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اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية 
 واملؤشرات اجلغرافية

 
 والثالثون ةالتاسعالدورة 
 2018 أأبريل 26اإىل  23 جنيف، من

 
 

  يف نظام أمساء احلقول مستجدات عن اجلوانب املتعلقة بالعالمات التجارية

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

الصناعية واملؤرشات اجلغرافية والثالثني للجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي  ةالثامنادلورة  يف .1
ىل أأ الرئيس  أأشار، (العالمات جلنة) املتعلقة مس تجدات عن اجلوانب ) SCT/38/3 أأحاطت علام ابلوثيقةقد ن اللجنة اإ

ابنتظام عىل املس تجدات اليت  ادلول الأعضاءاإطالع  اإ من الأمانة  الُتمسنه ( وأأ ابلعالمات التجارية يف نظام أأسامء احلقول
(. وبناء عىل ذكل، أأعدت الأمانة هذه الوثيقة اليت SCT/38/6الوثيقة  )انظر املس تقبل عىل نظام أأسامء احلقول س تطرأأ يف

 املطلوبة. تورد املس تجدات

دارة قضااي أأسامء احلقول .أأولا   اإ

 الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول أألف.
ىل الطبيعة  .2 يطرح نظام أأسامء احلقول عدداا من التحدايت بشأأن حامية امللكية الفكرية يقتيض اتباع هنج دويل نظراا اإ

نرتنت. وقد دأأبت الويبو عىل مواهجة هذه التحد  معليتهياس امي يف  ولبوضع حلول حمددة،  1998ايت منذ عام العاملية لالإ
الأوىل

1
ةيوالثان  

2
العالمات  ملاليك من خالل مركز التحكمي والوساطة )املركز( توفر الويبوو  بشأأن أأسامء احلقول عىل الإنرتنت. 

ىل تسجيل أأسامء حقول تتطابق وحقوقَهم يف اتالتجارية أ لي  العالمات التجارية ونالنتفاع دولية فعاةل لالنتصاف ممن يعمد اإ
 ( الس ياسة املوحدة لتسويةال ياكنالإنرتنت املعنية ابلأسامء والأرقام املعينة ) وقد اعمتدت رشكة هبذه الأسامء عن سوء نية.
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الويبو  التقرير اخلتايم لعملية الويبو الأوىل يف جمال أأسامء احلقول عىل الإنرتنت، منشور – قضااي امللكية الفكرية: نرتنتلإ دارة الأسامء والعناوين عىل ااإ  
 .http://www.wipo.int/amc/en/processes/process1/report: عىل املوقع التايل أأيضا املتاح 439 رمق

2
الويبو  بشأأن أأسامء احلقول عىل الإنرتنت، منشور ةالويبو الثاني معليةتقرير  –نظام أأسامء احلقول عىل الإنرتنت  يفلإقرار ابحلقوق ونالنتفاع ابلأسامء ا 

 ./:www.wipo.int/amc/en/processes/process2/reporthttp/: عىل املوقع التايلأأيضا املتاح  843 رمق

http://www.wipo.int/amc/en/processes/process1/report
http://www.wipo.int/amc/en/processes/process2/report


SCT/39/5 
2 
 

بناء عىل  ز،، اليت تعدُّ ال لية الرئيس ية اليت يديرها املرك(الس ياسة املوحدة) املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول عىل الإنرتنت
طار   بشأأن أأسامء احلقول عىل الإنرتنت. الأوىل معليهتاتوصيات الويبو يف اإ

، عىل قضااي واحضة تتعلق بتسجيل أأسامء احلقول ونالنتفاع هبا عن سوء نية وبصفة تعسفية املوحدة وتقترص الس ياسة .3
 39 000 أأكرث منعىل  املركز، أأرشف 1999ومنذ ديسمرب  .3العالمات التجارية ماليكمن قبل مرتفعا الطلب علهيا ل يزال و

طار  شكوى دلى املركز يف 3 074، 2017أأودع مالكو العالمات التجارية، يف عام و  4.الس ياسة املوحدة مستندة اإىلقضية  اإ
 لثانيةا الس نة يه هذهو ( اذلي اكن رمقا قياس يا) 2016س توى املُسجل يف عام مل مقارنة ابطفيفة  زايدةالس ياسة املوحدة، أأي ب

 جتاوز، 2018يناير  ويف .شكوى 3 000عتبة  املرفوعة اإىل الويبوالس نوية اليت يتخطى فهيا عدد الشاكوى عىل التوايل 
طار الس ياسة املوحدة  ىل الويبو يف اإ  قضية. 74 000اإجاميل عدد قضااي أأسامء احلقول املتنازع علهيا املرفوعة اإ

جراءات مركز الويبو لتسوية املنازعات ،2017 عاموخالل  .4  اس تعانت هجاٌت ش ّتى من أأفراد ورشاكت ومؤسسات ابإ
، مة يه الأعامل املرصفية واملاليةواكنت القطاعات امخلسة الرئيس ية اليت تنشط فهيا املؤسسات املتظلى  .املتعلقة بأأسامء احلقول

الإيداعات املتعلقة  . وتشملوالبيوتكنولوجيا والأدوية ليات الثقيةل،والصناعة وال  ، والإنرتنت وتكنولوجيا املعلومات والأزايء،
 عرب صفحات منتجاهتم تقليدعون فهيا ويد   أأحصاب احلقوقالقضااي اليت يرفعها بوجه خاص ابلعالمات املوهجة للمس هتكل 

طار امس احلقل املتنازع عليه املعروضةالإنرتنت  بلغ عدد حيث  ،ة تسوية املنازعاتعىل النطاق العاملي ل ليذكل ويدل . يف اإ
ىل الويبو  الأطراف اليت رفعت دعاوى وفامي يتعلق بلغة اتفاق تسجيل امس احلقل املعين، فقد بلغ . 2017يف عام  بدلاا  178اإ
 .حّت ال ن 5لغة خمتلفة 25للويبو الس ياسة املوحدة القامئة عىل جراءات الإ عدد اللغات املس تخدمة يف 

، ونرش املركز .ركز الإلكرتوياملموقع  الس ياسة املوحدة عىل يف قضااي هياوسطاء الويبو وحمكى نرش مجيع قرارات وتُ  .5
، اس تعراض أ راء وسطاء الويبو وحمكهيا يف مسائل خمتارة يف س ياق الس ياسة املوحدة النسخة الثالثة من، 2017عام  يف

الإنرتنت ومس تخدم عامليا للتوهجات العامة يف القرارات بشأأن القضااي وهو اس تعراض متاح عىل ، 6(3.0 )اس تعراض الويبو
ىل ما يقارب ت موضوع و  100أأكرث من  النسخة احلاليةغطي تو  .املهمة شارات اإ من  265قرار متثييل صادر عن  1 000تضمن اإ

ني املعيىنني من قبل ال ع لس تعراض الويبو ويعكس الن .ويبوالوسطاء واحملكى  2.0منذ نرش النسخة الثانية ، 3.0طاق املوسى
ىل ارتفاع عدد  ،لس ياسة املوحدة لتسوية املنازعاتتطور مجموعة من قضااي أأسامء احلقول وا ،2011 عام يف القضااي ويشري اإ
اتساق اجهتادات الويبو طوير تعراض الويبو دور رئييس يف تولس   .مبقدار الضعف العامأأرشف علهيا املركز منذ ذكل  اليت
طار الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات واحلفاظ عليهالقانون  القرارات وفق موضوعها،  تكلولتيسري نالطالع عىل  .ية يف اإ

