كتيب دليل مقدم الطلب
( 03مايو )1322
الوحدة 3
يجب على مقدمي الطلبات المحتملين مالحظة أنه تم إعداد هذا اإلصدار من الدليل للنظر ولم يتم اعتماده بعد.
حيث ال تزال التفاصيل المقترحة لبرنامج  DLTgالجديد تخضع لمزيد من المداوالت والتنقيح.
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الوحدة 3
إجراءات االعتراض
توضح هذه الوحدة نوعان من اآللٌات التً قد تؤثر على طلب معٌن:
.1

أوالا .اإلجراء الذي ٌمكن بموجبه للجنة االستشارٌة الحكومٌة لـ  ICANNأن
توفر مشورة اللجنة االستشارٌة الحكومٌة حول طلبات  gTLDالجدٌدة إلى
مجلس مدٌري  ICANNفٌما ٌتعلق بطلب محدد .وتصؾ هذه الوحدة الؽاٌة من
هذا األجراء وكٌؾ ٌنظر مجلس  ICANNإلى مشورة اللجنة االستشارٌة
الحكومٌة بشأن طلبات  gTLDالجدٌدة حال استبلمها.

.2

ثانٌا ا .إجراءات حل النزاعات الناجمة عن اعتراض رسمً على طلب قدمه
طرؾ ثالث .توضح هذه الوحدة الؽرض من آلٌات المعارضات وفض النزاعات،
ودوافع تقدٌم معارضة رسمٌة على طلب  ،DLTgواإلجراءات العامة البلزمة
لتقدٌم معارضة أو الرد علٌها ،والطرٌقة التً تسٌر بها إجراءات فض النزاعات.
وتقوم هذه الوحدة أٌضا ا بمناقشة المبادئ التوجٌهٌة أو المقاٌٌس التً ستقوم كل
لجنة استشارٌة لفض النزاعات بتطبٌقها فً قراراتها المبنٌة على الخبرة.
ٌنبؽً أن ٌدرك جمٌع مقدمً الطلبات إمكانٌة تقدٌم معارضة رسمٌة ضد أي من
طلباتهم ،وأن ٌكونوا على دراٌة كذلك باإلجراءات والخٌارات المتاحة فً حالة
حدوث مثل هذه المعارضة.

3.1

استشارة اللجنة االستشارية حول طلبات  gTLDالجديدة

تم تشكٌل اللجنة االستشارٌة الحكومٌة لبحث وتوفٌر المشورة بشأن أنشطة  ICANNفٌما
ٌتعلق بمسائل تهم الحكومات ،خاصة األمور التً قد تحتمل تفاعبل بٌن سٌاسات ICANN
ومختلؾ القوانٌن واالتفاقٌات الدولٌة أو حٌث تؤثر على مسائل السٌاسة العامة
إن الهدؾ من عملٌة االستشارة المقدمة من اللجنة االستشارٌة هو معالجة الطلبات التً
تعرؾ من قبل الحكومات على أنها إشكالٌة ،كتلك التً قد تخرق القانون الوطنً أو تثٌر
الحساسٌات.
وٌمكن ألعضاء اللجنة إثارة المخاوؾ بشأن أي طلب ٌقدم إلى اللجنة .وسوؾ تبحث اللجنة
ككل المخاوؾ التً ٌثٌرها أعضاء اللجنة وتتفق بشأن مشورة اللجنة المراد رفعها إلى مجلس
مدٌري .ICANN
وٌمكن للجنة تقدٌم المشورة حول أي طلب.وحتى ٌتسنى للمجلس بحث مشورة اللجنة خبلل
عملٌة التقٌٌمٌ ،جب أن تسلم هذه المشورة مع انتهاء فترة تقدٌم االعتراضات (انظر
الوحدة .)1
وتشٌر متطلبات الشفافٌة الخاصة بـ  ICANNإلى أن مشورة اللجنة بشأن طلبات gTLD
الجدٌدة ٌجب أن تحدد الدول المعترضة وأساس السٌاسة العامة لبلعتراض والعملٌة التً تم
من خبللها التوصل إلى اإلجماع .وحتى ٌكون الشرح مفٌدا للمجلسٌ ،مكن أن ٌتضمن مثبل
مصادر البٌانات والمعلومات التً اعتمدت علٌها اللجنة االستشارٌة فً صٌاؼة استشارتها.
وقد عبرت اللجنة عن نٌتها إنشاء "صٌؽة مفهومة ومتفق علٌها بشكل مشترك لنشر مشروة
إجماع اللجنة فٌما ٌتعلق بحلقات  gTLDالجدٌدة وذلك فً المباحثات مع مجلس ."ICANN
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وٌمكن أن تتخذ مشورة اللجنة عدة أشكال من بٌنها:
1

 .1أخطرت اللجنة االستشارٌة  ICANNأن هناك إجماع لدى اللجنة بعدم إنجاز طلب
معٌن (أو بنود أخرى وضعتها اللجنة للتعبٌر عن هذه النٌة) .سوؾ ٌخلق افتراضا قوٌا
لدى  ICANNبأنه ال ٌجب المصادقة على الطلب .وإذا قرر مجلس ICANNالموافقة
على الطلب رؼم إخطار اإلجماع من اللجنة االستشارٌة ،عندما ستحاول اللجنة
االستشارٌة ومجلس ICANNبحسن نٌة وبطرٌقة دقٌقة وفعالة التوصل إلى حل مقبول
للطرفٌن .وإذا قرر المجلس عدم قبول إخطار اللجنةٌ ،قدم المجلس سببا منطقٌا لقراره.
 .2قدمت اللجنة االستشارٌة مشورة ال تشٌر إلى وجود إجماع لدٌها ،أو أي مشورة ال تنص
على وجوب عدم إتمام الطلب (أو بنود أخرى وضعتها اللجنة للتعبٌر عن هذه النٌة)ٌ .تم
تمرٌر هذا اإلخطار إلى مقدم الطلب لكنه لن ٌشكل االفتراض بأن الطلب ٌجب أن
ٌرفض ،ولن ٌتطلب مثل هذا اإلخطار من المجلس تولً عملٌة محاولة التوصل لحل
مقبول من الطرفٌن إذا تمت الموافقة على الطلب .الحظ أنه بكافة األحوال سوؾ ٌأخذ
المجلس أي مشورة أخرى ٌمكن أن تقدمه اللجنة على محمل الجد.
 .3أخطرت اللجنة االستشارٌة  ICANNأن إجماع اللجنة ٌتمثل بعدم قبول الطلب إال إذا تم
تصوٌبه (أو بنود أخرى وضعتها اللجنة للتعبٌر عن هذه النٌة).سوؾ ٌثٌر ذلك افتراضا
قوٌا لدى المجلس ٌنص على وجوب عدم إتمام الطلب .إذا كانت هناك طرٌقة تصوٌب
متضمنة فً الدلٌل (مثل تأمٌن موافقة الحكومة)ٌ ،مكن اتخاذ ذلك اإلجراء .رؼم ذلك،
فإن التعدٌبلت المادٌة على الطلبات محظورة بشكل عام وإن لم تتوفر طرٌقة تصوٌب،
لن ٌمضً الطلب قدما وبإمكان مقدم الطلب إعادة تقدٌمه فً الجولة الثانٌة.
حال تلقً اللجنة االستشارٌة مشورة بشأن طلبات  gTLDالجدٌدة فٌما ٌخص أي طلب،
 ICANNسوؾ تنشر المشورة وتسعى إلخطار مقدم (مقدمً) الطلبات المعنٌٌن على الفور
وسوؾ ٌحصل مقدم الطلب على فترة ٌ 21وم من تارٌخ الطلب لتسلٌم رد إلى مجلس
.ICANN
سوؾ تقوم  ICANNبدراسة مشورة اللجنة بشأن طلبات  gTLDالجدٌدة حٌنما ٌكون ذلك
عملٌا .وٌمكن للمجلس التشاور مع خراء مستقلٌن ،مثل الخبراء الذٌن ٌتم تعٌٌنهم لبلستماع
لبلعتراضات ضمن إجراء فض نزاعات طلبات  gTLDالجدٌدة ،فً حاالت تكون فٌها
المسائل المثارة فً مشورة اللجنة متعلقة بأحد مواضٌع إجراءات االعتراض .إن استبلم
مشورة اللجنة لن ٌفضً إلى إتمام أي طلب (لن ٌتم تعلٌق أي طلب بل سٌستمر عبر مراحل
عملٌة تقدٌم الطلب).

3.3

العملية العامة لالعتراض وفض النزاعات

تم تصمٌم العملٌة المستقلة لفض النزاعات لحماٌة مصالح وحقوق محدودة .وتقدم العملٌة
طرٌ اقا للمعارضة الرسمٌة أثناء تقٌٌم الطلبات .وتسمح هذه الطرٌقة ألطراؾ معٌنة لدٌها حق
المعارضة بدراسة معارضاتهم أمام لجنة من الخبراء المؤهلٌن.
وٌمكن تقدٌم معارضة رسمٌة عند توفر أي من الدوافع األربعة المذكورة فقط ،كما هو
موضح بهذه الوح دة .تبدأ إجراءات فض النزاعات بتقدٌم معارضة رسمٌة .وعند تقدٌم طلب
ٌ ،gTLDوافق مقدم الطلب على قبول سرٌان إجراءات عملٌة فض النزاعات هذه بخصوص
برنامج  .gTLDوبالمثلٌ ،قبل المعترض سرٌان إجراءات عملٌة فض النزاعات هذه
بخصوص برنامج  gTLDعند تقدٌم معارضته.
كما هو موضح فً القسم  3.1أعبله ،تضطلع اللجنة االستشارٌة الحكومٌة التابعة
لـ  ICANNبعملٌة توفٌر المشورة إلى مجلس مدٌري  ICANNحول أمور تؤثر على
مسائل السٌاسة العامة ،وال تطبق إجراءات االعتراض هذه فً مثل هذه الحالةٌ .مكن للجنة
تقدٌم المشورة حول أي موضوع وال ٌقتصر ذلك على أسس االعتراض المذكور فً عملٌة
االعتراض العام وحل الخبلفات.
1

سوف توضخ اللجنت األساس الذي أعدث بناء عليو مشورة اإلجماع.
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3.2.1

أسس المعارضة

ٌمكن تقدٌم معارضة رسمٌة عند توفر أي من الدوافع األربعة التالٌة:
معارضة حدوث ارتباك في السلسلة – تعد سلسلة  gTLDالتً تم التقدم بطلب بشأنها
مشابهة على نحو مثٌر لبلرتباك لمجال ( )TLDموجود حالٌاا أو لسلسلة  gTLDأخرى تم
التقدم بطلب بشأنها فً نفس دورة الطلبات.
معارضة الحقوق القانونية – تنتهك سلسلة  gTLDالتً تم تقدٌم طلب بشأنها الحقوق
القانونٌة الحالٌة للمعترض.
معارضة المصلحة العامة المحدودة – تتعارض سلسلة  gTLDالتً تم التقدم بطلب بشأنها
بشكل عام مع المعاٌٌر القانونٌة المتعلقة باألخبلق والنظام العام والمتعارؾ علٌها بموجب
مبادئ القانون الدولً.
معارضة المجتمع هناك – معارضة وجٌهة لطلب  gTLDمن جانب نسبة كبٌرة من أفراد
بشكل صرٌح أو ضمنً.
المجتمع ممن تستهدفهم سلسلة gTLD
ٍ
تمت مناقشة األسس المنطقٌة للدوافع المعارضة هذه فً التقرٌر النهائً لعملٌة تطوٌر سٌاسة
 ICANNالخاصة بسبلسل  gTLDالجدٌدة .لمزٌد من المعلومات حول هذه العملٌة ،تفضل
بزٌارة موقع الوٌب http://gnso.icann.org/issues/new-gtlds/pdp-dec05-
.fr-parta-08aug07.htm

3.2.2

حق المعارضة

ٌجب على المعارضٌن استٌفاء متطلبات حق المعارضة لٌتم النظر لمعارضاتهم بعٌن
االعتبار .وكجزء من إجراءات المعارضة ،ستتم مراجعة جمٌع المعارضات بواسطة لجنة
استشارٌة من الخبراء المعٌنٌن بواسطة مزود خدمة فض النزاعات ( )DRSPالمناسب
لتحدٌد ما إذا كان المعترض ٌملك حق المعارضة .وإلٌك متطلبات حق المعارضة لدوافع
المعارضة األربعة:
لمن حق المعارضة

دافع المعارضة
السلسلة المربكة

مُشؽل  LTgحالً أو مقدم  DLTgفً الدورة الحالٌة

الحقوق القانونٌة

أصحاب الحقوق

المصلحة العامة المحدودة

ال توجد أي قٌود على من ٌمكنه التقدم بمعارضة  -ورؼم ذلك ،فإن
المعارضة تخضع إلجراء "فحص سرٌع" ٌهدؾ إلى إنهاء
االعتراضات ؼٌر الجدٌة و/أو المخالفة.

المجتمع

مؤسسة معٌنة مرتبطة بالمجتمع الموصوؾ بوضوح

 3.2.2.1معارضة السلسلة المربكة
ٌوجد كٌانان اثنان لهما الحق فً المعارضة:
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ٌستطٌع مشؽل  TLDحالً تقدٌم معارضة على سلسلة مربكة للتأكٌد على وجود
ارتباك فً السلسلة بٌن  gTLDمطلوب و TLDقٌد التشؽٌل حالٌاا.



