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  �ٕالنلكزيیة أ�صل:
  2020ینا�ر  28 التارخي:

اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية 

 واملؤشرات اجلغرافية

 األربعونو الثالثة الدورة
 2020مارس  26ٕاىل  23جنیف، من 

 مستجدات اجلوانب املتصلة بالعالمات التجارية يف نظام أمساء احلقول

 وثیقة من ٕا�داد أ�مانة

يف ا�ورة الثانیة وأ�ربعني للجنة ا�امئة املعنیة بقانون العالمات الت�اریة والتصاممي الصناعیة واملؤرشات اجلغرافية  .1
(مس�ت�دات عن اجلوانب  SCT/42/3(جلنة العالمات)، ٔأشار الرئيس ٕاىل ٔأن جلنة العالمات قد ٔأ�اطت �لامً �لوثیقة 

ء احلقول) ؤأن أ�مانة قد الُتمس مهنا ٕاطالع ا�ول أ�عضاء �نتظام �ىل املتص� �لعالمات الت�اریة يف نظام ٔأسام
ت أ�مانة SCT/42/8املس�ت�دات اليت س�تطرٔأ يف املس�تقبل �ىل نظام ٔأسامء احلقول (انظر الوثیقة  ). وبناء �ىل ذ�، ٔأ�د�

 هذه الوثیقة اليت تقدم املس�ت�دات املطلوبة.
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 ٕادارة قضا� أٔسامء احلقول أٔوالً.

 الس�یاسة املو�دة لتسویة املناز�ات املتعلقة بأٔسامء احلقول ف.ٔألِ 

یطرح نظام ٔأسامء احلقول �ددًا من حتد�ت حامیة امللكية الفكریة اليت تقتيض اتباع هنج دويل ملا لٕالنرتنت من طابع  .2
دة، ال س�� 1998وقد دٔأبت الویبو �ىل موا�ة هذه الت�د�ت منذ �ام . �املي  1 يف مرشوعهيا أ�ول�رب وضع �لول ُم�د�

م الویبو ٔ�حصاب العالمات  �شأٔن ٔأسامء احلقول �ىل إالنرتنت. 2والثاين ومن �الل مركز التحكمي والوساطة (املركز)، تُقّدِ
ْن یعمد ٕاىل �سجیل ٔأسامء حقول تتطابق وحقوقهم يف العالمات الت�اریة و�نتفاع  آلیات دولیة فعا� لالنتصاف ِمم� الت�اریة أ

) الس�یاسة املو�دة لتسویة ا�ٓ�اكنوقد اعمتدت هیئة إالنرتنت لٔ�سامء وأ�رقام ا�صصة (. ٔ�سامء عن سوء نیةهبذه ا
املناز�ات املتعلقة بأٔسامء احلقول �ىل إالنرتنت (الس�یاسة املو�دة)، اليت تعد� ا�آلیة الرئيس�یة اليت ید�رها املركز، بناًء �ىل 

 أ�ول �شأٔن ٔأسامء احلقول �ىل إالنرتنت. مرشوعهاالتوصیات الصادرة عن الویبو يف ٕاطار 

ضا� واحضة تتعلق بتسجیل ٔأسامء احلقول و�نتفاع هبا عن سوء نیة وبصفة تعسفية، وتقترص الس�یاسة املو�دة �ىل ق .3
، ٔأرشف املركز �ىل ٔأكرث من 1999. ومنذ د�سمرب 3وال �زال الطلب �لهيا مرتفعًا من ِقبل ٔأحصاب العالمات الت�اریة

 693,3مات الت�اریة �ى املركز ؤأودع ٔأحصاب العال. 4قضیة مستندة ٕاىل الس�یاسة املو�دة لتسویة املناز�ات 00064,
(ا�ي اكن  2018، ٔأي �ز�دة طفيفة عن �دد الشاكوى املود�ة يف �ام 2019شكوى مستندة ٕاىل الس�یاسة املو�دة يف �ام 

رمقًا قياس�یًا يف ذ� الوقت)، وهذه يه الس�نة الرابعة �ىل التوايل اليت �زید فهيا �دد الشاكوى املرفو�ة ٕاىل الویبو �شأٔن 
، جتاوز ٕاجاميل �دد قضا� ٔأسامء احلقول املتنازع �لهيا اليت رفعها 2020شكوى. وحبلول ینا�ر  3000احلقول �ىل  ٔأسامء

 قضیة. 000,85ٔأحصاب العالمات يف ٕاطار س�یاسة الویبو املو�دة 

واس�تعانت �ات ش�ّىت من رشاكت ومؤسسات ؤأفراد ٕ�جراءات املركز لتسویة مناز�ات ٔأسامء احلقول يف �ام  .4
واكنت القطا�ات الرئيس�یة اليت تنشط فهيا املؤسسات املتظلّمة يه التكنولوجيا البیولوجية واملس�تحرضات . 2019

ويف الوقت احلارض، �شمل ٕایدا�ات . الصیدالنیة، وإالنرتنت و�كنولوجيا املعلومات، وأ�عامل املرصفية واملالیة، وأ�ز�ء
یالیة املزعومة ٔأو خمططات التصید �حتیايل، وانت�ال الهویة، و�ري ذ� من ٔأحصاب احلقوق رسائل الربید إاللكرتوين �حت 

ة للمس�هتلكني (املقّ�ة، �ىل سبيل املثال) املرتبطة بأٔسامء احلقول  �س�ت�دامات �ري املرشو�ة للمواقع إاللكرتونیة املو��
للعالمات الت�اریة، ٕاذ �سّ�ل مر�كبو  ملتشاهبة خّطیاً ويف ا�ٓونة أ��رية، مشلت القضا� ما �سمى التباینات ا. املتنازع �لهيا

) � ) یبدو ٔأّهنا مكتوبة مب�ارف التینية "قياس�یة" وفق الشفرة القياس�یة IDNsالسطو إاللكرتوين ٔأسامء حقول �لیا مدو�

                                         
 439التقر�ر اخلتايم لعملیة الویبو أ�وىل يف جمال ٔأسامء احلقول �ىل إالنرتنت، منشور الویبو رمق  –ٕادارة أ�سامء والعناو�ن �ىل إالنرتنت: قضا� امللكية الفكریة  1

 .www.wipo.int/amc/en/processes/process1/reportاملتاح ٔأیضًا �ىل املوقع التايل: 
 843تقر�ر معلیة الویبو الثانیة �شأٔن ٔأسامء احلقول �ىل إالنرتنت، منشور الویبو رمق  –نتفاع �ٔ�سامء يف نظام ٔأسامء احلقول �ىل إالنرتنت إالقرار �حلقوق و� 2

 .www.wipo.int/amc/en/processes/process2/reportاملتاح ٔأیضًا �ىل املوقع التايل: 
املناز�ة ٕاىل حممكة خمتصة، ولكن �ددًا قلیًال �داً من القضا� اليت جرى البّت فهيا مبوجب الس�یاسة املو�دة قد ال متنع الس�یاسة املو�دة ٔأي طرف من ٕا�ا�  3

 .www.wipo.int/amc/en/domains/challengedانظر خمتارات من قضا� احملامك املتعلقة �لس�یاسة املو�دة �ىل املوقع التايل: . أ�حيل ٕاىل القضاء
صف�ات موقعه إاللكرتوين ٕاحصاءات أٓنیة ملسا�دة ٔأطراف القضا� اليت �ستند ٕاىل س�یاسة الویبو املو�دة والوسطاء احملاید�ن يف هذه ینرش املركز �ىل  4

 و�شمل. ميیةالقضا�، وو�ء العالمات الت�اریة، ومس�يل ٔأسامء احلقول، وواضعي الس�یاسات اخلاصة بأٔسامء احلقول، ووسائل إال�الم، وأ�وساط ا�ٔاكد
انظر: . الشاكوى" إالحصاءات املتا�ة فئات �دیدة، مثل "جماالت معل املّد�ني" و"نوعیة حروف ٔأسامء احلقول" و"القرارات امخلسة والعرشون ا�ٔكرث ذ�رًا يف

www.wipo.int/amc/en/domains/statistics. 
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�دمني (ٔأْي ٔأهنا )، ولكهنا �س�ت�دم تباینات مشاهبة ٔ�سامء حقول مدّو� خلداع املس�تASCIIأ�مر�كية لتبادل املعلومات (
ومما یدل �ىل النطاق العاملي �آلیة �سویة املناز�ات ٔأن أ�طراف الواردة ٔأسامؤها يف . �س�تفيد من �شابه رمس حمارف خمتلفة)

ٔأما من حيث لغة اتفاق . ب�اً  180، اكنت متثل 2019القضا� اليت ُرفعت ٕاىل الویبو، منذ وضع الس�یاسة املو�دة وحىت �ام 
 .5لغة حىت ا�ٓن 28قل املعين، فقد بلغ �دد اللغات املس�ت�دمة يف ٕاجراءات س�یاسة الویبو املو�دة �سجیل امس احل

و�رش املركز، . وتُنرش مجیع قرارات وسطاء الویبو وحممكّهيا يف قضا� الس�یاسة املو�دة �ىل املوقع إاللكرتوين للمركز .5
وحممكهيا يف مسائل خمتارة يف س�یاق الس�یاسة املو�دة،  ، النس�ة الثالثة من اس�تعراض أٓراء وسطاء الویبو2017يف �ام 

، وهذه ا�ٓراء قد حظیت بقبول واسع النطاق من ٔأطراف ا��اوى ویطبقها ٔأعضاء جلان التحكمي يف 6)3.0(اس�تعراض الویبو 
املس�� يف قرارات  وهذا �س�تعراض املتاح �ىل إالنرتنت واملُس�ت�َدم �املیًا للتو�ات. حنو ثليث القضا� يف الوقت احلارض

 265قرار متثیيل صادر عن  1000موضوع ویتضمن �االت استشهاد مبا یقارب  100القضا� املهمة وا�ي یغطي ٔأكرث من 
ولتيسري �طالع �ىل ت� القرارات حسب القطاع ا�ي یعمل فيه أ�طراف وحسب موضوع . من وسطاء الویبو وحمّمكهيا
م املركز ٔأیضًا  وتتيح الویبو ت� . 7فهرسًا قانونیًا للبحث إاللكرتوين عن قرارات الویبو يف ٕاطار الس�یاسة املو�دةالزناع، یُقّدِ

 املصادر ��ان.

