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 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2011 ليويو 26: لا

  لويبوالعامة ل ةمعياجل

  )الدورة العادية العشرون(الدورة األربعون 
توبر 5إىل سبمترب  26جنيف، من   2011ك أ

مركز الويبو للتحكيم والوساطة، باإلضافة إىل أمساء 
  احلقول على اإلنرتنت

  األمانةمن إعدادثويقة 

تحكمي والوساطة تعرض هذ .1 بو  شطة مركز الو بار عن أ لله الويقة آخر األ ي ن بو("خث لبوصفه هجة دوية تصدر ") يمركز الو
ية الفكرية، ومعهل مؤلف من شقني تقدمي اخلربة القانوية  نازعات ا سوية  تقايض أمام احملامك  نحلوال بديةل أرسع وأوفر من ا ت مللكل م ل

 .لتنظميية واإلرشاف عىل القضاايوا

بو املربطة بأسامء احلقول كام ورد سابقا يف الويقة وتعرض .2 شطة الو بار عن أ ث هذه الويقة أيضا آخر األ ت ي ن خث
WO/GA/39/10 .1  تلفة ياسات العامة ا تعلقة بأسامء احلقول عىل أساس ا نازعات ا بو  خملوشمل إدارة مركز الو سـ مل للم ي لت

تصةل ابملوضوع يف نظام أسامء احلقول  نوعة ا ملواجلوانب ا ية، ملت يا تجدات ا تارات من ا سـعىل اإلنرتنت، فضال عن  سـ سـ لخم مل ً
يا جديدة مكونة من أسامء عامة  وال تحداث حقول  يات حامية احلقوق من أجل ا َّسـامي آ عل سـ هور أسامء احلقول ) gTLDs(ل ظو

بارها حقوال) IDNs(لادلوية  ئة اإلعتاب تويل  شائكة اخلاصة  سأةل ا يا مكونة من أسامء عامة وا ي  ب ل مل ية ابألسامء هعل ملعننرتنت ا
نظمة يف  يات ادلول األعضاء يف ا تعلقة بأسامء احلقول وحاةل تو نازعات ا سوية ا ياسة املوحدة  نة تعديل ا ملواألرقام ا ص مل مل ت سـ لي ل ّملع

شأن أسامء احلقول عىل اإلنرتنت ثاين  بو ا رشوع الو بياق  ل ي  .مسـ

                                                           

1
 <http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_ga_39/wo_ga_39_10.pdf> 

A 



WO/GA/40/9 

2  

نازعا .أوال بادرات األخرى يف جمال  تحكمي والوساطة وا ما مل ية الفكريةل مللكت ا
 

تحكـمي والوسـاطة 2010عام يف  .3 ثـل يف إجراءاتـه اخلاصـة اب توى األ بلـوغ ا بو عىل الارتقاء مبقدراتـه  ل، معل مركز الو سـ ل مي ملـ
تكل احلقوق بطريقة أرسع وأوفر تعلقة  نازعات ا سوية ا ية الفكرية من أجل  ياجات أحصاب حقوق ا بية ا مل مل ت ت مللكب ح وأمه ما مـزي . لتل

هود هو  نظـور فهيـا يف إطـار تـكل اإلجـراءات، ممـا أدى إىل تـدريبجلهذه ا ملسن اإلدارة وسوية القـضااي ا ت  حممكـني ووسـطاء 2ح
بو  يا املعلومات وإدارة قضااي الو نولو تخدام  تجدات، مبا يف ذكل عرب ا بة  ية إدارة القضااي موا يهنم وإبقاء  يمؤهلني و سـ سـ جك تك ن للمي ب تع

يهبمة وشمل ذكل دمع احملمكني والوسطاء نـنيّ شاركة يف عـدة حـاالت حتكـمي 2010وعـام . ملعيّ ا تخدمت األطـراف ا ملـ حتديـدا ا ســ
سوية القـضااي  بـو  بـو مرفـق الو يات يف إطار قواعـد الو تجارية والرب شأن الرباءات ادلوية والعالمات ا نازعات  تـشأت عن  ي ي جم ل ل ب لن م

يغ اإللكرتوين عن القضااي وختزين الواث رسة بذكل ا يا،  بلإلكرتو لتن ثا فـامي.ئقمي هـات  خيـص حب وأجنز املركز أيضا  يـة جلتطلعـات ا ملعنا
ية الفكرية وخربهت ية ادلويةامللكاب نولو تعلقة ابلصفقات ا نازعات ا سوية ا ية دوية  تقصا رشوع يف دراسة ا ل عرب ا مل مل ت ل ئ جسـ لتك ل  3.ل

نظ .4 تفعني هبا وا ية الفكرية وا تعامل مع أحصاب ا ملوقد واصل املركز العام املايض ا ن ملل ثةل هلم قصد وضع إجراءات مللك ملمامت ا
هم شا تكـررة يف جمـاالت  نازعـات ا سامت اخلاصة  يفة حتديدا مع ا نازعات  سوية ا طبديةل  نـمك مل للم ل مل ثال، بعـد أن وضـع مركـز 4.لت مفـ 

بـرصية، تـوىل عـام  ية ا نفات ا يـة  يـة ادلويـة لـإلدارة امجلا بو يف مرحةل سابقة قواعد خاصة من أجـل ا لالو سمع للمـص ع ل مجلع  2010لـي
سمعي  تجـي األداء ا ثـل مـصاحل  يـة  يـة إدارة جام بـرصي، ويه  سمعي ا تجـي األداء ا ئـة إدارة حقـوق  لـبطلب من  ن مت ع مجع ل لـ ن مي م ه
ياجات أحصاب احلقـوق فهيـا ية وا با ئة اإل تواءم مع هذه ا رسيع  تحكمي ا بو اخلاصة اب يا، وضع قواعد الو با برصي يف إ تا ن سـ ي ت ل ي ن سـ حل له . ل

ية املطلوبة لوضع ملزايدة عىل ذكل، قدم املركز ا يدةمعل إجراءات من أجل "لتقنساعدة ا هات األخرى ا تفا قواعد "ولوضع " ملسـجل
نقـل املـوارد تعلقـة ابتفـاق موحـد  نازعات ا لالوساطة يف ا مل يـة لألغذيـة " مل با يـة ا شأن املـوارد الورا ياق املعاهـدة ادلويـة  تيف  ن ث بـ ل لســ

تعاون بني اجمللس ادلويل 5.والزراعة للم ويف إطار ا بـو تـوفر ل شرتكة بـني اجمللـس والو بو وضع املركز قواعد وسـاطة  يتاحف والو مـ ي
نون و نازعات يف أوساط ا لفخدمة خاصة يف جمال الوساطة يف ا ثقايف املربطـة مبجـاالتمل تالرتاث ا .  أعـضاء اجمللـس املـذكور6معـل ل

تخصـص بني عىل وضع إجـراءات  ية الفكرية يف ا تب ا موقد ساعد املركز أيضا  مللك سارية يف لفلمك نـاء عـىل القـوانني ا لـة للوسـاطة  ب
بني  .لفلا

يـاو .5 نولو تعاون يف جمايل العلوم وا تعلقة بأشاكل ا تحكمي ا جلقد أرشف املركز عىل عدد من قضااي الوساطة وا لتك ل مل وبفـضل . ل
سوية ا شأن  ند  سط أدرج  رشاكت ا ياغة اتفاق احتاد ا رشوع األورويب  سقي ا ملتواصل املركز مع  ت ب ب ب لص ّن مل لم نص عىل أن ينازعات مل

سط رشاكت ا منوذج احملدث من اتفاق احتاد ا يار يف ا بار ذكل أول  رسيع اب بو ا تحكمي الو بوعة  بو  ّتكون وساطة الو بـ ت ي ب ت ملي لـم لل خ  7.ع
نـضوية  ئـات غـري األورويـة ا شاركة ا توح أيضا أمام  يد ادلويل وهو  ناعات عىل ا ملومنوذج الاتفاق املذكور يغطي عدة  ب ي م لصع لهص مف
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تايل  شورة عىل املوقع ا ها املركز  تظاهرات اليت  ليع حلقات العمل وغريها من ا ن ل ممج   >http://www.wipo.int/amc/en/events< نظمي
3

 >http://www.wipo.int/amc/en/center/survey<انظر  
4

 >http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors< انظر 
5

ناء عىل قواعد الوساطة املذكورة2011يف مارس   رشفا إداراي  يكون  نت املعاهدة املركز  ب،  م ل انظر أيضا . عي
>http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/biodiversity< 
6

يا   تعاون طابعا ر مساختذ هذا ا  انظر أيضا. 2011 مايو 3بواسطة مذكرة تفامه مؤرخة يف ل
>http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/art/icom< 
7

