
 

 

 
 

WO/GA/24/2
األصل  :  باالنكليزية 

التاريخ :  ١٩٩٩/٨/١٣ 

المنظمـة العالميــة للملكيــة الفكريــة 
جنيـف 

 
 
 

الجمعية العامة للويبو 
الدورة الرابعة والعشرون (الدورة العادية الرابعة عشرة) 

جنيف ، من ٢٠ الى ٢٩ سبتمبر/أيلول ١٩٩٩ 

الملكية الفكرية والتجارة االلكترونية 

مذآرة المدير العام 

وافقـت الجمعيـة العامـة للويبـو ، فـي اجتماعـها المنعقـد فـي سـبتمبر/أيلـول ١٩٩٨ ، علـى عــدة  - ١
ـــة  اقتراحـات ترمـي الـى تعزيـز التنسـيق بيـن مختلـف أنشـطة المنظمـة المتعلقـة بـأثر التجـارة االلكتروني
 (A/33/8 والفقرتين ١٥٥ و١٥٦ من الوثيقة A/33/4  أنظر الوثيقة) واالقتصاد الرقمي في الملكية الفكرية

 .
 

والغرض المنشود من هذه الوثيقة ما يلي :  - ٢
 

تقديم تقرير موجز عن األنشطة المباشرة منذ سبتمبر/أيلول ١٩٩٨ وفقا لقرار الجمعية  "١"
العامة للويبو المذآور أعاله ؛ 

 
ووضع اطار تحليلـي لوصـف مختلـف العنـاصر المتعلقـة بالملكيـة الفكريـة والتجـارة  "٢"
ــة لتعلـق عليـه الـدول األعضـاء ، مـع العلـم بـأن تلـك العنـاصر سـبق  االلكترونية في برنامج عمل المنظم
ادراجها فــي مشـروع البرنـامج والميزانيـة لفـترة السـنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ آمـا قـدم الـى جمعيـات الـدول 
 A/34/2 األعضاء في الويبو لتوافق عليه في اجتماعها المنعقـد في سبتمبر/أيلول ١٩٩٩ (أنظر الوثيقتيـن

A
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ــارة االلكترونيـة ولتوضيـح برنـامج عمـل المنظمـة  .Rev 2 &) وهي واردة في هذه الوثيقة من زاوية التج
آكل في ذلك المجال . 

 
األنشطة المنجزة في مجال التجارة االلكترونية منذ سبتمبر/أيلول ١٩٩٨ 

 
ــبتمبر/أيلـول ١٩٩٨ ، بـدأ تنفيـذ مشـروع الويبـو  عمال بقرار الجمعية العامة للويبو المتخذ في س - ٣
بشأن أسماء الحقول على شبكة انترنت . وأدى ذلك الى نشر تقرير فــي ٣٠ أبريـل/نيسـان ١٩٩٩ . وتــرد 
تفاصيـل المشروع والوضـع الراهن للتوصيات المبينـة في التقرير في الوثيقــة WO/GA/24/1 ("مشـروع 
الويبو بشأن أسماء الحقول علــى شـبكة انـترنت") . وفـي هـذه المرحلـة ، ال تـزال مسـألة تنفيـذ توصيـات 

التقرير قيد النظر ، على أن من المعتقد أن المشروع قد سمح بتحقيق ما يلي  
 

اقامة اطار لتخفيف المشادة بين أسماء الحقول على شبكة انترنت وحقوق الملكية الفكريـة  -
ولتسوية المنازعات بين نوعي أدوات التعريف ؛ 

 
واحراز تقدم في حماية الملكية الفكرية على شبكة انترنت ؛  -

 
وخلق مصداقية للويبو في البنية االدارية الجديدة  لنظام أسماء الحقول على شبكة انــترنت  -
باعتبارها منظمة دولية تستجيب الى الحاجة الى ايجاد السبل الكفيلة بالنهوض بالسياســات 

الرامية الى حماية الملكية الفكرية بطريقة تراعي أوضاع االتصاالت الجديدة . 
 

