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 املرفق

 املرفق
 

 دراسة اس تقصائية عن احلاةل الراهنة للمؤرشات اجلغرافية وأ سامء البدلان

 واملصطلحات اجلغرافية ال خرى يف نظام أ سامء احلقول

 .2018فرباير  14النصوص واملعلومات الواردة أ دانه دقيقة يف  يُعتقد أ ن

ىل الإجنلزيية من قبل ال مانة.  ترمج النص املتبوع بعالمة النجمة )*( اإ

ىل احلقول العليا اليت يقدم لها مركز الويبو للوساطة والتحكمي خدمات تسوية املنازعات برمز  ."√" يُشار اإ

ىل العالم لهيا بـعالمة **( يف أ سفل هذه الوثيقةترد املعايري املستندة اإ  .ات التجارية املطبقة مبوجب الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات )املشار اإ

 

رموز 
 ال سامء/بدلانال 

 خمترصة

الس بل ما تغطيه  ذي الصةلنص اتفاقية التسجيل  ما تغطيه رشوط التسجيل
البديةل لتسوية 

 املنازعات

 ذي الصةل املنازعاتتسوية  س ياسةنص 

 .AE √ 

الإمارات العربية 
 املتحدة

 "ال ماكن الوطنية"

"ال سامء الاكمةل ابملناطق 
 وال حياء احمللية أ و خمترصاهتا"

 "ae." املسجل –تفاقية السجل ا

policies.aspx-https://www.tra.gov.ae/aeda/ar/aeda 

 "ae.س ياسة امس النطاق "

policies.aspx-https://www.tra.gov.ae/aeda/ar/aeda 

 س ياسة ال سامء احملجوزة

policies.aspx-https://www.tra.gov.ae/aeda/ar/aeda 

 . التسجيالت احملظورة5

بطال أ ي ترخيص امس نطاق خاص بأ ي امس  حتتفظ الإدارة حبقها يف اإ

 تزاعات أ سامء نطاق الإماراس ياسة تسوية ن غري متاحة
policies.aspx-https://www.tra.gov.ae/aeda/ar/aeda 

 اليت تنطبق علهيا هذه املادة: أ ( الزناعات

ذا أ ثبت طرف اثلث  لزامية اإ دارية اإ جيب يف احلالت التالية أ ن ختضعوا لإجراءات اإ
)"املش تيك"( ملركز التحكمي والوساطة يف الويبو ما ييل مبا يتفق مع القواعد 

 الإجرائية:

ارية أ ن امس النطاق اخلاص بمك مطابق أ و مشابه اإىل حد يثري اللبس لعالمة جت -1
 أ و عالمة خدمة يكون للمش تيك حقوق فهيا؛

 وأ ن ل يكون لمك حقوق أ و مصاحل مرشوعة متصةل ابمس النطاق؛ -2

http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/ae.html
https://www.tra.gov.ae/aeda/ar/aeda-policies.aspx
https://www.tra.gov.ae/aeda/ar/aeda-policies.aspx
https://www.tra.gov.ae/aeda/ar/aeda-policies.aspx
https://www.tra.gov.ae/aeda/ar/aeda-policies.aspx
https://www.tra.gov.ae/aeda/ar/aeda-policies.aspx
https://www.tra.gov.ae/aeda/ar/aeda-policies.aspx
https://www.tra.gov.ae/aeda/ar/aeda-policies.aspx
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رموز 
 ال سامء/بدلانال 

 خمترصة

الس بل ما تغطيه  ذي الصةلنص اتفاقية التسجيل  ما تغطيه رشوط التسجيل
البديةل لتسوية 

 املنازعات

 ذي الصةل املنازعاتتسوية  س ياسةنص 

 نطاق يكون من وهجة نظر الإدارة:

يعكس الهوية الوطنية عىل سبيل املثال ل احلرص املباين . 5-4
ذن من السلطات ) وال ماكن الوطنيةالتارخيية  ذا مت احلصول عىل اإ ل اإ اإ

 ؛(اخملتصة

. يتطابق مع عالمات جتارية أ و عالمات خدمة خاصة ابلغري )ما 5-7
ذن مقدما من ذكل الطرف الثالث(؛  مل يمت احلصول عىل اإ

سامء الاكمةل ابملناطق وال حياء احمللية أ و أ ن يكون من ال  . 5-8
  ؛خمترصاهتا

 وأ ن يكون امس النطاق اخلاص بمك قد مت تسجيهل أ و يمت اس تخدامه بنية سيئة. -3

وجيب عىل املش تيك يف الإجراءات الإدارية أ ن يثبت وجود لك واحد من هذه 
 ثة.العنارص الثال

.AM  

 أ رمينيا

 "املؤرشات اجلغرافية"

تسمية املنشأ  أ و املنتج "
 "التقليدي املضمون

املناطق واحملافظات واملدن "
 "والبدلايت

 ""أ سامء احلقول احلكومية

 العليا يف أ رمينيا بشأ ن أ سامء احلقولية س ياسة مركز املعلومات الش بك 

www.amnic.net/policy/en/ 

 تسجيل ال سامء اجلغرافية -2

)مجعية جممتع الإنرتنت غري احلكومية، اليت  ISOC AMتقّدم مجعية 
ىل قانون հայو  amتدير امسي احلقل العاليني . (، استنادا اإ

تمينا  "املؤرشات اجلغرافية" مجلهورية أ رمينيا، أ سامء النطاقات املسّماة

ىل الإدارات الإقلميية  تملناطق واحملافظات واملدن والبدلاياب بدلايت و اإ
 .املدن واجملمتعات ذات الصةل

  "AM."نطاق احلقلني س ياسة تسجيل أ سامء احلقول يف
 "ՀԱՅ."و

www.isoc.am/en/documents/policy/  

 القيود املتعلقة بتسجيل أ سامء احلقول

اليت ل قول احل. حيدد السجل قامئة أ سامء احلقول اليت تشمل أ سامء 14
ل أ حصاهبيكون  هيئات حكومية فقط حيددها دس تور مجهورية ا اإ

لهيا فامي بعد بقامئة أ سامء احلقول أ رمينيا )وي  احلكومية(. وتشمل شار اإ

 "املؤرشات اجلغرافية"

 "أ ماكن املنشأ "

أ سامء املنتجات "
 "التقليدية املضمونة

 "ՀԱՅ."و "AM." س ياسة تسجيل أ سامء احلقول يف نطاق احلقلني

 www.isoc.am/en/documents/policy/ 

 حل املنازعات

بطال عن طريق التحكمي احملدد يف 46 . خيضع تسجيل امس احلقل )أ و جتديده( لالإ
 هذه الس ياسة.

ذا أ ثبت الشخص املعين أ ن هل أ حقيّة ملكية امس احلقل موضع املنازعة حبمك امس 5 ( اإ
جلغرايف أ و امس املنتج التقليدي ماكن املنشأ  أ و املؤرش اتوّجه أ و عالمة جتارية أ و 

مل يقّدم صاحب و، مبوجب ترشيعات مجهورية أ رمينيا قانونيةاملضمون اخلاضع محلاية 
 ة مساوية يف القمية.حّ امس احلقل املذكور 

 

http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/am.html
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/am.html
https://www.amnic.net/policy/en/
https://www.amnic.net/policy/en/
https://www.isoc.am/en/documents/policy/
https://www.isoc.am/en/documents/policy/
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رموز 
 ال سامء/بدلانال 

 خمترصة

الس بل ما تغطيه  ذي الصةلنص اتفاقية التسجيل  ما تغطيه رشوط التسجيل
البديةل لتسوية 

 املنازعات

 ذي الصةل املنازعاتتسوية  س ياسةنص 

" armenia.amحلكومية: "اقامئة أ سامء احلقول 
" armenian.com.am" و"armenia.com.amو"
 " و"armenian.co.am" و"armenia.co.amو"

armenia.org.am"و "armenia.net.am "
" հայաստան.հայ" و"armenian.net.amو"
 ".հայկական.հայ" و"հայ.հայو"

يوليو  1قانون مجهورية أ رمينيا بشأ ن املؤرشات اجلغرافية املؤرخ 
2010 

IndicationsLaw/-www.aipa.am/en/Geographical 

 التناقض مع امس احلقل 36املادة 

املنشأ  أ و املنتج التقليدي  املؤرش اجلغرايف أ و تسمية. اإن اكن 1
محميا مبوجب هذا القانون، فاإن تسجيل أ ي امس حقل يطابق  املضمون

من هذا  15و 14اس تخدامه أ حد احلالت املوصوفة يف املادتني 
القانون، غري صاحل، يف حال جّسل امس احلقل بعد منح حامية للمؤرش 

 .اجلغرايف أ و تسمية املنشأ  أ و املنتج التقليدي املضمون

من  15أ و  14. يف احلالت املقابةل ل ي من تكل املوصوفة يف املواد 2
لقانون، ميكن أ ن يتعايش اس تخدام امس احلقل املسّجل وفق هذا ا

منح امحلاية للمؤرش اجلغرايف أ و تسمية قبل اترخي  ةاملالمئالإجراءات 
سجل أ و امل غرايف املنشأ  أ و املنتج التقليدي املضمون، مع املؤرش اجل

املضمون، رشيطة غياب أ س باب تقليدي ال نتج امل سمية املنشأ  أ و ت 
 عرتاف بتسجيل امس احلقل أ و تلغيه.ترشيعية تبطل الا

.AR  

 *ال رجنتني

. اللواحئ التنظميية لإدارة أ سامء احلقول عىل 110/2016القرار رمق  متاحةغري 
 الإنرتنت يف ال رجنتني

nic.ar/es/dominios/normativa 

يف . اللواحئ التنظميية لإدارة أ سامء احلقول عىل الإنرتنت 110/2016القرار رمق  غري متاحة
 ال رجنتني

nic.ar/es/dominios/normativa 

. جيوز ل ي مس تخدم يرى أ ن هل أ حقيّة أ و مصلحة مرشوعة يف ملكية 24املادة 

http://www.aipa.am/en/Geographical-IndicationsLaw/
http://www.aipa.am/en/Geographical-IndicationsLaw/
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/ar.html
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/ar.html
https://nic.ar/es/dominios/normativa
https://nic.ar/es/dominios/normativa
https://nic.ar/es/dominios/normativa
https://nic.ar/es/dominios/normativa
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رموز 
 ال سامء/بدلانال 

 خمترصة

الس بل ما تغطيه  ذي الصةلنص اتفاقية التسجيل  ما تغطيه رشوط التسجيل
البديةل لتسوية 

 املنازعات

 ذي الصةل املنازعاتتسوية  س ياسةنص 

امس احلقل أ ن يعرتض عىل تسجيهل عن طريق الإجراء املنصوص عليه يف هذا 
 الفصل.

 .AU √ 

 أ سرتاليا

"أ سامء الولايت وال قالمي 
ال سرتالية واختصاراهتا وامس 

 ""أ سرتاليا

 "ال سامء اجلغرافية ال سرتالية"

قواعد س ياسة حتديد أ هلية أ سامء حقول املس توى الثاين املفتوحة 
 هاوختصيص 

-published-of-www.auda.org.au/policies/index
04/-policies/2012/2012   

 (Gov.au)حتت احلقل اتفاقية تسجيل 

govau.netregistry.net/rego/terms.jsp 

 س ياسة القامئة احملجوزة

-published-of-www.auda.org.au/policies/index
06/-policies/2014/2014 

 . تشمل القامئة احملجوزة ما ييل:1.2

 ؛أ سامء الولايت وال قالمي ال سرتالية واختصاراهتا وامس "أ سرتاليا" )ب(

قواعد الس ياسة العامة واملبادئ التوجهيية ل سامء احلقول اجلغرافية 
 اجملمتعية

-published-of-indexwww.auda.org.au/policies/
04/-policies/2008/2008   

دارة أ سرتاليا ل سامء احلقول )1.2 ( هذه القواعد auDA. وضعت اإ
اجملمتع احمليل من قبل  مس تخديك ت  ال سامء اجلغرافية ال سرتاليةحلفظ 

تيسري ، بغية املعلومات الس ياحية وال عامل ذات الصةلهيئات و 
 .ال سرتاليةاحمللية للمجمتعات الفوائد الاجامتعية والاقتصادية 

 .(auس ياسة حل املنازعات يف احلقل )  غري متاحة

-published-of-www.auda.org.au/policies/index
01/-policies/2016/2016 

: يطلب من صاحب التسجيل اخلضوع لالإجراءات للس ياسةاملنازعات اخلاضعة 
الإدارية الإلزامية يف حال أ ثبت طرف اثلث )"مّدعي"( ملزّود اخلدمة اخلاضع 

 للس ياسة املوحدة، امتثال للنظام ادلاخيل، أ ّن:

ىل حد اللبس لعالمٍة جتارية أ و عالمِة خدمٍة " 1" امس احلقل مطابق أ و مشابه اإ
 فهيا؛يمتتع املدعي ابحلق 

وأ ّن صاحب التسجيل ليس هل أ ي حقوق أ و مصاحل مرشوعة فامي خيص امس " 2"
 احلقل؛

 " وأ ّن امس احلقل مسّجل ومس تخدم بسوء نية.3"

دارة أ سرتاليا ل سامء احلقول ) ( أ ّن auDAول غراض هذه الس ياسة، قررت اإ
ىل ما ييل:املدعي ابحلق فيه"الامس ... اذلي يمتتّع   " يشري اإ

رشكة املّدعي أ و نشاطه التجاري أ و أ ي امس قانوين أ و جتاري أ خر،  )أ ( امس
 مسجل أ صول دلى السلطات ال سرتالية ذات الصةل؛

 )ب( أ و الامس الشخيص للمّدعي.

.BF   ادلوةل أ سامء مؤسسات
والسلطات احمللية يف "بوركينا 

دارة أ سامء احلقول العليا  an/2010-011القانون رمق  دارة أ سامء احلقول العليا ) an/2010-011القانون رمق  "املؤرشات اجلغرافية"اذلي ينظم اإ (. ونرش يف bf.اذلي ينظم اإ

http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/au.html
https://www.auda.org.au/policies/index-of-published-policies/2012/2012-04/
https://www.auda.org.au/policies/index-of-published-policies/2012/2012-04/
http://govau.netregistry.net/rego/terms.jsp
http://govau.netregistry.net/rego/terms.jsp
https://www.auda.org.au/policies/index-of-published-policies/2014/2014-06/
https://www.auda.org.au/policies/index-of-published-policies/2014/2014-06/
https://www.auda.org.au/policies/index-of-published-policies/2008/2008-04/
https://www.auda.org.au/policies/index-of-published-policies/2008/2008-04/
https://www.auda.org.au/policies/index-of-published-policies/2016/2016-01/
https://www.auda.org.au/policies/index-of-published-policies/2016/2016-01/
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/bf.html
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/bf.html
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رموز 
 ال سامء/بدلانال 

 خمترصة

الس بل ما تغطيه  ذي الصةلنص اتفاقية التسجيل  ما تغطيه رشوط التسجيل
البديةل لتسوية 

 املنازعات

 ذي الصةل املنازعاتتسوية  س ياسةنص 

 2010يونيو  24من اجلريدة الرمسية يوم  25(. ونرش يف العدد bf.) فاصو" واختصاراهتا *بوركينا فاصو

/lois/loi_N.pdfwww.arcep.bf/download 

"بوركينا فاصو"، وأ سامء : تشمل املصطلحات احملجوزة 11املادة 
مؤسسات ادلوةل واختصاراهتا وأ سامء السلطات احمللية يف بوركينا 

 ، و ]...[ ال سامء املسجةل دلى املنظامت الوطنية والإقلمييةفاصو
وادلولية محلاية حقوق العالمات التجارية. وخيضع تسجيل املصطلحات 

احملجوزة ك سامء حقول لرشوط حمددة مرتبطة هبوية مقدم الطلب 
 وحقه.

 30، واملؤرخة يف an/2010-011املراس مي الصادرة بشأ ن القانون رمق 
دارة أ سامء احلقول العليا ) 2010مارس   (.bf.بشأ ن تنظمي اإ

-table-tpldata-id92-taglist-www.arcep.bf/wpfilebase
9912/-pagenav1 

 2010يونيو  24من اجلريدة الرمسية يوم  25العدد  "امس كيان جغرايف"

www.arcep.bf/download/lois/loi_N.pdf 

يعترب تسجيل امس احلقل أ و اس تخدام امس احلقل املسجل يف الظروف  :27املادة 
 الرتامكية التالية تعسفيا:

ن - اكن مطابقا أ و مشاهبا بشلك يثري اللبس لعالمة جتارية أ و عالمة خدمة أ و  اإ
أ و  امس كيان جغرايفأ و امس عائةل أ و امس جتاري أ و امس مجعية أ و  مؤرش جغرايف

 عنوان مصنف أ صيل ميلكه الغري، ويكون للمّدعي حقوق فيه؛

ل؛ وليس ملسّجل امس احلقل أ ي حق أ و مصلحة مرشوعة متصةل ابمس احلق -
 وجّسل امس احلق أ و اس تخدم بسوء نية.

.BG  

 بلغاراي

 "أ سامء البدلان"

 "أ سامء البدلايت واملقاطعات"

 BG. ا يف نطاق احلقلودمعه احلقول أ سامءوأ حاكم تسجيل رشوط 
 وفروعه

www.register.bg/user/static/rules/en/index.html 

 . التصنيفات احملجوزة3.5

 حلكومات  تكل املقاطعات. أ سامء البدلايت واملقاطعات. حتجز 1.3.5

 صلياهتا.لسفارات تكل البدلان أ و قن  أ سامء البدلان. وحتجز 2.3.5

 وفروعه BG. احلقول ودمعها يف نطاق احلقل أ سامءرشوط وأ حاكم تسجيل  غري متاحة

www.register.bg/user/static/rules/en/index.html 

هناء تسجيل امس احلقل فقط يف حال اكن امس  . حيق3.11 للمدعي ابلزناع طلب اإ
احلقل املسجل مطابقا لالمس الاكمل اذلي ميكل املّدعي أ س بااب مرشوعة يف 

 (.5.5.2.1اس تخدامه )

 .BR √ 

 *الربازيل

اختصارات ادلول أ و "
الوزارات احلكومية 

 "واملؤسسات ال خرى

 "br."عقد تسجيل أ سامء احلقول 

registro.br/dominio/contrato.html 

 : الزتامات مقدم الطلب4املادة 

احلقل ومس تخدم قاعدة البياانت  جيب عىل مقدم الطلب تسجيل امس

الالحئة التنظميية لنظام اإدارة منازعات الإنرتنت املتصةل بأ سامء احلقول حتت امس  غري متاحة
 "br."احلقل 

regulamento.html-adm-https://registro.br/dominio/saci 

ذكر أ س باب تثبت تسجيل عىل املّدعي، عند تقدمي شكواه اإىل الإدارة، . 3املادة 
عن به الرضر، وتقدمي قرينة ق وعىل حنو أ حل امس احلقل أ و اس تخدامه بسوء نية

http://www.arcep.bf/download/lois/loi_N.pdf
http://www.arcep.bf/download/lois/loi_N.pdf
http://www.arcep.bf/wpfilebase-taglist-id92-tpldata-table-pagenav1-9912/
http://www.arcep.bf/wpfilebase-taglist-id92-tpldata-table-pagenav1-9912/
http://www.arcep.bf/download/lois/loi_N.pdf
http://www.arcep.bf/download/lois/loi_N.pdf
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/bg.html
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/bg.html
https://www.register.bg/user/static/rules/en/index.html
https://www.register.bg/user/static/rules/en/index.html
https://www.register.bg/user/static/rules/en/index.html
https://www.register.bg/user/static/rules/en/index.html
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/br.html
https://registro.br/dominio/contrato.html
https://registro.br/dominio/contrato.html
https://registro.br/dominio/saci-adm-regulamento.html
https://registro.br/dominio/saci-adm-regulamento.html
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رموز 
 ال سامء/بدلانال 

 خمترصة

الس بل ما تغطيه  ذي الصةلنص اتفاقية التسجيل  ما تغطيه رشوط التسجيل
البديةل لتسوية 

 املنازعات

 ذي الصةل املنازعاتتسوية  س ياسةنص 

 :"br."التسجيل 

. أ ن حيدد امس احلقل املطلوب تسجيهل بشلك حصيح، مع مراعاة أ ن 1
ن اكن خمالفا للترشيع الساري، أ و مضلال للغري  الامس قد ل يسجل اإ

أ و ينهتك حقوق الغري أ و ميثل مفاهمي موجودة مس بقا عىل الإنرتنت أ و 
ىل حيتوي عىل لكامت مسيئة أ و  مس متدة من لغة بذيئة أ و يرمز اإ

 ؛اختصارات دول أ و وزارات حكومية أ وغريها من املؤسسات

البنود "أ " أ و "ب" أ و املوصوفة يف التالية ملتطلبات عىل ال قل من ا حدوجود وا
 :ةعاز نمل انه، فامي يتعلق ابمس احلقل موضع ا"ج" أ د

)أ ( أ ن يكون امس احلقل مطابقا أ و مشاهبا بشلك يثري اللبس لعالمة جتارية ميلكها 
املّدعي وأ ودعت قبل تسجيل امس احلقل أ و مسجةل مس بقا دلى املعهد الوطين 

 للملكية الصناعية؛

مطابقا أ و مشاهبا بشلك يثري اللبس لعالمة جتارية )ب( أ و أ ن يكون امس احلقل 
ميلكها املّدعي ومل تودع أ و تسجل بعد يف الربازيل، ولكهنا تمتزي كعالمة جتارية 

)قانون  96 / 9.279من القانون  126معروفة يف جمال نشاطها ل غراض املادة 
 امللكية الصناعية(؛

 يثري اللبس لمس مؤسسة أ و )ج( أ و أ ن يكون امس احلقل مطابقا أ و مشاهبا بشلك
نشاط جتاري أ و امس املدين أ و امس عائةل أ و امس مس تعار معروف أ و كناية أ و امس 

 فين مفرد أ و جامعي أ و حىت امس حقل أ خر يكون للمّدعي فيه حق ال ولوية؛

.BW  

 بوتسواان

 bw.حتت احلقل س ياسة اتفاقية التسجيل  غري متاحة

policy-agreement-nic.net.bw/registration 

nic.net.bw/sites/default/files/RA.docx  

 bw.س ياسة اتفاقية التسجيل حتت احلقل  غري متاحة

policy-agreement-nic.net.bw/registration 

طرفا ازعات اليت قد تكون هيئة تنظمي التصالت يف بوتسواان نمجيع امل . يف 1.15
بق عىل العقود ط ذه حرصا لقوانني بوتسواان اليت ت اتفاقية التسجيل ها، ختضع فهي

 .يف بوتسواان، بغض النظر عن تعارض مبادئ القوانني ةذنفّ املربمة وامل 

.CA  

 كندا

أ سامء كندا ومجيع مقاطعاهتا "
وأ قالميها واختصارات هذه 

 ال سامء"

"أ سامء البدلايت املدرجة يف 
]...[ قاعدة بياانت ال سامء 

 اجلغرافية الكندية"

 قواعد التسجيل العامة

rules-registration-cira.ca/general 

 .. أ سامء حمجوزة/مقيّدة4.3

حتتفظ هيئة تسجيل الإنرتنت الكندية بقامئة ابل سامء احملجوزة أ و 
املقيدة غري املتاحة للتسجيل يف جسلها. وتشمل هذه القوامئ، عىل 

 احلرص:سبيل املثال ل 

 س ياسة هيئة تسجيل الإنرتنت الكندية حلل منازعات أ سامء احلقول غري متاحة

policy-resolution-dispute-name-domain-cira.ca/cira 

. يطلب من صاحب التسجيل اخلضوع املنازعات اخلاضعة للس ياسة.1.3
جراءات الإدارية الإلزامية يف حال أ ثبت املّدعي، مبا يامتىش مع الس ياسة وقواعد  لالإ

صدار القرارات، أ ّن:  اإ

( مشابه اإىل حد اللبس ca.ب التسجيل يف نطاق احلقل ))أ ( امس حقل صاح

http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/bw.html
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/bw.html
http://nic.net.bw/registration-agreement-policy
http://nic.net.bw/registration-agreement-policy
http://nic.net.bw/sites/default/files/RA.docx
http://nic.net.bw/sites/default/files/RA.docx
http://nic.net.bw/registration-agreement-policy
http://nic.net.bw/registration-agreement-policy
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/ca.html
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/ca.html
https://cira.ca/general-registration-rules
https://cira.ca/general-registration-rules
https://cira.ca/cira-domain-name-dispute-resolution-policy
https://cira.ca/cira-domain-name-dispute-resolution-policy
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رموز 
 ال سامء/بدلانال 

 خمترصة

الس بل ما تغطيه  ذي الصةلنص اتفاقية التسجيل  ما تغطيه رشوط التسجيل
البديةل لتسوية 

 املنازعات

 ذي الصةل املنازعاتتسوية  س ياسةنص 

 أ سامء كندا ومجيع مقاطعاهتا وأ قالميها واختصارات هذه ال سامء)ج( 
 ]...[؛

أ سامء البدلايت املدرجة يف ]...[ قاعدة بياانت ال سامء اجلغرافية )د( 
بدلية أ ن يكون مقدم الطلب لتسجيل امس ال وجيب  الكندية ]...[،

يدّون الامس القانوين الاكمل  ذي الصةل، وأ ن هو الكيان احلكويم
 املسجل.امس ملقدم الطلب يف مربّع 

 اتفاقية التسجيل

agreement-cira.ca/registrant 

 اتفاقية السجل

agreement-cira.ca/registrar 

 حميلشهادة موافقة البدلية عىل تسجيل امس 

-registration-municipality-consent-cira.ca/certificate
name-municipal 

 شهادة اإذن بتقدمي طلب لتسجيل امس حميل

-registration-apply-authorization-cira.ca/certificate
name-municipal 

 تسجيل امس احلقل ول زال ميلكها؛قبل من  وقهاقيمتتع املدعي حب لعالمةٍ 

وأ ّن صاحب التسجيل ليس هل أ ي حقوق أ و مصاحل مرشوعة فامي خيص امس )ب( 
 ؛4.3عىل النحو املبني يف الفقرة  احلقل

احلقل بسوء نية عىل النحو املبني يف الفقرة  جسّل امسوأ ّن صاحب التسجيل )ج( 
5.3. 

