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اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية
واملؤشرات اجلغرافية
الدورة التاسعة والثالثون

جنيف ،من  23اإىل  26أأبريل 2018
دراسة استقصائية عن احلالة الراهنة للمؤشرات اجلغرافية وأمساء البلدان واملصطلحات اجلغرافية
األخرى يف نظام أمساء احلقول

مقدمة
 .1اعمتدت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية (جلنة العالمات) يف
دورهتا الثامنة والثالثني ،املعقودة يف جنيف يف الفرتة من  30أأكتوبر اإىل  2نومفرب  ،2017خطة معلها بشأأن املؤرشات
اجلغرافية ،عىل النحو امل ُ نبني يف ملخص رئيس جلنة العالمات (انظر مرفق الوثيقة .)SCT/38/5
 .2ووفقا خلطة العمل اخلاصة ابملؤرشات اجلغرافية ،طلب رئيس جلنة العالمات اإىل ا ألمانة " أأن تصف احلاةل الراهنة
للمؤرشات اجلغرافية و أأسامء البدلان واملصطلحات اجلغرافية ا ألخرى يف نظام أأسامء احلقول ،ليك تناقش جلنة العالمات هذه
املأسأأةل مأس تقلال".
 .3وبناء عىل ذكل ،أأعدت ا ألمانة الوثيقة الاس تقصائية احلالية واملرفق امللحق هبا .وتتكون الوثيقة من جزئني ،يأس تطلع
اجلزء ا ألول مهنام الوضع الراهن للمؤرشات اجلغرافية وأأسامء البدلان واملصطلحات اجلغرافية ا ألخرى يف أأسامء احلقول العليا
املكونة من أأسامء عامة ) ،(gTLDsأأما اجلزء الثاين فيأس تطلع هذا الوضع يف أأسامء احلقول العليا املكونة من رموز البدلان
( .)ccTLDsويتضمن املرفق معلومات أأكرث حتديدا بشأأن رشوط تأسجيل أأسامء احلقول العليا املكونة من رموز البدلان،
والأس ياسات املتعلقة بتأسوية املنازعات فامي يتعلق بأأدوات التعريف اليت مشلهتا ادلراسة .و ُأدرج جدول ابحملتوايت لتيأسري
القراءة والاطالع عىل املراجع.
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املكونة من أأسامء عامة
احلقول العليا ّ
املؤرشات اجلغرافية
 .4و ألغراض هذه ادلراسة الاس تقصائية ،يقصد ابملؤرشات اجلغرافية "املؤرشات اليت تبني منشأأ سلعة من اإقلمي يف
[دوةل] أأو منطقة أأو ّ
حمّل يف ذكل ا إلقلمي ،وتُعزى جودة الأسلعة أأو ههرهتا أأو سامهتا ا ألخرى أأساس ًا اإىل منش اها اجلغرايف" .
1

املكونة من أأسامء عامة أأو " أأسامء احلقول العليا" ،يه ذكل اجلزء من امس احلقل اإىل ميني "النقطة".
 .5واحلقول العليا ّ
(مثل “int” ،يف >.)<wipo.int
 .6وابختصار ،أأسامء احلقول يه عناوين بروتوكول الإنرتنت يف هلك سهل الاس تخدام .ومن هأأن خاصية التوجيه هذه
أأن تأسمح للمأس تخدمني بكتابة < >wipo.intبدل من  193.5.93.80لدلخول اإىل املوقع الإلكرتوين للويبو.
أأول .يف احلقول العليا العامة "الراهنة"
 .7وبدءا من عام  ،1984أأتيحت أأول مجموعة من أأسامء احلقول العليا العامة ،ويه ".com":و" ".eduو"".gov
و" ".milو" ".netو" .".orgويف  ،1998أأضيف امس احلقل" .".intوعقب تقدمي طلبات من ا ألطراف املعنية يف الفرتة
من  2000اإىل  ،2002متت املوافقة أأيضا عىل أأسامء احلقول ".aero":و" ".bizو" ".coopو" ".infoو"".museum
و" .".proويف عايم  2003و 2004متت املوافقة عىل ما يأسمى ابحلقول العليا العامة املدعومة ،ويه ".asia" :و"".cat
و" ".jobsو" ".mobiو" ،".telو" .".travelويف  2011و 2012متت املوافقة عىل امسي احلقلني " ".xxxو"".post
عىل التوايل.
 .8وتتضمن الفقرات من  25اإىل  33مناقشة حول "احلقول العليا العامة اجلديدة" املتاحة منذ عام  ،2014ومت
اإطالقها مؤخرا.
( أأ) عىل املأس توى العايل

" "1رشوط التأسجيل
 .9وجاء يف وثيقة "ماكتب التأسجيل اجلديدة وتعيني أأسامء احلقول العليا ادلولية" ( ،)1996يف اإطار ما ي ُأسمى بورشوع
الإنرتنت لفرقة العمل املعنية هبندسة الإنرتنت " :أأن املقصود من أأسامء احلقول أأن تكون أليات لتحديد العناوين واس تخداهما،
ل أأن تعكس العالمات التجارية أأو حق املؤلف أأو أأي حقوق أأخرى للملكية فكرية.2
 .10ونصت هذه الوثيقة أأيضا عىل أأن" :نظام أأسامء احلقول ُأنشئ ببأساطة لتأسمية أأهجزة احلاسوب املتصّل ابلإنرتنت .ل
ليك ت ّ ِّعرف احلقول املنتجات أأو اخلدمات بأأية طريقة ،أأو أأن مثة عالقة بني أأسامء احلقول والعالمات التجارية".3
 .11وإان اكن مثة متيزي مصطنع اإىل حد ما قد وضع بيهنام ،فذكل أأن بروتوكولت نظام أأسامء احلقول املبكرة قد أأقرت
ابلتداخل احملمتل بني أأسامء احلقول بصفهتا هذه والعالمات التجارية (الراهنة) ،ودافعها ا ألسايس ذلكل هو متيزي أأسامء احلقول
عن العالمات التجارية ،وسعت هذه الربوتوكولت اإىل جتنب ظهور أأي وضع قانوين خاص أأو هتيئة الفرصة ذلكل.
1
2
3

ا ّإن تعريف املؤرشات اجلغرافية مأأخوذ من اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصّل ابلتجارة (اتفاق تريبس).
انظر See https://tools.ietf.org/html/draft-postel-iana-i :أأسامء احلقول العليا .-admin-01
املرجع الأسابق.
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 .12وعىل حنو يش به كثريا الوضع مع العالمات التجارية ،مل يُعر الرواد ا ألوائل لنظام أأسامء احلقول ،بصفته هذه ،اهامتما
كبريا للمنازعات احملمتّل بني أأسامء احلقول و أأدوات التعريف ا ألخرى؛ مثل املؤرشات اجلغرافية و أأسامء البدلان واملصطلحات
اجلغرافية ا ألخرى.
 .13ومع ذكل ،اكن هناك بعض الإدراك املبكر فامي يتعلق ابحلقول اخلاصة بلك بدل (وإان اكن عىل نطاق ضيق ،ويف
س ياق احلقول العليا املكونة من رموز البدلان) .وحتقيقا لهذه الغاية ،ذكرت فرقة العمل املعنية هبندسة الإنرتنت يف الوثيقة
املعنونة " :نظام أأسامء احلقول -الهيلك والتعيني"" :اإن [هيئة الإنرتنت ل ألرقام املع ّينة ( أأايان) ( ])IANAليأست معنية بتحديد
ما هو البدل وما هو ليس كذكل .و أأن اختيار قامئة املعيار  ISO 3166أكساس ألسامء احلقول العليا املكونة من رموز البدلان
جرى مع العمل بأأن ا أليزو دلهيا اإجراء لتحديد أأي الكياانت ينلغي أأن يُدرج عىل هذه القامئة و أأهيا ينلغي أأل يُدرج.4

" "2خيارات تأسوية املنازعات
 .14وفامي يتعلق ابختيار أأسامء احلقول العليا العامة نفأسها واملوافقة علهيا ،انصب تركزي فرقة العمل املعنية هبندسة الإنرتنت،
اليت انتقل معلها اإىل هيئة الإنرتنت ل ألسامء وا ألرقام املع ّينة (الياكن) منذ عام  ،1998عىل الكفاءة التقنية -حيث يُنظر اإىل
أأسامء احلقول العليا نفأسها عىل أأهنا أأه به خبدمة دليل الإنرتنت .وبشلك أأكرث حتديدا ،وفامي يتعلق ابلقيود ،اكتفت وثيقة فرقة
العمل املذكورة أأعاله ابلنص عىل أأن احلقول العليا العامة "س تقترص عىل أأنأساق متأسلأسّل أأجبدية رمقية من  3أأحرف
ابلضبط" و أأن "احلمك عىل الطلبات س يكون استنادا إاىل ثالثة معايري :خدمات التأسجيل ،واملوارد التشغيلية،
واجلوانب التجارية.5
 .15وكام ُذكر أنفا ،ورمغ الاهامتم اذلي حظيت به أأدوات التعريف املرتبطة ابمللكية الفكرية ،فاإن الرتكزي ا ألسايس املبكر
لنظام أأسامء احلقول اقترص ،عىل ما يبدو ،عىل الاهامتم ابلعالقة بني احلقول والعالمات التجارية (الراهنة).
 .16و أأهارت وثيقة فرقة العمل املذكورة أأعاله اإىل " :أأن[ أأسامء احلقول العليا العامة] جيب أأن تكون عامة ،بعىن أأن أأدوات
التعريف أأو العالمات التجارية للورشاكت املغمورة [مثل هذه املصطلحات] تُأستلعد عىل وجه التحديد من النظر يف اإماكنية
تعييهنا […].وعىل مقديم الطلبات التعهد ملاكتب التأسجيل املعنية إابدارة [ أأسامء احلقول العليا العامة] بعدم اختيار [ أأسامء
حقول عليا عامة] تنهتك هذا الورشط عن عمل .6
 .17وواصلت الوثيقة القول بأأنه "من ا ألفضل ترك املنازعات حول حقوق امللكية الفكرية [ ]...اإما للتحكمي أأو للمحامك".7
 .18ومجمل القول ،اإنه منذ نشأأة نظام أأسامء احلقول ،مل يُنظر حتديدا يف املنازعات احملمتّل بني أأدوات التعريف؛ مثل
املؤرشات اجلغرافية و أأسامء البدلان واملصطلحات اجلغرافية ا ألخرى ،وخباصة فامي يتعلق بأأسامء احلقول العليا العامة ،اإل أأن
يتعلق ا ألمر ابلتعيني الوظيفي للحقول اخلاصة بلك بدل ،ويقترص عىل قامئة املعيار  ISO 3166-2ذات الصّل.