ٌستطٌع أي متقدم بطلب من أجل  gTLDفً دورة الطلبات هذه تقدٌم معارضة
بسبب حدوث ارتباك فً السلسلة للتأكٌد على وجود ارتباك فً السلسلة بٌن سلسلة
 gTLDالتً تم التقدم بطلب من أجلها وبٌن سلسلة  gTLDالتً تقدم هو بطلب
من أجلها حٌث لم ٌتم اكتشاؾ االرتباك فً السلسلة الذي حدث بٌن مقدمً
الطلبات بالفعل فً التقٌٌم األولً .وهذا ٌعنً أن مقدم الطلب ال ٌحق له
المعارضة على طلب لمتقدم آخر بٌنهما مجموعة نزاع بالفعل نتٌجة للتقٌٌم
األولً.
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وفً حالة نجاح مشؽل  TLDالحالً فً تأكٌد حدوث ارتباك فً السلسلة مع أحد مقدمً
الطلبات ،فسٌتم رفض الطلب.
إذا نجح مقدم طلب  gTLDفً تأكٌد حدوث ارتباك فً السلسلة مع مقدم طلب آخر ،فإن
الن تٌجة الوحٌدة المحتملة هً وضع كبل مقدمً الطلبات فً مجموعة نزاع تتم إحالتها إلى
إجراء فض النزاعات (ارجع إلى الوحدة الرابعة ،بعنوان إجراءات فض النزاعات حول
السبلسل) .أما إذا لم ٌنجح اعتراض أحد مقدمً طلبات  gTLDعلى مقدم طلب آخر ،فقد
ٌستمر كبل مقدمً الطلبات فً العملٌة دون اعتبارهما فً نزاع مع بعضهما البعض.

 3.2.2.2معارضة الحقوق القانونية
لصاحب الحق فقط الحق فً التقدم بمعارضة للحقوق القانونٌة .وٌجب أن تكون المعارضة
المقدمة مشتملة على السبب والوثائق الخاصة بالحقوق القانونٌة الحالٌة (والتً قد تتضمن
عبلمات تجارٌة مسجلة أو ؼٌر مسجلة) التً ٌدعً المعترض انتهاكها من خبلل سلسلة
 gTLDالتً تم التقدم بطلب من أجلها.
للمنظمات الحكومٌة ( )IGOالحق فً التقدم بمعارضة للحقوق القانونٌة بشرط أن تفً
2
بمعاٌٌر تسجٌل اسم نطاق : .INT
أ)

ٌتعٌن على المعاهدة الدولٌة المبرمة بٌن الحكومات األهلٌة تأسٌس المنظمة; و

ب) على نطاق شاملٌ ،تعٌن إضفاء صفة قانونٌة دولٌة مستقلة على المنظمة الخاضعة
للتأسٌس كما ٌجب إخضاعها لمواد وسٌطرة القانون الدولً.
تعد الوكاالت الخاصة باألمم المتحدة والمنظمات التً لها وضع المراقب بالجمعٌة العامة
باألمم المتحدة مستوفٌة للمعاٌٌر.

 3.2.2.3المصلحة العامة المحدودة
ٌحق ألي شخص التقدم بـمعارضة المصلحة العامة المحدودة .رؼم ذلك ،فنتٌجة للقاعدة
الشاملة لمن ٌملكون حق المعارضةٌ ،خضع المعترضون إلجراء "فحص سرٌع" مصمم
خصٌصاا لتحدٌد المعارضات ؼٌر الجدٌة و/أو التعسفٌة والحد منها .وقد ٌتم فً أي وقت
صرؾ النظر عن المعترض الذي تقدم باعتراض ٌثبت أنه قائم على أسس واهٌة بشكل جلً
و/أو التعسؾ فً استخدام حق المعارضة.
إن أٌة معارضة تتعلق بالمصلحة العامة المحدودة تعد قائمة على أسس واهٌة بشكل جلً إذا
لم تقع ضمن إطار إحدى الفئات التً تم تحدٌدها كمعاٌٌر لهذا النوع من المعارضات (انظر
البند الفرعً .)3.5.3

2

انظر أٌضاا .http://www.iana.org/domains/int/policy/
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معارضة المصلحة العامة المحدودة القائمة على أسس واهٌة بشكل جلً قد تعتبر أٌضاا بمثابة
سوء استخدام لحق المعارضة .قد تتم صٌاؼة معارضة بحٌث تدخل ضمن إحدى الفئات
المقبولة لـ معارضات المصلحة العامة المحدودة ،لكن قد تثبت الحقائق األخرى بوضوح أن
هذه المعارضة تعسفٌة .على سبٌل المثال ،فإن المعارضات المتعددة المقدمة من قِبل
األطراؾ نفسها أو أطراؾ ذات صلة ضد مقدم طلب واحد قد تشكل إزعاجا ا لمقدم الطلب،
ولٌس دفاعاا شرعٌاا عن القواعد القانونٌة المُعترؾ بها بموجب المبادئ العامة للقانون الدولً.
قد تعد معارضة مقدم الطلب ،بدال من السلسلة المقدم طلب بشأنها ،بمثابة إساءة استخدام لحق
3
المعارضة.
كما ٌعتبر الفحص السرٌع المهمة األولى للمجلس ،عقب تعٌٌنه من قبل  DRSPوهو عبارة
عن إطبللة على مزاٌا االعتراض .فإن رفض المعارضة القائمة على أسس واهٌة بشكل جلً
و/أو إساءة استخدام حق المعارضة سٌكون بمثابة قرار راجع للخبراءٌ ،تم تقدٌمه طب اقا للمادة
( )21من إجراء فض المنازعات الخاصة بنطاق  gTLDالجدٌد.
وفً حالة أفضت المراجعة السرٌعة إلى رفض المعارضة ،فسٌتم تجنب اإلجراءات التً
تعقب التقدٌمات المبدئٌة عاد اة (بما فً ذلك سداد مقدم التكالٌؾ بالكامل) ،وٌتم التفكٌر حالٌاا
فً إعادة رسوم التقدٌم المدفوعة من قِبل مقدم طلب نطاق  ،gTLDطب اقا للمادة ( 14هـ) من
اإلجراء.

 3.2.2.4معارضة المجتمع
تعتبر المؤسسات المعٌنة المرتبطة بالجماعات الموصوفة بوضوح مؤهلة لتقدٌم معارضة
مجتمع .وٌجب أن تكون الجماعة التً ٌسمٌها المعترض عبارة عن جماعة مرتبطة بشكل
وثٌق بسلسلة  gTLDالتً تم التقدم بطلب من أجلها فً الطلب موضوع المعارضة .ومن
أجل التأهل الكتساب حقوق المعارضة الخاصة بمعارضة المجتمعٌ ،لزم أن ٌثبت المعترض
كبل مما ٌلً:
أنه مؤسسة قائمة – وتتضمن العوامل الممكن أخذها بعٌن االعتبار فً اتخاذ هذا القرار،
على سبٌل المثال ال الحصر ،ما ٌلً:


مستوى االعتراؾ العالمً بالمؤسسة؛ و



طول الفترة الزمنٌة لوجود المؤسسة؛ و



الدلٌل التارٌخً العام على وجود المؤسسة ،مثل وجود الرخصة الرسمٌة أو وثٌقة
التسجٌل الوطنٌة أو الدولٌة أو تأٌٌد من حكومة أو منظمة حكومٌة دولٌة أو معاهدة.
ٌجب أال ٌكون قد تم تأسٌس الهٌئة فقط بالتزامن مع عملٌة تقدٌم طلب .gTLD

3

ٌعر ض اختصاص المحكمة األوربٌة لحقوق اإلنسان أمثلة محددة على كٌفٌة ترجمة االصطبلح "واهٌة بشكل جلً" فً المنازعات ذات الصلة بحقوق
اإلنسان .تنص المادة  )3(35من المٌثاق األوروبً لحقوق اإلنسان على" :على المحكمة عدم قبول أي طلب فردي ٌتم تقدٌمه بموجب المادة ( )34وٌعد
ؼٌر متوافق مع أحكام المٌثاق أو البروتوكوالت ذات الصلة ،وقائم على أسس واهٌة بشكل جلً و/أو على إساءة استخدام حق الطلبُ ".تصدر ECHR
قرارات مسببة حول قبول الطلب ،وذلك بموجب المادة ( )35من المٌثاق( .وتقوم بنشر القرارات التً تتوصل إلٌها على موقع وٌب المحكمة
 ). http://www.echr.coe.intفً بعض الحاالت ،تشٌر المحكمة بإٌجاز للحقائق والقوانٌن ،وبعد ذلك تلجأ إلعبلن القرار دون أي نقاش أو تحلٌل.
على سبٌل المثال ،قرار قبول الطلب رقم  34328/96من إٌجبرت بٌرًٌ ضد هولندا ( .)1998فً حاالت أخرى ،تراجع المحكمة الحقائق والقواعد
القانونٌة ذات الصلة بالتفصٌل ،وتقدم تحلٌلبلا ٌدعم النتائج التً تم التوصل إلٌها حول قبول الطلب .تشمل أمثلة القرارات المذكورة ذات الصلة بالطلبات
المخالفة للمادة ( )10من المٌثاق (حرٌة التعبٌر):
Décision sur la recevabilité de la requête no 65831/01 présentée par Roger Garaudy contre la France
(2003); Décision sur la recevabilité de la requête no 65297/01 présentée par Eduardo Fernando Alves Costa
).contre le Portugal (2004
ٌعرض اختصاص المحكمة األوربٌة لحقوق اإلنسان أمثلة على كٌفٌة إساءة استخدام حق الطلب الخاضع للعقوبة ،طب اقا لـ  ECHRللمادة .)3(35
انظر على سبٌل المثالDécision partielle sur la recevabilité de la requête no 61164/00 présentée par Gérard ،
).Duringer et autres contre la France et de la requête no 18589/02 contre la France (2003
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يجب أن تكون لديها عالقة مستمرة بجماعة موصوفة بشكل واضح  -وتتضمن العوامل التً
ٌمكن النظر إلٌها بعٌن االعتبار عند اتخاذ هذا القرار ما ٌلً:


وجود آلٌات للمشاركة فً األنشطة والعضوٌة والقٌادة؛ و



ؼرض مؤسسً ٌتعلق باستفادة المجتمع ذي الصلة؛ و



أداء األنشطة الدورٌة التً تعود بالنفع على المجتمع ذي الصلة؛ و



مستوى الحدود الرسمٌة حول المجتمع.

ستقوم لجنة استشارٌة بإجراء موازنة للعوامل المذكورة أعبله باإلضافة إلى المعلومات
األخرى ذات الصلة عند اتخاذها لقرارها .ولٌس من المتوقع أن ٌرضى المعترض عن جمٌع
العوامل التً تراعٌها اللجنة االستشارٌة من أجل استٌفاء متطلبات حق المعارضة.

 3.2.3مزودو خدمة فض النزاعات
لبدء إجراءات فض النزاعاتٌ ،جب تقدٌم معارضة بحلول التارٌخ النهائً المعلن لدى مزود
خدمة فض النزاعات ( )DRSPالمناسب لكل دافع معارضة.


وقد وافق المركز الدولً لفض النزاعات من حٌث المبدأ على تنظٌم النزاعات
التً تنشأ نتٌجة لمعارضات السبلسل المربكة.



ووافق مركز التحكٌم والوساطة بالمنظمة العالمٌة للملكٌة الفكرٌة من حٌث المبدأ
على تنظٌم النزاعات التً تنشأ نتٌجة لمعارضات الحقوق القانونٌة.



وافق مركز الخبرة الدولً التابع لؽرفة التجارة الدولٌة من حٌث المبدأ على تنظٌم
النزاعات التً تنشأ نتٌجة لمعارضة المصلحة العامة المحدودة ومعارضة
المجتمع.

قامت منظمة  ICANNباختٌار مزودي  DRSPعلى أساس الخبرات ذات الصلة وأٌضاا
رؼبتهم وقدرتهم على إدارة إجراءات النزاع فً البرنامج الخاص بنطاقات  gTLDالجدٌدة.
4
وقد بدأت عملٌة االختٌار بدعوة عامة للتعبٌر عن االهتمام بهذا األمر وتلتها محادثات مع
المرشحٌن الذٌن قاموا بالرد .وقد قامت الدعوة للتعبٌر عن االهتمام بهذا األمر بتحدٌد معاٌٌر
عدٌدة لمزودي الخدمة ،والتً تتضمن الخدمات القائمة والخبراء المتخصصٌن والسعة
العالمٌة واإلمكانات التشؽٌلٌة .وكان أحد العوامل المهمة فً عملٌة االختٌار ٌتمثل فً القدرة
على توظٌؾ أعضاء استشارٌٌن ٌحظون باحترام أطراؾ النزاع.

3.2.4

الخيارات في حالة تقديم معارضة

تتوفر الخٌارات التالٌة لمقدمً الطلبات التً تخضع لمعارضة:
ٌستطٌع مقدم الطلب بذل الجهود حتى ٌصل إلى تسوٌة مع المعترض ،مما ٌؤدي إلى سحب
المعارضة أو الطلب.
ٌستطٌع مقدم الطلب تقدٌم رد على المعارضة والدخول فً عملٌة فض النزاعات (راجع
القسم )3.2؛ أو
ٌستطٌع مقدم الطلب االنسحاب ،وفً هذه الحالة ٌظفر المعترض لتخلؾ الخصم ،ولن ٌستمر
الطلب بعد ذلك.
فً حالة عدم تقدٌم مقدم الطلب لرد ألي سبب من األسبابٌ ،فوز المعترض تلقائٌاا.

