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المعلومات  ،الدوحة  ،قطر
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قواعد سياسة حل نزاعات اسم النطاق الخاصة بإدارة نطاقات األنترنت ("القواعد")
تخضع إجرااات المتابعة اإلدارية المتعلقة بحل النزاعات بموجب سياسة حل نزاعات اسمم النطماق الصمادرة عمن
إدارة نطاقاا ألننرننا لهمذه القواعمد إضمافة إلمى القواعمد التكميليمة للممزود المسمؤول عمن اإلجمرااات ،حسمبما همو
منشور علمى الموقمع اإللكترونمي الخما بم  .وتسمر همذه القواعمد فمي حالمة تعمار القواعمد التكميليمة الخاصمة
بالمزود مع هذه القواعد.
 .1التعريفات
يكون للكلمات التالية المستخدمة في هذه القواعد نفس المعاني المبينة قرين كل منها:
"صاحب الشكوى" يعني الطرؾ الذ يقدم شكوى متعلقة بتسجيل اسم النطاق.
" االختصاص القضائي " يعني محكمة االختصا

في دولة قطر.

"لجنة تحكيم إدارية" أو "لجنة تحكيم" تعنمي لجنمة التحكميم المعينمة ممن قبمل الممزود للبمت فمي الشمكاوى
المتعلقة باسم النطاق.
"عضو هيئة التحكيم" تعني الشخ

ً
عضوا في هيئة التحكيم.
المعين من قبل المزود ليكون

"الطرف" يعني صاحب الشكوى أو المدعى علي .
"السياسة" تعني سياسة حل نزاعات اسم النطاق الخاصة بإدارة نطاقا ألننرنن المضمنة والمشمار إليهما
في اتفاقية التسجيل.
"المزززود" يعنممي مركممز المنظمممة العالميممة للملكيممة الفكريممة ( الويبممو) للتحكمميم والوسمماطة( ،وهممذا الممرابط
الخا ب .) http://www.wipo.int/amc/en/domains/
" المسجل المعتمد" يعني الجهة التي قام الممدعى عليم بتسمجيل اسمم النطماق لمديها ،والمذ همو موضموع
ً
تحديدا المسجل المعتمد من قبل إدارة نطاقا ألننرنن .
الشكوى ،ويعني
" اتفاقية صاحب التسجيل" يعني االتفاقية المبرمة بين المسجل المعتمد وصاحب التسجيل.
"صزاحب التسززجيل" يعنممي الشممخ أو المؤسسمة المسممجلة فممي نظممام إدارة اسمم النطمماق الخمما
نطاقا ألننرنن كشخ أو مؤسسة مخولة باستخدام اسم نطاق محدد وفق ترخي اسم النطاق.

بممإدارة

"المدعى عليه" يعني صاحب تسجيل اسم النطاق المقام ضده الشكوى.
"االسززت يالء العكسززي علززى اسززم النطززاق" يعنممي اسممتخدام السياسممة بسمموا نيممة مممن أجممل حرمممان صمماحب
التسجيل من اسم النطاق.
"القواعد التكميلية" تعني القو اعد المنتهجة من قبل المزود المسؤول عمن إجمرااات مما ممن أجمل دعمم
هذه القواعد .ويجب أن تكون القواعد التكميلية متوافقة مع السياسة أو هذه القواعمد ،كمما يجمب أن تشممل
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مواضمميع مثممل الرسممموم وحممدود وتوجيهمممات الكلمممة والصممفحة وحجمممم الملممؾ والصممميػ المناسممبة وسمممبل
التواصل مع المزود ولجنة التحكيم وشكل صفحة الؽالؾ.
" اإلخطزار الكتزابي" يعنمي إخطم ً
مارا خطيما يقدمم المممزود إلمى الممدعى عليم بشممأن بمدا إجمرااات المتابعممة
اإلدارية وفق للسياسة  ،العالم الممدعى عليم أن صماحب الشمكوى قمد قمدم شمكوى ضمده وأن الممزود قمد
ارسل الشكوى مشفوعة بكافمة ومالحقهما الكترونيما ً إلمى الممدعى عليم بالوسمائل المبينمة هنما .وال يتضممن
اإلخطار نسخة ورقية من الشكوى أو مالحقها.
 .2اتصاالت
أ) .عند إرسال الشكو –بما في ذلك أيمة مالحمق  -إلمى الممدعى عليم  ،يكمون الممزود مسمؤوالً عمن
اسمتخدام الوسمائل المتاحمة المعقولمة التممي تضممن وصمول اإلخطمار إلمى المممدعى عليم  .ويعتبممر
المزود قد اوفي بالتزامات اذا اتخذ ا من اإلجرااات التالية:

