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اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم والنماذج 
  الصناعية والبيانات اجلغرافية

 
  ة والعشرونبعالدورة السا

مترب21 إىل 18جنيف، من   2012 سب 

 
 

توسعأحدث املعلومات عن 
ّ

 على اإلنرتنت  نظام أمساء احلقول
  فيما خيص العالمات التجارية

  األمانةمن إعدادثويقة 

 مقدمة

رشين اليت عقدهتا  .1 سادسة وا لعجاء يف ملخص الريس لدلورة ا ل تجارية ئ ية بقانون العالمات ا نة ادلامئة ا لا ن ملعللج
ية ياانت اجلغرا ية وا نا فوالرسوم والامنذج ا ب ع س خلص إىل أن األمانة مدعوة إىل ئ أن الري،12  الفقرةSCT/26/8 ث، الويقةللص

ياق  تطورات يف  توي عىل أحدث ا رشين  سابعة وا سـإعداد ويقة لدلورة ا ل حت ل  كام  نظام أسامء احلقول عىل اإلنرتنتّتوسعلعث
يه  نةعلتعزتم  يّئة اإلياكن لألسامء واألرقام ا ملعي  1.ويف ما ييل أحدث املعلومات املطلوبة. ه

يفرضان ملاليكيتيحان بوجه خاص فرصا سـقد طرأ عىل اإلياكن تطوران ف .2 تفعني هبا بل و ية الفكرية و سـ حقوق ا للمن مللك
تخدام  سارع ا يوم من  توقع ا تعلق مبا  تويني القانوين والعميل، أحدهام  سـعلهيم أيضا حتدايت هامة عىل ا ت ل ي ي  أكرث من ألفملسـ

يا اجلديدة املكونة من أسامء عامةحقل من  َّاحلقول ا تحلعل يال اليت جيري ا ها حا لضري  وأسامء احلقول هذه ميكن أن تكون . ل
يعهتا"مفتوحة" تخذ شلك ) com.ه تشـب (طب  يدة بقدر أكرب كأن  تخذ خصائص حمددة أو  تأو  نة[مقت أو ] جممتع[أو ] يمد
تحداث أسامء]. صناعة[أو ] ثقافة[أو ] لغة[أو ] عالمة[ تعلق بدواعي القلق املربطة اب ثاين  هم ا تطور ا سـأما ا ت ي ل فل يا مل عل حقول 

تعلق . لدوية لياسة أسامء احلقول ادلوية فإنيوفامي  ية بسـ تفات إلهيا  ّ من األمور اليت جيدر الا ن هود اإلياكن ل جلبذل مزيد من ا
يل مل ياسة املوحدةلتسجاملدفوعة بأعامل ا سائل ويطرح. لسـراجعة ا يع نطاق أسامء احلقول ادلوية  م عزم اإلياكن عىل تو ل سـ

ثاين اخلاص بأسامء احلقول عىل اإلنرتنتتتعلق حبامية احلقو بو ا رشوع الو لق يف إطار  ي  .م
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 َّكونة من أسامء عامةاملديدة اجلعليا لاقول احل. ألف

يا اجلديدة املكونة من أسامء عامة يف اجامتع عقدته  .3 يذ برانمج احلقول ا يا عىل  ئة اإلياكن ابملوافقة ر َّصوتت  لعل مس تنفي ه ّ
نغافورة يف  يا  2011.2ن يويو 20سـيف  يل حقول  تعلقة بطلب  رشوط ا علوقد رشت معلومات عن اإلجراءات وا سج تمل ل ن

يل مودع طلب "جديدة مكونة من أسامء عامة يف  نوات اخلاص ابإلياكن " تسجيللالد يغ عدة مرات عىل مدى ا سـاذلي  لص
ية يةل املا ضا سلمت اإلياكن 3.لقل يا جديدةطلبات للحصول عىل ت وقد  مبا فهيا أسامء احلقول (ء عامة  مكونة من أسامعلحقول 

شة الواردة يف الفقرتني  نا قادلوية، انظر ا مل ناير إىل مايو ملعاجلهتا) ث من هذه الويقة18و 17ل يل . 2012ي من  توقع  شغومن ا تمل
يا املكونة من أسامء عامة اليت توافق علهيا اإلياكن يف بداية عام  تض 2013لعلأول حقل من احلقول ا ند الا قوتلهيا،  اء، ع

ية خشصيالت أسامء حقول  يد احملددة (تسج بات يف املوا سمل ا نظمي فرتات أخرى  توقع  عمن ا لطل ت ت  ).لمل

يا إىل إعطاء .4 ية عن برانمج اإلياكن سعو يا اجلديدة املكونة من أسامء عامة، قولللحسـ معلومات أسا أصدرت لعل ا
نظمة ادلامعة لألسامء العامة ياسملا ية برمس ا ئة ا سـ، ويه ا ن لي ملع مترب ات يف اإلياكن،له يات 2007سب يف  وافقت (ص مجموعة تو

ئة اإلياكن يف يويو  نعلهيا  يا املكونة من أسامء عامة) 2008هي يح إدراج مزيد من احلقول ا رشوع  لعليذ  ت ينف م ت وشمل .لت
ية بأنه  ثال تو نظمة  يات ا صتو مل تع به اآلخرون من حقوق قانوية معرتمص نجيب أال تفرض رشوط ختالف ما  يمت ُ ف هبا أو قابةل ُ

