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إإجررااءااتت فضض مناززعاتت االتززااماتت االمصلحة االعامة  
2013دديیسمبرر  19  

 
 

رر أأيي مما وورردد في هھھھذذاا ااإلجررااء على PICDRPتسرريي ااألحكامم االتاليیة على إإجررااءااتت فضض مناززعاتت االتززااماتت االمصلحة االعامة ( ). ال يیفسَّ
في إإنفاذذ أأيي منن ااألحكامم االمنصووصص عليیهھا في ااتفاقيیة االسجلل٬، وويیشملل ذذلكك على سبيیلل االمثالل ال االحصرر  ICANNأأنهھ تقيیيیدد لصالحيیة 

رر أأيي مما وورردد في هھھھذذاا ااإلجررااء على أأنهھ تقيیيیدد لقددررةة مشغلل االسجلل على االتعدديیلل ااالختيی11االمووااصفة  ارر لسيیاساتهھ أأوو إإجررااءااتهھ أأوو . ووال يیفسَّ
٬، ططالما أأنن هھھھذذهه االتعدديیالتت تتوواافقق مع ااتفاقيیة االسجلل.11مماررساتهھ في تصحيیح عددمم االتوواافقق أأوو في تحسيینن اااللتززاامم بالمووااصفة   

 
االتززااماتت االتوواافقق لمشغلل االسجلل .1  

 

1. .11ااتساًقا مع ما جاء في ااتفاقيیة االسجلل٬، يیلتززمم مشغلل االسجلل بأحكامم االمووااصفة    
 

2. ووسووفف يیتلقى مسئوولل اااللتززاامم االخاصص  .ICANNكلل مشغلل سجلل جهھة ااتصالل االتوواافقق لتلقي االتقارريیرر االمررسلة منن  على أأنن يیعيینن 
 11فيیما يیتعلقق باددعاءااتت عددمم ااالمتثالل بالتززااماتت االمصلحة االعامة االمشارر إإليیهھا في االمووااصفة  ICANNبمشغلل االسجلل تقارريیرر منن 

).PIC(االتززااماتت   
 

3. ررااجعة ووتناوولل تقارريیرر عددمم ااالمتثالل االمززعوومة بالتززااماتت االمصلحة االعامة االخاصة بهھ٬، وومتى يیقوومم ُمشغلل االسجلل على االفوورر بم 
ما اانططبقق ذذلكك٬، يیقوومم بتصحيیح أأيي حالة منن حاالتت عددمم ااالمتثالل.  

 
4. يیلتززمم ُمشغلل االسجلل بتووثيیقق ااستالمهھ ووتحرريیهھ عنن ووررددهه٬، إإنن ووجدد٬، على االتقارريیرر االمتعلقة بعددمم ااالمتثالل االمززعوومم منن جانبب مشغلل  

 ICANNحسبب ططلبب  ICANNاالسجلل بالتززااماتت االمصلحة االعامة مع تووفيیررهه للووثائقق ذذااتت االصلة بأيي منن هھھھذذهه االتقارريیرر إإلى 
.PICDRPبما يیتفقق مع   

 
5. وويیلتززمم مشغلل االسجلل بالحفاظظ على االددفاترر وواالتقارريیرر ذذااتت االصلة بحاالتت عددمم ااالمتثالل االمززعوومة بالتززااماتت االمصلحة االعامة  

) سنووااتت ااعتبارًراا منن تارريیخ ااإلبالغغ عنن حالة عددمم ااالمتثالل االمززعوومة (ما لمم يیقتضي االقانوونن فتررةة أأقصرر 3االخاصة بهھ لمددةة ثالثث (
لددىى ططلبهھا. ICANN) مع تقدديیمهھا إإلى ICANNأأوو االموواافقة عليیهھا منن جانبب   

 
6. مررااجعة ووتددقيیقق هھھھذذهه االسجالتت بما يیتفقق مع ااألحكامم االمنصووصص عليیهھا في ااتفاقيیة االسجلل ووأأيیًضا كما هھھھوو  ICANNيیجووزز لـ  

