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 ملخص تنفیذي  .1

 

 الخلفیة  1.1

  ال یعتبر ارتباط "إقفال" بإجراءاتUDRP  شیًئا مطلوًبا بحذافیره منUDRP  كما ھو مطلوب فحسب، بل إنھ عبارة

عن ممارسة تتعلق بھ. ونتیجة لھذا، فلیس ھناك نھج موحد قد أدى إلى االضطراب وسوء الفھم. وقد تمت إثارة ھذه 

المشكلة في سیاق مناقشات سیاسة التحویل والنقل فیما بین أمناء السجالت الجزء ب باإلضافة إلى تقریر المشكالت 

 . UDRPة الحالیة لـ النھائي حول الحال

  وقد نظر مجلسGNSO  في تقریر المشكالت النھائي حول الحالة الراھنة لـUDRP  وقرر خالل اجتماعھ المنعقد في

من مجموعة العمل على  7وتأسیس مجموعة عمل حول التوصیة رقم  PDPالبدء في "عملیة  2011دیسمبر  15

". وقد UDRPسیاسة النقل فیما بین أمناء السجالت الجزء ب فیما یخص مطلب قفل أسماء النطاقات بموجب إجراءات 

واجتمعت مجموعة العمل في  2012مارس  14في  GNSOمن خالل مجلس  PDPتم اعتماد مجموعة عمل 

 . 2012أبریل  16

 

 مناقشات مجموعة العمل  1.2

  بدأت مجموعة عمل قفل أسماء النطاقات بموجب إجراءاتUDRP  (والمشار إلیھا بلفظ "مجموعة العمل") مداوالتھا في

، حیث تقرر مواصلة العمل في المقام األول من خالل مؤتمرات الھاتف كل أسبوع، باإلضافة إلى 2012أبریل  16

 تبادل رسائل البرید اإللكتروني.

  نظرة عامة على مشاورات مجموعة العمل التي أجریت من خالل كل من مؤتمرات الھاتف والبرید  5ویوفر القسم

 اإللكتروني. 

  على موجز بنتائج االستبیان الذي أجرتھ مجموعة العمل بین أمناء السجالت وموفري خدمات  5كما یحتوي القسم

UDRP الت التي یتعرضون لھا.للحصول على فھم أفضل للعملیات الجاریة، والممارسات والمشك 

 

 مساھمة المجتمع  1.3

  وطلبت الحصول على التعقیبات من المجتمع في  2012یولیو  25في  منتدى للتعلیقات العامةقامت مجموعة العمل بفتح

 ICANNودوائرھا، باإلضافة إلى منظمات دعم  GNSOبدایة تداوالتھ وطلبت مدخالت من أصحاب المصلحة في 

 ولجانھا االستشاریة األخرى. 

  وتلقینا خمس تعلیقات.2013مارس  15في  منتدى للتعلیق العام على التقریر األوليافتتحت مجموعة العمل . 

 بعین خذھاأ یمكن الحصول على المزید من المعلومات حول تعقیبات وآراء المجتمع الواردة وكیف أن ھذه المدخالت تم 

 .7عتبار من قبل مجموعة العمل یمكن العثور علیھا من خالل القسم اال
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http://www.icann.org/en/news/public-comment/udrp-locking-25jul12-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/udrp-locking-25jul12-en.htm
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 التوصیات النھائیة لمجموعة العمل  1.4

  استناًدا إلى المداوالت والنتائج وفًقا لما ھو موضح في ھذا التقریر، ومع مراجعة النتائج الواردة في ھذا التقریر قدمت

 :GNSOمجموعة العمل التوصیات التالیة لتعلیق وتعقیب مجلس 

  في ھذا السیاق، یقصد بالكلمة "قفل" منع أیة تغییرات على أمین السجل أو المسجل. الینبغي أن یؤثر ھذا  :1التوصیة رقم

أو فقط على أساس حقیقة أن إجراءات  UDRP"القفل" على قرار اسم المال فقط على أساس حقیقة تقدیم شكوى تحت 

UDRP .1مستمرة 

  د : تعدیل الحكم المنصوص علیھ في قواع2التوصیة رقمUDRP  الذي ینص على أنھ عند تسلیم الشكوى إلى موفر

UDRP "فیجب على الشكوى كذلك أن "تحدد بأن نسخة من الشكوى [...] قد تم إرسالھا أو تحویلھا إلى المدعى علیھ ،

) وتوصى بأنھ، وكأفضل ممارسة، ال یجب أن تخطر الشكاوى المدعى علیھم بأن الشكوى قد تم 12 -، ب 3(القسم 

المسئولیة عن إخطار المدعى علیھ  UDRPوذلك لتجنب الشجار وتبادل السباب اإللكتروني. وسوف یتولى موفر  رفعھا

  بمجرد البدء في إجراءات التقاضي بصورة رسمیة.

  بعد استالم الشكوى، یلتزم موفر خدمة 3التوصیة رقم :UDRPبإرسال  ،2، وبعد إجراء فحوص القصور التمھیدیة

ین السجل، ویشمل ذلك الطلب المقدم لمنع أیة تغییرات على أمین السجل والمسجل بالنسبة لتسجیل اسم طلب توثیق إلى أم

وال یجوز ألمین السجل إشعار المسجل باإلجراءات القضائیة القائمة إال عندما یتم منع أیة تغییرات ألمین ). "قفل"النطاق (

منع أیة تغییرات ألمین السجل والمسجل. وفي حالة موفري السجل والمسجل، ولكن یجوز القیام بذلك بمجرد أن یتم 

أو موفري الخصوصیة / البروكسي المرتبطین بأمین السجل، فیجوز ألمین السجل االتصال  3الخصوصیة / البروكسي

كن بموفر الخصوصیة / البروكسي المعتمد / التابع للسماح بإمكانیة الكشف عن بیانات عمیل الوكیل. وعلى الرغم، ال یم

 إقرار ھذا االتصال إلى بعد تطبیق قفل أولي یمنع أیة تغییرات من جانب أمین السجل والمسجل.

  على األقل بعد استالم طلب التوثیق من موفر  4: وفي خالل یومي عمل4التوصیة رقمUDRP یلتزم أمین السجل ،

یجب أن یستمر أمین السجل في منع  )."قفل"بتعدیل حالة التسجیل لمنع أیة تغییرات من أمین السجل أو المسجل (

(راجع التوصیة  UDRP، فیما عدا في حالة تعلیق إجراءات تقاضي UDRPالتغییرات خالل القید المتبقي إلجراءات 

، أو الوثیقة ذات الصلة التي تبدأ إجراءات UDRP). وتعّرف فترة االنتظار بأنھا تبدأ من لحظة تقدیم شكوى 10رقم 

، حسبما تقتضي UDRPالتحكیم، فیما یخص اسم النطاق، من خالل مقدم الشكوى إلى موفر  تقاضي في المحاكم أو

نتیجة أي طلب من موفر الخصوصیة / البروكسي المعتمد / التابع للكشف عن البیانات األساسیة  5وأیة تحدیثات الحالة.

لعمیل البروكسي یجب أن تقدم قبل نھایة اإلطار الزمني المحدد بیومین أو قبل توثیق أمین السجل للمعلومات المطلوبة 

 ، أیھما یحدث أوالً.UDRPوتأكید القفل إلى موفر 

                                                           
 ).EDDPوفًقا لسیاسة حذف النطاقات المنتھیة الصالحیة ( UDRPیجب مالحظة أن ھذا القفل یجب أال یمنع التجدید السم النطاق مراعاة إلجراءات  1
لضمان أنھ ال یثیر شكوى كاذبة. وال یجب الخلط بین ھذا الفحص وبین فحص االلتزام  UDRPوھذا بمثابة فحص أولي یقوم بھ موفر خدمة  2

  رض.من ھذا الع 4، والتي یتم إجراؤھا وفًقا للخطوة رقم UDRPاإلداري وفًقا لم ھو محدد في 
 .ICANNلتقدیم طلب إلى موفري الخصوصیة / البروكسي بعد إنھاء برنامج اعتماد الخصوصیة / البروكسي من جانب  3
 ویمكن تعریف أیام العمل بأنھا أیام العمل في االختصاص القضائي للكیان المطالب بتنفیذ اإلجراء، وھو في ھذه الحالة أمین السجل.  4
 ات المفصح عنھا على شيء سوى البیانات المسجلة في سجالت موفر الخصوصیة /البروكسي المعتمد / التابع.ال یجوز أن تحتوي البیان 5
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أو أمین سجل آخر بعد استالم أمین السجل طلًبا بالتوثیق من موفر  6جل التصریح باالنتقال إلى مسجلال یجوز ألمین الس

، باستثناء الحاالت المحدودة التي تشتمل على تحكیم غیر دائر بموجب السیاسة أو یشتمل على تقاضي UDRPخدمة 

فإن المسجل المدرج في سجل  ،UDRP(ب). وألغراض 8(أ) أو 8الفقرة  UDRPوفًقا لما تنص علیھ سیاسة 

Whois  في وقت القفل سیتم تسجیلھ باعتباره المدعى علیھ (علیھم). وأیة تغییرات على معلوماتWhois  أثناء فترة

االنتظار الخاصة باإلجراءات اإلداریة بموجب السیاسة فیمكن السماح بھا أو حظرھا استناًدا إلى السیاسات والعقود 

(ھـ) وقاعدة 2رقم  UDRPالسجل، وعلى الرغم من ذلك، یتحمل المسجل المسئولیة (قاعدة المعمول بھا لدى أمین 

UDRP  إلشعار المزود بأیة تحدیثات ذات صلة قد تؤثر على إشعارات المزود والتزاماتھ أمام المدعى  ))2(ب)(5رقم

 . UDRPعلیھ بموجب 

خدمات الخصوصیة/البروكسي إلى المزود أو في یجوز ألمین السجل اختیار الكشف عن البیانات األساسیة نتیجة 

Whois أو كالھما، إذا كان على علم بذلك. ولن یحتسب ذلك "تحویالً" مخالًفا لما سبق، إذا ما حدث بما یتفق مع ،

. في حالة إطالق معلومات خدمة خصوصیة/بروكسي أو معلومات عمیل بروكسي بعد تطبیق 2التوصیة التمھیدیة رقم 

المزود بذلك، ال یكون ھناك التزام على المزود بمطالبة مقدم الشكوى بتعدیل شكواه بما یتفق مع ذلك، ولكن  القفل وإشعار

)) إشعار 3(ب)(5(ھـ) والقاعدة رقم 2یجوز لھ القیام بذلك وقًفا لتقدیره. یتحمل المسجل المسئولیة (بموجب القاعدة رقم 

 UDRPالمزود بأیة تحدیثات ذات صلة قد یكون لھا تأثیر على إشعارات المزود والتزاماتھ أمام المدعى علیھ بموجب 

، بإشعار المدعى علیھ بمعلومات الحالة بالتفاصیل التي یفضلھا بمجرد علم المزود UDRPویلتزم المزود، وبما یتفق مع 

المزود بإرسال المراسالت على عنوان البرید اإللكتروني المفضل للمدعى ) بمطالبة 3(ب)(5رقم  UDRPبالتحدیث (

 علیھ، على سبیل المثال).

  باعتبارھا أفضل الممارسات، یتم تشجیع المسجلین ومقدمي 6التوصیة رقم :UDRP  لتقدیم وسائل جدیدة تسمح

 ذات الصلة أن یتوقع عملھا.  UDRPألطراف أخرى بتحدید ساعات / أیام العامل لكل منھا، والتي یمكن لمھام 

  یتعین على أمین السجل التأكید إلى موفر  :7التوصیة رقمUDRP 7في غضون یومي عمل اعتباًرا من استالم طلب 

بأن أیة تغییرات ألمین السجل والمسجل قد تم حظرھا وسوف یتم حظرھا أثناء فترة االنتظار  UDRPتوثیق من موفر 

 .UDRPجانب مزود  8معلومات المطلوبة منالخاصة باإلجراءات وتوثیق ال

  إذا اعتبرت شكوى، یلتزم موفر 8التوصیة رقم :UDRP  بإرسال الشكوى إلى أمین السجل والمدعى علیھ وإشعارھم

 اعتباًرا من استالم الرسوم التي یسددھا الشاكي. 9أیام عمل 3ببدء إجراءات التقاضي اإلداري في موعد أقصاه 

                                                           
ولمزید من الوضوح، یشمل ذلك أي تحویل إلى خدمة خصوصیة أو بروكسي بخالف الكشف عن بیانات عمیل البروكسي وفًقا لما ھو  6

 منصوص علیھ في الفقرة التالیة.
بإرسال طلب إلى أمین السجل للتحقق على سبیل المثال من أن المدعى علیھ المحدد باالسم ھو المسجل الفعلي السم  UDRPیلتزم موفري  7

 (أسماء) النطاقات المعنیة، ولغة اتفاقیة التسجیل باإلضافة إلى التحقق من تفاصیل االتصال بالمدعى علیھ.
 وثیق للبنود المطلوبة.یرتبط طلب التوثیق بطلب أمین السجل بأن یقدم للمورد ت 8
العمل  2(والتي تشیر في الوقت الحالي إلى أیام "تقویمیة") موصى بھ لضمان تماشي ذلك مع مطلب یومي  UDRPوھذا التغییر على قواعد  9

الفحوصات بإجراء  UDRPأیام تقویمیة، بما ال یسمح لموفر  3العمل أطول من  2بالقفل حیث إنھ قد یكون ھناك موقف یكون بموجب یومي 
 اإلداریة في غضون اإلطار الزمني المحدد.
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 جیبین لـتمنح المشاركین المس : یتم910 التوصیة رقم UDRP  خیار سریع لطلب تمدید لمدة أربعة أیام في حالة اختیارھم

بدون أي  UDRPلذلك، مع منح أي طلب للتمدید ألربعة أیام بالتمدید تلقائًیا، وتمدید الموعد النھائي ذو الصلة من مقدم 

أربعة أیام بناء على طلب ینبغي أن یتم وضعھ من قبل موفر تكلفة على المدعى علیھ. یتوافر خیار التمدید التلقائي لمدة 

UDRP  للحصول على معلومات المستجیبین حول بدء اإلجراءات وعدم اإلحاطة بأي امتدادات إضافیة والتي قد یتم

 .UDRPد من قوانین 5وفًقا للماد  UDRPمنحھا من قبل موفر 

  إذا ظلت الشكوى غیر معروضة كشكوى، أو في حالة عدم سداد الرسوم، بعد انقضاء فترة التحقق من  :10التوصیة رقم

، أو في حالة قیام الشاكي طواعیة باالنسحاب أثناء تلك الفترة، یلتزم موفر 4الفقرة  UDRPالقصور اإلداري حسب 

UDRP السجل، في غضون یوم عمل واحد من  بإشعار أمین السجل بأن إجراءات التقاضي قد تم سحبھا. یلتزم أمین

 إرسال إشعار االنسحاب، بإطالق "القفل". 

  ةمن قاعد 4أنظر القسم  -شكوى  إلى المسجل (إخطار ركجزء من اإلخطا :11التوصیة رقم UDRP( یخطر موفر ،

UDRP المسجل أثناء كجزء من إشعاره إلى المسجل بإشعار المسجل بأن أیة تصحیحات على معلومات التعاقد الخاصة ب

 ). 3) و(2(5رقم  UDRPوفًقا لقاعدة  UDRPفترة االنتظار المتبقیة إلجراءات التقاضي یجب أیًضا إرسالھا إلى موفر 

  یجب أن یشتمل ھذا اإلشعار كذلك على معلومات بأن أیة تغییرات لرفع خدمات البروكسي / 12التوصیة رقم :

مباشرة. توصي مجموعة  UDRPالخصوصیة، بعد عملیة "القفل"، یجب أن تخضع للنقاش / المعالجة من خالل ھیئة 

 خصوصیة / البروكسي. العمل بإجراء مزید من االستعراض والمراجعة لھذه المسألة جزء من برنامج اعتماد ال

  أیام عمل بإشعار كل  3: عند استالم إرسال قرار من الموفر، یتعین على أمین السجل وفي غضون 13التوصیة رقم

(ك) 4والفقرة رقم  16رقم  ICANNبتاریخ تنفیذ القرار بما یتفق مع السیاسة (قاعدة  ICANNطرف، والمزود، و

كم لصالح الشكوى، یلتزم أمین السجل بتنفیذ أمر الھیئة على الفور بعد . وفي حالة الحUDRP(أ) من 8والفقرة رقم 

(ك)). یتعین على الشاكي أو مندوبھ المفوض تزوید أمین السجل 4الفقرة رقم  UDRPأیام عمل ( 10انقضاء 

تكون في بالمعلومات الالزمة فیما یخص عملیة التنفیذ لقرار اللجنة، وقد یشتمل ذلك على المعلومات التي یجب أن 

Whois في حالة الحكم لصالح المدعى علیھ، یلتزم أمین السجل بحظر نقل اسم النطاق إلى أمین سجل أو مسجل آخر .