وقد أنشىء موقع علــى نـافذة الـوب آمصـدر للمعلومـات عـن مختلـف برامـج المنظمـة المتعلقـة  - ٤
بالتجارة االلكترونية ، بما في ذلك االجتماعات المنظمة عن ذلك الموضوع . ومن الممكن النفــاذ الـى ذلـك 
الموقــع علــى العنــوان التــالي :  http://ecommerce.wipo.int  أو عــــبر صفحـــة اســـتقبال المنظمـــة 
(http://www.wipo.int) بضغط المؤشر علـى "Electronic Commerce" . وقـد اسـتقطب الموقـع عـددا 
متزايدا بانتظام من الزوار وسجل ٥١٥ ٨٥ نتيجة بحث في شهر يوليه/تموز ١٩٩٩ . وساعد الموقع على 
تعزيز الوعي بالمسائل التي يثيرها وقع التجارة االلكترونية على الملكية الفكرية وتوصيل المعلومات عــن 
ــة وغـير  أنشطة المنظمة المتعلقة بتلك المسائل والنفاذ الى مواقع منظمات دولية حكومية ومنظمات حكومي

حكومية أخرى معنية بالتجارة االلكترونية . 
 

وتم تنظيم سلسلة من المشاورات االقليمية عن تــأثير التجـارة االلكترونيـة فـي الملكيـة الفكريـة .  - ٥
وانعقدت المشاورات في مونتيغو باي (جامايكا) (في ٨ و٩ يونيه/حزيــران) وفـي آـواال لمبـور (ماليزيـا) 
ــه/تمـوز) وفـي مومباسـا (آينيـا)  (في ٢٢ و٢٣ يونيه/حزيران) وفي الرباط (المغرب) (في ١٣ و١٤ يولي
ــى ذلـك  (في ٢٩ و٣٠ يوليه/تموز) وفي بوينس آيرس (األرجنتين) (في ٢ و٣ أغسطس/آب) . وعالوة عل
، فقد زاد بحث القضايـا الناجمـة عـن تـأثير التجـارة االلكترونيـة فـي الملكيـة الفكريـة فـي اطـار الـبرامج 
التدريبيـة والنـدوات المنظمـة فـي اطـار برنـامج الويبـو للتعـاون ألغـراض التنميـــة . وقــد ســمحت تلــك 

المشاورات بما يلي : 
ــات التـي تواجهـها حمايـة الملكيـة  توسيع نطاق االشتراك في بحث الردود المناسبة للتحدي -

الفكرية من جراء التجارة االلكترونية ؛ 
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ــي  وتوعيـة جمـهور أآـبر بـالفرص التـي يفسـح عنـها اسـتغالل حقـوق الملكيـة الفكريـة ف -

االقتصاد الرقمي الجديد ؛ 
 

واتاحة فرصة لجمع المعلومات عن احتياجات البلدان النامية والبلـدان المنتقلـة الـى نظـام  -
االقتصاد الحر والصعوبات التي تعاني منها فيمــا يتعلـق بـالفرص السـانحة فـي االقتصـاد 

الرقمي . 
 

وقد تم تكريس جزء من جدول أعمال االجتماع األول للجنة االستشارية المعنية بقطــاع األعمـال  - ٦
الذي دعا المدير العام الى عقده في ٤ و٥ فبراير/شباط ١٩٩٩ لبحث وقع التجارة االلكترونية على الملكية 
ــي  الفكرية (أنظر الوثيقة WO/GA/24/6) . ومن المعتزم تكريس آل االجتماع الثاني الذي ستعقده اللجنة ف
ــد سـمحت المناقشـات باتاحـة السـبيل الـى تحسـين فـهم  ١٣ سبتمبر/أيلول ١٩٩٩ لذلك الموضوع فقط . وق
المسائل من وجهة نظر المعنيين بالتجــارة االلكترونيـة والمتـأثرين بـها فـي قطـاع األعمـال ووصـف أثـر 

التجارة االلكترونية وتحديده بدقة أآبر . 
 

ويجري حاليا االستعداد لعقد مؤتمــر دبلوماسـي عـن الملكيـة الفكريـة والتجـارة االلكترونيـة فـي  - ٧
ــول ١٩٩٩ . ومـن المـأمول أن يسـاعد المؤتمـر ، آغـيره مـن  جنيف في الفترة من ١٤ الى ١٦ سبتمبر/أيل
ــة عمليـة توسـيع نطـاق االشـتراك فـي تقييـم أثـر االقتصـاد  األنشطة العديدة المذآورة أعاله ، على مواصل
ــتوى  الرقمي وفهمه وتحديد المسائل التي يعتبرها القطاع العام والقطاع الخاص جديرة باالهتمام على المس

الدولي . 
 

