
 2013یونیو  28ساریة  –قواعد نظام التعلیق المّوحد السریع 
 

 .URSتسري ھذه القواعد لكل إجراءات 
 

ھذه القواعد وكذلك قواعد المزود اإلضافیة الذي یدیر اإلجراءات، كما تم نشرھا على موقعھ  URSتحكم إجراءات 
 اإللكتروني. وفي حالة تعارض القواعد اإلضافیة ألي مزود مع ھذه القواعد، فإن ھذه القواعد األخیرة تحل محلھا.

 
 التعریفات .1

 في ھذه القواعد:
 

 من قبل المزود في قواعده اإلضافیة. یعني یوم العمل كما تم تعریفھیوم العمل: 

یعني أنھ یجب أن تُحسب كل األیام بما فیھا عطل نھایة األسبوع والعطل الوطنیة الیوم التقویمي: 
قواعد المزود اإلضافیة قد تقوم بتعریف  والدولیة في تحدید الحدود والمواعید والتواریخ القصوى.

 ھذا المصطلح بصورة أبعد.

 تتعلق بتسجیل اسم نطاق. URSرف الذي یباشر بشكوى یعني الطالمدعّي: 

. قد تُتخذ القرارات عند مرحلة التخلف بعد رد أو URSیعني النتیجة الخطیة إلجراءات القرار: 
 بعد استئناف، وقد یُشار إلیھا بقرار التخلف أو القرار النھائي أو قرار االستئناف.

 رار.یعني فرد یعینّھ مزّود لصنع قالقائم بالفحص: 

ICANN :.تشیر إلى مؤسسة اإلنترنت لألرقام واألسماء المخصصة 

یعني اختصاص القضاء في منطقة (أ) المكتب الرئیسي للمسجل أو (ب) االختصاص المشترك: 
عنوان حاملي اسم النطاق كما ھو موّضح لتسجیل اسم النطاق في قاعدة بیانات بروتوكول 

Whois م الشكوى فیھ للمزود.المسّجل في الوقت الذي یتم تقدی 

gTLD  :2013ینایر  1التي تظھر في الجذر بعد تاریخ  العامةنطاقات المستوى األعلى الجدیدة. 

. URSللتعامل مع حاالت  ICANNیعني مزود خدمة حل النزاعات المعتمد من قبل المزود: 
 .http://newgtlds.icann.org/en/applicants/ursتظھر قائمة ھؤالء المزودین في 

یعني الطرف المسئول عن تشغیل نطاق المستوى األعلى الذي سّجل فیھ اسم مشغل السجل: 
 النطاق محل النزاع.

والذي ھو موضوع  یقصد بھ الجھة التي سجل معھا المدعى علیھ اسم النطاقأمین السجل: 
 .URSشكوى 

 یعني حامل اسم النطاق.المشترك: 
 

 .URSاسم النطاق المتقدم بحقھ شكوى المدعى علیھ یقصد بھ صاحب تسجیل 

 لتكملة ھذه القواعد. URSتعني القواعد التي تبناھا المزود الذي یتولى إدارة إجراءات  القواعد اإلضافیة
أو ھذه القواعد، كما یجب أن تغطي  URSویجب أال تتعارض القواعد اإلضافیة مع نصوص 

موضوعات مثل الرسوم حدود الصفحة والكلمة واإلرشادات وحجم الملف وأنماط التنسیق ووسائل 
 التواصل مع المزود والقائم بالفحص وشكل صفحات الغالف.
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السریع (التي یمكن إیجاده حالیاً على  یشیر إلى إجراء نظام التعلیق الموحد URS إجراء
>hyperlink.والذي تعززه وتشرحھ ھذه القواعد وقواعد المزود اإلضافیة ،(< 

 
 اإلشعارات .2

عند إعادة توجیھ شكوى بما في ذلك أي ملحقات تلقائیا إلى المدعى علیھ، تكون مسؤولیة  )أ
ن للمدعى علیھ. ویجب أ المزود توظیف السبل المتاحة بشكل معقول لتحقیق اإلشعار الفعلي

 یُحلھ اإلشعار الفعلي، أو توظیف اإلجراءات التالیة للقیام بذلك، من ھذه المسؤولیة:

إرسال إشعار شكوى لكل عناوین البرید اإللكتروني والبرید العادي والفاكس  )1
لحامل اسم  Whoisالمبینّة في بیانات تسجیل اسم النطاق في قاعدة بیانات مسجل 

ل واالتصال التقني واالتصال اإلداري وكذلك أي عناوین برید النطاق المسج
 إلكتروني خاصة بالمدعى علیھ والتي یقدمھا المدعي.

