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باجتماع منتدى مجتمع  58رقم  ICANNفي اجتماع  2017شارك فريق إدارة االمتثال التعاقدي في مارس 
ICANN  في كوبنهاغن بالدانمرك. وتتوفر الجلسات والعروض التقديمية على

https://www.icann.org/resources/compliance/outreach كانت أهم استفادة لفريق العمل هي .
 الحصول على بيانات تفصيلية أكثر باإلضافة إلى الشفافية حول عملية وجهود االمتثال.  طلب المجتمع

 
 -                                                            في دورة الجديد نائب ا أول لرئيس إدارة االمتثال وضمانات العمالء-وخالل ربع السنة الحالي، كانت جايمي هيدلوند 

مناقشات دار األطراف غير المتعاقدة بين الجلسات لسنة  يشارك بنشاط مع المجتمع. وفي فبراير، شارك في
في كوبنهاغن،  58رقم  ICANNفي ريكيافيك بأيسلندا. وفي مارس، حضر منتدى المجتمع في اجتماع  2017

رات هاتفية رسمية وغير رسمية مع أعضاء المجتمع. حيث تحدث في العديد من الجلسات باإلضافة إلى عقد مؤتم
                                                                                                 وكان األكثر شيوع ا على اإلطالق الطلبات المتكررة المقدمة من أجل الحصول على مزيد من الشفافية في تناول 

 الشكاوى وحلها. اقرأ عن ذلك في مدونته حول تحسين االمتثال التعاقدي:

compliance-contractual-https://www.icann.org/news/blog/improving. 
 

 مبادرات وتحسينات إدارة االمتثال التعاقدي
 

بتحديث األسئلة المتداولة حول التدقيق على  ICANNخالل ربع السنة الحالي، قامت 
en-31-10-2012-https://www.icann.org/resources/pages/faqs  لكي تضم معايير االختيار ألي

مراحل عملية التدقيق وإطارها الزمني:  ICANNعملية تدقيق. باإلضافة إلى ذلك، نشرت 
en-25-02-2012-https://www.icann.org/resources/pages/audits. 

 
 تحديث النظام

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

 يوم ا لشكاوى عدم دقة  45غالق التلقائي المتكرر لمدة إزالة فحص اإل                     WHOIS 

تعرض هذه المستجدات لألغراض المعلوماتية فقط. الرجاء عدم االعتماد على المعلومات الواردة في هذا التحديث في بناء  
 أية استنتاجات أو اتخاذ أية قرارات تخص األعمال.

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

 مؤسسة اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصة
 تحديث االمتثال التعاقدي

 

 2017مارس  -يناير 

https://www.icann.org/resources/compliance/outreach
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=63144494
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=63144494
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=63144494
https://www.icann.org/news/blog/improving-contractual-compliance
https://www.icann.org/resources/pages/faqs-2012-10-31-en
https://www.icann.org/resources/pages/audits-2012-02-25-en
http://www.icann.org/en/resources/compliance
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  إجراء تحديث على أكواد اإلغالق من أجل تحسين الوضوح، وإزالة األكواد غير المستخدمة وإضافة أكواد
 جديدة

  إجراء تحديثات على إشعارات اإلغالق لألطراف المتعاقدة من أجل تحسين االتصاالت وضمان توافق
 ت حل المشكالت مع الموضوع            معر فات طلبا

 إجراء تحديثات على قوالب مقدمي التقارير من أجل تحسين االتصاالت  

 إجراء تحديثات على قوالب النقل فيما يخص تغيير المسجلين 

 إجراء تحسينات أخرى على القوالب من أجل الوضوح وتقليل الجهود اليدوية لفريق العمل 
 
 

 ICANNالمشاركة في عملية وضع سياسة 

مشاركته في مجموعات العمل المعنية بعمليات وضع السياسات  ICANNواصل فريق االمتثال التعاقدي في  

