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 نبذة موجزة 1

التعاقدي ھي التأكد من امتثال األطراف المتعاقدة مع اتفاقیاتھم وسیاسات اإلجماع الساریة. تسعى  ICANNإن مھمة فریق التزام 
ICANN .لتحقیق ھذا الھدف عن طریق اإلجراءات الوقائیة، والتنفیذیة والتعلیمیة 

 
 ھدف برنامج التدقیق: 

بتحدید وإبالغ وإدارة والمساعدة على تصحیح أیة عیوب وجدت في األطراف المتعاقدة. ترتبط العیوب المحددة  ICANNالسماح لـ 
الجدیدة (والتي یشار إلیھا ھنا  gTLDتماد أمین السجل واتفاقیة سجل نطاقات بأحكام و/ أو واجبات خاصة كما ھي مبینة في اتفاقیة اع

مشمولة في تلك االتفاقیات، حسبما ینطبق. وذلك یؤكد على أن  ICANNفیما بعد باسم"اتفاقیة السجل"). حیث أن سیاسات اإلجماع لدى 
ة بااللتزامات الواردة في اتفاقیة اعتماد أمین السجل واتفاقیة اإلجراءات الرقابیة المناسبة قائمة للحد من أیة عیوب مستقبلیة ذات صل

 1السجل.
 
 

 الخالصة التنفیذیة 2
الجدید  gTLDجولة تدقیق الختبار وتوثیق امتثال مشغلي سجل (السجالت) نطاق  ICANN، أطلقت 2017ینایر/كانون الثاني  9في 

جمع علیھا. یشكل ھذا التقریر نتائج عملیة التدقیق التي جرت في الفترة المؤقتة والم ICANNالمختارین لشروط اتفاقیة السجل وسیاسات 
 .2017الممتدة بین ینایر/كانون الثاني حتى یولیو /تموز 

 
وقد أُجریت جولة التدقیق من خالل اختبار البیانات واستعراض الوثائق والمواقع اإللكترونیة للسجل باإلضافة إلى المراسالت بین 

مختلفة، ووكالء وأمناء سجالت مستودع البیانات لكل منھم وفریق االمتثال التعاقدي في  TLDالتي تمثل نطاقات  السجالت المختارة
ICANN. 

 
 وقد تم اختیار واحد وعشرین سجل لجولة التدقیق ھذه. حیث استند االختیار على أساس المعاییر التالیة. السجالت:

 
   التي لم بتم تدقیقھا في السابق 
 على خدمات مزودة من قبل مقدمي الخدمات المتكاملة   التي حصلت 
  مع نطاقاتgTLD  1الخاضعة لتدابیر الحمایى لفئة  

)safeguards-advice/cat1-https://newgtlds.icann.org/en/applicants/gac( 
 

وثیقة ُجمعت في ثالثة لغات مختلفة من تسع دول وذلك خالل مرحلة التدقیق. وقد صدرت تقاریر  950ما یزید عن  ICANNراجعت 
 ) سجل.21تدقیق أولیة مرفقة بنتائج أولیة لـ(

 
 كدة. لتصحیح نتائج التدقیق المؤ ICANNخالل مرحلة التصحیح، تعاونت جمیع السجالت مع فریق االمتثال التعاقدي في 

 
 .2017أغسطس  8 تقاریر تدقیق نھائیة لكافة السجالت الواحد وعشرین في ICANNأصدرت 

ُطرحت كافة نتائج التدقیق في أربعة عشر سجالً (سواء عن طریق تقدیم معلومات إضافیة أو اإلجراءات التصحیحة). أما السبعة سجالت 
زالت قید التصحیح حتى تمتثل التفاقیات السجل. وسوف یتم اعادة اختبار ھذه السجالت المتبقیة فقد استلمت تقاریر بنتائج التدقیق التي ما 

 في جولة تدقیق مستقبلیة للتحقق من فاعلیة التدابیر التصحیحیة المطبقة.
 

