
 

 

 

 

  المساعدالدليلمسودة
   الطلب لمقدم

 الوحدة رقم 3   

 الطلبات مقدمو يعتمد أن ينبغيال .فقطمناقشةمسودةهيهذهأنالعلم الرجاء
 ما حيث الجديدة gTLD ببرنامج الخاصة المُقتَرحة التفاصيل من أيٍ على المحتملون

 .تينإضافي ومراجعة لمشاورة خاضعًا البرنامج زال

.تمت ترجمة هذه الوثيقة من اللغة اإلنجليزية ليصل إليها جمهور أعرض  
  

وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها شركة اإلنترنت لألرقام واألسماء المُخصصة 
)ICANN ( للتحقق من دقة الترجمة، غير أن اللغة اإلنجليزية هي اللغة التي يتم

، كما أن النص األصلي المكتوب باللغة اإلنجليزية من هذه ICANNالعمل بها في 
. الوثيقة هو النص الوحيد الرسمي والمعتمد  
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 3الوحدة 
 إجراءات حل النزاع

 

توضح هذه الوحدة الغرض من آليات المعارضة وحل النزاع، ودوافع تقديم 
، واإلجراءات العامة الالزمة لتقديم معارضة gTLDعلى طلب  رسمية معارضة

 .أو الرد عليها، والطريقة التي تسير بها إجراءات حل النزاع

قوم التوجيهية أو المقاييس التي ستدئ وتقوم هذه الوحدة أيضًا بمناقشة المبا
 .التوصل إلى قرار خبيرمزود خدمة حل النزاع بتطبيقها في هيئة من هيئات كل 

 أي طلبينبغي أن يدرك جميع مقدمي الطلبات إمكانية تقديم معارضة ضد 
 .والخيارات المتاحة في حالة حدوث مثل هذه المعارضة

 عليها الغرض من عملية حل النزاع ونظرة عامة 3-1
يعد الغرض من تصميم عملية حل النزاع المستقلة هو حماية مصالح وحقوق 

ويسمح  .وتقدم العملية طريقًا للمعارضة الرسمية أثناء تقييم الطلبات .معينة
أمام لجنة من  طرف محدد لديه حق المعارضة بدراسة معارضاتههذا المسار ل

 .الخبراء المؤهلين

د توفر أي من الدوافع األربعة المذكورة ويمكن تقديم معارضة رسمية عن
تبدأ إجراءات حل النزاع بتقديم  .فقط، كما هو موضح بهذه الوحدة

، يوافق مقدم الطلب على gTLDوعند تقديم طلب  .معارضة رسمية
وبالمثل، يقبل  .gTLDقبول تطبيق إجراءات حل النزاع هذه بخصوص 
عند تقديم  gTLDالمعترض تطبيق إجراءات حل النزاع بخصوص 

 .معارضته

 دوافع المعارضة 3-1-1

 :يمكن تقديم معارضة عند توفر أي من الدوافع األربعة التالية

المطلوبة مشابهة بشكل مربك لـ  gTLDسلسلة  – معارضة السلسلة المربكة
TLD  حالي أو لسلسلةgTLD في نفس جولة تقديم الطلبات أخرى مطلوبة.  

المطلوبة تنتهك الحقوق القانونية  gTLDلة سلس – معارضة الحقوق القانونية
 .الحالية للمعارض

المطلوبة مخالفة للقواعد  gTLDسلسلة  – معارضة األخالق والنظام العام
القانونية المقبولة بشكلٍ عام والخاصة باألخالق والنظام العام المعترف بها 

 .بموجب مبادئ القانون الدولية

من جانب نسبة كبيرة  gTLDهة لطلب توجد معارضة وجي – معارضة المجتمع
 .بشكلٍ صريح أو ضمني gTLDمن المجتمع الذي يمكن أن تستهدفه سلسلة 
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تمت مناقشة األسس المنطقية لهذه الدوافع في التقرير النهائي لعملية تطوير 
للحصول على مزيد من  .الجديدة gTLDsالخاصة بـ  ICANNسياسة شركة 

راجع الموقع المعلومات بخصوص هذه العملية، 
-parta-fr-dec05-gtlds/pdp-http://gnso.icann.org/issues/new

08aug07.htm. 

 حق المعارضة  3-1-2

يجب على المعترضين استيفاء متطلبات حق المعارضة ليتم أخذ معارضاتهم 
يتم  هيئة من الخبراءوستتم مراجعة جميع المعارضات بواسطة  .االعتباربعين 
المناسب لتحديد ما إذا كان ) DRSP(بواسطة مزود خدمة حل النزاع  تعيينها

وإليك متطلبات حق المعارضة لدوافع  .المعارض يملك حق المعارضة
 :المعارضة األربعة

 لمن حق المعارضة دافع المعارضة

في الدورة  gTLDحالي أو مقدم  TLDمُشغل  السلسلة المربكة
 الحالية

 أصحاب الحقوق الحقوق القانونية

 سيتم تحديده الحقًا األخالق والنظام العام

 المؤسسة المعينة المجتمع

 

 معارضة السلسلة المربكة 3-1-2-1
 :يوجد كيانان اثنان لهما الحق في المعارضة

سلسلة مربكة  حالي تقديم معارضة على TLDيستطيع مشغل  •
قيد  TLDمطلوب و gTLDللتأكيد على وجود ارتباك في السلسلة بين 

