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 ابإلنلكزييةاألصل: 

 2019يوليو  30 التارخي:

 للويبو العامة اجلمعية

 (والعشرون الرابعة العادية الدورة) اخلمسوناحلادية و الدورة
 2019أكتوبر  9سبمترب إىل  30جنيف، من 

 اإلنرتنت حقولمبا يف ذلك أمساء التحكيم والوساطة، مركز 
 األمانة العامة من إعدادوثيقة 

تعرض هذه الوثيقة حتديثات عن أنشطة مركز الويبو للتحكمي والوساطة )"املركز"( بوصفه هجة دولية تصدر حلواًل  .1

ؤلف من اإلرشاف عىل القضااي، وتقدمي بديةل أرسع وأوفر من التقايض أمام احملامك لتسوية منازعات امللكية الفكرية، ومعهل م

 اخلربة القانونية والتنظميية يف الس بل البديةل لتسوية املنازعات.

وتعرض هذه الوثيقة أيضاً آخر املس تجدات عن أنشطة الويبو املرتبطة بأسامء احلقول كام ورد سابقاً يف الوثيقة  .2
1WO/GA/50/10اجلوانب املتنوعة و امء احلقول عىل أساس الس ياسات العامة . وتشمل إدارة املركز للمنازعات املتعلقة بأس

املتصةل ابملوضوع يف نظام أسامء احلقول عىل اإلنرتنت، فضاًل عن خمتارات من املس تجدات الس ياس ية، مبا يف ذكل آليات 

نرتنت املعنية ، ومسأةل تويل هيئة اإل(gTLDs) حامية احلقوق من أجل اس تحداث حقول عليا جديدة مكّونة من أسامء عامة

ابألسامء واألرقام املعيّنة مراجعة الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأسامء احلقول وغريها من آليات حامية احلقوق، 

  ووضع توصيات ادلول األعضاء يف الويبو يف س ياق مرشوع الويبو الثاين بشأن مسار احلقول عىل اإلنرتنت.
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  منازعات امللكية الفكريةالتحكمي والوساطة يف أواًل.

 إدارة قضااي التحكمي والوساطة ألف. 

هتدف اإلجراءات اخلاصة ابلوساطة والتحكمي اليت يوفرها املركز إىل تلبية احتياجات األطراف من أجل تسوية  .3

جراءات إطار تكل اإل . ويلزتم املركز بإدارة القضااي فهيا يفبطريقة أرسع وأوفر املنازعات املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية

وإبقاء بنية إدارة القضااي مواكبة للمس تجدات، مبا يف حممكني ووسطاء مؤهلني وتعييهنم ودمعهم،  2وتسويهتا، مما يقتيض تدريب

ومشلت قضااي الويبو منذ  eADR.3 الويبو لتسوية القضااي إلكرتونياً  مرفقذكل من خالل اس تخدام تكنولوجيا املعلومات من 

سابقة للجمعيات القضااي املتعلقة ابتفاقات البحوث والتطوير والرباءات والعالمات التجارية وترخيص حق املؤلف ادلورة ال 

واإلدارة امجلاعية حلق املؤلف واتفاقات التوزيع وتطوير الربجميات والاشرتاك يف إنتاج األفالم. وعادة ما ترفع األطراف هذه 

بنود العقود السابقة أو اتفاقيات التقدمي السابقة للمنازعة )مبا يف ذكل إحاالت احملامك(،  القضااي إىل مركز الويبو استناداً إىل

يف املائة من القضااي  60من قواعد الويبو بشأن الوساطة. ومشل حوايل  4وكذكل مبوجب طلبات أحادية الطرف معاًل ابملادة 

 .التابعة للويبو هاي ومدريدأطرافاً تس تخدم كذكل أنظمة معاهدة التعاون بشأن الرباءات وال

وواصل املركز اختاذ مبادرات لزايدة تيسري وصول املس تخدمني احملمتلني إىل الس بل البديةل لتسوية املنازعات اليت  .4

ألحصاب املصلحة مبحتوى  اً ، مما جيعهل متاحاإللكرتونيةندوات ال  من خالل تقدميلك مزتايد يعمل املركز بشو تقدهما الويبو. 

ومنذ انعقاد  .4لوساطة يف الويبوبشأن ا اً جديد دليالً  2018، نرش املركز يف عام يف جمال الوساطةوال اهامتهمم. جملخمصص 

، إذا لزم األمر، واللجوءوساطة الويبو  يقيض ابتباعيداً منوذجياً جد بنداً املركز عالوة عىل ذكل  أاتح، 2018 يف عام عياتامجل 

 وانضم، امللكية الفكرية والتكنولوجيا يف جمايلاملنازعات  بشأنالوساطة تعهد الويبو  مركز أطلق، و 5التقايض أمام احملمكة إىل

وُمودلد البنود  6أو كياانت متعاونة. أطرافاً موقعةبصفهتم أحصاب املصلحة يف امللكية الفكرية من مجموعة من ادلول األعضاء إليه 

ود األساس ية واتفاقات التقدمي، مع إماكنية اختيار اعتبارات إضافية إعداد البنيتيح لألطراف اإللكرتوين اخلاص ابملركز 

 7ددة لتسوية املنازعة.احملحتياجات الاتناسب 

 التعاون مع ماكتب امللكية الفكرية ابء.

ساعدة عدد مزتايد من ماكتب امللكية الفكرية وحق املؤلف عىل وضع يقدم املركز، إضافة إىل خدماته األساس ية، مب  .5

ارية بشأن التسوية البديةل للمنازعات، وتنظمي برامج تدريبية وأنشطة تروجيية وإدارة القضااي. ومنذ انعقاد امجلعيات أطر اختي

                                         
 .http://www.wipo.int/amc/en/eventsترد مجيع حلقات العمل والفعاليات األخرى اليت ينظمها املركز عىل املوقع التايل:  2

ً ، املعروفة eADR منصة مركز الويبو إلدارة القضااي إلكرتونياً  تيحت  3 التبليغ عن القضااي وختزين الواثئق عرب ش بكة  ،ECAF رفق تسوية القضااي إلكرتونياً مب سابقا

 ./https://www.wipo.int/amc/en/eadrالتايل:  الرابطاإلنرتنت ما ييرس اختاذ إجراءات الوساطة والتحكمي عىل حنو أرسع وأوفر. انظر 
 .http://www.wipo.int/amc/en/publications/التايل:  الرابطانظر  4

 ./ps://www.wipo.int/amc/en/clauses/med_courthttالتايل:  الرابطانظر  5

 .https://www.wipo.int/amc/en/mediation/pledge.htmlالتايل:  الرابطانظر  6

 .generator-apps/clause-http://www.wipo.int/amc/يُتاح ُمودلد البنود اخلاص ابلويبو عىل الرابط التايل:  7
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وبعد اإلعراب عن  8، أقام املركز عالقات تعاون مع سلطات امللكية الفكرية يف مثاين من ادلول األعضاء.2018يف عام 

 كة األنواع التالية من األنشطة.احتياجات ادلول األعضاء، تشمل هذه املشار 

عىل زايدة الوعي مبزااي  9إذاكء الوعي خبيارات التسوية البديةل للمنازعات: يتعاون املركز مع ماكتب امللكية الفكرية .6

احملامك  للمنازعات ملنع وقوع املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية والتكنولوجيا وحل هذا املنازعات خارج خيارات التسوية البديةل

وخالل هذه الفرتة، اكن هذا التعاون يتألف من إعداد مواد إعالمية مفصةل حسب احتياجات أو الهيئات القضائية األخرى. 

من أجل تقدميها إىل األطراف ، 10لك بدل بشأن خيارات التسوية البديةل للمنازعات، مبا يف ذكل إدارة القضااي عرب اإلنرتنت

بية وفعاليات مشرتكة من أجل أحصاب املصلحة إلبالغهم بفوائد الوساطة والتحكمي يف حل املعنية، وتنظمي دورات تدري 

، وإحاةل اس تفسارات األطراف اليت يتلقاها أحد ماكتب امللكية الفكرية إىل 11منازعات امللكية الفكرية واملنازعات ذات الصةل

 عىل احلقوق(.املركز للحصول عىل مزيد من املساعدة )ال س امي يف قضااي التعدي 

إدارة القضااي: وضعت بعض ماكتب امللكية الفكرية خيارات التسوية البديةل للمنازعات أو جشعت األطراف عىل  .7

اس تخدام هذه اخليارات، يف س ياق ادلعاوى املعلقة اليت تنظر فهيا، ال س امي دعاوى الاعرتاض عىل العالمات التجارية أو 

 لكية الفكرية عىل تطوير خيارات الوساطة وقرارات اخلرباء يف دعاوى التسوية البديةلالرباءات. ومعل املركز مع ماكتب امل 

                                         
، واملكتب الهنغاري )SENADI(، وادلائرة الوطنية للحقوق الفكرية يف إكوادور )INAPI(تشمل هذه السلطات املعهد الوطين الش ييل للملكية الصناعية  8

مجهورية قريغزيس تان ، ودائرة امللكية الفكرية والابتاكر حلكومة (MCST)، ووزارة الثقافة والرايضة والس ياحة يف مجهورية كوراي (HIPO)للملكية الفكرية 

(Kyrgyzpatent) ومجعية حق املؤلف يف مجهورية تزنانيا ،(COSOTA) ، مكتب امللكية الفكرية يف ترينيداد وتوابغو، ووزارة التمنية الاقتصادية والتجارة و

رية: عىل الرابط التايل قامئة اكمةل بأوجه تعاون املركز مع ماكتب امللكية الفك وتُتاح. (MEDT)يف أوكرانيا 

http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipoffices/. 
، ومكتب أسرتاليا للملكية الفكرية، واملعهد الوطين الربازييل للملكية الصناعية )INPI(تشمل هذه املاكتب املعهد الوطين للملكية الصناعية يف األرجنتني  9

(INPI-BR) صناعية ، واملعهد الوطين الش ييل للملكية ال(INAPI) وإدارة الصني الوطنية للملكية الفكرية ،(CNIPA) واملديرية الوطنية حلقوق املؤلف يف ،

املكتب الوطين حلق املؤلف يف امجلهورية ادلومينيكية و ، (OCPI)جسل كوس تارياك الوطين، واملكتب الكويب للملكية الصناعية ، و (DNDA)كولومبيا 

(ONDA،)  وادلائرة الوطنية للحقوق الفكرية يف إكوادور(SENADI)،  و( مركز السلفادور الوطين للسجالتCNR،)  املكتب الهنغاري للملكية الفكرية

(HIPO) ، و( املديرية العامة للملكية الفكرية يف إندونيس ياDGIP( ومكتب الرباءات اإلرسائييل ،)ILPO و ،)حلق املؤلف الكيينلس اجمل (KECOBO ،)

