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الصناعية  تصاميمعالمات التجارية والاللجنة الدائمة املعنية بقانون ال
 والبيانات اجلغرافية

 
 الثالثوناحلادية والدورة 

ىل  21جنيف، من   9024مارس  92اإ
 
 

 عن اجلوانب املتعلقة بالعالمات التجارية يف نظام أمساء احلقول مستجدات

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

يف ادلورة الثالثني للجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية )اللجنة(،  .2
ن اللجنة أأحاطت علام ابلوثيقة مس تجدات عن اجلوانب املتعلقة ابلعالمات التجارية يف نظام )  SCT/30/5قال الرئيس اإ

نه ُطلب من الأمانة أأسامء احلقول بالغ ادلول الأعضاء ابلتطورات املس تقبلية يف نظام أأسامء احلقول عىل الإنرتنت( واإ )انظر  اإ
 س تجدات املطلوبة.(.  وبناء عىل ذكل، أأعدت الأمانة هذه الوثيقة اليت تورد امل SCT/30/8من الوثيقة  21الفقرة 

دارة قضااي أأسامء احلقول أأول.  اإ

 الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول أألف.

ن  .9 نرتنت، فاإ ىل الطبيعة العاملية لالإ يطرح نظام أأسامء احلقول عددا من التحدايت بشأأن حامية امللكية الفكرية، ونظرا اإ
بوضع حلول  2221. وقد دأأبت الويبو عىل مواهجة هذه التحدايت منذ س نة هذه التحدايت تتطلب اتباع مقاربة دولية

العالمات  ملاليكرز  بوهه اا  املويكفل  بشأأن أأسامء احلقول عىل الإنرتنت. 2والثاين 1ول س امي يف مرشوعهيا الأولحمددة، 
ىل تسجيل أأسامء حقول تتطابق وحقوق   هم يف العالمات التجارية والانتفاع هبذه التجارية أ لية دولية فعاةل لالنتصاف ممن يعمد اإ

 الأسامء عن سوء نية.
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التقرير اخلتايم لعملية الويبو الأوىل يف جمال أأسامء احلقول عىل الإنرتنت، منشور الويبو رمق  – قضااي امللكية الفكرية: نرتنتلإ والعناوين عىل ا ادارة الأسامءانظر  
 .<http://www.wipo.int/amc/en/processes/process1/report>. انظر أأيضا: 432

2
تقرير مرشوع الويبو الثاين بشأأن أأسامء احلقول عىل الإنرتنت، منشور الويبو  –نظام أأسامء احلقول عىل الإنرتنت الإقرار ابحلقوق والانتفاع ابلأسامء بناء عىل  

 .<http://www.wipo.int/amc/en/processes/process2/report. انظر أأيضا: >143 رمق
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طار الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء  .3 جراءات تسوية املنازعات يف اإ ويرشف مرز  الويبو عىل اإ
الس ياسة بناء عىل توصيات  وقد اعمتدت هيئة الإنرتنت املعنية ابلأسامء والأرقام املعينة )الإياكن( هذه احلقول عىل الإنرتنت.

طار مرشوعها الأول بشأأن أأسامء احلقول عىل الإنرتنت. وتقترص الس ياسة عىل قضااي واحضة تتعلق بتسجيل أأسامء  الويبو يف اإ
ويه ل متنع أأي . العالمات التجارية ماليكويه حتظى بشعبية كبرية دلى  احلقول والانتفاع هبا عن سوء نية وبصفة تعسفية.

ىل حممكة خمتصة.طرف من ر  طار تكل الس ياسةومع ذكل تبني أأن عددا قليال هدا من القضااي املنظورة يف  فع الزناع اإ قد  اإ
ىل احملامك الوطنية  .3أأحيل أأيضا اإ

لهيا. 91 000 حنو، أأرشف مرز  الويبو عىل 2222ومنذ ديسمرب  .4 طار الس ياسة املوحدة وابلستناد اإ  قضية يف اإ
حصاءات أ نيةويكفل مرز  الويبو أأيضا عىل صفحات موقعه الإلكرتوين  بغية مساعدة الأطراف يف قضااي الويبو والوسطاء  اإ

ونظرا  .4واحملمكني ووالكء العالمات التجارية وواضعي الس ياسات يف جمال أأسامء احلقول ووسائل الإعالم والأوساط الأاكدميية
نفاذ، أأودع مالكو العالمات لنظام أأسامء احلقول، و للشكوك الاكمنة يف الاتساع الوش يك  ت ايد حالت اخنفاض مزيانيات الإ

طار الس ياسة املوحدة، مما يُعد اخنفاضا بنس بة  9 515، 9023التجارية، يف عام  ابملائة مقارنة  20شكوى دلى املرز  يف اإ
طار  . ويف الوقت ذاته شهدت حصة املرز  يف السوق9029مبس توى املُسجل يف عام  بوصفه أأحد مقديم اخلدمات يف اإ

ىل  9029ابملائة يف عام  5172الس ياسة املوحدة زايدة فعلية من  ، وبلغ عدد أأسامء احلقول املتنازع 9023ابملائة يف عام  5179اإ
 .9029ابملائة مقارنة بعام  9272، مما يُعد زايدة بنس بة 1 222علهيا يف قضااي الويبو 

جراءات مرز  الويبو لتسوية  ،9023 س نةواالل  .5 اس تعانت هجاٌت ش ّتى من أأفراد ورشاكت وهيئات ومؤسسات ابإ
واكنت القطاعات امخلسة الرئيس ية اليت تنشط فهيا املؤسسات املتظلمة يه البيع ابلتج ئة واملوضة والأعامل  املنازعات.

وتبني ال ايدة يف الإيداعات  وتكنولوجيا املعلومات.املرصفية واملالية والبيوتكنولوجيا واملس تحرضات الصيدلنية والإنرتنت 
املتعلقة ابملوضة والعالمات الفاخرة ج ئيا ت ايد عدد القضااي اليت يرفعها مالكو العالمات ويدعون فهيا ت وير عالمهتم عن 

طار امس احلقل املتنازع عليه.  فعل ل لية تسوية وهذا يدل عىل النطاق العاملي ابلطريق صفحات الإنرتنت املتاحة يف اإ
ىل حد ال ن، بلغ عدد الأطراف اليت رفعت دعاوى ، املنازعات وفامي يتعلق . بدلا 211الس ياسة املوحدة للويبو امئة عىل قواإ

ىل للويبو الس ياسة املوحدة القامئة عىل جراءات الإ بلغة اتفاق تسجيل امس احلقل املعين، فقد بلغ عدد اللغات املس تخدمة يف  اإ
 .5تلفةلغة خم  90حد ال ن 

عىل حنو فريد ويس تعرض مرز  الويبو  رز  الإلكرتوين.املموقع  الويبو عىلارباء  هيئاتوتنرش مجيع قرارات  .1
التوهجات العامة يف القرارات بشأأن القضااي املهمة بواسطة اس تعراض ل راء وسطاء الويبو وحممكهيا يف مسائل خمتارة يف س ياق 

 (، وينتقي هذا الاس تعراض أ لف القضااي اليت تناولها املرز  وفقا للس ياسة املوحدة.9.0 الس ياسة املوحدة )اس تعراض الويبو
طار الس ياسة املوحدة من  ىل حتديد ما يف القرارات املتخذة يف اإ وقد وضعت هذه الأداة املس تخدمة عامليا اعرتافا ابحلاهة اإ

