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 مقدمة

يف  (العالمات لجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية )جلنةال اعمتدت  .1
ىل أأكتوبر  30والثالثني، املعقودة يف جنيف يف الفرتة من  الثامنة هتادور خطة معلها بشأأن املؤرشات  ،2017نومفرب  2اإ

 (.SCT/38/5اجلغرافية، عىل النحو املُبنين يف ملخص رئيس جلنة العالمات )انظر مرفق الوثيقة 

ىل الأمانة "أأن ت .2 احلاةل الراهنة  صفووفقا خلطة العمل اخلاصة ابملؤرشات اجلغرافية، طلب رئيس جلنة العالمات اإ
جلنة العالمات هذه  تناقشامء البدلان واملصطلحات اجلغرافية الأخرى يف نظام أأسامء احلقول، ليك للمؤرشات اجلغرافية وأأس

 .أسأأةل مأس تقلال"امل 

 يأس تطلع ،جزئنيتتكون الوثيقة من و هبا.  امللحقواملرفق احلالية الاس تقصائية وثيقة ال، أأعدت الأمانة وبناء عىل ذكل .3
العليا  احلقولأأسامء اجلغرافية وأأسامء البدلان واملصطلحات اجلغرافية الأخرى يف للمؤرشات  الراهنالوضع  اماجلزء الأول مهن

رموز البدلان حلقول العليا املكونة من اأأسامء يف وضع هذا ال فيأس تطلعاجلزء الثاين  أأما،  (gTLDs)عامةاملكونة من أأسامء 
(ccTLDs و .) رموز البدلاناملكونة من حلقول العليا اأأسامء رشوط تأسجيل  بشأأنا املرفق معلومات أأكرث حتديديتضمن، 

 لتيأسريُأدرج جدول ابحملتوايت و . ادلراسة اليت مشلهتا أأدوات التعريفبفامي يتعلق  املنازعات املتعلقة بتأسويةأس ياسات وال 
 .عىل املراجع والاطالعالقراءة 
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 احلقول العليا املكّونة من أأسامء عامة

 املؤرشات اجلغرافية

قلمي "، يقصد ابملؤرشات اجلغرافية راسة الاس تقصائيةغراض هذه ادلولأ  .4 يف املؤرشات اليت تبني منشأأ سلعة من اإ
ىل منش اها اجلغرايفذكل الإ أأو منطقة أأو حمّّل يف ]دوةل[  ."قلمي، وتُعزى جودة الأسلعة أأو ههرهتا أأو سامهتا الأخرى أأساسًا اإ

1
 

ىل ميني  احلقلمن امس ذكل اجلزء ، يه "أأسامء احلقول العليا"أأو  نة من أأسامء عامةاملكوّ  احلقول العلياو  .5  ."النقطة"اإ
 .(<wipo.int>يف  ”int“ل، مث)

نرتنتن بروتوكول يو اعنيه  احلقول، أأسامء ابختصارو .6 التوجيه هذه  خاصية ومن هأأنسهل الاس تخدام.  يف هلك الإ
ىل و خلدل 193.5.93.80من  < بدلwipo.intكتابة >ب للمأس تخدمني أأن تأسمح   .لويبول الإلكرتوينوقع املل اإ

 "الراهنة" العامة العليا احلقول يف .أأول

" gov." و"edu." و"com.":يه، وعامةال علياال قول احلأأسامء مجموعة من أأول  أأتيحت، 1984من عام  اوبدء .7
يف الفرتة  يةاملعن طلبات من الأطراف وعقب تقدمي ". .int"قلاحلامس  أأضيف، 1998يف و". org." و".net" و"mil.و"

ىل  2000من  " museum." و"info." و"coop." و"biz." و"aero.":احلقولأأسامء  عىلأأيضا ، متت املوافقة 2002اإ
 "cat."و " "asia.:، ويهاملدعومةعامة العليا ال حلقول املوافقة عىل ما يأسمى ابمتت  2004و 2003يف عايم و". pro.و"

 "post."و xxx."" امسي احلقلني متت املوافقة عىل 2012و 2011يف و ."travel.، و"tel."و" "mobi."و "jobs."و
 التوايل. عىل

ىل  25 من الفقرات وتتضمن .8 مت ، و2014منذ عام املتاحة " ديدةاجلالعامة عليا ال قول احل" حول مناقشة 33اإ
طالقها   .مؤخرا اإ

 العايلاملأس توى  عىل (أأ  )

 رشوط التأسجيل "1"

طا، (1996" )وليةادل علياال  قولاحلأأسامء  وتعينييدة داجل ماكتب التأسجيل"وثيقة يف  جاءو  .9  ورشوعب  يأُسمىما  ريف اإ
 ،تحديد العناوين واس تخداهمال  اتأأن تكون أ لي احلقولأأسامء من  املقصودأأن " :الإنرتنتندسة هب العمل املعنية فرقة ل الإنرتنت

 .2ريةملكية فكلل أأخرى أأو أأي حقوق  املؤلف حقأأو تعكس العالمات التجارية  ل أأن

نرتنتاملتصّل اب احلاسوبأأهجزة  لتأسميةببأساطة  ُأنشئ احلقولنظام أأسامء : "عىل أأن اأأيض الوثيقةهذه  ونصت .10  ل. لإ
 .3"العالمات التجاريةو  احلقولأأسامء بني عالقة  مثة ، أأو أأناملنتجات أأو اخلدمات بأأية طريقة احلقول عّرِّفليك ت

ىل حد ما ن اكن مثةاإ و  .11 قد أأقرت املبكرة  نظام أأسامء احلقول بروتوكولت فذكل أأن، بيهنام قد وضع متيزي مصطنع اإ
 احلقولمتيزي أأسامء كل هو ذلالأسايس  ادافعهو  ،(الراهنةوالعالمات التجارية ) بصفهتا هذه احلقولبني أأسامء  ابلتداخل احملمتل

ىل جتنب ربوتوكولتهذه ال، وسعت عن العالمات التجارية  .ة ذلكلفرصالهتيئة أأو  اصخأأي وضع قانوين  ظهور اإ

                                                
1

نّ     .جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصّل ابلتجارة )اتفاق تريبس(مأأخوذ من اتفاق  ةاجلغرافي اتتعريف املؤرش اإ
2

 .-admin-01أأسامء احلقول العليا  i-iana-postel-https://tools.ietf.org/html/draftSeeانظر:  
3

 املرجع الأسابق. 

https://tools.ietf.org/html/draft-postel-iana-iأسماء%20الحقول%20العليا%20-admin-01
https://tools.ietf.org/html/draft-postel-iana-iأسماء%20الحقول%20العليا%20-admin-01
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 اهامتما ،بصفته هذه ،نظام أأسامء احلقولل الأوائل رواد ال يُعر ، ملالعالمات التجارية الوضع مع وعىل حنو يش به كثريا .12
مثل املؤرشات اجلغرافية وأأسامء البدلان واملصطلحات  ؛الأخرى وأأدوات التعريف احلقولبني أأسامء  احملمتّل للمنازعاتكبريا 

 الأخرى.اجلغرافية 

ن اكن  ابحلقولفامي يتعلق املبكر  الإدراك، اكن هناك بعض ومع ذكل .13 يف وعىل نطاق ضيق، اخلاصة بلك بدل )واإ
 وثيقةيف ال الإنرتنتالعمل املعنية هبندسة فرقة ، ذكرت الغاية ههذل  احتقيقو . (احلقول العليا املكونة من رموز البدلانس ياق 

ن ]تعينيال و  هيلكال  -لو احلق أأسامء" نظام املعنونة:  تحديد ب  معنية ليأست([ IANA)( أأايان) ةعّينامل  رقامللأ  الإنرتنتهيئة ": "اإ
 البدلانز و رم العليا املكونة من احلقولكأساس لأسامء  ISO 3166 املعيار اختيار قامئة وأأن. كذكلليس وما هو بدل ال ما هو 

جراءالأيزو العمل بأأن  جرى مع يُدرجل ينلغي أأ أأهيا و  القامئة هذهعىل  درجيُ نلغي أأن ي  الكياانتأأي لتحديد  دلهيا اإ
4

. 

 املنازعات تأسوية خيارات "2"

 ،الإنرتنتندسة هب فرقة العمل املعنية تركزي  انصب، هياعل وافقةاملو نفأسها العامة العليا  احلقولأأسامء  ختياراب وفامي يتعلق .14
ىل  معلهاانتقل  يتال ىلحيث  -، عىل الكفاءة التقنية1998عام  منذ( ياكنال  ة )نعيّ للأسامء والأرقام امل  الإنرتنت هيئةاإ  يُنظر اإ

فرقة وثيقة اكتفت ، لقيوداب وفامي يتعلق، ا. وبشلك أأكرث حتديدالإنرتنت دليل دمةخب أأه بهأأهنا عىل نفأسها  أأسامء احلقول العليا
أأحرف  3أأجبدية رمقية من  لأسّلأأنأساق متأس "س تقترص عىل  العليا العامة احلقولأأن عىل  صنل اباملذكورة أأعاله  العمل

، ات التأسجيل، واملوارد التشغيليةىل ثالثة معايري: خدماإ  س يكون استنادات ابل ط ال ابلضبط" وأأن "احلمك عىل 
 .5التجارية وانباجلو 

ن، املرتبطة ابمللكية الفكرية أأدوات التعريف به يتظ ح  الاهامتم اذليورمغ ، أ نفاكر كام ذُ و  .15  املبكررتكزي الأسايس ال فاإ
 .(الراهنةالعالمات التجارية )و  احلقولبني عالقة لاب الاهامتم عىل ما يبدو، عىل، اقترص أأسامء احلقولنظام ل 

ىل املذكورة أأعالهفرقة العمل وثيقة  أأهارتو  .16 أأدوات أأن  ، بعىنعامةتكون أأن جيب  [العليا العامة احلقول]أأسامء : "أأناإ
ماكنية  من النظر عىل وجه التحديد تأُستلعد [هذه املصطلحاتمثل ] ةغموراملورشاكت لل تجارية ال عالمات أأو ال تعريفال  يف اإ

أأسامء ] بعدم اختيار[ العليا العامة احلقولأأسامء دارة ]املعنية ابإ  التعهد ملاكتب التأسجيل الطلبات مقديموعىل .]…[ تعييهنا
 .6 عن عمل هذا الورشط تنهتك[ عليا عامة حقول

ما فضل ترك املنازعات حول حقوق امللكية الفكرية ]...[ "من الأ  القول بأأنه الوثيقة وواصلت .17  ".7لمحامكلللتحكمي أأو اإ

نه ، ومجمل القول .18 مثل  أأدوات التعريف؛ بنياحملمتّل  املنازعاتيف  يُنظر حتديدا، مل نظام أأسامء احلقولمنذ نشأأة اإ
ل أأن، حلقول العليا العامةبأأسامء ايتعلق  فامي وخباصة ،وأأسامء البدلان واملصطلحات اجلغرافية الأخرىؤرشات اجلغرافية امل  اإ

 ذات الصّل. ISO 3166-2 عيارامل  يقترص عىل قامئة، و اخلاصة بلك بدل للحقولالوظيفي  تعينيل اب تعلق الأمري 

                                                
4

 .https://tools.ietf.org/html/rfc1591انظر:  
5

 .2انظر احلاه ية  
6

 املرجع الأسابق. 
7

 الأسابق. املرجع 

https://tools.ietf.org/html/rfc1591
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 عىل املأس توى الثاين )ب(

 التأسجيل رشوط "1"

اليت قد  ملصطلحاتاعىل  فعليا ودقيأأي  دون، الأولوية ابلأس بقية وفقا ملبدأأ  ،معدعن  احلقول، وجيري تأسجيل أأسامء .19
، اتأسجيله بعد، لو احلق بأأسامءتتعلق  منازعاتأأي  معاجلة وجيب ،بل .8تأسجيللل  رشوط أأومأس بق أأي حفص  ودون، أسجلتُ 

 9.يارات أأخرى لتأسوية املنازعاتوفقا خل أأو  ،احملامك يف

، لمأس تخدمني الهنائينيل تأسجيل ل ا تيرس اليت ةاجلهبوصفهم ، أأمناء الأسجالتعىل أأن يوافق ياكن ل  اتعاقد  نظام وينص .20
"للتأسجيل املتاحة احلقولاليت حتد من أأسامء  ،قالواجلة التطبيميع الأنظمة الأساس ية واللواح جب "عىل الالزتام 

