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المنظمــة العالميـة للملكيــة الفكريــة 

 

أفضل االجراءات لتفادي منازعات الملكية الفكرية 
بشأن  

الحقول العليا المكونة من رموز البلدان وتسويتها 
 

(٢٠ يونيه/حزيران ٢٠٠١) 
 
 

المعلومات العامة واألهداف المنشودة 
 

ــر عـن مشـروع المنظمـة العالميـة للملكيـة الفكريـة (الويبـو) بشـأن أسـماء الحقـول علـى  وردت في التقري
اإلنترنت (٣٠ أبريل/نيسان ١٩٩٩) توصيات ترمي إلــى التخفيـف مـن منازعـات الملكيـة الفكريـة بشـأن 
ــذ صـدور التقريـر اعتمـدت هيئـة اإلنـترنت المعنيـة باألسـماء  الحقول العليا المكونة من أسماء عامة . ومن
ــد مـن التدابـير الموصـى باتخاذهـا فيـه ، وآـان لتنفيـذ السياسـة الموحـدة  واألرقام المعينة (ICANN) العدي
ــتروني علـى  لتسوية المنازعات بشأن أسماء الحقول بوجه خاص أثر آبير في الحد من فرص السطو اإللك

الحقول العليا المكونة من أسماء عامة عن سوء نية . 
 

ويتزايد اليوم االهتمام بالحقول العليا المكونة من رموز البلدان نتيجة لرواجها . وأصبحت إدارة منازعــات 
ــرًا  الملكية الفكرية بشأن تلك الحقول إحدى المسائل الرئيسية في السياسات المرسومة في هذا الصدد . ونظ
إلى تلك التطورات طلبت الدول األعضاء إلــى الويبـو أن تعـد برنامجـًا للتعـاون يسـتهدف المشـرفين علـى 
الحقول العليا المكونة من رموز البلدان ويرمي إلى إسداء المشورة إليهم في مجال الملكية الفكريـة لوضـع 
استراتيجية خاصة بالحقول التي يعنون بها وإدارة تلك الحقول بما في ذلــك تفـادي المنازعـات وتسـويتها . 
وبناء على ذلك الطلب شرعت الويبو في إعداد برنامج بشأن الحقول العليا المكونة من رموز البلدان يشمل 

المجاالت التالية : 
 

وضـع االجـراءات المناسـبة لتسـجيل أســـماء الحقــول بــهدف تجنــب تنــازع أســماء  -١
الحقول وحقوق الملكية الفكرية ؛ 
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ووضـع االجـراءات المالئمـة السـتكمال االجـراءات القضائيـة التقليديـة الراميـة إلــى  -٢

تسوية المنازعات بشأن أسماء الحقول على نحو سريع ومنخفض التكلفة ؛ 
وتوفـير الخدمـات الالزمـة لتسـوية المنازعـات عــن طريــق مرآــز الويبــو للتحكيــم  -٣
والوسـاطة للمشـرفين علـى الحقـول العليـا المكونـــة مــن رمــوز البلــدان الذيــن يرغبــون فــي 

االحتكام إليه في هذا الصدد . 
 

ومنذ إعداد البرنامج التمس المشرفون على عدة حقول عليا مكونة مــن رمـوز البلـدان مشـورة الويبـو فـي 
إدارة جوانب الملكية الفكرية المتعلقة بالحقول التي يعنون بها واحتكم بعضــهم إلـى مرآـز الويبـو للتحكيـم 
ــي الوقـت الحـاضر ، تسـدي الويبـو المشـورة إلـى  والوساطة بكونه موردًا لخدمات تسوية المنازعات . وف

المشرفين على الحقول العليا المكونة من رموز البلدان في مجال الملكية الفكرية باستمرار . 
 

ــن المبـادئ التوجيهيـة الطوعيـة يسترشـد بـها  وطلبت الدول األعضاء إلى الويبو أيضًا صياغة مجموعة م
المشرفون على الحقول لوضع إجراءات وسياسات ترمي إلى آبح تسجيل األسماء المحمية بشـكل تعسـفي 

وعن سوء نية وإلى تسوية المنازعات المرتبطة بذلك . 
 

وقد أعلن عن اصدار مشروع تلك المبادئ بمناسبة انعقاد مؤتمر الويبو عن مسائل الملكية الفكرية المتعلقة 
بالحقول العليا المكونة من رموز البلدان في ٢٠ فبراير/شباط ٢٠٠١ ونشر على الموقع اإللكتروني التالي 
ــهور عليـه قبـل ٣٠ أبريـل/نيسـان ٢٠٠١ .  : http://ecommerce.wipo سعيًا للحصول على تعليقات الجم

وهذه هي الوثيقة في شكلها النهائي ومع مراعاة التعليقات التي وصلت الى الويبو بشأن المشروع . 
 

المبادئ العامة 
 

ــن المبـادئ العامـة  ترتكز أفضل إجراءات الويبو بشأن الحقول العليا المكونة من رموز البلدان على عدد م
التي ينبغي أخذها في عين االعتبار لتحديد صلة تلك االجراءات بالحقول العليا المكونة مــن رمـوز البلـدان 

ومدى التزام المشرفين بتطبيقها على تلك الحقول . وتشمل المبادئ العامة ما يلي : 
 

ــراءات بشـأن الحقـول العليـا المكونـة مـن رمـوز البلـدان علـى (أ)  تعتمد أفضل االج �

ــواردة فـي التقريـر عـن المشـروع بشـأن أسـماء الحقـول علـى  توصيات الويبو ال
ـــو  اإلنـترنت (٣٠ أبريـل/نيسـان ١٩٩٩) ، (ب) والخـبرات التـي اآتسـبها مرآـز الويب

ــاطة فـي إدارة المنازعـات بشـأن أسـماء الحقـول (الحقـول العليـا المكونـة  للتحكيم والوس
ـــة والحقــول العليــا المكونــة مــن رمــوز البلــدان علــى حــد ســواء) منــذ  مـن أسـماء عام

ــة الموحـدة لتسـوية منازعـات أسـماء الحقـول التـي وضعتـها هيئـة  سريان السياس
ـــانون األول ١٩٩٩ ، (ج)  اإلنـترنت المعنيـة باألسـماء واألرقـام المعينـة فـي ديسـمبر/آ

ــــى الحقـــول والمعلومـــات التـــي  والــدروس التــي اســتخلصتها الويبــو مــن المشــرفين عل
ــي إطـار برنامجـها الخـاص بـالحقول العليـا المكونـة مـن رمـوز  حصلت عليها منهم ف

البلدان . 
 

