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معلومات بشأن الوثيقة
جهة االتصال بالوثيقة
اتصل بالمذكور أدناه بشأن تفاصٌل هذه التعلٌمات :
االسم
العنوان
رقم االتصال
البرٌد اإللكترونً

مسؤول السٌاسات
ادارة نطاقات االنترنت – المجلس االعلً لالتصاالت وتقانة
المعلومات  ،الدوحة  ،قطر
info@domains.qa

حالة هذه الوثيقة
فٌما ٌلً حالة الوثٌقة:
اإلصدار
تارٌخ السرٌان
الحالة
تارٌخ اإلصدار

1.0
12/1/2011
سارٌة
12/1/2011
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 .1التعريفات
ٌكون للكلمات التالٌة المستخدمة فً هذه السٌاسة المعنى المبٌن قرٌن كل منها:
" لجنة تحكٌم إدارٌة" أو " لجنة للفصل فً النزاع " تعنيً لجنية التحكيٌم المعٌنية بميا ٌتفيق ميع أحكيام هيذه
السٌاسة وتعدٌالتها من وقت آلخر ووفق أغراضها.
"صاحب الشكوى" ٌعنً الطرف الذي ٌقدم شكوى متعلقة باسم النطاق.
ً
عضوا فً هٌئة التحكٌم.
"عضو هٌئة التحكٌم" تعنً الشخص المعٌن من قبل المزود لٌكون
" المييزود" ٌعنييً مركييز المنظميية العالمٌيية للملكٌيية الفكرٌيية ( الوٌبييو ) للتحكييٌم والوسيياطة ،وهييذا الييرابط
الخاص به .http://www.wipo.int/amc/en/domains/
" المسجل المعتمد" ٌعنً الجهية التيً قيام الميدعى علٌيه بتسيجٌل اسيم النطياق ليدٌها واليذي هيو موضيوع
الشكوى.
" اتفاقٌة صاحب التسجٌل" ت عنً االتفاقٌة المبرمة بٌن المسجل المعتمد ومالك اسم النطاق.
" المدعى علٌه" ٌعنً صاحب تسجٌل اسم النطاق المقام ضده الشكوى.
"نحن" أو "ضمٌر المتكلم أو الملكٌة" ٌعنً إدارة نطاقات األنترنت.
"أنت" أو "ضمٌر المخاطب" ٌشٌر إلى إدارة اسم النطاق.
 .2الغرض
تتبعععع إدارة نطاقعععات األنترنعععت سٌاسعععة حعععل نزاععععات اسعععم النطعععاق الخاصعععة بعععردارة نطاقعععات األنترنعععت
(" السٌاسعة") وقعد تمععت اإلشعارة إلٌهععا فعً اتفاقٌععة صعاحب التسعجٌل الخاصععة بعك .وتوضععه هعذه السٌاسععة
ا لشعروط واألحكعام المرتبطعة بعالنزاع العذي ٌنشعأ بٌنععك وبعٌن أي طعرف خعالف المسعجل المعتمعد أو نحععن
بشأن التسجٌل واستخدام اسم النطاق المسجل من قبلك .وسوف ٌتم تنفٌعذ اإلجعراءات المترتبعة علعى البنعد
رقم ( )5من هذه السٌاسة بما ٌتفق مع قواععد سٌاسعة حعل نزاععات اسعم النطعاق الخاصعة بعردارة نطاقعات
األنترنععععععععععععععععععععععععت (" القواعععععععععععععععععععععععععد اإلجرائٌععععععععععععععععععععععععة") والمتاحععععععععععععععععععععععععة مععععععععععععععععععععععععن خععععععععععععععععععععععععالل
 ، http://www.wipo.int/amc/en/domains/ :واألحكععام التكمٌلٌععة الخععاص بمركععز للتحكععٌم
والوساطة التابع للمنظمة العالمٌة للملكٌة الفكرٌة ( الواٌبو )
وال تخل هذه السٌاسة باي حقوق تكون مقررة قانونا ّ الي طرف .
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 .3اإلقرارات الخاصة بك
بمجرد تقدٌم طلب لتسجٌل اسم نطاق أو بمجرد مطالبة المسجل المعتمد باالحتفاظ بتسجٌل اسم نطعاق أو
