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  اجلمعية العامة للويبو
 

  )العشروناالستثنائية احلادية والدورة  (األربعوناحلادية والدورة 
توبر 9 إىل 1جنيف، من   2012ك أ

 
 

  ساطة، باإلضافة إىل أمساء احلقول الويبو للتحكيم والومركز
  األمانةادمن إعدثويقة 

تحكمي والوساطة  .1 بو  شطة مركز الو بار عن أ للتعرض هذه الويقة آخر األ ي ن بو("خث لبوصفه هجة دوية ") يمركز الو
ية الفكرية، ومعهل مؤلف من شقني تقدمي اخلربة  نازعات ا سوية  تقايض أمام احملامك  مللكتصدر حلوال بديةل أرسع وأوفر من ا م ت لل

ية  ميالقانوية وا  1.قضااي الوإدارةلتنظن

بو املربطة بأسامء احلقول كام ورد سابقا يف الويقة .2 شطة الو بار عن أ ثوتعرض هذه الويقة أيضا آخر األ ت ي ن  خث

WO/GA/40/9  تلفة ياسات العامة ا تعلقة بأسامء احلقول عىل أساس ا نازعات ا بو  خملوشمل إدارة مركز الو سـ مل للم ي لت
تصةل ابملوضوع يف نظام  نوعة ا ملواجلوانب ا تء احلقول عىل اإلنرتنت، فضالأسامملت ية، خم عن  يا تجدات ا سـارات من ا سـ لسـ مل

يا جديدة مكونة من أسامء عامة وال تحداث حقول  يات حامية احلقوق من أجل ا َّسـامي آ عل سـ هور أسامء  (gTLDs) ل ظو
يا مكونة من أسامء عامة  (IDNs) لاحلقول ادلوية بارها حقوال  علاب سأةلعت ئة اإلنرتنت ا مو ملعتويل  نية ابألسامء واألرقام يه

نة بل  )اإلياكن (ملعيّا تعلقة بأسامء احلقول تعديلملسـتقيف ا نازعات ا سوية ا ياسة املوحدة  مل ا مل ت لسـ يات ادلول ووضعل ص تو
شأن ثاين  بو ا رشوع الو ياق  نظمة يف  باألعضاء يف ا ل ي سـ سارممل  . أسامء احلقول عىل اإلنرتنتم 

بادرات األخر. أوال تحكمي والوساطة وا ملا ية الفكريةل نازعات ا مللكى يف جمال  م
 

ثل يف إجراءاته اخلاصة 2011يف عام  .3 توى األ بلوغ ا بو عىل الارتقاء مبقدراته  م، معل مركز الو سـ ل تحكميملي  لابلوساطة وا
تكل احلقوق بطريقة أرسع وأوفر تعلقة  نازعات ا سوية ا ية الفكرية من أجل  ياجات أحصاب حقوق ا بية ا مل مل ت ت مللكب ح  وأمه ما. لتل

نظور فهيا يف إطار تكل اإلجراءات، مما أدى إىل تدريب سن اإلدارة وسوية القضااي ا هود هو  ملمزي هذه ا ت ح  حممكني 2جل
يا املعلومات  نولو تخدام  تجدات، مبا يف ذكل عرب ا بة  ية إدارة القضااي موا يهنم وإبقاء  جووسطاء مؤهلني و تك ن سـي سـ للمك ب ومهنا تع

                                                 

تايل 1  .>pdf.9_40_ga_wo/40_ga_wo/ar/govbody/mdocs/edocs/int.wipo.www://http<: لانظر املوقع اإللكرتوين ا
ها املركز عىل املوقع 2 يع حلقات العمل والاجامتعات األخرى اليت  نظمترد قامئة  تايل جبم  .>events/en/amc/int.wipo.www://http<: لاإللكرتوين ا
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سوية القضااي إلكرت بو  تمرفق الو يالي نني 3نو بو هبمة وشمل ذكل دمع احملمكني والوسطاء ا يّوإدارة قضااي الو ي ملعي ومشلت القضااي  .ّ
بو يف عام  تعلقة 2011ياليت نظرت يف إطار قواعد الو بات ابمل القضااي ا تجارية لرباءات واخلاصة ابلادلوية تيلرت لالعالمات ا

ها األطراف إىل  يات، وقد ر فعوالرب بوجم ناديمركز الو يةإىلا ست ا تاك نود العقود والاتفاقات الا م  ح  .ب

بووأعد  .4 ية الفكريةيمركز الو سات والعاملني يف جمال ا مللك برامج وساطة وحتكمي للمؤ ساعد ماكتب ، كام خصيصا س
ية الفكرية عىل  نازعات املعروضة علهياوضعمللكا سوية ا يارية من أجل  مل أطر ا ت يع مذكرة تفامه. خت نظر أنه عقب تو قوالالفت   لل

ية الفكرية يف هناية عام  نغافورة  تب  بو و للملكبني الو سـمك بو ذ ّ، نف2011ي شرتاك مع ًاإجراءيمركز الو سوية ملذكل ام  لتتب  ك
تجارية نازعات حقوق العالمات ا سري الوساطة يف  نازعات من أجل  لا ي ممل يهت نذ ذكل احلني نظم  4.ل املرفوعة إ بو مو يمركز الو

متلنيلبرامج تدريب  تجربة ّوتقمي. ، ومن مث وردت أوىل القضااي يف إطار هذا الربانمجحمللوسطاء ا يال هذه ا سـتخداهما ال لحا
ية الفكريةدعاوى أيضا يف  نغافورة  تب  تخذة دلى  ية ا نا للملكالرباءات والرسوم والامنذج ا سـمك مل ع مركز وبعد أن ساعد . لص

بو  تخصصة يالو ية الفكرية عىل وضع إجراءات  بني  متب ا للملك ناء عىل الللفلمك بتحكمي  سارية يف قوانني ل بني، نظم املركز لا لفلا
يال دلمع  بو وحممكهيا برانمج تدريب يف  تعاون مع وسطاء الو ناب ي بادرةمل  . ملهذه ا

بو عىل  تعاون 2011ويف عام  .5 تاحف مع الو ياجمللس ادلويل  تحداث للم نإجراء تونظمي سـا زعات املخاص للوساطة يف ا
تعلقة ابلرتاث الفين  ثقايفملا شرتكة بني اجمللس ت وتضمن قو5.لوا يارا ملاعد الوساطة ا يا  بو حا خوالو ل نازعات بني خاصاي سوية ا مل  لت

نازعات نوع من ا ملأطراف هذا ا بو  ونظم 6.ل يني يمركز الو تعاون مع اجمللس ندوة وحلقيت معل إلعالم أحصاب املصاحل ا ناب ملعل
تدريب يف برانمج الوساطة وشارك يف لوتقدمي ا تني هذل ندوة وا حللقه ا  . ل

منو يف  .6 بو لومن اجملاالت اآلخذة يف ا سوية يمركز الو ساعدة األطراف عىل  تتقدمي خدمات اإلرشاد وإدارة القضااي  مل
يا نولو تطوير ونقل ا بحث وا شب يف جمايل ا نازعات اليت  جا لتك لت ل ن تعني . مل تعاونة يف جمالتسـو تطوير ملاألطراف ا بحث وا ل ا ل

من ية لعادة ابالتفاقات ا شأهنااأساسجوذ تفاوض  بحث وا ياغة عقود ا ب  ل ل تعدد . لص تعاون  ثةل عىل ذكل حاالت ا مومن األ لم
لاألطراف اليت ميوها الاحتاد األورويب  سابع مبوجبّ ئات إذ، (EC(FP7))ل الربانمج اإلطاري ا يتخدم ا هسـ الاتفاق " لت

سط ّا منوذيجملب رشاكتال ل ا نذ عام  "لحتاد ا ت2011ماذلي يويص  تحكمي سـ ابال بو يف جمايل الوساطة وا لعانة ابلو ي
منوذيج الاتفاق و7.املعجل ئات غري لا شاركة ا توح أيضا أمام  يد ادلويل وهو  ناعات عىل ا ياملذكور يغطي عدة  م لصع لهص مف

بحوث نضوية يف احتادات  للاألوروية ا مل ية. ب بو و ثا اليت تلكلت مبذكرة تفامه بني الو بذوةل حد هود ا مجعويف إطار ا ي ي مل  مديري جل
نازعات  سوية ا ية  ية  يا يف اجلامعات واصل املركز تعاونه مع هذه ا نولو ملا ت بغ مجلع ج تابعة لتك يا ا نولو ليف ماكتب نقل ا ج لتك

 . بطريقة فعاةل وجمديةللجامعات يف العامل لكه

                                                 