سط إعداد"يقصد مبصطلح   ّ اتفاق  رشاكتالمب ية األوروية  منوذج اتفاق الحت"لحتاد ا بحوث اليت متوها املفو رشوعات ا رشاكت وضع يف األصل من أجل  باد ا ض ل م لل
هذا الاتفاق ية  سابع برعاية اجملموعة األسا لمبوجب الربانمج اإلطاري ا سـ نحو . ل تخديم منوذج الاتفاق هذا  بة  بوتقدر  سـ مسـ بحث % 75ن نظامت ا رشاكت و لمن ا مل

رشوعات نخرطني يف  مواجلامعات واألفراد ا سابعمل ية األوروية مبوجب الربانمج اإلطاري ا بحوث عرب احلدود اليت متوها املفو ل ا ب ض يع . لل شمل  مجوهذا الربانمج  ي
نانو  يا املعلومات والاتصال وا نولو يا و نولو يو بحوث مبا يف ذكل يف جماالت الصحة والغذاء والزراعة ومصايد األسامك وا تعلقة اب بادرات األوروية ا لا ب ل مل ب جمل تك ج تك ل

نقل ت ئة وا تاج اجلديدة والطاقة وا يات اإل نولو يا واملواد و لنولو ب ين ج تك ج تصادية والفضاء واألمن) مبا يف ذكل املالحة اجلوية(لك ية والا قوالعلوم الاجامت لالطالع عىل . ع
 >http://www.desca-fp7.eu<: مزيد من املعلومات عن هذا الاتفاق
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بحــوثيف احتــ يــا يف . للادات  نولو يــة مــديري ا بــو و ثا الــيت تلكلــت مبــذكرة تفــامه بــني الو بــذوةل حــد هــود ا جويف إطــار ا تك لجل مجع ي ي مل
تابعـة للجامعـات يف  يـا ا نولو ية تقـدمي معلومـات وخـدمات إىل ماكتـب نقـل ا ية  لاجلامعات واصل املركز تعاونه مع هذه ا بغ جمجلع لتك

نازعات سوية ا ملالعامل لكه من أجل   . بطريقة فعاةل وجمديةت

يا  إدارة قضااي أسامء احلقول .ناث

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

تيض هنجا دويا ملا لإلنرتنت من طابع عاملي .6 ية الفكرية اليت  تحدايت محلاية ا ليطرح نظام أسامء احلقول عددا من ا تقل . مللك
بو عىل مواهجة ه نذ يوقد دأبت الو تحدايت  مذه ا رشوعهيا األول1998ل ثاين8م عرب وضع حلول حمددة، وال سـامي يف  شأن 9ل وا ب 

تحكمي والوساطة . أسامء احلقول عىل اإلنرتنت بو  للويكفل مركز الو بو(ي ية ) يمركز الو تجارية آ لبوجه خاص ألحصاب العالمات ا ل
تطابق  يل أسامء حقول  تدوية فعاةل لالتصاف ممن يعمد إىل  سج ن تجارية والاتفاع هبذه األسامء عن تل هم يف العالمات ا نوحقو ل قَ

ية  .نسوء 

تعلقة بأسامء احلقول و .7 نازعات ا سوية ا ياسة املوحدة  نازعات يف إطار ا سوية ا بو عىل إجراءات  ملرشف مركز الو مل ت سـ مل ت لي ل ي
نة . عىل اإلنرتنت ية ابألسامء واألرقام ا ئة اإلنرتنت ا متدت  يوقد ا ن ملعي ملع ه بو يف ) اإلياكن(ع يات الو ناء عىل تو ياسة  يهذه ا ص ب لسـ

شأن أسامء احلقول عىل اإلنرتنت ها األول  رشو بإطار  ع يل أسامء احلقول . م تعلق  ياسة عىل قضااي واحضة  ترص ا سجو ت تسـ بل تق
ية ية وبصفة  تعسفوالاتفاع هبا عن سوء  ن تصة. ن نع أي طرف من رفع الزناع إىل حممكة  خمويه ال  بني أن هذه. مت  تومع ذكل 

يل أيضا  ها قد أ نظورة يف  يال جدا من القضااي ا تجارية وأن عددا  برية دلى أحصاب العالمات ا ية  ياسة حتظى  ًا ح ظل مل قل ل ك ب ًسـ ًً شع بل
ية  10.طنإىل احملامك الو

سمرب  .8 نذ د يو بو عىل أكرث من 1999م ناد إلهيا21 000ي، أرشف مركز الو ياسة املوحدة وابال ية يف إطار ا ست  سـ وقد . لقض
متر الطل تعلقة بأسامء احلقول خالل عام سـا نازعات ا سوية ا بو يف  ملب عىل خدمات الو مل ت ، إذ قدم أحصاب العالمات 2010ي

تجارية  بة 2 696لا توى % 28بنسـ شكوى، وهذه زايدة  بو أيضا عىل صفحات موقعه . 2009مبسـمقارنة  يويكفل مركز الو
ساعد ية  يات  بحث املوسع يف اإلحصا ماإللكرتوين إماكية ا بغ ئ ل بو والوسطاء واحملمكني ووالكء العالمات ّن ية األطراف يف قضااي الو

ية ياسات يف جمال أسامء احلقول ووسائل اإلعالم واألوساط األاكد تجارية وواضعي ا ميا سـ  11.لل

سوية 2010وخالل عام  .9 بو  سات بإجراءات مركز الو ئات ومؤ تعانت هجات شـىت من أفراد ورشاكت و ت ا ي س ي لسـ هّ ٌ
نازعات ية واكنت ال. ملا تجزئة واألعامل املرصية واملا يع اب تظلمة يه ا سات ا شط فهيا املؤ ية اليت  سة الر لقطاعات ا ل ب مل س ن سـ فمخل ل تي ئ

يا املعلومات واملوضة نولو ية واإلنرتنت و يدال تحرضات ا يا وا نولو يو جوا تك ج نتك لص سـ ملب وإىل حد اآلن، بلغ عدد األطراف اليت . ل
ياسة امل بو يف إطار ا سـرفعت دعاوى إىل الو نازعات، ففي . بدلا 163وحدة لي سوية ا ية  نطاق العاملي ابلفعل آل ملوهذا يدل عىل ا ت ل ل

                                                           

8
ناوين عىل اإلنرتنتإ  ية الفكرية ق: لعدارة األسامء وا شور الوبو رمق –مللكضااي ا شأن أسامء احلقول عىل اإلنرتنت،  رشوع الوبو  تقرير الهنايئ  ي ا ن ب ي مل  :انظر أيضا. 439مل

>http://www.wipo.int/amc/en/processes/process1/report< 
9

ناء عىل نظام أسامء احلقول عىل اإلنرتنت   باإلقرار ابحلقوق والاتفاع ابألسامء  بو  تقري–ن شور الو شأن أسامء احلقول عىل اإلنرتنت،  ثاين  بو ا رشوع الو ير  ن ب ل ي مم
 >http://www.wipo.int/amc/en/processes/process2/report<: انظر أيضا. 843 رمق
10

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< 
11

ثل   ئات  تاحة العديد من ا يات ا مشمل اإلحصا لف مل ئ سمون" وأ" ّجمال معل املدعني"ت ّاملدعى علهيم ا مل ية حروف امس احلقل" وأ" ّ سة " وأ" عنو مخلالقرارات ا
شاكوى رشون األكرث ذكرا يف ا لوا  >http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics< انظر ".ًلع
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بو 2010 بدلان اليت وردت أسامؤها يف قضااي الو ي وحدها فاق عدد ا يل امس احلقل .  بدلا112ل تعلق بلغة اتفاق  سجوفامي  تي
ياس بو يف إطار ا تخدمة يف إجراءات الو سـاملعين، فقد بلغ عدد اللغات ا ي لسـ تلفة18ة املوحدة إىل حد اآلن مل  .12خم لغة 

بو اإللكرتوين .10 يع قرارات الوسطاء واحملمكني عىل موقع مركز الو رش  يو مج توهجات العامة يف . تن بو ا تعرض مركز الو لو ي يسـ
ياسة املوحد ياق ا تارة يف  سائل  بو وحممكهيا يف  تعراض آلراء وسطاء الو همة بواسطة ا شأن القضااي ا سـالقرارات  سـ خم م ي سـ لب ة مل

بو( تعراض الو يا ياسة املوحدة)سـ ناوها املركز وفقا  تعراض آالف القضااي اليت  تقي هذا الا سـ، و ت للسـ ل وقد وضعت هذه األداة . ين
يا اعرتافا ابحلاجة إىل حتديد  تخدمة عا ملا ياسة املوحدةماملسـ تخذة يف إطار ا سـ يف القرارات ا  أجل  توافق قدر اإلماكن منمن لمل

ساق اجهتا شأن القضااي املرفوعةتاحلفاظ عىل ا بو القانوية  بدات الو ن  .13ي

بحث اإللكرتوين عن قرارات  .11 هرسا قانويا  ها، يقدم املركز أيضا  سري الاطالع عىل هذه القرارات وفق موضو للو ن في ع لت
ياسة املوحدة بو يف إطار ا سـالو يا 14.لي بح موردا أسا باال وقد أ بو اليت تاليق إ هرس من أكرث صفحات الو ل وهذا ا سـ ص قي لمهنيني لف

