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اجلمعية العامة للويبو
الدورة السادسة واألربعون (الدورة االستثنائية اخلامسة والعشرون)

جنيف ،من  22اإىل  00سبمترب 2024

مركز الويبو للتحكيم والوساطة ،باإلضافة إىل أمساء احلقول

وثيقة من اإعداد ا ألمانة
 .2تعرض هذه الوثيقة آخر املس تجدات عن أآنشطة مركز الويبو للتحكمي والوساطة ("مركز الويبو") بوصفه هجة دولية
تصدر حلو ال بديةل أآرسع و أآوفر من التقايض أآمام احملامك لتسوية منازعات امللكية الفكرية ،ومعهل مؤلف من شقني هام :تقدمي
1
اخلربة القانونية والتنظميية وا إلرشاف عىل القضااي.
 .2وتعرض هذه الوثيقة أآيض اا آخر املس تجدات عن أآنشطة الويبو املرتبطة بأأسامء احلقول كام ورد سابق اا يف الوثيقة
 .WO/GA/43/17وتشمل اإدارة مركز الويبو للمنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول عىل أآساس الس ياسات العامة اخملتلفة
واجلوانب املتنوعة املتصةل ابملوضوع يف نظام أآسامء احلقول عىل ا إلنتن ،،فض اا عن خمتارات من املس تجدات الس ياس ية،
مكونة من أآسامء عامة ( )gTLDsوظهور أآسامء
ول س امي آليات حامية احلقوق من أآجل اس تحداث حقول عليا جديدة َّ
احلقول ادلولية ( )IDNsكحقول عليا مكونة من أآسامء عامة ومسأأةل تويل هيئة الإنتن ،املعنية اب ألسامء وا ألرقام املع ّينة
(الإياكن) يف املس تقبل تعديل الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول ووضع توصيات ادلول ا ألعضاء يف
املنظمة يف س ياق مرشوع الويبو الثاين بشأأن مسار أآسامء احلقول عىل الإنتن.،

أآو ال .التحكمي والوساطة يف منازعات امللكية الفكرية
أآلف .اإدارة قضااي التحكمي والوساطة
 .0واصل مركز الويبو الارتقاء مبقدراته لبلوغ املس توى ا ألمثل يف اإجراءاته اخلاصة ابلوساطة والتحكمي لتلبية احتياجات
أآحصاب حقوق امللكية الفكرية من أآجل تسوية املنازعات املتعلقة بتكل احلقوق بطريقة أآرسع و أآوفر .و أآمه ما مزي هذه اجلهود
1
ميكن العثور عىل التقرير السابق اذلي رفعه املركز اإىل امجلعية العامة للويبو ( )WO/GA/43/17عىل املوقع التايل:
.http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_ga_43/wo_ga_43_17.pdf
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هو حسن الإدارة وتسوية القضااي املنظور فهيا يف اإطار تكل الإجراءات ،مما يقتيض تدريب 2حممكني ووسطاء مؤهلني
وتعييهنم وإابقاء بنية اإدارة القضااي مواكبة للمس تجدات ،مبا يف ذكل عرب اس تخدام تكنولوجيا املعلومات ومهنا مرفق الويبو
لتسوية القضااي اإلكتوني اا 3وإادارة قضااي الويبو هب ّمة ،ويشمل ذكل دمع احملمكني والوسطاء املع ّينني .ومشل ،قضااي الويبو يف
العام املايض القضااي املتعلقة ابلتتيبات اخلاصة ابلرباءات والعامات التجارية والربجميات والبحث والتطوير ،وقد رفعها
ا ألطراف اإىل مركز الويبو استناد اا اإىل بنود العقود السابقة واتفاقات الاحتاكم.

ابء .مراجعة أآنظمة الويبو للوساطة والتحكمي والتحكمي املعجل
 .4اس تمكل مركز الويبو ،يف عام  ،2020اس تعراضه نظام الويبو بشأأن الوساطة ونظام الويبو بشأأن التحكمي ونظام
الويبو بشأأن التحكمي املعجل ( أآنظمة الويبو) 4.و أآدخل ،أآنظمة الويبو املنقحة عدة مس تجدات ،مستندة يف ذكل اإىل خربة
املنظمة يف تسوية املنازعات وإاىل تطور الس بل البديةل لتسوية املنازعات عىل الصعيد العاملي ،ومؤكدة الزتام مركز الويبو
بفعالية الإجراءات املضطلع هبا يف اإطار أآنظمته .وسعي اا ،بصورة آأساس ية ،اإىل إارشاك أآطراف متعددة يف معليات التحكمي
اليت تؤدي دور اا مزتايد اا يف عدد القضااي املعروضة عىل مركز الويبو ،جيوز ل ألطراف طلب انضامم أآطراف اإضافية وتوحيد
اإجراءات التحكمي (املعجل) بناء عىل رشو حمددة .وإاضافة اإىل ذكل ،واماش ي اا مع املعايري الناش ئة يف التحكمي املؤسيس عىل
الصعيدين الوطين وادلويل ،ومراعاة ملا قام ،به الويبو من معل سابق يف هذا الشأأن ،5يتيح نظاما الويبو بشأأن التحكمي
والتحكمي املعجل الن اإجراء انتصاف عاجل قبل تأأليف هيئة التحكمي.
 .5ودخل ،أآنظمة الويبو اجلديدة حزي النفاذ يف  2يونيو  ،2024وابس تثناء ا ألحاكم اخلاصة ابلنتصاف العاجل،
ستنطبق عىل مجيع اإجراءات الوساطة والتحكمي والتحكمي املعجل اليت اس ُته ل ،يف الويبو يف هذا التارخي أآو بعده.6