ولتيسري الاطالع عىل . 6نية بشأأن القضااي املرفوعةتوافق قدر الإماكن من أأهل احلفاظ عىل اتساق اجهتادات الويبو القانو 
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 <http://www.wipo.int/amc/en/domains/challenged> انظر خمتارات من قضااي احملامك املتعلقة ابلس ياسة املوحدة عىل املوقع التايل: 
4

عني"   ون"  وأأ تشمل الإحصائيات املتاحة العديد من الفئات مثل "جمال معل املدى عى علهيم املسمى "القرارات امخلسة  وأأ "نوعية حروف امس احلقل"  وأأ "املدى
 <http://www.wipo.int/amc/en/domains/statisticsانظر > رشون الأزرث ذكرًا يف الشاكوى".والع 

5
الية وادلامنركية والهولندية والإنلكزيية والفرنس ية والأملانية والعربية والإيطالية والياابنية والكورية والرنوجيية والبولندية والربتغ والتش يكية لرتتيب الأدجدي: الصينيةاب 

 .والإس بانية والسويدية والرتكية والسلوفاكية ومانية والروس يةوالر 
6

 <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview> متاح عىل موقع املرز  الإلكرتوين التايل: الاس تعراض اهذ 

http://www.wipo.int/amc/en/domains/challenged
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طار الس ياسة  هذه القرارات وفق موضوعها، يقدم املرز  أأيضا فهرسا قانونيا للبحث الإلكرتوين عن قرارات الويبو يف اإ
 .7املوحدة

طار الس ياسة املوحدة،  املرز وبصفة  .1 نهاجلهة  الرائدة يف تقدمي ادمات معاجلة القضااي يف اإ نظام  رصد مس تجداتي فاإ
. وينظم املرز  ابنتظام حلقات معل بشأأن مس تجدات سوابق وممارسات 8ممارساته ابس مترارموارده و بغية تكييف أأسامء احلقول 

 .أأسامء احلقولجمال يف  اجامتعات حملمكيه ووسطائه، زام ينظم 9تسوية املنازعات عىل أأسامء احلقول لفائدة الأطراف املعنية

 عليا املكونة من رموز بدلاناحلقول ال  ابء.

نة من أأسامء عامة مثل " .1 " com.يقترص التطبيق الإل ايم للس ياسة املوحدة عىل الأسامء املسجةل يف احلقول العليا املكوى
ل أأن مرز  الويبو يساعد أأيضا العديد من ماكتب تسجيل الأسامء يف احلقول العليا املكونة من org." أأو "net.أأو " "، اإ

جراءات تسوية املنازعات مبارموز البدل املامرسات يف جمال حامية امللكية أأفضل  يامتىش مع ان عىل صياغة رشوط التسجيل واإ
وغالبا ما تتبع هذه الإجراءات منوذج الس ياسة املوحدة لكهنا ميكن أأن تراعي الظروف والاحتياهات اخلاصة بلك  الفكرية.

ىل ال ن املرز   ويقدم حقل من احلقول املكونة من رموز البدلان. ادماته يف جمال تسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول اإ
لهيا مؤخرا "مكتبا لتسجيل احلقول العليا املكونة من رموز البدلان 10 ذ أأضيف اإ  –ميكرونزياي )ولايت " )FM.، اإ

 .10املتحدة(( –" )تزنانيا )مجهورية TZ.و")ابلو( " PW.و"." )مايل( MLو"" )غرينادا( GD.( و"املوحدة(

 املس تجدات املتصةل ابلس ياسة املوحدة يف نظام أأسامء احلقول اثنيا.

حقوق امللكية الفكرية وللمنتفعني هبا بل  ملاليكفرصا  عدد من التطورات الس ياس ية س تتيحطرأأ عىل الإياكن  .2
وأأسامء امس حقل هديد مكون من أأسامء عامة،  2 400ت مع اعامتد ما يبلغ  وأأمهها أأن الإياكنحتدايت،  وس تطرح أأماهمم

( أأو تتخذ خصائص حمددة أأو مقيدة بقدر أأزرب كأن تتخذ com. طبيعة "مفتوحة" )تش به لهااحلقول هذه ميكن أأن تكون 
 ابلشواغل املرتبطةاين فيتعلق أأما التطور املهم الث .أأو ]لغة[ أأو ]جممتع[ أأو ]ثقافة[ أأو ]صناعة[ شلك ]عالمة[ أأو ]مدينة[

مسائل تتعلق أأيضا ادلولية العليا ع م الإياكن عىل توس يع نطاق أأسامء احلقول  ويطرح ابس تحداث أأسامء حقول عليا دولية.
طار مرشوع الويبو الثاين اخلا  بأأسامء احلقول عىل الإنرتنت.  حبامية احلقوق يف اإ

نة من أأسامء عام أألف.  ةحقول عليا هديدة مكوَّ

نة من أأسامء عامة يف اجامتع عقد .20 تت هيئة الإياكن ابملوافقة رمسيا عىل تنفيذ برانمج احلقول العليا اجلديدة املكوَّ ته صوى
وقد نرشت معلومات يف "دليل مودع طلب التسجيل" اخلا  ابلإياكن اذلي صيغ  .902211يونيو  90يف س نغافورة يف 
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ابق الويبو أأحضى فهرس الويبو القانوين مصدرا همنيا أأساسا يتيح لأعضاء اللجان أأو الأطراف أأو الأاكدمييني أأو أأي خشص هممت ابلأمر الاطالع عىل سو  
ث الفهرس بشلك دوري ليشمل فئات البحث اجلديدة اليت تعكس يف املقام الأول تطورات نظام أأسامء احلقول نفسه. وهو متاح عىل موقع  القضائية. وُُيدى

 <<http://www.wipo.int/cgi-bin/domains/search/legalindex: املرز  الإلكرتوين عىل املوقع التايل
8

 .WO/GA/41/17 Rev.2من الوثيقة  21-24انظر مثال الفقرات  
9

 أأعاله. 9انظر احلاش ية  
10

ع الإلكرتوين: الاكمةل لأسامء احلقول املذكورة اليت احتفظت ابملرز  عىل أأنه هجة تقدمي ادمات لتسوية املنازعات بشأأن أأسامء احلقول متاحة عىل املوق القامئة 
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld>> 

11
، مبا فهيا املراجع الأساس يةطالع عىل م يد من املعلومات لال. و <http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-20jun11-en.htm>انظر  

 .24وحتديدا الفقرة  WO/GA/39/10الوثيقة  انظر
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املكونة اجلديدة من احلقول العليا  مجموعةأأول  ، منح9023مت، يف أأزتوبر و .12عىل مدى الس نوات القليةل املاضيةعدة مرات 
 .9024.13يناير  92يف  حقل 200 ُمنحتاليت بلغ عدد احلقول العليا اجلديدة و ، لإنرتنتهذر ايف  من أأسامء عامة

ىل احلفاظ عىل الامتثال للمبادئ العامة محلاية امللكية الفكرية  أأحصاب املصاحلويظل املرز  ملزتما ابلتعاون مع  .22 للسعي اإ
، ومع ذكل يُرى أأن عددا من أ ليات يف أأي حقول عليا هديدة مكونة من أأسامء عامة توافق علهيا الإياكن يف هناية املطاف

نة من أأسامء عامةاملديدة اجليا عل ال قول حامية احلقوق اليت صدرت عن سلسةل من جلان الإياكن ومساراهتا فامي خيص احل قد  كوَّ
وفامي ييل وصف مس تفيض ل ليات حامية احلقوق اليت كيفهتا واعمتدهتا . 14ضعفت فاعليهتا من الناحيتني العملية واملوضوعية

 الإياكن فامي يتعلق ابل ليات من ادلرهة الأوىل وادلرهة الثانية عىل التوايل.

