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اجلمعية العامة للويبو
الدورة السابعة واألربعون (الدورة العادية الثانية والعشرون)

جنيف ،من  5اإىل  14أأكتوبر 2015

مركز الويبو للتحكيم والوساطة ،باإلضافة إىل أمساء احلقول

وثيقة من اإعداد ا ألمانة
 .1تعرض هذه الوثيقة أخر املس تجدات عن أأنشطة مركز الويبو للتحكمي والوساطة ("مركز الويبو") بوصفه هجة دولية
تصدر حلو ًل بدي ًل أأرسع و أأوفر من التقايض أأمام احملامك لتسوية منازعات امللكية الفكرية ،ومعهل مؤلف من ا إلرشاف عىل
القضااي ،وتقدمي اخلربة القانونية والتنظميية يف الس بل البديل لتسوية املنازعات.
 .2وتعرض هذه الوثيقة أأيض ًا أخر املس تجدات عن أأنشطة الويبو املرتبطة بأأسامء احلقول كام ورد سابق ًا يف الوثيقة
 1.WO/GA/46/8وتشمل اإدارة مركز الويبو للمنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول عىل أأساس الس ياسات العامة اخملتلفة
واجلوانب املتنوعة املتصل ابملوضوع يف نظام أأسامء احلقول عىل الإنرتنت ،فض ًال عن خمتارات من املس تجدات الس ياس ية ،مبا
مكونة من أأسامء عامة ( ،)gTLDsومسأأةل تويل هيئة
يف ذكل أليات حامية احلقوق من أأجل اس تحداث حقول عليا جديدة َّ
الإنرتنت 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 أأسامء احلقول عىل الإنرتنت.

أأو ًل .التحكمي والوساطة يف منازعات امللكية الفكرية
أألف .اإدارة قضااي التحكمي والوساطة
 .3واصل مركز الويبو الارتقاء مبقدراته لبلوغ املس توى ا ألمثل يف اإجراءاته اخلاصة ابلوساطة والتحكمي لتلبية احتياجات
أأحصاب حقوق امللكية الفكرية من أأجل تسوية املنازعات املتعلقة بتكل احلقوق بطريقة أأرسع و أأوفر .و أأمه ما مزي هذه اجلهود
هو حسن الإدارة وتسوية القضااي املنظور فهيا يف اإطار تكل الإجراءات ،مما يقتيض تدريب 2حممكني ووسطاء مؤهلني
 1انظر املوقع الإلكرتوين التايل.http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_ga_46/wo_ga_46_8.pdf :
 2ترد قامئة جبميع حلقات العمل والاجامتعات ا ألخرى اليت نظمها مركز الويبو عىل املوقع الإلكرتوين التايل.http://www.wipo.int/amc/en/events :
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وتعييهنم ودمعهم ،وإابقاء بنية اإدارة القضااي مواكبة للمس تجدات ،مبا يف ذكل عرب اس تخدام تكنولوجيا املعلومات ومهنا مرفق
الويبو لتسوية القضااي اإلكرتوني ًا 3.ومشلت قضااي الويبو يف العام املايض القضااي املتعلقة ابلرباءات والعالمات التجارية
والربجميات والبحث والتطوير ومنح حق الامتياز ،وقد رفعها ا ألطراف اإىل مركز الويبو استناد ًا اإىل بنود العقود السابقة
واتفاقات الاحتاكم .واكنت القضااي املرفوعة بعد  1يونيو  2014تدار مبقتىض قواعد الويبو اجلديدة للتحكمي والوساطة اليت
4
دخلت حزي النفاذ يف ذكل التارخي.

ابء .تقدمي خدمات الس بل البديل لتسوية املنازعات لقطاعات معينة
( أأ)

التعاون مع ماكتب امللكية الفكرية

 .4بد أأ مركز الويبو مؤخر ًا يقدم ملاكتب امللكية الفكرية خدمات يف جمال وضع أأطر اختيارية لتسوية املنازعات .ويريم
هذا التعاون ،اذلي قد يشمل أأيض ًا برامج تدريبية و أأنشطة تروجيية وإادارة القضااي ،اإىل توفري خيارات مرنة تتسم بفعالية
التاكليف وتتيح ل ألطراف تسوية منازعاهتا دلى ماكتب امللكية الفكرية فامي يتعلق ابلطلبات املعلقة أأو احلقوق املمنوحة.
 .5وعقب اإنشاء اإجراء مشرتك لتسوية املنازعات يف عام  2011لتيسري الوساطة يف الاعرتاضات املتعلقة ابلعالمات
التجارية دلى مكتب س نغافورة للملكية الفكرية ،وضع مكتب س نغافورة ومركز الويبو ،اعتبار ًا من  1أأبريل  ،2014اإجر ًاء
اختيار ًاي لتسوية املنازعات لتيسري تسوية املنازعات املتعلقة ابلرباءات واملعلقة أأمام مكتب س نغافورة من خالل قرارات
اخلرباء .كام يتعاون مركز الويبو يف اإعداد خيار للوساطة يف اإجراءات العالمات التجارية دلى املعهد الوطين الربازييل للملكية
الصناعية اذلي ّعني مركز الويبو مرشف ًا عىل قضااي الوساطة يف احلالت اليت يكون فهيا أأحد الطرفني أأو الكهام من خارج
الربازيل .واعتبار ًا من  4مايو ّ ،2015عني مكتب امللكية الفكرية يف الفلبني ،بناء عىل خيار ا ألطراف ،مركز الويبو مرشف ًا
عىل قضااي الوساطة يف احلالت املعروضة عىل مكتب الفلبني واليت يكون فهيا أأحد الطرفني أأو الكهام من خارج الفلبني.
 .6وعالوة عىل اإبرام اتفاق مع املعهد املكس ييك للملكية الصناعية ( ،)IMPIيتعاون مركز الويبو مع املعهد املكس ييك يف
وضع مسارات وخدمات الس بل البديل لتسوية املنازعات فامي يتعلق ابملنازعات املعلقة أأمام املعهد املكس ييك .وبعد اإبرام
اتفاقني مع املديرية الوطنية حلق املؤلف يف مجهورية كولومبيا واملديرية العامة حلقوق امللكية الفكرية يف إاندونيس يا
( ،)DGIPRيتعاون مركز الويبو أأيض ًا بشأأن وضع مسارات وخدمات الس بل البديل لتسوية املنازعات فامي يتعلق قحقوق
معينة يف هاتني الوليتني القضائيتني.
 .7وبعد اإبرام اتفاقني ،تقدّ م اللجنة الكورية حلق املؤلف ( )KCCوالواكةل الكورية للمحتوى الإبداعي ()KOCCA
خيار وساطة الويبو اإىل ا ألطراف احملمتل يف القضااي اليت تنطوي عىل طرف دويل منذ فرباير ومايو  ،2015عىل التوايل.
(ب) الإجراء املع ّجل
 .8واصل مركز الويبو التصال مب ّنظمي املعارض التجارية وجبمعيات املعارض التجارية لس تعراض خيارات اس تخدام
أليات التسوية البديل حلل منازعات امللكية الفكرية اليت تنشأأ يف املعارض التجارية .ويف عام  ،2015وضع مركز الويبو اإجراء
الويبو املعجل لتسوية منازعات امللكية الفكرية يف املعارض التجارية اليت تقام يف مركز جنيف للمعارض (ابليكس بو) .وهيدف
هذا الإجراء املعجل اخلاص مبركز ابليكس بو اإىل حامية حقوق امللكية الفكرية للعارضني وغري العارضني عىل حنو أأرسع و أأوفر
من التعدي عىل حق املؤلف أأو العالمات التجارية أأو حقوق التصاممي أأو من اخلرق القانوين بشأأن املنافسة غري املرشوعة
 3يتيح مرفق تسوية القضااي اإلكرتوني ًا التبليغ عن القضااي وختزين الواثئق عرب ش بكة الإنرتنت ما ييرس اختاذ اإجراءات أأرسع و أأوفر للوساطة والتحكمي .انظر املوقع
الإلكرتوين التايل.http://www.wipo.int/amc/en/ecaf/index.html :
 4انظر املوقع الإلكرتوين التايل.http://www.wipo.int/amc/en/rules/newrules.html :

