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مقتطف من البيان(١) الصادر في ٢٥ مايو/أيار ١٩٩٩ 
عن اجتماع اللجنة االستشارية الحكومية 

لهيئة االنترنت المعنية باألسماء واألرقام المعينة 
 
 
 
 
 

 ...
 

أجرت اللجنة مناقشات مثمرة حول قضايا جوهرية تتعلق باستخدام االنترنت فـي المجتمـع العـالمي آكـل وادارة 
ــة مشـروعا  الحقول العليا المكونة من رموز البلدان ومشروع الويبو بشأن أسماء الحقول على شبكة انترنت . وقد بدأت اللجن
ايجابيا وبناءا يرمي الـى تنـاول تلـك القضايـا ومسـائل مهمـة أخـرى تتعلـق بسياسـات االنـترنت . وبنـاء علـى ذلـك ، تتقـدم 

بالتوصيات التالية الى مجلس هيئة االنترنت المعنية باألسماء واألرقام المعينة : 
 

بالنسبة الى نص تقرير الويبو الختامي عن مشروع أسماء الحقول على شبكة انترنت ، 
 

ترحب اللجنة االستشارية الحكومية بتقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) عـن  - ١
ادارة األسماء والعناوين على االنترنت . وتؤيد المبادئ العامة المفصلة في التقرير فيما يتعلق بأحسن الممارسات 
ــماء الحقـول والمسـاعدة بصفـة عامـة علـى حـل الخالفـات  والتسوية االدارية للمنازعات والتسجيل التعسفي ألس
القائمة بين أصحاب أسماء الحقول وأصحاب حقوق الملكية الفكرية . وتالحظ اللجنة أن السياسة المقترحة بشـأن 
ــى الحقـول العليـا المكونـة  العالمات التجارية وتسوية المنازعات والتي أوصى بها تقرير الويبو يمكن تطبيقها عل

من أسماء عامة في الوقت الراهن ، بما في ذلك مكاتب التسجيل وأمناء السجالت الحاليين والمقبلين . 
 

وتؤآد اللجنة من جديد على اشتراط شــفافية البيانـات المتعلقـة بتسـجيالت أسـماء الحقـول  - ٢
وصحتها ، آما أوصى بذلك تقرير الويبو . وتلتمس من هيئة االنترنت المعنية باألسماء واألرقام المعينة أن تضع 
نظاما مناسبا للتصريح باالطالع على البيانات وضمان فــرص االطـالع عليـها بمـا يتوافـق والقوانيـن والمعـايير 

المطبقة ، بما في ذلك تحديد األغراض المنشودة من عملية االطالع على تلك البيانات . 

                                                 
 .  http://www.icann.org/gac-comm-25may99.html  : (١) يرد نص البيان آامال في االنترنت على العنوان التالي
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ــة التـي أجرتـها الويبـو علـى صعيـد واسـع بالتعـاون مـع هيئـة  وبالنظر الى المشاورات الدولية العام - ٣
ــة فـي سـنتي ١٩٩٨ و١٩٩٩ ، فاننـا نتطلـع الـى أن تفضـي اجـراءات  االنترنت المعنية باألسماء واألرقام المعين
الهيئة الى تسوية سريعة للقضايا المتعلقــة بتسـوية المنازعـات ومعاملـة العالمـات المشـهورة والعالمـات شـائعة 
الشهرة . وتناشد اللجنة على وجه التحديد الهيئة أن تعد تقريرا عن تنفيذ االقتراحات المتعلقة بتســوية المنازعـات 
ــات الداعمـة واللجـان االستشـارية  التي قدمت في اجتماعها المنعقد في سانتياغو وتواصل المشاورات مع المنظم

فيما يتعلق بمعاملة العالمات المشهورة والعالمات شائعة الشهرة . 
 
 

 
[يلي ذلك المرفق الثالث] 