ودائرة امللكية الفكرية والابتاكر حلكومة  (،KIPOكوري للملكية الفكرية )الكتب امل (، و MCSTوزارة الثقافة والرايضة والس ياحة يف مجهورية كوراي )و 

واملديرية الوطنية (، IMPI Mexicoمجهورية ليتوانيا، واملعهد املكس ييك للملكية الصناعية )يف ووزارة الثقافة  ،(Kyrgyzpatent)مجهورية قريغزيس تان 

(، واملكتب PPOمجهورية بولندا )الرباءات يف ومكتب  (،IPOPHL(، ومكتب امللكية الفكرية يف الفلبني )DINAPIللملكية الفكرية يف ابراغواي )

مجهورية رصبيا، يف (، ومكتب امللكية الفكرية ROSPATENTحتاد الرويس )يف الاالاحتادية للملكية الفكرية ائرة (، وادلORDAالروماين حلق املؤلف )

املعهد الفيدرايل السويرسي للملكية الفكرية و (، OEPMاملكتب اإلس باين للرباءات والعالمات التجارية )و (، IPOSومكتب امللكية الفكرية يف س نغافورة )

(IPI،)  ومجعية حق املؤلف يف مجهورية تزنانيا(COSOTA) يف اتيلند كية الفكرية والتجارة ادلوليةاحملمكة املركزية للمل ، و (CIPITC) ، ومكتب امللكية

(، ومكتب UKIPOمكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية )و  ،(MEDT)الفكرية يف ترينيداد وتوابغو، ووزارة التمنية الاقتصادية والتجارة يف أوكرانيا 

 (.USPTOالوالايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية )
التايل:  الرابط لفيديو. انظرمرافق التداول ابو  (eADR)القضااي  أداة إلكرتونية لإلبالغ عنيتيح املركز لألطراف  10

https://www.wipo.int/amc/en/eadr/. 
http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-اليت نظمها املركز ابلتعاون مع ماكتب امللكية الفكرية، انظر فعاليات لعىل الالطالع عىل أمثةل  11

sectors/ipoffices/ . ًم  يف برامج ندوات الويبو اجلواةل اليت والتسوية البديةل للمنازعات ُمدرجة أيضا ابلتعاون مع ماكتب امللكية الفكرية. انظر تُنظَّ

http://www.wipo.int/dcea/en/roving_seminars/. 
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 12للمنازعات. وتعاون املركز أيضاً مع ماكتب امللكية الفكرية عىل إدارة القضااي املقدمة من األطراف مبوجب هذه اخملططات.

ات التسوية البديةل للمنازعات يف املنازعات احمللية ماكتب امللكية الفكرية بإدارة إجراء، تقوم بعض ويف جمال حق املؤلف

ماكتب امللكية  تقدم بعضو  13.ميني خارج البدلوتُعنّي املركز إلدارة القضااي اليت يكون فهيا أحد الطرفني أو الكهام من املق 

  14.الوساطة اللجوء إىلحوافز للمس تخدمني لتشجيعهم عىل  الفكرية

ات يف الاتفاقات المنوذجية للبحث والتطوير: تعاون املركز أيضاً مع ماكتب امللكية خيارات التسوية البديةل للمنازع .8

الفكرية عىل إعداد اتفاقات منوذجية بشأن البحث والتطوير، وتتضمن أحاكم تسوية املنازعات املنصوص علهيا يف هذه 

 15الاتفاقات وساطة الويبو متبوعة خبيارات حتكمي الويبو املعّجل.

بشأن التسوية البديةل للمنازعات لفائدة ماكتب امللكية  احملّدث دليل الويبويقدم اخلربة املتنامية، ويف ضوء هذه  .9

م إىل ماكتب امللكية الفكرية واحملامك املعنية ، الفكرية واحملامك حملة عامة عن س بل التسوية البديةل ملنازعات امللكية الفكرية ويُقدد

الواثئق ويوضع ادلليل أيضاً أوجه تعاون املركز ويعرض أمثةل عن  16يف معلياهتا احلالية.خيارات دلمج سبيل التسوية البديةل 

 المنوذجية ذات الصةل.

 الس بل البديةل لفائدة قطاعات حمددة جمي.

 س بل الويبو للتسوية البديةل ملنازعات رشوط الرتخيص املنصفة واملعقوةل وغري المتيزيية )أ(

واملعقوةل وغري المتيزيية نصفة مل ارشوط ل املنازعات املتعلقة ابلس بل الويبو البديةل لتسوية  اخلضوعلتسهيل  .10

(FRANDاخلاصة اب ) لرباءات املعيارية األساس ية(SEPsقام املركز ابلتعاون مع أحصاب املصلحة يف ،) الاتصاالت  جمال

                                         
لقرارات ، وخيار وغريهاالعالمات التجارية يف دعاوى وساطة لل، يف وضع خيار مللكية الفكريةاتب املركز، يف إطار تعاونه مع ماكعىل سبيل املثال، شارك  12

الفلبني للملكية مع مكتب أيضا يتعاون املركز و . عاوىهذه ادل املركز س نغافورة، ويديريف مللكية الفكرية امكتب  اليت ينظر فهيا الرباءات املعلقة اخلرباء يف دعاوى

الوساطة اليت تنطوي عىل حقوق ملكية فكرية يف الفلبني. ويشجع جملس احملامكة والطعن يف جمال العالمات دعاوى ( فامي يتعلق بإدارة IPOPHLالفكرية )

 –( USPTOوالعالمات التجارية )ملكتب الوالايت املتحدة للرباءات  ان( التابعPTAB) الرباءات( وجملس احملامكة والطعن يف جمال TTABالتجارية )

ُ املركز ويُعّد . عاوىاملثارة يف تكل ادلسائل كوس يةل لتسوية امل النظر يف التسوية البديةل للمنازعات األطراف عىل يشجعان  ةلمن اجلهات امل خدمات اليت تقدم  َسجَّ

(، UPRPمجهورية بولندا )يف رباءات المع مكتب  املركز يف إطار تعاونو. دةتسوية املنازعات دلعاوى جمليس احملامكة والطعن التابعيني ملكتب الوالايت املتح

 .دلعاوىإدارة هذه اسيتوىل العالمات التجارية، و  يف ادلعاوى املعلقة اخلاصة ابالعرتاض عىلوساطة للخيار إعداد شارك املركز يف 
(، KCC) حلق املؤلف لجنة الكوريةال (، و DNDAطنية حلق املؤلف يف كولومبيا )التعاون بني املركز واملديرية الو عالقات بعىل وجه اخلصوص  يتعلق هذا 13

 ./http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipoffices التايل: الرابط (. انظرKOCCAوالواكةل الكورية للمحتوى اإلبداعي )
MCST( (-https://www.wipo.int/amc/en/center/specific(وزارة الثقافة والرايضة والس ياحة يف مجهورية كوراي عىل سبيل املثال، انظر  14

sectors/ipoffices/korea/mcst/الرباءات يف ومكتب  (؛( مجهورية بولنداPPO) (https://www.wipo.int/amc/en/center/specific-

sectors/ipoffices/poland/ يف ية الفكرية مللك امكتب (، و( س نغافورةIPOS) (https://www.wipo.int/amc/en/center/specific-

sectors/ipos/mediation/.) 
لبحث ل األخرى  المنوذجية (. وتشمل الاتفاقاتOEPMعىل سبيل املثال، أنتج املركز هذه الامنذج مع املكتب اإلس باين للرباءات والعالمات التجارية ) 15

دلليل  الاتفاقات المنوذجيةو ،DESCA 2020التضامين المنوذيج  اتفاق الاحتاد األورويب :[لاملعجّ ]يتبعها التحكمي  اليت بوساطة الويبو والتطوير اليت تويص

 التايل: بطالرا البحث والتطوير يف أملانيا. ملزيد من املعلومات، انظرعىل والاتفاقيات المنوذجية للتعاون  ،( يف المنساIPAGاتفاق امللكية الفكرية )

http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/rd/. 
 .http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/adrguidejuly2015.pdfالتايل:  الرابطتتاح النسخة الثانية من ادلليل عىل  16
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نصفة مل ارشوط ل املنازعات املتعلقة ابالبديةل لتسوية إرشادات بشأن ُسبل الويبو وخرباء التحكمي يف جمال الرباءات بوضع 

دف إىل مساعدة األطراف واحملايدين عىل وهت، 2017يف أواخر عام هذه اإلرشادات  تنرُش و  17واملعقوةل وغري المتيزيية.

منصفة برشوط  رتخيصالاتفاقات  بشأنعند التفاوض مهنا  هتماملتاحة واس تفادنازعات امل تسوية يارات حتسني فهمهم خل 

النظر فهيا يف األطراف  رغبالوثيقة عنارص أساس ية قد توتشمل . ة هذه الاتفاقاتصياغ عند أوومعقوةل وغري متيزيية 

ات يف قطاع لرباءات املعيارية األساس يةالكبرية لافظات احل، ال س امي من أجل التعامل مع التسوية البديةللتشكيل معلية 

 يةمنوذج إذعان اتفاقات أيضا تضمن وت . هتاوتلكف ادلعاوى دارة وقتإلو ،النقل املوصوةلخدمات الاتصاالت وإنرتنت األش ياء و 

إىل وساطة يرتبط برشوط الرتخيص املنصفة واملعقوةل وغري المتيزيية نزاع أي ا ملساعدة األطراف عىل إحاةل مصممة خصيص

 الويبو أو حتكميها.

 هيئة حتكمي كأس أمرياك الرشاعي )ب(

أداته اإللكرتونية لإلبالغ عن نسخة خمصصة من ( ACAPبو لهيئة حتكمي كأس أمرياك الرشاعي )أاتح مركز الوي  .11

املقبةل  36من أجل إدارة املنازعات اليت س ُتحال إىل الهيئة خالل الطبعة ، eADRيف منصة إدارة القضااي إلكرتونياً القضااي 

مبا يف ، القانونية القضااية وفعاةل حلل ني اآلن منصة مركزيأصبح للمشاركو  لكأس أمرياك لسلسة س باقات الزوارق الرشاعية.

