
 

 
 

 متطلبات آلیة حمایة حقوق مستودع العالمات

 )Clearinghouseالتجاریة (

وخدمات الدعاوى (كل  Sunrise) في تسھیل خدمات فترة Clearinghouseیكمن الغرض من مستودع العالمات التجاریة (
"). تعتبر متطلبات آلیة حمایة حقوق مستودع العالمات التجاریة (المشار إلیھا بـ الخدماتكما ھو موضح أدناه، مجتمعین، "

"متطلبات آلیة حمایة حقوق مستودع العالمات التجاریة ") آلیات حمایة حقوق مرتبطة بمستودع العالمات التجاریة 
)Clearinghouseمن وثیقة  1دة في الفقرة ) المحدSpecificaiton 7  من اتفاق التسجیل بینICANN  ومشغل التسجیل

ات "). تعتبر متطلبات مستودع العالماالتفاقیة(على النحو المحدد لھذا البند في ھذه الوثیقة) (المشار إلیھ في ھذه الوثیقة بـ "
ى كل مشغل السجل أن یتوافق مع متطلبات مستودع العالمات ) جزًءا ال یتجزأ من االتفاقیة علClearinghouseالتجاریة (
) ھذه، رھًنا بأحكام وشروط االتفاق. جمیع المصطلحات المرسملة في ھذه الوثیقة غیر المنصوص Clearinghouseالتجاریة (

  علیھا خالف تنطوي على معنى معین لھذه المصطلحات في االتفاقیة.

 وخدمة قضایا Sunriseلقد قام المجتمع بتطویر الخدمات بالھدف المتمثل في توفیر الحمایة للحقوق القانونیة المثبتة. لقد تم تنفیذ فترة 
 بحسب تقدیره وفًقا لنماذج األعمال التجاریة TLDالعالمة التجاریة بما یتسق مع ھذا الھدف. لدى مشغل السجل الحق في بدء مراحل 

  ).Clearinghouseالخاصة بھا، طالما تم الوفاء بالحد األدنى للمتطلبات واألھداف الواردة في مستودع العالمات التجاریة ( والتشغیلیة

 at، والتي تتوفر لدى RFC 2119وفقاً لـ - یجوز، یجب، ال یجوز، یتعین، عدم -یتم استخدام المصطلحات 
http://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt .  

 
  االختبار. 1

 
" (متوفر على TMDBیجب على مشغل السجل االمتثال "لوثیقة عملیة الوصول إلى المنصة وإجراء تسجیل  1.1

http://newgtlds.icann.org/en/about/trademark-clearinghouse/scsvcs(،  أو أي وثیقة
 ").اختبار التكامل(" TLD")، بما في ذلك االختبار الالزم لنطاق وثیقة عملیة(" ICANNوریثة تنشرھا 

للتفاعل مع مشغلي التسجیل والمسجلین لتقدیم الخدمات (المشار  ICANNسوف یعین الكیان الذي تحدده ھیئة 
لمستودع العالمات التجاریة  Sunriseإلیھا في ھذه الوثیقة باسم "مشغل دعاوى وفترة 

)Clearinghouse(" مواعیًدا الختبار التكامل بحیث یمنح أفضلیة لمشغلي السجل (أ) بناًء على تاریخ (
تنفیذ اتفاقیات السجل ذات الصلة واألرقام ذات األولویة (تم تحدید ھذه األولویات من خالل قرعة تحدید 

 TMCHز لمستودع المحددة. یجو ICANN) و(ب) غیر ذلك بالتوافق مع اإلجراءات ICANNأولویات 
 TMCHودعاوى المشغل التنازل عن شرط اختبار التكامل المنصوص علیھ في متطلبات  Sunriseوفترة 

كان ذلك ممكًنا) اختبار  إذا أتم مشغل السجل (أو مزود خدمات التسجیل المعین، إذا TLDالخاصة بنطاق 
وسیتم توفیر إمكانیة الوصول إلى ومشغل المطالبات.  Sunriseوفترة  TMCHالتكامل بنجاح مع مستودع 

 ") على النحو المبین في الوثیقة العملیة.قاعدة بیانات االختبارقاعدة بیانات اختبار التكامل ("
 

بعد االنتھاء من اختبار التكامل، یجوز لمشغل السجل استخدام قاعدة بیانات االختبار إلجراء وظائف االختبار  1.2
 األخرى خارج نطاق اختبار التكامل.

 
یتعین على المسجلین إجراء اختبار التكامل قبل الوصول إلى الخدمات. سوف یعین مشغل دعاوى وفترة  1.3

Sunrise ) لمستودع العالمات التجاریةClearinghouse مواعید اختبار التكامل (أ) بحیث یمنح، قدر (
 gTLDي التسجیل لبرنامج اإلمكان، أفضلیة للمسجلین الذین أتموا اتفاقیات التسجیل وأمین السجل مع مشغل

 المحددة. ICANNالجدید الذي أتم أو اجتاز اختبار التكامل و(ب) غیر ذلك بما یتوافق مع إجراءات 
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أدناه) من أي مسجل لم  3على مشغلي السجل عدم قبول تسجیل الدعاوى (على النحو المحدد في المادة رقم  1.4
لمستودع العالمات  Sunriseومشغلوا الدعاوى ومشغل فترة  ICANNیستكمل اختبار التكامل. تحتفظ ھیئة 

) بقائمة للمسجلین الذین أتموا اختبار التكامل وتتیح ھذه القائمة لمشغل السجل Clearinghouseالتجاریة (
لمستودع العالمات التجاریة  Sunriseأو موقع مشغل دعاوى وفترة  ICANNإما من خالل موقع 

)Clearinghouseحدیث ھذه القائمة عن طریق ). سیتم تICANN  یومًیا ویجوز لمشغل السجل االعتماد
 على دقة القائمة.

 
 Sunrise) خدمات متنوعة لتیسیر فترة Clearinghouseسیوفر مستودع العالمات التجاریة (. Sunriseفترة  2

خدمات الجدید (المشار إلیھا في ھذه الوثیقة بـ " gTLD) من سجالت برنامج 2.2.1(كما ھو موضح في المادة رقم 
في السماح ألصحاب العالمات التجاریة (المشار إلیھم في ھذه الوثیقة  Sunrise"). تتمثل إحدى خدمات فترة الشروق
") التي تم التحقق من صحتھا من قبل مستودع العالمات التجاریة أصحاب العالمات التجاریةباسم "

)Clearinghouse) (" التي استوفت شروط األھلیة سجالت العالمات التجاریةالمشار إلیھا في ھذه الوثیقة باسم ،("
) Clearinghouseكما تم التحقق منھا من قبل مستودع العالمات التجاریة ( Sunriseالخاصة بخدمات فترة 

الحصول على فرصة لتسجیل أسماء ") بSunrise(المشار إلیھا في ھذه الوثیقة باسم "حاملي حقوق األھلیة لفترة فترة 
) من أسماء النطاقات 3.2.1الجدیدة قبل بدء التسجیل العام (كما ھو موضح في المادة رقم  gTLDالنطاقات في سجالت 

" في نطاق التسجیل العام)، یحدث "Clearinghouseألغراض متطلبات مستودع العالمات التجاریة ( .TLDفي 
TLD  في الیوم األول من فترةSunrise  التي تتم تتاح فیھا أسماء النطاقات بشكل عام لجمیع المسجلین المؤھلین

 .TLDلتسجیل أسماء النطاقات ضمن نطاق 
 

 إشعار فترة التسجیل. 2.1
 

یخصص أو یعین  الخاصة بمشغل السجل لمشغل السجل بأن Sunriseإذا سمحت سیاسات فترة  2.1.1
تخصیص"، و"تعیین" إلیھا ھنا باسم "أو یحدد أو خالف ذلك من طرق التخصیص (المشار 

(أي، یجوز لمشغل  Sunriseقبل نھایة فترة  Sunrise) أو یسجل أي تسجیل لفترة و"تحدید"
) على أساس "من 2.2.1(كما ھو موضح في المادة رقم  Sunriseالسجل توفیر تسجیالت فترة 

رى تستند إلى الوقت) یأتي أوالً یحصل على الخدمة أوالً" أو أي عملیة تخصیص أو تسجیل أخ
")، فإنھ یجب على مشغل السجل لبدء التسجیل Sunriseفترة (المشار إلیھا في ھذه الوثیقة باسم "

") إلى TLDمعلومات بدء تشغیل نطاق أن یقدم المعلومات التالیة (المشار إلیھا مجتمعة باسم، "
ICANN  ومشغل الدعاوى وفترةSunrise  لمستودعTMCH ) یوًما على األقل 30قبل ثالثین (