وصف تحليلي لبرامج الويبو وأنشطتها في مجال التجارة االلكترونية 
 

آما ورد في الوثيقة التي رفعت الــى الجمعيـة العامـة للويبـو أثنـاء اجتماعـها فـي سـبتمبر/أيلـول  - ٨
١٩٩٨ بشأن ذلك الموضوع ، فان التجارة االلكترونية واالقتصاد الرقمي يؤثران في شتى برامج المنظمة 
ــك األثـر ، فقـد أعيـد بيـان تلـك األنشـطة المختلفـة مـع الترآـيز علـى التجـارة  وأنشطتها . وتسهيال لفهم ذل

االلكترونية في هذه الوثيقة . 
 

مواصلة تحديد المسائل وتوسيع نطاق االشتراك في تلك العملية 
 

ــا  ال تزال التجارة االلكترونية في المراحل األولى من نشأتها . وهي تتطور في محيط التكنولوجي - ٩
واألعمال الذي يتسم بسرعة التغيير وعمقه . وفي ذلك السياق ، فال مفــر مـن أن يكـون تقييـم أثـر التجـارة 
ــي أيـة تدابـير  االلكترونية في الملكية الفكرية عملية مستمرة تقتضي رصدا دقيقا للتطورات بغرض البت ف
ضرورية أو مناسبة من الممكن اتخاذها على الصعيد الدولي للحفـاظ علـى فعاليـة حمايـة الملكيـة الفكريـة 
وتعزيزها . وعليه ، فان تحديد المسائل يعتبر جزءا أساســيا مـن برنـامج عمـل المنظمـة فيمـا يتعلـق بـأثر 

التجارة االلكترونية في الملكية الفكرية . 
وتباشر التجارة االلكترونية عبر وسيط عالمي ال حدود له هو االنترنت . ومعظم ذلــك النشـاط ،  -١٠
سواء آان بين الشرآات أو بين الشرآة والمستهلك ، يتم علــى الصعيـد الدولـي وبيـن أشـخاص يخضعـون 
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ألنظمة قضائية مختلفة . وبالمثل ، آثيرا ما تترتب على العمل التشريعي أو التنظيمي المنجز على الصعيد 
الوطني في مجال التجارة االلكترونية عواقب على المستوى الدولي . ونظرا الى الطبيعة الدولية التي تتسم 
بها التجارة االلكترونية والردود عليها ، فمــن المعتقـد أن مـن المـهم أن تسـهم المنظمـة فـي توسـيع نطـاق 
اشتراك البلدان النامية في عملية تحديد المسائل الناجمة عــن وقـع التجـارة االلكترونيـة والتصـدي لـها فـي 
ــنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١  اطار برنامج عملها (أنظر البرنامج ٦ -٢ من مشروع البرنامج والميزانية لفترة الس

 . ((A/34/2 الوثيقة)
 

تنفيذ العمل المستكمل 
 

آان أول ما أن أنجزته الويبو في اطار برنامج عملها في مجال التجارة االلكترونية ابرام معاهدة  -١١
ــروف تمامـا ، فـان  الويبو بشأن حق المؤلف ومعاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي . وآما هو مع
آل واحدة منهما تقتضي توافر ٣٠ حالة انضمام أو تصديق لتدخل حيز التنفيذ . ونظرا الى الطابع الدولـي 
للتجارة االلكترونية ، فمن المستساغ أن تحظى المعاهدتان بأوسع اقبال دولي ممكن لضمــان فعاليتـهما فـي 
االقتصاد الرقمي . وحتى تاريخ هذه الوثيقة ، فقـد انضمـت ثمانيـة بلـدان الـى معـاهدة  الويبـو بشـأن حـق 
المؤلف أو صدقت عليها وانضمت ستة بلدان الى معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي أو صدقت 
ــامج  عليها . وال يزال تشجيع االنضمام الى المعاهدتين عنصرا مهما في برنامج عمل المنظمة (أنظر البرن

١٠-١ من مشروع البرنامج والميزانية لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١) . 
 