 .2019يف أوائل عام  إىل هيئة التحكميقضااي ال أوىل إذ أٌحيلت، جمال امللكية الفكرية يف ذكل

 ةيالتجار  منازعات املعارضحل  )ج(

ملساعدة قضااي وخدمات إدارة ال تسوية املنازعاتمي املعارض التجارية، يقدم املركز مشورة بشأن نظد ابلتعاون مع مُ  .12

 18املعرض. خاللإىل احملمكة لجوء يف معارض جتارية دون احلاجة إىل الاليت تنشأ  امللكية الفكريةمنازعات األطراف عىل حل 

رية املعجل لتسوية منازعات امللكية الفك 19احملّدث إجراء الويبو ، قام املركز بإدارة القضااي مبوجب2018منذ انعقاد مجعيات و 

م معرض س نغافورة نظد مع مُ  أيضاً تعاون املركز و  20.يف املعارض التجارية اليت تُقام يف مركز جنيف للمعارض )ابليكس بو(

 21.التجاريةسينغ إكس  للويبو خمصص ملعارضمعجل إجراء وضع  عىلالتجاري سينغ إكس 

 إدارة قضااي أسامء احلقول اثنياً.

 املنازعاتالس ياسة املوحدة لتسوية  ألف. 

من التحدايت أمام حامية امللكية الفكرية اليت تقتيض اتباع مقاربة دولية ملا لإلنرتنت  يطرح نظام أسامء احلقول عددا .13

عرب وضع حلول حمددة، ال س امي يف مرشوعهيا  1998من طابع عاملي. وقد دأبت الويبو عىل مواهجة هذه التحدايت منذ عام 

                                         
 .http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/wipofrandadrguidance.pdf التايل: الرابط انظر 17
 .sectors/tradefairs-http://www.wipo.int/amc/en/center/specific/ الرابط التايل: انظر 18
 .املعّجلجراء اإللألطراف لتقدمي "خطاب وقايئ" قبل بدء  اً يتضمن حتديث القواعد خيار  19
ً أيضمنازعات امللكية الفكرية  الويبو املعّجل لتسويةإجراء  وُطبّق .2019يف مارس ُأقمي للس يارات اذلي السابع والامثنني يف معرض جنيف ادلويل مهنا قضااي  20  ا

 .2019يف مايو  ُأقمياذلي  (GEMGENÈVE)يف معرض جنيف ادلويل لألجحار الكرمية واجملوهرات 
 .2018يف نومفرب أقمي  اذلي لفائدة ملس هتلكني SITEXتكنولوجيا املعلومات  معرضاإلجراء يف  ُطبّق 21
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ُ بشأن أسامء ا 23والثاين 22األول م الويبو ألحصاب العالمات التجارية آليات دولية قدد حلقول عىل اإلنرتنت. ومن خالل املركز، ت

ْن يعمد إىل تسجيل هم يف العالمات التجارية والانتفاع هبذه األسامء عن سوء أسامء حقول تتطابق وحقوق  فعاةل لالنتصاف ِممَّ

يه الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات، اعمتدهتا اإلياكن بناء عىل نية. واآللية الرئيس ية اليت يرُشف علهيا املركز، أال و

 توصيات الويبو يف إطار مرشوعها األول بشأن أسامء احلقول عىل اإلنرتنت.

 وقد ثبت ارتفاع ،الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات عىل القضااي اليت يكون فهيا سوء النية واحضاً  نطاق قترصوي  .14

 أكرث من، أرشف املركز عىل 1999ومنذ ديسمرب  24.العالمات التجارية أحصابمن قبل ة املوحدة الس ياسهذه الطلب عىل 

م أحصاب العالمات التجارية إىل املركز 7201ويف عام  25قضية قامئة عىل الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات. 44,000 ، قدَّ

نظراً ألن الرشاكت تقاوم انتشار املواقع اإللكرتونية املس تخدمة  شكوى قامئة عىل الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات، 3,447

، بلغ إجاميل 2019يونيو يف و ملبيعات السلع املقدّلة وأعامل الغش والانتحال وغريها من أشاكل انهتاك العالمات التجارية.

 امس. 81,000 رفعها أحصاب العالمات حنواليت  الس ياسة املوحدةالقامئة عىل عدد أسامء احلقول املتنازع علهيا يف قضااي الويبو 

يف عام  بشأن أسامء احلقول ركز لتسوية املنازعاتاملاس تعانت هجات ش ّّت من رشاكت ومؤسسات وأفراد بإجراءات و  .15

د والتكنولوجيا احليوية واملوا. واكنت القطاعات الرئيس ية اليت تعمل فهيا اجلهات املتظلمة يه األعامل املرصفية واملالية، 2018

 والرتفيه. ،والبيع ابلتجزئة ،والصناعات واآلالت الثقيةل واألزايء، ، واإلنرتنت وتكنولوجيا املعلومات،الصيدالنية

 109اكنوا ميثلون  2018عام يف  األطراف يف قضااي الويبو أنلية تسوية املنازعات آليدل عىل النطاق العاملي مما و  .16

من حيث لغة اتفاق تسجيل امس احلقل أما . س ياسة املوحدة لتسوية املنازعاتبدلاً منذ اس هتالل ال  179من مجموع  ،نبدلا

 26اآلن.حّت  لغة 21املوحدة لتسوية املنازعات  الويبوس ياسة املعين، فقد بلغ عدد اللغات املس تخدمة يف إجراءات 

الويبو  اس تعراض ويبقىمركز. لل اإللكرتوين وقعاملوتُنرش مجيع قرارات هيئة حممكي الويبو يف الس ياسة املوحدة عىل  .17

 هو (،3.0راء هيئة حممكي الويبو يف مسائل خمتارة يف س ياق الس ياسة املوحدة )اس تعراض الويبو آل عرب اإلنرتنت

 100أكرث من  تغطيللتوهجات العامة يف القرارات بشأن قضااي هممة  س تخدم عاملياً امل تاح عىل اإلنرتنت و الاس تعراض امل 

                                         
، 439بشأن أسامء احلقول عىل اإلنرتنت، منشور الويبو رمق األول التقرير الهنايئ ملرشوع الويبو  –إدارة األسامء والعناوين عىل اإلنرتنت: قضااي امللكية الفكرية  22

 . http://www.wipo.int/amc/en/processes/process1/report عىل الرابط التايل: أيضاً اح متوهو 
تقرير مرشوع الويبو الثاين بشأن أسامء احلقول عىل اإلنرتنت، منشور الويبو رمق  –اإلقرار ابحلقوق والانتفاع ابألسامء يف نظام أسامء احلقول عىل اإلنرتنت  23

 .http://www.wipo.int/amc/en/processes/process2/report الرابط التايل: عىل أيضاً وهو متاح . 843
أي طرف من إحاةل منازعة إىل حممكة خمتصة، ولكن عددا قليال جدا من القضااي اليت مت البت فهيا مبوجب  لتسوية املنازعات ال متنع الس ياسة املوحدة 24

 لس ياسة املوحدة عىل الرابط التايل:. انظر خمتارات من قضااي احملامك املتعلقة ابالقضاءالس ياسة املوحدة قد ُأحيل إىل 

http://www.wipo.int/amc/en/domains/challenged. 
ء العالمات ينرش املركز عىل صفحات موقعه اإللكرتوين إحصائيات آنية بغية مساعدة األطراف يف قضااي الويبو يف إطار الس ياسة املوحدة والوسطاء ووالك 25

املتاحة فئات عديدة مثل  املعلوماتي الس ياسات يف جمال أسامء احلقول ووسائل اإلعالم واألوساط األاكدميية. وتشمل التجارية ومسجيل أسامء احلقول وواضع

 معل املّدعني" أو "نوعية حروف امس احلقل" أو "القرارات امخلسة والعرشين األكرث ذكرا يف الشاكوى". انظر الرابط التايل: ت"جماال

http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics. 
الرومانية و الروس ية و ركية اادلمنو التش يكية و الرتكية و البولندية و الربتغالية و اإليطالية و اإلنلكزيية و األملانية و اإلس بانية  :حسب الرتتيب األجبديهذه اللغات يه،  26

 الياابنية.و الفيتنامية و الهولندية و الرنوجيية و الكورية و الفرنس ية و العربية و الصينية و السويدية و السلوفاكية و 
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ولتيسري  27للويبو. حمكاّم اتبعاً  265 أكرث من قرار متثييل صادر عن 1000من إىل ما يقرب  ةإشار  ، مبا يف ذكلموضوع

للبحث اإللكرتوين عن قرارات الويبو يف إطار  يقدم املركز أيضا فهرسا قانونيا القرارات وفق موضوعها،لك الاطالع عىل 

 عىل الصعيد العاملي. اانبو هذه متاحة للنفاذ إلهيا جموموارد الوي  28الس ياسة املوحدة.

إىل ادلور التأسييس للويبو يف الس ياسة املوحدة، يرصد املركز مس تجدات نظام أسامء احلقول بغية تكييف  ونظرا .18

وينظم املركز ابنتظام حلقات معل بشأن تسوية املنازعات عىل أسامء احلقول تقدم مس تجدات عن  29موارده وممارساته.

 كام ينظم اجامتعات حملمكيه ووسطائه يف جمال أسامء احلقول. 30ألطراف املعنية،السوابق واملامرسات لفائدة ا

نة من رموز البدلان ابء.  احلقول العليا املكوَّ

 (com.مثل)يقترص التطبيق اإللزايم للس ياسة املوحدة عىل األسامء املسجةل يف احلقول العليا املكّونة من أسامء عامة  .19

العديد من ماكتب تسجيل األسامء يف احلقول العليا  يساعد أيضا ركزاملمن أسامء يف هذه احلقول، إال أن  درج حديثاوما أُ 

املكونة من رموز البدلان عىل صياغة رشوط التسجيل وإجراءات تسوية املنازعات مبا يفي ابملامرسات املثىل يف جمال إدارة 

 الس ياسة املوحدة تعمتدرموز البدلان  جسالت أسامء احلقول العليا املكّونة من بعضو  31السجالت وحامية امللكية الفكرية.

لك لالظروف والاحتياجات اخلاصة  الس ياسة املوحدة تراعيإجراءات قامئة عىل اعمتدت جسالت أخرى بشلك مبارش، بيامن 

 75إىل أكرث من عات أسامء احلقول تسوايت مناز يقدم املركز خدمات و  حقل من احلقول العليا املكونة من رموز البدلان.

