
 

 1 2013تحديث إدارة االمتثال التعاقدي لشهر يوليو 

 1قائمة المحتويات

 إحاطة عامة •

 مبادرات وتحسينات إدارة االمتثال التعاقدي  •

 مستجدات برنامج التدقيق •

 ملخص معالجة وتنفيذ الشكاوي •

 إحاطة عامة
 

( المنعقدة في مدريد بإسبانيا. وقد GDDفي قمة شعبة النطاقات العالمية ) 2017شارك فريق إدارة االمتثال التعاقدي في مايو 
(، RDAPحضر الفريق في جلسات ذات صلة بمشكالت خصوصية/حماية البيانات، وبروتوكول الوصول الى بيانات التسجيل )

وشعبة النطاقات العالمية من أجل السجالت الجديدة. وقد أجرى  ICANN، والمشاركة مع ICANNومبادرة توثيق عمليات 
 المتثال التعاقدي باإلضافة إلى ذلك جلسة بنظام المائدة المستديرة مع فريق ضمانات المستهلكين ومسئول الشكاوى.فريق إدارة ا

 
 59رقم  ICANNالمنعقد في اجتماع  ICANN، شارك فريق إدارة االمتثال التعاقدي في منتدى سياسات 2017وفي يونيو 

( ومنظمة دعم األسماء العامة GACفي جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا. كما حضر الفريق جلسات اللجنة االستشارية الحكومية )
(GNSO ،ومجموعة عمل األمن العام وفريق مراجعة منافسة واختيار وثقة المستهلكين. لالطالع على المزيد من المعلومات )

 .https://www.icann.org/resources/compliance/outreachراجع 

 مبادرات وتحسينات إدارة االمتثال التعاقدي
 

مخطًطا تصويريًا جديًدا يضم معلومات حول تجديد أسماء النطاقات على  ICANNوخالل ربع السنة الحالي، نشرت منظمة 
en-25-02-2012-https://www.icann.org/resources/pages/compliance ويتمثل الهدف من ذلك في .

، ICANNتقديم وصف واضح ومبسط حول أهمية تجديد النطاقات، وكيفية تقديم شكوى لدى إدارة االمتثال التعاقدي في 
صفحة معرفة المزيد ذات صلة  ICANNباإلضافة إلى نصائح حول تقديم تلك الشكاوى. باإلضافة إلى ذلك، فقد أضافت منظمة 

. فهي /en-03-05-2013-managementhttps://www.icann.org/resources/pagesبالنطاقات المفقودة على 
تقدمي معلومات إلى مسجلي أسماء النطاقات حول المشكلة الشائعة المتمثلة في النطاقات المفقودة وذلك من خالل تقديم 

تجري  ICANNسيناريوهات شائعة واقتراح خطوات يفترض اتخاذها في حالة فقد أي نطاق. باإلضافة إلى ذلك، فإن منظمة 
ونماذج الشكاوى. والهدف من  WHOISهذه المعلومات في صفحات معرفة المزيد ذات الصلة ببروتوكول  اآلن عملية ضم

 ذلك مساعدة مقدمي التقارير على تجنب تقديم الشكاوى التي تكون خارج النطاق بالنسبة لهذه األنواع من الشكاوى.
 

 تحديث النظام
 مباشرة مع هذه التحسينات الوظيفية:  ICANNخالل هذه الفترة، تعامل نظام معالجة الشكاوى لفريق إدارة االمتثال التعاقدي في 

 

 التحديثات على أكواد اإلغالق من أجل تحسين مستوى الوضوح عن طريق توفير معلومات إضافية إلى مقدمي التقارير •

إلى مقدم التقارير والنماذج التعاقدية من أجل تحسين  -يناريوهات الجديدةاستناًدا إلى التعقيبات والس-تحديثات  •
 االتصاالت ذات الصلة بشكاوى نقل الملكية

                                            
تعرض هذه المستجدات لألغراض المعلوماتية فقط. الرجاء عدم االعتماد على المعلومات الواردة في هذه اإلحاطة في بناء استنتاجات أو  1

 اتخاذ قرارات تخص األعمال.

