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WO/GA/27/5
األصل  :  باالنكليزية 

التاريخ :  ٢٠٠١/٧/٢٠ 

المنظمـة العالميــة للملكيــة الفكريــة 
جنيـف 

الجمعية العامة للويبو 

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

برنامج  الويبو بشأن الحقول العليا 
المكونة من رموز البلدان 

مذآرة المدير العام 

آان المدير العام قد رفع مذآرة بشــأن أنشـطة المنظمـة فـي مجـال أسـماء الحقـول الـى جمعيـات  - ١
 . (WO/GA/26/3 ـــة الـدول األعضـاء فـي الويبـو بمناسـبة سلسـلة اجتماعاتـها الخامسـة والثالثيـن (الوثيق
ــذ وتدفـق  وآشفت تلك المذآرة عن دخول السياسة الموحدة بشأن تسوية منازعات أسماء الحقول حيز التنفي
القضايا المودعة بناء على تلك السياسة لدى مرآز الويبو للتحكيم والوسـاطة فـي النصـف األول مـن سـنة 
٢٠٠٠ . واستمر المرآز في ادارة منازعات أسماء الحقـول (أنظـر منشـورات الويبـو رقم E 457) بينمـا 
ــترة قيـد هـذه المذآـرة :  (١)  برنـامج  طرأت التطورات الرئيسية التالية في مجال أسماء الحقول خالل الف
ــى  الويبو بشأن الحقول العليا المكونة من رموز البلدان  (٢)  مشروع الويبو الثاني بشأن أسماء الحقول عل
ــو فـي ذلـك الصـدد . ويـرد مشـروع الويبـو  االنترنت . والغرض من هذه المذآرة بيان وضع برنامج الويب

 . (WO/GA/27/1 الوثيقة) الثاني اآلنف ذآره في مضمار تقرير منفصل
 

ونتيجة القدام هيئة االنترنت المعنية باألسماء واألرقام المعينة على تنفيذ التوصيات الــواردة فـي  - ٢
تقرير مشروع الويبو األول بشأن أســماء الحقـول علـى االنـترنت وبفضـل دخـول السياسـة الموحـدة حـيز 
التنفيذ بالنسبة الى آل أسماء الحقول المسجلة في الحقول التالية : COM. وNET. وORG. ، فقد أمكن الحد 
من فرص السطو االلكتروني في الحقول العليا المعنية المكونة من أسماء عامة الى حد آبير . ومــع ذلـك ، 

A
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فان الوضع يختلف بالنسبة الى الحقول العليا المكونة من رموز البلـدان . اذ يزيـد عـدد تلـك الحقـول علـى 
ــوق الملكيـة  ٢٤٠ حقال وتتفاوت االجراءات التي اعتمدتها مختلف الهيئات المشرفة عليها بهدف حماية حق
الفكرية . وفي بعض تلك الحقول ، تم وضع تدابير صارمــة لحمايـة الملكيـة الفكريـة فـأدى ذلـك الـى عـدد 
محدود جدا من المشكالت الطارئة أو التي من الممكن أن تطرأ فـي المسـتقبل فـي تلـك الحقـول . علـى أن 
هناك حاالت آثيرة تنقص فيها التدابير المناســبة لحمايـة الملكيـة الفكريـة ممـا قـد يـؤدي الـى جعـل بعـض 
الحقول العليا المكونة من رموز البلدان مأوى أمينًا لجرائم السطو االلكتروني . وفي هذا السـياق ، عمـدت 
األوساط المعنية بالملكية الفكرية اآلن الى صب اهتمامها على الوقاية من جرائم التعدي علــى الحقـوق فـي 
الحقول العليا المذآورة آنفا . ويزيد ذلك االتجاه دعما االنتفاع المعزز بـالحقول العليـا المكونـة مـن رمـوز 
البلدان التي تبتعد أآثر فأآثر عن نماذج العمل المحصورة (التي ال يجوز فيــها التسـجيل إال لألشـخاص أو 
الهيئات ممن له عالقة باألراضي المعنية) لتتسم بانفتاح أآبر (مع السماح بالتسجيل دون ايالء اعتبار أليــة 
صلة قد تقوم باألراضي المعنية) . وقد سهل ذلك للمسجلين سيئي النية اتخاذ مكان لهم في الحقول المعنية . 