تقدمي خدمات الس بل البديةل لتسوية املنازعات لقطاعات معينة
" "2التعاون مع ماكتب امللكية الفكرية
 .6بد أآ مركز الويبو مؤخر اا يقدم ملاكتب امللكية الفكرية خدمات يف جمال وضع أآطر اختيارية لتسوية املنازعات .ويريم
هذا التعاون ،اذلي يشمل أآيض اا برامج تدريبية وإادارة القضااي ،اإىل توفري خيارات مرنة تتسم بفعالية التاكليف وتتيح ل ألطراف
تسوية منازعاهتا دلى ماكتب امللكية الفكرية فامي يتعلق ابلطلبات املعلقة أآو احلقوق املمنوحة.
 .7وعقب اإنشاء اإجراء مشتك لتسوية املنازعات لتيسري الوساطة يف الاعتاضات املتعلقة ابلعامات التجارية دلى
مكتب س نغافورة للملكية الفكرية يف عام  ،2022واصل مركز الويبو اإدارة قضااي الوساطة هذه .وإاضافة اإىل ذكل ،وضع
مكتب س نغافورة ومركز الويبو اإجراء مشتاكا لتسوية املنازعات لتيسري تسوية املنازعات املتعلقة ابلرباءات واملعلقة أآمام
مكتب س نغافورة من خال قرارات اخلرباء .ويتاح خيار قرارات اخلرباء مجليع اإجراءات الرباءات املعلقة أآمام مكتب
س نغافورة منذ  2أآبريل  .2024كام يتعاون مركز الويبو يف جمال اإعداد خيارات للتحكمي والوساطة يف اإجراءات العامات
التجارية دلى املعهد الوطين الربازييل للملكية الصناعية اذلي ّعني مركز الويبو مرشف اا عىل قضااي التحكمي والوساطة يف
احلالت اليت يكون فهيا أآحد الطرفني أآو الكهام من خارج الربازيل .ويف مايو ّ ،2024عني مكتب امللكية الفكرية يف الفلبني،
2
ترد قامئة جبميع حلقات العمل والاجامتعات ا ألخرى اليت نظمها املركز عىل املوقع الإلكتوين التايل.http://www.wipo.int/amc/en/events :
3
يتيح مرفق تسوية القضااي اإلكتوني اا التبليغ عن القضااي وختزين الواثئق ما ييرس اختاذ اإجراءات أآرسع و أآوفر للوساطة والتحكمي .انظر املوقع الإلكتوين
التايل.http://www.wipo.int/amc/en/ecaf/index.html :
4
انظر املوقع الإلكتوين التايل.http://www.wipo.int/amc/en/rules/newrules.html :
5
انظر املوقع الإلكتوين التايل.http://www.wipo.int/mdocsarchives/ARB_AC_III_96/ARB_AC_III_96_3_E.pdf :
6
تهطبق املادة  44من نظام التحكمي لعام  / 2024املادة  40من نظام التحكمي املعجل لعام  ،2024ما مل تتفق ا ألطراف عىل خاف ذكل ،حرص اا عىل
اتفاقات التحكمي اليت دخل ،حزي النفاذ يف  2يونيو  2024أآو بعده .وحتتفظ ا ألطراف خبيار اإيداع طلب احلصول عىل انتصاف عاجل دلى سلطة قضائية.
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بناء عىل خيار ا ألطراف ،مركز الويبو مرشف اا عىل قضااي التحكمي والوساطة يف احلالت املعروضة عىل مكتب الفلبني واليت
يكون فهيا أآحد الطرفني أآو الكهام من خارج الفلبني .و أآبرم ،املديرية الوطنية حلق املؤلف يف كولومبيا اتفاق اا يف مايو 2024
فامي يتعلق ابإماكنية إارشاف مركز الويبو عىل املنازعات املتعلقة حبق املؤلف واملعروضة عىل املديرية واليت يكون فهيا أآحد
الطرفني أآو الكهام من خارج كولومبيا .ويف مايو  2024أآيض اا ،اتفق ،املديرية العامة للملكية الفكرية يف اإندونيس يا مع مركز
الويبو عىل التعاون يف وضع مسارات وخدمات الس بل البديةل لتسوية املنازعات فامي يتعلق ابملنازعات املنظورة أآمام املديرية
العامة للملكية الفكرية يف اإندونيس يا.
" "2تسوية املنازعات املتعلقة مبعايري الرباءات
 .8تعاون مركز الويبو ،يف عام  ،2020مع املعهد ا ألورويب ملعايري التصالت ( )ETSIيف وضع اتفاقات مصممة بشأأن
التقدم المنوذيج للتحكمي حبيث تتيح اإطار اا أآرسع و أآوفر لتسوية املنازعات اليت تنطوي عىل حتديد رشو ترخيص عادةل
ومعقوةل وغري اميزيية .7هوُشع ،سلطات املنافسة يف بعض البدلان عىل اس تخدام الس بل البديةل لتسوية هذه املنازعات،
و أآدرج عدد من املنظامت املعنية بوضع املعايري اإجراءات الس بل البديةل لتسوية املنازعات يف س ياساهتا اخلاصة ابمللكية
الفكرية .وتستند اتفاقات الويبو المنوذجية العادةل واملعقوةل وغري المتيزيية ،املتاحة منذ ديسمرب  ،2020اإىل خربة مركز الويبو
اخلاصة ابلتحكمي يف جمال الرباءات املعقدة وتقتح مجموعة من السامت احملددة العادةل واملعقوةل وغري المتيزيية .اإذ تتيح منوذجني
خمتلفني وهام " "2التحكمي العادل واملعقول وغري المتيزيي للويبو ،و" "2فامي خيص القضااي ا ألقل تعقيد اا ،ول س امي يف احلالت
اليت يكون فهيا عدد الرباءات املعيارية ا ألساس ية احملاةل اإىل التحكمي حمدود اا ،التحكمي املعجل العادل واملعقول وغري المتيزيي
للويبو .وقد تس بق وساطة الويبو اخليارين بناء عىل رغبة ا ألطراف .ونظر اا اإىل معدلت التسوية يف وساطة الويبو ()%70
والتحكمي (املعجل) يف الويبو ( ،)%40قد حتفز الإحاةل اإىل اإجراءات الويبو املقتحة وجود فرص اإجيابية لتسوية املفاوضات
العادةل واملعقوةل وغري المتيزيية.
" "0تسوية املنازعات املتعلقة ابلبحث والتطوير
 .4يمتثل أآحد اجملالت ا ألخرى ألنشطة مركز الويبو يف تقدمي خدمات الإرشاد وإادارة القضااي ملساعدة ا ألطراف عىل
تسوية املنازعات اليت تنشب يف جمايل البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا .وتس تعني ا ألطراف املتعاونة يف جمال البحث
والتطوير عادة ابلتفاقات المنوذجية أآساس اا لصياغة عقود البحث 8والتفاوض بشأأهنا .وتعاون مركز الويبو ،يف عام  ،2020مع
جامعات ورشاكت منساوية يف اس تحداث اتفاقات منوذجية (دليل اتفاقات امللكية الفكرية –  )IPAGتسعى اإىل تيسري
النقل الفعال للمعرفة والتكنولوجيا .وتتضمن هذه التفاقات ،اليت تدمعها حكومة المنسا ،خيارات لتسوية املنازعات حتيل اإىل
اإجراءات الويبو .9ويف اإطار اجلهود املبذوةل أآيض اا يف اإطار مذكرة تفامه بني الويبو ومجعية مديري التكنولوجيا يف اجلامعات،
واصل املركز تعاونه مع هذه امجلعية بغية تسوية املنازعات يف ماكتب نقل التكنولوجيا التابعة للجامعات يف العامل لكه بطريقة
فعاةل وجمدية.

7
انظر املوقع الإلكتوين التايل.http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ict/frand/ :
8
من أآمثةل ذكل حالت التعاون املتعدد ا ألطراف اليت ّميولها الاحتاد ا ألورويب مبوجب الربانمج الإطاري السابع (( ،)EC(FP7إاذ تس تخدم الهيئات
املبسط المنوذيج لحتاد
املبسط المنوذيج لحتاد الرشاكت" ( )DESCAاذلي يوىص ابلس تعانة ابلويبو يف جمايل الوساطة والتحكمي املعجل .والتفاق ّ
"التفاق ّ
الرشاكت ،املعروف ابختصاره الإنلكزيي " ،"DESCAهو اتفاق منوذيج لحتاد الرشاكت اس تحدث يف البداية ملرشوعات البحوث اليت امولها املفوضية
ا ألوروبية مبوجب الربانمج الإطاري السابع .وتقدر نس بة مس تخديم التفاق المنوذيج بنحو  75ابملائة من الرشاكت ومنظامت البحث واجلامعات وا ألفراد
املنخرطني يف مرشوعات البحوث عرب احلدود اليت امولها املفوضية ا ألوروبية مبوجب الربانمج الإطاري السابع .انظر املوقع الإلكتوين التايل:
.http://www.desca-fp7.eu/
9
انظر املوقع الإلكتوين التايل.http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/rd/ipag/ :
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" "4تسوية املنازعات املتعلقة بعقود الامتياز
 .20كجزء من خدمات الس بل البديةل لتسوية املنازعات اليت تقدهما الويبو اإىل قطاعات معينة ،يوفر مركز الويبو خدمات
الإرشاد وإادارة القضااي ملساعدة ا ألطراف عىل تسوية املنازعات اليت تنشب يف جمال عقود الامتياز دون اللجوء اإىل املقاضاة.
وجتدر الإشارة يف هذا الصدد اإىل أآن رابطة الامتياز والتخيص ( )FLAيف س نغافورة ومركز الويبو قد أآقام اا تعاو اان للتوعية
خبيارات الس بل البديةل لتسوية املنازعات املتاحة ألحصاب املصلحة يف جمايل الامتياز والتخيص .كام اتفق مركز الويبو
ومجعية الامتياز الإس بانية ( ،)AEFيف مايو  ،2024عىل التعاون يف وضع مسارات وخدمات الس بل البديةل لتسوية
املنازعات فامي يتعلق ابملنازعات املتعلقة بأأعضاء امجلعية.

