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 تحديث عام

 ICANN 57اجتماع  –االجتماع العمومي السنوي في حيدرأباد 

 

في حيدرأباد. ويجري فريق إدارة االمتثال ICANN تجري اآلن االستعدادات لعقد الجمعية العمومية السنوية لـ  
 التعاقدي الجلسات التالية: 

 

  يجب أن تكون لهذه الجلسة اهتمام خاص لدى ممثلي األطراف  –تحديثات برنامج االمتثال التعاقدي
وأعضاء  At-Largeالمتعاقدة وأعضاء دائرة الملكية الفكرية ودائرة األعمال وأعضاء عموم المجتمع 

 مل المختلفة مع االهتمام بأعمال وبيانات االمتثال.مجموعات الع

  توفر هاتان  –جلسة تواصل أمناء سجالت االمتثال التعاقدي وجلسة تواصل سجالت االمتثال التعاقدي

الجلستان ألمناء السجالت ومشغلي السجالت الفرصة للعمل مع فريق االمتثال التعاقدي، ومشاركة الممارسة 
 مشكالت االمتثال الشائعة.الجيدة وتناول غالبية 

 

كما سيعقد فريق االمتثال التعاقدي اجتماعات مباشرة مع مختلف األطراف المتعاقدة من أجل تناول أسئلتهم الخاصة 
وتوضيح المشكالت القائمة. كما تواصل الفريق أيًضا مع موفري ضمانات البيانات من أجل دعوتهم لجلسات 

ل ترتيب متطلبات ضمانات البيانات والجهود من أجل ضمان االمتثال. لطلب باإلضافة إلى اقتراح اجتماع من أج
على أن يكون  ،compliance@icann.orgموعد مع فريق االمتثال التعاقدي، برجاء إرسال بريد إلكتروني إلى 

 .ICANN57سطر العنوان 

 
 

 التحسينات المستمرة –تقارير األداء 

 
يقوم فريق االمتثال التعاقدي بتنفيذ العديد من التحسينات على تقارير األداء المنشورة في: 

https://features.icann.org/compliance . 
 

 وتتألف التحسينات من: 
 

  تفسير لوحة القيادة تعريفات وتفسيرات إضافية في

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

  تقارير إضافية وتفصيل بيانات نوع شكوى عدم دقة بياناتWHOIS –  الشكاوى من اإلبالغ عن حجم

                                                 
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.

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

 هيئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة
 تحديث االمتثال التعاقدي

 
 2016سبتمبر  –يوليو 
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 WHOISونظام تقارير دقة  WHOISخالل طلبات األفراد والطلبات الجماعية ومراجعة جودة 

  توفير روابط إلى بيانات مؤشرات االمتثال المنشورة على موقعICANN.org 

 
 ICANNالمشاركة في عملية وضع سياسة 

التالية  PDPمشاركته في مجموعات عملية وضع السياسات ) ICANNواصل فريق االمتثال التعاقدي في  
ورد  PDPكما قدم الفريق معلومات فيما يخص الشكاوى ذات الصلة بعمليات  والمراجعات خالل ربع السنة الحالي.

  على األسئلة وشارك في المناقشات ذات الصلة بتنفيذ السياسات:
 

 ت مراجعة جميع آليات حماية الحقوق في كافة نطاقاgTLD 

 الترجمة والترجمة الصوتية لمعلومات جهات االتصال 

 Whois الكثيفة 

 مشكالت اعتماد خدمات الخصوصية والبروكسي 

  حماية معرفات المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في كافة نطاقاتgTLD 

 مراجعة المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك 
 

 تحديث أمين السجل

 التحسينات المستمرة  –المالحظة الثالثة 

لتحسين المعدل اإلجمالي المتثال أمناء السجالت، وفي الوقت ذاته تحسين معدل الحل ألي مقدم تقرير، أطلقت 
ICANN  عملية تواصل وتوعية ركزت على أمناء السجالت بإشعارات ثالثة مكررة. ويشير مصطلح اإلشعار الثالث

ال التعاقدي التي تسبق إشعار المخالفة مباشرة. والمعدل اإلجمالي لالمتثال التعاقدي هو إلى خطوة عملية االمتث
  اإلجراء الخاص بأمناء السجالت أصحاب اإلشعارات الثالثة و/أو إشعار اإلنفاذ.