تجدٌده ،فرنك تقر وتضمن لنا و للمسجل المعتمد:
أ) .أن اإلفادات المقدمة من جانبك فً اتفاقٌة ص احب التسجٌل الخاصة بك كاملة ودقٌقة.
ب) .أنه لن ٌتسبب تسجٌل اسم النطاق فً انتهاك حقوق الغٌر.
ج) .أنك ال تقم بتسجٌل اسم النطاق ألغراض غٌر قانونٌة.
د) .أنك لن تستخدم اسم نطاق متعمدا انتهاك أٌة قوانٌن أو لوائه معمول بها.
وتقع على عاتقك مسؤولٌة تحدٌد ما إذا كان اسم النطعاق الخعاص بعك ٌتسعبب فعً انتهعاك حقعوق شعخص
ما أو ال.
 .4عمليات اإللغاء والنقل والتغيير
نقعوم نحعن أو المسعجل المعتمعد برلغععاء أو نقعل أو إجعراء تغٌٌعر علعى تسععجٌل اسعم النطعاق فعً الحععاالت
التالٌة:
أ) .بنعا ًء علععى أحكعام البنععد ( ،)9عنععد اسعتالمنا أو المسععجل المعتمععد لتعلٌمعات كتابٌععة أو إلكترونٌععة
بشكل مناسب من جانبك أو من جانب وكٌلك المخول التخاذ ذلك اإلجراء.
ب) .عند استالمنا أو المسجل المعتمد لطلب من هٌئة تنفٌذ القانون فً دولة قطر لطلب ذلك.
ج) .عند استالمنا أو المسعجل المعتمعد لطلعب معن محكمعة أو هٌئعة تحكعٌم مخعتص ٌطلعب منعا القٌعام
بذلك.
د) .عند استالمنا أو ا لمسجل المعتمد لقرار من لجنة التحكعٌم اإلدارٌعة ٌقضعً باتخعاذ ذلعك اإلجعراء
فً أٌة إجراءات متابعة إدارٌة تكون طرفًا فٌها والتعً تمعت وفعق هعذه السٌاسعة أو نسعخة الحقعة
منها تنتجهها إدارة نطاقات األنترنت ( .انظر الفقرة (5ط) و(ك) أدناه).
كمعا ٌجعوز لنعا ً
أٌضععا برلغعاء أو نقعل أو إجعراء تغٌٌععرات علعى تسعجٌل اسعم النطععاق وفقعا لشعروط اتفاقٌععة
التسجٌل الخاصة بك أو أٌة متطلبات قانونٌة.
 .5إجراءات المتابعة اإلدارية اإلجبارية
ٌبععٌن هععذا البنععد نععوع النزاعععات التععً ٌتعععٌن علٌععك رفعهععا مععن أجععل الخضععوع إلجععراءات المتابعععة اإلدارٌععة
اإلجبارٌععة التععً تعتبععر جععزء مععن اجععراءات مركععز المنظمععة العالمٌععة للملكٌععة الفكرٌععة ( الوٌبععو ) للتحكععٌم
والوساطة ( "( )WIPO Arbitration and Mediation Centerالمعزود")ٌ .جعوز الدارة نطاقعات األنترنعت
من وقت آلخر تضمٌن أو إضافة مزودٌن آخرٌن حسبما تراه مناس ًبا.
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أ) .النزاعات المعمول بها
ٌجعوز لعك اللجعوء إلعى اإل جعراءات اإلدارٌعة اإلجبارٌعة فعً حالعة تأكٌعد طعرف ثالع ("صعاحب
الشكوى أو المدعً") مركز المنظمة العالمٌة للملكٌعة الفكرٌعة ( الوٌبعو ) للتحكعٌم والوسعاطة –
وفقا للقواعد اإلجرائٌة  -على ما ٌلً:
( )iتشععابه اسععم النطععاق الخععاص بععك أو اللععبس بٌنععه وبععٌن عالمععة تجارٌععة أو عالمععة خدمععة
ٌكون للمشتكً فٌها حقوقًا.
( )iiلٌست لك أٌة حقوق أو مصاله قانونٌة فٌما ٌتعلق باسم النطاق.
( )iiiتم تسجٌل اسم النطاق الخاص بك أو ٌتم استخدامه بسوء نٌة.
ٌتعٌن على صاحب الشكوى –خالل إجراءات المتابعة اإلدارٌة  -إثبات وجود العناصر المطلوبة.

