A

WO/GA/53/8

ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 21 :يوليو 2020

اجلمعية العامة للويبو
الدورة الثالثة واخلمسون (الدورة االستثنائية التاسعة والعشرون)

جنيف ،من  21اإىل  29سبمترب 2020

مركز الويبو للتحكيم والوساطة ،مبا يف ذلك أمساء احلقول على اإلنرتنت

وثيقة من اإعداد ا ألمانة

 .1تعرض هذه الوثيقة آخر املس تجدات عن أآنشطة مركز الويبو للتحكمي والوساطة ("مركز الويبو") بوصفه هجة دولية
تصدر حلو ًل بدي ًل أآرسع و أآوفر من التقايض أآمام 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 أآيض ًا آخر املس تجدات عن أآنشطة الويبو املرتبطة بأأسامء احلقول كام ورد سابق ًا يف
الوثيقة  1.WO/GA/51/15وتشمل اإدارة مركز الويبو للمنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول عىل أآساس الس ياسات العامة
اخملتلفة واجلوانب املتنوعة املتصل ابملوضوع يف نظام أآسامء احلقول عىل الإنرتنت ،فض ًال عن خمتارات من املس تجدات
مكونة من أآسامء عامة (،)gTLDs
الس ياس ية ،مبا يف ذكل آليات حامية احلقوق من أآجل اس تحداث حقول عليا جديدة َّ
ومسأأةل تويل هيئة الإنرتنت املعنية اب ألسامء وا ألرقام املع ّينة (الإياكن) مراجعة الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة
بأأسامء احلقول وآليات أآخرى محلاية احلقوق ،ووضع توصيات ادلول ا ألعضاء يف املنظمة يف س ياق مرشوع الويبو الثاين بشأأن
مسار أآسامء احلقول عىل الإنرتنت.
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انظر املوقع الإلكرتوين التايل.https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_ga_51/wo_ga_51_15.pdf :
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أآو ًل .التحكمي والوساطة يف منازعات امللكية الفكرية
أآلف .اإدارة قضااي التحكمي والوساطة
 .3هتدف الإجراءات اخلاصة ابلوساطة والتحكمي اليت يوفرها املركز اإىل تلبية احتياجات ا ألطراف من أآجل تسوية
املنازعات املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية بطريقة أآرسع و أآوفر .ويلزتم املركز إابدارة وتسوية القضااي املنظور فهيا يف اإطار تكل
الإجراءات ،مما يقتيض تدريبّ 2
حمكني ووسطاء مؤهلني وتعييهنم ودمعهم ،وإابقاء بنية اإدارة القضااي مواكبة للمس تجدات.
 .4ومشلت القضااي املنظور فهيا مبوجب قواعد الويبو بشأأن الوساطة والتحكمي والتحكمي املع ّجل منذ ادلورة السابقة
للجمعيات قضااي تتعلق ابتفاقات البحث والتطوير ،والرباءات ،والعالمات التجارية ،وترخيص حق املؤلف ،والإدارة امجلاعية
حلق املؤلف ،واتفاقات التوزيع ،وتطوير الربجميات وترخيصها ،وبرامج التلفزيون .وتضمنت القضااي املشموةل التعدي عىل
الرباءات والعالمات التجارية وحق املؤلف ،واستنفاد الرباءات ،والاشرتاك يف ملكية الرباءات ،وخرق العقود ،وسداد
الإاتوات ،وحتديد رشوط ترخيص حق املؤلف ،وإاعادة الإدماج يف احتاد للبحث والتطوير ،وإازاةل حمتوى من منصات
اإلكرتونية ،و أآداء حمدد ،مبا يف ذكل حسب اإجراء قانوين ،وحالت اعرتاض عىل عالمات جتارية ظلت معلقة أآمام مكتب
للملكية الفكرية.
 .5وخالل الفرتة املشموةل ابلتقرير ،جلأأت مجموعة من الرشاكت الكربى (مبا يف ذكل بيوتيك /فرما ومنصات اإلكرتونية)
ورشاكت صغرية ومتوسطة وجامعات ومنظامت حبثية و أآفراد من  46دوةل اإىل اإجراءات مركز الويبو ،مبا يف ذكل املساعي
امحليدة .3وعادة ما ححتال القضااي اإىل مركز الويبو استنادا اإىل بنود العقود السابقة أآو ،بتواتر أآقل ،اتفاقات التقدمي السابقة
للمنازعة (مبا يف ذكل الإحالت اإىل احملكة) ،وكذكل مبوجب طلبات أآحادية مع ًال ابملادة  4من قواعد الويبو بشأأن الوساطة.
ومضت أآكرث من  30يف املئة من القضااي منازعات بني أآكرث من طرفني .ومشل  30ابملائة من القضااي أآطرافًا تس تخدم أآيضً ا
أآنظمة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات أآو لهاي أآو مدريد التابعة للويبو.
 .6وواصل املركز اختاذ مبادرات لتيسري وصول املس تخدمني احملمتلني اإىل الس بل البديل لتسوية املنازعات اليت تقدهما
الويبو .وكجزء من اجلهود املبذوةل لتدليل العقبات أآمام ا ألطراف املتنازعة ،معد مركز الويبو اإىل الرتوجي ملوارد اإدارة القضااي
عرب ا ألنرتنيت مبا يف ذكل عقد اجامتعات عرب الفيديو .وحىت الن ،اس تخدم ما يناهز  30يف املائة من أآطراف الويبو مرفق
القضااي الإلكرتونية - 4املعزز مؤخرا -للتسوية البديل للمنازعات اإلكرتونيا اليت تقدهما الويبو للرفع من كفاءة اإجراءات التحكمي.5

2
ترد قامئة جبميع حلقات العمل والاجامتعات ا ألخرى اليت ينظمها مركز الويبو عىل املوقع الإلكرتوين التايل:
http://www.wipo.int/amc/en/events
3
يقدم املركز املساعدة الإجرائية (املساعي امحليدة) اإىل ا ألطراف املعنية يف نزاع حول امللكية الفكرية أآو التكنولوجيا ،لتيسري التسوية املبارشة بيهنم أآو
تسوية نزاعهم عرب وساطة أآو حتكمي الويبو ،كبدائل للتقايض أآمام احملامك
4
تتيح منصة الويبو لتسوية القضااي اإلكرتونيا  ،WIPO eADRاملعروفة سابقا مبرفق تسوية القضااي اإلكرتونيا  ،WIPO ECAFالتبليغ عن القضااي
وختزين الواثئق ما تيرس اختاد اإجراءات الوساطة والتحكمي عىل حنو أآوفر و أآرسع .انظر الرابط التايل.https://www.wipo.int/amc/en/eadr :
5
يف الفرتة املشموةل ابلتقرير ،واصلت هيئة التحكمي يف كأس أآمرياك ( )ACAPاإجراء معليات التحكمي والوساطة الناش ئة عن الطبعة  36اجلارية لكأس
أآمرياك لسلسل س باقات الزوارق الرشاعية ابس تخدام نسخة خمصصة من أآداته لتسوية القضااي اإلكرتونيا  eADRقدهما املركز اإىل هيئة حتكمي كأس أآمرياك.
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ويوفر مركز الويبو أآيضً ا حم ّودل البنود الإلكرتوين اذلي يتيح ل ألطراف اإعداد البنود ا ألساس ية واتفاقيات التقدمي .6وقد ل ّبت
هذه املوارد ابلإضافة اإىل مبادرات مركز الويبو الواردة يف الفقرات من  14اإىل  18الطلب املزتايد يف ظل الظروف اليت
فرضها 7.COVID-19
 .7ومنذ انعقاد امجلعيات يف عام  ،2019قام املركز بتحديث قواعد الويبو لتعكس التطورات عىل مس توى املعايري
تيرس ا ألحاكم اجلديدة لقواعد الويبو بشأأن
ادلولية بشأأن الس بل البديل لتسوية املنازعات .واعتبارا من  1يناير ّ ،2020
مؤخرا .وعالوة عىل
الوساطة اإنفاذ اتفاقات التسوية عىل النحو املطلوب مبوجب اتفاقية س نغافورة بشأأن الوساطة 8املربمة ً
ذكل ،لتوضيح اإاتحة الوساطة كخيار بديل للطرف يف س ياق اإجراء التحكمي ،تشري قواعد الويبو املنقحة بشأأن التحكمي
والتحكمي املعجل الن رصاحة اإىل الوساطة ،مما يزيد من حوافز التسوية الراهنة يف قضااي الويبو .وكام هو احلال ،فاإن حنو
 40يف املائة من معليات التحكمي والتحكمي املع ّجل اليت جترهيا الويبو تؤدي اإىل تسوية الزناع قبل اإصدار هيئة التحكمي قرار
التحكمي.
 .8ويقدم املركز أآيضا خدمات بشأأن التسوية البديل للمنازعات مصممة خصيصا لتلبية احتياجات قطاعات حمددة؛ اإذ
يقدم موقع املركز حملة شامل عن نطاق هذه اخلدمات .9و أآحد ا ألمثل عىل ذكل يه خدمات املركز بشأأن املنازعات املتعلقة
ابلرشوط املنصفة ومعقوةل وغري متيزيية ( )FRANDاخلاصة ابلرباءات املعيارية ا ألساس ية (.10)SEPs

ابء .التعاون مع ماكتب امللكية الفكرية
 .9ويَنشط املركز يف جمال أآسايس آخر أآل وهو التعاون مع عدد مزتايد من ماكتب امللكية الفكرية وحق املؤلف واحملامك
عىل وضع أآطر اختيارية بشأأن التسوية البديل للمنازعات ،وتنظمي برامج تدريبية و أآنشطة تروجيية وإادارة القضااي حسب
6
حم ّودل البنود اخلاص ابلويبو متاح عىل الرابط التايل.http://www.wipo.int/amc-apps/clause-generator :
7
ظلت خدمات الويبو للوساطة والتحكمي وتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول قامئة ومس مترة رمغ العواقب املرتتبة عىل  .COVID-19ابلنس بة
ل ألطراف واملمثلني ،نرش املركز معلومات لوجستية لتيسري الإجراءات الفعاةل يف ظل هذه الظروف .انظر الرابطان التاليان:
 https://www.wipo.int/amc/en/center/wipoupdate.htmlو https://www.wipo.int/amc/en/center/wipocenterupdate.html
8
رمسي ًا ،اتفاقية ا ألمم املتحدة بشأأن اتفاقات التسوية ادلولية الناجتة عن الوساطة .انظر الرابط التايل:
./https://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors
9
انظر الرابط التايل.https://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors :

 10انظر الرابط التايل  .https://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ict/frandقام املركز ابلتعاون مع أآحصاب املصلحة يف
جمال التصالت وخرباء التحكمي يف جمال الرباءات بوضع اإرشادات بشأأن حس بل الويبو البديل لتسوية املنازعات املتعلقة ابلرشوط املنصفة واملعقوةل وغري المتيزيية.
ونحرشت هذه الإرشادات يف أآواخر عام  ،2017وهتدف اإىل مساعدة ا ألطراف واحملايدين عىل حتسني فهمهم خليارات تسوية املنازعات املتاحة واس تفادهتم مهنا
عند التفاوض بشأأن اتفاقات الرتخيص برشوط منصفة ومعقوةل وغري متيزيية أآو عند صياغة هذه التفاقات .وتشمل الوثيقة عنارص أآساس ية قد ترغب ا ألطراف
يف النظر فهيا لتشكيل معلية التسوية البديل ،ل س امي من أآجل التعامل مع احلافظات الكبرية للرباءات املعيارية ا ألساس ية يف قطاعات التصالت وإانرتنت
ا ألش ياء وخدمات النقل املوصوةل ،و إلدارة وقت ادلعاوى وتلكفهتا .وتتضمن أآيضا اتفاقات اإذعان منوذجية مصممة خصيصا ملساعدة ا ألطراف عىل اإحاةل أآي نزاع
يرتبط برشوط الرتخيص املنصفة واملعقوةل وغري المتيزيية اإىل وساطة الويبو أآو حتكميها .ويتعاون املركز مؤخرا مع حمكة ميونيخ ا إلقلميية يف أآملانيا لإذاكء الوعي
بس بل الويبو البديل لتسوية املنازعات املتعلقة ابلرشوط املنصفة واملعقوةل وغري المتيزيية .انظر الرابط التايل:
.https://www.wipo.int/amc/en/clauses/national_court.html
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الاقتضاء .ومنذ انعقاد امجلعيات يف عام  ،2019أآقام املركز عالقات تعاون مع سلطات امللكية الفكرية يف مثان دوةل من ادلول
لعضاء11.
اأ
 .10ويتعاون املركز مع ماكتب امللكية الفكرية 12عىل اإذاكء الوعي مبزااي خيارات التسوية البديل للمنازعات ملنع وقوع
املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية والتكنولوجيا وحل هذه املنازعات خارج احملامك أآو الهيئات القضائية ا ألخرى .وخالل الفرتة
املشموةل ابلتقرير ،اكن هذا التعاون يتأألف من اإعداد مواد اإعالمية مفصل حسب احتياجات لك بدل بشأأن خيارات التسوية
البديل للمنازعات ،مبا يف ذكل اإدارة القضااي عرب الإنرتنت ،وتنظمي دورات تدريبية وفعاليات مشرتكة من أآجل أآحصاب
املصلحة لإبالغهم بفوائد الوساطة والتحكمي يف حل منازعات امللكية الفكرية واملنازعات ذات الصل ،13وإاحاةل اس تفسارات
ا ألطراف اليت يتلقاها أآحد ماكتب امللكية الفكرية اإىل املركز للحصول عىل مزيد من املساعدة (ل س امي يف قضااي التعدي عىل
احلقوق).
 .11ووضعت بعض ماكتب امللكية الفكرية خيارات التسوية البديل للمنازعات أآو جشعت ا ألطراف عىل اس تخدام هذه
اخليارات ،يف س ياق ادلعاوى املعلقة اليت تنظر فهيا ،ل س امي دعاوى الاعرتاض عىل العالمات التجارية أآو الرباءات .ومعل
املركز مع ماكتب امللكية الفكرية عىل تطوير خيارات الوساطة وقرارات اخلرباء يف دعاوى التسوية البديل للمنازعات .وتعاون
 11تشمل هذه السلطات املركز الوطين للملكية الفكرية يف بيالروس ( ،)NCIPوهيئة ا إلرشاف عىل الصناعة والتجارة يف كولومبيا ( ،)SICواملنظمة
ا ألوروبية الس يوية للرباءات (( )EAPOادلول ا ألعضاء يف  ،)EAPOواملكتب الإيطايل للرباءات والعالمات التجارية ( ،)UIBMووزارة العدل مجلهورية
اكزاخس تان (اكزاخس تان) ،واملعهد الوطين حلق املؤلف يف املكس يك ( ،)INDAUTORواملكتب املغريب للملكية الصناعية والتجارية ( ،)OMPICوحمكة
العدل العليا يف ابراغواي ( .)CSJتتوفر قامئة اكمل بتعاون املركز مع ماكتب امللكية الفكرية عىل الرابط التايل:
.http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipoffices
 12تشمل هذه املاكتب املعهد الوطين للملكية الصناعية يف الأرجنتني ) ،(INPIومكتب أآسرتاليا للملكية الفكرية ،واملركز الوطين للملكية الفكرية يف
بيالروس ( ،)NCIPواملعهد الوطين الربازييل للملكية الصناعية ) ،(INPI-BRواملعهد الوطين الش ييل للملكية الصناعية ) ،(INAPIوإادارة الصني الوطنية
للملكية الفكرية ) ،(CNIPAواملديرية الوطنية حلقوق املؤلف يف كولومبيا ) ،(DNDAوهيئة ا إلرشاف عىل الصناعة والتجارة يف كولومبيا ( )SICوجسل
كوس تارياك الوطين ،واملكتب الكويب للملكية الصناعية ) ،(OCPIواملكتب الوطين حلق املؤلف يف امجلهورية ادلومينيكية ( ،)ONDAوادلائرة الوطنية للحقوق
الفكرية يف اإكوادور ) ،(SENADIومركز السلفادور الوطين للسجالت ( ،)CNRواملنظمة ا ألوروبية الس يوية للرباءات (( )EAPOادلول ا ألعضاء يف
 ،)EAPOواملكتب الهنغاري للملكية الفكرية ) ،(HIPOواملديرية العامة للملكية الفكرية يف اإندونيس يا ( ،)DGIPومكتب الرباءات ا إلرسائييل (،)ILPO
واملكتب الإيطايل للرباءات والعالمات التجارية ( ،)UIBMواجمللس الكيين حلق املؤلف ( ،)KECOBOووزارة الثقافة والرايضة والس ياحة يف مجهورية كوراي
( ،)MCSTواملكتب الكوري للملكية الفكرية ( ،)KIPOودائرة امللكية الفكرية والابتاكر حلكومة مجهورية قريغزيس تان ) ،(Kyrgyzpatentووزارة الثقافة
يف مجهورية ليتوانيا ،واملعهد املكس ييك للملكية الصناعية ( ،)IMPI Mexicoواملعهد الوطين حلق املؤلف يف املكس يك ( ،)INDAUTORواملكتب املغريب
للملكية الصناعية والتجارية ( ،)OMPICواملديرية الوطنية للملكية الفكرية يف ابراغواي ( ،)DINAPIوحمكة العدل العليا يف ابراغواي ( )CSJومكتب
امللكية الفكرية يف الفلبني ( ،)IPOPHLومكتب الرباءات يف مجهورية بولندا ( ،)PPOواملكتب الروماين حلق املؤلف ( ،)ORDAوادلائرة الاحتادية للملكية
الفكرية يف الاحتاد الرويس ( ،)ROSPATENTومكتب امللكية الفكرية يف مجهورية رصبيا ،ومكتب امللكية الفكرية يف س نغافورة ( ،)IPOSواملكتب
الإس باين للرباءات والعالمات التجارية ( ،)OEPMواملعهد الفيدرايل السويرسي للملكية الفكرية ( ،)IPIومجعية حق املؤلف يف مجهورية تزنانيا
) ،(COSOTAواحملكة املركزية للملكية الفكرية والتجارة ادلولية يف اتيلند ( ،)CIPITCومكتب امللكية الفكرية يف ترينيداد وتوابغو ،ووزارة التمنية
الاقتصادية والتجارة يف أآوكرانيا ) ،(MEDTومكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية ( ،)UKIPOومكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية
(.)USPTO
 13لالطالع عىل أآمثل عىل الفعاليات اليت نظمها املركز ابلتعاون مع ماكتب امللكية الفكرية ،انظر
 .http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipoffices/والتسوية البديل للمنازعات حمدرجة أآيض ًا يف برامج ندوات الويبو اجلواةل
اليت ت َّحنظم ابلتعاون مع ماكتب امللكية الفكرية .انظر .http://www.wipo.int/dcea/en/roving_seminars/
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املركز أآيض ًا مع ماكتب امللكية الفكرية عىل اإدارة القضااي املقدمة من ا ألطراف مبوجب هذه اخملططات 14.ويف جمال حق
املؤلف ،تقوم بعض ماكتب امللكية الفكرية ابإدارة اإجراءات التسوية البديل للمنازعات يف املنازعات احمللية ويح ّعني املركز لإدارة
القضااي اليت يكون فهيا أآحد الطرفني أآو الكهام من املقميني خارج البدل15.
 .12وعالوة عىل ذكل ،تعاون املركز أآيض ًا مع ماكتب امللكية الفكرية عىل اإعداد اتفاقات منوذجية بشأأن البحث والتطوير،
وتتضمن أآحاكم تسوية املنازعات املنصوص علهيا يف هذه التفاقات وساطة الويبو متبوعة خبيارات حتكمي الويبو املعجل16.
ّ
 .13ويف ضوء هذه اخلربة املتنامية ،يقدم دليل الويبو احملدّث بشأأن التسوية البديل للمنازعات لفائدة ماكتب امللكية
الفكرية واحملامك ،حملة عامة عن س بل التسوية البديل ملنازعات امللكية الفكرية ويح ّقدم اإىل ماكتب امللكية الفكرية واحملامك املعنية
خيارات دلمج سبيل التسوية البديل يف معلياهتا احلالية 17.ويوحض ادلليل أآيض ًا أآوجه تعاون املركز ويعرض أآمثل عن الواثئق
المنوذجية ذات الصل.

جمي .مصادر املعلومات ذات الصل ابلس بل البديل لتسوية املنازعات
 .14خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير ،وتلبية للطلب املزتايد عىل موارد التسوية البديل للمنازعات اإلكرتونيا وتنظمي دورات
تدريبية ،واصل املركز تسخري قنواته التواصلية القامئة ،مثل الصحيفة الفصلية 18بشأأن الس بل البديل لتسوية املنازعات ،اإىل
جانب توس يع أآو فتح صفحات عىل وسائط اجامتعية ووسائط أآخرى جديدة للمس تخدمني أآو املس تخدمني احملمتلني املعنيني
ابلس بل البديل اليت تقدهما الويبو.