تقدیم الشكوى، بما في ذلك أي مالحق، بشكل إلكتروني، إما عن طریق البرید  )2
) أعاله أو عن طریق iاإللكتروني إلى عناوین البرید اإللكتروني المذكورة في (

 بر اإلنترنت تطلب من المستخدمین إنشاء حساب.رابط إلى ع

(أ)، ینبغي تقدیم أي إشعار خطي إلى المّدعي أو المدعى علیھ 2باستثناء ما ورد في القاعدة  )ب
 یتم إرسالھا بموجب ھذه القواعد إلكترونیاً عن طریق اإلنترنت (یتوفر سجل بإرسالھا).

بالوسیلة والشكل (بما في ذلك عدد النسخ  ینبغي تقدیم أي إشعار إلى المزود أو القائم بالفحص )ت
 إذا اقتضى األمر) المبینین في قواعد المزود اإلضافیة.

 .9یجب أن یكون اإلشعار باللغة المنصوص علیھا في القاعدة  )ث

یجوز ألي طرف تحدیث بیانات االتصال عن طریق إخطار المزود ومشغل السّجل وأمین  )ج
 السجل.

اعد أو یقرره أحد القائمین بالفحص، ینبغي اعتبار أنھ تم تسلیم علیھ ھذه القو باستثناء ما تنص )ح
 جمیع اإلشعارات المقدمة بموجب ھذه القواعد في الحاالت التالیة:

إذا كانت عبر اإلنترنت في التاریخ الذي تم إرسال اإلشعار فیھ، شریطة أن یكون  )1
 تاریخ اإلرسال قابالً للتحقق منھ، أو إذا اقتضى األمر

تسلیمھا عبر برقیة ھاتفیة أو عبر الفاكس في التاریخ الوارد بتأكید إذا تم  )2
 اإلرسال؛ أو:

إذا تم إرسالھا عبر خدمات البرید أو ساعي البرید في التاریخ المدون في  )3
 االستالم.

المنصوص علیھ في ھذه القواعد، تبدأ كل الفترات الزمنیة المحسوبة  النحوفیما عدا ذلك على  )خ
د عندما یعتد بسریان البالغ في أقرب وقت ممكن یعتبر فیھ التقدم بالبالغ وفقاً لـ بموجب ھذه القواع

 .(و)2للقاعدة 

 (أ)2الشكوى كما ھو محدد بموجب القاعدة  إلشعارأي إشعار الحق  )د
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من أحد القائمین بالفحص عن طریق المزود إلى أي طرف یجب إرسال نسخة عنھا  )1
 من المزود إلى الطرف اآلخر؛

 من المزود إلى أي طرف یجب إرسال نسخة عنھ إلى الطرف اآلخر؛ وأي إشعار  )2

أي إشعار من الطرف یجب إرسال نسخة عنھ إلى الطرف اآلخر وإلى المزود ومن قبل  )3
 المزود إلى القائم بالفحص، بحسب ما یقتضي األمر.

یجب أن تكون مسؤولیة المرسل االحتفاظ بمعلومات وحیثیات اإلرسال والتي یجب أن تتوفر  )ذ
وھذا یتضمن إرسال المزود من أجل التفتیش من قبل األطراف المتأثرة ولألھداف التقریریة. 

 .(أ)(ط)2القاعدة إلشعار الشكوى إلى المدعى علیھ عبر البرید و/ أو الفاكس بموجب 

 طرف یرسل رسائل إلشعار بعدم تسلیم الرسالة، یجب على ذلك الطرف أن یبلغفي حالة تلقي أي  )ر
 عاجل. تكون اإلجراءات المتعلقة باإلشعار وأي ردود وفق توجیھ المزود. المزود بھذه الظروف بشكل

 
 الشكوى .3

بتقدیم شكوى وفقاً لإلجراء ولھذه القواعد وكذلك  URSیجوز ألي شخص أو ھیئة بدء إجراء  )أ
 القواعد اإلضافیة المعتمدة من إجراء المزود اإلداري.

