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PDDRPقاعددةة   
 

.PDDRPتسرريي هھھھذذهه االقووااعدد لجميیع إإجررااءااتت   
 

تخضع ااإلجررااءااتت ااإلدداارريیة لحلل االنززااعاتت بمووجبب إإجررااءااتت حلل نززااعاتت ما بعدد االتفوويیضض لهھذذهه االقووااعدد باإلضافة إإلى االقووااعدد االتكميیليیة 
بالمززوودد وواالتي تتناوولل ااإلجررااءااتت٬، ووفًقا لما هھھھوو منشوورر على مووقعهھ على االوويیبب. ووفي حالة تعاررضض االقووااعدد ااإلضافيیة أليي االخاصة 

مززوودد مع هھھھذذهه االقووااعدد٬، فإنن هھھھذذهه االقووااعدد ااألخيیررةة تحلل محلهھا.  
 

االتعرريیفاتت .1  

في هھھھذذهه االقووااعدد:  
 

االتكميیليیة.يیعني يیوومم االعملل كما يیحددددهه االمززوودد في قوواانيینهھ  يیوومم االعملل االررسمي:  

يیعني أأنهھ يینبغي ااحتسابب جميیع ااأليیامم٬، بما في ذذلكك عططلل نهھايیة ااألسبووعع وواالعططالتت  االيیوومم االميیالدديي:
االقووميیة وواالددووليیة٬، عندد تحدديیدد االمووااعيیدد االنهھائيیة وواالتوواارريیخ االمستحقة. قدد تحدددد قووااعدد االمززوودد االتكميیليیة هھھھذذاا 

االمصططلح بتحدديیدد أأكبرر.  

تتعلقق بتسجيیلل ااسمم نططاقق. PDDRPووىى يیعني االططررفف االذذيي يیباشرر بشك االمشتكي:  

هھھھوو االنتيیجة االخططيیة قرراارر ااالستئنافف . أأما PDDRPيیعني االنتيیجة االخططيیة إلجررااءااتت قرراارر االخبيیرر: 
.PDDRPإلجررااءااتت ااستئنافف   

تعني شخصص أأوو ثالثة أأشخاصص يیتمم تعيیيینهھمم منن قبلل مززوودد لتقدديیمم قرراارر خبيیرر.لجنة االخبررااء:   

ICANN : لألررقامم ووااألسماء االمخصصة.تشيیرر إإلى مؤؤسسة ااإلنتررنتت  

gTLD  :2013يینايیرر  1نططاقاتت االمستووىى ااألعلى االعامة االتي تظظهھرر في االجذذرر بعدد تارريیخ االجدديیددةة  

PDDRP  وويیشيیرر إإلى إإجررااءااتت فضض نززااعاتت ما بعدد االتسجيیلل (االمووجووددةة في االووقتت أأوو ااإلجررااء
لمززوودد االتكميیليیة.)٬، وواالتي تعززززهھھھا ووتشررحهھا هھھھذذهه االقووااعدد ووقووااعدد اا<hyperlink>االحالي على   

. PDDRPللتعاملل مع حاالتت  ICANNيیعني مززوودد خددمة حلل االنززااعاتت االمعتمدد منن قبلل االمززوودد: 
> TBDتظظهھرر قائمة بهھؤؤالء االمززوودديینن على <  

ررااجع االقسمم  يیعني االططررفف االمسئوولل عنن تشغيیلل نططاقق االمستووىى ااألعلى محلل االنززااعع.مشغلل االسجلل: 
لمززيیدد منن االتعرريیفف. PDDRPمنن  6  

يیعني االططررفف االذذيي يیبيیع منن خاللهھ مشغلل االسجلل تسجيیالتت أأسماء االنططاقق إإلى االمشترركيینن.االمسجلل:   

يیعني حاملل ااسمم االنططاقق.االمشترركك:   
 

وويیقصدد بهھ (حاررسس) قاعددةة بيیاناتت االمددعيینن بمووجبب إإددااناتت تقدديیمم االشكاووىى مززوودد االمستووددعع: 
.18.5االقسمم  PDDRPاالدداائمة بمووجبب   

ضددهه. PDDRP: وويیعني مشغلل االسجلل االذذيي تمم االتقددمم بشكووىى االمددعى عليیهھ
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لتكملة هھھھذذهه  PDDRPتعني االقووااعدد االتي تبناهھھھا االمززوودد االذذيي يیتوولى إإددااررةة إإجررااءااتت  االقووااعدد االتكميیليیة
بب أأنن أأوو هھھھذذهه االقووااعدد٬، كما يیج PDDRPاالقووااعدد. وويیجبب أأال تتعاررضض االقووااعدد االتكميیليیة مع نصووصص 

تغططي مووضووعاتت مثلل االررسوومم حددوودد االصفحة وواالكلمة ووااإلررشاددااتت ووحجمم االملفف ووأأنماطط االتنسيیقق 
ووووسائلل االتووااصلل مع االمززوودد وولجنة االخبررااء ووشكلل االغالفف.  