 )أوكرانيا( UA.)ابراغواي( و PY.)أنغيال( و AI.للك من ، رموز البدلان جسالت أسامء احلقول العليا املكّونة من  منجسالً 

 2018.32 ُأضيفت منذ انعقاد مجعيات الويبو يف اليت

نة من رموز البوفامي خيص  .20  موسعة بشلك كبري موارد لألطرافاملركز  يقدمدلان، مجيع أسامء احلقول العليا املعنية املكوَّ

ومعلومات  ،تعددة اللغاتامل  يةذج و منال ذكرات املاملدعومة، و  واحلروف، مبا يف ذكل معايري األهلية للتسجيل، عرب اإلنرتنت

أسامء س ياسات الس ياسة املوحدة ولك س ياسة من ختالف ذات الصةل بني ألوجه الاإىل ملخصات  ابإلضافة 33اإليداع،

 34الس ياسة املوحدة. احلقول العليا القامئة عىل

                                         
يف عام  2.0منذ نرش اإلصدار  3.0لويبو س تعراض ا. النطاق املزتايد الhttp://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/ انظر 27

ليت أرشف علهيا املركز منذ ذكل احلني. يعكس تطور مجموعة من قضااي أسامء احلقول والس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات قارب ضعف القضااي ا 2011

 والس تعراض الويبو دور رئييس يف تمنية اتساق اجهتادات الويبو القانونية يف إطار الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات واحلفاظ عليه.
 .http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/legalindex/ الرابط التايل: انظر 28
( عىل GDPRلنظام األورويب محلاية البياانت العامة )ل ألطراف بشأن األثر العميل املوهجة إىل ارمسية الغري  الويبو املركز توجهيات، نرش 2018يف عام  29

 16إىل  14والفقرات من  WO/GA/47/14 يف الوثيقة 30انظر أيضا الفقرة و أدانه.  34إىل  32من . انظر الفقرات دعاوى الس ياسة املوجدة لتسوية املنازعات

 .WO/GA/41/17 Rev.2 يف الوثيقة
 أعاله. 2انظر احلاش ية  30
 .http://www.wipo.int/amc/en/new/eu.html الرابط التايل: انظر 31
عىل الرابط التايل: نة من رموز البدلان واليت احتفظت مبركز الويبو كجهة لتسوية منازعات أسامء احلقول ميكن الاطالع عىل القامئة الاكمةل للحقول العليا املكوّ  32

http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld يقدم املركز خدمات لتسجيالت 2017. ومنذ منتصف عام ،.eu و.ею  ،)ابألجبدية السرييلية(

 )السويد(. .SEلغة، وكذكل لسجل  24جبميع اللغات الرمسية لالحتاد األورويب البالغ عددها 
 )سويرسا( متاحة اآلن ابللغتني األملانية واإليطالية، ابإلضافة إىل اإلنلكزيية والفرنس ية واإلس بانية. .CHاخملصصة للحقل عىل سبيل املثال، صفحة املركز  33
 .http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld/ الرابط التايل: انظر 34
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 مس تجدات الس ياسة العامة املتصةل بنظام أسامء احلقول اثلثاً 

ملاليك حقوق امللكية الفكرية وللمنتفعني هبا بل  س تجدات الس ياس ية اليت تتيح فرصالقد طرأ عىل اإلياكن عدد من امل  .21

نة عدد كبري من دات بقيام اإلياكن ابس تحداث وتطرح أماهمم حتدايت. ويتعلق أحد هذه املس تج احلقول العليا اجلديدة املكوَّ

مقيدة  ( أو تتخذ خصائص حمددة أوcom.من أسامء عامة. وأسامء احلقول هذه ميكن أن تكون "مفتوحة" طبيعهتا )تش به 

أحد العنارص اجلديرة و ]لغة[. .ة[ أو ]صناع.]ثقافة[ أو .]جممتع[ أو .شلك ]عالمة[ أو ]مدينة[ أو  بقدر أكرب، كأن تتخذ مثال

 - ةاللغويمن الناحية  نظام أسامء احلقولتوس يع  - ابس تحداث أسامء حقول عليا دولية.يتعلق  نظام أسامء احلقول ابذلكر يف منو

الثاين اخلاص مسائل تتعلق حبامية احلقوق يف إطار مرشوع الويبو يطرح نطاق أسامء احلقول ادلولية ل اإلياكن توس يع أيضاً و 

 بأسامء احلقول عىل اإلنرتنت.

نة من أسامء عامة ألف.  احلقول العليا اجلديدة املكوَّ

نة م .22 ل برانمج هيئة اإلياكن لتنفيذ برانمج احلقول العليا اجلديدة املكوَّ يف يونيو  ن أسامء عامة اذلي اعمتدته رمسياً يُفصَّ

ن اذلي خضع لكثري من التعديالت. وُمنح أول حقل من احلقول اخلاص ابإلياك 36يف "دليل مودع طلب التسجيل" 201135

نة من أسامء عامة إلدخاهل منطقة جذر اإلنرتنت يف أكتوبر   1200 حوايل 2018ُمنح حبلول يونيو ، و 2013العليا اجلديدة املكوَّ

نة من أسامء عامة. فريدحقل  احلقول العليا أخرى من ة إطالق مجموع وختطط اإلياكن 37من احلقول العليا اجلديدة املكوَّ

نة ماجلديدة   عىل األرحج. ،يف الس نوات القليةل املقبةلن أسامء عامة املكوَّ

ابلتعاون مع أحصاب املصلحة للسعي إىل احلفاظ عىل الامتثال للمبادئ العامة محلاية امللكية  وال يزال املركز ملزتما .23

امة. وقد نشأ عدد من آليات حامية احلقوق عن سلسةل من اجامتعات الفكرية يف احلقول العليا اجلديدة املكونة من أسامء ع

وفامي ييل وصف مس تفيض لهذه اآلليات  38جلان اإلياكن ومعلياهتا املعنية ابحلقول العليا اجلديدة املكونة من أسامء عامة.

 اخلاصة ابإلياكن، فامي يتعلق ابدلرجة األوىل وادلرجة الثانية عىل التوايل.

 حامية احلقوق من ادلرجة األوىلآليات  )أ(

 إجراءات تسوية املنازعات قبل منح أسامء احلقول العليا "1"

مسحت هذه اآللية ألحصاب العالمات التجارية ابلتقدم ابعرتاضات قامئة عىل احلقوق القانونية ضد طلبات احلقول  .24

وقد ساعد مركز الويبو  39ري موضوعية معينة.العليا اجلديدة املكونة من أسامء عامة من ادلرجة األوىل حيث حتققت معاي

                                         
. ولالطالع عىل مزيد من املعلومات األساس ية مبا en.htm-20jun11-http://www.icann.org/en/minutes/resolutionsانظر الرابط التايل:  35

 .14الفقرة  ، وحتديداً WO/GA/39/10فهيا املراجع، انظر الوثيقة 
 ./applicants/agbhttp://newgtlds.icann.org/enدليل مودع طلب التسجيل اخلاص ابإلياكن متاح عىل الرابط التايل:  36
نة من أسامء عامة عىل الرابط التايل:  37 http://newgtlds.icann.org/en/program-ترد قامئة مبا ُمنح من أسامء احلقول العليا اجلديدة املكوَّ

status/delegated-strings. 
. ويُشار هنا إىل أن اإلياكن قد رفضت 30إىل  23الفقرات من  وحتديداً  WO/GA/39/10ملزيد من املعلومات األساس ية مبا فهيا املراجع، انظر الوثيقة  38

 ".بشأن وضع " قامئة ابلعالمات احملمية عاملياً  اقرتاحاً 
القامئة عىل مبدأ أس باب الاعرتاضات األخرى اليت أقّرهتا اإلياكن يه: "الاعرتاضات القامئة عىل اللبس يف التسلسل" و"اعرتاضات امجلاعات" و"الاعرتاضات  39

إلعالن اإلياكن اعاة حدود املصاحل العامة". وحيتوي دليل مودع الطلب أيضا عىل عدد من اإلجراءات األخرى اليت جيوز أن تضعها احلكومات لفائدهتا تبعا مر 
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هذه املعايري بناًء عىل "توصية الويبو املشرتكة بشأن األحاكم املتعلقة حبامية العالمات وغريها من حقوق  وضع عىلاإلياكن 

 40امللكية الصناعية يف اإلشارات عىل اإلنرتنت".

دمي خدمات تسوية منازعات الاعرتاضات القامئة عىل احلقوق وبعد أن عيَّنت اإلياكن املركز ابعتباره اجلهة الوحيدة لتق .25

عىل احلقوق القانونية ويليب الرشوط، واكمتلت معاجلة مركز الويبو لالعرتاضات حبلول  اعرتاضا قامئا 69تلقى املركز  41القانونية،

انونية يف الويبو متاحة عىل املوقع ومجيع قرارات هيئة اخلرباء املعنية ابالعرتاضات القامئة عىل احلقوق الق 2013.42سبمترب 

 44تقرير للمركز عن مسار الاعرتاضات القامئة عىل احلقوق القانونية. يوجد عىل املوقع اإللكرتوين أيضاو  43اإللكرتوين للمركز،

 إجراءات تسوية املنازعات بعد منح أسامء احلقول العليا "2"

العامتد خيار إداري دامئ من شأنه أن  رتاحا موضوعيا ملموسامركز الويبو إىل اإلياكن اق، أرسل 2009يف بداية عام  .26

يتيح إيداع الشاكوى عىل ما يُعمتد من حقول عليا جديدة مكونة من أسامء عامة يُزمع أن تشغيلها أو اس تخداهما الفعيل دلى 

ف من الاقرتاح هو تقدمي واكن الهد 45.ة أو يُسهم يف ذكل إسهاما مادايمكتب التسجيل يتسبب يف انهتاك العالمات التجاري

املساعدة املوحدة إىل اإلياكن من أجل الزتاهما مبراقبة الامتثال وتزويدها ببديل إداري للتقايض أمام احملامك وتشجيع اجلهات 

 46.للسجل الفاعةل املعنية عىل التحيل بسلوك مسؤول مبا يشمل توفري احلصاانت املالمئة

ذكل مشاورات مع املسؤولني عن التسجيل، تظل جدوى إجراءات تسوية وبعد إجراءات عديدة لإلياكن، مبا يف  .27

إلضافة مجموعة إجراءات متداخةل  ن غري أكيدة، ال س امي نظرااملنازعات بعد منح أسامء احلقول العليا ابلصيغة اليت اعمتدهتا اإلياك

                                         
للجنة الاستشارية احلكومية  اليت تنص عىل "اإلنذار املبكر 4.2.1.1اخلاص ابلطلبات بشأن احلقول العليا اجلديدة املكونة من أسامء عامة. وحتديدا الفقرة 

اليت تنص عىل "تلقي مشورة اللجنة الاستشارية احلكومية لإلياكن بشأن احلقول العليا اجلديدة املكونة من أسامء عامة" ليك ينظر فهيا  7.2.1.1لإلياكن" والفقرة 

 جملس اإلياكن.
 .http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/845/pub845.pdf ، انظر الرابط التايل:2001اعمتدهتا امجلعية العامة للويبو يف سبمترب  40
 من دليل مودع طلب التسجيل اخلاص ابإلياكن عىل الرابط التايل: 2.3انظر القسم  41

http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/objection procedures-04jun12-en.pdf. 
 ( اجلديدة وجدول الرسوم والتاكليف ابلتوايل عىل الرابطني التاليني:gTLDالويبو بشأن تسوية املنازعات املتعلقة ابحلقول العليا ) قواعدانظر  42

http://www.wipo.int/amc/en/docs/wipolrorules.pdf  وhttp://www.wipo.int/amc/en/domains/lro/fees/ ، وانظر القضااي

