
 

للعالماتت االتجارريیة) PDDRPإإجررااء حلل نززااعاتت ما بعدد تفوويیضض االعالماتت االتجارريیة (إإجررااءااتت   
2012يیوونيیوو  4  

 
1. أأططرراافف االنززااعع   

 
ليیستت ططررفاً في االنززااعع. ICANN. ووgTLDططررفا االنززااعع هھھھما حاملل االعالمة االتجارريیة وومشغلل سجلل   

 
2. االقووااعدد االمعموولل بهھا   

 
2.1 إإنن االهھددفف منن هھھھذذاا ااإلجررااء هھھھوو تغططيیة إإجررااءااتت حلل االنززااعع في مررحلة ما بعدد تفوويیضض االعالمة االتجارريیة بشكلل عامم.  

للعالماتت االتجارريیة ("االمززوودد") لتنفيیذذ إإجررااءااتت  PDDRPإإلى حدد ااختيیارر أأكثرر منن مززوودد ووااحدد إلجررااءااتت 
PDDRP لتجارريیة٬، يیجووزز أأنن يیكوونن لكلل مززوودد قوواانيینن إإضافيیة يیجبب ااتباعهھا عندد تقدديیمم االشكاووىى. فيیما يیلي للعالماتت اا

ااإلجررااءااتت االعامة االووااجبب ااتباعهھا منن جانبب سائرر االمززوودديینن.  
 

2.2 في ااتفاقيیة االسجلل٬، يیوواافقق مشغلل االسجلل على االمشارركة في كافة إإجررااءااتت ما بعدد االتفوويیضض وواااللتززاامم باألحكامم االناتجة  
عنهھا.  

 
3. االلغة   

 
3.1 ستكوونن لغة جميیع االططلباتت االمقددمة وواالددعاووىى هھھھي االلغة ااإلنجليیززيیة.   

 
3.2 يیجووزز للططررفيینن تقدديیمم ااألددلة االثبووتيیة بلغتهھمم ااألصليیة٬، مع مررااعاةة ااختصاصص هھھھيیئة االخبررااء في تقرريیرر خالفف ذذلكك٬، بأنن  

االصلة.يیتمم إإررفاقق مثلل هھھھذذهه ااألددلة بتررجمة إإلى االلغة ااإلنجليیززيیة لكافة االنصووصص ذذااتت   
 

4. ااالتصاالتت وواالحددوودد االززمنيیة   
 

4.1 يیجبب تقدديیمم كافة أأنووااعع ااالتصاالتت مع االمززوودد بططرريیقة إإلكترروونيیة.   
 

4.2 ألغررااضض تحدديیدد تارريیخ بددء االحدد االززمني٬، سيیتمم اافتررااضض ووصوولل إإشعارر أأوو أأيي ووسيیلة ااتصالل أأخررىى في يیوومم إإررسالهھا  
إإلى جهھة ااالتصالل االمناسبة االتي عيینهھا ااألططرراافف.  

 
4.3 تحدديیدد اااللتززاامم بالحدد االززمني٬، سيیتمم اافتررااضض إإررسالل أأوو تقدديیمم إإشعارر أأوو أأيي ووسيیلة ااتصالل أأخررىى في يیوومم  ألغررااضض 

إإررسالهھا.  
 

4.4 ألغررااضض ااحتسابب االمددةة االززمنيیة بحسبب هھھھذذاا ااإلجررااء٬، ستبددأأ مثلل هھھھذذهه االمددةة بالسرريیانن في االيیوومم االتالي منن تارريیخ ااستالمم  
ااإلشعارر أأوو أأيیة ووسيیلة ااتصالل أأخررىى.  

 
4.5 يیتمم ااعتبارر أأيیة إإشاررةة إإلى حددوودد االيیوومم على أأنهھا أأيیامم ميیالدديیة ما لمم يیتمم تحدديیدد خالفف ذذلكك. ووسووفف   

 
5. ااألهھھھليیة   

 
5.1 تبددأأ ااإلجررااءااتت ااإلدداارريیة ااإللززااميیة عنددما يیتقددمم مددعي آآخرر ("االمددعي") بشكووىى لددىى االمززوودد تؤؤكدد على أأنن االمددعي هھھھوو  

حاملل عالمة تجارريیة٬، (ووهھھھوو ما قدد يیتضمنن االعالماتت االتجارريیة االمسجلة أأوو غيیرر االمسجلة كما هھھھوو محدددد أأددناهه) مددعيًیا 
باإلضافة إإلى تضرررر االمددعي منن ذذلكك٬، جرّرااء أأسلووبب تشغيیلل  تعررضض ووااحددةة أأوو أأكثرر منن عالماتهھ االتجارريیة لالنتهھاكك٬،

.gTLDمشغلل االسجلل أأوو ااستخدداامم نططاقق   
 

5.2 قبلل االتططررقق إإلى ووقائع ووحيیثيیاتت االنززااعع٬، ووقبلل أأنن يیططلبب منن االمددعى عليیهھ تقدديیمم رردد مووضووعي٬، أأوو ددفع أأيیة ررسوومم٬، يیقوومم مقددمم  
حدد ألددااء مررااجعة مبددئيیة "للحددوودد" ("لجنة مررااجعة االحدد").االخددمة بتعيیيینن لجنة خاصة منن شخصص وواا
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6. االمعايیيیرر   
 

تحقيیًقا ألغررااضض هھھھذذهه االمعايیيیرر٬، فإنن مصططلح "مشغلل االسجلل" يیشملل االجهھاتت االتي تدديیرر مشغلل االسجلل أأوو تخضع إلددااررةة بنسبة 
سووااًء بمووجبب ملكيیة االسنددااتت االملكيیة االمووجبة لذذلكك أأوو االتي تخضع لإلددااررةة االمشترركة معهھ سووااء بشكلل مباشرر أأوو غيیرر مباشرر٬، 

االمووجبة لحقق االتصوويیتت أأوو إإددااررتهھا٬، ووسووااء منن خاللل االتعاقدد أأوو خالفف ذذلكك حيیثث تعني كلمة "االتحكمم أأوو ااإلددااررةة" ااالستحووااذذ 
-على االصالحيیة  -بشكلل مباشرر أأوو غيیرر مباشرر   على االتووجيیهھ سووااء بنفسهھ أأوو منن خاللل آآخرريینن إلددااررةة ووسيیاسة كيیانن ما٬، سووااًء  
ة االسنددااتت االمووجبة لحقق االتصوويیتت أأوو االتحكمم بهھا٬، ووسووااء كانن ذذلكك منن خاللل االتعاقدد أأوو خالفف ذذلكك.بمووجبب ملكيی  