 الأوىلأ ليات حامية احلقوق من ادلرهة  "2"

جراءات تسوية املنازعات قبل منح أأسامء احلقول العليا -  اإ

يداع  .29 عليا ال قول عىل طلبات احل قامئة عىل احلقوق القانونيةاعرتاضات تتيح هذه ال لية ملاليك العالمات التجارية اإ
نة من أأسامء عامةاملديدة اجل ب الاعرتاضات الأخرى اليت وأأس بامن ادلرهة الأوىل عند استيفاء بعض املعايري املوضوعية ) كوَّ

اعرتفت هبا الإياكن يه: "الاعرتاضات القامئة عىل اللبس يف التسلسل" وعىل "اعرتاضات امجلاعات" وأأيضا "الاعرتاضات 
. وساعد املرز  الإياكن عىل وضع املعايري املوضوعية لإجراءات الاعرتاضات (15القامئة عىل مبدأأ مراعاة حدود املصاحل العامة"

توصية الويبو املشرتزة بشأأن الأحاكم املتعلقة حبامية العالمات التجارية وغريها عىل احلقوق القانونية، ويه متجذرة يف " القامئة
)التوصية املشرتزة( اليت اعمتدهتا امجلعية العامة للويبو يف  16من حقوق امللكية الصناعية يف الإشارات عىل الإنرتنت"

 .9002 سبمترب

املرز  ابعتباره املورد احلرصي خلدمات تسوية املنازعات اخلاصة ابلعرتاضات القامئة عىل احلقوق  وعينت الإياكن .23
اعرتاضا ووهد أأهنا مطابقة  12، بعد أأن تسمل املرز  9023. وُأغلق مكتب تسمل هذه الاعرتاضات يف مارس 17القانونية

جراءات ، 9023ت القامئة عىل احلقوق القانونية ونرشها يف يوليو عرتاضاأأخطر املرز  الأطراف بأأول قرارات بشأأن الا. و 18لالإ
ارباء الويبو  هيئات قرارات. وترد مجيع 9023واس تمكلت معاجلة املرز  ملسائل هذه الاعرتاضات أأساسا يف بداية سبمترب 

 .19عىل موقع املرز  عىل الإنرتنت
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 <http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb>دليل مودع الطلب متاح عىل:  
13

 ترد قامئة احلقول العليا اجلديدة اليت دالت طور التشغيل من مضن احلقول العليا املكونة من أأسامء عامة عىل املوقع التايل: 
http://newgtlds.icann.org/en/program-status/delegated-strings. 

14
ىل  93من  الفقراتديدا وحت WO/GA/39/10مل يد من املعلومات الأساس ية مبا فهيا املراجع، انظر الوثيقة   ىل 30اإ ىل أأن الإياكن قد سارعت اإ . ونشري هنا اإ

 رفض اقرتاح لفريق معين بتوصيات التنفيذ بشأأن " قامئة ابلعالمات احملمية عامليا".
15

لطلبات بشأأن احلقول العليا الإجراءات الأخرى اليت قد تضعها احلكومات لفائدهتا تبعا لإعالن الإياكن اخلا  اب ا مندليل مودع الطلب يبني أأيضا عدد 
نذار املبكر للجنة الاستشارية احلكومية لالإ  4.9.2.2اجلديدة املكونة من أأسامء عامة. وحتديدا القسم  اذلي ينص  1.9.2.2ياكن" والقسم اذلي ينص عىل "الإ

 أأسامء عامة" ليك ينظر فهيا جملس الإياكن.ياكن بشأأن احلقول العليا اجلديدة املكونة من عىل "تلقي مشورة اللجنة الاستشارية احلكومية لالإ 
16

 <http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pub845-toc.htm>انظر  
17

 من دليل مودع الطلب، ملعرفة القواعد الإجرائية اخلاصة ابلعرتاضات القامئة عىل احلقوق القانونية. 9.3اطلع عىل القسم  
18

تسوية املنازعات بشأأن احلقول العليا اجلديدة املكونة من أأسامء عامة وهدول الأتعاب والتاكليف عىل العنوانني التاليني:  انظر نظام الويبو فامي خيص 
<http://www.wipo.int/amc/en/docs/wipolrorules.pdf> و<http://www.wipo.int/amc/en/domains/lro/fees/> ؛ وانظر أأيضا

 </http://www.wipo.int/amc/en/domains/lro/cases>قضااي الويبو املسجةل يف جمال الاعرتاضات القامئة عىل احلقوق القانونية 
19

 .</http://www.wipo.int/amc/en/domains/lro/cases>انظر  

http://www.wipo.int/amc/en/domains/lro/fees/
http://www.wipo.int/amc/en/domains/lro/cases/
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جراءات الاعرتاضات القامئة عىل احلقوق الق .24 اس تكامل و  20انونية وأأاتحه عىل موقعه الإلكرتوين.ونرش املرز  تقريرا عن اإ
ىل الويبو تقرير ، يشري اخلرباء هيئات لس تنتاهات الطلبات اخلاصة أأن الغالبية العظمة من تكل الاعرتاضات أأودعت ضد اإ

من هيئات  قد الص الكثريو ول العليا املكونة من أأسامء عامة. حقذات املعىن الوصفي أأو القامويس للاملتسلسةل  نساقابلأ 
ن  ىل أأن يف احلالت اليت يكون قد اعمتد فهيا ماكل عالمة مصطلحا عاما من مصطلحات القاموس كعالمة جتارية، فاإ اخلرباء اإ

طلب حقل عال مكون من امس عام بغرض الاس تفادة من املعىن العام ذلكل املصطلح ل يُعترب، يف حد ذاته، انهتااك ملعايري 
حدى هيئاتويف احلالت اليت الصت فهيا  الاعرتاضات القامئة عىل احلقوق القانونية.تسوية الزناعات فامي خيص  رباء أأن اخل اإ

هنا  ىل اس تخدام املعىن الوصفي أأو القامويس لنسق متسلسل، بل اكن يس هتدف عالمة جتارية، فاإ الطلب مل يكن يريم اإ
ر الاعرتاض عىل الطلب. ويف ولت هيئات اخلرباء تسجيالت العالمات التجارية بعض احلالت تنا اعتربت أأن هناك ما يربى

اعرتاض قامئ عىل احلقوق صول عىل حقل عال هديد مكون من امس عامأأأو احلاليت ازتُسبت أأساسا لأغراض دمع طلب 
ثبات اس تخدام قليل لتكل العالمات أأو أأي اس تخدام لها يف السابق.  القانونية، دون اإ

جراءات تسوية املنازعات بعد منح  -  أأسامء احلقولاإ

داري دامئ )بدل من احملامك(، 9001منذ بداية س نة  .25 ىل فائدة اعامتد خيار اإ ، ظل مرز  الويبو يلفت نظر الإياكن اإ
يسمح لأحصاب التوس اميت التجارية ابلعرتاض عىل ما يُعمتد من حقول عليا هديدة مكونة من أأسامء عامة يُ مع أأن تشغيلها 

