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  احلقول أمساء إىل باإلضافة والوساطة، للتحكيم الويبو مركز

  أالمانة ٕاعدادمن وثيقة 

تعرض هذه الوثيقة آخر أالخبار عن ٔانشطة مركز الويبو للتحكمي والوساطة ("مركز الويبو") بوصفه 2ة دولية  .1
تصدر حلوال بديc ٔارسع ؤاوفر من التقايض أمام احملامك لتسوية منازعات امللكية الفكرية، ومعT مؤلف من شقني تقدمي اخلربة 

  .1اف عىل القضاjلتنظميية وإالرش القانونية وا

 وتعرض هذه الوثيقة ٔايضا آخر أالخبار عن أنشطة الويبو املرتبطة بأسامء احلقول كام ورد سابقا يف الوثيقة .2
WO/GA/41/17 Rev.2  وتشمل ٕادارة مركز الويبو للمنازعات املتعلقة بأسامء احلقول عىل أساس السـياسات العامة

ا�تلفة واجلوانب املتنوعة املتصc �ملوضوع يف نظام أسامء احلقول عىل إالنرتنت، فضال عن خمتارات من املسـتجدات 
نة من ٔاسامء عامةسـ� آليات حامية احلقوق من ٔاجل اسـتحداث حقول عليا جد السـياسـية، وال وظهور  (gTLDs) يدة مكو�

�عتبارها حقوال عليا مكونة من ٔاسامء عامة ومسأ� تويل هيئة إالنرتنت املعنية �ٔالسامء  (IDNs) ٔاسامء احلقول ا�ولية
ضع توصيات وأالرقام املعيّنة (إالياكن) يف املسـتقبل تعديل السـياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأسامء احلقول وو

 .ا�ول أالعضاء يف املنظمة يف سـياق مرشوع الويبو الثاين بشأن مسار ٔاسامء احلقول عىل إالنرتنت

        التحكمي والوساطة يف جمال منازعات امللكية الفكريةالتحكمي والوساطة يف جمال منازعات امللكية الفكريةالتحكمي والوساطة يف جمال منازعات امللكية الفكريةالتحكمي والوساطة يف جمال منازعات امللكية الفكرية        ٔاوال.ٔاوال.ٔاوال.ٔاوال.

  ٕادارة قضاj التحكمي والوساطة  ٔالف.

 �لوساطة والتحكميمثل يف ٕاجراءاته اخلاصة ، معل مركز الويبو عىل رتقاء مبقدراته لبلوغ املسـتوى االٔ 2012يف عام  .3
لتلبية احتياجات ٔاحصاب حقوق امللكية الفكرية من ٔاجل تسوية املنازعات املتعلقة بت° احلقوق بطريقة ٔارسع ؤاوفر. ؤامه ما 

                                                
) عىل املوقع التايل: WO/GA/41/17 Rev.2عىل التقرير السابق ا·ي رفعه املركز ٕاىل امجلعية العامة للويبو (ميكن العثور   1

<http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_ga_41/wo_ga_41_17_rev_2.pdf>.  
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حممكني  2مزي هذه اجلهود هو حسن إالدارة وتسوية القضاj املنظور فهيا يف ٕاطار ت° إالجراءات، مما أدى ٕاىل تدريب
ومهنا ووسطاء مؤهلني وتعييهنم وٕابقاء بنية ٕادارة القضاj مواكبة للمسـتجدات، مبا يف ذÑ عرب اسـتخدام تكنولوجيا املعلومات 

ومشلت القضاj  وٕادارة قضاj الويبو هبّمة ويشمل ذÑ دمع احملمكني والوسطاء املعّينني. 3مرفق الويبو لتسوية القضاj ٕالكرتونيا
القضاj املتعلقة �لرتتيبات اخلاصة �لرباءات والعالمات التجارية والربجميات  2012ٕاطار قواعد الويبو يف عام  اليت نظرت يف

 وعقود متياز، وقد رفعها أالطراف ٕاىل مركز الويبو استنادا ٕاىل بنود العقود السابقة واالتفاقات حتاكمية.

  ات لقطاعات معينةتقدمي خدمات السـبل البديc لتسوية املنازع  �ء.

 التعاون مع ماكتب امللكية الفكرية  "1"  

بدٔا مركز الويبو مؤخرا يقدم ملاكتب امللكية الفكرية خدمات يف جمال وضع ٔاطر اختيارية لتسوية املنازعات. ويريم  .4
التاكليف تتيح لٔالطراف هذا التعاون، ا·ي يشمل ٔايضا برامج تدريبية وٕادارة القضاj، ٕاىل توفري خيارات مرنة وتتسم بفعالية 

 تسوية منازعاهتا �ى ماكتب امللكية الفكرية ف� يتعلق �لطلبات املعلقة ٔاو احلقوق املمنوحة.

عقب ٕانشاء ٕاجراء مشرتك لتسوية املنازعات لتيسري الوساطة يف عرتاضات املتعلقة �لعالمات التجارية �ى و  .5
ويبو ٕادارة قضاj الوساطة أالوىل اليت مت رفعها من هذا النوع. وجيري حاليا مكتب سـنغافورة للملكية الفكرية، توىل مركز ال

تقيمي هذه التجربة للنظر يف ٕاماكنية تطبيقها يف ٕاجراءات الرباءات والتصاممي �ى مكتب سـنغافورة للملكية الفكرية. كام 
مات التجارية والرباءات �ى املعهد الوطين يتعاون مركز الويبو يف جمال ٕاعداد خيارات للتحكمي والوساطة يف ٕاجراءات العال

الربازييل للملكية الصناعية. وقد قام هذا املعهد بتعيني مركز الويبو مرشفا عىل قضاj التحكمي والوساطة اليت من هذا النوع 
 يف احلاالت اليت يكون فهيا ٔاحد الطرفني ٔاو íهام من خارج الربازيل.

  لبحث والتطويرتسوية املنازعات املتعلقة �  "2"  

تقدمي خدمات إالرشاد وٕادارة القضاj ملساعدة أالطراف عىل يمتثل ٔاحد اðاالت أالخرى ٔالنشطة مركز الويبو يف  .6
تسوية املنازعات اليت تنشب يف جمايل البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا. وتسـتعني أالطراف املتعاونة يف جمال البحث 

Ñ حاالت التعاون والتطوير عادة �التفاقات المنوذجية ٔاساسا لصياغة عقود البحث والتفاوض بشأهنا. ومن أالمثc عىل ذ
، ٕاذ تسـتخدم الهيئات "االتفاق (EC(FP7))متعدد أالطراف اليت ميّولها حتاد أالورويب مبوجب الربõمج إالطاري السابع 

üحتاد الرشاكتال املبّسط المنوذ" )DESCA( جمايل الوساطة والتحكمي �السـتعانة �لويبو يف 2011منذ عام  ا·ي يوىص 
املذكور يغطي عدة صناعات عىل الصعيد ا�ويل وهو مفتوح ٔايضا ٔامام مشاركة الهيئات المنوذü االتفاق و  .4املعجل

ويقوم مسـتخدمو االتفاق المنوذü سـياساهتم ا�اخلية املتعلقة بتسوية املنازعات أالوروبية املنضوية يف احتادات للبحوث.  غري
ٔايضا يف ٕاطار ويف ٕاطار اجلهود املبذو� حديثا تسوية املنازعات. ليك تضمن حتقق تساق يف اسـتخدام بنود الويبو اخلاصة ب 

                                                
 .>http://www.wipo.int/amc/en/events<إاللكرتوين التايل:  ترد قامئة جبميع حلقات العمل وج�عات أالخرى اليت نظمها املركز عىل املوقع  2
ملوقع إاللكرتوين التايل: يتيح مرفق تسوية القضاj ٕالكرتونيا التبليغ عن القضاj وختزين الو�ئق ما ييرس اختاذ ٕاجراءات ٔارسع وأوفر للوساطة والتحكمي. انظر ا  3
>http://www.wipo.int/amc/en/ecaf/index.html<. 
فوضية يقصد بعبارة "ٕاعداد اتفاق مبّسط الحتاد الرشاكت" اتفاق منوذü الحتاد الرشاكت وضع يف أالصل من ٔاجل مرشوعات البحوث اليت متولها امل  4

