
          

   

  ملخص تنفيذي
يتمثل الغرض من هذه الوثيقة في تقديم ملخص وتحليل التعليقات العامة على التقرير النهائي لفريق توصيات التنفيذ الذي 

  ).URS(يتضمن عرًضا لخدمة تعليق سريعة موحدة 

سريعة الموحدة التي تم تلقيها نورد فيما يلي ملخص بالتعليقات حول اقتراح فريق تنفيذ التوصيات بشأن خدمة التعليق ال
من خالل الجلسات العامة المنعقدة في سيدني ونيويورك ولندن، وآذلك تلك التعليقات التي تم تلقيها من خالل منتدى 

  .ICANNالتعليقات العامة الخاصة بمنظمة 
  

رًدا على التقرير  ICANNظمة ويمكن العثور على النص الكامل للتعليقات المقدمة إلى منتدى التعليقات العام الخاص بمن
: على الرابط التالي) 2009يوليو  07 - 2009مايو  29(النهائي لفريق تنفيذ التوصيات 

report/-final-http://forum.icann.org/lists/irt .لقيها أثناء الجلسات وتوجد قائمة آاملة بالتعليقات التي تم ت
  .العامة المنعقدة في سيدني ونيويورك ولندن في وثيقة مصاحبة للوثائق المقدمة هنا

  
وبعد التعليقات الملخصة يوجد تحليل ومناقشة لالقتراح وتعليقات من مجتمع اإلنترنت العالمي، وآذلك موازنة لتلك 

  .االهتمامات

ونشرت للحصول على مدخالت الجمهور  GNSOبواسطة منظمة ) URS(ويجري دراسة إجراء للمنع السريع الموحد 
  .من دليل مقدمي الطلبات، والبد من قراءته باالرتباط مع التحليل التالي 3باإلضافة إلى النسخة 

  النقاط الرئيسية
الجديدة تم  gTLDإقرار إجراء تنفيذ إيقاف سريع موحد مقترح بوصفه أفضل ممارسة لمشغلي تسجيل مجاالت  •

  .GNSOه باإلضافة إلى هذه الوثيقة وسوف يتم دراسته بواسطة منظمة نشر
، ولكن عبء UDRPـوالبد أن تكون معايير إجراء المنع السريع الموحد مشابهة لتلك اإلجراءات الخاصة ب •

  .بد أن يكون أعلى اإلثبات ال
  .ولكنها تكمله UDRPيعتبر المنع السريع الموحد تنفيذًا آللية حماية الحقوق؛ وهي ال تحل محل  •

  ملخص النتائج
  تعليقات من المشاورات العامة في سيدني ونيويورك ولندن

  نظرة عامة
تم تصميم المنع السريع الموحد ليالحق القراصنة االلكترونيين سيئي األفعال، ليس ألجل سيناريوهات االنتهاك الواضحة 

بعض الدول سيناريو حرية التعبير أو غيرها من ولكن قد يكون هناك بعض البدائل العامة لعالمة تجارية أو في 
. باختيار جهة تسوية نزاعات محايدة ICANNقد تقوم : آيفية عمل المنع السريع الموحد. سيناريوهات االستخدام العادل

وقد يتضمن األمر شكوى، إخطار إلى المسجل، رد، تقييم حالة، قرار يصدره خبير قانوني مؤهل يتم اختياره بواسطة 
" تجميد"بمجرد إيداع الشكوى لدى جهة تسوية المنازعات التابعة للغير، يتم . تسوية المنازعات ثم وسائل االستئناف جهة

إذا القت الشكوى نجاًحا، يظل الموقع مجمًدا، ويتم هدم محتواه وبدًال ). ليس مغلًقا ولكن ال يمكن نقله(الموقع على الفور 
وإذا تم الحكم لصالح مقدم الشكوى وآان هناك . ملية منع سريع موحد معياريةمن ذلك يتم إعادة توجيهه إلى صفحة ع

هناك أيضًا أحكام للتعامل مع االنتهاآات التي ارتكبها مالك . استئناف، يعود الموقع مجدًدا أثناء عملية االستئناف تلك
من . مقدم الشكوى عن النظام لمدة عامإذا آان هناك مخالفة للنظام ثالث مرات، يتم حجب . العالمة التجارية العدائيين

الحالي ولكن نسعى فقط إلزالة المحتوى  UDRP ـالمهم مالحظة أنه ليس هناك نقل السم المجال؛ وال نسعى الستبدال ال
المقصود منهما أن يكونا إجراءات تسوية نزاعات  UDRPوآال من المنع السريع الموحد وال . بانجبورن  ر. المنتهك

، بدا واضًحا أن اختيار المحكمة سوف يكون IRTفي مناقشة تقرير فريق . جراءات القانونية الوطنية القائمةبديلة تكمل اإل
.مين .إ. متاًحا دائما

  )URS(التعليق الموحد السريع 

  الجديدة gTLDبرنامج نطاقات 
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  "إساءة استخدام"ليس من الواضح ما هو السلوك الذي يشكل 

ما إذا آانت حالة واضحة سواء آان التوزان بين العملية يسمى لصالح مراآز الشكاوى بشدة حول ما هو الحد لتحديد 
  .بوآانان .ج. تماًما وآذلك آيف تبدو إساءة االستخدام

  تعديل االتفاقية إلعدادات تغيير اسم المجال -اإليقاف السريع الموحد 

الجديدة القدرة للمسجلين على تغيير إعدادات أسماء المجال  TLDوردا على استفسار جيه سي فيجن، سوف تمنح اتفاقيات 
  .نيومان .ج" .مجمًدا"لمنع السريع الموحد إذا آان اسم المجال في سياق ا

  العادية ICANNالبد أن يدرج المنع السريع الموحد في عمليات سياسية منظمة 

 .آوروين .ب. العادية ICANNسياسة جديدة رئيسية والتي ينبغي أن تدرج ضمن عمليات سياسة منظمة  USRPتعتبر 
  .بوآانان .ج

؛ سوف تستبدل السياسة الموحدة لتسوية منازعات اسم URSة المنع السريع الموحد االعتراض على آلي
  UDRPالمجال 

 UDRPالنهائي أن آلية المنع السريع الموحد مقصود منه تكملة  IRTلتقرير فريق  25العبارة الواردة في الصفحة 
أه عند  WIPOعالمية للملكية الفكرية في خطاب أبريل صرحت المنظمة ال. وليس أن تحل محلها عارية تماما من الصحة

، آلية منع متسارعة مقتصرة فقط على مقارنات متطابقة قد تلتقط أغلبية آبيرة من أسماء UDRPحالة  400تحليل 
والتي تمتد ألسماء تتشابه بشكل يثير  ESMأليس من غير المعقول االفتراض أن آلية . UDRPالمجاالت المتنازع عليها 

الجديدة في آل مجاالت  UDRPوسوف تكون بالفعل ال  UDRPاألغلبية الساحقة من حاالت  الحيرة سوف تغطي
gTLDsسوف تستبدل . آراون .؟ بURS ـال UDRP تتشارك المنظمة العالمية للملكية الفكرية وجهة . آاليمان .ك
سوف  ESMلحال أن وليس ا. وال تحل محله UDRPلضرورة إيجاد آلية لحماية الحقوق التي تكمل  IRTالنظر مع 

يقول خطاب أبريل للمنظمة العالمية . تغطي األغلبية الكبيرة من األسماء المتنازع عليها إذا قيدناه باألسماء المتطابقة
للملكية الفكرية أن األغلبية الكبيرة سوف يتم تغطيتها إذا أدرجنا الفئة ألسماء المجاالت المتنازع عليها التي تتضمن 

  .مين إ. وأيضا أسماء المجاالت التي تضم عالمة تجارية بالكامل األسماء المتطابقة

  ستكون عملية المنع السريع الموحد عملية غير فعالة وغير منصفة

يمكن التعامل مع الضرر بشكل أآثر إنصاف وفعالة مثال عن طريق وضع التسجيل قيد االنتظار حتى يتم إجراء جلسة 
UDRP .ينبغي حفظ عملية المنع . قدم الطلب في الموقع فقط ليفقده بإجراءات موجزةوهذا أفضل من مخاطرة استثمار م

  .آرجي .ب. السريع الموحد لحاالت تطابق العالمات أو العالمات التي تعتبر بالفعل موضوع تحقيق لتقصي الحقوق

  عملية المنع السريع الموحد غير واضحة

المنع السريع الموحد؛ وحتى اآلن الوصف المقدم لعملية المنع  ثمة حاجة إلى تعليمات أآثر وضوحًا فيما يتعلق بعملية
  .يي .د: وال تبدو العملية بأنها شديدة الوضوح" سوف أعرفها عندما أراها"السريع الموحد يبدو قليًال مثل 

  النهائي القتراح المنع السريع الموحد IRTتعليقات المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن تقرير 

الخاصة بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية واقتراح المنع السريع الموحد  ESMض االختالفات المهمة بين اقتراح هناك بع
من حيث إنه يتطلب فحًصا آامًال يجريه  IRTالنهائي تحوًلا من مسودة تقرير  IRTيعتبر تقرير . النهائي IRTفي تقرير 

لمنظمة أنه سيكون من الفعال أآثر غربلة حاالت التقصير تلك ولكن وتعتقد ا. عضو استشاري أيضًا في حاالت التقصير
البد أن يكون هناك عملية تخص مسجل اسم المجال الذي لم يستجب . بدون إجراء فحص آامل بواسطة عضو استشاري

. المجال هذافي غضون فترة زمنية للتقدم بشكوى وتأآيد المصالح المشروعة وإذا آانت تلك المصالح مثبتة السترداد اسم 
وأيضًا، أوصى اقتراح المنظمة أن اسم المجال الذي تم إيقافه يتم وضعه على قائمة حفظ حتى ال يمكن تسجيله مباشرة بعد 

وفي الممارسة قد يعني هذا . أن يتم إيقاف اسم المجال طوال مدة حياة تسجيل اسم المجال هذا IRTويوصي فريق . ذلك
بحد أقصى، ثم سوف يرجع إلى الساحة مجدًدا ويكون عرضة للقرصنة االلكترونية مرة على األرجح تعليق ألشهر قليلة 

وتوفير عالج لهذه الفعالية المحدودة قد يجبر مالك العالمة التجارية على اتخاذ إجراءات منع سريع موحد متكررة . أخرى
  .إ مين. بدًال من التسجيالت الدفاعية

  ريد االلكترونيمخاوف فنية ومخاوف تتعلق بخصوصية الب
؛ آيف سيتم التعامل TCP/Pمنفذ األخرى التي يسمح بها بروتوآول  65534آيف تتعامل آلية المنع السريع الموحد مع 