بوةل معوما واملعرتف هبا دويا بادئ القانون ا للإلعامل يف إطار  ملق بريم تجارية واحلق يف حرية ا ثل احلقوق يف العالمات ا تع،  لل  4.م
ية لإلياكن من هجهتا  شارية احلكو نة الا موأصدرت ا ت شأن احلقول العامة اجلديدة نصت فهيا 2007 عامسللج بادئ  ب  مثال م

سابقة حق املراعاة، وال": عىل ما ييل يا عامة جيب مراعاة حقوق الغري ا تحداث حقول  ّند ا ل عل سـ شأن  ع بسـامي احلقوق 
ترصاهتا ية ادلوية و نظامت احلكو شأن أسامء ا تجارية واحلقوق  خمالعالمات ا ل مل ب 5."مل

 

يا جديدة مكونة من أسامء عامة وآ .5 يل حقول  شات الالحقة حول برانمج اإلياكن  نا علأما ا سج ق ليات محلاية احلقوق لتمل
ها اجلدل بووتوىل . طبعفقد  تحكمي والوساطة يمركز الو ثقة عن )املركز(لل  يات حامية احلقوق ا تلف آ ملنب بدوره رصد تطور  ل خم

شات اإلياكن املذكورة قنا ساهامت هادفة و 6.م ثال  مقدم املركز  ها،لإلياكنم ساعدهتا عىل إجياد حلول ميكن  تطبيق يف حماوةل   مل
يا اجلديدة املكونة من أسامء عامةملسأةل حام تجارية يف احلقول ا لعلية العالمات ا سةل . ل سلويف هناية املطاف وعىل الرمغ من 

بعة فقد سارات ا تاجامتعات جلان اإلياكن وا يات حامية احلقوقململ شودة من آ ية ا ل أضعفت الفعا ن يا ملل لعل اخلاصة بأسامء احلقول ا
ية ماجلديدة املكونة من أسامء عامة ية واملوضو تني ا نا عن ا لعمل ي  7.حل

تجارية جتربةبوناء عىل  .6 يات محلاية احلقوق القامئة عىل العالمات ا ل املركز يف نظام أسامء احلقول وحتديدا يف تصممي آ ل
يات  هذه اآل ساهامته املقدمة إىل اإلياكن عىل تعزيز اجلانب العميل العام  يذها، ركز املركز يف  لو لم يع لفائدة–تنف اب أحص مج 

يا املكونة من 8.املصاحل يات حامية احلقوق اخلاصة ابإلياكن واملربطة ابحلقول ا تصممي احلايل آل ساهامت تراعي أن ا لعل وهذه ا ت ل ل مل
ها  تعاقدة  سامهة األطراف ا بريا ابلغا عن  نفسأسامء عامة تعرب  مل م ناؤه ، واليف اإلياكنتع يل وأ مسـامي ماكتب ا ويظل . لتسج

تع ية الفكرية يف أي حقول لاملركز ملزتما اب بادئ العامة محلاية ا ثال  سعي إىل احلفاظ عىل الا ية  هات ا مللكاون مع ا للمجل ت لل من ملع
يات حامية احلقوق اليت . عليا جديدة مكونة من أسامء عامة توافق علهيا اإلياكن يف هناية املطاف يض آل لوفامي ييل وصف  مسـتف

تعلق ابآل متدهتا اإلياكن فامي  ليفهتا وا ي توايلعك ية عىل ا ثا ليات من ادلرجة األوىل وادلرجة ا ن  .ل

يات حامية احلقوق من ادلرجة األوىل "1"  لآ

يا - نح أسامء احلقول ا بل  نازعات  سوية ا لعلإجراءات  مل مت  ق

بوقد رد ل .7 سمرب يمركز الو شأن 2007ي عىل الامتس اإلياكن الصادر يف د بري عن الاهامتم من مقديم خدمات "ب  لتعا
نا ملسوية ا يا اجلديدة املكونة من أسامء عامةت شأن احلقول ا لعلزعات ألغراض برانمج  يات حامية احلقوق، " ب تعلق بعدد آ لفامي  ي

نح من أجل  باب" (نالاعرتاضات القامئة عىل احلقوق القانوية"للممبا فهيا إجراءات سابقة   الاعرتاضات األخرى اليت سـوأ
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سلالاعرتاضات القامئة: "اعرتفت هبا اإلياكن يه بس يف ا لتسل عىل ا الاعرتاضات "أيضا و" اعرتاضات امجلاعات"عىل و" لل
تعلقة ابحلقوق القانوية ). 9"مبدأ مراعاة حدود املصاحل العامةالقامئة عىل  ية إلجراءات الاعرتاضات ا نوتعزى املعايري املوضو مل ع

تجارية وغ"إىل  تعلقة ابلعالمات ا شأن األحاكم ا شرتكة  بو ا ية الو لتو مل ب مل ي ية يف اإلشارات عىل ص نا ية ا عريها من حقوق ا لص مللك
شرتكة (10"اإلنرتنت ية ا تو ملا ص مترب) ل بو يف  ية العامة للو متدهتا ا باليت ا سع ي  .2001 مجلع

ية من أجل الاعرتاضات القامئة عىلوفضال عن اعامتد هذه املعايري، ساعد املركز أيضا اإلياكن  .8 ئ وضع قواعدها اإلجرا
يل اإلياكن ملودع الطلبنعىل احلقوق القانوية  رشف املركز 11لكام وردت يف د بريا و يدا  بق تأ نح ا سي وقد الىق اقرتاح ا ك ي سـ ململ

