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RRDRP(1إإجررااءااتت حلل نززااعاتت قيیوودد االسجلل (  
2012يیوونيیوو  4  

 
 

1. أأططرراافف االنززااعع   
 

ليیستت  ICANNاالذذيي تعررضض لألذذىى.  gTLDأأططرراافف االنززااعع هھھھي االمؤؤسساتت االررااسخة االتي تعررضتت لألذذىى أأوو مشغلل سجلل 
ططررفاً بالنززااعع.  

 
2. االمعموولل بهھا االقووااعدد   

 
2.1 يیهھددفف هھھھذذاا ااإلجررااء إإلى تغططيیة ددعاووىى حلل االنززااعاتت عمووماً. فيیما يیتعلقق باختيیارر أأكثرر منن مززوودد خددماتت  

RRDRP  ("مززوودد خددماتت") ووااحدد لتنفيیذذRRDRP ٬، قدد يیكوونن لددىى كلل مززوودد قوواانيینن ووإإجررااءااتت إإضافيیة يینبغي
غي ااتباعهھا منن قبلل جميیع مززوودديي االخددماتت.ااإإتباعهھا عندد تقدديیمم االشكووىى. ووفيیما يیلي ااإلجررااءااتت االعامة االتي يینب  

 
2.2 على أأساسس مجتمعي٬، يینبغي أأنن يیكوونن متططلباً منن مشغلل االسجلل االموواافقة على  gTLDفي أأيي ااتفاقيیة سجلل  

وواااللتززاامم بالقررااررااتت االناتجة. RRDRPاالمشارركة في   
 

3. االلغة   
 

3.1 ستكوونن لغة جميیع االططلباتت االمقددمة وواالددعاووىى هھھھي االلغة ااإلنجليیززيیة.   
 

3.2 بتررجمة هھھھذذهه ااألددلة باللغة  RRDRPوويیجووزز للططررفيینن تقددمم أأددلة ددااعمة بلغتهھمم ااألصليیة٬، ما لمم تططالبب لجنة خبررااء  
ااإلنجليیززيیة لجميیع االنصووصص ذذااتت االصلة.  

 
4. ااالتصاالتت وواالحددوودد االززمنيیة   

 
4.1 يیجبب أأنن تجررىى جميیع ااالتصاالتت مع االمززوودد إإلكترروونيیاً.   

 
4.2 تررااضض ووصوولل إإشعارر أأوو أأيي ووسيیلة ااتصالل أأخررىى في يیوومم ألغررااضض تحدديیدد تارريیخ بددء االحدد االززمني٬، سيیتمم ااف 

إإررسالهھا إإلى جهھة ااالتصالل االمناسبة االتي عيینهھا ااألططرراافف.  
 

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

 
4.4 ستبددأأ مثلل هھھھذذهه االمددةة بالسرريیانن في االيیوومم االتالي منن تارريیخ ألغررااضض ااحتسابب االمددةة االززمنيیة بحسبب هھھھذذاا ااإلجررااء٬،  

ااستالمم ااإلشعارر أأوو أأيیة ووسيیلة ااتصالل أأخررىى.  
 

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

                                                
) باستخدداامم RRPRSقيیوودد االسجلل (يینبغي معالجة االشكاووىى ااألووليیة االتي فشلل سجلل بااللتززاامم بهھا مع قيیوودد االتسجيیلل عنن ططرريیقق نظظامم ااإلبالغغ عنن مشكالتت  1

. وويیمكنن أأنن تساعدد االررسوومم ااالسميیة االخاصة InterNIC.net) على Whois )WDPRSنمووذذجج عبرر ااإلنتررنتت مشابهھ لنظظامم ااإلبالغغ عنن مشكالتت بيیاناتت 
تت معقوولة للتحقيیقق (وواالعالجج إإذذاا ااقتضى بالمعالجة في تقليیلل االشكاووىى غيیرر االهھاددفة. سيیتلقى مشغلل االسحلل نسخة منن االشكووىى٬، ووسيیكوونن متططلباً منهھ ااتخاذذ خططوواا

