنت لألرقام  gTLD) الختبار االمتثال لشروط اتفاق سجل gTLDاألعلى العام الجدید أو نطاق 

ج الجولة الثانیة من برنامج التدقیق ھذا.واألسماء الُمخصصة المؤقتة والمجمع علیھا. یشكل ھذا التقریر نتائ  
  

مختارة  gTLDأُجریت تقییمات التدقیق من خالل اختبار البیانات، واستعراض الوثائق واستعراض المراسالت بین سجالت 
صصة ، ووكالء ضمان البیانات وفریق التزام الذي تعاقدت ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخTLDتمثل النطاقات العلیا 

معھ.  

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

اتخاذ قرارات تتعلق باألعمال.  

 

 2015 ماعل قیقدتلا ریرقت

 ةصصخملا ماقرألاو ءامسألل تنرتنإلا ةكرش
  يدقاعتلا لاثتمإلا

 2015 سرامل دیدجلا لجسلا قیقدت ریرقت

http://www.icann.org/en/resources/compliance/reports  
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ُمدقق. خالل مرحلة المعالجة، تعاونت  gTLDسجل  11في ختام مرحلة التدقیق، تم إصدار تقاریر المراجعة الفردیة إلى 
مع امتثال ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة في نتائج تدقیق المعالجة، إذا لوحظت. استطاع  gTLDجمیع سجالت 

حل جمیع مسائل التدقیق؛ أثناء إعداد ھذا التقریر، كان سجل واحدا من سجالت  gTLDسجل من سجالت  11من أصل  10
gTLD .ال یزال في عملیة المعالجة  

 

الجدید gTLDنطاق برنامج تدقیق سجل  .3  

ومشغلي السجل  gTLDsالجدید في دورة متكررة. ومن المحتمل أن یتم اختیار نطاقات  gTLDیعمل برنامج تدقیق 
المعنیین، الذین تم تفویضھم في منطقة الجذر للتدقیق في كل دورة.  

 
عدة جلسات تواصل ونشرت خطة التدقیق والنطاق  ICANNفي محاولة لزیادة الشفافیة والجاھزیة لھذا البرنامج، أقامت 

وإخطارات وخطة تخفیف المخاطر. یمكن إیجاد المعلومات في الرابط التالي: 
http://www.icann.org/en/resources/compliance/audits  

 

الجدول الزمني  
 

یتألف برنامج التدقیق من خمسة مراحل بتواریخ محددة وقابلة للتورید لكل مرحلة:  
 

ترسل ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة إشعار تدقیق لمشغلي التسجیل  - مرحلة إشعار ما قبل التدقیق .1
قبل أسبوعین من تاریخ بدء التدقیق إلبالغ األطراف المتعاقدة بالتدقیق القادم   

طلب معلومات المرحلة  .2 ترسل ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة إشعار تدقیق  - كما یشار إلیھ أیًضا  -
، إلى أطراف متعاقدة مختارة في العملیة. استجابة األطراف المتعاقدة لطلب التدقیق وتوفیر RFIر باختصا

البیانات والوثائق.  
مرحلة التدقیق  .3 تستعرض ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة الوثائق المقدمة، وتصدر تقریر بالنتائج  -

  األولیة إلى كل متعاقد وتتابع العملیة.
إلبالغ مرحلة ا .4 تصدر ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة تقاریر تدقیق فردیة لألطراف المتعاقدة  -

وتبدأ في محاوالتھا الستصدار إحصاءات تقریر التدقیق.   
مرحلة التصحیح .5 تقوم األطراف المتعاقدة بتصحیح النتائج المكتشفة (إن وجدت) أثناء التدقیق وتقوم ھیئة  -

واألسماء الُمخصصة بنشر تقریر التدقیق. اإلنترنت لألرقام  
فیما یلي مخططاً لمعالم برنامج التدقیق، والتي أدرجت في إشعار ما قبل التدقیق وأرسلت لجمیع األطراف المتعاقدة عبر البرید 

.2015مارس  9اإللكتروني في   
 

مواعید المرحلة األساسیة لبرنامج التدقیق  
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مالحظة: لقد تم منح تمدیدات خالل المعالجة طالما أن التسجیل كان یعمل بنشاط على الجھود العالجیة  
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الجدید gTLDبرنامج تدقیق سجل  .4  

الجدیدة وسیاسات إجماع  gTLDیحتوي التدقیق على العدید من مناطق االختبار. یلخص الجدول أدناه أحكام اتفاقیة السجل 
ICANN .التي تم اختبار االمتثال التعاقدي لدیھا أثناء ھذا التدقیق  

 
مجاالت االختبار  الوصف    

 التعھدات والضمانات. 2(أ)  1.3المادة 
 االلتزام بسیاسات اإلجماع والسیاسات المؤقتة. 2.2المادة 
 )2مستودع البیانات (المواصفة  2.3المادة 
 )3التقاریر الشھریة (المواصفة  2.4المادة 
 )4 (المواصفة Whoisنشر بیانات سجل  2.5المادة 
 )5األسماء المحجوزة (البند  2.6المادة 
 )6المواصفة التشغیل البیني واالستمراریة، االصدار السادس من بروتوكول االنترنت ( 2.7المادة 
-)7حمایة الحقوق القانونیة لألطراف األخرى. (المواصفة  2.8المادة   TMCH فترة الحمایة والمطالبات 
-9مدونة قواعد السلوك (المواصفة  2.14المادة   األجزاء أ، ب، د) 
 )11التزامات المصلحة العامة (المواصفة  2.17المادة 
 )12المواصفة ( TLDمعتمد على المجتمع أمام مجتمع  gTLDالتزامات مشغل سجل نطاق  2.19المادة 

