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1جددوولل االمحتوويیاتت  

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

تحدديیثث عامم  
 

2015فبرراايیرر  12 - 9االمقرررر عقددهه في سنغافووررةة في االفتررةة منن  52ررقمم  ICANNااجتماعع   
 

باإلضافة إإلى االجلساتت االتووعوويیة على هھھھذذاا االرراابطط  52ررقمم  ICANNااقررأأ حوولل أأنشططة االتوواافقق االتعاقدديي لـ 
https://www.icann.org/resources/compliance/outreach  

تحدديیثث االنظظمم  

رركززتت جهھوودد نظظامم اااللتززاامم االتعاقدديي على ااألتمتة ااإلضافيیة منن أأجلل تحسيینن  2015،٬في االرربع ااألوولل منن عامم 
االمعالجة وواالتقاطط أأكوواادد إإضافيیة ألسبابب ااإلغالقق. ووفيیما يیلي قائمة مبسططة بالتعززيیززااتت:  

) أأتمتة إإررسالل االشكاووىى مجهھوولة االهھوويیة منن خاللل تعميیة معلووماتت مقددمم االتقرريیرر متى ما طُطلبب ذذلكك؛ 1(  
االصيیاغة في نماذذجج االمررااسالتت؛ ) تووضيیح ووتبسيیطط 2(  
) تضميینن معررفاتت االططلباتت ووووضع معايیيیرر لعناوويینن االمووضووعاتت بالنسبة لإلشعاررااتت االخاصة باإلغالقق؛3(  
بيینن ااالستعالمم/ااإلشعارر  ICANN) تووفيیرر برريیدد إإلكتررووني بالتأكيیدد االتلقائي إإلى جميیع االررددوودد االتي تتلقاهھھھا 4(

ااألوولل ووإإشعارر ااإلغالقق؛   
  ااإلشعاررااتت االتلقائيیة باإلغالقق إإلى جهھة (جهھاتت) ااالتصالل االصحيیحة االخاصة بأميینن االسجلل؛ضمانن إإررسالل ) 5(
) تززوويیدد أأمناء االسجالتت بتقرريیرر أأسبووعي بالططلباتت االمفتووحة (وواالمغلقة حدديیًثا)6(  
".ICANN) إإضافة كوودد بأسبابب ااإلغالقق منن أأجلل تسجيیلل أأنن االشكووىى أأغلقتت بسببب "مشكلة 7(  

 
لووحة االقيیاددةة االشهھرريیة   

بتحدديیثث لووحة االقيیاددةة االشهھرريیة للتوواافقق االتعاقدديي لكي تشملل تقدديیمم االتقارريیرر حوولل عدددد منن االشكاووىى  ICANNقامتت 
االتي تمم إإغالقهھا عندد ااالستالمم وولمم تتططلبب ااستعالًما أأووالً أأوو إإررسالل إإشعارر إإلى أأميینن سجلل أأوو مشغلل سجلل. على سبيیلل 

 ICANNشكووىى؛ ووأأغلقتت  1901على إإجمالي  ٬Whois، حصلل نووعع شكاووىى عددمم ددقة 2015االمثالل٬، في فبرراايیرر 
شكووىى لمم تتططلبب ااستعالًما أأووالً أأوو إإررسالل إإشعارر إإلى أأميینن سجلل. وويیجووزز إإغالقق أأيي شكووىى  1004منن بيینن هھھھذذاا االعدددد 

قبلل إإررسالل ااالستعالمم أأوو ااإلشعارر ااألوولل٬، على سبيیلل االمثالل ال االحصرر٬، إإما أأنن تكوونن االشكاووىى غيیرر صحيیحة٬، أأوو تقرررر 
االسجلل قدد تناوولل تكلل االمشكلة بالفعلل. بررجاء االررجووعع إإلى تحدديیثث اااللتززاامم االتعاقدديي الجتماعع  بأنن أأميینن االسجلل أأوو

ICANN  للتعررفف على أأسبابب ااإلغالقق على هھھھذذاا االرراابطط  52ررقمم
eachhttps://www.icann.org/resources/compliance/outr .  

                                            
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.  

  2015 مماعل ييوونسلاا عبرر رريیررقتلاا

 ةصصخ ملاا ءامسألااوو مماقررألل تتنررتنإلاا ةئيیهھھھ
 ييددقاعتلاا ممااززتلالاا ثثيیددحت

سسررام - رريیانيی  2015 

http://www.icann.org/en/resources/compliance 
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للتعررفف  https://features.icann.org/compliance/dashboard/010215/reportبررجاء ززيیاررةة 
على لووحة االقيیاددةة االشهھرريیة.   

ااألخبارر ااإلقليیميیة   

في االعدديیدد منن االفعاليیاتت في أأووررووبا وواالشررقق ااألووسطط  ICANNفي هھھھذذاا االرربع ااألخيیرر٬، شارركك اااللتززاامم االتعاقدديي في 
ووأأفرريیقيیا٬، باإلضافة إإلى فعاليیة ووااحددةة في منططقة آآسيیا االمططلة على االمحيیطط االهھادديي.   