 .CD √ 

مجهورية الكونغو 
 ادلميقراطية

 ل ميكن التحقق.

 

  www.iana.org/domains/root/db/cd.htmlانظر الرابط: 

  والرابط:

-report-www.iana.org/reports/2011/cd
07jan2011.html  

 ل ميكن التحقق غري متاحة

 *الس ياسة املوحدة حلل نزاعات أ سامء النطاقات *

en-25-02-2012-www.icann.org/resources/pages/policy 

.CF  

مجهورية أ فريقيا 

 انظر الروابط:  غري متاحة .http://www.dot.cf/en/policies.htmlانظر الرابط:  ل ميكن التحقق.
www.freenom.com/en/doc_tcfree_freenom_v0110.pdfو ، 

https://cira.ca/registrant-agreement
https://cira.ca/registrant-agreement
https://cira.ca/registrar-agreement
https://cira.ca/registrar-agreement
https://cira.ca/certificate-consent-municipality-registration-municipal-name
https://cira.ca/certificate-consent-municipality-registration-municipal-name
https://cira.ca/certificate-authorization-apply-registration-municipal-name
https://cira.ca/certificate-authorization-apply-registration-municipal-name
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/cd.html
www.iana.org/domains/root/db/cd.html
https://www.iana.org/reports/2011/cd-report-07jan2011.html
https://www.iana.org/reports/2011/cd-report-07jan2011.html
https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-en
https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-en
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/cf.html
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/cf.html
http://www.dot.cf/en/policies.html
http://www.freenom.com/en/doc_tcfree_freenom_v0110.pdf
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 ال سامء/بدلانال 

 خمترصة

الس بل ما تغطيه  ذي الصةلنص اتفاقية التسجيل  ما تغطيه رشوط التسجيل
البديةل لتسوية 

 املنازعات

 ذي الصةل املنازعاتتسوية  س ياسةنص 

www.freenom.com/en/freenom_paiddomains_tc_v0110.pdf   الوسطى
 ، و

.pwww.freenom.com/en/cf_contentpolicy_combined_v0100
df. 

 .CH √ 

 سويرسا

أ سامء الاكنتوانت السويرسية "
ات الس ياس ية، واجملمتع

ة من حرفني كونواخملترصات امل
 "الاكنتوانتل سامء 

"الامس ]...[ احملجوز من قبل 
مكتب التصالت الفدرايل 

]...[ )عىل سبيل املثال أ سامء 
 البدلايت("

  "التسميات اجلغرافية"

دارة أ سامء احلقول يف اإطار  الرشوط وال حاكم العامة لتسجيل واإ
 "li." و"ch.احلقلني "

www.nic.ch/en/terms/agb/ 

 . أ س باب الرفض2.1.3

 :تسجيل امس احلقل يف حال  SWITCHمؤسسة ترفض

احلقل املذكور )عىل سبيل  امس حز مكتب التصالت الفدرايله. 
ن اس توفيت متطلبات التسجيل اليت أ سامء البدلايتاملثال  ّل اإ (، اإ

 حددها املكتب للفئة ذات الصةل؛

 2014نومفرب  5الإنرتنت املؤرخ  احلقول عىل أ سامءرسوم بشأ ن امل

-www.admin.ch/opc/en/classified
compilation/20141744/index.html# 

 . ال سامء احملجوزة26املادة 

. ختضع التسميات أ و فئات التعيني التالية للحجز ابللغات الوطنية 1
 ية:وابللغة الإجنلزي 

أ سامء الاكنتوانت السويرسية واجملمتعات الس ياس ية، واخملترصات ب. 
 املكونة من حرفني ل سامء الاكنتوانت؛

 . رشوط حمددة للتخصيص53املادة 

 . جيوز للسجل رفض ختصيص امس احلقل:2

 "املؤرشات اجلغرافية"

 "احلق يف عالمة ممزية"

" ch.القواعد الإجرائية لتسوية املنازعات بشأ ن أ سامء احلقول يف اإطار احلقلني "
 "li.و"

www.nic.ch/en/terms/disputes/rules_v1/ 

صدار ال حاكم24  . اإ

ن اكن يف تسجيل امس احلقل أ و اس تخدامه انهتاك واحض  )ج( مينح اخلبري الطلب اإ
 .ميلكها املّدعي مبوجب قانون سويرسا أ و ليختنش تاين للحق يف عالمة ممزية

واحلق يف عالمة ممزية هو أ ي حق يقّره النظام القانوين وينشأ  عن تسجيل عالمة أ و 
اس تخداهما، وحيمي صاحب احلق من التعدي عىل مصاحله كنتيجة لتسجيل أ و 

سبيل املثال  من قبل الغري، مبا يف ذكل وعىل ااس تخداهمأ و ة أ و مماثةل طابقعالمة م
ومؤرش يص وعالمة جتارية، وامس خش ل احلرص، احلق يف امس جتاري مسجل

 وحقوق دفاعية انجتة عن قانون املنافسة غري املرشوعة. جغرايف

http://www.freenom.com/en/freenom_paiddomains_tc_v0110.pdf
http://www.freenom.com/en/freenom_paiddomains_tc_v0110.pdf
http://www.freenom.com/en/cf_contentpolicy_combined_v0100.pdf
http://www.freenom.com/en/cf_contentpolicy_combined_v0100.pdf
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/ch.html
https://www.nic.ch/en/terms/agb/
https://www.nic.ch/en/terms/agb/
https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/20141744/index.html
https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/20141744/index.html
https://www.nic.ch/en/terms/disputes/rules_v1/
https://www.nic.ch/en/terms/disputes/rules_v1/
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 خمترصة

الس بل ما تغطيه  ذي الصةلنص اتفاقية التسجيل  ما تغطيه رشوط التسجيل
البديةل لتسوية 

 املنازعات

 ذي الصةل املنازعاتتسوية  س ياسةنص 

ن اتضح، عىل أ ساس حفص موجز اخملتار ينهتك  ، أ ن الامسب. اإ
التحقق من جيري  ذكل ، ل وخالف؛ لغريحقوق العالمات التجارية ل

؛ ل جبدية الرمقية ل سامء احلقولمزااي حقوق اس تخدام التسميات ا
قة حبقوق العالمات التجارية فامي خيص أ سامء عات املتعلاز نختضع امل و 

 ؛احلقول للقانون املدين

 58املادة 

جيوز للسجل، من تلقاء نفسه أ و بناء عىل طلب صاحب التسجيل 
لغاء ختصيص  امس احلقل: املعين، اإ

ذات أ مهية خاصة للك  تسمية جغرافيةج. اإن احتوى امس احلقل عىل 
 اجملمتع السويرسي أ و جزء منه، وطلبهتا هيئة عامة أ و منظمة أ خرى؛

.CI  

 *كوت ديفوار

 "ديفوارامس مجهورية كوت "

 "اسامء السلطات احمللية"

"]فامي يتعلق ابلتجديد[" 
تسميات املنشأ  املسجةل قانوان 

دلى السلطات اخملتصة يف 
 جمال امللكية الفكرية"

دارة امس 2015فرباير  4، املؤرخ 78-2015املرسوم رمق  ، بشأ ن اإ
 " يف كوت ديفوارci.احلقل العايل "

www.nic.ci/images/decret_gestion_pointci.pdf 

 : تلزتم قواعد ختصيص أ سامء احلقول ابملبادئ التالية:9املادة 

ومؤسساهتا الوطنية  امس مجهورية كوت ديفوارل ميكن تسجيل  -
دمات العامة الوطنية، سواء مبفردها أ و ومؤسساهتا الوطنية العامة واخل

ل ك سامء حقول من  مقرتنة بلكامت تشري اإىل مؤسساهتا أ و خدماهتا، اإ
 املس توى الثاين من قبل املؤسسات أ و الإدارات املعمتدة؛

فال سلطة حملية أ و مؤسسة عامة، ما مل تأ ذن امجلعية التداولية ل  -
 أ و مقرتان مبفردهسواء ، امس هذه السلطة أ و املؤسسةجيوز تسجيل 

ىل مؤسسات حملية ّل بلكامت أ و اختصارات تشري اإ مس حقل من اك، اإ
 ؛الثاينس توى امل 

: ل حتول أ حاكم املادة السابقة دون جتديد تسجيل أ سامء 10املادة 
 احلقول املسجةل قبل بدء رساين املرسوم احلايل.

دارة امس احلقل العايل 2015فرباير  4، املؤرخ 78-2015املرسوم رمق  غري متاحة ، بشأ ن اإ
".ciيف كوت ديفوار " 

www.nic.ci/images/decret_gestion_pointci.pdf 

 

http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/ci.html
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/ci.html
http://www.nic.ci/images/decret_gestion_pointci.pdf
http://www.nic.ci/images/decret_gestion_pointci.pdf
http://www.nic.ci/images/decret_gestion_pointci.pdf
http://www.nic.ci/images/decret_gestion_pointci.pdf
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 ال سامء/بدلانال 

 خمترصة

الس بل ما تغطيه  ذي الصةلنص اتفاقية التسجيل  ما تغطيه رشوط التسجيل
البديةل لتسوية 

 املنازعات

 ذي الصةل املنازعاتتسوية  س ياسةنص 

، . سواء من قبل رشكة يطابق امسها التجاري الامس املسجل-
 وأ ودعت الامس كعالمة قبل بدء رساين املرسوم احلايل؛

تسمية منشأ  مسجةل قانوانا دلى . أ و من قبل مجعية حتمي وتعزز -
 .سلطات امللكية الفكرية اخملتصة

.CL  

 *ش ييل

 "CL.لعمل جسل امس احلقل "اللواحئ التنظميية  غري متاحة

www.nic.cl/normativa/reglamentacion.html 

أ خر يّدعي  ات"تعبري 
لشكوى أ نه صاحب ا

ميكل حقوقاا مس بقة 
 "فهيا

 "CL.لعمل جسل امس احلقل "التنظميية اللواحئ 

www.nic.cl/normativa/reglamentacion.html 

. جيوز ل ي خشص طبيعي أ و كيان اعتباري يرى أ ن حقوقه تأ ثرت بتسجيل امس 18
لغاء هذا التسجيل، وس يخضع الطلب لس ياسة تسوية منازعات  حقل أ ن يطلب اإ

 ".CL.أ سامء احلقل "

لهيا يف املادة 20 (، 3)11. ويف حال قّدم طلب الإلغاء بعد انقضاء املدة املشار اإ
ثبات أ ّن التسجيل ميسء. وحيمك بأ ن التسجيل امليسء يف  وجب عىل املّدعي اإ

 احلالت التالية:

ىل حد اللبس لعالمٍة جتارية أ و   )أ ( اإن اكن امس احلقل مطابقا أ و مشاهبا اإ

 ؛س بقة فهياأ خر يّدعي صاحب الشكوى أ نه ميكل حقوقاا م  اتتعبري 

أ ي حقوق أ و مصاحل مرشوعة فامي خيص امس ل ميكل التسجيل اكن صاحب )ب( 
 احلقل؛

 اس تخدم بسوء نية. وأ  )ج( وأ ن جّسل امس احلقل 

.CM  

 *اكمريون

 "cm.احلقل "قول حتت ميثاق ختصيص اسامء احل غري متاحة

cm.html-www.antic.cm/index.php/fr/politique 

 

 "cm.احلقل "نازعات بشأ ن أ سامء احلقول حتت س ياسة تسوية امل  غري متاحة

cm.html-www.antic.cm/index.php/fr/politique 

 تدخل الواكةل الوطنية لتكنولوجيا املعلومات والتصالت. 2اثنيا.

ميكن للمس تفيد من امس احلقل التصال بـالواكةل حملاوةل جتنب التقايض ابملعىن 
ن فشلت املفاوضات مع صاحب التسجيل. الرمسي وتعل  لغائه اإ يق امس احلقل أ و اإ

http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/cl.html
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/cl.html
http://www.nic.cl/normativa/reglamentacion.html
http://www.nic.cl/normativa/reglamentacion.html
http://www.nic.cl/normativa/reglamentacion.html
http://www.nic.cl/normativa/reglamentacion.html
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/cm.html
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/cm.html
http://www.antic.cm/index.php/fr/politique-cm.html
http://www.antic.cm/index.php/fr/politique-cm.html
http://www.antic.cm/index.php/fr/politique-cm.html
http://www.antic.cm/index.php/fr/politique-cm.html
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رموز 
 ال سامء/بدلانال 

 خمترصة

الس بل ما تغطيه  ذي الصةلنص اتفاقية التسجيل  ما تغطيه رشوط التسجيل
البديةل لتسوية 

 املنازعات

 ذي الصةل املنازعاتتسوية  س ياسةنص 

 ويتاح هذا اخليار يف احلالت التالية:

ن اكن امس احلقل املتنازع عليه مطابقا  - ملنتج أ و عالمة  أ و مشاهبا اإىل حد اللبساإ
خدمة اس تصدر املس تفيد لها حامية يف داخل منطقة املنظمة ال فريقية للملكية 

 ؛العالمة من قبل املاكل، حسب الاقتضاءتسجيل امس احلقل أ و الفكرية قبل 

.CN  

 الصني

القواعد التنفيذية لتسجيل اسامء احلقول الصادرة عن مركز الصني  غري متاحة
 ملعلومات ش بكة الإنرتنت

cnnic.com.cn/PublicS/fwzxxgzcfg/201208/t2012083
0_35735.htm 

 

س ياسة مركز الصني ملعلومات ش بكة الإنرتنت بشأ ن تسوية منازعات اسامء احلقول  غري متاحة
 العليا

cnnic.com.cn/IS/CNym/cnzcfg/201411/t20141117_50212.ht
m 

 .8املادة 

 خيضع دمع شكوى ضد امس حقل مسّجل للرشوط التالية:

ىل حد اللبس . اإن اكن امس احلقل املتنازع عليه مطابقا - املّدعي أ و  لمسأ و مشاهبا اإ
 لعالمة ميتكل حقوقها أ و هل يف مصاحل مدنية؛

. وليس لصاحب التسجيل أ ي حقوق أ و مصاحل مرشوعة فامي خيص امس احلقل -
 أ و جزءا كبريا منه؛

 وجسّل صاحب التسجيل امس احلقل املتنازع عليه أ و اس تخدمه بسوء نية. -

.CO √ 

 *كولومبيا

 

تقييدات عىل أ سامء الولايت "
الكولومبية وعوامصها، وكذكل 

البدلايت اليت يزيد عدد ساكهنا 
 "نسمة 50000عن 

دارة احلقل "  30، الصادر يف 001652"؛ القرار رمق CO.س ياسة اإ
 2008يوليو 

-www.cointernet.com.co/wp
-dominio-content/uploads/2016/09/politicas

CO.pdf 

 قامئة احلقول املقيّدة

-www.cointernet.com.co/wp
-Dominios-de-content/uploads/2016/09/Lista

 املوحدة حلل نزاعات أ سامء النطاقات**الس ياسة  غري متاحة

en-25-02-2012-www.icann.org/resources/pages/policy 

http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/cn.html
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/cn.html
http://cnnic.com.cn/PublicS/fwzxxgzcfg/201208/t20120830_35735.htm
http://cnnic.com.cn/PublicS/fwzxxgzcfg/201208/t20120830_35735.htm
http://cnnic.com.cn/IS/CNym/cnzcfg/201411/t20141117_50212.htm
http://cnnic.com.cn/IS/CNym/cnzcfg/201411/t20141117_50212.htm
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/co.html
http://www.cointernet.com.co/wp-content/uploads/2016/09/politicas-dominio-CO.pdf
http://www.cointernet.com.co/wp-content/uploads/2016/09/politicas-dominio-CO.pdf
http://www.cointernet.com.co/wp-content/uploads/2016/09/politicas-dominio-CO.pdf
http://www.cointernet.com.co/wp-content/uploads/2016/09/politicas-dominio-CO.pdf
http://www.cointernet.com.co/wp-content/uploads/2016/09/Lista-de-Dominios-Restringidos-030810.pdf
http://www.cointernet.com.co/wp-content/uploads/2016/09/Lista-de-Dominios-Restringidos-030810.pdf
http://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-en
http://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-en
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رموز 
 ال سامء/بدلانال 

 خمترصة

الس بل ما تغطيه  ذي الصةلنص اتفاقية التسجيل  ما تغطيه رشوط التسجيل
البديةل لتسوية 

 املنازعات

 ذي الصةل املنازعاتتسوية  س ياسةنص 

030810.pdf-Restringidos 

تقييدات عىل أ سامء الولايت الكولومبية وعوامصها، وكذكل البدلايت 
 نسمة 50000اليت يزيد عدد ساكهنا عن 

.CR √ 

 كوس تارياك

 س ياسة تسجيل اسامء احلقول "تسميات املنشأ  "

registry-www.nic.cr/policies/domain 

جراءاته2.6  . أ س باب شطب امس احلقل واإ

. بسبب معلومات خاطئة أ و اكذبة، أ و بسبب سوء 5.2.6
 الاس تخدام.

ىل أ ن صاحب أ و وجود ظروف ت  - امس جّسل قد تسجيل ال شري اإ
 :قصدبطريقة مل ترد يف هذه الس ياسات، باشرتاه  احلقل أ و

)أ ( بيعه أ و نقهل أ و تأ جريه أ و التنازل عنه، بطريقة ل تسمح هبا هذه 
ىل طرف معين أ خر يكون هو امس عالمة جتارية أ و  الس ياسات، اإ

ا تسمية خدمة مسجةل أ و معلناا جتارايا مسجالا أ و  أ و حقوقاا  منشأ 
ا للطرف املعين، مقابل قمية مطلقة تتجاوز التاكليف  حمجوزة أ و منافسا

 املوثقة اخملتلفة ذات الصةل املبارشة بتسجيل امس احلقل؛

)ب( أ و أ ّن امس احلقل جسّل بقصد منع صاحب عالمة جتارية أ و 
أ و حقوق  تسمية منشأ ا خدمة مسجةل أ و معلن جتاري مسجل أ و 

حمجوزة من امتالك امس حقل يتوافق مع عالمته، رشيطة أ ن يتقدم 
 صاحب العالمة بطلب تسجيل امس احلقل؛

 "cr.احلقل "س ياسة تسوية املنازعات بشأ ن أ سامء احلقول يف نطاق امس  غري متاحة

controversias-www.nic.cr/politicas/solucion 

يطلب من صاحب التسجيل اخلضوع لالإجراءات . املنازعات اخلاضعة للس ياسةأ . 
الإدارية الإلزامية يف حال أ ثبت طرف اثلث )"مّدعي"( ملزّود اخلدمة اخلاضع 

 للس ياسة املوحدة، امتثال للنظام ادلاخيل، أ ّن:

ىل حد اللبس لعالمٍة جتارية أ و عالمِة خدمٍة امس احلقل مطابق أ و مشاب" 1" ه اإ
 يمتتع املدعي ابحلق فهيا؛

 امس احلقل؛ أ ي حقوق أ و مصاحل مرشوعة يفوأ ّن صاحب التسجيل ليس هل " 2"

 " وأ ّن امس احلقل مسّجل ومس تخدم بسوء نية.3"

ثبات وجود لك عنرص من هذه  ويف الإجراءات الإدارية، يقع عىل املّدعي عبء اإ
 رص الثالثة.العنا

.CU 

 *كواب

 "املصطلحات اجلغرافية"

 ""الاسامء املش تقة من ماكن

 ابللغة الإس بانية""امس البدل 

 املبادئ التوجهيية ملركز كواب للمعلومات الش بكية

www.nic.cu/docum_det.php?doc_id=1&opt=1 

ن اكن. 3.3  :ل مينح امس النطاق اإ

ال سامء املش تقة من أ و  املصطلحات اجلغرافية)ب( مكّوان حرصا من 

 املبادئ التوجهيية ملركز كواب للمعلومات الش بكية غري متاحة

www.nic.cu/docum_det.php?doc_id=1&opt=1 

. جيوز ل ي خشص طبيعي أ و كيان اعتباري يرى أ ن حقوقه تأ ثرت بتسجيل 2.11
ل  غاء هذا التسجيل.امس حقل أ ن يطلب اإ

http://www.cointernet.com.co/wp-content/uploads/2016/09/Lista-de-Dominios-Restringidos-030810.pdf
http://www.cointernet.com.co/wp-content/uploads/2016/09/Lista-de-Dominios-Restringidos-030810.pdf
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/cr.html
http://www.nic.cr/policies/domain-registry
http://www.nic.cr/policies/domain-registry
https://www.nic.cr/politicas/solucion-controversias
https://www.nic.cr/politicas/solucion-controversias
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/cu.html
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/cu.html
http://www.nic.cu/docum_det.php?doc_id=1&opt=1
http://www.nic.cu/docum_det.php?doc_id=1&opt=1
http://www.nic.cu/docum_det.php?doc_id=1&opt=1
http://www.nic.cu/docum_det.php?doc_id=1&opt=1
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رموز 
 ال سامء/بدلانال 

 خمترصة

الس بل ما تغطيه  ذي الصةلنص اتفاقية التسجيل  ما تغطيه رشوط التسجيل
البديةل لتسوية 

 املنازعات

 ذي الصةل املنازعاتتسوية  س ياسةنص 

 ؛ماكن

مس البدل ابللغة )ج( أ و اكن مماثال أ و مشاهبا بشلك مضلل ل
 الإس بانية؛

.CZ 

 امجلهورية التش يكية

 رشوط وأ حاكم بشأ ن املسجلني غري متاحة

www.nic.cz/files/nic/doc/Business_Terms_201401
01.pdf 

 "cz." قواعد تسجيل أ سامء احلقول حتت

www.nic.cz/files/nic/PravidlaCZAJ.pdf 

 "تسمية محمية"

 "تسميات املنشأ  "

 "املؤرشات اجلغرافية"

اعد تسجيل أ سامء احلقول العليا من قو  3املنازعات البديةل )امللحق قواعد تسوية 
 "cz." حتت

www.nic.cz/files/nic/PravidlaCZAJ.pdf 

يف حال قّدم لقواعد تسوية املنازعات البديةل  . يقبل صاحب التسجيل اخلضوع1.3
ىل حد املّدعي مل زّود اخلدمة، الامتسا يّدعي فيه أ ن امس احلقل مطابق أ و مشابه اإ

 ميكل املّدعي حقوقها، وثبت يف ذات الوقت: لتسمية محميةاللبس 

. أ ن امس احلقل جّسل أ و حصل عليه دون أ ن ميتكل صاحبه احلق يف امس 1.1.3
 ؛3.3احلقل أ و التسمية احملمية مبوجب املادة 

 .خبالف حسن النيةقل جّسل أ و حصل عليه أ و يس تخدم . أ و أ ن امس احل2.1.3

يه أ ي تسمية محمية مبوجب القانون، ول س امي العالمات  –التسمية احملمية 
النباتية  ال صناف وأ سامء  وتسميات املنشأ  واملؤرشات اجلغرافيةالتجارية املسجةل 

 الشخصية. وال سامءالتجارية   وال سامءاحملمية والعالمات غري املسجةل 

.DE 

 أ ملانيا

 ورشوطه امس احلقلأ حاكم  غري متاحة

conditions/-an-www.denic.de/en/terms 

هناء العقد ل س باب 2) ( يُسمح لـمركز أ ملانيا للمعلومات الش بكية ابإ
جوهرية فقط. وتشمل هذه ال س باب ، عىل وجه اخلصوص، أ ي 

 حاةل مما ييل:

ن صدر حمك هنايئ ومطلق حول جوهر القضية، يقرر أ ن  )ج( أ و اإ
تسجيل احلقل اخلاص بصاحب التسجيل قد انهتك حقوق الغري 

]…[ 

 أ حاكم امس احلقل ورشوطه غري متاحة

conditions/-an-www.denic.de/en/terms 

 ( خيضع عقد احلقل للقانون ال ملاين ]...[2)

جراءات تسوية املنازعات أ مام 4) ىل اإ ( ول يلجأ  مركز أ ملانيا للمعلومات الش بكية اإ
 جمالس حتكمي املس هتلكني.

