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  لويبوالعامة ل ةمعياجل

  )الدورة االستثنائية العشرون(التاسعة والثالثون االجتماعات  سلسلة
 2010سبمترب  29 إىل 20جنيف، من 

  أمساء احلقول على اإلنرتنت
  األمانةمن إعداد

ية الفكريةعدة أمام  ٍ اإلنرتنت حتدايتنظام أسامء احلقول عىل يطرح .1 ية، وحبمك. مللكحامية ا بكة العا يعة ا مل  شـ لب ال ط
باع مهنج دويل بد من تحدايتواهجة هذه ملتا نة . ل ا نذ  بو،  سـوما برحت الو تصدى 1998مي تحدايت لهذهت،  ل ا

رشوع ها ال سـامي يف إطار  ممقرتحة حلوال خاصة  ل ثاينو 1ا األولهيً شأن أسامء احل2لا يكفل و. قول عىل اإلنرتنتب 
تحك بو  للمركز الو بو(مي والوساطة ي ية دوية فعاةل حصابأل بوجه خاص) يمركز الو تجارية آ ل العالمات ا ل ل

يل أسامء حقول  سجلالتصاف ممن يعمد إىل  تجارية والاتفاع هبهم يف قَحقووتطابق تتن نالعالمات ا عن  األسامء ذهل
ية  .نسوء 

بو يف جمال أسامء احلقولثهذه الووي وحت .2 شطة الو شأن أ ييقة أحدث املعلومات  ن  ث كام ورد سابقا يف الويقةب
WO/GA/38/12.3 تعلقة بأسامء احلقول عىلشملتو نازعات ا بو  مل إدارة مركز الو للم ياسات ي لسـ أساس ا

تلفة تصةل ابملوضوع يف نظام أسامء احلقول عىل اإلنرتنت خملالعامة ا نوعة ا ملواجلوانب ا تارات من ،ملت خم فضال عن  ً
ية يا تجدات ا سـا سـ لسـ يا جديدة مكونة من أسامء عامة ،مل تحداث حقول  َّ وال سـامي ا عل وأسامء ) gTLDs(سـ
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ناوين عىل اإلنرتنت  ية الفكرية : لعإدارة األسامء وا بو –مللكقضااي ا شور الو شأن أسامء احلقول عىل اإلنرتنت،  بو  رشوع الو تقرير الهنايئ  ي ا ن ب ي مل مل
 :انظر أيضا. 439رمق 

>http://www.wipo.int/amc/en/processes/process1/report< 
ناء عىل نظام أسامء احلقول عىل اإلنرتنت  2 باإلقرار ابحلقوق والاتفاع ابألسامء  شأن أسامء احلقول عىل اإلنرتنت، –ن ثاين  بو ا رشوع الو ب تقرير  ل ي م

بو رمق  يشور الو  : انظر أيضا. 843من
>http://www.wipo.int/amc/en/processes/process2/report< 
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 http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_ga_38/wo_ga_38_12.pdf>< 
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بو ) IDNs(لاحلقول ادلوية  رشوع الو ياق  نظمة يف  يات اليت وضعهتا ادلول األعضاء يف ا تو يوحاةل ا م سـ مل ص ل
شأن أسامء احلقول عىل اإلنرتنت ثاين  با  .ل

تجاريةأسام -أوال  لء احلقول والعالمات ا

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

تعلقة بأسامء يرشف  .3 نازعات ا سوية ا ياسة املوحدة  نازعات يف إطار ا سوية ا بو عىل إجراءات  ملمركز الو مل ت سـ مل ت لي ل
متدت ). UDRP(احلقول عىل اإلنرتنت  نة عوقد ا ية ابألسامء واألرقام ا يئة اإلنرتنت ا ن ملعي ملع هذه ) اإلياكن(ه

ياسة  شأن أسامء احلقول عىل اإلنرتنتبناء عىللسـا ها األول  رشو بو يف إطار  يات الو ب تو م ي ياسة . عص ترص ا لسـو تق
يل أسامء احلقول والاتفاع هبا  تعلق  نعىل قضااي واحضة  سج ية بتت يةفبصونعن سوء  نع أ. تعسفة  ي متويه ال 

تصة ياسة حتظى تبني مع ذكل و. خمطرف من رفع الزناع إىل حممكة  برية دلى أحصاب بشعبيةلسـأن هذه ا ك 
يل  ها قد أ نظورة يف  يال جدا من القضااي ا تجارية وأن عددا  حالعالمات ا ظل مل قل ًل يةًأيضا ًً  4.طنإىل احملامك الو

نذ  .4 سمرب مو بوأرشف، 1999يد ناد 17 500 أكرث من  عىلي مركز الو ياسة املوحدة وابال ية يف إطار ا ست  سـ لقض
متر الطلب عىل . إلهيا بو يف سـوقد ا تعلقة بأسامء احلقول خالل عام يخدمات الو نازعات ا ملسوية ا مل ، إذ 2009ت

تجارية قدم أحصاب العالمات  نة % 9،5 بنسـبة عدد القضااي تراجعورمغ . شاكوى 2 107لا  2008بسـمقارنة 
نة فهو يغطي أكرب قد نة  ير من أسامء احلقول اخلاصة خالل  ياسة) 4 688(معسـ تحداث ا سـنذ ا لسـ  املوحدة م
نوات رش  سـبل  ع بو . ق سمرب املذكورة  لسـياسة ابإلغاء الورق اخلاص إجراء اختذتيوألن الو فقد  2009ييف د
سة األوىل من عام زاد عدد امللفات  هر ا مخلخالل األ بة  2010ش نة % 20بنسـاملقدمة  ها  سـمقارنة ابلفرتة  نفس

2009. 

تعانت هجات2009 ام عوخالل .5 ٌ ا ئاتٍرشاكت وٍ من أفرادّ شـىتسـ ٍ و ساتهي ٍ ومؤ بو س ي بإجراءات مركز الو
نازعات ملسوية ا يا  .لت نولو يو تظلمة يه ا سات ا شط فهيا املؤ ية اليت  سة الر جواكنت القطاعات ا تك ب مل س ن سـ لمخل تي ئ

يا امل نولو ية واإلنرتنت و ية واألعامل املرصية واملا يدال تحرضات ا جوا تك لف ن لص تجزئة واألغذية ملسـ يع اب لعلومات وا لب
رشوابت واملطامع تحوالت العديدة اليت ّصدروت .ملوا تظلمني نظرا  ية قامئة ا يدال تحرضات ا نعو ا لل  مل ن لص سـ ملمص

ية سجةل ملواقع إلكرتو ية ا نطرأت عىل األسامء ا مل ها صةل بذكلاليت  حملم ليع العقاقري واألدوية عرب اإلنرتنت أو   .تب
ياسة املوحدة حىت اآلن أطرافا من وقد مضت ادلعاوى  بو يف إطار ا ًاحملاةل إىل الو سـ سـنة خالل و ً. بدلا155لي

بو فاق  وحدها2009 بدلان اليت وردت أسامؤها يف قضااي الو ي عدد ا ية أن عىل  مما يدل ،ان بدل110ل لهذه اآل
نازعاتباخلاصة  ملسوية ا يً بعداابلفعلأخذت  ت بو يف إطار  إىلرفوعةاملوبلغ عدد لغات ادلعاوى  .امل عا ي الو

ياسة املوحدة  تسب الرتيب األجبدي(  كام ييلًيه حتديداو ،اآلن لغة حىت 18لسـا ية وادلامنرية): ح كا  لصين
هوندية لوا ية ل ية نسـواإلنلكزيية والفر ية والعربية نواألملا ية لواإليطا يااب نوا ية والكورية ل بوندية جيوالرنو ل وا يةل  لوالربتغا
ية يةو سـيةوالرو نوالروما با ناإل سويدية سـ يل امس احلقل املعينك والرتيةلوا بعا للغة اتفاق  تريت اللغة  سج، وا تت  .خ

