
مقدمة

 gTLD بتأسيس العديد من إجراءات احلماية في برنامجها ICANN قامت
اجلديد لتضمن أن كل مقدم طلب اشتراك مؤهل تقنًيا وعملًيا لتشغيل 

السجل. تتواجد إجراءات احلماية ضمن معايير التقييم وكذلك ضمن 
آليات حماية احلقوق واحلماية من السلوكيات الضارة احملتملة. يوفر برنامج 
حماية  آليات  من  واملزيد  املزيد  التجارية  العالمات  ألصحاب  gTLD اجلديد 

احلقوق بدرجة كبيرة أكثر من تلك املتوفرة في TLDs احلالية.

عملية التقييم 

قام مقدمو طلب االشتراك ببرنامج gTLD اجلديد باإلجابة على 50 سؤاالً حول 
تنظيم التطبيق، وخلفيته، ومهمة برنامج gTLD املقترح اجلديد والهدف منه، 

واإلعداد التقني والتشغيلي املقترح اخلاص به، وقدراته املالية. تقوم جلان التقييم 
مبراجعة التطبيقات وفًقا للمعايير التقنية واملالية والتشغيلية املنشورة. قبل 

التفويض، سُيطلب من كل مقدم طلب إبداء توافقه الفعلي مع املتطلبات التقنية 
التشغيلية.

      يتم تقييم كل تطبيق في هذه الفئات:

•  تشابه السلسلة  
DNS استقرار  •  

•  األسماء اجلغرافية  
واملالية التقنية/التشغيلية  •  القدرة   

•  خدمات السجل  

غرفة مقاصة العالمات التجارية

ستقوم قاعدة بيانات واحدة خاصة مبعلومات العالمات التجارية التي مت التحقق 
منها بدعم دعاوى العالمات التجارية وخدمات Sunrise. مت تصميم غرفة املقاصة 

لكي حتل محل ضرورة أن يسجل أصحاب العالمات التجارية في العديد من قواعد 
 gTLD كل ُمشغل ICANN جديدة. ستطالب gTLDs البيانات مع إطالق
جديد بأن يقوم باستخدام غرفة املقاصة في دعاوى العالمات التجارية وعملية 

.Sunrise

التجارية  العالمات  لغرفة مقاصة  البيانات  تقدمي  احلقوق  وميكن ألصحاب 
.http://trademark-clearinghouse.com/ املوقع للتحقق منها على 

 
)URS( نظام التعليق املوحد السريع

سيقوم URS بتوفير املساعدة السريعة ألصحاب العالمات التجارية ألغلب حاالت 
االنتهاك الواضحة وتقدمي استجابات أسرع وأقل تكلفة من السياسة املوحدة 
احلالية حلل النزاعات حول أسماء اجملاالت. سيتم وضع رسم تقدمي URS الذي 

 ،URS من املتوقع أن يكون في حدود 500-300 دوالر أمريكي، بواسطة مقدم
 ICANN الناجحة إلى تعليق االسم املطعون فيه. قامت URS وستؤدي شكوى

 )FORUM( منتدى التحكيم الوطني ،URS بتعيني اثنني من موفري خدمات
واملركز اآلسيوي حلل النزاع حول أسماء اجملاالت، وسوف تنظر مبرور الوقت في 

املقترحات املقدمة من غيرهم من املقدمني املؤهلني.

إجراء حل النزاع في مرحلة ما بعد تفويض العالمة التجارية 
)TRADEMARK PDDRP(

تتناول Trademark PDDRP عموًما تواطؤ مشغل السجل في انتهاك العالمة 
التجارية على املستوى األول أو الثاني من gTLD اجلديد. قبل 30 يوًما على األقل 

من تقدمي شكوى رسمية، يجب على أصحاب احلقوق إخطار السجل بسلوك 
االنتهاك املزعوم والتعبير عن استعدادهم للقاء حلل املشكلة.

املعلومات

 

ألصحاب احلقوق
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)RRDRP( إجراءات تسوية نزاعات قيود التسجيل

من املقرر أن تقوم RRDRP مبعاجلة الظروف التي يحيد فيها مشغل سجل 
gTLD اجلديد املوجود في اجملتمع عن قيود التسجيل املوضحة في اتفاقية السجل 

اخلاصة بها. ال يجوز تقدمي شكوى RRDRP إال من قبل مؤسسة قائمة تكون 
قد تضررت من السلوك املزعوم. قبل تقدمي إجراء RRDRP رسمي، سيتعني على 
مقدم الشكوى استخدام نظام شكوى عبر اإلنترنت )قيد التطوير( مشابه لنظام 

تقارير مشاكل بيانات Whois احلالي.

)PICDRP( إجراءات حل النزاعات حول االلتزامات باملصلحة العامة

تتناول مسودة PICDRP الشكاوى بشأن احتمال عدم توافق السجل مع االلتزام 
اتفاقية السجل. كما  الواردة في املواصفات 11 من  العامة  )االلتزامات( باملصلحة 
مت إعداده، قبل تقدمي إجراء RRDRP رسمي، يطلب هذا اإلجراء من مقدم الشكوى 
 Whois استخدام نظام شكوى عبر اإلنترنت مشابه لنظام تقارير مشاكل بيانات

احلالي. ال تزال PICDRP قيد اإلنهاء. مت نشر أحدث مسودة للتعليق العام 
https://www. عليها في 15 مارس 2013 وميكن االطالع عليها على املوقع

icann.org/en/news/public-comment/draft-picdrp-15mar13-
.en.htm

)UDRP( السياسة املوحدة حلل النزاعات حول أسماء اجملاالت

أسست UDRP عملية لإلجراءات اإلدارية املستقلة حلل النزاعات حول أسماء 
اجملاالت السيئة أو املنتهكة املزعومة. حيث يتم العمل بها اليوم على نطاق واسع 

وستظل متاحة كبديل إلجراءات احملكمة اخلاصة بأصحاب العالمات التجارية 
ملتابعة قضايا االحتيال اإللكتروني. يُعد االلتزام بـUDRP أمرًا إجباريًا في كٍل 

من gTLDs احلالي واجلديد.

