
 

 

 

  gTLDالمذكرة التوضيحية لبرنامج 

 ةالجديد
 

 اإلعفاءات من رسوم المعارضة المقررة على الحكومات : مسودة المناقشة

    

    

 2011إبرٌل  15 :تارٌخ النشر األصلً 

 

 الجديدة gTLDبرنامج  —خلفية 

 ICANNهذه إحدى حلقات مسلسالت المذكرات التوضٌحٌة الجدٌدة التً تتعلق بالمشاورات بٌن مجلس إدارة 
 . ICANNالخاص بـ  ةالجدٌد gTLDواللجنة االستشارٌة الحكومٌة بشأن برنامج 

التفكٌر وقد تم تقدٌم هذه المذكرات لتوثٌق أحدث األوضاع فً هذه الموضوعات وذلك بالنظر بعٌن االعتبار إلى 
فحسب بل إنها تحتوي على  GACالمناقشات والتعلٌقات العامة الواردة. فكل مذكرة ال تعكس مشورة ، الحالً

 gTLDمبررات وعرض األسباب فً كل القضاٌا ذات الصلة فٌما ٌتعلق بدلٌل مقدم الطلب وإصدار برنامج 
 .ةالجدٌد

ٌرجى الذهاب ، الجدٌدة gTLDطة المتعلقة ببرنامج للحصول على المعلومات الحالٌة والجداول الزمنٌة واألنش
  <.program.htm-gtld-http://www.icann.org/en/topics/newإلى >

حتملون على أيٍ من رجاء االنتباه إلى أن هذه هً مسودة مناقشة فحسب. ال ٌنبغً أن ٌعتمد مقدمو الطلبات الم
حٌث ما زال البرنامج خاضًعا لمشاورة ومراجعة  ةالجدٌد gTLDالتفاصٌل الُمقتَرحة الخاصة ببرنامج 

 إضافٌتٌن.

 

  

  

 

 

 

http://www.icann.org/en/topics/new-gtld-program.htm
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 مقدمة

 البيئة الحالية

العملٌة هذه كما أن  .لحماٌة مصالح وحقوق معٌنة ةالجدٌد gTLDلقد تم تصمٌم عملٌة حل المنازعات المستقلة فً برنامج 
بالسماح ، هذا وستساعد المعارضة الرسمٌة فً دعوى حل المنازعات .تمنح سبٌال للمعارضات الرسمٌة أثناء تقٌٌم الطلبات

ألي حزب لدٌه حق االعتراض بدراسة اعتراضه من قبل لجنة من الخبراء األكفاء. عالوة على أن رسوم حل المنازعات تدفع 
 تقع مسؤولٌة التكالٌف على "عاتق الخاسر". ،وعقب الدعوى .لكل دعوى مباشرة لمقدمً خدمة حل المنازعات

 
 :ددة ٌمكن من خاللها تقدٌم اعتراض رسمًحهناك أربعة أسس م

لسلسلة مشابهة حالٌة أو  TLDـ لمتشابهة على نحو محٌر المتقدم لها  gTLDسلسلة  –اعتراض ارتباك السلسلة  (1
gTLD .فً نفس الجولة من الطلبات 

 
 الحقوق القانونٌة الحالٌة للمعارض. للحصول علٌها قدمتالم gTLDحٌث تنتهك سلسلة  –ض الحقوق القانونٌة ارتعا (2

 
مناقضة للقواعد القانونٌة للحصول علٌها  قدمتالم gTLDحٌث تعد سلسلة  –المصلحة العامة المحدودة اعتراض  (3

 لدولً.العامة المعتمدة لألخالق والنظام العام بمقتضى مبادئ القانون ا
 

من جانب كبٌر من المجتمع حٌث ٌمكن أن  gTLDحٌث أن هناك معارضة فعلٌة لطلب تقدٌم  –المجتمع  اعتراض (4
 مستهدفة صراحة أو ضمنا. gTLDتكون سلسلة 

 
 أحدث التطورات

 
حٌث . المعارضةقدمت اللجنة االستشارٌة الحكومٌة مشورة فحواها أنه ال ٌتعٌن مطالبة الحكومة برسوم للمشاركة فً عملٌة 

بالنٌابة عن المجتمعات لحماٌة مصالح هذه المتصرفة عن مبدأ تم اعتماده ٌقضً بأن الحكومات  GACأسفرت المناقشات مع 
 .ةمخولة للمعارضة دون تكلفتكون المجتمعات ٌنبغً أن 

 
ل المنازعات عمال بهذا بدراسة آلٌة ٌمكن من خاللها إعفاء الحكومات من دفع رسوم لمقدمً خدمة ح ICANNوقد تعهدت 