 
6.1	   :االمستووىى ااألعلى  

 
يیتعيینن على االمددعي أأنن يیؤؤكدد وويیثبتت٬، منن خاللل أأددلة ووااضحة وومقنعة٬، أأنن االسلووكك االمؤؤكدد لمشغلل االسجلل في تشغيیلهھ 

االخاصة بهھ االمططابقة أأوو االمشابهھة إإلى حدد االلبسس لعالمة االمددعي٬، أأوو يیتسببب أأوو يیساهھھھمم بشكلل مادديي  gTLDلسلسلة 
بأيي ما يیلي: gTLDفي قيیامم نططاقق   

 
ااالستغاللل غيیرر االمنصفف للشخصيیة االمميیززةة أأوو سمعة عالمة االمددعي )1(  

 
)2( أأوو إإضعافف االططابع االمميیزز أأوو سمعة االعالمة االتجارريیة للمددعي   

 
ووااإلررباكك مع االعالمة االتجارريیة لمقددمم االشكووىى. أأوو خلقق ااحتماليیة االخلطط  )3(  

 
مماثلة لعالمة تجارريیة٬، ثمم يیقددمم مشغلل  TLDمنن ااألمثلة على ااالنتهھاكك على االمستووىى ااألعلى هھھھوو أأنن تكوونن سلسلة 

االسجلل نفسهھ بعدد ذذلكك على أأنهھ االمستفيیدد منن االعالمة.  
 

6.2. االمستووىى االثاني   
 

وومنن خاللل االسلووكك االمؤؤكدد لمشغلل االسجلل على ما يیلي:على االمددعيینن أأنن يیثبتوواا بما ال يیددعع مجاالً للشكك   
 

)1( ووجوودد نمطط أأوو مماررسة جووهھھھرريیة لنيیة سيیئة محددددةة منن مشغلل االسجلل للترربح منن بيیع االعالمة  
االتجارريیة االتي تنتهھكك أأسماء االنططقق٬، وو  

)2( االمماثلة  gTLDنيیة مشغلل االسجلل االسيیئة للترربح منن االتسجيیلل ااالنتظظامي ألسماء االنططاقق ضمنن  
أأوو االمشابهھة بشكلل مرربكك لعالمة االمددعي٬، ووهھھھي:  

 
ااالستغاللل غيیرر االمنصفف للشخصيیة االمميیززةة أأوو سمعة عالمة االمددعي )1(  
أأوو إإضعافف االططابع االمميیزز أأوو سمعة االعالمة االتجارريیة للمددعي )2(  
إإيیجادد ااحتماليیة االخلطط ووااإلررباكك مع االعالمة االتجارريیة للمددعي. )3(  

  
 أأنن يیتمم إإظظهھارر أأنن مشغلل االسجلل كانن على علمم باالنتهھاكك االمحتملل للعالمة بعباررةة أأخررىى٬، لنن يیكوونن منن االكافي

فقطط  PDDRP. ال يیتحملل مشغلل االسجلل االمسئووليیة بمووجبب إإجررااءااتت gTLDاالتسجيیلل لـ  عمليیاتتاالتجارريیة منن خاللل 
منتهھكة ) أأنن مشغلل االسجلل على علمم بأنن ااألسماء اال2) ااألسماء االمنتهھكة مووجووددةة في االسجلل االخاصص بهھ٬، أأوو (1ألنن: (

.) أأنن مشغلل االسجلل لمم يیررصدد االتسجيیالتت ددااخلل سجلهھ3مووجووددةة في االسجلل االخاصص بهھ٬، أأوو (  
 

عنن أأيي تسجيیلل ألسماء االنططاقاتت االتاليیة: PDDRPال يیتحملل مشغلل االسجلل االمسئووليیة بمووجبب إإجررااءااتت   
مباشرر٬، أأوو  ) االمسجلة ددوونن تشجيیع مباشرر أأوو غيیرر2) االمسجلة بمعررفة شخصص أأوو كيیانن ال يیتبع مشغلل االسجلل٬، (1(

) ال يیقددمم أأيي فائددةة مباشررةة أأوو غيیرر مباشررةة 3حثث أأوو بددء أأوو تووجيیهھ منن أأيي شخصص أأوو كيیانن تابع لمشغلل االسجلل٬، (
لمشغلل االسجلل سووىى ررسوومم االتسجيیلل االمعتاددةة (وواالتي قدد تشملل ررسوومم أأخررىى االتي يیتمم تحصيیلهھا بالتززاامنن مع عمليیة 

لتسجيیلل االمعزززز).االتسجيیلل مقابلل االخددماتت ذذااتت االقيیمة االمضافة مثلل أأمنن اا  
 



3 PDDRP - 

7. االشكووىى   
 

تقدديیمم االشكاووىى: 7.1  
 

مم االشكاووىى إإلكترروونيًیا. بمجرردد ااالنتهھاء منن االمررااجعة ااإلدداارريیة تقددَّ  
ووإإعالنن مووفرر االخددمة أأنن االشكووىى متوواافقة٬، يیقددمم مووفرر االخددمة االشكووىى إإلكترروونيًیا مع تقدديیمم إإشعارر خططي إإلى مشغلل 

"إإشعارر االشكووىى") بما يیتفقق مع معلووماتت ااالتصالل االمددررجة في ااتفاقيیة االسجلل مووضووعع االشكووىى (وواالمشارر إإليیهھا بلفظظ 
االسجلل.  

 7.2 االمحتوويیاتت:   

7.2.1 ااسمم وومعلووماتت ااالتصالل٬، بما في ذذلكك االعنوواانن ووررقمم االهھاتفف ووعنوواانن االبرريیدد ااإللكتررووني لمقددمم االشكووىى٬،  
ووحسبب أأفضلل ما لددىى االمددعي منن معلووماتت٬، ااسمم ووعنوواانن االمالكك االحالي للتسجيیلل.  

 
ااالسمم وومعلووماتت جهھة ااالتصالل٬، وويیشملل ذذلكك االعنوواانن ووررقمم االهھاتفف ووعنوواانن االبرريیدد ااإللكتررووني أليي  7.2.2

شخصص مررخصص لهھ االتصررفف بالنيیابة عنن االمددعي.  
 