قدد تووفرر قوواانيینن االمززوودد االتكميیليیة عمليیة للتمدديیدد االمنططقي أليیة فتررةة ززمنيیة تتمم االمططالبة بهھ بمووجبب 
PDDRP .أأوو هھھھذذهه االقوواانيینن٬، في ظظلل ظظررووفف ااستثنائيیة  

 
ااالتصاالتت .2  

عندد إإعاددةة تووجيیهھ شكووىى٬، بما في ذذلكك أأيي مالحقق٬، إإلكترروونيیاً إإلى االمددعى عليیهھ٬، يینبغي أأنن يیتوولى االمززوودد  )1(
مسؤؤووليیة إإبالغغ االمددعى عليیهھ. وويیجبب أأنن يُیحلهھ ااإلشعارر االفعلي٬، أأوو تووظظيیفف ااإلجررااءااتت االتاليیة للقيیامم بذذلكك٬، منن 

االمسؤؤووليیة:هھھھذذهه   

)1( إإررسالل إإشعارر االشكووىى إإلى جميیع عناوويینن االبرريیدد ااإللكتررووني وواالبرريیدد االعادديي  
وواالفاكسس كما هھھھي مددررجة في ااتفاقيیة االسجلل٬، باإلضافة إإلى أأيیة عناوويینن برريیدد إإلكتررووني 

للمددعى عليیهھ قددمهھا االمشتكي٬، وو  

)2( تقدديیمم االشكووىى٬، بما في ذذلكك أأيي مالحقق٬، بشكلل إإلكتررووني٬، إإما عنن ططرريیقق االبرريیدد  
) أأعالهه٬، أأوو عنن ططرريیقق رراابطط 1لكتررووني إإلى عناوويینن االبرريیدد ااإللكتررووني االمذذكووررةة في (ااإل

إإلى منصة متووفررةة على االشبكة تططالبب االمستخددميینن بإنشاء حسابب يیتمم إإررسالهھ عنن ططرريیقق 
).1االبرريیدد ااإللكتررووني إإلى عناوويینن االبرريیدد االمذذكووررةة أأعالهه في االبندد (  

تقدديیمم أأيیة ااتصاالتت خططيیة إإلى االمشتكي أأوو االمددعى عليیهھ يیتمم (أأ)٬، يینبغي 2باستثناء ما وورردد في االقاعددةة  )2(
إإررسالهھا بمووجبب هھھھذذهه االقووااعدد إإلكترروونيیاً عنن ططرريیقق ااإلنتررنتت (يیتووفرر سجلل بإررسالهھا).  

)3( يینبغي تقدديیمم أأيیة ااتصاالتت إإلى االمززوودد أأوو لجنة االخبررااء بالووسيیلة وواالشكلل (بما في ذذلكك عدددد االنسخ إإذذاا  
االمززوودد االتكميیليیة.ااقتضى ااألمرر) االمبيینيینن في قووااعدد   

.PDDRPمنن  3لغة ااالتصاالتت هھھھي ااإلنجليیززيیة٬، كما هھھھوو منصووصص عليیهھ في االقسمم  )4(  

يیحقق لكلل ططررفف تحدديیثث تفاصيیلل ااالتصالل بهھ عنن ططرريیقق إإشعارر االمززوودد. )5(  

باستثناء ما تنصص عليیهھ هھھھذذهه االقووااعدد أأوو تقررررهه لجنة االخبررااء٬، يینبغي ااعتبارر أأنهھ تمم تسليیمم جميیع  )6(
ذذهه االقووااعدد في االحاالتت االتاليیة:ااالتصاالتت االمقددمة بمووجبب هھھھ  

إإذذاا كانتت عبرر ااإلنتررنتت في االتارريیخ االذذيي تمم إإررسالل ااالتصاالتت بهھ٬، شرريیططة أأنن  )1(
يیكوونن تارريیخ ااإلررسالل قابالً للتحققق منهھ٬، أأوو إإذذاا ااقتضى ااألمرر  

إإذذاا تمم تسليیمهھا عبرر بررقيیة هھھھاتفيیة أأوو عبرر االفاكسس في االتارريیخ االوواارردد بتأكيیدد ااإلررسالل؛  )2(
أأوو:  

)3( عبرر خددماتت االبرريیدد أأوو ساعي االبرريیدد في االتارريیخ االمددوونن في  إإذذاا تمم إإررسالهھا 
ااالستالمم.  