WO/GA/47/14
3

مبوجب القانون السويرسي يف معارض ابليكس بو التجارية اليت تقام يف مدينة جنيف بسويرسا .والقرارات اليت تتخذ مبقتىض
اإجراء ابليكس بو املع َّجل تصدر عن خبري وحيد يف غضون  24ساعة بعد الطلب ،وتكون هذه القرارات واجبة النفاذ فور ًا
يف املعرض التجاري .وجيوز للك طرف أأن يس تأأنف قرار اخلبري يف حتكمي الويبو املعجل أأو يف احملمكة .وقد اس تخدم ا إلجراء
املعجل للمرة ا ألوىل يف معرض جنيف ادلويل اخلامس والامثنني للس يارات اذلي أقمي يف مركز ابليكس بو يف الفرتة من  5اإىل
 15مارس .2015
(ج) تسوية منازعات العالمات التجارية
 .9للحث عىل اس تخدام ا ألطراف للوساطة ،ولتقليل الاثر السلبية للمنازعات يف الانتفاع املمثر قحقوق العالمات
التجارية ،اتفق مركز الويبو وامجلعية ادلولية للعالمات التجارية ( )INTAيف فرباير  2015عىل تعاون من شأأنه أأن يعيل من
شأأن الوساطة دلى أأعضاء امجلعية ادلولية.
(د) تسوية املنازعات املتعلقة مبعايري الرباءات
 .10واصل مركز الويبو التعاون مع املعهد ا ألورويب ملعايري التصالت ( )ETSIيف وضع وتروجي اتفاقات مصممة خصيص ًا
بشأأن التقدم المنوذيج للتحكمي قحيث تتيح اإطار ًا أأرسع و أأوفر لتسوية املنازعات اليت تنطوي عىل حتديد رشوط ترخيص
عادةل ومعقوةل وغري متيزيية 5.وجشعت سلطات املنافسة يف بعض البدلان عىل اس تخدام الس بل البديل لتسوية هذه
املنازعات ،و أأدرج عدد من املنظامت املعنية بوضع املعايري اإجراءات الس بل البديل لتسوية املنازعات يف س ياساهتا اخلاصة
ابمللكية الفكرية .وتستند اتفاقات الويبو المنوذجية العادةل واملعقوةل وغري المتيزيية اإىل خربة مركز الويبو اخلاصة ابلتحكمي يف
جمال الرباءات املعقدة ،وتقرتح مجموع ًة من السامت احملددة العادةل واملعقوةل وغري المتيزيية 6.والتحكمي العادل واملعقول وغري
المتيزيي للويبو ميكن أأن تس بقه وساطة الويبو بناء عىل رغبة ا ألطراف .ونظر ًا اإىل معدلت التسوية يف وساطة الويبو
( )%70والتحكمي يف الويبو ( ،)%40قد حتفز الإحاةل اإىل اإجراءات الويبو املقرتحة وجود فرص اإجيابية لتسوية املفاوضات
العادةل واملعقوةل وغري المتيزيية.
(ه) تسوية املنازعات املتعلقة ابلبحث والتطوير
 .11بعد التعاون مع أأحصاب املصاحل ا ألوروبيني املعنيني ابلبحث والتطوير 7،ومع مؤسسات أأملانية 8،ومع كياانت منساوية،
تعاون مركز الويبو يف وضع اتفاقات منوذجية تسعى اإىل تيسري النقل الفعال للمعرفة والتكنولوجيا .وهذا يشمل التعاون مع
املكتب ا إلس باين للرباءات والعالمات التجارية ( )OEPMيف وضع اتفاقات منوذجية للبحث والتطوير تق ّدم خياري وساطة
الويبو وحتكمي الويبو املعجل.
 5انظر املوقع الإلكرتوين التايل.http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ict/frand/ :
 6يقدَّم منوذجان خمتلفان ،أأل وهام "1" :التحكمي العادل واملعقول وغري المتيزيي للويبو ،و" "2التحكمي املعجل العادل واملعقول وغري المتيزيي للويبو ،فامي خيص
القضااي ا ألقل تعقيد ًا ،ول س امي يف احلالت اليت يكون فهيا عدد الرباءات املعيارية الأساس ية اليت سوف حتال اإىل التحكمي حمدود ًا.
ل
 7من أأمثل ذكل حالت التعاون املتعدد الأطراف اليت ّميولها الاحتاد ا ألورويب مبوجب الربانمج الإطاري السابع (( ،)EC(FP7اإذ تس تخدم ا هيئات "التفاق
املبسط المنوذيج لحتاد
املب ّسط المنوذيج لحتاد الرشاكت" ( )DESCAاذلي يوىص ابلس تعانة ابلويبو يف جمايل الوساطة والتحكمي املعجل .والتفاق ّ
الرشاكت ،املعروف ابختصاره الإنلكزيي " ،"DESCAهو اتفاق منوذيج لحتاد الرشاكت اس تحدث يف البداية ملرشوعات البحوث اليت متولها 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 متولها املفوضية ا ألوروبية مبوجب الربانمج الإطاري السابع .انظر املوقع الإلكرتوين التايل:
.http://www.desca-fp7.eu/
 8انظر املوقع الإلكرتوين التايلhttp://www.bmwi.de/English/Redaktion/Pdf/sample-agreements-for-research-and- :
.development-cooperation,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=en,rwb=true.pdf
 9انظر املوقع الإلكرتوين التايل.http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/rd/ipag/ :
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 .12وواصل أأيض ًا مركز الويبو ،من مضن هجد أأوسع يف اإطار مذكرة تفامه ،تعاونه مع مجعية مديري التكنولوجيا يف
اجلامعات ( )AUTMدلمع التسوية الفعاةل للمنازعات يف ماكتب نقل التكنولوجيا التابعة للجامعات يف العامل لكه .وبعد الإبرام
السابق ملذكرة تفامه بشأأن التكنولوجيا اخلرضاء بني الويبو واملؤسسة الكورية لمتويل التكنولوجيا ( ،)KOTECويه مؤسسة
مالية غري رقحية تقدّ م ضامانت لتطوير التكنولوجيا اإىل املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم يف مجهورية كوراي ،اتفق مركز
الويبو واملؤسسة الكورية يف  14مايو  2015عىل التعاون عىل تشجيع زابئن املؤسسة الكورية عىل اس تخدام خيارات
الويبو البديل لتسوية املنازعات.
(و) تسوية املنازعات املتعلقة بعقود الامتياز
 .13كجزء من خدمات الس بل البديل لتسوية املنازعات اليت تقدهما الويبو اإىل قطاعات معينة ،يوفر مركز الويبو خدمات
الإرشاد وإادارة القضااي ملساعدة ا ألطراف عىل تسوية منازعات امللكية الفكرية اليت تنشب يف جمال عقود الامتياز دون
اللجوء اإىل املقاضاة .وجتدر الإشارة يف هذا الصدد اإىل أأن مركز الويبو يتعاون مع مجعية الامتياز والرتخيص ( )FLAيف
س نغافورة وامجلعية الإس بانية ألحصاب حق الامتياز ( )AEFللتوعية خبيارات الس بل البديل لتسوية املنازعات املتاحة
ألحصاب املصلحة يف جمايل الامتياز والرتخيص .وكذكل ،أأبرم مركز الويبو ،يف مايو  ،2015مع امجلعية السويرسية لالمتياز
( )SFAاتفاق ًا للتعاون يف وضع مسارات وخدمات الويبو بشأأن الس بل البديل لتسوية املنازعات فامي يتعلق مبنازعات أأعضاء
10
امجلعية.

