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1جددوولل االمحتوويیاتت  

تحدديیثث عامم •  
تحدديیثث بررنامج االتددقيیقق •  
ملخصص ااإلنفاذذ وواالتعاملل مع االشكاووىى •  

تحدديیثث عامم  
 

2015يیوونيیوو  25 - 22االمقرررر عقددهه في بوويینسس آآيیررسس في االفتررةة  53ررقمم  ICANNااجتماعع   
 

باإلضافة إإلى االجلساتت االتووعوويیة على هھھھذذاا االرراابطط  53ررقمم  ICANNااقررأأ حوولل أأنشططة اااللتززاامم االتعاقدديي الجتماعع 
ources/compliance/outreachhttps://www.icann.org/res  

تحدديیثث االنظظمم  

٬، رركززتت جهھوودد نظظامم اااللتززاامم االتعاقدديي على تحسيیناتت إإضافيیة للنظظامم؛ تشملل: 2015في االرربع االثاني منن عامم   

)1( في نظظامم معالجة االشكووىى  compliance@icann.org ددمج  ووهھھھذذاا االددمج سووفف يیؤؤدديي إإلى تحسيینن  -
 االتتبع وواالمتابعة٬، ووتتمم االمتابعة منن خاللل االمررااسالتت االووااررددةة في عنوواانن االبرريیدد ااإللكتررووني

compliance@icann.org .  
)2( .Whoisسميیكة تابعة لـ gTLDلنططاقاتت  Whoisتحسيینن تعقبب    
)3( إإنهھاء االملفف ااألسبووعي ألميینن االسجلل للتذذااكرر االمفتووحة (وواالمغلقة مؤؤخرًراا)   هھھھذذاا االملفف سووفف يیووفرر االووضووحح  -

للططررفف االمتعاقدد بشأنن االتذذااكرر االمفتووحة وواالمغلقة مؤؤخرراا. لططلبب ملفف أأسبووعي يیررجى إإررسالل برريیدد إإلكتررووني 
. n.orgregistrar@icanإإلى  

)4( تحسيیناتت سررعة/أأتمتة إإضافيیة   تشملل تحسيینن تحليیلل االنصص ووتلقائيیة االقالبب.  -  

تحدديیثث أأميینن االسجلل  

)ARS(نظظامم  Whoisنظظامم ااإلبالغغ عنن ددقة   
٬، ووقامم بمشارركة للددررووسس Whois ARSخاللل االرربع االثاني٬، أأكملل فرريیقق اااللتززاامم االتعاقدديي اااللتززاامم االتجرريیبي لـ 

بررنامج خاللل تحدديیثث  53ررقمم  ICANNووقددمم تحدديیثا في ااجتماعع  Whois ARSاالمستفاددةة االمشترركة مع فرريیقق 
 35ررقمم  ICANNعنن عررضض ااجتماعع  تتووفرر معلووماتت إإضافيیة .ااالمتثالل االتعاقدديي 2015يیوونيیوو  24اااللتززاامم االتعاقدديي 

  .WHOISاالخططووااتت االتاليیة لددقة  في
 

)PPSAIمجمووعة عملل مشاكلل ااعتمادد خددماتت االووكيیلل وواالخصووصيیة (  
على االتقرريیرر ااألوولي لمجمووعة  ICANNخاللل هھھھذذاا االرربع٬، ساهھھھمم فرريیقق اااللتززاامم االتعاقدديي في تقدديیمم تعليیقاتت مووظظفي 

. رركززتت االتعليیقاتت على تأثيیرر عمليیة اااللتززاامم ووتحدديیدد اااللتززاامم. كما حضرر االفرريیقق أأيیًضا ااجتماعع PPSAIعملل 
ICANN  حوو االمططلووبب.لمجمووعة االعملل٬، ووسووفف يیقددمم تعليیقاتت إإضافيیة على االن 53ررقمم  

                                            
تمم تووفيیرر هھھھذذاا االتحدديیثث ألغررااضض االمعلووماتت فقطط. االررجاء عددمم ااالعتمادد على االمعلووماتت االووااررددةة في هھھھذذاا االتحدديیثث في ووضع  1

ااستنتاجاتت أأوو ااتخاذذ قررااررااتت تتعلقق باألعمالل.  

