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أطراف النزاع
من الجدٌر بالذكر أن أطراف النزاع هً حامل العالمة التجارٌة ومشغل سجل  ICANN .gTLDلٌس طرفا.
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القواعد المعمول بها
2.1

إن الهدف من هذا اإلجراء هو تغطٌة إجراءات حل النزاع فً مرحلة ما بعد تفوٌض العالمة التجارٌة بشكل عام.
إلى حد اختٌار أكثر من مزود "( Trademark PDDRPالمزود") واحد لتنفٌذ  ،Trademark PDDRPقد
ٌكون لكل مزود قوانٌن إضافٌة ٌجب اتباعها عند تقدٌم شكوى .فٌما ٌلً اإلجراءات العامة الواجب إتباعها من كافة
المزودٌن.

2.2

فً اتفاقٌة السجلٌ ،وافق مشغل السجل على المشاركة فً كافة إجراءات مرحلة ما بعد التفوٌض وااللتزام باألحكام
الناتجة.

اللغة
3.1

سوف تكون اللغة لجمٌع الطلبات المقدمة والدعاوى باللغة اإلنجلٌزٌة

3.2

ٌجوز لؤلطراف تقدٌم أدلة مساندة بلغتهم األصلٌة ،بشكل ٌخضع لسلطة هٌئة الخبراء لتحدٌد غٌر هذا ،بأن ٌتم إرفاق
مثل هذه األدلة بترجمة إلى اللغة اإلنجلٌزٌة لكافة النصوص ذات الصلة.

االتصاالت والحدود الزمنٌة
4.1

ٌجب تقدٌم كافة أنواع االتصاالت مع المزود بطرٌقة إلكترونٌة.

4.2

ألغراض تحدٌد تارٌخ بدء الحد الزمنً ،سٌتم افتراض وصول إشعار أو أي وسٌلة اتصال أخرى فً ٌوم إرسالها
إلى الجهة المختصة التً عٌنها األطراف.

4.3

ألغراض تحدٌد االلتزام بالحد الزمنً ،سٌتم افتراض إرسال أو تقدٌم إشعار أو أي وسٌلة اتصال أخرى فً ٌوم
إرسالها.

4.4

ألغراض احتساب المدة الزمنٌة بحسب هذا اإلجراء ،ستبدأ مثل هذه المدة بالسرٌان فً الٌوم التالً من تارٌخ استالم
اإلشعار أو أٌة وسٌلة اتصال أخرى.

4.5

ٌجب اعتبار أٌة إشارة إلى حدود الٌوم على أنها أٌام تقوٌم ما لم ٌتم تحدٌد خالف ذلك.

األهلٌة
5.1

سٌبدأ إجراء اإلدارة اإللزامً عندما ٌتقدم طرف ثالث بشكوى ضد المزود تؤكد على أن ("المشتكً") هو حامل
عالمة تجارٌة( ،الذي قد ٌتضمن العالمات التجارٌة المسجلة أو غٌر المسجلة كما هو محدد أدناه) ٌدعً أن واحد أو
أكثر من العالمات تعرضت النتهاك ،وبهذا األساوب ٌتم ضرر المشتكً ،جرّاء أسلوب تشغٌل مشغل السجل أو استخدام

.gTLD
5.2

قبل الشروع فً موضوع النزاع ،وقبل أن ٌطلب من المدعى علٌه تقدٌم استجابة موضوعٌة ،أو دفع أٌة رسومٌ ،قوم
مقدم الخدمة بتعٌٌن لجنة خاصة من شخص واحد ألداء مراجعة " "thresholdمبدئٌة (" Thresholdهٌئة
المراجعة").

.6

المعاٌٌر
ولهذه المعاٌٌر" ،مشغل السجل" سوف ٌضمن هٌئات تتحكم أو ٌتم التحكم فٌها مباشرة تحت التحكم العام بمشغل سجل ،سواء
عبر التملك أو التحكم فً سندات التصوٌت ,استناداً لعقد أو خالفه ،حٌث ٌعنً ‘التحكم’ االمتالك ,المباشر أو غٌر المباشر,
للقوة الالزمة للتوجٌه أو مباشرة إدارة أو سٌاسات الهٌئة ,سواء عبر التملك أو التحكم فً سندات التصوٌت ،عبر عقد أو
خالفه.
6.1

المستوى األعلى:
ٌجب على المدعً أن ٌؤكد وٌثبت بالدلٌل الواضح والمقنع أن إجراء مشغل السجل اإلٌجابً بعملٌات التشغٌل أو
استخدام سلسلة  gTLDالمطابقة أو المشابهة إلى حد ما بعالمة المدعً ٌسبب أو ٌساهم بشكل مادي فً قٌام gTLD
بأمر مما ٌلً:

(أ) استغالل الشخصٌة الممٌزة أو سمعة عالمة المشتكً ،أو
(ب) اإلخالل بالشخصٌة الممٌزة أو سمعة عالمة المشتكً ،أو
(ج) تكوٌن شبه كبٌر ٌدعو لالرتباك مع عالمة المشتكً.
أحد األمثلة على االنتهاك على المستوى األعلى هو أن تكون سلسلة  DLTمماثلة لعالمة تجارٌة ،ثم على عكس
النواٌا المعلنة بعدم انتهاك حقوق حامل العالمة التجارٌةٌ ،قدم مشغل السجل نفسه على أنه المستفٌد من العالمة.
6.2

المستوى الثانً
من المتطلب من المشتكٌن أن ٌثبتوا ،بأدلة واضحة ومقنعة ،من خالل سلوك مشغل السجل ما ٌلً:

(أ) وجود نمط أو ممارسة جوهرٌة لنٌة سٌئة محددة من مشغل السجل للتربح من بٌع العالمة التجارٌة
التً تنتهك أسماء النطق ،و
(ب) نٌة مشغل السجل السٌئة للتربح من التسجٌل االنتظامً ألسماء النطاق ضمن DDLTالمماثلة أو
المشابهة بشكل مربك لعالمة المشتكً ،وهً:
( )1تستغل بشكل غٌر منصف الشخصٌة الممٌزة أو سمعة عالمة المشتكً ،أو
( )2تخل بالشخصٌة الممٌزة أو سمعة عالمة المشتكً ،أو
( )3تؤدي إلى احتمال باالرتباك مع عالمة المشتكً.
بعبارة أخرى ،لن ٌكون من الكافً أن ٌتم إظهار أن مشغل السجل كان على علم باالنتهاك المحتمل للعالمة التجارٌة
من خالل عملٌات التسجٌل لـ  .gTLDمشغل التسجٌل لٌس مسئوال تحت  PDDRPفقط )1( :أسماء التعدي فً
السجل الخاص به ،أو (ٌ )2عرف مشغل التسجٌل أن األسماء مخالفة فً السجل الخاص به ،أو ( )3مشغل التسجٌل
لم ٌرصد التسجٌالت ضمن سجله.
مشغل التسجٌل لٌست مسئوال تحت أي  PDDRPلتسجٌل اسم النطاق ما ٌلً )1( :تم التسجٌل من قبل شخص أو
كٌان ال ٌتبع مشغل التسجٌل )2( ،تم التسجٌل دون تشجٌع مباشر أو غٌر مباشر ،تحمٌل ،بدء أو توجٌه أي شخص
أو كٌان تابع لشركة التسجٌل ،و( )3ال ٌقدم أي فائدة مباشرة أو غٌر مباشرة إلى مشغل التسجٌل اآلخر من رسوم
التسجٌل المعتادة (التً تشمل الرسوم األخرى التً تم جمعها بشكل عرضً لعملٌة التسجٌل لخدمات القٌمة المضافة
مثل أمن التسجٌل المعزز).
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مثال على التعدي على المستوى الثانً هو عامل حٌث التسجٌل وجود نمط أو ممارسة نشطة ،وتشجٌع منهجٌة
المسجلٌن لتسجٌل أسماء النطاقات المستوى الثانً واالستفادة غٌر المشروعة للعالمة التجارٌة لمدى ودرجة أن سوء
نٌة واضح .أحد األمثلة على االنتهاك على المستوى الثانً هو وجود نمط لمشغل السجل أو ممارسته لتشجٌع
المسجلٌن بشكل متكرر على تسجٌل أسماء نطاق من المستوى الثانً واالستغالل غٌر المنصف للعالمة التجارٌة إلى
درجة وحد أن النٌة السٌئة هً ظاهرة.
7.

الشكوى
7.1

التقدم بالشكوى:
ٌتم تقدٌم الشكاوى بشكل إلكترونً .حالما تتم المراجعة اإلدارٌة وٌعتبر المزود الشكوى امتثالٌة ،سٌبلغ المزود
بالشكوى إلكترونٌا ً وٌبلغ إشعاراً خطٌا ً على مشغل السجل الخاضع للشكوى ("إشعار الشكوى") بما ٌتفق مع
معلومات االتصال المدرجة فً اتفاقٌة السجل.

7.2

المحتوٌات:
7.2.1

اسم ومعلومات االتصال ،بما فً ذلك العنوان ورقم الهاتف وعنوان البرٌد اإللكترونً لمقدم الشكوى،
وحسب أفضل معلومات مقدم الشكوى ،اسم وعنوان مالك التسجٌل الحالً.

7.2.2

جهة ومعلومات االتصال ،التً تتضمن العنوان ورقم الهاتف وعنوان البرٌد اإللكترونً ألي شخص
مخول بالتصرف نٌابة عن مقدم الشكوى.

