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اإلجراءات التمھيدية
.1

الشكوى
1.1

تقديم الشكوى
أ(

يتم بدء الدعوى من خالل تقديم شكوى من مقدم خدمات  URSتتضمن حقوق العالمات التجارية والدعاوى
التي تركز على تخويل صاحب العالمة التجارية لإلعفاء.

ب( يجب أن تكون كل شكوى مصحوبة بالرسوم المناسبة ،والذي ھو قيد النظرً .
علما بأن ھذه الرسوم ستكون غير
قابلة لالسترداد.
ج( يتم قبول شكوى واحدة لعدة شركات ذات صلة ضد مسجل واحد ،بشرط أن تكون الشركات المقدمة للشكوى
مرتبطة ببعضھا .ويمكن تعيين المسجلين المتعددين في شكوى واحدة فقط إذا كان يمكن أن تظھر أنھا ذات
صلة وبنفس الطريقة .ولن يكون ھناك حد أدنى لعدد أسماء النطاقات التي فرضت كشرط مسبق لإليداع.
1.2

عريضة الشكوى
ً
ً
نموذجا لتقديم الشكوى .وسيتضمن
بسيطا بقدر اإلمكان .كما سيكون ھناك
يجب أن يكون شكل وصيغة الشكوى
نموذج الشكوى ما يلي:
 1.2.1اسم وعنوان البريد اإللكتروني وغيرھا من معلومات االتصال الخاصة بالطرف )األطراف( مقدمة
الشكوى.
 1.2.2اسم وعنوان البريد اإللكتروني ومعلومات االتصال ألي شخص يتصرف نيابة عن األطراف المتقدمة
بالشكوى.
 1.2.3اسم المسجل )أي المعلومات ذات الصلة المتاحة من  (Whoisومعلومات االتصال المتاحة المدرجة في
 Whoisبالنسبة السم )أسماء( المجال ذات الصلة.
 1.2.4اسم )أسماء( النطاق المحدد موضوع الشكوى .لكل اسم نطاق ،ينبغي أن يضمن صاحب الشكوى نسخة
من المعلومات  Whoisالمتاحة حاليا ونسخة ،وإذا كان متوفرا ،من محتوى قسم مھين من الموقع
المرتبطة بكل اسم النطاق الذي ھو موضوع الشكوى.
 1.2.5العالمة التجارية/عالمات الخدمة المحددة التي تقوم عليھا الشكوى وعمال بتأكيد األطراف التي تشكو
لحقوقھم ،وفيما يتصل بحقوقھم ،لصالحھم وفيما يتصل بالخدمات.
 1.2.6يوجد بيان يوضح األسس التي تقوم عليھا الشكوى تحديد الوقائع التي تبين أن الطرف المشتكي يحق له
طلب اإلغاثة ،على وجه الخصوص:
1.2.6.1

أن اسم النطاق المسجل متطابق أو متشابه بشكل مربك مع عالمة كلمة (1) :والتي يحمل من
ً
ً
إقليميا ساري المفعول وقيد االستخدام ،أو ) (2أنه تم
وطنيا أو
أجلھا مقدم الشكوى تسجيل
التحقق من صحتھا عبر إجراءات ،أو ) (3التي تكون محمية خصيصا ً من النظام األساسي
أو معاھدة سارية المفعول في الوقت الذي يتم فيه تقديم الشكوى.
أ .يمكن توضيح االستخدام من خالل توضيح دليل االستخدام  -والذي يمكن أن يكون في
صورة إعالن وعينة من االستخدام الحالي في التجارة  -والذي تم تقديمه وتوثيقه من
خالل دار مقاصة العالمات التجارية.
ب .يمكن ً
أيضا تقديم دليل على االستخدام بشكل مباشر مع شكوى .URS

ﻭ
1.2.6.2

ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻟﻳﺱ ﻟﺩﻳﻪ ﺍﻟﺣﻕ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺑﺎﺳﻡ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ؛ ﻭ

1.2.6.3

ﺃﻥ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﺗﻡ ﺗﺳﺟﻳﻠﻪ ﻭﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻪ ﺑﺳﻭء ﻧﻳﺔ.

ﺗﺗﺿﻣﻥ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻏﻳﺭ ﺣﺻﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺛﺑﺕ ﺳﻭء ﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻭﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻬﺎ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺃ .ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﺳﺟﻝ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﺃﺳﺎﺳﺎ ً ﻟﻐﺭﺽ ﺑﻳﻌﻪ ﻭﺗﺄﺟﻳﺭﻩ ﺃﻭ ﻧﻘﻝ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﺇﻟﻰ
ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﺃﻭ ﻣﻧﺎﻓﺱ ﻟﺗﻠﻙ
ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ،ﻹﻣﻌﺎﻥ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﻓﺎﺋﺽ ﺍﻟﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺛﻘﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺻﻝ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﺑﺎﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ؛ ﺃﻭ
ﺏ .ﺳﺟﻝ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﺑﻬﺩﻑ ﻣﻧﻊ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﻣﻥ
ﻋﻛﺱ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ،ﺑﺷﺭﻁ ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻓﻲ ﻧﻣﻁ ﺳﻠﻭﻙ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﻘﺑﻳﻝ؛ ﺃﻭ
ﺝ .ﺳﺟﻝ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﻬﺩﻑ ﺗﻌﻁﻳﻝ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﻧﺎﻓﺱ؛ ﺃﻭ
ﺩ .ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ،ﺣﺎﻭﻝ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻋﻥ ﻗﺻﺩ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﻣﻛﺎﺳﺏ ﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻭﺟﺫﺏ ﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻲ
ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﻟﻣﻭﻗﻊ ﻭﻳﺏ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﺃﻭ ﻏﻳﺭﻩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﻗﻊ ﻋﺑﺭ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ،ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻭﺟﻭﺩ
ﺍﺣﺗﻣﺎﻝ ﻟﻠﺧﻠﻁ ﺑﻳﻧﻪ ﻭﺑﻳﻥ ﻋﻼﻣﺔ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺻﺩﺭ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻳﺔ ﻭﺍﻻﻧﺗﻣﺎء ﺃﻭ ﺗﺄﻳﻳﺩ
ﻣﻭﻗﻊ ﻭﻳﺏ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﺃﻭ ﻣﻥ ﻣﻧﺗﺞ ﺃﻭ ﺧﺩﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﻭﻳﺏ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﻛﺎﻥ.
 1.2.7ﺻﻧﺩﻭﻕ ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﺃﻥ ﻳﻘﺩﻡ ﻓﻳﻪ ﻣﺎ ﻳﺻﻝ ﺇﻟﻰ  500ﻟﻛﻣﺔ ﻣﻥ ﻧﺹ ﺍﻟﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻟﺧﺎﻟﻲ ﻣﻥ ﺍﻹﻳﺿﺎﺡ.
 1.2.8ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻻ ﻳﺗﻡ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﻋﻥ ﺃﻱ ﺃﺳﺎﺱ ﻏﻳﺭ ﺳﻠﻳﻡ ،ﻭﺑﺄﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻣﺎ ﻳﻛﻔﻲ ﻣﻥ ﺣﺳﻥ ﺍﻟﻧﻳﺔ ﻋﻧﺩ ﺗﻘﺩﻳﻡ
ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ.

