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اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية

واملؤشرات اجلغرافية

الدورة الثانية واألربعون

جنيف ،من  4اإىل  7نومفرب 2019

مستجدات عن اجلوانب املتصلة بالعالمات التجارية يف نظام أمساء احلقول

وثيقة من اإعداد ا ألمانة

 .1يف ادلورة احلادية وا ألربعني للجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية
(جلنة العالمات) ،أأشار الرئيس اإىل أأن جلنة العالمات قد أأحاطت علام ابلوثيقة ( SCT/41/5مس تجدات عن اجلوانب
املتعلقة ابلعالمات التجارية يف نظام أأسامء احلقول) و أأنه ال ُتمس من ا ألمانة إا اإطالع ادلول ا ألعضاء ابنتظام عىل املس تجدات
اليت س تطر أأ يف املس تقبل عىل نظام أأسامء احلقول (انظر الوثيقة  .)SCT/41/10وبناء عىل ذكل ،أأعدت ا ألمانة هذه الوثيقة
اليت تورد املس تجدات املطلوبة.

أأو ال .اإدارة قضااي أأسامء احلقول
أألف .الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول
 .2يطرح نظام أأسامء احلقول عدد اا من التحدايت بشأأن حامية امللكية الفكرية يقتيض اتباع هنج دويل نظر اا اإىل الطبيعة
العاملية ل إالنرتنت .وقد د أأبت الويبو عىل مواهجة هذه التحدايت منذ عام  1998بوضع حلول حمددة ،ول س امي يف معليتهيا
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ا ألوىل 1والثانية 2بشأأن أأسامء احلقول عىل الإنرتنت .ومن خالل مركز التحكمي والوساطة (املركز) توفر الويبو ملاليك العالمات
التجارية أليات دولية فعاةل لالنتصاف ممن يعمد اإىل تسجيل أأسامء حقول تتطابق وحقوقَهم يف العالمات التجارية والانتفاع
هبذه ا ألسامء عن سوء نية .وقد اعمتدت رشكة الإنرتنت املعنية اب ألسامء وا ألرقام املعينة (الآياكن) الس ياسة املوحدة لتسوية
املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول عىل الإنرتنت (الس ياسة املوحدة) ،اليت تع ُّد اللية الرئيس ية اليت يديرها املركز ،بناء عىل
توصيات الويبو يف اإطار معليهتا ا ألوىل بشأأن أأسامء احلقول عىل الإنرتنت.
 .3وتقترص الس ياسة املوحدة عىل قضااي واحضة تتعلق بتسجيل أأسامء احلقول والانتفاع هبا عن سوء نية وبصفة تعسفية،
ول يزال الطلب علهيا مرتفعا من قبل ماليك العالمات التجارية .3ومنذ ديسمرب  ،1999أأرشف املركز عىل أأكرث من45 000
قضية مستندة اإىل الس ياسة املوحدة 4.و أأودع مالكو العالمات التجارية ،يف عام  3452 ،2018شكوى دلى املركز يف اإطار
الس ياسة املوحدة ،أأي بزايدة طفيفة مقارنة ابملس توى املُسجل يف عام ( 2017اذلي اكن رمقا قياس يا) وهذه يه الس نة الثالثة
عىل التوايل اليت يتخطى فهيا عدد الشاكوى الس نوية املرفوعة اإىل الويبو عتبة  3000شكوى .وحبلول أأغسطس ،2019
جتاوز اإجاميل عدد قضااي أأسامء احلقول املتنازع علهيا اليت رفعها مالكو عالمات اإىل الويبو يف اإطار الس ياسة املوحدة
 82 000قضية.
 .4وخالل عام  ،2018اس تعانت ٌ
هجات ش ىّت من أأفراد ورشاكت ومؤسسات ابإجراءات مركز الويبو لتسوية املنازعات
املتعلقة بأأسامء احلقول .واكنت القطاعات الرئيس ية اليت تنشط فهيا املؤسسات املتظل ىمة يه ا ألعامل املرصفية واملالية،
والبيوتكنولوجيا وا ألدوية ،والإنرتنت وتكنولوجيا املعلومات وا ألزايء .ويف الوقت احلارض ،تشمل اإيداعات ماليك العالمات
رسائل الربيد الإلكرتوين الاحتيالية املزعومة أأو خمططات التصيد الاحتيايل ،وانتحال الهوية ،وغري ذكل من الاس تخدامات
غري املرشوعة للمواقع الإلكرتونية ه
املوهجة للمس هتلكني (امل ىقّلة ،عىل سبيل املثال) املرتبطة بأأسامء احلقول املتنازع علهيا.
ويف الآونة ا ألخرية ،مشلت احلالت ما يسمى التباينات املتشاهبة ى
خطيا للعالمات التجارية ،اإذ يس ىجل مرتكبو السطو
مدوةل ( )IDNsيبدو أأهنى ا مكتوبة مبحارف لتينية "قياس ية" وفق الشفرة القياس ية ا ألمريكية
الإلكرتوين أأسامء حقول عليا ه
مدوةل خلداع املس تخدمني ( أأي أأهنا تس تفيد
لتبادل املعلومات ( ،)ASCIIولكهنا تس تخدم تباينات مشاهبة ألسامء حقول ى
من تشابه رمس حمارف خمتلفة) .ويدل ذكل عىل النطاق العاملي للية تسوية املنازعات ،حيث بلغ عدد ا ألطراف اليت رفعت

1
إادارة ا ألسامء والعناوين عىل ا إلنرتنت :قضااي امللكية الفكرية – التقرير اخلتايم لعملية الويبو ا ألوىل يف جمال أأسامء احلقول عىل الإنرتنت ،منشور الويبو
رمق  439املتاح أأيضا عىل املوقع التايل.www.wipo.int/amc/en/processes/process1/report :
2
الإقرار ابحلقوق والانتفاع اب ألسامء يف نظام أأسامء احلقول عىل الإنرتنت – تقرير معلية الويبو الثانية بشأأن أأسامء احلقول عىل الإنرتنت ،منشور الويبو
رمق  843املتاح أأيضا عىل املوقع التايل.www.wipo.int/amc/en/processes/process2/report :
3
ل متنع الس ياسة املوحدة أأي طرف من رفع الزناع اإىل حممكة خمتصة؛ ومع ذكل تبني أأن عدد اا قلي اال جد اا من القضااي املنظورة يف اإطار تكل الس ياسة قد
أأحيل أأيض اا اإىل احملامك الوطنية .انظر خمتارات من قضااي احملامك املتعلقة ابلس ياسة املوحدة عىل املوقع التايل:
.www.wipo.int/amc/en/domains/challenged
4
يتيح املركز عىل صفحات موقعه الإلكرتوين اإحصاءات أآنية بغية مساعدة ا ألطراف يف قضااي الويبو يف اإطار الس ياسة املوحدة والوسطاء ووالكء
العالمات التجارية ومسجيل أأسامء احلقول وواضعي الس ياسات يف جمال أأسامء احلقول ووسائل الإعالم وا ألوساط الأاكدميية .وتشمل الإحصاءات املتاحة العديد
من الفئات مثل "جمال معل املدى عني" أأو "نوعية حروف امس احلقل" أأو "القرارات امخلسة والعرشون الأكرث ذكر اا يف الشاكوى" .انظر املوقع:
.www.wipo.int/amc/en/domains/statistics
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دعاوى اإىل الويبو ،منذ وضع الس ياسة املوحدة 179 ،بّل اا يف عام  .2018وفامي يتعلق بلغة اتفاق تسجيل امس احلقل املعين،
فقد بلغ عدد اللغات املس تخدمة يف ا إلجراءات القامئة عىل الس ياسة املوحدة للويبو  26لغة خمتلفة 5حّت الآن.
 .5وتُنرش مجيع قرارات وسطاء الويبو وحممكىهيا يف قضااي الس ياسة املوحدة عىل موقع املركز الإلكرتوين .ونرش املركز،
يف عام  ،2017النسخة الثالثة من اس تعراض أآراء وسطاء الويبو وحممكهيا يف مسائل خمتارة يف س ياق الس ياسة املوحدة،
(اس تعراض الويبو  ،6)3.0اليت اعمتدت عىل نطاق واسع من قبل ا ألطراف يف الإجراءات وط ىبقت عىل نطاق واسع فعال
من قبل أأعضاء جلان التحكمي يف ألف القضااي .وهذا الاس تعراض املتاح عىل الإنرتنت واملس تخدم عامليا للتوهجات املسجةل
يف القرارات بشأأن القضااي املهمة واذلي يغطي أأكرث من  100موضوع ويتضمن حالت استشهاد مبا يقارب  1000قرار متثييل
صادر عن  265من الوسطاء و ى
احملمكني املع ىينني من قبل الويبو .ولتيسري الاطالع عىل تكل القرارات وفق موضوعها ،يقدم
املركز أأيض اا فهرس اا قانوني اا للبحث الإلكرتوين عن قرارات الويبو يف اإطار الس ياسة املوحدة .7وتتيح الويبو تكل املصادر ابجملان.
 .6ونظر اا اإىل ادلور التأأسييس للويبو يف الس ياسة املوحدة ،يرصد املركز مس تجدات نظام أأسامء احلقول بغية تكييف
موارده وممارساته .وينظم املركز ابنتظام حلقات معل بشأأن تسوية املنازعات عىل أأسامء احلقول تقدم مس تجدات لفائدة
ا ألطراف املعنية ،8كام ينظم اجامتعات حملمكىيه ووسطائه يف جمال أأسامء احلقول .ويف عام  ،2019اس تضاف املركز يف الآونة
ا ألخرية مؤمتر اا يف جنيف لالحتفال مبرور  20عاما عىل اإنشاء الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات .واس تعرض احلدث تصممي
نظام الويبو اخلاص ابلطرق البديةل لتسوية املنازعات والاجهتادات القانونية يف اإطار الس ياسة املوحدة وتطورات الإنرتنت
ذات الصةل ومجموعة من املوضوعات الهامة ا ألخرى ،ونظر يف اخلطوات املس تقبلية.