.PICDRPمنصووصص عليیهھ في   
 

ICANNعمليیة االمررااجعة ااألووليیة لـ  .2  
 

1. مططلبب ااإلشعارر وواالمررااجعة ااألووليیة   
 

يیجووزز أليي شخصص أأوو كيیانن يیررىى بأنهھ قدد تضرررر نتيیجة تصررفف أأوو إإغفالل منن ُمشغلل االسجلل فيیما يیتصلل بتشغيیلل نططاقق  1.1
gTLD  االخاصص بهھ غيیرر االمتوواافقق مع االتززااماتت االمصلحة االعامة ااإلبالغغ عنن حالة عددمم ااالمتثالل هھھھذذهه منن جانبب ُمشغلل االسجلل ("مقددمم
االتقرريیرر").  

 
منن خاللل تعبئة نمووذذجج متووفرر على ااإلنتررنتت. وويیجبب أأنن  ICANNإإلى  PICيیتعيینن على مقددمم االتقرريیرر تقدديیمم تقرريیرر  1.2

االذذيي ااستندد إإليیهھ االتقرريیرر وويیجبب أأنن تحدددد بشكلل  PICعلى ووجهھ االخصووصص أأيي نمووذذجج (نماذذجج)  PICتحدددد االمحتوويیاتت االووااررددةة في تقرريیرر 
ثبووتيیة. وويیجبب على مقددمم االتقرريیرر أأنن يیحدددد مع تضميینن االمستنددااتت اال PICخاصص أأسسس عددمم ااالمتثالل االمززعوومم لووااحدد أأوو أأكثرر منن االتززااماتت 

بالتفصيیلل االططرريیقة االتي تضرررر بهھا بسببب عددمم ااالمتثالل االمززعوومم. كما يیجبب على مقددمم االتقرريیرر االموواافقة على االمشارركة في مؤؤتمرر إإذذاا ططلبب 
االتقرريیرر بإكمالل ووتعبئة كافة االحقوولل أأما عددمم قيیامم مقددمم  .2هھھھوو منصووصص عليیهھ أأددناهه في االقسمم ُمشغلل االسجلل االتشاوورر مع مقددمم االتقرريیرر ووفًقا لما 

ووعددمم ااتخاذذ أأيیة إإجررااءااتت أأخررىى. PICفي إإغالقق تقرريیرر  ICANNفسووفف يیكوونن بمثابة أأساسس لـ  PICاالمططلووبة في تقرريیرر   
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منن أأجلل االتأكدد منن ااكتمالهھ ووأأنهھ يیحدددد ددعووىى بعددمم ااالمتثالل  PICبإجررااء مررااجعة أأووليیة لتقرريیرر  ICANNسووفف تقوومم  1.3
أأيیًضا باتخاذذ قرراارر فيیما يیتعلقق بما إإذذاا كانن مقددمم االتقرريیرر في مووقفف جيیدد أأمم ال ووأأنهھ  ICANNووسووفف تقوومم  .PICاللتززاامم أأوو أأكثرر منن االتززااماتت 

تقيیيیمم مززاايیا  ICANNمررااجعة ااألووليیة االتي تقوومم بهھا . ووليیسس االغررضض منن اال5ليیسس معتادد على االمخالفة ووفًقا لما هھھھوو مبيینن أأددناهه في االقسمم 
جعة بمرراا ICANNووعلى ووجهھ االخصووصص٬، سووفف تقوومم  لتززااماتت االخاصة باإلبالغغ أأمم ال.ااالددعاءااتت٬، وولكنن هھھھلل مقددمم االتقرريیرر قدد أأكملل كافة ااال

عجزز ُمشغلل االسجلل على اااللتززاامم بهھ٬، ووااحدد  PIC) حدددد على ااألقلل االتززاامم 2) حدددد ااألططرراافف االمناسبيینن٬، وو(1( ما إإذذاا كانن مقددمم االتقرريیرر قدد:
) حدددد ااألسسس االتي تقوومم عليیهھا االددعووىى ووقددمم االووثائقق االمناسبة منن أأجلل ددعمم 4) أأشارر إإلى االططرريیقة االتي تضرررر بهھا مقددمم االتقرريیرر٬، وو(3وو(

االتقرريیرر االخاصص بعددمم ااالمتثالل.  
 