ــق آمـا هـو علـى آـل  وال توفر االجراءات المذآورة نظامًا لحماية الملكية الفكرية يطب �

الحقول نظرًا إلى تنوع الشروط واإلجراءات الالزمة لتسـجيل الحقـول العليـا المكونـة 
ــوم علـى عـدد مـن المبـادئ األساسـية  من رموز البلدان . وهي باألحرى إطار مرن يق
في مجال الملكية الفكرية . وعليه ، ال بد من أخــذ الشـروط القانونيـة المحليـة وغيرهـا 
في عين االعتبار عند تطبيق االجراءات على أي حقل من الحقول العليـا المكونـة مـن 

رموز البلدان . 
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ويفـترض أن تطبـق أفضـل االجـراءات علـى الحقـول العليـا المفتوحـة دون تحفـظ أي  �

ــودًا علـى األشـخاص أو الـهيئات التـي تسـجل أسـماء الحقـول فيـها .  التي ال تفرض قي
ــى الحقـول العليـا المغلقـة فـيرتبط بشـروط التسـجيل الخاصـة بـالحقل  أما تطبيقها عل

ــي إمكانيـة تطبيـق تلـك االجـراءات علـى الحقـول العليـا المغلقـة  المعني . ويتعذر البت ف
ــجيل فيـها (وفـي أي حقـول متفرعـة عنـها) . بيـد أنـه يمكـن  نظرًا إلى تنوع شروط التس

ــد مـا علـى أن بعـض قيـود التسـجيل المفروضـة (آـالحقول المخصصـة  التأآيد إلى ح
للمؤسسـات الحكوميـة حصـرًا) أشـد صرامـة مـن غيرهـا (آـالحقول المخصصــة 

ــي بلـد مـا أو للـهيئات الموجـودة فـي أراضيـه حصـرًا) وأن شـروط  لألشخاص المقيمين ف
التسجيل القليلة الميسرة  تسهل تطبيق تلك االجراءات . 

 
ــأن الحقـول العليـا المكونـة مـن رمـوز البلـدان عبـارة عـن  وأفضل االجراءات بش �

مجموعة من المعايير الدنيا الرامية إلى حماية جوانـب الملكيـة الفكريـة المتعلقـة بتلـك 
الحقول . ويمكن اتخاذ تدابير إضافية مختلفة لضمـان حمايتـها إال أن تلـك االجـراءات 

ترآز على التدابير األساسية . 
 

ــك االجـراءات بانتظـام وتعمـل علـى تحديثـها  ومن المتوقع أن تعيد الويبو النظر في تل �

عند االقتضاء نظرًا إلى التغيرات السريعة الطارئة علـى نظـام أسـماء الحقـول . وفـي 
هذا الصدد تجدر اإلشارة بصفة خاصــة إلـى التطـورات التـي قـد تمـس الحقـول العليـا 
ــاني بشـأن أسـماء الحقـول علـى  المكونة من رموز البلدان من جراء مشروع الويبو الث

اإلنترنت . 
 

وترآز أفضل االجراءات علــى ثالثـة جوانـب تكتسـي أهميـة قصـوى لضمـان حمايـة  �

ــي نظـام أسـماء الحقـول فـي إطـار التدابـير واإلجـراءات المعتمـدة  الملكية الفكرية ف
ــول وهـي (أ) إبـرام عقـد تسـجيل اسـم الحقـل ، (ب) وجمـع البيانـات  لتسجيل أسماء الحق

ــــل المســـجل وإتاحتـــها ، (ج) ووضـــع اإلجـــراءات البديلـــة  الخاصــة بصــاحب اســم الحق
لتسوية المنازعات بشأن تسجيل أسماء الحقول . 

 
عقد تسجيل اسم الحقل 

 
ال بد من إبرام عقد تسجيل رســمي بيـن صـاحب اسـم الحقـل المسـجل وإدارة التسـجيل ينـص علـى جميـع 

الحقوق والواجبات الناشئة عن التسجيل لضمان حسن تدبير اسم الحقل المسجل . 
وعمومًا ال تكون لمجموعة الشروط الواردة في عقــد التسـجيل صلـة مباشـرة بالملكيـة الفكريـة بـل ترتبـط 
ــول العليـا المكونـة مـن  أساسًا بالمسائل التعاقدية بين أصحاب أسماء الحقول المسجلة والمشرفين على الحق
رموز البلدان آتسديد الرسوم وتجديد طلبات التسـجيل وغـير ذلـك . وعلـى الرغـم مـن ذلـك ، يفسـح عقـد 
التسجيل فرصة فريدة لتحديد بعـض الشـروط والمتطلبـات الراميـة إلـى التخفيـف مـن حـدة تنـازع أسـماء 

الحقول المسجلة وحقوق الملكية الفكرية التي يتمتع بها الغير . 
 

وترد أدناه الشروط والمتطلبات الموصــى بإدراجـها فـي عقـد تسـجيل اسـم الحقـل للتخفيـف مـن حـدة تلـك 
التضاربات . وتتضمن األجزاء األخرى من هذه الوثيقة شرحًا مستفيضًا ألسـباب إدراج تلـك األحكـام وال 

سيما األحكام المتعلقة بالبيانات الشخصية وتسوية المنازعات . 
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ــأن حقـوق الملكيـة الفكريـة التـي يتمتـع بـها  بيان من صاحب اسم الحقل المسجل يفيد ب �

ــه بصفـة مباشـرة أو غـير مباشـرة  الغير ال تنتهك نتيجة لتسجيل اسم الحقل واالنتفاع ب
على حد علمه واعتقاده . 

 
وبيان من صاحب اسم الحقل المسجل يفيد بأن المعلومات التي أفاد بها عند تسجيل  �

ــات الخاصـة بـه مـع موافقـة علـى  اسم الحقل ألول مرة صحيحة ودقيقة وال سيما البيان
توفير ما يستجد منها لضمان صحتها ودقتها خالل الفترة التي يسري فيها تســجيل اسـم 

الحقل . 
 

ــجل إلـى الدقـة  وبند ينص على أن افتقار البيانات التي يفيد بها صاحب اسم الحقل المس �

أو الصحة أو امتناع صاحب اسم الحقل المسجل عن توفير البيانات المستجدة يعد خرقًا 
فادحًا لعقد التسجيل ويؤدي بالمشرف على الحقل األعلــى المكـون مـن رمـز البلـد إلـى 

إلغاء تسجيل اسم الحقل . 
 

ــه للجمـهور فـي  وموافقة صاحب اسم الحقل المسجل على إتاحة آل البيانات الخاصة ب �

قاعدة البيانات WHOIS أو في أية قاعدة مماثلـة فـورًا مـع مراعـاة األحكـام اإللزاميـة 
المخالفة لذلك في اللوائح المطبقة على حماية الخصوصيات . 