 ./http://www.wipo.int/amc/en/domains/lro/cases املسجةل دلى الويبو بشأن الاعرتاض عىل التعدي عىل احلقوق من خالل الرابط التايل:
 .ains/lro/caseshttp://www.wipo.int/amc/en/dom/ انظر الرابط التايل: 43
 للحقول يشري تقرير الويبو إىل أن الغالبية العظمى من تكل الاعرتاضات أودعت ضد الطلبات اخلاصة بسلسةل احلروف ذات املعىن الوصفي أو القامويس 44

نة من أسامء عامة. وقد خلص كثري من هيئات اخلرباء إىل أنه يف احلاالت اليت يكون قد اعمتد فهي مصطلحا عاما من  التجارية عالمةالا ماكل العليا املكوَّ

اته، انهتااك مصطلحات القاموس كعالمة جتارية، فإن طلب حقل عال مكون من امس عام لغرض الاس تفادة من املعىن العام ذلكل املصطلح ال يُعترب، يف حد ذ

عض احلاالت تناولت هيئات اخلرباء تسجيالت العالمات التجارية اليت اكتُسبت ملعايري تسوية املنازعات فامي خيص الاعرتاضات القامئة عىل احلقوق القانونية. ويف ب

كل أساسا ألغراض دمع طلب احلصول عىل حقل عال جديد مكون من امس عام و/أو اعرتاض قامئ عىل احلقوق القانونية، دون إثبات اس تخدام قليل لت

 .http://www.wipo.int/amc/en/docs/lroreport.pdf العالمات أو أي اس تخدام لها يف السابق. انظر الرابط التايل:
 .http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann130309.pdf انظر الرابط التايل: 45
، من مضن ما لتقارب املالحظ بني أدوار ماكتب التسجيل وأمناء التسجيل وأحصاب التسجيالت يف إطار نظام أسامء احلقول، أوىص املركز أيضاً ل نظرا  46

الرابط  بأن تنظر اإلياكن يف توس يع نطاق إجراءات تسوية املنازعات بعد املنح ليك تنسحب أيضا عىل سلوك أمناء التسجيل يف ماكتب التسجيل )انظر ىص،أو

دا إىل الس ياسة عىل سبيل املثال( مع مراعاة اخلربات اليت اكتس هبا املركز استنا http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann260310rap.pdfالتايل: 

 ظر الرابط التايل:املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأسامء احلقول وقرار اإلياكن بإاتحة املشاركة يف امللكية بني ماكتب التسجيل وأمناء التسجيل )ان

http://www.icann.org/en/minutes/resolutions 05nov10 en.htm.) 

http://www.wipo.int/amc/en/domains/lro/fees/
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، اختارت مجموعة من 2016ام يف أواخر ع ،بشلك خاصو  ومسائل تتعلق ابلنطاق املوضوعي املقصود من هذه اآللية.

( بداًل من اس تخدام PICDRPملصلحة العامة )اب املتعلقةعات ز انامل  تسوية إجراء إحاةلالعالمات التجارية  أحصاب

ويف ضوء املصاحل الس ياس ية املعنية، اتفق مركز الويبو يف عام  .47تسوية املنازعات بعد منح أسامء احلقولل  ةاملتاحإلجراءات ا

 إلجراءات تسوية املنازعات بعد منح أسامء احلقول فامي يتعلق ابلعالمات التجارية. داورد اإلياكن عىل أن يصبح مُ مع  2013

 آليات حامية احلقوق من ادلرجة الثانية )ب(

 مركز تبادل املعلومات عن العالمات التجارية "1"

مات اكن "مركز تبادل املعلومات عن العاليشمل برانمج احلقول العليا اجلديدة املكونة من أسامء عامة اخلاص ابإلي .28

للبياانت األصلية عن العالمات التجارية اليت ميكن ذكرها عىل أهنا أساس لتقدمي الطلبات  التجارية" ابعتباره مس تودعا مركزاي

ملركز تبادل وعقّب املركز بأنه ال ينبغي  48مبوجب آليات حامية احلقوق يف احلقول العليا اجلديدة املكونة من أسامء عامة.

املعلومات أن يثقل اكهل أحصاب احلقوق عىل حنو غري ُمنِصف عند معاجلة تسجيالت العالمات التجارية املمنوحة بصفة 

رشعية بواسطة أنظمة الفحص والتسجيل كام يه مطبقة يف أنظمة قضائية عاملية عديدة، وأنه ميكن، عند الاقتضاء، التفكري 

عاءات مبطالبة غري مالمئة ابحلقوق يف س ياقات حمددة. وتشري املعلومات املتاحة إىل أنه حّت يف تدابري معلية لتحديد أي اد

 49.مدخال 45,000تلقى أكرث منقد مركز تبادل املعلومات  اكن ،2019 يونيو

 اإلجراء املوحد للوقف الرسيع "2"

العليا اجلديدة املكونة من أسامء عامة عىل الرمغ من بقاء الس ياسة املوحدة متاحة كأداة جمدية لتسوية منازعات احلقول  .29

واملتعلقة بنقل امس حقل متنازع عليه إىل صاحب العالمة التجارية، فقد اس تحدثت اإلياكن ما يقصد به أن يكون آلية من 

 50ادلرجة الثانية محلاية احلقوق تكون أخف وقعا يف احلاالت املعنية.

                                         
47 en.pdf-14mar17-report-panel-picdrp-es/files/feedbackhttps://www.icann.org/en/system/fil. 
مثبتة بقرار حممكة وأيضا يتيح مركز تبادل املعلومات إدراج اللكامت ادلاةل عىل العالمات املسجةل واللكامت ادلاةل عىل العالمات واحملمية بنظام أو معاهدة أو  48

ت مركز تبادل املعلومات، فإن توفر "عالمات أخرى تعترب ملكية فكرية" )ومل حتدد هذه العالمات(. وفامي يتعلق بآليات حامية احلقوق اليت تس تخدم بياان

فرصة ملاكل العالمة التجارية ليك يكون هل الس بق يف تسجيل رابط حصيح لعالمته اسام حلقهل مقابل دفع رمس عىل ذكل( يقترص عىل  " )أيْ Sunriseخدمات "

اجلاري للعالمات التجارية أو مل يثبت، س يظل أيضا أحصاب تكل العالمات التجارية اليت ميكن إثبات اس تخداهما اجلاري. وسواء ثبت دليل عىل الاس تخدام 

إشعار مسجل امس احلقل احملمتل بوجود حق متنازع عليه يف العالمة  العالمات التجارية مؤهلني للمشاركة يف خدمة "املطالب" احملددة بوقت معني )أيْ 

( يف حاةل اس مترار املسجل رمغ ذكل يف إجراءات تسجيل امس احلقل(. واحلد األقىص، التجارية، وإشعار لصاحب العالمة التجارية املعين )أو األحصاب املعنيني

يوما بعد فتح أحد احلقول العليا اجلديدة املكونة من أسامء عامة لتسجيل امجلهور العام، ولكن يتس ىن  90كام وضعته اإلياكن، ملدة إاتحة خدمة املطالب هو 

" املبكرة Sunriseتلقي إشعارات مدى احلياة. وينطبق مبدأ إثبات اس تخدام العالمات التجارية الالزم خلدمات "ملس تخديم مركز تبادل املعلومات اختيار 

ق املبيّنة يف هذه كذكل عىل المتسك ابلعالمات التجارية ابعتبارها أساسا لتقدمي تظمل يف إطار "اإلجراء املوحد للوقف الرسيع" اخلاص بآليات حامية احلقو 

 الوثيقة.
 .stats-clearinghouse.com/content/tmch-http://trademark الرابط التايل: نظرا 49
مبرشوع مناقشة بشأن "آلية للوقف الرسيع )أسامء احلقول(" )انظر  2009أبلغ املركز، من جانبه، اإلياكن يف أبريل  50

http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann030409.pdf معممة استنادا إىل هذا المنوذج يف اجامتعي اإلياكن )انظر ( وقدم اقرتاحات الحقة آللية

http://prague44.icann.org/node/31773 وhttp://toronto45.icann.org/node/34325 وقد راعت هذه الاقرتاحات رضورة إقامة توازن .)

عن ماكتب التسجيل حسن النية للحد من أعباهئم التشغيلية والتطلعات بني حامية حقوق العالمات التجارية اليت يقر هبا القانون واملصاحل العملية للمسؤولني 

 املرشوعة ألحصاب أسامء احلقول املسجةل عن حسن نية.
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من  وجلاهنا، فإنه ال يزال يثري عددا من مسارات اإلياكن ورمغ أن النظام املوحد للوقف الرسيع نشأ عن سلسةل .30

وقد دعت اإلياكن إىل أن يتقدم املقدمون احملمتلون خلدمات  51التساؤالت، مهنا عالقته ابلس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات.

املوحد للوقف الرسيع واملوارد اإلجراء املوحد للوقف الرسيع بعطاءاهتم، وبعد دراسة متأنية لمنوذج اإلياكن اخلاص ابإلجراء 

وما زال املركز يرصد  52ذات الصةل، أصبح من الواحض أن مركز الويبو مل يكن يف وضع يسمح هل ابلتقدم بأي عطاء.

 التطورات عن كثب.

مراجعة اإلياكن املرتقبة للس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأسامء احلقول عىل اإلنرتنت  ابء.

 ا الويبو وغريها من آليات حامية احلقوقاليت وضعهت

عن  فعااًّل للغاية امء احلقول، فقد أخذت توفر بديالً إن الس ياسة املوحدة إذ تتكيف مع التطور املتواصل لنظام أس .31

املقاضاة أمام احملامك ألحصاب العالمات التجارية وأحصاب تسجيالت أسامء احلقول واملسؤولني عن التسجيل. ولكن عقب 

، رأت فهيا الغالبية العظمى من املشاركني أن أي مراجعة تقوم هبا اإلياكن للس ياسة املوحدة 2011ات أجريت عام مناقش

مبراجعة الس ياسة املوحدة  ء العامة التابعة لإلياكن قرارااختذت املنظمة ادلامعة لألسام 53س يكون رضرها أكرث من نفعها،

 2015تقرير اإلياكن األول حول هذا املوضوع يف أكتوبر  نرُشامة. و عقب إطالق حقول جديدة عليا مكونة من أسامء ع

 الك من ويف هذا الصدد، قدم مركز الويبو مالحظات تربز 54ووصف طائفة من املسائل اجلوهرية املعقدة واملتعلقة ابلعملية.