شرركة ااإلنتررنتت لألسماء ووااألررقامم االمخصصة  2015االتقرريیرر رربع االسنوويي لعامم   
تحدديیثث اااللتززاامم االتعاقدديي  

http://www.icann.org/en/resources/compliance  
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2013لعامم  RAAفي أأتفاقيیة  WHOISمررااجعة مووااصفاتت بررنامج ددقة نظظامم   
ااختصارًراا  WHOISقددمم فرريیقق اااللتززاامم االتعاقدديي أأيیًضا تعليیقق فرريیقق االعملل على مررااجعة مووااصفاتت بررنامج ددقة 

)WAPS ٬، في ااتفاقيیة ااعتمادد أأميینن االسجلل(RAA  رركززتت االتعليیقاتت على تعرريیفف االكلماتت "االتحققق" 2013لسنة .
وو"االتحققق منن صحة" وواالحصوولل على االتووجيیهھاتت بشأنن "االتحققق االيیددوويي" ووااستنددتت هھھھذذهه االمالحظظاتت على االددررووسس 

٬، ووأأنشططة WAPSتحتت  Whoisاالمستفاددةة منن اااللتززاامم منن معالجة عشررااتت ااآلالفف منن شكاووىى عددمم ددقة بيیاناتت 
. ICANNمسجليینن وومجتمع تووعيیة عدديیددةة مع اال  

 
تحدديیثث االسجلل  

االتززاامم ااتفاقيیة االسجلل االجدديیدد  
مررااقبة االتززاامم مشغلي االسجلل بااللتززااماتت االمنصووصص عليیهھا في ااتفاقيیة االسجلل  ICANNخاللل هھھھذذاا االرربع٬، ووااصلتت 

بمعالجة إإشعاررااتت ووااستفساررااتت ااإللتززاامم االمتعلقة بنشرر إإساءةة ااستخدداامم بيیاناتت ااتصالل  ICANN). قامتت RAاالجدديیدد (
مشغلي االسجلل٬، مستووددعع وودداائع االبيیاناتت٬، اانقططاعع االررقابة٬، االتززااماتت االحمايیة وواالمططالباتت٬، وونشرر بيیاناتت االتسجيیلل٬، 

نططقة االملفاتت ألططرراافف ) وواالووصوولل إإلى مURS)٬، وونظظامم االتعليیقق االسرريیع االمووحدد (SLAااتفاقيیاتت مستووىى االخددمة (
ثالثة٬، ووغيیررهھھھا.  

 
تحدديیثث االهھيیئة االدداائمة لفضض مناززعاتت االتززااماتت االمصلحة االعامة  

عمليیة ااختيیارر ووتعاقدد أأرربعة أأعضاء  ICANNأأكملل اااللتززاامم االتعاقدديي٬، بالتعاوونن مع فرريیقق خددماتت االتسجيیلل االتابع لـ
. ووتتألفف االلجنة PICDRPبالمصلحة االعامة  جدددد للجنة االدداائمة االمختصة بأجررااءااتت تسوويیة االنززااعاتت مع اااللتززاامم

أأعضاء. يیررجى االررجووعع إإلى هھھھذذاا االرراابطط للحصوولل على تفاصيیلل إإضافيیة بشأنن قائمة  7منن  PICDRPاالدداائمة لـ 
en-09-01-2014-icdrphttps://www.icann.org/resources/pages/p االلجنة  

  .https://features.icann.org/compliance يیمكنن االعثوورر على االلووحة االشهھرريیة على

تحدديیثث بررنامج االتددقيیقق  

 
تحدديیثث تددقيیقق ااتفاقيیة االسجلل االجدديیددةة  

 
مررحلة االتددقيیقق. تمم إإررسالل  2015ماررسس  23أأكملتت ددووررةة بررنامج تددقيیقق ااتفاقيیة االسجلل االجدديیددةة االتي تمم إإططالقهھا في 

لعمليیة اااللتززاامم االتعاقدديي.  ICANNتقارريیرر االتددقيیقق٬، مع االنتائج ااألووليیة٬، إإلى مشغلي االسجلل للمررااجعة وواالمتابعة مع 
مررحلة االمعالجة ااآلنن قيیدد االتنفيیذذ.  