مع البريد االلكتروني الوارد إلى المجال الذي تم إيقافه، وهي مسألة خصوصية مهمة يمكن أن تؤدي إلى اعتراض البريد 
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  يوًما ال يمكن تطبيقه 14 -اإلخطار 
 البد أن يكون هناك إمكانية لتمديدها بالنظر إلى المدة التي يستغرقعها البريد. يومًا ال يمكن تطبيقها 14فترة الرد البالغة  

هذه النقطة صحيحة وهي في الواقع . يفاند وال .ب. المعتمد والمشكالت مع مصداقية البريد االلكتروني والبريد المزعج
عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية وطالب بتقييم في حالة التقصير، بسبب  IRTأحد األسباب وراء اختالف 

واإلجابة االفتراضية المبنية في . نيومان .ج. لية وفي الوقت المناسبالسيناريوهات التي لم يتم فيها تسليم اإلخطار بفعا
. العملية تتوقع السيناريو الذي تكون فيه في إجازة أثناء تسجيل المجال الخاص بك ولم تتلقى اإلخطار في الوقت المناسب

  .آاليمان .ك. ب النظاميومًا فترة غير عادلة وغير آافية وسوف تؤدي إلى تالع 14واإلخطار لمدة . بانجبورن .ر

  URSالتعديالت المقترحة على المنع السريع الموحد 

  .البد أن يكون هناك عملية مقدم خدمة منافس  )1(

البد أن يكون . البد أن يكون هناك انفصال بين عمليات األعمال وعملية إصدار الحكم في المنع السريع الموحد  )2(
والبد من تكليف . د الذي يرغبون فيه الذي سوف يقدم عمليات األعمال هذهلمقدمي الشكاوى القدرة على اختيار المور

الحالي والذي يسمح للمتقدمين بشكاوي بالبحث عن قائمين بإصدار  UDRPالقائم بإصدار الحكم، بما يخالف نظام 
  .األحكام

حكم مؤهًال للمنصب؛ ينبغي أن يكون القائم بإصدار ال. البد أن يكون اإلنصاف األساسي في جوهر العملية  )3(
الحالية ولكن قد يتخلوا عن القدرة على المثول أمام الهيئة، ويكون الخيار  UDRPويمكن أن يكون عضو استشاري في 

يمكن أن يكونوا إما . ويمكن أن يكونوا على طرفي الشكوى آمقدمي الشكوى أو المطالبين بالرد عليها. لهؤالء الممارسين
إلى هذا المبدأ األساسي  UDRPوتفتقر . ية أو يمكن أن يختاروا أن يكون محامين في العمليةأعضاء استشاريين في العمل

  .نوس .إ. لإلنصاف اإلداري

  المعايير

مستخدمة في المعايير " أو"أو آلمة " و"المسجلة والمستخدمة بنية سئية، هل سيكون هناك حرف  -بخصوص الشروط 
ليس المقصد هو . فيكتوريا ب. محيرة وقد تحتاج إلى مراجعة 35الصفحة  المستخدمة بواسطة القائم بالفحص؟ أيضًا،

  .تونكين .ب. UDRPإنشاء معايير جديدة واستخدام نفس المعايير مثل 

  URSمنع إساءة استخدام 

. أنها سوف يتم إساءة استخدامها eNOMسليمة، آما تبين، تعتقد إي نوم  URSعندما تكون عملية المنع السريع الموحد 
أآثر تكلفة، والبد من خفض الحد الذي يمكن أن تعتبر عنده  URSللحد من إساءة االستخدام، ينبغي أن يكون استخدام و

  .تيندال .ر. مسيئا لالستخدام

  UDRPالبد من توجيه الجهد إلصالح 

، لماذا ليست تكميلية URSإذا آانت . UDRPمثل مساعدة الحزمة بالنسبة إلى  URSتبدو عملية المنع السريع الموحد 
  .بوآانان .ج .أآثر من هذا؟ إد UDRPجهة تغذية لعملية 

مصممة للتعامل مع عملية أسرعة وأقل في التكلفة لمالك المارآة بالنسبة إلى العدد  URSعملية المنع السريع الموحد 
ضحة تماًما وال وا UDRPمن حاالت % 70ونحن نعلم أن حوالي (التي ال يتم الرد عليها  UDRPالمحتمل من حاالت 

. UDRPالنقل أو حيازة اسم المجال، على عكس عملية  URSال يتطلب عالج ). يوجد هناك أي رد على اإلطالق
عند البدء في نظام المنع السريع الموحد سوف . للحاالت شبه المؤآدة التي ال تريد فيها إال أن تكتب االسم URSوعالج 

سيكون هناك إخطار، عبر البريد االلكتروني، وخطاب مسجل وبريد الكتروني آخر يتم تجميد اسم المجال لعمليات النقل، و
 URSومن المقرر أن تكون معايير اإلثبات لمقدم شكوى . ويجري دراسة إرسال إخطار بالفاآس. URSبشكوى 

د القائمين وسوف تحال آل شكوى إلى أح. واضحة وأن يكون هناك دليل مقنع أنه ليس هناك مسألة قابلة للطعن عليها
إذا وجد القائم بفحص . بالفحص الذين سوف ينظروف إلى وقائع الحالة بغض النظر عما إذا تم إيداع رد من عدمه

المرتبط باسم المجال يتم  DNSالشكوى أن آفة مقدم الشكوى هي الراجحة، يتم تجميد اسم المجال في السجل وسجل 
وهذا يعني أن الموقع سوف يتجه إلى . معيارية URSصفحة عملية تحديثه إلعادة توجيه مرور الشبكة على موقع به 
ينبغي أن يوافق مقدمو الشكوى على تعويض الغير بناء على اإلفادات . رسالة خطأ معيارية يستضيفها مزود لطرف ثالث
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  عدم العدالة

سوف يفقد . بعملية أسرع وأرخص وغير عادلة في األساس UDRPسوف تستبدل عملية المنع السريع الموحد عملية 
ا نحن بحاجة إليه م. مسجلو المجال أسماء المجال الخاصة بهم وخطاب الموقع قبل أن يعرفوا أن هناك طعن قد تم تقديمه

  .آاليمان .ك. ، وليس استبداله UDRPهو إصالح 

  اقتراحات التحسين

عملية المنع السريع الموحد مهمة لمالك العالمات التجارية ولكنها ال تسمح إال بتجميد أسماء المجال، وهذا ليس حماية 
وفضال عن . للنقل إلى مالك العالمة التجاريةأسماء المجال ينبغي أيضا أن يكون متاحًا . آافية لمالك العالمة التجارية

ما هو أساس اإلدعاء بأن هذه العملية سوف . بي فالريتي. بالقدر الكافي" سريعة"ذلك، عملية المنع السريع الموحد ليست 
. نتهاكتفتح الباب للكثير من إساءة االستخدام بواسطة مالك العالمة التجارية؟ ال يجب أن يستند أي نموذج على حاالت اإل

بها إساءة استخدام  URSمن حاالت % 5إذا آانت . بي ماآمورتي. من الحاالت المشروعة% 95ينبغي أن يستند إلى 
  .تيندال .ر. إلى حد ما، الب أن نجد سبيًال للحد من هذا، ومفهوم الضمان أو شئ من هذه الطبيعة جدير بالدراسة

  مؤهالت استخدامه

أسماء المجاالت التي ينبغي تسجيلها بواسطة مسجل بغية التأهل الستخدام عملية المنع  إذا آان هناك حد أدنى من أعداد
ناقص  Nالسريع الموحد، وهذا يبدو أنه يسمح للقراصنة لمعرفة طريقة التالعب بالنظام وتجنب اإلنفاذ عن طريق تسجيل 

مع األشخاص السيئين الذين لديهم بالفعل  وتسعى عملية المنع السريع الموحد للتعامل. إم تراآتينبرج. أسم مجال واحد
   .نيومان .ج. والبحث في الرقم في االقتراحويرد مفهوم تجميع أسماء المجال . تيندال .ر. العديد من أسماء المجال

  إساءة االستخدام المحتملة

. تعديلها ولكن البد من IRTفي تقرير فريق  RPMمن الممكن أن تكون عملية المنع السريع الموحد هي أقوى 
Demand Media  قلقة من أن يتم إساءة استخدام عملية المنع السريع الموحد بواسطة بعض مالك العالمات التجارية

في رؤية مناقشة أآبر حول إمكانية زيادة  Demand Mediaوقد ترغب . المبالغين، األطراف الخبثاء والمنافسين
مثل منتدى التحكيم الوطني الذي يقول في (ة إساءة االستخدام أو ضغط الطبقات حتى تقل إمكاني URSرسوم مطالبة 
أيضًا، إذا آان المقصد هو ). دوالر ليس مبلغًا يستطيع أي محكم قدير أن يصدر حكمه بناء عليه 200السجالت أن 

  .تيندال .ر. مالحقة القراصنة االلكترونيين، فينبغي رفع الحد األدنى من األسماء موضوع أي شكوى

  والمتطلبات األخرى التوقيت

دوالر  100عملية المنع السريع  الموحد ليست سريعة جدا، علينا أن ننتظر حتى يعطي القائم بالفحص الذي يتقاضى 
  . ينبغي إدراج الوقائع في العملية والبد من إرسال اإلثباتات الكترونيًا. ولديه نظام إخطار ضعيف. رأًيا

  تفسيرات قانون العالمات التجارية

الرغم من المتطلب أنه البد من أن تكون العالمات التجارية مسجلة في دولة بها عملية مراجعة موضوعية، هناك  على
وإدعاء التميز  2قيود مثًال الواليات المتحدة لديها عملية مراجعة موضوعية ولكن تستطيع أيضًا أن تقدم إقرارًا طبقا للقسم 

لهذا تحصل على عالمات . احد فقط، وعلى أساس حالة الوهلة األولىالمكتسب الذي يتم مراجعته على أساس طرف و
المستخدم لبيع التأمين؛ من المشكوك فيه أن تلك هي أنواع العالمات " تأمين السيارات الرخيص"تجارية مسجلة ألشباه 

هناك . د رغم ذلكولكن تلك هي العالمات التجارية التي يمكن أن تفي بالقواع IRTالتجارية التي آانت في بال فريق 
مالك العالمة الرمزية  URSوبشكل افتراضي  UDRPأيضًا مشكالت تتعلق بالعالمات الرمزية؛ مثًال في سياق 

ويطعن على مجال يخص أحد المسجلين الذي يستخدمها " السيارات"يمكن أن يطالب بجميع حقوق الكلمة " السيارات"
  .لبيع العربات )PPC(للدفع عند الضغط 

  باتعبء اإلث

ال يوفر أي قواعد مطلقة  -وهو معيار أمريكي متطور بشكل جيد ومفروض على باقي العالم  -معيار عبء اإلثبات 
سوء النية . وليس هناك مفهوم المصلحة المشروعة. للعضو االستشاري وباقي العالم لن يكون قادرًا على تقدير هذا المعيار