ب) .دليل التسجيل واالستخدام بسوء نية
ألغععراض خاصععة بالبنععد (5أ)( ،)iiiفععً حالععة وجععود الحععاالت التالٌععة – علععى سععبٌل المثععال ال
الحصر  -من قبل لجنة التحكعٌم ،فسعوف ٌكعون ذلعك دلعٌالً علعى التسعجٌل واسعتخدام اسعم النطعاق
بسؤ نٌة .
ً
خصٌصعا
( )iالحاالت التً تشٌر إلى أنك قد قمت بالتسعجٌل أو حصعلت علعى اسعم النطعاق
من أجل بٌع أو تأجٌر أو نقعل تسعجٌل اسعم النطعاق إلعى صعاحب الشعكوى العذي ٌعتبعر
صععاحب العالمععة التجارٌععة أو عالمععة الخدمععة أو لمنافسععٌن لصععاحب الشععكوى ،وذلععك
للحصول على مقابل أكثر من التكالٌف الموثقة المتعلقة باسم النطاق.
( )iiقمت بتسجٌل اسم النطاق من أجل منع صاحب العالمة التجارٌة أو عالمة الخدمة معن
أن ٌعكس العالمة التجارٌة من خالل اسعم نطعاق مشعابه لهعا ،وذلعك شعرٌطة أن تتعورط
فً فعل مشابه ،أو
ً
خصٌصا من أجل تعطٌل أعمال المنافس.
( )iiiقمت بتسجٌل اسم النطاق
( )ivحاولت عمدا – من خالل استخدام اسم النطاق  -جذب مستخدمً اإلنترنت –ألغعراض
تحقٌعق مكسععب تجععاري  -إلععى الموقععع اإللكترونعً الخععاص بععك أو أي موقععع آخععر عبععر
اإلنترنععت مععن خععالل إنشععاء مععا ٌحعععد اللععبس بٌنععه وبععٌن العالمععة الخاصععة بصعععاحب
الشعكوى فٌمعا ٌتعلععق بالمصعدر أو الرعاٌععة أو التبعٌعة أو التصععدٌق للموقعع اإللكترونععً
الخاص بك أو موقع منتج أو خدمة على الموقع اإللكترونً الخاص بك.

ج) .كيفية إظهار حقك ومصلحتك المشروعة في اسم النطاق عند االستجابة للشكوى
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ٌتعٌن علٌعك -عنعد اسعتالم شعكوى  -الرجعوع إلعى البنعد ( )5معن القواععد اإلجرائٌعة فعً تحدٌعد
كٌفٌة إعداد ردك .فً حالعة ثبعوت أي معن الحعاالت التالٌعة –علعى سعبٌل المثعال ال الحصعر  -معن
قبعل لجنععة التحكعٌم بنععا ًء علعى تقٌٌمهععا لألدلعة المقدمععة ،فٌجعب علٌععك إظهعار حقععك ومصعلحتك
المشروعة فً اسم النطاق ألغراض خاصة بالبند (5أ)(:)ii
( )iاسعتخدامك أو ترتٌباتععك القابلععة للعععرض السععتخدام اسععم النطععاق أو اسععم مطععابق السععم
النطاق –قبل أي إخطار بالنزاع  -فٌما ٌتعلق بعرض خدمات أو بضائع حقٌقٌة.
( )iiأصعبحت معروفًعا (كشعخص أو عمععل أو مؤسسعة) بشعكل كبٌعر مععن خعالل اسعم النطععاق
حتى إذا لم تكن لدٌك حقوق عالمة تجارٌة أو عالمة خدمة.
( )iiiتقععوم بأعمعععال قانونٌعععة غٌعععر تجارٌعععة أو تسععتخدم اسعععم النطعععاق بشعععكل ععععادل دون نٌعععة
المكسعب التجعاري لتوجٌعه المسععتهلكٌن بشعكل مضعلل إلععى العالمعة التجارٌعة أو عالمععة
الخدمة أو اإلساءة إلٌها عند اإلصدار.

