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 الشكوى .1
 

 تقدیم شكوى 1.1
 

بدأت الدعوى من خالل تقدیم شكوى من مقدم خدمات التعلیق الموحد السریع تتضمن حقوق  1.1.1
 تخویل صاحب العالمة التجاریة لإلغاثة.العالمات التجاریة والدعاوى التي تركز على 

 
یجب أن تكون كل شكوى مصحوبة بالرسم المناسب، والذي ھو قید النظر. الرسوم غیر قابلة  1.1.2

 لإلرجاع.
 

مع قبول شكوى واحدة لشركات ذات الصلة متعددة ضد مسجل واحد، ولكن إذا كانت شكوى الشركات ذات  1.1.3
ین في شكوى واحدة فقط إذا كان یمكن أن تظھر أنھا ذات صلة ببعضھا. ویمكن تعیین المسجلین المتعدد

 صلة وبنفس الطریقة.
 

 مضمون الشكوى 1.2
 

سوف یتم تقدیم الشكوى باستخدام نموذج یقوم مقدم الخدمة بتوفیره. یجب أن یتضمن نموذج الشكوى مساحة فارغة 
 لما یلي:

 
 الخاصة بالطرف المشتكي (األطراف).اسم وعنوان البرید اإللكتروني وغیرھا من المعلومات االتصال  1.2.1

 
اسم وعنوان البرید اإللكتروني ومعلومات االتصال ألي شخص یتصرف نیابة عن األطراف المتقدمة  1.2.2

 بالشكوى. 
 

على سرد معلومات  Whois) وینص Whoisاسم المسجل (أي المعلومات ذات الصلة المتاحة من  1.2.3
 متاحة لالتصال باسم (أسماء) المجال ذات الصلة.

 
اسم (أسماء) النطاق المحدد موضوع الشكوى. لكل اسم نطاق، ینبغي أن یضمن صاحب الشكوى نسخة  1.2.4

ونسخة من محتوى الموقع إذا كان متاًحا المرتبطة بكل اسم  Whoisمن المعلومات المتاحة حالًیا 
 النطاق الذي ھو موضوع الشكوى.

 
علیھا الشكوى وعمًال بتأكید األطراف التي تشكو العالمة التجاریة/عالمات الخدمة المحددة التي تقوم  1.2.5

 لحقوقھم، وفیما یتصل بحقوقھم، لصالحھم وفیما یتصل بالخدمات.
 

یبین مؤشر األسس التي تقوم علیھا الشكوى تحدید الوقائع التي تبین أن الطرف المشتكي یحق لھ طلب  1.2.6
 اإلغاثة، مما یعني ما یلي:

 
) الغرض الذي 1المتشابھ بتشوش مع عالمة كلمة: (اسم النطاق المسجل المتطابق أو  1.2.6.1

یحمل مقدم الشكوى سجل على المستوى الوطني أو اإلقلیمي من أجلھ ویكون مستخدم في 
) أنھ محمیًا 3) أنھ تم توثیقھا من خالل إجراءات قضائیة، أو (2الوقت الحالي، أو (

لیق السریع بشكل خاص بموجب قانون أو معاھدة ساریة في وقت رفع شكوى التع
 الموحد.

 
والذي قد یكون  -یمكن عرض االستخدام من خالل توضیح ھذا الدلیل الخاص باالستخدام  .أ

وتقدیم ذلك، وتوثیقھ  - في صورة إعالن وعینة واحدة من االستخدام الحالي في التجارة
 .من خالل دار مقاصة العالمات التجاریة

 
 التعلیق الموحد السریع.یجوز تقدیم دلیل اإلثبات مباشرة مع شكوى  .ب



 
 و

 
 أن المسجل لیس لدیھ الحق المشروع أو الفائدة باسم المجال؛ 1.2.6.2

 
 و

 
 وأن النطاق قد سجل ویتم استخدامھ بسوء نیة. 1.2.6.3

 
 تتضمن قائمة غیر حصریة بالظروف التي تثبت سوء نیة التسجیل واستخدامھا من قبل المسجل ما یلي:

 
النطاق أساسي لغرض بیعھ وتأجیره أو  سجلت الظروف التي تشیر إلى المسجل اسم .أ

نقل تسجیل اسم النطاق إلى مقدم الشكوى الذي ھو صاحب العالمة التجاریة أو عالمة 
الخدمة أو منافس لتلك الشكوى، إلمعان النظر في فائض النفقات الموثقة التي تتصل 

