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ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ
1.1

ﺩﺍﺭ ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻋﺑﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﻣﺭﻛﺯﻱ ﻟﻠﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ ﻣﺻﺎﺩﻗﺗﻬﺎ ،ﻭﺗﺧﺯﻳﻧﻬﺎ ﻭﻧﺷﺭﻫﺎ
ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠﻕ ﺑﺣﻘﻭﻕ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ .ﻭﺳﻭﻑ ﺗﻘﻭﻡ  ICANNﺑﺈﺑﺭﺍﻡ ﻋﻘﻭﺩ ﺗﺗﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺗﺭﺍﺿﻲ ﻓﻳﻣﺎ
ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻳﻥ ﻣﻊ ﻣﺯﻭﺩ ﺃﻭ ﻣﺯﻭﺩﻱ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ،ﺑﻣﺎ ﻳﻣﻧﺢ ﺍﻟﺣﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻛﻣﻭﻓﺭ ﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺩﺍﺭ ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ،ﺃﻱ ﻟﻘﺑﻭﻝ ﻭﺗﻭﺛﻳﻕ ﻭﺗﺻﺩﻳﻕ ﻭﺗﺳﻬﻳﻝ ﻧﻘﻝ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺑﻌﺽ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ.

1.2

ﻛﻣﺎ ﺳﻳﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﻓﺻﻝ ﻭﻅﻳﻔﺗﻳﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺗﻳﻥ ﻭﻫﻣﺎ (1) :ﻣﺻﺎﺩﻗﺔ ﻭﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﻣﻥ ﺻﺣﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ
ﺑﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ،ﻭ) (2ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻛﻘﺎﻋﺩﺓ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻟﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻟﺳﺟﻼﺕ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺩﻋﻡ ﺧﺩﻣﺎﺕ
 Sunriseﺃﻭ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ .ﻭﺳﻭﺍء ﻋﻣﻝ ﺍﻟﻣﺯﻭﺩ ﺫﺍﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻼ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺗﻳﻥ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻣﺯﻭﺩﻳﻥ
ﺍﺛﻧﻳﻥ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﺳﻳﺗﻘﺭﺭ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻁﺭﺡ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺎﺕ.

1.3

ﻳﺣﺗﺎﺝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻓﻘﻁ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﺈﺣﺩﻯ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻳﺔ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﻹﺟﺭﺍء
 Sunriseﺃﻭ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺇﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺑﻐﺽ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻋﻥ ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﻋﻘﺩ )ﻋﻘﻭﺩ( ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ،ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ
ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻣﻊ .ICANN

1.4

ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺇﺟﺭﺍء ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﺇﻥ ﻭﺟﺩﺕ ﻁﺎﻟﻣﺎ ﺗﻡ ﺍﻟﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻳﺔ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻧﻔﺻﻝ ﻋﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ.

1.5

ﻭﺳﺗﻌﺗﺑﺭ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﻣﺧﺯﻧﺎ ً ﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﻗﺔ ﻭﻧﺷﺭ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻠﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﻳﻥ .ﻭﺳﻳﺗﻡ ﺗﻧﻔﻳﺫ
ﻭﻅﺎﺋﻔﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻔﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺧﻁﻁ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩ ﻭﻟﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻳﺔ ﻗﻭﻯ ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﺑﺧﻼﻑ ﻣﺎ ﻭﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻳﺛﺎﻕ ﺑﺎﻟﻧﻅﺭ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﻕ .ﻟﻥ ﻳﺗﻣﻛﻥ ﻣﺩﻳﺭ )ﻣﺩﺭﺍء( ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﻣﻥ ﺗﺧﻠﻳﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ .ﻗﺑﻝ ﺇﺟﺭﺍء ﺃﻳﺔ ﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻅﺎﺋﻑ
ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ،ﻓﺳﺗﺧﺿﻊ ﻟﻧﻔﺱ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ  ICANNﻛﻣﺎ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﺣﺎﻟﻳﺎ ً.

1.6

ﻭﻻ ﻳﻌﺗﺑﺭ ﺗﺿﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺩﻟﻳﻼً ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺣﻕ ﻭﻻ ﻳُﻭﺟﺩ ﺃﻳﺔ ﺣﻘﻭﻕ ﻗﺎﻧﻭﻧﻳﺔ .ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺗﻌﺫﺭ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﻻ ﻳﺟﺏ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﺇﻟﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺍﻓﺗﻘﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻳﻘﻅﺔ ﻣﻥ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﻧﺎﺯﻝ ﻋﻥ ﺃﻱ ﺣﻘﻭﻕ
ﻭﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻳﺭﺍ ﺳﻠﺑﻳﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻹﺧﻔﺎﻕ.

ﻣﺯﻭﺩﻭ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ
2.1

ﺳﻳﺷﻣﻝ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﻣﺯﻭﺩ )ﻣﺯﻭﺩﻱ( ﺧﺩﻣﺔ ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺿﺭﻭﺭﺓ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ،ﺇﻻ ّ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﺳﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺧﺯﻳﻥ ﻭﺍﻟﻣﺻﺎﺩﻗﺔ ﻭﻧﺷﺭ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻼﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻷﻣﺎﻥ ﺩﻭﻥ
ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺗﻛﺎﻣﻝ ﺃﻭ ﺗﻭﻗﻳﺕ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺃﻭ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺳﺟﻝ.

