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  أطراف النزاع  .1

  لن تكون طرفا.  gTLD .ICANN أطراف النزاع ھي المنظمات أو األفراد الذين تعرضوا لألذى ومشغل سجل 

  القواعد المعمول بھا  .2

 RRDRP   "مقدم الخدمات"مقدم ى أكثر من وعلى مد يھدف ھذا اإلجراء إلى تغطية دعاوى تسوية النزاع عموما. 2.1
، ويجوز لكل مقدم خدمة توفير قواعد ودعاوى إضافية يجب إتباعھا عند تقديم RRDRP  لتنفيذ  هيتم اختيارواحد 

  الشكوى. وفيما يلي الدعوى العامة التي ينبغي اتباعھا من قبل جميع مقدمي الخدمات.

 ن ملزمكويوأن  RRDRP   التسجيل بالموافقة على المشاركة في جديد، يطالب مشغل  gTLD في أي اتفاق سجل  2.2
  . الناتجة القراراتب

  اللغة  .3

  .باللغة اإلنجليزية اإلجراءات تحت ھذا اإلجراءسوف تكون اللغة لجميع الطلبات المقدمة و 3.1

والتي  RRDRP   خبراء  لجنة بشرط أن تكون خاضعة لسلطةم أدلة داعمة بلغتھم األصلية، يويجوز للطرفين تقد 3.2
  نجليزية لجميع النصوص ذات الصلة.باللغة اإلترجمة ھذه األدلة ل ن ترفقتقرر غير ذلك، وھو أممكن أن 

  االتصاالت والحدود الزمنية  .4

  يجب أن تجرى جميع االتصاالت مع المقدم إلكترونيا. 4.1

ال أخرى في يوم إرسالھا ألغراض تحديد تاريخ بدء الحد الزمني، سيتم افتراض وصول إشعار أو أي وسيلة اتص 4.2
  .إلى الجھة المختصة التي عينھا األطراف

ألغراض تحديد االلتزام بالحد الزمني، سيتم افتراض إرسال أو تقديم إشعار أو أي وسيلة اتصال أخرى في يوم  4.3
  إرسالھا.

ستالم إشعار أو أي ألغراض حساب المدة الزمنية حسب ھذا اإلجراء، تبدأ ھذه المدة في السريان في اليوم التالي ال 4.4
   وسيلة اتصال أخرى.

  وسوف يتم اعتبار أية إشارة إلى حدود اليوم على أنھا أيام تقويم ما لم يتم تحديد خالف ذلك.  4.5

  األھلية  .5

مقدم  مع تأكيدلشكوى  )"صاحب الشكوى"(مشتكي ثالث طرف  عند تقديم اإلدارية اإللزامية اإلجراءات تستأنف  5.1
القائم على المجتمع وعدم  gTLD نتيجة لمشغل سجل  متضرر فرد منظمة أوھو الشكوى  صاحب على أن خدماتال

  االمتثال للقيود المنصوص عليھا في اتفاق السجل.

                                                 
المحظورة للمجتمع قد يتم معالجتھا من خالل  TLDs  الشكاوى األولية من جانب أولئك الذين يزعمون التعرض لألذى من جراء عدم االمتثال للـ 1

الغير . وأن رسم المعالجة االسمية يمكن أن يؤدي إلى التقليل من الشكاوى InterNIC.netفي  Whoisنموذج مشابه لنظام تقرير مشكلة بيانات 
وسوف يتلقى مشغل التسجيل نسخة من الشكوى، وستكون ھناك حاجة التخاذ خطوات معقولة للتحقيق (والعالج إذا اقتضى األمر) وعدم االمتثال  .جدية