 مباشرة باسم النطاق؛ أو
 

لتجاریة أو عالمة الخدمة من عكس سجل المسجل اسم النطاق بھدف منع صاحب العالمة ا .ب
 العالمة فیما یتعلق باسم النطاق، بشرط مشاركة المسجل في نمط سلوك من ھذا القبیل؛ أو

 
 سجل المسجل اسم النطاق في المقام األول بھدف تعطیل أعمال المنافس؛ أو .ج

 
باستخدام اسم النطاق، حاول المسجل عن قصد تحقیق مكاسب تجاریة وجذب مستخدمي  .د

اإلنترنت لموقع ویب المسجل أو غیره من المواقع عبر اإلنترنت، من خالل وجود 
احتمال للخلط بینھ وبین عالمة مقدم الشكوى بالنسبة للمصدر والرعایة واالنتماء أو تأیید 

 موقع ویب المسجل أو من منتج أو خدمة على موقع الویب أو أي مكان.
 

كلمة من نص النموذج المجاني  500قدم ما یصل إلى ھناك صندوق حیث یمكن لمقدم الشكوى أن ی 1.2.7
 التفسیري.

 
شھادة بأن الشاكي أن الشكوى ال یتم رفعھا عن أي أساس غیر سلیم، وبأن ھناك ما یكفي من حسن  1.2.8

 النیة عند تقدیم الشكوى.
 

 الرسوم .2
 

مع الشكوى  یجب دفع الرسوم على النحو المحدد في جدول الرسوم الخاص بمقدم الخدمة جنًبا إلى جنب 2.1
 المقدمة.

 
ل أو أكثر لرسوم 15ستخضع الشكاوى التي تذكر خمسة عشر ( 2.2 ) اسم نطاق متنازع علیھ مسجالً لنفس المسجَّ

رد والتي ستكون من الممكن استردادھا لحساب الطرف المنتصر. وال یجوز أن یتجاوز رسم االستجابة تحت 
 وى.أي ظرف من الظروف الرسوم التي تستوفى من مقدم الشك

 
 المراجعة اإلداریة .3

 
سوف تخضع الشكاوى للمراجعة اإلداریة المبدئیة أو الفحص األولي من قبل مقدم التعلیق الموحد السریع  3.1

لالمتثال لمتطلبات اإلیداع. وھذا ھو مجرد استعراض لتحدید أن الشكوى تحتوي على جمیع المعلومات 
 الالزمة، ولیس لتحدید ما إذا كانت وجھًا إلقامة الدعوى. 

 
 ) عمل من تقدیم شكوى إلى مقدم التعلیق الموحد السریع.2عة اإلدارة في غضون یومي (یتعین إجراء مراج 3.2
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نظًرا لطبیعة ھذا اإلجراء السریع، وانخفاض مستوى المقصود للرسوم المطلوبة، لن یكون ھناك فرصة  3.3
 لتصحیح أوجھ القصور في تقدیم االحتیاجات.

 
إلیداع، سیتم رفض الشكوى دون المساس بتقدیم شكوى إذا كانت الشكوى تعتبر غیر متوافقة مع متطلبات ا 3.4

 جدیدة. ال تسترد رسوم التسجیل المبدئي في ھذه الظروف.
 

 إشعار وغلق النطاق .4
 

عند اكتمال المراجعة اإلداریة، ینبغي على مقدم خدمة التعلیق الموحد السریع إخطار مشغل التسجیل على الفور  4.1
وینبغي أن یتضمن إشعار مشغل السجل  الشكوى بالموافقة على متطلبات اإلیداع.(عبر البرید اإللكتروني بعد إحاطة 

ساعة من تلقي ذلك اإلشعار من مقدم خدمة التعلیق الموحد السریع، یتعین على  24نسخة من الشكوى. وفي غضون 
انات تسجیل، بما في مشغل التسجیل "النظر" في النطاق، وھذا یعني أن التسجیل یجب أن یقید كافة التغییرات إلى بی

ذلك نقل وحذف أسماء النطاقات، وسوف یجري حل االسم. یعمل مشغل التسجیل على إخطار مقدم خدمة التعلیق 
 الموحد السریع فور غلق اسم النطاق ("إشعار الغلق")

 
ة التعلیق ساعة من تلقي إشعار من المشغل بالتسجیل والذي یفید بأن اسم نطاق مغلق، یقوم مقدم خدم 24في غضون  4.2

الموحد السریع بإخطار المسجل بالشكوى ("إشعار بالشكوى")، على العناوین المدرجة في معلومات اتصال 
Whoisوتقدیم نسخة من الشكوى، وتقدیم المشورة لحالة الغلق، فضًال عن اآلثار المحتملة فشل المسجل في الرد ، 

ومة للمسجلین المحلیین. یجب أن یكون إشعار والدفاع عن الشكوى. یجب أن تكون اإلشعارات واضحة ومفھ
 الشكوى باللغة االنكلیزیة ویترجمھ مقدم الشكوى إلى اللغة السائدة في بلد أو إقلیم المسجل.