 14عىل سبيل املثال ،شارك املركز ،يف اإطار تعاونه مع ماكتب امللكية الفكرية ،يف وضع خيار للوساطة يف دعاوى العالمات التجارية وغريها ،وخيار
لقرارات اخلرباء يف دعاوى الرباءات املعلقة اليت ينظر فهيا مكتب امللكية الفكرية يف س نغافورة ،ويدير املركز هذه ادلعاوى .ويتعاون املركز أآيضا مع مكتب
الفلبني للملكية الفكرية ( )IPOPHLفامي يتعلق ابإدارة دعاوى الوساطة اليت تنطوي عىل حقوق ملكية فكرية يف الفلبني .ويشجع جملس احملامكة والطعن يف جمال
العالمات التجارية ( )TTABوجملس احملامكة والطعن يف جمال الرباءات ( )PTABالتابعان ملكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية ()USPTO
– يشجعان ا ألطراف عىل النظر يف التسوية البديل للمنازعات كوس يل لتسوية املسائل املثارة يف تكل ادلعاوى .ويحعدّ املركز من اجلهات امل ح َس َّجل اليت تقدم
خدمات تسوية املنازعات .ويف اإطار تعاون املركز مع مكتب الرباءات يف مجهورية بولندا ( ،)PPOشارك املركز يف اإعداد خيار للوساطة يف ادلعاوى املعلقة
اخلاصة ابلعرتاض عىل العالمات التجارية ،وسيتوىل اإدارة هذه ادلعاوى.
 15يتعلق هذا عىل وجه اخلصوص بعالقات التعاون بني املركز واملديرية الوطنية حلق املؤلف يف كولومبيا ( ،)DNDAواللجنة الكورية حلق املؤلف
( ،)KCCوالواكةل الكورية للمحتوى الإبداعي ( .)KOCCAانظر الرابط التايل:
.http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipoffices/
 16عىل سبيل املثال ،أآنتج املركز هذه الامنذج مع املكتب الإس باين للرباءات والعالمات التجارية ( .)OEPMوتشمل التفاقات المنوذجية ا ألخرى للبحث
والتطوير اليت تويص بوساطة الويبو اليت يتبعها التحكمي [املع ّجل] :اتفاق الاحتاد الأورويب المنوذيج التضامين  ،DESCA 2020والتفاقات المنوذجية دلليل
اتفاق امللكية الفكرية ( )IPAGيف المنسا ،والتفاقيات المنوذجية للتعاون عىل البحث والتطوير يف أآملانيا .ملزيد من املعلومات ،انظر الرابط التايل:
.http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/rd/
 17تتاح النسخة الثانية من ادلليل عىل الرابط التايل:
.http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/adrguidejuly2015.pdf
 18زاد عدد املشرتكني يف الصحيفة الفصلية بشأأن الس بل البديل لتسوية املنازعات  ADRاليت تقدهما الويبو عن آأكرث من  7500مشرتك خالل هذه
الفرتة؛ مجيع الإصدارات متاحة عىل الرابط التايل.https://www.wipo.int/newsletters-archive/en/adr_highlights.html :
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( أآ) الندوات الإلكرتونية
 .15يعمل املركز بشلك مزتايد من خالل تقدمي الندوات الإلكرتونية ،مما جيعهل متاح ًا ألحصاب املصلحة مبحتوى خمصص
جملال اهامتهمم مبجموعة من اللغات .19ومنذ مجعيات عام  ،2019نظم املركز أآو شارك يف تنظمي حوايل  30ندوة اإلكرتونية
بتسجيل أآكرث من  10،500مشارك من  170بدلا.
(ب) دراسة اس تقصائية بشأأن املنازعات يف جمال حق املؤلف الرمقي
 .16لحظ املركز ازدايد املنازعات يف جمال حق املؤلف الرمقي يف القضااي اليت ينظر فهيا ،و أآجرى مركز الويبو دراسة
اس تقصائية ابلتعاون مع ووزارة الثقافة والرايضة والس ياحة يف مجهورية كوراي ( )MCSTبشأأن اس تخدام الليات البديل
لتسوية املنازعات بني املؤسسات ( )B2Bيف جمال حق املؤلف الرمقي واحملتوى .وقد عرفت ادلراسة مشاركة أآكرث من 1000
مشارك يف عدة لغات .وس يصدر تقرير بشأأن نتاجئ ادلراسة الاس تقصائية لتسليط الضوء عىل مثل هذه املنازعات بني
املؤسسات الصناعية عىل الصعيد ادلويل ،مبا يف ذكل اللجوء حاليا لإجراءات مثل الوساطة والتحكمي مقا نر ًة ابلتقايض أآمام
احملامك لتسوية مثل هذه املنازعات .وستشري ادلراسة الاس تقصائية أآيضً ا اإىل التطور احملمتل لإجراءات التسوية البديل
للمنازعات املصممة خصيصا لتسوية هذه ا ألنواع من املنازعات.
(ج) صفحة املركز عىل تطبيق LinkedIn
 .17أآطلق املركز صفحة عىل  ،LinkedInمبثابة منصة للملكية الفكرية والتكنولوجيا ومنرب جملمتع معين ابلتسوية البديل
للمنازعات ملواكبة التطورات والفعاليات واملنشورات بشأأن التسوية البديل اليت تقدهما الويبو .ومبتابعة أآكرث من  4400متابع،
يعزز املركز حضوره عىل  LinkedInوجيعل من الصفحة موردا فعال للتسوية البديل للمنازعات يف جمال امللكية الفكرية.20
(د) تعهد الوساطة للويبو
 .18واصل مركز الرتوجي لتعهد الوساطة للويبو بشأأن املنازعات يف جمال امللكية الفكرية والتكنولوجيا .وتوافق اجلهات
املوقعة والكياانت املتعاونة عىل تعزيز الوساطة كبديل للتقايض أآمام احملامك من أآجل احلد من تأأثري املنازعات يف الابتاكر
والعمليات الإبداعية .ويبلغ عدد املشاركني حاليا أآكرث من  500مشارك ،مبا يف ذكل حوايل  20مكتبا من ماكتب امللكية
الفكرية لدلول ا ألعضاء و 10مجعيات صناعية للملكية الفكرية والتسوية البديل للمنازعات.21

 19حىت الن ،قدم املركز ندوات عىل الإنرتنت ابللغات الصينية والإجنلزيية والفرنس ية والياابنية والروس ية والإس بانية .ولالطالع عىل املعلومات حول
الندوات الإلكرتونية القادمة (والتسجيالت السابقة) يرىج النظر يف الرابط التايل.https://www.wipo.int/amc/en/events/webinar.html :
 20انظر الرابط التايل:
.https://www.linkedin.com/showcase/wipo-arbitration-and-mediation-center/?originalSubdomain=ch
 21انظر الرابط التايل.https://www.wipo.int/amc/en/mediation/pledge.html :
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اثني ًا .اإدارة قضااي أآسامء احلقول
أآلف .الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات
 .19يطرح نظام أآسامء احلقول عددا من التحدايت أآمام حامية امللكية الفكرية اليت تقتيض اتباع مقاربة دولية ملا ل إالنرتنت
من طابع عاملي .وقد د أآبت الويبو عىل مواهجة هذه التحدايت منذ عام  1998عرب وضع حلول حمددة ،ل س امي يف مرشوعهيا
ا ألول 22والثاين 23بشأأن أآسامء احلقول عىل الإنرتنت .ومن خالل املركز ،تح ّقدم الويبو ألحصاب العالمات التجارية آليات دولية
فعاةل لالنتصاف ّم َّم ْن يعمد اإىل تسجيل أآسامء حقول تتطابق وحقوقهم يف العالمات التجارية والانتفاع هبذه ا ألسامء عن سوء
نية .واللية الرئيس ية اليت ي حرشف علهيا املركز ،يه الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات ،اعمتدهتا الإياكن بناء عىل توصيات
الويبو يف اإطار مرشوعها ا ألول بشأأن أآسامء احلقول عىل الإنرتنت.
 .20ويقترص نطاق الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات عىل القضااي اليت يكون فهيا سوء النية واحض ًا ،وقد ثبت ارتفاع
الطلب عىل هذه الس ياسة املوحدة من قبل أآحصاب العالمات التجارية 24.ومنذ ديسمرب  ،1999أآرشف املركز عىل أآكرث من
 48,000قضية قامئة عىل الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات 25.ويف عام  ،2019قدَّم أآحصاب العالمات التجارية اإىل املركز
 3,693شكوى قامئة عىل الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات ،نظر ًا ألن الرشاكت تقاوم انتشار املواقع الإلكرتونية املس تخدمة
ملبيعات السلع ّ
املقدلة و أآعامل الغش والانتحال وغريها من أآشاكل انهتاك العالمات التجارية .ويف يونيو  ،2019جتاوز اإجاميل
عدد أآسامء احلقول املتنازع علهيا يف قضااي الويبو القامئة عىل الس ياسة املوحدة  88,000امس.
ّ
وخدلت الويبو اذلكرى العرشين لتأأسيس آلية الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات بعقد مؤمتر يف جنيف يف أآكتوبر.26
.21
وحرض هذه الفعالية أآكرث من  140حمكّام من حمكّي الويبو ابلإضافة اإىل حوايل  100من أآحصاب العالمات التجارية ومماريس
العالمات التجارية واملستشارين وغريمه من اجلهات املعنية ابلإنرتنت ،اذلين قاموا ابس تحضار دروس املايض واسترشاف
آفاق املس تقبل فامي يتعلق ابلسوابق القضائية يف الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات وتصممي نظام التسوية البديل للمنازعات
وتطورات الإنرتنت ذات الصل .ويف افتتاح املؤمتر ،أآشاد املدير العام ابحملكّني عىل خدمهتم لقضية ماكحفة اإساءة اس تخدام
 22اإدارة ا ألسامء والعناوين عىل الإنرتنت :قضااي امللكية الفكرية – التقرير الهنايئ ملرشوع الويبو ا ألول بشأأن أآسامء احلقول عىل الإنرتنت ،منشور الويبو رمق
 ،439وهو متاح أآيض ًا عىل الرابط التايل.http://www.wipo.int/amc/en/processes/process1/report :
 23الإقرار ابحلقوق والانتفاع اب ألسامء يف نظام أآسامء احلقول عىل الإنرتنت – تقرير مرشوع الويبو الثاين بشأأن أآسامء احلقول عىل الإنرتنت ،منشور الويبو
رمق  .843وهو متاح أآيض ًا عىل الرابط التايل.http://www.wipo.int/amc/en/processes/process2/report :
 24ل متنع الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات أآي طرف من اإحاةل منازعة اإىل حمكة خمتصة ،ولكن عددا قليال جدا من القضااي اليت مت البت فهيا مبوجب
الس ياسة املوحدة قد ُآحيل اإىل القضاء .انظر خمتارات من قضااي احملامك املتعلقة ابلس ياسة املوحدة عىل الرابط التايل:
.http://www.wipo.int/amc/en/domains/challenged
 25ينرش املركز عىل صفحات موقعه الإلكرتوين اإحصائيات آنية بغية مساعدة ا ألطراف يف قضااي الويبو يف اإطار الس ياسة املوحدة والوسطاء ووالكء
العالمات التجارية ومسجيل أآسامء احلقول وواضعي الس ياسات يف جمال أآسامء احلقول ووسائل الإعالم وا ألوساط الأاكدميية .وتشمل املعلومات املتاحة فئات
عديدة مثل "جمالت معل املدّ عني" أآو "نوعية حروف امس احلقل" أآو "القرارات اخلسة والعرشين الأكرث ذكرا يف الشاكوى" .انظر الرابط التايل:
.http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics
 26انظر مؤمتر الويبو اذلي ّ
خدل اذلكرى العرشين لتأأسيس آلية الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات :اس تحضار دروس املايض واسترشاف آفاق املس تقبل
.https://www.wipo.int/portal/en/news/2019/article_0050.html
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العالمات التجارية عرب الإنرتنت .و أآشار املدير العام كذكل اإىل النجاح الاس تثنايئ اذلي حققته الس ياسة املوحدة لتسوية
املنازعات كحل دويل دامئ عاجل مشلكة عاملية بشلك فعال وساعد عىل بناء ثقة املعامالت التجارية يف الإنرتنت.
 .22واس تعانت هجات ش ّىت من رشاكت ومؤسسات و أآفراد ابإجراءات املركز لتسوية املنازعات بشأأن أآسامء احلقول يف عام
 .2019واكنت القطاعات الرئيس ية اليت تعمل فهيا اجلهات املتظلمة يه التكنولوجيا احليوية واملواد الصيدلنية ،والإنرتنت
وتكنولوجيا املعلومات ،وا ألعامل املرصفية واملالية ،وا ألزايء ،والبيع ابلتجزئة.
 .23ومما يدل عىل النطاق العاملي للية تسوية املنازعات أآن ا ألطراف يف قضااي الويبو يف عام  2019اكنوا ميثلون 122
بدلا ،من مجموع  180بدل ًا منذ اس هتالل الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات .أآما من حيث لغة اتفاق تسجيل امس احلقل
املعين ،فقد بلغ عدد اللغات املس تخدمة يف اإجراءات س ياسة الويبو املوحدة لتسوية املنازعات  21لغة حىت الن27.
 .24وتحنرش مجيع قرارات هيئة حمكي الويبو يف الس ياسة املوحدة عىل املوقع الإلكرتوين للمركز .ويبقى اس تعراض الويبو
عرب الإنرتنت لراء هيئة حمكي الويبو يف مسائل خمتارة يف س ياق الس ياسة املوحدة (اس تعراض الويبو  ،)3.0هو
الاس تعراض املتاح عىل الإنرتنت واملس تخدم عاملي ًا للتوهجات العامة يف القرارات بشأأن قضااي هممة تغطي أآكرث من 100
موضوع ،مبا يف ذكل اإشارة اإىل ما يقرب من  1000قرار متثييل صادر عن أآكرث من  265حمكّام اتبع ًا للويبو 28.ولتيسري
الاطالع عىل لك القرارات وفق موضوعها ،يقدم املركز أآيضا فهرسا قانونيا للبحث الإلكرتوين عن قرارات الويبو يف اإطار
الس ياسة املوحدة 29.وموارد الويبو هذه متاحة للنفاذ اإلهيا جماان.
 .25ونظرا اإىل ادلور التأأسييس للويبو يف الس ياسة املوحدة ،يرصد املركز مس تجدات نظام أآسامء احلقول بغية تكييف
موارده وممارساته 30.وينظم املركز ابنتظام حلقات معل بشأأن تسوية املنازعات عىل أآسامء احلقول تقدم مس تجدات ا ألمور
لفائدة ا ألطراف املعنية 31،كام ينظم اجامتعات حملكيه ووسطائه يف جمال أآسامء احلقول.