عددمم ااالمتثالل  ااألمرر) في عددمم ااالمتثالل االمبلغ عنهھ. ووسيیمتلكك االمشتكي خيیارر تصعيیدد االشكووىى ووفقاً إلجررااءااتت حلل نززااعاتت قيیوودد االسجلل هھھھذذهه٬، في حالة ااستمرراارر
.RRDRPفاً للتقددمم بشكووىى االمززعوومم. إإنن فشلل االسجلل بتناوولل االشكووىى بما يیررضي االمشتكي ال يیمنح بحدد ذذااتهھ االمشتكي مووق  
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5. ااألهھھھليیة   
 

5.1 تبددأأ ااإلجررااءااتت ااإلدداارريیة ااإللززااميیة عنددما يیتقددمم مشتكي منن ططررفف ثالثث ("االمشتكي") بشكووىى لددىى مززوودد يیؤؤكدد أأنن  
ذذوو أأساسس مجتمعي بقيیوودد  gTLDاالمشتكي هھھھوو مؤؤسسة ررااسخة تعررضتت للضرررر نتيیجة لعدد اامتثالل مشغلل سجلل 

االتسجيیلل االمبيینة في ااتفاقيیة االسجلل.  
 

5.2 تعتبرر االمؤؤسساتت االمعيینة االمررتبططة بالجماعاتت االمحددددةة مؤؤهھھھلة لتقدديیمم ااعتررااضض مجتمعي. يیجبب أأنن يیكوونن "االمجتمع  
في االططلبب مووضع االنززااعع. للتأهھھھلل لمووقفف في شكووىى مجتمعيیة٬، يیجبب على  gTLDاالمحدددد" مجتمعاً مررتبططاً بسلسلة 

ع مجتمع محدددد يیتألفف منن أأعضاء مقيیدديینن االمشتكي أأنن يیثبتت مايیلي: أأنهھ مؤؤسسة ررااسخة وويیتمتع بعالقة مستمررةة م
.gTLDيیددعمهھ   

 
5.3 ) ليیكوونن RRPRSيینبغي أأنن يیكوونن االمشتكي قدد تقددمم بشكووىى عنن ططرريیقق نظظامم ااإلبالغغ عنن مشكالتت قيیوودد االسجلل ( 

.RRDRPبمووقفف يیسمح لهھ بتقدديیمم   
 

5.4 ستحدددد االلجنة االمووقفف٬، ووسيیتضمنن قرراارر االخبررااء بيیاناً حوولل مووقفف االمشتكي.   
 

6. االمعايیيیرر   
 

6.1 ااالعتررااضض٬، يیجبب على االمعتررضض أأنن يیثبتت مايیلي:حتى يینجح    
 

6.1.1 االمجتمع االذذيي يیستشهھدد بهھ االمعتررضض هھھھوو مجتمع محدددد؛ وو   
 

6.1.2 االمططلووبة؛ gTLDووووجوودد ترراابطط قوويي بيینن االمجتمع االمذذكوورر ووسلسلة    
 

لشررووطط االقيیوودد االقائمة على االمجتمع في ااالتفاقق؛ TLDاانتهھاكك مشغلل  6.1.3  
 

6.1.4 وواالمجتمع االمحدددد منن قبلل االمعاررضض.هھھھناكك ااحتمالل قوويي لووقووعع ضرررر على االمشتكي    
 

7. االشكووىى   
 

7.1 االتقددمم بالشكووىى:   
سيیتمم تقدديیمم االشكاووىى بشكلل إإلكتررووني. ووبمجرردد ااكتمالل االمررااجعة ااإلدداارريیة ووررأأىى االمززوودد اامتثالل االشكووىى٬، فسووفف يیتمم 

اتت تقدديیمهھا إإلكترروونيیا٬ً، مع نسخة ووررقيیة ووإإشعارر بالفاكسس٬، منن قبلل مززوودد االخددماتت إإلى مشغلل االسجلل ووفقاً لمعلووم
ااالتصالل االمددررجة في ااتفاقيیة االسجلل.  

 
االمحتوويیاتت: 7.2  

 
7.2.1 ااالسمم وومعلووماتت ااالتصالل٬، االتي تتضمنن االعنوواانن ووررقمم االهھاتفف ووعنوواانن االبرريیدد ااإللكتررووني للمشتكي٬،  

ووإإلى أأفضلل معررفة٬، صاحبب االشكووىى ووااسمم ووعنوواانن االمالكك االحالي للتسجيیلل.  
 