4

انظر .http://www.icann.org/en/announcements/announcement-21dec07.htm
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 3.2.5المعارض المستقل
ٌمكن كذلك تقدٌم معارضة رسمٌة على أحد طلبات  gTLDبواسطة معترض مستقل (.)IO
ا
نٌابة عن أشخاص أو جهات معٌنة ،بل هو ٌعمل
والمعترض المستقل ( )IOال ٌتصرؾ
بشكل منفرد سعٌاا وراء تحقٌق أفضل المزاٌا للجمهور الذي ٌستخدم شبكة اإلنترنت العالمٌة.
وفً ضوء أهداؾ الصالح العامٌ ،تقٌد المعترض المستقل بتقدٌم معارضات تقوم على دوافع
المصلحة العامة المحدودة والمجتمع.
وال تتمتع  ICANNوال مجلس المدٌرٌن بها بسلطة تمكنهم من توجٌه المعترض المستقل أو
مطالبته بتقدٌم معارضة معٌنة أو االمتناع عن تقدٌمها .فإذا ما قرر المعترض المستقل أن
هناك معارضة ما ٌجب التقدم بها ،فسٌقوم ببدء تقدٌم المعارضة واالستمرار فٌها سعٌاا وراء
الصالح العام.
التفويض والنطاق ٌ -حق للمعترض المستقل التقدم بمعارضات ضد طلبات " gTLDقابلة
للمعارضة بدرجة كبٌرة" لم ٌتم التقدم بأٌة معارضة ضدها .وٌقتصر المعترض المستقل على
التقدم بنوعٌن من المعارضات وهما كالتالً )1( :معارضات المصلحة العامة المحدودة و
( )2معارضات المجتمعٌ .تم منح المعترض المستقل حق التقدم بمعارضات بنا اء على هذه
الدوافع المذكورة ،بؽض النظر عن المتطلبات المعتادة لحق المعارضة لمثل هذه المعارضات
(انظر القسم الفرعً .)3.1.2
وٌجوز للمعترض المستقل التقدم بمعارضة المصلحة العامة المحدودة ضد أي طلب حتى إذا
كانت هناك "معارضة للمجتمع" تم التقدم بها ضد هذا الطلب ،والعكس صحٌح.
وٌحق للمعترض المستقل التقدم بمعارضة ضد أحد الطلبات ،بؽض النظر عن الحقٌقة
المتمثلة فً أنه قد تم التقدم بمعارضة ارتباك فً السلسلة أو معارضة حقوق قانونٌة ضد هذا
الطلب.
بخبلؾ الظروؾ ؼٌر المعتادة ،فبل ٌسمح للمعترض المستقل بالتقدم بمعارضة ضد طلب تم
التقدم بمعارضة ضده بالفعل بنا اء على نفس الدافع.
قد ٌقوم المعترض المستقل بمراعاة المبلحظات العامة عند إجراء تقٌٌم مستقل لما إذا كانت
إحدى المعارضات مبررة أم ال .سٌتمكن المعترض المستقل من الوصول إلى تعلٌقات الطلب
المستلمة خبلل فترة التعلٌققات.
فً ضوء هدؾ المصلحة العامة المذكور أعبله ،ال ٌجوز للمعترض المستقل االعتراض على
طلب إال فً حال تقدم تعلٌق واحد على األقل لبلعتراض على الطلب فً المجال العام.
االختيار – سٌتم اختٌار المعترض المستقل بواسطة  ،ICANNوذلك من خبلل عملٌة تتسم
باالنفتاح والشفافٌة ،وٌتم االحتفاظ به كمستشار مستقل .وسٌكون المعترض المستقل أحد
األفراد الذٌن ٌتمتعون بخبرة جٌدة وٌحظى باحترام كبٌر فً مجتمع اإلنترنت ،وال ٌتبع أٌاا من
مقدمً طلبات  gTLDبأي شكل.
رؼم أننا نرحب بتوصٌات المجتمع الختٌار المرشحٌن كمعترضٌن مستقلٌن ،إال أن
المعترض المستقل ٌجب أن ٌكون وأن ٌظل مستقبلا وؼٌر تابع ألي من مقدمً طلبات
 .gTLDإن القواعد المختلفة ألخبلقٌات القضاة والمحكمٌن الدولٌٌن توفر نماذج للمعترضٌن
المستقلٌن تساع دهم على اإلعبلن عن استقبللٌتهم والمحافظة على هذه االستقبللٌة.
وتقتصر فترة عمل المعترض المستقل (القابلة للتجدٌد) على المدة الزمنٌة البلزمة لتنفٌذ
الواجبات المنوطة به فٌما ٌتعلق بدورة واحدة من طلبات نطاق .gTLD
الميزانية والتمويل – تتمثل مٌزانٌة المعترض المستقل فً عنصرٌن رئٌسٌٌن وهما كالتالً:
(أ) المرتبات ونفقات التشؽٌل و (ب) تكالٌؾ إجراءات فض النزاعات -وكبلهما خاضع
للتموٌل من أرباح طلبات نطاق  gTLDالجدٌدة.
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وباعتباره أحد المعترضٌن فً إجراءات فض النزاعاتٌ ،طلب من المعترض المستقل أن
ٌدفع رسوماا مقابل التقدم بمعارضة ورسوماا إدارٌة ،باإلضافة إلى دفع دفعة مقدمة من
التكالٌؾ وهو ٌتساوى فً هذا مع جمٌع المعترضٌن اآلخرٌن .وسٌقوم مزود خدمة فض
النزاعات ( )DRSPبإعادة تسدٌد هذه المبالػ المدفوعة فً الحاالت التً ٌكون فٌها
المعترض المستقل هو الطرؾ الذي له الؽلبة.
وباإلضافة إلى ذلك ،فإن المعترض المستقل سٌتحمل مصارٌؾ مختلفة فً تقدٌم المعارضات
أمام لجان االستشارٌٌن التابعة لمزود خدمة فض النزاعات ( )DRSPوتلك المصارٌؾ لن
ٌتم استردادها بؽض النظر عن نتٌجة النزاع .وتتضمن هذه المصارٌؾ كل الرسوم
والمصارٌؾ المدفوعة نظٌر االستشارات الخارجٌة (إذا تم االستمرار فً االستعانة بهذه
االستشارات) وتكالٌؾ البحث القانونً أو التحقٌق فً الوقائع.

3.3

إجراءات التقديم

توفر المعلومات الواردة بهذا القسم ملخصاا إلجراءات التقدم بالمعارضة ،وهً كالتالً:


المعارضات؛ و



الردود على المعارضات.

للحصول على بٌان شامل حول المتطلبات السارٌة بوجه عام للتقدم بالمعارضات ،راجع
إجراءات فض النزاعات المتعلقة بطلبات نطاق  gTLDالجدٌدة (المشار إلٌها باسم
"اإلجراءات") المضمنة كمرفق بهذه الوحدة .وفً حالة حدوث أي تعارض بٌن المعلومات
الواردة فً هذه الوحدة وبٌن هذه اإلجراءات ،فإن الؽلبة ستكون لئلجراءات.
الحظ أنه ٌجب أٌ ا
ضا اتباع القواعد واإلجراءات المتبعة لدى كل مزود خدمة فض النزاعات
( )gSRDوالخاصة بكل دافع معارضة.


بالنسبة لمعارضة االرتباك فً السلسلة ،فإن القواعد السارٌة الخاصة بمزود خدمة
فض النزاعات ( )DRSPهً اإلجراءات التكمٌلٌة للمركز الدولً لحل
النزاعات ( )ICDRلبرنامج  gTLDالجدٌد لشركة  .ICANNوهذه القواعد
متوفرة كنموذج مسودة وتم نشرها مع هذه الوحدة.



بالنسبة لمعارضة الحقوق القانونٌة ،فإن القواعد السارٌة الخاصة بمزود خدمة
فض النزاعات ( )DRSPهً قواعد المنظمة العالمٌة للملكٌة الفكرٌة ()WIPO
لفض نزاعات برنامج  gTLDالجدٌد .وهذه القواعد متوفرة كنموذج مسودة وتم
نشرها مع هذه الوحدة.



بالنسبة لمعارضة المصلحة العامة المحدودة ،فإن القواعد السارٌة الخاصة بـ
5
 gSRDهً قواعد الخبرة المطبقة بؽرفة التجارة الدولٌة.



بالنسبة لمعارضة األخبلق والنظام العام ،فإن القواعد السارٌة الخاصة بمزود
خدمة فض النزاعات ( )gSRDهً قواعد الخبرة المطبقة بؽرفة التجارة
6
الدولٌة.

5

انظر http://www.iccwbo.org/court/expertise/id4379/index.html
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3.3.1

إجراءات تقديم المعارضة

اإلجراءات المبٌنة فً هذه الفقرة الفرعٌة ٌجب أن ٌتبعها أي طرؾ ٌرؼب فً تقدٌم معارضة
رسمٌة ضد أي طلب تم نشره بواسطة ٌ .ICANNنبؽً ألي مقدم طلب ٌرؼب فً تقدٌم
معارضة رسمٌة على طلب  gTLDآخر اتباع هذه اإلجراءات نفسها.


ٌجب التقدم بجمٌع المعارضات إلكترونٌاا لدى مزود خدمة فض النزاعات
( )DRSPالمناسب بما ال ٌتجاوز التارٌخ النهائً المعلن .ولن ٌتم قبول
المعارضات بواسطة مزودي خدمة فض النزاعات بعد هذا الموعد.



ٌجب تقدٌم جمٌع المعارضات باللؽة اإلنجلٌزٌة.



بشكل منفصل .وٌتعٌن على أي معترض ٌرؼب فً
ٌجب تقدٌم كل معارضة
ٍ
االعتراض على عدة طلبات أن ٌتقدم بمعارضة مستقلة وٌدفع رسوم التقدم
المتعلقة لكل طلب موضع اعتراض .وإذا رؼب المعترض فً االعتراض على
طلب بنا اء على أكثر من دافع ،فٌتعٌن على المعترض التقدم بمعارضات منفصلة
ودفع رسوم التقدم المتعلقة لكل دافع معارضة.

ٌجب أن تتضمن كل معارضة ٌقدمها أي معترض ما ٌلً:


اسم المعترض ومعلومات االتصال به.



بٌان األساس الذي ٌعطً المعترض الحق فً المعارضة ،ونعنً بهذا السبب الذي
جعل المعترض ٌرى أنه أوفى بمتطلبات الحق فً المعارضة.



وصؾ لؤلساس الذي ٌقوم علٌه االعتراض ،والذي ٌتضمن ما ٌلً:





بٌان ٌوضح الدافع المحدد الذي بموجبه تم تقدٌم المعارضة.



شرح تفصٌلً حول صحة المعارضة ولماذا ٌنبؽً دعمها.

ُنسخ من أٌة وثائق ٌعتبرها المعترض أساساا للمعارضة.

الحد األقصى لنص المعارضات  5000كلمة أو  20صفحة ،أٌهما أقل ،باستثناء المرفقات.
ٌتعٌن على المعترض تقدٌم نسخ من الطلبات المقدمة إلى  gSRDمرفق بها إجراءات التقدم
باالعتراض إلى مقدم الطلب.
ٌقوم مزود خدمة فض النزاعات ( )DRSPبنشر قائمة على مواقع الوٌب الخاصة بهم
لتحدٌد جمٌع المعارضات بمجرد التقدم بها وفضبلا عن تحدٌث هذه القائمة بشكل دوري.
وسوؾ تنشر  ICANNعلى موقعها إشعارا بجمٌع االعتراضات المقدمة حال انتهاء فترة
تقدٌم االعتراضات.

3.3.2

رسوم التقدم بمعارضة

عند تقدٌم المعارضة ،تتم مطالبة المعترض بسداد رسم تقدٌم بالمقدار المحدد والمعلن بواسطة
مزود خدمة فض النزاعات  DRSPالمختص .وإذا لم ٌتم سداد رسم التقدٌم ،فسوؾ ٌتجاهل
مزود خدمة فض النزاعات المعارضة بدون تحٌز .راجع القسم  1.5من الوحدة  1بخصوص
الرسوم.
ٌتوفر التموٌل من  ICANNلرسوم تقدٌم االعتراض وللدفعات المقدمة للتكالٌؾ (انظر القسم
الفرعً  3.4.7أدناه) الخاصة باللجنة االستشارٌة الموسعة .إن تموٌل تقدٌم االعتراضات
بواسطة اللجنة الموسعة مشروط بنشر اللجنة لعملٌتها المعتمدة لدراسة االعتراضات
وتقدٌمها .وكحد أدنى ،تتطلب عملٌة االعتراض على طلب  :gTLDإعداد شامل
لبلعتراضات المحتملة ومناقشة والموافقة على االعتراضات على مستوى المنظمة اإلقلٌمٌة
الموسعة ( ،)RALOوعملٌة لبحث االعتراض والموافقة علٌه بواسطة اللجنة الموسعة.
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وٌتوفر التموٌل من  ICANNلرسوم تقدٌم االعتراض وللدفعات المقدمة للتكالٌؾ للحكومات
الوطنٌة الفرادى بمبلػ  50,000دوالر أمرٌكً مع ضمانة تموٌل اعتراض واحد على األقل
لكل حكومة بواسطة  ICANNإذا طلب ذلك .وسوؾ تقوم  ICANNبإعداد إجراء لصرؾ
األموال.
إن التموٌل المتوفر من  ICANNهو لتؽطٌة التكالٌؾ واجبة الدفع لمزود خدمة حل
الخبلفات وتقدم مباشرة لمزود خدمة حل الخبلفات؛ وال تؽطى التكالٌؾ األخرى مثل رسوم
االستشارة القانونٌة.

 3.3.3إجراءات التقدم برد
بمجرد اإلخطار بأن شركة  ICANNقد قامت بنشر قائمة بجمٌع المعارضات المقدمة (راجع
القسم الفرعً  ،)3.3.1سٌقوم مزودو خدمة فض النزاعات بإخطار األطراؾ بأنه ٌجب
تقدٌم الردود خبلل ٌ 30وماا تقوٌمٌاا من استبلم هذا اإلخطار .لن ٌقبل مزودو خدمة فض
النزاعات الردود المتأخرة .وإذا لم ٌلتزم أي مقدم طلب بالرد على معارضة فً ؼضون فترة
الـ ٌ 30وماا المخصصة للرد ،فسٌتم اعتباره متخل افا عن الرد ،مما سٌنتج عنه فوز المعترض.


ٌجب تقدٌم جمٌع الردود باللؽة اإلنجلٌزٌة.