 ). 8الفقرة  UDRPیوم عمل اعتباًرا من تاریخ إرسال القرار من الموفر ( 15لمدة 

  م موفر في حالة تعلیق إجراء (عند اتفاق الطرفین على تسویة)، یلتز :14التوصیة رقمUDRP  بإشعار أمین السجل

بالتعلیق، ویشمل ذلك مدة التعلیق. وفي حالة توصل الطرفین إلى تسویة، والتي تشتمل على تحویل، أو إلغاء أو اتفاق 

على أن یظل التسجیل في ید المدعى علیھ، یتعین على أمین السجل إزالة أي قفل یمنع التحویل أو اإللغاء في غضون 

ما لم یكن تسجیل اسم النطاق المتنازع علیھ یخضع  UDRPموفر  اًرا من تأكید التسویة من خاللعمل اعتب 2یومي 

 إلجراءات محاكمة بدأت فیما یتعلق باسم النطاق المتنازع علیھ. 

  تطلب األطراف التعلیق من موفر 1: یجب أن تشمل عملیة التسویة الخطوات التالیة: (15التوصیة رقم (UDRP، 

ألمین  UDRP) یؤكد موفر 4( ،UDRP) تقدم األطراف "نموذج تسویة" موحد من موفر 3األطراف، (تسویة  )2(

السجل، نسخ كال من المشتكي والمدعى علیھ، سواء كانت شروط التسویة تشیر إلى اتفاق المدعى علیھ لنقل أو إلغاء اسم/ 
                                                           

تم التعبیر عن األساس المنطقي إلضافة ھذه التوصیة لمعالجة الشواغل خالل منتدى التعلیق العام فیما یتعلق بخسارة وقت االستجابة غیر  10
الرسمیة كنتیجة للتغییر المقترح إلى عدم الطلب من مقدم الشكوى بإخبار المدعى علیھ في وقت رفع الدعوى وسوف یعطي للمدعى علیھم 

 .UDRPاألربع أیام المطلوبة اإلضافیة لتحقیق التكلفة المحایدة المطلوبة، بدون التأثیر على الجداول الزمنیة لدى المشاركین 
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) اتفاق 5اسم/ أسماء النطاق مع المدعى علیھ ( أسماء النطاق المتنازع لیھا لمقدم الشكوى أو اتفاق الشاكي بأن یظل

 ھذه الحالة. UDRP) یرفض مقدم 7و( UDRP) یؤكد الشاكي أن تنفیذ 6التسویة الذي تم تنفیذه من قبل أمین السجل (

  تلتزم 16التوصیة رقم :ICANN بالتعاون مع موفري ،UDRP ،وأمناء السجالت وغیرھم من األطراف المعنیة ،

بوضع مواد تعلیمیة ومعلوماتیة من شأنھا المساعدة على إشعار األطراف المتأثرة بھذه المتطلبات الجدیدة وأفضل 

 لھذه التوصیات.  ICANNالممارسات الموصى بھا بعد االعتماد من جانب مجلس إدارة 

  وفق ما ھو موصى بھ كجزء من عملیة وضع سیاسات  :17التوصیة رقمGNSO  المنقحة، تشجع مجموعة العمل

لتنفیذ فریق مراجعة یحتوي على أعضاء  UDRPعلى تكوین قفل السم النطاق یخضع إلجراءات موفر  GNSOمجلس 

 .ICANNظفي مجموعة عمل منفردین یكونون موجودون لتقدیم نبذة حول خطة التنفیذ للتوصیات المباشرة إلى مو

  .وتھدف ھذه المخططات في الملحق (ه) لتوضیح ھذه التوصیات في شكل رسم مخطط لتدفق العملیة 
 

 مستوى اإلجماع والتأثیر المتوقع للتوصیة المقترحة 1.5

 .أجریت مكالمة إجماع رسمي وحصلت التوصیات على إجماع تام 

  تتوقع مجموعات العمل أن اعتماد ھذه التوصیات سوف توضح وضع المعاییر لكیفیة قفل أسماء النطاقات وإلغاء قفلھا

 لجمیع األطراف المشاركة. UDRPأثناء سیر إجراءات 

  تتوقع مجموعة العمل أنھ في بعض الحاالت فإن أمناء السجالت، ومقدمي الشكاوى، ومقدميUDRP  قد یتوجب علیھم

 مارساتھم.ضبط م

 .تتوقع مجموعة العمل أن التعلیم واإلعالم المتقدم سوف یكون مطلوًبا لجعل أصحاب المصلحة على درایة بالعملیة 

  تتوقع مجموعة العمل، أنھ إذا كان سوف یتم تطبیق التوصیات في صورتھا الحالیة،فستكون ھناك الحاجة إلى تحدیثات

، ومع ذلك، فإن معظم التوصیات المتوقع تنفیذھا في صیغة نصیحة لتعكس بعض التوصیات UDRPصغیرة على قواعد 

 الحالیة وقواعدھا. UDRPحیث أنھا تتماشى مع سیاسة 
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 الھدف والخطوات التالیة  .2
جرى إعداد التقریر النھائي بشأن سیاسة النقل ما بین أمناء تم إعداد التقریر النھائي حول قفل اسم النطاق الخاضع إلجراءات موفر 

UDRP  والمسمىPDP والذي أعدتھ سیاسة تطویر GNSO  كما ھو مبین في لوائحICANN (أ) الداخلیة الملحق 

یوًما  30). نشر التقریر األولي للتعلیق العام لمدة http://www.icann.org/general/bylaws.htm#AnnexA (انظر

صص للرد. تم تحلیل التعلیقات المتلقاة وتم استخدامھا في إعادة صیاغة التقریر األولي في یوًما تخ 21كحّد أدنى، تلیھا فترة تبلغ 

 لمزید من األعمال. GNSOھذا التقریر النھائي الذي یجب أخذه بعین االعتبار من مجلس 
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http://www.icann.org/general/bylaws.htm%23AnnexA


 2013یولیو  5 التاریخ:  UDRP التقریر النھائي حول قفل اسم النطاق مراعاة إلجراءات

 

 الخلفیة  .3
 

 خلفیة العملیة 3.1

 أثیرت مسألة قفل اسم النطاق مراعاة إلجراءات UDRP  في سیاق نقل التسجیل الداخلي لعملیة السیاسة اإلنمائیة الجزء (ب)، ونتیجة

إذا تمت مراجعة السیاسة الموحدة  التقریر النھائيمن مجموعة العمل في  PDPلدى  IRTPلذلك، تم توصیة الجزء (ب) من 

UDRP  في المستقبل القریب، فالقضیة التي تتطلب قفل اسم النطاق مراعاة إلجراءاتUDRP .یجب أخذھا بعین االعتبار 

  أقر مجلسGNSO  أنھ سوف "یأخذ ھذه التوصیة  أشار إلىو 2011یونیو  22بالحصول على ھذه التوصیة في ھذا االجتماع في

 ."، تقریر الحالة الذي تم طلبھ في الوقت الحاليUDRP بعین االعتبار عند أخذه التقریر النھائي بعین االعتبار للحالة الراھنة لـ

  وفي وقت الحق، نظر مجلسGNSO  في تقریر المشكالت النھائي حول الحالة الراھنة لـUDRP خالل اجتماعھ المنعقد  وقرر

من مجموعة العمل على سیاسة النقل  7وتأسیس مجموعة عمل حول التوصیة رقم  PDPالبدء في "عملیة  2011دیسمبر  15في 

". ثم تشكل فریق صیاغة قام UDRPات بموجب إجراءات فیما بین أمناء السجالت الجزء ب فیما یخص مطلب قفل أسماء النطاق

 .2012مارس  14في  GNSOبواسطة مجلس  اعتماده والذي تم PDP بتطویر الجدول المقترح لمجموعة عمل

 2012إبریل  16أعقبھ تشكل مجموعة عمل وعقدت اجتماعھا األول في  متطوعین عقب اعتماد الجدول تم استدعاء. 

 
 خلفیة القضیة 3.2

حول توحید استخدام حالة قفل أمین  PDPوقد أثیرت القضیة للمرة األولى في سیاق نقل ما بین أمین السجالت الجزء ب في مناقشات 

یجب أنن یتم على أفضل الممارسات". على كل حال،  UDRPالسجل حیث لوحظ أن "قفل تسجیل اسم النطاق الذي یخضع لنزاع 

" UDRPأثارت مجموعة العمل أن "أي تغییرات لجعل ھذا مطلًبا یجب أخذه بعین االعتبار في سیاق أي استعراض محتمل في 

في المستقبل القریب، فالقضیة التي تتطلب قفل  UDRPإنھ إذا تمت مراجعة السیاسة الموحدة  التقریر النھائيى بھا في ونتیجة موص

في وقت الحق، طلب تقریر حول المسألة عن الحالة الراھنة یجب أخذھا بعین االعتبار. و UDRPاسم النطاق مراعاة إلجراءات 

تم تحدید ھذه المشكلة، من بین المشكالت  ،تقریر المشكلة النھائیة وفي). UDRPلسیاسة تسویة منازعات اسم النطاق الموحد (

األخرى، في تعلیقات المجتمع التي تمتقدیمھا والتي تضمنت: "ال یوجد أي متطلبات لقفل األسماء في فترة بین رفع شكوى وبدء 

 "سیر آللیاتلیس من الواضح ما ھو المقصود بـ"الوضع الراھن"، "ال یوجد تف اإلجراءات"؛ "مع الحاجة إلى توضیح قفل النطاق"؛

 "القفل القانوني" ومتى یسري العمل بھا أو إزالتھا." 

 

 في بدایة التداوالت، حددت محموعة العمل المشكلة بمزید من التفاصیل مشیًرا إلى أن:

• UDRP وال RAA  یتطلب "القفل" ألي نوع خالل السیاسة الموحدةUDRP  على األقل حیث أن التغییرات في داخل

 .UDRPكالھما یشیر إلى تفاعل النقل بین المسجلین مع  IRTPو UDRPالمسجل جدیرة باالعتبار. فكال من 

 :8و 7الفقرة  UDRPنتیجة ضمنیة من شرط "القفل" والذي تم تطویره على مدار الوقت فما یتعلق بـ ومع ذلك،ھناك افتراضیة، أو •

نقل أو تفعیل أو تعطیل أو تغییر الحالة الراھنة للتسجیل بأي حال وفقا  لن نقوم باإللغاء، أو الحالة الراھنة الحفاظ على. 7

  أعاله. 3 الفقرةلما اقتضاه ھذه السیاسة فیما عدا ما ھو منصوص علیھ في 
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 39من  9 صفحة  ماریكا كونینجزإعداد: 

 

http://gnso.icann.org/issues/transfers/irtp-b-final-report-30may11-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/resolutions%23201106
http://gnso.icann.org/en/resolutions%23201112
http://gnso.icann.org/en/resolutions%2320120314-2
http://gnso.icann.org/en/resolutions%2320120314-2
http://gnso.icann.org/en/announcements/announcement-16mar12-en.htm
http://gnso.icann.org/en/announcements/announcement-16mar12-en.htm
http://gnso.icann.org/issues/transfers/irtp-b-final-report-30may11-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/udrp/udrp-final-issue-report-03oct11-en.pdf
http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy%233
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 النقل أثناء المنازعاتعملیات . 8 

) خالل اإلجراءات 1قد ال تحتاج إلى تحویل تسجیل اسم النطاق الخاص بك إلى مالك آخر ( أ. تغییر اسم النطاق إلى مالك جدید.

) یوًما (كما ھو مالحظ في موقع عملنا الرئیسي) بعد انتھاء 15أو لفترة خمسة عشر ( 4الفقرة  اإلداریة المعلقة التي تتم وفًقا

) أثناء إجراءات المحكمة المعلقة أو التحكیم الذي بدأ فیما یتعلق باسم النطاق الخاص بك إال إذا 2ھذه اإلجراءات، أو (

فنحن نحتفظ بالحق في إلغاء ار المحكمة أو المحكمین. وافق الطرف الذي انتقل إلیھ تسجل اسم النطاق، كتابًیا، باإللتزام بقر

 أي تحویل لتسجیل اسم النطاق لمالك آخر تم انتھاًكا لھذه الفقرة الفرعیة.

، في حالة تلبیة بعض الشروط، فإن معظم 8مسموح بھا بموب الفقرة  UDRPعلى الرغم من أن التحویالت لمالك آخر أثناء  •

(الموضح أدناه) قاموا بتنفیذ القفل للراحة اإلداریة أو كأفضل الممارسات  ICANNرد على مسح أمناء السجالت الذین قاموا بال

 لتجنب أي مشكالت قد ینجم عنھا إلغاء التحویل لمالك آخر في حالة عدم تلبیة ھذه الشروط. 

نقطة یجب الحفاظ على ھذا ، تتطلب من أمین السجل الحفاظ على "الوضع الراھن"، ولكن السیاسة ال تحدد في أي 7الفقرة  •

 "الوضع الراھن" أو كیف ینبغي أن یتم ذلك.

كما ھو مطلوب فحسب، بل إنھ  UDRPشیًئا مطلوًبا بحذافیره من  UDRPباختصار، ال یعتبر ارتباط "إقفال" بإجراءات  •

 . عبارة عن ممارسة تتعلق بھ. ونتیجة لھذا، فلیس ھناك نھج موحد قد أدى إلى االضطراب وسوء الفھم
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http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy%234
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 المنھج الذي تتخذه مجموعة العمل  .4
 

، حیث تقرر مواصلة العمل 2012أبریل  16مداوالتھا في  UDRPبدأت مجموعة عمل قفل أسماء النطاقات بموجب إجراءات 

 في المقام األول من خالل مؤتمرات الھاتف كل أسبوع، باإلضافة إلى تبادل رسائل البرید اإللكتروني.

 

التي تم تحدیثھا وفق أسس منتظمة. ولتسھیل عمل الدوائر ومجموعات أصحاب المصالح، جرت  ،العمل خطة عملوأعدت مجموعة 

محاوالت یمكن أن تستخدم لتقدیم مساھمات على االستجابة الخاصة بطلب بیانات مجموعة أصحاب المصالح والدائرة (انظر الملحق ب) 

 .واللجان االستشاریة في العملیة المبكرة ICANNمن المنظمات األخرى التي تدعم استخدم ھذا النموذج أیًضا في التماس المساھمة 
 

 أعضاء مجموعة العمل 4.1
 

 أعضاء مجموعة العمل ھم:

حضور االجتماعات  االنتماء* االسم
 )39أعداد االجتماعات:  (إجمالي

 RrSG 26 لوري أندرسن
 9 فردیة بریان بیكھام

 RrSG 5 جون بیریھیل
 NCSG 29 ھاجو دافاال

 24 منتدى التحكیم القومي كرستین دران
 RySG 7 شیري فالكو
 1 فردیة فرید فیلمان

 IPC 17 راندي فیرجسون
 IPC 28 لیزا جارونو

 ALAC 34 أالن جرینبرج (مساعد الرئیس)
 RrSG 29 فولكر جریمان

 CBUC 0 زاھد جمیل
 1 فردیة یتوند جونسون

 RySG 0 باربرا نایت
 CBUC 17 لیرمانسیلیا 

 NCSG 0 جوي لیدیكوت (اتصال المجلس)
 RySG 15 دیفید ماھر

 NCSG 4 فیكتوریا ماك إفیدي
 RrSG 26 میشیل میلون (مساعد الرئیس)

 NCSG 3 أندریھ رازوقي

 

 UDRPالتقریر النھائي حول قفل اسم النطاق مراعاة إلجراءات 
 39من  11 صفحة  ماریكا كونینجزإعداد: 
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 UDRPالتقریر النھائي حول قفل اسم النطاق مراعاة إلجراءات 
 39من  12 صفحة  ماریكا كونینجزإعداد: 

 

 WIPO 28 11دیفید روشیھ تیرنر
 ALAC 15 جون مانیول روجاس

 RrSG 27 لوس سیوفر
 IPC 28 مات شنلیر
 23 فردیة فیصل شان

 RySG 0 كین ستوبیس
 CBUC 20 جابریال سزالك
 RrSG 11 جوناثان تننباوم

 WIPO 1 جون تینج
 ALAC 0 ھونج اكسیو

 

توجد البیانات الخاصة بمجموعة العمل على الرابط التالي 

https://community.icann.org/display/udrpproceedings/4.+Members . 