نازعات باتملحرصا عىل هذه ا شرتكة فإن تركزي  12.لطل، وإن اكن ذكل يف الفرتة األوىل إليداع ا ية ا تو يا مع ا ملومتا ص ل شـ
تعلقة مبرحةل ملالاعرتاضات القامئة عىل احلقوق القانوية ا تجارية، عىل إثر ن نح انصب يف املقام األول عىل العالمات ا بل ا ل ما  مل ق

ية ادلوية ليك تقدم اعرتاضاهتا عىل خيار املركز يف هذا الصدد، وتعزتم اإلياكن أيضا وضع تخطااب نظامت احلكو ل من أجل ا ممل
نظام بات واليت ترى ا شأهنا  يا املكونة من أسامء عامة اليت ترد  ملاحلقول ا طل ب ها لعل تعدى عىل حقو قت أهنا قد  انظر الفقرات (ت

نح خاللوأخذ ). ث من هذه الويقة24 إىل 21من  سابقة  يذ اإلجراءات ا للماملركز يعمل مع اإلياكن بغرض  ل  .2012 عام تنف

يا - نح أسامء احلقول ا نازعات بعد  سوية ا لعلإجراءات  مل  مت

متزاد ، 2008  عاممنذ بداية .9 سابقة داري دامئ إخيارةل العامتد حملاملركز واإلياكن اجلدوى ا ل إىل جانب اإلجراءات ا
سابقة، علام  ها يف الفقرة ا لنح الوارد و يا بصفللم متد من حقول  شاكوى عىل ما  يح إيداع ا علأن اإلجراء ادلامئ من شأنه أن  ُيعل يت

يل  تب ا تخداهما الفعيل دلى  ها أو ا سجديدة مكونة من أسامء عامة يزمع أن  مك تيل يشغ سج لتسـ ت بب يف انهتاك العالمات ُ
هاما ماداي هم يف ذكل إ تجارية أو  سا يُس يا ملموسا 2009بداية عام يف و. ل بو إىل اإلياكن اقرتاحا موضو ع، أرسل مركز الو ي

نح تجارية بعد ا نازعات القامئة عىل العالمات ا سوية ا َشأن إجراء  مل ل مل ت باء ، ويريم هذا الاقرتاح أيضا إىل الب عحلد من األ
توايت تاملربطة  توقعةملسـاب متدة دلى ملا يارات اإلنفاذ ا سري إضافة  تجارية عن طريق  ملع من انهتااكت العالمات ا خ ي تل

سجالت هدف من و 13.لا ثال تقدميهذا الاقرتاح لا بة الا ساعدة املوحدة إىل اإلياكن من أجل الزتاهما مبرا ت ا ممل بديل وق بتزويدها 
هات ا يع ا تقايض أمام احملامك و جلإداري  شج سؤولني تلل شمل توفري احلصاانت  سؤول مبا  سلوك  تحيل  ية عىل ا للملفاعةل ا ي م ب ل ملعن

نة ية  يل العاملني  سـعن ا حسج بنت رشااكت بني القطاعني العام واخلاصل بهية اب رشاكت ا ل يف ا  14.لشل

نازعات  .10 سوية ا يل، تظل جدوى إجراءات  سؤولني عن ا شاورات للجان اإلياكن مع ا سارات و ملوبعد عدة  ت سج مل م لتم
تداخةل  يدة، وال سـامي نظرا إلضافة مجموعة إجراءات  متدهتا اإلياكن غري أ يغة اليت ا يا اب نح أسامء احلقول ا مبعد  كم لص علعل

ية نطاق املوضوعي املقصود من هذه اآل تعلق اب سائل  لو ل ت  .م

ية "2" ثا يات حامية احلقوق من ادلرجة ا نآ ل  ل

تجارية - بادل املعلومات عن العالمات ا لمركز   ت

يا اجلديدة املكونة من أسامء عامة اخلاص ابإلياكن يشمل  .11 بادل املعلومات عن العالمات "لعلبرانمج احلقول ا تمركز 
تجارية بات " لا تقدمي ا تجارية اليت ميكن ذكرها عىل أهنا أساس  ية عن العالمات ا ياانت األ تودعا مركزاي  باره  لطلاب ل ل صل ب سـ للت م ع

يات حامية احلقوق يف احلقول ا لعلمبوجب آ شات 15.يا اجلديدة املكونة من أسامء عامةل نا هوم حمور  ق وقد اكن اعامتد هذا ا م ملف
ثالمسـتفيضة يف اإلياكن تجارية  تحديد ماكتب العالمات ا شأن العالقة  م  ل ب بغي ألي مركز من مراكز . ب ينوعقب املركز بأنه  ّ

ثقل اكهل أحصاب احلقوق بطريقة غري معق نوع أال  يبادل املعلومات من هذا ا ل تجارية ت يالت العالمات ا ند معاجلة  لوةل  سج تع
ند  ية عديدة، وعىل أنه ميكن،  ية عا بقة يف أنظمة قضا يل كام يه  ية بواسطة أنظمة الفحص وا نوحة بصفة رش عا مل ئ مط سج ع لتملم

ياقات حمددة بة غري معقوةل ابحلقوق يف  تحديد أي ادعاءات مبطا ية  تفكري يف تدابري  تضاء، ا سـالا ل ل معل ل  .ق
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ش .12 سجةل نويويح إ يع اللكامت ادلاةل عىل العالمات ا سمح بإدراج  بادل املعلومات بأهنا  ملاء اإلياكن الراهن ملركز  مج ت ت
تة بقرار حممكة و نظام أو معاهدة أو  ية  يا وأي لكامت داةل عىل العالمات و يا أو إ بو ب محم مي ثن مط ترب "أيضا قل تععالمات أخرى 