سهاما ماداي. اس تخداهما الفعيل دلى مكتب أأو ويف  التسجيل يتسبب يف التعسف عىل العالمات التجارية أأو يُسهم يف ذكل اإ
جراء لتسوية املنازعات املتعلقة 9002 بداية س نة ىل الإياكن اقرتاحا موضوعيا ملموسا يتضمن اإ ، أأرسل مرز  الويبو اإ

ليكون معونة حمايدة واارجية ومعيارية للمسؤولني يف الإياكن عن مراقبة الامتثال لقواعدها ، 21ابلعالمات التجارية بعد امل نح
 .22والاس تقرار يف نظام أأسامء احلقولويشجع أأحصاب الشأأن أأيضا عىل انهتاج سلوك مسؤول فميكن عامة تع ي  الأمن 

جراءات تسوية املنازعات الإياكن مع املسؤولني عن التسجيل، تظل ه للجنةوبعد عدة مسارات ومشاورات  .21 دوى اإ
جراءات متدااةل  بعد منح أأسامء احلقول العليا ابلصيغة اليت اعمتدهتا الإياكن غري أأكيدة، ول س امي نظرا لإضافة مجموعة اإ

املوضوعي املقصود من هذه ال لية ومسائل تتعلق ابلنطاق
23

. وعىل من عدم اليقني هذا، ويف ضوء املصاحل الس ياس ية 
جراءات تسوية املنازعات بعد منح أأسامء مذكرة تفامه مع الإياكن ليصبح موردا لإ  9023سبمترب  21م املرز  يف املعنية، أأبر 

 فامي يتعلق ابلعالمات التجارية. احلقول

 أ ليات حامية احلقوق من ادلرهة الثانية "9"

 مرز  تبادل املعلومات عن العالمات التجارية -

املكونة من أأسامء عامة اخلا  ابلإياكن "مرز  تبادل املعلومات عن العالمات يشمل برانمج احلقول العليا اجلديدة  .21
التجارية" ابعتباره مس تودعا مرز اي للبياانت الأصلية عن العالمات التجارية اليت ميكن ذكرها عىل أأهنا أأساس لتقدمي الطلبات 

                                                 
20

 .<http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/lroreport.pdf>انظر  
21

 .<http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann130309.pdf>انظر  
22

املرز ، أ اذا يف اعتباره أأمورا مهنا نظرا للتباين الواحض بني أأدوار لك من مكتب التسجيل وأأمنائه أأحصاب التسجيل يف نظام أأسامء احلقول املرز ، فقد أأوىص  
واملسجلني )انظر  اجلهات الأمينة عىل التسجيلوقرار الإياكن وتبادل امللكية بني  مراعاة اربات املرز  القامئة عىل الس ياسة املوحدة،

<http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-05nov10-en.htm> جراءا(، وبأأن تنظر الإياكن يف متديد ت تسوية املنازعات بعد منح اإ
اخلاصة ابجلهات الأمينة عىل التسجيل لتشمل أأيضا هجات التسجيل )انظر مثال  أأسامء احلقول

<http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann260310rap.pdf>.) 
23

طار  9023قدم املرز  اقرتاحا يف يونيو   جراءات تسوية املناز لتقدمي ادمات تسوية املنازعات يف اإ اخلاصة ابلعالمات التجارية،  عات بعد منح أأسامء احلقولاإ
 ردا عىل الامتس الإياكن.
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وقد اكن اعامتد هذا املفهوم حمور مناقشات . 24امةمبوجب أ ليات حامية احلقوق يف احلقول العليا اجلديدة املكونة من أأسامء ع
مس تفيضة يف الإياكن ول س امي فامي يتعلق بتحديد ماكتب العالمات التجارية وعقىب املرز  بأأنه ينبغي لأي مرز  من مراز  

مات التجارية تبادل املعلومات من هذا النوع أأل يثقل اكهل أأحصاب احلقوق بطريقة غري معقوةل عند معاجلة تسجيالت العال
املمنوحة بصفة رشعية بواسطة أأنظمة الفحص والتسجيل زام يه مطبقة يف أأنظمة قضائية عاملية عديدة، وعىل أأنه ميكن، عند 

 .الاقتضاء، التفكري يف تدابري معلية لتحديد أأي ادعاءات مبطالبة غري معقوةل ابحلقوق يف س ياقات حمددة

يداعات العالمات التجارية  902325 مفتوحا منذ مارس التجاريةمرز  تبادل املعلومات عن العالمات وظل  .21 لس تقبال اإ
 ، ول ي ال املرز  يرصد تطورات هذه ال لية.وتثبيهتا

 الإجراء املوحد للوقف الرسيع -

ىل صاحب العالمة  .22 رمغ أأن الس ياسة املوحدة تظل أأداة جمدية لتسوية املنازعات املتعلقة بنقل امس حقل متنازع عليه اإ
ولهذا الغرض،  أ لية من ادلرهة الثانية محلاية احلقوق تكون أأخف وقعا يف احلالت املناس بة. فقد اس تحدثت الإياكنية، التجار 

وقدم اقرتاحات لحقة  ،26)أأسامء احلقول( "أ لية للوقف الرسيع"مبرشوع مناقشة بشأأن  9002أأبلغ املرز  الإياكن يف أأبريل 
ىل هذا المنوذج اإ  وقد راعى هذا املرشوع . 902927ىل الإياكن االل اجامتعهيا يف براغ وتورنتو يف س نة بأ لية مبسطة استنادا اإ

قامة توازن معقول بني حامية حقوق العالمات التجارية اليت يقر هبا القانون واملصاحل العملية للمسؤولني عن ماكتب  رضورة اإ
 احلقول املسجةل عن حسن نية. التسجيل للحد من أأعباهئم التشغيلية والتطلعات املرشوعة لأحصاب أأسامء

نشأأ الإجراء املوحد للوقف الرسيع، اذلي اعمتدته الإياكن، نتيجة سلسةل من املسارات واللجان، ويرى الكثريون وقد  .90
لى القليل من احللول. جراًء ينطوي عىل الكثري من الأعباء ول يوفر اإ ىه أأصبح اإ ويدفع هذا الرأأي، حسب مس تواه من  أأن

ىل طرح نفاذ وممكىةل للس ياسة املوحدة البديةل  الصحة، اإ أأس ئةل عن مدى فعالية هذا الإجراء بوصفه أأداة فعاةل وقابةل لالإ
، 9029 س نةويف أأواخر . 28للمحامك، زام هناك طائفة من املسائل اليت ما زال يتعنيى تناولها، مبا يف ذكل العالقة مع الس ياسة

ىل تقدمي عروض يف هذا دعت الإياكن اجلهات احملمتةل املعنية بتقدمي ا خلدمات اخلاصة ابلإجراء املوحد للوقف الرسيع اإ
وعقب النظر بعناية يف منوذج الإياكن اخلا  ابلإجراء املوحد للوقف الرسيع وما يرتبط بذكل من مسائل ختص  اخلصو .