 

 . https://community.icann.org/x/thQQAgیمكن إیجاد سجالت الحضور على 
 

 . wg-lockpdp-http://forum.icann.org/lists/gnso/یمكن إیجاد األرشیف الخاص بالبرید اإللكتروني على 
 * 

RrSG – مجموعة المعنیین للمسجل 

RySG – مجموعة المعنیین للسجل 

CBUC – مجموعة طالل أبو غزالة ، دائرة المستخدمین التجاریین ومستخدمو األعمال 

NCUC – دائرة المستخدمین غیر التجاریین 

IPC – دائرة الملكیة الفكریة 

ISPCP – دائرة مقدمي االتصال وخدمات اإلنترنت 

                                                           
 تم االستبدال بجوان تینج -2013یونیو  21تمت إعادة التوقیع في  11

https://community.icann.org/display/udrpproceedings/4.+Members
https://community.icann.org/display/udrpproceedings/4.+Members
https://community.icann.org/x/thQQAg
http://forum.icann.org/lists/gnso-lockpdp-wg/
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 مناقشات مجموعة العمل  .5
 

یقدم ھذا الفصل نظرة عامة على المداوالت التي أجراھا فریق العمل على حد سواء عبر المؤتمر الھاتفي وعبر تواصل رسائل 

البرید اإللكتروني. النقاط باألسفل ھي أشیاء تؤخذ بعین االعتبار وتعتبر كخلفیة معلومات وال تمثل بالضرورة أي اقتراحات أو 

 لة. توصیات من قبل المجموعة العام

 

 البحث وإیجاد الحقائق المبدئیة 5.1

أن تسعى مجموعة العمل كخطوة أولى للحصول على تعقیب الجمھور من أجل التوصل إلى فھم  میثاق مجموعة العمل یتطلب

وكجزء من ھذه العملیة،  .UDRPواضح للطبیعة الفعلیة ونطاق المشكالت التي تحدث في قفل اسم النطاق مراعاًة إلجراءات 

لحصول على فھم أفضل للعملیات الجاریة، ل UDRPوضعت مجموعة العمل استبیاًنا استھدف أمناء السجالت وموفري خدمات 

والممارسات والمشكالت التي یتعرضون لھا. یمكن العثور على النتائج األساسیة لھذا االستبیان باألسفل، بینما یمكن العثور على 

. باإلضافة إلى االستبیان، طلبت مجموعة العمل أیًضا ھنا UDRPوالنتائج الكاملة الستبیان موفر  ھناالنتائج الكاملة الستبیان أمین 

الداعمة األخرى واللجان االستشاریة،  ICANN، ومنظمات GNSOتقدیم مدخالت من مجموعة أصحاب المصلحة / الدوائر لدى 

 صیل).لمزید من التفا 6باإلضافة إلى التعلیقات العامة (أنظر القسم 

 

 النتائج الرئیسیة لمسح أمین السجل 5.1.1

 كانت النتائج الرئیسیة كما یلي: من أمناء السجالت في االستبیان. 41شارك 

 

 متى تم تطبیق اإلغالق

%) أو عند طلب 46عند استالم شكوى من المشتكي ( UDRPأمناء السجالت سواء قاموا بقفل اسم النطاق وفًقا إلجراءات  •

 ). UDRP )49% للتحقیق من مقدم تسویة المنازعات لدىمقدم الطلب نموذج 

 .UDRP%) لم تقم بغلق اسم النطاق خالل إجراءات 2فقط أقلیة صغیرة ( •

 

 نوع القفل الذي یتم تطبیقھ

%) یتم قفل أمین 31. في بعض الحاالت القلیلة (EPP%) إلى تطبیق قفل69یشیر الغالبیة من المجیبین على االستبیان ( •

 + مع تطبیق قفل أمین السجل.  EPP قفلالسجل، أو 

؛ تغیرفي المسجل %)95وبمجرد تطبیق القفل، في معظم الحاالت ال یسمح بالتغییرات التالیة: التحیل ألمین سجل آخر ( •

فیما عدا  Whois%) وتعدیل أي بیانات متعلقة بـ 71؛ اإللغاء (%)74( آخربنفس أمین السجل ، التحویل إلى حساب%)88(

انت خدمة "الخصوصیة" أو "الوكیل" ھي السجل المدرج وأن ھذه الخدمة تستبدل المعلومات التي لدیھا في ملف ما إذا ك

 %).52للمسجلین "الفعلیین" بنسبة (

 

 UDRPالتقریر النھائي حول قفل اسم النطاق مراعاة إلجراءات 
 39من  13 صفحة  ماریكا كونینجزإعداد: 

 

https://community.icann.org/display/udrpproceedings/3.+WG+Charter
https://community.icann.org/display/udrpproceedings/3.+WG+Charter
https://community.icann.org/download/attachments/31174551/Zoomerang+Survey+Results+-+FINAL+-+Registrars.pdf?version=1&modificationDate=1342717490000
https://community.icann.org/download/attachments/31174551/Zoomerang+Survey+Results+-+UDRP+Providers.pdf?version=1&modificationDate=1342717506000
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 UDRPالتقریر النھائي حول قفل اسم النطاق مراعاة إلجراءات 
 39من  14 صفحة  ماریكا كونینجزإعداد: 

 

 . Whois12%) ال یتم السماح بالتعدیل على أي بیانات 41وفي بعض الحاالت القلیلة ( •

 . UDRPوعادة یتم تطبیق نفس القفل طوال المراحل المختلفة من إجراءات  •

 

 اإلطار الزمني لتطبیق القفل

ساعة في یوم عمل عقب الحصول على إخطار من  12%) بتطبیق القفل في أقل من 50قام نصف المجیبین على االستبیان ( •

ساعة  12%) تم تطبیق القفل بین 46ت األخرى (مقدم الشكوى أو الحصول على طلب المقدم بالتحقیق. في بعض الحاال

 ویومي عمل.

 

 إلغاء القفل

%) اسم النطاق إلى حساب ال یمكن الدخول إلیھ إال لمقدم الشكوى إذا تم تقریر 62نقل معظم المجیبین على االستبیان ( •

UDRP  أشار آخرون إلى أن ھذا قد ال یحدث بینما  یعد القرار. 13أیام "فترة االنتظار" 10لصالح مقدم الشكوى، بعد انتھاء

 كنتیجة لطلب التحویل أو اإللغاء من مقدم الشكوى أو أن مقدم الشكوى بحاجة أوال إلنشاء حساب مع المسجل.

%) بفتح اسم النطاق في خالل یوم واحد بعد انتھاء "فترة االنتظار" إذا تم تقریر 45قام معظم المجیبین على االستبیان ( •

UDRP أو حتى 5أیام عمل ( 5، بعد أكثر من %)28أیام عمل ( 5إلى  1م الشكوى. بینما أزالھا البعض بین لصالح مقد (%

 یتم اتخاذ إجراء من قبل مقدم الشكوى (على سبیل المثال تقدیم حساب جدید، والتعلیمات حول أین یتم نقل النطاق).

. في بعض 14یوم "فترة انتظار" 15%) قاموا بفتح اسم النطاق في خالل یوم عمل واحدبعد 51معظم المجیبین على االستبیان ( •

 لفتح القفل. أیام عمل 3%) أكثر من 4یومي عمل. ویحتاج عدد قلیل ( 2و1 %) قاموا بفتح القفل بین 37الحاالت األخرى (

 

                                                           
إلى عمالئھ  Whoisالتسجیل من وكیل وأشیر إلى جزء كبیر من مناقشات مجموعة العمل أن بعض المسجلین ال یعتبرون أن تحویل نموذج  12

 .Whoisینبغي أن یعتبر تغییًرا لبیانات 
) أیام عمل (كما 10: إذا قررت اللجنة اإلداریة أن تسجیل اسم النطاق الخاص بك ینبغي نقلھ أو إلغاؤه، فسوف ننتظر عشرة (UDRPمن  13

 اللجنة اإلداریة قبل تنفیذ القرار.لوحظ في موقع المكتب الرئیسي) بعد إخطار مشغل التسجیل بقرار 
 ) خالل اإلجراءات اإلداریة المعلقة التي تتم وفًقاا1: قد ال تحتاج إلى تحویل تسجیل اسم النطاق الخاص بك إلى مالك آخر (UDRPمن  14

 ) یوًما (كما ھو مالحظ في موقع عملنا الرئیسي) بعد انتھاء ھذه اإلجراءات.15أو لفترة خمسة عشر ( 4لفقرة 

http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy%234
http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy%234
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 UDRPالتقریر النھائي حول قفل اسم النطاق مراعاة إلجراءات 
 39من  15 صفحة  ماریكا كونینجزإعداد: 

 

 UDRPاستبیان موفر  5.1.2

 األربعة. النتائج الرئیسیة لھذا االستبیان ھي: UDRPلقد تم تلقي الردود من موردي 

 

 UDRPاستبیان موفر 

 

 ھل أسم النطاق مغلق

% من الحاالت. وقد أشار أحد الموردین أن ھذا یحدث 90أن أمین الجألغلق اسمالنطاق في أكثر من  UDRPالحظ موفر  •

أیام من طلب التحقیق فیما  5القفل خالل  أن أمین السجل أخفق في تأكید UDRP% أو أكثر من الحاالت. حدد موفر 75في 

 .15% من الحاالت25% من الحاالت. وقد أعرب مورد آخر أن ھذا یحدث في 6یقرب من 

 

 متى تم تطبیق اإلغالق

من المشتكي. بینما النصف  UDRPبأن قفل السجل السم النطاق یتم عبر استالم شكوى  UDRPال یعي نصف موردي  •

 % من الحاالت.25اآلخر على علم بأن ھذا یحدث، ولكن في أقل من 

 بأن قفل السجل السم النطاق یتم عبر استالم إخطار بدء. UDRPال یعي أي من موردي  •

 

 التغییرات بعد تطبیق القفل

بالتغییرات المادیة الالحقة للبیانات المسجلة، والتي أثرت على إدارة  UDRB% من الحاالت، یعي مقدمو 25في أقل من  •

 عقب تأكید أمین السجل للقفل استجابة لطلب التحقیق. UDRPنزاع 

بفشل قفل اسم النطاق في منع نقلھا من مسجل إلى مسجل آخر،  UDRP% من الحاالت، یعي موفري 25في أقل من  •

یقومون بمزید من التفاصیل  UDRPة أو انتھاء الصالحیة، مع ثالثة من مقدمي ذات الصل Whoisالتغییرات على بیانات 

 لتصبح قریبة من الصفر.

 

 إصدار طلب تحقیق 

 ساعة. 12ساعة، وفي العدید من الحاالت أقل من  24في أقل من  16طلًبا للتحقیق UDROأصدر مقدمي  •

 

                                                           
الذین شاركوا في االستبیان  UDRPتم تقدیم الردود على االستبیان للحصول على العالوات الربعیة. وقد اتصلت مجموعة العمل بموفري  15

 قادرین على تقدیم بیان تفصیلي.  UDRPلتقدیم المزید من التفاصیل إن أمكن. كان اثنین من مقدمي 
بإرسال طلب إلى أمین السجل للتحقق من بین أمور أخرى من أن المدعى علیھ المحدد باالسم ھو  UDRPعقب تقدیم الشكوى، یلتزم موفري  16

ل بالمدعى علیھ. انظر الملحق د المسجل الفعلي السم (أسماء) النطاقات المعنیة، ولغة اتفاقیة التسجیل باإلضافة إلى التحقق من تفاصیل االتصا
 للحصول على مثال لطلب التحقق.
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 UDRPالتقریر النھائي حول قفل اسم النطاق مراعاة إلجراءات 
 39من  16 صفحة  ماریكا كونینجزإعداد: 

 

 تسجیل الخصوصیة/ البروكسي

من الحاالت یقوم أمین السجل بتحویل نموذج التسجیل من خدمة وكیل لعمالئھ  %25أن أقل من  UDRPوجد نصف موردي  •

. بینما النصف اآلخر على علم بأن ھذا یحدث بین 17وتأكید القفل على ھذا األساس في استجابة لطلب تحقیق أمین السجل

 % من الحاالت.50% و25

 

 إلغاء القفل

لصالح مقدم الشكوى، قام  UDRPالحاالت حیث تقرر إجراءات % من 25أنھ في أقل من  UDRPوفي ردھم، یقدر مزود  •

أیام "فترة االنتظار"، بینما الحظ مقدم  10أمین السجل أو قفل أمین السجل بإعاقة تحویل اسم النطاق للمشتكي بعد فترة 

UDRP  عمل.أیام  10أنھ في العدید من الحاالت كان اسم النطاق غیر مغلًقا، ولكنھ یستغرق وقًتا أطول من 

بأن أمین السجل لم یغلق اسم  UDRP% من الحاالت، حیث تقررت اإلجراءات لصالح المسجل، یعي موفري 25في أقل من  •

یقومون بمزید من التفاصیل لتصبح قریبة من  UDRPیوم فترة "االنتظار"، مع ثالثة من مقدمي  15النطاق بمجرد انتھاء 

 الصفر.
 

 مداوالت مجموعة العمل 5.2
 

والذي یجب أن یتبعھ الشاكي لیقوم المسجل بوضع اسم  -. ما إذا كان إنشاء مخطط لإلجراء المقترح 1المیثاق السؤال  5.2.1
 سیكون أمًرا مرغوًبا فیھ -لمسجل النطاق على قفل ا

 

 ما ھو الموقف الحالي؟

  والذي یجب أن یتبعھ الشاكي لیقوم المسجل بوضع اسم النطاق على  -في الوقت الحالي، ال یوجد أي مخطط إلجراء المقترح

وتفصیل  ICANNمعتمد من  UDRPأن یقوم مقدم الشكوى بتقدیم الشكوى ألي مورد  UDRPقفل المسجل. تتوقع قواعد 

 UDRP أنھ یجب ارسال نسخة من الشكوى إلى المدعى علیھ. تتطلب أیًضا ثالثة من أربعة من القواعد التكمیلیة لمقدمي

)NAF، WIPO وADNDRC أن یرسل مقدم الشكوى نسخة من الشكوى إلى المدعى علیھ في وقت رفع الدعوى مع مقدم (

UDRP. ویطلب ثالثة من موردي UDRP ) وھمNAF، WIPO وADNDRC أن یرسل مقدم الشكوى نسخة من (

  .UDRPالشكوى إلى أمین السجل في نفس الوقت الذیي تم فیھ رفع الدعوى إلى مقدم 

  ال یوجد ھناك أي متطلبات رسمیة لدى أمین السجل للقیام بإجراء أي شيء عند استالم إخطار من مقدم الشكوى، على الرغم

 (الحفاظ على الحالة الحالیة) من الممكن أن یكون قابل للتطبیق ھنا.  UDRBمن  7من أن البعض قد یوافق على المادة 

  من أمناء السجالت أن المتجیبین الستبیان قفل اسم النطاق عند استالم نسخة من الشكوى 46أثبت استبیان أمین السجل أن %

  من المشتكي.