طار الس ياسة املوحدة قانونياا  فهرساا  يقدم املركز أأيضاا  الويبو تكل املصادر  . وتتيح7للبحث الإلكرتوي عن قرارات الويبو يف اإ
 ابجملان. عاملياا 
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قد  اإطار تكل الس ياسةمن القضااي املنظورة يف  جداا  قليالا  ومع ذكل تبني أأن عدداا  ؛أأي طرف من رفع الزناع اإىل حمكة خمتصة الس ياسة املوحدة  متنعل 
 :املتعلقة ابلس ياسة املوحدة عىل املوقع التايلانظر خمتارات من قضااي احملامك . اإىل احملامك الوطنية أأحيل أأيضاا 

http://www.wipo.int/amc/en/domains/challenged. 
4

اسة املوحدة والوسطاء ووالكء الس يالويبو يف اإطار بغية مساعدة الأطراف يف قضااي  اإحصاءات أ نيةركز عىل صفحات موقعه الإلكرتوي امل تيحي  
ات املتاحة العديد ءتشمل الإحصا. و وواضعي الس ياسات يف جمال أأسامء احلقول ووسائل الإعالم والأوساط الأاكدميية ومسجيل أأسامء احلقول العالمات التجارية

عني"   ون الأكرث ذكراا يف الشاكوى"."القرارات امخلسة والعرش  وأأ "نوعية حروف امس احلقل"  وأأ من الفئات مثل "جمال معل املدى
 .http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics انظر

5
والهنغارية والإندونيس ية والعربية واليواننية والفرنس ية والأملانية والفنلندية وادلامنركية والهولندية والإنلكزيية  والتش يكية : الصينيةالإنلكزيي لرتتيب الأدجدياب 

 والفيتنامية. والإس بانية والسويدية والرتكية والسلوفاكية والإيطالية والياابنية والكورية والرنوجيية والبولندية والربتغالية والرومانية والروس ية
6

 .http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0وقع التايل: امل انظر 
7

 .http://www.wipo.int/amc/en//domains/search/legalindex: املوقع التايلانظر  

http://www.wipo.int/amc/en/domains/challenged
http://www.wipo.int/amc/en/domains/challenged
http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics
http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0
http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/legalindex
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ىل ا ونظراا  .6 بغية تكييف نظام أأسامء احلقول  مس تجداتاملركز رصد يالس ياسة املوحدة، دلور التأأسييس للويبو يف اإ
. وينظم املركز ابنتظام حلقات معل بشأأن تسوية املنازعات عىل أأسامء احلقول تقدم مس تجدات عن 8ممارساتهموارده و 

 .أأسامء احلقولجمال يه ووسطائه يف حملكى اجامتعات ، كام ينظم 9السوابق واملامرسات لفائدة الأطراف املعنية

 احلقول العليا املكونة من رموز بدلان ابء.
نة من أأسامء عامة مثل  .7  (com.)يقترص التطبيق الإلزايم للس ياسة املوحدة عىل الأسامء املسجةل يف احلقول العليا املكوى

ل أأن مركزواحلقول العليا املكونة من أأسامء عامة املس تحدثة مؤخراا  تسجيل الأسامء  العديد من ماكتب الويبو يساعد أأيضاا  ، اإ
جراءات تسوية املنازعات مباال يف احلقول العليا املكونة من رموز  أأفضل  يامتىش مع بدلان عىل صياغة رشوط التسجيل واإ

دارة السجالت و املامرسات يف جمال   قدمنوذج الس ياسة املوحدة لكهنا  غالباا  وتتبع هذه الإجراءات حامية امللكية الفكرية.اإ
دارة . بدلانال املكونة من رموز  العليا الظروف ونالحتياجات اخلاصة بلك حقل من احلقول يتراع وعقب مناقشات مع اإ

 "eu." امسي احلقولتسجيالت خبصوص توفري خدمات ، 2017يونيو اعتباراا من  ،بدأأ املركز (EURid) السجل الأورويب
ضافة هذا السجل الإقلميي، وامس احلقل " .10ميع اللغات الأوروبية الأربع والعرشيندج السرييلية(  ابلأدجدية) "ею."و " SE.وابإ

 اإىل خدماته يف جمال تسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول يف الوقت الراهن يقدماملركز أأصبح  )السويد( منذ ذكل الوقت،
  11بدلانال تسجيل احلقول العليا املكونة من رموز من ماكتب  مكتباا  76

 املس تجدات املتصةل ابلس ياسة املوحدة يف نظام أأسامء احلقول .اثنياا 
طرأأ عىل ال ياكن عدد من التطورات الس ياس ية تتيح فرصاا ملاليك حقوق امللكية الفكرية وللمنتفعني هبا وتطرح أأماهمم  .8

من أأسامء عامة. وميكن  ةكونمن احلقوق املامس حقل جديد  1 400ياكن ما يبلغ حتدايت. ومن أأمه هذه التطورات اعامتد ال  
( أأو أأن تتخذ خصائص حمددة أأو مقيدة بقدر أأكرب كأن com. لأسامء احلقول هذه أأن تكون ذات طبيعة "مفتوحة" )تش به

ر أ خر ابلشواغل املرتبطة تتخذ شلك ]عالمة[ أأو ]مدينة[ أأو ]جممتع[ أأو ]ثقافة[ أأو ]صناعة[ أأو ]لغة[. ويتعلق تطو 
ةل . أأي)"عىل الإنرتنت"( ”онлайн“أأي )"التسوق عىل الإنرتنت"( و ”通販“، مثل ابس تحداث أأسامء حقول عليا مدو 

طار ويطرح عزم ال ياكن عىل توس يع نطاق أأسامء احلقول العليا أأيضاا مسائل تتعلق حبامية احل  .الثانية الويبو معليةقوق يف اإ

نة من أأسامء عامةاملديدة اجلعليا ال قول احل أألف.  كو 
نة من أأسامء عامة يف يونيو  رمسياا ال ياكن  اعمتدت .9 عرضت تفاصيل و  ،201112تنفيذ برانمج احلقول العليا اجلديدة املكو 

من  مجموعةأأول  ، ُمنحت2013يف أأكتوبر و .مرات عدة عُدلاذلي و  هبااخلاص  13يف "دليل مودع طلب التسجيل" ذكل
ضايف حبلول  1 200وُمنح  يف جذر الإنرتنت، نة من أأسامء عامةاملكو  اجلديدة احلقول العليا  . ويبدو أأن 201814يناير حقل اإ

  15.الثانيةيف ادلرجة مليون تسجيل  22اس تقطب قرابة اجلديدة مجموع هذه احلقول 

ىل احلفا .10 ظ عىل نالمتثال للمبادئ العامة محلاية امللكية ول يزال املركز ملزتماا ابلتعاون مع أأحصاب املصلحة للسعي اإ
وقد نشأأ عدد من أ ليات حامية احلقوق عن سلسةل من اجامتعات  .الفكرية يف احلقول العليا اجلديدة املكونة من أأسامء عامة
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 .WO/GA/41/17 Rev.2من الوثيقة  16اإىل  14انظر مثالا الفقرات  
9

 .http://www.wipo.int/amc/en/eventsترد حلقات العمل تكل اليت ينظمها املركز عىل املوقع التايل:  
10

 .http://www.wipo.int/amc/en/new/eu.htmlانظر املوقع التايل:  
11

ىل املوقع القامئة الاكمةل لأسامء احلقول املذكورة اليت احتفظت ابملركز عىل أأنه هجة تقدمي خدمات لتسوية املنازعات بشأأن أأسامء احلقول متاحة ع 
 .http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld: التايل الإلكرتوي

12
مبا فهيا  الأساس يةملعلومات لالطالع عىل مزيد من ا. و en.htm-20jun11-http://www.icann.org/en/minutes/resolutionsانظر  
 .14الفقرة  وحتديداا  WO/GA/39/10الوثيقة  ، انظراملراجع

13
 .http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb: املوقع التايل متاح عىل التسجيل" دليل مودع طلب" 

14
 .strings-status/delegated-http://newgtlds.icann.org/en/programاملمنوحة عىل املوقع التايل: اجلديدة ترد قامئة احلقول العليا  