ووباستثناء ما هھھھوو منصووصص عليیهھ خالًفا لذذلكك في هھھھذذهه االقووااعدد٬، تبددأأ كافة االفتررااتت االززمنيیة االتي  )7(
تحتسبب بمووجبب هھھھذذهه االقووااعدد عندد تقدديیمم مررااسلة  
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(وو).2ا يیتفقق مع االقائددةة ااعتبارًراا منن االتارريیخ ااألقرربب االذذيي يیعتقدد أأنن االمررااسلة قدد أأررسلتت فيیهھ بم  

(أأ)2أأيیة ااتصاالتت الحقة إلشعارر االشكووىى كما هھھھوو محدددد بمووجبب االقاعددةة  )8(  

)1( منن لجنة االخبررااء عنن ططرريیقق االمززوودد إإلى أأيي ططررفف يیجبب إإررسالل نسخة عنهھا منن االمززوودد  
؛إإلى االططررفف ااآلخرر  

)2( وو ؛أأيیة ااتصاالتت منن االمززوودد إإلى أأيي ططررفف يیجبب إإررسالل نسخة عنهھا إإلى االططررفف ااآلخرر   

)3( ااتصاالتت منن االططررفف يیجبب إإررسالل نسخة عنهھا إإلى االططررفف ااآلخرر ووإإلى االمززوودد وومنن قبلل أأيیة  
االمززوودد إإلى لجنة االخبررااء٬، بحسبب ما يیقتضي ااألمرر.  

يیجبب أأنن تكوونن مسؤؤووليیة االمررسلل ااالحتفاظظ بمعلووماتت ووحيیثيیاتت ااإلررسالل وواالتي يیجبب أأنن تتووفرر  )9(
. ووهھھھذذاا يیتضمنن إإررسالل االمززوودد منن أأجلل االتفتيیشش منن قبلل ااألططرراافف االمتأثررةة وولألهھھھدداافف االتقرريیرريیة

).1(أأ)(2إلشعارر االشكووىى إإلى االمددعى عليیهھ عبرر االبرريیدد وو/ أأوو االفاكسس بمووجبب االفقررةة   

في حالة تلقي أأيي ططررفف يیررسلل ااتصاالتت إلشعارر بعددمم تسليیمم ااالتصاالتت٬، يیجبب على ذذلكك  )10(
علقة االططررفف أأنن يیبلغ االمززوودد بهھذذهه االظظررووفف بشكلل عاجلل. يیجبب أأنن تكوونن االمززيیدد منن ااإلجررااءااتت االمت

باالتصاالتت ووأأيیة ررددوودد بحسبب تووجيیهھاتت االمززوودد.  
 

االشكووىى .3  

٬، االمباشررةة PDDRPمنن  5يیحقق أليي شخصص أأوو هھھھيیئة تتمتع بمووقفف٬، كما هھھھوو محدددد في االقسمم  )1(
ووهھھھذذهه االقووااعدد ووقووااعدد االمززوودد االتكميیليیة  PDDRPبإجررااءااتت إإدداارريیة عنن ططرريیقق تقدديیمم شكووىى ووفقاً لـ 

.ICANNإإلى أأيي مززوودد معتمدد لددىى   

ً (إإما عنن ططرريیقق يیجبب إإعدداادد  )2( االشكووىى باستخدداامم نمووذذجج يیووفررهه االمززوودد٬، وويیجبب تقدديیمهھا إإلكترروونيیا
االبرريیدد ااإللكتررووني أأوو منفذذ عبرر ااإلنتررنتت)٬، بما في ذذلكك أأيي مالحقق٬، وويیجبب أأنن تتضمنن ما يیلي:  

ووهھھھذذهه االقووااعدد ووقووااعدد االمززوودد  PDDRPأأنن تططلبب تقدديیمم شكووىى التخاذذ قرراارر ووفقاً لـ  )1(
؛االتكميیليیة  

جهھة ااالتصالل ووعناوويینن االبرريیدد االعادديي وواالبرريیدد ااإللكتررووني ووأأررقامم االهھاتفف أأنن تقددمم ااالسمم وو )2(
وواالفاكسس االخاصة بالمشتكي ووأأيي ممثلل مخوولل منن قبلهھ ليیحلل محلل االمشتكي في ااإلجررااءااتت 

ااإلدداارريیة؛  

تقدديیمم ااسمم االمددعى عليیهھ/مشغلل االسجلل ووكافة معلووماتت جهھاتت ااالتصالل ذذااتت االصلة منن  )3(
علووماتت االمعررووفة للمددعي بشأنن ااالتصالل بالمددعى عليیهھ أأوو أأيي ااتفاقيیة االسجلل باإلضافة إإلى االم

ممثلل لهھ بما في ذذلكك تفاصيیلل ااالتصالل االووااررددةة في تعامالتت ما قبلل االشكووىى٬، ووأأنن تكوونن 
(أأ)؛2بالتفاصيیلل االكافيیة بما يیسمح للمززوودد إإشعارر االمددعى عليیهھ بالشكووىى كما هھھھوو وواارردد في االقاعددةة   