( )iإرسال إخطار كتابي بالشكوى إلى كافة العناوين البريدية وأرقام الفاكسات:
أ) .الواردة في بيانات تسجيل اسم النطاق في خدممة  WHOISالخاصمة بصماحب التسمجيل
وجهة االتصال الفنية واالتصال اإلدار .
ب) .المقدمممة مممن قبممل المسمممجل المعتمممد إلممى المممزود والخاصمممة بعنمموان فممواتير صممماحب
التسجيل.
( )iiإرسال الشكوى –بما في ذلك المالحمق  -فمي شمكل إلكترونمي ممن خمالل البريمد اإل لكترونمي
إلى:
أ) .عناوين البريد اإللكترونية الخاصة بجهات االتصال الفنية واإلدارية وجهات الفواتير.
ب) <@postmaster .اسم النطاق المتفق علي >.
ج) .إذا كان اسم النطاق (أو " "wwwمتبوعة باسم النطاق) يؤد إلمى صمفحة ويمب فعالمة
(بخالؾ صفحة أصلية ،يستنتج المزود أن الصفحة محفوظة ممن قبمل المسمجل المعتممد
أو مورد خدمة اإلنترنت من أجل حفمظ أسمماا النطاقمات المسمجلة ممن قبمل العديمد ممن
أصممحاب النطاقمممات) ،وأ عنممموان بريممد إلكترونمممي أو رابمممط عنمموان بريمممد إلكترونمممي
موجود على صفحة الويب.
( )iiiإرسال الشكوى –بما في ذلك المالحمق  -إلمى أ عنموان بريمد إلكترونمي قمام الممدعى عليم
بإخطمار المممزود بأنم المفضممل لديم  ،وإلمى أيممة عنماوين بريممد إلكترونممي أخمرى –إلممى الحممد
القابل للتطبيق  -المقدمة للمزود من قبل صاحب الشكوى بموجب البند (3ب)(.)v
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ب) .باستثناا ما ين

علي البند (2أ) و البند (3ب)( ،)xiiيجب أن تكمون كافمة االتصماالت الكتابيمة

مع صاحب الشكوى أو المدعى علي بموجمب همذه القواعمد إلكترونيمة ممن خمالل اإلنترنمت (ممع
وجود سجل بإرسالها) أو من خالل أيمة وسمائل مفضملة مطلوبمة بشمكل معقمول ممن قبمل صماحب
الشكوى أو المدعى علي كما في البندين (3ب)( )iiiو(5ب)( )iiiعلى التوالي.
ج) .يجب أن تتم أيمة اتصماالت ممع الممزود أو لجنمة التحكميم ممن خمالل الوسمائل (بمما فمي ذلمك عمدد
النسخ إن أمكن ذلك) الواردة في القواعد التكميلية للمزود.
د) .يجب أن تتم االتصاالت باللؽة المحددة في الفقرة .11
ه) .يجمموز أل مممن الطممرفين تحممدي بيانممات االتصممال الخاصممة بمم مممن خممالل إخطممار المممزود و
المسجل المعتمد.
و) .تعتبمر كافمة االتصماالت ا لمنصمو عليهمما فمي همذه القواعمد –مما لممم يمرد خمالؾ ذلمك فمي هممذه
القواعد أو تقرر لجنة التحكيم ؼير ذلك  -مستلمة في الحاالت التالية:
( )iإذا تمم إرسممالها ممن خممالل اإلنترنمت فممي تمماريخ إرسمال االتصممال ،شمريطة أن يكممون تمماريخ
اإلرسال قابالً للتحقق
( )iiاو تم تسليمها من خالل الفاكس في التاريخ المبين على تأكيد اإلرسال.
( )iiiإذا تم إرسالها من خالل خدمة البريد أو البريد السريع في التاريخ المبين على اإليصال.
ز) .ما لم يرد خالؾ ذلك في هذه القواعد  ،تبدأ كافة الفترات الزمنية التي يتم احتسابها بموجب هذه
القواعد والتي تبدأ عندما يتم االتصال في أول موعد تعتبر في االتصاالت مستلمة بمما يتفمق ممع
الفقرة (2و).
ح) .أية اتصاالت تتم من خالل
( )iلجنة التحكيم إلى أ طرؾ ،يتم إرسال نسخة منها إلى المزود والطرؾ اآلخر.
( )iiالمزود إلى أ طرؾ ،يتم إرسال نسخة إلى الطرؾ اآلخر.
( )iiiطممرؾ ممما ،يمممتم إرسممال نسممخة إلمممى الطممرؾ اآلخممر ولجنمممة التحكمميم و المممزود حسمممب
االحوال.
ط) .يكون المرسل مسؤو ً
ال عن االحتفاظ بسجل بحقيقة وظروؾ اإلرسال ،كمما يجمب إتاحتم للتحقيمق
من قبل األطراؾ المتاثرة وألؼرا إعداد التقارير .األمر الذ يتضمن المزود خمالل إرسمال
إخطار كتابي إلى المدعى علي من خالل البريد و /أو الفاكس وفق الفقرة (2أ)(.)i
 )iفي حالة استالم الطرؾ مرسل االتصال إلخطار عدم تسليم االتصال  ،يتعين علي إخطار لجنمة
التحكيم على الفور ( أو المزود في حال لم يتم تعيين لجنة تحكميم بعمد) بظمروؾ اإلخطمار .يجمب
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اتباع توجيهات لجنة التحكيم ( أو المزود) فيما يتعلق بأيمة إجمرااات أخمرى متعلقمة باالتصمال أو
أ رد.
 .3الشكوى
أو جهة بدا إجرااات متابعة إدارية من خالل إرسال شكوى إلى المزود بما يتفق ممع
أ) .يجوز أل شخ
السياسة وهذه القواعد.
ب) .يجب إرسال الشكوى إضافة إلى أية مالحق في شكل إلكتروني ،كما يجب:
( )iطلب إرسال الشكوى التخاذ قرار بما يتفق مع السياسة وهذه القواعد.
( )iiتقديم االسم والعناوين البريدية واإللكترونية وأرقام الهواتمؾ والفاكسمات الخاصمة بصماحب الشمكوى
وأ ممثل مفو ينوب عن في إجرااات المتابعة اإلدارية.
( )iiiتحديد طريقة مفضلة لالتصاالت الموجهة إلى صماحب الشمكوى فمي اإلجمرااات اإلداريمة (بمما فمي
ذلك الشخ الذ يجب االتصال ب والوسيط ومعلومات العنوان) لكمل ممن (أ) الممواد اإللكترونيمة
فقط و(ب) المواد التي تتضمن نسخة ورقية ( إن أمكن ذلك).
( )ivتحديد ما إذا كان صاحب الشكوى قد قرر أن يتم البت في النزاع من خالل لجنة تحكيم مكونمة ممن
عضو واحد أو ثالثة أعضاا .وفي حالة اختيار صاحب الشكوى لجنة مكونمة ممن ثالثمة أعضماا ،يمتم
تقديم أسماا وجهات االتصال الخاصة بالمرشمحين الثالثمة ليكونموا بمثابمة أحمد أعضماا لجنمة التحكميم
( ويجوز اختيار هؤالا المرشحين من خالل قائمة أعضاا لجنة التحكيم الخاصة بالمزود).
( )vتقمديم اسمم الممدعى عليم (صماحب اسمم النطماق) وكافمة المعلوممات (بمما فمي ذلمك العنماوين البريديممة
واإللكترونية وأرقام الهماتؾ والفماكس) المعروفمة إلمى صماحب الشمكوى فيمما يتعلمق بكيفيمة االتصمال
بالمدعى علي أو أ من ممثلي بما في ذلك معلومات االتصال بنا ًا علمى اتفاقمات مما قبمل الشمكوى،
وذلك بتفاصيل كافية للسماح للمزود بإرسال الشكوى حسبما هو مبين في الفقرة (2أ).
( )viتحديد اسم النطاق ( أسماا النطاقات) الذ هو موضوع الشكوى.
( )viiتحديد المسجل ( المسجلين) المعتمد ( المعتمدين) المسجلة لديهم أسماا (اسم) النطماق عنمد رفمع
الشكوى.
( )viiiتحديمد العالممات ( العالمممة) التجاريمة التمي أسممند صماحب الشمكوى شممكواه عليهما ،وبالنسمبة لكممل
عالمممة ،يممتم تحديممد البضممائع والخممدمات –إن وجممد  -التممي تسممتخدم معهمما العالمممة (ويجمموز لصمماحب
الشممكوى ً
أيضمما –وقممت تقممديم الشممكوى  -وصممؾ البضممائع والخممدمات األخممرى التممي ينممو اسممتخدام
العالمة معها في المستقبل).
ً
تحديدا:
( )ixأسباب تقديم الشكوى –بما يتفق مع السياسة  -والتي تتضمن