ملائة من الرشاكت � 75أالوروبية مبوجب الربõمج إالطاري السابع برعاية اðموعة أالساسـية لهذا االتفاق. وتقدر نسـبة مسـتخديم االتفاق المنوذü بنحو 
السابع. وهذا  ومنظامت البحث واجلامعات وأالفراد املنخرطني يف مرشوعات البحوث عرب احلدود اليت متولها املفوضية أالوروبية مبوجب الربõمج إالطاري

اعة ومصايد أالسامك والبيوتكنولوجيا وتكنولوجيا الربõمج يشمل مجيع املبادرات أالوروبية املتعلقة �لبحوث مبا فهيا حبوث يف جماالت الصحة والغذاء والزر
علوم ج�عية وقتصادية املعلومات واالتصاالت والنانوتكنولوجيا واملواد وتكنولوجيات إالنتاج اجلديدة والطاقة والبيئة والنقل (مبا فيه املالحة اجلوية) وال

 .>fp7.eu/-http://www.desca<والفضاء وأالمن. انظر: 
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يف مذكرة تفامه بني الويبو ومجعية مديري التكنولوجيا يف اجلامعات واصل املركز تعاونه مع هذه امجلعية بغية تسوية املنازعات 
 .بطريقة فعا� وجمدية ماكتب نقل التكنولوجيا التابعة للجامعات يف العامل لكه

  تسوية املنازعات املتعلقة �ٔالفالم وإالعالم  "3"  

التوقيع عىل مذكرات تفامه بني الويبو والواك�  2012يف جمال تسوية املنازعات املتعلقة �ٔالفالم وإالعالم، مت يف  .7
يc الكورية للمحتوى إالبداعي ووزارة الثقافة والرjضة والسـياحة يف مجهورية كورj، هبدف تعزيز خدمات السـبل البد

 لتسوية املنازعات يف القطاعات اليت تشملها أنشطهتا املعنية.

  تسوية املنازعات يف الصفقات التكنولوجيةبشأن ا�راسة سـتقصائية ا�ولية   "4"  

دراسـته سـتقصائية ا�ولية بشأن تسوية املنازعات يف الصفقات التكنولوجية،  2012بعد ٔان ٔامت مركز الويبو يف  .8
من املسـتجيبني ل�راسة من أكرث من  400تقرير ا�راسة سـتقصائية ا·ي يوحض ممارسات ودوافع قرابة  2013ٔا�ح يف 

املنازعات املتصc  ب�ا، ويعرض تقي� لالسـتخدام احلايل واملزاj النسبية للسـبل البديc لتسوية املنازعات يف تسوية 60
ساسا ٕاحصائيا لتحديد اجتاهات تسوية املنازعات املتصc �لتكنولوجيا. كام وتوفر نتاجئ ا�راسة سـتقصائية أ  .�5لتكنولوجيا

ٔاهنا تكشف عن ٔافضل املامرسات اليت قد تساعد يف ٕارشاد أحصاب املصاحل يف امللكية الفكرية يف اسرتاتيجياهتم اخلاصة 
 يات.بتسوية املنازعات، وخيتمت التقرير بعدد من املالحظات وثيقة الصc هبذه سرتاتيج 

        ٕادارة قضاj أسامء احلقولٕادارة قضاj أسامء احلقولٕادارة قضاj أسامء احلقولٕادارة قضاj أسامء احلقول        ����نيا.نيا.نيا.نيا.

  السـياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأسامء احلقول  ٔالف.

ملا لٕالنرتنت من  اتباع مقاربة دوليةيطرح نظام ٔاسامء احلقول عددا من التحدjت محلاية امللكية الفكرية اليت تقتيض  .9
jعرب وضع حلول حمددة، وال سـ� يف مرشوعهيا  1998 عام ت منذطابع عاملي. وقد دأبت الويبو عىل موا2ة هذه التحد

بشأن ٔاسامء احلقول عىل إالنرتنت. ويكفل مركز الويبو بوجه خاص ٔالحصاب العالمات التجارية آلية دولية  7والثاين 6أالول
فاع هبذه أالسامء عن فعا� لالنتصاف ممن يعمد ٕاىل تسجيل ٔاسامء حقول تتطابق وحقوقَهم يف العالمات التجارية ونت

 نية. سوء

ويرشف مركز الويبو عىل ٕاجراءات تسوية املنازعات يف ٕاطار السـياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأسامء  .10
هذه السـياسة بناء عىل توصيات الويبو يف ٕاطار مرشوعها أالول بشأن ٔاسامء  إالياكناحلقول عىل إالنرتنت. وقد اعمتدت 

نت. وتقترص السـياسة عىل قضاj واحضة تتعلق بتسجيل ٔاسامء احلقول ونتفاع هبا عن سوء نية وبصفة احلقول عىل إالنرت 
العالمات التجارية. ويه ال متنع ٔاي طرف من رفع  ماليكتبني ٔان هذه السـياسة حتظى بشعبية كبرية �ى ، ومع ذÑ تعسفية
 .8ٕاىل احملامك الوطنية  املنظورة يف ظلها قد أحيل ٔايضامن القضاj قليال جدا لكن عددا ،ٕاىل حممكة خمتصة املنازعة

                                                
 .>http://www.wipo.int/amc/en/center/survey/results.html<تقرير ا�راسة سـتقصائية وملخص معيل:   5
. انظر 439التقرير الهنايئ ملرشوع الويبو بشأن ٔاسامء احلقول عىل إالنرتنت، منشور الويبو رمق  –ٕادارة أالسامء والعناوين عىل إالنرتنت: قضاj امللكية الفكرية   6

 .>http://www.wipo.int/amc/en/processes/process1/report<وقع إاللكرتوين التايل: ٔايضا امل
تقرير مرشوع الويبو الثاين بشأن ٔاسامء احلقول عىل إالنرتنت، منشور الويبو  –إالقرار �حلقوق ونتفاع �ٔالسامء بناء عىل نظام ٔاسامء احلقول عىل إالنرتنت   7

 .>http://www.wipo.int/amc/en/processes/process2/report<ٕاللكرتوين التايل: . انظر ٔايضا املوقع ا843رمق 
انظر خمتارات من قضاj احملامك املتعلقة �لسـياسة املوحدة عىل املوقع إاللكرتوين التايل:   8
>http://www.wipo.int/amc/en/domains/challenged<. 



WO/GA/43/17 

4 

 

قضية يف ٕاطار السـياسة املوحدة و�الستناد ٕالهيا.  26  000، ٔارشف مركز الويبو عىل ٔاكرث من 1999ومنذ ديسمرب  .11
ب ، ٕاذ قدم ٔاحصا2012وقد اسـمتر الطلب عىل خدمات الويبو يف تسوية املنازعات املتعلقة بأسامء احلقول خالل عام 

. ويكفل مركز الويبو ٔايضا عىل 2011عام مقارنة مبسـتوى  ملائة� 4,5شكوى، وهذه زjدة بنسـبة  2 884العالمات التجارية 
بغية مساعدة أالطراف يف قضاj الويبو والوسطاء واحملمكني ووíء العالمات  وآنية صفحات موقعه إاللكرتوين ٕاحصائيات

 .9امء احلقول ووسائل إالعالم وأالوساط االٔاكدمييةالتجارية وواضعي السـياسات يف جمال ٔاس

اسـتعانت 2اٌت شـّىت من أفراد ورشاكت وهيئات ومؤسسات ٕ�جراءات مركز الويبو لتسوية  2012وخالل عام  .12
فية فهيا املؤسسات املتظلمة يه البيع �لتجزئة واملوضة وأالعامل املرص  تعملاملنازعات. واكنت القطاعات امخلسة الرئيسـية اليت 
. وتوحض الزjدة يف إاليداعات املتصc وإالنرتنت وتكنولوجيا املعلومات واملالية والبيوتكنولوجيا واملسـتحرضات الصيدالنية