يح للمحمكني والوسطاء أو األطراف أو  تهو  ينييف سابقة يف مياألاكد ناس ابلقضااي ا متني الا سوامه من األشخاص ا ل أو  سـتئل مله
بو تطورات اليت تطرأ عىل نظام أسامء احلقول يف . يالو بني أساسا ا ئات حبث جديدة  شمل  هرس دوراي  لوحيدث  هذا ا ت ّي ف للف ّ

 .ذاته حد

تجدات ما .12 يات ملسـومن ا تخدام الرب شطهتم وا ساع نطاق أ تعاملني بأسامء احلقول احملرتفني وا تعلق بزايدة عدد ا جم  سـ ن ت مل ي
يل أسامء احلقول  سجاحلاسوية  ية مدة حاميهتا(لتب يا و) ملنهتا سب عدد " ركهنا"ئتلقا ية ادلفع  تعمل  حبيف بواابت مواقع  ن تقسـ ت

نقرات بارها أد. لا مية أسامء احلقول اب عتوإضافة إىل  تداوها املضاربون ق بحت أكرث فأكرث سلعا  رشاكت، أ تعريف اب لوات أوية  ي ص لل لل
يق رحب من امس احلقل اذلي . لتحقيق الرحب بل علهيا بعض األفراد هبدف  بداية ممارسة  حتقوقد اكن انهتاك أسامء احلقول يف ا ُيق ل

يه" علسطون  يزتايد عدد "ي يوم  ف، أما ا يل املؤمتت عىل نطاق واسع ألسامء احلقول اذلين حيققون الرحب من " لاحلقويني"ل لتسجا
تعريف ابلغري  .لاملقابةل ملصطلحات املعامج وأيضا ألدوات ا

تجدات  .13 ياسة املوحدة، علهيا أن ترصد هذه ا هة الرائدة يف تقدمي خدمات معاجلة القضااي يف إطار ا بو ا سـوبصفة الو سـ ملي ل َ جل
مترار يف ممارساهتا اب سـية  ي يل ومن هذه اجملاال. تكبغ هوية أو ا يل بكامتن ا تخدام ا شار ا سجت اليت حتظى ابالهامتم ا سج سـ تت لت لل ن

بق ذكل عىل حنو  يوم% 25ينطابلربوكيس، و يالت أسامء احلقول وفق تقديرات اإلياكن ا لمن  ياانت . تسج ية  بوحبمك تفاوت موثو ق
سجةل يف ياانتملالاتصال اخلاصة بأسامء احلقول ا ت"Whois" ب قاعدة  بح هممة ا ل  ية يف القضااي تص هات املد عحقق من هوية ا جل

ياسة املوحدة معقدة للغاية  نازعة للسـاملعاجلة يف إطار ا  . اخلدمات والوسطاء واحملمكنيومورديملتألطراف ا

بو .14 سمرب  يوبعد موافقة اإلياكن عىل اقرتاح الو نذ د بح املركز  يأ ياسة 2009مص لسـ أول هجة تقدم خدمات يف إطار ا
رشط تعاضة عن ذكل لاملوحدة حيذف ا ياسة املوحدة والا تعلقة اب ية عن املرافعات ا سخ وتوزيع ور تيض تقدمي  سـ اذلي  سـ مل لن ق يق

ناء 15.ابلربيد اإللكرتوين حرصا يع أحصاب املصلحة عرب الا بو  ياسة املوحدة ساعدت الو تغ وبفضل هذا اإلجراء املربط اب مج ي سـ سـت ل
ي هل اإلجراءات املربطة لعن المك الغزير من األوراق وما يقرتن بذكل من تاك سني مراعاهتا  شحن، وعرب  تاج وا تف اإل حت ل ملن

سواء يه عىل ا ياسة املوحدة دون إحلاق الرضر ابملدعي أو املدعى  لاب عل  .لسـ

                                                           

12
ية : تلرتيب األجبدياب  ية والروما بوندية والربتغا ية وا ية والكورية والرنو يااب ية وا ية والعربية واإليطا ية واألملا هوندية واإلنلكزيية والفر ية وادلامنرية وا نا ل ل ل جي ن ل ل ن سـ ل ك ني للص ن

سويدية والرتية ية وا با ية واإل كوالرو ل ن سـ  .سـ
13

تعراض اهذ  تايلسـالا تاح عىل موقع املركز اإللكرتوين ا ل   >http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview< :م
14

تايل  تاح عىل موقع املركز اإللكرتوين عىل املوقع ا هرس  لا م  ><http://www.wipo.int/cgi-bin/domains/search/legalindex: لف
15

يذ  يل  تنفميكن الاطالع عىل اكمل تفا نوانص تعلقة بأسامء احلقول عىل اإلنرتنت عىل ا نازعات ا سوية ا بو املوحدة  ياسة الو لع  مل مل ت ي ينيلسـ تا ل ا  :نيل
<http://www.wipo.int/amc/en/domains/rules/eudrp> 

 <http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/icann301208.pdf>و
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ية  .15 شأن أسامء احلقول لفائدة األطراف ا نازعات  سوية ا تظام عن  بو عىل عقد حلقات معل اب نولقد دأبت الو ب مل ت ن ملعي
 16.اهئا يف أسامء احلقولهيا ووسطمكواجامتعات حمل

نه أن يكون من 33 و32وتعرض الفقراتن  .16 ياسة املوحدة  تعلق اب تجدات نطاقا وا ميك من هذه الويقة أحد أوسع ا سـ مل سـ لث مل
تجارية  .لدواعي قلق أحصاب العالمات ا

بدلان .ابء يا املكونة من رموز ا لاحلقول ا  َّلعل

ياسة املوحدة عىل األسام .17 يق اإللزايم  سـترص ا للب لتط يا املكونة من أسامء عامة يق سجةل يف احلقول ا ّء ا لعل مثل ) gTLDs(مل
".com " أو".net " أو".org" يا املكونة يل األسامء يف احلقول ا ساعد أيضا العديد من ماكتب  بو  لعل، إال أن مركز الو سج ي تي

بدلان  نازعات مبا يفي ) ccTLD(لمن رموز ا سوية ا يل وإجراءات  ياغة رشوط ا ملعىل  ت سج ثىل يف جمال حامية لتص ملابملامرسات ا
ية الفكرية ياجات اخلاصة بلك  .مللكا ياسة املوحدة لكهنا ميكن أن تراعي الظروف والا بع هذه اإلجراءات منوذج ا با ما  توغا سـ حل ل تت

بدلان هر الاوبعد إضافة. لحقل من احلقول املكونة من رموز ا بح املرثىنش املزيد من األسامء يف األ رش األخرية أ ص  كز يقدم ع
تعلقة بأسامء احلقول إىل  نازعات ا سوية ا ملخدماته يف جمال  مل يا املكونة من رموز 65ت يل أسامء احلقول يف احلقول ا با  لعل  سج لتت ً مك

بدلان نوات األخرية، 17.لا يالت خالل ا بدلان يف ا يا املكونة من رموز ا يب احلقول ا ية يف  سـ ونظرا إىل زايدة إجام سج ل لعل لل لت نص
بة ا بلغ لنسـفإن ا بدلان زادت  نازع علهيا يف حقول رموز ا ية لألسامء ا تإلجام ل ت لل نة % 15مل  بعد أن 2010سـمن مجموع القضااي 

بلغ   .2000سـنة % 1تاكنت ابلاكد 

ثا ياسة املوحدة يف نظام أسامء احلقول .لاث تصةل اب تجدات ا سـا مل لسـ مل
 

يحان بوجه خاص فرصا ألحصاب حقوق ااوقد طرأ عىل  .18 يفرضان سـيتإلياكن تطوران  تفعني هبا بل و سـية الفكرية و للمن مللك
تويني القانوين والعميلعلهيم أيضا حت تعلق ،ملسـدايت هامة عىل ا توقعمباي أحدهام  يوم  ي  سارعلا تخدامتمن  يا  سـ ا لعلآالف احلقول ا

نة يف غضونَّاجلديدة املكونة من أسامء عامة  يعة . 2012سـ  " توحةمف"طبوأسامء احلقول هذه ميكن أن تكون ذات 
تخذ شلك ) com. تشـبه( يدة بقدر أكرب كأن  تخذ خصائص حمددة أو  تأو  نة[مقت أو ] لغة[أو ] عالمة[أو ] جممتع[أو ] يمد
يا دوية]. صناعة[أو ] ثقافة[ تحداث أسامء حقول  تعلق بدواعي القلق املربطة اب ثاين  هم ا تطور ا لأما ا عل سـ ت ي ل فل تعلق . مل يوفامي 

لياسة أسامء احلقول ادلوية بذهل فإن ما يقلق هو بسـ ياسة املوحدة من هجود اإلياكنتما قد  بري إىل لسـ ملراجعة ا ك وذكل راجع بقدر 
يالت يع نطاق أسامء احلقول ادلوية . لتسجا لوإن عزم اإلياكن عىل تو سائل يطرحسـ مرشوع  يف إطارامية احلقوق حب تتعلقم 
ثاين  بو ا لالو  .أسامء احلقول عىل اإلنرتنتب اخلاصي

