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مسودة اإلجراء
.1


الشكوى
1.1

تقدٌم شكوى
أ)

بدأت الدعوى من خالل تقدٌم شكوى من مقدم خدمات  URSتتضمن حقوق العالمات التجارٌة والدعاوى التً
تركز على تخوٌل صاحب العالمة التجارٌة لإلغاثة.

ب) ٌجب أن تكون كل شكوى مصحوبة بالرسم المناسب ،والذي هو قٌد النظر.وسوف تكون هذه الرسوم غٌر قابلة
لالسترداد.
ج) مع قبول شكوى واحدة لشركات ذات الصلة متعددة ضد مسجل واحد ،ولكن إذا كانت شكوى الشركات ذات
صلة ببعضها.وٌمكن تعٌٌن المسجلٌن المتعددٌن فً شكوى واحدة فقط إذا كان ٌمكن أن تظهر أنها ذات صلة
وبنفس الطرٌقة.ولن ٌكون هناك حد أدنى لعدد أسماء النطاقات التً فرضت كشرط مسبق لإلٌداع.
1.1

مضمون الشكوى
ً
بسٌطا بقدر اإلمكان.كماسٌكون هناك نموذجً التقدٌمالشكوى.وسٌتضمن نموذج
سٌكون شكل وصٌغة الشكوى
الشكوىماٌلً:
1.2.1

اسم وعنوان البرٌد اإللكترونً وغٌرها من معلومات االتصال الخاصة بالطرف المشتكً(األطراف) .

1.2.2
بالشكوى.

اسم وعنوان البرٌد اإللكترونً ومعلومات االتصال ألي شخص ٌتصرف نٌابة عن األطراف المتقدمة

 1.2.3اسم المسجل(أي المعلومات ذات الصلة المتاحة من )Whoisوٌنص  Whoisعلى سرد معلومات
متاحة لالتصال باسم(أسماء)المجال ذات الصلة.
1.2.4

اسم(أسماء)النطاق المحدد موضوع الشكوى.لكلاسم نطاقٌ ،نبغً أن ٌضمن صاحب الشكوى نسخة

Whoisالمتاحة حالٌا ونسخة ،واذاكانمتوفرا،منمحتوىقسممهٌنمنالموقعالمرتبطةبكلاسم

من المعلومات
النطاقالذيهوموضوعالشكوى.

 1.2.5العالمة التجارٌة/عالمات الخدمة المحددة التً تقوم علٌها الشكوى وعمال بتأكٌد األطراف التً تشكو
لحقوقهم ،وفٌما ٌتصل بحقوقهم ،لصالحهم وفٌما ٌتصل بالخدمات.
ٌ 1.2.6وجدبٌان ٌوضحاألسس التً تقوم علٌها الشكوى تحدٌد الوقائع التً تبٌن أن الطرف المشتكً ٌحق له
طلب اإلغاثة،علىوجهالخصوص:
 1.2.6.1.أناسم النطاق المسجل متطابق أو متشابه بتشوش مع عالمةكلمة:()1والتًٌحمل منأجلها
مقدم الشكوى تسجٌلوطنًٌاأوإقلٌمًٌا ساري المفعول وقٌداالستخدام،أو ) (2أنه تم التحقق من
صحتهاعبر إجراءات ،أو()3التً تكون محمٌةخصٌصاًمن النظام األساسً أو معاهدة سارٌة المفعول
فًالوقتالذيٌتمفٌهتقدٌمالشكوى.

أٌ .مكنتوضٌحاالستخداممنخاللتوضٌحدلٌلاالستخدام-والذيٌمكنأنٌكونفًصورةإعالن
وعٌنةمناالستخدامالحالًفًالتجارة-والذيتمتقدٌمهوتوثٌقهمنخاللدارمقاصةالعالمات
التجارٌة.

بٌ .مكنأٌضًاتقدٌمدلٌلعلىاالستخدامبشكلمباشرمعشكوى .URL

 1.2.6.2.أن المسجل لٌس لدٌه الحق المشروع أو الفائدة باسم المجال؛و
 1.2.6.3.أن النطاق تم تسجٌله وٌتم استخدامه بسوء نٌة.
تتضمن قائمة غٌر حصرٌة بالظروف التً تثبت سوء نٌة التسجٌل واستخدامها من قبل المسجل ما ٌلً:
(أ)

المسجلسجلاسم النطاق أساسا ً لغرض بٌعه وتأجٌره أو نقل تسجٌل اسم النطاق إلى مقدم
الشكوى الذي هو صاحب العالمة التجارٌة أو عالمة الخدمة أو منافس لتلك الشكوى ،إلمعان
النظر فً فائض النفقات الموثقة التً تتصل مباشرة باسم النطاق؛أو

