
 
1جددوولل االمحتوويیاتت  

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

  تحدديیثث عامم

إإددااررةة االشكاووىى االمجمعةإإططالقق نظظامم   

بنجاحح إإلى  ٬Whois، فقدد تمم تررحيیلل نظظامم ررفع تقارريیرر االمشكالتت االخاصة ببيیاناتت 2013تحدديیثث شهھرر فبرراايیرر كما تحددثنا في 
. ووااشتملتت خبررةة االمستخددمم االمحسنة على تصفح أأسهھلل ووااإلررشاددااتت ووااألسئلة 2013ماررسس  25نظظامم إإددااررةة جدديیدد وومططوورر في 

االشائعة وومررااسالتت االبرريیدد ااإللكتررووني االمططووررةة ووااستططالعع نبضض حوولل االتحسيینن االمستمرر للمتابعة بالنسبة إإلى رراافع االتقارريیرر 
االستة.  UNوواالططررفف االمتعاقدد. كما ستتووفرر ااإلررشاددااتت ووااألسئلة االشائعة بكافة لغاتت   

 ICANN.ORGووإإليیكمم االرراابطط إلررسالل االشكاووىى االجدديیددةة على صفحة 
http://www.icann.org/en/resources/compliance/complaints.  

ووقدد يیجدد االقررااء هھھھذذاا االفيیدديیوو تحتت عنوواانن "ما مددىى إإثاررةة" هھھھذذاا االفيیدديیوو 
complaint/-whois-invalid-an-submit-to-how-http://domainnamewire.com/2013/04/01/video .

  ووقدد قددمم مووقع أأسالكك أأسماء االنططاقاتت االمعلووماتت بشكلل جيیدد.
 

نظظامم إإددااررةة االشكاووىى االمجمعةاالخططووااتت االتاليیة ل  

٬، تمم إإعدداادد خططة إلكمالل تررحيیلل ما تبقى منن أأنووااعع االشكاووىى االمتعلقة بااللتززااماتت االتعاقدديیة ووإإضافة ICANN 47عنن ططرريیقق 
.Whoisإإررسالل االشكاووىى االمتعددددةة وواالبددء بشكلل تددرريیجي في عمليیة ووططرريیقة إإررسالل االشكاووىى االمجمعة االمتعلقة بعددمم ددقة   

االتددقيیققتحدديیثث بررنامج   

في مررااجعة االووثائقق ووااستخررااجج تقارريیرر االتددقيیقق االشخصيیة لكلل مشترركك في االعامم ااألوولل منن بررنامج االتددقيیقق.  ICANNااستمررتت 
. 2013أأبرريیلل  12ووحتى  2013يینايیرر  7ووتعملل مررحلة االتددقيیقق منن   

 
االمسجليینن  منهھمم إإلى 187تقرريیرر تددقيیقق شخصي٬، ووتمم إإررسالل  ٬ICANN 192، فقدد أأصررتت 2013ووبحلوولل نهھايیة ماررسس 

ووخمسة سجالتت. ووقدد أألقى االتقرريیرر االضووء على تقرريیرر االتددقيیقق "ال يیووجدد قصوورر" وواالذذيي لنن يیتططلبب االمززيیدد منن ااإلجررااءااتت أأوو 
تقرريیرر االتددقيیقق "االقصوورر" وواالذذيي سيیتططلبب االمززيیدد منن ااإلجررااءااتت (بما في ذذلكك خططة االعملل مع االمووااعيیدد االمتووقعة للمعالجة وو/أأوو 

سألة). االددليیلل على االحلل االفوورريي للم  

                                                
تممم توووفير هھھھذذذاا االتححددديثثث ببغرضضض االممعلووومماتتت فقططططط. االرججاءء عدددممم ااالعتمماددد على االممعلووومماتتت االتي يششتمملل عليهھھا هھھھذذذاا االتححددديثثث لوووضضع  1

ااسستننتاججاتتت أأووو ااتخخاذذذ قرااررااتتت.  

 ةصصخملاا ءامسألااوو مماقررألل تتنررتنإلاا ةئيیهھھھ
 ييددقاعتلاا ممااززتلالاا ثثيیددحت

http://www.icann.org/en/resources/compliance 
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ددوولة مختلفة. 35لغة لتستملل على  22ووتووفرر االووثائقق بأكثرر منن   
 
 

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

حوولل هھھھذذاا االبررنامج.  
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Audit$Year$1$–$Top$10$Selected$Registrar$Countries$

United'States'(178'Registrars)'

Canada'(37'Registrars)'

India'(19'Registrars)'

China'(11'Registrars)'

Germany'(8'Registrars)'

Australia'(6'Registrars)'

South'Korea'(6'Registrars)'

Sweden'(5'Registrars)'

United'Kingdom'(4'Registrars)'

Turkey'(4'Registrars)'

Other'(*consItutes'39'Registrars'
within'25'countries)'

 توواارريیخ االمررحلة ااألساسيیة منن بررنامج االتددقيیقق في االسنة ااألوولى
 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  
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االلششككااووىى ححسسبب دداائئررةة االلإإخخططاارر  
ممااررسس 2013 
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Closed 

 2013نشاطط ااإلنفاذذ لشهھرر ماررسس 
تارريیخ 
 ااإلررسالل

تارريیخ 
 ااالستحقاقق

بططاقة هھھھوويیة 
IANA  االمسجلل 

نووعع 
 أأساسس إإشعارر االفشلل االحالة ااإلشعارر

ماررسس  1
2013   404 C I Host, Inc. يیصبح االمسجلل مفلسس أأوو معسرر    ااإلنهھاء

)RAA 5.3.7( 
 تحدديیثث ااإلنفاذذ منن ااألشهھرر االسابقة

يینايیرر  18
2013 

فبرراايیرر  8
2013 1039 

Cheapies.com 
Inc.  خررقق 

االبيیاناتت وواالمستنددااتت قيیدد 
 ICANNاالمررااجعة منن قبلل 

تقدديیمم االتسجيیالتت االتووااصليیة   
)RAA 3.4.3( 

    1039 
Cheapies.com 

Inc.  خررقق 
االبيیاناتت وواالمستنددااتت قيیدد 

 ICANNاالمررااجعة منن قبلل 
تووفيیرر فررصة مناسبة إللغاء قفلل ااسمم 

 )IRTP 3االنططاقق (

    1039 
Cheapies.com 

Inc.  خررقق 
االبيیاناتت وواالمستنددااتت قيیدد 

 AuthInfo (IRTP 5)تقدديیمم ررمزز  ICANNاالمررااجعة منن قبلل 

فبرراايیرر  5
2013 

فبرراايیرر  26
2013 1017 Black Ice 

Domains, Inc.  يیووًما  15تقدديیمم االمستنددااتت خاللل  تمم معالجتهھا خررقق
)RAA 5.9.2( 
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لالططالعع على  https://www.icann.org/en/resources/compliance/noticesيیررجى االررجووعع إإلى االرراابطط االتالي 
أأحددثث االمعلووماتت.  


