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اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم والنماذج 
  الصناعية والبيانات اجلغرافية

  
  والعشرونالتاسعة الدورة 
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ع نظام أمساء احلقول على اإلنرتنت فيما خيص العالمات التجارية أحدث املعلومات عن
ّ
  توس

 وثيقة من ٕاعداد أالمانة

  مقدمة

لجنة ا/امئة املعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم وال@ذج الصناعية والبيا9ت ل  رة السابعة والعرشينيف ا/و  .1
اللجنة ا/امئة ٔاحاطت علام  ٔانّ ٕاىل ، SCT/27/11من الوثيقة  221خلص الرئيس، كام ورد يف ملخصه ويف الفقرة  اجلغرافية
 ؤانه الُتمس من أالمانة ٔان تطلع ا/ول أالعضاء عىل التطورات يف نظام ٔاسامء احلقول عىل إالنرتنت. SCT/27/8	لوثيقة 

 املطلوب توفريها. املعلومات احملدثةوترد أد9ه 

ويطرحان  نة (إالياكن)يئة إالنرتنت املعنية 	ٔالسامء وأالرقام املعيّ يتعلقان هب وهناك تطوران يف جمال السـياسة العامة  .2
حقل جديد 400 1 ما يناهز ٕادراجفرصا وحتد�ت ٔامام ماليك حقوق امللكية الفكرية ومسـتخدمهيا. ويمتثّل التطور أالّول يف 

أالوىل من ت� احلقول خالل  ا�موعة منح . وقد ٔاعلنت إالياكن عن)gTLDsنة من ٔاسامء عامة (احلقول العليا املكوّ من 
) ٔاو تتخذ خصائص com(تشـبه . "مفتوح"ت� ذات طابع حلقول ٔاسامء اميكن ٔان تكون و . 2013اجلزء أالول من عام 

ا التطور ٔامّ و [لغة] ٔاو [ثقافة] ٔاو [صناعة]. ] أو [عالمة] أ جامعةدة بقدر ٔاكرب ٔ ن تتخذ شلك [مدينة] ٔاو [دة ٔاو مقيّ حمدّ 
ٔاسامء احلقول مسائل نظام إالياكن توسـيع نطاق  اعزتاميطرح كام . )IDNs( ٔاسامء حقول عليا دولية ٕ	دراج ين فيتعلقاالث

 تتعلق حبامية احلقوق يف ٕاطار مرشوع الويبو الثاين اخلاص بأسامء احلقول عىل إالنرتنت.

  )gTLDsنة من ٔاسامء عامة (املكوّ اجلديدة احلقول العليا ٔاسامء   ٔالف

حلقول العليا اجلديدة املك̄ونة من أسامء عامة يف اج®ع اخلاص 	 هاصّوتت هيئة إالياكن 	ملوافقة رمسيا عىل تنفيذ بر9جم  .3
ا³ي ٔاعدته  2"اتطلبال  مقديم"دليل وقد نُرشت معلومات يف هذا اخلصوص يف  .20111يونيو  20عقدته يف سـنغافورة يف 
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 2013ا�موعة أالوىل من ت� احلقول يف عام  منحعقب ، ٔان تمالمئا املتوقّع، حي´ يكون خضع ملراجعة معّمقة. ومنو  إالياكن
 احلقول الفردية (من املتوقع أن تُنّظم يف الوقت املناسب جوالت ٔاخرى لتقدمي الطلبات).أسامء معليات تسجيل 

نة من ٔاسامء عامة، ٔاصدرت املكوّ وسعيا ٕاىل ٕاعطاء معلومات ٔاساسـية عن بر9مج إالياكن للحقول العليا اجلديدة  .4
مجموعة توصيات ، 2007إالياكن، يف سبمترب  ، ويه الهيئة املعنية برمس سـياسات)GNSO( عامةاملنظمة ا/امعة لٔالسامء ال

هناك، من و نة من ٔاسامء عامة. العليا املكوّ  ) لتنفيذ مرشوع يتيح ٕادراج مزيد من احلقول2008(وافقت علهيا إالياكن يف يونيو 
ما يمتتع به االٓخرون من حقوق اخلاصة بت� احلقول  أالنساق املتسلسÆف الٔاال ختُ لزوم توصية ب، توصيات املنظمةن مض

املكتسـبة مبوجب واملعرتف هبا دوليا، مثل احلقوق قانونية معرتف هبا ٔاو قابÆ لٕالعامل يف ٕاطار مبادئ القانون املقبوÈ معوما 
مبادئ ، 2007عام يف من Ðهتا ، احلكومية Îستشاريةإالياكن نة جل وأصدرت . 3التعبري تجارية واحلق يف حريةالعالمات ال 

جديدة حقول عليا  ٕادراجما ييل: "عند  ٕاىل مجÆ ٔامور مهنافهيا  ٔاشارتاجلديدة املكّونة من ٔاسامء عامة العليا بشأن احلقول 
لعالمات التجارية واحلقوق 	 املتعلقةعامة جيب مراعاة حقوق الغري السابقة حّق املراعاة، وال سـÕ احلقوق مكّونة من ٔاسامء 

 .4"أسامء املنظامت احلكومية ا/ولية وخمترصاهتاب املتعلقة

5.  ّ احلقوق اية ة من أسامء عامة وآليات محلٔاما املناقشات الالحقة حول بر9مج إالياكن لتسجيل حقول عليا جديدة مكون
رصد للتحكمي والوساطة (املركز)، بنشاط، عىل مركز الويبو قد عكف لجدل. و ل اكنت مثريةفقد املتعلقة 	لعالمات التجارية 

حمّددة متسقة و  مساهامتياكن لالٕ املركز قدم و ، 5ثقة عن مناقشات إالياكن املذكورةتطور خمتلف آليات حامية احلقوق املنب 
ساÈٔ حامية العالمات التجارية يف احلقول العليا اجلديدة عىل م ا عىل ٕاجياد حلول ميكن تطبيقها يف حماوÈ ملساعدهت أالهداف

 اليت توفرهاالتصممي احلايل الٓليات حامية احلقوق  ٔانّ اليت مفادها  احلقيقة املساهامت تراعي ت�و  .6نة من ٔاسامء عامةاملكوّ 
، وال سـÕ ماكتب إالياكن معمسامهة أالطراف املتعاقدة تعكس بشدة امة من ٔاسامء عنة احلقول العليا املكوّ فÕ خيص إالياكن 

 .التسجيل ؤامناؤه

املركز ملزتما 	لتعاون مع اجلهات املعنية للسعي ٕاىل احلفاظ عىل Îمتثال للمبادئ العامة محلاية امللكية  يظلّ يف حني و .6
ّ هيا إالياكن يف هناية املطافعلنة من ٔاسامء عامة توافق الفكرية يف ٔاي حقول عليا جديدة مكوّ  الفعالية املنشودة  ه يبدو أنّ ، فٕان

