
 7من  1صفحة    ICANNتدقیق االمتثال التعاقدي في 
 

 1قائمة المحتویات

  الخلفیة .1
 الملخص التنفیذي .2
 نطاق برنامج التدقیق .3
 الجدید gTLDبرنامج تدقیق سجل  .4
 لبرنامج التدقیقاإلحصائیات الرئیسیة  .5
 التوصیات الرئیسیة لبرنامج التدقیق .6
 الجدیدة المختبرة gTLDنطاقات  -الملحق  .7
 

 الخلفیة .1

التعاقدي ھي التأكد من امتثال األطراف المتعاقدة مع اتفاقیاتھم وسیاسات اإلجماع الساریة.  ICANNإن مھمة فریق التزام 
 تنفیذ والتعلیم.لتحقیق ھذا الھدف عن طریق الوقایة وال ICANNتسعى 

 
بتحدید وإبالغ وإدارة والمساعدة على تصحیح أیة عیوب وجدت في األطراف  ICANNالسماح لـ  ھدف برنامج التدقیق:

) واتفاقیة السجل RAAالمتعاقدة. ترتبط العیوب باألحكام و/أو االلتزامات المنصوص علیھا في اتفاقیة اعتماد أمین السجل (
(RA) إجماع ، بما في ذلك سیاساتICANN  المدمجة في تلك االتفاقیات، حسب ما یقتضي األمر. یتجھ برنامج التدقیق نحو

تحدید الطرف المتعاقد التابع والتعاون معھ لتصحیح تلك العیوب مع ضمان وجود ضوابط الئقة موجودة للتخفیف من العیوب 
 تفاقیة اعتماد أمناء السجالت واتفاقیة السجل.المستقبلیة المرتبطة بالواجبات المتعلقة باالتفاقیات المذكورة في ا

 الملخص التنفیذي .2

 gTLDجولة تدقیق الختبار وتوثیق امتثال السجل المحددة لشروط اتفاقیة نطاقات  ICANN، أطلقت 2016ینایر  13في 
المؤقتة والمجمع علیھا. یشكل ھذا التقریر نتائج التدقیق الذي جرى في الفترة بین ینایر حتى  ICANNالجدیدة وسیاسات 

 .2016یونیو 
 

 الجدیدة. gTLDكما یشكل ھذا التقریر نتائج الجولة الثالثة لبرنامج تدقیق سجالت نطاقات 
 

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

 استنتاجات أو اتخاذ قرارات تتعلق باألعمال.

 

تقریر التدقیق المنشور في 
 2016یولیو 

 لألرقام واألسماء الُمخصصةھیئة اإلنترنت 
 االمتثال التعاقدي 

  2016الجدیدة لشھر ینایر  gTLDتقریر تدقیق سجل جولة نطاقات 

en-15-04-2016-reports-https://www.icann.org/resources/pages/compliance  

https://www.icann.org/resources/pages/compliance-reports-2016-04-15-en
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الجدیدة المحددة على  gTLDوقد أُجریت جولة التدقیق من خالل اختبار البیانات واستعراض الوثائق ومواقع سجالت نطاقات 
مختلفة، ووكالء  TLDالجدیدة التي تم اختیارھا وتمثل نطاقات  gTLDالویب باإلضافة استعراض المراسالت بین سجالت 

 .ICANNاالمتثال التعاقدي في  وأمناء سجالت ضمان البیانات لكل منھم وفریق
 

 وقد تم اختیار عشرة سجالت لدورة التدقیق ھذه. وقد تم االختیار على أساس المعاییر التالیة:
 

 األطراف المتعاقدة التي تم تدقیقھا في السابق •
 األطراف المتعاقدة صاحبة العدد األكبر من اإلشعارات الثالثة لاللتزام باالمتثال التعاقدي •
المتعاقدة التي حصلت على خدمات من موفري الخدمات المتكاملة، والذین لم یخضع عمالؤھم للتدقیق من األطراف  •

 قبل
 

) دول، خالل مرحلة التدقیق. وقد تم 9) لغات مختلفة من تسع (6وثیقة ُجمعت في ست ( 500ما یزید عن  ICANNراجعت 
 إصدار تقریر تدقیق أولي لعشرة سجالت.