يا جديدة مكونة من أسامء عامةحقو .ألف َّل  عل
 

نغافورة يف  .19 يا 2011ن يويو 20سـخالل اجامتع  يل حقول  يذ برانمج اإلياكن  ئة اإلياكن ابملوافقة عىل  عل صوتت  سج تي له تنف
يا جديدة 18.جديدة مكونة من أسامء عامة يل حقول  تعلقة بطلب  رشوط ا عل وقد رشت معلومات عن اإلجراءات وا سج تمل ل ن

                                                           

16
ية ان   . أعاله2شـظر احلا
17

ه  نادا إىل  ظا ية، بدأ املركز عام ست يا حبروف لغات  حملور أسامء احلقول عا شأن أسامء احلقول من أجل 2010مل نازعات  سوية ا ب يف تقدمي خدمات  مل " إمارات"لت
)dotEmarat( فضال عن امس احلقل ،."AE ." تخدام امس احلقل القامئ تحدة عىل ا ترص اإلمارات العرية ا يوم ال  سـوا مل ب شالكن رمز املكون من حرفني" AE".تقل ي 

يا ادل تخدم أيضا اسام من أسامء احلقول ا ية، بل  بدل ابحلروف الال لعلا سـ ي تل بدلان نت لوية املكونة من رموز ا والقامئة الاكمةل .  ابحلرف العريب(dotEmarat) "ماراتإ"ل
شأن أس نازعات  سوية ا تفظت ابملركز عىل أنه هجة تقدمي خدمات  بألسامء احلقول املذكورة اليت ا مل لت تاحة عىل املوقع اإللكرتوينح : مامء احلقول 

http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld>< 
18

يةلالطالع عىل مزيد من املعلومات و .<http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-20jun11-en.htm>انظر   ،  مبا فهيا املراجعسـاألسا
 .14 وحتديدا الفقرة WO/GA/39/10ث الويقة انظر
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يل"امء عامة يف مكونة من أس يل مودع طلب  سجد يةل " تل نوات ا يغ عدة مرات عىل مدى ا لقلاخلاص ابإلياكن واذلي  سـ لص
ية ية لإلياكن،19.ضاملا ية احلا ل ويف ظل اجلداول الز بات للحصولمن ئة ورود  توقع ا طل  ي حلقول من أسامء اجديدة  عىل أسامء لهت

يا املكونة من أسامء عامة  شة الواردة يف الفقرتني ،ل ادلويةمبا فهيا أسامء احلقول(لعلا نا ق انظر ا ملعاجلهتا ) ث من هذه الويقة35 و 34مل
ناير  بارا من  يا يا املكونة من أسامء عامة إضافة إىل، 2012عت يهلعل احلقول ا تجد ويوافق  علمما قد  تصبح جاهزة يف وقت ف يسـ

يالت أسامء حقول  تضاء،  ند الا سجالحق يف ذكل العام وتلهيا،  تع  20.خشصيةق

مترب  .20 نظمة ادلامعة لألسامء العامة يف  سبوقد أصدرت ا يات 2007مل ئة اإلياكن يف (ص مجموعة تو هيوافقت علهيا 
ية ) 2008 نيويو يا املكونة من أسامء عامة، وجاء ذكل إلعطاء معلومات أسا يح إدراج مزيد من احلقول ا رشوع  سـيذ  لعل ت ينف م لت

نوع من أسام هذا ا لعن برانمج اإلياكن اجلديد  بة إىل أحصاب . ء احلقولل ية خاصة اب ية ذات أ نظمة تو يات ا سـوشمل تو مه ص مل ص لنت
تجارية، يه كام ييل ية : لالعالمات ا تو صا تع به اآلخرون من حقوق قانوية معرتف هبا أو : 3ل نجيب أال تفرض رشوط ختالف ما  يمت ُ ُ

بوةل معوما واملعرتف هبا دويا بادئ القانون ا لقابةل لإلعامل يف إطار  ملق لهذه احلقوق القانوية املعرتف هبا دوياومن . م  عىل  نذكرن
ثال ال احلرص  مليل ا ية سب ية ابريس محلاية ا مللكاحلقوق احملددة يف اتفا ية[ق نا عا تجارية] (لص لال سـامي احلقوق املرتبة عىل العالمات ا ) ت

ي يا ية وا هد ادلويل اخلاص ابحلقوق املد سان وا سـواإلعالن العاملي حلقوق اإل سـ ن لن بري(ة لع  )."لتعوال سـامي حقوق حرية ا

نة  .21 ية لإلياكن من هجهتا  شارية احلكو نة الا سـوأصدرت ا ت مللج شأن احلقول العامة اجلديدة نصت فهيا 2007س بادئ  ب  م
يهنا ما ييل سابقة حق املراعاة، وال سـامي 3.2: "بعىل أمور من  يا عامة جيب مراعاة حقوق الغري ا تحداث حقول  ند ا  ّ ل عل سـ ع

شأ ترصاهتاباحلقوق  ية ادلوية و نظامت احلكو شأن أسامء ا تجارية واحلقوق  خمن العالمات ا ل مل ب 21."مل
 

يات محلاية احلقوق فقد  .22 يا جديدة مكونة من أسامء عامة وآ يل حقول  شات الالحقة حول برانمج اإلياكن  نا لأما ا عل سج ق لتمل
تربت عىل أهنا خاضعة ملصاحل جتارية خاصة عها اجلدل وا ثقة وتوىل املركز . طبع يات محلاية احلقوق ا تلف آ ملنببدوره رصد تطور  ل خم

شات اإلياكن املذكورة نا قعن  يذ، وهو فريق مكون من 22.م يات ا تو ساهامت هادفة للفريق املعين  ثال  نف فقدم املركز  لتم ص ب م
ئة اإلياكن يف مارس  ته  نظام أسامء احلقول د ية  هات ا يا ع ب هن ملع سأةل حامي2009جل تجارية مل إىل وضع واقرتاح حلول  لة العالمات ا

يا اجلديدة املكونة من أسامء عامة ية الفكرية عن . لعليف احلقول ا ية اب هات ا بادرة اإلياكن هذه عقب إعراب ا مللكوقد جاءت  جل ملعنم
بات اخلاص ابإلياكن يل مودع ا توى امحلاية املذكور يف د شأن  لطلها جبدية  ل سـ مب يات أخرى أصدرها . تشكيك صوقدمت اإلياكن تو

شودة من فريق ية ا رشوعات خاصة عرف عهنا عىل نطاق واسع أهنا أضعفت الفعا يذ إىل جلان أخرى و يات ا تو ن معين  ل ص ملب مت نف ل
ية ية واملوضو تني ا نا يات حامية احلقوق من ا عآ لعمل ي ل  23.حل

                                                           

19
يل مودع الطلب مايو   تاح عىل 2011لد  <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/comments-7-en.htm>: م 

توبر ( توايل يف أ شورة عىل ا يل مودع الطلب ا سابقة من د رشوعات ا كا ل ن ل ل  :2008ململ

<http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-rfp-24oct08-en.pdf> 2009 ويف فرباير:  

<http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-rfp-clean-18feb09-en.pdf> توبر  :2009ك ويف أ
<http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-rfp-redline-04oct09-en.pdf> 2010 ويف مايو: 
<http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-rfp-clean-28may10-en.pdf> 2010 ويف نومفرب: 
<http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-rfp-clean-12nov10-en.pdf> 2011 ويف أبريل: 

<http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-rfp-redline-15apr11-en.pdf>( 
20

 <http://www.icann.org/en/minutes/timeline-new-gtld-program-20jun11.pdf> 
21

 <http://gac.icann.org/web/home/gTLD_principles.pdf>انظر  
22

 <http://www.wipo.int/amc/en/domains/newgtld>ظر ان 
23

ية مبا فهيا املراجع، انظر الويقة   ثملزيد من املعلومات األسا نا إىل أن اإلياكن قد سارعت إىل. 30 إىل 23 من الفقرات وحتديدا WO/GA/39/10سـ هوشري   ن
شأن  يذ  يات ا تو برفض اقرتاح لفريق معين  ص يا" لتنفب ية عا ملقامئة ابلعالمات ا  ".حملم



WO/GA/40/9 

7  

يات محلاية احلقوق القامئة عىل العالم .23 لوناء عىل خربة املركز يف نظام أسامء احلقول وحتديدا يف تصممي آ تجارية ب لات ا
ساهامته املقدمة إىل اإلياكن عىل  يذها، ركز املركز يف  مو يات ل تعزيز اجلانب العميل العامتنف ية–لهذه اآل هات ا ملعن لفائدة ا  24.جل