بإشعارر مقددمم االتقرريیرر ووُمشغلل االسجلل٬، ووسووفف  ICANNاالمررااجعة ااألووليیة٬، فتلتززمم  PICووإإذذاا لمم يیحققق تقرريیرر  1.4
.PICيیتمم إإغالقق تقرريیرر   

 
2. وواالمؤؤتمرر PICتقرريیرر    

 
بإررسالل االتقرريیرر إإلى ُمشغلل  ٬ICANN، فتلتززمم ICANNاالمررااجعة ااألووليیة االتي تقوومم بهھا  PICإإذذاا ااجتازز تقرريیرر  2.1

إإررسالهھ إإلى ُمشغلل االسجلل. تمم PICاالسجلل (ووذذلكك منن خاللل مسئوولل ااالمتثالل لدديیهھا) ووإإشعارر مقددمم االتقرريیرر بأنن تقرريیرر   
 

٬، يیجووزز لُمشغلل االسجلل ططلبب االتشاوورر مع مقددمم االتقرريیرر عنن ططرريیقق إإررسالل ططلبب PICلتقرريیرر  ICANNووبعدد ااستالمم  2.2
بالبرريیدد ااإللكتررووني إإلى مقددمم االتقرريیرر. وويیجبب تخصيیصص أأيي منن هھھھذذهه االططلباتت منن أأجلل تسهھيیلل ااالجتماعع على أأنن تشملل معلووماتت ااالتصالل 

ة إإلى بيیانن يیصفف ررغبة ُمشغلل االسجلل في االتشاوورر. وويیجبب على مقددمم االتقرريیرر االمشارركة في االمؤؤتمرر وواالتشاوورر لُمشغلل االسجلل باإلضاف
 االمططلووبب٬، وواالذذيي يیمكنن إإجررااؤؤهه عنن ططرريیقق االبرريیدد ااإللكتررووني أأوو االمؤؤتمرر االهھاتفي٬، أأوو ااجتماعع (ااجتماعاتت) ووجهًھا لووجهھ إإذذاا وواافقق االططررفانن على

 ICANNلمشارركة في االمؤؤتمرر االمططلووبب ددوونن تووفيیرر سببب عاددلل وويیمكنن إإثباتهھ يیعتبرر أأساًسا لقيیامم ذذلكك. علًما بأنن عجزز مقددمم االططلبب على اا
ووسووفف يیتمم تووفيیرر إإشعارر إإلى كلل منن مقددمم االططلبب ووُمشغلل االسجلل. PICبإغالقق تقرريیرر   

 
إإلى مسئوولل ااالمتثالل منن أأجلل إإجررااء  PICتقرريیرر  ICANNيیوومًمَ◌اا ااعتبارًراا منن إإررسالل  30وويیتووفرر أأمامم ُمشغلل االسجلل  2.3

يیووًما تخليًیا منهھ عنن االحقق في  30االمؤؤتمرر االمططلووبة مع مقددمم االتقرريیرر. وويیعتبرر عددمم قيیامم ُمشغلل االسجلل بإجررااء االمؤؤتمرر في غضوونن فتررةة 
منن أأجلل مررااجعة ااالمتثالل. ICANNإإلى  ٬PIC، ووسووفف يیعوودد تقرريیرر 3.2إإجررااء االمؤؤتمرر٬، ووفًقا لما هھھھوو مبيینن في االقسمم   

 
خاللل فتررةة االمؤؤتمرر االمكوونة منن  PICووإإذذاا تمكنن االططررفانن منن حلل االمشكالتت االمططررووحة منن مقددمم االتقرريیرر في تقرريیرر  2.4

