ﻣﺗطﻠﺑﺎت آﻟﯾﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق ﻣﺳﺗودع اﻟﻌﻼﻣﺎت
اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ )( Clearinghouse
ﯾﻛﻣن اﻟﻐرض ﻣن ﻣﺳﺗودع اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ) (Clearinghouseﻓﻲ ﺗﺳﮭﯾل ﺧدﻣﺎت ﻓﺗرة  Sunriseوﺧدﻣﺎت اﻟدﻋﺎوى )ﻛل
ﻛﻣﺎ ھو ﻣوﺿﺢ أدﻧﺎه ،ﻣﺟﺗﻣﻌﯾن" ،اﻟﺧدﻣﺎت"( .ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺗطﻠﺑﺎت آﻟﯾﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق ﻣﺳﺗودع اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ )اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﺑـ
"ﻣﺗطﻠﺑﺎت آﻟﯾﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق ﻣﺳﺗودع اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ "( آﻟﯾﺎت ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﺳﺗودع اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
) (Clearinghouseاﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة  1ﻣن وﺛﯾﻘﺔ  Specificaiton 7ﻣن اﺗﻔﺎق اﻟﺗﺳﺟﯾل ﺑﯾن  ICANNوﻣﺷﻐل اﻟﺗﺳﺟﯾل
)ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺣدد ﻟﮭذا اﻟﺑﻧد ﻓﻲ ھذه اﻟوﺛﯾﻘﺔ( )اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ ﻓﻲ ھذه اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﺑـ "اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ"( .ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﺳﺗودع اﻟﻌﻼﻣﺎت
اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ) (Clearinghouseﺟزءًا ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل أن ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﺳﺗودع اﻟﻌﻼﻣﺎت
اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ) (Clearinghouseھذه ،رھ ًﻧﺎ ﺑﺄﺣﻛﺎم وﺷروط اﻻﺗﻔﺎق .ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻣرﺳﻣﻠﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺻوص
ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺧﻼف ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻰ ﻣﻌﯾن ﻟﮭذه اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ.
ﻟﻘد ﻗﺎم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺗطوﯾر اﻟﺧدﻣﺎت ﺑﺎﻟﮭدف اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﺣﻘوق اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ .ﻟﻘد ﺗم ﺗﻧﻔﯾذ ﻓﺗرة  Sunriseوﺧدﻣﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ
اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﺳق ﻣﻊ ھذا اﻟﮭدف .ﻟدى ﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل اﻟﺣق ﻓﻲ ﺑدء ﻣراﺣل  TLDﺑﺣﺳب ﺗﻘدﯾره وﻓ ًﻘﺎ ﻟﻧﻣﺎذج اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
واﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ ،طﺎﻟﻣﺎ ﺗم اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻣﺗطﻠﺑﺎت واﻷھداف اﻟواردة ﻓﻲ ﻣﺳﺗودع اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ).(Clearinghouse
ﯾﺗم اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت  -ﯾﺟوز ،ﯾﺟب ،ﻻ ﯾﺟوز ،ﯾﺗﻌﯾن ،ﻋدم -وﻓﻘﺎً ﻟـ  ،RFC 2119واﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻓر ﻟدى at
.http://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt
 1اﻻﺧﺗﺑﺎر.
1.1

ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل اﻻﻣﺗﺛﺎل "ﻟوﺛﯾﻘﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺻﺔ وإﺟراء ﺗﺳﺟﯾل ) "TMDBﻣﺗوﻓر ﻋﻠﻰ
 ،(http://newgtlds.icann.org/en/about/trademark-clearinghouse/scsvcsأو أي وﺛﯾﻘﺔ
ورﯾﺛﺔ ﺗﻧﺷرھﺎ ") ICANNوﺛﯾﻘﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ"( ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻼزم ﻟﻧطﺎق ") TLDاﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﻛﺎﻣل"(.
ﺳوف ﯾﻌﯾن اﻟﻛﯾﺎن اﻟذي ﺗﺣدده ھﯾﺋﺔ  ICANNﻟﻠﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ ﻣﺷﻐﻠﻲ اﻟﺗﺳﺟﯾل واﻟﻣﺳﺟﻠﯾن ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت )اﻟﻣﺷﺎر
إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذه اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﺑﺎﺳم "ﻣﺷﻐل دﻋﺎوى وﻓﺗرة  Sunriseﻟﻣﺳﺗودع اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
) ("(Clearinghouseﻣواﻋﯾ ًدا ﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻧﺢ أﻓﺿﻠﯾﺔ ﻟﻣﺷﻐﻠﻲ اﻟﺳﺟل )أ( ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﯾﺦ
ﺗﻧﻔﯾذ اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺳﺟل ذات اﻟﺻﻠﺔ واﻷرﻗﺎم ذات اﻷوﻟوﯾﺔ )ﺗم ﺗﺣدﯾد ھذه اﻷوﻟوﯾﺎت ﻣن ﺧﻼل ﻗرﻋﺔ ﺗﺣدﯾد
أوﻟوﯾﺎت  (ICANNو)ب( ﻏﯾر ذﻟك ﺑﺎﻟﺗواﻓق ﻣﻊ اﻹﺟراءات  ICANNاﻟﻣﺣددة .ﯾﺟوز ﻟﻣﺳﺗودع TMCH
وﻓﺗرة  Sunriseودﻋﺎوى اﻟﻣﺷﻐل اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن ﺷرط اﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ ﻣﺗطﻠﺑﺎت TMCH
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧطﺎق  TLDإذا أﺗم ﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل )أو ﻣزود ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﻌﯾن ،إذا ﻛﺎن ذﻟك ﻣﻣﻛ ًﻧﺎ( اﺧﺗﺑﺎر
اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﻧﺟﺎح ﻣﻊ ﻣﺳﺗودع  TMCHوﻓﺗرة  Sunriseوﻣﺷﻐل اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت .وﺳﯾﺗم ﺗوﻓﯾر إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ
ﻗﺎﻋدة ﺑﯾﺎﻧﺎت اﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﻛﺎﻣل )"ﻗﺎﻋدة ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎر"( ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ.

1.2

ﺑﻌد اﻻﻧﺗﮭﺎء ﻣن اﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﻛﺎﻣل ،ﯾﺟوز ﻟﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل اﺳﺗﺧدام ﻗﺎﻋدة ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻹﺟراء وظﺎﺋف اﻻﺧﺗﺑﺎر
اﻷﺧرى ﺧﺎرج ﻧطﺎق اﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﻛﺎﻣل.

1.3

ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺟﻠﯾن إﺟراء اﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﻛﺎﻣل ﻗﺑل اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺧدﻣﺎت .ﺳوف ﯾﻌﯾن ﻣﺷﻐل دﻋﺎوى وﻓﺗرة
 Sunriseﻟﻣﺳﺗودع اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ) (Clearinghouseﻣواﻋﯾد اﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﻛﺎﻣل )أ( ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻧﺢ ،ﻗدر
اﻹﻣﻛﺎن ،أﻓﺿﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺟﻠﯾن اﻟذﯾن أﺗﻣوا اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺗﺳﺟﯾل وأﻣﯾن اﻟﺳﺟل ﻣﻊ ﻣﺷﻐﻠﻲ اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ gTLD
اﻟﺟدﯾد اﻟذي أﺗم أو اﺟﺗﺎز اﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﻛﺎﻣل و)ب( ﻏﯾر ذﻟك ﺑﻣﺎ ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ إﺟراءات  ICANNاﻟﻣﺣددة.

1

1.4

2

ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐﻠﻲ اﻟﺳﺟل ﻋدم ﻗﺑول ﺗﺳﺟﯾل اﻟدﻋﺎوى )ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺣدد ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة رﻗم  3أدﻧﺎه( ﻣن أي ﻣﺳﺟل ﻟم
ﯾﺳﺗﻛﻣل اﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﻛﺎﻣل .ﺗﺣﺗﻔظ ھﯾﺋﺔ  ICANNوﻣﺷﻐﻠوا اﻟدﻋﺎوى وﻣﺷﻐل ﻓﺗرة  Sunriseﻟﻣﺳﺗودع اﻟﻌﻼﻣﺎت
اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ) (Clearinghouseﺑﻘﺎﺋﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺟﻠﯾن اﻟذﯾن أﺗﻣوا اﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﻛﺎﻣل وﺗﺗﯾﺢ ھذه اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻟﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل
إﻣﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣوﻗﻊ  ICANNأو ﻣوﻗﻊ ﻣﺷﻐل دﻋﺎوى وﻓﺗرة  Sunriseﻟﻣﺳﺗودع اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
) .(Clearinghouseﺳﯾﺗم ﺗﺣدﯾث ھذه اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋن طرﯾق  ICANNﯾوﻣﯾًﺎ وﯾﺟوز ﻟﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل اﻻﻋﺗﻣﺎد
ﻋﻠﻰ دﻗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ.

ﻓﺗرة  .Sunriseﺳﯾوﻓر ﻣﺳﺗودع اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ) (Clearinghouseﺧدﻣﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻟﺗﯾﺳﯾر ﻓﺗرة Sunrise
)ﻛﻣﺎ ھو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة رﻗم  (2.2.1ﻣن ﺳﺟﻼت ﺑرﻧﺎﻣﺞ  gTLDاﻟﺟدﯾد )اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذه اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﺑـ "ﺧدﻣﺎت
اﻟﺷروق"( .ﺗﺗﻣﺛل إﺣدى ﺧدﻣﺎت ﻓﺗرة  Sunriseﻓﻲ اﻟﺳﻣﺎح ﻷﺻﺣﺎب اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ )اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭم ﻓﻲ ھذه اﻟوﺛﯾﻘﺔ
ﺑﺎﺳم "أﺻﺣﺎب اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ"( اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺻﺣﺗﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل ﻣﺳﺗودع اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
)) (Clearinghouseاﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذه اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﺑﺎﺳم "ﺳﺟﻼت اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ"( ،اﻟﺗﻲ اﺳﺗوﻓت ﺷروط اﻷھﻠﯾﺔ
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺧدﻣﺎت ﻓﺗرة  Sunriseﻛﻣﺎ ﺗم اﻟﺗﺣﻘق ﻣﻧﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل ﻣﺳﺗودع اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ )( Clearinghouse
)اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذه اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﺑﺎﺳم "ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺣﻘوق اﻷھﻠﯾﺔ ﻟﻔﺗرة ﻓﺗرة  ("Sunriseﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻓرﺻﺔ ﻟﺗﺳﺟﯾل أﺳﻣﺎء
اﻟﻧطﺎﻗﺎت ﻓﻲ ﺳﺟﻼت  gTLDاﻟﺟدﯾدة ﻗﺑل ﺑدء اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻌﺎم )ﻛﻣﺎ ھو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة رﻗم  ( 3.2.1ﻣن أﺳﻣﺎء اﻟﻧطﺎﻗﺎت
ﻓﻲ  .TLDﻷﻏراض ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﺳﺗودع اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ) ،(Clearinghouseﯾﺣدث "اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻌﺎم" ﻓﻲ ﻧطﺎق
 TLDﻓﻲ اﻟﯾوم اﻷول ﻣن ﻓﺗرة  Sunriseاﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺗﺗﺎح ﻓﯾﮭﺎ أﺳﻣﺎء اﻟﻧطﺎﻗﺎت ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺟﻠﯾن اﻟﻣؤھﻠﯾن
ﻟﺗﺳﺟﯾل أﺳﻣﺎء اﻟﻧطﺎﻗﺎت ﺿﻣن ﻧطﺎق .TLD
2.1