7.2.3

بٌان بطبٌعة النزاع ،وأي دلٌل مرتبط به والذي ٌنبغً أن ٌتضمن:
(أ)

مطالبة الحقوق القانونٌة المعٌنة التً ٌتم تقدٌمها ،والعالمات التً تشكل أساس النزاع وبٌان
قصٌر وصرٌح عن األساس الذي ٌتم تقدٌم الشكوى بناءاً علٌه.

(ب)

شرح تفصٌلً حول كٌفٌة تلبٌة ادعاء المعترض لمتطلبات تقدٌم ادعاء طبقا ً لذلك الدافع على
األخص أو المعٌار.

(ج)

شرح تفصٌلً حول صالحٌة الشكوى ولماذا ٌعتبر المعترض مؤهالً للمساعدة.

(د)

إخطار بأن صاحب الشكوى ال ٌقل عن ٌ 30وما قبل تقدٌم الشكوى لمشغل التسجٌل كتابة:
( )1اهتماماتها محددة وسلوك معٌن ٌُعتقد أنه ٌؤدي إلى التعدي على العالمات التجارٌة
الشكوى و( )2هو استعداده لتلبٌة حل هذه القضٌة.

(ه)

شرح لكٌفٌة استخدام عالمة مقدم الشكوى (بما فً ذلك النوع من السلع  /الخدمات ،وأراضٌها
فترة االستخدام  -بما فً ذلك جمٌع على الخط االستخدام) أو محمٌة بموجب القانون على
خالف ذلك أو معاهدة أو تم التصدٌق علٌها من قبل محكمة أو لتبادل المعلومات.

(و)

نسخ من أي مستندات ٌعتبرها مقدم الشكوى دلٌال على أساس النجدة بما ٌتضمن دلٌل االستخدام
الحالً للعالمة التجارٌة محل الخالف فً الشكوى وعملٌات تسجٌل اسم النطاق.

(ز)

بٌان ٌوضح بأن اإلجراءات ال ٌتم تنفٌذها ألغراض غٌر مناسبة.

(ح)

بٌان ٌصف كٌفٌة إضرار التسجٌل المعنٌبمالك العالمة التجارٌة.
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7.3

تكون الشكاوى مقصورة على  5,000كلمة و 20صفحة ،باستثناء الملحقات ،ما لم ٌقرر مقدم الخدمات عدم
ضرورة المواد اإلضافٌة.

7.4

فً نفس وقت تقدٌم الشكوى ،سوف ٌدفع المشتكً رسوم تقدٌم شكوى غٌر مستردة بحسب المبلغ المحدد بما ٌتوافق
مع قوانٌن المزود المعمول بها .فً حالة عدم فع رسوم اإلدعاء خالل فترة  10أٌام من استالم المعارضة من المزود
فسٌتم نبذ الدعوى دون تحامل.

المراجعة اإلدارٌة للشكوى
8.1

ستتم مراجعة كافة الشكاوى من المزود خالل فترة خمسة ( )5أٌام عمل من تقدٌمها إلى المزود لتحدٌد ما إذا كانت
الشكوى تتضمن كافة المعلومات الضرورٌة وتتوافق مع القواعد اإلجرائٌة.

8.2

إذا وجد مقدم خدمة أن الشاكً ٌلتزم بالقواعد اإلجرائٌة ،فسٌتم اعتماد تقدٌم المعارضة ،وستتم مواصلة اإلجراءات
الى مراجعة  .deohserhTإذا وجد المزود أن الشكوى ال تتوافق مع القواعد اإلجرائٌة ،سوف ٌتم إشعار مقدم
الشكوى بعدم التوافق المذكور ومنحه ( )5أٌام عمل إلرسال شكوى معدلة .فً حالة عدم استقبال المقدم ألي شكوى
معدلة خالل خمسة ( )5أٌام عمل المحددة ،سوف ٌتم رفض الشكوى وإغالق اإلجراءات دون التأثٌر على حق مقدم
الشكوى فً تقدٌم شكوى جدٌدة تتوافق مع القواعد اإلجرائٌة .ال ٌمكن استرداد رسوم تقدٌم الشكوى.

8.3

إذا تم اعتبارها متوافقة ،سٌبلغ المزود الشكوى إلى مشغل السجل إلكترونٌا ومن ثم تقدٌم إشعار شكوى ٌتكون من
معلومات اتصال مدرجة فً اتفاقٌة التسجٌل.

مراجعة Threshold
9.1

ٌقوم مزود الخدمة بإنشاء هٌئة مراجعة  ،Thresholdتتكون من عضو واحد ٌتم اختٌاره من قبل الموفر ،لكل
إجراء خالل خمسة ( )5أٌام عمل بعد إكمال المراجعة اإلدارٌة وقٌام مقدم الشكوى بموافقة الشكوى مع القواعد
اإلجرائٌة.

