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الجدٌدة، تسري كل هذه  DLTgكجزء من برنامج نطاقات  صممت هذه اإلجراءات مع التطلع إلى تسوٌة النزاع فً الوقت المناسب وبشكل فعال.
كل مزود من مزودي خدمة حل النزاعات له  (.DRSPمن قِبل كل مزودي خدمة حل النزاعات ) إدارتهااإلجراءات على كل الممارسات التً تتم 

 تنطبق على هذه اإلجراءات.أو ستكون له إجراءات تكمٌلٌة مجموعة قواعد خاصة به 
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 الجديدة gTLD نطاقات نزاعات حل إجراء

 الجديد ICANN-gTLDبرنامج  .1المادة 

ٌذ برنامج لتقدٌم أسماء نطاقات المستوى العلوي العامة "( بتنفICANNلقد قامت منظمة اإلنترنت لؤلرقام واألسماء الُمخصصة )" )أ(
"(gTLD فً اإلنترنت. وسٌكون هناك تتابع فً الجوالت، وٌمكن لمقدمً الطلبات خبللها التقدم للحصول على نطاقات )"gTLD 

 .ICANNالجدٌدة، بما ٌتوافق مع الشروط والبنود التً تضعها منظمة 

ً تنشأ بٌن شخص أو كٌان ٌقوم ٌقوم بالتقدم الج gTLDٌشتمل برنامج نطاقات  )ب( دٌدة على إجراء لحل النزاعات، حتى ٌتم حل النزاعات الت
هذا  gTLDمن خبلل إجراء حل النزاعات الخاص بنطاقات  gTLDوشخص أو كٌان ٌعارض نطاق  gTLDللحصول على نطاق 

 )"اإلجراء"(.

وفقاً لهذا اإلجراء وقواعد مزود خدمة حل النزاع المحددة فً  "(DRSPل نزاع )"ستتم إدارة إجراءات حل النزاع من قبل مزود خدمة ح ج()
 )ب(.4البند 

، ٌوافق المتقدم بالطلب على إمكانٌة تطبٌق هذا اإلجراء وقواعد مزود خدمة حل النزاع gTLDمن خبلل التقدم للحصول على نطاق  د()
جدٌد، ٌقبل مقدم المعارضة إمكانٌة تطبٌق هذا اإلجراء  gTLDعلى نطاق )ب(، من خبلل تقدٌم معارضة 4السارٌة المحددة فً البند 

)ب(. وال ٌمكن أن ٌنسحب األطراؾ من هذا اإلجراء دون الحصول على 4وقواعد مزود خدمة حل النزاع السارٌة المحددة فً البند 
الموافقة الصرٌحة من مزود خدمة حل ومن قواعد مزود خدمة حل النزاع دون الحصول على  ICANNالموافقة الصرٌحة من منظمة 

 النزاع ذي الصلة.

 التعريفات .2المادة 

جدٌد وسٌكون عبارة عن طرؾ  gTLDللحصول على نطاق  ICANN"مقدم الطلب" أو "المستجٌب" عبارة عن كٌان تقدم لمنظمة  )أ(
 ٌستجٌب للمعارضة.

 تم تقدٌم طلب للحصول علٌه. gTLD"المعارض" هو شخص أو أكثر قام بتقدٌم معارضة ضد نطاق  )ب(

ء "الهٌئة" هً هٌئة من الخبراء، تتكون من خبٌر واحد أو ثبلثة "خبراء" ٌتم تكوٌنها من قِبل مزود خدمة حل النزاع بما ٌتوافق مع اإلجرا ج()
 )ب(.4وقواعد مزود خدمة حل النزاع السارٌة المحددة فً البند 

خبلل عمل من الخبراء، تتكون من خبٌر واحد أو ثبلثة "خبراء"عتراض الذي أطلقته هٌئة "فصل الخبٌر" هو قرار بخصوص استحقاق اال د()
 )ب(.4معٌن ٌتم  وقواعد مزود خدمة حل النزاع السارٌة المحددة فً 

. طلباتالوحدة الثالثة من دلٌل مقدمً ال]●[. جدٌد موضحة بشكل تام فً  gTLDاألسس التً ٌمكن أن ٌتم إقامة معارضة على نطاق  هـ()
وهذه األسس موضحة فً هذا اإلجراء، وتعتمد على التقرٌر النهائً المتعلق بمقدمة نطاقات المستوى األعلى العامة الجدٌدة، المؤرخ 

 ، كما ٌلً:ICANN (OSNG) لـ، والذي أصدرته منظمة دعم األسماء العامة التابعة 2007بتارٌخ السابع من أؼسطس 

المحتمل مشابهة بشكل مربك لنطاق  gTLDسلة" إلى المعارضة بأن السلسلة التً تكون نطاق تشٌر "معارضة ارتباك السل (1)
 جولة الطلبات.نفس مستوى علوي موجود أو سلسلة أخرى تم التقدم إلٌها فً 

نتهك المحتمل الجدٌد ت gTLDتشٌر "معارضة الحقوق القانونٌة الحالٌة" إلى المعارضة على أن السلسلة المتعلقة بنطاق  (2)
 الحقوق القانونٌة لآلخرٌن التً تكون راسخة أو مفروضة من خبلل المبادئ القانونٌة الدولٌة المقبولة والمعروفة دولٌاً.