في أأووررووبا  ICANNنددووةة وويیبب منن أأجلل أأمناء االسجالتت االمعتمدديینن منن  ٬ICANN، ااستضافتت 2015يینايیرر  27في 
حيیثث إإنن ذذلكك يیررتبطط بسيیاسة  2015للعامم  ICANNوواالشررقق ااألووسطط ووأأفرريیقيیا. ووكانن االترركيیزز على تغيیيیررااتت سيیاسة 

ااإلضافيیة باإلضافة إإلى سيیاسة فضض مناززعاتت أأسماء  Whoisاالنقلل فيیما بيینن أأمناء االسجالتت٬، ووسيیاسة معلووماتت 
االنططاقاتت.   

نددووةة وويیبب ترركيیزز أأفرريیقيیا حوولل عمليیة ااعتمادد  ICANNقدديي في ٬، حضرر فرريیقق اااللتززاامم االتعا2015ماررسس  18ووفي 
ICANN ) منن خاللل فرريیقق االمشارركة االعالميیة ألصحابب االمصلحةGSE االتابع لـ (ICANN  في أأفرريیقيیا. ووأأجررتت

خددماتت االسجلل ووأأمناء االسجالتت جلسة تووعوويیة ووأأجابتت عنن ااألسئلة االمقددمة منن مقددمي االططلباتت االمحتمليینن منن أأفرريیقيیا.   

مع عضوو مجلسس منظظمة ددعمم ااألسماء  ٬ICANN، االتقى فرريیقق اااللتززاامم االتعاقدديي االتابع لـ 2015ماررسس  26ووفي 
) منن أأجلل تناوولل ااألسئلة ذذااتت االصلة NCUC) االذذيي يیمثلل دداائررةة االمستخددميینن غيیرر االتجارريیيینن (GNSOاالعامة (

بالنمووذذجج االعالمي للتوواافقق االتعاقدديي باإلضافة إإلى تنفيیذذهھھھا في جميیع االفررووعع االثالثة.   

-٬At، في نددووةة االوويیبب االخاصة بمنظظمة ICANNحضرر فرريیقق اااللتززاامم االتعاقدديي االتابع لـ  2015،٬أأبرريیلل  9في 
Large ) ااإلقليیميیة آلسيیا ووجززرر االمحيیطط االهھاددئئAPRALO-APAC على االوويیبب: "ما هھھھي أأسماء (IDN  ووما االذذيي

منن أأجلل تثقيیفف  ICANNتعنيیهھ بالنسبة لكك؟" رركززتت نددووةة االوويیبب هھھھذذهه على االجهھوودد االجارريیة في االووقتت االحالي بمعررفة 
  ) وواالقبوولل االذذيي تحظظى بهھ ددووليًیا.IDNووتووعيیة أأصحابب االمصلحة بأهھھھميیة أأسماء االنططاقاتت االددووليیة (

تحدديیثث أأميینن االسجلل  

)ARS(نظظامم  Whoisغغ عنن ددقة نظظامم ااإلبال  
بمرروورر  WHOISعباررةة عنن إإططارر عملل منن أأجلل إإجررااء تقيیيیمم قابلل للتكرراارر لددقة  Whoisاالخاصص بـ  ARSنظظامم 

  االووقتت باإلضافة إإلى ااإلبالغغ بشكلل عامم عنن االنتائج.
 

 ICANNبددأأ فرريیقق اااللتززاامم االتعاقدديي االتابع لـ  2014،٬تحدديیثث اااللتززاامم االتعاقدديي لشهھرر دديیسمبرر ووفًقا لما هھھھوو معلنن في 
. ووقدد ااشتملل ذذلكك على Whoisاالخاصص بـ  ARSجهھوودًداا منن أأجلل مررااجعة ووااختبارر االبيیاناتت االمقددمة منن بررنامج 

٬، وواالمتابعة Whoisاالخاصص بـ  ARSسجلل تمم تحدديیددهھھھا بأنهھا غيیرر ددقيیقة منن خاللل بررنامج  7000مررااجعة ألكثرر منن 
مع مقددمي االخددماتت منن أأجلل تحدديیدد االمعلووماتت في االتقرريیرر٬، ووإإررسالل ااإلشعاررااتت إإلى أأمناء االسجالتت االمتضرررريینن 

 Whoisاالخاصص بـ  ARSقدد تمم تقدديیمم االتعقيیباتت االمستمررةة إإلى فرريیقق باإلضافة إإلى االمناقشاتت مع أأمناء االسجالتت. وو
. Whoisاالخاصص بـ  ARSمنن أأجلل االمساعددةة في تحسيینن تططوويیرر نظظامم   

 
)TEACجهھة ااتصالل إإجررااء ططووااررئئ االنقلل (  

االتي  سيیاسة االنقلل بيینن أأمناء االسجالتتمنن  4. االقسمم TEACفي ااآلوونة ااألخيیررةة ززيیاددةة في نشاطط  ICANNالحظظتت 
منن أأجلل االمساعددةة في منع وواالمساعددةة في االخساررةة غيیرر  TEACووضعتهھا جهھة ااتصاالتت حاالتت ططووااررئئ االنقلل 