ابء .احلقول العليا املكونة من رموز بّلان
املكونة من أأسامء عامة مثل ().com
 .7يقترص التطبيق الإلزايم للس ياسة املوحدة عىل ا ألسامء املسجةل يف احلقول العليا ى
واحلقول العليا املكونة من أأسامء عامة املس تحدثة مؤخر اا ،اإل أأن مركز الويبو يساعد أأيض اا العديد من ماكتب تسجيل ا ألسامء
يف احلقول العليا املكونة من رموز البّلان عىل صياغة رشوط التسجيل وإاجراءات تسوية املنازعات مبا يامتىش مع أأفضل
املكونة من رموز
املامرسات ادلولية يف جمال اإدارة السجالت وحامية امللكية الفكرية .وبعض جسالت أأسامء احلقول العليا ى
البّلان تعمتد الس ياسة املوحدة بشلك مبارش ،بيامن اعمتدت جسالت أأخرى اإجراءات قامئة عىل الس ياسة املوحدة تراعي
الظروف والاحتياجات اخلاصة للك حقل من احلقول العليا املكونة من رموز البّلان .ويقدم املركز خدمات لتسوية منازعات
املكونة من رموز البّلان ،وقد اس هت ىل تقدمي تكل
أأسامء احلقول اإىل أأكرث من  70جسال من جسالت أأسامء احلقول العليا ى
اخلدمات فامي خيص  .CNو( .中国الصني) و ( .UAأأوكرانيا) يف عام  ،2019ويُتوقىع املزيد.9
 5ابلرتتيب ا ألجبدي الإنلكزيي :الصينية والتش يكية وادلامنركية والهولندية والإنلكزيية والإس تونية والفنلندية والفرنس ية وا ألملانية واليواننية والعربية والهنغارية
والإندونيس ية والإيطالية والياابنية والكورية والرنوجيية والبولندية والربتغالية والرومانية والروس ية والسلوفاكية والإس بانية والسويدية والرتكية والفيتنامية.
6
انظر املوقع .www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/ :والنطاق املزتايد لس تعراض الويبو  3.0منذ نرش الإصدار 2.0
يف عام  2011يعكس تطور مجموعة من قضااي أأسامء احلقول والس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات قارب ضعف القضااي اليت أأرشف 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.
7
انظر املوقع.www.wipo.int/amc/en//domains/search/legalindex/ :
8
ترد حلقات العمل تكل اليت ينظمها املركز عىل املوقع التايل.http://www.wipo.int/amc/en/events :
9
القامئة الاكمةل ألسامء احلقول املذكورة اليت احتفظت ابملركز عىل أأنه هجة تقدمي خدمات لتسوية املنازعات بشأأن أأسامء احلقول متاحة عىل املوقع
الإلكرتوين التايل .www.wipo.int/amc/en/domains/cctld :ومنذ منتصف عام  ،2017يقدم املركز خدمات لتسجيالت  eu.و( ею.اب ألجبدية
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املكونة من رموز البّلان ،قام املركز يف عام  2018بتوس يع نطاق موارده
 .8وفامي خيص مجيع أأسامء احلقول العليا املعنية ه
املعلنة املقدمة ل ألطراف توس يعا كبريا ،مبا يف ذكل معايري ا ألهلية للتسجيل ،واحلروف املدعومة ،واملذكرات المنوذجية
املتعددة اللغات ،ومعلومات الإيداع ،10ابلإضافة اإىل ملخصات ألوجه الاختالف ذات الصةل بني الس ياسة املوحدة حبد
ذاهتا 11ولك س ياسة من س ياسات أأسامء احلقول العليا املكونة من أأسامء البّلان والقامئة عىل الس ياسة املوحدة .واستنادا اإىل
تكل املوارد ،س ُيعقد حدث جانيب خالل سلسةل الاجامتعات التاسعة وامخلسني مجلعيات الويبو لعام  2019تُعرض فيه أأمور
املكونة من رموز البّلان".
عدة مهنا "دليل خدمات الويبو لفائدة جسالت أأسامء احلقوق العليا ه

اثني اا .املس تجدات املتصةل ابلس ياسة املوحدة يف نظام أأسامء احلقول
 .9طر أأ عىل الآياكن عدد من التطورات الس ياس ية تتيح فرص اا ملاليك حقوق امللكية الفكرية وللمنتفعني هبا وتطرح أأماهمم
املكونة من أأسامء عامة .وميكن ألسامء احلقول
حتدايت .ومن أأمه هذه التطورات اعامتد الآياكن عددا كبريا من احلقول اجلديدة ه
تكل أأن تكون ذات طبيعة "مفتوحة" (تش به  ).comأأو أأن تتخذ خصائص حمددة أأو مقيدة بقدر أأكرب أكن تتخذ شلك
[عالمة] أأو [مدينة] أأو [جممتع] أأو [ثقافة] أأو [صناعة] أأو [لغة] .وهناك تطور جدير ابذلكر يتعلق ابس تحداث أأسامء حقول
مدوةل يف املس توى العايل ،مثل ” “网店أأي (متجر ش بيك/متجر اإلكرتوين) و"ش بكة" ( أأي الويب/الش بكة) .ويطرح
ه
توس يع الآياكن لنطاق أأسامء احلقول العليا أأيض اا مسائل تتعلق حبامية احلقوق يف اإطار معلية الويبو الثانية.

كونة من أأسامء عامة
أألف .احلقول العليا اجلديدة امل ه
املكونة من أأسامء عامة يف يونيو  ،122011وعرضت
 .10اعمتدت الآياكن رمسي اا تنفيذ برانمج احلقول العليا اجلديدة ه
تفاصيل ذكل يف "دليل مودع طلب التسجيل" 13اخلاص هبا واذلي تصدره ابنتظام .ويف أأكتوبر ُ ،2013منحت أأول مجموعة
من احلقول العليا اجلديدة املكونة من أأسامء عامة يف جذر الإنرتنت؛ و ُمنح ما مجموعه  1200حقل اإضايف حبلول 142018
ه
ومن مضن من تكل احلقول مل يبق اإل عدد قليل (مثل " )"musicمل يُطلق بعد .ويبدو أأن مجموع تكل احلقول اجلديدة
اس تقطب قرابة  26مليون تسجيل يف ادلرجة الثانية .15ومن املتوقىع أأن تس تمكل الآياكن "معلية وضع س ياسة ل إالجراءات
املكونة من أأسامء عامة" يف عام  ،2019وتعزتم ،بعد موافقة اجمللس ،اإطالق معلية
الالحقة ألسامء احلقول العليا اجلديدة ه
أأخرى لتطبيق أأسامء احلقوق العليا اجلديدة املذكورة.