رس ا 3 يغ عن القضااي وختزين الواثئق ما  يا ا سوية القضااي إلكرتو ييح مرفق  بل ن ت يي لت تحكميت تايل انظر املوقع. لختاذ إجراءات أرسع وأوفر للوساطة وا : لاإللكرتوين ا
>html.index/ecaf/en/amc/int.wipo.www://http<. 
تايل 4 : لانظر املوقع اإللكرتوين ا
>.IPOShtm+BEFORE+PROCEEDINGS+MARK+TRADE+IN+OPTION+MEDIATION/svc/topNav/sg.gov.ipos.www://http<. 
يا يف مذكرة تفامه أبرمت يف ّوثق ه 5 تعاون ر مسذا ا تايل انظر أيضا املوقع. 2011 مايو 3ل  : لاإللكرتوين ا
>/icom/art/sectors-specific/center/en/amc/int.wipo.www://http<. 
تايل 6  .>icom/art/sectors-specific/center/en/amc/int.wipo.www://http/<: لانظر املوقع اإللكرتوين ا
رشاكت "بعبارةصد يق 7 سط الحتاد ا لإعداد اتفاق  ّب ية األوروية  منوذيجاتفاق" م بحوث اليت متوها املفو رشوعات ا رشاكت وضع يف األصل من أجل  ب الحتاد ا ض ل م لل

هذا الاتفاق ية  سابع برعاية اجملموعة األسا لمبوجب الربانمج اإلطاري ا سـ تخديم الاتفاق . ل بة  سـوتقدر  مسـ منوذيجن نحو لا نظامت ملائة يف ا75ب  رشاكت و م من ا ل
سابع ية األوروية مبوجب الربانمج اإلطاري ا بحوث عرب احلدود اليت متوها املفو رشوعات ا نخرطني يف  بحث واجلامعات واألفراد ا لا ب ض ل م مل شمل . لل يوهذا الربانمج 

بحوث مبا فهي تعلقة اب بادرات األوروية ا ليع ا مل ب مل يا املعلومات والاتصاال يف جماالت الصحة والغذاء والزراحبوث امج نولو يا و نولو يو جعة ومصايد األسامك وا تك ج تك  تلب
نقل  ئة وا تاج اجلديدة والطاقة وا يات اإل نولو يا واملواد و نولو نانو لوا ب ن يل ج تك ج ي(لتك تصادية والفضاء واألمن)  املالحة اجلويةهفمبا  ية والا قوالعلوم الاجامت لالطالع و. ع

تايل. فاقعىل مزيد من املعلومات عن هذا الات  .>eu.7fp-desca.www://http/<: لانظر املوقع اإللكرتوين ا
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بو وبعد أن حلل  .7 ية الاراسة الردود العديدة الواردة عىل ادليمركز الو ئتقصا ش لويةادلسـ سوية أنباليت أجراها  ت 
ية ادلوية نولو تعلقة ابلصفقات ا نازعات ا لا مل جمل ناء عام لتك ها أ تا توقع أن يعلن  ث، من ا ن هم ي وقد أجر2012.8جئمل بحث  لف هذا ا ل

ية الفكرية وجتارهبم، وال نازعات، عىل  مللكتوقعات أحصاب املصاحل يف جمال ا سوية ا بديةل  بل ا تعلقة مهنا اب ملسـامي ا ت ل سـ لمل ل
يد العاملي  .لصعا

يا  إدارة قضااي أسامء احلقول. ناث

تعلقة بأسامء احلقول. ألف نازعات ا سوية ا ياسة املوحدة  ملا مل ت لسـ ل
 

تيض  .8 ية الفكرية اليت  تحدايت محلاية ا تقيطرح نظام أسامء احلقول عددا من ا مللك باع مقاربة دويةل لا  ملا لإلنرتنت من ت
تحدايت . طابع عاملي بو عىل مواهجة هذه ا موقد دأبت الو ل رشوعهيا 1998  عامنذي م عرب وضع حلول حمددة، وال سـامي يف 

ثاين9األول شأن أسامء احلقول عىل اإلنرتنت10ل وا ية دوية . ب  تجارية آ بو بوجه خاص ألحصاب العالمات ا لويكفل مركز الو ل ل ي
تجارية والاتفاع  هم يف العالمات ا تطابق وحقو يل أسامء حقول  نفعاةل لالتصاف ممن يعمد إىل  ل ت سج قَن هبذه األسامء عن سوء ت

 .نية

تعلقة بأسامء  .9 نازعات ا سوية ا ياسة املوحدة  نازعات يف إطار ا سوية ا بو عىل إجراءات  ملورشف مركز الو مل ت سـ مل ت لي ل ي
متدت . احلقول عىل اإلنرتنت شأن أسامء اإلياكنعوقد ا ها األول  رشو بو يف إطار  يات الو ناء عىل تو ياسة  ب هذه ا ي ص ب عسـ م ل
ية وبصفة .احلقول عىل اإلنرتنت يل أسامء احلقول والاتفاع هبا عن سوء  تعلق  ياسة عىل قضااي واحضة  ترص ا ن و ن سج ت تسـ بل تق

برية دلى ، ومع ذكل تعسفية ية  ياسة حتظى  كبني أن هذه ا ب سـ شعت تجاريةماليكبل نع أي طرف من رفع . ل العالمات ا متويه ال 
ن تصةزعةاملا يل أيضامل ا من القضاايقليال جدا عددالكن  ،خم إىل حممكة  ها قد أ حنظورة يف  يةظل  11.طن إىل احملامك الو

سمرب  .10 نذ د يو بو عىل أكرث من 1999م ناد إلهيا23 000ي، أرشف مركز الو ياسة املوحدة وابال ية يف إطار ا ست  سـ . لقض
تعلقة بأسامء احلقول خالل عام  نازعات ا سوية ا بو يف  متر الطلب عىل خدمات الو ملوقد ا مل ت ي ، إذ قدم أحصاب 2011سـ

تجارية ال بة 2 764لعالمات ا توى  يف املائة2,5بنسـ شكوى، وهذه زايدة  بو أيضا 2010.12عام مبسـ مقارنة  ي ويكفل مركز الو
يات يةئعىل صفحات موقعه اإللكرتوين إحصا بو والوسطاء واحملمكني ووالكء ن موسعة وآ ساعدة األطراف يف قضااي الو ية  ي  م بغ

ياسات يف جم تجارية وواضعي ا سـالعالمات ا يةلل  13.ميال أسامء احلقول ووسائل اإلعالم واألوساط األاكد

سوية 2011وخالل عام  .11 بو  سات بإجراءات مركز الو ئات ومؤ تعانت هجات شـىت من أفراد ورشاكت و ت ا ي س ي لسـ هّ ٌ
نازعات ية اليت . ملا سة الر سـواكنت القطاعات ا نولوتعملئيمخل تجزئة واإلنرتنت و يع اب تظلمة يه ا سات ا تك فهيا املؤ ل ب مل جيا لس

ية ية واملوضة واألعامل املرصية واملا يدال تحرضات ا يا وا نولو يو لاملعلومات وا ن لص سـ فب ج ملتك رفع أطراف من وإىل حد اآلن، . ل
ياسة املوحدة بدلا169 بو يف إطار ا سـ دعاوى إىل الو نازعات، ففي . لي سوية ا ية  نطاق العاملي ابلفعل آل ملوهذا يدل عىل ا ت ل ل

                                                 

تايل انظر املوقع 8  .>survey/center/en/amc/int.wipo.www://http/<: لاإللكرتوين ا
ناوين عىل اإلنرتنتإ 9 ية الفكرية : لعدارة األسامء وا شأن أسامء احلقول عىل–مللكقضااي ا بو  رشوع الو تقرير الهنايئ  ب ا ي مل بو رمق ل شور الو ي اإلنرتنت،  انظر . 439من

تايل  املوقعأيضا  .>report/1process/processes/en/amc/int.wipo.www://http<: لاإللكرتوين ا
ناء عىل نظام أسامء احلقول عىل اإلنرتنت  10 باإلقرار ابحلقوق والاتفاع ابألسامء  شأن أسامء احلقول عىل اإل–ن ثاين  بو ا رشوع الو ب تقرير  ل ي بو م شور الو ينرتنت،  من

تايل أيضا املوقعانظر . 843رمق   .>report/2process/processes/en/amc/int.wipo.www://http< :لاإللكرتوين ا
ياسة املوحدة عىل املوقع 11 تعلقة اب تارات من قضااي احملامك ا سـانظر  مل تايلاإللكرتوين لخم  .>challenged/domains/en/amc/int.wipo.www://http< :ل ا
بو يف عام  12 بة 2010يزاد الطلب عىل خدمة الو  .2009 يف املائة مقارنة بعام 28بنسـ 
ثل 13 ئات  تاحة العديد من ا يات ا شمل اإلحصا م  لف مل ئ سمون"أو " ّجمال معل املدعني"ت ّاملدعى علهيم ا مل ية حروف امس احلقل"أو " ّ سة "أو " عنو مخلالقرارات ا

شاكوى رشون األكرث ذكرا يف ا لوا تايل  املوقعظران". لع  .>statistics/domains/en/amc/int.wipo.www://http<: لاإللكرتوين ا
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بدل2011 عام بو ل وحده فاق عدد ا يث. ن بدلا110يان اليت وردت أسامؤها يف قضااي الو يل امس  حومن  تسجلغة اتفاق 
ياسة املوحدة إىل حد اآلن  بو يف إطار ا تخدمة يف إجراءات الو سـاحلقل املعين، فقد بلغ عدد اللغات ا ي لسـ تلفة19مل  14.خم لغة 

