
 
  إجراء حل النزاع المقترح في مرحلة ما بعد التفويض فيما يتعلق بالعالمة التجارية والمعروف باسم

(TRADEMARK PDDRP) 

 مقدمة

 ىأن أحدبإقتراح يفيد ب (WIPO) المنظمة العالمية للملكية الفكريةو (IRT) تقدم العديد من المشارآين بالمجتمع بمن فيهم فريق توصيات التنفيذ
وقد  ).Trademark PDDRP(لحاملي العالمة التجارية يجب أن يكون تابعًا إلجراء حل النزاع في مرحلة ما بعد التفويض  (RPM) اية الحقوقآليات حم

اإلجراء أنه يجب على مثل هذا  آانت إحدى النقاط التي تم قبولها بشكل عام. تمت مناقشة عملية تنفيذ العديد من التوصيات مثل آيفية تنفيذ هذه العملية
من نظام التسجيل النظامي ألسماء النطاقات  لتربحا بنية سيئة بهدفتعاملوا لسجل ممن حاملي العالمات التجارية حق المتابعة ضد مشغلي ا إعطاء

م التقدم لمشغل وال ُيقصد باإلجراء أن يت .ألغراض غير الئقة gTLD الستخدام غيرهم ممن خططوا أو) أو االحتالل اإللكتروني النظامي(المنتهكة 
 .gTLDأسماء النطاق من خالل  صدفة نتهكأالسجل الذي 

على مشغل السجل قد يمنح حقوق استفادة الطرف الثالث  الذي يعترض على تصرف إجراء ما بعد التفويضقلقهم من أن  عبَّر البعض عن
وإمكانية توفير عالج لهذه (حقوق المسجلين حسني النية  سؤال وعالوة على ذلك، فقد برزت عدة أسئلة مثل .تفاقية السجلا على الموقعينغير  حساب
ويمكن تحديدها والتعامل معها بشكل  المخاوفتفهم هذه  يمكن. في حالة لم يكونوا طرفًا بإجراءات حل النزاع في مرحلة ما بعد التفويض) المشاآل

 .ولالنتهاآات المدعاة بالمستوى الثانيمختلف عن االنتهاآات المدعاة لحقوق العالمة التجارية بالمستوى األعلى 

حيث ستستمر . ICANN استبدال مسئوليات التوافق التعاقدي الخاص بـ Trademark PDDRP نم ال يقصده من المهم مالحظة أن
ICANN وُيقصد بـ. في متابعة أنشطة التوافق التعاقدي آما ستفرضها على آافة األطراف التعاقدية Trademark PDDRP  وتحسين هذه تعزيز

 .بنظام قضائي مستقل عند الضرورة ICANN األنشطة وتزويد

العالمة التجارية قائمة بشكل منفصل  هنتهاآال gTLD عند المستوى األعلى، تظل حقوق حامل العالمة التجارية في المتابعة ضد مشغل
  .حقوق الموجودةللمحافظة على الدة وسيلة محدو Trademark PDDRP وتمثل. ومشغل السجل ICANN وبعيدة عن أي تعاقد بين

 المعايير

لمعايير المطلوبة لجعل مشغل السجل مسئوًال عن االنتهاك في المستوى األعلى والتي تفيد بأنه ل االعتبار المقترحات المتعددةعين باألخذ مع 
  :يجب على المدعي أن يؤآد ويثبت

بأن يكون مماثُال أو متشابه  gTLD ي العملية الخاصة به أو استخداممشغل السجل اإليجابي ف بالتصرف بالدليل الواضح والمقنع
التمتع بالميزة غير العادلة ) أ: (gTLDللعالمة الخاصة بالمدعي األمر الذي يتسبب في أو يؤثر بشكل مادي على  مربك بشكل

وضع احتمال ) جـ(عالمة المدعي أو  اإلفساد غير المبرر للرمز المميز أو لسمعة) ب(للرمز المميز أو سمعة عالمة المدعي أو 
 .بعيد لالرتباك مع عالمة المدعي

مع النيات المعلنة بعدم انتهاك  عندها، وبالنقيض بعالمة تجارية TLD مطابقة سلسلة مثال يتم عندمامثال لالنتهاك عند المستوى األعلى هو 
  .المةالمستفيد من العآ نفسهمشغل السجل  يعرض حقوق حامل العالمة التجارية

