
 

 1 2016تقریر اإلحاطة المقدم من إدارة االمتثال التعاقدي لشھر یولیو 

 1قائمة المحتویات

 إحاطة عامة •
 مبادرات وتحسینات إدارة االمتثال التعاقدي  •
 إحاطة بخصوص برنامج التدقیق •
 ملخص معالجة وإنفاذ الشكاوى •

 إحاطة عامة
 

وھو الجمعیة العمومیة السنویة لـ  ICANN57في اجتماع  2016شارك فریق إدارة االمتثال التعاقدي في نوفمبر 
ICANN  في حیدر أباد بالھند. وتتوفر الجلسات والعروض التقدیمیة علىhttps://icann572016.sched.com/. 

 مبادرات وتحسینات إدارة االمتثال التعاقدي
 

من أجل توفیر نظرة  icann.orgخالل ربع السنة الحالي، تمت إضافة محتوى إلى برنامج االمتثال على موقع 
عامة حول االلتزامات التعاقدیة ذات الصلة بأمناء السجالت 

)en-25-02-2012-esources/pages/registrarhttps://www.icann.org/r ومشغلي السجالت (
)en-25-02-2012-https://www.icann.org/resources/pages/gtld .( والھدف من ذلك توفیر دلیل

وما ھي المعلومات التي تبحث عنھا  ICANNبرنامج واتفاقیات حول دور إدارة االمتثال التعاقدي ونطاق ال
ICANN  .أو تطالب بتوثیقھا واتخاذ قرارات قائمة على الحقائق فیما یخص أي من أمور االمتثال 

 
 

 ICANNالمشاركة في عملیات وضع سیاسات 

مشاركتھ في مجموعات العمل المعنیة بعملیات وضع السیاسات  ICANNواصل فریق االمتثال التعاقدي في  
)(PDP .كما قدم الفریق معلومات فیما یخص الشكاوى ذات الصلة  التالیة ومراجعاتھا خالل ربع السنة الحالي

  ورد على األسئلة وشارك في المناقشات ذات الصلة بتنفیذ السیاسات حول:  PDPبعملیات 
 gTLDالحقوق في كافة نطاقات  مراجعة جمیع آلیات حمایة •
  الترجمة والترجمة الصوتیة لمعلومات جھات االتصال  •
• Whois  الكثیفة  
 تنفیذ اعتماد خدمات الخصوصیة/البروكسي •
 gTLDحمایة معرفات المنظمات الدولیة الحكومیة وغیر الحكومیة في كافة نطاقات  •
  مراجعة المنافسة وثقة المستھلك وخیار المستھلك  •

                                            
تعرض ھذه المستجدات لألغراض المعلوماتیة فقط. الرجاء عدم االعتماد على المعلومات الواردة في ھذه اإلحاطة في بناء  1

 استنتاجات أو اتخاذ قرارات تجاریة.

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

 مؤسسة اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصة
 تقریر اإلحاطة المقدم من إدارة االمتثال التعاقدي

 
 2016دیسمبر  –أكتوبر 

https://icann572016.sched.com/
https://www.icann.org/resources/pages/registrar-2012-02-25-en
https://www.icann.org/resources/pages/gtld-2012-02-25-en
http://www.icann.org/en/resources/compliance
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 أمین السجلتحدیث 

 سیاسة جدیدة لنقل الملكیة 
. وباإلضافة إلى عملیات النقل فیما بین أمناء 2016دیسمبر  1أصبحت سیاسة نقل الملكیة ساریة اعتباًرا من 

السجالت، تحتوي السیاسة الجدیدة على متطلبات لتغییر بعض المعلومات حول المسجلین. وقد واصل فري إدارة 
جھوده من أجل تدریب فریق العمل وتحدیث النماذج ومحتوى الویب. یمكن  ICANNاالمتثال التعاقدي في 

الحصول على المزید من المعلومات حول سیاسة نقل الملكیة على 
en-/transfershttps://www.icann.org/resources/pages/registrars. 