بو اإللكرتوين .12 يع قرارات الوسطاء واحملمكني عىل موقع مركز الو رش  يو مج بو ويقدم. تن تعراضا فريدا ي مركز الو سـا
تارة يف ل سائل  بو وحممكهيا يف  تعراض آلراء وسطاء الو همة بواسطة ا شأن القضااي ا خمتوهجات العامة يف القرارات  م ي سـ ب ملل

ياسة املوحدة  سـياق ا بو(لسـ تعراض الو يا ياسة )2,0 سـ ناوها املركز وفقا  تعراض آالف القضااي اليت  تقي هذا الا سـ، و ت للسـ ل ين
ية علهيا ت هذه األداة َعِوقد وض. ملوحدةا تخذة يف إطار ملاليت ترد ردود عا ملاعرتافا ابحلاجة إىل حتديد ما يف القرارات ا

شأن القضااي املرفوعة بو القانوية  ساق اجهتادات الو ياسة املوحدة من توافق قدر اإلماكن من أجل احلفاظ عىل ا با ن ي ت  15.لسـ

سري الاطالع عىل هذه القرارا .13 ها، يقدم لتيو بوعت وفق موضو بحث اإللكرتوين عن يمركز الو هرسا قانويا  لل أيضا  ن ف
ياسة املوحدة بو يف إطار ا سـقرارات الو بو  16.لي هرس من أكرث صفحات الو يوهذا ا بح األخرى لف باال وقد أ صاليت تاليق إ ق

يني أو  يح للمحمكني والوسطاء أو األطراف أو األاكد هو  يني  يا  ميموردا أسا ن تسـ يف متني للمه ملهسوامه من األشخاص ا ل
بو سابقة يف الو ناس ابلقضااي ا يالا ل تطورات اليت . سـتئ بني أساسا ا ئات حبث جديدة  شمل  هرس دوراي  لوحيدث هذا ا ت ّي ف للف ّ

 .ذاته تطرأ عىل نظام أسامء احلقول يف حد

تعاملني بأسامء احلقول  .14 تعلق بزايدة عدد ا تجدات ما  ملومن ا ي ينيملسـ ساع نطاق أملهنا يات ت وا تخدام الرب جمشطهتم وا سـ ن
يل أسامء احلقول  سجاحلاسوية  ية مدة حاميهتا(لتب ياانملنهتا يا و) ح أ ية ادلفع " ركهنا"أيضا ئتلقا تعمل  نيف بواابت مواقع  تقسـ ت

نقرات لسب عدد ا بحت أكرث فأكرث سلعا . حب رشاكت، أ تعريف اب بارها أدوات أوية  مية أسامء احلقول اب صوإضافة إىل  لل ل لت ع ق
يق الرحبيتدا تحقوها املضاربون  يق رحب . لل بل علهيا بعض األفراد هبدف  بداية ممارسة  حتقوقد اكن انهتاك أسامء احلقول يف ا ُيق ل

يه"من امس احلقل اذلي  علسطون  يزتايد عدد "ي يوم  ف، أما ا يل املؤمتت عىل " لاحلقويني"ل لتسجاذلين حيققون الرحب من ا
تعريف ابلغرينطاق واسع ألسامء احلقول املقابةل مل  .لصطلحات املعامج وأيضا ألدوات ا

ياسة املوحدة، علهيا أن ترصد هذه  .15 هة الرائدة يف تقدمي خدمات معاجلة القضااي يف إطار ا بو ا سـوبصفة الو لي َ جل
مترار يف ممارساهتا اب ية  تجدات  سـا ي بغ تكسـ يل بكامتن ا. مل تخدام ا شار ا لومن هذه اجملاالت اليت حتظى ابالهامتم ا سج سـ لتت هوية ن

بق ذكل عىل حنو  يل ابلربوكيس، و نطأو ا يسج يالت أسامء احلقول وفق تقديرات اإلياكن يف املائة25لت وحبمك . تسج من 
ياانت  سجةل يف قاعدة  ياانت الاتصال اخلاصة بأسامء احلقول ا ية  بتفاوت موثو مل ب تحقق من هوية " WHOIS"ق لبح هممة ا تص

ية يف القضااي املعاجلة يف إ هات املد عا نازعة وموردي اخلدمات والوسطاء جل ياسة املوحدة معقدة للغاية لألطراف ا تطار ا ملسـ ل
 .واحملمكني

سمرب  .16 نذ د بح املركز  بو أ يوبعد موافقة اإلياكن عىل اقرتاح الو ص ياسة 2009مي لسـ أول هجة تقدم خدمات يف إطار ا
ية عن املرافعات ا سخ ور تيض تقدمي وتوزيع  رشط اذلي  ملاملوحدة حيذف ا قن يق تعاضة عن ل ياسة املوحدة والا سـتعلقة اب لسـ

يع أحصاب املصلحة عرب 17.ذكل ابلربيد اإللكرتوين حرصا بو  ياسة املوحدة ساعدت الو مج وبفضل هذا اإلجراء املربط اب ي سـ لت

                                                 

ية : تابلرتيب األجبدي 14 ية والروما بوندية والربتغا ية وا ية والكورية والرنو يااب ية وا ية والعربية واإليطا ية واألملا هوندية واإلنلكزيية والفر ية وادلامنرية وا نا ل ل ل جي ن ل ل ن سـ ل ك ني للص ن
ية ية سـوالرو سلوفا كوا سويدية والرتيةل ية وا با ك واإل ل ن  .سـ

تاح عىل املوقع 15 تعراض  مهذا الا تايل سـ  .>overview/search/domains/en/amc/int.wipo.www://http<: لاإللكرتوين ا
تايل 16 تاح عىل املوقع اإللكرتوين ا هرس  لهذا ا م  .>legalindex/search/domains/bin-cgi/int.wipo.www://http<: لف
تعلقة بأسامء احلقول عىل اإلنرتنت عىل مي 17 نازعات ا سوية ا بو املوحدة  ياسة الو يذ  يل  ملكن الاطالع عىل اكمل تفا مل ت ي سـ لص يني  املوقعنينفت ينيناإللكرتو تا لا  : ل
>/eudrp/rules/domains/en/amc/int.wipo.www://http<. 
 .>pdf.083012icann/docs/en/amc/www/sites/export/int.wipo.www://http<و
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هل اإلجراءا سني مراعاهتا  شحن، وعرب  تاج وا يف اإل ناء عن المك الغزير من األوراق وما يقرتن بذكل من تاك ملالا حت ل ن ل ت سـتغ
سواء يه عىل ا ياسة املوحدة دون إحلاق الرضر ابملدعي أو املدعى  لاملربطة اب عل سـ   18.لت

بوولقد  .17 شأن أسامء احلقول لفائدة األطراف يدأب مركز الو نازعات  سوية ا تظام عن  ب عىل عقد حلقات معل اب مل ت ن
ية  . واجامتعات حملمكهيا ووسطاهئا يف أسامء احلقول19ملعنا

تجدات نطاقا من هذه ال 34و 33وتعرض الفقراتن  .18 سـويقة أحد أوسع ا تعلق ملث ياسة املوحدة تاليت  أن وميكن لسـاب
تجاريةماليكيكون من دواعي قلق   .ل العالمات ا

بدلان. ابء يا املكونة من رموز ا لاحلقول ا  َّلعل

يا املكونة من أسام .19 سجةل يف احلقول ا ياسة املوحدة عىل األسامء ا يق اإللزايم  ّترص ا لعل مل سـ للب لتط ثل يق مء عامة  
".com " أو".net " أو".org" يا يل األسامء يف احلقول ا ساعد أيضا العديد من ماكتب  بو  لعل، إال أن مركز الو سج ي تي

ثىل يف جمال حامية  نازعات مبا يفي ابملامرسات ا سوية ا يل وإجراءات  ياغة رشوط ا بدلان عىل  ملاملكونة من رموز ا مل ت سج ص لتل
ية الفكرية با ما. مللكا ياجات اخلاصة لوغا ياسة املوحدة لكهنا ميكن أن تراعي الظروف والا بع هذه اإلجراءات منوذج ا ت  حسـ ل تت

بدلان تعلقة يف الوقت الراهن املركز ويقدم . لبلك حقل من احلقول املكونة من رموز ا نازعات ا سوية ا ملخدماته يف جمال  مل ت
يل أسامء احلقول يف احلقول65بأسامء احلقول إىل  با  سج  لتت بدلانمك يا املكونة من رموز ا ل ا ية اإلزايدة ال ونظرا إىل 20.لعل لجام

ية لألسامء  بة اإلجام نوات األخرية، فإن ا يالت خالل ا بدلان يف ا يا املكونة من رموز ا يب احلقول ا ليف  سـ سـ سج ل نلعل ل لت ل نص
بلغ  بدلان زادت  نازع علهيا يف حقول رموز ا تا ل لت بلغ 2011 عام من مجموع القضااي  يف املائة16مل  يف 1ت بعد أن اكنت ابلاكد 