) ھذه، في حالة استمرار عدم RRDRPوفقاً لدعوى تسوية منازعات قيود التسجيل ( وسوف يكوم لمقدم الشكوى الخيار في تصعيد الشكوي للتقرير.
  ويجري اآلن التحقيق والتفكير في تنفيذ عملية الشكاوى تلك عبر اإلنترنت. االمتثال المزعوم.
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المجتمع " يجب علىلتقديم اعتراض للمجتمع.  مؤھلينفة مرتبطين بالمجتمعات المعرّ الفراد األوالقائمة مؤسسات ال  5.2
وحتى يصبح  .االعتراضالذي ھو موضوع  الطلبفي  gTLD صلة بسلسلة أن يكون مجتمع ذات  "عّرفالم

 /الهأن أو فرد، و قائمةمؤسسة  /ا من: أنهثبت كاليبادعاء مرتبط بالمجتمع، يجب أن  مؤھالً للتقدم صاحب الشكوى
  .gTLD  عدد نسمات مقيد والذي يدعمهيتكون من  ذيف العالقة مستمرة مع مجتمع معرّ 

  الشكوى. موقف مقدم تصريح عنتحديد الخبير يتضمن وسوف  األھلية اللجنةسوف تحدد  5.3

  المعايير  .6

  أن:عليه إثبات عتراض، يجب االحتى ينجح  6.1

  ؛ عّرفالمجتمع الذي يستشھد به المعترض ھو مجتمع م 6.1.1

  ؛ gTLD سلسلة عالمة أو ترابط قوي بين المجتمع المذكور و يوجد 6.1.2

  ؛ تفاقيتهفي اوالواردة المجتمع أساس مة على لقيود القائللشروط قام بانتھاك ا TLDمشغل  6.1.3

  ھناك احتمال قوي لوقوع ضرر على مقدم الشكوى والمجتمع المحدد من قبل المعارض. 6.1.3

  الشكوى  .7

  التقدم بالشكوى:  7.1

 سيقوم المقدمورأى المقدم امتثال الشكوى، ف يتم تقديم الشكاوى بشكل إلكتروني. وبمجرد اكتمال المراجعة اإلدارية
 يةوفقا لمعلومات االتصال المدرجة في اتفاقو لمشغل السجل مع نسخة ورقية وإشعار بالفاكس ھا إلكترونياتقديمب

  السجل.

  المحتويات: 7.2

االسم ومعلومات االتصال، التي تتضمن العنوان ورقم الھاتف وعنوان البريد اإللكتروني لمقدم الشكوى،  7.2.1
  الحالي للتسجيل. وإلى أفضل معرفة, صاحب الشكوى واسم وعنوان المالك 

ومعلومات االتصال، التي تتضمن العنوان ورقم الھاتف وعنوان البريد اإللكتروني ألي شخص  سماال 7.2.2
  مخول بالتصرف نيابة عن مقدم الشكوى.

  ما يلي: والذي يجب أن يتضمن طبيعة النزاع يوضح بيان  7.2.3

   ومشغل التسجيل؛  والتي لم يمتثل لھاالسجل  يةفي اتفاق المعينةالقيود  7.2.3.1

االمتثال بالقيود التي تم تحديدھا وقد تسببت  في شرح مفصل لكيفية فشل مشغل التسجيل 7.2.3.2
  في إلحاق ضرر بالشاكي.

  بيان يوضح بأن اإلجراءات ال يتم تنفيذھا ألغراض غير مناسبة. 7.2.4

صفحة, باستثناء الملحقات، ما لم يقرر مقدم الخدمات عدم  20وكلمة  5,000تكون الشكاوى مقصورة على  7.3
  ورة المواد اإلضافية.ضر

  أي وثائق داعمة يجب أن يتم إرفاقھا مع الشكوى.  7.4

 خدمة.الوفقا للقواعد المطبقة لمقدم  التقديم شكوى، سوف يدفع صاحب الشكوى رسومالفيه تقدم الذي في نفس الوقت  7.5
ض الشكوى دون ، سوف يتم رفھا من قبل المقدمأيام من تاريخ استالم 10في حالة عدم دفع رسوم التسجيل خالل 

  .بحق الشاكي بتقديم شكوى أخرى مساسال
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  اإلدارية للشكوى المراجعة  .8

