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 ةالجديد gTLD امجبرن – خلفيةال

 الحكومٌة واللجنة ICANNمجلس  بٌن األخٌرة بالمشاورات ةالمتعلق اإلٌضاحٌة المذكرات إحدى هذه
 .ICANNة من الجدٌد gTLDبرنامج  حول االستشارٌة

 االعتبار فً األخذ معالموضوعات  تلك بخصوص األخٌر الرأي توثٌق أجل من المذكرات هذه تحدٌث وقد تم
 تحتويفحسب، بل و GAC رأي مذكرة كلال تعكس و. المتلقاة العامة والتعلٌقات والمناقشات الحالٌة التوجهات

 وطرح الطلبات مقدمً دلٌل بخصوص الصلة وثٌقة القضاٌا لجمٌع األساس المنطقًو المبرراتعلى  اأٌض  
 .ةالجدٌد gTLDبرنامج 

 رجاء  ، ةالجدٌد gTLDببرنامج  المتعلقة والفعالٌات ،الزمنٌة والجداول ،الحالٌة المعلومات على وللحصول
  .<http://www.icann.org/en/topics/new-gtld-program.htm> التالً لرابطا بزٌارة قوموا

 من أي علىاالعتماد  المحتملٌن الطلبات مقدمً على ٌنبغًوال فقط.  مناقشة ه مسودةهذ أن مالحظة رجاء  
 المشاورات من لمزٌد اخاضع  ال ٌزال  البرنامجحٌث أن  ةالجدٌد gTLDلبرنامج  المقترحة البٌانات

 .مراجعاتوال
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 مقدمة

 Sunriseمات مطالبات العالمات التجارية وخد .أ

 البيئة الحالية الخاضعة للمناقشات

 العالمات التجارٌة بؤن تقدم جمٌع سجالتحماٌة ل مقترحةعملٌات كجزء من مجموعة  ،(IRT) ٌوصً فرٌق تنفٌذ التوصٌات
gTLD دمات مطالبات بروتوكول االنترنت أو خ ةالجدٌدSunrise . تم إدراج تلك التوصٌة ضمن عروض فرٌق تنفٌذ

: من الدلٌل من خالل الرابط التالً 6راجع القسم . فً أحدث طبعات الدلٌل، التوصٌات األخرى
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/trademark-clearinghouse-clean-12nov10-en.pdf. 

المشورة التالٌة إلى المجلس بشؤن الطبٌعة اإللزامٌة لمطالبات العالمات التجارٌة  2011فبراٌر  23بتارٌخ  GACقدمت 
 :Sunriseوخدمات 

أنهم ٌقدمون مهام حٌث ومطالبات بروتوكول االنترنت إلزامٌة لمشغلً السجل  Sunriseٌنبغً أن تكون كال من خدمات 
 .المرحلة التمهٌدٌة تتجاوزهامة  مهمة إشعارتعمل كمختلفة مع مطالبات بروتوكول االنترنت التً 

ٌ   Sunrise تقدٌم مطالبات العالمات التجارٌة وخدماتٌكون عدٌدة بؤن المجتمع مجموعات العدٌد من أوصت وقد   اإلزام
بؤن تكون مطالبات العالمات التجارٌة التً تفٌد وتعلٌقات المنظمة  GAC أخذ المجلس بعٌن االعتبار مشورةكما  .للسجالت
 .ةالجدٌد gTLD إلزامٌة بالنسبة لمشغلً سجل Sunrise وخدمات

 التغيرات الموصى بها

إلزامٌة بعد استعراض بطاقة نتائج  Sunrise قرر المجلس تغٌٌر الدلٌل لجعل كال من مطالبات العالمات التجارٌة وخدمات
GAC والمشاركة فً المشاورات مع GAC  فكانت ترحة ذات الصلة للدلٌل اللغة المنقحة المقأما . المجتمعواالستماع إلى
 :النحو التالًعلى 

 آلٌات حماٌة الحقوق اإللزامٌة .6

ما  (RPMsالعالمات التجارٌة لدعم آلٌات حماٌة حقوق )دار مقاصة استخدام ب ةالجدٌد gTLD جمٌع سجالتستتم مطالبة 
 .Sunriseفترة وت العالمات التجارٌة خدمة مطالبا على األقل علىٌجب أن تتشكل آلٌات حماٌة الحقوق هذه وقبل الطرح. 