اثني ًا .اإدارة قضااي أأسامء احلقول
أألف .الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات
 .14يطرح نظام أأسامء احلقول عدد ًا من التحدايت محلاية امللكية الفكرية اليت تقتيض اتباع مقاربة دولية ملا ل إالنرتنت من
طابع عاملي .وقد د أأبت الويبو عىل مواهجة هذه التحدايت منذ عام  1998عرب وضع حلول مح َّددة ،ل س امي يف مرشوعهيا
ا ألول 11والثاين 12بشأأن أأسامء احلقول عىل الإنرتنت .ومن خالل مركز الويبو ،تق ّدم الويبو ألحصاب العالمات التجارية أليات
دولية فعاةل لالنتصاف م َّمن يعمد اإىل تسجيل أأسامء حقول تتطابق وحقوقهم يف العالمات التجارية والانتفاع هبذه ا ألسامء
عن سوء نية .واللية الرئيس ية اليت يرشف علهيا مركز الويبو ،أأل وهو الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات ،اعمتدهتا الإياكن
بناء عىل توصيات الويبو يف اإطار مرشوعها ا ألول بشأأن أأسامء احلقول عىل الإنرتنت.
 .15وتقترص الس ياسة املوحدة عىل قضااي واحضة تتعلق بتسجيل أأسامء احلقول والانتفاع هبا عن سوء نية وبصفة تعسفية،
ومع ذكل تبني أأن هذه الس ياسة املوحدة حتظى بشعبية كبرية دلى ماليك العالمات التجارية 13.ومنذ ديسمرب  ،1999أأرشف
مركز الويبو عىل حنو  32 000قضية قامئة عىل الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات 14.ويف عام  ،2014ق َّدم أأحصاب
 10انظر املوقع الإلكرتوين التايل.http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/franchising/ :
 11اإدارة ا ألسامء والعناوين عىل الإنرتنت :قضااي امللكية الفكرية – التقرير الهنايئ ملرشوع الويبو بشأأن أأسامء احلقول عىل الإنرتنت ،منشور الويبو رمق  ،439املتوفر
أأيض ًا عىل املوقع الإلكرتوين التايل.http://www.wipo.int/amc/en/processes/process1/report :
أ
 12الإقرار ابحلقوق والانتفاع اب ألسامء يف نظام أأسامء احلقول عىل الإنرتنت – تقرير مرشوع الويبو الثاين بشأأن أسامء احلقول عىل الإنرتنت ،منشور الويبو رمق
 .843انظر أأيض ًا املوقع الإلكرتوين التايل.http://www.wipo.int/amc/en/processes/process2/report :
 13ل متنع الس ياسة املوحدة أأي طرف من اإحاةل منازعة اإىل حممكة خمتصة ،ولكن عدداً قلي ًال جد ًا من القضااي اليت مت البت فهيا مبوجب الس ياسة املوحدة قد
أحيل اإىل حممكة وطنية .انظر خمتارات من قضااي احملامك املتعلقة ابلس ياسة املوحدة عىل املوقع الإلكرتوين التايل:
.http://www.wipo.int/amc/en/domains/challenged
 14ينرش مركز الويبو عىل صفحات موقعه الإلكرتوين اإحصائيات أنية بغية مساعدة ا ألطراف يف قضااي الويبو يف اإطار الس ياسة املوحدة والوسطاء ووالكء
العالمات التجارية ومسجيل أأسامء احلقول وواضعي الس ياسات يف جمال أأسامء احلقول ووسائل الإعالم وا ألوساط الأاكدميية .وتشمل الإحصائيات املتاحة فئات
عديدة مثل "جمال معل املدّ عني" أأو "نوعية حروف امس احلقل" أأو "القرارات امخلسة والعرشون الأكرث ذكراً يف الشاكوى" .انظر املوقع الإلكرتوين التايل:
.http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics
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العالمات التجارية اإىل مركز الويبو  2 634شكوى قامئة عىل الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات ،أأي بزايدة قدرها  %2عن
عام  .2013ويف عام  ،2014بلغ اإجاميل عدد أأسامء احلقول املتنازع علهيا يف قضااي الويبو  57 000امس.
 .16واس تعانت ٌ
هجات ش ّّت من رشاكت ومؤسسات و أأفراد ابإجراءات مركز الويبو لتسوية املنازعات يف عام .2014
واكنت القطاعات امخلسة الرئيس ية اليت تعمل فهيا اجلهات املتظلمة يه البيع ابلتجزئة ،وا ألعامل املرصفية واملالية ،واملوضة،
والإنرتنت وتكنولوجيا املعلومات ،واللت والصناعات الثقيل .وعىل وجه اخلصوص ،تش متل الإيداعات املتعلقة ابملوضة
والتوس اميت الفاخرة عىل ا إليداعات اليت قام هبا أأحصاب احلقوق اذلين يدَّعون تقليد منتجاهتم عرب صفحات الإنرتنت املعروضة
حتت امس احلقل موضع الزناع .وهذا يدل عىل النطاق العاملي للية تسوية املنازعات ،اإذ اإن ا ألطراف يف قضااي الويبو طوال
عام  2014اكنوا ميثلون  177بدل ًا .ومن حيث لغة اتفاق تسجيل امس احلقل املعين ،فقد بلغ عدد اللغات املس تخدمة يف
15
اإجراءات الويبو يف اإطار الس ياسة املوحدة اإىل حد الن  21لغة.
 .17وتنرش مجيع قرارات هيئات حممكي الويبو يف الس ياسة املوحدة عىل موقع مركز الويبو الإلكرتوين .ويقدم مركز الويبو
اس تعراض ًا اإلكرتوني ًا فريد ًا 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 ألف القضااي اليت تناولها املركز
وفق ًا للس ياسة املوحدة ،وقد وضعت هذه ا ألداة اليت يعمتد علهيا عاملي ًا للمساعدة عىل حتديد اتساق اجهتادات الويبو القانونية
بشأأن القضااي املرفوعة واحلث عىل هذا الاتساق 16.ولتيسري الاطالع عىل هذه القرارات وفق موضوعها ،يقدم مركز الويبو
أأيض ًا فهرس ًا قانوني ًا للبحث الإلكرتوين عن قرارات الويبو يف اإطار الس ياسة املوحدة 17.وموارد الويبو هذه متاحة للنفاذ اإلهيا
جما ًان عىل الصعيد العاملي.
 .18وإاذ يدرك املركز دور الويبو التأأسييس يف الس ياسة املوحدة ،فاإنه يرصد مس تجدات نظام أأسامء احلقول بغية تكييف
موارده وممارساته 18.وينظم مركز الويبو ابنتظام حلقات معل عن تسوية املنازعات بشأأن أأسامء احلقول تعىن مبوافاة ا ألطراف
املعنية 19ابملس تجدات وكذكل اجامتعات لهيئات حممكيه يف أأسامء احلقول.

املكونة من رموز البدلان
ابء .احلقول العليا َّ
املكونة من أأسامء عامة مثل "".com
 .19يقترص التطبيق الإلزايم للس ياسة املوحدة عىل ا ألسامء املسجل يف احلقول العليا ّ
وما أدرج حديث ًا من أأسامء يف هذه احلقول ،اإل أأن مركز الويبو يساعد أأيض ًا العديد من ماكتب تسجيل ا ألسامء يف احلقول
العليا املكونة من رموز البدلان عىل صياغة رشوط التسجيل وإاجراءات تسوية املنازعات مبا يفي ابملامرسات املثىل يف جمال
اإدارة السجالت وحامية امللكية الفكرية .وغالب ًا ما تتبع هذه الإجراءات منوذج الس ياسة املوحدة ،لكهنا ميكن أأن تراعي
الظروف والاحتياجات اخلاصة بلك حقل من احلقول املكونة من رموز البدلان .ويقدم املركز يف الوقت الراهن خدماته يف
جمال تسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول اإىل  71مكتب ًا لتسجيل أأسامء احلقول يف احلقول العليا املكونة من رموز البدلان،
20
وقد أأصبح ذكل مؤخر ًا يشمل حقل "( "GQغينيا الاس توائية).

 15ابلرتتيب 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 ،والرتكية ،والفيتنامية.
 16الاس تعراض متاح عىل املوقع الإلكرتوين التايل.http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview2.0 :
 17هذا املورد املهين متاح عىل املوقع الإلكرتوين التايل.http://www.wipo.int/cgi-bin/domains/search/legalindex :
 18انظر عىل سبيل املثال  ،WO/GA/41/17 Rev.2الفقرات من  14اإىل .16
 19انظر احلاش ية  2أأعاله.
 20ميكن الاطالع عىل القامئة الاكمل للحقول العليا املكونة من رموز البدلان واليت اختذت مركز الويبو كجهة لتسوية منازعات أأسامء احلقول عىل املوقع التايل:
.http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld
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اثلث ًا .مس تجدات الس ياسة العامة املتصل بنظام أأسامء احلقول
 .20لقد طر أأ عىل الإياكن عدد من املس تجدات الس ياس ية اليت تتيح فرص ًا ملاليك حقوق امللكية الفكرية وللمنتفعني هبا بل
وتطرح أأماهمم حتدايت .ويتعلق أأحد هذه املس تجدات بقيام الإياكن ابس تحداث ما يصل اإىل  1 400حقل من احلقول العليا
املكونة من أأسامء عامة .و أأسامء احلقول هذه ميكن أأن تكون "مفتوحة" طبيعهتا (تش به  ).comأأو تتخذ خصائص
اجلديدة َّ
حمددة أأو مقيدة بقدر أأكرب ،أكن تتخذ مث ًال شلك [عالمة] أأو [مدينة] أأو [جممتع] أأو [ثقافة] أأو [صناعة] أأو [لغة] .وهناك
تطور همم ذو صل يتعلق ابس تحداث أأسامء حقول عليا دولية .ويطرح عزم الإياكن عىل توس يع نطاق أأسامء احلقول ادلولية
مسائل تتعلق قحامية احلقوق يف اإطار مرشوع الويبو الثاين اخلاص بأأسامء احلقول عىل الإنرتنت.