2.2

ﺍﻟﻭﻅﺎﺋﻑ – ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﻕ/ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ; ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ .ﻗﺩﻡ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻗﺗﺭﺍﺣﺎ ً ﻣﻔﺎﺩﻩ ﺃﻥ ﺃﻓﺿﻝ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺗﻛﺎﻣﻝ
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﺗﺟﻧﺏ ﺍﻷﻣﻭﺭ ﺍﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻟﻣﺯﻭﺩﻱ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﻳﻥ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻓﺻﻝ ﻭﻅﺎﺋﻑ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﺃﻱ
ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﻣﺻﺎﺩﻗﺔ/ﺗﺣﻘﻕ ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎﺕ.
2.2.1

ﺗﻠﺗﺯﻡ ﻫﻳﺋﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﺩﻗﺔ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻭﻫﻲ ﺗﺿﻣﻥ ﺗﺄ ّﻫﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ
ﻛﻣﺳﺟﻠﺔ ﺃﻭ ﺃﻧﻬﺎ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺑﻬﺎ ﻛﻠﻣﺎﺕ ﺗﻡ ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﻣﻧﻬﺎ ﻗﺿﺎﺋﻳﺎ ً ﺃﻭ ﻛﻌﻼﻣﺎﺕ ﺑﻬﺎ ﻛﻠﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﻣﻳﺔ ﺑﻔﻌﻝ ﺩﺳﺗﻭﺭ ﺃﻭ
ﻣﻌﺎﻫﺩﺓ .ﻭﺳﺗﺗﻡ ﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺑﺿﻣﺎﻥ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﻣﺎ ﻳﺛﺑﺕ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻳﻣﻛﻥ ﺗﻭﺿﻳﺣﻪ
ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺇﻋﻼﻥ ﻣﻭﻗﻊ ﻭﻋﻳﻧﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ.

2.2.2

ﻭﺗﻠﺗﺯﻡ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﺗﻘﺩﻳﻡ ﺧﺩﻣﺎﺕ  Sunriseﻭﺧﺩﻣﺎﺕ ﺇﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ
ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ )ﺗﻡ ﺗﻧﺎﻭﻟﻬﺎ ﺃﺩﻧﺎﻩ(.

2.3

ﺳﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭ ،ﻭﺣﺭﻳﺔ ﺍﻟﺗﺻﺭﻑ ﻓﻲ ﻣﻭﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺎﺕ ﻭﺍﻷﻣﻥ ﻭﻋﻭﺍﻣﻝ ﺃﺧﺭﻯ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ

2.4

ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ.

 ICANNﺳﺗﺗﺻﻝ ﺑﻬﻳﺋﺔ ﺃﻭ ﺍﺛﻧﺗﻳﻥ  -ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻟﻠﻣﺻﺎﺩﻗﺔ ﻭﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ،ﻭﺍﻷﺧﺭﻯ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺗﻛﺎﻣﻝ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ.

2.5

2.4.1

ﻳﺗﻭﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻭﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋﻥ  .ICANNﺳﻭﻑ ﻳﺗﻡ ﺗﺷﻐﻳﻠﻬﺎ ﺍﺳﺗﻧﺎ ًﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ
ﺍﻟﺳﻭﻕ ﻣﻊ ﺟﻣﻊ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﻣﻥ ﻳﺳﺗﺧﺩﻣﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ .ﻭﻳﺟﻭﺯ ﻟـ  ICANNﺃﻥ ﺗﻘﻭﻡ ﺑﺗﻧﺳﻳﻕ ﻭﺗﺣﺩﻳﺩ
ﺍﻟﺭﻭﺍﺑﻁ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﺍﻟﺳﺟﻼﺕ ﻭﺍﻟﻣﺳﺟﻠﻳﻥ ﻭﺃﺩﺍء ﻭﻅﻳﻔﺔ ﺇﺷﺭﺍﻓﻳﺔ ﺃﻭ ﻭﻅﻳﻔﺔ ﺿﻣﺎﻥ ﺟﻭﺩﺓ ﻟﻠﺗﺣﻘﻕ ﻣﻥ
ﺗﻠﺑﻳﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﺑﺎﻟﺷﻛﻝ ﺍﻟﻣﻼﺋﻡ.

2.4.2

ﻳﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ )ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ( )ﺍﻟﻘﺎﺋﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﻗﺔ/ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ
ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ( ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣﻔﺗﻭﺣﺔ ﻭﺷﻔﺎﻓﺔ ﺑﻬﺩﻑ ﺿﻣﺎﻥ ﺗﺩﻧﻲ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻭﺛﻭﻗﻳﺔ ﻭﺍﺗﺳﺎﻕ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﻟﻛﻝ
ﻣﺳﺎﻋﺩﻱ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ.

2.4.3

ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺯﻭﺩ )ﻣﺯﻭﺩﻱ( ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﻌﻣﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﻣﺻﺎﺩﻗﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﺩﺍﺧﻝ ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺩﻗﻳﻘﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺟﺏ ﺗﺣﺩﻳﺩﻫﺎ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻳﺔ  ICANNﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ.

2.4.4

ﻳﺗﻭﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﻭﺗﻭﻓﺭ ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﻌﻣﻼء )ﺑﻬﺩﻑ ﺗﻭﻓﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﺍﺭ ﺳﺑﻌﺔ
ﺃﻳﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺑﻭﻉ ﻭ 24ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﻭ 365ﻳﻭﻣﺎ ً ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ( ،ﻭﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﻣﺧﺯﻥ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ
ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺗﺳﺎﻭﻱ ﻟﻛﻝ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﻭﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻁﻠﺏ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ.

