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 المقدمة

 العالمات التجارية فيحماية إلى  التي تهدفمحتملة الحلول التسجيل العالمات التجارية ضمن ُيعنى ب مرآزعرض تأسيس  يندرج
gTLDs انظر(لقد تم إعداد هذا العرض من خالل استشارة المجتمع ومنها توصيات فريق توصيات التنفيذ  .الجديدة 
en.pdf-29may09-protection-trademark-report-final-gtlds/irt-http://icann.org/en/topics/new (وغيره ،

للمساعدة في  (IRT) اجتمع فريق توصيات التنفيذ. (التي تم جمعها من خالل المنتديات المباشرة واالجتماعات العامة راءاآلإضافة إلى 
استشارات  ICANN أجرت.) الجديد gTLD أصحاب العالمات التجارية ضمن برنامج) RPMs(حماية حقوق لليات اآلتحديد واقتراح 

لتنفيذ يلبي الكثير من متطلبات المجتمع التي يمكن لفي إعداد مقترح  ة من اآلراء التي طلّقتهاوقد تمت االستفادمطولة حول هذا العرض 
 .تطبيقها

 
لتقديم مداخالت مرآزة وضمن  GNSO -لـعاًما جًدا، فقد أتاح المجلس الفرصة بطبيعته باألصل آان  GNSO أن توجه سياسة وحيث

رؤية جماعية حول ما إن آانت اعتماد ب GNSO يطالب المجلس .التنفيذ المقترحة إطار زمني محدد في هذا المجال بالتحديد من خطة
الجديدة، وما إن آانت  gTLDs -التعريف بـالمقترحة حول  GNSO آليات حماية الحقوق التي أوصى به العاملون تتسق مع سياسة

 .المعلنة GNSO خياًرا مناسًبا وفعاًال لتحقيق مفاهيم وأهداف

إمكانية جمع معلومات معينة ووظائف للتحقق من البيانات تيح يتسجيل العالمات التجارية على أنه مستودع بيانات  مرآزينظر إلى 
لنموذج المقترح، سيقوم أصحاب مصالح العالمات التجارية طواعية بتقديم بيانات تخص عالماتهم وفًقا ل .لمعلومات العالمات التجارية

لضمان دقة  ،وبشكل منتظم فيما بعد ،التسجيل على التحقق من آل البيانات المقدمة مبدئًيا مرآزعمل ي. التسجيل مرآزالتجارية إلى 
  .البيانات

مراقبة "خدمة ) 1: جديد أثناء مراحل بدء تطبيقها من خالل تسهيل بعض الخدمات مثل gTLD التسجيل بدعم أي تسجيل مرآزقوم يآما 
عمليات تسجيل جديدة من المستوى الثاني تطابق عالماتهم أي عن عالمات التجارية إلبالغ أصحاب مصالح ال" العالمات التجارية

 التجارية، وإبالغ المسجلين المحتملين بوجود تسجيالت لعالمات تجارية تطابق اسم النطاق من المستوى الثاني المزمع تسجيله، و
 ،ممن قاموا بالتسجيل مع هيئة تسجيل العالمات التجارية ،أصحاب العالمات التجاريةتمنح التي " فترة الشروق"إجراءات تسجيل  )2

 .، لتسجيل أسماء نطاقات تطابق عالماتهم التجاريةTLDفترة حصرية من الوقت، قبل التسجيل العام ألسماء النطاقات في 

التسجيل  مرآزليق العام، فإن مهام تماشًيا مع التع. تسجيل العالمات التجارية وفًقا لإلجراءات المشار إليها هنا مرآزعمل يأن  ُيسَتحسن
تعمل  .لتفادي أي إجراءات احتراسية إضافية اثنتين تنقسم بين هيئتينقد اقترحت باألصل،  IRT آانتالخاصة بالتدقيق واإلدارة، وآما 

يانات وتقديم خدمات مراقبة األخرى على متابعة وصيانة قاعدة البتعمل الهيئتين على تدقيق العالمات لتسجيلها في قاعدة البيانات؛ و ىإحد
 .العالمات التجارية ومنح الفترات الزمنية إلى السجالت
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تسجيل العالمات التجارية،  مرآزجدد لتقديم خدمات بدء العمل باستخدام البيانات من  gTLD في حال ظهور الحاجة إلى مشغلي تسجيل
مسودة تتضمن تلك  مرفقة. اتفاقية التسجيل الخاصة بمعايير التقييمسيتم تعديل األقسام ذات الصلة في دليل مقدم الطلب، بما في ذلك 

 .المتطلبات للنظر بها
 

بوضع سياسة لتطوير العمل في  GNSO إلى أن تقومحل تطبيقي مؤقت  ليس سوىالتسجيل  عالوة على ذلك، فإن اقتراح غقامة مرآز
سوف قبل أن يشمل دليل مقدم الطلب هذا المقترح،  .السجالت الستخدامها في آافةو حلول مشابهة هذا الحل أ هذا المجال قد تعتمد تطبيق

التسجيل  مرآزالفرصة لتنفيذ هذا الحل أو أي حل بديل للتعامل مع المشكالت التي من المفترض أن يتناولها تطبيق فكرة GNSO ُتمَنح 
 .المقترحة

 
 

.تمت ترجمة هذه الوثيقة من اللغة اإلنجليزية ليصل إليها جمهور أعرض  
  

وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها شرآة اإلنترنت لألرقام واألسماء 
للتحقق من دقة الترجمة، غير أن اللغة ) ICANN(الُمخصصة 

، آما أن النص ICANNاإلنجليزية هي اللغة التي يتم العمل بها في 
األصلي المكتوب باللغة اإلنجليزية من هذه الوثيقة هو النص الوحيد 

. الرسمي والمعتمد  
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 تسجيل العالمات التجاريةاقتراح لمرآز لعرض  -الجزء األول 