) أيام عمل من تاريخ تقديمھا من قبل أعضاء اللجنة 5سوف يتم استعراض جميع الشكاوى في غضون خمسة ( 8.1
  لقواعد اإلجرائية. لصاحب الشكوى  امتثاللتحديد مدى المناسب خدمات المقدم المحددين من قبل 

أن الشاكي يلتزم بالقواعد اإلجرائية، فسيتم اعتماد تقديم المعارضة، وستتم مواصلة اإلجراءات.  إذا وجد مقدم خدمة 8.2
فسوف يتم إشعار مقدم الشكوى إلكترونياً عن عدم إذا وجد المزود أن الشكوى ال تتوافق مع القواعد اإلجرائية, 

في حالة عدم تسلم مزود الخدمة للشكوى المعدلة خالل  عدلة.) أيام إلرسال الشكوى الم5التوافق وإمھاله خمسة (
مقدم الشكوى بتقديم  المساس بحقاإلجراءات دون ) أيام عمل المقررة, سوف يتم رفض الدعوى وإغالق 5الخمسة (

  شكوى جديدة تتوافق مع اللوائح اإلجرائية. رسوم اإليداع ال ترد إذا تبين عدم امتثال مقدم الشكوى.

ً إثن بمجرد 8.3 بالتعامل مع المعارضة كما يرسل إشعارا ورقيا إلى مشغل السجل  اب التوافق، فسيقوم المزود إلكترونيا
  الخاضع للمعارضة بما يتفق مع معلومات االتصال المدرجة باتفاقية السجل.

  الرد على الشكوى  .9

  خدمة المعارضة. ) يوما من30خالل فترة ثالثين ( أن يقدم مشغل السجل رداً إلى كل مقدم شكوى يجب 9.1

يجب أن يتوافق الرد مع قواعد تقديم الشكاوى ويجب أن يحتوي على األسماء ومعلومات االتصال لمشغل مزود  9.2
  .انات التي يتم تقديمھا في الشكوىاالمتداد، باإلضافة إلى الرد نقطة بنقطة على البي

أن ترافق  يجبي واإللكتروني المالئم. وأن يتم تقديم ذلك من قبل المزود وإلى مقدم الشكوى بالشكل الورق يجب 9.3
  رسوم تقديم الشكوى التقديم وإال يتم تعليق الشكوى.

  سوف تكون خدمة الرد سارية وسوف يبدأ وقت الرد عند تقديم الرد. 9.4

  بشكل مؤكد في رده على الخلفية المعينة للمطالبة. إذا كان مشغل السجل يعتقد أن الشكوى فاقدة لألھلية، فسيستأنف 9.5

سوف يدفع مشغل السجل رسوم إيداع حسب المبلغ المحدد وفقا للقواعد الشكوى، فيه تقدم الذي فس الوقت في ن 9.6
يام من استالم الرد من جانب مقدم الخدمة، أ )10عشرة (في حالة عدم إيداع الرسوم خالل  خدمة.الالمطبقة لمقدم 

  للتقرير. وف يستمرفإن الرد يعتبر غير صحيح وال يعتبر في اإلجراءات،,ولكن األمر س

  الرد .01

) أيام من تبليغ الرد بإرسال رد يتعامل مع البيانات المقدمة في الرد تبين سبب 10يسمح للمشتكي خالل فترة عشرة ( 10.1
ال يجوز تقديم الرد لوقائع أو أدلة جديدة في السجل، ولكن يجب أن تستعمل فقط  "كون الشكوى "فاقدة لألھلية.

التي أدلي بھا في مواجھتھا. أية وقائع أو أدلة جديدة أدخلت في رد يجب تجاھلھا من قبل فريق لمعالجة البيانات 
 الخبراء.