املكونة من أأسامء عامة
أألف .احلقول العليا اجلديدة َّ
املكونة من أأسامء عامة 21.وقد
 .21وافقت هيئة الإياكن رمسي ًا يف يونيو  2011عىل تنفيذ برانمج احلقول العليا اجلديدة
َّ
نرشت معلومات يف "دليل مودع طلب التسجيل" اخلاص ابلإياكن اذلي خضع لكثري من التعديالت 22.ومنح أأول حقل من
املكونة من أأسامء عامة لإدخاهل منطقة جذر الإنرتنت يف أأكتوبر  ،2013ومنح  600حقل أخر من
احلقول العليا اجلديدة َّ
23
املكونة من أأسامء عامة قحلول يونيو .2015
احلقول العليا اجلديدة َّ
 .22ول يزال مركز الويبو ملزتم ًا ابلتعاون مع اجلهات املعنية للسعي اإىل احلفاظ عىل الامتثال للمبادئ العامة محلاية امللكية
الفكرية يف احلقول العليا اجلديدة املكونة من أأسامء عامة .وقد نشأأ عدد من أليات حامية احلقوق عن سلسل من اجامتعات
جلان الإياكن ومعلياهتا املعنية ابحلقول العليا اجلديدة املكونة من أأسامء عامة 24.وفامي ييل وصف مس تفيض لهذه الليات اخلاصة
ابلإياكن ،فامي يتعلق ابدلرجة ا ألوىل وادلرجة الثانية عىل التوايل.
( أأ)

أليات حامية احلقوق من ادلرجة ا ألوىل
" "1اإجراءات تسوية املنازعات قبل منح أأسامء احلقول العليا

 .23مسحت هذه اللية ملالك العالمات التجارية ابلتقدم ابعرتاضات قامئة عىل احلقوق القانونية ضد طلبات احلقول العليا
اجلديدة املكونة من أأسامء عامة من ادلرجة ا ألوىل عندما حتققت معايري موضوعية معينة 25.وقد ساعد مركز الويبو الإياكن يف
بناء عىل "توصية الويبو املشرتكة بشأأن ا ألحاكم املتعلقة قحامية العالمات وغريها من حقوق امللكية
اإنشاء هذه املعايري ً
26
الصناعية يف الإشارات عىل الإنرتنت".
 21انظر املوقع الإلكرتوين التايل .http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-20jun11-en.htm :ولالطالع عىل مزيد من املعلومات
ا ألساس ية مبا فهيا املراجع ،انظر الوثيقة  WO/GA/39/10وحتديداً الفقرة .14
 22دليل مودع طلب التسجيل اخلاص ابلإياكن متاح عىل املوقع الإلكرتوين التايل.http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb :
23
املكونة من أأسامء عامة عىل املوقع الإلكرتوين التايل:
ترد قامئة بأأسامء احلقول العليا اجلديدة َّ
.http://newgtlds.icann.org/en/program-status/delegated-strings
ً
أ
 24ملزيد من املعلومات ا ألساس ية مبا فهيا املراجع ،انظر الوثيقة  WO/GA/39/10وحتديدا الفقرات من  23اإىل  .30ونشري هنا اإىل أن الإياكن قد سارعت اإىل
رفض اقرتاح بشأأن وضع " قامئة ابلعالمات احملمية عاملي ًا".
 25أأس باب الاعرتاضات ا ألخرى اليت أأ ّقرهتا الإياكن يه" :الاعرتاضات القامئة عىل اللبس يف التسلسل" و"اعرتاضات امجلاعات" و"الاعرتاضات القامئة عىل مبدأأ
مراعاة حدود املصاحل العامة") .وحيتوي دليل مودع الطلب أأيض ًا عىل عدد من الإجراءات ا ألخرى اليت جيوز أأن تضعها احلكومات لفائدهتا تبع ًا لإعالن الإياكن
اخلاص ابلطلبات بشأأن احلقول العليا اجلديدة املكونة من أأسامء عامة .وحتديداً القسم  4.2.1.1اذلي ينص عىل "الإنذار املبكر للجنة الاستشارية احلكومية
ل إالياكن" والقسم  7.2.1.1اذلي ينص عىل "تلقي مشورة اللجنة الاستشارية احلكومية ل إالياكن بشأأن احلقول العليا اجلديدة املكونة من أأسامء عامة" ليك ينظر
فهيا جملس الإياكن.
 26اعمتدهتا امجلعية العامة للويبو يف سبمترب  ،2001انظر املوقع الإلكرتوين التايلhttp://www.wipo.int/about- :
.ip/en/development_iplaw/pub845-toc.htm
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 .24وبعد أأن ع َّينت الإياكن مركز الويبو ابعتباره اجلهة الوحيدة لتقدمي خدمات تسوية منازعات الاعرتاضات القامئة عىل
احلقوق القانونية 27،تلقى مركز الويبو  69اعرتاض ًا قامئ ًا عىل احلقوق القانونية ويليب الرشوط ،واكمتلت معاجلة مركز الويبو
لالعرتاضات قحلول سبمترب  28.2013ومجيع قرارات هيئة اخلرباء املعنية ابلعرتاضات القامئة عىل احلقوق القانونية يف الويبو
متاحة عىل املوقع الإلكرتوين ملركز الويبو 29،ويوجد عىل املوقع الإلكرتوين أأيض ًا تقرير ملركز الويبو عن مسار الاعرتاضات
30
القامئة عىل احلقوق القانونية.
" "2اإجراءات تسوية املنازعات بعد منح أأسامء احلقول العليا
 .25يف بداية عام  ،2009أأرسل مركز الويبو اإىل ا إلياكن اقرتاح ًا موضوعي ًا ملموس ًا لعامتد خيار اإداري دامئ من شأأنه أأن
يتيح اإيداع الشاكوى عىل ما يعمتد من حقول عليا جديدة مكونة من أأسامء عامة يزمع أأن تشغيلها أأو اس تخداهما الفعيل دلى
مكتب التسجيل يتسبب يف انهتاك العالمات التجارية أأو يسهم يف ذكل اإسهام ًا ماد ًاي 31.واكن الهدف من الاقرتاح هو تقدمي
املساعدة املوحدة اإىل الإياكن من أأجل الزتاهما مبراقبة الامتثال وتزويدها ببديل اإداري للتقايض أأمام احملامك وتشجيع اجلهات
32
الفاعل املعنية عىل التحيل بسلوك مسؤول مبا يشمل توفري احلصاانت املالمئة.
 .26وبعد عدة مسارات ومشاورات للجان الإياكن مع املسؤولني عن التسجيل ،تظل جدوى اإجراءات تسوية املنازعات
بعد منح أأسامء احلقول العليا ابلصيغة اليت اعمتدهتا الإياكن غري أأكيدة ،ول س امي نظر ًا لإضافة مجموعة اإجراءات متداخل
ومسائل تتعلق ابلنطاق املوضوعي املقصود من هذه اللية .ويف ضوء املصاحل الس ياس ية املعنية ،اتفق مركز الويبو يف عام
 2013مع الإياكن عىل أأن يصبح مورد ًا لإجراءات تسوية املنازعات بعد منح أأسامء احلقول فامي يتعلق ابلعالمات التجارية.
(ب) أليات حامية احلقوق من ادلرجة الثانية
" "1مركز تبادل املعلومات عن العالمات التجارية
 .27يشمل برانمج احلقول العليا اجلديدة املكونة من أأسامء عامة اخلاص ابلإياكن "مركز تبادل املعلومات عن العالمات
التجارية" ابعتباره مس تودع ًا مركز ًاي للبياانت ا ألصلية عن العالمات التجارية اليت ميكن ذكرها عىل أأهنا أأساس لتقدمي الطلبات
 27انظر القسم  3.2من دليل مودع طلب التسجيل اخلاص ابلإياكن عىل املوقع الإلكرتوين التايل:
.http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/objection procedures-04jun12-en.pdf
 28انظر 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 املسجل
دلى الويبو بشأأن الاعرتاض عىل التعدي عىل احلقوق من خالل الرابط التايل.http://www.wipo.int/amc/en/domains/lro/cases :
 29انظر .http://www.wipo.int/amc/en/domains/lro/cases
 30يشري تقرير الويبو اإىل أأن الغالبية العظمى من تكل الاعرتاضات أأودعت ضد الطلبات اخلاصة بسلسل احلروف ذات املعىن الوصفي أأو القامويس للحقول
املكونة من أأسامء عامة .وقد خلص كثري من هيئات اخلرباء اإىل أأنه يف احلالت اليت يكون قد اعمتد فهيا ماكل عالمة مصطلح ًا عام ًا من مصطلحات
العليا َّ
القاموس كعالمة جتارية ،فاإن طلب حقل عال مكون من امس عام لغرض الاس تفادة من املعىن العام ذلكل املصطلح ل يعترب ،يف حد ذاته ،انهتااكً ملعايري تسوية
املنازعات فامي خيص الاعرتاضات القامئة عىل احلقوق القانونية .ويف بعض احلالت تناولت هيئات اخلرباء تسجيالت العالمات التجارية اليت اكتسبت أأساس ًا
ألغراض دمع طلب احلصول عىل حقل عال جديد مكون من امس عام و /أأو اعرتاض قامئ عىل احلقوق القانونية ،دون اإثبات اس تخدام قليل لتكل العالمات أأو
أأي اس تخدام لها يف السابق .انظر املوقع الإلكرتوين التايل.http://www.wipo.int/amc/en/docs/lroreport.pdf :
 31انظر املوقع الإلكرتوين التايل.http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann130309.pdf :
 32نظراً اإىل التقارب املالحظ بني أأدوار ماكتب التسجيل و أأمناء التسجيل و أأحصاب التسجيالت يف اإطار نظام أأسامء احلقول ،أأوىص مركز الويبو أأيضا عىل
سبيل املثال بأأن تنظر الإياكن يف توس يع نطاق اإجراءات تسوية املنازعات بعد املنح ليك تنسحب أأيض ًا عىل سلوك أأمناء التسجيل يف ماكتب التسجيل (انظر
املوقع الإلكرتوين التايل http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann260310rap.pdf :عىل سبيل املثال) ومع مراعاة اخلربات اليت اكتس هبا املركز
استناد ًا اإىل الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول وقرار الإياكن ابإاتحة املشاركة يف امللكية بني ماكتب التسجيل و أأمناء التسجيل (انظر
املوقع الإلكرتوين التايل.)http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-05nov10-en.htm :
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مبوجب أليات حامية احلقوق يف احلقول العليا اجلديدة املكونة من أأسامء عامة 33.وعقّب املركز بأأنه ينبغي ألي مركز من مراكز
تبادل املعلومات من هذا النوع أأل يثقل اكهل أأحصاب احلقوق عىل حنو غري منصف عند معاجلة تسجيالت العالمات
التجارية املمنوحة بصفة رشعية بواسطة أأنظمة الفحص والتسجيل كام يه مطبقة يف أأنظمة قضائية عاملية عديدة ،و أأنه ميكن،
عند الاقتضاء ،التفكري يف تدابري معلية لتحديد أأي ادعاءات مبطالبة غري مالمئة ابحلقوق يف س ياقات حمددة .ويبدو أأنه حّت
34
يونيو  ،2015حيتوي مركز تبادل املعلومات عىل حنو  37 000مدخ ًال.
" "2الإجراء املوحد للوقف الرسيع
 .28عىل الرمغ من بقاء الس ياسة املوحدة متاحة أكداة جمدية لتسوية منازعات احلقول العليا اجلديدة املكونة من أأسامء عامة
واملتعلقة بنقل امس حقل متنازع عليه اإىل صاحب العالمة التجارية ،فقد اس تحدثت الإياكن ما يقصد به أأن يكون ألية من
35
ادلرجة الثانية محلاية احلقوق تكون أأخف وقعا يف احلالت املعنية.
 .29ورمغ أأن النظام املوحد للوقف الرسيع نشأأ عن سلسل من مسارات الإياكن وجلاهنا ،فاإنه ل يزال يثري عدد ًا من
التساؤلت ،مهنا عالقته ابلس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات 36.وقد دعت الإياكن اإىل أأن يتقدم املقدمون احملمتلون خلدمات
الإجراء املوحد للوقف الرسيع بعطاءاهتم ،وبعد دراسة متأأنية لمنوذج الإياكن اخلاص ابلإجراء املوحد للوقف الرسيع واملوارد
ذات الصل ،أأصبح من الواحض أأن مركز الويبو ليس يف وضع يسمح هل ابلتقدم بأأي عطاء 37.وما زال املركز يرصد التطورات
عن كثب.