) االرردد في 1عضض االمشكالتت على االنحوو االتالي: (االمررخصص بهھا ألسماء االنططاقاتت االتي تؤؤثرر على االمسجليینن. ووكانتت ب
) كانن عنوواانن االبرريیدد 2غضوونن أأرربع ساعاتت٬، على االررغمم منن أأنن االحلل االنهھائي للحاددثة قدد يیستغررقق فتررةة أأططوولل؛ أأوو (

على مدداارر  TEAC) لمم تتمم مررااقبة 3ووررقمم االهھاتفف متططابقانن مع جهھة ااتصالل االنقلل؛ أأوو ( TEACااإللكتررووني لجهھة 
في االووقتت  TEAC) لمم تكنن ررددوودد جهھة ااتصاالتت حاالتت ططووااررئئ االنقلل 4لل بشرريي؛ أأوو (االساعة منن خاللل ممث

االمناسبب وولمم تقددمم االمعلووماتت االمططلووبة إإلى أأميینن االسجلل االخاسرر.   
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متططلباتت االتعاملل مع تقرريیرر إإساءةة ااالستخدداامم  
أأمناء االسجالتت ٬، ووااصلل فرريیقق اااللتززاامم االتعاقدديي االمشارركة في االمناقشاتت مع 2015خاللل االرربع ااألوولل منن عامم 

منن  3.18ووددوواائرر االمجتمعاتت االمختلفة فيیما يیخصص تقرريیرر متططلباتت االتعاملل مع تقرريیرر إإساءةة ااالستخدداامم بمووجبب االقسمم 
باإلضافة إإلى  52ررقمم  ٬ICANN، وويیشملل ذذلكك ما كانن في ااجتماعع 2013ااتفاقيیة ااعتمادد أأمناء االسجالتت لسنة 

 52،٬ررقمم  ICANNتحدديیثث اااللتززاامم االتعاقدديي الجتماعع االجلساتت االفرردديیة مع هھھھذذهه ااألططرراافف. بررجاء االررجووعع إإلى 
7االشرريیحة  اصيیلل هھھھذذهه االمتططلباتت.للتعررفف على تف ٬،9-  

 

تحدديیثث االسجلل  

تحدديیثث ااالعتمادد االسنوويي   
منن ااتفاقيیة االسجلل)  9يیتعيینن على أأيي مشغلل سجلل أأوو ططررفف مررتبطط بالسجلل (ووفًقا لما هھھھوو محدددد في االمووااصلة ررقمم 

وواالذذيي يیعملل أأيیًضا بصفتهھ مووفرًراا لخددماتت أأميینن االسجلل أأوو مووززعع ألميینن االسجالتت٬، أأنن يیقددمم شهھاددةة سنوويیة بالتوواافقق 
يینايیرر منن كلل عامم تقوويیمي. ووبالمثلل٬، فإنن االسجالتت االتي تحملل حالة عالمة  20بحلوولل  9مططابقة مع االمووااصفة وواال

إإعفاًء لهھا بالنسبة لمددوونة االسلووكك٬، فيیجبب أأنن  ICANN)٬، وواالسجالتت االتي منحتت 13تجارريیة في ااسمهھا (االمووااصفة 
يیقددموواا شهھاددااتت سنوويیة تؤؤكدد تحقيیقهھمم االمستمرر لمتططلباتت أأيي حالة ممنووحة.   

 
منن أأنن أأمناء االسجالتت االذذيینن يیجبب عليیهھمم تقدديیمم االشهھاددااتت قدد قاموواا بذذلكك٬، ووأأنن االشهھاددااتت االمقددمة  ICANNووقدد تحققتت 

  ررااططاتت.متوواافقة مع االحدد ااألددنى منن االمتططلباتت ووااالشت
 

) االمووقع على االشهھاددةة االسنوويیة ليیسس 1ووتمم ااإلشاررةة إإلى أأووجهھ االقصوورر االشائعة٬، وومنن بيینهھا على سبيیلل االمثالل ما يیلي: (
) االفشلل في تقدديیمم ما هھھھوو مططلووبب بمووجبب االتعهھدد االمستحقق فقطط في حالة تفوويیضض 2مسئووالً تنفيیذذيًیا لددىى مشغلل االسجلل وو(

أأصحابب االمصلحة بأنن اااللتززااماتت االمنصووصص عليیهھا في مددوونة  ICANNفي منططقة االجذذرر. ووتذذكرر  gTLDنططاقق 
االسلووكك تنشأ بمووجبب االتووقيیع على ااتفاقيیة االسجلل.   