اإجراءات حل املنازعات املتاحة عىل املنصة الإلكرتونية ( ول يطبق املركز 5)
 (ODRلتسوية املنازعات بني التجار واملس هتلكني )منصة 

http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/cz.html
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/cz.html
https://www.nic.cz/files/nic/doc/Business_Terms_20140101.pdf
https://www.nic.cz/files/nic/doc/Business_Terms_20140101.pdf
https://www.nic.cz/files/nic/PravidlaCZAJ.pdf
https://www.nic.cz/files/nic/PravidlaCZAJ.pdf
https://www.nic.cz/files/nic/PravidlaCZAJ.pdf
https://www.nic.cz/files/nic/PravidlaCZAJ.pdf
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/de.html
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/de.html
https://www.denic.de/en/terms-an-conditions/
https://www.denic.de/en/terms-an-conditions/
https://www.denic.de/en/terms-an-conditions/
https://www.denic.de/en/terms-an-conditions/
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رموز 
 ال سامء/بدلانال 

 خمترصة

الس بل ما تغطيه  ذي الصةلنص اتفاقية التسجيل  ما تغطيه رشوط التسجيل
البديةل لتسوية 

 املنازعات

 ذي الصةل املنازعاتتسوية  س ياسةنص 

)د( أ و أ ن تسجيل احلقل اخلاص يعتدي بشلك واحض عىل حقوق 
 الغري أ و أ نّه غري قانوين، بغض النظر عن الاس تخدام احملدد هل؛

ec.europa.eu/consumers/odr/ املفوضية ال وروبية اليت أ نشأ هتا. 

.DJ √ 

 جيبويت

 /dot.dj غري متاحة

a.dj/ 

 ال سامء الشهرية والعامة والنابية

ارية أ و خشص أ و ال سامء الشهرية يه أ سامء يربطها امجليع بعالمة جت
لكرتوين  ماكن يف جيبويت. ويطرأ  عن اس تخداهما لتسمية موقع اإ

خمتلف حاةل من اللبس، ونوع من السطو الإلكرتوين. وقد أ برمت 
دارة جسل احلقل " "dj.مجعية مسجيل احلقل " " dotDJاتفاقية مع اإ

ن  8لإعطاء أ ولوية مدهتا  أ ايم لصاحب العالمة التجارية الشهرية اإ
يف تسجيل امس شهري )نبحث عن الامس يف احلقل  رغب خشص

".com نية ن حس تال ولوية، ثبتعي رلشك المالا رفض"(. فاإن
 ل.لمسجا

 تعارض التسميات غري متاحة

حنن طرف اثلث مس تقل يرشف عىل اإجراءات الس ياسة املوحدة لتسوية  -
امء احلقول يه ". ونرى أ ن أ سdj.املنازعات املتعلقة بأ سامء احلقول فامي خيص احلقل "

خدمة وصول يقدهما املسجلون للجمهور مبساعدة السجل. ونعري الاهامتم ال ّول 
 للمس تخدمني ونسعى لتجنيهبم اللبس.

ونراجع لك حاةل تسجيل ونقّدم املشورة ل عضائنا احلاليني واملس تقبليني بشأ ن  -
هيئة تسجيالهتم. ونرى أ ن احلوار معنا هو دليل عىل حسن النية وسنبلغ عنه 

 حممكي الس ياسة املوحدة يف حاةل حدث تعارض.

.DO √ 

امجلهورية 
 ادلومينيكية

"ال سامء اليت تقابل أ سامء 
مقاطعات امجلهورية 

لهيا"  ادلومينيكية، أ و تشري اإ

 "do.العليا حتت احلقل "س ياسات تفويض أ سامء احلقول 

-delegation-names-www.nic.do/en/policies/domain
do/-cctld-for-policies 

ىل، أ سامء مقاطعات تسّجل  أ سامء احلقول اليت تقابل، أ و تشري اإ
اليت أ درجت يف قامئة ال سامء احملجوزة، ك سامء  دلومينيكيةامجلهورية ا

 حقول من املس توى الثاين حرصاا من قبل احلكومة ادلومينيكية.

 "do.س ياسة تسوية املنازعات بشأ ن أ مس احلقل " غري متاحة

wp.nic.do/descargas/files/PoliticaSolucionControversia.pdf 

أ . املنازعات اخلاضعة للس ياسة. يطلب من صاحب التسجيل اخلضوع لالإجراءات 
الإدارية الإلزامية يف حال أ ثبت طرف اثلث )"مّدعي"( ملزّود اخلدمة اخلاضع 

 للس ياسة املوحدة، امتثال للنظام ادلاخيل، أ ّن:

ىل حد اللبس لعالمٍة جتارية أ و عالمِة خدمٍة " امس احلق1" ل مطابق أ و مشابه اإ
 يمتتع املدعي ابحلق فهيا؛

وأ ّن صاحب التسجيل ليس هل أ ي حقوق أ و مصاحل مرشوعة فامي خيص امس " 2"
 احلقل؛

 " وأ ّن امس احلقل مسّجل ومس تخدم بسوء نية.3"

http://ec.europa.eu/consumers/odr/
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/dj.html
http://dot.dj/
http://dot.dj/
http://a.dj/
http://a.dj/
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/do.html
https://www.nic.do/en/policies/domain-names-delegation-policies-for-cctld-do/
https://www.nic.do/en/policies/domain-names-delegation-policies-for-cctld-do/
https://wp.nic.do/descargas/files/PoliticaSolucionControversia.pdf
https://wp.nic.do/descargas/files/PoliticaSolucionControversia.pdf
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رموز 
 ال سامء/بدلانال 

 خمترصة

الس بل ما تغطيه  ذي الصةلنص اتفاقية التسجيل  ما تغطيه رشوط التسجيل
البديةل لتسوية 

 املنازعات

 ذي الصةل املنازعاتتسوية  س ياسةنص 

ثبات وجود لك عنرص من هذه  ويف الإجراءات الإدارية، يقع عىل املّدعي عبء اإ
 العنارص الثالثة.

.DZ  

 اجلزائر

 (DZ.) لالمتدادميثاق التسمية  "أ سامء املناطق والبدل واملدن"

--ggbdmbaav3cjl1c9heugfv.xn--http://xn
lgbbat1ad8j/images/pdf_nic/charte.pdf 

 . اللكامت املمنوعة3.13

عطاؤها حىت لو اكن الطلب يفي  هناك عددا من ال سامء ل ميكن اإ
، أ سامء املهن، هذا يشمل أ سامء ادلول، املدناملذكورة أ عاله،  ابملعايري

 ال سامء العامة، أ سامء ال شخاص و أ سامء الشخصيات.

 (DZ.) لالمتدادميثاق التسمية  غري متاحة

--ggbdmbaav3cjl1c9heugfv.xn--http://xn
lgbbat1ad8j/images/pdf_nic/charte.pdf 

 لزناعات ل سامء النطاق املتطابقة. تسوية ا12املادة 

عندما يمت تسجيل امس نطاق لصاحل الكيان ال ول أ و تكون العملية يف طور الإجناز 
وية الزناعات ميكن للكيان اذلي حيمل نفس الامس بتقدمي شكوى دلى جلنة تس

ل سامء النطاقات .اجلزائر ضد املسجل ال ول يقوم مركز أ سامء النطاقات .اجلزائر 
لغاء معلية نقل ملكية امس النطاق يف حال وجود نزاع مع طلب أ خر حيمل نفس  ابإ

)طاملا قّدر الكيان الثاين أ ن ال ول ل حيق هل اس تخدام امس النطاق املذكور الامس 
 أ عاله(.

.EE 

س تونيا  اإ

"حتجز أ سامء البدلان ابللغة 
الإس تونية لتسجيلها من قبل 

 سفارة أ و قنصلية البدل املعين"

يف قامئة الواردة "أ سامء ال ماكن 
الوحدات الإدارية ل رايض 

س تونيا"  اإ

 (ee.احلقل) الالحئة التنظميية ل مس

regulation-domain-www.internet.ee/domains/ee 

 رشوط خاصة لتسجيل أ سامء احلقول احملجوزة

-for-conditions-www.internet.ee/domains/special
domains-reserved-registering 

 قامئة احلقول احملجوزة

حتجز أ سامء البدلان ابللغة الإس تونية لتسجيلها من قبل سفارة . 1.2
 ]...[  أ و قنصلية البدل املعين.

ا يعادلها( . جيوز للممثل املفوض لبدل ما )سفارة أ و قنصلية أ و م1.1.2
 التقدم بطلب تسجيل امس حقل.

أ سامء ال ماكن الواردة . ختصص مجيع احلقول اليت تشابه أ سامؤها 3.2

“names of the 
state”  

 قواعد جلنة تسوية منازعات أ سامء احلقول

-disputes-domain-the-of-www.internet.ee/domains/rules
committee 

س تونيا وأ سامء  السابقق يشمل احل. 11.2 العالمات التجارية الصاحلة واملسجةل يف اإ
س تونيا ال فراد وأ سامء الكياانت املسجةل والسلطات احمللية  وأ سامء ادلوةل يف اإ

 وواكلهتا وأ سامء املنظامت ادلولية واحلكومية؛

 تسوية املنازعات

committee-disuptes-www.internet.ee/domains/domain 

ا ما جسّل2 ، دون موافقتك، امس حقل يشابه امس عالمتك . اإن وجدت أ ن خشصا
التجارية أ و امسك الشخيص أ و امس رشكتك أ و اسام مسجال أ خر، ميكنك تقدمي 

ىل جلنة تسوية منازعات أ سامء احلقول.  طلب اإ

http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/dz.html
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/dz.html
http://مركزأسماءالنطاقات.الجزائر/images/pdf_nic/charte.pdf
http://مركزأسماءالنطاقات.الجزائر/images/pdf_nic/charte.pdf
http://مركزأسماءالنطاقات.الجزائر/images/pdf_nic/charte.pdf
http://مركزأسماءالنطاقات.الجزائر/images/pdf_nic/charte.pdf
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/ee.html
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/ee.html
https://www.internet.ee/domains/ee-domain-regulation
https://www.internet.ee/domains/ee-domain-regulation
https://www.internet.ee/domains/special-conditions-for-registering-reserved-domains
https://www.internet.ee/domains/special-conditions-for-registering-reserved-domains
https://www.internet.ee/domains/rules-of-the-domain-disputes-committee
https://www.internet.ee/domains/rules-of-the-domain-disputes-committee
https://www.internet.ee/domains/domain-disuptes-committee
https://www.internet.ee/domains/domain-disuptes-committee
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رموز 
 ال سامء/بدلانال 

 خمترصة

الس بل ما تغطيه  ذي الصةلنص اتفاقية التسجيل  ما تغطيه رشوط التسجيل
البديةل لتسوية 

 املنازعات

 ذي الصةل املنازعاتتسوية  س ياسةنص 

، للتسجيل من قبل يف قامئة الوحدات الإدارية ل رايض اإس تونيا
 احلكومة احمللية أ و الشخص املفوض بذكل.

.EG 

 مرص

 "أ سامء البدلان"

 "أ سامء املدن"

 التسجيل س ياساتقواعد و 

http://www.egregistry.eg/policies..html 

 قواعد اختيار امس النطاق

ادلول أ و أ و  ال نبياء والرسل والرموز ادلينية. حيظر اس تخدام أ سامء 5
 أ و الشخصيات الاعتبارية. املدن

 a.html-http://www.egregistry.eg/index متاحة غري

 قواعد عامة:

"ل تتحمل ش بكة اجلامعات املرصية مس ئولية فض الزناعات عىل تسجيل أ سامء 
 النطاقات"

.ES √ 

س بانيا  *اإ

 "أ سامء البدلان"

 

دارات " ال سامء الرمسية لالإ
 "العامة الإقلميية

" es."احلقل الإجراءات املطبقة يف ختصيص أ سامء احلقول حتت 
 والعمليات ال خرى املرتبطة بتسجيلها

www.dominios.es/dominios/sites/dominios/files/12
63986968059.pdf 

 "esأ حاكم ورشوط تسجيل أ سامء احلقول حتت ".

www.dominios.es/sites/dominios/files/files/T%C3
%A9rminos%20y%20condiciones%20del%20_es

%20%28ingl%C3%A9s%29.pdf 

لل سامء قامئة املصطلحات احملجوزة املكّونة من أ سامء أ ماكن مطابقة 
دا  رات العامة الإقلمييةالرمسية لالإ

www.dominios.es/dominios/sites/dominios/files/Li
-CCAA-stado%2BWeb%2BMUNICIPIOS

2016.pdf-PROVINCIAS%2B04 

والوحدات الإدارية  ل سامء ادلول شاهبةاملصطلحات احملجوزة امل قامئة 
ية )الإجنلزيية والفرنس ية( ال خرى اليت تطابق الإصدارات الرمس 

 .وترجامهتا الرمسية اإىل الإس بانية ISO 3166 املعيار املوجودة يف قامئة

“denominations 
or indications of 

origin”   

 "es."احلقل اخلطة الوطنية ل سامء احلقول عىل الإنرتنت حتت 

www.dominios.es/dominios/sites/dominios/files/normativa_
en1.pdf 

ضايف، سادسا. نظام تسوية املنازعات خارج   القضاء نطاقحمك اإ

كتمكةل لهذه اخلطة، وبرشوط تسمح هبا القوانني املعمول هبا، تنشئ السلطة صاحبة 
القضاء حلل املنازعات املتعلقة ابس تخدام نطاق الاختصاص نظاما بديال خارج 

س بانيا، مثل ال سامء حقوق امللكية الصناعية احملم يف جمال  أ سامء احلقول ية يف اإ
وال سامء  وأ سامء الرشاكت وتسميات املنشأ  التجارية والعالمات التجارية احملمية 

داراتالرمس   والهيئات العامة الإس بانية. ية أ و العامة املعرتف هبا لالإ

قواعد اإجراءات تسوية املنازعات خارج نطاق القضاء فمي خيص تسجيل أ سامء 
 "es.احلقول حتت رمز البدل "

www.dominios.es/dominios/sites/dominios/files/1197031617
037.pdf 

 . تعريفات2املادة 

 احلقوق السابقة:

http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/eg.html
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/eg.html
http://www.egregistry.eg/policies..html
http://www.egregistry.eg/policies..html
http://www.egregistry.eg/index-a.html
http://www.egregistry.eg/index-a.html
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/es.html
http://www.dominios.es/dominios/sites/dominios/files/1263986968059.pdf
http://www.dominios.es/dominios/sites/dominios/files/1263986968059.pdf
http://www.dominios.es/sites/dominios/files/files/T%C3%A9rminos%20y%20condiciones%20del%20_es%20%28ingl%C3%A9s%29.pdf
http://www.dominios.es/sites/dominios/files/files/T%C3%A9rminos%20y%20condiciones%20del%20_es%20%28ingl%C3%A9s%29.pdf
http://www.dominios.es/sites/dominios/files/files/T%C3%A9rminos%20y%20condiciones%20del%20_es%20%28ingl%C3%A9s%29.pdf
http://www.dominios.es/sites/dominios/files/files/T%C3%A9rminos%20y%20condiciones%20del%20_es%20%28ingl%C3%A9s%29.pdf
http://www.dominios.es/dominios/sites/dominios/files/Listado%2BWeb%2BMUNICIPIOS-CCAA-PROVINCIAS%2B04-2016.pdf
http://www.dominios.es/dominios/sites/dominios/files/Listado%2BWeb%2BMUNICIPIOS-CCAA-PROVINCIAS%2B04-2016.pdf
http://www.dominios.es/dominios/sites/dominios/files/Listado%2BWeb%2BMUNICIPIOS-CCAA-PROVINCIAS%2B04-2016.pdf
http://www.dominios.es/dominios/sites/dominios/files/Listado%2BWeb%2BMUNICIPIOS-CCAA-PROVINCIAS%2B04-2016.pdf
http://www.dominios.es/dominios/sites/dominios/files/normativa_en1.pdf
http://www.dominios.es/dominios/sites/dominios/files/normativa_en1.pdf
http://www.dominios.es/dominios/sites/dominios/files/1197031617037.pdf
http://www.dominios.es/dominios/sites/dominios/files/1197031617037.pdf
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رموز 
 ال سامء/بدلانال 

 خمترصة

الس بل ما تغطيه  ذي الصةلنص اتفاقية التسجيل  ما تغطيه رشوط التسجيل
البديةل لتسوية 

 املنازعات

 ذي الصةل املنازعاتتسوية  س ياسةنص 

www.dominios.es/dominios/sites/dominios/files/no
rmativa_en10.pdf 

س بانيا، 1) أ و تسميات ومؤرشات ( أ سامء املنظامت املسجةل وفق ال صول يف اإ
حقوق امللكية أ و ال سامء التجارية أ و العالمات التجارية أ و غريها من  املنشأ  

س بانيا؛  الصناعية احملمية يف اإ

دارات والهيئات العامة الإس بانية.3)  ( ال سامء الرمسية أ و املعروفة لالإ

.ET 

 أ ثيوبيا

 ل ميكن التحقق.  www.ethiotelecom.etانظر الرابط:  ل ميكن التحقق.

.EU √ 

 الاحتاد ال ورويب

 2-أ سامء البدلان ورموز أ لفا"
 "اليت متثل البدلان

 أ واملفاهمي اجلغرافية و/"
 "اجليوس ياس ية

 

 أ حاكم ورشوط تسجيل أ سامء احلقول

-9d62-eurid.eu/media/filer_public/f5/d2/f5d22bc1
-a81e-4ba9

1a0292ef215f/terms_and_conditions_en.pdf 

للربملان ال ورويب  733/2002( رمق ةال وروبياملفوضية لحئة )
 أ سامء احلقول العليا بشأ ن تنفيذ 2002أ بريل  22ة املؤرخ ،واجمللس

 ."euحتت احلقل "

-lex.europa.eu/legal-eur
-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02002R0733

20081211 

طار الس ياسة العامة 5املادة   اإ

. جيوز لدلول ال عضاء، يف غضون ثالثة أ شهر من بدء رساين هذه 2
خطار املفوضية وادلول ال عضاء ال خرى بقامئة مقيّدة من  الالحئة، اإ

 ابملفاهمي اجلغرافية و/أ و اجليوس ياس يةال سامء ذائعة الشهرة فامي يتعلق 
 اليت تؤثر عىل وضعها الس يايس أ و الإقلميي، سواء اكنت تكل ال سامء:

 أ ( غري مسجةل؛)

)ب( أ و مسجةل فقط مضن نطاق املس توى الثاين وفقاا لقواعد 

 "املؤرشات اجلغرافية"

 "تسميات املنشأ "

اليت تضع  2004أ بريل  28، املؤرخة 874/2004ال وروبية رمق  لحئة املفوضية
." واملبادئ اليت تنظم euقواعد الس ياسة العامة لتنفيذ احلقول العليا حتت احلقل "

 تسجيلها

-lex.europa.eu/legal-eur
20150416-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02004R0874 

 . الإجراء البديل لتسوية املنازعات22املادة 

 . جيوز ل ي طرف بدء الإجراء يف احلالت التالية:1

 ؛21ا ابملعىن املقصود يف املادة )أ ( اإن اكن التسجيل تكسبياا أ و تعسفي

ن تعارض القرار السجل مع هذه الالحئة أ و مع لحئة املفوضية ال وروبية  )ب( أ و اإ
 .733/2002رمق 

 . التسجيالت التكسبية والتعسفية21املادة 

ن 1 لغاء، مبوجب اإجراء بديل أ و قضايئ مناسب، اإ . خيضع امس احلقل املسجل لالإ
ىل حد اللبس اكن ذكل الامس متطابقاا أ و  وطين أ والقانون ال هلمس منح مشاهبا اإ

 ابقة"سال  "احلقوق( ]يقصد مبصطلح 1)10ال ورويب حقوقا كتكل املذكورة يف املادة 
انت اجلغرافية أ و والبيا ارية الوطنية واجملمتعية املسجةل، العالمات التجمهنامجةل أ مور 

مبوجب القوانني الوطنية يف محمية ويقصد أ يضا رشيطة أ ن تكون  تسميات املنشأ ،
 التجارية التعريفاتو التجارية سامء ال  و املسجةل تجارية غري ال عالمات ال: ادلوةل العضو

http://www.dominios.es/dominios/sites/dominios/files/normativa_en10.pdf
http://www.dominios.es/dominios/sites/dominios/files/normativa_en10.pdf
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/et.html
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/et.html
http://www.ethiotelecom.et/
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/eu.html
https://eurid.eu/media/filer_public/f5/d2/f5d22bc1-9d62-4ba9-a81e-1a0292ef215f/terms_and_conditions_en.pdf
https://eurid.eu/media/filer_public/f5/d2/f5d22bc1-9d62-4ba9-a81e-1a0292ef215f/terms_and_conditions_en.pdf
https://eurid.eu/media/filer_public/f5/d2/f5d22bc1-9d62-4ba9-a81e-1a0292ef215f/terms_and_conditions_en.pdf
https://eurid.eu/media/filer_public/f5/d2/f5d22bc1-9d62-4ba9-a81e-1a0292ef215f/terms_and_conditions_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02002R0733-20081211
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02002R0733-20081211
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02002R0733-20081211
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02002R0733-20081211
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02004R0874-20150416
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02004R0874-20150416
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 ال سامء/بدلانال 

 خمترصة

الس بل ما تغطيه  ذي الصةلنص اتفاقية التسجيل  ما تغطيه رشوط التسجيل
البديةل لتسوية 

 املنازعات

 ذي الصةل املنازعاتتسوية  س ياسةنص 

 الس ياسة العامة.

