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اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم والنماذج 
  الصناعية والبيانات اجلغرافية

 
  ة والعشرونبعالدورة السا

مترب21 إىل 18جنيف، من   2012 سب 

 
 

  اعتماد منظمة غري حكومية

 مانة األمن إعدادثويقة 

نة  .1 بت احلصول عىل صفة املراقب يف دورات ا ية  نظمة غري حكو للجتضمن مرفق هذه الويقة معلومات عن  طل ث مي م
نة  نظام ادلاخيل  ية، وفقا  ياانت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا ية بقانون العالمات ا للجادلامئة ا لل ب ع لص ل فن ل انظر (ملع

 ).SCT/1/2 ث من الويقة6الفقرة 

ية بقانون العالمات لإن ا .2 ننة ادلامئة ا ملعلج
ياانت  ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا با ع لص لل

ية مدعوة إىل املوافقة عىل  نظمة أن تكون فاجلغرا ملا
شار إلهيا يف مرفق هذه الويقة  ية ا ثغري احلكو مل م

َّثةل  نةيف دوراتمم  .للج ا

 

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق
 

بت أن  ية اليت  نظمة غري احلكو طلا ثةل بممل َّتكون   صفة مراقبمم

نة  للجيف دورات ا

نة ية ابألسامء واألرقام ا يّئة اإلنرتنت ا ن ملعي ملع  )اإلياكن (ه

 مقدمة

نة  ئت اإلياكن  سـأ تحدة 1998نش ن"مل بعد أن أصدرت حكومة الوالايت ا شأن إدارة أسامء احلقول وا يضاء  لعورقة  ب وين عىل اب
تان وهام". اإلنرتنت  :سيولإلياكن مزياتن أسا

تقين  يق ا همة ا يا، وتقوم  يفور ها خدمة املصلحة العامة ومقرها يف اك ية هد لأوال، اإلياكن رشكة غري ر سـ ن ل لتنحب مب للمصلحة  ًخدمةف
 .يف العاملالعامة 

يا،  ناعنواث ية من أحصاب املصاحل، مبا يف ذكل ا لصيه جامعة عا تخدمو اإلنرتنتاتمل  .مسـ واحلكومات و

ية يف جمال  ئة مر جعواإلياكن  نظام أسامء احلقول عىل اإلنرتنت هي تقين  يق ا لا ل يد اذلي حيدد وهولتنسـ نظام الو ح ا يب ل ساحلوا
ياسات تو.  عىل اإلنرتنتاخلوادمعنوانني و باع  وقامئة عىل توافق اآلراء  أحصاب املصاحلموهجة حنوسـقوم بذكل عرب وضع  تبإ

 .هنج تصاعدي

ية اليت  هام األسا سـومن ا نتؤدهيامل سة يف سوق أسامء احلقول مل اإلياكن خلق ا ياسة حتديد الظروف اليت "فا سـواإلرشاف عىل 
ياتضاف فهيا  نظام ا جديدةعلحقول   ".جلذريل إىل ا

سة وتعزيزها، مما يؤدي  نا ياسات ختدم املصلحة العامة عرب خلق ا بع اإلياكن  فو مل سـ تإىل تعدد مقديم اخلدمات ونوع العروض تت
 .واخنفاض األسعار

مترب 30ويف  ية وقعت اإل، 2009سب  تجارة األمر يكياكن ووزارة ا يد الالزتامات، ويه اتفاق ابرز حل حمل ل تأ ّعىل ويقة  ك ل ث
شرتك اذلي اكنت اإلياكن تعمل سابقا يف إطاره رشوع ا ملاتفاق ا تقين اذلي تضطلع به . مل يق ا لوذكرت الويقة بدور ا سـ لتنث ّ

تعد منوذج ا ية حنو ا ملاإلياكن وابلزتام احلكومة األمر ل نت. د األطراف ألحصاب املصاحليك الزتامات حمددة ث الويقة أيضا تضمو
تخديم اإلنرتنت  ية ومصاحل  شفا ساءةل وا سـشأن ا ل مل مب تقرارها حلفاظ عىل أمنابو، يف العاملف ومرونهتا، سـ أسامء احلقول وا

تاحة هلم،  يارات ا سة وتعزيز ثقة الزابئن ونويع ا نا يع ا ملو خل ت ف مل ياسات خدمة تشج دجمت هذه وقد أ. Whoisسـوإنفاذ 
يايؤديه ي الالزتامات يف العمل اذل  .لاإلياكن حا