السرييلية) ،جبميع اللغات الرمسية لالحتاد ا ألورويب البالغ عددها  24لغة ،وكذكل لسجل ( SE.السويد) .و أأضفيت يف عام  2018جسالت أأسامء احلقول العليا
املكونة من رموز البّلان للك من  ( AI.أأنغيال) و( GE.جورجيا) و( PY.ابراغواي).
ه
10
آ
أ
عىل سبيل املثال ،صفحة املركز اخملصصة للحقل ( .CHسويرسا) متاحة الن ابللغتني الملانية والإيطالية ،ابلإضافة اإىل الإنلكزيية والفرنس ية
والإس بانية .انظر املوقع.www.wipo.int/amc/en/domains/cctld/cctldnews.html :
 11انظر املوقع.www.wipo.int/amc/en/domains/cctld/ :
12
انظر  .www.icann.org/en/minutes/resolutions-20jun11-en.htmولالطالع عىل مزيد من املعلومات ا ألساس ية مبا فهيا املراجع ،انظر
الوثيقة  WO/GA/39/10وحتديداا الفقرة .14
13
"دليل مودع طلب التسجيل" متاح عىل املوقع التايل.newgtlds.icann.org/en/applicants/agb :
14
ترد قامئة احلقول العليا اجلديدة املمنوحة عىل املوقع التايل.newgtlds.icann.org/en/program-status/delegated-strings :
15
انظر املوقع.ntldstats.com/ :
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 .11ول يزال املركز ملزتم اا ابلتعاون مع أأحصاب املصلحة للسعي اإىل احلفاظ عىل الامتثال للمبادئ العامة محلاية امللكية
املكونة من أأسامء عامة .وقد نشأأ عدد من الليات اخملصصة حتديدا محلاية حقوق احلقول
الفكرية يف احلقول العليا اجلديدة ه
املكونة من أأسامء عامة نتيجة لسلسةل من معليات الآياكن املعنية .16وفامي ييل وصف مس تفيض لتكل الليات
العليا اجلديدة ه
اليت اعمتدهتا الآياكن فامي يتعلق بأليات حامية احلقوق من ادلرجة ا ألوىل وادلرجة الثانية عىل التوايل.
( أأ) أليات حامية احلقوق من ادلرجة ا ألوىل
" "1اإجراءات تسوية املنازعات قبل منح أأسامء احلقول العليا
 .12تتيح هذه اللية ملاليك العالمات التجارية اإيداع اعرتاضات قامئة عىل احلقوق القانونية عىل طلبات احلقول العليا
كونة من أأسامء عامة من ادلرجة ا ألوىل وفق اا لبعض املعايري املوضوعية .17وساعد املركز الآياكن عىل وضع
اجلديدة امل ه
هذه املعايري املوضوعية لإجراء الاعرتاض القامئ عىل احلقوق القانونية استناد اا اإىل "توصية الويبو املشرتكة بشأأن ا ألحاكم
املتعلقة حبامية العالمات التجارية وغريها من حقوق امللكية الصناعية يف الإشارات عىل الإنرتنت".18
 .13وع هينت الآياكن املركز ابعتباره املورد احلرصي خلدمات تسوية املنازعات اخلاصة ابلعرتاضات القامئة عىل احلقوق
القانونية ،19وتلقى املركز  69اعرتاض اا قامئ اا عىل احلقوق القانونية يس تويف الرشوط ،واس تمكل معاجلة مسائل هذه الاعرتاضات
يف سبمترب  .202013وترد مجيع قرارات وسطاء الويبو وحممكىهيا عىل موقع املركز عىل الإنرتنت 21اذلي ن ُرش عليه أأيض اا تقرير
عن اإجراءات الاعرتاضات القامئة عىل احلقوق القانونية .22ومن املتوقىع أأن يُتاح اإجراء مماثل ألغراض اجلولت الالحقة ألسامء
كونة من أأسامء عامة.
العليا امل ه
16
ملزيد من املعلومات ا ألساس ية مبا فهيا املراجع ،انظر الوثيقة  WO/GA/39/10وحتديدا الفقرات  23اإىل  .30ويف هذا الصدد ،جتدر الإشارة اإىل أأن
الآياكن قد رفضت اقرتاح اا بشأأن "قامئة ابلعالمات احملمية عاملي اا".
17
أأس باب الاعرتاضات ا ألخرى اليت أأ ىقرهتا الآياكن يه" :الاعرتاضات القامئة عىل اللبس يف التسلسل" و"اعرتاضات امجلاعات" و"الاعرتاضات القامئة
عىل مبد أأ مراعاة حدود املصاحل العامة" .وحيتوي دليل مودع طلب التسجيل أأيض اا عىل عدد من الإجراءات ا ألخرى اليت ميكن أأن تضعها احلكومات لفائدهتا تبع اا
املكونة من أأسامء عامة .وحتديداا القسم  4.2.1.1اذلي ينص عىل "الإنذار املبكر للجنة الاستشارية
لإعالن الآياكن اخلاص ابلطلبات بشأأن احلقول العليا اجلديدة ه
املكونة من أأسامء عامة"
احلكومية للآياكن" والقسم  7.2.1.1اذلي ينص عىل "تلقي مشورة اللجنة الاستشارية احلكومية للآياكن بشأأن احلقول العليا اجلديدة ه
ليك ينظر فهيا جملس الآياكن.
18
اعمتدهتا امجلعية العامة للويبو يف سبمترب 2011؛ انظر املوقع.www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/845/pub845.pdf :
19
انظر القسم  2.3من دليل مودع طلب التسجيل اخلاص ابلآياكن عىل املوقعnewgtlds.icann.org/en/applicants/agb/objection- :
.procedures-04jun12-en.pdf
20
أ
املكونة من أسامء عامة وجدول الرسوم والتاكليف ابلتوايل عىل املوقعني التاليني:
انظر نظام الويبو بشأأن تسوية املنازعات املتعلقة ابحلقول العليا اجلديدة ه
 www.wipo.int/amc/en/docs/wipolrorules.pdfوwww.wipo.int/amc/en/domains/lro/fees/؛ وانظر قضااي الويبو املسجةل يف جمال
الاعرتاضات القامئة عىل احلقوق القانونية عىل املوقع التايل.www.wipo.int/amc/en/domains/lro/cases :
21
انظر املوقع.www.wipo.int/amc/en/domains/lro/cases/ :
22
يشري تقرير الويبو اإىل أأن الغالبية العظمى من تكل الاعرتاضات أأودعت ضد الطلبات اخلاصة بسلسةل احلروف ذات املعىن الوصفي أأو القامويس
املكونة من أأسامء عامة .وقد خلص كثري من وسطاء الويبو وحممكهيا اإىل أأنه يف احلالت اليت يكون قد اعمتد فهيا ماكل عالمة مصطلح اا عام اا من
للحقول العليا ه
مكون من امس عام لغرض الاس تفادة من املعىن العام ذلكل املصطلح ل يُعترب ،يف حد ذاته ،انهتأاكا
مصطلحات القاموس كعالمة جتارية ،فاإن طلب حقل عال ه
ملعايري تسوية املنازعات فامي خيص الاعرتاضات القامئة عىل احلقوق القانونية .ويف بعض احلالت تناول وسطاء الويبو وحممكوها تسجيالت العالمات التجارية اليت
مكون من امس عام و /أأو اعرتاض قامئ عىل احلقوق القانونية ،دون اإثبات اس تخدام قليل
اكتُسبت أأساس اا ألغراض دمع طلب احلصول عىل حقل عال جديد ه
لتكل العالمات أأو أأي اس تخدام لها يف السابق .انظر املوقع الإلكرتوين التايل.www.wipo.int/amc/en/docs/lroreport.pdf :
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" "2اإجراءات تسوية املنازعات بعد منح أأسامء احلقول العليا
 .14يف بداية عام  ،2009أأرسل مركز الويبو اإىل الآياكن اقرتاح اا موضوعي اا حمدى د اا لعامتد خيار اإداري دامئ يتيح اإيداع