بادل املعلومات، وفامي). ومل حتدد هذه العالمات" (ملكية فكرية ياانت مركز  تخدم  يات حامية احلقوق اليت  تعلق بآ ت  ب سـ ل تي
بكرة " Sunrise"اقرتحت اإلياكن مؤخرا احلد من توفري خدمات  بق (ملا تجارية ليك يكون هل ا سـأي فرصة ملاكل العالمة ا لل

ته اسام حلقهل مقابل دفع رمس عىل ذكل يح لعال يل رابط  ميف  حص تج) تسج لتكل العالمات ا تخداهما ل بات ا سـارية اليت ميكن إ ث
شاركة يف . اجلاري تخداهما اجلاري مؤهلني  يل عىل ا بت د تجارية اليت مل  يظل مالكو العالمات ا ية أخرى،  للمومن ان سـ ل ل ثسـ يح
يه يف العالمة ( يوما 60احملددة يف أجل " املطالب"خدمة  نازع  متل بوجود حق  سجل امس احلقل ا علأي إشعار  ت مم حمل
تجارية يحة لللكامت ادلاةل عىل " Sunrise"ولك من خدمة ). لا يا عىل الروابط ا ترص حا بكرة وخدمة املطالب  لصحا ل تقمل

يدات قد يفيض إىل . العالمات المس حقل من احلقول ثل هذه ا بقا أن  يومعلوم  لتقسـ م تالعبم باء لا ع وما يرافق ذكل من أ
ية اإلنفاذ عىل ماليك العالمات ية ومن ان ية املا نا حمن ا لح سـهتكلل يل ا تجارية وزايدة احامتل  مل ا تضل بات . ل بدأ إ بق  ثو منط ي

تجارية الالزم خلدمات  تخدام العالمات ا لا بارها أساسا " Sunrise"سـ تجارية اب سك ابلعالمات ا بكرة كذكل عىل ا تا ل مت عمل ل
رسيع"لتقدمي تظمل يف إطار  بني " لاإلجراء املوحد للوقف ا يات حامية احلقوق ا ّاخلاص بآ مل  .أدانهل

رسيع -  لاإلجراء املوحد للوقف ا

يه إىل من رمغ عىل ال .13 نازع  نقل امس حقل  تعلقة  نازعات ا سوية ا ياسة املوحدة تظل أداة جمدية  علأن ا ت ب مل مل ت مسـ ل ل
تجارية،  ية محلاية احلقوق تكون أخف وقعا يف فإنلصاحب العالمة ا ثا ية من ادلرجة ا تحداث آ ن املركز يدعو إىل ا ل ل سـ

يةاحلاالت  شأن 2009لوهذا الغرض، أبلغ املركز اإلياكن يف أبريل . ملعنا شة  نا رشوع  ب  ق م رسيع "مب ية للوقف ا لآ أسامء (ل
تجارية اليت يقر هبا القانون 16.")احلقول رشوع رضورة إقامة توازن معقول بني حامية حقوق العالمات ا ل وقد راعى هذا ا مل

يل للحد من أ سؤولني عن ماكتب ا ية  عواملصاحل ا سج للم رشوعة ألحصاب أسامء احلقول لتلعمل تطلعات ا ية وا ملباهئم ا ل لتشغيل
ية سن  سجةل عن  نا ح  .مل

ية املوحدة .14 يا ية يف إطار ا ية إضا يا اجلديدة املكونة من أسامء عامة آ يا برانمج اإلياكن للحقول ا سـوشمل حا سـ ل لعل ل لي . ف
سارات اإلياكن وجلاهنا، لكن كام اتضح من سةل  م  ثريون أن سل نظاملكيرى ا بح إجراء مرهقالهذا ا رسيع أ ً املوحد للوقف ا ص  ل

بل طعن حمدودة باع  سـال ياسة املوحدة. ت رسيع عىل أنه إجراء قابل لإلنفاذ وممكل  للسـوليك يعمل اإلجراء املوحد للوقف ا  ل
بديةل للمحامك سائليتعني ، ما زال لا تفات إىل عدة  مالا  17.ل

بة . ابء لمراجعة اإلياكن املر سوية تق تياسة املوحدة  لسـ تعلقة بأسامء احلقول عىل اإلنرتنت اليت ل نازعات ا ملا مل
بو وضعهتا يالو

 

ياسة املوحدةإن .15 يفلسـ ا تطور تتك إذ  تواصلل مع ا نظام أسامء احلقول، فقد ملا يا عن املقاضاة أخذت توفرل  فعل بديال 
ي سؤولني عن ا يالت أسامء احلقول وا تجارية وأحصاب  سجأمام احملامك ألحصاب العالمات ا مل سج تل شة لكنو. للت نا ق عقب  م

يكون رضره أكرث من نفعه، ياسة املوحدة  شاركني أن مراجعة اإلياكن ا ية العظمى من ا سـرأت فهيا الغا سـ مل لب  اختذت 18ل
سـهتل  سار من املرتقب أن  باع  ياسة املوحدة عن طريق ا تابعة لإلياكن قرارا مبراجعة ا نظمة ادلامعة لألسامء العامة ا يا م ت سـ ل لمل

هرا تقرب18بعد  ي  نح أول حقل من ش  19.َّكونة من أسامء عامةاملديدة اجلعليا لاقول احلما من 