 gTLD" إلى المعارضة بأن السلسلة التً تمثل نطاق ]األخبلق والنظام العاممعارضة المصلحة العامة المحدودة["تشٌر  (3)
 ٌةمبادئ القانونالٌة المقبولة بشكل عام والخاصة باألخبلق والنظام العام الُمعترؾ بها بموجب الجدٌد مخالفة للقواعد القانون

 .ةالدولٌ

تشٌر "معارضة المجتمع" إلى تواجد معارضة وجٌهة للطلب من جانب نسبة كبٌرة من المجتمع الذي ٌمكن أن تستهدفه سلسلة  (4)
TLD .ًبشكل صرٌح أو ضمن 

ً تم تحدٌدها على أنها سارٌة فٌما ٌتعلق بإجراءات المعارضة بموجب  "قواعد مزود خدمة حل و(( النزاع" لئلجراء لمزود خدمة حل نزاع الت
 هذا اإلجراء.
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 مزودو خدمة حل النزاع .3المادة 

 تتم إدارة الفئات المختلفة للنزاعات من خبلل مزودي خدمات حل النزاع التالً ذكرهم:

 سلسلة من قبل المركز الدولً لحل النزاعات.تتم إدارة معارضات ارتباك ال )أ(

 .للملكٌة الفكرٌةالحقوق القانونٌة الحالٌة ٌجب أن ٌدٌرها مركز التحكٌم والوساطة للمنظمة العالمٌة  )ب(

 ة الدولٌة.من قبل المركز الدولً للخبرة التابع لؽرفة التجاراألخبلق والنظام العام  [المصلحة العامة المحدودة معارضة]تتم إدارة  ج()

 تتم إدارة معارضات المجتمع من قِبل المركز الدولً للخبرة التابع لؽرفة التجارة الدولٌة. د()

 القواعد المعمول بها  .4المادة 

 كل اإلجراءات التً ٌتم تصعٌدها للهٌئة تتم إدارتها من قبل هذا اإلجراء وقواعد مزود خدمة حل النزاع التً تسري على فئة معٌنة من )أ(
 اإلجراءات بمثابة قرار من خبٌر، وٌقوم أفراد الهٌئة بدور الخبراء.محصلة فئات المعارضة. وتعتبر 

 وقواعد مزود خدمة النزاع السارٌة هً كما ٌلً: )ب(

ً إجراءات  (1)  gTLDالتكمٌلٌة لبرنامج نطاقات  ICDRبالنسبة لمعارضة ارتباك السلسلة، تعد قواعد مزود خدمة حل النزاع ه
 دٌدة.الج

ً إجراءات  (2) لحل نزاعات  WIPOبالنسبة لمعارضة الحقوق القانونٌة الحالٌة، تكون قواعد مزود خدمة حل النزاع السارٌة ه
 الجدٌدة. gTLDنطاقات 

ً قواعد[المصلحة العامة المحدودةاألخبلق والنظام العاممعارضة ] لـبالنسبة  (3)  ، تكون قواعد مزود خدمة حل النزاع السارٌة ه
 الخبرة التابعة لؽرفة التجارة الدولٌة.

 بالنسبة لمعارضة المجتمع، تكون قواعد مزود خدمة حل النزاع السارٌة هً قواعد الخبرة التابعة لؽرفة التجارة الدولٌة. (4)

 ٌة.فً حالة وجود أي تناقض بٌن هذا اإلجراء وقواعد مزود خدمة حل النزاع السارٌة، تكون لهذا اإلجراء األولو ج()

 ٌكون مكان اإلجراءات هو مقر مزود خدمة حل النزاع الذي ٌدٌر اإلجراءات. د()

ً كل الحاالت، ٌجب أن تتحقق الهٌئة من أنه ٌتم التعامل مع األطراؾ بالعدل، وأن كل طرؾ ٌحصل على فرصة معقولة لعرض موقفه. هـ()  ف

 اللغة .5المادة 

 كل اإلجراءات بها فً هذا اإلجراء هً اللؽة اإلنجلٌزٌة. تكون اللؽة التً ٌتم التقدٌم بها وتنفٌذ )أ(

 ٌمكن أن ٌقوم األطراؾ بتقدٌم أدلة داعمة باللؽة األصلٌة لهم، شرٌطة موافقة الهٌئة على ذلك وبناًء على قرارهم فً خبلؾ ذلك، أن ٌكون )ب(
 ت الصلة.لكل النصوص ذامعتمدة أو رسمٌة هذا الدلٌل مرفقاً بترجمة باللؽة اإلنجلٌزٌة 

 االتصاالت والحدود الزمنية .6المادة 

ٌجب أن ٌتم تقدٌم كل االتصاالت التً ٌتم إجراؤها من قبل األطراؾ مع مزودي خدمة حل النزاع بشكل إلكترونً. ٌطلب الطرؾ الذي  )أ(
إلذن من الهٌئة لفعل ذلك، وتحدد ٌرؼب فً التقدٌم من خبلل شكل ؼٌر إلكترونً )من خبلل أسالٌب متعلقة باألدلة على سبٌل المثال( ا

  لها، قبول أو رفض التقدٌم ؼٌر اإللكترونً. ٌتراءىاللجنة، حسبما 

ٌقوم مزود خدمة حل النزاع والهٌئة ومقدم الطلب والمعارض نسخاً لبعضهم البعض من كل المراسبلت، )بؽض النظر عن المراسبلت  )ب(
 الهٌئة( فٌما ٌتعلق باإلجراءات.السرٌة بٌن الهٌئة ومزود خدمة حل النزاع وبٌن 

ألؼراض تحدٌد تارٌخ بدء الحد الزمنً، ٌتم افتراض وصول إشعار أو أي وسٌلة اتصال أخرى فً ٌوم إرسالها إلى المستقبل بما ٌتوافق  ج()
 مع الفقرتٌن )أ( و)ب( فً هذا البند.