9.2

ٌجب مراجعة هٌئة مراجعة  Thresholdمع تحدٌد ما إذا كان صاحب الشكوى ٌستوفً المعاٌٌر التالٌة:
9.2.1

صاحب الشكوى هو صاحب عالمة كلماتٌة )1( :مسجلة على المستوى الوطنً أو مسجلة إقلٌمًٌا وقٌد
االستخدام فً الوقت الحالً ،أو ( )2التً تم توثٌقها من خالل مدواالت إحدى المحاكم ،أو ( )3تكون
محمٌة بشكل خاص بموجب قانون أو معاهدة سارٌة المفعول فً وقت تقدٌم شكوى .PDDRP
ٌ 9.2.1.1مكن توضٌح االستخدام من خالل إظهار دلٌل االستخدام – والذي ٌمكن أن ٌكون
عبارة عن إعالن وعٌنة واحدة من االستخدام الحالً – وتقدٌمها إلى دار المقاصة
والتحقق منها من خالل دار المقاصة.
ٌ 9.2.1.2مكن أٌضًا تقدٌم ما ٌثبت االستخدام بشكل مباشر مع الشكوى.

9.2.2

أكد صاحب الشكوى أنه ٌضر مادٌا نتٌجة التعدي على العالمات التجارٌة؛

9.2.3

أكد صاحب الشكوى الحقائق مع خصوصٌة كافٌة أنه إذا كان كل شًء أكد صاحب الشكوى صحٌح،
ومطالبة الدول وفقا لمعاٌٌر المستوى األعلى هنا
أو
أكد صاحب الشكوى الحقائق مع خصوصٌة كافٌة أنه إذا كان كل شًء أكد صاحب الشكوى صحٌح،
ومطالبة الدول وفقا لمعاٌٌر المستوى األعلى هنا؛

9.2.4

لقد أكد صاحب الشكوى ما ٌلًٌ 30 )1( :وما على األقل قبل تقدٌم إخطار شكوى أن صاحب الشكوى
أبلغ مشغل السجل كتابة باهتماماته المحددة وبسلوك معٌن ٌعتقد أنه ٌؤدي إلى التعدي على العالمات
التجارٌة الشكوى ،وذلك استعدادا لحل المشكلة )2( ،سواء استجاب مشغل التسجٌل إلشعار صاحب
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الشكوى من شواغل محددة ،و( )3إذا كان مشغل التسجٌل لم ٌستجٌب أن صاحب الشكوى محاولة للدخول
فً مناقشات بحسن نٌة لحل القضٌة قبل بدء .PDDRP

.23

22.

21.

9.3

فً غضون عشرة أٌام عمل ( )10من تارٌخ موفر خدمة إشعار شكوىٌ ،تعٌن على المشغل التسجٌل تتاح لً
الفرصة ،ولكن لٌس هو المطلوب ،لتقدٌم ورقات لدعم موقفها والوقوف على صاحب الشكوى فً مرحلة مراجعة
 .Thresholdإذا اختار مشغل السجل تعبئة هذه الوثائق ،فإنه ٌجب أن ٌدفع رسم التسجٌل.

9.4

فً حالة إرسال مشغل السجل لهذه الوثائق ،فإن صاحب الشكوى ٌكون لدٌه عشرة ( )10أٌام عمل لتقدٌم المعارضة.

9.5

تمنح هٌئة مراجعة االستعراض  Thresholdعشرة ( )10أٌام عمل من تارٌخ استحقاق المعارضة لصاحب
الشكوى أو الموعد المتوقع ألوراق مشغل التسجٌل إذا لم ٌقدم أي شًء ،لمسألة تحدٌد .Threshold

9.6

ٌقوم موفر خدمة إلكترونٌا بتحدٌد  Thresholdعلى جمٌع األطراف.

9.7

فً حالة عدم إٌفاء مقدم الشكوى بمعٌار مراجعة  ،Thresholdسوف ٌرفض الموفر اإلجراءات على أساس أن
مقدم الشكوى ٌفتقد إلى المصداقٌة وٌقر بأن مشغل السجل هو الطرف صاحب الحق.

9.8

إذا كان استعراض هٌئة مراجعة  Thresholdوتحدٌد أن الفرٌق صاحب الشكوى الدائمة ٌستوفً معاٌٌر فإن مقدم
الخدمة ٌبدأ إجراءات النظر فً األسس الموضوعٌة

الرد على الشكوى
10.1

مشغل السجل ٌجب أن ٌقدم رد على كل شكوى خالل خمسة وأربعون (ٌ )45وما ً بعد تارٌخ إعالن هٌئة مراجعة
.Threshold

10.2

ٌجب أن ٌلتزم الرد مع قوانٌن تقدٌم الشكوى وٌتضمن اسم ومعلومات اتصال مشغل السجل ،باإلضافة إلى رد نقطة
بنقطة على البٌانات المقدمة فً الشكوى.

