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 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2020يوليو  21 التارخي:

 للويبو العامة اجلمعية

 (والعشرون التاسعة االستثنائية الدورة) اخلمسونو الثالثة الدورة
 2020 سبمترب 29اإىل  21من جنيف، 

 على اإلنرتنت أمساء احلقول مبا يف ذلكللتحكيم والوساطة،  مركز الويبو
عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

تعرض هذه الوثيقة آ خر املس تجدات عن آأنشطة مركز الويبو للتحكمي والوساطة )"مركز الويبو"( بوصفه هجة دولية  .1

الإرشاف عىل الفكرية، ومعهل مؤلف من  آأرسع وآأوفر من التقايض آأمام احملامك لتسوية منازعات امللكية تصدر حلوًل بديلً 

 .يف الس بل البديل لتسوية املنازعاتتقدمي اخلربة القانونية والتنظميية القضااي، و 

وتعرض هذه الوثيقة آأيضًا آ خر املس تجدات عن آأنشطة الويبو املرتبطة بأأسامء احلقول كام ورد سابقًا يف  .2

دارة مركز الويبو WO/GA/51/15.1 الوثيقة للمنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول عىل آأساس الس ياسات العامة  وتشمل اإ

اخملتلفة واجلوانب املتنوعة املتصل ابملوضوع يف نظام آأسامء احلقول عىل الإنرتنت، فضاًل عن خمتارات من املس تجدات 

نة من آأسامء  مبا يف ذكلالس ياس ية،   ،(gTLDsعامة )آ ليات حامية احلقوق من آأجل اس تحداث حقول عليا جديدة مكوَّ

الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة  مراجعةومسأأةل تويل هيئة الإنرتنت املعنية ابلأسامء والأرقام املعّينة )الإياكن( 

ووضع توصيات ادلول الأعضاء يف املنظمة يف س ياق مرشوع الويبو الثاين بشأأن  ،اية احلقوقآأخرى محلآ ليات و بأأسامء احلقول 

 احلقول عىل الإنرتنت.مسار آأسامء 
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 التحكمي والوساطة يف منازعات امللكية الفكرية آأوًل.

دارة قضااي التحكمي والوساطة آألف.  اإ

من آأجل تسوية الأطراف تلبية احتياجات اإىل  اليت يوفرها املركز اخلاصة ابلوساطة والتحكمي هتدف الإجراءات .3

طار تكل ابإ  ويلزتم املركزع وآأوفر. بطريقة آأرس امللكية الفكرية قوق حباملنازعات املتعلقة  دارة وتسوية القضااي املنظور فهيا يف اإ

دارة القضااي مواكبة للمس تجداتودمعهم، ني ووسطاء مؤهلني وتعييهنم حمكّ  2الإجراءات، مما يقتيض تدريب بقاء بنية اإ  .واإ

مي املعّجل منذ ادلورة السابقة بشأأن الوساطة والتحكمي والتحكالويبو مبوجب قواعد املنظور فهيا قضااي الومشلت   .4

والإدارة امجلاعية  ،وترخيص حق املؤلف ،والعالمات التجارية ،الرباءاتو  ،ث والتطويرالبح تابتفاقا قضااي تتعلق للجمعيات

التعدي عىل وبرامج التلفزيون. وتضمنت القضااي املشموةل  ،وتطوير الربجميات وترخيصها ،واتفاقات التوزيع ،حلق املؤلف

وسداد  ،دو وخرق العق، الرباءاتالاشرتاك يف ملكية و ،رباءاتالواستنفاد  ،املؤلفق حو رباءات والعالمات التجارية ال

عادة الإدماج يف احتاد  ،حق املؤلفوحتديد رشوط ترخيص  الإاتوات، زاةل ،بحث والتطويرلل واإ توى من منصات حم  واإ

لكرتونية، جراء حمدد اءدآأ و  اإ معلقة آأمام مكتب ظلت عالمات جتارية  وحالت اعرتاض عىل، قانوين، مبا يف ذكل حسب اإ

 الفكرية. للملكية

لكرتونية( فرما  /بيوتيك)مبا يف ذكل  الكربىمجموعة من الرشاكت  جلأأت، املشموةل ابلتقرير الفرتة خاللو  .5 ومنصات اإ

جراءات مركز اإىل دوةل 46وآأفراد من  حبثية ومنظامتورشاكت صغرية ومتوسطة وجامعات  ، مبا يف ذكل املساعي الويبو اإ

ىل وعادة ما  .3امحليدة ال القضااي اإ ىل مركز الويبوحتح  السابقة تقدميال  ات، اتفاقبتواتر آأقلآأو،  بنود العقود السابقة استنادا اإ

ىل احملكة(، وكذكل  للمنازعة  وساطة.لبشأأن امن قواعد الويبو  4ملادة مبوجب طلبات آأحادية معاًل اب)مبا يف ذكل الإحالت اإ

آأطرافًا تس تخدم آأيًضا  القضاايابملائة من  30 ومشلآأكرث من طرفني. منازعات بني  القضااييف املئة من  30من  ومضت آأكرث

 .التابعة للويبومدريد  آأو لهايالرباءات آأو معاهدة التعاون بشأأن  آأنظمة

ىل الس بل .6 البديل لتسوية املنازعات اليت تقدهما  وواصل املركز اختاذ مبادرات لتيسري وصول املس تخدمني احملمتلني اإ

دارة القضااي  ىل الرتوجي ملوارد اإ الويبو. وكجزء من اجلهود املبذوةل لتدليل العقبات آأمام الأطراف املتنازعة، معد مركز الويبو اإ

اف الويبو مرفق يف املائة من آأطر  30عرب الأنرتنيت مبا يف ذكل عقد اجامتعات عرب الفيديو. وحىت ال ن، اس تخدم ما يناهز 

جراءات التحكمي -املعزز مؤخرا - 4القضااي الإلكرتونية لكرتونيا اليت تقدهما الويبو للرفع من كفاءة اإ  .5للتسوية البديل للمنازعات اإ

                                         
ظمها مركز الويبو عىل املوقع الإلكرتوين التايل: ين العمل والاجامتعات الأخرى اليت  ترد قامئة جبميع حلقات 2

http://www.wipo.int/amc/en/events  
التسوية املبارشة بيهنم آأو  لتيسرييقدم املركز املساعدة الإجرائية )املساعي امحليدة( اإىل الأطراف املعنية يف نزاع حول امللكية الفكرية آأو التكنولوجيا،  3

 حتكمي الويبو، كبدائل للتقايض آأمام احملامك وساطة آأو عربنزاعهم  تسوية
لكرتونيالتسوية منصة الويبو  تتيح 4 لكرتونيا املعروفة سابقا ،eADR WIPO القضااي اإ  ، التبليغ عن القضاايWIPO ECAF مبرفق تسوية القضااي اإ

 .https://www.wipo.int/amc/en/eadr :الرابط التايل . انظرعىل حنو آأوفر وآأرسعوالتحكمي اإجراءات الوساطة اختاد  تيرس ما الواثئقوختزين 
ة لكأس اجلاري 36 الطبعة( اإجراء معليات التحكمي والوساطة الناش ئة عن ACAPواصلت هيئة التحكمي يف كأس آأمرياك ) ،املشموةل ابلتقرير الفرتةيف  5

لكرتونياتسوية آأداته ل  ابس تخدام نسخة خمصصة من لزوارق الرشاعيةاسلسل س باقات ل  آأمرياك  قدهما املركز اإىل هيئة حتكمي كأس آأمرياك. eADR القضااي اإ

http://www.wipo.int/amc/en/events
https://www.wipo.int/amc/en/eadr
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ودّل البنود الإلكرتوين اذلي يتيحآأيًضا  مركز الويبويوفر و  عدادللأطراف  مح ت وقد لبّ . 6البنود الأساس ية واتفاقيات التقدمي اإ

ىل مبادرات  ىل  14الفقرات من  الواردة يف مركز الويبوهذه املوارد ابلإضافة اإ اليت  ظروفظل الالطلب املزتايد يف  18اإ

 COVID.7-19فرضها 

املعايري  عىل مس توى، قام املركز بتحديث قواعد الويبو لتعكس التطورات 2019 يف عام عياتامجل ومنذ انعقاد  .7

الويبو بشأأن قواعد لالأحاكم اجلديدة  تيرّس ، 2020يناير  1من  واعتبارا. لتسوية املنازعاتبشأأن الس بل البديل ادلولية 

نفاذ اتفاقات التسوية ا عالوة عىل و املربمة مؤخًرا.  8اتفاقية س نغافورة بشأأن الوساطة عىل النحو املطلوب مبوجبلوساطة اإ

اتحةذكل، لتوضيح  جراء ال بديل للالوساطة كخيار  اإ لتحكمي بشأأن اتحكمي، تشري قواعد الويبو املنقحة طرف يف س ياق اإ

ىل الوساطة، مما يزيد من حوافز التسوية  يف قضااي الويبو. وكام هو احلال، فاإن حنو  الراهنةوالتحكمي املعجل ال ن رصاحة اإ

صد اليت جترهيا الويبويف املائة من معليات التحكمي والتحكمي املعّجل  40 ىل تسوية الزناع قبل اإ ار هيئة التحكمي قرار تؤدي اإ

 .التحكمي

ذ  ؛قطاعات حمددةتلبية احتياجات مصممة خصيصا ل  بشأأن التسوية البديل للمنازعاتيقدم املركز آأيضا خدمات و  .8 اإ

املتعلقة  بشأأن املنازعاتخدمات املركز  آأحد الأمثل عىل ذكل يهو . 9عن نطاق هذه اخلدمات شامليقدم موقع املركز حملة 

 .10(SEPs) الأساس يةاملعيارية رباءات اخلاصة ابل( FRANDومعقوةل وغري متيزيية ) املنصفةرشوط ل اب

 التعاون مع ماكتب امللكية الفكرية ابء. 