 بمجرد تقديم المعارضة واالستجابة والرد عليھا (عند الضرورة) فسيتم تعيين لجنة وتزويدھا بكافة التقديمات. 10.2

  التخلف  .11

  ى، فسيعتبر ذلك تقصيرا.إن تعذر على مشغل السجل االستجابة للشكو  11.1

سيتم تأسيس مجموعة من الحقوق المحدودة لتحديد اكتشاف اإلھمال من المزود ولكن في حالة السماح بفقدان عرض   11.2
  سببا جيدا لتحديد اكتشاف اإلھمال.

  يجب أن يقدم المزود إشعاراً بالتخلف عبر البريد اإللكتروني إلى المشتكي ومشغل السجل.  11.3

  حتى تحديد األھلية. خبيرالتحديد الب تقديم جميع حاالت التخلف إلى يج   11.4
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  لجنة الخبراء  .12

 21ل في حالة عدم تقديم أي رد، خال وأ، الرد) يوماً من استالم 21يقوم المزود باختيار خبير واحد وتعيينه خالل (  12.1
  .ديوماً, بعد موعد تقديم الر

   من شخص واحد ما لم يتطلب أي طرف بتشكيل ھيئة من ثالثة خبراء.سيتولى المقدم تعيين ھيئة خبراء   12.2

في حالة طلب أحد األطراف لھيئة خبراء مكونة من ثالثة أفراد، فإن كل طرف (أو كل جانب من الخالف في حالة   12.3
تبعا وسوف يجرى ھذا االختيار  تسوية الخالف) سوف يختار خبير ويختار االثنان عضو ھيئة الخبراء الثالث.

  كل موفر إلى أقصى حد ممكن. ىلد RRDRP  يتم تدوير مناصب أعضاء  إلجراءات وقواعد مقدم الطلب.

وسوف يتبع كل  طراف تلك المشكلة المتعلقة بما بعد التفويض.عن األيجب أن يكونو مستقلين  أعضاء لجنة الخبراء   12.4
ستقاللية، بما في ذلك إجراءات إيقاف عضو موفر خدمة اإلجراءات التي يختارھا للحصول على مثل ھذه اال

   استشاري واستبداله بسبب االفتقار لالستقاللية.

  التكاليف  .13

سيقوم المزود بحساب تكلفة اإلجراءات التي يتم إدارتھا بموجب ھذا اإلجراء بما يتوافق مع قواعد الموفر المعمول   13.1
  د واللجنة ويقصد بھا أن تكون معقولة.بھا. وسوف تغطي ھذه التكلفة الرسوم اإلدارية للمزو

يجب أن يكون مطلوباً من المشتكي دفع رسوم تقديم الشكوى كما ھي مبينة أعاله في قسم "المشتكي"، ويجب أن   13.2
يكون من المتطلب إرسال المبلغ الكامل للرسوم اإلدارية المقدرة للموفر ورسوم اللجنة عند استھالل اإلجراءات. 

من ھذا المبلغ الكامل يجب أن تكون نقداً (أو ما يعادل النقد) لتغطية حصة المشتكي من اإلجراءات خمسين بالمائة 
األخرى يجب أن تكون إما نقداً (أو ما يعادل النقد)، أو على شكل سندات، لتغطية حصة مشغل السجل  %50 والـ

  إذا فاز مشغل السجل.

السائد، فإن مشغل التسجيل مطلوب لتعويض مقدم الشكوى مقابل كافة في حالة إعالن الھيئة أن المشتكي ھو الطرف   13.3
وخرقا التفاق  RRDRP  للعالمات التجارية انتھاكاً  رسوم الھيئة ومقدم الخدمات المتكبدة. ويعتبر عدم القيام بذلك

  السجل, ويخضع لسبل االنتصاف المتاحة بموجب االتفاق وذلك حتى االنتھاء.

  االستكشاف / الدليل  .14

االستكشاف بشكل lلكي يتم تحقيق ھدف حل النزاعات على وجه السرعة وبتكلفة معقولة، لن يتم السماح بإجراء   14.1
  عام. وفي حاالت استثنائية، قد تطلب الھيئة من أحد األطراف توفير دليل إضافي.