 .2000 عام املائة

ثا ياسة املوحدة يف نظام أسامء احلقول. لاث تصةل اب تجدات ا سـا مل لسـ  مل

يحان بوجه خاص فرصا ل .20 يفرضان ملاليكسـيتقد طرأ عىل اإلياكن تطوران  تفعني هبا بل و ية الفكرية و سـ حقوق ا للمن مللك
تويني القا تخدام ملسـعلهيم أيضا حتدايت هامة عىل ا سارع ا يوم من  توقع ا تعلق مبا  سـنوين والعميل، أحدهام  ت ل ي  أكرث من ألفي

يا اجلديدة املكونة من أسامء عامةحقل من  َّاحلقول ا يالعل ها حا تحضري  ل اليت جيري ا وأسامء احلقول هذه ميكن أن تكون . لل
يعهتا"مفتوحة" يدة بقدر أكرب كأن) com. هتشـب (طب  تخذ خصائص حمددة أو  مقأو  تخذ شلك ت نة[ت  أو ] جممتع[أو ] يمد
يا ]. صناعة[أو ] ثقافة[أو ] لغة[أو ] عالمة[ تحداث أسامء حقول  تعلق بدواعي القلق املربطة اب ثاين  هم ا تطور ا علأما ا سـ ت ي ل فل مل

تعلق . لدوية لياسة أسامء احلقول ادلوية فإنيوفامي  تفات إلهيمن األمور اليت جيدر بسـ هود د من بذل مزياإلياكن نّية ا ل الا جلا
يلأعامل املدفوعة ب ياسة املوحدة مللتسجا سائل ويطرح. لسـراجعة ا يع نطاق أسامء احلقول ادلوية  م عزم اإلياكن عىل تو ل سـ

ثاين اخلاص بأسامء احلقول عىل اإلنرتنت بو ا رشوع الو لتعلق حبامية احلقوق يف إطار  ي  .مت

                                                 

به هذه اإلجراءات 18 يذ إجراءات فعاةل  بدلان عىل  يا املكونة من رموز ا شغيل احلقول ا بو أيضا العديد من  شـساعد مركز الو ل لعل م تي  .تنف
ية  19  . أعاله2شـانظر احلا
ية، بدأ املركز عام 20 يا حبروف لغات  هور أسامء احلقول عا نادا إىل  حمل ا مل ظس سوية ا2011ت مل يف تقدمي خدمات  شأن أسامء احلقول من أجل لت " قطر"بنازعات 
)dotQatar( فضال عن امس احلقل ،".QA ." ترص يوم ال  تقوا تخدام امس احلقل القامئ قطرل بدل ابحلروف " QA."سـ عىل ا شالكن رمز ا لاملكون من حرفني  ي

بدلا يا ادلوية املكونة من رموز ا تخدم أيضا اسام من أسامء احلقول ا ية، بل  لالال ل لعل سـ تي والقامئة الاكمةل ألسامء احلقول . ابحلرف العريب) dotQatar" (قطر"ن نت
تاحة عىل املوقع  شأن أسامء احلقول  نازعات  سوية ا تفظت ابملركز عىل أنه هجة تقدمي خدمات  ماملذكورة اليت ا بح مل تايللت  :لاإللكرتوين ا

>cctld/domains/en/amc/int.wipo.www://http<. 
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 َّكونة من أسامء عامةاملديدة اجلعليا لاقول احل. ألف

ئةتتّصو .21 يا اجلديدة املكونة من أسامء عامة يف اجامتع عقد هي  يذ برانمج احلقول ا يا عىل  َّاإلياكن ابملوافقة ر لعل ه تتنفمس
نغافورة يف  يا  2011.21ن يويو 20سـيف  يل حقول  تعلقة بطلب  رشوط ا علوقد رشت معلومات عن اإلجراءات وا سج تمل ل ن

يل مودع طلب "جديدة مكونة من أسامء عامة يف  نوات اخلاص ابإلياكن " تسجيللالد يغ عدة مرات عىل مدى ا سـاذلي  لص
ية يةل املا ضا سلمت اإلياكن 22.لقل يطلبات للحصول عىل  توقد  مبا فهيا أسامء احلقول (مكونة من أسامء عامة  ا جديدةعلحقول 

شة الواردة يف الفقرتني  نا قادلوية، انظر ا مل ناير إىلملعاجلهتا) ث من هذه الويقة36 و35ل يل . 2012يو  ماي من  توقع  شغومن ا تمل
يا املكونة من أسامء عامة اليت توافق علهيا اإلياكن يف أول حقل من تضاء،  2013 عام جمرىلعل احلقول ا ند الا قوتلهيا،  ع

ية خشصيالت أسامء حقول  نظمي  (تسج توقع  تمن ا يد احملددةفرتاتمل بات يف املوا سمل ا ع أخرى  لطل  .)لت

يا إىل إعطاء .22 ية عن برانمج اإلياكن  معلومات سعو يا اجلديدة املكونة من أسامء عامة، قولللحسـأسا أصدرت لعل ا
نظمة ادلامعة لألسامء العامة ياسات يف اإلياكن،ملا ية برمس ا ئة ا سـ، ويه ا ن لي ملع مترب له يات 2007سب يف  وافقت (ص مجموعة تو
ئة اإلياكن يف يويو  نعلهيا  يح إدراج مزيد من ا) 2008هي رشوع  تيذ  ينف م يا املكونة من أسامء عامةلت ت وشمل .لعلحلقول ا

ية بأنه  ثال تو نظمة  يات ا صتو مل تع به اآلخرون من حقوق قانوية معرتف هبا أو قابةل مص نجيب أال تفرض رشوط ختالف ما  يمت ُ ُ
بوةل معوما واملعرتف هبا دويا بادئ القانون ا للإلعامل يف إطار  ملق ثل م تجارية واحلقاحلقوقم،   يف حرية ل يف العالمات ا

بري ية لإلياكن من هجهتا 23.لتعا شارية احلكو نة الا م وأصدرت ا ت شأن احلقول العامة اجلديدة نصت 2007 عامسللج بادئ  ب  م
سابقة حق املراعاة، وال: "عىل ما ييلمثال فهيا  يا عامة جيب مراعاة حقوق الغري ا تحداث حقول  ّند ا ل عل سـ سـامي احلقوق  ع

تجارية واحلقوق لشأن العالمات ا ترصاهتاب ية ادلوية و نظامت احلكو شأن أسامء ا خم  ل مل  24."مب

يات محلاية احلقوق  .23 يا جديدة مكونة من أسامء عامة وآ يل حقول  شات الالحقة حول برانمج اإلياكن  نا لأما ا عل سج ق لتمل
ها اجلدل بووتوىل . طبعفقد  شات اإلييمركز الو نا ثقة عن  يات حامية احلقوق ا تلف آ ق بدوره رصد تطور  ل مخم  25.اكن املذكورةملنب

ساهامت هادفة و ثال  مقدم املركز  ها،لإلياكنم ساعدهتا عىل إجياد حلول ميكن  تطبيق يف حماوةل  سأةل حامية العالمات مل مل 
يا اجلديدة املكونة من أسامء عامة تجارية يف احلقول ا لعلا سةل اجامتعات جلان اإلياكن ويف هناية املطاف . ل سلوعىل الرمغ من 

ب سارات ا توا يات حامية احلقوقعة فقدململ شودة من آ ية ا ل أضعفت الفعا ن يا اجلديدة املكونة من  اخلاصة بأسامء احلملل لعلقول ا
يةأسامء عامة ية واملوضو تني ا نا ع من ا لعمل ي  26.حل

تجارية جتربةبوناء عىل  .24 يات محلاية احلقوق القامئة عىل العالمات ا ل املركز يف نظام أسامء احلقول وحتديدا يف تصممي آ ل
يات  هذه اآل ساهامته املقدمة إىل اإلياكن عىل تعزيز اجلانب العميل العام  يذها، ركز املركز يف  لو لم يع لفائدة–تنف أحصاب  مج 

يا املكونة 27.املصاحل يات حامية احلقوق اخلاصة ابإلياكن واملربطة ابحلقول ا تصممي احلايل آل ساهامت تراعي أن ا لعل وهذه ا ت ل ل مل
ب ها تعمن أسامء عامة تعرب  تعاقدة  سامهة األطراف ا نفسريا ابلغا عن  مل ناؤه ، واليف اإلياكنم يل وأ مسـامي ماكتب ا ويظل . لتسج

                                                 

تايل املوقع اإللكرتوين انظر21 ولالطالع عىل مزيد من املعلومات . >htm.en-11jun20-resolutions/minutes/en/org.icann.www://http<:ل ا
ية مبا فهيا املراجع، انظر الويقة  ثاألسا  .14 وحتديدا الفقرة WO/GA/39/10سـ