 
كاتب وقد حدد فريق االمتثال التعاقدي ثمانية أمناء سجالت من مختلف الدول، وقد تم بذل هذا الجهد عبر ثالثة م

: إسطنبول وسنغافورة ولوس أنجلوس. وقد راجع الفريق المشكالت في اإلشعارات الثالثة، ICANNفرعية لـ 

واتصل بأمين السجل من أجل طلب اجتماع وقدم موضوعات النقاش مقدًما. وقد تم تقديم الدعوات إلى أمناء السجالت 
في هذا التواصل. وكانت التعقيبات  ICANNية مع باللغات المحلية. وقد تعاون ستة أمناء سجالت من بين ثمان

بمراقبة أنشطة اإلشعار الثالث لهذا  ICANNوالتعليقات من أمناء السجالت المشاركين إيجابية. وسوف تقوم 
  البرنامج التجريبي حتى نهاية ديسمبر. ويأتي بعد ذلك تقييم المشروع وفاعليته من أجل تحديد الخطوات التالية.
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 التحسينات المتواصلة –صحيح توثيق الت

أمين سجل قبل نتائج  20اختبار وتوثيق جهود التصحيح الماضية، حدد فريق االمتثال التعاقدي عينة مكونة من 

. لم تكن ألي من أمناء السجالت العشرين أية حالة جديدة من عدم االمتثال 2016ويونيو  2015التدقيق بين يونيو 
مراقبة فاعلية جهود التصحيح لضمان  ICANNفي النواحي التي تم فيها إجراء التصحيحات. وسوف تواصل 

 استمرار االمتثال.

 التدريب على سياسة جديدة لنقل الملكية

أكتوبر  1جهوًدا قبيل سياسة نقل الملكية، والتي سوف تسري اعتباًرا من  ICANNبدأ فريق االمتثال التعاقدي في 
ة النقل بين أمناء السجالت تعطي المتطلبات . كما أن سياسة نقل الملكية التي أطلق عليها في السابق سياس2016

الخاصة بعمليات نقل الملكية فيما بين المسجلين. وقد اشتملت أنشطة الفريق على تحليل وتصميم التحديثات على 
القوالب ومحتوى الويب وتدريب فريق العمل. تتوافر المزيد من المعلومات حول سياسة نقل الملكية على: 

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

 عبر اإلنترنت WHOISنظام اإلبالغ عن دقة 

، 2(، المرحلة ARS) WHOIS، بدأ فريق االمتثال التعاقدي في تناول شكاوى نظام تقارير دقة 2016في يونيو 
، الرجاء زيارة: 2، الدورة 2، المرحلة WHOIS. لمزيد من المعلومات حول نظام تقارير دقة 2الدورة 

-and-syntax-report-2-cycle-2-phase-ars-https://whois.icann.org/en/fi le/whois
accuracy-operability . 

 

الدورة  2المستحدثة بناءً على البيانات المستقاة من المرحلة  WHOISيلخص الجدول التالي بطاقات عدم دقة نظام 
لعديد من (. يرجى مالحظة أن الطلبات قد تمر با2016أكتوبر  1)اعتباًرا من  WHOISمن نظام تقارير دقة  2

خطوات العملية، أو قد تتلقى العديد من أكواد اإلغالق، ومن ثم فإن األرقام التالية لن تساوي العدد اإلجمالي للبطاقات 
 المستخرجة.

 
 2016أكتوبر  1اعتباًرا من  – 2الدورة  2المرحلة  WHOISمؤشرات نظام تقارير دقة 

 4,005 التعاقديإجمالي الطلبات التي تسلمتها إدارة االمتثال 

 1,576 الطلبات المقرر معالجتها

 1,465 الطلبات المغلقة قبل اإلشعار األول

 964 الطلبات التي اجتازت اإلشعار األول

 1 الطلبات التي اجتازت اإلشعار الثاني

 0 الطلبات في اإلشعار الثالث

 626 الطلبات التي ال تزال عملية الشكاوى

 1,803 إجمالي الطلبات المغلقة

 
  

https://www.icann.org/resources/pages/registrars/transfers-en
https://www.icann.org/resources/pages/registrars/transfers-en
https://whois.icann.org/en/file/whois-ars-phase-2-cycle-2-report-syntax-and-operability-accuracy
https://whois.icann.org/en/file/whois-ars-phase-2-cycle-2-report-syntax-and-operability-accuracy
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 WHOIS ARSمن  2الدورة  2رموز حل المرحلة 

