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 جدول األعمال الرئيسي: .1

 تمويل االعتراضات .أ 
 .ALACبتمويل بعض االعتراضات من قبل معارض مستقل، والحكومات و ICANN في حين تلتزم

 
بتمويلها تم تقديمها بواسطة معارض مستقل، والحكومات  ICANNاعتراًضا التزمت  27وحيث إن هناك 

 .ALACو
 

) قد وافق على هذه االعتراضات، وقدر المبلغ ICCوحيث أن مركز الخبرة في غرفة التجارة الدولية (
 .ICANNالمدفوع مقدًما من التكاليف، وفواتير 

 
 قامت بتمويل المبلغ الالزم لتمويل هذه االعتراضات. ICANNحيث أن 

 
 وحيث أن، مجلس اللجنة المالية قد أوصى بتمرير هذا القرار.

 
الجديدة الرئيس، وشعبة النطاقات  gTLD)، تخول لجنة برنامج NG01.2013.07.13والذي صدر في (

التخاذ اإلجراءات الالزمة لالعتراضات التي تلتزم  ICCالعامة، لصرف كافة الرسوم الالزمة إلى 
ICANN قديمها بواسطة معارض مستقل، والحكومات وبتمويلها، والتي تم تALAC. 

 NG01.2013.07.13حيثيات القرار 

على النحو المبين في دليل مقدم الطلب، بتمويل  ICANNالجديدة، تلتزم  gTLDكجزء من برنامج 
وقد تم رفع سبع  .ALACاالعتراضات نيابة عن المصدر المستقل، الحكومات (واحد لكل حكومة)، و

وبالنظر إلى أن جميع هذه  بتمويلها. ICANNوعشرون اعتراًضا من االعتراضات التي التزمت 
)، "ICC"االعتراضات تم تقديمها مع نفس مزود خدمة حل النزاع، ومركز الخبرة لغرفة التجارة الدولية (

للدفع ألعضاء فريق الخبراء على طلبت غرفة التجارة الدولية دفعة مقدمة من الرسوم إلدارة اإلجراءات و
 وقتهم في الفصل في االعتراضات.

  
 .27لتمويل جميع االعتراضات الـ ICCاآلن الوفاء بالتزامها وتقديم تعويض إلى  ICANNينبغي على 

في التعاقد واإلنفاق، يجب أن  ICANNدوالر، وفًقا لسياسة  500,000وبالنظر إلى أن المبلغ أكثر من 
 هذه النفقات.يعتمد المجلس 

 
ولن يكون لهذا  ولكن هذا التأثير كان متوقًعا وتم اإلعداد له. ICANNوسيكون لذلك القرار تأثير مالي على 

 القرار تأثير على أمن واستقرار أو مرونة نظام أسماء النطاقات.
 

الرغم من اإلشارة  على هذه هي الوظيفة اإلدارية التنظيمية التي ال تتطلب التعليق العام في الوقت الحالي.
بتمويل هذه االعتراضات المشار إليها أعاله للتعليق العام في أكثر من  ICANNإلى أنه تم عرض التزام 

 مناسبة.
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 خطابات محقق الشكاوى إلى المجلس .ب 
تتعلق بالمواعيد الواردة في إجراءات  ICANNحيث أن، محقق الشكاوى قد أصدر تقريرين إلى مجلس 

 المبينة على أساس تحقيقاته وتقديم توصيات محددة في كل تقرير. حل النزاع والحقائق
 

) هذه NGPCالجديدة ( gTLDوحيث أن، نظًرا للمسائل المتعلقة بالتقارير، فقد استعرضت لجنة برنامج 
 التقارير.

 
وحيث أن، المسألتين المتعلقتين بالمواعيد واللتان ناقشتهما تقارير محقق الشكاوى للمجلس ليست هي 

) االلتزام DRSPsاالستفسارات الوحيدة حول ما إذا كان ينبغي على مقدمي خدمات تسوية المنازعات (
الجديدة في جميع  gTLDبدقة بالمواعيد المنصوص عليها في إجراءات تسوية منازعات برنامج نطاقات 

 الظروف.
 

الجديدة الرئيس، وشعبة النطاقات  gTLD)، توجه لجنة برنامج NG02.2013.07.13وصدر في (
) WIPOالعامة، أو من ينوب عنه، بأن يوجه إلى مركز منظمة الملكية الفكرية العالمية للتحكيم والوساطة (

ذو الصلة  WIPOالتقرير الخاص بمحقق الشكاوى حول رد مقدم الطلب على االعتراض الذي تديره 
يتعلق برفض رد مقدم الطلب في ضوء الوقائع  لمراجعة موقفه فيما WIPOوأن يطلب من  AXIS.بـ

 والتحليل الوارد في تقرير محقق الشكاوى.
 

