
 التجارٌة العالمة مقاصة

 1151نوفمبر 1155أبرٌل  55

 المقاصة أغراض دار .5

 

تم اقتراح مقاصة العالمة التجارٌة كمخزن مركزي للمعلومات التً تتم مصادقتها، وتخزٌنها ونشرها وفقاً لحقوق  1.1

 معب فٌما بٌن الطرفٌنً ستقوم بإبرام عقود تتم على أساس التراض ICANNفإن وبالمثل،  .حاملً العالمة التجارٌة

 الذٌن ٌمنحون حق تقدٌم مقدم خدمات المقاصة لقبول والتحقق منأو المزودٌن  , اتالخدم الخدمةأو مزودي مزود 

 فهذا الكٌان أو هذه الكٌانات سوف تتطلب عالقة وتسهٌل نقل المعلومات المتعلقة ببعض العالمات التجارٌة. تصدٌقو

 هذه المهام.   ICANN. لن تجري ICANNمع  "مطولة"

التحقق من صحة العالمات التجارٌة  و( مصادقة 1المقاصة فصل مجالً العملٌات األساسٌة: ) من طلبٌكما س 1.2

أو خدمات  Sunriseالجدٌدة لدعم  gTLD( العمل كقاعدة بٌانات بتوفٌر المعلومات لسجالت 2بالمقاصة، و)

ته على كال الوظٌفتٌن أو أصبح كال المزودٌن أكثر مالئمة إدعاءات العالمة التجارٌة. سواء عمل المزود ذا

  لتحدٌدهما.

ومع ذلك ٌجب أن ٌطلب من مزود خدمة مقاصة العالمة التجارٌة الحفاظ على قاعدة بٌانات منفصلة لمقاصة العالمة  1.3

الخدمات اإلضافٌة إن  التجارٌة وقد ال تقوم بتخزٌن أٌة بٌانات بقاعدة بٌانات المقاصة قد تكون على عالقة بفقرة

 وجدت.

ٌحتاج السجل فقط إلى االتصال بإحدى قواعد البٌانات المركزٌة للحصول على المعلومات المطلوبة إلجراء  1.4

Sunrise  أو خدمات إدعاءات العالمة التجارٌة بغض النظر عن تفاصٌل عقد )عقود( مزود خدمة ،مقاصة العالمة

 .ICANNالتجارٌة مع 

توفٌر خدمات إضافٌة إن وجدت طالما تم الحفاظ على هذه الخدمات أو  د خدمة مقاصة العالمة التجارٌةلمزوٌمكن  1.5

 أٌة بٌانات مستخدمة لهذه الخدمات بشكل منفصل عن قاعدة بٌانات المقاصة.

وسٌتم تنفٌذ  المقاصة مخزناً لمعلومات المصادقة ونشرالمعلومات إلى المستلمٌن المحدودٌن.قاعدة بٌانات وستعتبر  1.6

بما ٌتفق مع المخطط المحدود ولن ٌكون لها أٌة قوى غٌر محددة بخالف ما وضح فً المٌثاق بالنظر إلى  هافائوظ

قبل إجراء أٌة تغٌرات مادٌة على وظائف  ( المقاصة من تخلٌق هذه السٌاسة.اءمدرلن ٌتمكن مدٌر ) التصدٌق.

  كما ٌتم التعامل حالٌاً. ICANNالمقاصة، فستخضع لنفس فترة التعلٌق العام فً 

ٌُوجد أي حقوق قانونٌة .1.7 عالوة على ذلك فإن تعذر تقدٌم العالمات  .وال ٌعتبر تضمٌن المقاصة دلٌال على أي حق وال 

التجارٌة بالمقاصة ال ٌجب النظر إلٌه على أنه افتقار إلى الٌقظة من حاملً العالمة التجارٌة أو تنازل عن أي حقوق 

  أن ٌكون له تأثٌرا سلبٌا فٌما ٌتعلق بهذا اإلخفاق. وال ٌمكن

 مزودو الخدمة .1

 

سٌشمل اختٌار مزود )مزودي( خدمة مقاصة العالمات التجارٌة بالضرورة مجموعة معاٌٌر، إالّ أن االعتبارات  2.1

ى لالستقرار تتمثل فً القدرة على التخزٌن والمصادقة ونشر البٌانات على المستوى األعلسٌجب أن الرئٌسٌة 

 واألمان دون الرجوع إلى تكامل أو توقٌت عملٌة التسجٌل أو عملٌات التشغٌل الخاصة بالسجل. 

قدم التعلٌق العام اقتراحاً مفاده أن أفضل الطرق لحماٌة تكامل  .; إدارة قاعدة البٌاناتالتحققالتصدٌق/ –الوظائف  2.2

رئٌسٌٌن ٌجب أن تكون فصل وظائف إدارة قاعدة البٌانات وأي البٌانات وتجنب األمور الناشئة لمزودي المصدر ال

  للبٌانات. /تحققعملٌات مصادقة
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 أو سجلةكم الكلماتٌة الماتالع لتأهّ  تضمن وهً التسجٌل عملٌات مصادقة على واحدة هٌئة تعمل سوف 2.2.1

تم وست .معاهدة أو دستور بفعل ةالمحمٌكلماتٌة أو كعالمات  قضائٌاً  منها التحقق تمكلماتٌة عالمات أنها 

 بدٌلة مراجعة جريتُ  ال التً الدعاوى فً النظر حق تشكل التً العالمات هذه باعتماد الهٌئة هذه ةطالبم

العالمة التجارٌة، والذي ٌمكن توضٌحه من خالل تقدٌم إعالن بضمان توفٌر ما ٌثبت استخدام  .التسجٌل قبل

 موقع وعٌنة واحدة من االستخدام الحالً.