يیشملل بيیانن ططبيیعة االنززااعع٬، ووأأيي ددليیلل ذذيي صلة٬، ما يیلي: 7.2.3  
 

االنززااعع ووبيیانن مططالبة االحقووقق االقانوونيیة االمعيینة االتي يیتمم تقدديیمهھا٬، وواالعالماتت االتي تشكلل أأساسس  )1(
قصيیرر ووصرريیح عنن ااألساسس االذذيي يیتمم تقدديیمم االشكووىى بناءااً عليیهھ.  

 
شررحح تفصيیلي حوولل كيیفيیة ااستيیفاء ددعووىى االمددعي لمتططلباتت تقدديیمم االشكووىى ططبقاً لتلكك االخلفيیة أأوو  )2(

االمعيیارر االخاصص.  
 

شررحح تفصيیلي لصحة االشكووىى وولماذذاا يیعتبرر االمعتررضض مؤؤهھھھالً لإلعفاء. )3(  
 

يیووما قبلل تقدديیمم  30ىى قدد أأخططرر مشغلل االسجلل كتابًة بما ال يیقلل عنن بيیانن يیفيیدد بأنن صاحبب االشكوو )4(
) ااهھھھتماماتهھ االمحددددةة ووتصررفهھ االمحدددد االذذيي يیررىى بأنهھ يیؤؤدديي إإلى اانتهھاكك 1االشكووىى بما يیلي: (

) ااستعددااددهه لعقدد ااجتماعع منن أأجلل حلل االقضيیة.2االعالماتت االتجارريیة للمددعي وو(  
 

نووعع االسلع/االخددماتت٬، ووفتررةة وونططاقق شررحح لكيیفيیة ااستخدداامم عالمة االمددعي (بما في ذذلكك  )5(
-ااالستخدداامم  بما في ذذلكك كلل ااالستخدداامم االمتصلل بالشبكة) أأوو كيیفيیة حمايیة االعالمة بمووجبب  

قانوونن أأوو معاهھھھددةة أأوو صددقتت عليیهھا محكمة أأوو دداارر االمقاصة.  
 

نسخ منن أأيي مستنددااتت يیستخددمهھا االمددعي مووقفهھ منن ططلبب ااإلعفاء٬، وويیشملل ذذلكك ااالستخدداامم  )6(
االتجارريیة االمعنيیة في االشكووىى ووتسجيیالتت أأسماء االنططاقاتت. االحالي للعالماتت  

 
بيیانن يیووضح بأنن ااإلجررااءااتت ال يیتمم تنفيیذذهھھھا ألغررااضض غيیرر مناسبة. )7(  

 
بيیانن يیصفف كيیفيیة إإضرراارر االتسجيیلل االمعنّي بمالكك االعالمة االتجارريیة. )8(  

 
االخددماتت ضررووررةة تقدديیمم صفحة٬، باستثناء االملحقاتت٬، ما لمم يیقرررر مقددمم  20كلمة وو 5,000تقتصرر االشكاووىى على   7.3

موواادد إإضافيیة.  
 

في نفسس ووقتت تقدديیمم االشكووىى٬، يیسدددد االمددعي ررسوومم تقدديیمم شكووىى غيیرر مستررددةة بالمبلغ االمحدددد بما يیتفقق مع قوواانيینن  7.4
أأيیامم ااعتبارًراا منن ااستالمم االمززوودد للشكووىى٬،  10مززوودد االخددمة االمعنّي. في حالة عددمم سدداادد ررسوومم ااإلددعاء خاللل فتررةة 

إإخاللل.تـرُرفضض االددعووىى ددوونن أأيي   
8. االمررااجعة ااإلدداارريیة للشكووىى   

 
) أأيیامم عملل منن تقدديیمهھا إإلى االمززوودد لتحدديیدد ما إإذذاا كانتت 5ستتمم مررااجعة كافة االشكاووىى منن االمززوودد خاللل فتررةة خمسة ( 8.1

االشكووىى تتضمنن كافة االمعلووماتت االضرروورريیة ووتتوواافقق مع االقووااعدد ااإلجرراائيیة.  
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ااإلجرراائيیة٬، فتعتبرر االشكووىى قدد ررفعتت٬، مع متابعة ااإلجررااءااتت إإذذاا ووجدد مقددمم االخددمة أأنن االشكووىى متوواافقة مع االقووااعدد  8.2
ووصووالً إإلى مررااجعة االعتبة. ووإإذذاا ووجدد االمززوودد أأنن االشكووىى ال تتوواافقق مع االقووااعدد ااإلجرراائيیة٬، فيیلتززمم بإشعارر مقددمم 

لمززوودد ) أأيیامم عملل لتقدديیمم شكووىى معددلة. في حالة عددمم ااستقبالل اا5االشكووىى إإلكترروونيًیا عنن عددمم االتوواافقق ووإإمهھالهھ خمسة (
) أأيیامم عملل٬، فإنهھ يیررفضض االشكووىى وويیغلقق ااإلجررااءااتت ددوونن إإخاللل 5أليیة شكووىى معددلة خاللل االمددةة االمحددددةة بخمسة (

بحقق االمددعي في تقدديیمم شكووىى جدديیددةة تتوواافقق مع االقووااعدد ااإلجرراائيیة. ال يیمكنن ااسترردداادد ررسوومم تقدديیمم االشكاووىى.  
 

االشكووىى إإلكترروونيًیا إإلى مشغلل االسجلل مع إإررسالل إإشعارر إإذذاا تمم ااعتبارر االشكووىى متوواافقة٬، يیلتززمم مززوودد االخددمة بتقدديیمم  8.3
االشكووىى بما يیتفقق مع معلووماتت جهھاتت ااالتصالل االمددررجة في ااتفاقيیة االسجلل.  