ويَنشط املركز يف جمال آأسايس آ خر آأل وهو التعاون مع عدد مزتايد من ماكتب امللكية الفكرية وحق املؤلف واحملامك  .9

دارة القضااي حسب  عىل وضع آأطر اختيارية بشأأن التسوية البديل للمنازعات، وتنظمي برامج تدريبية وآأنشطة تروجيية واإ

                                         
ودّلّ  6  .generator-apps/clause-http://www.wipo.int/amc الرابط التايل:متاح عىل  البنود اخلاص ابلويبومح

. ابلنس بة COVID-19العواقب املرتتبة عىل  رمغظلت خدمات الويبو للوساطة والتحكمي وتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول قامئة ومس مترة  7

 انظر الرابطان التاليان:هذه الظروف.  الإجراءات الفعاةل يف ظل لتيسريللأطراف واملمثلني، نرش املركز معلومات لوجستية 

https://www.wipo.int/amc/en/center/wipoupdate.html  وn/center/wipocenterupdate.htmlhttps://www.wipo.int/amc/e  
 انظر الرابط التايل: اتفاقات التسوية ادلولية الناجتة عن الوساطة.بشأأن رمسيًا، اتفاقية الأمم املتحدة  8

https://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/. 
 .sectors-https://www.wipo.int/amc/en/center/specific انظر الرابط التايل:  9

 . قام املركز ابلتعاون مع آأحصاب املصلحة يفsectors/ict/frand-https://www.wipo.int/amc/en/center/specific الرابط التايل انظر 10

بل الويبو البديل لتسوية املنازعات املتعلقة اب جمال رشادات بشأأن س ح واملعقوةل وغري المتيزيية. نصفة مل ارشوط ل التصالت وخرباء التحكمي يف جمال الرباءات بوضع اإ

حرش و  مهنا  هتماملتاحة واس تفادنازعات امل تسوية يارات حتسني فهمهم خل دف اإىل مساعدة الأطراف واحملايدين عىل وهت، 2017يف آأواخر عام هذه الإرشادات  تن

الأطراف  رغباس ية قد تالوثيقة عنارص آأسوتشمل . ة هذه التفاقاتصياغ عند آأوبرشوط منصفة ومعقوةل وغري متيزيية  رتخيصالاتفاقات  بشأأنعند التفاوض 

نرتنت  لرباءات املعيارية الأساس يةالكبرية لافظات احل، ل س امي من آأجل التعامل مع التسوية البديلالنظر فهيا لتشكيل معلية يف  يف قطاعات التصالت واإ

ذعان اتفاقات آأيضا تضمن وت . هتاوتلكف ادلعاوى دارة وقتلإ و ،الأش ياء وخدمات النقل املوصوةل نزاع آأي مصممة خصيصا ملساعدة الأطراف عىل اإحاةل  يةمنوذج اإ

ويتعاون املركز مؤخرا مع حمكة ميونيخ الإقلميية يف آأملانيا لإذاكء الوعي  اإىل وساطة الويبو آأو حتكميها.يرتبط برشوط الرتخيص املنصفة واملعقوةل وغري المتيزيية 

 املنصفة واملعقوةل وغري المتيزيية. انظر الرابط التايل:بس بل الويبو البديل لتسوية املنازعات املتعلقة ابلرشوط 

https://www.wipo.int/amc/en/clauses/national_court.html. 

http://www.wipo.int/amc-apps/clause-generator
https://www.wipo.int/amc/en/center/wipoupdate.html
https://www.wipo.int/amc/en/center/wipocenterupdate.html
https://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/
https://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors
https://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ict/frand
https://www.wipo.int/amc/en/clauses/national_court.html
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، آأقام املركز عالقات تعاون مع سلطات امللكية الفكرية يف مثان دوةل من ادلول 2019الاقتضاء. ومنذ انعقاد امجلعيات يف عام 

 11الأعضاء.

ذاكء الوعي مبزااي خيارات التسوية البديل للمنازعات ملنع وقوع  12ويتعاون املركز مع ماكتب امللكية الفكرية .10 عىل اإ

الفرتة ات خارج احملامك آأو الهيئات القضائية الأخرى. وخالل املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية والتكنولوجيا وحل هذه املنازع

عالمية مفصل حسب احتياجات لك بدل بشأأن خيارات التسوية املشموةل ابلتقرير عداد مواد اإ ، اكن هذا التعاون يتأألف من اإ

نرتنت، وتنظمي دورات تدريبية وفعاليات مش دارة القضااي عرب الإ رتكة من آأجل آأحصاب البديل للمنازعات، مبا يف ذكل اإ

حاةل اس تفسارات 13املصلحة لإبالغهم بفوائد الوساطة والتحكمي يف حل منازعات امللكية الفكرية واملنازعات ذات الصل ، واإ

ىل املركز للحصول عىل مزيد من املساعدة )ل س امي يف قضااي التعدي عىل  الأطراف اليت يتلقاها آأحد ماكتب امللكية الفكرية اإ

 احلقوق(.

عت بعض ماكتب امللكية الفكرية خيارات التسوية البديل للمنازعات آأو جشعت الأطراف عىل اس تخدام هذه ووض .11

اخليارات، يف س ياق ادلعاوى املعلقة اليت تنظر فهيا، ل س امي دعاوى الاعرتاض عىل العالمات التجارية آأو الرباءات. ومعل 

للمنازعات. وتعاون  الوساطة وقرارات اخلرباء يف دعاوى التسوية البديلاملركز مع ماكتب امللكية الفكرية عىل تطوير خيارات 

                                         
املنظمة و (، SICعىل الصناعة والتجارة يف كولومبيا ) الإرشاف هيئةو (، NCIPاملركز الوطين للملكية الفكرية يف بيالروس )هذه السلطات  تشمل 11

وزارة العدل مجلهورية و (، UIBMاملكتب الإيطايل للرباءات والعالمات التجارية )و (، EAPO( )ادلول الأعضاء يف EAPOالأوروبية ال س يوية للرباءات )

(، وحمكة OMPIC(، واملكتب املغريب للملكية الصناعية والتجارية )INDAUTORاكزاخس تان )اكزاخس تان(، واملعهد الوطين حلق املؤلف يف املكس يك )

الرابط التايل: عىل  ماكتب امللكية الفكرية(. تتوفر قامئة اكمل بتعاون املركز مع CSJالعدل العليا يف ابراغواي )

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

املركز الوطين للملكية الفكرية يف ، ومكتب آأسرتاليا للملكية الفكرية، و )INPI(تشمل هذه املاكتب املعهد الوطين للملكية الصناعية يف الأرجنتني  12

دارة الصني الوطنية (INAPI)، واملعهد الوطين الش ييل للملكية الصناعية (INPI-BR)واملعهد الوطين الربازييل للملكية الصناعية (، NCIPبيالروس ) ، واإ

وجسل  (SICعىل الصناعة والتجارة يف كولومبيا ) الإرشافهيئة و ، (DNDA)، واملديرية الوطنية حلقوق املؤلف يف كولومبيا (CNIPA)للملكية الفكرية 

وادلائرة الوطنية للحقوق  (،ONDAاملكتب الوطين حلق املؤلف يف امجلهورية ادلومينيكية )و ، (OCPI)كوس تارياك الوطين، واملكتب الكويب للملكية الصناعية 

كوادور  ( )ادلول الأعضاء يف EAPOاملنظمة الأوروبية ال س يوية للرباءات )و  (،CNRمركز السلفادور الوطين للسجالت )و  ،(SENADI)الفكرية يف اإ

EAPO،)  املكتب الهنغاري للملكية الفكرية و(HIPO) ، ندونيس يا )و (، ILPO(، ومكتب الرباءات الإرسائييل )DGIPاملديرية العامة للملكية الفكرية يف اإ

افة والرايضة والس ياحة يف مجهورية كوراي (، ووزارة الثقKECOBO) حلق املؤلف الكيينلس اجملو (، UIBMاملكتب الإيطايل للرباءات والعالمات التجارية )و 

(MCST و ،) الكتب امل( كوري للملكية الفكريةKIPO،)  ودائرة امللكية الفكرية والابتاكر حلكومة مجهورية قريغزيس تان(Kyrgyzpatent)،  ووزارة الثقافة

(، واملكتب املغريب INDAUTORوطين حلق املؤلف يف املكس يك )واملعهد ال (،IMPI Mexicoمجهورية ليتوانيا، واملعهد املكس ييك للملكية الصناعية )يف 

ومكتب  (CSJوحمكة العدل العليا يف ابراغواي )(، DINAPIواملديرية الوطنية للملكية الفكرية يف ابراغواي ) (،OMPICللملكية الصناعية والتجارية )

الاحتادية للملكية ائرة (، وادلORDA(، واملكتب الروماين حلق املؤلف )PPOبولندا )مجهورية الرباءات يف ومكتب  (،IPOPHLامللكية الفكرية يف الفلبني )

املكتب و (، IPOSمجهورية رصبيا، ومكتب امللكية الفكرية يف س نغافورة )يف (، ومكتب امللكية الفكرية ROSPATENTحتاد الرويس )يف الاالفكرية 

ومجعية حق املؤلف يف مجهورية تزنانيا  (،IPIهد الفيدرايل السويرسي للملكية الفكرية )املع و (، OEPMالإس باين للرباءات والعالمات التجارية )

(COSOTA) يف اتيلند احملكة املركزية للملكية الفكرية والتجارة ادلولية، و (CIPITC) ، ومكتب امللكية الفكرية يف ترينيداد وتوابغو، ووزارة التمنية

(، ومكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية UKIPOمكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية )و  ،(MEDT)الاقتصادية والتجارة يف آأوكرانيا 

(USPTO.)   
 مع ماكتب امللكية الفكرية، انظر اليت نظمها املركز ابلتعاونفعاليات لعىل الالطالع عىل آأمثل  13

http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipoffices/ . ًدرجة آأيضا يف برامج ندوات الويبو اجلواةل  والتسوية البديل للمنازعات مح

م  اليت  ./http://www.wipo.int/dcea/en/roving_seminarsانظر  ابلتعاون مع ماكتب امللكية الفكرية.تحنظَّ

http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipoffices
http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipoffices/
http://www.wipo.int/dcea/en/roving_seminars/
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دارة القضااي املقدمة من الأطراف مبوجب هذه اخملططات. ويف جمال حق  14املركز آأيضًا مع ماكتب امللكية الفكرية عىل اإ

جراءات التسوية البديل للمنازعات يف، تقوم بعض املؤلف دارة اإ عنّي املركز لإدارة يح  املنازعات احمللية و ماكتب امللكية الفكرية ابإ

  15.القضااي اليت يكون فهيا آأحد الطرفني آأو الكهام من املقميني خارج البدل

عداد اتفاقات منوذجية بشأأن البحث والتطوير،  .12 وعالوة عىل ذكل، تعاون املركز آأيضًا مع ماكتب امللكية الفكرية عىل اإ

 16علهيا يف هذه التفاقات وساطة الويبو متبوعة خبيارات حتكمي الويبو املعّجل. وتتضمن آأحاكم تسوية املنازعات املنصوص

بشأأن التسوية البديل للمنازعات لفائدة ماكتب امللكية  احملّدث دليل الويبويقدم ويف ضوء هذه اخلربة املتنامية،  .13

م اإىل ماكتب امللكية الفكرية واحملامك املعنية حملة عامة عن س بل التسوية البديل ملنازعات امللكية الفكري، الفكرية واحملامك ة ويحقّدّ

ويوحض ادلليل آأيضًا آأوجه تعاون املركز ويعرض آأمثل عن الواثئق  17خيارات دلمج سبيل التسوية البديل يف معلياهتا احلالية.

 المنوذجية ذات الصل.

 البديل لتسوية املنازعات در املعلومات ذات الصل ابلس بلمصا جمي.