 

 تم) التجارٌة العالمة دعاءاتإ وخدمات Sunrise خدمات قدمتو بٌانات قاعدة على الهٌئة الثانٌة حافظتوس 2.2.2

  (.أدناه تناولها

 

 ICANN كانت إذا ما لتحدٌد أخرى وعوامل والسرٌة الفعالٌات موازنة فً التصرف وحرٌة التعقل، استخدام سٌتم 2.3

 .البٌانات تكامل على الحفاظ أجل من لإلدارة ىخرواألوالتحقق،  صادقةلمل واحدة - اثنتٌن أو بهٌئة ستتصل

 

  العالقات التعاقدٌة. 2.4

ٌتم تشغٌلهااستناداً إلى احتٌاجات السوق سوف . NNAIIمنفصلة ومستقلة عن  أن تكون المقاصةٌتوجب  2.4.1

وم بتنسٌق وتحدٌد أن تق NNAII مع جمع الرسوم من هؤالء ممن ٌستخدمون هذه الخدمات. وٌجوز لـ

الروابط المستخدمة بواسطة السجالت والمسجلٌن وأداء وظٌفة إشرافٌة أو وظٌفة ضمان جودة للتحقق من 

  تلبٌة أهداف حماٌة الحقوق بالشكل المالئم.

سٌتم تحدٌد مزود خدمة مقاصة العالمة التجارٌة )العالمات التجارٌة( )القائم على المصادقة/االعتماد  2.4.2

ارة( من خالل عملٌة مفتوحة وشفافة بهدف ضمان تدنً التكلفة والوثوقٌة واتساق الخدمة لكل واإلد

 مساعدي خدمات المقاصة. 

ٌجب على مزود )مزودي( الخدمة الذٌن ٌعملون على توفٌر مصادقة العالمات التجارٌة المقدمة بالمقاصة  2.4.3

   التعاقدٌة. NNAIIٌة االلتزام بالمعاٌٌر الدقٌقة التً ٌجب تحدٌدها باتفاق

على مدار سبعة توفرها بهدف أن ٌتضمن العقد متطلبات مستوى الخدمة وتوفر خدمة العمالء )ٌتوجب  2.4.4

ومتطلبات مخزن البٌانات ومتطلبات  ،ٌوماً فً العام( 365ساعة فً الٌوم و 24أٌام فً األسبوع و

 ل لقاعدة بٌانات مقاصة العالمة التجارٌة.  الوصول المتساوي لكل األشخاص والهٌئات التً تطلب الوصو

إلى المدى المعمول به، ٌجب أن تتضمن االتفاقٌة تأمٌناً من مزود الخدمة عن األخطاء مثل األخطاء  2.4.5

 والسجالت ومسجلً النطاقات. NNAIIاإلٌجابٌة للمشاركٌن مثل المسجلٌن و

مساعدة مزودي خدمة مصادقة العالمات اإلقلٌمٌة )مباشرة ٌجب على مزود خدمة المقاصة  متطلبات مزود الخدمة. 2.5

أو عبر المقاولٌن الفرعٌٌن( للتمتع بمٌزة الخبراء المحلٌٌن ممن ٌتفهمون الفوارق الدقٌقة للعالمة التجارٌة محل 

 أمثلة لتفاصٌل معاٌٌر األداء المحددة فً معٌار جائزة التعاقد واتفاقٌات الخدمات:  التساؤل.

 ساعة طوال سبعة أٌام فً األسبوع )القائم على إدارة قاعدة البٌانات(؛ 24ر إمكانٌة وصول توفٌ 2.5.1

 توظٌف أنظمة موثوقة من الناحٌة التقنٌة مع تأمٌنها )القائم على إدارة قاعدة البٌانات(؛  2.5.2

ت من مختلف استخدام أنظمة الوصول العالمً وأنظمة الموازنة بحٌث ٌمكن تجهٌز عدد من العالما 2.5.3

 المصادر بعدة لغات )القائم على إدارة قاعدة البٌانات والمحقق(؛

نقطة الدخول من حاملً العالمات التجارٌة لتقدٌم بٌاناتهم بقاعدة  -قبول حاالت الخضوع من كل العالم  2.5.4

 بٌانات المقاصة وقد تكون هٌئات إقلٌمٌة أو هٌئة واحدة؛

 مع تحدٌد تفاصٌل التنفٌذ الدقٌقة؛السماح باللغات المتعددة  2.5.5

 البحث بإشعارات إدعاءات الخدمة؛ توفٌر الوصول من المسجل للتأكد  2.5.6

التحقٌق، أو المصادقة إلى جانب الوصول واإللمام البٌانات، أو  صلة بإدارة قاعدةالتمتع بالخبرة ذات ال 2.5.7

 عدة البٌانات والقائم على المصادقة(؛ و)القائم على إدارة قا بمختلف قوانٌن العالمات التجارٌة
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وجوب الضمان من خالل متطلبات األداء بما ٌتضمن الواجهات المتضمنة بالسجالت والمسجلٌن بعدم منع  2.5.8

توقٌت تسجٌل اسم النطاق وال عملٌات التشغٌل الخاصة بالسجل أو المسجل )القائم على إدارة قاعدة 

 البٌانات(. 

