
 

 

 

 (PDPإحاطة بمستجدات عملية وضع السياسات )

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

 
 2018أبريل )نيسان( 

 
 

 تواريخ هامة مقبلة
( الذي تم إطالقه في يناير/كانون الثاني RFPحالي ا على تقييم الردود المقدمة على طلب تقديم العروض ) ICANNيعكف فريق عمل 

من أجل مصمم استبيان احترافي بهدف تطوير وإطالق استبيانات تستهدف الحصول على بيانات وتعقيبات سردية فيما يخص  2018

ة ن خالل دار مقاصاستخدام وفاعلية التسجيل التجريبي األولي للعالمات التجارية وخدمة مطالبات العالمات التجارية المعروضة حالي ا م

(. وسوف يعمل منفذ المشروع الذي يقع عليه االختيار مع فريق فرعي تابع لمجموعة عمل من أجل االنتهاء TMCHالعالمات التجارية )

 إلصدار االستبيانات. 2018من أسئلة االستبيان، وقد تحدد موعد مستهدف لذلك في يونيو/حزيران 

 

(. وتقوم ثالثة فرق فرعية URSاجعتها إلجراءات حل النزاعات المتعلقة بالتعليق السريع الموح د )وأثناء ذلك، تواصل مجموعة العمل مر

على تحديد االحتياجات من البيانات اإلضافية واالستطالعات المتعلقة على وجه الخصوص بموفري وممارسي خدمات التعليق السريع 

ة لموفري وممارسي خدمات التعليق السريع الموحد الحاليين يجري اآلن االنتهاء الموح د والمستندات ذات الصلة. كما أن األسئلة الموجه

منها؛ وبعد موافقة مجموعة العمل سوف يتم إصدار األسئلة. وأحد الفرق الفرعية اآلن بصدد البدء في مراجعة وتحليل بعض فئات حاالت 

نطاقات( المتنازع عليها، واألطراف والردود وعضو )أعضاء( اللجان التعليق السريع الموحد، وجمع مختلف نقاط البيانات مثل النطاق )ال

والنتائج. وهناك فريق رابع بدأ في جمع المعلومات حول آليات حماية الحقوق في األسواق التطوعية اإلضافية التي يجري عرضها من خالل 

 )موفر خدمة دار مقاصة العالمات التجارية(. Deloiteبعض مشغلي السجالت وشركة 

 

، وبعده ICANN62وتهدف مجموعة العمل إلى االنتهاء من مراجعة أولية لخدمة التعليق السريع الموحد في حدود اإلطار الزمني الجتماع 

تخطط لمراجعة نتائج االستبيانات لكل من التسجيل التجريبي األولي للعالمات التجارية ودعاوى العالمات التجارية وإعداد التوصيات 

 . ICANN63ات حماية الحقوق بحلول اجتماع األولية آللي

 

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

أو معالجتها في المستوى الثاني  للتطبيق ألصحاب العالمات التجارية إما لمنع بعض االستخدامات غير المشروعة لعالماتها التجارية

دة لتسوية الخالفات حول أسماء (. وأكثر هذه اآلليات شيوع ا واستخدام ا هي gTLDلنطاقات المستوى األعلى العامة ) السياسة الموح 
الحقوق  . كما تم وضع عدد من آليات حماية1999منذ عام  ICANN( والتي استخدمت كسياسة توافق في اآلراء لـ UDRP) النطاقات

دة لتسوية الخالفات حول أسماء النطاقات كجزء من برنامج  : خدمات دار مقاصة 2012الجديدة لعام  gTLDالحق ا إلكمال السياسة الموح 

د  TMCHالعالمات التجارية  وما يرتبط بذلك من خدمات التسجيل المسبق للعالمات وطلبات العالمات التجارية وإجراء التعليق الموح 

 (.TM-PDDRP( وإجراءات تسوية خالفات ما بعد تفويض العالمات التجارية )URSالسريع )

 

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

دة 2012الجديدة لسنة  gTLDآليات حماية الحقوق التي تم وضعها لبرنامج نطاقات  ، بينما تتناول المرحلة الثانية مراجعة السياسة الموح 

د السريع  ي هلتسوية الخالفات حول أسماء النطاقات. علم ا بأن التسجيل المسبق للعالمات وطلبات العالمات التجارية وإجراء التعليق الموح 

 آليات حماية الحقوق التي يجري مراجعتها في المرحلة األولى.

 

ق مجموعة العمل حول ضرورة جمع بيانات أساسية من أجل المراجعة الكاملة آلليات حماية الحقوق من المرحلة األولى يعني أن كما أن اتفا

. ومن المهم اإلشارة إلى أن طلب مجموعة العمل للحصول على 2019تاريخ اإلكمال للمرحلة األولى من المحتمل أن يكون في أوائل سنة 

في مهمة جمع البيانات يتسق مع نتيجة من نتائج فريق مراجعة المنافسة وثقة المستهلك وخيار المستهلك  الموارد من أجل المساعدة

(CCT) قد ساعدت أم ال في الحد من المشكالت التي  إلى أن تحليال  قوي ا لما إن كانت آليات حماية الحقوق تقريره األولي، والذي أشار في

غير ممكن في الوقت الحالي بسبب  2012الجديدة لسنة  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


 

 

 
سواء كعضو كامل أو مراقب على القائمة البريدية. وسوف تواصل مجموعة العمل  WGبإمكان الجميع المشاركة في مجموعة العمل 

نشاطها في طلب الحصول على المعلومات من عدد من الموارد حول البيانات التي تحتاجها من أجل المراجعات. وترحب المجموعة 

 في عملها. GACبمشاركة 

 

 إضافيةمعلومات 
 

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

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

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

http://gnso.icann.org/en/drafts/rpm-charter-26feb16-en.pdf
https://community.icann.org/x/wCWAAw

