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 4مسودة دليل المتقدم، اإلصدار 

 3 الوحدة  
 

 أٍي على المحتملون الطلبات مقدمو يعتمد أن ينبغي ال -فحسب مناقشة مسودة هي هذه أن مالحظة ُيرجى
 ومراجعة لمشاورة خاضًعا البرنامج زال ما حيث الجديدة gTLD ببرنامج الخاصة الُمقتَرحة التفاصيل من

 .إضافيتين

 .مت ترجمة هذه الوثيقة من اللغة اإلنجليزية ليصل إليها جمهور أعرضت
  

للتحقق من دقة ) ICANN(وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها شرآة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة 
وب باللغة ، آما أن النص األصلي المكتICANNالترجمة، غير أن اللغة اإلنجليزية هي اللغة التي يتم العمل بها في 

 . اإلنجليزية من هذه الوثيقة هو النص الوحيد الرسمي والمعتمد

 



١-٣مطروح للمناقشة وحسب- مسودة دلیل إجراءات التقدیم اإلصدار الرابع 

٣الوحدة 
إجراءات حل النزاعات

توضح ھذه الوحدة الغرض من آلیات المعارضات وحل النزاعات، ودوافع تقدیم معارضة 
، واإلجراءات العامة الالزمة لتقدیم معارضة أو الرد علیھا، gTLDرسمیة على طلب 

.والطریقة التي تسیر بھا إجراءات حل النزاعات

لمبادئ التوجیھیة أو المقاییس التي ستقوم كل لجنة استشاریة وتقوم ھذه الوحدة أیًضا بمناقشة ا
.لحل النزاعات بتطبیقھا في قراراتھا المبنیة على الخبرة

ینبغي أن یدرك جمیع مقدمي الطلبات إمكانیة تقدیم معارضة ضد أي من طلباتھم، وأن یكونوا 
.ذه المعارضةعلى درایة كذلك باإلجراءات والخیارات المتاحة في حالة حدوث مثل ھ

الغرض من عملیة حل النزاعات ونظرة عامة علیھا١-٣
وتقدم العملیة طریًقا . تم تصمیم العملیة المستقلة لحل النزاعات لحمایة مصالح وحقوق محدودة

وتسمح ھذه الطریقة ألطراف معینة لدیھا حق . للمعارضة الرسمیة أثناء تقییم الطلبات
. لجنة من الخبراء المؤھلینالمعارضة بدراسة معارضاتھم أمام

ویمكن تقدیم معارضة رسمیة عند توفر أي من الدوافع األربعة المذكورة فقط، كما ھو موضح 
، gTLDوعند تقدیم طلب . تبدأ إجراءات حل النزاعات بتقدیم معارضة رسمیة. بھذه الوحدة

ص برنامج یوافق مقدم الطلب على قبول سریان إجراءات عملیة حل النزاعات ھذه بخصو
gTLD . وبالمثل، یقبل المعترض سریان إجراءات عملیة حل النزاعات ھذه بخصوص
.عند تقدیم معارضتھgTLDبرنامج 

أسس المعارضة١-١-٣
:یمكن تقدیم معارضة عند توفر أي من الدوافع األربعة التالیة

ن أجلھا التي تم التقدم بطلب مgTLDتعد سلسلة –معارضة حدوث ارتباك في السلسلة
أخرى تم gTLDموجود حالًیا أو لسلسلة ) TLD(مشابھة بشكل مربك لمجال مستوى أعلى 

. التقدم بطلب من أجلھا في نفس دورة الطلبات

التي تم تقدیم الطلب لھا تنتھك الحقوق القانونیة gTLDسلسلة –معارضة الحقوق القانونیة
.الحالیة للمعترض

التي تم التقدم بطلب من أجلھا مخالفة بشكل gTLDسلسلة –معارضة األخالق والنظام العام
عام للمعاییر القانونیة المتعلقة باألخالق والنظام العام والمتعارف علیھا بموجب مبادئ القانون 

.الدولي

من جانب نسبة كبیرة من المجتمع gTLDتوجد معارضة وجیھة لطلب –معارضة المجتمع
.بشكٍل صریح أو ضمنيgTLDالذي یمكن أن تستھدفھ سلسلة 

تمت مناقشة األسس المنطقیة للدوافع المعارضة ھذه في التقریر النھائي لعملیة تطویر سیاسة 
ICANN الخاصة بسالسلgTLDلمزید من المعلومات حول ھذه العملیة، تفضل . الجدیدة

pdp/gtlds-new/issues/org.icann.gnso://http-بزیارة موقع الویب 
htm.07aug08-parta-fr-05dec.

http://gnso.icann.org/issues/new-gtlds/pdp-dec05-fr-parta-08aug07.htm
http://gnso.icann.org/issues/new-gtlds/pdp-dec05-fr-parta-08aug07.htm
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حق المعارضة٢-١-٣
. یجب على المعارضین استیفاء متطلبات حق المعارضة لیتم النظر لمعارضاتھم بعین االعتبار

ضات بواسطة لجنة استشاریة من وكجزء من إجراءات المعارضة، ستتم مراجعة جمیع المعار
المناسب لتحدید ما إذا كان ) DRSP(الخبراء المعینین بواسطة مزود خدمة حل النزاعات 

:وإلیك متطلبات حق المعارضة لدوافع المعارضة األربعة. المعترض یملك حق المعارضة

لمن حق المعارضةدافع المعارضة

في الدورة الحالیةgTLDحالي أو مقدم TLDُمشغل السلسلة المربكة

أصحاب الحقوقالحقوق القانونیة

ورغم ذلك، فإن - ال توجد أیة قیود على من یمكنھ التقدم بمعارضة األخالق والنظام العام
یھدف إلى إنھاء االعتراضات " فحص سریع"المعارضة تخضع إلجراء 

أو البذیئة/غیر الجدیة و

لموصوف بوضوحمؤسسة معینة مرتبطة بالمجتمع االمجتمع

معارضة السلسلة المربكة١-٢-١-٣
:یوجد كیانان اثنان لھما الحق في المعارضة

حالي تقدیم معارضة على سلسلة مربكة للتأكید على وجود TLDیستطیع مشغل ·
.قید التشغیل حالًیاTLDمطلوب وgTLDارتباك في السلسلة بین 

لبات ھذه تقدیم معارضة في دورة الطgTLDیستطیع أي متقدم بطلب من أجل ·
بسبب حدوث ارتباك في السلسلة للتأكید على وجود ارتباك في السلسلة بین سلسلة 

gTLD تم التقدم بطلب من أجلھا وبین سلسلةgTLD التي تقدم ھو بطلب من
حیث لم یتم اكتشاف االرتباك في السلسلة الذي حدث بین مقدمي الطلبات أجلھا 

وھذا یعني أن مقدم الطلب ال یحق لھ المعارضة على . بالفعل في التقییم األولي
. طلب لمتقدم آخر بینھما مجموعة نزاع بالفعل نتیجة للتقییم األولي

الحالي في تأكید حدوث ارتباك في السلسلة مع أحد مقدمي TLDوفي حالة نجاح مشغل 
.الطلبات، فسیتم رفض الطلب