 
وإخطار واضح مــن المشـرف علـى الحقـل األعلـى المكـون مـن رمـز البلـد يبيـن فيـه  �

الغرض من جمع البيانات الخاصة بصاحب اسم الحقل المسجل وإتاحتها للجمهور . 
 

وموافقة صاحب اسم الحقـل المسـجل علـى االلـتزام بـاإلجراءات الراميـة إلـى تسـوية  �

المنازعات التي يعتمدها المشرف على الحقل األعلى المكون من رمز البلد . 
 

جمع البيانات الخاصة بصاحب اسم الحقل المسجل وإتاحتها 
 

يعتبر تطبيق سياسة فاعلة على البيانات الخاصة بأصحاب أسماء الحقول المسجلة عنصرًا أساسيًا من نظام 
تسجيل أسماء الحقول الذي يراعي الملكية الفكرية . ومن األهمية بمكان جمع تلــك البيانـات وإتاحتـها ألنـه 
يستحيل اتخاذ تدابير غير رسمية أو وضع إجراءات رسمية ترمي إلى رد الحقوق المنتهكة إلى نصابها إذا 

تعذر االتصال بأصحاب أسماء الحقول المسجلة المنتهكين لتلك الحقوق . 
 

ــًا أهميـة البيانـات الشـخصية .  وقد بحث التقرير عن مشروع الويبو بشأن أسماء الحقول على اإلنترنت ملي
ويتميز نظام هيئة اإلنترنت المعنية باألســماء واألرقـام المعينـة بجمـع البيانـات الخاصـة بأصحـاب أسـماء 
ــورًا  الحقول المسجلة وإتاحتها في الحقول العليا المكونة من أسماء عامة بواسطة قاعدة البيانات WHOIS ف
. أما أوساط الملكية الفكرية التي يتزايد اهتمامها بالحقول العليا المكونـة مـن رمـوز البلـدان فتعنـى أساسـًا 
بالسياسات التي وضعها أو ينوي وضعها المشــرفون علـى تلـك الحقـول بشـأن البيانـات الشـخصية . وفـي 
ضوء ما ذآر آنفًا يوصى المشرفون على تلك الحقــول باعتمـاد سياسـة بشـأن البيانـات الخاصـة بأصحـاب 
أسماء الحقول المسجلة تهدف إلى الحد من انتهاك حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالحقول التي يعنون بها 
بقدر اإلمكان . وينبغي أن تنص تلك السياســة علـى جمـع البيانـات الشـخصية وإتاحتـها للجمـهور وتحديـد 

العواقب المترتبة على توفير بيانات غير صحيحة ودقيقة . 
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جمع البيانات الشخصية 

 
تنطبق التوصيات بجمع البيانات الخاصة بأصحاب أسماء الحقول المسجلة الواردة في التقرير عن مشروع 
الويبو بشأن أسماء الحقول على اإلنترنت على الحقول العليا المكونة من رموز البلدان أيضًا إال إذا نصــت 
ــى ذلـك ، يوصـى بـأن تتضمـن  األحكام اإللزامية في لوائح حماية الخصوصيات على غير ذلك . وبناء عل
ــك الحقـول العليـا شـرطًا واضحـًا يتعيـن بموجبـه علـى أصحـاب أسـماء  عقود تسجيل أسماء الحقول في تل

الحقول المسجلة أن يفيدوا ببيانات شخصية دقيقة وصحيحة تشمل ما يلي : 
 

االسم الكامل ؛  �

 
وعنوان البريد بما في ذلك اسم الشارع أو رقم صندوق البريد واسم المدينة والوالية أو  �

المقاطعة ورمز المنطقة واسم البلد ؛ 
والبريد اإللكتروني ؛  �

ورقم الهاتف ؛  �

ورقم الفاآس إن وجد ؛  �

ـــة  واسـم الشـخص (أو المكتـب) المكلـف بضمـان المراسـلة اإلداريـة أو القانوني �

إذا آان صاحب اسم الحقل منظمة أو جمعية أو شرآة . 
 

إتاحة البيانات الشخصية 
 

تقضي السياسة المتبعة في الوقت الحاضر بإتاحة جميـع البيانـات الخاصـة بصـاحب اسـم الحقـل المسـجل 
 . WHOIS للجمهور فورًا في الحقول العليا المفتوحة المكونة من أسماء عامة عــن طريـق قـاعدة البيانـات
ــوز البلـدان السياسـة نفسـها إال إذا نصـت  ويوصى بأن يعتمد المشرفون على الحقول العليا المكونة من رم
لوائح حماية الخصوصيات على غير ذلك نظرًا إلى األهمية الكبرى المعلقة على إتاحة البيانات الشــخصية 

إلنفاذ حقوق الملكية الفكرية . 
 

وقد بينت الدراسة االستقصائية التي أجرتها الويبو بشأن الحقول العليا المكونة من رموز البلدان فــي إطـار 
ــرفين علـى  مشروعها األول بشأن أسماء الحقول على اإلنترنت (أنظر المرفق التاسع في التقرير) أن المش
ــي بعـض  معظم الحقول العليا موضع الدراسة يتيحون البيانات الخاصة بأصحاب أسماء الحقول المسجلة ف
الحـاالت بنشـرها علـى الموقـع اإللكـتروني إلدارة التسـجيل بصفـة عامـة أو عـن طريـق قـاعدة البيانــات 

 . WHOIS
 

ــير مـن الشـكاوى  وعلى الرغم من ذلك ، تظهر تجربة مرآز الويبو للتحكيم والوساطة المبنية على عدد آب
المقدمة بشأن تسجيل أسماء الحقول في بعض الحقول العليا المكونة مــن رمـوز البلـدان أن إتاحـة البيانـات 
الخاصة بأصحاب أسماء الحقول المسجلة ال تستوفي دائمًا معــايير الملكيـة الفكريـة الدنيـا . فغالبـًا مـا آـان 
المدعون في معظم تلك الحاالت ال يحصلون على تلك البيانات إال بعد إجراء مناقشات مع إدارات التسجيل 
تؤدي إلى تــأخير اإلجـراءات بـال جـدوى وزيـادة التكـاليف . ويبـدو أن المشـاآل المصادفـة عـادة آـالقيود 
ــة الخصوصيـات بـل عـن اعتبـارات تجاريـة  المفروضة على إتاحة البيانات لم تكن ناجمة عن لوائح حماي

إلدارات التسجيل . 
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العواقب المترتبة على توفير بيانات غير دقيقة أو صحيحة 

 
غالبًا ما يحاول أصحاب أسماء الحقول المسجلة عن سوء نية إعاقة إجراءات اإلنفاذ بتوفـير بيانـات تفتقـر 
إلى الدقة أو الصحة . وإحدى الوسائل الفعالة للتصدي لهذه المشكلة أن ينص عقد التسـجيل علـى أن تقديـم 
البيانات غير الصحيحة أو الدقيقة يعد خرقًا فادحًا للعقد وأن ذلك يؤدي إلــى إلغـاء التسـجيل بعـد أن تتحقـق 

إدارة التسجيل من عدم صحة تلك البيانات بصفة مستقلة . 
 