 
9. مررااجعة االعتبة   

 
	5(يیشكل موفر االخدمة هھھھيیئة لمرااجعة االعتبة٬، على أأنن تتكونن من عضو يیختاررهه االموفر٬، لكل إإجرااء في غضونن خمسة  9.1  (

.االمرااجعة ااإلدداارريیة ووااعتبارر االشكوىى متواافقة مع االقوااعد ااإلجراائيیة أأيیامم عمل ااعتبارًراا من إإكمالل 	  
 

:ال  	أأمم  	االتاليیة  	االمعايیيیرر  	يیستووفي  	االشكووىى  	صاحبب  	كانن  	إإذذاا  	ما  	تحدديیدد  	مهھمة  	االعتبة  	مررااجعة  	هھھھيیئة  	إإلى  	يُیعهھدد 9.2 	  
 

) مسجلة على االمستووىى االووططني أأوو ااإلقليیمي وواالمستخددمة في 1أأنن االمددعي هھھھوو صاحبب عالمة كلمة: ( .9.2.1
) االمحميیة بشكلل خاصص بمووجبب 3) تمم تووثيیقهھا منن خاللل إإجررااءااتت قضائيیة٬، أأوو (2االووقتت االحالي٬، أأوو (

؛PDDRPقانوونن أأوو معاهھھھددةة في ووقتت ررفع شكووىى   
 

9.2.1.1. -لخاصص باالستخدداامم يیمكنن عررضض ااالستخدداامم منن خاللل تووضيیح هھھھذذاا االددليیلل اا  وواالذذيي قدد  
-يیكوونن في صووررةة إإعالنن ووعيینة ووااحددةة منن ااالستخدداامم االحالي  ووتقدديیمم ذذلكك٬، ووتووثيیقهھ منن  

خاللل دداارر مقاصة االعالماتت االتجارريیة  
 

يیجووزز تقدديیمم ددليیلل ااإلثباتت مباشررةة مع االشكووىى. .9.2.1.2  
 

أأنن يیؤؤكدد االمددعي تضررررهه منن االناحيیة االمادديیة نتيیجة االتعدديي على االعالمة االتجارريیة؛ .9.2.2  
 

أأنن يیؤؤكدد االمددعي االحقائقق بالتفصيیلل االكافي االذذيي يیؤؤكدد على ددعووىى بمووجبب قووااعدد االمستووىى ااألعلى  .9.2.3
االمنصووصص عليیهھا هھھھنا٬، إإذذاا كانن كلل ما يیؤؤكددهه االمددعي صحيیًحا  

أأوو  
أأنن يیؤؤكدد االمددعي االحقائقق بالتفصيیلل االكافي االذذيي يیؤؤكدد على ددعووىى بمووجبب قووااعدد االمستووىى االثاني 

ما يیؤؤكددهه االمددعي صحيیًحا؛االمنصووصص عليیهھا هھھھنا٬، إإذذاا كانن كلل   
 

يیووًما على أأقلل تقدديیرر  30) أأنن يیقددمم االمددعي إإشعارًراا خططيًیا مددتهھ 1( أأنن يیكوونن االمددعي قدد أأكدد على ما يیلي: .9.2.4
مشغلل االسجلل باهھھھتماماتهھ االمحددددةة ووبسلووكهھ االمحدددد االذذيي يیررىى أأنهھ يیؤؤدديي إإلى االتعدديي على االعالماتت 

) هھھھلل رردد مشغلل االسجلل 2االتجارريیة االخاصة بالمددعي٬، باإلضافة إإلى ااستعددااددهه لالجتماعع لحلل االمشكلة٬، وو(
) إإذذاا كانن مشغلل االسجلل قدد رردد بالفعلل٬، بأنن االمددعي 3بالمخاووفف االمحددددةة أأمم ال٬، وو(على إإشعارر االمددعي 

.PDDRPحاوولل االددخوولل في مناقشاتت بحسنن االنيیة منن أأجلل حلل االقضيیة قبلل بددء إإجررااءااتت   
 

) أأيیامم عملل ااعتبارًراا منن تارريیخ حصوولل مووفرر االخددمة على إإشعارر بالشكووىى٬، تتاحح لمشغلل االسجلل 10في غضوونن عشررةة ( 9.3
ااختيیارًراا ووليیسس إإلززااًما٬، لتقدديیمم ااألووررااقق االتي تددعمم مووقفهھ فيیما يیخصص مرركزز االمددعي في مررحلة مررااجعة االعتبة. إإذذاا االفررصة٬، 

ااختارر مشغلل االسجلل تقدديیمم هھھھذذهه االمستنددااتت٬، فيیجبب عليیهھ سدداادد ررسوومم االتقدديیمم.  
 

ضض.) أأيیامم عملل لتقدديیمم ااعترراا10في حالة تقدديیمم مشغلل االسجلل لووثائقق٬، يیتمم إإمهھالل االمددعي مددةة عشررةة ( 9.4  
 

) أأيیامم عملل ااعتبارًراا منن تارريیخ ااستحقاقق ااعتررااضض االمددعي أأوو االتارريیخ االمستحقق 10تـُمنح هھھھيیئة مررااجعة االعتبة عشررةة ( 9.5
لتقدديیمم أأووررااقق مشغلل االسجلل إإذذاا لمم يُیقددمم أأيي شيء منهھا٬، منن أأجلل إإصدداارر قرراارر بالعتبة.  

يیلتززمم مووفرر االخددمة بتقدديیمم قرراارر بالعتبة إإلكترروونيًیا إإلى جميیع ااألططرراافف. 9.6  
 

حالة عددمم تحقيیقق االمددعي بمعايیيیرر مررااجعة االعتبة٬، يیررفضض مووفرر االخددمة ااإلجررااءااتت على أأساسس أأنن مقددمم االشكووىى يیفتقدد في  9.7
إإلى االمصددااقيیة وويیعلنن بأنن مشغلل االسجلل هھھھوو االططررفف صاحبب االحقق.  
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ددمة في إإذذاا قررررتت هھھھيیئة مررااجعة االعتبة بأنن االمددعي لدديیهھ االحجة إلقامة االددعووىى ووقدد ااستووفى االمعايیيیرر فيیبددأأ مقددمم االخ 9.8
إإجررااءااتت االنظظرر في ااألسسس االمووضووعيیة.  

 
االرردد على االشكووىى .10  

 
10.1 ) يیووماً ااعتبارًراا منن تارريیخ إإعالنن 45يیجبب على مشغلل االسجلل أأنن يیقددمم رردًداا على كلل شكووىى خاللل خمسة ووأأرربعوونن ( 

هھھھيیئة مررااجعة االعتبة.  
 

10.2 ااتصالل مشغلل االسجلل٬، باإلضافة إإلى يیجبب أأنن يیلتززمم االرردد بقووااعدد تقدديیمم االشكاووىى على أأنن تحتوويي على ااسمم وومعلووماتت  
رردد على االبيیاناتت االمقددمة في االشكووىى نقططة بنقططة.  