في السلسلة مع مقدم طلب آخر، فإن في تأكید حدوث ارتباكgTLDإذا نجح مقدم طلب 
النتیجة الوحیدة المحتملة ھي وضع كال مقدمي الطلبات في مجموعة نزاع تتم إحالتھا إلى 

ارجع إلى الوحدة الرابعة، بعنوان إجراءات حل النزاعات حول (إجراء حل النزاعات 
آخر، فقد على مقدم طلب gTLDأما إذا لم ینجح اعتراض أحد مقدمي طلبات ). السالسل

.یستمر كال مقدمي الطلبات في العملیة دون اعتبارھما في نزاع مع بعضھما البعض

معارضة الحقوق القانونیة٢-٢-١-٣
ویجب أن تكون المعارضة المقدمة . لصاحب الحق فقط الحق في تقدیم معارضة حقوق قانونیة

التي قد تتضمن عالمات و(مشتملة على السبب والوثائق الخاصة بالحقوق القانونیة الحالیة 
التي تم gTLDالتي یدعي المعترض انتھاكھا من خالل سلسلة ) تجاریة مسجلة أو غیر مسجلة

.التقدم بطلب من أجلھا

معارضة األخالق والنظام العام٣-٢-١-٣
للقاعدةفنتیجةذلك،ورغم. العاموالنظامباألخالقمتعلقةمعارضةتقدیمشخصأليیحق

مصمم" سریعفحص"إلجراءالمعترضونیخضعالمعارضة،حقملكونیلمنالشاملة
وقتأيفيیتموقد. منھاوالحدالتعسفیةأو/والجدیةغیرالمعارضاتلتحدیدخصیًصا

جليبشكلواھیةأسسعلىقائمأنھیثبتباعتراضتقدمالذيالمعترضعنالنظرصرف
.التعسف في استخدام حق المعارضةأو/و
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التوضیحیةالمذكرةإلىالرجوعالرجاء،"السریعالفحص"إجراءالمعلومات حوللمزید من
.المرفقة

معارضة المجتمع٤-٢-١-٣
تعتبر المؤسسات المعینة المرتبطة بالجماعات الموصوفة بوضوح مؤھلة لتقدیم معارضة 

ویجب أن تكون الجماعة التي یسمیھا المعترض عبارة عن جماعة مرتبطة بشكل. مجتمع
ومن أجل . التي تم التقدم بطلب من أجلھا في الطلب موضوع المعارضةgTLDوثیق بسلسلة 

التأھل الكتساب حقوق المعارضة الخاصة بمعارضة المجتمع، یلزم أن یثبت المعترض كال 
:مما یلي

وتتضمن العوامل الممكن أخذھا بعین االعتبار في –أن المعترض عبارة عن مؤسسة قائمة
:القرار ما یلياتخاذ ھذا 

مستوى االعتراف العالمي بالمؤسسة؛ و·

طول الفترة الزمنیة لوجود المؤسسة؛ و·

الدلیل التاریخي العام على وجود المؤسسة، مثل وجود الرخصة الرسمیة أو وثیقة ·
التسجیل الوطنیة أو الدولیة أو تأیید من حكومة أو منظمة حكومیة دولیة أو 

تأسیس الھیئة فقط بالتزامن مع عملیة تقدیم طلب یجب أال یكون قد تم . معاھدة
gTLD.

وتتضمن العوامل التي –یجب أن تكون لدیھا عالقة مستمرة بجماعة موصوفة بشكل واضح
:یمكن النظر إلیھا بعین االعتبار عند اتخاذ ھذا القرار ما یلي

وجود آلیات للمشاركة في األنشطة والعضویة والقیادة؛ و·

باستفادة المجتمع ذي الصلة؛ وغرض مؤسسي یتعلق ·

أداء األنشطة الدوریة التي تعود بالنفع على المجتمع ذي الصلة؛ و·

.مستوى الحدود الرسمیة حول المجتمع·

المعلوماتإلىباإلضافةأعالهالمذكورةللعواملموازنةبإجراءاستشاریةلجنةستقوم
جمیععنالمعترضیرضىأنقعالمتومنولیس. لقرارھااتخاذھاعندالصلةذاتاألخرى
.المعارضةحقمتطلباتاستیفاءأجلمناالستشاریةاللجنةتراعیھاالتيالعوامل

مزودو خدمة حل النزاعات٣-١-٣
لبدء إجراءات حل النزاعات، یجب تقدیم معارضة بحلول التاریخ النھائي المعلن لدى مزود 

. عارضةالمناسب لكل دافع م) DRSP(خدمة حل النزاعات 

لحل النزاعات من حیث المبدأ على تنظیم النزاعات التي وقد وافق المركز الدولي·
.تنشأ نتیجة لمعارضات السالسل المربكة

ووافق مركز التحكیم والوساطة بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة من حیث المبدأ ·
.على تنظیم النزاعات التي تنشأ نتیجة لمعارضات الحقوق القانونیة

ووافق مركز الخبرة الدولي التابع لغرفة التجارة الدولیة من حیث المبدأ على تنظیم ·
.النزاعات التي تنشأ نتیجة لمعارضات األخالق والنظام العام والمجتمع

على أساس الخبرات ذات الصلة وأیًضا DRSPباختیار مزودي ICANNقامت منظمة 
. الجدیدةgTLDفي البرنامج الخاص بنطاقات رغبتھم وقدرتھم على إدارة إجراءات النزاع 
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وتلتھا محادثات مع ١وقد بدأت عملیة االختیار بدعوة عامة للتعبیر عن االھتمام بھذا األمر
وقد قامت الدعوة للتعبیر عن االھتمام بھذا األمر بتحدید معاییر . المرشحین الذین قاموا بالرد

لقائمة والخبراء المتخصصین والسعة العالمیة عدیدة لمزودي الخدمة، والتي تتضمن الخدمات ا
وكان أحد العوامل المھمة في عملیة االختیار یتمثل في القدرة على . واإلمكانات التشغیلیة

.توظیف أعضاء استشاریین یحظون باحترام أطراف النزاع

الخیارات في حالة تقدیم معارضة٤-١-٣
: تخضع لمعارضةتتوفر الخیارات التالیة لمقدمي الطلبات التي 

یستطیع مقدم الطلب بذل الجھود حتى یصل إلى تسویة مع المعترض، مما یؤدي إلى سحب 
.المعارضة أو الطلب

راجع القسم (یستطیع مقدم الطلب تقدیم رد على المعارضة والدخول في عملیة حل النزاعات 
؛ أو)٢-٣

لتخلف الخصم، ولن یستمر یستطیع مقدم الطلب االنسحاب، وفي ھذه الحالة یظفر المعترض 
.الطلب بعد ذلك

.في حالة عدم تقدیم مقدم الطلب لرد ألي سبب من األسباب، یفوز المعترض تلقائًیا

المعارض المستقل ٥-١-٣
). IO(بواسطة معترض مستقل gTLDیمكن كذلك تقدیم معارضة رسمیة على أحد طلبات 

ص أو جھات معینة، بل ھو یعمل بشكل ال یتصرف نیابًة عن أشخا) IO(والمعترض المستقل 
. منفرد سعًیا وراء تحقیق أفضل المزایا للجمھور الذي یستخدم شبكة اإلنترنت العالمیة