 
جهھوودد مررااقبة عناصرر ااتصالل إإساءةة ااالستخدداامم   

مررااقبتهھا االووقائيیة لمعلووماتت جهھة ااتصالل إإساءةة ااالستخدداامم االتي يیتعيینن على االسجالتت بمووجبب  ICANNووااصلتت 
أأنن  ICANNااتفاقيیة االسجلل االجدديیددةة نشررهھھھا على مووقع االوويیبب االخاصة بهھمم. وومنن خاللل االقيیامم بذذلكك٬، تضمنن 

االمستخددميینن االنهھائيیيینن٬، بما في ذذلكك على سبيیلل االمثالل ال االحصرر ووكاالتت إإنفاذذ االقانوونن٬، يیصلوونن إإلى نقططة ااتصالل منن 
. TLDأأجلل ااإلبالغغ عنن ااألنشططة االضاررةة في نططاقاتت   

 
نططاقق منن االمستووىى ااألعلى وواالتي بددأأتت فتررةة  64مووقع وويیبب لعدددد  ICANNووخاللل رربع االسنة االحالي٬، ررااجعتت 

. ووكانن عدددد ااستعالماتت عددمم اااللتززاامم أأوو ااإلشعاررااتت االمقددمة إإلى 2015ماررسس  31وو 2015يینايیرر  1يینن االددعاووىى ب
االسجالتت أأقلل في االجوولة االسابقة منن االمررااقبة. ووكانن منن بيینن أأووجهھ االقصوورر االتي لووحظظتت ما يیلي: عددمم عررضض 

االمررااسلة لتقارريیرر إإساءةة ااالستخدداامم. االمعلووماتت االمططلووبة على ااإلططالقق٬، أأوو فقدد جهھة ااالتصالل االررئيیسيیة٬، أأوو فقدد عنوواانن 
  مع االسجالتت منن أأجلل تصحيیح ما يیتمم االتعررفف عليیهھ منن عددمم توواافقق. ICANNووتتعاوونن 

 
تحدديیثث االهھيیئة االدداائمة لفضض مناززعاتت االتززااماتت االمصلحة االعامة   

لحة في تووسيیع االهھيیئة االدداائمة االمسئوولة عنن إإددااررةة إإجررااءااتت تسوويیة نززااعاتت االتززااماتت االمص ICANNلددعمم خطططط 
٬، تعاوونن فرريیقق اااللتززاامم االتعاقدديي مع فرريیقق خددماتت االسجلل خاللل االمقابلة االشخصيیة ووعمليیة (PICDRP)االعامة 
ااالختيیارر. ووقدد تمم ووضع تنووعع االمررشحيینن على مستووىى االتمثيیلل االجغرراافي وواالثقافي باإلضافة إإلى االخبررااتت في ااالعتبارر  

ووذذلكك عندد إإكمالل عمليیة ااختيیارر ووتشكيیلل االهھيیئة. مررشحيینن على مدداارر  10مقابالتت شخصيیة مع أأكثرر منن ووتمم إإجررااء  
فتررةة ثالثة أأسابيیع.   
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تحدديیثث بررنامج االتددقيیقق  

تحدديیثث تددقيیقق ااتفاقيیة االسجلل االجدديیددةة  
 

. ووكانتت هھھھذذهه هھھھي أأوولل عمليیة تددقيیقق لهھذذهه ااالتفاقيیة. ووااستنادًداا 2014تمم إإططالقق بررنامج تددقيیقق ااتفاقيیة االسجلل االجدديیددةة في 
٬، قامتت 52ررقمم  ICANNإإلى االتعقيیباتت االووااررددةة منن مشغلي االسجالتت االمددققة وواالتعليیقاتت االووااررددةة خاللل ااجتماعع 

ICANN سيیناتت تقرريیرر االتددقيیقق. تمم نشرر خطططط بتعدديیلل بعضض ااألسئلة في ططلبب االتددقيیقق مع تنفيیذذ تحICANN 
الستخدداامم بررنامج تددقيیقق ااتفاقيیة االسجلل االجدديیددةة على هھھھذذاا االرراابطط 

https://www.icann.org/resources/pages/audits-2012-02-25-en in 2015.  
 

إإشعارر ما قبلل  . ووقدد تمم إإررسالل2015ماررسس  23ووقدد تمم االبددء في االجوولة االتاليیة لتددقيیقق ااتفاقيیة االسجلل االجدديیددةة في 
. ووقدد تمم ااختيیارر أأحدد عشرر مشغالً للسجالتت. وواالعووااملل االتي 2015ماررسس  9االتددقيیقق إإلى جميیع مشغلي االسجالتت في 

) تشملل 2؛ وو(TLD) عدددد االنططاقاتت االمسجلة حسبب نططاقاتت 1تؤؤثرر على ااختيیاررااتت االتددقيیقق تستندد إإلى معايیيیرر ثالثة: (
لددعاووىى االعالماتت  TLDاالعالماتت االتجارريیة للمررةة ااألوولى٬، وونططاقاتت  أأسماء االنططاقاتت االددووليیة٬، ووفتررةة تسجيیلل نططاقاتت

مع االتززااماتت االمصلحة االعامة االتططووعيیة. تمم عقدد جلستيینن  gTLD) تشملل نططاقاتت 3االتجارريیة وواالتوواافرر االعامم وو(
االمختاررةة. يیمكنن االعثوورر على محاضررةة االتووعيیة على هھھھذذاا االرراابطط  TLDلنططاقاتت  2015ماررسس  25للتووعيیة في 