(باإلضافة إإلى نسخة تررسلل إإلى مقددمم االتقرريیرر) ددليیالً مناسًبا بأنن  ICANNعلى أأنن يیووفرر لـ  ICANNيیووًما٬، فيیلتززمم ُمشغلل االسجلل بإشعارر  30
وواالحلل ووفًقا لمم هھھھوو مبيینن في االقسمم أأ. PICاالسجلل االحفاظظ على االسجالتت االخاصة بتقرريیرر  االمسألة تمم حلهھا. يیتعيینن على ُمشغلل  

 
يیووًما  30أأثناء فتررةة  PICووإإذذاا لمم يیحلل االططررفانن االمشكلة (االمشكالتت) االمططررووحة منن جانبب مقددمم االتقرريیرر في تقرريیرر  2.5

إإضافيیة. ووإإذذاا ططلبب ُمشغلل االسجلل إإجررااء مؤؤتمرر بإجررااء مررااجعة  ICANNعلى أأنن تقوومم  ICANNللمؤؤتمرر٬، فيیلتززمم مقددمم االتقرريیرر بإشعارر 
ددليیالً على عددمم مشارركة مقددمم  ICANNأأعالهه ووعجزز مقددمم االططلبب عنن االمشارركة في هھھھذذاا االمؤؤتمرر االمططلووبب٬، تططلبب  2.2بمووجبب االقسمم 

ُمشغلل االسجلل وو/أأوو مقددمم  يیجبب على يیتعلقق بعددمم مشارركتهھ في االمؤؤتمرر. االتقرريیرر٬، ووإإذذاا كانن ضرروورريًیا٬، تقوومم بإصدداارر متابعة لمقددمم االتقرريیرر فيیما
. علًما بأنن عجزز ICANNاالتقرريیرر تووفيیرر ددليیلل عنن االمؤؤتمرر االمططلووبب ووعددمم مشارركة مقددمم االتقرريیرر في غضوونن خمسة أأيیامم ااعتبارًراا منن ططلبب 

 PICبإغالقق تقرريیرر  ICANNمقددمم االططلبب على االمشارركة في االمؤؤتمرر االمططلووبب ددوونن تووفيیرر سببب عاددلل وويیمكنن إإثباتهھ يیعتبرر أأساًسا لقيیامم 
ووسووفف يیتمم تووفيیرر إإشعارر إإلى كلل منن مقددمم االططلبب ووُمشغلل االسجلل.  

 
3. ICANNمررااجعة ااالمتثالل وواالتحرريي منن جانبب    

 
أأنن تأخذذ بعيینن ااالعتبارر أأيي عجزز عنن االمشارركة في االمؤؤتمرر االمططلووبب في تحدديیدد ما إإذذاا كانتت  ICANNيیجبب على  3.1

ستتابع في عمليیة االتحرريي عنن ااالمتثالل أأوو تنفيیذذ إإجررااءااتت إإنفاذذ.  
 

منن جانبب مقددمم االططلبب أأوو ُمشغلل االسجلل بأنن االمشكالتت قدد تمم  2.5في غضوونن عشررةة أأيیامم عملل ااعتبارًراا منن إإشعارر االقسمم  3.2
ووأأساسس هھھھذذاا  PICبأنن تططلبب منن ُمشغلل االسجلل تووفيیرر تفسيیرر لسببب ااعتقادد ُمشغلل االسجلل بأنهھ متوواافقق مع االتززاامم  ICANNحلهھا٬، تلتززمم 

 ICANN. وويیكوونن لُمشغلل االسجلل بعدد ذذلكك عشررةة أأيیامم عملل للرردد على ططلبب PICة في تقرريیرر ااالعتقادد بصررفف االنظظرر عنن ااالددعاءااتت االمبيین
بتقدديیمم تفسيیرر.  