 .التشغيل حاليًا

في دورة الطلب هذه تقديم  gTLDيستطيع أيٌ من مقدمي طلبات  •
معارضة على سلسلة مربكة للتأكيد على وجود ارتباك في السلسلة 

  .الذي تقدم بطلبه gTLDمطلوب و gTLDبين 

الموجودة في إثبات حدوث ارتباك  TLDد مُشغلي نطاقات وفي حالة نجاح أح
 في السلسلة مع أحد مقدمي الطلبات، فسيتم رفض الطلب

على وجود ارتباك في السلسلة مع  gTLDفي حالة تأكيد أحد مقدمي طلبات 
مقدم طلب آخر، فالنتيجة الوحيدة المحتملة لكلٍ من هذين المقدمين هي 

افس إلحالتهما إلى أحد إجراءات حل وضعهما في إحدى مجموعات التن
إذا لم تنجح ). ، إجراءات التنافس على السلسلة4راجع الوحدة (التنافس 

آخر،  gTLDعلى مقدم طلب  gTLDأحد مقدمي طلبات  التي قدمها معارضةال
فقد يواصل مقدما الطلب كليهما التقدم في العملية بدون اعتبارهما في تنافس 

 .مع بعضهما البعض

 معارضة الحقوق القانونية 3-1-2-2
ويجب أن تتضمن  .لصاحب الحق فقط حق تقديم معارضة الحقوق القانونية

التي قد تتضمن ( المعارضة المقدمة السبب والوثائق الخاصة بالحقوق القانونية
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الحالية التي يدعي المعترض  )العالمات المُسجلة أو العالمات غير المُسجلة
 .مطلوبال gTLDانتهاكها من خالل 

 معارضة األخالق والنظام العام  3-1-2-3
تظل متطلبات حق تقديم المعارضة والخاصة بمعارضات األخالق والنظام 

لتطوير متطلبات الحق في  ICANNوال تزال تعمل  .العام تحت الدراسة
وتم . المعارضة خاصة بتقديم المعارضات المتعلقة باألخالق والنظام العام

خاوف حول ترك الحق في المعارضة مفتوحًا ألي شخص التعبير عن بعض الم
أو أية هيئة، ولكن أثيرت بعض المخاوف أيضًا حول قصر هذا الحق على 

ويتسق السماح ألي شخص بالمعارضة . مجموعة محددة فقط، مثل الحكومات
مع فرص حدوث ضرر محتمل، ولكنه قد يكون مانعًا غير فعال للمعارضات 

رى؛ على الرغم من تمتع بعض المجموعات مثل ومن ناحية أخ. التافهة
الحكومات باستعداد جيد لحماية األخالق والنظام العام داخل بلدانهم، غير أنه 

 .من المحتمل عدم رغبتهم في المشاركة في هذه العملية

إلى إجراء مزيد من التعليقات العامة  ICANNوالذي تدعو –والرأي الحالي 
لى كل من يقدم معارضةً على أساس األخالق هو تطوير آلية تفرض ع -عليه

والنظام العام إظهار اهتمام مشروع وحدوث ضرر أو ضرر محتمل نتيجةً 
وعلى غرار ما يحدث في . المطلوب تقديم طلب للحصول عليها gTLDلسلسلة 

اإلجراءات األخرى للمعارضة، من المحتمل أن تؤدي هذه اآللية إلى عملية 
ات المعنية بحل النزاع؛ حيث سيقومون أوالً بتقييم تتكون من مرحلتين للهيئ

الحق في المعارضة، وإذا كان ذلك مرضيًا، فستقوم الهيئة بعد ذلك بدارسة 
 .أهلية المعارضة

 معارضة المجتمع  3-1-2-4
تعتبر المؤسسات المعينة المرتبطة بالجماعات المحددة مؤهلة لتقديم معارضة 

المطلوب  gTLDمتعلقًا بسلسلة " المحدد المجتمع"يجب أن يكون و .المجتمع
ومن أجل اكتساب حق  .تقديم طلب للحصول عليها في الطلب محل المعارضة

 :المعارضة الخاصة بمعارضة المجتمع، يلزم أن يثبت المعترض كال ما يلي

وتتضمن العوامل الممكن أخذها بعين االعتبار في تحديد  –أنها هيئة مؤسسة 
 :ذلك

 العالمي بالمؤسسة؛ ومستوى االعتراف  •

 طول الفترة الزمنية لوجود المؤسسة؛ و •

الدليل التاريخي العام لوجودها، مثل وجود الرخصة الرسمية أو  •
وثيقة التسجيل الوطنية أو الدولية، أو تأييد من حكومة أو منظمة 

يجب أال يكون قد تم تأسيس الهيئة فقط  .حكومية دولية أو معاهدة
 .gTLDيم طلب بالتزامن مع عملية تقد

 - أن لديها عالقة مستمرة مع مجتمع محدد يتكون من عدد محدود من األفراد
 :وتتضمن العوامل الممكن أخذها بعين االعتبار في تحديد ذلك

 وجود آليات للمشاركة في األنشطة والعضوية والقيادة؛ و •

 غرض مؤسسي يتعلق باستفادة المجتمع ذي الصلة؛ و •
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 ي تعود بالنفع على المجتمع ذي الصلة؛ وأداء األنشطة دورية الت •

 .مستوى الحدود الرسمية حول المجتمع •

 النزاع حل خدمة مزودو  3-1-3

لبدء إجراء حل النزاع، يجب تقديم معارضة بحلول الموعد النهائي الذي تم 
  .نشره مباشرةً من خالل مزود خدمة حل النزاع المناسب لكل أساس معارضة