أي أن في بعض الحاالت يتوجب على مشغل السجل  ،أوصى المساهمون السابق ذآرهم بتطبيق إجراء ما بعد التفويض عند المستوى الثاني
 عمليةب للتوسعوفي حالة نية التطبيق على أي حال . انفسه TLD ، فضَال عنgTLDالرد على إجراء انتهاك العالمة التجارية بعمليات التسجيل داخل 

عدد من التعليقات  gTLD ونتج عن تشكيل مشغلي السجل المسئولين عن عمليات التسجيل بـ. المستوى الثاني، يجب العمل بحذر إلى ما بعد التفويض
ي تتمتع وسواء آانت النتيجة النهائية للعمل بامتداد المستوى الثان ،سواء السماح بحقوق االعتراض ،تتعلق بالمعيار الواجب تطبيقه لمشغل السجل

يمكن تفهم هذه األمور . النتهاك العالمة التجارية االنترنت إلى جانب محتوى مواقع النطاقلطلب السجالت للحفاظ على آافة أسماء  التأثير الواقعي بـ
  .تظل خاضعة لعمليات المراجعة والمناقشةسو

البعض تطبيق معيار مشابه لذلك المعمول به  اقترح: إلى المستوى الثانيTrademark PDDRP يتم فيه توسيع  إلى الحد الذي
في حين اقترح آخرون أن يكون المعيار أعلى لتحميل مشغل السجل المسئولية عن عمليات التسجيل من  ،بالمستوى األعلى على المستوى الثاني

 .   المرغوب بها المستوى الثاني في محاولة لتجنب النتائج غير

 :ال عن عمليات التسجيل عند المستوى الثاني تم اقتراح أن تتم مطالبة المدعين باإلثباتوبناء عليه لجعل مشغل السجل مسئو

مشغل السجل  قبل من التعامل بنية سيئة معينة مستمر أوووجود نموذج واقعي ) أ: (من خالل توفير الدليل الواضح والمقنع 
للربح من التسجيل النظامي  السيئة نية مشغل السجل )ب(من بيع العالمة التجارية التي تنتهك أسماء النطاق و لربحا بهدف

التمتع بالميزة غير العادلة ) 1( :والتي تؤدي إلى طابق أو مربك لعالمة المدعيم، المشابه بشكل gTLDألسماء النطاق داخل 
وضع احتمال ) 3(أو اإلفساد غير المبرر للرمز المميز أو لسمعة عالمة المدعي ) 2(للرمز المميز أو سمعة عالمة المدعي أو 
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معرفة مشغل السجل عن االنتهاك المحتمل  اظهار فيما يتعلق بهذا األمر لن يكون األمر آافيا .بعيد لالرتباك مع عالمة المدعي
  .gTLDللعالمة التجارية من خالل عمليات التسجيل لـ 

للمسجلين باتسجيل أسماء نطاق من المستوى الثاني والتمتع آمثال على االنتهاك بالمستوى الثاني عند قيام مشغل السجل بالتشجيع المتكرر 
 .النية السيئة  بميزة غير عادلة للعالمة التجارية إلى الدرجة والحد الذي تظهر فيه

 طرق العالج

 عين عند المستوى األعلى أو المستوى الثاني فإن طرق العالج يجب أن تأخذ في Trademark PDDRPبغض النظر عن آون طلب 
وبناء عليه فإن طرق العالج المعمول بها يجب أن  .إجراءات حل النزاعبهو الطرف المخول  لأو المسجَّ لوليس المسجِّ فقط تبار أن مشغل السجلاالع

قت الذي في الول المسجِّ اذعان نقل أسماء النطاق المنتهكة التي قد تؤثر على أحد المسجلين وتتطلبل أعطائهامشغل السجل وال يمكن ل تكون محدودة
لسياق افي هذا  .السلطة القضائيةفي أو أي إجراء آخر معمول به  UDRPيمكن بدء  تم بحث النقل،في حالة  .جراءاتاإلفي  طرفًا يكون آليهما ال فيه

 على تصرف آان قطيعاقب ف يتم تحقيق التوازن من خالل تمتع حامل العالمة التجارية المظلوم بسبيل ما يطلق من خالله دعاويه ولكن مشغل السجل
  .مشارآة نشطةلديه فيه 