Whois "الكثيف"

تتاح سجالت Whois للجمهور وحتتوي على معلومات بشأن أسماء اجملاالت 
املسجلة، مبا في ذلك حتديد حاملي االسم املسجل. يتيح Whois "الكثيف" 
مزيًدا من املعلومات، مبا في ذلك االسم ومعلومات االتصال املقدمة من صاحب 

اسم اجملال املسجل، ويسهل على أصحاب العالمات التجارية القيام بتحديد 
املنتهكني احملتملني. سيكون منوذج Whois "الكثيف" إجباريًا في جميع 

gTLDs اجلديدة.

التخفيف من آثار السلوكيات الضارة

قام اجملتمع بتطوير آليات للحد من احتماالت حدوث السلوكيات الضارة في 
املساحة اجلديدة.
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يجوز لصاحب احلقوق أن يقوم بتسجيل أسماء اجملاالت في gTLDs جديدة مبجرد 
إطالق gTLDs اجلديدة هذه. يلزم حتديد فترة Sunrise لكل gTLD جديد، والتي 
ستتيح عموًما ألصحاب احلقوق املؤهلني التسجيل قبل اجلمهور العام. يجوز أيًضا 

ألصحاب احلقوق املؤهلني أن يقوموا بتسجيل أسماء اجملاالت املتاحة بعد فترة 
.Sunrise

ميتلك أصحاب احلقوق عددًا من اخليارات في حاالت وجود تخوفات بشأن االنتهاك:

قد يكون تقدمي شكوى URS مناسًبا إذا ما كان االنتهاك واضًحا وكانت هناك  أ( 
رغبة في التعليق السريع السم النطاق ذي الصلة.

قد يكون تقدمي شكوى UDRP مناسًبا إذا رغب مقدم الشكوى في نقل اسم  ب( 
اجملال ذي الصلة إلى مقدم الشكوى.

قد يكون تقدمي شكوى PDDRP مناسًبا عندما يُعتَقد أن السجل )أي مشغل  ج( 
املنتهك. النشاط  يتواطأ في  أو  TLD( يتسبب 

إن إتاحة هذه العمليات ال مينع صاحب احلقوق من اتخاذ إجراءات مستقلة في 
احملاكم، أو غير ذلك.

 

ومن أمثلة ذلك:

املرتقبني. السابق جلميع مشغلي السجل  التاريخ اجلنائي  • ستتم مراجعة 

أمان نظام أسماء  امتدادات  لتنفيذ  أن ميتلك كل gTLD جديد خطة  • يجب 
اجملاالت )DNSSEC( واحلد من مخاطر سجالت DNS اخملادعة.

بيانات السجل عبر  املركزية وصوالً فعاالً إلى  املنطقة  الوصول مللف  • يتيح نظام 
كل gTLDs ويوفر وقت وتكلفة عملية رصد السلوكيات الضارة والتحقق منها.

• يتعني على جميع مشغلي gTLD اجلديد القيام بإنشاء نقطة اتصال واحدة مسؤولة 
عن التعامل مع شكاوى اإلساءة. ويعتبر هذا الشرط مبثابة خطوة أساسية في جناح 

مكافحة السلوكيات الضارة في gTLDs اجلديدة.

حتليل اسم اجملال

املستوى الثاني

املستوى األول أو األعلى

w w w . i c a n n . o r g

إذا كنت أرغب في احلصول على اسم...

إذا قام شخص آخر بانتهاك حقوقي...
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من الذي يجب عليه أن يتعلم املزيد عن 
gTLDs اجلديدة؟

والتصنيف والتسويق  اإلعالن  في  املتخصصون    •

•  املستثمرون

•  احلكومات

الربحية غير  •  املنظمات 

التجارية •  اجلمعيات 

التجارية العالمات  •  أصحاب 

الفكرية امللكية  •  محامو 

أسماء اجملاالت •  مسجلو 

اإلنترنت شبكة  يستخدم  شخص  •  أي 

http://newgtlds.icann.org

اإلنترنت. وال ميكنها إيقاف البريد املزعج وال التعامل مع الوصول إلى اإلنترنت. 

ولكن من خالل دورها في تنسيق نظام تسمية اإلنترنت، فإنها تتمتع بتأثير 

كبير على توسع اإلنترنت وتطوره.

 :ICANN حول منظمة

مت تأسيس شركة اإلنترنت لألرقام واألسماء اخملُصصة )ICANN( في عام 

أنحاء العالم. وبدون  الفريدة في جميع  اإلنترنت  1998 لتنسيق ُمعرفات 

هذا التنسيق لن تتوفر لنا شبكة إنترنت عاملية. وهي شركة غير ربحية ذات 

منفعة عامة في جميع أنحاء العالم، وهي مخصصة للحفاظ على أمان 

اإلنترنت واستقراره وإمكانية تشغيله. وهي تعزز التنافسية وتطور سياسة 

معرفات اإلنترنت الفريدة. وال تتحكم ICANN في احملتوى املوجود على 
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