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دعوى تسوية منازعات قيود التسجيل ()RRDRP
مراجع – نوفمبر  201015أبريل 2011
.1

أطراف النزاع
أطراف النزاع هً المنظمات أو األفراد الذٌن تعرضوا لؤلذى ومشغل سجل  NNAII .gTLDلن تكون طرفا.

.2

.3

.4

5.

القواعد المعمول بها
2.1

ٌهدف هذا اإلجراء إلى تغطٌة دعاوى تسوٌة النزاع عموما .وعلى مدى أكثر من مقدم "مقدم الخدمات" RRDRP
واحد ٌتم اختٌاره لتنفٌذ  ، RRDRPوٌجوز لكل مقدم خدمة توفٌر قواعد ودعاوى إضافٌة ٌجب إتباعها عند تقدٌم
الشكوى .وفٌما ٌلً الدعوى العامة التً ٌنبغً اتباعها من قبل جمٌع مقدمً الخدمات.

2.2

فً أي اتفاق سجل  gTLDجدٌد مستند إلى المجتمعٌ ،طالب مشغل التسجٌل بالموافقة على المشاركة فً
 RRDRPوأن ٌكون ملزم بالقرارات الناتجة.

اللغة
3.1

سوف تكون اللغة لجمٌع الطلبات المقدمة واإلجراءات تحت هذا اإلجراء باللغة اإلنجلٌزٌة.

3.2

وٌجوز للطرفٌن تقدٌم أدلة داعمة بلغتهم األصلٌة ،بشرط أن تكون خاضعة لسلطة لجنة خبراء  RRDRPوالتً
ممكن أن تقرر غٌر ذلك ،وهو أن ترفق لهذه األدلة ترجمة باللغة اإلنجلٌزٌة لجمٌع النصوص ذات الصلة.

االتصاالت والحدود الزمنية
4.1

ٌجب أن تجرى جمٌع االتصاالت مع المقدم إلكترونٌا.

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 حساب المدة الزمنٌة حسب هذا اإلجراء ،تبدأ هذه المدة فً السرٌان فً الٌوم التالً الستالم إشعار أو أي
وسٌلة اتصال أخرى.

4.5

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

األهلية
5.1

تستأنف اإلجراءات اإلدارٌة اإللزامٌة عند تقدٌم طرف ثالث مشتكً ("صاحب الشكوى") لشكوى مع تأكٌد مقدم
الخدمات على أن صاحب الشكوى هو منظمة أو فردمؤسسة قائمة متضررة نتٌجة لمشغل سجل  gTLDالقائم على
المجتمع وعدم االمتثال للقٌود المنصوص علٌها فً اتفاق السجل.

Formatted
1

الشكاوى األولٌة من جانب أولئك الذٌن ٌزعمون التعرض لؤلذى من جراء عدم االمتثال للـ  TLDsالمحظورة للمجتمع قد ٌتم معالجتها التً عجز
فٌها السجل عن االلتزام بقٌود التسجٌل فٌتم التعامل معها من خالل نظام تقارٌر مشكالت تقٌٌد السجالت ( )RRPRSمن خالل نموذج مشابه لنظام
تقرٌر مشكلة بٌانات  Whoisأو ( )WDPRSفً  .InterNIC.netوأن رسم المعالجة االسمٌة ٌمكن أن ٌؤدي إلى التقلٌل من الشكاوى الغٌر جدٌة.
وسوف ٌتلقى مشغل التسجٌل نسخة من الشكوى ،وستكون هناك حاجة التخاذ خطوات معقولة للتحقٌق (والعالج إذا اقتضى األمر) وعدم االمتثال
للتقرٌر .وسوف ٌكوم لمقدم الشكوى الخٌار فً تصعٌد الشكوي وفقا ً لدعوى تسوٌة منازعات قٌود التسجٌل ( )RRDRPهذه ،فً حالة استمرار عدم
االمتثال المزعوم .وٌجري اآلن التحقٌق والتفكٌر فً تنفٌذ عملٌة الشكاوى تلك عبر اإلنترنتأما عجز السجل عن التعامل مع الشكوى بما ٌرضً مقدم
الشكوى فال ٌعطً فً حد ذاته مكانة لمقدم الشكوى فً تقدٌم شكوى تتعلق بـ ..RRDRP
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5.2