 منوذج اإلياكن

تلفة، مهنا  سامهون بطرق  ياسات عىل الزتام أحصاب املصاحل عرب العامل اذلين  ياهتا ويف وضع ا خممتد اإلياكن يف  ي سـ لمعل تع
ياسات و يات وضع ا شاركة يف  سـا معل شارية واجامتعات اإلياكن العامةتمعليات لمل يقاهتم ويف اللجان الا هور عن  تبري ا تعل سع  .مجل

نواي  ناطق(سـوتعقد اإلياكن ثالثة اجامتعات عامة  ناوب بني ا ملاب يع أحصاب املصاحل )لت توحة  مجل، وتكل الاجامتعات  مف
تقطب  شارك وشارك 1 500) يف العادة(تسـو ي   .ي تقرباضعف هذا العددُعن بعد م
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بةويقوم سائل ا توصل إىل توافق آراء حول ا بدأ ا تني عىل  لصع منوذج اإلياكن ا مل ل بداية، يقرتح حل منوذيج. ممل ُففي ا وبفضل . ل
هور تعليقات  ساهامتمجلا هاهمامو سخة . س أخرى، تقدم جامعة اإلياكن إ بار وتعد  يقات بعني الا نوتأخذ اإلياكن تكل ا ت عتعل ل

ند هذا احل. جديدة ية  توقف ا عوال  لعمل ية ت شلك عام إىل احلصول عىل آراء إضا سعى  فد، بل إن اإلياكن  ب لمنظامت لت
يني لإلنرتنت، واحلكومات، وهجات أخرى  تخدمني الهنا ئادلامعة، وجامعة ا ية ابلغرضملسـ ثا سخة ا نحول مدى وفاء ا ل . لن

متر هذه  يةتسـو سخ وأخذ تتقوم عىل  اليت لعملا يق عىل تكل ا سخة مث ا نتوفري أكرث من  تعل لن بار إىل ل يقات بعني الا تكل ا عتعل ل
شأن معل امجلاعة–مجيع األفاكر اجلديدة َّتقدم أن  تدابري  ب وآنذاك حيني وقت امليض قدما واختاذ ا يح منوذج اإلياكن . ل يتو

باقنإماكية  ها ستا تا ياسات أو أن يؤثر يف  ية وضع ا يان واحد عىل  يطر خشص أو  جئ األمور وحيول دون أن  ن سـ معل ك لسـ ي
 .رمرب بدون

يد العاملي  لصعالالزتام عىل ا

ية  ية واإل بادرات الو تعلقة بإدارة اإلنرتنت، وشارك هبذه الصفة يف ا ية ا ميتضطلع اإلياكن بدور همم يف القضااي العا ن مل ت مل قلمل ط
ية ية، مع احلكومات وأحصاب املص. ملوالعا رشااكت العا يد الوطين، تعمل اإلياكن، يف إطار فريق معين اب ملفعىل ا احل للصع

شلك عام ياسات إدارة اإلنرتنت  سامهة يف  شاركة فهيا وا يع ا باآلخرين عىل  سـ مل مل  .تشج

ميي مع  يد اإل قلوتعمل اإلياكن عىل ا يدين دلمع لصع يل و سـماكتب اتبعة يف برو شاركهتمأحصاب املصاحلكسـ قمي تو. م وتعزيز 
ثل  بارزين  معالقات يف أورواب مع أحصاب املصاحل ا تعاون وال مننظمة ا لتل تصادم يدان الا قية يف ا يوسكو ومل ني وا الاحتاد ل

 .األورويبلس اجمل وادلويل لالتصاالت

تدى إدارة اإلنرتنت سامهني يف  يد العاملي، تعد اإلياكن من أبرز ا نوعىل ا مل ملصع ُ )IGF ( سات أخرى اتبعة سويف مؤ
تحدة لألمم  .ملا

نظمة ملنوان ا  ع

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) 

12025 Waterfront Drive;  Suite 300 

Los Angeles;  CA 90094-2356 

هاتف  5800 301 310 1+: لا

بيكاملوقع   >org.icann.www<: لشـا

نظمة ملثل ا  مم

سونجيان  هيكل 
رشق األوسط لانئب الريس، أورواب وا  ئ

 org.icann@hickson.nigel: الربيد اإللكرتوين

 ]يقةثهناية املرفق والو[

 