ابء .احلقول العليا املكونة من رموز البدلان
املكونة من أآسامء عامة (مثل).com
 .26يقترص التطبيق الإلزايم للس ياسة املوحدة عىل ا ألسامء املسجل يف احلقول العليا ّ
وما ُآدرج حديثا من أآسامء يف هذه احلقول ،اإل أآن املركز يساعد أآيضا 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
 27هذه اللغات يه ،حسب الرتتيب ا ألجبدي :الإس بانية وا ألملانية والإنلكزيية والإيطالية والربتغالية والبولندية والرتكية والتش يكية وادلمناركية والروس ية
والرومانية والسلوفاكية والسويدية والصينية والعربية والفرنس ية والكورية والرنوجيية والهولندية والفيتنامية والياابنية.
 28نظر  .http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/النطاق املزتايد لس تعراض الويبو  3.0منذ نرش الإصدار 2.0
يف عام  2011يعكس تطور مجموعة من قضااي أآسامء احلقول والس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات قارب ضعف القضااي اليت أآرشف علهيا املركز منذ ذكل احلني.
ولس تعراض الويبو دور رئييس يف تمنية اتساق اجهتادات الويبو القانونية يف اإطار الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات واحلفاظ عليه.
 29انظر الرابط التايل.http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/legalindex/ :
 30يف عام  ،2018نرش املركز توجهيات الويبو غري الرمسية املوهجة اإىل ا ألطراف بشأأن ا ألثر العميل للنظام ا ألورويب محلاية البياانت العامة ( )GDPRعىل
دعاوى الس ياسة املوجدة لتسوية املنازعات .انظر الفقرات من  39اإىل  41أآدانه .وانظر أآيضا الفقرة  30يف الوثيقة  WO/GA/47/14والفقرات من  14اإىل
 16يف الوثيقة .WO/GA/41/17 Rev.2
 31انظر احلاش ية  2أآعاله.
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املكونة من رموز البدلان تعمتد الس ياسة املوحدة
السجالت وحامية امللكية الفكرية 32.وبعض جسالت أآسامء احلقول العليا ّ
بشلك مبارش ،بيامن اعمتدت جسالت أآخرى اإجراءات قامئة عىل الس ياسة املوحدة تراعي الظروف والاحتياجات اخلاصة للك
حقل من احلقول العليا املكونة من رموز البدلان .ويقدم املركز خدمات تسوية منازعات أآسامء احلقول اإىل أآكرث من  75جس ًال
املكونة من رموز البدلان ،مبا يف ذكل  CNو (中国الصني) اليت ُآضيفت يف اجلزء ا ألخري
من جسالت أآسامء احلقول العليا ّ
من عام 33.2019
املكونة من رموز البدلان ،يقدم املركز ل ألطراف موارد موسعة بشلك كبري
 .27وفامي خيص مجيع أآسامء احلقول العليا املعنية َّ
عرب الإنرتنت ،مبا يف ذكل معايري ا ألهلية للتسجيل ،واحلروف املدعومة ،واملذكرات المنوذجية املتعددة اللغات ،ومعلومات
الإيداع 34،ابلإضافة اإىل ملخصات ألوجه الاختالف ذات الصل بني الس ياسة املوحدة ولك س ياسة من س ياسات أآسامء
احلقول العليا القامئة عىل الس ياسة املوحدة 35.وخل ّصت هذه املعلومات يف دليل خدمات الويبو لسجالت احلقول العليا املكونة
من رموز البدلان36.

اثلث ًا .مس تجدات الس ياسة العامة املتصل بنظام أآسامء احلقول
 .28لقد طر أآ عىل الإياكن عدد من املس تجدات الس ياس ية اليت تتيح فرصا ملاليك حقوق امللكية الفكرية وللمنتفعني هبا بل
املكونة
وتطرح أآماهمم حتدايت .ويتعلق أآحد هذه املس تجدات بقيام الإياكن ابس تحداث عدد كبري من احلقول العليا اجلديدة َّ
من أآسامء عامة .و أآسامء احلقول هذه ميكن أآن تكون "مفتوحة" طبيعهتا (تش به  ).comأآو تتخذ خصائص حمددة أآو مقيدة
بقدر أآكرب ،أكن تتخذ مثال شلك [عالمة] أآو [مدينة] أآو[ .جممتع] أآو[ .ثقافة] أآو[ .صناعة] أآو[ .لغة] .و أآحد العنارص اجلديرة
ابذلكر يف منو نظام أآسامء احلقول يتعلق ابس تحداث أآسامء حقول عليا دولية - .توس يع نظام أآسامء احلقول من الناحية اللغوية -
و أآيض ًا توس يع الإياكن لنطاق أآسامء احلقول ادلولية يطرح مسائل تتعلق حبامية احلقوق يف اإطار مرشوع الويبو الثاين اخلاص
بأأسامء احلقول عىل الإنرتنت.

أآلف .احلقول العليا اجلديدة املكونة من أآسامء عامة
املكونة من أآسامء عامة اذلي اعمتدته رمسي ًا يف يونيو
 .29يح َّفصل برانمج هيئة الإياكن لتنفيذ برانمج احلقول العليا اجلديدة َّ
 372011يف "دليل مودع طلب التسجيل" 38اخلاص ابلإياكن اذلي خضع لكثري من التعديالت .و حمنح أآول حقل من احلقول
 32انظر الرابط التايل.http://www.wipo.int/amc/en/new/eu.html :
املكونة من رموز البدلان واليت احتفظت مبركز الويبو كجهة لتسوية منازعات أآسامء احلقول عىل الرابط
 33ميكن الاطالع عىل القامئة الاكمل للحقول العليا ّ
التايل.http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld :
 34عىل سبيل املثال ،صفحة املركز اخملصصة للحقل ( .CHسويرسا) متاحة الن ابللغتني ا ألملانية والإيطالية ،ابلإضافة اإىل الإنلكزيية والفرنس ية
والإس بانية.
 35انظر الرابط التايل.http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld/ :
 36انظر الرابط التايل.https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1069.pdf :
 37انظر  .http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-20jun11-en.htmملزيد من املعلومات اخللفية مبا يف ذكل املراجع ،انظر الوثيقة
 ،WO/GA/39/10ول س امي الفقرة .14
 38دليل مودع طلب التسجيل اخلاص ابلإياكن متاح عىل الرابط التايل.http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb :
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املكونة من أآسامء عامة لإدخاهل منطقة جذر الإنرتنت يف أآكتوبر  ،2013و حمنح حبلول يونيو  2019حوايل 1200
العليا اجلديدة َّ
املكونة من أآسامء عامة 39.وختطط الإياكن اإطالق مجموعة أآخرى من احلقول العليا
حقل فريد من احلقول العليا اجلديدة َّ
املكونة من أآسامء عامة يف الس نوات القليل املقبل ،عىل ا ألرحج.
اجلديدة َّ
 .30ول يزال املركز ملزتما ابلتعاون مع أآحصاب املصلحة سعي ًا منه اإىل احلفاظ عىل الامتثال للمبادئ العامة محلاية امللكية
الفكرية يف احلقول العليا اجلديدة املكونة من أآسامء عامة .وقد نشأأ عدد من آليات حامية احلقوق عن سلسل من اجامتعات
جلان الإياكن ومعلياهتا املعنية ابحلقول العليا اجلديدة املكونة من أآسامء عامة 40.وفامي ييل وصف مس تفيض لهذه الليات اخلاصة
ابلإياكن ،فامي يتعلق ابدلرجة ا ألوىل وادلرجة الثانية عىل التوايل.
( أآ) آليات حامية احلقوق من ادلرجة ا ألوىل
" "1اإجراءات تسوية املنازعات قبل منح أآسامء احلقول العليا
 .31مسحت هذه اللية ألحصاب العالمات التجارية ابلتقدم ابعرتاضات قامئة عىل احلقوق القانونية ضد طلبات احلقول
العليا اجلديدة املكونة من أآسامء عامة من ادلرجة ا ألوىل حيث حتققت معايري موضوعية معينة 41.وقد ساعد مركز الويبو
بناء عىل "توصية الويبو املشرتكة بشأأن ا ألحاكم املتعلقة حبامية العالمات وغريها من حقوق
ا إلياكن عىل وضع هذه املعايري ً
امللكية الصناعية يف الإشارات عىل الإنرتنت"42.
 .32وبعد أآن ع َّينت الإياكن املركز ابعتباره اجلهة الوحيدة لتقدمي خدمات تسوية منازعات الاعرتاضات القامئة عىل احلقوق
القانونية 43،تلقى املركز  69اعرتاضا قامئا عىل احلقوق القانونية ويليب الرشوط ،واكمتلت معاجلة مركز الويبو لالعرتاضات حبلول