 المقدمة .1
 حماية العالمات التجارية فيإلى التي تهدف محتملة الحلول التسجيل العالمات التجارية ضمن مرآز ُيعنى بعرض تأسيس  يندرج

gTLDs انظر(لقد تم إعداد هذا العرض من خالل استشارة المجتمع ومنها توصيات فريق توصيات التنفيذ  .الجديدة 
en.pdf-29may09-protection-trademark-report-final-gtlds/irt-http://icann.org/en/topics/new (اوغيره ،

للمساعدة في  (IRT) اجتمع فريق توصيات التنفيذ( .التي تم جمعها من خالل المنتديات المباشرة واالجتماعات العامة راءإضافة إلى اآل
عتبر ي، التحديدعلى وجه .) الجديد gTLD أصحاب العالمات التجارية ضمن برنامج (RPMs) حماية حقوقلليات اآلتحديد واقتراح 

يجب ": التي مفادها أنه GNSO المقترحة آوسيلة فعالة لتوفير المزيد من المساعدة لتوصيات سياسةالتسجيل إحدى آليات التنفيذ  مرآز
 أال تنتهك السالسل الحقوق القانونية الحالية لآلخرين، والُمعترف بها أو السارية بموجب مبادئ القانون المتعارف عليها والُمعترف بها

 ".بشكل عام دولًيا
 

توجه بشكل أما االنتقادات، في حال وجودها، ف .تسجيل العالمات التجارية مرآزمفهوم  حسن تقبُّلهإلى  لجمهورتعليق ابشكل عام، يشير 
 .  المفهوم في حد ذاته ال إلىمباشر إلى أمور تتعلق بالتنفيذ 

 
 العرض --التسجيل  مرآز .2

ونشرها فيما يتعلق بحقوق أصحاب العالمات التجارية مستودع مرآزي لتخزين المعلومات والتحقق منها  دار الحديث عن الحاجة لوجود
تسجيل للعالمات  مرآزمنح أحد مزودي الخدمة حق العمل آوفي هذا السياق، أوصي ب .gTLDفي مقابل مشغلي ومسجلي وسجالت 

وتكون  .جلة وغير المسجلةوتسهيل نقل المعلومات المتعلقة بالعالمات التجارية المس وتثبيتقبول : ، أيتكون له أهداف واضحة، التجارية
  .إلى أقصى حد ممكن ICANN هذه الهيئة منفصلة عن

 
قاعدة بيانات آاملة تضم العالمات التجارية  بمثابةالتسجيل  في جعل مرآز األولىتتمّثل . أساسيتين وظيفتين اثنتينالتسجيل  يتولى مرآز

عن  فتتمّثل في مسؤوليتهأما وظيفة مرآز التسجيل الثانية  .سجيلهاالتي تم التحقق منها والتي يرسلها أصحاب العالمات التجارية لت
أصحاب العالمات  يعفيما التسجيل،  مرآزحول أي عالمة تجارية تم إيجازها داخل ) والسجالت المحتملة(التواصل مع آل السجالت 

تفاصيل  .في فترات زمنية متعددةمن تسجيل وخدمات المطالبات السابقة إلطالق العالمات التجارية من ضرورة إجراء أآثر التجارية 
إلى أن يتم ذلك، نقترح أن  .آيفية حدوث هذا التواصل، سواء على المستوى الفني أو التعاقدي، ما زالت قيد النظر وسيتم تحديدها الحًقا

التي  RPM -وفًقا للـها، بمراقبة مطالبات العالمات التجارية وفترات التسجيل المسموح ب يجري التواصل في المسائل ذات الصلة
 .الجديد gTLD سجل مشغِّلسيتبعها 

 
وإلى حقوق العالمات التجارية،  هو أبعد منالتسجيل إلى ما  مرآزتوسيع دور ل، بالرغم من وجود بعض المقترحات آما سنوّضح الحًقا

فإننا، وبعد التدقيق في الموضوع، ال نعتبر  –لخدميةالعالمات التجارية والعالمات ا توسيع البيانات التي يمكن إرسالها إلى ما هو أبعد من
التسجيل، وهو تسهيل عملية تدقيق ومتابعة  مرآزالمقترحات جزًءا من هذا العرض بسبب تعارضها مع الغرض األساسي من إنشاء  هذه

 .وبكلفة منخفضةوإرسال البيانات 
 

بتنفيذ  يقوم المرآز .محددين متلّقينهذه المعلومات إلى وآموصل لنها للمعلومات التي تم التحقق م يعمل مرآز التسجيل ببساطة آمستودع
مرآز االنضمام إلى  .مرآز التسجيل وضع السياسات) ي(ال يحق لمدير .مهامه وفًقا لميثاق محدود، ولن تكون له أي صالحيات تقديرية

ال يخّلف أي أثر  مرآز التسجيلالعالمة التجارية في  فشل محاولة تسجيلحقوًقا إضافية، آما وأن  العالمة التجارية يمنحال  التسجيل
مرآز التسجيل، يتم عرض التعديالت قبل تطبيقها على الجمهور لتلّقي مالحظاته، وفًقا في مهام  اتخاذ قرار بإجراء تغييرفي حال  .سلبي

 .ICANN  في لإلجراءات المّتبعة
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فكرية الملكية الطلبات للتسجيل آل ، إذ لن يتم بالضرورة )IP Clearinghouse(المقتَرح تغيير اسم المنظمة  تعليقات الجمهزراقترحت 
 "Trademark Clearinghouse" تغيير االسم إلى وقد لقي هذا االقتراح وقًعا إيجابًيا تقّرر بناء عليه ).حقوق الطبع وبراءات االختراع(

