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يةاألصل:  ز  باإلنكلي 
 2021س ار م 24التاري    خ: 

اللجنة الدائمة المعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية 
ات  الجغرافية والمؤشر

 واألربعونالرابعة الدورة 

 2021مايو  19إىل  17جنيف، من 

ي نظام أسماء الحقول
 
 (DNS) مستجدات الجوانب المتصلة بالعالمات التجارية ف

 األمانة وثيقة من إعداد

ي الدورة الثا .1
ات الجغرافية )لجنة لثف  ة واألربعي   للجنة الدائمة المعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشر

 بالوثيقة 
ً
)مستجدات عن الجوانب المتصلة بالعالمات  SCT/43/4العالمات(، أشار الرئيس إىل أن لجنة العالمات قد أحاطت علما

ي نظام أسماء الحقول( وأن األ
ي المستقبل التجارية ف 

ي ستطرأ ف 
مس منها إطالع الدول األعضاء بانتظام عىل المستجدات الت 

ُ
مانة قد الت

ي تقدم المستجدات المطلوبة. SCT/43/11عىل نظام أسماء الحقول )انظر الوثيقة 
ت األمانة هذه الوثيقة الت 

َّ
 (. وبناء عىل ذلك، أعد

 .
ً
 إدارة قضايا أسماء الحقول أوال

 حدة لتسوية المنازعات المتعلقة بأسماء الحقولالسياسة المو  أِلف. 

2.  . نت من طابع عالمي ي اتباع نهج دوىلي لما لإلنت 
ي تقتض 

 من تحديات حماية الملكية الفكرية الت 
ً
يطرح نظام أسماء الحقول عددا

وعيها األول 1998عىل مواجهة هذه التحديات منذ عام  وقد دأبت الويبو  ي مشر
دة، ال سيما ف 

َّ
ي  1عتر وضع حلول ُمحد

بشأن  2والثان 
نت.  م الويبو ألصحاب العالمات التجارية آليات دولية فعالة  أسماء الحقول عىل اإلنت 

ِّ
قد

ُ
ومن خالل مركز التحكيم والوساطة )المركز(، ت

 يعمد إىل تس
ْ
ن ي العالمات التجارية واالنتفاع بهذه األسماء عن سوء نية. وقدلالنتصاف ِممَّ

 
 جيل أسماء حقول تتطابق وحقوقهم ف

نت لألسماء واألرقام المخصصة )اآليكان( السياسة الموحدة لتسوية المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول عىل  اعتمدت هيئة اإلنت 
 اآللية الرئ

ُّ
ي تعد

نت )السياسة الموحدة(، الت  ي إطار اإلنت 
ي يديرها المركز، بناًء عىل التوصيات الصادرة عن الويبو ف 

وعهايسية الت  األول  مشر
نت.   بشأن أسماء الحقول عىل اإلنت 

                                              
نت: قضايا الملكية الفكرية   1 نت، منشور الويبو رقم  التقرير الختامي لعملية الويبو  –إدارة األسماء والعناوين عىل اإلنت  ي مجال أسماء الحقول عىل اإلنت 

األوىل ف 
439  :  عىل الموقع التاىلي

ً
 . www.wipo.int/amc/en/processes/process1/reportالمتاح أيضا

نت   2 ي نظام أسماء الحقول عىل اإلنت 
نت، منشور الويبو رقم تقرير عملية الويبو الثانية بشأن أسماء ا –اإلقرار بالحقوق واالنتفاع باألسماء ف  لحقول عىل اإلنت 

843  :  عىل الموقع التاىلي
ً
 . www.wipo.int/amc/en/processes/process2/reportالمتاح أيضا
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وتقترص السياسة الموحدة عىل قضايا واضحة تتعلق بتسجيل أسماء الحقول واالنتفاع بها عن سوء نية وبصفة تعسفية، وال  .3
 من ِقبل

ً
ف المركز عىل أكتر من 1999. ومنذ ديسمتر 3أصحاب العالمات التجارية يزال الطلب عليها مرتفعا قضية  00015,، أشر

شكوى مستندة إىل السياسة  4,204. وأودع أصحاب العالمات التجارية لدى المركز 4مستندة إىل السياسة الموحدة لتسوية المنازعات
ي عام 

ي المائة  14نسبتها ، أي بزيادة 2020الموحدة ف 
ي عام عن عدد ف 

ي ذلك  2019الشكاوى المودعة ف 
 ف 
ً
 قياسيا

ً
)الذي كان رقما

تجاوز إجماىلي عدد شكوى. و  4,000يزيد فيها عدد الشكاوى المرفوعة إىل الويبو بشأن أسماء الحقول عىل سنة أول الوقت(، وهذه هي 
ي 
ي إطار سياسة الويبو الموحدة قضايا أسماء الحقول المتنازع عليها الت 

 قضية.  93,000 رفعها أصحاب العالمات ف 

ي عام  .4
كات ومؤسسات وأفراد بإجراءات المركز لتسوية منازعات أسماء الحقول ف  . وكانت 2020واستعانت جهات شت ى من شر

مة هي التكنولوجيا البيولوجية والمستح
ّ
ي تنشط فيها المؤسسات المتظل

ات الصيدالنية، واألعمال المرصفية القطاعات الرئيسية الت  رص 
ي 
ون  يد اإللكت  ، تشمل إيداعات أصحاب الحقوق رسائل التر ي الوقت الحاض 

نت وتكنولوجيا المعلومات، واألزياء. وف  والمالية، واإلنت 
وعة  ، وانتحال الهوية، وغت  ذلك من االستخدامات غت  المشر ونية االحتيالية المزعومة أو مخططات التصيد االحتياىلي للمواقع اإللكت 

ة، شملت القضايا ما ي ي اآلونة األخت 
دة، عىل سبيل المثال( المرتبطة بأسماء الحقول المتنازع عليها. وف 

ّ
هة للمستهلكي   )المقل سم الموجَّ
 
ً
يا لة ) التباينات المتشابهة خطى ي أسماء حقول عليا مدوَّ

ون  ل مرتكبو السطو اإللكت  ها مكتوبة IDNsللعالمات التجارية، إذ يسجى
ى
( يبدو أن

(، ولكنها تستخدم تباينات مشابهة ألسماء ASCIIبمحارف التينية "قياسية" وفق الشفرة القياسية األمريكية لتبادل المعلومات )
لة لخداع المستخدمي   )أْي أنها تستفيد من تشابه رسم محارف مختلفة(. ومما يدل عىل النطاق العالمي آللية تسوية  حقول مدوى

ي ُرفعت إىل الويبو، منذ وضع السياسة الموحدة وحت  عام المنا
ي القضايا الت 

 ، كانت تمثل2020زعات أن األطراف الواردة أسماؤها ف 
ي إجراءات سياسة الويبو الموحدة 181

، فقد بلغ عدد اللغات المستخدمة ف  ي
. أما من حيث لغة اتفاق تسجيل اسم الحقل المعت 

ً
ما  بلدا

 . 5اآلن لغة حت   30 يقارب

ي عام  .5
ي للمركز. ونشر المركز، ف 

ون  ي قضايا السياسة الموحدة عىل الموقع اإللكت 
يها ف  نشر جميع قرارات وسطاء الويبو ومحكمى

ُ
وت
ي سياق السياسة الموحدة، )استعراض الويبو 2017

ي مسائل مختارة ف 
، النسخة الثالثة من استعراض آراء وسطاء الويبو ومحكميها ف 

ي ، وهذه اآل6(3.0
. وهذا االستعراض القضاياراء قد حظيت بقبول واسع النطاق من أطراف الدعاوى ويطبقها أعضاء لجان التحكيم ف 

ي قرارات القضايا المهمة والذي يغطي أكتر من 
 للتوجهات المسجلة ف 

ً
م عالميا

َ
نت والُمستخد موضوع ويتضمن  100المتاح عىل اإلنت 

ميها. ولتيست  االطالع عىل تلك القرارات حسب  265قرار تمثيىلي صادر عن  1000اد بما يقارب حاالت استشه
ّ
من وسطاء الويبو ومحك

ي إطا
ي عن قرارات الويبو ف 

ون   للبحث اإللكت 
ً
 قانونيا

ً
 فهرسا

ً
م المركز أيضا

ِّ
قد اع، يُ ر القطاع الذي يعمل فيه األطراف وحسب موضوع الت  

 الويبو تلك المصادر بالمجان.  . وتتيح7السياسة الموحدة

ي السياسة الموحدة، يرصد المركز مستجدات نظام أسماء الحقول بغية تكييف موارده  .6
 إىل الدور التأسيسي للويبو ف 

ً
ونظرا
م المركز بانتظام حلقات عمل بشأن تسوية منازعات أسماءو وممارساته. 