عون تقليد  �ملوضة والتوسـ�ت الفاخرة بشلك جزيئ وجود منو يف عدد القضاj اليت أودعها مالك التوسـ�ت ا·ين يد�
دعاوى  ب�ا 173رفع ٔاطراف من . وٕاىل حد االٓن، ملعروضة حتت امس احلقل موضع الزناعصفحات إالنرتنت ا عربمنتجاهتم 

وحده  2012 عامٕاىل الويبو يف ٕاطار السـياسة املوحدة. وهذا يدل عىل النطاق العاملي �لفعل الٓلية تسوية املنازعات، ففي 
لغة اتفاق تسجيل امس احلقل املعين، فقد بلغ  ومن حيثب�ا.  120فاق عدد الب�ان اليت وردت ٔاسامؤها يف قضاj الويبو 

 .10لغة خمتلفة 20عدد اللغات املسـتخدمة يف ٕاجراءات الويبو يف ٕاطار السـياسة املوحدة ٕاىل حد االٓن 

وتنرش مجيع قرارات الوسطاء واحملمكني عىل موقع مركز الويبو إاللكرتوين. ويقدم مركز الويبو اسـتعراضا فريدا  .13
لقرارات بشأن القضاj املهمة بواسطة اسـتعراض الٓراء وسطاء الويبو وحممكهيا يف مسائل خمتارة يف سـياق للتو2ات العامة يف ا

)، وينتقي هذا سـتعراض آالف القضاj اليت تناولها املركز وفقا للسـياسة املوحدة. 2,0السـياسة املوحدة (اسـتعراض الويبو 
ا اعرتافا �حلاجة ٕاىل حتديد ما يف القرارات املتخذة يف ٕاطار السـياسة وقد وِضَعت هذه أالداة اليت ترد ردود عاملية علهي

ولتيسري  .11القانونية بشأن القضاj املرفوعةاملوحدة من توافق قدر إالماكن من ٔاجل احلفاظ عىل اتساق اجهتادات الويبو 
الويبو يف  ث إاللكرتوين عن قراراتطالع عىل هذه القرارات وفق موضوعها، يقدم مركز الويبو ٔايضا فهرسا قانونيا للبح

 .12ٕاطار السـياسة املوحدة

التطورات رصد فٕانه يالويبو اجلهَة الرائدة يف تقدمي خدمات معاجلة القضاj يف ٕاطار السـياسة املوحدة، مركز وبصفة  .14
حلقات معل �نتظام عن ولقد دٔاب مركز الويبو عىل عقد  13.�سـمترار موارده وممارساتهبغية تكييف يف نظام ٔاسامء احلقول 

واج�عات حملمكهيا  14تسوية املنازعات بشأن ٔاسامء احلقول تعىن مبسـتجدات احلاالت السابقة واملامرسات لٔالطراف املعنية
 ووسطاهئا يف ٔاسامء احلقول.

                                                
ل "جمال معل املّدعني" ٔاو "املّدعى علهيم املسّمون" ٔاو "نوعية حروف امس احلقل" ٔاو "القرارات امخلسة تشمل إالحصائيات املتاحة العديد من الفئات مث  9

 .>http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics<والعرشون االٔكرث ذكرا يف الشاكوى". انظر املوقع إاللكرتوين التايل: 
وا�امنركية والهولندية وإالنلكزيية والفرنسـية وأالملانية والعربية وإاليطالية واليا�نية والكورية والرنوجيية  �لرتتيب أالجبدي الالتيين: الصينية والتشـيكية  10

 والبولندية والربتغالية والرومانية والروسـية والسلوفاكية وإالسـبانية والسويدية والرتكية.
 .>wipo.int/amc/en/domains/search/overviewhttp://www.<هذا سـتعراض متاح عىل املوقع إاللكرتوين التايل:   11
همتني ٔاصبح فهرس الويبو القانوين موردا ٔاساسـيا للمهنيني، فهو يتيح للمحمكني والوسطاء ٔاو أالطراف ٔاو االٔاكدمييني ٔاو لسوامه من أالشخاص امل   12

يدة تبّني ٔاساسا التطورات اليت تطرٔا عىل نظام ٔاسامء احلقول يف حد سـتئناس �لقضاj السابقة يف الويبو. وحيّدث هذا الفهرس دورj ليشمل فئات حبث جد
 .>bin/domains/search/legalindex-http://www.wipo.int/cgi<ذاته، وهو متاح عىل املوقع إاللكرتوين التايل: 

 .16 – 14، الفقرات WO/GA/41/17 Rev.2انظر عىل سبيل املثال   13
 ٔاعاله. 2انظر احلاشـية   14
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نة من رموز الب�ان  �ء.   احلقول العليا املكو�

" com.سجc يف احلقول العليا املكّونة من ٔاسامء عامة مثل "يقترص التطبيق إاللزايم للسـياسة املوحدة عىل أالسامء امل  .15
"، ٕاال ٔان مركز الويبو يساعد ٔايضا العديد من ماكتب تسجيل أالسامء يف احلقول العليا املكونة من org." ٔاو "net.ٔاو "

جمال حامية امللكية رموز الب�ان عىل صياغة رشوط التسجيل وٕاجراءات تسوية املنازعات مبا يفي �ملامرسات املثىل يف 
الفكرية. وغالبا ما تتبع هذه إالجراءات منوذج السـياسة املوحدة لكهنا ميكن أن تراعي الظروف وحتياجات اخلاصة بلك 
حقل من احلقول املكونة من رموز الب�ان. ويقدم املركز يف الوقت الراهن خدماته يف جمال تسوية املنازعات املتعلقة بأسامء 

مكتبا لتسجيل أسامء احلقول يف احلقول العليا املكونة من رموز الب�ان، وقد ٔاصبح ذÑ مؤخرا يشمل  68احلقول ٕاىل 
 .15املتحدة)) –" (تزنانيا (مجهورية TZ." (�الو)، و"PW.املوحدة))، و" –" (ميكرونزيj (والjت FM.احلقول "

        للللاملسـتجدات املتصc �لسـياسة املوحدة يف نظام أسامء احلقو املسـتجدات املتصc �لسـياسة املوحدة يف نظام أسامء احلقو املسـتجدات املتصc �لسـياسة املوحدة يف نظام أسامء احلقو املسـتجدات املتصc �لسـياسة املوحدة يف نظام أسامء احلقو         ����لثا.لثا.لثا.لثا.

بعض الفرص ملنتفعني هبا اماليك حقوق امللكية الفكرية و اليت سـتضع ٔامام  عدد من التطوراتلقد طرأ عىل إالياكن  .16
 1 400أحد هذه التطورات بقيام إالياكن حسب ما هو خمطط F �سـتحداث ما يصل ٕاىل يتعلق و  وبعض التحدjت ٔايضا.