املكونة من أأسامء عامة يُزمع أأن تشغيهل أأو اس تخدامه الفعيل لسجهل
الشاكوى عىل مكتب تسجيل معمتَد للحقول العليا ه
يتسبب يف انهتاك العالمات التجارية أأو ي ُسهم يف ذكل اإسهام اا ماد ااي 23.واكن الهدف من الاقرتاح هو تقدمي مساعدة موحدة
اإىل الآياكن من أأجل الزتاهما مبراقبة الامتثال وتزويدها ببديل اإداري للتقايض أأمام احملامك وتشجيع اجلهات الفاعةل املعنية عىل
التحيل بسلوك مسؤول مبا يشمل توفري احلصاانت املالمئة24.
 .15وبعد عدة مسارات للآياكن ،مبا يف ذكل مشاورات مع املسؤولني عن التسجيل ،تظل جدوى اإجراءات تسوية
املنازعات بعد منح أأسامء احلقول العليا ابلصيغة اليت اعمتدهتا الآياكن غري أأكيدة ،ول س امي نظر اا اإىل اإضافة مجموعة اإجراءات
متداخةل ومسائل تتعلق ابلنطاق املوضوعي املقصود من هذه اللية (ل س امي بعد اس تثناء الآياكن للمفهوم القانوين
"الإغفال املتع ىمد") .ويف ضوء املصاحل الس ياس ية ا ألمع ،اتفق مركز الويبو يف عام  2013مع الآياكن عىل أأن يصبح مورد اا
لإجراءات تسوية املنازعات بعد منح أأسامء احلقول فامي يتعلق ابلعالمات التجارية.
(ب) أليات حامية احلقوق من ادلرجة الثانية
" "1مركز تبادل املعلومات عن العالمات التجارية
املكونة من أأسامء عامة اخلاص ابلآياكن "مركز تبادل املعلومات عن العالمات
 .16يشمل برانمج احلقول العليا اجلديدة ه
التجارية" ابعتباره مس تودع اا مركز ااي للبياانت ا ألصلية عن العالمات التجارية اليت جيوز اس تخداهما أأساس اا لس تعامل أليات
املكونة من أأسامء عامة 25.وعقىب املركز بأأنه ينبغي ملركز تبادل املعلومات عن
حامية احلقوق يف احلقول العليا اجلديدة ه
العالمات التجارية أأل يثقل اكهل أأحصاب احلقوق عىل حنو غري ُم ِنصف عند معاجلة تسجيالت العالمات التجارية املمنوحة
 23انظر املوقع.www.wipo.int/amc/en/docs/icann130309.pdf :
24
نظر اا اإىل التقارب املالحظ بني أأدوار ماكتب التسجيل و أأمناء التسجيل و أأحصاب التسجيالت يف اإطار نظام أأسامء احلقول ،أأوىص مركز الويبو أأيض اا
بأأن تنظر الآياكن يف توس يع نطاق اإجراءات تسوية املنازعات بعد املنح ليك تنسحب أأيض اا عىل سلوك أأمناء التسجيل يف ماكتب التسجيل (انظر املوقع:
 www.wipo.int/amc/en/docs/icann260310rap.pdfعىل سبيل املثال) ومع مراعاة اخلربات اليت اكتس هبا املركز استناد اا اإىل الس ياسة املوحدة
لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول وقرار الآياكن ابإاتحة املشاركة يف امللكية بني ماكتب التسجيل و أأمناء التسجيل (انظر املوقع الإلكرتوين التايل:
.)www.icann.org/en/minutes/resolutions-05nov10-en.htm
25
م
أ
أ
يتيح مركز تبادل املعلومات اإدراج اللكامت ادلاةل عىل العالمات املسجةل واللكامت ادلاةل عىل العالمات واحملمية بنظام أو معاهدة أو ثبتة بقرار حممكة
و أأيض اا "عالمات أأخرى تعترب ملكية فكرية" (ومل حتدد هذه العالمات) .وفامي يتعلق بأليات حامية احلقوق اليت تس تخدم بياانت مركز تبادل املعلومات ،فاإن توفر
خدمات " ( "Sunriseأأي فرصة ملاكل العالمة التجارية ليك يكون هل الس بق يف تسجيل رابط حصيح لعالمته اساما حلقهل مقابل دفع رمس عىل ذكل) يقترص عىل
تكل العالمات التجارية اليت ميكن اإثبات اس تخداهما اجلاري .وسواء ثبت دليل الاس تخدام اجلاري للعالمات التجارية أأو مل يثبت ،س يظل أأيض اا مالكو العالمات
التجارية مؤهلني للمشاركة يف خدمة "املطالب" احملددة بوقت معني ( أأي اإشعار مسجل امس احلقل احملمتل بوجود حق متنازع عليه يف العالمة التجارية ،وإاشعار
ماكل العالمة التجارية املعين ( أأو املالك املعنيني) يف حاةل اس مترار املس ِ ىجل رمغ ذكل يف اإجراءات تسجيل امس احلقل) .وحددت الآياكن مدة اإاتحة خدمة
املكونة من أأسامء عامة لتسجيل امجلهور العام ،ولكن يتس ىن ملس تخديم مركز تبادل املعلومات
املطالب بأأجل أأقصاه  90يوم اا من فتح أأحد احلقول العليا اجلديدة ه
اختيار تلقي اإشعارات مدى احلياة .وينطبق مبد أأ اإثبات اس تخدام العالمات التجارية الالزم خلدمات " "Sunriseاملبكرة كذكل عىل المتسك ابلعالمات التجارية
ابعتبارها أأساس اا لتقدمي تظمل يف اإطار "الإجراء املوحد للوقف الرسيع" اخلاص بأليات حامية احلقوق املبي ىنة هنا .و أأدرج بعض مشغيل السجالت رشط اا يف اتفاقية
السجل-املسجل بشأأن خدمة مطالبات موسعة غري حمددة الطول ،مثل جسل شارلس تون رود (جزء من جوجل) للنطاق "( ".appانظر املوقع:
.)gtldresult.icann.org/applicationstatus/applicationdetails:downloadapplication/1343?t:ac=1343
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بصفة مرشوعة بواسطة خمتلف أأنظمة الفحص والتسجيل كام يه مطبقة يف أأنظمة قضائية عاملية عديدة ،و أأنه ميكن ،عند
الاقتضاء ،التفكري يف تدابري معلية لتحديد أأي ادعاءات مبطالبة غري مالمئة ابحلقوق يف س ياقات حمددة .ووفق اا للمعلومات
املتاحة ،اس تمل مركز تبادل املعلومات حنو 45 000من املدخالت حبلول أأغسطس 26.2019
" "2الإجراء املوحد للوقف الرسيع
املكونة من أأسامء عامة
 .17عىل الرمغ من بقاء الس ياسة املوحدة متاحة أكداة جمدية لتسوية منازعات احلقول العليا اجلديدة ه
واملتعلقة بنقل امس حقل متنازع عليه اإىل صاحب العالمة التجارية ،فقد اس تحدثت الآياكن ما يقصد به أأن يكون ألية من
ادلرجة الثانية محلاية احلقوق تكون أأخف وقع اا يف احلالت املعنية27.
 .18ورمغ أأن النظام املوحد للوقف الرسيع نشأأ عن سلسةل من مسارات الآياكن وجلاهنا ،فاإنه ل يزال يثري عدد اا من
التساؤلت ،مهنا عالقته ابلس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات 28.وقد دعت الآياكن اإىل أأن يتقدم املقدمون احملمتلون خلدمات
الإجراء املوحد للوقف الرسيع بعطاءاهتم ،وبعد دراسة متأأنية لمنوذج الآياكن اخلاص ابلإجراء املوحد للوقف الرسيع ،أأصبح
من الواحض أأن املركز ليس يف وضع يسمح هل ابلتقدم بأأي عطاء 29.وما زال املركز يرصد التطورات عن كثب ،مبا يف ذكل
التطورات املتعلقة بس بل الإنصاف اليت يتيحها الإجراء املوحد للوقف الرسيع وإاماكنية تطبيقه عىل أأسامء احلقول العليا
الرئيس ية مثل ".".com