ِّ
نظ ، 8الحقول إلطالع األطراف المعنية عىل آخر المستجدات يُ

ي عام 
يه ووسطائه المعنيي   بأسماء الحقول. وف  ي جنيف لالحتفال بمرور 2019كما ينظم اجتماعات لمحكمى

 ف 
ً
، استضاف المركز مؤتمرا

20  
ً
ي إطار السياسة لسياسة الموحدة لتسوية المنازعات. واستعرض هذا المؤتمر من العمليات الناجحة لعاما

االجتهادات القانونية ف 
نت ذات الصلة ومجموعة من الموضوعات المهمة األخرى، مثل نماذج منصة الخيارات البديلة لتسوية  الموحدة وتطورات اإلنت 

ي الخطوات المستقبلية
 . 9المنازعات، ونظر كذلك ف 

                                              
 فيها بموجب  3

ى
ي جرى البت

 من القضايا الت 
ً
 جدا

ً
 قليال

ً
 السياسة ال تمنع السياسة الموحدة أي طرف من إحالة المنازعة إىل محكمة مختصة، ولكن عددا

 : حيل إىل القضاء. انظر)ي( مختارات من قضايا المحاكم المتعلقة بالسياسة الموحدة عىل الموقع التاىلي
ُ
الموحدة قد أ

www.wipo.int/amc/en/domains/challenged . 
ي /:www.wipo.int/pressroom/ar/articles/2020/article_0026.html/httpsانظر)ي( الرابط:   4

ون  . وينشر المركز عىل صفحات موقعه اإللكت 

ي تستند إىل سياسة الويبو 
ي هذه القضايا، ووكالء العالمات التجارية، ومسجىلي أسماء  إحصاءات آنية لمساعدة أطراف القضايا الت 

الموحدة والوسطاء المحايدين ف 

جاالت عمل الحقول، وواضعي السياسات الخاصة بأسماء الحقول، ووسائل اإلعالم، واألوساط األكاديمية. وتشمل اإلحصاءات المتاحة فئات عديدة، مثل "م

" و"نوعية حروف أسماء الحقول" و عي  
ى
ي الشكاوى". انظر)ي(: المد

 ف 
ً
ون األكتر ذكرا "القرارات الخمسة والعشر

www.wipo.int/amc/en/domains/statistics . 
ية واإلستونية والفنل  5 : البلغارية والصينية والتشيكية والدانمركية والهولندية واإلنكلت   ي، هي تيب األبجدي اإلنكلت   ندية والفرنسية واأللمانية هذه اللغات، بالت 

تغالية والرومانية والروسو  ويجية والبولندية والتر
ية والهنغارية واإلندونيسية واإليطالية واليابانية والكورية والت  ية والسلوفاكية واإلسبانية والسويدية اليونانية والعتر

كية واألوكرانية والفيتنامية.   والت 
ايد الستعراض الويبو w3.0www.wipo.int/amc/en/domains/search/overvie/انظر)ي( الموقع:   6  2.0منذ نشر اإلصدار  3.0. وأما النطاق المت  

ي عام 
ي أشر  2011ف 

ي شهدتها قضايا أسماء الحقول والسياسة الموحدة لتسوية المنازعات فيما يقارب ضعف القضايا الت 
ف فيعكس تطور مجموعة من التطورات الت 

. والستعراض الويبو دور  ي إطار السياسة الموحدة لتسوية المنازعات والحفاظ عليه.  عليها المركز منذ ذلك الحي  
ي تنمية اتساق اجتهادات الويبو القانونية ف 

 رئيسي ف 
 . www.wipo.int/amc/en/domains/search/legalindex/انظر)ي( الموقع:   7
8   : ي نظمها المركز عىل الموقع التاىلي

 . ventswww.wipo.int/amc/en/eترد حلقات العمل المذكورة الت 
 . https://www.wipo.int/portal/en/news/2019/article_0050.htmlانظر)ي( الموقع:   9

https://www.wipo.int/pressroom/ar/articles/2020/article_0026.html
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 الحقول العليا المكونة من رموز بلدان باء. 

ِمَر بتطبيق السياسة ا .7
ُ
نة من أسماء عامة )مثلأ ي الحقول العليا المكوى

( والحقول العليا com. لموحدة عىل األسماء المسجلة ف 
ي الحقول العليا المكونة من رموز 

 مكاتب تسجيل األسماء ف 
ً
، إال أن المركز يساعد أيضا

ً
المكونة من أسماء عامة المستحدثة مؤخرا

وط التسجيل وإجراءات تسوي ي مجال إدارة السجالت البلدان عىل صياغة شر
ة المنازعات بما يتماشر مع أفضل الممارسات الدولية ف 

 ، نة من رموز البلدان تعتمد السياسة الموحدة بشكل مباشر وحماية الملكية الفكرية. وبعض مكاتب تسجيل أسماء الحقول العليا المكوى
العتبارات الوطنية ذات الصلة. ويقدم المركز خدمات بينما اعتمدت سجالت أخرى إجراءات قائمة عىل السياسة الموحدة تراعي ا

نة من رموز البلدان، وقد استهلى  80تسوية منازعات أسماء الحقول إىل ما يقرب من   من سجالت أسماء الحقول العليا المكوى
ً
سجال

( و 中国.و CN. تقديم تلك الخدمات فيما يخص ي عام يا)أوكران COM.UA.و UA.)الصي  
ع 2019( ف 

ى
عام  إضافة المزيد، وُيتوق

202110 . 

نة من رموز البلدان،  .8 ي تقدمها الويبو بشأن الحقول العليا الُمكوَّ
ي عام  قدموفيما يخص المساعدة الت 

ي دعما  2020المركز ف 
ف 

نة من رموز البلدان.  مجال السياسات  عىل بناءً ، شمل ذلك التعاون مع السلطات المعنيةو لعدد من سجالت أسماء الحقول العليا المكوَّ
كفاءة ومواءمة آليات تسوية المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول من خالل تحديث السياسات والقواعد اللتعزيز  ،إىل الويبو  اطلبه

(، .(IO))جزيرة أسنسيون( و( AC.أسماء الحقول )وقواعد الويبو التكميلية بشأن  ي
يطان  جزيرة ) .(SHو) )إقليم المحيط الهندي التر

 السياسة الموحدة. إىل  دتستنآليات اعتماد ثمر عن مما أسانت هيلينا(، 

ي عام  .9
ونية إلبالغ األطراف المحتملة 2020وف  ي ذلك ندوات إلكت 

اضية بما ف  ، استضاف المركز العديد من األحداث االفت 

( و .(中国.( و)CN)بشأن والمهتمة بخدمات تسوية المنازعات  ( و .(EU))الصي   ي ) .(SE))المكسيك( و .(MX))االتحاد األورونر
ونيةاإلمزيد من الندوات  عقديسو  11أسماء الحقول العليا المكونة من رموز بلدانوهي السويد(   . 2021عام  لكت 

 .
ً
ي نظام أسماء الحقول ثانيا

 المستجدات المتصلة بالسياسة فز

 لمالكي حقوق ال .10
ً
ي تتيح فرصا

ملكية الفكرية وللمنتفعي   بها بل وتطرح لقد طرأ عىل اآليكان عدد من المستجدات السياسية الت 
ي استحداث اآليكان 

نة من أسماء عامة. وقد  لمئاتأمامهم تحديات. ويتمثل أحد هذه المستجدات ف  من الحقول العليا الجديدة الُمكوَّ
، كأن تتخذ، ( أو قد تتخذ خصائص محددة أو مقيدة بقدر أكcom.تكون أسماء هذه الحقول الجديدة ذات طابع "مفتوح" )تشبه  تر

[ أو ]مدينة[ أو ]عالمة[ أو  عىل سبيل المثال، شكل ]صناعة[ أو ]لغة[. وهناك تطور جدير بالذكر يتعلق ]ثقافة[ أو ]مجتمع محىلي

، مثل  ي المستوى العاىلي
لة ف  ( و"شبكة" )أْي ويب/شبكة(. كما أن  网店.باستحداث أسماء حقول مدوَّ ي

ون  /متجر إلكت  )أْي متجر شبكي
ي إطار عملية الويبو الثانية. توسي

 تساؤالت تتعلق بحماية الحقوق ف 
ً
 ع اآليكان لنطاق نظام أسماء الحقول يثت  أيضا

نة من أسماء عامة ف. أل  الحقول العليا الجديدة الُمكوَّ

ي يونيو  .11
 
نة من أسماء عامة ف  تنفيذ برنامجها الخاص بالحقول العليا الجديدة الُمكوَّ

ً
، وعرضت 201112اعتمدت اآليكان رسميا

ي "دليل مودع طلب التسجيل" الذي تصدره بانتظام
 
ي أكتوبر 13تفاصيل تنفيذه ف

 
، ُمنحت أول مجموعة من الحقول العليا 2013. وف

نت، وُمنح أكتر من  نة من أسماء عامة إلدخالها منطقة جذر اإلنت  ي بحلول  1200الجديدة الُمكوَّ
 
، ولم يبق من تلك 202014حقل إضاف

 قد استقطبت حت  اآلن قرابة music.عدد قليل )مثل "الحقول إال 
ً
طلق بعد. ويبدو أن تلك الحقول الجديدة ُمجتِمعة

ُ
 27"( لم ي

ي الدرجة الثانية
 
(مليون سابق 32بسبب عدم التجديد، عىل سبيل المثال، انخفض هذا الرقم من ) مليون تسجيل ف

ً
 تستكملا. و 15ا

ي عام اآليكان "عملية وضع سياسة لإلجراءات الال 
 
نة من أسماء عامة" ف  توضعقد و . 202016حقة ألسماء الحقول العليا الجديدة الُمكوَّ

امات المصلحة "سماء العامة المغلقة" واأل"وة عىل موضوعات مثل "التخفيف من إساءة استخدام نظام أسماء الحقول" إشار  الت  
                                              

ي احتفظت بالمركز عىل أنه جهة  10
نة من رموز البلدان الت  ي التاىلي قائمة كاملة بأسماء الحقول العليا الُمكوَّ

ون  تقديم خدمات لتسوية  توجد عىل الموقع اإللكت 

 . www.wipo.int/amc/en/domains/cctldمنازعات أسماء الحقول: 
 . https://www.wipo.int/amc/en/events/webinar.htmlانظر)ي( الموقع:   11
. ولالطالع عىل مزيد من المعلومات األساسية ومنها المراجع، en.htm-20jun11-www.icann.org/en/minutes/resolutionsانظر)ي( الموقع:   12

 الفقرة WO/GA/39/10انظر)ي( الوثيقة 
ً
 . 14، وتحديدا

13   :  . newgtlds.icann.org/en/applicants/agb"دليل مودع طلب التسجيل" الصادر عن اآليكان متاح عىل الموقع التاىلي
14   : نة من أسماء عامة عىل الموقع التاىلي

status/delegated-gramnewgtlds.icann.org/en/pro-ترد قائمة بما ُمنح من الحقول العليا الجديدة الُمكوَّ
strings . 