قد أشار إلى أن إعفاء الحكومات من الرسوم المقررة علٌها ربما ٌخضع لقٌود  ICANNالمبدأ.  فً حٌن أن مجلس إدارة 
 تفرضها المٌزانٌة واعتبارات أخرى. 
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 التوصية

 
فً الحفاظ على  ICANNبٌن مصالح الحكومة وبٌن حاجة  ةوازنعمل على المتمت دراسة نماذج عدٌدة )موضحة أدناه( ت

لكل  ICANNالتحكم فً النفقات إلى حد معقول. هذا ومن الموصى به أنه ٌجب تحدٌد مبلغ للتموٌل محدد سلفا من قبل 
حٌث سٌتم تخصٌص  .بهدف تموٌل رسوم المعارضة بما أن الحكومة ترغب فً التقدم بمعارضة رسمٌةعلى حدة حكومة 

مع ، الستمرار فً االعتماد على مثل هذا المبلغ حتى ٌصل إلى أقصى حد حسب تقدٌرهامبلغ متساو لكل حكومة كما ٌمكنها ا
ومن خالل تثبٌت مبلغ التموٌل )بدال من عدد المعارضات( . ضمان بتموٌل عملٌة معارضة واحدة على األقل تموٌال كامال

 ٌمكن للحكومات تجزئة معارضاتها لتقلٌل تكالٌف حل المنازعات.
 
قدرة الحكومات على المعارضة دون تكالٌف أو حتى تضامن فٌها حٌث ٌمكن للحكومات أن تتقدم  ةدازٌذلك من شأنه و

 باعتراضات فً حٌن أنها تضع حدا أقصى ألعلى التكالٌف.
 

الخاص االحتٌاطً ٌتم تجنٌبه من صندوق فالمصدر األولً للتموٌل لتقدٌم هذه اإلعفاءات من الرسوم ٌمكن أن ٌكون مبلغا ثابتا 
للبرنامج  ةدوالر أمرٌكً تخصص السترداد تكالٌف التطور التارٌخٌ 185,000حٌث أن نسبة رسوم التقٌٌم  .ICANNبـ 
لكل طلب تقدٌم( والذي سٌستخدم بعد ذلك فً استرداد النفقات األولٌة التً لم ٌتم استردادها عبر عملٌة حل  26,000)

 . المنازعات

 عرض أسباب التوصية

 

 للنموذج سٌعمل على:النموذجً التنفٌذ  ، فإنGACناقشات الحدٌثة التً دارت بٌن مجلس اإلدارة واستنادا إلى الم

 .منح الحكومة القدرة على التعامل مع طلبات التقدٌم هذه ذات األهمٌة البالغة 

 األطراف. سائرالحفاظ على القٌود الخاصة بالتموٌل الحالً لٌكون عادال ومنصفا ل 

 تقرٌر كٌفٌة استخدام مبالغ التموٌل المخصصة.فً  منح الحكومات المرونة 

 .الحفاظ على معاٌٌر االستخدام المعقول لتموٌالت المجتمع 

 مشاركة إدارٌة وتتبعٌة منخفضة من قبل المطالبة بICANN. 

وقد تمت دراسة عدد من النماذج فً ضوء هذه العناصر، كما هو موضح أدناه. فاألول هو النموذج الموصى به. وكل نموذج 
للحصول على معلومات فتفاصٌل التكلفة المقدرة لكل نوع و .اعتراضا علٌهٌقدم أو سبب مرفق به أسباب التوصٌة دعما لكل 

 معارضة مدرجة فً ملحق أدناه.
تحدٌد مبلغ للتموٌل محدد سلفا وجوب هذا ومن الموصى به  .اتالطلبجولة من تقدٌم فً كل ل حكومة مبلغ ثابت لك (1

بهدف تموٌل رسوم المعارضة بما أن الحكومة ترغب فً التقدم بمعارضة على حدة, لكل حكومة  ICANNمن قبل 

تماد على مثل هذا المبلغ حتى كما ٌمكنها االستمرار فً االع، حٌث سٌتم تخصٌص مبلغ متساو لكل حكومة .رسمٌة

بأن تكون عملٌة معارضة واحدة على األقل لكل حكومة  ICANNٌصل إلى أقصى حد حسب تقدٌرها. وستلتزم 

 ال طالما أنها ترغب فً ذلك.فردٌة ممولة تموٌال كام

التً أنه ٌمنح الحكومة المرونة لتقرٌر سبل المعارضة حٌث هذا هو النهج الموصى به إن ف ،وكما ذكرنا سابقا
لتسهٌل تخصٌص التموٌالت، إال  ICANNبالرغم من أن هذا النهج ٌتطلب استخدام المصادر اإلدارٌة لـ ها. ستتبع

