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WO/GA/50/10 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2018يوليو  23 التارخي:

 للويبو العامة اجلمعية

 (والعشرون السابعة االستثنائية الدورة) اخلمسون الدورة
ىل  24جنيف، من   2018أأكتوبر  2سبمترب اإ

 احلقول أمساء إىل باإلضافة والوساطة، للتحكيم الويبو مركز
عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

 تقدمصفه هجة دولية تعرض هذه الوثيقة أ خر املس تجدات عن أأنشطة مركز الويبو للتحكمي والوساطة )"املركز"( بو  .1

أأرسع وأأوفر من التقايض أأمام احملامك لتسوية منازعات امللكية الفكرية، ومعهل مؤلف من الإرشاف عىل القضااي،  حلول بديةل

 وتقدمي اخلربة القانونية والتنظميية يف الس بل البديةل لتسوية املنازعات.

يف الوثيقة  سابقا بطة بأأسامء احلقول كام وردأ خر املس تجدات عن أأنشطة الويبو املرت  وتعرض هذه الوثيقة أأيضا .2

WO/GA/49/14
1

دارة املركز  لمنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول عىل أأساس الس ياسات العامة اخملتلفة واجلوانب ل . وتشمل اإ

عن خمتارات من املس تجدات الس ياس ية، مبا يف ذكل  أأسامء احلقول عىل الإنرتنت، فضالاملتنوعة املتصةل ابملوضوع يف نظام 

نة من أأسامء عامة ) أ ليات حامية احلقوق (، ومسأأةل تويل هيئة الإنرتنت gTLDsمن أأجل اس تحداث حقول عليا جديدة مكوَّ

الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول وغريها من أ ليات  مراجعةاملعنية ابلأسامء والأرقام املعّينة )الإياكن( 

يف س ياق مرشوع الويبو الثاين بشأأن مسار أأسامء احلقول عىل  ويبوالتوصيات ادلول الأعضاء يف  حامية احلقوق، ووضع

 الإنرتنت.

                                         
1

 .http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_ga_49/wo_ga_49_14.pdfانظر  
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 التحكمي والوساطة يف منازعات امللكية الفكرية أأول.

دارة قضااي التحكمي والوساطة أألف.  اإ

ىل تلبية احتياجات الأطراف من أأجل تسوية  .3 هتدف الإجراءات اخلاصة ابلوساطة والتحكمي اليت يوفرها املركز اإ

طار تكل الإجراءات  دارة القضااي املنظور فهيا يف اإ املنازعات املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية بطريقة أأرسع وأأوفر. ويلزتم املركز ابإ

وتسويهتا، مما يقتيض تدريب
2

دارة القضااي مواكبة للمس تجدات، مبا يف   بقاء بنية اإ حممكني ووسطاء مؤهلني وتعييهنم ودمعهم، واإ

ن حديثا تكنولوجيا املعلومات، ومهنا مرفق الويبوذكل عرب اس تخدام  لكرتونيا املُحسَّ .لتسوية القضااي اإ
3

ومشلت قضااي الويبو  

مبا يف ذكل اتفاقات تعايش العالمات التجارية ) والعالمات التجارية ،القضااي املتعلقة ابلرباءاتمنذ ادلورة السابقة للجمعيات 

 ،(، وتوزيع املوس يقى الرمقية)مبا يف ذكل مجعيات حتصيل الإاتواتوحق املؤلف  ،(واعرتاضات العالمات التجارية املعلقة

، منح حق الامتيازو  ،والأفالم ووسائط الإعالم ،وعلوم احلياة ،والبحث والتطوير ،وتكنولوجيات املعلومات والتصالت

ىل مركز الويبو استناداوقد رفعها  ىل بنود العقود السابقة واتفاقات الأطراف اإ حالت احملامك(، وكذكل اإ  التقدمي )مبا يف ذكل اإ

الويبو للوساطة. وأأكرث من نصف الأطراف يف هذه القضااي من  نظاممن  4ابملادة  مبوجب طلبات أأحادية اجلانب معال

ىل  %70مس تخديم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وخدمات مدريد التابعة للويبو. ويُتوصل يف حنو  من وساطات الويبو اإ

برام اتفاق بني الأطراف. %40وية، وحىت حني تبلغ نس بة التسوية تس ىل حتكمي الويبو عىل اإ  ميكن أأن حتفز الإحاةل اإ

ىلوصول بادرات لزايدة تيسري مب  القياماصل املركز وو  .4 لس بل البديةل لتسوية املنازعات اليت ا املس تخدمني احملمتلني اإ

الويبو اث بشأأن وساطةحدَّ  مُ دليالهذه املبادرات شمل ت تقدهما الويبو. و 
4

الويبو للوساطة  نظاميعكس التطورات الأخرية يف  

ىل الأطراويقدم ات املركز ويف ممارس ضافية. فاإ رشادات اإ للأطراف  يسمح اخلاص ابملركز الإلكرتوينُمودّلد البنود كام أأن  اإ

عداد البنود  ماكنية اختيار اعتبارات الأساس ية ابإ ضافيةواتفاقات التقدمي، مع اإ .تناسب احتياجات حمددة اإ
5

 

 تقدمي خدمات الس بل البديةل لتسوية املنازعات لقطاعات معينة ابء.

 التعاون مع ماكتب امللكية الفكرية (أأ  )

ىل جانب خدماته  .5  وحق املؤلف ماكتب امللكية الفكرية اعدة عدد مزتايد من، مبساملذكورة الأكرث انتظامايقوم املركز، اإ

دارة  ،برامج تدريبية وأأنشطة تروجيية ، وتنظميلمنازعاتل  البديةل لتسويةبشأأن اوضع أأطر اختيارية عىل  منذ انعقاد و  لقضااي.اواإ

مع سلطات امللكية الفكرية يف عدد من ادلول الأعضاء الأخرى.عالقات تعاون  املركزأأقام ، 2017مجعيات 
6

 عرا الإ  بعدو  

 الية من الأنشطة.، تشمل هذه املشاركة الأنواع التادلول الأعضاء عن احتياجات

                                         
2

 .http://www.wipo.int/amc/en/eventsالأخرى اليت نظمها املركز عىل الرابط التايل: الأحداث ترد قامئة جبميع حلقات العمل و  
3

لكرتونيايت   جراءات  التبليغ عن القضااي وختزين الواثئق يح مرفق تسوية القضااي اإ  أأرسع وأأوفر.الوساطة والتحكمي عىل حنو عرب ش بكة الإنرتنت ما ييرس اختاذ اإ

ىل 2018يف عام و لكرتونيا، أأضاف املركز العديد من املزيات اجلديدة اإ ، مبا يف ذكل قدرات البحث املتقدم والتحميل اجملمع. انظر الرابط مرفق تسوية القضااي اإ

 .http://www.wipo.int/amc/en/ecaf/index.html التايل:
4

 ./http://www.wipo.int/amc/en/publicationsانظر  
5

 ./http://www.wipo.int/amc-apps/clause-generatorاخلاص ابلويبو متاح عىل الرابط التايل: ُمودّلد البنود  
6

(، SIPOمجهورية الصني الشعبية )يف لملكية الفكرية ل  احلكويم كتبامل ( يف الأرجنتني، و INPIاملعهد الوطين للملكية الصناعية )هذه السلطات وتشمل  

(، واملكتب KECOBOق املؤلف )حلكيين ال لس اجمل(، و ONDA) يةهورية ادلومينيك اجل والسجل الوطين لكوس تارياك، واملكتب الوطين حلق املؤلف يف 

ق املؤلف حلكتب الروماين امل (، و UPRPمجهورية بولندا ) يفرباءات الكتب (، ووزارة الثقافة يف مجهورية ليتوانيا، وم KIPOالكوري للملكية الفكرية )
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ذاكء  .6 : يتعاون املركز مع ماكتب امللكية الفكريةالتسوية البديةل للمنازعاتالوعي خبيارات اإ
7

زايدة الوعي مبزااي عىل  

خارج احملامك  هذه املنازعات وحلاملتعلقة ابمللكية الفكرية والتكنولوجيا  وقوع املنازعاتملنع التسوية البدلية للمنازعات خيارات 

عداديتأألف من  تعاونخالل هذه الفرتة، اكن هذا ال و أأو الهيئات القضائية الأخرى.  عالمية مفصةل حسب  اإ احتياجات مواد اإ

دارة البشأأن خيارات التسوية البديةل للمنازعاتلك بدل  ىل اعرب الإنرتنتقضااي ، مبا يف ذكل اإ لأطراف ، من أأجل تقدميها اإ

؛املعنية
8

منازعات حل يف فوائد الوساطة والتحكمي لإبالغهم ب أأحصا  املصلحة من أأجل مشرتكةفعاليات و  تدريبوتنظمي  

امللكية الفكرية واملنازعات ذات الصةل؛
9

حاةل و   ىل ماكتب امللكية الفكرية تلقاها أأحدي ف اليت اطر اس تفسارات الأ اإ ملركز ا اإ

 (.احلقوقالتعدي عىل يف قضااي ل س امي للحصول عىل مزيد من املساعدة )

دارة القضااي:  .7 أأو جشعت الأطراف عىل  التسوية البديةل للمنازعاتبعض ماكتب امللكية الفكرية خيارات  وضعتاإ

العالمات التجارية أأو دعاوى الاعرتاض عىل ، ل س امي املعلقة اليت تنظر فهيا ادلعاوىاس تخدام هذه اخليارات، يف س ياق 

البديةل لتسوية يف دعاوى اقرارات اخلرباء تطوير خيارات الوساطة و  عىلرباءات. ومعل املركز مع ماكتب امللكية الفكرية ال

دارة ال عىلمع ماكتب امللكية الفكرية أأيضا تعاون املركز و . لمنازعاتل  .اخملططاتاملقدمة من الأطراف مبوجب هذه قضااي اإ
10

 

                                         
(ORDA)يف الاحتادية للملكية الفكرية اررة ، وادل( الاحتاد الرويسROSPATENT ومكتب امللكية الفكرية ،) درايل يمجهورية رصبيا، واملعهد الف يف

: تعاون املركز مع ماكتب امللكية الفكرية بأأوجهامئة اكمةل قوتوجد عىل الرابط التايل (. IPIالسويرسي للملكية الفكرية )

http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipoffices/. 
7

(، INPI-BRاملعهد الوطين الربازييل للملكية الصناعية )و مكتب أأسرتاليا للملكية الفكرية، و ( يف الأرجنتني، INPIاملعهد الوطين للملكية الصناعية ) مهنا 