  .مشمولة تمامًا

  اإليقاف؛ الشكاوى المسيئة
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ينبغي على مالك العالمات التجارية، آجانب من التزامهم بمراقبة عالماتهم، . عتبر مفهوم اإليقاف أو المنع مشكلة صعبةي
على سبيل المثال، تدعي فيرزيون علنًا أنها استردت تسعة ماليين مستخدم جديد، وعمالء جدد، . أن يحافظوا على األسماء

. في هذا السياق يكون مفهوم اإليقاف من الصعب فهمه. ن خالل عملية المنازعةبناء على أسماء المجال التي استردتها م
  . ويعتبر المفهوم الكامل للشكاوى المسيئة متسامح أآثر من الالزم

  آلية إيقاف اسم المجال المتسارع

: ناك اختالفات مهمةينطبق هذا على المستويات الثانية أو الثالثة، ومع أنه يشبه عملية المنع السريع الموحد، إال أن ه
في حالة تقصير المستجيب، سيكون هناك إيقاف أوتوماتيكي، ولكن في نفس الوقت سيكون هناك إجراءات وقائية  )1(

سيكون هناك عبء قليل جدًا على . لحماية حقوق المسجلين الذين لم يتمكنوا لسبب مشروع من الرد في الموعد المناسب
على األقل سنوات قليلة، ليس فقط من خالل حياة  -ون العالج المقدم لفترة أطول سيك) 2(المسجل للرد على الشكوى؛ 

هذه ويكون النظام أآثر  URSبحيث ال يشارك مالك العالمات التجارية بشكل دائم في إجراءات  -تسجيل المجال نفسه 
  .جو مين-يون. فعالية من حيث التكلفة

  UDRPتكمل عملية المنع السريع الموحد نظام 

ال أن تحل محلها، عن طريق إنشاء عملية لمالك المارآات أسرع  UDRPمقصود أن تكمل عملية المنع السريع الموحد ال
البد من تعيين مزود محايد من خالل منظمة . وأقل في التكلفة للحاالت شبه المؤآدة للنيل من أسماء المجاالت هذه

ICANN .من المفروض أن يكون التسجيل المسبق من خالل مرآز . ىسيكون هناك طريقتان لمالك المارآة إليداع شكو
أرخص ألنه لن يكون لزامًا عليك أن توفر األدلة مع آل إيداع،  IP Clearinghouseتبادل المعلومات للملكية الفكرية 

 وسيكون هناك ضرورة أن يقدم مقدم الشكوى نموذج شكوى وصورة شاشة للموقع إلى مزود. فسوف تكون مودعة بالفعل
URS . ساعة سيكون اسم المجال  24عقب إجراء الفحص األولي الذي يؤآد أن المتطلبات قد تم الوفاء بها، في غضون

يتم إرسال إخطار إلى المسجل . وعند هذه النقطة ال يزال الموقع قيد التسوية. قد تم تجميده ولم يعد من الممكن نقله
يوًما للرد  14سجل، ونحن نبحث في اإلرسال بالفاآس أيضًا، وهناك بالشكوى عن طريق البريد االلكتروني والبريد الم

ويفحص . وإذا لم يتم تقديم رد، إذًا يكون هناك تقصير. وهناك فرصة للمسجل أن يدعي أن الشكوى مسيئة. عبر نموذج
فحص أنها حالة شديدة وإذا وجد القائم بال. القائم بالفحص الشكوى، سواء آان هناك رد أو ال، ويعطي القائم بالفحص رأيه

الوضوح، سوف يحتفظ باالسم مجمدًا حتى يحين موعد التجديد ولن يتم يؤول اسم المجال لصفحة الشبكة النشطة؛ وسوف 
ويعطي هذا إخطاًرا . أنه قد تم سحبه Whoisيتوجه إلى صفحة تقول أنه قد تم سحبه، وسيكون هناك تدوين على سجل 

االسم من المسجل الذي قد يكون يحاول أن ينقله، ويعطي إخطارا آذلك لألشخاص  إلى األشخاص الذين يحاولون شراء
وإذا آان مالك المارآة يرغبون في نقل االسم، يمكن أن . الذين قد يرغبون في تسجيل االسم عندما يكون جاهًزا للتجديد

 -سيكون االسم متاحًا للتجديد  في نهاية التسجيل. URSأو المحاآم ألجل هذا ولكن ليس عملية  UDRPيستخدموا نظام 
يمكن أن يقوم . ويمكن لمالك المارآة محاولة الحصول عليه أو قد يكون هناك شخص آخر له حق مشروع آخر في االسم

في حالة وجود استئناف مقدم في محقق شكاوى . مسجل اسم المجال باستئناف القرار مع مراعاة أوقات زمنية معينة
URSينبغي أن يوافق . بالفحص تخطى الحدود فإن مبلغ االستئناف سوف يتم رده إلى المستأنف ، إذا تحدد أن القائم

ويخضع مقدمو الشكاوى إلى حظر لمدة عام . مقدمو الشكوى على تعويض الغير بناء على اإلفادات الواردة في الشكاوى
  .س آينج. إذا قاموا بإيداع ثالثة شكاوى مسيئة URSواحد من نظام 

  URSاف عملية استئن

إذا آان هناك قرار موضوعي . نوع موقف التقصير وقرار موضوعي بواسطة الهيئة -هناك نوعان من االستئناف 
الوقت الوحيد الذي يتم فيه رفع التجميد هو . بواسطة الهيئة، لن يقوم االستئناف المقدم إلى محقق الشكاوى بفك تجميد االسم

  .ميلز .أرجل غير محدد الهوية يرد على . ال في االستئناف إلى المحكمةإذا آان هناك تقصير ويرغب مالك اسم المج

   IRTملخص تعليقات المنتدى العام لفريق 

مايكروسوفت  ).2009يوليو  2(سبيد . س). 2009يونيو  URS. AIM )23نظام  AIMيدعم  .URSدعم 
) MARQUES(مارآيس  ).2009يوليو  Nestle ()3(نيستلي  ).2009يوليو  3(دروموند . ف). 2009 يوليو 2(
 )Telstra(تيلسترا  ).2009يوليو  4( CAC). 2009يوليو  4(جرابينسكي . ك ).2009يوليو  3(
). 2009يوليو  Experian( )6(اآسبيريان ). 2009يوليو  6( ميرفي. م). 2009 يوليو 6(

ECTA  )6 2009 يوليو .(UBS )6  2009يوليو .(PMI )6  2009يوليو .(COA )6 2009يو يول .(
IPC  )6  2009 يوليو .(SIIA )6  2009يوليو.( Yahoo! )6  ينبغي أن يكون ). 2009يوليوURS إجبارًيا .

Regions )3  2009يوليو.(  

URS – مع استخدام نظام  .أعباء على مالكي العالمات التجاريةURS يواجه مالكو العالمات التجارية زيادة في ،
إلى مراجعة نظام  ICANNتحتاج . كررة لنفس النطاق بعد انتهاء مدة التسجيل المغلقتكاليف ملء نماذج الشكاوى المت

URS لدعم العالج .IOC )6  2009يوليه.(  
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ينبغي أن  ).2009يوليو  URS. Regions )3لتنفيذ نظام  WIPO ينبغي استخدام مزود مثل .URSمشغل نظام 
ذي المصدر الواحد بما في ذلك أال يكون  URSمزود بضرورة توافر بعض المؤهالت اإلضافية ل IRTيوصي فريق 

أو أن يكون تابًعا لها وأن تتوافر الخبرة المعقولة لمعالجة النزاعات حول  ICANNللمزود ارتباطات مالية تربطه بـ 
ر الذي أسماء النطاق الدولية والموارد المالية وقواعد البيانات والموظفين للتعامل مع عدد دعاوى أسماء النطاق الكبي

  ).2009يوليو  Verizon )7. الجديدة TLDسيتدفق بشكل محتم نتيجة لطرح نطاقات 

هو أهم آلية من آليات حماية الحقوق فبدونه ال توجد سوى حماية قليلة من المستوى  URS .التعديالت – URSنظام 
ينبغي السماح في الشكاوى  :URSظام ينبغي إدخال العديد من التعديالت على ن .الثاني باستثناء ما يوجد آسياسة إجماع

بالفعل والرموز الواضحة لسوء النية مع أمثلة واضحة ودعم األتمتة  IPباستخدام المعلومات التي تحتوي عليها مقاصة 
مراقبة األسماء ( URSوحساب التكاليف اإلضافية التي يجب دفعها باإلضافة إلى التكاليف المباشرة لنظام  URSلنظام 

أو /انقضاضها على األسماء فور حذفها وتكاليف الحصول على حيز األسماء بدون ضوابط على األسعار و المشتبه في
  MarkMonitor).المتكررة عند إساءة استخدام األسماء من حيث تسلسلها URSالتكاليف المرتبطة بإجراءات نظام 

. نافس بين األعضاء االستشاريينولكنها ترغب في مشاهدة الت URSنظام  Com Laudeتدعم ). 2009 يوليو 2(
Com Laude )3  2009يوليو .(Tucows )4  يجب أن يكون هناك تنافس بين مزودي الخدمة ). 2009يوليو

 URS). 2009يوليو  6( آيتين. ر.ك. ويجب أن يتمتع المحكمون بالخبرة والحيادية وأن يتم تخصيص القضايا عشوائًيا
قد ترغب . التجارية الذين يحتمل تعرضهم بشكل أآبر لالحتيال اإللكترونيهو إضافة مستحسنة لمالكي العالمات 

ICANN  أيًضا في اعتبار السماح بالشكاوى السائدة وسيلة للحصول على اسم النطاق تلقائًيا عند انتهاء مدة التسجيل أو
  Pattishall McAuliffe.هذه هي خدمات اختيارية يتم عرضها نظير رسوم إضافية. أول خيار لشرائه

 BBC. ينبغي أن يمنح مقدم الشكوى الحق في الرفض ألول مرة لتسجيل النطاق فور تجديده). 2009 يونيو 17(
لنطاقات  URSإن اختيار نظام ). لمدة خمس سنوات(ينبغي دراسة إتاحة فترة تجميد أآثر طوًال ). 2009 يوليو 6(

gTLDs م مع نطاقات الجديدة فرصة الستكشاف المفهوم الخاص باالستخداgTLDs  الموجودة بما يدعم وحدة التنفيذ في
). 2009يوليو  6( SIIA). 2009يوليو  6( COA). 2009يوليو  gTLDs.Time Warner  )6مختلف نطاقات 

ينبغي .  إذا لم يكن نقل النطاق خياًرا، فينبغي أن يكون تعليق النطاق غير محدد لتجنب الحاجة إلجراءات تنفيذ تسلسلية
 INTA IC". الدليل"المجيب أن يتحمل عبء إثبات حقوقه الشرعية في النطاق وليس فقط مجرد تقديم على 