 

                                                           
% من الحاالت التي 75للتسجیالت الخاصة/ الوكیل تشمل  UDRP% من حاالت 25كما بین أحد المدعى علیھم فیما بعد بأن ما یقرب من  17

 یكشفھا المسجل الكامن أو الفعلي.
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 نتائج مجموعة العمل

 وضع قفل كنتیجة إلجراء الشكوى. وقد أشار فریق العمل  دو أنھا تطبق أنھ ینبغيالحظت مجموعة العمل أن مسألة المیثاق یب

تتطلب أن یخطر مقدم الشكوى المسجل في وقت إصدار الشكوى  UDRPإلى أنھ على الرغم من أن قواعد السیاسة الموحدة 

أعاله، فإن الطلبمن قبل ثالثة ، ال یوجد مثل ھذا الشرط إلخطار أمین السجل (بصرف النظر عن، كما أشیر UDRPمع مقدم 

% من أمناء 46للقیام بذلك بموجب النظام التكمیلي). في الوقت ذانھ، كشف استبیان أمین السجل أن  UDRPمن موردي 

من المشتكي. ترى مجموعة العمل أن اشتراط قفل اسم النطاق  UDRPالسجل یقومون بقفل اسم النطاق عبر استالم شكوى 

، على الرغم من أن أمین السجل قد UDRPقط لطلب التحقق الرسمي من قبل موفر السیاسة الموحدة یجب ان یكون نتیجة ف

 یقرر القفل في وقت سابق وفق تقدیره الخاص.

  أشیر إلى أنھ كجزء من مساھمات الجمھور المتلقاة (أنظر أداة التعلیق العام) التي یمكن أن تكون مفیدة إذا كانت الشكوى في

الشكوى سوف تقدم أیًضا معلومات حول "المسجل الجدید" في حالة نشر مقدم الشكوى لإلجراءات والنقل المطلوب، وقت تقدیم 

حیث ان ذلك سوف یعمل على تسھیل عملیة الفتح وتنفیذ القرار من قبل المسجل. واعتبرت مجموعة العمل ما إذا كان یمكن 

 اعتبار ذلك كتوصیة ألفضل الممارسات.

 عة التعلیقات المتلقاة باإلضافة إلى نتائج االستبیان، توافق مجموعة العمل على وضع الخطوط العریضة بناء على مراج

لإلجراءات المقترحة، والتي من شانھا أن تحدد أن مسؤولیات جمیع األطراف المعنیة فیما یتعلق بقفل أو فتح اسم النطاق 

بھا. یمكن العثور على مخطط مقترح لمثل ھذا اإلجراء في ، بما في ذلك مقدم الشكوى، مرغوب UDRPالخاضع إلجراءات 

  من ھذا التقریر باإلضافة غلى الملحق ه). 7(القسم 
 

ما إذا كان إنشاء مخطط لخطوات العملیة التي یمكن أن یتوقعھا المسجل بشكل معقول كي تحدث خالل  .2میثاق السؤال  5.2.2
 سیكون أمًرا مرغوًبا UDRPنزاع 

 

 الحالي؟ما ھو الموقف 

  حالًیا، ال یوجد خطوط عریضة للخطوات العملیة التي یمكن أن یتوقع أمین السجل أن تحدث أثناء نزاع السیاسة الموحدة

UDRP بصرف النظر عما تبین في ،UDRP  نفسھا والتي، كما تبین أعاله، ال تحتوي على أي معلومات فیما یتعلق بالقفل

 أو الفتح.

  تتعلق بأفضل ممارسات أمین السجل المتعلقة بـ ، عقدت مناقشات2009في عامUDRP  ،على سبیل المثال)

http://syd.icann.org/node/4051(، .لكن المسودة التي تمت مناقشتھا لم یتم اعتمادھا 

 

 نتائج مجموعة العمل

  الحظت مجموعة العمل أنھ بناء على نتائج استبیان أمین السجل، یمكن استنتاج أنھ ال یوجد منھج موحد عندما یتعلق األمر

. باإلضافة إلى ذلك، یبدو أن المدخالت التي وردت نتیجة للتعلیقات العامة UDRPبكیفیة رد أمناء السجل عقب تلقي شكو ى 

تشیر إلى أن العدید من أمناء السجل سوف یرحبون بھذا المخطط حیث أنھ سوف دورھم باإلضافة إلى االستبیان، یبدو أنھا 

 

 UDRPالتقریر النھائي حول قفل اسم النطاق مراعاة إلجراءات 
 39من  17 صفحة  ماریكا كونینجزإعداد: 

 

http://syd.icann.org/node/4051
http://syd.icann.org/node/4051
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 UDRPالتقریر النھائي حول قفل اسم النطاق مراعاة إلجراءات 
 39من  18 صفحة  ماریكا كونینجزإعداد: 

 

. كما لوحظ أیًضا، أن مثل ھذا المخطط قد یكون مفیًدا ألمناء السجالت الذین ال یتلقون UDRPومسؤولیتھم في حالة إجراءات 

 عرضي. وقد یضطرون فقط للتعامل مع أحدھا على أساس  UDRPعدًدا كبیًرا من شكاوى 

 

 UDRPما إذا كان اإلطار الزمني الذي یجب من خاللھ أن یقوم المسجل بقفل النطاق بعد تصنیف  .3سؤال المیثاق  5.2.3
 ینبغي أن یتم توحیده

 
 ما ھو الموقف الحالي؟

  وفق ما أشیر إلیھ أعاله، ال یتطلبUDRP  قفل اسم النطاق، ولكن یتطلب أن یظل السجل على "وضعھ الحالي" (لن یقوم

المسجل "بإلغاء، تحویل، تفعیل، عدم تفعیل، أو تغییر الحالة لتسجیل اسم أي نطاق"). ال یرتبط إطار زمني محدد بالحفاظ على 

 م الحفاظ علیھا.أن یت UDRPالوضع الراھن، على سبیل المثال، من اللحظة التي یجب خالل إجراءات 

 ف أعاله، وجد استطالع أمناء السجالت سواء قاموا بقفل اسم النطاق وفًقا إلجراءات صوكما ھو موUDRP  عند استالم

). 49%( UDRP%) أو عند طلب مقدم الطلب نموذج للتحقیق من مقدم تسویة المنازعات لدى 46شكوى من المشتكي (

ساعة في یوم عمل عقب  12%) بتطبیق القفل في أقل من 50االستبیان ( باإلضافة إلى ذلك، قام نصف المجیبین على

%) تم 46الحصول على إخطار من مقدم الشكوى أو الحصول على طلب المقدم بالتحقیق. وفي بعض الحاالت األخرى (

 ساعة ویومي عمل بعد االستالم. 12تطبیق القفل بین 

 

 إكتشافات مجموعة العمل

  أن اشتراط قفل اسم النطاق یجب اال یكون نتیجة فقط لتقدیم شكوى، كما ھو مشار إلیھ في سؤال وقد الحظت مجموعة العمل

. وكما لوحظ من قبل، أن UDRPالمیثاق، ولكن اللحظة التي یتلقى فیھا المسجل طلب التحقیق من قبل موفر السیاسة الموحدة 

على سبیل المثال، بعد إخطار مقدم الشكوى، إذا ما  ،UDRPالمسجل یجب أال یمنع من قفل اسم النطاق مراعاة إلجراءات 

 قررت القیام بذلك.

  كما ناقشت مجموعة العمل أیًضا الشرط الحالي بموجب قواعدUDRP  لمدقم الشكوى إلبالغ المدعى علیھ لتقدیم الشكوى

(یجب على المشتكي أن "یبین أنھ تم إرسال نسخة من الشكوى، بما في ذلك أي مرفقات، مع الغالف على النحو الذي تحدده 

جموعة )). الحظت م12، المادة ب(3القسم  UDRP18قواعد  -القوانین اإلضافیة للمقدم، أو تم تحویلھا إلى المدعى علیھ"

حیث أنھ قد ال یكون تم قفل تسجیل اسم النطاق من  cyberflightالعمل أن إبالغ المدعى علیھ قبل اسم النطاق قد ینجم عنھ 

یتمإبالغ المدعى علیھ بعد قفل تسجیل اسم  ،)URSقبل المسجل. كما لوحظ أیًضا أنھ في ظل نظام التعلیق السریع الموحد (

المسجل  URSساعة بعد الحصول على إخطار بالقفل من مشغل السجل، یخطر موفر  24ل النطاق من قبل السجل ("في خال

لتعدیل ھذه المتطلبات وجعلھا  UDRP). ونتیجة لذلك، توصي مجموعة العمل بالتغییر المستھدف لقواعد 19"بالشكوى

وفي استجابة للمالحظات التي وردت  .UDRPوقت رفع الدعوى مع مقدم  اختیاریة لمقدم الشكوى إلخطار المدعى علیھ في

أیام إضافة لفترة االستجابة بناء  4خالل منتدى التعلیق العام على التقریر األولي، أوصت مجموعة العمل بأنتتم إضافة تمدید 

                                                           
18 http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/rules 
19 en.pdf-04jun12-http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/urs 

http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/rules
http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/urs-04jun12-en.pdf
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 UDRPالتقریر النھائي حول قفل اسم النطاق مراعاة إلجراءات 
 39من  19 صفحة  ماریكا كونینجزإعداد: 

 

على طلب التعویض عن ضیاع وقت االستجابة غیر الرسمیة نتیجة للتغییر المقترح لعدم طلب إخطار للمدعى علیھ في وقت 

الذین  20قدیم الشكوى من المشتكي. ترى مجموعة العمل أن التوصیة اإلضافیة من شأنھا أن تعطي المشاركین المستجیبینت

یحتاجون بالفعل إلى أربعة أیام إضافیة للراحة من التكلفة المحایدة عند الطلب، دون التأثیر على الجداول الزمنیة لدى 

UDRP. 

 تي تعقب تقدیم الشكوى. عقب تقدیم الشكوى، أجرى موفر خدمة كما ناقشت مجموعة العمل العملیة الUDRP  فحص إداري

والذي أعقبھ إرسال طلب توثیق إلى أمین السجل، ویشمل ذلك الطلب المقدم لمنع أیة تغییرات  ،تمھیدي (أي للتأكد من صحتھ)

ن أمین السجل، سوف یكمل مقدم على أمین السجل والمسجل بالنسبة لتسجیل اسم النطاق. عقب الحصول على التأكید م

UDRP الفحص اإلداري ویؤكد أنھ تم استالم المدفوعات، والتي یعقبھا أن یقوم أمین السجل والمشتكي وICANN  ببدء

تتطلب نعدم السماح بنقل المسجل أو أمین السجل "أثناء اإلجراءات  UDRPاإلجراءات اإلداریة. تمت اإلشارة إلى أن 

 اإلداریة المعلقة" والتي تتضمن أن البدء الرسمي لیس مطلوًبا لمنع ھذه التغییرات. 

  وافقت مجموعة العمل أنھ یجب أن یكون ھناك مجموعة من إطار العمل والتي ینبغي أن یطلب من أمین السجل من خاللھا منع

. وافقت مجموعة العمل أن مثل ھذا اإلطار UDRPیرات من المسجل وأمین السجل السم النطاق مراعاًة إلجراءات أي تغی

بدال من أیام تقویم أو ساعات الستیعاب مناطق زمنیة مختلفة وأجزاء من العالم حیث أن  21الزمني یجب أن یكون في أیام العمل

نطقة الزمنیة. عالوة على ذلك، توصي مجموعة العمل بأن، نتیجة لیسوا بالضرورة في نفس الم UDRPالمسجل ومقدم 

وأمناء السجالت المعلومات على موقعھم على شبكة اإلنترنت بشأن أیام العمل بحیث یصبح  UDRPألفضل الممارسات، یقدم 

 من الواضح ألطراف ثالثة ما یعتبر "أیام عمل" في دول العمل الخاصة بھم.

 

 ا یحتوي على اسم النطاق "المقفل"ما إذا كان ینبغي تحدید م .أ4سؤال المیثاق  5.2.4

 
 ما ھو الموقف الحالي؟

  ال یوجد حالًیا تعریف لكلمة "قفل" وال تظھر الكلمة حتى فيUDRP كما لوحظ من قبل، فإن ارتباط "إقفال" بإجراءات .

UDRP  لیس شیًئا مطلوًبا بحذافیره منUDRP ة عن ممارسة تتعلق بھ. یتطلب كما ھو مطلوب فحسب، بل إنھ عبار

UDRP  .(بدون إلغاء، أو نقل او تفعیل أو عدم فعیل أو أي تغییر في حالة تسجیل اسم النطاق) "أن یظل "الوضع الراھن 

  ووفق ما ھو موصوف أعاله، وجد استبیان المسجل أن معظم الحاالت ال یسمح بالتغییرات التالیة: التسجیل ألمین سجل آخر

%) وتعدیل أي بیانات 71؛ اإللغاء (%)74( ، التحویل إلى حساب آخر بنفس أمین السجل%)88في المسجل ( ؛ تغیر%)95(

فیما عدا ما إذا كانت خدمة "الخصوصیة" أو "الوكیل" ھي السجل المدرج وأن ھذه الخدمة تستبدل  Whoisمتعلقة بـ 

%) ال یتم السماح بالتعدیل 41وفي بعض الحاالت القلیلة ( %).52المعلومات التي لدیھا في ملف للمسجلین "الفعلیین" بنسبة (

 .Whois22على أي بیانات 

 

                                                           
  فقط تم الحصول فیھا على إجابات. % من الحاالت25كما تمت اإلشارة إلى أن ما یقرب من  20
 سوف یتم تعریف أیام العمل بأنھا أیام العمل في االختصاص القضائي للكیان المطالب بتنفیذ اإلجراء. 21
وأشیر إلى أن جزء كبیر من مناقشات مجموعة العمل أن بعض المسجلین ال یعتبرون أن تحویل نموذج التسجیل في حاالت خدمات التوكیل/  22

 .Whoisیة تستخدم لتغییر بیانات الخصوص
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 إكتشافات مجموعة العمل

  وقد أشارت مجموعة العمل إلى أن كملة "قفل" استخدمت بكثافة فیما یتعلق بھذا الموضوع بدون أي تعریف واضح. تعتبر

القضیة أن تكون مصحوبة بتعریف واضح بمعنى كلمة "قفل"  مجموعة العمل أنھ من الضروري أن أي توصیات تتعلق بھذه

، بحیث ال تترك أي مساحة لسوء الفھم. ونتیجة لذلك، بدأت مجموعة العمل العمل بتعریف ممكن UDRPفي سیاق إجراءات 

لنطاق قد تحتاج لمصطلح "القفل" في مرحلة مبكرة من مداوالتھا، ولكنھا اكتشفت أن الفھم المشترك لمتطلبات قفل تسجیل اسم ا

إلى التطویر أوال قبل إنتھاء األعمال التعریفیة. بناء على الفھم المشترك الذي تم وضعھ، اقترحت مجموعة العمل التعریف 

 : یعني المصطلح "قفل" منع أي تغییرات من المسجل وأمین السجل. UDRPالتالي للقفل في سیاق إجراءات 

  كما عرفت مجموعة العمل أھمیة التعریف عندما تم فتح اسم النطاق مراعاة لسریان العمل بإجراءاتUDRP سواء في حالة ،

 تحقق التسویة بین األطراف أو عند إتمام اإلجراءات.

 

صة ، فإن معلومات المسجل الخاUDRPما إذا كان اسم نطاق "سیتم إقفالھ" بناًء على إجراءات  .ب4سؤال المیثاق  5.2.5
 مذكور قد یتم تغییرھا أو تعدیلھاباسم النطاق ال

 
 ما ھو الموقف الحالي؟

  یتطلب تعریفUDRP أي تغییر في حالة تسجیل اسم النطاق. فیما  أن یظل "الوضع الراھن" والذي یتضمن عدم النقل أو

یتعلق بـ"عدم االنتقال" یبدو جلًیا أن ھذا سوف یتضمن عدم التغییر في صاحب االسم المسجل. ومع ذلك، لم یتم تحدید 

% من تعدیالت 52التغییرات األخرى في حالة تسجیل اسم النطاق وھي مفتوحة للتفسیرات. وقد وجد استبیان المسجل أن 

فیما عدا ما إذا كانت خدمة "الخصوصیة" أو "الوكیل" ھي السجل  Whoisعى علیھم غیر مسموح بھا في أي من بیانات المد

% من 41وفي بعض الحاالت القلیلة ( المدرج وأن ھذه الخدمة تستبدل المعلومات التي لدیھا في ملف عن العمیل الوكیل.