10.
 قيود أأيو  

  يتعلقفاميطراف اثلثة لأ منح حقوق  هبا يُقصد ل( ة الوطنينيانو )الق هبم التعاقدية اخلاصة ورشوطال بوجب  من هذا القليل
، (املنازعات تأسويةس ياسة  يفأأو ،الواجلة التطبيقنص عليه رصاحة يف رشوط التأسجيل هبذا التأسجيل )ابس تثناء ما قد يُ 

 .الاس تقصائيةراسة ادل هنطاق هذ ل يندرج مضن ذا املوضوعهو 

متاحة  ملأس توى الثاينحرفني يف ا من من حرف واحد أأواملكونة التأسميات مل تكن  ،بزيد من التفصيل أأدانه يردكام و  .21
منا اكنت و  ،11البداية منذ للتأسجيل  .ممكنا تعييهناجتعل  عمليات معينةب رهنا اإ

 املنازعات تأسوية خيارات "2"

املكونة  تأسمياتال ، و فنيةمصطلحات  بضعة) ياكنال   عقودلتأسجيل يف ل  غري متاحةدة و حمدمعينة  تأسميات وفامي عدا .22
لهيا –( للتعيني القابّل) حرفني وأأ حرف  من ن  11و 8 يتنياه  يف احل املشار اإ بني تأسجيالت أأسامء  املنازعاتعىل التوايل(، فاإ

 بعد التأسجيل. املنازعاتخليارات تأسوية ختضع احملمية  أأدوات التعريفو  احلقول،

عات املناز  لتأسويةاملوحدة أس ياسة ال بني يف امل  عىل النحو، تجاريةال عالمات ليف املقام الأول، اب الأمر، يتعلق هذاو  .23
أأسامء احلقول بشأأن  وىلالأ معلية الويبو عن  نتجتقد الأس ياسة املوحدة واكنت (. الأس ياسة املوحدة) احلقولأأسامء ب املتعلقة

رشاف مركز الويبو للتحكمي والوس1999يف عام  ال ياكن اعمتدهتااليت  ،)معلية الويبو الأوىل( الإنرتنتعىل  ، اطة، حتت اإ
 لعالمات التجارية.اب تعلقت  ازعةمن 40 000حوايل  تأسويةمت حيث 

ىل و .24 ؤرشات امل :، ويهادلراسة ههذ اقطتدخل يف ناليت  الأدوات ا، با فهيأأخرى أأدوات تعريفمت التطرق اإ
 الإنرتنتمعلية الويبو الثانية بشأأن أأسامء احلقول عىل  تناولهتااليت ، ن وغريها من املصطلحات اجلغرافيةوأأسامء البدلااجلغرافية 

 .12عىل هذا النحو مل تتناول هذه الأدواتاملوحدة  أس ياسةال  علام بأأن؛ لويبو الثانية(ة ا)معلي

                                                
8

 لق علهياطيُ صطلحات )امل قّل قليّل من تأسجيلالأياكن ، حظرت نظام احلقول ن واس تقراربأأمتتعلق أأس باب يُتصور أأهنا / أأو تقنية ولأس باب أأساسا،  
، apnicو ، afrinic :(IANA)أأايان؛ والأسامء املرتبطة بـccnsoو internicو icann و gnsoو asoابل ياكن:  وتتضمن املصطلحات اخلاصة"(. تأسميات"
، ripeو، rfc-editorو، latnicو ،lacnicو ،istfو، irtfو ،ietfو ،iesgو ،iana-serversو ،ianaو ،iabو ،gtld-serversو  ،exampleو ،arinو

root-servers ل: يأسج ت ال مكتب أأخرى لعمليات  مصطلحات. مت جحزnic، وwhois ،وwww. 
9

 .2انظر احلاه ية  
10

  .en-13-07-2012-08-ICANN.org/resources/pages/appendix https://www الرابط: عىل 2.14، القأسم ملثالانظر عىل سبيل ا 
11

 ..en-07-12-2012-06-ICANN.org/resources/pages/appendix https://www انظر عىل سبيل املثال، 
12

احلقول أأسامء س تخدام ا من ادلراسة. وتتعلق هذه القضااي ابتتطلب مزيد بيد أأهنا، خارج نطاق معلية الويبو الأوىل بوصفهاحتديد عدد من القضااي  جرى 
( أأسامء املنظامت احلكومية ادلولية 3، )(INNs)ية غري املأسجّل امللكية للمواد الصيدلنية( الأسامء ادلول 2، )لأسامء الشخصية( ا1: )قليل من، سيئةنية ب 

(IGOوخمترصاهتا )( ،املؤرشات اجلغرافية أأو مؤرشا4 )امي ( الأسامء التجارية. واكنت النتيجة ف6)، والبدلان( أأسامء 5، )ت املصدر أأو املصطلحات اجلغرافية
ىل  اجلغرافية أأو مؤرشات املصدر أأو املصطلحات اجلغرافية يه أأن امجلعية العامة ابملؤرشاتيتعلق  عادة القضية اإ فامي يتعلق أأما . العالماتجلنة للويبو قررت اإ

ليه أأحاطت علاماكنت النتيجة يه أأن امجلعية العامة للويبو فبأأسامء البدلان  بعض امحلاية توفري  فضلمعظم الوفود تبأأن  العالمات،جلنة ، حأسب ما توصلت اإ

https://www.icann.org/resources/pages/appendix-08-2012-07-13-en
https://www.icann.org/resources/pages/appendix-06-2012-12-07-en


SCT/39/7 
7 
 

 "اجلديدة" يف احلقول العليا العامة .اثنيا

بشأأهنا ، تلقت جديدة"" حقول عليا عامةمعلية لإطالق  رشعت ال ياكن يف، 2014عام  ذ، منأأعاله كرذُ  وحأس امب .25
 .13فريد( مصطلح 1 400 تتضمن ما يقرب منطلب ) 1 900حوايل 

 عىل املأس توى العايل أأ( )

ويه  ؛حمددة أأدوات تعريف احملمتّل بني املنازعات ال ياكن تناولت، SCT/39/5ا يف الوثيقة وعىل النحو املبني أأيض .26
 الأحاكم -يف "دليل مودع طلب التأسجيل "اجلديدة"احلقول العليا العامة ، يف ت اجلغرافية الأخرىأأسامء البدلان واملصطلحا

يف الفقرات لهذه احلقول النطاق احملدد حول مناقشة ادلليل  ويتضمن. اذلي وضعته ال ياكن (مقدم الطلب )دليلالورشوط و 
ىل  48من  ىل  69ومن  60اإ  .عىل التوايل 77اإ

 رشوط التأسجيل "1"

يف  افيةاملؤرشات اجلغر دليل مقدم الطلب  ، مل يتناولالأخرى أأسامء البدلان واملصطلحات اجلغرافية وخبالف .27
 .ذاهتا حد

 خيارات تأسوية املنازعات "2"

ن، احةرص  اجلغرافية املؤرشات تناولي ل  "دليل مقدم الطلب" ومع أأن .28 ماكنية  تتيحال ياكن  فاإ عدة ب االاعرتاض رمسياإ
ىلالعامة اجلديدةأأسامء احلقول العليا تأسجيل  قللرق ط  "3"، مةالعا املصلحةية حمدودو  "2"، قانونيةحقوق  "1" ، استنادا اإ
ماكنية ، وهكذا. 14الإنرتنتبجمتع  تتعلق أأس بابو  "4"، لبسل  ةمثري  أسلأسّلق مت انأسأأ و  عىل  ،عرتاضالامن املمكن تصور اإ

ىل استنادا ةديداجل ات أأسامء احلقول العامةعىل طلب ،الأقل  .15ابملؤرشات اجلغرافية تتعلق أأس باب اإ

جراءات أأاتحتو  .29 نة من أأسامء عامة احلقول العليا اجلديدة ابشأأن  ال ياكن اإ  لها التابعةللجنة الاستشارية احلكومية ملكون
ماكنية  صدار "حتذيرات ملكرة" أأو "اإ سداء اإ  لأس ياسة العامة.اب باب تتعلقس  لأ " املشورةاإ

املرتبطة  تأسلأسّلامل نأساق "الأ معل أأن رضورة ب ال ياكنالاستشارية احلكومية اللجنة نصحت ، بكني بيانيف و .30
تطبيق ضامانت حمددة عىل اللجنة  ". كام اقرتحتالواجلة التطبيقتتفق مع القوانني  بصورةو املهنية ابلقطاعات املنظمة أأ 

نة من أأسامء عامة احلأساسة، والأسواق اخلاضعة  تأسلأسّلامل نأساق والأ  "حامية املأس هتكل هبدف ،احلقول العليا اجلديدة املكون
ّل ". 16للتنظمي  .بشلك حمدداجلغرافية  املؤرشاتعىل  ،يبدوعىل ما ، هذه الورشوط مل تركز  أأناإ

                                                

فامي  لبأسا تأسجيلاملعنية، يف حال أأن ُُيدث هذا ال ابلأسلطة الوطنية  ل صّل هلمأأهخاص حقول من جانب كأسامء  لبدلان من التأسجيل أأو الاس تخداملأسامء ا
  .هذه التوصيةييدها ل عدم تأأ وفود أأسرتاليا وكندا والولايت املتحدة الأمريكية عن  وقد أأعربتملصدر. يتعلق اب

13
   SCT/39/5.يف الوثيقة 9و 8انظر أأيضا الفقرتني  

14
يف صناعة الأغذية )عىل سبيل  عامةجديدة تأسجيل أأسامء حقول عليا  بطلباتعدد مهنا  يتعلق، اليت القامئة الاكمّل لالعرتاضاتميكن الاطالع عىل  

 .status/odr/determination-https://newgtlds.icann.org/en/programلرابط: عىل ا "("organic .و"halal."و  "food."و ".bio" :املثال
15

يف  ((oriGIn Worldwideة الش بكة ادلولية لأحصاب املؤرشات اجلغرافي جتميعيف املدرجة غرافية اجلؤرشات امل طلبات لتأسجيل العديد من قُدمت 
(www.origin gi.com/i gi origin worldwide gi compilation uk.html كأ ) ويهجديدةعامة حقول سامء ،: Alsace ،وRyukyu ،وSwiss 

 ،Tirol .اخلطوط اجلوية ادلولية  لبطل"  املكر  ا"حتذير  أأصدرت اللجنة الاستشارية احلكومية بيد أأنهذه الطلبات. بشأأن اعرتاضات رمسية  ةم أأيتقدمل ُو
)انظر > لتعيينه نفأسه  لتأسجيل احلقل العايل اطلبوتقدمي الاحتاد الأسويرسي ، لطلبل الورشكة حسب أأسفر عن، مما "swiss."تأسجيل حقل الأسويرسية

nic.swiss.)> 
16

 .en.pdf-05feb14-2-annex-gtld-new-https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutionsانظر:  

https://newgtlds.icann.org/en/programstatus/odr/determination
https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-new-gtld-annex-2-05feb14-en.pdf
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 عىل املأس توى الثاين (ب )

 رشوط التأسجيل "1"

 احلقول العليا يف يف حقول املأس توى الثاين معليات التأسجيل تيأسري بوجه عام مت، نظام أأسامء احلقول عايريب ومعال .31
 اجلديدةالعامة احلقول العليا ت جسال منال ياكن ، طلبت . ومع ذكللأس بقيةابقاعدة الأولوية  بعد تطبيقاجلديدة العامة 

( قلل ممقابل رسو  )عادة حقولرشاء أأسامء من أأحصاب احلقوق املعنيني  ليمتكن ،"sunrise" علهيا ُأطلقانفذة  اس تحداث
طاامجلهور. عامة  لعالمات اب اخلاصةمركز تبادل املعلومات  العالمات التجارية، سهّل أأحصابعىل ل ياكن اتركزي  رويف اإ

"sunrise"تتعلق بنافذة اجلغرافية وتأسميات املنشأأ لأغراض  املؤرشاتقلول لها التابع  التجارية
17

الأمر، عىل  لوخيأأن دون ) 
 الامتناع منذ عىل رضورةهبا  اخلاص احلقول جسل يف اتفاقال ياكن  تنّص ، عالوة عىل ذكلو . من بعض اجلدل(ما يبدو، 

 لكن ليس املؤرشات اجلغرافية.، والأقالميض البدلان أأسامء بع مثل؛ املصطلحاتبعض تأسجيل  عن البداية

 خيارات تأسوية املنازعات "2"

ق العالمات املأس توى الثاين عىل حقو  مناجلديدة العامة حلقول العليا اب املتعلقةاملنازعات  تأسويةخيارات تقترص و  .32
 .القامئة الأس ياسة املوحدةل س امي من خالل ، التجارية يف حد ذاهتا

 ."wine." و"vin"اجلديدين احلقلني امس خاصة  ،مناقشات هممة حول حامية املؤرشات اجلغرافية تدوراكنت  وبيامن .33
ىل حل  ،يف هناية املطاف ،والاحتاد الأورويب واحتاد صناعة النبيذ 18الغالبوصل مقدم الطلب ت، أأسامء عامةاملُكونني من  اإ

ىلاق الطرفني اتف لكن، عن الورشوط يُفصحعن طريق اتفاق خاص. ومل توافقي  يف اتفاقات  ةملحوظتغيريات  مل يؤد اإ
 ل.يأسج ت ال  ماكتب

 لبدلانأأسامء ا

 "الراهنة"يف احلقول العليا العامة  أأول.