. إذا لم تسمح سیاسات فترة TLDالخاصة بنطاق  Sunriseمن التاریخ المقرر لبدء فترة 
Sunrise  الخاصة بمشغل السجل لمشغل السجل بأن یخصص أو یسجل أي تسجیل لفترة
Sunrise  قبل نھایة فترةSunrise  أي، ال یجوز لمشغل السجل أن یقدم تسجیالت فترة)
Sunrise  على أساس "من یأتي أوًال یحصل على الخدمة أوالً" أو أي عملیة تخصیص أو تسجیل

التالیة إلى  TLDأخرى تستند إلى الوقت) فإنھ یجب على مشغل السجل أن یقدم معلومات نطاق 
ICANN  ومشغل دعاوى فترةSunrise  لمستودعTMCH  في أي وقت بعد تاریخ التفاوض

محددة من قبل مشغل السجل إلى منطقة الجذر (المشار إلیھا في ھذه للخوادم ال TLDاألول لنطاق 
 ").تاریخ النھایة Sunriseفترة الوثیقة باسم "

 

 التأكید بأن مشغل السجل قد أتم اختبار التكامل. 2.1.1.1
 

 Sunrise، وتأكید مشغل دعاوى وفترة Sunriseتاریخ بدء وتاریخ انتھاء فترة  2.1.1.2
تاریخ االنتھاء سابق بحیث یوفر مشغل على أن تاریخ البدء و TMCHلمستودع 

 .TLDالسجل معلومات بدء تشغیل نطاق 
 

، بما في ذلك جمیع TLDالكاملة الخاصة بنطاق  Sunriseسیاسات تسجیل فترة  2.1.1.3
 .2.3.6و 2.3.1السیاسات الساریة موصوفة في المادتین 
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 موضح تاریخ بدء وتاریخ انتھاء الخاصة بجمیع فترات التسجیل المحدودة (كما ھو 2.1.1.4
 )، إن وجدت.3.2.4في المادة رقم 

 
تاریخ بدء وتاریخ انتھاء الخاص بفترات المطالبة (كما ھو موضح في المادة رقم  2.1.1.5

3.2.1.( 
 

سوف یكون نفسھ فترة  TLDالخاص بنطاق  Sunriseسواًء كان تاریخ فترة  2.1.1.6
Sunrise  لتاریخ البدء أو فترةSunrise .لتاریخ االنتھاء 

 
عبر البوابة خدمة العمالء  ICANNإلى  TLDیقدم معلومات بدء نطاق  على مشغل السجل أن 2.1.2

أو آلیة أخرى كما ھو محدد من قبل  ،/http://myicann.secure.force.comالمتاحة في 
ICANN لن تتولى .ICANN  وال مشغل دعاوى وفترةSunrise  مستودع العالمات التجاریة

)Clearinghouse المراجعة الموضوعیة لمعلومات بدء تشغیل نطاق (TLD بخالف تأكید ،
). إذا كانت معلومات بدء تشغیل نطاق Clearinghouseالتزام مستودع العالمات التجاریة (

TLD  وجود خطأ  (كما اتضح من 2.1.1الخاصة بمشغل السجل ال تتوافق مع متطلبات المادة رقم
أو رسالة مشابھة معروضة عبر بوابة خدمة العمالء)، فإنھ على مشغل السجل أن یقدم معلومات 

أو بما یتوافق معھ بطریقة  2.1.1مصححة بما یتوافق مع المادة رقم  TLDبدء تشغیل نطاق 
متوافقة على موقع  TLDعلى وجھ السرعة معلومات بدء تشغیل  ICANNأخرى. وسوف تنشر 

ICANN باإلضافة إلى ذلك، على مشغل السجل أن ینشر معلومات بدء تشغیل نطاق .TLD 
 .TLDالخاصة بھ على موقعھ الرئیسي الخاص بنطاق 

 
، إذا أجرى مشغل السجل أي تغییرات على أي معلومات 2.2.3باستثناء ما ھو موضح في المادة رقم  2.1.3

مشغل دعاوى وفترة  ICANN، فإنھ یجب على مشغل السجل أن یزود TLDلبدء تشغیل نطاق 
Sunrise ) الخاصة بمستودع العالمات التجاریةClearinghouse بمعلومات بدء تشغیل نطاق (

TLD  المحدثة. اذا غیرت معلومات بدء تشغیل نطاقTLD  المحدثة ھذه المعلومات الواردة في
 ، فضالً عن2.1.1.2المادة رقم 

لتاریخ البدء، فإنھ على مشغل السجل أن یقدم  Sunrise(أ) إذا كانت ھذا التغییر ینطبق على فترة 
) إشعار خطي Clearinghouseلمستودع العالمات التجاریة ( Sunriseمشغل دعاوى وفترة 

لتاریخ البدء المعاد جدولتھ،  Sunrise) أیام مقدًما من ھذه التغییرات قبل فترة 10قبل عشر (
) یوًما تقویمًیا 30مع متطلبات إشعار بمدة ثالثین ( بشرط أنھ في أي حالة یتوافق مشغل السجل بدایة

، أو (ب) إذا كان ھذا التغییر 2.1.1المحددة في المادة رقم  Sunriseللبدء في تاریخ بدء فترة 
، فإنھ یجب على مشغل السجل أن یزود مشغل دعاوى Sunriseینطبق على نھایة تسجیل فترة 

) إشعاًرا خطًیا مسبًقا بعشر Clearinghouse( لمستودع العالمات التجاریة Sunriseوفترة 
. ومع ذلك، یجب عدم Sunrise) أیام تقویمیة قبل إجراء ھذه التغییرات من تاریخ بدء فترة 10(

 2.1.1.6أو المادة رقم  2.1.1.3الموصوفة في المادة رقم  TLDتغییر معلومات بدء تشغیل نطاق 
 .Sunriseخالل دوام فترة 

 
قبل تاریخ التوكیل  ICANNإلى  TLDجل أال یقدم معلومات بدء تشغیل نطاق یجب على مشغل الس 2.1.4

 إلى خوادم األسماء المعینة من قبل مشغل السجل في منطقة الجذر. TLDاألول لنطاق 
 

 .Sunriseمدة وتوقیت فترة  2.2
 

 Sunrise، فإنھ یجب على مشغل السجل أن یقدم خدمات فترة Sunriseفي حالة تاریخ بدء فترة  2.2.1
، فإنھ Sunrise) یوًما من التسجیل العام، وفي حالة تاریخ انتھاء فترة 30لمدة ال تقل عن ثالثین (

) تقویمًیا 60لمدة ال تقل عن ستین یوما ( Sunriseیجب على مشغل السجل أن یقدم خدمات فترة 
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ي نطاق "). یقتصر تسجیل أسماء النطاقات فSunriseفترة قبل التسجیل العام (حسب االقتضاء، "
TLD  خالل فترةSunrise  على أصحاب الحقوق المؤھلة فترةSunrise تعتبر جمیع عملیات .

تسجیل أسماء النطاقات التي تستخدم ملفات بیانات عالمة موقعة ("المشار إلیھا في ھذه الوثیقة باسم 
") التي تم إنشاؤھا من قبل مستودع العالمات التجاریة بیانات العالمة الموقعة"
)Clearinghouse" ( تسجیالت فترةSunrise ألغراض متطلبات واتفاقیة مستودع العالمات "

 ).Clearinghouseالتجاریة (
 

لمدة تزید عن المدة المطلوبة بموجب المادة  Sunriseیجوز لمشغل السجل أن یقدم خدمات فترة  2.2.2
 الخاصة بھ. TLDالممتدة مفصلة في معلومات بدء تشغیل نطاق  Sunrise، طالما أن فترة 2.2.1

 
، بما في ذلك أي ملحقات بھا، یجب على مشغل السجل أال یختصر فترة Sunriseوبعد بدء فترة  2.2.3

Sunrise ولكن یجوز لھ أن یمد فترة ،Sunrise  من خالل تقدیم معلومات بدء تشغیل نطاق
TLD  محدثة إلى مشغل دعاوى وفترةSunrise  لمستودع العالمات التجاریة

)Clearinghouse) أیام من تاریخ انتھاء فترة 4) في أقل من أربعة (Sunrise  المدرجة في
أن  ICANNالمقدمة مؤخًرا. یجوز لمشغل السجل أن یطلب من  TLDمعلومات بدء تشغیل نطاق 

یام تقویمیة، والتي ال ) أ4بموجب إشعار یقدم في أقل من أربعة ( Sunriseتوافق على تمدید فترة 
إلى االستجابة فوًرا إلى طلب  ICANNیتم منع إصدار الموافقة فیھا دون سبب معقول. لن تسعى 

 الرد على أیم من ھذا الطلب.
 