15
 . tldstats.com/https://nانظر  

http://www.wipo.int/amc/en/events
http://www.wipo.int/amc/en/new/eu.html
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-20jun11-en.htm
http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb
http://newgtlds.icann.org/en/program-status/delegated-strings
https://ntldstats.com/
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تكل ال ليات اليت وفامي ييل وصف مس تفيض ل . 16جلان الإياكن ومعلياهتا املعنية ابحلقول العليا اجلديدة املكونة من أأسامء عامة
 .اعمتدهتا ال ياكن فامي يتعلق بأ ليات حامية احلقوق من ادلرجة الأوىل وادلرجة الثانية عىل التوايل

 ادلرجة الأوىلأ ليات حامية احلقوق من  )أأ(

جراءات تسوية املنازعات قبل منح أأسامء احلقول العليا "1"  اإ

يداع  .11 عليا ال قول عىل طلبات احل اعرتاضات قامئة عىل احلقوق القانونيةتتيح هذه ال لية ملاليك العالمات التجارية اإ
نة من أأسامء عامةاملديدة اجل عىل وضع ال ياكن . وساعد املركز 17بعض املعايري املوضوعيةل  وفقاا من ادلرجة الأوىل  كو 
ىل املعايري املوضوعية لإجراء نالعرتاض القامئ عىل احلقوق القانونية هذه الويبو املشرتكة بشأأن الأحاكم  توصية" استناداا اإ

 .18املتعلقة حبامية العالمات التجارية وغريها من حقوق امللكية الصناعية يف الإشارات عىل الإنرتنت"

املركز ابعتباره املورد احلرصي خلدمات تسوية املنازعات اخلاصة ابلعرتاضات القامئة عىل احلقوق ال ياكن نت وعي   .12
معاجلة مسائل هذه نالعرتاضات  واس تكلالرشوط،  يس تويفاعرتاضاا قامئاا عىل احلقوق القانونية  69، وتلقى املركز 19القانونية

ُ اذلي  21عىل موقع املركز عىل الإنرتنت هياوسطاء الويبو وحمكى وترد مجيع قرارات  .201320يف سبمترب  قرير عن يه أأيضاا ترش عل ن
جراءات نالعرتاضات القامئة عىل احلقوق القانونية  .22اإ

جراءات تسوية املنازعات بعد منح أأسامء احلقول "2"  العليا اإ

يداع  ملموساا  موضوعياا  اقرتاحاا  ال ياكن، أأرسل مركز الويبو اإىل 2009يف بداية عام  .13 داري دامئ يتيح اإ لعامتد خيار اإ
نة من أأسامء عامة يُزمع أأن تشغيهل أأو اس   تخدامه الفعيل لسجهل الشاكوى عىل مكتب تسجيل معمتَد للحقول العليا املكو 

.ي  سهاماا مادايا تقدمي مساعدة موحدة هو الهدف من نالقرتاح اكن و  23تسبب يف انهتاك العالمات التجارية أأو يُسهم يف ذكل اإ

                                                
16

اإىل أأن  يف هذا الصدد، جتدر الإشارة. و30اإىل  23 الفقراتوحتديدا  WO/GA/39/10اجع، انظر الوثيقة ملزيد من املعلومات الأساس ية مبا فهيا املر  
 ".قامئة ابلعالمات احملمية عاملياا بشأأن " اا اقرتاح ترفضال ياكن قد 

17
هتا   يه: "نالعرتاضات القامئة عىل اللبس يف التسلسل" و"اعرتاضات امجلاعات" و"نالعرتاضات القامئة  ال ياكنأأس باب نالعرتاضات الأخرى اليت أأقرى

أأن تضعها احلكومات لفائدهتا  ميكنأأيضاا عىل عدد من الإجراءات الأخرى اليت  التسجيل عىل مبدأأ مراعاة حدود املصاحل العامة"(. وحيتوي دليل مودع طلب
نذار املبكر للجنة  4.2.1.1نة من أأسامء عامة. وحتديداا القسم اخلاص ابلطلبات بشأأن احلقول العليا اجلديدة املكو   ال ياكنتبعاا لإعالن  اذلي ينص عىل "الإ

نة من املكو  بشأأن احلقول العليا اجلديدة  لل ياكناذلي ينص عىل "تلقي مشورة اللجنة نالستشارية احلكومية  7.2.1.1" والقسم لل ياكننالستشارية احلكومية 
 .ال ياكنأأسامء عامة" ليك ينظر فهيا جملس 

18
 .http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/845/pub845.pdf. انظر 2011اعمتدهتا امجلعية العامة للويبو يف سبمترب  مثلام 

19
من دليل مودع طلب التسجيل اخلاص ابل ياكن عىل املوقع الإلكرتوي التايل:  2.3انظر القسم  

.pdfen-04jun12-procedures-http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/objection. 
20

نة من أأسامء عامة انظر نظام الويبو بشأأن تسوية املنازعات املتعلقة ابحلقول العليا  التاليني:  املوقعنيعىل  وجدول الرسوم والتاكليف ابلتوايل اجلديدة املكو 
polrorules.pdfhttp://www.wipo.int/amc/en/docs/wi وhttp://www.wipo.int/amc/en/domains/lro/fees/ ؛ وانظر قضااي الويبو

 .http://www.wipo.int/amc/en/domains/lro/casesالتايل:  عىل املوقع املسجةل يف جمال نالعرتاضات القامئة عىل احلقوق القانونية
21

 .http://www.wipo.int/amc/en/domains/lro/cases املوقع الإلكرتوي التايل: انظر 
22

 يشري تقرير الويبو اإىل أأن الغالبية العظمى من تكل نالعرتاضات أأودعت ضد الطلبات اخلاصة بسلسةل احلروف ذات املعىن الوصفي أأو القامويس 
نة من أأسامء عامة. وقد خلص كثري من  ة مصطلحاا عاماا من اإىل أأنه يف احلالت اليت يكون قد اعمتد فهيا ماكل عالم وسطاء الويبو وحمكهياللحقول العليا املكو 

ن من امس عام لغرض نالس تفادة من املعىن العام ذلكل املصطلح ل يُعترب، يف حد ذاته، انهتااكا مصطلحات القاموس كعالمة جتارية، فاإن طلب حقل عال مكو  
تسجيالت العالمات التجارية اليت  هاو وسطاء الويبو وحمكملعايري تسوية املنازعات فامي خيص نالعرتاضات القامئة عىل احلقوق القانونية. ويف بعض احلالت تناول 

ثبات اس تخدام قليل اكتُسبت أأساساا لأغراض دمع طلب احلصول عىل حقل عال جديد مكو   ن من امس عام و/أأو اعرتاض قامئ عىل احلقوق القانونية، دون اإ
 .http://www.wipo.int/amc/en/docs/lroreport.pdf: ايللتكل العالمات أأو أأي اس تخدام لها يف السابق. انظر املوقع الإلكرتوي الت

23
 .http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann130309.pdfانظر  

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/845/pub845.pdf
http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/objection-procedures-04jun12-en.pdf
http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/objection-procedures-04jun12-en.pdf
http://www.wipo.int/amc/en/docs/wipolrorules.pdf
http://www.wipo.int/amc/en/docs/wipolrorules.pdf
http://www.wipo.int/amc/en/domains/lro/fees/
http://www.wipo.int/amc/en/domains/lro/cases
http://www.wipo.int/amc/en/domains/lro/cases
http://www.wipo.int/amc/en/docs/lroreport.pdf
http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann130309.pdf
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ىل  داري للتقايض أأمام احملامك وتشجيع اجلهات الفاعةل املعنية عىل  ال ياكناإ من أأجل الزتاهما مبراقبة نالمتثال وتزويدها ببديل اإ
 24حيل بسلوك مسؤول مبا يشمل توفري احلصاانت املالمئة.الت