 عىل املأس توى العايل (أأ  )

 رشوط التأسجيل "1"

 لتارخييةيف حد ذاهتا، من الناحية ا ،أأسامء البدلان حتظمل  ،اجلغرافية لمؤرشاتلأأعاله  املبينةظروف لل حنو مماثلعىل و  .34
 .يف املأس توى الأعىل يف نظام أأسامء احلقولأأو حامية حمددة  اهامتمأأي ب

ىل الواثئق التارخيية ذات الصّل بأأسامء البدلان تشري  ل، لوحظ أأعالهوكام  .35 ل اإ  .حفأسبISO 3166-2 املعيار قامئة اإ

ىل حد ما التقيننطاق هذا الهنج مما يدل عىل ضيق و  .36  احتاد جزر القمرمع تأسمية  " "com.العايلل قمس احلا ، توافقاإ
 .ISO 3166-3يف املعيار

                                                
17

يف:  1.4.2انظر اجلزء  
clearinghouse.com/sites/default/files/files/downloads/TMCH%20guidelines%20v1.2.pdf-ttp://www.trademarkh. 

18
  (<donuts.domains>انظر رشكة دونتس ومقرها الولايت املتحدة الأمريكية، ) 

http://www.trademarkclearinghouse.com/sites/default/files/files/downloads/TMCH%20guidelines%20v1.2.pdf
http://www.trademarkclearinghouse.com/sites/default/files/files/downloads/TMCH%20guidelines%20v1.2.pdf


SCT/39/7 
9 
 

 خيارات تأسوية املنازعات "2"

، بقدر ما اكنت هناك قيود صارمة عىل أأنواع احلقول( لنظام أأسامء التقنيةأأعاله فامي يتعلق ابلأصول التارخيية ) كرذُ وكام  .37
ن تعينيتاحة لل امل  تأسلأسّلامل نأساق الأ   يقطب للت  مل تكن قابّلعلق بأأسامء البدلان عىل املأس توى الأعىل فامي يتاملنازعات  تأسوية، فاإ

 .فعال عىل حنو

ُ و  .38 ىلذات الصّل  الإنرتنتندسة هب فرقة العمل املعنية  وثيقةأأن بر ذكِّّ ن احلقول العليا املكونة من أأن  اكتفت ابلإهارة اإ
ىلاحلمك عىل الطلبات أأحرف ابلضبط" وأأن " 3أأجبدية رمقية من  أأنأساق متأسلأسّلتقترص عىل " أأسامء عامة ثالثة  يأستند اإ

 ".19معايري: خدمات التأسجيل واملوارد التشغيلية وجوانب الأعامل

 عىل املأس توى الثاين ( ب)

 رشوط التأسجيل "1"

)عىل سبيل املثال، يف  تأسجيل أأسامء البدلانعىل حامية حمددة يف هلك قيود يف البداية هناك  يف حني مل تكنو .39
يف البداية  ممنوعةاكنت فقد ، لبدلانل رموز بثابة التأسميات املكونة من حرفني هذه  فهم أأنن يُ بقدر ما اك ،."(comاحلقل"

 .20عىل الأقل من التأسجيل

 ،21"الراهنة"العامة احلقول العليا التعاقدية يف عدد من ال ياكن  ورشوطل تحديث ال  وبعد مزيد من، ومع مرور الوقت .40
ىل اتفاق مع احلكومة و يأسج ت ال  مكتبصل تو  يف حال، تأسميات من حرفنيتأسجيل ب  الأسامحمت  مع مدير رمز البدل أأو مع ل اإ

ن، أأو ISO 3166املعيار واكةل صيانة  ه قد يبدو أأنو . املناظرة انمع رموز البدل اللبسل تدابري لتجنب يأسج ت ال  مكتب ختذا اإ
اتحة، عمليةال  من الناحيةمُسح،   الأخري. الورشطىل تطبيق اإ  استناداة الراهن احلقول العليا التأسميات املكونة من حرفني يف ابإ

 ،عىل الأقل العامةاحلقول العليا عدد من فامي يتعلق ب ،رشوط ال ياكن التعاقدية ذات الصّل وفقو ، ذاته الوقتيف و .41
 جيب، (travel."و"، "mobi."و، "cat."و، ""asia. ،)عىل سبيل املثال احلقولسامء لأ  املدعومة وةلاجل أأثناء اليت ُمنحت

ن ةللغاب ISO 3166-1املعيار يف قامئة  مدرجةس ياس ية غرافية ج أأسامء وأأ  ةجغرافيأأسامء  ق عليهطليُ ما ن كويأأن  زيية لكالإ
 .22البداية من احمجوز، ميع اللغات الرمسية ذات الصّلجب و 

                                                
19

 .2انظر احلاه ية  
20

 التأسميات املكونة منىل عالأسامء احملجوزة ذات الصّل ابدلوةل  قرص) 2006" لعام .com" امس حقل من اتفاق 6رمق  عيارامل انظر عىل سبيل املثال،  
 en-01-30-2006-06-pages/appendix-https://www.icann.org/resources/unthemed، عىل الرابط: (حرفنيأأو  حرف

21
أأن مجيع التأسميات املكونة من حرفني  biz ".2006"ينص اتفاق جسل ، قامئة الأنأساق املتأسلأسّل للحقول العليا احملجوزة: 6املرفق، عىل سبيل املثال 

ل أأن  en-08-12-2006-06-pages/appendix-https://www.icann.org/resources/unthemedحمجوزة منذ البداية. انظر:  ذلكل  الحق تعديالاإ
انظر:  ."متدرج تعينيبرانمج ]…[ من خالل ]…[  سابقا حمجوزةاليت اكنت ، املكونة من حرفني التأسميات تعينيميكن " نص عىل أأنه 2013العقد يف عام 

en.htm-22aug13-html-06-appx-https://www.icann.org/en/about/agreements/registries/biz/biz.. 
22

 الرابط: عىل، 2006" لعام cat." أأن امس احلقلمكتب التأسجيل بش، جدول الأسامء احملجوزة، اتفاق 6 املرفقانظر عىل سبيل املثال،  
en-22-03-2006-appendix6-pages/cat-https://www.icann.org/resources/unthemed.  لأسامء احملجوزة كذكل عىل لينص هذا اجلدول و

ىل ذكل، يقوم أأنه ضافة اإ تديرها اليت قد  ،أس ياس يةغرافية ال أأسامء الأقالمي، والاقتصادات املمزية، وغريها من الأسامء اجلغرافية واجل حبجزل يأسج ت ال  مكتب "اإ
حقول  لتأسجيل يفاابب قلل البدء وفتح  ال ياكن ابمس لأسجتُ و ، "sunriseانفذة "خالل أأي  تأُسجل فالجز هذه الأسامء وحُت من وقت ل خر.  ال ياكن

 القامئة للتغيري وفقًا لتوجهيات هذهختضع و ل بنورش قامئة حمدثة جبميع هذه الأسامء عىل موقعه الإلكرتوين واحملافظة علهيا، يأسج ت ال مكتب . يقوم املأس توايت العليا
سهاماملعايري واملؤهالت املناس بة للتأسجيل بعد  ال ياكن حتديدودلى . ال ياكن املوافقة عىل تأسجيل هذه الأسامء يف  قد تمت تجمتع الإنرتنت، الأطراف املعنية يف اإ

 ".الهيئة الرمسية املناس بة

https://www.icann.org/resources/unthemedpages/appendix-06-2006-03-01-en
https://www.icann.org/resources/unthemed-pages/appendix-06-2006-12-08-en
https://www.icann.org/en/about/agreements/registries/biz/biz-appx-06-html-22aug13-en.htm
https://www.icann.org/en/about/agreements/registries/biz/biz-appx-06-html-22aug13-en.htm
https://www.icann.org/resources/unthemed-pages/cat-appendix6-2006-03-22-en
https://www.icann.org/resources/unthemed-pages/cat-appendix6-2006-03-22-en
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عىل  2012عام  أأدخلأأزال التعديل اذلي ، عىل سبيل املثالف، قابّل للتعديلابتت هذه الورشوط التعاقدية  أأنّ  غري .42
 كام .mobi""24. الأعىل ىاملأس تو ل امس حق هنجا مماثال اتُبع مع يبدو أأنو . 23التحفظ هذا asia.""املأس توى الأعىل امس حقل 

تتكون  أأسامء تعينيب يبدو،  ، عىل ماقد مسح ".travelامس حقل املأس توى الأعىل " يف 2010 عاماذلي حدث أأن التعديل 
 ISO 3166-1 املعيار أس ياس ية الواردة يف قامئةغرافية ال الأسامء اجلغرافية واجل عىل التحفظ غري أأن، أأو حرفني من حرف

 .25ساراي يزال ل

 خيارات تأسوية املنازعات "2"

من  نتجتوالعالمات التجارية( اليت  قولبني أأسامء احل املنازعاتعاجلة مل) الأس ياسة املوحدة عقبأأعاله، أأهري وكام  .43
 مثل أأسامء البدلان. تعريف؛ال أأدوات لية الويبو الثانية يف ، نظرت مع خالل معلية الويبو الأوىل

ىل أأن معظم الوفود فامي يتعلق بأأسامء البدلانو  .44 سامء لأ بعض امحلاية  توفري فضلت، يُذكر أأن امجلعية العامة للويبو أأهارت اإ
وفود أأسرتاليا  يد أأنب . نظام أأسامء احلقوليف  أأو من الاس تخدام ،دون ترصحيالاس تخدام من التأسجيل أأو  منالبدلان 

 هذه التوصية.عدم تأأييدها ل  أأعلنتوكندا والولايت املتحدة الأمريكية 

 .لهاليس مثة حامية حمددة ف ، الراهنة حبقول املأس توايت العليا وفامي يتعلق .45

ىل أأنه يف بعض احلالتيف ه ولوحظ .46 حقول ، قامت أأطراف اثلثة بتأسجيل تأسميات من حرفني يف ذا الصدد اإ
" يف example، "تأسجيالت يف املأس توى الثالث )أأي." لتأسهيل ال comمثل " العليا، املأس توايت

<example.ru.com،> أأو <example.uk.net> ،< أأوexample.us.com)>
26

. 

ىل تبين س ياسات  ،املأس توى الثالث يفتأسجيالت اليت تأسمح ب  ،املأس توى الثاين" يف ماكتب التأسجيل"ومتيل  .47 اإ
دارة الويبو للوساطة والتحكمي  لكن. 27العالمات التجارية املطبقة يف تجال أس ياسة املوحدةل ل لتأسوية املنازعات مشاهبة   مل تعداإ

 يف الوقت الراهن. هذه املنازعات تدير

 "اجلديدة"يف احلقول العليا العامة  اثنيا.

 يف عامةجديدة يا حقول عل كابس تخدام أأسامء البدلان  املتعلقةالأجزاء يف الاستشارية احلكومية اللجنة وقد أأسهمت  .48
عداد  دارة  اتالأس ياس بشأأن شورةامل  هاتقدمي عالوة عىل  ،دليل مقدم الطلباإ ىل تجلس اإ  .28ال ياكنالعامة اإ

                                                
23

  .en-02-03-2012-6-https://www.icann.org/resources/pages/appendixانظر:  
24

 .en-10-07-2005-archive-https://www.icann.org/resources/agreement/mobiاملتاح عىل الرابط:  2لتعديل رمق وا 6 انظر املرفق 
25

 : ابطوالر التوايل عىل عىل  1والتعديل رمق  6 انظر املرفق 
en.htm-12apr06-6-appendix-https://www.icann.org/en/about/agreements/registries/travel/travel 

 :أأمع أأيضا بوجه وانظر
 23aug10.htm-1-amendment-agmt-://www.icann.org/en/tlds/agreements/travel/registryhttps         . 