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

االعامم االثالثث منن بررنامج االتددقيیقق لمددةة ثالثث سنووااتت  
 

ااألططرراافف االمددققة تتعاوونن بنشاطط ال يیززاالل بررنامج االتددقيیقق لثالثث سنووااتت قيیدد االتنفيیذذ٬، ررااجع ااإلططارر االززمني االتالي. جميیع 
مع فرريیقق اااللتززاامم االتعاقدديي. ووقدد تلقى االبعضض بالفعلل تقارريیرر تددقيیقق ال تتططلبب أأيي متابعة؛ وواالبقيیة تووفرر مستنددااتت 

إإضافيیة٬، ووتتخذذ إإجررااءااتت تصحيیحيیة أأوو تضع خطططًطا للتصحيیح منن أأجلل االتعاملل مع أأووجهھ االقصوورر. ووقدد تلقى أأرربعة 
فة بسببب عددمم االرردد على ططلبب االتددقيیقق٬، ووفًقا لما أأعلنن في تحدديیثث اااللتززاامم االتعاقدديي أأمناء سجالتت إإشعاررااتت بالمخال

. ووااتخذذ ااثنانن إإجررااءااتت منن أأجلل االتوواافقق ووتمم إإنهھاء ااثنانن.2014لشهھرر دديیسمبرر   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةثلاثلاا ةنسلل ققيیقددتلاا جمانررب للحااررم خيیررااووت
 للبق عم رراعشإإ
 ققيیقددتلاا

 حيیحصتلاا ةلحررم رريیرراقتلاا ددااددعإإ ةلحررم RFI تتاموولعملاا ىلع للووصحلاا ببلطط رراططخإإ ةلحررم ققيیقددتلاا ةلحررم

RFI - للووألاا رراعشإلاا RFI – 
 يناثلاا رراعشإلاا

RFI - 
 ثثلاثلاا رراعشإلاا

RFI - 
 ءاهھتناا ءاهھتناا ءددب ءددب ءاهھتناا ءددب ثثلاثلاا رراعشإلاا

-رربمفوون-11 14-رربووتكأأ-06
14 

-رربمفوون-18 15-سسررام-09 15-وويیام-29
14 

-رربمفوون-24
14 

-رربمسيیدد-01
14 

-سسررام-23
15 

-سسررام-06 15-سسررام-09
15 

10/20/2014 
 )تتاسلج(ةسلج*

 22وو 21 :للصااووتلاا
 2014 رربووتكأأ
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ملخصص ااإلنفاذذ وواالتعاملل مع االشكاووىى  
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ححججمم االلششككااووىى ححسسبب ددووررةة االلإإخخططاارر  
ييننااييرر - ممااررسس 2015 

االلححججمم االلوواارردد االلررببعع 
االلححاالليي 

تتمم إإغغللااقق االلححججمم ققببلل 
إإررسساالل االلإإششععاارر/االلإإخخططاارر 
االلأأوولل 
تتمم إإررسساالل االلإإششععاارر/
االلإإخخططاارر ممنن االلححججمم االلأأوولل 

تتمم إإررسساالل االلإإششععاارر/
االلإإخخططاارر ممنن االلححججمم 
االلثثااننيي 
تتمم إإررسساالل االلإإششععاارر/
االلإإخخططاارر ممنن االلححججمم 
االلثثااللثث 
إإننففااذذ االلححججمم 

االلححججمم االلممققففلل للههذذاا 
)ييششمملل تتححمملل أأككثثرر ممنن 
ررببعع االلسسننةة االلسسااببقق( 

 يلاحلاا عبررلاا يف ةمددقملاا تتاقاططبلاا = يلاحلاا ةنسلاا عبرر للالخ مملتسملاا ممجحلاا•
 يلاحلاا ةنسلاا عبرر يف للووألاا رراططخإلاا/رراعشإلاا للاسررإإ للبق ةقلغملاا تتاقاططبلاا ددددع = للسررملاا للووألاا رراعشإلاا/ممالعتسالاا للبق ققلغملاا ممجح•
 يلاحلاا عبررلاا يف ىلووألاا تتاارراعشإلاا/تتاارراططخإلاا اهھيیف للسرر أأ يتلاا تتاقاططبلاا ددددع = ةلسررملاا ىلووألاا تتاارراعشإلاا/تتاارراططخإلاا ممجح•
  يلاحلاا عبررلاا يف ةيیناثلاا تتاارراعشإلاا/تتاارراططخإلاا اهھيیف للسرر أأ يتلاا تتاقاططبلاا ددددع = ةلسررملاا ةيیناثلاا تتاارراعشإلاا/تتاارراططخإلاا ممجح•
 يلاحلاا عبررلاا يف ةثلاثلاا تتاارراعشإلاا/تتاارراططخإلاا اهھيیف للسرر أأ يتلاا تتاقاططبلاا ددددع = ةلسررملاا ةثلاثلاا تتاارراعشإلاا/تتاارراططخإلاا ممجح•
 يلاحلاا عبررلاا يف ةلسررملاا ذذافنإلاا تتاارراططخإإ ددددع = ذذافنإلاا ممجح•
 يلاحلاا عبررلاا يف ةلفقملاا تتاقاططبلاا ددددع = ةلفقملاا ممجح•
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نشاطط ااإلنفاذذ لشهھرر يینايیرر   2015ماررسس  -
تارريیخ 
 ااإلررسالل

