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المنظمـة العالميــة للملكيــة الفكريــة 
جنيـف 

 

 

 

الجمعية العامة للويبو 

الدورة الرابعة والعشرون (الدورة العادية الرابعة عشرة) 

جنيف ، من ٢٠ الى ٢٩ سبتمبر/أيلول ١٩٩٩ 

مشروع الويبو بشأن أسماء الحقول على شبكة انترنت 

مذآرة المدير العام  

وافقت الجمعية العامة للويبو ، في اجتماعــها المنعقـد فـي سـبتمبر/أيلـول ١٩٩٨ ، علـى مباشـرة مشـروع دولـي  - ١
("مشروع الويبو") يتناول بعض المسائل المتعلقة بتداخل أسماء الحقول على شبكة انـترنت والملكيـة الفكريـة بمـا فـي ذلـك 

 . (A/33/8 أنظر الفقرة ١٥٦ من الوثيقة) اجراءات تسوية المنازعات
 

وتم انجاز مشروع الويبو آما آان مقررا وانتهى الى صدور تقريــر (ادارة األسـماء والعنـاوين علـى االنـترنت :   - ٢
ــم لغـرض المشـروع  قضايا الملكية الفكرية) يتضمن نتائج المشروع والتوصيات المترتبة عليه ُنشر على موقع الوب المصم
(http://wipo2.wipo.int) في ٣٠ أبريل/نيسان ١٩٩٩ . وتم ارسال نسخة التقرير المطبوعة والمجلدة الى جميــع الـدول 
األعضـاء فـي الويبـو فـي وقـت الحـق . ويمكـن نقـل مزيـد مـن النسـخ عـن التقريـر مـن موقـع الـوب الخـاص بالمشـــروع 
(http://wipo2.wipo.int/process/eng/processhome.html) أو الحصول عليها من األمانة في شكل مجلد مطبوع 

 .
 

ويتضمن تقرير المشروع تفاصيل آاملة عن االجراءات الشكلية المتبعة في انجــاز مشـروع الويبـو (أنظـر علـى  - ٣
وجه الخصوص الفقـرات مـن ٢٦ الـى ٣١ ومرفقـات التقريـر مـن األول الـى الثـالث) . وشـملت تلـك االجـراءات الشـكلية 

باختصار ما يلي : 
 

A
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ــية)  انشاء موقع على الوب (http://wipo2.wipo.int) بثالث لغات (االسبانية واالنكليزية والفرنس "١"
تسجل عليه ٣٥٨ ١ شخصا ومنظمة من ٧٤ بلدا بهدف تلقي مراسالت الكترونية منتظمة بشأن المشروع ؛ 

 
ــا فـي ١٥ بلـدا وخمـس قـارات حضرهـا فـي المجمـوع ٢٦٤ ١ مشـارآا . ويمكـن  وعقد ١٧ اجتماع "٢"

الحصول على المحاضر السمعية والمطبوعة لمداوالت تلك االجتماعات على موقع الوب الخاص بالمشروع ؛ 
 

ــي تناولـها المشـروع شـارك  ووضع مورد قوائم غير محدود التاحة مناقشة مفتوحة بشأن المسائل الت "٣"
فيها ٤٢٠ شخصا ؛ 

 
واصدار ثالثة طلبات تعليقات بثالث لغــات (االسـبانية واالنكليزيـة والفرنسـية) تـم نشـرها الكترونيـا  "٤"
وتوزيعها بشكل مطبوع على جميع الدول األعضاء والمنظمــات الدوليـة الحكوميـة والمنظمـات غـير الحكوميـة التـي تتمتـع 

بصفة المراقب لدى الويبو ؛  
 

واستالم ٣٣٢ تعليقا خطيا على طلبات التعليقات . وفــي المجمـوع وعلـى مـدى سـير المشـروع ، تـم  "٥"
استالم تعليقات خطية أو محاضرات رسمية ملقاة في اجتماعات من الجهات التالية : 

 
 - ٤٠ حكومة أو وآالة حكومية ؛ 

 - و٤ منظمات دولية ؛ 
 - و٧٤ منظمة مهنية وصناعية وأآاديمية ؛ 

 - و١٨١ شرآة ومكتبا للمحاماة ؛ 
 - و١٨٣ شخصا . 