 2004أ بريل  28، املؤرخة 874/2004ال وروبية رمق  لحئة املفوضية
اليت تضع قواعد الس ياسة العامة لتنفيذ احلقول العليا حتت احلقل 

"eu". واملبادئ اليت تنظم تسجيلها 

-lex.europa.eu/legal-eur
-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02004R0874

20150416 

 ال سامء اجلغرافية واجليوس ياس ية احملجوزة. معلية تسجيل 7املادة 

عىل  تسوية أ ي اعرتاض، ينرش السجل قامئتني من ال سامء بعد [...]
حداهام قامئة ال سامء اليت  موقعه عىل الإنرتنت. وينبغي أ ن تضم اإ

سجيل". وعىل أ ن حتتوي القامئة بأ هنا "غري قابةل للت أ خطرت املفوضية 
ىل ال سامء اليت ال خرى  هنا "قابةل السجل بأ  أ خطرت املفوضية اإ

 املس توى الثاين".للتسجيل فقط حتت حقول 

 2-ال سامء حسب البدلان ورموز أ لفا. حز 8املادة 

ق هذه الالحئة قامئة ال سامء احملددة يف مرف. حتجز ال سامء الواردة يف 1
أ و تسّجل ك سامء حقول من املس توى الثاين مبارشة حتت أ مس احلقل 

 من قبل ادلول املذكورة يف القامئة. euالعايل .

اليت متثل البدلان ك سامء حقول من  2-لفا. ل تسّجل رموز أ  2
 .".euأ مس احلقل العايل " املس توى الثاين مبارشة حتت

لل سامء اجلغرافية . أ سامء احلقول من املس توى الثاين 9املادة 
 واجليوس ياس ية

جيوز تسجيل املفاهمي اجلغرافية واجليوس ياس ية ك سامء حقول، وفقاا 
، من 733/2002()ب( من لحئة املفوضية ال وروبية رمق 2)5للامدة 

 طرف دوةل عضو أ خطرت هبذه ال سامء...

لمصنفات ال دبية والفنية مزية ل امللقاب ال  و  العائليةسامء ال  و  الرشاكت وأ سامء 
 [احملمية.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02004R0874-20150416
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02004R0874-20150416
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02004R0874-20150416
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02004R0874-20150416
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 ال سامء/بدلانال 

 خمترصة

الس بل ما تغطيه  ذي الصةلنص اتفاقية التسجيل  ما تغطيه رشوط التسجيل
البديةل لتسوية 

 املنازعات

 ذي الصةل املنازعاتتسوية  س ياسةنص 

 :يضّم املرفقو 

 .. قامئة ال سامء للك بدل والبدلان اليت ميكن أ ن تسّجلها1

 والبدلان اليت ميكن أ ن حتجزها. . قامئة ال سامء للك بدل2

.FR √ 

 *فرنسا

قواعد تسجيل . AFNIC)ميثاق امجلعية الفرنس ية لتسميات احلقول ) "امس امجلهورية الفرنس ية"
 احلقول العليا لرمز البدل يف الإقلمي الوطين.

www.afnic.fr/medias/documents/Cadre_legal/Char
te_de_nommage_22032016_VF.pdf 

. ل غراض تسجيل مصطلح خضع للفحص مس بقا، جيب عىل 26
حقوق امللكية عىل  يتعدىل مقدم الطلب التأ كد من أ ن امس احلقل 

أ و  امس امجلهورية الفرنس يةالفكرية أ و حق الشخصية ول يطابق 
سلطة أ و مؤسسة حملية أ و مجموعة من السلطات احمللية أ و دائرة عامة 

أ و مؤسسة وطنية أ و حملية ول يرتبط هبا، ما مل يثبت مقدم الطلب 
 مصلحته املرشوعة ويترصف حبسن نية.

 اإجراءات الس بل البديةل لتسوية املنازعات الفرنس ية" "امجلهورية

www.afnic.fr/medias/documents/RESOUDRE_UN_LITIGE
/PARL/Reglement_PARL_vFR_22_03_2016.pdf 

حقوق الغري، ل س امي يف احلالت التعدي عىل  ينشأ  حقوق الغري": عىل  "التعدي
ن اكن من  L. 45-2املنصوص علهيا يف املادة  نفاذ املدين، اإ جراءات الإ قانون اإ

اليت يضمهنا ادلس تور  يقوض النظام العام أ و ال داب العامة أ و احلقوقاحلقل: "قد 
ق الشخصية، ما وق امللكية الفكرية أ و ححقعىل  أ و حيمتل أ ن يتعدى؛ أ و القانون

أ و اإن اكن امس احلقل ؛ املرشوعة ويترصف حبسن نية عى عليه مصلحتهاملدّ  مل يثبت
أ و سلطة أ و مؤسسة حملية أ و مجموعة من السلطات  امس امجلهورية الفرنس يةيطابق 

قدم احمللية أ و دائرة عامة أ و مؤسسة وطنية أ و حملية أ و يرتبط هبا، ما مل يثبت م
 ".الطلب مصلحته املرشوعة ويترصف حبسن نية

 

.GE 

 جورجيا

 "ge.رشوط وأ حاكم تسجيل أ سامء احلقول حتت احلقل " غري متاحة

nic.net.ge/Service/Rules 

  غري متاحة

.HN √ 

 *هندوراس

 اتفاقية املسّجلني غري متاحة

-de-content/uploads/2016/04/Acuerdo-nic.hn/wp
2012.pdf-Nov-Registrante 

 "hn.س ياسة تسوية منازعات أ سامء احلقول حتت احلقل " غري متاحة

www.nic.hn/doc/Politica_hn.pdf 

 . الإجراءات الإدارية الإلزامية.4

املنازعات اخلاضعة للس ياسة املوحدة. يُطلب من صاحب التسجيل اخلضوع أ . 
ذا أ ثبت طرف اثلث )"مّدعي"( ملزّود اخلدمة  جراءات الإدارية الإلزامية، اإ لالإ

http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/fr.html
https://www.afnic.fr/medias/documents/Cadre_legal/Charte_de_nommage_22032016_VF.pdf
https://www.afnic.fr/medias/documents/Cadre_legal/Charte_de_nommage_22032016_VF.pdf
https://www.afnic.fr/medias/documents/RESOUDRE_UN_LITIGE/PARL/Reglement_PARL_vFR_22_03_2016.pdf
https://www.afnic.fr/medias/documents/RESOUDRE_UN_LITIGE/PARL/Reglement_PARL_vFR_22_03_2016.pdf
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/ge.html
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/ge.html
http://nic.net.ge/Service/Rules
http://nic.net.ge/Service/Rules
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/hn.html
http://nic.hn/wp-content/uploads/2016/04/Acuerdo-de-Registrante-Nov-2012.pdf
http://nic.hn/wp-content/uploads/2016/04/Acuerdo-de-Registrante-Nov-2012.pdf
http://www.nic.hn/doc/Politica_hn.pdf
http://www.nic.hn/doc/Politica_hn.pdf
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رموز 
 ال سامء/بدلانال 

 خمترصة

الس بل ما تغطيه  ذي الصةلنص اتفاقية التسجيل  ما تغطيه رشوط التسجيل
البديةل لتسوية 

 املنازعات

 ذي الصةل املنازعاتتسوية  س ياسةنص 

 :اخلاضع للس ياسة املوحدة، امتثال للنظام ادلاخيل، أ ن

ة امس احلقل مطابق أ و مشابه اإىل حد اللبس لعالمة جتارية أ و عالمة خدم (1)
 يمتتع املدعي ابحلق فهيا؛

وأ ّن صاحب التسجيل  ليس هل أ ي حقوق أ و مصاحل مرشوعة فامي خيص  (2)
 امس احلقل؛

 .وأ ن امس احلقل مسّجل ومس تخدم بسوء نية (3)

.HU 

 هنغاراي

 "أ سامء البدلان"

 "البدلايت احمللية"

جراءاته  قواعد تسجيل احلقول واإ

www.domain.hu/domain/English/szabalyzat/szabal
yzat.html 

 "hu.لتفويض املبارش حتت احلقل ". يف حاةل ا4.2.2

 مطابق لمسها. ط اختيار امس حقلفق للبدلايت احمللية)أ ( حيق 

معني اختيار امس حقل  بدل)ب( وحيق للجهات الرمسية فقط يف 
لمس البدل املعين )ابللغات الهنغارية والإنلكزيية والوطنية مطابق 

 ]...[ اخلاصة ابلبدل(

جراءاته غري متاحة  قواعد تسجيل احلقول واإ

www.domain.hu/domain/English/szabalyzat/szabalyzat.html 

لغاء تسجيل احلقل أ و نقلها 3.10 . يقّرر منتدى الس بل البديةل لتسوية املنازعات اإ
ىل املّدعي  :اإ

 )أ ( يف حال

بقا أ و مشاهبا اإىل حد اللبس لمس منح حامية أ و نشأ  عنه أ ( اكن امس احلقل مطا.)أ  
 حق مبوجب القانون الوطين و/أ و اجملمتعي لصاحل املدعي؛

ىل حد اللبس لمس منح أ و نشأ  عنه ب( .)أ   أ و اكن امس احلقل مطابقا أ و مشاهبا اإ
 حق اس تغالل مبوجب القانون الوطين و/أ و اجملمتعي لصاحل املدعي،

 )ب( واكن

احلقل قد جسّل من قبل صاحب التسجيل دون حقوق أ و مصلحة  )ب.أ ( امس
 مرشوعة يف الامس؛

 )ب.ب( أ و ل ّن صاحب التسجيل قد جّسل امس احلقل ويس تخدمه بسوء نية.

.IE √ 

 أ يرلندا

 وختصيصها "IE.احلقول حتت احلقل"أ سامء تسجيل  غري متاحة

-RegistrationNaming-www.iedr.ie/uploads/IEDR

 "املؤرشات اجلغرافية"

 ة"أ دوات تعريف محمي
يمتتع املش تيك حبقوق 

 س ياسة تسوية املنازعات

resolution/-www.iedr.ie/dispute 

http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/hu.html
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/hu.html
http://www.domain.hu/domain/English/szabalyzat/szabalyzat.html
http://www.domain.hu/domain/English/szabalyzat/szabalyzat.html
http://www.domain.hu/domain/English/szabalyzat/szabalyzat.html
http://www.domain.hu/domain/English/szabalyzat/szabalyzat.html
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/ie.html
https://www.iedr.ie/uploads/IEDR-RegistrationNaming-.IE-Namespace.pdf
https://www.iedr.ie/dispute-resolution/
https://www.iedr.ie/dispute-resolution/
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رموز 
 ال سامء/بدلانال 

 خمترصة

الس بل ما تغطيه  ذي الصةلنص اتفاقية التسجيل  ما تغطيه رشوط التسجيل
البديةل لتسوية 

 املنازعات

 ذي الصةل املنازعاتتسوية  س ياسةنص 

Namespace.pdf-.IE 

 . قواعد أ سامء احلقول "الصاحلة" يه:2.2.1.3

سادسا. جيب أ ّل يتعارض امس احلقل املقرتح مع لواحئ الاسامء 
امس )أ سامء( أ و اجلغرافية، اليت تس تدعي أ ل يتأ لف امس احلقل من 

، لكمة )لكامت( أ و وصف )وصوف( جغرافية ايرلندية، أ و مزجي مهنا
يف ذكل "، ل ن جسل أ يرلندا ل سامء احلقول يرى ie.متبوعاا بـاحلقل "

ذا اكيضل ت   بدا أ ن تسجيهل الامس مسجالا ابمس مقدم الطلب، أ ون الا اإ
ا حرصية حقوق لصاحب التسجيل )املس تقبيل( أ و يويح بأ ن يشري قد

 .احلقل أ و مضمونة مبوجب امس

هذه القاعدة سارية. ]مل تعد[ ، 2016ديسمرب  20مالحظة: منذ 
قيود عىل طلب تسجيل امس حقل يشابه  [تفرض]ووفقاا ذلكل، ل 

 التارخي اعتبارا من"، ie.، حتت احلقل "يف أ يرلنداغرايف امس ماكن ج
 .املذكور

 .الإدارية الإلزامية. الإجراءات 1 فهيا"

لزايم1.1 داري اإ ]...[ بشأ ن  .يُوافق صاحب التسجيل عىل اخلضوع لإجراء اإ
 تسجيل امس احلقل اإن اّدعى املش تيك أ ّن:

ىل حد اللبس 1.1.1 ل دوات تعريف محمية يمتتع . امس احلقل مطابق أ و مشابه اإ
 ؛املش تيك حبقوق فهيا

نونية أ و مصاحل مرشوعة فامي خيص . وأ ّن صاحب التسجيل ل يمتتع حبقوق قا2.1.1
 امس احلقل؛

 . وأ ّن امس احلقل مسّجل ومس تخدم بسوء نية.3.1.1

 . وحتدد أ دوات التعريف احملمية ل غراض هذه الس ياسة مبا ييل:3.1

 . العالمات التجارية وعالمات اخلدمة احملمية يف جزيرة أ يرلندا.1.3.1

ء املس تعارة( اليت اش هتر فهيا املش تيك . ال سامء الشخصية )مبا يف ذكل ال سام2.3.1
 يف جزيرة أ يرلندا.

. املؤرشات اجلغرافية احملمية وجاهيا يف جزيرة أ يرلندا. ول غراض هذه 3.3.1
قلمي أ و  ابملؤرشات اجلغرافيةالس ياسة، يقصد  املؤرشات اليت تبني منشأ  سلعة من اإ

قلمي، وتُعزى جودة السلعة أ و شهرهتا أ و سامهتا ال خرى أ ساساا  منطقة أ و حمةّل يف اإ
ىل منش هئا اجلغرايف. ول غراض هذه الس ياسة، يفصل بأ ن للمش تيك حقوقا يف  اإ

جراءا ضد التعدي املزعوم أ مام حمامك ن ابرش اإ  أ يرلندا. املؤرش اجلغرايف املذكور، اإ

.IL 

رسائيل  اإ

 "IL.قواعد ختصيص أ سامء احلقول العليا حتت احلقل " غري متاحة

-www.isoc.org.il/files/docs/ISOC
-IL_Registration_Rules_v1.6_ENGLISH_

_18.12.2017.pdf 

. س تخصص حتت حقول املس توى الثاين التالية، أ سامء احلقول 3.4
 ويني الثالث أ و الرابع للكياانت التالية فقط:عىل املس ت

" من IL.اإجراءات التسوية البديةل للمنازعات بشأ ن أ سامء احلقول حتت احلقل " غري متاحة
 (IL-DRP) قبل هيئة تسوية املنازعات

en.isoc.org.il/domains/ildrp_rules.html 

 (IL-DRPابء. أ س باب عرض املنازعات عىل هيئة تسوية املنازعات )

. جيوز للغري )"املدعي"( عرض املنازعات املتعلقة بتخصيص امس احلقل لصاحب 3
 تالية:تسجيل بناء عىل ال س باب ال 

https://www.iedr.ie/uploads/IEDR-RegistrationNaming-.IE-Namespace.pdf
https://www.iedr.ie/uploads/IEDR-RegistrationNaming-.IE-Namespace.pdf
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/il.html
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/il.html
https://www.isoc.org.il/files/docs/ISOC-IL_Registration_Rules_v1.6_ENGLISH_-_18.12.2017.pdf
https://www.isoc.org.il/files/docs/ISOC-IL_Registration_Rules_v1.6_ENGLISH_-_18.12.2017.pdf
https://www.isoc.org.il/files/docs/ISOC-IL_Registration_Rules_v1.6_ENGLISH_-_18.12.2017.pdf
https://www.isoc.org.il/files/docs/ISOC-IL_Registration_Rules_v1.6_ENGLISH_-_18.12.2017.pdf
http://en.isoc.org.il/domains/ildrp_rules.html
http://en.isoc.org.il/domains/ildrp_rules.html
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رموز 
 ال سامء/بدلانال 

 خمترصة

الس بل ما تغطيه  ذي الصةلنص اتفاقية التسجيل  ما تغطيه رشوط التسجيل
البديةل لتسوية 

 املنازعات

 ذي الصةل املنازعاتتسوية  س ياسةنص 

ن اكن امس احلقل مطابقا أ و مشاهبا1.3 ( للسلطات البدلية واحمللية.muni.il.)ه( احلقل ) ىل حد اللبس لعالمة جتارية أ و  . اإ امس اإ
جتاري أ و امس رشكة مسجةل أ و كيان قانوين )امس خشيص( مسجل يمتتع املدعي 

 حبقوقها؛

 للمدعي حقوقا يف الامس؛. وأ ّن 2.3

 ؛ي حقوق يف الامسصاحب التسجيل ليس هل أ  . وأ ن 3.3

 .س تخدم بسوء نيةجسّل وا. وأ ن امس احلقل 4.3

.IN 

 الهند

حتادية ال قالمي الاايت و الول"
 "املدنو 

 رشوط وأ حاكم خاصة للمسجلني

registry.in//system/files/Terms_and_Conditions_
for_Registrants_1.pdf 

طار س ياسة تسوية املنازعات حتت احلقل "  " وتنفيذهاIN.اإ

registry.in/system/files/inpolicy_0.pdf 

لثالث، حتجز فئة . قبل تسجيل الامس يف املس توى الثاين أ و ا6.4.3
 :ال سامء التالية

 أ سامء السلطات ادلس تورية 

 أ سامء الولايت/ال قالمي الاحتادية/املدن 

  للس تخدام السجأ سامء حمددة 

 "IN.س ياسة تسوية املنازعات حتت احلقل " غري متاحة

registry.in/IN%20Domain%20Name%20Dispute%20Resolut
ion%20Policy%20%28INDRP%29 

 املنازعات . أ نواع4

جيوز ل ي خشص يرى أ ن امس احلقل املسجل يتعارض مع حقوقه أ و مصاحله 
ىل جسل احلقل "  "بناء عىل ال س باب التالية:IN.املرشوعة تقدمي شكوى اإ

ىل حد اللبس لعالمة جتارية أ و عالمة خدمة يمتتع 1) ( امس احلقل مطابق أ و مشابه اإ
 املدعي ابحلق فهيا؛

ليست هل أ ية حقوق أ و مصاحل مرشوعة فامي خيص امس ( وأ ّن صاحب التسجيل 2)
 احلقل؛

 .وأ ن امس احلقل مسّجل ومس تخدم بسوء نية (3)

 .IR 

يران  مجهورية اإ
 الإسالمية

أ سامء ورموز احملافظات "
يران"واملدن والبدلات يف   اإ

 .(irأ حاكم ورشوط تسجيل أ سامء حقل عىل الإنرتنت )حتت 

www.nic.ir/Terms_and_Conditions_ir  

 : قواعد احلقل1، املرفق (ir.)ال حاكم والرشوط املتعلقة ابحلقل 

www.nic.ir/Terms_and_Conditions_ir,_Appendi

  عىل الإنرتنت  (ir.)الس ياسة اخلاصة بتسوية املنازعات املتعلقة بأ سامء احلقل ةغري متاح

www.nic.ir/Dispute_Resolution_Policy_ir 

 .. أ . املنازعات اخلاضعة للس ياسة املوحدة4

ذا أ ثبت  يطلب من صاحب التسجيل اخلضوع لالإجراءات الإدارية الإلزامية اإ
املوحدة، امتثال للنظام طرف اثلث )"مّدعي"( ملزّود اخلدمة اخلاضع للس ياسة 

http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/in.html
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/in.html
https://registry.in/system/files/Terms_and_Conditions_for_Registrants_1.pdf
https://registry.in/system/files/Terms_and_Conditions_for_Registrants_1.pdf
https://registry.in/system/files/inpolicy_0.pdf
https://registry.in/system/files/inpolicy_0.pdf
https://registry.in/IN%20Domain%20Name%20Dispute%20Resolution%20Policy%20%28INDRP%29
https://registry.in/IN%20Domain%20Name%20Dispute%20Resolution%20Policy%20%28INDRP%29
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/ir.html
http://www.nic.ir/Terms_and_Conditions_ir
http://www.nic.ir/Terms_and_Conditions_ir,_Appendix_1_Domain_Rules
http://www.nic.ir/Dispute_Resolution_Policy_ir
http://www.nic.ir/Dispute_Resolution_Policy_ir
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رموز 
 ال سامء/بدلانال 

 خمترصة

الس بل ما تغطيه  ذي الصةلنص اتفاقية التسجيل  ما تغطيه رشوط التسجيل
البديةل لتسوية 

 املنازعات

 ذي الصةل املنازعاتتسوية  س ياسةنص 

x_1_Domain_Rules 

 هاء. قواعد احلقول من املس توى الثاين

ابس تثناء احلقول التالية، ميكن اس تخدام أ ي حقل مسموح به كحقل 
 من املس توى الثاين:

يران. 5 هذه احلقول . أ سامء ورموز احملافظات واملدن والبدلات يف اإ
حمجوزة للوحدات الإدارية املعنية )انظر ال سامء اجلغرافية للوحدات 

يران لالطالع عىل القامئة(.  الإدارية يف اإ

 ادلاخيل، أ ن:

امس احلقل مطابق أ و مشابه اإىل حد اللبس لعالمة جتارية أ و لعالمة خدمة يمتتع 
 ؛املدعي ابحلق فهيا

أ ن صاحب التسجيل ليس هل أ ي حقوق أ و مصاحل مرشوعة فامي خيص امس و 
 ؛احلقل

 أ ن امس احلقل مسّجل ومس تخدم بسوء نية.و 

.IS 

 أ يسلندا

 قواعد احلقل ةغري متاح

www.isnic.is/en/domain/rules 

 11املادة 

مت حز احلقول التالية حتس با لس تخداهما احملمتل يف املس تقبل، ولن 
 org.isو gov.is وedu.is و com.isو net.is تُسجل، ويه:

 .int.isو

 امليثاق التاسعقواعد النطاق،  ةغري متاح

www.isnic.is/en/domain/rules.php#9 

 40املادة 

ىل القاعدة املوضوعية التالية،  يصدر جملس الطعون قرارات بشأ ن الطعون استنادا اإ
ىل س ياسة التسجيل اليت يتبعها مكتب التسجيل ) (. ول يُنقل احلقل ISNICواإ

ذا حتققت مجيع الرشوط التالية ل اإ   :من صاحب التسجيل احلايل اإ

أ ن يكون امس احلقل هو العالمة التجارية املسجةل ذاهتا، املؤلفة حرصا من احلروف 
 أ و ال رقام، واملسجةل يف مكتب أ يسلندا للرباءات قبل تسجيل احلقل.