.2

.3

ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ
2.1

ﺗﻔﺭﺽ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﻘﺩﻡ ﺧﺩﻣﺎﺕ  URSﻋﻠﻰ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ .ﻭﻳﻌﺗﻘﺩ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﻓﻲ ﺣﺩﻭﺩ  300ﺩﻭﻻﺭ
ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ ﻟﻛﻝ ﺩﻋﻭﻯ ،ﻭﺳﻭﻑ ﻳﺣﺩﺩﻫﺎ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﻁﺎﻑ.

2.2

ﺗﺧﺿﻊ ﺍﻟﺷﻛﺎﻭﻯ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷﺭ ) (15ﺍﺳﻡ ﻣﺟﺎﻝ ﻣﺳﺟﻝ ﺑﻧﻔﺱ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻟﺭﺳﻭﻡ ﺍﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺗﻛﻭﻥ
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻣﺣﻛﻭﻡ ﻟﻪ .ﻭﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﺑﺄﻱ ﺣﺎﻝ ﻣﻥ ﺍﻷﺣﻭﺍﻝ ﺃﻥ ﺗﺗﺟﺎﻭﺯ ﺭﺳﻭﻡ ﺍﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺗﻲ
ﻳﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ.

ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
3.1

ﺳﻭﻑ ﺗﺧﺿﻊ ﺍﻟﺷﻛﺎﻭﻯ ﻟﻠﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺣﺹ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﻘﺩﻡ  URSﻟﻼﻣﺗﺛﺎﻝ ﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻹﻳﺩﺍﻉ.
ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﻣﺟﺭﺩ ﺍﺳﺗﻌﺭﺍﺽ ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﺗﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ،ﻭﻟﻳﺱ ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﻭﺟﻬﺎ
ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ.

3.2

ﻳﺗﻌﻳﻥ ﺇﺟﺭﺍء ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻏﺿﻭﻥ ﻳﻭﻣﻳﻥ ) (2ﻋﻣﻝ ﻣﻥ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺷﻛﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺩﻡ .URS

3.3

ﻧﻅﺭﺍ ﻟﻁﺑﻳﻌﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺟﺭﺍء ﺍﻟﺳﺭﻳﻊ ،ﻭﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻣﻘﺻﻭﺩ ﻟﻠﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ،ﻟﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻓﺭﺻﺔ ﻟﺗﺻﺣﻳﺢ
ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﻘﺻﻭﺭ ﻓﻲ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ.

3.4

ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﺗﻌﺗﺑﺭ ﻏﻳﺭ ﻣﺗﻭﺍﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻹﻳﺩﺍﻉ ،ﺳﻳﺗﻡ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻣﺳﺎﺱ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﺷﻛﻭﻯ ﺟﺩﻳﺩﺓ .ﻻ
ﺗﺳﺗﺭﺩ ﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ.

URS-2

.4

.5

ﺇﺷﻌﺎﺭ ﻭﻏﻠﻕ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ
4.1

ﻭﻋﻧﺩ ﺍﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺩﻡ ﺧﺩﻣﺔ  URSﺇﺧﻁﺎﺭ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻭﺭ )ﻋﺑﺭ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ
ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ( )"ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ"( ﻓﻲ ﻏﺿﻭﻥ  24ﺳﺎﻋﺔ ﺑﻌﺩ ﺇﺣﺎﻁﺔ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﺑﺎﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻹﻳﺩﺍﻉ .ﻭﻓﻲ
ﻏﺿﻭﻥ  24ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻥ ﺗﻠﻘﻲ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﻣﻘﺩﻡ ﺧﺩﻣﺔ  ،URSﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ "ﺇﻏﻼﻕ" ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ،
ﻭﻫﺫﺍ ﻳﻌﻧﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻘﻳﺩ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻧﻘﻝ ﻭﺣﺫﻑ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ،
ﻭﺳﻭﻑ ﻳﺟﺭﻱ ﺣﻝ ﺍﻻﺳﻡ .ﻳﻌﻣﻝ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺧﻁﺎﺭ ﻣﻘﺩﻡ ﺧﺩﻣﺔ  URSﻓﻭﺭ ﻏﻠﻕ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ )"ﺇﺷﻌﺎﺭ
ﺍﻟﻐﻠﻕ"(.

4.2

ﻓﻲ ﻏﺿﻭﻥ  24ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻥ ﺗﻠﻘﻲ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﺑﺎﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ،ﻳﻘﻭﻡ ﻣﻘﺩﻡ ﺧﺩﻣﺔ  URSﺑﺈﺧﻁﺎﺭ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ
ﺑﺎﻟﺷﻛﻭﻯ ،ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻁﺑﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻧﺎﻭﻳﻥ ﺍﻟﻣﺩﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﺗﺻﺎﻝ  ،Whoisﻭﺗﻘﺩﻳﻡ
ﻧﺳﺧﺔ ﺇﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ،ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻣﺷﻭﺭﺓ ﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻐﻠﻕ ،ﻓﺿﻼ ﻋﻥ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺇﺫﺍ ﻓﺷﻝ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺩ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ
ﺿﺩ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ .ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﺿﺣﺔ ﻭﻣﻔﻬﻭﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺟﻠﻳﻥ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﻳﻥ .ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ
ﺍﻻﻧﻛﻠﻳﺯﻳﺔ ﻭﻳﺗﺭﺟﻣﻪ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺳﺎﺋﺩﺓ ﻓﻲ ﺑﻠﺩ ﺃﻭ ﺇﻗﻠﻳﻡ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ.

4.3

ﻳﺟﺏ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﻧﻛﻠﻳﺯﻳﺔ ﻭﺗﺭﺳﻝ ﻋﺑﺭ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺎﻛﺱ )ﺇﻥ ﻭﺟﺩ( ﻭﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ.
ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻭﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻣﺭﺍﻓﻘﺔ ،ﺇﻥ ﻭﺟﺩﺕ ،ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻘﺩﻡ ﺇﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺎ.