((PDP  :ومراجعاتها خالل ربع السنة الحالي. وارتكزت غالبية الجهود على  

 Whois  الكثيفة  

 تنفيذ اعتماد خدمات الخصوصية/البروكسي 

 لكمراجعة المنافسة وثقة المستهلك وخيار المسته 
 

 تحديث أمين السجل

 سياسة نقل الملكية 
الجديدة، الساري  سياسة نقل الملكيةكان هذا هو ربع السنة األول الكامل لمعالجة شكاوى النقل والتحويل بموجب 

 2017. وعلى الرغم من أن حجم شكاوى نقل الملكية لشهر يناير حتى شهر مارس 2016ديسمبر  1العمل بها في 
على تحديث  ICANN، إال أن مستوى تعقيد الشكاوى قد زاد. وتعمل 2016قد انخفض مقارنة بنفس الفترة في 

ي بالمتطلبات                                                                                        القوالب والنماذج كلما تمت مصادفة مواقف جديدة، وأيض ا من أجل إطالع مقدم التقرير أو المشتك
المنصوص عليها في سياسة نقل الملكية. يمكن الحصول على المزيد من المعلومات حول سياسة نقل الملكية على 

en-https://www.icann.org/resources/pages/registrars/transfers. 
 

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

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

  يوم ا، فال يمكن إزالته. 60عدم إلمام مقدمي التقارير وأمناء السجالت بأنه بمجرد تطبيق قفل لمدة                       

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

 .عدم إلمام مقدمي التقارير بأن الوكيل المحدد قد يعتمد تغيير ا للمسجل دون إخطار المسجل                                                                                     
 

فريق االمتثال التعاقدي بتأجيل إنفاذ أي تغيير للمسجل فيما  ICANNلس إدارة ، أخطر مج2016ديسمبر  21وفي 
إلى  ICANNالمسألة(. تشير  ICANNيخص تمكين أو تعطيل خدمات الخصوصية أو البروكسي )في حين تراجع 

أو                                            يوم ا من أجل تمكين أو تعطيل خدمات الخصوصية 60                                              أنه بعض أمناء السجالت تنفذون بالفعل ق فال  لمدة 
 البروكسي. 

 
، تم إرسال جميع الشكاوى ذات الصلة بتغيير المسجل إلى أمناء السجالت في صورة 2016ومنذ ديسمبر 

في إرسال اإلشعارات إلى أمناء السجالت عندما تكون  ICANN، سوف تبدأ 2017مايو  1استعالمات. وبداية من 
هناك نواحي محددة في عدم االمتثال، بما في ذلك عدم الرد على االستعالمات. للحصول على مزيد من المعلومات 

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

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


 2017تحديث االمتثال التعاقدي للفترة من يناير إلى مارس 
 

 

 اعتماد المدير التنفيذي 
إكمال تقييم ذاتي  ICANNعلى أمناء السجالت المعتمدين من  2013تشترط اتفاقية اعتماد أمناء السجالت لسنة 

وخالل العام الحالي، تابع فريق االمتثال  يناير. 20بشهادة امتثال بحلول  ICANNيد سنوي باإلضافة إلى تزو
أمناء سجالت تابعين ممن لم يقدموا شهادات بحلول الموعد النهائي و/أو  9أمين سجل فردي باإلضافة إلى  62

 حسب التنسيق والمحتوى المطلوبين. 
هذا العائد أعلى، مع األخذ في االعتبار عدد أمناء السجالت ومقارنة برقم العام الماضي، كانت معدالت العائد ل

(. كما 2015في نهاية  1974في مقابل  2914)أي  2013المرتفع في اتفاقية اعتماد أمناء السجالت لسنة 
هذا العام، وهو ما أدى إلى تحسين الكفاءة وربما أدى  DocuSignنظام التوقيع اإللكتروني  ICANNأضافت 

 دة مستوى االستجابة.كذلك إلى زيا
 
 

 أنشطة التوعية بخصوص االمتثال
( نشاط توعية مع أمناء APAC، أجرى فريق االمتثال التعاقدي لمنظمة آسيا والمحيط الهادئ )2017في يناير 

وحضر أربعة في سنغافورة.  ICANNالفرعي لـ  APAC( في مكتب SEAسجالت منطقة جنوب شرق آسيا )
سياسة نقل الملكية الجديدة في  وارتكزت ورشة العمل المباشرة حولأمناء سجالت إقليميون فعالية التوعية. 

