
  التوضيحية التفاهم مذآرة

  العام والنظام األخالق لمعارضات "سريع فحص" إجراء

وقد تفتح قاعدة األحقية واسعة النطاق . يحق ألي شخص أو آيان تقديم معارضة تتعلق باألخالق والنظام العام

أو /ام المعارضات التافهة وهذه، على الرغم من تبريرها من خالل الطبيعة العالمية لمثل هذه المعارضات، الباب أيًضا أم

والغرض من الفحص . لمراجعة معارضات األخالق والنظام العام" فحص سريع"بالتالي، ال بد من تبني إجراء . التعسفية

  .أو التعسفية، متى آان ذلك مناسًبا/السريع هو المراجعة السريعة للمعارضات وإقصاء المعارضات التافهة و

ما المعيار الذي ينبغي ) أ: (هذا ما يلي" الفحص السريع"عند صياغة إجراء تشمل األمور الواجب تناولها 

متى ستحدث هذه المراجعة؟ الجدير بالذآر ) د(من سيتولى مراجعة المعارضة؟ ) ج(ما األثر الملزم للقرار؟ ) ب(تطبيقه؟ 

، بشكل جزئي، على الشخص "الفحص السريع"فعلى سبيل المثال، يتوقف توقيت . أن هذه األمور ترتبط ببعضها البعض

  .الذي سيتولى القيام به

  ما المعيار الذي ينبغي تطبيقه؟  )أ(

والذي يعكس األنواع المتعددة للمعارضات " المراجعة السريعة"فيما يلي عرض لصيغة المعيار الخاص بـ 

اءة استخدام حق أو إس/المعارضات القائمة على أسس واهية بشكل جلي و": التافهة أو التعسفية تجاه أمٍر ما

١."المعارضة

إن أية معارضة تتعلق باألخالق والنظام العام تعتبر قائمة على أسس واهية بشكل جلي إذا لم تقع ضمن إحدى 

 فيما يلي مثاالن ٣.٢-٤-٣ §انظر مسودة دليل مقدم الطلب، . الفئات التي تم تحديدها آمعايير لهذا النوع من المعارضات

  :فقط

وعلى . ة صالحة ضد سلسلة تشجع على أعمال العنف غير القانونية أو نشرهايمكن تقديم معارض •
النقيض، فإن أية معارضة ضد سلسلة تبدو في ظاهرها أنها تشجع فحسب على فعل قد يكون غير 

وقد تتراوح أمثلة هذه . قانوني لكنه ليس عنيًفا تعتبر معارضة قائمة على أسس واهية بشكل جلي
  .العصيان المدني السلمي إلى التهرب الضريبيالمعارضة األخيرة من 

                                                 
  :من الميثاق األوروبي لحقوق اإلنسان، والتي توضح أنه) ٣(٣٥قارن ذلك بالمادة    ١

فقة مع شروط الميثاق أو  والتي تعتبرها غير متوا٣٤يجب أن تعلن المحكمة عدم قبول أي طلب فردي يتم تقديمه بموجب المادة "  
  ."أو إساءة استخدام حق الطلب/البروتوآوالت ذات الصلة، بمعنى أي طلب قائم على أسس واهية بشكل جلي و

التشجيع على التفرقة القائمة على ) ٢(التشجيع على أعمال العنف غير القانونية أو نشرها؛ أو ) ١: (المعايير األربعة المحددة هي   ٢
التشجيع على االستغالل اإلباحي لألطفال أو ) ٣(، أو الجنس، أو الطائفة، أو الدين، أو موطن المنشأ أو تعزيز ذلك؛ أو العرق، أو اللون

 التي تم التقدم لها ستكون مخالفة للقواعد gTLDتقرير أن سلسلة ) ٤(مظاهر العنف الجنسي األخرى تجاه األطفال وتعزيز ذلك؛ أو 
  .بشكل عام والخاصة باألخالق والنظام العام الُمعترف بها بموجب المبادئ العامة للقانون الدوليالقانونية المحددة المقبولة 



 ٣.ال يدخل القذف أو التشهير ضمن الفئات التي تم تحديدها آمعايير لمعارضات األخالق والنظام العام •
بالتالي، فإنه على الرغم من إمكانية حصول ضحية القذف أو التشهير المزعوم المعبر عنه بواسطة 

ي دائرة أو أآثر من دوائر السلطة القضائية، فإن معارضة  على تعويضات قانونية فgTLDسلسلة 
األخالق والنظام العام ضد السلسلة، اعتماًدا على القذف أو التشهير المزعوم فحسب، تعتبر معارضة 

  .قائمة على أسس واهية بشكل جلي

سوء استخدام لحق معارضة األخالق والنظام العام القائمة على أسس واهية بشكل جلي قد تعتبر أيًضا بمثابة 

قد تتم صياغة معارضة بحيث تدخل ضمن إحدى الفئات المقبولة لمعارضات األخالق والنظام العام، لكن قد . المعارضة