وفي ضوء أھداف الصالح العام، یتقید المعترض المستقل بتقدیم معارضات تقوم على دوافع 
.األخالق والنظام العام والمجتمع

دیرین بھا بسلطة تمكنھم من توجیھ المعترض المستقل أو وال مجلس المICANNوال تتمتع 
فإذا ما قرر المعترض المستقل أن . مطالبتھ بتقدیم معارضة معینة أو االمتناع عن تقدیمھا

ھناك معارضة ما یجب التقدم بھا، فسیقوم ببدء تقدیم المعارضة واالستمرار فیھا سعًیا وراء 
.الصالح العام

قابلة "gTLDلمعترض المستقل التقدم بمعارضات ضد طلبات یحق ل–التفویض والنطاق 
ویقتصر المعترض المستقل على . لم یتم التقدم بأیة معارضة ضدھا" للمعارضة بدرجة كبیرة

) ٢(معارضات األخالق والنظام العام و) ١: (التقدم بنوعین من المعارضات وھما كالتالي
التقدم بمعارضات بناًء على ھذه الدوافع یتم منح المعترض المستقل حق. معارضات المجتمع

انظر (المذكورة، بغض النظر عن المتطلبات المعتادة لحق المعارضة لمثل ھذه المعارضات 
).٢-١-٣القسم الفرعي 

ویجوز للمعترض المستقل التقدم بمعارضة أخالق ونظام عام ضد أي طلب حتى إذا كانت 
.الطلب، والعكس صحیحتم التقدم بھا ضد ھذا" معارضة مجتمع"ھناك 

ویحق للمعترض المستقل التقدم بمعارضة ضد أحد الطلبات، بغض النظر عن الحقیقة المتمثلة 
.في أنھ قد تم التقدم بمعارضة ارتباك في السلسلة أو معارضة حقوق قانونیة ضد ھذا الطلب

طلب تم بخالف الظروف غیر المعتادة، فال یسمح للمعترض المستقل بالتقدم بمعارضة ضد
.التقدم بمعارضة ضده بالفعل بناًء على نفس الدافع

قد یقوم المعترض المستقل بمراعاة المالحظات العامة عند إجراء تقییم مستقل لما إذا كانت 
سیتمكن المعترض المستقل من الوصول إلى التعلیقات بدًءا . إحدى المعارضات مبررة أم ال

.htm.07dec21-announcement/announcements/en/org.icann.www://httpظران١
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بفترة التقییم األولي وحتى نھایة الوقت النھائي المفترض من الفترة الزمنیة المناسبة ومروًرا 
.أن یتقدم خاللھ المعترض المستقل بالمعارضة

، وذلك من خالل عملیة مفتوحة ICANNسیتم اختیار المعترض المستقل بواسطة –االختیار 
وسیكون المعترض المستقل أحد األفراد الذین . وشفافة، ویتم االحتفاظ بھ كمستشار مستقل

یتمتعون بخبرة جیدة ویحظى باحترام كبیر في مجتمع اإلنترنت، وال یتبع أًیا من مقدمي طلبات 
gTLDبأي شكل .

رغم أننا نرحب بتوصیات المجتمع الختیار المرشحین كمعترضین مستقلین، إال أن المعترض 
إن . gTLDالمستقل یجب أن یكون وأن یظل مستقًال وغیر تابع ألي من مقدمي طلبات 

لقواعد المختلفة ألخالقیات القضاة والمحكمین الدولیین توفر نماذج للمعترضین المستقلین ا
.تساعدھم على اإلعالن عن استقاللیتھم والمحافظ على ھذه االستقاللیة

على الوقت الالزم لتنفیذ الواجبات ) قابلة للتجدید(وتقتصر فترة عمل المعترض المستقل 
.gTLDواحدة من طلبات المنوطة بھ فیما یتعلق بدورة

: تتمثل میزانیة المعترض المستقل في عنصرین رئیسیین وھما كالتالي–المیزانیة والتمویل 
وكال العنصرین –تكالیف إجراءات حل النزاعات ) ب(المرتبات ومصاریف التشغیل و) أ(

.الجدیدةgTLDیتعین تمویلھما من أرباح طلبات 

اءات حل النزاعات، یطلب من المعترض المستقل أن یدفع وباعتباره أحد المعترضین في إجر
رسوًما مقابل التقدم بمعارضة ورسوًما إداریة، باإلضافة إلى دفع دفعة مقدمة من التكالیف 

وسیقوم مزود خدمة حل النزاعات . وھو یتساوى في ھذا مع جمیع المعترضین اآلخرین
)DRSP (الت التي یكون فیھا المعترض المستقل بإعادة تسدید ھذه المبالغ المدفوعة في الحا

.ھو الطرف الذي لھ الغلبة

وباإلضافة إلى ذلك، فإن المعترض المستقل سیتحمل مصاریف مختلفة في تقدیم المعارضات 
وتلك المصاریف لن یتم ) DRSP(أمام لجان االستشاریین التابعة لمزود خدمة حل النزاعات 

وتتضمن ھذه المصاریف كل الرسوم والمصاریف .استردادھا بغض النظر عن نتیجة النزاع
) إذا تم االستمرار في االستعانة بھذه االستشارات(المدفوعة نظیر االستشارات الخارجیة 

.وتكالیف البحث القانوني أو التحقیق في الوقائع

إجراءات التقدیم ٢-٣
:، وھي كالتاليتوفر المعلومات الواردة بھذا القسم ملخًصا إلجراءات التقدم بالمعارضة

المعارضات و ·

.الردود على المعارضات·

للحصول على بیان شامل حول المتطلبات الساریة بوجھ عام للتقدم بالمعارضات، ارجع إلى 
") اإلجراءات"المشار إلیھا باسم (الجدیدة gTLDإجراءات حل النزاعات المتعلقة بطلبات 

تعارض بین المعلومات الواردة في الوحدة وفي حالة حدوث أي . المضمنة كمرفق بھذه الوحدة
. وبین ھذه اإلجراءات، فإن الغلبة ستكون لإلجراءات

الحظ أنھ یجب أیًضا اتباع القواعد واإلجراءات المتبعة لدى كل مزود خدمة حل نزاعات 
)DRSP (والخاصة بكل دافع معارضة .