 یجب تقدیم الشكوى، بما في ذلك أیة ملحقات، بشكل إلكتروني وإتاحتھا من قبل المزود؛ ویجب: )ب

ولھذه القواعد وقواعد  URSطلب تقدیم شكوى التخاذ قرار وفقاً إلجراء  )1
 إلضافیة؛المزود ا

تقدیم االسم وجھة االتصال وعناوین البرید العادي والبرید اإللكتروني  )2
وأرقام الھاتف والفاكس الخاصة بالمدعّي وأي ممثل مخول من قبلھ لیحل محل 

 ؛URSالمّدعي في إجراء 

تقدیم اسم المدعى علیھ وجمیع بیانات االتصال األخرى ذات الصلة من  )3
كیفیة االتصال  وكذلك كل المعلومات المعروفة للمشتكي بشأن Whoisسجل 

بالمدعي علیھ أو أي ممثل لھ، بما في ذلك بیانات االتصال المستندة إلى 
التعامل قبل الشكوى، بتفاصیل كافیة تسمح للمزود بإبالغ المدعى علیھ 

 ؛(أ)2القاعدة بالشكوى كما ھو مبین في 

. ینبغي أن یضمن صاحب الشكوى تحدید أسماء النطاق موضوع الشكوى )4
ونسخة من محتوى الموقع  Whoisنسخة من المعلومات المتاحة حالیا 

 المرتبطة بكل اسم النطاق الذي موضوع الشكوى؛

تحدید العالمات التجاریة أو عالمات الخدمة التي تستند إلیھا الشكوى  )5
 –خدام والسلع أو الخدمات المستخدمة مع العالمة بما في ذلك دلیل االست

یقّدم  –والذي یمكن أن یكون إعالن وعینة من االستخدام الحالي التجاري 
بشكل مباشر أو عن طریق بیانات العالمة الموقّعة ذات الصلة من مستودع 

 العالمات التجاریة؛
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) التي یدعي URS 1.2.6تحدید عناصر إجراء التعلیق الموحد السریع ( )6
مدعى علیھ السم النطاق. ویتم ذلك بتحدید المدعّي أنھ تم انتھاكھا باستخدام ال

والتي تنطبق من القائمة الواردة في  1.2.6القسم  URSعناصر من إجراء 
 نموذج شكوى المزود.

كلمة في مربع نص حر منفصل  500بیان إیضاحي اختیاري ال یزید عن  )7
 حر الشكل؛

علق أو تحدید أیة إجراءات قانونیة أخرى تم البدء فیھا أو إنھائھا فیما یت )8
 ؛ذات صلة بأي اسم (أسماء) نطاق محل الشكوى

النص الذي سیقدمھ المدعّي، فیما یتعلق بأي طعون من التحدیات التي  )9
للوالیة القضائیة للمحاكم في اختصاص واحد على  URSتواجھ قرار إجراء 

 األقل من الوالیة القضائیة المتبادلة المحددة؛

 التالي:االختتام بالموافقة على البیان  )10

"یقر المدعّي أن مطالبھ وسبل انتصافھ المتعلقة بتسجیل اسم 
المجال أو النزاع أو قرار النزاع تكون فقط ضد صاحب اسم 

وسبل االنتصاف ضد المجال وتتنازل عن جمیع ھذه المطالبات 
حالة بحث مخالفات متعمدة،  (أ) المزود والقائم بالفحص، إال في

السجل (د) ومؤسسة اإلنترنت  (ب) أمین السجل (ج) مشّغل
، فضال عن مدیریھا والمسؤولین لألسماء واألرقام المخصصة

 والموظفین والوكالء".

یشھد المدعّي بأن المعلومات الواردة في ھذه الشكوى ھي 
أفضل ما عرفھ وھي كاملة ودقیقة، ولم تقدم ھذه الشكوى ألي 

في غرض غیر الئق مثل المضایقة، وأن التأكیدات الواردة 
ھذه الشكوى مبرره في ظل ھذه القواعد وبموجب القانون 

المعمول بھ اآلن أو ما قد یتم تمدیده من خالل الحجة المعقولة 
 وحسن النیة"؛

قد تتعلق الشكوى بأكثر من اسم نطاق واحد، شریطة أن یتم تسجیل أسماء النطاقات من قبل  )ت
 صاحب اسم النطاق ذاتھ.

إذ لم و قدم بالشكوى، كما ھو مبین في قواعد المزود اإلضافیة.ینبغي إرفاق الشكوى برسوم الت )ث
) من التقّدم بالرد كما ھو محدد في موقع المزود، 1یوم عمل واحد ( تُدفع الرسوم في غضون
 تُرفض الشكوى تلقائیاً.