من تراجعت قد احلقول العليا ت� ب مساراهتا اخلاصة جلان إالياكن و  سلسÆ اج®عاتعن من آليات حامية احلقوق املنبثقة 
فهتا إالياكن واعمتدهتا اليت كيّ  وفÕ ييل وصف مسـتفيض الٓليات حامية احلقوق .7عىل حد سواء الناحيتني العملية واملوضوعية

 .وا/رجة الثانية عىل التوايل أالوىلفÕ يتعلق 	الٓليات من ا/رجة 

  آليات حامية احلقوق من ا/رجة أالوىل  "1"

 ٕاجراءات تسوية املنازعات قبل منح أسامء احلقول العليا -

"التعبري عن Îه®م من مقديم خدمات  وا/اعي ٕاىل 2007املركز عىل ال®س إالياكن الصادر يف ديسمرب  قد ردّ ل .7
آليات حامية من نة من أسامء عامة" فÕ يتعلق بعدد تسوية املنازعات ٔالغراض بر9مج بشأن احلقول العليا اجلديدة املكوّ 

اليت  "Îعرتاضات القامئة عىل احلقوق القانونية" (ؤاسس Îعرتاضات أالخرى ختصاحلقوق، مبا فهيا ٕاجراءات سابقة للمنح 
اعرتفت هبا إالياكن يه: "Îعرتاضات القامئة عىل اللبس يف التسلسل" و"اعرتاضات امجلاعات" و"Îعرتاضات القامئة عىل 

احلقوق عىل  القامئ ضري املوضوعية ٕالجراءات Îعرتااملعايجتدر إالشارة ٕاىل أّن ). و 8"مبدٔا مراعاة حدود املصاحل العامة
العالمات التجارية وغريها من حقوق امللكية امية "توصية الويبو املشرتكة بشأن أالحاكم املتعلقة حب ُمسـمتدة منالقانونية 

 .2001(التوصية املشرتكة) اليت اعمتدهتا امجلعية العامة للويبو يف سبمترب  9"الصناعية يف إالشارات عىل إالنرتنت

ق احلقو قامئة عىل رائية بشأن Îعرتاضات الياغة قواعد ٕاجياكن عىل ص املعايري، ساعد املركز االٕ  ت�د فضال عن اع®و  .8
. وطبقا للتوصية املشرتكة تركّز ٕاجراءات Îعرتاض القامئ عىل احلقوق 10الطلبات قديمياكن ملالقانونية كام وردت يف دليل االٕ 
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واسع النطاق، ومع للمنح بدمع  Îقرتاح اخلاص 	ٕالجراءات السابقة ات التجارية 	/رجة أالوىل. وحظيالقانونية عىل العالم
Îعرتاضات التسعة والسـتني اليت ركز حاليا يف امل ، ينظر2013 مارس يف القامئ عىل احلقوق القانونيةÎعرتاض غلق 	ب 

 .11تبّني امتثالها لٕالجراءات املطلوبة

 ٕاجراءات تسوية املنازعات بعد منح ٔاسامء احلقول العليا -

املركز وإالياكن اجلدوى احملمتÆ الع®د ٕاماكنية ٕادارية دامئة ٕاىل جانب إالجراءات السابقة  ٔاùر، 2008عام منذ بداية  .9
إالجراء ا/امئ من شأنه ٔان يتيح ٕايداع الشاكوى عىل ما يُعمتد من حقول عليا  أنّ بللمنح الوارد وصفها يف الفقرة السابقة، علام 

اسـتخداúا الفعيل /ى مكتب التسجيل يتسبب يف انهتاك العالمات  تشغيلها ٔاو نة من ٔاسامء عامة يُزمع ٔانّ جديدة مكوّ 
، ٔارسل مركز الويبو ٕاىل إالياكن اقرتاحا موضوعيا ملموسا 2009بداية عام يف ؤاو يُسهم يف ذû ٕاسهاما ماد�.  التجارية

حلد من أالعباء رتاح أيضا ٕاىل او يسعى ذÎ ûق. عالمات التجارية بعد املَنحبشأن ٕاجراء لتسوية املنازعات القامئة عىل ال
 .12من خالل تيسري اع®د مكتب التسجيل خليارات ٕاضافية يف جمال إالنفاذهتا املرتبطة 	þالفة املتوقعة عىل اختالف مسـتو�

مراقبة متكيهنا من الهنوض مبسؤولياهتا يف جمال ٕاىل إالياكن من ٔاجل واكن الغرض من ذÎ ûقرتاح تقدمي مساعدة موحدة 
. زتويدها ببديل ٕاداري للتقايض أمام احملامك وتشجيع اجلهات الفاعÆ املعنية عىل التحيل بسلوك مسؤولوذû ب Îمتثال

مضن رشاكة شبهية 	لرشااكت القامئة بني ية حسـنة توفري احلصا9ت للمسؤولني عن التسجيل العاملني بن ذû يشمل و 
 .13القطاعني العام واخلاص

سارات ومشاورات للجان إالياكن مع املسؤولني عن التسجيل، تظل جدوى ٕاجراءات تسوية املنازعات م  عدةوبعد  .10
 Æنظرا ٕالضافة مجموعة ٕاجراءات متداخ Õلصيغة اليت اعمتدهتا إالياكن غري ٔاكيدة، وال سـ	بعد منح ٔاسامء احلقول العليا 

 .ومسائل تتعلق 	لنطاق املوضوعي املقصود من هذه االٓلية

  الثانيةآليات حامية احلقوق من ا/رجة   "1"

 مركز تبادل املعلومات عن العالمات التجارية -

ياكن بشأن احلقول العليا اجلديدة املك̄ونة من ٔاسامء عامة اسـتحداث "قاعدة بيا9ت جلرد العالمات يتضمن بر9مج االٕ  .11
	لعالمات التجارية حيث ميكن Îسـتدالل هبا ٔ ساس لٕاليداع املتعلقة ثبّتة مسـتودعا مركز� للبيا9ت امل التجارية" 	عتبارها 

. وقد اكن اع®د هذا املفهوم حمور 14نة من ٔاسامء عامةمبوجب آليات حامية احلقوق املتعلقة 	حلقول العليا اجلديدة املكوّ 
ّ . ةالعالقة بتحديد ماكتب العالمات التجارئامورا عديدة مهنا  مشلتمناقشات مسـتفيضة يف إالياكن  ه ينبغي وعقّب املركز بأن

ٔالي مركز من مراكز تبادل املعلومات ٔاال يثقل اكهل ٔاحصاب احلقوق بطريقة غري معقوÈ عند معاجلة تسجيالت العالمات 
عاملية، القضائية النظمة العديد من االٔ التجارية املمنوحة بصفة رشعية بواسطة أنظمة الفحص والتسجيل كام يه مطبقة يف 