  حاجة الكبيرة لكل طرف. في حالة السماح به، يجب أن يكون االكتشاف مقصوراً على ال  14.2

قد تطلب لجنة الخبراء من الموفر تعيين ولكن فقط في الحاالت االستثنائية، ودون وجود طلب خاص من األطراف,   14.3
  بطلب الشھادة المباشرة أو الكتابية أو طلب التبادل المحدود للمستندات. ،خبراء تلتزم األطراف بالدفع لھم

  جلسات االستماع .15

   تلك بدون جلسة استماع. RRDRP  اً ما يتم حل النزاعات حسب إجراءات غالب  15.1

يمكن أن يقرر الخبير بناًء على رأيه الخاص، أو بناًء على طلب من أحد الطرفين، عقد جلسة استماع. ومع ذلك،   15.2
ا وبدون عقد جلسة المفترض أن يقوم الخبير بتقديم قراراته اعتماداً على المعلومات التحريرية التي تم تقديمھ

  استماع.

إذا تمت الموافقة على عقد جلسة استماع، يجب استخدام مؤتمرات الفيديو أو المؤتمرات عن بعد إذا أمكن ھذا. وإذا   15.3
  لم يكن ذلك ممكناً، فستختار لجنة الخبراء مكاناً لعقد جلسة استماع إذا لم يتمكن الطرفين من االتفاق على مكان. 

  جلسات االستماع ألكثر من يوم واحد، إال في الظروف االستثنائية القصوى.لن تستمر   15.4
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إن قرر الخبير قبول طلب طرف واحد بعقد جلسة استماع، على الرغم من معارضة الطرف اآلخر، يتم حث لجنة   15.5
  الخبراء إضافة تكلفة جلسة االستماع على الطرف الطالب وفقاً لما تراه لجنة الخبراء مناسباً.

  يتم تنفيذ كل إجراءات حل النزاع باللغة اإلنجليزية.  15.6

  عبء اإلثبات  .16

   قائًما على تفوق وكثرة األدلة. ءات الدعوى الخاصة به؛ ويكون العبإثب ءيتحمل مقدم الشكوى عب

  الحلول  .17

أطراف اإلجراءات،يمكن أن حيث إن مسجلي أسماء النطاقات التي يتم تسجيلھا بشكل ينتھك قيود االتفاقية ليسوا من   17.1
(باستثناء المسجلين المرشحين للعمل كموظفين ومديرين  يكون الحل إزالة التسجيالت التي تنتھك قيود االتفاقية.

  .)السيطرة العامة مع مشغل السجل وعمالء وعاملين أو كھيئات في إطار

  .13آخر بخالف الرسوم الممنوحة تبعا للقسم لن تشمل العالجات أضرار مادية أو عقوبات يجب دفعھا إلى أي طرف   17.2

يتاح للخبير تحت تصرفه مجموعة متنوعة من أدوات التعزيز للتوصية ضد السجل إن حدد الخبير السماح بعمليات   17.3
  التسجيل خارج نطاق الحدود المتفق عليھا بما يتضمن: 

تطلبات األخرى ضمن اتفاقية السجل، للسجل إجراءات العالج، التي يعمل بھا باإلضافة إلى اتفاقية الم  17.3.1
 لنع الحدود المجتمعية، فيما عدا إجراءات العالج لمستقبلية التي ال تتوافق ملضمان التصدي للتسجيالت ا

  :تتضمن

مطالبة مشغل التسجيل بمراقبة التسجيالت التي ال عالقة لھا بأسماء موضوع الدعوى   (أ)
  RRDRPأو ،  

تي تقوم بھا شركة التسجيل التي تتعارض مع تلك المطلوبة بموجب اتفاق مباشرة األعمال ال  (ب)
  التسجيل؛

حتى انقضاء فترة حدوث  gTLD  الحرمان المؤقت من قبول عمليات تسجيل ألسماء نطاق جديدة بـ  17.3.2
  االنتھاك المعرف التحديد يكون (يكونوا) حدث أو تحديد فترة من الوقت؛

