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حسًنا.  طاب مساءكم.  لقد انتھى الیوم األول من االجتماع ب تقریًبا، ولكننا تركنا األفضل  فیل كوروین: 

لآلخر بالطبع.  فھذه مناقشة لمجموعة العمل عبر المجتمع إلعالم الجمیع في المجتمع 

بالمستجدات بشأن مجموعة العمل الجدیدة المخصصة لمراجعة كافة آلیات حمایة الحقوق 

الجدیدة أو القدیمة.  ھذا مع  TLDكافة نطاقات المستوى األعلى العامة سواء نطاقات و

الجدیدة.  دعوني  TLDبعض التداخل في آلیات حمایة الحقوق وبعضھا حصري لنطاقات 

أذكر قبل أن أنتقل إلى الشریحة األولى وأتحدث عن غرض ونطاق مجموعة العمل ھذه، 

أمثل دائرة  GNSOب كراون.  وأنا مستشار لمنظمة بعد العرض، وأنا ھنا، أنا فیلی

األعمال.  وقد شاركت في الطاولة عن جیھ سكون إیفانز، وھو مستشار العالمة التجاریة 

وكذلك الرئیس السابق في الجمعیة  ICANNوعضو منذ فترة طویلة في  Adobeفي 

مان.  وقد شارك الدولیة للعالمات التجاریة وعضو في دائرة األعمال.  وعن كاثي كالی

كل من جیھ سكوت وكاثي في وضع السیاسة الموّحدة لتسویة الخالفات حول أسماء 

النطاقات.  كما أن لدیھم خبرة أكبر مني.  وكاثي ھي ممارس خاص في منطقة فرجینیا 

الشمالیة وواشنطن العاصمة، وعضو في دائرة المستخدمین غیر التجاریین.  لذا، نتمنى 

اون رائع وتنسیق جید للغایة مع الرؤساء المشاركین ومجموعة العمل وكان لدینا تع --

 ھذه حتى اآلن.

وبعد تقدیم العروض، ھناك خمس میكروفونات متجولة.  سنتلقى اآلن تعقیباتكم.  وھذه 

الجلسة لیست لمناقشة النتائج المرجوة من عملیة وضع السیاسات.  بل ھي إلعالمكم بما 

إن كنتم ترون أن ھناك أسئلة غیر مدرجة حتى اآلن،  -- نقوم بھ، والحصول على بعض

أو بیانات تریدون عرضھا، فعلیكم طرحھا.  كذلك، لدینا جلسة أخرى لمجموعة العمل 

الفعلیة یوم الخمیس صباًحا، في الصباح الباكر الساعة الثامنة وستكون ھذه الجلسة ھي 

 ة حل النزاع بعد التفویض، أوموضوعنا األول الذي ستنظر فیھ مجموعة العمل إلى عملی

PDDRP  لمن یجمعون اختصاراتICANN .وإذا كنتم ال تعرفونھا، فیمكنك تدوینھا  .  
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لذا، ما ھو غرض ھذه الجلسة؟  سنناقش األسلوب واألطر الزمنیة في عملیة وضع 

وسنحصل على تعقیبات المجتمع حول البیانات التي یجب تجمیعھا السیاسات.  

والمشكالت التي سنحللھا وما إذا كان لدینا بالفعل كافة األسئلة التي یجب طرحھا.  كما 

أن ھناك آخرین غیر موجودین من اآلن.  فما ھو سبب القیام بھذا على مرحلتین.  المرحلة 

الجدید، والمرحلة الثانیة،  TLDمنشأة لبرنامج األولي لمراجعة آلیات حمایة الحقوق ال

، لدینا إطار زمني متعدد السنوات ھنا، ستكون 2018التي ستبدأ، كما ترون في أول سنة 

أول مراجعة لإلجراءات الموّحدة لتسویة نزاعات اسم النطاق.  سیاسة الموافقة باإلجماع 

م لكم األطر الزمنیة حول ھذا التي لم تجري أبًدا المراجعة.  وسنقد ICANNالوحیدة في 

وسنأخذ أراءكم حول نطاق الموضوعات والبیانات المطلوب تجمیعھا.  سنركز الیوم 

باألساس على المرحلة األولى، والموضوعات في ھذه المرحلة ھي مكتب مقاصة 

العالمات التجاریة والتسجیالت األولیة التي یحصل علیھا مالكو العالمات التجاریة عندما 

لدیھم عالمات مسجلة في مكتب المقاصة.  كذلك، سیتم توضیح إخطارات المطالبات  تكون

المرسلة إلى المشتركین المحتملین في النطاقات التي توافق العالمات في مكتب مقاصة 

العالمات التجاریة مع مالك العالمة التجاریة عندما تكتمل عملیات التسجیل.  التعلیق 

التي ذكرتھا بالفعل.  واآلن، أنا، حسًنا، أعتقد  PDDRP وكذلك URSالموّحد السریع، 

 أني ال أزال مستمًرا ھنا.  الشریحة التالیة من فضلك.

، حسًنا، إنھا ھي.  أجل.  ھذه مجموعة عمل جدیدة PDلننتقل إلى نقطة أخرى.  ما ھي 

نسبًیا.  وقد بدأنا أنشطتنا في مارس من ھذا العام.  ومرة أخرى، سیكون ذلك على 

الجدید.  المرحلة الثانیة من  TLDمرحلتین.  آلیات مراجعة حمایة الحقوق لنطاق 

UDRP سنقیس في ھذه المرحلة، حسب البیانات المستھدفة المتوفرة، فعالیة آلیات  .

حمایة الحقوق.  وسنقوم في النھایة بتغطیة األدوار الرئیسیة واإلضافیة التي تلعبھا آلیات 

سنفھم بالكامل وظائفھا وفاعلیتھا.  كذلك، تتمثل المسألة الرئیسیة حمایة الحقوق كما أننا 

في مجموعة العمل فیما إذا كانت آلیات حمایة الحقوق تلبي مًعا األغراض التي تم وضعھا 

من أجلھا أم ال أو ما إذا كان یلزم وجود توصیات سیاسات إضافیة بما في ذلك توضیح 

ذلك، سننظر أیًضا فیما إذا كانت اإلجراءات أھداف السیاسة وتوحیدھا.  عالوة على 

 تشكل عملیة إجرائیة مناسبة ومالئمة وموضوعیة لكافة األطراف المعنیة.

 لذا، من یتناول التالیة؟  أسلم الكلمة إلى الرئیس المشارك كاتي كلیمان التي ستتابع القرار.
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أنا كاثي كلیمان، وأعمل على قانون اإلنترنت وممارسة السیاسات في مرحبا بكم جمیعا.   كاثي كلیمان: 

فلیتشر وھیلد وھیدریث في واشنطن العاصمة.  وھذه أقدم شركة اتصاالت في الوالیات 

 المتحدة.  

كما یسعدني التواجد ھنا مع الرؤساء المشاركین، جي سكوت إیفانز وفیل كراون، وسنبدأ 

ي بدایة عملیة طویلة مع مجموعة العمل ھذه، ویسعدنا عملیة طویلة.  فنحن ال نزال ف

 تواجدكم لمساعدتنا في أول مساھمات عامة.

كذلك، أرید القیام بشيء قمنا بھ في آخر مجموعة عمل.  أرید أن أسأل من األعضاء ومن 

المراقبین ومن الضیوف.  لذا، إذا كنت عضًوا في مجموعة العمل، فھل یمكنكم رفع 

وإذا كنت مراقًبا لمجموعة العمل، وھو ما سأعلم بھ الناس، إذا كنتم ال  أیدیكم.  رائع. 

تعرفون، عضو یشارك بفاعلیة ویأتي إلى االجتماعات.  ویتابع المراقبون على القائمة ما 

نقوم بھ ولدیھم فرصة العمل كأعضاء نشطین إن أرادوا.  لذا، إذا كنت مراقًبا في مجموعة 

یكم.  رائع.  شكًرا.  وإذا كنت ضیًفا، فیمكنك القدوم واالستماع العمل، فھل یمكنكم رفع أید

لنا.  رائع.  ونقدر تواجدكم معنا.  كذلك، سأطرح سؤاالً واحًدا أو أكثر لم نطرحھ في 

آخر مجموعة عمل والتي كانت حول موضوع مختلف تماًما.  إذا كنتم مشاركین في 

والتي تتضمن مكتب مقاصة العالمات  إنشاء أي آلیات لحمایة الحقوق سنناقشھا الیوم،

التجاریة والتعلیق الموحد السریع وكذلك السیاسة الموّحدة لتسویة الخالفات، فیمكنكم رفع 

أیدیكم.  رائع.  رائع.  ابتسامات كبیرة مع استفادة الناس من إنشاء األمور الموجودة حالًیا 

 .UDRPسنة في  15حیان منذ بالكثیر من الطرق التي أنشأنھا من البدایة، وفي بعض األ

حسًنا.  لذا، یسعدني أن أعرض علیكم ھذه الشرائح التي تمثل آلیات حمایة الحقوق التي 

نستعرضھا.  وھذه عملیة مخالفة للمنطق، ولكنھا تمت مناقشتھا واالتفاق علیھا، وسننفذ 

ذا، الثانیة.  ل أقدم سیاسة أخیًرا.  لذا، سننفذ السیاسة الموحدة لحل الخالفات في المرحلة