ي وسٌلة اتصال أخرى فً ٌوم إرسالها أو عملها أو بثها فً حالة ألؼراض تحدٌد االلتزام بالحد الزمنً، ٌتم افتراض وصول إشعار أو أ د()
 إرسالها بما ٌتوافق مع الفقرتٌن )أ( و)ب( فً هذا البند قبل أو فً ٌوم انتهاء صبلحٌة الحد الزمنً.
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 أو أي وسٌلة اتصال أخرى.  ألؼراض حساب المدة الزمنٌة حسب هذا اإلجراء، تبدأ هذه المدة فً السرٌان فً الٌوم التالً الستبلم إشعار هـ()

 ما لم ٌتم التصرٌح بخبلؾ ذلك، ٌتم حساب كل الفترات الزمنٌة على أساس أٌام التقوٌم.  و()

 تقديم المعارضة .7المادة 

ٌجب أن ٌتم تقدٌم  جدٌد تم تقدٌم طلب للحصول علٌه تقدٌم معارضة )"معارضة"(. gTLDٌنبؽً ألي شخص ٌرؼب فً معارضة نطاق  )أ(
 .قبل انتهاء تارٌخ النشر لفترة الحصول على االعتراضمقترح الجدٌد  gTLDارضة لنطاق أي مع

ٌجب أن ٌتم تقدٌم المعارضة من خبلل مزود خدمة حل النزاع المناسب، من خبلل استخدام استمارة نموذج تتاح من قبل مزود خدمة حل  )ب(
 ومقدم الطلب. ICANNالنزاع هذا، مع إرسال نسخ إلى منظمة 

 العناوٌن اإللكترونٌة لتقدٌم المعارضات هً ما ٌلً: ج((

 ]●[.ٌجب أن ٌتم تقدٌم معارضة ارتباك السلسلة إلى:  (1)

 ]●[.ٌجب أن ٌتم تقدٌم معارضة الحقوق القانونٌة الحالٌة إلى:  (2)

 ]●[.إلى: األخبلق والنظام العام  [المصلحة العامة المحدودةمعارضة ]ٌجب أن ٌتم تقدٌم  (3)

 ]●[.ٌجب أن ٌتم تقدٌم معارضة المجتمع إلى:  (4)

 ٌجب تقدٌم كل معارضة بشكٍل منفصل: د((

إذا كان أي معترض ٌرؼب فً معارضة طلب واحد بدوافع مختلفة، ٌجب على المعترض تقدٌم معارضات منفصلة لدى كل  (1)
 مزود خدمة حل نزاع.

، ٌجب على المعترض تقدٌم معارضات منفصلة على كل gTLDإذا كان أي معترض ٌرؼب فً معارضة أكثر من نطاق  (2)
 لدى مزود خدمة حل النزاع المناسب.  gTLDنطاق 

ومزود خدمة حل  فً حالة تقدٌم معارضة لدى مزود خدمة حل النزاع ؼٌر الصحٌح، سوؾ ٌخبر مزود خدمة حل النزاع هذا المعترض هـ((
بمعالجة المعارضة التً تم تقدٌمها بشكل ؼٌر زود خدمة حل النزاع ؼٌر الصحٌح م، ولن ٌقوم النزاع الذي معه أودع خطأ فً المعارضة

ً تلك الحالة من خبلل تقدٌم المعارضة إلى مزود خدمة حل النزاع الصحٌح خبلل سبعة ) ( 7صحٌح. وٌمكن أن ٌصلح المعارض الخطأ ف
وإذا تم تقدٌم المعارضة إلى مزود خدمة حل النزاع  لمعارضة.أٌام من تارٌخ استبلم إشعار الخطأ، وفً حالة الفشل فً ذلك، ٌتم تجاهل ا

)أ( من هذا 7الوقت المحدد لتقدٌم معارضة حسب البند مرور ( أٌام من تارٌخ استبلم إشعار الخطأ لكن بعد 7الصحٌح خبلل سبعة )
 اإلجراء، ٌتم اعتبار أنه فً إطار هذا الحد الزمنً.

 محتويات المعارضة .8المادة 

 على المعلومات التالٌة: من بٌن أمور أخرىأن ٌتضمن االعتراض ٌجب  )أ(

 األسماء ومعلومات االتصال )العناوٌن وأرقام الهواتؾ وعناوٌن البرٌد اإللكترونً، وما إلى ذلك( الخاصة بالمعارض، (1)

 بٌان بأساس حق المعارضة؛ و (2)

 وصؾ أساس حق المعارضة، بما فً ذلك: (3)

 )هـ( من هذا اإلجراء،2فع المحدد الذي بموجبه تم تقدٌم المعارضة، كما هو موضح فً البند بٌان ٌوضح الدا (أأ)

 شرح لصبلحٌة المعارضة ولماذا ٌجب أن ٌتم رفع المعارضة. (ب ب)

م كما ٌقو صفحة، أٌهما أقل، باستثناء المرفقات. 2020كلمة أو  5000الجزء الجوهري من المعارضة على  ٌتقصرٌقتصرٌجب أن  )ب(
 المعارض بوصؾ وتقدٌم نسخ من أي مستندات داعمة أو رسمٌة تقوم علٌها المعارضة. 

