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اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم والنماذج 
  الصناعية والبيانات اجلغرافية

 
  الدورة السادسة والعشرون

توبر  28 إىل 24جنيف، من   2011كأ
 
 

 العالمات التجاريةفيما يتعلق بنرتنت ع نظام أمساء احلقول على اإليمستجدات عن توس

  األمانةمن إعدادثويقة 

نةخالل  .1 رشين  سة وا للجادلورة اخلا ياانت لعم ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا ية بقانون العالمات ا ب ادلامئة ا ع لص ل لن ملع
ية  نة(فاجلغرا تإىل خلص ئلريس إىل أن ا SCT/25/6ث من الويقة 18ئ أشار ملخص الريس يف الفقرة ،)للجا ُأنه ا من مس ل

يع  ياق تو تطورات يف  تجدات عن آخر ا توي عىل  رشين  سادسة وا نة ا سـاألمانة أن تعد ويقة ألغراض دورة ا سـ ل سـ حت ل للج مث لع ّ
نة  ية ابألسامء واألرقام ا ئة اإلنرتنت ا يذه  يّنظام أسامء حقول اإلنرتنت اذلي تعزتم  ن ملعي ملع ه  وترد أدانه ).ICANN(تنف

تجدات املطلو  .1بةملسـا

يح  .2 يفرضان علهيم أيضا تطوران لألسـيتو تفعني هبا بل و ية الفكرية و سـياكن بوجه خاص فرصا ألحصاب حقوق ا للمن مللك
تويني القانوين والعميل يا اجلديدة و. ملسـحتدايت عىل ا ئات من احلقول ا تحدايت ا لعلمن بني هذه ا مل َّاملكونة من أسامء عامة ل

ت توقع يف الوقت احلايل أن  سـاليت  يعة .2012حدث خالل عام تي يا  هذه احلقول ا ب ومن املمكن أن تكون  طلعل " مفتوحة"ل
ثال شلك ) com. قلمشاهبة حل( يدا كأن تأخذ  مأو خصائص أكرث حتديدا أو أكرث  نة (].city[تقي ، أو )يمد
]community.[) أو )جامعة ]brand.[) أو )عالمة ]language.[) أو )لغة ]culture.[) أو )ثقافة ]industry.[ 
تحداث ).صناعة( همة أيضا ا تجدات ا سـ ومن ا ملسـ يا دويةمل لأسامء حقول  يث إدارة . عل ، سـياسات نظام أسامء احلقولحومن 

ياسة  متةل  للسـتعد مراجعة األياكن ا تعلقة بأسامء احلقول حمل نازعات ا سوية ا ملاملوحدة  مل نطلقة  ،)UDRP(لت بري من ملا كشلك  ب
يل تعلقة .  مصدر قلق إضايف،لتسجمصاحل ا ثري بعض القضااي ا نظام أسامء احلقول  يع اذلي ختطط هل األياكن  تو ملكام أن ا ي ل سـ ل

مبحبامية احلقوق ارباطا  شأن أسامء احلقول عىل اإلنرتنتت ثاين  بو ا برشوع الو ل  .ي
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يا جديدة مكونة من أسامء عامة .ألف َّحقول   عل

تار .3 نغافورة  بصوت جملس األياكن يف اجامتعه اذلي ُعقد يف  يذ برانجمه اخلاص2011ن يويو 20خي سـ  تنف ابملوافقة عىل 
يا جديدة مكونة من أسامء عامةب عليل حقول  ُو. 2تسج شأن اإلجراءات ن يل برشت معلومات  تعلقة بطلب  رشوط ا سجوا تمل ل

يا جديدة مكونة من أسامء عامة يل مودع" يف علحقول   سلسةل منالعمل عىل اذلي أصدرته األياكن بعد " اتطلبلا يلد
ية يةل املا نوات ا نصوص خالل ا ضشاريع ا لقل سـ ل بات . 3لم ية  ية احلا سمل وفق جداوها الز طلوتوقع األياكن أن  ل ن ت مت تسجيل لت

يا جديدة شة يف لأسامء احلقول ادلويةمبا يف ذكل  (علحقول  نا ق؛ انظر ا من أجل معاجلهتا ) ث من هذه الويقة19 و18الفقرتني مل
ناير  تداء من  يا يث من ا2012ب مل  نة، مث ح يل يف اترخي الحق من تكل ا يا اجلديدة جاهزة  بح احلقول ا سـتظر أن  شغ لعل تص لن للت

 .4تسجيالت ألسامء احلقول الفرديةسـتيل ذكل 

يةومن أجل تقدمي  .4 شأن برانمج األياكن اخلاصسـبعض املعلومات األسا يا جديدة مكونة من ب ب  عليل حقول  تسج
نظمة ادلامعة لألسام، أصدرت أسامء عامة مترب ء العامةملا يات 2007سب يف  تو ص مجموعة من ا اليت وافق علهيا جملس األياكن (ل
تحداث ) 2008نيف يويو  يح ا رشوع  سـيذ  ت ينف م يا اجلديدة املكونة من أسامء عامةلت َّاملزيد من احلقول ا توشمل هذه . لعل

ية تا ية ا تو يات ا تو لا ل ص ل ص بة إىل أحصاب العالمل ية خاصة اب ية ذات أ سـ، ويه تو مه تجاريةلنص ية " :لات ا تو صا جيب أال : 3ل
سالت احلروف  سلنهتك  بوةل ت بادئ القانون ا تع به اآلخرون من حقوق قانوية معرتف هبا أو قابةل لإلعامل يف إطار  ملقما  م ن يمت

ًمعوما واملعرتف هبا دويا ثةل غري احلرصية . لً ًعىل هذه احلقوق القانوية املعرتف هبا دويا احلقوق احملددمومن األ ل ية ن قة يف اتفا
ية  نا ية ا عابريس محلاية ا لص تجارية(مللك لالسـامي احلقوق املرتبة عىل العالمات ا سان،)ت هد ،ن واإلعالن العاملي حلقوق اإل لع وا

ية  يا ية وا سـادلويل اخلاص ابحلقوق املد سـ بري(لن  )".لتعوالسـامي حقوق حرية ا

ية لألوأصدر .5 شارية احلكو نة الا مت ا ت نة سللج شأن احلقول العامة اجلديدة نصت فهيا 2007سـياكن من هجهتا  بادئ  ب  م
يهنا ما ييل سابقة حق املراعاة، والسـامي 3.2" :بعىل أمور من  يا عامة جيب مراعاة حقوق الغري ا تحداث حقول  ند ا  ّ ل عل سـ ع