 .تسجيل العالمات التجارية احتماللإلشارة إلى 
 
 خدمةال )و(مزوِّد .3

إمكانية حفظ وتدقيق  يفتَرض أن يتمّثل االعتبار األهم فيمن المعايير، ولكن  عدًدا مرآز التسجيلاختيار مزودي خدمة  يجب أن يعتمد
واألطر  مع عملية التسجيل أو إجراءات السجالت ، دون أن يتضارب األمرونشر البيانات بأعلى مستويات المواصفات التقنية واألمنية

أن أفضل طريقة لحماية تكامل البيانات وتفادي أي مشكالت قد تظهر بسبب وجود مزود  رأى الجمهور في تعليقاته .لالزمةالزمنّية ا
على التحقق من  في هذا السياق، تعمل إحدى الجهتين .فصل مهام إدارة قاعدة البيانات عن مهام التحقق من البياناتيكمن في خدمة واحد، 

على متابعة قاعدة  أما الجهة الثانية، فتعمل .تجارية مسجلة أو غير مسجلة ن أحّقيتها في الحصول على عالمةوالتأآد معمليات التسجيل 
ومن ثم " بتدقيق" وسوف تقوم هيئتان منفصلتان ).أدناهآما سيرد (البيانات وتقديم خدمات فترات التسجيل ومراقبة العالمات التجارية 

يعتَقد أنه من خالل هذه الوسيلة سوف يكون مدفوًعا بمحّفزات أقل للمصادقة على  .تكامل البياناتمجموعتي المهام للحفاظ على " إدارة"
  .طلبات للتسجيل

 
 

 .ICANN عن وأن يكون شّفاًفا ومتمّيًزا ICANN من قبل أن ال يدار :ICANN عن ومستقال منفصال مرآز التسجيلكون يال بد أن 
تنسيق أو تحديد القيام ب ICANN -يجوز لـ .رسوم ممن يستفيدون من خدماتهوأن يجبي الق حسب متطلبات السو يجب أن يعمل المرآز

بعض المتابعة العامة أو مهام مراقبة الجودة لضمان تنفيذ أهداف حماية الحقوق  وإجراءوسائل االتصال بين المسجلين والسجالت، 
من خالل عملية مفتوحة وشفافة لضمان تقديم خدمة ) نين واإلدارييالمحقق( مرآز التسجيلسيتم اختيار مزودي خدمة  .بالشكل المطلوب
 .  مرآز التسجيلآل من يستفيد من خدمات تكسب ثقة  جيدة قليلة التكلفة

 
مرآز التسجيل، تتيح إمكانية استبدال المزّود في حالة ومزود خدمة  ICANN ال بد أن يكون هناك نوع من االتفاقية القابلة للتجديد بين

البيانات  وتسليمتخص عهود التنفيذ  اال بد أن تتضمن بنوًد مرآز التسجيلمع مزود خدمة  يجري توقيعهاأي اتفاقية  وعيه، فإن .دائهسوء أ
 ، ما من شأنه إتاحة مراجعةالتسجيل بشكل دوري اتفاقيات مزودي الخدمة مع مرآزيتم تجديد . السلسإنهاء الخدمة لضمان االنتقال  دعن

 .تطويرهااتخاذا قرار بتثبيتها أو فة والخدمة ومستويات التكل
 

سيدفع أصحاب العالمات التجارية .gTLD أصحاب العالمات التجارية وسجالت تجبى منيحقق مزودو الخدمة أرباحهم من الرسوم التي 
سجالت رسًما معقوًال مقابل أن يدفع مشغلو ال. رسًما معقوًال إلى مزود خدمة التحقق للتحقق من العالمات وإدخالها في قاعدة البيانات

الخدمات المقدَّمة لهم تكلفة  من مشغلو السجالت يعفى. يمنحهم إداري قاعدة البيانات فترة التسجيل أو خدمات مراقبة العالمات التجارية
قة، تتماشى الرسوم مع وبهذه الطري. التكلفة لمزود الخدمة قيمةيدفعون رسًما أقل من و فترة التسجيل ومراقبة العالمات التجاريةفي 

 .الرسومتحديد أمر  مرآز التسجيلمزودو خدمة  يتوّلى. بحيث تقل التكلفة والرسوم إلى الحد األنىاإلضافية الجهود 
 

وجود جهة تسجيل واحدة إن  .إقليمية للمساعدة في مسؤوليات تخزين البيانات والتحقق منها إدماج عدة هيئاتاقترحت بعض التعليقات 
واحدة،  المحلية وقوانين العالمات التجارية قد يحقق جميع فوائد وجود أآثر من جهة تسجيل إقليميةآثب على العادات الثقافية  مّطلعة عن

   .مشكالت قد يسببها وجود أآثر من هيئة إقليمية ويتفادى ظهور
 

ة التكلفة لحفظ المعلومات الخاصة بملكية العالمات توفير وسيلة فعالة قليل فيأحد أهم أهداف وجود هيئة التسجيل يكمن على سبيل المثال، 
 والمطالبة بخدمات العالمات التجارية من قبل ،خالل فترات التسجيل gTLD التجارية وإتاحة تلك المعلومات للمسجلين وسجالت

gTLDs تقّلص فاعلية تلك قد  إقليمية أآثر من هيئة من خالل إقامةالتسجيل لتوفير تلك الخدمات  مراآزإن زيادة عدد  .عند بدء التشغيل
نرى أن وعليه، فإننا  .تناقض في معايير التطبيق نشوءتسجيل إقليمية منفصلة  مراآزوقد ينتج عن وجود آما  .العمليات وترفع تكلفتها

يانات وجود منظمة واحدة مسؤولة عن متابعة الب عبريمكن تحقيقها على أآمل وجه  مرآز التسجيلاألغراض األساسية من وجود 
 .تقوم منظمة أخرى بتقديم خدمات التدقيق، فيما ونشرها
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مزود الخدمة بما  تنص االتفاقية، التي تعرض على مزود الخدمة، على المعايير الخاصة التي يجب أن يستوفيها، لكن ال بد من مطالبة
   :يلي
 