الخاصة بمزود خدمة بالنسبة لمعارضة االرتباك في السلسلة، فإن القواعد الساریة ·
ھي اإلجراءات التكمیلیة للمركز الدولي لحل النزاعات ) DRSP(حل النزاعات 

)ICDR ( لبرنامجgTLD الجدید لشركةICANN . وھذه القواعد متوفرة
.كنموذج مسودة وتم نشرھا مع ھذه الوحدة
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حل بالنسبة لمعارضة الحقوق القانونیة، فإن القواعد الساریة الخاصة بمزود خدمة·
لحل ) WIPO(ھي قواعد المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة ) DRSP(النزاعات 

وھذه القواعد متوفرة كنموذج مسودة وتم نشرھا . الجدیدgTLDنزاعات برنامج 
.مع ھذه الوحدة

بالنسبة لمعارضة األخالق والنظام العام، فإن القواعد الساریة الخاصة بمزود ·
٢.قواعد الخبرة المطبقة بغرفة التجارة الدولیةھي) DRSP(خدمة حل النزاعات 

بالنسبة لمعارضة األخالق والنظام العام، فإن القواعد الساریة الخاصة بمزود ·
٣.ھي قواعد الخبرة المطبقة بغرفة التجارة الدولیة) DRSP(خدمة حل النزاعات 

إجراءات تقدیم المعارضة١-٢-٣
عیة یجب أن یتبعھا أي طرف یرغب في تقدیم معارضة اإلجراءات المبینة في ھذه الفقرة الفر

ینبغي ألي مقدم طلب یرغب في تقدیم . ICANNرسمیة ضد أي طلب تم نشره بواسطة 
. آخر اتباع ھذه اإلجراءات نفسھاgTLDمعارضة رسمیة على طلب 

یجب التقدم بجمیع المعارضات إلكترونًیا لدى مزود خدمة حل النزاعات ·
)DRSP (ولن یتم قبول . ا ال یتجاوز التاریخ النھائي المعلنالمناسب بم

. المعارضات بواسطة مزودي خدمة حل النزاعات بعد ھذا الموعد

.یجب تقدیم جمیع المعارضات باللغة اإلنجلیزیة·

ویتعین على أي معترض یرغب في . یجب تقدیم كل معارضة بشكٍل منفصل·
ة ویدفع رسوم التقدم المتعلقة االعتراض على عدة طلبات أن یتقدم بمعارضة مستقل

وإذا رغب المعترض في االعتراض على طلب بناًء . لكل طلب موضع اعتراض
على أكثر من دافع، فیتعین على المعترض التقدم بمعارضات منفصلة ودفع رسوم 

.التقدم المتعلقة لكل دافع معارضة

:یجب أن تتضمن كل معارضة یقدمھا أي معترض ما یلي

.معلومات االتصال بھاسم المعترض و·

بیان األساس الذي یعطي المعترض الحق في المعارضة، ونعني بھذا السبب الذي ·
.جعل المعترض یرى أنھ أوفى بمتطلبات الحق في المعارضة

:وصف لألساس الذي یقوم علیھ االعتراض، والذي یتضمن ما یلي·

.بیان یوضح الدافع المحدد الذي بموجبھ تم تقدیم المعارضة§

.تفصیلي حول صحة المعارضة ولماذا ینبغي دعمھاشرح§

.ُنسخ من أیة وثائق یعتبرھا المعترض أساًسا للمعارضة·

.صفحة، أیھما أقل، باستثناء المرفقات٢٠كلمة أو ٥٠٠٠الحد األقصى لنص المعارضات 

ت یتعین على المعترض توفیر ُنسخ من جمیع البیانات التي أرسلھا إلى مزود خدمة حل النزاعا
)DRSP ( والمتعلقة بإجراءات المعارضة إلعطائھا لمقدم الطلب وشركةICANN) باستثناء

html.index/4379id/ertiseexp/court/org.iccwbo.www://httpانظر٢

المرجع نفسھ٣
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والمعترض لن یتم توفیرھا ) DRSP(أن االتصاالت السریة بین مزود خدمة حل النزاعات 
).ICANNلشركة 

بنشر قائمة على مواقع الویب ) DRSP(أو مزودو خدمة حل النزاعات ICANNوستقوم 
بھا، فضًال عن ICANNتحدید جمیع المعارضات بمجرد التقدم بھا وإخطار الخاصة بھم ل

.تحدیث ھذه القائمة بشكل دوري

رسوم التقدم بمعارضة ٢-٢-٣
عند تقدیم المعارضة، تتم مطالبة المعترض بسداد رسم تقدیم غیر قابل لالسترداد بالمقدار 

وإذا لم یتم سداد رسم التقدیم، . المحدد والمعلن بواسطة مزود خدمة حل النزاعات المختص
من ٥-١راجع القسم . فسوف یتجاھل مزود خدمة حل النزاعات المعارضة بدون تحیز

.بخصوص الرسوم١الوحدة 

إجراءات التقدم برد٣-٢-٣
راجع (قد قامت بنشر قائمة بجمیع المعارضات المقدمة ICANNبمجرد اإلخطار بأن شركة 

وم مزودو خدمة حل النزاعات بإخطار األطراف بأنھ یجب تقدیم ، سیق)١-٢-٣القسم الفرعي 
لن یقبل مزودو خدمة حل النزاعات . یوًما تقویمًیا من استالم ھذا اإلخطار٣٠الردود خالل 

یوًما ٣٠وإذا لم یلتزم أي مقدم طلب بالرد على معارضة في غضون فترة الـ . الردود المتأخرة
.خلًفا عن الرد، مما سینتج عنھ فوز المعترضالمخصصة للرد، فسیتم اعتباره مت

.یجب تقدیم جمیع الردود باللغة اإلنجلیزیة·

وھذا یعني أن المتقدم بالطلب الذي یرد على عدة . یجب تقدیم كل رد بشكل منفصل·
معارضات یتعین علیھ التقدم برد منفصل ودفع رسوم التقدم المتعلقة للرد على كل 

. معارضة على حدة

.دم بالردود إلكترونًیاویجب التق·

:یجب أن یكون كل رد یقدمھ أي مقدم طلب متضمًنا لما یلي

.اسم مقدم الطلب ومعلومات االتصال بھ·

. رد تفصیلي شامل لجمیع النقاط للرد على االدعاءات التي تقدم بھا المعترض·

.أیة ُنسخ من الوثائق التي یعتبرھا المتقدم بالطلب أساًسا للرد·

.صفحة، أیھما أقل، باستثناء المرفقات٢٠كلمة أو ٥٠٠٠ألقصى لنص الردود الحد ا

یتعین على كل متقدم بطلب توفیر ُنسخ من جمیع البیانات التي أرسلھا إلى مزود خدمة حل 
ICANNوالمتعلقة بإجراءات المعارضة إلعطائھا للمعترض وشركة ) DRSP(النزاعات 

ومقدم الطلب لن یتم ) DRSP(مزود خدمة حل النزاعات باستثناء أن االتصاالت السریة بین(
).ICANNتوفیرھا لشركة 

رسوم التقدم برد ٤-٢-٣
عند قیام مقدم طلب بالتقدم برد، تتم مطالبتھ بسداد رسم تقدیم غیر قابل لالسترداد بالمقدار 

لنفس رسم المحدد والمعلن بواسطة مزود خدمة حل النزاعات المعني، والذي سیكون مساوًیا 
في حالة عدم سداد رسوم التقدیم، فسوف یتم تجاھل الرد، . التقدیم الذي قام المعترض بسداده

.مما سینتج عنھ فوز المعترض
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نظرة عامة على عملیة معالجة المعارضة٣-٣
توفر المعلومات التالیة نظرة عامة على العملیة التي یتبعھا مزودو خدمة حل النزاعات إلدارة 

وللحصول على معلومات شاملة، الرجاء الرجوع إلى . راءات النزاعات التي تم التقدم بھاإج
). المضمنة كمرفق بھذه الوحدة(الجدیدة gTLDإجراءات حل النزاعات المتعلقة بطلبات 

