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 ANNEX I
 

المرفق األول 

 
 

 
 

ادارة أسماء الحقول والعنوانين على االنترنت :  قضايا الملكية الفكرية 
تقرير مشروع الويبو بشأن أسماء الحقول على شبكة انترنت 

 
ملخص تنفيذي 

 
 

الخلفية 
 

أسماء الحقول هي عنــاوين علـى االنـترنت يسـهل علـى المسـتخدم اسـتعمالها واسـتيعابها . وقـد 
ــا بعـد  صممت في بادئ األمر لتمكين المستخدم من تحديد موقع الحواسيب األخرى بسهولة . واآتسبت فيم
داللة أخرى آأداة تعريف تجارية . فحدث آنذاك تضــارب مـع نظـام أدوات التعريـف التجاريـة الـذي آـان 

معموال به قبل عصر االنترنت اذ آانت تلك األدوات محمية بموجب حقوق الملكية الفكرية . 
 

وأفضى التنازع بين أسماء الحقول وحقوق الملكية الفكرية الى ظهور عدة مشكالت حملت معها 
تساؤالت مستعصية فيما يتعلق بالسياسات . ولتلك التساؤالت أبعاد جديدة ناتجة عن تداخل االنترنت وهـو 

دعامة عالمية متعددة األغراض مع أنظمة مصممة للتطبيق في عالم مادي يخضع لمبدأ االقليمية . 
 

وبناء على اقتراح من حكومة الواليات المتحدة األمريكية وبموافقة الدول األعضاء في الويبـو ، 
شرعت المنظمة في يوليه/تموز ١٩٩٩ في مشروع من المشاورات الدولية المكثفة ("مشــروع الويبـو") . 
ــل بيـن أسـماء  والغرض المنشود من مشروع الويبو التقدم بتوصيات عن بعض المسائل الناتجة عن التداخ
ــى االنـترنت أي هيئـة  الحقول وحقوق الملكية الفكرية الى الهيئة التي أنشئت الدارة نظام أسماء الحقول عل
ــد ١٧ اجتماعـا تشـاوري فـي ١٥ مدينـة فـي العـالم فـي  االنترنت المعنية باألسماء واألرقام المعينة . وانعق
ــة مـن ٣٣٤ حكومـة ومنظمـة دوليـة حكوميـة وهيئـة  اطار مشروع الويبو . واستلمت الويبو بيانات مكتوب

مهنية ومؤسسة وفردا . 
 

ــى مشـروعات توصيـات فـي ديسـمبر/آـانون األول ١٩٩٨ فـي  وصدر تقرير مؤقت يحتوي عل
ــترنت المعنيـة باألسـماء  اطار مشروع الويبو . وهذه الوثيقة هي التقرير الختامي . وهو مقدم الى هيئة االن
واألرقام المعينة والى الدول األعضــاء فـي الويبـو . ويـرد أدنـاه موجـز للتوصيـات الرئيسـية الـواردة فـي 

التقرير الختامي . 
 

أحسن الممارسات بالنسبة الى هيئات التسجيل 
 

ــة المحسـنة ألمنـاء السـجالت ذوي صالحيـة تسـجيل  بفضل اعتماد عدد من االجراءات المعياري "١"
أسماء الحقول في حقول عليا مكونة مــن أسـماء عامـة ، يمكـن تخفيـف حـدة التضـارب القـائم بيـن أسـماء 

الحقول على االنترنت وحقوق الملكية الفكرية . 
 

ــات دقيقـة وموثوقـة واتاحتـها بمـا يمكـن مـن االتصـال بأصحـاب  وبصفة خاصة ، يعد جمع بيان "٢"
ــة الفكريـة علـى دعامـة ال تخضـع لمبـدأ الحـدود وال  أسماء الحقول أداة أساسية لتيسير حماية حقوق الملكي



 WO/GA/24/1
 Annex I

 - 2 -
 

ــل علـى  تحمل اسم أحد . وفي تلك البيانات الوسيلة الرئيسية التي يأخذ بها أصحاب الملكية الفكرية في العم
احقاق حقوقهم . 

 
وفي حال تبين أن البيانات المذآورة  غير دقيقة وغير موثوقة وال تمكن مــن االتصـال بصـاحب  "٣"
اسم الحقل ، ينبغي أن يكون للغير الحق في اخطار أمين السجل المسؤول بذلك . وفــور تـأآد جهـة مسـتقلة 

من استحالة االتصال بصاحب اسم الحقل ، ينبغي أن يطلب من أمين السجل شطب تسجيل اسم الحقل . 
 