7.2.2 ووعنوواانن االبرريیدد ااإللكتررووني أليي شخصص  جهھة وومعلووماتت ااالتصالل٬، االتي تتضمنن االعنوواانن ووررقمم االهھاتفف 
مخوولل بالتصررفف نيیابة عنن االمشتكي.  

 
7.2.3 يیجبب أأنن يیتضمنن بيیانن ططبيیعة االنززااعع ما يیلي:   

 
االقيیوودد االمفررووضة في ااتفاقيیة االسجلل حيیثث عددمم اامتثالل مشغلل االسجلل؛ وو 7.2.3.1  

 
شررحح مفصلل لكيیفيیة فشلل مشغلل االسجلل في ااالمتثالل بالقيیوودد االتي تمم تحدديیددهھھھا ووقدد تسببتت في  7.2.3.2

ضرررر بالشاكي.إإلحاقق   
 

بيیانن يیووضح بأنن ااإلجررااءااتت ال يیتمم تنفيیذذهھھھا ألغررااضض غيیرر مناسبة. 7.2.4  
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.RRPRSووبأنهھ تمم ااختتامم عمليیة  RRPRSبيیانن بأنن االمشتكي تقددمم بشكووىى عنن ططرريیقق  7.2.5  
 

) تررتبطط PDDRPبيیانن بأنن االمشتكي لمم يیتقددمم بشكووىى إإجررااء حلل نززااعع ما بعدد تفوويیضض االعالمة االتجارريیة ( 7.2.6
شابهھة.بنفسس أأوو حقائقق ووظظررووفف م  

 
7.3 صفحة٬، باستثناء االملحقاتت٬، ما لمم يیقرررر مززوودد االخددماتت عددمم  20كلمة وو 5,000تكوونن االشكاووىى مقصووررةة على  

ضررووررةة االموواادد ااإلضافيیة.  
 

7.4 يیجبب تقدديیمم ووثائقق االددعمم لددىى االشكووىى.   
 

7.5 في نفسس االووقتت االذذيي تقددمم فيیهھ االشكووىى٬، سووفف يیددفع صاحبب االشكووىى ررسوومم تقدديیمم االشكووىى ووفقاً للقووااعدد االمططبقة  
أأيیامم منن تارريیخ ااستالمم االشكووىى االتي قددمهھا  10لمززوودد االخددمة. في حالة عددمم ددفع ررسوومم االتقددمم بشكووىى خاللل 

صاحبهھا٬، سووفف يیتمم ررفضض االشكووىى ددوونن مساسس.  
 

8. االمررااجعة ااإلدداارريیة للشكووىى   
 

8.1 ) أأيیامم عملل منن تارريیخ تقدديیمهھا منن قبلل أأعضاء االلجنة 5سووفف يیتمم ااستعررااضض جميیع االشكاووىى في غضوونن خمسة ( 
االمعيینة عنن ططرريیقق مززوودد االخددماتت لتحدديیدد ما إإذذ كانن االمشتكي قدد االتززمم بالقوواانيینن ااإلجرراائيیة.  

 
8.2 إإذذاا ووجدد االمززوودد أأنن االشكووىى تتوواافقق مع االقوواانيینن ااإلجرراائيیة٬، فسيیتمم ااعتمادد تقدديیمم االشكووىى٬، ووستتمم مووااصلة  

إإشعارر االمشتكي إإلكترروونيیاً  ااإلجررااءااتت. إإذذاا ووجدد االمززوودد أأنن االشكووىى ال تتوواافقق مع االقووااعدد ااإلجرراائيیة٬، فسووفف يیتمم
في حالة عددمم ااستقبالل االمززوودد أليیة شكووىى  ) أأيیامم إلررسالل االشكووىى االمعددلة.5عنن عددمم االتوواافقق ووإإمهھالهھ خمسة (

) أأيیامم عملل االمحددددةة٬، سووفف يیتمم ررفضض االشكووىى ووإإغالقق ااإلجررااءااتت ددوونن االتأثيیرر على حقق 5معددلة خاللل خمسة (
قووااعدد ااإلجرراائيیة. ررسوومم ااإليیددااعع ال ترردد إإذذاا تبيینن عددمم اامتثالل االمشتكي في تقدديیمم شكووىى جدديیددةة تتوواافقق مع اال

االمشتكي.  
 