نة من ٔاسامء  وأسامء احلقول هذه ميكن أن تكون "مفتوحة" طبيعهتا (تشـبه  .عامةحقل من احلقول العليا اجلديدة املكو�
.com ن تتخذ شلك [عالمة] ٔاو [مدينة] ٔاو [جممتع] أو [ثقافة] ٔاوIٔ ٔاو تتخذ خصائص حمددة ٔاو مقيدة بقدر ٔاكرب (

عزم إالياكن عىل ويطرح  بدواعي القلق املرتبطة �سـتحداث أسامء حقول عليا دولية. �نتطور ويتعلق ٔاو [لغة].  [صناعة]
توسـيع نطاق ٔاسامء احلقول ا�ولية مسائل تتعلق حبامية احلقوق يف ٕاطار مرشوع الويبو الثاين اخلاص بأسامء احلقول 

 إالنرتنت. عىل

نة من ٔاسامء عامة  ٔالف.   احلقول العليا اجلديدة املكو�

نة من ٔاسامء عامة يف اج�ع عقدصّوتت هيئة إالياكن �ملوافقة رمسيا عىل تنفيذ برõمج احلقول العليا اجل .17 ته ديدة املكو�
خضع ا·ي التسجيل" اخلاص �ٕالياكن وقد نرشت معلومات يف "دليل مودع طلب  .201116يونيو  20يف سـنغافورة يف 

نة من ٔاسامء عامةومن املتوقع بعد  .17لكثري من التعديالت ، ٔان تمت 2013يف  منح ٔاول حقل من احلقول العليا اجلديدة املكو�
 .18لبات يف املواعيد احملددة)عند قتضاء، تسجيالت ٔاسامء حقول خشصية (من املتوقع تنظمي فرتات ٔاخرى لتسمل الط 

يف حني يظل املركز ملزتما �لتعاون مع اجلهات املعنية للسعي ٕاىل احلفاظ عىل متثال للمبادئ العامة محلاية امللكية و .18
من ٔاسامء عامة توافق علهيا إالياكن يف هناية املطاف، فٕان بعض آليات حامية احلقوق الفكرية يف ٔاي حقول عليا جديدة مكونة 

اليت نشأت عن سلسc من اج�عات جلان إالياكن ومعلياهتا املعنية �حلقول العليا اجلديدة املكونة من ٔاسامء عامة ضعفت من 

                                                
ول عىل املوقع التايل: ميكن طالع عىل القامئة الاكمc للحقول العليا املكونة من رموز الب�ان واليت اختذت مركز الويبو كجهة لتسوية منازعات ٔاسامء احلق  15
>http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld<. 
. ولالطالع عىل مزيد من املعلومات >/en.htm-20jun11-resolutionshttp://www.icann.org/en/minutes<انظر املوقع إاللكرتوين التايل:  16

 .14وحتديدا الفقرة  WO/GA/39/10أالساسـية مبا فهيا املراجع، انظر الوثيقة 
 >http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb.<دليل مودع طلب تسجيل اخلاص �ٕالياكن متاح عىل املوقع إاللكرتوين التايل:   17
، WO/GA/41/17 Rev.2عن برõمج إالياكن للحقول العليا اجلديدة املكونة من ٔاسامء عامة ورصد مركز الويبو، انظر الع عىل معلومات ٔاساسـية لالط  18

 .23و 22وحتديدا الفقرتني 
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وف� ييل وصف مسـتفيض الٓليات حامية احلقوق اليت كيفهتا  .19من الناحيتني العملية واملوضوعيةحيث فعاليهتا املنشودة 
 واعمتدهتا إالياكن ف� يتعلق �الٓليات من ا�رجة أالوىل وا�رجة الثانية عىل التوايل.

  آليات حامية احلقوق من ا�رجة أالوىل  "1"

  ٕاجراءات تسوية املنازعات قبل منح أسامء احلقول العليا  -

طلبات احلقول العليا  ضدعالمات التجارية التقدم �عرتاضات قامئة عىل احلقوق القانونية تتيح هذه االٓلية ملالك ال .19
عرتاضات أالخرى اليت  ؤاسـباب(اجلديدة املكونة من ٔاسامء عامة من ا�رجة أالوىل عندما تتحقق معايري موضوعية معينة 

"عرتاضات القامئة عىل و"اعرتاضات امجلاعات" ول" اعرتفت هبا إالياكن يه: "عرتاضات القامئة عىل اللبس يف التسلس
املعايري املوضوعية ٕالجراءات عرتاضات وقد ساعد مركز الويبو إالياكن يف ٕانشاء ). 20"مبدٔا مراعاة حدود املصاحل العامة

ات التجارية وغريها من حقوق ٕاىل "توصية الويبو املشرتكة بشأن أالحاكم املتعلقة �لعالمواليت تعزى املتعلقة �حلقوق القانونية 
 .2001 (التوصية املشرتكة) اليت اعمتدهتا امجلعية العامة للويبو يف سبمترب 21امللكية الصناعية يف إالشارات عىل إالنرتنت"

ات القامئة عىل وقد عي�نت إالياكن مركز الويبو �عتباره اجلهة الوحيدة لتقدمي خدمات تسوية منازعات عرتاض .20
، فٕان مركز الويبو يبارش 2013ومع ٕاغالق منفذ عرتاضات القامئة عىل احلقوق القانونية يف مارس  .22القانونيةاحلقوق 

 .23اعرتاضا قامئا عىل احلقوق القانونية ُوجد ٔاهنا تليب الرشوط إالجرائية 69 حاليا

 ٕاجراءات تسوية املنازعات بعد منح ٔاسامء احلقول العليا  -

من شأنه ٔان يتيح ٕايداع الشاكوى  داري دامئإ  خياراملركز وإالياكن اجلدوى احملمتc الع�د زاد ، 2008 عام منذ بداية .21
زمع ٔان تشغيلها ٔاو اسـتخداUا الفعيل �ى مكتب التسجيل  عىل ما يُعمتد من حقول عليا جديدة مكونة من ٔاسامء عامة يُ

، ٔارسل مركز الويبو ٕاىل إالياكن 2009بداية عام يف دj. ويتسبب يف انهتاك العالمات التجارية ٔاو يُسهم يف ذÑ ٕاسهاما ما
والهدف من هذا قرتاح  .24اقرتاحا موضوعيا ملموسا بشأن ٕاجراء لتسوية املنازعات القامئة عىل العالمات التجارية بعد املَنح

اري للتقايض ٔامام احملامك وتشجيع تقدمي املساعدة املوحدة ٕاىل إالياكن من ٔاجل الزتاUا مبراقبة متثال وتزويدها ببديل ٕاد
 .25احلصاõت املالمئة اجلهات الفاعc املعنية عىل التحيل بسلوك مسؤول مبا يشمل توفري

                                                
نشري هنا ٕاىل ٔان إالياكن قد سارعت . و 30ٕاىل  23وحتديدا الفقرات من  WO/GA/39/10ملزيد من املعلومات أالساسـية مبا فهيا املراجع، انظر الوثيقة   19

 ٕاىل رفض اقرتاح بشأن وضع " قامئة �لعالمات احملمية عامليا".
العليا اجلديدة  دليل مودع الطلب يبني ٔايضا عدد إالجراءات أالخرى اليت قد تضعها احلكومات لفائدهتا تبعا ٕالعالن إالياكن اخلاص �لطلبات بشأن احلقول  20

ا·ي ينص عىل "تلقي  7.2.1.1ا·ي ينص عىل "إالنذار املبكر للجنة ستشارية احلكومية لٕالياكن" والقسم  4.2.1.1. وحتديدا القسم املكونة من ٔاسامء عامة
 مشورة اللجنة ستشارية احلكومية لٕالياكن بشأن احلقول العليا اجلديدة املكونة من ٔاسامء عامة" ليك تنظر فهيا هيئة إالياكن.