 
وردا علـى تلـك التطـورات والطلـب الـذي وجهـه عـدد مـــن الــدول األعضــاء (أنظــر الوثيقــة  - ٣
ــا المكونـة مـن رمـوز البلـدان فـي  WO/GA/26/3) ، بادرت الويبو الى وضع برنامجها بشأن الحقول العلي
صيف سنة ٢٠٠٠ . والغرض من البرنامج تعزيز حماية الملكية الفكرية في تلــك الحقـول بفضـل التعـاون 
مع المشرفين عليها . وخالل الفترة قيد هذه المذآرة ، اتخذت الويبو عدة تدابير في ذلك الصدد . ويرد أدناه 

وصف تلك التدابير بمزيد من التفصيل . 
 

زيادة الوعي المشرفين على الحقول العليا المكونة من رموز البلدان بالملكية الفكرية 
 

ــي بـادرت بانشـائهما  يرجع أصل االنترنت ونظام أسماء الحقول الى األوساط التقنية والعلمية الت - ٤
ثم تطويرهما على مدى العقود . ويتولى اليوم االشراف على الحقول العليا المكونة من أسماء عامة ، وهي 
ــترنت فيبـدو مترسـخا  الحقول األشهر ، القطاع الخاص مقابل تحقيق الربح . أما المنشأ العلمي والتقني لالن
أآثر في مجال الحقول العليا المكونة من رمــوز البلـدان . اذ ان العديـد مـن تلـك الحقـول يخضـع الدارة ال 
تبتغي الربح ويقع تحت مسؤولية أشخاص ضلعين في العلوم أو الهندسة . وبطبيعة الحال ، فان المسؤولين 
عن السجالت الصغيرة ليسوا بحاجة عادة الى مستشار قانوني . وال عجب اذًا في أن تكون الملكية الفكرية 
مجاال جديدا للعديد من المشرفين على تلك الحقـول وموظفيـهم . وفـي الغالبيـة السـاحقة مـن الحـاالت ، ال 
تتوافر تدابير حماية الملكية الفكرية بما فيه الكفاية أو على االطالق في تلك الحقول . وال يعـزى ذلـك الـى 
ــة والحلـول الممكـن  افتقاد أولئك المشرفين على عزم في ذلك الصدد بل لعدم المامهم بمسائل الملكية الفكري
ــق  تطبيقها في ذلك الشأن . وسعيا الى تحسين الوضع ، بذلت الويبو جهودا حثيثة في سياق برنامجها المتعل
ــهم  بالحقول العليا المكونة من رموز البلدان للنهوض بوعي المشرفين عليها بأهمية الملكية الفكرية في عمل
. واتخذت تلك الجهود األشكال التالية :  (١)  اتصال الويبو بكل المشرفين على تلك الحقول الذين تتعـاون 
ــهم علـى االدارة السـليمة لحقـوق الملكيـة الفكريـة فـي حقولـهم ، (٢)  وتنظيـم  الويبو معهم بغرض اطالع
مؤتمر عن مسائل الملكية الفكرية المتعلقة بالحقول العليا المكونة من رموز البلدان ، (٣)  واشتراك الويبو 
ــد مـن التفـاصيل فـي شـأن آـل  في اجتماعات وندوات نظمها المشرفون على تلك الحقول . ويرد أدناه مزي

باب من تلك األبواب . 
 

اتصال الويبو بالمشرفين على أسماء الحقول المكونة من رموز البلدان 
 

ورد في الوثيقة WO/GA/26/3 توضيح تلك المسألة التي يقصد بها اطالع المشرفين على الويبو  - ٥
عامة وتقديم المساعدة اليهم . 