ICANN  باإلضافة إلى مشكالت االمتثال الشائعة التي يواجهها أمناء السجالت من منطقة جنوب شرق آسيا. وقد
  .ICANNمناء السجالت حول سياسات ساعدت في هذه الورشة في الرد على العديد من أسئلة أ

 
 

 عبر اإلنترنت  WHOISنظام اإلبالغ عن دقة 
، (ARS)نظام  WHOISخالل ربع السنة الحالي، أكمل فريق االمتثال التعاقدي معالجة شكاوى نظام تقارير دقة 

، 2، المرحلة WHOIS. يمكن العثور على المزيد من المعلومات حول نظام تقارير دقة 3، الدورة 2المرحلة 
report-3-cycle-2-phase-ars-https://whois.icann.org/en/file/whois-على  3الدورة 

accuracy-operability-and-syntaxت المجتمع، سوف تنشر                   . ورد ا على تعقيباICANN  مقاييس إضافية
. وسوف يتم نشر WHOISالمستخرجة من نظام تقارير دقة  WHOISفيما يخص معالجة شكاوى عدم دقة نظام 

 . https://whois.icann.org/en/whoisarsعلى  2017المعلومات في مايو 
 

 2                                                 المستحدثة بناء  على البيانات المستقاة من المرحلة  WHOISالجداول التالية شكاوى عدم دقة نظام  وتلخص
                                           (. علم ا بأن بطاقات الشكاوى قد تمر بالعديد 2017أكتوبر  1             )اعتبار ا من  WHOISمن نظام تقارير دقة  3الدورة 

م فإن األرقام التالية سوف تصل ألي من عدد من خطوات العملية، أو قد تتلقى العديد من أكواد اإلغالق، ومن ث
 بطاقات الشكاوى المستخرجة. 

 
 

 WHOIS ARSمن  3الدورة  2مقاييس المرحلة 

  4,552 إجمالي الطلبات التي تسلمتها إدارة االمتثال التعاقدي

  2,662 الطلبات المغلقة قبل اإلشعار األول

  1,892 الطلبات التي اجتازت اإلشعار األول

 250 الطلبات التي اجتازت اإلشعار الثاني

 16 الطلبات في اإلشعار الثالث

  5 الطلبات التي ال تزال عملية الشكاوى

 4,547 إجمالي الطلبات المغلقة

 
 
 
 
 
 

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
https://whois.icann.org/en/file/whois-ars-phase-2-cycle-3-report-syntax-and-operability-accuracy
https://whois.icann.org/en/whoisars
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 WHOIS ARSمن  3الدورة  2رموز حل المرحلة 

 1,616  في العينة  WHOISفي إنشاء الطلبات مختلفة عن بيانات  WHOISبيانات 

  1,442 تم تعليق النطاق أو إلغاؤه

  406 أو تحديثها WHOISتم تغيير بيانات 

 382 المعال 2013تم تحديد مشكلة تنسيق في نطاق 

  207 النطاق غير مسجل عند معالجة الطلب

 173 خدمة الخصوصية/ البروكسي المعروفة

 WHOIS 135أمين السجل صحح تنسيق 

 72 في العينة WHOISأمين السجل تحقق من صحة بيانات 

 
 تحديث السجل

 معالجة مشكالت االمتثال ذات الصلة بمشغلي السجالت
خالل ربع السنة الحالي، ارتبط الحجم األكبر من الشكاوى حول مشغلي السجالت بإكمال شهادات االمتثال السنة، 

( والتقارير CZDSالمنطقة في خدمة بيانات المنطقة المركزية )والطلبات المقدمة من أجل الوصول إلى ملف 
 الشهرية.

