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كسيك املوماليزيا وليختنشتاين وندونيسيا وجامايكا إجورجيا وأيسلندا والربازيل واقرتاح من وفود 
 وسويسرا واإلمارات العربية املتحدةوالسنغال وموناكو وبريو 

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

ندونيس يا وجاماياك وليختنش تاين ومالزياي واملكس يك ، أأحالت وفود 2019فرباير  8يف تبليغ بتارخي  جورجيا وأأيسلندا واإ

ىل املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(  والس نغال وسويرسا والإمارات العربية املتحدةوموانكو وبريو  اإ

 .الوثيقةمرفق هذه الاقرتاَح الوارد يف 

ىل قامئة مقديم الاقرتاح. أأن يُضاف، المتس وفد الربازيل 2019نومفرب  1تبليغ بتارخي ويف   اإ

 ق[]ييل ذكل املرف
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 املرفق

ّن  ندونيس يا وجاماياك الربازيل و وفود اإ  ومالزياي واملكس يك وموانكو وبريوليختنش تاين و جورجيا وأأيسلندا واإ
 وسويرسا والإمارات العربية املتحدةوالس نغال 

 تطلب

ىل اعامتد ما ييل:امجلعية العامة للويبو  اإىل جلنة العالمات أأن تدعو  اإ

 اقرتاح

 يف نظام أأسامء احلقولة وطنياللةل ادلسامء اجلغرافية ذات حامية أأسامء البدلان والأ بشأأن 

 الأهداف والأساس املنطقيأألف. 

ّن السامح للرشاكت اخلاصة بتسجيل الأسامء  تصبح احلقول العليا بعد ختصيصها عالمة ممزية. (DNSيف نظام امس احلقول ) واإ
ىل  ماكنية اس تخداهما.اجلغرافية كحقول عليا س يؤدي اإ  احتاكر هذه الأسامء وحرمان اجملمتع املعين من اإ

ن و  ينبغي حامية أأسامء البدلان والأسامء اجلغرافية ذات ادللةل الوطنية من ختصيصها كأسامء حقول عليا يف نظام أأسامء احلقول اإ
 .اكنت العالمة مكّونة حرصا من الأسامء املذكورة

لس ياسة ول س امي أأّن االأسامء اجلغرافية بشلك اكف من أ ليات حامية احلقوق احلالية.  يف املس توى الثاين، ل تس تفيدو
ق حبأأن الأسامء اجلغرافية احملمية رمغ ط عىل العالمات التجارية، تطّبق فق املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول

 أأن تس تفيد أأيًضا من أ لية امحلاية هذه.نبغي ي  ملكية فكرية

 وطنيةاللةل ادلسامء اجلغرافية ذات حامية أأسامء البدلان والأ . ابء

نة من أأسامء عامة  ختطط هيئة الإنرتنت للأسامء والأرقام اخملصصة )الآياكن( لفتح دورة اثنية لتسجيل حقول عليا جديدة مكوَّ
(gTLDs)1  2020ويتوقع أأن جتري عام. 

 .2ة أأسامء ادلول والأسامء اجلغرافية يف نطاق دورة التسجيل الثانيةأأنشئت مجموعتا معل يف الآياكن لتقيمي رشوط حاميو 

تقّدم و  .شارية احلكومية للآياكن )اللجنة(وتعرب ادلول عن مصاحلها يف معلية صنع القرار يف الآياكن من خالل اللجنة الاست 
دارة الآياكن.اللجنة  ّن لدلول وسائل  توصيات اللجنة.ولكّن اجمللس غري ملزم بتنفيذ  املشورة والتوصيات جمللس اإ وذلكل، فاإ

 .حمدودة محلاية مصاحلها املرشوعة يف الآياكن

آراهئا فامي يتعلق بقضااي الس ياسة العامة.2007ويف مارس  وتطرقت هذه  ، أأصدرت اللجنة مشورة تبلغ فهيا جملس الآياكن بأ
لمصطلحات ذات ادللةل الوطنية والثقافية ( اجلديدة، وأأوصت ابحرتام الطبيعة احلساسة لgTLDاملشورة اإىل حقول )
وأأوصت بأأّل يسمح ابس تخدام أأسامء البدلان أأو الأقالمي أأو الأماكن أأو أأسامء اجملموعات اللغوية للبدلان أأو  واجلغرافية وادلينية.

