
 
1جددوولل االمحتوويیاتت  

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

تحدديیثث عامم   

االجهھوودد االمرركززةة إلططالقق نظظامم إإددااررةة االشكاووىى االمووحدد  

تحسيینن خبررةة االمستخددمم ووااالنتقالل نحوولل حلل مووحدد إلددااررةة االشكاووىى لكافة أأنووااعع شكاووىى اااللتززاامم االتعاقدديي هھھھوو محلل ااالهھھھتمامم ااألوولل 
حاليًیا ووسيیظظلل كذذلكك ططوواالل ااألشهھرر االقليیلة االقاددمة.  

تحسيینن خبررةة االمستخددمم  

باسمم مقددمم االشكووىى٬، تحسيیناتت بشأنن مللء االشكاووىى.  سووفف يیشهھدد االمستخددمم٬، وواالذذيي يُیشارر إإليیهھ أأيیًضا ٬،خاللل ااألسابيیع االقليیلة االقاددمة
حيیثث سيیتمم ااستبدداالل االرروواابطط االحاليیة االمددررجة أأددناهه برراابطط ووااحدد لصفحة ووااحددةة مخصصة إلررسالل االشكاووىى.   

  report.cgi-et/cgi/registrars/problemhttp://reports.internic.nاالشكاووىى االعامة 
  /WHOIS http://wdprs.internic.netشكاووىى 
UDRP http://www.internic.net/UDRPIntakeReportSystem.htmlشكاووىى   

سووفف يیبددأأ االتعاملل مع االمستخددمم في صفحة تقدديیمم االشكاووىى االمووضحة أأددناهه. حيیثث منن االمفتررضض أأنن ُتسهھلل ااألعمددةة االثالثة عمليیة وو
ااالنتقالل إإلى االتووضيیحاتت وونمووذذجج تقدديیمم االشكاووىى:  

• "مساعددةة في" ُتددررجج مووضووعاتت االشكاووىى   
• متكررررةة أأوو االمسرردد"تعررفف على االمززيیدد" تحتووىى على رروواابطط االتعرريیفاتت أأوو تووضيیحاتت ااألسئلة اال   
• تحتوويي على رروواابطط للبحثث عنن بيیاناتت أأوو نمووذذجج تقدديیمم االشكاووىى "ااتخاذذ إإجررااء"   

 

                     
تمم تووفيیرر هھھھذذاا االتحدديیثث بغررضض االمعلووماتت فقطط. االررجاء عددمم ااالعتمادد على االمعلووماتت االتي يیشتملل عليیهھا هھھھذذاا االتحدديیثث لووضع  1

ااستنتاجاتت أأوو ااتخاذذ قررااررااتت.  

2013فبرراايیرر  هھھھيیئة ااإلنتررنتت لألررقامم ووااألسماء االمخصصة   
تحدديیثث اااللتززاامم االتعاقدديي  

http://www.icann.org/en/resources/compliance  
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سووفف يیتمم تحدديیثث االمستخددمم بالمعلووماتت أأثناء عمليیة تقدديیمم االشكووىى. سووفف تتضمنن ااالتصاالتت االتووضيیح٬، ررسائلل برريیدد االقبوولل أأوو 
االغلقق ددعووىى تططلبب منن االمستخددمم إإكمالل ددررااسة مالحظظاتت االررفضض٬، ووبرريیدد حالة غلقق االشكووىى. ووكذذلكك سووفف يیشتملل برريیدد حالة 

أأسئلة. كما يیستقبلل االمسجلل ررسائلل برريیدد االغلقق مع رراابطط االددررااسة عندد حلل مووضووعع االشكووىى. 5مكوونة منن   