 خدمة مطالبات العالمات التجارٌة 6.6

خدمات مطالبات العالمات التجارٌة خالل فترة الطرح األولى من  ةالجدٌد gTLD تٌجب أن ٌوفر مشغلو سجال 6.6.6
ألولى التً ٌتم فٌها فتح ٌوما ا 60 العالمات التجارٌة. ٌجب أن تتم فترة الطرح هذه خاللدار مقاصة أجل العالمات فً 

 .السجالت للتسجٌل العام على األقل

 Sunriseخدمة  6.6

ٌوما على األقل أثناء مرحلة ما قبل الطرح وٌجب إرسال إخطار  30 لفترة Sunrise ٌجب تقدٌم خدمات تسجٌل 6.6.6
ان هناك من ٌسعى من أجل تسجٌل فً حالة ما إذا ك العالمات التجارٌةدار مقاصة إلى جمٌع أصحاب العالمات التجارٌة فً 

Sunrise . ًوالتً تكون مطابقة مماثلة لالسم  العالمات التجارٌةدار مقاصة وسٌتم توفٌر هذا اإلخطار ألصحاب العالمات ف
 .Sunrise بؤن ٌتم تسجٌله أثناء
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على السجالت، فإن هذه إلزامٌة  .Sunrise وبإٌجاز، باإلضافة إلى جعل توفٌر مطالبات العالمات التجارٌة هذه وخدمات
 . أثناء كال من آلٌات حماٌة الحقوق العالمات التجارٌةدار مقاصة التغٌرات تضمن أٌضا إشعار ألصحاب العالمات فً 

 لتغييرات الموصى بهاالمنطقية مبررات ال

ض خدمات مطالبات الدلٌل االختٌار بٌن عرالسجالت إمكانٌة  ًمشغلقدم لمسبقا، فإن أحدث إصدارات الدلٌل قد وفق ا لما تقرر 
-http://www.icann.org/en/topics/new: من الدلٌل على الرابط التالً 6راجع القسم . Sunriseأو خدمات 

gtlds/trademark-clearinghouse-clean-12nov10-en.pdf.  لمشغلً السجل لالختٌار بٌن  إتاحة الفرصإن
الذي تبنته مجموعة عمل قضاٌا  (IRTوصٌات فرٌق تنفٌذ التوصٌات )ساس إحدى تفً األآلٌات حماٌة الحقوق هذه ٌعتبر 
من تقرٌر فرٌق تنفٌذ التوصٌات األخٌر من خالل الرابط  24و 21راجع الصفحات . (STIالعالمات التجارٌة الخاصة )

-http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/irt-final-report-trademark-protection: التالً
29may09-en.pdf من تقرٌر فرٌق تنفٌذ التوصٌات العالمات التجارٌة دار مقاصة من قسم  1.5 قسم 9 وصفحة رقم

-http://www.icann.org/en/announcements/announcement-2-17dec09: على الرابط التالً
en.htm. 

مات التجارٌة فقد قرر المجلس مصالح العالممثلً فٌهم  نن بمٌاآلخروبعض أعضاء المنظمة  GAC وبعد المناقشات مع
 .مع اإلشعار إلزامٌة Sunrise جعل كل من خدمات مطالبات العالمات التجارٌة وخدمات

أنه ٌوفر لجمٌع أصحاب حٌث  وٌوفر البرنامج المعدل مرونة ألصحاب العالمات التجارٌة المسجلة من جمٌع االختصاصات
العالمات دار مقاصة بر خدمة مطالبات العالمات التجارٌة المٌسرة بالعالمات التجارٌة الخٌار من أجل تلقً اإلشعار ع

 .نفسها Sunrise تسجٌالتالسداد نظٌر أخر تسجٌل اسم نطاق باستخدام االسم بدال من  شخصعندما ٌحاول التجارٌة 

 دليل االستخدام .ب

 البيئة الحالية الخاضعة للمناقشات

وهذا ٌعنً أن كل العالمات التجارٌة . ق تنفٌذ التوصٌات والمنظمة والمجلسٌتبنى اإلصدار الحالً من الدلٌل توصٌات فرٌ
ومع ذلك . وسٌتم تكرٌم كل منها أثناء خدمة مطالبات العالمات التجارٌةالعالمات التجارٌة دار مقاصة المسجلة سٌتم قبولها ب