رش  .6 نة تنو سـنذ  يع 2 000م بو اإللكرتوينعىل قرارات الوسطاء واحملمكنيمج  بو يُتيح و . ي موقع مركز الو يمركز الو
ياأيضا  ًهرسا قانويا إلكرتو ً نً ن سري 5ف بحث عن لتي  هاهذلا سب موضو عه القرارات  بحوقد  .هيا علوالاطالع ح  صأ

هرس  بريا ياليق ًمرجعالفهذا ا باال  كإ ينييف أوساط ق لوسطاء واحملمكني أو أطراف الزناع أو ا ّميكن  ألنهملهن ا
يني أو  سابقة قضااي ال الاطالع عىل  معينٍخشصأي مياألاكد بويف لا يوم .يالو يسـتقطب أكرب عدد من ل وهو ا

بوالزايرات  ئات حبث جديدة  .يمن بني سائر صفحات موقع الو يه  تظام إذ تضاف إ هرس اب تمكل ا فو للف ن يُسـ
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تايل  ياسة املوحدة عىل املوقع ا تعلقة اب تارات من قضااي احملامك ا لانظر  سـ مل  : لخم
>http://www.wipo.int/amc/en/domains/challenged< 

5

تاح عىل موقع املركز اإللكرتوين   هرس  ما تايللف  :لعىل املوقع ا
>http://www.wipo.int/cgi-bin/domains/search/legalindex< 



WO/GA/39/10 

3  

سهتواكب هدها نظام حقول اإلنرتنت  تطورات اليت  نف أساسا ا هرسه القانوين قدموي 6.شل بو إىل جانب  ف مركز الو ي
همة بواسطةعامة عننظرة  توهجات العامة يف القضااي ا مل ا تعراض آلراء وسطاء ل بو وحممكهيا يف سـا  مسائلي الو

ياسة املوحدة، ياق ا سـتارة يف  سـ تعراض لخم تقي هذا الا سـ و ناوين ياسة تآالف القضااي اليت  للسـها املركز وفقا  ل
تعراض .املوحدة تخدم سـوهذا الا تسـأداة  ساعدة عىل إجامال ٌ بو مل يف ا ساق قرارات الو يا  7.املرفوعةالقضااي  بشأنت

سوية ويكفل مركز الو .7 تعلقة  يات ا بحث املوسع يف اإلحصا تبو أيضا عىل صفحات موقعه اإللكرتوين إماكية ا مل ئ ل ن بي ّ
نازعات املرفوعة  شأن أسامء احلقول إىلملا بو  ب الو ساعدةي مية  بو والوسطاء واحملمكني بغ ي األطراف يف قضااي الو

ياسات يف جمال أسامء احلقول ووس تجارية وواضعي ا سـووالكء العالمات ا يةلل  .ميائل اإلعالم واألوساط األاكد
ثل  ئات  تاحة العديد من ا يات ا موشمل اإلحصا لف مل ئ سمون"و" ّجمال معل املدعني"ت ّاملدعى علهيم ا مل ية "و" ّ عنو

سة "و" حروف امس احلقل رشونمخلالقرارات ا شاكوى األكرثلعوا ل ذكرا يف ا ً."8 

بو حلقات معًإضافة  .8 متةيإىل ذكل، يقمي مركز الو هات ا نازعات أسامء احلقول  سوية  شأن  تظمة  ملهل  للج م ت ب  9من
تعنيواجامتعات للمحمكني والوسطاء  هدت.  خبدماهتمتسـممن  اذلكرى العارشة لصدور  2009 سـنة شوقد 

ياسة املوحدة توح ّحول وإقرارا هبذا احلدث .لسـا نوي إىل مؤمتر  بو اجامتع الوسطاء واحملمكني ا مف مركز الو سـ لي
ياسة املوحدة 10"بعنوان  نوات من ا سـ  تخالص العرب من جتربة عن  املؤمتر  وقد أسفر". ماذا بعد؟-لسـ سـا
باع  بو تا ياسة املوحدة يف مركز الو يا شأنالوسطاء واحملمكني واألطراف ولسـ نازعة وغريمه من أحصاب ا لا يةملت  بغ 

تفادة من  ياق نظام أسامء احلهذهسـالا شاهبة يف  سارات  سـ العرب يف إجراءات و م ياق م سـقول عىل اإلنرتنت ويف 
ية الفكرية األوسع،  يالمللكا ياق أسامء احلقوللد ها يف  تطورات وتو بو برصد ا سـ عىل الزتام مركز الو ل  10.جهيي

بدلان .ابء يا املكونة من رموز ا لاحلقول ا  َّلعل

سجةل يف احلقول ا .9 ياسة املوحدة عىل األسامء ا يق اإللزايم  لعترص ا مل سـ للب لتط ّيا املكونة من أسامء عامة يق ل
)gTLDs ( مثل."biz " أو."com " أو."info " أو."net " أو."org" ، بو حيرص إال أن أيضا يمركز الو

يا املكونة  يل األسامء يف احلقول ا ساعدة العديد من ماكتب  لعلعىل  سج بدلان تم عىل ) ccTLD(لمن رموز ا
نازعات مب سوية ا يل وإجراءات  ملياغة رشوط ا ت سج ية الفكريةلتص مللكا يفي ابملعايري ادلوية محلاية ا با ما  .ل  تتبعل وغا

ياسة املوحدة مع مراعاة الظروف هذه  ياجات لسـاإلجراءات منوذج ا اخلاصة بلك حقل من احلقول املكونة حتوالا
بدلان هر .لمن رموز ا رششوبعد إضافة املزيد من األسامء يف األ بح املركز يقدم خ األخريةع اإلثين  دماته يف ص أ

تعلقة بأسامء احلقول إىل  نازعات ا سوية ا ملجمال  مل يا املكونة من 62ت يل أسامء احلقول يف احلقول ا با  لعل  سج لتت ً مك
بدلان ية يف  11.لرموز ا يالت خالل بنصيلونظرا إىل زايدة إجام بدلان يف ا يا املكونة من رموز ا سج احلقول ا ل لتلعل

ية  بة اإلجام نوات األخرية، فإن ا لا سـ نسـ نازعلل بدلان زاملتلألسامء ا بلغ ل علهيا يف حقول رموز ا نة %7لتدت  سـ 
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هرستشمل   ئات املضافة إىل ا لفأحدث ا نقرات وصفحات دخول أخرى، : لف سب عدد ا لالرتيب الزمين للحقوق، صفحات إعالية ابدلفع  ح ن ت
بقة بحث، املوافقة إشعار ابلعالمات، جتاهل مقصود، إشعار مضين، معلوم أو جي/مسـمعرفة  يل اب لب أن يكون معلوما، إلزام طالب ا لتسج

نقل  .لعىل ا
7

تايل  تاحة عىل موقع املركز اإللكرتوين ا لهذه األداة   :م
>http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview< 
8

تايل  هذا املرفق اجلديد عىل املوقع ا بوابة  لترد صفحة ا  :لل
>http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics< 
9

تايل  ها املركز عىل املوقع ا لانظر قامئة اللقاءات اليت   >http://www.wipo.int/amc/en/events<: نظم
10

تايل  نوان ا لميكن الاطالع عىل برانمج هذا املؤمتر والعروض املقدمة عىل ا  : لع
<ttp://www.wipo.int/amc/en/events/workshops/2009/10yrs-udrp/index.html> 

11

تايل  نوان ا شأن أسامء احلقول عىل ا نازعاهتا  سوية  تارت املركز  بدلان اليت ا يا املكونة من رموز ا لترد قامئة شامةل ابحلقول ا لع ب ت ل ملعل : لخ
>http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld< 
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نة 14% مث 2007 نة %1 بعد أن اكنت أقل من 2009سـ  سوية  ارتفاعدليو .2000سـ  ت الطلب عىل خدمات 
شار اإلنرتنت  بدلان عىل ا يا املكونة من رموز ا يالت يف احلقول ا نازعات بني ا تا ل لعل سج نمل  . العامليفلت