حقوق النشر  © 2011محفوظة للمجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في قطر ()i ctQATAR
جميع الحقوق محفوظ ة

الصفحة |7

قواعد أحكام سياسة حل نزاعات اسم النطاق

 .1طريقة تشاب اسم ( أسماا) النطاق الخا
عالمة خدمة يكون للمشتكي فيها حقوقًا.

أو اللبس بينم (بينهما) وبمين عالممة تجاريمة أو

 .2سبب اعتبار المدعى علي (صاحب التسجيل) ال يملك حقًا أو مصلحة قانونية فيمما يتعلمق
باسم ( أسماا) النطاق المشمولة بالشكوى.
 .3سبب اعتبار اسم ( أسماا) النطاق ؼير مسجلة أو أنها مستخدمة بسوا نية.
يجب أن يتناول البيانمت –فيمما يتعلمق بالعنصمرين  2و - 3أ أوجم خاصمة بمالفقرتين (5ب) و(5ج) ممن
السياسة المعمول بها ويجب أن يتفق هذا البيان مع حدود أية كلمة أو صفحة مبينة في القواعد التكميليمة
للمزود.
(  )xتحديد سبل العالج التي تم بحثها بما يتفق مع السياسة.
( )xiتحديد أية إجرااات قانونية أخرى قمد بمدأت أو انتهمت ممع أو فيمما يتعلمق بمأ اسمم ( أسمماا) النطماق
موضوع الشكوى.
( )xiiاإلشارة إلى أن قد تمم إرسمال نسمخة ممن الشمكوى –بمما فمي ذلمك المالحمق  -إضمافة إلمى صمفحة
الؽالؾ المحددة في القواعد التكميلية الخاصة بالمزود إلى المدعى علي (صاحب اسم النطاق).
( )xiiiاإلشارة إلمى أن صماحب الشمكوى سموؾ يرفمع األممر –فيمما يتعلمق بأيمة اعتراضمات علمى قمرار
إجرااات المتابعة اإلدارية بإلؽاا تحويل اسم النطاق  -إلى االختصا القضائي للمحاكم القطرية.
( )xivاإلنهاا بالعبارات التاليمة متبوعمة بتوقيمع ( فمي أيمة صميؽة إلكترونيمة) صماحب الشمكوى أو ممثلم
المخول.