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

 مؤسسة اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصة
 تحديث إدارة االمتثال التعاقدي

 
 2017من أبريل حتى يونيو عام 

https://www.icann.org/resources/compliance/outreach
https://www.icann.org/resources/pages/compliance-2012-02-25-en
https://www.icann.org/resources/pages/management-2013-05-03-en
http://www.icann.org/en/resources/compliance
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محتوى جديد حول أسماء النطاقات المفقودة وربط نماذج مقدمي التقارير من أجل معلومات حول حذف النطاقات  •
 وتجديد النطاقات وشكاوى نقل الملكية غير المرخص

القدرة على االستحواذ على المزيد من التفاصيل حول فئة الشكوى الواردة في أنواع إساءة االستخدام ونقل الملكية  •
 WHOISوشكاوى عدم دقة 

 القدرة على تحديد الشكاوى التي تتلقى استعالمات أو إشعارات أو كليهما •

روني المقدمة من نظام معالجة الشكاوى من تحديثات من أجل زيادة الرؤية الداخلية بإشعارات رفض البريد اإللكت •
 عناوين بريد إلكتروني لجهات أخرى تم تنسيقها بشكل غير صحيح

 
 ICANNالمشاركة في عملية وضع سياسة 

 (PDPمشاركته في مجموعات العمل المعنية بعمليات وضع السياسات ) ICANNواصل فريق االمتثال التعاقدي في  

  لحالي. وارتكزت غالبية الجهود على: ومراجعاتها خالل ربع السنة ا

• Whois  الكثيفة  

 تنفيذ اعتماد خدمات الخصوصية/البروكسي •

 مراجعة المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك •

 ( الجديدةgTLDاإلجراءات الالحقة لنطاقات المستوى األعلى العامة ) •

 الترجمة والترجمة الصوتية لمعلومات جهات االتصال •
 

 السجلتحديث أمين 

 سياسة نقل الملكية 
ديسمبر  1الجديدة، والتي جرى العمل بها اعتباًرا من  سياسة نقل الملكيةمعالجة شكاوى نقل الملكية بموجب  ICANNواصلت 
. يمكن الحصول على المزيد من المعلومات حول سياسة نقل الملكية على 2016

en-rshttps://www.icann.org/resources/pages/registrars/transfe. 
 

 كما أن أكثر المشكالت التي تظهر بموجب سياسة نقل الملكية شيوًعا هي:
 

يوًما على  60عدم إلمام مقدمي التقارير بأن إجراء أي تغيير مادي على معلومات المسجلين سوف تؤدي إلى قفل لمدة  •
 تغيير المسجل.

 يوًما، فال يمكن إزالته. 60مدة عدم إلمام مقدمي التقارير وأمناء السجالت بأنه بمجرد تطبيق قفل ل •

يوًما، فيجب عليهم القيام بذلك قبل إكمال أي تغيير في  60وفي حالة توفير أمناء السجالت لخيار استبعاد القفل لمدة  •
 المسجلين.

 عدم إلمام مقدمي التقارير بأن الوكيل المحدد قد يعتمد تغييًرا للمسجل دون إخطار المسجل. •
 

بإرسال إشارات بدالً من استعالمات عن شكاوى نقل الملكية إلى أمناء  2017مايو  1في  ICANNت وكما أسلفنا، فقد بدأ
السجالت متى ما كانت هناك نواحٍ محددة في عدم االمتثال، بما في ذلك عدم الرد على االستعالمات. للحصول على مزيد من 

 ، طالعICANNالمعلومات حول أسلوب وعملية االمتثال التعاقدي في 
en-25-02-2012-processes-https://www.icann.org/resources/pages/approach . 
 

 عبر اإلنترنت  WHOISنظام اإلبالغ عن دقة 
، 2(، المرحلة ARS)نظام  WHOISعالجة شكاوى نظام تقارير دقة خالل ربع السنة الحالي، بدأ فريق االمتثال التعاقدي م

على  4، الدورة 2، المرحلة WHOIS. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول نظام تقارير دقة 4الدورة 
-4-cycle-report-2-phase-ars-https://whois.icann.org/sites/default/files/files/Whois

12June17.pdf ورًدا على طلبات المجتمع، فإن .ICANN شر مؤشرات امتثال نظام تقارير دقة اآلن بصدد نWHOIS 
 . metrics-compliance-contractual-https://whois.icann.org/en/whoisarsعلى 