ــي انشـاء حقـل غـير تجـاري محـدود  وفي تقرير الويبو المؤقت ، ورد اقتراح يرمي الى النظر ف "٤"
ــماء الحقـول دون أن تكـون متاحـة للجمـهور ، ومـن  االستخدام حيث توضع البيانات المتعلقة بأصحاب أس
شأن ذلك أن يهون من قلق أولئك الذين يعتبرون أن اتاحة تلك البيانات للجمهور قد تؤدي الــى التدخـل فـي 
الحياة الخاصة . وفي التقرير الختامي ، تقرر أن تلك الفكرة تتطلب المزيد من النظر والتطويــر والتشـاور 

في اطار عملية منفصلة قبل التقدم بأية توصية . 
 

االجراءات االدارية المتعلقة بالتسجيالت التعسفية ألسماء الحقول 
 

ــوية المنازعـات آـي  ينبغي أن تعتمد هيئة االنترنت المعنية باألسماء واألرقام المعينة سياسة لتس "٥"
تتاح وفقا لها اجراءات ادارية موحدة لتسوية المنازعات المتعلقة بأسماء الحقــول فـي جميـع الحقـول العليـا 
المكونة من أسماء عامة . وفي التقرير المؤقت ، آان مــن الموصـى بـه أن يشـترط علـى مودعـي طلبـات 
أسماء الحقول االلتزام باالجراءات المتعلقة بأية منازعات بشأن الملكية الفكرية تنجم عن تسجيل اسم حقــل 
. ويوصي التقرير الختامي بأن ينحصر مجال تطبيق االجراءات االدارية في حاالت سوء النية والتسـجيل 
التعسفي ألسماء الحقول الذي يتعـدى علـى حقـوق العالمـات التجاريـة (وهـو مـا يعـرف بعبـارة "السـطو 
االلكـتروني") . ويطلـب مـن أصحـاب أسـماء الحقـول االلـتزام بـاالجراءات االداريـة فـي مـا يتعلـق فقــط 
باتهامهم بالضلوع في السطو االلكتروني الذي استنكره الجميع في اطار مشروع الويبو باعتباره نشــاطا ال 

عذر له وينبغي القضاء عليه . 
 

ومن المقترح أن تكون االجراءات االدارية سريعة وناجعة وفعالة من حيث التكلفة وتتم الى حـد  "٦"
آبير على الخط . وتقتصر القرارات المتخذة بناء على تلك االجراءات على األمر بشطب تسجيالت أسماء 
الحقول أو نقلها وتحديد تكاليف االجراءات المستحقة على الجهة التي خسـرت (دون تكـاليف المحـامين) . 

وعلى السلطات المعنية بالتسجيل أن تسهر على انفاذ القرارات وفقا لسياسات تسوية المنازعات . 
 

حقوق استئثارية خاصة بالعالمات المشهورة والعالمات شائعة الشهرة 
 

ـــهب  تعرضـت العالمـات المشـهورة والعالمـات شـائعة الشـهرة بصـورة خاصـة لممارسـات الن "٧"
والسلب على يد عدد قليل من أصحاب أسماء الحقول المسجلة النشطين . وينبغي وضع آلية تمكن صــاحب 
العالمة المشهورة أو شائعة الشهرة أن يحصل على حق استئثاري فــي بعـض الحقـول العليـا المكونـة مـن 
ــى صعيـد  أسماء عامة أو آلها بالنسبة الى اسم العالمة في حال آانت العالمة مشهورة أو شائعة الشهرة عل
جغرافي واسع النطاق وعلى مستوى فئات مختلفة من السلع أو الخدمات . ويكون األثر المترتب على ذلك 

الحق منع أي شخص غير صاحب العالمة المشهورة أو شائعة الشهرة من تسجيل العالمة آاسم حقل . 
 

ومن شأن نظام الحق االســتئثاري أن يجسـد فـي الفضـاء االلكـتروني الحمايـة الخاصـة المتاحـة  "٨"
للعالمات المشهورة والعالمات شائعة الشـهرة بنـاء علـى اتفاقيـة بـاريس بشـأن حمايـة الملكيـة الصناعيـة 

واتفاق تريبس . 
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وحيث أن الحق االستئثاري ال يسري إال على اسم العالمة المشــهورة أو شـائعة الشـهرة بعينـه ،  "٩"
ــتروني يسـجلون عـادة العديـد مـن مشـتقات اسـم العالمـة  وحيث أن التجربة تبين أن ممارسي السطو االلك
ــي  المشـهورة أو شـائعة الشـهرة ، ينبغـي أن يفضـي الحـق االسـتئثاري بعـد منحـه الـى قرينـة اسـتداللية ف
االجراءات االدارية . والغرض المنشود من القرينة االستداللية هو االشتراط بأن يأتي صاحب اسم الحقــل 
بسبب يبرر استخدامه السم الحقـل فـي حـال آـان مطابقـا للعالمـة المشـهورة أو شـائعة الشـهرة أو يـؤدي 
تشابههما الى اللبس وفي حال اســتخدم اسـم الحقـل علـى نحـو قـد يـؤدي الـى االضـرار بمصـالح صـاحب 

العالمة . 
 