يمكن تعليق اسم النطاق بشكل  –أن يقدم خياًرا يتعدى مسألة تعليق اسم النطاق  URSينبغي على ). 2009 يوليو 6(
 CADNA. المة التجارية مزيًدا من اإلعفاءاتغير محدد غير أن السماح بنقل اسم النطاق من شأنه أن يوفر لمالكي الع

ويجب ) يوًما 120أو  90(تاريخ انتهاء ثابت  URSالخاصة بنظام " الفصل"يجب أن يكون لعملية ). 2009يوليو  7(
 إذا.  استخدامها آأداة للتخلص من عمليات التسجيل غير القانونية في البداية وليس ألجل التنفيذ الدوري للعالمات التجارية

العادية  GNSOأآثر من هذا، فيجب أن يمر بعملية تطوير سياسة منظمة دعم األسماء العامة URSآان القصد من نظام 
يلزم أن يتم تحقيق توازن أي نظام فصل بنظام استعادة وعمليات الحلول العادلة ). 2009يوليو  ALAC )7. قبل تنفيذها
مكفيدي . ف وز أو الحقوق المتنازع عليها من المناطق المختلفة؟ مع دعاوى التجا URSآيف سيتعامل نظام . للنزاعات

  ). 2009يوليو  7(

URS – يعتمد مفهوم مزودي خدمات نظام  .الفصل بين العمليات التجارية وإصدار الحكمURS  المتنافسين على الفصل
أن يكون  URSمزود خدمة نظام ينبغي على أي .  واإلصدار الفعلي للحكم URSبين العمليات التجارية المتصلة بنظام 

. ينبغي تعيين القضاة الذين يصدرون األحكام بشكل عشوائي. قادًرا على العمل مع القاضي الذي يصدر الحكم أًيا آان
ينبغي  .الموجود حالًيا UDRPمدافعين بموجب  URSوأيًضا ال يمكن أن يكون القضاة الذين يصدرون األحكام في نظام 

وتعيين القضاة  URSلمجتمع تفويض القضاة الذين يصدرون األحكام ومزودي خدمة نظام بمساعدة ا ICANNعلى 
  ).2009يوليو  Tucows )4. ممن يصدرون األحكام لقضايا محددة

URS – آجزء من نظام .عمليات نقل أسماء النطاقات المعلقة URS ينبغي أن ُيمنح مالكو العالمات التجارية القدرة ،
 Adobe. ات نقل النطاقات من أسماء النطاقات المعلقة إلى مواقع الويب المشروعة الخاصة بهمعلى الحصول على عملي

هو نظام عادل لمستخدمي اإلنترنت الصغار آما يوفر لهم أداة للمنافسة وسيكون من المفضل  URS). 2009يونيو  25(
عندما يضطر ). 2009يوليو  4(هاندي . ك. URSأيًضا أن يتوافر لهم اإلمكانية للتقدم بنموذج طلب نقل النطاق بموجب 

، ينبغي أن يتوفر لمالك العالمة التجارية الحق في نقل اسم URSمالك العالمة التجارية لتحمل تكاليف الشكوى في نظام 
ينبغي إضفاء مزيًدا من السالسة ). 2009يوليو  UBS )6. أو اتخاذ إجراء قانوني UDRPالنطاق دون الحاجة إلى 

بدون خيار النقل، ليس أمام مالك ). 2009يوليو  Playboy )6. آما أن عالج النقل ضروري لفعاليته URSعلى نظام 
وسيفضي األمر في النهاية إلى حالة  UDRPالعالمة التجارية سوى تحمل تكاليف رفع الدعاوى القضائية أو إجراءات 

. ق بشكل غير محدد وتوفير خيار نقل النطاق أآثر فعاليةسيكون العالج الذي يسمح بتعليق اسم النطا. من المراقبة الدائمة
Verizon )7  2009يوليو .(  

URS – ينبغي أن يحتوي  .التكاليفURS  حيث أنه  –بدًال من نظام إشراك التكاليف  - على نظام الخاسر هو من يدفع
). 2009يوليو  6(  Time Warner).2009يونيه  AIM )23. أآثر فعالية في منع حاالت إساءة االستخدام

Yahoo! )6  2009يوليو .(Verizon )7  2009يوليو .(CADNA )7  ينقص ). 2009يوليوURS  آلية الخاسر
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هو من أفضل اآلليات ألنه يرآز على االنتهاك  URS .مع احتمالية المناقشة إلساءة استخدام المدعي URSدعم 
مخصص فقط للحاالت التي  URS، فإن IRTوآما صرح .  الموجودة TLDsالفعلي ويمكن تطبيقه بشكل محتمل على 

لمناقشة حاالت .  في مقابل مجرد تسجيل االسم) الويب عادة من خالل موقع(يوجد فيها ادعاء باالستخدام المنتهك الفعلي 
وحد منخفض  URSإساءة االستخدام الممكنة للمدعي، ينبغي أن يكون هناك رسوم عالية لكل اسم فيما يخص دعاوى 

ينبغي و% 50ينبغي زيادة الرسوم بنسبة .  للتعليق من النظام أو لجنة استشارية أخرى فيما يخص إساءة استخدام المدعي
. أسماء وينبغي خفض حد إساءة االستخدام من ثالث قضايا إلى قضيتين 10اسًما إلى  100خفض حجم الصفوف من 

ENOM )22  مثل المنع من استخدام (وألن فرض العقوبات من الممكن أن يكون شديًدا بدرجة آبيرة ). 2009يونيو
URS ناية آبيرة قبل تقرير ما إذا آانت الشكوى تنطوي على ، ينبغي على الفاحصين النظر إلى الشكاوى بع)لمدة سنة

 سبيد. س. هو توفير تقييم عاجل URSإساءة استخدام ومع ذلك ال يمكن تحقيق ذلك إذا آان الغرض الوحيد من 
الشكوى والرد  – URSلمنع إساءة استخدام النظام، ينبغي إدخال مزيًدا من التعديالت على نموذج). 2009 يوليو 2(

ال ينبغي تنفيذ ). 2009 ويولي Nestle( )3(نيستلي  .لتناول مسجلي النطاق الذي يبدون اهتماًما ونية حسنة –ر والقرا
أي سياسة من سياسات فرض العقوبات ولكن إذا آانت هناك سياسة من هذه السياسات فينبغي أيًضا أن تعبر عن عدد 

من المحتمل أن يكون فرض العقوبات ). 2009 ويولي IOC )6. التحديات الناجحة التي يحققها مالك العالمة التجارية
 NAF. الخاصة بشكاوى إساءة االستخدام ذي قيمة للعملية آما يجب اشتراط التدريب المالئم للعضو االستشاري أيًضا

 URS .ALACجزاءات مستقلة وموانع أخرى لحاالت إساءة استخدام عملية  URSيجب أن يضم ). 2009 يوليو 6(
  ).2009 ويولي 7(

URS – ينبغي أن يكون هناك إجراء جزائي لشرآات التسجيل التي تفشل في الرد خالل  .جزاءات شرآات التسجيل
هناك حاجة أيًضا إلى تضمين أوقات األجازات وعطالت نهاية األسبوع في عملية توقيتات . ساعة على التحقق والقفل 24

  ).2009يوليو  NAF )6. االستجابة

خفض إساءة استخدام العالمات التجارية  URSيمكن لمقترح  .ود مخاوف بشأن المشاآل المحتملةمع وج URSدعم 
المعلقة والتسبب في /األشياء التي توقف الغير من اعتراض صفحة الخطأ) 1(مثل  –ولكنه يؤدي أيًضا إلى مشاآل جديدة 

االحتيال /ترح مع قضايا االحتيال اإللكترونيآيف سيتعامل المق) 2(اإلعالنات المحجوزة بدًال منها و/تقديم الصفحات
أي عالج يعجز عن نقل اسم النطاق سيؤدي إلى مجرد زيادة (بإنشاء مواقع يتشابه عنوانها مع عنوان الموقع األصلي 

  ).2009يونيو  4(مكروبي . ج). طول معاناة مالكي العالمة التجارية

URS – نطاق  200جدوى عند وجود هل تكون لفترة ما قبل التسجيل  .قبل التسجيلgTLD  جديد؟ لماذا ينبغي أن
أآثر من رسوم مستخدم ما قبل التسجيل؟ خدمة ما قبل التسجيل هي خدمة " عدم التسجيل المسبق"تكون تكلفة مقترح 

فيها إضافية نظير سعر؛ ومع ذلك إذا قرر مالك العالمة التجارية عدم التسجيل المسبق وتقديم البيانات في آل مرة يرغب 
). 2009 ويولي Nestle( )3(نيستلي . مالك العالمة التجارية في الشكوى، ينبغي عدم معاقبة مالك العالمة التجارية

MARQUES )3  2009يوليو .(UBS )6  2009يوليو.(  
  

URS – لكنه جاء إذا أراد مالك العالمة التجارية تسجيل اسم النطاق و .استعادة النطاق من جانب مالك العالمة التجارية
في المستوى الثاني، آيف يمكن لمالك العالمة التجارية استعادة النطاق قبل انتهاء صالحية المجال؟  هل يلزم على مالك 

  ).2009يوليو  3( MARQUES). 2009 ويولي 3( نيستلي؟ UDRPالعالمة التجارية أن يعتمد على 
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URS – شديد، سيستخدم المشتغلين باالحتيال اإللكتروني التعليقات  عند توحيد معايير النموذج بشكل .اقتراحات التحسين
 PMI ).2009يوليو  URS. MARQUES )3العامة لتبرير التسجيل وستختفي المزايا الكلية لنظام 

وبدًال من . شديدة الغموض ألنها قد تتضمن أي لقب أو اسم محدد" غير معروف بحسب االسم"العبارة  ).2009 يوليو 6(
ينبغي أن يصف نموذج القرار بشكل أآثر دقة . لزيادة الدقة" االسم التجاري"أو " اسم العائلة"تعمال ذلك يمكن اس

). 2009يوليو  MARQUES )3إلخ " مباع تحقيًقا لربح"و" مباع تحقيًقا لمكسب تجاري"و" النمط"المصطلحات مثل 
التي  URSتم تقديمها في عمليات تسجيل آيفية حد حجم المواد التي ي –إلى دراسة وضع حد لألدلة  ICANNتحتاج 

  ). 2009يوليو  UDRP .NAF )6تمثل قضية في 
  

غير سليم من الناحية الفنية وال يفيد في  URSاألسلوب المرتكز على الويب المقترح في  .URSالمشاآل الفنية في 
فاندي فالي . ب. TCP/IP الخدمات األخرى التي تتم في أحد المنافذ األخرى العديدة التي يسمح بها بروتوآول

فليس هناك على . تحتاج العديد من المشاآل الفنية التي تؤثر على شرآات التسجيل إلى التوضيح ).2009 يونيو 24(
، URSإذا تم اختيار . IRTالتسجيل في تقرير " بتجميد"واحد يوفر الوظيفة المشار إليها  EPPسبيل المثال وضع 