لكرتونيا وتنظمي دورات لطلب املزتايد عىل موارد لتلبية و ، الفرتة املشموةل ابلتقريرخالل  .14 التسوية البديل للمنازعات اإ

ىل  18الفصلية الصحيفة، مثل القامئة يةالتواصل  هقنواتتسخري ، واصل املركز تدريبية بشأأن الس بل البديل لتسوية املنازعات، اإ

املعنيني سائط اجامتعية ووسائط آأخرى جديدة للمس تخدمني آأو املس تخدمني احملمتلني و  صفحات عىل توس يع آأو فتحجانب 

 لويبو.ابلس بل البديل اليت تقدهما ا

                                         
، وخيار وغريهاالعالمات التجارية يف دعاوى وساطة لل، يف وضع خيار مللكية الفكريةاتب عىل سبيل املثال، شارك املركز، يف اإطار تعاونه مع ماك 14

مع مكتب آأيضا يتعاون املركز و . عاوىهذه ادل املركز س نغافورة، ويديريف مللكية الفكرية امكتب  اليت ينظر فهيا الرباءات املعلقة خلرباء يف دعاوىلقرارات ا

دارة IPOPHLالفلبني للملكية الفكرية ) احملامكة والطعن يف جمال الوساطة اليت تنطوي عىل حقوق ملكية فكرية يف الفلبني. ويشجع جملس دعاوى ( فامي يتعلق ابإ

( USPTOملكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية ) ان( التابعPTAB) الرباءات( وجملس احملامكة والطعن يف جمال TTABالعالمات التجارية )

لمن اجلهات املح املركز ويحعّد . عاوىادلاملثارة يف تكل سائل كوس يل لتسوية امل النظر يف التسوية البديل للمنازعات الأطراف عىل يشجعان  – اليت تقدم  َسجَّ

عداد (، شارك املركز يف PPOمجهورية بولندا )يف رباءات المع مكتب  املركز يف اإطار تعاونو. تسوية املنازعاتخدمات  يف ادلعاوى املعلقة وساطة للخيار اإ

دارة هذه اسيتوىل العالمات التجارية، و  اخلاصة ابلعرتاض عىل   .عاوىدلاإ
 حلق املؤلف لجنة الكوريةال (، و DNDAالتعاون بني املركز واملديرية الوطنية حلق املؤلف يف كولومبيا )عالقات بعىل وجه اخلصوص  يتعلق هذا 15

(KCC( والواكةل الكورية للمحتوى الإبداعي ،)KOCCAانظر .) :الرابط التايل 

http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipoffices/. 
لبحث ل الأخرى  المنوذجية (. وتشمل التفاقاتOEPMعىل سبيل املثال، آأنتج املركز هذه الامنذج مع املكتب الإس باين للرباءات والعالمات التجارية ) 16

دلليل  التفاقات المنوذجيةو  ،DESCA 2020التضامين المنوذيج  اتفاق الاحتاد الأورويب :[لاملعجّ ]يتبعها التحكمي  اليت الويبووالتطوير اليت تويص بوساطة 

 :الرابط التايل البحث والتطوير يف آأملانيا. ملزيد من املعلومات، انظرعىل والتفاقيات المنوذجية للتعاون  ،( يف المنساIPAGاتفاق امللكية الفكرية )

/sectors/rd-http://www.wipo.int/amc/en/center/specific. 
التايل:  الرابطتتاح النسخة الثانية من ادلليل عىل  17

http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/adrguidejuly2015.pdf. 
 هذه خاللمشرتك  7500آأكرث من عن  لويبواليت تقدهما ا ADR الصحيفة الفصلية بشأأن الس بل البديل لتسوية املنازعاتزاد عدد املشرتكني يف  18

 .https://www.wipo.int/newsletters-archive/en/adr_highlights.html الرابط التايل: الفرتة؛ مجيع الإصدارات متاحة عىل

http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipoffices/
http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/rd/
http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/adrguidejuly2015.pdf
https://www.wipo.int/newsletters-archive/en/adr_highlights.html
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 الندوات الإلكرتونية )آأ(

لأحصاب املصلحة مبحتوى خمصص  اً ، مما جيعهل متاحالإلكرتونيةندوات ال  من خالل تقدميعمل املركز بشلك مزتايد ي .15

لكرتونية  30، نظم املركز آأو شارك يف تنظمي حوايل 2019عام ومنذ مجعيات . 19موعة من اللغاتمبج جملال اهامتهمم ندوة اإ

 بدلا. 170مشارك من  10،500بتسجيل آأكرث من 

 ازعات يف جمال حق املؤلف الرمقيدراسة اس تقصائية بشأأن املن )ب(

دراسة الويبو ، وآأجرى مركز اليت ينظر فهيا القضاايحق املؤلف الرمقي يف  يف جماللحظ املركز ازدايد املنازعات  .16

 البديل لياتال  اس تخدام  بشأأن( MCSTووزارة الثقافة والرايضة والس ياحة يف مجهورية كوراي )ابلتعاون مع اس تقصائية 

 1000آأكرث من . وقد عرفت ادلراسة مشاركة احملتوىو حق املؤلف الرمقي يف جمال ( B2B) بني املؤسساتتسوية املنازعات ل 

بني  املنازعاتمثل هذه  لتسليط الضوء عىل ادلراسة الاس تقصائيةنتاجئ  بشأأنتقرير  وس يصدرمشارك يف عدة لغات. 

لإجراءات مثل الوساطة والتحكمي مقارنًة ابلتقايض آأمام  حاليا اللجوءعىل الصعيد ادلويل، مبا يف ذكل  يةالصناع  املؤسسات

ىلآأيًضا ادلراسة الاس تقصائية  وستشري. املنازعاتمثل هذه  لتسويةاحملامك  التسوية البديل التطور احملمتل لإجراءات  اإ

 املنازعات.هذه الأنواع من لتسوية  املصممة خصيصا للمنازعات

 LinkedInصفحة املركز عىل تطبيق  )ج(

ابلتسوية البديل معين متع منرب جمل منصة للملكية الفكرية والتكنولوجيا و  مبثابة، LinkedInآأطلق املركز صفحة عىل  .17

 متابع، 4400آأكرث من  ومبتابعة. بشأأن التسوية البديل اليت تقدهما الويبوملواكبة التطورات والفعاليات واملنشورات  للمنازعات

 .20ا فعال للتسوية البديل للمنازعات يف جمال امللكية الفكريةمورد وجيعل من الصفحة LinkedInعىل  حضورهاملركز يعزز 

 الوساطة للويبوتعهد  )د(

توافق اجلهات و . االتكنولوجيو امللكية الفكرية يف جمال بشأأن املنازعات للويبو واصل مركز الرتوجي لتعهد الوساطة  .18

يف الابتاكر  املنازعاتاملوقعة والكياانت املتعاونة عىل تعزيز الوساطة كبديل للتقايض آأمام احملامك من آأجل احلد من تأأثري 

ماكتب امللكية من مكتبا  20، مبا يف ذكل حوايل مشارك 500آأكرث من  حاليايبلغ عدد املشاركني و . والعمليات الإبداعية

  .21للملكية الفكرية والتسوية البديل للمنازعاتة يمجعيات صناع  10ولدلول الأعضاء الفكرية 

                                         
علومات حول امل ولالطالع عىلوس ية والإس بانية. ندوات عىل الإنرتنت ابللغات الصينية والإجنلزيية والفرنس ية والياابنية والر  املركزقدم حىت ال ن،  19

 .https://www.wipo.int/amc/en/events/webinar.html :يرىج النظر يف الرابط التايلالقادمة )والتسجيالت السابقة( الإلكرتونية ندوات ال 
 انظر الرابط التايل: 20

https://www.linkedin.com/showcase/wipo-arbitration-and-mediation-center/?originalSubdomain=ch. 
 .https://www.wipo.int/amc/en/mediation/pledge.htmlانظر الرابط التايل:  21

https://www.wipo.int/amc/en/events/webinar.html
https://www.linkedin.com/showcase/wipo-arbitration-and-mediation-center/?originalSubdomain=ch
https://www.wipo.int/amc/en/mediation/pledge.html
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دارة قضااي آأسامء احلقول اثنيًا.  اإ

 الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات آألف.

نرتنت  .19 يطرح نظام آأسامء احلقول عددا من التحدايت آأمام حامية امللكية الفكرية اليت تقتيض اتباع مقاربة دولية ملا لالإ

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

م الويبو لأحصاب العالمات التجارية آ ليات دولية قدّّ الإنرتنت. ومن خالل املركز، تح بشأأن آأسامء احلقول عىل  23والثاين 22الأول

ْن يعمد اإىل تسجيل آأسامء حقول تتطابق وحقوقهم يف العالمات التجارية والانتفاع هبذه الأسامء عن سوء  فعاةل لالنتصاف ّممَّ

حدة لتسوية املنازعات، اعمتدهتا الإياكن بناء عىل توصيات يه الس ياسة املو  نية. وال لية الرئيس ية اليت يحرشف علهيا املركز،

طار مرشوعها الأول بشأأن آأسامء احلقول عىل الإنرتنت.  الويبو يف اإ

 وقد ثبت ارتفاع ،الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات عىل القضااي اليت يكون فهيا سوء النية واحضاً  نطاق قترصوي  .20

 آأكرث من، آأرشف املركز عىل 1999ومنذ ديسمرب  24العالمات التجارية. آأحصابل الس ياسة املوحدة من قبهذه الطلب عىل 

م آأحصاب 2019ويف عام  25قضية قامئة عىل الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات. 48,000 ىل املركز  العالمات التجارية، قدَّ اإ

قاوم انتشار املواقع الإلكرتونية املس تخدمة نظرًا لأن الرشاكت ت شكوى قامئة عىل الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات، 3,693

جاميل  جتاوز، 2019يونيو يف ملبيعات السلع املقدّلة وآأعامل الغش والانتحال وغريها من آأشاكل انهتاك العالمات التجارية. و اإ

 امس. 88,000 الس ياسة املوحدةالقامئة عىل عدد آأسامء احلقول املتنازع علهيا يف قضااي الويبو 

. 26الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات بعقد مؤمتر يف جنيف يف آأكتوبر لتأأسيس آ ليةالويبو اذلكرى العرشين  وخدّلت .21

من آأحصاب العالمات التجارية ومماريس  100الويبو ابلإضافة اإىل حوايل  حمكّيمن حمكاّم  140آأكرث من ه الفعالية حرض هذو 

واسترشاف  ابس تحضار دروس املايضلإنرتنت، اذلين قاموا اب املعنية اجلهاتالعالمات التجارية واملستشارين وغريمه من 

 التسوية البديل للمنازعاتالس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات وتصممي نظام فامي يتعلق ابلسوابق القضائية يف  آ فاق املس تقبل

نرتنت ذات الصل.  ساءة اس تخدام  ابحملكنّييف افتتاح املؤمتر، آأشاد املدير العام ووتطورات الإ عىل خدمهتم لقضية ماكحفة اإ

                                         
دارة الأسامء والعناوين عىل الإنرتنت: قضااي امللكية الفكرية  22 يبو رمق بشأأن آأسامء احلقول عىل الإنرتنت، منشور الو الأول التقرير الهنايئ ملرشوع الويبو  –اإ

 .http://www.wipo.int/amc/en/processes/process1/report عىل الرابط التايل: آأيضاً اح متوهو ، 439
لويبو الثاين بشأأن آأسامء احلقول عىل الإنرتنت، منشور الويبو تقرير مرشوع ا –الإقرار ابحلقوق والانتفاع ابلأسامء يف نظام آأسامء احلقول عىل الإنرتنت  23

 .http://www.wipo.int/amc/en/processes/process2/report الرابط التايل: عىل آأيضاً وهو متاح . 843رمق 
آأي طرف من اإحاةل منازعة اإىل حمكة خمتصة، ولكن عددا قليال جدا من القضااي اليت مت البت فهيا مبوجب  املنازعات لتسوية ل متنع الس ياسة املوحدة 24

 . انظر خمتارات من قضااي احملامك املتعلقة ابلس ياسة املوحدة عىل الرابط التايل:القضاءالس ياسة املوحدة قد ُآحيل اإىل 

http://www.wipo.int/amc/en/domains/challenged. 
يف اإطار الس ياسة املوحدة والوسطاء ووالكء  ينرش املركز عىل صفحات موقعه الإلكرتوين اإحصائيات آ نية بغية مساعدة الأطراف يف قضااي الويبو 25

املتاحة فئات  املعلوماتالعالمات التجارية ومسجيل آأسامء احلقول وواضعي الس ياسات يف جمال آأسامء احلقول ووسائل الإعالم والأوساط الأاكدميية. وتشمل 