ساهامت تراعي أ يا املكونة من أسامء عامة  نملوهذه ا يات حامية احلقوق اخلاصة ابإلياكن واملربطة ابحلقول ا تصممي احلايل آل لعلا ت ل ل
تعاقدة  املالحظات كام جاء يف تعبريا ابلغاتعرب  سامهة األطراف ا ملعن  ناؤهنفسها م يل وأ ميف اإلياكن ، وال سـامي ماكتب ا . لتسج

ساح جمال  بب عدم إ فو تعاقدبس باع مقاربة ليف هذا ا يتال رشا ف ا ية فإن هذا الرتكزي احملدود ةست معل ليك تدرج املعايري القامئة بطريقة 
سهيفبا سلميكن أن يؤثر  ثال .نف نظام أسامء احلقول  سعي إىل احلفاظ عىل الا ية  هات ا تعاون مع ا ت ويظل املركز ملزتما اب لل ن مل ملع جل

ية الفكرية مللكبادئ العامة محلاية ا يا جديدة مكونة من أسامء عامة توافق علهيا اإلياكن يف هناية املطاف للم وفامي . عليف أي حقول 
يات حامية يض آل لييل وصف  يات مسـتف تعلق ابآل متدهتا اإلياكن فامي  يفهتا وا ل احلقوق اليت  ي يوادلرجة  األوىلادلرجةمن عك ثا ن ا  ةل

توايل  .لعىل ا

يات حامية احلقوق من  "1"   األوىلادلرجةلآ

نح أسامء احلقول - بل  نازعات  سوية ا مإجراءات  ق مل يات  لعل ا

سمرب  .24 شأ2007يوقد رد املركز عىل الامتس اإلياكن الصادر يف د سوية "ن ب  بري عن الاهامتم من مقديم خدمات  تا لتع
يا اجلديدة املكونة من أسامء عامة شأن احلقول ا نازعات ألغراض برانمج  لعلا ب يات حامية احلقوق، مبا فهيا " مل تعلق بعدد آ لفامي  ي

نح من أجل  اليت اعرتفت هبا وأسس الاعرتاضات األخرى " (نالاعرتاضات القامئة عىل احلقوق القانوية"للمإجراءات سابقة 
سل: "اإلياكن يه بس يف ا لتسلالاعرتاضات القامئة عىل ا مبدأ مراعاة الاعرتاضات القامئة عىل "و" اعرتاضات امجلاعات"و" لل

تعلقة ابحلقوق القانوية إىل ). 25" املصاحل العامة حدود ية إلجراءات الاعرتاضات ا نوتعزى املعايري املوضو مل بو "ع ية الو يتو ص
شأن شرتكة  با ية يف اإلشارات عىل اإلنرتنتمل نا ية ا تجارية وغريها من حقوق ا تعلقة ابلعالمات ا ع األحاكم ا لص ل ية  (26"مللكمل تو صا ل

شرتكة مترب ) ملا بو يف  ية العامة للو متدهتا ا باليت ا سع ي وفضال عن اعامتد هذه املعايري، ساعد املركز أيضا اإلياكن يف وضع . 2001مجلع
ية من أجل الا باتنعرتاضات القامئة عىل احلقوق القانوية كام وردئقواعدها اإلجرا يل اإلياكن ملودع ا لطلت يف د  وقد الىق 27ل

رش بريا و يدا  بق تأ نح ا سياقرتاح ا ك ي سـ نازعاتململ شرتكة فإن تركزي 28ملف املركز حرصا عىل هذه ا ية ا تو يا مع ا مل ومتا ص ل شـ
تعلقة مبرحةل ما  قالاعرتاضات القامئة عىل احلقوق القانوية ا مل تجارية، عىل إثر ن نح انصب يف املقام األول عىل العالمات ا لبل ا مل

يل مودع الطلب يف نومفرب  رش د لخطاب املركز يف هذا الصدد، وبدأ ذكل  سارات من أجل 2010بن م وتعزتم اإلياكن أيضا وضع 
يا املكونة من أسامء عامة  ية ادلوية ليك تقدم اعرتاضاهتا عىل احلقول ا نظامت احلكو لعلا ل بات واليت ترى ممل شأهنا  طلاليت ترد  ب

ها  تعدى عىل حقو نظامت أهنا قد  قا ت توقع املركز أن يعمل مع اإلياكن بغرض ). ث من هذه الويقة41 إىل 37انظر الفقرات من (مل يو
نح خالل  سابقة  للميذ اإلجراءات ا ل  .2011تنف

                                                           

24
تاح عىل  سجل الاكمل للمراسالت بني املركز واإلياكن يف هذا الصدد  ما  <http://www.wipo.int/amc/en/domains/resources/icann>: ل
25

بني أيضا عدد اإلجراءات األخرى اليت قد  يل مودع الطلب  يد يا اجلديدة ل شأن احلقول ا بات  بعا إلعالن اإلياكن اخلاص اب ها احلكومات لفائدهتا  لعل  ب لطل ت تضع
سم . املكونة من أسامء عامة نص عىل 4.2.1.1لقوحتديدا ا ية لإلياكن"ي اذلي  شارية احلكو نة الا بكر  ماإلنذار ا ت للج سم " سمل نص عىل 7.2.1.1لقوا تلقي "ي اذلي 

شارية احل نة الا تشورة ا للج يا اجلديدة املكونة من أسامء عامةسم شأن احلقول ا ية لإلياكن  لعلكو ب نظر فهيا جملس اإلياكن" م  .يليك 
26

 <http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pub845-toc.htm>انظر  
27

سم   يل مودع الطلب2.3لقاطلع عىل ا  ل من د
28

شأن   نازعات  سوية ا بو فامي خيص  بانظر نظام الو مل ت ينيي تا نوانني ا يف عىل ا تاك يا اجلديدة املكونة من أسامء عامة وجدول األتعاب وا لاحلقول ا ل لع ل ل : لعل
<http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-wipo-rules-clean-30may11-en.pdf>  

 <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-wipo-fees-clean-30may11-en.pdf>و
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نازعات  - سوية ا ملإجراءات  نح أسامء احلقولبعدت يام   لعل ا

نح 2008منذ بداية  .25 سابقة  متةل العامتد إماكية إدارية دامئة إىل جانب اإلجراءات ا للم، انقش املركز واإلياكن اجلدوى ا ل ن حمل
يا جديدة  متد من حقول  شاكوى عىل ما  يح إيداع ا سابقة، علام أن اإلجراء ادلامئ من شأنه أن  ها يف الفقرة ا علالوارد و ل ُيعل ت يصف

ها تشغيلمكونة من أسامء عامة يزمع أن  هم ُ تجارية أو  بب يف انهتاك العالمات ا يل  تب ا تخداهما الفعيل دلى  س أو ا س ُمك ي لت سج يسـ لت
هاما ماداي نازعات 2009وبداية عام . سيف ذكل إ سوية ا شأن إجراء  يا ملموسا  بو إىل اإلياكن اقرتاحا موضو مل، أرسل مركز الو ت ب ع لي

تصدي ألي  نح هبدف ا تجارية بعد ا لالقامئة عىل العالمات ا مل يلَل متل ملاكتب  تسجسلوك  يا29حم وهذا الاقرتاح شلك  .لعل احلقول ا
تقايض أمام  بديل إداري  ثال وتزويدها  بة الا ها مبرا ساعدة املوحدة املقدمة إىل اإلياكن من أجل الزتاهما يه  للمن أشاكل ا ب ت ممل قنف س

شمل توفري  سؤول مبا  سلوك  تحيل  ية عىل ا هات الفاعةل ا يع ا ياحملامك و م ب ل ن ملعشج يل العاملني جلت سؤولني عن ا سجاحلصاانت  لتللم
بات يف نظام أسامء احلقول نة وتعزيز األمن وا ثية  لسـ ح يام رشاكة بني القطاعني العام . بن تعاقدي فرصة  يح إطار اإلياكن ا لقو لت ي

ية لإلنفاذللحدواخلاص  توايهتا واإلماكيات الوا تالف  توقعة عىل ا باء املربطة ابخملالفة ا قع من األ ن سـ مل ت مع  .خ

نازعات بعد  .26 سوية ا يل، تظل جدوى إجراءات  سؤولني عن ا شاورات للجان اإلياكن مع ا سارات و ملوبعد عدة  ت سج مل م لتم
تعلق  سائل  تداخةل و يدة، وال سـامي نظرا إلضافة مجموعة إجراءات  متدهتا اإلياكن غري أ يغة اليت ا يا اب تنح أسامء احلقول ا م ك لص ملعل عم

نطاق املوضوعي املقصود من هذه يةلاب  .ل اآل

ي .27 نائه أحصاب ا يل وأ تب ا باين الواحض بني أدوار لك من  سجلكن هذا األمر إن أمكن نظرا  سج تت ت للل مل ل يف نظام أسامء مك
نظر فاحلقول املركز،  ياسة املوحدة، بأن  باره أمورا مهنا مراعاة خربات املركز القامئة عىل ا تقد أوىص املركز، آخذا يف ا سـ لت ع