4
5
6
7

انظر.https://tools.ietf.org/html/rfc1591 :
انظر احلاه ية .2
املرجع الأسابق.
املرجع الأسابق.
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(ب) عىل املأس توى الثاين

" "1رشوط التأسجيل
 .19وجيري تأسجيل أأسامء احلقول ،عن معد ،وفقا ملبد أأ ا ألولوية اب ألس بقية ،دون أأي قيود فعليا عىل املصطلحات اليت قد
ت ُأسجل ،ودون أأي حفص مأس بق أأو رشوط للتأسجيل .8بل ،وجيب معاجلة أأي منازعات تتعلق بأأسامء احلقول ،بعد تأسجيلها،
9
يف احملامك ،أأو وفقا خليارات أأخرى لتأسوية املنازعات.
 .20وينص نظام تعاقد الياكن عىل أأن يوافق أأمناء الأسجالت ،بوصفهم اجلهة اليت تيرس التأسجيل للمأس تخدمني الهنائيني،
"عىل الالزتام جبميع ا ألنظمة ا ألساس ية واللواح الواجلة التطبيق ،اليت حتد من أأسامء احلقول املتاحة للتأسجيل" .10و أأي قيود
من هذا القليل بوجب الورشوط التعاقدية اخلاصة هبم (القوانني الوطنية) ل يُقصد هبا منح حقوق ألطراف اثلثة فامي يتعلق
هبذا التأسجيل (ابس تثناء ما قد ي ُنص عليه رصاحة يف رشوط التأسجيل الواجلة التطبيق ،أأويف س ياسة تأسوية املنازعات)،
وهذا املوضوع ل يندرج مضن نطاق هذه ادلراسة الاس تقصائية.
 .21وكام يرد بزيد من التفصيل أأدانه ،مل تكن التأسميات املكونة من حرف واحد أأو من حرفني يف املأس توى الثاين متاحة
للتأسجيل منذ البداية ،11وإامنا اكنت رهنا بعمليات معينة جتعل تعييهنا ممكنا.

" "2خيارات تأسوية املنازعات
 .22وفامي عدا تأسميات معينة حمدودة غري متاحة للتأسجيل يف عقود الياكن (بضعة مصطلحات فنية ،والتأسميات املكونة
من حرف أأو حرفني (القابّل للتعيني) – املشار اإلهيا يف احلاه يتني  8و 11عىل التوايل) ،فاإن املنازعات بني تأسجيالت أأسامء
احلقول ،و أأدوات التعريف احملمية ختضع خليارات تأسوية املنازعات بعد التأسجيل.
 .23ويتعلق هذا ا ألمر ،يف املقام ا ألول ،ابلعالمات التجارية ،عىل النحو املبني يف الأس ياسة املوحدة لتأسوية املنازعات
املتعلقة بأأسامء احلقول (الأس ياسة املوحدة) .واكنت الأس ياسة املوحدة قد نتجت عن معلية الويبو ا ألوىل بشأأن أأسامء احلقول
عىل الإنرتنت (معلية الويبو ا ألوىل) ،اليت اعمتدهتا الياكن يف عام  ،1999حتت إارشاف مركز الويبو للتحكمي والوساطة،
حيث مت تأسوية حوايل  40 000منازعة تتعلق ابلعالمات التجارية.
 .24ومت التطرق اإىل أأدوات تعريف أأخرى ،با فهيا ا ألدوات اليت تدخل يف نطاق هذه ادلراسة ،ويه :املؤرشات
اجلغرافية و أأسامء البدلان وغريها من املصطلحات اجلغرافية ،اليت تناولهتا معلية الويبو الثانية بشأأن أأسامء احلقول عىل الإنرتنت
(معلية الويبو الثانية)؛ علام بأأن الأس ياسة املوحدة مل تتناول هذه ا ألدوات عىل هذا النحو.12
8
أأساسا ،ألس باب تقنية و /أأو أأس باب يُتصور أأهنا تتعلق بأأمن واس تقرار نظام احلقول ،حظرت ا ألياكن تأسجيل قّل قليّل من املصطلحات (يُطلق علهيا
"تأسميات") .وتتضمن املصطلحات اخلاصة ابلياكن aso :و gnsoو icannو internicوccnso؛ وا ألسامء املرتبطة بـأأايان ) ،afrinic :(IANAو،apnic
و ،arinو ،exampleو  ،gtld-serversو ،iabو ،ianaو ،iana-serversو ،iesgو ،ietfو ،irtfو ،istfو ،lacnicو ،latnicو ،rfc-editorو،ripe
 .root-serversمت جحز مصطلحات أأخرى لعمليات مكتب التأسجيل ،nic :و ،whoisو.www
9
انظر احلاه ية .2
10
انظر عىل سبيل املثال ،القأسم  2.14عىل الرابطhttps://www. ICANN.org/resources/pages/appendix-08-2012-07-13-en :
11
انظر عىل سبيل املثال.https://www. ICANN.org/resources/pages/appendix-06-2012-12-07-en ،
12
جرى حتديد عدد من القضااي بوصفها خارج نطاق معلية الويبو ا ألوىل ،بيد أأهنا تتطلب مزيدا من ادلراسة .وتتعلق هذه القضااي ابس تخدام أأسامء احلقول
بنية سيئة ،من قليل )1( :ا ألسامء الشخصية )2( ،ا ألسامء ادلولية غري املأسجّل امللكية للمواد الصيدلنية( )3( ،)INNsأأسامء املنظامت احلكومية ادلولية
( )IGOوخمترصاهتا )4( ،املؤرشات اجلغرافية أأو مؤرشات املصدر أأو املصطلحات اجلغرافية )5( ،أأسامء البدلان ،و( )6ا ألسامء التجارية .واكنت النتيجة فامي
يتعلق ابملؤرشات اجلغرافية أأو مؤرشات املصدر أأو املصطلحات اجلغرافية يه أأن امجلعية العامة للويبو قررت اإعادة القضية اإىل جلنة العالمات .أأما فامي يتعلق
بأأسامء البدلان فاكنت النتيجة يه أأن امجلعية العامة للويبو أأحاطت علام ،حأسب ما توصلت اإليه جلنة العالمات ،بأأن معظم الوفود تفضل توفري بعض امحلاية
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اثنيا .يف احلقول العليا العامة "اجلديدة"
 .25وحأس امب ُذكر أأعاله ،منذ عام  ،2014رشعت الياكن يف معلية لإطالق حقول عليا عامة "جديدة" ،تلقت بشأأهنا
حوايل  1 900طلب (تتضمن ما يقرب من  1 400مصطلح فريد).13
( أأ) عىل املأس توى العايل
 .26وعىل النحو املبني أأيضا يف الوثيقة  ،SCT/39/5تناولت الياكن املنازعات احملمتّل بني أأدوات تعريف حمددة؛ ويه
أأسامء البدلان واملصطلحات اجلغرافية ا ألخرى ،يف احلقول العليا العامة "اجلديدة" يف "دليل مودع طلب التأسجيل -ا ألحاكم
والورشوط (دليل مقدم الطلب) اذلي وضعته الياكن .ويتضمن ادلليل مناقشة حول النطاق احملدد لهذه احلقول يف الفقرات
من  48اإىل  60ومن  69اإىل  77عىل التوايل.

" "1رشوط التأسجيل
 .27وخبالف أأسامء البدلان واملصطلحات اجلغرافية ا ألخرى ،مل يتناول دليل مقدم الطلب املؤرشات اجلغرافية يف
حد ذاهتا.

" "2خيارات تأسوية املنازعات
 .28ومع أأن "دليل مقدم الطلب" ل يتناول املؤرشات اجلغرافية رصاحة ،فاإن الياكن تتيح اإماكنية الاعرتاض رمسيا بعدة
طرق قلل تأسجيل أأسامء احلقول العليا اجلديدة العامة ،استنادا اإىل " "1حقوق قانونية "2" ،وحمدودية املصلحة العامة"3" ،
و أأنأساق متأسلأسّل مثرية للبس "4" ،وأأس باب تتعلق بجمتع الإنرتنت .14وهكذا ،من املمكن تصور اإماكنية الاعرتاض ،عىل
ا ألقل ،عىل طلبات أأسامء احلقول العامة اجلديدة استنادا اإىل أأس باب تتعلق ابملؤرشات اجلغرافية.15
ملكونة من أأسامء عامة للجنة الاستشارية احلكومية التابعة لها
 .29و أأاتحت اإجراءات الياكن بشأأن احلقول العليا اجلديدة ا ن
اإماكنية اإصدار "حتذيرات ملكرة" أأو "اإسداء املشورة" ألس باب تتعلق ابلأس ياسة العامة.
 .30ويف بيان بكني ،نصحت اللجنة الاستشارية احلكومية الياكن برضورة أأن معل "ا ألنأساق املتأسلأسّل املرتبطة
ابلقطاعات املنظمة أأو املهنية بصورة تتفق مع القوانني الواجلة التطبيق" .كام اقرتحت اللجنة تطبيق ضامانت حمددة عىل
املكونة من أأسامء عامة ،هبدف "حامية املأس هتكل وا ألنأساق املتأسلأسّل احلأساسة ،وا ألسواق اخلاضعة
احلقول 16العليا اجلديدة ن
للتنظمي " .ا ّإل أأن هذه الورشوط مل تركز ،عىل ما يبدو ،عىل املؤرشات اجلغرافية بشلك حمدد.

ألسامء البدلان من التأسجيل أأو الاس تخدام كأسامء حقول من جانب أأهخاص ل صّل هلم ابلأسلطة الوطنية املعنية ،يف حال أأن ُُيدث هذا التأسجيل لبأسا فامي
يتعلق ابملصدر .وقد أأعربت وفود أأسرتاليا وكندا والولايت املتحدة ا ألمريكية عن عدم تأأييدها لهذه التوصية.
13
انظر أأيضا الفقرتني  8و 9يف الوثيقة .SCT/39/5
14
ميكن الاطالع عىل القامئة الاكمّل لالعرتاضات ،اليت يتعلق عدد مهنا بطلبات تأسجيل أأسامء حقول عليا جديدة عامة يف صناعة ا ألغذية (عىل سبيل
املثال ".bio" :و " ".foodو"".halalو" )". organicعىل الرابط.https://newgtlds.icann.org/en/program-status/odr/determination :
 15قُدمت طلبات لتأسجيل العديد من املؤرشات اجلغرافية املدرجة يف جتميع الش بكة ادلولية ألحصاب املؤرشات اجلغرافية ) )oriGIn Worldwideيف
( )www.origin gi.com/i gi origin worldwide gi compilation uk.htmlأكسامء حقول عامة جديدة ،ويه ،Alsace :و، RyukyuوSwiss
 .Tirol ،ومل ُتقدم أأية اعرتاضات رمسية بشأأن هذه الطلبات .بيد أأن اللجنة الاستشارية احلكومية أأصدرت "حتذيرا ملكرا " لطلب اخلطوط اجلوية ادلولية
الأسويرسية تأسجيل حقل" ،".swissمما أأسفر عن حسب الورشكة للطلب ،وتقدمي الاحتاد الأسويرسي طلبا لتأسجيل احلقل العايل نفأسه لتعيينه (انظر <
.)>nic.swiss
16
انظر.https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-new-gtld-annex-2-05feb14-en.pdf :
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(ب) عىل املأس توى الثاين

" "1رشوط التأسجيل
 .31ومعال بعايري نظام أأسامء احلقول ،مت بوجه عام تيأسري معليات التأسجيل يف حقول املأس توى الثاين يف احلقول العليا
العامة اجلديدة بعد تطبيق قاعدة ا ألولوية اب ألس بقية .ومع ذكل ،طلبت الياكن من جسالت احلقول العليا العامة اجلديدة
اس تحداث انفذة ُأطلق علهيا " ،"sunriseليمتكن أأحصاب احلقوق املعنيني من رشاء أأسامء حقول (عادة مقابل رسوم) قلل
عامة امجلهور .ويف اإطار تركزي الياكن عىل أأحصاب العالمات التجارية ،سهّل مركز تبادل املعلومات اخلاصة ابلعالمات
التجارية التابع لها قلول املؤرشات اجلغرافية وتأسميات املنشأأ ألغراض تتعلق بنافذة "( 17"sunriseدون أأن خيلو ا ألمر ،عىل
ما يبدو ،من بعض اجلدل) .وعالوة عىل ذكلّ ،نصت الياكن يف اتفاق جسل احلقول اخلاص هبا عىل رضورة الامتناع منذ
البداية عن تأسجيل بعض املصطلحات؛ مثل أأسامء بعض البدلان وا ألقالمي ،لكن ليس املؤرشات اجلغرافية.