 
 مسجلي أسماء النطاقات 

من أجل توفير المعلومات وإشراك  ICANNفريق مكّون من مختلف اإلدارات في وقد شارك فريق االمتثال التعاقدي في 

https://www.icann.org/resources/pages/policy-transfers-2014-07-02-en
https://www.icann.org/resources/pages/policy-transfers-2014-07-02-en
https://www.icann.org/resources/pages/registrars/transfers-en
https://www.icann.org/resources/pages/approach-processes-2012-02-25-en
https://whois.icann.org/sites/default/files/files/Whois-ars-phase-2-report-cycle-4-12June17.pdf
https://whois.icann.org/sites/default/files/files/Whois-ars-phase-2-report-cycle-4-12June17.pdf
https://whois.icann.org/en/whoisars-contractual-compliance-metrics
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على الويب على الرابط  ICANNمسجلي أسماء النطاقات. وقد تم نشر قسم جديد على موقع 
en-20-06-2017-registrants-name-nn.org/resources/pages/domainhttps://www.ica ويمكن .

https://www.icann.org/news/blog/informed-الحصول على معلومات إضافية حول هذه المبادرة على الرابط 
dns-stable-and-secure-a-for-essential-are-registrants-name-domain-active-and. 

 
 تحديث السجل

 معالجة مشكالت االمتثال ذات الصلة بمشغلي السجالت
( في SLAمراجعة اتفاقية مستوى الخدمة )خالل ربع السنة الحالي، كان هناك نشاط زائد في مجال االمتثال نتج عن نظام 

ICANN تنبيه تلقائي إلى مشغلي السجالت من أجل حاالت تعطل نظام أسماء النطاقات  25. وتم إصدار ما يقرب من
(DNS ومشغلي السجالت مطالبون باستيفاء اتفاقات مستوى الخدمة الفنية التي حددتها اتفاقية السجل. كما أن الفشل في حل .)

إلى مشغل  ICANN( في TLDالتعطل قبل أن تصل إلى عتبات محددة قد يؤدي إلى انتقال نطاق المستوى األعلى )حاالت 
 ( وإلى إشعار بالمخالفة.EBEROسجل مؤقت للطوارئ )

 
معالجة شكاوى الطلبات المقدمة من أجل الوصول إلى ملف الجذر في خدمة بيانات منطقة الجذر  ICANNكما واصلت منظمة 

( باإلضافة إلى عدم تقديم مشغلي السجالت إلشعارات تخزين البيانات في الوقت المناسب باإلضافة إلى CZDSزية )المرك
الجديدة بأنه يجب عليهم تقديم وصول  gTLDالتقارير الشهرية. نذّكر مشغلي السجالت وفق اتفاقية السجل القاعدية لنطاقات 

التي ترد إليها في خدمة بيانات المنطقة المركزية. باإلضافة إلى ذلك، يجب لملف الجذر إلى جهات أرخى من خالل الطالبات 
إشعارات إيداع المستودعات اليومية باإلضافة إلى تقارير المعامالت واألنشطة الشهرية المطلوبة  ICANNعليهم أن يقدموا إلى 

 يوًما اعتباًرا من نهاية كل شهر تقويمي. 20في غضون  TLDلكل نطاق 
 

بع السنة الحالي، تناول فريق إدارة االمتثال التعاقدي أيًضا بالمعالجة اإلحاالت المقدمة من شعبة الخدمات الفنية في وخالل ر
ICANN  من نطاقات  45فيما يخص انتهاكات سجل أحرف بدل االنقطاع المنضبط. وقد تبين أن قرابةTLD  ذات أسماء

في حين واصلت سجالت أحرف بدل االنقطاع المنضبط تواجدها في ملف  ( في نظام أسماء النطاقات،nic.tldمنشطة )بخالف 
 المنطقة الخاصة بها.