 
یوًما فیما بین أمناء السجالت  60باألساس إلى القید المفروض لمدة  ICANNأشارت الشكاوى األولیة التي تلقتھا 

والتي یتم تطبیقھا بعد إجراء تغییر في المسجل. وقبل االتصال بأمناء السجالت المعنیین، واصلت إدارة االمتثال 
طلبت من مقدمي الشكاوى تقدیم ما یثبت عدم اختیارھم الخضوع لفترة توثیق كل شكوى و ICANNالتعاقدي في 

 القید.
 

 ICANN) خطاًبا إلى مجلس إدارة GNSO، أرسل مجلس منظمة دعم األسماء العامة (2016دیسمبر  1وفي 
وصیة صفیما یتعلق بتأثیر سیاسة نقل الملكیة الجدیدة على عملیات تسجیل أسماء النطاقات التي تستخدم خدمات الخ

بأن یتم تأجیل إنفاذ االمتثال لھذه المسألة أثناء  ICANN، وّجھ مجلس إدارة 2016دیسمبر  21والبروكسي. وفي 
لھذا األمر. تتوفر المزید من المعلومات على  ICANNمراجعة 

resources/pages/correspondencehttps://www.icann.org/. 
 

 مشكالت االمتثال التي قام أمناء السجالت بتجمیعھا
قائمة بالمشكالت ذات الصلة  ICANN، قدم أمناء السجالت إلدارة االمتثال التعاقدي في 2016في أكتوبر 

باالمتثال. وكانت المشكالت المطروحة تخص تفسیر العقود وأسلوب وطلبات مراجعة االمتثال باإلضافة إلى نظام 
تناول ومعالجة الشكاوى. وقد تواصل الفریق مع العدید من أمناء السجالت الفردیین من أجل فھم وحل المشكالت 

ل المشكالت. كما عقدت مناقشات إضافیة مع أمناء السجالت خالل إحدى الجلسات المثارة أو من أجل العمل على ح
 . ICANN57المغلقة في اجتماع 

 
 عبر اإلنترنت  WHOISنظام اإلبالغ عن دقة 

، 2)، المرحلة WHOIS )ARS، بدأ فریق االمتثال التعاقدي في تناول شكاوى نظام تقاریر دقة 2016في نوفمبر 
على  3، الدورة 2، المرحلة WHOISن العثور على المزید من المعلومات حول نظام تقاریر دقة . یمك3الدورة 

-and-syntax-report-3-cycle-2-phase-ars-https://whois.icann.org/en/file/whois
accuracy-operability. 

 
التي اسُتخرجت بناًء على البیانات المستقاة من  WHOISتلخص الجداول التالیة بطاقات شكاوى عدم دقة نظام 

). علًما بأن بطاقات الشكاوى 2017ینایر  1(اعتباًرا من  WHOISمن نظام تقاریر دقة  3و 2الدورة  2المرحلة 
من خطوات العملیة، أو قد تتلقى العدید من أكواد اإلغالق، ومن ثم فإن األرقام التالیة سوف تصل قد تمر بالعدید 

 ألي من عدد بطاقات الشكاوى المستخرجة. 
 
 

 WHOIS ARSمن  2الدورة  2مقاییس المرحلة 
  4,006 إجمالي الطلبات التي تسلمتھا إدارة االمتثال التعاقدي

  17 الطلبات المقرر معالجتھا
  2,468 الطلبات المغلقة قبل اإلشعار األول

  1,522 الطلبات التي اجتازت اإلشعار األول
 141 الطلبات التي اجتازت اإلشعار الثاني

 9 الطلبات في اإلشعار الثالث
  3 الطلبات التي ال تزال عملیة الشكاوى

 3,986 إجمالي الطلبات المغلقة

https://www.icann.org/resources/pages/registrars/transfers-en
https://www.icann.org/resources/pages/correspondence
https://whois.icann.org/en/file/whois-ars-phase-2-cycle-3-report-syntax-and-operability-accuracy
https://whois.icann.org/en/file/whois-ars-phase-2-cycle-3-report-syntax-and-operability-accuracy
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 WHOIS ARSمن  2الدورة  2رموز حل المرحلة 