 :ذات الصّل للواثئق احملفوظةو 
en-05-05-2005-archive-https://www.icann.org/resources/agreement/travel      

 
26

 .اململكة املتحدة اومقره CentralNic)) انظر رشكة س نرتال نيك، املأس توى الثالث يفماكنيات التأسجيل فامي يتعلق بثال عىل ابإ  
)www.centralnicdomains.com, and www.centralnic.com/portfolio/slds(  

27
 .https://www.centralnic.com/support/dispute/overviewانظر:  

28
 بجالت اهامتم ملا لها من صّل ،وتقدمي املشورة بشأأهنا ال ياكن، النظر يف أأنشطة ميةللجنة الاستشارية احلكو  ُيق، لل ياكن ادلاخليةواح لا لوفق 
 العامة. اتلأس ياساب املتعلقة قضاايال يف تؤثرأأو  ،اخملتلفة ات ادلوليةالقوانني والتفاقمع  ال ياكن س ياسات فهياتفاعل اليت قد ت  املأسائل ل س امي، احلكومات

https://www.icann.org/resources/pages/appendix-6-2012-03-02-en
https://www.icann.org/resources/agreement/mobiarchive-2005-07-10-en
https://www.icann.org/en/about/agreements/registries/travel/travel-appendix-6-12apr06-en.htm
https://www.icann.org/en/about/agreements/registries/travel/travel-appendix-6-12apr06-en.htm
http://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B8%D8%B1
http://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B8%D8%B1
http://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%A3%D8%B9%D9%85
http://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%A3%D8%B9%D9%85
https://www.icann.org/en/tlds/agreements/travel/registry-agmt-amendment-1-23aug10.htm
https://www.icann.org/resources/agreement/travel-archive-2005-05-05-en
https://www.icann.org/resources/agreement/travel-archive-2005-05-05-en
http://www.centralnicdomains.com/
http://www.centralnic.com/portfolio/slds
https://www.centralnic.com/support/dispute/overview
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 ام( يف تقريرهGNSOلأسامء العامة )ل ةمعاادلنظمة امل و ، ال ياكن ات يفأس ياسال  رمس هجاز أأهار، ويف الوقت نفأسه .49
التوصل  يتعذر معهاذلي  للبس نظراأأنه  ،مكّونة من أأسامء عامةعليا جديدة حقول أأسامء  اس تحداثبشأأن  2007الهنايئ لعام 

ىل  ىل أأن يمت اعامتد تعريف مفيدأس ياس يغرافية ال الأسامء اجل"اس تخدام ، "جيب جتنب معيل تعريفاإ أأن بر ذكّ ن. )29"لها ة" اإ
 ".(اجلغرافية الأس ياس ية"الأسامء  حتت مفهوم لأهنا تندرج، أأسامء البدلان حتجزالأسابقة اكنت ال ياكن العديد من عقود 

  عىل املأس توى العايل (أأ  )

زاء اس تخداماللجنة الاستشارية احلكومية  اخملاوف اليت أأبدهتا ثراإ عىل و  .50 سامء حقول عليا عامة أأسامء البدلان كأ  اإ
املتعلقة  الطلباتعدم املوافقة عىل عىل "دليل مقدم الطلب أأسامء من املأس توى العايل، نص وهنا أأو حاميهتا ك 30"جديدة"

اجلديدة يف دورة العامة لأهنا غري متاحة مضن برانمج احلقول العليا ، قالمييت ختص أأسامء البدلان أأو الأ ابلأنأساق املتأسلأسّل ال
 ."31املنح احلالية

 رشوط التأسجيل "1"

من أأي  فهيا تتوفراليت  اجلديدةالعامة احلقول العليا  اخلاصة بأأسامء طلباتال دليل مقدم الطلب وذلكل ُيظر  .51
 التالية: املعايري

  مدرجة يف معيار  أأحرف ثالثةمكونة من رموزISO 3166-1 ؛ 

  معيار يف  املدرجةالأسامء الطويّلISO 3166-1 ؛أأي لغةب، أأو ترمجة امس طويل 

  املدرجة يف املعيار  اخملترصةسامء الأISO 3166-1 أأي لغة ؛ب، أأو ترمجة الامس اخملترص 

  املعيار واكةل صيانة تعده رمزبطويّل الو أأ  اخملترصةسامء الأ اقرتان ISO 3166 "؛بشلك اس تثنايئ" حمجوزا 

 يف  موجود، أأو ترمجة لمس ة أأسامء البدلان القابّل للفصل"يف "قامئ توردأأو  ،للفصل ابّلقمس بدل ا مكوانت
 ؛أأي لغةبالقامئة 

 وهاموضع  تغيريو أأ  32الأسامء املذكورة أأعاله تبديل ، 

  ُمنظمة  أأي دلىعرف هبذا الامس يُ أأن البدل عىل من الأدةل ذكل هبا البدل عادة، كام يتبني  عرفالأسامء اليت ي
 .معاهدةحكومية دولية أأو منظمة 

 خيارات تأسوية املنازعات "2"

خيارات حمددة  فليس مثة، (والأقالمي) البدلانلأسامء  العامةديدة اجلاحلقول العليا  طلبات قلولا لعدم نظر و  .52
 .اتاملنازع لتأسوية

                                                
29

  08aug07.htm-parta-fr-dec05-gtlds/pdp-https://gnso.icann.org/en/issues/new.انظر: 
30

، واليت اجلديدة"عامة "الليا ع ال قول احلأأسامء املتعلقة بـ، أأصدرت اللجنة الاستشارية احلكومية "ملادئ اللجنة الاستشارية احلكومية 2007يف عام  
أأو  ات الإقلميية، واللغبأأسامء ادلول والأقالمي والأماكن ذات صّل "جديدةأأسامء حقول عليا عامة " منح أأن تتجنب ال ياكنرضورة مجّل أأمور من بيهنا، تنص عىل 

ل، الشعوب أأوصاف عامة "اجلديدة"، العليا ال قول احلأأسامء  تتبينأأن ملبادئ عىل رضورة هذه ا تنص كامالأسلطات العامة. مع لتفاق مع احلكومات املعنية أأو اب اإ
جراءات  .لب احلكوماتطبناء عىل  اجراءات الاعرتاض علهياأأو الأمهية الوطنية أأو اجلغرافية يف حقول املأس توى الثاين، ذات  الأسامء حلجب اإ

 en.pdf-28mar07-gtlds-new-regarding-principles-gtlds/gac-https://archive.icann.org/en/topics/newوانظر: 
31

"معامّل  1.4.1.2.2، اجلزء en.pdf-04jun12-procedures-http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/evaluationانظر:  
 ."الأرايضأأو  انالبدل ءسامأأ 

32
زاةل ي ، اذلي أأعدته ال ياكنوفقًا دلليل مقدم الطلب   زاةل دراج عالمات الرتقمياإ ، و أسافاتامل شمل التبديل اإ ضافة أأو اإ أأل ية مثل "حنو  أأدوات، واإ

 ".IslandsCayman" أأو "RepublicCzech، "، عىل سبيل املثالاخملترصيف تأسلأسل الامس الطويل أأو  فيقصد به تغيري أأما تغيري املوضع، "التعريف

https://gnso.icann.org/en/issues/new-gtlds/pdp-dec05-fr-parta-08aug07.htm
https://archive.icann.org/en/topics/new-gtlds/gac-principles-regarding-new-gtlds-28mar07-en.pdf
http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/evaluation-procedures-04jun12-en.pdf
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احلقول  جولت منحاملصطلحات اجلغرافية يف  معامّل مأسأأةلل ياكن ا يفوعات العمل اخملتلفة مجم تناقش، فرتةمنذ و  .53
 .املأس تقلليف اجلديدة العامة العليا 

 عىل املأس توى الثاين (ب )

 ،دلان والأقالميالبمجموعة من أأسامء حامية عىل  ،اجلديدةالعامة قدم طلب تأسجيل احلقول العليا مل اجلديدادلليل  ينصو  .54
اتحهتا ،هذه الأسامء حظر من خالل  .البداية منذ 33تأسجيللل  وعدم اإ

 رشوط التأسجيل "1"

 :ما ييلتتضمن ، خمتلفة معرتف هبا دولياقوامئ من  احملمية البدلان والأقالميامء أأسقوامئ  وقد اختريت .55

 ن البدلان والأقالميلأسامء  ةاخملترص  الصيغة  وتشمل) ISO 3166 1 املعيار يف قامئة تردو  ، كامزييةلكابللغة الإ
 و ؛تثنايئ(بشلك اس   ةاحملجوزوأأقالميه الاحتاد الأورويب بدلان 

  اجلزء و لتوحيد الأسامء اجلغرافية، ادلليل املرجعي التقين و ، تحدة املعين ابلأسامء اجلغرافيةفريق خرباء الأمم امل
 ؛ و، أأسامء بدلان العاملالثالث

 مل املعين اليت أأعدها الفريق العا ،الأمم املتحدة بلغات الأمم املتحدة الرمسية الأست قامئة ادلول الأعضاء يف
 ملؤمتر الأمم املتحدة املعين بتوحيد الأسامء اجلغرافية. بأأسامء البدلان التابع

جراءاتعىل دليل مقدم الطلب  اه متل، فقد ومع ذكل .56  .اهنائي رفعا البداية منذ املفروض هذا احلظر رفعل اإ

ذا توصل  الإجراءاتهذه  حأسمت و  .57 ىل اتفاق مع احلكومة )احلكومات( يأسج ت ال  مكتببرفع احلظر اإ  .ةعنيامل ل اإ

جراءات أسمحت ، علقة ابلتأسميات املكونة من حرفنياملت ،أأدانه املوحضةلعملية ل  وعىل حنو مماثل .58 عوضا  ،هذهال ياكن  اإ
اللجنة ] جانبللمراجعة من " هذه املهنجية املقرتحةضع ختعىل أأن ؛ احلظرنفأسه مهنجية لرفع  ملكتباح قرت أأن ي ،عن ذكل

 .يف الهناية "ملوافقة ال ياكن"و[" الاستشارية احلكومية

 خيارات تأسوية املنازعات "2"

اتحة  مسحت، 2016يف ديأسمرب و .59 أأسامء احلقول احملجوزة املكّونة من حرفني عىل املأس توى الثاين يف  مجيعال ياكن ابإ
" 2"؛ احلقولهذه لورشاء أأسامء  يل احلكومات املعنية ثالثني يوماالتأسج  ماكتبهل مت  أأن" 1" :يطة، رش العامةل العليا احلقو 

لزام   وأأن يتيح" 3"س تخدام تكل الأسامء؛ اب  يتعلقفامي حكويم ابعطبأأي  بعدم الإُياء زوراقرار ابلإ أأحصاب التأسجيل اإ
 ةخط هذه الإجراءات تجمتعة وتشلك 34.ملطابقامع رمز البدل  بشأأن الالتباسالشاكوى  لفحصوس يّل  مكتب التأسجيل

  .35الالتباس" تبديد" املأسامة ياكنال  

                                                
33

 " عىل:عامةالاحلقول العليا "جدول الأسامء احملجوزة يف املأس توى الثاين يف جسالت  5املواصفة  ميكن الاطالع عىل 
en.pdf-04jun12-specs-agreement-http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/base. 

34
ىل ه، قدم مركز الويبو تعليقاتويف هذا الأس ياق  تطبيق اس تكشاف تدابري متكّن من  اإماكنية نظرت يفلثانية اإىل أأن معلية الويبو اأأهار فهيا  ال ياكن، اإ

" املذكور CentralNic )عىل غرار "منوذج بغرض احلد من احامتل انهتاك العالمات التجارية ،عىل الأقل لتأسجيل يف املأس توى الثالثاملوحدة عىل ا أس ياسةال 
 http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann05082016.pdfانظر:  .عمتد هذا املقرتحت مل ال ياكن لكن  ،(27و 26يف احلاه يتني 

35
 .en.pdf-13dec16-release-authorization-ltr-ltr-character-ann.org/en/system/files/files/twohttps://www.icانظر:  

http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/base-agreement-specs-04jun12-en.pdf
http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/base-agreement-specs-04jun12-en.pdf
http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann05082016.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/two-character-ltr-ltr-authorization-release-13dec16-en.pdf
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اتحةاذلي يأسمح  ،املوحض أأعالهال ياكن منوذج طبق يُ أأن املطاف، يف هناية ، من املتوقعو  .60 املؤلفة من  احلقولأأسامء  ابإ
يف لبدلان اليت ل تزال حمظورة عىل أأسامء ا ،ةيالبدا منذحمظورة اليت اكنت ، اجلديدة عامةالاحلقول العليا  أأسامءيف حرفني 

 .الوقت الراهن

 مصطلحات جغرافية أأخرى

 يف احلقول العليا العامة "الراهنة" أأول.