 
10.3 يیجبب تقدديیمم االرردد إإلى مووفرر االخددمة وويیجبب على مووفرر االخددمة تقدديیمهھ إإلى االمددعي إإلكترروونيًیا باإلضافة إإلى إإشعارر  

بنسخة ووررقيیة بأنهھ قدد تمم تقدديیمهھ.  
 

10.4 ااحتسابب ووقتت االرردد٬، بمووجبب االتأكيیدد على إإررسالل االرردد ااإللكتررووني ووااإلشعارر االخططي يیعتبرر تقدديیمم االرردد سارريًیا٬، وويیبددأأ  
بنسخة ووررقيیة بمعررفة االمززوودد إإلى االعنوواانن االذذيي قددمهھ االمددعي.  

 
10.5 إإنن ااعتقدد مشغلل االسجلل أأنن االمعاررضة فاقددةة ااألهھھھميیة فسيیقوومم بالرردد عنن ذذلكك باإليیجابب في معررضض ااستجابتهھ محدددداا  

ااألسسس االخاصة بالددعووىى.  
 

االرردد .11  
 

) أأيیامم منن تبليیغ االرردد بإررسالل رردد يیتعاملل مع االبيیاناتت االمقددمة في االرردد تبيینن 10يیسمح للمشتكي خاللل فتررةة عشررةة ( 11.1
ال يیجووزز تقدديیمم االرردد لووقائع أأوو أأددلة جدديیددةة في االسجلل٬، وولكنن يیجبب أأنن تستعملل فقطط  سببب كوونن االشكووىى "فاقددةة لألهھھھليیة".

هھتهھا. أأيیة ووقائع أأوو أأددلة جدديیددةة أأددخلتت في رردد يیجبب تجاهھھھلهھا منن قبلل فرريیقق لمعالجة االبيیاناتت االتي أأددلي بهھا في مووااج
االخبررااء.  

 
بمجرردد تقدديیمم االمعاررضة ووااالستجابة وواالرردد عليیهھا (عندد االضررووررةة) فسيیتمم تعيیيینن لجنة ووتززوويیددهھھھا بكافة االتقدديیماتت. 11.2  

 
االتخلفف .12  

 
.إإنن تعذذرر على مشغلل االسجلل ااالستجابة للشكووىى٬، فسيیعتبرر ذذلكك تقصيیررااً  12.1  

 
يیحدددد االمووفرر االحقووقق االمحددووددةة إللغاء نتيیجة االتقصيیرر٬، ووال يیجووزز بأيي حالل منن ااألحوواالل االسماحح بهھا إإذذاا لمم يیتمم تقدديیمم ما  12.2

يیثبتت سبًبا جيیدًداا بإلغاء نتيیجة االتقصيیرر.  
 

يیجبب أأنن يیقددمم االمززوودد إإشعاررااً بالتقصيیرر عبرر االبرريیدد ااإللكتررووني إإلى االمددعي وومشغلل االسجلل. 12.3  
 

دديیمم جميیع حاالتت االتخلفف إإلى خبيیرر حتى تحدديیدد ااألهھھھليیة.يیجبب تق 12.4  
 

هھھھيیئة االخبررااء .13  
 

يیووماً بعدد  21يیووماً بعدد ااستالمم االرردد٬، أأوو في حالة عددمم تقدديیمم أأيي رردد٬، خاللل  21يیقوومم االمززوودد بتكوويینن هھھھيیئة خبررااء خاللل  13.1
االمووعدد االمحدددد لتقدديیمم االرردد.  

 
يیعملل  ووااحدد ما لمم يیططلبب أأيي ططررفف تشكيیلل هھھھيیئة منن ثالثث خبررااء.وويیتوولى االمززوودد تعيیيینن هھھھيیئة خبررااء مكوونة منن شخصص  13.2

.Trademark PDDRPكعضوو لجنة خبررااء في نفسس إإجررااء  Thresholdعضوو لجنة   
 

في حالة ططلبب أأحدد ااألططرراافف للجنة خبررااء مكوونة منن ثالثة أأفرراادد٬، فإنن كلل ططررفف (أأوو كلل جانبب منن االخالفف في حالة  13.3
وويیختارر ااالثنانن عضوو لجنة االخبررااء االثالثث. ووسووفف يیجررىى هھھھذذاا ااالختيیارر تبعا تسوويیة االخالفف) سووفف يیختارر خبيیرر 

للعالماتت االتجارريیة لددىى أأيي مززوودد إإلى  RRDRPإلجررااءااتت ووقووااعدد مقددمم االططلبب. يیتمم تددوويیرر مناصبب أأعضاء هھھھيیئاتت 
.أأقصى حدد ممكنن  
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كلل مززوودد ااإلجررااءااتت االمعتمددةة يیجبب أأنن يیكوونن عضوو لجنة االخبررااء مستقالً عنن ططررفا قضيیة ما بعدد االتفوويیضض. وويیتبع  13.4
لدديیهھ للمططالبة بهھذذهه ااالستقالليیة٬، بما في ذذلكك إإجررااءااتت إإيیقافف عضوو هھھھيیئة ووااستبدداالهھ بسببب ااالفتقارر لالستقالليیة.  

 
االتكاليیفف .14  

 
يیقوومم االمززوودد بحسابب تكلفة ااإلجررااءااتت االتي يیتمم إإددااررتهھا بمووجبب هھھھذذاا ااإلجررااء بما يیتوواافقق مع قووااعدد االمووفرر االمعموولل  14.1

يیتمم تقدديیرر مثلل هھھھذذهه االتكاليیفف لتغططيیة االررسوومم ااإلدداارريیة للمززوودد ووااللجنة٬، وواالهھددفف منهھا أأنن تكوونن ضمنن حددوودد  بهھا.
االمعقوولل.  

 
يیططاَلبب مقددمم االشكووىى بسدداادد ررسوومم االتقدديیمم كما هھھھي مبيینة في قسمم "االشكووىى"٬، كما يیططاَلبب بإررسالل كاملل االررسوومم  14.2

ة ووررسوومم هھھھيیئة االخبررااء عندد بدداايیة ااإلجررااءااتت. وويیجبب أأنن تكوونن ااإلدداارريیة االمقددررةة للمووفرر٬، ررسوومم هھھھيیئة مررااجعة االعتب
نسبة خمسيینن بالمائة منن هھھھذذاا االمبلغ االكاملل نقددااً (أأوو ما يیعاددلل االنقدد) لتغططيیة حصة االمددعي منن ااإلجررااءااتت وونسبة 

% ااألخررىى يیجبب أأنن تكوونن إإما نقددااً (أأوو ما يیعاددلل االنقدد)٬، أأوو على شكلل سنددااتت٬، لتغططيیة حصة مشغلل االسجلل إإذذاا 50
فازز مشغلل االسجلل.  