باإلضافة إلى .  ذ تحديد أي األوضاع بالتحديد التي يمكن التطبيق عليها وتحليل تأثيراتهافسيكون من الهام في خطة التنفي
ذلك ال تتضح الطريقة التي سينجز بها المزودين من الطرف الثالث مهمة نشر صفحة قياسية على اسم النطاق وتحتاج هذه 

  ).2009يوليو  RyC )6. المشكلة وغيرها إلى الشرح والتوضيح
  

، وبهذه الطريقة لن TLDمثير للجدل، ينبغي النظر إليه بشكل مستقل عن عملية  URSوألن  .URSعملية النظر إلى 
عندئذ يمكن النظر إليه بشكل مالئم ويمكن أن يشكِّل جزًء من  .IPاألقل إثارة للجدل مثل مقاصة يتم إبطاء المقترحات 
  . )2009يوليو  UDRP .Wrays )6المراجعة الكاملة لـ 

  
وتتعدى  UDRP مقارنة بـ IPهو رؤية متطرفة لحقوق العالمات التجارية التي تتحيز لمصالح  URS. URSمعارضة 

 .تم تجاهل التعليقات التي توضح االقتراحات األآثر توازًنا .ما هو محمي من قبل القانون واإلجراءات القانونية المشروعة
ي الستخدام سوء النية والتسجيل وعملية اإلخطار والفشل في دراسة إبهام المتطلب الثنائ URSتتضمن األخطاء في 

وباللغة القانونية، يرقى التقرير النهائي لمستوى المبالغة  ).2009مايو  29( آيريكوس. ج. تاريخ اإلنشاء السم النطاق
. النظر عن العمربغض  URSلم يتم تبرير إخضاع آافة أسماء النطاق إلى ). 2009مايو  30( آيريكوس. ج. المفرطة

ينبغي أن يكون . فقط أسماء النطاق األآثر إساءة لالستخدام حيث يكون الوقت ذي أهمية آبيرة URSينبغي أن يستهدف 
فقط على النطاقات  URSينبغي تطبيق .  عبء اإلثبات على حاملي العالمات التجارية آي ال يؤخروا تقديم الشكاوى

يوًما زائد عمر النطاق  15(يكون وقت الرد على الشكاوى وظيفة عمر النطاق  أو أن) أشهر 6(األصغر من عمر معين 
 آيريكوس. ج. تحتاج األعمال التجارية والمستهلكون إلى الثقة واإلجراءات القانونية المشروعة ). باألشهر

ص على الذي ين آيريكوسيمكن خفض حاالت إساءة استخدام مسجلي النطاق من خالل مقترح ). 2009 يونيو 24(
إجراءات حماية لمسجلي  ICANNإذا لم تضم . فقط على النطاقات المسجلة في األشهر الست األخيرة URSتطبيق 

 مينيوس. م. أداة سهلة ورخيصة لالستيالء على اسم النطاق بشكل عكسي URSالنطاق، فعندئذ يمكن أن يصبح 
). 2009 يوليو  6( ريس. ب. كل عكسييفتح الباب لالستيالء على اسم النطاق بش URS ).2009 يوليو 4(

YouBeats )6  آيريكوس. ج). 2009يوليو  6(مورسا . س). 2009يوليو  6( التخاطر). 2009يوليو 
يوجد أيًضا نقص في إجراءات االستئناف المستقلة الفعالة أو التي يمكن القيام بها الخاصة بمسجلي ). 2009 يوليو 7(

وأيًضا عبرت مصالح العالمات التجارية بالفعل عن الهدف . ق نطاقاتهم بشكل غير عادلالنطاق الذين يعتقدون أنه تم تعلي
. الجديدة com.عقب اختيارها لنطاقات  com.اإللزامية بما في ذلك  gTLDsعلى نطاقات  URSمن فرض 

Kulasekaran )4  2009يوليو .(Nation Press )6  يضر ). 2009يوليو  6(بيرآينس . م). 2009يوليو
URS  بالشرآات الصغيرة ويبدو أنه لم يتم تمثيل مصالح هذه الشرآات عند اجتماعIRT.  ليست هناك تفرعات إلرسال

التافهة آما ال يوجد وقت آافي أمام مالك اسم النطاق للحصول على التمثيل القانوني المالئم وإرسال رد  URSقضايا 
األخطاء التي من بينها طبيعته المؤقتة وإمكانية انحياز مقدم العديد من  URSيضم ). 2009يوليو  6( سيلفر. إ. آامل

الشكوى في تشغيله وقصر فترة الرد بما يؤدي إلى عمليات تعليق ليست في محلها وضعف العقوبات الجزائية إلساءة 
 ).2009يوليو  6( Internet Edge). 2009يوليو  7( ICA). 2009يوليو  6(أليمان . أ. استخدام مقدم الشكوى

. ويعارض على نطاق واسع اإلجراءات القانونية المشروعة URSيخالف ). 2009يوليو  6(آيتينج . ب.ر انظر أيًضا
 URSولكن ال يمكن لنظام . تقديمها آي يتسنى مناقشتها IRTعند وجود قضايا صارخة بشكل حقيقي، عندئذ ينبغي على 

الحالي مقدم الشكوى عن  URSال يحول ). 2009و يولي NCUC )7. البحث في مسجلي أسماء النطاقات المشروعة
وبفرض  . إرسال شكوى مخالفة السم النطاق الذي سبق تاريخه بوضوح تاريخ تسجيل العالمة التجارية المؤآد عليها

الواضح الخاص بإساءة االستخدام، ال يمكن تخيل حالة يمكن أن تفي فيها العالمة التجارية المسجلة بعد  URSغرض 
  ).2009يوليو  6( آيتينج. ب.ر. اق بالمعيار المقترحاسم النط

  
 سالزانو. س. إنه مذنب حتى تثبت براءته فهو نظام يضر إضراًرا شديًدا بشرآات ال حصر لها .URSال ينبغي اختيار 

). 2009يوليو  Phil ()6(فيل ). 2009يوليو  6(ليتو . ك). 2009يوليو  6( Searchen). 2009يونيو  1(
Bakuaz )7  يوليو  6(بريور . د.ت). 2009يوليو  6(رايت . د). 2009يوليو  6(بيرآينز. م). 2009يوليو

أن ماري ). 2009يوليو  4(أ ديكسون ). 2009يوليو  5(هيلير . م). 2009يوليو  6(خاتام . ه). 2009
). 2009يو يول 4(سميت . س). 2009يوليو  4(إ ادآينس ). 2009يوليو  5(  Net41 Media).2009 يوليو 4(

ICANN –  8  2009أآتوبر



  الجديدة gTLDامج برن
  التعليق الموحد السريع

  
إلى المناورات التحايلية التي يلجأ إليها المتنافسون الذين يبلغ آل منهم اآلخر بإغالق مواقع الويب  URSسيؤدي 

يوليو  4( Jarrod). 2009يونيو  1(آوبتشيك . ب  .الخاصة بهم وبالعديد من حاالت إساءة االستخدام األخرى
2009.( 24-7 Outdoors )3  2009يونيو  2( دي جروت. ل ).2009يونيو  22( أوستين. د ).2009يوليو.( 

يوليو  6( سكارا. أ ).2009يوليو  6( شفارتس. ر ).2009يونيو  2( اراجيانيسآ .س ).2009يونيو  10( بورآي. ب
2009.(  

  
حيث ال يوجد ميل لحجم الممارسات غير التنافسية والمشاآل األخرى التي  UDRPذ نظام وبدًال من ذلك، ينبغي تنفي

كانا م .ج). 2009يونيو  10(فرانكلين . د). 2009يونيو  1( سينكويتس. ج. URSستنشأ بدون شك من اختيار 
). 2009يو يون 3(آوستاش . ف). 2009يونيو  16(مارآين . م). 2009يوليو  4(جراي . ب). 2009 يونيو 6(
 ).2009يونيو  2(ويلهلم . إ). 2009يونيو  3(أ وول ). 2009يونيو  4( Ratko). 2009يونيو  3(اريت ب .ن

Yura )2  2009يونيو  2(سترونج . أ). 2009يوليو  7(ريبس . أ). 2009يونيو  2(لوماآس . ك). 2009يونيو .(
هاآني . ر). 2009يوليو  7(دابني  .ك). 2009يوليو  6(آابسشوك . ب). 2009يوليو  6(وسكا ر .ج
  ).2009 يوليو 6(
  

 ).2009 يونيو 1( أوبراين. م .بمسئولي الويب الصغار الذين يتلقون تمويًال قليًال في مقابل الشرآات األآبر URSيضر 
عسفي الباب أمام صغار ناشري الويب المستقلين واألطراف اآلخرين األصغر حجًما إلساءة االستخدام الت URSسيفتح 

). 2009يوليو  7(روبرتس . س). 2009يوليو  6(الميش . ه). 2009يونيو  2( آارسويل. ج. من جانب الشرآات
سيدويك . س؛ )2009يونيو  2(جورهام . ج). 2009يونيو  2(بليفيس . أ). 2009يونيو  2(آاسبرستس  .ه
). 2009يوليو  6(جرونوالد  .ر). 2009يوليو  6(ريس . ب). 2009يوليو  6(نيلون . م). 2009 يونيو 2(
  ).2009يوليو  7(تمبرلي . ب). 2009يوليو  7(ميشليك  .ف
  

في حين يقع الخطأ في  URSينبغي إعادة النظر في الكيفية التي يتم بها تطبيق  .URSينبغي إعادة النظر في تطبيق 
ر على الشرآات التي تضم محامين ينبغي أن تحمي السياسة حقوق جميع الشرآات وال تقتص.  جانب الحذر وليس اإلنذار

ينبغي مناقشة إساءة االستخدام من جانب هؤالء الذين يتالعبون بالتسجيل  . يقومون بالتسجيل احترازًيا دون سبب مؤآد
  ).2009يونيو  24( ميادي. س. والتعامل معها بشدة لمنع هذا السلوك

  
URS – احة الرد في أي وقت في قضية إن إت .تكاليف الردود المتأخرة في القضايا الغيابيةURS  يفرض تحديات

عند تقديم رد متأخر في قضية غيابية تستحق الدفاع، ينبغي أن يكون خاضًعا لرسم . خاصة بالتكلفة الفعلية أمام المزودين
  ).2009يوليو  NAF )6. لتغطية التكاليف اإلدارية وتكاليف اللجنة االستشارية التي يتحملها المجيب

  
URS – ينبغي أن تضع  .ولية مستودع المزودينمسئICANN  نهاية الشتراطات مستودع المزودين فيما يخص دفعات

  ).2009يوليو  NAF )6 .الرسوم أو إذا آانت مطلوبة، فينبغي السماح للمزود بالخدمة مقابل رسم معين
  