يةمبادرة .جمي سوية اإللكرتو شأن ا بو  ن الو ت ب   “e-UDRP ” لي

بو مسـتفيضبعد حبث  .10 سمرب يتقدم مركز الو تيض 2008ي ابقرتاح لإلياكن يف د رشط اذلي  يق يريم إىل حذف ا ل
تعلقةتقدمي  ية عن املرافعات ا ملسخ ور ياسة املوحدة قن تعاضة عن ذكل ابلربيد اإللكرتوين أساسالسـاب  12.سـ والا
بع رشايف هذا الاقرتاح ينو ية الوعي من ستالا تحدايت ا لبيئ اب تواصل عرب اإلنرتنت قد واإلقرارل  يف لك سادل بأن ا
توبر و. ماكن بو أول هجة تقدم خدمات 2009كعىل إثر موافقة اإلياكن يف أ بح مركز الو ي أ ياسة يف جمال ص لسـا

نذ نإماكيةيتيح واملوحدة  يا  بات إلكرتو م تقدمي ا ن سمرب 14لطل بو املعدةلدخلت ممارسات عندما  2009ي د  يالو
نفاذ ياسة املوحدة و. لحزي ا سـبفضل هذا اإلجراء املربط اب بساعدتلت يع أحصاب املصلحةي الو ناء عرب  مجو  سـتغالا

شحن تاج وا يف اإل لعن المك الغزير من األوراق وما يقرتن بذكل من تاك ن ملهل  مراعاهتاحتسني عرب  و،ل
ي سـاإلجراءات املربطة اب سواءاسة املوحدةلت يه عىل ا ل دون إحلاق الرضر ابملدعي أو املدعى   .عل

ياسة .دال تصةل اب تجدات ا سـا مل لسـ   املوحدة يف نظام أسامء احلقولمل

ئت .11 تجدات  فتما  هملسـا ية الفكرية عىل ٍحتدايتتفرض  يف نظام أسامء احلقول ّمةملا وال سـامي  -مللك أحصاب حقوق ا
هم ويف إنفاذ سـياسات حتمك  يف رمس - تجاريةلأحصاب العالمات ا تجداتومن هذه .  احلقوقهذهقحقو  ملسـا

ساع زايدة تعاملني بأسامء احلقول احملرتفني وا ت عدد ا يل نطاقمل يات احلاسوية  تخدام الرب شطهتم وا سج أ ب جم سـ لتن
يا و ًأسامء احلقول اليت انهتت مدة حاميهتا تلقا تعمل " ركهنا"ئ نيف بواابت مواقع  تقسـ نقراتت سب عدد ا لية ادلفع  . حب

ُأن وجرت العادة  تخديم اإلنرتنت إال أهنا بلرشاكت وابتعريف لللأوية  أسامء احلقول أدوات عتربت مسـغريها من 
بحت  يق الرحبأكرث فأكرثصأ تداوها املضاربون  تحق سلعا  لل بل . ي بداية ممارسة  ُيقوقد اكن انهتاك أسامء احلقول يف ا ل

يع امس احلقل اذلي فراد هبدبعض األعلهيا  يه"بف  علسطون  يزتايد عدد "ي يوم  ف، أما ا اذلين حيققون " لاحلقويني"ل
يل املؤمتت عىل نطاق واسع ألسامء احلقول املقابةل ألدوات   .لغريابتعريف لالتسجالرحب من ا

بو  .12 ياسة املال َهةجلايوبصفة الو وحدة، علهيا أن ترصد هذه لسـرائدة يف تقدمي خدمات معاجلة القضااي يف إطار ا
تجدات مترارملسـا يف ممارساهتا اب ية  سـ  ي يل .تكبغ تخدام ا شار ا سج ومن هذه اجملاالت اليت حتظى ابالهامتم ا سـ لتت ن

يل ابلربوكيس،  هوية أو ا لتسجبكامتن ا يالت أسامء احلقول وفق بعض % 25 عىلذكل ينطبق ول تسجمن 
ياانت  .تقديرات اإلياكن ية  بوحبمك موثو سجةل يف الاتصق تصبح هممة ” Whois“ملال اخلاصة بأسامء احلقول ا

ياسة املوحدة معقدة للغاية عىل األطراف  ية يف القضااي املعاجلة يف إطار ا هات املد تحقق من هوية ا سـا ع لل جل
نازعة ومقديم اخلدمات والوسطاء واحملمكني تعلقة 31وتعرض الفقرة  .ملتا تجدات ا مل من هذه الويقة أحد ا سـ ملث

ي تجاريةاجلقلق ال من دواعي تكون ميكن أناسة املوحدة اليت لسـاب  .لديدة ألحصاب العالمات ا

شأن نظام أسامء احلقول .انياث ياسة العامة  بتطورات ا  لسـ

تفعني هبا سـيتيحان  إلياكنلتطوران مثة  .13 ية الفكرية و للمنبوجه خاص فرصا ألحصاب حقوق ا يفرضان سـوبل مللك
تويني القانوين والعميلايت حتدأيضا علهيم  تعلق األمر .ملسـعىل ا يا يو تحداث املزيد من احلقول ا لعل حتديدا اب سـ ً

يا دويةومن أسامء عامة َّاملكونة اجلديدة  لأسامء حقول   .عل

                                                           

12

يل   بو سـياسة تنفيذ صميكن الاطالع عىل اكمل تفا نازعاتيالو سوية ا ملاملوحدة  تعلقة بأسامء احلقول عىل اإلنرتنتلت تايل مل ا نوان ا لعىل ا  :لع
> http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/icann301208.pdf< 
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يا جديدة مكونة من أسامء عامة .ألف َّحقول   عل

ياسات اإلأ، 2007سبمترب يف  .14 ياغة  ية  ئة ا سـصدرت ا بص ن ملعي نظمة ادلامعة لألسامء العامة،ياكنله  مجموعة ،مل ويه ا
يات  تو صمن ا شأن حقول(ل نظمة  بتقرير ا يا جديدة مكونة من أسامء عاممل رشوع اإلياكن إىل 13)ةعل  يذ  م   يتيحلتنف

تحداث  يا اجلديدة مما املزيدسـا  ونويف يوي 14.كبريا جدا  عددها احملدود يف الوقت الراهنجيعللعل من احلقول ا
ئة اإلياكن وافقت، 2008 ياتعىل هي  تو صهذه ا يل (ل يا جديدة مكونة من أسامء حقوللتسجبرانمج اإلياكن  عل 

ية  ن مث رشت اإلياكن15.)عامة ثا يغة األوىل وا نا ل ثةلص ثا لوا يل حقولمن  ل يل مودع طلب  سجرشوع د ل يا تم عل 
يغة نورشت  جديدة مكونة من أسامء عامة نه يفلصا يل معلومات هذا  نتضميو .2010 مايو 31مالرابعة  عن لادل

رشوط ا ملاإلجراءات وا يل حقول بةتعلقل يا جديدة مكونة من أسامء عامةتسجطلب  ياانت غري و 16.عل  بشري  ت
ية صدرت يف يويو  نر يغة  إىل أنه2010مس لص من املرتقب رش ا يةن يل ئالهنا يف  ، وميكن2011بداية عام يف ل لدل

يالت وما ييل ذكل من 2011 خاللعليا جديدة  حقول تسجيلطلبات تسمل مواصةل هذه احلاةل  سامء ألتسج 
 17. الفرديةاحلقول

شأن احلقول اجلديدة يوشمل  .15 نظمة  بتقرير ا يلامل ية ةصتو تا لا ية ، ويه ل ية خاصةصتو بة إىل مهذات أ أحصاب لنسـ اب
تجارية  :لالعالمات ا

ية " تو صا تع به اآلخرو: 3ل يمتجيب أال تفرض رشوط ختالف ما  ُ نن من حقوق قانوية معرتف هبا أو قابةل لإلعامل ُ
بوةل معوما واملعرتف هبا دويا بادئ القانون ا ًيف إطار  لً ملق   .م