وآما ورد أعاله ، فقد تم نشر تقرير مشروع الويبو بشأن أسماء الحقول على شــبكة انـترنت فـي  -١٢
٣٠ أبريل/نيسان ١٩٩٩ . وقد تضمن التقرير توصيات عن اجــراءات التسـجيل المحسـنة ووضـع اجـراء 
موحد لتسوية المنازعات المتعلقــة بحـاالت انتـهاك الحقـوق المترتبـة علـى العالمـات التجاريـة مـن جـراء 
التعسف في تسجيل أسماء الحقول واالنتفاع بـها واقامـة آليـة لحمايـة العالمـات المشـهورة (أنظـر الوثيقـة 
WO/GA/24/1) . ومن المرتقب أن يكون تنفيذ تلك التوصيات عمال بقرار السلطات المختصة ، وبمــا فـي 
ذلك توفير خدمات تسوية المنازعات في اطار مرآز الويبو للتحكيم والوساطة ، عنصرا مهما في برنــامج 
عمل المنظمة خالل فترة الســنتين المقبلـة (أنظـر البرنـامج ٣-٣ مـن مشـروع البرنـامج والميزانيـة لفـترة 

السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١) . 
 

وقد تناولت التوصيات الواردة في تقرير مشروع الويبو بشأن أسماء الحقول على شبكة انـترنت  -١٣
الحقول العليا المكونة من أسماء عامة . ولما آان تسجيل اسم حقل يتيح حضــورا عالميـا علـى االنـترنت ، 
فان العديد من القضايا الناجمة عن تشابك أسماء الحقول وحقوق الملكية الفكرية ال تفرق بين الحقول العليا 
المكونة من رموز البلدان والحقول العليا المكونة مــن أسـماء عامـة . وعليـه ، فقـد بيـن التقريـر بـالتفصيل 
ــن رمـوز البلـدان التـي  الطريقة التي من الممكن اتباعها لدى تطبيق التوصيات في الحقول العليا المكونة م
ــها طوعـا اعتمـاد بعـض التوصيـات أو آلـها (أنظـر المرفـق الثـامن للتقريـر) . ومـن  يقرر المشرفون علي
المرتقب أن يظل برنامج عمل المنظمة مشتمال على توفير المشورة والمساعدة ، بناء على طلب المشرفين 
على الحقول العليا المكونة من رموز البلدان ، بشأن تنفيذ التوصيات المتعلقة بالتسوية الموحدة للمنازعات 
ــترة  وغير ذلك من المسائل الرامية الى تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية في اطار أسماء الحقول خالل ف

السنتين المقبلة (أنظر البرنامج ٣-٤ من مشروع البرنامج والميزانية لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١) . 
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العمل المنجز :  تسويات في االطار القانوني الدولي 
 

ــق بتسـوية القـانون الدولـي للملكيـة  تبحث لجنة الويبو الدائمة حاليا سلسلة من  الموضوعات تتعل -١٤
ــة واالقتصـاد الرقمـي . ولـم  الفكرية آما يتجلى في المعاهدات متعددة األطراف لمواآبة التكنولوجيا الرقمي
تبت الدول األعضاء في ما اذا حان اآلوان التخاذ مواقف دولية متفق عليها في آل حالة ولم تقرر بعد نوع 
الصك الذي ينبغي أن يعبر عن أي موقف دولي متفق عليه من ذلك القبيل . ويــرد فيمـا يلـي بيـان المسـائل 

الرئيسية قيد النقاش : 
 

توسيع نطاق المبادىء الواردة في معاهدة الويبو بشـأن حـق المؤلـف ومعـاهدة الويبـو  "١"
بشـأن األداء والتسـجيل الصوتـي لتشـمل حمايـة األداء السـمعي البصـري . ويجـــري حاليــا تنــاول ذلــك 
الموضوع في اطار اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة بغرض التوصــل ان أمكـن الـى 
اعتماد بروتوآول لمعاهدة الويبو بشــأن األداء والتسـجيل الصوتـي فيمـا يتعلـق بـاألداء السـمعي البصـري 

(أنظر البرنامج ١٠-٢ من مشروع البرنامج والميزانية لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١) . 
 

وتكييف حقوق هيئات االذاعة لتندرج في اطار الحماية األحــدث الـذي وفرتـه معـاهدة  "٢"
الويبو بشأن حق المؤلف ومعاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي لفئات أخرى من الحقوق . وتعمل 
اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة أيضا علــى تحديـد القضايـا التـي يتعيـن تناولـها فـي 
ــدة مـن الممكـن اعتمادهـا بشـأن تلـك الحقـوق (أنظـر البرنـامج ١٠-٢ مـن مشـروع البرنـامج  معاهدة جدي

والميزانية لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١) . 
 