السجل الوطين لكوس تارياك، و (، DNDAكولومبيا )يف املديرية الوطنية حلق املؤلف و ، (SIPOمجهورية الصني الشعبية )يف لملكية الفكرية ل  احلكويم كتبامل و 

لسلفادور الوطين للسجالت مركز او (، ONDAاملكتب الوطين حلق املؤلف يف اجلهورية ادلومينيكية )و (، OCPIلملكية الصناعية )ل كتب الكوي وامل 

(CNR ،) ندونيس يا ) و (، KECOBO) حلق املؤلف الكيينلس اجمل(، و ILPO(، ومكتب الرباءات الإرسائييل )DGIPاملديرية العامة للملكية الفكرية يف اإ

مهورية ليتوانيا، واملعهد جب ارة الثقافة (، ووز KIPOكوري للملكية الفكرية )الكتب امل (، و MCSTووزارة الثقافة والرايضة والس ياحة يف مجهورية كوراي )

(، ومكتب امللكية الفكرية يف الفلبني DINAPI(، واملديرية الوطنية للملكية الفكرية يف ابراغواي )IMPI Mexicoاملكس ييك للملكية الصناعية )

(IPOPHL ومكتب ،) الرباءات يف( مجهورية بولنداUPRP( واملكتب الروماين حلق املؤلف ،)ORDA ،)حتاد يف الاالاحتادية للملكية الفكرية اررة وادل

املكتب الإس باين للرباءات و (، IPOSمجهورية رصبيا، ومكتب امللكية الفكرية يف س نغافورة )يف (، ومكتب امللكية الفكرية ROSPATENTالرويس )

(، ومكتب الولايت UKIPOاململكة املتحدة للملكية الفكرية ) مكتبو (، IPIاملعهد الفيدرايل السويرسي للملكية الفكرية )و (، OEPMوالعالمات التجارية )

 (.USPTOاملتحدة للرباءات والعالمات التجارية )
8

لكرتونيا    .http://www.wipo.int/amc/en/ecaf/index.htmlلفيديو. انظر مرافق التداول ابو  (ECAF)يتيح املركز للأطراف مرفق تسوية القضااي اإ
9

-http://www.wipo.int/amc/en/center/specificاليت نظمها املركز ابلتعاون مع ماكتب امللكية الفكرية، انظر فعاليات ل اعىللالطالع عىل أأمثةل  

sectors/ipoffices/ . م  يف برامج ندوات الويبو اجلواةل اليتوالتسوية البديةل للمنازعات ُمدرجة أأيضا ابلتعاون مع ماكتب امللكية الفكرية. انظر تُنظَّ

http://www.wipo.int/dcea/en/roving_seminars/. 
10

طار تعاونه مع مكتب   العالمات التجارية يف دعاوى وساطة لل(، يف وضع خيار IPOSس نغافورة )يف مللكية الفكرية اعىل سبيل املثال، شارك املركز، يف اإ

يتعاون املركز و . عاوىهذه ادل املركز س نغافورة، ويديريف مللكية الفكرية امكتب  اليت ينظر فهيا الرباءات املعلقة لقرارات اخلرباء يف دعاوىرباءات، وخيار الو 

دارة IPOPHLمع مكتب الفلبني للملكية الفكرية )أأيضا  جملس احملامكة الوساطة اليت تنطوي عىل حقوق ملكية فكرية يف الفلبني. ويشجع دعاوى ( فامي يتعلق ابإ

ملكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات  ان( التابعPTAB) الرباءاتاحملامكة والطعن يف جمال ( وجملس TTAB)والطعن يف جمال العالمات التجارية 

من اجلهات املركز ويُعّد . عاوىاملثارة يف تكل ادلسائل كوس يةل لتسوية امل النظر يف التسوية البديةل للمنازعات الأطراف عىل يشجعان  –( USPTOالتجارية )

 ُ ةلامل طار تعاونو. تسوية املنازعات دلعاوى جمليس احملامكة والطعن التابعيني ملكتب الولايت املتحدةخدمات يت تقدم ال ّسجَّ يف رباءات المع مكتب  املركز يف اإ

عداد (، شارك املركز يف UPRPمجهورية بولندا ) دارة هذه اىل سيتوالعالمات التجارية، و  يف ادلعاوى املعلقة اخلاصة ابلعرتاض عىلوساطة للخيار اإ  .دلعاوىاإ
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جراءات يف جمال حق املؤلف، تقوم بعض ماكو دارة اإ احمللية نازعات يف امل التسوية البديةل للمنازعات تب امللكية الفكرية ابإ

خارج البدل. قمينيمن امل اليت يكون فهيا أأحد الطرفني أأو الكهام لإدارة القضااي عنّي املركز وتُ 
11

 

مع ماكتب امللكية  ز أأيضا: تعاون املركلبحث والتطويرل  المنوذجية تفاقاتاليف  التسوية البديةل للمنازعاتخيارات  .8

عداد عىلالفكرية  املنصوص علهيا يف هذه لبحث والتطوير، وتتضمن أأحاكم تسوية املنازعات بشأأن ا يةاتفاقات منوذج  اإ

ل.املعجَّ الويبو وساطة الويبو متبوعة خبيارات حتكمي التفاقات 
12

 

لمنازعات التسوية البديةل ل طبعة اثنية من دليل الويبو بشأأن  2018املتنامية، نرش املركز يف عام  اخلربةويف ضوء هذه  .9

.امللكية الفكرية واحملامك ماكتب لفائدة
13

م قّدد ملنازعات امللكية الفكرية ويُ  س بل التسوية البديةلادلليل حملة عامة عن هذا يقدم و  

ىل  أأوجه ا ادلليل أأيض ويوحضاحلالية.  ايف معلياهت سبيل التسوية البديةلدلمج خيارات ية ماكتب امللكية الفكرية واحملامك املعن اإ

 المنوذجية ذات الصةل.واثئق الىل تعاون املركز ويقدم أأمثةل ع

 متيزييةال عقوةل وغري املنصفة و الرتخيص امل رشوط س بل الويبو للتسوية البديةل ملنازعات  (  )

واملعقوةل وغري المتيزيية نصفة مل ارشوط ل املنازعات املتعلقة ابلس بل الويبو البديةل لتسوية  اخلضوعلتسهيل  .10

(FRANDاخلاصة اب ) لرباءات املعيارية الأساس ية(SEPsقام املركز ابلتعاون مع أأحصا  املصلحة يف ،) التصالت  جمال

بل الويبو وخرباء التحكمي يف جمال الرباءات بوضع  رشادات بشأأن س ُ نصفة مل ارشوط ل املنازعات املتعلقة ابالبديةل لتسوية اإ

.واملعقوةل وغري المتيزيية
14

ىل مساعدة الأطراف واحملايدين عىل وهت، 2017يف أأواخر عام هذه الإرشادات  تنرُش و   دف اإ

برشوط منصفة  رتخيصالاتفاقات  بشأأنعند التفاوض مهنا  هتمواس تفاداملتاحة نازعات امل تسوية يارات خل حتسني فهمهم 

النظر فهيا يف الأطراف  رغبالوثيقة عنارص أأساس ية قد توتشمل . ة هذه التفاقاتصياغ عند أأوومعقوةل وغري متيزيية 

 دارة وقتلإ و ،لرباءات املعيارية الأساس يةالكبرية لافظات احل، ل س امي من أأجل التعامل مع التسوية البديةللتشكيل معلية 

ذعان اتفاقات أأيضا ن تضموت . هتاوتلكف ادلعاوى حاةل مصممة خصيص يةمنوذج اإ يرتبط نزاع أأي ا ملساعدة الأطراف عىل اإ

ىل وساطة الويبو أأو حتكميها.متيزيية ال  عقوةل وغرياملنصفة و امل الرتخيص رشوط ب   اإ

 ةيالتجار  منازعات املعارضحل  (ج )

دارة ال املنازعاتتسوية مي املعارض التجارية، يقدم املركز مشورة بشأأن نّظد ابلتعاون مع مُ  .11 ملساعدة قضااي وخدمات اإ

ىل الاليت تنشأأ  امللكية الفكريةمنازعات الأطراف عىل حل  ىل احملمكة لجوء يف معارض جتارية دون احلاجة اإ املعرض. خاللاإ
15

 

دارة القضااي مبوجب2017منذ انعقاد مجعيات و  جراء الويبو املعجل لتسوية منازعات امللكية الفك ، قام املركز ابإ رية يف اإ

                                         
11

(، KCC) حلق املؤلف لجنة الكوريةال (، و DNDAالتعاون بني املركز واملديرية الوطنية حلق املؤلف يف كولومبيا )عالقات بعىل وجه اخلصوص  يتعلق هذا 

 ./http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipoffices(. انظر KOCCA)الواكةل الكورية للمحتوى الإبداعي و 
12

لبحث ل الأخرى  المنوذجية (. وتشمل التفاقاتOEPMعىل سبيل املثال، أأنتج املركز هذه الامنذج مع املكتب الإس باين للرباءات والعالمات التجارية ) 

دلليل اتفاق  التفاقات المنوذجيةو  ،DESCA 2020التضامين المنوذيج  اتفاق الاحتاد الأوروي :والتطوير اليت تويص بوساطة الويبو يتبعها التحكمي املعجل

البحث والتطوير يف أأملانيا. ملزيد من املعلومات، انظر عىل والتفاقيات المنوذجية للتعاون  ،( يف المنساIPAG)امللكية الفكرية 

http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/rd/. 
13

 .http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/adrguidejuly2015.pdfمتاحة عىل الرابط التايل:  دلليللالطبعة الثانية  
14

 .http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/wipofrandadrguidance.pdfانظر  
15

 ./http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/tradefairsانظر  
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.املعارض التجارية اليت تُقام يف مركز جنيف للمعارض )ابليكس بو(
16

م معرض س نغافورة التجاري نّظد مع مُ أأيضا تعاون املركز و  

كس  جراء وضع  عىلسينغ اإ كس للويبو خمصص ملعارضمعجل اإ لحق ملعرض س ُيقام يف وقت ا التجارية ليصبح متاح سينغ اإ

 .2018من عام 

دارة قضااي أأ  اثنيا.  سامء احلقولاإ

 الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات أألف.