 
ويتضمن تقرير المشروع أيضا تفاصيل آاملة عــن نتـائج المشـروع والتوصيـات المترتبـة عليـه . وشـملت تلـك  - ٤

النتائج والتوصيات باختصار ما يلي : 
 

التوصية باتباع اجراءات محسنة لتسجيل أسماء الحقول من أجــل تخفيـض الضغـط واحتمـال نشـوب  "١"
نزاع بين أسماء الحقول وحقوق الملكية الفكرية (الفصل الثاني من التقرير) ؛ 

 
والتوصية باعتماد سياسة موحدة لتسوية المنازعــات بشـأن الحقـول العليـا المكونـة مـن أسـماء عامـة  "٢"
تقضي بخضوع مودع طلب تسجيل اسم الحقل الجراءات ادارية بطلب مــن الغـير فـي حـال ورد اّدعـاء بتسـجيل اسـم حقـل 

واالنتفاع به عن سوء نية والتعدي على حقوق العالمات التجارية (الفصل الثالث من التقرير) ؛ 
ــهورة علـى نطـاق جغرافـي  والتوصية بتطبيق اجراءات لمنح حقوق استئثارية لصالح العالمات المش "٣"
واسع تشمل مختلف أصناف السلع وتؤدي الى منع الغير من تسجيل أية عالمة من تلك العالمــات المشـمولة بحـق اسـتئثاري 

آاسم حقل مكون من اسم عام (الفصل الرابع من التقرير) .  
 

ــى المسـاس بحقـوق الملكيـة  واستنتاج أن اعتماد حقول عليا جديدة مكونة من أسماء عامة لن يؤدي ال "٤"
ــي  الفكرية دون سبب مشروع شرط أن تكون اضافة أية حقول عليا جديدة مكونة من أسماء عامة قد تمت بطريقة موجهة ، ف
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حال اعتماد التوصيات بشأن اجراءات التسجيل المحسنة والسياسة الموحدة لتسوية المنازعات واالجراءات الرامية الى منــح 
حقوق استئثارية (الفصل الخامس من التقرير) .  

 
ولغرض االطالع ، يرد الملخص التنفيذي للتقرير في المرفق األول من هذه الوثيقة .  

 
ــة  ووفقا لقرار الجمعية العامة للويبو المنعقدة في سبتمبر/أيلول ١٩٩٨ ، ترفع األمانة تقرير المشروع الى الجمعي - ٥
العامة للويبو في هذه الوثيقة . وعالوة على ذلك ، تتضمن هذه الوثيقة معلومات عن التطــورات المحققـة فيمـا يتعلـق بتقريـر 

المشروع بعد نشره .  
 

تقديم التقرير الى هيئة االنترنت المعنية باألسماء واألرقام المعّينة  
 

آما تقرر ، تم تقديم تقرير مشروع الويبو الى المجلس المؤقت لهيئة االنترنت المعنية باألسماء واألرقام المعّينة .  - ٦
ــة الخاصـة التـي تـم تأسيسـها لتتولـى مسـؤولية ادارة نظـام أسـماء الحقـول علـى  وتجدر االشارة الى أن تلك الهيئة هي الهيئ
االنترنت من الناحية التقنية . ويمكن االطالع على النظام االداري لمجلــس الهيئـة المؤقـت وتشـكيله ووثـائق أخـرى متصلـة 

 . http://www.icann.org : بالهيئة على موقع الوب الخاص بالهيئة على العنوان التالي
 

ــي موقعـها علـى الـوب ولينظـر فيـه المجلـس المؤقـت  وتم ارسال تقرير مشروع الويبو الى الهيئة للتعليق عليه ف - ٧
خالل اجتماعه المنعقد في برلين في ٢٧ مايو/أيار ١٩٩٩ . 

 
ــارية الحكوميـة التابعـة  وقبل اجتماع مجلس الهيئة المؤقت في ٢٧ مايو/أيار ١٩٩٩ ، انعقد اجتماع للجنة االستش - ٨
للهيئة في برلين في ٢٥ مايو/أيار ١٩٩٩ . وآانت اللجنة االستشارية الحكومية قد تأسست بموجب المادة الفرعية ٣( أ ) من 

المادة السابعة من النظام االداري لهيئة االنترنت المعنية باألسماء واألرقام المعّينة . وتنص تلك المادة على ما يلي : 
 