ً نفس توقٌت تقدٌم المعارضة، ٌجب أن ٌدفع المعارض رسوم التقدٌم المحددة بناًء على قواعد مزود خدمة حل النزاع وإدراج دلٌل الدفع  ج(( ف
( أٌام من تارٌخ استبلم المعارضة من قبل مزود خدمة حل 10ل عشرة )وفً حالة عدم دفع رسوم تقدٌم الشكوى خبل فً المعارضة.

 النزاع، فسوؾ ٌتم تجاهل الشكوى بدون تحٌز.
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 المراجعة اإلدارية للمعارضة .9المادة 

هذا  ٌقوم مزود خدمة حل النزاع بإجراء مراجعة إدارٌة للمعارضة ألؼراض التحقق من االلتزام بالبنود من الخامس إلى الثامن فً )أ(
بنتٌجة المراجعة خبلل أربعة عشرة  ICANNاإلجراء وقواعد مزود خدمة حل النزاع السارٌة، وإخبار المعارض ومقدم الطلب ومنظمة 

ً إشعار هذا االمتداد. ( من استبلم المراجعة.14ٌوماً ) ً بموجب أسباب ٌتم شرحها ف  ٌمكن أن ٌمد مزود خدمة حل النزاع هذا الحد الزمن

مزود خدمة حل النزاع أن المعارضة تتفق مع البنود من الخامس إلى الثامن من هذا اإلجراء مع قواعد مزود خدمة حل النزاع  إذا وجد )ب(
 السارٌة، ٌقوم مزود خدمة حل النزاع بتأكٌد أن المعارضة سٌتم تسجٌلها لمعالجتها.

لخامس إلى الثامن من هذا اإلجراء مع قواعد مزود خدمة حل النزاع إذا وجد مزود خدمة حل النزاع أن المعارضة ال تتفق مع البنود من ا ج()
ً المعارضة خبلل خمسة أٌام ) ً طلب أن ٌتم تصحٌح أي عٌوب إدارٌة موجودة ف (. وإذا 5السارٌة، ٌكون لمزود خدمة حل النزاع الحق ف

مرور الوقت المحدد لتقدٌم معارضة حسب البند  تم إصبلح تلك العٌوب الموجودة فً المعارضة خبلل المدة الزمنٌة المحددة، لكن بعد
 )أ( من هذا اإلجراء، ٌتم اعتبار أنه فً إطار هذا الحد الزمنً. 7

إذا وجد مزود خدمة حل النزاع أن المعارضة ال تتوافق مع البنود من الخامس إلى الثامن من هذا اإلجراء وقواعد مزود خدمة حل النزاع  د()
)ج(، ٌرفض مزود خدمة حل 9جودة فً المعارضة لم ٌتم تصحٌحها خبلل الفترة الزمنٌة المحددة فً البند السارٌة، وأن العٌوب المو

النزاع المعارضة وٌقوم بإؼبلق اإلجراءات دون التأثٌر بالسلب على إمكانٌة قٌام المعارض بتقدٌم معارضة جدٌدة تلتزم بقواعد اإلجراء، 
لفترة الزمنٌة المحددة لتقدٌم المعارضات. ولن تقاطع مراجعة مزود خدمة حل النزاع شرٌطة أن ٌتم تقدٌم تلك المعارضة خبلل ا

 )أ( من هذا اإلجراء. 7للمعارضة الحد األقصى لزمن تقدٌم المعارضة المحدد فً البند 

حول االعتراض على المشاركة فً المعلومات التالٌة  DRSP)ب(، ٌتعٌن على 9فور تسجٌل االعتراض على العملٌة، وفقا للمادة  هـ()
( األسس التً 3( أسماء المعارض ومقدم الطلب، )2( السلسلة المقترحة الذي تم توجٌه المعارضة ضدها، )1موقعها على االنترنت: )

 ( توارٌخ استبلم مزود خدمة حل النزاع للمعارضة.4قامت علٌها المعارضة، و)

 ICANNإعالن النزاع من قبل منظمة  .10المادة 

فً جولة محددة، تقوم منظمة  gTLD( من موعد تقدٌم المعارضات فٌما ٌتعلق بطلبات الحصول على نطاقات 30ثبلثٌن ٌوماً )خبلل  )أ(
ICANN  بنشر وثٌقة على موقع الوٌب الخاص بها تحدد كل المعارضات المقبولة التً تم تقدٌمها )"إعبلن النزاع"(. كما تقوم منظمة
ICANN م كل مزود خدمة حل نزاع بنشر إعبلن النزاع.أٌضاً وبشكل مباشر بإعبل 

بمراقبة تطور كل اإلجراءات بموجب هذا اإلجراء، وسوؾ تقوم باتخاذ اإلجراءات المناسبة للتنسٌق مع أي مزود  ICANNتقوم منظمة  )ب(
 بالطلبات الفردٌة التً تكون المعارضات معلقة لها أمام أكثر من مزود خدمة نزاع واحد. خدمة حل نزاع، إذا لزم األمر، فٌما ٌتعلق