المؤسسات القائمة واألفراد المرتبطٌنة بالمجتمعات المعرفة مؤهلٌن لتقدٌم اعتراض للمجتمعٌ .جب على "المجتمع
المعرف" أن ٌكون مجتمع ذات صلة بسلسلة  gTLDفً الطلب الذي هو موضوع االعتراض .وحتى ٌصبح
صاحب الشكوى مؤهالً للتقدم بادعاء مرتبط بالمجتمعٌ ،جب أن ٌثبت كال من :أنه/ا مؤسسة قائمة أو فرد ،وأن له/ا
عالقة مستمرة مع مجتمع معرف الذي ٌتكون من عدد نسمات مقٌد والذي ٌدعمه .gTLD

5.3

ٌجب أن ٌكون مقدمً الشكاوى قد قدموا الشكاوى من خالل نظام تقارٌر مشكالت تقٌٌد السجالت بأن ٌكون مؤهالً
لرفع .PRDRP

 5.45.3سوف تحدد اللجنة األهلٌة وسوف ٌتضمن تحدٌد الخبٌر تصرٌح عن موقف مقدم الشكوى.
.6

المعايير
6.1

.7

حتى ٌنجح االعتراضٌ ،جب علٌه إثبات أن:
6.1.1

المجتمع الذي ٌستشهد به المعترض هو مجتمع معرف؛

6.1.2

ٌوجد ترابط قوي بٌن المجتمع المذكور وعالمة أو سلسلة gTLD؛

6.1.3

مشغل  TLDقام بانتهاك الشروط للقٌود القائمة على أساس المجتمع والواردة فً اتفاقٌته؛

6.1.3

هناك احتمال قوي لوقوع ضرر على مقدم الشكوى والمجتمع المحدد من قبل المعارض.

الشكوى
7.1

التقدم بالشكوى:
ٌتم تقدٌم الشكاوى بشكل إلكترونً .وبمجرد اكتمال المراجعة اإلدارٌة ورأى المقدم امتثال الشكوى ،فسٌقوم المقدم
بتقدٌمها إلكترونٌا مع نسخة ورقٌة وإشعار بالفاكس لمشغل السجل ووفقا لمعلومات االتصال المدرجة فً اتفاقٌة
السجل.

7.2
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المحتوٌات:
7.2.1

االسم ومعلومات االتصال ،التً تتضمن العنوان ورقم الهاتف وعنوان البرٌد اإللكترونً لمقدم الشكوى،
وإلى أفضل معرفة ,صاحب الشكوى واسم وعنوان المالك الحالً للتسجٌل.

7.2.2

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

7.2.3

بٌان ٌوضح طبٌعة النزاع والذي ٌجب أن ٌتضمن ما ٌلً:
7.2.3.1

القٌود المعٌنة على التسجٌل فً اتفاقٌة السجل والتً لم ٌمتثل لها مشغل التسجٌل؛ و

7.2.3.2

شرح مفصل لكٌفٌة فشل مشغل التسجٌل فً االمتثال بالقٌود التسجٌل التً تم تحدٌدها وقد
تسببت فً إلحاق ضرر بالشاكً.

7.2.4

بٌان ٌوضح بأن اإلجراءات ال ٌتم تنفٌذها ألغراض غٌر مناسبة.

7.2.5

بٌان بأن مقدم الشكوى قد قدم شكوى من خالل نظام  PRPRSوأن عملٌة  PRPRSقد تمت.