 
 الجديدة األساسية  gTLDاعتماد تعديل شامل على اتفاقية سجل نطاقات 

الجديدة األساسية  gTLDالتعديل الشامل على اتفاقية سجل نطاقات  ICANN، اعتمد مجلس إدارة 2017في مايو 
(en#2.a-18-05-2017-material/resolutions-https://www.icann.org/resources/board.)  وسوف

تثال التعاقدي خطوات من أجل . وخالل ربع السنة الحالي، اتخذ فريق إدارة االم2017يوليو  31يسري العمل بالتعديل في 
تحقيق التوافق بين عملياته والتعديالت من خالل تحديث القوالب ومواد التوعية باإلضافة إلى وثائق التدريب الداخلي. يمكن 

( على FAQالعثور على تفاصيل تتعلق بالتعديل المعتمد، باإلضافة إلى وثيقة األسئلة المتداولة )
-registry-gtld-new-base-amendment-https://www.icann.org/resources/pages/global

en-23-01-2017-agreement. 

 مستجدات برنامج التدقيق

جولتين من عمليات التدقيق كل عام ألمناء  ICANNستمر. ومن الناحية النموذجية، تجري إن برنامج تدقيق االمتثال التعاقدي م
الجولة الثانية من عمليات تدقيق  ICANN، أكملت 2017السجالت واثنتان من أجل السجالت. واعتباًرا من نهاية شهر يونيو 

ت تدقيق السجالت. وفيما يلي تحديث لكل نوع من عمليات أمناء السجالت وهي اآلن في المرحلة النهائية من الجولة الثانية لعمليا
 التدقيق.

 

https://www.icann.org/resources/pages/domain-name-registrants-2017-06-20-en
https://www.icann.org/news/blog/informed-and-active-domain-name-registrants-are-essential-for-a-secure-and-stable-dns
https://www.icann.org/news/blog/informed-and-active-domain-name-registrants-are-essential-for-a-secure-and-stable-dns
https://www.icann.org/news/blog/informed-and-active-domain-name-registrants-are-essential-for-a-secure-and-stable-dns
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-05-18-en#2.a
https://www.icann.org/resources/pages/global-amendment-base-new-gtld-registry-agreement-2017-01-23-en
https://www.icann.org/resources/pages/global-amendment-base-new-gtld-registry-agreement-2017-01-23-en
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 (2016أكتوبر  4تدقيق اتفاقية اعتماد أمناء السجالت )بدايةً في 
 

. وتم نشر تقرير 2017أصدر فريق التدقيق تقارير التدقيق الفردية النهائية إلى كل جهة خضعت للتدقيق في مايو إلى يونيو 
على  2017تدقيق نهائي موحد ألمناء السجالت في يونيو 

-2016-report-audit-registrar-https://www.icann.org/en/system/files/files/compliance
en.pdf-20jun17. 

 
 (2017يناير  23تدقيق اتفاقية اعتماد السجالت )بدايةً في 

 
)حماية  gTLDمن نطاقات  1الخاضعة للضمانات السارية على الفئة  TLDعلًما بأن التدقيق في هذه الجولة شامل لنطاقات 

المستهلكين والسالسل الحساسة واألسواق المنظمة(. وتلقى الخاضعون للتدقيق تقارير تدقيق أولية وردوا عليها. وبنهاية شهر 
تدقيق الردود، وأغلق عملية التدقيق لثمانية من الخاضعين للتدقيق، كما أصدر تقارير تدقيق نهائية إلى هذا يونيو، راجع فريق ال

األخرى مع فريق التدقيق على حل البنود المتبقية المشار إليها في تقارير التدقيق  TLDالخاضعين للتدقيق. وتعمل نطاقات 
 األولية.

 
 تحديث مستودع البيانات

 
مراجعات  Iron Mountain، أجرت شركة ICANNراقبة االستباقية المستمرة وبموجب طلب من منظمة كجزء من الم

على أمناء السجالت الذين حصلوا على إشعار ثالث  ICANNمتعمقة لمحتويات ملفات مستودعات أمناء السجالت. وقد ركزت 
 اسية في ضامن استقرار بيانات المسجلين.أو إشعار بالمخالفة خالل هذه الفترة. وهذه المراجعة من األشياء األس

 
العمل من أجل إقرار أسلوب مشابه من أجل مراجعات مستودع البيانات مع موفري مستودعات البيانات  ICANNوتواصل 

 .ICANNاآلخرين المعتمدين من 
  

https://www.icann.org/en/system/files/files/compliance-registrar-audit-report-2016-20jun17-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/compliance-registrar-audit-report-2016-20jun17-en.pdf
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 ملخص معالجة وتنفيذ الشكاوي
 