 
نن بررنامج االتددقيیقق لمددةة ثالثث سنووااتت االعامم االثالثث م  

 
أأكملل بررنامج االتددقيیقق لثالثث سنووااتت مررحلة االمعالجة. قددمم أأمناء االسجلل االووثائقق االمتبقيیة ووااتخذذوواا إإجررااءااتت تصحيیحة 

لمعالجة أأووجهھ االقصوورر. فشلل ثالثة منن أأمناء االسجلل إإكمالل مررحلة االمعالجة ووتلقوواا إإخططارر إإنهھاء. للحصوولل على تقرريیرر 
لل٬، يیررجى ززيیاررةة االتددقيیقق االمفص  

en-30-01-2015-2014-reports-https://www.icann.org/resources/pages/compliance  
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ملخصص ااإلنفاذذ وواالتعاملل مع االشكاووىى  
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ححججمم االلششككااووىى ححسسبب ددووررةة االلإإخخططاارر  
ممنن أأببررييلل ححتتىى ييووننييوو ععاامم 2015 

االلححججمم االلوواارردد االلررببعع االلححاالليي 

تتمم إإررسساالل االلإإششععاارر ممنن االلححججمم االلأأوولل 

تتمم إإررسساالل االلإإششععاارر ممنن االلححججمم 
االلثثااننيي 

تتمم إإررسساالل االلإإششععاارر ممنن االلححججمم 
االلثثااللثث 

إإننففااذذ االلححججمم 

ااننتتههااء االلممججللدد٬، االلففصصلل االلححاالليي 
ييششمملل )ححسسااببااتت ممننققووللةة ممنن 
االلففصصلل االلسسااببقق( 

• االسنة االحالياالحجمم االمستلمم خاللل رربع   = االبططاقاتت االمقددمة في االرربع االحالي   
• حجمم االمغلقق قبلل ااالستعالمم/ااإلشعارر ااألوولل االمررسلل  = عدددد االبططاقاتت االمغلقة قبلل إإررسالل ااإلشعارر/ااإلخططارر ااألوولل في رربع االسنة االحالي   
• حجمم ااإلخططاررااتت/ااإلشعاررااتت ااألوولى االمررسلة  ااتت ااألوولى في االرربع االحالي= عدددد االبططاقاتت االتي أأرُرسلل فيیهھا ااإلخططاررااتت/ااإلشعارر   
• حجمم ااإلخططاررااتت/ااإلشعاررااتت االثانيیة االمررسلة    = عدددد االبططاقاتت االتي أأرُرسلل فيیهھا ااإلخططاررااتت/ااإلشعاررااتت االثانيیة في االرربع االحالي 
• حجمم ااإلخططاررااتت/ااإلشعاررااتت االثالثة االمررسلة  = عدددد االبططاقاتت االتي أأرُرسلل فيیهھا ااإلخططاررااتت/ااإلشعاررااتت االثالثة في االرربع االحالي   
• حجمم ااإلنفاذذ  = عدددد إإخططاررااتت ااإلنفاذذ االمررسلة في االرربع االحالي   
• حجمم االمقفلة  = عدددد االبططاقاتت االمقفلة في االرربع االحالي   
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 نشاطط ااإلنفاذذ لشهھرر يیوونيیوو

 تارريیخ ااإلررسالل
تارريیخ 
لل  ااالستحقاقق  أأساسس إإخططارر االفشلل االحالة نووعع ااإلخططارر االمسجِّ

