
 

 

 1 3102تحديث االلتزام التعاقدي لشهر يوليو 

   
 1جدول المحتويات

 تحديث عام 

 تحديث برنامج التدقيق 

 ملخص اإلنفاذ والتعامل مع الشكاوى 

 تحديث عام
 

 تحديث أمين السجل

( من أجل QAفي أبريل وكجزء من التحسينات المتواصلة، قام فريق االمتثال التعاقدي بتنفيذ تقرير تأكيد الجودة )
نوًعا. ويحدد التقرير الشكاوى التي لم يتم حلها  01التحديد االستباقي للدعامات المحتملة لكافة أنواع الشكاوى البالغة 

في غضون أوقات اإلعداد المقررة. والهدف من هذا التقرير األسبوعي هو تحقيق الرؤية في جميع النواحي. كما 
التعاقدي في الي لإلعداد وتحسين مستوى التنسيق بين فريق عمل االمتثال أدى التقرير إلى تحسن في الوقت اإلجم

 ثالثة مكاتب فرعية.
 

التي  WHOISكما بدأ فريق االمتثال التعاقدي برنامًجا تجريبًيا إلجراء مراجعات لتحقيق الجودة لشكاوى عدم دقة 
متواصل من جانب أمناء السجالت. وقد نتج تم حلها وإغالقها. والهدف من هذا الجهد يتمثل في مراقبة االمتثال ال

عن البرنامج متابعة مع العديد من أمناء السجالت من أجل التعامل مع مسألة عدم االلتزام. وسوف يمتد هذا الجهد 
 األخرى متى ما كان ذلك مناسًبا. إلى أنواع الشكاوى

 

 تحديث السجل

لنواحي اإلضافية للمراقبة االستباقية في الوقت الفعلي وقد واصل فريق عمل االمتثال التعاقدي جهوده في تحديد ا
لالمتثال التعاقدي، وهو ما أدى إلى استعالمات مقدمة إلى العديد من مشغلي السجالت فيما يتعلق بعدم االمتثال مع 

ة لغير حظر التمييز / التخصيص ألسماء النطاقات، قبل أو بعد فترة الطعن على العالمات واألسماء التجارية الجديد
  حاملي العالمات التجارية المؤهلة.

التي توفر تقارير االستثناء في الوقت الفعلي،  ICANNباإلضافة إلى ذلك، من خالل رفع مستوى نظم وأدوات 
واألسماء المحفوظة ونطاقات  DNSSECإشعارات إلى مشغلي السجالت فيما يتعلق بـ  ICANNأصدرت 

  البيانات والوصول إلى ملفات المناطق الجماعية والتقارير الشهرية. المستوى الثاني المحجوبة ومستودعات

المحظورة ونقل  SLDكما تلقى أيًضا فريق االمتثال التعاقدي وأدار الشكاوى فيما يتعلق بنطاقات المستوى الثاني 
IPv6  ونشر بيانات التسجيل. لم يتم تلقي شكاوى في أبريل حول ادعاءات عدم االمتثال بأي من إجراءات ما بعد

ونظام التعليق السريع الموحد  ،(UDRP)التفويض )اإلجراءات الموحدة لتسوية منازعات أسماء النطاقات 

                                            
تم توفير هذا التحديث بغرض المعلومات فقط. الرجاء عدم االعتماد على المعلومات التي يشتمل عليها هذا التحديث لوضع  1

 استنتاجات أو اتخاذ قرارات.

 هيئة اإلنترنت لألرقام واألسماء المخصصة
 تحديث االلتزام التعاقدي

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

 3100أبريل 



  

 

 3100تحديث االلتزام التعاقدي لشهر أبريل 
 

3 

(URS) وإجراءات تسوية منازعات لجنة المصلحة العامة ،(PICDRP)ت تسوية منازعات ما بعد ، وإجراءا
 (.RRDRP، وإجراءات تسوية منازعات تفويض تقييد التسجيل )(TM PDDRP)تفويض العالمات التجارية 

تقبل التقارير المجهولة حول عدم االمتثال.  ICANNالمجتمع، وأمناء السجالت، والسجالت أن  ICANNتذكر 
ة منازعات ما بعد التفويض، يرجى زيارتنا على: لتقديم تقارير عدم االمتثال بشأن أي من إجراءات تسوي

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

و تحديد أسماء النطاقات لتقديم تقارير حول عدم االمتثال بشأن أي أحكام في اتفاقية سجل، بما في ذلك تخصيص أ
قبل فترة الطعن على العالمات واألسماء التجارية، على سبيل المثال ال الحصر، يرجى زيارتنا على: 

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

 برنامج التدقيقتحديث 

  تحديث برنامج التدقيق للسنة الثانية 
 

مع أمناء السجالت على تصحيح أوجه القصور وفًقا لما هو  ICANNفي أبريل، وخالل مرحلة التصحيح، عملت 
تقرر مصحح  79 تقرير تم تصحيحها وإصدارها في مارس، تم إصدار 32مشار إليه في التقارير. باإلضافة إلى 

إضافي في أبريل ألمناء السجالت، وتم تصحيحها جميًعا. ومن المتوقع أن تكتمل عملية التصحيح في مايو. وسوف 
 القادم في لندن.  ICANNيتم تقديم النتائج في االجتماع العام لـ 

 
 

 http://www.icann.org/en/resources/compliance/auditsيرجى الرجوع إلى الرابط التالي 
 للحصول على أحدث المعلومات.