ونظرا دلورها  صة.، ما مل تأأذن بذكل احلكومات أأو السلطات العامة اخملت3(gTLD) الأقالمي أأو نعوت الساكن، كأسامء حلقول
 .4الاستشاري احملض، اكن أأثر هذه املبادئ حمدودا رمغ أأّن اللجنة قد أأكدت علهيا ابس مترار

هذا الاقرتاح أأن حيمي، يف نظام أأسامء احلقول، حقوق الس يادة للبدلان يف حامية هوايهتا ل من شأأن اعامتد امجلعية العامة 
 .لعامةومسعهتا ومصاحلها املرشوعة يف جمال الس ياسة ا
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 يف القوامئ الراهنةة وارداحلل املقرتح: حامية الأسامء ال جمي.

أأسامء بشأأن يف أأوائل العقد الأول من القرن احلادي والعرشين، وبطلب من عدة دول أأعضاء، أأطلقت الويبو معلية تشاور 
والأسامء اجلغرافية. ويف هذا ر املصدمؤرشات تعدى عىل اليت ت  قولمسأأةل تسجيل أأسامء احلول س امي عىل الإنرتنت،  قولاحل

ت ادلورالثاين لتقرير ال واعمتدت  ،2002ومايو  2001ديسمرب  اس تثنائيتني يف دورتني عالماتالإطار، عقدت جلنة ال
سامء البدلان من التسجيل أأو الاس تخدام بتوفري نوع من امحلاية لأ ويص أأ ( اذلي SCT/S2/8 الوثيقة)"التقرير"،  ةاخلاص

رشادات حمددة ومبادئ اثبتة للحامية قدّ و . 5غري مرتبطني ابلسلطات ادلس تورية للبدل املعينمن قبل أأشخاص  م التقرير اإ
ىل . وقد 7ووافقت أأغلبية الوفود عىل هذه التوصيات .6املوىص هبا هذا ادلمع القوي يف امجلعية العامة للويبو يف خريف أأشري اإ

 .00329عام  الآياكنهذه التوصية اإىل  تنقلو  .20028عام 

ىل توصيات التقرير اليت س بق أأن دمعهتا جلنة العالمات عام  ، ويطرح املبادئ التالية محلاية 2002ويستند الاقرتاح احلايل اإ
 أأسامء البدلان:

فريق خرباء الأمم املتحدة املعين ابلأسامء القامئة اليت وضعها أأسامء البدلان احملمية يه تكل املدرجة يف  "1"
 .11(3-ورموز أألفا 2-)رموز أألفا ISO 3166-1كذكل تكل الواردة يف املعيار و  10(UNGEGN)اجلغرافية

ّن  "2"  .ةمجيعها أأسامء محمي للبدلان اخملترصةوالرمسية و  اكمةلالأسامء الاإ

ىل  ،ونقهل احلريفبدل وامسه الشائع وترمجة هذا الامس ل الامس السابق ل وتغطي امحلاية الأسامء ادلقيقة  "3" ضافة اإ اإ
دراج  بغية النعت،أأو  خملترصامس الا  الاختالفات املضلةل.اإ

 ينبغي حامية امس لك بدل ابللغة )اللغات( الرمسية للبدل املعين وابللغات الرمسية الست للأمم املتحدة. "4"

ىل القوامئ احلالية، ويه:هذا  الوطنية، فيحمهيا لةلالأسامء اجلغرافية ذات ادلوأأّما   الاقرتاح أأيًضا استناًدا اإ