ّ بو   .دة، عند Îقتضاء، التفكري يف تدابري معلية لتحديد ٔاي ادعاءات مبطالبة غري معقوÈ 	حلقوق يف سـياقات حمدّ ه ميكنأن

، وظّل املركز مفتوحا منذ 201215وعّينت إالياكن مسؤوال عن تشغيل مركز تبادل املعلومات يف يونيو  .12
ٕ	دراج مجيع اللكامت ا/اÈ عىل ركز تبادل املعلومات سمح موي . العالمات التجارية وتثبيهتاالسـتقبال ٕايداعات  2013 مارس

تة بقرار حممكة ؤايضا العالمات املسجÆ وطنيا ٔاو ٕاقلمييا ؤاي لكامت داÈ عىل العالمات ومحمية بنظام ٔاو معاهدة ٔاو مثبّ 
سـتخدم قاعدة ليت ت  خيص آليات حامية احلقوق اا فÕٔامّ العالمات).  ت�د كرية" (ومل حتدّ "عالمات ٔاخرى تعترب ملكية ف

رص ٕا�حة خدمات "املرحÆ أالولية" (ٔاي ٕا�حة الفرصة ٔامام ماû العالمة تياكن يف الوقت احلايل ٔان تق البيا9ت، فتقرتح االٕ 
ليسجل بشلك استبايق سلسÆ احلروف اليت تتطابق تطابقا �ما مع عالمته 	عتبارها امس حقل، وذû مقابل رمس) عىل 

أو Îنتفاع احلايل هبا ، سواء ثبت يظل مالكو العالمات التجاريةÎنتفاع احلايل هبا. و ثبات ليت ميكن إ العالمات التجارية ا
مودع امس حقل بوجود تعارض حممتل مع ٔاحد  ٔاي ٕاخطار(حمّددة املدة  للمشاركة يف خدمة "مطالبات" ٔاهاليثبت،   مل
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المة التجارية املعين (ماليك العالمات التجارية املعنيني) يف ماû الع ، وٕاخطاراحلقوق املرتبطة ٕ	حدى العالمات التجارية
 التطابق التامعىل ات املرحÆ أالولية، حاليا، خدمذÎ ûمس). ويف حني تقترص امس احلقل من تسجيل  مودعحال ما متكّن 
Èالنطاق وتشمل أيضا ٕاماكنية ٕاصدار ٕاخطارات بشأن  ، فٕاّن خدماتتعىل العالما لللكامت ا/ا ûاملطالبات تتجاوز ذ

املشاهبة بطريقة مضلÆّ، رشط ٔان تكون ت� السلسالت إالضافية حمّل  أالنساق املتسلسÆسلسÆ ٕاضافية من  50 حنو
). UDRPامء احلقول (لسـياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأسوفق اشكوى عىل التشابه املضلّل ُقدمت بنجاح 

نة من ٔاسامء العليا اجلديدة املكوّ جديد من احلقول  حقليوما عقب فتح  90وخدمة املطالبات متاحة حاليا يف مدة ال تتجاوز 
مثل هذه التقييدات قد يفيض ٕاىل املراهنة وما يرافق ذû من  علوم مسـبقا ٔانّ من املو للتسجيل ٔامام امجلهور معوما.  عامة

لزوم وينطبق مبدٔا . حية املالية ومن 9حية إالنفاذ عىل ماليك العالمات التجارية وز�دة اح®ل تضليل املسـهت�ٔاعباء من النا
عالمات الاحلاالت اليت يُستند فهيا ٕاىل كذû عىل  "املرحÆ أالولية"مضن خدمات لعالمات التجارية Îنتفاع 	ٕاثبات 

 .املبّني ٔاد9هو آليات حامية احلقوق املتاح مضن حد للوقف الرسيع" راء املو يف ٕاطار "إالج شكوىلتقدمي التجارية 

  إالجراء املوحد للوقف الرسيع -

) من أالدوات املهمة لتسوية UDRPلسـياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأسامء احلقول (يف حني تظّل ا .13
 ûحلقول العليا اجلديدة املكّونة من ٔاسامء عامة مبا يشمل ٕاماكنية نقل امس احلقل املتنازع عليه ٕاىل ما	املنازعات املتعلقة 

ٔابلغ و . بةتكون ٔاخف وقعا يف احلاالت املناسـ يُتوقّع ٔان آلية من ا/رجة الثانية محلاية احلقوق العالمة، فٕاّن إالياكن قد ٔادرجت 
، وقام الحقا بتقدمي اقرتاحات 16"آلية للوقف الرسيع (ٔاسامء احلقول)"مبرشوع مناقشة بشأن ، 2009يف ٔابريل ، املركز إالياكن

. 201217من ٔاجل وضع آلية مبسطة استنادا ٕاىل هذا المنوذج يف Îج®عني ال�ين عقدهتام إالياكن يف براغ وتورونتو يف عام 
العالمات التجارية املكتسـبة مبوجب قوق احلرضورة ٕاقامة توازن معقول بني حامية  احات يف احلسـبانت� Îقرت  ٔاخذتوقد 

، التشغيلية محد من أعباهئللمن ذوي النية احلسـنة التسجيل  عن مسؤولنيالعملية لل  لحةواملص، قانونهبا ال اليت يقرّ و 
 .نيةوالتطلعات املرشوعة ٔالحصاب ٔاسامء احلقول املسجÆ عن حسن 

وقد نشأ إالجراء املوحد للوقف الرسيع، ا³ي اعمتدته إالياكن، نتيجة سلسÆ من املسارات واللجان، ويرى الكثريون  .14
ويدفع هذا الرٔاي، حسب مسـتواه من ٔانّه ٔاصبح ٕاجراًء ينطوي عىل الكثري من أالعباء وال يوفر ٕاالّ القليل من احللول. 

 Æلل عن مدى فعالية هذالصحة، ٕاىل طرح أسـئ Æّلٕالنفاذ وممك Æوقاب Èا إالجراء بوصفه ٔاداة فعا Æسـياسة املوحدة البدي
يف أواخر  و .18هناك طائفة من املسائل اليت ما زال يتعّني تناولها، مبا يف ذû العالقة مع السـياسة املوحدةللمحامك، كام 

ٕالجراء املوحد للوقف الرسيع ٕاىل تقدمي عروض يف 	اجلهات احملمتÆ املعنية بتقدمي اخلدمات اخلاصة ، دعت إالياكن 2012 عام
النظر بعناية يف منوذج إالياكن اخلاص 	ٕالجراء املوحد للوقف الرسيع وما يرتبط بذû من مسائل هذا اخلصوص. وعقب 

 ز رصد التطورات عن كثب.ك. ويواصل املر 19ختص املوارد، مل يسـتجب املركز لت� ا/عوة

ة السـياسة املوحدة اليت وضعهتا الويبو لتسوية املنازعات املتعلقة بأسامء احلقول اعزتام إالياكن مراجع  .	ء
  للسـياسة املوحدةاخلاضعة والفريق العامل املعين بغلق أسامء احلقول 