يااإلياكن يف متديد نطاق إ نح أسامء احلقول ا نازعات بعد  سوية ا لعلجراءات  مل ناء لتشمل ماكتب ا مت ميل وكذكل سلوك أ لتسج
يل باره يف هذا املقام هو30لتسجا بغي ا عت وما  بقين يوم  تست أن اإلياكن ا سامح  األمور عربل ية يل لتسجاكتب املل ا ملكبادل  بت

هات نة عىلجلا يلمي األ  31.لتسج ا

يات حامية احلقوق من  "2" ي ادلرجةلآ ثا نا  ةل

تجارية - بادل املعلومات عن العالمات ا لمركز   ت

يا اجلديدة املكونة من أسامء عامة اخلاص ابإلياكن  .28 لعلوشمل برانمج احلقول ا بادل املعلومات عن العالمات "ي تمركز 
تجارية باره " لا تجارية اليت ميمسـتودعاعتاب ية عن العالمات ا ياانت األ ل مركزاي  صل تقدمي كن ذكرها عىلللب بات ل أهنا أساس  لطلا

يات حامية احلقوق  يا اجلديدة املكونة من أسامء عامةيفلمبوجب آ شات . لعل احلقول ا نا هوم حمور  قوقد اكن اعامتد هذا ا م ملف
تعلقوال سـاميمسـتفيضة يف اإلياكن  تجاريةي فامي  تحديد ماكتب العالمات ا ل  سـمي الرسوم وأي ب سائل األخرى  تق وشمل ا مل ت

بادل املعلومات من أجل إزاةل العالماتمرشوع يعزت   ادلاةل عىلتصامميلا +تلكامالت ومعاجلة اخلط غري الاليين وتمه مركز 
بغي أل املركز ّقبوع. العالمات نوع أال من مراكز ي مركز ينبأنه  لبادل املعلومات من هذا ا بطريقة  أحصاب احلقوق اكهل يثقلت

بقة يف تسجيالت العالماتعند معاجلة غري معقوةل  يل كام يه  ية بواسطة أنظمة الفحص وا نوحة بصفة رش تجارية ا مط ا سج ع ملم لتل
ية ية عا ملأنظمة قضا بة غري أنه ميكن، ، وعىل  عديدةئ تحديد أي ادعاءات مبطا ية  تفكري يف تدابري  تضاء، ا لند الا ل معل ل  معقوةلقع

ياقات حمددة  .سـابحلقوق يف 

                                                           

29
 <http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann130309.pdf>انظر  
30

يهنا    <http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann260310rap.pdf>بانظر مواقع من 
31

 <http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-05nov10-en.htm>انظر  
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يا  .29 سجةل و يع اللكامت ادلاةل عىل العالمات ا سمح بإدراج  بادل املعلومات بأهنا  شاء اإلياكن الراهن ملركز  نويويح إ مل مج ت ت طن
تة بقرار حممكة و نظام أو معاهدة أو  ية  يا وأي لكامت داةل عىل العالمات و بأو إ ب محم مثمي ية فكرية"قل ترب  ملكعالمات أخرى  " تع

بادل املعلومات، اقرتحت اإلياكن و). ومل حتدد هذه العالمات( ياانت مركز  تخدم  يات حامية احلقوق اليت  تعلق بآ تفامي  ب سـ ل تي
بكرة " Sunrise"خدمات مؤخرا احلد من توفري  يل رابط (ملا بق يف  تجارية ليك يكون هل ا سجأي فرصة ملاكل العالمة ا سـ تل ل

ته اسام حلقهل مقابل دفع رمس عىل ذكل ميح لعال تخداهما اجلاريلتكل العالمات ) حص بات ا تجارية اليت ميكن إ سـا ث ية . ل حومن ان
شاركة يف خدمة  تخداهما اجلاري مؤهلني  يل عىل ا بت د تجارية اليت مل  يظل مالكو العالمات ا للمأخرى،  سـ ل ل " املطالب"يثسـ

تجاري( يوما 60احملددة يف أجل  يه يف العالمة ا نازع  متل بوجود حق  سجل امس احلقل ا لأي إشعار  عل ت مم ولك من خدمة ). ةحمل
"Sunrise "يحة لللكامت ادلاةل عىل العالمات المس حقل من احلقول يا عىل الروابط ا ترص حا بكرة وخدمة املطالب  لصحا ل . تقمل

ية اإلنفاذ عىل  ية ومن ان ية املا نا باء من ا نة وما يرافق ذكل من أ يدات قد يفيض إىل املرا ثل هذه ا بقا أن  حومعلوم  ح لم ل ع ه ي لتقسـ م
سـهتكلماليك الع يل ا تجارية وزايدة احامتل  ملالمات ا تضل تجارية الالزم خلدمات . ل تخدام العالمات ا بات ا بدأ إ بق  لو سـ ث منط ي

"Sunrise " تقدمي تظمل يف إطار بارها أساسا  تجارية اب سك ابلعالمات ا بكرة كذكل عىل ا لا ت ل مت عمل اإلجراء املوحد للوقف "ل
رسيع بنياخلاص ب" لا يات حامية احلقوق ا ّآ مل ية ل تا ليف الفقرات ا  .ل

رسيع -  لاإلجراء املوحد للوقف ا

يه إىل صاحب العالمة  .30 نازع  نقل امس حقل  تعلقة  نازعات ا سوية ا ياسة املوحدة تظل أداة جمدية  علورمغ أن ا ت ب مل مل ت مسـ ل ل
ية محلاية احلقوق تكون أخف وقعا يف احلالا ثا ية من ادلرجة ا تحداث آ نتجارية، إال أن املركز يدعو إىل ا ل ل بةسـ نا سـالت ا لوهذا . مل

رسيع 2009الغرض، أبلغ املركز اإلياكن يف أبريل  ية للوقف ا شأن آ شة  نا رشوع  ل  لمب ب ق وقد راعى هذا  32.)أسامء احلقول(م
سؤولني عن  ية  تجارية اليت يقر هبا القانون واملصاحل ا رشوع رضورة إقامة توازن معقول بني حامية حقوق العالمات ا للما لعمل ل مل

ي يةلتسجماكتب ا سن  سجةل عن  رشوعة ألحصاب أسامء احلقول ا تطلعات ا ية وا باهئم ا نل للحد من أ ح مل ل يل ملع  .لتشغ

ية املوحدة .31 يا ية يف إطار ا ية إضا يا اجلديدة املكونة من أسامء عامة آ يا برانمج اإلياكن للحقول ا سـوشمل حا سـ ل لعل ل لي لكن . ف
نظام امل هذا ا سارات اإلياكن وجلاهنا،  سةل  لكام اتضح من  م بح إجراء مرهقافسل ترب أنه أ رسيع  ًوحد للوقف ا ص يع وليك يعمل . ل

سائل تفات إىل عدة  نا الا ياسة املوحدة، ما زال  رسيع عىل أنه إجراء قابل لإلنفاذ وممكل  ماإلجراء املوحد للوقف ا ل ي علسـ لل  33.ل

تعلقة بأسامء احلق .ابء نازعات ا سوية ا ياسة املوحدة  بادئ إطار ا تعراض  ملبات ا مل ت سـ سـ لطل ل ول عىل اإلنرتنت اليت وضعهتا م
يالوبو

 

يفت .32 نظام أسامء احلقول، تكوإذا  شط  تطور ا ياسة املوحدة مع ا ل ا ن ل لسـ يا عن املقاضاة أمام احملامك فقد ل فعلوفرت بديال 
يل سؤولني عن ا يالت أسامء احلقول وا تجارية وأحصاب  سجألحصاب العالمات ا مل سج تل هود جارية يف . لت بدو أن ا جللكن  ي

تقديراإلياكن، تابعة 2011ويف مايو .ل مما هيدد بزعزعة أداة اإلنفاذ هذه اليت حتظى اب نظمة ادلامعة لألسامء العامة ا ل وبطلب من ا مل
ثيل أحصاب املصاحل ليك ية مع مجموعة واسعة من  مملإلياكن، دعت اإلياكن إىل ندوة  ياسة املوحدةآراءمهتأخذ  شـبك  34.لسـ يف ا

ساحقة من أتوبني  ية ا لن األ تعراض اإلياكنغلب ساوئ ا شعر بأنه قد تكون  شاركني  سـا م ت منو  مل نافعه وأنه يف ظل ا لأكرث من  م
سارع  يك ملتا يس بأي حال من األحوال الوقت شـوالو هذا  يات جديدة محلاية احلقوق،  تحداث آ لنظام أسامء احلقول وا ف ل سـ ل

                                                           

32
 <http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann030409.pdf>انظر  
33

يهنا خطاب املركز املؤرخ يف   سائل معروضة يف واثئق من  يضة هبذه ا بقامئة حرصية  ملتف سمرب 2مسـ تاح عىل 2010ي د : مل وا
<http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann021210.pdf> 

34
ندوة . <https://community.icann.org/display/gnsoudrpdt/Webinar+on+the+Current+State+of+the+UDRP>انظر   لهذه ا