حلل إإددااررةة االشكووىى االفرردديیة  

ظظامم االجدديیدد ) إإلى االنWhois )WDPRSفإنهھ منن االمخطططط نقلل نظظامم ااإلبالغغ عنن مشكالتت بيیاناتت  ٬،ووكما تمم االتووضيیح مسبًقا
االمحسنن. كما تمتت إإضافة عمليیة االتعززيیزز في هھھھذذهه االمررحلة إلكمالل منع نمووذذجج ااألتمتة منن خاللل عمليیة االتعززيیزز. ووسيیتمم االعملل 

بنظظامم االمررااحلل٬، حسبب نووعع االشكووىى٬، في منتصفف ماررسس ووخاللل ااألسابيیع االقليیلة االقاددمة.   

 eNomوو Blacknight Internet Solutions ٬،بخالصص االشكرر للمسجليینن االتجرريیبيیيینن االثالثة ICANNووتتقددمم 
  على ما قددمووهه منن االووقتت وواالجهھدد الختبارر عمليیة ااالنتقالل إإلى االنظظامم االجدديیدد. ٬،GoDaddyوو

2013-2011 بدداايیة اانتهھاء خططة ااألعوواادد االثالثة  

فة بتقوويیة عمليیاتت ووبررنامج اااللتززاامم االتعاقدديي. ووبمجرردد نقلل كا ICANNووتستمرر هھھھذذهه االجهھوودد بالتووااززيي مع االتززاامم 
بتووفيیرر مقايیيیسس أأددااء إإضافيیة ووأأنظظمة تقارريیرر محسنة. ICANNسووفف تقوومم  ٬،أأنووااعع االشكاووىى إإلى نظظامم عملل ووااحدد  
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تحدديیثث بررنامج االتددقيیقق  

ددووررتي تووعيیة في فبرراايیرر لبررنامج تددقيیقق االعامم ااألوولل. ووقدد شملتت االددووررتانن نتائج االددررااسة ااإلجماليیة لكلل منن  ICANNووقدد عقددتت 
 ً – )RFI"مررحلة ططلبب االمعلووماتت ( ٬،. ووكانتت االددررااسة تحتت عنوواانناالسجالتت وواالمسجليینن حضوورريیا ددررااسة االتحسيینن االمستمرر  

لبررنامج االمررااجعة للعامم ااألوولل" ووقمم تمم تططبيیقهھا على ثلثث ااألططرراافف االمتعاقددةة االتي تمتت مررااجعتهھا في االعامم ااألوولل. ووقدد تمم تلقي 
-االمالحظظاتت على االمناططقق االتاليیة للتحسيینن  -ددووااتت ااالتصالل ووااأل ٬،االعمليیة  ووسيیتمم تططبيیقهھا خاللل بررنامج مررااجعة االعامم االثاني.    

 
يیرركزز على مررااجعاتت االمستنددااتت  2013،٬يینايیرر  7في مررحلة االمررااجعة منذذ  ٬،لمررااجعة اااللتززاامم االتعاقدديي ICANNبررنامج 

ووإإنشاء تقرريیرر مررااجعة مستقلل لكلل ُمشارركك.  
 

. ووسووفف يیميیزز االتقرريیرر تقرريیرر 2013لل بدداايیة منن ماررسس سووفف يیتمم إإررسالل تقرريیرر مررااجعة لكلل مشارركك في مررااجعة االعامم ااألوو
وواالذذيي سيیتططلبب  ٬،أأوو تقرريیرر االمررااجعة "يیووجدد قصوورر" ٬،وواالذذيي ال يیحتاجج أليي إإجررااءااتت أأخررىى ٬،االمررااجعة "ال يیووجدد قصوورر"

إإجررااءااتت أأخررىى (تشملل خططة إإجررااءااتت بتوواارريیخ االحلل االمتووقعة وو/أأوو ددليیلل االعالجج االفوورريي للمشكلة).   
 
 

 
لمعررفة االمززيیدد  http://www.icann.org/en/resources/compliance/auditsيیررجى االررجووعع إإلى هھھھذذاا االرراابطط 

حوولل هھھھذذاا االبررنامج.  