ل النزاعات من حيث المبدأ على تنظيم وافق المركز الدولي لح •
 .النزاعات التي تنشأ نتيجة لمعارضات السالسل المربكة

وافق مركز التحكيم والوساطة بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية  •
من حيث المبدأ على تنظيم النزاعات التي تنشأ نتيجة لمعارضات 

 .الحقوق القانونية

لغرفة التجارة الدولية من حيث  وافق المركز الدولي للخبراء التابع •
المبدأ على تنظيم النزاعات التي تنشأ نتيجة لمعارضات األخالق 

 .والنظام العام والمجتمع

 الخيارات في حالة تقديم معارضة  3-1-4
  :تتوفر الخيارات التالية لمقدمي الطلبات التي تخضع لمعارضة

المعارض، مما ويستطيع مقدمو الطلبات العمل للتوصل إلى تسوية مع  .1
 يؤدي إلى سحب المعارضة أو الطلب،

يستطيع مقدم الطلب تقديم رد على المعارضة والدخول في عملية حل  .2
 ؛ أو)3.2راجع القسم (النزاع 

يستطيع مقدم الطلب االنسحاب، وفي هذه الحالة يظفر المعترض لتخلف  .3
 .الخصم، ولن يستمر الطلب بعد ذلك

لرد ألي سبب من األسباب، يفوز في حالة عدم تقديم مقدم الطلب  .4
 .المعارض تلقائيًا

 1المعارض المستقل  3-1-5
 gTLDيمكن أيضًا تقديم معارضة ضد أحد طلبات الحصول على نطاق 

ال يعمل المعارض المستقل نيابةً عن أي أشخاص   .بواسطة معارض مستقل
ات أو أية كيانات معينة، ولكنه سيمثل نفسه منفردًا في ضوء أهم اهتمام

  .الجمهور الذي يستخدم اإلنترنت العالمي

                                                            
 .تم تضمين هذا القسم لتوفير فرصة أولية للتعليق العام 1

 لالطالع على المزيد من المناقشة، انظر مذكرة التفاهم التوضيحية على الموقع
.pdfar-18feb09-objector-/independentgtlds-/topics/newarhttp://www.icann.org/. 
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وفي ضوء هذا الهدف الموجود ضمن هدف المصلحة العامة، فإنه يقتصر على 
المعارض المستقل تقديم المعارضات بناءً على أساسي األخالق والنظام 

    .العام والمجتمع

بالسلطة  ICANNمجلي إدارة مديري , أ ICANNولن يتمتع أيٍ من موظفي 
. جيه المعارض المستقل أو مطالبته بتقديم أية معارضة خاصة أو منعها منهالتو

فستقوم ببدء المعارضة /وإذا قرر المعارض المستقل تقديم معارضة، فسيقوم
 .ومتابعتها في المصلحة العامة

وسيتمتع المعارض المستقل بخبرة واحترام جيدين في المجتمع اإلنترنت، ولن 
  .gTLDمي طلبات الحصول على نطاقات يكون تابعً أليٍ من مقد

 تقديمالإجراءات   3-2
 :توفر المعلومات الواردة في هذا القسم ملخصًا لإلجراء الخاصة بتقديم

 المعارضات و •

   الردود على المعارضات •

لالطالع على بيان شامل بمتطلبات التقديم المقبولة بشكل عام، راجع إجراءات 
على الموقع ") اإلجراء("ديدة الج gTLDحل النزاع على نطاقات 

-resolution-dispute-gtlds/draft-/topics/newarww.icann.org/http://w
.pdfar-18feb09-procedure .جراءات والحظ أنه يجب اتباع القواعد واإل

 .الخاصة بكل مزود خدمة حل نزاع متعلق بكل أساس من أسس المعارضة

وفي حالة ظهور أي تعارض بين المعلومات المُقدمة في هذه الوحدة 
 .واإلجراء، فسيكون اإلجراء هو السائد

 إجراءات تقديم المعارضة  3-2-1
يرغب في اإلجراءات المبينة في هذه الفقرة الفرعية يجب أن يتبعها أي طرف 

وإذا  .ICANNتقديم معارضة رسمية ضد أي طلب تم نشره بواسطة شركة 
آخر، يجب عليه  gTLDأراد أي مقدم طلب تقديم معارضة رسمية ضد أي طلب 

 .اتباع نفس هذه اإلجراءات

إلكترونيًا من خالل مزود خدمة حل  يجب تقديم جميع المعارضات •
ولن يتم قبول  .قبل الموعد النهائي المعلن النزاع المناسب

  .بعد هذا الموعد" مزودي خدمة حل النزاع"المعارضات بواسطة 

 .يجب تقديم جميع المعارضات باللغة اإلنجليزية •

إذا كان أي معارض يرغب و .يجب تقديم كل معارضة بشكلٍ منفصل •
وسداد  منفصلةتقديم معارضة  ، يجب عليهفي معارضة عدة طلبات
بينما إذا كان أي  .ب محل معارضةلكل طل رسوم التقديم المصاحبة

بناءً على أكثر من أساس  أحد الطلباتمعترض يرغب في معارضة 
رسوم وسداد  معارضات منفصلة، يجب على المعترض تقديم واحد

 .لكل دافع معارضة التقديم المصاحبة
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 :يجب أن تتضمن كل معارضة يقدمها أي معترض ما يلي