ونظرًا ٕاىل ا�ور التأٔسييس للویبو يف الس�یاسة املو�دة، �رصد املركز مس�ت�دات نظام ٔأسامء احلقول بغیة �كيیف  .6
م املركز �نتظام �ل. موارده وممارساته قات معل �شأٔن �سویة مناز�ات ٔأسامء احلقول ٕالطالع أ�طراف املعنیة �ىل أٓخر ویُنّظِ

، اس�تضاف املركز مؤمترًا يف 2019ويف �ام . ، كام ینظم اج��ات حملمكّیه ووسطائه املعنیني بأٔسامء احلقول8املس�ت�دات
عرض هذا املؤمتر �جهتادات القانونیة واس�ت. �امًا �ىل وضع الس�یاسة املو�دة لتسویة املناز�ات 20جنیف لالحتفال مبرور 

يف ٕاطار الس�یاسة املو�دة وتطورات إالنرتنت ذات الص� ومجمو�ة من املوضو�ات املهمة أ�خرى، مثل مناذج منصة 
 .9اخلیارات البدی� لتسویة املناز�ات، ونظر كذ� يف اخلطوات املس�تقبلیة

 احلقول العلیا املكونة من رموز ب�ان �ء.

) واحلقول com. بتطبیق الس�یاسة املو�دة �ىل أ�سامء املس�� يف احلقول العلیا املكّونة من ٔأسامء �امة (مثلأ�ِمَر  .7
ٕاال ٔأن املركز �سا�د ٔأیضًا ماكتب �سجیل أ�سامء يف احلقول العلیا املكونة  من ٔأسامء �امة املس�ت�دثة مؤخرًا،العلیا املكونة 

من رموز الب�ان �ىل صیا�ة رشوط التسجیل وٕاجراءات �سویة املناز�ات مبا ی�ىش مع ٔأفضل املامرسات ا�ولیة يف جمال 
وبعض ماكتب �سجیل ٔأسامء احلقول العلیا املكّونة من رموز الب�ان تعمتد الس�یاسة . یة امللكية الفكریةٕادارة الس�الت وحام

املو�دة �شلك مبارش، بي� اعمتدت جسالت ٔأخرى ٕاجراءات قامئة �ىل الس�یاسة املو�دة �راعي �عتبارات الوطنیة ذات 
                                         

ة وا�امنر�یة والهولندیة وإالنلكزيیة وإالس�تونیة والفنلندیة والفر�س�یة وأ�ملانیة هذه اللغات، �لرتتيب أ�جبدي إالنلكزيي، يه: البلغاریة والصینية والتش�یكي 5
س�یة والسلوفا�یة وإالس�بانیة والسویدیة والیو�نیة والعربیة والهنغاریة وإالندونيس�یة وإالیطالیة والیا�نیة والكوریة والرنوجيیة والبولندیة والربتغالیة والرومانیة والرو

 �رانیة والفيتنامية.والرت�یة وأ�و 
يف  2.0منذ �رش إالصدار  3.0ؤأما النطاق املزتاید الس�تعراض الویبو . www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/انظر املوقع:  6

یقارب ضعف القضا� اليت ٔأرشف  فيعكس تطور مجمو�ة من التطورات اليت شهدهتا قضا� ٔأسامء احلقول والس�یاسة املو�دة لتسویة املناز�ات ف� 2011�ام 
 والس�تعراض الویبو دور رئييس يف �منیة ا�ساق اجهتادات الویبو القانونیة يف ٕاطار الس�یاسة املو�دة لتسویة املناز�ات واحلفاظ �لیه.. �لهيا املركز منذ ذ� احلني

 .www.wipo.int/amc/en/domains/search/legalindex/انظر املوقع:  7
 .www.wipo.int/amc/en/eventsلعمل املذ�ورة اليت نظمها املركز �ىل املوقع التايل: �رد �لقات ا 8
 .https://www.wipo.int/portal/en/news/2019/article_0050.htmlانظر املوقع:  9
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جسًال من جسالت ٔأسامء احلقول العلیا  80ٕاىل ما یقرب من ویقدم املركز �دمات �سویة مناز�ات ٔأسامء احلقول . الص�

 COM.UA.و UA.(الصني) و 中国.و CN. املكّونة من رموز الب�ان، وقد اس�هتّل تقدمي ت� اخلدمات ف� خيص
 .10، ویُتوقّع ٕاضافة املزید2019) يف �ام یا(ٔأو�ران 

8.  ُ نة من رموز الب�ان، تعاون املركز يف �ام وف� خيص املسا�دة اليت تقد�ا الویبو �شأٔن احلقول العلیا امل مع  2019كو�
من ٔأ�ل  MX.11لتعز�ز الكفاءة وتقلیل النفا�ت البیئية من �الل حتدیث لواحئ �سویة املناز�ات الساریة �ىل  .MXجسل 

 .CH (جسل ٔأسامء احلقلني SWITCH. وحتقيقًا للهدف نفسه، سا�د املركز مؤسسة 12السامح بتقدمي و�ئق �ري ورقية
 .LI.و CH.) �ىل حتدیث النظام ا�ا�يل ٕالجراءات �سویة املناز�ات اخلاصة بأٔسامء احلقلني LI.و

نة من رموز الب�ان، قام املركز يف �ام  .9  2019وف� خيص مجیع ما تقوم الویبو �ىل �دمته من احلقول العلیا املُكو�
ًا، ال س�� من �الل تقدمي معلومات عن معایري أ�هلیة للتسجیل بتوس�یع نطاق موارده املعلنة املقدمة لٔ�طراف توس�یعًا �بري 
، �ٕالضافة ٕاىل ملخصات ٔ�و�ه �ختالف ذات الص� بني 13واملذ�رات ا�منوذجية املتعددة اللغات، ومعلومات إالیداع

نة من رموز الب�ان دًا ٕاىل ت� املوارد، ُعقد واستنا. 14الس�یاسة املو�دة ولك س�یاسة من س�یاسات ٔأسامء احلقول العلیا املُكو�
حيث أ�طلق فيه، من مضن ٔأمور ٔأخرى، دلیل �دید  2019�دث �انيب �الل مجعیات الویبو التاسعة وامخلسني يف �ام 

نة من رموز الب�ان  .15خلدمات الویبو �شأٔن جسالت ٔأسامء احلقوق العلیا املكو�

 املس�ت�دات املتص� �لس�یاسة يف نظام أٔسامء احلقول �نیًا.

�دد من املس�ت�دات الس�یاس�یة اليت تتيح فرصًا ملاليك حقوق امللكية الفكریة وللمنتفعني هبا بل  ا�ٓ�اكنلقد طرٔأ �ىل  .10
نة من  ا�ٓ�اكنو�متثل ٔأ�د هذه املس�ت�دات يف اس�ت�داث . وتطرح ٔأما�م حتد�ت لعدد �بري من احلقول العلیا اجلدیدة املُكو�

) ٔأو قد تت�ذ خصائص حمددة ٔأو com.قول اجلدیدة ذات طابع "مفتوح" (�ش�به وقد �كون ٔأسامء هذه احل. ٔأسامء �امة
مقيدة بقدر ٔأكرب، ٔ�ن تت�ذ، �ىل سبيل املثال، شلك .[�المة] ٔأو .[مدینة] ٔأو .[جممتع حميل] أٔو .[ثقافة] ٔأو .[صنا�ة] ٔأو 

�. [لغة] (ٔأْي متجر  网店.يف املس�توى العايل، مثل  وهناك تطور �د�ر ���ر یتعلق �س�ت�داث ٔأسامء حقول مدو�
لنطاق نظام أٔسامء احلقول یثري ٔأیضًا �ساؤالت  ا�ٓ�اكنكام ٔأن توس�یع . ش�بيك/متجر ٕالكرتوين) و"ش�بكة" (ٔأْي ویب/ش�بكة)

 تتعلق حبامیة احلقوق يف ٕاطار معلیة الویبو الثانیة.

                                         
نة من رموز الب�ان اليت ا 10 حتفظت �ملركز �ىل ٔأنه �ة تقدمي �دمات لتسویة مناز�ات تو�د �ىل املوقع إاللكرتوين التايل قامئة اكم� بأٔسامء احلقول العلیا املُكو�

(��ٔجبدیة  ею.و eu. ، یقدم املركز �دمات لتسجیالت2017ومنذ منتصف �ام . www.wipo.int/amc/en/domains/cctldٔأسامء احلقول: 
ٕاضافة جسالت ٔأسامء احلقول العلیا  2018وشهد �ام . (السوید). SEلغة، وكذ� لس�ل  24السريیلیة)، جبمیع اللغات الرمسیة لالحتاد أ�ورويب البالغ �ددها 

نة من رموز الب�ان �لك من   (�راغواي). PY.(جورجيا) و GE.(ٔأنغیال) و AI.املكو�
11 Reglamento and Reglamento Adicional de la OMPI 
 .https://www.wipo.int/amc/en/new/mx.htmlانظر الرابط التايل:  12
صة للحقل �ىل سبيل  13 . (سو�رسا) متا�ة ا�ٓن �للغتني أ�ملانیة وإالیطالیة، �ٕالضافة ٕاىل إالنلكزيیة والفر�س�یة وإالس�بانیة .CHاملثال، صف�ة املركز املُخص�

 .www.wipo.int/amc/en/domains/cctld/cctldnews.htmlانظر املوقع: 
 ./www.wipo.int/amc/en/domains/cctldانظر املوقع:  14
 .https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4458ظر املوقع: ان 15
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نة من ٔأسامء �امة ٔأِلف.  احلقول العلیا اجلدیدة املُكو�

نة من ٔأسامء �امة يف یونیو  ا�ٓ�اكناعمتدت  .11 ، 201116رمسیًا تنفيذ �ر�جمها اخلاص �حلقول العلیا اجلدیدة املُكو�
، ُمنحت ٔأول مجمو�ة 2013. ويف ٔأكتو�ر 17وعرضت تفاصیل تنفيذه يف "دلیل مودع طلب التسجیل" ا�ي تصدره �نتظام

نة من ٔأسامء �امة ٕالد� حقل ٕاضايف حبلول  1200الها منطقة �ذر إالنرتنت، وُمنح ٔأكرث من من احلقول العلیا اجلدیدة املُكو�
ویبدو ٔأن ت� احلقول اجلدیدة ُمجمتِعًة قد . ") مل یُطلق بعد.music، ومل یبق من ت� احلقول ٕاال �دد قلیل (مثل "201918