 مرشوعة يف اس تخدام احلقل.أ ل يكون للطرف اذلي جسل احلقل أ ي مصلحة 

انتفاء حسن النية دلى الطرف اذلي جسل احلقل فامي يتعلق حبقه يف احلقل وقت 
 .التسجيل

.IT 

يطاليا  اإ

 "ال قالمي الإيطالية"

 "املقاطعات الإيطالية"

 الإيطالية" "البدلايت

 املُناظر"الهيلك اجلغرايف 

دارة أ سامء احلق  "it.حتت احلقل " لو ختصيص واإ
www.nic.it/sites/default/files/docs/Regulation_assi

gnation_v7.1.pdf 

 ال قالمي 1.3.3

"عالمات أ خرى ممزية 
 للنشاط التجاري"

 "املسمى اجلغرايف"

 "it."قل يف احلتسوية املنازعات املتعلقة 

www.nic.it/sites/default/files/docs/D 
ispute_Resolution_v2.1.pdf 

 نقل امس احلقل وجه الاعرتاض 6.3

http://www.nic.ir/Terms_and_Conditions_ir,_Appendix_1_Domain_Rules
http://www.nic.ir/Terms_and_Conditions_ir,_Appendix_1_Domain_Rules
https://www.isnic.is/en/domain/rules
https://www.isnic.is/en/domain/rules
https://www.isnic.is/en/domain/rules.php#9
https://www.isnic.is/en/domain/rules.php#9
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/it.html
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/it.html
http://www.nic.it/sites/default/files/docs/Regulation_assignation_v7.1.pdf
http://www.nic.it/sites/default/files/docs/Regulation_assignation_v7.1.pdf
http://www.nic.it/sites/default/files/docs/D%20ispute_Resolution_v2.1.pdf
http://www.nic.it/sites/default/files/docs/D%20ispute_Resolution_v2.1.pdf
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رموز 
 ال سامء/بدلانال 

 خمترصة

الس بل ما تغطيه  ذي الصةلنص اتفاقية التسجيل  ما تغطيه رشوط التسجيل
البديةل لتسوية 

 املنازعات

 ذي الصةل املنازعاتتسوية  س ياسةنص 

 للسلطات احمللية" 

"أ سامء احلقول املناظرة 
 لإيطاليا"

، ويه ابل قالمي الإيطاليةيتضمن امللحق "أ لف" أ سامء احلقل  املرتبطة 
أ سامء غري قابةل للتخصيص، كام أ هنا جزء ل يتجزأ  من الهيلك التنظميي 

طار هذا واجلغرايف، وميكن تسجيل هذه ال سامء واحلفا ظ علهيا يف اإ
 .الهيلك

 املقاطعات 2.3.3
ويه  ابملقاطعات الإيطالية،يتضمن امللحق "ابء" أ سامء احلقل املتعلقة 

أ سامء غري قابةل للتخصيص، كام أ هنا جزء ل يتجزأ  من الهيلك التنظميي 
طار هذا  واجلغرايف. وميكن تسجيل هذه ال سامء واحلفاظ علهيا يف اإ

 .الهيلك
 ايت البدل  3.3.3

يتضمن امللحق "جمي" أ سامء احلقول املرتبطة ابلبدلايت الإيطالية. ويه 
أ سامء غري قابةل للتخصيص، كام أ هنا تشلك جزء ل يتجزأ  من الهيلك 

التنظميي واجلغرايف. وميكن تسجيل هذه ال سامء واحلفاظ علهيا يف 
طار هذا الهيلك  .اإ

 ئات حمددة يقترص ختصيص أ سامء احلقول  احملجوزة عىل ف  4.3

، الهيلك التنظميي والهيلك اجلغرايفأ سامء احلقول املسجةل حتت  1.4.3
 املناظر للسلطات احمللية

لإيطاليا )حمجوزة ول جيوز ختصيصها اإل  املناظرةأ سامء احلقول  2.4.3
يطالية(.  لهيئات مؤسس ية اإ

أ سامء احلقول، اليت يقدم طرف اثلث )يسمى 'امللمتس'( بشأ هنا املطالبات  ختضع
 :عادة نقل امللكية يف حاللإ التالية، 

ىل حد اللبس مع عالمة جتارية أ و مع  تطابق امس احلقل وجه الاعرتاض أ و تشاهبه اإ
ممزية للنشاط التجاري، يطالب الطرف الثالث حبقوق فهيا لنفسه أ و  أ خرىعالمة 
 ؛أ و للقبه لمسه 

ليه احلايل )يسمى 'املدعى عليه'( حق يف امس احلقل حمل و  أ ل يكون للمتنازل اإ
 املنازعة، وأ خريا، يف حال 

 تسجيل امس احلقل واس تخدامه بسوء نية 

 وجود قرينة عىل سوء النية فامي يتعلق بتسجيل امس احلقل واحلفاظ عليه  7.3

عىل تسجيل امس احلقل واس تخدامه  وتعد الظروف التالية، حال ثبوهتا، دليال
 بسوء نية.

( الظرف اذلي جسل فيه املدعى عليه فيه امس احلقل ملنع ماكل احلق يف امس أ و 2
يف عالمة جتارية أ و يف تسمية )جغرافية أ يضا( أ و يف عالمة ممزية أ خرى يعرتف هبا 

العالمة  القانون الوطين أ و القانون ال ورويب، من اس تخدام الامس أ و التسمية أ و
ال خرى املمزية نفسها يف امس  حقل مطابق للحقل املذكور، واس تخدامه يف أ نشطة 
منافسة ل نشطة امللمتس، أ و يف أ نشطة منظامت عامة أ و هيئات قضائية أ و هيئات 

أ خرى لدلوةل، بطريقة تضلل امجلهور عند البحث يف املعلومات املتعلقة ابل نشطة 
 املؤسس ية؛

 

.JM 

 جامياك

 /www.mona.uwi.edu/mits ةغري متاح

 ((jm.تسجيل احلقل 

www.mona.uwi.edu/mits/sites/default/files/mits/do
main_name_form.txt  

 :رشوط التسجيل ةغري متاح

ل مينح تسجيل امس احلقل أ ي حقوق قانونية لهذا الامس. وجيب تسوية أ ي 
منازعات تنشب بني ال طراف بشأ ن حقوق اس تخدام امس معني بني ال طراف 

 .املتنازعة ابس تخدام ال ساليب القانونية املعتادة

http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/jm.html
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/jm.html
https://www.mona.uwi.edu/mits/
https://www.mona.uwi.edu/mits/
http://www.mona.uwi.edu/mits/sites/default/files/mits/domain_name_form.txt
http://www.mona.uwi.edu/mits/sites/default/files/mits/domain_name_form.txt
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رموز 
 ال سامء/بدلانال 

 خمترصة

الس بل ما تغطيه  ذي الصةلنص اتفاقية التسجيل  ما تغطيه رشوط التسجيل
البديةل لتسوية 

 املنازعات

 ذي الصةل املنازعاتتسوية  س ياسةنص 

يشهد الطرف اذلي يطلب تسجيل هذا الامس أ ن اس تخدام هذا 
تجارية أ و أ ية الامس ل ينهتك، عىل حد علمه، قانون العالمات ال 

  .قوانني أ ساس ية أ خرى

.JP 

 الياابن

"تسميات العامصة واحملافظات، 
 والبدلايت" 

"طوكيو واحملافظات؛ املدن 
 الكربى"

 "عوامص احملافظات"

 

 لالس تخدام العام" "jb."ل قاحل"أ سامء احلقول احملجوزة يف 

reserved.html-www.nic.ad.jp/dotjp/doc/dotjp 

 فئات أ سامء احلقول احملجوزة

من المنط اجلغرايف اليت تُعرف بأ هنا تسميات  "jb.ل "قاحلأ سامء 
 للعامصة، احملافظات، البدلايت

 مبوجب مرسوم؛ طوكيو واحملافظات؛ واملدن الكبرية مت تسمية  -

 عوامص احملافظات

 "jb."ل قاحل س ياسة تسوية املنازعات املتعلقة بأ سامء ةغري متاح

01221.html-www.nic.ad.jp/doc/jpnic 

  أ . املنازعات اخلاضعة للس ياسة املوحدة

يطلب من صاحب التسجيل اخلضوع لإجراءات تسوية املنازعات املتعلقة بأ سامء 
ليه فامي ييل ابمس "املدعي"( ملزّود  ".JP"قل احل ذ أ ثبت طرف اثلث )املشار اإ اإ

 اخلدمة اخلاضعة للس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات، امتثال للنظام ادلاخيل، أ ّن:

ىل حد اللبس لعالمة جتارية أ و امس حقل صاحب التسجيل مطابق أ و مشابه  اإ
 لعالمة خدمة للمدعي مصاحل مرشوعة فهيا؛ 

وأ ّن صاحب التسجيل ليس هل أ ية حقوق أ و مصاحل مرشوعة فامي خيص امس 
 احلقل؛ وأ نه

 مت تسجيل امس حقل املسّجل واس تخدامه بسوء نية )غرض غري عادل(.

قل احلملتعلقة بأ سامء وجيب عىل املدعي أ ن يثبت يف اإجراءات تسوية املنازعات ا
 .لك عنرص من هذه العنارص الثالثة

.KE 

 كينيا

"أ س باب أ خرى حتقق املصلحة 
 العامة"

 الس ياسة املوحدة ل سامء احلقول من املس توى الثاين

www.kenic.or.ke/images/PDF/KEsecondlevel.pdf 

  ال سامء احملجوزة وال سامء احملجوبة 8
الامس احملجوز هو امس غري مسجل، ول ميكن تسجيهل اكمس حقل 

 .من املس توى الثاين
لحفاظ لنظام أ سامء احلقول وأ منه، و  قد حُتجز ال سامء تعزيزا لس تقرار

عىل الطابع العام لل سامء املعروفة أ و ال سامء املس تخدمة عىل نطاق 

 س ياسة بديةل لتسوية املنازعات املتعلقة بأ سامء احلقول ةغري متاح

KeNIC.pdf-www.kenic.or.ke/images/PDF/ADRP 

ذا أ ثبت )" ( خيضع2) - 3 جراءات وفقا للقواعد اإ "(، املدعيصاحب التسجيل  لالإ
جراءات، أ ن:  امتثال لالإ

هل حقوقا تتعلق ابمس أ و عالمة مطابقة أ و مشاهبة لمس احلقل اململوك لصاحب 
 التسجيل، وأ ن هذا تسجيل تعسفي؛ أ و

http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/jp.html
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/jp.html
http://www.nic.ad.jp/dotjp/doc/dotjp-reserved.html
http://www.nic.ad.jp/dotjp/doc/dotjp-reserved.html
https://www.nic.ad.jp/doc/jpnic-01221.html
https://www.nic.ad.jp/doc/jpnic-01221.html
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/ke.html
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/ke.html
http://www.kenic.or.ke/images/PDF/KEsecondlevel.pdf
http://www.kenic.or.ke/images/PDF/KEsecondlevel.pdf
http://www.kenic.or.ke/images/PDF/ADRP-KeNIC.pdf
http://www.kenic.or.ke/images/PDF/ADRP-KeNIC.pdf
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رموز 
 ال سامء/بدلانال 

 خمترصة

الس بل ما تغطيه  ذي الصةلنص اتفاقية التسجيل  ما تغطيه رشوط التسجيل
البديةل لتسوية 

 املنازعات

 ذي الصةل املنازعاتتسوية  س ياسةنص 

واسع، اليت ل ميكل أ حد ول ينبغي ل حد أ ن ميكل ملكيهتا الفكرية. 
وفامي يتعلق ابمس حقل ما من املس توى الثاين، الامس احملجوب هو 

للون أ و ادلين أ و اجلنس أ و نوع امس يعترب همينا عىل أ ساس العرق أ و ا
 .اجلنس أ و أ ية أ س باب أ خرى ختدم املصلحة العامة

ل يُعد تسجيال مؤذاي  .امس احلقل اململوك للمسّجِ

ملثال ل احلرص، حقوق امللكية الفكرية احملمية مبوجب وتشمل احلقوق، عىل سبيل ا
 القانون الكيين؛

.KG 

 قرغزيس تان

  KG.نظام تسجيل أ سامء احلقل ةغري متاح

www.cctld.kg/regulation.htm 

 

  KG.قواعد اخلاصة بتسجيل أ سامء احلقلال ةغري متاح

www.cctld.kg/regulation.htm 

. يف حاةل انهتاك صاحب امس احلقل للعالمة التجارية أ و حلقوق الامس أ و حلق 3
ىل ذكل، حيق ملدير الإجراءات أ ن  املؤلف أ و قانون مجهورية قريغزيس تان، وما اإ

لغاء احلقل معال  يُوقف ختصيص احلقل حىت الاطالع عىل املعلومات احملددة، أ و اإ
 بقرار احملمكة أ و لظروف أ خرى.

.KH 

 كولومبيا

 املبادئ التوجهيية لتقدمي طلبات نظام تسجيل أ سامء احلقول ةغري متاح

-services/dns-flinewww.trc.gov.kh/en/of
registration/ 

 حققالتل ميكن  ةغري متاح

.KR 

 مجهورية كوراي

"س يول، بوسان، داجيو، 
انش يون، غوانغجو، داجيون، 

أ ولسان، جيوجن يج، جاجن 
وون، تشونغبوك، تشونغنام، 

جيونبوك، جيوانم، جيوجن 
 بوك، جيوجننام، جيجو"

دارة أ سامء احلقول  قواعد اإ

domain.nida.or.kr/jsp/eng/policy/domainNewRule
s.jsp 

 : املؤهالت الالزمة للتسجيل يف حقول املس توى الثاين1املرفق 
جيب عىل أ ي منظمة أ و رشكة و/أ و أ فراد ذي صةل ]ابملناطق التالية[ 
استيفاء معايري معينة مصنفة حسب خصائص حقول املس توى الثاين: 
نش يون، غوانغجو، داجيون، أ ولسان، جيوجن  سول، بوسان، داجيو، اإ

يج، جاجن وون ، تشونغبوك، تشونغنام، جيونبوك، جيوانم، جيوجن 
 بوك، جيوجننام، جيجو

 

 القواعد املفصةل لتسوية املنازعات املتعلقة بعناوين الإنرتنت ةغري متاح

www.idrc.or.kr/rc/english/dispute/regulationView.jsp?board
No=2157 

 قانون مصادر عناوين الإنرتنت

www.idrc.or.kr/rc/english/dispute/regulationView.jsp?board
No=2155 

 )معايري احلمك( 2-18ملادة 

عندما يندرج اس تخدام املدعى عليه لعناوين الإنرتنت املسجةل حتت أ ي فقرة ( 1)
أ ن تتخذ قرارا  لشعبة املصاحلة الفقرات الفرعية التالية، جيوز من

ىل مقدم  ،املصاحلة بشأ ن وتأ مر بنقل عناوين الإنرتنت اليت ميلكها املدعى عليه اإ

http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/kg.html
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/kg.html
https://www.cctld.kg/regulation.htm
https://www.cctld.kg/regulation.htm
https://www.cctld.kg/regulation.htm
https://www.cctld.kg/regulation.htm
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/kh.html
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/kh.html
https://www.trc.gov.kh/en/offline-services/dns-registration/
https://www.trc.gov.kh/en/offline-services/dns-registration/
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/kr.html
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/kr.html
http://domain.nida.or.kr/jsp/eng/policy/domainNewRules.jsp
http://domain.nida.or.kr/jsp/eng/policy/domainNewRules.jsp
https://www.idrc.or.kr/rc/english/dispute/regulationView.jsp?boardNo=2157
https://www.idrc.or.kr/rc/english/dispute/regulationView.jsp?boardNo=2157
https://www.idrc.or.kr/rc/english/dispute/regulationView.jsp?boardNo=2155
https://www.idrc.or.kr/rc/english/dispute/regulationView.jsp?boardNo=2155
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رموز 
 ال سامء/بدلانال 

 خمترصة

الس بل ما تغطيه  ذي الصةلنص اتفاقية التسجيل  ما تغطيه رشوط التسجيل
البديةل لتسوية 

 املنازعات

 ذي الصةل املنازعاتتسوية  س ياسةنص 

لغاء عناوين الإنرتنت.  الطلب أ و ابإ

. عندما يشلك اس تخدام املدعى عليه ل ي عنوان من عناوين الإنرتنت انهتااك 1
لهيا فامي ييل ابمس حلقوق الشعارات احمل  مية مبوجب قانون العالمات التجارية )املشار اإ

'الشعارات'(، مثل العالمة التجارية ملقدم الطلب، أ و لعالمة اخلدمة املسجةل يف 
 مجهورية كوراي؛

.KW 

 الكويت

"ال سامء احملجوزة للحكومة 
 الكويتية"

 "ال سامء اخلاضعة للرقابة"

 نظام التسجيل

-www.kw/media/policy_files/Policy_AR
v1.0_1_Sic8CRR.pdf 

 الس ياسة املتعلقة بتسجيل احلقول

www.kw/media/policywww.kw/media/policy_files/
 _files/REGISTRATION_POLICY_V1.0.pdf 

ww.kw/en/support/faqs/w 

]قامئة أ سامء احلقول احملجوزة وال سامء اخلاضعة للرقابة[ يه سلسةل من 
ال سامء احملجوزة للحكومة الكويتية، املس تعمةل أ و احملمتل اس تعاملها. 

 .وال سامء اخلاضعة للرقابة يه ال سامء املبتذةل وغري الالئقة

 حققالت ل ميكن ةغري متاح

.LA √ 

مجهورية لو 
ادلميقراطية 

 الشعبية

 اتفاق التسجيل  ةغري متاح

registration-www.la/terms 

 أ حاكم ورشوط تسجيل أ سامء احلقول 

www.la/terms 

 الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأ سامء احلقول ةغري متاح

www.la/dispute 

.LK 

 سرييالناك

ىل أ ي  "أ ي امس ][ يشري ][ اإ
دارة  صةل ابحلكومة أ و بأ ي اإ

حكومية أ و بدلية أ و أ ي سلطة 

 س ياسة تسجيل احلقول

-procedures/domain-www.nic.lk/index.php/policies
policy-registration 

 س ياسة تسوية املنازعات املتعلقة بأ سامء احلقول "أ سامء أ خرى"

-procedures/domain-ww.nic.lk/index.php/policiesw
policy-registration 

http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/kw.html
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/kw.html
http://www.kw/media/policy_files/Policy_AR-_v1.0_1_Sic8CRR.pdf
http://www.kw/media/policy_files/Policy_AR-_v1.0_1_Sic8CRR.pdf
http://www.kw/media/policy_files/REGISTRATION_POLICY_V1.0.pdf
http://www.kw/media/policy_files/REGISTRATION_POLICY_V1.0.pdf
http://www.kw/media/policy_files/REGISTRATION_P
http://www.kw/media/policy_files/REGISTRATION_P
http://www.kw/media/policy_files/REGISTRATION_P
http://www.kw/en/support/faqs/
http://www.kw/en/support/faqs/
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/la.html
https://www.la/terms-registration
https://www.la/terms-registration
https://www.la/terms
https://www.la/terms
https://www.la/dispute
https://www.la/dispute
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/lk.html
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/lk.html
http://www.nic.lk/index.php/policies-procedures/domain-registration-policy
http://www.nic.lk/index.php/policies-procedures/domain-registration-policy
http://www.nic.lk/index.php/policies-procedures/domain-registration-policy
http://www.nic.lk/index.php/policies-procedures/domain-registration-policy
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رموز 
 ال سامء/بدلانال 

 خمترصة

الس بل ما تغطيه  ذي الصةلنص اتفاقية التسجيل  ما تغطيه رشوط التسجيل
البديةل لتسوية 

 املنازعات

 ذي الصةل املنازعاتتسوية  س ياسةنص 

ل مبوافقة]["  حملية أ خرى ][ اإ

 "أ سامء البدلان"

"املدن واملقاطعات 
 واختصاراهتا"

 :ل يمت تسجيل ال سامء التالية بوجه عام

ىل  - أ ي امس يشري أ و يُعتقد أ نه يشري، يف رأ ي أ مني التسجيل، اإ
دارة  رعاية رئيس رسيالناك، أ و اإىل أ ي صةل ابحلكومة أ و بأ ي اإ

حكومية أ و بدلية أ و أ ي سلطة حملية أ خرى، أ و صةل مع أ ي مجعية أ و 
هيئة مدرجة مبوجب ترشيع برملاين، ما مل يقدم مودع الطلب دليال 

 .عىل موافقة السلطة احلكومية املعنية عىل اس تخدام هذا الامس

. املدن واملقاطعات واختصاراهتاو  امء البدلانأ سال سامء الشخصية/ -
 cmb.lk و western.lk و kandy.lk و  colombo.lk )مثل

 وما اإىل ذكل(

يف بعض احلالت، عندما يتبني ملكتب التسجيل تعدد أ حصاب حقوق امللكية 
الفكرية لمس ما، قد يُطلب من مقدم الطلب، كجزء من اجراءات تسجيل 

تاكليف، الامس، تقدمي خطاب يوافق فيه عىل تعويض املكتب عن أ ي وعن لك ال 
أ و الرسوم، و/أ و أ ي نفقات قد تنشأ  عن التقايض بشأ ن العالمة التجارية، أ و 

، أ و عن أ خرى لالمسالامس التجاري، أ و عالمة اخلدمة، أ وعن أ ي انهتااكت 
 أ س باب أ خرى.

ينبغي أ ل تتضمن ال سامء عالمات جتارية ل طراف أ خرى، أ و لكامت غري مسموح 
 يكن ملقدم الطلب حق قانوين يف اس تخداهما. وينبغي هبا يف ال سامء التجارية، ما مل

ىل لبس دلى امجلهور أ و  عدم اختيار ال سامء املسيئة أ و الفاحشة أ و اليت قد تؤدي اإ
ىل حد بعيد.  تضليهل اإ

يف حال تسجيل خشص ما امس حقل حيتوي عىل عالمة جتارية لشخص أ خر، ويف 
ثبات حصة د عواه بشأ ن التعدي عىل عالمته حال جناح ماكل العالمة التجارية يف اإ

لغاء امس احلقل أ و نقهل اإىل ماكل العالمة التجارية الراحب ما اإ  .التجارية، يمت اإ

.LY 

امجلاهريية العربية 
 الليبية

 (”ly.“) يلال العاحلقول يف احلقرشوط تسجيل أ سامء أ حاكم و ةغري متاح

www.nic.ly/regulations.php 

 (”ly.“) يلاأ حاكم ورشوط تسجيل أ سامء احلقول يف احلقول الع ةغري متاح

www.nic.ly/regulations.php 

تنشب بني ة املعتادة يف تسوية أ ي منازعات تُس تخدم ال ساليب القانوني 1.5
 .ال طراف املتنازعة حول حقوق اس تخدام امس حقل معني

.MA √ 

 املغرب

 "امس اململكة املغربية"

قالمي "البدلان والقارات وال  
 "تبدلايواحملافظات وال 

"ال قالمي واحملافظات 
 والبدلايت"

املتعلق  2014نومفرب  21املؤرخ   ANRT/DG/No.12/14القرار 
بأ حاكم ورشوط التنظمي الإداري والتقين والتجاري ل سامء حقل 

".maعىل الإنرتنت " 

-14-12-www.anrt.ma/sites/default/files/2015
fr_0.pdf-ma-domaine-nom-gestion 

 :املصطلحات احملجوزة .6-2
ومؤسساهتا الوطنية واخلدمات  امس اململكة املغربيةيقترص تسجيل 

 " "ma.بشأ ن الإجراءات البديةل لتسوية املنازعات املتعلقة ابحلقل قواعد "عالمات الصنع"

t/amc/fr/domains/rules/cctld/ma/newrules.htmlwww.wipo.in 

 .أ . الإجراء الإلزايم

يتعني عىل املدعى عليه اخلضوع لالإجراءات الإدارية الإلزامية يف حال رفع طرف 
 اثلث )"مّدعي"( دعوى أ مام املركز يؤكد فهيا أ ن:

المة أ و لعالمة جتارية أ و ع لعالمة صنعامس احلقل مطابق أ و مشابه اإىل حد اللبس 
 خدمة يمتتع املدعي فهيا حبقوق محمية يف املغرب؛ و

http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/ly.html
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/ly.html
http://www.nic.ly/regulations.php
http://www.nic.ly/regulations.php
http://www.nic.ly/regulations.php
http://www.nic.ly/regulations.php
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/ma.html
http://www.anrt.ma/sites/default/files/2015-12-14-gestion-nom-domaine-ma-fr_0.pdf
http://www.anrt.ma/sites/default/files/2015-12-14-gestion-nom-domaine-ma-fr_0.pdf
http://www.wipo.int/amc/fr/domains/rules/cctld/ma/newrules.html
http://www.wipo.int/amc/fr/domains/rules/cctld/ma/newrules.html
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رموز 
 ال سامء/بدلانال 

 خمترصة

الس بل ما تغطيه  ذي الصةلنص اتفاقية التسجيل  ما تغطيه رشوط التسجيل
البديةل لتسوية 

 املنازعات

 ذي الصةل املنازعاتتسوية  س ياسةنص 

ىل هذه  العامة الوطنية، سواء مبفردها أ و ابلقرتان مع لكامت تشري اإ
املؤسسات أ و اخلدمات، اكمس حقل عىل هذه املؤسسات أ و 

 .اخلدمات

 املصطلحات احملجوزة

-www.registre.ma/wp:
content/themes/domaine/pdf/Liste_terme_reserve

s.pdf 

، نرُشت قامئة بأ قالمي،  والمكيوانت ال قالمي واحملافظاتادلول والقارات و 
 520-08-2وحمافظات وبدلايت اململكة املغربية، مبوجب املرسوم رمق 

، املُعدل واملس تمكل (BO N ° 5684) 2008أ كتوبر  28املؤرخ 
 .BO No) 2009يونيو  11املؤرخ  320-09-2° ابملرسوم رمق 

5744). 
 

 املدعى عليه ليس هل أ ي حقوق أ و مصاحل مرشوعة فامي خيص امس احلقل؛ و 

 امس احلقل مسجل أ و مس تخدم بسوء نية. 

ثبات وجود لك عنرص من هذه  ويف الإجراءات الإدارية، يقع عىل املّدعي عبء اإ
 العنارص الثالثة.