 سة والعرشين الأكرث ذكرا يف الشاكوى". انظر الرابط التايل:معل املّدعني" آأو "نوعية حروف امس احلقل" آأو "القرارات اخل  تعديدة مثل "جمال

http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics. 
 اس تحضار دروس املايض واسترشاف آ فاق املس تقبل :الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات لتأأسيس آ ليةاذلكرى العرشين اذلي خدّل انظر مؤمتر الويبو  26

https://www.wipo.int/portal/en/news/2019/article_0050.html. 

http://www.wipo.int/amc/en/processes/process1/report
http://www.wipo.int/amc/en/processes/process2/report
http://www.wipo.int/amc/en/domains/challenged
http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics
https://www.wipo.int/portal/en/news/2019/article_0050.html
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ىل النجاح الاس تثنايئ اذلي حقق  ه الس ياسة املوحدة لتسوية تالعالمات التجارية عرب الإنرتنت. وآأشار املدير العام كذكل اإ

 ملعامالت التجارية يف الإنرتنت.اثقة  بناء عىلاملنازعات كحل دويل دامئ عاجل مشلكة عاملية بشلك فعال وساعد 

جراءات اس  و  .22 يف عام  بشأأن آأسامء احلقول ركز لتسوية املنازعاتاملتعانت هجات ش ىّت من رشاكت ومؤسسات وآأفراد ابإ

. واكنت القطاعات الرئيس ية اليت تعمل فهيا اجلهات املتظلمة يه التكنولوجيا احليوية واملواد الصيدلنية، والإنرتنت 2019

 .والبيع ابلتجزئة، والأزايء، اليةالأعامل املرصفية واملو  وتكنولوجيا املعلومات،

 122اكنوا ميثلون  2019عام يف  الأطراف يف قضااي الويبو آأنلية تسوية املنازعات ل  يدل عىل النطاق العاملي مما و  .23

من حيث لغة اتفاق تسجيل امس احلقل آأما . بدلًا منذ اس هتالل الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات 180، من مجموع بدلا

جراءات املعين، ف  27ال ن.حىت  لغة 21املوحدة لتسوية املنازعات  الويبوس ياسة قد بلغ عدد اللغات املس تخدمة يف اإ

الويبو  اس تعراض ويبقىمركز. لل الإلكرتوين وقعاملوتحنرش مجيع قرارات هيئة حمكي الويبو يف الس ياسة املوحدة عىل  .24

 هو (،3.0يف مسائل خمتارة يف س ياق الس ياسة املوحدة )اس تعراض الويبو  راء هيئة حمكي الويبول   عرب الإنرتنت

 100آأكرث من  تغطيللتوهجات العامة يف القرارات بشأأن قضااي هممة  س تخدم عاملياً امل تاح عىل الإنرتنت و الاس تعراض امل 

شار  ، مبا يف ذكلموضوع ىل ما يقرب  ةاإ ولتيسري  28للويبو.  اتبعاً حمكاّم 265 آأكرث من قرار متثييل صادر عن 1000من اإ

طار لك الاطالع عىل  القرارات وفق موضوعها، يقدم املركز آأيضا فهرسا قانونيا للبحث الإلكرتوين عن قرارات الويبو يف اإ

لهيا جماان. 29الس ياسة املوحدة.  وموارد الويبو هذه متاحة للنفاذ اإ

ىل ادلور التأأسييس للويبو يف الس ياسة املوحدة، يرصد ا .25 ملركز مس تجدات نظام آأسامء احلقول بغية تكييف ونظرا اإ

الأمور وينظم املركز ابنتظام حلقات معل بشأأن تسوية املنازعات عىل آأسامء احلقول تقدم مس تجدات  30موارده وممارساته.

 كام ينظم اجامتعات حملكيه ووسطائه يف جمال آأسامء احلقول. 31لفائدة الأطراف املعنية،

 نة من رموز البدلاناحلقول العليا املكو  ابء.

 (com.مثل)يقترص التطبيق الإلزايم للس ياسة املوحدة عىل الأسامء املسجل يف احلقول العليا املكّونة من آأسامء عامة  .26

ل آأن  ركز يساعد آأيضا العديد من ماكتب تسجيل الأسامء يف احلقول العليا املوما ُآدرج حديثا من آأسامء يف هذه احلقول، اإ

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

                                         
الروس ية و ركية اادلمنو التش يكية و الرتكية و البولندية و الربتغالية و الية الإيطو الإنلكزيية و الأملانية و الإس بانية  :حسب الرتتيب الأجبديهذه اللغات يه،  27

 الياابنية.و الفيتنامية و الهولندية و الرنوجيية و الكورية و الفرنس ية و العربية و الصينية و السويدية و السلوفاكية و الرومانية و 
 2.0منذ نرش الإصدار  3.0لويبو س تعراض ا. النطاق املزتايد لhttp://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/ نظر 28

املنازعات قارب ضعف القضااي اليت آأرشف علهيا املركز منذ ذكل احلني. يعكس تطور مجموعة من قضااي آأسامء احلقول والس ياسة املوحدة لتسوية  2011يف عام 

 ولس تعراض الويبو دور رئييس يف تمنية اتساق اجهتادات الويبو القانونية يف اإطار الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات واحلفاظ عليه.
 .http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/legalindex/ الرابط التايل: انظر 29

( عىل GDPRلنظام الأورويب محلاية البياانت العامة )ل لأطراف بشأأن الأثر العميل املوهجة اإىل ارمسية الغري  الويبو ، نرش املركز توجهيات2018يف عام  30

اإىل  14والفقرات من  WO/GA/47/14 يف الوثيقة 30انظر آأيضا الفقرة و آأدانه.  41اإىل  39من . انظر الفقرات املنازعاتدعاوى الس ياسة املوجدة لتسوية 

 .WO/GA/41/17 Rev.2 يف الوثيقة 16
 آأعاله. 2انظر احلاش ية  31

http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/
http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/legalindex/
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 الس ياسة املوحدة تعمتدرموز البدلان  بعض جسالت آأسامء احلقول العليا املكّونة منو  32السجالت وحامية امللكية الفكرية.

جراءات قامئةاعمتدت جسالت آأخرى بشلك مبارش، بيامن  لك لالظروف والاحتياجات اخلاصة  الس ياسة املوحدة تراعيعىل  اإ

ىل آأكرث من تسوية منازعات آأسامء احلقول يقدم املركز خدمات و حقل من احلقول العليا املكونة من رموز البدلان.   جسالً  75اإ

ُآضيفت يف اجلزء الأخري  اليت)الصني( 中国و  CN مبا يف ذكل  رموز البدلان، جسالت آأسامء احلقول العليا املكّونة من من

 1920.33 من عام

نة من رموز البدلان، وفامي خيص  .27 موسعة بشلك كبري  موارد للأطرافاملركز  يقدممجيع آأسامء احلقول العليا املعنية املكوَّ

علومات وم ،تعددة اللغاتامل  يةذج و منال ذكرات املاملدعومة، و  واحلروف، مبا يف ذكل معايري الأهلية للتسجيل، عرب الإنرتنت

ىل ملخصات  34الإيداع، س ياسات آأسامء الس ياسة املوحدة ولك س ياسة من ختالف ذات الصل بني لأوجه الاابلإضافة اإ

احلقول العليا املكونة هذه املعلومات يف دليل خدمات الويبو لسجالت  وخلّصت 35الس ياسة املوحدة. احلقول العليا القامئة عىل

 36.رموز البدلانمن 

 الس ياسة العامة املتصل بنظام آأسامء احلقول مس تجدات اثلثًا.

لقد طرآأ عىل الإياكن عدد من املس تجدات الس ياس ية اليت تتيح فرصا ملاليك حقوق امللكية الفكرية وللمنتفعني هبا بل  .28

نة عدد كبري من وتطرح آأماهمم حتدايت. ويتعلق آأحد هذه املس تجدات بقيام الإياكن ابس تحداث  احلقول العليا اجلديدة املكوَّ

( آأو تتخذ خصائص حمددة آأو مقيدة com.من آأسامء عامة. وآأسامء احلقول هذه ميكن آأن تكون "مفتوحة" طبيعهتا )تش به 

وآأحد العنارص اجلديرة ]لغة[. آأو. ]صناعة[ آأو. ]ثقافة[ آأو. ]جممتع[ آأو. بقدر آأكرب، كأن تتخذ مثال شلك ]عالمة[ آأو ]مدينة[ 

 -ة اللغويمن الناحية  نظام آأسامء احلقولتوس يع  - ابس تحداث آأسامء حقول عليا دولية.يتعلق  نظام آأسامء احلقول كر يف منوابذل

طار مرشوع الويبو الثاين اخلاص يطرح نطاق آأسامء احلقول ادلولية ل الإياكن آأيضًا توس يع و  مسائل تتعلق حبامية احلقوق يف اإ

 بأأسامء احلقول عىل الإنرتنت.

 عامة احلقول العليا اجلديدة املكونة من آأسامء ف. آأل

نة من آأسامء عامة اذلي اعمتدته رمسياً يح  .29 ل برانمج هيئة الإياكن لتنفيذ برانمج احلقول العليا اجلديدة املكوَّ يف يونيو  فصَّ

نح آأول حقل 38يف "دليل مودع طلب التسجيل" 201137 من احلقول  اخلاص ابلإياكن اذلي خضع لكثري من التعديالت. ومح

                                         
 .http://www.wipo.int/amc/en/new/eu.html الرابط التايل: انظر 32

نة من رموز البدلان واليت احتفظت مبركز الويبو كجهة لتسوية منازعات آأسامء احلقول عىل الرابط مل للحقول العليا املكوّ ميكن الاطالع عىل القامئة الاك 33

 .http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctldالتايل: 
)سويرسا( متاحة ال ن ابللغتني الأملانية والإيطالية، ابلإضافة اإىل الإنلكزيية والفرنس ية  .CHصصة للحقل عىل سبيل املثال، صفحة املركز اخمل 34

 والإس بانية.
 .http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld/ الرابط التايل: انظر 35

 .https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1069.pdfانظر الرابط التايل:  36

ملزيد من املعلومات اخللفية مبا يف ذكل املراجع، انظر الوثيقة . en.htm-20jun11-http://www.icann.org/en/minutes/resolutionsانظر  37

WO/GA/39/10 14، ول س امي الفقرة. 
 .http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agbدليل مودع طلب التسجيل اخلاص ابلإياكن متاح عىل الرابط التايل:  38

http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld/
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1069.pdf
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-20jun11-en.htm
http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb
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نة من آأسامء عامة لإدخاهل منطقة جذر الإنرتنت يف آأكتوبر  نح حبلول يونيو 2013العليا اجلديدة املكوَّ  1200حوايل  2019، ومح

نة من آأسامء عامة. فريدحقل  احلقول العليا آأخرى من اإطالق مجموعة  وختطط الإياكن 39من احلقول العليا اجلديدة املكوَّ

نة من  عىل الأرحج. ،آأسامء عامة يف الس نوات القليل املقبل اجلديدة املكوَّ

ىل احلفاظ عىل الامتثال للمبادئ العامة محلاية امللكية  سعيًا منهول يزال املركز ملزتما ابلتعاون مع آأحصاب املصلحة  .30 اإ

ن سلسل من اجامتعات الفكرية يف احلقول العليا اجلديدة املكونة من آأسامء عامة. وقد نشأأ عدد من آ ليات حامية احلقوق ع

وفامي ييل وصف مس تفيض لهذه ال ليات اخلاصة  40جلان الإياكن ومعلياهتا املعنية ابحلقول العليا اجلديدة املكونة من آأسامء عامة.