) أو التخصیص الذاتي لمشغل 4.5.2ما عدا بموجب برنامج البدء (كما ھو موضح في المادة رقم  2.2.4
 Specificaiton 5من وثیقة  3.2بموجب المادة رقم السجل أو تسجیل أسماء النطاقات لنفسھا 

 TLDمن االتفاقیة، یجب على مشغل السجل أال یسمح بتخصیص أو تسجیل اسم النطاق في نطاق 
التأھیلیة مع ملف بیانات العالمة الموقعة صالح سابق لتخصیص  Sunriseلمسجل لیس لھ حقوق 

 .Sunriseأو تسجیل جمیع تسجیالت 
 

 .Sunriseة مطلب أھلیة فتر 2.3
 

 TLDیجوز لمشغل السجل أن یفرض األنواع التالیة من القیود على تسجیل اسم نطاق في نطاق  2.3.1
ویجوز لھأ یضع سیاسات بشأن تخصیص أو تسجیل تسجیالت فترة  Sunriseخالل فترة 
Sunrise " معاییر فترة (المعروفة بSunrise.(" 

 
یجوز لمشغل السجل أن یطبق القیود المتعلقة بالحقوق الكامنة لسجل العالمات  2.3.1.1

(على سبیل المثال، القیود المفروضة  TLDالتجاریة ذات الصلة بالغرض من نطاق 
 ).TLDعلى فئة من السلع أو اختصاص سجل العالمات التجاریة المرتبط بنطاق 

 

ترتبط بنطاق حقوق العالمة التجاریة یجوز لمشغل السجل أن یحدد المتطلبات التي ال  2.3.1.2
ینطوي على رابطة أو شرط وجود محلي  TLD(على سبیل المثال، إذا كان نطاق 

 لمسجلي اسم النطاق).
 

یجوز لمشغل السجل أن یطلب أن المعلومات الواردة في ملف بیانات العالمة الموقعة  2.3.1.3
ینطبق على  الذي Whoisالمحتمل أن توفق سجل  Sunriseالخاصة بتسجیل فترة 

 المسجل السم النطاق المسجل.
 

یجوز لمشغل السجل أن یفرض قیود تاریخ معقولة تتعلق بالتاریخ ذات الصلة بالعالمة  2.3.1.4
التجاریة المحتملة لسجل العالمة التجاریة أو سجل آخر معمول بھ تم تسجیلھ والتحقق 
منھ من قبل المحكمة للتحقق من صحة أو محمیة بالقانون أو بمعاھدة لمنع التالعب 

 الخاصة بمشغل السجل. Sunriseبفترة 
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 لیست جزًءا من ملف بیانات العالمة Sunriseذا تم التوصل إلى أن المعلومات الالزمة لتلبیة معاییر فترة إ 2.3.2
 Sunriseصحاب الحقوق المؤھلة لفترة الموقعة، فإنھ یجب على مشغل السجل أن یتعاون مع أ

 .Sunriseللسماح ألصحاب تلك الحقوق أن یوفروا المعلومات الالزمة لتلبیة معاییر فترة 
 

معتمد على المجتمع، كما ھو ثابت في االتفاقیة، فإنھ یجب  gTLDإذا كان مشغل السجل یدیر نطاق  2.3.3
، Sunriseعلیھا المجتمع خالل فترة على مشغل السجل أن یطبق جمیع شروط األھلیة التي یعتمد 

ولكن بشرط أنھ یجوز لمشغل السجل أن یسمح بوضع تسجیالت حجب أو تسجیالت دفاعیة ألسماء 
التي ال تستوفي الشروط التي یعتمد  Sunriseالنطاقات من قبل أصحاب الحقوق المؤھلة لفترة 

 بر ھؤالء المسجلین بھذا القید.ویخ DNSعلیھا إذا لم یتم تفعیل أسماء النطاقات في أي وقت في 
 

من االتفاقیة، فإنھ یجب  2.17إذا قدم مشغل السجل أي التزامات للمصلحة العامة وفًقا للمادة رقم  2.3.4
 .TLDأن یقدم التزامات المصلحة العامة إلى جمیع التسجیالت في نطاق  على مشغل السجل

 
أو شرط ملف بیانات العالمة  2.3.1.4أو  2.3.1.3، أو 2.3.1.1بخالف ما ھو محدد في المواد  2.3.5

، یجب على مشغل السجل عدم فرض قیود تنطبق فقط على 2.4.1الموقعة المحددة في المادة رقم 
 حیث ال توجد قیود مراسلة في فترات التسجیل المحدودة أو التسجیل العام. Sunriseتسجیالت فترة 

 

. Sunriseیجب على مشغل السجل أن یوفر آلیة تسویة منازعات مرتبطة بتسجیل تسجیالت فترة  2.3.6
(المشار إلیھا في ھذه  Sunriseیجب على كل مشغل سجل أن یضع سیاسة تسویة منازعات فترة 

")، والتي ستسمح بتقدیم طعون في تسجیالت Sunriseسیاسة تسویة منازعات فترة الوثیقة باسم "
مرتبطة بسیاسات التخصیص والتسجیل، بما في ذلك بناًء على أسباب أن اسم  Sunriseفترة 

النطاق الذي تم تسجیلھ ال یطابق سجل العالمات التجاریة الذي قام صاحب حقوق األھلیة لفترة 
Sunrise  ببناء تسجیل فترةSunrise  الخاصة بھ علیھ. یجب على مشغل السجل أن یقدم إشعاًرا

إلى األطراف المتضررة. إلى  SUNRISEاجراءات سیاسة تسویة منازعات بفترة  فورًیا بنتائج
أن تبذل جھودا معقولة تجارًیا لضمان أن مشغل دعاوى  ICANNالحد المعمول بھ، یجب على 

) أن یتعاون مع مشغل السجل Clearinghouseلمستودع العالمات التجاریة ( Sunriseوفترة 
 لمشغل السجل. SUNRISEت فترة في تفعیل سیاسة تسویة منازعا

 

 آلیات التسجیل. 2.4
 

أو مرتبطة  Sunriseیجب على مشغل السجل عدم تخصیص أو تسجیل أسماء نطاقات أثناء فترة  2.4.1
 Sunriseبھا ما لم یتم تقدیم ملف بیانات العالمة الموقعة الصالح لحامل حقوق األھلیة لفترة 

المطابق للطلب المقدم للحصول على اسم نطاق وإجراءات التحقق من صحتھ الموضح في 
) (المتاح في Clearinghouseالمواصفات الوظیفیة لمستودع العالمات التجاریة (

http://datatracker.ietf.org/doc/draft-lozano-tmch-func-spec/ الذي یتم (
 " حسبما یتم تحدیثھا من وقت آلخر.المواصفات الوظیفیةسم "إجراءه (المشار إلیھ في ھذه الوثیقة با

 

، فإنھ یجوز لمشغل السجل أن TLDالبدیلة لنطاق  IDNإذا نفذ مشغل السجل سیاسات تسجیل  2.4.2
الناجمة عن التسمیة المدرجة في ملف بیانات  IDNتخصیص أو یسجل التسمیات المختلفة ألسماء 

تستند البدیلة  IDN، شریطة أن (أ) تكون سیاسات تسجیل Sunriseالعالمة الموقعة الصالح أثناء فترة 
 و (ب) أن یتم فرض ھذه السیاسات TLDالمنشور لمشغل السجل الخاص بنطاق  IDNعلى جداول 
 ، وأي فترة تسجیل محدودة، وأي برنامج البدء وخالل التسجیل العام.Sunriseفي فترة  بشكل ثابت

 
من االتفاقیة ووثیقة  2.6إذا احتفظ مشغل السجل باسم نطاق من التسجیل وفًقا للمادة رقم  2.4.3

Specificaiton 5  من االتفاقیة وبالتالي (أ) النشرات الخاصة بتخصیص أو التسجیل اسم النطاق
 مالمحفوظ في أي وقت قبل تاریخ بدء فترة الدعاوى ، فإنھ یجب معاملة اسم ھذا النطاق مثل أي اس
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ساریة، أو فترة تسجیل محدودة أو برنامج البدء أو فترة مطالبات،  Sunriseنطاق آخر ألي فترة 
أو (ب) النشرات الخاصة بتخصیص أو تسجیل اسم النطاق المحفوظ في أي وقت بعد تاریخ بدایة 
فترة المطالبة، فإنھ یجب أن یكون اسم النطاق خاضع لخدمات الدعاوى (على النحو المحدد في 

) یوًما تقویمًیا بعد أن یصدر مشغل تسجیل التاریخ اسم نطاق للتسجیل 90) لمدة تسعین (3المادة رقم 
) (أو أي وثیقة موروثة مخصصة Clearinghouseطالما ال یزال مستودع العالمات التجاریة (

 ذات صلة) ساریة. ICANNمن 
 

صلة بفترة تسجیل محدودة على مشغل السجل عدم تخصیص أو تسجیل أي أسماء نطاقات ذات ال 2.4.4
 .Sunriseإال بعد اكتمال مشغل السجل لجمیع التخصیصات والتسجیالت المتعلقة بفترة 

 
وفًقا  Sunriseیجب على مشغل السجل تنفیذ خدمات فترة  .Sunriseالمواصفات الفنیة فترة  2.5

 للمواصفات الفنیة.
 