 . ntldstats.comانظر)ي( الموقع:   15
ي يناير   16

ة اإلخبارية الجديدة بشأن اإلجراءات الالحقة لمسار تطوير السياسة للحقول العليا العامة، الصادرة ف  عىل الرابط:  2021انظر)ي( النشر
https://myemail.constantcontact.com/Read-the-SubPro-PDP-Newsletter---January-2021-

Edition.html?soid=1122025845763&aid=qJxZ65sQtok ي
ي للفريق العامل المقدم ف 

، انظر)ي( الرابط: 2021يناير  18. ولالطالع عىل التقرير النهان 

//gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/final-report-newgtld-subsequent-procedures-pdp-02feb21-en.pdf . 
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امات الطوعية للسجل" عمليات اآليكان اإلضافية نظر مجلس منظمة دعم وتشمل ، ة عليهاإضافي ةنظر حتمالية إلقاء ال  العامة / االلت  
ضة متبوعة بالتنفيذ إلطالق  تهماآليكان ومجلس إدارة اآليكان وموافقلاألسماء العامة التابعة  ولة أخرى لطلبات أسماء الحقوق جالمفت 

نة من أسماء عامة ي المستقبلالعليا الجديدة الُمكوَّ
 . ، ف 

 بالتعاون مع أصحاب المصلحة للسعي إىل الحفاظ عىل االمتثال للمبادئ العامة لحماية الملكية الفكرية وال يزال المركز ملت    .12
ً
ما

 لحماية حقوق الحقول العليا الجديدة 
ً
نة من أسماء عامة. وقد نشأ عدد من اآلليات المخصصة تحديدا ي الحقول العليا الجديدة الُمكوَّ

ف 
نة من أسماء عامة نتيجة لسل . وفيما يىلي وصف مستفيض لهذه اآلليات الخاصة باآليكان، فيما يتعلق 17سلة من عمليات اآليكانالُمكوَّ

 .  بالدرجة األوىل والدرجة الثانية عىل التواىلي

 آليات حماية الحقوق من الدرجة األوىل )أ(

 إجراءات تسوية المنازعات قبل منح أسماء الحقول العليا (1)

اضات قائمة عىل الحقوق القانونية ضد طلبات الحقول العليا سمحت هذه اآللية ألصحاب  .13 العالمات التجارية بإيداع اعت 
ي حالة استيفاء بعض المعايت  الموضوعية

نة من أسماء عامة من الدرجة األوىل ف  . وساعد المركز اآليكان عىل وضع هذه 18الجديدة الُمكوَّ
كة بشأ  إىل "توصية الويبو المشت 

ً
ي اإلشارات المعايت  استنادا

ها من حقوق الملكية الصناعية ف  ن األحكام المتعلقة بحماية العالمات وغت 
نت"  . 19عىل اإلنت 

اضات القائمة عىل الحقوق القانونية .14  لخدمات تسوية المنازعات الخاصة باالعت 
ً
 حرصيا

ً
، 20وبعد أن اتخذت اآليكان المركز موردا

 عىل الحقوق  69تلق  المركز 
ً
 قائما

ً
اضا اضات بحلول سبتمتر اعت  وط، واستكمل معالجة هذه االعت   للشر

ً
. 201321القانونية ومستوفيا

نت اضات القائمة عىل الحقوق القانونية متاحة عىل موقع المركز عىل اإلنت  ي باالعت 
اء الويبو المعت  شر  22وجميع قرارات فريق ختر

ُ
الذي ن

اضات القا  تقرير من المركز عن إجراءات االعت 
ً
تاح إجراء مماثل ألغراض 23ئمة عىل الحقوق القانونيةعليه أيضا ع أن يُ

ى
. ومن المتوق

نة من أسماء عامة.   الجوالت الالحقة ألسماء الحقول العليا الجديدة الُمكوَّ

 إجراءات تسوية المنازعات بعد منح أسماء الحقول العليا (2)

ي بداية عام  .15
 موضو 2009ف 

ً
احا  العتماد خيار إداري دائم يسمح بإيداع شكوى بشأن ، أرسل مركز الويبو إىل اآليكان اقت 

ً
دا
َّ
 ُمحد

ً
عيا

ي انتهاك 
زعم أن تشغيله أو استخدامه لسجله يتسبب ف  نة من أسماء عامة يُ مكتب تسجيل ُمعتَمد للحقول العليا الجديدة الُمكوَّ

 
ً
 ماديا

ً
ي ذلك إسهاما

سهم ف  اح هو تق24العالمات التجارية أو يُ امها . وكان الهدف من االقت  ديم مساعدة موحدة إىل اآليكان من أجل الت  

                                              
 الفقرات من  WO/GA/39/10لمزيد من المعلومات األساسية ومنها المراجع، انظر الوثيقة   17

ً
. ومن الجدير بالذكر هنا أن اآليكان رفضت 30إىل  23وتحديدا

 ."
ً
 بشأن وضع " قائمة بالعالمات المحمية عالميا

ً
احا  اقت 

ي   18
اضات األخرى الت  اضات القائمة  كانت أسباب االعت  اضات الجماعات"، و"االعت  ي التسلسل"، و"اعت 

اضات القائمة عىل اللبس ف  : "االعت  أقرتها اآليكان هي

ي يمكن أن تستفيد منها
 دليل مودع طلب التسجيل عىل عدد من اإلجراءات األخرى الت 

ً
 إلعالن  عىل مبدأ مراعاة حدود المصالح العامة". ويحتوي أيضا

ً
الحكومات تبعا

نة من أسماء عامة. ومن الجدير بالمالحظة أن الفقرة اآل تنص عىل "اإلنذار المبكر للجنة االستشارية  4-2-1-1يكان عن طلبات الحقول العليا الجديدة المكوَّ
نة  7-2-1-1الحكومية" وأن الفقرة  ي مشورة اللجنة االستشارية الحكومية بشأن الحقول العليا الجديدة الُمكوَّ

من أسماء عامة" لكي ينظر فيها مجلس تنص عىل "تلق 

 اآليكان. 
ي سبتمتر   19

 . www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/845/pub845.pdf، انظر)ي(: 2011اعتمدتها الجمعية العامة للويبو ف 
newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/objection-من دليل مودع طلب التسجيل الخاص باآليكان عىل الموقع:  2-3انظر)ي( القسم   20

procedures-04jun12-en.pdf . 
انظر)ي( قواعد الويبو لتسوية منازعات الحقول العليا الجديدة المكونة من أسماء عامة عىل الرابط:   21

www.wipo.int/amc/en/docs/wipolrorules.pdf :وجدول الويبو للرسوم والتكاليف عىل الرابط ،www.wipo.int/amc/en/domains/lro/fees / ،
اضات القائمة عىل الحقوق القانونية عىل الرابط:   . /www.wipo.int/amc/en/domains/lro/casesوانظر)ي( قضايا الويبو المسجلة بشأن االعت 

22   :  . www.wipo.int/amc/en/domains/lro/cases/انظر)ي( الموقع التاىلي
اضات أودعت ضد الطلبات الخاصة يشت  تقرير الويبو عن   23 اضات القائمة عىل الحقوق القانونية إىل أن الغالبية العظم من تلك االعت  إجراءات االعت 

ي ا
اء إىل أنه ف  نة من أسماء عامة. وقد خلص كثت  من هيئات الختر ي أو القاموشي للحقول العليا المكوَّ

ي يكون قبسلسلة الحروف ذات المعت  الوصق 
د اعتمد لحاالت الت 
ن من اسم عام لغرض االس  من مصطلحات القاموس كعالمة تجارية، فإن طلب تسجيل حقل عال ُمكوَّ

ً
 عاما

ً
تفادة من المعت  فيها مالك العالمة التجارية مصطلحا

اضات القائمة عىل   لمعايت  تسوية المنازعات فيما يخص االعت 
ً
ي حد ذاته، انتهاكا

، ف  ي بعض الحاالت تناولت هيئات العام لذلك المصطلح ال ُيعتتر
الحقوق القانونية. وف 

اض قائم ن من اسم عام أو دعم اعت  ي األساس من أجل دعم طلب الحصول عىل حقل عال جديد ُمكوَّ
لت ف  ي ُسجِّ

اء العالمات التجارية الت  عىل الحقوق القانونية  الختر

ي السابق. انظر)ي( الرابط: أو كليهما، دون إثبات استخدام قليل لتلك العالمات أو أي استخدام 
 . www.wipo.int/amc/en/docs/lroreport.pdfلها ف 

24
 . www.wipo.int/amc/en/docs/icann130309.pdfانظر)ي(:   
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ي أمام المحاكم وتشجيع الجهات الفاعلة المعنية عىل التحىلي بسلوك مسؤول بما يشمل 

بمراقبة االمتثال وتزويدها ببديل إداري للتقاض 
 . 25توفت  الحصانات المالئمة

ي ذلك مشاورات مع مكاتب التسجيل، ال .16
تزال جدوى إجراءات تسوية المنازعات بعد منح  وبعد عدة مسارات لآليكان، بما ف 

ي ظل إضافة مجموعة إجراءات متداخلة ومسائل تتعلق 
ي اعتمدتها اآليكان غت  أكيدة، ال سيما ف 

أسماء الحقول العليا بالصيغة الت 
ي "اإلغفال ال

ي ظل مصالح بالنطاق الموضوعي المقصود من هذه اآللية )ال سيما بعد استثناء اآليكان للمفهوم القانون 
د"(. ولكن ف  متعمى

ي عام 
 إلجراءات تسوية المنازعات بعد منح أسماء الحقول فيما  2013السياسات األعم، اتفق المركز ف 

ً
مع اآليكان عىل أن يصبح موردا

 . 26يتعلق بالعالمات التجارية

 آليات حماية الحقوق من الدرجة الثانية )ب(

 ت التجاريةمركز تبادل المعلومات الخاصة بالعالما (1)

نة من أسماء عامة الخاص باآليكان "مركز تبادل المعلومات الخاصة بالعالمات  .17 يشمل برنامج الحقول العليا الجديدة الُمكوَّ
 الستعمال آليات ( TMCH)التجارية" 

ً
ي يجوز اتخاذها أساسا

 للبيانات األصلية الخاصة بالعالمات التجارية الت 
ً
 مركزيا

ً
باعتباره مستودعا

نة من أسماء عامةحماية  ي الحقول العليا الجديدة الُمكوَّ
ب المركز بأن مركز تبادل المعلومات الخاصة بالعالمات 27الحقوق ف 

ى
. وعق

ي أال ُيثقل كاهل أصحاب الحقوق عىل نحو غت  ُمنِصف عند معالجة تسجيالت العالمات التجارية الممنوحة بصفة 
التجارية ينبع 

وعة بواسطة مختلف أنظمة الف ي كثت  من األنظمة القضائية العالمية، وأنه يمكن، عند االقتضاء، مشر
حص والتسجيل كما هي مطبقة ف 