مؤتمر عن مسائل الملكية الفكرية المتعلقة بالحقول العليا المكونة من رموز البلدان  
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انعقد ذلك المؤتمر في جنيف في يوم واحد هــو ٢٠ فـي فـبراير/شـباط ٢٠٠١ . وسـمح الفرصـة  - ٦
ــة بتلـك الحقـول والملكيـة الفكريـة بتبـادل اآلراء عـن التحديـات التـي تنتظرهـم . وتسـهيال  لألوساط المعني
الشتراك المشرفين على تلك الحقول ، تنازلت المنظمة عن رسوم التسجيل لممثلي الحقول ومولت اشتراك 
ــن مـن بيـن الوجـوه البـارزة فـي األوسـاط المعنيـة  عشرة مشرفين من البلدان النامية . وتم اختيار المتحدثي
ــملت الموضوعـات قيـد النظـر الممارسـات  بالحقول العليا المكونة من رموز البلدان والملكية الفكرية . وش
ــة مـن أسـماء عامـة وتسـجيل  التي يتبعها بعض المشرفين في الترويج لحقولهم باعتبارها حقوًال عليا مكون
الحقول العليا بخطوط خالف الخط الروماني ومسائل الخصوصيات الناجمة عن توافر المعلومات الالزمة 
ــالحقول  لالتصال بصاحب اسم الحقل لعامة الجمهور وأهمية السياسة الموحدة لتسوية المنازعات المتعلقة ب
العليا المكونة من رموز البلدان . وعالوة على ذلـك ، فقـد تـم االعـالن عـن مشـروع أعدتـه الويبـو بشـأن 
ــدان .  أفضل اإلجراءات لتفادي منازعات الملكية الفكرية وتسويتها في الحقول العليا المكونة من رموز البل
وذلـك المشـروع عبـارة عـن مجموعـة مـن المبـادىء التوجيهيـة الطوعيـة بشـأن الملكيـة الفكريـــة لفــائدة 
المشرفين على الحقول العليا المكونة من رموز البلدان (ويرد أدناه مزيد من المعلومات عن تلك الوثيقة) . 
ــدد المشـترآين فيـه الخمسـمائة .  وتجدر االشارة الى أن المؤتمر سجل حضورا لم يكن متوقعا ، اذ ناهز ع
ويبين ذلك أن المؤتمر قد حظي باهتمام أوسع مما آان متوقعا في األصــل . ولعـل فـي ذلـك مـا يشـير الـى 
ــى وجـود محفـل مناسـب القامـة االتصـاالت بيـن المعنييـن بالملكيـة الفكريـة واألوسـاط المعنيـة  الحاجة ال

بالحقول العليا المكونة من رموز البلدان . 
 

اشتراك الويبو في اجتماعات وندوات نظمها المشرفون على الحقول العليا المكونة من رموز البلدان 
 

تتكاثر الدعوات الموجهة الى الويبو لتقديم قضايا الملكية الفكرية في اجتماعات وندوات ينظمـها  - ٧
المشرفون على الحقول العليا المكونة من رموز البلدان (مثل  NL.(هولندا) وSE.(السويد) وPL.(بولنــدا)). 
ــا المكونـة مـن  وفضال عن اتاحة الفرصة القامة عالقات مؤسسية بين الويبو والمشرفين على الحقول العلي
رموز البلــدان ، تسـمح تلـك الـدورات بـاطالع األوسـاط المحليـة علـى موضـوع الملكيـة الفكريـة وأهميـة 

حمايتها في الحقول المعنية . 
 