يیوونيیوو  2
2015 

يیوونيیوو  23
2015 Catalog.com االمخالفة 

 26اامتددتت فتررةة االتصحيیح حتى 
؛ اامتددتت فتررةة 2015يیوونيیوو 

 2015يیوونيیوو  7االتصحيیح حتى 

االحفاظظ على سجالتت االتووااصلل ووتقدديیمهھا (ااتفاقيیة ااعتمادد 
 )3.4.2/3االماددةة ررقمم  RAAأأميینن االسجلل 

 RAA/WAPSتووثيیقق وواالتحققق منن معلووماتت ااتصالل (
1 ,2 ,4 ( 

عررضض رراابطط االمعلووماتت االتعرريیفيیة بالمسجلل االخاصة بـ 
ICANN  ااتفاقيیة)RAA  3.16االماددةة ررقمم( 

نشرر ااسمم االمووقع ااإللكتررووني وومرركزز االمسئووليینن (ااتفاقيیة 
 RAA( 3.17ااعتمادد أأميینن االسجلل االماددةة ررقمم 

3.17/RIS 17( 
نشرر عنوواانن مررااسالتت االمووقع (ااتفاقيیة ااعتمادد أأميینن االسجلل 

 )RAA 3.17/RIS 7( 3.17ررقمم  االماددةة
نشرر عنوواانن االبرريیدد ااإللكتررووني على مووقع االوويیبب لتقارريیرر 

 )3.18.1االماددةة  RAAإإساءةة ااالستخدداامم (ااتفاقيیة 
نشرر ووصفف على االمووقع ااإللكتررووني إلجررااءااتت ااستالمم 
ووتعقبب تقارريیرر ااإلساءةة (ااتفاقيیة ااعتمادد أأميینن االسجلل ررقمم 

3.18.3( 
 Whois (RAA 3.3.1)تووفيیرر خددماتت 

نشرر عنوواانن االبرريیدد ااإللكتررووني على مووقع االوويیبب لتقارريیرر 
 )3.7.10االماددةة  RAAإإساءةة ااالستخدداامم (ااتفاقيیة 

ررسوومم تجدديیدد االعررضض/ االتعوويیضض (سيیاسة ااسترردداادد تسجيیلل 
 )4.1ررقمم  ERRPمنتهھي االصالحيیة 

بشكلل صحيیح على مووقع االوويیبب  ICANNعررضض شعارر 
 )RAA(ملحقق ررخصة شعارر 

يیوونيیوو  4
2015 

يیوونيیوو  25
2015 

Internet Solutions 
(Pty) Ltd.  9اامتددتت فتررةة االمعالجة حتى  االمخالفة 

 2015يیووليیوو 

ددفع ررسوومم ااالعتمادد (ااتفاقيیة ااعتمادد أأميینن االسجلل االماددةة 
ررقمم  3.9( 

ررسوومم تجدديیدد االعررضض/ االتعوويیضض (سيیاسة ااسترردداادد تسجيیلل 
 )4.1ررقمم  ERRPمنتهھي االصالحيیة 

عررضض ااألساليیبب االمستخددمة لتقدديیمم إإخططاررااتت قبلل ووبعدد 
 )4.2ررقمم  ERRPاانتهھاء االصالحيیة (سيیاسة 

االنشرر على مووقع االوويیبب لسيیاسة االتجدديیدد االتلقائي وواالحذذفف 
 ) 3.7.5.5االماددةة  RAA(ااتفاقيیة 

يیوونيیوو  8
2015 

يیوونيیوو  29
2015 

Virtucom Networks 
S.A. 9اامتددتت فتررةة االمعالجة حتى  االمخالفة 

 2015يیووليیوو 

ددفع ررسوومم ااالعتمادد (ااتفاقيیة ااعتمادد أأميینن االسجلل االماددةة 
ررقمم  3.9( 