" "2خيارات تأسوية املنازعات
 .32وتقترص خيارات تأسوية املنازعات املتعلقة ابحلقول العليا العامة اجلديدة من املأس توى الثاين عىل حقوق العالمات
التجارية يف حد ذاهتا ،ل س امي من خالل الأس ياسة املوحدة القامئة.
 .33وبيامن اكنت تدور مناقشات هممة حول حامية املؤرشات اجلغرافية ،خاصة امس احلقلني اجلديدين " ".vinو"".wine
املُكونني من أأسامء عامة ،توصل مقدم الطلب الغالب 18والاحتاد ا ألورويب واحتاد صناعة النبيذ ،يف هناية املطاف ،اإىل حل
توافقي عن طريق اتفاق خاص .ومل يُفصح عن الورشوط ،لكن اتفاق الطرفني مل يؤد اإىل تغيريات ملحوظة يف اتفاقات
ماكتب التأسجيل.

أأسامء البدلان
أأول .يف احلقول العليا العامة "الراهنة"
( أأ) عىل املأس توى العايل

" "1رشوط التأسجيل
 .34وعىل حنو مماثل للظروف املبينة أأعاله للمؤرشات اجلغرافية ،مل حتظ أأسامء البدلان ،يف حد ذاهتا ،من الناحية التارخيية
بأأي اهامتم أأو حامية حمددة يف املأس توى ا ألعىل يف نظام أأسامء احلقول.
 .35وكام لوحظ أأعاله ،ل تشري الواثئق التارخيية ذات الصّل بأأسامء البدلان اإل اإىل قامئة املعيار  ISO 3166-2حفأسب.
 .36ومما يدل عىل ضيق نطاق هذا الهنج التقين اإىل حد ما ،توافق امس احلقل العايل " ".comمع تأسمية احتاد جزر القمر
يف املعيار.ISO 3166-3

17
انظر اجلزء  1.4.2يف:
.http://www.trademark-clearinghouse.com/sites/default/files/files/downloads/TMCH%20guidelines%20v1.2.pdf
18
رشكة دونتس ومقرها الولايت املتحدة الأمريكية( ،انظر >)<donuts.domains
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" "2خيارات تأسوية املنازعات
 .37وكام ُذكر أأعاله فامي يتعلق اب ألصول التارخيية (التقنية) لنظام أأسامء احلقول ،بقدر ما اكنت هناك قيود صارمة عىل أأنواع
ا ألنأساق املتأسلأسّل املتاحة للتعيني ،فاإن تأسوية املنازعات فامي يتعلق بأأسامء البدلان عىل املأس توى ا ألعىل مل تكن قابّل للتطبيق
عىل حنو فعال.
 .38ون ُذ ِّكّر بأأن وثيقة فرقة العمل املعنية هبندسة الإنرتنت ذات الصّل اكتفت ابلإهارة اإىل أأن احلقول العليا املكونة من
أأسامء عامة "تقترص عىل أأنأساق متأسلأسّل أأجبدية رمقية من  3أأحرف ابلضبط" و أأن "احلمك عىل الطلبات يأستند اإىل ثالثة
معايري :خدمات التأسجيل واملوارد التشغيلية وجوانب ا ألعامل."19
(ب) عىل املأس توى الثاين

" "1رشوط التأسجيل
 .39ويف حني مل تكن هناك يف البداية حامية حمددة يف هلك قيود عىل تأسجيل أأسامء البدلان (عىل سبيل املثال ،يف
احلقل" ،)".comبقدر ما اكن يُفهم أأن هذه التأسميات املكونة من حرفني بثابة رموز للبدلان ،فقد اكنت ممنوعة يف البداية
عىل ا ألقل من التأسجيل.20
 .40ومع مرور الوقت ،وبعد مزيد من التحديث لورشوط الياكن التعاقدية يف عدد من احلقول العليا العامة "الراهنة"،21
مت الأسامح بتأسجيل تأسميات من حرفني ،يف حال توصل مكتب التأسجيل اإىل اتفاق مع احلكومة ومع مدير رمز البدل أأو مع
واكةل صيانة املعيار  ،ISO 3166أأو اإن اختذ مكتب التأسجيل تدابري لتجنب اللبس مع رموز البدلان املناظرة .ويبدو أأنه قد
ُمسح ،من الناحية العملية ،ابإاتحة التأسميات املكونة من حرفني يف احلقول العليا الراهنة استنادا إاىل تطبيق الورشط ا ألخري.
 .41ويف الوقت ذاته ،ووفق رشوط الياكن التعاقدية ذات الصّل ،فامي يتعلق بعدد من احلقول العليا العامة عىل ا ألقل،
اليت ُمنحت أأثناء اجلوةل املدعومة ألسامء احلقول (عىل سبيل املثال ،".asia" ،و" ،".catو" ،".mobiو" ،)".travelجيب
أأن يكون ما يُطلق عليه أأسامء جغرافية أأو أأسامء جغرافية س ياس ية مدرجة يف قامئة املعيار  ISO 3166-1ابللغة الإنلكزيية
وجبميع اللغات الرمسية ذات الصّل ،حمجوزا من البداية.22

19
انظر احلاه ية .2
20
انظر عىل سبيل املثال ،املعيار رمق  6من اتفاق امس حقل " ".comلعام ( 2006قرص ا ألسامء احملجوزة ذات الصّل ابدلوةل عىل التأسميات املكونة من
حرف أأو حرفني) ،عىل الرابطhttps://www.icann.org/resources/unthemed-pages/appendix-06-2006-03-01-en :
21
عىل سبيل املثال ،املرفق :6قامئة الأنأساق املتأسلأسّل للحقول العليا احملجوزة ،ينص اتفاق جسل " 2006 ".bizأأن مجيع التأسميات املكونة من حرفني
حمجوزة منذ البداية .انظر https://www.icann.org/resources/unthemed-pages/appendix-06-2006-12-08-en :اإل أأن تعديال لحقا ذلكل
العقد يف عام  2013نص عىل أأنه "ميكن تعيني التأسميات املكونة من حرفني ،اليت اكنت حمجوزة سابقا […] من خالل […] برانمج تعيني متدرج ".انظر:
..https://www.icann.org/en/about/agreements/registries/biz/biz-appx-06-html-22aug13-en.htm
22
انظر عىل سبيل املثال ،املرفق  ،6جدول ا ألسامء احملجوزة ،اتفاق مكتب التأسجيل بشأأن امس احلقل " ".catلعام  ،2006عىل الرابط:
 .https://www.icann.org/resources/unthemed-pages/cat-appendix6-2006-03-22-enوينص هذا اجلدول ل ألسامء احملجوزة كذكل عىل
أأنه "اإضافة اإىل ذكل ،يقوم مكتب التأسجيل حبجز أأسامء ا ألقالمي ،والاقتصادات املمزية ،وغريها من ا ألسامء اجلغرافية واجلغرافية الأس ياس ية ،اليت قد تديرها
الياكن من وقت لخرُ .وحتجز هذه ا ألسامء فال تُأسجل خالل أأي انفذة " ،"sunriseوت ُأسجل ابمس الياكن قلل البدء وفتح ابب التأسجيل يف حقول
املأس توايت العليا .يقوم مكتب التأسجيل بنورش قامئة حمدثة جبميع هذه ا ألسامء عىل موقعه الإلكرتوين واحملافظة علهيا ،وختضع هذه القامئة للتغيري وفقًا لتوجهيات
الياكن .ودلى حتديد الياكن املعايري واملؤهالت املناس بة للتأسجيل بعد اإسهام ا ألطراف املعنية يف تجمتع الإنرتنت ،قد تمت املوافقة عىل تأسجيل هذه ا ألسامء يف
الهيئة الرمسية املناس بة".
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 .42غري أأ ّن هذه الورشوط التعاقدية ابتت قابّل للتعديل ،فعىل سبيل املثال ،أأزال التعديل اذلي أأدخل عام  2012عىل
امس حقل املأس توى ا ألعىل " ".asiaهذا التحفظ .23ويبدو أأن هنجا مماثال اتُبع مع امس حقل املأس توى ا ألعىل " .24".mobiكام
أأن التعديل اذلي حدث عام  2010يف امس حقل املأس توى ا ألعىل " ".travelقد مسح ،عىل ما يبدو ،بتعيني أأسامء تتكون
من حرف أأو حرفني ،غري أأن التحفظ عىل ا ألسامء اجلغرافية واجلغرافية الأس ياس ية الواردة يف قامئة املعيار ISO 3166-1
ل يزال ساراي.25