جراءات تسوية  تمشاورا، مبا يف ذكل ل ياكنلوبعد عدة مسارات  .14 مع املسؤولني عن التسجيل، تظل جدوى اإ
ىل غري أأكيدة، ول س امي نظراا  ال ياكناملنازعات بعد منح أأسامء احلقول العليا ابلصيغة اليت اعمتدهتا  ضافة مجموعة اإ جراءات اإ اإ

الويبو يف مركز  اتفق، الأمعيف ضوء املصاحل الس ياس ية وملوضوعي املقصود من هذه ال لية. متداخةل ومسائل تتعلق ابلنطاق ا
صبح مورداا لإجراءات تسوية املنازعات بعد منح أأسامء احلقول فامي يتعلق عىل أأن ي  ال ياكنمع  2013عام 

 التجارية. ابلعالمات

 قوق من ادلرجة الثانيةأ ليات حامية احل )ب(

 مركز تبادل املعلومات عن العالمات التجارية "1"

"مركز تبادل املعلومات عن العالمات  ل ياكننة من أأسامء عامة اخلاص ابيشمل برانمج احلقول العليا اجلديدة املكو   .15
لتقدمي الطلبات  اا أأساس اس تخداهماالتجارية" ابعتباره مس تودعاا مركزايا للبياانت الأصلية عن العالمات التجارية اليت ميكن 

تبادل املعلومات  ركزوعقىب املركز بأأنه ينبغي مل 25نة من أأسامء عامة.مبوجب أ ليات حامية احلقوق يف احلقول العليا اجلديدة املكو  
عند معاجلة تسجيالت العالمات التجارية  عىل حنو غري ُمنِصف أأل يثقل اكهل أأحصاب احلقوق عن العالمات التجارية

بواسطة أأنظمة الفحص والتسجيل كام يه مطبقة يف أأنظمة قضائية عاملية عديدة، وأأنه ميكن، عند  مرشوعةاملمنوحة بصفة 
وفقاا للمعلومات و ابحلقوق يف س ياقات حمددة.  مالمئةمعلية لتحديد أأي ادعاءات مبطالبة غري نالقتضاء، التفكري يف تدابري 

 2018.26 فربايريف  من املدخالت 43 000مركز تبادل املعلومات أأكرث من اس تمل املتاحة، 

 الإجراء املوحد للوقف الرسيع "2"

نة من أأسامء عامة منازعات احلقول العليا اجلديدة املكو  عىل الرمغ من بقاء الس ياسة املوحدة متاحة كأداة جمدية لتسوية  .16
ما يقصد به أأن يكون أ لية من  ال ياكنواملتعلقة بنقل امس حقل متنازع عليه اإىل صاحب العالمة التجارية، فقد اس تحدثت 

 27يف احلالت املعنية. ادلرجة الثانية محلاية احلقوق تكون أأخف وقعاا 

                                                
24

 الح  بني أأدوار ماكتب التسجيل وأأمناء التسجيل وأأحصاب التسجيالت يف اإطار نظام أأسامء احلقول، أأو ى مركز الويبو أأيضاا نظراا اإىل التقارب امل 
ر املوقع بأأن تنظر ال ياكن يف توس يع نطاق اإجراءات تسوية املنازعات بعد املنح ليك تنسحب أأيضاا عىل سلوك أأمناء التسجيل يف ماكتب التسجيل )انظ

عىل سبيل املثال( ومع مراعاة اخلربات اليت اكتس هبا املركز استناداا  http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann260310rap.pdfالتايل:  الإلكرتوي
اتحة املشاركة يف امللكية بني ماكتب التسجيل وأأمناء التسجيل )انظر املوقع قول وقرااإىل الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احل ر ال ياكن ابإ

 (.en.htm-05nov10-http://www.icann.org/en/minutes/resolutionsالإلكرتوي التايل: 
25

ة املعلومات اإدراج اللكامت ادلاةل عىل العالمات املسجةل واللكامت ادلاةل عىل العالمات واحملمية بنظام أأو معاهدة أأو مثبتة بقرار حمكيتيح مركز تبادل  
علومات، فاإن توفر امل وأأيضاا "عالمات أأخرى تعترب ملكية فكرية" )ومل حتدد هذه العالمات(. وفامي يتعلق بأ ليات حامية احلقوق اليت تس تخدم بياانت مركز تبادل

حلقهل مقابل دفع رمس عىل ذكل( يقترص عىل  " )أأي فرصة ملاكل العالمة التجارية ليك يكون هل الس بق يف تسجيل رابط حصيح لعالمته اساما Sunriseخدمات "
ثبات اس تخداهما اجلاري. وسواء ثبت دليل نالس تخدام اجلاري للعالمات التج ارية أأو مل يثبت، س يظل أأيضاا مالكو العالمات تكل العالمات التجارية اليت ميكن اإ

شعار  التجارية مؤهلني للمشاركة يف خدمة "املطالب" احملددة بوقت معني )أأي اإشعار مسجل امس احلقل احملمتل بوجود حق متنازع عليه يف العالمة التجارية، واإ
مدة اإاتحة خدمة  ال ياكن حددتل رمغ ذكل يف اإجراءات تسجيل امس احلقل(. و جىِ ماكل العالمة التجارية املعين )أأو املالك املعنيني( يف حاةل اس مترار املس

نة من أأسامء عامة لتسجيل امجلهور العام، ولكن يتس ىن ملس تخديم مركز تبادل املعلومات فتح أأحد احلقول العليا اجلديدة املكو   منيوماا  90 بأأجل أأقصاهاملطالب 
ثبات اس تخدام العالمات التجارية الالزم خلدمات "اختيار تلقي اإشعارات مدى احلياة. وينطب " املبكرة كذكل عىل المتسك ابلعالمات التجارية Sunriseق مبدأأ اإ

 .هنا ةابعتبارها أأساساا لتقدمي تظمل يف اإطار "الإجراء املوحد للوقف الرسيع" اخلاص بأ ليات حامية احلقوق املبيىن
26

 .stats-clearinghouse.com/content/tmch-http://trademarkانظر املوقع الإلكرتوي التايل:  
27

سامء احلقول(" لأ مبرشوع مناقشة بشأأن "أ لية للوقف الرسيع ) 2009ال ياكن يف أأبريل  أأبلغ املركز 
اإىل هذا المنوذج يف اجامتعي ال ياكن  ( وقدم اقرتاحات لحقة ل لية معممة استناداا http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann030409.pdf )انظر

http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann260310rap.pdf
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-05nov10-en.htm
http://trademark-clearinghouse.com/content/tmch-stats
http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann030409.pdf


SCT/39/5 
6 
 

نه ل يزال وجلاهنا،  ال ياكنالرسيع نشأأ عن سلسةل من مسارات النظام املوحد للوقف رمغ أأن و  .17 يثري عدداا من فاإ
ىل ال ياكن دعت وقد 28لس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات.ته ابمهنا عالق  ،تساؤلتال   خلدمات احملمتلون املقدمون يتقدم أأن اإ

ما يتصل اخلاص ابلإجراء املوحد للوقف الرسيع و  ال ياكنالإجراء املوحد للوقف الرسيع بعطاءاهتم، وبعد دراسة متأأنية لمنوذج 
وما زال املركز يرصد التطورات  29ليس يف وضع يسمح هل ابلتقدم بأأي عطاء. املركز، أأصبح من الواحض أأن مواردبه من 
 كثب. عن

كل مما اس هتلته وغري ذاملرتقبة للس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول ال ياكن مراجعة  ابء.
 الويبو من أ ليات حامية احلقوق

ذ تتكيف مع التطور املتواصل لنظام أأسامء احلقول،  .18 ن الس ياسة املوحدة اإ لمقاضاة أأمام احملامك لتوفر بديالا فعلياا  ابتتاإ
 2011 ات عاملأحصاب العالمات التجارية وأأحصاب تسجيالت أأسامء احلقول واملسؤولني عن التسجيل. ولكن عقب مناقش

