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 1قائمة المحتويات

 تحديث عام 

 مبادرات وتحسينات االمتثال التعاقدي  

 تحديث برنامج التدقيق 

 ملخص اإلنفاذ والتعامل مع الشكاوى 

 تحديث عام
 

في مراكش.  55العام رقم  ICANNفي اجتماع  ICANN، شاركت هيئة االمتثال التعاقدي في 6102في مارس 
ويمكن العثور على العروض التقديمية على الموقع اإللكتروني التالي: 

table-https://meetings.icann.org/en/marrakech55/schedule . 
 

 ICANNالمشاركة في عملية وضع سياسة 

دَعم موظفو االمتثال التعاقدي عدة جهود تخص السياسة من خالل حضور عدة اجتماعات وجًها لوجه لمجموعات  
في مراكش، ومن خالل توفير تعليقات  55رقم  ICANNالعمل وحلقات النقاش التي أجريت خالل اجتماع 

مة فيذ ووظائف االمتثال التعاقدي. وتشتمل قائومالحظات فيما يتعلق بتالقي السياسة الجديدة المحتملة مع جهود التن
 الجلسات على:

 

 ( مجموعة عمل مشاكل اعتماد خدمات الوكيل والخصوصيةPPSAI) 

 ( سياسة النقل بين أمناء السجالتIRTP"الجزء "ج" والجزء "د ،) 

  مجموعة عمل الترجمة والترجمة الصوتية لمعلومات جهات االتصال الخاصة بعملية وضع السياسات(PDP) 

 ( حماية المنظمات الحكومية الدوليةIGO( والمنظمات غير الحكومية الدولية )INGO فات في ( والمعرِّ
 (gTLDsكل نطاقات المستوى األعلى العامة )

 مراجعة آليات حماية الحقوق 

  اإلجراء التالية لنطاقاتgTLD الجديدة 

 االجتماعات المتعلقة بإطار عمل األمان 

  مراجعة المنافسة( وثقة المستهلك وخيار المستهلكCCT) 
 

                                            
تم توفير هذا التحديث ألغراض المعلومات فقط. الرجاء عدم االعتماد على المعلومات الواردة في هذا التحديث في وضع  1

 استنتاجات أو اتخاذ قرارات تتعلق باألعمال.

 هيئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة
 تحديث االمتثال التعاقدي

 
 6102مارس  -يناير 

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

_General_Update
_Audit_Program_Update_4
_Audit_Program_Update_4
_Audit_Program_Update_4
https://meetings.icann.org/en/marrakech55/schedule-table
http://www.icann.org/en/resources/compliance
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 مبادرات وتحسينات االمتثال التعاقدي
 

 تحديث النظام

على ما  -التي أجريت على نظام معالجة الشكاوى في شعبة االمتثال التعاقدي -خالل هذه الفترة، اشتملت التحسينات
 يلي: 
 

  إجراء تحديثات على القالب لتعكس السياسات الفعالة حديًثا )سياسة المعلومات اإلضافية لنظامWHOIS 
 ( WHOISوتوضيحات نظام 

  إجراء تحديثات على نظام الشكاوى للسماح ألداة استيراد نظام تقارير دقةWhois  نظام(ARS بإنشاء )
 WHOISير دقة بطاقات امتثال استناًدا إلى تنسيق تقارير نظام تقار

 ( األتمتة للسماح بنظام معالجة الشكاوى بقبول التنبيهات الفنية التفاقية مستوى الخدمةSLA ( للسجل )بما
 في ذلك إشعارات االمتثال شبه المؤتمتة( 

  األتمتة للسماح لنظام معالجة الشكاوى بالعمل استناًدا إلى تقارير من مزودي ضمان البيانات فيما يتعلق
 مان بيانات أمين السجل بتعهدات ض

  ثة لمتابعة التنسيق المستمر إلشعارات نظام التأكيد واإلغالق التلقائي  عناوين الموضوعات المحدَّ

  إجراء تحديث على معالجة وإصالح األخطاء لنشر نص التعليمة البرمجية الصحيحة المحلولة في إشعار
 اإلغالق التلقائي لنوع شكوى نقل محدد

 الة خطوة عملية إشعار إغالق ألمين السجل عند اكتمال عملية تحقق من عدم دقة نظام إجراء تحديث إلز
WHOIS وإغالق البطاقة 

 
 

 تحديث أمين السجل

 شهادة االمتثال السنوية 
، تم رصد فريق االمتثال التعاقدي لضمان أن أمناء السجالت الذين يعملون 6102خالل الربع األول من عام 