  
  ،أو

  على إنھاء اتفاقية السجل. ستثنائية التي تعامل فيھا مشغل السجل بشكل خبيث للعملفي الظروف اال  17.3.3

، وكذلك في إصدار توصياتھا بطرق العالج المناسبة، سوف تراعي لجنة الخبراء الضرر الواقع على مقدم الشكوى  17.3
من مسجلي أسماء  أصحاب النوايا الحسنة ،الضرر الذي سوف تتسبب فيه طرق العالج لآلخرين، من أمثال

  .gTLD النطاقات في 

  تحديد الخبير  .18

يوماً من تاريخ تعيين  45يجب أن يبذل المزود والخبير الجھود المعقولة للتحقق من أن قرار الخبير يتم تقديمه خالل   18.1
  يوما بعد تعيين الخبير. 60الخبير وسبب جيد للغياب في حالة التأخير إلى فترة 

بتقديم قرار مكتوب. يحدد الخبير ھل الشكوى قائمة على أساس جيد أم ال، ويقوم بتوفير األسباب التي يقوم الخبير   18.2
متاحا بشكل عام ويمكن البحث فيه وعلى موقع الويب الخاص  يجب أن يكون قرار الخبير اعتمد عليھا قراره.

  بالمزود. 

سيتم دفع التكاليف والرسوم إلى المدى الذي لم يتم يمكن أن يشمل قرار الخبير توصيات أخرى لعالجات محددة.   18.3
  يوما من تحديد الخبير لذلك. )30( ثالثين دفعه فعال خالل فترة
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  يجب أن ينص قرار الخبراء على تحديد الطرف السائد.   18.4

على التسجيل  المقيد استنادا إلى المجتمع لاللتزامات للمحافظة gTLD بأن مشغل السجل إن لم يلبي قرار الخبير   18.5
وسائل  ICANNوسوف تراجع واستخدام النطاقات في الحدود المعمول بھا فيجب إتباع حاالت الغياب االستثنائية، 

مع  ICANNالعالج المذكورة في قرار الخبير وتوافق عليھا وتفرضھا أو قد يتم تعديل طرق العالج ھذه من جانب 
  مراعاة ظروف كل حدث.

  استئناف قرار الخبير  .19

في تحديد المسؤولية أو طريقة العالج الموصى بھا استناداً  يجوز ألي من الطرفين السعي في استئناف قرار الخبراء  19.1
  للدعوى مقابل رسوم معقولة لتغطية تكاليف االستئناف. RRDRP  إلى سجل موجود داخل 

يوماً بعد إصدار قرار الخبير ويجب  20يجب أن تقدم الدعوى وتحفظ مع الموفر وتعرض على كل األطراف خالل   19.2
سوف يكون األسلوب وحساب التواريخ النھائية للخدمة متوافقة  يوماً بعد تقديمھا. 20تقديم رد على الدعوى خالل 

  "االتصاالت والحدود الزمنية."الُمشار إليه أعاله,  4مع تلك المحددة في القسم 

فراد بواسطة الموفر، على أن ال يكون منھم أي العاملين كأعضاء في بجب اختيار لجنة للدعوى مكونة من ثالثة أ  19.3
  لجنة الخبراء.

  وسوف يتحمل مقدم الدعوى الرسوم للمرة األولى.  19.4

يسمح بشكل محدود بتقديم أدلة مقبولة جديدة تعتبر جوھرية للقرار عند دفع رسوم إضافية، بشرط أن يكون الدليل  19.5
  واضحا لتقديم الشكوى. 

لدعوى وفقاً لرؤيتھا الخاصة طلب أدلة أو بيانات أخرى من أي طرف بصرف النظر عن ما إذا كان يحق للجنة ا 19.6
  الدليل سابق لتاريخ تقديم الشكوى إذا قررت لجنة الشكوى أن ھذا الدليل ذو صلة.