إﺷﻌﺎر ﻓﺗرة اﻟﺗﺳﺟﯾل.
 2.1.1إذا ﺳﻣﺣت ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻓﺗرة  Sunriseاﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل ﻟﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل ﺑﺄن ﯾﺧﺻص أو ﯾﻌﯾن
أو ﯾﺣدد أو ﺧﻼف ذﻟك ﻣن طرق اﻟﺗﺧﺻﯾص )اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ھﻧﺎ ﺑﺎﺳم "ﺗﺧﺻﯾص" ،و"ﺗﻌﯾﯾن"
و"ﺗﺣدﯾد"( أو ﯾﺳﺟل أي ﺗﺳﺟﯾل ﻟﻔﺗرة  Sunriseﻗﺑل ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﺗرة ) Sunriseأي ،ﯾﺟوز ﻟﻣﺷﻐل
اﻟﺳﺟل ﺗوﻓﯾر ﺗﺳﺟﯾﻼت ﻓﺗرة ) Sunriseﻛﻣﺎ ھو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة رﻗم  (2.2.1ﻋﻠﻰ أﺳﺎس "ﻣن
ﯾﺄﺗﻲ أوﻻً ﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺔ أوﻻً" أو أي ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺧﺻﯾص أو ﺗﺳﺟﯾل أﺧرى ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ اﻟوﻗت(
)اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذه اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﺑﺎﺳم "ﻓﺗرة  Sunriseﻟﺑدء اﻟﺗﺳﺟﯾل"( ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل
أن ﯾﻘدم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ )اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﺑﺎﺳم" ،ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑدء ﺗﺷﻐﯾل ﻧطﺎق  ("TLDإﻟﻰ
 ICANNوﻣﺷﻐل اﻟدﻋﺎوى وﻓﺗرة  Sunriseﻟﻣﺳﺗودع  TMCHﻗﺑل ﺛﻼﺛﯾن ) (30ﯾوﻣًﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل
ﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻘرر ﻟﺑدء ﻓﺗرة  Sunriseاﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧطﺎق  .TLDإذا ﻟم ﺗﺳﻣﺢ ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻓﺗرة
 Sunriseاﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل ﻟﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل ﺑﺄن ﯾﺧﺻص أو ﯾﺳﺟل أي ﺗﺳﺟﯾل ﻟﻔﺗرة
 Sunriseﻗﺑل ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﺗرة ) Sunriseأي ،ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل أن ﯾﻘدم ﺗﺳﺟﯾﻼت ﻓﺗرة
 Sunriseﻋﻠﻰ أﺳﺎس "ﻣن ﯾﺄﺗﻲ أو ً
ﻻ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺔ أوﻻً" أو أي ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺧﺻﯾص أو ﺗﺳﺟﯾل
أﺧرى ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ اﻟوﻗت( ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل أن ﯾﻘدم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻧطﺎق  TLDاﻟﺗﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ
 ICANNوﻣﺷﻐل دﻋﺎوى ﻓﺗرة  Sunriseﻟﻣﺳﺗودع  TMCHﻓﻲ أي وﻗت ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻔﺎوض
اﻷول ﻟﻧطﺎق  TLDﻟﻠﺧوادم اﻟ ﻣﺣددة ﻣن ﻗﺑل ﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل إﻟﻰ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟذر )اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذه
اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﺑﺎﺳم "ﻓﺗرة  Sunriseﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻧﮭﺎﯾﺔ"(.
2.1.1.1

اﻟﺗﺄﻛﯾد ﺑﺄن ﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل ﻗد أﺗم اﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﻛﺎﻣل.

2.1.1.2

ﺗﺎرﯾﺦ ﺑدء وﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﮭﺎء ﻓﺗرة  ،Sunriseوﺗﺄﻛﯾد ﻣﺷﻐل دﻋﺎوى وﻓﺗرة Sunrise
ﻟﻣﺳﺗودع  TMCHﻋﻠﻰ أن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺑدء وﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻧﺗﮭﺎء ﺳﺎﺑق ﺑﺣﯾث ﯾوﻓر ﻣﺷﻐل
اﻟﺳﺟل ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑدء ﺗﺷﻐﯾل ﻧطﺎق .TLD

2.1.1.3

ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺗﺳﺟﯾل ﻓﺗرة  Sunriseاﻟﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧطﺎق  ،TLDﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺟﻣﯾﻊ
اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺳﺎرﯾﺔ ﻣوﺻوﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدﺗﯾن  2.3.1و.2.3.6
2

2.1.1.4

ﺗﺎرﯾﺦ ﺑدء وﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﮭﺎء اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺟﻣﯾﻊ ﻓﺗرات اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺣدودة )ﻛﻣﺎ ھو ﻣوﺿﺢ
ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة رﻗم  ،(3.2.4إن وﺟدت.

2.1.1.5

ﺗﺎرﯾﺦ ﺑدء وﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﮭﺎء اﻟﺧﺎص ﺑﻔﺗرات اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ )ﻛﻣﺎ ھو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة رﻗم
.(3.2.1

2.1.1.6

ﺳوا ًء ﻛﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺗرة  Sunriseاﻟﺧﺎص ﺑﻧطﺎق  TLDﺳوف ﯾﻛون ﻧﻔﺳﮫ ﻓﺗرة
 Sunriseﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺑدء أو ﻓﺗرة  Sunriseﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻧﺗﮭﺎء.

 2.1.2ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل أن ﯾﻘدم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑدء ﻧطﺎق  TLDإﻟﻰ  ICANNﻋﺑر اﻟﺑواﺑﺔ ﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻣﻼء
اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ  ،http://myicann.secure.force.com/أو آﻟﯾﺔ أﺧرى ﻛﻣﺎ ھو ﻣﺣدد ﻣن ﻗﺑل
 .ICANNﻟن ﺗﺗوﻟﻰ  ICANNوﻻ ﻣﺷﻐل دﻋﺎوى وﻓﺗرة  Sunriseﻣﺳﺗودع اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
) (Clearinghouseاﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑدء ﺗﺷﻐﯾل ﻧطﺎق  ،TLDﺑﺧﻼف ﺗﺄﻛﯾد
اﻟﺗزام ﻣﺳﺗودع اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ) .(Clearinghouseإذا ﻛﺎﻧت ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑدء ﺗﺷﻐﯾل ﻧطﺎق
 TLDاﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل ﻻ ﺗﺗواﻓق ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺎدة رﻗم ) 2.1.1ﻛﻣﺎ اﺗﺿﺢ ﻣن وﺟود ﺧطﺄ
أو رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺷﺎﺑﮭﺔ ﻣﻌروﺿﺔ ﻋﺑر ﺑواﺑﺔ ﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻣﻼء( ،ﻓﺈﻧﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل أن ﯾﻘدم ﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﺑدء ﺗﺷﻐﯾل ﻧطﺎق  TLDﻣﺻﺣﺣﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﻣﺎدة رﻗم  2.1.1أو ﺑﻣﺎ ﯾﺗواﻓق ﻣﻌﮫ ﺑطرﯾﻘﺔ
أﺧرى .وﺳوف ﺗﻧﺷر  ICANNﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺳرﻋﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑدء ﺗﺷﻐﯾل  TLDﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ
 .ICANNﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل أن ﯾﻧﺷر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑدء ﺗﺷﻐﯾل ﻧطﺎق TLD
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮫ ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻌﮫ اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﻧطﺎق .TLD
 2.1.3ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﺎ ھو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة رﻗم  ،2.2.3إذا أﺟرى ﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل أي ﺗﻐﯾﯾرات ﻋﻠﻰ أي ﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﻟﺑدء ﺗﺷﻐﯾل ﻧطﺎق  ،TLDﻓﺈﻧﮫ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل أن ﯾزود  ICANNﻣﺷﻐل دﻋﺎوى وﻓﺗرة
 Sunriseاﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺳﺗودع اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ) (Clearinghouseﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑدء ﺗﺷﻐﯾل ﻧطﺎق
 TLDاﻟﻣﺣدﺛﺔ .اذا ﻏﯾرت ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑدء ﺗﺷﻐﯾل ﻧطﺎق  TLDاﻟﻣﺣدﺛﺔ ھذه اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواردة ﻓﻲ
اﻟﻣﺎدة رﻗم  ،2.1.1.2ﻓﺿﻼً ﻋن
)أ( إذا ﻛﺎﻧت ھذا اﻟﺗﻐﯾﯾر ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﻰ ﻓﺗرة  Sunriseﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺑدء ،ﻓﺈﻧﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل أن ﯾﻘدم
ﻣﺷﻐل دﻋﺎوى وﻓﺗرة  Sunriseﻟﻣﺳﺗودع اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ) (Clearinghouseإﺷﻌﺎر ﺧطﻲ
ﻗﺑل ﻋﺷر ) (10أﯾﺎم ﻣﻘدﻣًﺎ ﻣن ھذه اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻗﺑل ﻓﺗرة  Sunriseﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺑدء اﻟﻣﻌﺎد ﺟدوﻟﺗﮫ،
ﺑﺷرط أﻧﮫ ﻓﻲ أي ﺣﺎﻟﺔ ﯾﺗواﻓق ﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل ﺑداﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت إﺷﻌﺎر ﺑﻣدة ﺛﻼﺛﯾن ) (30ﯾوﻣًﺎ ﺗﻘوﯾﻣ ًﯾ ﺎ
ﻟﻠﺑدء ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑدء ﻓﺗرة  Sunriseاﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة رﻗم  ،2.1.1أو )ب( إذا ﻛﺎن ھذا اﻟﺗﻐﯾﯾر
ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺗﺳﺟﯾل ﻓﺗرة  ،Sunriseﻓﺈﻧﮫ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل أن ﯾزود ﻣﺷﻐل دﻋﺎوى
وﻓﺗرة  Sunriseﻟﻣﺳﺗودع اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ) (Clearinghouseإﺷﻌﺎرً ا ﺧطﯾًﺎ ﻣﺳﺑ ًﻘﺎ ﺑﻌﺷر
) (10أﯾﺎم ﺗﻘوﯾﻣﯾﺔ ﻗﺑل إﺟراء ھذه اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑدء ﻓﺗرة  .Sunriseوﻣﻊ ذﻟك ،ﯾﺟب ﻋدم
ﺗﻐﯾﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑدء ﺗﺷﻐﯾل ﻧطﺎق  TLDاﻟﻣوﺻوﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة رﻗم  2.1.1.3أو اﻟﻣﺎدة رﻗم 2.1.1.6
ﺧﻼل دوام ﻓﺗرة .Sunrise
 2.1.4ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل أﻻ ﯾﻘدم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑدء ﺗﺷﻐﯾل ﻧطﺎق  TLDإﻟﻰ  ICANNﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗوﻛﯾل
اﻷول ﻟﻧطﺎق  TLDإﻟﻰ ﺧوادم اﻷﺳﻣﺎء اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟذر.
2.2

ﻣدة وﺗوﻗﯾت ﻓﺗرة .Sunrise
 2.2.1ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑدء ﻓﺗرة  ،Sunriseﻓﺈﻧﮫ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل أن ﯾﻘدم ﺧدﻣﺎت ﻓﺗرة Sunrise
ﻟﻣدة ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﺛﻼﺛﯾن ) (30ﯾوﻣًﺎ ﻣن اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻌﺎم ،وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﮭﺎء ﻓﺗرة  ،Sunriseﻓﺈﻧﮫ
ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل أن ﯾﻘدم ﺧدﻣﺎت ﻓﺗرة  Sunriseﻟﻣدة ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﺳﺗﯾن ﯾوﻣﺎ ) (60ﺗﻘوﯾﻣ ًﯾ ﺎ
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ﻗﺑل اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻌﺎم )ﺣﺳب اﻻﻗﺗﺿﺎء" ،ﻓﺗرة  .("Sunriseﯾﻘﺗﺻر ﺗﺳﺟﯾل أﺳﻣﺎء اﻟﻧطﺎﻗﺎت ﻓﻲ ﻧطﺎق
 TLDﺧﻼل ﻓﺗرة  Sunriseﻋﻠﻰ أﺻﺣﺎب اﻟﺣﻘوق اﻟﻣؤھﻠﺔ ﻓﺗرة  .Sunriseﺗﻌﺗﺑر ﺟﻣﯾﻊ ﻋﻣﻠﯾﺎت
ﺗﺳﺟﯾل أﺳﻣﺎء اﻟﻧطﺎﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻣﻠﻔﺎت ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﻼﻣﺔ ﻣوﻗﻌﺔ )"اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذه اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﺑﺎﺳم
"ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻣوﻗﻌﺔ"( اﻟﺗﻲ ﺗم إﻧﺷﺎؤھﺎ ﻣن ﻗﺑل ﻣﺳﺗودع اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
)" (Clearinghouseﺗﺳﺟﯾﻼت ﻓﺗرة  "Sunriseﻷﻏراض ﻣﺗطﻠﺑﺎت واﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣﺳﺗودع اﻟﻌﻼﻣﺎت
اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ).(Clearinghouse
 2.2.2ﯾﺟوز ﻟﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل أن ﯾﻘدم ﺧدﻣﺎت ﻓﺗرة  Sunriseﻟﻣدة ﺗزﯾد ﻋن اﻟﻣدة اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة
 ،2.2.1طﺎﻟﻣﺎ أن ﻓﺗرة  Sunriseاﻟﻣﻣﺗدة ﻣﻔﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑدء ﺗﺷﻐﯾل ﻧطﺎق  TLDاﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮫ.
 2.2.3وﺑﻌد ﺑدء ﻓﺗرة  ،Sunriseﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك أي ﻣﻠﺣﻘﺎت ﺑﮭﺎ ،ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل أﻻ ﯾﺧﺗﺻر ﻓﺗرة
 ،Sunriseوﻟﻛن ﯾﺟوز ﻟﮫ أن ﯾﻣد ﻓﺗرة  Sunriseﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدﯾم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑدء ﺗﺷﻐﯾل ﻧطﺎق
 TLDﻣﺣدﺛﺔ إﻟﻰ ﻣﺷﻐل دﻋﺎوى وﻓﺗرة  Sunriseﻟﻣﺳﺗودع اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
) (Clearinghouseﻓﻲ أﻗل ﻣن أرﺑﻌﺔ ) ( 4أﯾﺎم ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﮭﺎء ﻓﺗرة  Sunriseاﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑدء ﺗﺷﻐﯾل ﻧطﺎق  TLDاﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣؤﺧرً ا .ﯾﺟوز ﻟﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل أن ﯾطﻠب ﻣن  ICANNأن
ﺗواﻓق ﻋﻠﻰ ﺗﻣدﯾد ﻓﺗرة  Sunriseﺑﻣوﺟب إﺷﻌﺎر ﯾﻘدم ﻓﻲ أﻗل ﻣن أرﺑﻌﺔ ) (4أﯾﺎم ﺗﻘوﯾﻣﯾﺔ ،واﻟﺗﻲ ﻻ
ﯾﺗم ﻣﻧﻊ إﺻدار اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻓﯾﮭﺎ دون ﺳﺑب ﻣﻌﻘول .ﻟن ﺗﺳﻌﻰ  ICANNإﻟﻰ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻓورً ا إﻟﻰ طﻠب
اﻟرد ﻋﻠﻰ أﯾم ﻣن ھذا اﻟطﻠب.
 2.2.4ﻣﺎ ﻋدا ﺑﻣوﺟب ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺑدء )ﻛﻣﺎ ھو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة رﻗم  (4.5.2أو اﻟﺗﺧﺻﯾص اﻟذاﺗﻲ ﻟﻣﺷﻐل
اﻟﺳﺟل أو ﺗﺳﺟﯾل أﺳﻣﺎء اﻟﻧطﺎﻗﺎت ﻟﻧﻔﺳﮭﺎ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة رﻗم  3.2ﻣن وﺛﯾﻘﺔ Specificaiton 5
ﻣن اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ،ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل أﻻ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﺧﺻﯾص أو ﺗﺳﺟﯾل اﺳم اﻟﻧطﺎق ﻓﻲ ﻧطﺎق TLD
ﻟﻣﺳﺟل ﻟﯾس ﻟﮫ ﺣﻘوق  Sunriseاﻟﺗﺄھﯾﻠﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﻠف ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﺳﺎﺑق ﻟﺗﺧﺻﯾص
أو ﺗﺳﺟﯾل ﺟﻣﯾﻊ ﺗﺳﺟﯾﻼت .Sunrise
2.3