8.3 بمجرردد االمررااجعة مقابلل االتوواافقق االتقني فسيیقوومم االمززوودد إإلكترروونيیا بالتعاملل مع االمعاررضة كما يیعدد إإشعارراا ووررقيیا على  
مشغلل االسجلل االخاضع للمعاررضة بما يیتفقق مع معلووماتت ااالتصالل االمددررجة باتفاقيیة االسجلل.  

 
9. دد على االشكووىىاالرر   

 
 9.1 ) يیووماً منن تقدديیمهھا.30يیجبب أأنن يیقددمم مشغلل االسجلل ررددااً على كلل شكووىى خاللل فتررةة ثالثيینن (   

9.2 يیجبب أأنن يیتوواافقق االرردد مع قووااعدد تقدديیمم االشكاووىى وويیجبب أأنن يیحتوويي على ااألسماء وومعلووماتت ااالتصالل لمشغلل مززوودد  
االتي يیتمم تقدديیمهھا في االشكووىى.ااالمتدداادد٬، باإلضافة إإلى االرردد نقططة بنقططة على االبيیاناتت   

9.3 وويیجبب أأنن يیتمم تقدديیمم ذذلكك منن قبلل االمززوودد ووإإلى االمشتكي بالشكلل االووررقي ووااإللكتررووني االمالئمم. وويیجبب أأنن ترراافقق ررسوومم  
تقدديیمم االشكووىى االتقدديیمم ووإإال يیتمم تعليیقق االشكووىى.  

9.4 إإلكترروونيیاً.ووسووفف تكوونن خددمة االرردد سارريیة ووسووفف يیبددأأ ووقتت االرردد عندد إإررسالل االرردد    

9.5 إإنن ااعتقدد مشغلل االسجلل أأنن ااالعتررااضض فاقدد ااألهھھھميیة فسيیقوومم بالرردد عنن ذذلكك باإليیجابب في معررضض ااستجابتهھ محددددااً  
ااألسسس االخاصة بالددعووىى.  
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9.6 في نفسس االووقتت تقددمم االشكووىى٬، ووسووفف يیددفع مشغلل االسجلل ررسوومم إإيیددااعع حسبب االمبلغ االمحدددد ووفقا للقووااعدد االمططبقة  
) يیامم منن ااستالمم االرردد منن جانبب مززوودد االخددمة٬، فإنن 10في حالة عددمم إإيیددااعع االررسوومم خاللل فتررةة عشررةة (لمززوودد االخددمة. 

االرردد يیعتبرر غيیرر صحيیح ووال يیعتبرر في ااإلجررااءااتت٬،٬،وولكنن ااألمرر سووفف يیستمرر التخاذذ قرراارر.  

10 االرردد    

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

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

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

 
االتخلفف .11  

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

 
11.2 االسماحح بفقدداانن سيیتمم تأسيیسس مجمووعة منن االحقووقق االمحددووددةة لتحدديیدد ااكتشافف ااإلهھھھمالل منن االمززوودد وولكنن في حالة  

عررضض سببا جيیدداا لتحدديیدد ااكتشافف ااإلهھھھمالل.  
 

11.3 يیجبب أأنن يیقددمم االمززوودد إإشعاررااً بالتخلفف عبرر االبرريیدد ااإللكتررووني إإلى االمشتكي وومشغلل االسجلل.   
 

11.4 يیجبب تقدديیمم جميیع حاالتت االتخلفف إإلى خبيیرر حتى تحدديیدد ااألهھھھليیة.   
 

لجنة االخبررااء .12  
 

12.1 يیووماً منن ااستالمم االرردد٬، أأوو في حالة عددمم تقدديیمم أأيي رردد٬، خاللل ) 21يیقوومم االمززوودد باختيیارر خبيیرر ووااحدد ووتعيیيینهھ خاللل ( 
21 يیووما٬ً، بعدد مووعدد تقدديیمم االرر دد.   