اسة املوحدة. وعقب فرتة تعقيب النجاح الطويل للس ياس ية املوحدة واخملاطر املرتبطة بأي حماوةل من اإلياكن ملراجعة الس ي

وأوصت فيه املنظمة ادلامعة لألسامء العامة بإطالق معلية تطوير  2016اإلياكن تقريرها الهنايئ يف يناير  نرشتعامة، 

املرحةل األوىل تركز عىل آليات حامية احلقوق املطورة ال تزال الس ياسات ملراجعة مجيع آليات حامية احلقوق عىل مرحلتني، و

جل الربانمج اجلديد للحقول العليا املكونة من أسامء عامة، وخاصة مركز تبادل املعلومات عن العالمات التجارية )مبا من أ

وهذه املسأةل مدعاة  55" و"املطالب"(، وسرتكز املرحةل الثانية عىل الس ياسة املوحدة.Sunriseيشمل آلييت حامية احلقوق "

نوااي أحصاب املصلحة يف اإلياكن عن كثب فامي يتعلق ابلس ياسة املوحدة وآليات حامية  ويواصل مركز الويبو متابعة ،لقلق ابلغ

حقوق العالمة التجارية بوجه عام. ويف إطار هذا اجلهد، يتواصل املركز عند الاقتضاء مع أحصاب املصلحة املعنيني 

الرابطة ادلولية و ( ECTAمات التجارية )مجعية الاحتادات األوروبية للعاملني يف جمال العالابلعالمات التجارية مثل 

 (.MARQUES( ومجعية ماليك العالمات التجارية األوروبيني )INTAللعالمات التجارية )

                                         
 واملنشور عىل الرابط التايل: 2010ديسمرب  2ترد، من بني أمور أخرى، قامئة مفصةّل هبذه املسائل يف اخلطاب اذلي أرسهل مركز الويبو إىل اإلياكن بتارخي  51

http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann021210.pdf. 
يف س ياق  2007عام أوائل مسأةل اعامتد مقديم اخلدمة تثري اخملاوف بشأن اس تقرار آليات حامية احلقوق؛ وأعربت الويبو عن قلقها إزاء األمر ذاته منذ  52

 (.http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann040707.pdfالس ياسة املوحدة )انظر 
. https://community.icann.org/display/gnsoudrpdt/Webinar+on+the+Current+State+of+the+UDRPانظر الرابط التايل:  53

 ً ً  وميكن معوما  .WO/GA/39/10من الوثيقة  31عىل الفقرة  الاطالع أيضا
 .en.pdf-09oct15-issue-prelim-gtlds/rpm-http://gnso.icann.org/en/issues/newانظر  54
 .en.pdf-11jan16-issue-final-gtlds/rpm-https://gnso.icann.org/en/issues/new الرابط التايل: انظر 55
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 WHOISوقاعدة بياانت  النظام األورويب محلاية البياانت العامة .جمي

يمتثل الهدف العام لهذا و  .2018مايو  25يف ( حزي النفاذ GDPRدخل النظام األورويب محلاية البياانت العامة ) .32

يف ضوء اخلصوصية والبياانت، حيث جيب قياس هذه األهداف  شواغلمعاجلة يف املفوضية األوروبية،  تذكر النظام، كام 

 القانونية. واملنازعاتمثل العقود مصاحل الغري املرشوعة 

الاتصال الاكمةل بعيد بياانت إىل حد تتضمن لعامة الناس املتاحة  WhoIs، مل تعد بياانت 2018مايو  25بعد و  .33

صاحب عىل "منظمة  بوجه عام تقترصلعامة الناس املتاحة  WhoIsبياانت بل أصبحت . قلامس احل لصاحب تسجيل

يف معظم احلاالت.  اإللكرتوين لن يكوان مرئيني هوعنوان بريد صاحب التسجيل" والبدل. ومن اجلدير ابذلكر أن امس التسجيل

ُ قلامس احل بصاحب تسجيل ، لتسهيل الاتصالولكن د حدد غري مُ عنوان بريد إلكرتوين "قدمي ل املعين تسجد ، يُطلب من امل

مت رمغ هذه القيود العامة، و عرب اإلنرتنت. اس امترة تواصل " أو للهوية لتسوية  شكوى بناء عىل الس ياسة املوحدةإذا ُقدد

يف األحوال العادية اإلياكن شاكوى  لوسجد مُ فسوف يقدم ، املوحدةيم اخلدمات يف إطار الس ياسة قدد مُ املنازعات إىل أحد 

مة للخدماتبناًء عىل طلب من هذ WhoIsمعلومات  امس " تسجيل بغلق" نفسه يف الوقتسوف يقومون )و  ه اجلهة املُقدد

ل . ملوحدة لتسوية املنازعاتالس ياسة امتطلبات اإلجراءات السلمية املدونة يف قواعد ابإلضافة إىل (، احلقل وبياانت املُسجد

ُ احلقول العليا اجلديدة املكونة من أسامء عامة لبياانت تسجيل إلياكن اخلاصة اب "املؤقتة]التعاقدية[ واصفات املإن " رصاحة قّر ت

 ُ يبدو أن هذا و  56.يم اخلدمات يف إطار الس ياسة املوحدةقدد مُ إىل اكمةل  بياانت تسجيل""لني جيب أن يقدموا سجد بأن امل

و( "األغراض املرشوعة" )(1)6املادة  معايرييس توفون  يم اخلدمات يف إطار الس ياسة املوحدةقدد مُ بأن يستند إىل التسلمي 

أن يقدموا لني للُمسجد  ، بل ينبغي،، حبيث ميكنمن النظام األورويب محلاية البياانت العامة)ب( "أداء العقد" (1)6واملادة 

 .يم اخلدمات يف إطار الس ياسة املوحدةقدد مُ  إىل WhoIsبياانت 

ومبعزل . الس ياسة املوحدة عىل إجراءات النظام األورويب محلاية البياانت العامةتأثري رصده عن كثب ل املركز ويواصل  .34

مجة عن انما يتعلق بإنفاذ امللكية الفكرية من شواغل أوسع نطاقا معاجلة وبغية ، عن هممة املركز اخلاصة ابلس ياسة املوحدة

 بياانت عامتدال حممتل منوذجهممة بشأن مناقشات جُيري أحصاب املصلحة حاليا ، النظام األورويب محلاية البياانت العامةتنفيذ 

WhoIs 57.نفاذهذا ال يف أحصاب امللكية الفكرية حقوق ، مبا يف ذكل دور الويبو احملمتل للتصديق عىل والنفاذ إلهيا 

 أسامء احلقول ادلولية .دال

هو بدء العمل  واجلديرة ابذلكر من املس تجدات املتعلقة ابلس ياسات يف نظام أسامء احلقول، 21يف الفقرة  تبنّي كام  .35

واكن كثري مهنا مضن أول احلقول العليا اجلديدة املكونة من أسامء  58بأسامء حقول دولية )خبط غري التيين( يف احلقول العليا.

  جذر نظام أسامء احلقول.عامة اليت تعلن اإلياكن عن منحها يف

                                         
 ، يف املرفق واو.en-specs-data-registration-https://www.icann.org/resources/pages/gtld الرابط التايل: انظر 56
discussion-for-model-access-unified-elements-https://www.icann.org/en/system/files/files/framework- الرابط التايل: انظر 57

18jun18-en.pdf ًعىل الرابط التايل:  2018يف يونيو  اإلياكنجدول أعامل اجامتع  . وانظر أيضاhttps://62.schedule.icann.org/. 
58  ً  2009يف نومفرب اخلطة الهنائية لتنفيذ اإلجراء العاجل لتحديد أسامء احلقول ادلولية املدرجة يف احلقول العليا املكونة من رموز البدلان اليت نرُشت  انظر أيضا

كل (. وهذا ما أاتح منذ ذhttps://www.icann.org/en/system/files/files/idn-cctld-implementation-plan-16nov09-en.pdf)انظر 

 . )انظرISO 3166-1 احلني اس تحداث أسامء حقول دولية مدرجة يف احلقول العليا املكونة من رموز البدلان يف س ياق الرموز ثنائية احلروف الواردة يف املعيار

 (.http://www.iso.org/iso/english_country_names_and_code_elements الرابط التايل:
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 أدوات تعريف أخرى .هاء

وفامي يتعلق هبا، تشهد هيئة اإلياكن مس تجدات إضافية مرتبطة حبامية أدوات  املس تجدات املذكورة آنفا عالوة عىل .36

 تعريف العالمات غري التجارية.

 املنظامت احلكومية ادلولية (أ)

احلقول تناول العالقة بني أسامء احلقول والعالمات التجارية. من اجلدير ابذلكر أن مرشوع الويبو األول بشأن أسامء  .37

وتناول مرشوع الويبو الثاين بشأن أسامء احلقول العالقة بني أسامء احلقول وأنواع أخرى من أدوات التعريف مل يس بق 

 تناولها، مهنا أسامء البدلان وأسامء املنظامت احلكومية ادلولية وخمترصاهتا.

بتعديل الس ياسة املوحدة بغية حامية أسامء البدلان وأسامء املنظامت  2002مة للويبو لعام وأوصت امجلعية العا .38

 2003.60وأحالت أمانة الويبو هذه التوصيات إىل اإلياكن يف فرباير  59احلكومية ادلولية وخمترصاهتا.