اثني اا .اإدارة قضااي أآسامء احلقول
أآلف .الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات
 .22يطرح نظام أآسامء احلقول عدد اا من التحدايت محلاية امللكية الفكرية اليت تقتيض اتباع مقاربة دولية ملا ل إانتن ،من
طابع عاملي .وقد د أآب ،الويبو عىل مواهجة هذه التحدايت منذ عام  2448عرب وضع حلول حمددة ،ول س امي يف مرشوعهيا
ا ألول 10والثاين 11بشأأن أآسامء احلقول عىل الإنتن .،ويف الواقع ،يكفل مركز الويبو ألحصاب العامات التجارية آلية دولية
فعاةل لانتصاف ممن يعمد اإىل تسجيل أآسامء حقول تتطابق وحقوقَهم يف العامات التجارية والانتفاع هبذه ا ألسامء عن
سوء نية.
 .22ويرشف مركز الويبو عىل اإجراءات تسوية املنازعات يف اإطار الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء
احلقول عىل الإنتن .،وقد اعمتدت الإياكن هذه الس ياسة بناء عىل توصيات الويبو يف اإطار مرشوعها ا ألول بشأأن أآسامء
احلقول عىل الإنتن .،وتقترص الس ياسة عىل قضااي واحضة تتعلق بتسجيل أآسامء احلقول والانتفاع هبا عن سوء نية وبصفة
تعسفية ،ومع ذكل تبني أآن هذه الس ياسة حتظى بشعبية كبرية دلى ماليك العامات التجارية .ويه ل امنع أآي طرف من رفع
املنازعة اإىل حممكة خمتصة ،لكن عدد اا قلي اا جد اا من القضااي املنظورة يف ظلها قد أآحيل أآيض اا اإىل احملامك الوطنية.12
 .20ومنذ ديسمرب  ،2444أآرشف مركز الويبو عىل أآكرث من  24 000قضية يف اإطار الس ياسة املوحدة وابلستناد اإلهيا.
ويكفل مركز الويبو أآيض اا عىل صفحات موقعه الإلكتوين اإحصائيات آنية بغية مساعدة ا ألطراف يف قضااي الويبو والوسطاء
واحملمكني ووالكء العامات التجارية وواضعي الس ياسات يف جمال أآسامء احلقول ووسائل الإعام وا ألوسا أالاكدميية.13
ونظر اا للشكوك الاكمنة يف الاتساع احلايل لنظام أآسامء احلقول ،وتزايد حالت اخنفاض مزيانيات الإنفاذ ،أآودع مالكو
العامات التجارية ،يف عام  2 585 ،2020شكوى دلى املركز يف اإطار الس ياسة املوحدة ،مما يهعد اخنفاض اا بنس بة  20ابملائة
مقارنة ابملس توى املهسجل يف عام  .2022ويف الوق ،ذاته حافظ املركز عىل حصته يف السوق بوصفه أآكرب مقديم اخلدمات
يف اإطار الس ياسة املوحدة عىل الصعيد ادلويل .ويف عام  ،2020جتاوز اإجاميل عدد أآسامء احلقول املتنازع علهيا يف قضااي
الويبو  50 000امس.
10
اإدارة ا ألسامء والعناوين عىل الإنتن :،قضااي امللكية الفكرية – التقرير الهنايئ ملرشوع الويبو بشأأن أآسامء احلقول عىل الإنتن ،،منشور الويبو رمق .404
انظر أآيض اا املوقع الإلكتوين التايل.http://www.wipo.int/amc/en/processes/process1/report :
11
الإقرار ابحلقوق والانتفاع اب ألسامء بناء عىل نظام أآسامء احلقول عىل الإنتن – ،تقرير مرشوع الويبو الثاين بشأأن أآسامء احلقول عىل الإنتن ،،منشور
الويبو رمق  .840انظر أآيض اا املوقع الإلكتوين التايل.http://www.wipo.int/amc/en/processes/process2/report :
12
انظر خمتارات من قضااي احملامك املتعلقة ابلس ياسة املوحدة عىل املوقع ا إللكتوين التايل:
.http://www.wipo.int/amc/en/domains/challenged
13
تشمل الإحصائيات املتاحة العديد من الفئات مثل "جمال معل املدّ عني" أآو "املدّ عى علهيم املس ّمون" أآو "نوعية حروف امس احلقل" أآو "القرارات
امخلسة والعرشون أالكرث ذكر اا يف الشاكوى" .انظر املوقع الإلكتوين التايل.http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics :
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 .24وخال عام  ،2020اس تعانٌ ،
هجات ش ّّت من أآفراد ورشاكت ومؤسسات ومعاهد ابإجراءات مركز الويبو لتسوية
املنازعات .واكن ،القطاعات امخلسة الرئيس ية اليت تعمل فهيا املؤسسات املتظلمة يه البيع ابلتجزئة وا ألعامل املرصفية واملالية
واملوضة والبيوتكنولوجيا واملس تحرضات الصيدلنية والإنتن ،وتكنولوجيا املعلومات .وتوحض الزايدة يف الإيداعات املتصةل
ابملوضة والتوس اميت الفاخرة بشلك جزيئ وجود منو يف عدد القضااي اليت أآودعها ماك التوس اميت اذلين يدَّ عون تقليد
منتجاهتم عرب صفحات الإنتن ،املعروضة حت ،امس احلقل موضع الزناع .وهذا يدل عىل النطاق العاملي ابلفعل للية تسوية
املنازعات ،اإذ بلغ عدد ا ألطراف اليت رفع ،دعاوى اإىل الويبو يف اإطار الس ياسة املوحدة  276بدل اا .ومن حيث لغة اتفاق
تسجيل امس احلقل املعين ،فقد بلغ عدد اللغات املس تخدمة يف اإجراءات الويبو يف اإطار الس ياسة املوحدة اإىل حد الن 20
لغة خمتلفة.14
 .25وتهنرش مجيع قرارات هيئات حممكي الويبو يف الس ياسة املوحدة عىل موقع مركز الويبو الإلكتوين .ويقدم مركز الويبو
اس تعراض اا فريد اا للتوهجات العامة يف القرارات بشأأن القضااي املهمة بواسطة اس تعراض لراء هيئات حممكي الويبو يف مسائل
خمتارة يف س ياق الس ياسة املوحدة (اس تعراض الويبو  ،)2.0وينتقي هذا الاس تعراض آلف القضااي اليت تناولها املركز وفق اا
للس ياسة املوحدة .وقد ِ
وض َع ،هذه ا ألداة اليت يهعمتد علهيا عامليا اعتاف اا ابحلاجة اإىل حتديد ما يف القرارات املتخذة يف اإطار
15
الس ياسة املوحدة من توافق قدر الإماكن من أآجل احلفاظ عىل اتساق اجُتادات الويبو القانونية بشأأن القضااي املرفوعة .
ولتيسري الاطاع عىل هذه القرارات وفق موضوعها ،يقدم مركز الويبو أآيض اا فهرس اا قانوني اا للبحث الإلكتوين عن قرارات
الويبو يف اإطار الس ياسة املوحدة .16وإان موارد الويبو هذه متاحة جما اان عىل الصعيد العاملي.
 .26وإاذ يدرك املركز دور الويبو التأأسييس يف الس ياسة املوحدة ،يرصد مس تجدات نظام أآسامء احلقول بغية تكييف
موارده وممارساته ابس مترار .17ولقد د أآب مركز الويبو عىل عقد حلقات معل ابنتظام عن تسوية املنازعات بشأأن أآسامء احلقول
تهعىن مبوافاة ا ألطراف املعنية ابملس تجدات واجامتعات لهيئات حممكهيا يف أآسامء احلقول.18

املكونة من رموز البدلان
ابء .احلقول العليا َّ

املكونة من أآسامء عامة مثل ""com.
 .27يقترص التطبيق الإلزايم للس ياسة املوحدة عىل ا ألسامء املسجةل يف احلقول العليا ّ
وما أآدرج حديث اا من أآسامء يف هذه احلقول ،اإل أآن مركز الويبو يساعد أآيض اا العديد من ماكتب تسجيل ا ألسامء يف احلقول
العليا املكونة من رموز البدلان عىل صياغة رشو التسجيل وإاجراءات تسوية املنازعات مبا يفي ابملامرسات املثىل يف جمال
حامية امللكية الفكرية .وغالب اا ما تتبع هذه الإجراءات منوذج الس ياسة املوحدة لكهنا ميكن أآن تراعي الظروف والاحتياجات
اخلاصة بلك حقل من احلقول املكونة من رموز البدلان .ويقدم املركز يف الوق ،الراهن خدماته يف جمال تسوية املنازعات
املتعلقة بأأسامء احلقول اإىل  72مكتب اا لتسجيل أآسامء احلقول يف احلقول العليا املكونة من رموز البدلان ،وقد أآصبح ذكل مؤخرا
يشمل احلقول "( "GDغرينادا) ،و"( "MLمايل) ،و"( "VGجزر فرجني الربيطانية).19

14
ابلتتيب ا ألجبدي :الصينية والتش يكية وادلامنركية والهولندية والإنلكزيية والفرنس ية وا ألملانية والعربية والإيطالية والياابنية والكورية والرنوجيية والبولندية
والربتغالية والرومانية والروس ية والسلوفاكية والإس بانية والسويدية والتكية.
15
هذا الاس تعراض متاح عىل املوقع الإلكتوين التايل.http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview2.0 :
16
هذا املورد املهين متاح عىل املوقع الإلكتوين التايل.http://www.wipo.int/cgi-bin/domains/search/legalindex :
17
انظر عىل سبيل املثال  ،WO/GA/41/17 Rev.2الفقرات  24اإىل .26
18
انظر احلاش ية  2أآعاه.
19
ميكن الاطاع عىل القامئة الاكمةل للحقول العليا املكونة من رموز البدلان واليت اختذت مركز الويبو كجهة لتسوية منازعات أآسامء احلقول عىل املوقع
التايل.http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld :
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اثلث اا .مس تجدات الس ياسة العامة املتصةل بنظام أآسامء احلقول
 .28لقد طر أآ عىل الإياكن عدد من التطورات اليت س تضع أآمام ماليك حقوق امللكية الفكرية واملنتفعني هبا بعض الفرص
وبعض التحدايت أآيض اا .ويتعلق أآحد هذه التطورات بقيام الإياكن حسب ما هو خمطط هل ابس تحداث ما يصل اإىل 2 400
املكونة من أآسامء عامة .و أآسامء احلقول هذه ميكن أآن تكون "مفتوحة" طبيعُتا
حقل من احلقول العليا اجلديدة َّ
(تش به  )com.أآو تتخذ خصائص حمددة أآو مقيدة بقدر أآكرب أكن تتخذ شلك [عامة] أآو [مدينة] أآو [جممتع] أآو [ثقافة]
أآو [صناعة] أآو [لغة] .ويتعلق تطور اثن بدواعي القلق املرتبطة ابس تحداث أآسامء حقول عليا دولية .ويطرح عزم الإياكن
عىل توس يع نطاق أآسامء احلقول ادلولية مسائل تتعلق حبامية احلقوق يف اإطار مرشوع الويبو الثاين اخلاص بأأسامء احلقول
عىل الإنتن.،