بديال فعليا عن املقاضاة أمام احملامك توفر تطور النشط لنظام أسامء احلقول، مع ال ، بتكيّفها السـياسة املوحدةظلّت  .15
ولكن عقب مناقشة رٔات فهيا احلقول واملسؤولني عن التسجيل.  العالمات التجارية وأحصاب تسجيالت ٔاسامء ٔالحصاب

املنافع املتأتية  من ربٔاككون قد تسـياسة املوحدة لل مراجعة إالياكن أالرضار اليت سـتخلّفها  الغالبية العظمى من املشاركني أنّ 
تباع 	سـياسة املوحدة التابعة لٕالياكن قرارا مبراجعة ال ) GNSO(سامء العامة ، اختذت املنظمة ا/امعة لالٔ 20من ت� املراجعة

 .21من احلقول العليا اجلديدة املك̄ونة من ٔاسامء عامةا�موعة أالوىل شهرا تقريبا من منح  18د سـهتل بعأن يُ  من املتوقعمسار 

ملدى ٔاكرث من  املصلحةالعديد من ٔاحصاب داه ٕاىل Îه®م ا³ي ٔابلسـياسة املوحدة يُعزى النجاح امللحوظ حاليا ل و  .16
فها مع املعايري واملامرسات عرب تكيّ ، حتقيق املنفعة العامة واخلاصة.  وقد ٔاثبتت السـياسة املوحدةعرش سـنوات من ٔاجل 
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امللكية  ال تسـتقطبحيث ، ظر ٕاىل البنية املؤسسـية لٕالياكنو	لنام مرن ومنصف لتسوية املنازعات. ٔاهنا نظ، املتطورة
املراجعة سـتفيض يف الهناية ٕاىل ٕاضعاف ٔاسس ت�  أنّ ، عىل ما يبدو، من املرحجفٕاّن  ،من املنارصين سوى القليلالفكرية 

معلية "يف  التابعة لٕالياكن) GNSO(املنظمة ا/امعة لٔالسامء العامة . ويف الوقت ذاته رشعت السـياسة املوحدة وسريها
لتحديد ومن الناحية التقنية ٕاىل النظر يف االٓلية الالزمة لغلق ٔاسامء احلقول اخلاضعة تسعى عىل وجه ا" السـياسات لوضع

لمنظمة ا/امعة لٔالسامء العامة ٕالجراءات السـياسة املوحدة. وقد شارك املركز بنشاط يف مسار الفريق العامل التابع ل 
)GNSO	 بغرض توضيح وجود الزتام جيل û(جتدر لغلق مبوجب السـياسة املوحدة ) واملعين بغلق ٔاسامء احلقول، وذ

إالشارة ٕاىل ٔانّه عىل الرمغ من ٔاّن إالجراء املوحد للوقف الرسيع ا³ي وضعته إالياكن ينطوي عىل الكثري من اجلوانب املعقدة، 
مل بصدد العافٕاّن Îلزتام 	لغلق وارد بوضوح مضن هذه االٓلية اجلديدة من آليات حامية احلقوق). ويبدو ٔاّن هذا الفريق 

حنو حتقيق نتيجة تقنية تتوافق مع احتياجات ٔاحصاب املصلحة. وسـيواصل املركز متابعة مقاصد ٔاحصاب  ٕاحراز تقدم مطرد
 املصلحة من رشاكء إالياكن فÕ خيص السـياسة املوحدة.

  ٔاسامء احلقول ا/ولية  .جمي

ٔاسامء احلقول هو بدء العمل بأسامء حقول ، من ٔامه املسـتجدات املتعلقة 	لسـياسات يف نظام 2كام جاء يف الفقرة  .17
. ومن املتوقع، 	لنظر ٕاىل أالولوية الكبرية اليت تكتسـهيا طلبات ٔاسامء احلقول ا/ولية دولية (خبط غري التيين) يف احلقول العليا

، أّن عددا من ت� أالسامء سـيكون، عىل ٔايّة احلقول العليا اجلديدة املك̄ونة من أسامء عامةيف ٕاجراءات املوافقة 	ٕالياكن عىل 
 حال، مضن ا�موعة أالوىل من ٔاسامء احلقول اجلديدة اليت أعلنت إالياكن عن منحها يف جذر نظام ٔاسامء احلقول.

18. ûاحلقول العليا اجلديدة املك̄ونة من ٔاسامء عامة اسـتحداثوقبل  ومبوازاة ذ  ُ اخلطة ، 200922نومفرب  16يف ، رشتن
منذ ؛ ّمما مكّن، نة من رموز الب+انية لتنفيذ إالجراء العاجل لتحديد أسامء احلقول ا/ولية املدرجة يف احلقول العليا املكوّ الهنائ 

 ûيف سـياق الرموز ثنائية احلروف الواردة يف املعيار عدة من ت� أالسامء اسـتحداث ، من التارخيذISO 3166-123. 
 .24درج يف جذر نظام أسامء احلقولقة تُ زالت الطلبات اليت 9لت املواف وما

  ٔادوات التعريف أالخرى  .دال

حبامية أدوات  تتعلقٕاضافية  تطوراتتشهد إالياكن سـياق ت� املسـتجدات  ت املذكورة آنفا ويفاملسـتجداعن  فضال .19
 تعريف العالمات غري التجارية.

تناول العالقة بني ٔاسامء احلقول والعالمات عىل إالنرتنت ل بشأن ٔاسامء احلقول مرشوع الويبو أالوّ  واجلدير 	³كر أنّ  .20
. ٔاّما مرشوع الويبو الثاين بشأن ٔاسامء احلقول عىل إالنرتنت فتناول العالقة بني ٔاسامء احلقول ومخسة ٔانواع أخرى من التجارية

 .وخمترصاهتا ة ا/وليةاملنظامت احلكوميؤاسامء أدوات التعريف اليت مل تُتناول من قبل، مبا فهيا ٔاسامء الب+ان 

بتعديل السـياسة ، 2002ٔاكتوبر  1سبمترب ٕاىل  23من  قد يف الفرتةيف اج®عها ا³ي عُ ، ؤاوصت امجلعية العامة للويبو .21
وأحالت ٔامانة الويبو هذه التوصيات . 25احلكومية ا/ولية وخمترصاهتا املوحدة بغية حامية ٔاسامء الب+ان ؤاسامء املنظامت

 .200326انية من توصيات الويبو") ٕاىل إالياكن يف فرباير ("ا�موعة الث

مؤرخ  يف خطابآنذاك،  رئيس إالياكن ومديرها التنفيذيعقب البالغات أالخرى الصادرة عن الويبو 	در و  .22
ّ ٕ	بالغ ، 200627 مارس عىل الرمغ من أّن اخلطاب ني آراء خمتلف أعضاء الهيئة. و ه مل يكن ممكنا حتقيق توافق بأالمانة بأن

