
 

 

 اإلجراءات المقترحة لحل النزاع الخاصة بقيود شرآة التسجيل
)RRDRP( 

 مقدمة

الجديدة، تم طرح تنفيذ إجراء لحل النزاعات الخاصة بقيود شرآة  gTLDمنذ مراحل التنفيذ األولى لبرنامج نطاقات 
تي تتعرض للضرر هو التعامل مع الشكاوى من المنظمات ال RRDRPوالغرض من إجراء  .للنقاش) RRDRP(التسجيل 

واألفراد الذين يزعمون أنه لم يلتزم مزود االمتداد محظور قائم على المجتمع بالتزاماته لتنظيم التسجيل واستخدام النطاقات 
وتقوم الحاجة إلى إجراءات حل النزاع الخاصة بقيود شرآة  .gTLDحسب القيود المفروضة في شروط اتفاقية مزود نطاقات 

الجديدة  gTLDعلى فكرة أنه لن يكون من العادل إعطاء تفضيل في عملية توزيع برنامج نطاقات تلك ) RRDRP(تسجيل 
 .لمقدم طلب على أساس الوعد بتقييد استخدام نطاق على مجتمع بعينه، ثم يلي ذلك عدم مطالبة مقدم الطلب بالوفاء بوعده

رار للمجتمع أو للمنظمات أو المجموعات األعضاء يمكن أن تتسبب اإلجراءات غير الصحيحة لمزود األمتداد في حدوث أض
 .به

 RRDRPمايو والتي قدمت لنا إجراءات  30وآما جاء في المذآرة التفسيرية الصادرة في 
)http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/rrdrp-30may09-en.pdf( تجنبت منظمة ،ICANN  بشكل

وهذا األمر يعد مناسًبا في ضوء مهمة . أسماء النطاقات على مستوى المسجلينعام المشارآة بشكل مباشر في تنظيم استخدام 
وآذلك في الحفاظ على قيمها األساسية ") على المستوى العام) "DNS(وهي تنسيق نظام أسماء النطاقات ( ICANNمنظمة 

نترنت عن طريق قصر أنشطة فيما يتعلق باإلبداع واالبتكار وتدفق المعلومات المتاح من خالل اإل"على سبيل المثال (
ICANN على تلك األمور التي تقع ضمن مهمتها والتي تتطلب تنسيًقا عالمًيا أو باألحرى تستفيد منه .(" 

 
لتقرير تساؤالت التوافق مع أهلية ) وهي عملية مستقلة لمراجعة ما بعد التفويض( RRDRPإن تأسيس إجراء 

من القرارات المخصصة بشأن محتوى  ICANNتخدام سيستفيد من إبعاد النطاقات المعتمدة على المجتمع وقيود االس
، ستكون )RRDRP(وفي حالة غياب إجراءات حل النزاع الخاصة بقيود شرآة التسجيل  .اإلنترنت واستخدام النطاقات

يقصد أن يحل محل وهذا اإلجراء ال  .مطالبة بإنفاق الموارد على المناطق المبهمة لألهلية وقيود المحتويات ICANNمنظمة 
في متابعة أنشطة التوافق التعاقدية الخاصة بها  ICANNوستستمر منظمة  .من ناحية التعاقدات ICANNمسئوليات منظمة 

وستتمتع إجراءات حل النزاع  .والفرض على آل األطراف المتعاقدة، واالرتقاء مع تقديم نطاقات المستوى األعلى الجديدة
 TLDالقوية بميزة حماية مصالح المسجلين الشرعيين والمؤهلين داخل نطاقات ) RRDRP( الخاصة بقيود شرآة التسجيل

المقيدة المعتمدة على المجتمع الذين يمكنهم، بطريقة أخرى، رؤية مصالحهم الموجودة في تسجيالتهم ُتنتهك من قبل 
يوفر هذا اإلجراء أيًضا حكًما مستقًال عند و .TLDالتسجيالت التي تتم بانتهاك القيود المتعاهد عليها والمرتبطة بنطاقات 

 . الحاجة إلى ذلك
 

الشكوى ذات /المعتمدة على االعتراض) RRDRP(وستكون إجراءات حل النزاع الخاصة بقيود شرآة التسجيل 
نه فائدة أيًضا نظًرا ألنه سيتم اتخاذ قرارات بشأن االستخدام واألهلية فقط عندما يوجد طرف ذو مصلحة حقيقي يدعي أ