4.4

ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺩﻡ ﺧﺩﻣﺔ  URSﺃﻳﺿﺎ ﺃﻥ ﻳﺧﻁﺭ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺇﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺎ ً ﺑﺎﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺿﻳﺔ ﻋﺑﺭ ﻋﻧﺎﻭﻳﻥ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻓﻲ
ﻣﻠﻑ ﻣﻊ .ICANN

ﺍﻟﺭﺩ
5.1

ﻳﺗﺎﺡ ﻟﻠﻣﺳﺟﻝ  14ﻳﻭﻣﺎ ﺗﻘﻭﻳﻣﻳًﺎ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭً ﺍ ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻣﻘﺩﻡ ﺧﺩﻣﺔ  URSﻹﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻟﺣﻔﻅ ﺍﻟﺭﺩ
ﺇﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺎ ﻣﻊ ﻣﺯﻭﺩ  .URSﻭﻋﻧﺩ ﺍﻻﺳﺗﻼﻡ ،ﻳُﺭﺳﻝ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺭﺩ ﻭﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺔ ،ﺇﻥ ﻭﺟﺩﺕ ،ﺇﻟﻰ
ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ.

5.2

ﻭﻟﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻱ ﺭﺳﻭﻡ ﺇﻳﺩﺍﻉ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻔﻅ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻟﻠﺭﺩ ﻗﺑﻝ ﺇﻋﻼﻧﻪ ﺗﻘﺻﻳﺭً ﺍ ﻭﻻ ﻳﻛﻭﻥ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺛﻼﺛﻳﻥ )(30
ﻳﻭﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ .ﻭﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻷﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺛﻼﺛﻳﻥ ) (30ﻳﻭﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ،ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﺩﻓﻊ
ﺭﺳﻭﻡ ﻣﻌﻘﻭﻟﺔ ﻏﻳﺭ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗﺭﺩﺍﺩ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻧﻅﺭ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺃﻋﻼﻩ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﺳﻡ  2.2ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻟﺳﺕ ﻭﻋﺷﺭﻳﻥ ) (26ﺍﺳﻡ ﻣﺟﺎﻝ ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﺗﻧﺎﺯﻉ ﻋﻠﻳﻪ ﺿﺩ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻧﻔﺳﻪ .ﻭﺗﻛﻭﻥ
ﺭﺳﻭﻡ ﺍﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗﺭﺩﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻣﺣﻛﻭﻡ ﻟﻪ.

5.3

ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ،ﻳﻣﻛﻥ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﻘﺩﻡ ﺧﺩﻣﺔ  URSﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﺳﺎﺱ ﻟﺣﺳﻥ ﺍﻟﻧﻳﺔ ﻟﻠﻘﻳﺎﻡ
ﺑﺫﻟﻙ .ﻭﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﺃﻥ ﺗﻣﺗﺩ ﺍﻟﻣﻬﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺣﺎﻝ ﻣﻥ ﺍﻷﺣﻭﺍﻝ ﻷﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺳﺑﻌﺔ ) (7ﺃﻳﺎﻡ ﺗﻘﻭﻳﻣﻳﺔ.

5.4

ﻳﺟﺏ ﺃﻻ ﻳﺯﻳﺩ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻥ  2,500ﻛﻠﻣﺔ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺍﻟﻣﻠﺣﻘﺎﺕ ،ﻭﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺷﺗﻣﻝ ﻣﺿﻣﻭﻥ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

5.5

5.4.1

ﺗﺄﻛﻳﺩ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ.

5.4.2

ﻗﺑﻭﻝ ﺃﻭ ﺭﻓﺽ ﻣﺣﺩﺩ ﻟﻛﻝ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻥ ﺍﻷﺳﺱ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﻭﻡ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ.

5.4.3

ﺃﻱ ﺩﻓﺎﻉ ﻳﻧﺎﻗﺽ ﺍﺩﻋﺎءﺍﺕ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ.

5.4.4

ﺑﻳﺎﻥ ﺑﺻﺣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺗﻭﻳﺎﺕ ﻭﺩﻗﺗﻬﺎ.

ﺗﻣﺷﻳﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻁﺎﺑﻊ ﺍﻟﻣﻌﺟﻝ ﺍﻟﻣﻘﺻﻭﺩ ﻟـ  URSﻭﺍﻻﻧﺗﺻﺎﻑ ﺍﻟﻣﻣﻧﻭﺡ ﻟﻠﺷﺎﻛﻲ ﺍﻟﻧﺎﺟﺢ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺏ ﺍﻹﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ
ﺍﻟﺗﺧﻔﻳﻑ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻟﻥ ﻳﺳﻣﺢ ﺑﻬﺎ ﺇﻻ ﻟﻼﺩﻋﺎء ﺑﺄﻥ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻗﺩ ﻗﺩﻡ ﺷﻛﻭﻯ ﻣﺳﻳﺋﺔ.

URS-3

5.6

ﻭﺑﻣﺟﺭﺩ ﺇﻳﺩﺍﻉ ﺍﻟﺭﺩ ﻭﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﻘﺩﻡ ﺧﺩﻣﺔ  URSﺃﻥ ﺍﻟﺭﺩ ﻳﺷﺗﻛﻲ ﻣﻥ ﺗﻭﺍﻓﻕ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺭﺩ )ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻓﻲ ﻧﻔﺱ
ﺍﻟﻳﻭﻡ( ،ﻭﺳﻭﻑ ﻳﺭﺳﻝ ﺍﻟﺭﺩ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﺩﺍﻋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﻓﺎﺣﺹ ﻣﺅﻫﻝ ،ﻳﺣﺩﺩﻩ ﻣﻘﺩﻡ ﺧﺩﻣﺔ  ،URSﻟﻼﺳﺗﻌﺭﺍﺽ
ﻭﺇﺻﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ .ﻳﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻔﺎﺣﺹ.