أشار ٕاىل ٕاماكنية ٕاحراز بعض  ٕانّهنية من توصيات الويبو برمهتا، فٕاماكنيات امليض قدما يف تنفيذ ا�موعة الثاأبدى تشكياك يف 
 .القانون ا/ويليوجد بشأهنا أساس واحض يف /ولية وخمترصاهتا اليت التقدم يف حامية ٔاسامء املنظامت احلكومية ا
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، ٔاصدر موظفو إالياكن تقريرا عن املسائل املتعلقة مبعاجلة املنازعات حول ٔاسامء املنظامت احلكومية 2007و ويف يوني .23
كومية ا/ولية وخمترصاهتا، مرشوع بشأن مساÈٔ حامية ٔاسامء املنظامت احلسـهتالل ، ؤاوصوا فيه بعدم ا28ا/ولية وخمترصاهتا

يف ٔاي حقل من احلقول العليا  يف ا/رجة الثانيةٔادوات التعريف هذه تسوية املنازعات تغطي ل سـياسة وضع النظر يف بل 
من موظفي إالياكن ) GNSO(، طلبت املنظمة ا/امعة لٔالسامء العامة 2007ويف يونيو ٔاسامء عامة. نة من اجلديدة املكوّ 

ية ا/ولية، وهذا ما اكن متوقعا تقدمي تقرير عن مرشوع ٕاجراء لتسوية املنازعات بشأن أسامء احلقول اخلاصة 	ملنظامت احلكوم 
التقرير يف سبمترب  ذûوقد ٔاصدر موظفو إالياكن نة من ٔاسامء عامة. يف أالصل من ٔاجل احلقول العليا اجلديدة املكوّ 

 .املنظمة ا/امعة لٔالسامء العامة مل تعمتده لكنّ ، 200729

قد الطلبات  مقديم دليليبدو أن  ن ٔاسامء عامةنة مويف سـياق الرب9مج احلايل اخلاص 	حلقول العليا اجلديدة املكوّ  .24
توفري ٕاماكنية Îنتصاف من خالل ٕاجراءات عىل خمترصاهتا حامية ٔاسامء املنظامت احلكومية ا/ولية و يف تناو1 ملساÈٔ  اقترص

. غري 30ٔاعاله 8و 7 نالعليا)، وهذا ما 9قشـته الفقر� Îعرتاض قبل املنح املتعلقة 	/رجة أالوىل (ٔاي املطبقة عىل احلقول
، واجلهود ا/ؤوبة 2001أنّه عقب خطاب مفتوح وÐته ا�الس القانونية للمنظامت احلكومية ا/ولية ٕاىل إالياكن يف ديسمرب 

جنة أصدرت الل ، 2012اليت تبذلها ت� املنظامت، مبا يف ذû يف اج®عي إالياكن املعقودين يف براغ وتورونتو يف عام 
ٔاوصت فهيا جملس إالياكن حبامية ٔاسامء املنظامت احلكومية ا/ولية وخمترصاهتا من ٕاماكنية  نصيحةومية Îستشارية احلك

نة من احلقول العليا اجلديدة املكوّ تسجيلها بطريقة تعسفية من قبل الغري يف نظام ٔاسامء احلقول وذû قبل منح أي حقل من 
املتعلقة 	حلقول لس إالياكن بأن يسعى، استنادا ٕاىل املعايري احلالية نصحت اللجنة Îستشارية احلكومية جمو . 31ٔاسامء عامة
ا/رجة الثانية يف هذا ا�ال، ٕاىل التعاون مع املنظامت احلكومية ا/ولية من ٔاجل وضع  يفٔالغراض التسجيالت  int. من منط

نية ا/رجة الثا يفملتو5 ٔان تكون امحلاية قامئة مبا ينبغي حاميته من ٔاسامء املنظامت احلكومية ا/ولية وخمترصاهتا. ومن ا
Õالراهنة من ا ف Èوا/رجة العليا يف ٔاي  ا/رجة الثانية يفحلقول العليا اجلديدة املكّونة من ٔاسامء عامة، وأن تكون خيص اجلو

ن بأن يعمل، يف نة Îستشارية جملس إالياكا اجلديدة املذكورة. كام نصحت اللج من اجلوالت املسـتقبلية من احلقول العلي
انتظار القيام مبزيد من ٔانشطة التنفيذ، عىل توفري حامية مؤقتة ٔالسامء املنظامت احلكومية ا/ولية وخمترصاهتا من خالل تعليق 

 .نة من ٔاسامء عامةاحلقول العليا اجلديدة املكوّ تسجيالت الغري قبل منح ٔاي حقل من 

عىل اللجنة Îستشارية احلكومية مشريا ٕاىل ٔانّه اعمتد قرارا يضع أالساس لت� امحلاية املؤقتة يف  ورّد جملس إالياكن .25
احتياطية لٕالياكن تتضمن أسامء وخمترصات عرب قامئة  int.ا/رجة الثانية استنادا ٕاىل املعايري احلالية املتعلقة 	حلقول من منط 

االتفاق اخلاص بتسجيل احلقول العليا اجلديدة املكّونة ا من قبل الغري يف ٕاطار معّينة ملنظامت دولية حكومية، يُمنع تسجيله
ٔاسامء وخمترصات املنظامت احلكومية ا/ولية مكوعد أخري لتوفري  2013فرباير  28من ٔاسامء عامة. وحّددت إالياكن �رخي 

لزم للتعريف بنفسها قبل ذû التارخي والمتست من املؤهÆ املعنية، ودعت املنظامت احلكومية املؤهÆ ٕاىل تزويد إالياكن مبا ي
، يف الوقت ذاته، توفري مجموعة وùئق موحدة تضم املعايري وقامئة ٔاسامء )اللجنة Îستشارية (واملنظامت احلكومية ا/ولية

اليت قدمهتا اللجنة  ورةاملشواسـتجابة û³ واستنادا ٕاىل  .32نة حباميهتانصحت اللج املنظامت احلكومية ا/ولية وخمترصاهتا اليت 
ٔالغراض  Î.intستشارية احلكومية يف تورونتو، ٔاعّد حتالف من املنظامت احلكومية ا/ولية معايري تتعلق 	حلقول من منط 

. 2013فرباير  28امحلاية ؤارفقها بقامئة من املنظامت احلكومية ا/ولية املعنية، ؤارسل املعايري والقامئة ٕاىل جملس إالياكن يف 
فرباير بفرتة قصرية لمتكني اللجنة Îستشارية احلكومية من ٕاجراءات املزيد من  28ويف ٔاعقاب ذû (بعد متديد موعد 