ــي مجـال توفـير  والنقاش المستمر بشأن العمل المناسب انجازه على المستوى الدولي ف "٣"
حماية خاصة بقواعد البيانات . وآان المؤتمر الدبلوماسي الـذي انعقـد سـنة ١٩٩٦ وأبـرم معـاهدة الويبـو 
بشأن حق المؤلف ومعاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي قد اعتمد توصية بشـأن مواصلـة العمـل 
ــار حـدوث  على توفير حماية دولية لقواعد البيانات ، على أن الدول األعضاء تؤيد حاليا ، فيما يبدو ، انتظ
ــادرة علـى الصعيـد الدولـي فيمـا يتعلـق بحمايـة  مزيد من التطورات على الصعيد الوطني قبل اتخاذ أية مب

قواعد البيانات (أنظر البرنامج ١٠-٢ من مشروع البرنامج والميزانية لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١) . 
 

العمل المنجز :  المشروعات المتعلقة بالمحيط المؤسسي 
 

فضال عن اثارة مسائل جديدة بشأن مالءمة االطار القانوني الدولي الراهن ، فقــد أتـى االقتصـاد  -١٥
الرقمي بتغييرات جذرية في المحيط المؤسســي والتجـاري الـذي يتـم فيـه اسـتغالل الملكيـة الفكريـة . وقـد 
تسـببت االنـترنت وال سـيما توزيـع المنشـورات والموسـيقى واألفـالم وبرامــج الحاســوب وغيرهــا مــن 
المصنفات الرقمية عبر الشبكة في ظهور بعــض االحتياجـات والفـرص التخـاذ مبـادرة دوليـة ترمـي الـى 
ــة الفكريـة بمـا يراعـي المحيـط المؤسسـي  تسهيل عملية تكييف المحيط المؤسسي التقليدي الستغالل الملكي
الرقمي الجديد الذي يتم فيه استغالل الملكية الفكرية . واستجابة الى تلك االحتياجات والفرص ، فان الويبو 
تنظر في امكانية تنفيذ بعض المشروعات وقد باشرت تنفيـذ بعضـها مـن أجـل االسـهام فـي توفـير محيـط 

مؤسسي سليم الستغالل الملكية الفكرية في اطار االقتصاد الرقمي . ومن ذلك ما يلي : 
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ــد مـن البلـدان الناميـة ، تسـهر المنظمـة  بناء على طلب أحد المتاحف الرئيسية في واح "١"
على تقديم المشورة والمساعدة بشأن السبل الكفيلة باتاحة مجموعة صــوره "المرقمنـة" علـى الشـبكة دون 
أن يفقد المتحف سيطرته على المجموعة . ويأتي ذلك المشروع بمثابة مثـال ملمـوس علـى الطريقـة التـي 
يمكن اعتمادها لالنتفاع بالتجارة االلكترونية وحقوق الملكية الفكرية بغرض استغالل التراث الثقافي وبمـا 
يفيد أصحاب ذلك التراث وآل من يرغب في أن يتمتع به . وقد يفيد ذلك المشروع عددا آبيرا مــن البلـدان 

النامية (أنظر البرنامج ٣-٤) . 
 

ويسهر العديد من جمعيات االدارة الجماعية المســؤولة عـن المصنفـات المحميـة بحـق  "٢"
المؤلـف علـى وضـع أنظمـة الكترونيـة لتوفـير المعلومـات عـن تلـك المصنفـات والـترخيص لـها وتوفــير 
ــك العمليـة . وبنـاء علـى طلـب بعـض الجمعيـات ، تبحـث  مضمونها بعد الترخيص وقد أتم البعض منها تل
ــر المصنفـات  الويبو امكانية االضطالع بدور في الربط بين تلك األنظمة االلكترونية لتعزيز امكانيات تواف
المحمية بحق المؤلف واستغاللها (أنظر البرنامجين ٣-٤ و١٠-٣) . وفي الوقت ذاته ، تنظر المنظمــة فـي 
ــات المحميـة بحـق المؤلـف وتوفيرهـا  مدى امكانية اسهام تلك األنظمة االلكترونية في ادارة بعض المصنف

واستغاللها في البلدان النامية التي ال تطبق أنظمة ادارة جماعية فعالة (أنظر البرنامجين ٣-٤ و٦-٣) . 
 