 
یجب إرسال إشعار الشكوى باللغة االنكلیزیة وترسل عن طریق البرید اإللكتروني أو الفاكس (إن وجد)،  4.3

 إلكترونًیا." -إذا وجدت-ى والمستندات الملحقة والبرید العادي كما یجب تقدیم الشكو
 

وعلى مقدم خدمة التعلیق الموحد السریع أیًضا أن یخطر المسجل في السجل إلكترونًیا باسم النطاق في القضیة  4.4
 عبر عناوین المسجل في ملف مع ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة.

 
 الرد .5

 
تاریخ إرسال مقدم خدمة التعلیق الموحد السریع لإلشعار إلى المسجل لحفظ الرد یوًما تقویمیًا من  14یتاح للمسجل  5.1

وعند االستالم، یُرسل مقدم الخدمة نسخة من الرد والمستندات المرفقة، إن  إلكترونًیا مع مقدم التعلیق الموحد السریع.
 وجد، إلى مقدم الشكوى.

 
أعاله إذا ذكرت الشكوى خمسة  2.2النحو المبین في القسم على المدعي علیھ (المشتكي علیھ) دفع رسوم الرد على  5.2

ل نفسھ. في حالة ورود خمسة عشر (15عشر ( ) اسم نطاق متنازع 15) اسم نطاق متنازع علیھ أو أكثر ضد المسجَّ
علیھ أو أكثر، فسوف یتم استرداد رسوم الرد لحساب الطرف المنتصر. ولن یتم احتساب أي رسوم تقدیم إضافیة في 

) یوًما تقویمیًا بعد اتخاذ التحدید 30ة حفظ المسجل للرد قبل إعالنھ تقصیًرا وال یكون أكثر من ثالثین (حال
بغض النظر عن  -) یوًما تقویمًیا من التحدید االفتراضي 30االفتراضي. بالنسبة للردود المقدمة ألكثر من ثالثین (

معقولة غیر قابلة لالسترداد على النحو المنصوص علیھ  یجب دفع رسوم -عدد أسماء النطاقات الواردة في الشكوى 
في القواعد التكمیلیة إلعادة الفحص الخاصة بمقدم الخدمة (باإلضافة إلى أي رسوم رد قابلة للتطبیق الزمة اإلجراء 

 من نظام اإلیقاف السریع الموحد). 2.2
 

التعلیق الموحد السریع إذا كان ھناك  بناء على طلب المسجل، یمكن منح مد محدود للوقت من قبل مقدم خدمة 5.3
أو بما ال یزید عن  -بعد الفترة االفتراضیة  -أساس لحسن النیة للقیام بذلك وإذا تم تلقي الطلب خالل فترة الرد 

) أیام 7) یوًما تقویمیًا من التحدید. وال یجوز أن تمتد المھلة في أي حال من األحوال ألكثر من سبعة (30ثالثین (
 .تقویمیة
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 كلمة، باستثناء الملحقات، وینبغي أن یشتمل مضمون الرد على ما یلي: 2,500یجب أال یزید الرد عن  5.4
 

 تأكید بیانات المسجل. 5.4.1
 

 قبول أو رفض محدد لكل أساس من األسس التي تقوم علیھا الشكوى.  5.4.2
 

 أي دفاع یناقض ادعاءات مقدم الشكوى. 5.4.3
 

 بیان بصحة المحتویات ودقتھا. 5.4.4
 

الطابع المعجل المقصود للتعلیق الموحد السریع واالنتصاف الممنوح للشاكي الناجح، فإن المطالب تمشًیا مع  5.5
لن یسمح بھا إال لالدعاء بأن صاحب الشكوى قد قدم شكوى  اإلیجابیة من أجل التخفیف من جانب المسجل

 مسیئة.
 

یشتكي من توافق متطلبات تقدیم الطلب وبمجرد إیداع الرد وتحدید مقدم خدمة التعلیق الموحد السریع أن الرد  5.6
(والذي یتعین أن یكون في الیوم نفسھ)، وسوف یتم على الفور إرسال الرد والمواد الداعمة إلى فاحص 
مؤھل، یحدده مقدم خدمة التعلیق الموحد السریع، لالستعراض وإصدار القرار. ینظر في جمیع المواد 

 المقدمة من قبل الفاحص.
 