ثال ال احلرص  يل ا ملوعىل  ية ابريس محلاية عىل سب قهذه احلقوق القانوية املعرتف هبا دويا احلقوق احملددة يف اتفا ً ل ن
ية  نا ية ا عا لص تجاريةتال سـامي احلقوق املرتبة (مللك هد ادلويل ) لعىل العالمات ا لعواإلعالن العاملي حلقوق اإلسان وا ن

ية  يا ية وا سـاخلاص ابحلقوق املد سـ بري(لن  )."لتعوال سـامي حقوق حرية ا

نة وأصدرت  .16 ية لإلياكن من هجهتا  شارية احلكو نة الا سـا ت مللج ب2007س شأن احلقول العامة اجلديدة م  بادئ 
يهنا ما ييل عىل أمور مفهيانصت   :بن 

يا عامة عند  2.3" تحداث حقول  علا سابقة مراعاةجيب سـ  بشأن وال سـامي احلقوق ،ّحق املراعاة لحقوق الغري ا
تجارية  ترصاهتابشأناحلقوق ولالعالمات ا ية ادلوية و نظامت احلكو خم أسامء ا ل  18.ممل

بو  وأصدرت .17 تعراض 2010 مارس 23يف  احصفي ابالغيالو بوسـيقدم ا شطة مركز الو نواي أل يا  ن يه  .سـ فوشري  إىل ت
يا اجلديدة املكونة من أسامء عامة  أن شأن احلقول ا لعلبرانمج اإلياكن  توقعب نظري توسعا ياذلي  لنقطع ا  يف نظام م

سـهتلكنيقلق ثري يُ أسامء احلقول تجارية وا ملأحصاب العالمات ا تقرير الهنايئ جاء يفويف هذا الصدد،  19.ل ل ا
شأن أسامء احلقول عىل اإلنرتنت ملرشوع الو ببو األول  يهناي يات من  بتو تاح احلقول اجلديدة بطريقة ص فت ا

هوإجامال. مضبوطة ية الفكرية أن تفيض جل ختىش ا ية اب َات ا مللك تخذ يف حال إضافة حقول جديدةملعن تدابري ت مل  لا
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تايل  يا اجلديدة عىل املوقع ا تحداث املزيد من احلقول ا شأن ا ئة اإلنرتنت  نظمة ادلامعة لألسامء العامة إىل  ليرد تقرير ا لعل سـ ب ي : همل
>http://gnso.icann.org/issues/new-gtlds/pdp-dec05-fr-parta-08aug07.htm< 

14

يا   بكة حا لعىل ا يا، مهنا هذه من 21لشـ  >net.<و> .biz<و> com.<لعل احلقول ا
15

 <http://www.icann.org/en/announcements/announcement-4-26jun08-en.htm> 
16

 <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-rfp-28may10-en.pdf>)  توايل يف سابقة عىل ا رشوعات ا لرشت ا ل مل ن
توبر 24  فرباير 18؛ و يف <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-rfp-clean -24oct08-en.pdf>: 2008ك أ

2009 :<http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-rfp-clean-18feb09-en.pdf>توبر 4 ؛ ويف : 2009ك أ
<http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-rfp-redline-04oct09-en.pdf>( 

17

 <http://www.icann.org/en/topics/new-gtld-program.htm>انظر بصفة عامة  
18

 http://gac.icann.org/web/home/gTLD_principles.pdf. 
19

 http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2010/article_0007.html. 
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ية ية الاك فالوقا يل لا من صنوف إىل ئ تجارية و تضلسف عىل العالمات ا ل هور ّهزسـهتكل وملاتع بصفة عامة مجل ثقة ا
هم بني يف إنفاذ حقو تجارية الرا قيف نظام أسامء احلقول مع ما حيمهل ذكل من عبء أكرب ألحصاب العالمات ا غ  .ل

بو ما فئت بوناء عىل دواعي القلق املذكورة .18 تعاون مع أحصاب املصلحةيمركز الو ثال ي  يا إىل احلفاظ عىل الا ت  مسع
شأن حامية اللمباد سب برانمج اإلياكن يف حال مللكية الفكريةبئ العامة  يا اجلديدة  حبدأ العمل ابحلقول ا . لعل

تجاريةلويف إطار املعايري ادلوية القامئة فامي خيص العالمات  بو قدهماتريم الاقرتاحات اليت  لا منع إىل ي مركز الو
نازعات ملشوء ا شوهئا .ن تحداثن ويف حال  سـيه ا يات إدعل  احملامك أمام اللجوء إىل القضاء، ال سـامي بدل مرنةارية ل آ

تخصصة أو غريها ية ا ملاأل  .جنب

نح أسامء احلقول" 1" بل  نازعات  سوية ا مإجراءات  ق مل  ت

شأن اردو .19 بري عن الاهامتم من "ب عىل الامتس اإلياكن  نازعات ألغراض برانمج مقديملتعا سوية ا مل خدمات  ت
ي لعلشأن احلقول ا سمرب 21الصادر يف " ا اجلديدة املكونة من أسامء عامةب بو إىل 2007ي د ي، أرسل مركز الو

ناير 18اإلياكن خطااب مؤرخا يف  سوية يبدي 2008ي  ياغة إجراءات  ساعدة اإلياكن يف  تعداده  يه ا ت  ص مل سـ ف
يق  يا جديدة مكونة من أسامء عامة و تاح حقول  تعلقة اب نازعات ا با عل ت مل تطمل نازعات  اإلجراءاهذهف ملت مىت اكنت ا

ية الفكرية نذ ذكل احلني. مللكختص حقوق ا بو  ومو ية يعمليمركز الو تحداث القواعد املوضو ع مع اإلياكن عىل ا سـ
نح مع مراعاة  سابقة  للَملإلجراءات ا تجارية وغريها "ل تعلقة ابلعالمات ا شأن األحاكم ا شرتكة  بو ا ية الو لتو مل ب مل ي ص

ية يف ا نا ية ا عمن حقوق ا لص مترب اليت 20"إلشارات عىل اإلنرتنتمللك بو يف  ية العامة للو متدهتا ا ب ا سع ي  2001مجلع
شأن  ية  ياغة قواعد إجرا بو ئ تعلقة ابحلقوق القانوية"ص نالاعرتاضات ا يل اإلياكن وردتكام " مل رشوع د ل يف  م

باتيملودع بدو أن هذا الا 21.لطل ا بريا وقد قرتاح لقييو نك دعام  بو إدارة ا ملِبل مركز الو ي ناء عىل ق ًازعات  ب
تعلقة ابحلقوق القانوية نإجراءات الاعرتاض ا  22.مل

نح أسامء احلقول" 2" نازعات بعد  سوية ا شأن إجراءات  بو  ماقرتاح الو مل ت ب  ي

نة منذ و .20 بو  و2008سـبداية  باهيمركز الو نتثري ا  اإلجراء  جانب إىلة دامئة إدارينإماكيةاعامتد رضورة  اإلياكن إىل ي
متد من الوار شاكوى عىل ما  سمح بإيداع ا سابقة، علام بأن اإلجراء ادلامئ من شأنه أن  ُيعد وصفه يف الفقرة ا ل ي ل

يا جديدة مكونة من أسامء عامة يزمع أن  ُحقول  بب عل يل  تب ا تخداهما الفعيل دلى  سها أو ا مك تيل يشغ سج لتسـ ت
هاما مادايانهتاكيف  هم يف ذكل إ تجارية أو  س العالمات ا يُس بو إىل 2009 ير فربا5ويف . ل ي، أرسل مركز الو

يا ملموسا  تجبشأنعاإلياكن اقرتاحا موضو تعلقة ابلعالمات ا نازعات ا سوية ا ل إجراء  مل مل نح هبدف لت َارية بعد ا مل
تصدي  ياللا يل احلقول ا سلكه ماكتب  لعلسلوك اذلي قد  سج ت رشو. تل من مبعوث يف خطاب الاقرتاح هذا  نقد 