يل اخلاص ابإلياكن 22 يل مودع طلب  سجد تايلتل تاح عىل املوقع اإللكرتوين ا ل احلايل   >agb/applicants/en/org.icann.newgtlds://phtt<.: م
تايل 23  .>htm.07aug08-parta-fr-05dec-pdp/gtlds-new/issues/org.icann.gnso://http<: لانظر املوقع اإللكرتوين ا
تايل 24 : لانظر املوقع اإللكرتوين ا

131=modificationDate&1=version?dfp.0_principles_gTLD/1540128/attachments/download/org.icann.gacweb://ttpsh<

>2358178000. 
تايل 25  .>newgtld/domains/en/amc/int.wipo.www://http/<: لانظر املوقع اإللكرتوين ا
ية مبا فهيا املراجع، انظر الويقة  26 ثملزيد من املعلومات األسا نا إىل أن اإلياكن قد. 30 إىل 23 وحتديدا الفقرات من WO/GA/39/10سـ هوشري   سارعت إىل ن

شأن يا "  وضعبرفض اقرتاح  ية عا ملقامئة ابلعالمات ا  ".حملم
تاح 27 سجل الاكمل للمراسالت بني املركز واإلياكن يف هذا الصدد  ما تايلل : ل عىل املوقع اإللكرتوين ا
>/icann/resources/domains/en/amc/int.wipo.www://http<. 
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ية الفكرية يف أي حقول  بادئ العامة محلاية ا ثال  سعي إىل احلفاظ عىل الا ية  هات ا تعاون مع ا مللكاملركز ملزتما اب للمجل ت لل ن مل ملع
يات حامية احلقوق اليت . اإلياكن يف هناية املطافعليا جديدة مكونة من أسامء عامة توافق علهيا  يض آل لوفامي ييل وصف  مسـتف

توايل ية عىل ا ثا يات من ادلرجة األوىل وادلرجة ا تعلق ابآل متدهتا اإلياكن فامي  ليفهتا وا ن ل ل ي  .عك

يات حامية احلقوق من ادلرجة األوىل "1"  لآ

يا - نح أسامء احلقول ا بل  نازعات  سوية ا لعلإجراءات  مل مت ق
 

بوقد رد ل .25 سمرب يمركز الو شأن 2007ي عىل الامتس اإلياكن الصادر يف د بري عن الاهامتم من مقديم خدمات "ب  لتعا
يا اجلديدة املكونة من أسامء عامة شأن احلقول ا نازعات ألغراض برانمج  لعلسوية ا ب مل يات حامية احلقوق، " ت تعلق بعدد آ لفامي  ي

نح من أجل  باب" (نعرتاضات القامئة عىل احلقوق القانويةالا"للممبا فهيا إجراءات سابقة   الاعرتاضات األخرى اليت سـوأ
سل: "اعرتفت هبا اإلياكن يه بس يف ا لتسلالاعرتاضات القامئة عىل ا الاعرتاضات "أيضا و" اعرتاضات امجلاعات"عىل و" لل

ية إلجرا). 28"مبدأ مراعاة حدود املصاحل العامةالقامئة عىل  تعلقة ابحلقوق القانوية عوتعزى املعايري املوضو نءات الاعرتاضات ا مل
ية يف اإلشارات عىل "إىل  نا ية ا تجارية وغريها من حقوق ا تعلقة ابلعالمات ا شأن األحاكم ا شرتكة  بو ا ية الو عتو لص ل مل ب مل ي مللكص

شرتكة (29"اإلنرتنت ية ا تو ملا ص مترب) ل بو يف  ية العامة للو متدهتا ا باليت ا سع ي  .2001 مجلع

ية من أجل الاعرتاضات القامئة عىلهذه املعايري، ساعد املركز أيضا اإلياكن وفضال عن اعامتد  .26 ئ وضع قواعدها اإلجرا
يل اإلياكن ملودع الطلب لعىل احلقوق القانوية كام وردت يف د رشف املركز 30ن بريا و يدا  بق تأ نح ا سي وقد الىق اقرتاح ا ك ي سـ ململ

نازعات باتإلىل  األوالفرتة، وإن اكن ذكل يف ملحرصا عىل هذه ا شرتكة فإن تركزي  31.لطليداع ا ية ا تو يا مع ا ملومتا ص ل شـ
تجارية، عىل إثر  نح انصب يف املقام األول عىل العالمات ا بل ا تعلقة مبرحةل ما  لالاعرتاضات القامئة عىل احلقوق القانوية ا مل مل قن

نظامت احلكخيار املركز يف هذا الصدد، وتعزتم اإلياكن أيضا وضع تخطااب ية ادلوية ليك تقدم اعرتاضاهتا عىل مل من أجل ا لو م
ها  تعدى عىل حقو نظامت أهنا قد  بات واليت ترى ا شأهنا  يا املكونة من أسامء عامة اليت ترد  قاحلقول ا ت مل طل ب انظر الفقرات (لعل

نح خاللوأخذ ). ث من هذه الويقة42 إىل 39من  سابقة  يذ اإلجراءات ا للماملركز يعمل مع اإلياكن بغرض  ل  .2012 عام تنف

يا - نح أسامء احلقول ا نازعات بعد  سوية ا لعلإجراءات  مل مت
 

متةل العامتد زاد ، 2008  عاممنذ بداية .27 سابقة داري دامئ إخيارحملاملركز واإلياكن اجلدوى ا ل إىل جانب اإلجراءات ا
سابقة، علام  ها يف الفقرة ا لنح الوارد و شاكوبصفللم يح إيداع ا لأن اإلجراء ادلامئ من شأنه أن  يا يت متد من حقول  على عىل ما  ُيع

بب يف انهتاك العالمات  يل  تب ا تخداهما الفعيل دلى  ها أو ا سجديدة مكونة من أسامء عامة يزمع أن  مك تيل يشغ سج لتسـ ت ُ
هاما ماداي هم يف ذكل إ تجارية أو  سا يُس يا ملموسا 2009بداية عام يف و. ل بو إىل اإلياكن اقرتاحا موضو ع، أرسل مركز الو ي

نحبشأن إجراء  تجارية بعد ا نازعات القامئة عىل العالمات ا َسوية ا مل ل مل باء ، ويريم هذا الاقرتاح أيضا إىل الت عحلد من األ
توايت تاملربطة  توقعةملسـاب متدة دلى ملا يارات اإلنفاذ ا سري إضافة  تجارية عن طريق  ملع من انهتااكت العالمات ا خ ي تل

سجالت هدف من و 32.لا ساعدتقدميهذا الاقرتاح لا ثال مل ا بة الا متة املوحدة إىل اإلياكن من أجل الزتاهما مبرا بديل وق بتزويدها 

                                                 

بني أيضا عدد اإلجراءات  28 يل مودع الطلب  يد يا اجلديدة ل شأن احلقول ا بات  بعا إلعالن اإلياكن اخلاص اب ها احلكومات لفائدهتا  لعلاألخرى اليت قد  ب لطل ت تضع
سم . املكونة من أسامء عامة نص عىل 4.2.1.1لقوحتديدا ا ية لإلياكن"ي اذلي  شارية احلكو نة الا بكر  ماإلنذار ا ت للج سم " سمل نص عىل 7.2.1.1لقوا تلقي "ي اذلي 

نة للجشورة ا يا اجلديدة املكونة من أسامء عامةم شأن احلقول ا ية لإلياكن  شارية احلكو لعل الا ب مت  . اإلياكنهيئةنظر فهيا تليك " س
تايل 29  .>htm.toc-845pub/iplaw_development/en/ip-about/int.wipo.www://http<: لانظر املوقع اإللكرتوين ا
سم  30 يل مودع الطلب2.3لقاطلع عىل ا  .ل من د
يف عىل قواعدانظر  31 تاك يا اجلديدة املكونة من أسامء عامة وجدول األتعاب وا شأن احلقول ا نازعات  سوية ا بو فامي خيص  ل الو ل لعل ب مل ت ينيي  ناملوقعني اإللكرتو

يني تا لا . >fees/lro/domains/en/amc/int.wipo.www://http/< و>pdf.wipolrorules/docs/en/amc/int.wipo.www://http<: ل
تايلوابإلضافة تخدمني عىل املوقع ا يا لفائدة ا يال  يح املركز د ل إىل ذكل  سـ معل ل ملي  .>lro/domains/en/amc/int.wipo.www://http/<: ت

تايل 32  .>pdf.130309icann/docs/en/amc/int.wipo.www://http<: لانظر املوقع اإللكرتوين ا
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سؤولني  شمل توفري احلصاانت  سؤول مبا  سلوك  تحيل  ية عىل ا هات الفاعةل ا يع ا تقايض أمام احملامك و للمإداري  ي م ب ل ن شج ملعلل جلت
نة ية  يل العاملني  سـعن ا حسج بنت رشااكت بني القطاعني ل بهية اب رشاكت ا ل يف ا  33.العام واخلاصلشل

نازعات  .28 سوية ا يل، تظل جدوى إجراءات  سؤولني عن ا شاورات للجان اإلياكن مع ا سارات و ملوبعد عدة  ت سج مل م لتم
تداخةل  يدة، وال سـامي نظرا إلضافة مجموعة إجراءات  متدهتا اإلياكن غري أ يغة اليت ا يا اب نح أسامء احلقول ا مبعد  كم لص علعل