" "2خيارات تأسوية املنازعات
 .43وكام أأهري أأعاله ،عقب الأس ياسة املوحدة (ملعاجلة املنازعات بني أأسامء احلقول والعالمات التجارية) اليت نتجت من
خالل معلية الويبو ا ألوىل ،نظرت معلية الويبو الثانية يف أأدوات التعريف؛ مثل أأسامء البدلان.
 .44وفامي يتعلق بأأسامء البدلان ،يُذكر أأن امجلعية العامة للويبو أأهارت اإىل أأن معظم الوفود تفضل توفري بعض امحلاية ألسامء
البدلان من التأسجيل أأو من الاس تخدام دون ترصحي ،أأو من الاس تخدام يف نظام أأسامء احلقول .بيد أأن وفود أأسرتاليا
وكندا والولايت املتحدة ا ألمريكية أأعلنت عدم تأأييدها لهذه التوصية.
 .45وفامي يتعلق حبقول املأس توايت العليا الراهنة ،فليس مثة حامية حمددة لها.
 .46ولوحظ يف هذا الصدد اإىل أأنه يف بعض احلالت ،قامت أأطراف اثلثة بتأسجيل تأسميات من حرفني يف حقول
املأس توايت العليا ،مثل " ".comلتأسهيل التأسجيالت يف املأس توى الثالث ( أأي "example" ،يف
< ،>example.ru.comأأو > ،<example.uk.netأأو <.26)>example.us.com
 .47ومتيل "ماكتب التأسجيل يف املأس توى الثاين" ،اليت تأسمح بتأسجيالت يف املأس توى الثالث ،اإىل تبين س ياسات
لتأسوية املنازعات مشاهبة للأس ياسة املوحدة املطبقة يف تجال العالمات التجارية .27لكن اإدارة الويبو للوساطة والتحكمي مل تعد
تدير هذه املنازعات يف الوقت الراهن.
اثنيا .يف احلقول العليا العامة "اجلديدة"
 .48وقد أأسهمت اللجنة الاستشارية احلكومية يف ا ألجزاء املتعلقة ابس تخدام أأسامء البدلان كحقول عليا جديدة عامة يف
اإعداد دليل مقدم الطلب ،عالوة عىل تقدميها املشورة بشأأن الأس ياسات العامة اإىل تجلس اإدارة الياكن.28
23
انظر. https://www.icann.org/resources/pages/appendix-6-2012-03-02-en :
24
انظر املرفق  6والتعديل رمق  2املتاح عىل الرابط.https://www.icann.org/resources/agreement/mobi-archive-2005-07-10-en :
25
انظر املرفق  6والتعديل رمق  1عىل التوايل عىل الروابط:
https://www.icann.org/en/about/agreements/registries/travel/travel-appendix-6-12apr06-en.htm
وانظر أأيضا بوجه أأمع:
. https://www.icann.org/en/tlds/agreements/travel/registry-agmt-amendment-1-23aug10.htm
وللواثئق احملفوظة ذات الصّل:
https://www.icann.org/resources/agreement/travel-archive-2005-05-05-en
26
فامي يتعلق بثال عىل إابماكنيات التأسجيل يف املأس توى الثالث ،انظر رشكة س نرتال نيك ( (CentralNicومقرها اململكة املتحدة.
)(www.centralnic.com/portfolio/slds, and www.centralnicdomains.com
27
انظر.https://www.centralnic.com/support/dispute/overview :
28
وفقا للواح ادلاخلية للياكنُ ،يق للجنة الاستشارية احلكومية النظر يف أأنشطة الياكن ،وتقدمي املشورة بشأأهنا ،ملا لها من صّل بجالت اهامتم
احلكومات ،ل س امي املأسائل اليت قد تتفاعل فهيا س ياسات الياكن مع القوانني والتفاقات ادلولية اخملتلفة ،أأو تؤثر يف القضااي املتعلقة ابلأس ياسات العامة.
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 .49ويف الوقت نفأسه ،أأهار هجاز رمس الأس ياسات يف الياكن ،واملنظمة ادلامعة ل ألسامء العامة ( )GNSOيف تقريرهام
مكونة من أأسامء عامة ،أأنه نظرا للبس اذلي يتعذر معه التوصل
الهنايئ لعام  2007بشأأن اس تحداث أأسامء حقول عليا جديدة ّ
29
اإىل تعريف معيل" ،جيب جتنب اس تخدام "ا ألسامء اجلغرافية الأس ياس ية" اإىل أأن يمت اعامتد تعريف مفيد لها" ( .نذكّر بأأن
العديد من عقود الياكن الأسابقة اكنت حتجز أأسامء البدلان ،ألهنا تندرج حتت مفهوم "ا ألسامء اجلغرافية الأس ياس ية").
( أأ) عىل املأس توى العايل
 .50وعىل إاثر اخملاوف اليت أأبدهتا اللجنة الاستشارية احلكومية إازاء اس تخدام أأسامء البدلان أكسامء حقول عليا عامة
"جديدة" 30أأو حاميهتا كوهنا أأسامء من املأس توى العايل ،نص دليل مقدم الطلب عىل "عدم املوافقة عىل الطلبات املتعلقة
اب ألنأساق املتأسلأسّل اليت ختص أأسامء البدلان أأو ا ألقالمي ،ألهنا غري متاحة مضن برانمج احلقول العليا العامة اجلديدة يف دورة
املنح احلالية".31

" "1رشوط التأسجيل
 .51وذلكل ُيظر دليل مقدم الطلب الطلبات اخلاصة بأأسامء احلقول العليا العامة اجلديدة اليت تتوفر فهيا أأي من
املعايري التالية:









رموز مكونة من ثالثة أأحرف مدرجة يف معيار  ISO 3166-1؛
ا ألسامء الطويّل املدرجة يف معيار  ،ISO 3166-1أأو ترمجة امس طويل بأأي لغة؛
ا ألسامء اخملترصة املدرجة يف املعيار  ،ISO 3166-1أأو ترمجة الامس اخملترص بأأي لغة ؛
اقرتان ا ألسامء اخملترصة أأو الطويّل برمز تعده واكةل صيانة املعيار " ISO 3166حمجوزا بشلك اس تثنايئ"؛
مكوانت امس بدل قابّل للفصل ،أأو وردت يف "قامئة أأسامء البدلان القابّل للفصل" ،أأو ترمجة لمس موجود يف
القامئة بأأي لغة؛
تبديل ا ألسامء املذكورة أأعاله 32أأو تغيري موضعها ،و
ا ألسامء اليت يُعرف هبا البدل عادة ،كام يتبني ذكل من ا ألدةل عىل أأن البدل يُعرف هبذا الامس دلى أأي منظمة
حكومية دولية أأو منظمة معاهدة.

" "2خيارات تأسوية املنازعات
 .52ونظرا لعدم قلول طلبات احلقول العليا اجلديدة العامة ألسامء البدلان (وا ألقالمي) ،فليس مثة خيارات حمددة
لتأسوية املنازعات.
29
انظرhttps://gnso.icann.org/en/issues/new-gtlds/pdp-dec05-fr-parta-08aug07.htm.:
30
يف عام  ،2007أأصدرت اللجنة الاستشارية احلكومية "ملادئ اللجنة الاستشارية احلكومية املتعلقة بـأأسامء احلقول العليا العامة "اجلديدة" ،واليت
تنص عىل مجّل أأمور من بيهنا ،رضورة أأن تتجنب الياكن منح أأسامء حقول عليا عامة "جديدة" ذات صّل بأأسامء ادلول وا ألقالمي وا ألماكن ،واللغات ا إلقلميية أأو
أأوصاف الشعوب ،اإل ابلتفاق مع احلكومات املعنية أأو مع الأسلطات العامة .كام تنص هذه املبادئ عىل رضورة أأن تتبين أأسامء احلقول العليا العامة "اجلديدة"،
اإجراءات حلجب ا ألسامء ذات ا ألمهية الوطنية أأو اجلغرافية يف حقول املأس توى الثاين ،أأو اجراءات الاعرتاض علهيا بناء عىل طلب احلكومات.
وانظرhttps://archive.icann.org/en/topics/new-gtlds/gac-principles-regarding-new-gtlds-28mar07-en.pdf :
31
انظر ،http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/evaluation-procedures-04jun12-en.pdf :اجلزء " 1.4.1.2.2معامّل
أأسامء البدلان أأو ا ألرايض".
32
وفقًا دلليل مقدم الطلب اذلي أأعدته الياكن ،يشمل التبديل إازاةل املأسافات ،وإادراج عالمات الرتقمي ،وإاضافة أأو إازاةل أأدوات حنوية مثل " أأل
التعريف" ،أأما تغيري املوضع فيقصد به تغيري يف تأسلأسل الامس الطويل أأو اخملترص ،عىل سبيل املثال "RepublicCzech" ،أأو "."IslandsCayman
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 .53ومنذ فرتة ،تناقش مجموعات العمل اخملتلفة يف الياكن مأسأأةل معامّل املصطلحات اجلغرافية يف جولت منح احلقول
العليا العامة اجلديدة يف املأس تقلل.
(ب) عىل املأس توى الثاين
 .54وينص ادلليل اجلديد ملقدم طلب تأسجيل احلقول العليا العامة اجلديدة ،عىل حامية مجموعة من أأسامء البدلان وا ألقالمي،
من خالل حظر هذه ا ألسامء ،وعدم اإاتحهتا للتأسجيل 33منذ البداية.

" "1رشوط التأسجيل
 .55وقد اختريت قوامئ أأسامء البدلان وا ألقالمي احملمية من قوامئ خمتلفة معرتف هبا دوليا ،تتضمن ما ييل:
 الصيغة اخملترصة ألسامء البدلان وا ألقالمي ابللغة الإنلكزيية ،كام وردت يف قامئة املعيار ( ISO 3166 1وتشمل
بدلان الاحتاد ا ألورويب و أأقالميه احملجوزة بشلك اس تثنايئ)؛ و
 فريق خرباء ا ألمم املتحدة املعين اب ألسامء اجلغرافية ،وادلليل املرجعي التقين لتوحيد ا ألسامء اجلغرافية ،واجلزء
الثالث ،أأسامء بدلان العامل؛ و
 قامئة ادلول ا ألعضاء يف ا ألمم املتحدة بلغات ا ألمم املتحدة الرمسية الأست ،اليت أأعدها الفريق العامل املعين
بأأسامء البدلان التابع ملؤمتر ا ألمم املتحدة املعين بتوحيد ا ألسامء اجلغرافية.
 .56ومع ذكل ،فقد اه متل دليل مقدم الطلب عىل اإجراءات لرفع هذا احلظر املفروض منذ البداية رفعا هنائيا.
 .57وتأسمح هذه الإجراءات برفع احلظر اإذا توصل مكتب التأسجيل اإىل اتفاق مع احلكومة (احلكومات) املعنية.
 .58وعىل حنو مماثل للعملية املوحضة أأدانه ،املتعلقة ابلتأسميات املكونة من حرفني ،تأسمح اإجراءات الياكن هذه ،عوضا
عن ذكل ،أأن يقرتح املكتب نفأسه مهنجية لرفع احلظر؛ عىل أأن ختضع هذه املهنجية املقرتحة "للمراجعة من جانب [اللجنة
الاستشارية احلكومية]" و"ملوافقة الياكن" يف الهناية.

" "2خيارات تأسوية املنازعات
املكونة من حرفني عىل املأس توى الثاين يف
 .59ويف ديأسمرب  ،2016مسحت الياكن ابإاتحة مجيع أأسامء احلقول احملجوزة ّ
احلقول العليا العامة ،رشيطة "1" :أأن متهل ماكتب التأسجيل احلكومات املعنية ثالثني يوما لورشاء أأسامء هذه احلقول؛ ""2
اإلزام أأحصاب التأسجيل اب إلقرار بعدم الإُياء زورا بأأي طابع حكويم فامي يتعلق ابس تخدام تكل ا ألسامء؛ " "3و أأن يتيح
مكتب التأسجيل وس يّل لفحص الشاكوى بشأأن الالتباس مع رمز البدل املطابق 34.وتشلك هذه الإجراءات تجمتعة خطة
الياكن املأسامة "تبديد الالتباس".35

33
ميكن الاطالع عىل املواصفة " 5جدول ا ألسامء احملجوزة يف املأس توى الثاين يف جسالت احلقول العليا العامة" عىل:
.http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/base-agreement-specs-04jun12-en.pdf
34
ويف هذا الأس ياق ،قدم مركز الويبو تعليقاته اإىل الياكن ،أأهار فهيا اإىل أأن معلية الويبو الثانية نظرت يف اإماكنية اس تكشاف تدابري متكّن من تطبيق
الأس ياسة املوحدة عىل التأسجيل يف املأس توى الثالث عىل ا ألقل ،بغرض احلد من احامتل انهتاك العالمات التجارية (عىل غرار "منوذج  "CentralNicاملذكور
يف احلاه يتني  26و ،)27لكن الياكن مل تعمتد هذا املقرتح .انظرhttp://www.wipo.int/amc/en/docs/icann05082016.pdf :
35
انظر.https://www.icann.org/en/system/files/files/two-character-ltr-ltr-authorization-release-13dec16-en.pdf :
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 .60ومن املتوقع ،يف هناية املطاف ،أأن يُطبق منوذج الياكن املوحض أأعاله ،اذلي يأسمح ابإاتحة أأسامء احلقول املؤلفة من
حرفني يف أأسامء احلقول العليا العامة اجلديدة ،اليت اكنت حمظورة منذ البداية ،عىل أأسامء البدلان اليت ل تزال حمظورة يف
الوقت الراهن.