السؤال الذي ینبغي سؤالھ ھو ما إذا كان منع التغییرات  .Whoisانات المدعى علیھم) ال یتم السماح بالتعدیل على أي بی

ستكون دقیقة أم ستكون في صراع مع متطلبات الدقة  Whoisتھدف إلى ضمان أن بیانات  Whoisلمعلومات اتصال 

كما ھو محدد في اتفاقیة تعریف المسجل (شاھد على سبیل المثال  Whois الخاصة بـ

en.htm-10may02-http://www.icann.org/en/news/announcements/advisory .( 
 

 إكتشافات مجموعة العمل

  كجزء من التداوالت، أشار مقدميUDRP  إلى أن المعلومات منWhois  تم مالحظتھا عند بدء اإلجراءات. لم تتم مالحظة

في مرحلة تالیة في وقت غیر ملحوظ من قبل المقدم، ما لم یتم إعالم مقدم  Whoisالتغییرات التي أجریت على معلومات 

 بشكل منفصل.  UDRPالسیاسة الموحدة 

  أ من 8سبیل المثال، عند اإللتزام بالقسم كما أنھ تمت اإلشارة إلى أنھ في بعض الحاالت یمكن السماح بالتغییر، علىUDRP 

 (ما لم یوافق الطرف الذي یؤول إلیھ تسجیل اسم النطاق كتابیا على أن یلتزم بقرار المحكمة أو المحكم.) 

  وقد ناقشت مجموعة العمل بشكل مكثف كیف أن تسجیالت الخصوصیة/ الوكیل یجب أن یتم أخذھا بعین االعتبار: ھل ینبغي

كشف العمیل الوكیل بعد قفل تسجیل اسم النطاق؟ أشار البعض إلى أن واحدة من المشكالت العملیة التي توجد حالیا السماح ب

ھي أنھ ال یوجد ھناك مقدمي خصوصیة/ وكالة معتمدین، مما یجعل من الصعب للمسجل تحدید ما إذا كانوا یتعاملون مع ھذا 
 

 UDRPالتقریر النھائي حول قفل اسم النطاق مراعاة إلجراءات 
 39من  20 صفحة  ماریكا كونینجزإعداد: 

 

http://www.icann.org/en/news/announcements/advisory-10may02-en.htm
http://www.icann.org/en/news/announcements/advisory-10may02-en.htm
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 UDRPالتقریر النھائي حول قفل اسم النطاق مراعاة إلجراءات 
 39من  21 صفحة  ماریكا كونینجزإعداد: 

 

، كان ھناك مناقشات لتطویر برنامج اعتماد لمقدمي الخصوصیة/ RAAمع  المقدم. وقد الحظ آخرون أنھ كجز من المفاوضات

إلى أن التغییرات جاءت كنتیجة لرفع خدمة الخصوصیة/  UDRPالتوكیل والذي قد یعالج ھذه المشكلة. وقد أشار مقدمي 

ا إذا كانت سوف تعتبر والتي سوف تقرر م UDRPالبروكسي، بعد قفل تسجیل اسم النطاق، والتي قد یتم توصیلھا إلى لجنة 

 عمیل الوكیل أو موفر الخصوصیة/البروكسي كمدعى علیھ في قرارھا. 

  كما أشار مقدميUDRP  إلى أن أي تغییرات لتفاصیل المسجل بعد بدء اإلجراءات قد یكون لھا تأثیر على اختصاص ھذه

 القضیة، والتي سوف ینتج عنھا تعقیدات ال داعي لھا. 

 مل أیًضا ما إذا كان ینبغي أن یكون ھناك طلًبا لكشف العمیل الوكیل،ولكن لوحظ أن ھذا الطلب یمكن وقد ناقشت مجموعة الع

أن یساء استخدامھ من قبل األطراف المعنیة في الحصول على المعلومات حول مسجل النطاق األساسي، والذي یمكنھ عندئذ 

 للحصول على ھذه المعلومات.  UDRPتقدیم دعوى إلجراءت 

  أنھ في حالة موفري الخصوصیة / البروكسي أو موفري 6ونتیجة لھذه المناقشات، فإن نجموعة العمل تقترح (انظر القسم (

الخصوصیة / البروكسي المرتبطین بأمین السجل، فیجوز ألمین السجل االتصال بموفر الخصوصیة / البروكسي المعتمد / 

وعلى الرغم، ال یمكن إقرار ھذا االتصال إلى بعد تطبیق قفل أولي  جل األساسي.التابع للسماح بإمكانیة الكشف عن بیانات المس

نتیجة أي طلب من موفر الخصوصیة / البروكسي المعتمد  23یمنع أیة تغییرات من جانب أمین السجل والمسجل. وأیة تحدیثات

طار الزمني المحدد بیومین أو قبل توثیق / التابع للكشف عن البیانات األساسیة لعمیل البروكسي یجب أن تقدم قبل نھایة اإل

وقد أشیر إلى أن ھذه المشكلة وف یتم ، أیھما یحدث أوالً. UDRPأمین السجل للمعلومات المطلوبة وتأكید القفل إلى موفر 

 أخذھا بعین االعتبار في یاق المناقشاتفي اعتماد موفري الخصوصیة/ البروكسي.

 ات المسجل كنتیجة لرفع خدمات الخصوصیة/ البروكسي سوف تتم قبل تأكید القفل لموفري اتفق األغلبیة أن أي تغییر في معلوم

UDRP یجب إیالء المزید من االھتمام لھذه المسألة كجزء من المناقشات حول اعتماد موفري الخصوصیة/ البروكسي حیث .

أنھا قد تكون مناسبة لتوفیر وقت إضافي لموفري الخصوصیة/ البروكسي للكشف عن المعلومات األساسیة للمسجل في حالة تقدم 

UDRP. 

 

ما إذا كانت ھناك وسائل حمایة إضافیة ینبغي تعیینھا لحمایة المسجلین في القضایا التي یتم فیھا  .5سؤال المیثاق  5.2.6
 UDRPإقفال اسم النطاق ویكون عرضة إلجراءات 

 
 ما ھو الموقف الحالي؟

  تتطلب قواعدUDRP النحو  "أنھ تم إرسال نسخة من الشكوى، بما في ذلك أي مرفقات، جنبا إلى جنب مع ورقة الغالف على

، بواطة المشتكي في وقت تقدیم الشكوى. "الذي یحدده القواعد اإلضافیة للمقدم أو إحالتھا إلى المدعى علیھ (حامل اسم النطاق)

 إبالغ المدعى علیھ للبدء في اإلجراءات. UDRPباإلضافة إلى ذلك، یتعین على مقدم السیاسة الموحدة 

 

                                                           
 ال یجوز أن تحتوي البیانات المفصح عنھا على شيء سوى البیانات المسجلة في سجالت موفر الخصوصیة /البروكسي المعتمد / التابع. 23
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 إكتشافات مجموعة العمل

  الحظت مجموعة العمل أن الوقت الحالي ھو مسؤولیة مقدم الشكوى وكذلك موفرUDRP  إلبالغ أمین السجل بتقدیم

محدثة ودقیقة. باإلضافة إلى  Whois. كما لوحظ أیًضا أنھ مؤولیة أمین السجل لضمان أن المعلومات لدى UDRPإجراءات 

) بتجدید اسم النطاق مراعاًة EDDPالمنتھیة الصالحیة (ذلك، تسمح السیاسات األخرى، مثل سیاسة حذف النطاقات 

 .UDRPإلجراءات 

  وقد ناقشت مجموعة العمل أن أحد المجاالت التي قد تكون الضمانات اإلضافیة مناسبة لھا فیما یتعلق بتحكم المسجل في اسم

إلى حساب آخر،  UDRPجراءات الملقم. وقد لوحظ أن ھناك حاالت معروفة ینقل فیھا أمین السجل اسم النطاق الخاضع إل

ال تعتبر "تحوالت"  DNSمما یعني أن أمین السجل لیس لدیھ أي تحكم على تسجیل اسم النطاق. وأشیر إلى أن التغییرات لـ 

لن تحتاج إلى منعھا. اقترحت مجموعة العمل توضیح السماح  DNSوأن أي تغیرات في  UDRPكما مھو معرف في 

 ل ضمانات كما في سؤال المیثاق.، مما یكفDNSبتغییرات لـ 
 

 

 UDRPالتقریر النھائي حول قفل اسم النطاق مراعاة إلجراءات 
 39من  22 صفحة  ماریكا كونینجزإعداد: 
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 مساھمة المجتمع .6
 

 فترة التعلیق العام المبدئیة وطلب المساھمة 6.1
 

أن تسعى مجموعة العمل كخطوة أولى للحصول على تعقیب الجمھور من أجل التوصل إلى فھم واضح للطبیعة  مجموعة العمل میثاق یتطلب

نتیجة لذلك، أجرت مجموعة العمل استبیاًنا بین  .UDRPالفعلیة ونطاق المشكالت التي تحدث في قفل اسم النطاق مراعاًة إلجراءات 

. باإلضافة إلى أسئلة محددة فیما یتعلق بممارسات وخبرات أمناء السجل 5.1كما ھو مبین في القسم  UDRPالمسجل باإلضافة إلى 

منتدى  لعملعالوة على ذلك، افتتحت مجموعة ا، حیث طلب من المدعى علیھم تقدیم مدخالت حول أسئلة المیثاق. UDRPومقدمي 

. وصلت المدخالت كجزء من االستبیان باإلضافة إلى استعراض مجموعة العمل لمنتدى التعلیق 2012یولیو  25في  امتعلیقات ع

 الذي تستخدمھ مجموعة العمل.  أداة استعراض التعلیق العام العام عن كثب، حیث یمكن العثور على تفاصیل ذلك في

 

 GNSOطلب مدخالت من مجموعات أصحاب المصلحة والدوائر االنتخابیة لـ  6.2

 

ودوائرھا في  GNSOفقد تم إرسال طلب للمدخالت لجمیع مجموعات أصحاب المصلحة لدى  GNSO، PDPوفق ما طلبتھ 

 (أنظر الملحق ب). لم نستلم أي مساھمات.  2012نھایة یولیو 

 

 ICANNطلب مساھمات من المنظمات الداعمة واللجان االستشاریة لـ  6.3

 

أغسطس (أنظر الملحق ج). لم نستلم أي  27في  ICANNدى تم إرسال طلب للمساھمات لجمیع مؤسسات الدعم واللجان االستشاریة ل

 في براغ لتبادل اآلراء حول ھذا الموضوع (أنظر ICANNفي اجتماع  ccNSOمع  PDPمساھمات. لتقي رئیس مجموعة عمل 

greenberg-http://ccnso.icann.org/meetings/toronto/summary.htm#neylon  .(للمزید من المعلومات 

 

 منتدى التعلیق العام حول التقریر المبدئي 6.4

 

. تم الحصول على خمس مساھمات 2013مارس  15في  لتعلیق العام على التقریر األوليمنتدى لافتتحت مجموعة العمل 

 ،ستعراض للتعلیقات العامةأداة ااعتماًدا على المساھمات التي تم تلقیھا، وضعت مجموعة العمل  ).خص للتعلیقات العامةمل (أنظر

 تستخدم الستعراض االستجابة لكل المساھمات المتلقاة. إضافة إلى ذلك، جرى تحدیث التقریر اعتماًدا على التعلیقات المتلقاة.

 

 UDRPالتقریر النھائي حول قفل اسم النطاق مراعاة إلجراءات 
 39من  23 صفحة  ماریكا كونینجزإعداد: 

 

https://community.icann.org/display/udrpproceedings/3.+WG+Charter
http://www.icann.org/en/news/public-comment/udrp-locking-25jul12-en.htm
https://community.icann.org/download/attachments/31174551/UDRP+Public+Comment+Review+Tool+-+Final+9+January+2013.pdf?version=1&modificationDate=1359975797310
https://community.icann.org/download/attachments/31174551/UDRP+Public+Comment+Review+Tool+-+Final+9+January+2013.pdf?version=1&modificationDate=1359975797310
http://ccnso.icann.org/meetings/toronto/summary.htm%23neylon-greenberg
http://ccnso.icann.org/meetings/toronto/summary.htm%23neylon-greenberg
http://www.icann.org/en/news/public-comment/locking-domain-name-15mar13-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/report-comments-locking-domain-name-29may13-en.pdf
http://www.icann.org/en/news/public-comment/report-comments-locking-domain-name-29may13-en.pdf
https://community.icann.org/download/attachments/31174551/Public+Comment+Review+Tool+%E2%80%93+Initial+Report+-+Final+-+1+July+2013.pdf?version=1&modificationDate=1372688934000
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 UDRPالتقریر النھائي حول قفل اسم النطاق مراعاة إلجراءات 
 39من  24 صفحة  ماریكا كونینجزإعداد: 

 

 خالصات وتوصیات .7
 

استناًدا إلى المداوالت والنتائج وفًقا لما موضح في ھذا التقریر، قدمت مجموعة العمل التوصیات التالیة لتعلیق وتعقیب مجلس 

GNSO  .علیھا 

 

في ھذا السیاق، یقصد بالكلمة "قفل" منع أیة تغییرات على  :1التوصیة رقم 

أمین السجل أو المسجل. الینبغي أن یؤثر ھذا "القفل" على قرار اسم المال فقط 

أو فقط على أساس حقیقة أن  UDRPعلى أساس حقیقة تقدیم شكوى تحت 

 24مستمرة. UDRPإجراءات 

 

الذي ینص  UDRP: تعدیل الحكم المنصوص علیھ في قواعد 2التوصیة رقم 

، فیجب على الشكوى كذلك أن UDRPعلى أنھ عند تسلیم الشكوى إلى موفر 

"تحدد بأن نسخة من الشكوى [...] قد تم إرسالھا أو تحویلھا إلى المدعى علیھ" 

) وتوصى بأنھ، وكأفضل ممارسة، ال یجب أن تخطر 12 -، ب 3(القسم 

لتجنب الشجار وتبادل الشكاوى المدعى علیھم بأن الشكوى قد تم رفعھا وذلك 

المسئولیة عن إخطار  UDRPالسباب اإللكتروني. وسوف یتولى موفر 

  المدعى علیھ بمجرد البدء في إجراءات التقاضي بصورة رسمیة.

 

، وبعد إجراء UDRP: بعد استالم الشكوى، یلتزم موفر خدمة 3التوصیة رقم 

بإرسال طلب توثیق إلى أمین السجل، ویشمل  ،25فحوص القصور التمھیدیة

ذلك الطلب المقدم لمنع أیة تغییرات على أمین السجل والمسجل بالنسبة لتسجیل 

یجوز ألمین السجل إشعار المسجل باإلجراءات وال ). "قفل"اسم النطاق (

القضائیة القائمة إال عندما یتم منع أیة تغییرات ألمین السجل والمسجل، ولكن 

یجوز القیام بذلك بمجرد أن یتم منع أیة تغییرات ألمین السجل والمسجل. وفي 

أو موفري الخصوصیة / البروكسي  26حالة موفري الخصوصیة / البروكسي

بأمین السجل، فیجوز ألمین السجل االتصال بموفر الخصوصیة / المرتبطین 

                                                           
وفقًا لسیاسة حذف النطاقات المنتھیة  UDRPیجب مالحظة أن ھذا القفل یجب أال یمنع التجدید السم النطاق مراعاة إلجراءات  24

 ).EDDPالصالحیة (
لضمان أنھ ال یثیر شكوى كاذبة. وال یجب الخلط بین ھذا الفحص وبین فحص االلتزام  UDRPوھذا بمثابة فحص أولي یقوم بھ موفر خدمة  25

 رض. من ھذا الع 4، والتي یتم إجراؤھا وفًقا للخطوة رقم UDRPاإلداري وفًقا لم ھو محدد في 
 .ICANNلتقدیم طلب إلى موفري الخصوصیة / البروكسي بعد إنھاء برنامج اعتماد الخصوصیة / البروكسي من جانب  26

من خالل  UDRP. تم تقدیم شكوى 1

 بواسطة مقدم الشكوى UDRPمقدمي 

. مباشرة، وفي خالل یومي عمل على 2
األقل بعد استالم طلب التوثیق من موفر 

UDRP یلتزم أمین السجل بتعدیل حالة ،
التسجیل لمنع أیة تغییرات من أمین السجل 

 ). "قفل"أو المسجل (
 

. خالل یومي عمل، یجب على أمین السجل 3
أن القفل قد تم  UDRPأن یؤكد لمقدمي 

استخدامھ والتحقق من المعلومات المطلوبة 

 في طلب التحقیق. UDRPل مقدم من قب
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 UDRPالتقریر النھائي حول قفل اسم النطاق مراعاة إلجراءات 
 39من  25 صفحة  ماریكا كونینجزإعداد: 

 

البروكسي المعتمد / التابع للسماح بإمكانیة الكشف عن بیانات عمیل الوكیل. وعلى الرغم، ال یمكن إقرار ھذا االتصال إلى بعد 

 تطبیق قفل أولي یمنع أیة تغییرات من جانب أمین السجل والمسجل.