5.7

ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﺣﺗﻭﻱ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺔ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺗﺩﺣﺽ ﺍﺩﻋﺎء ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺳﻭء ﻧﻳﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺃﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
5.7.1

ﻗﺑﻝ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺃﻱ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﻟﻣﺳﺟﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺃﻭ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺣﺿﻳﺭ ﺍﻟﻭﺍﺿﺢ ﻟﻼﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ،ﻓﺈﻥ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ
ﺃﻭ ﺍﻻﺳﻡ ﺍﻟﻣﻁﺎﺑﻕ ﻻﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺣﺳﻥ ﺍﻟﻧﻳﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ،ﺃﻭ

5.7.2

ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ )ﻛﻔﺭﺩ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ( ﻗﺩ ﻋﺭﻑ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎﻡ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ،
ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻛﺗﺳﺎﺏ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻷﻱ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺣﻘﻭﻕ ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ؛ ﺃﻭ

5.7.3

ﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺷﺭﻋﻲ ﺃﻭ ﻋﺎﺩﻝ ﻻﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ،ﻣﻥ ﺩﻭﻥ ﻗﺻﺩ ﻟﺗﺣﻘﻳﻕ ﻣﻛﺎﺳﺏ ﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻟﺗﺣﻭﻳﻝ
ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﺗﺿﻠﻳﻝ ﺃﻭ ﻟﺗﺷﻭﻳﻪ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ.

ﻭﻣﺛﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺑﺎﺕ ،ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺩﺕ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻔﺎﺣﺹ ﻹﺛﺑﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺗﻘﻳﻳﻣﻪ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺻﺏ ﻓﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ
ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ.
5.8

5.9

ﻳﺟﻭﺯ ﻟﻠﻣﺳﺟﻝ ﺃﻳﺿﺎ ﺗﺄﻛﻳﺩ ﺍﻟﺩﻓﺎﻋﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻟﻺﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻻﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﻻ ﻳﻛﻭﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ
ﺳﻭء ﺍﻟﻧﻳﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻋﺭﺽ ﺃﺣﺩ ﺍﻟﺧﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
5.8.1

ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﻋﺎﻡ ﺃﻭ ﻭﺻﻔﻲ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻳﻘﻭﻡ ﺑﺎﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻟﻪ.

5.8.2

ﺃﻥ ُﺗﺩﺍﺭ ﻣﻭﺍﻗﻊ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺇﺷﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻧﺗﻘﺎﺩ ﻟﺷﺧﺹ ﻣﺎ ﺃﻭ ﻋﻣﻝ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻪ ﻋﺎﺩﻻ ﻛﻣﺎ ﻳﺭﺍﻩ
ﺍﻟﻔﺎﺣﺹ.

5.8.3

ﻳﺗﺳﻕ ﺣﻣﻝ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻻﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﻣﻊ ﺟﻭﺩ ﺗﻌﺑﻳﺭ ﺻﺭﻳﺢ ﻋﻥ ﻭﺟﻭﺩ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺧﻁﻲ ﻣﺑﺭﻡ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ
ﺍﻟﻣﺗﻧﺎﺯﻋﺔ ،ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺯﺍﻝ ﺳﺎﺭﻱ ﺍﻟﻣﻔﻌﻭﻝ.

5.8.4

ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﻟﻳﺱ ﺟﺯ ًء ﻣﻥ ﻧﻣﻁ ﺃﻭﺳﻊ ﺃﻭ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻼﺕ ﺍﻟﺗﻌﺳﻔﻳﺔ ﻧﻅﺭﺍ ﻷﻥ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﻣﻥ ﻧﻭﻉ
ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺇﻟﻰ ﺣﺩ ﻛﺑﻳﺭ ﺃﻭ ﺷﺧﺻﻳﺔ ﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ.

ﻋﻭﺍﻣﻝ ﺃﺧﺭﻯ ﻟﻳﺭﺍﻋﻳﻬﺎ ﺍﻟﻔﺎﺣﺹ:
5.9.1

ﺗﺩﺍﻭﻝ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﺭﺑﺢ ،ﻭﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻳﺑﺔ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﻣﻥ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ،ﻫﻲ ﻓﻲ ﺣﺩ ﺫﺍﺗﻬﺎ
ﻟﻳﺱ ﺩﻟﻳﻼ ﻋﻠﻰ ﺳﻭء ﺍﻟﻧﻳﺔ ﺑﻣﻭﺟﺏ  .URSﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺳﻠﻭﻙ ﻣﻊ ﺫﻟﻙ ،ﻗﺩ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﺅﺫﻳًﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﺗﺑﻌﺎ
ﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ .ﻓﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺣﺹ ﺍﺳﺗﻌﺭﺍﺽ ﻛﻝ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺩﺓ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺯﺍﻳﺎﻫﺎ.

5.9.2

ﺑﻳﻊ ﺍﻟﺣﺭﻛﺔ )ﺃﻱ ﺭﺑﻁ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺑﺻﻔﺣﺎﺕ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻭﻛﺳﺏ ﻋﺎﺋﺩ ﺑﻣﺟﺭﺩ ﺍﻟﻧﻘﺭ ﻟﻼﺳﺗﻌﺭﺍﺽ( ﻓﻲ ﺣﺩ
ﺫﺍﺗﻪ ﻻ ﻳﺷﻛﻝ ﺳﻭء ﻧﻳﺔ ﺑﻣﻭﺟﺏ  .URSﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺳﻠﻭﻙ ﻣﻊ ﺫﻟﻙ ،ﻗﺩ ﺗﻛﻭﻥ ﻣﺅﺫﻳًﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻅﺭﻭﻑ
ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ .ﺳﻳﺄﺧﺫ ﺍﻟﻔﺎﺣﺹ ﺑﻌﻳﻥ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ:
5.9.2.1

ﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ؛

5.9.2.2

ﻁﺑﻳﻌﺔ ﺭﻭﺍﺑﻁ ﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺔ ﺻﻔﺣﺔ ﻭﻗﻭﻑ ﺗﺭﺗﺑﻁ ﺑﺎﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ؛ ﻭ

5.9.2.3

ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ.

URS-4
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.7

.8

ﺍﻹﺧﻼﻝ
6.1

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻧﻘﺿﺎء  14ﻳﻭﻣﺎ ﻣﻥ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺭﺩ )ﺃﻭ ﺗﻣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﻣﻣﻧﻭﺣﺔ( ،ﻻ ﻳﻘﺩﻡ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﺭﺩﺍ ،ﻭﺗﺳﺗﻣﺭ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ
ﺍﻓﺗﺭﺍﺿﻳًﺎ.