 ھنا.   UDRPلن نتعامل مع 

الجدیدة.  كذلك، كان  gTLDوما نتعامل معھ ھو آلیات حمایة الحقوق المنشأة لنطاقات 

بأننا كنا نواجھ مجموعة جدیدة من التحدیات في  ICANNھناك إحساس في مجتمع 

نحتاج  الجدیدة، خاصة طرح العدید من النطاقات في نفس الوقت وأننا gTLDنطاقات 
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لمجموعة خاصة من اآللیات للتعامل مع ھذه العملیة.  ومن ھنا، تأتي ھذه الخانات على 

الیسار.  سأبدأ بالمربع البرتقالي، مكتب مقاصة العالمات التجاریة.  وكما یعرف الناس 

فحسب، ولكن العدید من الناس قد ال یعرفون ذلك، أن ھذه قاعدة بیانات عالمیة لمعلومات 

التجاریة المتحقق منھا وتدعم حقوق العالمة التجاریة وتستخدم لبعض العملیات العالمة 

األخرى التي سنناقشھا.  لذا، إذا كنتم سجلتم عالمة اتحادیة مسجلة أو عالمة مصرح بھا 

بأمر المحكمة، فیمكنك وضعھا في مكتب مقاصة العالمات التجاریة وستستخدم لنطاقات 

gTLD ت.الجدیدة لمختلف العملیا 

وسأنتقل إلى المربع األزرق التالي ألنھما اثنین من العملیات التي تستخدم العالمات في 

مكتب مقاصة العالمات التجاریة.  واألولى ھي فترة التسجیل األولیة.  تتیح خدمات 

التسجیل للمرة األولى لمالكي العالمات التجاریة، التي توجد عالماتھم التجاریة في مكتب 

ات التجاریة، فرصة مقدمة لتسجیل أسماء النطاقات المقابلة للعالمات مقاصة العالم

 التجاریة الخاصة بھم قبل إتاحتھا عموًما للجمھور.  لذا، فھذه ھي فترة التسجیل األولي.

أما ثاني مطالبات العالمات التجاریة التي نناقشھا فھي مطالبات العالمات التجاریة.  

طالبات العالمات التجاریة.  خدمات إخطار مطالبات وسوف ترونھا في بعض األحیان كم

 العالمات التجاریة.  

لذا، تأتي فترة مطالبات العالمات التجاریة بعد فترة التسجیل األولي وتعمل لمدة ال تقل 

للعامة.  كما یتم إرسال  gTLDیوًما تتوفر فیھا أسماء النطاقات في نطاقات  90عن أول 

إلى المشترك المحتمل الذي یتوافق نطاقھ مع سجل العالمة  مطالبات العالمات التجاریة

التجاریة في مكتب مقاصة العالمات التجاریة.  بعد ذلك، تكون لدى المشترك فرصة 

اتخاذ قرار فیما إذا، بعد قراءة اإلخطار، یریدون التقدم في تسجیل اسم النطاق أم ال.  

مالك العالمة التجاریة في العنوان  وإذا تابع المشترك وسجل اسم النطاق، فسیتم إخطار

المقدم إلى مكتب مقاصة العالمات التجاریة على عنوان البرید اإللكتروني.  وأالحظ 

 وجود باول ماكجریدي وقد قمنا مًعا بصیاغة مطالبات العالمات التجاریة منذ عدة سنوات.

تشعرون أنھ انتھاك ولذا، أنتقل اآلن إلى المربع األصفر.  لذا، دعوني أقول اسم نطاق وس

الموجود بالطبع، السیاسة  UDRPلعالمتكم التجاریة.  بعد ذلك، یمكنكم استخدام إما 
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الموحدة لتسویة الخالفات، أو ھذه السیاسة الجدیدة، إجراءات حل الخالفات بالتعلیق 

كما أن تقدم لمالكي  UDRPالموّحد السریع.  وقد تم تصمیمھا لتكون تكملة لسیاسة 

التجاریة آلیة أسرع وأقل في التكلفة لتعلیق اسم النطاق.  وعلى نفس األسس  العالمات

.  كذلك، UDRP.  ولیس عبء اإلثبات والتصحیح كما ھو في UDRPالموضوعیة في 

ال یمكنك نقل اسم النطاق ویكون عبء اإلثبات أكبر ألنھا كان مصمًما كآلیة إساءة 

ة استخدام واضحة بالفعل وھذا ھو المصطلح استخدام سریعة بالفعل.  وإذا كان ھذا إساء

المستخدم عند الصیاغة، إساءة استخدام واضحة، فعلیك استخدام التعلیق الموّحد السریع.  

.  أو على األقل كان ھنا UDRPإذا كان األمر معقًدا أكثر من ھذا، فربما یلزم استخدام 

 سبب مع إنشاء ھذه اآللیات.

ي، وھو إجراءات حل النزاع ما بعد التفویض للعالمة لذا، ننتقل إلى المربع الرماد

التجاریة، وھو مھم بالفعل ألنھ لم یستخدم أبدا.  فھو یمثل طعًنا على نطاق المستوى 

األعلى نفسھ من مالك عالمة تجاریة یؤكد أن مشغل السجل مشارك بصورة مثبتة في 

 .  gTLDي من مخالفات العالمة التجاریة في مستوى النطاق األعلى أو الثان

ونحن نقوم حالًیا باستكشاف ھذا األمر.  لذا، ندعوكم للمشاركة یوم الخمیس صباًحا في 

 حدیثنا عن ھذا األمر بمزید من التفاصیل.  

الجدید، من خالل  gTLDونحن نبدأ، من بین كافة آلیات حمایة الحقوق ھذه في نطاق 

PDDRP   .للعالمات التجاریة 

ھو األمر الذي مررنا بھ لعدة سنوات وھو السیاسة الموحدة لحل النزاع.   5بعد ذلك، رقم 

 وأرى بریان بیكھام، من المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة. 

 بریان، ھل ترید الحدیث؟  

.  وتقدم إجراءات 1999إنھ یتولى مسؤولیة سیاسة النزاع ھذه.  وقد تم إنشاؤھا في 

ل تھدف إلى حل النزاعات المتعلقة بمن المالك الفعلي السم موحدة قیاسیة لحل النزاع البدی

 النطاق المسجل.  
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 ORG.و COM.یسري ھذا على كافة نطاقات المستوى األعلى.  فھو یسري على 

الجدیدة.  ومرة أخرى، سنتطرق إلى  gTLDباإلضافة إلى نطاقات  JOBS.و NET.و

UDRP مرحلة األولى.في المرحلة الثانیة، ولكننا اآلن نتحدث عن ال 

 لذا، دعوني أنقل الكلمة إلى جي سكوت للحدیث عن ھذه المرحلة التي نتناولھا اآلن.

 

ألنھا لم تستخدم وفكرنا أن البدء بھذه العملیة المحددة فكرة  PDDRPلذا، قررنا بدء  جیھ سكوت إیفانز:  

 جیدة لنا لندفعھا في العمل.

 المؤتمرات الھاتفیة.  ولدینا العدید من المكالمات.  لذا، لقد بدأنا بالفعل ھذه العملیة خالل 

كان أحد أول األمور التي قمنا بھا تقدیم عرض من العاملین حول ما ھي اآللیة بالضبط 

وما ھي أعباء اإلثبات وما علیكم القیام بھ لتوضیح النجاح.  ونظًرا لعدم وجود أي حاالت 

لكثیر من األشخاص المشاركین.  فلدینا كما لدینا، فقد تناولنا السیاسة فحسب ألن لدینا ا

مشارك أو ما شابھ.  وبعضھم لم یشارك قط في مجموعة عمل  120أعتقد حوالي 

وبعضھم لم یستخدم قط أي من ھذه اآللیات.  لذلك، نرید التأكد من فھمھم ما ھي أثناء 

 مناقشتنا لھا.

بنیة التحتیة بالفعل لتشغیل بعد ذلك، أدرجنا بعض مزودي الخدمات الذین قاموا بإعداد ال

ھذه اآللیات في حالة تقدیم أي شخص لمطالبة.  لذا، لدینا شخص ما من، أعتقد أنھ كان، 

منتدى التحكیم القومي.  وكان لدینا شخص من، حسًنا المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة 

ت من آسیا، والذي قدم ردود مكتوبة.  بعد ذلك، أعتقد، الزمالء المختصین بحل النزاعا

 ھونج كونج، قدموا أیًضا ردود مكتوبة طرحناھا مع المجموعة.

 وكان لدینا أسئلة محددة والتي وردت في المیثاق، لكنھا قائمة غیر حصریة من األسئلة.  