املكونة من أآسامء عامة عىل الرابط التايل:
 39ترد قامئة مبا حمنح من أآسامء احلقول العليا اجلديدة َّ
.http://newgtlds.icann.org/en/program-status/delegated-strings
 40ملزيد من املعلومات ا ألساس ية مبا فهيا املراجع ،انظر الوثيقة  WO/GA/39/10وحتديد ًا الفقرات من  23اإىل  .30وي حشار هنا اإىل أآن الإياكن قد
رفضت اقرتاح ًا بشأأن وضع " قامئة ابلعالمات احملمية عاملي ًا".
 41آأس باب الاعرتاضات ا ألخرى اليت أآ ّقرهتا الإياكن يه" :الاعرتاضات القامئة عىل اللبس يف التسلسل" و"اعرتاضات امجلاعات" و"الاعرتاضات القامئة
عىل مبد أآ مراعاة حدود املصاحل العامة" .وحيتوي دليل مودع الطلب أآيضا عىل عدد من الإجراءات ا ألخرى اليت جيوز أآن تضعها احلكومات لفائدهتا تبعا لإعالن
الإياكن اخلاص ابلطلبات بشأأن احلقول العليا اجلديدة املكونة من أآسامء عامة .وحتديدا الفقرة  4.2.1.1اليت تنص عىل "الإنذار املبكر للجنة الاستشارية احلكومية
ل إالياكن" والفقرة  7.2.1.1اليت تنص عىل "تلقي مشورة اللجنة الاستشارية احلكومية ل إالياكن بشأأن احلقول العليا اجلديدة املكونة من أآسامء عامة" ليك ينظر
فهيا جملس الإياكن.
 42اعمتدهتا امجلعية العامة للويبو يف سبمترب  ،2001انظر الرابط التايل:
.http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/845/pub845.pdf
 43انظر القسم  2.3من دليل مودع طلب التسجيل اخلاص ابلإياكن عىل الرابط التايل:
.http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/objection procedures-04jun12-en.pdf
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سبمترب  44.2013ومجيع قرارات هيئة اخلرباء املعنية ابلعرتاضات القامئة عىل احلقوق القانونية يف الويبو متاحة عىل املوقع
الإلكرتوين للمركز 45،ويوجد عىل املوقع الإلكرتوين أآيضا تقرير للمركز عن مسار الاعرتاضات القامئة عىل احلقوق القانونية46.
" "2اإجراءات تسوية املنازعات بعد منح أآسامء احلقول العليا
 .33يف بداية عام  ،2009أآرسل مركز الويبو اإىل الإياكن اقرتاحا موضوعيا ملموسا لعامتد خيار اإداري دامئ من شأأنه أآن
يتيح اإيداع الشاكوى عىل ما يحعمتد من حقول عليا جديدة مكونة من أآسامء عامة يحزمع أآن تشغيلها أآو اس تخداهما الفعيل دلى
مكتب التسجيل يتسبب يف انهتاك العالمات التجارية أآو ي حسهم يف ذكل اإسهاما ماداي 47.واكن الهدف من الاقرتاح هو تقدمي
املساعدة املوحدة اإىل الإياكن من أآجل الزتاهما مبراقبة الامتثال وتزويدها ببديل اإداري للتقايض أآمام احملامك وتشجيع اجلهات
الفاعل املعنية عىل التحيل بسلوك مسؤول مبا يشمل توفري احلصاانت املالمئة للسجل48.
 .34وبعد اإجراءات عديدة ل إالياكن ،مبا يف ذكل مشاورات مع املسؤولني عن التسجيل ،تظل جدوى اإجراءات تسوية
املنازعات بعد منح أآسامء احلقول العليا ابلصيغة اليت اعمتدهتا الإياكن غري أآكيدة ،ل س امي نظرا لإضافة مجموعة اإجراءات متداخل
ومسائل تتعلق ابلنطاق املوضوعي املقصود من هذه اللية .وبشلك خاص ،يف أآواخر عام  ،2016اختارت مجموعة من
أآحصاب العالمات التجارية اإحاةل اإجراء تسوية املنازعات املتعلقة ابملصلحة العامة ( )PICDRPبد ًل من اس تخدام
الإجراءات املتاحة لتسوية املنازعات بعد منح أآسامء احلقول .49ويف ضوء املصاحل الس ياس ية املعنية ،اتفق مركز الويبو يف عام
 2013مع الإياكن عىل أآن يصبح حم ّوردا لإجراءات تسوية املنازعات بعد منح أآسامء احلقول فامي يتعلق ابلعالمات التجارية.

 44انظر قواعد الويبو بشأأن تسوية املنازعات املتعلقة ابحلقول العليا ( )gTLDاجلديدة وجدول الرسوم والتاكليف ابلتوايل عىل الرابطني التاليني:
 http://www.wipo.int/amc/en/docs/wipolrorules.pdfو  ،http://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/ :
 45انظر الرابط التايل.http://www.wipo.int/amc/en/domains/lro/cases/ :
 46يشري تقرير الويبو اإىل أآن الغالبية العظمى من تكل الاعرتاضات أآودعت ضد الطلبات اخلاصة بسلسل احلروف ذات املعىن الوصفي أآو القامويس
املكونة من أآسامء عامة .وقد خلص كثري من هيئات اخلرباء اإىل أآنه يف احلالت اليت يكون قد اعمتد فهيا ماكل العالمة التجارية مصطلحا عاما من
للحقول العليا َّ
مصطلحات القاموس كعالمة جتارية ،فاإن طلب حقل عال مكون من امس عام لغرض الاس تفادة من املعىن العام ذلكل املصطلح ل يحعترب ،يف حد ذاته ،انهتأاك
ملعايري تسوية املنازعات فامي خيص الاعرتاضات القامئة عىل احلقوق القانونية .ويف بعض احلالت تناولت هيئات اخلرباء تسجيالت العالمات التجارية اليت
اكتحسبت أآساسا ألغراض دمع طلب احلصول عىل حقل عال جديد مكون من امس عام و /أآو اعرتاض قامئ عىل احلقوق القانونية ،دون اإثبات اس تخدام قليل
لتكل العالمات أآو أآي اس تخدام لها يف السابق .انظر الرابط التايل.http://www.wipo.int/amc/en/docs/lroreport.pdf :
 47انظر الرابط التايل.http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann130309.pdf :
 48نظرا للتقارب املالحظ بني أآدوار ماكتب التسجيل و أآمناء التسجيل و أآحصاب التسجيالت يف اإطار نظام أآسامء احلقول ،أآوىص املركز أآيض ًا ،من مضن
ما أآوىص ،بأأن تنظر الإياكن يف توس يع نطاق اإجراءات تسوية املنازعات بعد املنح ليك تنسحب أآيضا عىل سلوك أآمناء التسجيل يف ماكتب التسجيل (انظر
الرابط التايل http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann260310rap.pdf :عىل سبيل املثال) مع مراعاة اخلربات اليت اكتس هبا املركز استنادا اإىل
الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول وقرار الإياكن ابإاتحة املشاركة يف امللكية بني ماكتب التسجيل و أآمناء التسجيل (انظر الرابط التايل:
.)http://www.icann.org/en/minutes/resolutions 05nov10 en.htm
.https://www.icann.org/en/system/files/files/feedback-picdrp-panel-report-14mar17-en.pdf 49
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(ب) آليات حامية احلقوق من ادلرجة الثانية
" "1مركز تبادل املعلومات عن العالمات التجارية
 .35يشمل برانمج احلقول العليا اجلديدة املكونة من أآسامء عامة اخلاص ابلإياكن "مركز تبادل املعلومات عن العالمات
التجارية" ابعتباره مس تودعا مركزاي للبياانت ا ألصلية عن العالمات التجارية اليت ميكن ذكرها عىل أآهنا أآساس لتقدمي الطلبات
مبوجب آليات حامية احلقوق يف احلقول العليا اجلديدة املكونة من أآسامء عامة 50.وعقّب املركز بأأنه ل ينبغي ملركز تبادل
املعلومات أآن يثقل اكهل أآحصاب احلقوق عىل حنو غري حم ّنصف عند معاجلة تسجيالت العالمات التجارية املمنوحة بصفة
رشعية بواسطة آأنظمة الفحص والتسجيل كام يه مطبقة يف أآنظمة قضائية عاملية عديدة ،و أآنه ميكن ،عند الاقتضاء ،التفكري
يف تدابري معلية لتحديد أآي ادعاءات مبطالبة غري مالمئة ابحلقوق يف س ياقات حمددة .وتشري املعلومات املتاحة اإىل أآنه حىت
يونيو  ،2019اكن مركز تبادل املعلومات قد تلقى أآكرث من 45,000مدخال51.
" "2الإجراء املوحد للوقف الرسيع
 .36عىل الرمغ من بقاء الس ياسة املوحدة متاحة أكداة جمدية لتسوية منازعات احلقول العليا اجلديدة املكونة من أآسامء عامة
واملتعلقة بنقل امس حقل متنازع عليه اإىل صاحب العالمة التجارية ،فقد اس تحدثت الإياكن ما يقصد به أآن يكون آلية من
ادلرجة الثانية محلاية احلقوق تكون أآخف وقعا يف احلالت املعنية52.
 .37ورمغ أآن النظام املوحد للوقف الرسيع نشأأ عن سلسل من مسارات الإياكن وجلاهنا ،فاإنه ل يزال يثري عددا من
التساؤلت ،مهنا عالقته ابلس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات 53.وقد دعت الإياكن اإىل أآن يتقدم املقدمون احملمتلون خلدمات
 50يتيح مركز تبادل املعلومات اإدراج اللكامت ادلاةل عىل العالمات املسجل واللكامت ادلاةل عىل العالمات واحملمية بنظام أآو معاهدة أآو مثبتة بقرار حمكة
و أآيضا "عالمات أآخرى تعترب ملكية فكرية" (ومل حتدد هذه العالمات) .وفامي يتعلق بأليات حامية احلقوق اليت تس تخدم بياانت مركز تبادل املعلومات ،فاإن توفر
خدمات " ( "Sunriseأآ ْي 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 أآو مل يثبت ،س يظل أآيضا أآحصاب
العالمات التجارية مؤهلني للمشاركة يف خدمة "املطالب" احملددة بوقت معني ( أآ ْي اإشعار مسجل امس احلقل احملمتل بوجود حق متنازع عليه يف العالمة
التجارية ،وإاشعار لصاحب العالمة التجارية املعين ( أآو الأحصاب املعنيني) يف حاةل اس مترار املسجل رمغ ذكل يف اإجراءات تسجيل امس احلقل) .واحلد ا ألقىص،
كام وضعته الإياكن ،ملدة اإاتحة خدمة املطالب هو  90يوما بعد فتح أآحد احلقول العليا اجلديدة املكونة من أآسامء عامة لتسجيل امجلهور العام ،ولكن يتس ىن
ملس تخديم مركز تبادل املعلومات اختيار تلقي اإشعارات مدى احلياة .وينطبق مبد أآ اإثبات اس تخدام العالمات التجارية الالزم خلدمات " "Sunriseاملبكرة
كذكل عىل المتسك ابلعالمات التجارية ابعتبارها أآساسا لتقدمي تظمل يف اإطار "الإجراء املوحد للوقف الرسيع" اخلاص بأليات حامية احلقوق املبي ّنة يف هذه
الوثيقة.
 51انظر الرابط التايل.http://trademark-clearinghouse.com/content/tmch-stats :
52
أآبلغ املركز ،من جانبه ،الإياكن يف أآبريل  2009مبرشوع مناقشة بشأأن "آلية للوقف الرسيع ( أآسامء 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 حسن النية للحد من أآعباهئم التشغيلية والتطلعات
املرشوعة ألحصاب أآسامء احلقول املسجل عن حسن نية.
 53ترد ،من بني أآمور أآخرى ،قامئة ّ
مفصل هبذه املسائل يف اخلطاب اذلي أآرسهل مركز الويبو اإىل الإياكن بتارخي  2ديسمرب  2010واملنشور عىل الرابط
التايل.http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann021210.pdf :
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الإجراء املوحد للوقف الرسيع بعطاءاهتم ،وبعد دراسة متأأنية لمنوذج الإياكن اخلاص ابلإجراء املوحد للوقف الرسيع واملوارد
ذات الصل ،أآصبح من الواحض أآن مركز الويبو مل يكن يف وضع يسمح هل ابلتقدم بأأي عطاء 54.وما زال املركز يرصد
التطورات عن كثب.