7.2.6

بٌن بأن مقدم الشكوى قد رفع شكوى بإجراءات حل النزاع على ما قبل تفوٌض العالمة التجارٌة
( )PDDRPفٌما ٌتعلق بنفس الحقائق أو الظروف أو ما ٌشبهها.
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.8

.9

.10

.11

7.3

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

7.4

أي وثائق داعمة ٌجب أن ٌتم إرفاقها مع الشكوى.

7.5

فً نفس الوقت الذي تقدم فٌه الشكوى ،سوف ٌدفع صاحب الشكوى رسوم التقدٌم وفقا للقواعد المطبقة لمقدم الخدمة.
فً حالة عدم دفع رسوم التسجٌل خالل  10أٌام من تارٌخ استالمها من قبل المقدم ،سوف ٌتم رفض الشكوى دون
المساس بحق الشاكً بتقدٌم شكوى أخرى.

المراجعة اإلدارية للشكوى
8.1

سوف ٌتم استعراض جمٌع الشكاوى فً غضون خمسة ( )5أٌام عمل من تارٌخ تقدٌمها من قبل أعضاء اللجنة
المحددٌن من قبل مقدم الخدمات المناسب لتحدٌد مدى امتثال صاحب الشكوى للقواعد اإلجرائٌة.

8.2

إذا وجد مقدم خدمة أن الشاكً ٌلتزم بالقواعد اإلجرائٌة ،فسٌتم اعتماد تقدٌم المعارضة ،وستتم مواصلة اإلجراءات.
إذا وجد المزود أن الشكوى ال تتوافق مع القواعد اإلجرائٌة ,فسوف ٌتم إشعار مقدم الشكوى إلكترونٌا ً عن عدم
التوافق وإمهاله خمسة ( )5أٌام إلرسال الشكوى المعدلة .فً حالة عدم التزام تسلم مزود الخدمة بتسلم اللشكوى
المعدلة خالل الخمسة ( )5أٌام عمل المقررة ,سوف ٌتم رفض الدعوى وإغالق اإلجراءات دون المساس بحق مقدم
الشكوى بتقدٌم شكوى جدٌدة تتوافق مع اللوائح اإلجرائٌة .رسوم اإلٌداع ال ترد إذا تبٌن عدم امتثال مقدم الشكوى.

8.3

بمجرد إثناب التوافق ،فسٌقوم المزود إلكترونٌا ً بالتعامل مع المعارضة كما ٌرسل إشعارا ورقٌا إلى مشغل السجل
الخاضع للم عارضة بما ٌتفق مع معلومات االتصال المدرجة باتفاقٌة السجل.

الرد على الشكوى
9.1

ٌجب أن ٌقدم مشغل السجل رداً إلى كل مقدم شكوى خالل فترة ثالثٌن (ٌ )30وما من خدمة المعارضة.

9.2

ٌجب أن ٌتوافق الرد مع قواعد تقدٌم الشكاوى وٌجب أن ٌحتوي على األسماء ومعلومات االتصال لمشغل مزود
االمتداد ،باإلضافة إلى الرد نقطة بنقطة على البٌانات التً ٌتم تقدٌمها فً الشكوى.

9.3

ٌجب أن ٌتم تقدٌم ذلك من قبل المزود وإلى مقدم الشكوى بالشكل الورقً واإللكترونً المالئم .وٌجب أن ترافق
رسوم تقدٌم الشكوى التقدٌم وإال ٌتم تعلٌق الشكوى.

9.4

سوف تكون خدمة الرد سارٌة وسوف ٌبدأ وقت الرد عند تقدٌم الرد.

9.5

إذا كان مشغل السجل ٌعتقد أن الشكوى فاقدة لؤلهلٌة ،فسٌستأنف بشكل مؤكد فً رده على الخلفٌة المعٌنة للمطالبة.

9.6

فً نفس الوقت الذي تقدم فٌه الشكوى ،سوف ٌدفع مشغل السجل رسوم إٌداع حسب المبلغ المحدد وفقا للقواعد
المطبقة لمقدم الخدمة .فً حالة عدم إٌداع الرسوم خالل عشرة ( )10أٌام من استالم الرد من جانب مقدم الخدمة،
فإن الرد ٌعتبر غٌر صحٌح وال ٌعتبر فً اإلجراءات,،ولكن األمر سوف ٌستمر للتقرٌر.