2.4.5

ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺩﻯ ﺍﻟﻣﻌﻣﻭﻝ ﺑﻪ ،ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺗﺄﻣﻳﻧﺎ ً ﻣﻥ ﻣﺯﻭﺩ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺧﻁﺎء ﻣﺛﻝ ﺍﻷﺧﻁﺎء
ﺍﻹﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﻣﺛﻝ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﻳﻥ ﻭ ICANNﻭﺍﻟﺳﺟﻼﺕ ﻭﻣﺳﺟﻠﻲ ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ.

ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﻣﺯﻭﺩ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ .ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻣﺯﻭﺩﻱ ﺧﺩﻣﺔ ﻣﺻﺎﺩﻗﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ )ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ
ﺃﻭ ﻋﺑﺭ ﺍﻟﻣﻘﺎﻭﻟﻳﻥ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳﻳﻥ( ﻟﻠﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣﻳﺯﺓ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﻳﻥ ﻣﻣﻥ ﻳﺗﻔﻬﻣﻭﻥ ﺍﻟﻔﻭﺍﺭﻕ ﺍﻟﺩﻗﻳﻘﺔ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻣﺣﻝ
ﺍﻟﺗﺳﺎﺅﻝ .ﺃﻣﺛﻠﺔ ﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻌﻳﺎﺭ ﺟﺎﺋﺯﺓ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩ ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺎﺕ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ:
2.5.1

ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﻭﺻﻭﻝ  24ﺳﺎﻋﺔ ﻁﻭﺍﻝ ﺳﺑﻌﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺑﻭﻉ )ﺍﻟﻘﺎﺋﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ(.

2.5.2

ﺗﻭﻅﻳﻑ ﺃﻧﻅﻣﺔ ﻣﻭﺛﻭﻗﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺣﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻣﻊ ﺗﺄﻣﻳﻧﻬﺎ )ﺍﻟﻘﺎﺋﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ(.

2.5.3

ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺃﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻭﺃﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺯﻧﺔ ﺑﺣﻳﺙ ﻳﻣﻛﻥ ﺗﺟﻬﻳﺯ ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﻣﻥ ﻣﺧﺗﻠﻑ
ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﺭ ﺑﻌﺩﺓ ﻟﻐﺎﺕ )ﺍﻟﻘﺎﺋﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺣﻘﻕ(.

2.5.4

ﻗﺑﻭﻝ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺧﺿﻭﻉ ﻣﻥ ﻛﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ  -ﻧﻘﻁﺔ ﺍﻟﺩﺧﻭﻝ ﻣﻥ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺑﻳﺎﻧﺎﺗﻬﻡ ﺑﻘﺎﻋﺩﺓ
ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﻭﻗﺩ ﺗﻛﻭﻥ ﻫﻳﺋﺎﺕ ﺇﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ﺃﻭ ﻫﻳﺋﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ.

2.5.5

ﺍﻟﺳﻣﺎﺡ ﺑﺎﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ﻣﻊ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺩﻗﻳﻘﺔ.

2.5.6

ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻟﻠﺗﺄﻛﺩ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺑﺈﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﺇﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ.

2.5.7

ﺍﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺧﺑﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺣﻘﻳﻕ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﻗﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﻭﺍﻹﻟﻣﺎﻡ
ﺑﻣﺧﺗﻠﻑ ﻗﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ )ﺍﻟﻘﺎﺋﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﻗﺔ(.
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2.5.8

.3

ﻭﺟﻭﺏ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﺑﻣﺎ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﻭﺍﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﺑﺎﻟﺳﺟﻼﺕ ﻭﺍﻟﻣﺳﺟﻠﻳﻥ ﺑﻌﺩﻡ ﻣﻧﻊ
ﺗﻭﻗﻳﺕ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﻭﻻ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺳﺟﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ )ﺍﻟﻘﺎﺋﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻗﺎﻋﺩﺓ
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ(.

ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺗﺿﻣﻳﻥ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺻﺔ
3.1

ﺳﻳﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﺣﺎﻣﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻓﻘﻁ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻛﻝ ﻧﻘﻁﺔ ﺇﺩﺧﺎﻝ -ﻧﻘﻁﺔ ﻓﺭﺩﻳﺔ ﻟﻺﺩﺧﺎﻝ ﻗﺩ ﺗﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ
ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﺄﻛﻣﻠﻬﺎ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺩﺧﻭﻝ ،ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ  ICANNﺃﻥ ﺗﺳﺗﺿﻳﻑ ﺻﻔﺣﺔ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ
ﺗﻭﺿﺢ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻹﺧﺿﺎﻉ ﺍﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ .ﺑﻐﺽ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻋﻥ ﻧﻘﻁﺔ ﺍﻟﺩﺧﻭﻝ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﻓﺈﻥ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﻗﺔ
ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﺳﺗﻛﻭﻥ ﻣﻭ ّﺣﺩﺓ.

3.2

ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺗﺿﻣﻳﻥ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺻﺔ:
3.2.1

ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﻛﻠﻣﺎﺗﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻘﻭﻣﻲ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﻠﻳﻣﻲ ﻣﻥ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ ﻭﺍﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ.

3.2.2

ﺃﻱ ﻋﻼﻣﺔ ﻛﻠﻣﺎﺗﻳﺔ ﻗﺩ ﺗﻡ ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﻣﻧﻬﺎ ﻗﺿﺎﺋﻳﺎ ً ﺃﻭ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ.

3.2.3

ﺃﻱ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻣﺎﺕ ﻣﺣﻣﻳﺔ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﻫﺩﺓ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺇﻟﻰ
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﻻﺣﺗﻭﺍﺋﻬﺎ.