 ألحدث المعلومات 
ً
ي سياقات محددة. ويبدو، وفقا

ي تدابت  عملية لتحديد أي ادعاءات بمطالبة غت  مالئمة بالحقوق ف 
التفكت  ف 

 . 28ألف من المدخالت 45جارية قد تسلم نحو المتاحة، أن مركز تبادل المعلومات الخاصة بالعالمات الت

 اإلجراء الموحد للوقف الشي    ع (2)

نة من أسماء عامة  .18 عىل الرغم من بقاء السياسة الموحدة متاحة كأداة مجدية لتسوية منازعات الحقول العليا الجديدة الُمكوَّ
راد له أن يكون آلية من الدرجة الثانية والمتعلقة بنقل اسم حقل متنازع عليه إىل صاحب العالمة التجارية، فقد استحد ثت اآليكان ما يُ

ي الحاالت المعنية
 ف 
ً
 . 29لحماية الحقوق تكون أخف وقعا

                                              
ي إطار نظام أسماء الحقول، أوض المركز أي  25

 إىل التقارب الُمالَحظ بي   أدوار مكاتب التسجيل وأمناء التسجيل وأصحاب التسجيالت ف 
ً
 نظرا

ً
، من ضمن ما ضا

ي مكاتب التسجي
 عىل سلوك أمناء التسجيل ف 

ً
ي توسيع نطاق إجراءات تسوية المنازعات بعد المنح لكي تنسحب أيضا

: أوض، بأن تنظر اآليكان ف 
ً
ل )انظر)ي( مثال

www.wipo.int/amc/en/docs/icann260310rap.pdfإىل 
ً
ي اكتسبها المركز استنادا

ات الت  السياسة الموحدة لتسوية المنازعات  (، وذلك مع مراعاة الختر
ي الملكية بي   مكاتب التسجيل وأمناء التسجيل )انظر)ي(: 

المتعلقة بأسماء الحقول وقرار اآليكان بإتاحة المشاركة ف 

www.icann.org/en/minutes/resolutions-05nov10-en.htm .) 
ع حت  اآلن أي قضايا بموجب إجراءات تسوية ا  26

َ
ود
ُ
 لمنازعات بعد منح أسماء الحقول العليا. يبدو أنه لم ت

مثبتة بقرار يسمح مركز تبادل معلومات العالمات التجارية بإدراج العالمات اللفظية المسجلة، والعالمات اللفظية المحمية بموجب نظام أو معاهدة أو   27

ي تعتتر ملكية فكرية" )ولم تحدد هذه العالما
 عن "العالمات األخرى الت 

ً
ي تستخدم بيانات مركز محكمة، فضال

ة(. وفيما يخص آليات حماية الحقوق الت  ت األخت 

 لحقله مقابل دفع Sunriseتبادل المعلومات، فإن توفر خدمات "
ً
ي تسجيل رابط صحيح لعالمته اسما

" )أْي فرصة لمالك العالمة التجارية لكي يكون له السبق ف 

ي 
يمكن إثبات استخدامها الجاري. وسواء ثبت دليل عىل االستخدام الجاري للعالمات التجارية أو لم يثبت،  رسم عىل ذلك( يقترص عىل تلك العالمات التجارية الت 

ي خدمة "المطالب" المحددة بوقت معي   )أْي إشعار مسجل اسم الحقل المحتمل بوجو 
 أصحاب العالمات التجارية مؤهلي   للمشاركة ف 

ً
د حق متنازع سيظل أيضا

ي العالمة التجاري
ي إجراءات تسجيل اسم الحقل(. عليه ف 

ي حالة استمرار المسجل رغم ذلك ف 
( ف  ي )أو األصحاب المعنيي  

ة، وإشعار لصاحب العالمة التجارية المعت 

نة من أسماء عامة لتسجيل الجمهور العا 90وحددت اآليكان مدة إتاحة خدمة المطالب بأجل أقصاه   من فتح أحد الحقول العليا الجديدة الُمكوَّ
ً
م، ولكن يتست  يوما

ي إشعارات مدى الحياة. وينطبق كذلك مبدأ إثبات استخدام العالمات التجارية الالزم لخدمات 
" المبكرة عىل Sunrise"لمستخدمي مركز تبادل المعلومات اختيار تلق 

ي إطار "اإلجراء الموحد للوقف الشي    ع" ال
 لتقديم تظلم ف 

ً
ي هذه الوثيقة. وأدرج التمسك بالعالمات التجارية باعتبارها أساسا

نة ف  خاص بآليات حماية الحقوق المبيى

م بي   السجل والمسجل بشأن خدمة مطالبات موسعة غت  محددة الطول، مثل سجل شارلستون رود ي اتفاقها الذي ُيتر
 ف 
ً
طا )جزء من  بعض مكاتب التسجيل شر

" )انظر)ي( الموقع: app.جوجل( للنطاق "

gtldresult.icann.org/applicationstatus/applicationdetails:downloadapplication/1343?t:ac=1343 .) 
 . stats-clearinghouse.com/content/tmch-www.trademarkانظر)ي( الموقع:   28
ي أبريل   29

وع مناقشة بشأن "آلية للوقف الشي    ع )ألسماء الحقول(" )انظر)ي(:  2009أبلغ المركز اآليكان ف  بمشر

www.wipo.int/amc/en/docs/icann030409.pdf :)ي اجتماعي اآليكان )انظر)ي
 إىل هذا النموذج ف 

ً
احات الحقة آللية معممة استنادا ( وقدم اقت 

prague44.icann.org/node/31773 وtoronto45.icann.org/node/34325 ورة تحقيق توازن بي   حماية حقوق احات ض  (. وقد راعت هذه االقت 

ي يق
وعة ألصحاب العالمات التجارية الت  ر بها القانون والمصالح العملية للمسؤولي   عن مكاتب التسجيل حسن النية للحد من أعبائهم التشغيلية والتطلعات المشر

 أسماء الحقول المسجلة عن حسن نية. 
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 من التساؤالت، منها  .19
ً
ورغم أن النظام الموحد للوقف الشي    ع نشأ عن سلسلة من مسارات اآليكان ولجانها، فإنه ال يزال يثت  عددا

. وقد دعت اآليكان إىل أن يتقدم المقدمون المحتملون لخدمات اإلجراء الموحد للوقف 30نازعاتعالقته بالسياسة الموحدة لتسوية الم
ي 
الشي    ع بعطاءاتهم، وبعد دراسة متأنية لنموذج اآليكان الخاص باإلجراء الموحد للوقف الشي    ع، أصبح من الواضح أن المركز ليس ف 

ي . وال يزال المركز يرصد 31وضع يسمح له بالتقدم بأي عطاء
ي ذلك التطورات المتعلقة بسبل اإلنصاف الت 

التطورات عن كثب، بما ف 
يتيحها اإلجراء الموحد للوقف الشي    ع، سواء بالتعديل التعاقدي أو بعملية وضع السياسات، وإمكانية تطبيقه عىل أسماء الحقول العليا 

ي ديسمتر com.الرئيسية مثل "
ي اتفاق  دت اآليكان طلبا إلعادة النظر ، أيى 2019". وف 

ي قرارها إدراج اإلجراء الموحد للوقف الشي    ع ف 
ف 

عيد التفاوض بشأنه .orgسجل 
ُ
 . 32الذي أ

ها من آليات مراجعة اآليكان المرتقبة لسياسة الويبو الموحدة لتسوية  باء.  المنازعات وغت 
 الحقوق حماية

 للمقاضاة أمام المحاكم إن السياسة الموحدة إذ تتكيف مع التطور المتواصل لنظام أسماء الحقول،  .20
ً
 فعليا

ً
باتت توفر بديال

ي عام 
ألصحاب العالمات التجارية وأصحاب تسجيالت أسماء الحقول والمسؤولي   عن التسجيل. ولكن عقب مناقشات جرت ف 

 عىل ورأت فيها أغلبية واضحة من المشاركي   أن أي مراجعة للسياسة الموحدة من ِقبل اآليكان، باعتبارها هيئة قائم 2011
ً
ة أساسا

رها أكتر من نفعها  بمراجعة السياسة 33خدمات التسجيل، سيكون ض 
ً
، اتخذت المنظمة الداعمة لألسماء العامة التابعة لآليكان قرارا

ي أكتوبر 
نة من أسماء عامة. وصدر تقرير اآليكان األوىلي بشأن هذا الموضوع ف 

 2015الموحدة، عقب إطالق حقول عليا جديدة ُمكوَّ
ي هذا الصدد، قدم المركز مالحظات تسلط الضوء عىل كلٍّ من 34ه وصف لعدد من المسائل الجوهرية واإلجرائية المعقدةوجاء في

. وف 

ة مخصصة  النجاح الطويل للسياسية الموحدة والمخاطر المرتبطة بأي محاولة من اآليكان لمراجعة السياسة الموحدة. وعقب فت 
ي يناير لتعليقات الجمهور، أصدرت اآليكان تقر 

ي ف 
وأوصت فيه المنظمة الداعمة لألسماء العامة بإطالق عملية تطوير  2016يرها النهان 

ي انتهت مؤخرا المرحلة األوىل ركزت و . للسياسات لمراجعة جميع آليات حماية الحقوق عىل مرحلتي   
ي الت 

عىل آليات حماية الحقوق الت 
نامج الجديد للحقول العليا المُ  ت من أجل التر

َّ
ِعد

ُ
نة من أسماء عامة، وخاصة مركز تبادل المعلومات الخاصة بالعالمات التجارية أ كوَّ

ي ذلك آليتا حماية الحقوق "
مجموعة من عن  ثمر مما أ والنظام الموحد للوقف الشي    ع، 35"(اتالمطالبإعالنات " و"Sunrise)بما ف 

ات عىل آليات حماية  احات التشغيلية واإلجرائية للتغيت  ي تغطيها المرحلة األوىلحقوق الاالقت 
ي للمرحلة و  . 36الت 

احتوى التقرير النهان 
وبعد ذلك  ، ومن المقرر النظر فيها للموافقة عليها من قبل مجلس منظمة دعم األسماء العامة37توصية باإلجماع 35األوىل عىل 

ي توصيات مجلس منظمة دعم األسماء العامة اآليكانسينظر مجلس إدارة 
ي حالة الموافق، ف 