 عىل املأس توى العايل ( أأ )

 رشوط التأسجيل "1"

حول أأسامء  أ نفة اذلكراملناقشة  فعاةل بصورة يواكبملصطلحات اجلغرافية يف هذا الأس ياق اب الاهامتم أأن ل هك .61
املأس توى الأعىل يف نظام أأسامء احلقول  يف ،يف حد ذاهتا ،أأو حامية اهامتمأأي حتظ بمل ملصطلحات اهذه  ل س امي أأن، البدلان

ىل قامئةابالبدلان هذه أأسامء ب بل مل يكن مثة اهامتم يذكر ،يف الأسابق  .، كام هو موحض أأعالهISO 3166-2 املعيار لرجوع اإ

 تأسجيلل  لبط عىل ،لحقول العليا املكونة من أأسامء عامةل املدعومة هتالوجيف ت، وافق ن ال ياكنأأ  لوحظومع ذكل،  .62
 بدلانال رموز احلقول العليا املكونة من عدد من ل دعام لبهذا الط ضمنت. وتعيينه املأس توى الأعىل ." يف "asiaقلاحلامس 

املعين الإقلمي يف لإنرتنتواملنظامت ذات الصّل اب
36

ىل  اختري كبديل  ذاته قد "."asia قلاحل امس  أأنوينلغي الإهارة أأيضا اإ
قلميية  حمجوزالأخري  الامسأأن هذا  ذكل .)ميثل أ س يا واحمليط الهادي(يف املأس توى الأعىل  احملمتل" ap." حلقل للمنظمة الإ

من  املكونةاحلقول العليا لالس تخدام يف  مكون من حرفني حقلمس اكأأيضا  حمجوزو  ، بلالأفريقية للملكية الصناعية
بدلانال  رموز

37
. 

 خيارات تأسوية املنازعات "2"

تعذر تطبيق ، تعينيلل تاحة امل  تأسلأسّلامل نأساق عىل أأنواع الأ رضت اليت فُ صارمة القيود ل ل  نظراأأنه ، أ نفا كروكام ذُ  .63
 .العليا احلقول يفابملصطلحات اجلغرافية املتعلقة اخلالفات  تأسويةب  اخلاصةالأس ياسة 

 الثايناملأس توى  عىل (ب )

 وط التأسجيلرش  "1"

يف ، مل تكن هناك يف البداية حامية حمددة بأأسامء البدلان املتعلقة 45ىل اإ  43يف الفقرات من  املبينةوعىل غرار احلاةل  .64
 .ملصطلحات اجلغرافيةاهذه تأسجيل هلك قيود عىل 

ال ياكن أأثناء اجلوةل  أأاتحهتااليت  أأسامء عامةاحلقول العليا املكونة من عدد من يف ، أأعاله وعىل النحو املبني أأيضا .65
أأسامء  جحزذات الصّل ل ياكن لالتعاقدية ورشوط اقتضت ال  ،(travel.""و "mobi."و "cat."و asia."، "مثل)املدعومة 

                                                
36

  Appropriateness ofون:"لس امي اجلزء املعن 19mar04/asia.htm-apps-https://archive.icann.org/en/tlds/stldانظر:  

Sponsored TLD Community" 
37

 dotasia-organisation/about-https://www.dot.asia/dotasia( عىل الرابط: DotAsia(انظر قصة مؤسأسة دوت أ س يا  

https://archive.icann.org/en/tlds/stld-apps-19mar04/asia.htm
https://www.dot.asia/dotasia-organisation/about-dotasia
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غرافية اجلريها من الأسامء اجلغرافية و ، وغ، والاقتصادات املمزيةالأرايض"أأسامء  مثل:. س ياس ية معينةجغرافية  جغرافية و
  ."38ل خر وقتمن ال ياكن  اتهيوجتل  وفقا ،أس ياس يةال 

قد تمت املوافقة  ،الإنرتنتيف تجمتع  املعنيةخالت من الأطراف امد عقبعىل أأنه "أأيضا ذو الصّل ال ياكن ينص عقد و  .66
ذي  40الكيانمن  الترصحي الالزمما يتطلب ذكل احلصول عىل  ". وعادة39ناس بةامل رمسية الهيئة لل هذه الأسامء تأسجيل عىل 

 .الصّل

 خيارات تأسوية املنازعات "2"

ماكنيةبغض النظر عن و ، أأعالهموحض  وكام هو، اجلغرافية املؤرشات ابجلزء الأكرب منفامي يتعلق و  .67 الكيان ذي طالبة م اإ
ن الأس ياسة املوحدة بوجبلتكون هل صفة الادعاء  ،جتاريةعالمة يف قوق يف مصطلح جغرايف يدل عىل حقوق حبالصّل  ، فاإ

 .عامةالالعليا  للحقول املتعلقة املنازعات اخلاصة بتأسوية أس ياساتابل  بوصفها هذا غري مشموةل املصطلحات اجلغرافية

فاإن ، س ياس ية معينةجغرافية اليت حتتفظ بأأسامء جغرافية و  ،الراهنة حلقول العليااأأسامء  بقّل قليّل من وفامي يتعلق .68
 .41للفحصخيضع  هذه الأسامء تعيني ما دام، ذات صّل، يةمن الناحية النظر  ،لن تكون املنازعات املتعلقة بتأسوية أس ياساتال 

 "اجلديدة"يف احلقول العامة  اثنيا.

 عىل املأس توى العايل  (أأ  )

 رشوط التأسجيل "1"

من مجموعة أأي  اقرتانرضورة ، ينص دليل مقدم الطلب عىل ملأس توى الأعىلا عىل افيةاملصطلحات اجلغر وفامي خيص  .69
التأأكيد كام جاء ) :وتتضمن. 42النافية لالعرتاض من احلكومات أأو الأسلطات العامة املعنية ابلواثئق ادلامعة أأو املصطلحاتهذه 

ذا اكنعىل  ليل(ادل يف  :ما اإ

 قلمي  عامصةامس ، بأأي لغة، ثلمي  ق متأسلأسلنأسأأي اخلاص ب طلبال  يف وردأأي بدل أأو اإ
 ؛ISO 3166-1عيارامل 

 احلقول العليا املكونة من اس تخدام  عزمهلب علن مقدم الطي يف حال أأن، امس مدينة تأسجيلاخلاص ب طلب ال
رتبط ابمس املدينةتأأغراض يف  عامة أأسامء

43
 ؛

                                                
38

عىل الرابط:  2006عام  "cat". امس احلقل ليأسج ت  جدول الأسامء احملجوزة، اتفاق، 6 املرفق، انظر عىل سبيل املثال 
en-22-03-2006-appendix6-pages/cat-https://www.icann.org/resources/unthemed. 
39

 أسابق.املرجع ال  
40

لوصف : pdf-08-2007-COMPLETE--Names-Reserved-https://www.dot.asia/policies/DotAsia.10 عىل سبيل املثال انظر 
اتحة ثالثة مأس توايت من الأسامء احلكومية ا  .حملجوزةمعليات اإ

41
: الأسامء احلكومية احملجوزة، عىل الرابط: Sunrise 1" (SR1)و Sunrise ما قلل س ياسة" 2اجلزء  انظر عىل سبيل املثال، 
10.pdf-08-2007-COMPLETE--Policies-unriseS-https://www.dot.asia/policies/DotAsia. 

42
"أأسامء  2.4.1.2.2اجلزء  ,en.pdf-04jun12-procedures-http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/evaluationانظر:  

 ".اتدمع احلكوم حباجة اإىلرافية جغ
43

 :قدم الطلبملدليل ال ياكن  كام ورد يف اجلزء ذي الصّل من 
، ويف العديد من احلالت ل تكون أأسامء املدن فريدة من نوعها. خبالف ا مصطلحات عامة أأو أأسامء جتاريةقد تكون أأيض الأهن تأأسامء املدن حتداي رحطت"

ا. عاملي ل حتظى ابمحلاية، فاإن أأسامء املدن وعية يف معلية التقيمي. وابلتايلل توجد قوامئ اثبتة ميكن اس تخداهما مكراجع موضورافية ، الأنواع الأخرى من الأسامء اجلغ
دمع توثيق أأي ا حأسب الرغبة. س يخضع طلب امس املدينة ملتطلبات الأسامء اجلغرافية )قديم الطلبات للعمل معملتوفر وس يّل للمدن و  الإجراءاتفاإن ، ومع ذكل

https://www.icann.org/resources/unthemed-pages/cat-appendix6-2006-03-22-en
https://www.icann.org/resources/unthemed-pages/cat-appendix6-2006-03-22-en
https://www.dot.asia/policies/DotAsia-Reserved-Names--COMPLETE-2007-08-10.pdf
https://www.dot.asia/policies/DotAsia-Sunrise-Policies--COMPLETE-2007-08-10.pdf
https://www.dot.asia/policies/DotAsia-Sunrise-Policies--COMPLETE-2007-08-10.pdf
http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/evaluation-procedures-04jun12-en.pdf
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 أأو ولية حمافظة، مثل مقاطعة أأو وطيناللمس ماكن دون  متاما مطابق أسلأسلمت  نأسقلب اخلاص ب طال ،
 ؛ISO 3166-2مدرجة يف املعيار 

 44مكنطقة اتبعة لليونأسكو ُمدرجأسلأسل مت  نأسقاخلاص ب طلب ال
 "تكوين املناطق اجلغرافية يف قامئة ُمدرجأأو  

، ومجموعة خمتارة من اجملموعات الاقتصادية وغريها، واملناطق اجلغرافية الفرعيةالكربى )القارية(
45

 
46

." 

كام ، خمتصة ة، جيب عىل مقديم الطلبات التشاور مع أأي حكومشكال  عىل أأنه يف حاةلدليل مقدم الطلب كام ينص  .70
ل ( أأعاله ملارشةالوارد تعريف ال  حأسب) هتطابقل  الكهنا تتضمن اسام جغرافياليت  ،تأسلأسّلمل انأساق الأ  ينص عىل أأن

 .احلكومةمن واثئق دامعة تتطلب 

للجنة  التابعةلأسامء اجلغرافية املعنية ابفرعية الموعة اجمل، قامت جديدةعامة عليا حقول  ملنحأأخرى جولت  خيصفامي و  .71
اجلديدة حلقول العليا اب املعين العاملاللجنة الاستشارية احلكومية  فريق بثقة منمن فرعية )مجموعة  الاستشارية احلكومية

 عدةتوحض  ،املأس تقلليف اجلديدة العامة احلقول العليا منح ( بوضع مأسودة وثيقة جلولت املأس تقلليف  أأسامء عامةاملكونة من 
، متعددة من نواح. 47ال ياكن مأس تفيضة يف ناقشاتمل ا ضع حاليختليت ا ،لأس ياسة العامة املتعلقة ابلأسامء اجلغرافيةل جوانب 

 .48اجلديدةالعامة احلقول العليا مع اس مترار  ،حول املصطلحات اجلغرافيةال ياكن تأس متر مناقشات تجمتع و 

 خيارات تأسوية املنازعات "2"

ليه أأعاله  وعىل النحو املشار .72 ن الطلبات اخلاصة ابلأ ملارشةاإ  أ نفة اذلكرالفئات  تندرج حتت اليت تأسلأسّلامل نأساق ، فاإ
ماكنية أأيضال ياكن  أأاتحت، 28يف الفقرة  حأس امب ورد، ذاتهيف الوقت وا. تتطلب دعام حكومي عدة من خالل عرتاض الاا اإ

مهنا:  تأسلأسّلامل نأساق اعرتاضات عىل عدد من الأ  تمدقُ وقد . رمسيااجلديدة العامة احلقول العليا  تعيني قلل قنوات
africa"". و".amazon" و"".gcc ."وthai"

49
. 