مصطلحات جغرافية أأخرى
أأول .يف احلقول العليا العامة "الراهنة"
(أأ) عىل املأس توى العايل

" "1رشوط التأسجيل
 .61ل هك أأن الاهامتم ابملصطلحات اجلغرافية يف هذا الأس ياق يواكب بصورة فعاةل املناقشة أنفة اذلكر حول أأسامء
البدلان ،ل س امي أأن هذه املصطلحات مل حتظ بأأي اهامتم أأو حامية ،يف حد ذاهتا ،يف املأس توى ا ألعىل يف نظام أأسامء احلقول
يف الأسابق ،بل مل يكن مثة اهامتم يذكر بأأسامء هذه البدلان ابلرجوع اإىل قامئة املعيار  ،ISO 3166-2كام هو موحض أأعاله.
 .62ومع ذكل ،لوحظ أأن الياكن وافقت ،يف جولهتا املدعومة للحقول العليا املكونة من أأسامء عامة ،عىل طلب لتأسجيل
امس احلقل " ".asiaيف املأس توى ا ألعىل وتعيينه .تضمن هذا الطلب دعام لعدد من احلقول العليا املكونة من رموز البدلان
واملنظامت ذات الصّل ابلإنرتنت يف الإقلمي املعين 36وينلغي الإهارة أأيضا اإىل أأن امس احلقل " ".asiaذاته قد اختري كبديل
حلقل " ".apاحملمتل يف املأس توى ا ألعىل (ميثل أس يا واحمليط الهادي) .ذكل أأن هذا الامس ا ألخري حمجوز للمنظمة ا إلقلميية
ا ألفريقية للملكية الصناعية ،بل وحمجوز أأيضا اكمس حقل مكون من حرفني لالس تخدام يف احلقول العليا املكونة من
رموز البدلان.37

" "2خيارات تأسوية املنازعات
 .63وكام ُذكر أنفا ،أأنه نظرا للقيود الصارمة اليت فُرضت عىل أأنواع ا ألنأساق املتأسلأسّل املتاحة للتعيني ،تعذر تطبيق
الأس ياسة اخلاصة بتأسوية اخلالفات املتعلقة ابملصطلحات اجلغرافية يف احلقول العليا.
(ب) عىل املأس توى الثاين

" "1رشوط التأسجيل
 .64وعىل غرار احلاةل املبينة يف الفقرات من  43إاىل  45املتعلقة بأأسامء البدلان ،مل تكن هناك يف البداية حامية حمددة يف
هلك قيود عىل تأسجيل هذه املصطلحات اجلغرافية.
 .65وعىل النحو املبني أأيضا أأعاله ،يف عدد من احلقول العليا املكونة من أأسامء عامة اليت أأاتحهتا الياكن أأثناء اجلوةل
املدعومة (مثل ".asia" ،و" ".catو" ".mobiو" ،)".travelاقتضت الورشوط التعاقدية للياكن ذات الصّل جحز أأسامء

36
انظر https://archive.icann.org/en/tlds/stld-apps-19mar04/asia.htm :لس امي اجلزء املعنونAppropriateness of ":
"Sponsored TLD Community
37
انظر قصة مؤسأسة دوت أس يا ) )DotAsiaعىل الرابطhttps://www.dot.asia/dotasia-organisation/about-dotasia :
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جغرافية و جغرافية س ياس ية معينة .مثل " :أأسامء ا ألرايض ،والاقتصادات املمزية ،وغريها من ا ألسامء اجلغرافية واجلغرافية
الأس ياس ية ،وفقا لتوجهيات الياكن من وقت لخر".38
 .66وينص عقد الياكن ذو الصّل أأيضا عىل أأنه "عقب مداخالت من ا ألطراف املعنية يف تجمتع الإنرتنت ،قد تمت املوافقة
عىل تأسجيل هذه ا ألسامء للهيئة الرمسية املناس بة ."39وعادة ما يتطلب ذكل احلصول عىل الترصحي الالزم من الكيان 40ذي
الصّل.

" "2خيارات تأسوية املنازعات
 .67وفامي يتعلق ابجلزء الأكرب من املؤرشات اجلغرافية ،وكام هو موحض أأعاله ،وبغض النظر عن اإماكنية مطالبة الكيان ذي
الصّل حبقوق يف مصطلح جغرايف يدل عىل حقوق يف عالمة جتارية ،لتكون هل صفة الادعاء بوجب الأس ياسة املوحدة ،فاإن
املصطلحات اجلغرافية بوصفها هذا غري مشموةل ابلأس ياسات اخلاصة بتأسوية املنازعات املتعلقة للحقول العليا العامة.
 .68وفامي يتعلق بقّل قليّل من أأسامء احلقول العليا الراهنة ،اليت حتتفظ بأأسامء جغرافية وجغرافية س ياس ية معينة ،فاإن
الأس ياسات املتعلقة بتأسوية املنازعات لن تكون ،من الناحية النظرية ،ذات صّل ،ما دام تعيني هذه ا ألسامء خيضع للفحص .
41

اثنيا .يف احلقول العامة "اجلديدة"
( أأ)

عىل املأس توى العايل

" "1رشوط التأسجيل
 .69وفامي خيص املصطلحات اجلغرافية عىل املأس توى ا ألعىل ،ينص دليل مقدم الطلب عىل رضورة اقرتان أأي مجموعة من
هذه املصطلحات ابلواثئق ادلامعة أأو النافية لالعرتاض من احلكومات أأو الأسلطات العامة املعنية .42وتتضمن( :التأأكيد كام جاء
يف ادلليل) عىل ما اإذا اكن:




الطلب اخلاص بأأي نأسق متأسلأسل ميثل ،بأأي لغة ،امس عامصة أأي بدل أأو اإقلمي ورد يف
املعيارISO 3166-1؛
الطلب اخلاص بتأسجيل امس مدينة ،يف حال أأن يعلن مقدم الطلب عزمه اس تخدام احلقول العليا املكونة من
أأسامء عامة يف أأغراض ترتبط ابمس املدينة43؛

38
انظر عىل سبيل املثال ،املرفق  ،6جدول ا ألسامء احملجوزة ،اتفاق تأسجيل امس احلقل " "cat.عام  2006عىل الرابط:
.https://www.icann.org/resources/unthemed-pages/cat-appendix6-2006-03-22-en
39
املرجع الأسابق.
40
انظر عىل سبيل املثال  :https://www.dot.asia/policies/DotAsia-Reserved-Names--COMPLETE-2007-08-10.pdfلوصف
معليات اإاتحة ثالثة مأس توايت من ا ألسامء احلكومية احملجوزة.
41
انظر عىل سبيل املثال ،اجلزء " 2ما قلل س ياسة  Sunriseو :(SR1) "Sunrise 1ا ألسامء احلكومية احملجوزة ،عىل الرابط:
.https://www.dot.asia/policies/DotAsia-Sunrise-Policies--COMPLETE-2007-08-10.pdf
42
انظر ,http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/evaluation-procedures-04jun12-en.pdf :اجلزء  " 2.4.1.2.2أأسامء
جغرافية حباجة اإىل دمع احلكومات".
43
كام ورد يف اجلزء ذي الصّل من دليل الياكن ملقدم الطلب:
"تطرح أأسامء املدن حتدايت ألهنا قد تكون أأيضا مصطلحات عامة أأو أأسامء جتارية ،ويف العديد من احلالت ل تكون أأسامء املدن فريدة من نوعها .خبالف
ا ألنواع ا ألخرى من ا ألسامء اجلغرافية  ،ول توجد قوامئ اثبتة ميكن اس تخداهما مكراجع موضوعية يف معلية التقيمي .وابلتايل ،فاإن أأسامء املدن ل حتظى ابمحلاية عامليا.
ومع ذكل ،فاإن الإجراءات توفر وس يّل للمدن وملقديم الطلبات للعمل معا حأسب الرغبة .س يخضع طلب امس املدينة ملتطلبات ا ألسامء اجلغرافية ( أأي توثيق دمع

SCT/39/7
15

 الطلب اخلاص بنأسق متأسلأسل مطابق متاما لمس ماكن دون الوطين ،مثل مقاطعة أأو حمافظة أأو ولية،
مدرجة يف املعيار ISO 3166-2؛
 الطلب اخلاص بنأسق متأسلأسل ُمدرج مكنطقة اتبعة لليونأسكو 44أأو ُمدرج يف قامئة "تكوين املناطق اجلغرافية
(القارية) الكربى ،واملناطق اجلغرافية الفرعية ،ومجموعة خمتارة من اجملموعات الاقتصادية وغريها."46 45
 .70كام ينص دليل مقدم الطلب عىل أأنه يف حاةل الشك ،جيب عىل مقديم الطلبات التشاور مع أأي حكومة خمتصة ،كام
ينص عىل أأن ا ألنأساق املتأسلأسّل ،اليت تتضمن اسام جغرافيا لكهنا ل تطابقه (حأسب التعريف الوارد أأعاله ملارشة) ل
تتطلب واثئق دامعة من احلكومة.
 .71وفامي خيص جولت أأخرى ملنح حقول عليا عامة جديدة ،قامت اجملموعة الفرعية املعنية اب ألسامء اجلغرافية التابعة للجنة
الاستشارية احلكومية (مجموعة فرعية منبثقة من فريق اللجنة الاستشارية احلكومية العامل املعين ابحلقول العليا اجلديدة
املكونة من أأسامء عامة يف املأس تقلل) بوضع مأسودة وثيقة جلولت منح احلقول العليا العامة اجلديدة يف املأس تقلل ،توحض عدة
جوانب للأس ياسة العامة املتعلقة اب ألسامء اجلغرافية ،اليت ختضع حاليا ملناقشات مأس تفيضة يف الياكن .47من نواح متعددة،
وتأس متر مناقشات تجمتع الياكن حول املصطلحات اجلغرافية ،مع اس مترار احلقول العليا العامة اجلديدة.48

" "2خيارات تأسوية املنازعات
 .72وعىل النحو املشار اإليه أأعاله ملارشة ،فاإن الطلبات اخلاصة اب ألنأساق املتأسلأسّل اليت تندرج حتت الفئات أنفة اذلكر
تتطلب دعام حكوميا .ويف الوقت ذاته ،حأس امب ورد يف الفقرة  ،28أأاتحت الياكن أأيضا اإماكنية الاعرتاض من خالل عدة
قنوات قلل تعيني احلقول العليا العامة اجلديدة رمسيا .وقد قُدمت اعرتاضات عىل عدد من ا ألنأساق املتأسلأسّل مهنا:
" ".africaو" ".amazonو" ".gccو".49"thai.
 .73وكام لوحظ أأعاله ،مثة خيار أخر يمتثل يف أأن يصدر عضو أأو أأعضاء 50يف اللجنة الاستشارية احلكومية "اإنذارا
ملكرا" .عىل سبيل املثال ،تتعلق هذه التحذيرات املبكرة اب ألنأساق املتأسلأسّل اليت ترتتب علهيا أاثر جغرافية مثل:

أأو عدم الاعرتاض احلكومات أأو الأسلطات العامة ذات الصّل) ،اإذا تبني ( :أأ) من بياانت مقدم الطلب يف الطلب أأنه يعزتم اس تخدام أأسامء احلقول العليا يف
أأساسا ألغراض مرتبطة ابمس املدينة ؛ (ب) أأن ا ألنأساق املتأسلأسّل املطبقة يه امس مدينة كام هو مدرج يف الواثئق الرمسية للمدينة".
كام جتدر الإهارة يف دليل مقدم الطلب اإىل أأن "حكومات املدن اليت دلهيا هواغل بشأأن النأسخ املتكررة من ا ألنأساق املتأسلأسّل أأو ا ألسامء املأس تعارة أأو
العرض الوثيق الصّل ابمس مدينة ل جيب أأن تعمتد عىل معلية التقيمي كوس يّل أأساس ية محلاية مصاحلها يف النأسق املتأسلأسل .عوضا عن ذكل  ،قد ختتار احلكومة
تقدمي اعرتاض رمسي عىل طلب يلقى معارضة من اجملمتع املعين ،أأو قد تقدم طلبا خاص هبا للحصول عىل النأسق املتأسلأسل".
44
انظر.http://www.unesco.org/new/en/unesco/worldwide :
45
انظر. http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm :
46
وفقا ملا جاء يف دليل مقدم الطلب" :يف حاةل تقدمي طلب لنأسق متأسلأسل ُمدرج يف أأي من القامئتني أأعاله ،جيب توثيق ادلمع من  60يف املائة عىل
ا ألقل من احلكومات الوطنية املعنية يف املنطقة ،ول جيوز أأن يكون هناك أأكرث من بيان اعرتاض مكتوب عىل الطلب من احلكومات يف املنطقة و /أأو الأسلطات
العامة اخملتصة يف القارة أأو املنطقة .ويف حال تطبيق قاعدة الأس تني يف املائة ،ووجود مناطق مشرتكة يف لكتا القامئتني ،تكون ا ألس بقية للرتتيب ا إلقلميي الوارد
يف "تكوين املناطق اجلغرافية (القارية) ،واملناطق الفرعية اجلغرافية ،واجملموعات الاقتصادية وغريها من اجملموعات اخملتارة".
47
انظر ،من بني مراجع أأخرى:
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/Geo%20names%20in%20new%20gTLDs%20Updated%2
.0%20V3%20%2029%20august%202014%5B4%5D.pdf?version=1&modificationDate=1411549935000&api=v2
48
انظر عىل سبيل املثال.https://www.gac.icann.org/activity/new-gtlds-geographic-names-as-tlds-wt5 :
49
انظر.https://gacweb.icann.org/display/GACADV/New+gTLDs :
50
ميكن الاطالع عىل القامئة الاكمّل لطلبات احلقول العليا العامة اجلديدة ،اليت تتلقى حتذيرات ملكرة عىل الرابط:
https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Early+Warnings.
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"".africaو" ".amazonو" ".dateو" ".deltaو" ".gccو" " 广州و)" (".gangzhouو" ".patagoniaو
"".persiangulfو" ".romaو" ".shangrilaو" ".深圳و)" (".shenzhenو" ".spaو" ".swissو". "zulu.
51

 .74مت حسب بعض هذه الطلبات عقب اس تالم التحذيرات املبكرة من اللجنة الاستشارية احلكومية (عىل سبيل املثال،
" )"". 深圳" (".shenzhen) ،".patagonia" ،广州" (".guangzhou
 .75وقد أأاتحت الإجراءات اليت اختذهتا الياكن بشأأن طلبات احلقول العليا العامة اجلديدة الفرصة للجنة الاستشارية
احلكومية يك تُأسدي "املشورة" بشأأن الأس ياسة العامة .وخباصة يف حاةل طلب امس احلقل" ،"amazon.فمل يعتربه التحذير
املبكر مثريا حلأساس يات معينة حفأسب ،وإامنا أأيضا متعلقا بنطقة جغرافية .52ويف الوقت الراهن ،وعقب عدد من اجراءات
الياكن الرمسية املوهجة حنو تأسوية املنازعات ،53تأس متر املناقشات بني احلكومات اخملتصة والياكن ومقديم الطلبات .ويف
فرباير  ، 2018طلب تجلس اإدارة الياكن من رئيس الياكن ومديرها التنفيذي ،من خالل قرار ،تيأسري املفاوضات بني
ادلول ا ألعضاء يف منظمة معاهدة التعاون يف منطقة ا ألمازون ( )ACTOومقدم الطلب اخلاص ابحلقل العايل العام اجلديد،
ويه رشكة أأمازون.54
(ب) عىل املأس توى الثاين

" "1رشوط التأسجيل
 .76مل يمت ،بصورة حمددة ،حبث القيود ا ألخرى عىل تأسجيل املصطلحات اجلغرافية ،ومت الاكتفاء بتكل املنصوص علهيا يف
دليل مقدم الطلب فامي يتعلق بأأسامء البدلان وا ألقالمي.55

" "2خيارات تأسوية املنازعات
 .77وكام لوحظ يف الفقرة  ،67وبغض النظر عن اإماكنية قيام الكيان ذي الصّل ابملطالبة حبقوق يف مصطلح جغرايف يدل
عىل حقوق هل يف عالمات جتارية ،ومن مث يكون هل احلق يف تأسوية املنازعات بوجب الأس ياسة املوحدة ،فاإن املصطلحات
اجلغرافية غري مشموةل بأس ياسات تأسوية املنازعات املتعلقة ابحلقول العليا العامة.

احلقول العليا املكونة من رموز بدلان
املهنجية
 .78تأستند ادلراسة الاس تقصائية للحاةل الراهنة للمؤرشات اجلغرافية و أأسامء البدلان واملصطلحات اجلغرافية ا ألخرى يف
احلقول العليا املكونة من رموز بدلان اإىل مجموعة خمتارة تتأألف من  85حقال من احلقول العليا املكونة من رموز البدلان،
اإضافة اإىل احلقل ا إلقلميي لالحتاد ا ألورويب "".EU؛ وترد هذه احلقول يف املرفق ابلرتتيب ا ألجبدي.
51
ميكن التحقق من حاةل مجيع الطلبات اخلاصة ابحلقول العليا اجلديدة املكونة من أأسامء عامة عىل الرابطhttps://gtldresult.icann.org.:
52
انظر:
https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Early+Warnings?preview=/27131927/27197938/Amazon-BR-PE58086.pdf.
53
عىل سبيل املثال ،معلية الياكن لتقدمي الطلبات اإىل فريق الاس تعراض املأس تقل ،انظر:
.https://www.icann.org/resources/pages/irp-amazon-v-icann-2016-03-04-en
54
انظر.https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2018-02-04-en#2.d :
55
انظر احلاه ية .33
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 .79وتعلل املهنجية املأس تخدمة يف اختيار املعلومات املوحضة أأدانه ،وخباصة يف املرفق ،طائفة من العوامل ،با يف ذكل
التوزيع ا إلقلميي ،واس تخدام النظم ذات الطابع اخلاص وقانون العالمات التجارية محلاية املؤرشات اجلغرافية ،وتقرير الويبو
عن مؤرشات العاملية للملكية الفكرية لعام  2017فامي يتعلق ابملؤرشات اجلغرافية ،وجحم تأسجيل أأسامء احلقول ،وماكتب
التأسجيل الوطنية اليت تقدم ا ألمانة لها خدمات تأسوية املنازعات (من خالل مركز التحكمي والوساطة).
 .80وتشمل ادلراسة الاس تقصائية واملرفق مجموعة من املصادر ،با يف ذكل اتفاقات تأسجيل أأسامء احلقل املتاحة للجمهور
( أأي ا ألحاكم والورشوط التعاقدية) ،والعديد من الأس ياسات ذات الصّل بأأسامء احلقول القابّل للتطبيق ،اإضافة اإىل اخليارات
البديّل املتاحة لتأسوية املنازعات.
 .81ومت حتديد املصادر عىل أأساس املواقع الإلكرتونية العامة ألسامء احلقول املكونة من رموز البدلان ،كام هو موحض يف
جذر قاعدة البياانت .56وحيامث أأمكن ،متت الاس تعانة ابلنأسخة الإنلكزيية من النص و ُعرضت يف املرفق .وفامي يتعلق ببعض
أأسامء احلقول املكونة من رموز البدلان ،اكنت املصادر متاحة ابللغة الوطنية فقط ،ويف هذه احلاةل مت حتديد ا ألحاكم ذات
الصّل ،وترمجهتا ا ألمانة اإىل الإنلكزيية يف املرفق .ويف حالت قليّل ،تعذر العثور عىل الواثئق ذات الصّل.
 .82ول هتدف ادلراسة الاس تقصائية ول املرفق اإىل تفأسري القوانني الوطنية ذات الصّل ابملؤرشات اجلغرافية و أأسامء
البدلان واملصطلحات اجلغرافية ا ألخرى ،وإامنا حبث رشوط التأسجيل اخلاصة بلك حقل من احلقول املكونة من رموز البدلان
وس ياسات تأسوية املنازعات .وعالوة عىل ذكل ،فاإن الوسائل اخملتلفة ملعاجلة املؤرشات اجلغرافية و أأسامء البدلان،
واملصطلحات اجلغرافية ا ألخرى املوحضة أأدانه ،واملدرجة يف املرفق تظل خاضعة للمراجعة من جانب الأسلطات اخملتصة
حأس امب قد يعترب مالمئا .وا ألمانة مأس تعدة للنظر بزيد من ادلقة يف حالت حمددة اإذا ما طلبت اللجنة ادلامئة ذكل.

اس تنتاجات عامة
املكونة من رموز البدلان ،من حيث س ياسات/رشوط التأسجيل
 .83وختتلف املامرسات املتعلقة بأأسامء احلقول يف احلقول ّ
اخلاصة هبا ،وخيارات تأسوية املنازعات .ولكن ،من املالحظ معوما أأن:





قلل تأسجيل امس احلقل ،جيب أأن يوافق صاحب التأسجيل عىل عدم التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية
وحقوق ( أأخرى) للغري ،و أأن يترصف بشلك قانوين ،ويتحمل املأسؤولية الاكمّل عن عواقب تأسجيل امس
احلقل واس تخدامه؛
ول يوجد معوما فرز أأو حفص مأس بق يف معلية تأسجيل امس احلقل ،با يف ذكل حقوق الغري؛
والتعامل مع دعاوى التعدي يمت بعد رساين التأسجيل ،وعادة من خالل خدمات تأسوية املنازعات بطرق
بديّل أأو ابللجوء اإىل احملامك.