ﻣطﻠب أھﻠﯾﺔ ﻓﺗرة .Sunrise
 2.3.1ﯾﺟوز ﻟﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل أن ﯾﻔرض اﻷﻧواع اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻘﯾود ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺟﯾل اﺳم ﻧطﺎق ﻓﻲ ﻧطﺎق TLD
ﺧﻼل ﻓﺗرة  Sunriseوﯾﺟوز ﻟﮭﺄ ﯾﺿﻊ ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺑﺷﺄن ﺗﺧﺻﯾص أو ﺗﺳﺟﯾل ﺗﺳﺟﯾﻼت ﻓﺗرة
) Sunriseاﻟﻣﻌروﻓﺔ ب "ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻓﺗرة .("Sunrise
2.3.1.1

ﯾﺟوز ﻟﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل أن ﯾطﺑق اﻟﻘﯾود اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻟﺳﺟل اﻟﻌﻼﻣﺎت
اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻐرض ﻣن ﻧطﺎق ) TLDﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،اﻟﻘﯾود اﻟﻣﻔروﺿﺔ
ﻋﻠﻰ ﻓﺋﺔ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ أو اﺧﺗﺻﺎص ﺳﺟل اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﻧطﺎق .(TLD

2.3.1.2

ﯾﺟوز ﻟﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل أن ﯾﺣدد اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗرﺗﺑط ﺑﻧطﺎق ﺣﻘوق اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
)ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،إذا ﻛﺎن ﻧطﺎق  TLDﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ راﺑطﺔ أو ﺷرط وﺟود ﻣﺣﻠﻲ
ﻟﻣﺳﺟﻠﻲ اﺳم اﻟﻧطﺎق(.

2.3.1.3

ﯾﺟوز ﻟﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل أن ﯾطﻠب أن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواردة ﻓﻲ ﻣﻠف ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻣوﻗﻌﺔ
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺳﺟﯾل ﻓﺗرة  Sunriseاﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﺗوﻓق ﺳﺟل  Whoisاﻟذي ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺳﺟل ﻻﺳم اﻟﻧطﺎق اﻟﻣﺳﺟل.

2.3.1.4

ﯾﺟوز ﻟﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل أن ﯾﻔرض ﻗﯾود ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﺎرﯾﺦ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺔ
اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﺳﺟل اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ أو ﺳﺟل آﺧر ﻣﻌﻣول ﺑﮫ ﺗم ﺗﺳﺟﯾﻠﮫ واﻟﺗﺣﻘق
ﻣﻧﮫ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن ﺻﺣﺔ أو ﻣﺣﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون أو ﺑﻣﻌﺎھدة ﻟﻣﻧﻊ اﻟﺗﻼﻋب
ﺑﻔﺗرة  Sunriseاﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل.
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 2.3.2إذا ﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ أن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻓﺗرة  Sunriseﻟﯾﺳت ﺟزءًا ﻣن ﻣﻠف ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻌﻼﻣﺔ
اﻟﻣوﻗﻌﺔ ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل أن ﯾﺗﻌﺎون ﻣﻊ أ ﺻﺣﺎب اﻟﺣﻘوق اﻟﻣؤھﻠﺔ ﻟﻔﺗرة Sunrise
ﻟﻠﺳﻣﺎح ﻷﺻﺣﺎب ﺗﻠك اﻟﺣﻘوق أن ﯾوﻓروا اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻓﺗرة .Sunrise
 2.3.3إذا ﻛﺎن ﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل ﯾدﯾر ﻧطﺎق  gTLDﻣﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﻛﻣﺎ ھو ﺛﺎﺑت ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺟب
ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل أن ﯾطﺑق ﺟﻣﯾﻊ ﺷروط اﻷھﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺧﻼل ﻓﺗرة ،Sunrise
وﻟﻛن ﺑﺷرط أﻧﮫ ﯾﺟوز ﻟﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل أن ﯾﺳﻣﺢ ﺑوﺿﻊ ﺗﺳﺟﯾﻼت ﺣﺟب أو ﺗﺳﺟﯾﻼت دﻓﺎﻋﯾﺔ ﻷﺳﻣﺎء
اﻟﻧطﺎﻗﺎت ﻣن ﻗﺑل أﺻﺣﺎب اﻟﺣﻘوق اﻟﻣؤھﻠﺔ ﻟﻔﺗرة  Sunriseاﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺳﺗوﻓﻲ اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻣد
ﻋﻠﯾﮭﺎ إذا ﻟم ﯾﺗم ﺗﻔﻌﯾل أﺳﻣﺎء اﻟﻧطﺎﻗﺎت ﻓﻲ أي وﻗت ﻓﻲ  DNSوﯾﺧﺑر ھؤﻻء اﻟﻣﺳﺟﻠﯾن ﺑﮭذا اﻟﻘﯾد.
 2.3.4إذا ﻗدم ﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل أي اﻟﺗزاﻣﺎت ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة رﻗم  2.17ﻣن اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺟب
ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل أن ﯾﻘدم اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﺳﺟﯾﻼت ﻓﻲ ﻧطﺎق .TLD
 2.3.5ﺑﺧﻼف ﻣﺎ ھو ﻣﺣدد ﻓﻲ اﻟﻣواد  ،2.3.1.1أو  2.3.1.3أو  2.3.1.4أو ﺷرط ﻣﻠف ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻌﻼﻣﺔ
اﻟﻣوﻗﻌﺔ اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة رﻗم  ،2.4.1ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل ﻋدم ﻓرض ﻗﯾود ﺗﻧطﺑق ﻓﻘط ﻋﻠﻰ
ﺗﺳﺟﯾﻼت ﻓﺗرة  Sunriseﺣﯾث ﻻ ﺗوﺟد ﻗﯾود ﻣراﺳﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﺗرات اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺣدودة أو اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻌﺎم.
 2.3.6ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل أن ﯾوﻓر آﻟﯾﺔ ﺗﺳوﯾﺔ ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺗﺳﺟﯾل ﺗﺳﺟﯾﻼت ﻓﺗرة .Sunrise
ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺷﻐل ﺳﺟل أن ﯾﺿﻊ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﺳوﯾﺔ ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻓﺗرة ) Sunriseاﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذه
اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﺑﺎﺳم "ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﺳوﯾﺔ ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻓﺗرة  ،("Sunriseواﻟﺗﻲ ﺳﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﻘدﯾم طﻌون ﻓﻲ ﺗﺳﺟﯾﻼت
ﻓﺗرة  Sunriseﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﺧﺻﯾص واﻟﺗﺳﺟﯾل ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ أﺳﺑﺎب أن اﺳم
اﻟﻧطﺎق اﻟذي ﺗم ﺗﺳﺟﯾﻠﮫ ﻻ ﯾطﺎﺑق ﺳﺟل اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟذي ﻗﺎم ﺻﺎﺣب ﺣﻘوق اﻷھﻠﯾﺔ ﻟﻔﺗرة
 Sunriseﺑﺑﻧﺎء ﺗﺳﺟﯾل ﻓﺗرة  Sunriseاﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮫ ﻋﻠﯾﮫ .ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل أن ﯾﻘدم إﺷﻌﺎرً ا
ﻓورﯾًﺎ ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ اﺟراءات ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﺳوﯾﺔ ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺑﻔﺗرة  SUNRISEإﻟﻰ اﻷطراف اﻟﻣﺗﺿررة .إﻟﻰ
اﻟﺣد اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮫ ،ﯾﺟب ﻋﻠﻰ  ICANNأن ﺗﺑذل ﺟﮭودا ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﺗﺟﺎرﯾًﺎ ﻟﺿﻣﺎن أن ﻣﺷﻐل دﻋﺎوى
وﻓﺗرة  Sunriseﻟﻣﺳﺗودع اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ) (Clearinghouseأن ﯾﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل
ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾل ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﺳوﯾﺔ ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻓﺗرة  SUNRISEﻟﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل.
2.4