(ب)

سجل المسجل اسم النطاق بهدف منع صاحب العالمة التجارٌة أو عالمة الخدمة من عكس
العالمة فٌما ٌتعلق باسم النطاق ،بشرط مشاركة المسجل فً نمط سلوك من هذا القبٌل؛ أو

(ج)

سجل المسجل اسم النطاق فً المقام األول بهدف تعطٌل أعمال المنافس؛ أو

(د)

باستخدام اسم النطاق ،حاول المسجل عن قصد تحقٌق مكاسب تجارٌة وجذب مستخدمً
اإلنترنت لموقع وٌب المسجل أو غٌره من المواقع عبر اإلنترنت ،من خالل وجود احتمال
للخلط بٌنه وبٌن عالمة مقدم الشكوى بالنسبة للمصدر والرعاٌة واالنتماء أو تأٌٌد موقع وٌب
المسجل أو من منتج أو خدمة على موقع الوٌب أو أي مكان.

صندوقٌمكنلمقدمالشكوىأنٌقدمفٌهماٌصلإلى055لكمةمننصالنموذجالخالًمناإلٌضاح .

1.2.7

 1.1.1شهادةبأن الشكوى ال ٌتم رفعها عن أي أساس غٌر سلٌم ،وبأن هناك ما ٌكفً من حسن النٌة عند تقدٌم
الشكوى.

.1

الرسوم
تفرضالرسوممنقبل مقدم خدماتURSعلىمقدمالشكوى.وٌعتقد أن تكون الرسوم فً حدود  300دوالر
1.1
أمرٌكً لكل دعوى ،وسوف ٌحددها مقدم الخدماتفًنهاٌةالمطاف.
اعتمدSRUنموذج"فقدالرسوم"محدودوتخضعالشكاوىالتًتحتويعلىستوعشرون()12اسممجال
2.2
متنازععلٌهأوأكثر.لرسوماستجابةتكونقابلةإلعادةالردإلىالطرفالمحكومله.والٌجوزبأيحالمناألحوالأن
تتجاوزرسوماالستجابةالرسومالتًٌتحملهامقدمالشكوى.

.0

المراجعة اإلدارية
3.1

سوف تخضع الشكاوى للمراجعة اإلدارٌة المبدئٌة أو الفحص األولً من قبل مقدمURSلالمتثال لمتطلباتاإلٌداع.
وهذاهومجرداستعراضلتحدٌدأنالشكوىتحتويعلىجمٌعالمعلوماتالالزمة،ولٌسلتحدٌد ما إذا كانت وجها
إلقامة الدعوى.

3.2

ٌتعٌن إجراء مراجعة اإلدارة فً غضون ٌومٌن ) (2عمل من تقدٌم شكوى إلى مقدم.URS

3.3

نظرا لطبٌعة هذا اإلجراء السرٌع ،وانخفاض مستوى المقصود للرسوم المطلوبة ،لن ٌكون هناك فرصة لتصحٌح
أوجه القصور فً تقدٌم االحتٌاجات.

3.4

إذا كانت الشكوى تعتبر غٌر متوافقة مع متطلبات اإلٌداع ،سٌتم رفض الشكوى دون المساس بتقدٌم شكوى جدٌدة.ال
تسترد رسوم التسجٌل المبدئً فً هذه الظروف.
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.4

إشعار وغلق النطاق
4.1

وعنداإلنتهاءمنالمراجعةاإلدارٌةٌنبغًعلىمقدمخدمةSRUإخطارمشغلالتسجٌلعلىالفور(عبرالبرٌد
اإللكترونً)("إشعارالشكوى")فًغضون12ساعةبعدإحاطةالشكوىبالموافقةعلىمتطلباتاإلٌداع.وفً
غضون12ساعةمنتلقًإشعارالشكوىذلكمنمقدمخدمة،SRUٌتعٌنعلىمشغلالتسجٌل"إغالق"
النطاق،وهذاٌعنًأنالتسجٌلٌجبأنٌقٌدكافةالتغٌٌراتإلىبٌاناتالتسجٌل،بمافًذلكنقلوحذفأسماء
النطاقات،وسوفٌجريحلاالسم.ٌعملمشغلالتسجٌلعلىإخطارمقدمخدمةSRUفورغلقاسمالنطاق
("إشعارالغلق").