6.2

ﻓﻲ ﻛﻠﺗﺎ ﺍﻟﺣﺎﻟﺗﻳﻥ ،ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺍﻓﺗﺭﺍﺿﻲ ﻋﺑﺭ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ
ﻭﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ،ﻭﻋﺑﺭ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﻭﺍﻟﻔﺎﻛﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ .ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻻﻓﺗﺭﺍﺿﻳﺔ ،ﻳﺣﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﺣﺗﻭﻯ ﺍﻟﺫﻱ
ﻭﺟﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﻟﻠﻘﻭﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻷﻣﺭ ﺍﻵﻥ ﻫﻭ ﻣﺷﺭﻭﻋًﺎ ﻟﻼﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ،ﻭﺳﻭﻑ ﻳﻛﻭﻥ ﺃﻳﺿﺎ ﻣﺣﻅﻭﺭﺍ ﻟﺗﻐﻳﻳﺭ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ
.Whois

6.3

ﺗﺧﺿﻊ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺍﻻﻓﺗﺭﺍﺿﻳﺔ ﻟﻠﻔﺣﺹ ﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻣﺯﺍﻳﺎ ﺍﻟﻁﻠﺏ.

6.4

ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﻔﺣﺹ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺗﺧﻠﻑ ،ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻣﻣﺗﺣﻥ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﺷﺎﻛﻲ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺣﻕ ﻟﻠﻣﺳﺟﻝ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﻋﻔﺎء ﻣﻥ
ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻻﻓﺗﺭﺍﺿﻳﺔ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﺭﺩ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻭﺣﺗﻰ ﺑﻌﺩ ﻣﺭﻭﺭ ﺳﺗﺔ ﺃﺷﻬﺭ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭً ﺍ ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺧﻁﺎﺭ ﺑﺎﻟﺗﺧﻠﻑ .ﻭﻳﻛﻭﻥ
ﻣﻥ ﺣﻕ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﺃﻳﺿًﺎ ﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ﺍﻟﺗﻣﺩﻳﺩ ﻟﻔﺗﺭﺓ ﺳﺗﺔ ﺃﺷﻬﺭ ﺃﺧﺭﻯ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻣﺩﻳﺩ ﻗﺑﻝ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻷﺷﻬﺭ ﺍﻟﺳﺗﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ.

6.5

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻳﺩﺍﻉ ﺍﻟﺭﺩ ﺑﻌﺩ (1) :ﺗﺧﻠﻑ ﺍﻟﻣﺳﺗﺟﻳﺏ )ﻁﺎﻟﻣﺎ ﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻔﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ  6.4ﺃﻋﻼﻩ( ،ﻭ) (2ﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ
ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺻﺣﻳﺢ ﻭﻓﻕ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺔ ﺃﻋﻼﻩ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺟﺏ ﺣﻝ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﻣﺭﺓ ﺃﺧﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ ﺍﻷﺻﻠﻲ
 IPﻓﻲ ﺃﻗﺭﺏ ﻭﻗﺕ ﻣﻣﻛﻥ ﻋﻣﻠﻳﺎ ،ﻭﻟﻛﻥ ﺗﻅﻝ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻛﻣﺎ ﻟﻭ ﻛﺎﻧﺕ ﻗﺩ ﻗﺩﻣﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺩ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺏ ﻗﺑﻝ ﺍﻻﻓﺗﺭﺍﺿﻲ.
ﺇﻳﺩﺍﻉ ﺍﻟﺭﺩ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻘﺻﻳﺭ ﻟﻳﺱ ﻣﻥ ﺍﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻑ ،ﻭﺗﻌﺗﺑﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺿﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﻟﻭ ﺍﺳﺗﺟﺎﺏ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺏ.

6.6

ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﻔﺣﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﻓﺗﺭﺍﺿﻳﺔ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻔﺣﺹ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﺇﺧﻁﺎﺭ
ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻹﻁﻼﻕ ﺍﻻﺳﻡ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺳﻳﻁﺭﺓ ﺍﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ.

ﺍﻟﻔﺎﺣﺻﻭﻥ
7.1

ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﻓﺎﺣﺹ ﻭﺍﺣﺩ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﺳﻭﻑ ﻳﺗﺭﺃﺱ ﺩﻋﻭﻯ .URS

7.2

ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻟﻠﻔﺎﺣﺻﻳﻥ ﺧﻠﻔﻳﺔ ﻗﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﻭﺍﺿﺣﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺎﻝ ،ﻛﻣﺟﺎﻝ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ
ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﻭﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻧﻭﺍ ﻣﺩﺭﺑﻳﻥ ﻭﻣﻌﺗﻣﺩﻳﻥ ﻓﻲ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ  .URSﻭﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺧﺻﻭﺹ ،ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺗﺯﻭﻳﺩ ﺍﻟﻔﺎﺣﺻﻳﻥ
ﺑﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﻋﻧﺎﺻﺭ  URSﻭﺩﻓﺎﻋﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺇﺟﺭﺍء ﺍﻟﻔﺣﺹ ﺑﺈﺟﺭﺍء .URS

7.3

ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺣﺻﻳﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻳﻥ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺃﻱ ﻣﻘﺩﻡ  URSﺃﻥ ﻳﺗﻧﺎﻭﺑﻭﺍ ﻗﺩﺭ ﺍﻹﻣﻛﺎﻥ ﻟﺗﺟﻧﺏ "ﻣﻧﺗﺩﻯ ﺍﻟﺗﺳﻭﻕ ﺃﻭ
ﺍﻟﻔﺎﺣﺹ .ﻭﻳﺷﺟﻊ ﺑﻘﻭﺓ ﻣﻘﺩﻣﻲ  URSﻟﻠﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻣﺳﺎﻭﺍﺓ ﻣﻊ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻔﺎﺣﺻﻳﻥ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﻳﻥ ،ﻣﻊ ﺍﺳﺗﺛﻧﺎءﺍﺕ ﻣﻌﻘﻭﻟﺔ
)ﻣﺛﻝ ﺍﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ،ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻷﺩﺍء ،ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎﺕ( ﻣﻊ ﻭﺟﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺳﺗﺛﻧﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻣﻌﻘﻭﻟﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﻳﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ
ﺗﺣﻠﻳﻝ ﻛﻝ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺩﺓ.

ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻔﺣﺹ ﻭﻋﺏء ﺍﻹﺛﺑﺎﺕ
8.1

ﻫﻲ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﻳﺗﻭﻟﻰ ﺍﻟﻔﺎﺣﺹ ﺍﻟﻣﺅﻫﻝ ﺗﻁﺑﻳﻘﻬﺎ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﻛﻭﻥ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
8.1.1

ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻣﺗﻁﺎﺑﻕ ﺃﻭ ﻣﺗﺷﺎﺑﻪ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺭﺑﻙ ﺑﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﻛﻠﻣﺔ (1) :ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺣﻣﻝ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﺗﺳﺟﻳﻝ
ﻭﻁﻧﻳًﺎ ﺃﻭ ﺇﻗﻠﻳﻣﻳًﺎ ﺳﺎﺭﻱ ﺍﻟﻣﻔﻌﻭﻝ ﻟﻪ ﻗﻳﺩ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ؛ ﺃﻭ ) (2ﺃﻧﻪ ﺗﻡ ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﻣﻧﻬﺎ ﻗﺿﺎﺋﻳﺎ ً ،ﺃﻭ ) (3ﻭﺍﻟﺗﻲ
ﺗﻛﻭﻥ ﻣﺣﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺧﺻﻭﺹ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﻫﺩﺓ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻔﻌﻭﻝ ﺣﺎﻟﻳﺎ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧﺕ ﺳﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻣﻔﻌﻭﻝ ﻭﻗﺕ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ.
 8.1.1.1ﻳﻣﻛﻥ ﺗﻭﺿﻳﺢ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺇﻳﺿﺎﺡ ﺩﻟﻳﻝ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ – ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺇﻋﻼ ًﻧﺎ
ﻭﻋﻳﻧﺔ ﻣﻥ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ – ﻗﺩ ﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻣﻬﺎ ﻭﺗﻭﺛﻳﻘﻬﺎ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺩﺍﺭ ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ.
 8.1.1.2ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻳﻀًﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻊ ﺷﻜﻮﻯ .URS
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8.1.2

ﻻ ﻳﺗﻣﺗﻊ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﺑﺄﻱ ﺣﻕ ﺷﺭﻋﻲ ﺃﻭ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ؛ ﻭ

8.1.3

ﺳُﺟﻝ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﻭﻳﺟﺭﻱ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻪ ﺑﺳﻭء ﻧﻳﺔ.

8.2

ﻳﻛﻭﻥ ﻋﺏء ﺇﺛﺑﺎﺕ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﺍﺿﺢ ﻭﻣﻘﻧﻊ.

8.3

ﻭﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺳﺄﻟﺔ  URSﻟﺗﺧﺗﺗﻡ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺣﺹ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺃﻧﻪ ﻟﻳﺱ ﻫﻧﺎﻙ ﻗﺿﻳﺔ
ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻣﺎﺩﻱ .ﻓﻣﺛﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﺷﻣﻝ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ (1) :ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻟﺩﻳﻪ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻻﺳﻡ؛
ﻭ) (2ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻟﻳﺱ ﻟﻪ ﺣﻘﻭﻕ ﺃﻭ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺷﺭﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﻡ .ﻭﻫﺫﺍ ﻳﻌﻧﻲ ﺃﻥ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻘﺩﻡ ﺃﺩﻟﺔ ﻛﺎﻓﻳﺔ
ﻹﺛﺑﺎﺕ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﺩﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻭﺩﻟﻳﻼ ﻋﻠﻰ
ﺃﻧﻪ ﺗﻡ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ،ﻭﻳﺟﺭﻱ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻪ ﺑﺳﻭء ﺍﻟﻧﻳﺔ ﻭﻣﻧﺗﻬﻛﺎ ﻟـ .(URS

8.4

ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﺣﺹ ﻳﺭﻯ ﺃﻥ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻟﻡ ﻳﻔﻲ ﺑﺄﻋﺑﺎﺋﻪ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺗﺑﻘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻳﻣﺎ
ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺄﻱ ﻋﻧﺻﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻧﺎﺻﺭ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺣﺹ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻫﺎ ﻏﻳﺭ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟـ  .URSﻭﻫﻭ ﺃﻥ
ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﺳﻭﻑ ﺗﺭﻓﺽ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺭﻯ ﺍﻟﻔﺎﺣﺹ ﺃﻥ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺩﻟﻳﻝ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ ﻣﺗﺎﺡ ﻟﻠﻔﺎﺣﺹ ﻳﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﺳﻡ
ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﻫﻭ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ.

8.5

ﺣﻳﺙ ﻛﺎﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻱ ﻗﺿﻳﺔ ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻟﻠﻧﻘﺽ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﺳﻡ ﻧﻁﺎﻕ ﻭﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻳﺣﻣﻝ ﺳﻭء ﻧﻳﺔ،
ﻓﺈﻥ ﺳﻳﺗﻡ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ،ﻭﺳﻳﺗﻡ ﺇﻧﻬﺎء ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ  URSﺩﻭﻥ ﺍﻟﻣﺳﺎﺱ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﺑﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ،ﺃﻭ ﻳﻣﻛﻥ ﺗﻘﺩﻳﻡ  URSﺁﺧﺭ .ﻭﻟﻳﺱ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻣﻥ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ  URSﻳﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﺃﻱ
ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻣﻊ ﺃﺳﺋﻠﺔ ﻣﻔﺗﻭﺣﺔ ﻟﻠﺣﻘﻳﻘﺔ ،ﻭﻟﻛﻥ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﻓﻘﻁ ﻭﺍﺿﺣﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻁﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ.

8.6

ﻭﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﺃﺧﺭﻯ ،ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺩ ﺍﻟﻔﺎﺣﺹ ﺃﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺛﻼﺛﺔ ﻣﺳﺗﻭﻓﺎﺓ ﺑﺄﺩﻟﺔ ﻭﺍﺿﺣﺔ ﻭﻣﻘﻧﻌﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺟﻭﺩ ﻗﺿﻳﺔ ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ
ﻟﻠﻧﻘﺽ ،ﻓﺳﻭﻑ ﻳﺻﺩﺭ ﺍﻟﻔﺎﺣﺹ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ .ﻭﺇﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﻔﺎﺣﺹ ﻋﺩﻡ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ
ﻭﺍﺳﺗﻳﻔﺎﺋﻬﺎ ،ﻳُﻧﻛﺭ ﺍﻟﻔﺎﺣﺹ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻑ ،ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﺗﻧﺗﻬﻲ ﺑﺫﻟﻙ ﺩﻋﻭﻯ  URSﺩﻭﻥ ﺍﻟﻣﺳﺎﺱ ﺑﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻟﻠﻣﺿﻲ
ﻗﺩﻣﺎ ﻓﻲ ﺇﺟﺭﺍء ﻓﻲ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣﺧﺗﺻﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ .UDRP

ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ
9.1

ﻟﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻱ ﺍﻛﺗﺷﺎﻑ ﺃﻭ ﺍﺳﺗﻣﺎﻉ؛ ﻭﺳﻭﻑ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻟﻠﺷﻛﻭﻯ ﻭﺍﻟﺭﺩ ،ﻭﺳﻭﻑ ﺗﻛﻭﻥ ﺗﻠﻙ
ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻔﺎﺣﺹ ﻻﺗﺧﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ.