"يتعين تشكيل لجنة استشارية حكومية . ويتولى المجلس تعيين الرئيس األول للجنة الذي يشغل ذلك المنصب الى 
غاية انتخاب خلف له . وينتخب أعضاء اللجنة االستشارية الحكومية الرؤساء الالحقين وفقا لالجراءات التي يعتمدها 
ــة واألنظمـة االقتصاديـة المتمـيزة آمـا أقرتـها  أولئك األعضاء . والعضوية في اللجنة مفتوحة لكل الحكومات الوطني
المحافل الدولية والمنظمات الحكومية متعددة الجنسيات والمنظمات التعاهدية بدعوة من اللجنة عن طريق رئيسها أو 
من مجلس اللجنة . ويعين آل عضو في اللجنة ممثال معتمدا يشغل منصبا رســميا فـي االدارة العامـة لذلـك العضـو . 
ويقصد بعبارة "منصب رسمي" منصب في مكتــب حكومـي مختـار أو عمـل لـدى الحكومـة أو االدارة الحكوميـة أو 
المنظمة الحكومية متعددة الجنسيات أو المنظمة التعاهديــة علـى أن تكـون وظيفـة ذلـك الشـخص األساسـية فـي ذلـك 
الجهاز وضع السياسات الحكومية أو توجيهها . وينبغي للجنة االستشارية الحكوميــة أن تنظـر فـي أنشـطة الهيئـة اذا 
ــائل التـي قـد تكـون محـل تداخـل بيـن سياسـات الهيئـة ومختلـف  آانت لها صلة بانشغاالت الحكومات وال سيما المس
ــأنها . وُيخطـر المجلـس رئيـس اللجنـة بـأي اقـتراح يلتمـس تقديـم  القوانين واالتفاقات الدولية وأن تسدي المشورة بش
ــي أي رد علـى ذلـك االخطـار قبـل اتخـاذ أي  تعليقات عليه بناء على المادة الفرعية ٣(ب) من المادة الثالثة وينظر ف

قرار ." 
 

ويمكـن الحصـــول علــى مزيــد مــن التفــاصيل عــن اللجنــة االستشــارية الحكوميــة وتشــكيلتها علــى العنــوان التــالي : 
 . http://www.icann.org/governmental-com.html
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وحضر اجتماع اللجنة االستشارية الحكومية المنعقد في ٢٥ مــايو/أيـار ١٩٩٩ ممثلـون عـن ٢٩ حكومـة وأربـع  - ٩
ــق الثـاني لـهذه  منظمات دولية حكومية . وخالل االجتماع ، اعتمدت اللجنة توصية بشأن تقرير مشروع الويبو ترد في المرف

الوثيقة وأرسل نصها الى المجلس المؤقت لهيئة االنترنت المعنية باألسماء واألرقام المعّينة .  
 

واعتمد المجلس المؤقت للهيئة ، في اجتماعه المنعقــد فـي ٢٧ مـايو/أيـار ١٩٩٩ ، قـرارا بشـأن تقريـر مشـروع  -١٠
الويبو يرد نصه في المرفق الثالث لهذه الوثيقة . ويتجسد أثر ذلك القرار بايجاز فيما يلي : 

 
الحظ المجلس المؤقت أن جل التوصيات المتعلقة باجراءات التسجيل الواردة في الفصــل الثـاني مـن  "١"
تقرير مشروع الويبو قد اعتمدها المجلس المؤقت في بيانه بشأن سياسة اعتماد أمين السجل في ٤ مارس/آذار ١٩٩٩ عقـب 

نشر التقرير المؤقت عن مشروع الويبو في ٢٣ ديسمبر/آانون األول ١٩٩٨ . 
 

وأحال المجلس المؤقت التوصيات المتعلقة بالسياسة الموحدة لتســوية المنازعـات فـي مجـال الحقـول  "٢"
ــواردة فـي الفصـل الثـالث مـن تقريـر مشـروع الويبـو الـى  العليا المكونة من األسماء العامة التالية : com. وnet. وorg. ال
المنظمة الداعمة المعنية بأسماء الحقول والتابعة لهيئة االنــترنت المعنيـة باألسـماء واألرقـام المعّينـة (أنظـر الفقـرة ١١ "٢" 
أسفله) حتى تدلي تلك المنظمة بتعليقاتها الى المجلس المؤقت في موعــد أقصـاه ٣١ يوليـه/تمـوز ١٩٩٩ . والتمـس المجلـس 
ــول فـي  المؤقت أيضا تعليقات من أي شخص يرغب في تقديم تعليقات على السياسة الموحدة لتسوية المنازعات في تلك الحق
موعد أقصاه٢٠ أغسطس/آب ١٩٩٩ وقرر اتخاذ اجراءات بشأن تلك السياسة خالل اجتماعه المنعقد في سانتياغو (الشيلي) 

من ٢٤ الى ٢٦ أغسطس/آب ١٩٩٩ .  
 