وألغراض توفير خدمات تسوية المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول على شبكة انترنت  "٣"
، وضعت المنظمة نظاما الكترونيا الدارة اجراءات التسوية . وقد بدأ العمل بالنظام في مجـال المنازعـات 
المتعلقة بالحقول العليا المكونة من رموز البلدان (أنظر http://arbiter.wipo.int) وسيبدأ العمل عن قريــب 
بذلك النظام في مجال المنازاعات المتعلقة بالحقول العليا التالية :  com. وorg. وnet. عقب تنفيذ توصيــات 
مشروع الويبو بشأن أسماء الحقول على شبكة انترنت . وبشكل عام ، من المعتقـد أن مـن الممكـن تطبيـق 
النظام على أشكال أخرى من منازعات الملكية الفكرية فضال عن المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول على 
ــد اسـتغالل حقـوق الملكيـة الفكريـة علـى الشـبكات االلكترونيـة . وفـي ذلـك  شبكة انترنت ، نظرا الى تزاي
السياق ، قد يكون للنظام فوائد عديــدة نظـرا الـى أنـه يضمـن وسـيلة زهيـدة التكلفـة وسـريعة نسـبيا الدارة 
المنازعات الناجمة عن التعامل بحقوق الملكية الفكرية التي تكون متدنية القيمة ودولية الطابع آما هو حال 

الكثير من تراخيص الملكية الفكرية الممنوحة في اطار الشبكات االلكترونية . 
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القضايا المستجدة 
 

نشهد حاليا عددا من التطورات التي تحدث على الصعيد الوطني والتي لها عالقــة بوقـع التجـارة  -١٦
ــة ومـن الممكـن اعتبارهـا جديـرة باالهتمـام علـى الصعيـد الدولـي آذلـك .  االلكترونية على الملكية الفكري

وبصفة خاصة ، تجدر االشارة الى التطورات الثالثة الوارد ذآرها أدناه . 
 

ــد المدنـي والجنـائي انتـهاك  وأول تلك التطورات امكانية سن تشريعات وطنية تجرم على الصعي -١٧
الحقوق المترتبة على العالمات التجارية في حاالت تسجيل أسماء الحقول على شبكة انترنت واالنتفاع بها 
ــي امكانيـة سـن تشـريع مـن ذلـك القبيـل فـي  بشكل تعسفي ("السطو االلكتروني") . ويجري حاليا النظر ف
الواليات المتحدة األمريكية . ويعتبر بعض البلدان األخرى أن تشريعه الراهن يوفر أساســا آافيـا لمعالجـة 

السطو االلكتروني .  
 

ــي حـالتين ، أولـهما تقريـر مشـروع الويبـو بشـأن  وقد حظي السطو االلكتروني باهتمام الويبو ف -١٨
أسماء الحقول على شبكة انترنت الذي وردت فيه توصية بوضع اجراء اداري موحـد لتسـوية المنازعـات 
المتعلقة بتسجيالت األسماء في الحقول العليا المكونة من أسماء عامة ، على أن يكون من الممكن في اطار 
ذلك  االجراء شطب أسماء الحقول أو نقلها أو تعديلها اذا آـانت موضـع تسـجيل أو انتفـاع ينطـوي قصـدا 
ــة عـن سـوء نيـة . ويـأتي فـي المقـام الثـاني القـرار  على المساس بالحقوق المترتبة على العالمات التجاري
المشترك المقترح بشأن األحكام المتعلقة بحمــاية العالمات شائعة الشهرة (أنظر الوثيقة A/34/13) ، وهــو 
االقتراح المطروح على الجمعية العامة للويبو وجمعية اتحاد باريس لبحثــه فـي اجتماعاتـهما المنعقـدة فـي 
سبتمبر/أيلول ١٩٩٩ والناجم عن عمل اللجنة الدائمة المعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم والنماذج 
الصناعية والبيانات الجغرافية . ويتناول أحد أحكام القرار المشـترك المقـترح (المـادة ٦) حـاالت التنـازع 

بين العالمات شائعة الشهرة وأسماء الحقول . 
 