10.3

ٌجب تقدٌم الرد إلى المزود ،وٌجب أن ٌبلغه المزود إلى المشتكً بشكل إلكترونً مع إشعار خطً بنسخة ورقٌة بأنه
قد تم تبلٌغه.

10.4

سٌعتبر التبلٌغ بالرد فعاالً ،وسٌبدأ احتساب الوقت للرد ،عند التأكٌد على إرسال الرد اإللكترونً واإلشعار الخطً
بنسخة ورقٌة للرد من قبل المزود إلى العنوان الذي قدمه المشتكً.

10.5

إن اعتقد مشغل السجل أن المعارضة فاقدة األهمٌة فسٌقوم بالرد عن ذلك باإلٌجاب فً معرض استجابته محددا
األسس الخاصة بالدعوى.

الرد
11.1

ٌسمح للمشتكً خالل فترة عشرة ( )10أٌام من تبلٌغ الرد بإرسال رد ٌتعامل مع البٌانات المقدمة فً الرد تبٌن سبب
كون الشكوى "فاقدة لؤلهلٌة" .ال ٌجوز تقدٌم الرد لوقائع أو أدلة جدٌدة فً السجل ،ولكن ٌجب أن تستعمل فقط
لمعالجة البٌانات التً أدلً بها فً مواجهتها .أٌة وقائع أو أدلة جدٌدة أدخلت فً رد ٌجب تجاهلها من قبل فرٌق
الخبراء.

11.2

بمجرد تقدٌم المعارضة واالستجابة والرد علٌها (عند الضرورة) فسٌتم تعٌٌن لجنة وتزوٌدها بكافة التقدٌمات.

التخلف
12.1

إن تعذر على مشغل السجل االستجابة للشكوى ،فسٌعتبر ذلك تقصٌرا.
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.20

.24

.25

12.2

سٌتم تأسٌس مجموعة من الحقوق المحدودة لتحدٌد اكتشاف اإلهمال من المزود ولكن فً حالة السماح بفقدان عرض
سببا جٌدا لتحدٌد اكتشاف اإلهمال.

12.3

ٌجب أن ٌقدم المزود إشعاراً بالتخلف عبر البرٌد اإللكترونً إلى المشتكً ومشغل السجل.

12.4

ٌجب تقدٌم جمٌع حاالت التخلف إلى خبٌر حتى تحدٌد األهلٌة.

لجنة الخبراء
13.1

سوف ٌقوم المزود بتكوٌن لجنة خبراء خالل ٌ 21وما ً بعد استالم الرد ،أو فً حالة عدم تقدٌم أي رد ,خالل 21
ٌوما ً بعد الموعد المحدد لتقدٌم الرد.

13.2

ٌعٌن المزود لجنة خبراء -مكونة من شخص واحد ،ما لم ٌطلب أي طرف تشكٌل هٌئة من ثالثة خبراء .ال ٌعمل
عضو هٌئة  Thresholdكعضو لجنة خبراء فً نفس إجراء .Trademark PDDRP

13.3

فً حالة طلب أحد األطراف لهٌئة خبراء مكونة من ثالثة أفراد ،فإن كل طرف (أو كل جانب من الخالف فً حالة
تسوٌة الخالف) سوف ٌختار خبٌر وٌختار االثنان عضو هٌئة الخبراء الثالث .وسوف ٌجرى هذا االختٌار تبعا
إلجراءات وقواعد مقدم الطلب .سوف ٌتم تناوب استشارًٌ  Trademark PDDRPالمستخدمٌن من قبل أي
مزود بقدر اإلمكان.

13.4

ٌجب أن ٌكون عضو لجنة الخبراء مستقالً عن األطراف لتحدي ما بعد التفوٌض .وسوف ٌتبع كل "مزود خدمة حل
نزاع" اإلجراءات التً ٌختارها للحصول على مثل هذه االستقاللٌة ،بما فً ذلك إجراءات إٌقاف عضو استشاري
واستبداله بسبب االفتقار لالستقاللٌة.

التكالٌف
14.1

سٌقدر المزود تكالٌف اإلجراءات التً ٌدٌرها بموجب هذا اإلجراء وفقا ً لقوانٌن المزود المعمول بها .سٌتم تقدٌر مثل
هذه التكالٌف لتغطٌة الرسوم اإلدارٌة للمزود ،وهٌئة مراجعة  Thresholdوهٌئة الخبراء ،والهدف منها أن تكون
ضمن حدود المعقول.

14.2

سوف ٌكون مقدم الشكوى مطالبا ً بدفع رسوم التقدٌم كما هً مبٌنة فً قسم "المشتكً" ،وسوف ٌكون مطالبا بإرسال
كامل الرسوم اإلدارٌة المقدرة للمزود ،رسوم هٌئة مراجعة  Thresholdورسوم لجنة الخبراء عند استهالل
اإلجراءات .خمسٌن بالمائة من هذا المبلغ الكامل ٌجب أن تكون نقداً (أو ما ٌعادل النقد) لتغطٌة حصة المشتكً من
اإلجراءات والـ  %50األخرى ٌجب أن تكون إما نقداً (أو ما ٌعادل النقد) ،أو على شكل سندات ،لتغطٌة حصة
مشغل السجل إذا فاز مشغل السجل.