لذا، إذا كان ھناك أحد في مجموعة العمل أو أثناء ھذه الجلسة الیوم أو جلستنا یوم الخمیس 

 في شيء آخر، وإذا كان ھناك نوع من البیانات یجب أن نھتم بھ أو یعتقد أننا یجب أن ننظر

 نعرف عنھ، فندعوكم إلخطارنا ألننا نرید أن نشمل أقصى ما یمكننا عند إجراء ھذه المناقشات.
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المشكالت التي سنعلق بھا، لذا، تعرفون ما نتعامل معھ، وھذا  --وأحد األمور التي تحتاج 

لكافة اآللیات األخرى، كما تعرفون، ھل ھذه اآللیة،  ولكنھ أیًضا PDDRPسیكون في 

تسري علیھا جمیًعا.  ھل ھذه اآللیة التي قد نناقشھا تخدم غرض إنشائھا؟  ھذا ھو السؤال 

 الذي نحتاج إلجابتھ معھا جمیًعا.

وإذا كانت كذلك، فال بأس.  أما إذا لم تكن، فھل نحتاج لتغییرھا بصورة ما، سواء بصورة 

ى مستوى موضوعي أو إجرائي أو طریقة ما ستكون أكثر فاعلیة؟  وإن كان أساسیة عل

 األمر كذلك، فماذا ستكون؟  كما أننا نود توصیة المجتمع بذلك.  وسیكون ھذا أحد النتائج.

أم ھل یجب أال تسري على الجمیع؟  وھل یجب أن نتخلص منھا ألنھا ال تلبي الغرض 

 شيء مختلف تماًما یھتم بتلبیة الغرض؟منھا؟  كذلك، ھل یجب أن یكون ھناك 

 TLDالقدیمة، ولیس فقط  gTLDأخیًرا، ھل یسري ھذا أیًضا على بعض نطاقات 

 المنشأة في الجولة األولى؟

 لذا، ھذه ھي األمور والمشكالت التي سننظر فیھا فیما یتعلق بھذه السیاسة.

 وندعوكم كما تعرفون، دعونا نسمع منكم حتى نعرف.

ع منكم، كما تعرفون، خالل الجلسات واالجتماعات وجًھا لوجھ، ولكنكم نود أن نسم

ستكون لدیكم فرصة، بمجرد اتخاذ القرار، سنعرضھ على العامة، توصیاتنا وسیكون 

لدیكم فرصة لتقدیم تعلیق على ھذا وتعقیبات على ذاك، والتي سنعدل وفًقا لھا، إذا رأینا 

بعدھا، سیأخذ التقریر النھائي ھذا بعین االعتبار أننا نتلقى مساھمات تحتاج لتعدیالت، و

 ویتم إصداره.

لذا، یجب أن تعرف أننا سیكون علینا، ألن ھذه المجموعة تتولى آلیات مختلفة، فھناك 

ضمن عملیة  ICANNمجموعات أخرى تنظر في الوقت الراھن في أمور داخل مجتمع 

gTLD   .الجدید التي تجري اآلن والتي ننسق معھا 

كذلك، أنشأنا جھات اتصال للعمل مع مجموعات العمل األخرى وترون أعلى الشاشة ھنا 

الجدید.  كما أننا نعمل  gTLDأننا نعمل وننسق مع مجموعة اإلجراءات الالحقة لنطاق 
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مع مجموعة عمل المنافسة وخیارات العمیل وثقة العمیل.  وبعد ذلك، ھناك مراجعة 

مقاصة العالمات التجاریة والتي سننسق معھا مستقلة خاصة تجري بخصوص مكتب 

 أیًضا.

لذا، فنحن نحاول العمل مع كافة ھذه المجموعات.  وقد أنشأنا جھات اتصال یمكن أن 

نخطرھا بموقعھم في العمل ویمكنھم الحفاظ على مواكبة موضعنا في العمل حتى یمكننا 

 التنسیق والتأكد من أن كل األمور تجري بصورة جیدة ومنسقة.

ننتقل بضعة شرائح إلى اإلطار الزمني المقدر،  --اآلن، دعونا نلقي نظرة سریعة على 

 كما تعرفون.

 !  ال شيء سیحدث بسرعة!  ICANNأھالً بكم في 

 gTLDستستغرق العملیة حوالي سنتین.  وسنستغرق السنة األولى في تناول كافة آلیات 

 یسقط كل شيء.الجدید ویمكنكم أن تروا ھنا إطار زمني صعب حیث 

حتى بدایة  UDRPلكن، یمكنك أن تروا أننا ربما، ال نرى أنفسنا في ھذا الوقت نتناول 

 .  ویرجع ھذا فحسب إلى أن لدینا العدید من اآللیات األخرى لنتناولھا.  2018

وھذا بالطبع مثل الجمیع.  ھذه ھي خطتنا.  لذا، یمكننا تسریع األمر أو إبطائھ.  وحتى 

تقدًما رائًعا واألمور تنتقل بسرعة جیدة للغایة.  وال أعتقد أن لدینا أي تأجیل  اآلن، نحقق

أو متأخرات كبیرة نعتقد أنھا معوقات في ھذا الوقت ولكننا نبذل قصارى جھدنا بالفعل 

 منذ مارس.  مع ذلك، ھذا فقط إلعالمكم بموضعنا.  

العدید من المناقشات الفعالة كذلك، لدینا مؤتمرات ھاتفیة كل أسبوع لمدة ساعة ولدینا 

سواء في الدردشة أو بصورة مباشرة.  وھي تستمر لساعة فحسب.  كذلك، نقوم بإجراء 

مكالماتنا بالدور في أطر زمنیة مختلفة بحیث یمكننا كما أتمنى الوصول إلى الموجودین 

ف منتص في أوروبا وفي آسیا للمشاركة معنا أیًضا، مع عدم الحاجة لالستیقاظ دائًما في

اللیل.  كذلك، نحاول التدویر لیتسم ھذا بالمساواة ألعضاء اللجنة الموجودین خارج منطقة 

 أمریكا الشمالیة الزمنیة.  
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لذا، فھذا ھو اإلطار الزمني.  وأعتقد أن ذلك واضح.  كما أعتقد أن ھذه الشرائح ستكون 

 متاحة على الموقع اإللكتروني، ألیس كذلك؟

 إلى فیل حتى یمكنھ الحدیث عن تعقیبات المجتمع.لذا، سأنقل الكلمة 

 

 حسًنا. فیلیب كوروین:  

 

 معذرًة.  كاثي.  ال یمكنني أن أرى "كیھ" في األعلى. جیھ سكوت إیفانز:  

 

لذا، اآلن، سنتحدث عن نوع تعقیبات المجتمع التي نتطلع إلیھا، بشأن آلیات حمایة حسًنا.   كاثي كلیمان:  

 .1الحقوق، التي نراجعھا في المرحلة 

 الشریحة التالیة من فضلك.

لذا، لن أقرأ كافة ھذه األسئلة، ولكن األمر األول الذي نقوم بھ ھو مراجعة مكتب مقاصة 

ھنا، ما نتطلع إلیھ من أعضائنا ومن العامة ھي  العالمات التجاریة، ولذا، ما نتطلع إلیھ

 كما یلي:  ما ھي األسئلة لدیكم بشأن مكتب مقاصة العالمات التجاریة؟  

ولیس فقط ما ھي األسئلة، ولكن ما ھي مشكالتكم، ومخاوفكم وما ھي خبراتكم، وكذلك، 

تب مقاصة نوع مستقل من األسئلة، ما نوع البیانات التي تریدون منا تجمیعھا من مك

العالمات التجاریة؟  ما ھي األمور التي یجب أن ننظر فیھا؟  وماذا یجب أن نسألھم 

 لمساعدتنا في التقییم؟

 ما الذي یجب علینا تجمیعھ؟

لذا، سأقرأ بضعة أسئلة ثم سأفتح المیكروفونات بالفعل، ونتحدث عن ھذه العملیة خالل 

 ثواٍن.
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، فقط للتفكیر حول مكتب مقاصة العالمات لذا، سأقرأ بالفعل بعضھا، ولیس الجمیع

 التجاریة.

لذا، ھل یجب وجود إرشادات إضافیة حول إرشادات التحقق لمختلف فئات العالمات؟  

 ھل یجب نظر فئات مختلفة من العالمات؟  

واآلن، یسجل مكتب مقاصة العالمات التجاریة فئة البضائع والخدمات، ولكن فترة 

غض النظر عن فئة البضائع والخدمات التي قد تدرج فیھا نطاقات التسجیل األولي تحمیھا ب

gTLD .الجدیدة 

ھل تعتبر حمایة مكتب مقاصة العالمات التجاریة واسعة للغایة؟  ھل یقدم مكتب مقاصة 

العالمات التجاریة حمایة كبیرة للغایة من أصحاب العالمات التجاریة بصفة عامة أو 

 ؟50س العالمة التجاریة زائد كلمة معجمیة وصفیة؟  ھل یجب عك

وبعد ذلك، األمر الثالث، ھل یضیع على المشتركین القانونیین غیر التجاریین والتجاریین 

 الجدیدة؟ gTLDواألفراد الفرص القانونیة لتسجیل أسماء النطاقات في نطاقات 

 ھذه بعض األسئلة حول مكتب مقاصة العالمات التجاریة.  وأعلم أن لدیكم المزید من

 األسئلة.  لذا، سنفتح المیكروفونات.  