املداوالت) وÐت اللجنة Îستشارية احلكومية بالغا ٕاىل جملس إالياكن ٔاشارت فيه ٕاىل معايريها املفضÆ من مضن معايري 
املنظامت احلكومية ا/ولية املنشأة مبوجب معاهدة واليت لها  ادة من امحلاية (مبا يشمللالسـتفأهلية املنظامت احلكومية ا/ولية 

ة املراقب يف أالمم املتحدة، ٔاو ت� اليت تُعد من بني صناديق أالمم املتحدة دولية، ٔاو املنظامت اليت مت� صفخشصية قانونية 
 .33لية وخمترصاهتا القابÆ للحامية وفق ت� املعايريقامئة بأسامء املنظامت احلكومية ا/و عن أو براجمها)، فضال 

يه بعض القضا� املتعلقة ، رّد جملس إالياكن عىل اللجنة Îستشارية احلكومية خبطاب ٔاùر ف 2013ٔابريل  1ويف  .26
دورية للقامئة  , والمتس ا�لس حتديدا تفاصيل معّينة خبصوص الوسـيÆ احملمتÆ اليت ميكن اللجوء ٕالهيا ٕالجراء مراجعةمبشورهتا
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 Æيُطلب هبا توفري امحلاية ، فضال عن توضيحات خبصوص ٔاية لغات ٕاضافية معلياوالشلك ا³ي ميكن أن تتخذه ت� الوسـي
ٔالسامء املنظامت احلكومية ا/ولية وخمترصاهتا. ؤاùرت القضية الثالثة، بشلك جوهري مقارنة بغريها، بعض الشواغل بشأن 

لتوفيق بني حامية خمترصات املنظامت احلكومية ا/ولية وبعض احملاوالت احملمتÆ املرشوعة اليت ميكن أن الطريقة اليت ميكن هبا ا
مبزيد من التفاصيل  مية ملنظمة حكومية دولية، والمتس تزويدهيقوم هبا الغري لتسجيل ٔاسامء حقول تشـبه ٔاحد اþترصات احمل 

ٕالدارة حاالت معليا احلكومية ا/ولية املعنية) اليت ميكن اسـتخداúا  املنظمةخبصوص الوسـيÆ احملمتÆ (فضال عن موافقة 
. وفÕ خيص قضية حامية املنظامت احلكومية ا/ولية، وبعد املناقشات إالضافية اليت ٔاجرهتا اللجنة 34التعايش احملمتل املرشوع

ٕاضافية لفائدة جملس إالياكن يف ٕاطار بيان  مشورةاللجنة ت� Îستشارية احلكومية يف اج®ع إالياكن ببيجني، ٔاصدرت 
 بيجني الصادر عهنا:

"تؤكّد اللجنة Îستشارية احلكومية عىل ٔاّن املنظامت احلكومية ا/ولية تؤدي وظيفة عامة úمة عىل الصعيد العاملي 
رصاهتا تسـتحق حامية وأّن ٔاسامءها وخمتأالموال العامة، ؤاّهنا كيا9ت حكومية نشأت مبوجب القانون ا/ويل،  بواسطة

  خاصة يف نظام ٔاسامء احلقول املوّسع.

وينبغي أن تكون ت� امحلاية، اليت نصحت اللجنة Îستشارية احلكومية سابقا بتوفريها، ُمدرجة يف سمل أالولو�ت. 
احلقوق ّممن  بأّن املنظامت احلكومية ا/ولية متثّل، بلك موضوعية، فئة خمتلفة عن سائر أحصاب هو اعرتافوذû ٕانّام 

  .، مرونة اكفية للتنفيذ العميليسـتحقون حامية خاصة من قبل إالياكن يف نظام ٔاسامء احلقول، ويرتك، يف الوقت ذاته

شط مع املنظامت وتضع اللجنة Îستشارية احلكومية يف اعتبارها قضا� التنفيذ العالقة وتلزتم 	لتعاون عىل حنو ن 
  من ٔاجل ٕاجياد حل معيل ومناسب التوقيت.وموظفي إالياكن احلكومية ا/ولية وجملس إالياكن 

اليت قدمهتا ٕاىل جملس إالياكن  اللجنة Îستشارية احلكومية املشورةويف انتظار تسوية قضا� التنفيذ املذكورة، جتّدد 
  ودعت فهيا ٕاىل:

وخمترصاهتا الواردة يف القامئة املُقدمة توفري حامية ٔاولية وقائية مناسـبة ٔالسامء املنظامت احلكومية ا/ولية   "1"  
  "قبل تشغيل ٔاي حقل من احلقول العليا اجلديدة املكّونة من ٔاسامء عامة.

إالضافية اليت قدمهتا 1 اللجنة Îستشارية احلكومية. وٕاىل جانب  املشورةجملس إالياكن بعد عىل ت�  ومل يردّ  .27
) التابعة لٕالياكن يف معلية لوضع GNSO(/امعة لٔالسامء العامة نظمة ااضطلعت به اللجنة Îستشارية، رشعت امل   ما

السـياسات خبصوص مساÈٔ حامية املنظامت احلكومية ا/ولية. كام يشارك املركز مع بعض املنظامت احلكومية ا/ولية أالخرى 
فهيا ٔايضا مساÈٔ الوسـيÆ املمكنة  واليت تربز )GNSO(نظمة ا/امعة لٔالسامء العامة يف ت� العملية املوازية اليت تقوم هبا امل 

ملعاجلة التعايش احملمتل بني ٔاية خمترصات ملنظامت حكومية دولية عىل وجه اخلصوص وبني Ðات ٔاخرى ميكن ٔان تسـتخدم 
من التوافق إالجيايب 	لنسـبة للمنظامت احلكومية ا/ولية مضن  املكتسـبة رصات بطرق مرشوعة. وقد تكون املنافعت� اþت

	لنظر ٕاىل تشكيÆ ا�موعة معوما، ولكّن ) حمدودة GNSO(نظمة ا/امعة لٔالسامء العامة ة اليت رشعت فهيا امل العملي
املنظامت ت� املشاركة املسـمترة للمنظامت احلكومية ا/ولية تظّل من أالمور املهمة لتقامس ٔاية منافع تُكتسب يف جمال حامية 

 .ا�لساليت تقدúا اللجنة Îستشارية احلكومية ٕاىل  املشورةمضن إالياكن عن طريق 

حامية املصطلحات اجلغرافية يف احلقول العليا  حيالخاص بوجه  هاعن قلق اللجنة Îستشارية احلكومية  تؤاعرب .28
 35"ء عامةنة من ٔاسام"مبادهئا بشأن احلقول العليا اجلديدة املكوّ ، 2007يف عام ، ؤاصدرتنة من ٔاسامء عامة. اجلديدة املكوّ 