" يوافق صاحب الشكوى على االلتزام بإجرااات وأحكام حل النزاع.
يوافق صاحب الشكوى على أن المطالبات و المعالجات الخاصة بتسجيل اسم النطااق أو النازاع
أو حل النزاع سوؾ تكون ضد مساجل اسام النطااق فقاط ،كماا انا يتناازل عان أياة مطالباات أو
معالجات ضد (أ) المزود وأعضاا لجنة التحكيم باساتثناا فاي حالاة الخطاأ المتعماد و(بالمساجل
المعتمااااد و(ج إدارة نطاقااااا ألننرنناااا إضااااافة إلااااى مااااديرييها وموظفينهااااا والمسااااؤولين فيهااااا
ووكالاها".
" يشهد صاحب الشكوى أن المعلومات الواردة في هذه الشكوى تامة ودقيقة على حد علما وأن
الشاكوى ؼيار مقدماة ألؼارا ؼيار الئقاة مثال المضاايقة ،وأن التأكيادات الاواردة فاي الشاكوى
مضامونة بموجااب هاذه القواعااد والقاانون المعمااول ب ا كماا هااي موجاودة اآلن أو ستسااتمر فااي
المستقبل ب حسب حسن النية والدليل المعقول".
( )xvإلحاق أية مستندات أو أدلة أخرى –بما في ذلك نسخة عن السياسة المطبقة علمى اسمم (أسمماا)
النطماق فمي النمزاع وأ تسممجيل لعالممة تجاريمة أو عالمممة خدممة  -تسمتند إليهمما الشمكوى إضمافة إلممى
جدول يبوب تلك األدلة.
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ج) .قمد تتعلمق الشمكوى بمأكثر ممن اسمم نطماق واحمد ،شمريطة أن تكمون أسمماا النطاقمات مسمجلة لمدى مسممجل
واحد.
 .4إخطار الشكوى
أ) .يقوم المزود باالطالع على ال شكوى للوقوؾ على توافقها اإلدار مع السياسة وهذه القواعمد ،وفمي حالمة
توافقها ،يقوم بتوجي الشكوى –بما في ذلمك المالحمق  -إلكترون ًيما إلمى الممدعى عليم وعليم إرسمال نسمخة
كتابية من الشكوى (جن ًبا إلى جنب مع صفحة الؽالؾ التوضميحية المبينمة فمي القواعمد التكميليمة للممزود)
إلى المدعى علي علمى النحمو المبمين فمي الفقمرة (2أ) خمالل ثالثمة أيمام عقمب اسمتالم الرسموم التمي يجمب
دفعها من قبل صاحب الشكوى بما يتفق مع الفقرة  19من هذه القواعد.

ب) .إذا وجمد الممزود عمدم توافمق الشمكوى ممن الناحيممة اإلداريمة ،فعليم علمى الفمور إخطمار صماحب الشممكوى
والمدعى علي بطبيعة التباينات المحددة .يتم منح صاحب الشكوى خمسمة أيمام إلصمالح أيمة تباينمات ،يمتم
بعدها اعتبار اإلجرااات اإلدارية مسحوبة دون اإلضرار بإمكانية تقمديم شمكوى مختلفمة ممن قبمل صماحب
الشكوى.

ج) .يكون تاريخ بمدا إجمرااات المتابعمة اإلداريمة همو نفسم تماريخ إتممام الممزود لمسمؤوليات المبينمة فمي البنمد
(2أ) فيما يتعلق بإرسال الشكوى إلى المدعى علي .

د) .يقوم المزود على الفور بإخطار صاحب الشكوى والمدعى علي المسجل المعتممد المعنمي وإدارة نطاقاا

ألننرنن بتاريخ بدا إجرااات المتابعة اإلدارية.
 .5الرد
أ) .فمي ؼضمون  22يو ًممما ممن تمماريخ بمدا إجممرااات المتابعمة اإلداريممة ،يقموم المممدعى عليم بتقممديم المرد إلممى
المزود.