بو  ساعدة اليت يقدهما مركز 200923 مارس 13بتارخي إلياكن اإىل يمركز الو يه أساسا  للم ومن املعزتم الاعامتد  عل
بديل  ثال وتزويد اإلياكن  بة الا ها يف مرا يات اإلياكن  سؤو تعلقة  ياغة قواعد اإلجراءات ا بو يف  بالو ت ل مب مل ص مي قنف س

يع الفاعلني عىل  تقايض أمام احملامك و شجإداري  تحيلتلل سؤول ب لا شمسلوك  سؤولني يمبا  للممل توفري احلصاانت 
نة  ية  يل العاملني  سـعن ا حسج بنت بات يف نظام أسامء احلقولل بو .لثوتعزيز األمن وا ي ويقر اقرتاح مركز الو

ية يف  يط يك يدرجوا هذه اآل يل يف هذه املرحةل من ا ية اب هات ا تاحة لإلياكن وا لابإلماكية ا تخط سج ن مل لن ت لملع جل

                                                           

<http://www.wipo.int/about-ip/fr/development_iplaw/pub845-toc.htm> 
21

سم   ثة والرابعة2-3لقانظر ا ثا ية وا ثا تني األوىل وا بات يف ا يل مودعي ا رشوع د ل من  ل ن ل يغ لطل ل  .لصم
22

شأن   نازعات  سوية ا بو فامي خيص  بانظر نظام الو مل ت يا اجلي نوانني ديدة املكونة من أسامء عامةلعلاحلقول ا يف عىل ا تاك لع وجدول األتعاب وا ل ل
يني تا لا  : ل

<http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-wipo-rules-28may10-en.pdf> 
 <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-wipo-fees-28may10-en.pdf>و

23 <http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann130309.pdf> 
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تعاقدي  رشايفعىل حنو إجيايبلإطارمه ا ية ست وا باء املربطة ّاحلدبغ  ت من األ تالف ع توقعة عىل ا خابخملالفة ا مل
 مسـتوايهتا 

نائه وأحصابه يف إطار نظام أسامء احلقول، فإن مركز ونظرا  .21 يل وأ توافق امللحوظ بني أدوار ماكتب ا مإىل ا سج لتل
بو يويص أيضا  ياسة -يالو ندة إىل ا تجارب ا سـ مراعاة  للل ملست هوم اذلي يقوم  بأن توسع -املوحدة ً ملفاإلياكن نطاق ا

يل ناء ا يل والوقوف عىل سلوك أ نح لفائدة ماكتب ا تعلق ابإلجراءات الالحقة  سجيه الاقرتاح ا سج للم مل تعل لت مل َ.24 

يات " 3"  محلاية احلقوق  مكيليةتلآ

ياسة املوحدة ورمغ أن .22 نازع علهيا إىل اصة اخلملنازعات التسوية  جمديةأداة تظل لسـ ا نقل أسامء احلقول ا تعلقة  تا ب ململ
تجارية بو يدعو إىل  لأحصاب العالمات ا بة محلاية احلقوقتوفرييفإن مركز الو نا يات ا ية من اآل سـ طائفة إضا مل ل  من ف

ية ثا نادلرجة ا تجارية يف إطار نظام أسامء احلقولل تعلقة ابلعالمات ا رشوعة ا ل هبدف صون املصاحل ا مل هذا ويف . مل
ياق بوارتأى  أيضالسـا تجارية اليت يقر هبا  رضورة ي مركز الو لإقامة توازن معقول بني حامية حقوق العالمات ا

باهئم  ثلني للقواعد واملعايري يف احلد من أ يل ا سؤولني عن ماكتب ا ية  عالقانون واملصاحل ا ت سج للم ململعمل لت
س رشوعة ألحصاب أسامء احلقول ا تطلعات ا ية وا ملا مل ل يةلتشغيل سن  نجةل عن  هذه املصاحل. ح لومراعاة  مركز أرسل  ً

بو إىل اإلياكن يف  رشوع نص 2009 أبريل 13يالو يفايقدم م  يللوقفعاجةل لية آل صتو  ومن شأن 25.لتسج ا
ية  تعلقة بأسامء احلقولاملذكورة لاآل نازعات ا ملأن تكفل الوقوف عىل ا يمل ثا ن من ادلرجة ا  يعزز مما ،)وما أدىن (ةل

يارات  سطو اإللكرتوين خلا توسـاميت ملاكحفة ا تاحة ألحصاب ا لا ل تصادية ورسيعةمل  .قبطريقة ا

يذ" 4" يات ا تو لتنففريق اإلياكن املعين  ص تجارية؛ ب تعراض قضااي العالمات ا لفريق اإلياكن اخلاص املعين اب  سـ

هور ردا و .23 يقات ا مجلعىل  يل اإلياكن، معدت اإلياكن إىل تعبشأنتعل رشوع د ل  تجارية م لريف حامية العالمات ا
ية  ها ا لقضبو ية"األم"صف هات ا يا مع ا ثا إضا تيض  ن اليت  ملعحب جل ف ئة اإلياكن، يف . تق ، أن 2009 مارس 6هيوقررت 

يف  ية الفكرية تأ ية اب ئة اإلياكن ا لمتس من  ن مللكي ملع ه يذ"ُيل يات ا تو لتنففريق معين  ص  ٍ حلولللتوصل إىل" ب
يا اجلديدة املكونة من أسامء عامةقضية حامواقرتاهحا فامي خيص  تجارية إزاء احلقول ا لعلية العالمات ا  26.ل

رشوعنورش  .24 ية 27 تقريره مالفريق  ته الهنا ئو توايل28صيغ ام طرح فهيقد و. 2009 مايو 29و أبريل 24 يف ل عىل ا
شملاملفاهمي والاقرتاحاتخمتلف طائفة من  بو ت  شأن اإلجراءات الالحقة أعاله نياملذكوري اقرتاحا مركز الو ب 

ية ية حامية احلقوق ا يلنح وآ ل لتمكللم شاء . َ يات الفريق إ نوشمل تو ص مجلع املعلومات عن  "تبادل أفاكر مركز"ت
تأكد من حصهتا وإعداد  ياانت وا ية الفكرية وغريها من ا لبعض حقوق ا لب يا"مللك ية عا ملقامئة ابلعالمات ا ّبني" حملم  ت

ترب  رشوط اليت  تعا ياق نظام أسامء احلقولل بة يف  سـنا سـ بدو أن اإلياكن قد .م نظر يف فكرة ي و لتخىل عن ا ت
يا"الفريق خبصوص  ية عا ملقامئة ابلعالمات ا  ."حملم

رشوع تقرير الفريق قدم وقد  .25 يقاته عىل  بو  ممركز الو تعل ية ي ته الهنا ئوعىل  بارشة يف صيغ شات  نا مياق  قم ويف سـ
 وحيدد هذان اخلطاابن عددا من اجلوانب 2009.30ن يويو 18و 29و ماي10 يفإىل الفريق ني إىل اإلياكن وخطاب
يهتام حتوير فهيا  نال من فعا ية من شأنه أن  ية امحلاية ا نح وآ شأن اإلجراءات الالحقة  بو  لالقرتايح الو ي يل ل للم ب لتمكي

شودة تقرير الهنايئ .ملنا يذاملفريق للل ومع أن ا يات ا تو لتنفعين  ص بو عىل أساس  ب سائل أاثرها مركز الو ييذكر عدة  م

                                                           

24

 >http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann260310rap.pdf<، تني تني املذكورتني يف احلا شـي انظر أيضا الرسا  .30 و29ل
25

 <http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann030409.pdf> 
26

 <http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-06mar09.htm#08> 
27

 <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/irt-draft-report-trademark-protection-24apr09-en.pdf> 
28

 <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/irt-final-report-trademark-protection-29may09-en.pdf> 
29