نطاق املوضوعي ا تعلق اب سائل  لو ت يةم  .لملقصود من هذه اآل

ية "2" ثا يات حامية احلقوق من ادلرجة ا نآ ل  ل

تجارية - بادل املعلومات عن العالمات ا لمركز  ت
 

يا اجلديدة املكونة من أسامء عامة اخلاص ابإلياكن  .29 لعلشمل برانمج احلقول ا بادل املعلومات عن العالمات "ي تمركز 
تجارية ياانت ا" لا تودعا مركزاي  باره  باب سـ للت م بات ع تقدمي ا تجارية اليت ميكن ذكرها عىل أهنا أساس  ية عن العالمات ا لطلأل ل ل صل

يا اجلديدة املكونة من أسامء عامة يات حامية احلقوق يف احلقول ا لعلمبوجب آ شات 34.ل نا هوم حمور  ق وقد اكن اعامتد هذا ا م ملف
ثالمسـتفيضة يف اإلياكن تجارية  تحديد ماكتب العالمات ا شأن العالقة  م  ل ب بغي ألي مركز من مراكز . ب ينوعقب املركز بأنه  ّ

تجارية  يالت العالمات ا ند معاجلة  ثقل اكهل أحصاب احلقوق بطريقة غري معقوةل  نوع أال  لبادل املعلومات من هذا ا سج ع ي ل تت
ية عديدة، وعىل أنه ميك ية عا بقة يف أنظمة قضا يل كام يه  ية بواسطة أنظمة الفحص وا نوحة بصفة رش ملا ئ مط سج ع ند لتملم عن، 

ياقات حمددة بة غري معقوةل ابحلقوق يف  تحديد أي ادعاءات مبطا ية  تفكري يف تدابري  تضاء، ا سـالا ل ل معل ل  .ق

سجةل  .30 يع اللكامت ادلاةل عىل العالمات ا سمح بإدراج  بادل املعلومات بأهنا  شاء اإلياكن الراهن ملركز  ملويويح إ مج ت ت ن
يا وأي لكامت داةل عىل العالمات  يا أو إ ميو قلن تة بقرار حممكة وط نظام أو معاهدة أو  ية  بو ب ترب "أيضا مثمحم تععالمات أخرى 

بادل املعلومات، ). ومل حتدد هذه العالمات" (ملكية فكرية ياانت مركز  تخدم  يات حامية احلقوق اليت  تعلق بآ توفامي  ب سـ ل تي
بكرة " Sunrise"اقرتحت اإلياكن مؤخرا احلد من توفري خدمات  بق أي فرصة ملاكل ال(ملا تجارية ليك يكون هل ا سـعالمة ا لل

ته اسام حلقهل مقابل دفع رمس عىل ذكل يح لعال يل رابط  ميف  حص تخداهما ) تسج بات ا تجارية اليت ميكن إ سـتكل العالمات ا ث ل ل
تخداهما ا. اجلاري يل عىل ا بت د تجارية اليت مل  يظل مالكو العالمات ا ية أخرى،  سـومن ان ل ل ثسـ شاركة يف يح للمجلاري مؤهلني 
يه يف العالمة ( يوما 60احملددة يف أجل " املطالب"خدمة  نازع  متل بوجود حق  سجل امس احلقل ا علأي إشعار  ت مم حمل
تجارية يحة لللكامت ادلاةل عىل " Sunrise"ولك من خدمة ). لا يا عىل الروابط ا ترص حا بكرة وخدمة املطالب  لصحا ل تقمل

يدات قد يفيض إىل . حلقولالعالمات المس حقل من ا ثل هذه ا بقا أن  يومعلوم  لتقسـ م تالعبم باء لا ع وما يرافق ذكل من أ
سـهتكل يل ا تجارية وزايدة احامتل  ية اإلنفاذ عىل ماليك العالمات ا ية ومن ان ية املا نا ملمن ا تضل ل ل حل بات . ح بدأ إ بق  ثو منط ي

تجارية الالزم خلدمات  تخدام العالمات ا لا بكرة ك" Sunrise"سـ بارها أساسا ملا تجارية اب سك ابلعالمات ا تذكل عىل ا ل عمت ل
رسيع"لتقدمي تظمل يف إطار  بني " لاإلجراء املوحد للوقف ا يات حامية احلقوق ا ّاخلاص بآ مل  .أدانهل

                                                 

ناء ا 33 يل وأ تقارب املالحظ بني أدوار ماكتب ا منظرا إىل ا سج بو أيضا عىل لتل يالت يف إطار نظام أسامء احلقول، أوىص مركز الو ييل وأحصاب ا سج تسج لت ل
يع نطاق  نظر اإلياكن يف تو ثال بأن  سـيل ا ت مل نازعات بس سوية ا ملإجراءات  يل ت يل يف ماكتب ا ناء ا سحب أيضا عىل سلوك أ نح ليك  سجبعد ا سج ن تمل لت ل م انظر (ت

تايل ثال>pdf.rap260310icann/docs/en/amc/int.owip.www://http<: لاملوقع اإللكرتوين ا يل ا مل عىل  سـهبا املركز )بس كت، مع مراعاة اخلربات اليت ا
نادا إىل  تعلقة بأسامء احلقولستا نازعات ا سوية ا ياسة املوحدة  ملا مل ت لسـ يل ل ناء ا يل وأ ية بني ماكتب ا شاركة يف ا سج وقرار اإلياكن بإاتحة ا سج تمل لت مل انظر (مللك
تايلاملوقع اإللكرت  ).>htm.en-10nov05-resolutions/minutes/en/org.icann.www://http<: لوين ا

تايل2012نيف يويو  34 تجارية، انظر املوقع اإللكرتوين ا بادل املعلومات عن العالمات ا يار مقديم خدمات مركز  نت اإلياكن عن ا ل أ ل ت ت : خعل
>htm.en-12jun01-3-tannouncemen/announcements/news/en/org.icann.www://http<. 
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رسيع -  لاإلجراء املوحد للوقف ا

نقل امس حقلمن رمغ عىل ال .31 تعلقة  نازعات ا سوية ا ياسة املوحدة تظل أداة جمدية  بأن ا مل مل ت لسـ يه إىل ل نازع  عل  مت
تجارية،  ية محلاية احلقوق تكون أخف وقعا يف فإنلصاحب العالمة ا ثا ية من ادلرجة ا تحداث آ ن املركز يدعو إىل ا ل ل سـ

يةاحلاالت  شأن 2009لوهذا الغرض، أبلغ املركز اإلياكن يف أبريل . ملعنا شة  نا رشوع  ب  ق م رسيع "مب ية للوقف ا لآ أسامء (ل
تجارية اليت يقر هبا القانون  وقد راعى هذا ا35.")احلقول لرشوع رضورة إقامة توازن معقول بني حامية حقوق العالمات ا مل

رشوعة ألحصاب أسامء احلقول  تطلعات ا ية وا باهئم ا يل للحد من أ سؤولني عن ماكتب ا ية  ملواملصاحل ا ل يل ع سج للم شغلعمل لتت ل
ية سن  سجةل عن  نا ح  .مل

يا ا .32 يا برانمج اإلياكن للحقول ا لعلوشمل حا ل ية املوحدةي يا ية يف إطار ا ية إضا سـجلديدة املكونة من أسامء عامة آ سـ لل . ف
سارات اإلياكن وجلاهنا، لكن كام اتضح من سةل  م  ثريون أن سل بح إجراء مرهقالكيرى ا رسيع أ نظام املوحد للوقف ا ًهذا ا ص  لل

بل طعن حمدودة باع  سـال رسيع عىل أنه إجراء قاب. ت ياسة املوحدةلوليك يعمل اإلجراء املوحد للوقف ا  للسـل لإلنفاذ وممكل 
بديةل للمحامك سائليتعني ، ما زال لا تفات إىل عدة  مالا  36.ل

بة مراجعة . ابء لاإلياكن املر تعلقة بأسامء احلقول عىل اإلنرتنت اليت وضعهتا تق نازعات ا سوية ا ملياسة املوحدة  مل ت لسـ ل
بو يالو

 

ياسة املوحدةإن .33 يفلسـ ا تطور تتك إذ  تواصلل مع ا نظامملا يا عن املقاضاة أخذت توفر أسامء احلقول، فقد ل  فعل بديال 
يل سؤولني عن ا يالت أسامء احلقول وا تجارية وأحصاب  سجأمام احملامك ألحصاب العالمات ا مل سج تل شة لكنو. لت نا ق عقب  م

شاركني أن  ية العظمى من ا ملرأت فهيا الغا يكون رضره أكرث من نفعه،مراجعة لب ياسة املوحدة  سـاإلياكن ا اختذت  37لسـ
سـهتل  سار من املرتقب أن  باع  ياسة املوحدة عن طريق ا تابعة لإلياكن قرارا مبراجعة ا نظمة ادلامعة لألسامء العامة ا يا م ت سـ ل لمل