 
الجدیدة مع امتثال ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة في  gTLDجة، تعاونت جمیع سجالت وخالل مرحلة المعال

 نتائج تدقیق المعالجة، إذا لوحظت. 
 

سجالت من الذین أثبتوا حلھم لجمیع المشاكل التي  8تقریر تدقیق نھائي لـ  ICANN، أرسلت 2016یونیو  27بحلول 
وجدت مبدئًیا في تقاریر التدقیق الخاصة بھم. أما السجلین الباقیین فقد حصال على تقاریر بالنواحي المحددة كمراجعة لم 

 التدابیر العالجیة. تكتمل. وسوف یتم اختبار ھذه السجالت في دورة تدقیق مستقبلیة للتحقق من فاعلیة
 

 نطاق برنامج التدقیق .3

ومشغلي سجالت كل منھا  gTLDیعمل برنامج التدقیق على أساس دورة زمنیة متكررة. من المحتمل أن یتم اختیار نطاقات 
 والذین تم تفویضھم في منطقة الجذر للتدقیق في كل دورة.

 
عدة جلسات تواصل. باإلضافة إلى ذلك، تم نشر خطة  ICANNفي محاولة لزیادة الشفافیة والجاھزیة لھذا البرنامج، عقدت 

، والتي یمكن العثور ICANNالتدقیق والنطاق واإلخطارات وخطة تخفیف المخاطر على صفحة تدقیق االمتثال التعاقدي لـ 
 .http://www.icann.org/en/resources/compliance/audits علیھا على الرابط التالي:

 
 الجدول الزمني

 
 ) مراحل بتواریخ ومواد تسلیم محددة على النحو التالي:6یتألف برنامج التدقیق من ست (

 
إصدار 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  – (RFI)مرحلة طلب المعلومات  )2

 إلكتروني للمتابعة إلى من لم یتم اختیاره
 كن، اختبارھا والمصادقة علیھامراجعة الردود، وإن أم – مرحلة التدقیق )3
إرسال التقریر األولي لعملیة التدقیق الذي یحتوي على النتائج األولیة لألطراف المتعاقدة  – مرحلة التقریر األولیة )4

 المختارة

http://www.icann.org/en/resources/compliance/audits
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التعاون مع األطراف المتعاقدة لتصحیح النتائج األولیة المكتشفة (إن وجدت) أثناء مرحلة  – مرحلة التصحیح )5
 التدقیق

إرسال التقریر النھائي للتدقیق إلى األطراف المتعاقدة المختارة وإصدار التقریر التدقیق  – حلة التقریر النھائیةمر )6
reports-https://www.icann.org/resources/pages/compliance-2016-04- على ھذا الرابط:

en-15. 

 یلخص الجدول التالي تواریخ ومراحل برنامج التدقیق لجولة التدقیق ھذه:
 

 مواعید المرحلة األساسیة لبرنامج التدقیق

إشعار ما قبل 
 التدقیق

 المراجعة والتدقیق طلب الحصول على معلومات
 المرحلة

 العینة
 نشر

 المرحلة

 العالج
 المرحلة

إصدار تقریر 
(نھائي) 

للخاضعین 
 للتدقیق

اإلشعار  
 األول

اإلشعار 
 الثاني

اإلشعار 
 الثالث

تاریخ  انتھاء بدء
 اإلصدار

 التاریخ بدایة/نھایة

13  
 ینایر 
2016 

27 
 ینایر

2016 

17 
 فبرایر
2016 

24 
 فبرایر
2016 

02 
 مارس
2016 

13 
 مایو

2016 

16 
 مایو

2016 

 –مایو  16
 یونیو  20

2016 

27 
 یونیو

2016 

 الجدید gTLDبرنامج تدقیق سجل  .4

الجدیدة التي تم  gTLDیحتوي التدقیق على العدید من مناطق االختبار. یلخص الجدول التالي أحكام اتفاقیة سجل نطاقات 
 اختبارھا للتحقق من االمتثال.