ترصاهتا ية ادلوية و نظامت احلكو شأن أسامء ا تجارية واحلقوق  شأن العالمات ا خماحلقوق  ل مل ب ل  .5"مب

نا .6 شأن ملوحتولت ا بشات الالحقة  يا جديدة مكونة من أسامء عامةب اخلاص األياكنبرانمج ق عليل حقول  ، ويف تسج
ترب أهنا خضعت للمصاحل  تجارية، إىل جدال شائك وا يات حامية احلقوق املربطة ابلعالمات ا شأن آ سه،  عاإلطار  ل ت ل ب نف

تجارية اخلاصة تحكمي والوساطة واكن . لا بو  للمركز الو يات حامية من خالل ادلوري تلف آ نوط به يقوم برصد تطور  ل ا خم مل
شات األياكن نا ناجتة عن  قاحلقوق ا ساهامت موهجة ل. 6مل ثال  مفقد قدم املركز  يذاألياكنفريق م يات ا تو لتنف املعين  ص ، وهو ب

ٍىل حلول للتوصل إ 2009 اذلي دعا جملس األياكن إىل اجامتعه يف مارس نظام أسامء احلقولمجموعة من أحصاب املصلحة يف 
تجارية  واقرتاهحا يف ية حامية العالمات ا لما خيص  يا اجلديدة املكونة من أسامء عامةيفقض بادرة .لعل احلقول ا مل وجاءت هذه ا

توى امحلاية  شأن  ية الفكرية  نه أحصاب املصلحة يف جمال ا شديد اذلي عرب  يجة القلق ا سـاليت قامت هبا األياكن  ب ع مل مللك نت
يه يف ذكل  باتعلاذلي نص  يل األياكن ملودعي ا لطلالوقت د يات الالحقة ل. ل تو صوقد تقدمت األياكن اب  املعين األياكنفريق ل

يذ يات ا لتنفتو ص نجاعة املرجوة من ب ترب عىل العموم أهنا قللت من ا سارات اخلاصة اليت ا ل إىل مجموعة من اللجان األخرى وا ع ُمل
يات حامية احلقوق  يث العمل واملوضوعلآ  .7حمن 

ن .7 تعلقة ستوا يات حامية احلقوق ا ياغة آ ملادا إىل جتربة املركز يف جمال نظام أسامء احلقول، والسـامي يف ما خيص  ل ص
تجارية بة للك أحصاب املصلحة لابلعالمات ا يات اب ساهامته يف األياكن عىل تعزيز جدوى هذه اآل يذها، ركزت  سـو ل لنم . 8تنف

بارها، كام لوحظ ذكل،  ساهامت يف ا توتأخذ هذه ا يةعمل ية احلا لكون ا يات حامية حقوق احل لبن َّكونة من املديدة اجلعليا لاقول لآل
يلأسامء عامة ناء ا يل وأ تعاقدة لألياكن، ويه ماكتب ا ساهامت األطراف ا بري من  شلك  متدة  سج  سج مل م ك تب لت مل فبتضييع . مسـ

ية، من يفي للمعايري احلا شأن ادلمج الو ية  لفرصة تعاقدية العامتد مقاربة  ظ ب نظام مسـتقبل يق  ب املمكن أن يرض هذا الرتكزي ا لض
سه ية . نفأسامء احلقول  بادئ العامة محلاية ا مللكويظل املركز ملزتما ابلعمل مع أحصاب املصلحة من أجل احملافظة عىل احرتام ا مل



SCT/26/6 

3 

 

يات ويرد.  اليت ميكن أن توافق علهيا األياكنَّكونة من أسامء عامةاملديدة اجلعليا لاقول الفكرية يف لك احل ل أدانه وصف عام آل
ثاين من نظام أسامء احلقول تويني األول وا تعلق اب ها واعامتدها يف ما  لحامية احلقوق اليت معلت األياكن عىل  سـ ملي  .  تكييف

توى األول يات حامية احلقوق عىل ا سـآ  ملل

نح أسامء احلقول - بل  نازعات  سوية ا مإجراءات  ق مل  ت

شأن رد املركز  .8 نازعات ألغراض برانمج ا"بعىل الامتس األياكن  سوية ا ملبري عن الاهامتم من موردي خدمات  ت لتع
يا اجلديدة املكونة من أسامء عامة سمرب " لعلاحلقول ا يات حامية احلقوق مبا يف 2007يالصادر يف د ل يف ما خيص عددا من آ

شأن نح  سابقة  بذكل اإلجراءات ا للم تعلقة ابحلقوق القانوية"ل نالاعرتاضات ا باب الا ("مل عرتاض األخرى اليت تعرتف هبا سـأ
شأن : "األياكن بس  منسلسةل احلروف اليتبالاعرتاض  الاعرتاضات احملدودة يف " وأ "اعرتاضات امجلاعة "وأ "لشأهنا إاثرة 

ية إل). 9"املصلحة العامة متد املعايري املوضو عو تعلقة ابحلقوق القانويةتسـ نجراءات الاعرتاض ا بو " جوهرها من مل ية الو يتو ص
ية يف اإلشارات عىل اإلنرتنتملا نا ية ا تجارية وغريها من حقوق ا تعلقة ابلعالمات ا شأن األحاكم ا عشرتكة  لص ل مل  10"مللكب
شرتكة( ية ا تو ملا ص مترب ا) ل بو يف  ية العامة للو متدهتا ا بليت ا سع ي فضال عن اعامتد هذه املعايري، ساعد املركز األياكن ف. 2001مجلع

شأنعىل  ية  بياغة قواعد إجرا ئ باتص يل األياكن ملودعي ا تعلقة ابحلقوق القانوية كام وردت يف د لطل الاعرتاضات ا ل ن ولقي . 11مل
نح اقرتاح سابقة  للم اإلجراءات ا بريال نازعاتكدعام  شلك حرصي هذه ا يدير املركز  مل، و ب شرتكة، . 12سـ ية ا تو بقا  ملو ص لل ط

