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المرفق الثاني 
 
 
 

عضو مجلس الشيوخ معالي السيد/ريتشارد ألستون  من :
وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والفنون 

ونائب زعيم الحكومة في مجلس الشيوخ 
آانبيرا (أستراليا) 

 
 

الدآتور آامل ادريس  الى :
المدير العام 

المنظمة العالمية للملكية الفكرية 
جنيف 

 
 
 

تحية طيبة وبعد ، 
 

دعت حكومة أستراليا فريقا عامال مؤلفـا مـن مسـؤولين مـن الحكومـات المعنيـة والسـلطات العامـة والمنظمـات 
الدولية الى االجتماع في فبراير/شباط ٢٠٠٠ لمناقشة القضايا التي يثيرها السطو االلكتروني . 

 
وبعد النظر في االجراءات والسياسات المعمول بها في تسجيل العديد من الحقول العليا المكونة من رموز البلدان 
(ccTLD) وتسوية المنازعات المتعلقة بها ، تشير األعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) الوارد ذآرها فــي 
المرفق الى أن عددا من المسؤولين عن ادارة تلك الحقول قد يرحب بالمساعدة في وضع أحسن االجراءات الكفيلة بالتصدي 
لقضايا الملكية الفكرية في ادارة سجالت تلك الحقول . ومن شأن تلك المساعدة أن تسـاهم أيضـا فـي الحـوار الدولـي الدائـر 

حول أحسن االجراءات في ادارة تلك الحقول . 
 

وقد أحطنا علما بعمل الويبو السابق الذي انتهى باعداد التقرير الختامي عن مشروع الويبو بشأن أســماء الحقـول 
على شبكة انترنت بعنوان "ادارة األسماء والعنــاوين علـى االنـترنت :  قضايـا الملكيـة الفكريـة" . وفـي ضـوء ذلـك العمـل 
ــة لمسـاعدة المسـؤولين عـن الحقـول العليـا المكونـة مـن  والخبرات المكتسبة ، ندعو الويبو الى وضع مبادئ توجيهية طوعي
رموز البلدان ترمي الى وضع اجراءات وسياسات لردع تسجيل األســماء المحميـة بشـكل تعسـفي وعـن سـوء نيـة ولتسـوية 
المنازعات المرتبطة بذلك . واذا تم التوفيق بين االجــراءات والسياسـات ونظـام أسـماء الحقـول فلـن يصبـح هنـاك أي نظـام 
قانوني ينشط فيه مودعو التسجيالت من ذوي النية السيئة . وينبغي لتلك المبادئ التوجيهية أن تأخذ في الحســبان االجـراءات 
الموضوعة بشأن الحقول العليا المكونة من أسماء عامة ، بما في ذلك السياسة الموحدة لتسوية منازعات أسماء الحقول التــي 

اعتمدتها هيئة االنترنت المعنية باألسماء واألرقام المعّينة . 
 

وينبغي االسراع في وضع تلك المبادئ التوجيهية واالستفادة من عمل الويبو المنجز سابقا مع فتح الباب الجـراء 
مشاورات مع األعضاء في الويبو وآل أصحاب المصالح المعنيين . واننا ندرك أن تنفيذ ذلك العمل ينــدرج ضمـن األنشـطة 
ــترة  المنجزة في اطار البرنامج الفرعي ٣-٤ المعنون "التجارة االلكترونية والملكية الفكرية" من برنامج الويبو وميزانيتها لف

السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ . واننا لنتطلع الى النتائج المحققة في ذلك االطار . 
 

وتفضلوا بقبول فائق عبارات االحترام والتقدير ، 
 
 
 

[توقيع] 
ريتشارد ألستون 

وزير االتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات والفنون 
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في ١٥ يونيه/حزيران ٢٠٠٠ 
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المرفق 
 

ان األعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبــو) ، بعـد أن نظـرت فـي االجـراءات والسياسـات المعمـول بـها فـي 
ــها ، تشـير الـى أن عـددا  تسجيل العديد من الحقول العليا المكونة من رموز البلدان (ccTLD) وتسوية المنازعات المتعلقة ب
من المسؤولين عن ادارة تلك الحقول قد يرحب بالمســاعدة فـي وضـع أحسـن االجـراءات الكفيلـة بـالتصدي لقضايـا الملكيـة 
الفكرية في ادارة سجالت تلك الحقول ، وتدعو بالتالي الويبو الى وضع مبــادئ توجيهيـة طوعيـة لمسـاعدة المسـؤولين عـن 
الحقول العليا المكونة من رموز البلدان ترمي الى وضع اجراءات وسياسات لردع تســجيل األسـماء المحميـة بشـكل تعسـفي 

وعن سوء نية ولتسوية المنازعات المرتبطة بذلك : 
 
 

األرجنتين 
أستراليا 

االتحاد األوروبي 
الدانمرك 

فرنسا 
آندا 

الواليات المتحدة األمريكية 
 
 

وعلمنا أن حكومة البرازيل أيضا سوف تعبر عن مساندتها لهذه الرسالة عن طريق وفدها الدبلوماسي في جنيف . 
 
 
 
 
 
 

[يلي ذلك المرفق الثالث] 


