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 إجراءات تسوية الخالفات القائمة حول االلتزام بالمصلحة العامة 
 2020شباط )فبراير(  1

 
 

(. ال يفسَّر أي مما ورد في هذا اإلجراء على PICDRPتسري األحكام التالية على إجراءات تسوية الخالفات القائمة حول االلتزام بالمصلحة العامة )
. وال 11ة في إنفاذ أي من األحكام المنصوص عليها في اتفاقية السجل، ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر المواصف ICANNأنه تقييد لصالحية 

ح عدم االمتثال يفسَّر أي مما ورد في هذا اإلجراء على أنه تقييد لقدرة مشغل السجل على التعديل االختيار لسياساته أو إجراءاته أو ممارساته في تصحي
 ، طالما أن هذه التعديالت تتوافق مع اتفاقية السجل.11أو في تحسين االمتثال بالمواصفة 

 
 التزامات االمتثال لمشغل السجلأ.      

 
 .11.  اتساقًا مع ما جاء في اتفاقية السجل، يلتزم مشغل السجل بأحكام المواصفة 1

 
وسوف يتلقى مسئول االمتثال الخاص بمشغل السجل . ICANN.  على أن يعين كل مشغل سجل جهة اتصال االمتثال لتلقي التقارير المرسلة من 2

)التزامات المصلحة العامة  11فيما يتعلق بادعاءات عدم االمتثال بالتزامات المصلحة العامة المشار إليها في المواصفة  ICANNتقارير من 
PIC.) 

 
الخاصة به، ومتى انطبق ذلك،  PICتزامات المصلحة العامة .  يقوم ُمشغل السجل على الفور بمراجعة وتناول تقارير عدم االمتثال المزعومة الل3

 سيصحح أي حالة من حاالت عدم االمتثال.
 

.  يلتزم ُمشغل السجل بتوثيق استالمه وتحريه عن، ورده، إن وجد، على التقارير المتعلقة بعدم االمتثال المزعوم من جانب مشغل السجل 4
بما يتفق مع  ICANNحسب طلب  ICANNلوثائق ذات الصلة بأي من هذه التقارير إلى مع توفيره ل PICاللتزامات المصلحة العامة 

 .PICDRPإجراءات تسوية الخالفات الخاصة بالتزامات المصلحة العامة 
 

صة به لمدة .  يلتزم مشغل السجل بالحفاظ على الدفاتر والتقارير ذات الصلة بحاالت عدم االمتثال المزعومة اللتزامات المصلحة العامة الخا5
( سنوات اعتباًرا من تاريخ اإلبالغ عن حالة عدم االمتثال المزعومة )ما لم يقتضي القانون فترة أقصر أو الموافقة عليها من جانب 3ثالث )

ICANN مع تقديمها إلى )ICANN .عند طلبها 
 

قية السجل وأيًضا كما هو منصوص عليه في إجراءات هذه السجالت بما يتفق مع األحكام المنصوص عليها في اتفا ICANN.  يجوز أن تراجع 6
 .PICDRPتسوية الخالفات الخاصة بالتزامات المصلحة العامة 

 
 األولية ICANNعملية مراجعة ب.      

 
 مطلب اإلشعار والمراجعة األولية.  1

 
يجوز ألي شخص أو كيان يرى بأنه قد تضرر نتيجة تصرف أو إغفال من ُمشغل السجل فيما يتصل بتشغيل نطاق المستوى األعلى    1.1

اإلبالغ عن حالة عدم االمتثال هذه من جانب ُمشغل السجل )"مقدم التقرير"(  PICالخاص به غير المتوافق مع التزامات المصلحة العامة  gTLDالعام 
 باستخدام هذا اإلجراء.

 
من خالل تعبئة نموذج متوفر على اإلنترنت. ويجب  ICANNإلى  PICيجب على مقدم التقرير تقديم تقرير التزامات المصلحة العامة    1.2

استند إليه  PICعلى وجه الخصوص أي نموذج اللتزامات المصلحة العامة  PICمات المصلحة العامة أن تحدد المحتويات الواردة في تقرير التزا
مع تضمين المستندات الثبوتية.  PICالتقرير ويجب أن تحدد بشكل خاص أسس عدم االمتثال المزعوم لواحد أو أكثر من التزامات المصلحة العامة 