 ؛)البياناتقاعدة  مدير(لخدمة على مدار اليوم والساعة طوال أيام األسبوع اتقديم  )أ 
  ؛)مدير قاعدة البيانات(من التقنية والحماية  عاٍلنظام يمتاز بمستوى  اعتماد )ب 
استخدام أنظمة يسهل الوصول إليها وقابلة للتحديث بحيث تتسع لعالمات تجارية متعددة من مصادر متعددة وبلغات متعددة  )ج 

  ؛)قاعدة البيانات والمدقق مدير(وتصنيفها بشكل فعال 
 واإللمام بها قوانين العالمات التجارية ذات الصلةوقادًرا على بلوغ شتى في إدارة قواعد البيانات أو التدقيق،  أن يكون ذا خبرة )د 

 ؛)قاعدة البيانات والمدقق مدير(
ل أسماء أن يضمن متطلبات األداء، ومنها تلك المتعلقة بالتواصل مع السجالت والمسجلين، بحيث ال تتوقف عمليات تسجي )ه 

 ).قاعدة البيانات مدير(النطاقات في أوقاتها أو توقف إجراءات مشغلي السجالت 
 

 مرآز التسجيلمعايير االنضمام إلى  .4
النهائي  IRT ال بد أن تبنى إجراءات التدقيق على أسس تشتق من تقرير، مقدمي الطلباتالمعاملة للضمان اتساق التنفيذ ولضمان تساوي 

بد أن تعكس تلك ال فضال عن ذلك،  .ذات صلةالمختلفة تشريعات الوتلك المعايير على القوانين يجب أن تعتمد  .وتعليقات الجمهور
المعايير تشترط  .إلضفاء الحقوق على العالمة التجاريةتوضيحه صاحب العالمة التجارية  ، األمر الذي علىالمعايير نوعية االستخدام

 :مرآز التسجيلالحالية لالنضمام إلى 
 

ملكية تسجيل عالمة تجارية صحيحة من أي جهة مصرح لها بمنح التسجيل وتدقيق العالمة حيازة  )أ 
 التجارية والتحقق من صالحيتها؛ أو

في غياب التسجيل، ال بد من وجود دليل يثبت االستخدام المستمر للعالمة فيما يتعلق بما تقدمه من مبيعات  )ب 
 .قبل التقدم بطلب العضويةبضائع أو خدمات لفترة خمس سنوات 

لذا،  .استمرارية االستخدام، فوجود الحقوق مرتبط بلملكية العالمات التجارية "قانون عام"الحصول على أعاله هو  )ب(الغرض من البند 
من المتوقَّع أن  .من المنطقي وجود فترة استخدام محددة لصاحب العالمة التجارية بموجب القانون العام الذي يرغب في إدراجه بالقائمة

 .يساهم ذلك في ردع المحتالين
 

الملكية، ومنها رقم التسجيل والقوانين التي  ذات صلة عن البيانات التي تدعم طلب تسجيل العالمة هي نسخة من التسجيل أو معلومات
من تحديدها بوضوح وال بد أن البيانات التي تدعم العالمة التجارية غير المسجلة ال بد  .صدر بموجبها التسجيل واسم صاحب السجل

ال بد أن  ، فإنهاالعبء على عملية التدقيق البيانات أال تزيد مع مراعاة ).أي ما تقدمه من مبيعات بضائع أو خدمات(تشير إلى االستخدام 
   .ة بالبضاعة أو الخدمةتتضمن نسًخا من الشعارات والبطاقات ومواد الترويج واإلعالنات والفواتير التي تثبت استخدام العالمة المتعلق

 
وتسجيل اسم  امعنوًنورق طباعة  ،ولتفادي احتماالت التزييف، ال بد أن تتضمن البيانات التي ال تثبت استخدام عالمة البضاعة أو الخدمة

ن امتدادات التي تتضم من الناحية األخرى، فإن المرآز لن يصادق على التسجيالت .النطاق أو طلب تقديم تسجيل العالمة التجارية
أي في حال ( فيما إذا آان التسجيل قد صدر أم الآجزء من العالمة التجارية أو الخدمة بصرف النظر  "com." المستوى األعلى مثل
 ).example.com ، فإن مرآز التسجيل لن يصادق علىexample.com وجود عالمة تجارية

 
مطالبون بتقديم تصريح أو بيان أو إقرار بصحة المعلومات  مرآز التسجيلى آل أصحاب العالمات التجارية ممن يسعون إلى االنضمام إل

وسيطالب صاحب العالمة التجارية أيًضا باإلقرار بأنه سيحافظ على سريان  .الئقةالمقدمة وبأنها سارية ولم تقدم ألغراض غير 
، في الفترة التي المة التجارية أو نقلها إلى هيئة أخرىتم إلغاء تسجيل الع ، بحيث أنه في حال مامرآز التسجيلالمعلومات المقدمة إلى 

 – ، أو في حال تخلي صاحب العالمة التجارية الصادرة بموجب القانون العام عن استخدامهاآانت العالمة مسجلة في مرآز التسجيل
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 .على تحديث المعلوماتعقوبات على آل من ال يحرص تفرض سوف  .مرآز التسجيلصاحب العالمة التجارية إبالغ  يتوّجب على
 .إن ثبت أي تزييف أو عدم دقة بيانات العالمة التجارية مرآز التسجيلإخراج التسجيل من  زدعلى ذلك، ينبغي اعتماد إجراء يتيح

 
ي المعنتجارية العالمة الصاحب  المقدَّمة منال بد من تجديد إجراءات تدقيق البيانات  وعلى اساس دوري، وآإجراء احتياطي إضافي،