املكونة من أآسامء عامة
أآلف .احلقول العليا اجلديدة َّ
املكونة من أآسامء عامة يف اجامتع عقدته
صوت ،هيئة الإياكن ابملو
افقة رمسي اا عىل تنفيذ برانمج احلقول العليا اجلديدة َّ
ّ .24
20
يف س نغافورة يف  20يونيو  . 2022وقد نرشت معلومات يف "دليل مودع طلب التسجيل" اخلاص ابلإياكن اذلي خضع
املكونة من أآسامء عامة لإدخاهل منطقة جذر الإنتن ،يف
لكثري من التعديات .21و همنح أآول حقل من احلقول العليا اجلديدة
َّ
املكونة من أآسامء عامة.22
أآكتوبر  2020و همنح منذ يونيو  2024حنو  000حقل جديد من احلقول العليا اجلديدة َّ
 .20ويف حني يظل املركز ملزتم اا ابلتعاون مع اجلهات املعنية للسعي اإىل احلفاظ عىل الامتثال للمبادئ العامة محلاية امللكية
الفكرية يف أآي حقول عليا جديدة مكونة من أآسامء عامة توافق علهيا الإياكن يف هناية املطاف ،فاإن بعض آليات حامية احلقوق
اليت نشأأت عن سلسةل من اجامتعات جلان الإياكن ومعلياهتا املعنية ابحلقول العليا اجلديدة املكونة من أآسامء عامة ضعف ،من
حيث فعاليُتا املنشودة من الناحيتني العملية واملوضوعية .23وفامي ييل وصف مس تفيض لليات حامية احلقوق اليت كيفُتا
واعمتدهتا الإياكن فامي يتعلق ابلليات من ادلرجة ا ألوىل وادلرجة الثانية عىل التوايل.
" "2آليات حامية احلقوق من ادلرجة ا ألوىل
 اإجراءات تسوية املنازعات قبل منح أآسامء احلقول العليا .22تتيح هذه اللية ملاك العامات التجارية التقدم ابعتاضات قامئة عىل احلقوق القانونية ضد طلبات احلقول العليا
اجلديدة املكونة من أآسامء عامة من ادلرجة ا ألوىل عندما تتحقق معايري موضوعية معينة .24وقد ساعد مركز الويبو الإياكن يف
إانشاء املعايري املوضوعية لإجراءات الاعتاضات املتعلقة ابحلقوق القانونية واليت تعزى اإىل "توصية الويبو املشتكة بشأأن
20
انظر املوقع الإلكتوين التايل .http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-20jun11-en.htm :ولاطاع عىل مزيد من املعلومات
ا ألساس ية مبا فهيا املراجع ،انظر الوثيقة  WO/GA/39/10وحتديد اا الفقرة .24
21
دليل مودع طلب التسجيل اخلاص ابلإياكن متاح عىل املوقع الإلكتوين التايل.http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb :
22
املكونة من أآسامء عامة عىل املوقع الإلكتوين التايل:
ترد قامئة بأأسامء احلقول العليا اجلديدة َّ
.http://newgtlds.icann.org/en/program-status/delegated-strings
23
ا
أ
ملزيد من املعلومات ا ألساس ية مبا فهيا املراجع ،انظر الوثيقة  WO/GA/39/10وحتديدا الفقرات من  20اإىل  .00ونشري هنا اإىل آن الإياكن قد
سارع ،اإىل رفض اقتاح بشأأن وضع " قامئة ابلعامات احملمية عاملي اا".
24
ل
آأس باب الاعتاضات ا ألخرى اليت أآق ّرهتا الإياكن يه" :الاعتاضات القامئة عىل اللبس يف ا تسلسل" و"اعتاضات امجلاعات" و"الاعتاضات القامئة
عىل مبد أآ مراعاة حدود املصاحل العامة") .دليل مودع الطلب يبني أآيض اا عدد الإجراءات ا ألخرى اليت قد تضعها احلكومات لفائدهتا تبع اا لإعان الإياكن اخلاص
ابلطلبات بشأأن احلقول العليا اجلديدة املكونة من أآسامء عامة .وحتديد اا القسم  4.2.2.2اذلي ينص عىل "الإنذار املبكر للجنة الاستشارية احلكومية ل إاياكن"
والقسم  7.2.2.2اذلي ينص عىل "تلقي مشورة اللجنة الاستشارية احلكومية ل إاياكن بشأأن احلقول العليا اجلديدة املكونة من أآسامء عامة" ليك تنظر فهيا هيئة
الإياكن.
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ا ألحاكم املتعلقة ابلعامات التجارية وغريها من حقوق امللكية الصناعية يف الإشارات عىل الإنتن( 25"،التوصية املشتكة)
اليت اعمتدهتا امجلعية العامة للويبو يف سبمترب .2002
 .22وقد ع َّين ،الإياكن مركز الويبو ابعتباره اجلهة الوحيدة لتقدمي خدمات تسوية منازعات الاعتاضات القامئة عىل
احلقوق القانونية .26ومع اإغاق منفذ الاعتاضات القامئة عىل احلقوق القانونية يف مارس  ،2020دلى مركز الويبو حاليا 64
اعتاض اا قامئ اا عىل احلقوق القانونية هوجد أآهنا تليب الرشو الإجرائية .27وقام املركز ابإخطار ا ألطراف بأأول قرارات بشأأن
الاعتاضات القامئة عىل احلقوق القانونية ونرشها يف يوليو  ،2020واكمتل ،معاجلة املركز لاعتاضات القامئة عىل احلقوق
القانونية بصورة آأساس ية يف أآوائل سبمترب  .2020وإان مجيع قرارات هيئة اخلرباء املعنية ابلعتاضات القامئة عىل احلقوق
القانونية يف الويبو متاحة عىل موقع مركز الويبو الإلكتوين .28ونرش مركز الويبو تقرير اا عن مسار الاعتاضات القامئة عىل
احلقوق القانونية أآتيح عىل موقع املركز الإلكتوين.29
 اإجراءات تسوية املنازعات بعد منح أآسامء احلقول العليا .20منذ بداية عام  ،2008زاد املركز والإياكن اجلدوى احملمتةل لعامتد خيار إاداري دامئ من شأأنه أآن يتيح اإيداع الشاكوى
عىل ما يهعمتد من حقول عليا جديدة مكونة من أآسامء عامة يهزمع أآن تشغيلها أآو اس تخداهما الفعيل دلى مكتب التسجيل
يتسبب يف انُتاك العامات التجارية أآو ي هسهم يف ذكل اإسهام اا ماد ااي .ويف بداية عام  ،2004أآرسل مركز الويبو اإىل الإياكن
اقتاحا موضوعيا ملموسا بشأأن اإجراء لتسوية املنازعات القامئة عىل العامات التجارية بعد املَنح .30والهدف من هذا الاقتاح
تقدمي املساعدة املوحدة اإىل ا إلياكن من أآجل الزتاهما مبراقبة الامتثال وتزويدها ببديل اإداري للتقايض أآمام احملامك وتشجيع
اجلهات الفاعةل املعنية عىل التحيل بسلوك مسؤول مبا يشمل توفري احلصاانت املامئة.31
 .24وبعد عدة مسارات ومشاورات للجان الإياكن مع املسؤولني عن التسجيل ،تظل جدوى اإجراءات تسوية املنازعات
بعد منح أآسامء احلقول العليا ابلصيغة اليت اعمتدهتا الإياكن غري أآكيدة ،ول س امي نظر اا لإضافة مجموعة اإجراءات متداخةل
ومسائل تتعلق ابلنطاق املوضوعي املقصود من هذه اللية .وعىل الرمغ من عدم اليقني هذا ،ويف ضوء املصاحل الس ياس ية
25
انظر املوقع الإلكتوين التايل:
 26لاطاع عىل القواعد الإجرائية لاعتاضات القامئة عىل احلقوق القانونية ،انظر القسم  2.0من دليل مودع طلب تسجيل اخلاص ابلإياكن.
 27انظر نظام الويبو بشأأن تسوية املنازعات املتعلقة ابحلقول العليا ) (gTLDاجلديدة وجدول الرسوم والتاكليف ابلتوايل عىل الرابطني التاليني:
 http://www.wipo.int/amc/en/docs/wipolrorules.pdfوhttp://www.wipo.int/amc/en/domains/lro/fees/؛ وانظر القضااي املسجةل
دلى الويبو بشأأن الاعتاض عىل التعدي عىل احلقوق من خال الرابط التايل.http://www.wipo.int/amc/en/domains/lro/cases :
28
انظر .http://www.wipo.int/amc/en/domains/lro/cases
29
يشري تقرير الويبو اإىل أآن الغالبية العظمى من تكل الاعتاضات أآودع ،ضد الطلبات اخلاصة بسلسةل احلروف ذات املعىن الوصفي أآو القامويس
املكونة من أآسامء عامة .وقد خلص الكثري من هيئات اخلرباء اإىل أآن يف احلالت اليت يكون قد اعمتد فهيا ماكل عامة مصطلح اا عام اا من
للحقول العليا َّ
مصطلحات القاموس كعامة جتارية ،فاإن طلب حقل عال مكون من امس عام لغرض الاس تفادة من املعىن العام ذلكل املصطلح ل يهعترب ،يف حد ذاته ،انُتااكا