9.2

ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻳﻔﻲ ﺑﻌﺏء ﺍﻹﺛﺑﺎﺕ ،ﻳﺻﺩﺭ ﺍﻟﻔﺎﺣﺹ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﺷﺎﻛﻲ .ﻭﺳﻭﻑ ﻳﺗﻡ ﻧﺷﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻊ
ﻭﻳﺏ ﻣﻘﺩﻡ ﺧﺩﻣﺔ  .URSﻭﻣﻊ ﺫﻟﻙ ،ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻻ ﻳﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻱ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺑﺧﻼﻑ ﺇﺟﺭﺍء  URSﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ
ﺗﻘﺩﻳﻣﻬﺎ.

9.3

ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻳﻭﺍﻓﻕ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻋﺏء ﺍﻹﺛﺑﺎﺕ ،ﺳﻳﺗﻡ ﺇﻧﻬﺎء ﺩﻋﻭﻯ  URSﻭﺳﻭﻑ ﺗﻧﻘﻝ ﺍﻟﺳﻳﻁﺭﺓ ﺍﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ.

9.4

ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻥ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ﺳﻳﺗﻡ ﻧﺷﺭﻫﺎ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﺯﻭﺩ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﺷﻛﻝ ﻣﺣﺩﺩ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ
.ICANN

9.5

ﻭﻳﺟﺏ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺩﺍﺕ ﻋﺑﺭ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ  URSﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻭﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ
ﻭﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻭﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ،ﻭﻳﺟﺏ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻻﻧﺗﺻﺎﻑ ﻭﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﻣﻥ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻟﻼﻣﺗﺛﺎﻝ ﻟﻠﺗﻘﺩﻳﺭ.

9.6

ﻟﻠﻘﻳﺎﻡ ﺑﺈﺟﺭﺍءﺍﺕ  URSﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻝ ،ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺑﺩﺃ ﺍﻟﻔﺣﺹ ﻓﻭﺭ ﺍﻧﻘﺿﺎء ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﻣﻣﺗﺩﺓ ﻷﺭﺑﻌﺔ
ﻋﺷﺭ ) (14ﻳﻭﻣﺎ )ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﻣﻣﺗﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﻡ ﻣﻧﺣﻬﺎ( ،ﺃﻭ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺭﺩ .ﻭﻳﺻﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺳﺭﻋﺔ،
ﻭﺫﻟﻙ ﺑﻬﺩﻑ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ ﻏﺿﻭﻥ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻣﻝ ) (3ﻣﻥ ﺑﺩﺃ ﺍﻟﻔﺣﺹ .ﻳﺟﺏ ﺇﺻﺩﺍﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ
ﺍﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﻏﻳﺎﺑﻳﺎ ﻓﻲ ﻣﻭﻋﺩ ﻻ ﻳﺗﺟﺎﻭﺯ ﺧﻣﺳﺔ ) (5ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭً ﺍ ﻣﻥ ﺇﻳﺩﺍﻉ ﺍﻟﺭﺩ .ﻭﺳﻳﺗﻡ ﻭﺿﻊ ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﻟﺗﻠﺑﻳﺔ
ﺍﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﻣﺯﻭﺩﻱ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﻣﺭﺓ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻋﻧﺩ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭﻫﻡ) .ﻭﺳﻭﻑ ﻳﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎء ﻟﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﻳﻥ ﻣﻣﺎ ﻳﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ
ﺃﻥ ﺍﻟﺳﻌﺭ ﺳﻳﻛﻭﻥ ﻋﺎﻣﻼ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺗﺣﻛﻳﻡ(.

URS-6

.10

.11

التعويض
10.1

إذا جاء القرار في صالح صاحب الشكوى ،يتم نقل القرار على الفور إلى مشغل السجل.

10.2

ً
معلقا للمدة المتبقية من فترة
وبعد استالم القرار على الفور ،يقوم مشغل السجل بتعليق اسم المجال ،على أن يظل
التسجيل ولن يتم التحويل إلى موقع الويب األصلي .يتم إعادة توجيه وخادم األسماء إلى صفحة المعلومات المقدمة
على شبكة اإلنترنت التي يقدمھا مقدم خدمة  URSحول  .URSال ينبغي السماح لمزود خدمة  URSبتقديم أية
خدمات أخرى على مثل ھذه الصفحة ،وال يجوز له من طريق مباشر أو غير مباشر االستخدام ألغراض الدعاية
)إما لنفسھا أو ألي طرف آخر( .يجب استمرار  WHOISالسم النطاق لعرض ك افة معلومات المسجل األصلي
باستثناء إعادة توجيه خوادم االسم .وباإلضافة إلى ذلك ،يجب أن تعكس  Whoisبأن اسم النطاق لن يكون قادرا
على أن يتم تحويله أو حذفه أو تعديله لدورة حياة التسجيل.

10.3

يجب أن يكون ھناك خيار لمقدم الشكوى ناجح لتمديد فترة التسجيل لمدة سنة إضافية بأسعار تجارية.

10.4

ينبغي أن ال تكون العالجات األخرى المتاحة في حالة وجود تحديد لصالح صاحب الشكوى.

الشكاوى التعسفية
11.1

يجب أن تتضمن  URSعقوبات ضد إساءة استخدام ھذه العملية من قبل أصحاب العالمات التجارية.

11.2

في الحدث الذي يعتبر فيه الطرف قدم عدد ) (2من الشكاوى المسيئة ،أو شكوى )" (1تعمد بطالن المادة "،فإن
الطرف يجب أن يمنع من االستفادة من نظام التسجيل  URSالموحد لسنة واحدة من تاريخ صدور تحديد الحقائق
من الشكوى إلى ما يلي (1) :تقديم شكوى مسيئة ثانية ،أو ) (2تقديم بطالن مادي متعمد.

11.3

قد يعتبر الشاكي مسيئا إذا كان الفاحص يحدد:
 11.3.1قدم فقط لغرض غير الئق مثل المضايقة ،سبب تأخير ال لزوم له ،أو غير مبرر لزيادة تكلفة ممارسة
األعمال التجارية؛ و
 (1) 11.3.2تفتقر المطالبات أو التأكيدات األخرى وليس له ما يبرره من جانب أي قانون قائم أو معايير  ،URSأو
) (2تفتقر االدعاءات الواقعية ألي دعم لألدلة
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11.4

يجوز للفاحص أن يجد شكوى تحتوي على بطالن مادي متعمد إذا اتسع تأكيدا لحقيقة ،في الوقت الذي صدر فيه،
وقدم مع العلم بأنھا كانت مزيفة ،والتي ،إذا كان ھذا صحيحا ،سيكون له أثر على نتائج إجراءات  URSالمتبعة.