 عن زثب تطورات هذه املسأأةل. . ول ي ال املرز  يتابع29املوارد، مل يس تجب املرز  لتكل ادلعوة

                                                 
24

قلمييا وأأي لكامت داةل عىل العالمات ومحمية  دراج مجيع اللكامت ادلاةل عىل العالمات املسجةل وطنيا أأو اإ بنظام أأو معاهدة  يسمح مرز  تبادل املعلومات ابإ
د تكل العالمات(.مثبىتة بقرار حممكة وأأيضا "عالمات  أأو ا فامي خيص أ ليات حامية احلقوق اليت تس تخدم قاعدة البياانت،  أأخرى تعترب ملكية فكرية" )ومل حتدى أأمى

اتحة الفرصة أأمام ماكل العالمة ليسجل بشلك استبايق س  اتحة ادمات "املرحةل الأولية" )أأي اإ لسةل احلروف اليت فتقرتح الإياكن يف الوقت احلايل أأن تقترص اإ
ثبات الانتفاع احلايل هبا.تتط ويظل مالكو العالمات  ابق تطابقا اتما مع عالمته ابعتبارها امس حقل، وذكل مقابل رمس( عىل العالمات التجارية اليت ميكن اإ

خطار مودع امس ح التجارية، سواء ثبت الانتفاع احلايل هبا أأو مل دة املدة )أأي اإ قل بوجود تعارض حممتل مع أأحد يثبت، أأهال للمشارزة يف ادمة "مطالبات" حمدى
خطار ماكل العالمة التجارية املعين )ماليك العالمات التجارية املعنيني( يف حال ما متكى  حدى العالمات التجارية، واإ ن مودع امس احلقل من احلقوق املرتبطة ابإ

نة من أأسامء عامة  يوما عقب فتح حقل 20وادمة املطالبات متاحة حاليا يف مدة ل تتجاوز  تسجيل ذكل الامس(. هديد من احلقول العليا اجلديدة املكوى
ىل املراهنة وما يرافق ذكل من أأعباء من  ، بني ماليك العالمات التجارية،ومن املعلوم مس بقا للتسجيل أأمام امجلهور معوما. أأنى مثل هذه التقييدات قد يفيض اإ

نفاذ عىل ماليك العالمات التج ثبات الانتفاع ابلعالمات التجارية مضن  ارية وزايدة احامتل تضليل املس هتكل.الناحية املالية ومن انحية الإ وينطبق مبدأأ ل وم اإ
طار "الإجراء املوحد للوقف الرس  ىل العالمات التجارية لتقدمي شكوى يف اإ يع" املتاح مضن أ ليات ادمات "املرحةل الأولية" زذكل عىل احلالت اليت يُستند فهيا اإ

  أأدانه.حامية احلقوق واملبنيى 
25

 </http://trademark-clearinghouse.com>انظر  
26

 <http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann030409.pdf>انظر  
27

 <http://prague44.icann.org/node/31773 and http://toronto45.icann.org/node/34325>انظر  
28

واملتاح عىل:  9020ديسمرب  9قامئة حرصية مس تفيضة هبذه املسائل معروضة يف واثئق من بيهنا خطاب املرز  املؤرخ يف  
<http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann021210.pdf> 9029عدد مهنا يف هدول أأعامل اجامتع الأياكن املعقود يف براغ يف يونيو ، وورد. 

29
طار  9023أأعلنت الإياكن يف بداية س نة   الإجراء املوحد منتدى التحكمي الوطين واملرز  الأس يوي لتسوية منازعات أأسامء احلقول أأول موردين للخدمات يف اإ

 .للوقف الرسيع

http://prague44.icann.org/node/31773
http://toronto45.icann.org/node/34325
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مراجعة الإياكن املرتقبة للس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول عىل الإنرتنت اليت  ابء.
 والفريق العامل املعين بغلق أأسامء احلقول اخلاضعة للس ياسة املوحدة وضعهتا الويبو

ذ تتكيف مع التطور املتواصل  .92 ن الس ياسة املوحدة اإ لنظام أأسامء احلقول، فقد أأاذت توفر بديال فعليا عن املقاضاة اإ
ولكن عقب مناقشة  أأمام احملامك لأحصاب العالمات التجارية وأأحصاب تسجيالت أأسامء احلقول واملسؤولني عن التسجيل.

اختذت ، 30عهرأأت فهيا الغالبية العظمى من املشارزني أأن مراجعة الإياكن الس ياسة املوحدة س يكون رضره أأزرث من نف
ياكن قرارا مبراجعة الس ياسة املوحدة عن طريق اتباع مسار من املرتقب أأن يس هتل  املنظمة ادلامعة للأسامء العامة التابعة لالإ

نة من أأسامء عامة 21بعد   .31شهرا تقريبا من منح أأول حقل من احلقول العليا اجلديدة املكوَّ

هامتم العديد من أأحصاب املصاحل ملدى أأزرث من عرش س نوات من ومعل الس ياسة املوحدة اليوم هو نتيجة رائعة ل .99
وقد أأثبتت الس ياسة املوحدة عرب تكيفها مع املعايري واملامرسات املتطورة أأهنا نظام مرن  أأهل حتقيق املنفعة العامة واخلاصة.

ياكن، حيث  ومنصف لتسوية املنازعات. ىل البنية املؤسس ية لالإ امللكية الفكرية عىل  يف ُيصل أأحصاب املصاحلوابلنظر اإ
ضعاف أأسس الس ياسة املوحدة وسريها ىل اإ ويف . صوت الأقلية، يبدو من املرحج أأن مثل هذه املراجعة س تفيض يف الهناية اإ

ياكن يف "معلية لوضع الس ياسات" تسعى عىل GNSOالوقت ذاته رشعت املنظمة ادلامعة للأسامء العامة ) ( التابعة لالإ
ىل النظر يف ال لية الالزمة لغلق أأسامء احلقول اخلاضعة لإجراءات الس ياسة املوحدة.وهه التحديد ومن الناح   ية التقنية اإ

يف هذه العملية. ومن املرتقب البدء يف تنفيذ هذه املرحةل قريبا ويعزتم املرز  املشارزة يف تنفيذها املرز  بنشاط  ويشارك
 .ن فامي خيص الس ياسة املوحدةوس يواصل متابعة مقاصد أأحصاب املصلحة من رشاكء الإياك

 أأسامء احلقول ادلولية جمي.

املتعلقة ابلس ياسات يف نظام أأسامء احلقول هو بدء العمل بأأسامء  الأخرى ، من أأمه املس تجدات9زام هاء يف الفقرة  .93
طار بران حقول دولية )خبط غري لتيين( يف احلقول العليا. مج الإياكن اخلا  وبلغ مجموع طلبات أأسامء احلقول ادلولية، يف اإ

ىل الأولوية الكبرية اليت تكتس هيا طلبات أأسامء احلقول وطلبا.  221ابحلقول العليا اجلديدة املكونة من أأسامء عامة،  ابلنظر اإ
نة من أأسامء عامة،  جراءات املوافقة ابلإياكن عىل احلقول العليا اجلديدة املكوَّ مضن  كل الأسامءمن ت عدد اكنادلولية يف اإ

 32ة الأوىل من أأسامء احلقول اجلديدة اليت أأعلنت الإياكن عن منحها يف هذر نظام أأسامء احلقول.اجملموع

نة من أأسامء عامة نرُشت، يف  .94 اخلطة  ،900233نومفرب  21ومبوازاة ذكل وقبل اس تحداث احلقول العليا اجلديدة املكوَّ
نة من رموز البدلان؛ ممىا مكىن، منذ الهنائية لتنفيذ الإجراء العاهل لتحديد أأسامء احلقول ادلولية املد رهة يف احلقول العليا املكوى

. ISO 3166-12334ذكل التارخي، من اس تحداث عدة من تكل الأسامء يف س ياق الرموز ثنائية احلروف الواردة يف املعيار 
 .35احلقولزالت الطلبات اليت انلت املوافقة تُدرج يف هذر نظام أأسامء  وما

 التعريف الأخرى أأدوات دال.