 .>toc.htm-ip/en/development_iplaw/pub845-http://www.wipo.int/about<ٕاللكرتوين التايل: انظر املوقع ا  21
 دليل مودع طلب تسجيل اخلاص �ٕالياكن.من  2.3لالطالع عىل القواعد إالجرائية لالعرتاضات القامئة عىل احلقوق القانونية، انظر القسم   22
وجدول الرسوم والتاكليف يف العنوان اجلديدة  (gTLD)انظر نظام الويبو بشأن تسوية املنازعات املتعلقة �حلقول العليا   23
>http://www.wipo.int/amc/en/docs/wipolrorules.pdf<  ويف العنوانhttp://www.wipo.int/amc/en/domains/lro/fees/><؛ 

 jى الويبو وانظر القضا� cبشأن عرتاض عىل التعدي عىل احلقوق يف العنوان املسجint/amc/en/domains/lro/cases>http://www.wipo.<. 
 .>http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann130309.pdf<انظر املوقع إاللكرتوين التايل:   24
ٔايضا عىل نظرا ٕاىل التقارب املالحظ بني ٔادوار ماكتب التسجيل ؤامناء التسجيل وأحصاب التسجيالت يف ٕاطار نظام ٔاسامء احلقول، أوىص مركز الويبو   25

ب التسجيل (انظر سبيل املثال بأن تنظر إالياكن يف توسـيع نطاق ٕاجراءات تسوية املنازعات بعد املنح ليك تنسحب أيضا عىل سلوك ٔامناء التسجيل يف ماكت
عىل سبيل املثال)، مع مراعاة اخلربات اليت اكتسـهبا املركز  >http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann260310rap.pdf<املوقع إاللكرتوين التايل: 
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وبعد عدة مسارات ومشاورات للجان إالياكن مع املسؤولني عن التسجيل، تظل جدوى ٕاجراءات تسوية املنازعات  .22
هتا إالياكن غري ٔاكيدة، وال سـ� نظرا ٕالضافة مجموعة ٕاجراءات متداخc بعد منح ٔاسامء احلقول العليا �لصيغة اليت اعمتد

 .26ضوعي املقصود من هذه االٓليةومسائل تتعلق �لنطاق املو 

  آليات حامية احلقوق من ا�رجة الثانية  "2"

 مركز تبادل املعلومات عن العالمات التجارية  -

عامة اخلاص �ٕالياكن "مركز تبادل املعلومات عن العالمات  يشمل برõمج احلقول العليا اجلديدة املكونة من ٔاسامء .23
التجارية" �عتباره مسـتودعا مركزj للبياõت أالصلية عن العالمات التجارية اليت ميكن ذكرها عىل ٔاهنا ٔاساس لتقدمي الطلبات 

�د هذا املفهوم حمور مناقشات وقد اكن اع .27ا اجلديدة املكونة من ٔاسامء عامةمبوجب آليات حامية احلقوق يف احلقول العلي
بشأن العالقة بتحديد ماكتب العالمات التجارية مثال. وعقّب املركز بأنه ينبغي ٔالي مركز من مراكز  مسـتفيضة يف إالياكن

تبادل املعلومات من هذا النوع ٔاال يثقل اكهل ٔاحصاب احلقوق بطريقة غري معقو� عند معاجلة تسجيالت العالمات التجارية 
نوحة بصفة رشعية بواسطة ٔانظمة الفحص والتسجيل كام يه مطبقة يف ٔانظمة قضائية عاملية عديدة، وعىل ٔانه ميكن، عند املم 

 قتضاء، التفكري يف تدابري معلية لتحديد ٔاي ادعاءات مبطالبة غري معقو� �حلقوق يف سـياقات حمددة.

وما زال مركز  ،201328ية والتصديق علهيا منذ مارس ر اكن مركز تبادل املعلومات مفتوحا لتقدمي العالمات التجاو  .24
 الويبو يرصد التطورات ف� يتعلق هبذه االٓلية.

  إالجراء املوحد للوقف الرسيع  -

احلقول العليا اجلديدة املكونة من ٔاسامء عامة داة جمدية لتسوية منازعات متاحة Iٔ السـياسة املوحدة من بقاء رمغ عىل ال .25
آلية من فقد اسـتحدثت إالياكن ما يقصد به ٔان يكون متنازع عليه ٕاىل صاحب العالمة التجارية،  املتعلقة بنقل امس حقلو 

مبرشوع  2009، ٔابلغ املركز إالياكن يف ٔابريل ومن جانبه. املعنيةا�رجة الثانية محلاية احلقوق تكون ٔاخف وقعا يف احلاالت 
اقرتاحات الحقة الٓلية معممة استنادا ٕاىل هذا المنوذج يف وقدم  .29ية للوقف الرسيع (ٔاسامء احلقول)"مناقشة بشأن "آل 

                                                

كية بني ماكتب التسجيل ؤامناء التسجيل (انظر استنادا ٕاىل السـياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأسامء احلقول وقرار إالياكن ٕ��حة املشاركة يف املل 
 ).>en.htm-05nov10-http://www.icann.org/en/minutes/resolutions<املوقع إاللكرتوين التايل: 

يا اليت تطبقها ٕاجراءات تسوية املنازعات بعد منح ٔاسامء احلقول العل اقرتاحا لتقدمي خدمات تسوية املنازعات مبوجب  2013قدم مركز الويبو يف يونيو   26
 إالياكن ف� يتعلق �لعالمات التجارية، وذÑ اسـتجابة لطلب إالياكن.

مثبتة بقرار حممكة ؤايضا يتيح مركز تبادل املعلومات ٕادراج اللكامت ا�ا� عىل العالمات املسجc واللكامت ا�ا� عىل العالمات واحملمية بنظام ٔاو معاهدة أو   27
فكرية" (ومل حتدد هذه العالمات). وف� يتعلق بآليات حامية احلقوق اليت تسـتخدم بياõت مركز تبادل املعلومات، فٕان خدمات  "عالمات ٔاخرى تعترب ملكية

"Sunriseتقترص (Ñمقابل دفع رمس عىل ذ Tالسـبق يف تسجيل رابط حصيح لعالمته اسام حلق F العالمة التجارية ليك يكون Ñٔاي فرصة ملا) حاليا" املبكرة  
سـيظل مالكو  عىل ت° العالمات التجارية اليت ميكن ٕاثبات اسـتخداUا اجلاري. وسواء ثبت دليل عىل سـتخدام اجلاري للعالمات التجارية ٔاو مل يثبت،

عليه يف العالمة  العالمات التجارية مؤهلني للمشاركة يف خدمة "املطالب" احملددة بوقت معني (ٔاي ٕاشعار مسجل امس احلقل احملمتل بوجود حق متنازع
). واحلد أالقىص حاليا التجارية، وٕاشعار ملاÑ العالمة التجارية املعين (ٔاو املالك املعنيني) يف حا� اسـمترار املسجل رمغ ذÑ يف ٕاجراءات تسجيل امس احلقل

تسجيل امجلهور العام. ومن املعلوم مسـبقا ملالك العالمات يوما بعد فتح ٔاحد احلقول العليا اجلديدة املكونة من ٔاسامء عامة ل  90ملدة ٕا�حة خدمة املطالب هو 
مات التجارية وزjدة التجارية ٔان مثل هذه التقييدات قد يفيض ٕاىل التالعب وما يرافق ذÑ من ٔاعباء من الناحية املالية ومن õحية إالنفاذ عىل ماليك العال

" املبكرة كذÑ عىل المتسك �لعالمات التجارية �عتبارها Sunriseالتجارية الالزم خلدمات " اح�ل تضليل املسـهت°. وينطبق مبدٔا ٕاثبات اسـتخدام العالمات
 ٔاساسا لتقدمي تظمل يف ٕاطار "إالجراء املوحد للوقف الرسيع" اخلاص بآليات حامية احلقوق املبّني ٔادõه.

ت عن العالمات التجارية، انظر ، ٔاعلنت إالياكن اختيارها ملقديم خدمات مركز تبادل املعلوما2012يف يونيو   28
>en.htm-01jun12-3-http://www.icann.org/en/news/announcements/announcement<. 
 .>http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann030409.pdf<انظر املوقع إاللكرتوين التايل:   29
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رضورة ٕاقامة توازن معقول بني  وقد راعت هذه قرتاحات .201230رنتو عام اج�عي إالياكن ال[ين عقدا يف براغ وتو 
حامية حقوق العالمات التجارية اليت يقر هبا القانون واملصاحل العملية للمسؤولني عن ماكتب التسجيل للحد من ٔاعباهئم 

 التشغيلية والتطلعات املرشوعة ٔالحصاب ٔاسامء احلقول املسجc عن حسن نية.