" كل من (أ) إشعارات بمسجلي مسجلي اسم النطاق المحتملین الذین یسعون خدمات المطالباتتوفر "فترة الدعاوى.  3
یطابق سجل العالمات التجاریة لصاحب العالمات التجاریة التي تم  TLDللحصول على اسم نطاق للتسجیل في نطاق 

إشعارات اسم ") (المشار إلیھا في ھذه الوثیقة بClearinghouseالتحقق منھا من قبل مستودع العالمات التجاریة (
") إخطارات باألسماء المسجلة ") و(ب) إخطارات باألسماء المسجلة (المشار إلیھا في ھذه الوثیقة باسم "المطالبات

(على النحو المحدد في وثیقة المواصفات الوظیفیة). ویتمثل الھدف من إشعار الدعاوى في تقدیم إشعار واضح لمسجل 
حب العالمة التجاریة. مرفق نسخة من نموذج إشعار الدعاوى في ھذا الوثیقة اسم النطاق المحتمل في إطار حقوق صا

") ومرفق مثاالً لنموذج إشعار دعاوى نموذج إشعار المطالبات(المشار إلیھ في ھذه الوثیقة باسم " المستند (أ)كما في 
 " وردتات إشعار المطالباتمعلومیحدد نموذج إشعار الدعاوى عناصر " المستند (ب).مكتمل في ھذا الوثیقة كما في 

) Clearinghouseلمستودع العالمات التجاریة ( Sunriseوخدمة معلومات إشعار وفترة  Sunriseمن فترة 
لمستودع العالمات  Sunriseوخدمة معلومات إشعار وفترة  Sunriseفترة (المشار إلیھا في ھذه الوثیقة باسم "

یقدمھا المسجل في مسجل اسم النطاق المحتمل. یجب أن تحتوي ") التي یجب أن )Clearinghouseالتجاریة (
جمیع إشعارات الدعاوى على معلومات صحیحة إلشعار المطالبات. یجوز لمسجل اسم النطاق المحتمل أن یكمل تسجیل 

ة بعد استالم إشعار المطالبات. یتم تقدیم إخطارات باألسماء المسجلة عن مستودع العالمات التجاری اسم النطاق
)Clearinghouseألصحاب العالمات التجاریة المؤھلة. تعتبر جمیع عملیات تسجیل أسماء النطاقات الخاضعة للخدمات ( 

 ).Clearinghouse" ألغراض متطلبات واتفاقیة مستودع العالمات التجاریة (عملیات تسجیل المطالباتالدعاوى "
 

 إشعار فترة الدعاوى وفترات التسجیل المحدودة. 3.1
 

بتاریخ بدایة وتاریخ نھایة فترة الدعاوى (كما ھو موضح  ICANNیجب على مشغل السجل تزوید  3.1.1
. كما 2.1.1.5وفًقا للمادة  TLD) كجزء من معلومات بدء تشغیل نطاق 3.2.1في المادة رقم 

بتاریخ (تواریخ) بدایة وتاریخ (تواریخ) نھایة التسجیل  ICANNیجب على مشغل السجل تزوید 
 .2.1.1.4وفقا للمادة رقم  TLDكجزء من معلومات بدء تشغیل نطاق  -إن وجد  -المحدود 

 
الواردة في للمادتین  TLDإذا أجرى مشغل السجل أیة تغییرات على معلومات بدء تشغیل نطاق  3.1.2

قبل بدایة فترة التسجیل المحدودة الساریة أو فترة الدعاوى ، فإنھ یجب على  2.1.1.5أو  2.1.1.4
لمستودع العالمات التجاریة  Sunriseومشغل دعاوى وفترة  ICANNمشغل السجل أن یزود 

)Clearinghouse) رة التسجیل المحدودة ) أیام تقویمیة على األقل قبل بدء فت4) إشعاًرا بأربعة
 المعاد جدولتھا أو فترة الدعاوى المرتبطة بھذا التغییر.

 
 مدة وتوقیت فترة الدعاوى وفترات التسجیل المحدودة. 3.2

 
) یوًما األولى على األقل من الجدول 90على مشغل السجل أن یقدم خدمات الدعاوى خالل التسعین ( 3.2.1

 "). یجب أن تحتوي فترةفترة الدعاوىلوثیقة باسم "الزمني للتسجیل العام (المشار إلیھا في ھذه ا
Sunrise  وفترة الدعاوى على مرحلتین متمیزتین. یجب أال تتعارض فترةSunrise .مع فترة الدعاوى 
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) یوًما تقویمًیا، طالما أن 90یجوز لمشغل السجل أن یقدم خدمات الدعاوى لمدة تزید عن تسعین ( 3.2.2
 الخاصة بھ. TLDطول فترة الدعاوى مفصلة في معلومات بدء تشغیل نطاق 

 
وبعد بدء فترة الدعاوى، بما في ذلك أي ملحقات بھا، یجب على مشغل السجل أال یختصر فترة  3.2.3

 TLDلھ أن یمد فترة الدعاوى من خالل تقدیم معلومات بدء تشغیل نطاق الدعاوى ، ولكن یجوز 
) في Clearinghouseلمستودع العالمات التجاریة ( Sunriseمحدثة إلى مشغل دعاوى وفترة 

اق نط) أیام تقویمیة تاریخ انتھاء فترة الدعاوى المدرجة في معلومات بدء تشغیل 4أقل من أربعة (
TLD .یجوز للمشغل أن یطلب من  السجل المقدمة مؤخًراICANN الدعاوى  أن توافق على تمدید فترة

فیھا دون ) أیام تقویمیة، والتي ال یتم منع إصدار الموافقة 4بموجب إشعار یقدم في أقل من أربعة (
 إلى االستجابة فوًرا إلى طلب الرد على أیم من ھذا الطلب. ICANNسبب معقول. لن تسعى 

 
أن یضع فترات إضافیة سوف یقبل خاللھا تسجیل اسم النطاق بعد فترة یجوز مشغل السجل  3.2.4

Sunrise " فترة تسجیل محدودةولكن قبل التسجیل العام (المشار إلیھا في ھذه الوثیقة باسم" .(
وفترة التسجیل محدودة، شریطة أنھ یجب على مشغل السجل عدم  Sunriseیجوز أن تتداخل فترة 

نطاقات في فترة التسجیل المحدودة حتى یتم تخصیص جمیع عملیات تخصیص أو تسجیل أي أسماء 
 وتسجیلھا. Sunriseتسجیل فترة 

 
إذا منح مشغل السجل فترة تسجیل محدودة، فإنھ یجب علیھ تقدیم خدمات الدعاوى خالل فترة  3.2.5

مات دالتسجیل المحدودة بأكملھا باإلضافة إلى فترة الدعاوى القیاسیة. لتجنب الشك، یجب استخدام خ
) یوًما األولى من تاریخ التسجیل العام، بغض النظر عن أي فترة 90الدعاوى خالل التسعین (

 تسجیل أخرى قبل بدء التسجیل العام.
 