لن يؤدي عالج .  فعالية محدودة إن العالج بقفل اسم النطاق لمدة فترة التسجيل ذو .محل استفسار URSفعالية عالج 
URS  المقترح سوى إلى إرغام مالكي العالمات التجارية على الخروج من دائرة تجديد أسماء النطاقات المسجلة وقائًيا

.  سابًقا إمكانية قائمة األسماء المحفوظة WIPO AMCولهذا السبب، اقترحت . المكلفة URSإلى دائرة تسجيل شكاوى 
ومطالبة مسجلي  URSاسب إخطار مسجلي النطاق المحتملين بأن اسم النطاق آان سابًقا موضوع تعليق قد يكون من المن

المقترح قد ال يتناول أعباء مالكي  IRTوبسبب أن عالج . النطاق المحتملين بإجراء عروض مالئمة يكون لها تأثير وقائي
النطاق الممكنة بإعادة تسجيل أسماء النطاق المقفلة العالمة التجارية بشكل معبر، يمكن اعتبار السجل ومعرفة مسجل 
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حة في السماح لألطراف بتحديد إمكانية يبدو أن هناك ميزة واض .UDRPبشكل متداخل مع  URSيجب أن يعمل 

تالية مع نفس المزود فيما يتصل بتقديمات الطرف وقفل اسم النطاق واالتصاالت  UDRPوأي إجراءات  URSتسجيل 
التي يعرضها  مع طبقة األمن المضافة UDRPينبغي أن يستمر ). 2009يونيو  WIPO AMC )19. وإدارة الرسوم

URS  . ينبغي أن يكونURS بارًيا مع آافة نطاقات إجgTLD  الجديدة لملء الفجوات التي فاتت على العالجات
وأي إجراءات  URSينبغي أن يتوفر لمقدم الشكوى خيار تسجيل ). 2009يوليو  IHG )2. األخرى في الماضي

UDRP تالية مع نفس المزود .Regions )3  يحتاج ). 2009يوليوURS  ألن يكون متكامًال بشكل أفضل مع
UDRP ؛ ينبغي دائًما أن يكون هدفURS  هو التأآيد على أن الموقع غير منتهك ومطالبةUDRP . ينبغي أال يحل

URS  محلUDRP .EFA )6  ينبغي أن يهدف ). 2009يوليوURS  إلى التعامل الجيد معUDRP  وأن يدرس
 Verizon. يال اإللكترونيآي يتناول آافة أشكال االحت" التسجيل أو االستخدام بسوء النية"تطبيق معيار 

  ).2009 يوليو 7(
  

جاهز إلساءة "بدًال من اختيار نظام  UDRPتوسيع  ICANNينبغي على  .بدًال من ذلك UDRPتوسيع وتحسين 
بمزيد من المساحة للنزاع مع آل دعوى ولكن  UDRPينبغي أن يسمح . URSأشد سرعة وقصًرا مثل نظام " االستخدام

مالكي النطاقات (آال الطرفين  ICANNينبغي أن تمثل . العدد األدنى ألعضاء اللجنة االستشاريةينبغي أيًضا أن يتوافر 
ينبغي عدم تعريض مالكي الشرآات الصغيرة لشيء معرض إلساءة . تحقيًقا للتوازن والنزاهة) وحاملي العالمات التجارية

 .UDRPينبغي دعم ). 2009يو يول 4(همينجسون . ت). 2009يوليو  4( دان. أ. URSاالستخدام آنظام 
Nation Press )6  ينبغي أن يصبح ). 2009يوليوUDRP  نظام الخاسر هو من يدفع آي يتحقق التوازن بين آل

سيحافظ ). 2009يوليو  6(نيومان . س). 2009يوليو  6( بيرآينس. م. من مالكي العالمات التجارية وحاملي النطاقات
الجديد المثير  URSلي للنظام أثناء تناول مخاوف مجتمع المستخدمين بدًال من على التكامل الحا UDRPإعادة فتح 

 URSتحقيق التكامل التام بين  ICANN، عندئذ ينبغي على منظمة URSعندما تتم الموافقة بشكل آامل على . للجدل
). 2009يوليو  NAF )6. من الطبقة الثانية UDRPمن الطبقة األولى وعملية  URSسيكون هناك عملية . UDRPو

؛ فإن مشكلة UDRP معنًيا في الحقيقة بمكافحة االحتيال اإللكتروني، فينبغي عليه اقتراح مراجعة وتحليل لـ IRTإذا آان 
ولذا فإن إنشاء آلية تكميلية للتعامل  UDRPاالحتيال اإللكتروني هي في الحقيقة ذات المشكلة التي آانت عندما تم إنشاء 

الموجود آي يتناول النزاهة  UDRPينبغي مراجعة  ).2009يوليو  6( آومايتيس. ك. ه ما يبررهمع نفس المشكلة ليس ل
ويكرشام . ر. لكل من حاملي العالمات التجارية ومستخدمي الكلمات العامة ألسماء النطاق لغير العالمات التجارية

تتمثل الوسيلة . الجديدة gTLDبشكل آامل تقريًبا في آافة نطاقات  UDRPمحل  URSسيحل ). 2009 يوليو 6(
عاجل للقيام بإصالحات  PDPالجديدة والموجودة في بدء  gTLDلكافة نطاقات  UDRPالمالئمة الوحيدة لمراجعة 

UDRP  التي يمكن تنفيذها قبل اإلطالق األولي لنطاقاتUDRP  2010الجديدة في الربع األخير من .ICA 
هو النظام الذي يعمل والذي يمكنه توسيع نطاقه لدمج قضايا إساءة  UDRPوبرغم أخطاءه، ال يزال ). 2009 يوليو 7(

الذي يتم  UDRPبالكامل نحو اإلصالح الجوهري لـ  ICANNومنظمة  GNSOينبغي أن تتحرك .  االستخدام الجديدة
  ).2009يوليو  7(بابي . س). 2009يوليو  NCUC )7. النزاهة لجميع األطرافيضمن  االتفاق عليه بما

  
الغيابية من التكاليف واألعباء التي يتحملها مالكو  URSيزيد بالضرورة تقييم العضو االستشاري حتى في قضايا  ال

وبفرض زيادة مستويات االنتهاك الممكن، سيستفيد مالكو العالمات التجارية استفادة أآثر من آلية  .العالمات التجارية
). 2009يوليه  6( IOC). 2009يونيو  WIPO AMC )19. الغياب المتوازن/التعليق المعتمدة على التصفية

إن الفحص من . URSإجراءات غيابية تلقائية لضمان سرعة  IRTينبغي أن يوفر ). 2009يوليو  1(دوناهي  .س
  ).2009يوليو  Verizon )7. جانب العضو االستشاري المحايد هو ما يفيد فقط عند وجود نظام الخاسر هو من يدفع

  
 – UDRPالنهائي على ما يبدو بانحرافات معينة عن معايير  IRTيتنبأ تقرير  .URS لـيير الجوهرية توضيح المعا

النظر إلى العالمات التجارية المسجلة في دائرة السلطة القضائية التي تجري فحًصا جوهرًيا لطلبات  URSفمثًال يقيد 
د إلى إقصاء المارآات المسجلة في دوائر السلطات ينبغي إيضاح أن هذا المقترح يقص.  العالمات التجارية المقدمة

نماذج الشكاوى "ال تعكس . القضائية التي ال تتولى بنفسها الفحص على أسس نسبية ولكنها تقوم بذلك على أسس مطلقة
الحقوق أو المصالح المشروعة "فيما يخص  UDRP أيًضا بدقة المعايير األساسية لـ URSفي " والردود والقرارات

ينبغي أن يوضح ). 2009يونيو  WIPO AMC )19". التسجيل واالستخدام بسوء النية"و" اسم النطاق لمسجل
االشتراط بإصدار العالمة التجارية المسجلة لمقدم الشكوى داخل دائرة السلطة القضائية التي تجري فحًصا جوهرًيا 

).  يخص التوصيف التصنيفي والوظائف إلخ فيما(لطلبات العالمات التجارية أنه يتطلب فقط الفحص على أسس مطلقة 
  ).2009يوليو  INTA IC )6". رجحان الدليل"باإلضافة إلى ذلك، ينبغي استخدام معيار 

  
URS – باإلضافة إلى ذلك، يرجع تقرير  .قضايا سوء النيةIRT  النهائي إلى المتطلب الشامل الخاص بسوء النية في

UDRP . الذي يتناول بشكل أفضل الطبيعة المتطورة لالحتيال " االستخدام بسوء النيةالتسجيل أو "ينبغي دراسة معيار
 WIPO AMC"). التخيير"معيار  ccTLDأقر عدد من نطاقات ( 1999في  UDRPاإللكتروني منذ إقرار 

إقرار نفس بنود االتحاد األوربي؛ ينبغي أن  ICANNينبغي على منظمة ). 2009يوليه  6( IOC). 2009 يونيو 19(
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اصر يصعب استخدام الرسائل البريدية في العملية وينقص مزيج عن .لزيادة الوقت وانخفاض التكلفة URSيلزم تعديل 

 .URSالتصميم التي تتضمن الحدود الزمنية التوازن الداخلي آما أنها غير متسقة مع السمة السريعة المقصودة من 
WIPO AMC )19  وفق ما هو مقترح اآلن، ال يمكن اعتبار   ).2009يونيوURS "سريًعا ."Verizon 

  ).2009 يوليو 7(
  

URS – ال تزال العديد من أسماء النطاقات تستخدم بشكل رئيسي في  .خطئه الوحيد في النظر إلى حرآة مرور الويب
مثل النطاقات  gTLDمالئًما لجميع نطاقات  URSباإلضافة إلى ذلك، قد ال يكون  .أغراض خالف حرآة مرور الويب

  ).2009يوليو  EFA )6. التي يتم إعدادها ألغراض حرية التعبير
  

URS – تعرض . باالتصاالت اإللكترونية ينبغي السماح .االتصاالت اإللكترونيةCAC  خبرتها في النواحي اإللكترونية
 CAC. اإللكترونية URSوترغب في اعتبارها تجربة رائدة يتم االسترشاد بها في عملية  UDRPفقط في سياق 

  ).2009 يوليو 4(
  

وخطاب بريدي واحد ال بتحديد إخطار مسجلي النطاق برسالتي بريد إلكتروني فقط  IRTإن مقترح  .مشاآل اإلخطار
ال يمكن االعتماد على البريد .  مبرر له وسيؤدي إلى مشاآل مع مسجلي النطاق الذين يتلقون اإلخطارات الفعلية

اإللكتروني بسبب آمية الرسائل المزعجة غير المرغوبة آما أنه قد ال يمكن تلقي البريد الدولي في الوقت المناسب للرد 
سيشجع خيار الفاآس وتشجيع مسجلي ). 2009يونيو  24( آيريكوس. ج. ير في خيار الفاآسينبغي التفك . على الشكوى