 الرد على المعارضة .11المادة 

جدٌد تم تقدٌم  gTLD( كل مقدم طلب لنطاق 1عند استبلم إعبلن النزاع، ٌقوم كل مزود خدمة حل نزاع على الفور بإرسال إشعار إلى: ) )أ(
 الصلة. ذي( المعارض )المعارضون( 2علٌه إلى مزود خدمة حل نزاع واحد، و)معارضة واحدة أو أكثر 

 المرسلةاستبلم مقدم الشكوى ( ٌوماً من تارٌخ 30ٌقوم مقدم الطلب بتقدٌم رد على كل معارضة )"الرد"(. وٌتم تقدٌم الرد خبلل ثبلثٌن ) )ب(
 )أ(.11من قبل مزود خدمة حل النزاع حسب البند 

تقدٌم الرد من خبلل مزود خدمة حل النزاع المناسب، من خبلل استخدام استمارة نموذج تتاح من قبل مزود خدمة حل النزاع ٌجب أن ٌتم  ج()
 والمعارض. ICANNهذا، مع إرسال نسخ إلى منظمة 

 ٌجب أن ٌحتوي الرد، من بٌن أمور أخرى، على المعلومات التالٌة: د()

 وأرقام الهواتؾ وعناوٌن البرٌد اإللكترونً، وما إلى ذلك( الخاصة بمقدم الطلب، و األسماء ومعلومات االتصال )العناوٌن (1)

 رد على كل نقطة على البٌانات التً ٌتم تقدٌمها فً المعارضة. (2)

لطلب كما ٌقوم مقدم ا صفحة، أٌهما أقل، باستثناء المرفقات. 20كلمة أو  5000ٌتقصر الجزء الجوهري من الرد على يقتصرٌجب أن  هـ()

 بوصؾ وتقدٌم نسخ من أي مستندات داعمة أو رسمٌة تقوم علٌها الردود.

ً نفس توقٌت تقدٌم الرد، ٌجب أن ٌقوم مقدم الطلب بدفع رسوم تقدٌم تحدد قٌمتها وٌتم نشرها من قبل مزود خدمة حل النزاع ذي الصلة  و() وف
ً ٌدفعها المعارض( وإرف ً تكون نفس قٌمة رسوم التقدٌم الت ً حالة عدم دفع رسوم التقدٌم خبلل عشرة )والت ً الرد. وف اق دلٌل الدفع هذا ف

مسودة ( أٌام من تارٌخ استبلم الرد من قبل مزود خدمة حل النزاع، ٌعتبر مقدم الطلب متأخًرا، وٌتم تجاهل أي ردود، وٌتم اعتبار أن 10)
 المعارضة قد فشلت. ألؼراض المناقشة -
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( من هذا اإلجراء ومع قواعد مزود خدمة حل النزاع السارٌة، 1)ج( و)د() 11نزاع أن الرد ال تتفق مع البند إذا وجد مزود خدمة حل ال ز((
وإذا تم إصبلح تلك  ٌكون لمزود خدمة حل النزاع الحق فً طلب أن ٌتم تصحٌح أي عٌوب إدارٌة موجودة فً الرد خبلل خمسة أٌام.

ً الرد خبلل المد ة الزمنٌة المحددة، لكن بعد مرور الوقت المحدد لتقدٌم رد حسب هذا اإلجراء، ٌتم اعتبار أنه العٌوب اإلدارٌة الموجودة ف
 قد تم تقدٌم الرد فً إطار هذا الحد الزمنً.

ً   (ح() ً الوقت المناسب للمعارضة خبلل الحد الزمن ٌوماً، فسوؾ ٌعتبر مقدم الطلب متأخراً، وسوؾ  30إذا عجز مقدم الطلب عن تقدٌم رد ف

 عتبر المعارضة ناجحة. وال ٌتم إعادة أي رسوم دفعها مقدم الطلب فً حالة التأخر.ت

 دمج المعارضات .12المادة 

ٌتم تشجٌع مزود خدمة حل النزاع، متى كان ذلك ممكًنا وٌمكن ممارسته، وكما ٌظهر بشكل أكبر فً قواعد مزود خدمة حل النزاع  )أ(
على  gTLDل المثال، عندما ٌقوم أكثر من معارض واحد بتقدٌم معارضة على نفس نطاق السارٌة، على توحٌد المعارضات، على سبٌ

)أ(، وٌقوم بإخبار أطراؾ التوحٌد،  11نفس األسس. سٌحاول مزود خدمة حل النزاع تحدٌد التوحٌد قبل إصدار إشعاره بناًء على البند 
 متى كان ذلك مناسباً، فً هذا اإلشعار.

دمة حل النزاع نفسه توحٌد معارضتٌن أو أكثر، ٌمكن أن ٌقترح أي مقدم طلب أو معارض توحٌد المعارضات خبلل إذا لم ٌقرر مزود خ )ب(
)أ(. إذا قرر مزود خدمة حل النزاع، بعد هذا االقتراح، 11( أٌام من اإلشعار المرسل إلى مزود خدمة حل النزاع حسب البند 7سبعة )

)أ(، 11ٌوماً من تارٌخ إشعار مزود خدمة حل النزاع وفقاً للمادة  14ار الخاص بها خبلل ٌجب أن ٌتخذ القرتوحٌد معارضات محددة، 
من تارٌخ استبلم مقدم الطلب إلشعار مزود خدمة حل  ٌوًماً ( 30الموحد هو ثبلثون ) ءٌكون الحد الزمنً لرد مقدم الطلب فً اإلجرا

 النزاع بالتوحٌد.