وبعد بدء فترة التسجیل المحدودة، بما في ذلك أي ملحقات بھا، یجوز لمشغل السجل أن یختصر أو  3.2.6
محدثة إلى مشغل  TLDمات بدء تشغیل نطاق یمد فترة التسجیل المحدودة، من خالل تقدیم معلو

) في أقل من أربعة Clearinghouseلمستودع العالمات التجاریة ( Sunriseدعاوى وفترة 
 TLD) أیام من تاریخ انتھاء فترة التسجیل المحدودة المدرجة في معلومات بدء تشغیل نطاق 4(

أن توافق على تمدید فترة التسجیل  ICANNالمقدمة مؤخًرا. یجوز لمشغل السجل أن یطلب من 
 ) أیام تقویمیة، والتي ال یتم منع إصدار الموافقة فیھا4المحدودة بموجب إشعار یقدم في أقل من أربعة (

 إلى االستجابة فوًرا إلى طلب الرد على أیم من ھذا الطلب. ICANNدون سبب معقول. لن تسعى 
 

 إشعارات الدعاوى. 3.3
 

وافقوا على شروط الخدمة أن یمتثلوا لاللتزامات التالیة فیما یتعلق بخدمات على أمناء السجل الذین  3.3.1
 الدعاوى:

 

وخدمة معلومات إشعار وفترة  Sunriseعلى أمناء السجل االستعالم فقط عن فترة  3.3.1.1
Sunrise ) لمستودع العالمات التجاریةClearinghouse الخاصة بأسماء (

مسجل اسم النطاق المحتمل، ویجب عدم  النطاقات التي تم تقدیم طلبات لھا من قبل
لمستودع  Sunriseوخدمة معلومات إشعار وفترة  Sunriseاالستعالم عن فترة 
 ) ألي غرض آخر.Clearinghouseالعالمات التجاریة (

 

 Sunriseبعد حصولھم على معلومات إشعار الدعاوى عن فترة  -على المسجلین  3.3.1.2
تودع العالمات التجاریة لمس Sunriseوخدمة معلومات إشعار وفترة 

)Clearinghouse أن یظھروا بشكل وصریح إشعار الدعاوى، بحیث یحتوي (
على معلومات إشعار الدعاوى، لمسجل اسم النطاق المحتمل واالستفسار عما إذا كان 
مسجل اسم النطاق المحتمل یرغب في االستمرار في التسجیل أم ال. یجب تقدیم إشعار 

7  



 

قت التسجیل المحتمل في الوقت الحقیقي، دون تكبد مسجل الدعاوى من المسجل و
اسم النطاق المحتمل أیة مصاریف، ویجب أن تكون في النموذج المحدد في نموذج 
إشعار الدعاوى. یجب أن یتطلب إشعار الدعاوى تأكیًدا إیجابًیا من قبل مسجل اسم 

عالمة مربع النطاق المحتمل لالستمرار في التسجیل (أي یجب التحقق المسبق ل
القبول). یجب تقدیم إشعار الدعاوى من قبل أمین السجل إلى مسجل اسم النطاق 
المحتمل باللغة اإلنجلیزیة وعلى أمین السجل أن یقدمھ إلى المسجل السم النطاق 

 المحتمل بلغة اتفاقیة التسجیل.
 

مواصفات على أمناء السجل عدم تقدیم ھویة إشعار الدعاوى (كما ھو محدد في وثیقة ال 3.3.1.3
 .3.3.1.2الوظیفیة) إلى مشغل السجل دون استیفاء االلتزامات الواردة في المادة رقم 

 

لمستودع العالمات التجاریة  Sunriseیجب على مشغل السجل عدم االستعالم عن فترة  3.3.2
)Clearinghouse إال من خالل أي بیئة اختباریة موضوعة من قبل مشغل دعاوى وفترة ،(

Sunrise ) لمستودع العالمات التجاریةClearinghouse.( 
 

 المواصفات الفنیة لخدمات الدعاوى. 3.4
 

 یجب على مشغل السجل تنفیذ خدمات فترة خدمة الدعاوى وفًقا للمواصفات الفنیة. 3.4.1
 

على أمناء السجل الذین وافقوا على شروط الخدمة أن یمتثلوا للمواصفات الوظیفیة الواردة في تنفیذ  3.4.2
 الدعاوى.خدمات 

 الشروط العامة. 4
 

 المطابقة. 4.1
 

 وخدمات الدعاوى، سوف ینجم عن ملصقات أسم نطاق مطابق Sunriseألغراض خدمات فترة   4.1.1
لقواعد مطابقة اسم النطاق الخاصة بمستودع العالمات التجاریة  لكل سجل عالمات تجاریة وفًقا

)Clearinghouse النطاق (كما ورد في وثیقة ) وإتاحتھا لمشغل التسجیل في قائمة ملصق اسم
 المواصفات الوظیفیة).

 
، شریطة أن تكون TLDیجوز لمشغل السجل أن ینفذ قواعد مطابقة إضافیة على مستوى نطاق  4.1.2

 خدمات الدعاوى ال تزال قید التنفیذ ألي تسجیل دعاوى تستوفي قواعد المطابقة اإلضافیة.
 

متغیرة لتخصیص أسماء  IDNع سیاسات أثناء فترة الدعاوي، إذا قام مشغل السجل الذي بوض 4.1.3
، فإنھ على مشغل السجل أن یتحقق من جمیع الملصقات في مجموعة متغیر TLDالنطاقات في نطاق 

 ضد قائمة ملصقة اسم النطاق قبل وضع أي أسماء نطاق في المجموعة التي یتم تسجیلھا.
 

 خدمات الدعم. 4.2
 

ومشغل  ICANNالتفاعلیة التي توفرھا على مشغل السجل االستفادة من مختلف الموارد غیر  4.2.1
مثل األسئلة  -) Clearinghouseلمستودع العالمات التجاریة ( Sunriseمطالبات وفترة 

 قبل الشروع في أي طلب شخصًیا للحصول على الدعم. -واألجوبة والندوات ودالئل المستخدم 
 

) أوراق اعتماد للحساب الفردي سوف 5یجوز لمشغل السجل الحصول على ما یصل إلى خمسة ( 4.2.2
لمستودع العالمات  Sunriseیكون من خاللھا لدیھ القدرة على التفاعل مع مشغل الدعاوى وفترة 

) للحصول على الدعم (المشار إلیھا في ھذه الوثیقة باسم Clearinghouseالتجاریة (
 ").الحاصلون على ترخیصالمستخدمون "
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) من أوراق 5یجوز لكل أمین سجل یوافق على شروط الخدمة الحصول على ما یصل إلى خمسة ( 4.2.3
اعتماد للحساب الفردي سوف یكون من خاللھا لدیھ القدرة على التفاعل مع مشغل الدعاوى وفترة 

Sunrise ) لمستودع العالمات التجاریةClearinghouse.للحصول على الدعم ( 
 

ومشغل  ICANNعلى مشغل السجل وأمناء السجل قراءة شروط الخدمة التي وضعتھا شروط الخدمة.  4.3
) والموافقة علیھا للحصول على Clearinghouseلمستودع العالمات التجاریة ( Sunriseمطالبات وفترة 

ات، بما في ذلك ") قبل استخدام أي من الخدمشروط الخدمةالخدمات (المشار إلیھا في ھذه الوثیقة باسم "
ویجوز  https://marksdb.org/tmdb/public/tandcاالختبار التكاملي. تتوفر شروط الخدمة على 

) ولن Clearinghouseتنقیحھا من وقت آلخر، لكنھا لن تغیر من متطلبات مستودع العالمات التجاریة (
 التعدیالت قابلة للتطبیق بأثر رجعي. تكون تلك

 
 Sunriseأن مشغل مطالبات وفترة  استخدام جھوًدا معقولة تجارًیا لضمان ICANNعلى مستویات الخدمة.   4.4

، ICANN) یقدم الخدمات وفًقا لاللتزامات التعاقدیة تجاه Clearinghouseلمستودع العالمات التجاریة (
بما في ذلك توفیر مشغل سجل وأمناء سجل ساریین مع خدمات الدعم المحددة في ھذه االلتزامات وعلى النحو 

جھوًدا معقولة تجارًیا  ICANNمن ھذه المتطلبات. باإلضافة إلى ذلك، سوف تبذل  4.2المتوقع في المادة 
السجل المتعلقة بھذه المتطلبات وأداء للحفاظ على موارد دعم معقولة للرد على استفسارات أو تعلیقات مشغل 

 ).Clearinghouseلمستودع العالمات التجاریة ( Sunriseخدمات مشغل الدعاوى وفترة 

 برامج البدء. 4.5
 

من االتفاقیة، یجوز لمشغل السجل أن یخصص  Specificaiton 5من وثیقة  3.2وفقا للمادة رقم  4.5.1
الخاصة بھ، إن  IDN) اسم نطاق (فضًال عن متغیرات 100أو یسجل لنفسھ ما یصل إلى مائة (

. رھًنا بالمراجعة والتحلیل اإلضافي بشأن TLDوجد) بشكل تراكمي على مدى الحیاة من نطاق 
لیة السماح لمشغلي التسجیل بتخصیص أو جدوى وتنفیذ وحمایة حقوق الملكیة الفكریة، إذا كانت عم

، عند االقتضاء) IDN) (فضالً عن متغیرات 100المائة ( تسجیل بعض أو جمیع أسماء النطاقات
 Sunrise") ألطراف ثالثة قبل أو أثناء فترة اسم البدء(یشار على كل منھا في ھذه الوثیقة باسم "

") الحاصل برنامج البدء المؤھلةقة باسم "(المشار إلیھ في ھذه الوثی TLDألغراض تعزیز نطاق 
ملحًقا لمتطلبات مستودع العالمات التجاریة  ICANN، فسوف تضع ICANNعلى اعتماد 

)Clearinghouse ینص على تنفیذ برنامج البدء المؤھل، والذي سیتم إدراجھ تلقائًیا في متطلبات (
أو أي من  ICANN) دون أي إجراء آخر من Clearinghouseمستودع العالمات التجاریة (

 مشغل التسجیل.
 