تعلقة ابحلقوق القانويةتنصب الاعرتاضات ن ا بل  مل بعا لرساةل نح ملاقخالل مرحةل ما  شلك أسايس، لكن  تعىل العالمات  ب
تداء من  وضعت املركز حول املوضوع، هاباألياكن ا ليلاترخي رش د بات يف نومفرب ن يح  2010لطل اخلاص مبودعي ا تتإجراءات 

تحداث احلقول ا بات ا شأن  ية ادلوية إيداع اعرتاضات  لنظامت احلكو سـ طل ب ل رى أهنا قد  اليت تكونة من أسامء عامةاملعليا مللم
ها  يذ اإلجراءات ). ث يف هذه الويقة25 إىل 21انظر الفقرات من (قمتس حبقو توقع املركز أن يعمل مع األياكن من أجل  تنفو ي

نح خالل عام  سابقة  للما  . 2011ل

نح أسامء احلقول - نازعات بعد  سوية ا مإجراءات  مل  ت

نة  .9 سـنذ بداية  ناقش مع األياكن الفائدة ا،2008م إداري دامئ إىل جانب إجراءات خيار اعامتد حملمتةل من ي ظل املركز 
نح أسامء احلقول  بل  نازعات  مسوية ا ق مل ها ت سابقةصفاليت ورد و يث من شأن هذاليف الفقرة ا سمح ح  ي اإلجراء ادلامئ أن 

تخداهما ها أو ا يا جديدة مكونة من أسامء عامة يزمع أن  متد من حقول  شاكوى عىل ما  سـبإيداع ا عل تشغيلل ُ  الفعيل دلى ُيع
هاما ماداي هم يف ذكل إ تجارية أو  بب يف انهتاك العالمات ا يل  ستب ا س س ُمك ي لت يسج نةويف . لت ركز امل، أرسل 2009 سـأوائل 

تصدي  نح هبدف ا تجارية بعد ا تعلقة ابلعالمات ا نازعات ا سوية ا شأن إجراء  يا ملموسا  لإىل األياكن اقرتاحا موضو مل ل مل مل ت ب َع ل
سلكه  تسلوك اذلي قد  يالل يل احلقول ا لعلماكتب  شلك من أشاكل يُاكن القصد من هذا الاقرتاح أن وقد . 13تسج كمتد  ع

ياريةساعدةملا ثالامل اليت يقدهما ملع ا بة الا ها يف مرا يات األياكن  سؤو تعلقة  ياغة قواعد اإلجراءات ا تركز يف  ل مب مل مص قنف  ،س
تقايض أمام احملامك بديل إداري  للوتزويد األياكن  يع ال، ب شمل توفري احلصاانت تشجو سؤول مبا  سلوك  تحيل  يفاعلني عىل ا م ب ل

بات يف نظام أسامء احلقول نة وتعزيز األمن وا ية  يل العاملني  ثسؤولني عن ا سـ سج لللم ح بنت تعاقدي ي و؛ل ليح إطار األياكن ا ت
باء املربطة ابخملالفة ا  العامفرصة إقامة رشاكة بني القطاع اخلاص والقطاع ملية احلد من األ ت ع توايهتاتوقعةّبغ تالف  مسـ عىل ا  خ

يارات اإلنفا يةذخو  .قع الوا

شاورات مع ا .10 ية وا سارات األياكن ادلا تلف  ملوبعا  خل م خمل يلت سجسؤولني عن ا سوية ، تظل جناعة لتمل تإجراءات 
نح أسامء احلقول نازعات بعد  ما متدهتا األياكن أمرا غري مؤكد، والسـامي يف ظل مل ية إضع كام ا بقات إجرا تحداث  ئا ط ية سـ فا

يةمتشابكة، والقضااي يق هذه اآل نطاق  تعلقة  ل ا ب ب  .تطمل
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نظر إىل .11 نائه وأحصابه يف إطار نظام أسامء احلقول، مفللكن، اب يل وأ توافق امللحوظ بني أدوار ماكتب ا م ا سج ن بني لتل
تجارب ما أوىص به امل للركز مراعاة  ياسة املوحدةً ندة إىل ا لسـا تعلقة بأسام ملست نازعات ا ملسوية ا مل  األياكنأن توسع ، ء احلقوللت

نحنطاق  نازعات الالحقة  سوية ا للمإجراءات  مل ناء  ت يل والوقوف عىل سلوك أ ملفائدة ماكتب ا يللتسج ومن . 14لتسجا
يلاألياكنالاقرتاحات ذات الصةل اليت تعزتم  ناء ا سجالت فامي بني أ تقاطعة  ية ا سج اعامتدها يف الوقت احلايل ا لل لتمل م    .15مللك

يات  توىة احلقوق حاميلآ ثاينملسـعىل ا  ل ا

ياانت  - تجاريةبقاعدة   لجرد العالمات ا

يا اجلديدة  .12 شأن احلقول ا لعلتضمن برانمج األياكن  ب تحداث َّاملكونة من أسامء عامةي ياانت جلرد العالمات "سـ ا بقاعدة 
تجارية يث" لا تجارية  تعلقة ابلعالمات ا ياانت املصدقة ا تودعا مركزاي  بارها  حاب ل مل ب سـ للت م تدالل هبا كأساس ع سـ ميكن الا

تعلقة ابحل يات حامية احلقوق ا مللإليداع مبوجب آ يام . كونة من أسامء عامةاملديدة اجلعليا لاقول ل هوم  قوتطلب اعامتد هذا ا ملف
تجارية؛ كام مشلت القضااي األخرى  شأن قرارات ماكتب العالمات ا يضة  شات  نا لاألياكن  ب ق الرسوم، ولك إجراء جتزئة مسـتفمب

يةيت تضمن أحرفا غري ال تعامل مع العالمات اليت  ياانت، وا تينخذ بغرض حذف العالمات من قاعدة ا ت ل  والعالمات املكونة ،لب
ثقل اكهل ماليك احلقوق دون . من اللكامت والرسوم يل أال  ياانت من هذا ا تعني عىل لك قاعدة  توأشار املركز إىل أنه  ب ب لقي

يالت العالمات  ند معاجلة  سجوجه حق  رشوعة من خالل نظم الفحص تع تجارية اليت يمت احلصول علهيا بطريقة  ما ل
تدالل غري  ية جلرد لك ا تضاء وضع تدابري  ند الا تعني  بقة يف العديد من األنظمة القانوية، وأنه  يل ا سـوا معل ع ي ن ملط قسج لت