 ابلإياكن، فامي يتعلق ابدلرجة الأوىل وادلرجة الثانية عىل التوايل.

 آ ليات حامية احلقوق من ادلرجة الأوىل )آأ(

جراءات  "1"  تسوية املنازعات قبل منح آأسامء احلقول العليااإ

مسحت هذه ال لية لأحصاب العالمات التجارية ابلتقدم ابعرتاضات قامئة عىل احلقوق القانونية ضد طلبات احلقول  .31

وقد ساعد مركز الويبو  41العليا اجلديدة املكونة من آأسامء عامة من ادلرجة الأوىل حيث حتققت معايري موضوعية معينة.

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

 42امللكية الصناعية يف الإشارات عىل الإنرتنت".

عىل احلقوق  وبعد آأن عيَّنت الإياكن املركز ابعتباره اجلهة الوحيدة لتقدمي خدمات تسوية منازعات الاعرتاضات القامئة .32

اعرتاضا قامئا عىل احلقوق القانونية ويليب الرشوط، واكمتلت معاجلة مركز الويبو لالعرتاضات حبلول  69تلقى املركز  43القانونية،

                                         
نة من آأسامء عامة عىل الرابط التايل: 39 نح من آأسامء احلقول العليا اجلديدة املكوَّ  ترد قامئة مبا مح

http://newgtlds.icann.org/en/program-status/delegated-strings. 
. ويحشار هنا اإىل آأن الإياكن قد 30اإىل  23الفقرات من  وحتديداً  WO/GA/39/10ملزيد من املعلومات الأساس ية مبا فهيا املراجع، انظر الوثيقة  40

  ".بشأأن وضع " قامئة ابلعالمات احملمية عاملياً  رفضت اقرتاحاً 
القامئة آأس باب الاعرتاضات الأخرى اليت آأقّرهتا الإياكن يه: "الاعرتاضات القامئة عىل اللبس يف التسلسل" و"اعرتاضات امجلاعات" و"الاعرتاضات  41

فائدهتا تبعا لإعالن عىل مبدآأ مراعاة حدود املصاحل العامة". وحيتوي دليل مودع الطلب آأيضا عىل عدد من الإجراءات الأخرى اليت جيوز آأن تضعها احلكومات ل

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

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

 فهيا جملس الإياكن.
 ، انظر الرابط التايل:2001اعمتدهتا امجلعية العامة للويبو يف سبمترب  42

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/845/pub845.pdf. 
 من دليل مودع طلب التسجيل اخلاص ابلإياكن عىل الرابط التايل: 2.3انظر القسم  43

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

http://newgtlds.icann.org/en/program-status/delegated-strings
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/845/pub845.pdf
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ومجيع قرارات هيئة اخلرباء املعنية ابلعرتاضات القامئة عىل احلقوق القانونية يف الويبو متاحة عىل املوقع  2013.44سبمترب 

 46ويوجد عىل املوقع الإلكرتوين آأيضا تقرير للمركز عن مسار الاعرتاضات القامئة عىل احلقوق القانونية. 45ين للمركز،الإلكرتو

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

ىل الإياكن2009يف بداية عام  .33 داري دامئ من شأأنه آأن  ، آأرسل مركز الويبو اإ اقرتاحا موضوعيا ملموسا لعامتد خيار اإ

يداع الشاكوى عىل ما يحعمتد من حقول عليا جديدة مكونة من آأسامء عامة يحزمع آأن تشغيلها آأو اس تخداهما الفعيل دلى  يتيح اإ

سهاما ماداي. لهدف من الاقرتاح هو تقدمي واكن ا 47مكتب التسجيل يتسبب يف انهتاك العالمات التجارية آأو يحسهم يف ذكل اإ

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

 48.للسجل الفاعل املعنية عىل التحيل بسلوك مسؤول مبا يشمل توفري احلصاانت املالمئة

ياكن، مبا  .34 جراءات عديدة لالإ جراءات تسوية وبعد اإ يف ذكل مشاورات مع املسؤولني عن التسجيل، تظل جدوى اإ

جراءات متداخل  املنازعات بعد منح آأسامء احلقول العليا ابلصيغة اليت اعمتدهتا الإياكن غري آأكيدة، ل س امي نظرا لإضافة مجموعة اإ

، اختارت مجموعة من 2016ر عام يف آأواخ ،بشلك خاصو  ومسائل تتعلق ابلنطاق املوضوعي املقصود من هذه ال لية.

حاةلالعالمات التجارية  آأحصاب جراء  اإ ( بدًل من اس تخدام PICDRPملصلحة العامة )اب املتعلقةزعات انامل  تسويةاإ

ويف ضوء املصاحل الس ياس ية املعنية، اتفق مركز الويبو يف عام  .49تسوية املنازعات بعد منح آأسامء احلقولل  ةلإجراءات املتاحا

 دا لإجراءات تسوية املنازعات بعد منح آأسامء احلقول فامي يتعلق ابلعالمات التجارية.ورّّ الإياكن عىل آأن يصبح مح مع  2013

                                         
 ديدة وجدول الرسوم والتاكليف ابلتوايل عىل الرابطني التاليني:( اجلgTLDالويبو بشأأن تسوية املنازعات املتعلقة ابحلقول العليا ) قواعدانظر  44

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 املسجل دلى الويبو بشأأن الاعرتاض عىل التعدي عىل احلقوق من خالل الرابط التايل:
 .http://www.wipo.int/amc/en/domains/lro/cases/ انظر الرابط التايل: 45

اإىل آأن الغالبية العظمى من تكل الاعرتاضات آأودعت ضد الطلبات اخلاصة بسلسل احلروف ذات املعىن الوصفي آأو القامويس  يشري تقرير الويبو 46

نة من آأسامء عامة. وقد خلص كثري من هيئات اخلرباء اإىل آأنه يف احلالت اليت يكون قد اعمتد فهيا ماكل  من مصطلحا عاما  التجارية عالمةالللحقول العليا املكوَّ

اته، انهتأاك مصطلحات القاموس كعالمة جتارية، فاإن طلب حقل عال مكون من امس عام لغرض الاس تفادة من املعىن العام ذلكل املصطلح ل يحعترب، يف حد ذ

الت العالمات التجارية اليت ملعايري تسوية املنازعات فامي خيص الاعرتاضات القامئة عىل احلقوق القانونية. ويف بعض احلالت تناولت هيئات اخلرباء تسجي

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

 .http://www.wipo.int/amc/en/docs/lroreport.pdf لتكل العالمات آأو آأي اس تخدام لها يف السابق. انظر الرابط التايل:
 .http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann130309.pdf انظر الرابط التايل: 47

، من مضن وآأمناء التسجيل وآأحصاب التسجيالت يف اإطار نظام آأسامء احلقول، آأوىص املركز آأيضاً لتقارب املالحظ بني آأدوار ماكتب التسجيل ل نظرا  48

 بأأن تنظر الإياكن يف توس يع نطاق اإجراءات تسوية املنازعات بعد املنح ليك تنسحب آأيضا عىل سلوك آأمناء التسجيل يف ماكتب التسجيل )انظر ما آأوىص،

مع مراعاة اخلربات اليت اكتس هبا املركز استنادا اإىل   عىل سبيل املثال(  http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann260310rap.pdf  الرابط التايل:

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

http://www.icann.org/en/minutes/resolutions 05nov10 en.htm.)  
49 en.pdf-14mar17-report-panel-picdrp-https://www.icann.org/en/system/files/files/feedback. 

http://www.wipo.int/amc/en/docs/wipolrorules.pdf
http://www.wipo.int/amc/en/domains/lro/fees/
http://www.wipo.int/amc/en/domains/lro/cases/
http://www.wipo.int/amc/en/domains/lro/cases/
http://www.wipo.int/amc/en/docs/lroreport.pdf
http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann130309.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/feedback-picdrp-panel-report-14mar17-en.pdf
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 آ ليات حامية احلقوق من ادلرجة الثانية )ب(

 مركز تبادل املعلومات عن العالمات التجارية "1"

ابلإياكن "مركز تبادل املعلومات عن العالمات يشمل برانمج احلقول العليا اجلديدة املكونة من آأسامء عامة اخلاص  .35

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

نبغي ملركز تبادل وعقّب املركز بأأنه ل ي  50مبوجب آ ليات حامية احلقوق يف احلقول العليا اجلديدة املكونة من آأسامء عامة.

نّصف عند معاجلة تسجيالت العالمات التجارية املمنوحة بصفة  املعلومات آأن يثقل اكهل آأحصاب احلقوق عىل حنو غري مح

رشعية بواسطة آأنظمة الفحص والتسجيل كام يه مطبقة يف آأنظمة قضائية عاملية عديدة، وآأنه ميكن، عند الاقتضاء، التفكري 

ىل آأنه حىت يف تدابري معلية لتحديد  آأي ادعاءات مبطالبة غري مالمئة ابحلقوق يف س ياقات حمددة. وتشري املعلومات املتاحة اإ

 51مدخال. 45,000تلقى آأكرث منقد مركز تبادل املعلومات  اكن ،2019 يونيو

 الإجراء املوحد للوقف الرسيع "2"

احلقول العليا اجلديدة املكونة من آأسامء عامة  عىل الرمغ من بقاء الس ياسة املوحدة متاحة كأداة جمدية لتسوية منازعات .36

واملتعلقة بنقل امس حقل متنازع عليه اإىل صاحب العالمة التجارية، فقد اس تحدثت الإياكن ما يقصد به آأن يكون آ لية من 

 52ادلرجة الثانية محلاية احلقوق تكون آأخف وقعا يف احلالت املعنية.