يي تسجيیلل ااسمم نططاقق قيیدد ااإلصدداارر مررتبطط بالنززااعع٬، أأنن تقددمم ااسمم ووعنوواانن االمالكك االحالي أل )4(
؛على حدد علمم االمشتكي  

) أأوو منن 6.1االقسمم  PDDRPتحدديیدد ما إإذذاا كانن االنززااعع منن نززااعاتت االمستووىى ااألعلى ( )5(
)؛6.2االقسمم  PDDRPاالمستووىى االثاني (  
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٬، وويیشملل ذذلكك 5االقسمم  PDDRPتقدديیمم بيیانن فيیما يیتعلقق بمووقع االمددعي بمووجبب إإجررااءااتت  )6(
بيیاًنا حوولل كيیفيیة حددووثث االضرررر نتيیجة ططرريیقة مشغلل االسجلل في تشغيیلل أأوو ااستخدداامم نططاقق 

gTLD؛  

-(أأ 7.2.3االقسمم  PDDRPتحدديیدد ططبيیعة االنززااعع كما هھھھوو مبيینن في إإجررااءااتت  )7( ؛حح)  

؛تحدديیدد ما إإذذاا كانن االمشتكي يیططلبب لجنة منن عضوو ووااحدد أأوو لجنة منن ثالثة أأعضاء )8(  

تت قانوونيیة أأخررىى تمم االبددء فيیهھا أأوو إإنهھائهھا فيیما يیتعلقق أأوو ذذااتت صلة بأيي تحدديیدد أأيیة إإجررااءاا )9(
؛ااسمم (أأسماء) نططاقق محلل االشكووىى  

)10(  أأنن تبيینن بأنن االمددعي٬، ووفيیما يیتعلقق بأيیة ططعوونن على أأيي قرراارر في ااإلجررااءااتت ااإلدداارريیة 
؛سيیمثلل أأمامم دداائررةة ااختصاصص االمحاكمم صالحيیة االمحاكمم حيیثث مكانن عملل االسجلل االررئيیسي  

)11( باتفاقق االمشتكي أأوو ممثليیهھ االمخووليینن على االبيیانن االتالي:ااالختتامم    

يیوواافقق االمددعي أأنن ددعاووااهه ووتعوويیضاتهھ االمتعلقة بإجررااءااتت االنززااعع٬، أأوو فضض االنززعع سووفف 
تكوونن فقطط ضدد االمددعى عليیهھ٬، وويیتناززلل االمددعي كانن كافة هھھھذذهه االددعاووىى وواالتعوويیضاتت 

االمتعمددةة٬، وو(بب) هھھھيیئة  ضدد (أأ) مووفرر االخددمة ووهھھھيیئة االخبررااء٬، باستثناء حالة االمخالفة
ااإلنتررنتت لألسماء ووااألررقامم االمخصصة٬، باإلضافة إإلى االمدديیرريینن وواالمسئووليینن وواالمووظظفيینن 

وواالووكالء.  

يیشهھدد االمشتكي بأنن االمعلووماتت االووااررددةة في هھھھذذهه االشكووىى هھھھي أأفضلل ما عررفهھ ووهھھھي كاملة 
 ووددقيیقة٬، وولمم تقددمم هھھھذذهه االشكووىى أليي غررضض غيیرر الئقق مثلل االمضايیقة٬، ووأأنن االتأكيیددااتت

االووااررددةة في هھھھذذهه االشكووىى مبررررهه في ظظلل هھھھذذهه االقووااعدد ووبمووجبب االقانوونن االمعموولل بهھ ااآلنن 
؛أأوو ما قدد يیتمم تمدديیددهه منن خاللل االحجة االمعقوولة ووحسنن االنيیة  

يینبغي إإررفاقق االشكووىى بررسوومم االتقددمم بالشكووىى٬، كما هھھھوو مبيینن في قووااعدد االمززوودد االتكميیليیة. )3(  
 

جانبب ووصفف وو/ أأوو ملحقق بالووثائقق.يینبغي إإررفاقق االشكووىى بالووثائقق االددااعمة٬، إإلى  )4(  
 

) يیبيینن بأنن االمددعي 17يیررفضض االشكووىى إإذذاا كانن فحصص مقددمم االخددمة للمستووددعع (ررااجع االقاعددةة  )5(
.PDDRPمحظظوورر عليیهھ بشكلل مؤؤقتت أأوو دداائمم ااستخدداامم   

جدديیدد فقطط. gTLDإإال ضدد االسجالتت االتي تشغلل  PDDRPال يیمكنن االتقددمم بشكاووىى  )6(  
 

أأخررىى٬،  PDDRPسجلل مررفووعة ضددهه إإجررااءااتت  ضدد مشغلل PDDRPإإذذاا تمم االتقددمم بشكووىى  )7(
.فيیحقق ألططرراافف كال االنززااعيینن ااالتفاقق على االددمج. ررااجع قووااعدد االمززوودد االتكميیليیة االمتعلقة بالددمج  

 
مررااجعة االعتبة وواالقرراارر .4  

)1( االقسمم  PDRRPأأيي تقدديیمم لألووررااقق منن جانبب االمددعي للططعنن على مووقفف االمددعي بمووجبب إإجررااءااتت  
سعة منن االتقدديیمم ووإإال فلنن  24يیجبب أأنن يیكوونن إإلكترروونًيَ◌اا. ووتستحقق ررسوومم االمددعى عليیهھ في غضوونن  9.3

يیتمم االنظظرر فيیهھا.  
 