لطريقة التي تضرر بها بسبب عدم االمتثال المزعوم. كما يجب على مقدم التقرير الموافقة على المشاركة ويجب على مقدم التقرير أن يحدد بالتفصيل ا
. أما عدم قيام مقدم التقرير بإكمال وتعبئة كافة 2في مؤتمر إذا طلب ُمشغل السجل التشاور مع مقدم التقرير وفقًا لما هو منصوص عليه أدناه في القسم 

 وعدم اتخاذ أية إجراءات أخرى. PICفي إغالق تقرير  ICANNفسوف يكون بمثابة أساس لـ  PICرير الحقول المطلوبة في تق
 

من أجل التأكد من اكتماله وأنه يحدد دعوى عدم االمتثال اللتزام أو  PICمراجعة أولية لتقرير التزامات المصلحة العامة  ICANNستجري    1.3
أيًضا قراًرا فيما يتعلق بما إذا كان مقدم التقرير في موقف جيد أم ال وأنه ليس معتاًدا على  ICANNوستتخذ  .PICأكثر من التزامات المصلحة العامة 

تقييم موضوع االدعاءات، ولكن هل مقدم  ICANN. وليس الغرض من المراجعة األولية التي تجريها 5المخالفة وفًقا لما هو مبين أدناه في القسم 
بمراجعة ما إذا كان مقدم التقرير قد: )أوالً( حدد  ICANNلتزامات الخاصة باإلبالغ أم ال. وعلى وجه الخصوص، سوف تقوم التقرير قد أكمل كافة اال

عجز ُمشغل السجل عن االلتزام به، و)ثالثًا( أشار إلى الطريقة التي  PICاألطراف المناسبين، و)ثانيًا( حدد على األقل أحد التزامات المصلحة العامة 
 ها مقدم التقرير، و)رابعًا( حدد األسس التي تقوم عليها الدعوى وقدم الوثائق المناسبة من أجل دعم التقرير الخاص بعدم االمتثال.تضرر ب
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مقدم التقرير وُمشغل السجل، وسوف يُغلق  ICANNفي المراجعة األولية، فستخطر  PICوإذا فشل تقرير التزامات المصلحة العامة    1.4 
 .PICتقرير التزامات المصلحة العامة 

 
 والمؤتمر PICتقرير التزامات المصلحة العامة   .2 

 
التقرير إلى ُمشغل  ICANN، فستحول ICANNالمراجعة األولية التي تجريها  PICإذا اجتاز تقرير التزامات المصلحة العامة    2.1

 أُحيل إلى ُمشغل السجل. PICالسجل )وذلك من خالل جهة اتصال االمتثال لديه( وستخطر مقدم التقرير بأن تقرير التزامات المصلحة العامة 
 

ن طريق ، يجوز لُمشغل السجل طلب التشاور مع مقدم التقرير عICANNمن  PICوبعد استالم تقرير التزامات المصلحة العامة    2.2 
تصال إرسال طلب بالبريد اإللكتروني إلى مقدم التقرير. ويجب تخصيص أي من هذه الطلبات من أجل تسهيل االجتماع على أن تشمل معلومات جهة اال

لوب، والذي لُمشغل السجل باإلضافة إلى بيان يصف رغبة ُمشغل السجل في التشاور. ويجب على مقدم التقرير المشاركة في المؤتمر والتشاور المط
عجز مقدم  يمكن إجراؤه عن طريق البريد اإللكتروني أو المؤتمر الهاتفي، أو اجتماع )اجتماعات( وجًها لوجه إذا وافق الطرفان على ذلك. علًما بأن

زامات المصلحة العامة بإغالق تقرير الت ICANNالطلب عن المشاركة في المؤتمر المطلوب بدون توفير سبب صحيح ممكن إثباته يعتبر أساًسا لقيام 
PIC .وسوف يتم توفير إشعار إلى كل من مقدم الطلب وُمشغل السجل 

 
إلى جهة اتصال االمتثال من  PICلتقرير التزامات المصلحة العامة  ICANNيوًما اعتباًرا من إرسال  30يكون أمام ُمشغل السجل   2.3

يوًما تخليًا منه عن الحق في إجراء  30ل ُمشغل السجل في إجراء المؤتمر في غضون فترة أجل إجراء المؤتمر المطلوب مع مقدم التقرير. ويعتبر فش
من أجل مراجعة االمتثال بموجب القسم  ICANNإلى  PIC، وسوف يعود تقرير التزامات المصلحة العامة 3.2المؤتمر، وفقًا لما هو مبين في القسم 

3. 
 