نوات من  .16 رش  يجة رائعة الهامتم العديد من أحصاب املصاحل ملدى أكرث من  يوم هو  ياسة املوحدة ا سـومعل ا ل عسـ نت ل
يقأجل نفعة العامة واخلاصةحتق  ها مع املعايري واملام. مل ا ياسة املوحدة عرب  تت ا يفوقد أ تكب لسـ تطورة أهنا نظام مرن ث ملرسات ا

نازعات سوية ا نصف  ملو لت بدو من . م ية،  ية الفكرية عىل صوت األ يث حتصل ا ية لإلياكن،  ية املؤ نظر إىل ا يواب قل سـ مللكل ح سن لب
ثل  ياسة املوحدةفيض يف الهناية إىلتسـ هذه املراجعةماملرحج أن  بع املركز هبمة ما  .وسريها لسـ إضعاف أسس ا  ينوييتو

ياسة املوحدةأحصاب املصاحل يف   .لسـاإلياكن معهل يف جمال ا
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لأسامء احلقول ادلوية. جمي
 

ياسات يف نظام أسامء احلقول هو بدء العمل بأسامء حقول ، من أمه2 الفقرةكام جاء يف  .17 تعلقة اب تجدات ا سـ ا مل لسـ مل
يين(لدوية  يا) تخبط غري ال تحداث مربط بربانمج اإل. لعليف احلقول ا توهذا الا يا اجلديدة املكونة من أسامء سـ لعلياكن للحقول ا

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

تحديد أسامء احلقول ادلوية املدرجة 200920 نومفرب 16نومبوازاة ذكل، رشت يف  .18 يذ اإلجراء العاجل  ية  ل اخلطة الهنا ل لتنفئ
ب يا املكونة من رموز ا ليف احلقول ا تحداث عدة أسامء حقول دوية .دلانلعل نذ ذكل احلني ا لوهذا ما أاتح  سـ مدرجة يف  م

يار ية احلروف الواردة يف ا نا ياق الرموز  بدلان يف  يا املكونة من رموز ا ملعاحلقول ا ئ ث سـ ل  وما زالت ISO 3166-1.21 لعل
بات اليت انلت املوافقة تدرج يف جذر نظام أسامء احلقول  22.لطلا

 خرىأدوات تعريف أ. دال

ية مربطة حبامية أدوات تعريف  .19 تجدات إضا ئة اإلياكن  هد  تعلق هبا  تجدات املذكورة آنفا وفامي  تعدا ا سـ ي ي فسـ مش ه تمل
تجارية  .لالعالمات غري ا

تجارية .20 ناول العالقة بني أسامء احلقول والعالمات ا شأن أسامء احلقول  بو األول  رشوع الو لواجلدير ابذلكر أن  ت ب ي . م
بو  رشوع الو يوناول  بق مت تعريف مل  سة أنواع أخرى من أدوات ا شأن أسامء احلقول العالقة بني أسامء احلقول و ثاين  سـا ل مخ ب يل

ية  نظامت ادلوية احلكو سجةل، وأسامء ا ية غري ا ية ذات ا يدال تحرضات ا مناوها، ويه األسامء ادلوية  مللك لل مل مل ن لص سـ ل للمت
ية  تعريف اجلغرا ية، وأدوات ا ترصاهتا، واألسامء ا فو ل شخص تجاريةلخم بدلان واألسامء ا شمل أسامء ا لمبا  ل  .ي

ها اذلي عقد يف الفرتة من  .21 بو يف اجامت ية العامة للو عوأوصت ا ي مترب إىل 23مجلع توبر 1سب  ياسة 2002ك أ تعديل ا سـ  لب
ترصاهتا ية ادلوية و نظامت احلكو بدلان وأسامء ا ية حامية أسامء ا خماملوحدة  ل مل ل ي23.مبغ تو بو هذه ا ص وأحالت أمانة الو ل ات ي

بو(" يات الو ية من تو ثا ياجملموعة ا ص ن  24..2003إىل اإلياكن يف فرباير ") ل

يق 2006،25 يف مارس  مؤرخويف خطاب .22 نا  يذي األمانة بأنه مل يكن  حتق أبلغ لك من ريس اإلياكن ومديرها ا ممك نف لتئ
ئة تلف أعضاء ا يتوافق بني آراء  يك يف إماكيات امليض. لهخم يه  نومع أن هذا اخلطاب جاء  شك ية تف ثا يذ اجملموعة ا ن قدما يف  ل تنف

ترصاهتا  ية ادلوية و نظامت احلكو تقدم يف حامية أسامء ا بو برمهتا، فقد أشار إىل إماكية إحراز بعض ا يات الو خممن تو ل مل ل ن ي مص
ها القانون ادلويل أساسا واحضا  .لاليت أقام 

سائل 2007نويف يويو  .23 تعلقة مبمل، أصدر موظفو اإلياكن تقريرا عن ا ية عاملا نظامت احلكو نازعات حول أسامء ا مجلة ا مل مل
ترصاهتا، خمادلوية و ترصاهتا، 26ل ية ادلوية و نظامت احلكو سأةل حامية أسامء ا شأن  رشوع  بدء يف  يه بعدم ا خم وأوصوا  ل مل م ب مل مف

يا اجلديدة امل تعريف هذه يف أي حقل من احلقول ا نازعات اليت تغطي أدوات ا سوية ا ياسة  نظر يف  لعلولكن ا ل مل ت سـ كونة من ل
يةأسامء عامة ثا ن يف ادلرجة ا مترب تقرير لهذا ا اإلياكن وموظفوقد أعد  .ل نظمة ادلامعة لألسامء 2007،27سبيف  متده ا مل لكن مل  تع