 859 في العينة  WHOISفي إنشاء الطلبات مختلفة عن بيانات  WHOISبيانات 

 289 تم تعليق النطاق أو إلغاؤه

 217 النطاق غير مسجل عند معالجة الطلب

 144 المعال 2013تم تحديد مشكلة تنسيق في نطاق 

 90 أو تحديثها WHOISتم تغيير بيانات 

 WHOIS 83أمين السجل صحح تنسيق 

 57 خدمة الخصوصية/ البروكسي المعروفة

 34 في العينة WHOISأمين السجل تحقق من صحة بيانات 

 
 تحديث السجل

 الجديدة األساسية gTLDالتعديالت المقترحة على اتفاقية سجل نطاقات 

التعديالت المقترحة على اتفاقية السجل الرئيسية لنطاقات المستوى األعلى يواصل فريق االمتثال التعاقدي متابعة سير 

أغسطس  17. في 2016يوليو  20( الجديدة والتي تنتهي فترة التعليق العام الخاصة بها في gTLDالعامة )
تقريًرا حول التعليقات العامة الواردة. وتتوفر التعليقات والتقرير على:  ICANN، أصدرت 2016

-agreement-gtld-new-amend-comments/proposed-https://www.icann.org/public

en-31-05-2016 وسوف تنظر .ICANN لمقترح ومجموعة العمل في التعليقات وسوف تقدم اإلصدار النهائي ا
. وفي حالة الموافقة، سوف تصبح ICANNللتعليقات من أجل الموافقة من جانب مشغلي السجالت ومجلس إدارة 

 يوًما ترسله إلى مشغلي السجالت. 60إشعاًرا مدته  ICANNالتعديالت سارية بمجرد إعطاء 
 

 شكاوى الوصول لملف المنطقة

على عدد متزايد من الشكاوى تدعي أن مشغلي السجالت فشلوا في  ICANNخالل ربع السنة الحالي، حصلت 
( بما يتفق مع CZDSالتعامل مع الطلبات المقدمة للوصول إلى ملف المنطقة في خدمة بيانات المنطقة المركزية )

يف العامة، متى ما كانت هناك حاجة لتعر ICANNاتفاقية السجل. وكما تم التعبير عنه في السابق في اجتماعات 
من أجل توضيح أوراق اعتماد المستخدم  CZDSوتحديد موقع المستخدم بشكل كاٍف، يكون التعاون مع مستخدمي 

أمًرا مسموًحا. وعلى الرغم من ذلك، فإن فرض متطلبات من أجل الوصول لما هو أبعد من تلك الموجودة في اتفاقية 

 فهو غير متوافق. CZDSالسجل وأحكام وشروط 
 

 لتحكم والرقابة والتنازل والتعاقد من الباطن في مشغل السجلتغيير مستوى ا

من اتفاقية السجل، حيث كان مشغلو السجالت  7.5زيادة في مخالفات المادة  ICANNخالل الربع الحالي، شهدت 
ل، بذلك. وطبقًا التفاقية السج ICANN( قبل إشعار MSAينفذون عمليات تنازل وترتيبات مادية للتعاقد من الباطن )

بأي تغيير في  ICANN( يوماً إلى 30يجب على مشغلي السجالت تقديم إشعار مسبق مدته ال تقل عن ثالثين )
مستوى اإلدارة والرقابة أو التنازل أو ترتيبات التعاقد المادي من الباطن. باإلضافة إلى ذلك، يجب على مشغلي 

تثناءات الضيقة والمحدودة التي ال يلزم فيها للتغيير )مع مراعاة االس ICANNالسجالت الحصول على موافقة 
، على سبيل المثال عمليات التنازل التي تتم لجهة فرعية مملوكة بالكامل أو في حال ICANNالحصول على موافقة 

كان مشغل السجل جهة فرعية مملوكة بالكامل، فإلى الشركة األم المباشرة أو إلى جهة فرعية أخرى مملوكة بالكامل 