( قاموا في الوقت المناسب بتقديم الوثائق التي تثبت االمتثال ألحكام RAAاعتماد أمين السجل )بموجب اتفاقية 
 6102. وكانت القضايا المشتركة التي تم تحديدها هي عدم تقديم شهادات بتاريخ ICANNإلى  RAAوشروط 
، بدأ قسم 6102فبراير  3في ، وهو العام السابق(، وشهادات لم يوقع عليها المفوضون بالتوقيع. 6105)بدالً من 

االمتثال التعاقدي بإرسال استعالمات إلى أمناء السجالت المعنيين توضح أنه لم يتم حتى اآلن تقديم شهادة االمتثال 
 السنوية، أو أنه قد تم تقديم شهادة امتثال سنوية ناقصة. وإذا لم يرد أمين السجل، فسيتلقى إشعاًرا أولًيا. 

 

  السجالت استعالمات أو إشعارات. من أمناء  662تلقى 

  6102مارس  30من هذه االستعالمات وتم إغالقها بحلول  661تم حل. 

  منها مفتوحة وهي اآلن قيد المعالجة: 2بينما ظل 
o  أمناء سجالت إشعارات تتعلق بخرق التعاقد بسبب عدم تقديم الشهادات المطلوبة. 4تلقى  

 
 عبر اإلنترنت  WHOISتحديث نظام اإلبالغ عن دقة 

خالل هذه الفترة. ووفًقا لما أعلن  WHOISمن جهود نظام تقارير دقة  6و 0دَعم فريق االمتثال التعاقدي المرحلة 
. وقد راجع الفريق النتائج المقدمة WHOISباختبار التوافق التركيبي لبيانات  0في السابق، فقد قامت المرحلة رقم 

 WHOISناسًبا، فقد أرسلها إلى أمناء السجالت من أجل حل عدم دقة نظام ، ومتى ما كان م0من المرحلة رقم 
 . 6102في نهاية أبريل  0. ومن المتوقع التعامل مع شكاوى المرحلة رقم WHOISو/أو مشكالت تنسيق 
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بطاقة من بطاقات نظام تقارير الدقة  0662، تعامل فريق االمتثال التعاقدي مع 6102في الربع األول من عام 
WHOIS :من هذه البطاقات . 

 

  منها إلى أمناء السجالت كمالحظات بشأن عدم دقة نظام  0013تم توجيهWHOIS، 

  منها كمالحظات بشأن تنسيق نظام  43وتم توجيهWHOIS، 

  منها قيد المعالجة. 612بينما ظل 

  المتبقية. 055وسيتم التعامل مع الـ 
 

 من هذه البطاقات: .WHOISلنظام تقارير دقة  0بطاقة من بطاقات المرحلة  3021تم إنشاء 

  قبل اإلشعار األول ألن أسماء النطاقات إما بالفعل قد تم تعليقها أو أن بيانات  0246تم إغالقWHOIS 
 الحالية كانت ال تتفق مع بيانات العينة.

 
ساعد فريق االلتزام التعاقدي في وضع معايير  WHOISمن نظام تقارير دقة  6تم اختبار قابلية تشغيل المرحلة 
. وباإلضافة إلى ذلك، شارك الفريق في ندوة عبر WHOISمن نظام تقارير دقة  6الختبار الدقة التشغيلية للمرحلة 
)انظر  WHOISم تقارير دقة من نظا 0، الدورة رقم 6الويب إلبالغ نتائج المرحلة رقم 

-webinar-report-1-cycle-2-phase-ars-https://whois.icann.org/en/file/whois
presentation . 

 
. تتوقع 6102في أبريل  0، الدورة رقم 6مل مع شكاوى المرحلة رقم سيبدأ فريق االمتثال التعاقدي في التعا

ICANN  بطاقة من بطاقات عدم دقة نظام  3011التعامل مع ما يقرب منWHOIS من بطاقات تنسيق  6311و
WHOIS  من نظام تقارير دقة  0الدورة رقم  6من المرحلة رقمWHOIS. 