 فامي يتعلق ابملناطق. ISO 3166-2املعيار قامئة  "1"
اتفاقية تقع مضن نطاق و قامئة املواقع اليت تشلك جزءا من الرتاث الثقايف والطبيعي )"قامئة الرتاث العاملي"( و  "2"

 .12العاملي الثقايف والطبيعي حامية الرتاث
خرباء الأمم املتحدة قاعدة بياانت الأسامء اجلغرافية لفريق يف كام وردت عوامص الحامية أأسامء كذكل  ينبغيو  "3"

  وطنية.دلةلكأسامء ذات ، املعين ابلأسامء اجلغرافية

ماكنية حامية وسعيا مل  أأو يف قامئة  ISO 3166-2املعيار درجة يف قامئة غري املو  لغري العوامصلأسامء اجلغرافية انح لك دوةل اإ
طار زمين مدته يف  ،لك دوةلختطر أأن اح اإىل شري هذا الاقرت الرتاث العاملي، ي  أأمانة الويبو بقامئة الأسامء اجلغرافية  ،شهًرا 18اإ

وس ُتنرش تكل القامئة عىل موقع   الوطنية وفقا لس ياس هتا العامة ذات الصةل أأو القانون الوطين الساري.لةلذات ادل
 الإلكرتوين. الويبو

 أأسامء احلقولاجلغرافية يف نظام سامء الأ بشأأن يف جلنة العالمات الأخرى اجلارية  نشطةالعالقة مع الأ  -دال 

يطاليا ومجهورية مودلوفا  يف ادلورة احلادية والثالثني للجنة العالمات، قدمت وفود امجلهورية التش يكية وأأملانيا وهنغاراي واإ
وأأسامء البدلان يف نظام أأسامء بشأأن حامية الأسامء اجلغرافية  "(اقرتاح مشرتك)" SCT31/8 Rev. 8الاقرتاح وسويرسا 
س بانيا وبولندا والربتغال ورومانيا يسلندا فرنسا واإ و ووافقت وفود لك من بلغاراي  احلقول.  عىل املشاركة يف رعاية الاقرتاح.واإ
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عادة النظر يف مبادئ الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول ع ىل ويتناول الاقرتاح املشرتك رضورة اإ
اجلغرافية  ؤرشاتالعالمات التجارية، ليشمل املالإنرتنت )الس ياسة املوحدة( وتوس يع نطاقها، اذلي يقترص حاليًا عىل 

 البدلان. وأأسامء

معلية بعد مل تبدأأ و. 1أ ليات حامية احلقوققرارًا مبراجعة  اختذت املنظمة ادلامعة للأسامء العامة التابعة للآياكن ،2011ام يف عو
ّن الوقت . الس ياسة املوحدة املراجعة املتعلقة ب املشاركون راعي ييك خماوف أأعضاء الويبو لطالع الآياكن عىل  امناس بذلا فاإ

 .املوحدة س ياسةال يف أ ليات املراجعة هذه املطالبات أأثناء معلية مراجعة 

* * * 

  

                                                
عداد الأمانة.ت التجارية يف نظام أأسامء احلقولمس تجدات عن اجلوانب املتعلقة ابلعالما( 2018سبمترب  17) SCT/40/4انظر الوثيقة   1  ، وثيقة من اإ
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ىل الأس باب املذكورة أأعاله استنادا  اإ

نّ   ،امجلعية العامة للويبو اإ

ذ  واحامتل متلكها غري املرشوع من قبل هجات خاصة؛البدلان والأسامء اجلغرافية ذات ادللةل الوطنية  أأسامءتقّر بأأمهية  اإ

ذ تقّر بأأن ّ   ؛(DNSنظام امس احلقول )يف بعد ختصيصها عالمة ممزية تصبح احلقول العليا واإ

ذ تقّر بأأّن  ىل احتاكر هذه الأسامء وحرمان اجملمتع واإ السامح للرشاكت اخلاصة بتسجيل الأسامء اجلغرافية كحقول عليا س يؤدي اإ
ماكنية اس تخداهمااملعين   ؛من اإ