د) .اختيار المزود
ٌعتم رفعع أٌعة شعكاوى إلععى مركعز المنظمعة العالمٌعة للملكٌععة الفكرٌعة ( الوٌبعو ) للتحكعٌم والوسععاطة ،
وذلعك حتععى تقععوم إدارة نطاقعات األنترنععت بتعٌععٌن معزودٌن إضععافٌٌن ٌ ،قععوم صعاحب الشععكوى باختٌععار
مزود من بٌن المزودٌن المعتمدٌن من قبل إدارة نطاقات األنترنت.

ه) .بدء اإلجراءات والعملية وتعيين لجنة تحكيم إدارية
تشٌر القواعد االجرائٌعة إلعى عملٌعة بعدء وتنفٌعذ اإل جعراءات وتعٌعٌن لجنعة التحكعٌم التعً سعتتولى
البت فً النزاع (" لجنة التحكٌم اإلدارٌة").

و) .الدمج
فعً حالعة حعدو العدٌعد معن النزاععات بٌنعك وبعٌن صعاحب شعكوى ،فقعد تطلعب أنعت أو صععاحب
الشعكوى دمعج النزاععات أمعام لجنعة تحكعٌم إدارٌعة واحعدة .وٌعتم تقعدٌم الطلعب إلعى لجنعة التحكعٌم
اإلدارٌعة األولععى التعً ٌععتم تعٌٌنهعا لسععماع النعزاع المعلععق معا بععٌن الطعرفٌن .كمععا ٌجعوز ل لجنععة
التحكٌم اإلدارٌة هذه دمج بعض أو كافة النزاعات –وفقا لتقدٌرها المنفرد  -شعرٌطة أن تخضعع
النزاعات التً ٌتم دمجها لهذه السٌاسة أو أٌة نسخة الحقة لها تتبعها إدارة نطاقات األنترنت.

ز) .األتعاب
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ٌقوم المزود بتطبٌق أتعاب فٌما ٌتعلق بالنزاع المعروض أمام لجنة التحكٌم اإلدارٌة ،حٌ ٌعتم
–وفق هذه السٌاسة  -دفع هذه األتعاب من قبعل صعاحب الشعكوى ،وذلعك باسعتثناء الحعاالت التعً
تقوم فٌها باختٌار لجنة تحكٌم إدارٌة ثالثٌة األعضاء حسبما هو مبٌن فً البنعد (5ب) ( )ivمعن
القواعد االجرائٌة .فً هذه الحالة ،تقسم األتعاب مناصفة بٌنك وبٌن صاحب الشكوى.

ح) .اشتراكنا في إجراءات المتابعة اإلدارية
لن نقوم نحن أو المسجل المعتمد بالمشاركة فً إدارة أو إجراء أٌة إجراءات أمام لجنة التحكٌم
اإلدارٌة .عالوة على ذلك ،لن نتحمل نحن أو أٌة مسجل معتمد مسؤولٌة قانونٌعة تجعاه نتعائج أٌعة
قرارات تتخذها لجنة التحكٌم اإلدارٌة.

ط) .المعالجات
تقتصر المعالجات المتاحة لصعاحب الشعكوى وفعق أٌعة إجعراءات أمعام لجنعة تحكعٌم إدارٌعة علعى
طلعب إلغععاء اسعم النطععاق الخعاص بععك أو نقععل تسعجٌل اسععم النطعاق الخععاص بعك إلععى صععاحب
الشكوى.

ي) .اإلخطار والنشر
ٌقوم المزود برخطار المسجل المعتمعد وإٌانعا بعأي قعرار ٌعتم اتخعاذه معن قبعل لجنعة تحكعٌم إدارٌعة
فٌما ٌتعلق باسم النطاق الذي ق مت بتسجٌله لدى المسجل المعتمد .كما ٌعتم وفقعا ً لهعذه السٌاسعة
نشععر كافععة القععرارات بالكامععل عبععر اإلنترنععت ،وذلععك مععا لععم تقععرر لجنععة التحكععٌم االدارٌععة –فععً
ظروف استثنائٌة  -التحفظ على أو عدم نشر جزء من قرارها.