الرد
10.1

ٌ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.

10.2

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

التخلف
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.12

.13

"Formatted: Body Text, Indent: Left: 0.48

.14

11.1

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

11.2

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

11.3

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

11.4

ٌجب تقدٌم جمٌع حاالت التخلف إلى التحدٌد الخبٌر حتى تحدٌد األهلٌة.

لجنة الخبراء
12.1

ٌقوم المزود باختٌار خبٌر واحد وتعٌٌنه خالل (ٌ )21وما ً من استالم الرد ،أو فً حالة عدم تقدٌم أي رد ،خالل 21
ٌوماً ,بعد موعد تقدٌم الرد.

12.2

سٌتولى المقدم تعٌٌن هٌئة خبراء من شخص واحد ما لم ٌتطلب أي طرف بتشكٌل هٌئة من ثالثة خبراء.

12.3

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 الطلبٌ .تم تدوٌر مناصب أعضاء  RRDRPلدى كل موفر إلى أقصى حد ممكن.

12.4

أعضاء لجنة الخبراء ٌجب أن ٌكونو مستقلٌن عن األطراف تلك المشكلة المتعلقة بما بعد التفوٌض .وسوف ٌتبع كل
موفر خدمة اإلجراءات التً ٌختارها للحصول على مثل هذه االستقاللٌة ،بما فً ذلك إجراءات إٌقاف عضو
استشاري واستبداله بسبب االفتقار لالستقاللٌة.

التكاليف
13.1

سٌ قوم المزود بحساب تكلفة اإلجراءات التً ٌتم إدارتها بموجب هذا اإلجراء بما ٌتوافق مع قواعد الموفر المعمول
بها .وسوف تغطً هذه التكلفة الرسوم اإلدارٌة للمزود واللجنةوٌشمل ذلك رسوم تقدٌم الشكوى والرد وٌقصد بها
ٌجب أن تكون هذه الرسوم معقولة.

13.2

ٌجب أن ٌكون مطلوبا ً من المشتكً دفع رسوم تقدٌم الشكوى كما هً مبٌنة أعاله فً قسم "المشتكً" ،وٌجب أن
ٌكون من المتطلب إرسال المبلغ الكامل للرسوم اإلدارٌة المقدرة للموفر وٌشمل ذلك رسوم الرد ورسوم اللجنة عند
استهالل اإلجراءات .وٌجب أن تكون خمسٌن بالمائة من هذا المبلغ الكامل ٌجب أن تكون نقداً (أو ما ٌعادل النقد)
لتغطٌة حصة المشتكً من اإلجراءات والـ  50%األخرى ٌجب أن تكون إما نقداً (أو ما ٌعادل النقد) ،أو على شكل
سندات ،لتغطٌة حصة مشغل السجل إذا فاز مشغل السجل.

13.3

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

13.4

إذا أعلنت اللجنة أن مشغل السجل هو الطرف المحكوم له فً الدعوىٌ ،لتزم المزود بتعوٌض مشغل السجل عن
رسوم الرد.

االستكشاف  /الدليل
14.1

لكً ٌتم تحقٌق هدف حل النزاعات على وجه السرعة وبتكلفة معقولة ،لن ٌتم السماح بإجراء lاالستكشاف بشكل
عام .وفً حاالت استثنائٌة ،قد تطلب الهٌئة من أحد األطراف توفٌر دلٌل إضافً.

14.2

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

14.3

ودون وجود طلب خاص من األطراف ,ولكن فقط فً الحاالت االستثنائٌة ،قد تطلب لجنة الخبراء من الموفر تعٌٌن
خبراء تلتزم األطراف بالدفع لهم ،بطلب الشهادة المباشرة أو الكتابٌة أو طلب التبادل المحدود للمستندات.
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.15

.16

جلسات االستماع
15.1

غالبا ً ما ٌتم حل النزاعات حسب إجراءات  RRDRPتلك بدون جلسة استماع.