الجديدة الرئيس، وشعبة النطاقات  gTLD)، توجه لجنة برنامج NG03.2013.07.13وصدر في (
 GOProudالتقرير الخاص بمحقق الشكاوى حول رفض  ICCالعامة، أو من ينوب عنه، بأن يوجه إلى 

وأن يطلب من مركز الخبراء لغرفة التجارة الدولية بإعادة التفكير في قرارها في ضوء  GAY.لطلب 
 الوقائع والتحليل الوارد في تقرير محقق الشكاوى.

 
)، فيما يتعلق بالعدالة والعقولية، وبصرف النظر عن المواعيد النهائية NG04.2013.07.13وصدر في (

ويتم تشجيعهم  DRSPل، يسمح لمقدمي خدمة تسوية النزاعات المحددة في دليل مقدم الطلب، في السمتقب
على استخدام لطتهم التقديرية، في ضوء الوقائع والظروف المتعلقة بكل مسألة، وفي الحاالت التي يتبين 

فيها أن الطرف المتضرر يبذل جهًدا بحسن نية ليتوافق مع المواعيد النهائية، سواء بمنح تمديدات، أو تغيير 
 النهائية المنصوص عليها في دليل مقدم الطلب.  المواعيد

  NG02 – 2013.07.13.NG04.2013.07.13حيثيات القرارين 

إن هدف محقق  .ICANNبرفع تقارير مباشرة إلى مجلس إدارة  ICANNويقوم محقق الشكاوى لدى 
وقد تصرف محقق  قد تمت معاملتهم بشكل عادل. ICANNالشكاوى هو ضمان أن أعضاء مجتمع 

باستخدام  ICANNالشكاوى كموظف محايد في محاولة حل الشكاوى حول المعاملة غير العادلة من قبل 
وحيث إن، في إجراء التحقيقات في الشكاوى، يشكل محقق الشكاوى رأًيا بأنه كان هناك  .ADRتقنيات 

طار مجلس اإلدارة بكل هذه انتهاك خطير للعدالة اإلدارية أو سوء إدارة، يمكن لمحقق الشكاوى إخ
 الظروف.

 
) فيما يتعلق بالقرارات التي نفذها اثنين NGPCوقد أصدر محقق الشكاوى تقريرين للمجلس (من خالل 

الجديدة. في أحد المواقف،  gTLD) في برنامج نطاقات "DRSPs"من مقدمي خدمة تسوية المنازعات (
مول بها إعادة النظر في موقفها من التقيد المع DRSPأن يطلب من  NGPCطلب محقق الشكاوى من 

وفي حالة أخرى، على الرغم من أن  الصارم بالمواعيد النهائية المنصوص عليها في دليل مقدم الطلب.
محقق الشكاوى لم يطلب اتخاذ إجراء معين من الجلس، إال أنه يعتقد أنه ينبغي إعادة النظر في هذه المسألة. 

وفيما وراء  طلبات الخاصة بروح اإلنصاف والمعقولية إلى األطراف المتضررة.تم تقديم كال التقارير وال
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على العديد من االستفسارات من المعترضين، ومقدمي الطلبات  ICANNتقاير محقق الشكاوى، حصلت 
حول القضايات المتعلقة بتأخير تقديم الطلبات وما إذا كان مقدمي  DRSPومقدمي خدمة تسوية المنازعات 

لديهم السلطة التقديرية لتغيير المواعيد النهائية المنصوص عليها في دليل  DRSPسوية المنازعات خدمة ت
 مقدم الطلب.

 
أنه من المناسب  NGPCوفيما يتعلق بالعدالة والموضوعية، وبعد مراجعة لتقارير محقق الشكاوى، قررت 

ق الشكاوى، إعادة النظر في ، في ضوء الظروف الحالية التي قدمها محقDRSPأن تطلب من  NGPC لـ
التزامهم الصارم بالمواعيد النهائية المنصوص عليها في دليل مقدم الطلب وتطبيق حكم معقول في مثل هذه 

للمجتمع، حيث أنه من  ICANNاألمور. إن اتخاذ هذا اإلجراء سيكون له تأثير إيجابي على مساءلة 
اذ القرارات التي لها تأثير كبير على المشاركين في المناسب مراجعة جميع الظروف المعمول بها عند اتخ

ICANN. 
 

هناك أثر مالي محتمل على األطراف المقدمة  .ICANNولكن يكون لهذا القرار ثمة أثر مالي مباشر على 
ال يمكنها استنتاج حجم ذلك، كما أن  ICANNللشكوى حول إجراءات االعتراض، على الرغم من أن 

ولن يكون لهذا القرار  .NGPCتجاوب مقدمي خدمة تسوية المنازعات لتوجيهات التأثير يعتمد على مدى 
 تأثير على أمن واستقرار أو مرونة نظام أسماء النطاقات.

 
 هذه هي الوظيفة اإلدارية التنظيمية التي ال تتطلب تعليق العام.

 

 نصيحة الحماية  1والفئة  IGOحماية المنظمات الحكومية الدولية  .ج 
 

 اتخاذ أي قرار.لم يتم 
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