نح أول حقل من 18بعد  هرا تقربا من  م   38.َّكونة من أسامء عامةاملديدة اجلعليا لاقول احليش

يجة رائعة الهامتم .34 يوم هو  ياسة املوحدة ا نتومعل ا ل نوات من لسـ رش  سـ العديد من أحصاب املصاحل ملدى أكرث من  ع
يقأجل نفعة العامة واخلاصةحتق  تطورة أهنا نظام مرن . مل ا ها مع املعايري واملامرسات ا ياسة املوحدة عرب  تت ا ملوقد أ يفسـ تكب ل ث

نازعات سوية ا نصف  ملو لت ية الفكرية عىل. م يث حتصل ا ية لإلياكن،  ية املؤ نظر إىل ا مللكواب ح سـن سل بدو من لب ية،  ي صوت األ قل
ثل  ياسة املوحدةفيض يف الهناية إىلتسـ هذه املراجعةماملرحج أن  بع املركز هبمة ما  .وسريها لسـ إضعاف أسس ا  ينوييتو

ياسة املوحدةأحصاب املصاحل يف   .لسـاإلياكن معهل يف جمال ا

                                                 

تايل 35  .>pdf.030409icann/docs/en/amc/int.wipo.www://http<: لانظر املوقع اإللكرتوين ا
بو املؤرخ يف  36 ثال يف خطاب مركز الو سائل  يترد قامئة مفصةل هبذه ا ممل سمرب 2ّ تايل2010ي د شور عىل املوقع اإللكرتوين ا ل وا : ملن
>pdf.021210icann/sdoc/en/amc/int.wipo.www://http< . يعقد يف براغ يف سائل يف جدول أعامل اجامتع اإلياكن اذلي  سـوأدرج عدد من هذه ا مل

 .2012نيويو 
تايل 37 : لانظر املوقع اإللكرتوين ا
>UDRP+the+of+State+Current+the+on+Webinar/gnsoudrpdt/display/org.icann.community://https< . وميكن معوما الاطالع

 .WO/GA/39/10ث أيضا من الويقة 31الفقرة عىل 
تايل 38  .>htm.en-11dec15-council-minutes/meetings/org.icann.gnso://http<: لانظر املوقع اإللكرتوين ا
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لأسامء احلقول ادلوية. جمي
 

تجدات20،39و 2كام جاء يف الفقرتني  .35 ياسات يف نظام أسامء احلقول هو بدء العمل بأسامء ملسـ من أمه ا تعلقة اب سـ ا لمل
يين(لحقول دوية  يا) تخبط غري ال يا اجلديدة املكونة من . لعليف احلقول ا تحداث مربط بربانمج اإلياكن للحقول ا لعلوهذا الا ت سـ

متةل جديدة ألسامء احلقول ادلوية يقات  هور  توقع  يث  لأسامء عامة  ب حمي تط ظ  .ح

تحديد أسامء احلقول ادلوية املدرجة 200940 نومفرب 16نذكل، رشت يف ومبوازاة  .36 يذ اإلجراء العاجل  ية  ل اخلطة الهنا ل لتنفئ
بدلان يا املكونة من رموز ا ليف احلقول ا نذ ذكل احلني .لعل تحداث عدة أسامء حقول دويةموهذا ما أاتح  ل ا مدرجة يف  سـ

ياق ا بدلان يف  يا املكونة من رموز ا سـاحلقول ا ل يارلعل ية احلروف الواردة يف ا نا ملعلرموز  ئ  وما زالت ISO 3166-1.41 ث
بات اليت انلت املوافقة تدرج يف جذر نظام أسامء احلقول  42.لطلا

 أدوات تعريف أخرى. دال

ية مربطة حبامية أدوات تعريف  .37 تجدات إضا ئة اإلياكن  هد  تعلق هبا  تجدات املذكورة آنفا وفامي  تعدا ا سـ ي ي فسـ مش ه تمل
تالعالمات غري  .جاريةل ا

تجارية .38 ناول العالقة بني أسامء احلقول والعالمات ا شأن أسامء احلقول  بو األول  رشوع الو لواجلدير ابذلكر أن  ت ب ي . م
بق  تعريف مل  سة أنواع أخرى من أدوات ا شأن أسامء احلقول العالقة بني أسامء احلقول و ثاين  بو ا رشوع الو سـوناول  ل مخ ب ل ي يت م

لناوها، ويه األسامء ادلو ية لت نظامت ادلوية احلكو سجةل، وأسامء ا ية غري ا ية ذات ا يدال تحرضات ا مية  لمللك مل مل ن لص للمسـ
تجارية بدلان واألسامء ا شمل أسامء ا ية مبا  تعريف اجلغرا ية، وأدوات ا ترصاهتا، واألسامء ا لو ل ي ل شخص فخم  .ل

ها اذلي عقد يف الفرتة من  .39 بو يف اجامت ية العامة للو عوأوصت ا ي مترب إىل 23مجلع توبر 1سب  ياسة 2002ك أ تعديل ا سـ  لب
ترصاهتا ية ادلوية و نظامت احلكو بدلان وأسامء ا ية حامية أسامء ا خماملوحدة  ل مل ل يات 43.مبغ تو بو هذه ا ص وأحالت أمانة الو ل ي

بو(" يات الو ية من تو ثا ياجملموعة ا ص ن  44..2003إىل اإلياكن يف فرباير ") ل

يق ئ أبلغ لك من ريس اإل2006،45 يف مارس  مؤرخويف خطاب .40 نا  يذي األمانة بأنه مل يكن  حتقياكن ومديرها ا ممك لتنف
ئة تلف أعضاء ا يتوافق بني آراء  ية . لهخم ثا يذ اجملموعة ا يك يف إماكيات امليض قدما يف  يه  نومع أن هذا اخلطاب جاء  ل نفن شك تف ت

نظام تقدم يف حامية أسامء ا بو برمهتا، فقد أشار إىل إماكية إحراز بعض ا يات الو ملمن تو ل ن ي ترصاهتا ص ية ادلوية و خمت احلكو ل م
 . واحضالها القانون ادلويل أساسااليت أقام 

                                                 

ية  39   . أعاله20شـانظر أيضا احلا
تايل 40 >09nov16-plan-implementation-dcctl-idn/track-fast/idn/topics/en/org.icann.www://http-: لانظر املوقع اإللكرتوين ا

>pdf.en. 
تايل 41  .>elements_code_and_names_country_english/iso/org.iso.www://http<: لانظر املوقع اإللكرتوين ا
تايل 42  .>track-fast/idn/topics/en/org.icann.www://http/<: لانظر املوقع اإللكرتوين ا
تايل 43 ، وانظر أيضا >pdf.3_28_ga_wo/28_ga_wo/en/govbody/mdocs/edocs/int.wipo.www://ttph<: لانظر املوقع اإللكرتوين ا

 .SCT/9/9ث يف الويقة 149 والفقرة SCT/9/8ث يف الويقة 11 إىل 6الفقرات من 
تايل 44  .>doc.wipo/docs/en/amc/int.wipo.www://http<: لانظر املوقع اإللكرتوين ا
ئ أرسل خطاب مماثل إىل ريس ا45 ية آنذاكُ شارية احلكو منة الا ت ئة اإلياكن اإللكرتوين . سللج تايلهيوميكن قراءته عىل موقع  : لا
>pdf.06mar13-tarmizi-to-twomey/correspondence/org.icann.www://http<. 
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سائل 2007نويف يويو  .41 تعلقة مبمل، أصدر موظفو اإلياكن تقريرا عن ا ية ملا نظامت احلكو نازعات حول أسامء ا معاجلة ا مل مل
ترصاهتا، خمادلوية و سأةل حامية أسامء ا46ل شأن  رشوع  بدء يف  يه بعدم ا م وأوصوا  ب مل ترصاهتا، ف ية ادلوية و خمنظامت احلكو ل ممل

يا اجلديدة املكونة من  تعريف هذه يف أي حقل من احلقول ا نازعات اليت تغطي أدوات ا سوية ا ياسة  نظر يف  لعلولكن ا ل مل ت سـ ل
يادلرجة يف أسامء عامة ثا ن ا مترب تقرير لهذا ا اإلياكن وموظفوقد أعد  .ةل نظمة ادلامع2007،47سبيف  متده ا مل لكن مل  ة لألسامء تع

 .العامة

ترصت  .42 بدو أن اإلياكن قد ا يا اجلديدة املكونة من أسامء عامة،  متد اخلاص ابحلقول ا ياق الربانمج احلايل ا قويف  ي لعل ملعسـ
ترصاهتا  ية ادلوية و نظامت احلكو خميف دراسة حامية أسامء ا ل يا ممل  من خالل نالاتصافنعىل توفري إماكية لاليت جترهيا حا