 

 المات بالمقاصةمعاٌٌرتضمٌن الع .3

 

نقطة فردٌة لإلدخال قد تؤدي إلى الوصول إلى قاعدة -سٌطلب من حامل العالمة التجارٌة فقط تقدٌم كل نقطة إدخال  3.1

أن تستضٌف صفحة المعلومات التً  NNAIIفً حالة استخدام نقاط الدخول، ٌجب على  بٌانات المقاصة بأكملها.

بغض النظر عن نقطة الدخول بالمقاصة فإن إجراءات المصادقة  ٌمٌة.توضح كٌفٌة تحدٌد نقاط اإلخضاع اإلقل

 دة.المحددة ستكون موحّ 

 فٌما ٌلً المعاٌٌر الحالٌة للتضمٌن بالمقاصة: 3.2

)بما ٌتضمن الدول التً ال تجري المسجلة القومٌة أو متعددة الجنسٌات من كل الدوائر الكلماتٌة  العالمات 3.2.1

 فٌها مراجعة مستقلة(. 

 قد تم التحقق منها قضائٌاًأو اإلجراءات القضائٌة األخرى. كلماتٌةأي عالمة  3.2.2

 26قضائٌاً أو بموجب اإلجراءات القضائٌة األخرى السارٌة فً أو قبل محمٌة كلماتٌة عالمة أي  3.2.3

 .2008 ائهاسارٌة فً وقت تقدٌم العالمة التجارٌة إلى دار المقاصة الحتوبموجب قانون أو معاهدة ٌونٌو

  

 

 العالمات التجارٌة األخرى التً تمثل ملكٌة فكرٌة. 3.2.4

 

الحماٌة المتوفرة إلى تسجٌالت العالمات التجارٌة ال تمتد إلى طلبات التسجٌل، أو العالمات التجارٌة فً  3.2.5

ءات كانت خاضعة للبطالن الناجح، أو اإللغاء أو إجراأي فترة اعتراض أو عالمات تجارٌة مسجلة 

 التصحٌح.

بقاعدة بٌانات مقاصة العالمة التجارٌة باستثناء العالمات القانونٌة العامة العامة القانونٌة  العالماتجب تضمٌن توٌال  3.3

ولن  أو تلك المحمٌة قضائٌاً بموجب اإلجراءات القضائٌة األخرى كما تم إٌضاجه سابقاً. التً ٌتم التحقق منها قضائٌاً 

بمزود خدمة المقاصة لجمع  NNAIIمن الدخول فً اتفاقٌة منفصلة، وعدم تمكٌن  DLTgٌعوق ذلك أي سجل 

والتأكد من المعلومات األخرى للخدمات اإلضافٌة، إضافة إلى وجوب حفظ هذه المعلومات بشكل منفصل عن قاعدة 

  بٌانات مقاصة العالمة التجارٌة.

نسخة من فً دار المقاصة على المسجلة  الكلماتٌة العالمةطلب قٌد نوع البٌانات التً تدعم ٌحتوي ٌكون ٌجب أن  34.3

بما ٌتضمن رقم )أرقام( التسجٌل الضروري والدوائر  ،ذات الصلة أو عملٌة التسجٌل معلومات ملكٌة التسجٌل

  القضائٌة التً أصدرتها عملٌات التسجٌل، واسم مالك السجل.

التحقق من التسجٌل قضائٌا مستندات فً دار المقاصة  الكلماتٌة مةعالالقٌد البٌانات التً تدعم تتضمن ٌجب أن و 45.3

  الممنوحة. الكلماتٌة والتً دخلت بشكل مناسب بواسطة المحكمة، والتً تدل على تحقق العالمة المحكمة

لى دار المقاصة تقدٌمه إالتحقق قد تم التً ٌتم قٌدها فً دار المقاصة  الكلماتٌةعالمات الوتكون البٌانات التً تدعم  56.3

وقت تقدٌمها إلى دار  ، 2008ٌونٌو  26أو قبل  منها قضائٌاً أو اإلجراءات القضائٌة األخرى السارٌة فًلتضمٌنه 

نسخة من جزء مناسب من اإلجراءات القضائٌة ودلٌل على تارٌخ ٌجب أن تتضمن حٌث المقاصة للتضمٌن، 

 سرٌانها.

من األنواع التً تخالف األنواع تجارٌة فً دار المقاصة والتً تمثل ملكٌة فكرٌة البٌانات التً تدعم قٌد العالمات ال 3.6

أعاله فٌتم تحدٌدها من خالل مشغل السجل ودار المقاصة استناًدا  3.2.3 – 3.2.1المنصوص علٌها فً القسمٌن 

 الخدمات التً ٌختار أي مشغل سجل محدد توفٌرها.إلى 
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العالمة ك ".icann" أو "icann.org" تتضمن حاالت امتداد المستوى األعلى مثل ٌسمح لعملٌات التسجٌل التً لن 76.3

العالمة أو تم التحقق منها أو حماٌتها )بمعنى أنه إن تلك  كان تم تسجٌل ذاالمقاصة بغض النظر عما إفً  الكلماتٌة

 لمقاصة(.خول لبالد منهما لكالً  لن ٌسمحسوف ، فicann.أو  icann.orgعلى سبٌل المثال عالمة وجدت 

خطٌة أو  ممن ٌطلبون تضمٌن عالماتهم بالمقاصة، تقدٌم إعالن أو شهادة ةسٌطلب من كل حاملً العالم 86.33.8

كما سٌطلب من حامل  أي بٌان آخر، ٌفٌد بصحة المعلومات المذكورة وحداثتها وعدم إرفاقها لغرض غٌر مناسب.