يكمن  .مجهود العمل المرتبط بها وتخفيفاإلجراءات  تسهيلاإلرسال بوسائل إلكترونية اعتماد  .مرآز التسجيل بمواصلة عضويته في 
والمعلومات التي يحتاج إليها مشغلو السجالت لتجهيز وتحديد إصدار  مرآز التسجيلضمان فاعلية  فيالتدقيق الدوري  السبب خلف

 .غير الالعالمات المستخدمة 
 

التسجيل  يستخدم مرآز، أن يوافقوا على أن مرآز التسجيلآل أصحاب العالمات التجارية الذين يسعون إلى االنضمام إلى على 
 مرآز يرمي هذا التدبير إلى منع .تنحصر هذه الموافقة على إطار االستخدام فقط الذي يعلن مرآز التسجيل عنه .المعلومات المقدمة

، تسويقية وغيرها ألغراضلبيعها  تغريمن هذا النوع ال شك أن حيازة بيانات مرآزية  .البيانات بأي وسيلة أخرى التسجيل من استخدام
 .فوًرا سوف يتم اعتبارها سبًبا لفض التعاقدإساءة استخدام البيانات من قبل مزودي الخدمة غير أن 

 
 توجيهات بخصوص تدقيق البيانات .5

لذا، تم اقتراح الحد األدنى  .هو التحقق من آون البيانات تستوفي الحد األدنى من المعايير مرآز التسجيلأحد أهم المهام لالنضمام إلى 
 :لمعايير التدقيق التالية

 
قائمة مقبولة من مصادر التحقق من البيانات، أي المواقع اإللكترونية لمكاتب العالمات التجارية وبراءات  )أ 

المزودين من طرف ثالث ممن يمكنهم الحصول على المعلومات من االختراع على مستوى العالم، أو 
 مكاتب العالمات التجارية المختلفة، وغيرهم؛

دقة معلومات االسم، العنوان، ومعلومات االتصال، وسريانها ومطابقتها لمعلومات صاحب العالمات  )ب 
 التجارية الواردة بالقائمة؛

 دمة؛دقة معلومات االتصال اإللكتروني المق )ج 

لمعلومات الواردة في قاعدة بيانات مكتب العالمة التجارية المعني برقم مع اأرقام التسجيل والدول تطاُبق  )د 
 التسجيل؛

العينات المقبولة ال بد أن تتضمن  .بالنسبة لطلبات القانون العام، ال بد من اختبار عينة لالستخدام )ه 
ما يثبت استمرارية االستخدام للفترة الزمنية  وآلالنشرات الشعارات والبطاقات والحاويات واإلعالنات و

   .المتحدة

 خدمات مطالبات العالمات التجارية ما قبل التشغيل .6
ما قبل  خدمة مطالبات العالمات التجاريةجديد إما إجراءات التسجيل في فترة التسجيل أو  gTLD آل مشغليوّفر بأن  IRT أوصت

حينما يسعى المسجل إلى تسجيل اقُتِرح أنه خدمة مطالبات العالمة التجارية،  في سياق. مرآز التسجيلمات التشغيل التي ستستفيد من خد
من خالل ( أمين التسجيليقوم مرآز التسجيل تطابق عالمة أو أآثر، وضمها إلى  وتبّين أن العالمة التي يحاول تسجيلهااسم نطاق، 

التصديق على إبالغه بأن العالمة ) 1 :المسجل بما يلي طاَلبيوفي هذه الحالة سوف . ألمربابإبالغ المسجل ) مرآز التسجيلالتواصل مع 
تقديم توضيحات وضمانات ) 2ما زال يرغب في تسجيل العالمة؛  مسجلة في مرآز التسجيل، وأنه مع ذلك) العالمات التجارية( التجارية

اإلقرار بأن ) 4غراض سيئة؛ عدم استخدام النطاق ألضمان ) 3ه؛ مصالح مشروعة في االسم الذي يرغب في تسجيل تثبت أن للمسجل
 .التي قّدمهاضمان دقة بيانات االتصال ) 5؛ تعليق عضويتهم االسم في أغراض مسيئة ااستخدمن شأن 
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مة التجارية بإبالغ أصحاب العال) مرآز التسجيلمن خالل التواصل مع ( يقوم أمين التسجيلآان اسم النطاق مسجًال،  في حالة ما إذا
منع المسجل الشرعي من لصاحب العالمة التجارية بمحاولة خشية أن يقوم هذا اإلشعار قبل تفعيل التسجيل  يقدَّمأال  يجب .التسجيلأمر ب

 .عليهتسجيل اسم لديه حقوق مشروعة 
 

اسم  أن" مطابق" يقَصد بكلمة .رالتسجيل مفتوًحا للنقاش والنظر والتطوي وأمين التسجيل ومرآزالتواصل بين السجل موضوع  يظل
محصوًرا على اإلبالغ عن وجود اإلشعار  أن يكونال بد  .النطاق يحتوي على العناصر األساسية آلها الموجودة بالعالمة التجارية

 رآزماإلشعارات آي ال تصل إلى حد يصعب تعامل اإلفراط في والحد من  بهدف ضمان السالمة التشغيليةالمطابقة فقط العالمات 
 .التسجيل معه

 
 إجراءات التسجيل في فترات التسجيل .7

جديد بتقديم إجراءات تسجيل في  gTLD آل مشغليطاَلب أن  IRT فيما يتعلق بخدمة مطالبات العالمات التجارية ما قبل التشغيل، تقترح
، وتتضمن مرآز التسجيلبواسطة بيانات  قها، يتم تدقي)SER( متطلبات استحقاق فترة التسجيل ، آحد أدنى،فترة التسجيل تنتطبق عليها