 نطاق برنامج التدقیق 3
 د للتدقیق في كل دورة.جدی gTLDیعمل برنامج التدقیق على أساس دورة متكررة. من المحتمل أن یتم اختیار مشغل سجل نطاق 

 
عدة جلسات توعیة. باإلضافة إلى ذلك، تم نشر خطة التدقیق والنطاق  ICANNفي محاولة لزیادة الشفافیة لبرنامج التدقیق، عقدت 

 ، عبر الرابط التالي:ICANNواإلخطارات وخطة تخفیف المخاطر على صفحة تدقیق االمتثال التعاقدي لـ 
http://www.icann.org/en/resources/compliance/audits 

                                                
تعرض ھذه المستجدات لألغراض المعلوماتیة فقط. الرجاء عدم االعتماد على المعلومات الواردة في ھذه الوثیقة المحدثة للتوصل إلى  1

 استنتاجات أو اتخاذ قرارات تتعلق باألعمال

https://newgtlds.icann.org/en/applicants/gac-advice/cat1-safeguards
http://www.icann.org/en/resources/compliance/audits
http://www.icann.org/en/resources/compliance/audits
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 الجدول الزمني

 یتألف برنامج التدقیق من ستة مراحل بتواریخ ومخرجات محددة على النحو التالي:
 

إشعار تدقیق عام إلخطار جمیع األطراف المتعاقدة قبل أسبوعین من تاریخ بدء عملیة  2− إرسال مرحلة إشعار ما قبل التدقیق .1
 التدقیق.

إرسال إشعار تدقیق لألطراف المتعاقدة المختارة. وباإلضافة إلى ذلك، یرسل برید إلكتروني  – )RFIمرحلة طلب المعلومات ( .2
 ولة التدقیق الحالیة. إلى تلك الفئات غیر المختارة الطالعھم على عدم إدراجھم في ج

 مراجعة الردود، وإن أمكن، اختبارھا والمصادقة علیھا. – مرحلة التدقیق .3
 إرسال تقاریر تدقیق أولیة سریة تحتوي على النتائج األولیة لألطراف الخاضعة للتدقیق. – مرحلة التقریر األولیة .4
 ائج األولیة المكتشفة أثناء مرحلة التدقیق.التعاون مع األطراف الخاضعة للتدقیق لتصحیح النت – مرحلة التصحیح .5
إرسال تقاریر تدقیق نھائیة سریة الى األطراف الخاضعة للتدقیق.  یتم إصدار تقریر جولة تدقیق  – مرحلة التدقیق النھائیة .6

 .reports-https://www.icann.org/resources/pages/compliance-2017موحد ونشره على الرابط التالي: 
 

 یلخص الجدول التالي تواریخ ومراحل برنامج التدقیق لجولة التدقیق ھذه:
 

 
 

 نھج اختبار برنامج التدقیق 4
 یلخص الجدول أدناه بنود وملحقات اتفاقیة السجل التي تم اختبار االمتثال لدیھا.

 

 الوصف  مجاالت االختبار 

 التعھدات والضمانات 2(أ)  1.3المادة 

 االلتزام بسیاسات اإلجماع والسیاسات المؤقتة 2.2المادة 

 )2البیانات (المواصفة  مستودع 2.3المادة 

 )3التقاریر الشھریة (المواصفة  2.4المادة 

 )4(المواصفة Whoisنشر بیانات سجل  2.5المادة 

 )5األسماء المحجوزة (البند  2.6المادة 

                                                
 قدة المختارة لجولة التدقیق.إشعارات تدقیق لألطراف المتعا ICANN.  ترسل 2017أغسطس/آب  1یتوقف إشعار التدقیق العام بدءاً من  2

 تواریخ مراحل برنامج التدقیق

إشعار ما قبل 

 التدقیق 

 مرحلة التقریر النھائي التصحیح مرحلة األوليالتقریر  مرحلة مرحلة التدقیق )RFIمرحلة طلب الحصول على معلومات (

إرسال إلى كافة 

 السجالت

إرسال إلى 

األطراف 

 الخاضعة للتدقیق

أرسال إلى األطراف 

الخاضعة للتدقیق 

غیر المستجیبین 

 والمستجیبین جزئیاً 

أرسال إلى األطراف 

الخاضعة للتدقیق 

غیر المستجیبین 

 والمستجیبین جزئیاً 

إرسال تقاریر تدقیق  والردودمراجعة الوثائق 

فردیة سریة مع النتائج 

األولیة إلى األطراف 

 الخاضعة للتدقیق

تعالج األطراف 

الخاضعة للتدقیق الننائج 

الواردة في تقاریر 

 التدقیق

 