"معلیة وضع س�یاسة  �اكنا�ٓ . ومن املتوقّع ٔأن �س�تمكل 19ملیون �سجیل يف ا�ر�ة الثانیة 32اس�تقطبت حىت ا�ٓن قرابة 
نة من ٔأسامء �امة" يف �ام  ، بعد ا�ٓ�اكن�ىل أ�رحج، وتعزتم  2020لٕالجراءات الالحقة ٔ�سامء احلقول العلیا اجلدیدة املُكو�

نة من ٔأسامء �امة.  �دة مس�تو�ت من املوافقة، ٕاطالق جو� أٔخرى لطلبات ٔأسامء احلقوق العلیا اجلدیدة املُكو�

ملزتمًا �لتعاون مع ٔأحصاب املصل�ة للسعي ٕاىل احلفاظ �ىل �متثال للمبادئ العامة محلایة امللكية  وال �زال املركز .12
نة من ٔأسامء �امة وقد �شأٔ �دد من ا�آلیات ا�صصة حتدیدًا محلایة حقوق احلقول . الفكریة يف احلقول العلیا اجلدیدة املُكو�

نة من ٔأسامء �امة نتي� . وف� یيل وصف مس�تفيض لهذه ا�آلیات اخلاصة 20ا�ٓ�اكنة لسلس� من معلیات العلیا اجلدیدة املُكو�
 ، ف� یتعلق ��ر�ة أ�وىل وا�ر�ة الثانیة �ىل التوايل.�ٓ�اكن�

آلیات حامیة احلقوق من ا�ر�ة أ�وىل (ٔأ)  أ

 ٕاجراءات �سویة املناز�ات قبل منح ٔأسامء احلقول العلیا )1(

عالمات الت�اریة ٕ�یداع ا�رتاضات قامئة �ىل احلقوق القانونیة ضد طلبات احلقول العلیا مسحت هذه ا�آلیة ٔ�حصاب ال .13
نة من ٔأسامء �امة من ا�ر�ة أ�وىل يف �ا� استيفاء بعض املعایري املوضوعیة �ىل  ا�ٓ�اكن. وسا�د املركز 21اجلدیدة املُكو�

أ�حاكم املتعلقة حبامیة العالمات و�ريها من حقوق امللكية وضع هذه املعایري استنادًا ٕاىل "توصیة الویبو املشرتكة �شأٔن 
 .22الصناعیة يف إالشارات �ىل إالنرتنت"

                                         
ولالطالع �ىل مزید من املعلومات أ�ساس�یة ومهنا املراجع، انظر . en.htm-20jun11-www.icann.org/en/minutes/resolutionsانظر املوقع:  16

 .14، وحتدیدًا الفقرة WO/GA/39/10الوثیقة 
 .newgtlds.icann.org/en/applicants/agbمتاح �ىل املوقع التايل:  ا�ٓ�اكن"دلیل مودع طلب التسجیل" الصادر عن  17
نة من ٔأسامء �امة �ىل املوقع التايل:  18 status/delegated-newgtlds.icann.org/en/program-�رد قامئة مبا ُمنح من احلقول العلیا اجلدیدة املُكو�

strings. 
 .ntldstats.comاملوقع:  انظر 19
رفضت  ا�ٓ�اكنومن اجلد�ر ���ر هنا ٔأن . 30ٕاىل  23وحتدیدًا الفقرات من  WO/GA/39/10ملزید من املعلومات أ�ساس�یة ومهنا املراجع، انظر الوثیقة  20

 اقرتا�ًا �شأٔن وضع " قامئة �لعالمات احملمیة �املیًا".
يه: "��رتاضات القامئة �ىل اللبس يف التسلسل"، و"ا�رتاضات امجلا�ات"، و"��رتاضات القامئة  ا�ٓ�اكنواكنت ٔأس�باب ��رتاضات أ�خرى اليت ٔأقرهتا  21

تفيد مهنا احلكومات تبعًا وحيتوي ٔأیضًا دلیل مودع طلب التسجیل �ىل �دد من إالجراءات أ�خرى اليت ميكن ٔأن �س� . �ىل مبدٔأ مرا�اة �دود املصاحل العامة"
نة من ٔأسامء �امة ا�ٓ�اكنٕال�الن  تنص �ىل "إالنذار املبكر للجنة  4-2-1-1ومن اجلد�ر �ملالحظة ٔأن الفقرة . عن طلبات احلقول العلیا اجلدیدة املكو�

نة من ٔأسامء �امة" ليك  تنص �ىل "تلقي مشورة اللجنة �ستشاریة احلكومية �شأٔن 7-2-1-1�ستشاریة احلكومية" ؤأن الفقرة  احلقول العلیا اجلدیدة املُكو�
 .ا�ٓ�اكنینظر فهيا جملس 

 .www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/845/pub845.pdf، انظر: 2011اعمتدهتا امجلعیة العامة للویبو يف سبمترب  22
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املركز موردًا حرصً� خلدمات �سویة املناز�ات اخلاصة �ال�رتاضات القامئة �ىل احلقوق  ا�ٓ�اكنوبعد ٔأن اختذت  .14
القانونیة ومس�توفيًا للرشوط، واس�تمكل معاجلة هذه ��رتاضات حبلول ا�رتاضًا قامئًا �ىل احلقوق  69، تلقى املركز 23القانونیة
ومجیع قرارات فریق �رباء الویبو املعين �ال�رتاضات القامئة �ىل احلقوق القانونیة متا�ة �ىل موقع املركز �ىل . 201324سبمترب 
. ومن املتوقّع ٔأن 26مئة �ىل احلقوق القانونیةا�ي �ُرش �لیه ٔأیضًا تقر�ر من املركز عن ٕاجراءات ��رتاضات القا 25إالنرتنت

نة من ٔأسامء �امة.  یُتاح ٕاجراء مماثل ٔ�غراض اجلوالت الالحقة ٔ�سامء احلقول العلیا اجلدیدة املُكو�

 ٕاجراءات �سویة املناز�ات بعد منح ٔأسامء احلقول العلیا )2(

دًا الع�د خيار ٕاداري دامئ �سمح ٕ�یداع اقرتا�ًا موضو  ا�ٓ�اكن، ٔأرسل مركز الویبو ٕاىل 2009يف بدایة �ام  .15 عیًا ُم�د�
نة من ٔأسامء �امة �ُزمع ٔأن �شغی� ٔأو اس�ت�دامه لس��  شكوى �شأٔن مكتب �سجیل ُمعمتَد للحقول العلیا اجلدیدة املُكو�

دمي مسا�دة مو�دة واكن الهدف من �قرتاح هو تق. 27یتسبب يف انهتاك العالمات الت�اریة ٔأو �ُسهم يف ذ� ٕاسهامًا ماد�ً 
من ٔأ�ل الزتا�ا مبراقبة �متثال و�زویدها ببدیل ٕاداري للتقايض ٔأمام احملامك و�شجیع اجلهات الفا�� املعنیة �ىل  ا�ٓ�اكنٕاىل 

 .28الت�يل �سلوك مسؤول مبا �شمل توفري احلصا�ت املالمئة

�زال �دوى ٕاجراءات �سویة املناز�ات  وبعد �دة مسارات ل�ٓ�اكن، مبا يف ذ� مشاورات مع ماكتب التسجیل، ال .16
�ري ٔأ�یدة، ال س�� يف ظل ٕاضافة مجمو�ة ٕاجراءات متدا��  ا�ٓ�اكنبعد منح ٔأسامء احلقول العلیا �لصیغة اليت اعمتدهتا 

. تعّمد")للمفهوم القانوين "إالغفال امل  ا�ٓ�اكنومسائل تتعلق �لنطاق املوضوعي املقصود من هذه ا�آلیة (ال س�� بعد اس�تثناء 

                                         
gtlds.icann.org/en/applicants/agb/objectionnew-�ىل املوقع:  �ٓ�اكنمن دلیل مودع طلب التسجیل اخلاص � 2-3انظر القسم  23

procedures-04jun12-en.pdf. 
انظر قوا�د الویبو لتسویة مناز�ات احلقول العلیا اجلدیدة املكونة من ٔأسامء �امة يف املوقع التايل:  24

www.wipo.int/amc/en/docs/wipolrorules.pdfيل: ، و�دول الویبو للرسوم والتاكلیف �ىل املوقع التا
www.wipo.int/amc/en/domains/lro/fees/ :وانظر قضا� الویبو املس�� �شأٔن ��رتاضات القامئة �ىل احلقوق القانونیة �ىل املوقع التايل ،

www.wipo.int/amc/en/domains/lro/cases/. 
 .www.wipo.int/amc/en/domains/lro/cases/انظر املوقع التايل:  25
عن ٕاجراءات ��رتاضات القامئة �ىل احلقوق القانونیة ٕاىل ٔأن الغالبیة العظمى من ت� ��رتاضات ٔأودعت ضد الطلبات اخلاصة �سلس� �شري تقر�ر الویبو  26

نة من ٔأسامء �امة ن قد اعمتد فهيا وقد �لص كثري من هیئات اخلرباء ٕاىل ٔأنه يف احلاالت اليت �كو. احلروف ذات املعىن الوصفي ٔأو القامويس للحقول العلیا املكو�
ن من امس �ام لغرض �س�تفادة من املعىن  ما� العالمة الت�اریة مصطل�ًا �امًا من مصطل�ات القاموس كعالمة جتاریة، فٕان طلب �سجیل حقل �ال ُمكو�

ويف بعض احلاالت تناولت هیئات . ىل احلقوق القانونیةالعام �� املصطلح ال یُعترب، يف �د ذاته، انهتأاكً ملعایري �سویة املناز�ات ف� خيص ��رتاضات القامئة �
ن من امس �ام ٔأو دمع ا�رتاض قامئ لت يف أ�ساس من ٔأ�ل دمع طلب احلصول �ىل حقل �ال �دید ُمكو� �ىل احلقوق  اخلرباء العالمات الت�اریة اليت ُجسِّ

انظر املوقع التايل: . ام لها يف السابقالقانونیة ٔأو لكهيام، دون ٕاثبات اس�ت�دام قلیل لت� العالمات ٔأو ٔأي اس�ت�د
www.wipo.int/amc/en/docs/lroreport.pdf. 