آثار حماية الخصوصيات 
 

من المسلم به أن لوائح حماية الخصوصيات في بعض البلدان تفرض القيود علـى جمـع البيانـات الخاصـة 
بأصحاب أسماء الحقول المسجلة أو إتاحتها على أنه ال ينبغي أن يبرر دون سبب اإلخالل بالحاجة الملحــة 
إلى حماية الملكية الفكرية في نظام أسماء الحقول . وفي الحاالت التي يلزم فيـها المشـرفون علـى الحقـول 
العليا المكونة من رموز البلدان بالتقيد بلوائح حماية الخصوصيات التي تمنعهم مـن الكشـف عـن البيانـات 
 WHOIS الخاصة بأصحاب أسماء الحقول المسجلة لصالح المدعين عن حسن نية من خالل قاعدة البيانات
يجب اتخاذ تدابير أخرى لضمان عدم إعاقة أولئك المدعين في سعيهم المشــروع إلنفـاذ حقوقـهم . ويتعيـن 
ــود علـى الكشـف عـن تلـك  تقييم طبيعة تلك التدابير في ضوء ما تفرضه لوائح حماية الخصوصيات من قي

البيانات على وجه التحديد . 
 

اإلجراءات البديلة لتسوية المنازعات 
 

أهمية اإلجراءات البديلة لتسوية المنازعات 
 

ــمي يعتمـد ، باسـتثناء الدعـاوى  يقصد باإلجراءات البديلة لتسوية المنازعات في هذا اإلطار أي إجراء رس
المرفوعة أمام المحاآم ، بهدف تسوية المنازعات بشـأن الحـق فـي تسـجيل أسـماء الحقـول بيـن أصحـاب 

أسماء الحقول المسجلة والغير . 
 

ومع أن بعض األوساط قد شككت في جدوى اإلجراءات البديلة لتسوية المنازعات بشأن أسماء الحقول في 
ــى أن تلـك اإلجـراءات هـي أنسـب  السنوات القليلة الماضية غير أن اآلراء اجتمعت في الوقت الحاضر عل
التدابير المعتمدة للتصدي النتهاآات حقوق الملكية الفكرية في نظام أسماء الحقول . ويعود ذلك إلى بعــض 
ــر عـن مشـروع  خصائص المنازعات بشأن أسماء الحقول المسجلة وحقوق الملكية الفكرية . ويسلط التقري

الويبو األول بشأن أسماء الحقول على اإلنترنت الضوء على تلك الخصائص الواردة فيما يلي : 
 

ال يستبعد أن يندرج النزاع في عدة اختصاصات من مختلف الجوانب نظرًا إلى انتشار  �

االدعــــــــــاءات  اسم الحقل على الصعيد العالمي وأن يؤدي انتشار اسم الحقل إلى بروز 
الوطنية اختصاصها أو قــد  بارتكاب االنتهاآات في عدة بلدان . وبالتالي قد تعلن مختلف المحاآم 
ـــة الفكريــة منفصلــة  بسـندات للملكي يقتضي األمر رفع عدة دعاوى مستقلة ألن األمر يرتبط 

وسارية في مختلف البلدان . 
 

ــا  ويمكـن أن ينشـأ الـنزاع نفسـه حـول عـدة حقـول عليـا نظـرًا إلـى عـدد الحقـول العلي �

المكونة من أسماء عامة والحقول العليا المكونة من رموز البلدان وإلــى إمكانيـة النفـاذ 
ـــى شــخص ســعى  إليـها علـى الصعيـد العـالمي . فعلـى سـبيل المثـال ينطبـق ذلـك عل
لتسجيل اسم حقل ســبق للغـير تسـجيله آعالمـة تجاريـة سـارية علـى الصعيـد العـالمي 
ــو تعسـفي فـي عـدة حقـول عليـا . وقـد يضطـر صـاحب  وحصل على تسجيله على نح
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سند الملكية الفكرية أن يرفــع عـدة دعـاوى أمـام مختلـف المحـاآم فـي العـالم للتصـدي 

لتلك المشكلة . 
 

وهناك حاجة ملحة إلى تسوية النزاع بشــأن اسـم حقـل فـي أغلـب األحيـان ألنـه يمكـن  �

تسـجيل أسـماء الحقـول بسـهولة وسـرعة مـن جهـة ونشـر المعلومـات دون تـأن علــى 
اإلنترنت والنفاذ إليها على الصعيد العالمي من جهة أخرى . 

 
وهناك فرق آبير بين تكاليف تســجيل اسـم الحقـل المنخفضـة نسـبيًا مـن جهـة والقيمـة  �

االقتصاديـة لألضـرار التـي يمكـن أن تنجـم عـن التسـجيل والتكـــاليف التــي يتحملــها 
ــة الفكريـة لمواجهـة المشـكلة برفـع دعـوى قـد تسـتغرق فـترة  صاحب الحق في الملكي

طويلة وتكون مرتفعة التكلفة في بعض البلدان من جهة أخرى . 
 

ـــجيل فــي مختلــف المنازعــات بشــأن أســماء  وغالبـًا مـا يتـم اللجـوء إلـى إدارة التس �

الحقول نظرًا إلى الدور الذي تضطلع به في إدارة اسم الحقل من الناحية التقنية . 
 

ــدد المشـرفين  وتبرز أهمية اإلجراءات البديلة لتسوية المنازعات في نظام أسماء الحقول من خالل تزايد ع
على الحقول العليا المكونة من رموز البلــدان الذيـن اعتمـدوا تلـك اإلجـراءات أو يتطلعـون إلـى اعتمادهـا 

ألغراض الحقول التي يعنون بها . 
 

الشروط الدنيا المفروضة في إطار اإلجراءات البديلة المعتمدة لتسوية المنازعات 
 

ــوز البلـدان مـن حيـث التنظيـم (حقـول فرعيـة أو غـير  هناك فرق شاسع بين الحقول العليا المكونة من رم
ــها واإلطـار الثقـافي . ونظـرًا إلـى  فرعية) وشروط التسجيل (الصارمة أو الميسرة) والقوانين السارية علي
ــوع ، يصعـب وضـع إجـراءات بديلـة شـاملة لتسـوية المنازعـات يمكـن تطبيقـها علـى جميـع تلـك  هذا التن
الحقول . وعلى الرغم من ذلك ، ال شك أن لتوحيد إجراءات تسوية المنازعات بشأن الحقول العليا المكونة 
ــى  من رموز البلدان مزايا عديدة وال سيما فيما يتعلق بتخفيض التكاليف المترتبة على المعامالت الرامية إل

مكافحة انتهاآات الملكية الفكرية في نظام أسماء الحقول . 
 