تقديم المشورة والمساعدة بشأن الملكية الفكرية الى المشرفين على الحقول العليا المكونة من رموز البلدان 
 

عالوة على التوعية بالملكية الفكرية ، تقـدم  الويبـو مشـورتها ومسـاعدتها الـى المشـرفين علـى  - ٨
الحقول العليا المكونة من رموز البلدان بشأن إدارة قضايا الملكية الفكرية في اطــار حقولـهم . وقـد اتخـذت 
ــادي منازعـات الملكيـة الفكريـة  تلك األنشطة األشكال الثالثة التالية :  (١) نشر أفضل اجراءات الويبو لتف
بشأن الحقول العليا المكونة من رموز البلــدان وتسـويتها ، (٢) واسـداء المشـورة للمشـرفين علـى الحقـول 
العليا المكونة من رموز البلدان بشـأن الملكيـة الفكريـة ، (٣) واسـداء النصـح والمشـورة للمشـرفين علـى 
ــن مشـروعي الويبـو  الحقول العليا المكونة من رموز البلدان بشأن اجراء المشاورات الوطنية المستوحاة م

األول والثاني بشأن أسماء الحقول العليا على االنترنت . 
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أفضل اجراءات الويبو لتفادي منازعات الملكية الفكريــة بشـأن الحقـول العليـا المكونـة مـن رمـوز البلـدان 
وتسويتها 

 
جاء في الطلب الذي وجهته الدول األعضاء بشأن برنامج الويبو المتعلق بالحقول العليــا المكونـة  - ٩
ــة طوعيـة لمسـاعدة المشـرفين علـى الحقـول العليـا  من رموز البلدان مناشدة الويبو باعداد مبادىء توجيهي
المكونة من رموز البلدان لتطوير الممارسات والسياسات الرامية الى آبح أعمال التسجيل التعسفي وســيئ 
النية لألسماء المحمية وتسوية المنازعات المتعلقــة بذلـك . وجـاء فـي ذلـك الطلـب أيضـا أن التنسـيق قـدر 
االمكان في تلك الحقول وسائر نظام أســماء الحقـول يكفـل المناعـة لألنظمـة القانونيـة مـن تسـجيل أسـماء 

الحقول عن سوء نية . 
 

ــى العمـل المنجـز فـي مجـال أسـماء الحقـول والخـبرة المكتسـبة فـي ادارة السياسـة  وباالستناد ال -١٠
الموحدة لتسوية المنازعات والمفاهيم المكتسبة واالنطباعات المأخوذة مــن المشـرفين علـى الحقـول العليـا 
المكونة من رموز البلدان ، أعدت الويبو مشروعا لتلك المبادىء التوجيهية بعنوان أفضل اجراءات الويبو 
ــها  لتفادي منازعات الملكية الفكرية بشأن الحقول العليا المكونة من رموز البلدان وتسويتها ، التي أعلن عن
ــن رمـوز البلـدان . وتـم  بمناسبة انعقاد المؤتمر المتعلقة بمسائل الملكية الفكرية في الحقول العليا المكونة م
 (http:/ecommerce.wipo.int) نشر ذلك المشروع الحقا على موضع الويبو الخاص بالتجارة االلكترونيــة
باللغـات االسـبانية واالنكليزيـة والروسـية والصينيـة والعربيـة والفرنسـية . ودعـي المعنيـون بـاألمر الــى 
التعليق على المشروع وتم نشر النسخة النهائية التي تراعي تلك التعليقات فــي ٢٠ يونيـه/حزيـران ٢٠٠١ 

(أنظر منشورات الويبو رقم ٨٣٩)(*). وقد أرفقت طيه نسخة من ذلك المنشور . 
 

وأفضل اجراءات الويبو المذآورة أعاله عبارة عن مجموعة من المعايير الدنيـا لحمايـة الملكيـة  -١١
الفكرية في الحقول العليا المكونــة مـن رمـوز البلـدان . ونظـرا الـى تنـوع الشـروط واالجـراءات المتعلقـة 
بتسجيل تلك الحقول ، فان تلك االجراءات لم تصمم لتناسب آل حقل بعينه . بل انها تتيح اطارا مرنا يقـوم 
على عدد من العناصر األساسية التي تعتبر حاسمة من منظور الملكية الفكريــة . وترآـز تلـك االجـراءات 
على أهم ثالثة مجاالت لحماية الملكية الفكرية في مضمار الممارسات واالجراءات المتعلقة بتسجيل أسماء 
ــة لالتصـال بصـاحب اسـم الحقـل  الحقول وهي (أ) عقد تسجيل اسم الحقل ، (ب) وجمع المعلومات الالزم
المسجل وتوفير تلك المعلومات (جـ) والوسائل البديلة لتسوية المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول المســجلة 

 .
 