 .www.wipo.int/amc/en/docs/icann130309.pdfانظر:  27
ًا، من مضن ما ضنظراً ٕاىل التقارب املُالَحظ بني ٔأدوار ماكتب التسجیل ؤأمناء التسجیل ؤأحصاب التسجیالت يف ٕاطار نظام ٔأسامء احلقول، ٔأوىص املركز ٔأی 28

يف توس�یع نطاق ٕاجراءات �سویة املناز�ات بعد املنح ليك تنسحب ٔأیضًا �ىل سلوك ٔأمناء التسجیل يف ماكتب التسجیل (انظر مثًال:  ا�ٓ�اكنٔأوىص، بأٔن تنظر 
www.wipo.int/amc/en/docs/icann260310rap.pdf الس�یاسة املو�دة لتسویة )، وذ� مع مرا�اة اخلربات اليت اكتس�هبا املركز استناداً ٕاىل

ٕ���ة املشاركة يف امللكية بني ماكتب التسجیل ؤأمناء التسجیل (انظر:  ا�ٓ�اكناملناز�ات املتعلقة بأٔسامء احلقول وقرار 
www.icann.org/en/minutes/resolutions-05nov10-en.htm.( 



SCT/43/4 
7 
 

�ىل ٔأن یصبح موردًا ٕالجراءات �سویة  ا�ٓ�اكنمع  2013ولكن يف ظل مصاحل الس�یاسات أ�مع، اتفق املركز يف �ام 
 .29املناز�ات بعد منح ٔأسامء احلقول ف� یتعلق �لعالمات الت�اریة

آلیات حامیة احلقوق من ا�ر�ة الثانیة (ب)  أ

 ت الت�اریةمركز تبادل املعلومات اخلاصة �لعالما )1(

نة من ٔأسامء �امة اخلاص � .17 "مركز تبادل املعلومات اخلاصة  �ٓ�اكن�شمل �ر�مج احلقول العلیا اجلدیدة املُكو�
�لعالمات الت�اریة" �عتباره مس�تود�ًا مركزً� للبیا�ت أ�صلیة اخلاصة �لعالمات الت�اریة اليت جيوز اختاذها ٔأساسًا 

آلیات حامیة احلقوق  نة من ٔأسامء �امةالس�تعامل أ وعقّب املركز بأٔن مركز تبادل املعلومات . 30يف احلقول العلیا اجلدیدة املُكو�
اخلاصة �لعالمات الت�اریة ینبغي ٔأال یُثقل اكهل ٔأحصاب احلقوق �ىل حنو �ري ُمنِصف عند معاجلة �سجیالت العالمات 

سجیل كام يه مطبقة يف كثري من أ�نظمة القضائیة الت�اریة املمنو�ة بصفة مرشو�ة بواسطة خمتلف ٔأنظمة الفحص والت 
العاملیة، ؤأنه ميكن، عند �قتضاء، التفكري يف تدابري معلیة لت�دید ٔأي اد�اءات مبطالبة �ري مالمئة �حلقوق يف س�یاقات 

ٔألف  45د �سمل حنو ویبدو، وفقًا ٔ��دث املعلومات املتا�ة، ٔأن مركز تبادل املعلومات اخلاصة �لعالمات الت�اریة ق. حمددة
 .31من املد�الت

 إالجراء املو�د للوقف الرسیع )2(

نة من ٔأسامء �امة  .18 �ىل الرمغ من بقاء الس�یاسة املو�دة متا�ة ٔ�داة جمدیة لتسویة مناز�ات احلقول العلیا اجلدیدة املُكو�
آلیة من  ا�ٓ�اكنواملتعلقة بنقل امس حقل متنازع �لیه ٕاىل صاحب العالمة الت�اریة، فقد اس�ت�دثت  ما �ُراد � ٔأن �كون أ

 .32ا�ر�ة الثانیة محلایة احلقوق �كون ٔأخف وقعًا يف احلاالت املعنیة
                                         

 املناز�ات بعد منح ٔأسامء احلقول العلیا.یبدو ٔأنه مل تُوَدع حىت ا�ٓن ٔأي قضا� مبوجب ٕاجراءات �سویة  29
مثبتة بقرار حممكة، �سمح مركز تبادل معلومات العالمات الت�اریة ٕ�دراج العالمات اللفظیة املس��، والعالمات اللفظیة احملمیة مبوجب نظام ٔأو معاهدة ٔأو  30

آلیات حامیة احلقوق اليت �س�ت�دم بیا�ت مركز تبادل . ت أ��رية)فضًال عن "العالمات أ�خرى اليت تعترب ملكية فكریة" (ومل حتدد هذه العالما وف� خيص أ
" (ٔأْي فرصة ملا� العالمة الت�اریة ليك �كون � الس�بق يف �سجیل رابط حصیح لعالمته اسامً حلق� مقابل دفع رمس Sunriseاملعلومات، فٕان توفر �دمات "

وسواء ثبت دلیل �ىل �س�ت�دام اجلاري للعالمات الت�اریة ٔأو مل یثبت، . ميكن ٕاثبات اس�ت�دا�ا اجلاري �ىل ذ�) یقترص �ىل ت� العالمات الت�اریة اليت
د حق متنازع س�یظل ٔأیضًا ٔأحصاب العالمات الت�اریة مؤهلني للمشاركة يف �دمة "املطالب" احملددة بوقت معني (ٔأْي ٕاشعار مس�ل امس احلقل احملمتل بوجو 

. ة، وٕاشعار لصاحب العالمة الت�اریة املعين (ٔأو ا�ٔحصاب املعنیني) يف �ا� اس�مترار املس�ل رمغ ذ� يف ٕاجراءات �سجیل امس احلقل)�لیه يف العالمة الت�اری
نة من ٔأسامء �امة لتسجیل امجلهور العا 90مدة ٕا��ة �دمة املطالب بأٔ�ل ٔأقصاه  ا�ٓ�اكنو�ددت  م، ولكن یتس�ىن یومًا من فتح ٔأ�د احلقول العلیا اجلدیدة املُكو�

" Sunriseوینطبق كذ� مبدٔأ ٕاثبات اس�ت�دام العالمات الت�اریة الالزم خلدمات ". ملس�ت�ديم مركز تبادل املعلومات اختیار تلقي ٕاشعارات مدى احلیاة
آلیات حامیة احلقوق املبيّنة يف هذه املبكرة �ىل ا�متسك �لعالمات الت�اریة �عتبارها ٔأساسًا لتقدمي تظمل يف ٕاطار "إالجراء املو�د للوقف الرسیع" اخل اص بأ

ون ؤأدرج بعض ماكتب التسجیل رشطًا يف اتفاقها ا�ي یُربم بني الس�ل واملس�ل �شأٔن �دمة مطالبات موسعة �ري حمددة الطول، مثل جسل شارلس�ت. الوثیقة
" (انظر املوقع: app.رود (جزء من جو�ل) للنطاق "

gtldresult.icann.org/applicationstatus/applicationdetails:downloadapplication/1343?t:ac=1343.( 
 .stats-clearinghouse.com/content/tmch-www.trademarkانظر املوقع:  31
آلیة للوقف الرسیع (�ٔسامء احلقول)" (انظر:  2009يف ٔأ�ریل  ا�ٓ�اكنٔأبلغ املركز  32 مبرشوع مناقشة �شأٔن "أ

www.wipo.int/amc/en/docs/icann030409.pdf (انظر:  ا�ٓ�اكن) وقدم اقرتا�ات الحقة �آلیة معممة استنادًا ٕاىل هذا ا�منوذج يف اج�عي
prague44.icann.org/node/31773 وtoronto45.icann.org/node/34325( . وقد راعت هذه �قرتا�ات رضورة حتقيق توازن بني حامیة حقوق

واملصاحل العملیة للمسؤولني عن ماكتب التسجیل حسن النیة لل�د من ٔأعباهئم التشغیلیة والتطلعات املرشو�ة �ٔحصاب العالمات الت�اریة اليت یقر هبا القانون 
 ٔأسامء احلقول املس�� عن حسن نیة.
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وجلاهنا، فٕانه ال �زال یثري �ددًا من  ا�ٓ�اكنورمغ ٔأن النظام املو�د للوقف الرسیع �شأٔ عن سلس� من مسارات  .19
ٕاىل ٔأن یتقدم املقدمون احملمتلون خلدمات  ا�ٓ�اكن. وقد دعت 33�اتالتساؤالت، مهنا �القته �لس�یاسة املو�دة لتسویة املناز 

اخلاص �ٕالجراء املو�د للوقف الرسیع، ٔأصبح  ا�ٓ�اكنإالجراء املو�د للوقف الرسیع بعطاءاهتم، وبعد دراسة متأٔنیة �منوذج 
طورات عن كثب، مبا يف ذ� . وال �زال املركز �رصد الت34من الواحض ٔأن املركز ليس يف وضع �سمح � �لتقدم بأٔي عطاء

التطورات املتعلقة �س�بل إالنصاف اليت یتيحها إالجراء املو�د للوقف الرسیع، سواء �لتعدیل التعاقدي ٔأو بعملیة وضع 
ت 2019ويف د�سمرب . "com.الس�یاسات، وٕاماكنیة تطبیقه �ىل ٔأسامء احلقول العلیا الرئيس�یة مثل " قرارها  ا�ٓ�اكن، ٔأقر�

 .35ا�ي أ�عید التفاوض �شأٔنه .orgء املو�د للوقف الرسیع يف اتفاق جسل ٕادراج إالجرا

آلیات حامیة احلقوق ا�ٓ�اكنمراجعة  �ء.  املرتقبة لس�یاسة الویبو املو�دة لتسویة املناز�ات و�ريها من أ

لمقاضاة ٔأمام احملامك ٕان الس�یاسة املو�دة ٕاذ تتكيف مع التطور املتواصل لنظام ٔأسامء احلقول، �تت توفر بدیًال فعلیًا ل .20
ولكن عقب مناقشات جرت يف . ٔ�حصاب العالمات الت�اریة ؤأحصاب �سجیالت ٔأسامء احلقول واملسؤولني عن التسجیل

، �عتبارها هیئة قامئة ا�ٓ�اكنورٔأت فهيا ٔأ�لبیة واحضة من املشاركني ٔأن ٔأي مراجعة للس�یاسة املو�دة من ِقبل  2011�ام 
، اختذت املنظمة ا�امعة لٔ�سامء العامة التابعة ل�ٓ�اكن 36ل، س�یكون رضرها ٔأكرث من نفعهأأساسًا �ىل �دمات التسجی