) یبین بأن المدعي 17لن تُقبل الشكوى إذا كان فحص مقدم الخدمة للمستودع (راجع القاعدة  )ج
 حصتھ من الشكاوى التعسفیّة.قد تجاوز 

 جدید. gTLDإال ضد أسماء النطاق المسّجلة في  URSال یجوز رفع شكاوى  )ح
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 UDRPأو  URSضد اسم النطاق الذي یُعد جزءاً من حالة  URSال یجوز رفع شكوى  )خ
 المفتوحة والنشطة.

یل اسم ا تسجتُحدد قواعد المزود اإلضافیة كیفیة تحدید المدعى علیھ في الحاالت التي یتم فیھ )د
 النطاق مع خدمة الوكیل/الخصوصیة.

 
 إشعار الشكوى وقفل النطاق .4

 یجب أن یقّدم المزود نسخة من الشكوى في إشعاره إلى مشّغل السجل. )أ

یُرسل إشعار الشكوى إلى المدعى علیھ باللغة االنكلیزیة ویترجمھ المزّود إلى اللغة السائدة  )ب
 عند تقدیم الشكوى. Whoisفي بلد أو إقلیم المشترك بالشكل الذي تحدده البلدان الواردة في سجل 

یجوز تقدیم النسخة اإللكترونیة من إشعار الشكوى عبر البرید اإللكتروني أو عبر رابط  )ت
 بالبرید اإللكتروني إلى منصة عبر اإلنترنت تطلب من المستخدمین إنشاء حساب.

 
 الرد .5

 ینبغي أن یتضمن الرد ما یلي: )ث
 

تقدیم االسم وجھة االتصال وعناوین البرید العادي والبرید اإللكتروني وأرقام  )1
الخاصة بالمدعى علیھ وأي ممثل مخول من قبلھ لیحل محل  والفاكسالھاتف 

 ؛URSالمدعى علیھ في إجراء 

خاص على كل أساس للشكوى مع تضمین أي دفاع یتناقض مع  بشكلالرد  )2
 ؛مطالبات المدعي

یجوز للمدعي علیھ طلب ما یفید أن الشكوى تمثل إساءة استخدام لإلجراءات  )3
 .URSاء من إجر 11.3و/أو  11.2 وفقاً للفقرة

تحدید أي إجراءات قانونیة أخرى تم البدء فیھا أو إنھائھا فیما یتعلق أو ذات  )4
 ؛صلة بأي أسماء نطاق موضوع الشكوى

االختتام بالبیان التالي یلیھ التوقیع (بأي شكل إلكتروني) للمدعى علیھ أو  )5
 ممثلھ المخول:

 تیوافق المدعى علیھ أن دعاواه وسبل انتصافھ المتعلقة بإجراءا
النزاع، أو فض النزع سوف تكون فقط ضد المدعي، ویتنازل 
المدعى علیھ عن كافة ھذه الدعاوى وسبل االنتصاف ضد (أ) 

المزود والقائم بالفحص، باستثناء حالة المخالفة المتعمدة، و(ب) 
ھیئة اإلنترنت لألرقام  أمین السجل، (ج) مشّغل السجل؛ و

ریھم وموظفیھم واألسماء المُخصصة، باإلضافة إلى مدی
 وعاملیھم ووكالئھم.

یشھد المدعى علیھ بأن المعلومات الواردة في ھذا الرد ھي 
أفضل ما عرفھ وھي كاملة ودقیقة، ولم یقدم ھذا الرد ألي 
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غرض غیر الئق مثل المضایقة، وأن التأكیدات الواردة في ھذه 
الشكوى مبرره في ظل ھذه القواعد وبموجب القانون المعمول بھ 

 و ؛ن أو ما قد یتم تمدیده من خالل الحجة المعقولة وحسن النیةاآل
 

 إلحاق أي مستندات أو أدلة أخرى یعتمد علیھا المدعى علیھ. )6
 

بناء على طلب من المدعى علیھ، یجوز للمزود في حاالت استثنائیة، تمدید فترة الوقت لتقدیم  )ج
األطراف، شریطة أن تتم الموافقة بین  الرد. ویجوز أیضاً تمدید الفترة من خالل شرط مكتوب

 ویجب أن تمتثل طلبات تمدید المدة لقواعد المزود اإلضافیة. على النص من قبل المزود.