يضع ابنتظام قامئة بأأسامء  (UNGEGN) خرباء الأمم املتحدة املعين ابملؤرشات اجلغرافية فريقذ تأأخذ يف اعتبارها أأن واإ 
ناطق مثل امل أأسامء ، وأأن ISO 3166-1 عياريف امل  اخلاصة ابلبدلان ترد 3-وأألفا 2-رموز أألفاو واخملترصة، وأأن  البدلان الرمسية

 ؛ISO 3166-2 عياريف امل  تردالإدارية  تقس اميتالولايت يف ادلول الفيدرالية واملقاطعات وال 

ذ تأأخذ يف اعتبارها أأن  لتسجيل  جديدة اتدورختطط لفتح  (ICANNمؤسسة الإنرتنت للأسامء والأرقام اخملصصة )واإ
نة من أأسامء عامة )  ؛2020عام جتري أأولها توقع أأن ، من امل (gTLDsحقول عليا جديدة مكوَّ

ىل أأن  ذ تشري اإ التقرير الثاين ، واعمتدت 2002ومايو  2001دورتني اس تثنائيتني يف ديسمرب عقدت جلنة العالمات واإ
 حقول عليا؛حبامية أأسامء البدلان من تسجيلها كأسامء فيه معظم الوفود  تاذلي أأوص (SCT/S2/8الوثيقة ) لدلورات اخلاصة

ذ تأأخذ يف اعتبارها  مبادئ الس ياسة املوحدة لتسوية  ستبدأأ مراجعة املنظمة ادلامعة للأسامء العامة التابعة للآياكنأأّن واإ
قبل هذه حامية أأسامء البدلان شأأن ب عضاء الأ خماوف نقل ل  الوقت مناسب، وأأّن املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول عىل الإنرتنت

 خاللها؛أأو  املراجعة

ذ تشري اإىل الاقرتاح  من ادلول الأعضاء، بشأأن حامية املؤرشات اجلغرافية ، اذلي حظي بتأأيّيد الكثري SCT31/8 Rev.8واإ
 .يف املس توى الثايناحلقول وأأسامء البدلان يف نظام أأسامء 

 :تويص مبا ييل

 ،من ختصيصها كأسامء حقول عليا يف نظام أأسامء احلقول الوطنية لةلحامية أأسامء البدلان والأسامء اجلغرافية ذات ادل .أأولً 
ّل  ذا اإ  .طلب التفويض بتأأييد رصحي أأو عدم اعرتاض من السلطة العامة املعنيةحظي اإ

 ة ما ييل:الوطني لةلادلوالأسامء اجلغرافية ذات بدلان تشمل قامئة أأسامء ال  .اثنياً 

أأسامء ب أأحدث قامئة جبميع النسخ اللغوية الواردة يفوكذكل أأسامء عوامصها  انة للبدلترص الأسامء الرمسية واخمل  .1
ىل  أأو نقلها احلريف ترجامت أأسامء البدلانو ، فريق خرباء الأمم املتحدة املعين ابلأسامء اجلغرافيةوضعها دلان بال  اإ

ىل اللغات الوطنية يف مجيع البدلانو  مزية،املعالمة فيه الل اذلي تسجّ لغات( الوطنية للبدل اللغة )ال فامي خيص  اإ
ة )اللغات( واللغ ابللغات الرمسية الست للأمم املتحدةالبدلان  أأسامءمن  ةت املش تقو والنع، أأسامء احلقول العليا
 ؛الوطنية للبدل املعين

ة )اللغات( ابللغات الرمسية الست للأمم املتحدة واللغ 1الفقرة اثلثا.  حتتوالامس السابق لأي بدل مدرج  .2
 ؛الوطنية للبدل املعين
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وأأسامء املناطق مثل الولايت يف ادلول الفيدرالية واملقاطعات والتقس اميت الإدارية حس امب ورد يف املعيار  .3
ISO 3166-2؛ 