3.2.4

ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻝ ﻣﻠﻛﻳﺔ ﻓﻛﺭﻳﺔ.

3.2.5

ﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻓﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺗﺳﺟﻳﻼﺕ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻻ ﺗﻣﺗﺩ ﺇﻟﻰ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ
ﺃﻱ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﺃﻭ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻛﺎﻧﺕ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺑﻁﻼﻥ ﺍﻟﻧﺎﺟﺢ ،ﺃﻭ ﺍﻹﻟﻐﺎء ﺃﻭ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ
ﺍﻟﺗﺻﺣﻳﺢ.

3.3

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺣﺗﻭﻱ ﻧﻭﻉ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺩﻋﻡ ﻗﻳﺩ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﻛﻠﻣﺎﺗﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻥ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ
ﻣﻠﻛﻳﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺃﻭ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ،ﺑﻣﺎ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﺭﻗﻡ )ﺃﺭﻗﺎﻡ( ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﻱ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﺋﺭ ﺍﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ
ﺃﺻﺩﺭﺗﻬﺎ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ،ﻭﺍﺳﻡ ﻣﺎﻟﻙ ﺍﻟﺳﺟﻝ.

3.4

ﻭﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺩﻋﻡ ﻗﻳﺩ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ
ﻗﺿﺎﺋﻳﺎ ﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺩﺧﻠﺕ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻧﺎﺳﺏ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ،ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﻕ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻭﻱ
ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻣﻧﻭﺣﺔ.

3.5

ﻭﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺩﻋﻡ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﻗﻳﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﻗﺩ ﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻣﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﻟﺗﺿﻣﻳﻧﻬﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﻗﺿﺎﺋﻳﺎ ً ﺃﻭ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﺳﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺗﻘﺩﻳﻣﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﻟﻠﺗﺿﻣﻳﻥ،
ﺣﻳﺙ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺗﺿﻣﻥ ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻥ ﺟﺯء ﻣﻧﺎﺳﺏ ﻣﻥ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﻭﺩﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺭﻳﺎﻧﻬﺎ.

3.6

ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺩﻋﻡ ﻗﻳﺩ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻝ ﻣﻠﻛﻳﺔ ﻓﻛﺭﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻷﻧﻭﺍﻉ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺧﺎﻟﻑ ﺍﻷﻧﻭﺍﻉ
ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻣﻳﻥ  3.2.3 – 3.2.1ﺃﻋﻼﻩ ﻓﻳﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩﻫﺎ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻭﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺍﺳﺗﻧﺎ ًﺩﺍ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺧﺗﺎﺭ ﺃﻱ ﻣﺷﻐﻝ ﺳﺟﻝ ﻣﺣﺩﺩ ﺗﻭﻓﻳﺭﻫﺎ.

3.7

ﻟﻥ ﻳﺳﻣﺢ ﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻣﺗﺩﺍﺩ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻣﺛﻝ " "icann.orgﺃﻭ " ".icannﻛﺎﻟﻌﻼﻣﺔ
ﺗﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﻐﺽ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻋﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺗﻡ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺃﻭ ﺗﻡ ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﻣﻧﻬﺎ ﺃﻭ ﺣﻣﺎﻳﺗﻬﺎ
)ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺃﻧﻪ ﺇﻥ ﻭﺟﺩﺕ ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ  icann.orgﺃﻭ  ،.icannﻓﺳﻭﻑ ﻟﻥ ﻳﺳﻣﺢ ﻟﻛﻼً ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺑﺎﻟﺩﺧﻭﻝ
ﻟﻠﻣﻘﺎﺻﺔ(.
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3.8

ﺳﻳﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﻛﻝ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺑﻳﻥ ﺑﺗﺿﻣﻳﻥ ﻋﻼﻣﺎﺗﻬﻡ ﺑﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ،ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺇﻋﻼﻥ ﺃﻭ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺧﻁﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺑﻳﺎﻥ
ﺁﺧﺭ ،ﻳﻔﻳﺩ ﺑﺻﺣﺔ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﻭﺣﺩﺍﺛﺗﻬﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﺇﺭﻓﺎﻗﻬﺎ ﻟﻐﺭﺽ ﻏﻳﺭ ﻣﻧﺎﺳﺏ .ﻛﻣﺎ ﺳﻳﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﺣﺎﻣﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ
ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺣﺩﻳﺛﺔ ،ﺑﺣﻳﺙ ﺇﺫﺍ ﺗﻡ ﺧﻼﻝ ﻭﻗﺕ ﺗﺿﻣﻳﻥ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺑﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺃﻭ ﺗﺣﻭﻳﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻫﻳﺋﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺃﻫﻣﻝ ﺣﺎﻣﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﻡ ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺃﻭ ﻗﺿﺎﺋﻳﺎ ً ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ ﻓﺈﻥ ﺣﺎﻣﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﻳﻛﻭﻥ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﺗﺯﺍﻡ ﺇﻳﺟﺎﺑﻲ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ.
ﻭﺳﻳﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻋﻘﻭﺑﺎﺕ ﺗﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻹﺧﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺣﺩﻳﺛﺔ .ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﻭﺟﺩ
ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺑﺣﻳﺙ ﻳﻣﻛﻥ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺇﻥ ﺗﻡ ﺍﻛﺗﺷﺎﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﻗﺩ ﺩﺑﺭﺕ ﻋﺑﺭ ﻁﺭﻕ ﺍﺣﺗﻳﺎﻟﻳﺔ ﺃﻭ
ﻣﻐﺷﻭﺷﺔ ﺃﻭ ﺛﺑﺕ ﻋﺩﻡ ﺩﻗﺔ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ.