ياقات حمددة سـناسب ابحلقوق يف   .م

ياانت كام صاغهتا األياكن يف الوقت احل .13 يح قاعدة ا لبو يد الوطين أو سـتت سجةل عىل ا لصعايل إضافة لك العالمات ا مل
ميي واملكونة من لكامت، ولك العالمات املكونة  ية قلاإل احملمكة، من علهيا املصدق مبوجب نظام أو معاهدة أو حملممن لكامت وا

ية فكريةالعالما"ولك  شلك  ملكت األخرى اليت   ئة األخرية" (ت شأن ا لفمل يرد أي تعريف  يات حامية أما يف). ب ل ما خيص آ
تقرتح األياكن يف الوقت احلايل أن تقرص إاتحة خدمات  ياانت،  تخدم قاعدة ا فاحلقوق اليت  ب لسـ أي إاتحة " (لاملرحةل األوية"ت

بايق لالفرصة أمام ماكل العالمة  شلك ا ستسجل  ب بارها امس حقلتتطابق تطابقا ات اليت روفاحلسلسةل ي ته اب عتما مع عال ، م
تجارية اليت ميكن ) رمسوذكل مقابل  يل عىل الاتفالعىل العالمات ا نإقامة ادل ومن هجة أخرى، يظل مالكو .  احلايل هباعل

شاركة يف خدمة  يل عىل الاتفاع احلايل هبا أهال  تجارية اليت ال ميكن إقامة ادل للمالعالمات ا ن ل بات"ل حتدد مدهتا يف " لمطا
متل مع أحد احلقوق املربطة بتتيح إبالغ مودع امس حقل بوجود تع(سـتني يوما  تارض  تجاريةحم يونحرص ). لإحدى العالمات ا

تام بني عالمة مكونة من لكامت وامس تطبيق خدمات املرحةل ا تطابق ا بات يف الوقت احلايل يف أشاكل ا لألوية وخدمة املطا ل ل ل
يام مبحاوالت تالعب مع ما يرتافق. حقل يدات إىل ا توقع أن تدفع هذه ا لقومن ا ي باء عىل ماليك العالمات لتقمل ع مع ذكل من أ

سـهتلكني بس دلى ا يف واإلنفاذ وخماطر إحداث  تاك يث ا تجارية من  ملا ل ل لل بة . ح يل الاتفاع املطلوب اب بق د سـو ن ل لنيط
يات حامية  شاكوى املودعة مبوجب آ تجارية كأساس  تدالل ابلعالمات ا نفس الطريقة عىل الا لخلدمات املرحةل األوية  لل ل سـ ب ل

رسيع املوحد"بنظام تملربطة احلقوق ا ية" لالوقف ا  . لاذلي سريد وصفه يف الفقرات املوا

رسيع املوحد -  لنظام الوقف ا

ياسة املوحدةمن رمغ عىل ال .14 تعلقة  لسـأن ا نازعات ا سوية ا تعلقة بأسامء احلقول تظل أداة جمدية  نازعات ا ملسوية ا مل ت مل مل لت ل
نازع علهيا إىل أحصاب  تنقل أسامء احلقول ا تجاريةملب ئاركز يدعو إىل توفري طائفة امل فإن ،لالعالمات ا يات عبأخف  ل من آ

ثاينحامية احلقوق  توى ا لعىل ا  2009ركز إىل األياكن يف  أبريل امل أرسل لوهذا الغرض،. يف بعض احلاالت األخرى ملسـ
يل ية عاجةل لوقف ا يفا آل سجرشوع نص يقدم تو ل لتص رشوع . 16م ازن معقول بني حامية حقوق رضورة إقامة توملوراعى هذا ا
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ثلني للقواعد واملعايري يف احلد  يل ا سؤولني عن ماكتب ا ية  تجارية اليت يقر هبا القانون واملصاحل ا تالعالمات ا سج للم لعمل ململ لت
ية سن  سجةل عن  رشوعة ألحصاب أسامء احلقول ا تطلعات ا ية وا باهئم ا نمن أ ح مل ل يل ملع  .لتشغ

شأن احلقو .15 تضمن برانمج األياكن  بو يا اجلديدة ي تمكيلية لالية هذه اآل يف الوقت احلايل َّاملكونة من أسامء عامةلعلل ا
تعلقة بأسامء احلقولللسـياسة  نازعات ا سوية ا ملاملوحدة  مل ترب . لت رسيع املوحديعلكن،  سةل لنظام الوقف ا سل اذلي متخض عن 

باء ثقال ابأل ية بأنه أحضى إجراء  سارات األياكن ادلا عمن  خل تايل. مم  نظام يتعني معاجلة العديد من القضااي حىت يعمل، لواب
رسيع املوحد ياسة لالوقف ا بة  يذ اب سـ مكمكل انجع وقابل  للسـ لن تنفلل ّ تعلقة بأساملاملوحدة ُ نازعات ا ملسوية ا مل  .  17احلقولء ت

تعلقة بأسامء احلقول اليت وضعهتا امراجعةطلبات . ابء نازعات ا سوية ا ياسة املوحدة  بادئ ا مل  مل ت لسـ ل بوم  يلو

تعلقة بأسامء احلقولأاتحت  .16 نازعات ا سوية ا ياسة املوحدة  ملا مل ت لسـ هده نظام ل يوي اذلي  تقدم ا بهتا  يش من خالل موا حل لل ك
سجةلأسامء احلقول مل تجارية وأحصاب أسامء احلقول ا ملاليك العالمات ا سؤولنيل يل مل وا بديال فعاال لتسج عن ماكتب ا

تقايض أمام احملامك بريلكن . لإلجراءات ا هود اجلارية اليت تقوم هبا األياكن قد متس هبذه األداة اليت حتظى ابحرتام  كبدو أن ا . جلي
ناء عىل  ، عقدت2011ففي مايو  نظمة ادلامعة لألسامء العامة،من  طلبباألياكن،  يال واسعا ملا هدت  ية  ث ندوة إلكرتو متن ش