ملعايري تسوية املنازعات فامي خيص الاعتاضات القامئة عىل احلقوق القانونية .ويف بعض احلالت تناول ،هيئات اخلرباء تسجيات العامات التجارية اليت
اكتهسب ،أآساس اا ألغراض دمع طلب احلصول عىل حقل عال جديد مكون من امس عام و /أآو اعتاض قامئ عىل احلقوق القانونية ،دون اإثبات اس تخدام قليل
لتكل العامات أآو أآي اس تخدام لها يف السابق .انظر املوقع الإلكتوين التايل.http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann030409.pdf :
 30انظر املوقع الإلكتوين التايل.http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann130309.pdf :
 31نظر اا اإىل التقارب املاحظ بني أآدوار ماكتب التسجيل و أآمناء التسجيل و أآحصاب التسجيات يف اإطار نظام أآسامء احلقول ،أآوىص مركز الويبو أآيضا عىل
سبيل املثال بأأن تنظر الإياكن يف توس يع نطاق اإجراءات تسوية املنازعات بعد املنح ليك تنسحب أآيض اا عىل سلوك أآمناء التسجيل يف ماكتب التسجيل (انظر
املوقع الإلكتوين التايل http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann260310rap.pdf :عىل سبيل املثال) ومع مراعاة اخلربات اليت اكتس هبا املركز
استناد اا اإىل الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول وقرار الإياكن ابإاتحة املشاركة يف امللكية بني ماكتب التسجيل و أآمناء التسجيل (انظر
املوقع الإلكتوين التايل.)http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-05nov10-en.htm :
.http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pub845-toc.htm
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املعنية ،أآبرم املركز يف  28سبمترب  2020مذكرة تفامه مع الإياكن ليصبح مورد اا لإجراءات تسوية املنازعات بعد منح أآسامء
احلقول فامي يتعلق ابلعامات التجارية.
" "2آليات حامية احلقوق من ادلرجة الثانية
 مركز تبادل املعلومات عن العامات التجارية .25يشمل برانمج احلقول العليا اجلديدة املكونة من أآسامء عامة اخلاص ابلإياكن "مركز تبادل املعلومات عن العامات
التجارية" ابعتباره مس تودع اا مركز ااي للبياانت ا ألصلية عن العامات التجارية اليت ميكن ذكرها عىل أآهنا أآساس لتقدمي الطلبات
مبوجب آليات حامية احلقوق يف احلقول العليا اجلديدة املكونة من أآسامء عامة .32وقد اكن اعامتد هذا املفهوم حمور مناقشات
مس تفيضة يف الإياكن بشأأن العاقة بتحديد ماكتب العامات التجارية مثا .وعقّب املركز بأأنه ينبغي ألي مركز من مراكز
تبادل املعلومات من هذا النوع أآل يثقل اكهل أآحصاب احلقوق بطريقة غري معقوةل عند معاجلة تسجيات العامات التجارية
املمنوحة بصفة رشعية بواسطة أآنظمة الفحص والتسجيل كام يه مطبقة يف أآنظمة قضائية عاملية عديدة ،وعىل أآنه ميكن ،عند
الاقتضاء ،التفكري يف تدابري معلية لتحديد أآي ادعاءات مبطالبة غري معقوةل ابحلقوق يف س ياقات حمددة .واكن مركز تبادل
املعلومات مفتوحا لتقدمي العامات التجارية والتصديق علهيا منذ مارس  ،332020وما زال مركز الويبو يرصد التطورات فامي
يتعلق هبذه اللية.
 الإجراء املوحد للوقف الرسيع .26عىل الرمغ من بقاء الس ياسة املوحدة متاحة أكداة جمدية لتسوية منازعات احلقول العليا اجلديدة املكونة من أآسامء عامة
واملتعلقة بنقل امس حقل متنازع عليه اإىل صاحب العامة التجارية ،فقد اس تحدث ،الإياكن ما يقصد به أآن يكون آلية من
ادلرجة الثانية محلاية احلقوق تكون أآخف وقعا يف احلالت املعنية.34
 .27ونشأأ النظام املوحد للوقف الرسيع اذلي اعمتدته الإياكن عن سلسةل من مسارات الإياكن وجلاهنا ،ويرى الكثري أآنه
أآصبح اإجر ااء مثقا لتباع س بل طعن حمدودة .وما زال ،هناك تساؤلت حول مدى الفعالية اليت س يعمل هبا هذا النظام
إاكجراء قابل ل إانفاذ وممكل للس ياسة املوحدة البديةل للمحامك ،وما زال يتعني الالتفات اإىل عدة مسائل ،مهنا العاقة مع
 32يتيح مركز تبادل املعلومات اإدراج اللكامت ادلاةل عىل العامات املسجةل واللكامت ادلاةل عىل العامات واحملمية بنظام أآو معاهدة أآو مثبتة بقرار حممكة و أآيض اا
"عامات أآخرى تعترب ملكية فكرية" (ومل حتدد هذه العامات) .وفامي يتعلق بأليات حامية احلقوق اليت تس تخدم بياانت مركز تبادل املعلومات ،فاإن خدمات
" "Sunriseاملبكرة ( أآي فرصة ملاكل العامة التجارية ليك يكون هل الس بق يف تسجيل رابط حصيح لعامته اسام حلقهل مقابل دفع رمس عىل ذكل) تقترص حالي اا
عىل تكل العامات التجارية اليت ميكن اإثبات اس تخداهما اجلاري .وسواء ثب ،دليل عىل الاس تخدام اجلاري للعامات التجارية أآو مل يثب ،،س يظل مالكو
العامات التجارية مؤهلني للمشاركة يف خدمة "املطالب" احملددة بوق ،معني ( أآي اإشعار مسجل امس احلقل احملمتل بوجود حق متنازع عليه يف العامة
التجارية ،وإاشعار ملاكل العامة التجارية املعين ( أآو املاك املعنيني) يف حاةل اس مترار املسجل رمغ ذكل يف اإجراءات تسجيل امس احلقل) .واحلد ا ألقىص ،كام
وضعته الإياكن ،ملدة اإاتحة خدمة املطالب هو  40يوم اا بعد فتح أآحد احلقول العليا اجلديدة املكونة من أآسامء عامة لتسجيل امجلهور العام ،ولكن يتس ىن
ملس تخديم مركز تبادل املعلومات اختيار تلقي اإشعارات مدى احلياة .وينطبق مبد أآ اإثبات اس تخدام العامات التجارية الازم خلدمات " "Sunriseاملبكرة
كذكل عىل المتسك ابلعامات التجارية ابعتبارها أآساس اا لتقدمي تظمل يف اإطار "الإجراء املوحد للوقف الرسيع" اخلاص بأليات حامية احلقوق ّ
املبني أآدانه.
 33يبدو أآنه منذ مايو  ،2024بلغ عدد العامات التجارية املسجةل يف مركز تبادل املعلومات عن العامات التجارية حنو  05 000عامة (انظر املوقع
الإلكتوين التايل.)http://www.trademark-clearinghouse.com/content/updated-stats-page :
34
أآبلغ املركز ،من جانبه ،الإياكن يف أآبريل  2004مبرشوع مناقشة بشأأن "آلية للوقف الرسيع ( أآسامء احلقول)" وقدم اقتاحات لحقة للية معممة استنادا
اإىل هذا المنوذج يف اجامتعي الإياكن الذلين عقدا يف براغ وتورنتو عام  .2022وقد راع ،هذه الاقتاحات رضورة اإقامة توازن معقول بني حامية حقوق
العامات التجارية اليت يقر هبا القانون واملصاحل العملية للمسؤولني عن ماكتب التسجيل للحد من أآعباهئم التشغيلية والتطلعات املرشوعة ألحصاب أآسامء
احلقول املسجةل عن حسن نية .انظر املواقع الإلكتونية التاليةhttp://www.wipo.int/amc/en/docs/icann030409.pdf :
و http://prague44.icann.org/node/31773و.http://toronto45.icann.org/node/34325
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الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول .35وقد دع ،الإياكن يف أآواخر عام  2022اإىل أآن يتقدم املقدمون
احملمتلون خلدمات الإجراء املوحد للوقف الرسيع بعطاءاهتم ،وبعد دراسة متأأنية لمنوذج الإياكن اخلاص ابلإجراء املوحد للوقف
الرسيع واملوارد ذات الصةل ،أآصبح من الواحض أآن مركز الويبو ليس يف وضع يسمح هل ابلتقدم بأأي عطاء .36وما زال املركز
يرصد التطورات عن كثب.