نرتنت  يطرح نظام أأسامء احلقول عددا .12 من التحدايت أأمام حامية امللكية الفكرية اليت تقتيض اتباع مقاربة دولية ملا لالإ

يف مرشوعهيا عرب وضع حلول حمددة، ل س امي  1998من طابع عاملي. وقد دأأبت الويبو عىل مواهجة هذه التحدايت منذ عام 

الأول
17

والثاين 
18

م الويبو لأحصا  العالمات التجارية أ ليات دولية قّدد بشأأن أأسامء احلقول عىل الإنرتنت. ومن خالل املركز، تُ  

ىل تسجيل ْن يعمد اإ مَّ هم يف العالمات التجارية والانتفاع هبذه الأسامء عن سوء أأسامء حقول تتطابق وحقوق  فعاةل لالنتصاف مد

نية. وال لية الرئيس ية اليت يرُشف علهيا املركز، أأل ويه الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات، اعمتدهتا الإياكن بناء عىل 

طار مرشوعها الأول بشأأن أأسامء احلقول عىل الإنرتنت.  توصيات الويبو يف اإ

الطلب  ارتفاعقد ثبت و  حدة لتسوية املنازعات عىل القضااي اليت يكون فهيا سوء النية واحضا،تقترص الس ياسة املو و  .13

.من قبل ماليك العالمات التجاريةالس ياسة املوحدة هذه عىل 
19

 41 000 أأكرث من، أأرشف املركز عىل 1999ومنذ ديسمرب  

20قضية قامئة عىل الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات.
ىل املركز ، 2017ويف عام   م أأحصا  العالمات التجارية اإ  3 074قدَّ

قضااي يتخطى فهيا عدد ثانية عىل التوايل اليت الس نة ال هذه يه شكوى قامئة عىل الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات، واكنت 

ىل الويبو  جاميل عدد أأسامء احلقو 2018يونيو حبلول هناية . و قضية 3 000أأسامء احلقول املقدمة اإ ل املتنازع علهيا يف ، بلغ اإ

 امس. 76 000 اليت رفعها أأحصا  العالمات حنو الس ياسة املوحدةالقامئة عىل قضااي الويبو 

جراءات و  .14 . واكنت 2017ركز لتسوية املنازعات يف عام املاس تعانت هجات ش ىّت من رشاكت ومؤسسات وأأفراد ابإ

، والإنرتنت وتكنولوجيا املعلومات، والأزايءل املرصفية واملالية، القطاعات الرئيس ية اليت تعمل فهيا اجلهات املتظلمة يه الأعام

من والتكنولوجيا احليوية واملواد الصيدلنية. و  ،والأغذية واملرشوابت واملطامع، والبيع ابلتجزئة ،والصناعات وال لت الثقيةل

الربيد الإلكرتوين رسائل تشمل  ةواملالي ةاملرصفي الأعامل أأحصا  احلقوق يف قطاعاجلدير ابملالحظة أأن الشاكوى املقدمة من 

                                         
16

 .2018يف مارس ُأقمي للس يارات اذلي السابع والامثنني يف معرض جنيف ادلويل مهنا قضااي  
17

دارة الأسامء والعناوين عىل الإنرتنت: قضااي امللكية الفكرية   ، 439ور الويبو رمق ء احلقول عىل الإنرتنت، منشبشأأن أأسامالأول التقرير الهنايئ ملرشوع الويبو  –اإ

 . http://www.wipo.int/amc/en/processes/process1/report عىل الرابط التايل: أأيضااح متوهو 
18

تقرير مرشوع الويبو الثاين بشأأن أأسامء احلقول عىل الإنرتنت، منشور الويبو رمق  –الإقرار ابحلقوق والانتفاع ابلأسامء يف نظام أأسامء احلقول عىل الإنرتنت  

 .http://www.wipo.int/amc/en/processes/process2/report الرابط التايل: عىل أأيضاوهو متاح . 843
19

حاةل منازعة اإىل حممكة خمتصة، ولكن عددا لتسوية املنازعات املوحدةل متنع الس ياسة   من القضااي اليت مت البت فهيا مبوجب  قليال جدا أأي طرف من اإ

ىل   . انظر خمتارات من قضااي احملامك املتعلقة ابلس ياسة املوحدة عىل الرابط التايل:القضاءالس ياسة املوحدة قد ُأحيل اإ

http://www.wipo.int/amc/en/domains/challenged. 
20

طار الس ياسة املوحدة والوسطاء ووالك  حصائيات أ نية بغية مساعدة الأطراف يف قضااي الويبو يف اإ ء العالمات ينرش املركز عىل صفحات موقعه الإلكرتوين اإ

اكدميية. وتشمل الإحصائيات املتاحة فئات عديدة مثل التجارية ومسجيل أأسامء احلقول وواضعي الس ياسات يف جمال أأسامء احلقول ووسائل الإعالم والأوساط الأ 

 يف الشاكوى". انظر الرابط التايل: رات امخلسة والعرشين الأكرث ذكرامعل املّدعني" أأو "نوعية حروف امس احلقل" أأو "القرا ت"جمال

http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics. 



WO/GA/50/10 
6 
 

 لمواقعلأأو خمططات التصيد الاحتيايل، وانتحال الهوية، وغري ذكل من الاس تخدامات غري املرشوعة  ةاملزعومالاحتيالية 

ة  املتنازع علهيا. احلقولبأأسامء لمس هتلكني املرتبطة ل  الإلكرتونية املوهجَّ

منذ اس هتالل الس ياسة املوحدة  الأطراف يف قضااي الويبو أأنلية تسوية املنازعات ل   يدل عىل النطاق العامليمما و  .15

من حيث لغة اتفاق تسجيل امس احلقل املعين، فقد بلغ عدد أأما . بدلا 178اكنوا ميثلون  2017عام لتسوية املنازعات حىت 

جراءات  .ال نحىت  لغة 21املوحدة لتسوية املنازعات  الويبوس ياسة اللغات املس تخدمة يف اإ
21

 

 2017مركز. ونرش املركز يف عام لل الإلكرتوين وقعاملوتُنرش مجيع قرارات هيئة حممكي الويبو يف الس ياسة املوحدة عىل  .16

(، 3.0النسخة الثالثة من اس تعراض أ راء هيئة حممكي الويبو يف مسائل خمتارة يف س ياق الس ياسة املوحدة )اس تعراض الويبو 

ا جملموعة من املنشورات والأحداث.موضوعاكنت هذه النسخة و 
22

س تخدم عامليا امل تاح عىل الإنرتنت و الاس تعراض امل  اهذو  

شار  ، مبا يف ذكلموضوع 100أأكرث من  يشملللتوهجات العامة يف القرارات بشأأن قضااي هممة  ىل ما يقر   ةاإ  1 000من اإ

يقدم املركز   الاطالع عىل هذه القرارات وفق موضوعها،ولتيسري حمكاّم اتبعا للويبو. 265 أأكرث من قرار متثييل صادر عن

طار الس ياسة املوحدة. أأيضا فهرسا قانونيا 23للبحث الإلكرتوين عن قرارات الويبو يف اإ
لهيا وموارد الوي   بو هذه متاحة للنفاذ اإ

 عىل الصعيد العاملي. جماان

ىل ادلور التأأسييس للويبو يف الس ياسة املوحدة، يرصد املرك ونظرا .17 ز مس تجدات نظام أأسامء احلقول بغية تكييف اإ

موارده وممارساته.
24

وينظم املركز ابنتظام حلقات معل بشأأن تسوية املنازعات عىل أأسامء احلقول تقدم مس تجدات عن  

السوابق واملامرسات لفائدة الأطراف املعنية،
25

 كام ينظم اجامتعات حملمكيه ووسطائه يف جمال أأسامء احلقول. 

نة من رموز البدلاناحلقول ا ابء.  لعليا املكوَّ

" com.يقترص التطبيق الإلزايم للس ياسة املوحدة عىل الأسامء املسجةل يف احلقول العليا املكّونة من أأسامء عامة مثل " .18

ل أأن  درج حديثاوما أُ  العديد من ماكتب تسجيل الأسامء يف احلقول العليا  يساعد أأيضا ركزاملمن أأسامء يف هذه احلقول، اإ

دارة  جراءات تسوية املنازعات مبا يفي ابملامرسات املثىل يف جمال اإ املكونة من رموز البدلان عىل صياغة رشوط التسجيل واإ

السجالت وحامية امللكية الفكرية.
26

 لس ياسة املوحدةا تعمتدرموز البدلان  جسالت أأسامء احلقول العليا املكّونة من بعضو  

جراءات قامئة عىل اعمتدت جسالت أأخرى بشلك مبارش، بيامن  لك لالظروف والاحتياجات اخلاصة  الس ياسة املوحدة تراعياإ

ىل أأكرث من تسوايت منازعات أأسامء احلقول يقدم املركز خدمات و  حقل من احلقول العليا املكونة من رموز البدلان.  70اإ

                                         
21

الرومانية و الروس ية و ركية اادلمنو التش يكية و الرتكية و البولندية و الربتغالية و الإيطالية و الإنلكزيية و الأملانية و الإس بانية  :حسب الرتتيب الأجبديهذه اللغات يه،  

 .الياابنيةو الفيتنامية و الهولندية و الرنوجيية و الكورية و الفرنس ية و العربية و الصينية و السويدية و السلوفاكية و 
22

يف عام  2.0منذ نرش الإصدار  3.0لويبو س تعراض ا. النطاق املزتايد ل/http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0 انظر 

تطور مجموعة من قضااي أأسامء احلقول والس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات قار  ضعف القضااي اليت أأرشف علهيا املركز منذ ذكل احلني. يعكس  2011

طار الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات واحلفاظ عليهولس    .تعراض الويبو دور رئييس يف تمنية اتساق اجهتادات الويبو القانونية يف اإ
23

 ./http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/legalindexانظر  
24

ىل ارمسية الغري  الويبو ، نرش املركز توجهيات2018يف عام   ( عىل GDPR) لنظام الأوروي محلاية البياانت العامةل لأطراف بشأأن الأثر العميل املوهجة اإ

ىل  31من . انظر الفقرات دعاوى الس ياسة املوجدة لتسوية املنازعات اإىل  14والفقرات من  WO/GA/47/14 يف الوثيقة 30انظر أأيضا الفقرة و أأدانه.  33اإ