 .84وفامي يتعلق بأس ياسات التأسجيل املتعلقة ابملؤرشات اجلغرافية و أأسامء البدلان واملصطلحات اجلغرافية ا ألخرى يف
أأسامء احلقول املكونة من رموز البدلان ،فقد ُجسلت الإحصاءات التالية استنادا اإىل البياانت الواردة يف املرفق:


املكونة من رموز البدلان املشموةل ابدلراسة دلهيا س ياسات تأسجيل تتضمن أأحاكما
ثالثة يف املائة من احلقول ّ
57
تنظم اس تخدام املؤرشات اجلغرافية أأو تأسجيلها اكمس حقل (ثالثة من أأصل )86؛

56
انظر.https://www.iana.org/domains/root/db :
57
املكونة من رموز البدلان ذات
ألغراض ادلراسة واملرفق  ،تُفهم معوما بأأهنا تشمل مفاهمي ،عىل النحو املوصوف يف الواثئق احملددة ألسامء احلقول ّ
الصّل ،مثل مأسميات املنشأأ ،أأو املأسميات أأو مؤرشات املنشأأ ،أأو املأسميات اجلغرافية ،أأو تأسميات املنشأأ ،أأو التأسميات أأو مؤرشات املنشأأ ،التأسميات
اجلغرافية ،وما اإىل ذكل.
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املكونة من رموز البدلان املشموةل ابدلراسة دلهيا س ياسات تأسجيل
س بعة وعورشون يف املائة من احلقول ّ
58
تتضمن أأحاكما تنظم اس تخدام أأسامء البدلان أأو تأسجيلها اكمس حقل ( 23من أأصل )86؛



املكونة من رموز البدلان املشموةل ابدلراسة دلهيا س ياسات تأسجيل
مخأسة و أأربعون يف املائة من احلقول ّ
59
تتضمن أأحاكما تنظم اس تخدام املصطلحات اجلغرافية أأو تأسجيلها اكمس حقل ( 39من أأصل .)86

 .85ويالحظ أأن بعض فئات الإحصاءات املذكورة أأعاله قد تغطي ذات احلقول املكونة من رموز البدلان ،أأي أأن %49
من احلقول العليا املكونة من رموز بدلان اليت مشلها الاس تقصاء دلهيا س ياسات تأسجيل تشمل أأداة تعريف واحدة عىل ا ألقل
من أأدوات التعريف الثالث اليت مشلها الاس تقصاء ( 42من أأصل .)86
 .86وفامي يتعلق بأس ياسات تأسوية املنازعات ،واستناد اإىل البياانت الواردة يف املرفق ،ميكن تأسجيل الإحصاءات التالية:


تأسعة وس بعون يف املائة من احلقول املكونة من رموز البدلان ،اليت مشلها الاس تقصاء تنص عىل تأسوية
املنازعات ( 68من أأصل )86؛



تشري معظم هذه الأس ياسات اإىل العالمات التجارية كأسبب قد تأستند اإليه ادلعوى؛



اإضافة اإىل الإهارة إاىل العالمات التجارية ،تشري الأس ياسات املعنية أأيضا اإىل أأس باب أأخرى قد تأستند اإلهيا
ادلعوى عىل النحو التايل:





يف مثانية يف املائة من هذه الأس ياسات ،يوجد حق يف امس/مصلحة/حق أخر ( 6من أأصل )68؛
يف  16يف املائة من هذه الأس ياسات ،يوجد مؤرش جغرايف ( 11من أأصل )68؛
يف ثالثة يف املائة من هذه الأس ياسات ،يوجد امس بدل (اثنان من أأصل )68؛
يف ثالثة يف املائة من هذه الأس ياسات ،يوجد امس جغرايف (اثنان من أأصل .)68

املؤرشات اجلغرافية
أأول .عىل املأس توى العايل
 .87با أأن احلقول العليا املكونة من رموز البدلان تتوافق مع تصنيفها يف املعيار  ،ISO 3166-2فال تُعد بوصفها هذا
مؤرشات جغرافية.60
اثنيا .عىل املأس توى الثاين
 .88كام هو موثق يف املرفق ،فاإن عددا حمدودا نأسبيا من احلقول العليا املكونة من رموز بدلان ،اليت مشلهتا ادلراسة يُعد
عىل وجه التحديد مؤرشات جغرافية يف رشوط التأسجيل (ثالثة من  )86ويف س ياسات تأسوية املنازعات ( 11من )68

61

58
يف بعض احلالت ،مل يكن من الواحض ما اإذا اكن املقصود الإهارة اإىل "مجيع" أأسامء البدلان ،أأم اإىل مجموعة أأكرث حرصا.
59
وهذا مفهوم عىل نطاق واسع بأأنه يشمل مجموعة من املصطلحات احملددة ،واليت ميكن الاطالع علهيا يف املرفق ،ختتلف حأسب الاختصاص القضايئ
من حيث املصطلحات والنطاق .انظر الفقرة .110
60
انظر أأيضا الفقرة .13
61
تأس تخدم س ياسات التأسجيل والأس ياسات البديّل لتأسوية املنازعات نفأسها مجموعة من املصطلحات ،مثل :حتديد املنشأأ أأو املنتجات التقليدية املضمونة،
ا ألسامء اجلغرافية ،واملفاهمي اجلغرافية و /أأو اجلغرافية الأس ياس ية ،واملؤرشات اجلغرافية ،واملأسميات أأو مؤرشات املنشأأ ،أأو املأسميات اجلغرافية ،أأو مأسميات
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( أأ) رشوط التأسجيل
 .89وفامي يتعلق بعدد قليل نأسبيا من احلقول املكونة من رموز البدلان ،اليت تنظم املؤرشات اجلغرافية يف رشوط
التأسجيل ،توحض النتاجئ أأن املفهوم الأسائد هو احلد من اإاتحهتا للتأسجيل أكسامء حقول ،أأو النص عىل رشوط
خاصة لتعييهنا.62
 .90ويف احلالت اليت قد تُأسجل فهيا أأسامء احلقول هذه ،فاإهنا قد تكون عرضة ل إاللغاء أأو الأسحب من مكتب التأسجيل.

(ب) خيارات تأسوية املنازعات
 .91وفامي يتعلق بورشوط التأسجيل ،فاإن عددا قليل نأسبيا ،عىل ما يبدو ،من س ياسات تأسوية املنازعات املتعلقة ابحلقول
املكونة من رموز البدلان بطرق بديّل تأسمح رصاحة برفع دعاوى عىل أأساس احلقوق يف املؤرشات اجلغرافية.
 .92و أأما احلقول املكونة من رموز البدلان ،اليت تأسمح ابملطالبات استنادا اإىل املؤرشات اجلغرافية بوجب س ياساهتا
البديّل لتأسوية املنازعات (مت دراسة  11س ياسة مهنا) ،فاإهنا تأسمح عىل ما يبدو بدرجة من التعايش طاملا أأن أأحصاب
التأسجيل يرفعون دعاوى بوجب مصلحة مورشوعة هبذه الورشوط و /أأو ميكهنم تقدمي أأدةل تنفي وجود سوء النية ،عادة دون
الإهارة اإىل قانون وطين حمدد.
 .93ويف بعض احلالت احملددة ،عىل سبيل املثال( .IE ،أيرلندا) ،ل ُيق للمطالب رفع دعوى اإل اإذا اكن دليه أأيضا احلق
يف اختاذ اإجراء أأمام حممكة وطنية استنادا اإىل التعدي عىل حقوقه يف املؤرشات اجلغرافية.

أأسامء البدلان
أأول .عىل املأس توى العايل
 .94ومت ُثل أأسامء البدلان يف احلقول املكونة من رموز البدلان ابلرجوع اإىل رموزها املكونة من حرفني.

( أأ) رشوط التأسجيل
 .95وتُ ّعني أأسامء احلقول العليا هذه ابلرجوع اإىل قامئة املعيار ( .ISO 3166انظر أأيضا الفقرة .)13

(ب) خيارات تأسوية املنازعات
 .96وهذا تجال يكتنفه الغموض اإىل حد بعيد .ففي بداية عام  ،2000قدمت اللجنة الاستشارية احلكومية ملادئ تعيني
احلقول العليا املكونة من رموز بدلان وإادارهتا .63ووفّرت هذه املبادئ اإطارا واسعا للتعيني  -با يف ذكل اإماكنية اإعادة تعيني
احلقول املكونة من رموز البدلان من جانب احلكومة أأو الأسلطة العامة املعنية .64ون ُقحت هذه املبادئ يف عام 2005؛ ونص
املنشأأ ،أأو التأسميات أأو مؤرشات املنشأأ ،أأو التأسميات اجلغرافية .ومن غري الواحض ما اإذا اكنت هذه املصطلحات لها معان خمتلفة حمددة يف الولية
القضائية املعنية.
62
يف حقل  ( .AMأأرمينيا) املكون من رمز البدل ،عىل سبيل املثال ،يبدو أأنه يأسمح بدرجة من امجلع بيهنام ،وصالحية تأسجيل امس احلقل املطابق ملؤرش
جغرايف تعمتد عىل ما اإن اكن هذا التأسجيل قد مت قلل حامية املؤرش اجلغرايف املعين أأم بعدها.
63
انظرhttps://archive.icann.org/en/committees/gac/gac-cctldprinciples-23feb00.htm :
64
مثالن لإعادة تعيني احلقول العليا املكونة من رموز بدلان(.AU :اسرتاليا) و (.LYليبيا) .انظر عىل التوايل:
 ،https://www.iana.org/reports/2001/au-redelegation/disspain-to-alston-18jun01.htmlو
https://www.iana.org/reports/2005/ly-report-05aug2005.pdf

SCT/39/7
20

اجلزء ذي الصّل عىل "وجوب أأن تكون اإدارة احلقول املكونة من رموز البدلان ذات الصّل يف يد احلكومة أأو الأسلطة العامة
املعنية" .65ويف الوقت نفأسه ،وضعت الياكن يف الونة ا ألخرية "اإطار الفريق العامل املعين ابلتفأسري" لس تكشاف العالقة
بني ملادئ اللجنة الاستشارية احلكومية أنفة اذلكر وهيئة الإنرتنت ل ألسامء وا ألرقام املع ّينة  ، 66IANAويه النتيجة الهنائية
لهذه التوصيات الالحقة (اليت أأقرهتا منظمة دمع أأسامء رموز البدلان للياكن ( ، ))ccNSOويه منظمة منفصّل عن اللجنة
الاستشارية احلكومية ،)67ويبدو أأهنا اس مترار لعدم الوضوح اذلي يكتنف معلية اإعادة تعيني احلقول املكونة من رموز البدلان.
 .97وابلرمغ هذه املتدخالت اخملتلفة ،و أأحياان بأسبهبا ،يصعب التحقق بدقة من اجراءات اإايان ( )IANAلتأسوية
املنازعات املتعلقة بـاحلقول العليا املكونة من رموز بدلان ،املاكئف الوظيفي احلايل ألسامء البدلان عىل املأس توى ا ألعىل يف نظام
أأسامء احلقول.
اثنيا .عىل املأس توى الثاين
 .98و أأما فامي يتعلق بورشوط التأسجيل وخيارات تأسوية املنازعات ،معاجلة أأسامء البدلان يف احلقول املكونة من رموز
البدلان فرتد ابلتفصيل ،عند الاقتضاء ،يف مرفق هذه ادلراسة.