نه ل يزال يثري عددا من  ورمغ آأن النظام املوحد للوقف الرسيع نشأأ  .37 عن سلسل من مسارات الإياكن وجلاهنا، فاإ

ىل آأن يتقدم املقدمون احملمتلون خلدمات  53التساؤلت، مهنا عالقته ابلس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات. وقد دعت الإياكن اإ

                                         
بتة بقرار حمكة يح مركز تبادل املعلومات اإدراج اللكامت ادلاةل عىل العالمات املسجل واللكامت ادلاةل عىل العالمات واحملمية بنظام آأو معاهدة آأو مث يت  50

ركز تبادل املعلومات، فاإن توفر وآأيضا "عالمات آأخرى تعترب ملكية فكرية" )ومل حتدد هذه العالمات(. وفامي يتعلق بأ ليات حامية احلقوق اليت تس تخدم بياانت م

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

ثبات اس تخداهما اجلاري. وسواء ثبت دليل عىل الاس تخدام اجلاري للعالمات التجارية آأو مل يثبت، س يظ ل آأيضا آأحصاب تكل العالمات التجارية اليت ميكن اإ

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

شعار لصاحب العالمة التجارية املعين )آأو الأحصاب املعنيني( يف حاةل اس مترار املسجل رمغ ذكل يف اإجراءات تسجيل امس احلقل(. واحلد الأقىص،  التجارية، واإ

يوما بعد فتح آأحد احلقول العليا اجلديدة املكونة من آأسامء عامة لتسجيل امجلهور العام، ولكن يتس ىن  90كام وضعته الإياكن، ملدة اإاتحة خدمة املطالب هو 

ثبات اس تخدام ال " املبكرة Sunriseعالمات التجارية الالزم خلدمات "ملس تخديم مركز تبادل املعلومات اختيار تلقي اإشعارات مدى احلياة. وينطبق مبدآأ اإ

ق املبيّنة يف هذه كذكل عىل المتسك ابلعالمات التجارية ابعتبارها آأساسا لتقدمي تظمل يف اإطار "الإجراء املوحد للوقف الرسيع" اخلاص بأ ليات حامية احلقو 

 الوثيقة.
 .stats-clearinghouse.com/content/tmch-http://trademark الرابط التايل: انظر 51

مبرشوع مناقشة بشأأن "آ لية للوقف الرسيع )آأسامء احلقول(" )انظر  2009آأبلغ املركز، من جانبه، الإياكن يف آأبريل  52

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

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

لعملية للمسؤولني عن ماكتب التسجيل حسن النية للحد من آأعباهئم التشغيلية والتطلعات بني حامية حقوق العالمات التجارية اليت يقر هبا القانون واملصاحل ا

 املرشوعة لأحصاب آأسامء احلقول املسجل عن حسن نية.
ىل الرابط واملنشور ع 2010ديسمرب  2ترد، من بني آأمور آأخرى، قامئة مفصّل هبذه املسائل يف اخلطاب اذلي آأرسهل مركز الويبو اإىل الإياكن بتارخي  53

 .http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann021210.pdfالتايل: 

http://trademark-clearinghouse.com/content/tmch-stats
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لإجراء املوحد للوقف الرسيع واملوارد الإجراء املوحد للوقف الرسيع بعطاءاهتم، وبعد دراسة متأأنية لمنوذج الإياكن اخلاص اب

وما زال املركز يرصد  54ذات الصل، آأصبح من الواحض آأن مركز الويبو مل يكن يف وضع يسمح هل ابلتقدم بأأي عطاء.

 التطورات عن كثب.

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

 يت وضعهتا الويبو وغريها من آ ليات حامية احلقوقال

ذ تتكيف مع التطور املتواصل لنظام آأسامء احلقول، فقد آأخذت توفر بديالً  .38 ن الس ياسة املوحدة اإ عن  فعّاًل للغاية اإ

املقاضاة آأمام احملامك لأحصاب العالمات التجارية وآأحصاب تسجيالت آأسامء احلقول واملسؤولني عن التسجيل. ولكن عقب 

بوصفها هيئة تسجيل ، رآأت فهيا الغالبية العظمى من املشاركني آأن آأي مراجعة تقوم هبا الإياكن 2011مناقشات آأجريت عام 

ياكن قرارا مبراجعة  55نفعها، للس ياسة املوحدة س يكون رضرها آأكرث من اختذت املنظمة ادلامعة للأسامء العامة التابعة لالإ

حرشالس ياسة املوحدة عقب اإطالق حقول جديدة عليا مكونة من آأسامء عامة. و  تقرير الإياكن الأول حول هذا املوضوع يف  ن

ويف هذا الصدد، قدم مركز الويبو مالحظات  56ووصف طائفة من املسائل اجلوهرية املعقدة واملتعلقة ابلعملية. 2015آأكتوبر 

النجاح الطويل للس ياس ية املوحدة واخملاطر املرتبطة بأأي حماوةل من الإياكن ملراجعة الس ياسة املوحدة. وعقب  الك من تربز

ط 2016الإياكن تقريرها الهنايئ يف يناير  نرشتفرتة تعقيب عامة،  الق معلية وآأوصت فيه املنظمة ادلامعة للأسامء العامة ابإ

املرحل الأوىل تركز عىل آ ليات حامية احلقوق ل تزال تطوير الس ياسات ملراجعة مجيع آ ليات حامية احلقوق عىل مرحلتني، و

املطورة من آأجل الربانمج اجلديد للحقول العليا املكونة من آأسامء عامة، وخاصة مركز تبادل املعلومات عن العالمات 

وهذه  57" و"املطالب"(، وسرتكز املرحل الثانية عىل الس ياسة املوحدة.Sunriseية احلقوق "التجارية )مبا يشمل آ لييت حام

ويواصل مركز الويبو متابعة نوااي آأحصاب املصلحة يف الإياكن عن كثب فامي يتعلق ابلس ياسة املوحدة  ،املسأأةل مدعاة لقلق ابلغ

طار ه ذا اجلهد، يتواصل املركز عند الاقتضاء مع آأحصاب املصلحة وآ ليات حامية حقوق العالمة التجارية بوجه عام. ويف اإ

الرابطة ادلولية و ( ECTAاملعنيني ابلعالمات التجارية مثل مجعية الاحتادات الأوروبية للعاملني يف جمال العالمات التجارية )

 (.MARQUES( ومجعية ماليك العالمات التجارية الأوروبيني )INTAللعالمات التجارية )

 WHOISوقاعدة بياانت  النظام الأورويب محلاية البياانت العامة جمي.

يمتثل الهدف العام لهذا . و 2018مايو  25يف ( حزي النفاذ GDPRدخل النظام الأورويب محلاية البياانت العامة ) .39

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

 .القانونية واملنازعاتمثل العقود مصاحل الغري املرشوعة 

                                         
زاء الأمر ذاته منذ  54 يف س ياق  2007عام آأوائل مسأأةل اعامتد مقديم اخلدمة تثري اخملاوف بشأأن اس تقرار آ ليات حامية احلقوق؛ وآأعربت الويبو عن قلقها اإ

 (.http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann040707.pdfالس ياسة املوحدة )انظر 
انظر الرابط التايل:  55

https://community.icann.org/display/gnsoudrpdt/Webinar+on+the+Current+State+of+the+UDRP.  ًع الاطال وميكن معوما

 .WO/GA/39/10من الوثيقة  31عىل الفقرة  آأيضاً 
 .en.pdf-09oct15-issue-prelim-gtlds/rpm-http://gnso.icann.org/en/issues/newانظر  56

 .en.pdf-11jan16-issue-final-gtlds/rpm-https://gnso.icann.org/en/issues/new الرابط التايل: انظر 57

https://community.icann.org/display/gnsoudrpdt/Webinar+on+the+Current+State+of+the+UDRP
http://gnso.icann.org/en/issues/new-gtlds/rpm-prelim-issue-09oct15-en.pdf
https://gnso.icann.org/en/issues/new-gtlds/rpm-final-issue-11jan16-en.pdf
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التصال الاكمل اإىل حد بعيد بياانت تتضمن لعامة الناس املتاحة  WhoIs، مل تعد بياانت 2018مايو  25بعد و  .40

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

يف معظم  الإلكرتوين لن يكوان مرئيني هوعنوان بريد صاحب التسجيل" والبدل. ومن اجلدير ابذلكر آأن امس التسجيل

لكرتوين "غري قدمي ل املعين تسجّّ ، يحطلب من املح قلامس احل بصاحب تسجيل، لتسهيل التصال ولكناحلالت.  عنوان بريد اإ

مت رمغ هذه القيود العامة، و لإنرتنت. عرب ااس امترة تواصل د للهوية" آأو حدّّ مح  ذا قحّدّ  شكوى بناء عىل الس ياسة املوحدةاإ

ىل آأحد  طار الس ياسة املوحدة، قدّّ مح لتسوية املنازعات اإ يف الأحوال الإياكن شاكوى  لوسجّّ مح فسوف يقدم يم اخلدمات يف اإ

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

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

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

ح قّر تح  طار الس ياسة املوحدة.قدّّ مح اإىل اكمل  بياانت تسجيل""لني جيب آأن يقدموا سجّّ رصاحة بأأن امل يبدو و  58يم اخلدمات يف اإ

ىل التسلمي آأن هذا  طار الس ياسة املوحدة يس توفون قدّّ بأأن مح يستند اإ ()و( "الأغراض 1)6املادة  معايرييم اخلدمات يف اإ

سجّّ  ، بل ينبغي،، حبيث ميكنمن النظام الأورويب محلاية البياانت العامة()ب( "آأداء العقد" 1)6املرشوعة" واملادة  آأن لني للمح

ىل مح  WhoIsيقدموا بياانت  طار الس ياسة املوحدةقدّّ اإ  .يم اخلدمات يف اإ

جراءات  محلاية البياانت العامةالنظام الأورويبتأأثري رصده عن كثب ل املركز ويواصل  .41 ومبعزل . الس ياسة املوحدة عىل اإ

نفاذ امللكية الفكرية من شواغل آأوسع نطاقا معاجلة وبغية ، عن هممة املركز اخلاصة ابلس ياسة املوحدة انمجة عن ما يتعلق ابإ

ري آأحصاب املصلحة حاليا ، النظام الأورويب محلاية البياانت العامةتنفيذ   بياانت عامتد"ل حممتل منوذجمة بشأأن هممناقشات جيح

WhoIs "لهيا وتواصل  59.نفاذهذا ال يف آأحصاب امللكية الفكرية حقوق ، مبا يف ذكل دور الويبو احملمتل للتصديق عىل والنفاذ اإ

ىل  ،الكشف املوحد للنفاذ آأونظام ال تفاصيل ما اكن يحطلق عليه آأيًضا النقاش فامي يتعلق ب  الإياكن تسجيل بياانت نظام اإ

 . 60احلقول العليا اجلديدة املكونة من آأسامء عامة غري العامة

 آأسامء احلقول ادلولية دال.

هو بدء العمل  واجلديرة ابذلكر من املس تجدات املتعلقة ابلس ياسات يف نظام آأسامء احلقول، 28يف الفقرة  تبنّي كام  .42

ثري مهنا مضن آأول احلقول العليا اجلديدة املكونة من آأسامء واكن ك  61بأأسامء حقول دولية )خبط غري لتيين( يف احلقول العليا.

 عامة اليت تعلن الإياكن عن منحها يف جذر نظام آأسامء احلقول.

                                         
 يف املرفق واو. ،en-specs-data-registration-https://www.icann.org/resources/pages/gtldالرابط التايل:  انظر 58

  الرابط التايل: انظر 59

https://www.icann.org/en/system/files/files/framework-elements-unified-access-model-for-discussion-18jun18-en.pdf. 
احلقول العليا اجلديدة املكونة من بياانت تسجيل بفريق اخلاصة املواصفات املؤقتة  بشأأن( EPDP) املعجلالتقرير الأويل لعملية تطوير الس ياسة  انظر 60

 مبا يف ذكل التعليقات العامة عىل: ،2املرحل  -ء عامة آأسام

https://www.icann.org/public-comments/epdp-phase-2 -initial-2020-02-07-ar.  2020يف يونيو  الإياكناجامتع  آأجندةانظر كذكل و 

 ./https://68.schedule.icann.org الرابط عىل
حرشت يف نومفرب  اخلطة الهنائية انظر آأيضاً  61 لتنفيذ الإجراء العاجل لتحديد آأسامء احلقول ادلولية املدرجة يف احلقول العليا املكونة من رموز البدلان اليت ن

(. وهذا ما آأاتح منذ  https://www.icann.org/en/system/files/files/idn-cctld-implementation-plan-16nov09-en.pdf)انظر 2009

https://www.icann.org/resources/pages/gtld-registration-data-specs-en
https://www.icann.org/en/system/files/files/framework-elements-unified-access-model-for-discussion-18jun18-en.pdf
https://68.schedule.icann.org/
https://www.icann.org/en/system/files/files/idn-cctld-implementation-plan-16nov09-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/idn-cctld-implementation-plan-16nov09-en.pdf
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 آأدوات تعريف آأخرى هاء.