 <http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann100509.pdf> 
30

 <http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann180609.pdf> 
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يث  ته من  نظام وفعا ية ا تقال ثري قلق املركز وال سـامي ا تجارية، ال تزال بعض القضااي  ححامية العالمات ا ي ل ل سـ ت لل
 .العمل واملوضوع

ّن، للفريقلتقرير الهنايئ اصدور   إثروعىل .26 ية اإلهيئة  تتب هوم آ لياكن  نح بشأن اإلجراءامف يف للمت الالحقة 
سخة ثة  لنا ثا لا يل مرشوع من ل باتلد بومركز أكد 2009،31 نومفرب 20يف   مؤرخخطابيف و. لطلمودعي ا  ي الو

نازعاتإجراءات أن  ملسوية ا نحت شمل إجراء ت ال ا ألهنسـتكون ذات تأثري حمدودبصيغهتا هذه  للم الالحقة 
تجارية تسجيل  ها النهتااكت يف حال لالعالمات ا سجيل أسامء احلقولابلغة منضتعر  وأشار املركز أيضا إىل أن .م 

نازعاتوجود بديل أوسع نطاقا إلجراءات  ملسوية ا نح ت ية خلدمات حتديد احليشمل وللم الالحقة  حلقيقصاانت ا
ية نظام أسامء  ية الفكرية من أجل مصدا ية اب سؤوةل مع األطراف ا يل من شأنه إقامة رشااكت  قا مللك ن م ملعسج لت

تهاحلقول   .موسال

يذوعىل إثر معل الفريق املعين  .27 يات ا لتنفتو ص نظمة ادلامعة لألسامء العامةلبت اإلياكن إىل ط ب  أن حتدد إذا ملا
بادل املعلومات  نوي املوافقة عىل مركز  تاكنت  رسيع وعىل اإلجراء املوحد للوقفت  فكرة يتبىن هذا اإلجراء (لا

ن بىن املضمونلكالاقرتاح اذلي قدمه املركز،  يات ) يته ال  نوي يف املقابل اقرتاح بديل آخر أو آ لأو إذا اكنت  ت
يذ ية وقابةل  للتنفمحلاية احلقوق أكرث فعا شأت . ل نظمة ادلامعة لألسامء العامةنوأ تعراض ملا يا اب سـ فريقا خاصا  معن

تجارية تعديالت عىل حتليال واقرتح إدخال امل 32وقد قدم هذا الفريق يف تقريره. لقضااي العالمات ا لزيد من ا
بادل األفاكر تارخي خطابويف . تاإلجراء املذكور وعىل مركز  ناير 26ب  يقاته عىل 201033ي  بو  تعل عرض مركز الو ي

يذه وهو حيو تعذر  يقي  تو شريا إىل أن هذا احلل ا ّتقرير الفريق  نف تف ي ل ل الرتكزي عن الغرض األسايس للحد من م
بو  وقدم  .إىل القضاءاملفرط  دون اللجوء لانهتاك احلقوق يف نظام أسامء احلقو  أحد ردا خاصا عىليمركز الو

تجارية يرض مبصاحل شأنه أن مناقرتاحات فريق اإلياكن  تصةل أحصاب العالمات ا  تضطلع الاليت  خمليف احملامك ا
يث املوضوع "بأي بات املقدمة"ححفص من  ياسات اإلياكللطل   بغي  لسـ، وشدد يف هذا الرد عىل أنه  ن أن ين

تجارية  .لتراعي قانون العالمات ا

تعديالت، أصدرت اإلياكن 2010 فرباير 15ويف  .28 لسةل أخرى من الواثئق اليت تقرتح مزيدا من ا يات  عىل سل لآ
نازعاتإجراءات حامية احلقوق، ال سـامي  ملسوية ا نحت رسيع  للم الالحقة  بادل لوإجراء املوحد للوقف ا تومركز 

 .األفاكر

بو علام بأن اإلياكن اقرتحت  .29 تارخي خطابيف يوبعد أن أحاط مركز الو تجاوز 201034 مارس 26ب  إجراءات ت أال 
نازعات ملسوية ا نحت ية"كوهنا  للم الالحقة  نظر سلطات ملسؤويل" بخطوة إجيا يل، اقرتح أن  ت خدمات ا لتسج

يل يف اإلياكن يف  ية من شأهنا أن نإماكية لتسجا سلطات، وذكل املقصود من تجاهل للى تتصدلوضع آ لهذه ا
تعو بغي أن  سؤولني اإلداريني ممن  متدون فرض أي الزتام عام مبراعاة احلقوق عىل ا يمل يةاين  . حقيق حبصاانت 

رسيع اإلأما  .30 بادل األفاكر فقد قدم املركز يف لجراء املوحد للوقف ا تارخي خطابنيتومركز   201035 مارس 30ب 
هذا اإلجراء أنتعليقات بغي  شري إىل أنه  ل  ين بادئ ت م يمكل  تعلقة ّ نازعات ا سوية ا ياسة املوحدة  ملإطار ا مل ت لسـ ل

ية رسيعة مبأسامء احلقول عىل اإلنرتنت فن أجل توفري إماكية إضا تصادية إلنفاذ احلقوقن بو . ق وا يوشدد مركز الو
ي يات حامية احلقوق أن تراعي املعايري الو بغي آل نعىل أنه  طل تجارية وحاميهتا، وال ين يل العالمات ا لة وادلوية  سج لتل

بادل األفاكر تعلق مبركز  تسـامي فامي   .ي

                                                           

31

 <http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann201109.pdf> 
32

 <http://gnso.icann.org/issues/sti/sti-wt-recommendations-11dec09-en.pdf> 
33

 <http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann260110.pdf> 
34

 <http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann260310pddrp.pdf> 
35

 <http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann300310urs.pdf> 
 <http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann300310tmch.pdf>و
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بادئ "  5" تعراض  مبات ا سـ تعلقة بأسامء احلقول عىل اإلنرتنتطل نازعات ا سوية ا ياسة املوحدة  ملإطار ا مل ت لسـ  ل
بو  ياليت وضعهتا الو

يل يف ّأعد فر تلكيف من اإلياكنبومبوازاة ذكل  .31 ياسات ماكحفة الانهتااكت يف جمال ا سجيق معل معين  تسـ  12لب
يمي 36ل تقريرا أويا2010فرباير  ياسة لإلياكن من أجل  ية إعداد  رشوع يف  يه جبمةل أمور مهنا ا تق أوىص  سـف معل ل

بادئ  نة  ملاحلاةل الرا تعلقة بأسامء احلقول عىل اإلنرتنته نازعات ا سوية ا ياسة املوحدة  ملإطار ا مل ت لسـ  خطاب ويف .ل
يام هبا 201037 مارس 26بتارخي  نة اإلياكن ا ية اليت تعزتم  شري فهيا إىل أن ا يقات  بو  لق قدم مركز الو جل لعمل ي تعل ي

ياسة املوحدة  بادئ ا سـقد متس  بو(لمب ياسة تعرف دويا ، )ياليت وضعهتا الو ها ويه  لأو تزعز سـ أهنا أداة فعاةل بع
ميكن أن إلياكن بأي وإذا اضطلعت ا.األطرافمجيع لتحقيق مصاحل  يل  ية من هذا ا ف  ب  أحصاب يتعذر عىللقمعل

هم  تجارية إنفاذ حقو قالعالمات ا ثال  زدادويل يل متاحامتل عدم ا نظر .للمبادئلتسجسلطات ا ل إضافة إىل ذكل واب
يا اجلديدة املكونة من أسامء عامة إىل برانمج اإلياكن  لعلشأن احلقول ا بادب ئ ميقرتح املركز أنه بدل تعديل 

تعلقة بأسامء احلقول عىل اإلنرتنت نازعات ا سوية ا ياسة املوحدة  ملا مل ت لسـ تت جناعهتا مبرور الزمن واكن ل ثب اليت أ
نطق حيمتيطبقها أساسا  38املركز ية لآليات اجلديدةاملزااي الرتكزي عىل ملفا ل اإلضا  .ف