4.2

فًغضون12ساعةمنتلقًإشعارالشكوىمنالمشغلبالتسجٌل،ٌقوممقدمخدمةSRUبإخطارالمسجل
بالشكوى،إرسالنسخةمطبوعةمنإشعارالشكوىالىالعناوٌنالمدرجةفًمعلوماتاتصال،siohWوتقدٌم
نسخةإلكترونٌةمنالشكوى،تقدٌمالمشورةلحالةالغلق،فضالعنآثارمحتملةإذافشلالمسجلفًالردوالدفاع
ضدالشكوى.ٌجبأنتكوناإلشعاراتواضحةومفهومةللمسجلٌنالمحلٌٌن.ٌجبأنٌكونإشعارالشكوىباللغة
االنكلٌزٌةوٌترجمهمقدمالشكوىإلىاللغةالسائدةفًبلدأوإقلٌمالمسجل.

4.3

ٌجب إرسال جمٌع اإلشعارات باللغة االنكلٌزٌة وترسل عبر البرٌد اإللكترونً أو الفاكس(إن وجد) والبرٌد العادي.
الشكوى والمعارضالمرافقة ،إن وجدتٌ ،جب أن تقدم إلكترونٌا. 


4.4
5.


على مقدم خدمة  URSأٌضا أن ٌخطرالمسجلالسجلإلكترونٌا ًباسم النطاق فً القضٌة عبر عناوٌن المسجل فً
ملف مع.ICANN

الرد
5.1

ٌتاحللمسجل12ٌوماتقوٌمًٌااعتبارً امنتارٌخإرسالمقدمخدمةSRUإلشعارالشكوىإلىالمسجللحفظالرد
إلكترونٌامعمزود.URSوعنداالستالم،ٌُرسلمقدمالخدمةنسخةمنالردوالمستنداتالمرفقة،إنوجدت،إلى
مقدمالشكوى.

5.2

ولنتكونهناكأيرسومإٌداعفًحالةحفظالمسجلللردقبلإعالنهتقصٌرً اوالٌكونأكثرمنثالثٌن
(ٌ )35ومابعداتخاذالقرار.وبالنسبةللردودالمقدمةألكثرمنثالثٌن()35ٌومابعدالقرار،ٌجبعلىالمسجل
دفعرسوممعقولةغٌرقابلةلالستردادإلعادةالنظر،باإلضافةإلىمصروفاتاالستجابةالمنصوصعلٌهاأعاله
فًالقسم1.1فًحالةإدراجالشكوىلستوعشرٌن()12اسممجالأوأكثرمتنازععلٌه.ضدالمسجلنفسه.
وتكونرسوماالستجابةقابلةلالستردادإلىالطرفالمحكومله.

5.3

بناءعلىطلبالمسجل،ٌمكنإتاحةبعضالوقتمنقبلمقدمخدمةSRUإذاكانهناكأساسلحسنالنٌةللقٌام
بذلك.والٌجوزأنتمتدالمهلةفًأيحالمناألحوالألكثرمنسبعة()7أٌامتقوٌمٌة.

5.4

ٌجب أال ٌزٌد الرد عن  2,500كلمة ،باستثناء الملحقات ،وٌنبغً أن ٌشتمل مضمون الرد على ما ٌلً:
5.4.1

تأكٌدبٌاناتالمسجل .

5.4.2

5.4.3

قبولأورفضمحددلكلأساسمناألسسالتًتقومعلٌهاالشكوى .


أيدفاعٌناقضادعاءاتمقدمالشكوى .


5.4.4
5.5

بٌانبصحةالمحتوٌاتودقتها .

تمشٌامعالطابعالمعجلالمقصودلـSRUواالنتصافالممنوحللشاكًالناجح،فإنالمطالباإلٌجابٌةمنأجل
التخفٌفمنجانبالمسجللنٌسمحبهاإاللالدعاءبأنصاحبالشكوىقدقدمشكوىمسٌئة.
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5.6

وبمجردإٌداعالردوتحدٌدمقدمخدمةSRUأنالردٌشتكًمنتوافقمتطلباتالرد(الذيٌجبأنٌكونفًنفس
الٌوم)،وسوفٌرسلالردوالموادالداعمةعلىالفورإلىفاحصمؤهل،ٌحددهمقدمخدمة،SRUلالستعراض
وإصدارالقرار.ٌنظرفًجمٌعالموادالمقدمةمنقبلالفاحص.