لمراجعة "ة المسجلة فقط التً خضعت م تلك العالمات التجارٌٌأن ٌقوم بتكر Sunrise فٌنبغً على السجل أثناء خدمات
عالوة على ذلك، ٌجب أن تعرض السجالت فً أحدث إصدارات الدلٌل إما خدمة مطالبات . " بما فً ذلك دلٌل االستخدامكبٌرة

 .ولٌس كالهما معا Sunrise العالمات التجارٌة أو خدمة

ص ما إذا كان من المفترض الحصول على دلٌل المشورة التالٌة إلى المجلس بخصو ،2011 فبراٌر 23 بتارٌخ GAC قدمت
 المتنوعة: ةالجدٌد gTLD االستخدام فً جمٌع آلٌات حماٌة حقوق

ا جمٌع سجالت العالمات التجارٌة ذات التؤثٌر القومً وفوق القومً  هافإن" -العالمات التجارٌة دار مقاصة رتباطها بال ونظر 
ٌجب أن تكون صالحة للمشاركة فً آلٌات ما قبل  ،موضوعٌة أو نسبٌةتم فحصها ألسباب كان قد ما إذا عن بغض النظر 

 ."Sunriseطرح 

ا ال االستغناء التسجٌل الصحٌح، فٌنبغً على الشكوى تعتمد حٌث " – (URSرتباطها بنظام التعطٌل السرٌع الموحد )ونظر 
 (".أ8.1و (1ز )1.2رات الفق)فحص موضوعً لن اختصاص التسجٌل ٌتضمعن مطلب 

الفحص "ٌنبغً حذف طلب " – (PDDRPالتجارٌة )رتباطها بإجراء ما بعد مفاوضات تسوٌة نزاعات العالمات ا الونظر  
 ."(6) 9.2.1فً الفقرة  "الموضوعً

 .http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/gac-scorecard-23feb11-en.pdfٌمكنك مراجعة 
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بشكل نبغً أن تتم معاملة جمٌع العالمات التجارٌة من جمٌع التخصصات بؤنه ٌ GACتوجه كال من هذه التعلٌقات اهتمام 
فً دعم تلك المواقف من خالل المشاورات التً عقدت معها فً شهري مارس وإبرٌل من  GACحٌث استمرت . متساوي
 .2011العام 

 التغيرات الموصى بها

 GACوبعد االستماع إلى . معاملة جمٌع العالمات التجارٌة من جمٌع التخصصات على السواء على وجوباتفق المجلس 
ضمن الدلٌل مع ارتباطها  "التقٌٌم الموضوعً"أو  "الفحص الموضوعً"اتفق المجلس على أنه ال ٌنبغً أن ٌندرج  ،نٌوآخر

اب العالمات التجارٌة المسجلة أن ٌوضحوا ومع ذلك، ٌعتقد المجلس بؤنه ٌجب على أصح. (RPMsبآلٌات حماٌة الحقوق )
 .آلٌات حماٌة الحقوق (ولٌست كلها)االستخدام الحالً للعالمة لكً ٌستحق الحصول على بعض ممٌزات 

ونظام التعطٌل العالمات التجارٌة دار مقاصة ولتوضٌح فكر المجلس، فإن االستعراضات التالٌة للحصص وثٌقة الصلة ب
 .ما بعد مفاوضات تسوٌة نزاعات العالمات التجارٌة سٌتم نشرها للتعلٌق العام السرٌع الموحد ومقترحات

 :العالمات التجارٌةدار مقاصة التجارٌة للعالمات 

 ٌجب أن تعرف السجالت جمٌع عالمات الكلمات التً قد كانت أو قد تكون: -ولخدمات مطالبات العالمات التجارٌة  1.6.6
محمٌة  (3مصرح بها من قبل المحكمة أو ) (2و على األصعدة الوطنٌة المتعددة أو )مسجلة على الصعٌد الوطنً أ (1)

ال ٌلزم دلٌال . إلدراجهاالعالمات التجارٌة دار مقاصة خصٌصا بواسطة قانون أو معاهدة سارٌة التنفٌذ أثناء تقدٌم العالمة إلى 
 .على االستخدام