ابء .مراجعة الآياكن املرتقبة للس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول وغري ذكل مما اس هتلته
الويبو من أليات حامية احلقوق
 .19إان الس ياسة املوحدة اإذ تتكيف مع التطور املتواصل لنظام أأسامء احلقول ،ابتت توفر بدي اال فعلي اا للمقاضاة أأمام احملامك
ألحصاب العالمات التجارية و أأحصاب تسجيالت أأسامء احلقول واملسؤولني عن التسجيل .ولكن عقب مناقشات عام 2011
اليت ر أأت فهيا الغالبية العظمى من املشاركني أأن رضر مراجعة الآياكن ،ابعتبارها هيئة قامئة أأساس اا عىل خدمات التسجيل،
للس ياسة املوحدة س يكون أأكرث من نفعها 30،اختذت املنظمة ادلامعة ل ألسامء العامة التابعة للآياكن قرار اا مبراجعة الس ياسة
املوحدة ،بعد اإطالق أأسامء حقول عامة جديدة .وصدر تقرير الآياكن ا ألويل بشأأن هذا املوضوع يف أأكتوبر  2015جاء فيه

26
انظر املوقع.www.trademark-clearinghouse.com/content/tmch-stats :
27
أأبلغ املركز الآياكن يف أأبريل  2009مبرشوع مناقشة بشأأن "ألية للوقف الرسيع (لأسامء احلقول)" (انظر الرابط:
 )www.wipo.int/amc/en/docs/icann030409.pdfوقدم اقرتاحات لحقة للية معممة استناد اا اإىل هذا المنوذج يف اجامتعي الآياكن (انظر الرابط:
 prague44.icann.org/node/31773و .)toronto45.icann.org/node/34325وقد راعت هذه الاقرتاحات رضورة اإقامة توازن بني حامية حقوق
العالمات التجارية اليت يقر هبا القانون واملصاحل العملية للمسؤولني عن ماكتب التسجيل حس ين النية للحد من أأعباهئم التشغيلية والتطلعات املرشوعة ألحصاب
أأسامء احلقول املسجةل عن حسن نية.
28
ترد قامئة ى
آ
مفصةل هبذه املسائل ،من بني أأمور أأخرى ،يف اخلطاب اذلي أأرسهل مركز الويبو اإىل الياكن بتارخي  2ديسمرب  2010واملنشور عىل الرابط:
.www.wipo.int/amc/en/docs/icann021210.pdf
29
مسأأةل اعامتد مقديم اخلدمة تثري اخملاوف بشأأن اس تقرار أليات حامية احلقوق؛ و أأعربت الويبو عن قلقها إازاء ذكل منذ أأوائل عام  2007يف س ياق
الس ياسة املوحدة (انظر الرابط.)www.wipo.int/amc/en/docs/icann040707.pdf :
30
انظر الرابط .community.icann.org/display/gnsoudrpdt/Webinar+on+the+Current+State+of+the+UDRP :وميكن معوماا
الاطالع أأيض اا عىل الفقرة  31من الوثيقة .WO/GA/39/10
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وصف عدد من املسائل اجلوهرية والإجرائية املعقدة .31ويف هذا الصدد قدىم املركز بعض املالحظات اليت أأبرزت النجاح
اذلي طاملا أأثبتته الس ياسة املوحدة وكذكل اخملاطر املقرتنة بأأي حماوةل تقوم هبا الآياكن ملراجعة الس ياسة املوحدة .وعقب فرتة
خمصصة لتعليقات امجلهور ،أأصدرت الآياكن تقريرها الهنايئ يف يناير  2016و أأوصت فيه املنظمة ادلامعة ل ألسامء العامة
ابإطالق معلية تطوير للس ياسات قصد مراجعة مجيع أليات حامية احلقوق عىل مرحلتني؛ ول تزال املرحةل ا ألوىل (يُتوىخ أأن
تسفر عن صدور "تقرير أأويل" يف أأواخر عام  2019للامتس تعليقات امجلهور) تركىز عىل أليات حامية احلقوق املطورة من
املكونة من أأسامء عامة ،وخاصة مركز تبادل املعلومات عن العالمات التجارية (مبا يشمل
أأجل الربانمج اجلديد للحقول العليا ه
ألييت حامية احلقوق " "Sunriseو"املطالب") 32والنظام املوحد للوقف الرسيع ،بيامن سرتكىز املرحةل الثانية ( ُحيمتل أأن تبد أأ يف
أأواخر عام  2019ابلرمغ من تزامن ذكل مع الامتس التعليقات عىل املرحةل ا ألوىل) عىل الس ياسة املوحدة .33وهذه املسأأةل
مدعاة لقلق ابلغ ويواصل املركز متابعة نوااي أأحصاب املصلحة يف الآياكن عن كثب فامي يتعلق ابلس ياسة املوحدة وأليات حامية
احلقوق املرتبطة ابلعالمة التجارية بوجه عام .ويف اإطار هذا اجلهد ،يتواصل املركز ،عند الاقتضاء ،مع أأحصاب املصلحة
املعنيني ابلعالمات التجارية ،مثل مجعية الاحتادات ا ألوروبية للعاملني يف جمال العالمات التجارية ( )ECTAوالرابطة
ادلولية للعالمات التجارية ) (INTAومجعية ماليك العالمات التجارية ا ألوروبيني ( )MARQUESوالآياكن.

جمي .النظام ا ألورويب محلاية البياانت العامة وقاعدة بياانت WHOIS
 .20دخل النظام ا ألورويب محلاية البياانت العامة ( 34)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 تكل املرتبطة ابلعقود واملنازعات القانونية.
 .21وبعد  25مايو  ،2018مل تعد بياانت  WhoIsاملتاحة لعامة الناس تتضمن بياانت التصال الاكمةل ألحصاب
تسجيالت أأسامء احلقول .بل أأصبحت بياانت  WhoIsاملتاحة لعامة الناس تقترص بوجه عام عىل "منظمة صاحب
التسجيل" والبّل .ومن اجلدير ابذلكر أأن امس صاحب التسجيل وعنوان بريده الإلكرتوين لن يكوان مرئيني يف معظم
احلالت .ولكن ،لتسهيل التصال بصاحب تسجيل امس احلقل ،يُطلب من املُس ِ ىجل املعين تقدمي عنوان بريد اإلكرتوين "غري
ُم ىِ
حدد للهوية" أأو اس امترة تواصل عرب الإنرتنت .ورمغ هذه القيود الكبرية ،اإذا قُ ىِدمت شكوى بناء عىل الس ياسة املوحدة
لتسوية املنازعات اإىل أأحد ُم ىِقديم اخلدمات يف اإطار الس ياسة املوحدة ،فسوف يقدم ُمس ِ ىجلو شاكوى الآياكن يف ا ألحوال
بناء عىل طلب من هذه اجلهة امل ُ ىِقدمة للخدمات (وسوف يقومون يف الوقت نفسه "بغلق"
العادية معلومات  WhoIsا
تسجيل امس احلقل وبياانت املُس ِ ىجل) ،ابلإضافة اإىل متطلبات الإجراءات السلمية املدونة يف قواعد الس ياسة املوحدة لتسوية
املكونة من أأسامء عامة
املنازعات .اإن "املواصفات [التعاقدية] املؤقتة" اخلاصة ابلآياكن لبياانت تسجيل احلقول العليا اجلديدة ه
ت ىُقر رصاحة بأأن املُس ِ ىجلني جيب أأن يقدموا "بياانت تسجيل" اكمةل اإىل ُم ىِقديم اخلدمات يف اإطار الس ياسة املوحدة 35.ويبدو
أأن هذا يستند اإىل التسلمي بأأن ُم ىِقديم اخلدمات يف اإطار الس ياسة املوحدة يس توفون معايري املادة ()1(6و) "ا ألغراض
31
انظر الرابط.gnso.icann.org/en/issues/new-gtlds/rpm-prelim-issue-09oct15-en.pdf :
32
انظر احلاش ية رمق .25
33
انظر الرابطgnso.icann.org/en/issues/new-gtlds/rpm-final-issue-11jan16-en.pdf :
34
لحئة (الاحتاد ا ألورويب) رمق  679/2016الصادرة عن الربمان ا ألورويب واجمللس ا ألورويب يف  27أأبريل  2016بشأأن حامية ا ألشخاص الطبيعيني يف
معاجلة البياانت الشخصية وبشأأن احلركة احلرة لتكل البياانت ونسخ التوجيه ( 95/46/ECالالحئة العامة محلاية البياانت).
35
انظر الرابط ،www.icann.org/resources/pages/gtld-registration-data-specs-en :يف املرفق واو.
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املرشوعة" واملادة ()1(6ب) "أأداء العقد" من النظام ا ألورويب محلاية البياانت العامة ،36وبناء عليه ُ
اشرتط من أأولئك
امل ُس ِ ىجلني توفري بياانت بياانت  WhoIsمل ُ ىِقديم اخلدمات يف اإطار الس ياسة املوحدة.
 .22ويواصل 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 أأوسع نطاقا انمجة عن
تنفيذ النظام ا ألورويب محلاية البياانت العامةُ ،جيري أأحصاب املصلحة حاليا مناقشات هممة بشأأن منوذج حممتل لعامتد بياانت
 WhoIsوالنفاذ اإلهيا ،مبا يف ذكل دور الويبو احملمتل للتصديق عىل حقوق أأحصاب امللكية الفكرية يف هذا النفاذ37.

ملدوةل
دال .أأسامء احلقول ا ه
 .23وفق اا ملا ورد يف الفقرة  ،21من أأمه املس تجدات اجلديرة ابذلكر واملتعلقة ابلس ياسات يف نظام أأسامء احلقول بدء العمل
املكونة من أأسامء
بأأسامء حقول ه
مدوةل (خبط غري لتيين) يف احلقول العليا 38.واكن كثري مهنا مضن أأول احلقول العليا اجلديدة ه
عامة اليت تعلن الآياكن منحها يف جذر نظام أأسامء احلقول.