ابء .مراجعة الإياكن املرتقبة للس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول عىل الإنتن ،اليت
وضعُتا الويبو والفريق العامل املقفل املعين ابلس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول
 .28اإن الس ياسة املوحدة اإذ تتكيف مع التطور املتواصل لنظام أآسامء احلقول ،فقد أآخذت توفر بدي اا فعلي اا عن املقاضاة
أآمام احملامك ألحصاب العامات التجارية و أآحصاب تسجيات أآسامء احلقول واملسؤولني عن التسجيل .ولكن عقب مناقشة
ر أآت فهيا الغالبية العظمى من املشاركني أآن مراجعة الإياكن الس ياسة املوحدة س يكون رضره أآكرث من نفعه ،37اختذت
املنظمة ادلامعة ل ألسامء العامة التابعة ل إاياكن قرار اا مبراجعة الس ياسة املوحدة عن طريق اتباع مسار من املرتقب أآن يس ُتل
املكونة من أآسامء عامة .38وسيشارك مركز الويبو هبمة يف
بعد  28شهر اا تقريب اا من منح أآول حقل من احلقول العليا اجلديدة
َّ
أآي من معليات املراجعة هذه ،واضع اا نصب عينيه مصاحل الس ياسة املوحدة.39

جمي .أآسامء احلقول ادلولية
 .24كام جاء يف الفقرة  ،2من أآمه املس تجدات املتعلقة ابلس ياسات يف نظام أآسامء احلقول هو بدء العمل بأأسامء حقول
دولية (خبط غري لتيين) يف احلقول العليا .40ونظر اا اإىل ا ألولوية العالية اليت تس تحوذ علهيا طلبات أآسامء احلقول ادلولية يف
مسار املوافقة عىل احلقول العليا اجلديدة املكونة من أآسامء عامة يف الإياكن ،فاإنه من املتوقع أآن يكون عدد مهنا مضن أآول
احلقول العليا اجلديدة املكونة من أآسامء عامة اليت تعلن الإياكن عن منحها يف جذر نظام أآسامء احلقول.

دال .أآدوات تعريف أآخرى
 .00عدا املس تجدات املذكورة آنف اا وفامي يتعلق هبا ،تشهد هيئة الإياكن مس تجدات اإضافية مرتبطة حبامية أآدوات تعريف
العامات غري التجارية.
 35ترد قامئة ّ
مفصةل هبذه املسائل مث اا يف خطاب مركز الويبو املؤرخ يف  2ديسمرب  2020واملنشور عىل املوقع الإلكتوين التايل:
 .http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann021210.pdfو أآدرج عدد من هذه املسائل يف جدول أآعامل اجامتع الإياكن اذلي عقد يف براغ يف
يونيو .2022
36
مسأأةل اعامتد مقديم اخلدمة يثري اخملاوف بشأأن الاس تقرار يف آليات حامية احلقوق؛ و أآعرب ،الويبو عن قلقها إازاء ا ألمر ذاته منذ عام  2007يف اإطار
الس ياسة املوحدة (انظر املوقع الإلكتوين التايل.)http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann040707.pdf :
 37انظر املوقع الإلكتوين التايل:
 .https://community.icann.org/display/gnsoudrpdt/Webinar+on+the+Current+State+of+the+UDRPوميكن معوم اا الاطاع
أآيض اا عىل الفقرة  02من الوثيقة .WO/GA/39/10
 38انظر املوقع الإلكتوين التايل.http://gnso.icann.org/meetings/minutes-council-15dec11-en.htm :
39
يف الوق ،نفسه ،فاإن املنظمة ادلامعة ل ألسامء العامة التابعة ل إاياكن بد أآت "معلية لإعداد الس ياسات" بولية تقنية أآكرث تقيُّدا لفحص اللية لإغاق
أآسامء احلقول موضوع اإجراءات الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول ،واليت يشارك فهيا مركز الويبو مشاركة فعاةل.
40
مبوازاة ذكل ،وقبل تطوير احلقول العليا اجلديدة املكونة من أآسامء عامة ،نرشت يف  26نومفرب  2004اخلطة الهنائية لتنفيذ الإجراء العاجل لتحديد أآسامء
احلقول ادلولية املدرجة يف احلقول العليا املكونة من رموز البدلان (انظر املوقع الإلكتوين التايلhttp://www.icann.org/en/topics/idn/fast- :
 .)track/idn-cctld-implementation-plan-16nov09-en.pdfوهذا ما أآاتح منذ ذكل احلني اس تحداث عدة أآسامء حقول دولية مدرجة يف احلقول
العليا املكونة من رموز البدلان يف س ياق الرموز ثنائية احلروف الواردة يف املعيار ( ISO 3166-1انظر املوقع الإلكتوين التايل:
 .)http://www.iso.org/iso/english_country_names_and_code_elementsوما زال ،الطلبات اليت انل ،املوافقة تدرج يف جذر نظام
أآسامء احلقول (انظر املوقع الإلكتوين التايل.)http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/ :
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" "2املنظامت احلكومية ادلولية
 .02اجلدير ابذلكر أآن مرشوع الويبو ا ألول بشأأن أآسامء احلقول تناول العاقة بني أآسامء احلقول والعامات التجارية.
وتناول مرشوع الويبو الثاين بشأأن أآسامء احلقول العاقة بني أآسامء احلقول ومخسة أآنواع أآخرى من أآدوات التعريف مل يس بق
تناولها ،تشمل أآسامء البدلان و أآسامء املنظامت احلكومية ادلولية وخمترصاهتا.
 .02و أآوص ،امجلعية العامة للويبو يف اجامتعها اذلي عقد يف الفتة من  20سبمترب اإىل  2أآكتوبر  2002بتعديل الس ياسة
املوحدة بغية حامية أآسامء البدلان و أآسامء املنظامت احلكومية ادلولية وخمترصاهتا .41و أآحال ،أآمانة الويبو هذه التوصيات
("اجملموعة الثانية من توصيات الويبو") اإىل الإياكن يف فرباير .422000
 .00وعقب مزيد من املداولت يف الإياكن ،43أآصبح دليل مودع طلب التسجيل اخلاص بربانمج احلقول العليا اجلديدة
املكونة من أآسامء عامة التابع ل إاياكن يقترص يف موضوع حامية أآسامء املنظامت احلكومية ادلولية وخمترصاهتا عىل توفري اإماكنية
الانتصاف من خال اإجراءات الاعتاض قبل املنح املتعلقة ابدلرجة ا ألوىل ( أآي املطبقة عىل احلقول العليا) ،وهذا
ما انقش ته الفقراتن  24و 20أآعاه .اإل أآنه بعد خطاب مفتوح من املستشار القانوين ملنظمة حكومية دولية اإىل الإياكن يف
ديسمرب  ،2022وهجود متواصةل من املنظمة احلكومية ادلولية ،أآشارت اللجنة الاستشارية احلكومية التابعة ل إاياكن عىل
جملس الإياكن بأأن تهمنح امحلاية ألسامء املنظامت احلكومية ادلولية وخمترصاهتا ضد التسجيل غري املامئ من قبل الغري يف نظام
أآسامء احلقول قبل منح أآي حقل من احلقول العليا اجلديدة املكونة من أآسامء عامة .44و أآشارت اللجنة الاستشارية احلكومية
عىل جملس الإياكن أآيضا بأأنه ،استناد اا اإىل معايري " ".intالقامئة للتسجيات من ادلرجة الثانية يف ذكل النطاق ،ميكن
التعاون مع املنظامت احلكومية ادلولية لإعداد قامئة بأأسامء املنظامت احلكومية ادلولية وخمترصاهتا اليت ينبغي حاميُتا .وميكن أآن
تكون هذه امحلاية من ادلرجة الثانية ابملرحةل احلالية للحقول العليا اجلديدة املكونة من أآسامء عامة ،ومن ادلرجتني الثانية
وا ألوىل يف أآية مراحل مقبةل للحقول العليا اجلديدة املكونة من أآسامء عامة .كام أآشارت اللجنة الاستشارية احلكومية عىل
اجمللس أآيض اا بأأنه ،يف انتظار العمل عىل التنفيذ الإضايف ،ينبغي منح حامية مؤقتة ألسامء املنظامت احلكومية ادلولية
وخمترصاهتا من خال تعليق تسجيات الغري قبل منح أآي حقل من احلقول العليا اجلديدة املكونة من أآسامء عامة.
 .04ورد جملس الإياكن عىل اللجنة الاستشارية احلكومية قائ اا اإنه اكن قد اعمتد قرارا يضع ا ألساس لهذه امحلاية املؤقتة
من ادلرجة الثانية استنادا اإىل معايري " ".intالقامئة ،وذكل عرب قامئة احتياطية أآعدهتا الإياكن ألسامء املنظامت احلكومية
ادلولية وخمترصاهتا احملددة ،ليك مينع عىل الغري تسجيلها من خال اتفاق  لل احلقول العليا اجلديدة املكونة من أآسامء عامة.
وقد حددت الإياكن موعدا هنائيا لتقدمي أآسامء املنظامت احلكومية ادلولية وخمترصاهتا املعنية املؤهةل أآقصاه  28فرباير ،2020
ودع ،املنظامت احلكومية ادلولية املؤهةل اإىل تعريف الإياكن بنفسها قبل ذكل التارخي ،وطلب ،أآيضا أآن تقدم اللجنة
الاستشارية احلكومية (مع املنظامت احلكومية ادلولية) ابقة منظامت حكومية دولية مجمعة تشمل املعايري وقامئة أآسامء املنظامت