عىل خدمات التسجيل،  ياكن، ابعتبارها هيئة قامئة أأساساا أأن رضر مراجعة ال  رأأت فهيا الغالبية العظمى من املشاركني اليت 
قراراا مبراجعة الس ياسة  لل ياكناختذت املنظمة ادلامعة للأسامء العامة التابعة  30،للس ياسة املوحدة س يكون أأكرث من نفعها

جاء فيه  2015قول عامة جديدة. وصدر تقرير ال ياكن الأويل بشأأن هذا املوضوع يف أأكتوبر ، بعد اإطالق أأسامء حاملوحدة
م31وصف عدد من املسائل اجلوهرية والإجرائية املعقدة بعض املالحظات اليت أأبرزت النجاح ركز امل . ويف هذا الصدد قدى

وعقب فرتة  تقوم هبا ال ياكن ملراجعة الس ياسة املوحدة. اخملاطر املقرتنة بأأي حماوةلكذكل و  اذلي طاملا أأثبتته الس ياسة املوحدة
طالق معلية  2016تعقيب عامة، أأصدرت الإياكن تقريرها الهنايئ يف يناير  وأأوصت فيه املنظمة ادلامعة للأسامء العامة ابإ

ليات حامية احلقوق ز املرحةل الأوىل حاليا عىل أ  تركى يات حامية احلقوق عىل مرحلتني، و تطوير الس ياسات ملراجعة مجيع أ ل 
نة من أأسامء عامة، وخاصة مركز تبادل املعلومات عن العالمات املطورة من أأجل الربانمج اجلديد للحقول العليا املكوى 

ز املرحةل الثانية سرتكى بيامن ، والنظام املوحد للوقف الرسيع 32" و"املطالب"(Sunriseالتجارية )مبا يشمل أ لييت حامية احلقوق "
ركز متابعة نوااي أأحصاب املصلحة يف الإياكن عن كثب فامي املاملسأأةل مدعاة لقلق ابلغ ويواصل  هوهذ .33املوحدة عىل الس ياسة

طار هذا اجلهد، يتواصل املركز .لعالمة التجارية بوجه عاماملرتبطة ابقوق احليتعلق ابلس ياسة املوحدة وأ ليات حامية   ،ويف اإ
ومجعية  (INTA) ني ابلعالمات التجارية مثل الرابطة ادلولية للعالمات التجاريةمع أأحصاب املصلحة املعني ،عند نالقتضاء

مجعية نالحتادات الأوروبية للعاملني يف جمال العالمات و  (MARQUES) ماليك العالمات التجارية الأوروبيني
 .( ECTA) التجارية

                                                

قامة http://toronto45.icann.org/node/34325و http://prague44.icann.org/node/31773)انظر  (. وقد راعت هذه نالقرتاحات رضورة اإ
م التشغيلية باهئتوازن بني حامية حقوق العالمات التجارية اليت يقر هبا القانون واملصاحل العملية للمسؤولني عن ماكتب التسجيل حس ين النية للحد من أأع 

 والتطلعات املرشوعة لأحصاب أأسامء احلقول املسجةل عن حسن نية.
28

واملنشور عىل املوقع  2010ديسمرب  2ترد، من بني أأمور أأخرى، قامئة مفصةلى هبذه املسائل يف اخلطاب اذلي أأرسهل مركز الويبو اإىل ال ياكن بتارخي  
 .http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann021210.pdf: يلالإلكرتوي التا

29
زاء الأمر ذاته منذ مسأأةل اعامتد مقديم اخلدمة تثري اخملاوف بشأأ   يف س ياق  2007عام أأوائل ن اس تقرار أ ليات حامية احلقوق؛ وأأعربت الويبو عن قلقها اإ
 (.http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann040707.pdfسة املوحدة )انظر املوقع الإلكرتوي التايل: الس يا

30
انظر املوقع الإلكرتوي التايل:  

https://community.icann.org/display/gnsoudrpdt/Webinar+on+the+Current+State+of+the+UDRP وميكن معوماا نالطالع .
 .WO/GA/39/10من الوثيقة  31أأيضاا عىل الفقرة 

31
 en.pdf-09oct15-issue-prelim-gtlds/rpm-http://gnso.icann.org/en/issues/newانظر  

32
 .25احلاش ية السفلية انظر  

33
  en.pdf-11jan16-issue-final-gtlds/rpm-https://gnso.icann.org/en/issues/newانظر  

http://prague44.icann.org/node/31773
http://toronto45.icann.org/node/34325
http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann021210.pdf
http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann040707.pdf
https://community.icann.org/display/gnsoudrpdt/Webinar+on+the+Current+State+of+the+UDRP
https://community.icann.org/display/gnsoudrpdt/Webinar+on+the+Current+State+of+the+UDRP
http://gnso.icann.org/en/issues/new-gtlds/rpm-prelim-issue-09oct15-en.pdf
https://gnso.icann.org/en/issues/new-gtlds/rpm-final-issue-11jan16-en.pdf
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ةلأأسامء احلقول  جمي.  املدو 
املتعلقة ابلس ياسات يف نظام أأسامء احلقول هو بدء العمل  الأخرى املس تجدات، من أأمه 8يف الفقرة  ملا ورد وفقاا  .19

ةلبأأسامء حقول  نة من أأسامء مضن أأول احلقول العليا اجلديدة املكو  واكن كثري مهنا  34)خبط غري لتيين( يف احلقول العليا. مدو 
 منحها يف جذر نظام أأسامء احلقول. ال ياكنعامة اليت تعلن 

 التعريف الأخرىأأدوات  دال.
ضافية تتعلق حبامية ال ياكن تشهد  ،ويف س ياق تكل املس تجدات عن املس تجدات املذكورة أ نفاا  فضالا  .20 تطورات اإ

 أأدوات تعريف العالمات غري التجارية.

 املنظامت احلكومية ادلولية )أأ(

ا  العالقة بني أأسامء احلقول والعالمات التجارية. تتناول الأوىلالويبو  معليةأأنى  جتدر الإشارة اإىل .21  ةالويبو الثاني معليةأأمى
أأنواع أأخرى من أأدوات التعريف اليت مل تُتناول من قبل، مبا فهيا أأسامء البدلان وأأسامء احلقول و العالقة بني أأسامء  تفتناول

 املنظامت احلكومية ادلولية وخمترصاهتا.

بتعديل الس ياسة املوحدة بغية حامية أأسامء البدلان وأأسامء املنظامت  2002ام لع وأأوصت امجلعية العامة للويبو .22
ىل  وأأحالت أأمانة الويبو هذه التوصيات 35.احلكومية ادلولية وخمترصاهتا  2003.36يف فرباير ال ياكن اإ

يف  "عامةنة من أأسامء و  احلقول العليا اجلديدة املكمقدم طلب تسجيل دليل اقترص " 37،ال ياكنعقب مداولت و  .23
جراءات نالعرتاض  ماكنية نالنتصاف من خالل اإ تناوهل ملسأأةل حامية أأسامء املنظامت احلكومية ادلولية وخمترصاهتا عىل توفري اإ

 .12و 11 نيالفقرت أأي الإجراءات الواردة مناقش هتا يفقبل املنح املتعلقة ابدلرجة الأوىل )أأي املطبقة عىل احلقول العليا(، 
ل عىل جملس  لل ياكناحلكومية ادلولية، أأشارت اللجنة نالستشارية احلكومية التابعة  تمتواصةل من املنظام أأنه بعد هجود اإ

قبل منح أأي حقل من  التسجيالت غري املالمئة للغرياملنظامت احلكومية ادلولية ضد  لأدوات تعريفبأأن تُمنح امحلاية  ال ياكن
بأأنه، استناداا  أأيضاا  ال ياكنوأأشارت اللجنة نالستشارية احلكومية عىل جملس  38عامة.نة من أأسامء احلقول العليا اجلديدة املكو  