 

على األقل بعد استالم طلب التوثیق من  27وفي خالل یومي عمل :4التوصیة رقم 

، یلتزم أمین السجل بتعدیل حالة التسجیل لمنع أیة تغییرات من UDRPموفر 

). یجب أن یستمر أمین السجل في منع التغییرات "قفل"مسجل (أمین السجل أو ال

، فیما عدا في حالة تعلیق إجراءات UDRPخالل القید المتبقي إلجراءات 

). وتعّرف فترة االنتظار بأنھا تبدأ من 10(راجع التوصیة رقم  UDRPتقاضي 

، أو الوثیقة ذات الصلة التي تبدأ إجراءات تقاضي UDRPلحظة تقدیم شكوى 

في المحاكم أو التحكیم، فیما یخص اسم النطاق، من خالل مقدم الشكوى إلى 

نتیجة أي طلب من موفر  28وأیة تحدیثات ، حسبما تقتضي الحالة.UDRPموفر 

كسي یجب أن تقدم قبل نھایة اإلطار الزمني الخصوصیة / البروكسي المعتمد / التابع للكشف عن البیانات األساسیة لعمیل البرو

 ، أیھما یحدث أوالً.UDRPالمحدد بیومین أو قبل توثیق أمین السجل للمعلومات المطلوبة وتأكید القفل إلى موفر 

 

أو أمین سجل آخر بعد  29ال یجوز ألمین السجل التصریح باالنتقال إلى مسجل

، باستثناء الحاالت UDRPموفر خدمة استالم أمین السجل طلًبا بالتوثیق من 

المحدودة التي تشتمل على تحكیم غیر دائر بموجب السیاسة أو یشتمل على 

(ب). وألغراض 8(أ) أو 8الفقرة  UDRPتقاضي وفًقا لما تنص علیھ سیاسة 

UDRP فإن المسجل المدرج في سجل ،Whois  في وقت القفل سیتم تسجیلھ

أثناء فترة  Whoisوأیة تغییرات على معلومات باعتباره المدعى علیھ (علیھم). 

االنتظار الخاصة باإلجراءات اإلداریة بموجب السیاسة فیمكن السماح بھا أو 

حظرھا استناًدا إلى السیاسات والعقود المعمول بھا لدى أمین السجل، وعلى 

(ھـ) وقاعدة 2رقم  UDRPالرغم من ذلك، یتحمل المسجل المسئولیة (قاعدة 

UDRP  إلشعار المزود بأیة تحدیثات ذات صلة قد تؤثر على 2(ب)(5رقم (

 . UDRPإشعارات المزود والتزاماتھ أمام المدعى علیھ بموجب 

 

، أو Whoisیجوز ألمین السجل اختیار الكشف عن البیانات األساسیة نتیجة خدمات الخصوصیة/البروكسي إلى المزود أو في 

. في 2كالھما، إذا كان على علم بذلك. ولن یحتسب ذلك "تحویالً" مخالًفا لما سبق، إذا ما حدث بما یتفق مع التوصیة التمھیدیة رقم 

حالة إطالق معلومات خدمة خصوصیة/بروكسي أو معلومات عمیل بروكسي بعد تطبیق القفل وإشعار المزود بذلك، ال یكون ھناك 

                                                           
 ویمكن تعریف أیام العمل بأنھا أیام العمل في االختصاص القضائي للكیان المطالب بتنفیذ اإلجراء، وھو في ھذه الحالة أمین السجل.  27
 ات المفصح عنھا على شيء سوى البیانات المسجلة في سجالت موفر الخصوصیة /البروكسي المعتمد / التابع.ال یجوز أن تحتوي البیان 28
ولمزید من الوضوح، یشمل ذلك أي تحویل إلى خدمة خصوصیة أو بروكسي بخالف الكشف عن بیانات عمیل البروكسي وفًقا لما ھو  29

 منصوص علیھ في الفقرة التالیة.

، یلتزم 4إذا اعتبرت شكوى وفًقا للخطوة . 5

بإرسال الشكوى إلى أمین  UDRPموفر 

السجل والمدعى علیھ وإشعارھم ببدء إجراءات 

أیام عمل  3التقاضي اإلداري في موعد أقصاه 

 اعتباًرا من استالم الرسوم التي یسددھا الشاكي.

. عقب استالم التأكید من أمین السجل، 4
الشكوى  UDRPسوف یراجع مقدم 

 للتوافق اإلداري مع السیاسة والقواعد. 
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 UDRPالتقریر النھائي حول قفل اسم النطاق مراعاة إلجراءات 
 39من  26 صفحة  ماریكا كونینجزإعداد: 

 

مطالبة مقدم الشكوى بتعدیل شكواه بما یتفق مع ذلك، ولكن یجوز لھ القیام بذلك وقًفا لتقدیره. یتحمل المسجل التزام على المزود ب

)) إشعار المزود بأیة تحدیثات ذات صلة قد یكون لھا تأثیر على 3(ب)(5(ھـ) والقاعدة رقم 2المسئولیة (بموجب القاعدة رقم 

، بإشعار المدعى علیھ UDRPویلتزم المزود، وبما یتفق مع  UDRPھ بموجب إشعارات المزود والتزاماتھ أمام المدعى علی

) بمطالبة المزود بإرسال المراسالت 3(ب)(5رقم  UDRPبمعلومات الحالة بالتفاصیل التي یفضلھا بمجرد علم المزود بالتحدیث (

 على عنوان البرید اإللكتروني المفضل للمدعى علیھ، على سبیل المثال).

 

: باعتبارھا أفضل الممارسات، یتم تشجیع المسجلین ومقدمي 6التوصیة رقم 

UDRP  لتقدیم وسائل جدیدة تسمح ألطراف أخرى بتحدید ساعات / أیام

 ذات الصلة أن یتوقع عملھا.  UDRPالعامل لكل منھا، والتي یمكن لمھام 

 

في  UDRPیتعین على أمین السجل التأكید إلى موفر  :7التوصیة رقم 

بأن  UDRPتوثیق من موفر  30غضون یومي عمل اعتباًرا من استالم طلب

أیة تغییرات ألمین السجل والمسجل قد تم حظرھا وسوف یتم حظرھا أثناء 

جانب  31فترة االنتظار الخاصة باإلجراءات وتوثیق المعلومات المطلوبة من

 .UDRPمزود 

 

 . UDRPقواعد  لـ وفًقا

 

 

 

 

بإرسال الشكوى  UDRP: إذا اعتبرت شكوى، یلتزم موفر 8التوصیة رقم 

إلى أمین السجل والمدعى علیھ وإشعارھم ببدء إجراءات التقاضي اإلداري 

اعتباًرا من استالم الرسوم التي یسددھا  32أیام عمل 3في موعد أقصاه 

 الشاكي.

 

                                                           
بإرسال طلب إلى أمین السجل للتحقق على سبیل المثال من أن المدعى علیھ المحدد باالسم ھو المسجل الفعلي السم  UDRPیلتزم موفري  30

 (أسماء) النطاقات المعنیة، ولغة اتفاقیة التسجیل باإلضافة إلى التحقق من تفاصیل االتصال بالمدعى علیھ.
 وثیق للبنود المطلوبة.یرتبط طلب التوثیق بطلب أمین السجل بأن یقدم للمورد ت 31
العمل  2(والتي تشیر في الوقت الحالي إلى أیام "تقویمیة") موصى بھ لضمان تماشي ذلك مع مطلب یومي  UDRPوھذا التغییر على قواعد  32

الفحوصات بإجراء  UDRPأیام تقویمیة، بما ال یسمح لموفر  3العمل أطول من  2بالقفل حیث إنھ قد یكون ھناك موقف یكون بموجب یومي 
 اإلداریة في غضون اإلطار الزمني المحدد.

، یجب على UDRP. وعند انتھاء إجراءات 7
أمین السجل فتح اسم النطاق بأسرع وقت ممكن 

 أیام عمل. 10عقب 
 

. وفي حالة توصل الطرفین إلى تسویة (الشاكي 8

والمدعى علیھ)، أثناء اإلجراءات والتي تشتمل على 
تحویل، أو إلغاء أو اتفاق على أن یظل التسجیل في 
ید المدعى علیھ، یتعین على أمین السجل إزالة أي 

 2قفل یمنع التحویل أو اإللغاء في غضون یومي 
ن خالل موفر عمل اعتباًرا من تأكید التسویة م

UDRP . 

 

 

كجزء من إشعاره إلى  UDRPزم موفر . یلت6
المدعى علیھ بإشعار المدعى علیھ بأن أیة 
تصحیحات على معلومات التعاقد یجب أیًضا 

 . UDRPإرسالھا إلى موفر 
 

http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/rules
http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/rules
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 UDRPالتقریر النھائي حول قفل اسم النطاق مراعاة إلجراءات 
 39من  27 صفحة  ماریكا كونینجزإعداد: 

 

خیار سریع لطلب تمدید لمدة أربعة أیام في حالة اختیارھم لذلك، مع  UDRP یتم منح المشاركین المسجیبین لـ :933التوصیة رقم 

بدون أي تكلفة على المدعى  UDRPمنح أي طلب للتمدید ألربعة أیام بالتمدید تلقائًیا، وتمدید الموعد النھائي ذو الصلة من مقدم 

للحصول على  UDRPدة أربعة أیام بناء على طلب ینبغي أن یتم وضعھ من قبل موفر علیھ. یتوافر خیار التمدید التلقائي لم

وفًقا  UDRPمعلومات المستجیبین حول بدء اإلجراءات وعدم اإلحاطة بأي امتدادات إضافیة والتي قد یتم منحھا من قبل موفر 

 .UDRPد من قوانین 5للماد 

 

إذا ظلت الشكوى غیر معروضة كشكوى، أو في حالة عدم سداد الرسوم، بعد انقضاء فترة التحقق من القصور  :10التوصیة رقم 

بإشعار أمین  UDRP، أو في حالة قیام الشاكي طواعیة باالنسحاب أثناء تلك الفترة، یلتزم موفر 4الفقرة  UDRPاإلداري حسب 

السجل، في غضون یوم عمل واحد من إرسال إشعار االنسحاب، بإطالق  السجل بأن إجراءات التقاضي قد تم سحبھا. یلتزم أمین

 "القفل". 

 

 UDRP، یخطر موفر )UDRPاعد ومن ق 4أنظر القسم  -: كجزء من یاإلخطاء إلى المسجل (إخطارشكوى 11التوصیة رقم 

بالمسجل أثناء فترة االنتظار كجزء من إشعاره إلى المسجل بإشعار المسجل بأن أیة تصحیحات على معلومات التعاقد الخاصة 

 ). 3) و(2(5رقم  UDRPوفًقا لقاعدة  UDRPالمتبقیة إلجراءات التقاضي یجب أیًضا إرسالھا إلى موفر 

 

: یجب أن یشتمل ھذا اإلشعار كذلك على معلومات بأن أیة تغییرات لرفع خدمات البروكسي / الخصوصیة، بعد 12التوصیة رقم 

مباشرة. توصي مجموعة العمل بإجراء مزید من  UDRPع للنقاش / المعالجة من خالل ھیئة عملیة "القفل"، یجب أن تخض

 االستعراض والمراجعة لھذه المسألة جزء من برنامج اعتماد الخصوصیة / البروكسي. 

 

أیام عمل بإشعار كل طرف،  3عند استالم إرسال قرار من الموفر، یتعین على أمین السجل وفي غضون  :13التوصیة رقم 

(أ) من 8(ك) والفقرة رقم 4والفقرة رقم  16رقم  ICANNبتاریخ تنفیذ القرار بما یتفق مع السیاسة (قاعدة  ICANNوالمزود، و

UDRP أیام عمل ( 10. وفي حالة الحكم لصالح الشكوى، یلتزم أمین السجل بتنفیذ أمر الھیئة على الفور بعد انقضاءUDRP 

(ك)). یتعین على الشاكي أو مندوبھ المفوض تزوید أمین السجل بالمعلومات الالزمة فیما یخص عملیة التنفیذ لقرار 4م الفقرة رق

. في حالة الحكم لصالح المدعى علیھ، یلتزم أمین السجل Whoisاللجنة، وقد یشتمل ذلك على المعلومات التي یجب أن تكون في 

یوم عمل اعتباًرا من تاریخ إرسال القرار من الموفر  15مسجل آخر لمدة  بحظر نقل اسم النطاق إلى أمین سجل أو

)UDRP  8الفقرة .( 

 
 شروط إضافیة
بإشعار أمین السجل بالتعلیق،  UDRPفي حالة تعلیق إجراء (عند اتفاق الطرفین على تسویة)، یلتزم موفر  :14التوصیة رقم 

ویشمل ذلك مدة التعلیق. وفي حالة توصل الطرفین إلى تسویة، والتي تشتمل على تحویل، أو إلغاء أو اتفاق على أن یظل التسجیل 
                                                           

تم التعبیر عن األساس المنطقي إلضافة ھذه التوصیة لمعالجة الشواغل خالل منتدى التعلیق العام فیما یتعلق بخسارة وقت االستجابة غیر  33
وقت رفع الدعوى وسوف یعطي للمدعى علیھم  الرسمیة كنتیجة للتغییر المقترح إلى عدم الطلب من مقدم الشكوى بإخبار المدعى علیھ في

 .UDRPالمشاركین األربع أیام المطلوبة اإلضافیة لتحقیق التكلفة المحایدة المطلوبة، بدون التأثیر على الجداول الزمنیة لدى 
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ید عمل اعتباًرا من تأك 2في ید المدعى علیھ، یتعین على أمین السجل إزالة أي قفل یمنع التحویل أو اإللغاء في غضون یومي 

ما لم یكن تسجیل اسم النطاق المتنازع علیھ یخضع إلجراءات محاكمة بدأت فیما یتعلق باسم  UDRPموفر  التسویة من خالل

 النطاق المتنازع علیھ. 