ــمل أفضـل اإلجـراءات بشـأن الحقـول العليـا المكونـة مـن  وسعيًا للتوفيق بين تلك الشروط المتناقضة ، تش
أسماء البلدان بعض الشروط الدنيا التي ينبغي استيفاؤها في إجراءات تسوية المنازعات بشأن تلك الحقــول 
من أجل ضمان فعاليتها وقبولها على نطاق واسع . وبناء على تلك الشــروط الدنيـا ، مـن المحبـذ أن يضـع 
المشرفون على الحقول العليا إجراءات لتسوية المنازعات تلبي احتياجاتهم على أفضــل وجـه . وتـرد فيمـا 

يلي الشروط الدنيا المذآورة : 
 

الطابع اإللزامي  (أ)
 

ال بد أن تكون اإلجراءات ملزمة بالنسبة إلى صاحب اسم الحقل المسجل لضمان فعاليتها . وبعبارة أخــرى 
، يجب أن تطبق اإلجراءات التي يبدأ بها المدعي بحذافيرها وأن تنتهي إلى قرار رغم امتناع صاحب اسم 
ــي أن ينـص عقـد  الحقل المسجل عن المشارآة فيها ، خالفًا لما يجري في إطار إجراءات الوساطة . وينبغ

التسجيل على الطابع اإللزامي لإلجراءات وفقًا للتفاصيل اإلضافية المبينة أدناه . 
استناد القرارات إلى آل الوقائع والظروف  (ب)
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يجب أن تترك للشخص المكلف أو األشخاص المكلفيـن بـالفصل فـي الـنزاع سـلطة تقديـر مجمـل الوقـائع 
ــارة  والظروف المتصلة بالنزاع وأن يمنح آل طرف فرصة لعرض رأيه في تلك الوقائع والظروف . وبعب
ــط  أخـرى ، يجـب أال تقـوم القـرارات علـى قـدرة األطـراف علـى توفـير بعـض الوثـائق لتـأييد موقفـهم فق
ــيما فيمـا يتعلـق  (آشهادات العالمات التجارية) إال في حاالت استثنائية . فقد بينت التجارب الماضية وال س
ــات أن المبالغـة فـي اتبـاع إجـراءات  بالسياسة السابقة التي وضعتها شرآة ان .اس. آي (*) لتسوية المنازع
تقنية قد تؤدي إلى صدور قرارات غير عادلة ألنه ال يمكن أخذ جميع حقوق األطراف ومصالحها في عين 

االعتبار على نحو آاف . 
 

وقف نقل أسماء الحقول أثناء اإلجراءات  (ج)
 

ــة الذيـن ترفـع عليـهم الدعـاوى اإلفـالت منـها بنقـل  قد يحاول أصحاب أسماء الحقول المسجلة عن سوء ني
أسماء الحقول موضع الــنزاع إلـى أطـراف أخـرى غـير معنيـة . ويشـار إلـى هـذه الظـاهرة عـادة بعبـارة 
ــوا دون نقـل  التهريب اإللكتروني . وينبغي للمشرفين على الحقول العليا المكونة من رموز البلدان أن يحول
أسماء الحقول موضع النزاع بأسرع وقت ممكــن فـور تسـلمهم اخطـارًا رسـميًا بـالدعوى المرفوعـة لمنـع 
ــن  بروز تلك الظاهرة . وينبغي عادة أن تسمح تلك التدابير باالستغناء عن استصدار أوامر زجرية مكِلفة م

المحاآم . 
 

اإلنفاذ المباشر  (د)
 

ينبغي للمشرفين على الحقول العليا المكونة من رمــوز البلـدان أن يلـتزموا بتنفيـذ القـرارات الصـادرة فـي 
إطار إجراءات تسوية المنازعات والداعية إلى نقل اسم الحقل أو إلغائه على قواعد البيانـات الخاصـة بـهم 
مباشرة دون اللجوء إلى المحكمة إلعادة النظر في تلك القرارات أو تأييدها قبل تنفيذها (إال إذا أوقف تنفيــذ 

تلك القرارات بناء على إجراءات قضائية وطنية) . 
 

سرعة إصدار القرارات  (هـ)
 

ــرارات المتعلقـة بالشـكاوى  يجب أن تؤدي اإلجراءات إلى إصدار القرارات بسرعة إذ ينبغي أن تصدر الق
ــترة ال تتعـدى شـهرين  العادية في فترة ال تتجاوز شهرًا واحدًا والقرارات المرتبطة بالشكاوى المعقدة في ف

اثنين . 
 

إجراءات منخفضة التكلفة  (و)
 

يجب أن تكون اإلجراءات منخفضة التكلفة مقارنة بالتكاليف المترتبة على الدعاوى المرفوعة أمام المحاآم 
 .
 

                                                 
 Network Solutions Inc. (NSI)  (*)
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صلة المشرفين على الحقول العليا بالمنازعات  (ز)

 
ــة مـن رمـوز البلـدان مـن  ينبغي أن تحمي إجراءات تسوية المنازعات المشرفين على الحقول العليا المكون
ــه دون  المسـؤولية القانونيـة وتبعدهـم عـن الـنزاع بقـدر اإلمكـان . وعليـه ، ينبغـي إدارة الـنزاع والبـت في

إشراآهم في ذلك . 
 

صلة اإلجراءات القضائية بالمنازعات  (ح)
 

ال يوصى باالستعاضة عن اإلجراءات القضائية بإجراءات تسوية المنازعات بل من المحبذ االستعانة بـها 
آـإجراءات إضافيـة إذ ينبغـي أن يتمكـن األطـراف مـن رفـع الدعـاوى أمـام المحـاآم فـــي أي وقــت قبــل 
االجراءات وبعدها وال سيما أن يتمكن الطرف الذي يخسر الدعـوى مـن الطعـن فـي القـرار بـاللجوء إلـى 

المحاآم . 
 