خالل وقت تضمٌن العالمة إذا تم بحٌث  ،فقة بالمقاصة حدٌثةالتصدٌق على الحفاظ على المعلومات المرالعالمة 

م التحقق منها فً تعالمة تسجٌل أو تحوٌلها إلى هٌئة أخرى أو فً حالة أهمل حامل العالمة البالمقاصة إلغاء 

 المقاصة. ٌكون علٌه التزام إٌجابً لإلعالم عنالعالمة فإن حامل للعالمة استخدام القانون العام  المقاصة أو قضائٌاً 

وعالوة على ذلك، فإنه ٌتوقع أن توجد  وسٌكون هناك عقوبات تتعلق باإلخفاق فً الحفاظ على المعلومات حدٌثة.

قد دبرت عبر طرق احتٌالٌة أو العالمات حٌث ٌمكن إزالة عملٌات التسجٌل من المقاصة إن تم اكتشاف أن بعملٌة 

 مغشوشة أو ثبت عدم دقة البٌانات. 

ٌرغب فً للعالمة فإن مصادقة البٌانات سٌتطلب تجدٌدها على فترات من خالل أي حامل  ،ماٌة إضافًكنظام ح 97.3

والسبب وراء  ٌجب أن ٌسهل اإلخضاع اإللكترونً من العملٌة مع تقلٌل التكلفة المرتبطة به. البقاء بالمقاصة.

اج إلٌها مشغل السجل لممارسة عمله المصادقة على فترات هو انسٌابٌة فعالٌات المقاصة والمعلومات التً ٌحت

 وتحدٌد العالمات بالمشكلة قٌد البحث.

 المقاصة بٌانات استخدم .4

ممن ٌطلبون تضمٌن عالماتهم فً المقاصة الموافقة على استخدام هذه المعلومات  ةالعالموسٌتوجب على كل حاملً  4.1

ستخدام فً حالة التوافق مع الغرض المحدد لقاعدة ومع ذلك، فإن مثل هذه الموافقة قد تمتد فقط لال من المقاصة.

والسبب وراء هذه الفقرة هو منع  .مطالبات العالمات التجارٌةأو  Sunriseلخدمات  بٌانات المقاصة التجارٌة

وجود عائق فً طرٌق مزود خدمة ٌتوجب وال  .بدون تصرٌح المقاصة حالٌاً من استخدام البٌانات بطرق أخرى

  تجارٌة أو مزودي خدمة األطراف األخرى بشأن توفٌر خدمات إضافٌة على أساس غٌر حصري.مقاصة العالمة ال

 اتالعالمالعالمة مقاصة الموجودة فً دار بٌانات القاعدة مٌزة تنافسٌة، ٌجب أن تكون إنشاء ومن أجل عدم  4.2

قاصة العالمة التجارٌة لتنفٌذ التً تم الحصول علٌها من م البٌانات األخرى ذات الصلةإلى  باإلضافة)التجارٌة 

مرخصة للمنافسٌن المهتمٌن بتقدٌم خدمات إضافٌة على أساس متساوي وغٌر تمٌٌزي وعلى الخدمات اإلضافٌة( 

. ووفقاً لذلك، سٌتم عرض خٌارٌن للترخٌص لحامل بشرط موافقة حامل العالمة التجارٌة شروط معقولة تجارٌاً 

نات لكل المزاٌا المطلوبة لمقاصة العالمة التجارٌة مع عدم السماح باستخدام هذه :  )أ( رخصة استخدام البٌا العالمة

البٌانات للخدمات اإلضافٌة سواء من جانب مزود خدمة مقاصة العالمة التجارٌة أو أٌة هٌئة أخرى أو )ب( ترخٌص 

العالمات ضافٌة المتعلقة بحماٌة استخدام البٌانات للمزاٌا اإلجبارٌة لمقاصة العالمة التجارٌة وعن االستخدامات اإل

الجدٌد والتً تتضمن ترخٌص السماح بالمقاصة بترخٌص االستخدام والتعامل مع البٌانات بمقاصة  DLTgg بـ

العالمة التجارٌة للمنافسٌن التً توفر كذلك هذه الخدمات اإلضافٌة. وسٌتم تحدٌد تفاصٌل التنفٌذ المحددة كما سٌتم 

 NNAIIوط المتعلقة بفقرة هذه الخدمات باتفاقٌة مزود خدمة المقاصة التجارٌة مع تضمٌن كل األحكام والشر

 . NNAIIوالخضوع لمراجعة 

إن وفر مزود خدمة مقاصة العالمة التجارٌة خدمات إضافٌة فإن أٌة معلومات ٌجب أن ٌتم تخزٌنها بقاعدة بٌانات   4.3

 و منفصلة.

لمسجل للتحقق والبحث فً إشعارات العالمة التجارٌة، خدمة إضافٌة وٌجب أن لن ٌتم اعتبار الوصول من جانب ا       4.3

 ٌتم توفٌرها دون تكلفة على المسجل. إساءة استخدام البٌانات من قبل مقدمً الخدمات على أساس اإلنهاء المباشر.
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 إرشادات مصادقة البٌانات .5

 

تتمثل فً مصادقة البٌانات بما ٌلبً معاٌٌر محددة بالحد جدٌر بالذكر أن إحدى وظائف التضمٌن األساسٌة للمقاصة  5.1

 وعلى ذلك فقد تم اقتراح عدد من المعاٌٌر الدنٌا وهً كالتالً: األدنى.