نة من ٔأسامء �امة أ�ويل �شأٔن  ا�ٓ�اكنوصدر تقر�ر . قرارًا مبراجعة الس�یاسة املو�دة، عقب ٕاطالق حقول �لیا �دیدة ُمكو�
ويف هذا الصدد، قدم . 37وهریة وإالجرائیة املعقدةو�اء فيه وصف لعدد من املسائل اجل 2015هذا املوضوع يف ٔأكتو�ر 

 ا�ٓ�اكناملركز مالحظات �سلط الضوء �ىل ّلكٍ من الن�اح الطویل للس�یاس�یة املو�دة وا�اطر املرتبطة بأٔي حماو� من 
ؤأوصت  2016تقر�رها ا�هنايئ يف ینا�ر  ا�ٓ�اكنوعقب فرتة خمصصة لتعلیقات امجلهور، ٔأصدرت . ملراجعة الس�یاسة املو�دة

آلیات حامیة احلقوق �ىل مر�لتني، وال  فيه املنظمة ا�امعة لٔ�سامء العامة ٕ�طالق معلیة تطو�ر للس�یاسات ملراجعة مجیع أ
آلیات 2020�زال املر�� أ�وىل (اليت یُتو� ٔأن �سفر عن "تقر�ر ٔأويل" الل�س تعلیقات امجلهور يف ٔأوائل �ام  ) �ركّز �ىل أ

نة من ٔأسامء �امة، و�اصة مركز تبادل املعلومات حامیة احلقوق اليت أ�  ت من ٔأ�ل الرب�مج اجلدید للحقول العلیا املُكو� ِ�د�
آلیتا حامیة احلقوق " والنظام املو�د للوقف الرسیع، بي�  38" و"املطالب")Sunriseاخلاصة �لعالمات الت�اریة (مبا يف ذ� أ

. وتثري هذه املسأٔ� قلقًا �لغًا، �لامً 39) �ىل الس�یاسة املو�دة2020يف ٔأوائل �ام سرتكّز املر�� الثانیة (اليت ُحيمتل ٔأن تبدٔأ 
قد اعمتدت ٔأیضًا �ة �دیدة ٔأخرى لتقدمي اخلدمات بناًء �ىل الس�یاسة املو�دة ؤأن الطریقة اليت قد تتطور هبا  ا�ٓ�اكنبأٔن 

عن كثب  ا�ٓ�اكنركز متابعة نوا� ٔأحصاب املصل�ة يف ویواصل امل. هذه �كتنفها الشكوك ا�ٓ�اكنالس�یاسة املو�دة يف معلیة 
آلیات حامیة حقوق العالمة الت�اریة بو�ه �ام ويف ٕاطار هذا اجلهد، یتواصل املركز، عند . ف� یتعلق �لس�یاسة املو�دة وأ

                                         
�ىل الرابط التايل:  واملنشور 2010د�سمرب  2بتارخي  ا�ٓ�اكن�رد، مضن ٔأمور ٔأخرى، قامئة مفصّ� هبذه املسائل يف اخلطاب ا�ي ٔأرس� املركز ٕاىل  33

www.wipo.int/amc/en/docs/icann021210.pdf. 
آلیات حامیة احلقوق، وقد ٔأعربت الویبو عن قلقها ٕازاء ذ� منذ �ام  34 يف س�یاق الس�یاسة  2007مسأٔ� اع�د مقديم اخلدمة تثري خماوف �شأٔن اس�تقرار أ

 ).www.wipo.int/amc/en/docs/icann040707.pdfاملو�دة (انظر: 
 .en#1.b-12-12-2019-material/resolutions-https://www.icann.org/resources/board انظر الرابط التايل 35
، وميكن معومًا community.icann.org/display/gnsoudrpdt/Webinar+on+the+Current+State+of+the+UDRPانظر الرابط التايل:  36

 .WO/GA/39/10من الوثیقة  31�طالع ٔأیضًا �ىل الفقرة 
 .en.pdf-09oct15-issue-prelim-gtlds/rpm-gnso.icann.org/en/issues/newانظر:  37
 .25انظر احلاش�یة السفلیة رمق  38
 .en.pdf-11jan16-issue-final-gtlds/rpm-gnso.icann.org/en/issues/newانظر:  39
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يف جمال العالمات �قتضاء، مع ٔأحصاب املصل�ة املعنیني �لعالمات الت�اریة، مثل مجعیة �حتادات أ�وروبیة للعاملني 
) ومجعیة ماليك العالمات الت�اریة أ�وروبیني INTA) والرابطة ا�ولیة للعالمات الت�اریة (ECTAالت�اریة (

)MARQUES ا�ٓ�اكن) و. 

 WHOISالحئة اخلصوصیة وقا�دة بیا�ت  جمي. 

 40�حتاد أ�ورويب العامة محلایة البیا�تیو�د �ركزي مزتاید �ىل اخلصوصیة واللواحئ التنظميیة للبیا�ت، مثل الحئة  .21
و�متثل الهدف العام لهذا الالحئة، كام ذ�رت املفوضیة أ�وروبیة، يف معاجلة . 2018مایو  25اليت د�لت �زي النفاذ يف 

شوا�ل اخلصوصیة والبیا�ت، حيث جيب قياس هذه أ�هداف يف ضوء مصاحل الغري املرشو�ة مثل ت� املرتبطة �لعقود 
 املناز�ات القانونیة.و 

املتا�ة لعامة الناس تتضمن بیا�ت االتصال ا�اكم� ٔ�حصاب  WHOIS، مل تعد بیا�ت 2018مایو  25وبعد  .22
املتا�ة لعامة الناس تقترص بو�ه �ام �ىل "منظمة صاحب  WHOISبل ٔأصبحت بیا�ت . �سجیالت ٔأسامء احلقول

ب التسجیل وعنوان �ریده إاللكرتوين لن �كو� مرئیني يف معظم ومن اجلد�ر ���ر ٔأن امس صاح. التسجیل" والب�
ل املعين تقدمي عنوان �رید . احلاالت ولكن من ٔأ�ل �سهیل االتصال بصاحب �سجیل امس احلقل، یُطلب من املُسّ�ِ

د للهویة" ٔأو اس��رة تواصل �رب إالنرتنت مت شكوى بناء وٕاضافًة ٕاىل هذه اخلیارات احملدودة، إ . ٕالكرتوين "�ري ُم�ّدِ ذا قُّدِ
لو شاكوى  يم اخلدمات يف ٕاطار الس�یاسة املو�دة، فسوف یقدم ُمسّ�ِ �ىل الس�یاسة املو�دة لتسویة املناز�ات ٕاىل ٔأ�د ُمقّدِ

مة لل�دمات (وسوف یقومون يف  WHOISيف أ�حوال العادیة معلومات  ا�ٓ�اكن بناًء �ىل طلب من هذه اجلهة املُقّدِ
ل)، �ٕالضافة ٕاىل متطلبات إالجراءات السلمية املدونة يف قوا�د الوقت نفسه "بغلق" �س  جیل امس احلقل وبیا�ت املُسّ�ِ

لبیا�ت �سجیل احلقول العلیا  �ٓ�اكنكام ٔأن "املواصفات [التعاقدیة] املؤقتة" اخلاصة �. الس�یاسة املو�دة لتسویة املناز�ات
نة من ٔأسامء �امة تُقّر رصا�ًة بأٔن  يم اخلدمات يف اجلدیدة املكو� لني جيب ٔأن یقدموا "بیا�ت �سجیل" اكم� ٕاىل ُمقّدِ املُسّ�ِ

يم اخلدمات يف ٕاطار الس�یاسة املو�دة �س�توفون 41ٕاطار الس�یاسة املو�دة . ویبدو ٔأن ذ� �ستند ٕاىل التسلمي بأٔن ُمقّدِ
، وبناء �لیه 42ة العامة محلایة البیا�ت)(ب) "ٔأداء العقد" من الالحئ1(6)(و) "أ�غراض املرشو�ة" واملادة 1(6معایري املادة 

لني بتقدمي بیا�ت  يم اخلدمات يف ٕاطار الس�یاسة املو�دة. WHOISأ�لزِم هؤالء املُسّ�ِ  ٕاىل ُمقّدِ

ویواصل املركز رصده عن كثب لتأٔثري الالحئة العامة محلایة البیا�ت �ىل ٕاجراءات الس�یاسة املو�دة. ومبعزل عن �مة  .23
یاسة املو�دة، وبغیة معاجلة ما یتعلق ٕ�نفاذ امللكية الفكریة من شوا�ل ٔأوسع نطاقًا �مجة عن تنفيذ الالحئة املركز اخلاصة �لس� 

 WHOISأ�وروبیة العامة محلایة البیا�ت، ُجيري ٔأحصاب املصل�ة �الیًا مناقشات �مة �شأٔن منوذج حممتل الع�د بیا�ت 
 .43متل للتصدیق �ىل حقوق ٔأحصاب امللكية الفكریة يف هذا النفاذوالنفاذ ٕا�هيا، مبا يف ذ� دور الویبو احمل 

                                         
�شأٔن حامیة أ�ش�اص الطبیعیني ف� یتعلق  2016ٔأ�ریل  27ٔ�ورويب وا�لس أ�ورويب يف الصادرة عن الربملان ا 2016/679الحئة (�حتاد أ�ورويب) رمق  40

 (الالحئة العامة محلایة البیا�ت). EC/95/46مبعاجلة البیا�ت الشخصیة و�شأٔن حریة انتقال ت� البیا�ت، وٕ�لغاء التوجيه 
 ، يف املرفق واو.en-specs-tada-registration-www.icann.org/resources/pages/gtldانظر:  41
ة ٕاىل أ�طراف �شأٔن أ��ر العميل لالحئة العامة محلایة البیا�ت �ىل د�اوى الس�یاسة املو�دة  2018�رش املركز يف �ام  42 ٕارشادات الویبو �ري الرمسیة املُو��

 ./www.wipo.int/amc/en/domains/gdprانظر: . لتسویة املناز�ات
discussion-for-model-access-unified-elements-https://www.icann.org/en/system/files/files/framework-انظر الرابط التايل:  43

18jun18-en.pdf يف الرابط التايل:  2018يف یونیو  ا�ٓ�اكن. وانظر ٔأیضًا �دول ٔأعامل اج�عhttps://62.schedule.icann.org/ . :وانظر ٔأیضًا



SCT/43/4 
10 
 

� دال.  ٔأسامء احلقول املدو�

ٔأن من ٔأمه املس�ت�دات اجلد�رة ���ر واملتعلقة �لس�یاسات يف نظام ٔأسامء احلقول بدء العمل  21ورد يف الفقرة  .24
� (خبط �ري التيين) يف احلقول العلیا نة من ٔأسامء واكن كثري . 44بأٔسامء حقول مدو� مهنا مضن ٔأول احلقول العلیا اجلدیدة املُكو�

 عن منحها يف �ذر نظام ٔأسامء احلقول. ا�ٓ�اكن�امة اليت تعلن 

 ٔأدوات تعریف ٔأخرى هاء.