 .عارضالخاصة بالم االسم ومعلومات االتصال •

أساس حق المعارضة؛ بمعنى، لماذا يعتقد المعترض أن بيان يوضح  •
 .له الحق في المعارضة

 :يتضمنو وصف المعارضة، •

 .بيان يوضح الدافع المحدد الذي بموجبه تم تقديم المعارضة 

 .صالحية المعارضة، والسبب في دعمهاشرح تفصيلي حول  

  .الطلبشرح تفصيلي حول صحة المعارضة ولماذا ينبغي رفض  

 .نُسخ من أية وثائق يعتبرها المعارض أساسًا للمعارضة •

، باستثناء صفحة أيهما أقل 20أو  كلمة 5000الحد األقصى للمعارضة 
 .المرفقات

تقديم نسخ من االقتراحات المرسلة إلى مزود خدمة حل  المعارض يجب على
ت السرية باستثناء االتصاال( ICANNوشركة المرتبط وإلى مقدم الطلب النزاع 

 .)ICANNبين مزود خدمة حل النزاع والمعارض والتي لن يتم تقديمها إلى 

على موقعها على شبكة اإلنترنت تحتوي  إعالنًا ICANNسوف تنشر شركة 
على تعريف بجميع المعارضات عقب انقضاء الموعد النهائي لتقديم 

  .النهائي لن يتم نشر المعارضات قبل ذلك الموعد .المعارضات بفترة وجيزة

 رسوم تقديم المعارضة   3-2-2
عند تقديم المعارضة، تتم مطالبة المعارض بسداد رسم تقديم غير قابل 

" مزود خدمة حل النزاع"لالسترداد بالمقدار المحدد والمعلن بواسطة 
مزود خدمة حل "وإذا لم يتم سداد رسم التقديم، فسوف يتجاهل  .المختص

بخصوص  1من الوحدة  1.5راجع القسم  .المعارضة بدون تحيز" النزاع
 .الرسوم

 الردود تقديمإجراءات   3-2-3
قد قامت بنشر قائمة المعارضات المقدمة  ICANNوبمجرد اإلخطار بأن شركة 

بإخطار " مزودو خدمة حل النزاع"، سيقوم )1-2-3راجع القسم الفرعي (
استالم هذا  يومًا تقويميًا من 30األطراف بأنه يجب تقديم الردود خالل 

وسوف يعتبر أي  .الردود المتأخرة" مزودو خدمة حل النزاع"لن يقبل  .اإلخطار
يومًا  30مقدم طلب يخفق في الرد على معارضة في غضون فترة الـ 
 .المخصصة للرد متخلفًا عن الرد، مما سينتج عنه فوز المعارض

 .يجب تقديم جميع الردود باللغة اإلنجليزية •

أي مقدم طلب يرغب في الرد . بشكل منفصليجب تقديم كل رد  •
وسداد رسم  منفصلعلى عدة معارضات، يجب عليه تقديم رد 

  .للرد على كل معارضة المرافق تقديمال
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 . يجب تقديم الردود بشكل إلكتروني •

 :يجب أن يتضمن كل رد يقدمه أي مقدم طلب على

  .ت االتصال الخاصة بمقدم الطلباالسم ومعلوما •

 .الدعاءات المقدمة من كل معترضا علىة نقطة بنقط رد •

 .إرفاق أية نسخ من الوثائق التي يعتبرها أساسًا للرد •

 .صفحة أيهما أقل، باستثناء المرفقات 20كلمة أو  5000الحد األقصى للردود 

يجب على كل مقدم طلب تقديم نسخ لجميع عمليات التقديم المرسلة إلى 
 ICANNت المعارضة إلى المعارض ومزود خدمة حل النزاع المرتبط بإجراءا

باستثناء االتصاالت السرية بين مزود خدمة حل النزاع ومرسل الرد والتي لن (
 ).ICANNيتم تقديمها إلى 

  رسوم تقديم الرد  3-2-4

عند تقديم مقدم طلب للرد، تتم مطالبته بسداد رسم تقديم غير قابل لالسترداد 
المختص، والذي " د خدمة حل النزاعمزو"بالمقدار المحدد والمعلن بواسطة 

وإذا لم يتم  .سيكون مساويًا لنفس رسم التقديم الذي قام المعترض بسداده
 .سداد رسم التقديم، سوف يتم إهمال الرد

 نظرة عامة على معالجة المعارضة 3-3
توفر المعلومات الواردة أدناه نظرةً عامة على العملية التي يقوم مزودو خدمة 

للحصول على . ن خاللها بغدارة إجراءات النزاع التي تم بدؤهاحل النزاع م
الجديدة  gTLDمعلومات شاملة، الرجاء الرجوع إلى إجراء حل نزاع نطاقات 

.dispute-gtlds/draft-/topics/newarorg/http://www.icann-على الموقع 
.pdfar-18feb09-procedure-resolution. 