ياسات نظام أسامء احلقول" 6" شأن  شات  نا سـمواصةل ا ب ق  مل

بو يف وبعد  .32 يشاركة مركز الو ية الفكريةم ية اب مللكئة اإلياكن ا ن ملعي يا ه بكين ويف اجامتعي اإلياكن يف نريويب 
ياك،  بلجوبروسل  يدواصل، كام ورد سابقا، يبك توازنة محلاية احلقوق أمام اإلياكن يتأ يات  تحداث آ م فكرة ا ل سـ

نظام أسامء احلقول متل غري حمدود  توسع  سامح  نوي ا لاليت  ب ل ية و .حمت شات الرا نا سامه يف ا بو  مما فئت مركز الو ق مل ي ي
تصدي النهتااكت العالمات ا ت اليت ظلت عالقة يف ارصد اختاذ القرارلتجارية يف نظام أسامء احلقول، ويلإىل ا

يا اجلديدة املكونة من أسامء عامةيف إطار اإلياكن  شأن احلقول ا لعلبرانمج اإلياكن  سائل ختضع أيضا  .ب ملوهذه ا
ب يةة قملرا شارية احلكو نة الا ما ت  . لإلياكنسللج

 تدويل أسامء احلقول .ابء

تجدات كام وردا سابقا، من أمه .33 ياسات يفملسـا تعلقة اب سـ ا ناوها اإلياكن  نظام أسامء احلقول لمل لاليت  يا تت بدء لحا
يين(لالعمل بأسامء حقول دوية  يا) تخبط غري ال يا نقاش . لعليف احلقول ا نوع من  حوللويدور حا  أسامءلهذا ا

ئتعلق جزيا ب احلقول يث من ي يا اجلديدة املكونة من أسامء عامة،  شأن احلقول ا حربانمج اإلياكن املذكور أعاله  لعل ب
يل أسامء حقول دوية بات جديدة  لاملرتقب ورود  سج  .لتطل

رشت  .34 يذ اإلجر 2009 نومفرب 16يف نومبوازاة ذكل،  ية  لتنفاخلطة الهنا تحديد ئ لأسامء احلقول ادلوية لاء العاجل 
بدلان يا املكونة من رموز ا لاملدرجة يف احلقول ا تحداث وهذا ما أاتح  39.لعل لأسامء احلقول ادلوية املدرجة يف  سـا

ية احلروف نا ياق الرموز  بدلان يف  يا املكونة من رموز ا ئاحلقول ا ث سـ ل يارلعل وإىل  ISO 3166-1 .40ملع الواردة يف ا
تلمت اإلياكن ما مجموعه 2010و نحدود يوي با من أجل 21سـ، ا لأسامء احلقول ادلوية املدرجة يف احلقول طل 

بدلان يا املكونة من رموز ا لا رش لغةلعل بات اليت انلت املوافقة تدرج يف . ع بإحدى  نظام جذر لطلوما زالت ا
 .أسامء احلقول

                                                           

36

 <http://www.icann.org/fr/announcements/announcement-12feb10-en.htm> 
37

 <http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann260310rap.pdf> 
38

ثةل عن هذه  مشمل األ ية يف العامل لكه ما ييلت تاحة جماان لألطراف ا هامت ا ن ا ملعمل هرس القانوين لقرارات : مل  الصادرة يف الوسطاء واحملمكنيلفا
بو لوهجات نظر  تعراض الو بو املوحدة، وا ياسة الو يإطار  سـ ي ملشأن االوسطاء واحملمكني سـ ياسة املوحدة، وحلقات ب تعلقة اب تارة ا سـسائل ا مل لخمل

بو شأن أسامء احلقول، ومؤمتر الو نازعات  سوية ا بو حول  ها الو توى  ية ا يمعل عا ب مل ت ي سـ تنظمل نوات 10: مل ياسة املوحدة سـ  ،  ماذا بعد؟-لسـمن ا
 .الوسطاء واحملمكنيواجامتع 

39

 <http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/idn-cctld-implementation-plan-16nov09-en.pdf> 
40

 <http://www.iso.org/iso/english_country_names_and_code_elements> 
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 أسامء احلقول وأدوات تعريف أخرى .جمي

تعلق هبا املذكورة آنفاسـتجداتملا عدا .35 ئة ي وفامي  هد  هي  ية مسـتجدات اإلياكنتش  حبامية أدوات تمربطةف إضا
تجاريةغري تعريف العالمات   .لا

تجاريةوقد .36 شأن أسامء احلقول العالقة بني أسامء احلقول والعالمات ا بو األول  رشوع الو ناول  ل  ب ي م  توناول. ت
شأن  ثاين  بو ا برشوع الو ل ي تعريف مل م سة أنواع أخرى من أدوات ا لأسامء احلقول العالقة بني أسامء احلقول و مخ

ناوها، ويه األسامء ادلوية  لبق  ت لسـ ية ي يدال نتحرضات ا لص ية ذات للمسـ سجةلمللكا نظامت ،ملغري ا مل وأسامء ا
ترصاهتالادلوية  ية و خماحلكو ية،م ية مبا ،لشخص واألسامء ا تعريف اجلغرا ف وأدوات ا بدلان واألسامء  أساميشملل لء ا
تجارية  .لا

بو .37 ية العامة للو يوأوصت ا ها اذلي مجلع مترب إىل 23 يف الفرتة من عقدع يف اجامت توبر1سب  تعديل 2002 ك أ ب 
ياسة املوحدة  ترصاهتابغيةلسـا ية ادلوية و نظامت احلكو بدلان وأسامء ا خم حامية أسامء ا ل مل بو 41.مل ي وأحالت أمانة الو

توهذه ص ا بو("يات ل يات الو ية من تو ثا ياجملموعة ا ص ن  2003.42إىل اإلياكن يف فرباير ") ل

يذي األمانة بأنه لك من  بلغ أ2006،43 مارس 13 بتارخي خطابويف  .38 نفريس اإلياكن ومديرها ا نالتئ  ممكمل يكن 
ئة تلف أعضاء ا ييق توافق بني آراء  لهخم ئة ألنو. حتق لهي نظام اإلياكن يلزم ا بداية إىل ب"ُ ية من ا لإجراءات توا فق

تحداث" الهناية ناف إجراء سـال ياسات القامئة، شكك الريس يف أن يؤدي ا ياسات جديدة أو تعديل ا ئ  سـتئ سـ لسـ
يل إىل وضع أساس هذاتوافقي من  بو برمهتا يتيحلقب ا يات الو ية من تو ثا يذ اجملموعة ا تقدم يف  يا ص ن ل وأشار . تنفل

ترصاهتا اليت أقام  نإماكيةئالريس يف خطابه إىل  ية ادلوية و نظامت احلكو تقدم يف حامية أسامء ا خمإحراز بعض ا ل مل مل
ًها القانون ادلويل أساسا واحضا ً  .ل

يان اذلي أدىل به  .39 نظر إىل ا بواب يذي، لك من لل نفريس اإلياكن ومديرها ا بدو مرحجالتئ  أن تعمد اإلياكن إىل يال 
تعلق حبامية  مليذ اجلزء ا بدلان من اجملموعتنف بولأسامء ا يات الو ية من تو ثا ية ا ص ن تعلق بأسامء فامي خيصو. ل مل اجلزء ا

ترصاهتا،  ية ادلوية و نظامت احلكو خما ل ند طلب جملس 2007 نيويو 15أصدرت اإلياكن يف فقد ممل ع نزوال  ً
نازعات فامي  سوية ا تصةل  يع ا نظمة ادلامعة لألسامء العامة تقريرا ابملوا يا مل ت مل ض بمل ية ً نظامت احلكو متعلق بأسامء ا مل