 أنه ٌسمح بموازنة التكالٌف مسبقا الستخدامها فً إطار زمنً معٌن.
 أدناه. ةمناقشبال هاعرض لتال الخٌارات األخرى التً تمت دراستها تم
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ٌمكن لكل حكومة أن تتقدم بعدد ثابت ، بموجب هذا النموذج .طلباتال عدد محدود لكل حكومة لكل جولة من تقدٌم (2

فً تموٌل  ICANNمر تستس كما .هً التً ستتولى تموٌل رسوم المعارضة ICANNمن المعارضات حٌث أن 

وسٌظل العدد المحدد هو ذاته  .رسوم المعارضة للحكومة الفردٌة حتى تصل إلى الحد األقصى لعدد المعارضات

حول  ICANNبغض النظر عن نتائج أي دعوات أو التكالٌف الفعلٌة التً تكبدت. فهذه اآللٌة تثٌر تحدٌات هامة لـ 

دافع، كالنموذج المقترح، لتحفٌز الحكومات الستغالل التموٌل ال تقدم ال، فضال عنها .ترتٌب والتحكم فً النفقات

 المتاح ألقصى درجة ممكنة.

تغطٌة تكالٌف معارضة أي حكومة إلى الحد  ICANN، . بموجب هذا النموذج ستواصلةراز/الخسوالف حاالت عدد (3

التكلفة ثم بعد ذلك  ICANNدعوى. فالحكومة التً تخسر فً الدعوى ستعٌد إلى أي الذي ال تفوز فٌه الحكومة ب

ٌمكنها مواصلة تلقً التموٌل للمعارضات المستقبلٌة. وٌنبغً مالحظة أن كل رسوم المعارضة تدفع مقدما، خالل 

فً كل ذلك ٌحدث من المقرر أن وسٌتم دفع التعوٌضات، إن وجدت، بعد تلقى تقرٌر الخبٌر و .فترة التقٌٌم ذاتها

 با.  لذا فإن نظام الدٌن/االئتمان المتداول ال ٌبدو مالئما.المعارضات فً نفس اإلطار الزمنً تقرٌ

بوضع معاٌٌر للمعارضات المرغوب تموٌلها. فعندما  ICANNستقوم ، بموجب هذا النموذج .استعراض حالة بحالة (4

وهذا لن ٌحقق  .لإلعفاء من الرسوم ICANNترغب حكومة فً التقدم بمعارضة، فعلٌها أن تتقدم بالتماس لـ 

إزاء أي االعتراضات كانت  ICANNبالضرورة هدف حماٌة مصلحة الحكومة، ولكن ٌوفر بدٌال قضائٌا لـ 

االستهالك الزمنً المكلف فً ، القٌمة، األجدر. فضال عن أنه سٌتطلب أٌضا تصمٌم وإنشاء اإلجراء غٌر مضاف

 العملٌة.

باستخدام النموذج الحالً  ICANNسوف تقوم , النموذج. بموجب هذا التحدٌد من خالل التصنٌف االقتصادي (5

وهذا على ما  .وتحدٌد أكبر عدد من اإلعفاءات ألولئك المصنفٌن على األقل من الدول المتقدمة، لحكومات مختلفة

أنه من غٌر ، حقٌقة لكن األمر، على أن المبدأ لم ٌكن بأن تتحمل الحكومات الرسوم GACٌبدو أنه ال ٌعالج قلق 

 ئم أن ٌدفعوا رسوما نظٌر حماٌة مصالح مواطنٌهم.المال

أن  ICANNهذا نموذج محتمل حٌث ٌمكن لـ فإن ، وأخًٌرا .أوال( ٌتلقى الخدمةالحد األعلى للتموٌل )من ٌأتً أوال،  (6

وتقوم بتموٌل المعارضات من الحكومات كما طلبت إلى الحد الذي ، حدود بنود المٌزانٌة للمبلغ المحدد تخصٌص

مما قد ٌدفع  .وهذا من شأنه أن ٌسمح بالموازنة إلى أقصى حد والتحكم فً التكلفة .ذ فٌه مبالغ التموٌلتستنف

المتهورٌن من الحكومات لتقدٌم معارضات فً أقرب وقت ممكن بدال من تقدٌمها على أساس التحلٌل الدقٌق ودراسة 

 طلبات التقدٌم. 
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 عن إجراء المعارضة التكاليف الناجمة :ملحق
 