ب) .يجب إرسال الرد إضافة إلى أية مالحق في شكل إلكتروني ،كما يجب:
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ً
تحديمدا علمى البيانمات واالدعمااات المواردة فممي الشمكوى وتضممين كافمة أو بعم األسمس إلممى
( )iالمرد
المدعى علي (صاحب التسجيل) حتى يحتفظ بالتسجيل ويسمتخدم اسمم النطماق المتنمازع عليم (يجمب
أن يتفق هذا الجزا من الرد مع أية حدود كلمة أو صفحة مبينة في القواعد التكميلية للمزود).
( )iiتقممديم االسمممم والعنممماوين البريديممة واإللكترونيمممة وأرقمممام الهممماتؾ والفمماكس الخاصمممة بالممممدعى عليممم
(صاحب التسجيل) وأ ممثل مفو ينوب عن في إجرااات المتابعة اإلدارية.
( )iiiتحديد طريقة مفضلة لالتصاالت الموجهة إلى المدعى علي في إجرااات المتابعة اإلداريمة (بمما فمي
ذلك الشخ الذ يجب االتصال ب والوسيط ومعلومات العنوان) لكمل ممن (أ) الممواد اإللكترونيمة
فقط و(ب) المواد التي تتضمن نسخة ورقية ( إن أمكن ذلك).
( )ivفمممي حالمممة اختيمممار صممماحب الشمممكوى للجنمممة تحكممميم مكونمممة ممممن عضمممو واحمممد فقمممط ( انظمممر الفقمممرة
"3ب"" ،)"ivيجب ذكر ما إذا كان المدعى علي قد اختار بدالً من ذلك أن يتم البت فمي النمزاع ممن
خالل لجنة تحكيم مكونة من ثالثة أعضاا.
( )vفي حالة اختيار صاحب الشكوى أو المدعى علي لجنة تحكيم مكونمة ممن ثالثمة أعضماا ،يجمب تقمديم
أسممماا وجهممات االتصممال الخاصممة بالمرشممحين الثالثممة ليكونمموا بمثابممة أحممد أعضمماا لجنممة التحكمميم
( ويجوز اختيار هؤالا المرشحين من خالل قائمة أعضاا لجنة التحكيم الخاصة بالمزود).
( )viتحديد أية إجرااات قانونية أخرى قمد بمدأت أو انتهمت ممع أو فيمما يتعلمق بمأ اسمم ( أسمماا) النطماق
موضوع الشكوى.
( )viiاإلشارة إلى أن قد تم إرسمال نسمخة ممن المرد إضمافة إلمى المالحمق إلمى صماحب الشمكوى وفمق
الفقرة (2ب).
( )viiiاإلنهمماا بالعبممارات التاليممة متبوعممة بتوقيممع ( فممي أيممة صمميؽة إلكترونيممة) المممدعى عليم أو ممثلمم
المخول.
"يشهد المدعى علي أن المعلومات الواردة في هذا المرد تاممة ودقيقمة علمى حمد علمم وأن المرد
ؼيممر مقممدم ألؼممرا ؼيممر الئقممة مثممل المضممايقة ،وأن التأكيممدات الممواردة فممي الممرد مضمممونة
بموجمب هممذه القواعمد والقممانون المعممول بم كممما همي موجممودة اآلن أو ستسمتمر فممي المسممتقبل
بحسب حسن النية والدلي ل المعقول".
( )ixإلحمماق أيممة مسمممتندات أو أدلممة أخممرى يسمممتند إليهمما المممدعى عليممم  ،إضممافة إلممى جمممدول يبمموب تلمممك
المستندات.

ج) .في حالة اختيار صاحب الشكوى أن يمتم البمت فمي النمزاع ممن قبمل لجنمة تحكميم تتمألؾ ممن عضمو واحمد،
واختيار المدعى علي لجنة تحكيم تتألؾ من ثالثة أعضاا ،يتعين على الم دعى عليم دفمع نصمؾ الرسموم
الخاصة بلجنة التحكيم التي تتألؾ من ثالثة أعضاا حسبما همو مبمين فمي القواعمد التكميليمة للممزود .يمتم
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الدفع عند تقديم الرد إلى المزود .في حالة عدم دفع المبلػ المطلوب ،يتم البت في النزاع من خالل لجنة
تتكون من عضو واحد.