ة املكونة من أسامء أصبح دليل مودع طلب التسجيل اخلاص ابحلقول العليا اجلديد 61وعقب مداوالت يف اإلياكن، .39

عامة التابع لإلياكن يقترص، يف موضوع حامية أسامء املنظامت احلكومية ادلولية وخمترصاهتا عىل توفري إماكنية الانتصاف من 

 24املطبقة عىل احلقول العليا(، وهذا ما انقش ته الفقراتن  خالل إجراءات الاعرتاض قبل املنح املتعلقة ابدلرجة األوىل )أيْ 

اله. إال أنه بعد هجود متواصةل من املنظامت احلكومية ادلولية، أشارت اللجنة الاستشارية احلكومية التابعة لإلياكن أع 25و

عىل جملس اإلياكن بأن تُمنح امحلاية ألدوات تعريف املنظامت احلكومية ادلولية ضد التسجيل غري املالمئ من قبل الغري يف 

 وأشارت اللجنة الاستشارية 62ن احلقول العليا اجلديدة املكونة من أسامء عامة.نظام أسامء احلقول قبل منح أي حقل م

" اليت من ادلرجة الثانية، ميكن التعاون int.إىل املعايري القامئة لتسجيالت " احلكومية عىل جملس اإلياكن أيضا بأنه، استنادا

ية ادلولية وخمترصاهتا اليت ينبغي حاميهتا من التسجيل عىل مع املنظامت احلكومية ادلولية إلعداد قامئة بأسامء املنظامت احلكوم 

 األقل ابملرحةل احلالية للحقول العليا اجلديدة املكونة من أسامء عامة. كام أشارت اللجنة الاستشارية احلكومية عىل جملس

بأنه، يف انتظار العمل عىل التنفيذ، ينبغي منح حامية مؤقتة ألسامء املنظامت احلكومية ادلولية وخمترصاهتا من  اإلياكن أيضا

 تقدم يف التنفيذ، ال يزال يُعمل هبذا التعليق.رمغ إحراز خالل تعليق تسجيالت الغري؛ و 

ؤقتة يضع األساس لهذه امحلاية امل متد قراراللجنة الاستشارية احلكومية قائال إنه اكن قد اع جملس اإلياكن عىل ا وردَّ  .40

" القامئة، وذكل عرب قامئة احتياطية أعدهتا اإلياكن ألدوات تعريف املنظامت int.إىل معايري " من ادلرجة الثانية استنادا

ء عامة. ودعت احلكومية ادلولية، ليك مينع عىل الغري تسجيلها من خالل اتفاق جسل احلقول العليا اجلديدة املكونة من أسام

أن تقدم اللجنة الاستشارية احلكومية  عريف اإلياكن بنفسها، وطلبت أيضااإلياكن املنظامت احلكومية ادلولية املؤهةل إىل ت

                                         
إىل  6الفقرات من  ، وانظر أيضاً //:www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_ga_28/wo_ga_28_3.pdfhttpانظر الرابط التايل:  59

 .SCT/9/9يف الوثيقة  149والفقرة  SCT/9/8يف الوثيقة  11
 .http://www.wipo.int/amc/en/docs/wipo.doc الرابط التايل: انظر 60
 .41و 40الفقرتني  ، وحتديداً O/GA/41/17 Rev.2Wلالطالع عىل املعلومات األساس ية، انظر الوثيقة  61
 الرابط التايل: انظر 62

https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132070/FINAL_Toronto_Communique_20121017.pdf?version=1

&modificationDate=1354149148000&api=v2. 
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)مع املنظامت احلكومية ادلولية( ابقة منظامت حكومية دولية مجمعة تشمل املعايري وقامئة أسامء املنظامت احلكومية ادلولية 

عىل ذكل، وضع ائتالف من املنظامت احلكومية ادلولية  وردا 63 أوصت اللجنة الاستشارية احلكومية حباميهتا.وخمترصاهتا اليت

" محلاية املنظامت احلكومية ادلولية وقامئة مصاحبة للمنظامت احلكومية ادلولية، قدهما ائتالف int.معايري تستند إىل معايري "

. وقد أعقب هذا تبليغ من اللجنة الاستشارية احلكومية إىل 2013اكن يف فرباير املنظامت احلكومية ادلولية إىل جملس اإلي

، إىل جانب قامئة 64جملس اإلياكن مبشورة اللجنة الاستشارية احلكومية بشأن معايري األهلية محلاية املنظامت احلكومية ادلولية

 65بأسامء املنظامت احلكومية ادلولية وخمترصاهتا اليت ميكن حاميهتا.

، أبلغ اجمللس اللجنة الاستشارية احلكومية بشواغهل بشأن كيفية التوفيق بني حامية خمترصات 2013أبريل  1 ويف .41

املنظامت احلكومية ادلولية وحماوالت الغري اليت من احملمتل أن تكون مرشوعة لتسجيل أسامء حقول تتطابق مع خمترص ملنظمة 

التعامل عىل أرض الواقع مع حاالت الاس تخدام املزتامن اليت من احملمتل أن حكومية دولية يمتتع ابمحلاية، وسأل كيف ميكن 

، عقب املناقشات اإلضافية اليت أجريت مع اإلياكن واجلهود املضنية اليت بذلهتا املنظامت 2013ويف يوليو  66تكون مرشوعة.

احلاجة إىل حامية وقائية خاصة ألسامء  احلكومية ادلولية، أصدرت اللجنة الاستشارية مشورة جمللس اإلياكن تؤكد من جديد

ميدد به  أصدر جملس اإلياكن قرارا ،وعقب إصدار هذه املشورة 67املنظامت احلكومية وخمترصاهتا يف نظام أسامء احلقول.

نة من أسامء امحلاية املؤقتة للمنظامت احلكومية ادلولية إىل حني عقد الاجامتع األول للجنة برانمج احلقول العليا اجلديدة املكوَّ 

 2013.68عامة التابعة جمللس اإلياكن بعد عقد اجامتع اإلياكن يف نومفرب 

نة من أسامء عامة ابقرتاح محلاية خمترصات 2013ويف أكتوبر  .42 ، تقدمت جلنة برانمج احلقول العليا اجلديدة املكوَّ

زويد خمترصات املنظامت احلكومية ادلولية عن ت لثانية، واكن ذكل الاقرتاح بعيدااملنظامت احلكومية ادلولية يف ادلرجة ا

 69ابمحلاية الوقائية ادلامئة املتوخاة يف البالغات السابقة للجنة الاستشارية احلكومية.

نة من أسامء عامة واللجنة الاستشارية احلكومية  .43 وإىل جانب اجلهود اليت بذلهتا جلنة برانمج احلقول العليا اجلديدة املكوَّ

رشعت املنظمة ادلامعة لألسامء العامة التابعة لإلياكن يف معلية لوضع الس ياسات خبصوص  70ادلولية،واملنظامت احلكومية 

حامية املنظامت احلكومية ادلولية، وقد شارك املركز مع ممثيل بعض املنظامت احلكومية ادلولية األخرى يف تكل العملية. 

                                         
 .en.pdf-16jan13-dryden-to-ystem/files/correspondence/crockerhttps://www.icann.org/en/s الرابط التايل: انظر 63
ألمم املتحدة، أو العامةل تشمل هذه املعايري املنظامت احلكومية ادلولية القامئة عىل املعاهدات ذات الشخصية القانونية ادلولية، أو العامةل مكراقبني اتبعني ل 64

 كصناديق أو برامج اتبعة لألمم املتحدة.
 .en-22mar13-chalaby-crocker-to-http://www.icann.org/en/news/correspondence/dryden الرابط التايل: رانظ 65
توضيح املقصود ابلوس يةل املمكنة إلجراء مراجعة دورية للقامئة مبزيد من التحديد، وتوضيح أية لغات إضافية يُطلب توفري حامية أسامء  طلب اجمللس أيضاً  66

-http://www.icann.org/en/news/correspondence/crocker-to-drydenاملنظامت احلكومية ادلولية وخمترصاهتا هبا. انظر الرابط التايل: 

01apr13-en. 
تفرتض رصاحة أن جملس اإلياكن مس تعد لتنفيذ مشورهتا ابلاكمل والرتكزي عىل التنفيذ العميل والفعال  اأهنإىل أشارت اللجنة الاستشارية احلكومية أيضا  67

سامء املنظامت احلكومية ادلولية وخمترصاهتا سارية للحامية الوقائية من ادلرجة الثانية يف احلقول العليا اجلديدة املكّونة من أسامء عامة، وأن تظل امحلاية املؤقتة أل

حّت يس تمكل احلوار بني اللجنة واإلياكن واملنظامت احلكومية ادلولية. انظر الرابط التايل: 

http://durban47.icann.org/meetings/durban2013/presentation-gac-communique-18jul13-en.pdf. 
 .en#1.a-17-07-2013-gtld-new-material/resolutions-ww.icann.org/resources/boardhttps://w الرابط التايل: انظر 68
نة من أسامء عامة قد ألغيتا مشاركهتام يف اجامتع اقرت  69 حت املنظامت احلكومية اكنت اللجنة الاستشارية احلكومية وجلنة برانمج احلقول العليا اجلديدة املكوَّ

 سبمترب. 30ادلولية عقده يف 
 .45إىل  42، الفقرات من WO/GA/48/12 Rev.الطالع عىل موجز اكمل، انظر الوثيقة ل 70
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عملية اليت رشعت فهيا املنظمة ادلامعة لألسامء العامة بشلك وعالوة عىل اعرتاضات املنظامت احلكومية ادلولية، رفضت ال 

من ذكل، أوصت ابالقتصار عىل  رصاهتا من ادلرجة الثانية. وبدالواسع امحلاية الوقائية ألسامء املنظامت احلكومية ادلولية وخمت

ة السارية عىل خمترصات املنظامت احلكومية آليات توفر حامية وقائية خملترصات املنظامت احلكومية ادلولية، وإزاةل امحلاية املؤقت

، قرر 2014. ويف أبريل 2013ادلولية. واعمتد جملس املنظمة ادلامعة لألسامء العامة هاتني التوصيتني ابإلجامع يف نومفرب 

ة احلكومية، جملس اإلياكن اعامتد توصيات جملس املنظمة ادلامعة لألسامء العامة اليت ال تتعارض مع مشورة اللجنة الاستشاري

 ، عدم تسجيل األسامء الاكمةل للمنظامت احلكومية ادلولية يف املس تويني األول والثاين بلغتني.حتديداو 

ورمغ مشورة اللجنة الاستشارية احلكومية ومواقف املنظامت احلكومية ادلولية، صوت جملس املنظمة ادلامعة لألسامء  .44

اثنية لوضع الس ياسات بشأن الرغبة يف منح املنظامت احلكومية ادلولية ، عىل الرشوع يف معلية 2014العامة، يف يونيو 

إماكنية الانتفاع بآليات عالجية محلاية احلقوق )مثل الس ياسة املوحدة أو اإلجراء املوحد للوقف الرسيع( ملعاجلة التسجيالت 

تس ببت توصية و  لها الاس تثناء املذكور آنفا.احلكومية ادلولية أو ألسامهئا الاكمةل اليت ال يشم التعسفية خملترصات املنظامت 

، ابإلضافة إىل احلصول اللجنة الاستشارية احلكوميةو  ملنظامت احلكومية ادلوليةيف صفوف االهنائية يف خماوف  الفريق العامل

 الفريقاليت مل تكن ابإلجامع )عىل عكس تصويهتا املعتاد عىل تقارير  املنظمة ادلامعة لألسامء العامةعىل موافقة جملس 

نظمة حكومية مب خاصة احلقوق  محلايةآلية جمددا أن أي  اللجنة الاستشارية احلكوميةويف غضون ذكل، أكدت  .(العامل

جب القانون ادلويل، ولكن ينبغي عىل غرار الس ياسة املوحدة القامئة ينبغي أن تراعي وضع املنظمة احلكومية ادلولية مبو  دولية

ل الس ياسة املوحدة القامئة. احلاجة إىل بشأن  ةللجنة احلكومية الاستشاريشورة السابقة مل اباإلياكن كام أقر جملس  أال تُعدد

ابلتعاون مع منظامت حكومية دولية معنية أخرى، و 71.نظام أسامء احلقوليف خمترصات املنظامت احلكومية ادلولية حامية 

رمبا يُدعى يف هناية املطاف، و. اإلياكن القدمي من ملفات لفهذا امل رصده عن كثب ملا حيدث من تطورات يفواصل املركز ي

املنظمة ادلامعة لألسامء وتوصيات مشورة اللجنة احلكومية الاستشارية الاختالف بني أوجه لتوفيق بني إىل ا اإلياكنجملس 

 72املرتبطة ابملنظامت احلكومية ادلولية. العامة فامي خيص آليات حامية احلقوق

                                         
04feb18-scorecard-advice-gac-abudhabi60-https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions- الرابط التايل: انظر 71

en.pdf. 
، والرابط: en-16-01-2018-policy-protection-ingo-www.icann.org/resources/pages/igo: التايل انظر الرابط 72

www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2018-02-04-en#2.d :والرابط ،

www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-abudhabi60-gac-advice-scorecard-04feb18-en.pdf. 