 

) تسویة 2، ( UDRP) تطلب األطراف التعلیق من موفر1: یجب أن تشمل عملیة التسویة الخطوات التالیة: (15التوصیة رقم 

ألمین السجل، نسخ كال من  UDRP) یؤكد موفر 4، ( UDRPتقدم األطراف "نموذج تسویة" موحد من موفر )3األطراف، (

المشتكي والمدعى علیھ، سواء كانت شروط التسویة تشیر إلى اتفاق المدعى علیھ لنقل أو إلغاء اسم/ أسماء النطاق المتنازع لیھا 

) اتفاق التسویة الذي تم تنفیذه من قبل أمین السجل 5النطاق مع المدعى علیھ (لمقدم الشكوى أو اتفاق الشاكي بأن یظل اسم/ أسماء 

 ھذه الحالة. UDRP) یرفض مقدم 7و( UDRP) یؤكد الشاكي أن تنفیذ 6(

 

، وأمناء السجالت وغیرھم من األطراف المعنیة، بوضع مواد UDRP، بالتعاون مع موفري ICANN: تلتزم 16التوصیة رقم 

تعلیمیة ومعلوماتیة من شأنھا المساعدة على إشعار األطراف المتأثرة بھذه المتطلبات الجدیدة وأفضل الممارسات الموصى بھا بعد 

 لھذه التوصیات.  ICANNاالعتماد من جانب مجلس إدارة 

 

المنقحة، تشجع مجموعة العمل مجلس  GNSOكجزء من عملیة وضع سیاسات  وفق ما ھو موصى بھ :17التوصیة رقم 

GNSO  على تكوین قفل السم النطاق یخضع إلجراءات موفرUDRP  لتنفیذ فریق مراجعة یحتوي على أعضاء مجموعة عمل

 .ICANNمنفردین یكونون موجودون لتقدیم نبذة حول خطة التنفیذ للتوصیات المباشرة إلى موظفي 

 

 ھذه المخططات في الملحق (ه) لتوضیح ھذه التوصیات في شكل رسم مخطط لتدفق العملیة. وتھدف

 

 أجریت مكالمة إجماع رسمي وحصلت التوصیات على إجماع تام. :مستوى اإلجماع لھذه التوصیات

 

  التأثیر المتوقع للتوصیات المقترحة:
تتوقع مجموعات العمل أن اعتماد ھذه التوصیات سوف توضح وضع المعاییر لكیفیة قفل أسماء النطاقات وإلغاء قفلھا أثناء  -

 لجمیع األطراف المشاركة. UDRPسیر إجراءات 

قد یتوجب علیھم ضبط  UDRPتتوقع مجموعة العمل أنھ في بعض الحاالت فإن أمناء السجالت، ومقدمي الشكاوى، ومقدمي  -

 مارساتھم.م

 تتوقع مجموعة العمل أن التعلیم واإلعالم المتقدم سوف یكون مطلوًبا لجعل أصحاب المصلحة على درایة بالعملیة. -

فستكون ھناك الحاجة إلى تحدیثات صغیرة  تتوقع مجموعة العمل، أنھ إذا كان سوف یتم تطبیق التوصیات في صورتھا الحالیة، -

لتعكس بعض التوصیات، ومع ذلك، فإن معظم التوصیات المتوقع تنفیذھا في صیغة نصیحة حیث أنھا  UDRPعلى قواعد 

 الحالیة وقواعدھا. UDRPتتماشى مع سیاسة 

 

 

 UDRPالتقریر النھائي حول قفل اسم النطاق مراعاة إلجراءات 
 39من  28 صفحة  ماریكا كونینجزإعداد: 
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 PDPمیثاق مجموعة العمل  - أالملحق 

 PDPومجموعة العمل  UDRPإغالق اسم النطاق الخاضع إلجراءات  اسم مجموعة العمل:

 مجموعة العملتعریف  القسم األول:

 GNSOمجلس  منظمة/ منظمات المیثاق:
 2012مارس  14 تاریخ الموافقة على المیثاق:
 میشیل نایلون (الرئیس)، وآالن جرینبیرج (نائب الرئیس) اسم رئیس مجموعة العمل:
اسم/ أسماء جھات االتصال 

 جوي لیدیكوت المعینة:

 https://community.icann.org/display/udrpproceedings/Home رابط ساحة عمل مجموعة العمل:
قوائم عناوین البرید اإللكتروني 

 wg/-lockpdp-http://forum.icann.org/lists/gnso لمجموعة العمل:

 :GNSOقرارات مجلس 
اإلجراء المستخدم العتماد المیثاق إلغالق اسم النطاق الخاضع إلجراءات  العنوان:

UDRP  ومجموعة العملPDP 
 ttp://gnso.icann.org/en/council/resolutions#20120314h-2 رقم المرجع والرابط:

 روابط وثائق مھمة: 

 }1{المستند  •
 }2{المستند  •
 }3{المستند  •
 }4{المستند  •

 المھمة، الغرض والمسلمات القسم الثاني:

 المھمة والنطاق:
تھدف عملیة تطویر السیاسة لدى مجموعة العمل بمعالجة مسألة قفل اسم النطاق الخاضعة إلجراءات سیاسة تسویة المنازعات الموحدة 

)UDRP) كما ھو مبین في سیاسة النقل بین أمناء السجل (IRTP الجزء ب من التقریر النھائي باإلضافة إلى التقریر النھائي حول الحالة (
، كخطوة أولى للحصول على تعقیب الجمھور على ھذه الحالة من أجل التوصل إلى فھم PDP. ینبغي على مجموعة العمل UDRPالراھنة لدى 

بناء على ھذه المعلومات، ووجھات النظر،  .UDRPواضح للطبیعة الفعلیة ونطاق المشكالت التي تحدث في قفل اسم النطاق مراعاًة إلجراءات 
للتعامل مع  GNSOأن تقدم توصیات إلى مجلس  PDPمة وتجمع مجموعة العمل، من المتوقع لمجموعة العمل وأي معلومات إضافیة تبدو مھ

 . UDRPالمشكالت التي تحدث في قفل اسم النطاق مراعاًة إلجراءات 
 

 ، من المقترح أن تأخذ مجموعة العمل بعین االعتبار ما یلي:WGكجزء من مداوالت 
سیكون أمًرا  -والذي یجب أن یتبعھ الشاكي لیقوم المسجل بوضع اسم النطاق على قفل المسجل  -لإلجراء المقترح ما إذا كان إنشاء مخطط  .1

  مرغوًبا فیھ.
 سیكون أمًرا مرغوًبا. UDRPما إذا كان إنشاء مخطط لخطوات العملیة التي یمكن أن یتوقعھا المسجل بشكل معقول كي تحدث خالل نزاع  .2
 ینبغي أن یتم توحیده. UDRPزمني الذي یجب من خاللھ أن یقوم المسجل بقفل النطاق بعد تصنیف ما إذا كان اإلطار ال .3

4a. .ما إذا كان یمثل اسم النطاق "المقفل" الذي ینبغي تعریفھ 
.4b  ما إذا كان اسم نطاق "سیتم إقفالھ" بناًء على إجراءاتUDRP یتم تغییرھا أو ، فإن معلومات المسجل الخاصة باسم النطاق المذكور قد

 تعدیلھا.
ات ما إذا كانت ھناك وسائل حمایة إضافیة ینبغي تعیینھا لحمایة المسجلین في القضایا التي یتم فیھا إقفال اسم النطاق ویكون عرضة إلجراء  .5

UDRP. 
 

، فقد تأخذ ھذه التوصیات شكال آخر، على سبیل المثال، التوصیات للسیاسات المجمع علیھا، أفضل الممارسات و/ PDPوكما ھو مبین في دلیل 
الداخلیة،  ICANNتعقب الخطوات والعملیات وفق ما ھو مبین في الملحق أ من لوائح  PDPأو إرشادات التنفیذ. مطلوب من مجموعة العمل 
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 UDRPإذا اقترحت مجموعة العمل أي توصیات حول مسألة غلق اسم النطاق التي تخضع إلجراءات . یجب أن یالحظ أیًضا أنھ PDPودلیل 
أو أي من أجزائھا الموضوعیة مثل أي توصیات تضعھا  UDRPوالتي تعتبر توصیات سیاسة مجمع علیھا، یجب عدم تعدیل أو تغییر أو تحریف 

 .UDRPمجموعة العمل ال یقصد بھا أن تقدم عالجا 
 ف والغایات:األھدا

، عقب العملیات GNSOلیتم توصیلھا لمجلس  UDRPلوضع تقریر أولي وتقریر نھائي یخاطب مسألة قفل اسم النطاق التي تخضع إلجراءات 
 . PDPالداخلیة ودلیل  ICANNالموصوفة في الملحق أ من لوائح 

 النتائج واألطر الزمنیة:

. وفق توجیھات مجموعة PDPالداخلیة، ودلیل  ICANNتحترم مجموعة العمل األطر الزمنیة والنتائج وفق ما ھو مبین في الملحق أ من لوائح 
كما ھو مبین في الملحق أ  PDP، تضع مجموعة العمل خطة عمل تبین الخطوات الالزمة والوقت المتوقع لتحقیق إنجازات GNSOالعمل لدى 
 . GNSOوتقدیم ذلك إلى مجلس  PDPودلیل  ICANNلداخلیة لدى من اللوائح ا

 التشكیل، التوظیف والمنظمة القسم الثالث:

 معاییر العضویة:
 تصبح المشاركة في مجموعة العمل القادمة متاحة أمام جمیع األطراف المعنیین. األعضاء الجدد الذین یشاركون بعد اإلنتھاء من العمل سوف

   مراجعة الوثائق السابقة ومحاضر االجتماع.یحتاجون إلى 
 تشكیل المجموعات، والتبعیات، والحل:

تعمیم "الدعوة للمتطوعین" على أوسع نطاق ممكن  GNSOینبغي على . GNSO PDPستكون مجموعة العمل ھذه قیاسیة مع مجموعة عمل 
 لضمان تمثیل واسع النطاق والمشاركة في مجموعة العمل، وتشمل: 

وغیرھا من المنظمات الداعمة  GNSO ذات الصلة بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر ICANNنشر إعالن على مواقع  •
 األخرى وغیرھا من المنظمات الداعمة وصفحات اللجان االستشاریة، و 

 مة واللجان االستشاریة.الداع ICANN، الدوائر االنتخابیة وغیرھا من منظمات GNSOتوزیع اإلعالن لمجموعة أصحاب المصالح  •
 دور ووظیفة ومھام مجموعة العمل:

الداعمین لمجموعة العمل بالدعم الكامل لعمل مجموعة العمل وفق ما ھو مطلوب من قبل الرئیس بما في ذلك دعم  ICANNسیقوم موظفو 
 االجتماعات، صیاغة الوثائق، والتحریر والتوزیع والمساھمات الفنیة األخرى عندما ترى ذلك مناسًبا. 

 
 تعیینات الموظفین لمجموعة العمل: 

 GNSOسكرتاریة  •
 (ماریكا كوننجز) ICANNعضو موظف سیاسة  1  •

 
 من المبادئ التوجیھیة لمجموعة العمل.  2.2یكون الدور والوظیفة والمھمة القیاسیة لمجموعة المل قابلة للتطبیق وفق ما ھو محدد في القسم 

 ):SOIالبیانات التوجیھیة لبیانات الفائدة (

 . GNSOمن إجراءات تشغیل  5وفًقا للقسم  SOIیطلب من كل عضو من مجموعة العمل تقدیم بیانات فائدة 

 قواعد المشاركة القسم الرابع:

 منھجیة اتخاذ القرار:
. إذا كانت منظمة االستئجار ترغب في االنحراف عن 3.6{مالحظة: تم استخراج المواد التالیة من المبادئ التوجیھیة لمجموعة العمل في القسم 

 ء}. المنھجیة الموحدة التخاذ القرارات أو تمكین مجموعة العمل من تقریر منھجیة خاصة بھا لصنع القرار، یجب تعدیل ھذا القسم بحسب االقتضا
 

 یكون الرئیس مسؤول عن تحدید كل موقف مثل تعیین أحدي الحاالت اآلتیة:
ویشار إلى ذلك  حیث ال یتحدث أحد في المجموعة ضد التوصیة الواردة في القراءات الماضیة. - لتوافق الكامل في اآلراءاإلجماع أو ا •

 توافق باإلجماع.أحیانا بأنھ 
[مالحظة: بالنسبة ألولئك الذین لم یعتادوا على استخدام  المكانة التي تختلف علیھا األقلیة الصغیرة ویوافق علیھا األغلبیة. - اإلجماع •

ICANN فقد تضطر إلى ربط تعریف "اإلجماع" بالتعریفات األخرى والمصطلحات الفنیة األخرى مثل اإلجماع التام أو شبھ ،
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لتقاریر النھائیة، نشأت مجموعة العمل، جمیع التقاریر، خاصة ا GNSO PDPاإلجماع. یجب مالحظة أنھ، مع ذلك، أنھ في حالة 
 یجب تحدیدھا بمصطلح "التوافق" حیث أن ھذا قد یترتب علیھ آثار قانونیة.]

  وھو موقف في حین أن معظم مؤیدي التوصیات، ھناك عدد كبیر من أولئك الذین ال یدعمون ذلك. -دعم قوي لكنھ معارضة مھمة  •
 یكون ھناك دعما غیر قوي ألي موقف معین، ولكن مع وجود العدید وھو موقف حیث ال - )باالختالف ھ أیضاً ی(ویشار إل بدون إجماع، •

أحیانا یرجع ذلك إلى خالفات ال یمكن حلھا في الرأي، وأحیانا یرجع إلى حقیقة أن ال أحد لدیھ وجھة نظر قویة  من النقاط المختلفة.
 المسألة في التقریر على الرغم من ذلك.بشكل خاص أو مقنعة، ولكن أعضاء الفریق یوافقون على أن األمر یستحق إدراج ھذه 

التوافق في  یمكن أن یحدث ھذا استجابة إلى تشیر إلى اقتراح حیث أن عدد صغیر من الناس یؤیدون ھذه التوصیة. - رأي األقلیات •
بھا دعم وال ، أو یمكن أن یحدث في الحاالت التي ال یوجد اآلراء، والدعم القوي ولكن مع وجود معارضة كبیرة، وبدون اإلجماع

 معارضة لالقتراح الذي یقدمھ عدد قلیل من األفراد.
 

 ، بذل جھد لتوثیق االختالف في وجھات النظر وتقدیم أي توصیاتتوافق اآلراء، والدعم القوي مع المعارضة الكبیرة وبدون إجماع في حاالت
، ینبغي على رئیس االختالفن مقدم االقتراح. في جمیع حاالت یعتمد عادة على نص المقدمة م األقلیةوثائق توصیة  التي قد تحققت.لألقلیة 

 مجموعة العمل تشجیع تقدیم وجھة نظر األقلیة.
 

 الطریقة الموصى بھا الكتشاف مستوى التوافق في اآلراء بشأن التوصیات ینبغي أن یكون على النحو التالي:
تي تمت إثارتھا، وفھمھا ومناقشتھا، یقدم الرئیس ومساعد بعد أن ناقشت المجموعة المشكلة بصورة كافیة لجمیع المشكالت ال .1

 الرئیس تقییم التصمیم ونشره للمجموعھ لمراجعتھ.
 بعد أن ناقشت المجموعة تقییم تعیین الرئیس، یجب على الرئیس أو مساعد الرئیس إعادة التقییم ونشر تقییم محدث. .2
 الرئیس بتقییم مقبول من المجموعة. ) یجب أن یستمرا حتى یقوم الرئیس ومساعد2) و(1الخطوات ( .3
 في حاالت نادرة، قد یقرر الرئیس أن استخدام استطالعات الرأي أمر معقول. قد تكون بعض األسباب لذلك ھي: .4

o .یجب اتخاذ القرار في خالل اإلطار الزمني الذي ال یسمح للعملیة الطبیعیة من التكرار واالستقرار على تنفیذ تسویة 
o عد العدید من التكرارات أنھ من المستحیل الوصول إلى تسویة. سوف یحدث ذلك غالًبا عند محاولة أصبح من الواضح ب

 .بین الدعم القوي مع معارضة كبیرة، واختالفأو  والدعم القوي مع معارضة قویة اإلجماع التمییز بین
 

یجب توخي الحذر في استخدام استطالعات الرأي حتى ال تصبح أصوات. المسؤولیة من استخدام استطالعات الرأي ھي أن، في الحاالت التي 
 ، غالًبا ما یكون ھناك خالفات حول معاني اسئلة االستطالع أو نتائجھ.معارضة قویةأو  اختالفیوجد بھا 

 
لرئیس توجیھ مشاركي مجموعة العمل بعدم ربط اسمھم مباشرة بأي اجماع تام أو توافق / رأي كامل. بناء على احتیاجات مجموعة العمل، یجوز ل

ومع ذلك، في جمیع الحاالت األخرى وفي ھذه الحاالت حیث یمثل أحد أعضاء المجموعة وجھة نظر األقلیة، یجب أن یربط اسمھم بصراحة، 
 راع.خاصة في تلك الحاالت التي توضع فیھا صنادیق االقت

 
مل یجب أن تنطوي دعوات االتفاق على كامل مجموعة العمل،ولھذا البب، یجب أن تتخذ مكاًنا في القائمة البریدیة لضمان أن أعضاء مجموعة الع

تعیین لدیھم الفرصة للمشاركة التامة في عملیة إجماع اآلراء. إنھ دور الرئیس لتحدید أي مستوى من اإلجماع تم الوصول إلیھ وإعالن ھذا ال
لمجموعة العمل. یجب أن یكون أعضاء مجموعة العمل قادرین على الطعن على تعیین الرئیس كجزء من مناقشة مجموعة العمل. ومع ذلك، إذا 

 استمر الخالف،قد یستخدم أعضاء مجموعة العمل العملیة المبینة أدناه للطعن في التعیین.
 