عامة فÕ يتعلق بأسامء نة من ٔاسامء منح احلقول العليا اجلديدة املكوّ ٕالياكن اأن تتالىف مهنا لزوم  عىل مجÆ ٔاموراليت تنص 
ات ٔاو السلطات واللغات إالقلميية ٔاو ٔاوصاف الشعوب، ما مل يكن ذû 	التفاق مع احلكوم، وأالرايض أو أالماكن، الب+ان
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ٕاجراءات  ،بطلب من احلكومات، اجلديدة وجوب ٔان تعمتد ماكتب التسجيل املبادئ ٔايضا عىل ت�تنص و العامة املعنية. 
 .املُسّجÆ يف ا/رجة الثانيةطعن يف أالسامء ذات املغزى الوطين أو اجلغرايف ال/ملنع

"الطلبات املتعلقة 	ٔالنساق  ٔانّ ا³ي وضعته إالياكن  اتالطلب قديمء احلقول العليا، يوحض دليل مٔاسامفÕ خيص و  .29
نة بر9مج احلقول العليا اجلديدة املكوّ  مضنأالرايض لن حتظى 	ملوافقة ٔالهنا غري متاحة ٔاو تسلسÆ اليت ختص ٔاسامء الب+ان امل 

 ربهاعتواليت ت بشأهنا طلبات قدم اليت تُ ، نساق املتسلسÆأن تكون االٔ  وينبغي .36"التطبيق احلالية جوÈمن ٔاسامء عامة يف 
احلكومات من العرتاض لنة ٔاخرى، مثل ٔاسامء العوامص، مصحوبة 	لوùئق ا/امعة أو النافية ٔاسامء جغرافية معيّ  إالياكن

ن يشمل اتفاق التسجيل أالسايس لٕالياك لتسجيالت من ا/رجة الثانية، فٕانّ . وفÕ يتعلق 	37السلطات العامة املعنية  أو
نة من ٔاسامء عامة"، وهذا االتفاق ينص ا/رجة الثانية يف ماكتب تسجيل احلقول العليا املكوّ من "جدول أالسامء احملجوزة 

 .38نة لب+ان ؤاراضعىل ٔاسامء معيّ 

به يف اج®ع إالياكن ببيجني، عن املزيد من  مية، يف البيان الشامل ا³ي ٔادلتاللجنة Îستشارية احلكو ؤاعربت  .30
جغرافية، طلبات بشأهنا وذû بسبب تشاهبها مع مصطلحات  تُقدملسÆ اليت التحفظات ٕازاء عدد من أالنساق املتس 

ونصحت جملس إالياكن بعدم جتاوز مرحÆ التقيمي أالويل فÕ خيص ت� الطلبات، والمتست مزيدا من التوضيحات من 
ب للشواغل احملّددة اليت أبدهتا سـتجيلتعديل أالنساق املتسلسÆ مبا ي  الطلبات نطاق املرونة املتاحة أمام مقديم ا�لس بشأن

 .Îستشارية اللجنة

بصورة ٔامع، فٕاّن بيان اللجنة Îستشارية  نة من ٔاسامء عامةحلقول العليا اجلديدة املكوّ وخبصوص الطلبات املتعلقة 	 .31
اخلاصة بنسقني  أصدرهتا اللجنة 	ٕالجامع لفائدة ا�لس ودعته فهيا ٕاىل عدم املوافقة عىل الطلبات مشورةاحلكومية تضمن 

 Æحمّددين من أالنساق املتسلسÆ، ؤابرزت فهيا النقاط احلّساسة املتعلقة بنسقني آخرين، ودعته ٔايضا ٕاىل عدم جتاوز مرح
اليت تُقدم طلبات بشأهنا، وقيّمت أالنساق إالضافية اليت تُقدم التقيمي أالويل فÕ خيص اثين عرش نسقا آخر من أالنساق 

ّسمهتا ٕاىل ست فئات، بوصفها ٔانساقا تسـتحق املزيد من البحث من قبل ا�لس من حيث الضام9ت طلبات بشأهنا، وق 
 .39إالضافية

ملسائل املذكورة سابقا، مبا يف ذû دعام للعمل 	سعى املركز ٕاىل ٕاطالع القطاعات املعنية داخل أالمانة  وعىل العموم .32
تجدات يف والعرشين وثيقة عن آخر املسـ  التاسعةيف دورهتا ا/امئة ومشل جدول ٔاعامل اللجنة . 40ا³ي تقوم به اللجنة ا/امئة

 .نظام ٔاسامء احلقولٕاجراءه خبصوص إالياكن  ع ا³ي تعزتمسـياق التوسّ 

 .تقدمي ما ميكن من ٕاسهاماتانة متابعة هذه التطورات و أالم واصلوسـت .33

مدعوة ٕاىل إالحاطة علام ا/امئة ٕاّن اللجنة  .34
 تو�ت هذه الوثيقة.مبح 

  [هناية الوثيقة]

                                                
. ولالطالع عىل مزيد من املعلومات en.htm-20jun11-http://www.icann.org/en/minutes/resolutionsانظر الرابط التايل:   1

  .14وحتديدا الفقرة  WO/GA/39/10أالساسـية مبا فهيا املراجع، انظر الوثيقة 
  .http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agbدليل إالياكن احلايل ملقديم الطلبات متاح عىل الرابط التايل:   2
  .08aug07.htm-parta-fr-dec05-gtlds/pdp-http://gnso.icann.org/issues/newانظر الرابط التايل:   3
ر الرابط التايل: انظ  4
2https://gacweb.icann.org/download/attachments/1540128/gTLD_principles_0.pdf?version=1&modificationDate=131

358178000.  
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  ./http://www.wipo.int/amc/en/domains/newgtldانظر الرابط التايل:   5
السجل الاكمل للبالغات العامة املتبادÈ بني املركز وإالياكن يف هذا الصدد متاح عىل الرابط التايل:   6

http://www.wipo.int/amc/en/domains/resources/icann/.  
. واجلدير 	³كر ٔاّن 30ٕاىل  23وحتديدا الفقرات من  WO/GA/39/10لالطالع عىل مزيد من املعلومات أالساسـية مبا فهيا املراجع، انظر الوثيقة   7

  رفضت مبدئيا اقرتاحا يدعو ٕاىل وضع "قامئة 	لعالمات احملمية عامليا". إالياكن
 حيتوي دليل مقديم الطلبات ٔايضا عىل عدد من إالجراءات أالخرى اليت قد تضعها احلكومات لفائدهتا عقب ٕاعالن إالياكن عن الطلبات اخلاصة  8

ا³ي ينص عىل "إالنذار املبكر للجنة Îستشارية   4.2.1.1ه التحديد، إالشارة ٕاىل القسم 	حلقول العليا اجلديدة املكّونة من ٔاسامء عامة. وميكن، عىل وج
ا³ي ينص عىل "تلقي مشورة اللجنة Îستشارية احلكومية بشأن احلقول العليا اجلديدة املكونّة من ٔاسامء عامة" يك ينظر فهيا  7.2.1.1احلكومية" والقسم 