بدًال من عنوان البريد اإللكتروني على زيادة دقة  Whoisالنطاق على تقديم عناوينهم المادية في قاعدة بيانات 
). 2009يوليو  6( آيتينج.ب.ر. النقص في اإلخطار بالفاآس غير معقول). 2009يوليو  Verizon )7. اإلخطارات

يتولد عن اإلخطار بالبريد اإللكتروني العديد من المشاآل بسبب رسائل البريد اإللكتروني غير المرغوبة ومسائل تتعلق 
فالي   انداف .ب. يوًما ال تتفق مع حقائق مسجل اسم النطاق المتوسط 14فترة اإلخطار التي تصل مدتها إلى  . باللغة

جاجير . م. يوًما 14ينبغي مد فترة اإلخطار التي تبلغ ). 2009يوليو  7(تيمبيرلي . ب). 2009يونيو  24(
المتطلبات الخاصة باإلخطار عن طريق رسالتي بريد إلكتروني وخطاب بريدي واحد؛  NAFتدعم  ).2009 يونيو 30(

. NAFتشترك فيها  التي UDRPالذي يفيد في عملية " لإلخطار الفعلي"وعلى وجه الخصوص البريد اإللكتروني 
NAF )6  ال يمكن . يوًما غير آاف للسماح بتفاعل مسجلي النطاق مع الشكاوى 14اإلخطار الذي مدته ). 2009يوليو

االعتماد على البريد اإللكتروني وفي حال استخدامه ينبغي أن تكون رسائل البريد اإللكتروني جميعها نسخة احتياطية 
يلزم إرسال . يلزم تقديم أي إخطار بواسطة بريد ورقي مسجل أو معتمد.  ايير األمنيةألصل ورقي ويجب تنفيذ أعلى المع

. اإلخطارات باللغة الرسمية لبلد التسليم وأن تتضمن نًصا باللغة المحلية يوضح حقوق المستلمين بشكل تفصيلي
ALAC  )7  2009يوليو(  

  
وفق ما هو مقترح  URSلتعديالت الصغيرة بدًال من الحالية مع إدخال بعض ا UDRPينبغي استخدام بنية  .URSبديل 

للسماح للمجيب بالحق في اختيار عدم المشارآة في  URSقد تكون هناك طرق لمزج هذا البديل مع .  IRTمن جانب 
URS  وإلزام مقدم الشكوى بمواصلة اإلجراءات معUDRP . ينبغي على مجتمعICANN  التفكير في جميع األساليب

  ).2009يوليو  6(آيتينج . ب. ر. IRTاالقتصار على األساليب المقترحة من جانب  المتنوعة وعدم
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  تحليل التعليقات العامة
  المنظمة  .أ

  للسياسة؟ جديدة تطوير عملية بدون URSآيف يتم تطبيق   )1(

 السلطة على إنشاء فريق مراجعة التنفيذ ICAANاستفسارات معينة على إذا ما تتوفر لمنظمة  رآزت
")IRT ("أو السلطة لتنفيذ أي من التوصيات الناتجة عن التقرير النهائي لـ/و  IRT مثل URS.  تقرر إحدى توصيات

GNSO لنطاقات يمكن ال أنه gTLD آان يعتقد  .األخرى للنطاقات الموجودة القانونية الحقوق انتهاك المحتملة الجديدة
الالزمة لتنفيذ هذه التوصية ولحماية حقوق حاملي العالمات ) RPM(في البداية أنه سيتم ترك آلية حماية الحقوق الخاصة 

ومع ذلك، أشارت التعليقات العامة إلى أن هذه اآللية ليست خاصة تقريًبا بالقدر الكافي  .التجارية لمشغلي مزود االمتداد
 RPMحاولة إنشاء وعلى الرغم من أنه تم تشكيل مجموعة في السابق لم .على ذلك ICANNووافق مجلس إدارة منظمة 

ووفًقا لذلك، تم بذل  .بالنجاح الجهودهذه  تكلل لمإال أنه  الجديدة، gTLD نطاقات امتداد مزود لمشغلي إقراره يمكن عالمي
بشكل  -اقترحت التعليقات العامة إنشاء مجموعة لدراسة الطرق  .جهود إضافية لتحديد آيفية تحقيق الخصوصية المطلوبة

ونتيجة لذلك، تم إنشاء  .وحماية حقوق حاملي العالمات التجارية GNSOبها يمكن تنفيذ توصية  التي -أآثر استفاضة 
  .gTLDالخاصة إلمكانية التطبيق العالمي لمشغلي نطاق  RPMللمساعدة في تحديد  IRTفريق 

واآلخرين الحاجة  IRT، دعمت التعليقات الواردة من IRTفي حين من الواضح وجود معارضة لمقترح 
هو أحد اإلجراءات التي تم دراستها ومناقشتها آجزء من خطط التنفيذ  URSإن نظام . RPMجراء فصل سريع آآلية إل

ستمنح  .GNSOشريطة أن وإلى أن يتم تنفيذ أعمال تطوير السياسة من جانب  وهو حل تنفيذ مؤقت. ICANNلمنظمة 
GNSO حظة أنه تم تنفيذ سلسلة من إجراءات حل النزاع ينبغي مال. فرصة اختيار هذا آحل مؤقت أو اختيار حل بديل

  ><انظر .السابقة بدون عملية رسمية لتطوير السياسة TLDفي جوالت 

. الجديدة gTLD نطاقات امتداد مزود لمشغلي الممارسات آأفضل المقترح URSُيوصى باختيار إجراء تنفيذ 
 متطلب ليس فهو ذلك ومع عام، بشكل األسماء ولحيز TLDذا اإلجراء يضيف قيمة لنطاق ويعني هذا وجود اقتناع بأن ه

 الدليل في الصلة ذي التقييم معايير قسم تعديل سيتم ممارسة، آأفضل URSفي حالة تحديد . التعاقدية المتطلبات من
 بجانب المنشور والمعايير األسئلة نموذج في الموضحة والنقاط والمعايير األسئلة يتضمن آي الطلبات لمقدمي المساعد
تسجيل النقاط الكلي في تقييم جميع مقدمي طلبات  نموذج في دمجه يتم آي الطلبات لمقدمي المساعد الدليل من 3 اإلصدار
gTLD سيتم نشر . الجديدةURS الخاص تقييمال في نقطة منح وسيتم الطلبات لمقدمي المساعد الدليل في اختياره عند 

 ميزة على اعتماًدا URS الختيار الجديدة gTLDسيتم تحفيز مقدمي طلبات نطاقات . URSفقون على اختيار الذين يواب
  .للتقييم gTLDمقدم طلب  الجتيازومع ذلك ال يلزم تسجيل نقطة في السؤال . النقاط

  ؟UDRPمحل  URSهل سيحل ؟ UDRPو URSلماذا لدينا آل من   )2(

 فهم يمكن ال بينما. UDRPوما إذا آان تنفيذه سيهيمن ببساطة على  URS لنظام الحاجة عن البعض يتساءل
تطبيقه على  URS من يقصد. ، إال أن هذا ليس هو الحالUDRPعلى  URS تأثير نظرة أول من البعض اعتقاد

 UDRPحاالت إساءة االستخدام األآثر وضوًحا وصراحة وليس الحاالت التي تتطلب مراجعة شاملة من جانب لجنة 
  . RPMولكنه ببساطة تنفيذ آللية . سياسة في حد ذاته URSفي الواقع وآما يتضح مما سبق، ليس . ستشاريةاال

وليست النتيجة . هو العالج المدروس للتعليق وليس لنقل النطاق URSوآلية  UDRPالتفريق الواضح بين 
ستخدام المحدد على السيطرة على االسم النهائية هي سيطرة الطرف الفائز على اسم النطاق ولكن عدم قدرة مسيء اال

  .أطول من ذلك

  ؟UDRPوآيف سيتفاعل مع  URSآيف سيتم تشغيل   )3(

في حين ال يمكن . بالفعل الموجود UDRP من جزًء URSاقترحت التعليقات أنه ينبغي أن يكون 
 في العالج في االختالف وضع ومع UDRP من جزًء URSفهم مفهوم البحث عن االتساق، ال تتم حالًيا النظر في جعل 

سيتم اختيار مزود . لبعضها متمة أنها من الرغم على اإلجراءات انفصال على المحافظة المالئم من يبدو االعتبار،
 يمكن التي المتسقة والخدمة المنخفضة التكاليف تقديم لضمان وواضحة شفافة عملية خالل مستقلين URS) مزودي(

 ولكن ICANN منظمة مع عقد بموجب) المزودون( المزود يعمل لن. URS راءاتإج أطراف جميع إلى فيها الوثوق
سيكشف المزودون أيًضا عن مستوى الخبرة الالزم إلدارة . معتمدين) مزودين( آمزود ICANN جانب من تعيينه سيتم

 أيًضا URSوبالطبع، سيتمتع فاحصو . حالًيا الموجودين UDRPإصدار الحكم في مثل هذه النزاعات مثل مزودي 
  .العاجلة URS إجراءات من الهدف تحقيق يتسنى بحيث جوهرية بخبرة
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  اإلجراءات  .ب

فقط على المعتادين على االحتيال اإللكتروني؛ وهل ينبغي أن يكون هناك  URSهل ينبغي تطبيق   )1(
  حد أدنى لعدد أسماء النطاق للتقدم بدعوى؟

 على URS تطبيق قصر التعليقات اقترحت ،URS بنظام يوصي الذي IRTرًدا على التقرير النهائي لفريق 
 .الملكية لحقوق المنتهكة النطاقات أسماء لعدد األدنى الحد على االعتراض يجب وأنه اإللكتروني االحتيال على المعتادين

 .األخرى RPMال يوجد حد أدنى ألي من آليات  .تمت دراسة هذه التعليقات ولكن لن يتم اختيار تنفيذها في هذا الوقت
 .يبدو أنه من غير العادل اقتراح أن هذا الضرر هو نتاج فقط لعدد معين من التسجيالت المنتهكة على نحو افتراضي

سيؤدي هذا الوضع إلى إساءة استخدام العملية وسيميل لإلشارة إلى أن حجم االنتهاك ذات صلة وثيقة على الرغم من 
عالوة على ذلك، يمكن التحايل على  .ة الضرر بناًء على االسم والظروفإمكانية أن تكون حالة االنتهاك واحدة شديد

  .URSمتطلبات الحد األدنى بواسطة الممارسات الذآية ومن ثم تميل إلعاقة الغرض من 

  ما الفترة المقدمة وآيف يتم تنفيذ اإلخطار؟  )2(

انت فترة األربعة عشر يوًما آافية للرد أثيرت أسئلة فيما يتعلق بالكيفية التي يتم بها تنفيذ اإلخطار وما إذا آ
 هناكوقت إضافي محدد للرد شريطة أن يكون  توفيريبدو من المعقول  .يجرى النظر في هذه المخاوف .والتشاور والدفاع
في أي حال من األحوال عن  المضاف الوقت هذازيد يال  ولكن الشكوى بمقدم يضر وأال ذلك إلجراءأساس حسن النية 