لن یتم السماح بأي مطالبات حاسمة باإلعفاء من قبل المدعى علیھ إال في حالة االدعاء بتقّدم  )ح
 المدعي بشكوى تعسفیّة.

) التأكد من تقدیم الرد بلغة مقبولة وفقاً 1قل من: (یتألف تحقق امتثال المزود للرد على األ )خ
 ) التحقق من دفع الرسوم المطلوبة.2لقواعد ھذه الحالة (

ینبغي إرفاق رد بسداد رسوم الرد أو رسوم إعادة الفحص حسب االقتضاء في الحاالت  )د
ي الرد وقد )، فلن ینظر ف1المعنیة. وإذ لم یتم سداد الرسوم المطلوبة في غضون یوم عمل واحد (

 تستمر الحالة باعتبارھا تخلفاً.

إذا ُحدد الرد باعتباره غیر متوافق ألسباب خالف عدم السداد، یجوز للقائم بالفحص تقدیم أي  )ذ
 استنتاجات معقولة من عدم كفایة الرد.

إذ لم یقدم المدعى علیھ رداً على ذلك، وفي حالة عدم وجود ظروف استثنائیة، تمضي الشكوى  )ر
 التخلف.إلى قرار 

ینبغي أال یقبل المزود عادًة أي رد متأخر یقّدم بعد انتھاء تسجیل اسم النطاق حتى لو قُّدم قبل  )ز
تاریخ إغالق نافذة الردود المتأخرة. یجوز للمزود تحدید استثناءات ھذه القاعدة المبرّرة في 

 قواعده اإلضافیة.
 

 القائم بالفحص .6
تتضمن القائمین بالفحص ومؤھالتھم ونشرھا بشكل ینبغي على كل مزود االحتفاظ بقائمة  )أ

 علني.

ینبغي أن یكون القائم بالفحص محایداً ومستقالً، وأن یكشف قبل قبول التعیین للمزود أیة  )ب
ظروف قد تؤدي إلى شك المبرر حول نزاھة أو استقاللیة القائم بالفحص. إذا نشأت في أي مرحلة 

تؤدي إلى الشك المبرر في حیادیة أو استقاللیة  ظروف جدیدة یمكن أن URSمن مراحل إجراء 
القائم بالفحص، ینبغي على القائم بالفحص أن یكشف عن مثل ھذه الظروف إلى المزود على وجھ 

 السرعة. وفي ھذه الحالة، یكون لدى المزود حریة التصرف لتعیین قائم بالفحص بدیل.
 

 التواصل بین األطراف والقائم بالفحص .7

ف أو شخص یتصرف بالنیابة عنھ أن یكون لھ أي اتصال أحادي الجانب مع القائم بالفحص. ینبغي ال یجوز ألي طر
 تقدیم كل اإلشعارات بین طرف والقائم بالفحص أو المزود إلى المزود بالشكل المبین في قواعد المزود اإلضافیة.
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 السلطات العامة للقائم بالفحص .8

 URSبالنحو الذي یراه مناسباً وفقاً إلجراء  URSینبغي على القائم بالفحص تنفیذ إجراء  )أ
 ولھذه القواعد.

 في كل الحاالت، یضمن القائم بالفحص التعامل مع األطراف بمساواة إلى الحد المعقول. )ب

 یُحدد القائم بالفحص قبول وصلة وجوھریة ووزن األدلة. )ت

الخصوصیة أو إذا تغیر إذا تم تسجیل واحد أو أكثر من أسماء النطاقات مع خدمة الوكیل أو  )ث
المشترك االسمي بعد تقدیم الشكوى، یُحدد القائم بالفحص وفق تقدیره ما إذا كان المدعى علیھم 

مرتبطین بدرجة كافیة ویرفض الشكوى المتعلقة بأي من أسماء النطاق غیر المرتبطة. یجوز للقائم 
علیھم في التوصل إلى بالفحص التعویل على المعلومات المقدمة من المدعي و/أو المدعى 

 استنتاجاتھ.
 

 لغة اإلجراءات .9

 لغات إرسال إشعار الشكوى. URSمن إجراء  4.2الفقرة تحدد 

 تُقّدم الشكوى باللغة اإلنكلیزیة. )أ
 یجوز تقدیم الرد باللغة اإلنجلیزیة أو بإحدى اللغات المستخدمة في إشعار الشكوى. )ب

اإلنجلیزیة ولغة الرد ویحدد لغة إصدار قراره وفق یكون القائم بالفحص الُمعیّن متقناً للغة  )ت
 تقدیره.