  جملس إالياكن.
  .toc.htm-ip/en/development_iplaw/pub845-http://www.wipo.int/aboutايل: انظر الرابط الت  9

  من دليل مقديم الطلبات. 2.3انظر القسم   10
جلديدة املكّونة من ٔاسامء عامة وجدول أالتعاب والتاكليف عىل الرابطني التاليني: انظر نظام الويبو فÕ خيص تسوية املنازعات بشأن احلقول العليا ا  11

http://www.wipo.int/amc/en/docs/wipolrorules.pdf وp://www.wipo.int/amc/en/domains/lro/feeshtt/ ؛ وانظر ا/عاوى القامئة
  ./http://www.wipo.int/amc/en/domains/lro/casesعىل احلقوق القانونية عىل الرابط التايل: 

  .http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann130309.pdfانظر الرابط التايل:   12
يف نظرا للتباين الواحض بني ٔادوار لك من مكتب التسجيل ؤامنائه ؤاحصاب التسجيل يف نظام ٔاسامء احلقول، فٕاّن املركز قد أوىص كذû، آخذا   13

ا إالياكن السامح ملاكتب التسجيل ؤامنائه بتقامس امللكية (انظر الرابط التايل: ، وقرار ملركز القامئة عىل السـياسة املوحدةاعتباره ٔامورا مهنا مراعاة خربات ا
en.htm-05nov10-http://www.icann.org/en/minutes/resolutions،(  ٔان تنظر إالياكن يف متديد نطاق ٕاجراءات تسوية املنازعات بعد منح

ٔاسامء احلقول العليا لتشمل ماكتب التسجيل وكذû سلوك ٔامناء التسجيل (انظر، مثال، الرابط التايل: 
cann260310rap.pdfhttp://www.wipo.int/amc/en/docs/i.(  

، ٔاعلنت إالياكن عن اختيار مقديم خدمات مركز تبادل املعلومات عن العالمات التجارية، انظر الرابط إاللكرتوين التايل: 2012يف يونيو   14
en.htm-01jun12-3-/en/news/announcements/announcementhttp://www.icann.org.  

15  Deloitte/IBM :؛ انظر الرابط التايلclearinghouse-http://newgtlds.icann.org/en/about/trademark.  
  .http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann030409.pdfانظر الرابط التايل:   16
  http://toronto45.icann.org/node/34325و http://prague44.icann.org/node/31773انظر الرابطنب التاليني:   17
واملتاح عىل الرابط التايل:  2010ديسمرب  2هناك جرد شامل لهذه القضا� يف عدة مواقع مهنا خطاب املركز املؤرخ   18

http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann021210.pdf ج®ع ا³ي عقدته إالياكن يف براغ يفÎ وأدرج عدد من هذه القضا� يف جدول أعامل .
  .2012يونيو 

احلقول ميثّالن ٔاوىل الهيئات املعنية ، أّن منتدى التحكمي الوطين واملركز االٓسـيوي لتسوية املنازعات اخلاصة بأسامء 2013ٔاعلنت إالياكن، يف مطلع عام   19
  بتوفري خدمات إالجراء املوحد للوقف الرسيع.

انظر الرابط التايل:   20
ar+on+the+Current+State+of+the+UDRPhttps://community.icann.org/display/gnsoudrpdt/Webin ،بشلك ٔامع ،ûوانظر كذ ،

  .WO/GA/39/10من الوثيقة  31الفقرة 
  .en.htm-15dec11-council-http://gnso.icann.org/meetings/minutesانظر الرابط التايل:   21
  .en.pdf-16nov09-plan-implementation-cctld-track/idn-http://www.icann.org/en/topics/idn/fastانظر الرابط التايل:   22
  .http://www.iso.org/iso/english_country_names_and_code_elementsانظر الرابط التايل:   23
  ./rackt-http://www.icann.org/en/topics/idn/fastانظر الرابط التايل:   24
وانظر كذû الفقرات  ؛http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_ga_28/wo_ga_28_3.pdfانظر الرابط التايل:   25

  .SCT/9/9 من الوثيقة 149، والفقرة SCT/9/8من الوثيقة  11ٕاىل  6من 
  .http://www.wipo.int/amc/en/docs/wipo.docانظر الرابط التايل:   26
ٔارسل خطاب مماثل ٕاىل رئيس اللجنة Îستشارية احلكومية، وهو منشور عىل موقع إالياكن إاللكرتوين عىل العنوان التايل:   27

13mar06.pdf-tarmizi-to-http://www.icann.org/correspondence/twomey.  
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ة وخمترصاهتا منشور عىل ) بشأن املسائل املتعلقة مبعاجلة املنازعات حول ٔاسامء املنظامت احلكومية ا/وليGNSOتقرير املنظمة ا/امعة لٔالسامء العامة (  28

  .15jun07.pdf-drp-igo-report-names/issues-http://gnso.icann.org/issues/igoموقع إالياكن إاللكرتوين عىل العنوان التايل: 
  .28sep07.pdf-v2-report-drp-igo-http://gnso.icann.org/drafts/gnsoانظر الرابط التايل:   29
عىل أالقل، عىل ٔاال تقبل بعد تدخالت Ðات عدة مهنا اللجنة Îستشارية احلكومية وافقت إالياكن، فÕ خيص اجلوÈ أالوىل من معلية ٕايداع الطلبات   30

هالل أالمحر طلبات الغري لتسجيل حقول عليا جديدة مكّونة من ٔاسامء عامة تشـبه بعض املصطلحات املرتبطة 	الحتاد ا/ويل مجلعيات الصليب أالمحر وال 
اللجنة Îستشارية احلكومية، ا³ي مفاده ٔاّن هاتني  (الصليب أالمحر) واللجنة أالوملبية ا/ولية يف عدد من اللغات. ويبدو ٔاّن هذا التقييد يستند ٕاىل رٔاي

ين من خالل أالوضاع الهيئتني تمتتعان دون غريهام حبامية "ذات شقني"، أالّول عىل مسـتوى املعاهدات (أي اتفاقيات جنيف ومعاهدة نريويب عىل التوايل) والثا
) حول امحلاية من GNSOاللجنة Îستشارية احلكومية واملنظمة ا/امعة لٔالسامء العامة ( الوطنية يف احملامك املتعّددة عىل حد سواء. (وجتري املناقشات بني

ني أرسلهام املستشارون تسجيل هذه املصطلحات يف ا/رجة الثانية يف احلقول العليا اجلديدة املكّونة من ٔاسامء عامة). وهذه التفرقة املؤكّدة اكنت موضوع خطاب
ٕاىل اللجنة Îستشارية احلكومية، ؤادرجت ٔايضا يف جدول ٔاعامل Îج®ع ا³ي عقدته  2012ومايو  2011ة ا/ولية يف ديسمرب القانونيون للمنظامت احلكومي
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