نذار اللجنة الاستشارية احلكومية يف  50عضو أأو أأعضاء أأن يصدر يمتثل يف أ خر مثة خيار، كام لوحظ أأعالهو  .73  ا"اإ
 :مثلجغرافية  أ اثر ترتتب علهيااليت  تأسلأسّلامل نأساق هذه التحذيرات املبكرة ابلأ علق تت، عىل سبيل املثال". املكر 

                                                

ذا ،احلكومات أأو الأسلطات العامة ذات الصّل( الاعرتاضأأو عدم  يف  أأسامء احلقول العليا يعزتم اس تخدام هالطلب أأن يفبياانت مقدم الطلب من : )أأ( تبني اإ
 ".ةني لمدلالرمسية  واثئقالهو مدرج يف  أسلأسّل املطبقة يه امس مدينة كامنأساق املت الأ أأن لأغراض مرتبطة ابمس املدينة ؛ )ب(  أأساسا

أأو أأو الأسامء املأس تعارة أسلأسّل نأساق املت الأ من  النأسخ املتكررةبشأأن  اليت دلهيا هواغلأأن "حكومات املدن اإىل  جتدر الإهارة يف دليل مقدم الطلبكام 
ن ذكل ، قد ختتار احلكومة ع عوضاأسلأسل. نأسق املت ال أأساس ية محلاية مصاحلها يف وس يّل كعىل معلية التقيمي  أأن تعمتدمدينة ل جيب  مساب الوثيق الصّل عرضال

 ".أسلأسلالنأسق املت للحصول عىل  ا خاص هبااجملمتع املعين، أأو قد تقدم طلب يلقى معارضة مني عىل طلب تقدمي اعرتاض رمس
44

 .sco/worldwidehttp://www.unesco.org/new/en/uneانظر:  
45

  .http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htmانظر:  
46

يف املائة عىل  60دلمع من توثيق ا جيب، يف أأي من القامئتني أأعاله ُمدرج أسلأسلنأسق مت "يف حاةل تقدمي طلب ل : دليل مقدم الطلبوفقا ملا جاء يف  
عرتاض مكتوب عىل الطلب من احلكومات يف املنطقة و/أأو الأسلطات ا، ول جيوز أأن يكون هناك أأكرث من بيان ومات الوطنية املعنية يف املنطقةالأقل من احلك

لرتتيب الإقلميي الوارد لالأس بقية  تكون، كة يف لكتا القامئتنيمناطق مشرت  ووجود، يف املائةالأس تني تطبيق قاعدة  ويف حالاملنطقة. القارة أأو  اخملتصة يفالعامة 
 .، واجملموعات الاقتصادية وغريها من اجملموعات اخملتارة"وين املناطق اجلغرافية )القارية(، واملناطق الفرعية اجلغرافيةيف "تك

47
: بني مراجع أأخرى ن، مانظر 

https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/Geo%20names%20in%20new%20gTLDs%20Updated%2
3%20%2029%20august%202014%5B4%5D.pdf?version=1&modificationDate=1411549935000&api=v20%20V. 

48
 .wt5-tlds-as-names-geographic-gtlds-https://www.gac.icann.org/activity/newانظر عىل سبيل املثال:  

49
 .https://gacweb.icann.org/display/GACADV/New+gTLDsانظر:  

50
 عىل الرابط:ملكرة اليت تتلقى حتذيرات  ،اجلديدةاحلقول العليا العامة  لطلباتلقامئة الاكمّل ميكن الاطالع عىل ا 

.https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Early+Warnings 

http://www.unesco.org/new/en/unesco/worldwide
http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/Geo%20names%20in%20new%20gTLDs%20Updated%20%20V3%20%2029%20august%202014%5B4%5D.pdf?version=1&modificationDate=1411549935000&api=v2
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/Geo%20names%20in%20new%20gTLDs%20Updated%20%20V3%20%2029%20august%202014%5B4%5D.pdf?version=1&modificationDate=1411549935000&api=v2
https://www.gac.icann.org/activity/new-gtlds-geographic-names-as-tlds-wt5
https://gacweb.icann.org/display/GACADV/New+gTLDs
https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Early+Warnings
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"".africaو".amazon" و".date" و".delta" و".gcc" و" 广州" و(".gangzhou") و ".patagonia"و 
".persiangulf"و ".roma"و".shangrila" و".深圳" و(".shenzhen") و".spa" "و".swiss ."وzulu"51. 

)عىل سبيل املثال، عقب اس تالم التحذيرات املبكرة من اللجنة الاستشارية احلكومية  الطلباتمت حسب بعض هذه  .74
 "广州" (".guangzhou") ،".patagonia" ،". 深圳" (".shenzhen)  

للجنة الاستشارية الفرصة اجلديدة العامة احلقول العليا ات طلب بشأأنال ياكن  اليت اختذهتا الإجراءات أأاتحتقد و  .75
تحذير ل ا يعتربه فمل، "amazon".احلقلامس  يف حاةل طلب ةاصوخب. بشأأن الأس ياسة العامة" املشورة" يك تأُسدياحلكومية 

 اجراءاتعدد من  وعقب، الراهنيف الوقت و. 52جغرافيةنطقة ب  امتعلقأأيضا  منااإ و ، معينة حفأسب أساس ياتحل  مثريا املبكر
يف و. اتالطلب ومقديمال ياكن و  اخملتصةاملناقشات بني احلكومات  ، تأس متر53املنازعات تأسويةحنو  املوهجةالرمسية ال ياكن 

دارة  2018فرباير  املفاوضات بني  تيأسري ،من خالل قرار ،ومديرها التنفيذيال ياكن من رئيس ل ياكن ا، طلب تجلس اإ
، ديداجلالعام  العايلل حلقاب اخلاص طلبال( ومقدم ACTO)منظمة معاهدة التعاون يف منطقة الأمازون ادلول الأعضاء يف 

 .54أأمازون ويه رشكة

 عىل املأس توى الثاين )ب(

 رشوط التأسجيل "1"

تكل املنصوص علهيا يف ب  ومت الاكتفاء ،تأسجيل املصطلحات اجلغرافيةعىل خرى الأ قيود ال  حبث ،حمددةبصورة  ،مل يمت .76
 .55البدلان والأقالميفامي يتعلق بأأسامء دليل مقدم الطلب 

 خيارات تأسوية املنازعات "2"

ماكنية قيام الكيان 67كام لوحظ يف الفقرة و  .77  مصطلح جغرايف يدل يف قوقحب ابملطالبة ذي الصّل، وبغض النظر عن اإ
ن املصطلحات الأس ياسة املوحدة بوجبتأسوية املنازعات  يف احلقكون هل ي ، ومن مثجتاريةعالمات يف  هل عىل حقوق ، فاإ

 .عامةحلقول العليا الاب املنازعات املتعلقة تأسويةأس ياسات ب  غري مشموةلاجلغرافية 

 بدلان رموز من املكونة العليا احلقول

 املهنجية

 لحاةل الراهنة للمؤرشات اجلغرافية وأأسامء البدلان واملصطلحات اجلغرافية الأخرى يفل راسة الاس تقصائيةادل تأستند .78
ىل مجموعة خمتارة ول العليا املكونة من رموز بدلاناحلق  ،من رموز البدلاناملكونة  من احلقول العليا الحق 85من  تتأألف اإ

ىل  ضافة اإ  .جبديالأ  ابلرتتيب املرفقيف هذه احلقول  وترد؛ "EU.الأورويب "الإقلميي لالحتاد  احلقلاإ

                                                
51

  https://gtldresult.icann.org.عىل الرابط: عامة أأسامءحلقول العليا اجلديدة املكونة من خلاصة اباالطلبات  مجيع حاةلميكن التحقق من  
52

 انظر: 

-PE-BR-131927/27197938/Amazonhttps://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Early+Warnings?preview=/27
.58086.pdf 

53
ىل فريق الاس تعراض املأس تقل، اتتقدمي الطلبال ياكن ل معلية عىل سبيل املثال،    انظر: اإ

 en-04-03-2016-icann-v-zonama-https://www.icann.org/resources/pages/irp. 
54

 .en#2.d-04-02-2018-material/resolutions-https://www.icann.org/resources/boardانظر:  
55

 .33انظر احلاه ية  

https://gtldresult.icann.org/
https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Early+Warnings?preview=/27131927/27197938/AmazonBRPE-58086.pdf
https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Early+Warnings?preview=/27131927/27197938/AmazonBRPE-58086.pdf
https://www.icann.org/resources/pages/irp-amazon-v-icann-2016-03-04-en
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2018-02-04-en#2.d
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من العوامل، با يف ذكل  طائفة ،قرفامليف  وخباصة ،ملعلومات املوحضة أأدانهااختيار  املأس تخدمة يف هنجيةامل تعلل و  .79
 الويبووتقرير ، ؤرشات اجلغرافيةالتجارية محلاية امل اتالعالمقانون و اص اخل ابعطالذات ، واس تخدام النظم التوزيع الإقلميي

وماكتب  ،لو احلق أأسامءتأسجيل  جحمو  ،ةاجلغرافيملؤرشات ابفامي يتعلق  2017مؤرشات العاملية للملكية الفكرية لعام  عن
 )من خالل مركز التحكمي والوساطة(.تأسوية املنازعات خدمات لها الأمانة  تقدمالوطنية اليت  التأسجيل

 للجمهوراملتاحة قل احل ءسامأأ ات تأسجيل اتفاق، با يف ذكل من املصادر مجموعة واملرفق ادلراسة الاس تقصائية تشملو  .80
ىل القابّل للتطبيق،  احلقولبأأسامء ، والعديد من الأس ياسات ذات الصّل التعاقدية(الورشوط الأحاكم و  )أأي ضافة اإ يارات اخل اإ

 .تأسوية املنازعاتل البديّل املتاحة 

، كام هو موحض يف احلقول املكونة من رموز البدلان لأسامءالعامة  يةالإلكرتون واقع املمت حتديد املصادر عىل أأساس و .81
بعض ب  وفامي يتعلق. رفقرضت يف املمن النص وعُ  الإنلكزييةلنأسخة اب الاس تعانة، متت حيامث أأمكنو . 56بياانتال قاعدة جذر 

، ويف هذه احلاةل مت حتديد الأحاكم ذات فقط، اكنت املصادر متاحة ابللغة الوطنية احلقول املكونة من رموز البدلانأأسامء 
ىل  ،الصّل  .العثور عىل الواثئق ذات الصّل تعذر، يف حالت قليّلو. رفقيف امل الإنلكزييةوترمجهتا الأمانة اإ

ىل تفأسري القوانني الوطنية ذات الصّل ابملل و ادلراسة الاس تقصائيةهتدف ل و .82 وأأسامء ؤرشات اجلغرافية املرفق اإ
منو ، صطلحات اجلغرافية الأخرىوامل البدلان  دلاناحلقول املكونة من رموز الب لك حقل منب اخلاصةتأسجيل ال رشوط  حبث ااإ

ن الوسائل اخملتلفة ملعاجلة امل. وعالوة عىل ذكلاملنازعات تأسويةوس ياسات  ، ؤرشات اجلغرافية وأأسامء البدلان، فاإ
ت اخملتصة املرفق تظل خاضعة للمراجعة من جانب الأسلطا يف واملدرجة ،واملصطلحات اجلغرافية الأخرى املوحضة أأدانه

ذايف حالت حمددة  بزيد من ادلقة. والأمانة مأس تعدة للنظر حأس امب قد يعترب مالمئا  .ذكل اللجنة ادلامئة تطلبما  اإ

 اس تنتاجات عامة

رشوط التأسجيل /س ياساتمن حيث  ،نة من رموز البدلاناحلقول املكوّ يف  احلقولختتلف املامرسات املتعلقة بأأسامء و  .83
 :من املالحظ معوما أأن، لكن. و املنازعات تأسويةوخيارات  ،اخلاصة هبا

  حقوق امللكية الفكرية التعدي عىل ل عىل عدم يأسج ت ال صاحب ، جيب أأن يوافق احلقلقلل تأسجيل امس
 تأسجيل امسمل املأسؤولية الاكمّل عن عواقب ويتح ،يترصف بشلك قانوين ، وأأنلغري( لأأخرى) وحقوق