 في ظل غیاب الرد، فلغة القرار تكون اإلنجلیزیة. )ث
 ال یكون المزّود مسؤوالً عن ترجمة أي مستندات خالف إشعار الشكوى. )ج

 بیانات أخرى .10

 طرف.لضمان نفعیة اإلجراء، ال یجوز أن یطلب القائم بالفحص بیانات أو مستندات أخرى من أي 
 

 جلسات االستماع الفردیة .11

ال تعقد جلسات استماع فردیة (بما فیھا جلسات االستماع عبر المؤتمرات عن بُعد، ومؤتمرات الفیدیو، 
 ومؤتمرات الویب).

 
 التخلف .12

یوما من فترة الرد (أو تمدید الفترة الممنوحة)، ال یقدم المدعى علیھ  14في حالة انقضاء  )أ
رحلة التخلف. في حالة التخلف، یُعیّن المزود قائماً بالفحص لمراجعة رداً، وتنتقل الشكوى إلى م

 الشكوى الخاصة بدعوى ظاھرة الوجاھة بما فیھا األدلة الكاملة والمناسبة.

 عندما تدخل دعوى في حیز التخلف، یخطر المزود مشغل السجل بحظر المشترك من تغییر المحتوى )ب
 .URSمن إجراء  6.2الفقرة  انظر .Whoisالموجود على الموقع وبحظره من تغییر معلومات 

 یُعّد القائم بالفحص قرار تخلف مكتوب )ت
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من إجراء  1.2.6للفقرة إذا وجد القائم بالفحص أن المدعي قّدم دعوى ظاھرة وجاھة وفقاً  )ث
URS  بخصوص أي من أسماء النطاق في الشكوى، ینص قرار التخلف على ذلك بما یتضمن أي

طاق یأمر القائم بالفحص بتعلیق أسماء الن استنتاج كتابي إضافي یرغب القائم بالفحص في إلحاقھ.
 التي أقیمت دعوى ظاھرة الوجاھة بحقھا.

من  1.2.6للفقرة وفقاً  إذا وجد القائم بالفحص أن المدعي لم یقّدم دعوى ظاھر وجاھة )ج
ینص قرار التخلف على ذلك بما یتضمن أي استنتاج كتابي إضافي یرغب القائم  URSإجراء ،

بالفحص في إلحاقھ. یرفض المزود الشكوى المتعلقة بأسماء النطاقات التي تفتقر إلى دعوى 
 ظاھرة الوجاھة.

غضون أي فترة تمدید ) أشھر من قرار التخلف (أو في 6إذا قُدمت رد في غضون ستة ( )ح
یُعّدل مشّغل السجل  ، ُیخطر المزود مشغل السجل.(URSمن إجراء  6.4الفقرة تُمنح بموجب 

ذات الصلة ألسماء النطاق في أقرب وقت  IPخوادم األسماء كي تحدد أسماء النطاق عناوین 
 ممكن، لكن تظل مقفلة كما لو قُدم الرد في حینھ قبل قرار التخلف.

أي طرف، في غیاب الظروف االستثنائیة، بأي حكم أو شرط من ھذه القواعد أو لم یلتزم  إذ )خ
 أو قواعد المزود اإلضافیة، یحق للقائم بالفحص استنتاج ما تراه مناسبا. URSإجراء 

 
 قرار القائم بالفحص .13

یتخذ أحد القائمین بالفحص قراراً (تخلف أو نھائي أو استئناف) بخصوص الشكوى وفقاً  )أ
 وھذه القواعد وأي قواعد ومبادئ قانونیة ساریة. URSإلجراء 

یكون قرار القائم بالفحص مكتوباً، ویقدم األسباب المبني علیھ، ویشیر إلى تاریخ التوصل إلیھ  )ب
 ویحدد اسم القائم بالفحص.