ياكن عن سلسc من مسارات إالياكن وجلاهنا، ويرى الكثريون ٔانه نشأ النظام املوحد للوقف الرسيع ا·ي اعمتدته االٕ و  .26
وما زالت هناك تساؤالت حول مدى الفعالية اليت سـيعمل هبا هذا النظام . التباع سـبل طعن حمدودة ٔاصبح ٕاجراًء مرهقا

، مهنا العالقة مع سائللتفات ٕاىل عدة م يتعني ما زال و ، البديc للمحامك جراء قابل لٕالنفاذ وممكل للسـياسة املوحدةاكٕ 
ٕاىل أن يتقدم املقدمون  2012وقد دعت إالياكن يف ٔاواخر عام  .31السـياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأسامء احلقول

احملمتلون خلدمات إالجراء املوحد للوقف الرسيع بعطاءاهتم، وبعد دراسة متأنية لمنوذج إالياكن اخلاص �ٕالجراء املوحد للوقف 
وما زال املركز  .32يف وضع يسمح F �لتقدم بأي عطاءيع واملوارد ذات الصc، ٔاصبح من الواحض أن مركز الويبو ليس الرس 

 يرصد التطورات عن كثب.

مراجعة إالياكن املرتقبة للسـياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأسامء احلقول عىل إالنرتنت اليت   �ء.
  والفريق العامل املقفل املعين �لسـياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأسامء احلقول وضعهتا الويبو

بديال فعليا عن املقاضاة  ٔاخذت توفرلنظام ٔاسامء احلقول، فقد  املتواصلمع التطور  ٕاذ تتكيف السـياسة املوحدة ٕان .27
عقب مناقشة  لكنو ل واملسؤولني عن التسجيل. ٔامام احملامك ٔالحصاب العالمات التجارية ؤاحصاب تسجيالت ٔاسامء احلقو 
اختذت  ،33املوحدة سـيكون رضره ٔاكرث من نفعهرٔات فهيا الغالبية العظمى من املشاركني ٔان مراجعة إالياكن السـياسة 

سـهتل املنظمة ا�امعة لٔالسامء العامة التابعة لٕالياكن قرارا مبراجعة السـياسة املوحدة عن طريق اتباع مسار من املرتقب أن ي 
نة من ٔاسامء عامةشهرا تقريبا من منح ٔاول حقل من  18بعد   .34احلقول العليا اجلديدة املكو�

ومعل السـياسة املوحدة اليوم هو نتيجة رائعة اله�م العديد من ٔاحصاب املصاحل ملدى ٔاكرث من عرش سـنوات من  .28
يفها مع املعايري واملامرسات املتطورة ٔاهنا نظام مرن ٔاجل حتقيق املنفعة العامة واخلاصة. وقد ٔاثبتت السـياسة املوحدة عرب تك 

امللكية الفكرية عىل ٔاحصاب املصاحل يف صل حيومنصف لتسوية املنازعات. و�لنظر ٕاىل البنية املؤسسـية لٕالياكن، حيث 
حدة سـتفيض يف الهناية ٕاىل ٕاضعاف ٔاسس السـياسة املو واسعة النطاق مراجعة ٔاية صوت أالقلية، يبدو من املرحج ٔان 

املنظمة ا�امعة لٔالسامء العامة التابعة لٕالياكن بدٔات "معلية ٕالعداد السـياسات" بوالية تقنية  ويف الوقت نفسه، فٕانوسريها. 
ٔاكرث تقيaدا لفحص االٓلية ٕالغالق ٔاسامء احلقول موضوع ٕاجراءات السـياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأسامء احلقول، 

ينوي ٔاحصاب املصاحل يف إالياكن متابعته عن كثب ملا املركز صل واليت يشارك فهيا مركز الويبو مشاركة فعا�. وسوف يوا
 معT يف جمال السـياسة املوحدة.

                                                
 .<http://toronto45.icann.org/node/34325>و </:prague44.icann.org/node/31773http/>انظر   30
واملنشور عىل املوقع إاللكرتوين التايل:  2010ديسمرب  2ترد قامئة مفصcّ هبذه املسائل مثال يف خطاب مركز الويبو املؤرخ يف   31
>http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann021210.pdf< ؤادرج عدد من هذه املسائل يف جدول ٔاعامل اج�ع إالياكن ا·ي سـيعقد يف براغ يف .

 .2012يونيو 
املوحد للوقف الرسيع يف  لتسوية منازعات ٔاسامء احلقول هام ٔاول هيئتني تقدمان خدمة إالجراء التحكمي الوطين واملركز االٓسـيوي ٔاعلنت إالياكن ٔان منتدى  32

 .2013ٔاوائل 
انظر املوقع إاللكرتوين التايل:   33
>https://community.icann.org/display/gnsoudrpdt/Webinar+on+the+Current+State+of+the+UDRP< وميكن معوما طالع .

 .WO/GA/39/10ٔايضا من الوثيقة  31عىل الفقرة 
 .>en.htm-15dec11-council-http://gnso.icann.org/meetings/minutes<انظر املوقع إاللكرتوين التايل:   34
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  ٔاسامء احلقول ا�ولية  جمي.

، من ٔامه املسـتجدات املتعلقة �لسـياسات يف نظام ٔاسامء احلقول هو بدء العمل بأسامء حقول 2كام جاء يف الفقرة  .29
ا. ونظرا ٕاىل أالولوية العالية اليت تسـتحوذ علهيا طلبات ٔاسامء احلقول ا�ولية يف دولية (خبط غري التيين) يف احلقول العلي

مسار املوافقة عىل احلقول العليا اجلديدة املكونة من أسامء عامة يف إالياكن، فٕانه من املتوقع ٔان يكون عدد مهنا مضن ٔاول 
 ن منحها يف جذر نظام أسامء احلقول.احلقول العليا اجلديدة املكونة من ٔاسامء عامة اليت تعلن إالياكن ع

اخلطة الهنائية  200935نومفرب  16ومبوازاة ذÑ، وقبل تطوير احلقول العليا اجلديدة املكونة من ٔاسامء عامة، نرشت يف  .30
منذ لتنفيذ إالجراء العاجل لتحديد ٔاسامء احلقول ا�ولية املدرجة يف احلقول العليا املكونة من رموز الب�ان. وهذا ما أ�ح 

ذÑ احلني اسـتحداث عدة ٔاسامء حقول دولية مدرجة يف احلقول العليا املكونة من رموز الب�ان يف سـياق الرموز ثنائية 
 .37جذر نظام ٔاسامء احلقولوما زالت الطلبات اليت õلت املوافقة تدرج يف  .ISO 3166-136احلروف الواردة يف املعيار 

  ٔادوات تعريف ٔاخرى  دال.

ملذكورة آنفا وف� يتعلق هبا تشهد هيئة إالياكن مسـتجدات ٕاضافية مرتبطة حبامية أدوات تعريف عدا املسـتجدات ا .31
 العالمات غري التجارية.

واجلدير �·كر ٔان مرشوع الويبو أالول بشأن أسامء احلقول تناول العالقة بني ٔاسامء احلقول والعالمات التجارية.  .32
حلقول العالقة بني ٔاسامء احلقول ومخسة ٔانواع أخرى من ٔادوات التعريف مل يسـبق وتناول مرشوع الويبو الثاين بشأن ٔاسامء ا

 املنظامت ا�ولية احلكومية وخمترصاهتا.تشمل ٔاسامء الب�ان ؤاسامء تناولها، 

بتعديل السـياسة  2002ٔاكتوبر  1سبمترب ٕاىل  23ؤاوصت امجلعية العامة للويبو يف اج�عها ا·ي عقد يف الفرتة من  .33
ؤاحالت ٔامانة الويبو هذه التوصيات  .38امت احلكومية ا�ولية وخمترصاهتادة بغية حامية ٔاسامء الب�ان ؤاسامء املنظاملوح

 .200339ىل إالياكن يف فرباير ("اðموعة الثانية من توصيات الويبو") إ 

ٔاصبح دليل مودع طلب التسجيل اخلاص بربõمج احلقول العليا اجلديدة  ،40قب مزيد من املداوالت يف إالياكنوع .34
توفري ٕاماكنية عىل التابع لٕالياكن يقترص يف موضوع حامية ٔاسامء املنظامت احلكومية ا�ولية وخمترصاهتا املكونة من ٔاسامء عامة 