ىل  من ادلرجة الثانية، ميكن التعاون مع املنظامت احلكومية ادلولية لإعداد قامئة بأأسامء  "int.لتسجيالت " القامئة عايرياملاإ
حلقول العليا امنح من احلالية  خالل ادلورة جيل عىل الأقلضد التس  حاميهتا الواجباملنظامت احلكومية ادلولية وخمترصاهتا 

، انتظار العمل عىل التنفيذبأأنه، يف كذكل شارت اللجنة نالستشارية احلكومية عىل اجمللس وأأ  .نة من أأسامء عامةاجلديدة املكو  
التقدم يف رمغ أأنى و . يالت الغريهتا من خالل تعليق تسج ينبغي منح حامية مؤقتة لأسامء املنظامت احلكومية ادلولية وخمترصا

 .سارايا  التعليقل ذكل ، فال يزاما زال جاراي التنفيذ

                                                
34

ةلانظر أأيضاا اخلطة الهنائية لتنفيذ الإجراء العاجل لتحديد أأسامء احلقول   نة من رموز بدلان اليت نرُشت يف املدرجة يف احلقول العليا املكو   املدو 
 ذكل (. أأاتحen.pdf-16nov09-plan-implementation-cctld-https://www.icann.org/en/system/files/files/idn )انظر 2009 نومفرب
ةلاس تحداث أأسامء حقول  منذئذ . )انظر ISO 3166-1ثنائية احلروف الواردة يف املعيار ال وز بدلان يف س ياق الرموز نة من رممدرجة يف احلقول العليا املكو   مدو 

https://www.iso.org/obp/ui/search/english_country_names_and_code_elements/.) 
35

من  11اإىل  6؛ وانظر أأيضاا الفقرات http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_ga_28/wo_ga_28_3.pdfانظر  
 .SCT/9/9من الوثيقة  149؛ والفقرة SCT/9/8الوثيقة 

36
 .http://www.wipo.int/amc/en/docs/wipo.docانظر  

37
 .41و 40، وابلتحديد الفقرتني WO/GA/41/17 Rev.2للحصول عىل املعلومات الأساس ية، اطلع عىل الوثيقة  

38
انظر املوقع الإلكرتوي التايل:  

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

https://www.icann.org/en/system/files/files/idn-cctld-implementation-plan-16nov09-en.pdf
https://www.iso.org/obp/ui/search/english_country_names_and_code_elements/
https://www.iso.org/obp/ui/search/english_country_names_and_code_elements/
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_ga_28/wo_ga_28_3.pdf
http://www.wipo.int/amc/en/docs/wipo.doc
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132070/FINAL_Toronto_Communique_20121017.pdf?version=1&modificationDate=1354149148000&api=v2
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132070/FINAL_Toronto_Communique_20121017.pdf?version=1&modificationDate=1354149148000&api=v2


SCT/39/5 
8 
 

نه اكن قد اعمتد قراراا  ال ياكنورد جملس  .24 هذه امحلاية املؤقتة من ينص عىل  عىل اللجنة نالستشارية احلكومية قائالا اإ
ىل معايري " ادلرجة الثانية استناداا  املنظامت احلكومية دوات تعريف لأ  ال ياكن" القامئة، وذكل عرب قامئة احتياطية أأعدهتا int.اإ

 ال ياكن دعتادلولية، ليك مينع عىل الغري تسجيلها من خالل اتفاق جسل احلقول العليا اجلديدة املكونة من أأسامء عامة. و 
ىل تعريف  أأن تقدم اللجنة نالستشارية احلكومية  بت أأيضاا بنفسها، وطل  ال ياكناملنظامت احلكومية ادلولية املؤهةل اإ

املنظامت احلكومية ادلولية( ابقة منظامت حكومية دولية مجمعة تشمل املعايري وقامئة أأسامء املنظامت احلكومية ادلولية  )مع
احلكومية ادلولية ورداا عىل ذكل، وضع ائتالف من املنظامت  39اللجنة نالستشارية احلكومية حباميهتا. أأوصتوخمترصاهتا اليت 

ىل " " محلاية املنظامت احلكومية ادلولية وقامئة مصاحبة للمنظامت احلكومية ادلولية، قدهما ائتالف int.معايري تستند اإ
. وقد أأعقب هذا تبليغ من اللجنة نالستشارية احلكومية اإىل 2013يف فرباير  ال ياكناملنظامت احلكومية ادلولية اإىل جملس 

ىل جانب قامئة بأأسامء املنظامت احلكومية ادلولية 40ن معايري الأهلية محلاية املنظامت احلكومية ادلوليةبشأأ  ال ياكنجملس  ، اإ
 41وخمترصاهتا اليت ميكن حاميهتا.

بشأأن كيفية التوفيق بني حامية خمترصات  شواغهلستشارية احلكومية ب اجمللس اللجنة نال أأبلغ، 2013أأبريل  1ويف  .25
وسأأل كيف ، مطابقةلتسجيل أأسامء حقول  أأن تكون مرشوعة اليت من احملمتل ية وحماولت الغرياملنظامت احلكومية ادلول 

عقب  ،2013ويف يوليو  42.اليت من احملمتل أأن تكون مرشوعةمع حالت نالس تخدام املزتامن ميكن التعامل عىل أأرض الواقع 
ذلهتا املنظامت احلكومية ادلولية، أأصدرت اللجنة واجلهود املضنية اليت ب ال ياكناملناقشات الإضافية اليت أأجريت مع 

حامية وقائية خاصة لأسامء املنظامت احلكومية وخمترصاهتا يف  احلاجة اإىل صيحة جمللس ال ياكن تؤكد من جديدنالستشارية ن 
صدار هذه النصيحة أأصدر جملس  43نظام أأسامء احلقول. ت احلكومية قراراا ميدد به امحلاية املؤقتة للمنظام ال ياكنوعقب اإ

نة من أأسامء عامة التابعة  بعد  جمللس ال ياكنادلولية اإىل حني عقد نالجامتع الأول للجنة برانمج احلقول العليا اجلديدة املكو 
 2013.44يف نومفرب  ال ياكنعقد اجامتع 

نة من أأسامء عامة اقرتاح2013ويف أأكتوبر  .26 محلاية خمترصات املنظامت  اا ، قدمت جلنة برانمج احلقول العليا اجلديدة املكو 
احلكومية ادلولية يف ادلرجة الثانية، واكن ذكل نالقرتاح بعيداا عن تزويد خمترصات املنظامت احلكومية ادلولية ابمحلاية الوقائية 

  45ادلامئة املتوخاة يف البالغات السابقة للجنة نالستشارية احلكومية.

للجنة نالستشارية او نة برانمج احلقول العليا اجلديدةجل س ياسة  العامة يف جمال ال اليت بذلهتا  ىل جانب تكل اجلهوداإ و  .27
خبصوص حامية املنظامت  ةالس ياس لتطوير مسار، رشعت املنظمة ادلامعة يف 46املنظامت احلكومية ادلولية واحلكومية 

ىل العملية. وقد شارك املركز مع ممثيل بعض املنظامت احلكومية ادلولية الأخرى يف تكل ،احلكومية ادلولية ضافة اإ اعرتاضات  واإ

                                                
39

  en.pdf-16jan13-dryden-to-https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/crockerظر ان 
40

املعاهدات ذات الشخصية القانونية ادلولية، أأو العامةل مكراقبني اتبعني للأمم املتحدة، أأو تشمل هذه املعايري املنظامت احلكومية ادلولية القامئة عىل  
 العامةل كصناديق أأو برامج اتبعة للأمم املتحدة.