.MG 

 مدغشقر

 حققالتل ميكن   /www.nic.mg حققل ميكن الت

G.M 

 موريشوس

 اتفاق التسجيل ةغري متاح

-www.nic.mu/index.php/registration
agreement.html 

طار الس ياسة املتعلقة  ابحلقول العليا املكونة من رموز البدلان  اإ

-policy-www.nic.mu/index.php/cctld
framework.html 

 حققالتل ميكن  

.MX √ 

 املكس يك

 "ال سامء العامة لولايت
 املكس يك"

 MX.الس ياسات العامة ل سامء حقل 

www.registry.mx/jsf/static_content/domain/policie

 " " MX.نازعات املتعلقة بأ سامء احلقلالس ياسة اخلاصة بتسوية امل  "تسميات املنشأ "

www.registry.mx/jsf/static_content/domain/policies_second.

http://www.registre.ma/wp-content/themes/domaine/pdf/Liste_terme_reserves.pdf
http://www.registre.ma/wp-content/themes/domaine/pdf/Liste_terme_reserves.pdf
http://www.registre.ma/wp-content/themes/domaine/pdf/Liste_terme_reserves.pdf
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/mg.html
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/mg.html
http://www.nic.mg/
http://www.nic.mg/
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/mg.html
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/mg.html
http://www.nic.mu/index.php/registration-agreement.html
http://www.nic.mu/index.php/registration-agreement.html
http://www.nic.mu/index.php/cctld-policy-framework.html
http://www.nic.mu/index.php/cctld-policy-framework.html
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/mx.html
https://www.registry.mx/jsf/static_content/domain/policies_first_new.jsf
https://www.registry.mx/jsf/static_content/domain/policies_second.jsf
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 ال سامء/بدلانال 

 خمترصة

الس بل ما تغطيه  ذي الصةلنص اتفاقية التسجيل  ما تغطيه رشوط التسجيل
البديةل لتسوية 

 املنازعات

 ذي الصةل املنازعاتتسوية  س ياسةنص 

s_first_new.jsf 

  MX.قل يف احلاحملجوزة سامء ال  

www.registry.mx/jsf/static_content/domain/reserv
ed_domain_names.jsf 

 .حلكومات الولايتحُتجز ال سامء العامة  لولايت املكس يك 

 

jsf 

  املنازعات اخلاضعة للس ياسة املوحدة.

لغاء  يتعني عىل مجيع ال شخاص اذلين ترضرت حقوقهم )املروجني(، ويرغبون يف اإ
أ و نقل ملكيته، املوافقة عىل اخلضوع لس ياسة  MX. تسجيل امس من أ سامء حقل 

واللواحئ التنظميية ذات الصةل، ...  MX. تسوية املنازعات املتعلقة بأ سامء حقل
 :وذكل يف احلالت التالية

ل مطابقا أ و مشاهبا اإىل حد اللبس لعالمة جتارية، أ و خلدمة أ ن يكون امس احلق
، أ و احتفظ صاحب لتسمية املنشأ  مسجةل، أ و لإعالن جتاري مسجل، أ و 

 التسجيل  حبقوق  لصاحب الالامتس حق فهيا؛ 

ذا ومىت انهتج صاحب التسجيل منطا سلوكيا من هذا القبيل، أ و مل يكن هل حقوق  اإ
قل؛ ومت تسجيل امس احلقل أ و اس تخدامه بسوء أ و مصاحل مرشوعة يف امس احل

 .نية

.MY 

 مالزياي

"امس  البدل أ و أ سامء 
 الولايت"

 "مالزياي"

 اتفاق تسجيل أ سامء احلقول

www.mynic.my/en/agreement.php 

 الس ياسة والإجراءات  املتعلقة ابل سامء اخلاضعة للتنظمي

www.mynic.my/en/faq.php?id=110 

 my.قل احلمعايري التسجيل يف 

www.mynic.my/en/choosingadomainname.php 

 :يف حد ذاهتا، عىل ل جيب أ ن حتتوي أ سامء احلقول

امس البدل أ و أ سامء الولايت أ و أ سامء معروفة مثل "مالزياي" و"ملقا"  
“Malacca” "و"جوهور“Johore”،أ و ما يعادلها  ، وما اإىل ذكل

، ”Johor“ ، "جوهور"”Melaka“يف الهباسا مالزياي مثل "ملاك" 
 وما اإىل ذكل.

 (MYDRP) امء احلقلالس ياسة اخلاصة بتسوية املنازعات املتعلقة بأ س ةغري متاح

2013.pdf-www.mynic.my/documents/MYDRP_POLICY 

 :جيب عىل املدعي أ ن يثبت العنرصين التاليني لكهيام يف الشكوى 2.5 

لعالمة  امس احلقل مطابق أ و مشابه اإىل حد اللبس للعالمة جتارية أ و أ ن( 1)
 حبقوق فهيا؛ املدعياخلدمة اليت يمتتع 

 .وأ ن امس احلقل مسجل ومس تخدم بسوء نية( 2)

https://www.registry.mx/jsf/static_content/domain/policies_first_new.jsf
https://www.registry.mx/jsf/static_content/domain/policies_first_new.jsf
https://www.registry.mx/jsf/static_content/domain/reserved_domain_names.jsf
https://www.registry.mx/jsf/static_content/domain/reserved_domain_names.jsf
https://www.registry.mx/jsf/static_content/domain/policies_second.jsf
https://www.registry.mx/jsf/static_content/domain/policies_second.jsf
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/my.html
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/my.html
https://www.mynic.my/en/agreement.php
https://www.mynic.my/en/agreement.php
https://www.mynic.my/en/faq.php?id=110
https://www.mynic.my/en/faq.php?id=110
https://www.mynic.my/en/choosingadomainname.php
https://www.mynic.my/en/choosingadomainname.php
https://www.mynic.my/documents/MYDRP_POLICY-2013.pdf
https://www.mynic.my/documents/MYDRP_POLICY-2013.pdf
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الس بل ما تغطيه  ذي الصةلنص اتفاقية التسجيل  ما تغطيه رشوط التسجيل
البديةل لتسوية 

 املنازعات

 ذي الصةل املنازعاتتسوية  س ياسةنص 

ويقترص اس تخدام هذه ال سامء عىل سلطات ادلوةل املعنية، أ و عىل 
 ال شخاص اخملول هلم من جانب هذه السلطات عىل النحو الواجب.

.MZ 

 موزمبيق

 عىل الإنرتنت mz. تطبيق لإنشاء حقول فرعية داخل حزي الامس ةغري متاح

www.ciuem.mz/images/MZ_Domain_form.pdf 

ىل اس تخدام امس احلقل يف أ ي  ينبغي عىل مقدم الطلب أ ل يسعى اإ
ثال ل احلرص، غرض مناف للقانون، مبا يف ذكل، عىل سبيل امل 

 التدخل بصورة غري مرشوعة يف
عقد أ و يف مزية جتارية مرتقبة، أ و يف منافسة غري العادةل، أ و اإحلاق 

رابك خشص أ و تضليهل سواء  الرضر بسمعة خشص أ خر، أ و لغرض اإ
 أ م رشكة. عادايأ اكن فردا 

 

 ل ميكن التأ كد 

 

.NG 

 نيجرياي

"احلكومة أ و أ ي عبارات 
 أ خرى ذات صةل"

 "ng."الس ياسة املتعلقة بأ سامء احلقل 

www.nira.org.ng/images/Policies/NIRA_Domain_
Names_Policy.pdf 

 :ال سامء احملظورة
ذا  س تكون هذه قامئة ابحلقول اليت قد تعطي انطباعا خاطئا اإ

اس ُتخدمت. وقد يتعلق ذكل بعبارات عسكرية أ و حكومية أ و غريها 
 من العبارات ذات الصةل. 

 .سرتفض مجيع الطلبات لهذه احلقول

 NIRAالعامة املتعلقة بتسجيل أ سامء احلقل الس ياسة 

-www.nira.org.ng/images/Policies/NIRA
POLICY.pdf-REGISTRATION-GENERAL  

 "ng."احلقل ابلشاكوى املتعلقة بأ سامء  الس ياسة اخلاصة ةغري متاح

www.nira.org.ng/images/Policies/NIRA_COMPLAINTS_P
OLICY.pdf 

 تتضمن "الشاكوى املتعلقة ابحلقل" ما ييل: 1.4

 .ال خطاء الإمالئية احملظورة

 عرض امس حقل للبيع

 امس حقل؛ تصحيح "ملكية"

 نقل )تغيري صاحب التسجيل (،

انهتاك أ ي س ياسة تتعلق ابمس انهتاك أ حاكم ترخيص امس احلقل ورشوطه، أ و أ ي و 
 "ng."احلقل 

.NO 

 الرنوجي

واملقاطعات ومجيع  "البدلايت
املدن والقرى اليت يقطهنا أ كرث 

 no.الس ياسة املتعلقة بأ سامء احلقل 

www.norid.no/en/regelverk/navnepolitikk 

 no.التسوايت البديةل للمنازعات املتعلقة ابحلقل  ةغري متاح

-www.norid.no/en/regelverk/regelverk

http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/mz.html
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/mz.html
http://www.ciuem.mz/images/MZ_Domain_form.pdf
http://www.ciuem.mz/images/MZ_Domain_form.pdf
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/ng.html
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/ng.html
http://www.nira.org.ng/images/Policies/NIRA_Domain_Names_Policy.pdf
http://www.nira.org.ng/images/Policies/NIRA_Domain_Names_Policy.pdf
http://www.nira.org.ng/images/Policies/NIRA-GENERAL-REGISTRATION-POLICY.pdf
http://www.nira.org.ng/images/Policies/NIRA-GENERAL-REGISTRATION-POLICY.pdf
http://www.nira.org.ng/images/Policies/NIRA_COMPLAINTS_POLICY.pdf
http://www.nira.org.ng/images/Policies/NIRA_COMPLAINTS_POLICY.pdf
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/no.html
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/no.html
https://www.norid.no/en/regelverk/navnepolitikk
https://www.norid.no/en/regelverk/navnepolitikk
https://www.norid.no/en/regelverk/regelverk-endringer/klagenemnd-2003/
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 املنازعات

 ذي الصةل املنازعاتتسوية  س ياسةنص 

ضافية للحقول اجلغرافية من املس توى الثاين، وللحقول  . متطلبات4 نسمة" 5000من  اإ
 من فئة املس توى الثاين

دارة احلقول الفرعية  "Noridيتوىل جسل احلقول الرنوجيي 1.4 " اإ
 5000للبدلايت واملقاطعات ومجيع املدن والقرى اليت تضم أ كرث من 

نسمة. وتُسجل ال سامء يف احلقول اجلغرافية من املس توى الثاين 
ليه. وبوجه  حسب املاكن اذلي يرى مقدمو الطلبات أ هنم ينمتون اإ

عام، ينبغي أ ن يعكس املاكن يف حزي الامس املوقع اجلغرايف. وذلكل 
يطلب من مقديم الطلبات عدم تسجيل أ سامء احلقول للمناطق 

 .اجلغرافية اليت ليس هلم فهيا أ ي حضور حميل

 ين املرفق ابء: احلقول اجلغرافية من املس توى الثا

b.en.html-www.norid.no/regelverk/vedlegg 

يف احلقول اجلغرافية من www يقترص تسجيل احلقل احملجوز 
املس توى الثاين عىل املؤسسة احمللية اليت متثل املنطقة اجلغرافية 

 املناظرة. 

 الثالث والرابع عىل نيمن املس توييقترص تسجيل احلقول 
 اخملتصة. البدلية

www.municipality.no/www.municipality.county.no 

 للمدن والبدلات wwwيقترص تسجيل احلقول من املس توى الثالث 
  .ا اجملمتع احمليلوالقرى عىل البدلية املعنية اليت هب

 www.county.noيقترص تسجيل احلقول من املس توى الثالث 
 عىل املقاطعة املعنية.

وميكن للمقاطعات اليت جُسلت اختصارا حبرفني من امسها يف احلقل 
 www.county.noاجلغرايف من املس توى الثاين أ ن تسجل يف 

 الاكمل الوارد أ دانه.  ابمسها
 

2003/-endringer/klagenemnd 

ك ل أ و اس تخدامه ينهتاملرفق حاء: شكوى مفادها أ ن تسجيل امس احلق
 املدعي حقوق

لهيا يف تقدمي الشكوىمتطلب 1. 2  ات يُستند اإ

 جيب عىل املدعي تقدمي أ دةل تثبت أ ن:

 أ ن هل حقوقا يف امس أ و عالمة مطابقة لمس احلقل أ و مشاهبة هل، وأ ن

 تسجيل املاكل لمس احلقل أ و اس تخدامه مت بسوء نية.
 

https://www.norid.no/regelverk/vedlegg-b.en.html
https://www.norid.no/regelverk/vedlegg-b.en.html
http://www.municipality.no/www.municipality.county.no
http://www.municipality.no/www.municipality.county.no
https://www.norid.no/en/regelverk/regelverk-endringer/klagenemnd-2003/
https://www.norid.no/en/regelverk/regelverk-endringer/klagenemnd-2003/
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رموز 
 ال سامء/بدلانال 

 خمترصة

الس بل ما تغطيه  ذي الصةلنص اتفاقية التسجيل  ما تغطيه رشوط التسجيل
البديةل لتسوية 

 املنازعات

 ذي الصةل املنازعاتتسوية  س ياسةنص 

.NP 

 النيبال

 ال حاكم والرشوط ةغري متاح

conditions-and-register.com.np/terms 

 ال حاكم والرشوط ةغري متاح

conditions-and-register.com.np/terms 

ذا ادعى طرف أ ن امس احلقل املُسجل ينهتك ابلفعل امسه التجاري املسجل، 9 . اإ
ابحلق يف نقل   MOS-NPأ و أ نه اش تقاق واحض من امس رشكته املسجةل، حيتفظ 

ىل الطرف املدع ى، رشيطة تسجيهل الامس التجاري أ و العالمات التجارية احلقل اإ
قبل س نة واحدة عىل ال قل   MOS-NPأ و امس الرشكة دلى حكومة نيبال يف 

من اترخي تسجيل امس احلقل حمل املنازعة. ويف هذا الصدد، ويف سائر املسائل 
ابات، ال خرى، يكون القرار الصادر عن حممكة قانونية ذات اختصاص سلمي يف نيبال 

 مىت اكن ذكل مطلواب.

.NZ 

 نيوزيلندا

 NZ.اتفاق صاحب التسجيل  فامي يتعلق ابحلقل  ةغري متاح
 ال حاكم والرشوط ال ساس ية

-www.dnc.org.nz/sites/default/files/2017
08/registrant_core_terms_and_conditions_0.pdf 

 nz.املبادئ واملسؤوليات املتعلقة ابحلقل 

-www.dnc.org.nz/sites/default/files/2017
11/principles_and_responsibilities_v1.1.pdf 

 nz.العمليات والإجراءات املتعلقة ابحلقل 

-www.dnc.org.nz/sites/default/files/2017
11/operations_and_procedures_v2.1_1.pdf 

 املتعلقة بتسوية املنازعاتة اخلدمات س ياس ةغري متاح

-www.dnc.org.nz/sites/default/files/2015
12/dispute_resolution_service.pdf 

 . خدمات تسوية املنازعات 4

ذا أ ثبت املدعي للجنة  4.1 تنطبق هذه الس ياسات والإجراءات عىل املدعى علهيم اإ
جراءات(DNC)املعنية بأ سامء احلقول   :، امتثال لالإ

 اهبة لمس احلقل.أ ن هل حقوقا يف الامس أ و يف العالمة املطابقة أ و املش 1.1.4

 .أ ن امس احلقل، يف حوزة املدعى عليه، هو تسجيل غري عادلو  2.1.4

.PE √ 

 بريو*

 للتسجيلالقواعد العامة  ةغري متاح

punto.pe/rules_and_procedures.php 

"تسميات أ و 
 مؤرشات املنشأ  

"أ سامء املنظامت 
الرمسية يف حكومة 

بريو املركزية أ و 

احلقول املمنوحة حتت الس ياسات اخلاصة بتسوية املنازعات املتعلقة بأ سامء 
  pe.احلقل

punto.pe/archivos/Politica_de_Solucion_de_Controversias
5.pdf   

http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/np.html
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/np.html
https://register.com.np/terms-and-conditions
https://register.com.np/terms-and-conditions
https://register.com.np/terms-and-conditions
https://register.com.np/terms-and-conditions
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/nz.html
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/nz.html
https://www.dnc.org.nz/sites/default/files/2017-08/registrant_core_terms_and_conditions_0.pdf
https://www.dnc.org.nz/sites/default/files/2017-08/registrant_core_terms_and_conditions_0.pdf
https://www.dnc.org.nz/sites/default/files/2017-11/principles_and_responsibilities_v1.1.pdf
https://www.dnc.org.nz/sites/default/files/2017-11/principles_and_responsibilities_v1.1.pdf
https://www.dnc.org.nz/sites/default/files/2017-11/operations_and_procedures_v2.1_1.pdf
https://www.dnc.org.nz/sites/default/files/2017-11/operations_and_procedures_v2.1_1.pdf
https://www.dnc.org.nz/sites/default/files/2015-12/dispute_resolution_service.pdf
https://www.dnc.org.nz/sites/default/files/2015-12/dispute_resolution_service.pdf
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/pe.html
https://punto.pe/rules_and_procedures.php
https://punto.pe/rules_and_procedures.php
https://punto.pe/archivos/Politica_de_Solucion_de_Controversias5.pdf
https://punto.pe/archivos/Politica_de_Solucion_de_Controversias5.pdf
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رموز 
 ال سامء/بدلانال 

 خمترصة

الس بل ما تغطيه  ذي الصةلنص اتفاقية التسجيل  ما تغطيه رشوط التسجيل
البديةل لتسوية 

 املنازعات

 ذي الصةل املنازعاتتسوية  س ياسةنص 

الناش ئة فامي يتعلق بتسجيل أ سامء احلقول أ و  تُعىن الس ياسات بتسوية الزناعات الإقلميية أ و احمللية"
 :اس تخداهما، وحبقوق ال طراف الثالثة يف احلالت التالية

 أ ن يكون امس احلقل مطابقا أ و مشاهبا اإىل حد اللبس ملا ييل:

 العالمات التجارية املسجةل يف بريو، اليت للمدعي حقوق فهيا ؛

 ؛تسميات أ و بياانت املنشأ  احملمية يف بريو

 ]...[ أ سامء املنظامت الرمسية للحكومة املركزية أ و الإقلميية أ و احمللية يف بريو؛

 .يس لصاحب امس احلقل حقوق أ و مصاحل مرشوعة فامي يتعلق ابمس احلقلول 

 .مت تسجيل امس احلقل أ و اس تخدامه بسوء نيةوقد 

.PL √ 

 بولندا

 2018ديسمرب  18اعتبارا من  PL.اللواحئ التنظميية ل سامء حقل  ةغري متاح

www.dns.pl/english/regulations.html 

 ال حاكم والرشوط املتعلقة بأ سامء احلقل

www.dns.pl/english/technical_cond20151201.html 

 اللواحئ  التنظميية خليار تسجيل امس احلقل

www.dns.pl/english/option.html 

 

 PL.اعد لتسوية املنازعات املتعلقة ابمس احلقل قو  ةغري متاح

-RULES-www.sakig.pl/uploads/pdf/regulaminy/DOMAIN
2015.pdf 

www.wipo.int/amc/en/domains/rules/cctld/expedited/pl/ind
ex.html  

 بيان ادلعوى
 36املادة 

يتضمن بيان ادلعوى بياان شامال ابلوقائع واحلجج القانونية اليت تدمع ادلعوى، مبا يف 
ذكل س بل الانتصاف املنشودة. س بل الانتصاف الوحيدة املتاحة نتيجة 

جراءات  جراءات لالإ لغاء تسجيل امس احلقل، أ و نقهل اإضافة اإىل تاكليف اإ يه اإ
 .التحكمي

.PT 

 الربتغال

 "امس البدل أ و الإقلمي"
 "ال سامء اجلغرافية"

"املدن الربتغالية، ال برش يات 
املناطق املدنية، البدلايت، 

 PT.قواعد تسجيل أ سامء احلقل 

www.dns.pt/fotos/gca/registration_rules_.pt_1562
4d0fe49312ab.pdf7273685 

 PT.قواعد تسجيل أ سامء احلقل "الامس أ و التسمية"
 الفصل السادس

 التحكمي

http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/pl.html
https://www.dns.pl/english/regulations.html
https://www.dns.pl/english/regulations.html
https://www.dns.pl/english/technical_cond20151201.html
https://www.dns.pl/english/technical_cond20151201.html
https://www.dns.pl/english/option.html
https://www.dns.pl/english/option.html
https://www.sakig.pl/uploads/pdf/regulaminy/DOMAIN-RULES-2015.pdf
https://www.sakig.pl/uploads/pdf/regulaminy/DOMAIN-RULES-2015.pdf
http://www.wipo.int/amc/en/domains/rules/cctld/expedited/pl/index.html
http://www.wipo.int/amc/en/domains/rules/cctld/expedited/pl/index.html
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/pt.html
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/pt.html
https://www.dns.pt/fotos/gca/registration_rules_.pt_156272736854d0fe49312ab.pdf
https://www.dns.pt/fotos/gca/registration_rules_.pt_156272736854d0fe49312ab.pdf
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رموز 
 ال سامء/بدلانال 

 خمترصة

الس بل ما تغطيه  ذي الصةلنص اتفاقية التسجيل  ما تغطيه رشوط التسجيل
البديةل لتسوية 

 املنازعات

 ذي الصةل املنازعاتتسوية  س ياسةنص 

 الإدارية أ و مناطق حمددة"
"العوامص أ و املدن أ و حدود 

 املناطق ال جنبية"

 ال سامء احملظورة للحقول 9املادة 

، ل .ptالعنارص احملظورة يف مجيع التسلسل الهريم حلقل  فامي عدا
 :امس احلقل جيب أ ن يكون

من  com.pt.قل احلابس تثناء التسجيالت يف  لمس جغرايف،موافقا 
حتت  اذلي ل يُطبق عليه هذا احلظر، ومبارشة املس توى الثاين،

 ؛11مضن أ حاكم الفقرة الفرعية )ب( من املادة   pt.قلاحل

ويُقصد ابلمس اجلغرايف أ ي امس، بغض النظر عن اللغة املكتوب هبا، 
 يطابق حتديدا:

 ؛ 1-3166 أ يزومدرج يف معيار  3-أ ي رمز أ لفا

قلمي  ؛1-3166مدرج يف معيار أ يزو  امس بدل أ و اإ

قلمي تعرتف به اليونسكو؛  امس بدل أ و اإ

دارية أ و امس م  دينة برتغالية أ و أ برش ية مدنية أ و بدلية أ و منطقة اإ
 منطقة حمددة؛

، معروفة للجميع بسبب عامصة أ و مدينة أ و منطقة حمددة أ جنبيةامس 
 شهرهتا أ و أ مهيهتا. 

أ سامء عامة أ و أ جنبية أ خرى، مثل ال هنار أ و التالل أ و ال حياء أ و 
 هتا وأ مهيهتا.املناطق التارخيية، معروفة للجميع بسبب شهر 

/vi-rules/chapter-2/domain-www.dns.pt/en/domains  

ذا اكن امس احلقل موافقا، أ و مطابقا، أ و ملتبسا مع  محمية مبوجب  أ و تسمية امساإ
جراءات التحكمي؛  رشوط الرتتيبات القانونية املعمول هبا لصاحل املدعي يف اإ

ذا جُسل امس احلقل دون الاستناد اإىل أ ي حقوق أ و مصاحل مرشوعة حصل و  اإ
 علهيا صاحب التسجيل يف وقت سابق؛

ذا مت تسجيل امس احلقل واس تخدامه بسوء نية.و   اإ

من توفر عنرص سوء النية، ميكن الاس تعانة ابلوقائع أ و  فقرة واحدة: لغرض التحقق
الظروف التالية، مضن أ مور أ خرى، كدليل: تسجيل امس احلقل أ و رشاؤه بغرض 

بيعه لحقا اإىل املدعي؛ تسجيل امس احلقل رصاحة بغية الإرضار ابل عامل املهنية 
س تخديم للمدعي؛ اس تخدام امس احلقل معدا لتحقيق ماكسب جتارية، أ و جلذب م 

ىل موقع املدعي؛ أ ن يتأ لف امس احلقل من امس أ و أ كرث من ال سامء ال وىل  الإنرتنت اإ
 للمدعي أ و مركبا من امسه ال ول ولقبه.