 .العامة

ترصت  .24 بدو أن اإلياكن قد ا يا اجلديدة املكونة من أسامء عامة،  متد اخلاص ابحلقول ا ياق الربانمج احلايل ا قويف  ي لعل ملعسـ
ترصاهتا يف دراسة  ية ادلوية و نظامت احلكو خمحامية أسامء ا ل يا ممل  من خالل نالاتصافنعىل توفري إماكية لاليت جترهيا حا

تعلقة ابدلرجة  نح ا بل ا ملإجراءات الاعرتاض  مل يا (األوىلق بقة عىل احلقول ا لعلأي ا ته الفقر)ملط  8 و7 تنيقشـ، وهذا ما ان
شاراإلياكن ت ّقوقد عل 28.أعاله نهتا الا تو ية سجل يةمية احلكو ثا تعريف من ادلرجة ا نظر يف أدوات ا نا ل ل  .ل
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ية لإلياكنوأعرب .25 شارية احلكو نة الا مت ا ت يا سللج ية يف احلقول ا شأن حامية املصطلحات اجلغرا لعل عن قلق خاص  فب
يا اجلديدة املكونة من أسامهئامباد "2007 يف عام توأصدر. اجلديدة املكونة من أسامء عامة شأن احلقول ا لعل   اليت 29"ء عامةب

ثال منص  بدلان أو  عىل ت تعلق بأسامء ا يا اجلديدة املكونة من أسامء عامة فامي  نح احلقول ا تالىف  بغي لإلياكن أن  لأنه  ي لعل مت ين
شعوب،  ية أو أوصاف ا لاألرايض أو األماكن واللغات اإل يةقلمي سلطات العامة ا نما مل يكن ذكل ابالتفاق مع احلكومات أو ا . ملعل

يلتونص هذه نع  متد إجراءات  بغي أن  يالت اجلديدة  بادئ أيضا عىل أن ا سج ا مل سج تمل تعت ين يل ا/ل ألسامء ذات تسجللطعن يف 
يااجلوطين أو الغزى امل  . بطلب من احلكوماتنغرايف يف احلقول ادل

يل .26 يا، يوحض د لوبصدد أسامء احلقول ا ته اإلياكن لعل سا"أن ضع مودع الطلب اذلي و تعلقة ابأل بات ا نا مل ق لطل
يا اجلديدة  تاحة يف إطار برانمج احلقول ا بدلان واألرايض لن حتظى ابملوافقة ألهنا غري  سةل اليت ختص أسامء ا لعلا ل مسل ملت

ها بةل من  يقاملكونة من أسامء عامة يف املرحةل ا سةل اليت تقدم 30."تطبملق ساق ا بغي لأل سل و ملتن بات واليت ترى ين طلشأهنا  ب
ية اإلياكن  مأهنا أسامء جغرا ية العرتاض ف نا ثل أسامء العوامص، أن تكون مصحوبة ابلواثئق ادلامعة أو ا فنة أخرى،  لم عي

ية سلطات العامة ا ناحلكومات أو ا يل األسايس 31.ملعل ية، فإن اتفاق ا ثا يالت من ادلرجة ا بة إىل ا سج أما اب ن ل سج تسـ ت لن ل ل
شمل  ي"يلإلياكن  ية يف ماكتب  ثا سججدول األسامء احملجوزة من ادلرجة ا ن يا املكونة من أسامء عامةتل ، وهذا "لعلل احلقول ا

بدلان وأراض نة  نص عىل أسامء  لالاتفاق  ي  32.معي

سائل املذكورة أعاله، مبا يف ذكل دمع  .27 ية داخل األمانة خبصوص ا يمي القطاعات ا ملوقد سعى املركز إجامال إىل  ملعن تق
نة ادلامئة نة يف دورهتا يو 33.للجمعل ا سابعللجشمل جدول أعامل ا توسع ةلا ياق ا تجدات يف  رشين ويقة عن آخر ا ل وا سـ سـ ملث لع

يات محلاية احلقوق .  نظام أسامء احلقوليفاذلي تعزتمه اإلياكن  شة آ نا ية هامة  شاورات املركز داخل األمانة أر لواكنت  ق مل ض م
بل وبع. ثيف هذه الويقة نازعات  سوية ا يات  ناسب آل نطاق ا قوشمل ذكل حتديدا ا مل ت ل مل ل نح أسامء احلي يف  قول كام وردمد 
تعلق بوسائط اإلنرتنت10 إىل 7الفقرات من  نادا إىل تطورات أكرب فامي  ي ا  .ست

سامه فهيا قدر اإلماكن .28 تطورات و تابعة هذه ا تواظب األمانة عىل  تو ل سسـ  .م

نةإن  .29  مدعوة إىل اإلحاطة علام للجا
 .ثمبضمون هذه الويقة

 

 ]ثهناية الويقة[

                                                 

 .WO/GA/41/17 ث تأيت هذه املعلومات جزءا من الويقة1
تايل2 ولالطالع عىل مزيد من املعلومات . >htm.en-11jun20-resolutions/minutes/en/org.icann.www://http<:ل انظر املوقع اإللكرتوين ا

ية مبا فهيا املراجع، انظر الويقة  ثاألسا  .14فقرة  وحتديدا الWO/GA/39/10سـ
تايل3 تاح عىل املوقع اإللكرتوين ا يل اخلاص ابإلياكن احلايل  يل مودع طلب  ل د سج مل  >agb/applicants/en/org.icann.newgtlds://http<.: ت
تايل4  .>htm.07aug08-parta-fr-05dec-pdp/gtlds-new/issues/org.icann.gnso://http<: ل انظر املوقع اإللكرتوين ا
تايل انظر املوقع ا5 : لإللكرتوين ا