قائمة مقبولة لمصادر مصادقة البٌانات وذلك مثل مواقع الوٌب المرخصة ومكاتب العالمة التجارٌة  5.1.1

ألخرى ممن ٌمكنهم الحصول على معلومات من مكاتب المنتشرة فً أرجاء العالم ومزودي األطراف ا

 العالمة التجارٌة المتنوعة وما إلى ذلك؛

سم والعنوان ومعلومات االتصال لمقدم الطلب وتحدٌثها وموافقتها إن تم إدراج مالك العالمات دقة األ 5.1.2

 التجارٌة المسجل؛

 توفٌر معلومات االتصال اإللكترونٌة والحرص على دقتها؛ 5.1.3

أعضاء التسجٌل والدول التً توافق المعلومات بقاعدة بٌانات مكتب العالمة التجارٌة الخاصة لرقم  5.1.4

 التسجٌل.

من مٌة تكن محٌتم التحقق من صحتها سابقاً فً التسجٌل أو المحمٌة من أجل التحقق من مقاصة العالمات التً لم  5.2

تقدٌم أدلة من العالمة صاحب تتم مطالبة ٌجب أن ٌطلب من ، أو معاهدة ،قانونالنظام األساسٌمة، أو خالل محك

إدراجها تقدٌم طلب بتطبٌق االستخدام المتواصل للعالمة فً اتصال مع تقدٌم حسن النٌة لبٌع السلع أو الخدمات قبل 

مع عٌنة فردٌة عبارة عن إعالن موقع أدلة االستخدام المقبولة تكون ٌجب أن  .دار المقاصةتبادل المعلوماتفً 

أو أي لقطات للشاشة  وأكتٌبات إعالن  وأحاوٌات  وأعالمات  وأمسمٌات باالستخدام الحالً والذي قد ٌتألف من 

 .الحالً االستخداماستمرار ٌثبت شًء آخر 

 لٌات حماٌة الحقوق اإللزامٌةآاالستخدام اإلجباري قبل اإلطالق لمقاصة العالمة التجارٌة .6

  

استخدام مقاصة العالمة التجارٌة بهدف دعم آلٌات حماٌة الجدٌدة  DLTgجمٌع سجالت  من تطلبسٌُ  6.1

أو  esirngSإما التً ٌجب أن تتكون فً الحد األدنى و ،أو فترة اإلطالق المبدئٌة (sMPgالحقوق قبل اإلطالق )

وٌجب أن  ..Sunriseوعملٌة  مطالبات العالمات التجارٌةخدمة مؤلفة من اإلطالققبل  العالمة التجارٌة خدمة ادعاءات

 انظر)والتً سوف ٌتم إدماجها فً المرجع الموضح أدناه  ،IRTتلبً هذه الخدمة المعاٌٌر الدنٌا المحددة بتقرٌر 

-protection-trademark-report-final-gtlds/irt-http://www.icann.org/en/topics/new

en.pdf-29may09.)  وال توجد متطلبات تفٌد بأن السجل قد ٌتبنً كلsMP . 

 

 العالمات التجارٌةدعاوى مطالبات خدمة  6.1

 

جدٌدة خدمات دعاوى العالمات التجارٌة خالل فترة التشغٌل األولٌة ال gTLDٌجب أن ٌوفر مشغلً سجالت  6.1.1

ا األولى  60الـ للعالمات التجارٌة فً دار مقاصة العالمات التجارٌة. وٌجب أن تحدث فترة البدء هذه لمدة  ًً ٌوًم

 على األقل اعتباًرا من فتح التسجٌل للتسجٌل العام.

 

6.1.2  

بهدف العالمة إشعار واضح للمسجل لنطاق حقوق حامل هً توفٌر ات التجارٌة إن الغرض من خدمة دعاوي العالم 6.2

جدٌر بالذكر وجود نموذج ٌوضح  .)إخطار دعاوى العالمات التجارٌة( لمسجلٌنعلى اتقلٌل التأثٌر غٌر الجٌد 

ٌفٌد  اراً المسجل إشع ( استالم1ٌضمن البٌان المحدد من المسجل ما ٌلً: ) العناصر المطلوبة مرفق بالمستند.

( 3و)، بتدارك األمر والتعرف علٌه( استالم المسجل إشعاراً ٌفٌد 2)العالمات( فً المقاصة؛ ) بتضمٌن العالمة

 لحقوق الخاضعة لإلشعار. لعلى قدر معرفة المسجل عدم انتهاك عملٌة التسجٌل واستخدام اسم النطاق المطلوب 
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التجارٌة على ارتباطات أو ٌوفر طرقا بدٌلة لتمكٌن الوصول ٌجب أن ٌحتوي إشعار إدعاءات العالمة  6.3 6.1.3

للمسجل إلى مرجع معلومات قاعدة بٌانات مقاصة العالمة التجارٌة باإلشعار للتعرف بشكل أفضل على حقوق 

)أو أي مصادر االرتباطات هذه العالمة التجارٌة محل النزاع من حامل العالمة التجارٌة. وٌجب أن ٌتم توفٌر 

األفضل أن ٌتم تقدٌم إشعار إدعاءات الخدمة باللغة من  فً الوقت المناسب فعلٌا دون تكلفة على المسجل.أخرى( 

المستخدمة ببقٌة حاالت التعامل مع المسجل أو السجل ولكن على األقل بلغة مستخدمة برعاٌة األمم المتحدة )كما هو 

 و ن المسجل أو مسجل النطاق/السجل(.محدد م

 

فسٌقوم المسجل )مرة أخرى من خالل التداخل مع المقاصة( فً دار المقاصة، إن تم تسجٌل اسم النطاق  بعد ذلك 6.1.4

بالتسجٌل. وٌجب أال ٌكون اإلعالم قبل حدوث التسجٌل بحٌث ال ٌعتبر ذلك فرصة العالمة بإعالم حامل )حاملً( 

تسجٌل االسم الذي ٌتمتع المسجل ألن ٌحاول بشكل غٌر مناسب أن ٌحجب المسجل الشرعً من العالمة لحامل 

 بحقوقه القانونٌة.