 1,494 في العینة  WHOISفي إنشاء الطلبات مختلفة عن بیانات  WHOISبیانات 
  1,253 تم تعلیق النطاق أو إلغاؤه

  390 أو تحدیثھا WHOISتم تغییر بیانات 
  318 النطاق غیر مسجل عند معالجة الطلب

 249 المعال 2013تم تحدید مشكلة تنسیق في نطاق 
 WHOIS 91أمین السجل صحح تنسیق 

  80 خدمة الخصوصیة/ البروكسي المعروفة
  74 في العینة WHOISأمین السجل تحقق من صحة بیانات 

 
 WHOIS ARSمن  3الدورة  2مقاییس المرحلة 

  4,552 إجمالي الطلبات التي تسلمتھا إدارة االمتثال التعاقدي
  2,583 معالجتھاالطلبات المقرر 

  1,171 الطلبات المغلقة قبل اإلشعار األول
  798 الطلبات التي اجتازت اإلشعار األول
 5 الطلبات التي اجتازت اإلشعار الثاني

 0 الطلبات في اإلشعار الثالث
  498 الطلبات التي ال تزال عملیة الشكاوى

 1,471 إجمالي الطلبات المغلقة
 

 WHOIS ARSمن  3الدورة  2رموز حل المرحلة 
 563  في العینة  WHOISفي إنشاء الطلبات مختلفة عن بیانات  WHOISبیانات 

  253 تم تعلیق النطاق أو إلغاؤه
  124 النطاق غیر مسجل عند معالجة الطلب

 123 المعال 2013تم تحدید مشكلة تنسیق في نطاق 
 118 المعروفةخدمة الخصوصیة/ البروكسي 

  93 أو تحدیثھا WHOISتم تغییر بیانات 
 WHOIS 69أمین السجل صحح تنسیق 

 21 في العینة WHOISأمین السجل تحقق من صحة بیانات 
 

 تحدیث السجل

 معالجة مشكالت االمتثال ذات الصلة بمشغلي السجالت
السجالت بطلبات الوصول إلى ملف  خالل ربع السنة الحالي، ارتبط الحجم األكبر من الشكاوى حول مشغلي

) BRDA) والوصول الجماعي لبیانات التسجیل (CZDSالمنطقة في كل من خدمة بیانات المنطقة المركزیة (
وأیًضا إیداعات مستودع البیانات. وكان السبب في غالبیة إشعارات امتثال مستودع البیانات عدم تقدیم اإلشعارات 

) ولیس إیداعات المستودعات المفقودة أو غیر الصحیحة. ولھذا السبب، DEA( من جانب وكالء مستودع البیانات
 ).DNSلم یكن ھناك خطر كبیر في التأثیر على أمن واستقرار نظام أسماء النطاقات (

 
تتلقى شكاوى تدعي أن مشغلي السجالت قد فشلوا في التعامل مع الطلبات المقدمة للوصول إلى  ICANNوال تزال 

حسب مقتضیات اتفاقیة السجل. وعند الحاجة لتعریف أو  CZDSفي خدمة بیانات المنطقة المركزیة  ملف المنطقة
من أجل تعریف وتحدید أوراق  CZDSتحدید موقع أي مستخدم، یجوز لمشغلي السجالت التعاون مع مستخدمي 

من تلك المتطلبات  اعتماد المستخدم. وعلى الرغم من ذلك، فإن فرض متطلبات من أجل الوصول لما ھو أبعد
 فھو غیر متوافق. CZDSالموجودة في اتفاقیة السجل وأحكام وشروط 
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الجدد. وقد  gTLDإشعار إنفاذ إلى أحد مشغلي سجالت  ICANNخالل الربع الحالي، وللمرة الثالثة فقط، أصدرت 
على  ICANNتم نشر كافة إشعارات إنفاذ االمتثال التعاقدي التي أصدرتھا 
https://www.icann.org/compliance/notices. 