تلتزم قرارات القائم بالفحص عادًة باإلرشادات المتعلقة بالمدة الزمنیة المبینة في قواعد المزود  )ت
 ، فعلیھ ذكر ذلك.URSاإلضافیة. إذا استنتج القائم بالفحص أن النزاع لیس ضمن نطاق موفر إجراء 

إذا وجد القائم بالفحص بعد دراسة التقدیمات أن الشكوى كانت بوازع من سوء النیة أو بغرض  )ث
 مضایقة صاحب اسم النطاق في المقام األول، یُعلن القائم بالفحص في قراره أن الشكوى كانت

 .URSبوازع من سوء النیة وأنھا تمثل إساءة استخدام إلجراء 
 

 سبل االنتصاف .14
قبل القائم بالفحص  URSیقتصر سبیل االنتصاف الوحید الُمتاح للمدعي وفقاً ألي إجراء  )أ

 على تعلیق اسم النطاق لما تبقى من فترة التسجیل.

، یتصل URSمن إجراء  10.3للفقرة إذا أراد المدعي تمدید سبیل االنتصاف سنة إضافیة وفقاً  )ب
 المدعي بمشغل السجل مباشرة بشأن ھذا الخیار.

 القرارات والنشر .15

ینشر المزود القرارات وتواریخ التنفیذ عالنیة على موقع إلكتروني متاح رھناً باالعتبارات  )أ
زء . ینشر جURSمن إجراء  9.4و 9.2الفقرتین انظر  (ج) و(د) أدناه. 15الواردة في القاعدة 

 .17الفقرة من أي قرار یفید أن الشكوى كانت بوازع سوء النیة (انظر 
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ال تخضع القرارات للتغییر إال في حالة تصحیح األخطاء المطبعیة والكتابیة، ویجب أال  )ب
 تخضع لتغییر جوھري بناًء على طلب أي طرف.

 حل قرار التخلف علىیحل القرار النھائي الذي یُغیر نتیجة قرار التخلف الخاص بالحالة ذاتھا م )ت
 موقع المزود اإللكتروني ما لم یقرر القائم بالفحص إتاحة كلیھما ویذكر ذلك في قراره النھائي.

یجوز نشر القرار النھائي الذي یؤید نتیجة قرار التخلف للحالة ذاتھا مع قرار التخلف على  )ث
 فق تقدیر القام بالفحص.موقع المزود اإللكتروني أو قد یحل القرار النھائي محل قرار التخلف 

یحق للقائم بالفحص أو الھیئة وفق تقدیره أو تقدیرھا أن تطلب نشر قرار االستئناف إما بدالً  )ج
 من أو إلى جانب قرار التخلف أو القرار النھائي الذي رفضتھ أو أیدتھ.

ة الحالیتعین أن تكون القرارات المتعلقة بأسماء النطاق ذاتھ و/أو األطراف، ولیست جزءاً من  )ح
 ذاتھا غیر مرتبطة بأي حال من األحوال على موقع المزود اإللكتروني.

 
 التسویة أو أسباب أخرى لإلنھاء .16

 .URSإذا وافق الطرفان على التسویة قبل قرار القائم بالفحص، ینھي القائم بالفحص إجراء  )أ
غیر ضروري أو مستحیل ألي سبب من األسباب قبل اتخاذ  URSإذا أصبح االستمرار في إجراء 

القائم بالفحص القرار، فعلى القائم بالفحص إنھاء اإلجراء ما لم یتقدم طرف بأسباب مبررة 
 لالعتراض في غضون فترة من الوقت یُحددھا القائم بالفحص.

 
 تأثیر إجراءات المحكمة .17

فیما یتعلق باسم النطاق  URSفي حالة بدء أي إجراءات قانونیة قبل أو خالل إجراء  )أ
موضوع الشكوى، یجب أن یتمتع القائم بالفحص بحریة تقریر ما إذا كان سیتم تعلیق أو إنھاء 

 أو المضي إلى اتخاذ قرار. URSإجراء 

یتعلق باسم النطاق  فیماURSفي حالة بادر طرف بأي إجراءات قانونیة خالل تعلیق إجراء  )ب
 أعاله. 7القاعدة انظر موضوع الشكوى، فعلى الطرف إخطار القائم بالفحص والمزود فوراً. 

 الشكاوى التعسفیة .18

 مدة.تتضمن أكاذیب جوھریة متعیجوز للقائم بالفحص أن یقرر من تلقاء نفسھ أن الشكوى تعسفیّة و )أ
 

أو تتضمن  URSقد یزعم المدعى علیھ أن، في رده، أن الشكوى مثلّت إساءة استخدام لعملیة  )ب
 أكاذیب جوھریة متعمدة.