 ICANNالخاصة بھ، التقدم بطلب إلى  Sunriseیجوز مشغل السجل، قبل تاریخ بدء فترة  4.5.2
للحصول على موافقة إلجراء برنامج تسجیل غیر مسموح بھ بغیر ذلك في متطلبات مستودع 

 -على سبیل المثال  -ب تسجیل برنامج). ویمكن تقدیم طلClearinghouseالعالمات التجاریة (
، TLDللحصول على ترخیص لتنفیذ البرامج المنصوص علیھ في تطبیق مشغل السجل لنطاق 

، سینطوي على TLDوالذي، في حالة النص علیھ بالتفصیل بشكل معقول في تطبیق نطاق 
جیل المطلوب بشكل معقول أن برنامج التس ICANNافتراض أن تتم الموافقة علیھ، ما لم تحدد 

یمكن أن یسھم في إرباك المستھلك أو التعدي على حقوق الملكیة الفكریة. إذا سعى مشغل السجل 
، وبرنامج التسجیل 4.5.2على برنامج بموجب المادة رقم  ICANNعلى الحصول على موافقة 

 ة،في ظروف مماثل ICANNمسبقًا من  المطلوب ھذا یشبھ إلى حد كبیر برنامج البدء المعتمد
 ICANNفسوف نطوي برنامج التسجیل المطلوب على افتراض أن تتم الموافقة علیھ، ما لم تحدد 

بشكل معقول أن برنامج التسجیل المطلوب یمكن أن یسھم في إرباك المستھلك أو التعدي على 
عملیة لتقدیم طلبات الحصول على البرامج بموجب  ICANNحقوق الملكیة الفكریة. سوف تضع 

والنظر فیھا وتحتفظ لنفسھا بالحق في تقدیم أي طلب للحصول على برامج  4.5.2قم المادة ر
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 ICANNللتعلیق العام. جمیع برامج التسجیل المعتمدة من  4.5.2تسجیل مقدم وفًقا لھذه المادة 
 "، ویشار إلیھابرامج البدء المعتمدةوالتي یشار إلیھا في ھذه الوثیقة باسم " 4.5.2 وفًقا لھذا القسم

 ".برامج البدءمجتمعین مع برامج البدء المؤھلة، "
 

خاصة بھم بأن  TLDإذا أوصى مشغلو السجالت الذین أشاروا في طلباتھم للحصول على نطاقات  4.5.3
نطاق المستوى من سوف یكون اسًما جغرافًیا (المشار إلیھا في ھذه الوثیقة باسم " TLDنطاق 

بإنشاء برنامج تسجیل یحدد قائمة  ICANN") وممثلو انصار الملكیة الفكریة األعلى الجغرافیة
محددة من الملصقات أو فئات الملصقات التي یجوز لنطاقات المستوى األعلى الجغرافیة تخصیص 

على ھذه التوصیة  ICANN، ووافقت Sunriseأو تسجیل ألطراف ثالثة قبل أو أثناء فترة 
وف ")، فسبرنامج البدء الجغرافي الحاصل على موافقةھذه الوثیقة باسم "ونفذتھا (المشار إلیھا في 

تنطوي تطبیقات برنامج التسجیل المقدمة من نطاقات المستوى األعلى الجغرافیة وفًقا للمادة رقم 
الخاصة ببرنامج البدء الجغرافي الحاصل على موافقة على افتراض الموافقة علیھ، ما لم  4.5.2
ة معقول أن ھذا البرنامج المطلوب یمكن أن یسھم في إرباك المستھلك أو بصور ICANNتحدد 

 التعدي على حقوق الملكیة الفكریة.
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 المستند أ
 

 إشعار العالمة التجارية
 

[In English and the language of the registration agreement] 

 
سجالً واحداً من العالمات لقد تلقيت إشعار هذه العالمة التجارية بناًء على طلب الحصول على اسم نطاق يطابق على األقل 

 التجارية التي تم إرسالها إلى دار المقاصة الخاص بالعالمات التجارية.
 

قد يحق أو ال يحق لك تسجيل اسم النطاق اعتماداً على الغرض من استخدامه، وما إذا كان مطابًقا أو يتداخل بشكل كبير مع 
العالمات التجارية المدرجة أدناه. حقوقك في تسجيل اسم النطاق المعني قد تكون محمية أو غير محمية كاستخدام غير تجاري 

 [in bold italics or all caps]المطبقة في بلدك.  أو "استخدام منصف" بموجب القوانين
 

يرجى قراءة معلومات العالمة التجارية التالية بعناية، بما يتضمن العالمات التجارية والدوائر القضائية والسلع والخدمات التي 
ية العالمات التجارتسجل من أجلها العالمات التجارية. يرجى مالحظة أنه ليس كافة االختصاصات تستعرض طلبات تسجيل 

عن كثب، ولذا قد توجد بعض معلومات العالمة التجارية أدناه في السجل المحلي أو اإلقليمي الذي ال يجري استعراضاً دقيقاً أو 
أساسياً لحقوق العالمات التجارية قبل التسجيل. إذا كانت لديك أسئلة، يمكنك استشارة محام أو خبير قانوني بشأن العالمات 

 ة وحقوق الملكية الفكرية لالسترشاد.التجاري
 

إذا استمريت في عملية التسجيل، فإن هذا يعني استالمك وفهمك لإلشعار بقدر كبير ِوأن تسجيل واستخدام اسم النطاق 
 المطلوب لن ينتهك حقوق العالمة التجارية المدرجة أدناه. العالمات التجارية التالية مدرجة بمقاصة العالمة التجارية:

 
  <tmNotice:markName>العالمة:  .1

 <tmNotice:jurDesc> االختصاص القضائي:
 <tmNotice:goodsAndServices>البضائع والخدمات: 

 <tmNotice:classDesc> الطبقة الدولية للسلع والخدمات أو ما يعادلها إن كان متاحاً:

  <tmNotice:holder>مسجل العالمة التجارية: 

 <tmNotice:contact>معلومات اتصال مسجل العالمة التجارية: 
 

تم اكتشاف أن عالمة اسم النطاق هذه تم استخدامها أو تسجيلها بشكل مسيء ضد العالمات التجارية التالية وفقاً 
 للقرارات المرجعية:

 

  <tmNotice:caseNo>القرار رقم: 
 <UDRP :<tmNotice:udrpProviderمزود خدمة 

 

2 (<tmNotice:claim>) العالمة: حق الدعوى: البضائع والخدمات: الطبقة الدولية للسلع والخدمات أو ما يعادلها إن .
 كان متاحاً: مسجل العالمة التجارية: بيانات االتصال بمسجل العالمة التجارية:

 
العالمات التجارية التالية وفقاً للقرارات بشكل مسيء ضد  تم اكتشاف أن عالمة اسم النطاق هذه تم استخدامها أو تسجيلها

 المرجعية:
 

  <tmNotice:refNum>القرار رقم: 
  <tmNotice:courtName>اسم المحكمة: 

 <tmNotice:cc>االختصاص القضائي للمحكمة: 
 

X (<tmNotice:claim>) يعادلها إن كان . العالمة: حق الدعوى: البضائع والخدمات: الطبقة الدولية للسلع والخدمات أو ما
 متاحاً: مسجل العالمة التجارية: بيانات االتصال بمسجل العالمة التجارية:

 

 لمزيد من المعلومات حول السجالت المتضمنة في هذا اإلشعار، راجع

<>notice ‐clearinghouse.com/content/claims-http://www.trademark. 



 

 

 المستند ب
 

 التجاريةإشعار العالمة 
 

لقد تلقيت إشعار هذه العالمة التجارية بناًء على طلب الحصول على اسم نطاق يطابق على األقل سجالً واحداً من العالمات 
 التجارية التي تم إرسالها إلى دار المقاصة الخاص بالعالمات التجارية.

 
استخدامه، وما إذا كان مطابًقا أو يتداخل بشكل كبير مع قد يحق أو ال يحق لك تسجيل اسم النطاق اعتماداً على الغرض من 

العالمات التجارية المدرجة أدناه. حقوقك في تسجيل اسم النطاق المعني قد تكون محمية أو غير محمية كاستخدام غير 
 تجاري أو "استخدام منصف" بموجب القوانين المطبقة في بلدك.