ٌجب تقدٌم كل رد بشكل منفصل .وهذا ٌعنً أن المتقدم بالطلب الذي ٌرد على
عدة معارضات ٌتعٌن علٌه التقدم برد منفصل ودفع رسوم التقدم المتعلقة للرد
على كل معارضة على حدة.



وٌجب التقدم بالردود إلكترونٌاا.

ٌجب أن ٌكون كل رد ٌقدمه أي مقدم طلب متضم انا لما ٌلً:


اسم مقدم الطلب ومعلومات االتصال به.



رد تفصٌلً شامل لجمٌع النقاط للرد على االدعاءات التً تقدم بها المعترض.



أٌة ُنسخ من الوثائق التً ٌعتبرها المتقدم بالطلب أساساا للرد.

الحد األقصى لنص الردود  5000كلمة أو  20صفحة ،أٌهما أقل ،باستثناء المرفقات.
ٌتعٌن على المعترض تقدٌم نسخ من الطلبات المقدمة إلى  gSRDمرفق بها إجراءات التقدم
باالعتراض إلى المعترض.

3.3.4

رسوم التقدم برد

عند قٌام مقدم طلب بالتقدم برد ،تتم مطالبته بسداد رسم تقدٌم بالمقدار المحدد والمعلن
بواسطة مزود خدمة فض النزاعات  DRSPالمعنً ،والذي سٌكون مساوٌاا لنفس رسم
التقدٌم الذي قام المعترض بسداده .فً حالة عدم سداد رسوم التقدٌم ،فسوؾ ٌتم تجاهل الرد،
مما سٌنتج عنه فوز المعترض.

3.4

نظرة عامة على عملية معالجة المعارضة

توفر المعلومات التالٌة نظرة عامة على العملٌة التً ٌتبعها مزودو خدمة فض النزاعات
إلدارة إجراءات النزاعات التً تم التقدم بها .وللحصول على معلومات شاملة ،الرجاء
الرجوع إلى إجراءات فض النزاعات المتعلقة بطلبات  gTLDالجدٌدة (المضمنة كمرفق
بهذه الوحدة).
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3.4.1

المراجعة اإلدارية

سٌقوم جمٌع مزودي خدمة فض النزاعات بإجراء مراجعة إدارٌة لكل معارضة للتحقق من
مطابقتها لجمٌع القواعد اإلجرائٌة خبلل ٌ 14وماا تقوٌمٌاا من تلقً المعارضة .وبنا اء على
عدد المعارضات التً ٌتم استبلمها ،فقد ٌطلب مزود خدمة فض النزاعات من  ICANNمد
هذا الموعد النهائً لفترة قصٌرة.
إذا وجد مزود خدمة فض النزاعات أن المعارضة تتوافق مع القواعد اإلجرائٌة ،فسٌتم اعتماد
تقدٌم المعارضة ،وستتم مواصلة اإلجراءات .فً حالة اكتشاؾ مزود خدمة فض النزاعات
 DRSPلعدم التزام المعارضة بالقواعد اإلجرائٌة ،فسٌصرؾ  DRSPالنظر عنها وٌنهً
اإلجراءات دون التحٌز ضد حق المعترض فً التقدم بمعارضة جدٌدة تلتزم بالقواعد
اإلجرائٌة .ولن تتسبب مراجعة أو رفض مزود خدمة فض النزاعات  DRSPللمعارضة فً
مقاطعة اإلطار الزمنً المحدد للتقدم بالمعارضة.

3.4.2

دمج المعارضات

بمجرد استبلم مزود خدمة فض النزاعات لجمٌع المعارضات وقٌامه بمعالجتها ،وبنا اء على
تقدٌره فقد ٌختار دمج معارضات معٌنة .وسٌحاول مزود خدمة فض النزاعات اتخاذ قرار
الدمج قبل أن ٌصدر إخطاره لمقدمً الطلبات بأنه ٌجب التقدم بالرد ،وسٌقوم إن أمكن ذلك
بإعبلم أطراؾ النزاع بعملٌة الدمج هذه فً هذا اإلخطار.
وٌُعد وجود معارضات متعددة لنفس الطلب تستند إلى نفس الدافع من أبرز األمثلة على
الظروؾ التً قد ٌحدث بها الدمج.
عند تقٌٌمه لما إذا كان ٌجب دمج المعارضات أم ال ،سٌقوم مزود خدمة فض النزاعات
بالموازنة بٌن معدالت الكفاءة فً الوقت والمال والجهد والتناسق التً ٌمكن الحصول علٌها
عند الدمج فً مقابل الضرر أو المضاٌقات التً قد تنتج عن الدمج .وسٌسعى مزود خدمة
فض النزاعات لحل جمٌع المعارضات فً إطار زمنً مشابه .ومن المقرر عدم وضع ترتٌب
لهذه المعارضات.
وسٌُسمح كذلك لمقدمً طلبات نطاق  gTLDالجدٌدة والمعترضٌن باقتراح دمج
المعارضات ،مع الرجوع بالموافقة على هذا االقتراح لتقدٌر مزود خدمة فض النزاعات
.DRSP
وتستمر  ICANNفً تشجٌعها بقوة لجمٌع مزودي خدمة فض النزاعات بدمج المعارضات
متى أمكن ذلك.

3.4.3

الوساطة

ٌتم تشجٌع األطراؾ فً أي إجراءات فض النزاع على المشاركة فً الوساطات التً تهدؾ
إلى فض النزاعات ،دون إلزامهم بذلك .وٌتوفر لدى كل مزودي خدمة فض النزاعات خبراء
ٌمكن توكٌلهم كوسطاء لتسهٌل هذه العملٌة ،وذلك شرٌطة اختٌار طرفً النزاع للقٌام بذلك،
وسٌقوم مزودو خدمة فض النزاعات باالتصال بالطرفٌن فٌما ٌتعلق بهذا الخٌار وأٌة رسوم
ذات صلة.
وفً حالة تعٌٌن أحد الوسطاء ،فبل ٌجوز لهذا الشخص أن ٌعمل فً اللجنة االستشارٌة
المش َّكلة إلصدار قرار ناتج عن الخبراء فٌما ٌتعلق بالنزاع المعنً.
ال توجد تمدٌدات تلقائٌة للوقت المتعلق بإجراء المفاوضات أو الوساطة .وٌمكن للطرفٌن
تقدٌم طلبات مشتركة لتمدٌدات الوقت إلى مزود خدمة فض النزاعات وف اقا إلجراءاته،
وسوؾ ٌقرر مزود خدمة فض النزاعات أو اللجنة االستشارٌة ،إذا تم تعٌٌنها ،الموافقة على
الطلبات أم ال ،على الرؼم من أنه سٌتم عدم تحبٌذ التمدٌدات .وخبل افا للظروؾ ؼٌر العادٌة،
ٌتعٌن على الطرفٌن وضع حد للطلبات التً ٌتقدمان بها لتمدٌد فترة الـ ٌ 30وماا تقوٌمٌاا.
وللطرفٌن الحرٌة بالتفاوض فً أي وقت دون وساطة أو دخول وسٌط مقبول من الطرفٌن
حسب طلبهما.
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3.4.4

اختيار لجان االستشاريين الخبراء

ستتكون اللجنة االستشارٌة من خبراء مؤهلٌن على نحو مناسب ٌتم تعٌٌنهم بواسطة مزود
خدمة فض النزاعات المحدد لحل كل نزاع على حدة .وٌجب أن ٌكون الخبراء مستقلٌن عن
طرفً أي إجراء لفض النزاعات .وسٌقوم كل مزود خدمة فض النزاعات باتباع إجراءاته
الخاصة لتحقٌق هذه االستقبللٌة ،بما فً ذلك إجراءات االعتراض على أي خبٌر واستبداله
بسبب افتقاره لبلستقبللٌة.
وسٌكون هناك خبٌ ٌر واح ٌد فً اإلجراءات التً تنطوي على معارضة ارتباك فً السلسلة.
وسٌكون هناك خبٌ ٌر واح ٌد ،أو ثبلثة خبراء ،شرٌطة موافقة جمٌع األطراؾ ،ذوو خبرة فً
نزاعات حقوق الملكٌة الفكرٌة وذلك فً اإلجراءات التً تنطوي على معارضة حقوق قانونٌة
حالٌة.
حسب االقتضاء ،سٌتواجد ثبلثة خبراء معترؾ بهم كقضاة بارزٌن ٌتمتعون بسمعة دولٌة،
من ذوي الخبرة فً المجاالت ذات الصلة ،فً اإلجراءات التً تنطوي على االعتراض على
المصلحة العامة المحدودة.
سٌكون هناك خبٌ ُر واح ُد فً اإلجراءات التً تنطوي على معارضة مجتمع.
لن ٌكون أيٌ من الخبراء أو مزودي خدمة فض النزاعات أو شركة  NNAIIأو الموظفٌن
أو المدٌرٌن أو المستشارٌن العاملٌن لدٌهم مسؤوالا عن أي طرؾ بخصوص أي إجراء
بالنسبة لؤلضرار أو قرارات المنع القضائٌة بخصوص أي إجراء أو حذؾ فٌما ٌتعلق بأي
إجراء ٌندرج تحت إجراءات حل النزاعات.

3.4.5

األحكام

قد تقرر اللجنة االستشارٌة ما إذا كان أطراؾ النزاع سٌقومون بتقدٌم أٌة بٌانات خطٌة
باإلضافة إلى المعارضة والرد اللذٌن تم التقدم بهما ،وقد تقوم بتحدٌد قٌود زمنٌة لتقدٌم هذه
البٌانات.
ومن أجل تحقٌق الهدؾ المتمثل فً فض النزاعات بسرعة وبتكلفة معقولة ،فستكون
إجراءات إصدار المستندات محدودة .وفً الحاالت االستثنائٌة ،قد تقوم اللجنة االستشارٌة
بمطالبة أحد األطراؾ بتوفٌر أدلة إضافٌة.
سٌتم عاد اة فض النزاعات دون االستماع إلى األشخاص أنفسهم .ولكن ٌحق للجنة االستشارٌة
عقد جلسة استماع فقط فً الظروؾ ؼٌر االستثنائٌة.

 3.4.6قرار الخبراء
سٌكون القرار النهائً لمزود خدمة فض النزاعات  gSRDتحرٌرٌاا وسٌتضمن ما ٌلً:


ملخصاا للنزاع والمبلحظات؛



تحدٌ ادا للطرؾ الفائز ،و



األسباب التً اعتمد علٌها قرار الخبراء.

سٌقوم كل مزود خدمة فض النزاعات بنشر جمٌع القرارات التً ٌتسلمها من هٌئات
االستشارٌٌن لدٌه بالكامل على موقعه على شبكة اإلنترنت ،ما لم تقرر اللجنة االستشارٌة
ؼٌر ذلك.
وسٌتم اعتبار النتائج التً توصلت إلٌها اللجنة االستشارٌة بمثابة قرار ونصائح من الخبراء
ستقبلها  NNAIIفً نطاق عملٌة فض النزاعات.

كتٌب دلٌل المتقدم ( 30ماٌو )2011

3-12

الوحدة رقم 3
إجراءات فض النزاعات

 3.4.7تكاليف فض النزاع
قبل الموافقة على قبول المعارضات ،سٌقوم كل مزود خدمة فض نزاعات بنشر قائمة
بالتكالٌؾ أو بٌان بكٌفٌة حساب تكالٌؾ اإلجراءات التً ٌدٌرها هذا المزود فً إطار هذا
اإلجراء .وتؽطً هذه التكالٌؾ الرسوم والنفقات الخاصة بأعضاء اللجنة االستشارٌة
والتكالٌؾ اإلدارٌة التً ٌتحملها مزود خدمة فض النزاعات .gSRD
تتوقع  NNAIIأن تتضمن إجراءات معارضة السلسلة المربكة والحقوق القانونٌة مبل اؽا ثاب اتا
ٌفرضه األعضاء االستشارٌون بٌنما تتضمن إجراءات معارضة المصلحة العامة المحدودة
والمجتمع معدالت بالساعة ٌفرضها األعضاء االستشارٌون.
فً ؼضون عشرة ( )10أٌام عمل من تشكٌل اللجنة االستشارٌة ،سٌقوم مزود خدمة فض
كل من المعترض ومقدم الطلب بدفع التكالٌؾ
النزاعات بتقٌٌم إجمالً التكالٌؾ ومطالبة ٍ
بالكامل مقدماا .وٌتعٌن على كل طرؾ دفع التكالٌؾ مقدماا فً ؼضون عشرة ( )10أٌام من
استبلم مطالبة مزود خدمة فض النزاعات  gSRDبالسداد إلى جانب تسلٌم دلٌل على الدفع
لـ  .gSRDسٌتم خصم المبالػ مستحقة الدفع مقابل هذه التكالٌؾ المدفوعة مقدماا من رسوم
التقدٌم التً ٌدفعها الطرفان.
ٌمكن أن ٌقوم مزود خدمة فض النزاعات بتعدٌل التقٌٌم اإلجمالً للتكالٌؾ ومطالبة الطرفٌن
بدفع مبالػ إضافٌة مقدماا أثناء إجراءات فض النزاعات.
ٌمكن أن تتم المطالبة برسوم إضافٌة فً ظروؾ معٌنة ،على سبٌل المثال ،إذا تلقى مزود
خدمة فض النزاعات اقتراحات إضافٌة أو اختار عقد جلسة استماع.
إذا أخفق المعترض فً سداد هذه التكالٌؾ مقدماا ،فسٌتجاهل مزود خدمة فض النزاعات
معارضته ولن تتم إعادة الرسوم التً سددها المعارض.
إذا أخفق مقدم طلب فً سداد هذه التكالٌؾ مقدماا ،فسوؾ ٌدعم مزود خدمة فض النزاعات
المعارضة ،ولن تتم إعادة الرسوم التً سددها مقدم الطلب.
بعد عقد جلسة االستماع وإصدار اللجنة االستشارٌة لقرارها ،سٌقوم مزود خدمة فض
النزاعات  gSRDبرد أي المدفوعات المسبقة للتكالٌؾ للطرؾ الفائز.