ز و  . اآليكاننفذها ست ،ة عليهاوف 
ّ
ك ست 

ي أوائل عام 
حتمل أن تبدأ ف  ي يُ

 بأن اآليكان قد 38( عىل السياسة الموحدة0212المرحلة الثانية )الت 
ً
، علما

ً
 بالغا

ً
. وتثت  هذه المسألة قلقا

 جهة جديدة أخرى لتقديم الخدمات بناًء عىل السياسة الموحدة وأن الطريقة ا 2019عام اعتمدت 
ً
ي قد تتطور بها السياسة أيضا

لت 
ي اآليكان عن كثب فيما يتعلق 

ي عملية اآليكان هذه تكتنفها الشكوك. ويواصل المركز متابعة نوايا أصحاب المصلحة ف 
الموحدة ف 

ي إطار هذا الجهد، يتواصل المركز، عند االقتضاء، مع أص
حاب بالسياسة الموحدة وآليات حماية حقوق العالمة التجارية بوجه عام. وف 

ي مجال العالمات التجارية )
( والرابطة ECTAالمصلحة المعنيي   بالعالمات التجارية، مثل جمعية االتحادات األوروبية للعاملي   ف 

 ( واآليكان. MARQUES( وجمعية مالكي العالمات التجارية األوروبيي   )INTAالدولية للعالمات التجارية )

                                              
ي الخطاب الذي أرسله المركز إىل اآليكان بتاري    خ   30

ة بهذه المسائل ف 
ّ
:  2010ديسمتر  2ترد، ضمن أمور أخرى، قائمة مفصل والمنشور عىل الرابط التاىلي

www.wipo.int/amc/en/docs/icann021210.pdf . 
ي سياق السياسة  2007ربت الويبو عن قلقها إزاء ذلك منذ عام مسألة اعتماد مقدمي الخدمة تثت  مخاوف بشأن استقرار آليات حماية الحقوق، وقد أع  31

ف 

 (. www.wipo.int/amc/en/docs/icann040707.pdfالموحدة )انظر)ي(: 
 . en#1.b-12-12-2019-material/resolutions-https://www.icann.org/resources/boardانظر)ي( الرابط التاىلي   32
33   :  y.icann.org/display/gnsoudrpdt/Webinar+on+the+Current+State+of+the+UDRPcommunitانظر)ي( الرابط التاىلي

ً
، ويمكن عموما

 عىل الفقرة 
ً
 . WO/GA/39/10من الوثيقة  31االطالع أيضا

 . en.pdf-09oct15-issue-prelim-gtlds/rpm-gnso.icann.org/en/issues/newانظر)ي(:   34
 . 20انظر)ي( الحاشية السفلية رقم   35
ي عىل الرابط:   36

recommendations-attach/council-file-https://gnso.icann.org/sites/default/files/file/field-انظر)ي( التقرير النهان 

rpm-pdp-phase-1-report-10feb21-en.pdf :انظر)ي( أيضا العرض التقديمي إىل مجلس منظمة دعم األسماء العامة عىل الرابط ،

https://gnso.icann.org/sites/default/files/policy/2021/presentation/presentation-gnso-rpm-final-report-11Jan21-en.pdf . 
(، وإنشاء سياسات وإجراءات جديدة 10(، وتعديل الممارسات التشغيلية )9تضمنت الفئات األرب  ع التالية من التوصيات: الحفاظ عىل الوضع الراهن )  37

 (. 1الشاملة ) (، وجمع البيانات15)
 . en.pdf-11jan16-issue-final-gtlds/rpm-gnso.icann.org/en/issues/newانظر)ي(:   38
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 WHOISالئحة الخصوصية وقاعدة بيانات  جيم. 

ي الوقت الراهن،يوجد .21
ي العامة لحماية  ، ف  ايد عىل الخصوصية واللوائح التنظيمية للبيانات، مثل الئحة االتحاد األورونر

تركت   مت  
ي  39البيانات

ي دخلت حت   النفاذ ف 
ي معالجة 2018مايو  25الت 

. ويتمثل الهدف العام لهذا الالئحة، كما ذكرت المفوضية األوروبية، ف 

وعة مثل تلك المرتبطة بالعقود شواغل الخصو  ي ضوء مصالح الغت  المشر
صية والبيانات، حيث يجب قياس هذه األهداف ف 

 والمنازعات القانونية. 

بيانات االتصال الكاملة ألصحاب  ، بشكل عام،المتاحة لعامة الناس تتضمن WHOIS، لم تعد بيانات 2018مايو  25وبعد  .22
، أو تقترص  ةمنقح المتاحة لعامة الناس WHOISات تسجيالت أسماء الحقول. بل أصبحت بيان ي حال كانت  – إىل حد كبت 

 –ة متاحف 
والبلد. ومن الجدير بالذكر أن اسم صاحب التسجيل وعنوان بريده ( ألشخاص االعتباريي   )لبوجه عام عىل "منظمة صاحب التسجيل" 

ي معظم الحاالت. ولكن من أجل تسهيل 
ي لن يكونا مرئيي   ف 

ون  ل اإللكت  االتصال بصاحب تسجيل اسم الحقل، ُيطلب من الُمسجِّ
 إىل هذه الخيارات المحدودة، إذا 

ً
نت. وإضافة د للهوية" أو استمارة تواصل عتر اإلنت 

ِّ
ي "غت  ُمحد

ون  ي تقديم عنوان بريد إلكت 
المعت 

ي 
مي الخدمات ف 

ِّ
مت شكوى بناء عىل السياسة الموحدة لتسوية المنازعات إىل أحد ُمقد

ِّ
د
ُ
ىلي يطلب من إطار السياسة الموحدة،  ق

 ُمسجِّ
ي الوقت نفسه "بغلق"  WHOISمعلومات  تقديمشكاوى اآليكان 

مة للخدمات )وسوف يقومون ف 
ِّ
بناًء عىل طلب من هذه الجهة الُمقد

ي قواعد السياسة ال
ل(، باإلضافة إىل متطلبات اإلجراءات السليمة المدونة ف  موحدة لتسوية تسجيل اسم الحقل وبيانات الُمسجِّ

نة من أسماء عامة  المنازعات. كما أن "المواصفات ]التعاقدية[ المؤقتة" الخاصة باآليكان لبيانات تسجيل الحقول العليا الجديدة المكوَّ
ي إطار السياسة الموحدة

مي الخدمات ف 
ِّ
لي   يجب أن يقدموا "بيانات تسجيل" كاملة إىل ُمقد  بأن الُمسجِّ

ً
قرى ضاحة

ُ
أن ذلك . ويبدو 40ت

ي إطار السياسة الموحدة يستوفون معايت  المادة 
مي الخدمات ف 

ِّ
وعة" والمادة 1)6يستند إىل التسليم بأن ُمقد ()و( "األغراض المشر

لي   بتقديم بيانات 41()ب( "أداء العقد" من الالئحة العامة لحماية البيانات1)6 لِزم هؤالء الُمسجِّ
ُ
مي  WHOIS، وبناء عليه أ

ِّ
إىل ُمقد

ي إطار السياسة الموحدة. الخ
ي يوليو و دمات ف 

( لمراجعة "مواصفات EPDP) ؤ  ، بدأ مجلس منظمة دعم األسماء العامة2018ف 
ي إىل و ؛ 42]العقد[ المؤقت" ومناقشة نموذج الوصول القياشي إىل بيانات التسجيل غت  العامة

ي يوليو  مجلسالقدم تقرير نهان 
 2020ف 

ي ذلك توصيات فريق 
ا من المخاوف من قبل  43(SSADنظام الوصول/اإلفصاح الموحد )بشأن  EPDPبما ف  الذي أثار عددً

ي الملكية الفكرية
 ةالمعجلالعملية مراجعة صد يواصل المركز ر و ال تزال المشاورات جارية بشأنها. و  ،الحكومات وأصحاب المصلحة ف 

ي 
احا مدتاعباإلضافة إىل مسائل بيانات التسجيل هذه، و . 44ال تزال جارية الت  وجيهات منقحة بشأن أمن بتت المفوضية األوروبية اقت 

 . 45(NIS 2توجيه الالشبكات وأنظمة المعلومات )

ويواصل المركز رصده عن كثب لتأثت  الالئحة العامة لحماية البيانات عىل إجراءات السياسة الموحدة. وبمعزل عن مهمة المركز  .23
 ناجمة عن تنفيذ الالئحة العامة الخاصة بالسياسة الموحدة، وبغية معالجة ما يت

ً
علق بإنفاذ الملكية الفكرية من شواغل أوسع نطاقا

حة الستعالمات  (SSAD) نظام الوصول/اإلفصاح الموحدبشأن  أعاله ت  شأما حسبلحماية البيانات،  جري ، تWHOISالمقت 
ي ذلك دور الويبو المحتمل للتصديق عىل والنفاذ إليها،  WHOISمناقشات بشأن نموذج محتمل العتماد بيانات مجموعة من ال

بما ف 
ي هذا النفاذ

 . 46حقوق أصحاب الملكية الفكرية ف 

                                              
( رقم   39 ي ي  2016/679الئحة )االتحاد األورونر

ي ف  ي والمجلس األورونر لمان األورونر بشأن حماية األشخاص الطبيعيي   فيما  2016أبريل  27الصادرة عن التر
 )الالئحة العامة لحماية البيانات(.  EC/ 95/46الشخصية وبشأن حرية انتقال تلك البيانات، وبإلغاء التوجيه يتعلق بمعالجة البيانات 

 الرابط: en-specs-data-registration-www.icann.org/resources/pages/gtldانظر)ي(:   40
ً
ي المرفق واو. و انظر)ي( أيضا

، ف 

https://www.icann.org/en/announcements/details/icann-board-reaffirms-temporary-specification-for-gtld-registration-data-

29-1-2019-en . 
ي عام  41

هة إىل األطراف بشأن األثر العمىلي لالئحة العامة لحماية البيانات عىل دعاوى السياسة الموحدة  2018نشر المركز ف  إرشادات الويبو غت  الرسمية الُموجَّ