خالل فترة المؤتمر لمدة  PICإذا تمكن الطرفان من حل المشكالت المطروحة من مقدم التقرير في تقرير التزامات المصلحة العامة    2.4 
)باإلضافة إلى نسخة ترسل إلى مقدم التقرير( بدليل مناسب بأن المسألة تم حلها. ويجب  ICANNويزود  ICANNيوًما، فسيبلغ ُمشغل السجل  30

 والحل وفًقا لم هو مبين في الجزء أ. PICشغل السجل الحفاظ على سجالت تقرير التزامات المصلحة العامة على مُ 
 

 30أثناء فترة  PICإذا لم يحل الطرفان المشكلة )المشكالت( المطروحة من جانب مقدم التقرير في تقرير التزامات المصلحة العامة    2.5
. وإذا طلب ُمشغل السجل إجراء 3بإجراء مراجعة إضافية بموجب القسم  ICANNعلى أن تقوم  ICANNبإشعار  يوًما للمؤتمر، فيلتزم مقدم التقرير

دليالً على عدم مشاركة مقدم التقرير،  ICANNأعاله وعجز مقدم التقرير عن المشاركة في هذا المؤتمر المطلوب، تطلب  2.2مؤتمر بموجب القسم 
تابعة لمقدم التقرير فيما يتعلق بعدم مشاركته في المؤتمر. ويجب على ُمشغل السجل و/أو مقدم التقرير توفير دليل وإذا كان ضروريًا، ستقوم بإصدار م

. علًما بأن عجز مقدم الطلب عن المشاركة ICANN( أيام اعتباًرا من طلب 5عن المؤتمر المطلوب وعدم مشاركة مقدم التقرير في غضون خمسة )
وسوف يتم  PICبإغالق تقرير التزامات المصلحة العامة  ICANNتوفير سبب صحيح ممكن إثباته يعتبر أساًسا لقيام في المؤتمر المطلوب بدون 

 توفير إشعار إلى كل من مقدم الطلب وُمشغل السجل.
 

 ICANNمراجعة االمتثال وتحقيق   .3
 

أن بعين االعتبار أي فشل في المشاركة في المؤتمر المطلوب في تحديد ما إذا كانت ستتابع في عملية التحقيق في  ICANNتأخذ    3.1
 االمتثال أو تتولى إجراءات إنفاذ.

 
لها، من جانب مقدم التقرير أو ُمشغل السجل بأن المشكالت قد تم ح 2.5( أيام عمل اعتباًرا من إشعار القسم 10في غضون عشرة )   3.2 
وأساس هذا االعتقاد  PICمن ُمشغل السجل توفير تفسير لسبب اعتقاد ُمشغل السجل بأنه متوافق مع التزامات المصلحة العامة  ICANNفستطلب 

على  ( أيام عمل للرد10. وسيكون أمام ُمشغل السجل بعد ذلك عشرة )PICبصرف النظر عن االدعاءات المبينة في تقرير التزامات المصلحة العامة 
 بتقديم تفسير. ICANNطلب 

 
)بما في ذلك أي توثيق للتقرير الداعم لمقدم التقرير( ورد  ICANNالذي تتلقاه  PICاستناًدا إلى تقرير التزامات المصلحة العامة    3.3

في حالة معينة. وفقًا لتقدير  ما إذا كان التحقيق في االمتثال مناسب أم ال ICANNبتقديم تفسير، ستحدد  ICANN)ردود( مشغل السجل على طلب 
ICANN  وحدها، يجوز أن تختارICANN  أو تولي تحقيق في االمتثال فيما يتعلق  4مطالبة الهيئة القائمة على النحو المنصوص عليه في القسم

، ICANNاون مع تحقيق ُمشغل السجل على الفور. يجب على ُمشغل السجل التع ICANNبتقرير واحد أو أكثر، إذا كان األمر كذلك، فستخطر 
 .ICANN( أيام عمل اعتباًرا من طلب )طلبات( 10ويشمل ذلك التوفير المعقول للمعلومات المطلوبة في غضون عشرة )

 
حسب ما يتناسب، ما إذا كان الرد من ُمشغل السجل يستوفي التزامات  4أو الهيئة القائمة، وفقًا لم هو وارد في القسم  ICANNتقرر    3.4