يتصور تقرير . gTLD-لإلغاء آ هاتوجد بعض المقترحات التي قد تكون مفيدة ويجب اعتبار البحث، بسبب آون حقوق الملكية الفكرية قيد
IRT تفصيل توقيت وتصاعد هذه يتم  .وقد تسمح بفرض مجموعة عقوبات من خالل عقوبة الغرامة قد تكون تدريجية النهائي أن طرق العالج

   .التأثير الوقائي المقصودب هذه RPM تقوم العقوبات بشكل خاص بحيث

وهي . سيوصي هذا اإلجراء بمجموعة من طرق العالج التي سيتم توفيرها لالستخدام تحت تصرف مزود خدمة حل النزاع المستقل لذلك، 
  .تتضمن العقوبات واإلرجاء

التي  ،ICANN، يتم بدء إجراءات استمرار سجل المطلوب الحل هو إلغاء اتفاقية السجل يكونحيث  حد المتطرف إلى أقصى في المثال
التي تطرح أسئلة إلى أي مدى أو اذا آان من  آما يوجد عدد من القضايا المعقدة. األسئلة لقرار النطاق المستمروتوفير  تهدف إلى حماية المسجلين

األمر الذي يولد شعورا  أو المسجَّلين، لينأفعال المسجِّفي ذلك  بما ، عن عمليات التسجيل بالمستوى الثانيالمفترض أن يكون مشغل السجل مسئوال
بعين االعتبار، ما يلي  ما سبقأخذ  مع. الناتجة بالمستوى الثاني إلى جانب طرق العالج Trademark PDDRPبإجراء مزيد من التقييم على طلب 
 .تههو إجراء يجب دراسته ومناقش

 مسودة اإلجراء

 أطراف النزاع

على الرغم من وجود بعض االقتراحات بوجوب إشعار . (gTLDحامل العالمة التجارية ومشغل سجل هم  أن أطراف النزاع  •
ICANN األخيرة تقوم قدف .إضافة هذه الطبقة إلى اإلجراء من غير المنطقي ،من الناحية العمليةف منها أن تحقق، طلبالأوال و 
  .)بشكل غير ضروري العمليةبإبطاء

 القوانين المعمول بها

من مزود  بعيد يتم إختيار أآثرإلى حد  .حل النزاع بشكل عام إلى تغطية دعاوى اإلجراء اهذيهدف  •
وقد يكون لكل مزود قوانين إضافية يجب إتباعها عند تقديم  ،تنفيذ اإلجراءاتل) المزود( Trademark PDDRP ـل

 .المزودينجميع  قبل إتباعها من الموجب جراءات العامةفيما يلي اإل .معارضة

  .السجل، يوافق مشغل السجل على المشارآة في آافة إجراءات ما بعد التفويض وأن يكون ملتزما باألحكام الناتجةاتفاقية في  •

 اللغة

 .سوف تكون لغة آافة اإلجراءات وحاالت اإلخضاع بموجب هذا اإلجراء باللغة اإلنجليزية •

 دليلالغير ذلك، بأن يكون هذا  تحديدللسلطة الهيئة  وهذا األمر خاضع ،بلغتهم األصلية داعم لدلي تقديم األطرافيع تستط  •
 .ترجمة للغة اإلنجليزية لكافة النصوص ذات الصلةمصحوبًا ب
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 تحديد األوقات االتصاالت و

 .يجب تقديم آافة أنواع االتصاالت مع المزود بطريقة إلكترونية •

 .الذي أرسل بهيوم الفي  ، قد تم استالمهشعار أو أي نوع اتصال آخرأن اإل سيتم اعتبار الوقت المحدد، بدء موعد يدلغرض تحد •

الذي ُأرسل  يومالفي  ، قد ُأرسل، أو تم نقله،شعار أو أي نوع اتصالأن اإلاعتبار  الوقت المحدد، سيتملغرض تحديد التوافق مع  •
 .فيه

 .م اإلشعار أو نوع االتصال اآلخرهذا اإلجراء، ستبدأ هذه الفترة في اليوم الذي يتبع تاريخ استاللغرض حساب الفترة الزمنية ل •