 ماري، ھل المیكروفونات الفردیة مغلقة على المكاتب أم مشغلة لھذه الجلسة؟

 

 (المیكروفون موقوف.) متحدث غیر معروف:

 

ناك 8حسًنا.  نستخدم فقط المیكروفونات المتنقلة وما علیكم القیام بھ ھو رفع الید.  ه كاثي كلیمان:  

ھناك (تشیر)، لذا، إذا كنتم  1مناطق مختلفة سیكون فیھا المیكروفون، وسنبدأ بالمنطقة 

 ولدیكم سؤال، برجاء رفع الید.   1في المنطقة 
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لذا، مرة أخرى، األسئلة حول مكتب مقاصة العالمات التجاریة، البیانات التي قد نرغب 

 في تجمیعھا.  

 جیدة أیًضا. 2المنطقة 

 

 شكًرا.  أنا فیدوشي ماردا، من مركز اإلنترنت والمجتمع. ماردا:فیدوشي 

أردت أن أطرح مشكلة النظر فیما إذا كان مكتب مقاصة العالمات التجاریة یوازن بفاعلیة 

بین حقوق مالكي الحقوق ومستخدمي اإلنترنت العادیین وما إذا كان المكتب یترتب علیھ 

لنا سبالً عادلة على المستوى اإلجرائي  میل الستمرار الوضع الراھن أو ھل یقدم

 والموضوعي لموازنة حقوق مالكي الحقوق ومستخدمي اإلنترنت؟

، وھي مجموعة العمل عبر CCWP HRلقد بدأنا النظر في األمر من خالل عملنا مع 

المجتمع بخصوص حقوق اإلنسان، حیث أنشأنا النطاق األولي حول بعض األمور التي 

كالت، وأعتقد أنھ سیكون من المھم االعتماد على ھذا العمل وربما طرأت فیھا ھذه المش

 تكون لدینا قاعدة بیانات أكثر شمولیة للنظر في ھذه المشكلة.  شكًرا.

 

لذا، قبل نقل المیكروفون، ماذا ستحتاج لقاعدة بیانات أكثر شمولیة؟  وما نوع البیانات  كاثي كلیمان:  

 علینا االھتمام بھ؟ المھتمین بھ، أو الذي تعتقدون أن

 

أعتقد أن البیانات، على سبیل المثال، النظر في عدد الحاالت التي ساعدت مالكي الحقوق  فیدوشي ماردا:

الحالیین، وعدد الحاالت التي ساعدت مستخدمي اإلنترنت الذي ال یمتلكون حقوق في 

 وقت قدومھم إلى مكتب مقاصة العالمات التجاریة.
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عن اإلجراءات.  على سبیل المثال، ھل تم اتباع اإلجراءات بدقة في  كما أعتقد أنھا أسئلة

كافة الحاالت.  وفي حالة وجود مخالفات، لماذا ظھرت ھذه المخالفات، ومن كانت 

 تساعده.

أعتقد أنھ سیكون من المھم النظر في ھذا، ألننا وجدنا من الصعب العثور على البیانات 

 كون من المھم النظر إلیھا.  شكًرا.وربطھا بالفعل، لذا، أعتقد أنھ سی

 

 )، رجاًء.5شكًرا.  رقم ( كاثي كلیمان:  

 

مرحًبا. اسمي لیون سانشیز، وأنا متحمس بصورة خاصة للسؤال حول مراجعة إمكانیة  لیون سانشیز:

 الوصول لعمالء العالمات التجاریة في الدول النامیة.  وھذا أمر یجب أن یحدث بالتحدید.  

أیًضا السؤال عما إذا كان یجب أن یبقى مكتب مقاصة العالمات التجاریة مزوًدا لكني أود 

واحًدا أو علینا فتح الباب لمزید من المزودین، بالطبع مع قاعدة بیانات مركزیة یمكن 

الوصول إلیھا من مختلف مزودي الخدمات، ألني أعتقد أن فتح الباب لمشاركین آخرین 

على تعزیز المنافسة وسیقلل من عوائق الوصول لمختلف  في السوق سیعمل أیًضا بالطبع

 المشاركین خاصة في الدول النامیة.  

لذا سؤالي ھو:  ھل یجب نظر فتح الباب في مكتب مقاصة العالمات التجاریة لمزید من 

 المشاركین الذین یمكنھم تقدیم الخدمات؟

 

 إلیھ بعین االعتبار.  شكًرا.ھذا السؤال جید للغایة.  وسننظر بالتأكید  كاثي كلیمان:  

 

 لكني، أرید فقط اإلشارة إلى أن ھناك مراجعة مستقلة ربما تكون مسألة أفضل لھم.   جیھ سكوت إیفانز:  
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أعني، إنھا بالتأكید شيء یمكننا مالحظتھ، ولكن ما نحاول التوصل إلیھ إذا ما كانت اآللیة 

ة مثل ھذا، لكني أعتقد أننا یمكننا نفسھا تعمل.  ونحن لن نتعمق بالفعل بشدة في أسئل

مالحظة ذلك وفي تنسیقنا یمكننا أن نخطر المجموعة بأن ھذه لیست أول مرة یتم طرح 

ذلك.  وفقد تم طرحھ بالفعل في مكالمتنا في الدردشة.  مثالً، أحد أول مكالمتین أو ثالثة، 

 كان ھذه أحد األسئلة المطروحة من أحد المشاركین.

 

لذا، جیھ سكوت إیفانز، ھل تقترح أننا ربما نأخذ ھذا التعلیق مباشرة إلى مجموعة عمل  كاثي كلیمان:  

 اإلجراءات الالحقة؟

 

  --المراجعة المستقلة بشأن مكتب مقاصة العالمات التجاریة  جیھ سكوت إیفانز: 

 

 حسًنا.   كاثي كلیمان:

 

 في األمر.وھو ما یحدث وسنتقدم  -- جیھ سكوت إیفانز:

 

  --كما أود أن أقترح أیًضا  كاثي كلیمان: 

 

 نعم.   جیھ سكوت إیفانز:

 

 --مجموعة عمل اإلجراءات الالحقة  كاثي كلیمان: 
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 نعم. جیھ سكوت إیفانز: 

 

 والتي قد ننظر فیھا أیًضا. -- كاثي كلیمان: 

 

 حسًنا. جیھ سكوت إیفانز:  

 

 م متابعة سریعة؟  ھل یمكننا تقدی لیون سانشیز:  

سبب طرح ھذا السؤال ھو أني أعتقد أن مكتب مقاصة العالمات التجاریة فشل في ھدفھ 

 بشأن تلبیة احتیاجات الدول النامیة وبالتالي، السؤال.

 

 وأشكرك على التوضیح.   كاثي كلیمان:  

 

 سؤال عن بعد؟   جیھ سكوت إیفانز:

 

 ؟2رقم  كاثي كلیمان:

 

 لدینا سؤال عن بعد. جیھ سكوت إیفانز:  
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 .ACأنا دافید تیت، مدیر المشاركة عن بعد ولدینا بعض األسئلة من غرفة  مداخلة عن ُبعد:

أوالً، أراد جورج كیریكوس اإلشارة إلى أن بعض عناصر البیانات التي تمت مناقشتھا 

 في السؤال األول قامت مجموعة العمل بتجمیعھا بالفعل.

بعد ذلك، كان لدینا سؤال من جودي كولكر:  ھل تتوفر بیانات لمالك العالمة التجاریة 

 الذي استرجع أحد النطاقات المسجلة من مستخدم لم یحصل على العالمة التجاریة؟

 وھذا یكفي في الوقت الراھن.

 

ذا كانت ھذه البیانات كما تعرفون، لست متأكًدا من فھمي للسؤال، لكني ال أعرف ما إ جیھ سكوت إیفانز:  

التي نعرفھا إن توفرت.  أعني، أنا متأكد من أن ھناك بیانات یمكن أن توضح لكم عدد 

محاوالت السعي والحصول على عملیات التسجیل األولي وعدد مطالبات العالمات 

التجاریة الصادرة، وقد توجد حتى بیانات توضح لنا عدد المطالبات الصادرة والتي تمت 

للتسجیل بعد استالم إخطار المطالبات، ولكني ال أعرف ما إذا كانت لدینا بیانات تھیئتھا 

بھذه الصورة ألنھ خاصة للغایة بحالة واحدة، كما أن مكتب مقاصة العالمات التجاریة ال 

یعتبر جھة تحكیمیة في حد ذاتھ.  فھو یرسل إخطارات فحسب وبعدھا تتأھلون لبعض 

 لسجالت نفسھا، ولیس مكتب مقاصة العالمات التجاریة.سبل الحمایة التي تقوم بھا ا

لذا، فأنا لست متأكًدا من أین یمكننا العثور على البیانات، ولكننا سیكون لدینا ھذا اإلخطار 

 --في النص المدون وسنلقي نظرة ونرى ما إذا كان یمكننا التعبیر عنھ 

مكننا فحسب التأكد من أننا وإذا كنتم تودون إرسال صیغة أفضل للسؤال إلى القائمة، فی

 فھمناكم بدقة، وسیكون ھذا مفیًدا للغایة.  أعتقد أنھا كانت جودي؟  جودي.