مس�ت�دات ٕاضافية مرتبطة حبامیة ٔأدوات  ا�ٓ�اكن�الوة �ىل املس�ت�دات املذ�ورة أٓنفًا وف� یتعلق هبا، �شهد هیئة  .25
 ري الت�اریة.تعریف العالمات �

 املنظامت احلكومية ا�ولیة (ٔأ)

. من اجلد�ر ���ر ٔأن مرشوع الویبو أ�ول �شأٔن ٔأسامء احلقول تناول العالقة بني ٔأسامء احلقول والعالمات الت�اریة .26
ق وتناول مرشوع الویبو الثاين �شأٔن ٔأسامء احلقول العالقة بني ٔأسامء احلقول ؤأنواع ٔأخرى من ٔأدوات التعریف مل �س�ب

 تناولها، مهنا ٔأسامء الب�ان ؤأسامء املنظامت احلكومية ا�ولیة وخمترصاهتا.

بتعدیل الس�یاسة املو�دة بغیة حامیة ٔأسامء الب�ان ؤأسامء املنظامت  2002ؤأوصت امجلعیة العامة للویبو لعام  .27
 .200346يف فربا�ر  ا�ٓ�اكنؤأ�الت ٔأمانة الویبو هذه التوصیات ٕاىل . 45احلكومية ا�ولیة وخمترصاهتا

نة من ٔأسامء �امة" 47ا�ٓ�اكنوعقب مداوالت  .28 ، اقترص "دلیل مودع طلب �سجیل احلقول العلیا اجلدیدة املُكو�
يف تناو� ملسأٔ� حامیة ٔأسامء املنظامت احلكومية ا�ولیة وخمترصاهتا �ىل توفري ٕاماكنیة �نتصاف من  ا�ٓ�اكنالصادر عن 

املنح املتعلقة ��ر�ة أ�وىل (ٔأي املُطب�قة �ىل احلقول العلیا)، ٔأي إالجراءات اليت نُوقشت �الل ٕاجراءات ��رتاض قبل 
ٕاال ٔأنه بعد �ود متواص� من املنظامت احلكومية ا�ولیة، ٔأشارت اللجنة �ستشاریة احلكومية التابعة . 25و 24يف الفقرتني 

تعریف املنظامت احلكومية ا�ولیة ضد التسجیالت �ري املالمئة للغري بأٔن تُمنح امحلایة ٔ�دوات  ا�ٓ�اكنل�ٓ�اكن �ىل جملس 
نة من ٔأسامء �امة . ؤأشارت ٔأیضًا اللجنة �ستشاریة احلكومية �ىل 48قبل منح ٔأي حقل من احلقول العلیا اجلدیدة املُكو�

                                         
www.ipconstituency.org/assets/Outreach/DRAFT%20-

%20WHOIS%20Accreditation%20and%20Access%20Model%20v1.7.pdf. 
نة من رموز ب� 44 � املدر�ة يف احلقول العلیا املُكو�  9200ان اليت �ُرشت يف نومفرب انظر ٔأیضًا اخلطة ا�هنائیة لتنفيذ إالجراء العا�ل لت�دید ٔأسامء احلقول املدو�

وهذا ما ٔأ�ح منذ ذ� احلني . )www.icann.org/en/system/files/files/idn-cctld-implementation-plan-16nov09-en.pdf(انظر 
نة من رموز ب�ان يف س�یاق الرموز الثنائیة احلروف الواردة يف املعیار � ُمدر�ة يف احلقول العلیا املُكو� (انظر . ISO 3166-1 اس�ت�داث ٔأسامء حقول مدو�

www.iso.org/iso/english_country_names_and_code_elements.( 
من الوثیقة  11ٕاىل  6، وانظر ٔأیضًا الفقرات من www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_ga_28/wo_ga_28_3.pdfانظر:  45

SCT/9/8  من الوثیقة  149والفقرةSCT/9/9. 
 .www.wipo.int/amc/en/docs/wipo.docانظر:  46
 .41و 40، وحتدیدًا الفقرتني WO/GA/41/17 Rev.2لالطالع �ىل املعلومات أ�ساس�یة، انظر الوثیقة  47
انظر:  48

gacweb.icann.org/download/attachments/27132070/FINAL_Toronto_Communique_20121017.pdf?version=1&modif
icationDate=1354149148000&api=v2. 
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ثانیة، ميكن التعاون مع املنظامت " اليت من ا�ر�ة ال int.بأٔنه، استنادا ٕاىل املعایري القامئة لتسجیالت " ا�ٓ�اكنجملس 
احلكومية ا�ولیة ٕال�داد قامئة بأٔسامء املنظامت احلكومية ا�ولیة وخمترصاهتا اليت ینبغي حام�هتا من التسجیل �ىل أ�قل �ملر�� 

نة من ٔأسامء �امة كذ� بأٔنه، ری� ؤأشارت اللجنة �ستشاریة احلكومية �ىل ا�لس . احلالیة للحقول العلیا اجلدیدة املُكو�
ُجترى ٔأعامل التنفيذ، ینبغي منح حامیة مؤقتة ٔ�سامء املنظامت احلكومية ا�ولیة وخمترصاهتا من �الل تعلیق �سجیالت الغري. 

 ورمغ ٔأنه جيري �الیًا ٕاحراز تقدم يف التنفيذ، فال �زال ذ� التعلیق سارً�.

قائًال ٕانه اكن قد اعمتد قرارًا �شأٔن امحلایة املؤقتة من ا�ر�ة �ىل اللجنة �ستشاریة احلكومية  ا�ٓ�اكنورد� جملس  .29
ٔ�دوات تعریف املنظامت احلكومية ا�ولیة،  ا�ٓ�اكن" القامئة، وذ� �رب قامئة احتیاطیة ٔأ�دهتا int.الثانیة استنادا ٕاىل معایري "

املنظامت  ا�ٓ�اكنودعت . نة من ٔأسامء �امةليك مينع الغري من �سجیلها من �الل اتفاق جسل احلقول العلیا اجلدیدة املُكو� 
بنفسها، وطلبت ٔأیضًا ٔأن تقدم اللجنة �ستشاریة احلكومية (مع املنظامت  ا�ٓ�اكناحلكومية ا�ولیة املؤه� ٕاىل تعریف 

خمترصاهتا اليت احلكومية ا�ولیة) �قة منظامت حكومية دولیة مجمعة �شمل املعایري وقامئة ٔأسامء املنظامت احلكومية ا�ولیة و 
وردًا �ىل ذ�، وضع ائتالف من املنظامت احلكومية ا�ولیة معایري �ستند . 49ٔأوصت اللجنة �ستشاریة احلكومية حبام�هتا

" محلایة املنظامت احلكومية ا�ولیة وقامئة مصاحبة للمنظامت احلكومية ا�ولیة، قد�ا ائتالف املنظامت int.ٕاىل احلقل "
وقد ٔأعقب هذا تبلیغ من اللجنة �ستشاریة احلكومية ٕاىل جملس . 2013يف فربا�ر  ا�ٓ�اكنٕاىل جملس احلكومية ا�ولیة 

، ٕاىل �انب قامئة بأٔسامء املنظامت احلكومية ا�ولیة وخمترصاهتا 50�شأٔن معایري أ�هلیة محلایة املنظامت احلكومية ا�ولیة ا�ٓ�اكن
 .51اليت ميكن حام�هتا

ا�لس اللجنة �ستشاریة احلكومية �شوا�� �شأٔن �یفية التوفيق بني حامیة خمترصات ، ٔأبلغ 2013ٔأ�ریل  1ويف  .30
املنظامت احلكومية ا�ولیة وبعض حماوالت الغري اليت من احملمتل ٔأن �كون مرشو�ة لتسجیل ٔأسامء حقول مطابقة، وسأٔل 

، 2013. ويف یولیو 52متل ٔأن �كون مرشو�ة�یف ميكن التعامل �ىل ٔأرض الواقع مع �االت �س�ت�دام املزتامن اليت من احمل 
واجلهود املضنیة اليت بذ�هتا املنظامت احلكومية ا�ولیة، ٔأصدرت اللجنة  ا�ٓ�اكنعقب املناقشات إالضافية اليت أٔجریت مع 

ومية تؤكد فهيا من �دید احلا�ة ٕاىل توفري حامیة وقائیة �اصة ٔ�سامء املنظامت احلك ا�ٓ�اكن�ستشاریة مشورة �لس 
قرارًا ميدد به امحلایة املؤقتة للمنظامت  ا�ٓ�اكنوعقب هذه املشورة، ٔأصدر جملس . 53وخمترصاهتا يف نظام ٔأسامء احلقول

نة من ٔأسامء �امة التابعة �لس  احلكومية ا�ولیة ٕاىل �ني عقد �ج�ع أ�ول للجنة �ر�مج احلقول العلیا اجلدیدة املُكو�
 .201354يف نومفرب  اكنا�ٓ�بعد اج�ع  ا�ٓ�اكن

                                         
 .en.pdf-16jan13-dryden-to-www.icann.org/en/system/files/correspondence/crockerانظر:  49
لٔ�مم املت�دة، ٔأو العام� �شمل هذه املعایري املنظامت احلكومية ا�ولیة ذات الشخصیة القانونیة ا�ولیة املُنشأٔة مبوجب معاهدات، ٔأو العام� مكراقبني �بعني  50

 ادیق ٔأو �رامج �بعة لٔ�مم املت�دة.كصن
 .en-22mar13-chalaby-crocker-to-www.icann.org/en/news/correspondence/drydenانظر:  51
امء ري حامیة ٔأسطلب ا�لس ٔأیضًا توضیح املقصود �لوس�ی� املمكنة ٕالجراء مراجعة دوریة للقامئة مبزید من الت�دید، وتوضیح ٔأي لغات ٕاضافية یُطلب توف 52