131=modificationDate&1=version?pdf.0_principles_gTLD/1540128/attachments/download/org.icann.gacweb://ttpsh<

>2358178000. 
تايل6  .>newgtld/domains/en/amc/int.wipo.www://http/<: ل انظر املوقع اإللكرتوين ا
ية مبا فهيا7 نا إىل أن اإلياكن قد سارعت إىل . 30 إىل 23 وحتديدا الفقرات من WO/GA/39/10ث املراجع، انظر الويقة سـ ملزيد من املعلومات األسا هوشري  ن

شأن وضع  يا" برفض اقرتاح  ية عا ملقامئة ابلعالمات ا  ".حملم
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تايل8 تاح عىل املوقع اإللكرتوين ا سجل الاكمل للمراسالت بني املركز واإلياكن يف هذا الصدد  ل ا : مل
>/icann/resources/domains/en/amc/int.wipo.www://http<. 
يا اجلديدة 9 شأن احلقول ا بات  بعا إلعالن اإلياكن اخلاص اب ها احلكومات لفائدهتا  بني أيضا عدد اإلجراءات األخرى اليت قد  يل مودع الطلب  لعل د ب لطل ت ي تضعل

سم . املكونة من أسامء عامة نص عىل 4.2.1.1لقوحتديدا ا ية لإلياكناإلن"ي اذلي  شارية احلكو نة الا بكر  مذار ا ت للج سم " سمل نص عىل 7.2.1.1لقوا تلقي "ي اذلي 
يا اجلديدة املكونة من أسامء عامة شأن احلقول ا ية لإلياكن  شارية احلكو نة الا لعلشورة ا ب ت للج مم ئة اإلياكن" س نظر فهيا  يليك   .هت

تايل10  .>htm.toc-845pub/iplaw_development/en/ip-utabo/int.wipo.www://http<: ل انظر املوقع اإللكرتوين ا
سم 11 يل مودع الطلب2.3لق اطلع عىل ا  .ل من د
يني 12 يف عىل املوقعني اإللكرتو تاك يا اجلديدة املكونة من أسامء عامة وجدول األتعاب وا شأن احلقول ا نازعات  سوية ا بو فامي خيص  ن انظر قواعد الو ل ل لعل ب مل ت ي

يني تا لا  .>fees/lro/domains/en/amc/int.wipo.www://http/< و>pdf.wipolrorules/docs/en/amc/int.wipo.www://http<: ل
تايل13  .>pdf.130309icann/docs/en/amc/int.wipo.www://http<: ل انظر املوقع اإللكرتوين ا
يالت يف إطا14 يل وأحصاب ا ناء ا يل وأ تقارب املالحظ بني أدوار ماكتب ا سج نظرا إىل ا سج سج تل ت لت ل بو أيضا عىل مل ير نظام أسامء احلقول، أوىص مركز الو

يل  يل يف ماكتب ا ناء ا سحب أيضا عىل سلوك أ نح ليك  نازعات بعد ا سوية ا يع نطاق إجراءات  نظر اإلياكن يف تو ثال بأن  سجيل ا سج ن مل مل ت سـ ت مل تس لت ل م انظر (تب
تايل ثال>pdf.apr260310icann/docs/en/amc/int.wipo.www://http<: لاملوقع اإللكرتوين ا يل ا مل عىل  سـهبا املركز )بس كت، مع مراعاة اخلربات اليت ا

يل  ناء ا يل وأ ية بني ماكتب ا شاركة يف ا تعلقة بأسامء احلقول وقرار اإلياكن بإاتحة ا نازعات ا سوية ا ياسة املوحدة  نادا إىل ا سجا سج مل مل مل ت سـ تس ت لل مل مللك انظر (لت
تايل  ).>htm.en-10nov05-resolutions/minutes/en/org.icann.www://http<: لاملوقع اإللكرتوين ا

تايل2012ن يف يويو 15 تجارية، انظر املوقع اإللكرتوين ا بادل املعلومات عن العالمات ا يار مقديم خدمات مركز  نت اإلياكن عن ا ل أ ل ت ت : خعل
>htm.en-12jun01-3-announcement/announcements/news/en/org.icann.www://http<. 
تايل انظر امل16  .>pdf.030409icann/docs/en/amc/int.wipo.www://http<: لوقع اإللكرتوين ا
بو املؤرخ يف 17 ثال يف خطاب مركز الو سائل  ي ترد قامئة مفصةل هبذه ا ممل سمرب 2ّ تايل2010ي د شور عىل املوقع اإللكرتوين ا ل وا : ملن
>pdf.021210icann/docs/en/amc/int.wipo.www://http< . يعقد يف براغ يف وأدرج عدد سائل يف جدول أعامل اجامتع اإلياكن اذلي  سـمن هذه ا مل

 .2012نيويو 
تايل18 : ل انظر املوقع اإللكرتوين ا
>UDRP+the+of+State+Current+the+on+Webinar/gnsoudrpdt/display/org.icann.community://https< . وميكن معوما الاطالع

 .WO/GA/39/10ث أيضا من الويقة 31عىل الفقرة 
تايل19  .>htm.en-11dec15-council-minutes/meetings/org.icann.gnso://http<: ل انظر املوقع اإللكرتوين ا
تايل20 >09nov16-plan-implementation-cctld-idn/track-fast/idn/topics/en/org.icann.www://http-: ل انظر املوقع اإللكرتوين ا