حقول عليا جديدة مكونة من أسماء عامة 
 

لقد تبين أن استخدام الحقول العليا المكونة من أسماء عامـة خـالل السـنوات الخمـس المنصرمـة  "١٠"
ــط لـدى المسـتهلك وتراجـع ثقـة الجمـهور فـي  أدى الى تسجيالت تعسفية ألسماء الحقول مما تسبب في خل
االنترنت . واضطر أيضا أصحاب حقوق الملكية الفكرية الى استثمار موارد بشرية وماليـة آبـيرة للدفـاع 
عن مصالحهم . ويمكن القول ان ذلك االستثمار يقتضي تحويل الموارد االقتصادية ويؤدي الـى تبذيرهـا . 
ــراءات التسـجيل المحسـنة واجـراءات اداريـة لتسـوية  ولكن ، من الممكن تفادي ذلك عن طريق اعتماد اج

المنازعات ونظام الحق االستئثاري الذي أوصى به التقرير الختامي لمشروع الويبو . 
 

وبالنظر الى تجربة الماضي ، ال يبدي أصحاب حقوق الملكية الفكرية أي ترحيب بفكــرة اضافـة  "١١"
حقول عليا جديدة مكونة من أسماء عامة ويتخوفــون مـن امكانيـة تكـرار التجربـة ذاتـها بالنسـبة الـى تلـك 

الحقول العليا الجديدة . 
 

وتظهر عدة قضايا غير حماية الملكية الفكرية لــدى صياغـة سياسـة بشـأن اسـتخدام حقـول عليـا  "١٢"
جديدة مكونة من أسماء عامة . وبالنسبة الى الملكيــة الفكريـة ، مـن المعتقـد أن اضافـة تلـك الحقـول العليـا 
الجديدة ينبغي أن تظل مشروطة باعتماد توصيات تقرير الويبو الختامي بشأن اجراءات التسجيل المحســنة 
ونظام الحق االستئثاري الخاص بالعالمات المشهورة والعالمات شائعة الشهرة ومشروطة أيضــا بـأن أيـة 
حقول عليا جديدة مكونة من أسماء عامــة ينبغـي أن تضـاف بطريقـة تدريجيـة ومنظمـة بمـا يتيـح امكانيـة 

مراقبة تجربة تلك الحقول وتقييمها . 
 

خطوات أولى وقضايا بارزة 
 

تناولت التوصيات الواردة في التقرير الختامي لمشروع الويبو من المشكالت القائمة بين الملكية 
ــول فعالـة لـها . وال تـزال مشـكالت أخـرى قائمـة  الفكرية وأسماء الحقول أشدها ضررا وحاولت ايجاد حل

تحتاج الى المزيد من التفكير والتشاور ومنها ما يلي : 
 

بحث مدى جدوى اضافة حقل غير تجــاري محـدود االسـتخدام حيـث توضـع البيانـات  ( أ )
المتعلقة بأصحاب أسماء الحقول دون أن تكون متاحة للجمهور تلقائيا آما أشير الى ذلك أعاله ؛ 

 
ومشكلة سوء النية والتسجيالت التعسفية ألسماء الحقول التي تؤدي الـى التعـدي علـى  (ب)
ـــة أو عالمــات الخدمــة آالبيانــات الجغرافيــة والحقــوق  حقـوق الملكيـة الفكريـة غـير العالمـات التجاري

الشخصية ؛ 
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ومشكلة سوء النية والتسجيالت التعســفية ألسـماء الحقـول المتعلقـة بأسـماء المنظمـات  (جـ)
ــاء علـى اتفاقيـة  الدولية الحكومية الكاملة والمختصرة المحمية من االستخدام أو التسجيل آعالمة تجارية بن

باريس ؛ 
 

ومشكلة سوء النية والتسجيالت التعسفية ألسماء الحقول المتعلقة باألسماء الدولية غير  (د)
ــواد صيدليـة معينـة بأسـماء موحـدة ومتاحـة  مسجلة الملكية التي اختارتها منظمة الصحة العالمية لتحديد م

عالميا من أجل حماية سالمة المرضى . 
 
 

 [يلي ذلك المرفق الثاني] 
 