نطاق تطبيق اإلجراءات  (ط)
 

ــها اإلجـراءات ، أي ال بـد مـن تحديـد نطـاق تطبيـق  من األهمية بمكان تصنيف المنازعات التي تطبق علي
اإلجراءات التي قد تشمل جميع أنواع المنازعات (بما فيها المنازعات بين أطــراف تتمتـع بـالحقوق نفسـها 
إلى حد ما) أو يقتصر تطبيقها على التجاوزات الفادحة . ولعل من األفضل اعتماد إجـراءات يكـون نطـاق 
ــدة  تطبيقها محدودًا في المقام األول من باب الحيطة ، وال سيما في الحاالت التي توضع فيها إجراءات جدي
. ومن المستساغ في هذا الصدد ضمان إمكانية توسيع نطــاق تطبيـق االجـراءات الحقـا بنـاء علـى الخـبرة 
ــع  المكتسبة ومدى استيعاب السوق لها . ويحظى اعتماد أحكام نموذجية لتسوية المنازعات على نطاق أوس
، فيما يبدو ، بدعم مهم ومتنام . ومع ذلك ، فقد تبين من خبرة مرآز الويبو للتحكيم والوساطة المكتسبة في 
مجال تسوية المنازعات بشأن أســماء الحقـول بتطبيـق السياسـة الموحـدة أن أصعـب القـرارات التـي تثـير 

بالتالي الجدال أآثر من غيرها تتعلق بقضايا يتمتع األطراف فيها بحقوق تكاد تكون متساوية . 
 

أهمية السياسة الموحدة لتسوية منازعات أسماء الحقول العليا المكونة من رموز البلدان 
 

يمكن وضع إجراءات عديدة  لتسوية المنازعات تستوفي الشروط المذآورة أعاله ، ومنها السياسة الموحدة 
ــد أساسـًا علـى التوصيـات  لتسوية المنازعات (التي تفي بتلك الشروط من حيث الجوهر على األقل) وتعتم

الواردة في التقرير عن مشروع الويبو بشأن أسماء الحقول على اإلنترنت . 
 

ومن المستساغ أن يأخذ المشرفون على الحقول العليــا المكونـة مـن رمـوز البلـدان فـي اعتبـارهم مختلـف 
إجراءات تسوية المنازعات التي تسمح لهم بتلبية احتياجاتهم بيد أن السياسـة الموحـدة لتسـوية المنازعـات 

تعد بال ريب مرجعًا مميزًا وقاعدة جيدة لألسباب التالية : 
 

وضعت السياسة الموحدة لتسوية المنازعــات نتيجـة لمشـاورات دوليـة شـاملة أجريـت  �

على نطاق واسع في إطار مشروع الويبو بشأن أسماء الحقول علــى اإلنـترنت وآليـات 
المراجعة لهيئة اإلنترنت المعنية باالسماء واألرقام المعينة . 

 
وسمحت السياسة الموحدة باآتساب خبرة فعلية ملموسة منذ تنفيذها في ديسمبر/آــانون  �

األول ١٩٩٩ وبتغطية آالف عديدة من القضايا . 
وحظيت السياسة الموحــدة وأغلبيـة القـرارات التـي صـدرت بنـاء عليـها بتـأييد معظـم  �

المعلقين وأصحاب المصالح . 
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ومن شأن اعتماد السياسة الموحدة (أو صيغة معدلـة منـها) أن يسـمح للمشـرفين علـى  �

الحقول العليا المكونة مــن رمـوز البلـدان بتوحيـد إجـراءات تسـوية المنازعـات بشـأن 
أسماء الحقول على الصعيد الدولي ويؤدي بالتالي إلى تعزيز وفورات الحجم التي تفيــد 

األطراف وإدارات التسجيل وموردي خدمات تسوية المنازعات . 
 

ويقتصر تطبيق السياسة الموحدة على الحاالت الواضحة النتهاك العالمات التجارية إذ  �

ــة : (١) أن يتطـابق اسـم الحقـل مـع  يقتضي االحتكام إليها استيفاء جميع الشروط التالي
العالمة التجارية أو عالمة الخدمة التي يكون للمدعـي حـق فيـها أو أن يشـبهها بحيـث 
يصعب التميــيز بينـهما ؛ (٢) وأال يتمتـع صـاحب اسـم الحقـل بأيـة حقـوق أو مصـالح 
مشروعة فيما يتعلق باسم الحقل ؛ (٣) وأن يكون صاحب اسم الحقــل قـد سـجل االسـم 
وانتفع به عن ســوء نيـة . وترمـي السياسـة الموحـدة بحـد ذاتـها إلـى قمـع الممارسـات 
المدانة في جميع بلدان العــالم . وبفضـل ذلـك القاسـم المشـترك األصغـر ، تسـمح تلـك 
السياسة بتجنب الرد على األسئلة الحساسة التي تختلف اإلجابة عنها بين البلدان نظـرًا 

إلى تفاوت األنظمة القانونية الوطنية في إطار اإلجراءات العالمية المعتمدة . 
 

تكييف اإلجراءات مع الخصائص المحلية 
 

ــى الحقـول العليـا المكونـة مـن رمـوز  من األهمية بمكان تكييف أية إجراءات نموذجية يقرر المشرفون عل
البلدان اعتمادها لتسوية المنازعات حتى تتوافق مع الخصائص المحليـة للحقـول العليـا المعنيـة . وينطبـق 
ذلك بصفة خاصة على الحالة التي يتعين فيها على صاحب اسم الحقل اإلقامة في أراضي البلد الذي يرمــز 
إليه الحقل األعلى لتسجيل اسم الحقل فيه . ولدى اعتمــاد أيـة اجـراءات نموذجيـة ، ينبغـي ايـالء االعتبـار 
الواجب للدروس المستقاة من إعمال السياسة الموحدة لتسوية المنازعات . وترد فيما يلي القضايا الرئيسية 

المطروحة هنا في إطار السياسة الموحدة لتسوية المنازعات : 
 

العالمات التجارية وعالمات الخدمة المحلية أو األجنبية  (أ)
 

على المدعي أن يبين حقوقه المرتبطـة بعالمـة تجاريـة أو عالمـة خدمـة لالحتكـام إلـى السياسـة الموحـدة 
لتسوية المنازعات التي تفرض أن تكون العالمة التجارية أو عالمة الخدمة مسجلة بصرف النظر عن البلد 
ــذي  الذي تمنح فيه حمايتها . وفي الحالة التي يتعين فيها على صاحب اسم الحقل اإلقامة في أراضي البلد ال
يرمز إليه الحقل األعلى لتسجيل اسم الحقل فيه قد يبدو من األفضــل اشـتراط تسـجيل العالمـة التجاريـة أو 
عالمة الخدمة في البلد الذي يرمز إليه الحقل األعلى . ونظرًا إلـى مـا لكـال المنـهجين مـن مزايـا وعيـوب 

ينبغي إمعان النظر في هذه المسألة . 
 