 ألم المباشرة(. للشركة ا
 

  

https://www.icann.org/public-comments/proposed-amend-new-gtld-agreement-2016-05-31-en
https://www.icann.org/public-comments/proposed-amend-new-gtld-agreement-2016-05-31-en
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 التوعية الكورية – APACمنطقة مجتمع آسيا والمحيط الهادي 

 

أجرى فريق االمتثال التعاقدي بالتعاون مع خدمات أمين السجل عملية تواصل وتوعية في سول بكوريا. وقد اجتمع 
باإلضافة إلى فريق مجتمع أسيا والمحيط الهادي في  ICANNجهة كورية متعاقدة مع ممثل سول في  20قرابة 

ICANN وقد كانت بمثابة فرصة لألطراف المتعاقدة من أجل التعاون وتحقيق فهم أفضل لبرنامج مواصفات دقة .
WHOIS WAPS  وتنسيقWHOIS  والسياسة الموحدة لفض نزاعات أسماء النطاقات وأسلوب وعمليات إدارة

تم عقد الجلسات باللغة اإلنجليزية والكورية. كما أجرى الفريق اجتماعات مباشرة من طرف  االمتثال التعاقدي. وقد

 آلخر مع أمناء السجالت من أجل مناقشة أسئلتهم الخاصة حول االمتثال.
 

في كوريا من أجل اختبار امتثال  WHOISمشروع تحسين متواصل لتوثيق  ICANNباإلضافة إلى ذلك، أطلقت 
. WHOISالمتمثلة في تحقيق وتوثيق معلومات  2013متطلبات اتفاقية اعتماد أمناء السجالت لسنة أمناء السجالت ل

اسم نطاق. وتعمل  25لعينة مكونة من  WHOISكما أن أمناء السجالت مطالبون بتوفير معلومات توثيق/تحقيق 

ICANN راء جلسات توعية مركزة مع أمناء السجالت من أجل معالجة مشكالت عدم االمتثال، باإلضافة إلى إج
حيثما كانت هناك حاجة لذلك، من أجل تثقيف أمناء السجالت وحملهم على االلتزام واالمتثال. ويأتي بعد ذلك تقييم 

 المشروع وفاعليته من أجل تحديد الخطوات التالية.

 تحديث برنامج التدقيق

 تحديث على تدقيق اتفاقية اعتماد أمناء السجالت

 
التي بدأت في  2013شهر أكتوبر االنتهاء من عملية تدقيق اتفاقية اعتماد أمناء السجالت لسنة من المتوقع في 

أمين سجل. وقام فريق التدقيق بمراجعة أكثر من  15. وقد اشتملت جولة التدقيق على 2016مايو  17

وا على تقرير ( حصل%100مستند بأربع لغة وردت من سبع دول. وجميع أمناء السجالت الخمسة عشر ) 1,600
( النتائج وحصلوا على تقرير %66أمناء سجالت ) 10، تناول 2016سبتمبر  28تدقيق بنتائج أولية. واعتباًرا من 

في  ICANN( في عملية حل نتائج التدقيق. وسوف تتابع %33التدقيق النهائي، وال يزال خمسة أمناء سجالت )
  د قاموا بتصحيح العيوب المتبقية.تاريخ الحق من أجل التحقق من أن أمناء السجالت ق

 
 تحديث على تدقيق ضمان البيانات

 

مراجعة إيداعات ضمانات البيانات لعدد  Iron Mountainمن شركة  ICANNكما ذكرنا في السابق، فقد طلبت 
أمين سجل من هؤالء لديه مشكالت في إيداعات ضمانات البيانات وتمت مطالبتهم  75وتبين أن  أمين سجل. 200

 أمين سجل بالكامل.  65بتصحيحها. ومن بين هذا العدد تم تصحيح 

 
مراجعة إيداعات  Iron Mountainمن شركة  ICANN، طلبت 2016وخالل الفترة من يوليو إلى سبتمبر 

أمين سجل حصلوا على اإلشعار الثالث أو إشعار بالمخالفة خالل هذه الفترة.  50ضمانات البيانات لما يقرب من 
منهم مشكالت في إيداعات ضمانات البيانات وما يقرب  20ومن بين أمناء السجالت الخمسين، كان لدى ما يقرب من 

 ن بتصحيح مشكالتهم بالكامل.من أمناء السجالت هؤالء قاموا اآل %85من 

 
 ICANNبإشعار  Iron Mountainوالعملية على النحو التالي: عند مصادفة عيب أو خطأ في اإليداع تقوم شركة 