14.3

فً حالة إعالن الهٌئة أن المشتكً هو الطرف السائد ،فإن مشغل التسجٌل مطلوب لتعوٌض مقدم الشكوى مقابل كافة
رسوم الهٌئة ومقدم الخدمات المتكبدة .وٌعتبر عدم القٌام بذلك ٌشكل انتهاكا للعالمات التجارٌة  PDDRPوخرقا
التفاق السجل ،،وٌخضع لسبل االنتصاف المتاحة بموجب االتفاق ،وذلك حتى االنتهاء.

االكتشاف
15.1

ما إذا كان االكتشاف مسموحا ً به أم ال ومداه هو بحسب حرٌة اللجنة الفردٌة بالتصرف ،سواء تم اتخاذ قرار حوله
بحسب حرٌة اللجنة ،أو بناءاً على طلب األطراف.

15.2

فً حالة السماح بهٌ ،جب أن ٌكون االكتشاف مقصوراً على الحاجة الكبٌرة لكل طرف.

15.3

فً ظل الظروف االستثنائٌةٌ ،مكن للمزود تعٌٌن خبراء تلتزم األطراف بالدفع لهم ،وطلب شهادة شاهد مباشرة أو
خطٌة ،أو طلب تبادل محدود للوثائق.
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15.4
26.

.27

عند نهاٌة االكتشاف ،إذا تم السماح به بواسطة لجنة الخبراء ،سوف ٌقدم األطراف مراسالت إثباتٌة نهائٌة ،وسٌتم
تحدٌد التوقٌت والتسلسل من قبل المزود بالتشاور مع لجنة الخبراء.

جلسات االستماع
16.1

سٌتم حل النزاعات بموجب هذا اإلجراء من دون عقد جلسة استماع إال إذا كانت ،بحسب حرٌة اللجنة الفردٌة
بالتصرف ،ظروفا ً استثنائٌة تتطلب عقد جلسة استماع.

16.2

إذا تمت الموافقة على عقد جلسة استماع ،تستخدم مؤتمرات الفٌدٌو أو المؤتمرات عن بعد إذا أمكن .وإذا لم ٌكن ذلك
ممكناً ،فسٌختار الخبٌر مكانا ً لعقد جلسة استماع إذا لم ٌتمكن الطرفٌن من االتفاق على مكان.

16.3

ٌجب أن ال تدوم جلسات االستماع ألكثر من ٌوم واحد إال فً الظروف االستثنائٌة للغاٌة.

16.4

ٌتم تنفٌذ كل إجراءات حل النزاع باللغة اإلنجلٌزٌة.

عبء اإلثبات
ٌتحمل المعترض عبء إثبات اإلدعاءات وٌجب أن تقدم الفكرة دلٌالً واضحا ً ومقنعا ً.

.28

الحلول
18.1

نظراً ألن المسجلٌن لٌسوا طرفا ً فً اإلجراءات ،ال ٌمكن أنا ٌأخد العالج الموصى به شكل حذف أو نقل أو تعلٌق
التسجٌالت (باستناء الحاالت التً ٌكون فٌها المسجلون عاملٌن ،أو مدٌرٌن أو عمالء أو موظفٌن أو هٌئات تعمل
تحت سٌطرة عامة لمشغل سجل).

18.2

لن تشمل العالجات الموصى بها أضرار مادٌة أو عقوبات ٌجب دفعها إلى أي طرف آخر بخالف الرسوم الممنوحة
تبعا للقسم 14.

18.3

ٌمكن لهٌئة الخبراء أن توصً بمجموعة متنوعة من وسائل التنفٌذ الناتجة ضد السجل إذا تم اعتباره مسؤوالً
بموجب  Trademark PDDRPهذه ،بما فً ذلك:
 18.3.1إجراءات الحلول للسجل لٌتم توظٌفها ضد السماح باالنتهاك المستقبلً للسجالت ،والذي ٌمكن أن ٌكون
باإلضافة إلى ما هو مطلوب بموجب اتفاقٌة السجل ،باستثناء عالجات الحلول التً لن:
(أ)

مطالبة مشغل التسجٌل بمراقبة التسجٌالت التً ال عالقة لها بأسماء موضوع الدعوى
 ،PDDRPأو

(ب)

مباشرة األعمال التً تقوم بها شركة التسجٌل التً تتعارض مع تلك المطلوبة بموجب اتفاق
التسجٌل؛

 18.3.2الحرمان المؤقت من قبول عملٌات تسجٌل ألسماء نطاق جدٌدة بـ  gTLDحتى انقضاء فترة حدوث
االنتهاك (االنتهاكات) المعرف التحدٌد ٌكون (ٌكونوا) حدث أو تحدٌد فترة من الوقت؛
أو،
 18.3.3فً ظل الظروف غٌر العادٌة حٌث ٌتصرف السجل تصرفا خبٌثا ،نستدعً إنهاء اتفاق التسجٌل.

