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بمثابة مستودع مركزي للمعلومات التي تتم مصادقتھا  2013) في مارس ”TMCH“تأسست دار مقاصة العالمة التجاریة ( 

ویشار إلیھا باسم  ICANNوتخزینھا ونشرھا وفقا لحقوق حاملي العالمة التجاریة في برنامج نطاق المستوى األعلى العام لدى 
")gTLDبواسطة  "). كلفت مجموعة التحلیلICANN  إلجراء مراجعة مستقلة لخدماتTMCH  اللجنة توصیات بناء على

الغرض من ھذه المراجعة لیس لیس  1بأن یتم إجراء مراجعة شاملة بعد البدء. 2011) في مایو ”GAC“االستشاریة الحكومیة (
بالتزامن مع المجاالت المحددة للمراجعة  TMCHلعمل توصیات متعلقة بالسیاسة، ولكن لتقییم نقاط القوة والضعف في خدمات 

باإلضافة إلى خدمات المطالبات والحمایة  TMCHتحدیًدا، تركز مراجعتنا على معاییر مطابقة  GAC.2المقترحة بواسطة 
  3زید من التفاصیل أدناه).(موصوف بم

 
ومصادر بیانات الطرف الثالث، باإلضافة إلى المقابالت والمسوح من أصحاب  TMCHتم تقدیم ھذه المراجعة بواسطة تحلیل 

بالرغم من أنھ من الممكن أن تساد خدمة المطالبات ومعاییر المطابقة في ردع تسجیالت االعتداء على الحقوق . TMCHمصلحة 
، ومن الممكن أیًضا أن تردع بعض التسجیالت TMCHالتي تتطابق مطابقة تامة مع سالسل العالمات التجاریة المسجلة في 

یمكن أن تكون ضارة لنشاط تسجیل مسجلي النطاقات غیر الحاصلین  بحسن نیة بواسطة نظام خدمة المطالبات الحالیة، والذي
على عالمة تجاریة. ال تسمح قیود البیانات لدینا بالجزم ما إذا كانت خدمة المطالبات لھا تأثیر رادع على أي نوع من نشاط 

  التسجیل.
 

ة المستخدمة لتحریك إخطارات خدمة المطالبات قد باإلضافة إلى ذلك، فإن تمدید فترة خدمة المطالبات أو توسیع معاییر المطابق
یكون لھا فائدة محدودة ألصحاب العالمات التجاریة وقد تتعلق بالتكالیف المتكبدة بمجموعات أصحاب المصلحة اآلخرین مثل 

حلیل بإجراء تالسجالت، والمسجلین ومسجلي النطاقات غیر الحاملین لعالمة تجاریة. على الرغم من أن بیاناتنا ال تسمح لنا 
الفوائد لتوسیع دائرة خدمة المطالبات أو توسیع معاییر المطابقة، یجب أن یؤخذ في االعتبار المفاضالت التي تشعر  -التكالیف

تعتمد فعالیة إخطارات خدمة المطالبات على كمیة  ب المصلحة المختلفین عند وزن قرارات السیاسة تلك.بھا مجموعات أصحا
یوًما، لذلك فإن  90ریت للتسجیل. وجدنا أن نشاط التسجیل ینخفض بعد انتھاء فترة خدمة المطالبات وھي المحاوالت التي أج

أي أشھر إضافیة تضاف إلى فترة خدمة المطالبات من المرجح أن تكون ذات قیمة منخفضة. كما وجدنا أیًضا أن أصحاب 
تحتوي على اختالفات لسالسل العالمة التجاریة. وبالنظر إلى العالمات التجاریة نادًرا ما یتنازعون بشأن التسجیالت التي 

معدالت النزاع المنخفضة، فقد یجلب التوسع في معاییر المطابقة فائدة قلیلة ألصحاب العالمات التجاریة ویضر فقط مسجلي 
عتبر تجاریة التي لوالھا ال یالنطاقات غیر الحاملین لعالمة تجاریة، الذین ربما یمنعون من تسجیل اختالفات سالسل العالمة ال

تعدي على العالمات التجاریة لحاملي العالمات التجاریة أو السلطات التي تقدم مثل ھذه القرارات. وأخیرا، نجد أنھ على الرغم 
من أصحاب العالمات التجاریة أعربوا عن تقدیرھم لفترة الحمایة من خالل تعلیقات االستبیان والعدید من أصحاب العالمات 

، فإن كثیر TMCHالتجاریة تقدموا للحصول على اھلیة الحمایة من خالل تقدیم دلیل على االستخدام عند تسجیل عالماتھم في 
من أصحاب العالمات التجاریة ال یستخدمون ھذه الفترة. قد یكون ھذا عائدا لتكالیف تسجیل الحمایة أو بسبب غیرھا من أشكال 

خدمة المطالبات، والتي تحد من احتیاج أصحاب العالمة التجاریة الستخدام تسجیالت  ، مثلTMCHالحمایة األخرى لخدمات 
 الحمایة.

 
 
 

                                                
على  ICANNفي الملحق (أ) ویمكن العثور علیھ أیًضا في موقع  GACیتوفر النص الكامل لتوصیة   1

https://archive.icann.org/en/topics/new-gtlds/gac-comments-new-gtlds-26may11-en.pdf. 
 فحًصا ما إذا كانت معاییر المطاقبة یمكن توسیعھا لتشمل المطابقات غیر الدقیقة وتأثیر تمدید فترة خدمة المطالبات. GACاقترحت  2
 عة ال تركز على ھذه الخدمات.أیًضا خدمة تسویة المنازعات، ولكن ھذه المراج TMCHتوفر  3

https://archive.icann.org/en/topics/new-gtlds/gac-comments-new-gtlds-26may11-en.pdf
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