م ال، ٌقوم مزود خدمة حل النزاع بتقٌٌم االمتٌازات )فٌما ٌتعلق بالوقت، والتكلفة، واتساق القرارات، أثناء تقرٌر هل ٌتم دمج المعارضات أ ج((
 DRSPٌجب أن ٌكون قرار  وما إلى ذلك( والتً ٌمكن أن تنجم عن التوحٌد فً مقابل أي أضرار أو عدم مبلءمة قد تنتج عن الدمج.

 للتعزٌز نهائً وال ٌخضع لبلستئناؾ.

 )هـ(.2توحٌد المعارضات القائمة على أسس مختلفة، كما تم تلخٌص ذلك فً البند لن ٌتم  د((

 الهيئة .13المادة 

 ( ٌوًما بعد استبلم الرد.30ٌقوم مزود خدمة حل النزاع باختٌار وتعٌٌن هٌئة الخبراء خبلل ثبلثٌن ) )أ(

 عدد الخبراء والمؤهبلت الخاصة بهم: )ب(

 فً اإلجراءات التً تنطوي على معارضة سلسلة مربكة. دسٌكون هناك عضو استشاري واح (1)

منازعات فإن ثبلثة خبراء من ذوي الخبرة فً مجال  ،فً العقوبات أو فً حالة موافقة جمٌع األطراؾ ،سوؾ ٌوجد خبٌر (2)

ونٌة تنطوي موجود الحقوق القانتتضمن معارضة موجودة للحقوقحقوق الملكٌة الفكرٌة المنازعات فً الدعاوى التً 

 اعتراض.

تكون جنسٌة الرئٌس مختلفة و .سٌكون هناك ثبلثة خبراء معروفٌن كقضاة كبار لهم سمعة دولٌة، وٌتم تعٌٌن أحدهم كرئٌس (3)
 .معارضة المصلحة العامة المحدودةعن جنسٌات مقدم الطلب والمعارض، فً اإلجراءات التً تشتمل على 

 اءات التً تنطوي على معارضة المجتمع.فً اإلجر سٌكون هناك عضو استشاري واحد (4)

وتفرض قواعد مزود خدمة حل النزاع  ٌشترط فً كل الخبراء الذٌن ٌعملون بموجب هذا اإلجراء عدم التحٌز واالستقبللٌة عن األطراؾ. ج()
 الطرٌقة التً ٌمكن أن ٌؤكد بها كل خبٌر استقبللٌته وعدم تحٌزه وٌحافظ علٌها.

 مة حل النزاع اإلجراءات البلزمة لتحدي خبٌر ما واستبدال الخبراء.وتفرض قواعد مزود خد د()

ا كان، فً أي إجراءات معلقة أو مستقبلٌة، سواء كتابة تصرٌح األطراؾذلك أو أن ٌتم  تطلب المحكمةما لم  هـ() ًٌ ، ال ٌقوم الخبٌر بأي دور أ
 لته إلى قرار الخبٌر بموجب هذا اإلجراء.قانونٌة، أو تحكٌمٌة، أو ؼٌر ذلك، فٌما ٌتعلق باألمر الذي تمت إحا

 التكاليف .14المادة 

ٌحدد كل مزود خدمة حل نزاع تكالٌؾ اإلجراءات التً ٌقوم بتنفٌذها بموجب هذا اإلجراء وبما ٌتوافق مع قواعد مزود خدمة حل النزاع  )أ(
كالٌؾ الرسمٌة الخاصة بمزود خدمة حل النزاع وتؽطً هذه التكالٌؾ تكالٌؾ ونفقات أعضاء الهٌئة، باإلضافة إلى الت السارٌة.

 )"التكالٌؾ"(.
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ً التكالٌؾ ومطالبة كٍل من المعارض ومقدم 10فً ؼضون عشرة ) )ب( ( أٌام عمل من إنشاء الهٌئة، ٌقوم مزود خدمة حل النزاع بتقٌٌم إجمال
وٌقوم كل طرؾ بدفع التكالٌؾ الخاصة به  ل النزاع.الطلب / المستجٌب بالدفع المقدم للتكالٌؾ الخاصة بهما بالكامل إلى مزود خدمة ح

سٌتم فوعات إلى مزود خدمة حل النزاع. ( أٌام من استبلم طلب مزود خدمة حل النزاع للدفع وتقدٌم دلٌل بتلك المد10مقدماً خبلل عشرة )
 طرفٌن.خصم المبالػ المستحقة الدفع مقدماً لمبلػ التكالٌؾ هذا من كل إٌداع رسوم تقدٌم ٌدفعها ال

 ٌمكن أن ٌقوم "مزود خدمة حل النزاع" بتعدٌل التقٌٌم اإلجمالً للتكالٌؾ ومطالبة الطرفٌن بدفع مبالػ إضافٌة مقدماً أثناء إجراءات حل ج()
 النزاع.

 :مقدماً فً حالة الفشل فً دفع التكالٌؾ  د()

 تتم إعادة أي تكالٌؾ قام بدفعها إلٌه مرة أخرى.، ٌتم رفض معارضته ولن  مقدماً التكالٌؾ  عن دفعفً حالة فشل المعارض  (1)

ً تقدٌم التكالٌؾ المقدمة، ٌتم افتراض أن المعارضة قد تم قبولها ولن تتم إعادة أي تكالٌؾ قام مقدم  (2) ً حالة فشل مقدم الطلب ف ف
 الطلب بدفعها إلٌه مرة أخرى.

