
من معالجة أي شكوى فيما يخص أي طلب مقدم من أجل اإلفصاح عن   ICANNقبل أن تتمكن إدارة االمتثال التعاقدي في 

ويجب   بيانات التسجيل غير العامة، يجب أن يتم تقديم الطلب مسبقًا إلى أمين السجل أو مشغل السجل المعنّي من أجل معالجته.

ويجب تقديم ذلك الطلب على   جل المعنّي.أال يتم تقديم الشكاوى ما لم يكن الطلب قد تم تقديمه أوالً إلى أمين السجل أو مشغل الس

أساس وجود مصلحة مشروعة ال تتجاوزها مصالح صاحب االسم المسجل أو صاحب البيانات أو حقوقهما األساسية وحرياتهم  

ويوصى بأن يشتمل أي طلب للحصول على إفصاح قانوني عن   ()و( من قانون حماية البيانات العامة.1)6وذلك بموجب المادة 

التسجيل غير العامة على: تعريف هوية الطالب والمصلحة المشروعة للطالب، والتي تشمل الحقوق القانونية للطالب  بيانات

والمسوغ و/أو المبرر النوعي للطلب، باإلضافة إلى قائمة بعناصر البيانات المطلوبة وأية معلومات إضافية يحتاجها أمين  

 السجل أو مشغل السجل من أجل معالجة الطلب.

 

. /https://lookup.icann.orgوإذا أردت معرفة من هو أمين السجل الراعي السم نطاق محدد، فيمكنك إجراء بحث على 

  وتوجد قائمة مشغلي السجالت والسلسلة الخاصة بهم

 en-25-02-2012-https://www.icann.org/resources/pages/listing .على 

 

باإلضافة إلى ذلك، يرجى التأكد من أن بيانات التسجيل المرتبطة باسم النطاق الذي تقدم شكوى بشأنه مخفية في واقع األمر 

السم  -على سبيل المثال-)والمشار إليها بلفظ "المواصفة"( وليست انعكاًسا   gTLDالمواصفة المؤقتة لبيانات تسجيل حسب 

يتوفر رابط إلى التزامات الخصوصية/البروكسي في اتفاقية  .(P/Pنطاق تم تسجيله خلف خدمة خصوصية و/أو بروكسي )

  .هناويمكن تقديم الشكاوي ذات الصلة بعدم مراعاة التزامات الخصوصية/البروكسي تلك  .هنات اعتماد أمناء السجال

 

من المواصفة، فيرجى   بالملحق "هـ"بالنسبة لموفري خدمة تسوية نزاعات أسماء النطاقات الذين يقدمون شكاوى فيما يتصل 

  .هنانزاعات أسماء النطاقات المتاحة استخدام اإلجراءات الموّحدة لتسوية 

 

، برجاء  الملحق "أ"من  4عند تقديم شكوى ذات صلة بأي طلب مقدم للوصول إلى بيانات التسجيل غير العامة بموجب المادة 

  أو تحديد الخيار التالي من الصفحة الرئيسية لشكاوى االمتثال: هنااستخدام النموذج المتاح 
  

 
  

لوماتك األولية، اختر نوع الشكوى المناسب من خالل استخدام زر االختيار المستدير في النموذج وفق ما هو  وبمجرد إدخال مع

   موضح أدناه:
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الرجاء تقديم كل المعلومات المتاحة المطلوبة في النموذج، بما في ذلك كل التفاصيل ذات الصلة في وصف المشكلة، واألدلة  

 ويتوفر خيار إرفاق األدلة في النموذج على نحو ما يلي: المناسبة فيما يخص الطلب المقدم إلى أمين السجل أو مشغل السجل.
  

 
  

 

 ، سوف تتلقى بريدًا إلكترونيًا تأكيديًا يحمل رقم القضية المعيّن لشكواك.فور تقديم شكواك األولية

 

معلومات إضافية ذات صلة أو توضيًحا يتعلق بالقضية وسوف تطلب معلومات   ICANNوفور مراجعة شكواك، ربما تقدم 

الطلب، فيرجى الرد على  وإذا طالبت بوقت إضافية من أجل معالجة هذا  إضافية، حسب الحاجة، من أجل معالجة القضية.

  البريد اإللكتروني بطلب تمديد.

 

وسوف يتوقف الوقت المخصص لحل كل قضية على مدى تعقيد القضية باإلضافة إلى الوقت الذي يحتاجه الطرف المتعاقد للرد  

لطلب إحاطة  أثناء قيامنا بمعالجة شكواك، سوف نقدم لك إشعارات متى ما تتوفر المعلومات. الكامل والتصحيح، حسبما ينطبق.

أو تقديم معلومات أو أسئلة إضافية حول أي قضية مفتوحة، يمكنك الرد على البريد اإللكتروني الذي تلقيته والذي يؤكد على أن  

 القضية جاري العمل عليها.

 

في التعامل مع كل شكوى، بما في ذلك وقت المعالجة، هنا  ICANNوتتوفر معلومات حول اإلجراءات التي تتبعها  
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