 ؛ISO 3166-1 عياريف امل حس امب وردت  3-وأألفا 2-رموز أألفاو  .4

أأسامء مناطق اليونسكو املدرجة يف قامئة مواقع الرتاث العاملي؛  مهناو ادللةل الوطنية، الأسامء اجلغرافية ذات و  .5
والأسامء اجلغرافية الأخرى ذات ادللةل الوطنية وفقًا للس ياسة العامة الوجهية أأو القانون الوطين الساري يف 

خطار الأمانة هبذه الأسامء يف غضون همةل زمنية مدهتا وجيوز لدلول الأعضاء يف الويبو  ادلوةل املعنية.  18اإ
 وس تنرش الويبو هذه القامئة. شهرًا انطالقا من اترخي اعامتد امجلعية العامة للويبو هذا الاقرتاح.

 نظام أأسامء احلقول. اية احلقوق يف املس توى الثاين مناجلغرافية وأأسامء البدلان أ لية محلؤرشات ملامنح  اثلثًا.

 اية املرفق والوثيقة[]هن

. ومضن هذا الإطار، اعمتدت الآياكن قواعد ختصيص لأسامء احلقول العليا 2012يف ربيع عام  gTLDsجرت ادلورة الأوىل من تسجيالت حقول   1

(. وادلليل املذكور متاح عىل الرابط: gTLD( )AGB 2012اجلديدة، ومجعت هذه القواعد يف )دليل مقدم طلب تسجيل نطاقات 

https://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb. 
اجلديدة" و"مجموعة العمل عرب اجملمتع املعنية ابس تخدام أأسامء  gTLDوهام "مجموعة العمل املعنية بعملية وضع الس ياسات لالإجراءات الالحقة لنطاقات   2

 البدلان والأقالمي كأسامء لنطاقات املس توى الأعىل".
. وميكن الاّطالع علهيا عىل الرابط: 2007مارس  28اجلديدة"، واليت قدمهتا يف  gTLDمبادئ اللجنة الاستشارية احلكومية للآياكن بشأأن حقول   3

https://archive.icann.org/en/topics/new-gtlds/gac-principles-regarding-new-gtlds-28mar07-en.pdf. 
 .2017وبيان جوهانسربغ لعام  2016وبيان هلس نيك لعام  2013وبيان ديرابن لعام  2010بيان نريويب لعام   4
 .SCT/S2/8من الوثيقة  210انظر الفقرة   5
عداد قامئة بأأسامء 1. وأأوىص التقرير ابمحلاية التالية لأسامء احلقول املكّونة من اسامء البدلان: ")SCT/S2/8 الوثيقة من 210انظر الفقرة   6 ( ينبغي اإ

ء اإضافية ، مبا يف ذكل الأسامء الرمسية واخملترصة للبدلان وأأية أأسامISO 3166ر أأو املعيا Rev. 1/347 نرشة مصطلحات الأمم املتحدة رمق البدلان، ابس تخدام
( وينبغي حامية أأسامء البدلان ابللغة )اللغات( الرمسية للبدل 3( وينبغي أأن تغطي امحلاية الأسامء ادلقيقة والاختالفات املضلةل؛ )2تعرف ادلول هبا بشلك عام؛ )

( وينبغي أأن تكون امحلاية فعاةل يف منع 5نوعهيا؛ )( وينبغي أأن تطال امحلاية مجيع حقول املس توى العايل ب 4املعين وابللغات الرمسية الست للأمم املتحدة؛ )
امس بدل، يف حال مل يكن لصاحب امس احلقل أأي حق أأو مصلحة مرشوعة يف مع تسجيل أأو اس تخدام امس حقل مطابق أأو مشابه بشلك يثري الالتباس 

 احلقل والسلطات ادلس تورية للبدل املعين".الامس، واكن من املرحج أأن تويح طبيعة امس احلقل للمس تخدمني بوجود عالقة بني صاحب امس 
: "وخلص الرئيس اإىل أأن معظم الوفود فضلت نوعا من امحلاية لأسامء البدلان من التسجيل أأو الاس تخدام SCT/S2/8 الوثيقةمن  210الفقرة انظر   7