 41انظر املوقع الإلكتوين التايل ،http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_ga_28/wo_ga_28_3.pdf :وانظر أآيض اا
الفقرات من  6اإىل  22يف الوثيقة  SCT/9/8والفقرة  244يف الوثيقة .SCT/9/9
 42انظر املوقع الإلكتوين التايل.http://www.wipo.int/amc/en/docs/wipo.doc :
 43لاطاع عىل املعلومات ا ألساس ية ،انظر الوثيقة  ،WO/GA/41/17 Rev.2وحتديد اا الفقرتني  40و.42
 44انظر املوقع الإلكتوين التايل:
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132070/FINAL_Toronto_Communique_20121017.pdf?version=1
&modificationDate=1354149148000&api=v2
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احلكومية ادلولية وخمترصاهتا اليت تشري اللجنة الاستشارية احلكومية حباميُتا .45ورد اا عىل ذكل ،وضع ائتاف من املنظامت
احلكومية ادلولية معايري تستند اإىل " ".intمحلاية املنظامت احلكومية ادلولية وقامئة مصاحبة للمنظامت احلكومية ادلولية ،قدهما
ائتاف املنظامت احلكومية ادلولية اإىل جملس الإياكن يف  28فرباير  .2020وقد أآعقب هذا تبليغ من اللجنة الاستشارية
احلكومية اإىل جملس الإياكن مبشورة اللجنة الاستشارية احلكومية املفضةل بشأأن معايري ا ألهلية محلاية املنظامت احلكومية
ادلولية (اليت تشمل املنظامت احلكومية ادلولية املشلكة بناء عىل معاهدة واليت لها خشصية قانونية دولية ،أآو العامةل مكراقبني
اتبعني ل ألمم املتحدة ،أآو العامةل كصناديق أآو برامج اتبعة ل ألمم املتحدة) ،اإىل جانب قامئة بأأسامء املنظامت احلكومية ادلولية
وخمترصاهتا اليت ميكن حاميُتا.46
 .05ويف  2أآبريل  ،2020رد اجمللس عىل اللجنة الاستشارية احلكومية خبطاب أآاثر فيه بعض املسائل بشأأن كيفية التوفيق
بني حامية خمترصات املنظامت احلكومية ادلولية وحماولت الغري اليت من احملمتل أآن تكون مرشوعة لتسجيل أآسامء حقول
تتطابق مع خمترص ملنظمة حكومية دولية يمتتع ابمحلاية ،وطلب مزيدا من التفاصيل عن الوسائل املمكنة اليت ميكن عربها
التعامل عىل أآرض الواقع مع حالت الاس تخدام املزتامن اليت من احملمتل أآن تكون مرشوعة .47و أآكد رد اللجنة الاستشارية
احلكومية عىل الرساةل العامة العاملية املهمة للمنظامت احلكومية ادلولية ،امللزتمة ابلعمل الفعال وإاجياد س بل التقدم اإىل ا ألمام،
وعادت لتشري عىل جملس الإياكن بأأنه جيب تطبيق حامية أآولية وقائية مامئة ألسامء املنظامت احلكومية ادلولية وخمترصاهتا
الواردة يف القامئة قبل أآن ميكن اإطاق أآي حقل من احلقول العليا اجلديدة املكونة من أآسامء عامة.48
 .06ويف يوليو  2020وعقب املناقشات الإضافية اليت أآجري ،مع الإياكن واجلهود املضنية اليت بذلُتا املنظامت احلكومية
ادلولية ،أآصدرت اللجنة الاستشارية نصيحة جمللس الإياكن تؤكد من جديد دمع امحلاية الوقائية اخلاصة ألسامء املنظامت
احلكومية وخمترصاهتا يف نظام أآسامء احلقول .49وعقب اإصدار هذه النصيحة أآصدر جملس الإياكن قرار اا ميدد به امحلاية املؤقتة
املكونة من أآسامء عامة التابعة
للمنظامت احلكومية ادلولية اإىل حني عقد الاجامتع 50ا ألول للجنة برانمج احلقول العليا اجلديدة َّ
ل إاياكن بعد عقد اجامتع الإياكن يف نومفرب . 2020
املكونة من أآسامء عامة ابقتاح محلاية خمترصات
 .07ويف أآكتوبر  ،2020تقدم ،جلنة برانمج احلقول العليا اجلديدة َّ
املنظامت احلكومية ادلولية يف ادلرجة الثانية ،واكن ذكل الاقتاح بعيد اا عن تزويد خمترصات املنظامت احلكومية ادلولية
ابمحلاية الوقائية ادلامئة املتوخاة يف الباغات السابقة للجنة الاستشارية احلكومية .51ور ّد حتالف املنظامت احلكومية ادلولية
عىل جلنة برانمج احلقول العليا مبداي خيبته من الاقتاح ،كام أآعرب عن شواغهل للجنة الاستشارية احلكومية.
 45انظر املوقع الإلكتوين التايل:
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132070/Board%20Response%20to%20GAC%20Toronto%20Com
.munique.pdf?version=1&modificationDate=1361909146000&api=v2
 46انظر املوقع الإلكتوين التايل.http://www.icann.org/en/news/correspondence/dryden-to-crocker-chalaby-22mar13-en :
47
طلب اجمللس أآيض اا توضيح املقصود ابلوس يةل املمكنة لإجراء مراجعة دورية للقامئة مبزيد من التحديد ،وتوضيح أآية لغات اإضافية يهطلب توفري حامية
أآسامء املنظامت احلكومية ادلولية وخمترصاهتا هبا .انظر املوقع الإلكتوين التايلhttp://www.icann.org/en/news/correspondence/crocker-to- :
dryden-01apr13-en
48
انظر املوقع الإلكتوين التايلhttps://www.icann.org/en/system/files/correspondence/gac-to-board-18apr13-en.pdf :
49
نصح ،اللجنة الاستشارية احلكومية أآيض اا بأأهنا تفتض رصاحة أآن جملس الإياكن مس تعد لتنفيذ نصيحُتا ابلاكمل والتكزي عىل التنفيذ العميل والفعال
للحامية من ادلرجة الثانية لنظام أآسامء احلقول ،عىل أآن تظل امحلاية املؤقتة ألسامء املنظامت احلكومية ادلولية وخمترصاهتا سارية حّت يس تمكل احلوار بني اللجنة
والإياكن واملنظامت احلكومية ادلولية .انظر املوقع الإلكتوين التايلhttp://durban47.icann.org/meetings/durban2013/presentation-gac- :
.communique-18jul13-en.pdf
50
انظر املوقع الإلكتوين التايل.http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-new-gtld-17jul13-en.htm :
51
املكونة من أآسامء عامة قد أآلغيتا مشاركُتا يف اجامتع اقتح ،املنظامت
اكن ،اللجنة الاستشارية احلكومية و جلنة برانمج احلقول العليا اجلديدة َّ
احلكومية ادلولية عقده يف  00سبمترب.
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املكونة من أآسامء عامة واللجنة الاستشارية احلكومية واملنظامت احلكومية
 .08و أآجرت جلنة برانمج احلقول العليا اجلديدة َّ
ادلولية مناقشات حول الاجامتع اذلي عقدته الإياكن يف بوينس آيرس يف نومفرب  .2020و أآفادت جلنة برانمج احلقول العليا
املكونة من أآسامء عامة بأأنه عىل الرمغ من اإماكنية حتسني بعض النقا التقنية احملدّ دة لاقتاح اذلي تقدم ،به يف
اجلديدة ّ
أآكتوبر  ،2020فاإن من املستبعد توفري حامية وقائية اكمةل خملترصات املنظامت احلكومية ادلولية .ونصح ،اللجنة الاستشارية
احلكومية جملس الإياكن برضورة الإبقاء عىل امحلاية املؤقتة حّت يهس تمكل احلوار اجلاري بيهنا وبني جلنة برانمج احلقول العليا
املكونة من أآسامء عامة واملنظامت احلكومية ادلولية لضامن توفري امحلاية الازمة ،ولكن دون أآن تعيد اللجنة
اجلديدة ّ
52
الاستشارية احلكومية اإبداء موقفها السابق حيال رضورة توفري حامية وقائية  .ويف  4يناير  ،2024اعمتدت جلنة برانمج
املكونة من أآسامء عامة قرار اا بمتديد امحلاية املؤقتة خملترصات املنظامت احلكومية ادلولية اإىل أآن ّ
تب ،يف
احلقول العليا
اجلديدة ّ
53
ذكل بشلك هنايئ .
 .04وإاىل جانب تكل اجلهود ،رشع ،املنظمة ادلامعة ل ألسامء العامة ( )GNSOالتابعة ل إاياكن يف معلية لوضع
الس ياسات خبصوص مسأأةل حامية املنظامت احلكومية ادلولية .وقد شارك املركز مع ممثيل بعض املنظامت احلكومية ادلولية
ا ألخرى يف تكل العملية .وعاوة عىل اعتاضات املنظامت احلكومية ادلولية ّتبني ،يف نومفرب  ،2020أآن تكل العملية اليت
رشع ،فهيا املنظمة ادلامعة ل ألسامء العامة تتعارض مع امحلاية الوقائية خملترصات املنظامت احلكومية ادلولية يف ادلرجة الثانية.
وبد ال من ذكل ،أآوص ،ابلقتصار عىل آليات توفر حامية وقائية أآقل مس توى خملترصات املنظامت احلكومية ادلولية ،وإازاةل
امحلاية املؤقتة السارية فعا عىل خمترصات املنظامت احلكومية ادلولية .واعمتد جملس املنظمة ادلامعة ل ألسامء العامة هاتني
التوصيتني ابلإجامع يف  20نومفرب  .2020وردّا عىل ذكل التطور ّ
وهج ،املنظامت احلكومية ادلولية رساةل اإىل اللجنة
الاستشارية احلكومية يف  24يناير  2024أآعرب ،لها فهيا عن قلقها ،مشرية اإىل أآن الليات املتوخاة حالي اا س تض ّيع فرصة كبرية
للحدّ من ظاهرة التعدي عىل خمترصات املنظامت احلكومية ادلولية يف نظام أآسامء احلقول.54
 .40ويف  25فرباير  ،2024اجمتع ،املنظامت احلكومية ادلولية مع ممثل الإياكن دلى جلنة برانمج احلقول العليا اجلديدة
املكونة من أآسامء عامة ملناقشة الاقتاح اذلي قدمته اللجنة يف أآكتوبر  .2020وعقب هذا الاجامتع ،قدم ،اللجنة يف
َّ
 20مارس  2024مرشوع اقتاح بشأأن آليات وقائية وعاجية محلاية احلقوق املتصةل مبخترصات املنظامت احلكومية ادلولية.
و أآجري ،املزيد من املناقشات بني املنظامت احلكومية ادلولية والربانمج خال اجامتع الإياكن بس نغافورة يف مارس 2024
حيث أآشارت اللجنة الاستشارية احلكومية كذكل اإىل جملس الإياكن أآهنا يف انتظار رد اجمللس فامي خيص تنفيذ املشورة اليت
أآسدهتا يف الاجامتعات السابقة.
 .42ويف  00أآبريل  ،2024قرر جملس الإياكن اعامتد توصيات جملس املنظمة ادلامعة ل ألسامء العامة اليت ل تتعارض مع
مشورة اللجنة الاستشارية احلكومية مع طلب املزيد من الوق ،للنظر يف التوصيات اليت ختتلف عن مشورة اللجنة
الاستشارية احلكومية .ويف  5يونيو  ،2024قرر جملس املنظمة ادلامعة ل ألسامء العامة ابلتصوي ،الرشوع يف معلية اثنية
لوضع الس ياسات للنظر يف منح املنظامت احلكومية ادلولية الانتفاع بأليات وقائية وعاجية محلاية احلقوق مثل الس ياسة
املوحدة أآو الإجراء املوحد للوقف الرسيع .وس تواصل املنظامت احلكومية ادلولية رصد املس تجدات.