 لرد على أیة وقائع تدحض ادعاء تسجیل سوء نیة عن طریق تحدید أي من الحاالت التالیة:یمكن أن یحتوي ا 5.7
 

قبل تقدیم أي إشعار لمسجل النزاع أو استخدام المسجل أو التحضیر الواضح لالستخدام، فإن اسم النطاق أو  5.7.1
 االسم المطابق السم النطاق فیما یتعلق بحسن النیة للسلع أو الخدمات، أو

 
كفرد، أو المنظمات التجاریة أو المنظمات األخرى) قد عرف بشكل عام من قبل اسم النطاق، حتى المسجل ( 5.7.2

 في حالة عدم اكتساب المسجل ألي عالمة تجاریة أو حقوق عالمة الخدمة؛ أو
 

یقوم المسجل باستخدام شرعي وغیر تجاري أو عادل السم النطاق، من دون قصد لتحقیق مكاسب تجاریة  5.7.3
 ھلكین على سبیل التضلیل أو لتشویھ العالمة التجاریة أو عالمة الخدمة في ھذه الحالة.لتحویل المست

 
ومثل ھذه المطالبات، إذا وجدت من قبل الفاحص إلثباتھا على أساس تقییمھ لجمیع األدلة، فإنھا تصب في 

 مصلحة المسجل.
 

استخدام المسجل السم النطاق ال یكون عن یجوز للمسجل أیًضا تأكید الدفاعات إلى الشكوى لإلشارة إلى أن  5.8
 طریق سوء النیة من خالل عرض أحد العوامل التالیة:

 
 اسم النطاق عام أو وصفي وأن المسجل یقوم باالستخدام العادل لھ. 5.8.1

 
 تُدار مواقع اسم النطاق فقط في إشادة أو انتقاد لشخص ما أو عمل یكون استخدامھ عادالً كما یراه الفاحص. 5.8.2

 
حمل المسجل السم النطاق مع جود تعبیر صریح عن وجود اتفاق خطي مبرم من قبل األطراف یتسق  5.8.3

 المتنازعة، وأنھ ال یزال ساري المفعول.
 

اسم النطاق لیس جزًءا من نمط أوسع أو سلسلة من التسجیالت التعسفیة نظًرا ألن اسم النطاق من نوع  5.8.4
 خرى المسجلة من قبل المسجل.مختلف إلى حد كبیر أو شخصیة ألسماء النطاقات األ

 
 عوامل أخرى لیراعیھا الفاحص: 5.9

 
تداول أسماء النطاقات من أجل الربح، والحصول على حقیبة كبیرة من أسماء النطاقات، ھي في حد ذاتھا  5.9.1

لیس دلیًال على سوء النیة بموجب التعلیق الموحد السریع. وھذا السلوك، ومع ذلك، قد تكون مؤذًیا في حالة 
 بًعا لظروف النزاع. على الفاحص استعراض كل حالة على حدة بناًء على مزایاھا.معینة ت
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بیع الحركة (أي ربط أسماء النطاقات بصفحات الوقوف وكسب عائد بمجرد النقر لالستعراض)  5.9.2
ال في حد ذاتھ یشكل إساءة بموجب التعلیق الموحد السریع. ومع ذلك، فإن ھذا السلوك قد یكون 

 معینة تبًعا لظروف النزاع. یأخذ الفاحص بعین االعتبار:مؤذًیا في حالة 
 

 طبیعة اسم النطاق؛ 5.9.2.1
 

 طبیعة روابط اإلعالنات على أیة صفحة وقوف ترتبط باسم النطاق؛ و 5.9.2.2
 

 استخدام اسم النطاق یكون مسؤولیة المسجل 5.9.2.3
 

 التخلف .6
 

فال یقدم المسجل رًدا، وتستمر  یوًما تقویمًیا من فترة الرد (أو تمدید الفترة الممنوحة)، 14في حالة انقضاء  6.1
 إجراءات الشكوى افتراضًیا.

 
في كلتا الحالتین، یتعین على مقدم الخدمة إشعار افتراضي عبر البرید اإللكتروني إلى صاحب الشكوى  6.2

والمسجل، وعبر البرید والفاكس إلى المسجل. خالل الفترة االفتراضیة، یحظر على المسجل تغییر المحتوى الذي 
الموقع للقول بأن األمر اآلن ھو مشروًعا لالستخدام، وسوف یكون أیًضا محظوًرا لتغییر معلومات وجد في 
Whois. 