 
 ثنائیة األحرف حرف/حرف لتجنب االلتباس ASCIIتدابیر مسمیات 

ثنائیة األحرف في المستوى الثاني  ASCIIبإطالق كافة مسمیات  ICANN، صرحت 2016دیسمبر  13في 
من حرفین لتجنب اللبس مع رموز الدول المقابلة". في ھذا  ASCIIالت التي تنفذ إجراءات مسمیات لمشغلي السج

، إطاًرا موحًدا لمساعدة ICANN57خالل  ICANNالصدد، تقدم اإلجراءات، التي اعتمدھا مجلس إدارة 
ا. وتم نشر الترخیص من حرفین المقابلة لھ ASCIIمستخدمي اإلنترنت في تجنب اللبس بین رموز الدول وأسماء 

 .labels-character-https://www.icann.org/resources/twoواإلجراءات على 
 

لشكاوى تدعي االلتباس فیما یخص المسمیات التي أطلقت، فقد تطلب من مشغلي السجالت  ICANNفي حالة تلقي 
 توفیر ما یثبت طریقة تنفیذھا لتدابیر الحد من المخاطر. 

 
 2017ینایر  20التوثیق السنوي والمراجعات الداخلیة المستحقة في 

) حول المتطلبات الخاصة بتقدیم الشھادات السنویة FAQأسئلة متداولة ( ICANN، نشرت 2016في دیسمبر 
مراسالت إلى جمیع مشغلي السجالت لتذكیرھم بالموعد  ICANNونتائج المراجعات الداخلیة. كما أرسلت 

النھائي لتقدیم ھذه المعلومات الخاصة بنطاقات المستوى األعلى الخاصة بھم (إن كانت مطلوبة) وذلك في 
ض مشغلو السجالت الذین ال یقدمون المعلومات المطلوبة في الوقت المحدد إلجراء . وقد یتعر2017ینایر  20

https://www.icann.org/resources/files/1203773-تخص االمتثال. تتوفر األسئلة المتداولة على 
en-13-12-2016. 

 إحاطة بخصوص برنامج التدقیق

 )2016أكتوبر  4تدقیق اتفاقیة اعتماد أمناء السجالت (أطلقت في 
 

أمین سجل في  55اآلن إلى مرحلة التدقیق. حیث تبین أن  2016وصلت جولة تدقیق أمناء السجالت لشھر أكتوبر 
أمناء سجالت من  9كاملة وترحیل أمین سجل إلجراء عملیة تدقیق  46نطاق االمتثال؛ باإلضافة إلى اختیار 

الجوالت السابقة من أجل إعداد تدقیق جزئي. والغرض من إعادة عملیة التدقیق ھي التأكد من فاعلیة التغییرات التي 
 تم تنفیذھا نتیجة جوالت التدقیق السابقة. ولم یستجب أحد أمناء السجالت لطلب التدقیق فتم إنھاء اعتماده.

 
لغة وردت من  12مستند بعدد  6,200، قام فریق التدقیق بمراجعة أكثر من 2016سمبر واعتباًرا من شھر دی

 .2017دولة. وتخطط فریق التدقیق إلصدار تقاریر تدقیق أولیة للخاضعین للتدقیق في ینایر  23
 

 تحدیث تدقیق مستودع البیانات
 

تودعات البیانات الخاصة بأمناء بمراقبة إیداعات مس ICANNكجزء من إجراءات التدقیق المتواصلة، قامت 
السجالت وعملت مع وكالء مستودع البیانات للتأكد من أن اإلیداعات المطلوبة تم االنتھاء منھا بشكل مستمر 

). ولدى التعرف على وجود قصور أو خطأ في اإلیداعات، RAAوبتنسیق متفق مع اتفاقیة اعتماد أمناء السجالت (
مل مع أمین السجل لحل المشكلة. وإذا ظلت ھناك مشكلة في إیداعات وع ICANNبإشعار  DEAقام مزود 

مع أمین السجل عبر  ICANNلثالثة إشعارات إلى أمین السجل، فقد تابعت  DEAمستودع البیانات بعد إرسال 
 عملیة االمتثال القیاسیة. 