وتقتضي أفضل اجراءات الويبو ، آشرط أساسي لالدارة السليمة للحقل ، أن تكــون آـل الحقـوق  -١٢
والواجبات الخاصة بصاحب التسجيل وهيئة التسجيل الناجمة عن تسجيل اسم الحقل مقيدة في عقد تســجيل 
ــف  رسمي . وعالوة على ذلك ، فمن الموصى به في الوثيقة تضمين عقد التسجيل نصا صريحا يفيد التخفي
من التنازع بين أسماء الحقول وحقوق الملكية الفكرية . وفيما يخص المعلومات الالزمة لالتصال بصاحب 
ــى أهميـة اتاحـة تلـك المعلومـات للجمـهور مباشـرة عـبر مـورد  الخدمـات  التسجيل ، فان الوثيقة تشدد عل
ــات القـانون الوضعـي بشـأن الخصوصيـات ، فقـد  WHOIS . ونظرا الى أن تلك المسألة قد تخضع لمتطلب
جاء في نص االجراءات أن المشرفين على الحقول العليا المكونة من رموز البلدان اذا آانوا ملزمين قانونا 
بمراعاة الخصوصيات على نحو يمنعهم من الكشف عن المعلومات الالزمـة لالتصـال بأصحـاب الحقـول 
المسجلة للمشتكين عن حسن نية عبر مورد الخدمــات WHOIS ، فـال بـد مـن اتاحـة تدابـير أخـرى تسـمح 
ألولئك المشتكين بالمضي في محاوالتهم المشروعة النفاذ حقوقهم . وفيما يتعلق بتسوية المنازعات ، فمن 

                                                 
(*)   من الممكن حاليا الحصول على النسخة االسبانية واالنكليزية والفرنسية . أما النسخة الروسية والصينية والعربيــة فـهي 

قيد االعداد . 
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الموصـى بـه فـي وثيقـة االجـراءات اعتمـاد آليـات بديلـة لتسـوية المنازعـات يمكـن تطبيقـها الـــى جــانب 
االجراءات القضائية أو بدال منها . وليس في الوثيقة أي اقتراح باتباع نموذج معين من تلك اآلليات في آل 
ــك الحقـول علـى اعتمـاد  الحقول العليا المكونة من رموز البلدان . ويكتفي النص بتشجيع المشرفين على تل
نظام يناسب ظروفهم ويستوفي حدًا أدنى من الشروط . وفــي ضـوء الجـهود المبذولـة فـي وضـع السياسـة 
الموحدة لتسوية المنازعات والخبرة المكتسبة في اطارها ، فان تلك السياسة تعد نموذجا يمكن األخذ به في 
ذلك الصدد مع تطبيق عدد من التعديالت الموصى بها نتيجة للخبرة المكتسبة من تطبيق السياسة الموحـدة 

والحاجة الى ضبطها وفقا لظروف الحال . 
 

اسداء المشورة للمشرفين على الحقول العليا المكونة من رموز البلدان بشأن الملكية الفكرية  
 

سهرت الويبو في سياق برنامج الحقول العليا المكونة من رموز البلدان علـى تشـجيع المشـرفين  -١٣
ــأ فـي حقولـها . ومـن المعتقـد أن  على تلك الحقول على استشارتها بشأن قضايا الملكية الفكرية التي قد تنش
الويبو هي المنظمة المحايدة والمناســبة لتقديـم تلـك المشـورة بشـكل مسـتقل ودون أجـر . ومـن المعتـاد أن 
يلتمس المشرفون على تلك الحقول مشورة الويبو للتأآد مــن أن الشـروط الـواردة فـي عقـد تسـجيل أسـماء 
ــارض ومتطلبـات الملكيـة الفكريـة . وفـي بعـض  حقولهم والسياسات التي يتبعونها بشأن المنازعات ال تتع
الحاالت تقتصر مشورة الويبو على خطــاب آتـابي أو أآـثر (يتسـم بطـابع عـام أو خـاص) . وفـي حـاالت 

أخرى يتسع نطاق عمل المنظمة ليشمل صياغة الوثائق الالزمة لمصلحة المشرفين على الحقول . 
 