41
 .en-22mar13-chalaby-crocker-to-http://www.icann.org/en/news/correspondence/dryden: انظر املوقع الإلكرتوي التايل 

42
فري حامية طلب اجمللس أأيضاا توضيح املقصود ابلوس يةل املمكنة لإجراء مراجعة دورية للقامئة مبزيد من التحديد، وتوضيح أأية لغات اإضافية يُطلب تو  

وخمترصاهتا هبا. انظر املوقع الإلكرتوي التايل:  أأسامء املنظامت احلكومية ادلولية
en-01apr13-dryden-to-http://www.icann.org/en/news/correspondence/crocker. 
43

ا تفرتض رصاحة أأن جملس ال ياكن مس تعد لتنفيذ نصيحهتا ابلاكمل والرتكزي عىل التنفيذ العميل والفعال اللجنة نالستشارية احلكومية أأيضاا بأأهن أأفادت 
نة من أأسامء عامة، وأأن تظل امحلاية املؤقتة لأسامء املنظامت احلكومية ادلولية وخمترصاهتا سارية و  للحامية الوقائية من ادلرجة الثانية يف احلقول العليا اجلديدة املك

 يس تكل احلوار بني اللجنة وال ياكن واملنظامت احلكومية ادلولية. انظر املوقع الإلكرتوي التايل: حّت
en.pdf-18jul13-communique-gac-onhttp://durban47.icann.org/meetings/durban2013/presentati. 

44
  en#1.a-17-07-2013-gtld-new-material/resolutions-https://www.icann.org/resources/boardانظر  

45
نة من أأسامء عامة قد أألغيتا مشاركهتام يف اجامتع اقرتحت املنظامت اكنت اللجنة   احلكومية نالستشارية احلكومية وجلنة برانمج احلقول العليا اجلديدة املكو 

 .سبمترب 30ادلولية عقده يف 
46
 .45اإىل  42، الفقرات من WO/GA/48/12 Revلالطالع عىل موجز اكمل، انظر الوثيقة  

https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/crocker-to-dryden-16jan13-en.pdf
http://www.icann.org/en/news/correspondence/dryden-to-crocker-chalaby-22mar13-en
http://www.icann.org/en/news/correspondence/crocker-to-dryden-01apr13-en
http://www.icann.org/en/news/correspondence/crocker-to-dryden-01apr13-en
http://durban47.icann.org/meetings/durban2013/presentation-gac-communique-18jul13-en.pdf
http://durban47.icann.org/meetings/durban2013/presentation-gac-communique-18jul13-en.pdf
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-new-gtld-2013-07-17-en#1.a
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حامية  منحواسع بشلك  رفضتالعملية اليت رشعت فهيا املنظمة ادلامعة للأسامء العامة  هذه فاإن ،املنظامت احلكومية ادلولية
 عالجيةأ ليات توفر حامية  بوضعوقائية خملترصات املنظامت احلكومية ادلولية يف ادلرجة الثانية. وبدلا من ذكل، أأوصت 

زاةل امحلاية املؤقتة السارية عىل خمترصات املنظامت احلكومية ادلولية. واعمتد جملس خمل  ترصات املنظامت احلكومية ادلولية، واإ
اعامتد  ال ياكن، قرر جملس 2014ويف أأبريل  .2013املنظمة ادلامعة للأسامء العامة هاتني التوصيتني ابلإجامع يف نومفرب 

عدم تسجيل ، أأي توصيات جملس املنظمة ادلامعة للأسامء العامة اليت ل تتعارض مع مشورة اللجنة نالستشارية احلكومية
مع طلب مزيد من الوقت للنظر يف التوصيات  ،الأسامء الاكمةل للمنظامت احلكومية ادلولية يف املس تويني الأول والثاي بلغتني

عالانت املطالبات" همةل) رة اللجنة نالستشارية احلكوميةعن مشو  ت حينئذختلفااليت  عالجية حممتةل أ لية و  47"اإ
 .(احلقوق محلاية

ت جملس املنظمة ادلامعة للأسامء صوى املنظامت احلكومية ادلولية، ومواقف مشورة اللجنة نالستشارية احلكومية رمغ و  .28
جراءات  جدوىياسات بشأأن عىل الرشوع يف معلية اثنية لوضع الس   ،2014، يف يونيو العامة منح املنظامت احلكومية واإ

ماكنية نالنتفاع بأ ليات عالجية محلاية احلقوق )مثل الس ياسة املوحدة أأو الإجراء املوحد للوقف الرسيع( ( ملعاجلة  ادلولية اإ
وابلرمغ . تثناء املذكور أ نفاا التسجيالت التعسفية خملترصات املنظامت احلكومية ادلولية أأو لأسامهئا الاكمةل اليت ل يشملها نالس  

، ل تزال هناك عدة أأس ئةل بشأأن خصائص 2016اس مترار املناقشات، مبا يف ذكل يف اجامتعي الإياكن يف يونيو ونومفرب  من
ن أُكدت اللجنة املذكورةأ ليات حامية احلقوق  ولية ادلكومية احل تنظامابمل جمدداا أأن أأية أ لية خاصة احلكومية نالستشارية ؛ واإ

ويواصل املركز ابلتعاون مع املنظامت احلكومية ادلولية الأخرى املعينة رصد  ل الس ياسة املوحدة القامئة.ينبغي أأن تعدى  ل
الفوارق بني مشورة  بشأأنأأمعق  احوار رس جملس الإياكن يى ي لهذا الغرض و  ،القدمي هذا عن كثب تطورات ملف الإياكن
ظمة ادلامعة للأسامء العامة فامي خيص أ ليات حامية احلقوق املرتبطة ابملنظامت وتوصيات املناحلكومية اللجنة نالستشارية 
 .48احلكومية ادلولية

 املصطلحات اجلغرافية "2"

                                                
47
 .25فلية رمق انظر احلاش ية الس  
48
، والرابط: ar-23-01-2018-policy-protection-ingo-https://www.icann.org/resources/pages/igoانظر  

en#2.d-04-02-2018-material/resolutions-https://www.icann.org/resources/board :والرابط ،
en.pdf-04feb18-scorecard-advice-gac-abudhabi60-https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions. 

https://www.icann.org/resources/pages/igo-ingo-protection-policy-2018-01-23-ar
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2018-02-04-en#2.d
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2018-02-04-en#2.d
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-abudhabi60-gac-advice-scorecard-04feb18-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-abudhabi60-gac-advice-scorecard-04feb18-en.pdf
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أأعربت اللجنة نالستشارية احلكومية عن قلقها بوجه خاص حيال حامية املصطلحات اجلغرافية يف احلقول العليا  .29
نة من أأسامء عامة اجلديدة املكوى

ال ياكن اذلي وضعته  طلب التسجيلدليل مقدم  ينص، 50ص أأسامء احلقول العلياوفامي خي .49
"الطلبات املتعلقة ابلأنساق املتسلسةل اليت ختص أأسامء البدلان أأو الأرايض لن حتظى ابملوافقة لأهنا غري متاحة مضن  أأنعىل 

أأن تكون الأنساق املتسلسةل، اليت  وجيب. 51"احلاليةدورة املنح نة من أأسامء عامة يف احلقول العليا اجلديدة املكو  برانمج 
أأسامء جغرافية معيىنة أأخرى، مثل أأسامء العوامص، مصحوبة ابلواثئق ادلامعة ال ياكن تُقدم طلبات بشأأهنا واليت تعتربها 

 .52السلطات العامة املعنية النافية لالعرتاض من احلكومات أأو أأو

                                                
49
ال ياكن  أأصدرت اللجنة نالستشارية احلكومية مبادهئا بشأأن اجلديد من أأسامء احلقول العليا املكونة من أأسامء عامة. وجاء يف تكل املبادئ ما حيث ،2007يف  

ذا ما تعلقت بأأسامء بدلان أأو أأقالمي أأو أأمكنة أأو لغات حملية أأو توصيف شعب، ما مل يكن ابل تفاق مع احلكومات أأو عىل جتنىب منح حقول الأسامء العامة اإ
بطال الأسامء ذات املغزى الوطين  أأو جغرايف عىل السلطات املعنية. وجاء أأيضا يف تكل املبادئ أأن ماكتب التسجيل اجلديدة ينبغي أأن تعمتد اإجراءات ملنع/اإ

 new-regarding-principles-gtlds/gac-https://archive.icann.org/en/topics/new-املس توى الثاي وبناء عىل طلب احلكومات. انظر.