هاء .أأدوات التعريف ا ألخرى
 .24فض اال عن املس تجدات املذكورة أآنف اا ويف س ياق تكل املس تجدات ،تشهد الآياكن تطورات اإضافية تتعلق حبامية
أأدوات تعريف العالمات غري التجارية.
( أأ) املنظامت احلكومية ادلولية
 .25جتدر الإشارة اإىل أأ ىن معلية الويبو ا ألوىل تناولت العالقة بني أأسامء احلقول والعالمات التجارية .أأ ىما معلية الويبو الثانية
فتناولت العالقة بني أأسامء احلقول و أأنواع أأخرى من أأدوات التعريف اليت مل تُتناول من قبل ،مبا فهيا أأسامء البّلان و أأسامء
املنظامت احلكومية ادلولية وخمترصاهتا.
 .26و أأوصت امجلعية العامة للويبو لعام  2002بتعديل الس ياسة املوحدة بغية حامية أأسامء البّلان و أأسامء املنظامت
احلكومية ادلولية وخمترصاهتا 39.و أأحالت أأمانة الويبو هذه التوصيات اإىل الآياكن يف فرباير 40.2003
36
يف 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 الرابط.www.wipo.int/amc/en/domains/gdpr/ :
37
انظر الرابطhttps://www.icann.org/en/system/files/files/framework-elements-unified-access-model-for-discussion- :
 .18jun18-en.pdfوانظر أأيضا جدول أأعامل اجامتع ال آياكن يف يونيو  2018عىل الرابط .https://62.schedule.icann.org/ :وانظر أأيضا:
www.ipconstituency.org/assets/Outreach/DRAFT%20.%20WHOIS%20Accreditation%20and%20Access%20Model%20v1.7.pdf
38
ُ
املكونة من رموز بّلان اليت نرشت يف
انظر أأيض اا اخلطة الهنائية لتنفيذ الإجراء العاجل لتحديد أأسامء احلقول ه
املدوةل املدرجة يف احلقول العليا ه
نومفرب ( 2009انظر  .)www.icann.org/en/system/files/files/idn-cctld-implementation-plan-16nov09-en.pdfأأاتح ذكل منذئذ
املكونة من رموز بّلان يف س ياق الرموز الثنائية احلروف الواردة يف املعيار ( .ISO 3166-1انظر
اس تحداث أأسامء حقول ه
مدوةل مدرجة يف احلقول العليا ه
.)www.iso.org/obp/ui/search/english_country_names_and_code_elements/
39
ا
انظر الرابطwww.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_ga_28/wo_ga_28_3.pdf :؛ وانظر أأيضا الفقرات  6اإىل  11من
الوثيقة SCT/9/8؛ والفقرة  149من الوثيقة .SCT/9/9
40
انظر الرابط.www.wipo.int/amc/en/docs/wipo.doc :
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 .27وعقب مداولت الآياكن 41،اقترص "دليل مقدم طلب تسجيل احلقول العليا اجلديدة املك هونة من أأسامء عامة" يف
تناوهل ملسأأةل حامية أأسامء املنظامت احلكومية ادلولية وخمترصاهتا عىل توفري اإماكنية الانتصاف من خالل اإجراءات الاعرتاض
قبل املنح املتعلقة ابدلرجة ا ألوىل ( أأي املطبقة عىل احلقول العليا) ،أأي الإجراءات الواردة مناقش هتا يف الفقرتني  24و.25
اإل أأنه بعد هجود متواصةل من املنظامت احلكومية ادلولية ،أأشارت اللجنة الاستشارية احلكومية التابعة للآياكن عىل جملس
الآياكن بأأن تُمنح امحلاية ألدوات تعريف املنظامت احلكومية ادلولية ضد التسجيالت غري املالمئة للغري قبل منح أأي حقل من
املكونة من أأسامء عامة 42.و أأشارت اللجنة الاستشارية احلكومية عىل جملس الآياكن أأيض اا بأأنه ،استناد اا
احلقول العليا اجلديدة ه
اإىل املعايري القامئة لتسجيالت " ".intمن ادلرجة الثانية ،ميكن التعاون مع املنظامت احلكومية ادلولية لإعداد قامئة بأأسامء
املنظامت احلكومية ادلولية وخمترصاهتا الواجب حاميهتا ضد التسجيل عىل ا ألقل خالل ادلورة احلالية من منح احلقول العليا
املكونة من أأسامء عامة .و أأشارت اللجنة الاستشارية احلكومية عىل اجمللس كذكل بأأنه ،يف انتظار العمل عىل التنفيذ،
اجلديدة ه
ينبغي منح حامية مؤقتة ألسامء املنظامت احلكومية ادلولية وخمترصاهتا من خالل تعليق تسجيالت الغري .ورمغ أأ ىن التقدم يف
التنفيذ ما زال جاراي ،فال يزال ذكل التعليق سار ااي.
 .28ورد جملس الآياكن عىل اللجنة الاستشارية احلكومية قائ اال اإنه اكن قد اعمتد قرار اا ينص عىل هذه امحلاية املؤقتة من
ادلرجة الثانية استناد اا اإىل معايري " ".intالقامئة ،وذكل عرب قامئة احتياطية أأعدهتا الآياكن ألدوات تعريف املنظامت احلكومية
ادلولية ،ليك مينع عىل الغري تسجيلها من خالل اتفاق جسل احلقول العليا اجلديدة املكونة من أأسامء عامة .ودعت الآياكن
املنظامت احلكومية ادلولية املؤهةل اإىل تعريف الآياكن بنفسها ،وطلبت أأيض اا أأن تقدم اللجنة الاستشارية احلكومية
(مع املنظامت احلكومية ادلولية) ابقة منظامت حكومية دولية مجمعة تشمل املعايري وقامئة أأسامء املنظامت احلكومية ادلولية
وخمترصاهتا اليت أأوصت اللجنة الاستشارية احلكومية حباميهتا 43.ورد اا عىل ذكل ،وضع ائتالف من املنظامت احلكومية ادلولية
معايري تستند اإىل " ".intمحلاية املنظامت احلكومية ادلولية وقامئة مصاحبة للمنظامت احلكومية ادلولية ،قدهما ائتالف
املنظامت احلكومية ادلولية اإىل جملس الآياكن يف فرباير  .2013وقد أأعقب هذا تبليغ من اللجنة الاستشارية احلكومية اإىل
جملس الآياكن بشأأن معايري ا ألهلية محلاية املنظامت احلكومية ادلولية ،44اإىل جانب قامئة بأأسامء املنظامت احلكومية ادلولية
وخمترصاهتا اليت ميكن حاميهتا45.
 .29ويف  1أأبريل  ،2013أأبلغ اجمللس اللجنة الاستشارية احلكومية بشواغهل بشأأن كيفية التوفيق بني حامية خمترصات
املنظامت احلكومية ادلولية وحماولت الغري اليت من احملمتل أأن تكون مرشوعة لتسجيل أأسامء حقول مطابقة ،وسأأل كيف