ضافية مرتبطة حبامية آأدوات  .43 عالوة عىل املس تجدات املذكورة آ نفا وفامي يتعلق هبا، تشهد هيئة الإياكن مس تجدات اإ

 ري التجارية.تعريف العالمات غ

 املنظامت احلكومية ادلولية )آأ(

من اجلدير ابذلكر آأن مرشوع الويبو الأول بشأأن آأسامء احلقول تناول العالقة بني آأسامء احلقول والعالمات التجارية.  .44

ق وتناول مرشوع الويبو الثاين بشأأن آأسامء احلقول العالقة بني آأسامء احلقول وآأنواع آأخرى من آأدوات التعريف مل يس ب

 تناولها، مهنا آأسامء البدلان وآأسامء املنظامت احلكومية ادلولية وخمترصاهتا.

بتعديل الس ياسة املوحدة بغية حامية آأسامء البدلان وآأسامء املنظامت  2002وآأوصت امجلعية العامة للويبو لعام  .45

ىل الإياكن يف ف 62احلكومية ادلولية وخمترصاهتا.  2003.63رباير وآأحالت آأمانة الويبو هذه التوصيات اإ

آأصبح دليل مودع طلب التسجيل اخلاص ابحلقول العليا اجلديدة املكونة من آأسامء  64وعقب مداولت يف الإياكن، .46

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

جراءات الاعرتاض قبل امل   31املطبقة عىل احلقول العليا(، وهذا ما انقش ته الفقراتن  نح املتعلقة ابدلرجة الأوىل )آأيْ خالل اإ

ياكن  32و ل آأنه بعد هجود متواصل من املنظامت احلكومية ادلولية، آأشارت اللجنة الاستشارية احلكومية التابعة لالإ آأعاله. اإ

ت احلكومية ادلولية ضد التسجيل غري املالمئ من قبل الغري يف عىل جملس الإياكن بأأن تحمنح امحلاية لأدوات تعريف املنظام

وآأشارت اللجنة الاستشارية  65نظام آأسامء احلقول قبل منح آأي حقل من احلقول العليا اجلديدة املكونة من آأسامء عامة.

ىل املعايري القامئة لتسجيالت " ادلرجة الثانية، ميكن التعاون " اليت من int.احلكومية عىل جملس الإياكن آأيضا بأأنه، استنادا اإ

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

 جملس الأقل ابملرحل احلالية للحقول العليا اجلديدة املكونة من آأسامء عامة. كام آأشارت اللجنة الاستشارية احلكومية عىل

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

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

نه اكن قد اعمتد قرارا يضع الأساس لهذه امحلاية املؤقتة  جملس الإياكن وردَّ  .47 عىل اللجنة الاستشارية احلكومية قائال اإ

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

                                         
. ISO 3166-1وف الواردة يف املعيار ذكل احلني اس تحداث آأسامء حقول دولية مدرجة يف احلقول العليا املكونة من رموز البدلان يف س ياق الرموز ثنائية احلر 

 (.http://www.iso.org/iso/english_country_names_and_code_elements الرابط التايل: )انظر
الفقرات من  ، وانظر آأيضاً http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_ga_28/wo_ga_28_3.pdfانظر الرابط التايل:  62

 .SCT/9/9 يف الوثيقة 149والفقرة  SCT/9/8يف الوثيقة  11اإىل  6
 .http://www.wipo.int/amc/en/docs/wipo.doc الرابط التايل: انظر 63

 .41و 40الفقرتني  ، وحتديداً WO/GA/41/17 Rev.2لالطالع عىل املعلومات الأساس ية، انظر الوثيقة  64

 الرابط التايل: انظر 65

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

&modificationDate=1354149148000&api=v2. 

http://www.iso.org/iso/english_country_names_and_code_elements
http://www.wipo.int/amc/en/docs/wipo.doc
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132070/FINAL_Toronto_Communique_20121017.pdf?version=1&modificationDate=1354149148000&api=v2
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132070/FINAL_Toronto_Communique_20121017.pdf?version=1&modificationDate=1354149148000&api=v2
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الل اتفاق جسل احلقول العليا اجلديدة املكونة من آأسامء عامة. ودعت احلكومية ادلولية، ليك مينع عىل الغري تسجيلها من خ

ىل تعريف الإياكن بنفسها، وطلبت آأيضا آأن تقدم اللجنة الاستشارية احلكومية  الإياكن املنظامت احلكومية ادلولية املؤهل اإ

امئة آأسامء املنظامت احلكومية ادلولية )مع املنظامت احلكومية ادلولية( ابقة منظامت حكومية دولية مجمعة تشمل املعايري وق

وردا عىل ذكل، وضع ائتالف من املنظامت احلكومية ادلولية  66وخمترصاهتا اليت آأوصت اللجنة الاستشارية احلكومية حباميهتا.

ىل معايري " دهما ائتالف " محلاية املنظامت احلكومية ادلولية وقامئة مصاحبة للمنظامت احلكومية ادلولية، قint.معايري تستند اإ

. وقد آأعقب هذا تبليغ من اللجنة الاستشارية احلكومية اإىل 2013املنظامت احلكومية ادلولية اإىل جملس الإياكن يف فرباير 

، اإىل جانب قامئة 67جملس الإياكن مبشورة اللجنة الاستشارية احلكومية بشأأن معايري الأهلية محلاية املنظامت احلكومية ادلولية

 68احلكومية ادلولية وخمترصاهتا اليت ميكن حاميهتا. بأأسامء املنظامت

، آأبلغ اجمللس اللجنة الاستشارية احلكومية بشواغهل بشأأن كيفية التوفيق بني حامية خمترصات 2013آأبريل  1ويف  .48

 املنظامت احلكومية ادلولية وحماولت الغري اليت من احملمتل آأن تكون مرشوعة لتسجيل آأسامء حقول تتطابق مع خمترص

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

، عقب املناقشات الإضافية اليت آأجريت مع الإياكن واجلهود املضنية اليت بذلهتا 2013ويف يوليو  69احملمتل آأن تكون مرشوعة.

اللجنة الاستشارية مشورة جمللس الإياكن تؤكد من جديد احلاجة اإىل حامية وقائية  املنظامت احلكومية ادلولية، آأصدرت

صدار هذه املشورة 70خاصة لأسامء املنظامت احلكومية وخمترصاهتا يف نظام آأسامء احلقول. آأصدر جملس الإياكن  ،وعقب اإ

ع الأول للجنة برانمج احلقول العليا اجلديدة قرارا ميدد به امحلاية املؤقتة للمنظامت احلكومية ادلولية اإىل حني عقد الاجامت

نة من آأسامء عامة التابعة جمللس الإياكن بعد عقد اجامتع الإياكن يف نومفرب   2013.71املكوَّ

نة من آأسامء عامة ابقرتاح محلاية خمترصات 2013ويف آأكتوبر  .49 ، تقدمت جلنة برانمج احلقول العليا اجلديدة املكوَّ

لية يف ادلرجة الثانية، واكن ذكل الاقرتاح بعيدا عن تزويد خمترصات املنظامت احلكومية ادلولية املنظامت احلكومية ادلو 

 72ابمحلاية الوقائية ادلامئة املتوخاة يف البالغات السابقة للجنة الاستشارية احلكومية.

                                         
 .en.pdf-16jan13-dryden-to-https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/crocker الرابط التايل: انظر 66

العامل مكراقبني اتبعني للأمم املتحدة، آأو تشمل هذه املعايري املنظامت احلكومية ادلولية القامئة عىل املعاهدات ذات الشخصية القانونية ادلولية، آأو  67

  العامل كصناديق آأو برامج اتبعة للأمم املتحدة.
 .en-22mar13-chalaby-crocker-to-enhttp://www.icann.org/en/news/correspondence/dryd الرابط التايل: انظر 68

توضيح املقصود ابلوس يل املمكنة لإجراء مراجعة دورية للقامئة مبزيد من التحديد، وتوضيح آأية لغات اإضافية يحطلب توفري حامية  طلب اجمللس آأيضاً  69

 آأسامء املنظامت احلكومية ادلولية وخمترصاهتا هبا. انظر الرابط التايل:

http://www.icann.org/en/news/correspondence/crocker-to-dryden-01apr13-en. 
كزي عىل التنفيذ العميل تفرتض رصاحة آأن جملس الإياكن مس تعد لتنفيذ مشورهتا ابلاكمل والرت  اآأهناإىل آأشارت اللجنة الاستشارية احلكومية آأيضا  70

نظامت احلكومية ادلولية وخمترصاهتا والفعال للحامية الوقائية من ادلرجة الثانية يف احلقول العليا اجلديدة املكّونة من آأسامء عامة، وآأن تظل امحلاية املؤقتة لأسامء امل 

انظر الرابط التايل: سارية حىت يس تكل احلوار بني اللجنة والإياكن واملنظامت احلكومية ادلولية. 

http://durban47.icann.org/meetings/durban2013/presentation-gac-communique-18jul13-en.pdf. 
 .en#1.a-17-07-2013-gtld-new-material/resolutions-https://www.icann.org/resources/board الرابط التايل: انظر 71

نة من 72 آأسامء عامة قد آألغيتا مشاركهتام يف اجامتع اقرتحت املنظامت احلكومية  اكنت اللجنة الاستشارية احلكومية وجلنة برانمج احلقول العليا اجلديدة املكوَّ

 سبمترب. 30ادلولية عقده يف 

https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/crocker-to-dryden-16jan13-en.pdf
http://www.icann.org/en/news/correspondence/dryden-to-crocker-chalaby-22mar13-en
http://www.icann.org/en/news/correspondence/crocker-to-dryden-01apr13-en
http://durban47.icann.org/meetings/durban2013/presentation-gac-communique-18jul13-en.pdf
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-new-gtld-2013-07-17-en#1.a
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نة من آأسامء ع .50 ىل جانب اجلهود اليت بذلهتا جلنة برانمج احلقول العليا اجلديدة املكوَّ امة واللجنة الاستشارية احلكومية واإ

ياكن يف معلية وضع الس ياسات خبصوص  73واملنظامت احلكومية ادلولية، رشعت املنظمة ادلامعة للأسامء العامة التابعة لالإ

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

وة عىل اعرتاضات املنظامت احلكومية ادلولية، رفضت العملية اليت رشعت فهيا املنظمة ادلامعة للأسامء العامة بشلك وعال

واسع امحلاية الوقائية لأسامء املنظامت احلكومية ادلولية وخمترصاهتا من ادلرجة الثانية. وبدل من ذكل، آأوصت ابلقتصار عىل 

زاةل امحلاية املؤقتة السارية عىل خمترصات املنظامت احلكومية آ ليات توفر حامية وقائية خملترصا ت املنظامت احلكومية ادلولية، واإ

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

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

 احلكومية، وحتديدا، عدم تسجيل الأسامء الاكمل للمنظامت احلكومية ادلولية يف املس تويني الأول والثاين بلغتني.