 

لية بعناية، بما يتضمن العالمات التجارية والدوائر القضائية والسلع والخدمات التي يرجى قراءة معلومات العالمة التجارية التا
تسجل من أجلها العالمات التجارية. يرجى مالجظة أنه ليس كافة االختصاصات تستعرض طلبات تسجيل العالمات التجارية عن 

أو اإلقليمي الذي ال يجري استعراضاً دقيقاً أو  كثب، ولذا قد توجد بعض معلومات العالمة التجارية أدناه في السجل المحلي
أساسياً لحقوق العالمات التجارية قبل التسجيل. إذا كانت لديك أسئلة، يمكنك استشارة محام أو خبير قانوني بشأن العالمات 

 التجارية وحقوق الملكية الفكرية لالسترشاد.
 

همك لإلشعار بقدر كبير ِوأن تسجيل واستخدام اسم النطاق المطلوب إذا استمريت في عملية التسجيل، فإن هذا يعني استالمك وف
 لن ينتهك حقوق العالمة التجارية المدرجة أدناه. العالمات التجارية التالية مدرجة بمقاصة العالمة التجارية:

 

 1المثال رقم  العالمة: .1
 بضائع وخدمات الواليات المتحدة األمريكية: حق الدعوى:

Bardus populorum circumdabit se cum captiosus populum. 

Smert populorum circumdabit se cum captiosus populum qui eis 
differimus. 

 الطبقة الدولية من السلع والخدمات أو ما يعادلها إن كان متاحاً:

 الدعاية؛ إدارة األعمال؛ إدارة العمل.  – 53

 النقد؛ العقارات.التأمين؛ الشؤون المالية؛ شؤون  – 53
 مسجل العالمة التجارية:

 .Example Incالمنظمة: 
 Example Dr. Suite 100 123: عنوان
 Reston :المدينة

 VAلمقاطعة: الوالية/ا
 20190الرمز البريدي: 

 USالدولة: 
 بيانات االتصال بمسجل العالمة التجارية:

  Joe Doe :االسم: منظمة

 .Example Incالمنظمة: 

 Example Dr. Suite 100 123العنوان: 
 Restonالمدينة: 

 VAالوالية/المقاطعة: 

 22102الرمز البريدي: 
 USالدولة: 

 1.7035555555x4321+رقم الهاتف: 
 jdoe@example.comالبريد اإللكتروني: 

 

mailto:jdoe@example.com


 

 

 Example-‐-‐-‐One العالمة: .2
 BRAZIL حق الدعوى:

 والخدمات: البضائع
Bardus populorum circumdabit se cum captiosus populum. 
Bardus populorum circumdabit se cum captiosus populum. 

 مسجل العالمة التجارية:
 .Example S.A. de C.Vالمنظمة: 
 Calle conocida #343العنوان: 
 Conocidaالمدينة: 

 SPالوالية/المقاطعة: 

  02122الرمز البريدي: 

 BRالدولة: 
 

 1 العالمة: .5
 COSTA RICA حق الدعوى:

 البضائع والخدمات:
Bardus populorum circumdabit se cum captiosus populum. 
Bardus populorum circumdabit se cum captiosus populum. 

 مسجل العالمة التجارية:
  Oneالمنظمة: عنوان شركة 

 Otra calle العنوان:
 Otra ciudadالمدينة: 

 OT: الدولة
  505322الرمز البريدي: 

 CRالدولة: 

 
تم اكتشاف أن عالمة اسم النطاق هذه تم استخدامها أو تسجيلها بشكل مسيء ضد العالمات التجارية التالية وفقاً 

 للقرارات المرجعية:
 

 252253القرار رقم: 

 Supreme Court of Justice of Costa Ricaاسم المحكمة: 
 CRاالختصاص القضائي للمحكمة: 

 
 One Inc العالمة: .2

 AR :االختصاص القضائي 
  :بضائع وخدمات 

Bardus populorum circumdabit se cum captiosus populum. 
Bardus populorum circumdabit se cum captiosus populum. 

 

 التجارية:مسجل العالمة 
 One SA de CVالمنظمة: 
 La calleعنوان: 
 La ciudadالمدينة: 

 CD: الدولة 
  52525الرمز البريدي: 
 الدولة: العربية

 
تم اكتشاف أن عالمة اسم النطاق هذه تم استخدامها أو تسجيلها بشكل مسيء ضد العالمات التجارية التالية وفقاً 

 للقرارات المرجعية:
 



 

 

  D2003-0499القرار رقم: 
 UDRP :WIPOمورد خدمة 

 
 

 لمزيد من المعلومات حول السجالت المتضمنة في هذا اإلشعار، راجع
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 متطلبات آلیة حمایة حقوق دار مقاصة العالمات التجاریة

 ملحق برنامج اإلطالق المؤھل

بمتطلبات آلیة حمایة حقوق مستودع العالمات  لقد تمت الموافقة على ھذا الملحق (المشار إلیھ في ھذه الوثیقة باسم "الملحق")
)") بموجبھ من قبل Clearinghouseالتجاریة (المشار إلیھا في ھذه الوثیقة باسم "متطلبات مستودع العالمات التجاریة (

ICANN ] من مستودع العالمات التجاریة  4.5.1]، وفقا ألحكام المادة رقم 2014أبریل  10اعتباًرا من
)Clearinghouse المدرجة تلقائًیا دون اتخاذ المزید من اإلجراءات من قبل أي من ،(ICANN  أو أي مشغل السجل في

جمیع المصطلحات رسملة المستخدمة في ھذا الملحق ولكنھا غیر  ).Clearinghouseمتطلبات مستودع العالمات التجاریة (
 ).Clearinghouseمستودع العالمات التجاریة (محددة في ھذه الوثیقة تنطوي على المعنى المحدد لھا في متطلبات 

من االتفاقیة، یجوز لمشغل السجل أن یسجل لنفسھ ما یصل إلى  Specification 5من وثیقة  3.2وفًقا للمادة رقم  .1
الخاصة بھ، إن وجد) بشكل تراكمي على مدى الحیاة من نطاق  IDN) اسم نطاق (فضالً عن متغیرات 100مائة (
TLD من خالل أحد أمناء السجل  -مشغل السجل بأحكام وشروط ھذا الملحق، فإنھ یجوز لمشغل السجل . اذا التزم

، إن وجد) IDN) اسم نطاق (فضالً عن متغیرات 100أن یخصص أو یسجل مائة ( - ICANNالمعتمدین لدى 
") لغرض QLPسم ا(یشار إلى كل اسم نطاق في ھذه الوثیقة باسم " Sunriseألطراف ثالثة قبل أو أثناء فترة 

"). باستثناء ما ھو مسموح بھ في ھذا برنامج البدء المؤھل(المشار إلیھا في ھذه الوثیقة باسم " TLDتعزیز نطاق 
، إن IDN) اسم نطاق (فضًال عن متغیرات 100الملحق، یجب على مشغل السجل عدم تخصیص أو تسجیل مائة (

 .Sunriseتسجیل فترة  وجد) ألطراف ثالثة قبل تخصیص وتسجیل جمیع عملیات

ملصقة  QLPاسم  - QLPفي نفس الوقت التي یسعى فیھ مشغل السجل إلى تخصیص أو تسجیل اسم  -إذا طابق  .2
لمستودع العالمات التجاریة  Sunriseوارد في القائمة المقدمة إلى مشغل السجل من قبل مشغل دعاوى وفترة 

)Clearinghouseالتي تحتوي على ملصقات تعود إل ( ى أصحاب حقوق فترةSunrise  المشار إلیھا) المؤھلة
ھذا لمسجل طرف ثالث  QLP")، فإنھ یجوز تخصیص أو تسجیل االسم Sunriseقائمة فترة في ھذه الوثیقة " 
 على النحو التالي:

المؤھل ویحمل ملف بیانات العالمة الموقعة الصالحة للملصقة التي  Sunriseللمسجل صاحب حقوق فترة  2.1
 ؛ أوQLPتطابق اسم 

للمسجل الُمعین في السلطات الحكومیة الدولیة أو الوطنیة أو اإلقلیمیة أو المحلیة أو البلدیة (المشار إلیھ في  2.2
إما مماثل أو ترجمة أو نقل حرفي لما یلي، (أ) اسم أو  QLP") ویكون اسم الھیئة العامةھذه الوثیقة باسم "

اختصار لھذه السلطة العامة، (ب) اسم مبنى، أو حدیقة، أو نصب تذكاري، أو مطار أو غیرھا من األماكن 
العامة التي تدیرھا ھذه السلطة العامة، (ج) اسم منطقة أو المدینة أو الشارع، أو حي أو منطقة جغرافیة 

باستثناء ما  السلطة العامة. (د) اسم خدمة عامة معترف بھا تقدمھا ھذه ھذه السلطة العام؛ أوأخرى تحت حكم 
، فإنھ یجب السم Sunriseیطابق ملصقة واردة في قائمة فترة  QLP، إذا كان اسم 2.2یسمح بھ المادة رقم 

QLP  ة حقوق فترھذا أال یكون جزًءا من برنامج البدء المؤھل الذي یتم تخصیصھ أو تسجیلھ لمسجل صاحب
Sunrise  المؤھل ویحمل ملف بیانات العالمة الموقعة الصالحة للملصقة التي تطابق اسمQLP. 