  وسوف يحق لصاحب الحق في الدعوى استرداد نفقات الدعوى. 19.7

  فيما عدا تلك الُمشار إليھا أعاله. الدعاوى ويتم تطبيق قواعد وإجراءات موفري الخدمات على 19.8

  تحدي العالج .20

يوماً بعد إصدار قرار الخبير، إلتاحة الوقت  20لمدة  RRDRP  بتطبيق أي عالج إلنتھاك  ICANNلن تقوم  20.1
  لتقديم دعوى.

  إجراء العالج حتى ظھور نتيجة الدعوى. تنفيذ ICANNفي حالة تقديم دعوى, سوف تعلق  20.2

) أيام عمل (كما ھو 10ظر مدة (تسوف تن RRDRP ،ICANN  تنفيذ إجراء عالج النتھاك  ICANNإذا قررت  20.3
القرار ما لم يكن قد  ICANNوسوف تنفذ  مطبق في موقع مكتبھا الرئيسي) بعد إشعار مشغل السجل بقرارھا.

ل إما: (أ) بدأ دعوى ) أيام عمل للوثائق الرسمية أن مشغل التسجي10عشرة (التسلمه من مشغل التسجيل خالل تلك 
قضائية ضد صاحب الشكوى في المحكمة المختصة حيث الطعن في تقدير الخبراء لصاحب المسؤولية ضد مشغل 

في حالة تلقي  السجل، أو (ب) تحدي العالج المعني قبل الشروع في تسوية المنازعات وفقا التفاقية السجل.
ICANN ) فإنھا لن تسعى إلى تنفيذ قرارھا في إطار عمل، أيام ) 10لھذه الوثائق في غضون عشرة  RRDRP 

) دليل رفض دعوى مشغل 2) دليال على وجود قرار بين صاحب الشكوى ومشغل التسجيل، (1حتى استالمھا: (
) نسخة من قرار النزاع لمزود القرار المحدد وفقا للسجل باتفاق النزاع 3التسجيل ضد مقدم الشكوى أو سحبھا، أو (

  ء بسبب اتفاق الطرفين أو بناء على تقرير عن الوقائع.سوا ICANNضد 
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قرار الخبراء بحيث يكون مسئوال بموجب  للعالج المفروض لتقدير ICANNيجوز لمشغل السجل معارضة فرض  20.4
  RRDRP بقدر ما يشكل تحديا لھا على ما يبررھا، من خالل الشروع في تسوية المنازعات وفقا ألحكام اتفاق ،

ال يمكن لقرار  وفقاً التفاقية السجل. م الفصل في أي تحكيم بالتوافق مع حقوق وواجبات األطرافالتسجيل.سوف يت
المعني بتنفيد إجراء العالج أن يكون متحيزاً لمشغل السجل بأي طريقة كانت في قرار  ICANN الخبير أوقرار

مع شروط وحاالت إنھاء اتفاقية تسوية النزاع. أي عالج متضمن قرار التفاقية السجل يجب أن يكون متوافقاً 
  السجل.

من فرض إجراء عالج في أي وقت وبأي شكل تم إدراجه ضمن أسباب عدم  ICANNال شيء ھنا يشير إلى منع  20.5
  التوافق مع اتفاقية السجل.

  إتاحة المحاكم أو اإلجراءات اإلدارية األخرى  .21

، بما فراد من البحث عن حلول في محاكم القانونأن يكون إجراء حصري وال يمنع األ RRDRP  ليس الھدف من   21.1
  حسب ما ھو معمول به، مراجعة القرار كمسؤولية. ،في ذلك

أو وساطة في أي وقت خالل المشاركة في مفاوضات غير رسمية و/يتم تشجيع الطرفين، ولكن ال يطلب منھم،   21.2
التسوية، بمفردھا، ال تعتبر سبًبا لتعليق أي موعد عملية حل النزاعات، إال أن تنفيذ مثل تلك المفاوضات المتعلقة ب

  نھائي بموجب اإلجراءات.