 البريد إلى باإلضافة الفاآسملي طريق عن باإلخطارات السماح المعقول من أيًضا يبدو ذلك، على عالوة .يامأ) 7(سبعة 
 يمنع الذي اإللكتروني البريد داخل المرغوب غير المزعج البريد مرشحات االعتبار في األخذ مع اإللكتروني والبريد
  .الورقي البريد نظام عن تنتج أن يمكن التي التأخيرات إلى باإلضافة اإلخطار

  ما هو المعيار وآيف سيتم بدء العملية؟  )3(

 التي التعليقات من العديد يوجد .تطبيقه فقط على حاالت إساءة االستخدام شديدة الوضوح URSُيقصد من نظام 
معايير  IRT لـ النهائي التقرير يقترح .URS دعوى إلنجاح لتطبيقها المعايير من معينة مجموعة تحديد صعوبة تقترح

ولكنه يتطلب عبء إثبات أآثر شدة ويتطلب دليل واضح ومقنع عند عدم وجود قضية حقيقية  UDRPمشابهة لمعايير 
العاجلة بدًال  URSفي حين من المالئم دعم معايير أو عبء اإلثبات بشكل آبير آي تسود في دعوى  .يمكن التنازع عليها

   .تحديد أي األدلة التي ترضي هذا العبء URSارية الخاصة في ، ينبغي على اللجنة االستشUDRPمن إجراءات 

وبالطبع ال تزال المعايير المناسبة والكيفية التي سيتم بها تطبيقها موضوع المراجعة لتزويد اللجان االستشارية 
ذج خانات االختيار وتحقيًقا لهذه الغاية، يتم التعامل مع التعليقات الخاصة بنمو .أآبر قدر ممكن من اإلرشاداتب URSفي 

 يكون أن بضرورة اعتقاد هناك ،IRTالخاص بالشكوى بشكل جاد وفي حين يتم اقتراح هذا التنسيق حالًيا من جانب 
 بعض اقترحت النهاية، وفي .؛ بحيث يمكن إضافة أدلة أآثر وتفاصيل أآثر تدعم الدعاوى والدفاعاتسقًفا وليسأساًسا 

 السماح مع والحذف النقل فيها بما التسجيل بيانات على تجرى التي للتغييرات السجل تقييد وهو( األولي القفل أن التعليقات
 عبء إبطال إلى يرتقي تنفيذه يمكن الذي") تجميد"بالـ IRT جانب من إليه المشار – االسم حول النزاع حل بمواصلة
ومع  .أول نظرة قد يبدو هو الحال آيف أن هذا من ICANN تفهم ".براءته تثبت حتى مذنب أنه" أساس على اإلثبات

إرضاء عبء اإلثبات الشديد  URSفي الحقيقة، يجب على المدعي الناجح في  .ذلك، ال يلغي القفل عبء اإلثبات
 Whoisيمنع ببساطة القفل األولي التغييرات في بيانات   .للحصول على اإلعفاء الذي هو إجراء فصل النطاق أو تعليقه

  .URSمسجل النطاق يتمتع بالحرية في استخدام الموقع أثناء تعليق إجراءات ونقل النطاق؛ سيزال 

في النهاية، تم توجيه أسئلة فيما يخص ضرورة أن يكون معيار الحاالت هو االستخدام وتسجيل اسم النطاق 
أنه  إليها المعيار الثاني فيسباب التي يستند تتمثل األ .بسوء النية أو االستخدام بسوء النية أو تسجيل اسم النطاق بسوء النية

يسيطر على االستخدام الذي آان قانونًيا وقت التسجيل ولكنه لم يعد قانونًيا بسبب قطع عالقة الترخيص أو تغيير في 
غير أنه من المفهوم وجود أنواع مختلفة من االحتيال اإللكتروني أو األنشطة غير القانونية األخرى  .محتوى موقع الويب

ولكن القصد من العملية  .األشكال هذه جميع مع التعامل URSوليس القصد من  .ن تحدث على اإلنترنتالتي يمكن أ
مع شكل ضيق من االحتيال اإللكتروني وهذا الشكل الضيق يتم قصره على حاالت إساءة االستخدام الشديدة  فقطالتعامل 
في حاالت االستخدام بسوء النية أو  .واستخدامه وفي حد ذاته، سيتطلب المعيار آًال من تسجيل اسم النطاق .الوضوح

التسجيل بسوء النية، ال تزال حقوق متابعة هذه الدعاوى آما أن لحامل العالمة التجارية الحق في متابعة هذه الدعاوى في 
  .المحاآم ذات السلطة القضائية المختصة

  هل ينبغي أن تكون هناك اتفاقية ملزمة؟  )4(

يبدو أن األسباب تتمثل في أنه  .URSتكون هناك اتفاقية ملزمة لبدء إجراءات اقترح البعض ضرورة أن 
عمليات التسجيل المتالعبة وتساعد جميع مسجلي النطاق الناجحين في  ساعدة المانعة المقدمة، ستعيق هذه المبالغبسبب الم
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  كون هناك نظام للحدود؟هل ينبغي أن ي  )5(

ويذآر الذين يؤيدون  .URSتم توجيه أسئلة عما إذا آان سيكون هناك فترة زمنية محددة يتم فيها رفع دعوى 
ال يتم حالًيا النظر في هذا الحد وال ينبغي  .الحد الزمني أنه ينبغي فرض الحد الزمني لتوفير األمن واإلنهاء لعملية التسجيل

عند وجود حالة إساءة استخدام واضحة، فينبغي التعامل معها بغض النظر عن الفترة  .ا على التوازنتنفيذ هذا الحد حفاًظ
سيسمح تنفيذ الحد الزمني في تسجيل الدعوى للوآالء غير الشرفاء بتهيئة أنشطتهم لالستفادة بهذا  .الزمنية المنقضية

 أغراض بنظام التجارية العالمة حامل إخطار موعد في قالتحقي سيؤدي العملية، الناحية ومن ذلك، على عالوة .التحديد
 إمكانية عن أهميته تقل الذي اإلرجاء وهو واضحة استخدام إساءة هناك آانت إذا ما في التحقيق إرجاء إلى الحدود

  . المزايااالستفادة ب

  هل سيكون هناك حد على فترة تسليم القرار وأين ستكون القرارات متاحة؟  )6(

  .URSللجمهور التي تم تسليمها في جميع إجراءات  بنشر القرارات) المزودون(أن يقوم المزود دراسة تجرى 
لحل اإلجراءات بشكل سريع وفعال بالتأآيد االقتراح بفرض حد زمني على المزود لتسليم  عالوة على ذلك، تدعم الحاجة

  .يوًما من تاريخ تسجيل الرد 14أقصاه وتحقيًقا لهذه الغاية، سيوصى بتسليم هذه القرارات في موعد  .القرار

  التعليق في مقابل النقل؟ –العالج   .ج

بدًال من نقلها إلى مقدم  URSبضرورة تعليق األسماء نتيجة لدعوى  IRTتساءلت بعض التعليقات عن مقترح 
تستند إليها هذه  وتتمثل األسباب التي .وتساءلت التعليقات األخرى عن طول المدة المحددة للتعليق .الشكوى الفائز

التعليقات في إذا لم يتم تنفيذ نقل النطاق أو إذا آان التعليق مقتصًرا على مدة بقاء التسجيل، فقد يضطر حامل العالمة 
   .التجارية لتنفيذ إجراءات تالية لتنفيذ حقوقه

تكلفة وفعال فهو إجراء اقتصادي ال RPMاقترح آخرون بأن التعليق هو العالج المالئم بسبب طبيعة آلية 
في حين أن هذه هي مسألة دقيقة، ومع تناول آافة االعتبارات يبدو أن تعليق مدة فترة التسجيل هو أفضل   .وسريع

 بإجراء قورن ما إذا التكلفة ومنخفض سريع إجراء هو) التعليق هي نتيجته تكون الذي( URSإجراء  .الخيارات
UDRP )إذا آان النقل أو حل أآثر ديمومة هو ما يرغب فيه حامل العالمة  ).ومةديم أآثر نتائج أو النقل عنه ينتج الذي

الذي ستتطلب طبيعته تحليًال أآثر تفصيًال يؤدي للنقل بدًال من  UDRPالتجارية، فستظل له حرية االختيار في بدء إجراء 
 تأخير محاولة التجارية العالمة لحامل يمكن فمثًال، .آما توجد خيارات أخرى متاحة أيًضا .مجرد التعليق لفترة زمنية

في قضية االحتيال " إلعادة التقاضي"الحذف لتجنب أي مشكلة مالحظة من مشاآل االضطرار  بعد تسجيله أو االسم
سليًما بدون نقل النطاق بسبب أن الشخص التالي الذي يحاول  URSيظل التأثير الرادع لتنفيذ إجراءات  .اإللكتروني ذاتها

  .URSهذا النطاق آان موضوع إجراءات  تسجيله سيعرف أن

  التكاليف  .د

ستتدفق عوائد مزود  .أثيرت أسئلة تتعلق بمن سيحدد الرسوم وإذا ما آان سيتم بدء نظام الخاسر هو من يدفع
اقترحت  .الرسوم سيحدد من هو) المزودين( المزود فإن ولذا الشكاوى مقدمي من المدفوعة الرسوم من URS) مزودين(

دفاعي، فلن تكون ليقات أيًضا عدم اضطرار المدعي الناجح للدفع بسبب أنه إذا زادت التكاليف عن التسجيل البعض التع
 ينبغي RPMهناك فهم لهذه المخاوف ألنه من المتعارف عليه على نطاق واسع أن أي آلية  .هذه RPMهناك حاجة آللية 

تابعة الدفع من جانب األطراف غير المستجيبة أو الخاسرة في سيزيد العبء اإلداري لم .التكلفة اقتصادي إجراء تكون أن
 النهاية في URSفي حين سيتم تحديد رسوم إجراء  .من التعقيد والتكلفة بحيث يتعدى نطاق العملية العاجلة URSإجراء 

كلفة وبهذه ُيفترض أن تكون اإلجراءات اقتصادية الت .يدفع من هو الخاسر نظام اختيار يتم لن المزودين، جانب من
  .الطريقة ال يتوقع أن تكون عالية بدرجة آبيرة

  شكاوى إساءة االستخدام  .هـ

 استخدام إساءة شكاوى ثالثة بتسجيل يقوم الذي الشكوى مقدم منع ينبغي أنه IRTيقترح التقرير النهائي لفريق 
المعاقبة بارتكاب " أناقترح البعض  .ةالثالث االستخدام إساءة شكوى بعد عام لمدة العملية من المحددة االعتبارات وفق
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