حٌث ٌدفع كل  .ن فً كل دعوى )مقدم الطلب والمعارض( تكلفة إقامة الدعوىوٌتحمل المشترك، بموجب النموذج الحالً
وعقب تعٌٌن اللجنة، ٌقوم كل طرف بدفع مبلغ مقدر ومدفوع  .طرف رسوم التقدٌم لتغطٌة الفحص اإلداري للمعارضة والرد

هذا وٌسترد الطرف الفائز فً دعوى حل المنازعات المبلغ المقدم  .مقدما من التكالٌف لتغطٌة التكلفة اإلجمالٌة إلقامة الدعوى
 الدعوى.بٌنما ال ٌسترد الطرف الخاسر ما دفعه مسبقا ومن ثم ٌتحمل تكلفة إقامة ، الذي قام بتسدٌده

 
( من قبل األطراف وفقا DRSPٌتم دفع رسوم التقدٌم والمبلغ المقدم من التكالٌف لمقدمً خدمة حل المنازعات ذات الصلة )

 مقدمً الخدمة الزمنً للتكالٌف.  لجدول
 

فعلى سبٌل المثال، ٌمكن توحٌد المعارضات المتعددة لنفس طلب التقدٌم القائمة  .تسمح إجراءات المعارضة بتوحٌد الدعاوى
توحٌد األمور متى أمكن ذلك. ففً الحاالت التً ٌتم فٌها توحٌد المنازعات  على DRSPsشجع هذا وقد  .على نفس األساس

 المنازعات.ٌتم دفع مقدم التكالٌف وفق قواعد مقدمً خدمة حل ، وٌكون أطرافها أكثر من طرفٌن
 

 وهً متاحة من خالل:؛ ICANNبمسودة لرسوم حل المنازعات لـ  DRSPsمن وقد تقدم اثنان 
en.pdf-12nov10-clean-fees-gtlds/icdr-http://icann.org/en/topics/new 
en.pdf-12nov10-clean-fees-wipo-gtlds/draft-http://icann.org/en/topics/new 

 

http://icann.org/en/topics/new-gtlds/icdr-fees-clean-12nov10-en.pdf
http://icann.org/en/topics/new-gtlds/icdr-fees-clean-12nov10-en.pdf
http://icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-wipo-fees-clean-12nov10-en.pdf
http://icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-wipo-fees-clean-12nov10-en.pdf
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 بعة:لكل نوع من أنواع المعارضات األر( بالدوالر األمرٌكً) هذا وٌقدم الجدول التالً التكلفة المقدرة

أساس 
 المعارضة

نوع  اللجنة
 التكلفة

DRSP الرسوم  المتوقع
المقدرة 
إلقامة 
 الدعوى

المبلغ المقدر 
المدفوع مقدما 

 من التكاليف

اإلجمالي 
 المقدر

عضو  1 ارتباك السلسلة
 اللجنة

المركز الدولً لحل  الثابت
 المنازعات

)كحد  2750
أعلى فً 
حالة عقد 

جلسة 
 االستماع(

)كحد  6000
فً حالة  أعلى

عقد جلسة 
 االستماع(

8750 

عضو 1 الحقوق القانونٌة
لجنة واحد 
مع خٌار 

بأن ٌكونوا 
إذا  3

وافقت 
 األطراف

مركز التحكٌم  الثابت 
والوساطة التابع 

لمنظمة الملكٌة الفكرٌة 
 العالمٌة

2000  
فً  3000)

 3حال وجود 
من أعضاء 

 اللجنة(

8000  
فً  20,000)

من  3حال وجود 
 اللجنة(أعضاء 

10,000 
فً  23,000)

 3حال وجود 
من أعضاء 

 اللجنة(

مصلحة عامة 
 محدودة

من  3
أعضاء 

 اللجنة

تقدر 
 بالساعة

المركز الدولً للخبرة 
التابع لغرفة التجارة 

 الدولٌة

2000 122,000 124,000 

عضو  1 المجتمع
 اللجنة

تقدر 
 بالساعة

المركز الدولً للخبرة 
التابع لغرفة التجارة 

 الدولٌة

2000 56,000 58,000 

 
مٌن المساعدة والوقت المنقضً فً البحث واإلعداد أمثل ت، ومن المعترف به أنه قد تكون هناك تكالٌف إضافٌة على األطراف

عن لتقدٌم الدعوى. كما أنه ال ٌمكن استبعاد هذه التكالٌف من تكالٌف النموذج: تتناول هذه المذكرة فقط تلك التكالٌف الناجمة 
 الرسوم المدفوعة لمقدمً خدمة حل المنازعات.

 