راء، ٌقوم مزود خدمة حل النزاع بإعادة المبالػ المقدمة التً دفعها إلى الطرؾ عند إنهاء اإلجراءات، وبعد تقدٌم الهٌئة لقرارها من الخب هـ()
 الفائز، كما تحدد الهٌئة.

 التمثيل وتقديم المساعدة .15المادة 

 ٌمكن أن ٌتم تمثٌل األطراؾ أو دعمهم من قبل أفراد من اختٌارهم. )أ(

ومزود خدمة  ICANNلمنظمة لوظائؾ التً ٌقوم بها هؤالء األشخاص بإببلغ االسم وجهات االتصال وا أو طرؾ ممثل ٌقوم كل طرؾ )ب(
 حل النزاع والطرؾ اآلخر )أو األطراؾ األخرى فً حالة توحٌد المعارضات(.

 التفاوض والوساطة .16المادة 

ٌة حل النزاع التً تهدؾ بالمشاركة فً المفاوضات و/أو جهود الوساطة فً أي وقت خبلل عمل -وال ٌطالبون إلزامٌاً  -ٌشجع األطراؾ  )أ(
 إلى حل النزاع بشكل ودي.

 ٌجب أن ٌكون كل مزود خدمة حل النزاع قادراً على اقتراح شخص ٌمكن أن ٌساعد األطراؾ كوسٌط، إذا طلبت األطراؾ ذلك. )ب(

اإلجراء أو أي إجراءات تتم لن ٌقوم الشخص الذي ٌقوم بدور الوساطة بٌن األطراؾ بدور الخبٌر فً النزاع بٌن األطراؾ بموجب هذا  ج()
 .gTLDبموجب هذا اإلجراء وتشتمل على نفس نطاق 

أن ٌكون أساسا لتعلٌق اجراءات تسوٌة المنازعات أو أي تمدٌد الموعد النهائً فً بحكم الواقع  سٌر المفاوضات أو الوساطة ال ٌجوز، د()
ٌمنح مزود خدمة حل النزاع أو الهٌئة )بعد تشكٌلها( تمدٌداً وبموجب الطلب المشترك من األطراؾ، ٌمكن أن  إطار هذه اإلجراءات.

للموعد النهائً أو تعلٌقاً لئلجراءات.، فً حقٌقة األمر، أساساً لتعلٌق إجراءات قرار حل النزاع أو تمدٌد أي موعد نهائً بموجب هذا 
 ( ولن ٌؤجل إدارة أي معارضة.30ثبلثون ٌوماً )اإلجراء. باستثناء الظروؾ االستثنائٌة، لن ٌتجاوز هذا التمدٌد أو التعلٌق مدة 

إذا اتفق األطراؾ، أثناء المفاوضات أو الوساطة، على تسوٌة األمر المحال إلى مزود خدمة حل النزاع بموجب هذا اإلجراء، ٌجب أن  هـ()
دفع المتعلقة باألطراؾ بموجب هذا تخبر األطراؾ مزود خدمة حل النزاع، والذي ٌقوم بإنهاء اإلجراءات، شرٌطة الوفاء بالتزامات ال

 واألطراؾ بالتالً. ICANNاإلجراء، كما ٌقوم بإخبار منظمة 

 التقديمات المكتوبة اإلضافية .17المادة 

ٌمكن أن تحدد الهٌئة هل ٌقوم األطراؾ بتقدٌم أي بٌانات مكتوبة باإلضافة إلى المعارضة والرد، وتقوم بتحدٌد الحدود الزمنٌة لعملٌات  )أ(
 لتقدٌم تلك.ا

(، إال إذا قررت الهٌئة، بعد 30لن تتجاوز الحدود الزمنٌة المحددة من قبل الهٌئة لتقدٌم المستندات المكتوبة اإلضافٌة مدة ثبلثٌن ٌوماً ) )ب(
 استشارة مزود خدمة حل النزاع، أن الظروؾ االستثنائٌة تبرر التمدٌد الزمنً.

 الدليل .18المادة 

وفً حاالت  سرٌعا وبتكلفة معقولة، ٌقتصر اإلجراءات البلزمة إلنتاج الوثائق. gTLDsلمتمثل فً حل المنازعات بشأن من أجل تحقٌق الهدؾ ا
 استثنائٌة، قد تطلب الهٌئة من أحد األطراؾ توفٌر دلٌل إضافً.
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 جلسات االستماع .19المادة 

 د خدمة حل النزاع السارٌة دون جلسات استماع.ؼالباً ٌتم حل النزاعات التً تنشأ بموجب هذا اإلجراء وقواعد مزو )أ(

 وٌمكن أن تقرر الهٌئة بناًء على رأٌها الخاص، أو بناًء على طلب من أحد الطرفٌن، عقد جلسة استماع فً الظروؾ االستثنائٌة فقط. )ب(

 فً حالة قرار اللجنة بعقد جلسة استماع: ج()

 ماع.تقرر اللجنة كٌفٌة ومتى ٌتم تنفٌذ جلسة االست (1)

 من أجل تسرٌع اإلجراءات وتقلٌل التكالٌؾ، ٌتم تنفٌذ جلسة االستماع من خبلل مؤتمرات الفٌدٌو إذا أمكن. (2)

وتقتصر جلسة االستماع على ٌوم واحد فقط، إال إذا قررت الهٌئة، فً الظروؾ االستثنائٌة، أنه ٌلزم أكثر من ٌوم واحد  (3)
 إلجراء جلسة االستماع.