 
المزید من المراجعات المتعمقة لمحتوى ملفات  DEA، أجرى وكیل ICANNباإلضافة إلى ذلك، لدى طلب من 

على أمناء السجالت الذین حصلوا على إشعار ثالث أو إشعار  ICANNمستودع أمناء السجالت. وقد ركزت 
 بالمخالفة خالل ھذه الفترة.

https://www.icann.org/compliance/notices
https://www.icann.org/resources/two-character-labels
https://www.icann.org/resources/files/1203773-2016-12-13-en
https://www.icann.org/resources/files/1203773-2016-12-13-en
https://www.icann.org/resources/files/1203773-2016-12-13-en
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 Iron Mountainمراجعة استباقیة إلیداعات مستودع البیانات بالتعاون مع  ICANNباإلضافة إلى ذلك، أطلقت 

أمین سجل  75ومن بین ھذه المجموعة، كانت لدى أمین سجل لم تخضع إیداعاتھم ألي تدقیق من قبل.  200لعدد 
 وتم تصحیح كافة المشكالت. مشكالت في إیداعات مستودع البیانات الخاصة بھم.

 
انات من أجل إقرار أسلوب من أجل مراجعات مستودع البیانات مع موفري مستودعات البی ICANNوتعمل 

 .ICANNاآلخرین المعتمدین من 
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 ملخص معالجة وإنفاذ الشكاوى
 

یوضح المخطط التالي حجم الشكاوى مع تقدم الشكاوى خالل العملیات الرسمیة وغیر الرسمیة اإلجمالیة التي تقوم 
 بھا إدارة االمتثال التعاقدي. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 عدد الطلبات المقدمة في الربع الحالي=  الحجم خالل ربع السنة الحالي •
 اإلشعار األول في ربع السنة الحالي/عدد الطلبات المغلقة قبل إرسال االستعالم=  األول المرسلاإلشعار /حجم المغلق قبل االستعالم •
 اإلشعارات األولى في الربع الحالي/عدد الطلبات التي أُرسل فیھا االستعالمات=  اإلشعارات األولى المرسلة/حجم االستعالمات •
  اإلشعارات الثانیة في الربع الحالي/لبات التي أُرسل فیھا االستعالماتعدد الط=  اإلشعارات الثانیة المرسلة/حجم االستعالمات •
 اإلشعارات الثالثة في الربع الحالي/عدد الطلبات التي أُرسل فیھا االستعالمات=  اإلشعارات الثالثة المرسلة/حجم االستعالمات •
 عدد إشعارات اإلنفاذ المرسلة في الربع الحالي=  حجم اإلنفاذ •
 عدد الطلبات المغلقة في الربع الحالي=  الل ربع السنة الحاليحجم المغلق خ •
 

 

 حجم الربع الحالي

 

 األول المرسلحجم االستعالم/اإلشعار 

 
 حجم االستعالم/اإلشعار الثاني

 

 حجم االستعالم/اإلشعار الثالث

 

 حجم اإلنفاذ
 

حجم ربع السنة المقفل الحالي (یشمل 
 المرحل/من ربع السنة السابق)
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 نشاط اإلنفاذ لشھر دیسمبر

 الطرف المتعاقد تاریخ االستحقاق تاریخ اإلرسال
الوثیقة 

التعریفیة لـ 
IANA 

 أسس مذكرة اإلخفاق الحالة نوع المذكرة

 16-دیسمبر-31 16-دیسمبر-1

GreenTech 
Consultancy 
Company W.L.L. 
(mobily and xn--
mgbb9fbpob) 

 من اتفاقیة السجل) 6سداد الرسوم المتأخرة (المادة    مخالفة  

 )RAA 3.9سداد رسوم االعتماد (   مخالفة ATI 1896 16-دیسمبر-27 16-دیسمبر-6

 Nanjing Imperiosus 17-ینایر-3 16-دیسمبر-13
Technology Co. Ltd. 953 مخالفة   

الحفاظ على السجالت وتقدیمھا لتقاریر اإلساءة (اتفاقیة اعتماد أمین 
 )3.18.3السجل المادة رقم 