 . /www.wipo.int/amc/en/domains/gdpr. انظر: لتسوية المنازعات
 . //epdp-data-registration-activities/active/gtld-gnso.icann.org/en/groupانظر)ي(:   42
 . //phase-epdp-data-registration-activities/active/gtld-gnso.icann.org/en/group-2انظر)ي(:   43
 ///en.pdf-03mar21-icann70-briefing-attach/policy-file-default/files/file/fieldgnso.icann.org/sitesانظر)ي(:   44

ً
. وانظر)ي( أيضا

ي للمرحلةللجنة االستشارية الحكومية بشأن بيان األقلية 
لحقول العليا لتسجيل البيانات بشأن  معجلة لتطوير سياسة اإلجراءاتالعملية ال من الثانية التقرير النهان 

نة من أسماء عامةالجديدة المك -https://mm.icann.org/pipermail/gnso-epdp-team/attachments/20200824/aeeab8dd/gac، عىل الرابط: وَّ

minority-statement-epdp-phase2-24aug20-0001.pdf . 
level-common-hhig-measures-directive-market/en/news/proposal-single-https://ec.europa.eu/digital-انظر)ي(:   45

cybersecurity-across-union . 
46   : for-model-access-unified-elements-https://www.icann.org/en/system/files/files/framework-انظر)ي( الرابط التاىلي

discussion-18jun18-en.pdf ي يونيو
 جدول أعمال اجتماع اآليكان ف 

ً
:  2018. وانظر أيضا ي الرابط التاىلي

. وانظر)ي( /https://62.schedule.icann.orgف 

 :
ً
أيضا

www.ipconstituency.org/assets/Outreach/DRAFT%20-%20WHOIS%20Accreditation%20and%20Access%20Model%20v1.7.pdf . 
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لة دال.   أسماء الحقول المدوَّ

ي الفقرة  .24
ي نظام أسماء الحقول بدء العمل بأسماء  10ورد ف 

أن من أهم المستجدات الجديرة بالذكر والمتعلقة بالسياسات ف 
لة ي الحقول العليا حقول مدوَّ

( ف  ي
ي تعلن 47)بخط غت  التيت 

نة من أسماء عامة الت  . وكان كثت  منها ضمن أول الحقول العليا الجديدة الُمكوَّ

ي جذر نظام أسماء الحقول. 
 اآليكان عن منحها ف 

 أدوات تعريف أخرى هاء. 

 وفيما يتعلق بها، تشهد هيئة اآليكان مستج .25
ً
دات إضافية مرتبطة بحماية أدوات تعريف عالوة عىل المستجدات المذكورة آنفا

 العالمات غت  التجارية. 

 المنظمات الحكومية الدولية )أ(

وع الويبو األول بشأن أسماء الحقول تناول العالقة بي   أسماء الحقول والعالمات التجارية. وتناول  .26 من الجدير بالذكر أن مشر
وع الويبو  ي بشأن أسماء الحقول العالقة بي   أسماء الحقول وأنواع أخرى من أدوات التعريف لم يسبق تناولها، منها أسماء  مشر

الثان 
 البلدان وأسماء المنظمات الحكومية الدولية ومخترصاتها. 

منظمات الحكومية بتعديل السياسة الموحدة بغية حماية أسماء البلدان وأسماء ال 2002وأوصت الجمعية العامة للويبو لعام  .27
اير 48الدولية ومخترصاتها ي فتر

 . 200349. وأحالت أمانة الويبو هذه التوصيات إىل اآليكان ف 

نة من أسماء عامة" الصادر عن 50وعقب مداوالت اآليكان .28 ، اقترص "دليل مودع طلب تسجيل الحقول العليا الجديدة الُمكوَّ
ي تناوله لمسألة حماية أسماء المنظمات الح

كومية الدولية ومخترصاتها عىل توفت  إمكانية االنتصاف من خالل إجراءات اآليكان ف 
ي الفقرتي   

وقشت ف 
ُ
ي ن
قة عىل الحقول العليا(، أي اإلجراءات الت  اض قبل المنح المتعلقة بالدرجة األوىل )أي الُمطبَّ . إال 25و 24االعت 

نة االستشارية الحكومية التابعة لآليكان عىل مجلس اآليكان بأن أنه بعد جهود متواصلة من المنظمات الحكومية الدولية، أشارت اللج
منح الحماية ألدوات تعريف المنظمات الحكومية الدولية ضد التسجيالت غت  المالئمة للغت  قبل منح أي حقل من الحقول العليا 

ُ
ت

نة من أسماء عامة  اللجنة االستشارية الحكومية عىل 51الجديدة الُمكوَّ
ً
مجلس اآليكان بأنه، استنادا إىل المعايت  القائمة . وأشارت أيضا

ي من الدرجة الثانية، يمكن التعاون مع المنظمات الحكومية الدولية إلعداد قائمة بأسماء المنظمات الحكومية int.لتسجيالت "
" الت 

ي حمايتها من التسجيل عىل األقل بالمرحلة الحالية للحقول العلي
ي ينبع 

نة من أسماء عامة. الدولية ومخترصاتها الت  ا الجديدة الُمكوَّ
ي منح حماية مؤقتة ألسماء المنظمات 

جرى أعمال التنفيذ، ينبع 
ُ
وأشارت اللجنة االستشارية الحكومية عىل المجلس كذلك بأنه، ريثما ت

ي التنفيذ
 إحراز تقدم ف 

ً
. ورغم أنه يجري حاليا ، فال يزال ذلك التعليق الحكومية الدولية ومخترصاتها من خالل تعليق تسجيالت الغت 

 .
ً
 ساريا

 بشأن الحماية المؤقتة من الدرجة الثانية  .29
ً
 إنه كان قد اعتمد قرارا

ً
وردَّ مجلس اآليكان عىل اللجنة االستشارية الحكومية قائال

الدولية، لكي يمنع الغت  " القائمة، وذلك عتر قائمة احتياطية أعدتها اآليكان ألدوات تعريف المنظمات الحكومية int.استنادا إىل معايت  "
نة من أسماء عامة. ودعت اآليكان المنظمات الحكومية الدولية  من تسجيلها من خالل اتفاق سجل الحقول العليا الجديدة الُمكوَّ
 أن تقدم اللجنة االستشارية الحكومية )مع المنظمات الحكومية الدولية( باقة

ً
 المؤهلة إىل تعريف اآليكان بنفسها، وطلبت أيضا

ي أوصت اللجنة االستشارية 
منظمات حكومية دولية مجمعة تشمل المعايت  وقائمة أسماء المنظمات الحكومية الدولية ومخترصاتها الت 

 عىل ذلك، وضع ائتالف من المنظمات الحكومية الدولية معايت  تستند إىل الحقل "52الحكومية بحمايتها
ً
" لحماية المنظمات .int. وردا

ي  الحكومية الدولية
وقائمة مصاحبة للمنظمات الحكومية الدولية، قدمها ائتالف المنظمات الحكومية الدولية إىل مجلس اآليكان ف 

                                              
لة  47  الخطة النهائية لتنفيذ اإلجراء العاجل لتحديد أسماء الحقول المدوَّ

ً
ي نوفمتر  انظر)ي( أيضا

ت ف  شر
ُ
ي ن

نة من رموز بلدان الت  ي الحقول العليا الُمكوَّ
المدرجة ف 

(. وهذا ما أتاح منذ ذلك الحي   استحداث www.icann.org/en/system/files/files/idn-cctld-implementation-plan-16nov09-en.pdf)انظر  2009
نة م ي الحقول العليا الُمكوَّ

لة ُمدرجة ف  ي المعيار أسماء حقول مدوَّ
ي سياق الرموز الثنائية الحروف الواردة ف 

. )انظر)ي( ISO 3166-1ن رموز بلدان ف 

www.iso.org/iso/english_country_names_and_code_elements .) 
 الفقرات من www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_ga_28/wo_ga_28_3.pdfوانظر)ي(:   48

ً
وثيقة من ال 11إىل  6، وانظر)ي( أيضا

SCT/9/8  من الوثيقة  149والفقرةSCT/9/9 . 
 . www.wipo.int/amc/en/docs/wipo.docانظر)ي(:   49
 الفقرتي   WO/GA/41/17 Rev.2لالطالع عىل المعلومات األساسية، انظر)ي( الوثيقة   50

ً
 . 41و 40، وتحديدا

انظر)ي(:   51
gacweb.icann.org/download/attachments/27132070/FINAL_Toronto_Communique_20121017.pdf?version=1&modificationDat

e=1354149148000&api=v2 . 
 . en.pdf-16jan13-dryden-to-www.icann.org/en/system/files/correspondence/crockerانظر)ي(:   52
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اير  . وقد أعقب هذا تبليغ من اللجنة االستشارية الحكومية إىل مجلس اآليكان بشأن معايت  األهلية لحماية المنظمات 2013فتر

ي يمكن حمايتها ، إىل جانب قائمة بأسماء53الحكومية الدولية
 . 54المنظمات الحكومية الدولية ومخترصاتها الت 

ي  .30
، أبلغ المجلس اللجنة االستشارية الحكومية بشواغله بشأن كيفية التوفيق بي   حماية مخترصات 2013أبريل  1وف 

وعة لتسجيل أسماء حقول مط ي من المحتمل أن تكون مشر
ابقة، وسأل كيف المنظمات الحكومية الدولية وبعض محاوالت الغت  الت 

وعة ي من المحتمل أن تكون مشر
امن الت  ي يوليو 55يمكن التعامل عىل أرض الواقع مع حاالت االستخدام المت  

، عقب 2013. وف 
ي بذلتها المنظمات الحكومية الدولية، أصدرت اللجنة االستشارية 

ي أجريت مع اآليكان والجهود المضنية الت 
المناقشات اإلضافية الت 

ي نظام مشورة لمجلس 
اآليكان تؤكد فيها من جديد الحاجة إىل توفت  حماية وقائية خاصة ألسماء المنظمات الحكومية ومخترصاتها ف 

 يمدد به الحماية المؤقتة للمنظمات الحكومية الدولية إىل حي   عقد 56أسماء الحقول
ً
. وعقب هذه المشورة، أصدر مجلس اآليكان قرارا

ي نوفمتر االجتماع األول للجنة برنامج الح
نة من أسماء عامة التابعة لمجلس اآليكان بعد اجتماع اآليكان ف  قول العليا الجديدة الُمكوَّ

201357 . 