3.5

قواعد (معايير) فض النزاعات

ستستخدم كل لجنة استشارٌة مبادئ (معاٌٌر) عامة مناسبة لتقٌٌم مزاٌا كل معارضة .وقد تم
تحدٌد قواعد إصدار الحكم على كل نوع معارضة فً الفقرات التالٌة .وٌمكن للجنة
االستشارٌة أٌضاا الرجوع إلى قواعد أخرى مناسبة من القانون الدولً بشأن المعاٌٌر المتبعة.
ٌتحمل المعترض عبء اإلثبات فً كل حالة.
تخضع القواعد المبٌنة أدناه للتطوٌر الذي ٌقوم على التشاور المستمر مع مزودي خدمة فض
النزاعات والخبراء القانونٌٌن والجمهور.

 3.5.1معارضة السلسلة المربكة
ستقوم اللجنة االستشارٌة التابعة لمزود خدمة فض النزاعات والتً تنظر فً معارضة ارتباك
فً السلسلة بدراسة ما إذا كان من المحتمل أن تتسبب سلسلة  DLTgالتً تم التقدم بطلب من
أجلها فً حدوث ارتباك فً السلسلة .وٌحدث االرتباك فً السلسلة عندما تكون هناك سلسلة
مشابهة بشدة ألخرى بحٌث إنه من المحتمل أن تكون خادعة أو تسبب ارتبا اكا .والحتمال
حدوث ارتباكٌ ،جب أن ٌكون من المحتمل ،ولٌس من الممكن فحسب ظهور االرتباك من
وجهة نظر مستخدم اإلنترنت العادي المعتدل .وأي ارتباط بٌن السلسلتٌن ٌؤدي إلى تشابههما
ٌعتبر سبباا ؼٌر كا ٍ
ؾ للحكم باحتمال حدوث ارتباك.
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 3.5.2معارضة الحقوق القانونية
فً إطار تفسٌر توصٌات منظمة  OIRGرقم ( )3والتً تنص على أنه ("ٌتعٌن أال تنتهك
السبلسل الحقوق القانونٌة الحالٌة لآلخرٌن المُعترؾ بها أو السارٌة طب اقا لمبادئ القانون
المقبولة بشكل عام والمُعترؾ بها دولٌاا") ،ستقوم اللجنة االستشارٌة التابعة لـ gSRD
والمسؤولة عن إحدى معارضات الحقوق القانونٌة بتقرٌر ما إذا كان االستخدام المحتمل
لنطاق  DLTgالمقدم طلب بشأنه من جانب مقدم الطلب سٌستؽل الشخصٌة الممٌزة أو سمعة
العبلمة التجارٌة أو عبلمة الخدمة (المشار إلٌها "العبلمة") المسجلة أو ؼٌر المسجلة
للمعترض أو اسم  NOGأو اختصاره ،أو ٌؤثر سلباا على الشخصٌة الممٌزة أو سمعة العبلمة
بشكل آخر
التجارٌة للمعترض أو اسم  NOGأو اختصاره مع عدم وجود مسوغ لذلك ،أو
ٍ
ٌتسبب فً وجود احتمالٌة ؼٌر مسموح بها باالرتباك بٌن نطاق  DLTgالمقدم طلب بشأنه
والعبلمة التجارٌة للمعترض ،أو اسم  NOGأو اختصاره:
فً الحالة التً ٌستند فٌها االعتراض إلى حقوق العبلمة التجارٌة ،تدرس اللجنة االستشارٌة
العوامل ؼٌر الحصرٌة التالٌة:
 .1تطابق نطاق  gTLDالمقدم طلب بشأنه أو تشابهه -من حٌث الشكل أو النطق اللفظً
أو المعنى -مع العبلمة التجارٌة الحالٌة للمعترض.
 .2اكتساب المعترض لحقوق العبلمة التجارٌة واستخدامه لها بحسن نٌة.
 .3وجود اعتراؾ فً القطاع الجماهٌري ذي الصلة بالعبلمة التجارٌة المطابقة لنطاق
 ،gTLDكعبلمة خاصة بالمعترض أو مقدم الطلب أو طرؾ آخر ومدى هذا
االعتراؾ.
 .4هدؾ مقدم الطلب من التقدم بطلب برنامج gTLD؛ بما فً ذلك ما إذا كان مقدم الطلب
 وقت تقدٌم طلب الحصول على برنامج  - gTLDعلى علم بالعبلمة التجارٌةللمعترض أو لم ٌتمكن من العلم بهذه العبلمة لسبب معقول ،بما فً ذلك ما إذا كان مقدم
الطلب قد اشترك فً نمط إجراءات قام من خبلله بتقدٌم طلب للحصول على  TLDأو
تشؽٌلها أو عملٌات تسجٌل فً  TLDمطابقة أو مماثلة بشكل مربك لعبلمات تجارٌة
مملوكة لآلخرٌن.
 .5استخدام  -أو إظهار استعداداته الستخدام  -العبلمة المطابقة لبرنامج  - gTLDبحسن
نٌة  -فٌما ٌتعلق بتقدٌم سلع أو خدمات ،أو تقدٌم معلومات – بحسن نٌة  -بطرٌقة ال
تت عارض مع الممارسات الشرعٌة للمعترض لحقوق عبلمته ومدى هذا االستخدام.
 .6ملكٌة مقدم الطلب لعبلمات أو حقوق ملكٌة فكرٌة أخرى فً العبلمة المطابقة لبرنامج
 ،gTLDوإذا كان األمر كذلك؛ فهل تم أي اكتساب لهذا الحق فً العبلمة ،وتم استخدام
العبلمة – بحسن نٌة  -وهل االستخدام المزعوم أو المحتمل من جانب مقدم الطلب
لبرنامج ٌ gTLDتناسق مع هذا االكتساب أو االستخدام.
 .7شهرة مقدم الطلب بالعبلمة المطابقة لبرنامج  gTLDومدى تلك الشهرة ،وإذا كان ذلك
صحٌحا ا ،فهل أي استخدام مزعوم أو محتمل لبرنامج  gTLDمن جانب مقدم الطلب
متسق مع ذلك وٌتم بحسن نٌة.
 .8هل سٌتسبب استخدام مقدم الطلب المقصود لنطاق  DLTgفً احتمالٌة حدوث ارتباك
مع العبلمة التجارٌة للمعترض فٌما ٌتعلق بمصدر برنامج  gTLDأو رعاٌته أو دمجه
أو إقراره.
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ستدرس اللجنة االستشارٌة العوامل ؼٌر الحصرٌة التالٌة وذلك فً حالة تقدم NOG
بمعارضة الحقوق القانونٌة:
 .1تطابق برنامج  DLTgالمقدم طلب بشأنه أو تشابهه -من حٌث الشكل أو النطق اللفظً
أو المعنى -مع االسم أو االختصار الخاص بالمعترض IGO؛
 .2التعاٌش التارٌخً لمنظمات  NOGواستخدام مقدم الطلب السم أو اختصار مشابه.
تشمل العوامل المتوقعة ما ٌلً:
أ)

مستوى االعتراؾ العالمً بالكٌانٌن؛

ب) طول الفترة الزمنٌة لوجود الكٌانات؛
ج)

الدلٌل التارٌخً العام على وجودها ،والذي قد ٌشمل ما إذا كانت منظمات
 NOGالمتقدمة باالعتراض قد أعلنت عن اسمها أو اختصاره بموجب
المادة ( )6من اتفاقٌة بارٌس لحماٌة الملكٌة الصناعٌة.

 .3استخدام -أو إظهار استعداداته الستخدام -العبلمة المطابقة لنطاق  - LTgبحسن نٌة -
فٌما ٌتعلق بتقدٌم سلع أو خدمات ،أو تقدٌم معلومات– بحسن نٌة -بطرٌقة ال تتعارض
مع الممارسات الشرعٌة لـ  NOGالمعترضة لحقوق االسم أو االختصار ،ومدى هذا
االستخدام.
 .4شهرة مقدم الطلب بالعبلمة المطابقة لبرنامج  DLTgالمقدم طلب بشأنه ومدى تلك
الشهرة ،وإذا كان ذلك صحٌحا ا ،فهل أي استخدام مزعوم أو محتمل لبرنامج DLTg
من جانب مقدم الطلب متسق مع ذلك وٌتم بحسن نٌة.
 .5هل سٌتسبب االستخدام المقصود من جانب مقدم الطلب لنطاق  gTLDفً خلق
احتمالٌة حدوث ارتباك مع اسم أو اختصار اسم  NOGالمعترضة فٌما ٌتعلق بمصدر
نطاق  LTgأو رعاٌته أو دمجه أو إقراره.

 3.5.3المصلحة العامة المحدودة
تدرس اللجنة االستشارٌة المسؤولة عن االستماع إلى االعتراض على المصلحة العامة
المحدودة ما إذا كانت سلسلة  DLTgالمقدم طلب بشأنها تناقض المباديء العامة للقانون
الدولً لؤلخبلق والنظام العام.
تشمل أمثلة الوثائق التً تتضمن المباديء العامة المذكورة ما ٌلً:
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اإلعبلن العالمً لحقوق اإلنسان ()RgDS



المٌثاق الدولً للحقوق المدنٌة والسٌاسٌة ()NNNDS



اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة ( )NAgAC



االتفاقٌة الدولٌة للقضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز العنصري



إعبلن بشأن القضاء على العنؾ ضد المرأة



المٌثاق الدولً الخاص بالحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة



اتفاقٌة مناهضة التعذٌب وؼٌره من ضروب العقوبات القاسٌة أو البل إنسانٌة أو
المهٌنة



االتفاقٌة الدولٌة لحماٌة حقوق جمٌع العمال المهاجرٌن وأفراد أسرهم



االتفاقٌة الخاصة بالرق
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اتفاقٌة منع ومعاقبة جرٌمة اإلبادة الجماعٌة



اتفاقٌة حقوق الطفل

نبلحظ تضمٌن ما سبق لٌكون بمثابة أمثلة ،بدالا من قائمة شاملة .وتجدر اإلشارة إلى أن هذه
الوثائق تتفاوت فً حالة التصدٌق علٌها .على نحو إضافً ،قد تحد الدول من نطاق أحكام
معٌنة من خبلل التحفظات واإلعبلنات التً تبٌن الكٌفٌة التً سٌتم بها تفسٌر وتطبٌق أحكام
معٌنة .ال تعد القوانٌن الوطنٌة القائمة على مباديء القانون الدولً بمثابة األساس المناسب
لـ "معارضة المصلحة العامة المحدودة".
ووف اقا لهذه المبادئ ،فلكل شخص الحق فً حرٌة التعبٌر ،إال أن ممارسة هذا الحق تحمل
معها واجبات ومسئولٌات خاصة .وعلى ذلك ،قد ٌتم تطبٌق قٌود محددة معٌنة.
األسس التً ٌقوم علٌها تحدٌد مخالفة سلسلة  DLTgالمقدم طلب بشأنها للقواعد القانونٌة
المعترؾ بها عموماا والتً تتعلق باألخبلق والنظام العام فً إطار مباديء القانون الدولً:


التشجٌع على األعمال العنٌفة ؼٌر القانونٌة أو تعزٌزها؛ أو



التشجٌع على أو تعزٌز التفرقة القائمة على العرق أو اللون أو الجنس أو العرق
أو الدٌن أو موطن المنشأ ،أو أنواع أخرى مماثلة من التفرقة التً تخرق المعاٌٌر
القانونٌة المقبولة بشكل عام والتً تقرها مبادئ القانون الدولً؛



التشجٌع على االستؽبلل اإلباحً لؤلطفال أو العنؾ الجنسً تجاه األطفال أو
تعزٌز ذلك؛ أو



اتخاذ قرار نهائً بمخالفة سلسلة  DLTgالمقدم طلب بشأنها للمباديء الخاصة
بالقانون الدولً كما ٌتضح فً الوثائق الدولٌة القانونٌة ذات الصلة.

تجري اللجنة االستشارٌة تحلٌلها على أساس سلسلة  DLTgذاتها المقدم طلب بشأنها .قد تلجأ
اللجنة االستشارٌة ،حسب الحاجة ،إلى استخدام الؽرض المستهدؾ من نطاق  LTgكسٌاق
إضافً وف اقا للوارد بالطلب.

 3.5.4معارضة المجتمع
ستساعد االختبارات األربعة المذكورة هنا على تمكٌن اللجنة االستشارٌة لدى مزود خدمة
فض النزاعات من تحدٌد ما إذا كانت هناك معارضة واقعٌة من جانب نسبة كبٌرة من
المجتمع الذي ٌمكن أن تستهدفه السلسلة .ولكً تكون أٌة معارضة ناجحةٌ ،جب على
المعترض إثبات التالً:
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المجتمع الذي ٌستشهد به المعترض هو مجتمع موصوؾ بشكل واضح؛



معارضة المجتمع للطلب معارضة وجٌهة؛ و



ٌوجد ارتباط وثٌق بٌن المجتمع المستشهد به وبٌن سلسلة نطاقات  gTLDالمقدم
لها الطلب.



ٌدرج الطلب احتمالٌة وقوع ضرر مادي للحقوق أو المصالح المشروعة لقسم
كبٌر من المجتمع حٌث ٌمكن استهداؾ السلسلة بشكل صرٌح أو ضمنً .تم شزح
كل من ىذه االختباراث بتفصيل أكبز أدناه.
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المجتمع – ٌجب على المعترض إثبات أن المجتمع الذي ٌعبر عن المعارضة ٌمكن اعتباره
مجتمعاا موصو افا بوضوح .وٌمكن للجنة االستشارٌة أن توازن بٌن عدد من العوامل لتحدٌد
هذه النقطة ،بما فً ذلك على سبٌل المثال ال الحصر ما ٌلً:


مستوى االعتراؾ العام بالمجموعة كمجتمع على مستوى محلً و/أو عالمً؛



مستوى الحدود الرسمٌة حول هذا المجتمع وماهٌة األشخاص والكٌانات التً
تشكل هذا المجتمع؛



طول الفترة الزمنٌة لوجود هذا المجتمع،



التوزٌع العالمً لهذا المجتمع (قد ال ٌنطبق هذا إذا كان المجتمع إقلٌمٌاا) ،و



عدد األشخاص أو الكٌانات التً تشكل هذا المجتمع.