 
 تحديث السجل

 تحديث -مة عملية توضيح اتفاقية مستوى الخد
الخاصة بالسجل المؤتمت واالمتثال شبه  SLAتطوير التنبيهات الفنية التفاقية  ICANNخالل هذا الربع، أكملت 

المؤتمت. خالل الربع القادم، سيتم تجريب تنفيذ التنبيهات واإلشعارات لضمان الدقة. عند االنتهاء بنجاح من 
، سيتم إبالغ تلك التنبيهات SLAالتجربة، سيتم دمج التنبيهات في اإلنتاج، وعندما يتم إطالقها عن طريق أعطال 

 (.GDDل السجل المختلفة المقدمة في بوابة قسم النطاقات العالمية )إلى جهات االتصا
 

رصد شهادة االمتثال السنوية مع مدونة قواعد السلوك، واستثناء مدونة قواعد السلوك ووثيقة البند 
Specificaiton 13 

 
ات المستوى األعلى مع نطاًقا تقريًبا من نطاق 0605في أواخر شهر يناير، اضطلع قسم االمتثال التعاقدي بمراجعة 

أو قبله. وُطلب من مشغلي السجالت الذين استوفوا  6105اتفاقيات السجالت المنفذة التي يرجع تاريخها إلى عام 
شروًطا معينة تقديم شهادات موقعة من المسؤولين التنفيذيين، جنًبا إلى جنب مع نتائج المراجعات الداخلية لمشغلي 

 . من بين مشغلي السجالت هؤالء:6102يناير  61لول السجالت من حيث االمتثال، بح
 

  أولئك الذين لديهم وثيقة البندSpecificaiton 13 منفذة، أو إشعار باالستثناء من مدونة قواعد السلوك 

  كما هو محدد من وثيقة البند( أولئك الذين بأنفسهم، أو عبر طرف مرتبط بأمين السجلSpecificaiton 9 ،)
 كمزودين لخدمات أمناء السجالت أو لخدمات البائعين بالتجزئة ألمناء السجليعملون أيًضا 

 
، بدأ قسم االمتثال التعاقدي بإرسال استعالمات إلى مشغلي أمناء السجالت المعنيين توضح أنه 6102فبراير  0في 

 لم يتم حتى اآلن تقديم الشهادات السنوية، أو أنه قد تم تقديم شهادات سنوية ناقصة.
 

https://whois.icann.org/en/file/whois-ars-phase-2-cycle-1-report-webinar-presentation
https://whois.icann.org/en/file/whois-ars-phase-2-cycle-1-report-webinar-presentation
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 6102استعالًما بشأن شهادة االمتثال السنوية إلى مشغلي السجالت في فبراير  311إرسال  تم: 
o 12 استعالًما بشأن الشهادة السنوية لالمتثال لمدونة قواعد سلوك مشغل السجل 
o 61 استعالًما بشأن الشهادة السنوية لالمتثال الستثناء مدونة قواعد السلوك 
o 616 نوية لالمتثال لوثيقة البند استعالًما بشأن الشهادة السSpecificaiton 13 

  6102مارس  30من هذه االستعالمات وتم إغالقها بحلول  313تم حل: 
 

 لمشغل السجل WHOISرصد تنسيق نظام 
 WHOIS، أصبح كل من سياسة المعلومات اإلضافية لنظام 6102يناير  30في 

)en-02-07-2014-awip-https://www.icann.org/resources/pages/policy(  والتوضيحات
بخصوص مواصفات خدمة دليل بيانات  6103( لسنة RAAحول اتفاقية السجل واتفاقية اعتماد أمين السجل )

accuracy-whois-https://www.icann.org/resources/pages/raa-( المطبقة )Whoisالتسجيل )
en-16-11-2015 ساريتين. ونتيجة لعمليات التنفيذ هذه، ارتفعت نسبة معالجة الشكاوى المتعلقة بمتطلبات )

 ICANNه خالل هذا الربع. ومع ذلك، فإن معظم مشغلي السجالت اتصلوا عبر شكاوى هذ WHOISتنسيق 
وأصبحوا متوافقين اآلن. وسوف يستمر االمتثال التعاقدي  WHOISوقاموا بتحديث مخرجاتهم الخاصة بنظام 

 لرصد االمتثال في هذا المجال وسوف يؤكد قيام مشغلي السجالت بإكمال عملية التنفيذ.
 

 التوعية بالصين  -( APACمع آسيا والمحيط الهادي )منطقة مجت
 

أكمل االمتثال التعاقدي زيارة التوعية بالصين في شراكة مع فريق قسم النطاقات العالمية. زار الفريق بكين 
وشنغهاي وتشنغدو وقوانغتشو. وقد استهدفت التوعية مكاتب التسجيل وأمناء السجالت في الصين، وحضر ما يقرب 

بشأن عملية االمتثال،  ICANNوقد كانت بمثابة فرصة لألطراف المتعاقدة من أجل التعاون مع  مثالً.م 021من 
واشتملت المواضيع المطروحة على سوء االستخدام، وعدم دقة نظام والردود على المالحظات وبرنامج التدقيق. 