 ).SDRP(سياسة حل نزاعات فترة التسجيل 
 

في أو قبل تاريخ تفعيل لمقدم طلب اسم النطاق  صدرتملكية وطنية للعالمة التجارية ) SER: 1 متطلبات استحقاق فترة التسجيلتشمل 
 ؛)أعاله 6 المادةآما سبق تعريفها في (الجديدة المتطابقة  gTLD باتلقائمة طل ICANN اتفاقية التسجيل وتم تقديم طلب بشأنها قبل نشر

ما يشير إلى صحة ) 3التسجيل؛  يوّفرهاالتصنيف العالمي للبضائع والخدمات التي : مثل أمين التسجيلمتطلبات اختيارية يحددها ) 2
  .مرآز التسجيلأو تسهيل تصديقها في تقديم البيانات الكافية لتوثيق تسجيل العالمة التجارية ) 4ودقة المعلومات؛ و

 
في وقت  ،عدم حيازة المسجل) 1 :ال بد أن تسمح سياسة حل نزاعات فترة التسجيل المواجهات حسب األسس التالية آحد أدنى

المسجل ب يرغلعالمة التجارية التي لاسم النطاق عدم مطابقة ) 2؛ على عالمة تجارية ذات صفة محليةتسجيل اسم النطاق محل النزاع، 
مع المواصفات في فترة التسجيل  يرغب المسجل تسجيلهاتسجيل العالمة التجارية التي عدم تالؤم  )3في فترة التسجيل؛  تسجيلها
في فترة التسجيل في أو قبل تاريخ اتفاقية  تسجيلهامسجل اسم النطاق  يرغبتسجيل العالمة التجارية التي عدم صدور ) 4؛ المحلية
 .عن الطلبات التي تم استالمها ICANN قبل أن تعلن وجود طلب باألمر، وعدم التسجيل

 
 تكاليف مرآز التسجيل .8

وفرها لهم يببعض االلتزامات الستخدام البيانات التي بالتقّيد الجدد  gTLD بفاعلية، سيطالب مشغلو سجالت مرآز التسجيلعمل يلكي 
للتعليق  لقاء تكلفة ال تزال خاضعة مرآز التسجيلوفرها يستخدام المعلومات التي اتفاقية التسجيل با فيطالب المشغل يس .مرآز التسجيل

مقابل ف .مرآز التسجيلال يمكن بأي حال من األحوال أن يتحمل أصحاب العالمات التجارية المسؤولية المالية الكاملة لتمويل  .العام
 مشغلو السجالت يحصلومقابل االمتيازات التي  .للتسجيل والتجديدرسوم  ، عليهم دفعصحاب الحقوقالمرآز أل الحماية التي يتم منحها

 .مقابل االستخدام عليهم دفع رسم، مرآز التسجيلعليها من 
 

ويدفع مشغلو  .مقابل خدمة تدقيق العالمة إلدخالها في قاعدة البيانات مرآز التسجيلأصحاب العالمات التجارية إلى  بكلمات أخرى، يدفع
مشغلو السجالت من  يعفى .مقابل مطالبات التسجيل وخدمات التسجيل في فترات التسجيل مرآز التسجيلى مشغل السجالت رسوًما إل

على خدمات  نويحصلوتكلفة تصميم وتشغيل خدمات فترات التسجيل ومراقبة العالمات التجارية الخاصة بهم، وبالتالي تقل التكلفة عليهم 
  .نىدشى الرسوم مع الجهود بحيث تقل التكلفة والرسوم إلى الحد األوبهذه الطريقة، تتما .قياسية واعتمادية

 
 خاتمة .9

كل التعليقات المنطقية عن تقديرها ل ICANN تعربلدراستها،  GNSO تم فيه تقديم آلية التنفيذ إلىيآما سبق اإلشارة، في الوقت الذي 
 .وترحب بالمزيد من التعليقات حول هذا الموضوع ات التجاريةالعالم تسجيللمرآز التي استلمتها بخصوص عرض التنفيذ هذا لتأسيس 
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 Trademark Clearinghouseجهة تسجيل العالمات التجارية  :GNSO لمعاينة
 2009 تشرين األول
 
 

)2الوحدة (مقتطفات من دليل مقدم الطلب  -الجزء الثاني 
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 )2الوحدة (مقتطفات من دليل مقدم الطلب  -الجزء الثاني 

 gTLD من مسودة دليل مقدم الطلب أنواع المراجعات المتعددة التي يتم إجراؤها خالل عملية التقييم األولي لتطبيقات 2وحدة تشرح ال
مجموعة آاملة باألسئلة التي تطرح على مقدمي الطلبات، والمعايير يحوي على ") معايير التقييم(" مرفًقا الوحدة الثانيةتشمل  .الجديدة

  .قّيمون في تحديد ما إن آان لمقدم الطلب اإلمكانات التشغيلية والتقنية والمالية لنجاح تشغيل السجلالتي يستخدمها الم
 

تسجيل العالمات التجارية، مرآز جدد لتقديم خدمات بدء التشغيل باستخدام بيانات من  gTLD في حال ظهور حاجة إلى مشغلي سجالت
الثانية ومعايير التقييم لإلشارة إلى تلك المتطلبات وضمها إلى نموذج التقييم اإلجمالي لتقييم ال بد من تعديل األقسام ذات الصلة في الوحدة 

 .الجديدة gTLD طلبات
 

 :يمكن تعديل الوحدة الثانية لتبدو آما يلي
 

  التشغيلية/المراجعة التقنية  2.1.2.1
ئلة التي من شأنها جمع مجموعة من األس أن يجيب عن ُيطَلب من مقدم الطلب في سياق معالجة طلبه

  .المقترحة gTLD التقنية وخططه التشغيلية بخصوص قدراتهمعلومات حول 

، ويستكَفى التشغيلية/المراجعة التقنية عيني الجتياز gTLD مقدمو الطلبات بتطبيق سجلال يطاَلب 
ه عمال ، وإنجازgTLD لنواحي التقنية والتشغيلية لتشغيل سجلل اواضًح اإدراًآ هإظهاربضرورة 