يوضح المخطط التالي حجم الشكاوى مع تقدم الشكاوى خالل العمليات الرسمية وغير الرسمية اإلجمالية التي تقوم بها إدارة 
 االمتثال التعاقدي. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 = عدد الطلبات المقدمة في الربع الحالي الحجم خالل ربع السنة الحالي •

 عدد الطلبات المغلقة قبل إرسال االستعالم/اإلشعار األول في ربع السنة الحالي=  حجم المغلق قبل االستعالم/اإلشعار األول المرسل •

 = عدد الطلبات التي أُرسل فيها االستعالمات/اإلشعارات األولى في الربع الحالي حجم االستعالمات/اإلشعارات األولى المرسلة •

  فيها االستعالمات/اإلشعارات الثانية في الربع الحالي = عدد الطلبات التي أُرسل حجم االستعالمات/اإلشعارات الثانية المرسلة •

 = عدد الطلبات التي أُرسل فيها االستعالمات/اإلشعارات الثالثة في الربع الحالي حجم االستعالمات/اإلشعارات الثالثة المرسلة •

 = عدد إشعارات اإلنفاذ المرسلة في الربع الحالي حجم اإلنفاذ •

 = عدد الطلبات المغلقة في الربع الحالي لحاليحجم المغلق خالل ربع السنة ا •
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شير تلخص المخططات التالية الشكاوى الواردة في ربع السنة األخير. العمود المعنون "الشكاوى: المغلقة قبل االستعالم / اإلشعار األول" فت
إلى الشكاوى التي لم ترسل إلى أمين السجل أو مشغل السجل. وتشمل األسباب: الشكوى غير صالحة، أو وجود شكوى مكررة مفتوحة 

م توفير الدليل المطلوب أو المعلومات اإلضافية من خالل مقدم الشكوى، أو تغيّر البيانات. اعرف المزيد على بالفعل، أو عد
tionhttps://features.icann.org/compliance/dashboard/archives#defini. 

 

 

 

https://features.icann.org/compliance/dashboard/archives#definition
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 وتوفر الجداول التالية قائمة بأنشطة اإلنفاذ لربع السنة الحالي والشهور السابقة، ونوع اإلنفاذ والحالة واألسباب وراء اإلنفاذ. كما
يمكن العثور على قائمة بإشعارات اإلنفاذ من جانب أمناء السجالت ومن جانب السجالت على 

notices-https://features.icann.org/compliance/enforcement. 
 

 2017نشاط اإلنفاذ لشهر يونيو 

 الطرف المتعاقد تاريخ االستحقاق تاريخ اإلرسال
الوثيقة 

التعريفية لـ 
IANA 

 أسس مذكرة اإلخفاق الحالة نوع المذكرة

يونيو  16
2017 

يوليو  17
2017 

Discount Domains 
Ltd. 

   مخالفة 1369
 2013اتفاقية اعتماد أمناء السجالت لسنة 

 بيانات تسجيل المستودع - 3.6 المادة

              

 أنشطة اإلنفاذ من األشهر السابقة

 الطرف المتعاقد تاريخ االستحقاق تاريخ اإلرسال
الوثيقة 

التعريفية لـ 
IANA 

 أسس مذكرة اإلخفاق الحالة نوع المذكرة

مايو  16
2017 

 SiliconHouse.Net 2017يونيو  6
Pvt Ltd. 

المخالفات  مخالفة 1558
 المصححة

 2017يونيو  21

 2013اتفاقية اعتماد أمناء السجالت لسنة 
 سداد رسوم االعتماد  - 3.9 المادة

مايو  16
2017 

يونيو  15
2017 

Aerovias del 
Continente 

Americano S.A. 
Avianca 

امتدت فترة المعالجة  مخالفة  
يوليو  14حتى 

2017 

سداد الرسوم  - 6اتفاقية السجل الرئيسية المادة 
 المستحقة السابقة 

مايو  16
2017 

  Virtucom Networks 
S.A. 

المادة  2013اتفاقية اعتماد أمناء السجالت لسنة    اإلنهاء 1468
تصحيح مخالفات اتفاقية اعتماد أمناء  - 5.5.4

 يوًما  21السجالت في غضون 

 Beijing Tele-info 2017يونيو  2 2017مايو  3
Network 

Technology Co., 
Ltd. 