ترصاهتا خمادلوية و تقرير مبا ييل44ل  :ل، وأوىص ا

ئة يف الوقت الراهن" نصح ا يال  رشوع يفلهت ية ل اب نظامت احلكو شأن حامية أسامء ا ياسات  ية وضع ا م  مل ب سـ لمعل
ترصاهتا خمادلوية و تويص . ل ئة  سـوإذا اكنت ا رشوع يفلهي تكون مضن نطالاب ية فإهنا  سـ هذه ا نظمة لعمل ملق ا

 ادلامعة لألسامء العامة؛

ئة بأن" ية ه جيوز أنلهيوتويص ا نظامت احلكو يا العامة عىل حامية أسامء ا نص الاتفاقات اجلديدة يف احلقول ا م  مل لعل ت
بار أن هذه امحلاية  ترصاهتا عىل ا تادلوية و خم يا العامة؛ةتعاقديلاط ورشلمن اعل  لعل يف احلقول ا

ئة بوضع إجراءا" ترصاهتا لهيوتويص ا ية ادلوية و نظامت احلكو تعلقة بأسامء ا نازعات ا سوية ا نفصةل  خمت  ل مل مل مل مت لم
تعامل مع  يا العامة وبإعداد إطار  ثالث يف احلقول ا ثاين أو ا توى ا ها أسامء حقول عىل ا للبو لعل ل ل ملسـ صف
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بةل من  ترصاهتا يف املرحةل ا نظامت و تعلقة بأسامء تكل ا تالاعرتاضات والطعون ا ملق خم مل طبيق احلقول العامة مل
يكون . اجلديدة ئة أن هذا اإلجراء  تقد ا سـو ي رشوع يف من أجدىلهتع ياسات لا ية وضع ا سـ  يالمعل  ؛لحا

نازعاتوحاملا" سوية ا مل توضع إجراءات  نظمة ادلامعة لألسامء العامة يف إطالق ت نظر جملس ا ئة بأن  مل تويص ا ي لهي
ها عىل احلقول  تابعة  ياسات  تطبيقية وضع ا مل سـ يا العامة؛لمعل لعلاملوجودة أساسا يف احلقول ا ً 

نظر" يوبدال من ذكل، قد  سوية  ً شاركة يف إعداد إجراءات  ساعد  يل فريق عامل أو فريق  تاجمللس يف  للم م تشك
يق تكل  ياسات  ية وضع ا ترصاهتا ويف إطالق  ية ادلوية و نظامت احلكو تعلقة بأسامء ا نازعات ا با سـ معل خم ل مل مل تطمل لل م

يا العامة املوجودة؛اإلجراءات عىل احل  لعلقول ا

يع معل الفريق العامل املعين حبامية حقوق الغري " نظمة ادلامعة لألسامء العامة أيضا يف تو نظر جملس ا سـوقد  مل ًي
ترصاهتا ية ادلوية و نظامت احلكو تعلقة بأسامء ا نازعات ا سوية ا خمشمل إعداد إجراءات  ل مل مل مل ت مي ل  ."ل

رشوع إجراءات  2007 وني يو27ويف  .40 نظمة ادلامعة لألسامء العامة إىل اإلياكن تقدمي تقرير عن  مطلب جملس ا مل
يقه عىل  توقع بداية  ية ادلوية واذلي اكن  نظامت احلكو شأن اب تعلقة بأسامء احلقول  نازعات ا بسوية ا ي ل مل ب مل مل تطت ُ م

تقرير يف . احلقول العامة اجلديدة نظمة ادلامعة مل يقره  ول200745 سبمترب 28لوقد أصدرت اإلياكن ا ملكن جملس ا
 .حىت اآلن

ياق نظام أسامء احلقول رمغو .41 بو قد أعدت يف  يات الو ية من تو ثا سـ أن اجملموعة ا ي ص ن بل خطة آنذاكل ق، أي 
ترصاهتا  ية ادلوية و نظامت احلكو ية وأسامء ا نظام، فإن حامية األسامء اجلغرا يع نطاق ا تو خماإلياكن  ل مل ل سـ مل قيد ف

ب يا اجلديدة املكونة من أسامء عامةحثلا شأن احلقول ا لعل يف إطار برانمج اإلياكن   دون أن تكون اإلياكن قد ب
ياموقفأبدت  باتامس ر يل مودعي ا رشوع د لطل يف  ل   .م

شاري عن قلق خاص و .42 يا بشأنستأعرب جملس اإلياكن احلكويم الا ية يف احلقول ا لعل حامية املصطلحات اجلغرا ف
نة . ديدة املكونة من أسامء عامةاجل يا اجلديدة املكونة من أسامء همبادئ" 2007سـوأصدر  شأن احلقول ا لعل  ب

بادئ عىل ما ييل بوجه خاصهذه ت  ونص 46."عامة  :ملا

تفادى اإلياكن 2.2 بغي أن  ت  يا جديدة مكونة من أسامء عامة[ين تاح حقول  علند ا ت بدلان أو األقالمي أو ] فع لأسامء ا
بدلان واألماكن شعوبل ولغات ا ناطق وأوصاف ا لاألقالمي وا سلطات يكن ما مل مل ل ذكل ابالتفاق مع احلكومات أو ا

ية  .ملعنالعامة ا

[...] 

يا اجلديدة املكونة من أسامء عامة مبا ييل7.2 يل يف احلقول ا هد ماكتب ا بغي أن  لعل  لتسج تع تن  :ي

تاح أي حقل جديد من  - تتخذأن ) أ( فتبل ا يل هذاق يل أسامء ذات مغزى  -لقب ا نع  بة  نا سجتدابري  مل تسـ م
يا اجلديدة املكونة من أسامء عامة، دون تلكفة تقع عىل عاتق  لعلوطين أو جغرايف داخل أي من احلقول ا

ية ادلوية ودون طلب مهنا نظامت احلكو سلطات العامة أو ا لاحلكومات أو ا مل  .مل

يح ) ب( سلطات تتوأن  سمح للحكومات وا لإجراءات اليت  ية ادلوية ابلطعن يف أي ت نظامت احلكو لالعامة وا ممل
يا أل انهتاك سجةل مضن أي من احلقول ا يا ا لعلسامء ذات مغزى وطين أو جغرايف يف احلقول ادل مل  .املذكورةن

شاري احلكويم إىل اإلياكن خطااب  .43 يا و أبريل24يف أوال ستووجه اجمللس الا  18 واثلث يف  مايو26 يف ناث
سط يه -بطلب من جملس اإلياكن - 2009 سغأ ية خصوصاف يويص  ف ابختاذ تدابري حمددة محلاية األسامء اجلغرا

ي رشوع .  جحز األسامءيشمل مبا يف ا اجلديدة املكونة من أسامء عامةلعليف احلقول ا يغة الرابعة من  مووفق ا لص
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سةل من  نح  بغي ملودع طلب  بات اخلاص ابإلياكن  يل مودعي ا سلد لطل مل يا اجلديدة املكونة من اين لعلحلقول ا
ية ابدلمع أو بعدم أسامء عامة سلطات العامة ا ن القامئة عىل مصطلح جغرايف أن يقدم ترصحيا من احلكومات أو ا ملعل
شاري احلكويم يف بالغه يف نريويبواندى. الاعرتاض تعامل مع الاحنراف عن  47ست اجمللس الا ية  للبوضع آ ل

ترص بول ومراعاة ا خملرشوط ا يارلق ندرج يف ا تخدام اليت ال  شائعة الا ناطق ا ملعات أو أسامء ا ت سـ ل .  ISO 3166-2 مل
شات نا يات اجمللس هذه للمزيد من ا تخضع تو قو مل ص نظمة ادلامعة لألسامء العامة يف سـ   .وموافقة جملس اإلياكن ملا

سامه فهيا قدر اإلماكن .44 تطورات و تابعة هذه ا تواظب األمانة عىل  تو ل سسـ  .م

بو ية العامة للو يإن ا ًمدعوة إىل اإلحاطة علام مبضمون  مجلع

 .ثهذه الويقة

 ]ثهناية الويقة[
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