41
للحصول عىل املعلومات ا ألساس ية ،اطلع عىل الوثيقة  ،WO/GA/41/17 Rev.2وابلتحديد الفقرتني  40و.41
42
انظر الرابط:
gacweb.icann.org/download/attachments/27132070/FINAL_Toronto_Communique_20121017.pdf?version=1&modif
.icationDate=1354149148000&api=v2
43
انظر الرابطwww.icann.org/en/system/files/correspondence/crocker-to-dryden-16jan13-en.pdf :
44
تشمل هذه املعايري املنظامت احلكومية ادلولية القامئة عىل املعاهدات ذات الشخصية القانونية ادلولية ،أأو العامةل مكراقبني اتبعني ل ألمم املتحدة ،أأو
العامةل كصناديق أأو برامج اتبعة ل ألمم املتحدة.
45
انظر الرابط.www.icann.org/en/news/correspondence/dryden-to-crocker-chalaby-22mar13-en :
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ميكن التعامل عىل أأرض الواقع مع حالت الاس تخدام املزتامن اليت من احملمتل أأن تكون مرشوعة 46.ويف يوليو  ،2013عقب
املناقشات الإضافية اليت أأجريت مع الآياكن واجلهود املضنية اليت بذلهتا املنظامت احلكومية ادلولية ،أأصدرت اللجنة
الاستشارية نصيحة جمللس الآياكن تؤكد من جديد احلاجة اإىل حامية وقائية خاصة ألسامء املنظامت احلكومية وخمترصاهتا يف
نظام أأسامء احلقول 47.وعقب اإصدار هذه النصيحة أأصدر جملس الآياكن قرار اا ميدد به امحلاية املؤقتة للمنظامت احلكومية
املكونة من أأسامء عامة التابعة جمللس الآياكن بعد
ادلولية اإىل حني عقد الاجامتع ا ألول للجنة برانمج احلقول العليا اجلديدة ه
عقد اجامتع الآياكن يف نومفرب 48.2013
املكونة من أأسامء عامة اقرتاح اا محلاية خمترصات املنظامت
 .30ويف أأكتوبر  ،2013قدمت جلنة برانمج احلقول العليا اجلديدة ه
احلكومية ادلولية يف ادلرجة الثانية ،واكن ذكل الاقرتاح بعيد اا عن تزويد خمترصات املنظامت احلكومية ادلولية ابمحلاية الوقائية
ادلامئة املتوخاة يف البالغات السابقة للجنة الاستشارية احلكومية49.
 .31وإاىل جانب تكل اجلهود اليت بذلهتا يف جمال الس ياسة العامة جلنة برانمج احلقول العليا اجلديدة واللجنة الاستشارية
احلكومية و املنظامت احلكومية ادلولية ،50رشعت املنظمة ادلامعة يف مسار لتطوير الس ياسة خبصوص حامية املنظامت
احلكومية ادلولية ،وقد شارك املركز مع ممثيل بعض املنظامت احلكومية ادلولية ا ألخرى يف تكل العملية .وإاضافة اإىل اعرتاضات
املنظامت احلكومية ادلولية ،فاإن هذه العملية اليت رشعت فهيا املنظمة ادلامعة ل ألسامء العامة رفضت بشلك واسع ادلعوات
اإىل منح حامية وقائية خملترصات املنظامت احلكومية ادلولية يف ادلرجة الثانية .وبد ال من ذكل ،أأوصت بوضع ألية توفر حامية
عالجية 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 أأبريل  ،2014قرر جملس الآياكن
اعامتد توصيات جملس املنظمة ادلامعة ل ألسامء العامة اليت ل تتعارض مع مشورة اللجنة الاستشارية احلكومية ،أأي عدم
تسجيل ا ألسامء الاكمةل للمنظامت احلكومية ادلولية يف املس تويني ا ألول والثاين بلغتني.
صوت جملس املنظمة ادلامعة ل ألسامء
 .32ورمغ مشورة اللجنة الاستشارية احلكومية ومواقف املنظامت احلكومية ادلولية ،ى
العامة ،يف يونيو  ،2014عىل الرشوع يف معلية اثنية لوضع الس ياسات بشأأن الرغبة والإجراءات فامي خيص منح املنظامت
احلكومية ادلولية اإماكنية الانتفاع بأليات عالجية محلاية احلقوق (مثل الس ياسة املوحدة أأو الإجراء املوحد للوقف الرسيع)
ملعاجلة التسجيالت التعسفية خملترصات املنظامت احلكومية ادلولية أأو ألسامهئا الاكمةل اليت ل يشملها الاس تثناء املذكور أآنفا.
و أأسفرت غالبية التوصيات الهنائية الصادرة عن الفريق العامل ،اليت وافق علهيا جملس املنظمة ادلامعة ل ألسامء العامة دون أأن
46
طلب اجمللس أأيض اا توضيح املقصود ابلوس يةل املمكنة لإجراء مراجعة دورية للقامئة مبزيد من التحديد ،وتوضيح أأية لغات اإضافية يُطلب توفري حامية
أأسامء املنظامت احلكومية ادلولية وخمترصاهتا هبا .انظر املوقع الإلكرتوين التايلwww.icann.org/en/news/correspondence/crocker-to-dryden- :
.01apr13-en
47
ا
آ
أ
ل
ل
أ
أ
مس
أأفادت اللجنة الاستشارية احلكومية أيضا بأهنا تفرتض رصاحة أن جملس الياكن تعد تنفيذ نصيحهتا ابلاكمل والرتكزي عىل ا تنفيذ العميل والفعال
للحامية الوقائية من ادلرجة الثانية يف احلقول العليا اجلديدة املك هونة من أأسامء عامة ،و أأن تظل امحلاية املؤقتة ألسامء املنظامت احلكومية ادلولية وخمترصاهتا سارية
حّت يس تمكل احلوار بني اللجنة والآياكن واملنظامت احلكومية ادلولية .انظر املوقع الإلكرتوين التايل:
.durban47.icann.org/meetings/durban2013/presentation-gac-communique-18jul13-en.pdf
48
انظر الرابطwww.icann.org/resources/board-material/resolutions-new-gtld-2013-07-17-en#1.a :
املكونة من أأسامء عامة قد أألغيتا مشاركهتام يف اجامتع اقرتحت املنظامت احلكومية
 49اكنت اللجنة الاستشارية احلكومية وجلنة برانمج احلقول العليا اجلديدة ه
ادلولية عقده يف  30سبمترب.
50
لالطالع عىل موجز اكمل ،انظر الوثيقة  ،WO/GA/48/12 Revالفقرات من  42اإىل .45
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حتظى ابإجامعه و أأحيلت اإىل جملس الآياكن يك ينظر فهيا ،عن خماوف يف صفوف املنظامت احلكومية ادلولية واللجنة
الاستشارية احلكومية .وفامي خيص التوصية املتعلقة حبصاانت املنظامت احلكومية ادلولية ،وابلنظر اإىل عدد من العوامل،
أأعرب جملس املنظمة ادلامعة ل ألسامء العامة عن رغبته يف تشكيل فريق عامل جديد .ويف غضون ذكل ،أأكدت اللجنة
الاستشارية احلكومية جمددا أأن أأي ألية محلاية احلقوق خاصة مبنظمة حكومية دولية عىل غرار الس ياسة املوحدة القامئة ينبغي
أأن تراعي وضع املنظمة احلكومية ادلولية مبوجب القانون ادلويل ،ولكن ينبغي أأل ت ىُِعدل الس ياسة املوحدة القامئة .كام أأقر
جملس الآياكن ابملشورة السابقة للجنة احلكومية الاستشارية بشأأن احلاجة اإىل حامية خمترصات املنظامت احلكومية ادلولية يف
نظام أأسامء احلقول 51.وابلتعاون مع منظامت حكومية دولية معنية أأخرى ،يواصل املركز رصده عن كثب ملا حيدث من
تطورات يف هذا امللف القدمي من ملفات الآياكن .ويف هناية املطاف ،رمبا يُدعى جملس الآياكن اإىل التوفيق بني أأوجه
الاختالف بني مشورة اللجنة احلكومية الاستشارية وتوصيات املنظمة ادلامعة ل ألسامء العامة فامي خيص أليات حامية احلقوق
املرتبطة ابملنظامت احلكومية ادلولية52.
(ب) املصطلحات اجلغرافية
 .33أأعربت اللجنة الاستشارية احلكومية عن قلقها بوجه خاص حيال حامية املصطلحات اجلغرافية يف احلقول العليا
املكونة من أأسامء عامة .53وفامي خيص أأسامء احلقول العليا ،54ينص دليل مقدم طلب التسجيل اذلي وضعته الآياكن
اجلديدة ى
عىل أأن "الطلبات املتعلقة اب ألنساق املتسلسةل اليت ختص أأسامء البّلان أأو ا ألرايض لن حتظى ابملوافقة ألهنا غري متاحة مضن
املكونة من أأسامء عامة يف دورة املنح احلالية" .55وجيب أأن تكون ا ألنساق املتسلسةل ،اليت
برانمج احلقول العليا اجلديدة ه