وسوف يحد اإلجراءات في الحاالت التي يدعي فيها الطرف التعرض لضرر  .تعرض للضرر من خالل تشغيل مزود االمتداد
وبينما يمكن أن تظهر مشكلة بأن ذلك سيؤدي إلى خلق  .فعلي بسبب عدم التزام مزود االمتداد بالقيود المفروضة في االتفاقية

 ICANNنظرية أنهم أطراف ثالثة مستفيدين في اتفاقية مزود االمتداد بين منظمة  فئة جديدة من المطالبين المحتملين حسب
وفي واقع األمر، يجب أال يسمح لمقدم الطلب بالتقدم بالشكوى بأنه مستفيد  .ومزود االمتداد، وليس هذا هو الغرض من ذلك

االمتدادات الخاصة بها مع مشغلي  أن اتفاقيات مزودي ICANNمن الطرف الثالث من اتفاقية الخدمة، وستضمن منظمة 
 . االمتدادات ال تجعل أي طرف ثالث مستفيًدا من التزامات المشغلين صراحًة أو ضمنًيا وفًقا لتلك االتفاقيات

 
ولن تكون منظمة  .RRDRPوسيكون مشغل االمتداد ملزًما، بموجب اتفاقية مزود االمتداد، بقبول إجراءات 

ICANN وستشترط اتفاقية مزود االمتداد أن تكون  .طرًفا في أي اإلجراءICANN  ومشغل االمتداد ملزمين بقرار اللجنة
 .االستشارية الخاصة بحل النزاع، في غياب الظروف غير العادية

 
ويمكن أن تتم معالجة الشكاوى األولية من قبل أولئك الذين يدعون أنهم تعرضوا للضرر بعدم االلتزام بنطاقات 
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TLD ل المجتمع من خالل نموذج على اإلنترنت مشابه لنظام تقارير مشاآل بيانات المقيدة من قبWhois  على الموقع
InterNIC.net. ويستلم مشغل االمتداد  .ويمكن أن تساعد الرسوم االسمية الخاصة بالمعالجة في تقليل الشكاوى غير الهادفة

ومعالجته إذا آان ذلك (ي عدم التوافق الذي تم تقريره نسخة من الشكوى ويكون مطالًبا باتخاذ خطوات معقولة للتحقيق ف
 .  يجري اآلن التحقيق والتفكير في تنفيذ عملية الشكاوى تلك عبر اإلنترنت ).مشموًال في الضمان

 
وفي حالة  .ومع ذلك، سيكون لدى مقدم الشكوى الخيار لتصعيد الشكوى في حالة استمرار عدم التوافق المزعوم

جنة استشارية محايدة لحل النزاع باتخاذ القرار بشأن آون التسجيل الذي يتم تقديم الشكوى بشأنه غير التصعيد، ستقوم ل
إليك أدناه مسودة ملخص  .مناسب أم ال مع األخذ في االعتبار قيود التسجيل التي اتفق مشغل االمتداد على العمل وفًقا لها

 .RRDRPلكيفية تنفيذ إجراء 
 

 مسودة اإلجراء
 
 لنزاعأطراف ا

ولن . gTLDيكون أطراف النزاع هما المنظمة التي تعرضت للضرر أو الفرد المتضرر ومشغل امتداد نطاق  •
 .طرًفا في هذا اإلجراء ICANNتكون منظمة 

 القواعد السارية

إلى  .يقصد بها تغطية إجراءات قرار حل النزاع بشكل عام RRDRPتلك القواعد المتعلقة بتطبيق إجراءات  •
، يمكن أن يكون لكل مزود منهم قواعد RRDRPيتم فيه اختيار أآثر من مزود واحد لتنفيذ إجراء  الحد الذي

 .فيما يلي الحد األدنى من القواعد األساسية .وإجراءات إضافية يجب أن يتم االلتزام بها عند تقديم معارضة

ود االمتداد الموافقة على المشارآة وباإلضافة إلى ذلك، في اتفاقية مزود االمتداد الجديدة، يلزم على مشغل مز •
في غياب الظروف غير العادية، مثل االنحياز أو  .وأن يلتزم بالقرارات الناجمة عنها RRDRPفي إجراءات 

 .الخداع، يكون القرار نهائًيا

 اللغة

 .تكون اللغة التي يتم التقديم بها وتنفيذ آل اإلجراءات بها في هذا اإلجراء هي اللغة اإلنجليزية •