ومنذ انطالق برنامج الحقول العليا المكونة من  رموز البلدان ، قدمت الويبو مساعدتها بشــكل أو  -١٤
بآخر الى المشرفين على الحقول العليا التالية (٤٨ حقال) :  

 
 (.AG) أنتيغوا وبربودا (.CX) جزر آريسماس (.PA) بنما

 (.AI) أنخيال (.EC) اآوادور (.PY) باراغواي
 (.AR) األرجنتين (.SV) السلفادور (.PL) بولندا

 (.AC) جزيرة أسنسين (.FR) فرنسا (.PE) بيرو
 (.AM) أرمينيا (.GT) غواتيماال (.PH) الفلبين

 (.AS) ساموا األمريكية (.HN) هندوراس (.CG) جمهورية الكونغو
 (.AU) أستراليا (.IN) الهند (.RU) روسيا

 (.BS) جزر البهاما (.JP) اليابان (.SH) سانت هيلينا
 (.BE) بلجيكا (.LV) التفيا (.CH) سويسرا
 (.BO) بوليفيا (.MG) مدغشقر (.TT) ترينداد وتوباغو

 (.BR) البرازيل (.MX) المكسيك (.TR) ترآيا
 (.CL) شيلي (.NL) هولندا (.TV) توفالو
 (.CU) آوبا (.NA) ناميبيا (.AE) االمارات العربية المتحدة

 (.CO) آولومبيا (.NZ) نيوزيلندا (.UY) أوروغواي
 (.CR) آوستاريكا (.NO) النرويج (.VE) فنزويال

 (.CY) قبرص (.NU) نيو (.WS) ساموا الغربية
 



 WO/GA/27/5
 - 6 -

 
 

ــة مـن رمـوز البلـدان فـي اجـراء المشـاورات الوطنيـة  اسداء المشورة للمشرفين على الحقول العليا المكون
باالستناد الى مشروعي الويبو األول والثاني بشأن أسماء الحقول على االنترنت 

 
شرعت الجهة المشرفة على الحقل الهولندي (NL.) في مشاورات وطنيـة تـهدف بصفـة خاصـة  -١٥
الى النظر في امكانية تطبيــق نظـام االجـراءات البديلـة لتسـوية المنازعـات المتعلقـة بحقلـها . وتـأتي تلـك 
المشاورات بمثابة تطبيق لمشروع الويبو األول بشأن أسماء الحقول على االنترنت على الصعيد الوطني . 
ــح  وبغرض توجيه تلك المشاورات ، أنشأت هيئة االشراف على الحقل فريقا عامال ودعت الويبو ألن تصب
عضوا فيه بغرض اسداء المشورة بشأن اجراء المشاورات وآل المسائل المتعلقة بالملكية الفكرية. وقبلـت 
ــــة  الويبـــو تلـــك الدعـــوة . وقـــد تـــم انشـــاء موقـــع علـــى االنـــترنت لدعـــم تلـــك العمليـــة الهولندي
ـــة  (http://www.domeinnaam.nl) وتــم تضمينــه آــل المعلومــات المفيــدة للجمــهور باللغتيــن الهولندي
واالنكليزية . وخالل الفترة قيد هذه المذآرة ، عبر عدد من الهيئات المشــرفة علـى الحقـول العليـا المكونـة 

من رموز البلدان عن اهتمامه باجراء مشاورات وطنية مماثلة بمساهمة الويبو ذاتها . 
 