بنا ًا على طلب المدعى علي  ،يجوز للمزود –في حاالت استثنائية  -تمديمد فتمرة تقمديم المرد .كمما
د)
يمكن ً
أيضا تمديد الفترة من خالل اتفاق كتابي بين األطراؾ ،شريطة موافقة المزود على هذا االتفاق.
في حالة عدم تقديم المدعى علي الرد –دون وجود ظروؾ اسمتثنائية  -تقموم لجنمة التحكميم بالبمت
ه م)
في النزاع بنا ًا على الشكوى.
 .6تعيين لجنة التحكيم وموعد اتخاذ القرار
أ) .يحتفظ كل مورد –كما يقوم بنشر  -قائمة متوفرة عل ًنا بأعضاا لجنة التحكيم ومؤهالتهم.
ب) .في حالة عدم اختيار صاحب الشكوى والمدعى علي للجنة تحكيم ثالثية األعضاا " اطلمع علمي الفقرتمان
(3ب) ( )ivو(5ب)( ،")ivيقوم المزود –في ؼضون خمسة أيام من عقب استالم الرد من جانبم أو بعمد
مرور الفترة التي يجمب تقمديم المرد خاللهما  -بتعيمين عضمو تحكميم واحمد ممن قائممة أعضماا لجنمة التحكميم
الخاصة ب  .يقوم صاحب الشكوى بسداد كامل أتعاب لجنة التحكيم أحادية العضو.
ج) .في حال اختيار صاحب الشكوى أو المدعى علي أن يمتم البمت فمي النمزاع ممن خمالل لجنمة تحكميم تتمألؾ
من ثالثة أعضاا ،يقوم المزود بتعيين ثالثمة أعضماا تحكميم بمما يتفمق ممع اإلجمرااات المحمددة فمي الفقمرة
(6ه) .يتم دفع أتعاب لجنة التحكيم ثالثية األعضاا بالكامل من قبل صاحب الشكوى ،باستثناا عنمدما يمتم
اختيار لجنة ثالثة األعضاا من قبل المدعى علي حي يتم في هذه الحالة تقاسم األتعاب بين الطرفين.
د) .ما لم يكن قد اختار بالفعل لجنة تحكيم ثالثية األعضاا ،يقموم صماحب الشمكوى –فمي ؼضمون  5أيمام ممن
إرسمال المرد المذ يحمدد فيم الممدعى عليم اختيماره لجنمة تحكميم ثالثيمة األعضماا  -بتقمديم أسمماا وبيانمات
االتصال الخاصة بالمرشحين ليكونوا بمثابة أحد أعضاا لجنمة التحكميم .قمد يمتم اختيمار همؤالا المرشمحين
من خالل قائمة أعضاا لجنة التحكيم الخاصة بالمزود.
ه) .في حالة عدم اختيار صاحب الشكوى والممدعى عليم لجنمة تحكميم ثالثيمة األعضماا ،يقموم الممزود بتعيمين
عضو تحكيم واحد من قائمة المرشمحين المقدممة ممن قبمل كمل ممن الممدعى عليم وصماحب الشمكوى .فمي
حالة عجز المزود –في ؼضون  5أيام  -عن تعيمين عضمو تحكميم وفمق شمروط ا المعممول بهما ممن قائممة
المرشحين المقدمة من قبل طرؾ ما ،يقوم المزود بالتعيين من خالل قائمة أعضاا التحكيم الخاصة بم .
يتم تعيين التحكيم الثال من قبل المزود ممن خمالل قائممة بخمسمة مرشمحين يمتم تقمديمها ممن قبمل الممزود
إلى الطرفين ،ويتم اختيار المزود للعضو الثال من بين المرشحين الخمسة علمى نحمو يرضمي الطمرفين
بشكل معقول حي إنهما قد يقوما بتحديد مواصفات للمزود في ؼضون  5أيمام ممن تقمديم الممزود لقائممة
المرشحين الخمسة إليهما.
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و) .بمجمرد تعيممين اللجنمة بالكامممل ،يقمموم الممزود بإخطممار الطمرفين بأعضمماا التحكمميم المعينمين وتمماريخ –فممي
ؼياب الظروؾ االستثنائية  -إرسال قرار اللجنة بشأن الشكوى إلى المزود.
 .7النزاهة واالستقاللية
يجب أن يكون عضو التحكيم نزي ًها ومستقالً ،كما يجب أن يخبمر الممزود –قبمل التعيمين  -بأيمة أسمباب قمد ينمتج
عنها شكوك مبررة حيمال نزاهمة أو اسمتقاللية عضمو التحكميم .فمي حالمة حمدو أيمة مسمتجدات –فمي أ وقمت
خممالل إجممرااات المتابعممة اإلداريممة  -أسممباب قممد ينممتج عنهمما شممكوك مبممررة حيممال نزاهممة أو اسممتقاللية عضممو
التحكيم ،فيجب على هذا العضو إخبار المزود بتلك المستجدات على الفور .في هذه الحالة ،يكمون للممزود –
وفق تقديره المنفرد  -تعيين عضو تحكيم بديل.
 .8التواصل بين الطرفين ولجنة التحكيم
ال يجب أن تكون هناك أية اتصاالت أحادية الجانب ممن قبمل أ ممن الطمرفين أو ممن ينموب عنهمما ممع لجنمة
التحكميم .حيم يجمب أ ن تمتم كافمة االتصماالت القادممة ممن طمرؾ مما إلمى لجنمة التحكميم أو الممزود ممن خمالل
مسؤول حالة يتم تعيين من قبل المزود على النحو المبين في القواعد التكميلية للمزود.
 .9إرسال الملف إلى لجنة التحكيم
يقوم المزود بإرسال الملؾ إلى لجنة التحكيم بمجرد تعيين عضو لجنة التحكيم في حالة لجنمة التحكميم أحاديمة
العضو ،أو بمجرد تعيين عضو التحكيم األخير في حالة لجنة التحكيم ثالثية األعضاا.
 .11الصالحيات العامة للجنة التحكيم
أ) .تقوم لجنة التحكيم بإجراا إجرااات المتابعة اإلدارية على النحو الذ تراه مناسم ًبا بمما يتفمق ممع السياسمة
وهذه القواعد.
ب) .في كا فة الحاالت ،يجب أن تتأكمد لجنمة التحكميم ممن معاملمة الطمرفين بحياديمة وأن كمل طمرؾ قمد حصمل
على فرصة عادلة لعر حالت .
ج) .يجب أن تضمن لجنة التحكيم إجراا إجرااات المتابعة اإلدارية بالسرعة المناسبة .يجوز لها –بنما ًا علمى
طلب أحد الطرفين أو بمبادرة ذاتية منها  -تمديد الممدة المحمددة ممن قبمل همذه القواعمد أو لجنمة التحكميم،
وذلك في حاالت استثنائية.
د) .سوؾ تقرر لجنة التحكيم مدى قبول الدليل وصلت بالشكوى وماديت وثقل .
ه) .سوؾ تقرر لجنة التحكيم –بموجب طلب من أحد الطمرفين  -دممج عمدة نزاعمات متعلقمة باسمم النطماق ممع
بعضها البع بما يتفق مع السياسة وهذه القواعد.
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 .11لغة اإلجراءات
(أ) مما لممم يمتم االتفمماق علمى ؼيممر ذلمك بممين الطمرفين ،أو تحديممد خمالؾ ذلممك فمي اتفاقيممة التسمجيل ،تكممون
اإلنجليزية هي لؽة إجرااات المتابعة اإلداريمة ،ويكمون ممن حمق لجنمة التحكميم تحديمد لؽمة ؼيرهما ،وذلمك
بالنظر إلى ظروؾ إجرااات المتابعة اإلدارية.
(ب) قمد تطلممب لجنمة التحكمميم أن تكممون المسمتندات المقدمممة إليهما بلؽممات أخممرى خمالؾ لؽممة اإلجممرااات
اإلدارية على أن تُرفق بها ترجمة كلية أو جزئية إلى لؽة اإلجرااات .
 .12بيانات إضافية
عالوة على الشكوى والرد ،قد تطلب لجنة التحكيم –وفقا لتقديرها المنفرد  -بيانمات أو مسمتندات إضما فية ممن
أ من الطرفين.
 .13جلسات استماع شخصية
لن تكون هناك جلسات استماع شخصية ( بما في ذلك المكالمة الهاتفيمة الجماعيمة أو مكالممة الفيمديو الجماعيمة
أو مكالمة ويب الجماعية) ،وذلك ما لم تقرر لجنة التحكيم –وفق تقديرها المنفرد وكمأمر اسمتثنائي  -ضمرورة
جلسة االستماع من أج ل البت في الشكوى.
 .14التقصير
أ) .في حالة عدم التزام طرؾ ما –دون وجود ظروؾ اسمتثنائية  -بمأ ممن الفتمرات المحمددة ممن خمالل همذه
القواعد أو لجنة التحكيم ،تعمل اللجنة على الوصول إلى قرار بشأن الشكوى.
ب) .في حالة عدم التزام طرؾ ما –دون وجود ظمروؾ اسمتثنائية  -بمأ ممن أحكمام أو متطلبمات همذه القواعمد
أو أ طلب من قبل لجنة التحكيم ،تقوم لجنة التحكيم بسحب هذا االستدالل من حسبما تراه مناس ًبا.
 .15قرارات لجنة التحكيم
أ) .تقوم لجنة التحكيم بالبت في الشكوى على أساس البيانات والمستندات المقدمة إليها وفقا
القواعد وأية أحكام ومبادئ قانونية تراها مناسبة.