شأن  تقصاء آراهئم  بألحصاب املصلحة بغرض ا ياسة املوحدة سـ تا لسـ تعلقة بأسامء احلقولل نازعات ا ملسوية ا ويف ضوء . 18مل
تطور  نفع وأنه مع ا يل ميكن أن يرض أكرث مما  يام األياكن مبراجعة من هذا ا شاركني من أن  ية ا شعور العام دلى غا لا ي ب مل ب لقل ق ل

بارها مل حين الوقت بع يات جديدة محلاية احلقوق مل يمت ا تحداث آ نظام أسامء احلقول وا رسيع  تا ل سـ خل بادرة من هذا ل يام  مبد  للق
ياسات  شأن ا يل، أوصت األياكن يف تقرير أويل  سـا ب لب نظمةلق َا بارش أي مراجعة " ادلامعة لألسامء العامةمل ملبادئ  تبأال 

تعلقة بأسامء احلقولا نازعات ا سوية ا ملياسة املوحدة  مل ت لسـ ية ".  يف الوقت احلايلل شعور من جديد دلى غا بوقد تودل هذا ا لل
نغافورة يف يويو شاركنيملا سة أخرى لفريق خرباء دعت إلهيا األياكن خالل الاجامتع اذلي عقدته يف  ن يف  سـ  2011جل
بوو يه الو يشاركت  نظر فهيا . ف تظار أن  ية اليت تقدمت هبا األياكن غري مؤكد يف ا تو تويظل مصري ا ن ص نظمة ادلامعة لألسامء ل ملا

 . إذا ارتأت ذكلالعامة

ياسة املوحدة وتعمل  .17 لا تعلقة بأسامء احلقوللسـ نازعات ا ملسوية ا مل ها ت هود اليت بذ تاج ا بارها  ل يف الوقت احلايل اب جل ن عت
نوات رش  نفعة العامة واخلاصة عىل مدى أكرث من  سـالعديد من أحصاب املصلحة من أجل ا تت . عمل ياسة املوحدة ثبوقد أ لسـا

تعلقة بأسامء احلقول نازعات ا ملسوية ا مل تطولت بهتا  ل من خالل موا سوية ك نصف  لتر القواعد واملامرسات أهنا نظام مرن و م
ية لألياكن اليت . الزناعات ية املؤ نظر إىل ا سـواب سل ية الفكريةاحتظى فهيال لبن بدو من املرحج أن  إالمللك ا ية حمدودة،  ي  بمتثيل

بادئ  يل إىل زايدة العبء عىل  متفيض مراجعة من هذا ا تعلقة بأسامء احلقوللقب نازعات ا سوية ا ياسة املوحدة  ملا مل ت لسـ  ل
ميهتا يل من  قوا بادئ. لتقل ساس  تايل، فأي  مبواب م تعلقة بأسامء احلقولل نازعات ا سوية ا ياسة املوحدة  مل ا مل ت لسـ  لن يضعف حامية ل

سب، بل ميكن أن يدفع  تجارية يف نظام أسامء احلقول  حفالعالمات ا سطو اإللكرتوينمأحصاب احلقوق إىل أيضا ل  عن لاكحفة ا
سجةلطريق مقاضاة  بل إاتحةملأحصاب أسامء احلقول ا يل يف احملامك، كام اكن احلال  سؤولني عن ماكتب ا ق وا سج ياسة لتمل لسـ ا

تعلقة بأسامء احلقول نازعات ا سوية ا ملاملوحدة  مل شأن. لت تابع املركز جبدية نوااي األياكن  بو نازعاي سوية ا ياسة املوحدة  مل ا ت لسـ ت ل
تعلقة بأسامء احلقول  .  ملا

 تدويل أسامء احلقول. جمي

تجدات 2،19 كام ورد سابقا يف الفقرة .18 ل يف نظام أسامء احلقول بدء العمل بأسامء حقول دوية  األخرىملسـمن أمه ا
يين( يا) تخبط غري ال يتعلق هذا األمر يو. لعليف احلقول ا شأن احلقول ا لعلبربانمج األياكن   من أسامء عامةا اجلديدة املكونة ب

يل أسامء حقول دوية بات جديدة  ليث من املرتقب ورود  سج لتطل  .ح
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ُومبوازاة ذكل،  .19 يذ اإلجراء2009 نومفرب 16رشت يف ن ية  لتنف اخلطة الهنا تحديد أسامء احلقول ادلوية املدرجة  ائ للعاجل  ل
بدلان يا املكونة من رموز ا ليف احلقول ا يح.20لعل تارخي، أ نذ ذكل ا ت  ل تحداث مف لأسامء احلقول ادلوية املدرجة يف العديد من سـ ا

ياق الرموز  بدلان يف  يا املكونة من رموز ا سـاحلقول ا ل يلعل ية احلروف الواردة يف ا ملعنا ئ تداء من ISO 3166-1.21ار ث شهر  بوا
تلمت األياكن ما مجموعه 2011نيويو  با من أجل أسام33سـ، ا يا املء طل  لعلاحلقول ادلوية املدرجة يف احلقول ا كونة من رموز ل

بدلان  رشين لا نيت و عاب بات اليت انلت املوافقة تدرج يف جذر نظام أسامء احلقول. 22لغةث  .لطلوما زالت ا

  أدوات تعريف أخرى.دال

تعلق هبا .20 تجدات املذكورة آنفا وفامي  يعدا ا ية مربطة حبامية أدوات تعريف ،ملسـ تجدات إضا ئة األياكن  هد  ت  سـ في مش ه ت
تجارية  .لالعالمات غري ا

تجارية .21 شأن أسامء احلقول العالقة بني أسامء احلقول والعالمات ا بو األول  رشوع الو ناول  لوقد  ب ي رشوع . مت موناول  ت
ناوها، ويه  بق  تعريف مل  سة أنواع أخرى من أدوات ا شأن أسامء احلقول العالقة بني أسامء احلقول و ثاين  بو ا لالو ت سـ ل مخ ب ل يي

ية يدال تحرضات ا ناألسامء ادلوية  لص سـ ترصاهتا، واألسامء للمل ية و نظامت ادلوية احلكو سجةل، وأسامء ا ية غري ا خم ذات ا ل مل ممل مللك
تجارية بدلان واألسامء ا شمل أسامء ا ية مبا  تعريف اجلغرا ية، وأدوات ا لا ل ي ل فشخص  .ل