en.pdf-28mar07-gtlds  
50
جوزة من ادلرجة الثانية يف ماكتب تسجيل النس بة اإىل التسجيالت من ادلرجة الثانية، فاإن اتفاق التسجيل الأسايس لالإياكن يشمل "جدول الأسامء احمل 

انظر  نة من أأسامء عامة"، وهذا التفاق ينص عىل أأسامء معينة لبدلان وأأراض.احلقول العليا املكوى 

en.pdf at Specification 5-04jun12-specs-agreement-://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/basehttp.  
51
"معاجلة أأسامء  1.4.1.2.2؛ من القسم en.pdf-04jun12-procedures-http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/evaluationانظر  

 .الأرايض" أأوالبدلان 
52
"الأسامء  2.4.1.2.2؛ من القسم .en.pdf-04jun12-procedures-icann.org/en/applicants/agb/evaluationhttp://newgtldsر انظ 

 اجلغرافية اليت تس تلزم دمع احلكومة".

https://archive.icann.org/en/topics/new-gtlds/gac-principles-regarding-new-gtlds-28mar07-en.pdf
https://archive.icann.org/en/topics/new-gtlds/gac-principles-regarding-new-gtlds-28mar07-en.pdf
http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/base-agreement-specs-04jun12-en.pdf%20at%20Specification%205
http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/base-agreement-specs-04jun12-en.pdf%20at%20Specification%205
http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/evaluation-procedures-04jun12-en.pdf
http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/evaluation-procedures-04jun12-en.pdf
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زاء عدد مناللجنة نالستشارية احلكوميأأعضاء وأأعرب  .30 الطلبات اخلاصة ابحلقول العليا  ة، عن املزيد من التحفظات اإ
، ونصحت جملس أأو مصطلحات "حساسة" أأخرى وذكل بسبب تشاهبها مع مصطلحات جغرافية عامةنة من أأسامء املكو  

قديم ملة املتاحة نطاق املرونعن  من التوضيحات من اجمللس مزيداا بعدم جتاوز مرحةل التقيمي الأويل والمتست ال ياكن 
نة من أأسامء عامة  الطلباتالطلبات لتعديل  دة اليت أأبدهتا اخلاصة ابحلقوق العليا اجلديدة املكوى مبا يس تجيب للشواغل احملدى

 53اللجنة نالستشارية احلكومية.

نة من أأسامء عامةاملقبةل بشأأن  اجلديدة املناقشات جولت صخي اميفو  .31 نى هذ ،احلقول العليا املكوى  يفيناقش ا املوضوع فاإ
طار مسار العمل   .54"اجملمتع ربعل "مع جملموعة 5اإ

اتحة لك 2016ويف ديسمرب  .32 نة من حرفني عىل املس توى الثاي يف املكوى  احملجوزةأأسامء احلقول ، مسحت ال ياكن ابإ
نة من أأسامء عامة ثني يوماا لرشاء أأسامء احلقول عىل أأن ميهل القامئون عىل التسجيل احلكومات املعنية ثال احلقول العليا املكوى

لرفع  وس يةلاملعنية؛ وأأن يلزموا املسجل هل الإقرار بعدم الإحياء زوراا بأأي طابع حكويم يف اس تخدام تكل الأسامء؛ وأأن يتيحوا 
ىل أأنه قد جرى النظر، مضنأأبدى املركز تعليقاته لل ييف هذا الس ياق، و 55الشاكوى بعد التسجيل. ويبو ال معلية اكن مشرياا اإ

ماكنية حبث تدابري للس ياسة املوحدة لتطبيقها عىل تسجيالت املس توى الثالث قصد التخفيف من احامتل  ،ةالثاني يف اإ
 .56حدوث انهتااكت للعالمات التجارية

 .حيامث اكن ذكل ممكناا  معلومات حمدثةوتقدمي  تكل التطوراتوس تواصل الأمانة رصد  .33

ىل الإحاطة علاما  .34 ن اللجنة مدعوة اإ  اإ
 مبحتوايت هذه الوثيقة.

 ]هناية الوثيقة[

                                                
53
 الأنساق املتسلسةل" 4، النقطة en.pdf-27mar14-board-to-https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/gacانظر  

ل أأنه طلب املزيد من املعلومات من اللجنة نالستشارية احلكوم قبِ احملددة".  ية، ل اجمللس نصيحة اللجنة نالستشارية احلكومية بشأأن تناول بعض الطلبات، اإ
عدة فئات لطلبات احلقول فامي خيص  الضامانت الإضافية اليت تلمتسها اللجنة نالستشارية احلكوميةمجموعة من ة اإىل تعليقات من امجلهور، وخاصة بشأأن اإضاف

 .املعجميةلمصطلحات املتصةل ابلصناعات املنظمة أأو املصطلحات مثل تكل املطابقة ل نة من أأسامء عامةالعليا اجلديدة املكو  
. وفامي خيص تطبيق أأمازون، انظر en.pdf-11apr13-board-to-https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/gac :انظر
en-04-03-2016-icann-v-amazon-https://www.icann.org/resources/pages/irp . يُعىن للجنة نالستشارية احلكوميةوأأعد فريق فرعي 

نة من أأسامء عامة( مرشوع وثيقة  املعين ابدلفعات للجنة نالستشارية احلكوميةابلأسامء اجلغرافية )الفريق الفرعي للفريق العامل التابع  اجلديدة لأسامء احلقول املكو 
نة من أأسامء عامة حتدد عدداا من جوانب الس ياسة العامة املرتبطة ابلأسامء اجلغرافية، وا ليت جتري ال ياكن حالياا املزيد بشأأن ادلفعات اجلديدة لأسامء احلقول املكو 

 من املناقشات بشأأهنا. انظر 
%20in%20new%20gTLDs%20Updated%2https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/Geo%20names

0%20V3%20%2029%20august%202014%5B4%5D.pdf?version=1&modificationDate=1411549935000&api=v2. 
54
 .https://gac.icann.org/activity/new-gtlds-geographic-names-as-tlds-wt5انظر الرابط:  
55
ى "خط تشمل هذه  انظر  لإياكن. وضعهتا اناللتباس" اليت تقليل طالإجراءات جممتعة ما يُسمى
dfen.p-13dec16-release-authorization-ltr-ltr-character-https://www.icann.org/en/system/files/files/two. 
56
/char-two-measures-proposed-https://forum.icann.org/lists/comments https://forum.icann.org-انظر  

08jul16/pdfECmcS9knuk.pdf.. 

https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/gac-to-board-27mar14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/gac-to-board-11apr13-en.pdf
https://www.icann.org/resources/pages/irp-amazon-v-icann-2016-03-04-en
https://www.icann.org/resources/pages/irp-amazon-v-icann-2016-03-04-en
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/Geo%20names%20in%20new%20gTLDs%20Updated%20%20V3%20%2029%20august%202014%5B4%5D.pdf?version=1&modificationDate=1411549935000&api=v2
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/Geo%20names%20in%20new%20gTLDs%20Updated%20%20V3%20%2029%20august%202014%5B4%5D.pdf?version=1&modificationDate=1411549935000&api=v2
https://www.icann.org/en/system/files/files/two-character-ltr-ltr-authorization-release-13dec16-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/two-character-ltr-ltr-authorization-release-13dec16-en.pdf
https://forum.icann.org/lists/comments-proposed-measures-two-char-08jul16/pdfvt13ZDkPrS.pdf
https://forum.icann.org/lists/comments-proposed-measures-two-char-08jul16/pdfvt13ZDkPrS.pdf
https://forum.icann.org/lists/comments-proposed-measures-two-char-08jul16/pdfvt13ZDkPrS.pdf