( أأ) رشوط التأسجيل
 .99تبني أأن ربع احلقول املكونة من رموز البدلان اليت مشلها الاس تقصاء تقريبا دلهيا نظم حمددة لتأسجيل أأسامء البدلان.
و أأن معظمها اإما حتظر تأسجيل هذه ا ألسامء أأو تضعها يف قامئة ا ألسامء احملجوزة .ويف لكتا احلالتنيُ ،يتفظ الأسجل عادة حبقه
يف اإلغاء التأسجيل أأو اإبطاهل يف حال انهتاك املعايري احملددة.
 .100وفامي يتعلق بقامئة ا ألسامء احملجوزة ،قد يمت يف بعض احلالت اإاتحة أأسامء البدلان للتأسجيل يف ظل ظروف معينة،
عىل سبيل املثال ،التأسجيل من جانب الأسلطة املناظرة املعنية فقط .كام تتنوع املامرسات املتعلقة بلغة هذه القامئة؛ وغالبا ما
تكون بلغة احلقول املكونة من رموز البدلان املعينة نفأسها ،و أأحياان تكون أأيضا ابللغة الإنلكزيية و /أأو بلغة الأسلطة املعنية.
 .101وتبني أأيضا أأن  39يف املائة من س ياسات التأسجيل اليت تتضمن اإهارة اإىل أأسامء البدلان (تأسعة من أأصل  ،)23حتد
من نطاق ا ألحاكم اخلاصة ابمس بدل الولية القضائية اخملتصة .أأن النأس بة املتبقية البالغة  61يف املائة من هذه الأس ياسات (14
من أأصل  )23تغطي عىل ما يبدو أأسامء البدلان دون قيود حمددة عىل الولية القضائية اخملتصة .وعالوة عىل ذكل ،يشري
عدد من هذه الأس ياسات اإىل جحز أأسامء البدلان لأسفاراهتا أأو قنصلياهتا.

(ب) خيارات تأسوية املنازعات
 .102وبصفة عامة ،ل يعد امس البدل سبلا حمددا خيول لصاحله احلق يف رفع دعوى يف اإطار س ياسات تأسوية املنازعات،
اليت مشلهتا ادلراسة( .تبني أأن هذا احلق خُول حلقلني فقط من هذه احلقول العليا املشموةل ابدلراسة ،وهام ( .FRفرنأسا)
و( .EEاإس تونيا) ،ويف هاتني احلالتني ،اقترص هذا احلق عىل أأسامء البدل املعين).
 .103وبقدر ما قد يكون هناك من حقوق للعالمات التجارية يف هذه ا ألدوات التعريفية ،فاإن هذا يوفر أأساسا لرفع دعوى
(عىل سبيل املثال ،بوجب الأس ياسة املوحدة لتأسوية املنازعات أأو ما يعادلها).
65
66
67

انظرhttps://archive.icann.org/en/committees/gac/gac-cctld-principles.htm.:
انظر.https://ccnso.icann.org/sites/default/files/filefield_46435/foi-final-07oct14-en.pdf :
انظر.https://ccnso.icann.org/sites/default/files/filefield_46795/foi-final-resolutions-11feb15-en.pdf :
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 .104وجتدر الإهارة اإىل أأنه يف حاةل وجود حق خيول رفع دعوى عىل أأساس حقوق (عالمة جتارية) يف امس بدل ،فاإن
ادلعاوى املرفوعة عىل هذا ا ألساس يف الأس ياسة املوحدة لتأسوية املنازعات ( أأي احلقول العليا العامة) اكنت قليّل جدا ،كام مت
الاعرتاف ببادئ التعايش لصاحل أأحصاب التأسجيل 68من الغري.
 .105ويف حالتني اكنت النتيجة لصاحل املدعي (حاةل للحقول املكونة من رموز البدلان ،وا ألخرى للحقول العليا العامة)،
ولوحظ أأن الطرفني الكهام اكان من الولية القضائية املعنية ،وبدا أأن اخلبري اخلاريج املعني يطبق ما فُهم أأنه ملادئ ذات صّل
ابلقانون الوطين.69

مصطلحات جغرافية أأخرى
أأول .عىل املأس توى العايل
 .106وبقدر ما تُعد فيه أأدوات التعريف مصطلحات جغرافية ،سيمت متثيلها يف احلقول املكونة من رموز البدلان ابلإهارة اإىل
رموزها املكونة من حرفني.

( أأ) رشوط التأسجيل
 .107انظر أأعاله ابلرجوع اإىل قامئة املعيار .ISO 3166

(ب) خيارات تأسوية املنازعات
 .108وابلقدر اذلي تُعد فيه أأدوات التعريف مصطلحات جغرافية ،فاإن خيارات تأسوية املنازعات لهذه ا ألدوات سوف تتلع
معايري التعيني وإاعادة التعيني نفأسها ،كام هو مذكور أأعاله ابلنأس بة لورشوط /أأحاكم البدل.
اثنيا .عىل املأس توى الثاين
 .109وفامي يتعلق بلك من رشوط التأسجيل وخيارات تأسوية املنازعات ،سيمت تناول املعاجلة احملددة للمصطلحات اجلغرافية
يف احلقول املكونة من رموز البدلان ،عند الاقتضاء ،ابلتفصيل يف املرفق امللحق هبذه ادلراسة.

( أأ) رشوط التأسجيل
 .110ويوجد دلى ما يقرب من نصف احلقول العليا املكونة من رموز البدلان ،اليت مشلها الاس تقصاء هالك ما من أأهاكل
اللواح لتأسجيل املصطلحات اجلغرافية .وتتنوع املعاجلة اخلاصة ونطاق املصطلحات اجلغرافية تنوعا كبريا .ولعرض بعض ا ألمثّل
التوضيحية حفأسب ،تشري هذه املصطلحات اإىل ا ألماكن الوطنية أأو البدلات أأو ا ألسامء أأو الاختصارات للمناطق أأو ا ألحياء
احمللية ،أأو املقاطعات ،أأو املدن ،أأو البدلايت ،أأو ا ألسامء اجلغرافية ،أأو املصطلحات اجلغرافية ،أأو أأسامء ا ألماكن ،أأو
الولايت ،وغريها.
68
انظر www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2002/d2002-0754.html (<newzealand.com>):؛
)>www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2002/d2002-1129.html (<puertorico.com؛
)>www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2004/d2004-0242.html (<mexico.com
www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2009/dco2009-0001.html (<principadodemonaco.edu.co>).
 69انظر(<schweiz.ch>, <suisse.ch>, www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2006/dch2006-0003.html :
)><svizzera.ch
(<marcaperu.org>).www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2014-2042
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 .111وكام هو احلال مع أأسامء البدلان ،حتظر معظم ماكتب التأسجيل تأسجيل املصطلحات اجلغرافية ،أأو تضعها يف قامئة
ا ألسامء احملجوزة .ويف لكتا احلالتنيُ ،يتفظ مكتب التأسجيل عاد ًة حبقه يف اإلغاء التأسجيل املقابل أأو اإبطاهل اإذا انهتك
املعايري احملددة.
 .112وعىل غرار أأسامء البدلان ،يف حاةل وجود قامئة أأسامء حمجوزة تتعلق ابملصطلحات اجلغرافية ،قد يمت يف بعض احلالت
اإاتحهتا للتأسجيل يف ظروف معينة ،عىل سبيل املثال ،للتأسجيل فقط من جانب الأسلطة املعنية ذات الصّل.

(ب) خيارات تأسوية املنازعات
 .113وبصفة عامة ،ل تعترب املصطلحات اجلغرافية سبلا حمددا خيول احلق يف رفع دعوى بوجب س ياسات حل املنازعات
اليت مشلها الاس تقصاء( .مل خيول هذا احلق اإل حلقلني فقط من احلقول العليا املكونة من رموز بدلان ،وهام :أأرمينيا .AM
( أأرمينيا) و( .BFبوركينا فاسو) ،ويف احلاةل ا ألوىل ،اكن مثة ارتباط ابلتورشيعات الوطنية).
 .114ومع ذكل ،قد تكون هناك حقوق للعالمة التجارية يف أأدوات التعريف هذه (عىل سبيل املثال ،عندما ل ي ُأس تخدم
هذا املصطلح بعناه اجلغرايف) ،وقد يوفر ذكل أأساسا لرفع دعوى (عىل سبيل املثال ،بوجب الأس ياسة املوحدة لتأسوية
املنازعات أأو ما يعادلها).
 .115وجتدر الإهارة هنا اإىل أأنه يف حاةل وجود أأساس لرفع دعوى استنادا اإىل حقوق (العالمة التجارية) يف مصطلح
جغرايف ،مت الاعرتاف ببادئ التعايش لصاحل أأحصاب التأسجيل من الغري يف عدد قليل جدا من احلالت يف اإطار الأس ياسة
املوحدة لتأسوية املنازعات املقدمة عىل هذا ا ألساس.

اخلالصة
 .116وكام هو ملني أأعاله ،فامي يتعلق ابحلقول العليا املكونة من أأسامء عامة ،يف الأسابق ،اكن قدر الاهامتم أأو امحلاية املمنوح
للمؤرشات اجلغرافية أأو ألسامء البدلان وغريها من املصطلحات اجلغرافية من حيث رشوط التأسجيل وس ياسات تأسوية
املنازعات حمدود للغاية ،اإن ُوجد عىل ا إلطالق .ولكن مع مرور الوقت ،حصلت بعض هذه ا ألدوات التعريفية عىل درجات
حمدودة من امحلاية عىل املأس تويني ا ألعىل والثاين .عالوة عىل أأن هذا تجال تأس متر بشأأنه املناقشات ،عىل سبيل املثال ،يف
س ياق برانمج الياكن اخلاص ابحلقول العليا العامة اجلديدة.
 .117وكام ُرشح أأعاله ،سواء من حيث أأحاكم التأسجيل ورشوطه ،أأو س ياسات تأسوية املنازعات ،توجد عدة أأوجه
للتشابه بني معامّل املؤرشات اجلغرافية و أأسامء البدلان واملصطلحات اجلغرافية ا ألخرى يف احلقول العليا املكونة من رموز
البدلان .وتمتتع املصطلحات اجلغرافية ،اليت ُحتدد يف الغالب بشلك فردي يف احلقل املكون من رمز البدل ذي الصّل ،بتغطية
واسعة النطاق من حيث صلهتا بورشوط التأسجيل ،تلهيا ملارشة أأسامء البدلان .ويعرتف عدد قليل جدا من احلقول املكونة
من رموز البدلان اليت مشلهتا ادلراسة ابملؤرشات اجلغرافية رصاحة يف رشوط التأسجيل اخلاصة هبا .وفامي يتعلق بأس ياسات
تأسوية املنازعات ،فاإن عددا قليال نأسبيا من هذه الأس ياسات يتناول املؤرشات اجلغرافية بوضوح ،وعدد أأقل مهنا يتناول
أأسامء البدلان واملصطلحات اجلغرافية ا ألخرى .ويف الوقت نفأسه ،لوحظ تباين يف هنُ ج املعاجلة اليت تتلعها لك س ياسة من
هذه الأس ياسات ،فضال عن تفاوهتا من حيث النطاق القانوين والتطبيق العميل .وقد يُعزى ذكل أأيضا اإىل خضوع هذه
ا ألدوات ألحاكم القوانني الوطنية اخملتلف ذات الصّل ،واليت قد جتد ابلطبع تطبيقا يف نظام أأسامء احلقول من خالل
احملامك احمللية.
 .118وهيدف مركز الويبو للتحكمي والوساطة اإىل توفري روابط جملموعة من املعلومات املتعلقة ابحلقول املكونة من رموز
البدلان ،با يف ذكل س ياسات التأسجيل وتأسوية املنازعات ،من بيهناwww.wipo.int/amc/en/domains/cctld :
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و ،www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_dbويدعو ادلول ا ألعضاء اإىل تقدمي أأي حتديثات للأس ياسات ذات
صّل اإىل ا ألمانة عىل الرابط .arbiter.mail@wipo.int

 .119اإن جلنة العالمات مدعوة اإىل النظر يف
حمتوى هذه الوثيقة.
[ييل ذكل املرفق]