 ؛هواس تخدام احلقل
 ؛الغري، با يف ذكل حقوق احلقلأأو حفص مأس بق يف معلية تأسجيل امس  فرزل يوجد معوما و 
  تأسوية املنازعات بطرق عادة من خالل خدمات و ، بعد رساين التأسجيليمت التعدي  التعامل مع دعاوىو

ىل احملامك.بديّل   أأو ابللجوء اإ

وأأسامء البدلان واملصطلحات اجلغرافية الأخرى يف ؤرشات اجلغرافية ملاب املتعلقةأس ياسات التأسجيل ب  وفامي يتعلق .84
ىل الإحصاءات التاليةفقد جُسلت لبدلان، احلقول املكونة من رموز ا أأسامء   :املرفقالبياانت الواردة يف  استنادا اإ

  اأأحاكم تتضمنجيل دلهيا س ياسات تأس  دلراسةاب املشموةلنة من رموز البدلان احلقول املكوّ ثالثة يف املائة من 
 ؛(86)ثالثة من أأصل  حقلاكمس  هاأأو تأسجيل  57املؤرشات اجلغرافيةتنظم اس تخدام 

                                                
56

 .https://www.iana.org/domains/root/dbانظر:  
57

ذات نة من رموز البدلان احلقول املكوّ  سامءلأ وصوف يف الواثئق احملددة امل عىل النحو، شمل مفاهميت  معوما بأأهنافهم تُ واملرفق ،  ادلراسةلأغراض  
تأسميات أأو مؤرشات املنشأأ، التأسميات ال رافية، أأو تأسميات املنشأأ، أأو اجلغ املأسميات، أأو ؤرشات املنشأأ أأو م املأسمياتأسميات املنشأأ، أأو م الصّل، مثل 

ىل ذكلاجلغرافية  .، وما اإ

https://www.iana.org/domains/root/db
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  دلهيا س ياسات تأسجيل  املشموةل ابدلراسة نة من رموز البدلاناحلقول املكوّ ن يف املائة من وس بعة وعورش
 ؛(86 أأصل من 23) حقلاكمس  هاأأو تأسجيل  58أأسامء البدلانتنظم اس تخدام  اأأحاكم تتضمن

  دلهيا س ياسات تأسجيل  املشموةل ابدلراسةنة من رموز البدلان احلقول املكوّ املائة من يف ن وربعأأ مخأسة و
 (.86 أأصل من 39) حقلاكمس  هاأأو تأسجيل  59املصطلحات اجلغرافيةتنظم اس تخدام  اأأحاكم تتضمن

 %49، أأي أأن رموز البدلاناملكونة من احلقول ذات املذكورة أأعاله قد تغطي  الإحصاءاتالحظ أأن بعض فئات يو  .85
عىل الأقل  ةواحد تشمل أأداة تعريفدلهيا س ياسات تأسجيل  مشلها الاس تقصاءاليت  ول العليا املكونة من رموز بدلاناحلق من

 (.86 أأصل من 42) مشلها الاس تقصاءاليت  الثالث التعريفأأدوات من 

ىل البياانت الا، و املنازعات تأسويةفامي يتعلق بأس ياسات و  .86  ات التالية:ءالإحصا تأسجيل ميكن، املرفقواردة يف ستناد اإ

 تأسويةتنص عىل مشلها الاس تقصاء اليت  ،احلقول املكونة من رموز البدلانن يف املائة من وتأسعة وس بع 
 ؛(86من أأصل  68)املنازعات 

  ىل العالمات التجارية كأسبب  معظمتشري ليه  قدهذه الأس ياسات اإ  ؛ادلعوىتأستند اإ

 ىل ضافة اإ ىل أأس باب أأخرى ىل العالمات التجارية، تشري الأس ياسات املعنية أأيض الإهارة اإ اإ لهيا  قدا اإ تأستند اإ
 :عىل النحو التايل ادلعوى

 ؛(68من أأصل  6حق أ خر )/مصلحة/حق يف امسيوجد ، انية يف املائة من هذه الأس ياساتيف مث 
  ؛(68من أأصل  11مؤرش جغرايف )يوجد ، يف املائة من هذه الأس ياسات 16يف 
  ؛(68بدل )اثنان من أأصل امس يوجد ، ثة يف املائة من هذه الأس ياساتثاليف 
 (.68امس جغرايف )اثنان من أأصل يوجد ، ائة من هذه الأس ياساتيف ثالثة يف امل 

 اجلغرافية املؤرشات

 املأس توى العايل عىل أأول.

بوصفها هذا  تُعد، فال ISO 3166-2 املعيار يف تتوافق مع تصنيفها بدلانال احلقول العليا املكونة من رموز  با أأن .87
 .60مؤرشات جغرافية

 عىل املأس توى الثاين اثنيا.

ن عدداملرفقكام هو موثق يف  .88 د عيُ  ادلراسةا هتمشلاليت ، ول العليا املكونة من رموز بدلاناحلق ا منا نأسبيا حمدود، فاإ
 61(68من  11)املنازعات  ةتأسويس ياسات يف ( و86)ثالثة من  تأسجيلال يف رشوط  ةجغرافي تعىل وجه التحديد مؤرشا

                                                
58

ذا اكن املقصود ايف بعض احلالت  ىل "مجيع"، مل يكن من الواحض ما اإ ىل، أأ أأسامء البدلان لإهارة اإ  حرصا.مجموعة أأكرث  م اإ
59

 القضايئ ختتلف حأسب الاختصاص املرفق،يف  الاطالع علهيايشمل مجموعة من املصطلحات احملددة، واليت ميكن بأأنه ع وهذا مفهوم عىل نطاق واس 
 .110املصطلحات والنطاق. انظر الفقرة  من حيث

60
 .13انظر أأيضا الفقرة  

61
أأو املنتجات التقليدية املضمونة،  : حتديد املنشأأ مثل، نفأسها مجموعة من املصطلحاتالأس ياسات البديّل لتأسوية املنازعات تأس تخدم س ياسات التأسجيل و  

أسميات أأو م ، اجلغرافية أأو املأسميات، أأو مؤرشات املنشأأ  واملأسميات، املؤرشات اجلغرافيةو ، ياس يةأس  ال اجلغرافية أأو املفاهمي اجلغرافية و/و الأسامء اجلغرافية، 
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 رشوط التأسجيل )أأ(

افية يف رشوط ملؤرشات اجلغر ا نظمت اليت  ،احلقول املكونة من رموز البدلانا من عدد قليل نأسبيب فامي يتعلقو  .89
اتحهتا، توحض النتاجئ أأن املفهوم الأسائد هو احلد من التأسجيل رشوط  النص عىل، أأو حقولللتأسجيل كأسامء  اإ

 .62اتعييهنل  خاصة

هنا ق، هذه احلقولفهيا أأسامء  تأُسجل قديف احلالت اليت و .90 لغاء أأو فاإ  ل.يأسج ت ل ا من مكتب الأسحبد تكون عرضة لالإ

 خيارات تأسوية املنازعات )ب(

ن، التأسجيل بورشوط وفامي يتعلق .91  ابحلقول املتعلقة تأسوية املنازعاتس ياسات من ، يبدوعىل ما  ،قليل نأسبياعددا  فاإ
 عىل أأساس احلقوق يف املؤرشات اجلغرافية. برفع دعاوى تأسمح رصاحةبطرق بديّل  املكونة من رموز البدلان

ىل املؤرشات اجلغرافية بوجب س ياساهتاليت تأسمح ابملطالبات استناد ،ن رموز البدلاناحلقول املكونة م وأأما .92  اا اإ
هنا(امهنس ياسة  11 مت دراسة)تأسوية املنازعات ل بديّل ال  أأحصاب طاملا أأن  التعايش درجة منبيبدو عىل ما تأسمح  ، فاإ

عادة دون سوء النية،  تنفي وجودأأدةل مي قدت مذه الورشوط و/أأو ميكهنهبمصلحة مورشوعة بوجب  يرفعون دعاوىالتأسجيل 
ىل قانون وطين حمدد.  الإهارة اإ

ل رفع دعوىللمطالب  ُيقل ، (أ يرلندا) IE.، املثالويف بعض احلالت احملددة، عىل سبيل  .93 ذا اكن دليه أأيضا اإ احلق  اإ
جراء  يف ىل استنادا أأمام حممكة وطنيةاختاذ اإ  ة.يف املؤرشات اجلغرافي هحقوقالتعدي عىل  اإ

 أأسامء البدلان

 عىل املأس توى العايل أأول.

ُ و  .94 ىل  ن رموز البدلاناحلقول املكونة م يف البدلانل أأسامء ث  مت  .ها املكونة من حرفنيرموزابلرجوع اإ

 رشوط التأسجيل )أأ(

ىل قامئةابلرجوع هذه  أأسامء احلقول العليا عنّي تُ و  .95  .(13أأيضا الفقرة . )انظر ISO 3166 املعيار اإ

 وية املنازعاتخيارات تأس )ب(

ىل حد  يكتنفه الغموضهذا تجال و  .96  تعينيملادئ  اللجنة الاستشارية احلكومية قدمت، 2000عام  بدايةفي ف. بعيداإ
طارا واسعوفّ و . 63هتادار اإ و احلقول العليا املكونة من رموز بدلان  عادة  - تعينيا لل رت هذه املبادئ اإ ماكنية اإ  تعينيبا يف ذكل اإ

ُ و . 64املعنيةاحلكومة أأو الأسلطة العامة  جانبمن  البدلان احلقول املكونة من رموز نص و ؛ 2005يف عام هذه املبادئ  تحقن

                                                

ذا اكنت هذه املصطلحات لها معان خم الغري ومن  التأسميات اجلغرافية.أأو ، التأسميات أأو مؤرشات املنشأأ أأو ، املنشأأ  تلفة حمددة يف الولية واحض ما اإ
 .املعنية القضائية

62
املطابق ملؤرش  احلقلمس صالحية تأسجيل او ، امجلع بيهنامبدرجة من  أأنه يأسمحيبدو ، البدل، عىل سبيل املثال زن رمم املكون)أأرمينيا(  AM. حقل يف 

ن اكنجغرايف تعمتد عىل  .هابعد مأأ  هذا التأسجيل قد مت قلل حامية املؤرش اجلغرايف املعين  ما اإ
63

 23feb00.htm-cctldprinciples-https://archive.icann.org/en/committees/gac/gacانظر:  
64

 )ليبيا(. انظر عىل التوايل:LY.)اسرتاليا( و  AU.:رموز بدلان احلقول العليا املكونة من ينيمثالن لإعادة تع  
jun01.html18-alston-to-redelegation/disspain-https://www.iana.org/reports/2001/au، و 

05aug2005.pdf-report-https://www.iana.org/reports/2005/ly 

http://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D9%88%D8%B6%D8%B9+%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7+%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://archive.icann.org/en/committees/gac/gac-cctldprinciples-23feb00.htm
https://www.iana.org/reports/2001/au-redelegation/disspain-to-alston-18jun01.html
https://www.iana.org/reports/2001/au-redelegation/disspain-to-alston-18jun01.html
https://www.iana.org/reports/2005/ly-report-05aug2005.pdf
https://www.iana.org/reports/2005/ly-report-05aug2005.pdf
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دارة وجوب أأن تكون عىل " اجلزء ذي الصّل  العامةاحلكومة أأو الأسلطة  يف يدذات الصّل  احلقول املكونة من رموز البدلاناإ
طار  يف ال ونة الأخرية ال ياكن وضعت، . ويف الوقت نفأسه65"املعنية لتفأسري" لس تكشاف العالقة املعين ابمل اعال لفريقا"اإ

 الهنائية، ويه النتيجة  IANA66 ةعّينامل   رقاموالأ  للأسامء الإنرتنتهيئة و  أ نفة اذلكر اللجنة الاستشارية احلكوميةبني ملادئ 
اللجنة عن  منفصّلمنظمة  ( ، ويه(ccNSO) لل ياكن دمع أأسامء رموز البدلانلهذه التوصيات الالحقة )اليت أأقرهتا منظمة 

عادة تعيني  اذلي يكتنفعدم الوضوح ل اراس متر  اويبدو أأهن ،(67الاستشارية احلكومية  .احلقول املكونة من رموز البدلانمعلية اإ

ايان اجراءاتمن  بدقةيصعب التحقق  ا،وأأحياان بأسبهب ،خالت اخملتلفةتدهذه امل وابلرمغ  .97 تأسوية ل  (IANA) اإ
نظام  عىل يفء البدلان عىل املأس توى الأ ، املاكئف الوظيفي احلايل لأسامول العليا املكونة من رموز بدلاناحلقاملتعلقة بـاملنازعات 

 .احلقولأأسامء 

 عىل املأس توى الثاين اثنيا.