 
في حالة إإعالنن االهھيیئة أأنن االمددعي هھھھوو االططررفف االمحكوومم لهھ٬، يیتعيینن على مشغلل االسجلل تعوويیضض مقددمم االشكووىى نظظيیرر  14.3

للعالماتت االتجارريیة  PDDRPكافة ررسوومم االهھيیئة وومقددمم االخددماتت االمتكبددةة. وويیعتبرر عددمم االقيیامم بذذلكك اانتهھاكاً لقووااعدد 
لتعوويیضاتت االمتاحة بمووجبب ااالتفاقيیة٬، ووذذلكك حتى إإنهھاء ااالتفاقيیة شامالً ذذلكك.ووخررًقا التفاقيیة االسجلل٬، مع مررااعاةة اا  

 
ااالكتشافف .15  

 
ما إإذذاا كانن ااالكتشافف مسمووحاً بهھ أأمم ال وومددااهه هھھھوو بحسبب حرريیة االلجنة االفرردديیة بالتصررفف٬، سووااء تمم ااتخاذذ قرراارر حوولهھ  15.1

بحسبب حرريیة االلجنة٬، أأوو بناءااً على ططلبب ااألططرراافف.  
 

بهھ٬، يیجبب أأنن يیكوونن ااالكتشافف مقصووررااً على االحاجة االكبيیررةة لكلل ططررفف. في حالة االسماحح 15.2  
 

في ظظلل االظظررووفف ااالستثنائيیة٬، يیجووزز للمززوودد تعيیيینن خبررااء تلتززمم ااألططرراافف بالددفع لهھمم٬، ووططلبب شهھاددةة شاهھھھدد مباشررةة أأوو  15.3
خططيیة٬، أأوو ططلبب تباددلل محددوودد للووثائقق.  

 
لجنة االخبررااء٬، سووفف يیقددمم ااألططرراافف أأووررااقق ثبووتيیة نهھائيیة٬، ووسيیتمم عندد نهھايیة ااالكتشافف٬، إإذذاا تمم االسماحح بهھ بووااسططة  15.4

تحدديیدد االتووقيیتت وواالتسلسلل منن قبلل االمززوودد بالتشاوورر مع لجنة االخبررااء.  
 

جلساتت ااالستماعع .16  
 

تـُحلل االنززااعاتت بمووجبب هھھھذذاا ااإلجررااء بددوونن عقدد جلسة ااستماعع إإال إإذذاا ططلبب أأيي منن االططررفيینن عقدد جلسة ااستماعع أأوو إإذذاا  16.1
االخبررااء في االمباددررةة االخاصة بهھا ووجووبب إإجررااء جلسة ااستماعع.قررررتت هھھھيیئة   

 
إإذذاا تمتت االموواافقة على عقدد جلسة ااستماعع٬، تستخددمم مؤؤتمررااتت االفيیدديیوو أأوو االمؤؤتمررااتت عنن بعدد إإذذاا أأمكنن. ووإإذذاا لمم يیكنن  16.2

مكانن.ذذلكك ممكنا٬ً، فتختارر لجنة االخبررااء مكاناً لعقدد جلسة ااستماعع إإذذاا لمم يیتمكنن االططررفيینن منن ااالتفاقق على   
 

يیجبب أأنن ال تددوومم جلساتت ااالستماعع ألكثرر منن يیوومم ووااحدد إإال في االظظررووفف ااالستثنائيیة للغايیة. 16.3  
 

يیتمم تنفيیذذ كلل إإجررااءااتت حلل االنززااعع باللغة ااإلنجليیززيیة. 16.4  
 

عببء ااإلثباتت .17  
 

يیتحملل االمعتررضض عببء إإثباتت ااإلددعاءااتت وويیجبب أأنن تقددمم االفكررةة ددليیال ووااضحا وومقنعا.  
 

االتعوويیضاتت .18  
 

نظظررااً ألنن االمسجليینن ليیسوواا ططررفاً في ااإلجررااءااتت٬، ال يیمكنن أأنا يیأخذذ االتعوويیضض االمووصى بهھ شكلل حذذفف أأوو نقلل أأوو تعليیقق  18.1
االتسجيیالتت (باستثناء االحاالتت االتي يیكوونن فيیهھا االمسجلوونن عامليینن٬، أأوو مدديیرريینن أأوو عمالء أأوو مووظظفيینن أأوو هھھھيیئاتت تعملل 

تحتت سيیططررةة عامة لمشغلل سجلل).  
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.14تت أأضرراارر مادديیة أأوو عقووباتت يیجبب ددفعهھا إإلى أأيي ططررفف آآخرر بخالفف االررسوومم االممنووحة تبعا للقسمم لنن تشملل االتعوويیضا 18.2  
 

يیمكنن للجنة االخبررااء أأنن تووصي بمجمووعة متنووعة منن ووسائلل االتنفيیذذ االناتجة ضدد االسجلل إإذذاا تمم ااعتباررهه مسئووال  18.3
للعالماتت االتجارريیة هھھھذذهه٬، بما في ذذلكك أأيي مما يیلي: PDDRPبمووجبب إإجررااءااتت   

 
18.3.1 ااإلجررااءااتت االتعوويیضيیة االتي يیجبب على االسجلل ااستخدداامهھا للحمايیة ضدد االسماحح باالنتهھاكك االمستقبلي  

للسجالتت٬، وواالذذيي يیمكنن أأنن يیكوونن باإلضافة إإلى ما هھھھوو مططلووبب بمووجبب ااتفاقيیة االسجلل٬، باستثناء أأنن ال تقوومم 
االتدداابيیرر االتصحيیحيیة لنن:  

 
مططالبة مشغلل االسجلل بمررااقبة االتسجيیالتت االتي ال عالقة لهھا بأسماء مووضووعع االددعووىى  )1(

PDDRP  
 

تووجيیهھ ااإلجررااءااتت االتي يیقوومم بهھا مشغلل االسجلل االتي تتعاررضض مع تلكك االمططلووبة بمووجبب ااتفاقيیة  )2(
االسجلل؛  

 
18.3.2 حددووثث  حتى اانقضاء فتررةة gTLD االحررمانن االمؤؤقتت منن قبوولل عمليیاتت تسجيیلل ألسماء نططاقق جدديیددةة بـ 

ااالنتهھاكك (ااالنتهھاكاتت) االمعررفف االتحدديیدد يیكوونن (يیكوونوواا) حددثث أأوو تحدديیدد فتررةة منن االووقتت؛  
 

أأوو٬،  
 

18.3.3 في االظظررووفف ااالستثنائيیة حيیثث يیتصررفف مشغلل االسجلل بأفعالل خبيیثة إلنهھاء ااتفاقيیة االسجلل.   
 