ضافية تتعلق حبامية أأدوات  .95 فضال عن املس تجدات املذكورة أ نفا ويف س ياق تكل املس تجدات تشهد الإياكن تطورات اإ
  تعريف العالمات غري التجارية.

                                                 
30

؛ انظر أأيضا <https://community.icann.org/display/gnsoudrpdt/Webinar+on+the+Current+State+of+the+UDRP>انظر  
 .WO/GA/39/10يف الوثيقة  32الفقرة  معوما

31
 <http://gnso.icann.org/meetings/minutes-council-15dec11-en.htm>انظر  
32

 ‘(عىل الإنرتنت’روس ية معناها )لكمة  онлайн و‘( رشزة’)لكمة صينية معناها  公司، و‘ش بكة’تشمل تكل الأسامء، مثال، ما ييل:  
33

 <http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/idn-cctld-implementation-plan-16nov09-en.pdf>انظر  
34

 <http://www.iso.org/iso/english_country_names_and_code_elements>انظر  
35

 </http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track>انظر  
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ل بشأأن أأسامء احلقول عىل الإنرتنت تناول العالقة بني أأسامء احلقول والعالما .91 ت واجلدير ابذلكر أأنى مرشوع الويبو الأوى
ا مرشوع الويبو الثاين بشأأن أأسامء احلقول عىل الإنرتنت فتناول العالقة بني أأسامء احلقول ومخسة أأنواع أأخرى من  التجارية. أأمى

 أأدوات التعريف اليت مل تُتناول من قبل، مبا فهيا أأسامء البدلان وأأسامء املنظامت احلكومية ادلولية وخمترصاهتا.

ىل  93 اجامتعها اذلي ُعقد يف الفرتة من وأأوصت امجلعية العامة للويبو، يف .91 ، بتعديل الس ياسة 9009أأزتوبر  2سبمترب اإ
وأأحالت أأمانة الويبو هذه التوصيات . 36املوحدة بغية حامية أأسامء البدلان وأأسامء املنظامت احلكومية ادلولية وخمترصاهتا

ىل الإياكن يف فرباير   .900337)"اجملموعة الثانية من توصيات الويبو"( اإ

 املنظامت احلكومية ادلولية "2"

لربانمج احلايل اخلا  ابحلقول العليا ل يبدو أأن دليل مقديم الطلبات، 38عقب املداولت الأخرى اليت أأجرهتا الإياكن .91
نة من أأسامء عامة قد اقترص يف تناوهل ملسأأةل حامية أأسامء املنظامت احلكومية ادلولية وخمترصاهتا عىل توفري  اجلديدة املكوى

جراءات الاعرتاض قبل املنح املتعلقة ابدلرهة الأوىل )أأي املطبقة عىل احلقول العلي ماكنية الانتصاف من االل اإ ا(، وهذا ما اإ
ىل الإياكن  أأعاله. 90و 22انقش ته الفقراتن  ىه عقب خطاب مفتوح وهجته اجملالس القانونية للمنظامت احلكومية ادلولية اإ غري أأن

، واجلهود ادلؤوبة اليت تبذلها تكل املنظامت، أأصدرت اللجنة الاستشارية احلكومية نصيحة أأوصت فهيا 9002يف ديسمرب 
ماكنية تسجيلها بطريقة تعسفية من قبل الغري يف نظام جملس الإياكن حبامية أأ  سامء املنظامت احلكومية ادلولية وخمترصاهتا من اإ

نة من أأسامء عامة ونصحت اللجنة الاستشارية . 39أأسامء احلقول وذكل قبل منح أأي حقل من احلقول العليا اجلديدة املكوى
ىل املعأأيضا احلكومية جملس الإياكن  لأغراض التسجيالت يف  intايري احلالية املتعلقة ابحلقول من منط .بأأن يسعى، استنادا اإ

ىل التعاون مع املنظامت احلكومية ادلولية من أأهل وضع قامئة مبا ينبغي حاميته من أأسامء  ادلرهة الثانية يف هذا اجملال، اإ
خيص اجلوةل الراهنة من احلقول  نية فامين املتوىخ أأن تكون امحلاية يف ادلرهة الثاوم املنظامت احلكومية ادلولية وخمترصاهتا.

نة من أأسامء عامة، وأأن تكون يف ادلرهة الثانية وادلرهة العليا يف أأي من اجلولت املس تقبلية من احلقول  العليا اجلديدة املكوى
ن أأنشطة التنفيذ، زام نصحت اللجنة الاستشارية جملس الإياكن بأأن يعمل، يف انتظار القيام مب يد م العليا اجلديدة املذكورة.

عىل توفري حامية مؤقتة لأسامء املنظامت احلكومية ادلولية وخمترصاهتا من االل تعليق تسجيالت الغري قبل منح أأي حقل 
نة من أأسامء عامة.  من احلقول العليا اجلديدة املكوى

ىه اعمتد قرارا يضع ا .92 ىل أأن لأساس لتكل امحلاية املؤقتة يف وردى جملس الإياكن عىل اللجنة الاستشارية احلكومية مشريا اإ
ىل املعايري احلالية املتعلقة ابحلقول من منط . ياكنعرب قامئة احتياطية  intادلرهة الثانية استنادا اإ تتضمن أأسامء وخمترصات  لالإ

طار التفاق اخلا  بتسجيل احلقول العليا اجلديد نة معيىنة ملنظامت دولية حكومية، يُمنع تسجيلها من قبل الغري يف اإ ة املكوى
دت الإياكن اترخي  من أأسامء عامة. مكوعد أأاري لتوفري أأسامء وخمترصات املنظامت احلكومية ادلولية  9023فرباير  91وحدى

ىل ت ويد الإياكن مبا يل م للتعريف بنفسها قبل ذكل التارخي والمتست من  املؤهةل املعنية، ودعت املنظامت احلكومية املؤهةل اإ
)واملنظامت احلكومية ادلولية(، يف الوقت ذاته، توفري مجموعة واثئق موحدة تضم املعايري وقامئة أأسامء اللجنة الاستشارية 

ىل املشورة اليت قدمهتا اللجنة . 40املنظامت احلكومية ادلولية وخمترصاهتا اليت نصحت اللجنة حباميهتا واس تجابة ذلكل واستنادا اإ
                                                 

36
ىل  1؛ انظر أأيضا الفقرات من <http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_ga_28/wo_ga_28_3.pdf>انظر   يف  22اإ

 .SCT/9/9يف الوثيقة  242؛ والفقرة SCT/9/8الوثيقة 
37

 <http://www.wipo.int/amc/en/docs/wipo.doc>انظر  
38

 .42و 40، وابلتحديد الفقرتني WO/GA/41/17 Rev.2الأساس ية، اطلع عىل الوثيقة للحصول عىل املعلومات  
39