ية جاءت عقب رش تقرير أويل للفريق العامل بدعوة من اإلياكن يف فرباير  ناإللكرتو ية يف مارس 2010ن يقات  تقدمي  يه املركز  متد  ن وا تعل ل علعل معوما انظر . 2010ع
 . WO/GA/39/10ث من الويقة 31الفقرة 
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نظمة ادلامعة لأل شاط، وقد أوىص موظفو اإلياكن ا ثل هذا ا ناسب  َا مل ن مل يدية سامء العامة يفلمل سائل ا ه تقرير ا  ال داعي بأن" لمتمل
ياسة املوحدة يف الوقت الراهن] مسار[السـهتالل أي  سـشأن ا ساحقة من ". لب ية ا ند األ شعور ساد مرة أخرى  لوهذا ا ب ع غلل

ها اذلي عقد يف يويو  شاركني يف دورة أخرى جملموعة اخلرباء بدعوة من اإلياكن يف اجامت نا يه سـ يف 2011عمل فنغافورة وشاركت 
بو شأهنا راجع إلهيا. يالو بت  نظمة ادلامعة لألسامء العامة وأمر ا يد ا يد ما دامت  ية موظفي اإلياكن غري أ بويظل مصري تو ل مل ك  .قص

نوات من أجل  .33 رش  يجة رائعة الهامتم العديد من أحصاب املصاحل ملدى أكرث من  يوم هو  ياسة املوحدة ا سـومعل ا ل عسـ نت ل
نفعة العامة نصف .  واخلاصةملا تطورة عىل أهنا نظام مرن و ها مع املعايري واملامرسات ا ياسة املوحدة عرب  تت ا موقد أ يف ملب تكسـ ل ث

نازعات ملسوية ا بدو من املرحج أن  .لت ية،  ية الفكرية عىل صوت األ يث حتصل ا ية لإلياكن،  ية املؤ نظر إىل ا يواب قل سـ مللكل ح سن لب
يفيض يف الهناية إىل تعراض  سـثل هذا الا سـ هام ياسة املوحدة وإضعا ف إثقال اكهل ا ياسة املوحدة . لسـ للسـوإن أي زعزعة حتدث 

تجارية يف نظام أسامء احلقول بقدر أكرب، بل ميكن أيضا أن تؤدي بأحصاب احلقوق إىل  ترص عىل إضعاف حامية العالمات ا للن  تق
يالت وا سطو اإللكرتوين عرب مالحقة أحصاب ا تفات إىل ا تفكري يف الا سجا ل ل يل أمام القضاء كام لتل سجسؤولني عن ا اكن لتمل

ياسة املوحدةاحلال بل وجود ا لسـ  بع املركز هبم. ق نوي اإلياكن معهل يف جمال يتو ياسة املوحدةتة ما   .لسـا

 أسامء احلقولتدويل  .جمي

ياسات يف نظام أسامء احلقول هو بدء الع18،35 و2كام جاء يف الفقرتني  .34 تعلقة اب تجدات ا سـ من أمه ا مل لسـ مل بأسامء مل
يين(لحقول دوية  يا) تخبط غري ال يا اجلديدة املكونة من . لعليف احلقول ا تحداث مربط بربانمج اإلياكن للحقول ا لعلوهذا الا ت سـ

متةل جديدة ألسامء احلقول ادلوية يقات  هور  توقع  يث  لأسامء عامة  ب حمي تط ظ  .ح

يذ ا2009 نومفرب 16نومبوازاة ذكل، رشت يف  .35 ية  لتنف اخلطة الهنا تحديد أسامء احلقول ادلوية املدرجة يف ئ لإلجراء العاجل  ل
بدلان يا املكونة من رموز ا لاحلقول ا تحداث عدة أسامء حقول دوية املدرجة يف احلقول 36.لعل نذ ذكل احلني ا ل وهذا ما أاتح  سـ م

يار ية احلروف الواردة يف ا نا ياق الرموز  بدلان يف  يا املكونة من رموز ا ملعا ئ ث سـ ل ، 2011ن وإىل حدود يويو ISO 3166-1.37لعل
تلمت اإلياكن ما مجموعه  تني 33سـا بدلان ا يا املكونة من رموز ا با من أجل أسامء احلقول ادلوية املدرجة يف احلقول ا ثن  ل لعل ل طل

رشين لغة بات اليت انلت املوافقة تدرج يف جذر نظام أسامء احلقول38.عو  .لطل وما زالت ا

 أدوات تعريف أخرى .دال

تجدات .36 ية مربطة حبامية أدوات تعريف ملسـعدا ا تجدات إضا ئة اإلياكن  هد  تعلق هبا  ت املذكورة آنفا وفامي  سـ ي في مش ه ت
تجارية   .لالعالمات غري ا

تجارية .37 ناول العالقة بني أسامء احلقول والعالمات ا شأن أسامء احلقول  بو األول  رشوع الو لواجلدير ابذلكر أن  ت ب ي توناول . م
شأن أسام ثاين  بو ا برشوع الو ل ي ناوها، م بق  تعريف مل  سة أنواع أخرى من أدوات ا لء احلقول العالقة بني أسامء احلقول و ت سـ ل يمخ

ترصاهتا،  ية و نظامت ادلوية احلكو سجةل، وأسامء ا ية غري ا ية ذات ا يدال تحرضات ا خمويه األسامء ادلوية  ل مل مل ن لص سـ مل مللك للم
شمل أسامء ا ية مبا  تعريف اجلغرا ية، وأدوات ا يواألسامء ا ل فشخص تجاريةل لبدلان واألسامء ا  .ل

                                                           

35
ية    . أعاله17شـانظر احلا
36

 <http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/idn-cctld-implementation-plan-16nov09-en.pdf>انظر  
37

 <http://www.iso.org/iso/english_country_names_and_code_elements>انظر  
38

 <http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track>انظر  
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ها اذلي عقد يف الفرتة من  .38 بو يف اجامت ية العامة للو عوأوصت ا ي مترب إىل23مجلع توبر  1 سب  ياسة 2002كأ تعديل ا سـ  لب
ترصاهتا ية ادلوية و نظامت احلكو بدلان وأسامء ا ية حامية أسامء ا خماملوحدة  ل مل ل يات 39.مبغ تو بو هذه ا ص وأحالت أمانة الو ل اجملموعة ("ي

بولا يات الو ية من تو يثا ص  2003.40إىل اإلياكن يف فرباير ") ن

يق توافق بني 2006،41ويف خطاب يف مارس  .39 نا  يذي األمانة بأنه مل يكن  حتق أبلغ لك من ريس اإلياكن ومديرها ا ممك نف لتئ
ئة تلف أعضاء ا يآراء  يذ اجملمو. لهخم يك يف إماكيات امليض قدما يف  يه  نفومع أن هذا اخلطاب جاء  شك تف يات نت ية من تو ثا صعة ا ن ل

ها القانون  ترصاهتا اليت أقام  ية ادلوية و نظامت احلكو تقدم يف حامية أسامء ا بو برمهتا، فقد أشار إىل إماكية إحراز بعض ا لالو خمم ل مل ل ن ي
ًادلويل أساسا واحضا ً. 

نازعات حول أسامء ا2007نويف يويو  .40 شأن معاجلة ا سائل  مل، أصدر موظفو اإلياكن تقريرا عن ا ب ية مل منظامت احلكو مل
ترصاهتا خمادلوية و ترصاهتا، ولكن 42،ل ية ادلوية و نظامت احلكو سأةل حامية أسامء ا شأن  رشوع  بدء يف  يه بعدم ا خم وأوصوا  ل مل م ب مل مف

نظر يا اجلديدة املكونة من أسامء  يفلا تعريف هذه يف أي حقل من احلقول ا نازعات اليت تغطي أدوات ا سوية ا ياسة  لعل  ل مل ت سـ
ب2007نيويو  ويف. عامة سوية تطل،  رشوع إجراء  نظمة ادلامعة لألسامء العامة من موظفي اإلياكن تقدمي تقرير عن  ت ا لمل م

ية ادلوية، وهذا ما اكن نظامت احلكو شأن أسامء احلقول اخلاصة اب نازعات  لا مل ب توقعا يف األصل ممل يا اجلديدة من أجل ام  لعلحلقول ا
مترب وقد أصدر موظفو. املكونة من أسامء عامة تقرير يف  سب اإلياكن هذا ا متده 200743ل نظمة ادلامعة لألسامء العامة مل  تعلكن ا  .مل

ترصت يف  .41 بدو أن اإلياكن قد ا يا اجلديدة املكونة من أسامء عامة،  متد اخلاص ابحلقول ا ياق الربانمج احلايل ا قويف  ي لعل ملعسـ
ترصاهتا عىل  ية ادلوية و نظامت احلكو خمدراسة حامية أسامء ا ل نح ممل بل ا تجاء من خالل إجراءات الاعرتاض  ملتوفري إماكية الا ل قن