 
12.2 ووسيیتوولى االمززوودد تعيیيینن لجنة خبررااء منن شخصص ووااحدد ما لمم يیتططلبب أأيي ططررفف بتشكيیلل لجنة منن ثالثة خبررااء.   

 
12.3 جانبب منن االخالفف في في حالة ططلبب أأحدد ااألططرراافف للجنة خبررااء مكوونة منن ثالثة أأفرراادد٬، فإنن كلل ططررفف (أأوو كلل  

حالة تسوويیة االخالفف) سووفف يیختارر خبيیرر وويیختارر ااالثنانن عضوو لجنة االخبررااء االثالثث. سووفف يیجررىى هھھھذذاا ااالختيیارر تبعا 
لددىى كلل مززوودد إإلى أأقصى حدد ممكنن. RRDRPإلجررااءااتت ووقووااعدد مززوودد االططلبب. يیتمم تددوويیرر مناصبب أأعضاء لجانن   

 
12.4 ططرراافف تلكك االمشكلة االمتعلقة بما بعدد االتفوويیضض. سووفف يیتبع أأعضاء لجنة االخبررااء يیجبب أأنن يیكوونوو مستقليینن عنن ااأل 

كلل مووفرر خددمة ااإلجررااءااتت االتي يیختاررهھھھا للحصوولل على مثلل هھھھذذهه ااالستقالليیة٬، بما في ذذلكك إإجررااءااتت إإيیقافف عضوو 
ااستشارريي ووااستبدداالهھ بسببب ااالفتقارر لالستقالليیة.  

 
االتكاليیفف .13  

 
13.1 إإددااررتهھا بمووجبب هھھھذذاا ااإلجررااء بما يیتوواافقق مع قووااعدد االمووفرر سيیقوومم االمززوودد بحسابب تكلفة ااإلجررااءااتت االتي يیتمم  

االمعموولل بهھا. ووسووفف تغططي هھھھذذهه االتكلفة االررسوومم ااإلدداارريیة للمززوودد٬، بما في ذذلكك ررسوومم االشكووىى وواالرردد٬، ووررسوومم 
لجنة االخبررااء٬، وويینبغي أأنن تكوونن معقوولة.  
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13.2 هه في قسمم "االشكووىى"٬، وويیجبب أأنن يیجبب أأنن يیكوونن متططلباً منن االمشتكي ددفع ررسوومم تقدديیمم االشكووىى كما هھھھي مبيینة أأعال 
يیكوونن منن االمتططلبب إإررسالل االمبلغ االكاملل للررسوومم ااإلددرراايیة االمقددررةة للمززوودد ووررسوومم االلجنة عندد ااستهھاللل ااإلجررااءااتت. 

خمسيینن بالمائة منن هھھھذذاا االمبلغ االكاملل يیجبب أأنن تكوونن نقددااً (أأوو ما يیعاددلل االنقدد) لتغططيیة حصة االمشتكي منن 
نن تكوونن إإما نقددااً (أأوو ما يیعاددلل االنقدد)٬، أأوو على شكلل سنددااتت٬، لتغططيیة حصة % ااألخررىى يیجبب أأ50ااإلجررااءااتت وواالـ 

مشغلل االسجلل إإذذاا فازز مشغلل االسجلل.  
 

في حالة إإعالنن االلجنة أأنن االمشتكي هھھھوو االططررفف االسائدد٬، فإنن مشغلل االسجلل مططلووبب لتعوويیضض االمشتكي مقابلل كافة  13.3
بشكووىى. وويیعتبرر عددمم االقيیامم بذذلكك يیشكلل اانتهھاكا ررسوومم االلجنة وومززوودد االخددماتت االمتكبددةة٬، بما في ذذلكك ررسوومم االتقددمم 

ووخررقاً التفاقيیة االسجلل٬، وويیخضع لسبلل ااالنتصافف االمتاحة بمووجبب ااالتفاقق٬، ووذذلكك حتى ااالنتهھاء. RRDRPلـ  
 

13.4 في حالة إإعالنن االلجنة أأنن مشغلل االسجلل هھھھوو االططررفف االسائدد٬، يینبغي على االمززوودد تعوويیضض مشغلل االسجلل عنن ررسوومم  
االرردد.  