المراجعة اإلداریة١-٣-٣
ق من سیقوم جمیع مزودي خدمة حل النزاعات بإجراء مراجعة إداریة لكل معارضة للتحق

وبناًء على عدد . یوًما تقویمًیا من تلقي المعارضة١٤مطابقتھا لجمیع القواعد اإلجرائیة خالل 
مد ھذا ICANNالمعارضات التي یتم استالمھا، فقد یطلب مزود خدمة حل النزاعات من 

.الموعد النھائي لفترة قصیرة

د اإلجرائیة، فسیتم اعتماد إذا وجد مزود خدمة حل النزاعات أن المعارضة تتوافق مع القواع
أما إذا وجد مزود خدمة حل النزاعات أن . تقدیم المعارضة، وستتم مواصلة اإلجراءات

المعارضة ال تتوافق مع القواعد اإلجرائیة، فسیصرف النظر عنھا وینھي اإلجراءات دون 
ولن . التحیز ضد حق المعترض في التقدم بمعارضة جدیدة تتوافق مع القواعد اإلجرائیة

تتسبب المراجعة التي سیقوم بھا مزود خدمة حل النزاعات أو رفضھ للمعارضة في مقاطعة 
.اإلطار الزمني المحدد للتقدم بالمعارضة

دمج المعارضات٢-٣-٣
بمجرد استالم مزود خدمة حل النزاعات لجمیع المعارضات وقیامھ بمعالجتھا، وبناًء على 

وسیحاول مزود خدمة حل النزاعات اتخاذ قرار . ةتقدیره فقد یختار دمج معارضات معین
الدمج قبل أن یصدر إخطاره لمقدمي الطلبات بأنھ یجب التقدم بالرد، وسیقوم إن أمكن ذلك 

.بإعالم أطراف النزاع بعملیة الدمج ھذه في ھذا اإلخطار

وُیعد وجود معارضات متعددة لنفس الطلب تستند إلى نفس الدافع من أبرز األمثلة على
.الظروف التي قد یحدث بھا الدمج

عند تقییمھ لما إذا كان یجب دمج المعارضات أم ال، سیقوم مزود خدمة حل النزاعات 
بالموازنة بین معدالت الكفاءة في الوقت والمال والجھد والتناسق التي یمكن الحصول علیھا 

سعى مزود خدمة حل وسی. عند الدمج في مقابل الضرر أو المضایقات التي قد تنتج عن الدمج
ومن المقرر عدم وضع ترتیب لھذه . النزاعات لحل جمیع المعارضات في إطار زمني مشابھ

.المعارضات

الجدیدة والمعترضین باقتراح دمج المعارضات، ولكن gTLDوسیسمح كذلك لمقدمي طلبات 
. لن تتم الموافقة على ھذا االقتراح إال وفًقا لتقدیر مزود خدمة حل النزاعات

في تشجیعھا بقوة لجمیع مزودي خدمة حل النزاعات بدمج المعارضات ICANNوتستمر 
.متى أمكن ذلك

الوساطة٣-٣-٣
بالمشاركة في -ولكنھم لیسوا ملزمین -یتم تشجیع أطراف أیة إجراءات لحل النزاعات 

راء ویتوفر لدى كل مزودي خدمة حل النزاعات خب. الوساطات التي تھدف إلى حل النزاعات
یمكن توكیلھم كوسطاء لتسھیل ھذه العملیة، وذلك شریطة اختیار طرفي النزاع للقیام بذلك، 
وسیقوم مزودو خدمة حل النزاعات باالتصال بالطرفین فیما یتعلق بھذا الخیار وأیة رسوم 

.ذات صلة

مشكَّلة وفي حالة تعیین أحد الوسطاء، فال یجوز لھذا الشخص أن یعمل في اللجنة االستشاریة ال
.إلصدار قرار ناتج عن الخبراء فیما یتعلق بالنزاع المعني

ویمكن للطرفین تقدیم . ال توجد تمدیدات تلقائیة للوقت المتعلق بإجراء المفاوضات أو الوساطة
طلبات مشتركة لتمدیدات الوقت إلى مزود خدمة حل النزاعات وفًقا إلجراءاتھ، وسوف یقرر 
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اللجنة االستشاریة، إذا تم تعیینھا، الموافقة على الطلبات أم ال، مزود خدمة حل النزاعات أو 
وخالًفا للظروف غیر العادیة، یتعین على . على الرغم من أنھ سیتم عدم تحبیذ التمدیدات

. یوًما تقویمًیا٣٠الطرفین وضع حد للطلبات التي یتقدمان بھا لتمدید فترة الـ 

ون وساطة أو دخول وسیط مقبول من الطرفین وللطرفین الحریة بالتفاوض في أي وقت د
.حسب طلبھما

اختیار لجان االستشاریین الخبراء٤-٣-٣
ستتكون اللجنة االستشاریة من خبراء مؤھلین على نحو مناسب یتم تعیینھم بواسطة مزود 

ویجب أن یكون الخبراء مستقلین عن . خدمة حل النزاعات المحدد لحل كل نزاع على حدة
وسیقوم كل مزود خدمة حل نزاعات باتباع إجراءاتھ . راء لحل النزاعاتطرفي أي إج

الخاصة لتحقیق ھذه االستقاللیة، بما في ذلك إجراءات االعتراض على أي خبیر واستبدالھ 
. بسبب افتقاره لالستقاللیة

.وسیكون ھناك خبیٌر واحٌد في اإلجراءات التي تنطوي على معارضة ارتباك في السلسلة

ھناك خبیٌر واحٌد، أو ثالثة خبراء، شریطة موافقة جمیع األطراف، ذوي الخبرة في وسیكون
نزاعات حقوق الملكیة الفكریة وذلك في اإلجراءات التي تنطوي على معارضة حقوق قانونیة 

.حالیة

سیكون ھناك ثالثة خبراء معترف بھم كقضاة بارزین ذوي سمعة دولیة، وذلك في اإلجراءات 
.لى معارضة األخالق والنظام العامالتي تنطوي ع

.سیكون ھناك خبیر واحد في اإلجراءات التي تنطوي على معارضة مجتمع

أو الموظفین أو ICANNلن یكون أٌي من الخبراء أو مزودي خدمة حل النزاعات أو شركة 
المدیرین أو المستشارین العاملین لدیھم مسؤوًال عن أي طرف بخصوص أي إجراء بالنسبة 

ضرار أو قرارات المنع القضائیة الخاصة بأي إجراء أو حذف متعلق بأي إجراء یندرج لأل
.تحت إجراءات حل النزاعات

األحكام٥-٣-٣
قد تقرر اللجنة االستشاریة ما إذا كان أطراف النزاع سیقومون بتقدیم أیة بیانات خطیة 

بتحدید قیود زمنیة لتقدیم ھذه باإلضافة إلى المعارضة والرد اللذین تم التقدم بھما، وقد تقوم
.البیانات

ومن أجل تحقیق الھدف المتمثل في حل النزاعات بسرعة وبتكلفة معقولة، فستكون إجراءات 
وفي الحاالت االستثنائیة، قد تقوم اللجنة االستشاریة بمطالبة أحد . إصدار المستندات محدودة