 .WO/GA/41/17 Rev.2 يف الوثيقة 16
25

 أأعاله. 2ية السفلية رمق انظر احلاش   
26

 .http://www.wipo.int/amc/en/new/eu.htmlانظر  
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يف ُأضيف )جورجيا( اذلي  GE.، مبا يف ذكل النطاق رموز البدلان العليا املكّونة منجسالت أأسامء احلقول   منجسال

2018.
27

 

نة من رموز البدلان، قام املركز يف عام وفامي خيص  .19  مواردهنطاق بتوس يع  2018مجيع أأسامء احلقول العليا املعنية املكوَّ

 يةذج و منال ذكرات املاملدعومة، و  واحلروف، مبا يف ذكل معايري الأهلية للتسجيل، توس يعا كبريا املعلنة املقدمة للأطراف

ومعلومات الإيداع، ،تعددة اللغاتامل 
28

ىل ملخصات   لك الس ياسة املوحدة و ختالف ذات الصةل بني وجه الالأ ابلإضافة اإ

الس ياسة املوحدة. القامئة عىلأأسامء احلقول العليا س ياسات س ياسة من 
29

 

 جدات الس ياسة العامة املتصةل بنظام أأسامء احلقولمس ت .اثلثا

ملاليك حقوق امللكية الفكرية وللمنتفعني هبا بل  س تجدات الس ياس ية اليت تتيح فرصالقد طرأأ عىل الإياكن عدد من امل  .20

نة  احلقول العليا اجلديدةعدد كبري من وتطرح أأماهمم حتدايت. ويتعلق أأحد هذه املس تجدات بقيام الإياكن ابس تحداث  املكوَّ

مقيدة  ( أأو تتخذ خصائص حمددة أأوcom.من أأسامء عامة. وأأسامء احلقول هذه ميكن أأن تكون "مفتوحة" طبيعهتا )تش به 

]لغة[. وهناك تطور همم ذو .]صناعة[ أأو .]ثقافة[ أأو .]جممتع[ أأو .]مدينة[ أأو .]عالمة[ أأو .شلك  بقدر أأكرب، كأن تتخذ مثال

مسائل تتعلق حبامية يطرح نطاق أأسامء احلقول ادلولية ل الإياكن توس يع قول عليا دولية. و صةل يتعلق ابس تحداث أأسامء ح

طار مرشوع الويبو الثاين اخلاص بأأسامء احلقول عىل الإنرتنت.  احلقوق يف اإ

نة من أأسامء عامة أألف.  احلقول العليا اجلديدة املكوَّ

ل برانمج هيئة الإياكن .21 نة م يُفصَّ يف يونيو  ن أأسامء عامة اذلي اعمتدته رمسيالتنفيذ برانمج احلقول العليا اجلديدة املكوَّ

2011
30

يف "دليل مودع طلب التسجيل" 
31

اخلاص ابلإياكن اذلي خضع لكثري من التعديالت. وُمنح أأول حقل من احلقول  

نة من أأسامء عامة لإدخاهل منطقة جذر الإنرتنت حقل أ خر من  1 200، واكن أأكرث من 2013يف أأكتوبر  العليا اجلديدة املكوَّ

نة من أأسامء عامة قد ُمنح حبلول يونيو  .2018احلقول العليا اجلديدة املكوَّ
32

 

ىل احلفاظ عىل الامتثال للمبادئ العامة محلاية امللكية  ول يزال املركز ملزتما .22 ابلتعاون مع أأحصا  املصلحة للسعي اإ

ديدة املكونة من أأسامء عامة. وقد نشأأ عدد من أ ليات حامية احلقوق عن سلسةل من اجامتعات الفكرية يف احلقول العليا اجل

                                         
27

ركز الويبو ججهة لتسوية منازعات أأسامء احلقول عىل الرابط التايل: مب احتفظتميكن الاطالع عىل القامئة الاكمةل للحقول العليا املكونة من رموز البدلان واليت  

http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld.  يقدم املركز خدمات لتسجيالت2017منذ منتصف عام و ، .eu و.ею (ابلأجبدية السرييلية) ،

 )السويد(. SE.، وكذكل لسجل لغة 24 بالغ عددهاجبميع اللغات الرمسية لالحتاد الأوروي ال 
28

ىل الإن) CH. لحقلعىل سبيل املثال، صفحة املركز اخملصصة ل   زيية والفرنس ية والإس بانية.لكسويرسا( متاحة ال ن ابللغتني الأملانية والإيطالية، ابلإضافة اإ
29

 ./http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctldانظر  
30

. ولالطالع عىل مزيد من املعلومات الأساس ية مبا http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-20jun11-en.htm انظر الرابط التايل: 

 .14الفقرة  وحتديدا ،WO/GA/39/10فهيا املراجع، انظر الوثيقة 
31

 .http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb دليل مودع طلب التسجيل اخلاص ابلإياكن متاح عىل الرابط التايل: 
32

نة من أأسامء عامة أأسامء احلقول العلياا ُمنح من ترد قامئة مب  -http://newgtlds.icann.org/en/program عىل الرابط التايل: اجلديدة املكوَّ

status/delegated-strings. 
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جلان الإياكن ومعلياهتا املعنية ابحلقول العليا اجلديدة املكونة من أأسامء عامة.
33

وفامي ييل وصف مس تفيض لهذه ال ليات  

 ىل التوايل.اخلاصة ابلإياكن، فامي يتعلق ابدلرجة الأوىل وادلرجة الثانية ع

 أ ليات حامية احلقوق من ادلرجة الأوىل (أأ  )

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

مسحت هذه ال لية لأحصا  العالمات التجارية ابلتقدم ابعرتاضات قامئة عىل احلقوق القانونية ضد طلبات احلقول  .23

حيث حتققت معايري موضوعية معينة.العليا اجلديدة املكونة من أأسامء عامة من ادلرجة الأوىل 
34

وقد ساعد مركز الويبو  

هذه املعايري بناًء عىل "توصية الويبو املشرتكة بشأأن الأحاكم املتعلقة حبامية العالمات وغريها من حقوق  وضع عىلالإياكن 

امللكية الصناعية يف الإشارات عىل الإنرتنت".
35

 

املركز ابعتباره اجلهة الوحيدة لتقدمي خدمات تسوية منازعات الاعرتاضات القامئة عىل احلقوق  وبعد أأن عيَّنت الإياكن .24

القانونية،
36

عىل احلقوق القانونية ويليب الرشوط، واكمتلت معاجلة مركز الويبو لالعرتاضات  اعرتاضا قامئا 69تلقى املركز  

.2013حبلول سبمترب 
37

ابلعرتاضات القامئة عىل احلقوق القانونية يف الويبو متاحة عىل املوقع ومجيع قرارات هيئة اخلرباء املعنية  

الإلكرتوين للمركز،
38

تقرير للمركز عن مسار الاعرتاضات القامئة عىل احلقوق القانونية. يوجد عىل املوقع الإلكرتوين أأيضاو  
39

 

                                         
33

ىل أأن الإياكن قد رفضت 30اإىل  23الفقرات من  وحتديدا WO/GA/39/10ملزيد من املعلومات الأساس ية مبا فهيا املراجع، انظر الوثيقة   . ويُشار هنا اإ

 ".قامئة ابلعالمات احملمية عامليا احا بشأأن وضع "اقرت 
34

القامئة عىل مبدأأ أأس با  الاعرتاضات الأخرى اليت أأقّرهتا الإياكن يه: "الاعرتاضات القامئة عىل اللبس يف التسلسل" و"اعرتاضات اجلاعات" و"الاعرتاضات  

لإعالن الإياكن  أأن تضعها احلكومات لفائدهتا تبعاعىل عدد من الإجراءات الأخرى اليت جيوز  . وحيتوي دليل مودع الطلب أأيضامراعاة حدود املصاحل العامة"

اليت تنص عىل "الإنذار املبكر للجنة الاستشارية احلكومية  4.2.1.1الفقرة  املكونة من أأسامء عامة. وحتديدا اخلاص ابلطلبات بشأأن احلقول العليا اجلديدة

ياكن" والفقرة  ياكن بشأأن احلقول العليا اجلديدة املكونة من أأسامء عامة" ليك ينظر ال 7.2.1.1لالإ يت تنص عىل "تلقي مشورة اللجنة الاستشارية احلكومية لالإ

 فهيا جملس الإياكن.
35

 .http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/845/pub845.pdf ، انظر الرابط التايل:2001اعمتدهتا اجلعية العامة للويبو يف سبمترب  
36

 من دليل مودع طلب التسجيل اخلاص ابلإياكن عىل الرابط التايل: 2.3انظر القسم  

http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/objection procedures-04jun12-en.pdf. 
37

 والتاكليف ابلتوايل عىل الرابطني التاليني: ( اجلديدة وجدول الرسومgTLDانظر نظام الويبو بشأأن تسوية املنازعات املتعلقة ابحلقول العليا ) 

http://www.wipo.int/amc/en/docs/wipolrorules.pdf و http://www.wipo.int/amc/en/domains/lro/fees/ ، وانظر القضااي

 ./http://www.wipo.int/amc/en/domains/lro/cases التعدي عىل احلقوق من خالل الرابط التايل:املسجةل دلى الويبو بشأأن الاعرتاض عىل 
38

 ./http://www.wipo.int/amc/en/domains/lro/cases انظر الرابط التايل: 
39

ىل أأن الغالبية العظمى من تكل الاعرتاضات أأودعت ضد الطلبات اخلاصة بسلسةل احلروف   ذات املعىن الوصفي أأو القامويس للحقول يشري تقرير الويبو اإ

نة من أأسامء عامة. وقد خلص كثري من هيئات اخلرباء اإىل أأنه يف احلالت اليت يكون قد اعمتد فهيا ماكل  من  مصطلحا عاما التجارية عالمةالالعليا املكوَّ

 ل يُعترب، يف حد ذاته، انهتااك من املعىن العام ذلكل املصطلح مصطلحات القاموس جعالمة جتارية، فاإن طلب حقل عال مكون من امس عام لغرض الاس تفادة

مات التجارية اليت ملعايري تسوية املنازعات فامي خيص الاعرتاضات القامئة عىل احلقوق القانونية. ويف بعض احلالت تناولت هيئات اخلرباء تسجيالت العال

ثبات اس تخدام قليل لأغراض دمع طلب احلصول عىل حقل عال جديد  اكتُسبت أأساسا مكون من امس عام و/أأو اعرتاض قامئ عىل احلقوق القانونية، دون اإ