إرسال تقاریر تدقیق 

فردیة سریة إلى 

األطراف الخاضعة 

 للتدقیق

 
إصدار ونشر تقریر 

 جولة تدقیق موحد

 بدایة/نھایة تاریخ اإلصدار بدایة/نھایة اإلشعار الثالث اإلشعار الثاني األولاإلشعار 

ینایر/كانون  09

 2017الثاني 

ینایر/كانون  23

 2017 الثاني

 فبرایر/شباط 13
2017 

 فبرایر/شباط 20
2017 

 23-فبرایر/شباط  27

 2017مایو/ایار 

-مایو/ایار 24 2017 مایو/ایار 24

 2017یولیو/تموز  31

 أغسطس/اب 08
2017 

https://www.icann.org/resources/pages/compliance-reports-2017
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 )6التشغیل البیني واالستمراریة (المواصفة  2.7المادة 

 )7(مواصفة حمایة الحقوق القانونیة لألطراف الثالثة  2.8المادة 

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

 )11التزامات المصلحة العامة (المواصفة  2.17المادة 

 )12(المواصفة  TLDمعتمد على المجتمع أمام مجتمع  TLDالتزامات مشغل سجل نطاقات  2.19المادة 

 ذات العالمات التجاریة TLDنطاقات  13المواصفة 

 1في الفئة  TLDتدابیر حمایة نطاقات  1الفئة 

 
) في اتفاقیة السجل قد تحتوي على العدید من المتطلبات وخطوات 1في الفئة  TLDمالحظة: "مجال االختبار" ھو مادة أو ملحق آخر (مثل تدابیر حمایة نطاقات 

 االختبار. ولذلك، یمكن للسجل أن ینطوي على نتائج متعددة في "مجال اختبار" واحد.
 
 

ار أول حصلت كل جھة خاضعة للتدقیق على تقریر تدقیق فردي سري یشیر إلى أي نتائج أولیة تم تحدیدھا في التدقیق وكذلك كإشع
) الیومیة. 5-5-15للمشاركة في عملیة التصحیح وفًقا لعملیة (

)en.pdf-19jun13-processes/overall-http://www.icann.org/en/resources/compliance/approach.( 

http://www.icann.org/en/resources/compliance/approach-processes/overall-19jun13-en.pdf
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 یلخص الجدول التالي مشاركة السجل في جولة التدقیق.  
 

 21 السجالت التي تم اختیارھا للتدقیق
 14 السجالت التي تناولت كافة نتائج التدقیق

 7 تصحیحیة لنتائج التدقیقالسجالت التي تطبق حالیاً تدابیر 
 
 

 تمثیل المجتمع
 ) لغات:3) دول وقدمت وثائق بثالثة (9والتي اختیرت لھذه الجولة من التدقیق مثلت تسعة ( 21السجالت البالغ عددھا 

 
 البلدان

 
 الصین  نیوزیلندا  دولة اإلمارات العربیة المتحدة 
 أیرلندا  تایوان  المملكة المتحدة 
 الیابان  تایلند  الوالیات المتحدة 

 
 اللغات

 
 الصینیة  العربیة  الیابانیة 

 
 

 اإلحصائیات الرئیسیة لبرنامج التدقیق 5
ترونیة أثناء مرحلة التدقیق، تم اختبار أحكام اتفاقیة السجل باالستفادة من ردود الجھات الخاضعة للتدقیق والوثائق المستلمة والمواقع اإللك

 للسجالت. یمثل المخطط البیاني أدناه مجاالت االختبار التي تضم جوانب العیوب. 
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 مسائل التدقیق األساسیة وتحلیل األثر المحتمل 
 

 المخاطر/ اآلثار المحتملة جانب العیوب المالحظ مجال االختبار/مواصفة

المفقودة من الموقع  ICANNلـ  Whoisرابط إلى معلومات/سیاسة  4المواصفة 

 اإللكتروني للسجل

 WHOISعمالء عامین ومحتملین قد یكونوا غیر مدركین ألھمیة معلومات 

 الدقیقة وكیفیة استخدامھا

 أمین السجل تفتقد الصیاغة الالزمة-اتفاقات السجل 7المواصفة 

 

أمین السجل تفتقد الصیاغة الالزمة، السیما فیما یخص -اتفاقات السجل

" وعواقب استخدام موقع على Uniform Rapid Suspensionنظام"