تم تسجٌلها على الصعٌد  (1): ت عالمات الكلمات التًٌجب أن تعرف السجال - Sunriseمن أجل خدمات  1.6.6
حٌث من الممكن أن ٌكون تصرٌح أو مثال واحد  - الوطنً أو على األصعدة الوطنٌة المتعددة والتً تم تقدٌم دلٌل االستخدام

قبل المحكمة، أو تم التصرٌح به من  (2العالمات التجارٌة، أو )دار مقاصة وتم اعتماده من قبل  -على االستخدام الحالً 
 .2008ٌونٌو  26ٌتم حماٌته خصٌصا بواسطة قانون أو معاهدة سارٌة والتً كانت سارٌة بتارٌخ أو قبل تارٌخ  (3)

  .http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/gac-scorecard-12nov10-en.pdfٌمكنك مراجعة 

 لموحد:من أجل العالمات التً قد تكون أسس شكاوى نظام التعطٌل ا

 : ٌحدد بٌان األسباب التً اعتمدت عٌها الشكوى حقائق تظهر أن الجهة الشاكٌة تستحق التخفٌف وهً 6.6.6

التً ٌحمل الشاكً من أجلها تسجٌال ساري والتً تكون فً  (1): ن اسم النطاق المسجل مطابقا أو مشابها باللبس لعالمة كلمةإ
الذي ٌمكن أن ٌكون تصرٌحا أو مثال واحد  -من خالل إظهار دلٌل االستخدام ٌمكن توضٌح االستخدام )االستخدام الحالً 

الذي تم اعتماده  (2أو ) ؛العالمات التجارٌة(دار مقاصة الذي تم تقدٌمه إلى وتم اعتماده من قبل  -على االستخدام الحالً 
ة سارٌة فً وقت تقدٌم شكوى نظام المحمً خصٌصا بواسطة قانون أو معاهد (3أو ) ؛وسرٌانه من قبل إجراءات المحكمة

 .التعطٌل الموحد

  .http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/gac-scorecard-12nov10-en.pdfٌمكنك مراجعة 

 :من أجل العالمات التً قد تكون أسس شكاوى نظام التعطٌل الموحد

المتعددة  -ٌد الوطنً أو على األصعدة الوطنٌة( تم تسجٌها على الصع1): ٌعتبر الشاكً صاحب عالمة كلمة والتً 1.6.6
الذي ٌمكن أن ٌكون تصرٌحا  -ٌمكن توضٌح االستخدام من خالل إظهار دلٌل االستخدام ) والتً تكون ضمن االستخدام الحالً
الذي  (2أو ) ؛(العالمات التجارٌةدار مقاصة الذي تم تقدٌمه إلى وتم اعتماده من قبل  -أو مثال واحد على االستخدام الحالً 
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المحمٌة خصٌصا بواسطة قانون أو معاهدة فً وقت تقدٌم شكوى  (3أو ) ؛تم اعتماده وسرٌانه من قبل إجراءات المحكمة
 .مفاوضات ما بعد تسوٌة نزاعات العالمات التجارٌة

 .http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/gac-scorecard-12nov10-en.pdfٌمكنك مراجعة 

 التغييرات الموصى بهامبررات 

تإكد بؤنه ٌنبغً أن ال ٌتم منح العالمات التجارٌة المسجلة ذات االختصاص المحدد أفضلٌة فً  GACمسبقا، فإن  ناحظكما ال
القضائٌة توضح بعض االختصاصات . )االختصاص طلبات العالمات التجارٌةلمجرد كٌفٌة تقٌٌم هذا المعاملة أو فً الحماٌة 

قد ٌنتج تباٌن فً  .(أخرى بذلكاختصاصات شرط أساسً للحصول على تسجٌل عالمة تجارٌة بٌنما ال تقوم نه بؤ "االستخدام"
أظهر . المعاملة إذا قامت السجالت بتكرٌم فقط العالمات التً أوضحت االستخدام خالل طلبات العالمات التجارٌة الخاصة بهم

" بالنسبة للعالمات ذات االختصاص المحدد بخصوص متطلبات "الفحص ا االهتمام حول "تباٌن المعاملةالتعلٌق العام أٌض  
 ".الموضوعً" أو "التقٌٌم الموضوعً