تعلقة ابدلرجة إجراءات الاعرتاض نح ا بل ا مل  مل يا (األوىلق بقة عىل احلقول ا لعلأي ا ته الفقر)ملط  26 و25 تنيقشـ، وهذا ما ان
يةاإلياكن ت ّقوقد عل 48.أعاله شارية احلكو نهتا الا مو ت ية سجل ثا تعريف من ادلرجة ا نظر يف أدوات ا نا ل ل  .ل

ية وأعرب .43 شارية احلكو نة الا مت ا ت شأن حاميلإلياكنسللج يا ب عن قلق خاص  ية يف احلقول ا لعلة املصطلحات اجلغرا ف
يا اجلديدة املكونة من أسامء عامةهئامباد "2007 يف عام توأصدر. اجلديدة املكونة من أسامء عامة شأن احلقول ا لعل   اليت 49"ب

ثال منص  تعلق بأ عىل ت يا اجلديدة املكونة من أسامء عامة فامي  نح احلقول ا تالىف  بغي لإلياكن أن  يأنه  لعل مت بدلان أو ين لسامء ا
شعوب،  ية أو أوصاف ا لاألرايض أو األماكن واللغات اإل يةقلمي سلطات العامة ا نما مل يكن ذكل ابالتفاق مع احلكومات أو ا . ملعل

يل نع  متد إجراءات  بغي أن  يالت اجلديدة  بادئ أيضا عىل أن ا سجونص هذه ا مل سج مل تت تعت ين يل ا/ل ألسامء ذات تسجللطعن يف 
يااجل وطين أوالغزى امل  . بطلب من احلكوماتنغرايف يف احلقول ادل

يل .44 يا، يوحض د لوبصدد أسامء احلقول ا ته اإلياكن لعل ساق "أن ضع مودع الطلب اذلي و تعلقة ابأل بات ا نا مل لطل
يا اجلديدة  تاحة يف إطار برانمج احلقول ا بدلان واألرايض لن حتظى ابملوافقة ألهنا غري  سةل اليت ختص أسامء ا لعلا ل مسل ملت

هاا بةل من  يقملكونة من أسامء عامة يف املرحةل ا سةل اليت تقدم 50."تطبملق بغي لألساق ا سل و ملتن بات واليت ترى ين طلشأهنا  ب
ية العرتاض اإلياكن  نا ثل أسامء العوامص، أن تكون مصحوبة ابلواثئق ادلامعة أو ا نة أخرى،  ية  فأهنا أسامء جغرا م لف معي

ية سلطات العامة ا ناحلكومات أو ا يل األسايس 51.ملعل ية، فإن اتفاق ا ثا يالت من ادلرجة ا بة إىل ا سج أما اب ن ل سج تسـ ت لن ل ل

                                                 

ترصاهتا الص46 ية ادلوية و نظامت احلكو تعلق بأسامء ا نازعات فامي  سوية ا تصةل  يع ا خم تقرير املوا ل مل ي مل ت مل مض شور عىل موقع ب نظمة ادلامعة لألسامء العامة  نادر عن ا ممل
تايلهيئة اإلياكن  .>pdf.07jun15-drp-igo-report-issues/names-igo/issues/org.icann.gnso://http<: ل اإللكرتوين ا

تايل 47  .>dfp.07sep28-2v-report-drp-igo-gnso/drafts/org.icann.gnso://http<: لانظر املوقع اإللكرتوين ا
به بعض   وافقت اإلياكن، بعد تدخالت48 يا جديدة مكونة من أسامء عامة  يل حقول  بات الغري  بل  ية لإلياكن عىل أال  شارية احلكو نة الا شـا عل سج طل ت تللج لت تق م س

هالل األمحر  يب األمحر وا يات ا لاملصطلحات املربطة ابالحتاد ادلويل  لصل مجلع يب األمحر(ت ية ادلو) لصلا نة األو بوا بة إىل الفرتة لميللج سـية يف عدد من اللغات، اب لنل
بات عىل األقل ية لإلياكن أن هاتني . لطلاألوىل إليداع ا شارية احلكو نة الا بدو يف رأي ا تني عىل ما  بة إىل هاتني ا نه اب يد املعلن  مويقوم هذا ا تئ للج ي سـ ع سي ي هتق ل لل ن

تعان حبامية مؤلفة  تني  تمتا توى املعاهد" من شقني"لهيئ توايل(ات مسـاألول عىل  يف ومعاهدة نريويب عىل ا يات  لأي اتفا جن ية ) ق ثاين من خالل األوضاع الو نوا طل
تعددة  ية لإلياكن(مليف احملامك ا شارية احلكو نة الا شات بني ا نا موجتري ا ت للج ق نظمة ادلامعة لألسامء العامةو سمل يل هذه املصطلحات يف ملا تسج حول امحلاية من 

يا اجلديدة املكونة يةلعلاحلقول ا ثا ن من أسامء عامة من ادلرجة ا نظامت ). ل شارون القانويون  ها ا تفرقة املؤكدة اكنت موضوع ثالثة بالغات أر للموهذه ا ن ت ملسل سل
سمرب  ية ادلوية يف د ياحلكو ل ية لإلياكن2012ل ومايو ويويو 2011م شارية احلكو نة الا م إىل ا ت نظام. سللج بدو حامية أسامء ا ملوال تعزتم اإلياكن عىل ما  ية ي مت احلكو

بات عىل األقل  بة إىل الفرتة األوىل إليداع ا ترصاهتا من ادلرجة األوىل، اب لطلادلوية أو  سـ خم لالطالع عىل أحدث بالغ صدر عن اإلياكن يف هذا اخلصوص، (لنل
تايل ليرىج زايرة املوقع ا ُ:-11jun20-tedunredac-materials-briefing/documents/board/groups/en/org.icann.www://http <

>pdf.en(شات ال تزال جارية بني نا ق، ولكن ا مل ية ابإلياكن ّ هات ا ملعنا  .جل
تايل 49  .>pdf.principles_gTLD/home/web/org.icann.gac://http<: لانظر املوقع اإللكرتوين ا
تايل 50 باب >pdf.en-11may30-redline-rfp/gtlds-new/topics/en/org.icann.www://http<: لانظر املوقع اإللكرتوين ا  1.4.1.2.2ل، من ا
بدلان أو األرايض"  ".لمعاجلة أسامء ا
تايل 51 باب >pdf.en-11may30-redline-rfp/gtlds-new/topics/en/org.icann.www://http<: لانظر املوقع اإللكرتوين ا  2.4.1.2.2ل، من ا
تطلب دمع احلكومات" ية اليت  تاألسامء اجلغرا ية ملعرفة املزيد عن اع". ف  . أعاله25شـرتاض احلكومات معوما، يرىج الاطالع عىل احلا
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شمل  يا املكونة من أسامء عامة"يلإلياكن  يل احلقول ا ية يف ماكتب  ثا لعلجدول األسامء احملجوزة من ادلرجة ا سج ن ، وهذا "تل
بدلان وأراض نة  نص عىل أسامء  لالاتفاق  ي  52.معي

سائل املذكورة أعاله، مبا يف ذكل دمع تقوقد سعى املركز إجامال إىل  .45 ية داخل األمانة خبصوص ا مليمي القطاعات ا ملعن
ية ياانت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا ية ابلعالمات ا نة ادلامئة ا فمعل ا ب ع لص ل ن لللج نة يف 53.ملع للج ومشل جدول أعامل ا

ياق ا تجدات يف  رشين ويقة عن آخر ا سادسة وا لدورهتا ا سـ سـ ث ملل واكنت .  نظام أسامء احلقوليفتوسع اذلي تعزتمه اإلياكن لع
يات محلاية احلقوق يف هذه الويقة شة آ نا ية هامة  ثشاورات املركز داخل األمانة أر ل ق مل ض نطاق . م لوشمل ذكل حتديدا ا ي

بل وبع نازعات  سوية ا يات  ناسب آل قا مل ت ل نح أسامء احلقول كام وردمل نادا28 إىل 25من  الفقرات يف مد   إىل تطورات أكرب ست ا
تعلق بوسائط اإلنرتنت  .يفامي 

سامه فهيا قدر اإلماكن .46 تطورات و تابعة هذه ا تواظب األمانة عىل  تو ل سسـ  .م

بو مدعوة إىل  .47 ية العامة للو يإن ا مجلع
 .ثاإلحاطة علام مبضمون هذه الويقة

 

 ]ثهناية الويقة[

                                                 

نقطة احملددة  52 تايل5لانظر ا >redline-specs-agreement/gtlds-new/topics/en/org.icann.www://http-: ل عىل املوقع اإللكرتوين ا

>pdf.en-11may30. 
ثال الواثئق  53 شورة عىل اSCT 26/6 وSCT 25/3  وSCT/24/4مانظر  توايلملنا ية عىل ا تا ية ا لملواقع اإللكرتو ل ل  :ن
>pdf.4_24_sct/24_sct/en/sct/mdocs/edocs/int.wipo.www://http< 

>pdf.3_25_sct/25_sct/en/sct/mdocs/edocs/int.wipo.www://http< 

>pdf.6_26_sct/26_sct/en/sct/mdocs/edocs/int.wipo.www://http<. 