تارريیخ 
لل  ااالستحقاقق  أأساسس إإخططارر االفشلل االحالة نووعع ااإلخططارر االمسجِّ

5 ماررسس- - 
15 

26 ماررسس- -
15 

Mister Name 
SARL 7اامتددتت فتررةة االمعالجة حتى  االمخالفة 

 2015أأبرريیلل 

 )3.6ررقمم  RAAبيیاناتت تسجيیلل االضمانن (ااتفاقيیة 

االماددةة  RAA(ااتفاقيیة ااعتمادد أأميینن االسجلل  Whoisتووفيیرر خددماتت 
ررقمم  3.3.1( 

 )3.9االماددةة ررقمم  RAAسدداادد ررسوومم ااالعتمادد (ااتفاقيیة 
11 ماررسس- -

15 
1 أأبرريیلل- - 

15 Verelink, Inc. سدداادد ررسوومم ااالعتمادد (ااتفاقيیة  تمم تصحيیح االمخالفاتت االمخالفةRAA  3.9االماددةة ررقمم( 

17 ماررسس- -
15 

7 أأبرريیلل- - 
15 

Shanghai Oweb 
Network Co., Ltd االمخالفة   

 )3.9االماددةة ررقمم  RAAسدداادد ررسوومم ااالعتمادد (ااتفاقيیة 

تقدديیمم بيیاناتت ااسمم االنططاقق في تنسيیقق االرردد االمحدددد (ااتفاقيیة ااعتمادد أأميینن 
 )1.4ررقمم  RAA-RDDSاالسجلل 

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

نشرر ااسمم االمووقع ااإللكتررووني وومرركزز االمسئووليینن (ااتفاقيیة ااعتمادد أأميینن 
 وومووااصفاتت مسجلل االمعلووماتت) 3.17االماددةة ررقمم االسجلل 

نشرر عنوواانن االبرريیدد ااإللكتررووني على مووقع االوويیبب لتقارريیرر إإساءةة 
 )3.18.1االماددةة  RAAااالستخدداامم (ااتفاقيیة 

نشرر ووصفف على االمووقع ااإللكتررووني إلجررااءااتت ااستالمم ووتعقبب تقارريیرر 
 )3.18.3ااإلساءةة (ااتفاقيیة ااعتمادد أأميینن االسجلل ررقمم 

نشرر عنوواانن االبرريیدد ااإللكتررووني على مووقع االوويیبب لتقارريیرر إإساءةة 
 )3.7.10االماددةة  RAAااالستخدداامم (ااتفاقيیة 

منن سيیاسة ااسترردداادد تسجيیلل  2.1تقدديیمم سيیاسة متوواافقة مع متططلباتت 
 ERRPمنتهھي االصالحيیة 

ررسوومم تجدديیدد االعررضض/ االتعوويیضض (سيیاسة ااسترردداادد تسجيیلل منتهھي 
 )4.1ررقمم  ERRPاالصالحيیة 

بشكلل صحيیح على مووقع االوويیبب (ملحقق  ICANNعررضض شعارر 
 )RAAررخصة شعارر 

17 ماررسس- -
15 

7 أأبرريیلل- - 
15 OpenTLD B.V.  االمخالفة   

 )RAA 3.15تعبئة ووتقدديیمم شهھاددةة ااالمتثالل (

بشكلل صحيیح على مووقع االوويیبب (ملحقق  ICANNعررضض شعارر 
 )RAAررخصة شعارر 

 )3.6ررقمم  RAAبيیاناتت تسجيیلل االضمانن (ااتفاقيیة 
 )3.9االماددةة ررقمم  RAAسدداادد ررسوومم ااالعتمادد (ااتفاقيیة 

20 ماررسس- -
15   Identify.com Web 

Services LLC ااإلنهھاء 
  

يیوومم عملل  15معالجة اانتهھاكاتت ااتفاقيیة ااعتمادد أأميینن االسجلل في غضوونن 
 )5.3.4االماددةة ررقمم  RAAررسمي (ااتفاقيیة ااعتمادد أأميینن االسجلل 

30 ماررسس- -
15 

20 أأبرريیلل- -
15 

Everyones 
Internet, Ltd. dba 

SoftLayer 
   االمخالفة

االحفاظظ على سجالتت االتووااصلل ووتقدديیمهھا (ااتفاقيیة ااعتمادد أأميینن االسجلل 
RAA  3.4.2/3االماددةة ررقمم( 

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

ررسوومم تجدديیدد االعررضض/ االتعوويیضض (سيیاسة ااسترردداادد تسجيیلل منتهھي 
 )4.1ررقمم  ERRPاالصالحيیة 

عررضض ااألساليیبب االمستخددمة لتقدديیمم إإخططاررااتت قبلل ووبعدد اانتهھاء 
 )4.2ررقمم  ERRPاالصالحيیة (سيیاسة 
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5 فبرراايیرر- - 
15 