 
االددليیللااالستكشافف/  .14  

 
14.1 لكي يیتمم تحقيیقق هھھھددفف حلل االنززااعاتت على ووجهھ االسررعة ووبتكلفة معقوولة٬، لنن يیتمم االسماحح بإجررااء ااالستكشافف بشكلل  

عامم. ووفي حاالتت ااستثنائيیة٬، قدد تططلبب االلجنة منن أأحدد ااألططرراافف تووفيیرر ددليیلل إإضافي.  
 

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

14.3 ووددوونن ووجوودد ططلبب خاصص منن ااألططرراافف٬، وولكنن فقطط في االحاالتت ااالستثنائيیة٬، قدد تططلبب لجنة االخبررااء منن االمووفرر تعيیيینن  
خبررااء تلتززمم ااألططرراافف بالددفع لهھمم٬، بططلبب االشهھاددةة االمباشررةة أأوو االكتابيیة أأوو ططلبب االتباددلل االمحددوودد للمستنددااتت.  

 
جلساتت ااالستماعع .15  

 
15.1 تلكك منن خاللل جلسة ااستماعع. RRDRPغالباً ما يیتمم حلل االنززااعاتت حسبب إإجررااءااتت    

 
15.2 يیمكنن أأنن يیقرررر االخبيیرر بناًء على ررأأيیهھ االخاصص٬، أأوو بناًء على ططلبب منن أأحدد االططررفيینن٬، عقدد جلسة ااستماعع. وومع ذذلكك٬،  

االمفتررضض أأنن يیقوومم االخبيیرر بتقدديیمم قررااررااتهھ ااعتماددااً على االمعلووماتت االتحرريیرريیة االتي تمم تقدديیمهھا ووبددوونن عقدد جلسة 
ااستماعع.  

 
15.3 اافقة على عقدد جلسة ااستماعع٬، سجبب ااستخدداامم مؤؤتمررااتت االفيیدديیوو أأوو االمؤؤتمررااتت عنن بعدد إإذذاا أأمكنن إإذذاا تمتت االموو 

ووإإذذاا لمم يیكنن ذذلكك ممكنا٬ً، فستختارر لجنة االخبررااء مكاناً لعقدد جلسة ااستماعع إإذذاا لمم يیتمكنن االططررفيینن منن ااالتفاقق  هھھھذذاا.
على مكانن.  

 
15.4 فف ااالستثنائيیة االقصووىى.وولنن تستمرر جلساتت ااالستماعع ألكثرر منن يیوومم ووااحدد٬، إإال في االظظرروو   

 
15.5 إإنن منح االخبيیرر ططلبب ططررفف ووااحدد لجلساتت ااالستماعع على االررغمم منن مووقفف االططررفف ااآلخرر االمعاررضض فيیتمم حثث  

االخبيیرر على تقسيیمم تكلفة ااالستماعع للططررفف االططالبب كما يیررااهه االخبيیرر مناسبا.  
 

15.6 يیتمم تنفيیذذ كلل إإجررااءااتت حلل االنززااعع باللغة ااإلنجليیززيیة.   
 

عببء ااإلثباتت .16  
 

االمشتكي عببء إإثباتت االددعووىى االخاصة بهھ؛ وويیكوونن االعببء قائًما على تفووقق ووكثررةة ااألددلة.يیتحملل   
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االعالجاتت االمووصى بهھا .17  
 

حيیثث أأنن مسجلي أأسماء االنططاقاتت االتي يیتمم تسجيیلهھا بشكلل يینتهھكك قيیوودد ااالتفاقيیة ليیسوواا منن أأططرراافف ااإلجررااءااتت٬، يیمكنن  17.1
تنتهھكك قيیوودد ااالتفاقيیة (باستثناء االمشترركيینن االمررشحيینن للعملل أأنن يیكوونن االحلل إإززاالة أأوو نقلل أأوو تعليیقق االتسجيیالتت االتي 

كمووظظفيینن وومدديیرريینن ووعمالء ووعامليینن أأوو كهھيیئاتت في إإططارر االسيیططررةة االعامة مع مشغلل االسجلل).  
 