 ساسيیة منن بررنامج االتددقيیقق في االسنة ااألوولىتوواارريیخ االمررحلة ااأل
 االعالجج مررحلة إإعدداادد االتقارريیرر مررحلة االتددقيیقق ططلبب االمعلووماتت

ااإلشعارر  ااإلشعارر ااألوولل
 االثاني

ااإلشعارر 
 االثالثث

  نهھايیة بدداايیة نهھايیة بدداايیة

نووفمبرر  26
2012 

دديیسمبرر  17
2012 

دديیسمبرر  28
2012 

يینايیرر  7
2013 

أأبرريیلل  12
2013 

أأبرريیلل  15
2013 

أأبرريیلل  19
2013 

 2013أأبرريیلل  22
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ملخصص ااإلنفاذذ وواالتعاملل مع االشكاووىى  

 

 

تمم معالجتهھا  
تم ااستالمهھا  

أأغلقتت قبلل ااإلشعارر ااألوولل  
ااإلشعارر ااألوولل  

ااإلشعارر االثاني  

ااإلشعارر االثالثث  

االتعززيیزز  

مغلقق  

نتائج أأددااء ااالمتثالل 2013فبراايیر    
 

2013فبراايیر   
 

 ااستالمهھا تم االشكاووىى جميیع
االنوعع حسب  

االكميیة  

شكووىى 2,409  
ااإلنفاذذ أأنشطة 14  

خددمة االعمالء  

فقدد إإيیددااعع االبيیاناتت  

UDRP  

Whoisووصوولل   

جعة إإيیددااعع االبيیاناتتمرراا  

االنقلل  

ااستعاددةة / تجدديیدد  

WHOISاانعدداامم ددقة   

إإجمالي االشكاووىى  

معلقة  

خررقق  

غيیرر مجددددةة/تمم إإيیقافهھا  

 ووصولل
Whois 
%0.2  

UDRP
%2.2  

فقدد إإيیددااعع 
 االبيیاناتت
%0.0  

 ااالستردداادد/االتجديید
%4.0  

يیة
ووقا
 اال
حلة
مرر

 
فاذذ
إلن
ة اا
حل
مرر

 

اانعدداامم ددقة 
WHOIS 
%47.7  

 االعمالء  	خددمة
%33.4  

  قللن
%14.0  

  مرااجعة
 االبيیاناتت إإيیدااعع

%0.0  

-اااللتززاامم  2013فبرراايیرر   	  
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لالططالعع على  https://www.icann.org/en/resources/compliance/noticesيیررجى االررجووعع إإلى االرراابطط االتالي 
أأحددثث االمعلووماتت.  

 2013نشاطط ااإلنفاذذ في فبرراايیرر 
تارريیخ 
 ااإلررسالل

تارريیخ 
 أأساسس إإشعارر االفشلل االحالة نووعع ااإلشعارر االمسجلل  ااالستحقاقق

فبرراايیرر  5
2013 

فبرراايیرر  26
2013 Black Ice Domains, Inc.  االبيیاناتت وواالمستنددااتت قيیدد  خررقق

 )RAA 5.9.2يیووًما ( 15تقدديیمم االمستنددااتت خاللل  ICANN االمررااجعة منن قبلل

فبرراايیرر  11
2013   

Lime Labs LLC ااإلنهھاء   
 ) RAA 3.14ااالستجابة لعمليیاتت االتددقيیقق (

 )RAA 3.4.2/3االحفاظظ على سجالتت االتووااصلل ووتقدديیمهھا (    
فبرراايیرر  11

2013   Central Registrar, Inc. 
DBA 

Domainmonger.com 
   ااإلنهھاء

 ) RAA 3.14ااالستجابة لعمليیاتت االتددقيیقق (

 )RAA 3.4.2/3االحفاظظ على سجالتت االتووااصلل ووتقدديیمهھا (    
 ددفع ررسوومم ااالعتمادد    