ها اذلي عقد يف الفرتة من  .22 بو يف اجامت ية العامة للو عوأوصت ا ي مترب إىل 23مجلع توبر 1سب  تعديل ا2002ك أ سـ  ياسة لب
ترصاهتا ية ادلوية و نظامت احلكو بدلان وأسامء ا ية حامية أسامء ا خماملوحدة  ل مل ل يات . 23مبغ تو بو هذه ا صوأحالت أمانة الو ل ي

بو(" يات الو ية من تو ثا ياجملموعة ا ص ن  2003.24 إىل األياكن يف فرباير") ل

يذي 2006،25مارس مؤرخ يف ويف خطاب  .23 نف أبلغ ريس األياكن ومديرها ا يق األآنذاك لتئ نا  حتقمانة بأنه مل يكن  ممك
ئة تلف أعضاء ا يتوافق بني آراء  يارات اليت و. لهخم شأن ا تاكن اخلطاب يعرب عن شكوك  خل يذ اجملموعة ب تقدم يف  نفيح ا تت ل

بو برمهتا يات الو ية من تو ثا يا ص ن ية ادلويةأيضا  أشارلكنه ، ل نظامت احلكو تقدم يف حامية أسامء ا لإىل إماكية إحراز بعض ا مل ل  من
ها القانون ادلويل أساسا واحضا ترصاهتا اليت أقام  ًو ً ل  .خم

ية ، 2007نويف يويو  .24 نظامت احلكو تعلق بأسامء ا نازعات فامي  سوية ا تصةل  يع ا مأصدرت األياكن تقريرا ابملوا مل ي مل ت مل بض ً
ترصاهتا خمادلوية و يث أوصت26ل ية  بعدم ح  رشوع يف  معلا سأةل ل مشأن  ية ب نظامت احلكو محامية أسامء ا ترصاهتامل خمادلوية و ، ل

نظر و ياسة ابألحرى لا نازعات سـيف وضع  ملسوية ا يا اجلديدة املكونة من أسامء لت تعريف يف أي من احلقول ا لعلشمل أدوات ا ل ت
سوية تطلب، 2007نيويو يف  و.عامة رشوع إجراءات  نظمة ادلامعة لألسامء العامة إىل األياكن تقدمي تقرير عن  ت ا ممل

تعلقة  نازعات ا ملا يقه عىل احلقول العامة اجلديدةمل توقع بداية  ية ادلوية واذلي اكن  نظامت احلكو شأن ا ببأسامء احلقول  ي ل مل تطب ُ  .م
مترب  هذاوقد أصدرت األياكن تقرير يف  سب ا نظمة 2007،27ل َولكن ا  .بعدقره ت ادلامعة لألسامء العامة مل مل

بدو أن األياكن قد  .25 ها اخلاص ابحلقول امعدت يو ياق بران جميف  نظرها إىل حرص   املكونة من أسامء عامةلعليا اجلديدةسـ
ترصاهتابشأن حامية أسامء  ية ادلوية و نظامت احلكو خما ل نح يف  ممل بل  متوفري إماكية الطعن من خالل إجراءات الاعرتاض  ق ن
يا  هاكونة من أسامء عامةاملعليا لاقول أي احل(لعلأسامء احلقول ا شأن  بات  تسجيل اليت قدمت  ب طل تطرق إىل ، كام )ُ لبق ا سـ

ثاين8.28ذكل يف الفقرة  توى ا تعريف من ا شأن أدوات ا متل  ل وما زال نظر األياكن غري  سـ ل ملب  .مك

نة اوأعرب .26 يللجت ا شاريةمحلكو تابعة لألياكنست الا ية يف احلقول لة ا شأن حامية املصطلحات اجلغرا ف عن قلق خاص  ب
يا اجلديدة املكونة من أسامء عامة بادئ2007سـنة يف  توأصدر. لعلا يا اجلديدة املكونة من أسامء عامة م  لعلشأن احلقول ا . 29ب

بادئ عىل ما ييل بوجه خاص ملونص هذه ا تفادى األياكن 2.2":ت بغي أن  ت  يا جديدة مكونة من أسامء [ين تاح حقول  علند ا ت فع
ش] عامة ناطق وأوصاف ا بدلان واألقالمي وا بدلان أو األقالمي أو األماكن ولغات ا لأسامء ا مل ل عوب ما مل يكن ذكل ابالتفاق مع ل
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ية سلطات العامة ا ناحلكومات أو ا يا اجلديدة املكونة من أسامء 7.2 [...] .ملعل يل يف احلقول ا هد ماكتب ا بغي أن  لعل  لتسج تع تن ي
تخذ) أ( :عامة مبا ييل يل، تأن  تاح أي حقل جديد من هذا ا ببل ا لقت ف يل أسامء ذات مغزى وطين،ق نع  بة  نا سج تدابري  مل تسـ  م

يف وبطلب من احلكومات أو  يا اجلديدة املكونة من أسامء عامة، من دون فرض تاك لأو جغرايف داخل أي من احلقول ا لعل
سلطات ال ية ادلويةعامةلا نظامت احلكو ل أو ا يةممل يح ) ب( .ملعن ا سمح للحكومات اإلتتوأن  سلطات العامة  وأتجراءات اليت  لا

ية ادلوية ابلطعن يف وأ نظامت احلكو لا سجةل مضن أي ممل يا ا مل أي انهتاك ألسامء ذات مغزى وطين أو جغرايف يف احلقول ادل ن
يا املذكورة  ."لعلمن احلقول ا

نة الاووهج .27 يةستشاريللجت ا سطسأبريل ويف ت  إىل األياكن خطاابةم احلكو نةغمايو وأ ناء عىل 2009 سـ من  ب، 
يا اجلديدة  ابختاذ تدابري حمعىل اخلصوص اويص فهيت، طلب من جملس األياكن ية يف احلقول ا لعلددة محلاية األسامء اجلغرا ف

نة و.  جحز األسامءذكلاملكونة من أسامء عامة مبا يف  شاريللجدعت ا يةستالا ه يف تي أصدر اذل30 يف بالغ نريويبةم احلكو
ناطقإىل  2010مارس  ترصات أو أسامء ا بول ومراعاة ا تعامل مع الاحنراف عن رشوط ا ية  ملوضع آ خمل لل تخدام لقل سـ شائعة الا