17.2 لنن تشملل االعالجاتت أأضرراارر مادديیة أأوو عقووباتت يیجبب ددفعهھا إإلى أأيي ططررفف آآخرر بخالفف االررسوومم االممنووحة تبعا  
للقسمم  13.  

 
17.3 تصررفهھ مجمووعة متنووعة منن أأددووااتت االتعززيیزز للتووصيیة ضدد االسجلل إإنن حدددد االخبيیرر االسماحح وويیتاحح للخبيیرر تحتت  

بعمليیاتت االتسجيیلل خاررجج نططاقق االحددوودد االمتفقق عليیهھا بما يیتضمنن:  
 

17.3.1 إإجررااءااتت االعالجج٬، االتي يیعملل بهھا باإلضافة إإلى ااتفاقيیة االمتططلباتت ااألخررىى ضمنن ااتفاقيیة االسجلل٬، للسجلل  
االمستقبليیة االتي ال تتوواافقق مع االحددوودد االمجتمعيیة٬، فيیما عدداا إإجررااءااتت االعالجج لضمانن االتصدديي للتسجيیالتت 

لنن تتضمنن:  
 

مططالبة مشغلل االسجلل بمررااقبة االتسجيیالتت االتي ال عالقة لهھا بأسماء مووضووعع االددعووىى  .1
RRDRP٬، أأوو  

 
2. مباشررةة ااألعمالل االتي يیقوومم بهھا مشغلل االسجلل االتي تتعاررضض مع تلكك االمططلووبة بمووجبب  

ااتفاقيیة االسجلل  
 

17.1.2 حتى اانقضاء فتررةة حددووثث  gTLDاالحررمانن االمؤؤقتت منن قبوولل عمليیاتت تسجيیلل ألسماء نططاقق جدديیددةة بـ   
ااالنتهھاكك االمعررفف االتحدديیدد يیكوونن (يیكوونوواا) حددثث أأوو تحدديیدد فتررةة منن االووقتت؛  

 
أأوو  

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

 
17.4 في إإصدداارر تووصيیاتهھا بططررقق االعالجج االمناسبة٬، سووفف تررااعي لجنة االخبررااء االضرررر االووااقع على االمشتكي٬، ووكذذلكك  

االضرررر االذذيي سووفف تتسببب فيیهھ ططررقق االعالجج لآلخرريینن٬، منن أأمثالل٬، أأصحابب االنوواايیا االحسنة منن مسجلي أأسماء 
.gTLDاالنططاقاتت في   

 
تحدديیدد االخبيیرر .18  

 
18.1 يیووماً منن تارريیخ تعيیيینن  45االجهھوودد االمعقوولة للتحققق منن تقدديیمم قرراارر االخبيیرر خاللل يیجبب أأنن يیبذذلل االمززوودد وولجنة االخبررااء  

يیووماً بعدد تعيیيینن لجنة االخبررااء. 60االخبيیرر ووسببب جيیدد للغيیابب في حالة االتأخيیرر إإلى فتررةة   
 

18.2 ابب االتي ستقددمم لجنة االخبررااء قررااررااً خططيیاً. سيیحدددد االخبيیرر ما إإذذاا مانتالشكووىى قائمة على أأساسس جيیدد أأمم ال٬، وويیووفرر ااألسب 
قررااررهه. يیجبب أأنن يیكوونن قرراارر االخبيیرر متاحاً بشكلل عامم وويیمكنن االبحثث عنهھ على االمووقع ااإللكتررووني االخاصص  ااعتمدد عليیهھا
بالمززوودد.  

 
18.3 يیمكنن أأنن يیشملل قرراارر االخبيیرر تووصيیاتت أأخررىى لعالجاتت محددددةة. سيیتمم ددفع االتكاليیفف وواالررسوومم إإلى االمددىى االذذيي لمم يیتمم  

نن قرراارر االخبيیرر.) يیووماً م30فتررةة ( ددفعهھ بالسابقق خاللل  
 

18.4 يیجبب أأنن يینصص قرراارر االخبررااء على تحدديیدد االططررفف االسائدد.   
 