5.7

ٌمكنأنٌحتويالردعلىأٌةوقائعتدحضادعاءتسجٌلسوءنٌةعنطرٌقتحدٌدأيمنالحاالتالتالٌة:
5.7.1

قبلتقدٌمأيإشعارلمسجلالنزاعأواستخدامالمسجلأوالتحضٌرالواضحلالستخدام،فإناسمالنطاق
أواالسمالمطابقالسمالنطاقفٌماٌتعلقبحسنالنٌةللسلعأوالخدمات،أو 

5.7.2

المسجل(كفرد،أوالمنظماتالتجارٌةأوالمنظماتاألخرى)قدعرفبشكلعاممنقبلاسمالنطاق،
حتىفًحالةعدماكتسابالمسجلأليعالمةتجارٌةأوحقوقعالمةالخدمة؛أو 

5.7.3

ٌقومالمسجلباستخدامشرعًأوعادلالسمالنطاق،مندونقصدلتحقٌقمكاسبتجارٌةلتحوٌل
المستهلكٌنعلىسبٌلالتضلٌلأولتشوٌهالعالمةالتجارٌةأوعالمةالخدمةفًهذهالحالة.

ومثلهذهالمطالبات،إذاوجدتمنقبلالفاحصإلثباتهاعلىأساستقٌٌمهلجمٌعاألدلة،فإنهاتصبفًمصلحة
المسجل.
5.8

5.9

ٌجوزللمسجلأٌضاتأكٌدالدفاعاتإلىالشكوىلإلشارةإلىأناستخدامالمسجلالسمالنطاقالٌكونعنطرٌق
سوءالنٌة،علىسبٌلالمثال،منخاللعرضأحدالخٌاراتالتالٌة:
5.8.1

اسم النطاق عام أو وصفً وأن المسجل ٌقوم باالستخدام العادلله.

5.8.2

أن ُتدارمواقعاسم النطاق فقط فً إشادة أو انتقاد لشخص ما أو عمل ٌكون استخدامه عادال كما ٌراه
الفاحص.

5.8.3

ٌتسق حمل المسجل السم النطاق مع جود تعبٌر صرٌح عن وجود اتفاق خطً مبرم من قبل األطراف
المتنازعة ،وأنه ال ٌزال ساري المفعول.

5.8.4

اسم النطاق لٌس جز ًء من نمط أوسع أو سلسلة من التسجٌالت التعسفٌة نظرا ألن اسم النطاق من نوع
مختلف إلى حد كبٌر أو شخصٌة ألسماء النطاقات األخرى المسجلة من قبل المسجل.

عواملأخرىلٌراعٌهاالفاحص:
5.9.1

تداولأسماءالنطاقاتمنأجلالربح،والحصولعلىحقٌبةكبٌرةمنأسماءالنطاقات،هًفًحدذاتها
لٌسدلٌالعلىسوءالنٌةبموجب.SRUوهذاالسلوكمعذلك،قدٌكونمؤذًٌافًحالةمعٌنةتبعا
لظروفالنزاع.وسوفٌقومفٌجبعلىالفاحصباإستعراضكلحالةعلىحدةبناءعلىمزاٌاها.

5.9.2

بٌعالحركة(أيربطأسماءالنطاقاتبصفحاتالوقوفوكسبعائدبمجردالنقرلالستعراض)فًحد
ذاتهالٌشكلسوءنٌةبموجب.SRUوهذاالسلوكمعذلك،قدتكونمؤذًٌافًحالةمعٌنةتبعالظروف
النزاع.سٌأخذالفاحصبعٌناالعتبار:
 5.9.2.1.طبٌعةاسمالنطاق؛
 5.9.2.2.طبٌعةروابطاإلعالناتعلىأٌةصفحةوقوفترتبطباسمالنطاق؛و
 5.9.2.3.استخداماسمالنطاقٌكونمسؤولٌةالمسجل.
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.6

التخلف
2.1

فًحالةانقضاء12ٌومامنفترةالرد(أوتمدٌدالفترةالممنوحة)،الٌقدمالمسجلردا،وتستمرالشكوى
افتراضًٌا.

2.1

فًكلتاالحالتٌن،ٌتعٌنعلىمقدمالخدمةتقدٌمإشعارافتراضًعبرالبرٌداإللكترونًإلىصاحبالشكوى
والمسجل،وعبرالبرٌدوالفاكسإلىالمسجل.خاللالفترةاالفتراضٌة،ٌحظرعلىالمسجلتغٌٌرالمحتوىالذي
وجدفًالموقعللقولبأناألمراآلنهومشروعًالالستخدام،وسوفٌكونأٌضامحظورالتغٌٌرمعلومات
.siohW

6.3

تخضعجمٌعالحاالتاالفتراضٌةللفحصلمراجعةمزاٌاالطلب.