لأسامء ورمغ مشورة اللجنة الاستشارية احلكومية ومواقف املنظامت احلكومية ادلولية، صوت جملس املنظمة ادلامعة ل .51

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

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

تس ببت توصية و ت احلكومية ادلولية آأو لأسامهئا الاكمل اليت ل يشملها الاس تثناء املذكور آ نفا. التعسفية خملترصات املنظام

، ابلإضافة اإىل احلصول اللجنة الاستشارية احلكوميةو  يف صفوف املنظامت احلكومية ادلوليةالهنائية يف خماوف  الفريق العامل

 الفريق مل تكن ابلإجامع )عىل عكس تصويهتا املعتاد عىل تقارير اليت املنظمة ادلامعة للأسامء العامةعىل موافقة جملس 

املنظمة ادلامعة مما يتطلب مزيدا من العمل عىل وضع الس ياسات ابعامتد توصية واحدة عىل الأقل؛ وانقش جملس   (.العامل

اللجنة دت . ويف غضون ذكل، آأك74ة ذكل دون التوصل اإىل وضع مالمح لهذه الس ياسات الإضافيةللأسامء العام

عىل غرار الس ياسة املوحدة القامئة ينبغي  نظمة حكومية دوليةمب خاصة محلاية احلقوق آ لية جمددا آأن آأي  الاستشارية احلكومية

ل الس ياسة املوحدة القامئة. كام آأقر  آأن تراعي وضع املنظمة احلكومية ادلولية مبوجب القانون ادلويل، ولكن ينبغي آأل تحعّدّ

يف احلاجة اإىل حامية خمترصات املنظامت احلكومية ادلولية بشأأن  ةشورة السابقة للجنة احلكومية الاستشاريمل جملس الإياكن اب

رصده عن كثب ملا حيدث من ابلتعاون مع منظامت حكومية دولية معنية آأخرى، يواصل املركز و 75نظام آأسامء احلقول.

ىل اجملس الإياكن رمبا يحدعى املطاف،  يف هنايةوالإياكن.  القدمي من ملفات لفهذا امل تطورات يف آأوجه لتوفيق بني اإ

الاختالف بني مشورة اللجنة احلكومية الاستشارية وتوصيات املنظمة ادلامعة للأسامء العامة فامي خيص آ ليات حامية احلقوق 

 76املرتبطة ابملنظامت احلكومية ادلولية.

                                         
 .45اإىل  42، الفقرات من WO/GA/48/12 Rev.لالطالع عىل موجز اكمل، انظر الوثيقة  73

 .https://gnso.icann.org/en/council/resolutions#201905انظر الرابط التايل:  74

 الرابط التايل: انظر 75

https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-abudhabi60-gac-advice-scorecard-04feb18-en.pdf. 
 ،en-16-01-2018-policy-protection-ingo-ages/igowww.icann.org/resources/p: التايل انظر الرابط 76

 ،www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2018-02-04-en#2.d والرابط:

  .www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-abudhabi60-gac-advice-scorecard-04feb18-en.pdf والرابط:

قانونية نيابة عن العديد من املنظامت احلكومية ادلولية )ومهنا الويبو( رساةل يف يوليو آأرسل الأمني العام املساعد للأمم املتحدة املسؤول عن مكتب الشؤون ال

دارة ال ياكن يعرب فهيا عن قلقه بعد التقرير الهنايئ لعملية تطوير س ياسة الإجراءات )انظر الرابط:  2018 اإىل جملس اإ

www.icann.org/en/system/files/correspondence/mathias-to-board-27jul18-en.pdf.)  ودافع الفريق العامل املعين ابلعملية عن نتاجئ

https://gnso.icann.org/en/council/resolutions#201905
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-abudhabi60-gac-advice-scorecard-04feb18-en.pdf
http://www.icann.org/resources/pages/igo-ingo-protection-policy-2018-01-16-en
http://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2018-02-04-en#2.d
http://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-abudhabi60-gac-advice-scorecard-04feb18-en.pdf
http://www.icann.org/en/system/files/correspondence/mathias-to-board-27jul18-en.pdf
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 املصطلحات اجلغرافية )ب(

بشأأن اس تخدام وحامية املصطلحات اجلغرافية يف  هاعن قلق  عىل وجه اخلصوص احلكوميةآأعربت اللجنة الاستشارية  .52

يوحض دليل مودع الطلب اذلي وضعته  78آأسامء احلقول العليا،فامي خيص و  77احلقول العليا اجلديدة املكونة من آأسامء عامة.

رايض لن حتظى ابملوافقة لأهنا غري متاحة يف الإياكن آأن "الطلبات املتعلقة بسلسل احلروف اليت ختص آأسامء البدلان والأ 

طار برانمج احلقول العليا اجلديدة املكونة من آأسامء عامة يف مرحل التطبيق هذه". وينبغي لسلسل احلروف اليت تقدم  79اإ

ق ادلامعة بشأأهنا طلبات واليت ترى الإياكن آأهنا آأسامء جغرافية معينة آأخرى، مثل آأسامء العوامص، آأن تكون مصحوبة ابلواثئ

 80آأو النافية لعرتاض احلكومات آأو السلطات العامة املعنية.

وآأعرب آأعضاء اللجنة الاستشارية احلكومية عن حتفظات آأخرى بشأأن عدد من طلبات احلقول العليا اجلديدة املكونة  .53

آأشارت عىل جملس من آأسامء عامة عىل آأساس التوافق مع املصطلحات اجلغرافية آأو غريها من املصطلحات "احلساسة"، و 

الإياكن بأأل يواصل العمل بعد التقيمي الأويل لها، وطلبت من اجمللس مزيدا من التوضيح بشأأن النطاق املسموح ملودعي 

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

 81ة.الاستشارية احلكومي

                                         
دارة ال ياكن )انظر:  2018التقرير يف خطاب آأرسل يف آأغسطس  -www.icann.org/en/system/files/correspondence/igo-ingoاإىل جملس اإ

wg-to-icann-board-16aug18-en.pdf.)  عىل الرابط:  2020 نومفربوانظر اإىل مناقشات اإضافية دارت يف اجامتع ال ياكن يف

https://icann66.pathable.com/meetings/1116847. 
عىل  من مضن ما تنص، ،"مبادهئا بشأأن احلقول العليا اجلديدة املكونة من آأسامء عامة" اليت تنص 2007آأصدرت اللجنة الاستشارية احلكومية يف عام  77

ي ية آأو آأوصاف اكن آأن تتالىف منح احلقول العليا اجلديدة املكونة من آأسامء عامة فامي يتعلق بأأسامء البدلان آأو الأرايض آأو الأماكن واللغات الإقلمي آأنه ينبغي لالإ

نبغي آأن تعمتد اإجراءات ملنع عىل آأن التسجيالت اجلديدة ي  الشعوب، ما مل يكن ذكل ابلتفاق مع احلكومات آأو السلطات العامة املعنية. وتنص هذه املبادئ آأيضاً 

لطعن يف تسجيل الأسامء ذات املغزى الوطين آأو 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.  
اكتب ابلنس بة اإىل التسجيالت من ادلرجة الثانية، فاإن اتفاق التسجيل الأسايس لالإياكن يشمل "جدول الأسامء احملجوزة من ادلرجة الثانية يف م 78

ن آأسامء عامة"، وهذا التفاق ينص عىل آأسامء معينة لبدلان وآأراض. انظر الرابط التايل: تسجيل احلقول العليا املكونة م

http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/base-agreement-specs-04jun12-en.pdf 5، النقطة. 
من الفقرة  ،en.pdf-04jun12-procedures-http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/evaluationانظر الرابط التايل:  79

 آأو الأرايض"."معاجلة آأسامء البدلان  1.4.1.2.2
من الفقرة  ،en.pdf-04jun12-procedures-http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/evaluationانظر الرابط التايل:  80

  تتطلب دمع احلكومات"."الأسامء اجلغرافية اليت 2.4.1.2.2
. 4النقطة  ،en.pdf-27mar14-board-to-https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/gacالتايل:  الرابطانظر  81

"Specific Strings"  ،سلسل حروف حمددة(. ورمغ آأن اجمللس قَّبَل مشورة اللجنة الاستشارية احلكومية املعارضة لالس مترار يف اإجراءات بعض الطلبات(

نه طلب مزيدا من املعلومات من اللجنة الاستشارية احلكومية لبهتا بشأأن طائفة من الإجراءات الوقائية الإضافية اليت ط  ،امجلهور، ابلإضافة اإىل تعليقات فاإ

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

آأسامء عامة اليت تتوافق مع الصناعات املنظمة آأو 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 .

امء احلقول العليا اجلديدة املس تقبلية املكّونة من آأسامء عامة اتبع للفريق العامل للجنة الاستشارية اتبع للجنة الاستشارية احلكومية )فريق فرعي معين بأأس

جياز جوانب عديدة للس   ياسة العامة املتعلقة احلكومية( مرشوع وثيقة للمراحل املقبل للحقول العليا اجلديدة املكونة من آأسامء عامة، ويوحض مرشوع الوثيقة ابإ

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

http://www.icann.org/en/system/files/correspondence/igo-ingo-wg-to-icann-board-16aug18-en.pdf
http://www.icann.org/en/system/files/correspondence/igo-ingo-wg-to-icann-board-16aug18-en.pdf
http://www.icann.org/en/system/files/correspondence/igo-ingo-wg-to-icann-board-16aug18-en.pdf
https://icann66.pathable.com/meetings/1116847
https://archive.icann.org/en/topics/new-gtlds/gac-principles-regarding-new-gtlds-28mar07-en.pdf
http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/base-agreement-specs-04jun12-en.pdf
http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/evaluation-procedures-04jun12-en.pdf
http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/evaluation-procedures-04jun12-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/gac-to-board-27mar14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/gac-to-board-11apr13-en.pdf
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اتحة لك آأسامء احلقول احملجوزة املكونة من حرفني عىل املس توى الثاين يف 2016ويف ديسمرب  .54 ، مسحت الإياكن ابإ

احلقول العليا املكّونة من آأسامء عامة عىل آأن ميهل القامئون عىل التسجيل احلكومات املعنية ثالثني يوما لرشاء آأسامء احلقول 

قرار بعدم الإحياء زورا بأأي طابع حكويم يف اس تخدام تكل الأسامء املكونة من حرفني؛ وآأن املعنية؛ وآأن يلزموا املسجل هل الإ 

جراء لرفع الشاكوى بعد التسجيل. ىل آأن  82يتيحوا اإ ىل الإياكن آأشار فهيا اإ ويف هذا الس ياق، قدم مركز الويبو تعليقات اإ

ماك نية اس تكشاف تدابري متكّن من تطبيق الس ياسة مرشوع الويبو الثاين اخلاص بأأسامء احلقول عىل الإنرتنت نظر يف اإ

ُآجريت يف يف مناقشات و 83املوحدة عىل التسجيالت من ادلرجة الثالثة بغرض احلد من احامتل انهتاك العالمات التجارية.

 يضاتوالتفو الطلبات بشأأن قة نسَّ الإياكن معلومات مح آأن تقدم الأخرية، طلب آأعضاء اللجنة الاستشارية احلكومية ال ونة 

 84ذات الصل.

جامل بشأأن هذه املسائل و  .55 ىل تقيمي القطاعات املعنية غريها من وقد سعى املركز اإ املسائل املتعلقة بنظام آأسامء احلقول اإ

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

 .حسب مقتىض احلالهذه التطورات وستسامه فهيا رصد الأمانة  صلوس توا 85.(لعالماتجلنة ا)

ىل  .56 ن امجلعية العامة للويبو مدعوة اإ اإ

"مركز الويبو للتحكمي  املعنونة وثيقةلالإحاطة علام اب

" الإنرتنت عىل قولاحلآأسامء مبا يف ذكل والوساطة، 

 (.WO/GA/53/8 )الوثيقة

 ]هناية الوثيقة[
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