 
 تخضع جمیع الحاالت االفتراضیة للفحص لمراجعة مزایا الطلب. 6.3

 
إذا كان بعد الفحص في الحاالت االفتراضیة، قواعد الممتحن لصالح الشاكي، فإنھ یحق للمسجل طلب اإلعفاء من  6.4

كما  المراجعة االفتراضیة بتقدیم رد في أي وقت وحتى بعد مرور ستة أشھر من تاریخ اإلخطار االفتراضي.
ل أن یطلب تمدیًدا لمدة ستة أشھر إضافیة إذا تم تقدیم طلب التمدید قبل انقضاء فترة األشھر الستة  یحق للمسجَّ

 األولى.
 

أعالم)  6.4وإذا تم تقدیم رد بعد: (أ) كان المدعي علیھ (المشتكي علیھ) مقصًرا (طالما یتم تقدیم الرد وفًقا للمادة  6.5
و(ب) تم تقدیم إشعار صحیح وفق متطلبات اإلشعار الموضوع أعاله، فإنھ یجب حل اسم المجال مرة أخرى إلى 

مغلقة كما لو كانت قد قدمت في الرد الوقت المناسب  في أقرب وقت ممكن عملیا، ولكن تظل IPالعنوان األصلي 
قبل االفتراضي. إیداع الرد بعد التقصیر لیس من االستئناف؛ وتعتبر ھذه القضیة كما لو استجاب إلیھا في الوقت 

 المناسب.
 

خطار إذا كان بعد الفحص في الحالة االفتراضیة وقواعد الفحص لصالح المسجل، فإنھ یتعین على مقدم الخدمة إ 6.6
 مشغل التسجیل إلطالق االسم وإعادة السیطرة الكاملة على تسجیل اسم النطاق إلى المسجل.

 
 الفاحصون .7

 
 اختیار فاحص واحد من قبل مقدم الخدمة سوف یترأس دعوى التعلیق الموحد السریع. 7.1

 
ویجب أن  سبیل المثالیتعین أن یكون لدى المراقبین خلفیة قانونیة ذات صلة، في قانون العالمات التجاریة على  7.2

یكونوا مدربین ومعتمد في إجراءات التعلیق الموحد السریع. بصفة خاصة، ینبغي تزوید المراقبین بتعلیمات حول 
 عناصر التعلیق الموحد السریع ودفاعات حول كیفیة إجراء الفحص بإجراء التعلیق الموحد السریع.

 
لتعلیق الموحد السریع أن یتناوب قدر اإلمكان لتجنب "منتدى یتعین على الفاحصین المستخدمین من قبل أي مقدم ا 7.3

ویشجع بقوة مقدمي الخدمات للعمل على قدم المساواة مع جمیع الفاحصین المعتمدین، مع  التسوق أو الفاحص.
لى استثناءات معقولة (مثل احتیاجات اللغة، وعدم األداء، أو المخالفات) مع وجود استثناءات معقولة یتم تحدیدھا ع

 أساس كل حالة عن طریق تحلیل كل حالة.
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 معاییر الفحص وعبء اإلثبات .8
 

 وھي المعاییر التي سیتولى الفاحص المؤھل تطبیقھا عندما یكون تقدیم القرار كما یلي: 8.1
 

) الغرض الذي یحمل مقدم 1اسم النطاق المسجل المتطابق أو المتشابھ بتشوش مع عالمة كلمة: ( 8.1.1
على المستوى الوطني أو اإلقلیمي ویكون مستخدم في الوقت الحالي، أو الشكوى من أجلھ سجًال 

) أنھ محمیًا بشكل خاص بموجب قانون أو 3) أنھ تم توثیقھا من خالل إجراءات قضائیة، أو (2(
 وكانت ساریة وقت رفع شكوى التعلیق السریع الموحد، و معاھدة ساریة في الوقت الحالي

 
والذي قد  -توضیح ھذا الدلیل الخاص باالستخدام یمكن عرض االستخدام من خالل  8.1.1.1

وتقدیم ذلك، وتوثیقھ من  -یكون في صورة إعالن وعینة واحدة من االستخدام الحالي 
 خالل دار مقاصة العالمات التجاریة.