ل لسياسة وهذه

ب) .تقمموم اللجنممة بإرسممال قرارهمما حممول الشممكوى إلممى المممزود فممي ؼضممون  14يو ًممما –دون وجممود ظممروؾ
استثنائية  -من تاريخ تعيينها وفقا للفقرة ( . ) 6
ج) .في حالة اللجنة ثالثية األعضاا يتم اتخاذ قرار لجنة التحكيم على أساس األؼلبية.
د) .يجب أن يكون قرار لجنة التح كيم كتاب ًيا يوضمح األسمباب التمي اسمتند إليهما القمرار وتماريخ اتخماذه فضمالً
عن تحديد اسم ( أسماا) عضو ( أعضاا) اللجنة.
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ه) .يجب أن تتفق قرارات اللجنة واآلراا المعارضة بشكل طبيعي ممع التوجيهمات الخاصمة بمالطول والمبينمة
فمي القواعمد التكميليمة للممزود .يجمب أن ترفمق أيمة ءراا معارضمة ممع قمرار األؼلبيمة .إذا توصملت لجنمة
التحكيم إلى أن النزاع خارج عن نطاق الفقرة  (5أ) من السياسة ،فيجب أن تشير إلى ذلمك .إذا اكتشمفت
اللجنة –بعد دراسة ما قُمدم إليهما  -أن الشمكوى مرفوعمة بسموا نيمة علمى سمبيل المثمال محاولمة االسمتيالا
العكسي على اسم النطاق أو تم رفعها في األساس من أجل مضايقة صاحب اسم النطاق ،فيجب أن تبمين
اللجنة ذلك في قرارها ،كما يعد ذلك سوا استخدام لالجرااات اإلدارية.