أدناه) على تحدید الموقف الذي قام بھ الرئیس، أو في حالة وجود دعوة  1إذا لم یوافق العدید من المشاركین في فریق العمل (انظر المالحظة 
 آلراء أخرى یمكنھم اتباع مثل ھذه الخطوات بالترتیب التالي:

 أ القرار.إرسال برید إلكتروني إلى الرئیس ونسخ شرح فریق العمل عن سبب االعتقاد بخط .1
. وھنا ینبغي أن یقوم الرئیس COإذا استمر اختالف الرئیس مع المشتكین، یقدم الرئیس التماس إلى جھة االتصال الخاصة بـ .2

بشرح الحجة التي استند إلیھا في رده على المشتكین في التقدیم لجھات االتصال. إذا كانت االتصاالت تدعم موقف الرئیس، 
على المشتكین. یجب أن تشرح االتصاالت الحجة التي استند إلیھا عند الرد. إذا استمر اختالف فتقدم جھات االتصال ردھا 

. في حالة عدم موافقة مقدمي الشكاوى مع COمع المشتكین، تقدم جھة االتصال التماس إلى  COجھة االتصال الخاصة بـ
موقف المشتكین،  COمثلھم المعین. إذا دعمت أو م COدعم جھة االتصال لقرارالرئیس، فقد یتوسل المشتكین لرئیس جھة 

 أن توصي باتخاذ إجراءات عالجیة للرئیس.  COیجب على 
بإرفاق بیان االلتماس لمجموعة العمل و/ أو تقریر مجلس اإلدارة. ینبغي أن  COفي حالة وجود أي استئناف، سوف یقوم  .3

ذة في عملیة تقدیم االلتماس ویجب أن یتضمن بیان یتضمن البیان جمیع خطوات التوثیق الخاصة بكافة الخطوات المتخ
 أدناه). 2(انظر المالحظة  COالمجلس من 
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یمكن ألعضاء مجموعة العمل رفع دعوى إلعادة النظر، ومع ذلك، سوف یتطلب االستئناف الرسمي أن ینشر أعضاء فرادى كمیة  :1مالحظة 

االستناد إلیھا. في ھذه الحاالت، التي یطالب فیھا عضو مجموعة العمل بإعادة النظر،  مالئمة من الدعم قبل عملیة االستئناف الرسمي التي یمكن
سوف یسدي العضو المشورة للرئیس و/ أو جھة االتصال فیما یتعلق بمشكلتھم وسوف یعمل الرئیس و/ أو جھة االتصال مع األعضاء المعارضین 

 ادة النظر لبدء عملیة استئناف أولیة رسمیة.للتحقیق في القضیة وتحدید ما إذا كان ھناك دعم كاف إلع
 

 آلیات تویة نزاعات أخرى متاحة یمكن النظر فیھا في حال عدم رضا األطراف بنتائج ھذه العملیة. ICANNیجب مالحظة أن لدى  :2مالحظة 
 تقاریر الحالة:

 ، مع األخذ بعین االعتبار توصیات مجلس االتصال لھذه المجموعة. GNSOوفق ما طلبھ مجلس 
 عملیات حل وتصعید المشكلة/القضیة:

من المبادئ التوجیھیة لمجموعة العمل وقد یتم تعدیلھا من قبل منظمات  3.7و 3.5، 3.4تم استخراج الماد التالیة من األقسام  {مالحظة:
 االستئجار وفًقا لتقدیرھا}

 
، ICANNوفق ما ھو موثق في القسم (و) من إطار عمل ومبادئ المسائلة والشفافیة لدي  المعاییر المتوقعة للسلوك بـ وعة العملتلتزم مجم

 . 2008ینایر 
 

ھذه المعاییر سوف یساء استخدامھا، یجب على الطرف المتضرر تقدیم التماس أوال للرئیس وجھة االتصال و، إذا شعر أعضاء مجموعة العمل أن 
سھ، في حالة الحل غیر المرضي، لرئیس المنظمة المستأجره أو الممثلین المحددین لھا. من المھم التأكید على أن الخالف المعرب عنھ لیس، بنف

خذ بعین االعتبار أیًضا كنتیجة لالختالفات الثقافیة والعوائق اللغویة، قد تبدو البیانات أنھا ال تحترم أو غیر سبًبا للسلوك التعسفي. یجب أن یؤ
ومع ذلك، من المتوقع أن یقوم أعضاء مجموعة العمل بتقدیم كافة الجھود الحترام  مالئمة للبعض ولیست بالضرورة مقصودة على ھذا النحو.

 المـوقعة كما ھو مشار إلیھ أعاله. ICANNسلوك المبادئ الواردة في معاییر 
 

د یخول الرئیس بالتشاور مع جھة اتصال المنظمة، بتقیید المشاركة الخاصة بأي شخص یقوم بتعطیل فریق العمل. وستتم مراجعة مثل ھذا التقیی
سریة، ثم علنیة بعد ذلك قبل أن یتم حدوث مثل ھذا من قبل منظمة االستئجار. وبشكل عام سیتم تحذیر المشاركین في أول األمر بصورة شخصیة 

 التقیید. ویمكن التجاوز عن ھذا المطلب في ظروف الضرورة القصوى.
 

ة أي عضو في مجموعة العمل یعتقد أن مساھماتھ/ مساھماتھا سوف یتم تجاھلھا بشكل منظم أو بأسعار مخفضة أو یرید أن یستأنف قراًرا لمجموع
أوال مناقشة الظروف مع رئیس مجموعة العمل. في حالة عدم حل المسألة بصورة مرضیة، یجب على عضو مجموعة  یجب علیھ COالعمل أو 

 العمل أن یطلب الحصول على فرصة لمناقشة الوضع مع الرئیس مع المنظمة المستأجره أو الممثلین المحددین لھا. 
 

أشخاًصا ال یؤدون أدوارھم وفًقا للمعاییر المنصوص علیھا في ھذا المیثاق، باإلضافة إلى ذلك، إذا كان أي عضو من مجموعة العمل یرى أن 
 یجوز التذرع بنفس عملیة اإللتماس.

 اإلغالق والتقییم الذاتي لمجموعة العمل:

 . GNSOسوف تغلق مجموعة العمل عند استالم التقریر النھائي، ما لم تسند لھا مھام إضافیة للمتابعة بواسطة مجلس 

 Policy-staff@icann.org البرید اإللكتروني: مریكا كونینجز االتصال بفریق العمل:جھة 
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 نموذج الدائرة وبیانات مجموعة أصحاب المصلحة - الملحق ب
 مجموعة أصحاب المصلحة/الدائرة/ خبراء قوالب اإلدخال 

 ومجموعة العمل UDRPإغالق اسم النطاق الخاضع إلجراءات 
 

) والتي ستقوم GNSO )gnso.secretariat@gnso.icann.orgإلى إدارة  3201سبتمبر -1 بحلولیرجى تقید مشاركتك 

 بتقدیم مشاركتك لمجموعة العمل.

 

فریق عمل من أصحاب المصالح المعنیین ومجموعة أصحاب المصالح/ممثلي للتنسیق على نطاق واسع مع  GNSOشكل مجلس 

 . UDRPالمرتبطة بإجراءات  المنظمات واألفراد ذوي االطالع الواسع، من أجل األخذ بعین االعتبار التوصیات حول قفل اسم النطاق

 

رحات تم جمعھا من مجموعات أصحاب المصلحة والدوائر من خالل وسیتم دمج جزء من جھود مجموعة العمل مع أفكار ومقت

قالب البیان. إن إدراج ردك في ھذا الشكل سیجعلھا أكثر سھولة لمجموعة فریق العمل لتلخیص الردود. وھذه المعلومات مفیدة 

جب أن تشعر بالراحة للمجتمع في التعرف على وجھات النظر للعدید من مجموعات أصحاب المصلحة المختلفین. ومع ذلك فی

 إلضافة ھذه المعلومات التي قد تكون ھامة لمشاورات مجموعة العمل حتى وإن لم تكن مناسبة لألسئلة المدرجة أدناه.

 

لمزید من المعلومات، یرجى زیارة صفحة عمل مجموعة العمل 

)ps://community.icann.org/display/udrpproceedings/Homehtt .( 

 

 العملیة

 یرجى تحدید عضو (أعضاء) الدائرة/مجموعة أصحاب المصالح الخاصة بك (الذین) یشاركون في مجموعة العمل ھذه -

 المحددة أدناهیرجى تحدید أعضاء الدائرة/مجموعة أصحاب المصالح الذین یشاركون في تطویر المفھوم (المفاھیم)  -

 یرجى توضیح العملیة التي توصلت إلیھا الدائرة/مجموعة أصحاب المصالح من المفھوم (المفاھیم) الموضحة أدناه. -
 

 المسائل

 

 الرجاء تقدیم مجموعة أصحاب المصالح الخاصة بك/وجھات نظر الدائرة حول أسئلة میثاق مجموعة العمل:

 

 -والذي یجب أن یتبعھ الشاكي لیقوم المسجل بوضع اسم النطاق على قفل المسجل  - ما إذا كان إنشاء مخطط لإلجراء المقترح .1

بإخطار أمین السجل بتقدیم دعوى رسمًیا  UDRP[مالحظة من مجموعة العمل: ال یمكن إال لمقدمي  سیكون أمًرا مرغوًبا فیھ.

  ]UDRPمن مقدم والغالبیة العظمى من القضایا، وأمناء السجل سوف یضعون قفال بناء على طلب 

سیكون  UDRPما إذا كان إنشاء مخطط لخطوات العملیة التي یمكن أن یتوقعھا المسجل بشكل معقول كي تحدث خالل نزاع  .2

  أمًرا مرغوًبا.
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  ینبغي أن یتم توحیده. UDRPما إذا كان اإلطار الزمني الذي یجب من خاللھ أن یقوم المسجل بقفل النطاق بعد تصنیف  .3

4a. ن یمثل اسم النطاق "المقفل" الذي ینبغي تعریفھ.ما إذا كا  

.4b  ما إذا كان اسم نطاق "سیتم إقفالھ" بناًء على إجراءاتUDRP فإن معلومات المسجل الخاصة باسم النطاق المذكور قد یتم ،

  تغییرھا أو تعدیلھا.

ما إذا كانت ھناك وسائل حمایة إضافیة ینبغي تعیینھا لحمایة المسجلین في القضایا التي یتم فیھا إقفال اسم النطاق ویكون عرضة  .5

  .UDRPإلجراءات 

 
باإلضافة إلى ذلك، إذا كان ھناك أي معلومات أخرى أو بیانات قد ترى أنھا ذات فائدة لمجموعة العمل عند فحصھا ألسئلة المیثاق، 

 رجى عدم التردد في تقدیم ذلك كجزء من تقدیمك.ی
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 SO/ACطلب مساھمات  - الملحق ج
 

 SO/ACعزیزي رئیس 

 

. وكجزء من الجھود UDRP) عند قفل اسم النطاق مراعاة إلجراءات PDPعملیة تطویر السیاسة ( GNSOكما تعلم، بدأ مجلس 

في مرحلة مبكرة من مداوالتھا، یبحث فریق العمل المكلف بمعالجة  ICANNللحصول على مساھمات من المجتمع األوسع لدى 

 ھذه القضیة عن أي مساھمات أو معلومات قد تساعد في إثراء مداوالتھ. لتحقیق ھذه الغایة، تم فتح منتدى للتعلیق العام (أنظر

en.htm-25jul12-locking-comment/udrp-http://www.icann.org/en/news/public.(  نشجعك بقوة على

تقدیم أي مساھمات لدى مجتمعاتك سواء كجزء من منتدى التعلیق العام أو عن طریق تقدیمھا ألمانة 

)iat@gnso.icann.orggnso.secretar .( 

 

لمزید من المعلومات عن خلفیة ھذه المسائل، وحول أنشطة مجموعة العمل وحتى الیوم، الرجاء مراجعة 

https://community.icann.org/x/xq3bAQعة العمل بین . قد ترغبون في مراجعة نتائج االستبیان الذي أجرتھ مجمو

للحصول على فھم أفضل للعملیات الجاریة، والممارسات والمشكالت التي یتعرضون  UDRPأمناء السجالت وموفري خدمات 

التي كلفت مجموعة العمل ). فیما یلي سوف تشاھدون أسئلة المیثاق bAQ-https://community.icann.org/x/l6لھا. (أنظر 

 بمعالجتھا.

 

 سبتمر. سوف تؤخذ مساھمتكم في االعتبار.  1وإن أمكن، تقدر مجموعة العمل إذا كان یمكنھا الحصول على مساھماتك بحد أقصى 

 

 مع خالص التقدیر،

 

 میشیل لیلون، رئیس مجموعة العملوآالن جرینبیرج، نائب رئیس مجموعة العمل.
 

 أسئلة المیثاق
 

 -والذي یجب أن یتبعھ الشاكي لیقوم المسجل بوضع اسم النطاق على قفل المسجل  -ما إذا كان إنشاء مخطط لإلجراء المقترح  .1

بإخطار أمین السجل بتقدیم دعوى رسمًیا  UDRP[مالحظة من مجموعة العمل: ال یمكن إال لمقدمي  سیكون أمًرا مرغوًبا فیھ.

  ]UDRPاء السجل سوف یضعون قفال بناء على طلب من مقدم والغالبیة العظمى من القضایا، وأمن

سیكون  UDRPما إذا كان إنشاء مخطط لخطوات العملیة التي یمكن أن یتوقعھا المسجل بشكل معقول كي تحدث خالل نزاع  .2

  أمًرا مرغوًبا.

  ینبغي أن یتم توحیده. UDRPیف ما إذا كان اإلطار الزمني الذي یجب من خاللھ أن یقوم المسجل بقفل النطاق بعد تصن .3
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4a. .ما إذا كان یمثل اسم النطاق "المقفل" الذي ینبغي تعریفھ  

.4b  ما إذا كان اسم نطاق "سیتم إقفالھ" بناًء على إجراءاتUDRP فإن معلومات المسجل الخاصة باسم النطاق المذكور قد یتم ،

  تغییرھا أو تعدیلھا.

ما إذا كانت ھناك وسائل حمایة إضافیة ینبغي تعیینھا لحمایة المسجلین في القضایا التي یتم فیھا إقفال اسم النطاق ویكون عرضة  .5

 .UDRPإلجراءات 
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 نموذج طلب التحقیق -الملحق د 
 

:RE <اسم الحالة> 
 <رقم الفاكس> 
 <النطاقات> 
  

 عزیزي المسجل،
  

شكوى تحت اسم النطاق الموحد، سیاسة تسویة  ICANNتلقى منتدى التحكیم الدولي، وھو مقدم معتمد لتسویة المنازعات لدى 
یرجى التأكید وتزویدنا  كأمین للسجل. >registrar) والتي أدرج ألجلھا <ICANNسیاسة اإلجماع لدى  -UDRPالمنازعات (

 بما یلي:
  
 . تأكید أنك أمین السجل لدى:1

 <أسماء النطاق>
وتشمل معلومات الفوترة (فإننا نفترض أن ما تقدمونھ  1. معلومات االتصال بأمین السجل لجمیع أسماء النطاق المدرجة في رقم 2

 لمعلومات االتصال بأمین السجل تشمل معلومات الفوترة إذا لم تقم بالتحدید).
 أو ما یعادلھ، مما یمنع أسماء النطاق من نقلھا. في قفل أمین السجل، 1. التأكید أن كل اسم نطاق في رقم 3
 . لغة اتفاقیة التسجیل لكالسم نطاق (سوف نفترض أنھا اللغة اإلنجلیزیة ما لم تخطرونا بغیر ذلك).4
 جراء.التأكید أن اسم النطاق لم تنتھ صالحیتھ بعد أو لم یحذف وأنك لن تسمح للنطاق بأن تنتھ صالحیتھ أو یحذف بانتظار ھذا اإل .5
 تاریخ اإلنتھاء الحالي. .6
  

لذلك، إذا كنت  ھو المدعى علیھ. Whois، فإن الكیان المسمى في 2010یولیو  1وفًقا لقواعد المنتدى اإلضافي، اعتباًرا من 
 ترغب في تقدیم أي خدمات خصوصیة، یرجى تقدیم ذلك على وجھ السرعة.

  
یطلب من المشتكي أن یرسل لك  تى یمكننا االستمرار في معالجة ھذه الدعوى.ساعة ح 48یرجى تزویدنا بھذه المعلومات في خالل 

سوف نقوم  نسخة من الشكوى، إذا لم تستلم نسخة بعد، یرجى مالحظة أنك سوف تحصل على نسخة الشكوى منا عند البدایة.
 سألة في ذلك الوقت.بإخطارك عند اإلنتھاء من اإلجراءات اإلداریة ونزودك بنسخة من قرار اللجنة في ھذه الم

  
 إن كانت لدیك أیة أسئلة فال تتردد في االتصال بي.

  
 مع خالص الشكر،

  
 <منسق التوقیع>
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  UDRP الرسم البیاني لـ -الملحق ھـ 
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