15.2

ٌمكن أن ٌقرر الخبٌر بنا ًء على رأٌه الخاص ،أو بنا ًء على طلب من أحد الطرفٌن ،عقد جلسة استماع .ومع ذلك،
المفترض أن ٌقوم الخبٌر بتقدٌم قراراته اعتماداً على المعلومات التحرٌرٌة التً تم تقدٌمها وبدون عقد جلسة
استماع.

15.3

إذا تمت الموافقة على عقد جلسة استماعٌ ،جب استخدام مؤتمرات الفٌدٌو أو المؤتمرات عن بعد إذا أمكن هذا .وإذا
لم ٌكن ذلك ممكناً ،فستختار لجنة الخبراء مكانا ً لعقد جلسة استماع إذا لم ٌتمكن الطرفٌن من االتفاق على مكان.

15.4

لن تستمر جلسات االستماع ألكثر من ٌوم واحد ،إال فً الظروف االستثنائٌة القصوى.

15.5

إن قرر الخبٌر قبول طلب طرف واحد بعقد جلسة استماع ،على الرغم من معارضة الطرف اآلخرٌ ،تم حث لجنة
الخبراء إضافة تكلفة جلسة االستماع على الطرف الطالب وفقا ً لما تراه لجنة الخبراء مناسباً.

15.6

ٌتم تنفٌذ كل إجراءات حل النزاع باللغة اإلنجلٌزٌة.

عبء اإلثبات
ٌتحمل مقدم الشكوى عبء إثبات الدعوى الخاصة به؛ وٌكون العبء قائمًا على تفوق وكثرة األدلة.

.17

الحلواللتعوياات الموصى بها
17.1

حٌث إن مسجلً أسماء النطاقات التً ٌتم تسجٌلها بشكل ٌنتهك قٌود االتفاقٌة لٌسوا من أطراف اإلجراءاتٌ،مكن أن
ٌكون الحل إزالة التسجٌالت التً تنتهك قٌود االتفاقٌة( .باستثناء المسجلٌن المرشحٌن للعمل كموظفٌن ومدٌرٌن
وعمالء وعاملٌن أو كهٌئات فً إطار السٌطرة العامة مع مشغل السجل(.

17.2

لن تشمل العالجات أضرار مادٌة أو عقوبات ٌجب دفعها إلى أي طرف آخر بخالف الرسوم الممنوحة تبعا للقسم .13

17.3

ٌتاح للخبٌر تحت تصرفه مجموعة متنوعة من أدوات التعزٌز للتوصٌة ضد السجل إن حدد الخبٌر السماح بعملٌات
التسجٌل خارج نطاق الحدود المتفق علٌها بما ٌتضمن:
 17.3.1إجراءات العالج ،التً ٌعمل بها باإلضافة إلى اتفاقٌة المتطلبات األخرى ضمن اتفاقٌة السجل ،للسجل
لضمان التصدي للتسجٌالت المستقبلٌة التً ال تتوافق مع الحدود المجتمعٌة ،فٌما عدا إجراءات العالج لن
تتضمن:
(أ)

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

(ب)

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

 17.3.2الحرمان المؤقت من قبول عملٌات تسجٌل ألسماء نطاق جدٌدة بـ  gTLDحتى انقضاء فترة حدوث
االنتهاك المعرف التحدٌد ٌكون (ٌكونوا) حدث أو تحدٌد فترة من الوقت؛
أو،
 17.3.3فً الظروف االستثنائٌة التً تعامل فٌها مشغل السجل بشكل خبٌث للعمل على إنهاء اتفاقٌة السجل.
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17.3

.18

.19

.20

فً إصدار توصٌاتها بطرق العالج المناسبة ،سوف تراعً لجنة الخبراء الضرر الواقع على مقدم الشكوى ،وكذلك
الضرر الذي سوف تتسبب فٌه طرق العالج لآلخرٌن ،من أمثال ،أصحاب النواٌا الحسنة من مسجلً أسماء
النطاقات فً .gTLD

تحديد الخبير
18.1

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

18.2

ٌ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 البحث فٌه وعلى موقع الوٌب الخاص
بالمزود.