ملطبقة عىل احلقول العليا)، وهذا نتصاف من خالل ٕاجراءات عرتاض قبل املنح املتعلقة ��رجة أالوىل (ٔاي ا
أعاله. ٕاال ٔانه بعد خطاب مفتوح من املستشار القانوين ملنظمة حكومية دولية ٕاىل إالياكن يف  20و õ19قشـته الفقر�ن   ما

، و2ود متواصc من املنظمة احلكومية ا�ولية، ٔاشارت اللجنة ستشارية احلكومية التابعة لٕالياكن عىل 2011ديسمرب 
س إالياكن بأن يمت منح امحلاية ٔالسامء املنظامت احلكومية ا�ولية وخمترصاهتا ضد التسجيل غري املالمئ من قبل الغري يف جمل

                                                
>16nov09-plan-implementation-cctld-track/idn-http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-انظر املوقع إاللكرتوين التايل:   35
>en.pdf. 
 .>country_names_and_code_elementshttp://www.iso.org/iso/english_<انظر املوقع إاللكرتوين التايل:   36
 .>track/-http://www.icann.org/en/topics/idn/fast<انظر املوقع إاللكرتوين التايل:   37
، وانظر ٔايضا >http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_ga_28/wo_ga_28_3.pdf<انظر املوقع إاللكرتوين التايل:   38

 .SCT/9/9يف الوثيقة  149والفقرة  SCT/9/8لوثيقة يف ا 11ٕاىل  6الفقرات من 
 .>http://www.wipo.int/amc/en/docs/wipo.doc<انظر املوقع إاللكرتوين التايل:   39
 .41و 40، وحتديدا الفقرتني WO/GA/41/17 Rev.2لالطالع عىل املعلومات أالساسـية، انظر الوثيقة   40
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وأشارت اللجنة ستشارية  .41ا اجلديدة املكونة من ٔاسامء عامةنظام ٔاسامء احلقول قبل منح ٔاي حقل من احلقول العلي
" القامئة للتسجيالت من ا�رجة الثانية يف ذÑ النطاق، int."استنادا ٕاىل معايري  احلكومية عىل جملس إالياكن ٔايضا بأنه،

ميكن التعاون مع املنظامت احلكومية ا�ولية ٕالعداد قامئة بأسامء املنظامت احلكومية ا�ولية وخمترصاهتا اليت ينبغي حاميهتا. 
ة للحقول العليا اجلديدة املكونة من ٔاسامء عامة، ومن ا�رجتني وميكن ٔان تكون هذه امحلاية من ا�رجة الثانية �ملرحc احلالي

الثانية وأالوىل يف أية مراحل مقبc للحقول العليا اجلديدة املكونة من ٔاسامء عامة. كام ٔاشارت اللجنة ستشارية احلكومية 
ة ٔالسامء املنظامت احلكومية ا�ولية عىل اðلس ٔايضا بأنه، يف انتظار العمل عىل التنفيذ إالضايف، ينبغي منح حامية مؤقت

 وخمترصاهتا من خالل تعليق تسجيالت الغري قبل منح ٔاي حقل من احلقول العليا اجلديدة املكونة من أسامء عامة.

ورد جملس إالياكن عىل اللجنة ستشارية احلكومية قائال ٕانه اكن قد اعمتد قرارا يضع أالساس لهذه امحلاية املؤقتة  .35
" القامئة، وذÑ عرب قامئة احتياطية ٔاعدهتا إالياكن ٔالسامء املنظامت احلكومية int.الثانية استنادا ٕاىل معايري "من ا�رجة 

ا�ولية وخمترصاهتا احملددة، ليك مينع عىل الغري تسجيلها من خالل اتفاق جسل احلقول العليا اجلديدة املكونة من ٔاسامء عامة. 
، 2013فرباير  28تقدمي ٔاسامء املنظامت احلكومية ا�ولية وخمترصاهتا املعنية املؤهc ٔاقصاه وقد حددت إالياكن موعدا هنائيا ل 

ودعت املنظامت احلكومية ا�ولية املؤهc ٕاىل تعريف إالياكن بنفسها قبل ذÑ التارخي، وطلبت ٔايضا ٔان تقدم اللجنة 
حكومية دولية مجمعة تشمل املعايري وقامئة ٔاسامء املنظامت  ستشارية احلكومية (مع املنظامت احلكومية ا�ولية) �قة منظامت

وردا عىل ذÑ، وضع ائتالف من املنظامت  .42نة ستشارية احلكومية حباميهتااحلكومية ا�ولية وخمترصاهتا اليت تشري اللج 
للمنظامت احلكومية ا�ولية، قدUا  " محلاية املنظامت احلكومية ا�ولية وقامئة مصاحبةint.احلكومية ا�ولية معايري تستند ٕاىل "

. وقد أعقب هذا تبليغ من اللجنة ستشارية 2013فرباير  28ائتالف املنظامت احلكومية ا�ولية ٕاىل جملس إالياكن يف 
احلكومية ٕاىل جملس إالياكن مبشورة اللجنة ستشارية احلكومية املفضc بشأن معايري أالهلية محلاية املنظامت احلكومية 

ا�ولية (اليت تشمل املنظامت احلكومية ا�ولية املشلكة بناء عىل معاهدة واليت لها خشصية قانونية دولية، ٔاو العامc مكراقبني 
ية �بعني لٔالمم املتحدة، ٔاو العامc كصناديق ٔاو برامج �بعة لٔالمم املتحدة)، ٕاىل جانب قامئة بأسامء املنظامت احلكومية ا�ول 

 .43ميكن حاميهتاوخمترصاهتا اليت 

، رد اðلس عىل اللجنة ستشارية احلكومية خبطاب ٔا�ر فيه بعض املسائل املتعلقة مبشورهتا. 2013ٔابريل  1يف و .36
وطلب اðلس بوجه خاص توضيح املقصود �لوسـيc املمكنة ٕالجراء مراجعة دورية للقامئة مبزيد من التحديد، وتوضيح ٔاية 

ية ٔاسامء املنظامت احلكومية ا�ولية وخمترصاهتا هبا. ٔاما املسأ� الثالثة، ويه أالمه، فقد ٔا�رت لغات ٕاضافية يُطلب توفري حام
بعض ا�اوف بشأن كيفية التوفيق بني حامية خمترصات املنظامت احلكومية ا�ولية وحماوالت الغري اليت من احملمتل أن تكون 

كومية دولية يمتتع �محلاية، وطلب مزيدا من التفاصيل عن مرشوعة لتسجيل ٔاسامء حقول تتطابق مع خمترص ملنظمة ح
اليت من احملمتل أن تكون  الوسائل املمكنة اليت ميكن عربها التعامل عىل ٔارض الواقع مع حاالت سـتخدام املزتامن

ة ا�ولية، امللزتمة ؤاكد رد اللجنة ستشارية احلكومية عىل الرسا� العامة العاملية املهمة للمنظامت احلكومي .44مرشوعة
�لعمل الفعال وٕاجياد سـبل التقدم ٕاىل أالمام، وعادت لتشري عىل جملس إالياكن بأنه جيب تطبيق حامية ٔاولية وقائية مالمئة 

                                                
  انظر   41

1https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132070/FINAL_Toronto_Communique_20121017.pdf?version=
&modificationDate=1354149148000&api=v2 

  انظر:  42

attachments/27132070/Board%20Response%20to%20GAC%20Toronto%20Comhttps://gacweb.icann.org/download/
munique.pdf?version=1&modificationDate=1361909146000&api=v2. 