وتعریض المجتمع للمسئولیة الویب لألنشطة المحظورة و/أو غیر القانونیة، 

 القانونیة عن اإلیصال غیر المناسب لھذه الصیاغة

) امتدادات أمن نظام اسم النطاق DPSرابط بیانات ممارسة ( 6المواصفة 

)DNSSECمفقود من الموقع اإللكتروني للسجل ( 

 

یعد جانًبا ھاًما في إشعار وتوعیة الجمھور والعمالء المحتملین  DPSنشر 

 للمعلومات الھامة فیما یخص عملیات السجالت

) والوصول إلى بیانات التسجیل DEملفات مستودع البیانات ( 2المواصفة 

)، بعض الحقول اإللزامیة مفقودة في ملفات BRDAالجماعیة (

بیانات التسجیل الجماعیة ) والوصول إلى DEمستودع البیانات (

)BRDA( 

یلزم تصحیح المعالجة وضمان بیانات التسجیل للبیانات القابلة لالستعادة وحمایة 

 المستھلكین

مشاكل اإلبالغ الشھریة، عدد من النطاقات تم اإلبالغ عنھا بشكل  3المواصفة 

 أكبر/ أقل

تقاریر غیر  قد یؤدي رفع تقاریر شھریة غیر دقیقة لحسابات النطاق إلى رفع

 صحیحة لحسابات النطاق إلى الجمھور وزیادة أو نقصان السداد مقابل النطاقات

 أمین السجل.  -عدم العثور على الشرط المطلوب في اتفاقیة السجل 11المواصفة 

 التحلیل الفني ال تیم بصورة دوریة.

رصنة أو إن نشر البرمجیات الخبیثة أو إساءة استخدام الشبكات أو التصید أو الق

انتھاك العالمات التجاریة أو حقوق الطبع والنشر أو الممارسات االحتیالیة أو 

الخادعة أو التزییف أو االنخراط في نشاط مخالف للقانون المعمول بھ یشكل 

خطرا على الجمھور.  وباإلضافة إلى ذلك،تشكل التھدیدات األمنیة غیر المحددة 

 والمراقبة خطراً على الجمھور.

 5انتھاك حقوق األطراف الثالثة للنطاقات المشار إلیھا في المواصفة  تم تسجیل األسماء التي یجب حفظھا 5المواصفة 

 
 

 التوصیات الرئیسیة لبرنامج التدقیق 6
 

 RFIمرحلة طلب الحصول على المعلومات  .أ
  نوصي السجالت بطرح األسئلة المتعلقة بالوثائق المقبولة أو العملیة/اإلجراءات الفریدة والتي أثیرت لتجنب حاالت

 التأخیر في عملیة التدقیق. 
  .یجب على السجالت الرد بتوضیحات على الوثائق البدیلة 
  ویجب على السجالت عند تواصلھم معICANN  طریق خیار "طلب إیصال إرسال رسائل البرید اإللكتروني عن

 .ICANNبالقراءة" لضمان استالم جمیع رسائل البرید اإللكتروني من طرف 
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  یجب على السجالت توفیر تفسیرات تفصیلیة في طلباتRFI  الخاصة بھم إذا كانت المستندات المطلوبة غیر متوفرة مع
 توفیر الدلیل على دخل مثل ھذه التفسیرات.

 
 مرحلة التدقیق .ب

  السجالت مراجعة تقریر تدقیق ینبغي علىICANN  الخاص بھم فور استالمھ وأن یستفسروا عن كل ما یتعذر علیھم
 فھمھ من نتائج.

 
 مرحلة التصحیح .ت

  یجب على السجالت اإلجابة على اإلشعار (األول) من مرحلة التصحیح على األقل بمعلومات جزئیة و/أو وثائق تعالج
 النتائج الواردةفي تقریر التدقیق.

 الیومیة، یجب على السجالت تزوید  5-5-15ي حالة توثیق أي نتیجة وتعّذر تصحیحھا داخل العملیة (ف (ICANN 
بخطة إجرائیة محددة تفسر سبب عدم إمكانیة تصحیح النتیجة في الوقت المخصص لذلك. یجب أن یطرح السجل 

 الخطوات المنشودة لتصحیح النتیجة والوقت المقدر إلتمام العملیة.
 

 

 الجدیدة التي تم اختیارھا للجولة الرابعة في برنامج تدقیق السجالت gTLDنطاقات  -لملحق ا
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