ابء .مراجعة الإياكن املرتقبة للس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول عىل الإنرتنت
اليت وضعهتا الويبو وغريها من آليات حامية احلقوق
 .38اإن الس ياسة املوحدة اإذ تتكيف مع التطور املتواصل لنظام أآسامء احلقول ،فقد أآخذت توفر بدي ًال فع ّا ًل للغاية عن
املقاضاة أآمام احملامك ألحصاب العالمات التجارية و أآحصاب تسجيالت أآسامء احلقول واملسؤولني عن التسجيل .ولكن عقب
مناقشات أآجريت عام  ،2011ر أآت فهيا الغالبية العظمى من املشاركني أآن أآي مراجعة تقوم هبا الإياكن بوصفها هيئة تسجيل
للس ياسة املوحدة س يكون رضرها أآكرث من نفعها 55،اختذت املنظمة ادلامعة ل ألسامء العامة التابعة ل إالياكن قرارا مبراجعة
الس ياسة املوحدة عقب اإطالق حقول جديدة عليا مكونة من أآسامء عامة .ونحرش تقرير الإياكن ا ألول حول هذا املوضوع يف
أآكتوبر  2015ووصف طائفة من املسائل اجلوهرية املعقدة واملتعلقة ابلعملية 56.ويف هذا الصدد ،قدم مركز الويبو مالحظات
تربز الك من النجاح الطويل للس ياس ية املوحدة واخملاطر املرتبطة بأأي حماوةل من الإياكن ملراجعة الس ياسة املوحدة .وعقب
فرتة تعقيب عامة ،نرشت الإياكن تقريرها الهنايئ يف يناير  2016و أآوصت فيه املنظمة ادلامعة ل ألسامء العامة ابإطالق معلية
تطوير الس ياسات ملراجعة مجيع آليات حامية احلقوق عىل مرحلتني ،ول تزال املرحل ا ألوىل تركز عىل آليات حامية احلقوق
املطورة من أآجل الربانمج اجلديد للحقول العليا املكونة من أآسامء عامة ،وخاصة مركز تبادل املعلومات عن العالمات
التجارية (مبا يشمل آلييت حامية احلقوق " "Sunriseو"املطالب") ،وسرتكز املرحل الثانية عىل الس ياسة املوحدة 57.وهذه
املسأأةل مدعاة لقلق ابلغ ،ويواصل مركز الويبو متابعة نوااي أآحصاب املصلحة يف الإياكن عن كثب فامي يتعلق ابلس ياسة املوحدة
وآليات حامية حقوق العالمة التجارية بوجه عام .ويف اإطار هذا اجلهد ،يتواصل املركز عند الاقتضاء مع أآحصاب املصلحة
املعنيني ابلعالمات التجارية مثل مجعية الاحتادات ا ألوروبية للعاملني يف جمال العالمات التجارية ( )ECTAوالرابطة ادلولية
للعالمات التجارية ( )INTAومجعية ماليك العالمات التجارية ا ألوروبيني (.)MARQUES

جمي .النظام ا ألورويب محلاية البياانت العامة وقاعدة بياانت WHOIS
 .39دخل النظام ا ألورويب محلاية البياانت العامة ( )GDPRحزي النفاذ يف  25مايو  .2018ويمتثل الهدف العام لهذا
النظام ،كام ذكرت املفوضية ا ألوروبية ،يف معاجلة شواغل اخلصوصية والبياانت ،حيث جيب قياس هذه ا ألهداف يف ضوء
مصاحل الغري املرشوعة مثل العقود واملنازعات القانونية.
 54مسأأةل اعامتد مقديم اخلدمة تثري اخملاوف بشأأن اس تقرار آليات حامية احلقوق؛ و أآعربت الويبو عن قلقها إازاء ا ألمر ذاته منذ أآوائل عام  2007يف س ياق
الس ياسة املوحدة (انظر .)http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann040707.pdf
 55انظر الرابط التايل:
 .https://community.icann.org/display/gnsoudrpdt/Webinar+on+the+Current+State+of+the+UDRPوميكن معوم ًا الاطالع
أآيض ًا عىل الفقرة  31من الوثيقة .WO/GA/39/10
 56انظر .http://gnso.icann.org/en/issues/new-gtlds/rpm-prelim-issue-09oct15-en.pdf
 57انظر الرابط التايل.https://gnso.icann.org/en/issues/new-gtlds/rpm-final-issue-11jan16-en.pdf :
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 .40وبعد  25مايو  ،2018مل تعد بياانت  WhoIsاملتاحة لعامة الناس تتضمن اإىل حد بعيد بياانت التصال الاكمل
لصاحب تسجيل امس احلقل .بل أآصبحت بياانت  WhoIsاملتاحة لعامة الناس تقترص بوجه عام عىل "منظمة صاحب
التسجيل" والبدل .ومن اجلدير ابذلكر أآن امس صاحب التسجيل وعنوان بريده الإلكرتوين لن يكوان مرئيني يف معظم
احلالت .ولكن ،لتسهيل التصال بصاحب تسجيل امس احلقل ،يحطلب من امل حس ّجل املعين تقدمي عنوان بريد اإلكرتوين "غري
حم ّ
حدد للهوية" أآو اس امترة تواصل عرب الإنرتنت .ورمغ هذه القيود العامة ،اإذا قح ّدمت شكوى بناء عىل الس ياسة املوحدة
لتسوية املنازعات اإىل أآحد حم ّقديم اخلدمات يف اإطار الس ياسة املوحدة ،فسوف يقدم حمس ّجلو شاكوى الإياكن يف ا ألحوال
بناء عىل طلب من هذه اجلهة امل ح ّقدمة للخدمات (وسوف يقومون يف الوقت نفسه "بغلق"
العادية معلومات ً WhoIs
تسجيل امس احلقل وبياانت املحس ّجل) ،ابلإضافة اإىل متطلبات الإجراءات السلمية املدونة يف قواعد الس ياسة املوحدة لتسوية
املنازعات .اإن "املواصفات [التعاقدية] املؤقتة" اخلاصة ابلإياكن لبياانت تسجيل احلقول العليا اجلديدة املكونة من أآسامء عامة
تح ّقر رصاحة بأأن امل حس ّجلني جيب أآن يقدموا "بياانت تسجيل" اكمل اإىل حم ّقديم اخلدمات يف اإطار الس ياسة املوحدة 58.ويبدو
أآن هذا يستند اإىل التسلمي بأأن حم ّقديم اخلدمات يف اإطار الس ياسة املوحدة يس توفون معايري املادة ()1(6و) "ا ألغراض
املرشوعة" واملادة ()1(6ب) "آأداء العقد" من النظام ا ألورويب محلاية البياانت العامة ،حبيث ميكن ،بل ينبغي ،لل حمس ّجلني أآن
يقدموا بياانت  WhoIsاإىل حم ّقديم اخلدمات يف اإطار الس ياسة املوحدة.
 .41ويواصل املركز رصده عن كثب لتأأثري النظام ا ألورويب محلاية البياانت العامة عىل اإجراءات الس ياسة املوحدة .ومبعزل
عن هممة املركز اخلاصة ابلس ياسة املوحدة ،وبغية معاجلة ما يتعلق ابإنفاذ امللكية الفكرية من شواغل أآوسع نطاقا انمجة عن
تنفيذ النظام ا ألورويب محلاية البياانت العامة ،حجيري أآحصاب املصلحة حاليا مناقشات هممة بشأأن منوذج حممتل "لعامتد بياانت
 WhoIsوالنفاذ اإلهيا" ،مبا يف ذكل دور الويبو احملمتل للتصديق عىل حقوق أآحصاب امللكية الفكرية يف هذا النفاذ 59.وتواصل
الإياكن النقاش فامي يتعلق بتفاصيل ما اكن يحطلق عليه أآيضً ا النظام املوحد للنفاذ أآو الكشف ،اإىل نظام بياانت تسجيل
احلقول العليا اجلديدة املكونة من أآسامء عامة غري العامة. 60