آﻟﯾﺎت اﻟﺗﺳﺟﯾل.
 2.4.1ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل ﻋدم ﺗﺧﺻﯾص أو ﺗﺳﺟﯾل أﺳﻣﺎء ﻧطﺎﻗﺎت أﺛﻧﺎء ﻓﺗرة  Sunriseأو ﻣرﺗﺑطﺔ
ﺑﮭﺎ ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗم ﺗﻘدﯾم ﻣﻠف ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻣوﻗﻌﺔ اﻟﺻﺎﻟﺢ ﻟﺣﺎﻣل ﺣﻘوق اﻷھﻠﯾﺔ ﻟﻔﺗرة Sunrise
اﻟﻣطﺎﺑق ﻟﻠطﻠب اﻟﻣﻘدم ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﺳم ﻧطﺎق وإﺟراءات اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺻﺣﺗﮫ اﻟﻣوﺿﺢ ﻓﻲ
اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻟﻣﺳﺗودع اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ )) (Clearinghouseاﻟﻣﺗﺎح ﻓﻲ
 (http://datatracker.ietf.org/doc/draft-lozano-tmch-func-spec/اﻟذي ﯾﺗم
إﺟراءه )اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ ﻓﻲ ھذه اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﺑﺎﺳم "اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟوظﯾﻔﯾﺔ" ﺣﺳﺑﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾﺛﮭﺎ ﻣن وﻗت ﻵﺧر.
 2.4.2إذا ﻧﻔذ ﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺗﺳﺟﯾل  IDNاﻟﺑدﯾﻠﺔ ﻟﻧطﺎق  ،TLDﻓﺈﻧﮫ ﯾﺟوز ﻟﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل أن
ﺗﺧﺻﯾص أو ﯾﺳﺟل اﻟﺗﺳﻣﯾﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻷﺳﻣﺎء  IDNاﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﻣﻠف ﺑﯾﺎﻧﺎت
اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻣوﻗﻌﺔ اﻟﺻﺎﻟﺢ أﺛﻧﺎء ﻓﺗرة  ،Sunriseﺷرﯾطﺔ أن )أ( ﺗﻛون ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺗﺳﺟﯾل  IDNاﻟﺑدﯾﻠﺔ ﺗﺳﺗﻧد
ﻋﻠﻰ ﺟداول  IDNاﻟﻣﻧﺷور ﻟﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل اﻟﺧﺎص ﺑﻧطﺎق  TLDو )ب( أن ﯾﺗم ﻓرض ھذه اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت
ﺑﺷﻛل ﺛﺎﺑت ﻓﻲ ﻓﺗرة  ،Sunriseوأي ﻓﺗرة ﺗﺳﺟﯾل ﻣﺣدودة ،وأي ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺑدء وﺧﻼل اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻌﺎم.
 2.4.3إذا اﺣﺗﻔظ ﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل ﺑﺎﺳم ﻧطﺎق ﻣن اﻟﺗﺳﺟﯾل وﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة رﻗم  2.6ﻣن اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ووﺛﯾﻘﺔ
 Specificaiton 5ﻣن اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ )أ( اﻟﻧﺷرات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺧﺻﯾص أو اﻟﺗﺳﺟﯾل اﺳم اﻟﻧطﺎق
اﻟﻣﺣﻔوظ ﻓﻲ أي وﻗت ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑدء ﻓﺗرة اﻟدﻋﺎوى  ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺟب ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﺳم ھذا اﻟﻧطﺎق ﻣﺛل أي اﺳم
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ﻧطﺎق آﺧر ﻷي ﻓﺗرة  Sunriseﺳﺎرﯾﺔ ،أو ﻓﺗرة ﺗﺳﺟﯾل ﻣﺣدودة أو ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺑدء أو ﻓﺗرة ﻣطﺎﻟﺑﺎت،
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
اﻟﻣﺎدة رﻗم  ( 3ﻟﻣدة ﺗﺳﻌﯾن ) ( 90ﯾوﻣًﺎ ﺗﻘوﯾﻣﯾًﺎ ﺑﻌد أن ﯾﺻدر ﻣﺷﻐل ﺗﺳﺟﯾل اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﺳم ﻧطﺎق ﻟﻠﺗﺳﺟﯾل
طﺎﻟﻣﺎ ﻻ ﯾزال ﻣﺳﺗودع اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ )) (Clearinghouseأو أي وﺛﯾﻘﺔ ﻣوروﺛﺔ ﻣﺧﺻﺻﺔ
ﻣن  ICANNذات ﺻﻠﺔ( ﺳﺎرﯾﺔ.
 2.4.4ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل ﻋدم ﺗﺧﺻﯾص أو ﺗﺳﺟﯾل أي أﺳﻣﺎء ﻧطﺎﻗﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻔﺗرة ﺗﺳﺟﯾل ﻣﺣدودة
إﻻ ﺑﻌد اﻛﺗﻣﺎل ﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﺧﺻﯾﺻﺎت واﻟﺗﺳﺟﯾﻼت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻔﺗرة .Sunrise
2.5
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اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻓﺗرة  .Sunriseﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل ﺗﻧﻔﯾذ ﺧدﻣﺎت ﻓﺗرة  Sunriseوﻓ ًﻘﺎ
ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻔﻧﯾﺔ.

ﻓﺗرة اﻟدﻋﺎوى .ﺗوﻓر "ﺧدﻣﺎت اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت" ﻛل ﻣن )أ( إﺷﻌﺎرات ﺑﻣﺳﺟﻠﻲ ﻣﺳﺟﻠﻲ اﺳم اﻟﻧطﺎق اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﯾن اﻟذﯾن ﯾﺳﻌون
ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﺳم ﻧطﺎق ﻟﻠﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ ﻧطﺎق  TLDﯾطﺎﺑق ﺳﺟل اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﺻﺎﺣب اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم
اﻟﺗﺣﻘق ﻣﻧﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل ﻣﺳﺗودع اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ )) (Clearinghouseاﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذه اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﺑﺎﺳم "إﺷﻌﺎرات
اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت"( و)ب( إﺧطﺎرات ﺑﺎﻷﺳﻣﺎء اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ )اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذه اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﺑﺎﺳم "إﺧطﺎرات ﺑﺎﻷﺳﻣﺎء اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ "(
)ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺣدد ﻓﻲ وﺛﯾﻘﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟوظﯾﻔﯾﺔ( .وﯾﺗﻣﺛل اﻟﮭدف ﻣن إﺷﻌﺎر اﻟدﻋﺎوى ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم إﺷﻌﺎر واﺿﺢ ﻟﻣﺳﺟل
اﺳم اﻟﻧطﺎق اﻟﻣﺣﺗﻣل ﻓﻲ إطﺎر ﺣﻘوق ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ .ﻣرﻓق ﻧﺳﺧﺔ ﻣن ﻧﻣوذج إﺷﻌﺎر اﻟدﻋﺎوى ﻓﻲ ھذا اﻟوﺛﯾﻘﺔ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻧد )أ( )اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ ﻓﻲ ھذه اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﺑﺎﺳم "ﻧﻣوذج إﺷﻌﺎر اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت"( وﻣرﻓق ﻣﺛﺎﻻً ﻟﻧﻣوذج إﺷﻌﺎر دﻋﺎوى
ﻣﻛﺗﻣل ﻓﻲ ھذا اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻧد )ب( .ﯾﺣدد ﻧﻣوذج إﺷﻌﺎر اﻟدﻋﺎوى ﻋﻧﺎﺻر "ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺷﻌﺎر اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت" وردت
ﻣن ﻓﺗرة  Sunriseوﺧدﻣﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺷﻌﺎر وﻓﺗرة  Sunriseﻟﻣﺳﺗودع اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ )( Clearinghouse
)اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذه اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﺑﺎﺳم "ﻓﺗرة  Sunriseوﺧدﻣﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺷﻌﺎر وﻓﺗرة  Sunriseﻟﻣﺳﺗودع اﻟﻌﻼﻣﺎت
اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ) ("(Clearinghouseاﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﯾﻘدﻣﮭﺎ اﻟﻣﺳﺟل ﻓﻲ ﻣﺳﺟل اﺳم اﻟﻧطﺎق اﻟﻣﺣﺗﻣل .ﯾﺟب أن ﺗﺣﺗوي
ﺟﻣﯾﻊ إﺷﻌﺎرات اﻟدﻋﺎوى ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺻﺣﯾﺣﺔ ﻹﺷﻌﺎر اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت .ﯾﺟوز ﻟﻣﺳﺟل اﺳم اﻟﻧطﺎق اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﯾﻛﻣل ﺗﺳﺟﯾل
اﺳم اﻟﻧطﺎق ﺑﻌد اﺳﺗﻼم إﺷﻌﺎر اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت .ﯾﺗم ﺗﻘدﯾم إﺧطﺎرات ﺑﺎﻷﺳﻣﺎء اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻋن ﻣﺳﺗودع اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾ ﺔ
) (Clearinghouseﻷﺻﺣﺎب اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣؤھﻠﺔ .ﺗﻌﺗﺑر ﺟﻣﯾﻊ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺳﺟﯾل أﺳﻣﺎء اﻟﻧطﺎﻗﺎت اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت
اﻟدﻋﺎوى "ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت" ﻷﻏراض ﻣﺗطﻠﺑﺎت واﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣﺳﺗودع اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ).(Clearinghouse
3.1

إﺷﻌﺎر ﻓﺗرة اﻟدﻋﺎوى وﻓﺗرات اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺣدودة.
 3.1.1ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل ﺗزوﯾد  ICANNﺑﺗﺎرﯾﺦ ﺑداﯾﺔ وﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﺗرة اﻟدﻋﺎوى )ﻛﻣﺎ ھو ﻣوﺿﺢ
ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة رﻗم  (3.2.1ﻛﺟزء ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑدء ﺗﺷﻐﯾل ﻧطﺎق  TLDوﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة  .2.1.1.5ﻛﻣﺎ
ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل ﺗزوﯾد  ICANNﺑﺗﺎرﯾﺦ )ﺗوارﯾﺦ( ﺑداﯾﺔ وﺗﺎرﯾﺦ )ﺗوارﯾﺦ( ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺗﺳﺟﯾل
اﻟﻣﺣدود  -إن وﺟد  -ﻛﺟزء ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑدء ﺗﺷﻐﯾل ﻧطﺎق  TLDوﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة رﻗم .2.1.1.4
 3.1.2إذا أﺟرى ﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل أﯾﺔ ﺗﻐﯾﯾرات ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑدء ﺗﺷﻐﯾل ﻧطﺎق  TLDاﻟواردة ﻓﻲ ﻟﻠﻣﺎدﺗﯾن
 2.1.1.4أو  2.1.1.5ﻗﺑل ﺑداﯾﺔ ﻓﺗرة اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺣدودة اﻟﺳﺎرﯾﺔ أو ﻓﺗرة اﻟدﻋﺎوى  ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ
ﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل أن ﯾزود  ICANNوﻣﺷﻐل دﻋﺎوى وﻓﺗرة  Sunriseﻟﻣﺳﺗودع اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
) (Clearinghouseإﺷﻌﺎرً ا ﺑﺄرﺑﻌﺔ ) (4أﯾﺎم ﺗﻘوﯾﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻗﺑل ﺑدء ﻓﺗرة اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺣدودة
اﻟﻣﻌﺎد ﺟدوﻟﺗﮭﺎ أو ﻓﺗرة اﻟدﻋﺎوى اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭذا اﻟﺗﻐﯾﯾر.