3.9

ﻛﻧﻅﺎﻡ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺇﺿﺎﻓﻲ ،ﻓﺈﻥ ﻣﺻﺎﺩﻗﺔ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺳﻳﺗﻁﻠﺏ ﺗﺟﺩﻳﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺗﺭﺍﺕ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺃﻱ ﺣﺎﻣﻝ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ ﻳﺭﻏﺏ ﻓﻲ
ﺍﻟﺑﻘﺎء ﺑﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ .ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺳﻬﻝ ﺍﻹﺧﺿﺎﻉ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻣﻊ ﺗﻘﻠﻳﻝ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﻪ .ﻭﺍﻟﺳﺑﺏ ﻭﺭﺍء
ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺗﺭﺍﺕ ﻫﻭ ﺍﻧﺳﻳﺎﺑﻳﺔ ﻓﻌﺎﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺣﺗﺎﺝ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﻋﻣﻠﻪ
ﻭﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻗﻳﺩ ﺍﻟﺑﺣﺙ.

ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ
4.1

ﺳﻳﺗﻭﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﻣﻣﻥ ﻳﻁﻠﺑﻭﻥ ﺗﺿﻣﻳﻥ ﻋﻼﻣﺎﺗﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ
ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ .ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻙ ،ﻓﺈﻥ ﻣﺛﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻗﺩ ﺗﻣﺗﺩ ﻓﻘﻁ ﻟﻼﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺗﻭﺍﻓﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻟﻘﺎﻋﺩﺓ
ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻟﺧﺩﻣﺎﺕ  Sunriseﺃﻭ ﻣﻁﺎﻟﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ .ﻭﺍﻟﺳﺑﺏ ﻭﺭﺍء ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﻫﻭ ﻣﻧﻊ
ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺣﺎﻟﻳﺎ ً ﻣﻥ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺑﻁﺭﻕ ﺃﺧﺭﻯ ﺑﺩﻭﻥ ﺗﺻﺭﻳﺢ .ﻭﻻ ﻳﺗﻭﺟﺏ ﻭﺟﻭﺩ ﻋﺎﺋﻕ ﻓﻲ ﻁﺭﻳﻕ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ
ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﺯﻭﺩﻱ ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺑﺷﺄﻥ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻏﻳﺭ ﺣﺻﺭﻱ.

4.2

ﻭﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﻋﺩﻡ ﺇﻧﺷﺎء ﻣﻳﺯﺓ ﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ،ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻣﺭﺧﺻﺔ
ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﻳﻥ ﺍﻟﻣﻬﺗﻣﻳﻥ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﺗﺳﺎﻭﻱ ﻭﻏﻳﺭ ﺗﻣﻳﻳﺯﻱ ﻭﻋﻠﻰ ﺷﺭﻭﻁ ﻣﻌﻘﻭﻟﺔ ﺗﺟﺎﺭﻳﺎ ً ﺑﺷﺭﻁ
ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﺣﺎﻣﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ .ﻭﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﺫﻟﻙ ،ﺳﻳﺗﻡ ﻋﺭﺽ ﺧﻳﺎﺭﻳﻥ ﻟﻠﺗﺭﺧﻳﺹ ﻟﺣﺎﻣﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ) :ﺃ( ﺭﺧﺻﺔ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻟﻛﻝ ﺍﻟﻣﺯﺍﻳﺎ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺳﻣﺎﺡ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻟﻠﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻹﺿﺎﻓﻳﺔ
ﺳﻭﺍء ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﻳﺔ ﻫﻳﺋﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﺃﻭ )ﺏ( ﺗﺭﺧﻳﺹ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻟﻠﻣﺯﺍﻳﺎ
ﺍﻹﺟﺑﺎﺭﻳﺔ ﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻭﻋﻥ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻣﺎﺕ ﺍﻹﺿﺎﻓﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺑـ  gTLDsﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﻭﺍﻟﺗﻲ
ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺗﺭﺧﻳﺹ ﺍﻟﺳﻣﺎﺡ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﺗﺭﺧﻳﺹ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻭﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺑﻣﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﻳﻥ
ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻭﻓﺭ ﻛﺫﻟﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻹﺿﺎﻓﻳﺔ .ﻭﺳﻳﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻛﻣﺎ ﺳﻳﺗﻡ ﺗﺿﻣﻳﻥ ﻛﻝ ﺍﻷﺣﻛﺎﻡ ﻭﺍﻟﺷﺭﻭﻁ
ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻔﻘﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻣﻊ  ICANNﻭﺍﻟﺧﺿﻭﻉ ﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ .ICANN

4.3

ﻟﻥ ﻳﺗﻡ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ﺃﻱ ﻣﺳﺟﻝ ﻣﺣﺗﻣﻝ ﺑﻬﺩﻑ ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﻭﺍﻟﺑﺣﺙ ﻓﻲ ﺇﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ،ﺧﺩﻣﺔ
ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻭﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﻭﻓﻳﺭﻫﺎ ﺩﻭﻥ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ .ﺃﻣﺎ ﺇﺳﺎءﺓ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻓﺳﻳﻣﺛﻝ
ﺃﺳﺎ ًﺳﺎ ﻟﻺﻧﻬﺎء ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭ.

ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻣﺼﺎﺩﻗﺔ ﻭﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
5.1

ﺟﺩﻳﺭ ﺑﺎﻟﺫﻛﺭ ﺃﻥ ﺇﺣﺩﻯ ﻭﻅﺎﺋﻑ ﺍﻟﺗﺿﻣﻳﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎﺻﺔ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﻣﺻﺎﺩﻗﺔ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺑﻣﺎ ﻳﻠﺑﻲ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﺑﺎﻟﺣﺩ
ﺍﻷﺩﻧﻰ .ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺗﻡ ﺍﻗﺗﺭﺍﺡ ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺩﻧﻳﺎ ﻭﻫﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:
5.1.1

ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣﻘﺑﻭﻟﺔ ﻟﻣﺻﺎﺩﺭ ﻣﺻﺎﺩﻗﺔ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﻣﺛﻝ ﻣﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻭﻳﺏ ﺍﻟﻣﺭﺧﺻﺔ ﻭﻣﻛﺎﺗﺏ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻣﻧﺗﺷﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﺭﺟﺎء ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﻣﺯﻭﺩﻱ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻣﻣﻥ ﻳﻣﻛﻧﻬﻡ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻣﻥ ﻣﻛﺎﺗﺏ
ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ﻭﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ.

5.1.2

ﺩﻗﺔ ﺍﻻﺳﻡ ﻭﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ ﻭﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﻟﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺗﺣﺩﻳﺛﻬﺎ ﻭﻣﻭﺍﻓﻘﺗﻬﺎ ﺇﻥ ﺗﻡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻣﺎﻟﻙ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ.
-4-

5.2

.6

5.1.3

توفير معلومات االتصال اإللكترونية والحرص على دقتھا.

5.1.4

أعضاء التسجيل والدول التي توافق المعلومات بقاعدة بيانات مكتب العالمة التجارية الخاصة لرقم
التسجيل.

من أجل التحقق من مقاصة العالمات التي لم تكن محمية من خالل محكمة ،أو قانون ،أو معاھدة ،تتم مطالبة صاحب
العالمة تقديم أدلة من االستخدام المتواصل للعالمة في اتصال مع تقديم حسن النية لبيع السلع أو الخدمات قبل تقديم
طلب بإدراجھا في دار المقاصة.يجب أن تكون أدلة االستخدام المقبولة عبارة عن إعالن موقع مع عينة فردية
باالستخدام الحالي والذي قد يتألف من مسميات أو عالمات أو حاويات أو كتيبات إعالن أو لقطات للشاشة أو أي
شيء آخر يثبت االستخدام الحالي.

آليات حماية الحقوق اإللزامية
سيتطلب من جميع سجالت  gTLDالجديدة استخدام مقاصة العالمة التجارية بھدف دعم آليات حماية الحقوق قبل
ُ
اإلطالق ) (RPMsأو فترة اإلطالق المبدئية ،والتي يجب أن تتكون في الحد األدنى مؤلفة من خدمة مطالبات العالمات
التجارية وعملية .Sunrise
6.1

خدمة دعاوى العالمات التجارية
 6.1.1يجب أن يوفر مشغلي سجالت  gTLDالجديدة خدمات دعاوى العالمات التجارية خالل فترة التشغيل
األولية للعالمات التجارية في دار مقاصة العالمات التجارية .ويجب أن تحدث فترة البدء ھذه لمدة الـ 60
ً
ً
يوما األولى على األقل
اعتبارا من فتح التسجيل للتسجيل العام.
 6.1.2إن الغرض من خدمة دعاوي العالمات التجارية ھي توفير إشعار واضح للمسجل المتوقع لنطاق حقوق
حامل العالمة بھدف تقليل التأثير غير الجيد على المسجلين )إخطار دعاوى العالمات التجارية( .جدير
بالذكر وجود نموذج يوضح العناصر المطلوبة مرفق بالمستند .يضمن البيان المحدد من المسجل المحتمل ما
يلي (1) :استالم المسجل المتوقع إشعاراً يفيد بتضمين العالمة )العالمات( في المقاصة؛ ) (2استالم المسجل
المتوقع إشعاراً يفيد بتدارك األمر والتعرف عليه ،و) (3على قدر معرفة المسجل المتوقع عدم انتھاك عملية
التسجيل واستخدام اسم النطاق المطلوب للحقوق الخاضعة لإلشعار.
 6.1.3يجب أن يحتوي إشعار إدعاءات العالمة التجارية على ارتباطات أو يوفر طرقا بديلة لتمكين الوصول
للمسجل المتوقع إلى مرجع معلومات قاعدة بيانات مقاصة العالمة التجارية باإلشعار للتعرف بشكل أفضل
على حقوق العالمة التجارية محل النزاع من حامل العالمة التجارية .ويجب أن يتم توفير ھذه االرتباطات
)أو أي مصادر أخرى( في الوقت المناسب فعليا دون تكلفة على المسجل المتوقع .من األفضل أن يتم تقديم
إشعار إدعاءات الخدمة باللغة المستخدمة ببقية حاالت التعامل مع المسجل أو السجل ولكن على األقل بلغة
مستخدمة برعاية األمم المتحدة )كما ھو محدد من المسجل أو مسجل النطاق/السجل(.
 6.1.4إذا تم تسجيل اسم النطاق في دار المقاصة ،فسيقوم المسجل )مرة أخرى من خالل الربط مع دار المقاصة(
بإعالم حامل )حاملي( العالمة على الفور بالتسجيل.
 6.1.5يجب ھيكلة قاعدة بيانات مقاصة العالمة التجارية بحيث ترسل إشعار إلى السجالت عند محاولة المسجلين
تسجيل اسم نطاق يكون "متطابق كليا ً" مع العالمات التي تم التحقق منھا في دار المقاصة .ويقصد بـ
"متطابقة كليا ً" أن يكون اسم النطاق من عناصر نصية مطابقة وكاملة للعالمة .في ھذا الصدد) :أ( مسافات
متضمنة بالعالمة وقد تم استبدالھا بحروف وصل )أو العكس( أو حذفھا؛ )ب( الحروف الخاصة المحددة
المتضمنة بالعالمة التجارية كما يتم نطقھا بكلمات مناسبة توضحھا )@ و&(؛ )جـ( عالمات الترقيم أو
الحروف الخاصة المتضمنة بالعالمة والتي ال يمكن استخدامھا باسم النطاق من المستوى الثاني والتي قد
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تكون ) (1محذوفة أو ) (2تم استبدالھا بمسافات أو حروف وصل أو بخطوط سفلية وال تزال تعتبر مطابقة
و)د( عدم وجود الجمع و"العالمات المتضمنة" ،المؤھلة للتضمين.