 Whoisاتخاذ خطوات معقولة للتحري عن حاالت عدم دقة 
 )3.7.8المادة رقم  RAAالمزعومة (اتفاقیة 

 )RAA 3.4.2/3االحتفاظ وتزوید دالئل االتصاالت (
 )RAA 3.9سداد رسوم االعتماد (

 - Open System Ltda   16-دیسمبر-13
Me 1365 تصحیح مخالفات اتفاقیة    اإلنھاءRAA  یوم  21في غضون 

 ) 5.5.4رقم  RAA(اتفاقیة 
 أنشطة اإلنفاذ لألشھر السابقة

 مخالفة Tname Group Inc. 1901 16-أغسطس-25 16-أغسطس-4
امتدت فترة المعالجة 

 حتى 
 16-دیسمبر-9

 )6-3رقم  RAAبیانات تسجیل الضمان (اتفاقیة 
 تقدیم بیانات اسم النطاق في تنسیق الرد المحدد 

 )1.4رقم  RAA-RDDS(اتفاقیة 
رسوم تجدید العرض/ التعویض (سیاسة استرداد تسجیل منتھي 

 )4.1رقم  ERRPالصالحیة 
بشكل صحیح على موقع الویب (ملحق  ICANNعرض شعار 
 )RAAرخصة شعار 

 3.17نشر عنوان مراسالت الموقع (اتفاقیة اعتماد أمناء السجالت 
 )7رقم  RISو

الحفاظ على وتوفیر المعلومات المطلوبة بموجب مواصفة معلومات 
 )13و 9و 8رقم  RISو 3.17رقم  RAAأمین السجل (اتفاقیة 

اسم الموقع اإللكتروني ومركز المسئولین (اتفاقیة اعتماد أمین نشر 
 )17ومواصفات مسجل المعلومات رقم  3.17السجل المادة رقم 

نشر الكیان األم النھائي لموقع الویب (اتفاقیة اعتماد أمین السجل 
 )22رقم  RISو 3.17المادة رقم 

 تم تصحیح المخالفات مخالفة HazelDomains, Inc.  1902 16-أكتوبر-28 16-أكتوبر-7

 )ICANN )RAA 3.15تقدیم المستندات والمعلومات إلى 
 )RAA 3.4.2/3االحتفاظ وتزوید دالئل االتصاالت (

الحفاظ على وتوفیر المعلومات المطلوبة بموجب مواصفة معلومات 
 )3.17رقم  RAAأمین السجل (اتفاقیة 

 تم تصحیح المخالفات مخالفة Web4Africa Inc. 664   16-أكتوبر-10

 )RAA 3.8وفق ( UDRPالتوافق مع 
 )6-3رقم  RAAبیانات تسجیل الضمان (اتفاقیة 

رسوم تجدید العرض/ التعویض (سیاسة استرداد تسجیل منتھي 
 )4.1رقم  ERRPالصالحیة 

بموجب مواصفة معلومات نشر المعلومات الالزمة على موقع الویب 
 )3.17أمین السجل (اتفاقیة اعتماد أمین السجل المادة رقم 

نشر عنوان البرید اإللكتروني على موقع الویب لتقاریر إساءة 
 )3.18.1المادة  RAAاالستخدام (اتفاقیة 

الحفاظ على السجالت وتقدیمھا لتقاریر اإلساءة (اتفاقیة اعتماد أمین 
 )3.18.3المادة رقم السجل 

 )RAA 3.9سداد رسوم االعتماد (

 Nanjing Imperiosus 16-نوفمبر-2 16-أكتوبر-12
Technology Co. Ltd. 953 تم التصعید إلى  مخالفة

 التعلیق

 )RAA 3.4.2/3االحتفاظ وتزوید دالئل االتصاالت (
تقدیم بیانات اسم النطاق في تنسیق الرد المحدد (اتفاقیة 