3.2

ﻣدة وﺗوﻗﯾت ﻓﺗرة اﻟدﻋﺎوى وﻓﺗرات اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺣدودة.
 3.2.1ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل أن ﯾﻘدم ﺧدﻣﺎت اﻟدﻋﺎوى ﺧﻼل اﻟﺗﺳﻌﯾن ) (90ﯾوﻣًﺎ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣن اﻟﺟدول
اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻠﺗﺳﺟﯾل اﻟﻌﺎم )اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذه اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﺑﺎﺳم "ﻓﺗرة اﻟدﻋﺎوى"( .ﯾﺟب أن ﺗﺣﺗوي ﻓﺗرة
 Sunriseوﻓﺗرة اﻟدﻋﺎوى ﻋﻠﻰ ﻣرﺣﻠﺗﯾن ﻣﺗﻣﯾزﺗﯾن .ﯾﺟب أﻻ ﺗﺗﻌﺎرض ﻓﺗرة  Sunriseﻣﻊ ﻓﺗرة اﻟدﻋﺎوى.
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 3.2.2ﯾﺟوز ﻟﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل أن ﯾﻘدم ﺧدﻣﺎت اﻟدﻋﺎوى ﻟﻣدة ﺗزﯾد ﻋن ﺗﺳﻌﯾن ) ( 90ﯾوﻣًﺎ ﺗﻘوﯾﻣﯾًﺎ ،طﺎﻟﻣﺎ أن
طول ﻓﺗرة اﻟدﻋﺎوى ﻣﻔﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑدء ﺗﺷﻐﯾل ﻧطﺎق  TLDاﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮫ.
 3.2.3وﺑﻌد ﺑدء ﻓﺗرة اﻟدﻋﺎوى ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك أي ﻣﻠﺣﻘﺎت ﺑﮭﺎ ،ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل أﻻ ﯾﺧﺗﺻر ﻓﺗرة
اﻟدﻋﺎوى  ،وﻟﻛن ﯾﺟوز ﻟﮫ أن ﯾﻣد ﻓﺗرة اﻟدﻋﺎوى ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدﯾم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑدء ﺗﺷﻐﯾل ﻧطﺎق TLD
ﻣﺣدﺛﺔ إﻟﻰ ﻣﺷﻐل دﻋﺎوى وﻓﺗرة  Sunriseﻟﻣﺳﺗودع اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ) (Clearinghouseﻓﻲ
أﻗل ﻣن أرﺑﻌﺔ ) (4أﯾﺎم ﺗﻘوﯾﻣﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﮭﺎء ﻓﺗرة اﻟدﻋﺎوى اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑدء ﺗﺷﻐﯾل ﻧطﺎق
 TLDاﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣؤﺧرً ا .اﻟﺳﺟل ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺷﻐل أن ﯾطﻠب ﻣن  ICANNأن ﺗواﻓق ﻋﻠﻰ ﺗﻣدﯾد ﻓﺗرة اﻟدﻋﺎوى
ﺑﻣوﺟب إﺷﻌﺎر ﯾﻘدم ﻓﻲ أﻗل ﻣن أرﺑﻌﺔ ) ( 4أﯾﺎم ﺗﻘوﯾﻣﯾﺔ ،واﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺗم ﻣﻧﻊ إﺻدار اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻓﯾﮭﺎ دون
ﺳﺑب ﻣﻌﻘول .ﻟن ﺗﺳﻌﻰ  ICANNإﻟﻰ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻓورً ا إﻟﻰ طﻠب اﻟرد ﻋﻠﻰ أﯾم ﻣن ھذا اﻟطﻠب.
 3.2.4ﯾﺟوز ﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل أن ﯾﺿﻊ ﻓﺗرات إﺿﺎﻓﯾﺔ ﺳوف ﯾﻘﺑل ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺗﺳﺟﯾل اﺳم اﻟﻧطﺎق ﺑﻌد ﻓﺗرة
 Sunriseوﻟﻛن ﻗﺑل اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻌﺎم )اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذه اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﺑﺎﺳم "ﻓﺗرة ﺗﺳﺟﯾل ﻣﺣدودة" (.
ﯾﺟوز أن ﺗﺗداﺧل ﻓﺗرة  Sunriseوﻓﺗرة اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻣﺣدودة ،ﺷرﯾطﺔ أﻧﮫ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل ﻋدم
ﺗﺧﺻﯾص أو ﺗﺳﺟﯾل أي أﺳﻣﺎء ﻧطﺎﻗﺎت ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺣدودة ﺣﺗﻰ ﯾﺗم ﺗﺧﺻﯾص ﺟﻣﯾﻊ ﻋﻣﻠﯾﺎت
ﺗﺳﺟﯾل ﻓﺗرة  Sunriseوﺗﺳﺟﯾﻠﮭﺎ.
 3.2.5إذا ﻣﻧﺢ ﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل ﻓﺗرة ﺗﺳﺟﯾل ﻣﺣدودة ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺟب ﻋﻠﯾﮫ ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت اﻟدﻋﺎوى ﺧﻼل ﻓﺗرة
اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺣدودة ﺑﺄﻛﻣﻠﮭﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻓﺗرة اﻟدﻋﺎوى اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ .ﻟﺗﺟﻧب اﻟﺷك ،ﯾﺟب اﺳﺗﺧدام ﺧدﻣﺎت
اﻟدﻋﺎوى ﺧﻼل اﻟﺗﺳﻌﯾن ) (90ﯾوﻣًﺎ اﻷوﻟﻰ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻌﺎم ،ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن أي ﻓﺗرة
ﺗﺳﺟﯾل أﺧرى ﻗﺑل ﺑدء اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻌﺎم.
 3.2.6وﺑﻌد ﺑدء ﻓﺗرة اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺣدودة ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك أي ﻣﻠﺣﻘﺎت ﺑﮭﺎ ،ﯾﺟوز ﻟﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل أن ﯾﺧﺗﺻر أو
ﯾﻣد ﻓﺗرة اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺣدودة ،ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدﯾم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑدء ﺗﺷﻐﯾل ﻧطﺎق  TLDﻣﺣدﺛﺔ إﻟﻰ ﻣﺷﻐل
دﻋﺎوى وﻓﺗرة  Sunriseﻟﻣﺳﺗودع اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ) (Clearinghouseﻓﻲ أﻗل ﻣن أرﺑﻌﺔ
) (4أﯾﺎم ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﮭﺎء ﻓﺗرة اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺣدودة اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑدء ﺗﺷﻐﯾل ﻧطﺎق TLD
اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣؤﺧرً ا .ﯾﺟوز ﻟﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل أن ﯾطﻠب ﻣن  ICANNأن ﺗواﻓق ﻋﻠﻰ ﺗﻣدﯾد ﻓﺗرة اﻟﺗﺳﺟﯾل
اﻟﻣﺣدودة ﺑﻣوﺟب إﺷﻌﺎر ﯾﻘدم ﻓﻲ أﻗل ﻣن أرﺑﻌﺔ ) (4أﯾﺎم ﺗﻘوﯾﻣﯾﺔ ،واﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺗم ﻣﻧﻊ إﺻدار اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻓﯾﮭﺎ
دون ﺳﺑب ﻣﻌﻘول .ﻟن ﺗﺳﻌﻰ  ICANNإﻟﻰ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻓورً ا إﻟﻰ طﻠب اﻟرد ﻋﻠﻰ أﯾم ﻣن ھذا اﻟطﻠب.
3.3

إﺷﻌﺎرات اﻟدﻋﺎوى.
 3.3.1ﻋﻠﻰ أﻣﻧﺎء اﻟﺳﺟل اﻟذﯾن واﻓﻘوا ﻋﻠﻰ ﺷروط اﻟﺧدﻣﺔ أن ﯾﻣﺗﺛﻠوا ﻟﻼﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺧدﻣﺎت
اﻟدﻋﺎوى:
3.3.1.1

ﻋﻠﻰ أﻣﻧﺎء اﻟﺳﺟل اﻻﺳﺗﻌﻼم ﻓﻘط ﻋن ﻓﺗرة  Sunriseوﺧدﻣﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺷﻌﺎر وﻓﺗرة
 Sunriseﻟﻣﺳﺗودع اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ) (Clearinghouseاﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﺳﻣﺎء
اﻟﻧطﺎﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻘدﯾم طﻠﺑﺎت ﻟﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل ﻣﺳﺟل اﺳم اﻟﻧطﺎق اﻟﻣﺣﺗﻣل ،وﯾﺟب ﻋدم
اﻻﺳﺗﻌﻼم ﻋن ﻓﺗرة  Sunriseوﺧدﻣﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺷﻌﺎر وﻓﺗرة  Sunriseﻟﻣﺳﺗودع
اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ) (Clearinghouseﻷي ﻏرض آﺧر.

3.3.1.2

ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺟﻠﯾن  -ﺑﻌد ﺣﺻوﻟﮭم ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺷﻌﺎر اﻟدﻋﺎوى ﻋن ﻓﺗرة Sunrise
وﺧدﻣﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺷﻌﺎر وﻓﺗرة  Sunriseﻟﻣﺳﺗودع اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
) (Clearinghouseأن ﯾظﮭروا ﺑﺷﻛل وﺻرﯾﺢ إﺷﻌﺎر اﻟدﻋﺎوى ،ﺑﺣﯾث ﯾﺣﺗوي
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺷﻌﺎر اﻟدﻋﺎوى ،ﻟﻣﺳﺟل اﺳم اﻟﻧطﺎق اﻟﻣﺣﺗﻣل واﻻﺳﺗﻔﺳﺎر ﻋﻣﺎ إذا ﻛﺎن
ﻣﺳﺟل اﺳم اﻟﻧطﺎق اﻟﻣﺣﺗﻣل ﯾرﻏب ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟﺗﺳﺟﯾل أم ﻻ .ﯾﺟب ﺗﻘدﯾم إﺷﻌﺎر
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اﻟدﻋﺎوى ﻣن اﻟﻣﺳﺟل وﻗت اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺣﺗﻣل ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ،دون ﺗﻛﺑد ﻣﺳﺟل
اﺳم اﻟﻧطﺎق اﻟﻣﺣﺗﻣل أﯾﺔ ﻣﺻﺎرﯾف ،وﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﺣدد ﻓﻲ ﻧﻣوذج
إﺷﻌﺎر اﻟدﻋﺎوى .ﯾﺟب أن ﯾﺗطﻠب إﺷﻌﺎر اﻟدﻋﺎوى ﺗﺄﻛﯾ ًدا إﯾﺟﺎﺑﯾًﺎ ﻣن ﻗﺑل ﻣﺳﺟل اﺳم
اﻟﻧطﺎق اﻟﻣﺣﺗﻣل ﻟﻼﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟﺗﺳﺟﯾل )أي ﯾﺟب اﻟﺗﺣﻘق اﻟﻣﺳﺑق ﻟﻌﻼﻣﺔ ﻣرﺑﻊ
اﻟﻘﺑول( .ﯾﺟب ﺗﻘدﯾم إﺷﻌﺎر اﻟدﻋﺎوى ﻣن ﻗﺑل أﻣﯾن اﻟﺳﺟل إﻟﻰ ﻣﺳﺟل اﺳم اﻟﻧطﺎق
اﻟﻣﺣﺗﻣل ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ وﻋﻠﻰ أﻣﯾن اﻟﺳﺟل أن ﯾﻘدﻣﮫ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺟل ﻻﺳم اﻟﻧطﺎق
اﻟﻣﺣﺗﻣل ﺑﻠﻐﺔ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺗﺳﺟﯾل.
3.3.1.3

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

 3.3.2ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل ﻋدم اﻻﺳﺗﻌﻼم ﻋن ﻓﺗرة  Sunriseﻟﻣﺳﺗودع اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
) ،(Clearinghouseإﻻ ﻣن ﺧﻼل أي ﺑﯾﺋﺔ اﺧﺗﺑﺎرﯾﺔ ﻣوﺿوﻋﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻣﺷﻐل دﻋﺎوى وﻓﺗرة
 Sunriseﻟﻣﺳﺗودع اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ).(Clearinghouse
3.4

اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﺧدﻣﺎت اﻟدﻋﺎوى.
 3.4.1ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل ﺗﻧﻔﯾذ ﺧدﻣﺎت ﻓﺗرة ﺧدﻣﺔ اﻟدﻋﺎوى وﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻔﻧﯾﺔ.
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 3.4.2ﻋﻠﻰ أﻣﻧﺎء اﻟﺳﺟل اﻟذﯾن واﻓﻘوا ﻋﻠﻰ ﺷروط اﻟﺧدﻣﺔ أن ﯾﻣﺗﺛﻠوا ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ
ﺧدﻣﺎت اﻟدﻋﺎوى.
اﻟﺷروط اﻟﻌﺎﻣﺔ.
4.1

اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ.
 4.1.1ﻷﻏراض ﺧدﻣﺎت ﻓﺗرة  Sunriseوﺧدﻣﺎت اﻟدﻋﺎوى ،ﺳوف ﯾﻧﺟم ﻋن ﻣﻠﺻﻘﺎت أﺳم ﻧطﺎق ﻣطﺎﺑق
ﻟﻛل ﺳﺟل ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻓ ًﻘﺎ ﻟﻘواﻋد ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﺳم اﻟﻧطﺎق اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺳﺗودع اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
) (Clearinghouseوإﺗﺎﺣﺗﮭﺎ ﻟﻣﺷﻐل اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣﻠﺻق اﺳم اﻟﻧطﺎق )ﻛﻣﺎ ورد ﻓﻲ وﺛﯾﻘﺔ
اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟوظﯾﻔﯾﺔ(.
 4.1.2ﯾﺟوز ﻟﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل أن ﯾﻧﻔذ ﻗواﻋد ﻣطﺎﺑﻘﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻧطﺎق  ،TLDﺷرﯾطﺔ أن ﺗﻛون
ﺧدﻣﺎت اﻟدﻋﺎوى ﻻ ﺗزال ﻗﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻷي ﺗﺳﺟﯾل دﻋﺎوى ﺗﺳﺗوﻓﻲ ﻗواﻋد اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ.
 4.1.3أﺛﻧﺎء ﻓﺗرة اﻟدﻋﺎوي ،إذا ﻗﺎم ﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل اﻟذي ﺑوﺿﻊ ﺳﯾﺎﺳﺎت  IDNﻣﺗﻐﯾرة ﻟﺗﺧﺻﯾص أﺳﻣﺎء
اﻟﻧطﺎﻗﺎت ﻓﻲ ﻧطﺎق  ،TLDﻓﺈﻧﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل أن ﯾﺗﺣﻘق ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻠﺻﻘﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻐﯾر
ﺿد ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣﻠﺻﻘﺔ اﺳم اﻟﻧطﺎق ﻗﺑل وﺿﻊ أي أﺳﻣﺎء ﻧطﺎق ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾﻠﮭﺎ.