االقسمم PDDRPووأأيي ااعتررااضض منن جانبب االمددعي على أأووررااقق االمددعى عليیهھ بمووجبب إإجررااءااتت  )2(  
فيیجبب يیجبب تقدديیمهھا إإلكترروونيًیا. 9.4  
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االمددعي إإشعارر االبددء االمقددمم إإلى االططررفيینن. وويیخططرر إإشعارر االبددء يیررفقق بقرراارر االعتبة االذذيي يیكوونن في صالح  )3(

االططررفيینن بالمووعدد االنهھائي لتقدديیمم رردد منن جانبب االمددعى عليیهھ.  

االرردد .5  

يینبغي أأنن يیتضمنن االرردد ما يیلي: )1(  
 

أأنن تقددمم ااالسمم ووجهھة ااالتصالل ووعناوويینن االبرريیدد االعادديي وواالبرريیدد ااإللكتررووني  )1(
ووأأيي ممثلل مخوولل منن قبلهھ ليیحلل ووأأررقامم االهھاتفف وواالفاكسس االخاصة بالمددعى عليیهھ 
محلل االمددعى عليیهھ في ااإلجررااءااتت ااإلدداارريیة؛  

االرردد بشكلل خاصص على كلل أأساسس للشكووىى مع تضميینن أأيي ددفاعع يیتناقضض مع  )2(
؛مططالباتت االمددعي  

)3( يیحقق للمددعى عليیهھ ططلبب ااتخاذذ قرراارر بأنن االمشتكي ال يیتمتع باألهھھھليیة عنن  
؛ططرريیقق حجج حاسمة وومحددددةة  

)4( ووااحدد٬، يیحقق للمددعى عليیهھ ططلبب لجنة  إإذذاا ططلبب االمددعي لجنة منن خبيیرر 
؛منن ثالثة خبررااء في االرردد  

)5( تحدديیدد أأيیة إإجررااءااتت قانوونيیة أأخررىى تمم االبددء فيیهھا أأوو إإنهھائهھا فيیما يیتعلقق أأوو ذذااتت  
؛صلة بأيي ااسمم (أأسماء) نططاقق محلل االشكووىى  

ااالختتامم بالبيیانن االتالي يیليیهھ االتووقيیع (بأيي شكلل إإلكتررووني) للمددعى عليیهھ أأوو  )6(
ممثلهھ االمخوولل:  

"يیوواافقق االمددعى عليیهھ بأنن مططالباتهھ ووحلوولهھ االمتعلقة بالنززااعع٬، أأوو 
قرراارر االنززااعع٬، يیجبب أأنن تكوونن ضدد االمشتكي ووحددهه٬، وويیتناززلل عنن 

جميیع االمططالباتت وواالحلوولل ضدد: (أأ) االمززوودد وولجنة االخبررااء٬، باستثناء 
االخططأ االعمدد٬، وو  

هھھھيیئة ااإلنتررنتت لألررقامم ووااألسماء االُمخصصة٬، باإلضافة إإلى  )2(
فيیهھمم ووعامليیهھمم ووووكالئهھمم.مدديیرريیهھمم وومووظظ  

يیشهھدد االمددعى عليیهھ بأنن االمعلووماتت االووااررددةة في هھھھذذاا االرردد هھھھي أأفضلل 
ما عررفهھ ووهھھھي كاملة ووددقيیقة٬، وولمم يیقددمم هھھھذذاا االرردد أليي غررضض غيیرر 

الئقق مثلل االمضايیقة٬، ووأأنن االتأكيیددااتت االووااررددةة في هھھھذذهه االشكووىى مبررررهه 
دد يیتمم في ظظلل هھھھذذهه االقووااعدد ووبمووجبب االقانوونن االمعموولل بهھ ااآلنن أأوو ما ق

وو ؛"تمدديیددهه منن خاللل االحجة االمعقوولة ووحسنن االنيیة  
 

إإلحاقق أأيي مستندد أأوو غيیررهه منن ااألددلة االتي يیعتمدد عليیهھا االمددعى عليیهھ٬، إإلى  )7(
جانبب ووصفف لملحقق هھھھذذاا ااإلثباتت.  