 

ألسماء نطاق المسجلٌن  اترسل إشعاربحٌث قاعدة بٌانات مقاصة العالمة التجارٌة  هٌكلةٌجب  6.1.5 6.4

التً تم العالمات مع بالعالمات " كلٌاً  ة"متطابق إلى السجالت عند محاولة المسجلٌن تسجٌل اسم نطاق ٌكونالمعتبرة

أن ٌكون اسم النطاق من عناصر نصٌة مطابقة وكاملة  "كلٌاً  متطابقة"وٌقصد بـ . فً دار المقاصة منهاالتحقق 

فً هذا الصدد: )أ( مسافات متضمنة بالعالمة وقد تم استبدالها بحروف وصل )أو العكس( أو حذفها؛ )ب(  . للعالمة

ها بكلمات مناسبة توضحها )@ و&(؛ )جـ( الحروف الخاصة المحددة المتضمنة بالعالمة التجارٌة كما ٌتم نطق

عالمات الترقٌم أو الحروف الخاصة المتضمنة بالعالمة والتً ال ٌمكن استخدامها باسم النطاق من المستوى الثانً 

( تم استبدالها بمسافات أو حروف وصل أو بخطوط سفلٌة وال تزال تعتبر مطابقة 2( محذوفة أو )1والتً قد تكون )

 ،المؤهلة للتضمٌن.  "العالمات المتضمنة"الجمع و و)د( عدم وجود

 

 Sunriseخدمة  6.2

ٌوًما على أقل تقدٌر خالل مرحلة ما قبل التشغٌل وٌجب تقدٌم  30لمدة  Sunriseٌجب توفٌر خدمات تسجٌل  6.2.1

إلى سائر حاملً العالمات التجارٌة فً دار المقاصة  فً حالة سعً أحدهم للحصول على تسجٌل إخطار 

Sunrise التً تكون "مطابقة تماًما" لالسم . ٌجب توفٌر اإلخطار إلى حاملً العالمات التجارٌة فً دار المقاصة

 .Sunriseالمقرر تسجٌاه خالل 

 متطلبات تلبى فسوف ،Sunrise خدمة تسجٌل تقدٌم السجل بها ٌختار التً الحاالت فً. Sunrise تسجٌل عملٌة 6.2.2

 سٌاسة وٌشمل التجارٌة، العالمات مقاصة بٌانات قِبل من مؤكد أدنى كحد متطلب اباعتباره( SERs) األهلٌة

 (.SDRP) أو Sunrise خالف تسوٌة

 قبل أو وقت صدرت التً( أعاله 7.1 القسم فً رللمعاٌٌللمعاٌر المطابقة) العالمة ملكٌة( SERs :1 عرض ٌشمل 6.2.3

 كما) المطابقة الجدٌدة gTLD طلب لقائمة ICANN نشر توق أو قبل قدمت وقد السجل التفاقٌة السرٌان تارٌخ

: هً االختٌارٌة السجل انتخاب متطلبات أن بالذكر وجدٌر( 2) له؛ المقدم نطاق السم( أعاله 6 القسم فً محدد هو

 فقرة( 4)و ودقتها؛ المقدمة المعلومات بصحة ٌفٌد تعهد( 3) التسجٌل؛ ٌتناولها التً والخدمات للسلع الدولٌة الدرجة

 .بالمقاصة مصادقته تسهٌل أو المستند تسجٌل بتوثٌق البٌانات بكفاٌة

 اسم تسجٌل وقت( 1:  )األقل على التالٌة األربعة األسس إلى استنادا بالتحدٌات المقترحة SRDP ٌسمح أن ٌجب 6.2.4

 إلٌها ٌستند التً للعالمة متطابق غٌر النطاق اسم( 2) الوطنً؛ تأثٌر ذات تسجٌل المسجل ٌملك لم المتحدى، النطاق

 التأثٌر على ولٌس Sunrise تسجٌل فً المسجل علٌه اعتمد الذي التسجٌل( 3) ؛Sunrise تسجٌل إلى التسجٌل

 وقت قبل أو وقت ٌصدر لم الذي Sunrise تسجٌل فً النطاق اسم مسجل علٌه اعتمد الذي التسجٌل( 4) الوطنً؛

 .للطلبات استالم ICANN إعالن قبل أو وقت تقدمال عدم مع السجل التفاقٌة السرٌان تارٌخ
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 وٌسمع المطابق، النحو على العالمات، على وٌصادق فً وٌدقق ،SERs بـ المقاصة بٌت ٌحتفظ سوف 6.2.5
ٌجب أن ٌكون اإلعالم محدوداً على المتطابق فقط بحٌث ٌتم ضمان التكامل التشغٌلً  6.5.التحدٌثات

  نطاق واسع والمقدار الذي لم ٌتم إدارته للمعالجة من جانب المقاصة. والمحدودٌة لإلعالم المعروف على
 

 

 بالمقاصة العالمات حماٌة .7

 كما. التجارٌة العالمة بمقاصة العالمات بكل التجارٌة العالمة ادعاءات خدمات أو Sunrise تمد أن الجدٌدة gTLD سجالت على ٌجب

 .Sunrise لفترات تستخدم التً تلك من أوسع هو المطالبات خدمة قِبل من مستخدمةال المسجلة العالمات نطاق فإن أدناه، موضح هو

 

: هً التً الكلماتٌة العالمات بجمٌع االعتراف السجالت على ٌتعٌن - التجارٌة العالمات مقاصة لخدمات بالنسبة 7.1

 التخصٌص وجه على مًمح( 3) أو قانوناً؛منه  تحققم( 2)، أو متعددة أوعلى المستوى الوطنً  مسجلة( 1)

فً وقت تقدٌم العالمة التجارٌة إلى دار المقاصة للتضمٌن. وال ٌلزم تقدٌم إشعار  سارٌة معاهدة أوبموجب قانون 

 باالستخدام.