WHOIS وتنسيق ،WHOIS الخالفات حول أسماء النطاقات ، وعمليات نقل الملكية، والسياسة الموّحدة لتسوية
(UDRP وكيفية التواصل مع قسم االمتثال التعاقدي لدى ،)ICANN. 

رة لهذه التوعية وللقدرة على التفاعل بلغتهم المحلية.   تم إجراء الجلسات باللغة الصينية. كانت مكاتب التسجيل والسجالت مقدِّ

 تحديث برنامج التدقيق

 اعتماد أمناء السجلتحديث برنامج تدقيق اتفاقية 
 

، في مرحلة المعالجة 6105سبتمبر  04، والتي أطلقت في 6103لسنة  RAAيشار إلى أن جولة تدقيق اتفاقية 
مستند بأحد عشر لغة وردت من  0011، قام فريق التدقيق بمراجعة أكثر من 6102مارس  30اآلن. واعتباًرا من 

من  %12. أكمل حوالي 6102لى األطراف المتعاقدة في فبراير دولة. وتم إصدار تقارير التدقيق األولية إ 63
أمناء السجالت عملية المعالجة وتلقوا تقارير التدقيق النهائي. ولمعالجة القضايا المحددة، اضطر بعض أمناء 

 السجالت إلى تنفيذ ضوابط وعمليات جديدة. وسيحدد التدقيق الذي سُيجرى الحًقا فعالية المعالجة. 
قليل من أمناء السجالت الذين ال يزالون يعملون مع فريق االمتثال التعاقدي بشأن اإلجراءات الالزمة هناك عدد 

 لمعالجة القضايا التي تم تحديدها أثناء عملية التدقيق. 
 

 تحديث برنامج تدقيق اتفاقية السجل
 

مرحلة التدقيق اآلن. وقد تم اختيار ، في 6102يناير  60يشار إلى أن جولة تدقيق اتفاقية السجل، التي أطلقت في 
عشرة من مشغلي السجالت لجولة التدقيق هذه؛ حيث يتعاون الجميع من خالل توفير المعلومات المطلوبة. واستناًدا 
إلى البيانات التي وردت حتى اآلن، فإن معظم مكاتب التسجيل التي تخضع لعملية تدقيق خالل هذه الجولة هي في 

ال، إلى جانب قضايا عامة طفيفة فقط محددة للمعالجة. ومن المقرر مبدئًيا إصدار تقارير تدقيق الغالب تخضع لالمتث
 .6102أولية في أبريل 

https://www.icann.org/resources/pages/policy-awip-2014-07-02-en
https://www.icann.org/resources/pages/raa-whois-accuracy-2015-11-16-en
https://www.icann.org/resources/pages/raa-whois-accuracy-2015-11-16-en
https://www.icann.org/resources/pages/raa-whois-accuracy-2015-11-16-en
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 جهود تدقيق مستودع البيانات
  

بيانات ودائع ضمان البيانات الخاصة بأمناء السجالت وتعمل  ICANNكجزء من إجراءات التدقيق الجارية، ترصد 
( لضمان أن تتم التعهدات المطلوبة على أساس مستمر بتنسيق متوافق مع DEASنات )مع وكالء ضمان البيا

RAA قدمت 6102. منذ يناير ،ICANN  أمين سجل. وقد  51عمليات تدقيق لودائع ضمان البيانات لحوالي
د ه الفترة. وعنأُطلقت عمليات التدقيق هذه من قبل أمين السجل الذي تلقى إشعاًرا ثالًثا أو إشعار مخالفة خالل هذ

ويعمل مع أمين السجل إلصالح الخطأ. إذا  ICANNبإشعار  DEAوجود نقص أو خطأ في التعهدات، يقوم مزود 
، بشأن إيداعات ضمان البيانات، تتابع DEAظل هناك أي مشكلة، بعد تلقي أمين السجل ثالثة إشعارات من 

ICANN .مع أمين السجل عن طريق عملية االمتثال القياسية 

 ملخص اإلنفاذ والتعامل مع الشكاوى
 

توضح القوائم التالية حجم الشكاوى مع تقدم الشكاوى خالل العمليات الرسمية وغير الرسمية اإلجمالية لالمتثال 
 التعاقدي.