ي أكتوبر  .31
 لحماية مخترصات المنظمات 2013وف 

ً
احا نة من أسماء عامة اقت  ، قدمت لجنة برنامج الحقول العليا الجديدة الُمكوَّ

ي الدرجة الثانية، وكان
 عن منح مخترصات المنظمات الحكومية الدولية الحماية الوقائية الدائمة  الحكومية الدولية ف 

ً
اح بعيدا ذلك االقت 
ي البالغات السابقة للجنة االستشارية الحكومية

 . 58المتوخاة ف 

ي مجال السياسة العامة لجنة برنامج الحقول العليا الجديدة واللجنة االستشارية الحكومي .32
ي بذلتها ف 

ة وإىل جانب الجهود الت 
ي عملية لوضع سياسة بخصوص حماية المنظمات 59والمنظمات الحكومية الدولية

عت المنظمة الداعمة لألسماء العامة ف  ، شر
اضات  ي تلك العملية. وإضافة إىل اعت 

الحكومية الدولية، وقد شارك المركز مع ممثىلي بعض المنظمات الحكومية الدولية األخرى ف 
عت فيها المنظمة الداعمة لألسماء العامة رفضت بشكل واسع الدعوات إىل المنظمات الحكومية الدولية، فإن ه ي شر

ذه العملية الت 
 من ذلك، أوصت بوضع آلية توفر حماية عالجية 

ً
ي الدرجة الثانية. وبدال

منح حماية وقائية لمخترصات المنظمات الحكومية الدولية ف 
مؤقتة السارية عىل مخترصات المنظمات الحكومية الدولية. واعتمد مجلس لمخترصات المنظمات الحكومية الدولية، وإزالة الحماية ال

ي نوفمتر 
ي أبريل 2013المنظمة الداعمة لألسماء العامة هاتي   التوصيتي   باإلجماع ف 

، قرر مجلس اآليكان األخذ بتوصيات 2014. وف 
ي ال تتعارض مع مشورة اللجنة االست

شارية الحكومية، وتحديدا، عدم تسجيل األسماء مجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة الت 
 . ي بلغتي  

ي المستويي   األول والثان 
 الكاملة للمنظمات الحكومية الدولية ف 

ورغم مشورة اللجنة االستشارية الحكومية ومواقف المنظمات الحكومية الدولية، صوت مجلس المنظمة الداعمة لألسماء  .33
ي يونيو 

ي عم2014العامة، ف 
وع ف  ي منح المنظمات الحكومية الدولية إمكانية ، عىل الشر

لية ثانية لوضع السياسات بشأن الرغبة ف 
االنتفاع بآليات عالجية لحماية الحقوق )مثل السياسة الموحدة أو اإلجراء الموحد للوقف الشي    ع( لمعالجة التسجيالت التعسفية 

ي ال
. وأسفرت غالبية التوصيات النهائية  لمخترصات المنظمات الحكومية الدولية أو ألسمائها الكاملة الت 

ً
يشملها االستثناء المذكور آنفا

ي وافق عليها مجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة دون أن تحط  بإجماعه وأحيلت إىل مجلس 
الصادرة عن الفريق العامل، الت 

ي صفوف المنظمات الحكومية الدولية واللجنة االس
تشارية الحكومية. وفيما يخص التوصية اآليكان كي ينظر فيها، عن مخاوف ف 

 إىل عدد من العوامل، 
ً
ل المتعلقة بحصانات المنظمات الحكومية الدولية، ونظرا

ّ
مجلس المنظمة الداعمة لألسماء العامة، بعد شك

ي بآليات عامل الفريق مسار عمل جديد ضمن إطار الوالمنظمات الحكومية الدولية،  التشاور مع اللجنة االستشارية الحكومية
المعت 

. 60لحل مسألة السياسات المعلقة الرئيسية الخاصة بنفاذ المنظمات الحكومية الدولية إىل آلية عالجية لحماية الحقوقحماية الحقوق 

 أن أي آلية لحماية الحقوق خاصة بمنظمة حكومية دولية عىل غرار السياسة الموحدة 
ً
وأكدت اللجنة االستشارية الحكومية مجددا

ل السياسة الموحدة القائمة. كما  القائمة
ِّ
عد

ُ
ي أال ت

، ولكن ينبع  ي أن تراعي وضع المنظمة الحكومية الدولية بموجب القانون الدوىلي
ينبع 

ي 
أقر مجلس اآليكان بالمشورة السابقة للجنة الحكومية االستشارية بشأن الحاجة إىل حماية مخترصات المنظمات الحكومية الدولية ف 

                                              
بموجب معاهدات، أو العاملة كمراقبي   تابعي   لألمم المتحدة، تشمل هذه المعايت  المنظمات الحكومية الدولية ذات الشخصية القانونية الدولية الُمنشأة   53

 أو العاملة كصناديق أو برامج تابعة لألمم المتحدة. 
 . en-22mar13-chalaby-crocker-to-www.icann.org/en/news/correspondence/drydenانظر)ي(:   54
 توضيح المقصود بالوسيلة الممكنة إلجراء مراجع  55

ً
ة دورية للقائمة بمزيد من التحديد، وتوضيح أي لغات إضافية ُيطلب توفت  حماية طلب المجلس أيضا

 . www.icann.org/en/news/correspondence/crocker-to-dryden-01apr13-enأسماء المنظمات الحكومية الدولية ومخترصاتها بها. انظر)ي(: 
ض ضاح  56  بأنها تفت 

ً
 عىل التنفيذ العمىلي والفعال أفادت اللجنة االستشارية الحكومية أيضا

كت  
ة أن مجلس اآليكان مستعد لتنفيذ مشورتها بالكامل والت 

نة من أسماء عامة، وأن الحماية المؤقتة ألسماء المنظمات الح ي الحقول العليا الجديدة الُمكوَّ
ي للحماية الوقائية من الدرجة الثانية ف 

كومية الدولية ومخترصاتها ينبع 

ُيستكمل الحوار بي   اللجنة واآليكان والمنظمات الحكومية الدولية. انظر: أن تظل سارية حت  
durban47.icann.org/meetings/durban2013/presentation-gac-communique-18jul13-en.pdf . 

 . en#1.a-17-07-2013-gtld-new-material/resolutions-www.icann.org/resources/boardانظر)ي(:   57
حت المنظمكانت اللجن  58 ي اجتماع اقت 

نة من أسماء عامة قد ألغيتا مشاركتهما ف  ات ة االستشارية الحكومية ولجنة برنامج الحقول العليا الجديدة الُمكوَّ
ي 
.  30الحكومية الدولية عقده ف   سبتمتر

 . WO/GA/48/12 Rev.من الوثيقة  45إىل  42لالطالع عىل موجز كامل، انظر الفقرات من   59
 . access-crp-ingo-activities/active/igo-https://gnso.icann.org/en/groupالرابط: انظر)ي(   60
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ي 61نظام أسماء الحقول
. وبالتعاون مع منظمات حكومية دولية معنية أخرى، يواصل المركز رصده عن كثب لما يحدث من تطورات ف 

ي نهاية المطاف، فإن 
يهدف إىل تفادي اضطرار مجلس مسار العمل الذي أعيد استهالله هذا الملف القديم من ملفات اآليكان. وف 

اللجنة الحكومية االستشارية وتوصيات المنظمة الداعمة لألسماء العامة فيما يخص اآليكان إىل التوفيق بي   أوجه االختالف بي   مشورة 
 62آليات حماية الحقوق المرتبطة بالمنظمات الحكومية الدولية. 

 المصطلحات الجغرافية )ب(

ي الحقول العليا .34
الجديدة  أعربت اللجنة االستشارية الحكومية عن قلقها بوجه خاص حيال استخدام المصطلحات الجغرافية ف 

نة من أسماء عامة وحماية هذه المصطلحات ، ينص دليل مودع طلب التسجيل الذي 64. وفيما يخص أسماء الحقول العليا63الُمكوَّ
ي لن تحط  بالموافقة ألنها غت  

ي تخص أسماء البلدان أو األراض 
وضعته اآليكان عىل أن "الطلبات المتعلقة باألنساق المتسلسلة الت 

ي دورة الطلبات الحالية متاحة ضمن برنامج
نة من أسماء عامة ف  قدم 65الحقول العليا الجديدة الُمكوَّ

ُ
ي ت
". وأما األنساق المتسلسلة، الت 

ي أن تكون مصحوبة بوثائق داعمة أو نافية 
نة أخرى، مثل أسماء العواصم، فينبع  ها اآليكان أسماء جغرافية معيى ي تعتتر

طلبات بشأنها والت 
اض من الحكومات   . 66أو السلطات العامة المعنيةلالعت 

وأعرب أعضاء اللجنة االستشارية الحكومية، عن المزيد من التحفظات إزاء عدد من الطلبات الخاصة بالحقول العليا الجديدة  .35
نة من أسماء عامة وذلك بسبب تشابهها مع مصطلحات جغرافية أو مصطلحات "حساسة" أخرى، وأشارت عىل مجلس اآليكان  المكوَّ

 من التوضيح بشأن نطاق المرونة المتاحة لمقدمي الطلبات لتعديل بعدم ت
ً
جاوز مرحلة التقييم األوىلي والتمست من المجلس مزيدا

ي أبدتها اللجنة االستشارية 
دة الت 

ى
نة من أسماء عامة بما يستجيب للشواغل المحد ي أودعوها لحقول عليا جديدة مكوَّ

طلباتهم الت 
 . 67الحكومية

م الفريق العامل الُمسم مسار وفيما يتعلق بالجو  .36
َّ
نة من أسماء عامة، قد الت المستقبلية المحتملة ألسماء الحقول العليا الُمكوَّ

ي بعملية وضع سياسة  5العمل 
ي الحقول العليا إىل الفريق العامل المعت 

 بشأن موضوع األسماء الجغرافية ف 
ً
 نهائيا

ً
"عتر المجتمع" تقريرا

                                              
scorecard-advice-gac-abudhabi60-www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-انظر)ي(، عىل سبيل المثال  الرابط:   61

04feb18-en.pdf . 
، en-16-01-2018-policy-protection-ingo-www.icann.org/resources/pages/igoانظر)ي( الرابط:   62