2.2

إذاكانبعدالفحصفًحاالتالتخلف،قواعدالممتحنلصالحالشاكً،فإنهٌحقللمسجلطلباإلعفاءمن
المراجعةاالفتراضٌةبتقدٌمردفًأيوقتوحتىبعدمرورستةأشهراعتبارً امنتارٌخاإلخطاربالتخلف.
وٌكونمنحقالمسجلأٌضًامطالبةالتمدٌدلفترةستةأشهرأخرىفًحالةطلبالتمدٌدقبلانتهاءفترةاألشهر
الستةاألولى .


2.0

2.0

.7

.8

فًحالةإٌداعالردبعد:()1تخلفالمستجٌب(طالماتمتقدٌمالردبماٌتفقمعالمادة2.2أعاله)،و()1تمتقدٌم
إشعارصحٌحوفقمتطلباتاإلشعارالموضوعةأعاله،فإنهٌجبحلاسمالمجالمرةأخرىإلىالعنواناألصلً
PIفًأقربوقتممكنعملٌا،ولكنتظلمغلقةكمالوكانتقدقدمتفًالردالوقتالمناسبقبلاالفتراضً.
إٌداعالردبعدالتقصٌرلٌسمناالستئناف،وتعتبرهذهالقضٌةكمالواستجابإلٌهافًالوقتالمناسب.
إذاكانبعدالفحصفًالحالةاالفتراضٌةوقواعدالفحصلصالحالمسجل،فإنهٌتعٌنعلىمقدمالخدمةإخطار
مشغلالتسجٌلإلطالقاالسموإعادةالسٌطرةالكاملةعلىتسجٌلاسمالنطاقإلىالمسجل.

الفاحصون
7.1

اختٌار فاحص واحد من قبل مقدم الخدمة سوف ٌترأس دعوى.URS

7.2

ٌنبغً أنتكون للفاحصٌن خلفٌة قانونٌة واضحةوذاتصلةبالمجال،كمجالقانونالعالماتالتجارٌةعلىسبٌل
المثال،وٌجب أن ٌكونوا مدربٌن ومعتمدٌن فً إجراءات.URSوعلىوجهالخصوص،ٌنبغً تزوٌد الفاحصٌن
بتعلٌمات حول عناصر  URSودفاعات حول كٌفٌة إجراء الفحص بإجراء.URS

7.3

ٌتعٌن على الفاحصٌن المستخدمٌن من قبل أي مقدمURSأن ٌتناوبوا قدر اإلمكان لتجنب"منتدى التسوق أو
الفاحص.وٌشجع بقوة مقدمًURSللعمل على قدم المساواة مع جمٌع الفاحصٌن المعتمدٌن ،مع استثناءات معقولة
(مثل احتٌاجات اللغة ،وعدم األداء ،أو المخالفات)مع وجودهذهاالستثناءات المعقولةالتًسٌتم تحدٌدها على أساس
تحلٌل كل حالةعلىحدى.

معايير الفحص وعبء اإلثبات
8.1

هً المعاٌٌر التً سٌتولى الفاحص المؤهل تطبٌقها عندما ٌكون تقدٌم القرار كما ٌلً:
 8.1.1اسمالنطاقالمسجلمتطابقأومتشابهبتشوشبعالمةالكلمة: ()1الذيٌحملمقدمالشكوىتسجٌل
وطنًٌاأوإقلٌمًٌاساريالمفعوللهقٌداالستخدامالحالً؛أو()1أنهتمالتحققمنهاقضائٌا ً،أو()3والتً
تكونمحمٌةعلىوجهالخصوصمنالنظاماألساسًأومعاهدةسارٌةالمفعولحالٌاوالتًكانتسارٌة
المفعولوقتتقدٌمالشكوى
ٌ 8.1.1.1مكنتوضٌحاالستخداممنخاللإٌضاحدلٌلاالستخدام–والذيٌمكنأنٌكونإعال ًناوعٌنة
مناالستخدامالحالً–قدتمتقدٌمهاوتوثٌقهامنخاللدارمقاصةالعالماتالتجارٌة.
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 8.1.1.2يمكن أيضًا تقذيم دليل االستخذام مباشرة مع شكوى .URS

.9


8.1.2

الٌتمتعالمسجلبأيحقشرعًأومصلحةفًاسمالنطاق؛و

8.1.3

سُجلاسمالنطاقوٌجرياستخدامهبسوءنٌة.

1.1

ٌكونعبءإثباتاألدلةواضحومقنع.