دال .أآسامء احلقول ادلولية
 .42كام ّتبني يف الفقرة  ،28من املس تجدات املتعلقة ابلس ياسات يف نظام أآسامء احلقول واجلديرة ابذلكر هو بدء العمل
بأأسامء حقول دولية (خبط غري لتيين) يف احلقول العليا 61.واكن كثري مهنا مضن أآول احلقول العليا اجلديدة املكونة من أآسامء
عامة اليت تعلن الإياكن عن منحها يف جذر نظام أآسامء احلقول.
 58انظر الرابط التايل ،https://www.icann.org/resources/pages/gtld-registration-data-specs-en :يف املرفق واو.
 59انظر الرابط التايل:
.https://www.icann.org/en/system/files/files/framework-elements-unified-access-model-for-discussion-18jun18-en.pdf
 60انظر التقرير ا ألويل لعملية تطوير الس ياسة املعجل ( )EPDPبشأأن املواصفات املؤقتة اخلاصة بفريق بياانت تسجيل احلقول العليا اجلديدة املكونة من
أآسامء عامة  -املرحل  ،2مبا يف ذكل التعليقات العامة عىل:
 .https://www.icann.org/public-comments/epdp-phase-2 -initial-2020-02-07-arوانظر كذكل أآجندة اجامتع الإياكن يف يونيو 2020
عىل الرابط ./https://68.schedule.icann.org
 61انظر أآيض ًا اخلطة الهنائية لتنفيذ الإجراء العاجل لتحديد أآسامء احلقول ادلولية املدرجة يف احلقول العليا املكونة من رموز البدلان اليت نحرشت يف نومفرب
( 2009انظر  .)https://www.icann.org/en/system/files/files/idn-cctld-implementation-plan-16nov09-en.pdfوهذا ما أآاتح منذ
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هاء .أآدوات تعريف أآخرى
 .43عالوة عىل املس تجدات املذكورة آنفا وفامي يتعلق هبا ،تشهد هيئة الإياكن مس تجدات اإضافية مرتبطة حبامية أآدوات
تعريف العالمات غري التجارية.
( أآ) املنظامت احلكومية ادلولية
 .44من اجلدير ابذلكر أآن مرشوع الويبو ا ألول بشأأن أآسامء احلقول تناول العالقة بني أآسامء احلقول والعالمات التجارية.
وتناول مرشوع الويبو الثاين بشأأن أآسامء احلقول العالقة بني أآسامء احلقول و أآنواع أآخرى من أآدوات التعريف مل يس بق
تناولها ،مهنا أآسامء البدلان و أآسامء املنظامت احلكومية ادلولية وخمترصاهتا.
 .45و أآوصت امجلعية العامة للويبو لعام  2002بتعديل الس ياسة املوحدة بغية حامية أآسامء البدلان و أآسامء املنظامت
احلكومية ادلولية وخمترصاهتا 62.و أآحالت أآمانة الويبو هذه التوصيات اإىل الإياكن يف فرباير 63.2003
 .46وعقب مداولت يف الإياكن 64،أآصبح دليل مودع طلب التسجيل اخلاص ابحلقول العليا اجلديدة املكونة من أآسامء
عامة التابع ل إالياكن يقترص ،يف موضوع حامية أآسامء املنظامت احلكومية ادلولية وخمترصاهتا عىل توفري اإماكنية الانتصاف من
خالل اإجراءات الاعرتاض قبل املنح املتعلقة ابدلرجة ا ألوىل ( أآ ْي املطبقة عىل احلقول العليا) ،وهذا ما انقش ته الفقراتن 31
و 32أآعاله .اإل أآنه بعد هجود متواصل من املنظامت احلكومية ادلولية ،أآشارت اللجنة الاستشارية احلكومية التابعة ل إالياكن
عىل جملس الإياكن بأأن تحمنح امحلاية ألدوات تعريف املنظامت احلكومية ادلولية ضد التسجيل غري املالمئ من قبل الغري يف
نظام أآسامء احلقول قبل منح أآي حقل من احلقول العليا اجلديدة املكونة من أآسامء عامة 65.و أآشارت اللجنة الاستشارية
احلكومية عىل جملس الإياكن أآيضا بأأنه ،استنادا اإىل املعايري القامئة لتسجيالت " ".intاليت من ادلرجة الثانية ،ميكن التعاون
مع املنظامت احلكومية ادلولية لإعداد قامئة بأأسامء املنظامت احلكومية ادلولية وخمترصاهتا اليت ينبغي حاميهتا من التسجيل عىل
ا ألقل ابملرحل احلالية للحقول العليا اجلديدة املكونة من أآسامء عامة .كام أآشارت اللجنة الاستشارية احلكومية عىل جملس
الإياكن أآيضا بأأنه ،يف انتظار العمل عىل التنفيذ ،ينبغي منح حامية مؤقتة ألسامء املنظامت احلكومية ادلولية وخمترصاهتا من
خالل تعليق تسجيالت الغري؛ ورمغ اإحراز تقدم يف التنفيذ ،ل يزال يحعمل هبذا التعليق.
 .47ور َّد جملس الإياكن عىل اللجنة الاستشارية احلكومية قائال اإنه اكن قد اعمتد قرارا يضع ا ألساس لهذه امحلاية املؤقتة
من ادلرجة الثانية استنادا اإىل معايري " ".intالقامئة ،وذكل عرب قامئة احتياطية آأعدهتا الإياكن ألدوات تعريف املنظامت
ذكل احلني اس تحداث أآسامء حقول دولية مدرجة يف احلقول العليا املكونة من رموز البدلان يف س ياق الرموز ثنائية احلروف الواردة يف املعيار .ISO 3166-1
(انظر الرابط التايل.)http://www.iso.org/iso/english_country_names_and_code_elements :
 62انظر الرابط التايل ،http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_ga_28/wo_ga_28_3.pdf :وانظر أآيض ًا الفقرات من
 6اإىل  11يف الوثيقة  SCT/9/8والفقرة  149يف الوثيقة .SCT/9/9
 63انظر الرابط التايل.http://www.wipo.int/amc/en/docs/wipo.doc :
 64لالطالع عىل املعلومات ا ألساس ية ،انظر الوثيقة  ،WO/GA/41/17 Rev.2وحتديد ًا الفقرتني  40و.41
 65انظر الرابط التايل:
https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132070/FINAL_Toronto_Communique_20121017.pdf?version=1
.&modificationDate=1354149148000&api=v2
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احلكومية ادلولية ،ليك مينع عىل الغري تسجيلها من خالل اتفاق جسل احلقول العليا اجلديدة املكونة من أآسامء عامة .ودعت
الإياكن املنظامت احلكومية ادلولية املؤهل اإىل تعريف الإياكن بنفسها ،وطلبت أآيضا أآن تقدم اللجنة الاستشارية احلكومية
(مع املنظامت احلكومية ادلولية) ابقة منظامت حكومية دولية مجمعة تشمل املعايري وقامئة أآسامء املنظامت احلكومية ادلولية
وخمترصاهتا اليت أآوصت اللجنة الاستشارية احلكومية حباميهتا 66.وردا عىل ذكل ،وضع ائتالف من املنظامت احلكومية ادلولية
معايري تستند اإىل معايري " ".intمحلاية املنظامت احلكومية ادلولية وقامئة مصاحبة للمنظامت احلكومية ادلولية ،قدهما ائتالف
املنظامت احلكومية ادلولية اإىل جملس الإياكن يف فرباير  .2013وقد أآعقب هذا تبليغ من اللجنة الاستشارية احلكومية اإىل
جملس الإياكن مبشورة اللجنة الاستشارية احلكومية بشأأن معايري ا ألهلية محلاية املنظامت احلكومية ادلولية ،67اإىل جانب قامئة
بأأسامء املنظامت احلكومية ادلولية وخمترصاهتا اليت ميكن حاميهتا68.
 .48ويف  1أآبريل  ،2013أآبلغ اجمللس اللجنة الاستشارية احلكومية بشواغهل بشأأن كيفية التوفيق بني حامية خمترصات
املنظامت احلكومية ادلولية وحماولت الغري اليت من احملمتل أآن تكون مرشوعة لتسجيل أآسامء حقول تتطابق مع خمترص
ملنظمة حكومية دولية يمتتع ابمحلاية ،وسأأل كيف ميكن التعامل عىل أآرض الواقع مع حالت الاس تخدام املزتامن اليت من
احملمتل أآن تكون مرشوعة 69.ويف يوليو  ،2013عقب املناقشات الإضافية اليت آأجريت مع الإياكن واجلهود املضنية اليت بذلهتا
املنظامت احلكومية ادلولية ،أآصدرت اللجنة الاستشارية مشورة جمللس الإياكن تؤكد من جديد احلاجة اإىل حامية وقائية
خاصة ألسامء املنظامت احلكومية وخمترصاهتا يف نظام أآسامء احلقول 70.وعقب اإصدار هذه املشورة ،أآصدر جملس الإياكن
قرارا ميدد به امحلاية املؤقتة للمنظامت احلكومية ادلولية اإىل حني عقد الاجامتع ا ألول للجنة برانمج احلقول العليا اجلديدة
املكونة من أآسامء عامة التابعة جمللس الإياكن بعد عقد اجامتع الإياكن يف نومفرب 71.2013
َّ
املكونة من أآسامء عامة ابقرتاح محلاية خمترصات
 .49ويف أآكتوبر  ،2013تقدمت جلنة برانمج احلقول العليا اجلديدة َّ
املنظامت احلكومية ادلولية يف ادلرجة الثانية ،واكن ذكل الاقرتاح بعيدا عن تزويد خمترصات املنظامت احلكومية ادلولية
ابمحلاية الوقائية ادلامئة املتوخاة يف البالغات السابقة للجنة الاستشارية احلكومية72.
 66انظر الرابط التايل.https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/crocker-to-dryden-16jan13-en.pdf :
 67تشمل هذه املعايري املنظامت احلكومية ادلولية القامئة عىل املعاهدات ذات الشخصية القانونية ادلولية ،أآو العامل مكراقبني اتبعني ل ألمم املتحدة ،أآو
العامل كصناديق أآو برامج اتبعة ل ألمم املتحدة.
 68انظر الرابط التايل.http://www.icann.org/en/news/correspondence/dryden-to-crocker-chalaby-22mar13-en :
 69طلب اجمللس أآيض ًا توضيح املقصود ابلوس يل املمكنة لإجراء مراجعة دورية للقامئة مبزيد من التحديد ،وتوضيح أآية لغات اإضافية يحطلب توفري حامية
أآسامء املنظامت احلكومية ادلولية وخمترصاهتا هبا .انظر الرابط التايل:
.http://www.icann.org/en/news/correspondence/crocker-to-dryden-01apr13-en
70
أآشارت اللجنة الاستشارية احلكومية أآيضا اإىل أآهنا تفرتض رصاحة أآن جملس الإياكن مس تعد لتنفيذ مشورهتا ابلاكمل والرتكزي عىل التنفيذ العميل
املكونة من أآسامء عامة ،و أآن تظل امحلاية املؤقتة ألسامء املنظامت احلكومية ادلولية وخمترصاهتا
والفعال للحامية الوقائية من ادلرجة الثانية يف احلقول العليا اجلديدة ّ
سارية حىت يس تكل احلوار بني اللجنة والإياكن واملنظامت احلكومية ادلولية .انظر الرابط التايل:
.http://durban47.icann.org/meetings/durban2013/presentation-gac-communique-18jul13-en.pdf
 71انظر الرابط التايل.https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-new-gtld-2013-07-17-en#1.a :
املكونة من أآسامء عامة قد أآلغيتا مشاركهتام يف اجامتع اقرتحت املنظامت احلكومية
 72اكنت اللجنة الاستشارية احلكومية وجلنة برانمج احلقول العليا اجلديدة َّ
ادلولية عقده يف  30سبمترب.
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املكونة من أآسامء عامة واللجنة الاستشارية احلكومية
 .50وإاىل جانب اجلهود اليت بذلهتا جلنة برانمج احلقول العليا اجلديدة َّ
واملنظامت احلكومية ادلولية 73،رشعت املنظمة ادلامعة ل ألسامء العامة التابعة ل إالياكن يف معلية وضع 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 ،رفضت العملية اليت رشعت فهيا املنظمة ادلامعة ل ألسامء العامة بشلك
واسع امحلاية الوقائية ألسامء املنظامت احلكومية ادلولية وخمترصاهتا من ادلرجة الثانية .وبدل من ذكل ،أآوصت ابلقتصار عىل
آليات 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  .2013ويف أآبريل  ،2014قرر
جملس الإياكن اعامتد توصيات جملس املنظمة ادلامعة ل ألسامء العامة اليت ل تتعارض مع مشورة اللجنة الاستشارية