فبرراايیرر  11
2013   

R. Lee Chambers 
Company LLC dba 

DomainsToBeSeen.com 
 )RAA 3.4.2/3االحفاظظ على سجالتت االتووااصلل ووتقدديیمهھا (   ااإلنهھاء

رراايیرر فب 20
2013   Bargin Register, Inc.  االحفاظظ على سجالتت االتووااصلل ووتقدديیمهھا (   ااإلنهھاءRAA 3.4.2/3( 

فبرراايیرر  28
2013   Power Brand Center 

Corp. ددفع ررسوومم ااالعتمادد   ااإلنهھاء 

 تحدديیثث ااإلنفاذذ منن ااألشهھرر االسابقة
يینايیرر  11

2013 
فبرراايیرر  1

2013 Power Brand Center 
Corp. خررقق 

 ) RAA 3.14ااالستجابة لعمليیاتت االتددقيیقق ( مم معالجتهھات

 )RAA 3.4.2/3االحفاظظ على سجالتت االتووااصلل ووتقدديیمهھا ( تمم معالجتهھا    
 ددفع ررسوومم ااالعتمادد االتصعيیدد لإلنهھاء    

يینايیرر  11
2013 

فبرراايیرر  1
2013 

Homestead Limited 
d/b/a Namevault.com االتووااصلل ووتقدديیمهھا ( االحفاظظ على سجالتت تمم معالجتهھا خررققRAA 3.4.2/3( 

يینايیرر  11
2013 

فبرراايیرر  1
2013 Lime Labs LLC االتصعيیدد لإلنهھاء خررقق 

 ) RAA 3.14ااالستجابة لعمليیاتت االتددقيیقق (

 )RAA 3.4.2/3االحفاظظ على سجالتت االتووااصلل ووتقدديیمهھا (    
يینايیرر  11

2013 
فبرراايیرر  1

2013 Central Registrar, Inc 
d/b/a 

Domainmonger.com 
 االتصعيیدد لإلنهھاء خررقق

 ) RAA 3.14ااالستجابة لعمليیاتت االتددقيیقق (

 )RAA 3.4.2/3االحفاظظ على سجالتت االتووااصلل ووتقدديیمهھا (    
 ددفع ررسوومم ااالعتمادد    

يینايیرر  11
2013 

فبرراايیرر  1
2013 

Cheapies.com Inc.  تمم معالجتهھا خررقق 
 ) RAA 3.14ااالستجابة لعمليیاتت االتددقيیقق (

 )RAA 3.4.2/3االحفاظظ على سجالتت االتووااصلل ووتقدديیمهھا (    
 ددفع ررسوومم ااالعتمادد    

يینايیرر  11
2013 

فبرراايیرر  1
2013 

R. Lee Chambers 
Company LLC d/b/a 

DomainsToBeSeen.com 
 )RAA 3.4.2/3االحفاظظ على سجالتت االتووااصلل ووتقدديیمهھا ( االتصعيیدد لإلنهھاء خررقق

يینايیرر  18
2013 

فبرراايیرر  8
2013 

Cheapies.com Inc.  االبيیاناتت وواالمستنددااتت قيیدد  خررقق
 ICANNاالمررااجعة منن قبلل 

 )RAA 3.4.3تقدديیمم سجالتت االتووااصلل (

 )IRTP 3تووفيیرر فررصة مناسبة إللغاء قفلل ااسمم االنططاقق (    
 AuthInfo (IRTP 5)تقدديیمم ررمزز     

نووفمبرر  19
2012 

دديیسمبرر  12
2012 

Bargin Register, Inc خررقق 

 )RAA 3.4.2/3االحفاظظ على سجالتت االتسجيیلل ووتقدديیمهھا ( دد لإلنهھاءاالتصعيی

    
 تمم معالجتهھا

 ددفع ررسوومم ااالعتمادد

-ااهھھھتمامم إإضافي     عددمم االتمكنن منن ااالستجابة لططلباتت ااعتمادد 
UDRP 