الحلول البديلة لتسوية المنازعات في الحقول العليا المكونة من رموز البلدان 
 

أدت عملية التعاون التي بادرت بها الويبو فيما يتعلق بالحقول العليا المكونــة مـن رمـوز البلـدان  -١٦
ــدد  الى اعتماد اجراءات لتسوية المنازعات . وفي ذلك الصدد ، وقع االختيار على الويبو لالشراف على ع
من تلك الحقول . وتنظر هيئات أخرى مشرفة على حقول مماثلة بجدية في اتباع ذلك المنهج في المســتقبل 
ــى الـهيئات التـي اعتمـدت السياسـة الموحـدة دون  . وتنقسم تلك الحقول عامة إلى فئتين ، وتضم الفئة األول
اجراء أي تغيير فيها أو تلك التي تنظر في اعتمادها بدون تغيير . وتضم الفئة الثانية الجهات المشرفة على 
الحقول العليا المكونة من رموز البلدان والتي اعتمدت السياسة الموحدة أو تعتزم اعتمادها مع ادخــال عـدة 
تغييرات فيها الستيفاء الشروط الخاصة بالحقل المعني . وتتراوح تلـك التعديـالت بيـن الطفيـف والمكثـف 

بحسب الحاالت المعنية . 
 

ــها  وحتى هذا التاريخ ، فقد اعتمدت الهيئات العشرون التالية السياسة الموحدة أو صيغة معدلة من -١٧
واختارت مرآز الويبو للتحكيم والوساطة بشكل حصري أو غير حصري بهدف تسوية منازعاتها : 

 
 (.AC) جمهورية الو جزيرة أسنسيون (.PN) جزيرة بيتكيرن
 (.AG) أنتيغوا وبربودا (.LA) الديمقراطية الشعبية (.RO) رومانيا
 (.AS) ساموا األمريكية (.MX) المكسيك (.SH) سانت هيلينا

 (.BS) جزر البهاما (.NA) ناميبيا (.TT) ترينيداد وتوباغو
 (.CY) قبرص (.NU) نيو (.TV) توفالو

 (.FJ) فيجي (.PA) بنما (.VE) فنزويال
 (.GT) غواتيماال (.PH) الفلبين (.WS) ساموا الغربية

 
وحتى هذا التاريخ ، تسلم المرآز ٤٤ قضية تتعلق بتسجيالت في حقول عليا مكونـة مـن رمـوز  -١٨

البلدان . ويرد في الجدول التالي بيان وضع تلك القضايا والحقول التي جرت فيها التسجيالت : 
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القضايا المحلولة القضايا المنظورة المجموع اسم الحقل 
    

 (.AS) ١ صفر ١ ساموا الغربية
 (.MX) صفر ١ ١ المكسيك

 (.NU) ٤ صفر ٤ نيو
 (.PH) ٢ صفر ٢ الفلبين

 (.RO) ١ ١ ٢ رومانيا
 (.TV) ١٦ ٩ ٢٥ توفالو

 (.VE) ١ ١ ٢ فنزويال
 (.WS) ٦ ١ ٧ ساموا الغربية

 
العمل المقبل 

 
ــة  خالل الفترة قيد هذه المذآرة ، وضعت الويبو الخطة الالزمة لعملها بشأن الحقول العليا المكون -١٩
ــو  من رموز البلدان وأقامت االتصاالت المؤسسية مع العديد من المشرفين على تلك الحقول . وتقترح الويب
ــتناد الـى تلـك الخطـة وبنـاء علـى تلـك االتصـاالت . وفـي األسـاس ،  مواصلة عملها في ذلك الصدد باالس
ستكون مهمة الويبو اقناع المشرفين على تلك الحقول باعتماد سياسات واجراءات للتســجيل تسـمح بحمايـة 

الملكية الفكرية وتعديل سياستهم وفقا للتطورات المقبلة التي قد تؤثر في نظام أسماء الحقول . 
 

ـــى االحاطــة  ان الجمعيـة العامـة مدعـوة ال -٢٠
ــالعمل المنجـز والمقـترح مواصلتـه فـي سـياق  علما ب
ــوز  برنامج الويبو بشأن الحقول العليا المكونة من رم

البلدان . 
 
 

[يلي ذلك المرفق] 
 
 