. وإلى الحد 11أم ال. ويعتبر االمتثال الموثق لُمشغل السجل لاللتزامات بموجب الجزء أ أعاله متوافق مع المواصفة  ICANNال التعاقدي تجاه االمتث
شغل المتابعة في إنفاذ التزامات مُ  ICANNبأن ُمشغل السجل غير ممتثل لما جاء في الجزء أ، يجوز أن تختار  ICANNالذي توضح فيه نتائج تحقيق 
المستمر للمسألة. وفي  ICANNمن اتفاقية السجل مباشرةً أو طلب الحصول على تعقيبات هيئة قائمة لإلشعار بتناول  4.3السجل بما يتفق مع القسم 
طلب  من اتفاقية السجل، أو 4.3كل من ُمشغل السجل ومقدم التقرير بقرارها طلب إجراء إنفاذ بموجب القسم  ICANNأي من الحالتين، تخطر 

تم  PICبأن المشكالت المطروحة في تقرير التزامات المصلحة العامة  ICANNمدخالت من الهيئة القائمة، أو عدم اتخاذ أي إجراء آخر. إذا قررت 
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ن مقدم على أن يتم تقديم إشعارات إلى كل م PICلتقرير التزامات المصلحة العامة  ICANNحلها فيما بين الطرفين، فيكون ذلك أساًسا إلغالق 
 التقرير وُمشغل السجل.

 
 .  الهيئة القائمة4

 
والدور الذي ستقوم به الهيئة القائمة وفقًا  .ICANN)الهيئة القائمة( على نفقة  ICANNتُعيَّن هيئة مكونة من ثالثة أشخاص بمعرفة    4.1

 هو تقييم االمتثال من جانب ُمشغل السجل اللتزاماته بموجب الجزء أ أعاله. ICANNلطلب 
 

عن أية حقائق أو ظروف معروفة لعضو الهيئة ويمكن  ICANNقبل إجراء أي تقييم، يجب على جميع أعضاء الهيئة اإلفصاح إلى    4.2
عمليات اإلفصاح وأسماء أعضاء الهيئة المعينين  ICANNهيئة. ستوفر رؤيتها بشكل معقول بأنها تطرح سؤاالً حول عدم تحيز أو استقاللية عضو ال

من جانبها أو استناًدا إلى طلب من أحد الطرفين، أنه يمكن اعتبار إفصاح عضو الهيئة  ICANNإلى كل من مقدم التقرير وُمشغل السجل. وإذا قررت 
 .بشكل معقول مقوًضا لنزاهته أو نزاهتها، فيجري استبدال عضو الهيئة

 
)بما في ذلك أي توثيق للتقرير الداعم لمقدم  PICذات الصلة، تقرير التزامات المصلحة العامة  PICالتزام )التزامات( المصلحة العامة    4.3

من جانب مقدم التقرير أو ُمشغل السجل )مثال أي رد موثق لُمشغل السجل ناشئ  ICANNالتقرير( ورد )ردود( ُمشغل السجل )إن وجد( المقدمة إلى 
( سيكون أساًسا لتقييم االمتثال للهيئة 3.2قسم بموجب ال ICANNأو تفسير ُمشغل السجل المقدم إلى  2.2عن مؤتمر األطراف الموضح في القسم 

الخاصة بتقييم الهيئة وخالل فترة  ICANNوسيُقدم إلى الهيئة ومقدم التقرير وُمشغل السجل عند بدء فترة التقييم للهيئة. ستُقدم االتصاالت بين الهيئة و
ظروف استثنائية، لن يُنظر في األدلة اإلضافية ولن تكون هناك جلسة  إلى مقدم التقرير وُمشغل السجل. وفي حالة عدم وجود ICANNالتقييم بمعرفة 

دم التقرير بعد استماع. لن تكون هناك اتصاالت مباشرة بين الهيئة ومقدم التقرير أو ُمشغل السجل. وأية معلومات تم تبادلها فيما بين ُمشغل السجل ومق
 فقًا لطلب الهيئة القائمة وبما يتفق مع تقديرها وحدها.النظر فيها و PICتقديم تقرير التزامات المصلحة العامة 

 
 ذلك إلى ُمشغل السجل وإلى مقدم التقرير. ICANN، على أن تقدم ICANNتُبل ِّغ الهيئة القائمة نتائج التقييم إلى    4.4
 
بأن تقييم امتثال الهيئة  ICANNها إشعاًرا من يوًما اعتباًرا من استالم 15في غضون  ICANNستُبل ِّغ الهيئة القائمة نتائج تقييمها إلى    4.5 