 
يناير، يتعين على مشغلي السجالت المستوفين لبعض الشروط إجراء مراجعة داخلية  20وبصفة سنوية، وبحلول 

تخصيص للعام السابق. ويشمل ذلك أمناء السجالت الحاصلين على  ICANNباإلضافة إلى تقديم شهادة امتثال إلى 
، ومشغلي السجالت من الحاصلين على إعفاء معتمد من مدونة 13. حسب المواصفة brandمعتمد في نطاق 

السلوك، باإلضافة إلى مشغلي السجالت من أصحاب السجالت من أصحاب األطراف ذات العالقة بالسجل والتي 
 ICANNالسنة الحالي، قامت  الموزع. وخالل ربع-                                               تعمل أيض ا كموفر ألمين السجل أو خدمات أمين السجل

( من أجل التحقق من االمتثال لهذا االلتزام وأرسلت ما gTLDنطاق مستوى أعلى ) 750بمراجعة ما يقرب من 
 استعالم امتثال فيما يخص الشهادات المفقودة وضمان استيفاء محتوى الشهادات للمتطلبات المعمول بها.  90يقر من 

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

حسب مقتضيات اتفاقية السجل. يوصى مشغلو السجالت  CZDSملف المنطقة في خدمة بيانات المنطقة المركزية 
وط ربأن فرض متطلبات من أجل الوصول إلى ملفات المنطقة تتجاوز المتطلبات المنصوص عليها في أحكام وش

اتفاقية السجل والخدمة المركزية للوصول الى بيانات منطقة الجذر أمر ال يعد بمثابة امثال. باإلضافة إلى ذلك، 
تقارير المعامالت واألنشطة الشهرية المطلوبة لكل نطاق مستوى  ICANNيوصى مشغلو السجالت بأن يقدموا إلى 

                                        يوم ا اعتبار ا من نهاية كل شهر تقويمي.  20ضون في غ -وضمان أن محتويات التقرير دقيقة  -( TLDأعلى )
 

جديد بما يتفق مع إجراءات  gTLDإشعار إنفاذ إلى مشغل سجل  ICANNوخالل ربع السنة الحالي، أصدرت 
عبارة عن آلية لفض المنازعات  PICDRP(. وإجراءات PICDRPتسوية نزاعات التزامات المصلحة العامة )

في اتفاقية السجل. وقد تم إصدار إشعار اإلنفاذ  11ال مشغلي السجالت بالمواصلة لألطراف التي تدعي عدم امتث
للجنة  ICANN. وكان هذا أول طلب من PICDRPبعد إثبات عدم االمتثال من جانب الهيئة الدائمة إلجراءات 

لتي أصدرتها بموجب اإلجراء. وقد تم نشر كافة إشعارات إنفاذ االمتثال التعاقدي ا PICDRPدائمة إلجراءات 
ICANN  علىhttps://www.icann.org/compliance/notices. 

 
 الجديدة األساسية gTLDالتصويت على تعديل شامل على اتفاقية سجل نطاقات 

يخطط فريق االمتثال التعاقدي لمحاذاة عملياته مع التحديثات التي تتم على اتفاقية السجل التي تأتي نتيجة تعديل 
عالمي معتمد. والفترة المخصصة لمشغلي السجالت المنطبقين من أجل التصويت على التعديل العالمي المقترح على 

بالتوقيت  23:59في تمام الساعة  2017أبريل  10 الجديدة األساسية تنتهي في gTLDاتفاقية سجل نطاقات 
(. يمكن العثور على التفاصيل على هذا الرابط UTCالعالمي المنسق )

-gtld-new-base-amendment-ces/pages/globalhttps://www.icann.org/resour
en-23-01-2017-agreement-registry. 

https://www.icann.org/compliance/notices
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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 تحديث برنامج التدقيق

جولتين من عمليات التدقيق  ICANNإن برنامج تدقيق االمتثال التعاقدي مستمر. ومن الناحية النموذجية، تجري 
قد دخلت  ICANN، تكون 2017                        واعتبار ا من نهاية مارس كل عام ألمناء السجالت واثنتان من أجل السجالت. 