 

 تفضل. كاثي كلیمان:  
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، كما أني مزود FR.لنطاق  ccTLD، مدیر AFNICأُدعى ماثیو ویل.  أنا أعمل في  ماثیو ویل:

 .gTLDخدمات السجل لمختلف نطاقات 

كافة األعضاء وخاصة الرؤساء المشاركین في ھذا العمل الرائع.  أوالً، أتوجھ بالشكر ل

وھذا مفید للغایة وأقدر األسلوب حسب الحقائق والبیانات التي تدفعونھا بوضوح لھذه 

 المراجعة.

وسؤالي، السؤال الذي ال أراه في ھذه القائمة حول مكتب مقاصة العالمات التجاریة، ھو 

 معدل التكلفة/الفائدة في مكتب مقاصة العالمات التجاریة. ما إذا كنتم ستدرجون في نطاقكم

یتمثل أحد أجزاء تحلیل الكفاءة في تقییم ما إذا كانت الفوائد متسقة مع الفوائد المتوقعة 

من السیاسة لمختلف أصحاب المصلحة، ولكن أیًضا في نقطة ما، أعتقد أنھ سیكون من 

 ICANNالیف أصحاب الحقوق في الضروري أن نطرح السؤال حول ما إذا كانت تك

 والمجتمع متناسبة مع ھذه الفوائد.

كذلك، أعتقد أني أتمنى إمكانیة إضافة ھذا في نطاق المراجعة، ألنھ سؤال مھم للغایة 

 بالنسبة لي.  شكًرا.

 

أجل.  ماثیو، كان ھذا سؤاالً ممتاًزا، وسیكون من الصعب الحصول على البیانات كما  فیلیب كوروین:  

  --قد، ألن أعت

حسًنا، في بعض الحاالت، كما تعرفون، تكون الفائدتان الرئیسیتان من مكتب المقاصة 

لمالك العالمة التجاریة ھما، أوالً القدرة على التسجیل األولي لحمایة العالمة، والمتطلب 

الرئیسي ھو تسجیل العالمة في مكتب المقاصة، ولكننا نعرف أن ھناك شكاوى عن أسعار 

لسجالت فیما یتعلق بعملیات التسجیل األولي ھذه، ومزاعم أن تسجیل بیت المقاصة بعض ا

 یستخدم بالفعل كآلیة تسعیر ھجومیة للغایة من بعض السجالت.

 لذا، یوجد ھذا السخط.
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على الجانب اآلخر، تتمثل الفائدة األخرى في إخطار المطالبات، والفائدة ستكون أنھ عند 

طار مطالبات، ونیتھ في المخالفة، فھل سیتم ردعھ من حصول مشترك محتمل على إخ

خالل إیصال استالم إخطار المطالبات؟  لكني أعرف أنھ في االجتماع األخیر في 

مراكش، كان ھناك عرض من المجموعة بشأن الدراسة المستقلة لمكتب المقاصة وسألت 

اوالت المخالفة على وجھ التحدید "ھل سیمكنكم إنشاء أي بیانات تتعلق إما بعدد مح

للتسجیل التي ردعھا إیصال استالم إخطار المطالبات مقابل عدد محاوالت التسجیل 

، UDRPأو  URSالقانونیة التي منعھا بینما لم تكن ھناك مطالبة ساریة ضدھا في 

 ولكن تم تخویف المشتركین ببساطة عبر استالم إخطار المطالبات؟"

التین من األشخاص القائمین بالدراسة ھو ال لن في ھذا الصدد، كان الرد في كلتا الح

نتمكن من إنشاء ھذه البیانات.  لذا، فیما یتعلق بالفوائد، نعرف ما ھي اآللیات ولكننا لن 

 نقیم ما إذا كانت النتائج مرضیة لكل من أصحاب العالمات التجاریة والمشتركین.

 

نا، أعتقد أن علینا القیام ببعض الطرح العقلي ھنا أرید فقط قول شيء واحد.  في مناقشات جیھ سكوت إیفانز: 

وتذكر أن مكتب مقاصة العالمات التجاریة لیس آلیة لحمایة الحقوق.  بل ھو قاعدة بیانات 

تتضمن المعلومات المستخدمة بعدھا في اثنین من آلیات حمایة الحقوق:  إخطار المطالبات 

 وفترة التسجیل األولي.

عن فائدة التكالیف، ھناك اثنان من تحلیالت التكالیف والفوائد.  لذا، عندما نبدأ الحدیث 

أحدھا ھو وجود مستودع مركزي لھذه المعلومات.  ھل ھي فعالة؟  ھل ھي كفؤة؟  وھل 

یجب وجود أكثر من مزود لدیھ القدرة على القیام بھذا؟  وھل یؤثر ھذا على السعر؟  ھذا 

 ھو الموضوع.

لمتعلق بأنھ بمجرد استخدامك ھذه المعلومات، وھذا ھو لكن، بعد ذلك، ھناك السؤال ا

سبب أننا سننظر أیًضا في ھذه اآللیات نفسھا بصورة مستقلة، إخطار المطالبات وموقف 

التسجیل األولي.  لكنھا یتم تصنیفھا جمیًعا في فئة واحدة عندما یمكننا إجراء ھذه 

ما ننظر فیھا، نحتاج للحفاظ على المناقشات.  ولكنھا ستكون أمور مستقلة بالفعل.  وعند

 فصلھا في عقولنا ألن ما نتعامل عنھ مختلف في المشكلة عما نحاول حلھ.
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أحدھا ھو اقتطاع الناس، للحصول على اسم النطاق، ألنكم یكون علیكم إما تنفیذ التسجیل 

األولي ومنع شخص ما أو یمكنكم تنفیذ إخطار المطالبات وربما تمنعون شخص ما من 

في مكتبي، حفظ الصیاغة القانونیة من االضطرار  --التقدم.  واألمر األخر ھو فقط 

، ألن الجمیع سیعرض التسجیل األولي لكافة السجالت من عملیات التسجیل 15لوضع 

وكان فوضى، ألیس كذلك؟  ألن الجمیع لدیھم  2008المستقلة ألن ھذا ما قمنا بھ في 

متطلبات مختلفة.  وبعض الناس ال یمكنك إرضاؤھم.  كما یجب أن یكون لدى البعض 

ا، وعلینا الحدیث عن نسخة معتمدة.  لذا، أعتقد أننا یجب أن نتحقق عند الحدیث عن ھذ

أمرین.  األول ھو تجمیع البیانات وكیفیة الحفاظ على البیانات وما إذا كان یجب أن یكون 

 ھناك أكثر من شخص واحد.  وھل یعتبر ھذا سارًیا وفعاالً؟

األمر اآلخر ھو:  لذا، عند استخدام ھذا، ھل یعتبر ھذا سارًیا وفعاالً؟  وھاتین اآللیتین 

 المستقلتین.  

 .AFNICأعتقد أننا كانت لدینا متابعة من 

 

المتابعة السریعة ھي تقییم التكالیف لكل من األطراف المركزیة.  وبالطبع یمكننا دائًما  ماثیو ویل:  

المناقشة ولكن التكالیف متوفرة.  بعد ذلك، یجب اإلفصاح عنھا لكل من أصحاب المصلحة 

ى طرح ھذا في الموضوعات األخرى.  كذلك، ألنھا جزء من تقییم اآللیة المبكرة.  وأتمن

 نحن نراعي عند تقییم سیاسة، تكلفة ھذه السیاسة.  شكًرا. --من المھم أن نقیم ما إذا 

 

ماثیو، فقط متابعة موجزة، یمكن تفسیر المزایا والتكالیف بطرق عدیدة مختلفة.  ویمكن  كاثي كلیمان:  

ن التكالیف.  ونحن نتحدث عن اآلثار أن تكون التكالیف اقتصادیة أو أنواع أخرى م

 المحبطة.  فمن خالل إخطار العالمة التجاریة ربما، یمكن إحباط أي أحد.

وإلى الدرجة التي یمكنكم أن تقدموا لنا بھا بعض اإلرشادات استناًدا إلى المشاركة 

، كالمتعمقة في بعض ھذه العملیات بشأن ما ھي التكالیف وكیفیة تحدیدھا، فنحن نقدر ذل

 ونتطلع إلیھ من حیث التكلفة.  عاجالً أو آجالً.
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حسًنا، ما أود طرحھ، أوالً، من خالل النظر في مشغل مكتب مقاصة العالمات التجاریة  ماثیو ویل:  

وھذه ھي الخطوة وكیفیة تمویلھ، وممن وبأي مبلغ وما ھو سعر الوحدة وما ھو الحجم.  

 األولى بشأن التكلفة، التي أعتقد أنھا یلزم أن تكون جزًءا من التقییم.  شكًرا.

 

 شكًرا. كاثي كلیمان:  

ھل توجد أسئلة إضافیة بخصوص مكتب مقاصة العالمات التجاریة؟  أرى سؤاالً من 

 باول ماكجریدي.  عذًرا.  لقد انتظرت لمدة طویلة.  شكًرا.