)2( لنن يیتمم االسماحح بأيیة مططالباتت حاسمة باإلعفاء منن قبلل االمددعى عليیهھ إإال في حالة ااالددعاء  
أأهھھھليیة".بأنهھ تمم االتقددمم بالشكووىى "بال   
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)3( يینبغي إإررفاقق االرردد بررسوومم االتقددمم بالرردد٬، كما هھھھوو مبيینن في قووااعدد االمززوودد االتكميیليیة.   

يیجبب أأنن يیحدددد االمززوودد  .PDDRPمنن إإجررااءااتت  12ووفي حالة االتقصيیرر في ذذلكك٬، يیسرريي االقسمم  )4(
قووااعدد ووعمليیة االحقق االمحددوودد بتأجيیلل قرراارر االتخلفف في قووااعددهه االتكميیليیة.  

 
االرردد .6  

ستحكمم قووااعدد االمززوودد االتكميیليیة تفاصيیلل االرردد٬، بما  للمشتكي تقدديیمم رردد في حالة االرردد. PDDRPمنن إإجررااءااتت  11يیسمح االقسمم 
في ذذلكك حددوودد االصفحاتت ووووسيیلة ااإلررسالل.  

 
لجنة االخبررااء .7  

يینبغي على كلل مززوودد ااالحتفاظظ بقائمة منن أأعضاء لجانن االخبررااء وومؤؤهھھھالتهھمم وونشررهھھھا بشكلل  )1(
علني.  

عضوو االلجنة محايیددااً وومستقال٬ً، ووأأنن يیكشفف قبلل قبوولل االتعيیيینن للمززوودد أأيیة ظظررووفف يینبغي أأنن يیكوونن  )2(
قدد تؤؤدديي إإلى شكك االمبرررر حوولل نززااهھھھة أأوو ااستقالليیة عضوو االلجنة. ووإإذذاا نشأتت في أأيي مررحلة منن 

مررااحلل ااإلجررااءااتت ااإلدداارريیة٬، ظظررووفف جدديیددةة يیمكنن أأنن تؤؤدديي إإلى االشكك االمبرررر في حيیادد أأوو ااستقاللل 
فعلى عضوو االهھيیئة أأنن يیكشفف على ووجهھ االسررعة عنن مثلل هھھھذذهه االظظررووفف إإلى عضوو هھھھيیئة االخبررااء٬، 

مووفرر االخددمة. في هھھھذذهه االحالة٬، يیكوونن لددىى االمتعهھدد حرريیة االتصررفف لتعيیيینن عضوو لجنة بدديیلل.  
 

ااالتصاالتت بيینن ااألططرراافف وولجنة االخبررااء .8  
ررااء. يینبغي تقدديیمم أأيیة ال يیجووزز أليي ططررفف أأوو شخصص يیتصررفف بالنيیابة عنهھ إإجررااء ااتصالل منن جانبب ووااحدد مع لجنة االخب

ااتصاالتت بيینن االططررفف وولجنة االخبررااء أأوو االمززوودد إإلى االمززوودد بالشكلل االمبيینن في قووااعدد االمززوودد االتكميیليیة.  
 

االسلططاتت االعامة للجنة االخبررااء .9  

 PDDRPيینبغي على لجنة االخبررااء االقيیامم باإلجررااءااتت ااإلدداارريیة بالشكلل االذذيي تررااهه مناسباً ووفقاً لـ  )1(
ووهھھھذذهه االقووااعدد.  

)2( االحاالتت٬، يیجبب أأنن تضمنن لجنة االخبررااء االتعاملل مع ااألططرراافف بمساووااةة إإلى االحدد في كلل  
االمعقوولل.  

)3( يیجبب أأنن تحدددد لجنة االخبررااء قبوولل ووصلة ووجووهھھھرريیة ووووززنن ااألددلة.   
 

10. جلساتت ااالستماعع االفرردديیة   
منهھا االسماحح إإذذاا قررررتت لجنة االخبررااء بباددررةة  منن ددوونن جلساتت ااستماعع. PDDRPغالباً ما يیتمم حلل االنززااعاتت حسبب إإجررااءااتت 

بعقدد جلسة٬، ستحكمم قووااعدد االمززوودد االتكميیليیة إإجررااءااتت مثلل هھھھذذهه االجلساتت.  
 

ااالستكشافف/ ااألددلة ااإلضافيیة .11  
في حاالتت ااستثنائيیة٬، قدد تططلبب لجنة االخبررااء منن أأحدد ااألططرراافف تقدديیمم أأددلة إإضافيیة  لنن يیتمم االسماحح باالستكشافف بشكلل عامم.