 .http://www.wipo.int/amc/en/docs/lroreport.pdf لتكل العالمات أأو أأي اس تخدام لها يف السابق. انظر الرابط التايل:

http://www.wipo.int/amc/en/domains/lro/fees/
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جراءات تسوية املنازعات بعد منح أأسامء احلقول العليا "2"  اإ

ىل الإياكن اقرتاحا موضوعيا ملموسارسل ، أأ 2009يف بداية عام  .25 داري دامئ من شأأنه أأن  مركز الويبو اإ لعامتد خيار اإ

يداع الشاكوى عىل ما يُعمتد من حقول عليا جديدة مكونة من أأسامء عامة يُزمع أأن تشغيلها أأو اس تخداهما الفعيل دلى  يتيح اإ

سهاما ماداية أأو يُسهم يفمكتب التسجيل يتسبب يف انهتاك العالمات التجاري . ذكل اإ
40

واكن الهدف من الاقرتاح هو تقدمي  

داري للتقايض أأمام احملامك وتشجيع اجلهات  ىل الإياكن من أأجل الزتاهما مبراقبة الامتثال وتزويدها ببديل اإ املساعدة املوحدة اإ

الفاعةل املعنية عىل التحيل بسلوك مسؤول مبا يشمل توفري احلصاانت املالمئة.
41

 

جراءا .26 جراءات تسوية وبعد اإ ياكن، مبا يف ذكل مشاورات مع املسؤولني عن التسجيل، تظل جدوى اإ ت عديدة لالإ

جراءات متداخةل  ن غري أأكيدة، ل س امي نظرااملنازعات بعد منح أأسامء احلقول العليا ابلصيغة اليت اعمتدهتا الإياك لإضافة مجموعة اإ

ة. ويف ضوء املصاحل الس ياس ية املعنية، اتفق مركز الويبو يف عام ومسائل تتعلق ابلنطاق املوضوعي املقصود من هذه ال لي

 لإجراءات تسوية املنازعات بعد منح أأسامء احلقول فامي يتعلق ابلعالمات التجارية. داوّرد مع الإياكن عىل أأن يصبح مُ  2013

 أ ليات حامية احلقوق من ادلرجة الثانية (  )

 مركز تبادل املعلومات عن العالمات التجارية "1"

مات يشمل برانمج احلقول العليا اجلديدة املكونة من أأسامء عامة اخلاص ابلإياكن "مركز تبادل املعلومات عن العال .27

للبياانت الأصلية عن العالمات التجارية اليت ميكن ذكرها عىل أأهنا أأساس لتقدمي الطلبات  التجارية" ابعتباره مس تودعا مركزاي

العليا اجلديدة املكونة من أأسامء عامة. مبوجب أ ليات حامية احلقوق يف احلقول
42

وعقّب املركز بأأنه ل ينبغي ملركز تبادل  

ف عند معاجلة تسجيالت العالمات التجارية املمنوحة بصفة  املعلومات أأن يثقل اكهل أأحصا  احلقوق عىل حنو غري ُمنصد

ديدة، وأأنه ميكن، عند الاقتضاء، التفكري رشعية بواسطة أأنظمة الفحص والتسجيل كام يه مطبقة يف أأنظمة قضائية عاملية ع

                                         
40

 .http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann130309.pdf انظر الرابط التايل: 
41

طار نظام أأسامء احلقول، أأوىص املركز أأيضا نظرا  ىل التقار  املالحظ بني أأدوار ماكتب التسجيل وأأمناء التسجيل وأأحصا  التسجيالت يف اإ ، من مضن ما اإ

جراءات تسوية  أأوىص، يف ماكتب التسجيل )انظر  املنازعات بعد املنح ليك تنسحب أأيضا عىل سلوك أأمناء التسجيلبأأن تنظر الإياكن يف توس يع نطاق اإ

اإىل  ات اليت اكتس اها املركز استناداعىل سبيل املثال( مع مراعاة اخلرب  http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann260310rap.pdfالرابط التايل: 

اتحة املشاركة يف امللكية بني   ماكتب التسجيل وأأمناء التسجيل )انظر الرابط التايل:الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول وقرار الإياكن ابإ

http://www.icann.org/en/minutes/resolutions 05nov10 en.htm.) 
42

دراج اللكامت ادلاةل عىل العالمات املسجةل واللكامت ادلاةل عىل العالمات واحملمية بنظام أأو مع   ة وأأيضااهدة أأو مثبتة بقرار حممكيتيح مركز تبادل املعلومات اإ

مات، فاإن توفر "عالمات أأخرى تعترب ملكية فكرية" )ومل حتدد هذه العالمات(. وفامي يتعلق بأ ليات حامية احلقوق اليت تس تخدم بياانت مركز تبادل املعلو 

ل دفع رمس عىل ذكل( يقترص عىل فرصة ملاكل العالمة التجارية ليك يكون هل الس بق يف تسجيل رابط حصيح لعالمته اسام حلقهل مقاب " )أأيْ Sunriseخدمات "

ثبات اس تخداهما اجلاري. وسواء ثبت دليل عىل الاس تخدام اجلاري للعالمات أأحصا   التجارية أأو مل يثبت، س يظل أأيضا تكل العالمات التجارية اليت ميكن اإ

احلقل احملمتل بوجود حق متنازع عليه يف العالمة  اإشعار مسجل امس العالمات التجارية مؤهلني للمشاركة يف خدمة "املطالب" احملددة بوقت معني )أأيْ 

شعار لصاحب العالمة التجارية املعين )أأو الأحصا  املعنيني( يف حاةل اس مترار املسجل رمغ ذكل يف اإجراءات تسجيل امس احلق ل(. واحلد الأقىص، التجارية، واإ

اتحة خدمة املطالب هو كام وضعته الإياكن، ملد احلقول العليا اجلديدة املكونة من أأسامء عامة لتسجيل اجلهور العام، ولكن يتس ىن بعد فتح أأحد  يوما 90ة اإ

ثبات اس تخدام العالمات التجارية الالزم خلدمات " شعارات مدى احلياة. وينطبق مبدأأ اإ " املبكرة Sunriseملس تخديم مركز تبادل املعلومات اختيار تلقي اإ

طار "الإجراء املوحد للوقف الرسيع" اخلاص بأ ليات حامية احلقوق املبيّنة يف هذه  رها أأساساعالمات التجارية ابعتباكذكل عىل المتسك ابل لتقدمي تظمل يف اإ

 الوثيقة.
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ىل أأنه حىت  يف تدابري معلية لتحديد أأي ادعاءات مبطالبة غري مالمئة ابحلقوق يف س ياقات حمددة. وتشري املعلومات املتاحة اإ

.مدخال 44 000أأكرث من تلقى قد مركز تبادل املعلومات  اكن ،2018 مايو
43

 

 الإجراء املوحد للوقف الرسيع "2"

عىل الرمغ من بقاء الس ياسة املوحدة متاحة كأداة جمدية لتسوية منازعات احلقول العليا اجلديدة املكونة من أأسامء عامة  .28

ىل صاحب العالمة التجارية، فقد اس تحدثت الإياكن ما يقصد به أأن يكون أ لية من  واملتعلقة بنقل امس حقل متنازع عليه اإ

ف وقعا يف احلالت املعنية.ادلرجة الثانية محلاية احلقوق تكون أأخ
44

 

نه ل يزال يثري عدداورمغ أأن النظام املوحد للوقف الرسيع نشأأ عن سلسةل من مسارات الإياكن  .29 من  وجلاهنا، فاإ

التساؤلت، مهنا عالقته ابلس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات.
45

ىل أأن يتقدم املقدمون احملمتلون خلدمات   وقد دعت الإياكن اإ

د للوقف الرسيع بعطاءاهتم، وبعد دراسة متأأنية لمنوذج الإياكن اخلاص ابلإجراء املوحد للوقف الرسيع واملوارد الإجراء املوح

ذات الصةل، أأصبح من الواحض أأن مركز الويبو مل يكن يف وضع يسمح هل ابلتقدم بأأي عطاء.
46

وما زال املركز يرصد  

 التطورات عن كثب.

سة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول عىل الإنرتنت مراجعة الإياكن املرتقبة للس يا ابء.

 اليت وضعهتا الويبو وغريها من أ ليات حامية احلقوق

ذ تتكيف مع التطور املتواصل لنظام أأس .30 ن الس ياسة املوحدة اإ عن املقاضاة  امء احلقول، فقد أأخذت توفر بديال فعليااإ

أأحصا  تسجيالت أأسامء احلقول واملسؤولني عن التسجيل. ولكن عقب مناقشات أأمام احملامك لأحصا  العالمات التجارية و 

، رأأت فهيا الغالبية العظمى من املشاركني أأن أأي مراجعة تقوم هبا الإياكن للس ياسة املوحدة س يكون 2011أأجريت عام 

رضرها أأكرث من نفعها،
47

ياكن قرارااختذت املنظمة ادلامعة للأسام  طالق  ء العامة التابعة لالإ مبراجعة الس ياسة املوحدة عقب اإ

ووصف طائفة من  2015حقول جديدة عليا مكونة من أأسامء عامة. وصدر تقرير الإياكن الأول حول هذا املوضوع يف أأكتوبر 

املسائل اجلوهرية املعقدة واملتعلقة ابلعملية.
48

النجاح الطويل  الك من ويف هذا الصدد، قدم مركز الويبو مالحظات تربز 

ياس ية املوحدة واخملاطر املرتبطة بأأي حماوةل من الإياكن ملراجعة الس ياسة املوحدة. وعقب فرتة تعقيب عامة، أأصدرت للس  

                                         
43

 .http://trademark-clearinghouse.com/content/tmch-statsانظر  
44

ع )أأسامء احلقول(" )انظر مبرشوع مناقشة بشأأن "أ لية للوقف الرسي 2009أأبلغ املركز، من جانبه، الإياكن يف أأبريل  

http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann030409.pdf ىل هذا المنوذج يف اجامتعي الإياكن )انظر ( وقدم اقرتاحات لحقة ل لية معممة استنادا اإ

http://prague44.icann.org/node/31773 وhttp://toronto45.icann.org/node/34325 قامة توازن (. وقد راعت هذه الاقرتاحات رضورة اإ