ك) .توفر إجراءات المحكمة
لٌس من شعأن متطلبعات اإلجعراءات اإلدارٌعة اإلجبارٌعة المبٌنعة فعً البنعد رقعم  5أن تمنععك أو
صاحب الشكوى من رفع النزاع إلى محاكم اإلختصاص للوصول إلى حل مسعتقل قبعل أن تبعدأ
اإلجراءات اإلدارٌة اإلجبارٌة هذه أو بعد أن تنتهً.
إذا قعررت لجنععة تحكعٌم إدارٌععة انععه ٌجعب إلغععاء تسععجٌل اسعم نطععاق مععا أو نقلعه ،علععى المسععجل
المعتمد االنتظار  01أٌام عمل (وفعق معا هعو معمعول بعه فعً موقعع المكتعب الرئٌسعً للمسعجل
المعتمد) قبل تنفٌذ القرار ،وذلك بعد إخبار المسجل المعتمد من قبل المزود بقرار لجنة التحكٌم
اإلدارٌة .ومن ثمٌ ،قوم المسجل المعتمعد بتطبٌعق القعرار معا لعم ٌتلقعى منعك المسعتندات الرسعمٌة
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خالل فترة  01أٌام عمل ( مثل نسخة عن القرار القظئى مختو ًما من قبل موظف المحكمة) تفٌعد
بأنك قد رفعت دعوى قضائٌة ضد صاحب الشكوى فً االختصاص القضعائً العذي خضعع إلٌعة
صاحب الشكوى بموجب البند رقم (3ب)( )xiiiمن القواعد االجرائٌة  ( .االختصاص القضائً
لمحعععاكم دولعععة قطعععر) .انظعععر الفقعععرتٌن  0و(3ب)( )xiiiمعععن قواععععد اإلجعععراءات لمزٌعععد معععن
التفاصٌل) .فً حالة اسعتالم المسعجل المعتمعد هعذه المسعتندات فعً غضعون  01أٌعام عمعل ،فلعن
ٌقوم المسجل المعتمد بتنفٌذ قرار لجنة التحكٌم اإلدارٌة ،كما أنعه لعن ٌتخعذ أٌعة إجعراءات أخعرى
حتى ٌتلقى:
( )iدلٌالً ً
مقنعا لنا بشأن حل بٌن الطرفٌن.
(ً )ii
دلٌال ً
مقنعا لنا بأن قضٌتك قد تم رفضها أو سحبها.
( )iiiنسخة من أمر تلك المحكمة برفض قضعٌتك أو بأنعه لعٌس لعك حعق فعً متابععة اسعتخدام
اسم النطاق.
 .6كافة النزاعات وحاالت التقاضي األخرى
بالنسعبة لكافعة النزاععات األخعرى التعً تنشعأ بٌنععك وبعٌن أي طعرف آخعر غٌرنعا أو غٌعر المسعجل المعتمععد
بخصوص تسجٌل اسم النطاق الخاص بك والتً لم ٌتم رفعها بما ٌتفعق والقواععد االجرائٌعة المنصعوص
علٌهعا فععً البنعد رقععم  ،5فٌجععب حلهعا بٌنععك وبععٌن ذلعك الطععرف معن خععالل أٌععة محكمعة أو تحكععٌم أو أٌععة
إجراءات قانونٌة أخرى.