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

1&modificationDate=1354149148000&api=v2> 
40

انظر  
<https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132070/Board%20Response%20to%20GAC%20Toronto%20Co

mmunique.pdf?version=1&modificationDate=1361909146000&api=v2> 

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
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132070/Board%20Response%20to%20GAC%20Toronto%20Communique.pdf?version=1&modificationDate=1361909146000&api=v2
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132070/Board%20Response%20to%20GAC%20Toronto%20Communique.pdf?version=1&modificationDate=1361909146000&api=v2
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لأغراض  intمن املنظامت احلكومية ادلولية معايري تتعلق ابحلقول من منط . الاستشارية احلكومية يف تورنتو، أأعدى حتالف
ىل جملس الإياكن يف   .9023فرباير  91امحلاية وأأرفقها بقامئة من املنظامت احلكومية ادلولية املعنية، وأأرسل املعايري والقامئة اإ

ىل جملس الإي ويف أأعقاب ذكل ىل معايريها املفضةل من مضن وهجت اللجنة الاستشارية احلكومية بالغا اإ اكن أأشارت فيه اإ
معايري أأهلية املنظامت احلكومية ادلولية لالس تفادة من امحلاية )مبا يشمل املنظامت احلكومية ادلولية املنشأأة مبوجب معاهدة 

عد من بني صناديق الأمم واليت لها خشصية قانونية دولية، أأو املنظامت اليت متكل صفة املراقب يف الأمم املتحدة، أأو تكل اليت تُ 
 .41لقابةل للحامية وفق تكل املعايرياملتحدة أأو براجمها(، فضال عن قامئة بأأسامء املنظامت احلكومية ادلولية وخمترصاهتا ا

، ردى جملس الإياكن عىل اللجنة الاستشارية احلكومية خبطاب أأاثر فيه بعض القضااي املتعلقة 9023أأبريل  2ويف  .30
لهيا لإجراء مراجعة دورية للقامئة  .مبشورهتا والمتس اجمللس حتديدا تفاصيل معيىنة خبصو  الوس يةل احملمتةل اليت ميكن اللجوء اإ

ضافية يُطلب هبا توفري امحلاية  والشلك اذلي ميكن أأن تتخذه تكل الوس يةل معليا، فضال عن توضيحات خبصو  أأية لغات اإ
وأأاثرت القضية الثالثة، بشلك جوهري مقارنة بغريها، بعض الشواغل بشأأن  اهتا.لأسامء املنظامت احلكومية ادلولية وخمترص 

الطريقة اليت ميكن هبا التوفيق بني حامية خمترصات املنظامت احلكومية ادلولية وبعض احملاولت احملمتةل املرشوعة اليت ميكن أأن 
مة حكومية دولية، والمتس ت ويده مب يد من التفاصيل يقوم هبا الغري لتسجيل أأسامء حقول تش به أأحد اخملترصات احملمية ملنظ

اللجنة الاستشارية . وشددت 42خبصو  الوس يةل احملمتةل اليت ميكن اس تخداهما معليا لإدارة حالت التعايش احملمتل املرشوع
ة ابلعمل هبمة وأأهنا ملزتم، فة عامة هممة عىل الصعيد العاملياحلكومية عىل أأنى املنظامت احلكومية ادلولية تؤدي وظي

لس تطالع س بل امليض قدما، ونصحت جملس الإياكن بتوفري امحلاية الوقائية املبدئية املناس بة لقامئة أأسامء املنظامت احلكومية 
 ادلولية وخمترصاهتا قبل منح أأي حقل دويل هديد من احلقول العليا.

جلهود املضنية اليت بذلهتا املنظامت احلكومية وعقب املناقشات الإضافية اليت أأجريت مع الإياكن وا 9023ويف يوليو  .32
ادلولية، أأصدرت اللجنة الاستشارية نصيحة جمللس الإياكن تؤزد من هديد دمع امحلاية الوقائية اخلاصة لأسامء املنظامت 

تنفيذ . ونصحت اللجنة أأيضا بأأهنا تفرتض رصاحة أأن جملس الإياكن مس تعد ل 43احلكومية وخمترصاهتا يف نظام أأسامء احلقول
نصيحهتا ابلاكمل والرتززي عىل التنفيذ العميل والفعال للحامية من ادلرهة الثانية لنظام أأسامء احلقول، عىل أأن تظل امحلاية 

املؤقتة لأسامء املنظامت احلكومية ادلولية وخمترصاهتا سارية حّت يس تمكل احلوار بني اللجنة والإياكن واملنظامت احلكومية 
صدا ىل حني ادلولية. وعقب اإ ر هذه النصيحة أأصدر جملس الإياكن قرارا ميدد به امحلاية املؤقتة للمنظامت احلكومية ادلولية اإ

نة من أأسامء عامةاملديدة اجلعليا ال قول عقد الاجامتع الأول للجنة برانمج احل ياكن بعد عقد اجامتع الإياكن يف  كوَّ التابعة لالإ
 .902344نومفرب 

نة املديدة اجلعليا ال قول نظامت احلكومات ادلولية عقد اجامتع مع جلنة برانمج احل، اقرتحت امل 9023ويف أأغسطس  .39 كوَّ
سبمترب. وبعد اتفاق أأويل بني مجيع الأطراف، أأبلغت اللجنة  30يف ابريس يف  اللجنة الاستشارية احلكوميةو  من أأسامء عامة

لغاء الاستشارية احلكومية بعدم اس تطاعهتا حضور الاجامتع، ممىا أأدى بلجن ىل اإ نة من أأسامء عامة اإ ة برانمج احلقول العليا املكوى
ابقرتاح محلاية خمترصات املنظامت احلكومية املذكورة ، تقدمت جلنة برانمج احلقول العليا 9023مشارزهتا أأيضا. ويف أأزتوبر 

ادلولية ابمحلاية الوقائية ادلامئة ، واكن ذكل الاقرتاح بعيدا عن ت ويد خمترصات املنظامت احلكومية ادلولية يف ادلرهة الثانية
املتوااة يف البالغات السابقة للجنة الاستشارية احلكومية. وردى حتالف املنظامت احلكومية ادلولية عىل جلنة برانمج احلقول 

 الاقرتاح، زام أأعرب عن شواغهل للجنة الاستشارية احلكومية. منالعليا مبداي خيبته 

                                                 
41

 <http://www.icann.org/en/news/correspondence/dryden-to-crocker-chalaby-22mar13-en>انظر  
42

 <http://www.icann.org/en/news/correspondence/crocker-to-dryden-01apr13-en>انظر  
43

 <http://durban47.icann.org/meetings/durban2013/presentation-gac-communique-18jul13-en.pdf>انظر  
44

 <http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-new-gtld-17jul13-en.htm>انظر  

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
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نة من أأسامء عامةاملديدة اجلليا ع ال قول وأأجرت جلنة برانمج احل .33 واملنظامت احلكومية  اللجنة الاستشارية احلكوميةو  كوَّ
. وأأفادت جلنة برانمج احلقول العليا 9023ادلولية مناقشات حول الاجامتع اذلي عقدته الإياكن يف بوينس أ يرس يف نومفرب 

نة من أأسامء عامة  دة لالقرتاح اذلي تقدمت به يف بأأنه عىل الرمغ من اجلديدة املكوى ماكنية حتسني بعض النقاط التقنية احملدى اإ
، فاإن من املستبعد توفري حامية وقائية اكمةل خملترصات املنظامت احلكومية ادلولية. ونصحت اللجنة الاستشارية 9023أأزتوبر 

بقاء عىل امحلاية املؤقتة حّت يُس تمكل احلوا بيهنا وبني جلنة برانمج احلقول العليا اجلاري ر احلكومية جملس الإياكن برضورة الإ
نة من أأسامء عامة واملنظامت احلكومية ادلولية  لضامن توفري امحلاية الالزمة، ولكن دون أأن تعيد اللجنة اجلديدة املكوى

بداء موقفها السابق حيال رضورة توفري حامية وقائية. نة برانمج ، اعمتدت جل 9024يناير  2ويف  45الاستشارية احلكومية اإ
ىل أأن تبتى يف  نة من أأسامء عامة قرارا بمتديد امحلاية املؤقتة خملترصات املنظامت احلكومية ادلولية اإ احلقول العليا اجلديدة املكوى

 46ذكل بشلك هنايئ.