 
تُذكر أي استنتاجات یتوصل إلیھا أحد القائمین بالفحص فیما یتعلق بالشكاوى التعسفیّة أو  )ت

إلى جانب أساس منطقي كاٍف لتبریر االستنتاج ألي من األكاذیب الجوھریة المتعمدة في القرار 
 لجان االستئناف المحتملة.

 
في  URSمن إجراء  11یقّدم أي مزود یسّجل حالة إساءة استخدام كما ھو موضح في الفقرة  )ث

 غضون یوم عمل واحدة معلومات حالة إساءة االستخدام إلى قاعدة بیانات حالة إساءة االستخدام.
 

 كافة الوصول إلى قاعدة بیانات حالة إساءة االستخدام إلكترونیاً. یمكن للمزودین )ج
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وعند استخدام أي شكوى، یلتزم المزود بالتحقق من صالحیة تقدیم الشكوى ضد قاعدة بیانات  )ح
المعمول بھا ورفض  URSحالة إساءة االستخدام بما یتسق من األحكام المنصوص علیھا في إجراء 

 الشكوى إذا لم تكون صالحة.
 

 االستئناف .19

یتولى المزود المسؤولیة عن تقدیم السجل الكامل في اإلجراءات الضمنیة إلى لجنة  )أ
 االستئناف.

یتمتع المستأنف بحق محدود بتقدیم أدلة مقبولة جدیدة تعتبر جوھریة للقرار رھناً بسداد أي  )ب
 رسوم إضافیة، بشرط أن یكون الدلیل یسبق بوضوح تاریخ التقدم بالشكوى.

تقاضي أیة رسوم إضافیة من المستأنف، ویجب أن یتمتع بالحق بالرد على بیانات یجب عدم  )ت
 المستأنف ضده اإلضافیة ضمن الفترة الزمنیة المحددة في قواعد المزود اإلضافیة.

إذا تغلّب المدعى علیھ ولم یُعد اسم النطاق یخضع لتعلیق أو قفل مشغل السجل، یخطر المزود  )ث
م النطاق رھناً بنتیجة االستئناف، لكن اسم النطاق یواصل الحل وفقاً مشغل السجل بإعادة قفل اس

 .URSمن إجراء  12.3للفقرة 

إذا انتھى أي اسم نطاق یُعد موضوعاً الستئناف في أثناء تقدیم االستئناف، یرفض المزود  )ج
 فقط. URSمن إجراء  11.8الفقرة االستئناف لعدم وجود انتصاف ما لم یُقّدم االستئناف وفق 

 تقتصر حلول االستئناف على ما یلي: )ح
 

تأكید القرار النھائي واالنتصاف المطلوب إذا تم تعلیق اسم النطاق، فیجب أن یظل  )1
معلقاً. إذا كان اسم النطاق مع المشترك، یفتح مشغل السجل فوراً اسم النطاق بعد 

 استالم قرار االستئناف.
رفض القرار النھائي واالنتصاف المطلوب إذا تم تعلیق اسم النطاق، فعلى مشغل  )2

 السجل إطالق االسم وإعادة السیطرة الكاملة على تسجیل اسم النطاق إلى المشترك. إذا
 10.2الفقرة كان النطاق مع المشترك، یتبع مشغل السجل فوراً الخطوات الواردة في 

 ق.لتعلیق اسم النطا URSمن إجراء 
رفض نتیجة القائم بالفحص أن الشكوى كانت تعسفیّة أو تضمنت أكاذیب جوھریة  )3

متعمدة. یجوز لھیئة االستئناف استبدال القرار النھائي بقرار بتضمن التغییرات التي 
 تراه لجنة االستئناف مناسبة.

 .، عدا تلك المبینة أعالهURSیجب تطبیق قواعد المزودین اإلضافیة الخاصة باستئناف  )خ
 

 استثناء المسؤولیة .20

باستثناء حاالت الخطأ العمد، یجب أال یتحمل المزود أو القائم بالفحص المسؤولیة تجاه أي طرف عن أي فعل أو سھو 
 بموجب ھذه القواعد. URSیتعلق بإجراء 

 
 التعدیالت .21

الذي بدأ بموجبھا. ال یجوز  URSتنطبق نسخة القواعد ساریة المفعول وقت تقدیم الشكوى إلى المزود على إجراء 
 .ICANNتعدیل ھذه القواعد دون موافقة خطیة صریحة من 
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