. األطراف بتوفیر أدلة إضافیة

ولكن یحق للجنة االستشاریة . ات دون االستماع إلى األشخاص أنفسھمسیتم عادًة حل النزاع
. عقد جلسة استماع فقط في الظروف غیر االستثنائیة

قرار الخبراء٦-٣-٣
:سیكون القرار النھائي لمزود خدمة حل النزاعات تحریرًیا وسیتضمن ما یلي

ملخًصا للنزاع والمالحظات؛ ·

تحدیًدا للطرف الفائز، و ·

. اب التي اعتمد علیھا قرار الخبراءاألسب·

سیقوم كل مزود خدمة حل نزاعات بنشر جمیع القرارات التي یتسلمھا من ھیئات االستشاریین 
.لدیھ بالكامل على موقعھ على شبكة اإلنترنت، ما لم تقرر اللجنة االستشاریة بغیر ذلك
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ثابة قرار ونصائح من الخبراء وسیتم اعتبار النتائج التي توصلت إلیھا اللجنة االستشاریة بم
.في نطاق عملیة حل النزاعاتICANNستقبلھا 

تكالیف حل النزاع٧-٣-٣
قبل الموافقة على قبول المعارضات، سیقوم كل مزود خدمة حل نزاعات بنشر قائمة بالتكالیف 

.أو بیان بكیفیة حساب تكالیف اإلجراءات التي یدیرھا ھذا المزود في إطار ھذا اإلجراء
وتغطي ھذه التكالیف الرسوم والنفقات المتعلقة باللجنة االستشاریة والتكالیف اإلداریة التي 

.یتحملھا مزود خدمة حل النزاعات

أن تتضمن إجراءات معارضة السلسلة المربكة والحقوق القانونیة مبلًغا ثابًتا ICANNتتوقع 
األخالق والنظام العام یفرضھ األعضاء االستشاریون بینما تتضمن إجراءات معارضة 

.والمجتمع معدالت بالساعة یفرضھا األعضاء االستشاریون

أیام عمل من تشكیل اللجنة االستشاریة، سیقوم مزود خدمة حل ) ١٠(في غضون عشرة 
النزاعات بتقییم إجمالي التكالیف ومطالبة كٍل من المعترض ومقدم الطلب بدفع التكالیف 

أیام من ) ١٠(كل طرف دفع التكالیف مقدًما في غضون عشرة ویتعین على . بالكامل مقدًما
سیتم . استالم طلب مزود خدمة حل النزاعات بالدفع إلى جانب تسلیم دلیل على الدفع للمزود

خصم المبالغ مستحقة الدفع مقابل ھذه التكالیف المدفوعة مقدًما من رسوم التقدیم التي یدفعھا 
.الطرفان

حل النزاعات بتعدیل التقییم اإلجمالي للتكالیف ومطالبة الطرفین یمكن أن یقوم مزود خدمة 
.بدفع مبالغ إضافیة مقدًما أثناء إجراءات حل النزاعات

یمكن أن تتم المطالبة برسوم إضافیة في ظروف معینة، على سبیل المثال، إذا تلقى مزود 
.خدمة حل النزاعات اقتراحات إضافیة أو اختار عقد جلسة استماع

أخفق المعترض في سداد ھذه التكالیف مقدًما، فسیتجاھل مزود خدمة حل النزاعات إذا 
.معارضتھ ولن تتم إعادة الرسوم التي سددھا المعارض

إذا أخفق مقدم طلب في سداد ھذه التكالیف مقدًما، فسوف یدعم مزود خدمة حل النزاعات 
.المعارضة، ولن تتم إعادة الرسوم التي سددھا مقدم الطلب

عد عقد جلسة االستماع وإصدار اللجنة االستشاریة قرارھا، سیقوم مزود خدمة حل النزاعات ب
.بإعادة أیة تكالیف تم سدادھا مقدًما للطرف الفائز

حل النزاعات) معاییر(قواعد ٤-٣
وقد تم . عامة مناسبة لتقییم مزایا كل معارضة) معاییر(ستستخدم كل لجنة استشاریة مبادئ 

ویمكن للجنة االستشاریة . إصدار الحكم على كل نوع معارضة في الفقرات التالیةتحدید قواعد
.أیًضا الرجوع إلى قواعد أخرى مناسبة من القانون الدولي بشأن المعاییر المتبعة

.یتحمل المعترض عبء اإلثبات في كل حالة

مزودي خدمة حل تخضع القواعد المبینة أدناه للتطویر الذي یقوم على التشاور المستمر مع 
.النزاعات والخبراء القانونیین والجمھور

معارضة السلسلة المربكة١-٤-٣
ستقوم اللجنة االستشاریة التابعة لمزود خدمة حل النزاعات والتي تنظر في معارضة ارتباك 

التي تم التقدم بطلب من gTLDفي السلسلة بدراسة ما إذا كان من المحتمل أن تتسبب سلسلة 
ویحدث االرتباك في السلسلة عندما تكون ھناك سلسلة . حدوث ارتباك في السلسلةأجلھا في

والحتمال . مشابھة بشدة ألخرى بحیث إنھ من المحتمل أن تكون خادعة أو تسبب ارتباًكا
حدوث ارتباك، یجب أن یكون من المحتمل، ولیس من الممكن فحسب ظھور االرتباك من 

وأي ارتباط بین السلسلتین یؤدي إلى تشابھھما . ي المعتدلوجھة نظر مستخدم اإلنترنت العاد
.یعتبر سبًبا غیر كاف للحكم باحتمال حدوث ارتباك
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معارضة الحقوق القانونیة٢-٤-٣
التي تنص على أنھ ٣رقم ) GNSO(في إطار تفسیر توصیة منظمة دعم األسماء العامة 

آلخرین الُمعترف بھا أو الساریة طبًقا یجب أال تنتھك السالسل الحقوق القانونیة الحالیة ل("
، فستقوم اللجنة االستشاریة التابعة ")لمبادئ القانون المقبولة بشكل عام والُمعترف بھا دولًیا

لمزود خدمة حل النزاعات المسؤولة عن إحدى معارضات الحقوق القانونیة بتحدید ما إذا كان 
مقدم الطلب سیستغل الشخصیة المطلوب من جانبgTLDاالستخدام المحتمل لبرنامج 

المسجلة أو ") العالمة"المشار إلیھا باسم (الممیزة أو سمعة العالمة التجاریة أو عالمة الخدمة 
غیر المسجلة للمعترض أو یؤثر سلًبا على الشخصیة الممیزة أو سمعة العالمة التجاریة 

تمالیة غیر مسموح للمعترض مع عدم وجود مسوغ لذلك، أو بشكٍل آخر یتسبب في وجود اح
المطلوب والعالمة التجاریة للمعترض، وذلك من خالل gTLDبھا باالرتباك بین برنامج 

: دراسة العوامل التالیة غیر الحصریة

من حیث الشكل أو النطق اللفظي أو -المطلوب أو مشابھتھ gTLDتطابق برنامج .١
.للعالمة التجاریة الحالیة للمعترض-المعنى 

.ترض لحقوق العالمة التجاریة واستخدامھ لھا بحسن نیةاكتساب المع.٢

وجود اعتراف في القطاع الجماھیري ذي الصلة بالعالمة التجاریة المطابقة لبرنامج .٣
gTLDكعالمة خاصة بالمعترض أو مقدم الطلب أو طرف آخر ومدى ھذا االعتراف ،.