>pdf.en. 
تايل انظر املوقع اإللكرتو21  .>elements_code_and_names_country_english/iso/org.iso.www://http<: لين ا
تايل22  .>track-fast/idn/topics/en/org.icann.www://http/<: ل انظر املوقع اإللكرتوين ا
تايل23 ، وانظر أيضا >pdf.3_28_ga_wo/28_ga_wo/en/govbody/mdocs/edocs/int.wipo.www://http<: ل انظر املوقع اإللكرتوين ا

 .SCT/9/9ث يف الويقة 149 والفقرة SCT/9/8ث يف الويقة 11 إىل 6الفقرات من 
تايل24  .>doc.wipo/docs/en/amc/int.wipo.www://http<: ل انظر املوقع اإللكرتوين ا
ية آنذاك25 شارية احلكو نة الا م أرسل خطاب مماثل إىل ريس ا تئ سللج ئة ا. ُ تايلهيوميكن قراءته عىل موقع  : لإلياكن اإللكرتوين ا
>pdf.06mar13-tarmizi-to-twomey/correspondence/org.icann.www://http<. 
شور عىل موقع 26 نظمة ادلامعة لألسامء العامة  ترصاهتا الصادر عن ا ية ادلوية و نظامت احلكو تعلق بأسامء ا نازعات فامي  سوية ا تصةل  يع ا ن تقرير املوا مل خم ل مل ي مل ت مل مض مب

تايلهيئة اإل  .>pdf.07jun15-drp-igo-report-issues/names-igo/issues/org.icann.gnso://http<: لياكن اإللكرتوين ا
تايل27  .>pdf.07sep28-2v-report-drp-igo-gnso/drafts/org.icann.gnso://http<: ل انظر املوقع اإللكرتوين ا
ية ل28 شارية احلكو نة الا م وافقت اإلياكن، بعد تدخالت ا ت به بعض سللج يا جديدة مكونة من أسامء عامة  يل حقول  بات الغري  بل  شـإلياكن عىل أال  عل سج تطل لت تق

هالل األمحر  يب األمحر وا يات ا لاملصطلحات املربطة ابالحتاد ادلويل  لصل مجلع يب األمحر(ت بة إىل الفرتة ) لصلا ية ادلوية يف عدد من اللغات، اب نة األو سـوا ل ب نللج لمي ل

با ية لإلياكن أن هاتني . ت عىل األقللطلاألوىل إليداع ا شارية احلكو نة الا بدو يف رأي ا تني عىل ما  بة إىل هاتني ا نه اب يد املعلن  مويقوم هذا ا تئ للج ي سـ ع سي ي هتق ل لل ن
تعان حبامية مؤلفة  تني  تمتا توى املعاهدات " من شقني"لهيئ توايل(مسـاألول عىل  يف ومعاهدة نريويب عىل ا يات  لأي اتفا جن ثاين من خ) ق ية لوا طنالل األوضاع الو

تعددة  يل هذه املصطلحات يف (مليف احملامك ا نظمة ادلامعة لألسامء العامة حول امحلاية من  ية لإلياكن وا شارية احلكو نة الا شات بني ا نا سجوجتري ا مل ت للج ق تمل م س



SCT/27/8 

8 

 

                                                 
ية ثا يا اجلديدة املكونة من أسامء عامة من ادلرجة ا ناحلقول ا ل تفرقة املؤكدة اكنت ). لعل ية لوهذه ا نظامت احلكو شارون القانويون  هام ا مموضوع خطابني أر للمسل ن ملست

سمرب  يادلوية يف د ية لإلياكن، 2012 ومايو 2011ل شارية احلكو نة الا م إىل ا ت يعقد يف براغ يف واكنتسللج سـ أيضا يف جدول أعامل اجامتع اإلياكن اذلي 
نظ. 2012 نيويو بدو حامية أسامء ا ملوال تعزتم اإلياكن عىل ما  بات ي بة إىل الفرتة األوىل إليداع ا ترصاهتا من ادلرجة األوىل، اب ية ادلوية أو  لطلامت احلكو سـ خم لنل م

 .عىل األقل
تايل29  .>pdf.principles_gTLD/home/web/org.icann.gac://http<: ل انظر املوقع اإللكرتوين ا
تايل30 باب >pdf.en-11may30-redline-rfp/gtlds-ewn/topics/en/org.icann.www://http<: ل انظر املوقع اإللكرتوين ا  1.4.1.2.2ل، من ا
بدلان أو األرايض"  ".لمعاجلة أسامء ا
تايل31 باب >pdf.en-11may30-redline-rfp/gtlds-new/topics/en/org.icann.www://http<: ل انظر املوقع اإللكرتوين ا  2.4.1.2.2ل، من ا
تطلب دمع احلكوما" ية اليت  تاألسامء اجلغرا ية ". تف  . أعاله25شـملعرفة املزيد عن اعرتاض احلكومات معوما، يرىج الاطالع عىل احلا
نقطة احملددة 32 تايل5ل انظر ا >redline-specs-agreement/gtlds-new/topics/en/org.icann.www://http-: ل عىل املوقع اإللكرتوين ا

>pdf.en-11may30. 
ثال الواثئق 33 توايلSCT 26/6 وSCT 25/3  وSCT/24/4م انظر  ية عىل ا تا ية ا شورة عىل املواقع اإللكرتو لا ل ل ن  :ملن
>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< 

>pdf.6_26_sct/26_sct/en/sct/mdocs/edocs/int.wipo.www://http<. 