لتشغيلية والتطلعات بني حامية حقوق العالمات التجارية اليت يقر هبا القانون واملصاحل العملية للمسؤولني عن ماكتب التسجيل حسن النية للحد من أأعباهئم ا

 املرشوعة لأحصا  أأسامء احلقول املسجةل عن حسن نية.
45

ىل الإياكن بتارخي ترد، من بني أأمور أأخرى، قامئة مفصةّل هبذه امل   واملنشور عىل الرابط التايل:  2010ديسمرب  2سائل يف اخلطا  اذلي أأرسهل مركز الويبو اإ

http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann021210.pdf. 
46

زاء الأمر  يف س ياق  2007عام أأوائل ذاته منذ  مسأأةل اعامتد مقديم اخلدمة تثري اخملاوف بشأأن اس تقرار أ ليات حامية احلقوق؛ وأأعربت الويبو عن قلقها اإ

 (.http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann040707.pdfالس ياسة املوحدة )انظر 
47

. https://community.icann.org/display/gnsoudrpdt/Webinar+on+the+Current+State+of+the+UDRPانظر الرابط التايل:  

 .WO/GA/39/10ن الوثيقة م 31عىل الفقرة  وميكن معوما الاطالع أأيضا
48

 .http://gnso.icann.org/en/issues/new-gtlds/rpm-prelim-issue-09oct15-en.pdfانظر  
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طالق معلية تطوير الس ياسات ملراجعة  2016الإياكن تقريرها الهنايئ يف يناير  وأأوصت فيه املنظمة ادلامعة للأسامء العامة ابإ

عىل أ ليات حامية احلقوق املطورة من أأجل الربانمج  تركزاملرحةل الأوىل ل تزال ، ومجيع أ ليات حامية احلقوق عىل مرحلتني

اجلديد للحقول العليا املكونة من أأسامء عامة، وخاصة مركز تبادل املعلومات عن العالمات التجارية )مبا يشمل أ لييت حامية 

ة املوحدة." و"املطالب"(، وسرتكز املرحةل الثانية عىل الس ياسSunriseاحلقوق "
49

ويواصل  ،وهذه املسأأةل مدعاة لقلق ابلغ 

مركز الويبو متابعة نوااي أأحصا  املصلحة يف الإياكن عن كثب فامي يتعلق ابلس ياسة املوحدة وأ ليات حامية حقوق العالمة 

طار هذا اجلهد، يتواصل املركز عند الاقتضاء مع أأحصا  املصلحة املعنيني ابلع المات التجارية مثل التجارية بوجه عام. ويف اإ

( INTAالرابطة ادلولية للعالمات التجارية )و ( ECTAمجعية الاحتادات الأوروبية للعاملني يف جمال العالمات التجارية )

 (.MARQUESومجعية ماليك العالمات التجارية الأوروبيني )

 WHOISوقاعدة بياانت  النظام الأوروي محلاية البياانت العامة )جمي(

يمتثل الهدف العام لهذا . و 2018مايو  25يف حزي النفاذ ( GDPRم الأوروي محلاية البياانت العامة )دخل النظا .31

يف ضوء اخلصوصية والبياانت، حيث جيب قياس هذه الأهداف  شواغلمعاجلة يف املفوضية الأوروبية،  تذكر النظام، كام 

 القانونية. واملنازعاتمثل العقود مصاحل الغري املرشوعة 

ىل حد بعيد بياانت تتضمن لعامة الناس املتاحة  WhoIs، مل تعد بياانت 2018مايو  25 بعدو  .32 التصال الاكمةل اإ

صاحب عىل "منظمة  بوجه عام تقترصلعامة الناس املتاحة  WhoIsبياانت بل أأصبحت . قلامس احل لصاحب تسجيل

يف معظم  الإلكرتوين لن يكوان مرئيني هيدوعنوان بر  صاحب التسجيل" والبدل. ومن اجلدير ابذلكر أأن امس التسجيل

ُ قلامس احل بصاحب تسجيل، لتسهيل التصال ولكن. احلالت لكرتوين "قدمي ل املعين تسّجد ، يُطلب من امل غري عنوان بريد اإ

ذا رمغ هذه القيود العامة، و عرب الإنرتنت. اس امترة تواصل " أأو د للهويةحّدد مُ  مت اإ  وحدةشكوى بناء عىل الس ياسة املقُّدد

ىل أأحد  طار الس ياسة املوحدةقّدد مُ لتسوية املنازعات اإ يف الأحوال الإياكن شاكوى  لوسّجد مُ يقدم  سوفف ، يم اخلدمات يف اإ

مة للخدماتبناًء عىل طلب من هذ WhoIsمعلومات العادية  " بغلق" نفسه يف الوقتسوف يقومون )و  ه اجلهة املُقّدد

لتسجيل  ىل (، امس احلقل وبياانت املُسّجد الس ياسة املوحدة لتسوية متطلبات الإجراءات السلمية املدونة يف قواعد ابلإضافة اإ

ن "املنازعات احلقول العليا اجلديدة املكونة من أأسامء عامة لبياانت تسجيل لإياكن اخلاصة اب "املؤقتة]التعاقدية[ واصفات امل. اإ

ُ قّر تُ  ىل اكمةل  بياانت تسجيل""لني جيب أأن يقدموا سّجد رصاحة بأأن امل طار الس ياسة املوحدةقّدد مُ اإ .يم اخلدمات يف اإ
50

يبدو و  

ىل التسلمي أأن هذا  طار الس ياسة املوحدةقّدد مُ بأأن يستند اإ و( "الأغراض )(1)6املادة  معايرييس توفون  يم اخلدمات يف اإ

أأن لني للُمسّجد  ، بل ينبغي،ميكن، حبيث من النظام الأوروي محلاية البياانت العامة) ( "أأداء العقد" (1)6املرشوعة" واملادة 

ىل WhoIsيقدموا بياانت  طار الس ياسة املوحدةقّدد مُ  اإ  .يم اخلدمات يف اإ

جراءات النظام الأوروي محلاية البياانت العامةتأأثري ه عن كثب ل رصداملركز ويواصل  .33 ومبعزل . الس ياسة املوحدة عىل اإ

نفاذ امللكية الفكرية من شواغل أأوسع نطاقا ة معاجلبغية و ، عن هممة املركز اخلاصة ابلس ياسة املوحدة انمجة عن ما يتعلق ابإ

                                         
49

 .https://gnso.icann.org/en/issues/new-gtlds/rpm-final-issue-11jan16-en.pdfانظر  
50

 ، يف املرفق واو.https://www.icann.org/resources/pages/gtld-registration-data-specs-enانظر  
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 بياانت عامتدل حممتل منوذجهممة بشأأن مناقشات جُيري أأحصا  املصلحة حاليا ، النظام الأوروي محلاية البياانت العامةتنفيذ 

WhoIs لهيا .نفاذهذا ال يف أأحصا  امللكية الفكرية حقوق ، مبا يف ذكل دور الويبو احملمتل للتصديق عىل والنفاذ اإ
51

 

 أأسامء احلقول ادلولية )دال(

، من أأمه املس تجدات املتعلقة ابلس ياسات يف نظام أأسامء احلقول هو بدء العمل بأأسامء حقول 20كام جاء يف الفقرة  .34

دولية )خبط غري لتيين( يف احلقول العليا.
52

واكن كثري مهنا مضن أأول احلقول العليا اجلديدة املكونة من أأسامء عامة اليت تعلن  

 الإياكن عن منحها يف جذر نظام أأسامء احلقول.

 أأدوات تعريف أأخرى )هاء(

ضافية مرتبطة حبامية أأدوات  املس تجدات املذكورة أ نفا عالوة عىل .35 وفامي يتعلق هبا، تشهد هيئة الإياكن مس تجدات اإ

 عالمات غري التجارية.تعريف ال

 املنظامت احلكومية ادلولية (أأ  )

من اجلدير ابذلكر أأن مرشوع الويبو الأول بشأأن أأسامء احلقول تناول العالقة بني أأسامء احلقول والعالمات التجارية.  .36

يس بق  وتناول مرشوع الويبو الثاين بشأأن أأسامء احلقول العالقة بني أأسامء احلقول وأأنواع أأخرى من أأدوات التعريف مل

 تناولها، مهنا أأسامء البدلان وأأسامء املنظامت احلكومية ادلولية وخمترصاهتا.

بتعديل الس ياسة املوحدة بغية حامية أأسامء البدلان وأأسامء املنظامت  2002وأأوصت اجلعية العامة للويبو لعام  .37

احلكومية ادلولية وخمترصاهتا.
53

ىل الإياكن  .2003يف فرباير  وأأحالت أأمانة الويبو هذه التوصيات اإ
54

 

وعقب مداولت يف الإياكن، .38
55

أأصبح دليل مودع طلب التسجيل اخلاص ابحلقول العليا اجلديدة املكونة من أأسامء  

ماكنية الانتصاف من  ياكن يقترص، يف موضوع حامية أأسامء املنظامت احلكومية ادلولية وخمترصاهتا عىل توفري اإ عامة التابع لالإ

جراءات الاعرتاض قب  23املطبقة عىل احلقول العليا(، وهذا ما انقش ته الفقراتن  ل املنح املتعلقة ابدلرجة الأوىل )أأيْ خالل اإ

ياكن  24و ل أأنه بعد هجود متواصةل من املنظامت احلكومية ادلولية، أأشارت اللجنة الاستشارية احلكومية التابعة لالإ أأعاله. اإ

ملنظامت احلكومية ادلولية ضد التسجيل غري املالمئ من قبل الغري يف عىل جملس الإياكن بأأن تُمنح امحلاية لأدوات تعريف ا

                                         
51

-https://www.icann.org/en/system/files/files/framework-elements-unified-access-model-for-discussion-18jun18انظر  

en.pdf عىل الرابط التايل:  2018يف يونيو  الإياكن. وانظر أأيضا جدول أأعامل اجامتعhttps://62.schedule.icann.org/. 
52

 2009يف نومفرب اخلطة الهنائية لتنفيذ الإجراء العاجل لتحديد أأسامء احلقول ادلولية املدرجة يف احلقول العليا املكونة من رموز البدلان اليت نرُشت  انظر أأيضا 

(. وهذا ما أأاتح منذ ذكل https://www.icann.org/en/system/files/files/idn-cctld-implementation-plan-16nov09-en.pdf)انظر 