 RRDRPيمكن أن يقوم األطراف بتقديم أدلة داعمة باللغة األصلية لهم، شريطة موافقة هيئة خبراء إجراء  •
على ذلك وبناًء على قرارهم في خالف ذلك، أن يكون هذا الدليل مرفًقا بالترجمة باللغة اإلنجليزية لكل 

 .النصوص ذات الصلة

 االتصاالت والحدود الزمنية

 .بشكل إلكتروني RRDRPالت مع موفر إجراءات يجب تقديم جميع االتصا •

ألغراض تحديد تاريخ بدء الحد الزمني، يتم افتراض وصول إشعار أو أي وسيلة اتصال أخرى في يوم  •
 .إرسالها إلى المستقبل

ألغراض تحديد االلتزام بالحد الزمني، يتم افتراض عمل إشعار أو أي وسيلة اتصال أخرى أو إرسالها أو بثها  •
 .إرسالها إلى المستقبل في يوم
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ألغراض حساب المدة الزمنية حسب هذا اإلجراء، تبدأ هذه المدة في السريان في اليوم التالي الستالم إشعار أو  •
  .أي وسيلة اتصال أخرى

 ثابت

يؤآد فيه أن الطرف  RRDRP موفرتبدأ اإلجراءات اإلدارية اإللزامية عندما يتقدم طرف ثالث بشكوى إلى  •
فائم  gTLDى عبارة عن منظمة متضررة أو فرد متضرر نتيجة لعدم التزام مشغل امتداد لنطاق مقدم الشكو

 . على المجتمع بالقيود الموضحة في اتفاقية مزود االمتداد

تعتبر المؤسسات المعينة المرتبطة بالجماعات المحددة واألفراد المرتبطين بالجماعات المحددة مؤهلين لتقديم  •
لكي  .محل االعتراض gTLDمجتمًعا يرتبط بسلسلة " المجتمع المحدد"جب أن يكون ي .معارضة المجتمع

أنه عبارة عن : يصبح المعارض مؤهًال للتقدم بادعاء مرتبط بالمجتمع، يجب على المعارض أن يثبت ما يلي
 .مؤسسة راسخة، وأنه له عالقة مستمرة مع مجتمع محدد يتكون من عدد محدود من األفراد

 المعيار

 :ي يصبح أي ادعاء ناجًحا، يجب أن يثبت االدعاء ما يليلك •

o شهد به المعترض هو مجتمع محدد؛ والمجتمع الذي يست 

o ين المجتمع المذآور وسلسلة وجود ترابط قوي بgTLD، 

o  أن يكون مشغل نطاقTLD ،قد انتهك شروط القيود القائمة على المجتمع في االتفاقية الخاصة به 

o  والمجتمع المحدد من قبل المعارضاحتمال قوي لوقوع ضرر على مقدم الشكوى هناك. 

 الشكوى

 :التقديم •

بمجرد مراجعتها من ناحية االلتزام الفني، يتم تقديمها إلكترونًيا، مع  .يتم تقديم الشكاوى بشكل إلكتروني
ي مشغل موفر ف RRDRPإرسال إشعار عبر الفاآس مع نسخة مطبوعة منها، من قبل موفر إجراءات 
 .االمتداد بما يتوافق مع معلومات االتصال المذآورة في اتفاقية مزود االمتداد

 :المحتويات •

سم ومعلومات االتصال، بما في ذلك العنوان ورقم الهاتف وعنوان البريد اإللكتروني لمقدم اال •
 .الشكوى، وحسب أفضل معلومات مقدم الشكوى، اسم وعنوان مالك التسجيل الحالي

سم ومعلومات االتصال، بما في ذلك العنوان ورقم الهاتف وعنوان البريد اإللكتروني، للشخص اال •
 .المصرح له بالعمل نيابة عن مقدم الشكوى

 :بيان بطبيعة النزاع، والذي ينبغي أن يتضمن •

الخاصة الموجودة في اتفاقية مزود االمتداد والتي ال يستطيع مشغل السجل  القيود •
 االلتزام بها، و
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شرح مفصل لكيفية تحقيق فشل مشغل مزود االمتداد في االلتزام بالقيود المحددة  •
 .لألضرار التي حدثت لمقدم الشكوى