، قبل األخرى سيطالب المراحلآل مقدم طلب ينجح في التقييم الفني وآافة  .تحضيرًيا في هذا اإلطار
االنتقال  - 5الوحدة  لالستزادة، انظْر .التفويضاختبار تقني لما قبل  بتجاوز الجديدة،  gTLDتفويض 

 .إلى التفويض

بتقديم وصف لآلليات التي و الطلبات التشغيلي من الطلب، سيطالب مقدم/آجزء من القسم التقني
آليات حماية تتضّمن . الشروط التعاقدية استيفائها، لضمان TLD لحماية الحقوق الحالية في يقترحونها
 :ما يلي الحقوق

 gTLDلمشغلي سجل  يحق .تسجيل العالمات التجارية المقدَّمة من مرآزاستخدام البيانات  )1(
فترة التسجيل لتتعامل مع ) ب(مراقبة العالمات التجارية، أو خدمة ) أ :اختيار تنفيذالجديدة 

يتعين على مشغلي السجالت استخدام  .التمهيدية TLD حماية الحقوق في مراحل تشغيل
تقديم شرح الطلبات  على مقدمي .بالنسبة لهاتين الخدمتين مرآز التسجيلالبيانات المدققة من 

 .لخيار المختارللطريقة المقترحة لتنفيذ ا

 -تكملة لـ URS نظام يشّكل ).URS( النظام الموّحد لإليقاف السريع عن العملاتباع  )2(
UDRP  وسائل أسرع لحل قضايا خرق الحقوق، وينصح به آأفضل توفير من خالل

تقديم شرح القتراحهم يتعين على مقدمي الطلبات  .الجديدة gTLD ممارسة بالنسبة إلى آل
 .، إن اختاروا اتباعهTLD في URS نظام طريقة تنفيذ
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 :آما يمكن تعديل معايير التقييم التي يتضمنها المرفق بالوحدة الثانية لتبدو آما يلي
  

نطاق  السؤال #
 النقاط

 النقاط المعايير

تسجيل  مرآز :آليات حماية الحقوق36
 Trademark العالمات التجارية

Clearinghouse 
 
م تقدييتعين على مقدمي الطلبات  )أ(

لسياسات المقترحة وصف ل
والممارسات المتبعة لحماية 
ال بد . الحقوق القانونية لآلخرين
أن توضح اإلجابات آيف 

سيخضع مقدم الطلب للمتطلبات 
من  7الواردة في المواصفات 

استخدام  :ومنها ،اتفاقية التسجيل
تسجيل العالمات التجارية  مرآز

إما  بدء التشغيل وإنشاءأثناء فترة 
مطالبات بالعالمة التجارية خدمة 

تشمل األجوبة . أو فترة التسجيل
تدابير إضافية مثل سياسات إساءة 

االستخدام وإجراءات التدوين 
والتسجيل قبل التحقق منها، أو 

إجراءات التوثيق، أو غيرها من 
 .العهود

    

 :أن تثبت اإلجابة الكاملة 1-0
 

إجراءات حماية الحقوق  .1
 معدة ومفصلة TLDفي 
 .جيًدا

اإلجراءات المقترحة  .2
مناسبة من ناحية إدارة 
الموارد ضمن التكلفة 

المخطط لها وتتسق مع 
التوجه العام الموضح 

 .في الطلب
السياسات واإلجراءات  .3

وتحدد آليات  تتناول
حماية الحقوق المطبقة 

العمل ومع  في فترة بدء
 .استمراره

اإلجراءات المقترحة  .4
 التفاقية والخاضعة

التسجيل، آافية الستيفاء 
 .المتطلبات التعاقدية

 تستوفي المتطلبات -1
 :يشمل الرد

مستوى آاٍف من التفصيل  )1(
إلثبات القدرة والمعرفة 
المطلوبتين للوفاء بهذا 

 العنصر؛
في حال التنفيذ وفًقا التفاقية  )2(

خطط مقدمي  فإنالتسجيل، 
الطلبات آافية الستيفاء 
ي المتطلبات الموضحة ف

من االتفاقية؛  7المواصفات 
 وأيًضا

السياسات واإلجراءات تتفق  )3(
مع التوجه العام آما تم 

 .وصفه في الطلب
 

 :فشل المتطلبات - 0
المتطلبات استيفاء لم يتم 
 .1-نقطة النجاح  إلحراز
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 Trademark Clearinghouseمات التجارية تسجيل العال مرآز: GNSO لمعاينة
 2009أآتوبر 

 
 

  )5الوحدة (مقتطفات من مسودة اتفاقية التسجيل  -لجزء الثالث ا
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 )5الوحدة (مقتطفات من مسودة اتفاقية التسجيل  -الجزء الثالث 

تسجيل العالمات التجارية،  مرآزجدد لتقديم خدمات تشغيل باستخدام بيانات من  gTLD في حال ظهور الحاجة إلى مشغلي سجالت
 .ليتضمن هذه المتطلبات قةذي العاليتعين تعديل القسم 

يمكن  .متطلبات الخاصة بآليات حماية الحقوقلمن مسودة اتفاقية التسجيل على الحد األدنى من ا 7في الوقت الحالي تحتوي المواصفات 
 :لتضم البنود التالية 7تعديل المواصفات 

 تسجيل العالمات التجارية زمرآيشارك مشغل السجالت في  .تسجيل العالمات التجارية مرآزالمشارآة في  .1
)"Trademark Clearinghouse" (آل تسجيالت أسماء النطاقات ضمن فيTLDلب أي مالك ا، ولن يط