. )انظر ISO 3166-1 احلني اس تحداث أأسامء حقول دولية مدرجة يف احلقول العليا املكونة من رموز البدلان يف س ياق الرموز ثنائية احلروف الواردة يف املعيار

http://www.iso.org/iso/english_country_names_and_code_elements.) 
53

اإىل  6الفقرات من  ، وانظر أأيضاhttp://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_ga_28/wo_ga_28_3.pdfانظر الرابط التايل:  

 .SCT/9/9يف الوثيقة  149والفقرة  SCT/9/8يف الوثيقة  11
54

 .http://www.wipo.int/amc/en/docs/wipo.docانظر  
55

 .41و 40الفقرتني  ، وحتديداWO/GA/41/17 Rev.2لالطالع عىل املعلومات الأساس ية، انظر الوثيقة  
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نظام أأسامء احلقول قبل منح أأي حقل من احلقول العليا اجلديدة املكونة من أأسامء عامة.
56

 وأأشارت اللجنة الاستشارية 

ىل املعايري القامئة لتسجيالت " احلكومية عىل جملس الإياكن أأيضا بأأنه، استنادا  من ادلرجة الثانية، ميكن التعاون " اليتint.اإ

مع املنظامت احلكومية ادلولية لإعداد قامئة بأأسامء املنظامت احلكومية ادلولية وخمترصاهتا اليت ينبغي حاميهتا من التسجيل عىل 

 ية عىل جملسالأقل ابملرحةل احلالية للحقول العليا اجلديدة املكونة من أأسامء عامة. كام أأشارت اللجنة الاستشارية احلكوم 

بأأنه، يف انتظار العمل عىل التنفيذ، ينبغي منح حامية مؤقتة لأسامء املنظامت احلكومية ادلولية وخمترصاهتا من  الإياكن أأيضا

حراز خالل تعليق تسجيالت الغري؛ و   تقدم يف التنفيذ، ل يزال يُعمل هبذا التعليق.رمغ اإ

نه اكن قد اعمتد قراراللجنة الاستشارية احلكجملس الإياكن عىل ا وردَّ  .39 ؤقتة يضع الأساس لهذه امحلاية امل ومية قائال اإ

ىل معايري " من ادلرجة الثانية استنادا " القامئة، وذكل عرب قامئة احتياطية أأعدهتا الإياكن لأدوات تعريف املنظامت int.اإ

اجلديدة املكونة من أأسامء عامة. ودعت  احلكومية ادلولية، ليك مينع عىل الغري تسجيلها من خالل اتفاق جسل احلقول العليا

ىل ت أأن تقدم اللجنة الاستشارية احلكومية  عريف الإياكن بنفسها، وطلبت أأيضاالإياكن املنظامت احلكومية ادلولية املؤهةل اإ

ة ادلولية )مع املنظامت احلكومية ادلولية( ابقة منظامت حكومية دولية مجمعة تشمل املعايري وقامئة أأسامء املنظامت احلكومي

وخمترصاهتا اليت أأوصت اللجنة الاستشارية احلكومية حباميهتا.
57

عىل ذكل، وضع ائتالف من املنظامت احلكومية ادلولية  وردا 

ىل معايري " " محلاية املنظامت احلكومية ادلولية وقامئة مصاحبة للمنظامت احلكومية ادلولية، قدهما ائتالف int.معايري تستند اإ

ىل جملس الإياكن يف فرباير املنظامت احلكوم  ىل 2013ية ادلولية اإ . وقد أأعقب هذا تبليغ من اللجنة الاستشارية احلكومية اإ

جملس الإياكن مبشورة اللجنة الاستشارية احلكومية بشأأن معايري الأهلية محلاية املنظامت احلكومية ادلولية
58

ىل جانب قامئة  ، اإ

وخمترصاهتا اليت ميكن حاميهتا.بأأسامء املنظامت احلكومية ادلولية 
59

 

، أأبلغ اجمللس اللجنة الاستشارية احلكومية بشواغهل بشأأن كيفية التوفيق بني حامية خمترصات 2013أأبريل  1ويف  .40

املنظامت احلكومية ادلولية وحماولت الغري اليت من احملمتل أأن تكون مرشوعة لتسجيل أأسامء حقول تتطابق مع خمترص 

دولية يمتتع ابمحلاية، وسأأل كيف ميكن التعامل عىل أأرض الواقع مع حالت الاس تخدام املزتامن اليت من ملنظمة حكومية 

احملمتل أأن تكون مرشوعة.
60

، عقب املناقشات الإضافية اليت أأجريت مع الإياكن واجلهود املضنية اليت 2013ويف يوليو  

ىل حامية وقائية بذلهتا املنظامت احلكومية ادلولية، أأصدرت اللجنة الاستشا رية مشورة جمللس الإياكن تؤكد من جديد احلاجة اإ

خاصة لأسامء املنظامت احلكومية وخمترصاهتا يف نظام أأسامء احلقول.
61

صدار هذه املشورة  أأصدر جملس الإياكن  ،وعقب اإ

                                         
56

انظر  

https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132070/FINAL_Toronto_Communique_20121017.pdf?version=1

&modificationDate=1354149148000&api=v2. 
57

 .https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/crocker-to-dryden-16jan13-en.pdfانظر  
58

لأمم املتحدة، أأو العامةل تشمل هذه املعايري املنظامت احلكومية ادلولية القامئة عىل املعاهدات ذات الشخصية القانونية ادلولية، أأو العامةل مكراقبني اتبعني ل 

 املتحدة. جصناديق أأو برامج اتبعة للأمم
59

 .http://www.icann.org/en/news/correspondence/dryden-to-crocker-chalaby-22mar13-enانظر  
60

ضافية يُطلب توفري حامية أأسامء  طلب اجمللس أأيضا  توضيح املقصود ابلوس يةل املمكنة لإجراء مراجعة دورية للقامئة مبزيد من التحديد، وتوضيح أأية لغات اإ

-http://www.icann.org/en/news/correspondence/crocker-to-drydenاملنظامت احلكومية ادلولية وخمترصاهتا هبا. انظر الرابط التايل: 

01apr13-en. 
61

ىل  اللجنة الاستشارية احلكومية أأيضاأأشارت   مس تعد لتنفيذ مشورهتا ابلاكمل والرتكزي عىل التنفيذ العميل والفعال  تفرتض رصاحة أأن جملس الإياكن اأأهناإ

حلكومية ادلولية وخمترصاهتا سارية للحامية الوقائية من ادلرجة الثانية يف احلقول العليا اجلديدة املكّونة من أأسامء عامة، وأأن تظل امحلاية املؤقتة لأسامء املنظامت ا
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ىل حني عقد الاجامتع الأول للجنة  قرارا برانمج احلقول العليا اجلديدة ميدد به امحلاية املؤقتة للمنظامت احلكومية ادلولية اإ

نة من أأسامء عامة التابعة جمللس الإياكن بعد عقد اجامتع الإياكن يف نومفرب  .2013املكوَّ
62

 

نة من أأسامء عامة ابقرتاح محلاية خمترصات 2013ويف أأكتوبر  .41 ، تقدمت جلنة برانمج احلقول العليا اجلديدة املكوَّ

عن تزويد خمترصات املنظامت احلكومية ادلولية  لثانية، واكن ذكل الاقرتاح بعيدااملنظامت احلكومية ادلولية يف ادلرجة ا

ابمحلاية الوقائية ادلامئة املتوخاة يف البالغات السابقة للجنة الاستشارية احلكومية.
63

 

نة من أأسامء عامة واللجنة الا .42 ىل جانب اجلهود اليت بذلهتا جلنة برانمج احلقول العليا اجلديدة املكوَّ ستشارية احلكومية واإ

واملنظامت احلكومية ادلولية،
64

ياكن يف معلية لوضع الس ياسات خبصوص   رشعت املنظمة ادلامعة للأسامء العامة التابعة لالإ

حامية املنظامت احلكومية ادلولية، وقد شارك املركز مع ممثيل بعض املنظامت احلكومية ادلولية الأخرى يف تكل العملية. 

ت املنظامت احلكومية ادلولية، رفضت العملية اليت رشعت فهيا املنظمة ادلامعة للأسامء العامة بشلك وعالوة عىل اعرتاضا

من ذكل، أأوصت ابلقتصار عىل  رصاهتا من ادلرجة الثانية. وبدلواسع امحلاية الوقائية لأسامء املنظامت احلكومية ادلولية وخمت

زاةل امحلاية املؤقتة السارية عىل خمترصات املنظامت احلكومية أ ليات توفر حامية وقائية خملترصات املنظامت احل كومية ادلولية، واإ

، قرر 2014. ويف أأبريل 2013ادلولية. واعمتد جملس املنظمة ادلامعة للأسامء العامة هاتني التوصيتني ابلإجامع يف نومفرب 

ل تتعارض مع مشورة اللجنة الاستشارية  جملس الإياكن اعامتد توصيات جملس املنظمة ادلامعة للأسامء العامة اليت

 ، عدم تسجيل الأسامء الاكمةل للمنظامت احلكومية ادلولية يف املس تويني الأول والثاين بلغتني.حتديدااحلكومية، و 

ورمغ مشورة اللجنة الاستشارية احلكومية ومواقف املنظامت احلكومية ادلولية، صوت جملس املنظمة ادلامعة للأسامء  .43

، عىل الرشوع يف معلية اثنية لوضع الس ياسات بشأأن الرغبة يف منح املنظامت احلكومية ادلولية 2014يف يونيو  العامة،

ماكنية الانتفاع بأ ليات عالجية محلاية احلقوق )مثل الس ياسة املوحدة أأو الإجراء املوحد للوقف الرسيع( ملعاجلة التسجيالت  اإ

ذكل، ول اكن و  .املذكور أ نفا ولية أأو لأسامهئا الاكمةل اليت ل يشملها الاس تثناءالتعسفية خملترصات املنظامت احلكومية ادل

ل ومع ذكل، الالحقة، الإياكن اجامتعات مناقشات يف مجيع ، مبا يف ذكل تتعلق ابلس ياسات مناقشات مس مترة حمل يزال،

 اللجنة الاستشارية احلكوميةويف غضون ذكل، أأكدت  .قيد النظر منظمة ادلامعة للأسامء العامةلل  الهنائيةتوصية ال تزال 

عىل غرار الس ياسة املوحدة القامئة ينبغي أأن تراعي وضع املنظمة  نظمة حكومية دوليةمب خاصة محلاية احلقوق أ لية أأن أأي  جمددا