6.2

خدمة Sunrise
 6.2.1يجب توفير خدمات تسجيل  Sunriseلمدة ً 30
يوما على أقل تقدير خالل مرحلة ما قبل التشغيل ويجب
تقديم إخطار إلى سائر حاملي العالمات التجارية في دار المقاصة في حالة سعي أحدھم للحصول على
تسجيل  .Sunriseيجب توفير اإلخطار إلى حاملي العالمات التجارية في دار المقاصة التي تكون "مطابقة
ً
تماما" لالسم المقرر تسجياه خالل .Sunrise
 6.2.2عملية تسجيل  .Sunriseفي الحاالت التي يختار بھا السجل تقديم تسجيل خدمة  ،Sunriseفسوف تلبى
متطلبات األھلية ) (SERsباعتبارھا متطلب كحد أدنى مؤكد من ِقبل بيانات مقاصة العالمات التجارية،
وتضمين سياسة تسوية خالف  Sunriseأو ).(SDRP
 6.2.3يشمل عرض  (1) :SERsملكية العالمة )المطابقة للمعايير في القسم  7.2أعاله( التي صدرت وقت أو
قبل تاريخ السريان التفاقية السجل وقد قدمت قبل أو وقت نشر  ICANNلقائمة طلب  gTLDالجديدة
المطابقة )كما ھو محدد في القسم  6أعاله( السم نطاق المقدم له؛ ) (2وجدير بالذكر أن متطلبات انتخاب
السجل االختيارية ھي :الدرجة الدولية للسلع والخدمات التي يتناولھا التسجيل؛ ) (3تعھد يفيد بصحة
المعلومات المقدمة ودقتھا؛ و) (4فقرة بكفاية البيانات بتوثيق تسجيل المستند أو تسھيل مصادقته بالمقاصة.
 6.2.4يجب أن يسمح  SDRPالمقترحة بالتحديات استنادا إلى األسس األربعة التالية على األقل (1) :في الوقت
الذي يتم فيه تسجيل اسم النطاق المتحدى ،وال يمتلك المسجل تسجيال ذا أثر وطني )أو إقليمي( أو أن
العالمة التجارية لم توثق من خالل حكم محكمة أو يحميھا قانون أو معاھدة؛ ) (2اسم النطاق غير متطابق
للعالمة التي يستند إليھا التسجيل إلى تسجيل Sunrise؛ ) (3تسجيل العالمة التجارية الذي اعتمد عليه
المسجل في تسجيل  Sunriseوليس لھا أثر وطني )أو إقليمي( أو أن العالمة التجارية لم توثق من خالل
حكم محكمة أو يحميھا قانون أو معاھدة؛ ) (4تسجيل العالمة التجارية الذي اعتمد عليه مسجل اسم النطاق
في تسجيل  Sunriseالذي لم يصدر وقت أو قبل وقت تاريخ السريان التفاقية السجل مع عدم التقدم وقت
أو قبل إعالن  ICANNاستالم للطلبات.
 6.2.5سوف يحتفظ بيت المقاصة بـ  ،SERsويدقق في ويصادق على العالمات ،على النحو المطابق ،ويسمع
التحديثات.

.7

حماية العالمات بالمقاصة
يجب على سجالت  gTLDالجديدة أن تمد  Sunriseأو خدمات ادعاءات العالمة التجارية بكل العالمات بمقاصة العالمة
التجارية .كما ھو موضح أدناه ،فإن نطاق العالمات المسجلة المستخدمة من ِقبل خدمة المطالبات ھو أوسع من تلك التي
تستخدم لفترات .Sunrise
7.1

بالنسبة لخدمات مقاصة العالمات التجارية  -يتعين على السجالت االعتراف بجميع العالمات ذات الكلمات التي ھي:
) (1مسجلة على المستوى الوطني أو اإلقليمي أو متعددة ،أو ) (2متحقق منه قانونا ً؛ أو ) (3محمي على وجه
التخصيص بموجب قانون أو معاھدة سارية في وقت تقديم العالمة التجارية إلى دار المقاصة للتضمين .وال يلزم
تقديم إشعار باالستخدام.
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7.2

.8

بالنسبة لخدمات  - Sunriseيتعين على السجالت االعتراف بجميع العالمات التي تحتوي على كلمات (1) :مسجلة
على المستوى الوطني أو اإلقليمي والتي يمكن أن يكون لھا دليل استخدام في صورة إعالن وعينة مفردة من
االستخدام الحالي وتم تقديمه إلى دار مقاصة العالمات التجارية والتحقق منه أو ) (2التي تم التحقق منھا من خالل
إحدى المحاكم أو ) (3المحمية بشكل خاص من خالل قانون أو معاھدة سارية في الوقت الحالي وكانت سارية في
 26يونيو  2008أو قبل ھذا التاريخ.