مع أمين السجل عبر  ICANNوتعمل مباشرة مع أمين السجل من أجل تصحيح المشكلة. وفي حالة عدم الحل، تتابع 
 .عملية االمتثال التعاقدي القياسية

 ملخص اإلنفاذ والتعامل مع الشكاوى

 
يوضح المخطط التالي حجم الشكاوى مع تقدم الشكاوى خالل العمليات الرسمية وغير الرسمية اإلجمالية التي تقوم بها 

 إدارة االمتثال التعاقدي. 
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 عدد الطلبات المقدمة في الربع الحالي الحجم خالل ربع السنة الحالي = 

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

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

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

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

 لحالي= عدد إشعارات اإلنفاذ المرسلة في الربع ا حجم اإلنفاذ 

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

 

12,018 

7 

89 

622 

6,019 

12,166 

 -  2,000  4,000  6,000  8,000  10,000  12,000  14,000

حجم الشكاوى حسب دورة اإلخطار 
2016سبتمبر –يوليو 

حجم الربع الحالي

إشعار الحجم األول/استعالم

إشعار الحجم الثاني/استعالم

إشعار الحجم الثالث/استعالم

إنفاذ الحجم

لحالي الحجم المقفل لربع السنة ا
الزائد من ربع/يشمل المحمل)

(السنة السابق
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 نشاط اإلنفاذ لشهر سبتمبر

 تاريخ اإلرسال
تاريخ 

 االستحقاق
 الطرف المتعاقد

الوثيقة 

التعريفية لـ 
IANA 

 أساس إخطار الفشل الحالة نوع اإلخطار

 >بدون نشاط إنفاذ لهذه الفترة<

  
 أنشطة اإلنفاذ من األشهر السابقة

06/07/2016 27/07/2016 
DomainName Path, 

Inc 
 المخالفة 1907

تم تصحيح 

 المخالفات

 WHOISتصحيح والتحري عن معلومات عدم دقة نظام 
 (3.7.8)اتفاقية اعتماد أمناء السجالت 

إعداد وتوفير سجالت اتصاالت )اتفاقية اعتماد أمناء 
 (3.4.2/3المادة رقم  RAAالسجالت 

 (3.3.1المادة رقم  RAA)اتفاقية  Whoisتوفير خدمات 

رسوم تجديد العرض/ التعويض )سياسة استرداد تسجيل 
 (4.1رقم  ERRPمنتهي الصالحية 

عرض األساليب المستخدمة لتقديم إخطارات قبل وبعد 
 (4.2رقم  ERRPانتهاء الصالحية )سياسة 

عرض رابط المعلومات التعريفية بالمسجل الخاصة بـ 

ICANN  اتفاقية(RAA  3.16المادة رقم) 

26/07/2016 
 

Internet Solutions 
(Pty) Ltd. 

 التعليق 1079

البيانات 

والمستندات قيد 
المراجعة من قبل 

ICANN 

يوم  21في غضون  RAAتصحيح مخالفات اتفاقية 
 (5.5.4رقم  RAA)اتفاقية 

27/07/2016 17/08/2016 OVH sas 433 المخالفة 
تم تصحيح 
 المخالفات

 WHOISتصحيح والتحري عن معلومات عدم دقة نظام 
 (3.7.8)اتفاقية اعتماد أمناء السجالت 

إعداد وتوفير سجالت اتصاالت )اتفاقية اعتماد أمناء 

 (3.4.2/3المادة رقم  RAAالسجالت 

)اتفاقية  WHOISتوثيق والتحقق من معلومات اتصال 
 (4و 2و 1المادة  WAPSاعتماد أمناء السجالت/

نشر عنوان البريد اإللكتروني على موقع الويب لتقارير 
 (3.7.10المادة  RAAإساءة االستخدام )اتفاقية 

عرض رابط المعلومات التعريفية بالمسجل الخاصة بـ 
ICANN  اتفاقية(RAA  3.16المادة رقم) 

نشر اسم الموقع اإللكتروني والمراكز الوظيفية للمسئولين 
 RIS/3.17)اتفاقية اعتماد أمناء السجالت المادة رقم 