4.2

ﺧدﻣﺎت اﻟدﻋم.
 4.2.1ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣوارد ﻏﯾر اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرھﺎ  ICANNوﻣﺷﻐل
ﻣطﺎﻟﺑﺎت وﻓﺗرة  Sunriseﻟﻣﺳﺗودع اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ) - (Clearinghouseﻣﺛل اﻷﺳﺋﻠﺔ
واﻷﺟوﺑﺔ واﻟﻧدوات ودﻻﺋل اﻟﻣﺳﺗﺧدم  -ﻗﺑل اﻟﺷروع ﻓﻲ أي طﻠب ﺷﺧﺻﯾًﺎ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟدﻋم.
 4.2.2ﯾﺟوز ﻟﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺻل إﻟﻰ ﺧﻣﺳﺔ ) (5أوراق اﻋﺗﻣﺎد ﻟﻠﺣﺳﺎب اﻟﻔردي ﺳوف
ﯾﻛون ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻟدﯾﮫ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ ﻣﺷﻐل اﻟدﻋﺎوى وﻓﺗرة  Sunriseﻟﻣﺳﺗودع اﻟﻌﻼﻣﺎت
اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ) (Clearinghouseﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟدﻋم )اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذه اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﺑﺎﺳم
"اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣون اﻟﺣﺎﺻﻠون ﻋﻠﻰ ﺗرﺧﯾص"(.
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 4.2.3ﯾﺟوز ﻟﻛل أﻣﯾن ﺳﺟل ﯾواﻓق ﻋﻠﻰ ﺷروط اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺻل إﻟﻰ ﺧﻣﺳﺔ ) (5ﻣن أوراق
اﻋﺗﻣﺎد ﻟﻠﺣﺳﺎب اﻟﻔردي ﺳوف ﯾﻛون ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻟدﯾﮫ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ ﻣﺷﻐل اﻟدﻋﺎوى وﻓﺗرة
 Sunriseﻟﻣﺳﺗودع اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ) (Clearinghouseﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟدﻋم.
4.3

ﺷروط اﻟﺧدﻣﺔ .ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل وأﻣﻧﺎء اﻟﺳﺟل ﻗراءة ﺷروط اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻲ وﺿﻌﺗﮭﺎ  ICANNوﻣﺷﻐل
ﻣطﺎﻟﺑﺎت وﻓﺗرة  Sunriseﻟﻣﺳﺗودع اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ) (Clearinghouseواﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ
اﻟﺧدﻣﺎت )اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذه اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﺑﺎﺳم "ﺷروط اﻟﺧدﻣﺔ"( ﻗﺑل اﺳﺗﺧدام أي ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك
اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﻛﺎﻣﻠﻲ .ﺗﺗوﻓر ﺷروط اﻟﺧدﻣﺔ ﻋﻠﻰ  https://marksdb.org/tmdb/public/tandcوﯾﺟوز
ﺗﻧﻘﯾﺣﮭﺎ ﻣن وﻗت ﻵﺧر ،ﻟﻛﻧﮭﺎ ﻟن ﺗﻐﯾر ﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﺳﺗودع اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ) (Clearinghouseوﻟن
ﺗﻛون ﺗﻠك اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗطﺑﯾق ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻲ.

4.4

ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺧدﻣﺔ .ﻋﻠﻰ  ICANNاﺳﺗﺧدام ﺟﮭو ًد ا ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﺗﺟﺎرﯾًﺎ ﻟﺿﻣﺎن أن ﻣﺷﻐل ﻣطﺎﻟﺑﺎت وﻓﺗرة Sunrise
ﻟﻣﺳﺗودع اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ) (Clearinghouseﯾﻘدم اﻟﺧدﻣﺎت وﻓ ًﻘﺎ ﻟﻼﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﺗﺟﺎه ،ICANN
ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺗوﻓﯾر ﻣﺷﻐل ﺳﺟل وأﻣﻧﺎء ﺳﺟل ﺳﺎرﯾﯾن ﻣﻊ ﺧدﻣﺎت اﻟدﻋم اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ ھذه اﻻﻟﺗزاﻣﺎت وﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو
اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  4.2ﻣن ھذه اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﺳوف ﺗﺑذل  ICANNﺟﮭو ًدا ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﺗﺟﺎرﯾًﺎ
ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣوارد دﻋم ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻟﻠرد ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻔﺳﺎرات أو ﺗﻌﻠﯾﻘﺎت ﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭذه اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت وأداء
ﺧدﻣﺎت ﻣﺷﻐل اﻟدﻋﺎوى وﻓﺗرة  Sunriseﻟﻣﺳﺗودع اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ).(Clearinghouse

4.5

ﺑراﻣﺞ اﻟﺑدء.
 4.5.1وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة رﻗم  3.2ﻣن وﺛﯾﻘﺔ  Specificaiton 5ﻣن اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ،ﯾﺟوز ﻟﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل أن ﯾﺧﺻص
أو ﯾﺳﺟل ﻟﻧﻔﺳﮫ ﻣﺎ ﯾﺻل إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ) ( 100اﺳم ﻧطﺎق )ﻓﺿ ً
ﻼ ﻋن ﻣﺗﻐﯾرات  IDNاﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮫ ،إن
وﺟد( ﺑﺷﻛل ﺗراﻛﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﺣﯾﺎة ﻣن ﻧطﺎق  .TLDرھ ًﻧﺎ ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ واﻟﺗﺣﻠﯾل اﻹﺿﺎﻓﻲ ﺑﺷﺄن
ﺟدوى وﺗﻧﻔﯾذ وﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ ،إذا ﻛﺎﻧت ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻣﺷﻐﻠﻲ اﻟﺗﺳﺟﯾل ﺑﺗﺧﺻﯾص أو
ﺗﺳﺟﯾل ﺑﻌض أو ﺟﻣﯾﻊ أﺳﻣﺎء اﻟﻧطﺎﻗﺎت اﻟﻣﺎﺋﺔ )) (100ﻓﺿﻼً ﻋن ﻣﺗﻐﯾرات  ،IDNﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء(
)ﯾﺷﺎر ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﻧﮭﺎ ﻓﻲ ھذه اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﺑﺎﺳم "اﺳم اﻟﺑدء"( ﻷطراف ﺛﺎﻟﺛﺔ ﻗﺑل أو أﺛﻧﺎء ﻓﺗرة Sunrise
ﻷﻏراض ﺗﻌزﯾز ﻧطﺎق ) TLDاﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ ﻓﻲ ھذه اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﺑﺎﺳم "ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺑدء اﻟﻣؤھﻠﺔ"( اﻟﺣﺎﺻل
ﻋﻠﻰ اﻋﺗﻣﺎد  ،ICANNﻓﺳوف ﺗﺿﻊ  ICANNﻣﻠﺣ ًﻘﺎ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﺳﺗودع اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
) (Clearinghouseﯾﻧص ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺑدء اﻟﻣؤھل ،واﻟذي ﺳﯾﺗم إدراﺟﮫ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾًﺎ ﻓﻲ ﻣﺗطﻠﺑﺎت
ﻣﺳﺗودع اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ) (Clearinghouseدون أي إﺟراء آﺧر ﻣن  ICANNأو أي ﻣن
ﻣﺷﻐل اﻟﺗﺳﺟﯾل.
 4.5.2ﯾﺟوز ﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل ،ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑدء ﻓﺗرة  Sunriseاﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮫ ،اﻟﺗﻘدم ﺑطﻠب إﻟﻰ ICANN
ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ ﻹﺟراء ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﺳﺟﯾل ﻏﯾر ﻣﺳﻣوح ﺑﮫ ﺑﻐﯾر ذﻟك ﻓﻲ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﺳﺗودع
اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ) .(Clearinghouseوﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾم طﻠب ﺗﺳﺟﯾل ﺑرﻧﺎﻣﺞ  -ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل -
ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗرﺧﯾص ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق ﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل ﻟﻧطﺎق ،TLD
واﻟذي ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧص ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل ﺑﺷﻛل ﻣﻌﻘول ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق ﻧطﺎق  ،TLDﺳﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ
اﻓﺗراض أن ﺗﺗم اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﯾﮫ ،ﻣﺎ ﻟم ﺗﺣدد  ICANNﺑﺷﻛل ﻣﻌﻘول أن ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣطﻠوب
ﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﮭم ﻓﻲ إرﺑﺎك اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك أو اﻟﺗﻌدي ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ .إذا ﺳﻌﻰ ﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل
ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ  ICANNﻋﻠﻰ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة رﻗم  ،4.5.2وﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﺳﺟﯾل
اﻟﻣطﻠوب ھذا ﯾﺷﺑﮫ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺑدء اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻣﺳﺑﻘًﺎ ﻣن  ICANNﻓﻲ ظروف ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ،
ﻓﺳوف ﻧطوي ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣطﻠوب ﻋﻠﻰ اﻓﺗراض أن ﺗﺗم اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﯾﮫ ،ﻣﺎ ﻟم ﺗﺣدد ICANN
ﺑﺷﻛل ﻣﻌﻘول أن ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣطﻠوب ﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﮭم ﻓﻲ إرﺑﺎك اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك أو اﻟﺗﻌدي ﻋﻠﻰ
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ .ﺳوف ﺗﺿﻊ  ICANNﻋﻣﻠﯾﺔ ﻟﺗﻘدﯾم طﻠﺑﺎت اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺑراﻣﺞ ﺑﻣوﺟب
اﻟﻣﺎدة رﻗم  4.5.2واﻟﻧظر ﻓﯾﮭﺎ وﺗﺣﺗﻔظ ﻟﻧﻔﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﺣق ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم أي طﻠب ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺑراﻣﺞ
9

ﺗﺳﺟﯾل ﻣﻘدم وﻓ ًﻘﺎ ﻟﮭذه اﻟﻣﺎدة  4.5.2ﻟﻠﺗﻌﻠﯾق اﻟﻌﺎم .ﺟﻣﯾﻊ ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن ICANN
وﻓ ًﻘﺎ ﻟﮭذا اﻟﻘﺳم  4.5.2واﻟﺗﻲ ﯾﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذه اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﺑﺎﺳم "ﺑراﻣﺞ اﻟﺑدء اﻟﻣﻌﺗﻣدة" ،وﯾﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ
ﻣﺟﺗﻣﻌﯾن ﻣﻊ ﺑراﻣﺞ اﻟﺑدء اﻟﻣؤھﻠﺔ" ،ﺑراﻣﺞ اﻟﺑدء".
 4.5.3إذا أوﺻﻰ ﻣﺷﻐﻠو اﻟﺳﺟﻼت اﻟذﯾن أﺷﺎروا ﻓﻲ طﻠﺑﺎﺗﮭم ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻧطﺎﻗﺎت  TLDﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭم ﺑﺄن
ﻧطﺎق  TLDﻣن ﺳوف ﯾﻛون اﺳﻣًﺎ ﺟﻐراﻓﯾًﺎ )اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذه اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﺑﺎﺳم " ﻧطﺎق اﻟﻣﺳﺗوى
اﻷﻋﻠﻰ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ"( وﻣﻣﺛﻠو اﻧﺻﺎر اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ  ICANNﺑﺈﻧﺷﺎء ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﺳﺟﯾل ﯾﺣدد ﻗﺎﺋﻣﺔ
ﻣﺣددة ﻣن اﻟﻣﻠﺻﻘﺎت أو ﻓﺋﺎت اﻟﻣﻠﺻﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺟوز ﻟﻧطﺎﻗﺎت اﻟﻣﺳﺗوى اﻷﻋﻠﻰ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ﺗﺧﺻﯾص
أو ﺗﺳﺟﯾل ﻷطراف ﺛﺎﻟﺛﺔ ﻗﺑل أو أﺛﻧﺎء ﻓﺗرة  ،Sunriseوواﻓﻘت  ICANNﻋﻠﻰ ھذه اﻟﺗوﺻﯾﺔ
وﻧﻔذﺗﮭﺎ )اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذه اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﺑﺎﺳم " ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺑدء اﻟﺟﻐراﻓﻲ اﻟﺣﺎﺻل ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ"( ،ﻓﺳوف
ﺗﻧطوي ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﻧطﺎﻗﺎت اﻟﻣﺳﺗوى اﻷﻋﻠﻰ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ وﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة رﻗم
 4.5.2اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺑدء اﻟﺟﻐراﻓﻲ اﻟﺣﺎﺻل ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻓﺗراض اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﯾﮫ ،ﻣﺎ ﻟم
ﺗﺣدد  ICANNﺑﺻورة ﻣﻌﻘول أن ھذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣطﻠوب ﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﮭم ﻓﻲ إرﺑﺎك اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك أو
اﻟﺗﻌدي ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ.
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المستند أ
إشعار العالمة التجارية
[]In English and the language of the registration agreement
لقد تلقيت إشعار هذه العالمة التجارية بنا ًء على طلب الحصول على اسم نطاق يطابق على األقل سجالً واحداً من العالمات
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 مطاب ًقا أو يتداخل بشكل كبير مع
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[in bold italics or all caps] .
يرجى قراءة معلومات العالمة التجارية التالية بعناية ،بما يتضمن العالمات التجارية والدوائر القضائية والسلع والخدمات التي
تسجل من أجلها العالمات التجارية .يرجى مالحظة أنه ليس كافة االختصاصات تستعرض طلبات تسجيل العالمات التجارية
عن كثب ،ولذا قد توجد بعض معلومات العالمة التجارية أدناه في السجل المحلي أو اإلقليمي الذي ال يجري استعراضا ً دقيقا ً أو
أساسيا ً لحقوق العالمات التجارية قبل التسجيل .إذا كانت لديك أسئلة ،يمكنك استشارة محام أو خبير قانوني بشأن العالمات
التجارية وحقوق الملكية الفكرية لالسترشاد.
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:
 .1العالمة<tmNotice:markName> :
االختصاص القضائي<tmNotice:jurDesc> :
البضائع والخدمات<tmNotice:goodsAndServices> :
الطبقة الدولية للسلع والخدمات أو ما يعادلها إن كان متاحاً<tmNotice:classDesc> :
مسجل العالمة التجارية<tmNotice:holder> :
معلومات اتصال مسجل العالمة التجارية<tmNotice:contact> :
تم اكتشاف أن عالمة اسم النطاق هذه تم استخدامها أو تسجيلها بشكل مسيء ضد العالمات التجارية التالية وفقا ً
للقرارات المرجعية:
القرار رقم<tmNotice:caseNo> :
مزود خدمة <tmNotice:udrpProvider> :UDRP
2