على سبيل المثال، فإن المعارضات المتعددة المقدمة من ِقبل . تثبت حقائق أخرى بوضوح أن هذه المعارضة تعسفية

مقدم طلب واحد قد تشكل إزعاًجا لمقدم الطلب، وليس دفاًعا شرعًيا عن القواعد األطراف نفسها أو أطراف ذات صلة ضد 

إن أية معارضة تهاجم مقدم الطلب، وليس السلسلة التي يتم . القانونية الُمعترف بها بموجب المبادئ العامة للقانون الدولي

  .التقدم بطلبها، قد تعتبر بمثابة سوء استخدام لحق المعارضة

   الملزم للقرار؟ما األثر  )ب(

أو إساءة استخدام حق المعارضة /إن مراجعة المعارضة لتحديد ما إذا آانت قائمة على أسس واهية بشكل جلي و

وإذا تم التوصل إلى نتيجة مفادها أن المعارضة، في الواقع، تعتبر قائمة . تتمثل عادًة في مراجعة استحقاقات المعارضة

ة استخدام حق المعارضة، فيجب أن يكون هذا القرار نهائًيا، في نطاق إجراء حل أو إساء/على أسس واهية بشكل جلي و

وعلى النقيض من المراجعة اإلدارية التي سيقوم بها مزود خدمة حل النزاع "). اإلجراء(" الجديدة gTLDنزاع نطاقات 

)DRSP ( حق الُمعترض في تقديم  من اإلجراء، والذي ال يؤثر على٨-٥ورفضه للمعارضة التي ال تلتزم بالمواد 

أو إساءة /، فإن رفض المعارضة القائمة على أسس واهية بشكل جلي و))ب(٩المادة (معارضة جديدة تلتزم باإلجراء 

  .أي أنه ال يمكن للمعترض إعادة تقديم المعارضة والمحاولة مرة أخرى. استخدام حق المعارضة سيكون رفًضا نهائًيا

أو إساءة استخدام حق المعارضة سيكون /ائمة على أسس واهية بشكل جلي ومن ثم، فإن رفض المعارضة الق

  . من اإلجراء٢١بمثابة قرار خبراء، يتم تقديمه طبًقا للمادة 

  من سيتولى مراجعة المعارضة واتخاذ القرار؟  )جـ(

ضات نطاقات  الجديد أن يقوم خبراء مستقلون باالستماع إلى معارgTLDمن المبادئ األساسية الخاصة ببرنامج 

gTLDوال يتوافق مع هذا المبدأ أن تتدخل .  المتقدم إليهاICANN في مرحلة مبكرة من إجراء حل النزاع وتقوم بإقصاء 

  .أو إساءة استخدام حق المعارضة/المعارضات التي تعتقد أنها قائمة على أسس واهية بشكل جلي و

                                                 
يوجد مثل هذا التنوع بين قوانين الدول المختلفة في هذا النطاق إلى درجة أنه يتعذر تحديد القواعد القانونية المقبولة بشكٍل عام الُمعترف    ٣

  . الدوليبها بموجب المبادئ العامة للقانون



 وفي حالة معارضات األخالق -المختص ) DRSP(يجب تقديم جميع المعارضات إلى مزود خدمة حل النزاع 

) DRSP(يمكن لمزود خدمة حل النزاع . والنظام العام، يتم تقديمها إلى مرآز الخبرة الدولي التابع لغرفة التجارة الدولية

م أو إساءة استخدا/أن يقوم، بشكل نظري، بمراجعة المعارضات لتحديد ما إذا آانت قائمة على أسس واهية بشكل جلي و

لكن، آما هو موضح أعاله، فإن اإلجراء قيد البحث هنا عبارة عن مراجعة لالستحقاقات، تقود إلى قرار . حق المعارضة

  ).DRSP(وال تتوافق مثل هذه المراجعة مع الطبيعة اإلدارية الخالصة لدور مزود خدمة حل النزاع . خبراء

سلطة مراجعة ) ، هيئة خبراء دائمةسبيل المثالوليكن، على (يمكن وضع إجراء يتم من خالله منح طرف آخر 

أو إساءة /معارضات األخالق والنظام العام وإقصاء تلك المعارضات التي يقرر أنها قائمة على أسس واهية بشكل جلي و

إال أن مثل هذه المراجعة . ومن الممكن إجراء هذه المراجعة المبدئية بسرعة من ِقبل طرف آخر. استخدام حق المعارضة

لكي تصبح المراجعة مفيدة وفعالة، ال :  الجديدة المزيد من النفقات والتعقيدgTLD إجراء حل نزاع نطاقات قد تضيف إلى

، مما يعني أنه ) من اإلجراء١١ قبل قيام مقدم الطلب بالتقدم برد، طبًقا للمادة أي(بد من إجرائها فور تقديم المعارضات 