ــهج التشـريع ضـد السـطو االلكـتروني ، فقـد يسـتدعي األمـر  وفي حال اعتمد عدد من البلدان من -١٩
ــذي  النظر في امكانية ضمان التنسيق أو وضع قواعد ومعايير دولية . وال بد عندئذ من النظر في النطاق ال
من المقترح أن ينطبق فيه أي معيار أو أية قاعدة من ذلك القبيـل . وفـي هـذا الصـدد ، فقـد أوصـى تقريـر 
مشروع الويبو بشأن أسماء الحقول على شبكة انترنت بايالء االهتمــام ، فـي المسـتقبل ، لظـاهرة المسـاس 
بحقوق الملكية الفكرية األخرى وغيرها من الحقوق المتعلقة بــها مـن جـراء تسـجيل أسـماء الحقـول علـى 
ـــوق  شـبكة انـترنت أو االنتفـاع بـها . وبصفـة خاصـة ، أوصـى التقريـر باالهتمــام بحـاالت المسـاس بحق
الشـخصية والبيانـات الجغرافيـة واألسـماء الكاملـة أو المختصـرة للـدول والمنظمـــات الدوليــة الحكوميــة 
واألسماء الدولية غير مسجلة الملكية لألدوية (أنظر عامة الفقرات من ٢٩٢ الى ٣٠٣ من ذلك التقريـر) . 
ــوق والمصـالح األخـرى ، فقـد اعتـبر مؤلـف التقريـر أن مـن  ومع أن من الواضح وجود مساس بتلك الحق
األفضل بدء العمل الدولي بالحاالت المعروفة واألآيدة ، أي حاالت سوء االنتفاع بالعالمات التجارية التــي 
غلب فيها االتفاق على ضرورة العمل المباشر ، على أن يتم النظر في امكانية العمل فــي سـائر المجـاالت 

في مرحلة ثانية الحقة . 
 

وثاني المجاالت المســتجدة مسـؤولية مـوردي الخدمـات علـى الشـبكات االلكترونيـة . و تنـاولت  -٢٠
ــه  الواليات المتحدة األمريكية ذلك الموضوع في تشريعها عن حق المؤلف الرقمي لأللفية المقبلة مرآزة في
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على المسؤولية ازاء حق المؤلف . وقد ورد تناول ذلك الموضوع أيضا في التوجيه المقترح على البرلمان 
األوروبي والمجلس األوروبي بشأن بعض النواحــي القانونيـة للتجـارة االلكترونيـة فـي السـوق الداخليـة . 
ــة . ويعمـل عـدد مـن البلـدان األخـرى حاليـا علـى  ويتناول ذلك االقتراح المسألة من زاوية المسؤولية عام
ــى الصعيـد الوطنـي ، فقـد  اعداد ردود تشريعية على تلك المسألة . ونظرا الى أن تلك التطورات تحدث عل
ــن يحيـن اآلوان ، نظـرا الـى الطـابع الدولـي  يكون من المناسب تناول تلك المسألة على الصعيد الدولي حي

الذي يتسم به النشاط على االنترنت وما يفرضه ذلك من بعد دولي لموضوع المسؤولية . 
 

ـــن مــن االتصــال  وثـالث المجـاالت المسـتجدة ضمـان المعلومـات الدقيقـة والموثوقـة التـي تمك -٢١
باألشخاص الذين يعرضون خدماتهم أو يباشرون نشاطهم على االنترنت . وتكمــن أهميـة تلـك المعلومـات 
من منظور حماية الملكية الفكرية فـي أنـها تحمـل احـدى الوسـائل القليلـة النفـاذ حقـوق الملكيـة الفكريـة . 
فأصحاب العالمات التجارية الذين يرغبون في رفع دعوى ضد صاحب اسم حقـل علـى االنـترنت زاعمـا 
أنه يخرق القانون أو أصحاب حق المؤلف الذين يرغبون في العثور علــى مشـغل موقـع علـى نـافذة الـوب 
يحتوي على بيانات من المزعوم أنها تخالف القانون يحتاجون الى تلك المعلومات التخــاذ أي اجـراء ضـد 

من يزعمون أنهم يخالفون القانون .  
 