يار  ندرج يف ا ملعاليت ال   .ISO 3166-2ت

يل األياكن اخلاص .28 يا، فد لويف ما خيص احلقول ا شري إىل أنه لعل بات  ي مبودعي ا يل ُتقبل  لن"لطل سجبات  تطل
يا اجلديدة املكونة من أ تاحة يف برانمج احلقول ا ترب أسامء دلول أو أقالمي ألهنا غري  لعلسالت احلروف اليت  تع حرف عامة مسل

بات تربها . 31"لطلخالل هذه الفرتة من إيداع ا ها واليت  شأن  بات  سالت احلروف اليت تودع  تعني إرفاق  تعو ب طل سل تسجيلي
يد  ندات  ثل أسامء العوامص،  ية أخرى،  تفاألياكن مصطلحات جغرا ت م ية أو ادلمع أو عدم الاعرتاضمبسف ملعن من احلكومات ا

ية سلطات العمو ما تضمن اتفاق األياكن األسايس حول ماكتب أما يف ما خيص . 32ل ثاين،  توى ا يل عىل ا يبات ا ل سـ سج فطل مل لت
يل  يا املكونة من أسامء عامة"لتسجا يل احلقول ا ثاين يف ماكتب  توى ا لعلجدول األسامء احملجوزة عىل ا سج ل تسـ اذلي " مل

 .33حيتوي عىل أسامء بعض ادلول واألقالمي

سائل املذكورة سابقا، مبا يف ذكل دعام وعىل العموم، سعى املركز إىل إطالع القط .29 ية داخل األمانة حول ا ملاعات ا ملعن
نة ادلامئةللعمل اذلي تقوم به  تجدات .34للجا نة  رشين  سادسة وا سـ وتضمن جدول أعامل ادلورة ا للج ل مي عن آخر لع

يع نظام أسامء  ياق تو تطورات يف  سـا سـ يذه األياكنقول اذلي تعزتماحلل شاورات ا .تنف  تضمن  مكام  ملركز داخل األمانة األساس ت
شت يف هذه الويقة يات حامية احلقوق اليت نو ثاملوضوعي آل ق يات . ل نطاق املالمئ آل لوتضمن ذكل عىل وجه اخلصوص ا ل ي
شت يف الفقرات  نح وبعده اليت نو بل ا قسوية الزناعات  مل تطورات العامة11إىل  9و 8قت تعلقة بوسطاء اإلنرتنتل يف ضوء ا  .مل ا

تواظب األم .30 سامه فهيا قدر اإلماكنسـو تطورات و تابعة هذه ا تانة عىل  سل  .م

نة إن  .31 ًمدعوة إىل اإلحاطة علام للجا
 .ثمبضمون هذه الويقة

 ]ثهناية الويقة[

                                                  

ملشلك هذه ا  1 ثتجدات جزءا من الويقة ت  .WO/GA/40/9سـ
تايل  2 نوان ا لانظر ا ية مبا يف ذكل . htm.en-11jun20-resolutions/minutes/en/org.icann.www://http: لع سـوللمزيد من املعلومات األسا

 .14، وخاصة الفقرة WO/GA/39/10قة ثاملراجع، انظر الوي
بات الصادر يف مايو   3 يل مودعي ا لطلد تايل2011ل نوان ا تاح عىل ا ل  لع comments/gtlds-new/topics/en/org.icann.www://http-7-: م

htm.en) . نصوص شاريع ا لرشت  م توبر ن توايل يف أ بات الصادر عن األياكن عىل ا يل مودعي ا سابقة اخلاصة بد كا ل لطل ل : 2008ل
)pdf.en-08oct24-rfp-draft/gtlds-new/topics/en/org.icann.www://http(2009 وفرباير ؛ :
)pdf.en-09feb18-clean-rfp-draft/gtlds-new/topics/en/org.icann.www/:/http( توبر : 2009ك؛ وأ

ية[ تا لاتبع احلوايش يف الصفحة ا  ]ل
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سابقة[  ]لاتبع احلوايش من الصفحة ا

)pdf.en-09oct04-redline-rfp-draft/gtlds-new/topics/en/org.icann.www://http( 2010؛ ومايو :
)pdf.en-10may28-clean-rfp-draft/gtlds-new/topics/en/org.icann.www://http( 1020؛ ونومفرب :
)pdf.en-10nov12-clean-rfp-draft/gtlds-new/topics/en/org.icann.www://http( 2011؛ وأبريل :
)pdf.en-11apr15-redline-rfp-draft/gtlds-new/topics/en/org.icann.www://http .( 

4  pdf.11jun20-program-gtld-new-timeline/minutes/en/org.icann.www://http . 
تايل  5 نوان ا لانظر ا  .pdf.principles_gTLD/home/web/org.icann.gac://http: لع
تايل  6 نوان ا لانظر ا  . newgtld/domains/en/mca/int.wipo.www://http/: لع
ية مبا يف ذكل املراجع، انظر الويقة   7 ثللمزيد من املعلومات األسا واجلدير ابذلكر أن األياكن . 30 إىل 23، وخاصة الفقرات من WO/GA/39/10سـ

يذاملفريق رفضت اقرتاحا من ال يات ا تو لتنفعين  ص ياقامئة " بإحداث ب ية عا ملابلعالمات ا  ". حملم
تايلميكن الا  8 نوان ا يع اتصاالت املركز مع األياكن يف هذا اخلصوص يف ا لطالع عىل  لع : مج

/icann/resources/domains/en/amc/int.wipo.www://http . 
بات أيضا عددا من اإلجراءات األخرى ا  9 يل مودعي ا لطلتضمن د ل يل احلقول ي بات  ندما تعلن األياكن عن  سك هبا  سجليت ميكن للحكومات ا طل ع تمت ل

يا اجلديدة املكونة من أسامء عامة سم . لعلا نص ا لقوشلك خاص،  ي بكر خاص اب" عىل4.2.1.1ب يةمنظام إنذار  شارية احلكو منة الا ت ي؛ ونص "سللج
سم  تالم رأي " عىل 7.2.1.1لقا يةسـا شارية احلكو نة الا ما ت شأسللج يا اجلديدة املكونة من أسامء عامةب   .لعرضه عىل نظر جملس األياكن" لعلن احلقول ا