ررسوومم تجدديیدد االعررضض/ االتعوويیضض (سيیاسة ااسترردداادد تسجيیلل 
 )4.1ررقمم  ERRPمنتهھي االصالحيیة 

عررضض ااألساليیبب االمستخددمة لتقدديیمم إإخططاررااتت قبلل ووبعدد 
 )4.2ررقمم  ERRPاانتهھاء االصالحيیة (سيیاسة 

االنشرر على مووقع االوويیبب لسيیاسة االتجدديیدد االتلقائي وواالحذذفف 
 ) 3.7.5.5االماددةة  RAA(ااتفاقيیة 

يیوونيیوو  11
2015 

يیووليیوو  2
2015 Virtual Registrar, Inc.  9حتى اامتددتت فتررةة االمعالجة  االمخالفة 

 2015يیووليیوو 
ااتخاذذ خططووااتت معقوولة للتحرريي عنن حاالتت عددمم ددقة 

Whois  االمززعوومة (ااتفاقيیةRAA  3.7.8االماددةة ررقمم( 



2015تحدديیثث اااللتززاامم االتعاقدديي للرربع االثاني منن     
 

6  

االحفاظظ على سجالتت االتووااصلل ووتقدديیمهھا (ااتفاقيیة ااعتمادد 
 )3.4.2/3االماددةة ررقمم  RAAأأميینن االسجلل 

 ICANNرراابطط إإلى مووقع حقووقق وومسئووليیاتت االمسجلل في 
 )3.15على االوويیبب (ااتفاقيیة ااعتمادد أأميینن االسجلل االماددةة ررقمم 

 Whois (RAA 3.3.1)تووفيیرر خددماتت 
 )RAA 3.6بيیاناتت تسجيیلل االضمانن (ااتفاقيیة 

االنشرر على مووقع االوويیبب لسيیاسة االتجدديیدد االتلقائي وواالحذذفف 
 ) 3.7.5.5االماددةة  RAA(ااتفاقيیة 

 RAAااإلعالنن عنن تغيیيیررااتت بيیاناتت ااالتصالل (ااتفاقيیة 
ررقمم  5.11( 

ررسوومم تجدديیدد االعررضض/ االتعوويیضض (سيیاسة ااسترردداادد تسجيیلل 
 )4.1ررقمم  ERRPمنتهھي االصالحيیة 

عررضض ااألساليیبب االمستخددمة لتقدديیمم إإخططاررااتت قبلل ووبعدد 
 )4.2ررقمم  ERRPاانتهھاء االصالحيیة (سيیاسة 

بشكلل صحيیح على مووقع االوويیبب  ICANNعررضض شعارر 
 )RAA(ملحقق ررخصة شعارر 

يیوونيیوو  15
2015 

يیووليیوو  6
2015 USA Intra Corp. االمخالفة   

االمحافظظة على تأميینن االمسؤؤووليیة االعامة االتجارريیة محددثة 
 )3.10(ااتفاقيیة ااعتمادد أأميینن االسجلل االماددةة ررقمم 

ااإلعالنن عنن تغيیيیررااتت بيیاناتت ااالتصالل (ااتفاقيیة ااعتمادد 
 )5.11أأميینن االسجلل االماددةة ررقمم 

ددفع ررسوومم ااالعتمادد (ااتفاقيیة ااعتمادد أأميینن االسجلل االماددةة 
 )3.9 ررقمم

يیوونيیوو  23
2015   OpenTLD B.V. يیووليیوو  8فتررةة االتعليیقق: منن  االتعليیقق

 2015أأكتووبرر  6إإلى  2015

عددمم االمشارركة فف نمطط وومماررساتت ااالتجارر في أأوو ااستخدداامم 
بشكلل مرربكك لعالمة  مماثلةأأسماء االنططاقاتت مططابقة أأوو 
 )RAA 5.5.2.4تجارريیة أأوو عالمة االخددمة (

 
 