 مطلوب. PICالقائمة فيما يتعلق بتقرير التزامات المصلحة العامة 
 

التقرير، وسترسل  ICANNالخاصة به، فستغلق  PICإذا وجدت الهيئة القائمة أن ُمشغل السجل ممتثل لاللتزامات المصلحة العامة    4.6 
 التقرير وإلى ُمشغل السجل. بريد باإلغالق إلى كل من مقدم

 
ُمشغل السجل من خالل  ICANN، فتُخطر PICإذا وجدت الهيئة القائمة أن ُمشغل السجل غير ممتثل لاللتزامات المصلحة العامة    4.7

مقدم التقرير  ICANNباإلجراءات التصحيحية المتخذة. وتخطر  ICANNيوًما لحل عدم االمتثال وإشعار  30إشعار إنفاذ، ويكون أمام ُمشغل السجل 
 بعدم امتثال مشغل السجل وإشعار اإلنفاذ المترتب على ذلك.

 
، وفقًا لتقديرها ICANNأعاله، فستحدد  4.7المحدد في القسم  ICANNإذا لم يحل ُمشغل السجل عدم االمتثال بعد استالم إشعار    4.8

حية المناسبة، إن وجدت، مع مواصلة عملية اإلنفاذ. وفي حالة اعتراض ُمشغل السجل على قرار اإلنفاذ، فيجوز له وفقًا وحدها، اإلجراءات التصحي
 لتقديره االستفادة من آليات تسوية الخالفات الموجودة في اتفاقية السجل.

 
 .  المخالفون المتكررون5

 
ما إذا كان ُمشغل السجل قد وجد أنه لم يمتثل اللتزاماته  ICANN، تحدد PICعامة في المراجعة األولية لتقرير التزامات المصلحة ال   5.1

 في الجزء أ إلى درجة أنه ينبغي تحديد ُمشغل السجل بأنه مخالف متكرر أو ينبغي تحديد مقدم التقرير بأنه مخالف متكرر.
 

ت الصلة بقرار اعتبار ُمشغل السجل مخالفًا متكرًرا، على سبيل المثال ال استناًدا إلى األعوام الثالثة األخيرة المتعاقبة، تشمل العوامل ذا   5.2
 الحصر ما يلي:

 
ضد ُمشغل  ICANNالسابقة التي استوفت المراجعة األولية من  PICأ.  خطورة أي من ادعاءات/مزاعم التزامات المصلحة العامة 

 السجل؛
 

 ؛ وTLDبالنسبة لعدد التسجيالت الموجودة في نطاق المستوى األعلى  PICب.  عدد شكاوى التزامات المصلحة العامة 
 

 أم ال. PICج.  هل كان هناك نمط أو ممارسة لعدم االمتثال اللتزامات المصلحة العامة 
 

مثال ال استناًدا إلى األعوام الثالثة األخيرة المتعاقبة، تشمل العوامل ذات الصلة بقرار اعتبار مقدم التقرير مخالفًا متكرًرا، على سبيل ال   5.3
 الحصر ما يلي:



 
PICDRP-4 

 

 
 جل؛المقدمة من مقدم التقرير والتي تم الحكم فيها لصالح ُمشغل الس PICأ.  عدد تقارير التزامات المصلحة العامة 

 
بسبب عجز مقدم التقرير عن  PIC، عدد المرات التي أغلقت فيها تقرير التزامات المصلحة العامة 2.2ب.  مع مراعاة أحكام القسم 

 االجتماع أو التشاور مع ُمشغل السجل؛
 

 تثال؛ ولم يحدد دعوى عدم االم PICج.  عدد المرات التي رفع فيها مقدم التقرير تقرير التزامات المصلحة العامة 
 

 األولية. ICANNد.  ما إذا عرض مقدم التقرير نمًطا أو ممارسةً لتقديم التقارير لم تجتز مراجعة 
 

التقارير  ICANNعقوبات مالية ضد أي ُمشغل سجل يتبين أنه مخالف متكرر. ويجوز أن تحظر  ICANNيجوز أن تفرض    5.4
 كرر.المستقبلية من جانب أي مشغل سجل يتبين أنه مخالف مت

 
طريقة لتحديد المخالفين المتكررين، إال أنه يمكن اتخاذ هذا  PICلتقرير التزامات المصلحة العامة  ICANNبينما ستشمل معالجة    5.5 

 أو غير ذلك. PICDRPالقرار في أي وقت أثناء إجراءات تسوية الخالفات الخاصة بالتزامات المصلحة العامة 