 

شكًرا.  معكم أني أیكمان سكالیز من دائرة الملكیة الفكریة، ولذا، ربما یكون لدي انحیاز  لیز:  آن أیكمان سكا

كمحامي للعالمات التجاریة.  لقد أردت بالفعل تقدیم تعلیق إیجابي فیما یتعلق بإخطار 

 مطالبات الملكیة الفكریة.  وأعتقد أنھا كان فعاالً للغایة لعمالئنا.  

قاصة العالمات التجاریة عمل بكفاءة إلى حد ما.  وأرید أن أوجھ كما أرى أن مكتب م

الشكر بصورة خاصة إلى فیكي فولینز.  وال أعرف ما إذا كانت موجودة في االجتماع.  

 لكنھم كانوا متجاوبین.

كذلك، أشعر أنھ فیما یتعلق بتقییم التكالیف أن الذي یشیر غلیھ ماثیو، أننا نحتاج للنظر 

لى المجتمع، إذا لم یتم تفعیل آلیة حمایة الحقوق على سبیل المثال.  وأعتقد في التكالیف ع

أن جیھ سكوت أشار إلى ھذا في حدیثھ عما سیحدث إذا لم یكن ھناك إخطار مطالبات 

الملكیة الفكریة، فسیكون ھناك تقییم للتكالیف بصورة خاصة لمجتمع األعمال.  ویجب 

 لیف، حتى إذا لم تكن تكلفة مباشرة لألطراف المتعاقدة.تقییم ھذا بأي صورة من تقییم التكا

وأحد األسئلة التي لدي من حیث تقییم مكتب مقاصة العالمات التجاریة وكفاءتھ وآلیات 

حمایة الحقوق المرتبطة بذلك، ھو ما أتذكره من تاریخ وضع آلیات حمایة الحقوق ھذه 

مستقلة، لذا، بالنسبة لإلجماع  من حیث أنھا تم وضعھا كمجموعة ولم یتم وضعھا بصورة

 الذي توصل إلیھ المجتمع في النھایة، عرض أن كل م العناصر كان لھ دور فیھ.  
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لذا، مع تقییم كل جزء بصورة مستقلة، لدي فضول نحو ما إذا كانت لدى المجموعة آلیة 

 للتعامل معھا مرة أخرى كمجموعة آلیات حمایة الحقوق، كوحدة.  شكًرا.

 

أعتقد أن ھذا بالتحدید السؤال الذي سنطرحھ على أنفسنا.  ألن اختصاصنا ھو اتخاذ قرار  إیفانز:  جیھ سكوت 

فیما إذا كانت األمور یلزم وجودھا، أو ال یلزم وجودھا.  وأعتقد أن ما نحاول قولھ ھو 

أنھا تم وضعھا مًعا، وأعتقد أن المصطلح في ھذا الوقت كان مجموعة سبل الحمایة.  لذا، 

جمیًعا متوافقة مًعا في ھذه المجموعة.  وعند استبعاد أحدھا، لن تكون المجموعة  فھي

 مكتملة.  

لذا، أفترض أننا سنسأل أنفسنا ربما ھذا السؤال إذا كان یجب التوصیة باستبعاد شيء ما 

 أو حذفھ كوسیلة حمایة.

 أعتقد أن باول لدیھ سؤال.

 

ناك أسئلة متعددة ھنا؟  لذا، دعونا نغلق قائمة االنتظار، صحیح.  لدي سؤال واحد، ھل ھ كاثي كلیمان:  

 وبعدھا، سأنتقل إلى فترة التسجیل األولي بعد باول.

 

أنا محبط للغایة ألني أردت أن أقول كلمة "مجموعة" أوالً.  لذا، فقد كان ھذا محبًطا  بول ماغریدي: 

 للغایة الیوم.

یفكر الجمیع في ھذا القاعة في كیفیة حل أعتقد أن أحد األمور الواقعیة، وھذا، أود أن 

ھذه المشكلة، ألني أعتقد أنھا أكبر مشكلة شائكة بشأن كیف نقوم بصیاغة ما یمثل إحباًطا 

سیًئا وما یمثل أمًرا جیًدا، ألیس كذلك؟  ألنھ لیس بالضرورة سیًئا أن یرى الجمیع صیاغة 

نقوم بھذا"، ألیس كذلك؟  ھذه  متمیزة إلخطار المطالبات ویقول "حسًنا، رائع، یجب أال

لیست فكرة جیدة.  وفي المقابل ھناك شخص یشعر أنھم ربما تركوا فكرة جیدة بالفعل 

 ستكون ممیزة من ناحیة العالمة التجاریة، حسًنا؟
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وبدون تناول األمر بالفعل واالستنتاج كمجموعة، بسبب محاولتنا دخول رأس ھذا 

أن ھذه مشكلة فعلیة علینا الكفاح فیھا.  لذا، إذا الشخص، ھل ھناك معنى لھذا؟  أعتقد 

كان ھناك أي علماء نفس في القاعة أو مھما یكن لدیھم أي أفكار، أعتقد أننا نود السماع 

 بھذا الصدد ألنھ ھذا األمر مخادع بالنسبة لي، ألیس كذلك؟  شكًرا.

 

وبالرغم من ذلك، حسب البیانات األولیة التي لدینا، بالتأكید.  فھذه مسألة شائكة للغایة.   كاثي كلیمان:  

یعود الكثیر من األشخاص.  ولم یمر الكثیر من األشخاص بعملیات التسجیل.  وأعتقد 

أنھم بالمالیین، كما نرى.  وسنجمع البیانات.  ثم سنقیمھا.  ولكنھ سؤال وجیھ.  وبالطبع، 

 ط.  ھذا ھو سبب صیاغتنا بعنایة شدیدة.أحد المشاكل التي نحاول تجنبھا كان التأثیر المحب

لذا، ھل قمنا بصیاغة عبقریة؟  وھل یجب أن تكون ھناك أمور أخرى في اإلخطار؟  ھل 

یفھم األشخاص ما ھي الحقوق مقابل ما یتم عرضھ؟  وھل نحتاج إلى المزید من اللغات؟  

رحھا، وستكون لذا، أعتقد أننا یجب أن ننظر في ھذا.  فھذه نقطة جیدة بالفعل یتم ط

 --معقدة.  وأتمنى أن یساعدنا الناس في ھذا الصدد، بصورة خاصة 

 

سأضیف إلى ھذا، بوضوح بشأن الجانب المؤسسي، لدى المشتركین الذي لدیھم عالمات  فیلیب كوروین:  

في مكتب المقاصة عامًة مستشار عالمات تجاریة متمیز یعتني باألمر أو مؤسسة قانونیة 

ص لدیھم فھم لقانون العالمات التجاریة.  بعد ذلك، ھناك مستثمري خارجیة، وأشخا

النطاقات المحترفین الذین یفھمون وال یرغبون في مخالفة العالمات التجاریة وبصورة 

 خاصة لدیھم مستشار عالمات تجاریة متمیز لینصحھم.

یرغبون مع ذلك، یوجد مقدار كبیر من المشتركین باسم النطاق، وقد یكون ھناك أفراد 

جدید یمثل عالمة تجاریة لشيء ما مختلف تماًما  TLDفي تسجیل كلمة عامة في نطاق 

 عما نقصد استخدامھ لھ.  

مع ذلك، یمكنھم الحصول على إخطار المطالبات والمتابعة، "حسًنا ال أرید الدخول في 

رة دوالر الستشا 500دوالر، وعدم إنفاق  20مشاكل.  وأود فقط تنفیذ تسجیل بقیمة 
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محامي عالمات تجاریة."  كما قد یتركون ما قد یكون تسجیالً قانونًیا.  وعلینا موازنة 

 كافة ھذا بصورة ما.

 

حسًنا.  أحتاج فقط للعودة شریحة واحدة.  وأرید فقط أن أعرض علیكم األسئلة التي  جیھ سكوت إیفانز:  

سجیل یعرف ما ھي فترة الت سننظرھا فیما یتعلق بفترة التسجیل األولي.  وبالنسبة لمن ال

األولي ألني أرى بعض المبتدئین في القاعة، فھي فترة التسجیل األولي المعروضة على 

مالك العالمة التجاریة الذي لدیھ عالمة مسجلة في مكتب مقاصة العالمات التجاریة والتي 

ا قبل أشاروا إلى استخدامھم لھا، ھل ھذا واضح؟  ولدیھم أفضلیة.  فھم یحصلون علیھ

 تشغیل السجل.  لذا، فھم یحصلون على تسجیل مسبق.  ویتم بیعھا عادًة بسعر ممیز.

لذا، ھذه بعض المشكالت التي ننظر فیھا.  ولكن كما قلت سابًقا، ھذه لیست حصریة.  

لذا، أود أن أفتح المجال للمجموعة ألن الوقد یداھمنا.  ولن أقرأ ذلك.  فاألمر متروك 

 لكم.

لجمیع بعض المعلومات أو األمور التي یعتقدون أننا یجب أن ننظرھا فیما لكن ھل لدى ا

یتعلق بفترة التسجیل األولي؟  لدینا میكروفون متنقل.  وھذه ھي فرصتكم.  مرة أخرى، 

سنذھب إلى االجتماع صباح الخمیس.  ولكننا سنركز صباح الخمیس على إجراءات حل 

الوقت المناسب لكم لتقدیم معلومات بشأن عملیة النزاع ما بعد التفویض.  لذا، فھذا ھو 

 التسجیل األولي.