 .بيان بأن اإلجراءات ال يتم تنفيذها ألغراض غير مناسبة •

 .صفحة، أيهما أقل، باستثناء المرفقات 20آلمة أو  5000يجب أن تقتصر الشكاوى على  •

  .ن يتم إرفاقها مع الشكوىأي وثائق داعمة يجب أ •

في نفس توقيت تقديم الشكوى، يجب أن يدفع مقدم الشكوى رسوم تقديم للشكوى ال يمكن استردادها بالقيمة  •
أيام من  10وفي حالة عدم دفع رسوم تقديم الشكوى خالل  .السارية RRDRPالمحددة حسب قواعد موفر 

 .م تجاهل الشكوى بدون تحيز، فسوف يتRRDRPتاريخ استالم الشكوى من قبل موفر 

 المراجعة اإلدارية للشكوى

أيام من تاريخ التقديم من قبل أعضاء استشاريين يتم تحديدهم من قبل  10تتم مراجعة آل الشكاوى خالل  •
المحدد لتحديد هل يحق لمقدم الشكوى تقديمها أم ال، وأن الشكوى قد تم تقديمها حسب  RRDRPموفر 

  .بعةالقواعد اإلجرائية المت

أن الشكوى تلتزم بالقواعد اإلجرائية، يتم اعتبار أن الشكوى قد صارت مقدمة،  RRDRPإذا وجد موفر  •
أن الشكوى ال تتوافق مع القواعد اإلجرائية،  RRDRPبينما إذا لم يجد مزود خدمة  .وتستمر اإلجراءات

شكوى لشكوة جديدة تتوافق مع فسيصرف النظر عنها ويتم إنهاء اإلجراءات دون التحيز ضد تقديم مقدم ال
 .ال يمكن استرداد رسوم تقديم الشكوى .القواعد اإلجرائية

 الرد على المعارضة

ويتم تقديم  .يقوم مشغل مزود االمتداد بتقديم رد على آل شكوى .بالتعامل مع الشكوى RRDRPيقوم موفر  •
الخدمة سارية، ويبدأ الوقت في االحتساب  ويتم اعتبار .يوًما من تاريخ استالم الشكوى) 30(الرد خالل ثالثين 

قد تم استالمها في آخر عنوان  RRDRPمنذ الحصول على تأآيد أن المواد المكتوبة المرسلة من قبل موفر 
 .لمشغل موفر السجل

ويجب أن يتوافق الرد مع قواعد تقديم الشكاوى ويجب أن يحتوي على األسماء ومعلومات االتصال لمشغل  •
، باإلضافة إلى الرد نقطة بنقطة على البيانات التي يتم تقديمها في الشكوى، ويجب أن يتم تقديم مزود االمتداد

ويجب أن ترافق رسوم  .وإلى مقدم الشكوى بالشكل الورقي واإللكتروني المالئم RRDRPذلك من قبل موفر 
 .تقديم الشكوى التقديم وإال يتم تعليق الشكوى

ى مقدم الشكوى، يفترض أن يكون ذلك بسبب مشكلة عنده، ويفترض أن إذا عجز مقدم الطلب عن الرد عل •
حًال مناسًبا في حالة حدوث  RRDRPوسوف يقدم موفر  .االدعاءات المقدمة في الشكوى قد أصبحت معلقة

 .مشكلة

، لكنها ال يتم السماح بها مطلًقا RRDRPيتم وضع حقوق محدودة للتغاضي عن نتائج المشكلة من قبل موفر  •
 .في غياب إظهار سبب جيد للتغاضي عن نتائج المشكلة إال

 الخبير

 .يوًما بعد استالم الرد) 30(باختيار وتعيين خبير مفرد خالل ثالثين  RRDRPيقوم موفر  •
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آل موفر سيتبع  .يجب أن يكون الخبراء مستقلين عن أطراف تلك المشكلة المتعلقة بما بعد التفويض •
RRDRP )اإلجراءات المتبعة الخاصة به لطلب مثل هذا االستقالل، بما ) وفر واحدإذا تم اختيار أآثر من م

 .في ذلك اإلجراءات المتعلقة بتحدي واستبدال الخبراء في حالة فقد االستقاللية

 التكاليف

تكاليف اإلجراءات التي يتم تنفيذها بموجب هذا اإلجراء وبما يتوافق مع قواعد موفر  RRDRPيحدد موفر  •
RRDRP وتغطي تلك التكاليف الرسوم اإلدارية الخاصة بموفر  .الساريةRRDRP والخبير أيًضا. 