كشافف إإذذاا تمم االسماحح بهھا٬، ووتقدديیمم أأددلة إإضافيیة٬، إإذذاا ططلبتت لجنة االخبررااء ذذلكك.ستحكمم قووااعدد االمززوودد االتكميیليیة إإجررااءااتت ااالست  
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قرراارر لجنة االخبررااء .12  

يیجبب أأنن تتخذذ لجنة االخبررااء قررااررااً (عتبة٬، أأوو نهھائي أأوو قابلل لالستئنافف) بخصووصص االشكووىى  )1(
ووهھھھذذهه االقووااعدد ووأأيیة قووااعدد وومباددئئ قانوونيیة تعتبرر سارريیة. RRDRPووفقاً إلجررااءااتت   

قرراارر لجنة االخبررااء خططيیاً وويیقددمم ااألسبابب االمبني عليیهھ وويیشيیرر إإلى تارريیخ يیجبب أأنن يیكوونن  )2(
االتووصلل إإليیهھ وويیحدددد أأسماء لجنة االخبررااء.  

يیجبب أأنن تلتززمم قررااررااتت لجنة االخبررااء بشكلل عامم مع ااإلررشاددااتت االمتعلقة بالططوولل االمبيینة في قووااعدد  )3(
٬، PDDRPاقق مووفرر إإجررااءااتت االمززوودد االتكميیليیة. إإذذاا ااستنتجتت هھھھيیئة االخبررااء بأنن االنززااعع ليیسس ضمنن نطط

فيیجبب أأنن تووضح ذذلكك.  
 

االحلوولل .13  

)1( قبلل لجنة االخبررااء  PDDRPيیجبب تحدديیدد االحلوولل االمووصى بهھا االمتووفررةة للمددعي ووفقاً إلجررااءااتت  
.PDDRPمنن  18منن قبلل لجنة االخبررااء٬، وولكنن بتووجيیهھ منن االقسمم   

)2( االخبررااء غيیرر ملززمة يیحقق للمشتكي أأنن يیقتررحح في شكووااهه حلووالً لتنظظرر بهھا لجنة االخبررااء. هھھھيیئة  
بأيي حالل منن ااألحوواالل بقبوولل ااقتررااحاتت االمددعي ٬، حتى إإذذاا كانن االمددعي هھھھوو االططررفف االسائدد.  

االقررااررااتت وواالنشرر .14  

)1( يیجبب على االمززوودد نشرر االقرراارر ووتارريیخ االتنفيیذذ على مووقع إإلكتررووني علني٬، شرريیططة  
.19.2االقسمم  PDDRP(هھھھـ) أأددناهه. ررااجع إإجررااءااتت 18ااالعتباررااتت في االقاعددةة   

 
)2( خضع االقررااررااتت للتغيیيیرر إإال في حالة تصحيیح ااألخططاء االمططبعيیة وواالكتابيیة٬، ال ت 

وويیجبب أأال تخضع لتغيیيیرر جووهھھھرريي بناًء على ططلبب أأيي ططررفف.  

 
15. االتسوويیة أأوو أأسبابب أأخررىى لإلنهھاء   

)1( إإذذاا وواافقتت ااألططرراافف على االتسوويیة قبلل قرراارر لجنة االخبررااء٬، يیجبب على لجنة االخبررااء  
إإنهھاء ااإلجررااءااتت ااإلدداارريیة.  

)2( ااالستمرراارر في ااإلجررااءااتت ااإلدداارريیة غيیرر ضرروورريي أأوو مستحيیالً أليي سببب منن إإذذاا أأصبح  
ااألسبابب قبلل ااتخاذذ هھھھيیئة االخبررااء االقرراارر٬، فيیجبب على االهھيیئة إإنهھاء ااإلجررااءااتت ااإلدداارريیة ما لمم يیتقددمم 
ططررفف بأسبابب مبررررةة لالعتررااضض في غضوونن فتررةة منن االووقتت يیتمم تحدديیددهھھھا منن قبلل هھھھيیئة االخبررااء.  

 
حكمةتأثيیرر إإجررااءااتت االم .16  

)1( في حالة االمباشررةة بأيیة إإجررااءااتت قانوونيیة قبلل أأوو خاللل ااإلجررااءااتت ااإلدداارريیة فيیما يیتعلقق بنززااعع ااسمم  
االنططاقق محلل االشكووىى٬، يیجبب أأنن تتمتع لجنة االخبررااء بحرريیة تقرريیرر ما إإذذاا كانن سيیتمم تعليیقق أأوو إإنهھاء 

ااإلجررااءااتت ااإلدداارريیة أأوو ااالستمرراارر بهھا حتى االتووصلل إإلى قرراارر.  