ية  ثا تعلقة ابدلرجة ا نا ل يا(مل بقة عىل احلقول ا لعلأي ا ته الفقرة )ملط نظر يف أدوات 44. أعاله24قشـ، وهذا ما ان ل وقد علقت اإلياكن ا
ية ثا تعريف من ادلرجة ا نا ل  .ل

شاري عن قلق خاص وأعرب  .42 بجملس اإلياكن احلكويم الا يا اجلديدة ست ية يف احلقول ا لعلشأن حامية املصطلحات اجلغرا ف
نة . املكونة من أسامء عامة يا اجلديدة املكونة من أسامء عامةهمبادء "2007سـوأصدر  شأن احلقول ا لعل  بادئ  45."ب ملونص هذه ا ت

تفادى اإلياكن 2.2 :عىل ما ييل بوجه خاص بغي أن  ت  يا جديدة مكونة من [ين تاح حقول  علند ا ت بدلان أو ] أسامء عامةفع لأسامء ا
سلطات العامة  شعوب ما مل يكن ذكل ابالتفاق مع احلكومات أو ا ناطق وأوصاف ا بدلان واألقالمي وا لاألقالمي أو األماكن ولغات ا ل مل ل

ية يا اجلديدة املكونة من أسامء عامة مبا ييل7.2 .ملعنا يل يف احلقول ا هد ماكتب ا بغي أن  لعل  لتسج تع تن ت) أ( :ي تاح -خذ تأن  بل ا فت  ق
يل  يا -لقبأي حقل جديد من هذا ا يل أسامء ذات مغزى وطين أو جغرايف داخل أي من احلقول ا نع  بة  نا لعل تدابري  سج مل تسـ م

ية ادلوية ودون  نظامت احلكو سلطات العامة أو ا لاجلديدة املكونة من أسامء عامة، دون تلكفة تقع عىل عاتق احلكومات أو ا مل مل

                                                           

39
 11 إىل 6، واطلع أيضا عىل الفقرات من <http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_ga_28/wo_ga_28_3.pdf>انظر  

 .SCT/9/9ث من الويقة 149 والفقرة SCT/9/8ثالويقة 
40

 <http://www.wipo.int/amc/en/docs/wipo.doc>انظر  
41

ية آنذاك  شارية احلكو نة الا مأرسل خطاب مماثل إىل ريس ا تئ سللج ئة اإلياكن املوميكن قراءته عىل . ُ تايللهيوقع اإللكرتوين  نوان ا لعىل ا : لع
<http://www.icann.org/correspondence/twomey-to-tarmizi-13mar06.pdf> 

42
ئة   شور عىل موقع  نظمة ادلامعة لألسامء العامة  ترصاهتا الصادر عن ا ية ادلوية و نظامت احلكو تعلق بأسامء ا نازعات فامي  سوية ا تصةل  يع ا يتقرير املوا ن مل خم ل مل ي مل ت مل هض م مب

تايلاإلياكن عىل نوان ا ل ا  >http://gnso.icann.org/issues/igo-names/issues-report-igo-drp-15jun07.pdf<: لع
43

 <http://gnso.icann.org/drafts/gnso-igo-drp-report-v2-28sep07.pdf>انظر  
44

نغافورة  ها يف  ية، اعرتفت اإلياكن يف اجامت نة ادلوية األو يب األمحر وا سـعىل غرار ا ب ل للج علصل تعلق حبامية الامسني املطلوبني الالزمني " برضورة مل نص ا ملإدراج ا ل
شارية  نة الا نظمة ادلامعة لألسامء العامة وا تقدمي الطلب إىل أن تضع ا يا فقط خالل املرحةل األوية  ية ألسامء احلقول ا نة ادلوية األو تيب األمحر وا للج مل ل ل لعل ب ل للج سللصل مل

ية قامئ يا شورة  ية لإلياكن  سـاحلكو سـ م ية ". ة عىل الصاحل العام العامليم   أعاله18شـانظر احلا
45

 <http://gac.icann.org/web/home/gTLD_principles.pdf>انظر  
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ية ادلوية ابلطعن يف أي انهتاك وأن) ب( .طلب مهنا نظامت احلكو سلطات العامة وا سمح للحكومات وا يح إجراءات  ل  مل ل مت تت
يا املذكورة سجةل مضن أي من احلقول ا يا ا لعلألسامء ذات مغزى وطين أو جغرايف يف احلقول ادل مل  ".ن

ية إىل اإلياكن، بطلب من جملس اإلياكن، خطاابت .43 شارية احلكو نة الا مووهجت ا ت سطس سللج غ يف أبريل ومايو وأ
شمل 2009 يا اجلديدة املكونة من أسامء عامة مبا  ية يف احلقول ا يصا ابختاذ تدابري حمددة محلاية األسامء اجلغرا يه  ي  تويص  لعل فخص ف

ها . جحز األسامء ية يف بال شارية احلكو نة الا غواندت ا م ت تعامل مع 46يف نريويب 2010الصادر يف مارس سللج ية  لل بوضع آ ل
يار الا ندرج يف ا تخدام اليت ال  شائعة الا ناطق ا ترصات أو ا بول وإدراج ا ملعحنراف عن رشوط ا ت سـ ل مل خمل  .ISO 3166-2لق

ته اإلياكن بأن  .44 يل مودع الطلب اذلي و يا، يوحض د ضعوبصدد أسامء احلقول ا ل سةل "لعل ساق ا تعلقة ابأل بات ا سلا ن مل ملتلطل
بدلان واألرايض لن حتظى ابمل يا اجلديدة املكونة من أسامء لاليت ختص أسامء ا تاحة يف إطار برانمج احلقول ا لعلوافقة ألهنا غري  م

ها بةل من  يقعامة يف املرحةل ا بات واليت ترى اإلياكن ألهنا أسامء 47."تطبملق شأهنا  سةل اليت تقدم  ساق ا بغي لأل طل و ب سل ملتن ين
ثل أسامء العوامص، أن تكون مصحوبة ابلواثئق ا نة أخرى،  ية  مجغرا سلطات معيف ية العرتاض احلكومات أو ا نا لدلامعة أو ا فل

ية شمل 48.ملعنالعامة ا يل األسايس لإلياكن  ية، فإن اتفاق ا ثا يالت من ادلرجة ا بة إىل ا ي أما اب سج ن ل سج تسـ ت لن ل جدول األسامء "ل
يا املكونة من أسامء عامة يل احلقول ا ية يف ماكتب  ثا لعلاحملجوزة  من ادلرجة ا سج ن نة ي، وهذا الاتفاق "تل معينص عىل أسامء 

 49.لبدلان وأراض

سائل املذكورة أعاله، مبا يف ذكل دمع معل  .45 ية داخل األمانة خبصوص ا يمي القطاعات ا ملوقد سعى املركز إجامال إىل  ملعن تق
ية ياانت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا ية ابلعالمات ا نة ادلامئة ا فا ب ع لص ل ن لللج ن50.ملع ة يف دورهتا للج ومشل جدول أعامل ا

شأن نظام أسامء احلقول توسع اذلي تعزتمه اإلياكن  ياق ا تجدات يف  رشين ويقة عن آخر ا سادسة وا با ل سـ سـ ث ملل واكنت . لع
يات محلاية احلقوق يف هذه الويقة شة آ نا ية هامة  ثشاورات املركز داخل األمانة أر ل ق مل ض ناسب . م نطاق ا ملوشمل ذكل حتديدا ا ل ي

نازعات  سوية ا يات  قآل مل ت نح أسامء احلقول كام ورد يف الفقرة ل نادا إىل تطورات أكرب 27 إىل 25 والفقرات من 24مبل وبعد  ست ا
تعلق بوسائط اإلنرتنت  .يفامي 

تواظب .46 تطوراسـو تابعة هذه ا ل األمانة عىل  سامه فهيا قدر اإلماكنم  .ستت و

بو مدعوة إىل اإلحاطة  .47 ية العامة للو يإن ا مجلع
 .ثعلام مبضمون هذه الويقة

 ]ثاية الويقةهن[

                                                           

46
 <http://nbo.icann.org/meetings/nairobi2010/presentation-gac-soac-reports-12mar10-en.pdf>انظر  
47

سم ، >http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/rfp-redline-30may11-en.pdf<انظر   بدلان  "1.4.1.2.2لقمن ا تعامل مع أسامء ا لا ل
 "واألرايض

48
سم <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/rfp-redline-30may11-en.pdf>انظر   تاجة دلمع  "2.4.1.2.2لق من ا ية ا حملاألسامء اجلغرا ف

ية " احلكومة  . أعاله25شـولالطالع عىل اعرتاضات احلكومات بصفة عامة انظر احلا
49

ند املواصفات <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/agreement-specs-redline-30may11-en.pdf>انظر    .5ب، 
50

ثال الويقة   ثانظر  ينيSCT 25/3قة ث والويSCT/24/4م تا تني عىل املوقعني ا تا ل ا ل : حمل
<http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_24/sct_24_4.pdf> 

 <http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_25/sct_25_3.pdf>و