ھل لدي أي منكم تعلیقات أو مخاوف أو أمور ترون أننا یجب أن نھتم بھا؟  لقد فھمنا ھذا 

 بوضوح.

 سأنتقل اآلن إلى كاثي التي ستتحدث عن المطالبات.
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تجاریة التي تناولناھا بالفعل ضمن مكتب حسًنا.  عدنا إلي.  إخطار مطالبات العالمات ال كاثي كلیمان:  

مقاصة العالمات التجاریة، إذا كان الناس یرغبون في الحدیث عن مكتب مقاصة 

 العالمات التجاریة، برجاء رفع أیدیكم.  وسنتابع ھذا أیًضا.  

 gTLDلذا، ھذه فترة مطالبات العالمات التجاریة حیث سیتم إخطار المشترك في نطاق 

واجد العام بشأن العالمة في إخطار مطالبات العالمات التجاریة المفروض جدید خالل الت

 یوًما. 90اآلن في 

یوًما؟  وھل یجب أن  90فھل یجب تمدید فترة مطالبات العالمات التجاریة ألكثر من 

الجدیدة؟  وھل  gTLDیستمر سریان فترة مطالبات العالمات التجاریة على كافة نطاقات 

الجدیدة أو اقتراح  gTLDلجولة أو الجوالت التالیة من نطاقات یجب تمدیدھا إلى ا

 تمدیدھا؟

وھل یجب استمرار خدمة عالمة اسم النطاق المخالفة؟  بعد ذلك، أمر تناولناه سابًقا:  ھل 

یترتب على فترة مطالبات العالمات التجاریة احتمالیة إحباط في عملیات التسجیل 

 كیف یجب التعامل مع ھذا؟  الصحیحة؟  وإذا كان األمر كذلك، ف

ھذا نموذج من بعض األسئلة المطروحة.  وربما حصلتم على المزید أو الخبرات بشأن 

 مطالبات العالمات التجاریة، والمخاوف حولھا واألمور التي تودون أن نعرفھا.  

 ھل لدي أي شخص تعلیق حول فترة مطالبات العالمات التجاریة؟

 أي شخص التعلیق على تجربتكم معھا؟  بعض السجالت ھنا، ھل یرید 

 جید.  تفضل.

 

.  أود أن أنقل أمًرا طرح علینا من المشتركین، وھو لیس أحد BRأنا روبنز كول،  روبینز كول:  

رة ولدیھا حالًیا فتمشكالت السیاسات.  بل ھي مشكلة تنفیذ مطالبات العالمات التجاریة.  

 صالحیة منخفضة للغایة ومحدودة للغایة، بضعة أیام مثالً.  
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لذا، فھذا یمنع بالفعل بعض أنشطة التسویق التي یقوم بھا المشتركین في بعض األحیان، 

مثل بیع عملیات التسجیل المسبق التي ال یمكن إنجازھا إذا كانت فترة صالحیة المطالبات 

تمثل المطالبات بالفعل في الوقت الراھن مشكلة لألطراف المتعاقدة  قصیرة للغایة.  لذا،

 بسبب تنفیذھا.  

بإنشائھ،  ICANNولیس ھناك شيء في السیاسة سیترتب علیھا ھذا، وقد قام العاملین في 

 على أنھ یضرنا جمیًعا.

 

 شكًرا جزیالً لكم.  ھذا تعلیق مھم.  شكًرا. كاثي كلیمان:  

 فیرنر.

 

.  أود فقط أن أؤكد ما جاء للتو على لسان روبنز.  COREشكًرا.  فیرنر شتاوب من  فیرنر شتاوب:  

لدینا بالفعل قائمة كاملة من األمور التي نحتاجھا، لیس فقط التي یلزم تحسینھا وتبسیطھا 

 بصورة عامة في مطالبات العالمات التجاریة للتسجیل األولي وفترة التسجیل األولي.  

ك، من الصعب للغایة استخدام ھؤالء األشخاص الذي یتوقفون عادة.  وكما تعرفون، كذل

 ھذه لیست طریقة جیدة لعرض حل إذا كان األمر معقًدا للغایة.

كذلك، كانت عملیات التسجیل األولي للسجالت، الطریقة التي تم تنفیذھا بھا كانت صعبة 

 راء الفعلي بعد كل ھذا.  للغایة، وحاول األشخاص تجاوزھا وبعدھا كان اإلج

ننا بالرغم حتى من أ --كذلك بالنسبة للسجالت فیما یتعلق بمطالبات العالمات التجاریة 

نرغب في عرض الحلول على األطراف المعنیة، ونود بذل جھد لھم، فمن الصعب للغایة 

صیل ااستخدام ذلك ألنھا یقولون فحسب "دعونا نتوقف فحسب."  كما أنھم سیقولون أن التف

لیست المناقشة ھنا، ولكنھ سیكون فحسب ما یقترحھ روبنز كأحد ھذه األمثلة.   --ربما 

 وقد یكون ھناك الكثیر.
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 أتمنى مشاركة بعض التفاصیل مع مجموعة العمل بحیث یمكننا العمل على ھذا. كاثي كلیمان: 

 

اركة بعض السجالت والمشتركین في نعم، أعني، أعتقد أن ھذا یوضح لنا أننا نحتاج لمش جیھ سكوت إیفانز: 

المكالمة ومناقشتھم مناقشة صریحة بشأن ما یرون في تنفیذ ذلك وأین یرون أنھ سیكون 

 من الصعب علیھم.  وأعتقد أننا ندین بذلك إلى المجتمع وألنفسنا للقیام بھذا.  

وبة ي صعلذا، فیرنر، أود أن أشكرك بشدة على التقدم في ھذا، ألني لم أفكر بالتأكید ف

تنفیذ سجل أو اشتراك.  وأفكر أكثر في اآلثار على مالك العالمة التجاریة أو المستخدم 

الذي ال یمكنھ الحصول على اسم ناھیك عن التفكیر فیھ.  كما أعتقد أنھ سیكون من الجید 

 استعراض ھذه المشكالت.  

تعداد عند الحدیث عن لذا، أود أن نتمكن من الوصول إلیكم ورؤیة ما إذا كان یمكننا االس

ھذا ووجوده كأحد نقاط البیانات التي نطرحھا فیما یتعلق بالحدیث لیس عن اإلحصاءات 

بشأن األمور المستخدمة فحسب ولكن أیًضا النظر في التنفیذ وما إذا كان یجب إجراء 

 بعض التغییرات التي قد تشكل حالً فعاالً للجمیع.

 

 جوردین بوكانان. كاثي كلیمان:   

  

.  لذا، لدي اثنین من التعلیقات ذات الصلة.  Googleشكًرا.  أنا جوردین بوشانان من  جوردین بوكانان:   

 وسنرى ما إذا كان یمكن تجمیعھم أو األسئلة.

األمر األول، فقط لالستناد إلى النقاط التي تم طرحھا مؤخًرا، بالفعل، مشاركة السجالت 

قط لفھم نوع التكالیف واألعباء على ھذه الجھات ولكن والمشاركین، أعتقد أنھ مفید لیس ف

أیًضا في ھذا النقاش لآلثار المحبطة سابًقا، األمور التي یمكنكم الحدیث عنھا إلى 

المشتركین وربما حتى تتبع المستخدمین الذین رأوا اإلخطارات وسألوا ما كان رد فعلھم.  

ي لقول ما قد یعتقد أي شخص، ولم نقم بأي تخمین.  ولیس علینا توظیف متخصص نفس
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ألن ھذه اإلخطارات تم عرضھا بالفعل على األشخاص الفعلیین.  لذا، یمكنكم، بصورة 

مثالیة، محاولة اكتشاف من األشخاص وسؤالھم عن رد فعلھم.  كذلك، تبدو ھذه طریقة 

مفیدة للغایة لمحاولة فھم رد الفعل من مجرد تصنیف التصور حول كیفیة تفسیر أنواع 

 البیانات األخرى ولیس فقط الحدیث بخالف الوصول إلى األمر مباشرة.

والنقطة ذات الصلة التي أود طرحھا ھي أني أعتقد بصورة عامة ما علیكم سماعھ من 

المتحدثین السابقین من جانب السجل والمشتركین وینعكس ھذا في بعض األسئلة حول 

دو ھذا في بعض األحیان كأن السجالت كل من فترة التسجیل األولي والمطالبات، حیث یب

والمشتركین یحاولون تجنب تنفیذ ھذه اآللیات.  وكما تعرفون، قرر العدید من المشتركین 

یوًما في فترة إطالق السجل وبعدھا،  90عدم عرض المطالبات.  فسینتظرون حتى مرور 

 المحدد ألن تنفیذه معقد للغایة.   TLDسیبدؤون عرض 

ة في فترة التسجیل األولي مثالً بالقوائم المحتفظ بھا وما إلى ذلك تتعلق بعض األسئل

وأعتقد أنھا تعكس أیًضا ربما عدم التعقید ولكن تكالیف السجالت التي یحاولون تالفیھا 

 من خالل استخدام القوائم المحتفظ بھا.