 
 تدقيق اتفاقية السجل الجديدة قريًبا 

 
على التفاصيل  ICANNالجديدة في خطة التدقيق. في أبريل، عملت  gTLDكما أعلن سابًقا، سوف تدخل سجالت 

الخاصة بخطة التدقيق بالتركيز على أهداف االختبار والتدقيق وخطوات التوثيق. وسوف يتم تقديم تحديث تفصيلي 
 القادم في لندن. ICANNفي االجتماع العام لـ 

  

 مواعيد المرحلة األساسية لبرنامج التدقيق

 انتهاء  بدء

مرحلة إخطار 

 التدقيق المسبق

 

 طلب المعلومات
 مرحلة

 التدقيق
 مرحلة المعالجة مرحلة إعداد التقارير

اإلخطار  

 األول

اإلخطار 

 الثاني

اإلخطار 

 الثالث
 انتهاء بدء انتهاء بدء
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 لتعامل مع الشكاوىملخص اإلنفاذ وا
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 البطاقات المقدمة في الشهر الحالي الحجم المستلم خالل الشهر الحالي = 

 عدد البطاقات التي أُرسلت فيها اإلخطارات األولى في الشهر الحالي حجم اإلخطارات األولى المرسلة = 

 اإلخطارات الثانية في الشهر الحالي= عدد البطاقات التي أُرسلت فيها  حجم اإلخطارات الثانية المرسلة 

 عدد البطاقات التي أُرسلت فيها اإلخطارات الثالثة في الشهر الحالي حجم اإلخطارات الثالثة المرسلة = 

 عدد إخطارات اإلنفاذ المرسلة في الشهر الحالي حجم اإلنفاذ = 

 عدد البطاقات المقفلة في الشهر الحالي حجم المقفلة = 
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 حجم الشكاوى حسب دورة اإلخطار 
 2014أبريل 

 الحجم المستلم خالل الشهر الحالي 

  حجم اإلخطارات األولى المرسلة 

  حجم اإلخطارات الثانية المرسلة 

  حجم اإلخطارات الثالثة المرسلة

  حجم اإلنفاذ 

يشمل ما تم )حجم المغلق الشهر الحالي 
 (ترحيله من األشهر السابقة
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 4102نشاط اإلنفاذ لشهر أبريل 

 تاريخ اإلرسال
تاريخ 

ل  االستحقاق  المسجِّ

بطاقة 
هوية 
IANA أساس إشعار الفشل الحالة نوع اإلشعار 

 00-أبريل-21 00-أبريل-7

Homestead 
Limited dba 

Namevault.com 
   المخالفة 0031

 (RAA 3.15تعبئة وتقديم شهادة االمتثال )

المعلومات الالزمة على موقع الويب من خالل نشر 
 (RAA 3.17مواصفة معلومات أمين السجل )

نشر عنوان البريد اإللكتروني على موقع الويب 
 (RAA 3.18.1لتقارير إساءة االستخدام )

توفير عنوان البريد اإللكتروني ورقم الهاتف لتقارير 
 RDDS Whoisإساءة االستخدام )مواصفة 

 (0.0.3 رقم

 (RAA 3.9دفع رسوم االعتماد )

   المخالفة Namebay SAM 11 00-مايو-2 00-أبريل-00

اتخذ خطوات معقولة للتحري عن حاالت عدم دقة 
Whois ( المزعومةRAA 3.7.8) 

الحفاظ على سجالت التواصل وتقديمها )اتفاقية 
RAA 3.4.2/3) 

اإلعالن عن تغييرات بيانات االتصال )اتفاقية 
RAA 5.11) 

 (ERRP 4.1رسوم تجديد العرض/ التعويض )

عرض األساليب المستخدمة لتقديم إخطارات قبل 
 (ERRP 4.2وبعد انتهاء الصالحية )

بشكل صحيح على موقع  ICANNعرض شعار 
 (RAAالويب )ملحق رخصة شعار 

 00-مايو-00 00-أبريل-32
AirNames.com 

Inc. 
   المخالفة 710

 ( RAA 3.14االستجابة لعمليات التدقيق )

الحفاظ على سجالت التواصل وتقديمها )اتفاقية 
RAA 3.4.2/3) 

 00-مايو-30 00-أبريل-21
DomReg Ltd. d/b/a 

LIBRIS.COM 
   المخالفة 210

 AuthInfo (IRTP 5) تقديم رمز

 (RAA 3.9دفع رسوم االعتماد )

 أنشطة اإلنفاذ من األشهر السابقة

 00-أبريل-7 00-مارس-07

BRANDON GRAY 
INTERNET 

SERVICES INC. 
(dba 

"NameJuice.com)" 

 تم معالجتها المخالفة 626
الحفاظ على سجالت التواصل وتقديمها )اتفاقية 

RAA 3.4.2/3) 

 00-أبريل-01 00-مارس-31
SiliconHouse.Net 

Pvt Ltd. 
 (RAA 3.9دفع رسوم االعتماد ) تم معالجتها المخالفة 0221

 
للحصول  http://www.icann.org/en/resources/compliance/noticesُيرجى الرجوع إلى الرابط 

 على أحدث المعلومات بشأن أنشطة اإلنفاذ.

 

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