وإن الحاالت التي يرتبط فيها تقديم الشكاوى بضرورة تسجيل عالمة تجارية محلية تنطبق باألحرى علـى 
مفهوم الحقل المغلق الذي يستهدف أساسًا السوق المحلية . وال يستبعد أن يؤدي قبول الشكاوى المبنية على 
ــة  العالمات التجارية المحمية في أي بلد من البلدان ببعض األطراف التي ليست لها أية صلة بالبلدان المعني
إلى الطعن في صحة التسجيل في الحقول العليا المغلقة المكونة من رموز تلك البلــدان . وقـد تتعرقـل إدارة 

الحقول الوطنية نتيجة لتلك الشكاوى غير المرغوب فيها . 
ــهاك عالمـات تجاريـة فـي بلـدان  وعليه ، قد يفضي تسجيل اسم الحقل في أحد الحقول العليا المغلقة إلى انت
عدة ألنه يفتح نافذة على العالم . وينطبق ذلك بصفة خاصة علــى أصحـاب أسـماء الحقـول المسـجلة الذيـن 
يعرضون سلعهم وخدماتهم على مواقعهم اإللكترونية مفتوحة على العـالم . وعـالوة علـى ذلـك ، قـد يلجـأ 
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أصحاب أسماء الحقول الذين يستوفون شروط التسجيل إلــى تسـجيل أسـماء حقـول فـي حقـول عليـا مغلقـة 

بغرض السطو على عالمات تجارية أجنبية على اإلنترنت . 
 

التسجيل و/أو االنتفاع عن سوء نية  (ب)
 

تقتضي السياسة الموحدة لتسوية المنازعات أن يثبت المدعي أن اسـم الحقـل قـد تـم تسـجيله وهـو موضـع 
ــد ألن  انتفاع عن سوء نية . وقد أثبتت خبرة مرآز الويبو للتحكيم والوساطة أن ذلك الشرط مفرط في التقيي
اسم الحقل المسجل أصال عن حسن نية قد يكون موضع انتفاع الحق عن سوء نية(١) . وفــي تلـك الحالـة ، 
ــان المناسـب مـن نـص السياسـة  يوصى باالستعاضة عن حرف العطف "و" بحرف العطف "أو" في المك
الموحدة . ولذلك التعديل ميزة أخرى هي أنه يقترب بالسياسة الموحدة من التشــريع الوطنـي بشـأن السـطو 

االلكتروني آما اعتمدته بعض البلدان . 
 

عدد أعضاء الهيئة وجنسيتهم  (جـ)
 

تفصل هيئة مكونة من عضو واحد أو ثالثة أعضاء في النزاع ويحدد األطراف عــدد األعضـاء بنـاء علـى 
السياسة الموحدة لتسوية المنازعات .  

 
وقد شكك البعض في الحاجة إلى التمسك بامكانية تشكيل هيئة من ثالثة أعضــاء أو االآتفـاء بعضـو واحـد 
غـير أنـه يصعـب حسـم هـذه المسـألة . وال ريـب أن الهيئـة المكونـة مـن ثالثـة أعضـاء تضمـن إنصـــاف 
اإلجراءات إال أن تشكيلها يستغرق فترة طويلة وتترتب عليه تكاليف باهظة (نظرًا إلى ضرورة دفع أجور 

ثالثة أعضاء بدًال من أجر عضو واحد) . 
 

ــانت مكونـة  وهناك مسألة أخرى ينبغي تناولها وهي تحديد الجنسية المناسبة ألعضاء الهيئة وال سيما اذا آ
ــي تعييـن عضـو  من عضو واحد . وفي سياق الحقول العليا المكونة من رموز البلدان ، يبدو أن من المنطق
واحد يحمل جنسية البلد الوارد رمزه في الحقل األعلى وال سيما اذا آان صاحب ذلك الحقل يقتضي وجــود 
صاحب اسم الحقل المسجل في أراضيه لتسجيل اسم الحقل . ولذلك المنهج ميزة تعيين شخص من األرجح 
ــرت فـي المنازعـات الدوليـة علـى تعييـن  أن يكون آفء وخبيرا في قانون البلد المعني ، على أن العادة ج
ــاحب القـرار (أو أصحـاب القـرار) اذًا ،  عضو واحد يحمل جنسية أحد األطراف . وسعيًا لضمان حياد ص
يوصى بأن تختلف جنسية العضو الواحد عن جنسية أي طرف من األطراف (إال إذا آانت األطراف تحمل 

الجنسية نفسها) . وينطبق ذلك أيضًا على رئيس الهيئة المكونة من ثالثة أعضاء . 
 

ــة أعضـاء ، عـدا  وأخيرا ينبغي أن يكفل النظام اشتراك األطراف في تعيين عضوي الهيئة المؤلفة من ثالث
الرئيس . 

 

                                                 
 D2000-0704, Dow Jones & Company, Inc. and Dow Jones LP v. The Hephzibah (١)   أنظر مثال قضية الويبو رقم

 D2000-07565, Miele, Inc. v Absolute Air Cleaners and Purifiers. وقضية الويبو رقم Intro-Net Project Limited
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اللغات  ( د )

 
ــراءات ألن بعـض األطـراف المتنازعـة قـد يكـون أجنبيـًا . ومـن  ال بد من تحديد اللغة المعتمدة خالل اإلج
األنسب أن تقضي سياسة تسوية المنازعات بأن تكون لغة اإلجراءات هي اللغـة المسـتخدمة لتحريـر عقـد 

تسجيل اسم الحقل (على فرض أنه حرر بلغة واحدة) إال إذا اتفقت األطراف على غير ذلك . 
 

المؤسسات الموردة لخدمات تسوية المنازعات  (هـ)
 

تضطلع المؤسسات الموردة  لخدمات تسوية المنازعات بـإدارة المنازعـات وتتولـى أساسـًا تعييـن الخبـير 
الواحد أو األآثر الذي سيفصل في المنازعات في إطار السياسة الموحدة لتسوية المنازعات . 

 
وللمشرفين على الحقول العليا المكونة من رموز البلدان صالحية تعيين المؤسسة الموردة لخدمات تســوية 
المنازعات بشأن تلك الحقول . وبالنسبة إلى الحقول العليا المغلقة بوجه خـاص غالبـًا مـا تكـون األطـراف 
ــه بيـد أن ذلـك ال يسـري بـالضرورة فـي جميـع الحـاالت .  المتنازعة في البلد الذي يرمز الحقل األعلى إلي
وبالتالي قد يرغب المشرفون على الحقول العليا في تعييــن مؤسسـتين لتسـوية المنازعـات المحتملـة بشـأن 
الحقول التي يديرونها ، أي مؤسسة محلية تفصل أساسًا في المنازعات التي يكون الطرفان فيها مقيمين في 
البلد الذي يرمز إليه الحقل األعلى ومؤسسة أخرى ذات طابع دولي تدير المنازعات بين أطــراف أجنبيـة . 
وفي هذه الحال ، يمكن لمرآز الويبو للتحكيم والوساطة أن يساعد المشرفين على الحقول العليا على النحو 

التالي : 
 

ــان ألي مشـرف علـى الحقـول العليـا المكونـة مـن  يمكن للمرآز أن يقدم خدماته بالمج "١"
رموز البلدان يستعين به بصفته مؤسسة دولية موردة لخدمات تسوية المنازعات . 