ل الس ياسة املوحدة القامئة. شورة مل ابالإياكن ر جملس كام أأق احلكومية ادلولية مبوجب القانون ادلويل، ولكن ينبغي أأل تُعّدد

ىل حامية بشأأن  ةللجنة احلكومية الاستشاريالسابقة  .نظام أأسامء احلقوليف خمترصات املنظامت احلكومية ادلولية احلاجة اإ
65

 

 لفهذا امل رصده عن كثب ملا حيدث من تطورات يفابلتعاون مع منظامت حكومية دولية معنية أأخرى، يواصل املركز و

ىل ا الإياكنجملس رمبا يُدعى يف هناية املطاف، و. الإياكن القدمي من ملفات مشورة اللجنة الاختالف بني أأوجه لتوفيق بني اإ

                                         
ياكن واملنظامت احلكومية ادلولية. انظر الرابط التايل: حىت يس تمكل احلوار بني اللجنة والإ 

http://durban47.icann.org/meetings/durban2013/presentation-gac-communique-18jul13-en.pdf. 
62

 .https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-new-gtld-2013-07-17-en#1.aانظر  
63

نة من أأسامء عامة قد أألغيتا مشاركهتام يف اجامتع اقرتحت املنظامت احلكاكنت اللجنة الاس   ومية تشارية احلكومية وجلنة برانمج احلقول العليا اجلديدة املكوَّ

 سبمترب. 30ادلولية عقده يف 
64

 .45اإىل  42، الفقرات من .WO/GA/48/12 Revلالطالع عىل موجز اكمل، انظر الوثيقة  
65

 .https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-abudhabi60-gac-advice-scorecard-04feb18-en.pdfانظر  
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املنظمة ادلامعة للأسامء العامة فامي خيص أ ليات حامية احلقوق املرتبطة ابملنظامت احلكومية وتوصيات احلكومية الاستشارية 

 ادلولية.

 املصطلحات اجلغرافية (  )

بشأأن اس تخدام وحامية املصطلحات اجلغرافية يف  هاعن قلق  عىل وجه اخلصوص ستشارية احلكوميةأأعربت اللجنة الا .44

احلقول العليا اجلديدة املكونة من أأسامء عامة.
66

أأسامء احلقول العليا،فامي خيص و  
67

يوحض دليل مودع الطلب اذلي وضعته  

بدلان والأرايض لن حتظى ابملوافقة لأهنا غري متاحة يف الإياكن أأن "الطلبات املتعلقة بسلسةل احلروف اليت ختص أأسامء ال 

طار برانمج احلقول العليا اجلديدة املكونة من أأسامء عامة يف مرحةل التطبيق هذه". اإ
68

وينبغي لسلسةل احلروف اليت تقدم  

بة ابلواثئق ادلامعة بشأأهنا طلبات واليت ترى الإياكن أأهنا أأسامء جغرافية معينة أأخرى، مثل أأسامء العوامص، أأن تكون مصحو 

أأو النافية لعرتاض احلكومات أأو السلطات العامة املعنية.
69

 

وأأعر  أأعضاء اللجنة الاستشارية احلكومية عن حتفظات أأخرى بشأأن عدد من طلبات احلقول العليا اجلديدة املكونة  .45

حلساسة"، وأأشارت عىل جملس من أأسامء عامة عىل أأساس التوافق مع املصطلحات اجلغرافية أأو غريها من املصطلحات "ا

من التوضيح بشأأن النطاق املسموح ملودعي  ويل لها، وطلبت من اجمللس مزيداالإياكن بأأل يواصل العمل بعد التقيمي الأ 

الطلبات فيه بتعديل طلباهتم اليت أأودعوها حلقول عليا جديدة مكونة من أأسامء عامة اس تجابة خملاوف معينة تشعر هبا اللجنة 

ية احلكومية.الاستشار 
70

 

                                         
66

عىل أأنه  من مضن ما تنص، ،نة من أأسامء عامة" اليت تنص"مبادهئا بشأأن احلقول العليا اجلديدة املكو  2007أأصدرت اللجنة الاستشارية احلكومية يف عام  

و أأوصاف أأن تتالىف منح احلقول العليا اجلديدة املكونة من أأسامء عامة فامي يتعلق بأأسامء البدلان أأو الأرايض أأو الأماكن واللغات الإقلميية أأ  ينبغي لالإياكن

جراءات ملنع  عىل أأن التسجيالت اجلديدة ينبغي املعنية. وتنص هذه املبادئ أأيضا الشعو ، ما مل يكن ذكل ابلتفاق مع احلكومات أأو السلطات العامة أأن تعمتد اإ

لطعن يف تسجيل الأسامء ذات املغزى الوطين أأو اجلغرايف يف احلقول ادلنيا بطلب من احلكومات. انظر الرابط التايل: اتسجيل/

https://archive.icann.org/en/topics/new-gtlds/gac-principles-regarding-new-gtlds-28mar07-en.pdf. 
67

ىل التسجيال  ت من ادلرجة الثانية، فاإن اتفاق التسجيل الأسايس لالإياكن يشمل "جدول الأسامء احملجوزة من ادلرجة الثانية يف ماكتب تسجيل ابلنس بة اإ

احلقول العليا املكونة من أأسامء عامة"، وهذا التفاق ينص عىل أأسامء معينة لبدلان وأأراض. انظر الرابط التايل: 

http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/base-agreement-specs-04jun12-en.pdf 5، النقطة. 
68

 1.4.1.2.2، من الفقرة http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/evaluation-procedures-04jun12-en.pdfانظر الرابط التايل:  

 "معاجلة أأسامء البدلان أأو الأرايض".
69

 2.4.1.2.2، من الفقرة http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/evaluation-procedures-04jun12-en.pdfانظر الرابط التايل:  

 "الأسامء اجلغرافية اليت تتطلب دمع احلكومات".
70

. 4، النقطة https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/gac-to-board-27mar14-en.pdfانظر املوقع الإلكرتوين التايل:  

"Specific Strings" جرا ّل مشورة اللجنة الاستشارية احلكومية املعارضة لالس مترار يف اإ ءات بعض الطلبات، )سلسةل حروف حمددة(. ورمغ أأن اجمللس قّبد

نه طلب مزيدا الإضافية اليت طلبهتا بشأأن طائفة من الإجراءات الوقائية  ،اجلهور، ابلإضافة اإىل تعليقات من املعلومات من اللجنة الاستشارية احلكومية فاإ

يا اجلديدة املكّونة من اللجنة الاستشارية احلكومية فامي خيص عدة فئات واسعة من طلبات احلقول العليا اجلديدة املكونة من أأسامء عامة مثل أأسامء احلقول العل 

أأسامء عامة اليت تتوافق مع الصناعات املنظمة أأو املصطلحات القاموس ية. انظر الرابط التايل: 

https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/gac-to-board-11apr13-en.pdf وقد وضع فريق فرعي معين ابلأسامء اجلغرافية .

نة الاستشارية امل للج اتبع للجنة الاستشارية احلكومية )فريق فرعي معين بأأسامء احلقول العليا اجلديدة املس تقبلية املكّونة من أأسامء عامة اتبع للفريق الع

جياز جوانب عديدة للس    ياسة العامة املتعلقةاحلكومية( مرشوع وثيقة للمراحل املقبةل للحقول العليا اجلديدة املكونة من أأسامء عامة، ويوحض مرشوع الوثيقة ابإ

ملزيد من املناقشات يف الإياكن. انظر الرابط التايل:  ابلأسامء اجلغرافية وخيضع حاليا



WO/GA/50/10 
16 
 

اتحة لك أأسامء احلقول احملجوزة املكونة من حرفني عىل املس توى الثاين يف 2016ويف ديسمرب  .46 ، مسحت الإياكن ابإ

لرشاء أأسامء احلقول  يل احلكومات املعنية ثالثني يومااحلقول العليا املكّونة من أأسامء عامة عىل أأن ميهل القامئون عىل التسج 

بأأي طابع حكويم يف اس تخدام تكل الأسامء املكونة من حرفني؛ وأأن  جل هل الإقرار بعدم الإحياء زورااملعنية؛ وأأن يلزموا املس

جراء لرفع الشاكوى بعد التسجيل. 71يتيحوا اإ
ىل أأن   ىل الإياكن أأشار فهيا اإ ويف هذا الس ياق، قدم مركز الويبو تعليقات اإ

ماكنية اس تكشاف تدابري متكّن من تطبيق الس ياسة مرشوع الويب و الثاين اخلاص بأأسامء احلقول عىل الإنرتنت نظر يف اإ

املوحدة عىل التسجيالت من ادلرجة الثالثة بغرض احلد من احامتل انهتاك العالمات التجارية.
72

ُأجريت يف يف مناقشات و 

 والتفويضاتالطلبات بشأأن قة نسَّ الإياكن معلومات مُ أأن تقدم  أأعضاء اللجنة الاستشارية احلكومية ، طلبالأخريةال ونة 

ذات الصةل.
73

 

جامل .47 ىل تقيمي القطاعات املعنية غريها من بشأأن هذه املسائل و  وقد سعى املركز اإ املسائل املتعلقة بنظام أأسامء احلقول اإ

 اجلغرافيةؤرشات الصناعية واملتصاممي التجارية وال العالمات قانون داخل الأمانة، مبا يف ذكل دمع معل اللجنة ادلامئة املعنية ب

.(جلنة العالمات)
74

عداد  مع أأمانة جلنةابلتعاون ويف هذا الصدد، قام املركز    تقُوبلدراسة اس تقصائية العالمات ابإ

،احلقول عن احلاةل الراهنة للمؤرشات اجلغرافية وأأسامء البدلان واملصطلحات اجلغرافية الأخرى يف نظام أأسامءابس تحسان 
75

 

اجلغرافية ؤرشات ، وفقا خلطة العمل اخلاصة ابمل2018يف مارس العالمات ادلورة التاسعة والثالثني للجنة وذكل من أأجل 

 .حسب مقتىض احلالهذه التطورات وستسامه فهيا رصد الأمانة  صلوس توا .عالماتوبناء عىل طلب رئيس جلنة ال

ن اجلعية العام .48 ىل  ة للويبواإ مدعوة اإ

"مركز الويبو للتحكمي  املعنونة وثيقةلاب الإحاطة علام

ىل أأسامء احلقول" )الوثيقة  والوساطة، ابلإضافة اإ
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