 
 یجوز تقدیم دلیل اإلثبات مباشرة مع شكوى التعلیق الموحد السریع. 8.1.1.2

 
 في اسم النطاق؛ وال یتمتع المسجل بأي حق شرعي أو مصلحة  8.1.2

 
 ُسجل اسم النطاق ویجري استخدامھ بسوء نیة. 8.1.3

 
 یكون عبء إثبات األدلة واضح ومقنع. 8.2

 
وبالنسبة لمسألة التعلیق الموحد السریع لتختتم في صالح صاحب الشكوى، فإنھ یجب على الفاحص تحدید أنھ لیس  8.3

) صاحب الشكوى لدیھ حقوق 1( یشمل ما یلي:فمثل ھذا التحدید یمكن أن  ھناك قضیة حقیقیة من الواقع المادي.
) المسجل لیس لھ حقوق أو مصلحة مشروعة في االسم. وھذا یعني أن صاحب الشكوى یجب أن یقدم 2االسم؛ و(

أدلة كافیة إلثبات حقوق العالمات التجاریة في اسم النطاق (على سبیل المثال، دلیل على تسجیل العالمات 
 م تسجیل اسم النطاق، ویجري استخدامھ بسوء النیة ومنتھًكا لـ التعلیق الموحد السریع).التجاریة ودلیًال على أنھ ت

 
إذا كان الفاحص یرى أن صاحب الشكوى لم یفي بأعبائھ أو أن القضایا الحقیقیة لحقیقة المواد تبقى في الواقع فیما  8.4

ھا غیر مناسبة لـ التعلیق الموحد یتعلق بأي عنصر من العناصر، فإنھ یتعین على الفاحص رفض الشكوى باعتبار
السریع. أي، یجب رفض الشكوى إذا وجد الفاحص أنھ تم تقدیم األدلة أو إتاحتھا للفاحص للداللة إلى أن استخدام 

 اسم النطاق المعني متوافق مع االستخدام غیر مخالف أو االستخدام العادل للعالمة التجاریة.
 

ة قابلة للطعن فیما إذا كان تسجیل اسم نطاق واستخدام العالمات التجاریة حیث أنھ في حالة وجود أي قضیة حقیقی 8.5
وسیتم إنھاء إجراءات التعلیق الموحد السریع دون المساس، على  یحمل سوء نیة أم ال، فإنھ سیتم رفض الشكوى،

اق أو یمكن سبیل المثال، باستئناف التعلیق الموحد السریع أو اإلجراءات الموحدة لتسویة نزاعات أسم النط
االستفادة من دعوى المحكمة. ولیس الغرض من نظام التسجیل التعلیق الموحد السریع یھدف إلى االستخدام في 

 أي إجراءات مع أسئلة مفتوحة للحقیقة، ولكن الحاالت فقط واضحة للتعاطي مع العالمات التجاریة.
 

وفاة بأدلة واضحة ومقنعة وعدم وجود قضیة وبطریقة أخرى، إذا وجد الفاحص أن جمیع المعاییر الثالثة مست 8.6
حقیقیة للنقض، فسوف یصدر الفاحص قراًرا لصالح صاحب الشكوى. وإذا رأى الفاحص عدم مقابلة أي من 

المعاییر واستیفائھا، یُنكر الفاحص طلب االستئناف، ومن ثم ینتھي بذلك عوى التعلیق الموحد السریع دون 
 .UDRPإجراء في محكمة مختصة أو في إطار السیاسة الموحدة المساس بالشكوى للمضي قدًما في 
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 القرار .9
 

لن یكون ھناك أي اكتشاف أو استماع؛ وسوف یكون الدلیل بمثابة المواد المقدمة للشكوى والرد، وسوف تكون تلك  9.1
 المواد بمثابة السجل الكامل المستخدم من قبل الفاحص التخاذ قرار.

 
وسینشر قرار بشأن موقع مزود  اإلثبات، یصدر الفاحص قراًرا لصالح الشاكي. إذا كان صاحب الشكوى یفي بعبء 9.2

التعلیق الموحد السریع. ومع ذلك، ینبغي أال یكون ھناك أي تأثیر على القرار بخالف إجراء التعلیق الموحد السریع 
 التي یتم تقدیمھا.

 
علیق الموحد السریع وسوف تنقل إذا لم یوافق صاحب الشكوى على عبء اإلثبات، سیتم إنھاء دعوى الت 9.3

 السیطرة الكاملة على تسجیل اسم النطاق إلى المسجل.
 

وسیتم نشر القرارات الناتجة عن إجراءات التعلیق الموحد السریع الصادرة عن مقدم خدمة التعلیق الموحد السریع  9.4
 على موقع مقدم الخدمة وفًقا للقوانین.