18.3

ٌمكن أن ٌشمل قرار الخبٌر توصٌات أخرى لعالجات محددة .سٌتم دفع التكالٌف والرسوم إلى المدى الذي لم ٌتم
دفعه فعال خالل فترة ثالثٌن (ٌ )03وما من تحدٌد الخبٌر لذلك.

18.4

ٌجب أن ٌنص قرار الخبراء على تحدٌد الطرف السائد.

18.5

إن لم ٌلبً قرار الخبٌر بأن مشغل السجل  gTLDالمقٌد استنادا إلى المجتمع لاللتزامات للمحافظة على التسجٌل
واستخدام النطاقات فً الحدود المعمول بها فٌجب إتباع حاالت الغٌاب االستثنائٌة ،وسوف تراجع  ICANNوسائل
العالج المذكورة فً قرار الخبٌر وتوافق علٌها وتفرضها أو قد ٌتم تعدٌل طرق العالج هذه من جانب  ICANNمع
مراعاة ظروف كل حدث.

استئناف قرار الخبير
19.1

ٌجوز ألي من الطرفٌن السعً فً استئناف قرار الخبراء فً تحدٌد المسؤولٌة أو طرٌقة العالج الموصى بها استناداً
إلى سجل موجود داخل  RRDRPللدعوى مقابل رسوم معقولة لتغطٌة تكالٌف االستئناف.

19.2

ٌجب أن تقدم الدعوى وتحفظ مع الموفر وتعرض على كل األطراف خالل ٌ 20وما ً بعد إصدار قرار الخبٌر وٌجب
تقدٌم رد على الدعوى خالل ٌ 20وما ً بعد تقدٌمها .سوف ٌكون األسلوب وحساب التوارٌخ النهائٌة للخدمة متوافقة
مع تلك المحددة فً القسم  4المُشار إلٌه أعاله" ,االتصاالت والحدود الزمنٌة".

19.3

بجب اختٌار لجنة للدعوى مكونة من ثالثة أفراد بواسطة الموفر ،على أن ال ٌكون منهم أي العاملٌن كأعضاء فً
لجنة الخبراء.

19.4

وسوف ٌتحمل مقدم الدعوى الرسوم للمرة األولى.

19.5

ٌسمح بشكل محدود بتقد ٌم أدلة مقبولة جدٌدة تعتبر جوهرٌة للقرار عند دفع رسوم إضافٌة ،بشرط أن ٌكون الدلٌل
واضحا لتقدٌم الشكوى.

19.6

ٌحق للجنة الدعوى وفقا ً لرؤٌتها الخاصة طلب أدلة أو بٌانات أخرى من أي طرف بصرف النظر عن ما إذا كان
الدلٌل سابق لتارٌخ تقدٌم الشكوى إذا قررت لجنة الشكوى أن هذا الدلٌل ذو صلة.

19.7

وسوف ٌحق لصاحب الحق فً الدعوى استرداد نفقات الدعوى.

19.8

وٌتم تطبٌق قواعد وإجراءات موفري الخدمات على الدعاوى فٌما عدا تلك المُشار إلٌها أعاله.

تحدي العالجالمخالفة
20.1

إذا قرر الخبٌر بأن مشغل السجل مخالف ،لن تقوم فتلتزم  NNAIIعندئذ بإخطار بتطبٌق أي عالج إلنتهاك
 RRDRPلمدة ٌ 20وما ً بعد إصدار قرار الخبٌر ،إلتاحة الوقت لتقدٌم دعوىمشغل السجل بأنه مخالف .وٌتم توفٌر
الفرصة أمام مشغل السجل بمعالجة المخالفة كما هو موصى به فً اتفاقٌة التسجٌل.
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 20.2فً حالة عجز مشغل السجل عن تصحٌح المخالفةٌ ،كون من حق كال الطرفٌن استخدام الخٌارات المتاحة أمامهما
بموجب اتفاقٌة السجل وٌجوز لـ  ICANNالنظر فً التعوٌضات الموصى بها والمنصوص علٌها فً قرار الخبٌر
أو عند اتخاذ اإلجراءات.فً حالة تقدٌم دعوى ,سوف تعلق  NNAIIتنفٌذ إجراء العالج حتى ظهور نتٌجة
الدعوى.