 أأنشططة ااإلنفاذذ منن ااألشهھرر االسابقة
تارريیخ 
 ااإلررسالل

تارريیخ 
لل  ااالستحقاقق  أأساسس إإخططارر االفشلل االحالة نووعع ااإلخططارر االمسجِّ

20 أأبرريیلل- -
15 

مايیوو  11
2015 

Webagentur.at Internet 
Services GmbH d/b/a 

domainname.at 
 تمم تصحيیح االمخالفاتت االمخالفة

)ICANN )RAA 3.15تقدديیمم االمستنددااتت وواالمعلووماتت إإلى   

االحفاظظ على سجالتت االتووااصلل ووتقدديیمهھا (ااتفاقيیة ااعتمادد 
 )3.4.2/3االماددةة ررقمم  RAAأأميینن االسجلل 

 Whois (RAA 3.3.1)تووفيیرر خددماتت 
(ااتفاقيیة نشرر ااسمم االمووقع ااإللكتررووني وومرركزز االمسئووليینن 

وومووااصفاتت مسجلل  3.17ااعتمادد أأميینن االسجلل االماددةة ررقمم 
 االمعلووماتت)

نشرر ووصفف على االمووقع ااإللكتررووني إلجررااءااتت ااستالمم 
ووتعقبب تقارريیرر ااإلساءةة (ااتفاقيیة ااعتمادد أأميینن االسجلل ررقمم 

3.18.3( 
عررضض ااألساليیبب االمستخددمة لتقدديیمم إإخططاررااتت قبلل ووبعدد 

 )4.2ررقمم  ERRPاانتهھاء االصالحيیة (سيیاسة 

إإبرريیلل  29
2015 

مايیوو  20
2015 Mister Name SARL يیوونيیوو  3اامتددتت فتررةة االتصحيیح حتى   االمخالفة

 ؛ تمم تصحيیح االمخالفاتت2015

 )RAA 3.14ااالستجابة لعمليیاتت االتددقيیقق (

االحفاظظ على سجالتت االتووااصلل ووتقدديیمهھا (ااتفاقيیة ااعتمادد 
 )3.4.2/3االماددةة ررقمم  RAAأأميینن االسجلل 

 8االجمعة٬، 
مايیوو (أأيیارر) 

يیوونيیوو  1
2015 

Name 2 Host, Inc. dba 
name2host.com االبيیاناتت وواالمستنددااتت قيیدد االمررااجعة  االمخالفة

 )RAA 3.14ااالستجابة لعمليیاتت االتددقيیقق ( ICANNمنن قبلل 
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2015 
 )RAA 3.4.2/3ااألحتفاظظ ووتززوويیدد ددالئلل ااإلتصاالتت (

 ICANNرراابطط إإلى مووقع حقووقق وومسئووليیاتت االمسجلل في 
 )3.15على االوويیبب (ااتفاقيیة ااعتمادد أأميینن االسجلل االماددةة ررقمم 

 )RAA 3.16عررضض معلووماتت ااتصالل ددقيیقة (
 RAAااإلعالنن عنن تغيیيیررااتت بيیاناتت ااالتصالل (ااتفاقيیة 

ررقمم  5.11( 
ررسوومم تجدديیدد االعررضض/ االتعوويیضض (سيیاسة ااسترردداادد تسجيیلل 

 )4.1ررقمم  ERRPمنتهھي االصالحيیة 
ددفع ررسوومم ااالعتمادد (ااتفاقيیة ااعتمادد أأميینن االسجلل االماددةة 

ررقمم  3.9( 
مايیوو  18

2015   Homestead Limited dba 
Namevault.com تصحيیح مخالفاتت ااتفاقيیة  2015يیوونيیوو  5تارريیخ إإنفاذذ:  ااإلنهھاءRAA  يیوومم  21في غضوونن