 
 الوصف  مجاالت االختبار 

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

 ذات العالمات التجاریة TLDنطاقات  13المواصفة 
جدید أن  gTLDالجدیدة قد تحتوي على العدید من المتطلبات وخطوات االختبار. ولذلك، یمكن لسجل  gTLDمالحظة: "مجال االختبار" مادة في اتفاقیة سجل نطاقات 

 ینطوي على نتائج متعددة في "مجال اختبار" واحد.
 

جدید تقریر تدقیق فردي یشیر إلى أي نتائج تم تحدیدھا في التدقیق وكذلك في اإلشعار األول  gTLDتلقى كل سجل لنطاق 
 /http://www.icann.org/en/resources( 5-5-15للمشاركة في عملیة التصحیح وفًقا لعملیة تدقیق العملیة 

en.pdf-19jun13-processes/overall-compliance/approach.( 

https://www.icann.org/resources/pages/compliance-reports-2016-04-15-en
https://www.icann.org/resources/pages/compliance-reports-2016-04-15-en
https://www.icann.org/resources/pages/compliance-reports-2016-04-15-en
http://www.icann.org/en/resources/compliance/approach-processes/overall-19jun13-en.pdf
http://www.icann.org/en/resources/compliance/approach-processes/overall-19jun13-en.pdf
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 الجدیة في جولة التدقیق. gTLDیلخص الجدول التالي مشاركة سجل 

 
 اإلحصاء المراحل

 RFIمرحلة طلب الحصول على المعلومات 
 10 الجدیدة gTLDسجالت 

 مرحلة التقریر األولي
 0 الجدیدة التي اجتازت جمیع اختبارات التدقیق gTLDسجالت 
 10 الجدیدة التي تحتاج لتصحیح gTLDسجالت 

 مرحلة التصحیح ومرحلة التقریر النھائي
 8 الجدیدة التي أكلمت حل النتائج األولیة gTLDسجالت نطاقات 
 2 التي تنتظر مراجعة مستقبلیة للنتائج األولیة gTLDسجالت نطاقات 

 
 

 تمثیل المجتمع
 

) دول وقدمت 9والتي اختیرت عشوائًیا لھذه الجولة من التدقیق مثلت تسعة ( 10الجدیدة البالغ عدد  gTLDسجالت نطاقات 
 ) لغات:6وثائق بست (

 

 الدول
 

 البرازیل •
 فرنسا •
 الھند •

 أیرلندا •
 ھولندا •
 اإلمارات العربیة المتحدة •

 المملكة المتحدة •
 الوالیات المتحدة •
 أوروغواي •

 
 

 اللغات
 

 الھولندیة •
 إنجلیزي •
 الفرنسیة •

 البرتغالیة •
 الروسیة •
األسبانیة •
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 اإلحصائیات الرئیسیة لبرنامج التدقیق .5

الجدیدة باالستفادة من ردود طلب الحصول على معلومات وما تم  gTLDأثناء مرحلة التدقیق، تم اختبار أحكام اتفاقیة سجل نطاقات 
الجدیدة على الویب. یمثل المخطط البیاني التالي مجاالت االختبار مع غالبیة النتائج  gTLDاستالمھ من وثائق وموقع سجل نطاقات 

 یق أنھا مناطق غیر ممتثلة خالل مرحلة التصحیح. األولیة التي تم توث
 

 
 

 مسائل التدقیق األساسیة وتحلیل التأثیر 
 

 gTLDلوحظ ما یلي خالل مرحلة التدقیق وتم توثیقھ على أنھا مناطق عدم امتثال خالل مرحلة التصحیح من خالل سجالت نطاقات 
 الجدیدة / موفري الخدمات الخلفیة المتكاملة:

 
 المخاطر/ اآلثار المحتملة القصور المالحظوجھ 

) والوصول إلى بیانات DEملفات مستودع البیانات (
 ): BRDAالتسجیل الجماعیة (

 DEبعض الحقول اإللزامیة مفقودة في ملفات  -
 BRDAو

یلزم تصحیح المعالجة وضمان بیانات التسجیل للبیانات القابلة 
 لالستعادة وحمایة المستھلكین