-ذا كان مقدم الطلب ؛ بما في ذلك ما إgTLDھدف مقدم الطلب من التقدم بطلب برنامج .٤
على علم بالعالمة التجاریة للمعترض –gTLDوقت تقدیم طلب الحصول على برنامج 

أو لم یتمكن من العلم بھذه العالمة لسبب معقول، بما في ذلك ما إذا كان مقدم الطلب قد 
أو تشغیلھا أو TLDاشترك في نمط إجراءات قام من خاللھ بتقدیم طلب للحصول على 

مطابقة أو مماثلة بشكل مربك لعالمات تجاریة مملوكة TLDتسجیل في عملیات 
.لآلخرین

بحسن –gTLDالعالمة المطابقة لبرنامج -أو إظھار استعداداتھ الستخدام –استخدام .٥
بطریقة ال –بحسن نیة –فیما یتعلق بتقدیم سلع أو خدمات، أو تقدیم معلومات -نیة 

.لمعترض لحقوق عالمتھ ومدى ھذا االستخدامتتعارض مع الممارسات الشرعیة ل

ملكیة مقدم الطلب لعالمات أو حقوق ملكیة فكریة أخرى في العالمة المطابقة لبرنامج .٦
gTLD وإذا كان األمر كذلك؛ فھل تم أي اكتساب لھذا الحق في العالمة، وتم استخدام ،
ب مقدم الطلب وھل االستخدام المزعوم أو المحتمل من جان–بحسن نیة –العالمة 
.یتناسق مع ھذا االكتساب أو االستخدامgTLDلبرنامج 

ومدى تلك الشھرة، وإذا كان ذلك gTLDشھرة مقدم الطلب بالعالمة المطابقة لبرنامج .٧
من جانب مقدم الطلب gTLDصحیًحا، فھل أي استخدام مزعوم أو محتمل لبرنامج 

.متسق مع ذلك ویتم بحسن نیة

في احتمالیة حدوث ارتباك gTLDم مقدم الطلب المقصود لبرنامج ھل سیتسبب استخدا.٨
أو رعایتھ أو دمجھ gTLDمع العالمة التجاریة للمعترض فیما یتعلق بمصدر برنامج 

.أو إقراره

معارضة األخالق والنظام العام٣-٤-٣
كانت ستقوم ھیئة استشاریین خبیرة تستمع لمعارضة األخالق والنظام العام بدراسة ما إذا 

المقدم لھا مخالفة لمبادئ القانون الدولي الخاص باألخالق والنظام العام، كما gTLDسلسلة 
ووفًقا لھذه المبادئ، فلكل شخص الحق في حریة . ھو منعكس في االتفاقیات الدولیة ذات الصلة

وعلى ذلك، قد یتم. التعبیر، إال أن ممارسة ھذا الحق تحمل معھا واجبات ومسئولیات خاصة
. تطبیق قیود محددة معینة
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مقدم لھا مخالفة لألخالق والنظام gTLDاألسس التي یمكن االستناد إلیھا في اعتبار سلسلة 
:العام بموجب المعاییر المتعارف علیھا دولًیا ھي

التشجیع على األعمال العنیفة غیر القانونیة أو تعزیزھا؛ أو·

لعرق أو اللون أو الجنس أو اإلثنیة أو التشجیع على أو تعزیز التفرقة القائمة على ا·
الدین أو موطن المنشأ 

التشجیع على االستغالل اإلباحي لألطفال أو العنف الجنسي تجاه األطفال أو تعزیز ·
ذلك؛ أو

مقدًما لھا ستكون مخالفة للقواعد القانونیة المحددة المقبولة gTLDتقریر أن سلسلة ·
العام الُمعترف بھا بموجب المبادئ العامة بشكل عام والخاصة باألخالق والنظام 

.للقانون الدولي

معارضة المجتمع٤-٤-٣
ستساعد االختبارات األربعة المذكورة ھنا على تمكین اللجنة االستشاریة لدى مزود خدمة حل 
النزاعات من تحدید ما إذا كانت ھناك معارضة واقعیة من جانب نسبة كبیرة من المجتمع الذي 

ولكي تكون أیة معارضة ناجحة، یجب على المعترض إثبات . ھدفھ السلسلةیمكن أن تست
:التالي

المجتمع الذي یستشھد بھ المعترض ھو مجتمع موصوف بشكل واضح؛·

معارضة المجتمع للطلب معارضة وجیھة؛ و·

المقدم gTLDیوجد ارتباط وثیق بین المجتمع المستشھد بھ وبین سلسلة نطاقات ·
.لھا الطلب

مال لوقوع ضرر على المجتمع الذي یحدده المعترض في حالة الموافقة ھناك احت·
.gTLDعلى طلب 

.تم شرح كل من ھذه االختبارات بتفصیل أكبر أدناه

یجب على المعترض إثبات أن المجتمع الذي یعبر عن المعارضة یمكن اعتباره –المجتمع
بین عدد من العوامل لتحدید ویمكن للجنة االستشاریة أن توازن . مجتمًعا موصوًفا بوضوح

:ھذه النقطة، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر ما یلي

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

مستوى الحدود الرسمیة حول ھذا المجتمع وماھیة األشخاص والكیانات التي ·
تشكل ھذا المجتمع؛

ھذا المجتمع،طول الفترة الزمنیة لوجود·

، و )قد ال ینطبق ھذا إذا كان المجتمع إقلیمًیا(التوزیع العالمي لھذا المجتمع ·

.عدد األشخاص أو الكیانات التي تشكل ھذا المجتمع·

الكیانات، ولكن لم یتم تحدید المجموعة التي /إذا وجدت معارضة من جانب عدد من األشخاص
.فلن تقبل المعارضةیمثلھا المعترض كمجتمع یمكن وصفھ بوضوح،

یجب على المعترض أن یثبت وجود معارضة واقعیة داخل المجتمع –المعارضة الواقعیة
ویمكن للجنة االستشاریة أن توازن بین عدد من العوامل . الذي قام بتنصیب نفسھ ممثًال لھ

یل المثال لتحدید ما إذا كانت ھناك معارضة واقعیة بالفعل أم ال، وتتضمن ھذه العوامل على سب
:ال الحصر ما یلي
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عدد تعبیرات المعارضة المتعلقة بتكوین المجتمع؛·

الطبیعة التمثیلیة للكیانات التي تعبر عن المعارضة،·

مستوى المكانة أو األھمیة المعترف بھا بین موارد المعارضة،·

:توزیع مصادر التعبیر عن المعارضة أو التنوع بینھا، بما في ذلك·

إقلیمًیا·

ات الفرعیة للمجتمعالقطاع·

قیادة المجتمع·

عضویة المجتمع·

مدى الدفاع المسبق لھذا المجتمع في قضایا أخرى، و ·

التكالیف التي تحملھا المعترض للتعبیر عن المعارضة، بما في ذلك القنوات ·
.األخرى التي قد یكون المعترض قد لجأ إلیھا للتعبیر عن معارضتھ