51
انظر الرابط.www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-abudhabi60-gac-advice-scorecard-04feb18-en.pdf :
52
انظر الرابط ،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.dوالرابط:
أ
أ
 .www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-abudhabi60-gac-advice-scorecard-04feb18-en.pdfأرسل المني 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 الآياكن
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 أأعضاء الفريق العامل املعين ابلعملية عن
نتاجئ التقرير يف خطاب أأرسل يف أأغسطس  2018اإىل جملس اإدارة الآياكن (انظرwww.icann.org/en/system/files/correspondence/igo- :
 .)ingo-wg-to-icann-board-16aug18-en.pdfوانظر أأيض اا مناقشات اإضافية دارت يف اجامتع الآياكن يف أأكتوبر  2018عىل الرابط:
.gac.icann.org/sessions/icann63-agenda-item-3-curative-rights-protection-mechanisms
53
أ
يف  ،2007أأصدرت اللجنة الاستشارية احلكومية مبادهئا بشأأن اجلديد من أأسامء احلقول العليا املكونة من أسامء عامة .وجاء يف تكل املبادئ ما حيث
الآياكن عىل جتنىب منح حقول ا ألسامء العامة اإذا ما تعلقت بأأسامء بّلان أأو أأقالمي أأو أأمكنة أأو لغات حملية أأو توصيف شعب ،ما مل يكن ابلتفاق مع احلكومات
أأو السلطات املعنية .وجاء أأيضا يف تكل املبادئ أأن ماكتب التسجيل اجلديدة ينبغي أأن تعمتد اإجراءات ملنع/اإبطال ا ألسامء ذات املغزى الوطين أأو جغرايف عىل
املس توى الثاين وبناء عىل طلب احلكومات .انظر الرابطarchive.icann.org/en/topics/new-gtlds/gac-principles-regarding-new-gtlds- :
 .28mar07-en.pdfوانظر أأيض اا.gac.icann.org/contentMigrated/icann63-barcelona-communique :
54
النس بة اإىل التسجيالت من ادلرجة الثانية ،فاإن اتفاق التسجيل ا ألسايس للآياكن يشمل "جدول ا ألسامء احملجوزة من ادلرجة الثانية يف ماكتب
املكونة من أأسامء عامة" ،وهذا التفاق ينص عىل أأسامء معينة لبّلان و أأراض .انظر الرابط:
تسجيل احلقول العليا ى
newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/base-agreement-specs-04jun12-en.pdf at Specification 5.
55
انظر الرابطnewgtlds.icann.org/en/applicants/agb/evaluation-procedures-04jun12-en.pdf :؛ من القسم " 1.4.1.2.2معاجلة
أأسامء البّلان أأو ا ألرايض".
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تُقدم طلبات بشأأهنا واليت تعتربها الآياكن أأسامء جغرافية مع ىينة أأخرى ،مثل أأسامء العوامص ،مصحوبة ابلواثئق ادلامعة
أأو النافية لالعرتاض من احلكومات أأو السلطات العامة املعنية.56
 .34و أأعرب أأعضاء اللجنة الاستشارية احلكومية ،عن املزيد من التحفظات إازاء عدد من الطلبات اخلاصة ابحلقول العليا
املكونة من أأسامء عامة وذكل بسبب تشاهبها مع مصطلحات جغرافية أأو مصطلحات "حساسة" أأخرى ،ونصحت جملس
ه
الآياكن بعدم جتاوز مرحةل التقيمي ا ألويل والمتست من اجمللس مزيد اا من التوضيحات عن نطاق املرونة املتاحة ملقديم
الطلبات لتعديل الطلبات اخلاصة ابحلقوق العليا اجلديدة املك هونة من أأسامء عامة مبا يس تجيب للشواغل احملدىدة اليت أأبدهتا
اللجنة الاستشارية احلكومية57.
املكونة من أأسامء عامة،
 .35وفامي خيص املناقشات احملمتل أأن ُجترى يف املس تقبل خبصوص جولت احلقول العليا اجلديدة ى
فا ىإن هذا املوضوع قيد املناقشة يف اإطار مسار العمل  5لفريق العمل املعين مبوضوع "عرب اجملمتع".58
املكونة من حرفني عىل املس توى الثاين يف
 .36ويف ديسمرب  ،2016مسحت الآياكن ابإاتحة لك أأسامء احلقول احملجوزة ى
املكونة من أأسامء عامة عىل أأن ميهل القامئون عىل التسجيل احلكومات املعنية ثالثني يوم اا لرشاء أأسامء احلقول
احلقول العليا ى
املعنية؛ و أأن يلزموا املسجل هل الإقرار بعدم الإحياء زور اا بأأي طابع حكويم يف اس تخدام تكل ا ألسامء؛ و أأن يتيحوا وس يةل لرفع
الشاكوى بعد التسجيل 59.ويف هذا الس ياق ،أأبدى املركز تعليقاته للآياكن مشري اا اإىل أأنه قد جرى النظر ،مضن معلية الويبو
الثانية ،يف اإماكنية حبث تدابري للس ياسة املوحدة لتطبيقها عىل تسجيالت املس توى الثالث قصد التخفيف من احامتل
حدوث انهتأاكت للعالمات التجارية .60ومنذ ذكل احلني ،مبا يف ذكل يف املناقشات اليت ُأجريت يف الآونة ا ألخرية ،أأعرب

56
انظر الرابطnewgtlds.icann.org/en/applicants/agb/evaluation-procedures-04jun12-en.pdf :؛ من القسم " 2.4.1.2.2ا ألسامء
اجلغرافية اليت تس تلزم دمع احلكومة".
57
انظر الرابط ،www.icann.org/en/system/files/correspondence/gac-to-board-27mar14-en.pdf :النقطة " 4ا ألنساق املتسلسةل
احملددة" .ق ِبل اجمللس نصيحة اللجنة الاستشارية احلكومية بشأأن تناول بعض الطلبات ،اإل أأنه طلب املزيد من املعلومات من اللجنة الاستشارية احلكومية،
اإضافة اإىل تعليقات من امجلهور ،وخاصة بشأأن مجموعة من الضامانت الإضافية اليت تلمتسها اللجنة الاستشارية احلكومية فامي خيص عدة فئات لطلبات احلقول
املكونة من أأسامء عامة مثل تكل املطابقة للمصطلحات املتصةل ابلصناعات املنظمة أأو املصطلحات املعجمية .وانظر الرابط:
العليا اجلديدة ه
أ
 .www.icann.org/en/system/files/correspondence/gac-to-board-11apr13-en.pdfوفامي خيص تطبيق أمازون ،انظر الرابط:
 .www.icann.org/resources/pages/irp-amazon-v-icann-2016-03-04-enويف  18ديسمرب  ،2018أأبلغ رئيس جملس اإدارة ا آلياكن ادلول
ا ألعضاء يف منظمة معاهدة التعاون يف منطقة ا ألمازون ( )ACTOأأن الطلب اذلي قدى مته ابس تخدام أليات املساءةل يف الآياكن هو قيد املعاجلة (انظر الرابط:
 .)www.icann.org/en/system/files/correspondence/chalaby-to-mendoza-18dec18-en.pdfو أأعد فريق فرعي للجنة الاستشارية
املكونة من أأسامء عامة)
احلكومية يُعىن اب ألسامء اجلغرافية (الفريق الفرعي للفريق العامل التابع للجنة الاستشارية احلكومية املعين ابدلفعات اجلديدة ألسامء احلقول ه
املكونة من أأسامء عامة حتدد عدد اا من جوانب الس ياسة العامة املرتبطة اب ألسامء اجلغرافية ،واليت جتري
مرشوع وثيقة بشأأن ادلفعات اجلديدة ألسامء احلقول ه
الآياكن حالي اا املزيد من املناقشات بشأأهنا .انظر الرابط:
gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/Geo%20names%20in%20new%20gTLDs%20Updated%20%20V
.3%20%2029%20august%202014%5B4%5D.pdf?version=1&modificationDate=1411549935000&api=v2
58
انظر الرابط ،gac.icann.org/activity/new-gtlds-geographic-names-as-tlds-wt5 :الفقرة .10
59
تشمل هذه الإجراءات جممتعة ما ي ُس ىمى "خطط تقليل الالتباس" اليت وضعهتا ال آياكن .انظر الرابط:
.www.icann.org/en/system/files/files/two-character-ltr-ltr-authorization-release-13dec16-en.pdf
60
انظر الرابطforum.icann.org/ https://forum.icann.org/lists/comments-proposed-measures-two-char- :
.08jul16/pdfECmcS9knuk.pdf.
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عدد من أأعضاء اللجنة عن شواغلهم وطلبوا من الآياكن أأن تقدم معلومات ُم هنسقة بشأأن الطلبات والتفويضات ذات
الصةل 61.ومن املتوقع اس تخدام معلية مشاهبة ألسامء البّلان يف املس توى الثاين (احملظورة حال ايا).
 .37وظ ىل املركز يسعى اإىل اإعالم القطاعات املعنية داخل ا ألمانة خبصوص هذه املسائل وغريها من املسائل املرتبطة
بنظام أأسامء احلقول ،مبا يف ذكل دعاما لعمل جلنة العالمات .62وس تواصل ا ألمانة رصد تكل التطورات وتقدمي معلومات حمدثة
حيامث اكن ذكل مالمئا.

 .38اإن اللجنة مدعوة اإىل الإحاطة عل اام
مبحتوايت هذه الوثيقة.
[هناية الوثيقة]

61
انظر الرابط .www.icann.org/en/system/files/correspondence/chalaby-to-mendoza-18dec18-en.pdf :وانظر أأيضا ادلراسة
الاس تقصائية للحاةل الراهنة للمؤرشات اجلغرافية و أأسامء البّلان واملصطلحات اجلغرافية ا ألخرى يف نظام أأسامء احلقول ،اليت أأعدى ها املركز و أأمانة جلنة الرباءات
يف  12مارس  2018ووردت يف الوثيقة  ،SCT/39/7وميكن ى
الاطالع علهيا عىل الرابط:
.www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_39/sct_39_7.pdf
 62انظر عىل سبيل املثال الواثئق  SCT/37/4و SCT/37/5و SCT/38/3و SCT/39/5و SCT/40/4و .SCT/41/5وانظر كذكل
الاجامتع .SCT/IS/GEO/GE/17