 .en-22mar13-chalaby-crocker-to-ws/correspondence/drydenhttp://www.icann.org/en/neانظر:   43
 .en-01apr13-dryden-to-ttp://www.icann.org/en/news/correspondence/crockerhانظر   44
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ٔالسامء املنظامت احلكومية ا�ولية وخمترصاهتا الواردة يف القامئة قبل أن ميكن ٕاطالق ٔاي حقل من احلقول العليا اجلديدة 
 ن ٔاسامء عامة.املكونة م

ومل يرد جملس إالياكن ردا موضوعيا عىل هذه املشورة إالضافية من اللجنة ستشارية احلكومية. و�لتوازي مع  .37
معلية  املنظمة ا�امعة لٔالسامء العامة التابعة لٕالياكنذÑ، يتعني عىل اللجنة ستشارية احلكومية ٔان تنظر يف ٕاطالق 

ٕالعداد السـياسات يف مسأ� حامية املنظامت احلكومية ا�ولية. كام يشارك املركز ٔايضا مع منظامت حكومية دولية أخرى يف 
هذه العملية اليت جترهيا املنظمة ا�امعة لٔالسامء العامة، اليت تربز فهيا ٔايضا بقوة مسأ� الوسـيc املمكنة للتعامل مع اح�ل 

ية خمترصات محمية للمنظامت احلكومية ا�ولية بوجه خاص وغريها من املسـتخدمني الرشعيني. ويبدو ٔان الوجود املزتامن الٔ 
الفرصة حمدودة لتحقيق ماكسب ٕاجامع ٕاجيايب للمنظامت احلكومية ا�ولية يف ٕاطار معلية املنظمة ا�امعة لٔالسامء العامة نظرا 

املنظامت احلكومية ا�ولية ٔا�ح تبادل مسـتجدات ٔاوسع نطاقا بشأن  ٕاىل الرتكيب العام للمجموعة، ولكن اسـمترار مشاركة
 حامية املنظامت احلكومية ا�ولية داخل إالياكن من خالل املشورة اليت قدمهتا اللجنة ستشارية احلكومية ٕاىل اðلس.

قول العليا اجلديدة عن قلق خاص بشأن حامية املصطلحات اجلغرافية يف احلؤاعربت اللجنة ستشارية احلكومية  .38
اليت تنص  45"بشأن احلقول العليا اجلديدة املكونة من ٔاسامء عامة "مبادهئا 2007يف عام  تاملكونة من ٔاسامء عامة. وأصدر 

ٔانه ينبغي لٕالياكن أن تتالىف منح احلقول العليا اجلديدة املكونة من ٔاسامء عامة ف� يتعلق بأسامء الب�ان ٔاو أالرايض عىل  مثال
أالماكن واللغات إالقلميية ٔاو ٔاوصاف الشعوب، ما مل يكن ذÑ �التفاق مع احلكومات ٔاو السلطات العامة املعنية. وتنص ٔاو 

ٔالسامء ذات هذه املبادئ ٔايضا عىل ٔان التسجيالت اجلديدة ينبغي ٔان تعمتد ٕاجراءات ملنع تسجيل/للطعن يف تسجيل ا
 بطلب من احلكومات. غرايف يف احلقول ا�نيااجلوطين ٔاو الغزى امل

ٔان "الطلبات املتعلقة �ٔالنساق مودع الطلب ا·ي وضعته إالياكن  وبصدد ٔاسامء احلقول العليا، يوحض دليل .39
املتسلسc اليت ختص ٔاسامء الب�ان وأالرايض لن حتظى �ملوافقة ٔالهنا غري متاحة يف ٕاطار برõمج احلقول العليا اجلديدة 

بشأهنا طلبات واليت ترى وينبغي لٔالنساق املتسلسc اليت تقدم  .46"رحc املقبc من تطبيقهااملكونة من ٔاسامء عامة يف امل
ٔاهنا ٔاسامء جغرافية معينة ٔاخرى، مثل ٔاسامء العوامص، ٔان تكون مصحوبة �لو�ئق ا�امعة ٔاو النافية العرتاض إالياكن 

من ا�رجة الثانية، فٕان اتفاق التسجيل أالسايس  ٔاما �لنسـبة ٕاىل التسجيالت .47كومات ٔاو السلطات العامة املعنيةاحل
لٕالياكن يشمل "جدول أالسامء احملجوزة من ا�رجة الثانية يف ماكتب تسجيل احلقول العليا املكونة من ٔاسامء عامة"، وهذا 

 .48االتفاق ينص عىل ٔاسامء معينة لب�ان وأراض

دد طلبات احلقول العليا اجلديدة املكونة من ٔاسامء ؤاعربت اللجنة ستشارية احلكومية عن حتفظات ٔاخرى بشأن ع .40
عامة عىل ٔاساس التوافق مع املصطلحات اجلغرافية ٔاو غريها، وأشارت عىل جملس إالياكن بأال يواصل العمل بعد التقيمي 

 ٔاودعوها أالويل لها، وطلبت مزيدا من التوضيح من اðلس عن النطاق املسموح ملودعي الطلبات فيه بتعديل الطلبات اليت
حلقول عليا جديدة مكونة من ٔاسامء عامة اسـتجابة �اوف معينة تشعر هبا اللجنة ستشارية احلكومية. وحددت اللجنة 
ستشارية احلكومية ٔايضا ست فئات واسعة لطلبات احلقول العليا اجلديدة املكونة من ٔاسامء عامة �عتبارها تسـتدعي 

                                                
 .>http://gac.icann.org/web/home/gTLD_principles.pdf<انظر املوقع إاللكرتوين التايل:   45
 1.4.1.2.2، من الباب >en.pdf-30may11-redline-gtlds/rfp-http://www.icann.org/en/topics/new<انظر املوقع إاللكرتوين التايل:   46

 "معاجلة ٔاسامء الب�ان ٔاو أالرايض".
 2.4.1.2.2، من الباب >en.pdf-30may11-redline-gtlds/rfp-http://www.icann.org/en/topics/new<انظر املوقع إاللكرتوين التايل:   47

 ٔاعاله. 25"أالسامء اجلغرافية اليت تتطلب دمع احلكومات". ملعرفة املزيد عن اعرتاض احلكومات معوما، يرx طالع عىل احلاشـية 
>redline-specs-gtlds/agreement-http://www.icann.org/en/topics/new-عىل املوقع إاللكرتوين التايل:  5حملددة انظر النقطة ا  48
>en.pdf-30may11. 
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ورمغ ٔان اðلس قبل مشورة اللجنة ستشارية احلكومية  .49ءات الوقائية إالضافيةحيث إالجرامزيدا من ه�م من 
املعارضة لالسـمترار يف ٕاجراءات بعض الطلبات، فٕانه طلب مزيدا من املعلومات من اللجنة ستشارية احلكومية، ؤايضا 

 ا اللجنة ستشارية احلكومية.تعليقات عامة، تتعلق بصورة رئيسـية �ٕالجراءات الوقائية إالضافية اليت طلبهت

وقد سعى املركز ٕاجامال ٕاىل تقيمي القطاعات املعنية داخل أالمانة خبصوص املسائل املذكورة ٔاعاله، مبا يف ذÑ دمع  .41
yت اجلغرافيةمعل اللجنة ا�امئة املعنية �لعالمات التجارية والرسوم والõ50ذج الصناعية والبيا. 

 ة هذه التطورات وستسامه فهيا قدر إالماكن.وسـتواظب أالمانة عىل متابع .42

ٕان امجلعية العامة للويبو مدعوة ٕاىل  .43
 إالحاطة علام مبضمون هذه الوثيقة.

 [هناية الوثيقة]

                                                
 .eb.icann.org/download/attachments/27132037/Beijing%20Communique%20april2013_Final.pdfhttps://gacwانظر:   49
  املنشورة عىل املواقع إاللكرتونية التالية عىل التوايل: 27/8و SCT 26/6وSCT 25/3 و SCT/24/4انظر مثال الو�ئق   50
>http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_24/sct_24_4.pdf< 
>http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_25/sct_25_3.pdf< 
>http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_26/sct_26_6.pdf<  
<annex1.doc-27_8http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_27/sct_>. 