)> .(<tmNotice:claimالعالمة :حق الدعوى :البضائع والخدمات :الطبقة الدولية للسلع والخدمات أو ما يعادلها إن
كان متاحاً :مسجل العالمة التجارية :بيانات االتصال بمسجل العالمة التجارية:
تم اكتشاف أن عالمة اسم النطاق هذه تم استخدامها أو تسجيلها بشكل مسيء ضد العالمات التجارية التالية وفقا ً للقرارات
المرجعية:
القرار رقم<tmNotice:refNum> :
اسم المحكمة<tmNotice:courtName> :
االختصاص القضائي للمحكمة<tmNotice:cc> :

)> .X (<tmNotice:claimالعالمة :حق الدعوى :البضائع والخدمات :الطبقة الدولية للسلع والخدمات أو ما يعادلها إن كان
متاحاً :مسجل العالمة التجارية :بيانات االتصال بمسجل العالمة التجارية:
لمزيد من المعلومات حول السجالت المتضمنة في هذا اإلشعار ،راجع
<> .http://www.trademark-clearinghouse.com/content/claims‐notice

المستند ب
إشعار العالمة التجارية
لقد تلقيت إشعار هذه العالمة التجارية بنا ًء على طلب الحصول على اسم نطاق يطابق على األقل سجالً واحداً من العالمات
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 مطاب ًقا أو يتداخل بشكل كبير مع
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.
يرجى قراءة معلومات العالمة التجارية التالية بعناية ،بما يتضمن العالمات التجارية والدوائر القضائية والسلع والخدمات التي
تسجل من أجلها العالمات التجارية .يرجى مالجظة أنه ليس كافة االختصاصات تستعرض طلبات تسجيل العالمات التجارية عن
كثب ،ولذا قد توجد بعض معلومات العالمة التجارية أدناه في السجل المحلي أو اإلقليمي الذي ال يجري استعراضا ً دقيقا ً أو
أساسيا ً لحقوق العالمات التجارية قبل التسجيل .إذا كانت لديك أسئلة ،يمكنك استشارة محام أو خبير قانوني بشأن العالمات
التجارية وحقوق الملكية الفكرية لالسترشاد.
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:
المثال رقم 1
 .1العالمة:
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:
 – 53الدعاية؛ إدارة األعمال؛ إدارة العمل.
 – 53التأمين؛ الشؤون المالية؛ شؤون النقد؛ العقارات.
مسجل العالمة التجارية:
المنظمةExample Inc. :
عنوان123 Example Dr. Suite 100 :
المدينةReston :
الوالية/المقاطعةVA :
الرمز البريدي20190 :
الدولةUS :
بيانات االتصال بمسجل العالمة التجارية:
االسم :منظمةJoe Doe :
المنظمةExample Inc. :
العنوان123 Example Dr. Suite 100 :
المدينةReston :
الوالية/المقاطعةVA :
الرمز البريدي22102 :
الدولةUS :
رقم الهاتف+1.7035555555x4321 :
البريد اإللكترونيjdoe@example.com :

 .2العالمة:
حق الدعوى:
البضائع والخدمات:

Example--‐--‐--‐One
BRAZIL
.Bardus populorum circumdabit se cum captiosus populum
.Bardus populorum circumdabit se cum captiosus populum

مسجل العالمة التجارية:
المنظمةExample S.A. de C.V. :
العنوانCalle conocida #343 :
المدينةConocida :
الوالية/المقاطعةSP :
الرمز البريدي02122 :
الدولةBR :
 .5العالمة:
حق الدعوى:
البضائع والخدمات:

1
COSTA RICA
.Bardus populorum circumdabit se cum captiosus populum
.Bardus populorum circumdabit se cum captiosus populum

مسجل العالمة التجارية:
المنظمة :عنوان شركة One
العنوانOtra calle:
المدينةOtra ciudad :
الدولةOT :
الرمز البريدي505322 :
الدولةCR :
تم اكتشاف أن عالمة اسم النطاق هذه تم استخدامها أو تسجيلها بشكل مسيء ضد العالمات التجارية التالية وفقا ً
للقرارات المرجعية:
القرار رقم252253 :
اسم المحكمةSupreme Court of Justice of Costa Rica :
االختصاص القضائي للمحكمةCR :
One Inc
 .2العالمة:
االختصاص القضائيAR :
بضائع وخدمات:
.Bardus populorum circumdabit se cum captiosus populum
.Bardus populorum circumdabit se cum captiosus populum
مسجل العالمة التجارية:
المنظمةOne SA de CV :
عنوانLa calle :
المدينةLa ciudad :
الدولةCD :
الرمز البريدي52525 :
الدولة :العربية
تم اكتشاف أن عالمة اسم النطاق هذه تم استخدامها أو تسجيلها بشكل مسيء ضد العالمات التجارية التالية وفقا ً
للقرارات المرجعية:

القرار رقمD2003-0499 :
مورد خدمة WIPO :UDRP
لمزيد من المعلومات حول السجالت المتضمنة في هذا اإلشعار ،راجع
<>.http://www.trademark-clearinghouse.com/content/claims-notice

ﻣﺗطﻠﺑﺎت آﻟﯾﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق دار ﻣﻘﺎﺻﺔ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﻣﻠﺣق ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹطﻼق اﻟﻣؤھل
ﻟﻘد ﺗﻣت اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻣﻠﺣق )اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ ﻓﻲ ھذه اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﺑﺎﺳم "اﻟﻣﻠﺣق"( ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت آﻟﯾﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق ﻣﺳﺗودع اﻟﻌﻼﻣﺎت
اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ )اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذه اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﺑﺎﺳم "ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﺳﺗودع اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ) ("(Clearinghouseﺑﻣوﺟﺑﮫ ﻣن ﻗﺑل
 ICANNاﻋﺗﺑﺎرً ا ﻣن ] 10أﺑرﯾل  ،[2014وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة رﻗم  4.5.1ﻣن ﻣﺳﺗودع اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
) ،(Clearinghouseاﻟﻣدرﺟﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾًﺎ دون اﺗﺧﺎذ اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻹﺟراءات ﻣن ﻗﺑل أي ﻣن  ICANNأو أي ﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل ﻓﻲ
ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﺳﺗودع اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ) .(Clearinghouseﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت رﺳﻣﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﻠﺣق وﻟﻛﻧﮭﺎ ﻏﯾر
ﻣﺣددة ﻓﻲ ھذه اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﺣدد ﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﺳﺗودع اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ).(Clearinghouse
.1

وﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة رﻗم  3.2ﻣن وﺛﯾﻘﺔ  Specification 5ﻣن اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ،ﯾﺟوز ﻟﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل أن ﯾﺳﺟل ﻟﻧﻔﺳﮫ ﻣﺎ ﯾﺻل إﻟﻰ
ﻣﺎﺋﺔ ) ( 100اﺳم ﻧطﺎق )ﻓﺿﻼً ﻋن ﻣﺗﻐﯾرات  IDNاﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮫ ،إن وﺟد( ﺑﺷﻛل ﺗراﻛﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﺣﯾﺎة ﻣن ﻧطﺎق
 .TLDاذا اﻟﺗزم ﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل ﺑﺄﺣﻛﺎم وﺷروط ھذا اﻟﻣﻠﺣق ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺟوز ﻟﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل  -ﻣن ﺧﻼل أﺣد أﻣﻧﺎء اﻟﺳﺟل
اﻟﻣﻌﺗﻣدﯾن ﻟدى  - ICANNأن ﯾﺧﺻص أو ﯾﺳﺟل ﻣﺎﺋﺔ ) (100اﺳم ﻧطﺎق )ﻓﺿﻼً ﻋن ﻣﺗﻐﯾرات  ،IDNإن وﺟد(
ﻷطراف ﺛﺎﻟﺛﺔ ﻗﺑل أو أﺛﻧﺎء ﻓﺗرة ) Sunriseﯾﺷﺎر إﻟﻰ ﻛل اﺳم ﻧطﺎق ﻓﻲ ھذه اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﺑﺎﺳم "اﺳم  ("QLPﻟﻐرض
ﺗﻌزﯾز ﻧطﺎق ) TLDاﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذه اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﺑﺎﺳم "ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺑدء اﻟﻣؤھل"( .ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﺎ ھو ﻣﺳﻣوح ﺑﮫ ﻓﻲ ھذا
اﻟﻣﻠﺣق ،ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل ﻋدم ﺗﺧﺻﯾص أو ﺗﺳﺟﯾل ﻣﺎﺋﺔ ) (100اﺳم ﻧطﺎق )ﻓﺿ ً
ﻼ ﻋن ﻣﺗﻐﯾرات  ،IDNإن
وﺟد( ﻷطراف ﺛﺎﻟﺛﺔ ﻗﺑل ﺗﺧﺻﯾص وﺗﺳﺟﯾل ﺟﻣﯾﻊ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺳﺟﯾل ﻓﺗرة .Sunrise
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إذا طﺎﺑق  -ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻌﻰ ﻓﯾﮫ ﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل إﻟﻰ ﺗﺧﺻﯾص أو ﺗﺳﺟﯾل اﺳم  - QLPاﺳم  QLPﻣﻠﺻﻘﺔ
وارد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ ﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل ﻣن ﻗﺑل ﻣﺷﻐل دﻋﺎوى وﻓﺗرة  Sunriseﻟﻣﺳﺗودع اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
) (Clearinghouseاﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺻﻘﺎت ﺗﻌود إﻟﻰ أﺻﺣﺎب ﺣﻘوق ﻓﺗرة  Sunriseاﻟﻣؤھﻠﺔ )اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ
ﻓﻲ ھذه اﻟوﺛﯾﻘﺔ " ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﺗرة  ،("Sunriseﻓﺈﻧﮫ ﯾﺟوز ﺗﺧﺻﯾص أو ﺗﺳﺟﯾل اﻻﺳم  QLPھذا ﻟﻣﺳﺟل طرف ﺛﺎﻟث
ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
 2.1ﻟﻠﻣﺳﺟل ﺻﺎﺣب ﺣﻘوق ﻓﺗرة  Sunriseاﻟﻣؤھل وﯾﺣﻣل ﻣﻠف ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻣوﻗﻌﺔ اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﻣﻠﺻﻘﺔ اﻟﺗﻲ
ﺗطﺎﺑق اﺳم QLP؛ أو
 2.2ﻟﻠﻣﺳﺟل اﻟﻣُﻌﯾن ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ أو اﻟوطﻧﯾﺔ أو اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ أو اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ أو اﻟﺑﻠدﯾﺔ )اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ ﻓﻲ
ھذه اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﺑﺎﺳم "اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ"( وﯾﻛون اﺳم  QLPإﻣﺎ ﻣﻣﺎﺛل أو ﺗرﺟﻣﺔ أو ﻧﻘل ﺣرﻓﻲ ﻟﻣﺎ ﯾﻠﻲ) ،أ( اﺳم أو
اﺧﺗﺻﺎر ﻟﮭذه اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ) ،ب( اﺳم ﻣﺑﻧﻰ ،أو ﺣدﯾﻘﺔ ،أو ﻧﺻب ﺗذﻛﺎري ،أو ﻣطﺎر أو ﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻷﻣﺎﻛن
اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﯾرھﺎ ھذه اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ) ،ج( اﺳم ﻣﻧطﻘﺔ أو اﻟﻣدﯾﻧﺔ أو اﻟﺷﺎرع ،أو ﺣﻲ أو ﻣﻧطﻘﺔ ﺟﻐراﻓﯾﺔ
أﺧرى ﺗﺣت ﺣﻛم ھذه اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎم؛ أو )د( اﺳم ﺧدﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻌﺗرف ﺑﮭﺎ ﺗﻘدﻣﮭﺎ ھذه اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﺎ
ﯾﺳﻣﺢ ﺑﮫ اﻟﻣﺎدة رﻗم  ،2.2إذا ﻛﺎن اﺳم  QLPﯾطﺎﺑق ﻣﻠﺻﻘﺔ واردة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﺗرة  ،Sunriseﻓﺈﻧﮫ ﯾﺟب ﻻﺳم
 QLPھذا أﻻ ﯾﻛون ﺟزءًا ﻣن ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺑدء اﻟﻣؤھل اﻟذي ﯾﺗم ﺗﺧﺻﯾﺻﮫ أو ﺗﺳﺟﯾﻠﮫ ﻟﻣﺳﺟل ﺻﺎﺣب ﺣﻘوق ﻓﺗرة
 Sunriseاﻟﻣؤھل وﯾﺣﻣل ﻣﻠف ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻣوﻗﻌﺔ اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﻣﻠﺻﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطﺎﺑق اﺳم .QLP
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إذا ﻛﺎن اﺳم  - QLPﻓﻲ وﻗت ﺗﺧﺻﯾص أو ﺗﺳﺟﯾل اﺳم  - QLPﻻ ﯾطﺎﺑق ﻣﻠﺻﻘﺔ واردة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﺗرة ،Sunrise
ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺟوز ﺗﺧﺻﯾص أو ﺗﺳﺟﯾل اﺳم  QLPھذا ﻷي ﻣﺳﺟل طرف ﺛﺎﻟث )أي ،ﻣن ﻏﯾر اﻟﺿروري ﺗﺧﺻﯾص أو ﺗﺳﺟﯾﻠﮫ
ﻟﻔﺗرة ﻷﺻﺣﺎب ﺣﻘوق ﻓﺗرة  Sunriseاﻟﻣؤھﻠﺔ( ،ﺷرﯾطﺔ أن ﯾﺗم ﺗﺧﺻﯾص أو ﺗﺳﺟﯾل اﺳم  QLPﻋﻠﻰ اﻟﻔور ﻟﮭذا
اﻟطرف اﻟﺛﺎﻟث ﺑﻌد ھذا ﻣراﺟﻌﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﺗرة .Sunrise