 
بتقدديیمم تفسيیرر٬، تحدددد  ICANNوورردد (ررددوودد) مشغلل االسجلل على ططلبب  ICANNاالذذيي تتلقاهه  PICووااستنادًداا إإلى تقرريیرر  3.3

ICANN  لتقدديیرر  ووفًقا حالة معيینة.ما إإذذاا كانن االتحرريي عنن ااالمتثالل مناسبب أأمم ال فيICANN  ووحددهھھھا٬، يیجبب لـICANN  ااختيیارر مططالبة
بإشعارر ُمشغلل االسجلل  ICANNاالهھيیئة االقائمة أأوو تنفيیذذ تحرريي عنن ااالمتثالل فيیما يیتعلقق بتقرريیرر ووااحدد أأوو أأكثرر٬، أأوو إإذذاا كانن ااألمرر كذذلكك٬، فتلتززمم 

لل للمعلووماتت االمططلووبة في غضوونن عشررةة ٬، وويیشملل ذذلكك االتووفيیرر االمعقووICANNعلى االفوورر. يیجبب على ُمشغلل االسجلل االتعاوونن مع تحرريیاتت 
.ICANN) أأيیامم عملل ااعتبارًراا منن ططلبب 10(  
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حسبب ما يیتناسبب٬، ما إإذذاا كانن االرردد منن ُمشغلل االسجلل  4أأوو االهھيیئة االقائمة٬، ووفًقا لمم هھھھوو وواارردد في االقسمم  ICANNتقرررر  3.4
االسجلل بااللتززااماتت االمددررجة بمووجبب االبابب أأ أأعالهه أأمم ال. وويیعتبرر ااالمتثالل االمووثقق لُمشغلل  ICANNيیستووفي االتززااماتت ااالمتثالل االتعاقدديي لـ 

بأنن ُمشغلل االسجلل غيیرر ممتثلل لما جاء في االقسمم أأ٬،  ICANN. ووإإلى االحدد االذذيي تووضح فيیهھ نتائج تحرريي 11أأنهھا متوواافقة مع االمووااصفة 
لسجلل مباشررةة أأوو االسجلل للحصوولل منن ااتفاقيیة اا 4.3ااختيیارر االمتابعة في إإنفاذذ االتززااماتت ُمشغلل االسجلل بما يیتفقق مع االقسمم  ICANNيیجووزز لـ 

بإشعارر كلل منن ُمشغلل االسجلل  ICANNووفي أأيي منن االحالتيینن٬، تلتززمم  االمستمرر للمسألة. ICANNعلى تعقيیباتت هھھھيیئة قائمة لإلشعارر بتناوولل 
االهھيیئة االقائمة٬،  منن ااتفاقيیة االسجلل٬، وواالسعي للحصوولل على االتعقيیبب منن 4.3وومقددمم االتقرريیرر بقررااررهھھھا االسعي للقيیامم بإجررااء إإنفاذذ بمووجبب االقسمم 

تمم حلهھا فيیما بيینن االططررفيینن٬، يیكوونن ذذلكك أأساًسا  PICبأنن االمشكالتت االمططررووحة في تقرريیرر  ICANNأأوو عددمم ااتخاذذ أأيي إإجررااء آآخرر. إإذذاا قررررتت 
على أأنن يیتمم تقدديیمم ااإلشعاررااتت إإلى كلل منن مقددمم االتقرريیرر ووُمشغلل االسجلل. PICلتقرريیرر  ICANNإلغالقق   

 
4. االهھيیئة االقائمة   

 
. وواالددوورر االذذيي تقوومم بهھ ICANN(االهھيیئة االقائمة) على نفقة  ICANNيیتمم تعيیيینن هھھھيیئة مكوونة منن ثالثة أأشخاصص بمعررفة  4.1

هھھھوو تقيیيیمم ااالمتثالل منن جانبب ُمشغلل االسجلل بالتززااماتهھ بمووجبب االقسمم أأ أأعالهه. ووقبلل إإجررااء أأيي تقيیيیمم٬، يیتعيینن  ICANNاالهھيیئة االقائمة ووفًقا لططلبب 
عنن أأيیة حقائقق أأوو ظظررووفف معررووفة لعضوو االهھيیئة وويیمكنن ررؤؤيیتهھا بشكلل معقوولل بأنهھا تططررحح  ICANNفصاحح لـ على جميیع أأعضاء االهھيیئة ااإل