 نظرة عامة إدارية  3-3-1
بإجراء مراجعة إدارية لكل معارضة " مزودي خدمة حل النزاع"سيقوم جميع 

يومًا تقويميًا من تلقي  14للتحقق من مطابقتها لجميع القواعد اإلجرائية خالل 
مزود "على عدد المعارضات التي يتم استالمها، قد يطلب  وبناءً  .المعارضة

 .تمديدًا طفيفًا لهذا الموعد النهائي ICANNمن شركة " خدمة حل النزاع

أن المعارضة تتوافق مع القواعد اإلجرائية، " مزود خدمة حل النزاع"إذا وجد 
جد بينما إذا لم ي .فسيتم اعتماد تقديم المعارضة، وستتم مواصلة اإلجراءات

أن المعارضة تتوافق مع القواعد اإلجرائية، فسيصرف " مزود خدمة حل النزاع"
حق المعارض في تقديم معارضة  النظر عنه وينهي اإلجراءات دون التحيز ضد

مزود خدمة حل "ولن تقاطع مراجعة  .وتتوافق مع القواعد اإلجرائية جديدة
 .أو رفضه للمعارضة الحد األقصى لزمن إرسال المعارضة" النزاع
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 دمج المعارضات  3-3-2
باستالم جميع المعارضات ومعالجتها، " مزود خدمة حل النزاع"حينما يقوم 

ويسعى مزود خدمة حل . وبناءً على تقديره قد يختار دمج معارضات معينة
اذ قرار بشأن الدمج قبل إصدار إرساله إشعار إلى مقدمي النزاع إلى اتخ

بإبالغ  -إذا كان ذلك مناسبًا–الطلبات يخبرهم بوجوب تقديم الردود ويقوم 
 .أطراف الدمج في هذا اإلشعار

التي يمكن أن يحدث بها الدمج هو وجود معارضات  إلحدى الحاالتومثال 
 .متعددة لنفس الطلب تستند إلى نفس الدافع

كفايات " مزود خدمة حل النزاع"تقييم دمج المعارضات أم ال، سيوازن  عند
الوقت والمال والجهد والتماسك التي يمكن نيلها عند الدمج مقابل الضرر أو 

لحل " مزود خدمة حل النزاع"وسيسعى  .عدم المالءمة الذي قد يسببه الدمج
يب لهذه ومن المقرر عدم وضع ترت .جميع المعارضات في خط زمني مماثل

 .المعارضات

الجديدة والمعارضين باقتراح دمج  gTLDوسيسمح لمقدمي طلبات 
مزود خدمة "المعارضات، ولكن ستتم الموافقة على هذا االقتراح وفقًا لتقدير 

  ".حل النزاع

 التفاوض والوساطة  3-3-3
أو /المفاوضات ويتم تشجيع أي طرفين ألي إجراء لحل النزاع لالشتراك في 

ولدى كل  .وال يفرض عليهم ذلك، ة التي تهدف إلى حل النزاع سلميًاالوساط
يمكن توكيلهم كوسطاء لتسهيل هذه العملية،  خبراء" مزودي خدمة حل النزاع"

مزودو خدمة حل "وينبغي على الطرفين اختيارهم للقيام بذلك، وسيقوم 
 .صلة باالتصال بالطرفين فيما يتعلق بهذا الخيار وأية رسوم ذات" النزاع

مُشكلة إذا تم تعيين وسيط، قد ال يتمكن ذلك الشخص من العمل عضوًا بلجنة 
 .إلصدار قرار خبير في النزاع ذا الصلة

 .المفاوضات أو الوساطة بإجراءال يوجد هناك تمديدات آلية للوقت المتعلق 
مزود خدمة حل "ويمكن للطرفين تقديم طلبات مشتركة لتمديدات الوقت إلى 

أو لجنة " مزود خدمة حل النزاع"فقًا إلجراءاته، وسوف يقرر و" النزاع
المستشارين، إذا تم تعيينها، الموافقة على الطلبات أم ال، على الرغم من أنه 

يجب على عند عدم وجود حاالت استثنائية، و .سيتم عدم تحبيذ التمديدات
  .ويميًايومًا تق 30الطرفين وضع حد لطلبات التمديد الخاصة بهم ال يتجاوز 

 لجنة الخبراءاختيار   3-3-4
هيئة تتكون من خبراء  المختص بتعيين" مزود خدمة حل النزاع"وسيقوم 

عن طرفي  تكون الهيئة مستقلةً يجب أنو .مؤهلين على نحوٍ مالئم لكل إجراء
اإلجراءات التي " مزود خدمة حل نزاع"وسوف يتبع كل  .النزاعأي إجراء حل 

أحد ثل هذه االستقاللية، بما في ذلك إجراءات إيقاف يختارها للحصول على م
  .واستبداله بسبب االفتقار لالستقاللية الخبراء

معارضة سلسلة واحد في اإلجراءات التي تنطوي على  خبيرسيكون هناك 
 .مربكة
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 ويذثالثة خبراء  -عند موافقة جميع األطراف–أو  واحد خبيرسيكون هناك 
الملكية الفكرية في اإلجراءات التي تنطوي  خبرة مناسبة في نزاعات حقوق

 .حالية معارضة حقوق قانونيةعلى 

معترف بهم كقضاة بارزين ذوي سمعة دولية، في  خبراءسيكون هناك ثالثة 
 .اإلجراءات التي تنطوي على معارضة األخالق والنظام العام

 .معارضة مجتمعواحد في اإلجراءات التي تنطوي على  خبيرسيكون هناك 

أو  ICANNأو شركة " مزود خدمة حل النزاع"أو  الخبراءن يكون أيٌ من ل
موظفيهم المختصين أو أعضاء مجلس اإلدارة أو المستشارين مسؤوالً عن أي 

طرف بخصوص أي إجراء بالنسبة لألضرار أو المساعدة القضائية بخصوص أي 
  .عإجراء أو حذف فيما يتعلق بأي إجراء يندرج تحت إجراءات حل النزا