مسجلة على ( 1): الكلماتٌة العالمات بجمٌع االعتراف السجالت على ٌتعٌن - Sunrise لخدمات بالنسبة 7.2

ان ٌكون لها دلٌل استخدام فً صورة إعالن وعٌنة مفردة من االستخدام الحالً وتم  المستوى الوطنً والتً ٌمكن

( التً تم التحقق منها من خالل إحدى المحاكم أو 2تقدٌمه إلى دار مقاصة العالمات التجارٌة والتحقق منه أو )

 2008ٌونٌو  26فً  قانون أو معاهدة سارٌة فً الوقت الحالً وكانت سارٌةالمحمٌة بشكل خاص من خالل  (3)

 أو قبل هذا التارٌخ.

 

 

 مقاصةالب العالمات حماٌة .7

بمقاصة العالمات أو خدمات ادعاءات العالمة التجارٌة بكل  esirngSالجدٌدة أن تمد  DLTgٌجب على سجالت  7.1

طالبات هو أوسع كما هو موضح أدناه، فإن نطاق العالمات المسجلة المستخدمة من قِبل خدمة الم العالمة التجارٌة.

 .esirngSمن تلك التً تستخدم لفترات 

( 1:  )هً التً الكلماتٌة ٌتعٌن على السجالت االعتراف بجمٌع العالمات -بالنسبة لخدمات مقاصة العالمات التجارٌة 7.1.2

؛ أو ( التحقق قانوناً 2) مسجلة دولٌاً أو متعددة الجنسٌات )بغض النظر عن إجراء دولة التسجٌل لمراجعة مستقلة(؛

ٌونٌو  26بواقع دستور أو معاهدة سارٌة حالٌاً والتً كانت سارٌة فً أو قبل  على وجه التخصٌص ( محم3ً)

2008. 

( المسجلة دولٌاً أو متعددة 1:  )الكلماتٌةبجمٌع العالمات  ٌتعٌن على السجالت االعتراف - Sunriseبالنسبة لخدمات 7.1.3

أو  اًٌ المتحقق منه قانون (2ة التجارٌة، قبل التسجٌل؛ أو )قات العالممستقالً لتطبٌ تقٌٌماً الجنسٌات لحكم ٌجري 

بفعل دستور أو معاهدة سارٌة حالٌاً أو التً كانت سارٌة فً أو  على وجه التخصٌص( المحمً 3بالمقاصة؛ أو )

  .2008ٌونٌو  26قبل 

التً ال تستوفً هذه الشروط الخاصة فً بعض الحاالت، ٌكون للسجالت تقدٌر لتضمٌن وقاٌات للعالمات اإلضافٌة  7.2
 باألهلٌة.

 لضمان - مطلقة أسس على التقٌٌم( 1: )أساسٌة بصفة متطلبات ثالثة التسجٌل عند الجوهري للتقٌٌمالتعرٌف:  7.3
 لتحدٌد - نسبٌة أسس على التقٌٌم( 2) التجارٌة؛ للعالمة األمر واقع فً العالمة على للحصول المتقدم ٌستوفً أن

 هًالمقدم لها  العالمة أن من للتحقق - االستخدام تقٌٌم( 3) و التسجٌل؛ تمنع مسبقاً  المعبأة العالمات كانت إذاما 
 . االستخدام قٌد
 

ٌجب على مقاصة العالمات التجارٌة أو أي من الوكالء العاملٌن بها العمل على تطوٌر ونشر قائمة من الدول التً 
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 لعالمة التجارٌة.تقوم بإجراء مراجعة مستقلة لتسجٌل ا

( تقٌٌم قائم على أساسات مطلقة؛ و 1التجارٌة: ) العالمة مقاصة تقٌٌم خدمة موفر بواسطة الجوهري التقٌٌم تطلبٌ 7.4
  .( تقٌٌم االستخدام2)
 

 متطلبات تلبى فسوف ،Sunrise خدمة تسجٌل تقدٌم السجل بها ٌختار التً الحاالت ًف .Sunriseعملٌة تسجٌل  7.5

 تسوٌة سٌاسة وٌشمل التجارٌة، العالمات مقاصة بٌانات قِبل من مؤكد أدنى كحد متطلب باعتبارها (SERs) األهلٌة

 .(SDRP) أو Sunrise خالف

 

أعاله( التً صدرت وقت أو قبل تارٌخ  7.1( ملكٌة العالمة )المطابقة للمعاٌر فً القسم 1: )SERsٌشمل عرض  7.5.1

الجدٌدة المطابقة )كما هومحدد  DLTgلقائمة طلب  NNAIIقبل أو وقت نشر  السرٌان التفاقٌة السجل وقد قدمت

الدرجة ات انتخاب السجل االختٌارٌة هً: ( وجدٌر بالذكر أن متطلب2؛ )المقدم له أعاله( السم نطاق 6 فً القسم

( 4ة ودقتها؛ و)( عرض تقدٌمً ٌفٌد بصحة المعلومات المقدم3الدولٌة للسلع والخدمات التً ٌتناولها التسجٌل؛ )

 فقرة بكفاٌة البٌانات بتوثٌق تسجٌل المستند أو تسهٌل مصادقته بالمقاصة. 