.4

إذا اﺳﺗﻌرض ﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل اﺳم  QLPﻣﻘﺎﺑل ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﺗرة  Sunriseﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺗم ﻓﯾﮫ ﺗﺧﺻﯾص  QLPاﺳم ھذا
ﻟطرف ﺛﺎﻟث ،ﻓﻼ ﯾﻠزم ﻟﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل ﻣراﺟﻌﺔ ھذا اﻻﺳم  QLPﻣﻘﺎﺑل ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﺗرة  Sunriseﻣرة أﺧرى ﻓﻲ وﻗت
ﺗﺳﺟﯾل اﺳم  QLPﻟﮭذا اﻟطرف اﻟﺛﺎﻟث.

.5

ﻗﺑل ﺗﺧﺻﯾص أو ﺗﺳﺟﯾل أي اﺳم  ،QLPﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﺗرة  Sunriseﻣن ﻣﺷﻐل
دﻋﺎوى وﻓﺗرة  Sunriseﻟﻣﺳﺗودع اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ) .(Clearinghouseﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ
ﻓﺗرة  Sunriseﻣن ﻣﻘدم دﻋﺎوى وﻓﺗرة  Sunriseﻟﻣﺳﺗودع اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ) (Clearinghouseﻣرة واﺣدة
ﻛل  24ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل طوال ﻓﺗرة ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺑدء ﻣؤھل .ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل ﻋدم ﺗﺧﺻﯾص أو ﺗﺳﺟﯾل اﺳم QLP
دون اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﺗرة  Sunriseوﻓ ًﻘﺎ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟوﻗت اﻟواردة ﻟﻠﻣﺎدة رﻗم  ،4وﻛﻣﺎ ھو ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ
ھذا اﻟﻣﻠﺣق ،وﻣراﺟﻌﺔ اﺳم  QLPﻣﻘﺎﺑل ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﺗرة  Sunriseاﻷﺧﯾرة اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠت ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﻣﺷﻐل اﻟﺗﺳﺟﯾل .ﺳوف
ﯾﺣﺻل ﻣﺷﻐل اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﺗرة  Sunriseﻣن ﻣﻘدم دﻋﺎوى وﻓﺗرة  Sunriseﻟﻣﺳﺗودع اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
) (Clearinghouseﺑﻧﻔس اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺻل ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻻﺳم ﻣﻠﺻﻘﺔ اﺳم اﻟﻧطﺎق )) (DNLﻛﻣﺎ ھو ﻣﺣدد
ﻓﻲ وﺛﯾﻘﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻔﻧﯾﺔ( .وﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن أي ﺣﻛم ﻣن أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻣﻠﺣق ،ﯾﻛون ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل ﻋدم
ﺗﺧﺻﯾص أو ﺗﺳﺟﯾل اﺳم  QLPﻗﺑل أن ﯾﺣدد وﻓد  TLDﺧوادم اﻷﺳﻣﺎء ﻋن طرﯾق ﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟذر.
.6

اﻹﻋﻼم واﻹﺧﺑﺎر.

 6.1ﺑدءًا ﻣن اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻷول ﻻﺳم  QLPوﺑﻌد ذﻟك ،ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل أن ﯾﻧﻘل أي اﺳم  QLPﻣﺳﺟل وﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة رﻗم
 2ﻣن ھذا اﻟﻣﻠﺣق ﻟﻣﺷﻐل دﻋﺎوى وﻓﺗرة  Sunriseﻟﻣﺳﺗودع اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ) (Clearinghouseﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ
أﺳﻣﺎء اﻟﻧطﺎﻗﺎت اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮫ ،ﻛﻣﺎ ھو ﻣﺣدد ﻓﻲ وﺛﯾﻘﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻔﻧﯾﺔ .ﯾﻘر ﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل أﻧﮫ ﯾﺟوز ﻟﮭﯾﺋﺔ
 ICANNاﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ أﺳﻣﺎء اﻟﻧطﺎﻗﺎت اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻣن ﻣﺷﻐل دﻋﺎوى وﻓﺗرة  Sunriseﻟﻣﺳﺗودع اﻟﻌﻼﻣﺎت
اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ) (Clearinghouseﻟﺗﻘﯾﯾم اﻣﺗﺛﺎل ﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل ﺑﺄﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻣﻠﺣق وأﺣﻛﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ.
 .6.2ﺑﻌد ﺗﺧﺻﯾص أو ﺗﺳﺟﯾل ﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﺟﻣﯾﻊ أﺳﻣﺎء اﻟﻧطﺎﻗﺎت اﻟﻣﺎﺋﺔ ) ( 100اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺗﺧﺻﯾص أو اﻟﺗﺳﺟﯾل
ﻟﻧطﺎق  TLDوﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة رﻗم  3.2ﻣن وﺛﯾﻘﺔ  Specificaiton 5ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ )اﻟذي ﯾﻔﺳر اﻟﻣﺎدة رﻗم  7ﻣن ھذا
اﻟﻣﻠﺣق( أو ﻗرار ﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل ﯾﻌدم ﺗﺧﺻﯾص أو ﺗﺳﺟﯾل أي أﺳﻣﺎء  QLPأﺧرى ﺑﻌد ﻣﺎ ﺗم ﺗﺧﺻﯾﺻﮫ أو ﺗﺳﺟﯾﻠﮫ
ﺑﺎﻟﻔﻌل ،ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣن اﻷﺣوال ﻓﻲ وﻗت ﻻﺣق ﺑﻌد اﻧﺗﮭﺎء ﻓﺗرة  ،Sunriseوﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل أن ﯾﻘدم ﻟﮭﯾﺋﺔ
 ،ICANNﻋﺑر ﺑواﺑﺔ ﻗﺳم اﻟﻧطﺎﻗﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ) ) ،https://myicann.secure.force.com/gddﻗﺎﺋﻣﺔ
ﺑﺟﻣﯾﻊ ﻣﺎ ﺗم ﺗﺧﺻﯾﺻﮫ أو ﺗﺳﺟﯾﻠﮫ ﻣن أﺳﻣﺎء ) QLPاﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذه اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﺑﺎﺳم "ﻗﺎﺋﻣﺔ أﺳﻣﺎء .("QLP
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ طﻠب ھﯾﺋﺔ  ICANNﻓﻲ أي وﻗت ،ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل ﺗﻘدﯾم ﻗﺎﺋﻣﺔ أﺳﻣﺎء QLP
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﮫ إﻟﻰ  ICANNاﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ .ﯾﻘر ﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل ﺑﺄﻧﮫ ﯾﺟوز ﻟﮭﯾﺋﺔ  ICANNﻧﺷر ﻗﺎﺋﻣﺔ أﺳﻣﺎء
 QLPاﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺣﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑدء ﺗﺷﻐﯾل ﻧطﺎق  TLDاﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل وﯾواﻓق ﻋل
ذﻟك.
 .7ﺳوف ﯾﻘﻠل ﻛل اﺳم  QLPﺗم ﺗﺧﺻﯾﺻﮫ أو ﺗﺳﺟﯾﻠﮫ ﻟطرف ﺛﺎﻟث ﻛﻣﺎ ھو ﻣﺳﻣوح ﺑﮫ ھذا اﻟﻣﻠﺣق ﻣن اﻟﻌدد اﻟﺗراﻛﻣﻲ
ﻷﺳﻣﺎء اﻟﻧطﺎﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﺗﺳﺟﯾﻠﮭﺎ ﻋن طرﯾق ﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل ﻟﺗﺷﻐﯾل وﺗﻌزﯾز ﻧطﺎق  TLDﻋﻣﻼً ﺑﺎﻟﻣﺎدة رﻗم
 3.2ﻣن وﺛﯾﻘﺔ  Specificaiton 5اﻟواردة ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ )أي إذا ﺳﺟل ﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل  20اﺳم  ،QLPﻓﻠن ﯾﻛون ﻟﻣﺷﻐل
اﻟﺳﺟل ﺳوى  80أﺳﻣًﺎ ﻓﻘط ﻣﺗﺎﺣً ﺎ ﻟﮫ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة رﻗم  3.2ﻣن وﺛﯾﻘﺔ  Specificaiton 5ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺑﺷﺄن ﺣﺎﻟﺔ ﻧطﺎق
 ،TLDوذﻟك إﻣﺎ ﻻﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ اﻟﺧﺎص أو ﻻﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﺑوﺻﻔﮭﺎ اﺳم .(QLP
 .8وﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء أﺳﻣﺎء  QLPاﻟﻣﺧﺻﺻﺔ أو اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ وﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة رﻗم  2.1ﻣن ھذا اﻟﻣﻠﺣق ،ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل أن ﯾﻘدم ﺧدﻣﺎت
اﻟدﻋﺎوى ﻟﻛل اﺳم  QLPﻣﺳﺟل ﻟطرف ﺛﺎﻟث.

 .9وﯾﻌﺗﺑر ﺗﺳﺟﯾل اﺳم " QLPﺗﺳﺟﯾﻼً ﻟﻔﺗرة  "Sunriseﻷﻏراض ﻣﺗطﻠﺑﺎت واﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣﺳﺗودع اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
).(Clearinghouse
 .10ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن أي ﺣﻛم ﻣن أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻣﻠﺣق ،ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐل اﻟﺳﺟل اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻣﺎدة رﻗم  6ﻣن وﺛﯾﻘﺔ
 Specificaiton 6ﻣن اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﺳﺟﯾل أي اﺳم .QLP
ﺳﺟل اﻟﻣراﺟﻌﺔ

 30ﺳﺑﺗﻣﺑر 2013

ﻧﺷر ﻣﺗطﻠﺑﺎت آﻟﯾﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ):(RPM

http://newgtlds.icann.org/en/announcements- andmedia/announcement-30sep13- en
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ﻣراﺟﻌﺔ ﻟدﻣﺞ اﻟﺗﺣدﯾﺛﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻧد أ وب:
• إزاﻟﺔ ﻣرﺟﻊ "]ﻋدد[ ﻣن اﻟﻣﻼﺣظﺎت" ﻓﻲ إﺷﻌﺎر اﻟدﻋﺎوى.
• إﺿﺎﻓﺔ رﻣوز ﺣﻘل ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣراﺟﻊ ﺣﺎﻟﺔ .UDRP
• إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺛﺎﻻً ﻟﻠﻣﻠﺻﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣوﺿو ًﻋﺎ ﻓﻲ دﻋوى ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ.
• إﺿﺎﻓﺔ راﺑط ﻟﺻﻔﺣﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ﻓﻲ إﺷﻌﺎر اﻟدﻋﺎوى.
• ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﺗﻧﺳﯾق.

 10أﺑرﯾل 2014

إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻠﺣق ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺑدء اﻟﻣؤھل )(QLP

 14ﻣﺎﯾو 2014

ﺗﺣدﯾﺛﮭﺎ ﻹدراج اﻟﺷروط اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﻟراﺑط اﻟﺧدﻣﺔ