ــاالجراءات المتخـذة لحمايـة العالمـات المشـهورة وتلـك  وأحال المجلس المؤقت التوصيات المتعلقة ب "٣"
المتعلقة باضافة حقول عليا جديدة مكونة من أسماء عامة وأثرها في الملكية الفكرية والواردة في الفصلين الرابــع والخـامس 
ــد فـي سـانتياغو  من تقرير مشروع الويبو الى المنظمة الداعمة حتى تدلي بتوصيات الى المجلس المؤقت بعد اجتماعه المنعق

(شيلي) في أغسطس/آب ١٩٩٩ . 
 
 

التطورات التالية والترآيز الحالي على اجراءات موحدة لتسوية المنازعات  
 

يرآز االهتمام الحالي بتوصيات تقرير الويبــو ونتائجـه علـى االجـراءات الموحـدة لتسـوية المنازعـات لألسـباب  -١١
التالية : 

 
أوال ، ألن توصيات تقرير الويبو بشأن المجاالت األخرى تم تنفيذهـا أو ألنـها لـم تتخـذ بعـد األهميـة  ”١"
ــذي نفـذ فيـه جـزء آبـير مـن توصيـات تقريـر  الالزمة على المستوى العملي وبالتالي لم تحظ باالهتمام المباشر . والمجال ال
ــا سـبقت االشـارة اليـه أعـاله (أنظـر  الويبو يخص التوصيات المتعلقة باجراءات التسجيل (أنظر الفقرة ٤ "١" أعاله) . وآم
الفقرة ١٠ "١") ، اعتمد المجلس المؤقت جل تلك التوصيات في بيانه بشأن سياسة اعتماد أمين الســجل . ويخـص المجـاالن 
ــهما توصيـات تقريـر الويبـو بأهميـة عمليـة بعـد التوصيـات والنتـائج المتعلقـة بـاجراءات حمايـة العالمـات  اللذان لم تحظ في
ــن أسـماء عامـة وأثرهـا فـي الملكيـة  المشهورة (أنظر الفقرة ٤ "٣" أعاله) وتلك المتعلقة باضافة حقول عليا جديدة مكونة م
ــا أن مسـألة اتخـاذ اجـراءات لحمايـة العالمـات المشـهورة ال تتخـذ  الفكرية (أنظر الفقرة ٤ "٤" أعاله) . ومن المعتقد عموم
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أهمية آبرى من الناحية العملية اال عند احتمال تطبيق حقول عليا جديدة مكونــة مـن أسـماء عامـة . وعلـى مسـتوى الحقـول 
ــها الـى حـد بعيـد  العليا الراهنة ، يبدو أن حماية الشكل الصحيح للعالمات المشهورة (مقارنة بالمشتقات الشبيهة) قد تم تنظيم
نتيجة المنازعات التي نشبت والمفاوضات التي جرت على مدى السنوات الخمــس الماضيـة . وسـتكون االجـراءات الراميـة 
ــة وال  الى منح حقوق استئثارية للعالمات المشهورة ذات قيمة آبرى في اجتناب تكرار التجربة المتعلقة بالحقول العليا الراهن
ــة حقـول  سيما اجتناب سطو الغير على أسماء العالمات المشهورة عن سوء نية ودون تصريح بتسجيلها آأسماء حقول في أي
ــترنت المعنيـة باألسـماء واألرقـام المعّينـة خططـا عاجلـة  عليا جديدة يمكن اضافتها . وفي الوقت الراهن ، ال تملك هيئة االن
العتماد سياسة بشأن تطبيق حقول عليا جديدة مكونة من أسماء عامة . وبالتالي ، فان الجدول الزمني الذي تقترحه الهيئة من 
أجل النظر في توصيات تقرير الويبو بشأن االجراءات الرامية الى حماية العالمــات المشـهورة واضافـة حقـول عليـا جديـدة 
ــطس/آب (أنظـر الفقـرة  مكونة من أسماء عامة وأثرها في الملكية الفكرية (بعد اجتماع مجلس الهيئة المؤقت المنعقد في أغس

١٠ "٣" أعاله)) يبدو مناسبا .  
 