RAA-RDDS  1.4رقم( 
رسوم تجدید العرض/ التعویض (سیاسة استرداد تسجیل منتھي 

 )4.1رقم  ERRPالصالحیة 
عرض األسالیب المستخدمة لتقدیم إشعارات ما قبل وبعد انتھاء 

 )4.2رقم  ERRPالصالحیة (سیاسة 
بشكل صحیح على موقع الویب (ملحق  ICANNعرض شعار 
 )RAAرخصة شعار 
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 تعلیق Oi Internet S/A 1380   16-أكتوبر-17
 ساٍر اعتباًرا من 

 2016-نوفمبر-3
 2017-فبرایر-1إلى 

 RAAیوم (اتفاقیة  21في غضون  RAAتصحیح مخالفات اتفاقیة 
 ) 5.5.4رقم 

 Internet Solutions   16-أكتوبر-21
(Pty) Ltd. 1079 تصحیح مخالفات اتفاقیة    اإلنھاءRAA  یوم (اتفاقیة  21في غضونRAA 

 ) 5.5.4رقم 

 - Open System Ltda 16-دیسمبر-12 16-نوفمبر-17
Me 1365 التصعید لإلنھاء مخالفة 

 )RAA 3.14استجابة الى التدقیقات (
 )RAA 3.4.2/3االحتفاظ وتزوید دالئل االتصاالت (

 )3.3.1المادة رقم  RAA(اتفاقیة  Whoisتوفیر خدمات 
على الویب  ICANNرابط إلى موقع حقوق ومسئولیات المسجل في 

 )3.15المادة رقم  RAA(اتفاقیة اعتماد أمین السجل 
النشر على موقع الویب لسیاسة التجدید التلقائي والحذف (اتفاقیة 

RAA  3.7.5.5المادة ( 
رسوم تجدید العرض/ التعویض (سیاسة استرداد تسجیل منتھي 

 )4.1رقم  ERRPالصالحیة 
عرض األسالیب المستخدمة لتقدیم إشعارات ما قبل وبعد انتھاء 

 )4.2رقم  ERRPالصالحیة (سیاسة 
بشكل صحیح على موقع الویب (ملحق  ICANNعرض شعار 
 )RAAرخصة شعار 

 )RAA 3.9رسوم االعتماد (سداد 

 Registration 16-دیسمبر-9 16-نوفمبر-18
Technologies, Inc.  321 امتدت فترة المعالجة  مخالفة

 16-دیسمبر-16حتى 

 )ICANN )RAA 3.15تقدیم المستندات والمعلومات إلى 
 )RAA 3.4.2/3االحتفاظ وتزوید دالئل االتصاالت (

 )RAA 3.9االعتماد (سداد رسوم 

 مخالفة Web Business, LLC 966 16-دیسمبر-12 16-نوفمبر-21
البیانات والمستندات 
قید المراجعة من قبل 

ICANN 

 )RAA 3.9سداد رسوم االعتماد (
 )6-3رقم  RAAبیانات تسجیل الضمان (اتفاقیة 

تقدیم بیانات اسم النطاق في تنسیق الرد المحدد (اتفاقیة 
RAA-RDDS  1.4رقم( 

رسوم تجدید العرض/ التعویض (سیاسة استرداد تسجیل منتھي 
 )4.1رقم  ERRPالصالحیة 

نشر اسم الموقع اإللكتروني ومركز المسئولین (اتفاقیة اعتماد أمین 
 )17مسجل المعلومات رقم ومواصفات  3.17السجل المادة رقم 

نشر عنوان البرید اإللكتروني على موقع الویب لتقاریر إساءة 
 )3.18.1المادة  RAAاالستخدام (اتفاقیة 

الحفاظ على السجالت وتقدیمھا لتقاریر اإلساءة (اتفاقیة اعتماد أمین 
 )3.18.3السجل المادة رقم 

على  ICANNحظر االستخدام بموجب ترخیص من الباطن لشعار 
أي جھة أخرى (مواصفة ترخیص الشعار في اتفاقیة اعتماد أمناء 

 السجالت)
 
 
 

 للحصول على أحدث المعلومات. https://features.icann.org/complianceیرجى الرجوع إلى الرابط التالي 
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