في المرحلة النهائية من الجولة التالية من عمليات تدقيق أمناء السجالت وقد بدأت في الجولة الثانية من عمليات 
 تدقيق السجالت. وفيما يلي تحديث لكل نوع من عمليات التدقيق.

 
 تدقيق اتفاقية اعتماد أمناء السجالت )

 
. ومنذ ذلك الحين، يعمل أمناء 2017أصدر فريق التدقيق تقرير التدقيق األولي لكل من الخاضعين للتدقيق في يناير 

 ار تقرير نهائي لنهاية أبريل.السجالت على تصحيح أوجه القصور المكتشفة خالل المراجعة. ومن المقرر إصد
 

 تدقيق اتفاقية اعتماد السجالت )
 

خاضع للتدقيق باإلضافة إلى  21وخالل الربع الحالي، أرسل فريق التدقيق طلبات للحصول على المعلومات إلى 
مع مراعاة الضمانات  TLD                                                               لبيانات لكل منهم. علم ا بأن التدقيق في هذه الجولة شامل لنطاقات وكالء مستودع ا

)حماية المستهلكين والسالسل الحساسة واألسواق المنظمة(. وامتثل  gTLDمن نطاقات  1المنطبقة على الفئة 
ات. قيق مراجعة للردود والمستندالخاضعون للتدقيق وردوا على طلبات التدقيق. وفي هذه المرحلة، يجري فريق التد

لغة وردت  3مستند بعدد  950، انتهي فريق التدقيق من مراجعة أكثر من 2017                            واعتبار ا من نهاية شهر مارس 
 دول.  9من 

 
 تحديث تدقيق مستودع البيانات

 
، أجرى وكالء مستودعات البيانات مراجعات ICANNكجزء من إجراءات التدقيق المستمرة وبموجب طلب من 

على أمناء السجالت الذين حصلوا على  ICANN                                                    أكثر عمق ا لمحتوى ملف مستودع أمناء السجالت. وقد ركزت 
 إشعار ثالث أو إشعار بالمخالفة خالل هذه الفترة.

 
عات البيانات من أجل إقرار أسلوب من أجل مراجعات مستودع البيانات مع موفري مستود ICANNوتعمل 

 .ICANNاآلخرين المعتمدين من 
  



 2017تحديث االمتثال التعاقدي للفترة من يناير إلى مارس 
 

 

 تناول الشكاوى وملخص اإلنفاذ
 

م ويوضح المخطط التالي حجم الشكاوى مع تقدم الشكاوى خالل العمليات الرسمية وغير الرسمية اإلجمالية التي تق
 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 أ رسل فيها االستعالمات/اإلشعارات األولى في الربع الحالي حجم االستعالمات/اإلشعارات األولى المرسلة =                                                                       

 عدد الطلبات التي أ رسل فيها االستعالمات/اإلشعارات الثانية في الربع الحالي حجم االستعالمات/اإلشعارات الثانية المرسلة =                                                                          

 أ رسل فيها االستعالمات/اإلشعارات الثالثة في الربع الحالي= عدد الطلبات التي  حجم االستعالمات/اإلشعارات الثالثة المرسلة                                                      

 عدد إشعارات اإلنفاذ المرسلة في الربع الحالي حجم اإلنفاذ = 

 عدد الطلبات المغلقة في الربع الحالي حجم المغلق خالل ربع السنة الحالي = 

 



 2017تحديث االمتثال التعاقدي للفترة من يناير إلى مارس 
 

 