ابء .مراجعة الإياكن املرتقبة للس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول عىل الإنرتنت اليت
وضعهتا الويبو والفريق العامل املقفل املعين ابلس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول
 .30اإن الس ياسة املوحدة اإذ تتكيف مع التطور املتواصل لنظام أأسامء احلقول ،فقد أأخذت توفر بدي ًال فعلي ًا عن املقاضاة
أأمام احملامك ألحصاب العالمات التجارية و أأحصاب تسجيالت أأسامء احلقول واملسؤولني عن التسجيل .ولكن عقب مناقشات

 33يتيح مركز تبادل املعلومات اإدراج اللكامت ادلاةل عىل العالمات املسجل واللكامت ادلاةل عىل العالمات واحملمية بنظام أأو معاهدة أأو مثبتة بقرار حممكة و أأيض ًا
"عالمات أأخرى تعترب ملكية فكرية" (ومل حتدد هذه العالمات) .وفامي يتعلق بأليات حامية احلقوق اليت تس تخدم بياانت مركز تبادل املعلومات ،فاإن توفر
خدمات " ( "Sunriseأأي فرصة ملاكل العالمة التجارية ليك يكون هل الس بق يف تسجيل رابط حصيح لعالمته اسام حلقهل مقابل دفع رمس عىل ذكل) يقترص عىل
تكل العالمات التجارية اليت ميكن اإثبات اس تخداهما اجلاري .وسواء ثبت دليل عىل الاس تخدام اجلاري للعالمات التجارية أأو مل يثبت ،س يظل أأيض ًا مالكو
العالمات التجارية مؤهلني للمشاركة يف خدمة "املطالب" احملددة بوقت معني ( أأي اإشعار مسجل امس احلقل احملمتل بوجود حق متنازع عليه يف العالمة
التجارية ،وإاشعار ملاكل العالمة التجارية املعين ( أأو املالك املعنيني) يف حاةل اس مترار املسجل رمغ ذكل يف اإجراءات تسجيل امس احلقل) .واحلد ا ألقىص ،كام
وضعته الإياكن ،ملدة اإاتحة خدمة املطالب هو  90يوم ًا بعد فتح أأحد احلقول العليا اجلديدة املكونة من أأسامء عامة لتسجيل امجلهور العام ،ولكن يتس ىن
ملس تخديم مركز تبادل املعلومات اختيار تلقي اإشعارات مدى احلياة .وينطبق مبد أأ اإثبات اس تخدام العالمات التجارية الالزم خلدمات " "Sunriseاملبكرة
كذكل عىل المتسك ابلعالمات التجارية ابعتبارها أأساس ًا لتقدمي تظمل يف اإطار "الإجراء املوحد للوقف الرسيع" اخلاص بأليات حامية احلقوق ّ
املبني أأدانه.
 34انظر املوقع الإلكرتوين التايل.http://www.trademark-clearinghouse.com/content/updated-stats-page :
 35أأبلغ املركز ،من جانبه ،الإياكن يف أأبريل  2009مبرشوع مناقشة بشأأن "ألية للوقف الرسيع ( أأسامء احلقول)" (انظر
 )http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann030409.pdfوقدم اقرتاحات لحقة للية معممة استنادا اإىل هذا المنوذج يف اجامتعي الإياكن (انظر
 http://prague44.icann.org/node/31773و .)http://toronto45.icann.org/node/34325وقد راعت هذه الاقرتاحات رضورة اإقامة توازن
بني حامية حقوق العالمات التجارية اليت يقر هبا القانون واملصاحل العملية للمسؤولني عن ماكتب التسجيل حس ين النية للحد من أأعباهئم التشغيلية والتطلعات
املرشوعة ألحصاب أأسامء احلقول املسجل عن حسن نية.
 36ترد ،من بني أأمور أأخرى ،قامئة ّ
مفصل هبذه املسائل يف اخلطاب اذلي أأرسهل مركز الويبو اإىل الإياكن بتارخي  2ديسمرب  2010واملنشور عىل املوقع الإلكرتوين
التايل.http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann021210.pdf :
 37مسأأةل اعامتد مقديم اخلدمة تثري اخملاوف بشأأن اس تقرار أليات حامية احلقوق؛ و أأعربت الويبو عن قلقها إازاء ا ألمر ذاته منذ عام  2007يف س ياق الس ياسة
املوحدة (انظر املوقع الإلكرتوين التايل.)http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann040707.pdf :
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ر أأت فهيا الغالبية العظمى من املشاركني أأن أأي مراجعة تقوم هبا الإياكن للس ياسة املوحدة س يكون رضرها أأكرث من نفعها،
واختذت املنظمة ادلامعة ل ألسامء العامة التابعة ل إالياكن قرار ًا مبراجعة الس ياسة املوحدة .وذكل املسار يبد أأ حالي ًا ،وسوف
يكون مركز الويبو مشاراكً معني ًا 39.وشارك مركز الويبو ،بشلك منفصل ،يف مسار س يايس ل إالياكن راجع ،و َّقّن الن،
ممارسة "قفل" أأسامء احلقول ملنع ما يسمى "الفرار الإلكرتوين" ( )cyberflightيف اإجراءات الس ياسة املوحدة.

38

جمي .أأسامء احلقول ادلولية
 .31كام جاء يف الفقرة  ،20من أأمه املس تجدات املتعلقة ابلس ياسات يف نظام أأسامء احلقول هو بدء العمل بأأسامء حقول
دولية (خبط غري لتيين) يف احلقول العليا 40.واكن كثري مهنا مضن أأول احلقول العليا اجلديدة املكونة من أأسامء عامة اليت تعلن
الإياكن عن منحها يف جذر نظام أأسامء احلقول.