تايل  10 نوان ا لانظر ا  . htm.toc-845pub/iplaw_development/en/ip-about/int.wipo.www://http: لع
سم  انظر  11 بات2.3لقا يل مودعي ا رشوع د لطل من  ل  . م
تعلقة  12 سوية الزناعات ا شأن  بو  ملانظر قواعد الو ت ب يا اجلديدة املكونة من أسامء عامةي يني، لعل ابحلقول ا تا نوانني ا يف عىل ا تاك لوجدول األتعاب وا ل لع ل  :ل

pdf.en-11may30-clean-rules-wipo-draft/gtlds-new/topics/en/org.icann.www://http 
 pdf.en-11may30-leanc-fees-wipo-draft/gtlds-new/topics/en/org.icann.www://http   

تايل  13 نوان ا لانظر ا  . pdf.130309icann/docs/en/amc/int.wipo.www://http: لع
تايل  14 نوان ا لانظر ا  . pdf.rap260310icann/docs/en/amc/int.wipo.www://phtt: لع
تايل  15 نوان ا لانظر ا  . htm.en-10nov05-resolutions/minutes/en/org.icann.www://http: لع
تايل  16 نوان ا لانظر ا  . pdf.030409icann/docs/en/amc/int.wipo.www://http: لع
نه رساةل املركز املؤرخة يف   17 سمرب 2تتضممن بني ما  تايل2010ي د نوان ا ل جرد مفصل هبذه القضااي، وميكن الاطالع علهيا يف ا : لع

pdf.021210icann/docs/en/amc/int.wipo.www://http  . 
تايل  18 نوان ا لانظر ا : لع

UDRP+the+of+State+Current+the+on+rWebina/gnsoudrpdt/display/org.icann.community://https . عقدت هذه
ية إثر رش تقرير أويل يف فرباير  ندوة الالكرتو نا ن شأنه مالحظات عامة يف مارس 2010ل يث قدم املركز  ته األياكن  ب لفريق عامل  ؛ انظر 2010حمجع

   .WO/GA/39/10ث من الويقة 31بشلك عام الفقرة 
ية   19  .WO/GA/40/9 ث من الويقة17شـانظر أيضا احلا
تايل  20 نوان ا لانظر ا  .pdf.en-09nov16-plan-implementation-cctld-idn/track-fast/idn/topics/en/org.icann.www://http: لع
تايل  21 نوان ا لانظر ا  . elements_code_and_names_country_english/iso/org.iso.www://http: لع
تايل  22 نوان ا لانظر ا  . track-fast/idn/topics/en/org.icann.www://http/: لع
تايل  23 نوان ا لانظر ا ؛ يرىج الاطالع كذكل pdf.3_28_ga_wo/28_ga_wo/en/govbody/mdocs/edocs/int.wipo.www://http: لع

  .SCT/9/9ث من الويقة 149قرة  والفSCT/9/8ث من الويقة 11 إىل 6عىل الفقرات من 
تايل  24 نوان ا لانظر ا  . doc.wipo/docs/en/amc/int.wipo.www://http: لع
تارخي، وقد رشت عىل موقع األياكن عىل  25 ية يف ذكل ا شارية احلكو نة الا نأرسلت رساةل مماثةل إىل ريس ا ل ت مللج :  الانرتنتسئ

pdf.06mar13-tarmizi-to-twomey/correspondence/org.icann.www://http . 
نظمة ادلامعة لألسامء العامةنرش   26 تع اخلاصملتقرير ا نازعات فامي  سوية ا تصةل  يع ا ي ابملوا مل ت مل ترصاهتابض ية ادلوية و نظامت احلكو خملق بأسامء ا ل  عىل موقع ممل

تايل نوان ا لاألياكن يف ا  . pdf.07jun15-drp-igo-report-issues/names-igo/issues/org.icann.gnso://http: لع
تايلانظر   27 نوان ا لا  . pdf.07sep28-2v-report-drp-igo-gnso/drafts/org.icann.gnso://http: لع
نغافورة  28 ية ادلوية، أقر جملس األياكن خالل اجامتعه يف  نة األو يب األمحر وا بة  سـاب ل ب للج للصل ملسـ شأن حامية األسامء احملددة لن نص عىل تدابري  ب برضورة ا ل

تظار أن تضع  بات يف ا ية ادلوية خالل الفرتة األوىل إليداع ا نة األو يب األمحر وا توى األول اليت يطلهبا لك من ا نعىل ا لطل ل ب للج لصل ملسـ نظمةمل َا  ادلامعة مل
شأن الألسامء العامة بادئ عامة  ية  شارية احلكو نة الا ل وا ب ت مللج م ية . سـياسات قامئة عىل املصلحة العامةس  . أعاله2شـانظر احلا

تايل  29 نوان ا لانظر ا  . pdf.principles_gTLD/home/web/org.icann.gac://http: لع
تايل  30 نوان ا لانظر ا  .pdf.en-10mar12-reports-soac-gac-presentation/2010obinair/meetings/org.icann.nbo://http: لع

ية[ تا لاتبع احلوايش يف الصفحة ا  ]ل
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سابقة[  ]لاتبع احلوايش من الصفحة ا

تايل  31 نوان ا لانظر ا سم  pdf.en-11may30-redline-rfp/gtlds-new/topics/en/org.icann.www://http: لع شأن 1.4.1.2.2لقيف ا ب 
بدلان أو األقالمي" تعامل مع أسامء ا لا  ".ل

تايل  32 نوان ا لانظر ا  : لع

 pdf.en-11may30-redline-rfp/gtlds-new/topics/en/org.icann.www://http سم شأن 2.4.1.2.2لق يف ا ية اليت "ب  فاألسامء اجلغرا
ية "تتطلب ادلمع احلكويم  . أعاله9شـ؛ انظر احلا

تايل  33 نوان ا لانظر ا  .5  املواصفة رمقpdf.en-11may30-redline-specs-agreement/gtlds-new/topics/en/org.icann.www://http: لع
ثال الويقة   34 ثانظر  نواننيSCT/3/25ث والويقة SCT/4/24م تني يف ا تا لع ا ينيحمل تا ل ا  :ل

 pdf.4_24_sct/24_sct/en/sct/mdocs/edocs/int.wipo.www://http

pdf.3_25_sct/25_sct/en/sct/mdocs/edocs/int.wipo.www://http 