احلكومية ،وحتديدا ،عدم تسجيل ا ألسامء الاكمل للمنظامت احلكومية ادلولية يف املس تويني ا ألول والثاين بلغتني.
 .51ورمغ 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 أآو الإجراء املوحد للوقف الرسيع) ملعاجلة التسجيالت
التعسفية خملترصات املنظامت احلكومية ادلولية أآو ألسامهئا الاكمل اليت ل يشملها الاس تثناء املذكور آنفا .وتس ببت توصية
الفريق العامل الهنائية يف خماوف يف صفوف املنظامت احلكومية ادلولية واللجنة الاستشارية احلكومية ،ابلإضافة اإىل احلصول
عىل موافقة جملس املنظمة ادلامعة ل ألسامء العامة اليت مل تكن ابلإجامع (عىل عكس تصويهتا املعتاد عىل تقارير الفريق
العامل) .مما يتطلب مزيدا من العمل عىل وضع الس ياسات ابعامتد توصية واحدة عىل ا ألقل؛ وانقش جملس املنظمة ادلامعة
ل ألسامء العامة ذكل دون التوصل اإىل وضع مالمح لهذه الس ياسات الإضافية .74ويف غضون ذكل ،أآكدت اللجنة
الاستشارية احلكومية جمددا أآن أآي آلية محلاية احلقوق خاصة مبنظمة حكومية دولية عىل غرار الس ياسة املوحدة القامئة ينبغي
أآن تراعي وضع املنظمة احلكومية ادلولية مبوجب القانون ادلويل ،ولكن ينبغي أآل ت ّحعدل الس ياسة املوحدة القامئة .كام أآقر
جملس الإياكن ابملشورة السابقة للجنة احلكومية الاستشارية بشأأن احلاجة اإىل حامية خمترصات املنظامت احلكومية ادلولية يف
نظام أآسامء احلقول 75.وابلتعاون مع منظامت حكومية دولية معنية أآخرى ،يواصل املركز رصده عن كثب ملا حيدث من
تطورات يف هذا امللف القدمي من ملفات الإياكن .ويف هناية املطاف ،رمبا يحدعى جملس الإياكن اإىل التوفيق بني أآوجه
الاختالف بني مشورة اللجنة احلكومية الاستشارية وتوصيات املنظمة ادلامعة ل ألسامء العامة فامي خيص آليات حامية احلقوق
املرتبطة ابملنظامت احلكومية ادلولية76.
 73لالطالع عىل موجز اكمل ،انظر الوثيقة  ،WO/GA/48/12 Rev.الفقرات من  42اإىل .45
 74انظر الرابط التايل.https://gnso.icann.org/en/council/resolutions#201905 :
 75انظر الرابط التايل:
.https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-abudhabi60-gac-advice-scorecard-04feb18-en.pdf
 76انظر الرابط التايل،www.icann.org/resources/pages/igo-ingo-protection-policy-2018-01-16-en :
والرابط،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 :
أآرسل ا ألمني العام املساعد ل ألمم املتحدة املسؤول عن مكتب الشؤون القانونية نيابة عن العديد من املنظامت احلكومية ادلولية (ومهنا الويبو) رساةل يف يوليو
 2018اإىل جملس اإدارة الياكن يعرب فهيا عن قلقه بعد التقرير الهنايئ لعملية تطوير س ياسة الإجراءات (انظر الرابط:
 .)www.icann.org/en/system/files/correspondence/mathias-to-board-27jul18-en.pdfودافع الفريق العامل املعين ابلعملية عن نتاجئ
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(ب) املصطلحات اجلغرافية
 .52أآعربت اللجنة الاستشارية احلكومية عىل وجه اخلصوص عن قلقها بشأأن اس تخدام وحامية املصطلحات اجلغرافية يف
احلقول العليا اجلديدة املكونة من أآسامء عامة 77.وفامي خيص أآسامء احلقول العليا 78،يوحض دليل مودع الطلب اذلي وضعته
الإياكن أآن "الطلبات املتعلقة بسلسل احلروف اليت ختص أآسامء البدلان وا ألرايض لن حتظى ابملوافقة ألهنا غري متاحة يف
اإطار برانمج احلقول العليا اجلديدة املكونة من أآسامء عامة يف مرحل التطبيق هذه" 79.وينبغي لسلسل احلروف اليت تقدم
بشأأهنا طلبات واليت ترى الإياكن أآهنا أآسامء جغرافية معينة أآخرى ،مثل أآسامء العوامص ،أآن تكون مصحوبة ابلواثئق ادلامعة
أآو النافية لعرتاض احلكومات أآو السلطات العامة املعنية80.
 .53و أآعرب أآعضاء اللجنة الاستشارية احلكومية عن حتفظات أآخرى بشأأن عدد من طلبات احلقول العليا اجلديدة املكونة
من أآسامء عامة عىل أآساس التوافق مع املصطلحات اجلغرافية أآو غريها من املصطلحات "احلساسة" ،و أآشارت عىل جملس
الإياكن بأأل يواصل العمل بعد التقيمي ا ألويل لها ،وطلبت من اجمللس مزيدا من التوضيح بشأأن النطاق املسموح ملودعي
الطلبات فيه بتعديل طلباهتم اليت أآودعوها حلقول عليا جديدة مكونة من أآسامء عامة اس تجابة خملاوف معينة تشعر هبا اللجنة
الاستشارية احلكومية81.
التقرير يف خطاب أآرسل يف أآغسطس  2018اإىل جملس اإدارة الياكن (انظرwww.icann.org/en/system/files/correspondence/igo-ingo- :
 .)wg-to-icann-board-16aug18-en.pdfوانظر اإىل مناقشات اإضافية دارت يف اجامتع الياكن يف نومفرب  2020عىل الرابط:
.https://icann66.pathable.com/meetings/1116847
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أآصدرت اللجنة الاستشارية احلكومية يف عام " 2007مبادهئا بشأأن احلقول العليا اجلديدة املكونة من أآسامء عامة" اليت تنص ،من مضن ما تنص ،عىل
أآنه ينبغي ل إالياكن أآن تتالىف منح احلقول العليا اجلديدة املكونة من أآسامء عامة فامي يتعلق بأأسامء البدلان أآو ا ألرايض أآو ا ألماكن واللغات ا إلقلميية أآو أآوصاف
الشعوب ،ما مل يكن ذكل ابلتفاق مع احلكومات أآو السلطات العامة املعنية .وتنص هذه املبادئ أآيض ًا عىل أآن التسجيالت اجلديدة ينبغي أآن تعمتد اإجراءات ملنع
تسجيل/الطعن يف تسجيل ا ألسامء ذات املغزى الوطين أآو اجلغرايف يف احلقول ادلنيا بطلب من احلكومات .انظر الرابط التايل:
.https://archive.icann.org/en/topics/new-gtlds/gac-principles-regarding-new-gtlds-28mar07-en.pdf
 78ابلنس بة اإىل التسجيالت من ادلرجة الثانية ،فاإن اتفاق التسجيل ا ألسايس ل إالياكن يشمل "جدول ا ألسامء احملجوزة من ادلرجة الثانية يف ماكتب
تسجيل احلقول العليا املكونة من أآسامء عامة" ،وهذا التفاق ينص عىل أآسامء معينة لبدلان و أآراض .انظر الرابط التايل:
 ،http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/base-agreement-specs-04jun12-en.pdfالنقطة .5
 79انظر الرابط التايل ،http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/evaluation-procedures-04jun12-en.pdf :من الفقرة
" 1.4.1.2.2معاجلة أآسامء البدلان أآو الأرايض".
 80انظر الرابط التايل ،http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/evaluation-procedures-04jun12-en.pdf :من الفقرة
" 2.4.1.2.2ا ألسامء اجلغرافية اليت تتطلب دمع احلكومات".
 81انظر الرابط التايل ،https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/gac-to-board-27mar14-en.pdf :النقطة .4
"( "Specific Stringsسلسل حروف حمددة) .ورمغ أآن اجمللس قَ ّب َل مشورة اللجنة الاستشارية احلكومية املعارضة لالس مترار يف اإجراءات بعض الطلبات،
فاإنه طلب مزيدا من املعلومات من اللجنة الاستشارية احلكومية ،ابلإضافة اإىل تعليقات امجلهور ،بشأأن طائفة من الإجراءات الوقائية الإضافية اليت طلبهتا
املكونة من
اللجنة الاستشارية احلكومية فامي خيص عدة فئات واسعة من طلبات احلقول العليا اجلديدة املكونة من أآسامء عامة مثل أآسامء احلقول العليا اجلديدة ّ
أآسامء عامة اليت تتوافق مع الصناعات املنظمة أآو املصطلحات القاموس ية .انظر الرابط التايل:
أ
 .https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/gac-to-board-11apr13-en.pdfوقد وضع فريق فرعي معين ابلسامء اجلغرافية
املكونة من أآسامء عامة اتبع للفريق العامل للجنة الاستشارية
اتبع للجنة الاستشارية احلكومية (فريق فرعي معين بأأسامء احلقول العليا اجلديدة املس تقبلية ّ
احلكومية) مرشوع وثيقة للمراحل املقبل للحقول العليا اجلديدة املكونة من أآسامء عامة ،ويوحض مرشوع الوثيقة ابإجياز جوانب عديدة للس ياسة العامة املتعلقة
اب ألسامء اجلغرافية وخيضع حاليا ملزيد من املناقشات يف الإياكن .انظر الرابط التايل:
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 .54ويف ديسمرب  ،2016مسحت الإياكن ابإاتحة لك أآسامء احلقول احملجوزة املكونة من حرفني عىل املس توى الثاين يف
املكونة من أآسامء عامة عىل أآن ميهل القامئون عىل التسجيل احلكومات املعنية ثالثني يوما لرشاء أآسامء احلقول
احلقول العليا ّ
املعنية؛ و أآن يلزموا املسجل هل ا إلقرار بعدم الإحياء زورا بأأي طابع حكويم يف اس تخدام تكل ا ألسامء املكونة من حرفني؛ و أآن
يتيحوا اإجراء لرفع الشاكوى بعد التسجيل 82.ويف هذا الس ياق ،قدم مركز الويبو تعليقات اإىل الإياكن أآشار فهيا اإىل أآن
مرشوع الويبو الثاين اخلاص بأأسامء احلقول عىل الإنرتنت نظر يف اإماكنية اس تكشاف تدابري متكّن من تطبيق الس ياسة
املوحدة عىل التسجيالت من ادلرجة الثالثة بغرض احلد من احامتل انهتاك العالمات التجارية 83.ويف مناقشات ُآجريت يف
الونة ا ألخرية ،طلب أآعضاء اللجنة الاستشارية احلكومية أآن تقدم الإياكن معلومات حم َّنسقة بشأأن الطلبات والتفويضات
ذات الصل84.
 .55وقد سعى املركز اإجامل بشأأن هذه املسائل وغريها من املسائل املتعلقة بنظام أآسامء احلقول اإىل تقيمي القطاعات املعنية
داخل ا ألمانة ،مبا يف ذكل دمع معل اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية
(جلنة العالمات) 85.وس تواصل ا ألمانة رصد هذه التطورات وستسامه فهيا حسب مقتىض احلال.

 .56اإن امجلعية العامة للويبو مدعوة اإىل
الإحاطة علام ابلوثيقة املعنونة "مركز الويبو للتحكمي
والوساطة ،مبا يف ذكل أآسامء احلقول عىل الإنرتنت"
(الوثيقة .)WO/GA/53/8
[هناية الوثيقة]

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=v2وانظر
أآيضا.https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2019-05-15-en#1.c :
 82تشمل هذه الإجراءات جممتعة خطط الإياكن املسامة "تبديد الالتباس" .انظر الرابط التايل:
.https://www.icann.org/en/system/files/files/two-character-ltr-ltr-authorization-release-13dec16-en.pdf
 83انظر الرابط التايل:
.https://forum.icann.org/lists/comments-proposed-measures-two-char-08jul16/pdfECmcS9knuk.pdf
 84انظر الرابط التايل.https://static.ptbl.co/static/attachments/169910/1521228229.pdf?1521228229 :
 85انظر مث ًال الواثئق  ،SCT/37/4و ،SCT/37/5و ،SCT/38/3و SCT/39/5و SCT/40/4و .SCT/41/5وانظر أآيض ًا الاجامتع
.SCT/IS/GEO/GE/17