)2( ططررفف بأيیة إإجررااءااتت قانوونيیة خاللل فتررةة اانتظظارر ااإلجررااءااتت ااإلدداارريیة فيیما يیتعلقق بنززااعع في حالة مباشررةة  
االنططاقق محلل االشكووىى٬، يیجبب عليیهھ إإبالغغ لجنة االخبررااء وواالمززوودد بذذلكك على ووجهھ االسررعة. ررااجع االقاعددةة  ااسمم
8 أأعالهه.   
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17. االشكاووىى بددوونن مززاايیا   
)1( تقدديیمم شكاووىى ددوونن أأساسس بالحيیثيیاتت يیررفقق أأيي قرراارر منن قررااررااتت منن هھھھيیئة االخبررااء بحظظرر االمددعيینن منن  

االكافيیة لتبرريیرر االنتيیجة أليي منن هھھھيیئاتت ااالستئنافف االمحتملة.  
 

االقسمم  PDDRPيیلتززمم أأيي مووفرر للخددماتت يیقددمم نتيیجة "بددوونن أأساسس" كما هھھھوو مذذكوورر في إإجررااءااتت  )2(
) بأنن يیقددمم إإلى االمستووددعع االتي يیدديیررهه مووفرر االخددمة االمعيینن منن ٬1، ووفي غضوونن يیوومم عملل ووااحدد (18.5

ICANN  مووفرًراا لخددماتت االمستووددعع: ااسمم االططررفف وواالمعلووماتت االمعررفة للحالة٬، باإلضافة إإلى نسخة منن
االقرراارر.  

 
وويیتيیح مووفرر خددماتت االمستووددعع إإمكانيیة االووصوولل إإلى االمستووددعع إإلكترروونيًیا أأمامم سائرر مووفرريي  )3(

االخددماتت.  
 

ووعندد ااستخدداامم أأيي شكووىى٬، يیلتززمم مووفرر االخددماتت بالتحققق منن صالحيیة تقدديیمم االشكووىى ضدد االمستووددعع  )4(
االمعموولل بهھا ووررفضض االشكووىى إإذذاا لمم  PDDRPبما يیتسقق منن ااألحكامم االمنصووصص عليیهھا في إإجررااءااتت 

تكوونن صالحة.  

 

ااالستئنافف .18  

لى لجنة ااالستئنافف.يیتوولى االمززوودد االمسؤؤووليیة عنن تقدديیمم االسجلل االكاملل في ااإلجررااءااتت االضمنيیة إإ )1(  

يیتمتع االمستأنفف بحقق محددوودد بتقدديیمم أأددلة مقبوولة جدديیددةة تعتبرر جووهھھھرريیة للقرراارر عندد ددفع ررسوومم  )2(
إإضافيیة٬، بشررطط أأنن يیكوونن االددليیلل يیسبقق بووضووحح تارريیخ االتقددمم بالشكووىى.  

يیجبب عددمم تقاضي أأيیة ررسوومم إإضافيیة منن االمستأنفف٬، وويیجبب أأنن يیتمتع بالحقق بالرردد على بيیاناتت  )3(
ااإلضافيیة ضمنن االفتررةة االززمنيیة االمحددددةة في قووااعدد االمززوودد االتكميیليیة.االمستأنفف ضددهه   

تقتصرر حلوولل ااالستئنافف على ما يیلي: )4(  
 

)1( تأكيیدد أأوو ررفضض االقرراارر االنهھائي.   
تأكيیدد أأوو ررفضض أأوو تعدديیلل االحلوولل االمووصى بهھا. )2(  

ررفضض نتيیجة هھھھيیئة االخبررااء بأنن االشكووىى لمم تكنن مؤؤهھھھلة. )3(  

)5( ي يینبغي نشررهھھھا علنا على االمووقع ااإللكتررووني يینبغي أأنن يیكوونن ااتخاذذ قرراارر حوولل االقررااررااتت االت 
للمززوودد أأوو ما إإذذاا كانن يینبغي إإززاالة أأيي منهھا حقاً حصرريًیا للجنة االخبررااء ااألخيیررةة.  

٬، عدداا تلكك االمبيینة أأعالهه.PDDRPيیجبب تططبيیقق قووااعدد االمززوودديینن االتكميیليیة االخاصة باستئنافف  )6(  
 

ااستثناء االمسؤؤووليیة .19  

يیتحملل االمززوودد أأوو لجنة االخبررااء االمسؤؤووليیة تجاهه أأيي ططررفف عنن أأيي فعلل أأوو سهھوو يیتعلقق باستثناء حاالتت االخططأ االعمدد٬، يیجبب أأال 
باإلجررااءااتت ااإلدداارريیة بمووجبب هھھھذذهه االقووااعدد.  
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االتعدديیالتت .20  

تنططبقق نسخة االقووااعدد سارريیة االمفعوولل ووقتت تقدديیمم االشكووىى إإلى االمززوودد على ااإلجررااءااتت ااإلدداارريیة االتي بددأأتت بمووجبهھا. ال يیجووزز 
.ICANNموواافقة خططيیة صرريیحة منن  تعدديیلل هھھھذذهه االقووااعدد ددوونن  