داخل المجتمع، ولكنھا ال تلبي معیار المعارضة الوجیھة، إذا تم تحدید شيء من المعارضة ب
.فستفشل المعارضة

التي تم gTLDیجب على المعترض أن یثبت وجود ارتباط وثیق بین سلسلة –تحدید الھدف
وتتضمن العوامل التي یمكن للجنة االستشاریة . التقدم بطلب من أجلھا والمجتمع الذي یمثلھ

:ه النقطة على سبیل المثال ال الحصر ما یليالموازنة بینھا لتحدید ھذ

البیانات الموجودة ضمن الطلب؛ و·

البیانات العامة األخرى من جانب مقدم الطلب؛ و·

.االرتباطات من جانب الجمھور·

إذا تم تحدید وجود معارضة من جانب أحد المجتمعات، ولكن ال یوجد ارتباط وثیق بین ھذا 
.لتقدم بطلب من أجلھا، فلن یتم قبول المعارضةالتي تم اgTLDالمجتمع وسلسلة 

یجب على المعترض أن یثبت أن ھناك احتماًال لوقوع ضرر متعلق بالحقوق أو –الضرر
تتضمن العوامل التي یمكن للجنة . المصالح الشرعیة للمجتمع ذي الصلة الذي یمثلھ

:لحصر ما یلياالستشاریة أن تستخدمھا لتحدید ھذه النقطة على سبیل المثال ال ا

الضرر الواقع على سمعة المجتمع والذي سوف ینتج عن تشغیل مقدم الطلب ·
الذي تقدم بطلب من أجلھا؛gTLDلسلسلة 

دلیل على أن مقدم الطلب ال یعمل وفًقا لمصالح المجتمع أو المستخدمین على نطاق ·
ل على أن أوسع أو أنھ ال ینوي العمل وفًقا لھذه المصالح، بما في ذلك توفیر دلی

مقدم الطلب لم یعرض أو أنھ ال ینوي البدء في توفیر حمایة أمان فعالة لرعایة 
مصالح المستخدمین،

إعاقة األنشطة األساسیة للمجتمع، والتي سوف تنتج عن تشغیل مقدم الطلب ·
التي تقدم بطلب من أجلھا؛ وgTLDلسلسلة 

.األساسیةمن أجل القیام بأنشطتھ DNSاعتماد المجتمع على نظام ·



٣الوحدة رقم 
إجراءات حل النزاعات

١٤-٣مطروح للمناقشة وحسب- مسودة دلیل إجراءات التقدیم اإلصدار الرابع 

إذا تم تحدید وجود معارضة من أحد المجتمعات، ولكن ال توجد احتمالیة حدوث أي ضرر لھذا 
التي تقدم بطلب من أجلھا، فلن یتم قبول gTLDالمجتمع نتیجة لتشغیل مقدم الطلب لسلسلة 

.المعارضة

تى تكون یجب على المعترض الوفاء بمتطلبات االختبارات األربعة الواردة في المعاییر ح
.المعارضة ھي الفائزة

ُیعد استیفاء مقدم الطلب القائم على المجتمع لمتطلبات حق تقدیم –حجج معارضة المجتمع
بمثابة دفاع كامل ) ٤-٢-١-٣راجع القسم الفرعي (المعارضة من أجل التقدم بمعارضة مجتمع 

.مضاد للمعارضة المقدمة على أسس مجتمعیة

یتعین على مقدم الطلب القائم على المجتمع أن یثبت على نحو ولطلب ھذا الدفاع الكامل،
.مؤكد، في رده على المعارضة، أنھ یفي بجمیع عناصر متطلبات حق المعارضة

ومن المالحظ أن مقدم الطلب العادي الذي ُیعد طلبھ موضًعا لمعارضة مجتمع قد ال یطلب 
ذلك، فإن مقدم الطلب العادي قد تكون ورغم . دفاًعا كامًال قائًما على متطلبات حق المعارضة

لھ الغلبة في حالة تقدیم معارضة مجتمع ضده مع قدرة مقدم الطلب على تقدیم دفاع مضاد 
.للمعارضة بطریقة أخرى

والحقیقة أن المعترض ال یختار التقدم بطلب الحصول على نفس السلسلة أو أي سلسلة أخرى 
.ال تشكل أي عنصر دفاع للمعارضة



تاعازنلا لحو ةضراعملا– ةديدجلاgTLD تاقاطن جمانرب– ةدوسم

ةضراعملا ميدقت ةرتف ءاهتنا

حيضوتببلطلامدقمماقله
؟تاضراعملاعيمج معنالبلطلا مدقم باحسنا

مايأ10

ICANN ةمظنم مايق
 عيمجب راعشإ رشنب
اًموي30ةمدقملا تاضراعملا

اًموي30

مايأ10

 فيلاكتلل اًمدقم عفدلا
ةقحتسملا

 دوزم ىدل ةضراعملا ميدقت مت له
 )DRSP( تاعازنلا لح ةمدخ

؟حيحصلا

اًموي45

 ةيرادإلا ةعجارملا
تاضراعملل

 نإ تاضراعملا جمد
كلذ نكمأ

ءاربخلا رارق

 لح ةمدخ دوزم نييعت
 سلجمل تاعازنلا

نييراشتسالا

 لح ةمدخ يدوزم مايق
 راطخإب تاعازنلا
 تابلطلا يمدقم
 تاذ تاضراعملاب

ةلصلا
 ميدقتب بلطلا مدقم مايق
 لباقم موسر عفدو در

كلذ

 لح ةمدخ دوزم مايق
 )DRSP( تاعازنلا
 فيلاكتلل مييقت لاسرإب
عازنلا فارطأ ىلإ

ةضراعملا ميدقت ةرتف ةيادب

 ةلحرملا ىلإ بلطلا مدقم لاقتنا
ةقحاللا

 لح ةمدخ دوزم مايق
 ليصافت رشنب تاعازنلا
 عقوم ىلع تاضراعملا

هب صاخلا بيولا

معن

 دعاوقلا عم ةضراعملا قفاوتت له
؟ةيئارجإلا

معن

ةضوفرم ةضراعم ال

 تاعازنلا لح ةمدخ دوزم مايق
 ثيدحتبICANN ةمظنمو
 ٍلكب ةصاخلا بيولا عقاوم

رارقلا ضرعل امهنم

 قالخألاب ةصاخلا تاضراعملا عضخت
 "عيرس صحف" ءارجإل ماعلا ماظنلاو
 ريغ تاضراعملا ديدحتل اًصيصخ ممصم

اهنم دحلاو ةيفسعتلا وأ/و ةيدجلا

 ميدقتب ةضراعملا قح كلمت يتلا فارطألا موقت
 تاعازنلا لح ةمدخ دوزم ىدل ًةرشابم تاضراعملا

)DRSP( ةيلاتلا عفاودلل:
ةلسلسلا يف كابترا ثودح

ةينوناقلا قوقحلا

وأ/و ؛ماعلا ماظنلاو قالخألا

عمتجملا
 لح ةمدخ دوزم ىلإ ًةرشابم ميدقتلا مسر ضرتعملا عفدي
تاعازنلا

حيحصتلل مايأ7- ال
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