إذا وجدت معارضة من جانب عدد من األشخاص/الكٌانات ،ولكن لم ٌتم تحدٌد المجموعة
التً ٌمثلها المعترض كمجتمع ٌمكن وصفه بوضوح ،فلن تقبل المعارضة.
المعارضة األساسية – ٌجب على المعترض أن ٌثبت وجود معارضة أساسٌة داخل المجتمع
الذي قام بتنصٌب نفسه ممثبلا له .وٌمكن للجنة االستشارٌة أن توازن بٌن عدد من العوامل
لتحدٌد ما إذا كانت هناك معارضة واقعٌة بالفعل أم ال ،وتتضمن هذه العوامل على سبٌل
المثال ال الحصر ما ٌلً:


عدد تعبٌرات المعارضة المتعلقة بتكوٌن المجتمع؛



الطبٌعة التمثٌلٌة للكٌانات التً تعبر عن المعارضة،



مستوى المكانة أو األهمٌة المعترؾ بها بٌن موارد المعارضة،



توزٌع مصادر التعبٌر عن المعارضة أو التنوع بٌنها ،بما فً ذلك:


إقلٌمٌاا



القطاعات الفرعٌة للمجتمع



قٌادة المجتمع



عضوٌة المجتمع



مدى الدفاع المسبق لهذا المجتمع فً قضاٌا أخرى ،و



التكالٌؾ التً تحملها المعترض للتعبٌر عن المعارضة ،بما فً ذلك القنوات
األخرى التً قد ٌكون المعترض قد لجأ إلٌها للتعبٌر عن معارضته.

إذا تم تحدٌد شًء من المعارضة بداخل المجتمع ،ولكنها ال تلبً معٌار المعارضة الوجٌهة،
فستفشل المعارضة.
تحديد الهدف ٌ -جب على المعترض أن ٌثبت وجود ارتباط وثٌق بٌن سلسلة  DLTgالتً تم
التقدم بطلب من أجلها والمجتمع الذي ٌمثله .وتتضمن العوامل التً ٌمكن للجنة االستشارٌة
الموازنة بٌنها لتحدٌد هذه النقطة على سبٌل المثال ال الحصر ما ٌلً:
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البٌانات الموجودة ضمن الطلب؛ و



البٌانات العامة األخرى من جانب مقدم الطلب؛ و



االرتباطات من جانب الجمهور.
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إذا تم تحدٌد وجود معارضة من جانب أحد المجتمعات ،ولكن ال ٌوجد ارتباط وثٌق بٌن هذا
المجتمع وسلسلة  DLTgالتً تم التقدم بطلب من أجلها ،فلن ٌتم قبول المعارضة.
الضرر – ٌجب على المعترض إثبات احتمال وقوع ضرر متعلق بالحقوق أو المصالح
المشروعة لقسم كبٌر من المجتمع حٌث ٌمكن استهداؾ السلسلة بشكل صرٌح أو ضمنً  .ال
ٌعد تفوٌض إدعاء الضرر ،والذي ٌتكون فقط من تفوٌض إدارة السلسلة لمقدم الطلب بدالا من
المعترض ،دلٌبلا كافٌاا الستنتاج وقوع ضرر مادي.
تتضمن العوامل التً ٌمكن للجنة االستشارٌة أن تستخدمها لتحدٌد هذه النقطة على سبٌل
المثال ال الحصر ما ٌلً:


طبٌعة ومدى الضرر المحٌط بسمعة المجتمع الممثل بواسطة المعترض والناجم
عن تشؽٌل مقدم الطلب لسلسلة  DLTgالمتقدم بطلب بشأنها؛



دلٌل على أن مقدم الطلب ال ٌعمل وف اقا لمصالح المجتمع أو المستخدمٌن على
نطاق أوسع أو أنه ال ٌنوي العمل وف اقا لهذه المصالح ،بما فً ذلك توفٌر دلٌل
على أن مقدم الطلب لم ٌعرض أو أنه ال ٌنوي البدء فً توفٌر حماٌة أمان فعالة
لرعاٌة مصالح المستخدمٌن،



إعاقة األنشطة األساسٌة للمجتمع ،والناجمة عن تشؽٌل مقدم الطلب لسلسلة
 DLTgالتً تقدم بطلب بشأنها؛



اعتماد المجتمع الممثل فً المعترض على نظام  gIRمن أجل القٌام بأنشطته
األساسٌة؛



طبٌعة ومدى الضرر المادي أو اإلقتصادي المحٌق بسمعة المجتمع الممثل
بواسطة المعترض ،والناجم عن تشؽٌل مقدم الطلب لسلسلة  DLTgالمتقدم بطلب
بشأنها؛



مستوى الٌقٌن فً وقوع األضرار المزعومة.

ٌتم رفض المعارضة وذلك فً حالة تحدٌد وجود معارضة من أحد المجتمعات ،ومع اختفاء
احتمال وقوع أي ضرر مادي لهذا المجتمع المستهدؾ نتٌجة لتشؽٌل مقدم الطلب لسلسلة
 gTLDتم التقدم بطلب بشأنها.
ٌتعٌن على المعترض الوفاء بمتطلبات االختبارات األربعة الواردة فً المعاٌٌر حتى تكون
المعارضة صحٌحة.
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ﻣﺴﻮدة – ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﻄﺎق  gTLDاﻟﺠﺪﻳﺪ – إرﺷﺎدات ﻟﺠﻨﺔ  GACﺑﺸﺄن ﻧﻄﺎﻗﺎت
 gTLDاﻟﺠﺪﻳﺪة

ﻣﺆﺳﺴﺔ  ICANNﺗﺨﻄﺮ
ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ
ﻗﺒﻮل
اﻻﺳﺘﺸﺎرات

ﻗﺮار
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﺸﺎرات
GAC

اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة ﺑﺸﺄن
اﺳﺘﺸﺎرات GAC

اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ
ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة
)ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﺧﻼل  21ﻳﻮًﻣﺎ
ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﺸﺮ(

رﻓﺾ
اﻻﺳﺘﺸﺎرات
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
واﺳﺘﺸﺎرات GAC

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺗﺼﻮر هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ إﺻﺪار ﻟﺠﻨﺔ  GACﻻﺳﺘﺸﺎرات ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻋﺪم ﺗﺠﺎوزهﺎ

ﻣﺴﻮدة – ﻷﻏﺮاض اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻘﻂ – أﺑﺮﻳﻞ 2011

ﻟﺠﻨﺔ  GACﺗﺼﺪر
اﻻﺳﺘﺸﺎرات

مسودة – برنامج  gTLDالجديدة – المعارضة وحل النزاع
ال –  7أيام للتصحي
األطراف التي تملك حق تقديم معارضة مباشرًة عن طريق
"مزود لخدمة حل النزاع" لهذه الدوافع:
·
·
·
·

تم تقديم المعارضة إلى مزود
خدمة حل النزاع الصحي ؟

ارتباك السلسلة
ا ل ح ق و ق ا ل ق ا ن و ن ية
]المصلحة العامة المحدودة[؛ و/أو
المجتمع

تبدأ ترة رسال
المعارضات

يدفع المعارض رسم التقديم مباشرًة إلى
"مزود خدمة حل النزاع"

نعم

المراجعة ا دارية
للمعارضة

المعارضات الخاصة بـ ]المصلحة العامة المحدودة[
تخضع "لمراجعة سريعة "،موضوعة للتخل من
المعارضات التافهة و/أو المسيئة.

المعارضة تتوافق مع القواعد
ا جرائية؟

ال

تم رفض المعارضة

نعم
DRSP
تنشر ت اصيل المعارضة
على مو ع الويب الخا
به ا

ICANN
تنشر إشعار عن ل
المعارضات التي تم تقديمها

لق ترة بول
المعارضات

 DRSPsتعلم
المتقدمين بالمعارضات
ذ ا ت ا ل ص لة

 30يوم

المتقدم يقدم الرد ويسدد
رسوم التقديم

 30يوم

 DRSPتعين لجنة

دم المعارضات إن
أم ن

 10أيام
 DRSPترسل تقدير
للت اليف إلى ل
األطراف
 45يوم

 10أيام

الدفع بل موعد سداد
الت اليف

رار الخبراء

 DRSPو ICANN
يطوران مو ع ويب مخص
لنشر القرار

المتقدم ينسحب

مسودة  -ألغراض المنا شة  -نوفمبر 10

ال

ل ام المتقدم بتوضي
المعارضات؟

ل

نعم

المتقدم يتابع إلى مرحلة تالية
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ملحق الوحدة 3
إجراء حل نزاعات نطاقات  gTLDالجديدة
صممت هذه اإلجراءات مع التطلع إلى تسوٌة النزاع فً الوقت المناسب وبشكل فعال .كجزء من برنامج نطاقات  gTLDالجدٌدة ،تسري كل هذه
اإلجراءات على كل الممارسات التً تتم إدارتها من قِبل كل مزودي خدمة حل النزاعات ( .)DRSPكل مزود من مزودي خدمة حل النزاعات له
مجموعة قواعد خاصة به أو ستكون له إجراءات تكمٌلٌة تنطبق على هذه اإلجراءات.
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إجراء حل نزاعات نطاقات  gTLDالجديدة

برنامج  gTLDالجديد لـ

المادة .1

ICANN

(أ)

لقد قامت منظمة اإلنترنت لؤلرقام واألسماء المُخصصة (" )"ICANNبتنفٌذ برنامج لتقدٌم أسماء نطاقات المستوى العلوي العامة
(" )" gTLDفً اإلنترنت .وسٌكون هناك تتابع فً الجوالت ،وٌمكن لمقدمً الطلبات خبللها التقدم للحصول على نطاقات gTLD
الجدٌدة ،بما ٌتوافق مع الشروط والبنود التً تضعها منظمة .ICANN

(ب)

ٌشتمل برنامج نطاقات  gTLDالجدٌدة على إجراء لحل النزاعات ،حتى ٌتم حل النزاعات التً تنشأ بٌن شخص أو كٌان ٌقوم ٌقوم بالتقدم
للحصول على نطاق  gTLDوشخص أو كٌان ٌعارض نطاق  gTLDمن خبلل إجراء حل النزاعات الخاص بنطاقات  gTLDهذا
("اإلجراء").

(ج)

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

(د)

من خبلل التقدم للحصول على نطاق ٌ ،gTLDوافق المتقدم بالطلب على إمكانٌة تطبٌق هذا اإلجراء وقواعد مزود خدمة حل النزاع
السارٌة المحددة فً البند (4ب) ،من خبلل تقدٌم معارضة على نطاق  gTLDجدٌدٌ ،قبل مقدم المعارضة إمكانٌة تطبٌق هذا اإلجراء
وقواعد مزود خدمة حل النزاع السارٌة المحددة فً البند (4ب) .وال ٌمكن أن ٌنسحب األطراؾ من هذا اإلجراء دون الحصول على
الموافقة الصرٌحة من منظمة  ICANNومن قواعد مزود خدمة حل النزاع دون الحصول على الموافقة الصرٌحة من مزود خدمة حل
النزاع ذي الصلة.

التعريفات

المادة .2
(أ)

"مقدم الطلب" أو "المستجٌب" عبارة عن كٌان تقدم لمنظمة  ICANNللحصول على نطاق  gTLDجدٌد وسٌكون عبارة عن طرؾ
ٌستجٌب للمعارضة.

(ب)

"المعارض" هو شخص أو أكثر قام بتقدٌم معارضة ضد نطاق  gTLDتم تقدٌم طلب للحصول علٌه.

(ج)

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

(د)

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

(هـ)

األسس التً ٌمكن أن ٌتم إقامة معارضة على نطاق  gTLDجدٌد موضحة بشكل تام فً الوحدة الثالثة من دلٌل مقدمً الطلبات .وهذه
األسس موضحة فً هذا اإلجراء ،وتعتمد على التقرٌر النهائً المتعلق بمقدمة نطاقات المستوى األعلى العامة الجدٌدة ،المؤرخ بتارٌخ
السابع من أؼسطس  ،2007والذي أصدرته منظمة دعم األسماء العامة التابعة لـ  ،)GNSO( ICANNكما ٌلً:

)و)

()1

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

()2

تشٌر "معارضة الحقوق القانونٌة الحالٌة" إلى المعارضة على أن السلسلة المتعلقة بنطاق  gTLDالمحتمل الجدٌد تنتهك
الحقوق القانونٌة لآلخرٌن التً تكون راسخة أو مفروضة من خبلل المبادئ القانونٌة الدولٌة المقبولة والمعروفة دولٌاً.

()3

تشٌر "]معارضة المصلحة العامة المحدودة[" إلى المعارضة بأن السلسلة التً تمثل نطاق  gTLDالجدٌد مخالفة للقواعد
القانونٌة المقبولة بشكل عام والخاصة باألخبلق والنظام العام المُعترؾ بها بموجب مبادئ القانون الدولً.

()4

تشٌر "معارضة المجتمع" إلى تواجد معارضة وجٌهة للطلب من جانب نسبة كبٌرة من المجتمع الذي ٌمكن أن تستهدفه سلسلة
 TLDبشكل صرٌح أو ضمنً.

"قواعد مزود خدمة حل النزاع" لئلجراء لمزود خدمة حل نزاع التً تم تحدٌدها على أنها سارٌة فٌما ٌتعلق بإجراءات المعارضة بموجب
هذا اإلجراء.
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مزودو خدمة حل النزاع

المادة .3

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

تتم إدارة معارضات ارتباك السلسلة من قبل المركز الدولً لحل النزاعات.