 .www.icann.org/en/news/correspondence/crocker-to-dryden-01apr13-enانظر: . املنظامت احلكومية ا�ولیة وخمترصاهتا هبا
ال للحامیة مس�تعد لتنفيذ مشورهتا ��اكمل والرتكزي �ىل التنفيذ العميل والفع ا�ٓ�اكنٔأفادت اللجنة �ستشاریة احلكومية ٔأیضًا بأٔهنا تفرتض رصا�ة ٔأن جملس  53

نة من ٔأسامء �امة، ؤأن امحلایة املؤقتة ٔ�سامء املنظامت احلكومية ا� ولیة وخمترصاهتا ینبغي ٔأن تظل ساریة الوقائیة من ا�ر�ة الثانیة يف احلقول العلیا اجلدیدة املُكو�
-durban47.icann.org/meetings/durban2013/presentation-gacانظر: . واملنظامت احلكومية ا�ولیة ا�ٓ�اكنحىت �ُس�تمكل احلوار بني اللجنة و 

communique-18jul13-en.pdf. 
 .en#1.a-17-07-2013-gtld-new-material/resolutions-www.icann.org/resources/boardانظر:  54
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نة من ٔأسامء �امة اقرتا�ًا محلایة خمترصات املنظامت 2013ويف ٔأكتو�ر  .31 ، قدمت جلنة �ر�مج احلقول العلیا اجلدیدة املُكو�
احلكومية ا�ولیة يف ا�ر�ة الثانیة، واكن ذ� �قرتاح بعیدًا عن منح خمترصات املنظامت احلكومية ا�ولیة امحلایة الوقائیة 

 .55امئة املتو�اة يف البال�ات السابقة للجنة �ستشاریة احلكوميةا�

وٕاىل �انب اجلهود اليت بذ�هتا يف جمال الس�یاسة العامة جلنة �ر�مج احلقول العلیا اجلدیدة واللجنة �ستشاریة  .32
س�یاسة خبصوص حامیة ، رشعت املنظمة ا�امعة لٔ�سامء العامة يف معلیة لوضع 56احلكومية واملنظامت احلكومية ا�ولیة

وٕاضافة ٕاىل . املنظامت احلكومية ا�ولیة، وقد شارك املركز مع ممثيل بعض املنظامت احلكومية ا�ولیة أ�خرى يف ت� العملیة
ا�رتاضات املنظامت احلكومية ا�ولیة، فٕان هذه العملیة اليت رشعت فهيا املنظمة ا�امعة لٔ�سامء العامة رفضت �شلك واسع 

آلیة . ىل منح حامیة وقائیة �ترصات املنظامت احلكومية ا�ولیة يف ا�ر�ة الثانیةا�عوات إ  وبدًال من ذ�، ٔأوصت بوضع أ
توفر حامیة �الجية �ترصات املنظامت احلكومية ا�ولیة، وٕازا� امحلایة املؤقتة الساریة �ىل خمترصات املنظامت احلكومية 

، قرر 2014ويف ٔأ�ریل . 2013لٔ�سامء العامة هاتني التوصیتني �ٕالجامع يف نومفرب واعمتد جملس املنظمة ا�امعة . ا�ولیة
أ��ذ بتوصیات جملس املنظمة ا�امعة لٔ�سامء العامة اليت ال تتعارض مع مشورة اللجنة �ستشاریة  ا�ٓ�اكنجملس 

 ملس�تویني أ�ول والثاين بلغتني.احلكومية، وحتدیدا، �دم �سجیل أ�سامء ا�اكم� للمنظامت احلكومية ا�ولیة يف ا

ورمغ مشورة اللجنة �ستشاریة احلكومية ومواقف املنظامت احلكومية ا�ولیة، صوت جملس املنظمة ا�امعة لٔ�سامء  .33
، �ىل الرشوع يف معلیة �نیة لوضع الس�یاسات �شأٔن الرغبة يف منح املنظامت احلكومية ا�ولیة 2014العامة، يف یونیو 

آلیات �الجية محلایة احلقوق (مثل الس�یاسة املو�دة ٔأو إالجراء املو�د للوقف الرسیع) ملعاجلة التسجیالت ٕاماكنیة �ن  تفاع بأ
ؤأسفرت �البیة . التعسفية �ترصات املنظامت احلكومية ا�ولیة ٔأو ٔ�سامهئا ا�اكم� اليت ال �شملها �س�تثناء املذ�ور أٓنفاً 

ق العامل، اليت وافق �لهيا جملس املنظمة ا�امعة لٔ�سامء العامة دون ٔأن حتظى ٕ�جام�ه التوصیات ا�هنائیة الصادرة عن الفری
. يك ینظر فهيا، عن خماوف يف صفوف املنظامت احلكومية ا�ولیة واللجنة �ستشاریة احلكومية ا�ٓ�اكنؤأحيلت ٕاىل جملس 

ظرًا ٕاىل �دد من العوامل، ٔأعرب جملس املنظمة ا�امعة وف� خيص التوصیة املتعلقة حبصا�ت املنظامت احلكومية ا�ولیة، ون
واملنظامت احلكومية ا�ولیة، عن عزمه �ىل �شكيل فریق  لٔ�سامء العامة، بعد التشاور مع اللجنة �ستشاریة احلكومية

آلیة �ال جية محلایة �امل �دید حلل مسأٔ� الس�یاسات املعلقة الرئيس�یة اخلاصة بنفاذ املنظامت احلكومية ا�ولیة ٕاىل أ
آلیة محلایة احلقوق �اصة مبنظمة حكومية دولیة �ىل غرار . 57احلقوق ؤأكدت اللجنة �ستشاریة احلكومية جمددًا ٔأن ٔأي أ

ل  الس�یاسة املو�دة القامئة ینبغي أٔن �راعي وضع املنظمة احلكومية ا�ولیة مبوجب القانون ا�ويل، ولكن ینبغي ٔأال تُعّدِ
�ملشورة السابقة للجنة احلكومية �ستشاریة �شأٔن احلا�ة ٕاىل حامیة  ا�ٓ�اكنكام ٔأقر جملس . الس�یاسة املو�دة القامئة

. و�لتعاون مع منظامت حكومية دولیة معنیة ٔأخرى، یواصل 58خمترصات املنظامت احلكومية ا�ولیة يف نظام ٔأسامء احلقول
ويف هنایة املطاف، فٕان العزم �الیًا . ا�ٓ�اكنملفات  املركز رصده عن كثب ملا حيدث من تطورات يف هذا امللف القدمي من

ٕاىل التوفيق بني ٔأو�ه �ختالف بني  ا�ٓ�اكن�ىل الرشوع يف معلیة وضع س�یاسة ٔأخرى هيدف ٕاىل تفادي اضطرار جملس 

                                         
نة من ٔأسامء �امة قد  55 ٔألغیتا مشاركهتام يف اج�ع اقرتحت املنظامت احلكومية اكنت اللجنة �ستشاریة احلكومية وجلنة �ر�مج احلقول العلیا اجلدیدة املُكو�

 سبمترب. 30ا�ولیة عقده يف 
 .WO/GA/48/12 Rev.من الوثیقة  45ٕاىل  42لالطالع �ىل موجز اكمل، انظر الفقرات من  56
 .communique-montreal-https://gac.icann.org/contentMigrated/icann66انظر  57
 .en.pdf-04feb18-scorecard-advice-gac-abudhabi60-www.icann.org/en/system/files/files/resolutionsانظر  58
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آلیات حامیة احلقوق ا ملرتبطة مشورة اللجنة احلكومية �ستشاریة وتوصیات املنظمة ا�امعة لٔ�سامء العامة ف� خيص أ
 59�ملنظامت احلكومية ا�ولیة.

 املصطل�ات اجلغرافية (ب)

ٔأعربت اللجنة �ستشاریة احلكومية عن قلقها بو�ه �اص حيال اس�ت�دام املصطل�ات اجلغرافية يف احلقول العلیا  .34
نة من ٔأسامء �امة وحامیة هذه املصطل�ات یل مودع طلب ، ینص دل 61. وف� خيص ٔأسامء احلقول العلیا60اجلدیدة املُكو�

�ىل ٔأن "الطلبات املتعلقة �ٔ��ساق املتسلس� اليت ختص ٔأسامء الب�ان ٔأو أ�رايض لن حتظى  ا�ٓ�اكنالتسجیل ا�ي وضعته 
نة من ٔأسامء �امة يف دورة الطلبات احلالیة ؤأما أ��ساق . "62�ملوافقة ٔ�هنا �ري متا�ة مضن �ر�مج احلقول العلیا اجلدیدة املُكو�

ٔأسامء جغرافية معّینة ٔأخرى، مثل ٔأسامء العوامص، فينبغي ٔأن  ا�ٓ�اكن�، اليت تُقدم طلبات �شأٔهنا واليت تعتربها املتسلس
 .63�كون مصحوبة بو�ئق دامعة ٔأو �فية لال�رتاض من احلكومات ٔأو السلطات العامة املعنیة

�دد من الطلبات اخلاصة �حلقول العلیا ؤأعرب ٔأعضاء اللجنة �ستشاریة احلكومية، عن املزید من التحفظات ٕازاء  .35
نة من ٔأسامء �امة وذ� �سبب �شاهبها مع مصطل�ات جغرافية ٔأو مصطل�ات "حساسة" ٔأخرى، ؤأشارت  اجلدیدة املكو�

بعدم جتاوز مر�� التقيمي أ�ويل وا�متست من ا�لس مزیدًا من التوضیح �شأٔن نطاق املرونة املتا�ة  ا�ٓ�اكن�ىل جملس 

                                         
www.icann.org/resources/board-، وen-16-01-2018-policy-protection-ingo-www.icann.org/resources/pages/igoانظر:  59

material/resolutions-2018-02-04-en#2.dو ،www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-abudhabi60-gac-advice-
scorecard-04feb18-en.pdf . ٔأرسل أ�مني العام املسا�د لٔ�مم املت�دة املسؤول عن مكتب الشؤون القانونیة نیابة عن العدید من املنظامت احلكومية

یعرب فهيا عن قلقه بعد التقر�ر ا�هنايئ لعملیة تطو�ر س�یاسة إالجراءات (انظر:  نا�ٓ�اكٕاىل جملس  2018ا�ولیة (ومهنا الویبو) رسا� يف یولیو 
www.icann.org/en/system/files/correspondence/mathias-to-board-27jul18-en.pdf( . وردًا �ىل ذ�، دافع ٔأعضاء الفریق العامل

(انظر:  ا�ٓ�اكنىل جملس إ  2018املعين �لعملیة عن نتاجئ التقر�ر يف خطاب ٔأرسل يف ٔأغسطس 
www.icann.org/en/system/files/correspondence/igo-ingo-wg-to-icann-board-16aug18-en.pdf( . وانظر املناقشات أ�خرى اليت

-gac.icann.org/sessions/icann63-agenda-item-3-curative-rights-protection�رب الرابط التايل:  2018يف ٔأكتو�ر  ا�ٓ�اكندارت يف اج�ع 
mechanisms. 