 )5.5.4ررقمم  RAA(ااتفاقيیة 

يینايیرر  20
2015 

10 فبرراايیرر- -
15 Net 4 India Limited االمخالفة 

االبيیاناتت وواالمستنددااتت االتي تقوومم 
ICANN  بمررااجعتهھا؛ اامتددتت فتررةة

؛ 2015مايیوو  6االتصحيیح حتى 
االبيیاناتت وواالمستنددااتت قيیدد مررااجعة 

ICANN ؛ اامتددتت فتررةة االتصحيیح
تمم معالجة ٬، 2015مايیوو  19حتى 

 ااالنتهھاكاتت

تقدديیمم بيیاناتت ااسمم االنططاقق في تنسيیقق االرردد االمحدددد (ااتفاقيیة 
RAA-RDDS  1.4ررقمم( 

االحفاظظ على االسجالتت ووتقدديیمهھا لتقارريیرر ااإلساءةة (ااتفاقيیة 
 )3.18.3ااعتمادد أأميینن االسجلل االماددةة ررقمم 

بشكلل صحيیح على مووقع االوويیبب  ICANNعررضض شعارر 
 )RAA(ملحقق ررخصة شعارر 

ماررسس  5
2015 

26 ماررسس- -
15 Mister Name SARL االمخالفة 

إإبرريیلل  7اامتددتت فتررةة االتصحيیح حتى 
؛ االبيیاناتت وواالمستنددااتت قيیدد 2015

؛ اامتددتت فتررةة ICANNمررااجعة 
٬، 2015إإبرريیلل  30االتصحيیح حتى 

 تمم معالجة ااالنتهھاكاتت

 )RAA 3-6بيیاناتت تسجيیلل االضمانن (ااتفاقيیة 
 Whois (RAA 3.3.1) تووفيیرر خددماتت

ددفع ررسوومم ااالعتمادد (ااتفاقيیة ااعتمادد أأميینن االسجلل االماددةة 
ررقمم  3.9( 

17 ماررسس- -
15 

إإبرريیلل  7
2015 OpenTLD B.V . االمخالفة 

االبيیاناتت وواالمستننددااتت قيیدد مررااجعة 
ICANN ٬، اامتددتت فتررةة االتصحيیح

؛ اامتددتت فتررةة 2015إإبرريیلل  15حتى 
؛ 2015إإبرريیلل  29االتصحيیح حتى 

االبيیاناتت وواالمستننددااتت قيیدد مررااجعة 
ICANN ٬، اامتددتت فتررةة االتصحيیح

٬، تمم معالجة 2015مايیوو  6حتى 
 ااالنتهھاكاتت

 )RAA 3.15تعبئة ووتقدديیمم شهھاددةة ااالمتثالل (

بشكلل صحيیح على مووقع االوويیبب  ICANNعررضض شعارر 
 )RAA(ملحقق ررخصة شعارر 

 )3.6ررقمم  RAAبيیاناتت تسجيیلل االضمانن (ااتفاقيیة 

 )3.9االماددةة ررقمم  RAAسدداادد ررسوومم ااالعتمادد (ااتفاقيیة 

30 ماررسس- -
15 

20 أأبرريیلل- -
15 

Everyones Internet, Ltd. 
dba SoftLayer االمخالفة 

االبيیاناتت وواالمستنددااتت االتي تقوومم 
ICANN  بمررااجعتهھا؛ اامتددتت فتررةة

؛ 2015إإبرريیلل  30االتصحيیح حتى 
االبيیاناتت وواالمستنددااتت قيیدد مررااجعة 

ICANN ؛ اامتددتت فتررةة االتصحيیح
٬، تمم معالجة 2015مايیوو  7حتى 

 ااالنتهھاكاتت

االحفاظظ على سجالتت االتووااصلل ووتقدديیمهھا (ااتفاقيیة ااعتمادد 
 )3.4.2/3االماددةة ررقمم  RAAأأميینن االسجلل 

 ICANNرراابطط إإلى مووقع حقووقق وومسئووليیاتت االمسجلل في 
االماددةة ررقمم  RAAعلى االوويیبب (ااتفاقيیة ااعتمادد أأميینن االسجلل 