1.3

وبالنسبةلمسألةSRUلتختتمفًصالحصاحبالشكوى،فإنهٌجبعلىالفاحصتحدٌدأنهلٌسهناكقضٌة
حقٌقٌةمنالواقعالمادي.فمثلهذاالتحدٌدٌمكنأنٌشملماٌلً:()1صاحبالشكوىلدٌهحقوقاالسم؛
و( )1المسجللٌسلهحقوقأومصلحةمشروعةفًاالسم.وهذاٌعنًأنصاحبالشكوىٌجبأنٌقدمأدلةكافٌة
إلثباتحقوقالعالماتالتجارٌةفًاسمالنطاق(علىسبٌلالمثال،دلٌلعلىتسجٌلالعالماتالتجارٌةودلٌالعلى
أنهتمتسجٌلاسمالنطاق،وٌجرياستخدامهبسوءالنٌةومنتهكالـ.)SRU

1.2

إذاكانالفاحصٌرىأنصاحبالشكوىلمٌفًبأعبائهأوأنالقضاٌاالحقٌقٌةلحقٌقةالموادتبقىفًالواقعفٌما
ٌتعلقبأيعنصرمنالعناصر،فإنهٌتعٌنعلىالفاحصرفضالشكوىباعتبارهاغٌرمناسبةلـ.SRUوهوأن
الشكوىسوفترفضإذاكانٌرىالفاحصأن:()1تقدٌمدلٌلأوأنالدلٌلمتاحللفاحصٌشٌرإلىأناستخدام
اسمالمجالفًالسؤالهواالستخدامغٌرالمخالفةأواالستخدامالعادلللعالمةالتجارٌة؛أو()1فًظلهذه
الظروف،ٌوضحالدلٌلالمتوفرللفاحصبأناستخداماسمالمجالالمعنًّ هواستخدامغٌرمخالفأواستخدامعادل
للعالمةالتجارٌة.

1.0

حٌثكانهناكأيقضٌةحقٌقٌةللنقضماإذاكانتسجٌلاسمنطاقواستخدامالعالماتالتجارٌةٌحملسوءنٌة،
فإنسٌتمرفضالشكوى،وسٌتمإنهاءإجراءاتSRUدونالمساس،علىسبٌلالمثال،بدعوىالمحكمةبناءعلى
السٌاسةالموحدة،أوٌمكنتقدٌمSRUآخر.ولٌسالغرضمننظامالتسجٌلSRUٌهدفإلىاالستخدامفًأي
إجراءاتمعأسئلةمفتوحةللحقٌقة،ولكنالحاالتفقطواضحةللتعاطًمعالعالماتالتجارٌة.

1.2

وبطرٌقةأخرى،إذاوجدالفاحصأنجمٌعالمعاٌٌرالثالثةمستوفاةبأدلةواضحةومقنعةوعدموجودقضٌةحقٌقٌة
للنقض،فسوفٌصدرالفاحصقرارالصالحصاحبالشكوى.وإذارأىالفاحصعدممقابلةأيمنالمعاٌٌر
واستٌفائها،ٌُنكرالفاحصطلباالستئناف،ومنثمتنتهًبذلكدعوىUSRدونالمساسبمقدمالشكوىللمضً
قدمافًإجراءفًمحكمةمختصةأوفًإطارالسٌاسةالموحدة.SRRI

القرار
9.1

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

.9.2

إذا كان صاحب الشكوى ٌفً بعبء اإلثباتٌ ،صدر الفاحص قرارا لصالح الشاكً.وسوف ٌتم نشره على موقع
وٌب مقدم خدمة.URSومع ذلكٌ ،نبغً أال ٌكون هناك أي تأثٌر على القرار بخالف إجراء  URSالتً ٌتم
تقدٌمها.

9.3

إذا لم ٌوافق صاحب الشكوى على عبء اإلثبات ،سٌتم إنهاء دعوى  URSوسوف تنقل السٌطرة الكاملة على
تسجٌل اسم النطاق إلىالمسجل. 

9.4

القرارات الناتجة عن نظام التسجٌل الموحد سٌتم نشرها من قبل مزود الخدمة فً شكل محدد من قبل هٌئة اإلنترنت
 ،ICANNمن أجل تقدٌم إشعار المسجل المقبل موضوع دعوى.URS


9.5

وٌجب إرسال التحدٌدات عبر البرٌد اإللكترونً عن طرٌق مقدم الخدمات  URSإلى المسجل وصاحب الشكوى
والمسجل ومشغل التسجٌل ،وٌجب تحدٌد االنتصاف واإلجراءات المطلوبة من مشغل التسجٌل لالمتثال للتقدٌر.
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9.6

.53

التعويض 
10.1

15.1

10.2
15.3

55.