 :قام المجلس بحل المسؤلة من خالل ،وعلى مدار أشهر عدٌدة من التكرار والمناقشة

دار مقاصة رٌة مسجلة بإلغاء شرط االستخدام لٌكون صالحا لخدمة مطالبات العالمات التجارٌة. سٌتم تكرٌم كل عالمة تجا
، باإلضافة إلى ذلكبواسطة السجالت وٌجب على كل السجالت توفٌر خدمة مطالبات العالمات التجارٌة. العالمات التجارٌة 

ا ولٌس خٌار  )ستتقلى جمٌع العالمات التجارٌة المسجلة حماٌة بسبب أن حكم خدمة مطالبات العالمات التجارٌة سٌكون إلزامٌا 
 (.Sunriseالعالمات التجارٌة وبٌن مطالبات 

ذات متطلبات لٌس فقط من هم من اختصاصات تسجٌل عالمات تجارٌة )وسٌتوجب على جمٌع أصحاب العالمات التجارٌة 
أو نظام التعطٌل الموحد  Sunriseاالستخدام بغض النظر عن التخصص عندما ٌستفٌدون من خدمة توضٌح   (منخفضة

 . النزاعاتعملٌات ما بعد مفاوضات تسوٌة 

ٌوافق المجلس باإلجماع على أنه ٌنبغً عدم معاملة العالمات المسجلة داخل اختصاص واحد ونإكد مرة أخرى بؤن المجلس 
وٌحاول المجلس بالفعل ضمان معاملة موحدة عند إصدار قراره . آخربطرٌقة مختلفة عن العالمات المسجلة من اختصاص 

أن ٌتضمن العالمات التجارٌة دار مقاصة ٌجب على االستعراض الموضوعً من قبل تروندهاٌم والذي على أنه اجتماع فً 
. (http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-25sep10-en.htm#2.6راجع )استعراض االستخدام 

نه ٌجب ٌدرك المجلس اآلن أن عبارة "التقٌٌم الموضوعً" داخل قراره قد أدت إلى حدوث بعض االرتباك وٌتفق على أ
 . حذفها

وٌهدف دلٌل االستخدام من جمٌع أصحاب العالمات التجارٌة . تخدامبمطلب إظهار االس فإن المجلس ال ٌزال ملتزم ،ومع ذلك
خاص والتً ٌتم  RPMضمان أن جمٌع العالمات التجارٌة المسجلة تتلقى نفس االمتٌازات من  علىالمسجلة إلى المساعدة 

 .معاملتها على السواءتم تفإن جمٌع العالمات التجارٌة  ،ذاته. ومن ناحٌة أخرىتقٌٌمها أساسا على الصعٌد 

فعلى . ؤن مطالبة الجمٌع بإظهار االستخدام ٌعتبر فائدة إضافٌة ألصحاب العالمات التجارٌةبالمجلس ٌرى  ،عالوة على ذلك
ن عالمة والتً هً تسجٌل ألحد ما لم ٌكن ال ٌرغب المجلس برإٌة "مالك عالمة تجارٌة مشروعة ٌستخدم فقدا: سبٌل المثال

: مناقشات ةالجدٌد gTLDراجع سجل برنامج ." ةالجدٌد gTLDٌستخدم العالمة حقٌقة وٌرغب فقط فً الحصول على 
. http://svsf40.icann.org/node/22097: بط التالًالقضاٌا المحددة بواسطة اللجنة االستشارٌة الحكومٌة على الرا

حها التؤكد من أن جمٌع األشخاص الذٌن ٌحصلون على هذه المٌزة الخاصة التً تمن"ٌرغب المجلس فً عالوة على ذلك، 
Sunrise  الشخص الذي ٌندفع قبالة وٌشتري تسجٌل خالل خمس دقائق أو ٌستطٌع القٌام بهذا "قد استحقوها حقا" وأن ذاك

 .المرجع نفسه" على المٌزات الخاصة عبر االنترنت وٌستطٌع أن ٌمشً بشهادة من بعض التسجٌل لن ٌحصلوا



 

  6 
 

كذلك وللتؤكٌد من جدٌد، . للعالمات التجارٌة وٌساعد أصحابها امإٌد   افإن المطالبة بدلٌل االستخدام ٌعتبر نهج  لمجلس، لبالنسبة 
صص بغض النظر عن التخ -فإن مطالبة جمٌع أصحاب العالمات التجارٌة المسجلة بإثبات االستخدام الحالً لعالماتهم 

 .ٌضمن معاملة الجمٌع على السواء -المسجلٌن به 