 إصدار الحكم  3-3-5

يجوز للهيئة أن تحدد األطراف التي ترسل أية بيانات تحريرية باإلضافة إلى 
المعارضة والرد الذين تم إرسالهما، وتقوم اللجنة بتحديد حدود الوقت لهذه 

 .التقديمات

الجديدة بسرعة  gTLDلتحقيق الهدف من حل النزاعات على نطاقات 
وفي . جراءات الخاصة بعمل المستندات محدودةوبتكاليف معقولة، تكون اإل

 .حاالت استثنائية، يجوز للهيئة أن تطلب من طرف إرسال دليل إضافي

ويحق . ويتم حل النزاعات في أحيان كثيرة دون الوصول إلى جلسة استماع
 .للجنة تقرير إقامة جلسة استماع في حاالت استثنائية فقط

 قرار الخبير 3-3-6
 :تحريريًا وسيتضمن" مزود خدمة حل النزاع"لـ  ةالنهائي خبراءسيكون قرارات ال

 ،ملخصًا للنزاع والمالحظات •

 تحديد الطرف الفائز و •

  .قرار الخبيراألسباب التي اعتمد عليها   •

بنشر جميع القرارات التي يتسلمها من " مزود خدمة حل نزاع"سيقوم كل 
كة اإلنترنت، ما لم تقرر هيئات االستشاريين لديه بالكامل على موقعه على شب

 .لجنة االستشاريين غير ذلك

في  ICANNسيتم اعتبار نتائج الهيئة بمثابة قرار خبير ونصيحة ستوافق عليها و
 ..عملية حل النزاع

 حل النزاع تكاليف 3-3-7
 بنشر" مزود خدمة حل نزاع"قبل الموافقة على قبول المعارضات، سيقوم كل 

 أو بيان يوضح كيفية حساب تكاليف ن بتكاليفبيا -أو سيكون قد قام بنشر–
وتغطي هذه التكاليف الرسوم  .اإلجراءات التي يقوم بها في إطار هذا اإلجراء

 .اإلدارية" مزود خدمة حل النزاع"ونفقات أعضاء لجنة االستشاريين وتكاليف 
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أن تتضمن إجراءات معارضة السلسلة المربكة والحقوق  ICANNتتوقع شركة 
مبلغ ثابت يفرضه األعضاء االستشاريون بينما تتضمن إجراءات  القانونية

معارضة األخالق والنظام العام والمجتمع معدالت بالساعة يفرضها األعضاء 
 .االستشاريون

مزود "أيام عمل من إنشاء اللجنة االستشارية، سيقوم  )عشرة( 10في غضون 
من المعارض ومقدم بتقييم إجمالي التكاليف ومطالبة كلٍ " خدمة حل النزاع

ويجب على كل طرف  .الطلب بالدفع المقدم للتكاليف الخاصة بهما بالكامل
مزود "من تاريخ استالم طلب  أيام) عشرة( 10القيام بالدفع مقدمًا في غضون 

سيتم خصم المبالغ المستحقة الدفع مقدمًا  .الخاص بالدفع" خدمة حل النزاع
 .م تقديم يدفعها الطرفينلمبلغ التكاليف هذا من كل إيداع رسو

بتعديل التقييم اإلجمالي للتكاليف " مزود خدمة حل النزاع"يمكن أن يقوم 
 .ومطالبة الطرفين بدفع مبالغ إضافية مقدمًا أثناء إجراءات حل النزاع

يمكن أن تتم المطالبة برسوم إضافية في ظروف معينة، على سبيل المثال، إذا 
 .قتراحات إضافية أو اختار عقد جلسة استماعا" مزود خدمة حل النزاع"تلقى 

مزود خدمة "إذا أخفق المعارض في سداد هذه التكاليف مقدمًا، فسيتجاهل 
 .معارضته ولن تتم إعادة الرسوم التي سددها المعارض" حل النزاع

مزود "إذا أخفق مقدم طلب في سداد هذه التكاليف مقدمًا، فسوف يدعم 
ولن تتم إعادة الرسوم التي سددها مقدم المعارضة، " خدمة حل النزاع

 .الطلب

" مزود خدمة حل النزاع"، سيقوم الهيئة لقرار الخبير عقب نظر القضية وتسليم
 .بإعادة أية تكاليف تم سدادها مقدمًا للطرف الظافر

 )المعايير(قواعد حل النزاع   3-4
مزايا كل لتقييم ) معايير(ستستخدم كل لجنة استشاريين مبادئ عامة مناسبة 

وقد تم تحديد قواعد إصدار الحكم على كل نوع معارضة في  .معارضة
ويمكن للجنة االستشاريين أيضًا الرجوع إلى قواعد أخرى  .الفقرات التالية

 .مناسبة من القانون الدولي بشأن المعايير

 .يتحمل المعترض عبء اإلثبات في كل حالة

يقوم على التشاور المستمر مع تخضع القواعد المبينة أدناه للتطوير الذي 
 .والخبراء القانونيين والجمهور" مزودي خدمة حل النزاع"

 معارضة السلسلة المربكة 3-4-1

التي تنظر في معارضة " مزود خدمة حل النزاع"ستدرس لجنة استشاريي 
المطلوبة في  gTLDسلسلة مربكة ما إذا كان من المحتمل أن تتسبب سلسلة 

عندما تكون هناك  ويحدث االرتباك في السلسلة .لسلةحدوث ارتباك في الس
سلسلة مشابهة بشدة ألخرى بحيث أنه من المحتمل أن تكون خادعة أو تسبب 