 .7اشتراكنا في النزاعات
لن نكون نحن أو المسجل المعتمد طرفًا بأي حال من األحعوال فعً أي نعزاع ٌنشعأ بٌنعك وبعٌن أي طعرف
خالف المسجل المعتمعد أو نحعن بخصعوص تسعجٌل اسعم النطعاق الخعاص بعك .وال ٌجعب علٌعك ذكرنعا أو
المسجل المعتمد كطرف فً ذلك أو فً أٌة إجراءات .وفً حالة ذكرنا أو المسعجل المعتمعد كطعرف فعً
أي إجراء ،فرننا والمسجل المعتمد نحتفظ بحقنا فً تقدٌم أٌة وكافة الدفوع المناسعبة فضعالً ععن اتخعاذ أي
إجراء ضروري لحماٌة أنفسنا.
 .8اإلبقاء على الوضع الراهن
لعن نقعوم نحعن أو المسعجل المعتمععد برلغعاء أو نقعل أو تفعٌعل أو تعطٌعل أو حتععى تغٌٌعر حالعة تسعجٌل اسععم
النطاق الخاص بك بموجب هذه السٌاسة باستثناء ما هو منصوص علٌه فً الفقرة  4أعاله.
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 .9عمليات النقل خالل النزاع
أ) .عمليات نقل اسم النطاق إلى مالك جديد
ال ٌجوز لك نقل تسجٌل اسم النطاق الخاص بك إلى مالك جدٌد فً الحاالت التالٌة:

( )iخالل إجراءات متابعة إدارٌة معلقة متوافقة مع البند رقعم  5أو لمعدة ٌ 05عوم عمعل ((وفعق معا
هو معمول به فً موقع المكتب الرئٌسً للمسجل المعتمد) بعد انتهاء تلك اإلجراءات.
( )iiخالل إجراءات المحكمة أو التحكٌم المعلقة والتً بدأت بشأن اسم النطاق الخاص بك ،وذلك ما
لععم ٌوافععق كتاب ًٌععا الطععرف المنقععول إلٌععه تسععجٌل اسععم النطععاق علععى االلتععزام بقععرار المحكمععة أو
المحكم.
كما نحتفظ بالحق فً إلغاء أٌة عملٌة نقل تسجٌل اسم نطاق إلى مالك آخر تتم بما ٌخالف هذه الفقرة
الفرعٌة.
ب) .تغٌٌر المسجلٌن المعتمدٌن
ال ٌجعوز لعك نقعل تسعجٌل اسعم النطعاق الخعاص بعك إلعى مسعجل معتمعد آخعر خعالل إجعراءات متابعععة
إدارٌة معلقة متوافقة مع الفقرة  5أو لمدة ٌ 05وم عمل ((وفق ما هو معمول بعه فعً موقعع المكتعب
الرئٌسً للمسجل المعتمد) بعد انتهاء تلك اإلجراءات.
بٌنما ٌجوز لك نقل إدارة تسجٌل اسم النطاق الخاص بك إلى مسجل معتمد آخر خالل فترة انتظعار
حكم المحكمة أو التحكٌم ،شرٌطة أن ٌستمر خضوع اسم النطعاق لججعراءات التعً بعدأت ضعدك بمعا
ٌتفق مع شروط هذه السٌاسة.
 .11تعديالت السياسة
إننا نحتفظ بحق تعدٌل السٌاسة فً أي وقت .كما سننشعر السٌاسعة المعدلعة علعى الموقعع اإللكترونعً
الخاص بنا .تكون كافة هذه التغٌٌرات ملزمة لك فٌما ٌتعلق بأي نزاع حول تسجٌل اسعم النطعاق -
ما لم ٌتم بالفععل االستشع هاد بالسٌاسعة الحالٌعة معن خعالل تقعدٌم شعكوى إلعى مركعز المنظمعة العالمٌعة
للملكٌة الفكرٌة للتحكٌم والوساطة ؛ حٌ ت سري السٌاسة المعمول بها فعً هعذا الوقعت -والمستشعهد
بهعا  -علٌعك حتععى ٌنتهعً النععزاع  -وذلعك سعواء نشععأ النعزاع قبععل أو خعالل أو بععد تععارٌخ سعرٌان هععذه
التغٌٌرات .فً حالة اعتراضك على تغٌٌر هذه السٌاسة ،فسٌتمثل حلك الوحٌد فً إلغاء تسجٌل اسم
النطاق الخاص بك لدى المسجل المعتمد ؛ شرٌطة أنه ال ٌحق لك استرداد أٌة رسوم قد دفعتها إلى
المسجل المعتمد .تسري السٌاسة المعدلة علٌك حتى تقوم برلغاء تسجٌل اسم النطاق الخاص بك.
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