احلقول املكونة من رموز أأسامء البدلان يف  معاجلة، تأسوية املنازعاتورشوط التأسجيل وخيارات ب  فامي يتعلقوأأما  .98
 .ادلراسة همرفق هذيف  ،عند الاقتضاء، ابلتفصيل فرتدالبدلان 

 رشوط التأسجيل )أأ(

. تأسجيل أأسامء البدلاننظم حمددة ل  دلهيا تقريبامشلها الاس تقصاء اليت من رموز البدلان  احلقول املكونة ربعتبني أأن  .99
ما وأأن  حبقه  ، ُيتفظ الأسجل عادةاحلالتني لكتايف و. الأسامء احملجوزةأأو تضعها يف قامئة  هذه الأسامء تأسجيلحتظر معظمها اإ

لغاء  بطاهل التأسجيل أأويف اإ  .ددةك املعايري احملاانهت يف حال اإ

اتحة، قد يمت يف بعض احلالت جوزةاحمل ءالأسامقامئة ب وفامي يتعلق .100 ، ظل ظروف معينةأأسامء البدلان للتأسجيل يف  اإ
ا ما غالبو ؛ القامئةبلغة هذه  ةتعلقامل امرسات املتنوع ت  كام. فقط املعنية املناظرة الأسلطة جانب، التأسجيل من عىل سبيل املثال

نتكون أأيضا  انز البدلان املعينة نفأسها، وأأحيااحلقول املكونة من رمو  بلغةكون ت  .ةاملعنيلغة الأسلطة بأأو زيية و/لكابللغة الإ

ىل 39أأيضا أأن  وتبني .101 هارة اإ حتد  ،(23أأسامء البدلان )تأسعة من أأصل  يف املائة من س ياسات التأسجيل اليت تتضمن اإ
 14يف املائة من هذه الأس ياسات ) 61املتبقية البالغة  . أأن النأس بةاخملتصةبدل الولية القضائية مس اب اخلاصةمن نطاق الأحاكم 

. وعالوة عىل ذكل، يشري اخملتصة ةالقضائي الوليةأأسامء البدلان دون قيود حمددة عىل يبدو عىل ما ( تغطي 23من أأصل 
ىل   أأسامء البدلان لأسفاراهتا أأو قنصلياهتا. جحزعدد من هذه الأس ياسات اإ

 خيارات تأسوية املنازعات )ب(

طا رفع دعوى احلق يف لصاحله خيول احمدد سبلاامس البدل  د، ل يعةعام ةوبصف .102  ،تأسوية املنازعاتس ياسات  ريف اإ
)فرنأسا(  FR.، وهام دلراسةاب املشموةلاحلقول العليا  هذهفقط من  نيقلحلتبني أأن هذا احلق ُخول . )ادلراسة مشلهتااليت 

س تونيا( EE.و  .(املعين بدلعىل أأسامء ال  حلقاهذا قترص ا، تنياحلال  هاتني، ويف )اإ

ن هذا، يةلتعريف الأدوات اهذه التجارية يف  اتلعالملحقوق  قد يكون هناك منوبقدر ما  .103  دعوى لرفعا وفر أأساسي فاإ
 (.اأأو ما يعادلهالأس ياسة املوحدة لتأسوية املنازعات ، بوجب )عىل سبيل املثال
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  principles.htm-cctld-.icann.org/en/committees/gac/gachttps://archive.انظر: 
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ىل .104 ن، )عالمة جتارية( يف امس بدلعىل أأساس حقوق  دعوى رفع حق خيولأأنه يف حاةل وجود  وجتدر الإهارة اإ  فاإ
مت كام ، جدا قليّلاكنت  (العامةاحلقول العليا )أأي الأس ياسة املوحدة لتأسوية املنازعات يف  عىل هذا الأساساملرفوعة  ادلعاوى

 .الغري من 68أأحصاب التأسجيللصاحل التعايش بادئ ب الاعرتاف 

، (ول العليا العامةلحقوالأخرى ل، لحقول املكونة من رموز البدلانل حاةللصاحل املدعي ) اكنت النتيجةيف حالتني و .105
هم أأنه ملادئ ذات صّل فُ اخلبري اخلاريج املعني يطبق ما  ، وبدا أأنةاملعني ةالقضائي الوليةاكان من  هامالكلوحظ أأن الطرفني و 
 .69لقانون الوطيناب

 مصطلحات جغرافية أأخرى

 عىل املأس توى العايل أأول.

ىل  ابلإهارةاحلقول املكونة من رموز البدلان  يف ها، سيمت متثيل مصطلحات جغرافية أأدوات التعريف هفي تُعد ما وبقدر .106 اإ
 املكونة من حرفني. رموزها

 رشوط التأسجيل )أأ(

ىل قامئةابانظر أأعاله  .107  .ISO 3166 املعيار لرجوع اإ

 خيارات تأسوية املنازعات )ب(

سوف تتلع  الأدوات هذهل تأسوية املنازعات ، فاإن خيارات مصطلحات جغرافيةأأدوات التعريف  هفي تُعداذلي  وابلقدر .108
عادة  تعينيال معايري   البدل. /أأحاكمكام هو مذكور أأعاله ابلنأس بة لورشوط ها،نفأس  تعينيال واإ

 عىل املأس توى الثاين اثنيا.

ددة للمصطلحات اجلغرافية يمت تناول املعاجلة احملس ، تأسوية املنازعاترشوط التأسجيل وخيارات  وفامي يتعلق بلك من .109
 ذه ادلراسة.امللحق هبفق ر امل، ابلتفصيل يف عند الاقتضاء، احلقول املكونة من رموز البدلانيف 

 رشوط التأسجيل )أأ(

من أأهاكل ما  هالك مشلها الاس تقصاءاليت  ،املكونة من رموز البدلان العليا قولاحليقرب من نصف ما  دلىويوجد  .110
بعض الأمثّل  ولعرض. تنوعا كبرياونطاق املصطلحات اجلغرافية  اخلاصة املعاجلة تتنوعو اجلغرافية.  لتأسجيل املصطلحاتلواح ال

ىل الأماكن الوطنية أأو البدلات أأو الأسامء أأو الاختصارات للمناطق أأو حفأسب التوضيحية  الأحياء، تشري هذه املصطلحات اإ
ء اجلغرافية، أأو املصطلحات اجلغرافية، أأو أأسامء الأماكن، أأو ، أأو البدلايت، أأو الأسام، أأو املقاطعات، أأو املدناحمللية

 .وغريها، الولايت
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، أأو تضعها يف قامئة املصطلحات اجلغرافية تأسجيل ماكتب التأسجيل معظم، حتظر البدلانو احلال مع أأسامء هكام و  .111
لغاء  مكتب التأسجيلاحلالتني، ُيتفظ  لكتايف و. الأسامء احملجوزة بطاهلأأو املقابل تأسجيل ال عادًة حبقه يف اإ ذا انهتك  اإ اإ

 احملددة. املعايري

، قد يمت يف بعض احلالت ملصطلحات اجلغرافيةتتعلق اب جوزةحم أأسامء ، يف حاةل وجود قامئةأأسامء البدلان وعىل غرار .112
اتحهتا  الأسلطة املعنية ذات الصّل. جانبلتأسجيل فقط من ل ، ظروف معينة، عىل سبيل املثالللتأسجيل يف  اإ

 خيارات تأسوية املنازعات )ب(

 املنازعاتس ياسات حل  بوجب رفع دعوى خيول احلق يف احمدد ا، ل تعترب املصطلحات اجلغرافية سبلةعام بصفةو  .113
ل حل. )اليت مشلها الاس تقصاء  AM.، وهام: أأرمينياول العليا املكونة من رموز بدلاناحلقفقط من  نيقلمل خيول هذا احلق اإ

 ابلتورشيعات الوطنية(.اكن مثة ارتباط ، الأوىل، ويف احلاةل ينا فاسو()بورك  .BF)أأرمينيا( و

م أس تخديُ ، عندما ل هذه )عىل سبيل املثال أأدوات التعريفلعالمة التجارية يف ل، قد تكون هناك حقوق ومع ذكل .114
املوحدة لتأسوية  لأس ياسةا، بوجب )عىل سبيل املثال لرفع دعوى اأأساسيوفر ذكل  وقداجلغرايف(،  ناههذا املصطلح بع 

 (.اأأو ما يعادله املنازعات

ىل هنا  وجتدر الإهارة .115 ىل دعوى أأساس لرفعأأنه يف حاةل وجود اإ عالمة التجارية( يف مصطلح حقوق )ال استنادا اإ
طا التاحليف عدد قليل جدا من  الغري أأحصاب التأسجيل منببادئ التعايش لصاحل  مت الاعرتاف، جغرايف الأس ياسة  ريف اإ

 .املقدمة عىل هذا الأساسلتأسوية املنازعات املوحدة 

 اخلالصة

املمنوح  ايةامحلأأو  الاهامتمقدر  اكن ،يف الأسابق ،ونة من أأسامء عامةحلقول العليا املكاب فامي يتعلق، أأعاله ملنيكام هو و  .116
 تأسويةسات سامء البدلان وغريها من املصطلحات اجلغرافية من حيث رشوط التأسجيل وس يالأ  وأأ غرافية اجل للمؤرشات

ن وُ  ،حمدود للغايةاملنازعات  درجات عىل  يةدوات التعريف الأ هذه بعض  حصلت ،مع مرور الوقت لكنو . طالقالإ عىل  جداإ
، يف املناقشات، عىل سبيل املثال تأس متر بشأأنهتجال هذا  أأن الأعىل والثاين. عالوة عىل حمدودة من امحلاية عىل املأس تويني

 .ةاجلديدالعامة حلقول العليا اباخلاص  ال ياكنبرانمج  س ياق

أأوجه  عدة توجد، تأسوية املنازعاتس ياسات  وأأ  ،هرشوطوالتأسجيل  أأحاكم سواء من حيث، أأعاله رُشحكام و  .117
احلقول العليا املكونة من رموز  واملصطلحات اجلغرافية الأخرى يف البدلانمعامّل املؤرشات اجلغرافية وأأسامء  بنيلتشابه ل 

تغطية ب ، صّلال يذ احلقل املكون من رمز البدلبشلك فردي يف  يف الغالب ددحتُ ، اليت طلحات اجلغرافيةاملص تمتتعو بدلان. ال 
احلقول املكونة عدد قليل جدا من عرتف يو  .أأسامء البدلان ملارشةنطاق من حيث صلهتا بورشوط التأسجيل، تلهيا ال  ةسعاو 

فامي يتعلق بأس ياسات و يف رشوط التأسجيل اخلاصة هبا. رصاحة  ؤرشات اجلغرافيةابمل ادلراسةاليت مشلهتا من رموز البدلان 
ن عدد  يتناول مهنا أأقلوعدد ، املؤرشات اجلغرافية بوضوح من هذه الأس ياسات يتناولليال نأسبيا ق  اتأسوية املنازعات، فاإ

س ياسة من لك تلعها اليت ت ة عاجلهُنج املتباين يف  لوحظجلغرافية الأخرى. ويف الوقت نفأسه، أأسامء البدلان واملصطلحات ا
ىلا أأيض يُعزى ذكلطبيق العميل. وقد من حيث النطاق القانوين والت  تفاوهتا فضال عن، هذه الأس ياسات هذه خضوع  اإ

من خالل  قولا يف نظام أأسامء احل، واليت قد جتد ابلطبع تطبيقصّلذات التلف اخمل حاكم القوانني الوطنية لأ  الأدوات
 احمللية. احملامك

ىل توفري روابط جملموعة من املعلومات هيدف مركز او  .118 حلقول املكونة من رموز اب املتعلقةلويبو للتحكمي والوساطة اإ
 www.wipo.int/amc/en/domains/cctld: امن بيهن، جيل وتأسوية املنازعات، با يف ذكل س ياسات التأس البدلان

http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld
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ىل تقدمي أأي حتديثات للأس ياسات ذات ي، و www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_dbو دعو ادلول الأعضاء اإ
ىل الأمانة عىل  .int.wipo@mail.arbiter الرابط صّل اإ

ن جلنة العالم .119 ىل النظر يف اإ ات مدعوة اإ
 حمتوى هذه الوثيقة.

 ]ييل ذكل املرفق[

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