 خالف ذلك  يحددتقويم ما لم آإلى تحديد األيام  شارةيجب اعتبار اإل •

 المرتبة

تجارية  عالمة من جانب المزود يؤآد فيها على أن المدعي هو حاملتتم تعبئة شكوى  عندما سيبدأ إجراء اإلدارة اإلجباري •
أسلوب  جراء أسلوب تشغيل مشغل السجل أو تضرر يدعي أنه) تضمن العالمات التجارية المسجلة أو غير المسجلةت قدالتي (

 .gTLDاستخدام 

 تعبئة الشكوى

إشعارا  ويقدم الشكوى فسيقوم المزود إلكترونيا بالتعامل مع ،فيها التوافق التقني مراجعة بمجرد. إلكترونيا تعبئة الشكوى سيتم •
 .بما يتفق مع معلومات االتصال المدرجة باتفاقية السجل المدعى عليه مشغل السجلعن  ورقيا

 الشكوى محتوى

 :ما يليالشكوى  سوف تتضمن •

وبحسب معرفة  ريد اإللكترونيالعنوان والهاتف وعنوان الب في ذلك بما ،الخاصة بالمدعي االسم ومعلومات االتصال •
 .لمالك الحالي لعملية التسجيلا عنوانو سمالمدعي، ا

وعنوان البريد اإللكتروني ألي شخص مخول بالعمل نيابة  ،الهاتف، العنوانفي ذلك بما  ،االسم ومعلومات االتصال •
 .عن المدعي

 .الشكوى بمعنى، لماذا يعتقد المعترض أن له الحق في تقديم :الشكوى أساس •

 :بيان طبيعة النزاع، والذي ينبغي أن يتضمن •

أساس النزاع وبيان قصير وصريح التي ُتشكل العالمات التي ُيدعى بأنه تم إنتهاآها، الحقوق القانونية  •
 . شكواه المدعي عليه لألساس الذي بنى

 .بموجب أساس أو معيار خاصلمتطلبات تقديم ادعاء  تلبية المدعي شرح تفصيلي حول •

 .لتقديمها مؤهالالمدعي  ولماذا يعتبر الشكوى لي حول صالحيةشرح تفصي •

وعمليات االنترنت  مواقعفي ذلك  بماأساسيًا لتقيدم الشكوى، دليال المدعي  مستندات يعتبرها ةيألنسخ  •
 .تسجيل اسم النطاق

 .مالئم ربيان يوضح أن هذه اإلجراءات لم يتم التعامل بها ألي غرض غي •

  .صفحة، أيهما أقل، باستثناء المرفقات 20آلمة أو  5000بات إلجاالحد األقصى لنص ا •
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ادعاء غير مردودة، بالقيمة التي يتم تحديدها بما يتوافق مع  رسوم دفع المدعي على، الوقت الذي تتم به تعبئة الشكوى في نفس •
 رفض سيتم للشكوى المزود المأيام من است 10فع رسوم اإلدعاء خالل فترة دفي حالة عدم  .مع قوانين المزود المعمول بها

 .أي إجحافدون الشكوى من 

 للشكوىالمراجعة اإلدارية 

تقديمها للمزود لتحديد احتواء المعارضة على آافة  يوم أيام من 10المزود خالل  قبل ستتم مراجعة آافة الشكاوى من •
  .آافة القواعد اإلجرائية وتوافقها مع المعلومات الضرورية

إذا وجد  .، وستتم مواصلة اإلجراءاتالشكوى تتوافق مع القواعد اإلجرائية، فسيتم اعتماد تقديمالشكوى  مزود أنال إذا وجد •
المدعي  اذا قدم إجحافإلجراءات دون اوإيقاف  رفض الشكوى فسيتم المزود أن االعتراض ال يتوافق مع القواعد اإلجرائية،

 .رسوم تقديم الدعوى لن يتم رد. معارضة جديدة تتوافق مع القواعد اإلجرائية

 اإلجابة على الشكوى

سيتم اعتبار . عمل من يوم تقديم الشكوى  يوم) 20(خالل  جابةسيتم تقديم اإل. شكوى لكل جوابهسوف يقدم مشغل السجل  •
 .من المزود إلى آخر عنوان معروف لمشغل السجلخطي  إشعاروصول  عند ،وسيبدأ حساب الوقت ،الخدمة فعالة