 من وليس المحتمل، من يكون أن يجب ارتباك، حدوث والحتمال .ارتباكًا
 العادي نظر مستخدم اإلنترنت وجهة من االرتباك ظهور فحسب الممكن
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اعي الخواطر، بمعنى أن السلسلة تستدعي سلسلة أخرى فمجرد تد .المعتدل
 .إلى الذهن، ال يكفي للحكم باحتمال حدوث ارتباك

 معارضة الحقوق القانونية 3-4-2

يجب أال تنتهك ("التي تنص على أنه  3رقم  GNSOفي إطار تفسير توصية 
طبقًا السالسل الحقوق القانونية الحالية لآلخرين المُعترف بها أو المُستخدمة 

وإعطائها قدرها، .") المقبولة بشكل عام والمُعترف بها دوليًا لمبادئ القانون
المسؤولة عن معارضة " مزود خدمة حل النزاع" من الخبراءستقوم لجنة 

المطلوب من  gTLDالحقوق القانونية بتحديد ما إذا كان االستخدام المحتمل لـ 
المُسجلة  ة العالمة التجاريةجانب مقدم الطلب سيستغل الرمز المميز أو سمع

بطريقة غير عادلة أو ") العالمة("للمعارض أو عالمة الخدمة  أو غير المُسجلة
ينال من الرمز المميز أو سمعة عالمة المعارض مع عدم وجود مسوغ لذلك، 

المطلوب وعالمة  gTLDأو بشكلٍ آخر يخلق احتمالية غير جائزة باالرتباك بين 
  :سة العوامل التالية غير الحصريةالمعارض، بواسطة درا

من حيث الشكل أو النطق اللفظي  -المطلوب أو مشابهته  gTLDتطابق  .1
 .للعالمة الحالية للمعارض -أو المعنى 

 .اكتساب المعارض لحقوق العالمة واستخدامه لها بحسن نية .2

 وجود اعتراف في القسم ذي الصلة من الجمهور بالعالمة المطابقة  .3
مة خاصة بالمعارض أو مقدم الطلب أو طرف آخر ومدى ، كعالgTLDلـ 

 .هذا االعتراف

؛ بما في ذلك ما إذا كان gTLDهدف مقدم الطلب من التقدم بطلب  .4
على علم بعالمة  - gTLDوقت تقديم طلب الحصول على  -مقدم الطلب 

المعارض أو لم يتمكن من أن يكون على دراية معقولة بهذه العالمة، بما 
إذا كان مقدم الطلب قد اشترك في نموذج إجراء قام من في ذلك ما 

أو بتشغيلها أو بالتسجيل في  gTLDsخالله بتقديم طلب للحصول على 
gTLDs مطابقة أو مماثلة بشكل مربك لعالمات مملوكة لآلخرين. 

 - gTLDالعالمة المطابقة لـ  -أو إظهار استعداداته الستخدام  -استخدام  .5
 –ق بتقديم سلع أو خدمات، أو تقديم معلومات فيما يتعل -بحسن نية 
بطريقة ال تتعارض مع الممارسات الشرعية للمعارض  -بحسن نية 

 .لحقوق عالمته ومدى هذا االستخدام

ملكية مقدم الطلب لعالمات أو حقوق ملكية فكرية أخرى في العالمة  .6
حق ، وإذا كان األمر كذلك؛ فهل تم أي اكتساب لهذا الgTLDالمطابقة لـ 

وهل االستخدام  -بحسن نية  –في العالمة، وتم استخدام العالمة 
متسق مع هذا  gTLDالمزعوم أو المحتمل من جانب مقدم الطلب لـ 

 .االكتساب أو االستخدام

ومدى تلك الشهرة، وإذا  gTLDشهرة مقدم الطلب بالعالمة المطابقة لـ  .7
من جانب  gTLDكان ذلك صحيحًا، فهل أي استخدام مزعوم أو محتمل لـ 

 .مقدم الطلب متسق مع ذلك ويتم بحسن نية
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سيتسبب في إنشاء  gTLDإذا كان االستخدام المقصود لمقدم الطلب لـ  .8
أو رعايته أو  gTLDارتباك محتمل مع عالمة المعارض فيما يتعلق بمصدر 

 .اندماجه أو إقراره

 2معارضة األخالق والنظام العام 3-4-3
تقيم جلسة استماع حول معارضة األخالق والنظام  ستقوم هيئة الخبراء التي

المطلوب تقديم طلب للحصول عليها  gTLDالعام بتحديد ما إذا كانت سلسلة 
تتناقض مع المبادئ العامة للقانون الدولي لألخالق والنظام العام كما هو 

ووفقًا لهذه المبادئ، يتمتع كل فرد . مذكور في االتفاقيات الدولية ذات الصلة
لحق في حرية التعبير، ولكن يتم ممارسة هذه الحقوق بواجباتها با

. وعلى ذلك، قد يتم تطبيق قيود محدودة معينة. ومسؤولياتها المحددة
المطلوب تقديم طلب  gTLDواألسس التي تم بموجبها تحديد أن سلسلة 

للحصول عليها تتناقض مع األخالق والنظام العام وفقًا للمعايير المعترف بها 
 :ليًا هيدو

 التشجيع على األفعال العنيفة غير القانونية أو زيادتها، •

التشجيع على أو تعزيز التفرقة القائمة على العرق أو اللون أو الجنس أو  •
 الطائفية أو الدين أو موطن المنشأ،