المخالفات  مخالفة  
 المصححة

 2017يونيو  14

سداد الرسوم  - 6اتفاقية السجل الرئيسية المادة 
 المستحقة السابقة 

أبريل  25
2017 

المخالفات  مخالفة Experinom Inc. 1332 2017مايو  16
 المصححة

 2017مايو  15

 3.9المادة  2013اتفاقية اعتماد أمناء السجالت لسنة 
 سداد رسوم االعتماد  -

أبريل  21
2017 

 ,.Megazone Corp 2017مايو  12
dba HOSTING.KR 

المخالفات  مخالفة 1489
 المصححة

 2017مايو  12

 2013اتفاقية اعتماد أمناء السجالت لسنة 
 الرد على عمليات التدقيق - 3.15 المادة

المادة  2013اتفاقية اعتماد أمناء السجالت لسنة 
 االحتفاظ بالسجالت وتقديمها  - 3.-3.4.2

مارس  3
2017 

  Aim High!, Inc. 644 المادة  2013اتفاقية اعتماد أمناء السجالت لسنة    اإلنهاء
تصحيح مخالفات اتفاقية اعتماد أمناء  - 5.5.4

 يوًما  21السجالت في غضون 

مارس  3
2017 

أبريل  14
2017 

#1 Internet 
Services 

International, Inc. 
dba 1ISI 

تعديل تاريخ سريان  اإلنهاء 1334
 اإلنهاء

المادة  2013اتفاقية اعتماد أمناء السجالت لسنة 
تصحيح مخالفات اتفاقية اعتماد أمناء  - 5.5.4

 يوًما  21السجالت في غضون 

مارس  30
2017 

أبريل  20
2017 

Alice's Registry, 
Inc. 

البيانات والمستندات  مخالفة 275
قيد المراجعة 

، ICANNبمعرفة 
امتدت فترة 

التصحيح إلى 
 أغسطس 18

2017 

سياسة نقل  -سياسة نقل الملكية فيما بين أمناء السجالت 
تتيح لحامل االسم المسجل  - 3و 1الملكية المادة 

( أو تقديم سبب 1بتحويل ملكية اسم النطاق )المادة 
 (3صالح بالرفض )المادة 

سياسة نقل  -سياسة نقل الملكية فيما بين أمناء السجالت 
 AuthInfoالمصادقة  توفر كود - 5الملكية المادة 

المادة  2013اتفاقية اعتماد أمناء السجالت لسنة 
 االحتفاظ بالسجالت وتوفيرها  - 3.-3.4.2

مارس  16
2017 

أبريل  15
2017 

Top Level 
Spectrum, Inc. 

المخالفات  مخالفة  
 المصححة

 2017أبريل  5

 - 11.ج في المواصفة 3اتفاقية السجل الرئيسية المادة 
 نطاق المستوى األعلى بطريقة شفافةتشغيل 

مارس  13
2017 

 ,Tecnologia 2017مارس  3
Desarrollo Y 

Mercado, S. de R.L 
de C.V. 

المخالفات  مخالفة 1582
 المصححة

 2017أبريل  17

 2013اتفاقية اعتماد أمناء السجالت لسنة 
الحفاظ على المعلومات وتقديمها  - 3.17 المادة

 بموجب ما ورد في مواصفة معلومات أمين السجل 

مارس  13
2017 

 ,Domain Jamboree 2017مارس  3
LLC 

المخالفات  مخالفة 894
 المصححة

 2017أبريل  5

 2013اتفاقية اعتماد أمناء السجالت لسنة 
 إكمال وتوفير شهادة االمتثال  - 3.15 المادة

 ديسمبر 1
2017 

 ديسمبر 31
2017 

GreenTech 
Consultancy 

Company W.L.L. 
(mobily وxn--
mgbb9fbpob) 

تم تمديد فترة  مخالفة  
 20التصحيح حتى 

 ؛2017فبراير 
قيد مراجعة 

ICANN 

سداد الرسوم  - 6المادة  2013اتفاقية السجل لسنة 
 المستحقة السابقة 

 
 للحصول على المعلومات الحديثة. https://features.icann.org/complianceيرجى الرجوع إلى الرابط التالي 
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