في إإصدداارر تووصيیاتهھا بططررقق االتعوويیضض االمناسبة٬، تررااعي لجنة االخبررااء االضرررر االووااقع على االمشتكي٬، ووكذذلكك االضرررر  18.4
االذذيي سووفف تتسببب فيیهھ ططررقق االتعوويیضض لآلخرريینن٬، منن أأمثالل٬، أأصحابب االنوواايیا االحسنة منن مسجلي أأسماء االنططاقاتت في 

gTLD.  
 

ىى "بددوونن أأساسس لهھا"٬، ووإإذذاا كانن ااألمرر كذذلكك٬، منح تووقيیع وويیجووزز لفرريیقق االخبررااء أأيیضا تحدديیدد ما إإذذاا كانتت االشكوو 18.5
االعقووباتت االمناسبة على نططاقق االتخررجج٬، بما في ذذلكك كلل مما يیلي:  

 
18.5.1 االحظظرر االمؤؤقتت منن تقدديیمم االشكاووىى؛   

 
18.5.2 تحملل عببء تكلفة مشغلل االسجلل بما يیتضمنن ررسوومم االمحاماةة االمعقوولة   

 
18.5.3 االحظظرر االمؤؤقتت.االحظظرر االدداائمم منن تقدديیمم االشكاووىى بعدد    

 
٬، وولكنن في غيیابب االظظررووفف ااالستثنائيیة٬، فسووفف تتماشى هھھھذذهه االحلوولل ICANNفررضض االحلوولل سيیكوونن خاضًعا لتقدديیرر  18.6

مع االحلوولل االتي أأووصى بهھا هھھھيیئة االخبررااء.  
 

قرراارر لجنة االخبررااء .19  
 

يیووماً منن تارريیخ تعيیيینن  45خاللل يیبذذلل االمززوودد ووهھھھيیئة االخبررااء االجهھوودد االمعقوولة للتحققق منن أأنن قرراارر االخبيیرر يیتمم تقدديیمهھ  19.1
يیووما بعدد تعيیيینن االخبيیرر. 60االخبيیرر ووسببب جيیدد للغيیابب في حالة االتأخيیرر إإلى فتررةة   

 
تقددمم لجنة االخبررااء قررااررااً خططيیاً. يیحدددد قرراارر االخبررااء ما إإذذاا كانتت االشكووىى قائمة على أأساسس جيیدد أأمم ال٬، وويیقوومم بتووفيیرر  19.2

يیكوونن قرراارر االخبيیرر متاحاً بشكلل عامم وويیمكنن االبحثث عنهھ على االمووقع ااألسبابب االتي ااعتمدد عليیهھا قررااررهه. يیجبب أأنن 
ااإللكتررووني االخاصص بالمززوودد.  

 
19.3 يیجووزز أأنن يیشملل قرراارر االخبيیرر تووصيیاتت أأخررىى لتعوويیضاتت محددددةة. يیتمم ددفع االتكاليیفف وواالررسوومم إإلى االمددىى االذذيي لمم يیتمم  

) يیووماً منن قرراارر هھھھيیئة االخبررااء.30فتررةة ( ددفعهھ بالسابقق خاللل  
 

ى أأنن يینصص قرراارر االخبررااء على تحدديیدد االططررفف االمحكوومم لهھ.عل 19.4  
 

للعالماتت االتجارريیة٬،  PDDRPفي حيینن أأنن قرراارر االخبررااء يیمثلل أأنن عاملل االتسجيیلل مسئووال بمووجبب معايیيیرر إإجررااءااتت  19.5
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مناسبا في ضووء ظظررووفف  ICANNلدديیهھا االسلططة لفررضض ووسائلل ااالنتصافف٬، إإنن ووجددتت٬، ووهھھھوو ما تررااهه  ICANNفإنن 
كلل مسألة.  

 
تئنافف قرراارر االخبيیررااس .20  

 
يیجووزز أليي منن االططررفيینن االسعي في ااستئنافف قرراارر االخبررااء في تحدديیدد االمسؤؤووليیة أأوو ططرريیقة االتعوويیضض االمووصى بهھا  20.1

للعالماتت االتجارريیة للددعووىى مقابلل ررسوومم معقوولة لتغططيیة تكاليیفف  PDDRPااستناددااً إإلى سجلل مووجوودد ددااخلل إإجررااءااتت 
.ااالستئنافف  

 
يیووماً بعدد إإصدداارر قرراارر االخبيیرر وويیجبب  20ووتحفظظ مع االمووفرر ووتعررضض على كلل ااألططرراافف خاللل يیجبب أأنن تقددمم االددعووىى  20.2

يیووماً بعدد تقدديیمهھا. يیكوونن ااألسلووبب ووحسابب االتوواارريیخ االنهھائيیة للخددمة متوواافًقا مع تلكك  .20تقدديیمم رردد على االددعووىى خاللل 
االُمشارر إإليیهھ أأعالهه٬، "ااالتصاالتت وواالحددوودد االززمنيیة". 4االمحددددةة في االقسمم   

 
بجبب ااختيیارر لجنة للددعووىى مكوونة منن ثالثة أأفرراادد بووااسططة االمووفرر٬، على أأنن ال يیكوونن منهھمم أأيي االعامليینن كأعضاء في  20.3

لجنة االخبررااء.  
 

وويیتحملل االمددعي االررسوومم للمررةة ااألوولى. 20.4  
 

يیكوونن االددليیلل يیسبقق ثمة حقق محددوودد بتقدديیمم أأددلة مقبوولة جدديیددةة تعتبرر جووهھھھرريیة للقرراارر عندد ددفع ررسوومم إإضافيیة٬، بشررطط أأنن  20.5
بووضووحح تارريیخ االتقددمم بالشكووىى.  