التشجيع على االستغالل اإلباحي لألطفال أو العنف الجنسي تجاه  •
 األطفال أو

لمطلوب تقديم طلب للحصول عليها ستكون ا gTLDتقرير أن سلسلة  •
مخالفةً للقواعد القانونية المقبولة بشكلٍ عام ومتساوي والمتعلقة 

باألخالق والنظام العام المعترف بها بموجب المبادئ العامة للقانون 
 .الدولي

 معارضة المجتمع 3-4-4
ة حل مزود خدم"سوف تمكن االختبارات األربعة المذكورة هنا لجنة استشاريي 

من تحديد ما إذا كان هناك معارضة وجيهة من جانب نسبة كبيرة من " نزاع
لكي أية معارضة ناجحة، يجب على  .المجتمع الذي يمكن أن تستهدفه السلسلة

 :المعترض إثبات التالي

 المجتمع الذي يستشهد به المعترض هو مجتمع محدد؛ و •

 معارضة المجتمع للطلب معارضة وجيهة؛ و •

 TLDط وثيق بين المجتمع الذي يتم االستشهاد به وبين سلسلة هناك ارتبا •
 المطلوبة؛ و

هناك احتمال لوقوع ضرر على المجتمع الذي يحدده المعارض في حالة  •
 .gTLDالموافقة على طلب 

                                                            
 تم تضمين هذا القسم لتوفير تفاصيل التنفيذ للتعليق العام 2
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 .تم شرح كل من هذه االختبارات بتفصيل أكبر أدناه

عارضة يمكن يجب أن يثبت المعارض أن المجتمع الذي يعبر عن الم – المجتمع
ويمكن للجنة مستشارين أن توازن بين عدد  .اعتباره مجتمع محدد جيدًا

 :العوامل لتحديد هذا، بما في ذلك

أو /مستوى االعتراف العام بالمجموعة كمجتمع على مستوى محلي و •
 عالمي؛

 مستوى الحدود الرسمية حول المجتمع وماهية العناصر المكونة للمجتمع؛ •

 مجتمع؛منذ متى يوجد هذا ال •

قد ال ينطبق ) (على مستوى كبير من األهمية(كيفية توزيع المجتمع عالميًا  •
  ؛ و)هذا إذا كان المجتمع إقليميًا

 .كم عدد األشخاص الذين يشكلون المجتمع  •

إذا وجدت معارضة من جانب عدد من األشخاص، ولكن المجموعة التي تدّعي 
 .رضةالمعارضة غير محددة كمجتمع مميز، ستفشل المعا

يجب أن يثبت المعارض وجود معارضة جوهرية بداخل  – المعارضة الوجيهة
ويمكن للجنة مستشارين أن توازن بين عدد  .المجتمع الذي قام بتحديد هويته

 :العوامل لتحديد ما إذا كانت هناك معارضة وجيهة أم ال، بما في ذلك

 عدد تعبيرات المعارضة المتعلقة بتكوين المجتمع؛ •

 :ادر التعبير عن المعارضة أو التنوع بينها، بما في ذلكتوزيع مص •

 إقليميًا •

 القطاعات الفرعية للمجتمع •

 قيادة المجتمع •

 عضوية المجتمع •

  شدة المعارضة؛ و/طبيعة •

التكاليف التي تكبدها المعارض للتعبير عن المعارضة، بما في ذلك ماهية  •
 .القنوات األخرى التي استخدمها لتوصيل معارضته

تحديد شيء من المعارضة بداخل المجتمع، ولكنها ال تلبي معيار  إذا تم
 .المعارضة الوجيهة، ستفشل المعارضة

المطلوبة  gTLDيجب أن يثبت المعارض وجود ارتباط بين سلسلة  - االستهداف
وتتضمن العوامل التي يمكن للجنة  .والمجتمع الذي يعبر عن المعارضة
 :لكمستشارين أن توازن بينها لتحديد ذ

 البيانات الموجودة ضمن الطلب؛ و •

 البيانات العامة األخرى من جانب مقدم الطلب؛ و •
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 .االرتباطات من جانب الجمهور •

إذا تم تحديد المعارضة من جانب مجتمع، ولكن ال يوجد ربط واضح بين 
 .المطلوبة، فستفشل المعارضة gTLDالمجتمع وسلسلة 

ك احتمال لوقوع ضرر على يجب على المعارض أن يثبت أن هنا – الضرر
تتضمن العوامل  .الحقوق أو المصالح الشرعية للمجتمع ذي الصلة الذي حدده

 :التي يمكن للجنة مستشارين أن تستخدمها في تحديد ذلك

الضرر الواقع على سمعة المجتمع، والذي سوف ينتج عن تشغيل مقدم  •
 المطلوبة؛ و gTLD لسلسلةالطلب 

ال يتصرف وفقًا لمصالح المجتمع أو ال ينوي  الدليل على أن مقدم الطلب •
 أن يتصرف وفقًا لمصالح المجتمع؛ و

إعاقة األنشطة األساسية للمجتمع، والتي سوف تنتج عن تشغيل مقدم  •
 المطلوبة؛ و gTLD لسلسلةالطلب 

 .من أجل القيام بأنشطته األساسية DNSاعتماد المجتمع على نظام  •

لمتطلبات حق تقديم معارضة المجتمع  يعد استيفاء مقدم الطلب – الحجج
حجةً كاملةً على معارضة مقدمة على أسس ) 4-2-1-3راجع الفقرة (

 .مجتمعية
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