دال .أأدوات تعريف أأخرى
 .32عالوة عىل املس تجدات املذكورة أنف ًا وفامي يتعلق هبا ،تشهد هيئة الإياكن مس تجدات اإضافية مرتبطة قحامية أأدوات
تعريف العالمات غري التجارية.
( أأ)

املنظامت احلكومية ادلولية

 .33اجلدير ابذلكر أأن مرشوع الويبو ا ألول بشأأن أأسامء احلقول تناول العالقة بني أأسامء احلقول والعالمات التجارية.
وتناول مرشوع الويبو الثاين بشأأن أأسامء احلقول العالقة بني أأسامء احلقول و أأنواع أأخرى من أأدوات التعريف مل يس بق
تناولها ،مهنا أأسامء البدلان و أأسامء املنظامت احلكومية ادلولية وخمترصاهتا.
 .34و أأوصت امجلعية العامة للويبو لعام  2002بتعديل الس ياسة املوحدة بغية حامية أأسامء البدلان و أأسامء املنظامت
42
احلكومية ادلولية وخمترصاهتا 41.و أأحالت أأمانة الويبو هذه التوصيات اإىل الإياكن يف فرباير .2003
 .35وعقب مداولت يف الإياكن 43،أأصبح دليل مودع طلب التسجيل اخلاص ابحلقول العليا اجلديدة املكونة من أأسامء
عامة التابع ل إالياكن يقترص يف موضوع حامية أأسامء املنظامت احلكومية ادلولية وخمترصاهتا عىل توفري اإماكنية الانتصاف من
خالل اإجراءات الاعرتاض قبل املنح املتعلقة ابدلرجة ا ألوىل ( أأي املطبقة عىل احلقول العليا) ،وهذا ما انقش ته الفقراتن 19
و 20أأعاله .اإل أأنه بعد هجود متواصل من املنظامت احلكومية ادلولية ،أأشارت اللجنة الاستشارية احلكومية التابعة ل إالياكن
عىل جملس الإياكن بأأن تمنح امحلاية ألدوات تعريف املنظامت احلكومية ادلولية ضد التسجيل غري املالمئ من قبل الغري يف
 38انظر املوقع الإلكرتوين التايل:
 .https://community.icann.org/display/gnsoudrpdt/Webinar+on+the+Current+State+of+the+UDRPوميكن معوم ًا الاطالع
أأيض ًا عىل الفقرة  31من الوثيقة .WO/GA/39/10
 39انظر املوقع الإلكرتوين التايل.http://gnso.icann.org/meetings/minutes-council-15dec11-en.htm :
 40انظر أأيض ًا اخلطة الهنائية لتنفيذ الإجراء العاجل لتحديد أأسامء احلقول ادلولية املدرجة يف احلقول العليا املكونة من رموز البدلان اليت نرشت يف نومفرب 2009
(انظر  .)http://www.icann.org/en/topics/idn/fast track/idn cctld implementation-plan-16nov09-en.pdfوهذا ما أأاتح منذ ذكل
احلني اس تحداث أأسامء حقول دولية مدرجة يف احلقول العليا املكونة من رموز البدلان يف س ياق الرموز ثنائية احلروف الواردة يف املعيار .ISO 3166-136
(انظر .)http://www.iso.org/iso/english_country_names_and_code_elements
 41انظر املوقع الإلكرتوين التايل ،http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_ga_28/wo_ga_28_3.pdf :وانظر أأيض ًا الفقرات
من  6اإىل  11يف الوثيقة  SCT/9/8والفقرة  149يف الوثيقة .SCT/9/9
 42انظر املوقع الإلكرتوين التايل.http://www.wipo.int/amc/en/docs/wipo.doc :
 43لالطالع عىل املعلومات ا ألساس ية ،انظر الوثيقة  ،WO/GA/41/17 Rev.2وحتديد ًا الفقرتني  40و.41
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نظام أأسامء احلقول قبل منح أأي حقل من احلقول العليا اجلديدة املكونة من أأسامء عامة 44.و أأشارت اللجنة الاستشارية
احلكومية عىل جملس الإياكن أأيض ًا بأأنه ،استناد ًا اإىل املعايري القامئة لتسجيالت " ".intاليت من ادلرجة الثانية ،ميكن التعاون
مع املنظامت احلكومية ادلولية لإعداد قامئة بأأسامء املنظامت احلكومية ادلولية وخمترصاهتا اليت ينبغي حاميهتا .وميكن أأن تكون
هذه امحلاية من ادلرجة الثانية ابملرحل احلالية للحقول العليا اجلديدة املكونة من أأسامء عامة ،ومن ادلرجتني الثانية وا ألوىل يف
أأية مراحل مقبل للحقول العليا اجلديدة املكونة من أأسامء عامة .كام أأشارت اللجنة الاستشارية احلكومية عىل اجمللس أأيض ًا
بأأنه ،يف انتظار العمل عىل التنفيذ الإضايف ،ينبغي منح حامية مؤقتة ألسامء املنظامت احلكومية ادلولية وخمترصاهتا من خالل
تعليق تسجيالت الغري قبل منح أأي حقل من احلقول العليا اجلديدة املكونة من أأسامء عامة.
 .36ورد جملس الإياكن عىل اللجنة الاستشارية احلكومية قائ ًال اإنه اكن قد اعمتد قرار ًا يضع ا ألساس لهذه امحلاية املؤقتة
من ادلرجة الثانية استناد ًا اإىل معايري " ".intالقامئة ،وذكل عرب قامئة احتياطية أأعدهتا الإياكن ألدوات تعريف املنظامت
احلكومية ادلولية ،ليك مينع عىل الغري تسجيلها من خالل اتفاق جسل احلقول العليا اجلديدة املكونة من أأسامء عامة .ودعت
الإياكن املنظامت احلكومية ادلولية املؤهل اإىل تعريف الإياكن بنفسها ،وطلبت أأيض ًا أأن تقدم اللجنة الاستشارية احلكومية
(مع املنظامت احلكومية ادلولية) ابقة منظامت حكومية دولية مجمعة تشمل املعايري وقامئة أأسامء املنظامت احلكومية ادلولية
وخمترصاهتا اليت أأوصت اللجنة الاستشارية احلكومية قحاميهتا 45.ورد ًا عىل ذكل ،وضع ائتالف من املنظامت احلكومية ادلولية
معايري تستند اإىل " ".intمحلاية املنظامت احلكومية ادلولية وقامئة مصاحبة للمنظامت احلكومية ادلولية ،قدهما ائتالف
املنظامت احلكومية ادلولية اإىل جملس الإياكن يف فرباير  .2013وقد أأعقب هذا تبليغ من اللجنة الاستشارية احلكومية اإىل
جملس الإياكن مبشورة اللجنة الاستشارية احلكومية املفضل بشأأن معايري ا ألهلية محلاية املنظامت احلكومية ادلولية ،46اإىل
47
جانب قامئة بأأسامء املنظامت احلكومية ادلولية وخمترصاهتا اليت ميكن حاميهتا.
 .37ويف  1أأبريل  ،2013بعث اجمللس اإىل اللجنة الاستشارية احلكومية خبطاب أأبدى فيه شواغ ًال بشأأن كيفية التوفيق
بني حامية خمترصات املنظامت احلكومية ادلولية وحماولت الغري اليت من احملمتل أأن تكون مرشوعة لتسجيل أأسامء حقول
تتطابق مع خمترص ملنظمة حكومية دولية يمتتع ابمحلاية ،وطلب مزيد ًا من التفاصيل عن الوسائل اليت ميكن عربها التعامل عىل
أأرض الواقع مع حالت الاس تخدام املزتامن اليت من احملمتل أأن تكون مرشوعة 48.و أأكد رد اللجنة الاستشارية احلكومية عىل
الرساةل العامة العاملية املهمة للمنظامت احلكومية ادلولية ،امللزتمة ابلعمل الفعال إلجياد س بل التقدم اإىل ا ألمام ،وعادت لتشري
عىل جملس الإياكن بأأنه جيب تطبيق حامية أأولية وقائية ألسامء املنظامت احلكومية ادلولية وخمترصاهتا الواردة يف القامئة قبل أأن
49
ميكن اإطالق أأي حقل من احلقول العليا اجلديدة املكونة من أأسامء عامة.
 .38ويف يوليو  ،2013عقب املناقشات الإضافية اليت أأجريت مع الإياكن واجلهود املضنية اليت بذلهتا املنظامت احلكومية
ادلولية ،أأصدرت اللجنة الاستشارية نصيحة جمللس الإياكن تؤكد من جديد احلاجة اإىل حامية وقائية خاصة ألسامء املنظامت
 44انظر املوقع الإلكرتوين التايل:
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132070/FINAL_Toronto_Communique_20121017.pdf?version=1
&modificationDate=1354149148000&api=v2
 45انظر املوقع الإلكرتوين التايل:
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132070/Board%20Response%20to%20GAC%20Toronto%20Com
.munique.pdf?version=1&modificationDate=1361909146000&api=v2
أ
أ
أ
 46تشمل هذه املعايري املنظامت احلكومية ادلولية القامئة عىل املعاهدات ذات الشخصية القانونية ادلولية ،أو العامل مكراقبني اتبعني للمم املتحدة ،أو العامل
كصناديق أأو برامج اتبعة ل ألمم املتحدة.
 47انظر املوقع الإلكرتوين التايل.http://www.icann.org/en/news/correspondence/dryden-to-crocker-chalaby-22mar13-en :
 48طلب اجمللس أأيض ًا توضيح املقصود ابلوس يل املمكنة لإجراء مراجعة دورية للقامئة مبزيد من التحديد ،وتوضيح أأية لغات اإضافية يطلب توفري حامية أأسامء
املنظامت احلكومية ادلولية وخمترصاهتا هبا .انظر املوقع الإلكرتوين التايلhttp://www.icann.org/en/news/correspondence/crocker-to- :
.dryden-01apr13-en
 49انظر املوقع الإلكرتوين التايلhttps://www.icann.org/en/system/files/correspondence/gac-to-board-18apr13-en.pdf :
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احلكومية وخمترصاهتا يف نظام أأسامء احلقول 50.وعقب اإصدار هذه النصيحة أأصدر جملس الإياكن قرار ًا ميدد به امحلاية املؤقتة
املكونة من أأسامء عامة التابعة
للمنظامت احلكومية ادلولية اإىل حني عقد الاجامتع ا ألول51للجنة برانمج احلقول العليا اجلديدة َّ
جمللس الإياكن بعد عقد اجامتع الإياكن يف نومفرب .2013
املكونة من أأسامء عامة ابقرتاح محلاية خمترصات
 .39ويف أأكتوبر  ،2013تقدمت جلنة برانمج احلقول العليا اجلديدة َّ
املنظامت احلكومية ادلولية يف ادلرجة الثانية ،واكن ذكل الاقرتاح بعيد ًا عن تزويد خمترصات املنظامت احلكومية ادلولية
ابمحلاية الوقائية ادلامئة املتوخاة يف البالغات السابقة للجنة الاستشارية احلكومية 52.ور ّد حتالف املنظامت احلكومية ادلولية
عىل جلنة برانمج احلقول العليا مبد ًاي خيبته من الاقرتاح نظر ًا لطابعه العاليج احملض وافتقاره اإىل ما حيول دون وقوع الرضر
يف املقام ا ألول ،كام أأعرب عن شواغهل للجنة الاستشارية احلكومية.
املكونة من أأسامء عامة واللجنة الاستشارية احلكومية واملنظامت احلكومية
 .40واجمتعت جلنة برانمج احلقول العليا اجلديدة َّ
ادلولية للحديث بشأأن الاجامتع اذلي عقدته الإياكن يف بوينس أيرس يف نومفرب  .2013و أأفادت جلنة برانمج احلقول العليا
املكونة من أأسامء عامة بأأنه عىل الرمغ من اإماكنية حتسني بعض النقاط التقنية احملدّدة لالقرتاح اذلي تقدمت به يف
اجلديدة ّ
أأكتوبر  ،2013فاإن من املستبعد توفري حامية وقائية اكمل خملترصات املنظامت احلكومية ادلولية .ونصحت اللجنة الاستشارية
احلكومية جملس الإياكن برضورة الإبقاء عىل امحلاية املؤقتة حّت يس تمكل احلوار اجلاري بيهنا وبني جلنة برانمج احلقول العليا
املكونة من أأسامء عامة واملنظامت احلكومية ادلولية لضامن توفري امحلاية الالزمة ،ولكن دون أأن تعيد اللجنة
اجلديدة ّ
53
الاستشارية احلكومية اإبداء موقفها السابق حيال رضورة توفري حامية وقائية .ويف يناير  ،2014قررت جلنة برانمج احلقول
املكونة من أأسامء عامة متديد امحلاية املؤقتة خملترصات املنظامت احلكومية ادلولية اإىل أأن ّ
تبت يف ذكل بشلك
العليا 54اجلديدة ّ
هنايئ.
 .41وإاىل جانب تكل اجلهود ،رشعت املنظمة ادلامعة ل ألسامء العامة ( )GNSOالتابعة ل إالياكن يف معلية لوضع
الس ياسات خبصوص حامية املنظامت احلكومية ادلولية ،وقد شارك املركز مع ممثيل بعض املنظامت احلكومية ادلولية ا ألخرى
يف تكل العملية .وعالوة عىل اعرتاضات املنظامت احلكومية ادلولية ،فاإن هذه العملية اليت رشعت فهيا املنظمة ادلامعة
ل ألسامء العامة رفضت ،يف نومفرب  ،2013منح حامية وقائية خملترصات املنظامت احلكومية ادلولية يف ادلرجة الثانية .وبد ًل من
ذكل ،أأوصت ابلقتصار عىل أليات توفر حامية وقائية خملترصات املنظامت احلكومية ادلولية ،وإازاةل امحلاية املؤقتة السارية عىل
خمترصات املنظامت احلكومية ادلولية .واعمتد جملس املنظمة ادلامعة ل ألسامء العامة هاتني التوصيتني ابلإجامع يف نومفرب
 .2013وردّا عىل ذكل التطور ،كتبت املنظامت احلكومية ادلولية اإىل اللجنة الاستشارية احلكومية لتعرب عن قلقها ،مشرية
اإىل أأن الليات املتوخاة حالي ًا س تض ّيع فرصة هممة للحدّ من ظاهرة التعدي عىل خمترصات املنظامت احلكومية ادلولية يف نظام
55
أأسامء احلقول.