. ويشير حجم الشكاوى المغلقة قبل االستعالم / 2017                                                                توفر المخططات التالية ملخص ا بالشكاوى الواردة من يناير إلى مارس 
اإلشعار األول إلى الشكاوى التي لم ترسل إلى أمين السجل أو مشغل السجل. وأحد أسباب إغالق أي شكوى قبل االستعالم / 

صالحة، أو وجود شكوى مكررة مفتوحة بالفعل، أو عدم توفير الدليل المطلوب أو اإلشعار األول قد تكون: الشكوى غير 
                                                                                             المعلومات اإلضافية من خالل مقدم الشكوى، أو تغير البيانات، إلخ. تعر ف على المزيد على هذا الرابط 

https://features.icann.org/compliance/dashboard/archives#definition. 
 

 

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 

كما يمكن العثور على قائمة اإلنفاذ من جانب أمناء السجالت ومن جانب السجالت على اإلنفاذ. 
notices-https://features.icann.org/compliance/enforcement . 

 
 
 

  
 نشاط اإلنفاذ لشهر مارس

  

تاريخ  اإلرسالتاريخ 
 الطرف المتعاقد االستحقاق

الوثيقة 
التعريفية لـ 

IANA 
 أسس مذكرة اإلخفاق الحالة نوع المذكرة

مارس  10
2017 

مارس  31
2017 

#1 Internet Services 
International, Inc. 

dba 1ISI 
تعبئة وتقديم شهادة االمتثال )اتفاقية اعتماد أمناء    مخالفة 1334

 (.3.15السجالت المادة 

مارس  13
2017 

مارس  3
2017 

Tecnologia, 
Desarrollo Y 

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

   مخالفة 1582
تأمين وتوفير المعلومات المطلوبة بموجب 

 3.17مواصفة معلومات أمين السجل )المادة 
 أمناء السجالت(.اتفاقية اعتماد 

مارس  13
2017 

مارس  3
2017 

Domain Jamboree, 
LLC 894 مخالفة 

البيانات والمستندات قيد 
 ICANNالمراجعة من قبل 

تعبئة وتقديم شهادة االمتثال )اتفاقية اعتماد أمناء 
 (.3.15السجالت المادة 

مارس  16
2017 

أبريل  15
2017 

Top Level Spectrum, 
Inc. البيانات والمستندات قيد  مخالفة اتصال

 ICANNالمراجعة من قبل 

 TLDتشغيل تعقيبات نطاق المستوى األعلى 
بطريقة شفافية متسقة مع المبادئ العامة لالنفتاح 

وعدم التمييز من خالل إنشاء ونشر سياسات 
                                         تسجيل واضحة وااللتزام بها، وفق ا لمقتضيات 

 السجل.من اتفاقية  11.ج في المواصفة 3المادة 

مارس  30
2017 

أبريل  20
2017 Alice's Registry, Inc. 275 مخالفة   

بنقل اسم  RNHالسماح لحامل االسم المسجل 
( أو تقديم سبب 1رقم  IRTPالنطاق )سياسة 

 (.3رقم  IRTPحقيقي وراء الرفض )سياسة 
 (.5رقم  IRTP)سياسة  AuthInfoتوفير رمز 

تأمين وتوفير سجالت االتصاالت )المادة رقم 
 في اتفاقية اعتماد أمناء السجالت(. 3.4.2/3

 
 

https://features.icann.org/compliance/enforcement-notices
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 أنشطة اإلنفاذ من األشهر السابقة
 

 تاريخ اإلرسال
تاريخ 

 الطرف المتعاقد االستحقاق
الوثيقة 

التعريفية لـ 
IANA 

 أسس مذكرة اإلخفاق الحالة نوع المذكرة

-ديسمبر-31 16-ديسمبر-1
16 

GreenTech 
Consultancy 

Company W.L.L. 
(mobily وxn--

mgbb9fbpob) 

  
Mobily 

 
 مخالفة

تم تمديد فترة التصحيح حتى 
؛ قيد مراجعة 2017فبراير  20

ICANN 

من اتفاقية  6سداد الرسوم المتأخرة )المادة 
 السجل(.