18.4

أثناء تقدٌمها توصٌاتها حول الحل المناسب ،ستأخذ لجنة الخبراء بعٌن االعتبار الضرر المستمر على مقدم الشكوى،
وكذلك الضرر الذي سوف ٌتسبب فٌه العالج لآلخرٌن ،وعلى جانب غٌر مرتبط ،النٌة الحسنة لمسجلً أسماء
النطاق الذٌن ٌعملون عبر .gTLD
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18.5

وٌجوز لهٌئة الخبراء أٌضا تحدٌد ما إذا كانت الشكوى "بدون أساس لها" ،وإذا كان األمر كذلك ،منح توقٌع العقوبات
المناسبة على نطاق التخرج ،بما فً ذلك:
 18.5.1الحظر المؤقت من تقدٌم الشكاوى،
 18.5.2تحمل عبء تكلفة مشغل السجل ،بما ٌتضمن رسوم المحاماة المعقولة؛ و
 18.5.3الحظر الدائم من تقدٌم الشكاوى بعد الحظر المؤقت.

18.6
.19

.13

إن فرض التعوٌض ٌجب أن ٌكون من تقدٌر  ،ICANNولكن فً غٌاب الظروف غٌر العادٌة تكون هذه
التعوٌضات بما ٌتماشى مع التعوٌضات التً توصً بها لجنة الخبراء.

قرار لجنة الخبراء
19.1

ٌجب أن ٌبذل المزود والخبٌر الجهود المعقولة للتحقق من أن قرار الخبٌرٌتم تقدٌمه خالل ٌ 45وما ً من تارٌخ تعٌٌن
الخبٌر وسبب جٌد للغٌاب فً حالة التأخٌر إلى فترة ٌ 60وما بعد تعٌٌن الخبٌر.

19.2

ٌقوم الخبٌر بتقدٌم قرار مكتوبٌ .حدد الخبٌر هل الشكوى قائمة على أساس جٌد أم ال ،وٌقوم بتوفٌر األسباب التً
اعتمد علٌها قرارهٌ .جب أن ٌكون قرار الخبٌر متاحا بشكل عام وٌمكن الوصول إلٌه من خالل موقع وٌب مقدم
الخدمة.

19.3

ٌمكن أن ٌشمل قرار الخبٌر توصٌات أخرى لعالجات محددة .سٌتم دفع التكالٌف والرسوم إلى المدى الذي لم ٌتم
دفعه فعال خالل فترة ٌ 30وما من تحدٌد الخبٌر لذلك.

19.4

ٌجب أن ٌنص قرار الخبراء على تحدٌد الطرف السائد.

19.5

فً حٌن أن قرار الخبراء ٌُؤخذ بعٌن اإلعتبار أن عامل التسجٌل مسئوال بموجب معاٌٌر
 ،Trademark PDDRPفإن  ICANNلدٌها السلطة لفرض وسائل االنتصاف ،إن وجدت ،وهو ما تراه
 ICANNمناسبا فً ضوء ظروف كل مسألة.

استئناف قرار الخبٌر
20.1

ٌجوز ألي من الطرفٌن السعً فً استئناف قرار الخبراء بخصوص تحدٌد المسؤول أو العالج الموصى به بنا ًء على
إلى سجل موجود داخل  Trademark PDDRPمقابل رسوم معقولة لتغطٌة تكالٌف االستئناف.

20.2

ٌجب تقدٌم االستئناف بواسطة المزود وتقدٌمها لكل األطراف خالل ٌ 20وما ً بعد إعالن قرار الخبراء وٌجب تقدٌم
رد على االستئناف خالل ٌ 20وما ً بعد تارٌخ االستئناف .أسلوب وحساب توارٌخ نهاٌة الخدمة سوف ٌتم مراعاتهما
بالتوازي مع المحدد فً القسم  4الوارد أعاله" ,االتصاالت والحدود الزمنٌة".

20.3

ٌجب تعٌٌن لجنة مكونة من ثالثة أعضاء ٌتم tاختٌارهم بواسطة المزود  ،ولكن ال ٌمكن أن ٌكون أي من أعضاء
لجنة االستئناف عضو فً لجنة الخبراء.

20.4

الرسوم الخاصة باالستئناف فً المقام األول سوف ٌتحملها المدعً.