-www.icann.org/en/system/files/files/resolutions، وwww.icann.org/resources/board-material/resolutions-2018-02-04-en#2.dو
abudhabi60-gac-advice-scorecard-04feb18-en.pdfم المساعد لألمم المتحدة المسؤول عن مكتب الشؤون القانونية نيابة عن العديد . أرسل األمي   العا

ي يوليو 
ي لعملية تطوير سياسة اإلجراءات  2018من المنظمات الحكومية الدولية )ومنها الويبو( رسالة ف 

إىل مجلس اآليكان يعرب فيها عن قلقه بعد التقرير النهان 

 عىل ذلك، دافع أعضاء الفريق www.icann.org/en/system/files/correspondence/mathias-to-board-27jul18-en.pdf)انظر)ي( الرابط: 
ً
(. وردا

ي أغسطس 
ي خطاب أرسل ف 

ي بالعملية عن نتائج التقرير ف 
إىل مجلس اآليكان )انظر)ي( الرابط:  2018العامل المعت 

www.icann.org/en/system/files/correspondence/igo-ingo-wg-to-icann-board-16aug18-en.pdf ي دارت
(. وانظر)ي( المناقشات األخرى الت 

ي أكتوبر 
ي اجتماع اآليكان ف 

:  2018ف   . gac.icann.org/sessions/icann63-agenda-item-3-curative-rights-protection-mechanismsعتر الرابط التاىلي
ي عام   63

ي تلك المبادئ ما يحث اآليكان ، أصدرت اللجنة االستشارية الحكومية مبادئه2007وف 
نة من أسماء عامة، وجاء ف  ا بشأن الحقول العليا الجديدة الُمكوَّ

نة من أسماء عامة إذا ما تعلقت بأسماء بلدان أو أقاليم أو أماكن أو لغات محلية أو أو  ب منح الحقول العليا الجديدة الُمكوَّ
ى
صاف شعوب، ما لم يكن ذلك عىل تجن

ي أن تعتمد إجراءات لمنع/إبطال تسجيل األباالتفاق مع الحكو 
ي تلك المبادئ أن مكاتب التسجيل الجديدة ينبع 

 ف 
ً
سماء مات أو السلطات العامة المعنية. وجاء أيضا

ي بناء عىل طلب الحكومات. انظر)ي( الرابط: 
ي عىل المستوى الثان 

ي أو الجغراف 
-archive.icann.org/en/topics/new-gtlds/gacذات المغزى الوطت 

principles-regarding-new-gtlds-28mar07-en.pdf :الرابط 
ً
-gac.icann.org/contentMigrated/icann63-barcelona. وانظر)ي( أيضا

communique . 
ي مكاتب ت  64

ي الدرجة الثانية ف 
سجيل الحقول العليا فيما يخص تسجيالت الدرجة الثانية، يشمل اتفاق التسجيل األساشي لآليكان "جدول األسماء المحجوزة ف 

نة من أسماء عامة"، وهذا االتفاق ينص عىل أسماء معينة لبلدان وأقاليم. انظر)ي( المواصفة رقم  :  5الُمكوَّ ي إليها الرابط التاىلي
ي ُيفض 

ي الوثيقة الت 
ف 

newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/base-agreement-specs-04jun12-en.pdf . 
: انظر)ي( الوثيقة ال  65 ي إليها الرابط التاىلي

ي ُيفض 
، من en.pdf-04jun12-procedures-newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/evaluationت 

 "معالجة أسماء البلدان أو األقاليم".  2.2.1.4.1القسم 
66   : ي إليها الرابط التاىلي

ي ُيفض 
؛ من en.pdf-04jun12-procedures-onnewgtlds.icann.org/en/applicants/agb/evaluatiانظر)ي( الوثيقة الت 

".  2.2.1.4.2القسم 
ً
 حكوميا

ً
ي تتطلب تأييدا

 "األسماء الجغرافية الت 
"األنساق المتسلسلة  4، النقطة en.pdf-27mar14-board-to-www.icann.org/en/system/files/correspondence/gacانظر)ي(:   67

ِبَل مشورة اللجنة 
َ
 من المعلومات من اللجنة المحددة". ورغم أن المجلس ق

ً
ي إجراءات بعض الطلبات، فإنه طلب مزيدا

االستشارية الحكومية المعارضة لالستمرار ف 

ي طلبتها اللجنة االستشارية ال
حكومية فيما يخص عدة فئات االستشارية الحكومية، باإلضافة إىل تعليقات الجمهور، بشأن طائفة من اإلجراءات الوقائية اإلضافية الت 

ي تتوافق واسع
نة من أسماء عامة الت  نة من أسماء عامة مثل أسماء الحقول العليا الجديدة المكوى مع الصناعات المنظمة أو ة من طلبات الحقول العليا الجديدة الُمكوَّ

ص طلب . وفيما يخwww.icann.org/en/system/files/correspondence/gac-to-board-11apr13-en.pdfالمصطلحات القاموسية. انظر 

".amazon ي ديسمتر
كة أمازون المحدودة سلطة تشغيل الحقل الجديد .  2019"، أبرمت اآليكان اتفاق سجل ف  . انظر)ي( amazonيمنح شر

https://www.icann.org/resources/agreement/amazon-2019-12-19-en ي باألسماء الجغرافية تابع للجنة االستشارية
. وقد أعد فريق فرعي معت 

وعالحكو  نة من أسماء عامة تابع للفريق العامل للجنة االستشارية الحكومية( مشر ي بأسماء الحقول العليا الجديدة الُمكوَّ
وثيقة بشأن الجوالت  مية )فريق فرعي معت 

وع الوثيقة بإيجاز جوانب عديدة للسياسة ا نة من أسماء عامة، ويوضح مشر لعامة المتعلقة باألسماء الجغرافية ويخضع المقبلة ألسماء الحقول العليا الجديدة الُمكوَّ

ي اآليكان. 
 لمزيد من المناقشات ف 

ً
 حاليا
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نة من أسماء عامةلإلجراءات الالحقة ألسماء ا . وعىل الرغم من أنه يبدو بوجه عام أن جولة اآليكان 68لحقول العليا الجديدة الُمكوَّ

ي عىل حالة جولة 
بق 
ُ
 ال يزال من الموضوعات 2014القادمة للطلبات من المرجح أن ت

ً
، فإن موضوع األسماء الجغرافية األوسع نطاقا

ي 
ي تحط  باهتمام عدد من أصحاب المصلحة ف 

 اآليكان، ومنهم الحكومات ومودعو الطلبات المحتملون. الت 

ي ديسمتر  .37
ي الحقول 2016وف 

ي ف 
نة من حرفي   عىل المستوى الثان  ، سمحت اآليكان بإتاحة كل أسماء الحقول المحجوزة المكوى

ا  لشر
ً
نة من أسماء عامة عىل أن يمهل القائمون عىل التسجيل الحكومات المعنية ثالثي   يوما ء أسماء الحقول المعنية؛ وأن العليا المكوى

ي استخدام تلك األسماء؛ وأن يتيحوا وسيلة لرفع الشكاوى بعد 
 بأي طابع حكومي ف 

ً
يلزموا المسجل له اإلقرار بعدم اإليحاء زورا

ي إم69التسجيل
ي الخاص نظر ف 

وع الويبو الثان  م المركز تعليقات إىل اآليكان أشار فيها إىل أن مشر
َّ
ي هذا السياق، قد

كانية استكشاف . وف 
ن من تطبيق السياسة الموحدة عىل تسجيالت الدرجة الثالثة من أجل الحد من احتمال انتهاك العالمات التجارية

ِّ
مك

ُ
. ومنذ 70تدابت  ت

ة، أعرب عدد من أعضاء اللجنة عن شواغلهم وطلبوا من اآليكان أ ي اآلونة األخت 
جريت ف 

ُ
ي أ
ي المناقشات الت 

ي ذلك ف 
، بما ف  ن ذلك الحي  

قة بشأن الطلبات والتفويضات ذات الصلة ي المستوى 71تقدم معلومات ُمنسَّ
. ومن المتوقع استخدام عملية مشابهة ألسماء البلدان ف 

 .) ي الوقت الحاىلي
ي ال تزال محظورة ف 

ي )الت 
 الثان 

ها من المسائل المتعلقة بنظام أسماء الحقول إىل تقييم الق .38 طاعات المعنية داخل وقد سع المركز بشأن هذه المسائل وغت 
ات الجغرافية )لجنة  ي ذلك دعم عمل اللجنة الدائمة المعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشر

األمانة، بما ف 
 . وستواصل األمانة رصد هذه التطورات، وستساهم فيها حسب مقتض  الحال. 72العالمات(

39.  
ً
 إن لجنة العالمات مدعوة إىل اإلحاطة علما

 بمحتويات هذه الوثيقة. 

 ]نهاية الوثيقة[

                                              
wg-newgtld-http://mm.icann.org/pipermail/gnso-انظر)ي(:   68

wt5/attachments/20191022/c47fb9cf/WorkTrack5FinalReporttotheNewgTLDSubProPDPWG -22October2019-0001.pdf . 
 خطط اآليكان الُمسماة "تبديد االلتباس". انظر)ي(: تشمل هذه اإلجر   69

ً
character-www.icann.org/en/system/files/files/two-اءات مجتمعة

ltr-ltr-authorization-release-13dec16-en.pdf . 
 . 08jul16/pdfECmcS9knuk.pdf-char-two-measures-proposed-forum.icann.org/lists/commentsانظر)ي(:   70
ي نظام أسماء الح  71

ات الجغرافية وأسماء البلدان والمصطلحات الجغرافية األخرى ف  ي انظر)ي( الدراسة االستقصائية عن الحالة الراهنة للمؤشر
قول، الت 

ي 
ها المركز وأمانة لجنة العالمات ف 

ى
ي الوثيقة  2018مارس  12أعد

: SCT/39/7ووردت ف  الع عليها عتر الرابط التاىلي
ى
، ويمكن االط

www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_39/sct_39_7.pdf . 
. SCT/43/4و SCT/42/3و SCT/41/5و SCT/40/4و SCT/39/5، وSCT/38/3، وSCT/37/5، وSCT/37/4انظر)ي(، عىل سبيل المثال، الوثائق   72

 االجتماع 
ً
 . SCT/IS/GEO/GE/17وانظر)ي( أيضا