ــراءات التسـجيل فـي تقريـر مشـروع الويبـو بشـأن أسـماء  وقد تم بحث تلك المسألة في سياق اج -٢٢
ــير معلومـات موثوقـة ودقيقـة  الحقول على شبكة انترنت . وفي ذلك الصدد ، أوصى التقرير بضرورة توف
تسمح باالتصال بأصحاب أسماء الحقول في الحقول العليـا التاليـة : com. وorg. وnet.. وأوصـى التقريـر 
ــق بعـض االجـراءات الراميـة الـى شـطب التسـجيل اذا تبيـن أن تلـك المعلومـات ليسـت دقيقـة  أيضا بتطبي
ــة سـن  ويستحيل االتصال بصاحب التسجيل . وفي بعض األنظمة القضائية ، يجري حاليا النظر في امكاني
تشريع يقتضي ممن يعرض خدمات تجارية على االنترنت توفير المعلومات التي تمكن من االتصــال بـه . 
والغرض المنشود من ذلك التشريع حماية المستهلك والقاصر ومنع الغش فـي التجـارة فضـال عـن حمايـة 

الملكية الفكرية . 
 

وتثير مسألة توفير المعلومات الالزمة لالتصال قلقا من زاوية مقابلة هــي حمايـة الخصوصيـات  -٢٣
والـترويج لظـروف تشـجع علـى ممارسـة الحريـات المدنيـة . ونظـرا الـى تلـك االعتبـارات وبدايـة بحــث 
ــك الموضـوع علـى المسـتوى  الموضوع ومناقشته على الصعيد الوطني ، فمن المرجح أن يتوقف بحث ذل

الدولي في المستقبل المباشر . 
 

القضايا الموازية 
 

ــن بعـض المنـاهج المتبعـة فـي تنـاول موضـوع مسـؤولية مـودري الخدمـات علـى  آما يتضح م -٢٤
ــى ضمـان توفـير معلومـات موثوقـة  الشبكات االلكترونية ومن حيث مختلف مصالح الجمهور التي تدفع ال
ودقيقة لتمكين االتصال بأصحاب أسماء الحقول ، فان العديد من القضايا التي يثيرها وقع االقتصاد الرقمي 
على الملكية الفكرية يحمل بعدا أفقي ، اذ ان تلك القضايا تعني أيضا واضعي السياسات العامة في مجاالت 
أخرى . ويجعل ذلك البعد من الصعــب علـى واضعـي السياسـات تحديـد المنظـور المناسـب لـدى صياغـة 
ــك  السياسات (العامة أو الخاصة) في بعض المجاالت وتعيين االدارة الحكومية أو الوآالة المناسبة لرسم تل

السياسات . 
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وهناك مسألتان عامتان لهما وقع واسع على عدة مجاالت تغطيها السياســة العامـة آمـا لـها وقـع  -٢٥
ــة ،  حيوي على حماية الملكية الفكرية . ونظرا الى ما تأتي به المسألتان من وقع خاص على الملكية الفكري
فمن المهم للمنظمة أن تتتبع عن آثب التطورات التي تحدث في ذلك الصدد حتى وان آــان ذلـك فـي اطـار 

مختلف ال يخص الملكية الفكرية . 
 

ــة العقـود المبرمـة الكترونيـا . فمـن منظـور الملكيـة الفكريـة ،  أما المسألة األولى ، فهي صالحي -٢٦
يقتضي الترخيص االلكتروني للملكية الفكرية اطارا قانونيا يقر بصالحية العقود االلكترونية . وقد أنجزت 
ــارة  لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الكثير في هذا الصدد ، اذ أصدرت قانونا نموذجيا عن التج

االلكترونية يرمي بصفة خاصة الى تأآيد الطابع القانوني آلثار االتصاالت والعقود االلكترونية . 
 

وأما المسألة الثانية ، فهي االختصاص القضائي بل المسائل المتعلقة بتحديــد المحكمـة المختصـة  -٢٧
والقانون المطبق في آل حالة . ويكتسي هذا الموضوع أهمية قصوى من حيــث اقترانـه باسـتغالل الملكيـة 

الفكرية على االنترنت وال بد من رصد المناقشات الجارية بشأنه في مختلف المحافل والمناسبات . 
 

ان الجمعية العامة مدعوة الى االحاطــة علمـا  -٢٨
بمحتويات هذه المذآرة وبرنــامج عمـل المنظمـة فـي 

مجال التجارة االلكترونية والتعليق عليها . 
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