، Sunriseترة ال یطابق ملصقة واردة في قائمة ف - QLPفي وقت تخصیص أو تسجیل اسم  - QLPإذا كان اسم  .3
ھذا ألي مسجل طرف ثالث (أي، من غیر الضروري تخصیص أو تسجیلھ  QLPفإنھ یجوز تخصیص أو تسجیل اسم 

على الفور لھذا  QLPالمؤھلة)، شریطة أن یتم تخصیص أو تسجیل اسم  Sunriseلفترة ألصحاب حقوق فترة 
 .Sunriseالطرف الثالث بعد ھذا مراجعة قائمة فترة 



اسم ھذا  QLPفي الوقت الذي تم فیھ تخصیص  Sunriseمقابل قائمة فترة  QLPمشغل السجل اسم إذا استعرض  .4
مرة أخرى في وقت  Sunriseمقابل قائمة فترة  QLPلطرف ثالث، فال یلزم لمشغل السجل مراجعة ھذا االسم 

 لھذا الطرف الثالث. QLPتسجیل اسم 

من مشغل  Sunriseلسجل الحصول على قائمة فترة ، یجب على مشغل اQLPقبل تخصیص أو تسجیل أي اسم  .5
). على مشغل السجل الحصول على قائمة Clearinghouseلمستودع العالمات التجاریة ( Sunriseدعاوى وفترة 

) مرة واحدة Clearinghouseلمستودع العالمات التجاریة ( Sunriseمن مقدم دعاوى وفترة  Sunriseفترة 
 QLPساعة على األقل طوال فترة برنامج البدء مؤھل. على مشغل السجل عدم تخصیص أو تسجیل اسم  24كل 

، وكما ھو منصوص علیھ في 4وفًقا لمتطلبات الوقت الواردة للمادة رقم  Sunriseدون الحصول على قائمة فترة 
األخیرة التي حصلت علیھا من مشغل التسجیل. سوف  Sunriseمقابل قائمة فترة  QLPھذا الملحق، ومراجعة اسم 

لمستودع العالمات التجاریة  Sunriseمن مقدم دعاوى وفترة  Sunriseیحصل مشغل التسجیل على قائمة فترة 
)Clearinghouse) بنفس الطریقة التي حصل بھا على قائمة االسم ملصقة اسم النطاق (DNL كما ھو محدد) (

نیة). وبصرف النظر عن أي حكم من أحكام ھذا الملحق، یكون على مشغل السجل عدم في وثیقة المواصفات الف
 خوادم األسماء عن طریق مشغل السجل في منطقة الجذر. TLDقبل أن یحدد وفد  QLPتخصیص أو تسجیل اسم 

 اإلعالم واإلخبار. .6

مسجل وفًقا للمادة رقم  QLPوبعد ذلك، على مشغل السجل أن ینقل أي اسم  QLPبدًءا من التسجیل األول السم  6.1
) في قائمة Clearinghouseلمستودع العالمات التجاریة ( Sunriseمن ھذا الملحق لمشغل دعاوى وفترة  2

ھیئة ل أسماء النطاقات المسجلة الخاصة بھ، كما ھو محدد في وثیقة المواصفات الفنیة. یقر مشغل السجل أنھ یجوز
ICANN  الحصول على قائمة أسماء النطاقات المسجلة من مشغل دعاوى وفترةSunrise  لمستودع العالمات
 وأحكام االتفاقیة ذات الصلة. امتثال مشغل السجل بأحكام ھذا الملحق ) لتقییمClearinghouseالتجاریة (

) المتاحة للتخصیص أو التسجیل 100ت المائة (. بعد تخصیص أو تسجیل مشغل السجل مباشرة لجمیع أسماء النطاقا6.2
من ھذا  7باالتفاقیة (الذي یفسر المادة رقم  Specificaiton 5من وثیقة  3.2وفًقا للمادة رقم  TLDلنطاق 

أخرى بعد ما تم تخصیصھ أو تسجیلھ  QLPالملحق) أو قرار مشغل السجل یعدم تخصیص أو تسجیل أي أسماء 
، وعلى مشغل السجل أن یقدم لھیئة Sunriseبالفعل، بأي حال من األحوال في وقت الحق بعد انتھاء فترة 

ICANN) عبر بوابة قسم النطاقات العالمیة ،https://myicann.secure.force.com/gdd) قائمة ،
"). QLPقائمة أسماء لمشار إلیھا في ھذه الوثیقة باسم "(ا QLPبجمیع ما تم تخصیصھ أو تسجیلھ من أسماء 

 QLPفي أي وقت، یجب على مشغل السجل تقدیم قائمة أسماء  ICANNباإلضافة إلى ذلك، بناًء على طلب ھیئة 
نشر قائمة أسماء  ICANNیقر مشغل السجل بأنھ یجوز لھیئة  الحالیة والمستقبلیة. ICANNالخاصة بھھ إلى 

QLP غل السجل على صفحة معلومات بدء تشغیل نطاق الخاصة بمشTLD  الخاصة بمشغل السجل ویوافق عل
 ذلك.

تم تخصیصھ أو تسجیلھ لطرف ثالث كما ھو مسموح بھ ھذا الملحق من العدد التراكمي  QLPسوف یقلل كل اسم  .7
عمالً بالمادة رقم  TLDألسماء النطاقات التي كان من الممكن تسجیلھا عن طریق مشغل السجل لتشغیل وتعزیز نطاق 

، فلن یكون لمشغل QLPاسم  20الواردة في االتفاقیة (أي إذا سجل مشغل السجل  Specificaiton 5من وثیقة  3.2
باالتفاقیة بشأن حالة نطاق  Specificaiton 5من وثیقة  3.2أسًما فقط متاًحا لھ بموجب المادة رقم  80السجل سوى 

TLDص أو الستخدامھا بوصفھا اسم ، وذلك إما الستخدامھا الخاQLP.( 

من ھذا الملحق، على مشغل السجل أن یقدم خدمات  2.1المخصصة أو المسجلة وفًقا للمادة رقم  QLPوباستثناء أسماء  .8
 مسجل لطرف ثالث. QLPالدعاوى لكل اسم 

 



العالمات التجاریة " ألغراض متطلبات واتفاقیة مستودع Sunrise"تسجیالً لفترة  QLPویعتبر تسجیل اسم  .9
)Clearinghouse.( 

من وثیقة  6بصرف النظر عن أي حكم من أحكام ھذا الملحق، یجب على مشغل السجل االلتزام بالمادة رقم  .10
Specificaiton 6  من اتفاقیة التسجیل فیما یتعلق بتسجیل أي اسمQLP. 

 سجل المراجعة
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 مراجعة لدمج التحدیثات التالیة إلى في المستند أ وب: 2014فبرایر  28
 مرجع "[عدد] من المالحظات" في إشعار الدعاوى.إزالة  •
 .UDRPإضافة رموز حقل خاصة بالحصول على مراجع حالة  •
 إضافة مثاالً للملصقة التي كانت موضوًعا في دعوى قضائیة. •
 إضافة رابط لصفحة معلوماتیة في إشعار الدعاوى. •
 تصحیح التنسیق.•

 )QLPإضافة ملحق برنامج البدء المؤھل ( 2014أبریل  10
 تحدیثھا إلدراج الشروط الصحیحة لرابط الخدمة 2014مایو  14

 

http://newgtlds.icann.org/en/announcements-and-media/announcement-30sep13-en
http://newgtlds.icann.org/en/announcements-and-media/announcement-30sep13-en

	rpm-requirements-14may14-ar
	متطلبات آلية حماية حقوق مستودع العلامات
	التجارية (Clearinghouse)
	2.1 إشعار فترة التسجيل.
	2.2 مدة وتوقيت فترة Sunrise.
	2.3 مطلب أهلية فترة Sunrise.
	2.4 آليات التسجيل.
	3.1 إشعار فترة الدعاوى وفترات التسجيل المحدودة.
	3.2 مدة وتوقيت فترة الدعاوى وفترات التسجيل المحدودة.
	3.3 إشعارات الدعاوى.
	3.4 المواصفات الفنية لخدمات الدعاوى.
	4 الشروط العامة.
	4.2 خدمات الدعم.
	4.5 برامج البدء.

	trademark-notices-ar
	rpm-requirements-14may14-ar
	متطلبات آلية حماية حقوق دار مقاصة العلامات التجارية
	سجل المراجعة