نة من ٔأسامء �امة، و�اء يف ت� املبادئ ما حيث 2007ويف �ام  60  ا�ٓ�اكن، ٔأصدرت اللجنة �ستشاریة احلكومية مبادهئا �شأٔن احلقول العلیا اجلدیدة املُكو�
نة من ٔأسامء �امة ٕاذا ما تعلقت بأٔسامء ب�ان ٔأو ٔأقالمي ٔأو ٔأما�ن ٔأو لغات حملیة ٔأو ٔأوصاف شعوب، ما مل �كن ذ�  �ىل جتنّب منح احلقول العلیا اجلدیدة املُكو�

و�اء ٔأیضًا يف ت� املبادئ ٔأن ماكتب التسجیل اجلدیدة ینبغي ٔأن تعمتد ٕاجراءات ملنع/ٕابطال �سجیل أ�سامء . �التفاق مع احلكومات ٔأو السلطات العامة املعنیة
-archive.icann.org/en/topics/new-gtlds/gac-principlesانظر: . ين بناء �ىل طلب احلكوماتذات املغزى الوطين ٔأو اجلغرايف �ىل املس�توى الثا
regarding-new-gtlds-28mar07-en.pdf . :وانظر ٔأیضًاgac.icann.org/contentMigrated/icann63-barcelona-communique. 

ل�ٓ�اكن "�دول أ�سامء احملجوزة يف ا�ر�ة الثانیة يف ماكتب �سجیل احلقول العلیا ف� خيص �سجیالت ا�ر�ة الثانیة، �شمل اتفاق التسجیل ا�ٔسايس  61
نة من ٔأسامء �امة"، وهذا االتفاق ینص �ىل ٔأسامء معینة لب�ان ؤأقالمي يف الوثیقة اليت یُفيض ٕا�هيا الرابط التايل:  5انظر املواصفة رمق . املُكو�

newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/base-agreement-specs-04jun12-en.pdf. 
، من en.pdf-04jun12-procedures-newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/evaluationانظر الوثیقة اليت یُفيض ٕا�هيا الرابط التايل:  62

 "معاجلة ٔأسامء الب�ان ٔأو أ�قالمي". 2.2.1.4.1القسم 
؛ من القسم en.pdf-04jun12-procedures-newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/evaluation: انظر الوثیقة اليت یُفيض ٕا�هيا الرابط التايل 63

 "أ�سامء اجلغرافية اليت تتطلب تأٔییدًا حكوميًا". 2.2.1.4.2
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نة من ٔأسامء �امة مبا �س�تجیب للشوا�ل احملّددة اليت ملقديم  الطلبات لتعدیل طلباهتم اليت ٔأودعوها حلقول �لیا �دیدة مكو�
 .64ٔأبدهتا اللجنة �ستشاریة احلكومية

36.  ُ م الفریق العامل امل نة من ٔأسامء �امة، قد� سمى مسار وف� یتعلق �جلوالت املس�تقبلیة احملمت� ٔ�سامء احلقول العلیا املُكو�
"�رب ا�متع" تقر�رًا هنائیًا �شأٔن موضوع أ�سامء اجلغرافية يف احلقول العلیا ٕاىل الفریق العامل املعين بعملیة وضع  5العمل 

نة من ٔأسامء �امة . و�ىل الرمغ من ٔأنه یبدو بو�ه �ام ٔأن 65س�یاسة لٕالجراءات الالحقة ٔ�سامء احلقول العلیا اجلدیدة املُكو�
، فٕان موضوع أ�سامء اجلغرافية أ�وسع نطاقًا ال 2014القادمة للطلبات من املرحج ٔأن تُبقي �ىل �ا� جو�  ا�ٓ�اكنجو� 

 ، ومهنم احلكومات ومودعو الطلبات احملمتلون.ا�ٓ�اكن�زال من املوضو�ات اليت حتظى �ه�م �دد من ٔأحصاب املصل�ة يف 

احلقول احملجوزة املكّونة من حرفني �ىل املس�توى الثاين يف  ٕ���ة لك ٔأسامء ا�ٓ�اكن، مسحت 2016ويف د�سمرب  .37
احلقول العلیا املكّونة من ٔأسامء �امة �ىل ٔأن ميهل القامئون �ىل التسجیل احلكومات املعنیة ثالثني یومًا لرشاء ٔأسامء احلقول 

ام ت� أ�سامء؛ ؤأن یتيحوا وس�ی� لرفع املعنیة؛ ؤأن یلزموا املس�ل � إالقرار بعدم إالحياء زورًا بأٔي طابع حكويم يف اس�ت�د
م املركز تعلیقات ٕاىل . 66الشاكوى بعد التسجیل أٔشار فهيا ٕاىل ٔأن مرشوع الویبو الثاين اخلاص  ا�ٓ�اكنويف هذا الس�یاق، قد�

نظر يف ٕاماكنیة اس�تكشاف تدابري تُمكِّن من تطبیق الس�یاسة املو�دة �ىل �سجیالت ا�ر�ة الثالثة من ٔأ�ل احلد من 
رب �دد . ومنذ ذ� احلني، مبا يف ذ� يف املناقشات اليت أ�جریت يف ا�ٓونة أ��رية، ٔأع67اح�ل انهتاك العالمات الت�اریة

قة �شأٔن الطلبات والتفویضات ذات الص� ا�ٓ�اكنمن ٔأعضاء اللجنة عن شوا�لهم وطلبوا من  . 68ٔأن تقدم معلومات ُمنس�
 ومن املتوقع اس�ت�دام معلیة مشاهبة ٔ�سامء الب�ان يف املس�توى الثاين (اليت ال �زال حمظورة يف الوقت احلايل).

                                         
. حملددة""أ��ساق املتسلس� ا 4، النقطة en.pdf-27mar14-board-to-www.icann.org/en/system/files/correspondence/gacانظر:  64

ت من اللجنة ورمغ ٔأن ا�لس قَِبَل مشورة اللجنة �ستشاریة احلكومية املعارضة لالس�مترار يف ٕاجراءات بعض الطلبات، فٕانه طلب مزیداً من املعلوما
ة �ستشاریة احلكومية ف� خيص �دة �ستشاریة احلكومية، �ٕالضافة ٕاىل تعلیقات امجلهور، �شأٔن طائفة من إالجراءات الوقائیة إالضافية اليت طلبهتا اللجن

نة من ٔأسامء �امة مثل ٔأسامء احلقول العلیا اجلدیدة املكّونة من ٔأسامء �امة اليت  تتوافق مع الصنا�ات املنظمة فئات واسعة من طلبات احلقول العلیا اجلدیدة املُكو�
وف� خيص طلب . www.icann.org/en/system/files/correspondence/gac-to-board-11apr13-en.pdfانظر . ٔأو املصطل�ات القاموس�یة

".amazon مينح رشكة ٔأمازون احملدودة سلطة �شغیل احلقل اجلدید . 2019اتفاق جسل يف د�سمرب  ا�ٓ�اكن"، ٔأ�رمتamazon . انظر
https://www.icann.org/resources/agreement/amazon-2019-12-19-en . وقد ٔأ�د فریق فرعي معين ��ٔسامء اجلغرافية �بع للجنة �ستشاریة

نة من ٔأسامء �امة �بع للفریق العامل للجنة �ستشاریة احلكومية)  مرشوع وثیقة �شأٔن اجلوالت احلكومية (فریق فرعي معين بأٔسامء احلقول العلیا اجلدیدة املُكو�
نة من ٔأسامء �امة، ویوحض مرشوع الوثیقة ٕ�جياز جوانب �دیدة للس�یاسة العامة املتعلقة �ٔ�سامء اجلغرافية وخيضع �الیًا املقب� ٔ�سامء احلقول العلیا اجلدیدة املُك و�

 .ا�ٓ�اكنملزید من املناقشات يف 
wg-newgtld-http://mm.icann.org/pipermail/gnso-انظر:  65

wt5/attachments/20191022/c47fb9cf/WorkTrack5FinalReporttotheNewgTLDSubProPDPWG-22October2019-
0001.pdf. 

ltr-ltr-character-www.icann.org/en/system/files/files/two-انظر: . املُسامة "تبدید �لتباس" ا�ٓ�اكن�شمل هذه إالجراءات جممتعًة خطط  66
authorization-release-13dec16-en.pdf. 

 .08jul16/pdfECmcS9knuk.pdf-char-two-measures-proposed-forum.icann.org/lists/commentsانظر:  67
، اليت ٔأ�ّدها املركز انظر ا�راسة �س�تقصائیة عن احلا� الراهنة للمؤرشات اجلغرافية ؤأسامء الب�ان واملصطل�ات اجلغرافية أ�خرى يف نظام ٔأسامء احلقول 68

، وميكن �ّطالع �لهيا �رب الرابط التايل: SCT/39/7 ووردت يف الوثیقة 2018مارس  12ؤأمانة جلنة العالمات يف 
www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_39/sct_39_7.pdf. 
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من املسائل املتعلقة بنظام ٔأسامء احلقول ٕاىل تقيمي القطا�ات املعنیة دا�ل  وقد سعى املركز �شأٔن هذه املسائل و�ريها .38
أ�مانة، مبا يف ذ� دمع معل اللجنة ا�امئة املعنیة بقانون العالمات الت�اریة والتصاممي الصناعیة واملؤرشات اجلغرافية (جلنة 

 مقتىض احلال.وس�تواصل أ�مانة رصد هذه التطورات، وستسامه فهيا حسب . 69العالمات)

 ٕان جلنة العالمات مدعوة ٕاىل إال�اطة �لامً مبحتو�ت هذه الوثیقة. .39

 [هنایة الوثیقة]

 

                                         
وانظر ٔأیضًا �ج�ع . SCT/41/5و SCT/40/4و SCT/39/5، وSCT/38/3، وSCT/37/5، وSCT/37/4انظر، �ىل سبيل املثال، الو�ئق  69

SCT/IS/GEO/GE/17. 
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