 تعليق Aim High!, Inc. 644  2017يناير  6
 2017يناير  23سارية في 

أبريل  23وسوف تنتهي في 
2017 

                                           عدم إنهاء عمل المسئول الذي ح كم بأنه ارتكب 
                                        احتياال  أو مخالفة لواجب االئتمان )المادة 

 اتفاقية اعتماد أمناء السجالت(. 5.5.3

فبراير  13
2017 

مارس  6
2017 

Webair Internet 
Development, Inc. 

 تم تصحيح المخالفات مخالفة 1326

اتخاذ خطوات معقولة للتحري عن حاالت عدم 
المزعومة )اتفاقية اعتماد أمناء  WHOISدقة 

 (.3.7.8السجالت المادة رقم 
تأمين وتوفير سجالت االتصاالت )المادة رقم 

 في اتفاقية اعتماد أمناء السجالت(. 3.4.2/3
 WHOISتوثيق والتحقق من معلومات اتصال 

المادة  WAPS-)اتفاقية اعتماد أمناء السجالت
 (. 4و 2و 1

-نوفمبر-18
16 

 Registration 16-ديسمبر-9
Technologies, Inc . 

 تم تصحيح المخالفات مخالفة 321

 ICANNتقديم المستندات والمعلومات إلى 
 (.3.15)اتفاقية اعتماد أمناء السجالت المادة 

تأمين وتوفير سجالت االتصاالت )المادة رقم 
 في اتفاقية اعتماد أمناء السجالت(. 3.4.2/3

في اتفاقية  3.9سداد رسوم االعتماد )المادة 
 اعتماد أمناء السجالت(.

-نوفمبر-21
16 

-ديسمبر-12
16 Web Business, LLC 966 اإلنهاء الطوعي مخالفة 

في اتفاقية  3.9سداد رسوم االعتماد )المادة 
 اعتماد أمناء السجالت(.

حفظ بيانات التسجيل )اتفاقية اعتماد أمناء 
 (.3.6السجالت المادة 

تقديم بيانات اسم النطاق في تنسيق الرد المحدد 
 (.1.4المادة رقم  RAA-RDDS)اتفاقية 

رسوم تجديد العرض/ التعويض )سياسة 
 ERRPاسترداد تسجيل منتهي الصالحية 

 (.4.1المادة رقم 
نشر اسم الموقع اإللكتروني ومركز المسئولين 

 3.17)اتفاقية اعتماد أمناء السجالت المادة 
 (.17ومواصفات مسجل المعلومات 

نشر عنوان البريد اإللكتروني على موقع الويب 
لتقارير إساءة االستخدام )اتفاقية اعتماد أمناء 

 (.3.18.1السجالت المادة 
تأمين وتوفير السجالت ذات الصلة بتقارير 

اإلساءة )اتفاقية اعتماد أمناء السجالت المادة 
3.18.3.) 

حظر االستخدام بموجب ترخيص من الباطن 
على أي جهة أخرى )مواصفة  ICANNلشعار 

ترخيص الشعار في اتفاقية اعتماد أمناء 
 السجالت(.

 Nanjing Imperiosus  2017يناير  4
Technology Co. Ltd. 953 إنهاء   

تصحيح مخالفات اتفاقية اعتماد أمناء السجالت 
في اتفاقية  5.5.4يوم )المادة  21في غضون 

 اعتماد أمناء السجالت(. 

يناير  12
2017 

 Oi Internet S/A 1380 إنهاء   
تصحيح مخالفات اتفاقية اعتماد أمناء السجالت 

في اتفاقية  5.5.4يوم )المادة  21في غضون 
 اعتماد أمناء السجالت(. 

 
 
 
 
 
 

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