 
اإللكتروني عن طریق مقدم الخدمات التعلیق الموحد السریع إلى المسجل ویجب إرسال التحدیدات عبر البرید  9.5

وصاحب الشكوى والمسجل ومشغل التسجیل، ویجب تحدید االنتصاف واإلجراءات المطلوبة من مشغل التسجیل 
 لالمتثال للتقدیر.

 
انقضاء مدة فترة الرد  للقیام بإجراءات التعلیق الموحد السریع على وجھ االستعجال، ینبغي أن یبدأ الفحص فور 9.6

رة بأربعة عشر ( ) یوًما (أو فترة المد في حالة منحھا)، أو عند تقدیم الرد. ویصدر قراًرا على وجھ 14المقدَّ
یجب إصدار قرارات  ) من بدأ الفحص.3السرعة، وذلك بھدف أن یتم تقدیم علیھ في غضون ثالثة أیام عمل (

 ) أیام من إیداع الرد.5یتجاوز خمسة (ال  الظروف االستثنائیة غیابیًا في موعد
 

 العالج .10
 

إذا جاء القرار في صالح المّدعي (المشتكي)، فسوف یحال القرار على الفور إلى مشغل السجل، والمّدعي  10.1
 (المشتكي)، المدعي علیھ (المشتكي علیھ) وأمین السجل.

یظل معلًقا لموازنة فترة التسجیل  فور تلقي القرار، یكون على مشغل السجل تعلیق اسم النطاق، الذي یجب أن 10.2
ولن یحل إلى الموقع األصلي. یقوم مشغل السجل بجعل خادم األسماء یعید توجیھ إلى صفحة المعلومات المقدمة 

على شبكة اإلنترنت التي یقدمھا مقدم خدمة التعلیق الموحد السریع حول التعلیق الموحد السریع. ال ینبغي السماح 
الموحد السریع بتقدیم أیة خدمات أخرى على مثل ھذه الصفحة، وال یجوز لھ من طریق لمزود خدمة التعلیق 

بالنسبة السم  Whoisوعلى  مباشر أو غیر مباشر االستخدام ألغراض الدعایة (إما لنفسھا أو ألي طرف آخر).
النطاق االستمرار ف عرض جمیع المعلومات للمسجل األصلي باستثناء إعادة توجیھ خوادم األسماء. وباإلضافة 

تعكس اسم النطاق لن یكون قادًرا على أن یتم تحویلھ أو حذفھ  Whoisإلى ذلك، على مشغل المسجل أن یجعل 
 أو تعدیلھ لدورة حیاة التسجیل. 

 
 خیار لمقدم الشكوى ناجح لتمدید فترة التسجیل لمدة سنة إضافیة بأسعار تجاریة. یجب أن یكون ھناك 10.3

 
 ینبغي أن ال تكون العالجات األخرى المتاحة في حالة وجود تحدید لصالح صاحب الشكوى. 10.4

 
 إذا كانت قواعد الفحص لصالح المسجل، فإنھ یتعین على مقدم الخدمة إخطار مشغل التسجیل إلطالق االسم وإعادة 10.5

 السیطرة الكاملة على تسجیل اسم النطاق إلى المسجل.
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 الشكاوى التعسفیة .11
 

یجب أن تتضمن التعلیق الموحد السریع عقوبات ضد إساءة استخدام ھذه العملیة من قبل أصحاب العالمات  11.1
 .التجاریة

 
 قد یعتبر الشاكي مسیًئا إذا كان الفاحص یحدد: 11.2

 
سبب تأخیر ال لزوم لھ، أو غیر مبرر لزیادة تكلفة ممارسة قدم فقط لغرض غیر الئق مثل المضایقة،  11.2.1

 األعمال التجاریة؛ و
 

(أ) تفتقر المطالبات أو التأكیدات األخرى ولیس لھ ما یبرره من جانب أي قانون قائم أو معاییر التعلیق  11.2.2
 الموحد السریع، أو (ب) االدعاءات الواقعیة ألي دعم لألدلة 

 
توي على بطالن مادي متعمد إذا اتسع تأكیًدا لحقیقة، في الوقت الذي صدر فیھ، یجوز للفاحص أن یجد شكوى تح 11.3

وقدم مع العلم بأنھا كانت مزیفة، والتي، إذا كان ھذا صحیحا، سیكون لھ أثر على نتائج إجراءات التعلیق الموحد 
 السریع المتبعة. 