26 فبرراايیرر- - 
15 

DropLabel.com, 
Inc. االمخالفة   

 )3.6ررقمم  RAAبيیاناتت تسجيیلل االضمانن (ااتفاقيیة 

االحفاظظ على ووتووفيیرر االمعلووماتت االمططلووبة بمووجبب مووااصفة معلووماتت 
 )3.17ررقمم  RAAأأميینن االسجلل (ااتفاقيیة 

نشرر ااسمم االمووقع ااإللكتررووني وومرركزز االمسئووليینن (ااتفاقيیة ااعتمادد أأميینن 
 وومووااصفاتت مسجلل االمعلووماتت) 3.17ررقمم االسجلل االماددةة 

نشرر عنوواانن االبرريیدد ااإللكتررووني على مووقع االوويیبب لتقارريیرر إإساءةة 
 )3.18.1االماددةة  RAAااالستخدداامم (ااتفاقيیة 

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

االماددةة  RAA(ااتفاقيیة ااعتمادد أأميینن االسجلل  Whoisتووفيیرر خددماتت 
 )3.3.1 ررقمم

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

ررسوومم تجدديیدد االعررضض/ االتعوويیضض (سيیاسة ااسترردداادد تسجيیلل منتهھي 
 )4.1ررقمم  ERRPاالصالحيیة 

19 فبرراايیرر- - 
15 

12 ماررسس- -
15 

Tirupati Domains 
and Hosting Pvt 

Ltd. 
 )3.9االماددةة ررقمم  RAAسدداادد ررسوومم ااالعتمادد (ااتفاقيیة    االمخالفة

24 فبرراايیرر- - 
15 

17 ماررسس- -
15 

Identify.com Web 
Services LLC االمخالفة 

االحفاظظ على سجالتت االتووااصلل ووتقدديیمهھا (ااتفاقيیة ااعتمادد أأميینن االسجلل   
RAA  3.4.2/3االماددةة ررقمم( 

االماددةة  RAA(ااتفاقيیة ااعتمادد أأميینن االسجلل  Whoisتووفيیرر خددماتت   
 )3.3.1 ررقمم

 )3.9االماددةة ررقمم  RAAسدداادد ررسوومم ااالعتمادد (ااتفاقيیة   

9 يینايیرر- - 
15 

30 يینايیرر- -
15 Netlynx Inc. االمخالفة 

االبيیاناتت وواالمستنددااتت قيیدد 
٬، ICANNاالمررااجعة بمعررفة 

 6اامتددتت فتررةة االتصحيیح إإلى 
 2015فبرراايیرر 

االتحقيیقق ووااإلجابة عنن تقارريیرر إإساءةة ااالستخدداامم (ااتفاقيیة ااعتمادد أأميینن 
 )3.18.1االسجلل 

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

االحفاظظ على سجالتت االتووااصلل ووتقدديیمهھا (ااتفاقيیة ااعتمادد أأميینن االسجلل 
RAA  3.4.2/3االماددةة ررقمم( 

نشرر االمعلووماتت االالززمة على مووقع االوويیبب بمووجبب مووااصفة معلووماتت 
 )3.17أأميینن االسجلل (ااتفاقيیة ااعتمادد أأميینن االسجلل االماددةة ررقمم 

بشكلل صحيیح على مووقع االوويیبب (ملحقق  ICANNعررضض شعارر 
 )RAAررخصة شعارر 

13 يینايیرر- - 
15 

3 فبرراايیرر- - 
15 ELB Group Inc االبيیاناتت وواالمستنددااتت قيیدد  االمخالفة

 ICANNاالمررااجعة منن قبلل 

تقدديیمم بيیاناتت ااسمم االنططاقق في تنسيیقق االرردد االمحدددد (ااتفاقيیة ااعتمادد أأميینن 
 )1.4ررقمم  RAA-RDDSاالسجلل 

نشرر ااسمم االمووقع ااإللكتررووني وومرركزز االمسئووليینن (ااتفاقيیة ااعتمادد أأميینن 
 وومووااصفاتت مسجلل االمعلووماتت) 3.17االسجلل االماددةة ررقمم 

نشرر عنوواانن االبرريیدد ااإللكتررووني على مووقع االوويیبب لتقارريیرر إإساءةة 
 )3.18.1االماددةة  RAAااالستخدداامم (ااتفاقيیة 

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

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

 )3.9االماددةة ررقمم  RAAسدداادد ررسوومم ااالعتمادد (ااتفاقيیة 

15 يینايیرر- - 
15 

6 فبرراايیرر- - 
15 

Visesh 
Infotecnics Ltd. 

d/b/a 
Signdomains.com 

   االمخالفة

 )3.9االماددةة ررقمم  RAAسدداادد ررسوومم ااالعتمادد (ااتفاقيیة 
ررسوومم تجدديیدد االعررضض/ االتعوويیضض (سيیاسة ااسترردداادد تسجيیلل منتهھي 

 )4.1ررقمم  ERRPاالصالحيیة 
بشكلل صحيیح على مووقع االوويیبب (ملحقق  ICANNعررضض شعارر 
 )RAAررخصة شعارر 