3.15( 
ررسوومم تجدديیدد االعررضض/ االتعوويیضض (سيیاسة ااسترردداادد تسجيیلل 

 )4.1ررقمم  ERRPمنتهھي االصالحيیة 

عررضض ااألساليیبب االمستخددمة لتقدديیمم إإخططاررااتت قبلل ووبعدد 
 )4.2ررقمم  ERRPاانتهھاء االصالحيیة (سيیاسة 

إإبرريیلل  3
2015 

أأبرريیلل  24
2015 

Homestead Limited dba 
Namevault.com مايیوو ؛  13تمدديیدد فتررةة االتصحيیح إإلى  االمخالفة

 تططووررتت لإلنهھاء

االحفاظظ على سجالتت االتووااصلل ووتقدديیمهھا (ااتفاقيیة ااعتمادد 
 )3.4.2/3االماددةة ررقمم  RAAأأميینن االسجلل 

 )3.9 ددفع ررسوومم ااالعتمادد (ااتفاقيیة ااعتمادد أأميینن االسجلل االماددةة ررقمم
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إإبرريیلل  3
2015   Homestead Limited dba 

Namevault.com 20إإلى  2015إإبرريیلل  21االسرريیانن:  االتعليیقق 
 تططووررتت لإلنهھاء؛ 2015يیووليیوو 

تلقي ثالثة إإخططاررااتت باالنتهھاكاتت خاللل فتررةة ااثنا عشرر 
 )5.5.6ررقمم  RAAشهھرًراا (ااتفاقيیة 

20 أأبرريیلل- -
15 

مايیوو  11
2015 

Webagentur.at Internet 
Services GmbH d/b/a 

domainname.at 
 االمخالفة

االبيیاناتت وواالمستنددااتت االتي تقوومم  
ICANN  بمررااجعتهھا؛ اامتددتت فتررةة

؛ 2015مايیوو  19االتصحيیح حتى 
االبيیاناتت وواالمستنددااتت قيیدد مررااجعة 

ICANN ؛ اامتددتت فتررةة االتصحيیح
 2015مايیوو  29حتى 

)ICANN )RAA 3.15تقدديیمم االمستنددااتت وواالمعلووماتت إإلى   

االحفاظظ على سجالتت االتووااصلل ووتقدديیمهھا (ااتفاقيیة ااعتمادد 
 )3.4.2/3االماددةة ررقمم  RAAأأميینن االسجلل 

 Whois (RAA 3.3.1)تووفيیرر خددماتت 
نشرر ااسمم االمووقع ااإللكتررووني وومرركزز االمسئووليینن (ااتفاقيیة 

وومووااصفاتت مسجلل  3.17ااعتمادد أأميینن االسجلل االماددةة ررقمم 
 االمعلووماتت)

نشرر ووصفف على االمووقع ااإللكتررووني إلجررااءااتت ااستالمم 
االسجلل ررقمم ووتعقبب تقارريیرر ااإلساءةة (ااتفاقيیة ااعتمادد أأميینن 

3.18.3( 
عررضض ااألساليیبب االمستخددمة لتقدديیمم إإخططاررااتت قبلل ووبعدد 

 )4.2ررقمم  ERRPاانتهھاء االصالحيیة (سيیاسة 

إإبرريیلل  29
2015 

مايیوو  20
2015 Mister Name SARL االمخالفة 

مايیوو  27اامتددتت فتررةة االتصحيیح حتى 
؛ االبيیاناتت وواالمستنددااتت قيیدد 2015

؛ اامتددتت فتررةة ICANNمررااجعة 
 2015يیوونيیوو  3حتى االتصحيیح 

 )RAA 3.14ااالستجابة لعمليیاتت االتددقيیقق (

االحفاظظ على سجالتت االتووااصلل ووتقدديیمهھا (ااتفاقيیة ااعتمادد 
 )3.4.2/3االماددةة ررقمم  RAAأأميینن االسجلل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