 

.PW √ 

 ابلو

 "أ سامء البدلان و ال قالمي"

 ال ماكن اجلغرافية""أ سامء 

 الس ياسة املتعلقة ابل سامء احملجوزة

ىل أ ي منطقة، أ و أ سامء قادة أ سامء ال ماكن اجلغرافية ، الإشارات اإ
 مجهورية ابلو

الواردة  مجليع أ سامء البدلان وال قالميالشلك اخملترص )ابللغة الإجنلزيية( 
يف ذكل  ، بصيغهتا احملدثة من حني ل خر، مبا1-3166يف قامئة أ يزو 

 1-3166الاحتاد ال ورويب، احملجوز بشلك اس تثنايئ يف قامئة أ يزو 

 الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأ سامء احلقول** ةغري متاح

en-25-02-2012-www.icann.org/resources/pages/policy 

http://www.dns.pt/en/domains-2/domain-rules/chapter-vi/
http://www.dns.pt/en/domains-2/domain-rules/chapter-vi/
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/pw.html
https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-en
https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-en
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رموز 
 ال سامء/بدلانال 

 خمترصة

الس بل ما تغطيه  ذي الصةلنص اتفاقية التسجيل  ما تغطيه رشوط التسجيل
البديةل لتسوية 

 املنازعات

 ذي الصةل املنازعاتتسوية  س ياسةنص 

.QA √ 

 قطر

 "أ سامء البدلان"

"ال سامء أ و الاختصارات 
الاكمةل للمناطق أ و البدلايت 

 احمللية يف دوةل قطر"

 الس ياسات املتعلقة بتسجيل امس احلقل 

www.domains.qa/sites/default/files/Qatar%20Dom
-ains%20Registry

Domain%20Name%20Registration%20Policy_0.p
df 

 العبارات احملجوزة. 11

تفظ بقامئة العبارات احملجوزة يف نظام تسجيل امس احلقل اخلاص حُي 
 بسجل حقول قطر. وتتضمن هذه القامئة عىل سبيل املثال ل احلرص:

 .يةأ سامء السلطات ادلس تورية واحلكومية القطر  1.3.11

البدلايت  ال سامء أ و الاختصارات الاكمةل للمناطق أ و. و 2.3.11
 .احمللية يف دوةل قطر

 .أ سامء البدلانو  3.3.11

 الس ياسة املتعلقة ابتفاق التسجيل

www.domains.qa/sites/default/files/Qatar%20Dom
-ains%20Registry

eement%20Policy_0.pdfRegistrant%20Agr 

 س ياسة قطر املتعلقة بتسوية املنازعات املتعلقة بأ سامء احلقول 

tar%20Domains%20Rwww.domains.qa/sites/default/files/Qa
-egistry

Domain%20Name%20Dispute%20Resolution%20Policy_0.
pdf 

 أ . املنازعات اخلاضعة للس ياسة املوحدة
ذا أ ثبت  جراءات الإدارية الإلزامية اإ يطلب من صاحب التسجيل  اخلضوع لالإ

 طرف اثلث )"مّدعي"( : ملركز الويبو للتحكمي والوساطة، امتثال للنظام ادلاخيل،
 :أ ن

امس احلقل مطابق أ و مشابه اإىل حد اللبس لعالمة جتارية أ و عالمة خدمة يمتتع 
 املدعي ابحلق فهيا؛

وأ ّن صاحب التسجيل  ليس هل أ ي حقوق أ و مصاحل مرشوعة فامي خيص امس 
 احلقل؛

 وأ ن امس احلقل مسّجل ومس تخدم بسوء نية.

.RS 

 رصبيا

"أ سامء املدن والبدلات يف 
 رصبيا"

 "املؤسسات العامة"

"خدمات ادلوةل واحلكومات 
 احمللية"

 

ال حاكم والرشوط العامة املتعلقة بتشغيل أ مناء جسالت أ سامء حقول 
 الإنرتنت الوطنية

-and-terms-www.rnids.rs/en/documents/general
-national-registrars-operation-on-conditions

names-domain-internet 

 حملجوزةأ سامء احلقول ا

-domains/reserved-www.rnids.rs/en/national

"حقوق امللكية 
 الفكرية"

 

النظام ادلاخيل لتسوية املنازعات املتعلقة بتسجيل أ سامء احلقول الوطنية عىل 
 الإنرتنت

www.rnids.rs/en/node/5967 

 8املادة 

جملس حتكمي مؤلف من ثالثة أ عضاء الفصل يف املنازعات املتعلقة بتسجيل  يتوىل
ذا اكن  أ سامء احلقول الوطنية عىل الإنرتنت. ويقوم اجمللس ابلنظر والبت فامي اإ

للمدعي أ و أ ي حق خشيص  حقوق امللكية الفكريةصاحب التسجيل قد انهتك 

http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/qa.html
http://www.domains.qa/sites/default/files/Qatar%20Domains%20Registry-Domain%20Name%20Registration%20Policy_0.pdf
http://www.domains.qa/sites/default/files/Qatar%20Domains%20Registry-Domain%20Name%20Registration%20Policy_0.pdf
http://www.domains.qa/sites/default/files/Qatar%20Domains%20Registry-Domain%20Name%20Registration%20Policy_0.pdf
http://www.domains.qa/sites/default/files/Qatar%20Domains%20Registry-Domain%20Name%20Registration%20Policy_0.pdf
http://www.domains.qa/sites/default/files/Qatar%20Domains%20Registry-Registrant%20Agreement%20Policy_0.pdf
http://www.domains.qa/sites/default/files/Qatar%20Domains%20Registry-Registrant%20Agreement%20Policy_0.pdf
http://www.domains.qa/sites/default/files/Qatar%20Domains%20Registry-Registrant%20Agreement%20Policy_0.pdf
http://www.domains.qa/sites/default/files/Qatar%20Domains%20Registry-Registrant%20Agreement%20Policy_0.pdf
http://www.domains.qa/sites/default/files/Qatar%20Domains%20Registry-Domain%20Name%20Dispute%20Resolution%20Policy_0.pdf
http://www.domains.qa/sites/default/files/Qatar%20Domains%20Registry-Domain%20Name%20Dispute%20Resolution%20Policy_0.pdf
http://www.domains.qa/sites/default/files/Qatar%20Domains%20Registry-Domain%20Name%20Dispute%20Resolution%20Policy_0.pdf
http://www.domains.qa/sites/default/files/Qatar%20Domains%20Registry-Domain%20Name%20Dispute%20Resolution%20Policy_0.pdf
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/rs.html
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/rs.html
https://www.rnids.rs/en/documents/general-terms-and-conditions-on-operation-registrars-national-internet-domain-names
https://www.rnids.rs/en/documents/general-terms-and-conditions-on-operation-registrars-national-internet-domain-names
https://www.rnids.rs/en/documents/general-terms-and-conditions-on-operation-registrars-national-internet-domain-names
https://www.rnids.rs/en/documents/general-terms-and-conditions-on-operation-registrars-national-internet-domain-names
https://www.rnids.rs/en/national-domains/reserved-domain-names
https://www.rnids.rs/en/node/5967
https://www.rnids.rs/en/node/5967
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رموز 
 ال سامء/بدلانال 

 خمترصة

الس بل ما تغطيه  ذي الصةلنص اتفاقية التسجيل  ما تغطيه رشوط التسجيل
البديةل لتسوية 

 املنازعات

 ذي الصةل املنازعاتتسوية  س ياسةنص 

names-domain 

( ابحلق يف (RNIDSيمتتع جسل رصبيا الوطين حلقول الإنرتنت 
تسجيل أ سامء احلقول أ و حزها لس تخدامه اخلاص، وأ سامء احلقول 

اليت تكتيس أ مهية خاصة مجلهورية رصبيا، وكذكل أ سامء احلقول 
الالزمة لس تقرار أ داء خدمات الإنرتنت يف رصبيا. معظم احلقول 

، أ و املؤسسات العامة أ و أ سامء املدن والبدلات يف رصبيااحملجوزة يه 
 .واخلدمات احلكومية واحلكومات احملليةات الإدارية الهيئ

 قامئة ابحلقول احملجوزة لس تخدام الهيئات واملؤسسات احلكومية

https://www.rnids.rs/registar_dokumenata/2016_0
rezervisani_drzavni.pdf-spisak-235_ 

تخدامه، وفقا أ خر هل، من خالل تسجيل امس حقل وطين عىل الإنرتنت واس  
 .ل حاكم هذا النظام ادلاخيل

.RU 

 الاحتاد الرويس

 "أ سامء ][ الهيئات احلكومية"

 "املصاحل العامة"
حمجوزة: أ سامء املناطق 

وال قالمي وامجلهورايت املدرجة 
 يف قامئة حمددة 

 РФ.و RU.حتت احلقلني  اكم ورشوط تسجيل أ سامء احلقولأ ح

rf.pdf?v=5-cctld.ru/files/pdf/docs/en/rules_ru 

منع الانهتااكت احملمتةل، يوَصى بأ ن يؤكد املس تخدم، قبل  بغية. 4.1.3
دم وجود عالمات جتارية أ و أ سامء جتارية أ و تقدمي طلب التسجيل، ع

حقوق ملكية فكرية أ خرى أ و أ سامء منظامت غري رحبية أ و هيئات 
 حكومية مشاهبة لمس احلقل املقدم للتسجيل.

قد ل يمتكن املس تخدم من تسجيل أ سامء حقول تتضمن . 5.1.3
ال خالق ، أ و مع املبادئ الإنسانية أ و الصاحل العاملكامت تتعارض مع 

)ل س امي، اللكامت البذيئة، شعارات الكراهية اليت هتني كرامة الإنسان 
 أ و املعتقدات ادلينية أ و غريها(

 (2009أ كتوبر  1أ سامء حقول حمجوزة )حىت 

ctld.ru/en/domains/domens_ru/reserved.phpc 

قوق أ خرى "ح
 للملكية الفكرية"

" أ سامء املنظامت غري 
الرحبية أ و الهيئات 

 احلكومية"

 

 РФ.و RU. حتت احلقلنياكم ورشوط تسجيل أ سامء احلقول أ ح

rf.pdf?v=5-cctld.ru/files/pdf/docs/en/rules_ru 

دارة صاحب التسجيل لمس احلقل تشلك انهتااك . 9.2 حيق ل ي خشص يدعي أ ن اإ
يف أ ي عالمة جتارية أ و يف امس جتاري أ و يف  حقوقهحلقوقه )عىل وجه التحديد، 

( امس منظمة غري رحبية أ و هيئة حكومية ، أ و يفحقوق أ خرى للملكية الفكريةأ ي 
الإجراءات  أ ن يقدم شكوى ضد صاحب التسجيل، وهل أ ن يرشع كذكل يف

 .القضائية

.SA "قواعد الاعرتاض عىل أ سامء احلقول السعودية "ال سامء التجارية" نظام تسجيل أ سامء احلقول السعودية   "أ سامء احلقول اجلغرافية 

https://www.rnids.rs/en/national-domains/reserved-domain-names
https://www.rnids.rs/en/national-domains/reserved-domain-names
https://www.rnids.rs/registar_dokumenata/2016_05_23-spisak-rezervisani_drzavni.pdf
https://www.rnids.rs/registar_dokumenata/2016_05_23-spisak-rezervisani_drzavni.pdf
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/ru.html
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/ru.html
https://cctld.ru/files/pdf/docs/en/rules_ru-rf.pdf?v=5
https://cctld.ru/files/pdf/docs/en/rules_ru-rf.pdf?v=5
https://cctld.ru/en/domains/domens_ru/reserved.php
https://cctld.ru/en/domains/domens_ru/reserved.php
https://cctld.ru/files/pdf/docs/en/rules_ru-rf.pdf?v=5
https://cctld.ru/files/pdf/docs/en/rules_ru-rf.pdf?v=5
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/sa.html
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/sa.html
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رموز 
 ال سامء/بدلانال 

 خمترصة

الس بل ما تغطيه  ذي الصةلنص اتفاقية التسجيل  ما تغطيه رشوط التسجيل
البديةل لتسوية 

 املنازعات

 ذي الصةل املنازعاتتسوية  س ياسةنص 

"أ سامء املدن واحملافظات  العربية السعودية
 واملناطق والبدلان"

www.nic.sa/en/view/regulation 

 . أ سامء احلقول احملجوزة8

سلطة  (SaudiNIC)خيول املركز السعودي ملعلومات الش بكة  .1.8
نشاء قوامئ أ سامء احلقول احملجوزة أ و احلقول غري املتوفرة للتسجيل  اإ

دارهتا، وقد تتضمن هذه  القوامئ، عىل سبيل املثال ل احلرص، أ سامء واإ
 احلقول الرمقية واجلغرافية وأ سامء ال داين، وغري ذكل.

 معايري لتوضيح العالقة املعقوةل بني امس احلقل وصاحب التسجيل 

www.nic.sa/en/view/domain_name_relationship_
criteria 

 الإجراءات اليت حتمك ال سامء احملجوزة يف أ سامء احلقول السعودية

www.nic.sa/en/view/reserved_names_procedures 

 . قامئة ال سامء احملجوزة3

املركز السعودي قامئة تضم ال سامء احملجوزة من الفئات  أ عد 3/1
 :التالية

 .أ سامء املدن واحملافظات واملناطق والبدلاناجلغرافية: مثل 

view/objection_ruleswww.nic.sa/en/ 

 هذه الوثيقة  نطاق

لتنفيذ هذه الوثيقة  (CITC) هيئة التصالت وتقنية املعلومات ينحرص اختصاص
 :يف الاعرتاضات املتعلقة مبا ييل

 قرار صادر عن املركز السعودي ملعلومات الش بكة.

امس حقل ينهتك بوضوح أ حاكم لحئة ورشوط أ سامء احلقول السعودية، أ و أ و 
جراءات أ خرى اختذهتا هيئة التصالت وتقنية املعلومات  .ينهتك أ ي قواعد أ و اإ

امس حقل يش به أ و حيايك امس حقل صاحب الاعرتاض، أ و امس عالمته أ و 
التجارية، أ و امسه التجاري؛ رشيطة توفر عنرص سوء النية عند تسجيل امس احلقل 

 أ و اس تخدامه. 

.SC √ 

 سيش يل

"أ نواع أ خرى من حقوق 
امللكية الفكرية، قد تكون قامئة 

ال ن أ و قد تنقح من حني 
 ل خر"

 ”SC.“قل حتت احلاتفاق تسجيل 

-Registration-nic.sc/en/forms/NIC.SC
Agreement.pdf 

لقواعد وقوانني أ خرى ذات صةل، مبا يف ذكل ]…[ خيضع تسجيل 
وأ نواع أ خرى من حقوق القواعد والقوانني املتعلقة ابلعالمات التجارية 

 ة، قد تكون قامئة أ و تُنقح من حني ل خر.امللكية الفكري

 ”SC.“ل حتت احلقل قو احلالقواعد املنِظمة ملؤهالت تسجيل أ سامء 

 الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأ سامء احلقول ةغري متاح

 -Dispute-Name-Domain-nic.sc/en/forms/Uniform
Policy.pdf-Resolution 

 

http://www.nic.sa/en/view/regulation
http://www.nic.sa/en/view/regulation
http://www.nic.sa/en/view/domain_name_relationship_criteria
http://www.nic.sa/en/view/domain_name_relationship_criteria
http://www.nic.sa/en/view/reserved_names_procedures
http://www.nic.sa/en/view/reserved_names_procedures
http://www.nic.sa/en/view/objection_rules
http://www.nic.sa/en/view/objection_rules
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/sc.html
http://nic.sc/en/forms/NIC.SC-Registration-Agreement.pdf
http://nic.sc/en/forms/NIC.SC-Registration-Agreement.pdf
http://nic.sc/en/forms/Uniform-Domain-Name-Dispute-Resolution-Policy.pdf
http://nic.sc/en/forms/Uniform-Domain-Name-Dispute-Resolution-Policy.pdf
http://nic.sc/en/forms/Uniform-Domain-Name-Dispute-Resolution-Policy.pdf
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رموز 
 ال سامء/بدلانال 

 خمترصة

الس بل ما تغطيه  ذي الصةلنص اتفاقية التسجيل  ما تغطيه رشوط التسجيل
البديةل لتسوية 

 املنازعات

 ذي الصةل املنازعاتتسوية  س ياسةنص 

-Governing-www.nic.sc/en/forms/Rules
ation.pdfRegistr-for-Qualifications 

ل تُسجل ال سامء املسيئة أ و الفاحضة، أ و اليت قد تسبب لبسا أ و 
ىل حد بعيد.  تضليال للجمهور اإ

.SI 

 سلوفينيا

 يلال العمة لتسجيل أ سامء احلقول مضن احلقال حاكم والرشوط العا ةغري متاح
SI. 

-www.register.si/wp
terms.pdf-content/uploads/2016/08/general 

 قامئة أ سامء احلقول احملجوزة

-domain-reserved-of-www.register.si/list
names/?lang=en_US 

 حمجوزة مجلهورية سلوفينيا si.siو rssiاحلقول 

  SI.قواعد الإجراءات البديةل لتسوية املنازعات املتعلقة بأ سامء احلقول العليا "املسميات اجلغرافية"

content/uploads/2017/01/ARDS_eng.pdf-www.register.si/wp 

 .SIال حاكم والرشوط العامة لتسجيل أ سامء احلقول مضن احلقول العليا 

-ploads/2016/08/generalcontent/u-www.register.si/wp
terms.pdf 

ل ميكن ل حصاب الشكوى، اذلين أ ثبتوا أ ن امس احلقل املسجل ينهتك  1.2.18
حقوقهم، الرشوع يف الإجراءات البديةل لتسوية املنازعات املتعلقة بأ سامء احلقول 

ذا أ ثبتوا أ يضا  (ARDS) العليا ل اإ  :اإ

الس تخدام ابلتبادل مع أ ن امس حقل صاحب التسجيل  مطابق أ و قابل ل -
عالمهتم التجارية السارية يف أ رايض مجهورية سلوفينيا، أ و مع امس رشكهتم، كام هو 

مس تخرج من جسل احملمكة يف مجهورية سلوفينيا، أ و أ نه ينهتك حق املؤلف اخلاص 
هبم مبوجب قانون مجهورية سلوفينيا، أ و أ نه ينهتكك مسمى جغرايف مسجل، 

وجب قانون مجهورية سلوفينيا، أ و يتعدى عىل حقوقهم يف يمتتعون ابحلق فيه مب
أ سامهئم الشخصية مبوجب قانون مجهورية سلوفينيا، أ و يتعدى عىل حقوق أ خرى 

 ام القانوين مجلهورية سلوفينيا؛معرتف هبا يف النظ

فامي يتعلق ابمس احلقل أ ن صاحب امس احلقل ليس هل مصاحل معرتف هبا قانوان و  -
 املسجل ؛

 امس احلقل مسجل أ و مس تخدم بسوء نية.و  -

.SN "قواعد تسجيل أ سامء احلقل " "أ سامء املدن.sn" قواعد تسجيل أ سامء احلقل " ةغري متاح.sn" 

http://www.nic.sc/en/forms/Rules-Governing-Qualifications-for-Registration.pdf
http://www.nic.sc/en/forms/Rules-Governing-Qualifications-for-Registration.pdf
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/si.html
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/si.html
https://www.register.si/wp-content/uploads/2016/08/general-terms.pdf
https://www.register.si/wp-content/uploads/2016/08/general-terms.pdf
https://www.register.si/list-of-reserved-domain-names/?lang=en_US
https://www.register.si/list-of-reserved-domain-names/?lang=en_US
https://www.register.si/wp-content/uploads/2017/01/ARDS_eng.pdf
https://www.register.si/wp-content/uploads/2017/01/ARDS_eng.pdf
https://www.register.si/wp-content/uploads/2016/08/general-terms.pdf
https://www.register.si/wp-content/uploads/2016/08/general-terms.pdf
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/sn.html
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/sn.html
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رموز 
 ال سامء/بدلانال 

 خمترصة

الس بل ما تغطيه  ذي الصةلنص اتفاقية التسجيل  ما تغطيه رشوط التسجيل
البديةل لتسوية 

 املنازعات

 ذي الصةل املنازعاتتسوية  س ياسةنص 

 www.nic.sn/images/formulaire/charte.pdf الس نغال*

 :ال سامء احملجوزة 4-13

يه أ سامء حقول يمت تسجيلها وفقا لرشوط حمددة مرتبطة هبوية مقدم 
الطلب وحقوقه. تتضمن "ال سامء احملجوزة"، عىل سبيل املثال، أ سامء 

املدن )دااكر وتواب وتييس وغريها( واملصطلحات العامة ، وغريها. 
ضا ال سامء املسجةل دلى السلطات الوطنية والإقلميية وتشمل أ ي

وادلولية امللكفة حبامية حقوق العالمات التجارية مبوجب التفاقيات 
 ادلولية اليت وقعهتا دوةل الس نغال.

www.nic.sn/images/formulaire/charte.pdf 

 :18املادة 

 .اختصاص هيئة التحكمي والقضاء

ىل تسوية ودية، تُرفع أ ي دعوى قضائية انش ئة عن تطبيق  يف حال عدم التوصل اإ
رشاف جلنة التوجيه الوطنية التابعة للهيئة  امليثاق أ مام السلطات اخملتصة، حتت اإ

 ، الس نغال. NICالوطنية املس تقةل

.ST 

ساو تويم 
 وبرنسييب

 رشوط اخلدمات ةغري متاح

www.nic.st/html/policyrules/ 

 حمجوزة عىل وجه التحديد؟ ST. أ ي عناوين

GOV.ST  )حكومة ساومويم وبرنسييب( 

SAOTOME.ST )جزيرة ساو تويم( 

PRINCIPE.ST  )جزيرة برينسييب( 

) CONSULADO.ST )قنصليات ساو تويم وبرنسييب 

EMBAIXADA.ST  ساو تويم وبرينسييب( ات)سفار 

 ل ميكن التأ كد  

.TH 

 اتيالند

"امس أ ي بدل، مقاطعة، مدينة 
 مبا يف ذكل ال ماكن العامة"

 ไทย .و th.س ياسة اخلدمات املتعلقة بأ سامء احلقول 

www.thnic.co.th/en/policy2561/ 

 جيب يكون امس احلقل من العبارات احملجوزة مثل: . ل4

عبارات متثل امس ل ي بدل أ و مقاطعة أ و مدينة، مبا يف ذكل ال ماكن  -
 العامة أ و لكامت أ خرى تعطي معىن هذه العبارات. 

 ไทย. و th.س ياسة اخلدمات املتعلقة بأ سامء حقول  ةغري متاح

www.thnic.co.th/en/policy2561/ 

( (THNICمركز ش بكة املعلومات التايالندية  تسوية املنازعات: لن يقوم
ابلوساطة يف أ ي منازعات قد تنشأ  بني أ حصاب امس احلقل. ويقوم املركز بتسوية 

جراء التسجيل،  الزناع اعىل أ ساس أ وامر احملمكة. ويف حال حدوث أ ي نزاع أ ثناء اإ
س يعلق املركز الإجراءات حىت يمت تسوية الزناع، أ و حىت يوقع الطرفان اتفاقا قانونيا 

http://www.nic.sn/images/formulaire/charte.pdf
http://www.nic.sn/images/formulaire/charte.pdf
http://www.nic.sn/images/formulaire/charte.pdf
http://www.nic.sn/images/formulaire/charte.pdf
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/st.html
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/st.html
http://www.nic.st/html/policyrules/
http://www.nic.st/html/policyrules/
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/th.html
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/th.html
https://www.thnic.co.th/en/policy2561/
https://www.thnic.co.th/en/policy2561/
https://www.thnic.co.th/en/policy2561/
https://www.thnic.co.th/en/policy2561/
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رموز 
 ال سامء/بدلانال 

 خمترصة

الس بل ما تغطيه  ذي الصةلنص اتفاقية التسجيل  ما تغطيه رشوط التسجيل
البديةل لتسوية 

 املنازعات

 ذي الصةل املنازعاتتسوية  س ياسةنص 

 مكتواب، ويتلقى املركز ال مر أ و التفاق.