Formatted: Bullets and Numbering

20.3إذا قررت  ICANNتنفٌذ إجراء عالج النتهاك  NNAII ،RRDRPسوف تنتظر مدة ( )10أٌام عمل (كما هو
مطبق فً موقع مكتبها الرئٌسً) بعد إشعار مشغل السجل بقرارها .وسوف تنفذ  NNAIIالقرار ما لم ٌكن قد
تسلمه من مشغل التسجٌل خالل تلك العشرة ( )10أٌام عمل للوثائق الرسمٌة أن مشغل التسجٌل إما( :أ) بدأ دعوى
قضائٌة ضد صاحب الشكوى فً المحكمة المختصة حٌث الطعن فً تقدٌر الخبراء لصاحب المسؤولٌة ضد مشغل
السجل ،أو (ب) تحدي العالج المعنً قبل الشروع فً تسوٌة المنازعات وفقا التفاقٌة السجل .فً حالة تلقً
 NNAIIلهذه الوثائق فً غضون عشرة ( )10أٌام عمل ،فإنها لن تسعى إلى تنفٌذ قرارها فً إطار RRDRP
حتى استالمها )1( :دلٌال على وجود قرار بٌن صاحب الشكوى ومشغل التسجٌل )2( ،دلٌل رفض دعوى مشغل
التسجٌل ضد مقدم الشكوى أو سحبها ،أو ( )3نسخة من قرار النزاع لمزود القرار المحدد وفقا للسجل باتفاق النزاع
ضد  NNAIIسواء بسبب ات فاق الطرفٌن أو بناء على تقرٌر عن الوقائع.
ٌ20.4جوز لمشغل السجل معارضة فرض  NNAIIللعالج المفروض لتقدٌر قرار الخبراء بحٌث ٌكون مسئوال بموجب
 ، RRDRPبقدر ما ٌشكل تحدٌا لها على ما ٌبررها ،من خالل الشروع فً تسوٌة المنازعات وفقا ألحكام اتفاق
التسجٌل.سوف ٌتم الفصل فً أي تحكٌم بالتوافق مع حقوق وواجبات األطراف وفقا ً التفاقٌة السجل .ال ٌمكن لقرار
الخبٌر أوقرار  NNAIIالمعنً بتنفٌد إجراء العالج أن ٌكون متحٌزاً لمشغل السجل بأي طرٌقة كانت فً قرار
تسوٌة النزاع .أي عالج متضمن قرار التفاقٌة السجل ٌجب أن ٌكون متوافقا ً مع شروط وحاالت إنهاء اتفاقٌة
السجل.
20.2
ال شًء هنا ٌشٌر إلى منع  NNAIIمن فرض إجراء عالج فً أي وقت وبأي شكل تم إدراجه ضمن
20.320.5
أسباب عدم التوافق مع اتفاقٌة السجل.
.21

إتاحة المحاكم أو اإلجراءات اإلدارية األخرى
21.1

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

21.2

ٌتم تشجٌع الطرفٌن ،ولكن ال ٌطلب منهم ،المشاركة فً مفاوضات غٌر رسمٌة و /أو وساطة فً أي وقت خالل
عملٌة حل النزاعات ،إال أن تنفٌذ مثل تلك المفاوضات المتعلقة بالتسوٌة ،بمفردها ،ال تعتبر سببًا لتعلٌق أي موعد
نهائً بموجب اإلجراءات.
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