(ب)

الحقوق القانونٌة الحالٌة ٌجب أن ٌدٌرها مركز التحكٌم والوساطة للمنظمة العالمٌة للملكٌة الفكرٌة.

(ج)

تتم إدارة معارضة المصلحة العامة المحدودة من قبل المركز الدولً للخبرة التابع لؽرفة التجارة الدولٌة.

(د)

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

القواعد المعمول بها

المادة .4
(أ)

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

(ب)

وقواعد مزود خدمة النزاع السارٌة هً كما ٌلً:
()1

بالنسبة لمعارضة ارتباك السلسلة ،تعد قواعد مزود خدمة حل النزاع هً إجراءات  ICDRالتكمٌلٌة لبرنامج نطاقات gTLD
الجدٌدة.

()2

بالنسبة لمعارضة الحقوق القانونٌة الحالٌة ،تكون قواعد مزود خدمة حل النزاع السارٌة هً إجراءات  WIPOلحل نزاعات
نطاقات  gTLDالجدٌدة.

()3

بالنسبة لـ معارضة المصلحة العامة المحدودة ،تكون قواعد مزود خدمة حل النزاع السارٌة هً قواعد الخبرة التابعة لؽرفة
التجارة الدولٌة.

()4

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

(ج)

فً حالة وجود أي تناقض بٌن هذا اإلجراء وقواعد مزود خدمة حل النزاع السارٌة ،تكون لهذا اإلجراء األولوٌة.

(د)

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

(هـ)

فً كل الحاالتٌ ،جب أن تتحقق الهٌئة من أنه ٌتم التعامل مع األطراؾ بالعدل ،وأن كل طرؾ ٌحصل على فرصة معقولة لعرض موقفه.

المادة .5

اللغة

(أ)

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

(ب)

ٌمكن أن ٌقوم األطراؾ بتقدٌم أدلة داعمة باللؽة األصلٌة لهم ،شرٌطة موافقة الهٌئة على ذلك وبنا ًء على قرارهم فً خبلؾ ذلك ،أن ٌكون
هذا الدلٌل مرفقا ً بترجمة باللؽة اإلنجلٌزٌة معتمدة أو رسمٌة لكل النصوص ذات الصلة.

المادة .6

االتصاالت والحدود الزمنية

(أ)

ٌجب أن ٌتم تقدٌم كل االتصاالت التً ٌتم إجراؤها من قبل األطراؾ مع مزودي خدمة حل النزاع بشكل إلكترونًٌ .طلب الطرؾ الذي
ٌرؼب فً التقدٌم من خبلل شكل ؼٌر إلكترونً (من خبلل أسالٌب متعلقة باألدلة على سبٌل المثال) اإلذن من الهٌئة لفعل ذلك ،وتحدد
اللجنة ،حسبما ٌتراءى لها ،قبول أو رفض التقدٌم ؼٌر اإللكترونً.

(ب)

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

(ج)

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

(د)

ألؼراض تحدٌد االلتزام بالحد الزمنًٌ ،تم افتراض وصول إشعار أو أي وسٌلة اتصال أخرى فً ٌوم إرسالها أو عملها أو بثها فً حالة
إرسالها بما ٌتوا فق مع الفقرتٌن (أ) و(ب) فً هذا البند قبل أو فً ٌوم انتهاء صبلحٌة الحد الزمنً.
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(هـ)

ألؼراض حساب المدة الزمنٌة حسب هذا اإلجراء ،تبدأ هذه المدة فً السرٌان فً الٌوم التالً الستبلم إشعار أو أي وسٌلة اتصال أخرى.

(و)

ما لم ٌتم التصرٌح بخبلؾ ذلكٌ ،تم حساب كل الفترات الزمنٌة على أساس أٌام التقوٌم.

تقديم المعارضة

المادة .7
(أ)

ٌنبؽً ألي شخص ٌرؼب فً معارضة نطاق  gTLDجدٌد تم تقدٌم طلب للحصول علٌه تقدٌم معارضة ("معارضة")ٌ .جب أن ٌتم تقدٌم
أي معارضة لنطاق  gTLDمقترح الجدٌد قبل انتهاء تارٌخ النشر لفترة الحصول على االعتراض.

(ب)

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

)ج)

العناوٌن اإللكترونٌة لتقدٌم المعارضات (سوؾ ُتتاح العناوٌن المحددة حٌنما ٌتم انشاؤها من قبل مزودي الخدمة):

)د)

)هـ)

()1

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

()2

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

()3

ٌجب أن ٌتم تقدٌم معارضة المصلحة العامة المحدودة إلى.]●[ :

()4

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

بشكل منفصل:
ٌجب تقدٌم كل معارضة
ٍ
()1

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

()2

إذا كان أي معترض ٌرؼب فً معارضة أكثر من نطاق ٌ ،gTLDجب على المعترض تقدٌم معارضات منفصلة على كل
نطاق  gTLDلدى مزود خدمة حل النزاع المناسب.

فً حالة تقدٌم معارضة لدى مزود خدمة حل النزاع ؼٌر الصحٌح ،سوؾ ٌخبر مزود خدمة حل النزاع هذا المعترض ،ولن ٌقوم مزود
خدمة حل النزاع ؼٌر الصحٌح بمعالجة المعارضة التً تم تقدٌمها بشكل ؼٌر صحٌح .وٌمكن أن ٌصلح المعارض الخطأ فً تلك الحالة
من خبلل تقدٌم المعارضة إلى مزود خدمة حل النزاع الصحٌح خبلل سبعة ( )7أٌام من تارٌخ استبلم إشعار الخطأ ،وفً حالة الفشل فً
ذلكٌ ،تم تجاهل المعارضة .وإذا تم تقدٌم المعارضة إلى مزود خدمة حل النزاع الصحٌح خبلل سبعة ( )7أٌام من تارٌخ استبلم إشعار
الخطأ لكن بعد مرور الوقت المحدد لتقدٌم معارضة حسب البند (7أ) من هذا اإلجراءٌ ،تم اعتبار أنه فً إطار هذا الحد الزمنً.

المادة .8
(أ)

محتويات المعارضة
ٌجب أن ٌتضمن االعتراض من بٌن أمور أخرى على المعلومات التالٌة:
()1

األسماء ومعلومات االتصال (العنا وٌن وأرقام الهواتؾ وعناوٌن البرٌد اإللكترونً ،وما إلى ذلك) الخاصة بالمعارض؛

()2

بٌان بأساس حق المعارضة؛ و

()3

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

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

(ب ب)

شرح لصبلحٌة المعارضة ولماذا ٌجب أن ٌتم رفع المعارضة.

(ب)

ٌجب أن ٌقتصرٌتقصر الجزء الجوهري من المعارضة على  5000كلمة أو  20صفحة ،أٌهما أقل ،باستثناء المرفقات .كما ٌقوم
المعارض بوصؾ وتقدٌم نسخ من أي مستندات داعمة أو رسمٌة تقوم علٌها المعارضة.

)ج)

فً نفس توقٌت تقدٌم المعارضةٌ ،جب أن ٌدفع المعارض رسوم التقدٌم المحددة بنا ًء على قواعد مزود خدمة حل النزاع وإدراج دلٌل الدفع
فً المعارضة .وفً حالة عدم دفع رسوم تقدٌم الشكوى خبلل عشرة ( )10أٌام من تارٌخ استبلم المعارضة من قبل مزود خدمة حل
النزاع ،فسوؾ ٌتم تجاهل الشكوى بدون تحٌز.
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المراجعة اإلدارية للمعارضة

المادة .9
(أ)

ٌقوم مزود خدمة حل النزاع بإجراء مراجعة إدارٌة للمعارضة ألؼراض التحقق من االلتزام بالبنود من الخامس إلى الثامن فً هذا
اإلجراء وقواعد مزود خدمة حل النزاع السارٌة ،وإخبار المعارض ومقدم الطلب ومنظمة  ICANNبنتٌجة المراجعة خبلل أربعة عشرة
ٌوما ً ( )14من استبلم المراجعةٌ .مكن أن ٌمد مزود خدمة حل النزاع هذا الحد الزمنً بموجب أسباب ٌتم شرحها فً إشعار هذا االمتداد.

(ب)

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

(ج)

إذا وجد مزود خدمة حل النزاع أن المعارضة ال تتفق مع البنود من الخامس إلى الثامن من هذا اإلجراء مع قواعد مزود خدمة حل النزاع
السارٌةٌ ،كون لمزود خدمة حل النزاع الحق فً طلب أن ٌتم تصحٌح أي عٌوب إدارٌة موجودة فً المعارضة خبلل خمسة أٌام ( .)5وإذا
تم إصبلح تلك العٌوب الموجودة فً المعارضة خبلل المدة الزمنٌة المحددة ،لكن بعد مرور الوقت المحدد لتقدٌم معارضة حسب البند
(7أ) من هذا اإلجراءٌ ،تم اعتبار أنه فً إطار هذا الحد الزمنً.

(د)

إذا وجد مزود خدمة حل النزاع أن المعارضة ال تتوافق مع البنود من الخامس إلى الثامن من هذا اإلجراء وقواعد مزود خدمة حل النزاع
السارٌة ،وأن العٌوب الموجودة فً المعارضة لم ٌتم تصحٌحها خبلل الفترة الزمنٌة المحددة فً البند (9ج)ٌ ،رفض مزود خدمة حل
ال نزاع المعارضة وٌقوم بإؼبلق اإلجراءات دون التأثٌر بالسلب على إمكانٌة قٌام المعارض بتقدٌم معارضة جدٌدة تلتزم بقواعد اإلجراء،
شرٌطة أن ٌتم تقدٌم تلك المعارضة خبلل الفترة الزمنٌة المحددة لتقدٌم المعارضات .ولن تقاطع مراجعة مزود خدمة حل النزاع
للمعارضة الحد األقصى لزمن تقدٌم المعارضة المحدد فً البند ( 7أ) من هذا اإلجراء.

(هـ)

فور تسجٌل االعتراض على العملٌة ،وفقا للمادة (9ب)ٌ ،تعٌن على  DRSPالمشاركة فً المعلومات التالٌة حول االعتراض على
موقعها على االنترنت )1( :السلسلة المقترحة الذي تم توجٌه المعارضة ضدها )2( ،أسماء المعارض ومقدم الطلب )3( ،األسس التً
قامت علٌها المعارضة ،و( )4توارٌخ استبلم مزود خدمة حل النزاع للمعارضة.

المادة .10

إعالن النزاع من قبل منظمة ICANN

(أ)

خبلل ثبلثٌن ٌوما ً ( )30من موعد تقدٌم المعارضات فٌما ٌتعلق بطلبات الحصول على نطاقات  gTLDفً جولة محددة ،تقوم منظمة
 ICANNبنشر وثٌقة على موقع الوٌب الخاص بها تحدد كل المعارضات المقبولة التً تم تقدٌمها ("إعبلن النزاع") .كما تقوم منظمة
 ICANNأٌضا ً وبشكل مباشر بإعبلم كل مزود خدمة حل نزاع بنشر إعبلن النزاع.

(ب)

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

المادة .11

الرد على المعارضة

(أ)

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

(ب)

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

(ج)

ٌجب أن ٌتم تقدٌم الرد من خبلل مزود خدمة حل النزاع المناسب ،من خبلل استخدام استمارة نموذج تتاح من قبل مزود خدمة حل النزاع
هذا ،مع إرسال نسخ إلى منظمة  ICANNوالمعارض.

(د)

ٌجب أن ٌحتوي الرد ،من بٌن أمور أخرى ،على المعلومات التالٌة:
()1

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

()2

رد على كل نقطة على البٌانات التً ٌتم تقدٌمها فً المعارضة.

(هـ)

ٌجب أن ٌقتصرٌتقصر الجزء الجوهري من الرد على  5000كلمة أو  20صفحة ،أٌهما أقل ،باستثناء المرفقات .كما ٌقوم مقدم الطلب
بوصؾ وتقدٌم نسخ من أي مستندات داعمة أو رسمٌة تقوم علٌها الردود.

(و)

وفً نفس توقٌت تقدٌم الردٌ ،جب أن ٌقوم مقدم الطلب بدفع رسوم تقدٌم تحدد قٌمتها وٌتم نشرها من قبل مزود خدمة حل النزاع ذي الصلة
(والتً تكون نفس قٌمة رسوم التقدٌم التً ٌدفعها المعارض) وإرفاق دلٌل الدفع هذا فً الرد .وفً حالة عدم دفع رسوم التقدٌم خبلل عشرة
( )10أٌام من تارٌخ استبلم الرد من قبل مزود خدمة حل النزاعٌ ،عتبر مقدم الطلب متأخرً ا ،وٌتم تجاهل أي ردود ،وٌتم اعتبار أن مسودة
 -ألؼراض المناقشةالمعارضة قد فشلت.
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)ز)

إذا وجد مزود خدمة حل النزاع أن الرد ال تتفق مع البند ( 11ج) و(د)( )1من هذا اإلجراء ومع قواعد مزود خدمة حل النزاع السارٌة،
ٌكون لمزود خدمة حل النزاع الحق فً طلب أن ٌتم تصحٌح أي عٌوب إدارٌة موجودة فً الرد خبلل خمسة أٌام .وإذا تم إصبلح تلك
العٌوب اإلدارٌة الموجودة فً الرد خبلل المدة الزمنٌة المحددة ،لكن بعد مرور الوقت المحدد لتقدٌم رد حسب هذا اإلجراءٌ ،تم اعتبار أنه
قد تم تقدٌم الرد فً إطار هذا الحد الزمنً.