عمليیاتت ااإلفصاحح إإلى كلل منن مقددمم االتقرريیرر ووُمشغلل االسجلل. ووإإذذاا قررررتت  ICANNسؤؤااالً حوولل نززااهھھھة أأوو ااستقالليیة عضوو االهھيیئة. تووفرر 
ICANN يینن٬، فيیمكنن ااعتبارر إإفصاحح عضوو االهھيیئة ووبشكلل معقوولل مقووًضا لنززااهھھھتهھ٬، يیتمم منن جانبهھا أأوو ااستنادًداا إإلى ططلبب منن ووااحدد منن االططررف

وواالرردد٬، إإنن ووجدد٬، منن جانبب ُمشغلل االسجلل هھھھوو ااألساسس بالنسبة لتقيیيیمم ااالمتثالل منن جانبب االهھيیئة االقائمة.  PICااستبدداالل عضوو االهھيیئة. يیعتبرر تقرريیرر 
ااالعتبارر ووال تكوونن هھھھناكك جلساتت ااستماعع. ووأأيیة معلووماتت تمم تباددلهھا ووفي حالة عددمم ووجوودد ظظررووفف ااستثنائيیة٬، ال يیؤؤخذذ أأيي ددليیلل إإضافي بعيینن 

يیمكنن أأخذذهھھھا بعيینن ااالعتبارر ووفًقا لططلبب االهھيیئة االقائمة ووبما يیتفقق مع تقدديیررهھھھا  PICفيیما بيینن ُمشغلل االسجلل وومقددمم االتقرريیرر بعدد تقدديیمم تقرريیرر 
ووحددهھھھا.  

 
4.2 ذذلكك إإلى ُمشغلل االسجلل  ٬ICANN، على أأنن تووفرر ICANNووتلتززمم االهھيیئة االقائمة بإررسالل نتائج االتقيیيیمم االذذيي تقوومم بهھ إإلى  

ووإإلى مقددمم االتقرريیرر.  
 

يیووًما ااعتبارًراا منن ااستالمهھا إإشعارًراا  15في غضوونن  ICANNووتلتززمم االهھيیئة االقائمة بإبالغغ نتائج االتقيیيیمم االذذيي تقوومم بهھ إإلى  4.3
مططلووبب. PICPRSبأنن تقيیيیمم اامتثالل االهھيیئة االقائمة فيیما يیتعلقق بتقرريیرر  ICANNمنن   

 
بإغالقق االتقرريیرر٬،  ٬ICANN، فتلتززمم PICأأما إإذذاا تبيینن للهھيیئة االقائمة بأنن ُمشغلل االسجلل مررااعي ووممتثلل لاللتززااماتت  4.4

ووإإررسالل برريیدد باإلغالقق إإلى كلل منن مقددمم االتقرريیرر ووإإلى ُمشغلل االسجلل.  
 

إشعارر ُمشغلل ب ٬ICANN، فتلتززمم PICأأما إإذذاا تبيینن للهھيیئة االقائمة بأنن ُمشغلل االسجلل غيیرر مررااعي ووممتثلل لاللتززااماتت  4.5
باإلجررااءااتت االتصحيیحيیة االمتخذذةة. ICANNيیووًما لحلل عددمم ااالمتثالل ووإإشعارر  30االسجلل منن خاللل إإشعارر إإنفاذذ٬، وويیكوونن أأمامم ُمشغلل االسجلل   

 
4.6. أأعالهه٬، فتحدددد  4.5االمحدددد في االقسمم  ICANNووإإذذاا لمم يیقمم ُمشغلل االسجلل بحلل ووتسوويیة عددمم ااالمتثالل بعدد ااستالمم إإشعارر  

ICANNقدديیررهھھھا ووحددهھھھا٬، ااإلجررااءااتت االتصحيیحيیة االمناسبة٬، إإنن ووجددتت٬، مع مووااصفة عمليیة ااإلنفاذذ. ووفي حالة ااعتررااضض ُمشغلل االسجلل ٬، ووفًقا لت
على قرراارر ااإلنفاذذ٬، فيیجووزز لهھ ووفًقا لتقدديیررهه ااالستفاددةة منن آآليیاتت فضض االمناززعاتت االمووجووددةة في ااتفاقيیة االسجلل.  