وكندا والولايت املتحدة الأمريكية عن عدم تأأييدها لهذه قد أأعربت وفود أأسرتاليا "و  من قبل أأشخاص غري مرتبطني ابلسلطات ادلس تورية للبدل املعين".
 ".التوصية

 .WO/GA/28/7 من الوثيقة 80انظر الفقرة   8
ت يف نرشة ، كام وردالأسامء القصرية والطويةل لدلول اميةيقيض حب]...[ قراًرا العالمات ، "اعمتدت جلنة 2003فرباير  21، بتارخي الآياكن رساةل اإىل  9

كأسامء نطاقات من قبل أأشخاص غري مرتبطني ابلسلطات ادلس تورية لدلول املعنية. وأأويص برضورة  واملضلل الأمم املتحدة، من التسجيل املامثلمصطلحات 

". gTLDت اقاتنفيذ هذه امحلاية من خالل تعديل الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات وتطبيقها عىل مجيع التسجيالت املس تقبلية لأسامء النطاقات يف نط

أأعربت عن عدم تأأييدها ، اليت ندا والولايت املتحدة الأمريكية، ابس تثناء أأسرتاليا وك القرار بشأأن حامية أأسامء البدلانمجيع ادلول الأعضاء يف الويبو وأأيّدت "

 يف نص القرار". تاليت جسل أأبدت الياابن بعض التحفظاتو ذا القرار. له
، Rev. 1/347صطلحات رمق املبأأن تستند معلية وضع قامئة البدلان أأو املناطق ابللغات الرمسية الست للأمم املتحدة اإىل نرشة ، أأوصت 2002يف عام   10

دارة شؤون امجلعية العامة وخدمات املؤمترات التابعة للأمانة العامة للأمم املتحدة )واملتاحة عىل الرابط التايل:  املُعدة من قبل اإ
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=ST/CS/SER.F/347/Rev.1 .ومل تعد تكل الوثيقة تفي بغرض ادلقة املطلوب .

امل املعين بأأسامء البدلان التابع لفريق خرباء الأمم املتحدة املعين ابلأسامء اجلغرافية، هذا الاقرتاح اإىل أأحدث قامئة بأأسامء البدلان وضعها الفريق العويستند 
ويُعقد ذكل املؤمتر لك مخس س نوات. واعُتمدت أأحدث قامئة بأأسامء البدلان يف ادلورة احلادية عرشة  واعمتدها مؤمتر الأمم املتحدة املعين بتوحيد الأسامء اجلغرافية.

عىل الرابط التايل:  E/CONF.105/13. ويه متاحة مضن الرمز 2017قودة يف أأغسطس ذلكل املؤمتر املع
https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/docs/11th-uncsgn-

docs/E_Conf.105_13_CRP.13_15_UNGEGN%20WG%20Country%20Names%20Document.pdf. 

                                                

https://archive.icann.org/en/topics/new-gtlds/gac-principles-regarding-new-gtlds-28mar07-en.pdf
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=ST/CS/SER.F/347/Rev.1
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هو املعيار ادلويل لرموز البدلان ورموز تقس اميهتا الفرعية اليت وضعهتا املنظمة ادلولية لتوحيد املقاييس )متاحة عىل الرابط:  ISO 3166املعيار   11
https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html.) 

منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعمل والثقافة )اليونسكو(. وذكرت  ، حتت رعاية1972نومفرب  23اتفاقية حامية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي املعمتدة يف   12
د شلكت قامئتا الرتاث العاملي الويبو يف التقرير الهنايئ ملرشوع الويبو الثاين بشأأن أأسامء احلقول عىل الإنرتنت أأّن هذه القامئة يه أأداة مفيدة يف هذا الس ياق. وق

 .2012لعام  gTLDيف دليل مقدم طلب تسجيل احلقول  أأساًسا لقواعد التخصيص ISO 3166واملعيار 


