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 ANNEX III
 

المرفق الثالث 

 

 
 

قرار المجلس المؤقت 
لهيئة االنترنت المعنية باألسماء واألرقام المعينة 

بشأن تقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية 
 
 

ــو) فـي الورقـة البيضـاء أن تضـع  حيث أن حكومة الواليات المتحدة األمريكية ناشدت المنظمة العالمية للمكية الفكرية (الويب
توصيات بشأن المنازعات بين العالمات التجارية وأسماء الحقول ؛ 

 
ــى مجلـس هيئـة االنـترنت المعنيـة باألسـماء واألرقـام المعينـة  وحيث أن الويبو قدمت في ٣٠ أبريل/نيسان ١٩٩٩ تقريرا ال

يحتوي على عدة توصيات منبثقة عن عملية تشاورية موسعة ؛ 
 

وحيث أن أول أمناء السجالت المعتمدين لدى الهيئة (أمناء السجالت التجريبيين) يستعدون للتنافس في اتاحة خدمات تسجيل 
أسماء الحقول وهم مطالبون بالتالي بتطبيق سياسات تسوية المنازعات قريبا ؛ 

 
بعزم ، يطري مجلس الهيئة ويطري على الويبو تقريرها الذي يجد فيه المجلس اسهاما جوهريــا وايجابيـا فـي تحليـل قضايـا 

العالقة بين نظام أسماء الحقول وحقوق الملكية الفكرية ومناقشتها ؛ 
 

ــة بأحسـن االجـراءات  وبعزم أيضا ، يالحظ المجلس أن معظم التوصيات الواردة في الفصل الثاني من تقرير الويبو والمتعلق
ألمناء السجالت تشبه بقدر آبير العديد من العناصر في بيان سياســة اعتمـاد أمنـاء السـجالت التـي اعتمدهـا المجلـس فـي ٤ 

مارس/آذار ١٩٩٩ وأن من المقرر أن يستعرض المجلس أحكام تلك السياسة في النصف األول من سنة ٢٠٠٠ ؛ 
 

وبعزم أيضا ، يؤيد المجلس المبدأ الذي يدعو الى اعتماد سياسة موحدة لتسوية المنازعات ألمناء السجالت في الحقول العليــا 
التالية :  com. وnet. وorg. ؛ 

 
ــوية  وبعـزم أيضـا ، يشـجع المجلـس أمنـاء السـجالت التجريبييـن علـى العمـل معـا لصياغـة سياسـة نموذجيـة اختياريـة لتس

المنازعات ويدعو الرئيس الى اتاحة المعلومات والمساعدة ذاتها لفائدة أمناء السجالت التجريبيين في هذا الصدد ؛ 
 

وبعزم أيضا ، يحيل المجلس التوصيات الواردة في الفصــل الثـالث مـن تقريـر الويبـو (مـع مـا يصحبـها مـن مرفقـات) الـى 
ـــى مجلــس الهيئــة فــي موعــد أقصــاه ٣١  المنظمـة الداعمـة المعنيـة بأسـماء الحقـول والتابعـة للهيئـة لتتقـدم بتوصيـات ال

يوليه/حزيران ١٩٩٩ . 
 

وبعزم أيضا ، يلتمس المجلس من المنظمــة الداعمـة المعنيـة بأسـماء الحقـول أن ترفـع بحلـول ٣١ يوليـه/تمـوز ١٩٩٩ الـى 
المجلس أية توصيات أخرى لها تتعلق بسياسة موحدة بشأن تسوية المنازعات ألمنـاء السـجالت فـي الحقـول العليـا التاليـة :  

com. وnet. وorg. ؛ 
 

وبعزم أيضا ، يلتمس المجلس من جميع األشخاص الراغبين في التقدم بتعليقــات مكتوبـة حـول سياسـة موحـدة بشـأن تسـوية 
المنازعات ألمناء السجالت في الحقول العليا التالية :  com. وnet. وorg. أن يتقدموا بها بحلول ٢٠ أغســطس/آب ١٩٩٩ 
ــدد آـي يتخـذ  قبل انعقاد اجتماع المجلس في الفترة من ٢٤ الى ٢٦ أغسطس/آب ١٩٩٩ في سانتياغو وهو التاريخ ذاته المح

فيه المجلس االجراءات بشأن تلك السياسة ؛ 
 

وبعزم أيضا ، يحيل المجلس التوصيات الواردة في الفصلين الرابع والخامس من تقرير الويبو (مع ما يصحبها من مرفقات) 
ــماء الحقـول والتابعـة للهيئـة لتتقـدم بتوصيـات عـن موضوعـات الفصليـن المذآوريـن الـى  الى المنظمة الداعمة المعنية بأس

المجلس في أقرب وقت ممكن بعد اجتماعه الذي سينعقد في الفترة من ٢٤ الى ٢٦ أغسطس/آب ١٩٩٩ في سانتياغو . 
 
 

[نهاية المرفق الثالث والوثيقة] 
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