 

( وقت تسجٌل اسم 1المقترحة بالتحدٌات استنادا إلى األسس األربعة التالٌة على األقل:  ) esgMٌجب أن ٌسمح  7.5.2

التً ٌستند إلٌها  للعالمةلنطاق غٌر متطابق ( اسم ا2تأثٌر الوطنً؛ )ذات النطاق المتحدى، لم ٌملك المسجل تسجٌل 

ولٌس على التأثٌر  esirngSالتسجٌل الذي اعتمد علٌه المسجل فً تسجٌل  (3؛ )esirngSالتسجٌل إلى تسجٌل 

الذي لم ٌصدر وقت أو قبل وقت  esirngSاعتمد علٌه مسجل اسم النطاق فً تسجٌل  ( التسجٌل الذي4الوطنً؛ )

 استالم للطلبات. NNAIIة السجل مع عدم التقدم وقت أو قبل إعالن تارٌخ السرٌان التفاقٌ

 

 ، على النحو المطابق، وٌسمع التحدٌثات.عالماتال وٌصادق على فً ، وٌدققeRsg سوف ٌحتفظ بٌت المقاصة بـ 7.5.3

 

 المقاصة تكلفة .8

 

من الرسوم  NNAIIب أال نتوقع من المقاصة تموٌل ٌجالخدمات. المستفٌدة من طراف األٌجب أن ٌتم تحمل التكلفة بالكامل من جانب 

وٌلتزم حاملو العالمات التجارٌة بالتسجٌل فً دار المقاصة، كما تقوم السجالت بسداد مطالبات العالمات التجارٌة وخدمات الخاصة بها

Sunriseدار المقاصة مباشرة . أما المسجلٌن وغٌرهم ممن ٌقدمون أنفسهم إلى خدمات دار المقاصة فٌلتزمون بالسداد إلى. 
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 التجارٌة العالمة إشعار

[In English and the language of the registration agreement]  

 
 من واحداً  سجالً  األقل على ٌطابق نطاق اسم على الحصول طلب على بناءً  التجارٌة العالمة هذه إشعار تلقٌت لقد

 .التجارٌة بالعالمات الخاص المقاصة دار إلى التجارٌة العالمات

 أو كبٌر حد إلى نفسه هو كان إذا وما استخدامها، من الغرض على اعتماداً  المجال اسم تسجٌل لك ٌحق ال أو ٌحق قد

 غٌر استخدامك هذا النطاق اسم لتسجٌل حقوقك تحمى ال أو تحمى قد. أدناه المدرجة التجارٌة العالمات مع تتداخل

 [in bold italics or all caps]. بلدكم قوانٌن بموجب "منصف استخدام" أو تجاري

 

 القضائٌة والدوائر التجارٌة العالمات ٌتضمن بما بعناٌة، أدناه الموضحة التجارٌة العالمة معلومات قراءة ٌرجى

 طلبات تستعرض ال االختصاصات جمٌع نأ مالجظة ٌرجى. التجارٌة العالمة أجلها من تسجل التً والخدمة والسلع

 أو المحلً السجل فً أدناه التجارٌة العالمة معلومات بعض توجد قد ولذا كثب، عن التجارٌة العالمات تسجٌل

 .التسجٌل قبل التجارٌة العالمات لحقوق أساسٌاً  أو دقٌقاً  استعراضاً  ٌجري ال الذي اإلقلٌمً

الملكٌة الفكرٌة و التجارٌة العالمات بشأن قانونً خبٌر أو محام ارةاستش فً ترغب قد أسئلة، لدٌك كانت إذا

 .لالسترشاد

 التسجٌل عملٌة انتهاك ٌتم ولن كبٌر بقدر لإلشعار وتفهمك استالمك ٌفٌد ما فقدم التسجٌل عملٌة فً استمرٌت إن
 . أدناه المدرجة التجارٌة العالمة بحقوق النطاق السم واستخدامك بك الخاصة

 : التجارٌة العالمة بمقاصة المدرجة التجارٌة العالمات [number] ٌلً ما
 

 click here for more if maximum character count is] :السلع: الدعوى حق: . العالمة1

exceeded] اتصال معلومات: التجارٌة العالمة مسجل: متاحاً  كان إن المكافئ أو والخدمات للسلع الدولٌة الطبقة 
 : التجارٌة مةالعال مسجل

 
[with links to the TM registrations as listed in the TM Clearinghouse] 

 
 click here for more if maximum character count is] :السلع: الدعوى حق: العالمة .2

exceeded] التجارٌة العالمة مسجل: متاحاً  كان إن المكافئ أو والخدمات للسلع الدولٌة الطبقة:  
 

 : التجارٌة العالمة مسجل اتصال معلومات
****** [with links to the TM registrations as listed in the TM Clearinghouse] 

 

 click here for more if maximum character count is] :السلع: الدعوى حق: . العالمة1 .1

exceeded] اتصال معلومات: التجارٌة العالمة مسجل: متاحاً  كان نإ المكافئ أو والخدمات للسلع الدولٌة الطبقة 
 : التجارٌة العالمة مسجل

 

 