ولكن يبدو أن االستفادة الطفيفة نسبًيا من عامل .  من ِقبل طرف آخر معارضات األخالق والنظام العامجميعيجب مراجعة 

  .السرعة ال تعتبر مبرًرا سائًغا للتعقيد والنفقات اإلضافية

لذلك، يبدو أنه من األنسب للهيئة نفسها أن تقوم بمراجعة المعارضة بسرعة ورفضها على الفور إذا رأت الهيئة 

وذلك ألن الهيئة هي التي تتمتع . أو إساءة استخدام حق المعارضة/كل جلي وأن المعارضة قائمة على أسس واهية بش

أو إساءة استخدام حق /بالسلطة والخبرة التي تجعلها تقرر ما إذا آانت المعارضة قائمة على أسس واهية بشكل جلي و

النظام العام؛ أي أن الهيئة هي المعارضة إذا تم تقديم هذه المعارضة بموجب أٍي من المعايير األربعة الخاصة باألخالق و

  . المفوضة بموجب اإلجراء بتقديم قرار خبراء فيما يتعلق باالستحقاقات

 من اإلجراء، ستقوم الهيئة بمراجعتها جميًعا وإقصاء تلك ١٢في حالة دمج المعارضات المتعددة، طبًقا للمادة 

  .أو إساءة استخدام حق المعارضة/جلي والمعارضات، إن وجدت، التي ترى أنها قائمة على أسس واهية بشكل 



لقد علق البعض على عمليات حل النزاع المختلفة بأن األعضاء االستشاريين قد يميلون إلى جعل حكمهم في 

وعلى الرغم من أنه ال يمكن . صالح المدعى عليه في عملية فحص سريع لذا تتم مواصلة اإلجراءات إلى االستحقاقات

اًما، فإن الطبيعة العامة لعملية حل النزاع هي التي تفرض على األطراف االستعانة باألعضاء تجاهل هذا االحتمال تم

عالوة على ذلك، ففي ضوء أنماط األعضاء االستشاريين المطلوب االستعانة بهم في معارضات األخالق . االستشاريين

ادرين على موازنة جميع العوامل المذآورة أعاله، والق) مثل القضاة البارزين ذوي الشهرة والخبرة المحلية(والنظام العام 

إضافًة إلى ذلك، فإنه يتم التفكير في مراقبة األعضاء االستشاريين . يبدو أنه من األنسب أن تتولى الهيئة تلك المسؤولية

لتزامهم  الجديدة للتأآد من اgTLDبمجرد بدء عملية المعارضة التي تتعلق بنطاقات ) DRSP(ومزودي خدمة حل النزاع 

  .بحدود القواعد واإلجراءات

  متى ستحدث هذه المراجعة؟  )د(

إن المراجعة السريعة للمعارضة ستكون بمثابة المهمة األولى للهيئة، بعد تعيينها من ِقبل مزود خدمة حل النزاع 

)DRSP .( لكن، . عه لرسوم التقديم قيام مقدم الطلب بتقديم رده على المعارضة ودفبعدفي الواقع، لن يتم تعيين الهيئة إال

وفي الواقع، إذا لم ينوه . يجب أن تستفيد الهيئة من تسجيل آراء مقدم الطلب عند اتخاذ قرار المراجعة السريعة الخاص بها

أو إساءة استخدام حق المعارضة، فلن تتمكن الهيئة /مقدم الطلب إلى أن المعارضة قائمة على أسس واهية بشكل جلي و

  . إلى هذه النتيجة بنفسهاعادًة من الوصول

وفي حالة ما إن أفضت المراجعة السريعة إلى رفض المعارضة، فسيتم تجنب اإلجراءات التي عادًة ما تعقب 

، ويتم التفكير حالًيا في إعادة رسوم التقديم المدفوعة من ِقبل )بما في ذلك دفع مقدم التكاليف بالكامل(التقديمات المبدئية 

باإلضافة إلى ذلك، فإن وجود بند في اإلجراء يمنح . من اإلجراء) هـ(١٤، طبًقا للمادة gTLDلب مقدم ط/المدعى عليه

أو إساءة استخدام حق المعارضة ينبغي أن يحول /الهيئة سلطة رفض المعارضات القائمة على أسس واهية بشكل جلي و

  .دون بعض معارضات األخالق والنظام العام التافهة



  خاتمة  )هـ(

 بإضافة النص ICANNلمعارضات األخالق والنظام العام، قامت " فحص سريع"، فمن أجل تنفيذ إجراء بالتالي

  :من اإلجراء") المعايير ("٢٠التالي إلى المادة 

يخول للهيئة سلطة رفض أٍي من معارضات األخالق والنظام العام في أي وقت إذا وجدت أنها قائمة "
وينبغي تقديم هذا الرفض آقرار .  استخدام حق المعارضةأو إساءة/على أسس واهية بشكل جلي و

  ." من اإلجراء٢١خبراء طبًقا للمادة 
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