اإلبالغ الشھریة، عدد من النطاقات تم اإلبالغ قضایا 
 عنھا بشكل أكبر/أقل

قد یؤدي رفع تقاریر شھریة غیر دقیقة لحسابات النطاق إلى رفع 
تقاریر غیر صحیحة لحسابات النطاق إلى الجمھور وزیادة أو 

 نقصان السداد مقابل النطاقات
 ICANNلـ  Whoisرابط إلى معلومات/سیاسة 

الجدیدة على  gTLDقع سجل نطاقات المفقودة من مو
 الویب

من الجوانب  ICANNلـ  Whoisرابط إلى معلومات/سیاسة 
الھامة في توعیة الجماھیر والعمالء المحتملین باستخدام وأھمیة 

 الدقیقة Whoisمعلومات 
المفقودة  DNSSEC) بیانات ممارسة DPSرابط إلى (

 الجدیدة على الویب gTLDمن موقع سجل نطاقات 
یعد جانًبا ھاًما في  DPSأو  DNSSECنشر بیانات ممارسة 

إشعار وتوعیة الجمھور بالعمالء المحتملین للمعلومات الھامة فیما 
 یخص عملیات السجالت
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 المخاطر/ اآلثار المحتملة القصور المالحظوجھ 
 أمین السجل تفتقد الصیاغة الالزمة-اتفاقات السجل

 
أمین السجل تفتقد الصیاغة الالزمة، السیما فیما -اتفاقات السجل

دام موقع على الویب لألنشطة المحظورة و/أو یخص عواقب استخ
غیر القانونیة، وتعریض المجتمع للمسئولیة القانونیة عن اإلیصال 

 غیر المناسب لھذه الصیاغة
 

 

 التوصیات الرئیسیة لبرنامج التدقیق .6

 RFIمرحلة طلب الحصول على المعلومات  .أ
 یجب على السجالت طلب توضیح بأسرع ما یمكن.  •
 یجب على السجالت الرد بتوضیحات على الوثائق البدیلة.  •
 االستمرار في االعتراف بتمیز نماذج األعمال وطرق التشغیل. ICANNیجب على  •
الخاصة بھم إذا كانت المستندات المطلوبة غیر متوفرة مع  RFIیجب على السجالت توفیر تفسیرات تفصیلیة في طلبات  •

 لتفسیرات.توفیر الدلیل على دخل مثل ھذه ا
 مرحلة التدقیق .ب

 ینبغي على السجالت مراجعة تقریر التدقیق الخاص بھم فور استالمھ واتخاذ أیة خطوات تصحیحیة مطلوبة. •
 مرحلة التصحیح .ت

یجب على السجالت تقدیم توضیحات، أو معلومات إضافیة، أو وثائق معدلة، لكل استنتاج، وإعطاء ردود دقیقة في الوقت  •
 ب التي تم تحدیدھا في تقاریر التدقیق الخاصة بھم.المناسب، حول العیو

الجدیدة تزوید  gTLD، یجب على سجالت نطاقات 5-5-15في حالة توثیق أي نتیجة وتعّذر تصحیحھا داخل العملیة  •
ICANN  بخطة إجرائیة نوعیة تفسر السبب وراء عدم القدرة على تحقیق النتیجة في فترة محددة، والخطوات التي یعتزم

 .الجدیدة اتخاذھا من أجل تصحیح النتیجة، والوقت المقدر لالنتھاء من ذلك gTLDت نطاقات سجال
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 gTLDالجدیدة التي تم اختیارھا للجولة الثالثة في برنامج تدقیق سجالت  gTLDنطاقات  -الملحق 
 الجدیدة

 
 )gTLDالسلسلة المفوضة ( اسم النطاق المدّول

Airtel Airtel 
Amsterdam Amsterdam 

Bank Bank 
Bnpparibas Bnpparibas 

Firmdale Firmdale 
Gdn Gdn 
Lat Lat 
Pro Pro 
Rio Rio 
Ski Ski 
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