ويجب الشكوى، لالدعاءات الموجودة في  ةتفصيلي إجابةستحتوي على  هاأن آماوى، االشك ابة مع قواعد تقديموستتوافق االستج •
 .الورقي واإللكترونيالمدعي  نموذج على وتقديمهامن جانب المزود  تتم تعبئتهاأن 

وسوف  .ت المذآورة في الشكوىوستقبل اإلتهاما إهمالك حالة لالرد على الشكوى فسيتم اعتبار ذ أخفق مشغل السجل فيإذا   •
 .يمنح المزود العالج المناسب في حالة اإلهمال

 تحت أي ظرفالسماح لن يتم  ولكن ،لوضع دليل اإلهمال جانبًا من قبل المزود سيتم تأسيس مجموعة من الحقوق المحدودة •
 .السماح لها، بغياب سبب وجيه، أن تضع جانبًا دليل اإلهمال

  .الدعاءه هذا األسباب المحددة برده يقدمفس، ير جديرةغ الشكوى أناعتقد مشغل السجل إذا   •

ال يمكن اعتبار مبينا لماذا  شكوىيرد فيه على اإلدعاءات المذآورة في ال جواب تقديم عمل أيام 10خالل فترة للمدعي  يسمح •
 ".غير جديرة"هذه الشكوى 

 .الطلبات سيتم تعيين لجنة وتزويدها بكافة) عند الضرورة(واالستجابة والرد عليها  شكوىبمجرد تقديم ال •

 اللجنة

جابة االيوما بعد استالم ) 30(سيتم تحديد أعضاء اللجنة المؤهلين وتعيينهم لكل إجراء من جانب المزود المخصص خالل فترة  •
 .أو الرد بالشكل المالئم \و

في حالة موافقة آافة . أعضاء جود ثالثةاألطراف على و إال اذا وافقت جميع عضو واحد،سيعين المزود لجنة تتكون من  •
 .األطراف على أعضاء اللجنة الثالث سيتم تعيين هؤالء األعضاء وفقا للقواعد اإلجرائية للمزودين

 الخاصة به اإلجراءات مزود وسوف يتبع آل .ما بعد التفويضاعتراض  يجب أن يكون أعضاء اللجنة مستقلين عن أطراف •
  .لالستقاللية فتقارهلية، بما في ذلك إجراءات إيقاف عضو استشاري واستبداله بسبب اللحصول على مثل هذه االستقال

 التكلفة

. بما يتوافق مع القواعد اإلجرائية المعمول بها من المزوده العملية بموجب هذ تتم ادارتهاالمزود تكلفة اإلجراءات التي سيحدد   •
 .أن تكون معقولة وُيراد منها لجنةوسوف تغطي هذه التكلفة الرسوم اإلدارية للمزود وال

 .ستتم مطالبة آل طرف بتقديم المقدار الكامل للرسوم اإلدارية للمزود ورسوم اللجنة في بدء اإلجراءات •

 .آما هو محدد من اللجنة لصالحه، سيرد المزود النفقات الكاملة إلى الطرف المحكوم •
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 االآتشاف

مع ذلك، وفي ظل تغطية طبيعة  ى،ما زال قيد المراجعة وإلى أي مد سواءو ،سواء آان السماح باالآتشاف خاضعا للتعليق •
، ولكن ذلك آله يجب أن يكون تحت تصرف اللجنة قد يكون منطقيًا أنموذج ما الآتشاف خطاإلجراء وطرق العالج المحتملة، 

 .لمعلومات الكتابيةعلى مدى وتوقيت تبادل ا فيما بينهم الموافقة األطراف علىطلب من األطراف وإن تعذر بحسب

    .حاجة آل طرفإلحاحية سيتم تحديد االآتشاف بمدى  ،في حالة السماح بذلك •

أو خطية  طلب شهادة مباشرة أولتلتزم األطراف بالدفع  .قد يعين المزود خبراء ،دون وجود طلب خاص من األطرافمن   •
 .المحدود للمستنداتالتبادل  طلب

وسيتم تحديد التوقيت والتسلسل من المزود بالتشاور  ،للجنة طلبًا استدالليًا سيقدم األطراف ذلك،، إذا ُسمح بوعند نهاية االآتشاف •
  .مع اللجنة

 جلسات االستماع

سيتم حل النزاعات بموجب هذا اإلجراء دون عقد جلسات استماع ما لم تتطلب ظروفا استثنائية تقررها اللجنة عقد جلسات  •
  .استماع