ىل هانب  .34 ياكن يف معلية لوضع GNSO، رشعت املنظمة ادلامعة للأسامء العامة )تكل اجلهودواإ ( التابعة لالإ
بعض املنظامت احلكومية ادلولية ممثيل شارك املرز  مع وقد  صو  مسأأةل حامية املنظامت احلكومية ادلولية.الس ياسات خب

، يف نومفرب . وعالوة عىل اعرتاضات املنظامت احلكومية ادلوليالأخرى يف تكل العملية العملية اليت  تكلأأن ، 9023ة تبنيى
ظامت احلكومية ادلولية يف ادلرهة الثانية. املن مع امحلاية الوقائية خملترصات رضتتعارشعت فهيا املنظمة ادلامعة للأسامء العامة 

زاةلاحلكومية ادلولية، و  حامية وقائية أأقل مس توى خملترصات املنظامتتوفر  عىل أ ليات وبدل من ذكل، أأوصت ابلقتصار  اإ
 هاتنياملنظمة ادلامعة للأسامء العامة جملس د اعمتو . امحلاية املؤقتة السارية فعال عىل خمترصات املنظامت احلكومية ادلولية

ا 9023نومفرب  90يف ابلإجامع  تنيالتوصي  ىل اللجنة عىل ذكل التطو . وردى ت املنظامت احلكومية ادلولية رساةل اإ ر وهجى
ادلولية، يف . وأأشارت املنظامت احلكومية الصددأأعربت لها فهيا عن قلقها يف هذا  9024يناير  94الاستشارية احلكومية يف 

ىل أأن ال ليات املتوااة حاليا س تضيىع فرصة كبرية للحدى من ظاهرة التعدي عىل خمترصات املنظام ت احلكومية تكل الرساةل، اإ
وس يواصل املرز   .ادلولية عىل الإنرتنت )مثل الاس تغالل غري املرشوع محلالت متويل اليونيس يف أأثناء الطوارئ الإنسانية(

 عن زثب. متابعة هذه التطورات

 املصطلحات اجلغرافية "9"

وأأعربت اللجنة الاستشارية احلكومية عن قلقها بوهه اا  حيال حامية املصطلحات اجلغرافية يف احلقول العليا  .35
نة من أأسامء عامة. نة من أأسامء عامة"9001 س نةوأأصدرت، يف  اجلديدة املكوى  47، "مبادهئا بشأأن احلقول العليا اجلديدة املكوى

نة من أأسامء عامة فامي يتعلق بأأسامء  اليت تنص عىل مجةل أأمور مهنا ل وم أأن تتالىف الإياكن منح احلقول العليا اجلديدة املكوى
البدلان، والأرايض أأو الأماكن، واللغات الإقلميية أأو أأوصاف الشعوب، ما مل يكن ذكل ابلتفاق مع احلكومات أأو السلطات 

جراءات وتنص تكل ا العامة املعنية. ملبادئ أأيضا عىل وجوب أأن تعمتد ماكتب التسجيل اجلديدة، بطلب من احلكومات، اإ
ةل يف ادلرهة الثانية. ملنع  الطعن يف الأسامء ذات املغ ى الوطين أأو اجلغرايف املُسجى

ابلأنساق وفامي خيص أأسامء احلقول العليا، يوحض دليل مقديم الطلبات اذلي وضعته الإياكن أأنى "الطلبات املتعلقة  .31
نة  املتسلسةل اليت ختص أأسامء البدلان أأو الأرايض لن حتظى ابملوافقة لأهنا غري متاحة مضن برانمج احلقول العليا اجلديدة املكوى

وينبغي أأن تكون الأنساق املتسلسةل، اليت تُقدم طلبات بشأأهنا واليت تعتربها . 48من أأسامء عامة يف جوةل التطبيق احلالية"
جغرافية معيىنة أأخرى، مثل أأسامء العوامص، مصحوبة ابلواثئق ادلامعة أأو النافية لالعرتاض من احلكومات الإياكن أأسامء 
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 الأرايض". أأسامء البدلان أأو
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ياكن يشمل و  .49السلطات العامة املعنية أأو نى اتفاق التسجيل الأسايس لالإ فامي يتعلق ابلتسجيالت من ادلرهة الثانية، فاإ
نة من أأسامء عامة"، وهذا التفاق ينص "هدول الأسامء احملجوزة من ادلرهة الثانية يف ماكتب  تسجيل احلقول العليا املكوى

، عىل النحو الوارد يف القوامئ املعرتف هبا دوليا الصادرة عن الأمم املتحدة واملنظمة ادلولية ضعىل أأسامء معيىنة لبدلان وأأرا
 .50لتوحيد املقاييس

زاء عدد منوأأعربت اللجنة الاستشارية احلكومية، عن امل يد من التحفظات  .31 الطلبات اخلاصة ابحلقول العليا املكونة  اإ
، ونصحت جملس الإياكن بعدم جتاوز أأو مصطلحات أأخرى وذكل بسبب تشاهبها مع مصطلحات جغرافية من أأسامء عليا

ام مرحةل التقيمي الأويل فامي خيص تكل الطلبات، والمتست م يدا من التوضيحات من اجمللس بشأأن نطاق املرونة املتاحة أأم
دة اليت أأبدهتا اللجنة الاستشارية. الطلباتمقديم الطلبات لتعديل  وحددت اللجنة الاستشارية  مبا يس تجيب للشواغل احملدى

. وقبل 51ت الإضافيةتس تحق امل يد من البحث من قبل اجمللس من حيث الضامان عامة من الطلبات بوصفها فئات عدة
ل أأنه طلب امل يد من املعلومات من اللجنة الاستشارية،  اجمللس نصيحة اللجنة الاستشارية بشأأن تناول بعض الطلبات، اإ

ىل تعليقات من امجلهور، وااصة بشأأن الضامانت الإضافية اليت تلمتسها اللجنة الاستشارية. ضافة اإ  اإ

 وس تواصل الأمانة رصد هذه التطورات وتقدمي املداالت حيامث اكن ذكل ممكنا. .31

ن اللجنة ادلامئة  .32 عالمات قانون الاملعنية باإ
 الصناعية والبياانت اجلغرافية تصامميالتجارية وال 

ىل الإحاطة علام مبحتوايت هذه الوثيقة.  مدعوة اإ

 ]هناية الوثيقة[
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