أن  gTLDمكن لسجل مالحظة: "مجال االختبار" ھو اشتراط في االتفاقیة مع الطرف المتعاقد والذي قد یتكون من عدة متطلبات ینتج وخطوات اختباریة. ولذلك، ی
ینطوي على نتائج متعددة في "مجال اختبار" واحد  

 
تلقى تقریر تدقیق فردي یشیر إلى أي نتائج تم تحدیدھا في التدقیق وكذلك في اإلشعار األول للمشاركة  gTLDكل سجل من 

p://www.icann.org/en/resources/compliance/approachhtt-( 15-5-5في عملیة التصحیح وفًقا لعملیة تدقیق العملیة 
en.pdf-19jun13-processes/overall.(  

 
  في التدقیق. gTLDیلخص الجدول التالي مشاركة سجل 

 
المراحل اإلحصاء   

 مرحلة طلب الحصول على المعلومات
 gTLD 11سجالت 

 مرحلة إعداد تقاریر التدقیق
 0 نجحت في جمیع اختبارات التدقیق gTLDسجالت 
 11 تحتاج إلى عالج gTLDسجالت 

 مرحلة التصحیح
 10 العالج بنجاح. gTLDأنھت سجالت 
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تمثیل المجتمع  
 

المختارة بعشوائیة للجولة الثانیة تمثل ثمانیة دول وقدمت الوثائق بست لغات: 11 الـ gTLDسجالت   

الدول  
 

• بلجیكا   
• الصین   
• فرنسا   
• بریطانیا العظمى   

• أیرلندا   
• الیابان   
• روسیا   
• جنوب أفریقیا   

اللغات  
 

• الھولندیة   
• اإلنجلیزیة   
• الفرنسیة   
• الیابانیة   
• المندرینیة   
• الروسیة 



 

ترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة تقریر تدقیق االمتثال التعاقدي لھیئة اإلن 7من  5الصفحة     
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اإلحصائیات الرئیسیة لبرنامج التدقیق .6  

-الجدید  gTLDمرحلة تدقیق سجل  النتائج داخل مجاالت االختبار    
 

والتوثیق ومراجعة موقع أثناء مرحلة التدقیق، تم اختبار أحكام اتفاقیة السجل الجدیدة باالستفادة من ردود طلب الحصول على معلومات 
السجل. یمثل المخطط البیاني أدناه مجاالت االختبار مع معظم النتائج الواردة كنتیجة لمرحلة التدقیق.  
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النتائج 

الموصفات مع النتائج الظاهرة 

المادة 3.2- 
مستودع 
البيانات 

)المواصفة 2( 

المادة 17.2- 
التزامات المصلحة 
العامة الاضافية  
)المواصفة 11( 

المادة 14.2 - 
مدونة قواعد 

السلوك 
)المواصفة 9- 
الأجزاء ب، د( 

المادة 7.2- 
التشغيل 
البيني 

والاستمرارية 
)المواصفة 6( 

المادة 4.2- 
التقارير 
الشهرية 

)المواصفة 
 )3

المادة 5.2- نشر 
بيانات سجل 
Whois )انظر 
المواصفة4( 
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مسائل التدقیق األساسیة وتحلیل التأثیر   
 

السجل/موفري خدمات النھایة لوحظ ما یلي خالل مرحلة التدقیق وتمت معالجتھ خالل مرحلة المعالجة عن طریق موفري خدمات 
الخلفیة:  

 
المشكالت المالحظة المخاطر/ اآلثار المحتملة   

ملف ضمان البیانات:  
عن ضمان البیانات WHOISتختلف بیانات تسجیل  -  

 .DEبعض الحقول اإللزامیة مفقودة في ملف  -

یلزم تصحیح المعالجة وضمان بیانات التسجیل للبیانات القابلة لالستعادة 
المستھلكینوحمایة   

 
Whoisعادت البیانات غیر المكتملة في االستعالمات  یلزم معالجة وصیانة وعرض معلومات مستوى النطاق وھو یعتبر حیوًیا   

TLDبالنسبة للمستھلكین في نطاق   

قضایا اإلبالغ الشھریة، عدد من النطاقات تم اإلبالغ عنھا بشكل أكبر/ أقل قیقة لحسابات النطاق إلى رفع تقاریر غیر قد یؤدي رفع تقاریر شھریة غیر د 
صحیحة لحسابات النطاق إلى الجمھور وزیادة أو نقصان السداد مقابل 

 النطاقات
لم یتم تحدید سجالت الملصق الیتیمة في ملف المنطقة  تعتبر سجالت الملصق الیتیمة عرضة لسوء االستخدام بسوء نیة 

المحتملین واضحة و/أو متاحةلم تكن معاییر األھلیة للمسجلین   
 

ھناك حاجة إلى إنشاء معاییر أھلیة واضحة وإبالغھا للمسجلین المحتملین 
لمنع التسجیالت التي تحد من كیان وحید  

تفتقد اتفاقات مسجل السجل في لغة اإلساءة المطلوبة  
 

یعتبر إبالغ اللغة المطلوبة في العقود ضروریة لتعزیز مجتمع آمن والحد من 
 التعرض القانوني
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-الملحق أ . 6  gTLDلبرنامج تدقیق تسجیل  2015الجدید المختار لشھر مارس  gTLDبرنامج  
الجدید  

 
IDNأسماء النطاقات المدّولة  )gTLDسلسلة مفوضة (   

 السیرة الذاتیة السیرة الذاتیة
 كیب تاون كیب تاون

ملفات االرتباط الناتجة من 
 التصفح

 الناتجة من التصفحملفات االرتباط 

 غنت غنت
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