 
) "تعمد بطالن المادة"، فإن 1أو شكوى () من الشكوى المسیئة، 2في الحدث الذي یعتبر فیھ الطرف قدم عدد ( 11.4

الطرف یجب أن یمنع من االستفادة من نظام التسجیل الموحد لسنة واحدة من تاریخ صدور تحدید الحقائق من 
 ) تقدیم شكوى مسیئة ثانیة، أو (ب) تقدیم بطالن مادي متعمد.1الشكوى إلى ما یلي: (

 
(المشتكي) من االستفادة بشكل دائم من التعلیق وسوف تؤدي تلك النتائج إلى حرمان المّدعي  11.5

 الموحد السریع.
 

ویتتبع األطراف الممنوعة، واألطراف الذین حدد فاحصیھم  یجب على مقدمي التعلیق الموحد السریع أن یحدد 11.6
 الشكاوى المقدمة المسیئة أو أكاذیب مادیة متعمدة.

 
 

 فصل شكوى ألسباب إداریة أو حكم في موضوع الدعوى، في حد ذاتھ، ال یكون دلیًال على تقدیم شكوى مسیئة.  11.7
 

تمثلت النتیجة أن تقدیم شكوى أو إساءة متعمدة تضمنت البطالن المادي یمكن الطعن فیھا على أساس أن  11.8
 الفاحص أساء/أساءت التصرف، أو تصرف بطریقة تعسفیة أو متقلبة.

 
 االستئناف .12

 
یحق ألي من الطرفین الحق السعي في االستئناف لتحدید االستناد إلى سجل موجود داخل دعوى التعلیق الموحد  12.1

السریع مقابل رسوم معقولة لتغطیة تكالیف االستئناف. یتعین على صاحب االستئناف تحدید أسباب محددة بشأن 
 حة نیة الفاحص.الطرف المستأنف، بما في ذلك سبب ادعاء الفاحص عدم ص

 
یتحمل رسوم االستئناف القائم بالمستأنف. ثمة حق محدود بتقدیم أدلة مقبولة جدیدة تعتبر جوھریة للقرار عند دفع  12.2

رسوم إضافیة، بشرط أن یكون الدلیل یسبق بوضوح تاریخ التقدم بالشكوى. یمكن لھیئة االستئناف، اختیارھا من 
 أخرى أو وثائق من أي من األطراف.قبل المقدم، وفًقا لتقدیره، وبیانات 

 
رفع االستئناف لن یغیر قرار اسم المجال. على سبیل المثال، إذا كان اسم المجال لم یعد یحل ألسماء الخوادم  12.3

األصلیة بسبب وجود تحدید لصالح أو مقدم الشكوى، یستمر اسم المجال في اإلشارة إلى الصفحة اإلعالمیة التي 
الموحد السریع. إذا كان اسم المجال یحل ألسماء الخوادم األصلیة بسبب وجود تحدید لصالح یقدمھا موفر التعلیق 

 التسجیل، فیجب أن یستمر في الحل خالل عملیة االستئناف.
 

) یوًما بعد صدور قرار التخلف أو القرار النھائي ویجب تقدیم أي رد 14یجب تقدیم االستئناف خالل أربعة عشر ( 12.4
 ) یوًما من تقدیم طلب االستئناف.14خالل أربعة عشر (
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یجب إرسال إخطار االستئناف والنتائج التي توصل إلیھا ھیئة الطعون من قبل مقدم التعلیق الموحد السریع الكترونیًا  12.5

ل والمّدعي (المشتكي) وأمین المسجل ومشغل السجل.  إلى المسجَّ
 

 ر تلك المذكورة أعاله.یسري العمل بقوانین وإجراءات مزودي الخدمات لالستئناف، غی 12.6
 

 العالجات األخرى المتوافرة .13
 

ینبغي عدم إعاقة قرار التعلیق الموحد السریع ألي وسائل انتصاف أخرى متاحة للمستأنف، مثل السیاسة الموحدة لفض النزاع 
متاحة في محكمة ) (إذا كان المستأنف ھو مقدم الشكوى)، أو العالجات األخرى التي قد تكون UDRPحول أسماء النطاقات (

طرف في  ذات اختصاص بالمنافسة. قرار التعلیق الموحد السریع لصالح أو ضد أي طرف یجب أن ال ینحاز إلى أي
UDRP .أو أي دعوى أخرى 

 
 مراجعة التعلیق الموحد السریع .14

 
الفاحص األولي. عند سیتم الشروع في إعادة النظر في إجراءات التعلیق الموحد السریع خالل سنة واحدة بعد إصدار قرار 

االنتھاء من االستعراض، یجب نشر تقریر حول استخدام ھذا اإلجراء، بما في ذلك المعلومات اإلحصائیة، ونشرھا للتعلیق 
 العام حول جدوى وفعالیة ھذا اإلجراء.
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