للقٌام بإجراءات  URSعلى وجه االستعجالٌ ،نبغً أن ٌبدأ الفحص فور انقضاءفترة االستجابة الممتدةألربعة
عشر )ٌ (14وما (أوالفترةالممتدةإذاماتممنحها) ،أو بناء على تقدٌم الرد.وٌصدر قرارا على وجه السرعة،
وذلك بهدف أن ٌتم تقدٌم علٌه فً غضون ثالثة أٌام عمل ) (3من بدأ الفحص.ٌجب إصدار قرارات الظروف
االستثنائٌة غٌابٌا فً موعد ال ٌتجاوز خمسة()0أٌاماعتبارً امن إٌداع الرد.وسٌتم وضع تفاصٌل التنفٌذ لتلبٌة
احتٌاجات مزودي الخدمة مرة واحدة عند اختٌارهم.(وسوف ٌقدم العطاء لمقدمً الخدمات المحتملٌن مما ٌشٌر إلى
أن السعر سٌكون عامال فً قرار التحكٌم).

إذا جاء القرار فً صالح صاحب الشكوىٌ ،تمنقلالقرارعلىالفورإلىمشغلالسجل .
وبعداستالمالقرارعلىالفور،ٌقوممشغلالسجلبتعلٌقاسمالمجال،علىأنٌظلمعل ًقاللمدة المتبقٌة من فترة
التسجٌل ولن ٌتم التحوٌل إلى موقع الوٌب األصلً.ٌتم إعادة توجٌه وخادم األسماء إلى صفحة المعلومات المقدمة
على شبكة اإلنترنت التً ٌقدمها مقدم خدمة  URSحول.URSال ٌنبغً السماح لمزود خدمة  URSبتقدٌم أٌة
خدمات أخرى على مثل هذه الصفحة ،وال ٌجوز له من طرٌق مباشر أو غٌر مباشر االستخدام ألغراض الدعاٌة
(إما لنفسها أو ألي طرف آخر).ٌجب استمرار  WHOISالسم النطاق لعرض كافة معلومات المسجل األصلً
باستثناء إعادة توجٌه خوادم االسم.وباإلضافة إلى ذلكٌ ،جب أن تعكس  Whoisبأن اسم النطاق لن ٌكون قادرا
على أن ٌتم تحوٌله أو حذفه أو تعدٌله لدورة حٌاة التسجٌل.
ٌجب أن ٌكون هناك خٌار لمقدم الشكوى ناجح لتمدٌد فترة التسجٌل لمدة سنة إضافٌة بأسعار تجارٌة .
ٌنبغً أن ال تكون العالجات األخرى المتاحة فً حالة وجود تحدٌد لصالح صاحب الشكوى.

الشكاوى التعسفية
11.1

ٌجب أن تتضمن  URSعقوبات ضد إساءة استخدام هذه العملٌة من قبل أصحاب العالمات التجارٌة.

11.2

فً الحدث الذي ٌعتبر فٌه الطرف قدم عدد ) (2من الشكاوى المسٌئة ،أو شكوى()1"تعمد بطالن المادة"،فإن
الطرف ٌجب أن ٌمنع من االستفادة من نظام التسجٌلURSالموحد لسنة واحدة من تارٌخ صدور تحدٌد الحقائق
من الشكوى إلى ما ٌلً:()1تقدٌم شكوى مسٌئة ثانٌة،أو()1تقدٌم بطالن مادي متعمد.

11.3

قد ٌعتبر الشاكً مسٌئا إذا كان الفاحص ٌحدد:
 11.3.1قدم فقط لغرض غٌر الئق مثل المضاٌقة ،سبب تأخٌر ال لزوم له ،أو غٌر مبرر لزٌادة تكلفة ممارسة
األعمال التجارٌة؛ و
)1( 11.3.2تفتقر المطالبات أو التأكٌدات األخرى ولٌس له ما ٌبرره من جانب أي قانون قائم أو معاٌٌر،URS
أو()1تفتقراالدعاءات الواقعٌة ألي دعم لألدلة

11.4

ٌجوز للفاحص أن ٌجد شكوى تحتوي على بطالن مادي متعمد إذا اتسع تأكٌدا لحقٌقة ،فً الوقت الذي صدر فٌه،
وقدم مع العلم بأنها كانت مزٌفة ،والتً ،إذا كان هذا صحٌحا ،سٌكون له أثر على نتائج إجراءات  URSالمتبعة.