 
يیحقق للجنة االددعووىى ووفقاً لررؤؤيیتهھا االخاصة ططلبب أأددلة أأوو بيیاناتت أأخررىى منن أأيي ططررفف بصررفف االنظظرر عما إإذذاا كانن  20.6

االددليیلل يیسبقق تارريیخ تقدديیمم االشكووىى إإذذاا قررررتت لجنة االشكووىى أأنن هھھھذذاا االددليیلل ذذوو صلة.  
 

ااسترردداادد نفقاتت االددعووىى.ووسووفف يیحقق لصاحبب االحقق في االددعووىى  20.7  
 

يیسرريي االعملل بقوواانيینن ووإإجررااءااتت مززوودديي االخددماتت لالستئنافف٬، غيیرر تلكك االمذذكووررةة أأعالهه. 20.8  
 

ررفضض االتعوويیضض .21  
 

يیووماً على ااألقلل بعدد إإصدداارر  20للعالماتت االتجارريیة لمددةة  PDDRPتعوويیًضا النتهھاكك إإجررااءااتت  ICANNال تنفذذ  21.1
قرراارر لجنة االخبررااء٬، بما يیتيیح االووقتت لتقدديیمم ااستئنافف.  

 
تنفيیذذ إإجررااء االتعوويیضض حتى ظظهھوورر نتيیجة االددعووىى. ICANNفي حالة تقدديیمم ددعووىى٬، سووفف تعلقق  21.2  

 
 ICANNماتت االتجارريیة٬، تنتظظرر للعال PDDRPتنفيیذذ تعوويیضض أأوو تصحيیح النتهھاكك إإجررااءااتت  ICANNإإذذاا قررررتت  21.3

 ICANN) أأيیامم عملل (كما لووحظظ في مووقع االمقرر االررئيیسي) بعدد إإخططارر مشغلل االسجلل بالقرراارر. ووتنفذذ 10عشررةة (
) أأيیامم عملل االمستنددااتت االررسميیة االتي تثبتت أأنن 10االقرراارر بعدد ذذلكك ما لمم تتسلمم منن مشغلل االسجلل خاللل مددةة االعشررةة (

ىى قضائيیة ضدد صاحبب االشكووىى في االمحكمة االمختصة حيیثث االططعنن في تقدديیرر (أأ) أأنهھ قدد بددأأ ددعوو مشغلل االسجلل إإما:
االخبررااء لصاحبب االمسؤؤووليیة ضدد مشغلل االسجلل٬، أأوو (بب) ررفضض االتعوويیضض االمعنّي قبلل االشررووعع في تسوويیة االمناززعاتت 

فيیذذ ) عملل٬، فال تسعى إإلى تن10لهھذذهه االووثائقق في غضوونن فتررةة االعشررةة ( ICANNووفقا التفاقيیة االسجلل. في حالة تلقي 
) ددليیالً على ووجوودد قرراارر بيینن صاحبب 1للعالماتت االتجارريیة حتى تتسلمم: ( PDDRPاالتعوويیضض تأيیيیدًداا إلجررااءااتت 

االشكووىى وومشغلل االسجلل٬، (بب) ددليیلل ررفضض ددعووىى مشغلل االسجلل ضدد مقددمم االشكووىى أأوو سحبهھا٬، أأوو (جج) نسخة منن 
سووااء بسببب ااتفاقق االططررفيینن أأوو  ICANN قرراارر االنززااعع لمززوودد االقرراارر االمحدددد ووفًقا التفاقيیة االتسجيیلل بررفضض االنززااعع ضدد

بناًء على تحدديیدد االمززاايیا.  
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تعوويیضض مقتررحح لتقدديیرر قرراارر االخبررااء بحيیثث يیكوونن مسئووال بمووجبب  ICANNيیجووزز لمشغلل االسجلل معاررضة فررضض  21.4
PDDRP يیبررررهھھھا٬، منن خاللل االشررووعع في تسوويیة االمناززعاتت ووفقا ألحكامم ااتفاقق ٬، بقددرر ما يیشكلل تحدديیا لهھا على ما

االتسجيیلل. يیتمم االفصلل في أأيي تحكيیمم بالتوواافقق مع االحقووقق وواالووااجباتت االمعنيیة لألططرراافف ووفقاً التفاقيیة االسجلل. ليیسس 
نززااعع. بتططبيیقق عالجج االتأثيیرر على مشغلل االسجلل في أأيي قرراارر لتسوويیة اال ICANNمقصووددااً منن قرراارر االخبررااء ووال قرراارر 

أأيي تعوويیضض يیتضمنن إإنهھاء ااتفاقيیة االسجلل يیجبب أأنن يیكوونن متوواافقاً مع أأحكامم ووشررووطط بندد ااإلنهھاء في ااتفاقيیة االسجلل.  
 

منن فررضض االتعوويیضاتت في أأيي ووقتت ووبأيي شكلل يیحقق لهھا فررضهھا بسببب عددمم  ICANNال شيء هھھھنا يیشيیرر إإلى منع  21.5
االتززاامم مشغلل االسجلل باتفاقيیة االسجلل.  

 
جررااءااتت ااإلدداارريیة ااألخررىىإإتاحة االمحاكمم أأوو ااإل .22  

 
للعالماتت االتجارريیة أأنن يیكوونن إإجررااًء حصرريًیا ووال يیمنع ااألفرراادد منن ططلبب حلوولل  PDDRPليیسس االغررضض منن إإجررااءااتت  22.1

في االمحاكمم٬، بما ذذلكك مررااجعة قرراارر االخبررااء بشأنن االمسؤؤووليیة االقانوونيیة٬، ووفًقا لما هھھھوو معموولل بهھ.  
 

في االحاالتت االتي يیقوومم فيیهھا ططررفف بإررسالل ددليیلل مستندديي إإلى االمززوودد يیفيیدد بأنن إإجررااء االمحكمة االذذيي يیشملل نفسس  22.2
للعالماتت االتجارريیة تمم ااتخاذذهه قبلل تارريیخ تقدديیمم االشكووىى في  PDDRPااألططرراافف وواالحقائقق وواالظظررووفف مثلل إإجررااءااتت 

للعالماتت االتجارريیة. PDDRPجررااءااتت للعالماتت االتجارريیة٬، يیقوومم االمززوودد بتعليیقق أأوو إإنهھاء إإ PDDRPإإجررااءااتت   


