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WO/GA/27/1
األصل  :  باالنكليزية 

التاريخ :  ٢٠٠١/٨/٦ 

المنظمـة العالميــة للملكيــة الفكريــة 
جنيـف 

الجمعية العامة للويبو 

سلسلة االجتماعات السابعة والثالثون 
جنيف ، من ٢٤ سبتمبر/أيلول الى ٣ أآتوبر/تشرين األول ٢٠٠١ 

تقرير مشروع الويبو الثاني بشأن أسماء الحقول على االنترنت 

وثيقة من اعداد األمانة 

نظرت الجمعية العامة للويبـو ، أثنـاء انعقـاد الجمعيـات فـي الفـترة مـن ٢٥ سـبتمبر/أيلـول الـى  - ١
٣ أآتوبر/تشرين األول ٢٠٠٠ ، في عمل الويبو المنجز والمستمر بشــأن المشـكالت الناجمـة عـن تشـابك 
أسماء الحقول على االنترنت وحقـوق الملكيـة الفكريـة (أنظـر الوثيقـة WO/GA/26/3) . وحثـت الجمعيـة 
ــة المرفوعـة اليـها ، وأقـرت بصفـة خاصـة  العامة على مواصلة ذلك العمل آما ورد اقتراح ذلك في الوثيق
مبادرة الويبو الى تنظيم مشروع ثان لها بشأن أسماء الحقول على االنترنت (أنظر الفقــرة ٢٦ مـن الوثيقـة 
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ويقوم مشروع الويبو الثاني بشأن أسماء الحقــول علـى االنـترنت علـى فحـص السـبل والوسـائل  - ٢
الكفيلة بمعالجة حاالت االنتفاع المضلل وسيئ النية بعدد من أدوات التعريف خالف العالمات التجارية في 
ــك الظـاهرة األسـاس الـذي قـامت عليـه بعـض أنظمـة  اطار نظام أسماء الحقول على االنترنت . وآانت تل

التسمية في العالم الحقيقي أو غير االفتراضي . ويرد فيما يلي بيان أدوات التعريف موضع المشروع : 
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 - األسماء الدولية غير المسجلة الملكية للمستحضرات الصيدالنية ؛ 
 - وأسماء المنظمات الحكومية الدولية ومختصراتها ؛ 

 - وأسماء األشخاص ؛ 
ــي الموضوعـة علـى السـلع   - وأدوات التعريف الجغرافي ، مثل بيانات المصدر الجغراف

والبيانات الجغرافية والمصطلحات الجغرافية ؛ 
 - واألسماء التجارية . 

 
ومنذ انعقاد الجمعيات في سبتمبر/أيلول وأآتوبر/تشرين األول ٢٠٠٠ ، أجرت الويبو مشاورات  - ٣
مكثفة في مضمار مشروعها الثاني بشأن أسماء الحقول على االنترنت . وشــملت تلـك المشـاورات سلسـلة 
من طلبات التعليق الموجهة الى آل الدول األعضاء وعقد اجتماعات في مختلف أرجاء العالم ونشر تقرير 

مؤقت في ١٢ أبريل/نيسان ٢٠٠١ تم توزيعه على آل الدول األعضاء أيضا . 
 

ــو الثـاني بشـأن أسـماء الحقـول علـى االنـترنت  ومن المعتزم نشر التقرير النهائي لمشروع الويب - ٤
(اقرار الحقوق واالنتفاع باألسماء فــي اطـار نظـام أسـماء الحقـول علـى االنـترنت) فـي ٣ سـبتمبر/أيلـول 
ــــــترنت المخصـــــص للمشـــــروع  ٢٠٠١ . وسينشــــر التقريــــر علــــى موقــــع الويبــــو علــــى االن
ــر  (Http://wipo2.wipo.int) وسيوزع في شكله الورقي على آل الدول األعضاء . ونظرا الى حجم التقري
، لم يكن من المستساغ اضافته الى هذه الوثيقة آمرفق ، على أن من الممكن بطبيعة الحال الحصول علـى 

نسخ منه بناء على الطلب . 
 

ــوة إلـى األحاطـة علمـا  إن الجمعية العامة مدع - ٥
بنشر التقرير النـهائي لمشـروع الويبـو الثـاني بشـأن 
ـــى االنــترنت وبمضمونــه وهــي  أسـماء الحقـول عل
ـــن التوصيـات  مدعوة أيضا الى التعبير عن موقفها م

الواردة في ذلك التقرير. 
 

[نهاية الوثيقة] 
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