وثانيـا ، يرجـع سـبب االهتمـام بالتوصيـات المتعلقـة بالسياسـة الموحـدة لتسـوية المنازعـات الــى أن  "٢"
المنظمة الداعمة المعنية بأسماء الحقــول والتابعـة لهيئـة االنـترنت المعنيـة باألسـماء واألرقـام المعّينـة تنظـر حاليـا فـي تلـك 
التوصيات وفقا لقرار مجلس الهيئة (أنظر الفقرة ١٠ "٢" أعاله) . والمنظمـة الداعمـة المعنيـة بأسـماء الحقـول هـي احـدى 
ــان األخريـان  "المنظمات الداعمة" الثالث التي تأسست بموجب المادة السادسة من النظام االداري للهيئة (المنظمتان الداعمت
هما المنظمة الداعمة المعنية بالعناوين والمنظمة الداعمة المعنية بالبروتوآول) . وتعمل المنظمات الداعمــة بوصفـها هيئـات 
استشارية لمجلس الهيئة ومسؤوليتها األولى هي وضع السياسات األساسية المتعلقة بالشؤون التي تدخل في اطار مسؤولياتها 
المحددة والتوصية بها (المادة الفرعية ٢(ب) من المادة السادسة –باء مــن النظـام االداري للهيئـة) . وأمـا المنظمـة الداعمـة 
المعنية بأسماء الحقول ، فتقتصر مسؤولياتها على اسداء المشورة الى المجلس في شـؤون السياسـات المتعلقـة بنظـام أسـماء 
ــاله ، ُطلـب  الحقول (المادة الفرعية ١( أ ) من المادة السادسة-باء من النظام االداري للهيئة)(١) . وآما سبقت االشارة اليه أع
ــر الويبـو المتعلقـة بالسياسـة  من الهيئة الداعمة المعنية بأسماء الحقول باسداء المشورة الى مجلس الهيئة بشأن توصيات تقري

الموحدة لتسوية المنازعات في موعد أقصاه ٣١ يوليه/تموز ١٩٩٩ .  
 

ويرجـع السـبب الثـالث لالهتمـام المخصـص حاليـا للتوصيـات المتعلقـة بالسياسـة الموحـــدة لتســوية  "٣"
المنازعات الى أن الهيئة شرعت في تنفيذ سياسة قائمة على المنافسة في مجال تقديم خدمات التسجيل باعتمـاد خمسـة أمنـاء 
ــجيل بشـأن الحقـول العليـا المكونـة مـن  سجل تجريبيين للمشارآة في المرحلة التجريبية األولى للنظام المشترك لمكاتب التس
األسماء العامة(٢) التالية : com. و net. وorg. . وعالوة على ذلك ، اعتمدت الهيئة ٥٢ أمين سجل بعد المرحلة التجريبيـة 
من أجل تقديم خدمات التسجيل في المستقبل(٣) . وطلبت الهيئة من أمناء السجالت التوقيع على اتفاقات اعتمــاد أميـن السـجل 
يقضي أحد شروطها بأن يكون ألمناء السجالت سياسة لتسوية المنازعات . وفي الوقت نفسه ، أيد مجلس الهيئة ، في القرار 
ــاد سياسـة موحـدة بالنسـبة الـى أمنـاء  الذي اعتمده بشأن تقرير الويبو (أنظر المرفق الثالث) ، المبدأ الذي يقضي بلزوم اعتم
السجالت في مجال الحقول العليا المكونة من األسماء العامة التالية : com. و net. وorg. وشجع أمناء الســجل التجريبييـن 
على العمل معا على صياغة سياسة نموذجية لتسوية المنازعات يكون اعتمادها على أساس اختياري وآلف الرئيــس بتوفـير 

المعلومات والمساعدة نفسها ألمناء السجالت التجريبيين في هذا المضمار . 

                                                 
ــع الـوب التـالي :  يمكن الحصول على مزيد من المعلومات عن المنظمة الداعمة المعنية بأسماء الحقول وبنيتها وطريقة عملها على موق  (١)

 http://www.dnso.org

 http://www.icann.org/registrars/QANDA.htm : أنظر على العنوان التالي  (٢)

 http://www.icann.org/registrars/accredited-list.html : أنظر على العنوان التالي  (٣)
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وبالتالي ، يتضح من الوضع الراهن أن النظــر فـي اعتمـاد التوصيـات الـواردة فـي تقريـر الويبـو بشـأن سياسـة  -١٢
موحدة لتسوية المنازعات أصبح ذا أهمية مباشرة من الناحية العملية . وفــي حـال شـرع أمنـاء السـجالت فـي تقديـم خدمـات 
ــك السياسـات بعـد ذلـك وال سـيما  التسجيل باالستناد الى سياسات مختلفة لتسوية المنازعات ، قد يصبح من الصعب توحيد تل

عند تقديم خدمات التسجيل على نطاق جغرافي متزايد االتساع . 
 