 
5. االمخالفيینن االمتكرررريینن   

 
بتحدديیدد ما إإذذاا كانن ُمشغلل االسجلل قدد تبيینن أأنهھ لمم يیمتثلل  ٬ICANN، تلتززمم PICفي االمررااجعة ااألووليیة لتقرريیرر  5.1

اللتززااماتهھ في االجززء أأ لددررجة أأنهھ يیجبب تميیيیزز ُمشغلل االسجلل بأنهھ مخالفف متكرررر أأوو يیجبب تحدديیدد مقددمم االتقرريیرر بأنهھ مخالفف متكرررر.  
 

بقرراارر ااعتبارر ُمشغلل االسجلل مخالًفا  ووااستنادًدَ◌اا إإلى ااألعوواامم االثالثة ااألخيیررةة االمتعاقبة٬، تشملل االعووااملل ذذااتت االصلة 5.2
متكرررًراا٬، على سبيیلل االمثالل ال االحصرر ما يیلي:  

 
ضدد ُمشغلل  ICANNاالسابقة ااستووفتت االمررااجعة ااألووليیة االتي تقوومم بهھا  PICفددااحة أأيي منن ااددعاءااتت / مززااعمم  .1

االسجلل؛  
 

TLDبالنسبة لعدددد االتسجيیالتت االمووجووددةة في نططاقق  PICعدددد شكاووىى  .2  
 

أأمم ال. PICهھھھلل كانن هھھھناكك نمطط أأوو مماررسة لعددمم ااالمتثالل مع االتززاامم  .3  
 

ووااستنادًدَ◌اا إإلى ااألعوواامم االثالثة ااألخيیررةة االمتعاقبة٬، تشملل االعووااملل ذذااتت االصلة بقرراارر ااعتبارر مقددمم االتقرريیرر مخالًفا  5.3
متكرررًراا٬، على سبيیلل االمثالل ال االحصرر ما يیلي:  

 
1. االمقددمة منن مقددمم االتقرريیرر وواالتي تمم االحكمم فيیهھا لصالح ُمشغلل االسجلل؛ PICعدددد تقارريیرر    



PICDRP- 4  

 
2. بسببب عجزز مقددمم االتقرريیرر على  ٬PIC، عدددد االمررااتت االتي أأغلقتت فيیهھا تقارريیرر 2.2مع مررااعاةة أأحكامم االقسمم  

ااالجتماعع أأوو االتشاوورر مع ُمشغلل االسجلل؛  
 

3. دد ددعووىى عددمم اامتثالللمم يیحدد PICعدددد االمررااتت االتي ررفع فيیهھا مقددمم االتقرريیرر تقرريیرًراا منن نووعع    
 

4. .ICANNووهھھھلل عررضض مقددمم االتقرريیرر نمطًطا أأوو مماررسة لتقدديیمم االتقارريیرر االتي لمم تجتازز االمررااجعة ااألووليیة لـ    
 

حظظرر  ICANNفررضض عقووباتت ماليیة ضدد أأيي ُمشغلل االسجلل يیتبيینن أأنهھ مخالفف متكرررر. وويیجووزز لـ  ICANNوويیجووزز لـ  5.4
االتقارريیرر االمستقبليیة منن جانبب أأيي مشغلل سجلل يیتبيینن أأنهھ مخالفف متكرررر.  

 
على ططرريیقة لتحدديیدد االمخالفيینن االمتكرررريینن٬، فيیجووزز  PICلتقرريیرر  ICANNفي نفسس االووقتت االذذيي يیشتملل فيیهھ تتناوولل  5.5

أأوو خالفف ذذلكك. PICDRPااتخاذذ هھھھذذاا االقرراارر في أأيي ووقتت أأثناء   