 
ــول العليـا المكونـة مـن رمـوز  ويتمتع المرآز بمكانة متميزة لدعم المشرفين على الحق "٢"
ــار المؤسسـة المحليـة المناسـبة لتوريـد خدمـات تسـوية المنازعـات بكونـه  البلدان من أجل اختي

عضوًا في االتحاد الدولي لمؤسسات التحكيم التجاري (٧٨ مؤسسة عضوًا في ٤٦ بلدًا) . 
 

ـــات تســوية  ويمكـن للمرآـز اسـداء المشـورة إلـى المؤسسـات المحليـة المـوردة لخدم "٣"
المنازعات التي يعينها المشرفون على الحقول وتقديم المساعدة إليها فيمــا يخـص جميـع جوانـب 
إدارة المنازعـات بشـأن أسـماء الحقـول ال سـيما بفضـل الخـــبرة المكتســبة فــي إطــار تطبيــق 

السياسة الموحدة لتسوية المنازعات . 
 

ألنـــهم  ويقدم موظفو الويبو الدوليون الناطقون بلغات متعددة الخدمات المذآورة أعاله  "٤"
ــة  يعملون في منظمة عالمي في وضع يمكنهم من مساعدة مختلف األوساط المعنية بالحقول العليا بوصفهم

 .
 

شروط تنفيذ اإلجراءات  (و)
 

يجب أن تباشر أية إجراءات يعتمدها المشــرفون علـى الحقـول العليـا المكونـة مـن رمـوز البلـدان لتسـوية 
ــًا لذلـك يمكـن (١) أن يـدرج فـي عقـد التسـجيل شـرط يفـرض علـى  المنازعات في إطار القانون . وتحقيق
صاحب اسم الحقل المسجل قبول االلتزام باإلجراءات المعتمدة (٢) وأن تنشـر سياسـة تسـوية المنازعـات 

وأية قواعد متصلة بها على الموقع اإللكتروني للمشرف على الحقول العليا المعنية . 
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وعالوة على ذلك ، ينبغي تعيين موظف أو أآثر لدى المشرف علـى الحقـول العليـا لالضطـالع بالمسـائل 

المرتبطة بتسوية المنازعات بهدف ضمان حسن سير اإلجراءات المعتمدة . 
 

بند االحتكام  �

 
يرمي إدراج بند احتكام مالئم في عقد التسجيل إلى إلــزام صـاحب اسـم الحقـل المسـجل بـإجراءات تسـوية 
المنازعات التي يعتمدها المشرف على الحقول العليا المكونة من رموز البلدان . ومن الناحية العملية يسمح 
ذلك للمدعي بمباشرة اإلجراءات وإتمامها رغم امتنـاع صـاحب اسـم الحقـل المسـجل مـن المشـارآة فيـها 
(وهذا ما يحصل في الغالب) . وبما أن صالحية بند االحتكــام القانونيـة وإمكانيـة تنفيـذه ترتبطـان ارتباطـًا 
وثيقًا بالقانون الذي يسري على عقود التسجيل ينبغي صياغة البند وتحديد آيفية قبول صــاحب اسـم الحقـل 

المسجل له مع مستشار قانوني محلي معتمد . 
 

ــى أصحـاب  ومن الناحية التعاقدية تجدر اإلشارة إلى أن بند االحتكام المدرج في عقد التسجيل ال ينطبق عل
أسماء الحقول المسجلة قبل سريان العقد الذي ينص علـى البنـد الجديـد بـل علـى أصحـاب أسـماء الحقـول 
المسجلة بعد ذلك (أي أصحاب أسماء الحقول المسجلة بعد إدراج البند فــي عقـد التسـجيل) . ومـن الممكـن 
ضمان تطبيق السياسة الجديدة لتسوية المنازعات على أصحاب أسماء الحقول المسجلة قبـل دخولـها حـيز 
ــى جميـع  التنفيذ أيضًا (على سبيل المثال تسري السياسة الموحدة لتسوية المنازعات في الوقت الحاضر عل
الحقول التي سجلتها شرآة ان .اس. آي في الحقول العليا COM. وNET. وORG. رغم أنها لم تدخل حـيز 
ــي ينـاير/آـانون الثـاني ٢٠٠٠) علـى أن آيفيـة تطبيـق ذلـك ترتبـط بصيغـة عقـد  التنفيذ بالنسبة إليها إال ف
ــار قـانوني محلـي  التسجيل الجاري والقانون الساري عليه . وفي هذا الصدد ينبغي أيضًا اللجوء إلى مستش

لينظر في هذه المسألة . 
 

نشر السياسة والقواعد المتصلة بها  �

 
يجب نشر سياسة تسوية المنازعات وأية قواعد متصلة بها على الموقع اإللكتروني إلدارة التسجيل وتيسير 
ــة لضمـان الـتزام أصحـاب  النفاذ إليها . وبناء على التشريعات المحلية قد يقتضي األمر اتخاذ تدابير إضافي
أسماء الحقول المسجلة بالسياسة (آإرسال نسخة عنها عن طريق الــبريد) . وفـي هـذه الحـال يجـدر أيضـًا 

اللجوء إلى مستشار قانوني محلي . 
 

موظفون متخصصون لدى إدارة التسجيل  �

 
ينبغي للمشرف على الحقول العليا المكونة من رموز البلدان أن يعين موظفًا أو أآثر لضمان االتصال بيــن 
األطراف المتنازعة والمؤسسة الموردة لخدمات تسوية المنازعات . وينبغي ألولئــك الموظفيـن أن يكونـوا 
ملمين بجميع جوانب سياسة تسوية المنازعات التي اعتمدها المشرف علـى الحقـول العليـا وقـادرين علـى 
اإلجابة على الفور عن أي سؤال يطرحه المشرف على الحقول العليا ومتابعــة أي تدبـير يتخـذه بنـاء علـى 
تلك السياسة . وأظهرت خبرة مرآز الويبو للتحكيم والوساطة أن اإلجراءات تفقد فعاليتها نتيجة لعدم تعيين 

أولئك الموظفين . 
 
 

[نهاية المرفق والوثيقة] 
 
 


