
 

 

 

 (PDPتحديث عملية وضع السياسات )

 )عملية وضع السياسات( gTLDمراجعة جميع آليات حماية الحقوق في كافة نطاقات  

 
 2017سبتمبر/أيلول 

 
 

 تواريخ هامة مقبلة
وافقت مجموعة العمل على مجموعة نهائية من أسئلة الميثاق باإلضافة إلى قائمة بمتطلبات البيانات من أجل مراجعتها لعمليات تسجيل 

 نطاقات العالمات التجارية للمرة األولى ومطالبات العالمات التجارية المعروضة من خالل دار مقاصة العالمات التجارية. وقد قدمت طلًبا
ما إن  GNSOمن أجل الحصول على الموارد الالزمة إلجراء مهمة موسعة لجمع البيانات. وسوف يناقش مجلس  GNSOإلى مجلس 

كان سيوافق على الطلب في اجتماعه المقبل في سبتمبر/أيلول أم ال. أما الخطوة التالية بعد موافقة المجلس فتتمثل في قيام فريق عمل 
ICANN  وتقدير للميزانية والموارد من أجل تقديمها إلى منظمة بوضع مخطط للتكلفة التفصيليةICANN والتي سوف تقوم بتقييم توافر ،

 الموارد المطلوبة.
 

وقد أكمل فريق فرعي لمجموعة العمل مراجعة تمهيدية لألسئلة المحتملة آلليات حماية حقوق األسواق اإلضافية التي يجري عرضها في 
( لكل من تسجيل نطاقات العالمات RPMالل بعض مشغلي السجالت. فآليات حماية الحقوق )الوقت الحالي على أساس تطوعي من خ

( يجري مراجعتها في المرحلة األولى لعملية وضع URSالتجارية للمرة األولى ومطالبات العالمات التجارية والتعليق السريع الموحد )
لجمع وتحليل البيانات، تتوقع مجموعة العمل أن تكون في  -يها الجميعالتي يتفق عل-السياسات هذه المكونة من مرحلتين. ومع الحاجة 

 . 2018طور المرحلة األولى حتى منتصف 
 

 موجز
في عملية وضع السياسات هذه إلى تلك السياسات والعمليات التي تم تطويرها من أجل توفير آليات قابلة  RPMتشير آليات حماية الحقوق 

ارية إما لمنع بعض االستخدامات غير المشروعة لعالماتها التجارية أو معالجتها في المستوى الثاني للتطبيق ألصحاب العالمات التج
( والتي UDRP) السياسة الموحدة لفض النزاعات(. وأكثر هذه اآلليات شيوًعا واستخداًما هي gTLDلنطاقات المستوى األعلى العامة )

ما تم وضع عدد من آليات حماية الحقوق الحًقا إلكمال اإلجراءات الموحدة . ك1999منذ عام  ICANNاستخدمت كسياسة إجماع لـ 
( وما يرتبط بذلك TMCH: دار مقاصة العالمات التجارية )2012الجديدة لعام  gTLDلتسوية نزاعات اسم النطاق كجزء من برنامج 

العالمات التجارية وإجراء التعليق الموحد السريع وخدمات شكاوي  Sunriseمن فترات تسجيل نطاقات العالمات التجارية للمرة األولى 
URS ( وإجراءات حل نزاع ما بعد تفويض العالمة التجاريةTM-PDDRP.) 

 
مجموعة العمل هذه من أجل إجراء عملية وضع السياسات على مرحلتين. وتركز المرحلة األولى على مراجعة  GNSOأسس مجلس 

، بينما تتناول المرحلة الثانية مراجعة اإلجراءات الموّحدة 2012الجديدة لسنة  gTLDلبرنامج  كافة آليات حماية الحقوق التي تم وضعها
 لتسوية نزاعات أسماء النطاقات. 

 
كما أن انتهاء مجموعة العمل مؤخًرا من قائمة بالبيانات التي سوف تحتاجها من أجل المراجعة الكاملة آلليات حماية الحقوق من المرحلة 

. ومن المهم اإلشارة إلى أن طلب مجموعة العمل 2018أن تاريخ اإلكمال للمرحلة األولى من المحتمل أن يكون في منتصف  األولى يعني
للحصول على الموارد من أجل المساعدة في مهمة جمع البيانات يتسق مع نتيجة من نتائج فريق مراجعة المنافسة وثقة وخيار المستهلكين 

CCT)( إلى أن تحليالً قوًيا لما إن كانت آليات حماية الحقوق قد ساعدت أم ال في الحد من المشكالت التي  تقريره األولي، والذي أشار في
غير ممكنة في الوقت الحالي بسبب  2012ة الجديدة لسن gTLDتدور حول حماية حقوق العالمات التجارية بعد جولة برنامج نطاقات 

 االفتقار إلى البيانات ذات الصلة والمرتبطة بالموضوع.
 

 حالة الفرصة المتاحة للمشاركة
 

 

https://www.icann.org/news/announcement-2-2017-03-07-en
https://www.icann.org/news/announcement-2-2017-03-07-en


 

 

سواء كعضو كامل أو مراقب على القائمة البريدية. وسوف تواصل مجموعة العمل  WGبإمكان الجميع المشاركة في مجموعة العمل 
على المعلومات من عدد من الموارد حول البيانات التي تحتاجها من أجل المراجعات. وترحب المجموعة نشاطها في طلب الحصول 

 في عملها. GACبمشاركة 
 

 معلومات إضافية
 

  ميثاق عملية وضع السياساتPDP: en.pdf-26feb16-charter-http://gnso.icann.org/en/drafts/rpm  

  مساحة ويكي مجموعة العمل )وتحتوي على كافة المواد األساسية ونصوص االجتماع ومسودات وثائق مجموعة العمل

WG:) https://community.icann.org/x/wCWAAw  
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