بتقدير التكاليف الخاصة باإلجراءات ويطلب أن يقوم آل من مقدم الشكوى ومشغل  RRDRPويقوم موفر  •
وعند  .وتعتبر رسوم تقديم الشكوى جزًءا من التكاليف المقدمة .مزود االمتداد مبلغ التكاليف آامًال بشكل مسبق

 .مدفوعات المسبقة التي يدفعها الطرف الفائز إليهانتهاء اإلجراءات، ترد ال

 الدليل/ االستكشاف 

لكي يتم تحقيق هدف حل النزاعات على وجه السرعة وبتكلفة معقولة، لن يتم السماح بإجراء االستكشاف  •
 .دليل إضافيوفي حاالت استثنائية، قد يطلب الخبير من أحد األطراف توفير  .بشكل عام

ويحدد الخبير ما إذا آان يتوجب على األطراف تقديم بيانات مكتوبة إضافية ويحدد الحدود الزمنية القصيرة  •
  .لعمليات التقديم تلك

 جلسات االستماع

 .تلك من خالل جلسة استماع RRDRPغالًبا ما يتم حل النزاعات حسب إجراءات  •

 .ص، أو بناًء على طلب من أحد الطرفين، إيقاف جلسة االستماعويمكن أن يقرر الخبير بناًء على رأيه الخا •
تقديمها وبدون  ومع ذلك، المفترض أن يقوم الخبير بتقديم قراراته اعتماًدا على المعلومات التحريرية التي تم

 .عقد جلسة استماع

وإذا لم  .إذا أمكن إذا تمت الموافقة على عقد جلسة استماع، تستخدم مؤتمرات الفيديو أو المؤتمرات عن بعد •
 .يكن ذلك ممكًنا، فسيختار الخبير مكاًنا لعقد جلسة استماع إذا لم يتمكن الطرفين من االتفاق على مكان

 .ولن تستمر جلسات االستماع ألآثر من يوم واحد، إال في الظروف االستثنائية القصوى •

 .يتم تنفيذ آل إجراءات حل النزاع باللغة اإلنجليزية •

 عبء اإلثبات

 .يتحمل مقدم الشكوى عبأ إثبات الدعوى الخاصة به، ويكون العبأ قائًما على تفوق وآثرة األدلة •

 وسائل العالج

حيث إن مسجلي أسماء النطاقات التي يتم تسجيلها بشكل ينتهك قيود االتفاقية ليسوا من أطراف اإلجراءات،  •
 .ةيمكن أن يكون الحل إزالة التسجيالت التي تنتهك قيود االتفاقي

 :ات الفرض التي تشتمل على ما يليويتاح للخبير تحت تصرفه مجموعة متنوعة من أدو •
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 العقوبات المالية، •

إلى أن يتم حل االنتهاآات، أو في  gTLDتعليق قبول تسجيالت أسماء النطاقات الجديدة في نطاقات  •
 الحاالت غير العادية،

 .اإلعداد إلنهاء اتفاقية مسجل االمتداد •

القرارات الخاصة بهم فيما يتعلق بالحل، يجب أن يفكر الخبراء في الضرر المستمر الواقع على أثناء اتخاذ  •
 .مقدم الشكوى

 تحديد الخبير

يوًما  45والخبير الجهود المعقولة للتحقق من أن قرار الخبير يتم تقديمه خالل  RRDRPيجب أن يبذل موفر  •
 .من تاريخ تعيين الخبير

ويحدد القرار هل الشكوى قائمة على أساس جيد أم ال، ويقوم بتوفير األسباب  .مكتوبيقوم الخبير بتقديم قرار  •
ويجب أن يتاح القرار بشكل عام، آما يجب أن يتمكن اآلخرون من البحث عنه على  .التي اعتمد عليها قراره

 .RRDRPموقع الويب الخاص بموفر 

ج السارية، والتكاليف، بينما يتم دفع الرسوم ويحدد القرار على وجه الخصوص متى يتم سريان وسائل العال •
 .يوًما من قرار الخبير) 30(ثين والتكاليف خالل ثال

 إتاحة المحاآم أو اإلجراءات اإلدارية األخرى

 .هو اإلجراء الشامل الخاص وال يمنع األفراد من التوجه إلى المحاآم لطلب الحل RRDRPال يكون إجراء  •

أو وساطات في أي وقت / يطلب منهم، المشارآة في مفاوضات غير رسمية و  ويتم تشجيع الطرفين، ولكن ال •
خالل عملية حل النزاعات، إال أن تنفيذ مثل تلك المفاوضات المتعلقة بالتسوية، بمفردها، ال تعتبر سبًبا لتعليق 

 .أي موعد نهائي بموجب اإلجراءات