52
انظر املوقع الإلكتوين التايل.http://www.icann.org/en/news/correspondence/gac-to-board-20nov13-en.pdf :
53
انظر املوقع الإلكتوين التايلhttp://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-new-gtld-09jan14- :
.en.htm#2.d.i
54
ه
أ
عىل سبيل املثال ،ذكر يف رساةل املنظامت احلكومية ادلولية الاس تغال غري املرشوع محلات امويل اليونيس يف آثناء الطوارئ الإنسانية.
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" "2املصطلحات اجلغرافية
 .42أآعرب ،اللجنة الاستشارية احلكومية عن قلق خاص بشأأن حامية املصطلحات اجلغرافية يف احلقول العليا اجلديدة
املكونة من أآسامء عامة .55وبصدد أآسامء احلقول العليا ،56يوحض دليل مودع الطلب اذلي وضعته الإياكن أآن "الطلبات املتعلقة
بسلسةل احلروف اليت ختص أآسامء البدلان وا ألرايض لن حتظى ابملوافقة ألهنا غري متاحة يف اإطار برانمج احلقول العليا اجلديدة
املكونة من أآسامء عامة يف املرحةل املقبةل من تطبيقها" .57وينبغي لسلسةل احلروف اليت تقدم بشأأهنا طلبات واليت ترى الإياكن
أآهنا أآسامء جغرافية معينة أآخرى ،مثل أآسامء العوامص ،أآن تكون مصحوبة ابلواثئق ادلامعة أآو النافية لعتاض احلكومات أآو
السلطات العامة املعنية.58
 .40و أآعرب ،اللجنة الاستشارية احلكومية عن حتفظات أآخرى بشأأن عدد طلبات احلقول العليا اجلديدة املكونة من أآسامء
عامة عىل أآساس التوافق مع املصطلحات اجلغرافية أآو غريها من املصطلحات "احلساسة" ،و أآشارت عىل جملس الإياكن بأأل
يواصل العمل بعد التقيمي ا ألويل لها ،وطلب ،مزيد اا من التوضيح من اجمللس عن النطاق املسموح ملودعي الطلبات فيه
بتعديل الطلبات اليت أآودعوها حلقول عليا جديدة مكونة من أآسامء عامة اس تجابة خملاوف معينة تشعر هبا اللجنة
الاستشارية احلكومية.59
 .44وقد سعى املركز اإجام ال اإىل تقيمي القطاعات املعنية داخل ا ألمانة خبصوص املسائل املذكورة أآعاه ،مبا يف ذكل دمع
معل اللجنة ادلامئة املعنية ابلعامات التجارية والرسوم والامنذج الصناعية والبياانت اجلغرافية .60وس تواظب ا ألمانة عىل متابعة
هذه التطورات وستسامه فهيا قدر الإماكن.

 .45اإن امجلعية العامة للويبو مدعوة اإىل
الإحاطة عل اام ابلوثيقة "مركز الويبو للتحكمي
والوساطة ،ابلإضافة اإىل أآسامء احلقول"
(.)WO/GA/46/8
[هناية الوثيقة]
55
أآصدرت اللجنة الاستشارية احلكومية يف عام " 2007مبادهئا بشأأن احلقول العليا اجلديدة املكونة من أآسامء عامة" اليت تنص مث اا عىل أآنه ينبغي
ل إاياكن أآن تتاىف منح احلقول العليا اجلديدة املكونة من أآسامء عامة فامي يتعلق بأأسامء البدلان أآو ا ألرايض أآو ا ألماكن واللغات ا إلقلميية أآو أآوصاف الشعوب ،ما مل
يكن ذكل ابلتفاق مع احلكومات أآو السلطات العامة املعنية .وتنص هذه املبادئ أآيض اا عىل أآن التسجيات اجلديدة ينبغي أآن تعمتد اإجراءات ملنع
تسجيل/للطعن يف تسجيل ا ألسامء ذات املغزى الوطين أآو اجلغرايف يف احلقول ادلنيا بطلب من احلكومات .انظر املوقع الإلكتوين التايل:
.http://gac.icann.org/web/home/gTLD_principles.pdf
56
أ
أ
ابلنس بة اإىل التسجيات من ادلرجة الثانية ،فاإن اتفاق التسجيل السايس ل إاياكن يشمل "جدول السامء احملجوزة من ادلرجة الثانية يف ماكتب
تسجيل احلقول العليا املكونة من أآسامء عامة" ،وهذا التفاق ينص عىل أآسامء معينة لبدلان و أآراض .انظر املوقع الإلكتوين التايل:
 ،http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/base-agreement-specs-04jun12-en.pdfالنقطة .5
 57انظر املوقع الإلكتوين التايل ،http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/rfp-redline-30may11-en.pdf :من الباب 2.4.2.2.2
"معاجلة أآسامء البدلان أآو ا ألرايض".
 58انظر املوقع الإلكتوين التايل ،http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/rfp-redline-30may11-en.pdf :من الباب 2.4.2.2.2
"ا ألسامء اجلغرافية اليت تتطلب دمع احلكومات".
59
انظر املوقع الإلكتوين التايل،https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/gac-to-board-27mar14-en.pdf :
النقطة ’( ‘4. Specific Stringsسلسةل حروف حمددة) .حددت اللجنة الاستشارية احلكومية عدة فئات لطلبات احلقول العليا اجلديدة املكونة من أآسامء
عامة ابعتبارها تس تدعي مزيد اا من الاهامتم من حيث الإجراءات الوقائية الإضافية ،مثل املصطلحات املتصةل ابلصناعات املنظمة أآو املصطلحات القاموس ية.
ورمغ أآن اجمللس قبل مشورة اللجنة الاستشارية احلكومية املعارضة لاس مترار يف اإجراءات بعض الطلبات ،فاإنه طلب مزيد اا من املعلومات من اللجنة
الاستشارية احلكومية وامجلهور العام ،تتعلق بصورة رئيس ية ابلإجراءات الوقائية الإضافية اليت طلبُتا اللجنة الاستشارية احلكومية.
 60انظر مث اا الواثئق  SCT/24/4و SCT 25/3و SCT 26/6و.27/8