11.5

وسوف تؤدي حالتانمن"االستخدامالماديالمتعمدبسوءالنٌة" إلى حرمان الطرف اآلخر من االستفادة بشكل دائم
من.URS

11.6

سٌطالب مقدمً  URSبوضع عملٌة لتحدٌد وتتبع األطراف الممنوعة ،واألطراف الذٌن حدد فاحصٌهم الشكاوى
المقدمة المسٌئة أو أكاذٌب مادٌة متعمدة.

11.7

فصل شكوى ألسباب إدارٌة أو حكم فً موضوع الدعوى ،فً حد ذاته ،ال ٌكون دلٌال على تقدٌم شكوى مسٌئة.

11.8

تمثلت النتٌجة أن تقدٌم شكوى أو إساءة متعمدة تضمنت البطالن المادي ٌمكن الطعن فٌها على أساس أن الفاحص
أساء/أساءت التصرف ،أو تصرف بطرٌقة تعسفٌة أو متقلبة.
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51.

االستئناف
12.1

ٌحق ألي من الطرفٌن الحق السعً فً االستئناف لتحدٌد االستناد إلى سجل موجود داخل دعوى  URSمقابل
رسوم معقولة لتغطٌة تكالٌف االستئناف.ٌتعٌنعلىالمستأنفتحدٌدأسسمعٌنةالتًٌستندإلٌهاالطرففًطعنه،
وٌشملذلكسببادعاءالمستأنفبأنقرارالفاحصكانخاط ًئا.

12.2

ٌتحمل رسوم االستئناف القائم بالمستأنف.ٌسمح قلٌال بتقدٌم أدلة مقبولة جدٌدة تعتبر جوهرٌة للقرار عند دفع رسوم
إضافٌة ،بشرط أن ٌكون الدلٌل واضحا لتقدٌم الشكوى.ٌمكن لهٌئة االستئناف ،اختٌارها من قبل المقدم ،وفقا لتقدٌره،
وبٌانات أخرى أو وثائق من أي من األطراف.

12.3

رفع االستئناف لن ٌغٌر قرار اسم المجال.على سبٌل المثال ،إذا كان اسم المجال لم ٌعد ٌحل ألسماء الخوادم
األصلٌة بسبب وجود تحدٌد لصالح أو مقدم الشكوىٌ ،ستمر اسم المجال فً اإلشارة إلى الصفحة اإلعالمٌة التً
ٌقدمها موفر.URSإذا كان اسم المجال ٌحل ألسماء الخوادم األصلٌة بسبب وجود تحدٌد لصالح التسجٌل ،فٌجب
أن ٌستمر فً الحل خالل عملٌة االستئناف.

12.4

ٌجب تقدٌم االستئناف خالل14ٌوما بعد صدور القرار وٌجب تقدٌم أي رد فعل خالل ٌ 14وما بعد تقدٌم طلب
االستئناف .


12.5

.13


إذا طلب المشاركاإلغاثة من البحث عن طرٌق تقدٌم رد فً غضون ستةأشهر(أوخاللالفترةالممتدةإذاانطبقت)
اعتبارً امن صدور تقرٌر أولً ،فٌجب تقدٌم طلب االستئناف خالل12ٌوما من تارٌخ التحدٌد الثانً وٌجب تقدٌم
أي رد خالل ٌ 14وما من تقدٌم االستئناف.

11.2

ٌجب أن ترسل مالحظات االستئناف والنتائج التً توصلت إلٌها لجنة االستئناف من قبل موفر  URSعبر البرٌد
اإللكترونً إلى المسجل وصاحب الشكوى والمسجل والقائم بالتسجٌل ومشغل السجل.

12.7

ٌجب تطبٌق قواعد وإجراءات مقدمً الخدمات لالستئناف ،غٌر تلك المذكورة أعاله.

العالجات األخرى المتوافرة
ٌنبغً عدم إعاقة قرار  URSألي وسائل انتصاف أخرى متاحة للمستأنف ،مثلUDRP(إذا كان المستأنف هو مقدم
الشكوى)،أو العالجات األخرى التً قد تكون متاحة فً محكمة ذات اختصاص بالمنافسة.قرار  URSلصالح أو ضد أي
طرف ٌجب أن ال ٌنحاز إلى أي طرف فً  UDRPأو أي دعوى أخرى.

.14


إعادة النظر في نظامURS
سٌتم الشروع فً إعادة النظر فً إجراءات  URSخالل سنة واحدة بعد إصدار قرار الفاحص األولً.عند االنتهاء من
االستعراضٌ ،جب نشر تقرٌر حول استخدام هذا اإلجراء ،بما فً ذلك المعلومات اإلحصائٌة ،ونشرها للتعلٌق العام حول
جدوى وفعالٌة هذا اإلجراء.
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