 ة هل تكون جلسة االستماع مفتوحة للعامة أو ٌتم تنفٌذها بشكل خاص.تقرر الهٌئ (4)

 المعايير .20المادة 

 ICANNبتطبٌق المعاٌٌر التً تم تحدٌدها من قبل منظمة  –)هـ( 2لكل فئة من فئات االعتراض المحددة فً المادة  –الهٌئة لتزم تتقوم  )أ(
 )هـ( من هذا اإلجراء.2 لكل فئة من المعارضات، والتً تم توضٌحها فً البند

أنها وباإلضافة إلى ذلك، ٌمكن أن تحٌل الهٌئة نتائجها وتقٌمها بناًء على البٌانات والمستندات التً ٌتم تقدٌمها وأي قواعد أو مبادئ ترى  )ب(
 سارٌة.

 ٌتحمل المعارض عبأ إثبات المعارضة الخاصة به بناًء على المعاٌٌر السارٌة. ج()

 الخبير تحديد  .21المادة 

ٌوماً من تارٌخ تشكٌل  45ٌجب أن ٌبذل مزود خدمة حل النزاع والهٌئة الجهود المعقولة للتحقق من أن قرار الخبٌر ٌتم تقدٌمه خبلل  )أ(
ٌمكن أن ٌتم السماح بتوفٌر تمدٌد والهٌئة. وفً بعض الظروؾ الخاصة، مثل الحاالت الموحدة وعند استشارة مزود خدمة حل النزاع، 

 وقد ٌسمح بتمدٌد بسٌط.قصٌر إذا طلبته الهٌئة  إضافً

تقوم الهٌئة بتقدٌم قرار الخبٌر الخاص بها فً شكل مسودة لتدقٌق مزود خدمة حل النزاع لصٌاؼتها قبل توقٌعها، ما لم ٌتم استثناء هذا  )ب(
قترحها مزود خدمة حل النزاع للهٌئة، إن التدقٌق بشكل خاص من قبل قواعد مزود خدمة حل النزاع السارٌة. تتعامل التعدٌبلت التً ٌ

وجدت، شكل قرار الخبراء فقط. وٌتم توصٌل قرار الخبراء الموقع إلى مزود خدمة حل النزاع، والتً ستوصل قرار الخبراء هذا إلى 
 .ICANNاألطراؾ ومنظمة 

  عندما ٌتم تشكٌل الهٌئة من ثبلثة خبراء، سٌكون القرار ألؼلبٌة الخبراء. ج()

تكون التعوٌضات  كون قرار الخبراء مكتوًبا، وٌجب أن ٌحدد الطرؾ الفائز، وٌجب أن ٌحدد األسباب التً تم اتخاذ القرار بناًء علٌها.ٌ د()
المتاحة إلى مقدم الطلب أو المعارض بموجب أي إجراءات أمام الهٌئة مقتصرة على نجاح أو رفض المعارضة وإعادة األموال من قبل 

)هـ( من 14زاع إلى الطرؾ الفائز، كما تحدد الهٌئة فً قرار الخبراء الخاص بها، للمدفوعات المقدمة بموجب البند مزود خدمة حل الن
 هذا اإلجراء وأي بنود فً قواعد مزود خدمة حل النزاع السارٌة.

ً حا ٌحدد قرار الخبراء التارٌخ الذي تم اتخاذه فٌه، وٌجب أن ٌقوم الخبراؤ بالتوقٌع علٌه. هـ() ً التوقٌع على قرار الخبٌر، ف لة فشل أي خبٌر ف
 ٌجب أن ٌتم إرفاقه ببٌان بسبب ؼٌاب هذا التوقٌع.

باإلضافة إلى توفٌر نسخ إلكترونٌة من قرار الخبراء، ٌجب أن تقوم الهٌئة بتوفٌر نسخة مطبوعة موقعة من قرار الخبراء إلى مزود خدمة  و()
 ة حل النزاع تنص على خبلؾ ذلك.حل النزاع، إال إذا كانت قواعد مزود خدم

 ٌتم نشر قرار الخبراء بشكل تام على موقع مزود خدمة حل النزاع على شبكة اإلنترنت، ما لم تقرر الهٌئة ؼٌر ذلك. ز((

 استثناء المسؤولية .22المادة 

لخبراء، أو مزود خدمة حل النزاع أو موظفٌه، أو استثناء للمسئولٌة تنص علٌها قواعد مزود خدمة حل النزاع السارٌة، لن ٌكون ا أيباإلضافة إلى 
أو مجلس إدارتها، أو موظفٌها أو استشارٌها، مسئولٌن نحو أي شخص بسبب أي إجراء أو حذؾ ٌتعلق بأي إجراء ٌتم تنفٌذه  ICANNمنظمة 

 بموجب هذا اإلجراء.



 3ملحق الوحدة 
 الجدٌدة DLTgإجراء حل نزاعات نطاقات 
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 تعديل اإلجراء .23المادة 

 ب اللوائح الخاصة بها، بتعدٌل هذا اإلجراء.، من وقت آلخر، وحسICANNٌمكن أن تقوم منظمة  )أ(

 .gTLDإصدار هذا اإلجراء الساري على إجراء حل نزاع هو اإلصدار الساري فً الٌوم الذي تم تقدٌم الطلب ذي الصلة الخاص بنطاق  )ب(

 