18.5 االمقيیدد ااستنادداا إإلى االمجتمع لاللتززااماتت للمحافظظة على االتسجيیلل  gTLDإإنن لمم يیلبي قرراارر االخبيیرر بأنن مشغلل االسجلل  
 ICANNووااستخدداامم االنططاقاتت في االحددوودد االمعموولل بهھا فيیجبب إإتباعع حاالتت االغيیابب ااالستثنائيیة٬، ووسووفف تررااجع 

ووسائلل االعالجج االمذذكووررةة في قرراارر االخبيیرر ووتوواافقق عليیهھا ووتفررضهھا أأوو قدد يیتمم تعدديیلل ططررقق االعالجج هھھھذذهه منن جانبب 
ICANN .مع مررااعاةة ظظررووفف كلل حددثث  
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ااستئنافف قرراارر االخبيیرر .19  
 

19.1 مقابلل  RRDRPيیحقق أليي منن االططررفيینن االحقق االسعي في ااالستئنافف لتحدديیدد ااالستنادد إإلى سجلل مووجوودد ددااخلل ددعووىى  
قوولة لتغططيیة تكاليیفف ااالستئنافف.ررسوومم مع  

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

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

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

لجنة االخبررااء.  
 

19.4 ووسووفف يیتحملل االمشتكي االررسوومم للمررةة ااألوولى.   
 

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

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

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

19.7 ووسووفف يیحقق لصاحبب االحقق في االددعووىى ااسترردداادد نفقاتت االددعووىى.   
 

19.8 يیجبب تططبيیقق قوواانيینن ووإإجررااءااتت مززوودديي االخددماتت لالستئنافف٬، غيیرر تلكك االمذذكووررةة أأعالهه.   
 

االمخالفة .20  
 

20.1 عنددهھھھا إلبالغغ مشغلل االسجلل بأنهھ مخالفف. سيیتمم منح  ICANNإإذذاا قرررر خبيیرر أأنن مشغلل االسجلل هھھھوو مخالفف٬، ستووااصلل  
مشغلل االسجلل االفررصة لعالجج االمخالفة بحسبب ااتفاقيیة االسجلل.  

 
20.2 إإذذاا فشلل مشغلل االسجلل بعالجج االمخالفة٬، فسيیكوونن عنددهھھھا لكال االططررفيینن االحقق باستغاللل االخيیاررااتت االمتاحة لهھمم بمووجبب  

االتفكيیرر بالعالجاتت االمووصى بهھا االمبيینة في قرراارر االخبررااء عندد ااتخاذذ إإجررااء. ICANNااتفاقيیة االسجلل٬، وويیحقق لـ  
 

منن فررضض االعالجاتت في أأيي ووقتت ووبأيي شكلل يیحقق لهھا فررضهھا بسببب عددمم  ICANNال شيء هھھھنا يیشيیرر إإلى منع  20.3
االتززاامم مشغلل االسجلل باتفاقيیة االسجلل.  

 
إإتاحة االمحاكمم أأوو ااإلجررااءااتت ااإلدداارريیة ااألخررىى .21  

 
21.1 أأنن يیكوونن إإجررااًء حصرريًیا ووال يیمنع ااألفرراادد منن ططلبب االحلوولل في االمحاكمم٬، بما ذذلكك  RRDRPليیسس االغررضض منن  

مررااجعة قرراارر االخبررااء بشأنن االمسؤؤووليیة االقانوونيیة٬، ووفًقا لما هھھھوو معموولل بهھ.  
 

21.2 وويیتمم تشجيیع االططررفيینن٬، وولكنن ال يیططلبب منهھمم٬، االمشارركة في مفاووضاتت غيیرر ررسميیة وو/أأوو ووساططاتت في أأيي ووقتت  
االنززااعاتت٬، إإال أأنن تنفيیذذ مثلل تلكك االمفاووضاتت االمتعلقة بالتسوويیة٬، بمفررددهھھھا٬، ال تعتبرر سبباً لتعليیقق أأيي خاللل عمليیة حلل 

مووعدد نهھائي بمووجبب ااإلجررااءااتت.  