التي لبيانات اتدقيق  بكافة أحكاممشغل السجالت  يتقّيد .أي خدمات أخرىاستخدام بلحقوق الملكية الفكرية المناسبة 
 مرآزقدمها يمعلومات التدقيق والمصادقة التي ضر استخدامه ل، وينحتسجيل العالمات التجارية يضعها مرآز

 . TLDوتسجيل أسماء النطاقات في  TLD إدارةلغرض تسجيل العالمات التجارية 

مفروضة أو السواء (حماية الحقوق التي ينفذها مشغل السجالت  تعالوة على آليا. آليات إضافية لحماية الحقوق .2
آليات حماية الحقوق  إحدىعلى األقل أن يطبق مشغل السجالت  يتوّجب على ،)ICANN مفروضة من قبلالغير 
 :التالية

تسجيل العالمات التجارية بالتوافق مع ما يقدمه مشغل السجالت من  مرآزقدمها يخدمة مطالبات ما قبل التشغيل التي  .أ 
اًما العالمات التجارية الموجودة في ألسماء النطاقات التي تطابق تمن ين المحتميالمسجل) أ: (إشعارات إلى آل من

تسجيل العالمات التجارية  مرآزأصحاب العالمات التجارية الموجودة في ) ب(تسجيل العالمات التجارية؛ و مرآز
 لتسجيل أسماء النطاقات التي تطابق العالمات التجارية؛ أو

صرية قبل التسجيل العام ألسماء النطاقات في إجراءات التسجيل في فترة التسجيل والتي هي عبارة عن فترة زمنية ح .ب 
TLD . تسجيل  مرآزالمسجلين في  ،العالمات التجارية وعالمات الخدمات أصحابيمَنح في غضون هذه الفترة

الشروط وفق  TLDالموجودة في الفرصة لتسجيل أسماء النطاقات التي تطابق العالمات  ،العالمات التجارية
  :واألحكام التالية

متطلبات استحقاق فترة التسجيل القياسية هذه لإجراءات التسجيل في فترة التسجيل  ب أن تخضعيج )1(
)"SERs".( وليس على سبيل الحصر، على ما يلي ،ال بد أن تتضمن متطلبات استحقاق التسجيل: 

 ICANN ملكية تسجيل محلي صادر في أو قبل تاريخ التفعيل ومطبقة في أو قبل تاريخ نشر .1
المعنية بالعالمة التي تطابق تماًما اسم  gTLD الطلبات التي تم استالمها في جولة لقائمة

التطابق التام أن يتكون اسم النطاق من االسم الكامل يعني . بشأنه النطاق المقدم الطلب
التي تتضمنها  الفراغات) أ: (وفي هذا الشأن. والمطابق المحمي بموجب العالمة التجارية

والشرطات وعالمات  الفراغات) ب(، )أو العكس(ة والتي يتم استبدالها بشرطة العالمة التجاري
الترقيم أو الرموز الخاصة التي تتضمنها العالمة التجارية والتي يتم نطقها بكلمات مناسبة 

عالمات الترقيم أو الرموز الخاصة التي تتضمنها العالمة التجارية والتي تم  )ج(تصفها، و
 .أو شرطات تعتبر تطابًقا تاًما بفراغات حذفها أو استبدالها

بالتصنيف الدولي  هذه المتطلبات تتعلق .خيار مشغل السجالتمتطلبات إضافية تتقّرر وفًقا ل .2
 .TLD معتناسب يبما  ذو العالقةللبضاعة أو الخدمات والتي يغطيها التسجيل 

وق القانونية بدًال من العالمات الحق باعتمادفي فترة التسجيل  بإجراء التسجيلسمح السجل  إذا .3
 أن يكون مصادقا عليها ومعتَرًفا بهاتلك الحقوق القانونية األخرى فال بد لالتجارية المسجلة، 

 .بموجب قوانين الدولة التي ينظم السجل بها
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تأآيد من مقدمي طلبات التسجيل في فترة التسجيل أن آل المعلومات المقدمة صحيحة ودقيقة،  .4
بمعرفة أن تقديم أي معلومات غير صحيحة قد يؤدي إلى إلغاء أي تسجيل ألسماء واإلقرار 
 .نطاقات

أو معلومات ) أو أي حق قانوني(تقديم مستندات تسجيل العالمة التجارية المطلوب إن من شأن  .5
 .تسجيل العالمات التجارية مرآزتسهيل مصادقة ، تخصه

اعات فترة التسجيل تسمح زة التسجيل سياسة لحل نال بد أن تتضمن إجراءات التسجيل في فتر )2(
 :بالمواجهات الني تعتمد على أي من األسس األربعة التالية

على عالمة تجارية ذات صفة في وقت تسجيل اسم النطاق محل النزاع، عدم حيازة المسجل،  .1
 ؛محلية

 في فترة التسجيل؛ تسجيلهاالمسجل يرغب لعالمة التجارية التي لاسم النطاق عدم مطابقة  .2

مع في فترة التسجيل  يرغب المسجل تسجيلهاتسجيل العالمة التجارية التي عدم تالؤم  .3
 أو ؛المواصفات المحلية

في فترة التسجيل  تسجيلهامسجل اسم النطاق  يرغبتسجيل العالمة التجارية التي عدم صدور  .4
عن  ICANN قبل أن تعلن ر، وعدم وجود طلب باألمفي أو قبل تاريخ اتفاقية التسجيل

 .ذات العالقة gTLD في جولة الطلبات التي تم استالمها

. دليل مقدم الطلب بعد فيللمناقشة فقط، ولم تدرج مطروحة هذه اللغة . على التعليق على اللغة الداخلية المقدمة هناICANN  تشجع
 .من المسودة الكاملة لدليل مقدم الطلبالتالية  بعين االعتبار في مرحلة إعداد النسخةالتعليقات سوف تؤخذ 

 