ومع ذلك . استثنائية ظروف وجود أحد األطراف أن تعقد جلسات استماع في حالطلب ة منها أو بناء على قد تقرر اللجنة بمبادر •
  .المكتوبة ودون عقد جلسة استماعالطلبات فإن الوضع االفتراضي يقضي بالقضاء استنادًا إلى 

فستحدد  ذلك، إن تعذر. ذلك أمكنإذا االجتماعات عن بعد  استخدام مؤتمرات الفيديو أو فيجب ،إذا منح حق عقد جلسة استماع •
  .إذا لم تصل األطراف إلى اتفاق اللجنة مكانا لجلسة االستماع

 .جدًا ظروف االستثنائيةالباستثناء  ،يجب أن ال تدوم جلسات االستماع ألآثر من يوم واحد •

 .باللغة اإلنجليزيةحل النزاع  سيتم عقد آافة جلسات •

 اإلثباتواجب 

  .واضحا ومقنعا أن يكون الدليل ويجب ،إثبات اإلدعاءات واجب يتحمل المعترض •

 طرق العالج

 : مثلالتصاعدية  وسائل اإللزام تتمتع اللجنة بوجود مجموعة من •

 ؛للمدعي معادلة الضرر الماديإلى  التي تهدفالتعويضات النقدية  •

زمن تمت فيها معالجة هذه لفترة من ال gTLD الحرمان المؤقت من قبول عمليات تسجيل ألسماء نطاق جديدة بـ •
 ستثنائية،إظروف ل وفقاأو  اإلنتهاآات أو لفترة معينة من الزمن؛

 .إضافة عملية إلغاء اتفاقية السجل •

 .لمدعيا ة التي يتعرض لهاالمستمر ضراراأل ستتطرق اللجنةعند أتخاذها قرار التعويض المناسب إلى •

اإلجراءات وعليه يمكنها اتخاذ " اغير جدير"آان الشكوى  تقديمأن لجنة ال قررإمكانية أن ت يجب أيضا األخذ بعين االعتبار  •
 :ذلك يتضمنو ،العقابية المناسبة على أساس تدريجي

 ؛شكاوىالالمنع المؤقت من تقديم  •

 ؛للمحامي معقولة سومدفع رتحمل عبء تكلفة مشغل السجل بما يتضمن  •

 ؛DRPدفع الرسوم العقابية مباشرة إلى  •
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 .بعد المنع المؤقتشكاوي  تقديم المنع الدائم من •

 قرار اللجنة

 .يوما من تعيين اللجنة 45ستقوم اللجنة والمزود ببذل الجهود المناسبة لضمان تنفيذ قرار اللجنة خالل فترة  •

 يكون يجب أن. القرار ذامع توفير األسباب الخاصة بهالشكوى صحة وسيحدد القرار مدى رًا خطيًااللجنة قرا تصدر وسوف •
   .الخاص بالمزوداالنترنت على موقع  عنه ويمكن البحث للرأي العام متاحا رالقرا

، على أية حال، لن يخرج إلى حيز التنفيذ في وآل عالج آل قرار .سوف يحدد القرار بالتفصيل موعد بدء تنفيذ الطرق العالجية •
 .إصدار القرار يوم أيام عمل من 10 عن قليوقت 

 حكمة أو اإلجراءات اإلدارية األخرىلمإمكانية التوجه ل مدى توفر

أخرى الطرق البحث عن  من األفراد يمنع آما ال يقصد أن حصريًا، أن يكون إجراءا Trademark PDDRP ال يقصد بـ •
 .المحاآمعبر 

جراءات المحكمة اإلجرائية قبل تاريخ تقديم الدعوى في إ أقرته في هذه الحاالت عندما يقدم أحد األطراف للمزود مستند إثبات •
  .النزاع في مرحلة ما بعد التفويض حل يلغي إجراءات أن أو ، يستطيع المزود أن يوقف بشكل مؤقتالنزاع ما بعد التفويض

 االستئناف

أو للسلطات القضائية  مقدم الشكوىيمكن االستئناف على آافة قرارات اللجنة أمام السلطات القضائية المختصة الموجودة لدى  •
 .جلالخاصة بمشغل الس