 .16إبالغ الطرفين بالقرار
أ) .يقموم الممزود –فمي ؼضمون ثالثمة أيمام ممن اسمتالم القمرار ممن لجنمة التحكميم  -بإرسمال المن الكاممل مممن
القمرار لكممال الطممرفين المسمجل المعتمممد المعنممي ( المعنيممين) و إدارة نطاقاا ألننرننا  .يقمموم علممى الفممور
المسمجل المعتمممد بمإبالغ كممل طمرؾ و المممزود وإدارة نطاقااا ألننرننا بتمماريخ تنفيمذ القممرار بمما يتفممق مممع
السياسة.
ب) .ما لم تن

لجنة التحكيم على خالؾ ذلك ( انظر الفقمرة  ) (5ممن السياسمة) ،يقموم الممزود بنشمر القمرار

بالكامل وتاريخ تنفيذه على موقع إلكترونمي يمكمن الوصمول إليم بشمكل عمام .فمي أ حمال ممن األحموال،
يجب نشر جمزا القمرار المذ يقمرر أن الشمكوى قمد تمم رفعهما بسموا نيمة ( انظمر الفقمرة (15همم) ممن همذه
القواعد )
 .17التسوية أو أسباب اإلنهاء األخرى
أ) .في حالة اتفاق الطمرفين علمى التسموية –قبمل وصمول قمرار لجنمة التحكميم ،تقموم اللجنمة بإنهماا إجمرااات
المتابعة اإلدارية.
ب) .إذا أصبح من ؼير الضرور أو الممكن –قبل توصل لجنة التحكيم إلى قرار  -متابعة إجرااات المتابعة
اإلدارية أل سبب من األسباب ،فسوؾ تقوم لجنمة التحكميم بإنهماا إجمرااات المتابعمة اإلداريمة ،وذلمك مما
لم يقدم أحد الطرفين أسبا ًبا مبررة لالعترا خالل الفترة الزمنية التي تحددها لجنة التحكيم.
 .18تأثير إجراءات المحكمة
أ) .فمي حالمة إقاممة دعموى قضمائية قبمل أو أثنماا إجمرااات المتابعمة اإلداريمة فيمما يتعلمق بنمزاع اسمم النطمماق
موضمموع الشممكوى ،يكممون للجنممة التحكمميم -وفممق لتقممديرها المنفممرد  -أن تقممرر تعليممق إجممرااات المتابعممة
اإلدارية أو إنهائها أو االستمرار حتى يتم التوصل إلى قرار.
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ب) .في حالة قيام طمرؾ مما برفمع دعموى قضمائية خمالل فتمرة تعليمق إجمرااات المتابعمة اإلداريمة فيمما يتعلمق
باسم النطاق موضوع الشكوى ،فيجب علي إخطار لجنة التحكميم و الممزود بمذ لك علمى الفمور .انظمر البنمد
 8أعاله.
 .19األتعاب
أ) .يقوم صاحب الشكوى بدفع األتعاب المبدئية الثابتة للمزود بما يتفق مع القواعد التكميلية للمزود ،حسمب
المبلػ المطلوب وفي الوقت المحدد .في حالة اختيار المدعى علي وفق الفقمرة (5ب)( )ivبمأن يمتم البمت
في النزاع من خالل لجنة تحكيم ثالثية األعضاا بدالً من لجنة تحكيم مكونة من عضو واحد يمتم اختيماره
من قبل صاحب الشكوى ،فيجب علي دفع نصؾ األتعاب الثابتة الخاصة بلجنة التحكيم ثالثية األعضاا.
انظر البند (5ج) أعاله .يتحمل صاحب الشكوى في كافة الحاالت األخرى كافة أتعاب المزود ،باستثناا
مما ورد فمي البنمد (19د) .بمجمرد تعيمين لجنمة التحكميم ،علممي الممزود رد جمزا مناسمب –إن وجمد  -مممن
األتعاب اإلضافية لصاحب الشكوى حسبما هو محدد في القواعد التكميلية للمزود.
ب) .ال يتخذ المزود أ إجراا بشمأن الشمكوى حتمى يتسملم األتعماب المبدئيمة ممن صماحب الشمكوى وذلمك بمما
يتفق مع الفقرة (19أ).
ج) .إذا لم يتسلم المزود األتعاب في ؼضون  12أيام من استالم الشكوى ،تعتبر الشكوى مسحوبة ،كما يمتم
إنهاا إجرااات المتابعة اإلدارية.
د) .يطلمب المممزود –فممي حمماالت اسمتثنائية مثممل انعقمماد جلسممة اسممتماع شخصمية  -مممن الطممرفين سممداد أتعمماب
إضافية يتم تحديدها باالتفاق بين الطرفين ولجنة التحكيم.
 .21إخالء المسؤولية
ال يتحمل المزود أو عضو لجنة التحكميم أيمة مسمؤولية قانونيمة تجماه طمرؾ مما فيمما يتعلمق بمأ فعمل أو سمهو فيمما
يتعلق بإجرااات المتابعة اإلدارية بموجب هذه القواعد .
 .21التعديالت
تسمر همذه القواعمد وقمت تقمديم الشمكوى إلمى الممزود علمى إجمرااات المتابعمة اإلداريمة التمي بمدأت بنما ًا عليهما.
ويجوز تعديل هذه القواعد من قبل إدارة نطاقا ألننرنن  .كما أن قد ال يتم تعديل هذه القواعد تحمت أيمة ظمروؾ
دون موافقة كتابية صريحة من إدارة نطاقا ألننرنن .
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