 50نصحت اللجنة الاستشارية احلكومية أأيض ًا بأأهنا تفرتض رصاحة أأن جملس الإياكن مس تعد لتنفيذ نصيحهتا ابلاكمل والرتكزي عىل التنفيذ العميل والفعال للحامية
املكونة من أأسامء عامة ،و أأن تظل امحلاية املؤقتة ألسامء املنظامت احلكومية ادلولية وخمترصاهتا سارية حّت
الوقائية من ادلرجة الثانية يف احلقول العليا اجلديدة ّ
يس تمكل احلوار بني اللجنة والإياكن واملنظامت احلكومية ادلولية .انظر املوقع الإلكرتوين التايل:
.http://durban47.icann.org/meetings/durban2013/presentation-gac-communique-18jul13-en.pdf
 51انظر املوقع الإلكرتوين التايل.http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-new-gtld-17jul13-en.htm :
52
املكونة من أأسامء عامة قد أألغيتا مشاركهتام يف اجامتع اقرتحت املنظامت احلكومية
اكنت اللجنة الاستشارية احلكومية وجلنة برانمج احلقول العليا اجلديدة َّ
ادلولية عقده يف  30سبمترب.
 53انظر املوقع الإلكرتوين التايل.http://www.icann.org/en/news/correspondence/gac-to-board-20nov13-en.pdf :
 54انظر املوقع الإلكرتوين التايلhttp://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-new-gtld-09jan14- :
.en.htm#2.d.i
أ
 55عىل سبيل املثال ،ذكر يف رساةل املنظامت احلكومية ادلولية الاس تغالل غري املرشوع محلالت متويل اليونيس يف يف أعقاب حالت الطوارئ الإنسانية.
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املكونة من أأسامء
 .42ويف فرباير  ،2014اجمتعت املنظامت احلكومية ادلولية مع ممثل جلنة برانمج احلقول العليا اجلديدة َّ
عامة التابعة ل إالياكن من أأجل مناقشة الاقرتاح اذلي قدمته اللجنة يف أأكتوبر  .2013وبعد ذكل ،قدمت اللجنة يف مارس
 2014مرشوع اقرتاح بشأأن امحلاية العالجية للحقوق املتصل مبخترصات املنظامت احلكومية ادلولية .وأجري مزيد من
املناقشات بني املنظامت احلكومية ادلولية والربانمج يف اجامتع الإياكن اذلي عقد يف مارس  2014حيث أأشارت أأيض ًا اللجنة
الاستشارية احلكومية اإىل جملس ا إلياكن أأهنا يف انتظار رد اجمللس فامي خيص تنفيذ مشورة اللجنة السابقة.
 .43ويف أأبريل  ،2014قرر جملس الإياكن اعامتد توصيات جملس املنظمة ادلامعة ل ألسامء العامة اليت ل تتعارض مع
مشورة اللجنة الاستشارية احلكومية (عدم تسجيل ا ألسامء الاكمل للمنظامت احلكومية ادلولية يف املس تويني ا ألول والثاين
بلغتني) مع طلب مزيد من الوقت للنظر يف التوصيات اليت اختلفت حينئذ عن مشورة اللجنة الاستشارية احلكومية (همل
"اإعالانت املطالبات" 56وألية عالجية حممتل محلاية احلقوق) .ورمغ مشورة اللجنة الاستشارية احلكومية ومواقف املنظامت
احلكومية ادلولية ،صوت جملس املنظمة ادلامعة ل ألسامء العامة ،يف يونيو  ،2014عىل الرشوع يف معلية اثنية لوضع
الس ياسات بشأأن الرغبة يف منح املنظامت احلكومية ادلولية اإماكنية الانتفاع بأليات عالجية محلاية احلقوق (مثل الس ياسة
املوحدة أأو الإجراء املوحد للوقف الرسيع) وس بل القيام بذكل .ويف أأكتوبر  ،2014أأكدت اللجنة الاستشارية احلكومية
مشورهتا السابقة اليت تدعو اإىل السعي اإىل التوصل حلل محلاية أأدوات تعريف املنظامت احلكومية ادلولية يف ادلرجة الثانية،
قحيث ل تتطلب هذه امحلاية تعديل الس ياسة املوحدة احلالية 57.ويف يناير  ،2015طلبت جمدد ًا جلنة برانمج احلقول العليا
معلومات من اللجنة الاستشارية احلكومية خبصوص فهم اللجنة الاستشارية احلكومية "لطبيعة ونطاق حقوق املنظامت
احلكومية ادلولية فامي خيص امحلاية العالجية ألسامء املنظامت احلكومية ادلولية وخمترصاهتا" .58ويف الوقت نفسه ،أأوحضت
اللجنة الاستشارية احلكومية للفريق العامل املعين ابملنظامت احلكومية ادلولية التابع للمنظمة ادلامعة ل ألسامء العامة موقفها
بشأأن حامية املنظامت احلكومية ادلولية 59.وس يواصل مركز الويبو ،ابلتعاون مع املنظامت احلكومية ادلولية ا ألخرى ،رصد هذا
امللف القدمي عن كثب.
(ب) املصطلحات اجلغرافية
 .44أأعربت اللجنة الاستشارية احلكومية عن قلق خاص بشأأن اس تخدام وحامية املصطلحات اجلغرافية يف احلقول العليا
اجلديدة املكونة من أأسامء عامة 60.وخبصوص أأسامء احلقول العليا 61،يوحض دليل مودع الطلب اذلي وضعته الإياكن أأن
"الطلبات املتعلقة بسلسل احلروف اليت ختص أأسامء البدلان وا ألرايض لن حتظى ابملوافقة ألهنا غري متاحة يف اإطار برانمج
احلقول العليا اجلديدة املكونة من أأسامء عامة يف مرحل التطبيق هذه" 62.وينبغي لسلسل احلروف اليت تقدم بشأأهنا طلبات
 56انظر احلاش ية السفلية رمق .23
 57انظر املوقع الإلكرتوين التايل:
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/Los%20Angeles_GAC%20Communique_Final.pdf?versio
.n=1&modificationDate=1413479079000&api=v2
 58انظر املوقع الإلكرتوين التايل.https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/chalaby-to-schneider-22jan15-en.pdf :
 59انظر املوقع الإلكرتوين التايل.http://mm.icann.org/pipermail/gnso-igo-ingo-crp/2015-April/000345.html :
 60أأصدرت اللجنة الاستشارية احلكومية يف عام " 2007مبادهئا بشأأن احلقول العليا اجلديدة املكونة من أأسامء عامة" اليت تنص مث ًال عىل أأنه ينبغي ل إالياكن أأن
تتالىف منح احلقول العليا اجلديدة املكونة من أأسامء عامة فامي يتعلق بأأسامء البدلان أأو ا ألرايض أأو ا ألماكن واللغات ا إلقلميية أأو أأوصاف الشعوب ،ما مل يكن ذكل
ابلتفاق مع احلكومات أأو السلطات العامة املعنية .وتنص هذه املبادئ أأيض ًا عىل أأن التسجيالت اجلديدة ينبغي أأن تعمتد اإجراءات ملنع تسجيل/للطعن يف
تسجيل ا ألسامء ذات املغزى الوطين أأو اجلغرايف يف احلقول ادلنيا بطلب من احلكومات .انظر املوقع الإلكرتوين التايل:
.http://gac.icann.org/web/home/gTLD_principles.pdf
أ
 61ابلنس بة اإىل التسجيالت من ادلرجة الثانية ،فاإن اتفاق التسجيل ا ألسايس ل إالياكن يشمل "جدول السامء احملجوزة من ادلرجة الثانية يف ماكتب تسجيل
احلقول العليا املكونة من أأسامء عامة" ،وهذا التفاق ينص عىل أأسامء معينة لبدلان و أأراض .انظر املوقع الإلكرتوين التايل:
 ،http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/base-agreement-specs-04jun12-en.pdfالنقطة .5
 62انظر املوقع الإلكرتوين التايل ،http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/rfp-redline-30may11-en.pdf :من الباب " 1.4.1.2.2معاجلة
أأسامء البدلان أأو ا ألرايض".
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واليت ترى الإياكن أأهنا أأسامء جغرافية معينة أأخرى ،مثل أأسامء العوامص ،أأن تكون مصحوبة ابلواثئق ادلامعة أأو النافية
63
لعرتاض احلكومات أأو السلطات العامة املعنية.
 .45و أأعرب أأعضاء اللجنة الاستشارية احلكومية عن حتفظات أأخرى بشأأن عدد من طلبات احلقول العليا اجلديدة املكونة
من أأسامء عامة عىل أأساس التوافق مع املصطلحات اجلغرافية أأو غريها من املصطلحات "احلساسة" ،و أأشارت عىل جملس
الإياكن بأأل يواصل العمل بعد التقيمي ا ألويل لها ،وطلبت من اجمللس مزيد ًا من التوضيح بشأأن النطاق املسموح ملودعي
الطلبات فيه بتعديل طلباهتم اليت أأودعوها حلقول عليا جديدة مكونة من أأسامء عامة اس تجابة خملاوف معينة تشعر هبا اللجنة
64
الاستشارية احلكومية.
 .46وقد سعى مركز الويبو اإجام ًل اإىل تقيمي القطاعات املعنية داخل ا ألمانة خبصوص املسائل املذكورة أأعاله ،مبا يف ذكل
دمع معل اللجنة ادلامئة املعنية ابلعالمات التجارية والرسوم والامنذج الصناعية والبياانت اجلغرافية 65.وس تواظب ا ألمانة عىل
متابعة هذه التطورات وستسامه فهيا قدر الإماكن.