تكلفة المقاصة

يجب أن يتم تحمل التكلفة بالكامل من جانب األطراف المستفيدة من الخدمات .ويلتزم حاملو العالمات التجارية بالتسجيل في دار
المقاصة ،كما تقوم السجالت بسداد مطالبات العالمات التجارية وخدمات  .Sunriseأما المسجلين وغيرھم ممن يقدمون أنفسھم إلى
خدمات دار المقاصة فيلتزمون بالسداد إلى دار المقاصة مباشرة.
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ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ
]ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ ﻭﻟﻐﺔ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ[
ﻟﻘﺩ ﺗﻠﻘﻳﺕ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﻡ ﻧﻁﺎﻕ ﻳﻁﺎﺑﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ ﺳﺟﻼً ﻭﺍﺣﺩﺍً ﻣﻥ
ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ.
ﻗﺩ ﻳﺣﻕ ﺃﻭ ﻻ ﻳﺣﻕ ﻟﻙ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻣﻥ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻬﺎ ،ﻭﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻭ ﻧﻔﺳﻪ ﺇﻟﻰ ﺣﺩ ﻛﺑﻳﺭ ﺃﻭ
ﺗﺗﺩﺍﺧﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺩﺭﺟﺔ ﺃﺩﻧﺎﻩ .ﻗﺩ ﺗﺣﻣﻰ ﺃﻭ ﻻ ﺗﺣﻣﻰ ﺣﻘﻭﻗﻙ ﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﻫﺫﺍ ﻛﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻏﻳﺭ
ﺗﺟﺎﺭﻱ ﺃﻭ "ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﻧﺻﻑ" ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻗﻭﺍﻧﻳﻥ ﺑﻠﺩﻛﻡ[in bold italics or all caps] .

ﻳﺭﺟﻰ ﻗﺭﺍءﺓ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺿﺣﺔ ﺃﺩﻧﺎﻩ ﺑﻌﻧﺎﻳﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﺋﺭ ﺍﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﻭﺍﻟﺳﻠﻊ
ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﺟﻝ ﻣﻥ ﺃﺟﻠﻬﺎ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ .ﻳﺭﺟﻰ ﻣﻼﺟﻅﺔ ﺃﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺕ ﻻ ﺗﺳﺗﻌﺭﺽ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺗﺳﺟﻳﻝ
ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻋﻥ ﻛﺛﺏ ،ﻭﻟﺫﺍ ﻗﺩ ﺗﻭﺟﺩ ﺑﻌﺽ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺃﺩﻧﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﻠﻳﻣﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ
ﻳﺟﺭﻱ ﺍﺳﺗﻌﺭﺍﺿﺎ ً ﺩﻗﻳﻘﺎ ً ﺃﻭ ﺃﺳﺎﺳﻳﺎ ً ﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ.

ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﻟﺩﻳﻙ ﺃﺳﺋﻠﺔ ،ﻗﺩ ﺗﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﺳﺗﺷﺎﺭﺓ ﻣﺣﺎﻡ ﺃﻭ ﺧﺑﻳﺭ ﻗﺎﻧﻭﻧﻲ ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﺍﻟﻔﻛﺭﻳﺔ
ﻟﻼﺳﺗﺭﺷﺎﺩ.

ﺇﻥ ﺍﺳﺗﻣﺭﻳﺕ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻓﻘﺩﻡ ﻣﺎ ﻳﻔﻳﺩ ﺍﺳﺗﻼﻣﻙ ﻭﺗﻔﻬﻣﻙ ﻟﻺﺷﻌﺎﺭ ﺑﻘﺩﺭ ﻛﺑﻳﺭ ﻭﻟﻥ ﻳﺗﻡ ﺍﻧﺗﻬﺎﻙ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ
ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻙ ﻭﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻙ ﻻﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﺑﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺩﺭﺟﺔ ﺃﺩﻧﺎﻩ.
ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ] [numberﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺩﺭﺟﺔ ﺑﻣﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ:
 .1ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ :ﺣﻕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ :ﺍﻟﺳﻠﻊ[click here for more if maximum character count is exceeded] :
ﺍﻟﻁﺑﻘﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻛﺎﻓﺊ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺗﺎﺣﺎ ً :ﻣﺳﺟﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ :ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﺗﺻﺎﻝ ﻣﺳﺟﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ
ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ:
][with links to the TM registrations as listed in the TM Clearinghouse
 .2ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ :ﺣﻕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ :ﺍﻟﺳﻠﻊ[click here for more if maximum character count is exceeded] :
ﺍﻟﻁﺑﻘﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻛﺎﻓﺊ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺗﺎﺣﺎ ً :ﻣﺳﺟﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ:
ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﺗﺻﺎﻝ ﻣﺳﺟﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ:
****** ][with links to the TM registrations as listed in the TM Clearinghouse
 .1 .Xﺍﻟﻌﻼﻣﺔ :ﺣﻕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ :ﺍﻟﺳﻠﻊ[click here for more if maximum character count is exceeded] :
ﺍﻟﻁﺑﻘﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻛﺎﻓﺊ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺗﺎﺣﺎ ً :ﻣﺳﺟﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ :ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﺗﺻﺎﻝ ﻣﺳﺟﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ
ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ:
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