 

 
 
 
 

 
 

 عدد البطاقات المقدمة في الربع الحالي الحجم خالل ربع السنة الحالي = 

  عدد البطاقات المغلقة قبل إرسال االستعالم/اإلشعار األول في ربع السنة الحالي األول المرسلحجم المغلق قبل االستعالم/اإلشعار = 

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

 لبطاقات التي أُرسل فيها االستعالمات/اإلشعارات الثانية في الربع الحالي= عدد ا حجم االستعالمات/اإلشعارات الثانية المرسلة  

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

 عدد إشعارات اإلنفاذ المرسلة في الربع الحالي حجم اإلنفاذ = 

  عدد البطاقات المقفلة في الربع الحالي المقفلةحجم = 
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 نشاط اإلنفاذ لشهر مارس
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7-Mar-16   
MOBILE.CO 

DOMAINS CORP. 
 التعليق

اعتباًرا من  سار  
 6102مارس  64

يناير  66إلى 
6102 

تصحيح مخالفات اتفاقية 
RAA  في غضون
 RAAيوم )اتفاقية  60
 (5.5.4رقم 

30-Mar-16 20-Apr-16 GKG.NET المخالفة   

تعبئة وتقديم شهادة 
 (RAA 3.15االمتثال )

نشر وصف على الموقع 
اإللكتروني إلجراءات 

وتعقب تقارير  استالم
)اتفاقية اعتماد  اإلساءة

أمين السجل 
 (3.01.3 رقم

نشر عنوان البريد 
اإللكتروني بالصفحة 

 الرئيسية على موقع الويب
لتقارير إساءة االستخدام 

المادة  RAA)اتفاقية 
3.01.0) 

 ICANNعرض شعار 
بشكل صحيح على موقع 

رخصة  الويب )ملحق
 (RAAشعار 

سداد رسوم االعتماد 
المادة  RAA)اتفاقية 

 (3.2 رقم

30-Mar-16 20-Apr-16 
Omnis Network, 

LLC 
 المخالفة

البيانات والمستندات 
قيد المراجعة من 

 ICANNقبل 

تعبئة وتقديم شهادة 
 (RAA 3.15االمتثال )

التحقيق في وتصحيح 
معلومات عدم دقة نظام 

WHOIS اعتماد  )اتفاقية
 (3.0.1أمين السجل 

توثيق والتحقق من 
معلومات اتصال )اتفاقية 

RAA  من 4القسم 
WAPS) 

نشر وصف على الموقع 
اإللكتروني إلجراءات 

وتعقب تقارير  استالم
اإلساءة )اتفاقية اعتماد 

أمين السجل 
 (3.01.3 رقم

نشر اسم الموقع 
اإللكتروني ومركز 

 اتفاقية اعتماد) المسئولين
أمين السجل المادة رقم 

3.00 (RAA 
3.17/RIS 17) 

31-Mar-16 21-Apr-16 Domain Train, Inc. المخالفة   

تعبئة وتقديم شهادة 
 (RAA 3.15االمتثال )

سداد رسوم االعتماد 
المادة  RAA)اتفاقية 

 (3.2 رقم
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31-Mar-16 21-Apr-16 MainReg, Inc. المخالفة   

تعبئة وتقديم شهادة 
 (RAA 3.15االمتثال )

نشر عنوان البريد 
اإللكتروني بالصفحة 

 الرئيسية على موقع الويب
لتقارير إساءة االستخدام 

 RAA)اتفاقية 
 (3.01.0 المادة

نشر وصف على الموقع 
اإللكتروني إلجراءات 

وتعقب تقارير  استالم
اإلساءة )اتفاقية اعتماد 

 أمين السجل
  (3.01.3 رقم

تقديم بيانات اسم النطاق 
في تنسيق الرد المحدد 

 RAA-RDDS )اتفاقية
 (0.4رقم 

نشر اسم الموقع 
اإللكتروني ومركز 

 اتفاقية اعتماد) المسئولين
أمين السجل المادة رقم 

3.00 (RAA 
3.17/RIS 17) 

سداد رسوم االعتماد 
المادة  RAA)اتفاقية 

 (3.2 رقم

 األشهر السابقة أنشطة اإلنفاذ من

11-Feb-16 3-Mar-16 
Visesh Infotecnics 

Ltd. d/b/a 
Signdomains.com 

 المخالفة

البيانات والمستندات 
قيد المراجعة من 

 ؛ICANNقبل 
امتدت فترة 
التصحيح حتى 

؛ 6102مارس  02
البيانات والمستندات 
قيد المراجعة 

؛ ICANN بمعرفة
امتدت فترة 
التصحيح حتى 

؛ 6102مارس  31
البيانات والمستندات 

 قيد المراجعة
؛ ICANNبمعرفة 

امتدت فترة 
التصحيح حتى 

 6102أبريل  00

وفق  UDRPالتوافق مع 
(RAA 8.3) 