 

تدابير الويبو المؤقتة 
 

ــوا منـها تزويدهـم بنصـائح  اتصل عدد من أمناء السجالت المعتمدين في المرحلة التجريبية وبعدها باألمانة وطلب -١٣
ــى أسـاس اختيـاري . وقصـد تنسـيق  عن تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الويبو بشأن سياسة موحدة لتسوية المنازعات عل
ــي ٢٧ يوليـه/تمـوز  تلك الجهود وعمال بما اقترحه أمناء السجالت المذآورون ، دعت األمانة الى عقد اجتماع في واشنطن ف
١٩٩٩ بحضور آل أمناء السجالت المعتمدين في المرحلة التجريبية وبعدهــا باالضافـة الـى هيئـات تحكيـم دوليـة مختلفـة . 
والغاية من وراء االجتماع هي السعي الى وضع تفاصيل السياسة الموحدة لتسوية المنازعات الموصى بها في تقرير الويبــو 

وقواعد تطبيق تلك السياسة وجدول زمني لمرحلة التنفيذ حتى يتسنى ألمناء السجالت اعتمادها على أساس اختياري .  
 

ــن ببعـض الحقـول العليـا المكونـة  وبادرت الويبو من جانبها الى اسداء المشورة أيضا الى أمناء السجالت المعنيي -١٤
من رموز البلدان فيما يتعلق بامكانية اعتمادهم للسياسة الموحدة لتسوية المنازعات التي يوصي بها تقرير الويبو . ولئن آــان 
ــن أسـماء عامـة فقـط ، فـان التقريـر يوضـح ، بطلـب مـن عـدة أمنـاء  تقرير الويبو مخصصا رسميا للحقول العليا المكونة م
سجالت معنيين بالحقول العليا المكونة من رموز بلدان ، لمــاذا وآيـف يمكـن اعتبـار أن مـن المستحسـن بالنسـبة الـى أمنـاء 
السجالت المذآورين اعتماد التوصيات على أساس اختياري (أنظر المرفق الثامن لتقرير الويبو) . وفي هذا الصــدد ، دعـت 
األمانة الدائمة للمعاهدة العامة للتكامل االقتصــادي ألمريكـا الوسـطى الـى عقـد اجتمـاع ألمنـاء السـجالت فـي اقليـم األمانـة 
المعنيين بالحقول العليا المكونة من رموز البلدان في غواتيمــاال فـي ٥ و٦ أغسـطس/آب ١٩٩٩ لغـرض النظـر فـي اعتمـاد 

أمناء السجالت المذآورين للسياسة الموحدة لتسوية المنازعات التي يوصي بها تقرير الويبو والتخطيط لذلك .  
 
 

معلومات اضافية  
 

ــة فـي سـبتمبر/أيلـول تقـدم  نظرا الى التطورات السريعة في ذلك المجال ، من المقترح اصدار اضافة لهذه الوثيق -١٥
معلومات عن التطورات التي تطرأ بين تاريخ هذه الوثيقة وتاريخ االضافة .  

 
ان الجمعية العامة للويبـو مدعـوة الـى االحاطـة علمـا  -١٦
بالتقرير المتعلق بمشــروع الويبـو بشـأن أسـماء الحقـول علـى 

االنترنت ومضمون هذه الوثيقة . 
 
 

[تلي ذلك المرفقات] 
 


	WO/GA/24/1
	ÊÞÏíã ÇáÊÞÑíÑ Çáì åíÆÉ ÇáÇäÊÑäÊ ÇáãÚäíÉ ÈÇáÃÓãÇÁ æÇáÃÑÞÇã ÇáãÚíøäÉ
	ÇáÊØæÑÇÊ ÇáÊÇáíÉ æÇáÊÑßíÒ ÇáÍÇáí Úáì ÇÌÑÇÁÇÊ ãæÍÏÉ áÊÓæíÉ ÇáãäÇÒÚÇÊ
	ÊÏÇÈíÑ ÇáæíÈæ ÇáãÄÞÊÉ
	ãÚáæãÇÊ ÇÖÇÝíÉ