()ح)

إذا عجز مقدم الطلب عن تقدٌم رد فً الوقت المناسب للمعارضة خبلل الحد الزمنً ٌ 30وماً ،فسوؾ ٌعتبر مقدم الطلب متأخراً ،وسوؾ
تعتبر المعارضة ناجحة .وال ٌتم إعادة أي رسوم دفعها مقدم الطلب فً حالة التأخر.

المادة .12

دمج المعارضات

(أ)

ٌتم تشجٌع مزود خدمة حل النزاع ،متى كان ذلك ممك ًنا وٌمكن ممارسته ،وكما ٌظهر بشكل أكبر فً قواعد مزود خدمة حل النزاع
السارٌة ،على توحٌد المعارضات ،على سبٌل المثال ،عندما ٌقوم أكثر من معارض واحد بتقدٌم معارضة على نفس نطاق  gTLDعلى
نفس األسس .سٌحاول مزود خدمة حل النزاع تحدٌد التوحٌد قبل إصدار إشعاره بنا ًء على البند ( 11أ) ،وٌقوم بإخبار أطراؾ التوحٌد،
متى كان ذلك مناسباً ،فً هذا اإلشعار.

(ب)

إذا لم ٌقرر مزود خدمة حل النزاع نفسه توحٌد معارضتٌن أو أكثرٌ ،مكن أن ٌقترح أي مقدم طلب أو معارض توحٌد المعارضات خبلل
سبعة ( )7أٌام من اإلشعار المرسل إلى مزود خدمة حل النزاع حسب البند (11أ) .إذا قرر مزود خدمة حل النزاع ،بعد هذا االقتراح،
توحٌد معارضات محددةٌ ،جب أن ٌتخذ القرار الخاص بها خبلل ٌ 14وما ً من تارٌخ إشعار مزود خدمة حل النزاع وفقا ً للمادة (11أ)،
ٌكون الحد الزمنً لرد مقدم الطلب فً اإلجراء الموحد هو ثبلثون (ٌ )30و ًما ً من تارٌخ استبلم مقدم الطلب إلشعار مزود خدمة حل
النزاع بالتوحٌد.

)ج)

أثناء تقرٌر هل ٌتم دمج المعارضات أم الٌ ،قوم مزود خدمة حل النزاع بتقٌٌم االمتٌازات (فٌما ٌتعلق بالوقت ،والتكلفة ،واتساق القرارات،
وما إلى ذلك) والتً ٌمكن أن تنجم عن التوحٌد فً مقابل أي أضرار أو عدم مبلءمة قد تنتج عن الدمجٌ .جب أن ٌكون قرار DRSP
للتعزٌز نهائً وال ٌخضع لبلستئناؾ.

)د)

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

المادة .13

الهيئة

(أ)

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

(ب)

عدد الخبراء والمؤهبلت الخاصة بهم:
()1

سٌكون هناك عضو استشاري واحد فً اإلجراءات التً تنطوي على معارضة سلسلة مربكة.

()2

ٌجب أن ٌكون خبٍر واحذ أو فً حالت موافقت جمٍع األطراف ،فإن ثالثت خبراء مه روي الخبرة فً مجال
مىازعاث حقوق الملكٍت الفكرٌت التً تىطوي على االعتراض للحقوق القاوووٍت الموجودة.

()3

سٌكون هناك ثبلثة خبراء معروفٌن كقضاة كبار لهم سمعة دولٌة ،وٌتم تعٌٌن أحدهم كرئٌس .وتكون جنسٌة الرئٌس مختلفة
عن جنسٌات مقدم الطلب والمعارض ،فً اإلجراءات التً تشتمل على معارضة المصلحة العامة المحدودة.

()4

سٌكون هناك عضو استشاري واحد فً اإلجراءات التً تنطوي على معارضة المجتمع.

(ج)

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

(د)

وتفرض قواعد مزود خدمة حل النزاع اإلجراءات البلزمة لتحدي خبٌر ما واستبدال الخبراء.

(هـ)

ما لم تطلب المحكمة ذلك أو أن ٌتم تصرٌح األطراؾ كتابة ،ال ٌقوم الخبٌر بأي دور أًٌا كان ،فً أي إجراءات معلقة أو مستقبلٌة ،سواء
قانونٌة ،أو تحكٌمٌة ،أو ؼٌر ذلك ،فٌما ٌتعلق باألمر الذي تمت إحالته إلى قرار الخبٌر بموجب هذا اإلجراء.

المادة .14
(أ)

التكاليف

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

دلٌل المتقدم ( 30ماٌو )2011

ص6-

ملحق الوحدة 3
إجراء حل نزاعات نطاقات  gTLDالجدٌدة

(ب)

فً ؼضون عشرة ( ) 10أٌام عمل من إنشاء الهٌئةٌ ،قوم مزود خدمة حل النزاع بتقٌٌم إجمالً التكالٌؾ ومطالبة ك ٍل من المعارض ومقدم
الطلب  /المستجٌب بالدفع المقدم للتكالٌؾ الخاصة بهما بالكامل إلى مزود خدمة حل النزاع .وٌقوم كل طرؾ بدفع التكالٌؾ الخاصة به
مقدما ً خبلل عشرة ( )10أٌام من استبلم طلب مزود خدمة حل النزاع للدفع وتقدٌم دلٌل بتلك المدفوعات إلى مزود خدمة حل النزاع .سٌتم
خصم المبالػ المستحقة الدفع مقدما ً لمبلػ التكالٌؾ هذا من كل إٌداع رسوم تقدٌم ٌدفعها الطرفٌن.

(ج)

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

(د)

فً حالة الفشل فً دفع التكالٌؾ مقدما ً:

(هـ)

()1

فً حالة فشل المعارض عن دفع التكالٌؾ مقدما ً ٌ ،تم رفض معارضته ولن تتم إعادة أي تكالٌؾ قام بدفعها إلٌه مرة أخرى.

()2

فً حالة فشل مقدم الطلب فً تقدٌم التكالٌؾ المقدمةٌ ،تم افتراض أن المعارضة قد تم قبولها ولن تتم إعادة أي تكالٌؾ قام مقدم
الطلب بدفعها إلٌه مرة أخرى.

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

المادة .15

التمثيل وتقديم المساعدة

(أ)

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

(ب)

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

المادة .16

التفاوض والوساطة

(أ)

ٌشجع األطراؾ  -وال ٌطالبون إلزامٌا ً  -بالمشاركة فً المفاوضات و/أو جهود الوساطة فً أي وقت خبلل عملٌة حل النزاع التً تهدؾ
إلى حل النزاع بشكل ودي.

(ب)

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

(ج)

لن ٌقوم الش خص الذي ٌقوم بدور الوساطة بٌن األطراؾ بدور الخبٌر فً النزاع بٌن األطراؾ بموجب هذا اإلجراء أو أي إجراءات تتم
بموجب هذا اإلجراء وتشتمل على نفس نطاق .gTLD

(د)

سٌر المفاوضات أو الوساطة ال ٌجوز ،بحكم الواقع أن ٌكون أساسا لتعلٌق اجراءات تسوٌة المنازعات أو أي تمدٌد الموعد النهائً فً
إطار هذه اإلجراءات .وبموجب الطلب المشترك من األطراؾٌ ،مكن أن ٌمنح مزود خدمة حل النزاع أو الهٌئة (بعد تشكٌلها) تمدٌداً
للموعد النهائً أو تعلٌقا ً لئلجراءات ،.فً حقٌقة األمر ،أساسا ً لتعلٌق إجراءات قرار حل النزاع أو تمدٌد أي موعد نهائً بموجب هذا
اإلجراء .باستثناء الظروؾ االستثنائٌة ،لن ٌتجاوز هذا التمدٌد أو التعلٌق مدة ثبلثون ٌوما ً ( )30ولن ٌؤجل إدارة أي معارضة.

(هـ)

إذا اتفق األطراؾ ،أثناء المفاوضات أو الوساطة ،على تسوٌة األمر المحال إلى مزود خدمة حل النزاع بموجب هذا اإلجراءٌ ،جب أن
تخبر ا ألطراؾ مزود خدمة حل النزاع ،والذي ٌقوم بإنهاء اإلجراءات ،شرٌطة الوفاء بالتزامات الدفع المتعلقة باألطراؾ بموجب هذا
اإلجراء ،كما ٌقوم بإخبار منظمة  ICANNواألطراؾ بالتالً.

المادة .17

التقديمات المكتوبة اإلضافية

(أ)

ٌمكن أن تحدد الهٌئة هل ٌقوم األطراؾ بتقدٌم أي بٌانات مكتوبة باإلضافة إلى المعارضة والرد ،وتقوم بتحدٌد الحدود الزمنٌة لعملٌات
التقدٌم تلك.

(ب)

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

المادة .18

الدليل

من أجل تحقٌق الهدؾ المتمثل فً حل المنازعات بشأن  gTLDsسرٌعا وبتكلفة معقولةٌ ،قتصر اإلجراءات البلزمة إلنتاج الوثائق .وفً حاالت
استثنائٌة ،قد تطلب الهٌئة من أحد األطراؾ توفٌر دلٌل إضافً.
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المادة .19

جلسات االستماع

(أ)

ؼالبا ً ٌتم حل النزاعات التً تنشأ بموجب هذا اإلجراء وقواعد مزود خدمة حل النزاع السارٌة دون جلسات استماع.

(ب)

وٌمكن أن تقرر الهٌئة بنا ًء على رأٌها الخاص ،أو بنا ًء على طلب من أحد الطرفٌن ،عقد جلسة استماع فً الظروؾ االستثنائٌة فقط.

(ج)

فً حالة قرار اللجنة بعقد جلسة استماع:
()1

تقرر اللجنة كٌفٌة ومتى ٌتم تنفٌذ جلسة االستماع.

()2

من أجل تسرٌع اإلجراءات وتقلٌل التكالٌؾٌ ،تم تنفٌذ جلسة االستماع من خبلل مؤتمرات الفٌدٌو إذا أمكن.

()3

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

()4

تقرر الهٌئة هل تكون جلسة االستماع مفتوحة للعامة أو ٌتم تنفٌذها بشكل خاص.

المادة .20

المعايير

(أ)

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

(ب)

وباإلضافة إلى ذلكٌ ،مكن أن تحٌل الهٌئة نتائجها وتقٌمها بنا ًء على البٌانات والمستندات التً ٌتم تقدٌمها وأي قواعد أو مبادئ ترى أنها
سارٌة.

(ج)

ٌتحمل المعارض عبأ إثبات المعارضة الخاصة به بنا ًء على المعاٌٌر السارٌة.

المادة .21

تحديد الخبير

(أ)

ٌجب أن ٌبذل مزود خدمة حل النزاع والهٌئة الجهود المعقولة للتحقق من أن قرار الخبٌر ٌتم تقدٌمه خبلل ٌ 45وما ً من تارٌخ تشكٌل
الهٌئة .وفً بعض الظروؾ الخاصة ،مثل الحاالت الموحدة وعند استشارة مزود خدمة حل النزاعٌ ،مكن أن ٌتم السماح بتوفٌر تمدٌد
إضافً قصٌر إذا طلبته الهٌئة وقد ٌسمح بتمدٌد بسٌط.

(ب)

تقوم الهٌئة بتقدٌم قرار الخبٌر الخاص بها فً شكل مسودة لتدقٌق مزود خدمة حل النزاع لصٌاؼتها قبل توقٌعها ،ما لم ٌتم استثناء هذا
التدقٌ ق بشكل خاص من قبل قواعد مزود خدمة حل النزاع السارٌة .تتعامل التعدٌبلت التً ٌقترحها مزود خدمة حل النزاع للهٌئة ،إن
وجدت ،شكل قرار الخبراء فقط .وٌتم توصٌل قرار الخبراء الموقع إلى مزود خدمة حل النزاع ،والتً ستوصل قرار الخبراء هذا إلى
األطراؾ ومنظمة .ICANN

(ج)

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

(د)

ٌكون قرار الخبراء مكتوبًا ،وٌجب أن ٌحدد الطرؾ الفائز ،وٌجب أن ٌحدد األسباب التً تم اتخاذ القرار بنا ًء علٌها .تكون التعوٌضات
المتاحة إلى مقدم الطلب أو المعارض بموجب أي إجراءات أمام الهٌئة مقتصرة على نجاح أو رفض المعارضة وإعادة األموال من قبل
مزود خدمة حل النزاع إلى الطرؾ الفائز ،كما تحدد الهٌئة فً قرار الخبراء الخاص بها ،للمدفوعات المقدمة بموجب البند (14هـ) من
هذا اإلجراء وأي بنود فً قواعد مزود خدمة حل النزاع السارٌة.

(هـ)

ٌحدد قرار الخبراء التارٌخ الذي تم اتخاذه فٌه ،وٌجب أن ٌقوم الخبراؤ بالتوقٌع علٌه .فً حالة فشل أي خبٌر فً التوقٌع على قرار الخبٌر،
ٌجب أن ٌتم إرفاقه ببٌان بسبب ؼٌاب هذا التوقٌع.

(و)

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

)ز)

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

المادة .22

استثناء المسؤولية

باإلضافة إلى أي استثناء للمسئولٌة تنص علٌها قواعد مزود خدمة حل النزاع السارٌة ،لن ٌكون الخبراء ،أو مزود خدمة حل النزاع أو موظفٌه ،أو
منظمة  ICANNأو مجلس إدارتها ،أو موظفٌها أو استشارٌها ،مسئولٌن نحو أي شخص بسبب أي إجراء أو حذؾ ٌتعلق بأي إجراء ٌتم تنفٌذه
بموجب هذا اإلجراء.
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المادة .23

تعديل اإلجراء

(أ)

ٌمكن أن تقوم منظمة  ،ICANNمن وقت آلخر ،وحسب اللوائح الخاصة بها ،بتعدٌل هذا اإلجراء.

(ب)

إصدار هذا اإلجراء الساري على إجراء حل نزاع هو اإلصدار الساري فً الٌوم الذي تم تقدٌم الطلب ذي الصلة الخاص بنطاق .gTLD
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