11.5

وسوف تؤدي حالتان من "االستخدام المادي المتعمد بسوء النية" إلى حرمان الطرف اآلخر من االستفادة بشكل دائم
من .URS

11.6

سيطالب مقدمي  URSبوضع عملية لتحديد وتتبع األطراف الممنوعة ،واألطراف الذين حدد فاحصيھم الشكاوى
المقدمة المسيئة أو أكاذيب مادية متعمدة.

11.7

فصل شكوى ألسباب إدارية أو حكم في موضوع الدعوى ،في حد ذاته ،ال يكون دليال على تقديم شكوى مسيئة.

11.8

تمثلت النتيجة أن تقديم شكوى أو إساءة متعمدة تضمنت البطالن المادي يمكن الطعن فيھا على أساس أن الفاحص
أساء/أساءت التصرف ،أو تصرف بطريقة تعسفية أو متقلبة.

االستئناف
12.1

يحق ألي من الطرفين الحق السعي في االستئناف لتحديد االستناد إلى سجل موجود داخل دعوى  URSمقابل
رسوم معقولة لتغطية تكاليف االستئناف .يتعين على المستأنف تحديد أسس معينة التي يستند إليھا الطرف في طعنه،
ً
خاطئا.
ويشمل ذلك سبب ادعاء المستأنف بأن قرار الفاحص كان
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12.2

ﻳﺗﺣﻣﻝ ﺭﺳﻭﻡ ﺍﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻑ ﺍﻟﻘﺎﺋﻡ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺄﻧﻑ .ﻳﺳﻣﺢ ﻗﻠﻳﻼ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﺃﺩﻟﺔ ﻣﻘﺑﻭﻟﺔ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ﻟﻠﻘﺭﺍﺭ ﻋﻧﺩ ﺩﻓﻊ ﺭﺳﻭﻡ
ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ،ﺑﺷﺭﻁ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ ﻭﺍﺿﺣﺎ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ .ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻑ ،ﺍﺧﺗﻳﺎﺭﻫﺎ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻣﻘﺩﻡ ،ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺗﻘﺩﻳﺭﻩ،
ﻭﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ ﺃﻭ ﻭﺛﺎﺋﻕ ﻣﻥ ﺃﻱ ﻣﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ.

12.3

ﺭﻓﻊ ﺍﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻑ ﻟﻥ ﻳﻐﻳﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ .ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﻟﻡ ﻳﻌﺩ ﻳﺣﻝ ﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﺧﻭﺍﺩﻡ
ﺍﻷﺻﻠﻳﺔ ﺑﺳﺑﺏ ﻭﺟﻭﺩ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺃﻭ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ،ﻳﺳﺗﻣﺭ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺻﻔﺣﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ
ﻳﻘﺩﻣﻬﺎ ﻣﻭﻓﺭ  .URSﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﻳﺣﻝ ﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﺧﻭﺍﺩﻡ ﺍﻷﺻﻠﻳﺔ ﺑﺳﺑﺏ ﻭﺟﻭﺩ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ،ﻓﻳﺟﺏ
ﺃﻥ ﻳﺳﺗﻣﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻝ ﺧﻼﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻑ.

12.4

ﻳﺟﺏ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻑ ﺧﻼﻝ  14ﻳﻭﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﺻﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﻳﺟﺏ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺃﻱ ﺭﺩ ﻓﻌﻝ ﺧﻼﻝ  14ﻳﻭﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺏ
ﺍﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻑ.

12.5

ﺇﺫﺍ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻙ ﺍﻹﻏﺎﺛﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺭﺩ ﻓﻲ ﻏﺿﻭﻥ ﺳﺗﺔ ﺃﺷﻬﺭ )ﺃﻭ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﻣﻣﺗﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﻁﺑﻘﺕ(
ﺍﻋﺗﺑﺎﺭً ﺍ ﻣﻥ ﺻﺩﻭﺭ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺃﻭﻟﻲ ،ﻓﻳﺟﺏ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻑ ﺧﻼﻝ  14ﻳﻭﻣﺎ ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻭﻳﺟﺏ ﺗﻘﺩﻳﻡ
ﺃﻱ ﺭﺩ ﺧﻼﻝ  14ﻳﻭﻣﺎ ﻣﻥ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻑ.

12.6

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺭﺳﻝ ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﺍﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻑ ﻭﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻭﺻﻠﺕ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻑ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﻭﻓﺭ  URSﻋﺑﺭ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ
ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻭﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻭﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﻡ ﺑﺎﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻭﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ.

12.7

ﻳﺟﺏ ﺗﻁﺑﻳﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻟﻼﺳﺗﺋﻧﺎﻑ ،ﻏﻳﺭ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ.

ﺍﻟﻌﻼﺟﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﻣﺗﻭﺍﻓﺭﺓ
ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻋﺩﻡ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﻗﺭﺍﺭ  URSﻷﻱ ﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻧﺗﺻﺎﻑ ﺃﺧﺭﻯ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﻧﻑ ،ﻣﺛﻝ ) UDRPﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﺄﻧﻑ ﻫﻭ ﻣﻘﺩﻡ
ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ( ،ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻼﺟﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩ ﺗﻛﻭﻥ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﺧﺗﺻﺎﺹ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ .ﻗﺭﺍﺭ  URSﻟﺻﺎﻟﺢ ﺃﻭ ﺿﺩ ﺃﻱ
ﻁﺭﻑ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻧﺣﺎﺯ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻁﺭﻑ ﻓﻲ  UDRPﺃﻭ ﺃﻱ ﺩﻋﻭﻯ ﺃﺧﺭﻯ.
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ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻧﻅﺎﻡ URS
ﺳﻳﺗﻡ ﺍﻟﺷﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ  URSﺧﻼﻝ ﺳﻧﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﺑﻌﺩ ﺇﺻﺩﺍﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻔﺎﺣﺹ ﺍﻷﻭﻟﻲ .ﻋﻧﺩ ﺍﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣﻥ
ﺍﻻﺳﺗﻌﺭﺍﺽ ،ﻳﺟﺏ ﻧﺷﺭ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺣﻭﻝ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺟﺭﺍء ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ،ﻭﻧﺷﺭﻫﺎ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺣﻭﻝ
ﺟﺩﻭﻯ ﻭﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺟﺭﺍء.
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