20.5

ٌسمح قلٌال بتقدٌم أدلة مقبولة جدٌدة تعتبر جوهرٌة للقرار عند دفع رسوم إضافٌة ،بشرط أن ٌكون الدلٌل واضحا
لتقدٌم الشكوى.

20.6

ٌحق للجنة االستئناف أن تطلب وفقا ً لتقدٌرها الخاص ,المزٌد من البٌانات أو األدلة من أي طرف حتى إذا كان الدلٌل
سابق لموعد تقدٌم الشكوى إذا قررت لجنة االستئناف بأن الدلٌل ذو صلة بالحدث.

20.7

الطرف صاحب الحق سوف ٌكون من حقة المطالبة بتكالٌف االستئناف.
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20.8
.12

.11

ٌجب تطبٌق قواعد وإجراءات المزودٌن لالستئناف ,غٌر تلك المذكورة أعاله.

التحدي المتمثل فً االنتصاف
21.1

 ICANNلن تنفذ عالجا ً النتهاك العالمة التجارٌة  PDDRPلمدة ٌ 20وما ً على األقل بعد إعالن قرار لجنة
الخبراء ،إلتاحة فرصة لتقدٌم استئناف.

21.2

فً حالة تقدٌم االستئناف ،سوف تبقً  ICANNتنفٌذ العالج معلقا ً حتى ظهور نتٌجة االستئناف.

21.3

إذا قررت  ICANNتنفٌذ عالجا النتهاك  ،Trademark PDDRPفسوف ننتظر عشرة ( )10أٌام عمل
(كما لوحظ فً موقع المكتب الرئٌسً) بعد إخطار المشغل التسجٌل بالقرار وسوف تنفذ  ICANNالقرار ما لم ٌكن
قد تسلمه من مشغل التسجٌل خالل تلك عشرة ( )10أٌام عمل للوثائق الرسمٌة أن مشغل التسجٌل إما( :أ) بدأ دعوى
قضائٌة ضد صاحب الشكوى فً المحكمة المختصة حٌث الطعن فً تقدٌر الخبراء للمسؤولٌة ضد مشغل التسجٌل،
أو (ب) الطعن فً العالج عن طرٌق تسوٌة المنازعات وفقا ألحكام اتفاق السجل .فً حالة تلقً  ICANNلهذه
ً
تعزٌزا لـ PDDRP Trademark
الوثائق فً غضون عشرة ( )10أٌام عمل ،فإنها لن تسعى إلى تنفٌذ العالج
حتى تستقبل )1( :دلٌال على وجود قرار بٌن صاحب الشكوى ومشغل التسجٌل( ،ب) دلٌل رفض دعوى مشغل
التسجٌل ضد مقدم الشكوى أو سحبها ،أو (ج) نسخة من قرار النزاع لمزود القرار المحدد وفقا للسجل باتفاق النزاع
ضد  ICANNسواء بسبب اتفاق الطرفٌن أو بناء على تقرٌر من الوقائع.

21.4

ٌجوز لمشغل السجل معارضة فرض  ICANNللعالج المفروض لتقدٌر قرار الخبراء بحٌث ٌكون مسئوال بموجب
 ،PDDRPبقدر ما ٌشكل تحدٌا لها على ما ٌبررها ،من خالل الشروع فً تسوٌة المنازعات وفقا ألحكام اتفاق
التسجٌل .أي تحكٌم سوف ٌتم تحدٌده بالتوافق مع حقوق وواجبات األطراف وفقاًالتفاقٌة السجل .لٌس مقصوداً من
قرار الخبراء وال قرار  ICANNبتطبٌق عالج التأثٌر على مشغل السجل فً أي قرار لتسوٌة النزا  .أي عالج
ٌتضمن إنهاء اتفاقٌة السجل ٌجب أن ٌكون متوافقا ً مع شروط وحاالت بند اإلنهاء فً اتفاقٌة السجل.

21.5

ال ٌحق لشًء هنا منع  ICANNمن تطبٌق العالج فً أي وقت وبأي طرٌقة من شأنها أن تنهً عدم التزام مشغل
السجل باتفاقٌة السجل.

إتاحة المحاكم أو اإلجراءات اإلدارٌة األخرى
22.1

لٌس الهدف من  Trademark PDDRPهو أن ٌكون إجراء حصري وال ٌمنع األفراد من البحث عن حلول فً
محاكم القانون ،بما فً ذلك ،بحسب ما هو معمول به ،مراجعة القرار كمسؤولٌة.

22.2

فً الحاالت التً ٌقوم فٌها طرف بإرسال دلٌل مستندي إلى المزود ٌفٌد بأن إجراء المحكمة الذي ٌشمل نفس
األطراف والحقائق والظروف مثل  Trademark PDDRPتم اتخاذه قبل تارٌخ تقدٌم الشكوى فً
ٌ ،Trademark PDDRPقوم المزود بتعلٌق أو إنهاء.Trademark PDDRP
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