  
 2015 ننم للووألاا عبررلل ييددقاعتلاا ممااززتلالاا ثثيیددحت

 
9 

15 يینايیرر- - 
15   WebZero, Inc. يیوومم عملل  15معالجة اانتهھاكاتت ااتفاقيیة ااعتمادد أأميینن االسجلل في غضوونن  2015فبرراايیرر  13االسرريیانن:  ااإلنهھاء

 )5.3.4االماددةة ررقمم  RAAررسمي (ااتفاقيیة ااعتمادد أأميینن االسجلل 
15 يینايیرر- - 

15   Black Ice 
Domains, Inc. يیوومم عملل  15معالجة اانتهھاكاتت ااتفاقيیة ااعتمادد أأميینن االسجلل في غضوونن  2015فبرراايیرر  13االسرريیانن:  ااإلنهھاء

 )5.3.4االماددةة ررقمم  RAAررسمي (ااتفاقيیة ااعتمادد أأميینن االسجلل 

20 يینايیرر- - 
15 

10 فبرراايیرر- -
15 

Net 4 India 
Limited االبيیاناتت وواالمستنددااتت قيیدد  االمخالفة

 ICANNاالمررااجعة منن قبلل 

تقدديیمم بيیاناتت ااسمم االنططاقق في تنسيیقق االرردد االمحدددد (ااتفاقيیة ااعتمادد أأميینن 
 )1.4ررقمم  RAA-RDDSاالسجلل 

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

بشكلل صحيیح على مووقع االوويیبب (ملحقق  ICANNعررضض شعارر 
 )RAAررخصة شعارر 

22 يینايیرر- - 
15 

12 فبرراايیرر- -
15 

Above.com Pty 
Ltd. االبيیاناتت وواالمستنددااتت قيیدد  االمخالفة

 ICANNاالمررااجعة منن قبلل 

االحفاظظ على سجالتت االتووااصلل ووتقدديیمهھا (ااتفاقيیة ااعتمادد أأميینن االسجلل 
RAA  3.4.2/3االماددةة ررقمم( 

االتحقيیقق ووااإلجابة عنن تقارريیرر إإساءةة ااالستخدداامم (ااتفاقيیة ااعتمادد أأميینن 
 )3.18.1االسجلل 

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

نشرر ااسمم االمووقع ااإللكتررووني وومرركزز االمسئووليینن (ااتفاقيیة ااعتمادد أأميینن 
 وومووااصفاتت مسجلل االمعلووماتت) 3.17االسجلل االماددةة ررقمم 

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

22 يینايیرر- - 
15 

12 فبرراايیرر- -
15 Astutium Limited  االمخالفة   

االحفاظظ على سجالتت االتووااصلل ووتقدديیمهھا (ااتفاقيیة ااعتمادد أأميینن االسجلل 
RAA  3.4.2/3االماددةة ررقمم( 

إإساءةة ااالستخدداامم (ااتفاقيیة ااعتمادد أأميینن  االتحقيیقق ووااإلجابة عنن تقارريیرر
 )3.18.1االسجلل 

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

بشكلل صحيیح على مووقع االوويیبب (ملحقق  ICANNعررضض شعارر 
 )RAAررخصة شعارر 

30 يینايیرر- - 
15 

20 فبرراايیرر- -
15 

Domain 
Jamboree, LLC  االمخالفة   

يیووًما منن ااستحووااذذ االكيیانن على  30في غضوونن  ICANNإإشعارر 
االمصلحة االمووجبة لإلددااررةة وواالتحكمم في أأسهھمم أأوو أأصوولل أأوو أأعمالل أأميینن 

 )5.9.2ررقمم  RAAاالسجلل (ااتفاقيیة ااعتمادد أأميینن االسجلل 
 )5.11ررقمم  RAAااإلعالنن عنن تغيیيیررااتت بيیاناتت ااالتصالل (ااتفاقيیة 

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

30 يینايیرر- - 
15 

20 فبرراايیرر- -
15 

Times Internet 
Limited  االمخالفة   

االماددةة  RAA(ااتفاقيیة ااعتمادد أأميینن االسجلل  Whoisتووفيیرر خددماتت 
ررقمم  3.3.1( 

تقدديیمم بيیاناتت ااسمم االنططاقق في تنسيیقق االرردد االمحدددد (ااتفاقيیة ااعتمادد أأميینن 
 )1.4ررقمم  RAA-RDDSاالسجلل 

نشرر عنوواانن االبرريیدد ااإللكتررووني على مووقع االوويیبب لتقارريیرر إإساءةة 
 )3.7.10االماددةة  RAAااالستخدداامم (ااتفاقيیة 

نشرر عنوواانن االبرريیدد ااإللكتررووني على مووقع االوويیبب لتقارريیرر إإساءةة 
 )3.18.1االماددةة  RAAااالستخدداامم (ااتفاقيیة 

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

 )3.9االماددةة ررقمم  RAAسدداادد ررسوومم ااالعتمادد (ااتفاقيیة 
 

للحصوولل  http://www.icann.org/en/resources/compliance/noticesاالررجووعع إإلى االرراابطط يُیررجى 
على أأحددثث االمعلووماتت بشأنن أأنشططة ااإلنفاذذ.  