.TN 

 تونس*

 "tn.ميثاق تسجيل أ سامء احلقل " ةمتاح غري

www.registre.tn/upload/files/Charte_de_nommag
e__%20tn__24072013_FR.pdf 

 حلقولقواعد للتحكمي يف املنازعات املتعلقة بأ سامء ا ةغري متاح

www.registre.tn/upload/files/Reglement%20arbitre_2407201
3.pdf 

 :يف الاعتبار 2مع أ خذ املادة 

تتعلق املنازعات اليت ختضع للقواعد احلالية بتسجيل امس حقل واحد أ و أ كرث  2.2
بني صاحب التسجيل وطرف اثلث أ و أ كرث وفقا ل حاكم مواثيق التسمية املعمول 

 " و "تونس. "tn.هبا واملتعلقة ابحلقول"

.TO 

 توجنا

 ل ميكن التأ كد  /www.tonic.toانظر:  حققالت ل ميكن

.TR 

 تركيا

 "أ سامء املناطق"

"turkiye" و"ataturk" 
 "turk"و

 ".trلإجراءات املتعلقة بأ سامء احلقل"الس ياسات والقواعد وا

www.nic.tr/forms/eng/policies.pdf?PHPSESSID=13
0037188019359324983692 

. يف مجيع احلقول الفرعية )املس توى الثاين( ، س تخصص أ سامء 10
فقط ملؤسسات ادلوةل "turk" و"ataturk" و "turkiye" احلقول

 .املرخص لها من جانب امجلهورية الرتكية

، İzmir ،Rize. خيضع ختصيص أ سامء مناطق التسوية )24
 .( لقواعد واحضة.وغريها

 أ ليات تسوية املنازعات  ةغري متاح

www.nic.tr/forms/eng/policies.pdf?PHPSESSID=1300371880
19359324983692 

 

.TV √ 

 توفالو

 www.tv ةغري متاح

 اتفاق التسجيل

-www.verisign.com/en_US/channel
-domain-registrar/verisign-a-resources/become

 الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأ سامء احلقول** ةغري متاح

en-25-02-2012-www.icann.org/resources/pages/policy 

http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/tn.html
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/tn.html
http://www.registre.tn/upload/files/Charte_de_nommage__%20tn__24072013_FR.pdf
http://www.registre.tn/upload/files/Charte_de_nommage__%20tn__24072013_FR.pdf
http://www.registre.tn/upload/files/Reglement%20arbitre_24072013.pdf
http://www.registre.tn/upload/files/Reglement%20arbitre_24072013.pdf
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/to.html
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/to.html
https://www.tonic.to/
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/tr.html
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/tr.html
https://www.nic.tr/forms/eng/policies.pdf?PHPSESSID=130037188019359324983692
https://www.nic.tr/forms/eng/policies.pdf?PHPSESSID=130037188019359324983692
https://www.nic.tr/forms/eng/policies.pdf?PHPSESSID=130037188019359324983692
https://www.nic.tr/forms/eng/policies.pdf?PHPSESSID=130037188019359324983692
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/tv.html
http://www.tv/
http://www.tv/
https://www.verisign.com/en_US/channel-resources/become-a-registrar/verisign-domain-registrar/domain-registration/index.xhtml
https://www.verisign.com/en_US/channel-resources/become-a-registrar/verisign-domain-registrar/domain-registration/index.xhtml
https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-en
https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-en
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رموز 
 ال سامء/بدلانال 

 خمترصة

الس بل ما تغطيه  ذي الصةلنص اتفاقية التسجيل  ما تغطيه رشوط التسجيل
البديةل لتسوية 

 املنازعات

 ذي الصةل املنازعاتتسوية  س ياسةنص 

lregistration/index.xhtm-registrar/domain 

.TZ √ 

مجهورية تزنانيا 
 املتحدة

 اليت ميكنك تسجيلها TZ.ما أ نواع أ سامء حقل . التحقق ل ميكن

-domain-tz-of-types-karibu.tz/index.php/what
register-you-can-name  

عىل الهيئات احلكومية التزنانية   go.tzيقترص التسجيل يف احلقل 
الرمسية املعرتف هبا من الربملان، أ و بناء عىل رساةل صادرة عن ال مني 

لهيا ادلامئ املعين للوزارة احلكومية املعني ة اليت ينمتي اإ
 .التسجيل صاحب

  TZ.الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأ سامء حقل ةغري متاح

-%20DRS%20_Revised-tznic.or.tz/images/docs/Policy%20
final.pdf 

 املنازعات اخلاضعة للس ياسة املوحدة 

ذا أ ثبت  جراءات الإدارية الإلزامية اإ يطلب من صاحب التسجيل  اخلضوع لالإ
طرف اثلث )"مّدعي"( ملزّود اخلدمة اخلاضع للس ياسة املوحدة، امتثال للنظام 

 ادلاخيل، أ ن:

ىل حد اللبس لعالمة جتارية أ و عالمة خدمة  يمتتع أ ن امس احلقل مطابق أ و مشابه اإ

 املدعي ابحلق فهيا؛

وأ ن صاحب التسجيل  ليس هل أ ي حقوق أ و مصاحل مرشوعة فامي خيص امس 
 احلقل؛

 .مت تسجيل امس احلقل اخلاص بك أ و يمت اس تخدامه بسوء نية

ثبات وجود لك عنرص من هذه  ويف الإجراءات الإدارية، يقع عىل املّدعي عبء اإ
 العنارص الثالثة.

.UA 

 أ وكرانيا

الس ياسة املتعلقة خبصوصية تسجيل أ سامء حقول خاصة يف املس توى  ةغري متاح
 .UAالثاين من حقل 

hostmaster.ua/policy/?ua 

 بتسجيل أ سامء احلقلالس ياسات املتعلقة 

hostmaster.ua/policy/2ld.ua/ 

 ل ميكن التأ كد 

.UG √ قولالس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأ سامء احل ةغري متاح الرشوط العامة لالس تخدام  ةغري متاح** 

https://www.verisign.com/en_US/channel-resources/become-a-registrar/verisign-domain-registrar/domain-registration/index.xhtml
https://www.verisign.com/en_US/channel-resources/become-a-registrar/verisign-domain-registrar/domain-registration/index.xhtml
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/tz.html
http://karibu.tz/index.php/what-types-of-tz-domain-name-can-you-register
http://karibu.tz/index.php/what-types-of-tz-domain-name-can-you-register
https://tznic.or.tz/images/docs/Policy%20-%20DRS%20_Revised-final.pdf
https://tznic.or.tz/images/docs/Policy%20-%20DRS%20_Revised-final.pdf
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/ua.html
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/ua.html
https://hostmaster.ua/policy/?ua
https://hostmaster.ua/policy/?ua
https://hostmaster.ua/policy/2ld.ua/
https://hostmaster.ua/policy/2ld.ua/
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/ug.html
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رموز 
 ال سامء/بدلانال 

 خمترصة

الس بل ما تغطيه  ذي الصةلنص اتفاقية التسجيل  ما تغطيه رشوط التسجيل
البديةل لتسوية 

 املنازعات

 ذي الصةل املنازعاتتسوية  س ياسةنص 

 use/-of-terms-i3c.co.ug/general أ وغندا

 UG. دليل أ سامء احلقل 

guide/-name-domain-o.ug/ugi3c.c 

en-25-02-2012-www.icann.org/resources/pages/policy 

.UK 

 اململكة املتحدة

   UK.فامي يتعلق ابحلقل اتفاق أ مناء التسجيل  ةغري متاح

-domain-and-registrars.nominet.uk/registration
agreement-management/registrar 

 سامء احلقلأ  أ حاكم ورشوط تسجيل 

-prod.s3.amazonaws.com/wp-nominet
content/uploads/2016/03/Terms_and_Conditions

_of_Domain_Name_Registration.pdf 

. وحقوهل ukامء احلقول واس تخداهما داخل حقل قواعد تسجيل أ س
 الفرعية

-prod.s3.amazonaws.com/wp-nominet
content/uploads/2015/10/Rules_June_2014.pdf 

 علقة بتسوية املنازعاتس ياسة اخلدمات املت ةغري متاح

-prod/wp-1.amazonaws.com/nominet-west-eu-s3
-DRS-proposed-content/uploads/2017/10/17150434/final
fpolicy.pd 

 املنازعات اليت ينطبق علهيا نظام تسجيل احلقول

ذا لمدعى عليه اعلى . 1.2 جراءات مبوجب نظام تسجيل احلقول اإ أ ن خيضع لالإ
 أ ثبت املدعي، وفقا للس ياسة املوحدة، أ ن:

 هل حق فامي يتعلق ابمس أ و عالمة مطابقه أ و مشاهبة لمس احلقل ؛ و 1.1.2

 امس احلقل، يف حوزة املدعى عليه، يُعد تسجيال تعسفيا.  2.1.2

يتعني عىل املدعي أ ن يثبت للخبري أ ن الك العنرصين قامئان يف قامئة   2.2
 الاحامتلت.

.US 

الولايت املتحدة 
 ال مريكية

 ((usTLDمدونة قواعد السلوك ملشغيل جسل أ سامء حقل  ةمتاحغري 

-operator-registry-www.about.us/policies/ustld
conduct-of-code 

حتديد مواصفات حقوق صاحب التسجيل  ومسؤولياته فامي يتعلق 
 usTLD) بأ سامء حقل )

-on-specification-www.about.us/policies/ustld
responsibilities-and-rights-registrants 

 ((usTLDبتسوية املنازعات املتعلقة بأ سامء حقل  الس ياسة اخلاصة ةغري متاح

policy-resolution-dispute-www.about.us/policies/ustld 

املنازعات اخلاضعة للس ياسة املوحدة. يُطلب من صاحب التسجيل  اخلضوع أ . 
جراءات ا ذا أ ثبت طرف اثلث )"مّدعي"( ملزّود اخلدمة لالإ لإدارية الإلزامية، اإ

 دة، امتثال للنظام ادلاخيل، أ ن:اخلاضع للس ياسة املوح

امس احلقل مطابق أ و مشابه اإىل حد اللبس لعالمة جتارية أ و عالمة خدمة يمتتع 
 املدعي ابحلق فهيا؛

 خيص وق أ و مصاحل مرشوعة فاميوأ ّن صاحب التسجيل  ليس هل أ ي حق

http://i3c.co.ug/general-terms-of-use/
http://i3c.co.ug/general-terms-of-use/
https://i3c.co.ug/ug-domain-name-guide/
https://i3c.co.ug/ug-domain-name-guide/
https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-en
https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-en
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/uk.html
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/uk.html
https://registrars.nominet.uk/registration-and-domain-management/registrar-agreement
https://registrars.nominet.uk/registration-and-domain-management/registrar-agreement
https://nominet-prod.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2016/03/Terms_and_Conditions_of_Domain_Name_Registration.pdf
https://nominet-prod.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2016/03/Terms_and_Conditions_of_Domain_Name_Registration.pdf
https://nominet-prod.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2016/03/Terms_and_Conditions_of_Domain_Name_Registration.pdf
https://nominet-prod.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2016/03/Terms_and_Conditions_of_Domain_Name_Registration.pdf
https://nominet-prod.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2015/10/Rules_June_2014.pdf
https://nominet-prod.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2015/10/Rules_June_2014.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/nominet-prod/wp-content/uploads/2017/10/17150434/final-proposed-DRS-policy.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/nominet-prod/wp-content/uploads/2017/10/17150434/final-proposed-DRS-policy.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/nominet-prod/wp-content/uploads/2017/10/17150434/final-proposed-DRS-policy.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/nominet-prod/wp-content/uploads/2017/10/17150434/final-proposed-DRS-policy.pdf
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/us.html
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/us.html
http://www.about.us/policies/ustld-registry-operator-code-of-conduct
http://www.about.us/policies/ustld-registry-operator-code-of-conduct
http://www.about.us/policies/ustld-specification-on-registrants-rights-and-responsibilities
http://www.about.us/policies/ustld-specification-on-registrants-rights-and-responsibilities
http://www.about.us/policies/ustld-dispute-resolution-policy
http://www.about.us/policies/ustld-dispute-resolution-policy
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رموز 
 ال سامء/بدلانال 

 خمترصة

الس بل ما تغطيه  ذي الصةلنص اتفاقية التسجيل  ما تغطيه رشوط التسجيل
البديةل لتسوية 

 املنازعات

 ذي الصةل املنازعاتتسوية  س ياسةنص 

 احلقل؛ امس

 وأ ن امس احلقل مسّجل ومس تخدم بسوء نية.

ثبات وجود لك عنرص من هذه  ويف الإجراءات الإدارية، يقع عىل املّدعي عبء اإ
 العنارص الثالثة.

.VC 

سانت فنسنت 
 وجزر غرينادين

 الس ياسة املتبعة يف حقل سانت فنسنت وجزر غرينادين ةغري متاح

grenadines-and-vincent-st-grs.info/vc-www.afilias 

 

 ل ميكن التأ كد 

.VN 

 فيت انم

ال سامء اليت متثل مناطق  "
هممة ابلقرب من احلدود أ و 

أ سامء اجلُزيرات أ و اجلزر أ و 
 "احمليطات أ و مياه فيتنام

الواردة يف قامئة  "ال سامء
ال سامء اجلغرافية الفيتنامية 

املعمتدة من اليونسكو بوصفها 
 من ال اثر الثقافية يف العامل"

دارة موارد الإنرتنت واس تخداهما  تعماميت لتوجيه اإ

sites/default/files/vanban/Circular_24_vnnic.vn/
MIC_18_August_2015.pdf 

 : امحلاية8املادة 

مجيع أ سامء احلقول املتعلقة ابلس يادة واملصلحة وال من الوطين مشموةل 
 :ابمحلاية

ال سامء اليت تعرب عن مناطق هممة متامخة للحدود أ و أ سامء اجلزيرات 
 أ و اجلزر أ و احمليطات أ و مياه فيتنام؛

ال سامء الواردة يف قامئة ال سامء اجلغرافية الفيتنامية املعمتدة من 
 اليونسكو بوصفها من ال اثر الثقافية يف العامل.

دارة  2013يوليو  15املؤرخ /ND-CP 72/2013املرسوم رمق  ةغري متاح للحكومة بشأ ن اإ
 خدمات الإنرتنت واملعلومات عرب الإنرتنت وتوفريها واس تخداهما

-2013-vnnic.vn/sites/default/files/vanban/Decree%20No72
CP.PDF-ND 

 . تسوية املنازعات املتعلقة بأ سامء احلقول16املادة 

 :من املدعي . أ س باب تسوية املنازعات حول أ سامء احلقول بناء عىل طلب2

ىل حد اللبس لمس حقل  أ ( أ ن يكون امس احلقل حمل املنازعة مطابقا أ و مشاهبا اإ
ىل حد اللبس للعالمة التجارية أ و لمس العالمة التجارية  املدعي؛ مطابقا أ و مشاهبا اإ

 للخدمة اليت يمتتع فهيا املدعي حبقوق أ و مصاحل قانونية؛

.WS √ 

 ساموا

 اتفاق تسجيل أ سامء احلقل ةغري متاح

bsite.ws/we 

 **لتسوية املنازعات املتعلقة بأ سامء احلقول  الس ياسة املوحدة ةغري متاح

 

.ZA أ سامء حقل املس توى الثاين  ةغري متاح.ZA اللواحئ البديةل لتسوية املنازعات املتعلقة بأ سامء احلقول املسجةل يف حقل ةغري متاح co.za  

www.coza.net.za/adr/Alternative_Dispute_Resolution_Reg

http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/vc.html
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/vc.html
https://www.afilias-grs.info/vc-st-vincent-and-grenadines
https://www.afilias-grs.info/vc-st-vincent-and-grenadines
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/vn.html
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/vn.html
https://vnnic.vn/sites/default/files/vanban/Circular_24_MIC_18_August_2015.pdf
https://vnnic.vn/sites/default/files/vanban/Circular_24_MIC_18_August_2015.pdf
https://vnnic.vn/sites/default/files/vanban/Decree%20No72-2013-ND-CP.PDF
https://vnnic.vn/sites/default/files/vanban/Decree%20No72-2013-ND-CP.PDF
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/ws.html
http://website.ws/
http://website.ws/
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/za.html
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/za.html
http://www.coza.net.za/adr/Alternative_Dispute_Resolution_Regulations.pdf
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رموز 
 ال سامء/بدلانال 

 خمترصة

الس بل ما تغطيه  ذي الصةلنص اتفاقية التسجيل  ما تغطيه رشوط التسجيل
البديةل لتسوية 

 املنازعات

 ذي الصةل املنازعاتتسوية  س ياسةنص 

فريقيا  الس ياسة العامة  جنوب اإ

www.zadna.org.za/uploads/files/ZA_SLD_Genera
l_Policy_final_1_April_2015.pdf 

 

ulations.pdf 

 خدمات تسوية املنازعات

ذا أ ثبت 1. )3 ( جيب عىل صاحب التسجيل اخلضوع لالإجراءات وفقا لقواعد اإ
 -املدعي، وفقا لهذا الإجراء ،أ ن

حقوقا فامي يتعلق ابمس أ و عالمة مطابقة أ و مشاهبة لمس احلقل، وأ ن امس احلقل  هل
 .يف حوزة صاحب التسجيل، يعد تسجيال تعسفيا

 .امس احلقل يف حوزة صاحب التسجيل، يعد تسجيال مؤذاي

( يُطلب من املدعي أ ن يثبت يف قامئة الاحامتلت أ مام هيئة التحكمي أ ن 2)
 ( قامئة.1لبند الفرعي )العنارص املطلوبة يف ا

.ZW 

 زميبابوي

ال حاكم والرشوط  املتعلقة ابحلقول املسجةل يف حزي امس حقل  ”أ سامء ال ماكن يف زميبابوي“
CO.ZW 

zispa.org.zw/terms_and_conditions.html 

 ZISPAس ياسة التسجيل املتعلقة حبقل 

http://www.zispa.org.zw/ 

p://www.zispa.org.zw/#inline3htt 

حُتجز أ سامء ال ماكن يف زميبابوي لس تخدام السلطة احلكومية الوطنية 
 .أ و احمللية املعنية

  

 (UDRP) الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأ سامء احلقول النص ذو الصةل من**. 

  

https://www.zadna.org.za/uploads/files/ZA_SLD_General_Policy_final_1_April_2015.pdf
https://www.zadna.org.za/uploads/files/ZA_SLD_General_Policy_final_1_April_2015.pdf
http://www.coza.net.za/adr/Alternative_Dispute_Resolution_Regulations.pdf
http://www.coza.net.za/adr/Alternative_Dispute_Resolution_Regulations.pdf
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/zw.html
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/codes/zw.html
http://zispa.org.zw/terms_and_conditions.html
http://zispa.org.zw/terms_and_conditions.html
http://www.zispa.org.zw/
http://www.zispa.org.zw/
http://www.zispa.org.zw/#inline3
http://www.zispa.org.zw/#inline3
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 الإجراءات الإدارية الإلزامية. 4

، امتثال اخلاضع للس ياسة املوحدةاخلدمة  زّودمل"( مّدعيطرف اثلث )"أ ثبت  ليف حا ةلزاميالإ  ةداريالإ  اتجراءيطلب من صاحب التسجيل اخلضوع لالإ . للس ياسة املوحدة اضعةاملنازعات اخلأ . 
 اخيل، أ ّن :ادل نظاملل 

ىلاحلامس " 1"  ؛حد اللبس لعالمٍة جتارية أ و عالمِة خدمٍة يمتتع املدعي ابحلق فهيا قل مطابق أ و مشابه اإ

 " وأ ّن صاحب التسجيل ليس هل أ ي حقوق أ و مصاحل مرشوعة فامي خيص امس احلقل؛2"

 " وأ ّن امس احلقل مسّجل ومس تخدم بسوء نية.3"

ثبات وجود لك عنرص من هذه   العنارص الثالثة.ويف الإجراءات الإدارية، يقع عىل املّدعي عبء اإ

ن وجدها، كقرينة عىل"3)أ ("4الفقرة ل غراض  ب. قرينة التسجيل والاس تخدام بسوء نيّة. ىل الظروف التالية، عىل وجه اخلصوص ل احلرص، واإ  تسجيل امس احلقل ، ينظر فريق احملمكني اإ
 واس تخدامه بسوء نية:

ىل ا1" ىل أ ن صاحب التسجيل قد جّسل امس احلقل أ و اشرتاه قاصداا من ال صل بيعه أ و تأ جريه أ و حىت نقهل بطريقة أ خرى اإ ملدعي صاحب العالمة التجارية أ و عالمة " وجود ظروف تشري اإ
ىل ىل منافس لهذا املدعي، مقابل مبالغ تتجاوز اإ   حد بعيد التاكليف املرتبطة مبارشة بتسجيل امس احلقل؛اخلدمة أ و اإ

ذا جّسل صاحب التسجيل امس احلقل بقصد منع صاحب العالمة التجارية أ و عالمة اخلدمة من امتالك امس حقل يتوافق مع عالمته، رشيطة2" أ ن يتقدم صاحب العالمة بطلب تسجيل  " أ و اإ
 امس احلقل؛

 امس احلقل قاصداا من ال صل الإرضار بأ عامل منافس هل؛ " أ و يف حال جّسل صاحب التسجيل3"

ىل عنوان أ خر عىل ش بكة الإن4" ىل موقعه الإلكرتوين أ و اإ ذا حاول صاحب التسجيل معداا ابس تخدامه امس احلقل جذب مس تخديم الإنرتنت اإ رتنت، بغرض جين ال رابح، من خالل خلق " أ و اإ
نوانه عىل ي يف جوانب مثل مصدر موقع املدعي أ و متويهل أ و تبعيته أ و تأ ييده، أ و عنوانه عىل الإنرتنت أ و منتج أ و خدمة يقدهما موقع املدعي أ و ع احامتل لاللتباس مع العالمة التجارية للمدع

 الإنرتنت.

ثبات حقوق  س بلج.  ىل  هعلي جبو شكوى، صاحب التسجيل  يّ تلقيف حال  عىل شكوى. اردّ  قلاملرشوعة يف امس احل مصاحلهو صاحب التسجيل اإ  نظام ادلاخيلمن ال  5الفقرة الرجوع اإ
عداد ردّ  ن . هلتحديد كيفية اإ املرشوعة يف امس  همصاحلصاحب التسجيل و حقوق ثبتت  احلرص، ، عىل سبيل املثال ليةالظروف التال أ اي من  تقيميه مجليع ال دةل املقدمةبعد وجد فريق احملمكني فاإ

 :"2")أ (4الفقرة ل غراض  قلاحل

http://archive.icann.org/en/resources/pages/policy-2012-02-25-en%20-%204aiii
http://archive.icann.org/en/resources/pages/udrp-rules-2015-03-11-en%20-%205
https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-en#4aii
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شعار ابملنازعة الاس تخدام" 1"  ؛املوثق أ و التحضري لس تخدام امس احلقل أ و امس يتطابق مع امس احلقل بقصد توفري السلع أ و اخلدمات بنية حس نة، قبل أ ي اإ

 ؛أ و عالمة خدمة أ و أ ن يعرف صاحب التسجيل )فرداا أ و رشكة أ و هيئة أ خرى( من خالل امس احلقل، حىت ولو مل يكتسب حقوق عالمة جتارية" 2"

ىل مسعة العالمة أ ن يس تخدم صاحب التسجيل امس احلقل ل غراض مرشوعة غري جتارية أ و يس تخدمه اس تخداماا عادلا دون نية حتقيق رحب جتاري أ و تضليل املس هت" أ و 3" لكني أ و الإساءة اإ
 موضوع املنازعة. أ و عالمة اخلدمةالتجارية 

 ]هناية املرفق والوثيقة[