تقديم بيانات اسم النطاق 
 في تنسيق الرد المحدد

 RAA-RDDSاتفاقية )
 (0.4رقم 

نشر اسم الموقع 
اإللكتروني ومركز 

 اتفاقية اعتماد) المسئولين
أمين السجل المادة رقم 

3.00 (RAA 
3.17/RIS 17) 

سداد رسوم االعتماد 
المادة  RAA)اتفاقية 

 (3.2 رقم

2-Feb-16 23-Feb-16 
MOBILE.CO 

DOMAINS CORP 
 المخالفة

تم التصعيد إلى 
 التعليق

بيانات تسجيل الضمان 
 (2-3رقم  RAA)اتفاقية 

 Whoisتوفير خدمات 
المادة  RAA)اتفاقية 

 (3.3.0 رقم



 

 6102تحديث االمتثال التعاقدي للفترة من يناير إلى مارس 
 

2 
 

 نشاط اإلنفاذ لشهر مارس

ل تاريخ االستحقاق تاريخ اإلرسال  أساس إخطار الفشل الحالة نوع اإلخطار المسجِّ

سداد رسوم االعتماد 
المادة  RAA)اتفاقية 

 (3.2 رقم

30-Oct-15 20-Nov-15 Hosteur SARL المخالفة 
تم تصحيح 
 المخالفات

إعداد وتوفير سجالت 
اتصاالت )اتفاقية اعتماد 

 المادة RAAأمين السجل 
 (3.4.6/3رقم 

توثيق والتحقق من 
معلومات اتصال )اتفاقية 

RAA/WAPS  المادة
  (4، و6، و0

تقديم بيانات اسم النطاق 
 في تنسيق الرد المحدد

 RAA-RDDSاتفاقية )
 (0.4رقم 

 ICANNعرض شعار 
بشكل صحيح على موقع 

رخصة  الويب )ملحق
 (RAAشعار 

سداد رسوم االعتماد 
المادة  RAA)اتفاقية 

 (3.2 رقم

24-Sep-15 15-Oct-15 
Gesloten Domain 

N.V. 
 المخالفة

تم تصحيح 
 المخالفات

 Whoisتوفير خدمات 
المادة  RAA)اتفاقية 

 (3.3.0 رقم

نشر اسم الموقع 
اإللكتروني ومركز 

 اتفاقية اعتماد) المسئولين
أمين السجل المادة رقم 

3.00 (RAA 
3.17/RIS 17) 

نشر عنوان البريد 
اإللكتروني على موقع 

لتقارير إساءة  الويب
 RAAاالستخدام )اتفاقية 

 (3.01.0المادة 

نشر وصف على الموقع 
اإللكتروني إلجراءات 

وتعقب تقارير  استالم
)اتفاقية اعتماد  اإلساءة

أمين السجل 
 (3.01.3 رقم
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9-Nov-15 30-Nov-15 
35 Technology 

Co., Ltd.  
 المخالفة

تم تصحيح 
 المخالفات

إعداد وتوفير سجالت 
اتصاالت )اتفاقية اعتماد 

 المادة RAAأمين السجل 
 (3.4.6/3رقم 

توثيق والتحقق من 
معلومات اتصال )اتفاقية 

RAA/WAPS  المادة
  (4، و6، و0

نشر اسم الموقع 
اإللكتروني ومركز 

 اتفاقية اعتماد) المسئولين
أمين السجل المادة رقم 

ومواصفات مسجل  3.00
 المعلومات(

رسوم تجديد العرض/ 
التعويض )سياسة استرداد 

منتهي الصالحية  تسجيل
ERRP  4.0رقم) 

 ICANNعرض شعار 
بشكل صحيح على موقع 

رخصة  الويب )ملحق
 (RAAشعار 

سداد رسوم االعتماد 
المادة  RAA)اتفاقية 

 (3.2 رقم

 
 
 

للحصول على أحدث المعلومات، انظر التقارير الموجودة على: 
performance-reporting-https://www.icann.org/resources/compliance. 

 

https://www.icann.org/resources/compliance-reporting-performance