 (17 رقم

04/08/2016 25/08/2016 
DomainName 

Route, Inc 
 المخالفة 1901

البيانات 
والمستندات قيد 

المراجعة من قبل 
ICANN 

 (6-3رقم  RAAبيانات تسجيل الضمان )اتفاقية 

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

رسوم تجديد العرض/ التعويض )سياسة استرداد تسجيل 
 (4.1رقم  ERRPمنتهي الصالحية 

بشكل صحيح على موقع الويب  ICANNعرض شعار 
 (RAA)ملحق رخصة شعار 

نشر عنوان مراسالت الموقع )اتفاقية اعتماد أمناء السجالت 
 (7رقم  RISو 3.17

الحفاظ على وتوفير المعلومات المطلوبة بموجب مواصفة 
 RISو 3.17رقم  RAAمعلومات أمين السجل )اتفاقية 

 (13و 9و 8رقم 

اسم الموقع اإللكتروني ومركز المسئولين )اتفاقية نشر 

ومواصفات مسجل  3.17اعتماد أمين السجل المادة رقم 
 (17المعلومات رقم 
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 للحصول على أحدث المعلومات. https://features.icann.org/complianceيرجى الرجوع إلى الرابط التالي 

نشر الكيان األم النهائي لموقع الويب )اتفاقية اعتماد أمين 
 (22رقم  RISو 3.17السجل المادة رقم 

 

أغسطس  10
2016 

أغسطس  31
2016 

Netpia.com Inc. 130 المخالفة 
تم تصحيح 
 المخالفات

 WHOISتصحيح والتحري عن معلومات عدم دقة نظام 

 (3.7.8)اتفاقية اعتماد أمناء السجالت 

إعداد وتوفير سجالت اتصاالت )اتفاقية اعتماد أمناء 

 (3.4.2/3المادة رقم  RAAالسجالت 

)اتفاقية  WHOISتوثيق والتحقق من معلومات اتصال 
 (4و 2المادة  WAPSاعتماد أمناء السجالت/

تقديم بيانات اسم النطاق في تنسيق الرد المحدد )اتفاقية 

RAA-RDDS  1.4رقم) 

رسوم تجديد العرض/ التعويض )سياسة استرداد تسجيل 

 (4.1رقم  ERRPمنتهي الصالحية 

الوظيفية للمسئولين نشر اسم الموقع اإللكتروني والمراكز 
 RIS/3.17)اتفاقية اعتماد أمناء السجالت المادة رقم 

 (17 رقم

نشر عنوان البريد اإللكتروني على موقع الويب لتقارير 

 (3.18.1المادة  RAAإساءة االستخدام )اتفاقية 

نشر وصف على الموقع اإللكتروني إلجراءات استالم 

)اتفاقية اعتماد أمناء السجالت وتعقب تقارير اإلساءة 
 (3.18.3 رقم

 (3.9المادة رقم  RAAسداد رسوم االعتماد )اتفاقية 

أغسطس  19
2016 

سبتمبر  9
2016 

Oi Internet S/A 1380 المخالفة 

امتدت فترة 

 3المعالجة حتى 
 2016أكتوبر 

 WHOISتصحيح والتحري عن معلومات عدم دقة نظام 
 (3.7.8)اتفاقية اعتماد أمناء السجالت 

إعداد وتوفير سجالت اتصاالت )اتفاقية اعتماد أمناء 
 (3.4.2/3المادة رقم  RAAالسجالت 

 (3.3.1 المادة رقم RAA)اتفاقية  Whoisتوفير خدمات 

عرض األساليب المستخدمة لتقديم إخطارات قبل وبعد 
 (4.2رقم  ERRPانتهاء الصالحية )سياسة 

 (3.9المادة رقم  RAAسداد رسوم االعتماد )اتفاقية 

22/08/2016 12/09/2016 
Tuonome.it Srl 

d/b/a APIsrs.com 
 المخالفة 380

تم تصحيح 
 المخالفات

 WHOISتصحيح والتحري عن معلومات عدم دقة نظام 
 (3.7.8)اتفاقية اعتماد أمناء السجالت 

إعداد وتوفير سجالت اتصاالت )اتفاقية اعتماد أمناء 
 (3.4.2/3المادة رقم  RAAالسجالت 

 (3.9المادة رقم  RAAسداد رسوم االعتماد )اتفاقية 

https://features.icann.org/compliance