 .47وامجلعية العامة للويبو مدعوة اإىل الإحاطة
عل ًام ابلوثيقة "مركز الويبو للتحكمي والوساطة،
ابلإضافة اإىل أأسامء احلقول" (الوثيقة
.)WO/GA/47/14
[هناية الوثيقة]

 63انظر املوقع الإلكرتوين التايل ،http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/rfp-redline-30may11-en.pdf :من الباب 2.4.1.2.2
"ا ألسامء اجلغرافية اليت تتطلب دمع احلكومات".
 64انظر املوقع ا إللكرتوين التايل ،https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/gac-to-board-27mar14-en.pdf :النقطة ‘.4
( ’Specific Stringsسلسل حروف حمددة) .ورمغ أأن اجمللس قبل مشورة اللجنة الاستشارية احلكومية املعارضة لالس مترار يف اإجراءات بعض الطلبات،
فاإنه طلب مزيد ًا من املعلومات من اللجنة الاستشارية احلكومية وامجلهور العام بشأأن طائفة من الإجراءات الوقائية الإضافية اليت طلبهتا اللجنة الاستشارية
كونة من أأسامء عامة اليت
احلكومية فامي خيص عدة فئات واسعة من طلبات احلقول العليا اجلديدة املكونة من أأسامء عامة مثل أأسامء احلقول العليا اجلديدة امل ّ
تتوافق مع الصناعات املنظمة أأو املصطلحات القاموس ية .انظر املوقع الإلكرتوين التايل:
 .https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/Beijing%20Communique%20april2013_Final.pdfوقد وضع
فريق فرعي معين اب ألسامء اجلغرافية اتبع للجنة الاستشارية احلكومية (فريق فرعي معين بأأسامء احلقول العليا اجلديدة املس تقبلية املك ّونة من أأسامء عامة اتبع للفريق
العامل للجنة الاستشارية احلكومية) مرشوع وثيقة للمراحل املقبل للحقول العليا اجلديدة املكونة من أأسامء عامة ،ويوحض مرشوع الوثيقة ابإجياز جوانب عديدة
للس ياسة العامة املتعلقة اب ألسامء اجلغرافية وخيضع حالي ًا ملزيد من املناقشات يف الإياكن .انظر املوقع الإلكرتوين التايل:
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/Geo%20names%20in%20new%20gTLDs%20Updated%2
.0%20V3%20%2029%20august%202014%5B4%5D.pdf?version=1&modificationDate=1411549935000&api=v2
 65انظر مث ًال الواثئق  SCT/24/4و SCT 25/3و SCT 26/6و.SCT 27/6