ملتحدة املسؤول عن مكتب الشؤون القانونية نيابة عن العديد من املنظامت احلكومية ادلولية )ومهنا الويبو( رساةل يف يوليو أرسل األمني العام املساعد لألمم ا

إىل جملس إدارة اآلياكن يعرب فهيا عن قلقه بعد التقرير الهنايئ لعملية تطوير س ياسة اإلجراءات )انظر الرابط:  2018

www.icann.org/en/system/files/correspondence/mathias-to-board-27jul18-en.pdf.)  ودافع الفريق العامل املعين ابلعملية عن نتاجئ

-www.icann.org/en/system/files/correspondence/igo-ingoإىل جملس إدارة اآلياكن )انظر:  2018التقرير يف خطاب أرسل يف أغسطس 

wg-to-icann-board-16aug18-en.pdf.)  عىل الرابط:  2018وانظر إىل مناقشات إضافية دارت يف اجامتع اآلياكن يف أكتوبر

gac.icann.org/sessions/icann63-agenda-item-3-curative-rights-protection-mechanisms. 
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 املصطلحات اجلغرافية )ب(

بشأن اس تخدام وحامية املصطلحات اجلغرافية يف  هاعن قلق  عىل وجه اخلصوص أعربت اللجنة الاستشارية احلكومية .45

الطلب اذلي وضعته يوحض دليل مودع  74أسامء احلقول العليا،فامي خيص و  73احلقول العليا اجلديدة املكونة من أسامء عامة.

اإلياكن أن "الطلبات املتعلقة بسلسةل احلروف اليت ختص أسامء البدلان واألرايض لن حتظى ابملوافقة ألهنا غري متاحة يف 

وينبغي لسلسةل احلروف اليت تقدم  75إطار برانمج احلقول العليا اجلديدة املكونة من أسامء عامة يف مرحةل التطبيق هذه".

يت ترى اإلياكن أهنا أسامء جغرافية معينة أخرى، مثل أسامء العوامص، أن تكون مصحوبة ابلواثئق ادلامعة بشأهنا طلبات وال

 76أو النافية العرتاض احلكومات أو السلطات العامة املعنية.

وأعرب أعضاء اللجنة الاستشارية احلكومية عن حتفظات أخرى بشأن عدد من طلبات احلقول العليا اجلديدة املكونة  .46

ن أسامء عامة عىل أساس التوافق مع املصطلحات اجلغرافية أو غريها من املصطلحات "احلساسة"، وأشارت عىل جملس م

من التوضيح بشأن النطاق املسموح ملودعي  ويل لها، وطلبت من اجمللس مزيدااإلياكن بأال يواصل العمل بعد التقيمي األ

عليا جديدة مكونة من أسامء عامة اس تجابة خملاوف معينة تشعر هبا اللجنة  الطلبات فيه بتعديل طلباهتم اليت أودعوها حلقول

 77الاستشارية احلكومية.

                                         
عىل أنه  من مضن ما تنص، ،ء عامة" اليت تنص"مبادهئا بشأن احلقول العليا اجلديدة املكونة من أسام 2007أصدرت اللجنة الاستشارية احلكومية يف عام  73

ات اإلقلميية أو أوصاف ينبغي لإلياكن أن تتالىف منح احلقول العليا اجلديدة املكونة من أسامء عامة فامي يتعلق بأسامء البدلان أو األرايض أو األماكن واللغ

عىل أن التسجيالت اجلديدة ينبغي أن تعمتد إجراءات ملنع  ة. وتنص هذه املبادئ أيضاً الشعوب، ما مل يكن ذكل ابالتفاق مع احلكومات أو السلطات العامة املعني

لطعن يف تسجيل األسامء ذات املغزى الوطين أو اجلغرايف يف احلقول ادلنيا بطلب من احلكومات. انظر الرابط التايل: اتسجيل/

https://archive.icann.org/en/topics/new-gtlds/gac-principles-regarding-new-gtlds-28mar07-en.pdf. 
اكتب تسجيل ابلنس بة إىل التسجيالت من ادلرجة الثانية، فإن اتفاق التسجيل األسايس لإلياكن يشمل "جدول األسامء احملجوزة من ادلرجة الثانية يف م 74

انظر الرابط التايل:  احلقول العليا املكونة من أسامء عامة"، وهذا الاتفاق ينص عىل أسامء معينة لبدلان وأراض.

http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/base-agreement-specs-04jun12-en.pdf 5، النقطة. 
 1.4.1.2.2، من الفقرة en.pdf-04jun12-procedures-http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/evaluationانظر الرابط التايل:  75

 ن أو األرايض"."معاجلة أسامء البدلا
 2.4.1.2.2، من الفقرة en.pdf-04jun12-procedures-http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/evaluationانظر الرابط التايل:  76

 "األسامء اجلغرافية اليت تتطلب دمع احلكومات".
. 4، النقطة en.pdf-27mar14-board-to-ce/gachttps://www.icann.org/en/system/files/correspondenالتايل:  الرابطانظر  77

"Specific Strings"  ،سلسةل حروف حمددة(. ورمغ أن اجمللس قَِبَل مشورة اللجنة الاستشارية احلكومية املعارضة لالس مترار يف إجراءات بعض الطلبات(

بشأن طائفة من اإلجراءات الوقائية اإلضافية اليت طلبهتا اللجنة  ،امجلهورات ، ابإلضافة إىل تعليقفإنه طلب مزيدا من املعلومات من اللجنة الاستشارية احلكومية

يدة املكّونة من أسامء الاستشارية احلكومية فامي خيص عدة فئات واسعة من طلبات احلقول العليا اجلديدة املكونة من أسامء عامة مثل أسامء احلقول العليا اجلد

أو املصطلحات القاموس ية. انظر الرابط التايل:  عامة اليت تتوافق مع الصناعات املنظمة

https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/gac-to-board-11apr13-en.pdf وقد وضع فريق فرعي معين ابألسامء اجلغرافية .

املكّونة من أسامء عامة اتبع للفريق العامل للجنة الاستشارية اتبع للجنة الاستشارية احلكومية )فريق فرعي معين بأسامء احلقول العليا اجلديدة املس تقبلية 

ياسة العامة املتعلقة احلكومية( مرشوع وثيقة للمراحل املقبةل للحقول العليا اجلديدة املكونة من أسامء عامة، ويوحض مرشوع الوثيقة بإجياز جوانب عديدة للس  

 اإلياكن. انظر الرابط التايل: ابألسامء اجلغرافية وخيضع حاليا ملزيد من املناقشات يف

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. 
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، مسحت اإلياكن بإاتحة لك أسامء احلقول احملجوزة املكونة من حرفني عىل املس توى الثاين يف 2016ويف ديسمرب  .47

لرشاء أسامء احلقول  يل احلكومات املعنية ثالثني يوماتسج احلقول العليا املكّونة من أسامء عامة عىل أن ميهل القامئون عىل ال 

بأي طابع حكويم يف اس تخدام تكل األسامء املكونة من حرفني؛ وأن  جل هل اإلقرار بعدم اإلحياء زورااملعنية؛ وأن يلزموا املس

ياكن أشار فهيا إىل أن ويف هذا الس ياق، قدم مركز الويبو تعليقات إىل اإل 78يتيحوا إجراء لرفع الشاكوى بعد التسجيل.

مرشوع الويبو الثاين اخلاص بأسامء احلقول عىل اإلنرتنت نظر يف إماكنية اس تكشاف تدابري متكّن من تطبيق الس ياسة 

ُأجريت يف يف مناقشات و 79املوحدة عىل التسجيالت من ادلرجة الثالثة بغرض احلد من احامتل انهتاك العالمات التجارية.

 والتفويضاتالطلبات بشأن قة نسَّ اإلياكن معلومات مُ أن تقدم أعضاء اللجنة الاستشارية احلكومية  ب، طلاألخريةاآلونة 

 80ذات الصةل.

املسائل املتعلقة بنظام أسامء احلقول إىل تقيمي القطاعات املعنية غريها من بشأن هذه املسائل و  وقد سعى املركز إجامال .48

 اجلغرافيةؤرشات الصناعية واملتصاممي العالمات التجارية وال قانون ادلامئة املعنية بداخل األمانة، مبا يف ذكل دمع معل اللجنة 

 .حسب مقتىض احلالهذه التطورات وستسامه فهيا رصد األمانة  صلوس توا 81.(جلنة العالمات)

ة للويبو مدعوة إىل إن امجلعية العام .49

"مركز الويبو للتحكمي  املعنونة وثيقةلاب اإلحاطة علام

" اإلنرتنت حقولأسامء ا يف ذكل مب، والوساطة

 (.WO/GA/51/15 )الوثيقة

 ]هناية الوثيقة[

                                         
 الرابط التايل: انظر املسامة "تبديد الالتباس".اإلياكن خطط تشمل هذه اإلجراءات جممتعة  78

https://www.icann.org/en/system/files/files/two-character-ltr-ltr-authorization-release-13dec16-en.pdf. 
 .fECmcS9knuk.pdf08jul16/pd-char-two-measures-proposed-https://forum.icann.org/lists/comments الرابط التايل: انظر 79
 .https://static.ptbl.co/static/attachments/169910/1521228229.pdf?1521228229 الرابط التايل: انظر 80
الاجامتع  انظر أيضاً و . /5/41SCTو /4/40SCTو SCT/39/5، وSCT/38/3، وSCT/37/5، وSCT/37/4الواثئق  انظر مثالً  81

SCT/IS/GEO/GE/17. 
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