و عن لذا، أعتقد أن أحد األمور التي ربما تریدون مراعاتھا، بالعودة إلى تعلیق ماثی

التكالیف والفوائد ھي أن ھذه مرھقة في بعض األوقات لألشخاص الذین ینفذونھا بأنھا 

ینظرون في طرق لنوع من استمرار عمل شركاتھم بنوع من حل المشكالت.  وإذا كان 

األمر كذلك، فربما تكون ھناك طریقة إلصالحھا للوصول إلى نفس األھداف أو النتائج 

بالضرورة، وبعدھا ربما تصلون بالفعل إلى اتساق أفضل عبر بدون تحمل نفس التكالیف 

 كافة المشغلین فیما یتعلق بكیف تنفیذھم بالفعل إذا لم یكن ھناك ھذا الدافع لحل المشكالت.

 

شكرا لك على التعلیقات یا جوردان.  سأكرر تعلیق جیھ سكوت السابق بأنھ یبدو أننا  كاثي كلیمان:   

والمشتركین وربما من خاللكم إلى المشتركین لطرح بعض  یجب أن نصل إلى السجالت

 ھذه األسئلة حول التنفیذ والتأثیر.

 شكًرا.
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حسًنا.  واآلن، سننتقل إلى آلیة حمایة الحقوق األخیرة التي ستتم مراجعتھا في المرحلة  فیلیب كوروین:   

 األولى من إجراءات العمل وھي التعلیق الموّحد السریع.

لتعلیق الموّحد السریع؟  إنھ موجود ألنھ في وقت صیاغة دلیل مقدم الطلب لماذا یوجد ا

، كان ھناك كما سأقول خوف وذعر ICANNونظر آلیات حمایة الحقوق وإنشائھا داخل 

 TLDطلب لنطاقات  500في مجتمع العالمات التجاریة من وجود عدد كبیر مثل 

متمیز.   TLDنطاق  1300عدد طلب ل 1900الجدیدة.  وبالطبع كان الواقع أن ھناك 

كانت كبیرة بالنسبة  UDRPكذلك، كان ھناك شعور أن التكالیف ووقت االستجابة في 

الجدیدة ھذه، خاصة ألن نماذج التسعیر  TLDلمقدار المخالفة التي قد تمضي في نطاقات 

لم تكن معروفة في ھذا الوقت وألنھ حینھا، رأینا نموذج تسعیر محتمل من مختلف 

 .TLDالسجالت لمختلف نطاقات 

القائمة، وكان  UDRPلذا، تم إنشاء التعلیق الموّحد السریع كإجراء تكمیلي محدود في 

ضوح الشمس حیث یمكنكم من خالل النظر المقصود منھ التعامل مع الحاالت الواضحة و

 إلى اسم النطاق فحسب معرفة ما إذا كانت ھناك مخالفة بالفعل أم ال.

لذا، األجزاء الثالثة من االختصار.  فوحدة المسار تعني اإلدارة الموحدة لسیاسة حمایة 

ّحد الحقوق ھذه عبر مختلف المزودین.  كما أن المزودون الثالثة لخدمات التعلیق المو

حتى اآلن ھم منتدى التحكیم القومي الذي یقع في  ICANNالسریع المعتمدة من 

مینابولس، مینیسوتا، الوالیات المتحدة.  ولدینا في القاعة المدیر الجدید للتحكیم في منتدى 

التحكیم القومي.  یوجد مركز حل نزاعات اسم النطاق اآلسیوي في ھونج كونج.  وال 

شخص ھنا في االجتماع من ھذه المجموعة.  وأحدثھا، فقط  أعرف ما إذا كان ھناك

معتمدة مؤخًرا، ھي مركز حل نزاعات الملكیة الفكریة في میالن بإیطالیا.  كما أن لدینا 

 ممثلین اجتمعا قریًبا قبل بدء العرض وھم موجودان ھنا. 

 لذا، نود التأكد من إدارة السیاسات بصورة موحدة.

، التي من وقت UDRPة "سریع" أنھ سریع بالفعل، أسرع من في ھذا الصدد، تعني كلم

التقدیم إلى وقت اتخاذ القرار، وإذا كان ھناك قرار بوجود مخالفة فإلى تصحیحھا، وھو 

.  والتعلیق UDRPتعلیق النطاق، تحدث بسعرة خالل بضعة أسابیع فحسب، أسرع من 
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ة فترة التسجیل التي تم ھو سبیل االنتصاف.  وسبیل االتصال ھو تعلیق النطاق لمد

تسجیلھا بھا.  لذا، عند التسجیل لمدة سنة، فسیتم التعلیق من وقت اتخاذ القرار حتى نھایة 

 فترة التسجیل، مھما تكن.

كذلك، فبعض األسئلة المطروحة، ولن نقرأھا كلھا مرة أخرى، ألنھا موجودة على 

ن بھا مدرجة.  وھل المعیار الشاشة، ونود أن نسمع منكم ما إذا كانت تلك التي تھتمو

، فھي تتطلب عرض من UDRPالواضح والمقنع لإلثبات مناسب؟  ھناك فرق بین 

مقدم الشكوى لتسجیل النطاق بسوء نیة واستخدام النطاق، ولكن عبء اإلثبات یكون أكبر 

في التعلیق الموّحد السریع ألنھ من المفترض أن یكون واضًحا للغایة، ولیس قضیة محل 

، یكون على مقدم الشكوى إثبات القضیة من خالل ترجیح UDRPلذا، بینما في  لبس. 

اإلثبات، ففي التعلیق الموّحد السریع، یكون واضًحا ومقنًعا.  وھو ما یمثل عبء إثبات 

 أكبر.  فھل ال یزال مناسًبا حسب ما نراه؟

فترة  ائم بعدیجب أن یتیح التعلیق الموّحد السریع سبل انتصاف إضافیة مثل الحظر الد

التسجیل.  أو النقل.  والنقل ھو سبیل انتصاف مختلف عن التعلیق.  وإذا كان ھناك نقل، 

فأعرف من جانب النطاق أن ھناك مخاوف حول محاولة مواجھة اختراق النطاق، لذا، 

 علینا النظر في ھذا إذا كنا سننظر في النقل كسبیل انتصاف.

 التسجیل؟  وھو األمر المماثل لسؤال آخر.ھل یكفي الطول الحالي لتعلیق فترة 

تم إدراج دفاعات موسعة صریحة في التعلیق الموّحد السریع على أنھا لیست موجودة 

في السیاسة الموّحدة لتسویة الخالفات حول أسماء النطاقات.  وبینما توجد إرشادات من 

ة الموّحدة لتسویة المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة، بوجھ خاص، حسب استخدام السیاس

الخالفات حول أسماء النطاقات، فتوجد دفاعات مكتوبة في التعلیق الموّحد السریع، ونرید 

 أن نرى ما إذا كانت مستخدمة وبكفاءة.

ھل یجب أن توجد عقوبات على مخالفة التعلیق الموّحد السریع؟  خاصًة مع تكرار 

الطعن القائمة على التعلیق الموّحد المخالفة من مالك عالمة تجاریة محدد.  وھل عملیة 

 السریع مناسبة أم ھل یجب تمدیدھا وتحسینھا بصورة ما؟
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لذا، فھذه فقط بضعة أسئلة تلقیناھا من المجتمع حتى تاریخھ.  ولكن مرة أخرى، ھذه 

وسأتوقف عند ھذه النقطة وأفتح الباب للتعلیقات من الحضور فیما جمیًعا غیر حصریة.  

إذا كانت ھناك أسئلة إضافیة بشأن التعلیق الموّحد السریع أو مخاوف لدیكم لم یتم عرضھا 

في ھذه الشریحة وتودون جذب انتباھنا إلیھا اآلن.  لكن مرة أخرى، إذا لم تطرحوھا 

لحقوق لعدة شھور عند وصولنا إلیھا في العملیة، اآلن، فسنعمل على كل من آلیات حمایة ا

 وستكون ھناك فرصة في ھذا الوقت الستعراض أي شيء ترغبون فیھ.

 لذا....

 بریت.

 

 .  Uniregistryبریت فاوسیت من  بریت فاوسیت:   

في أول أیام التعلیق الموّحد السریع، اكتشفنا أني ال أعتقد أن مالكي العالمات التجاریة 

األمر بصورة جیدة ألننا كان لدینا بعض األشخاص الذین ربحوا التعلیق الموّحد یفھمون 

السریع واتصلوا بنا وقالوا "حسًنا، نود اآلن الحصول على االسم."  وقلنا "حسًنا، ال 

یمكنكم الحصول على االسم.  فھو معلق."  "حسًنا، كیف یمكننا التوافق أوالً للحصول 

 "حسًنا، تحتاجون لتقویم وللعودة والتسجیل مرة أخرى."  علیھ عند انتھاء التعلیق؟"

وفي بعض األحیان، كانت بالفعل عالمتھم التجاریة.  لذا، تریدون من مالك العالمة 

التجاریة الحصول علیھا، وال یمكنكم تقدیمھا لھم ألنھا معلقة وال توجد آلیة لوضعھم أوالً 

 على قائمة االنتظار.

ر في كیفیة ربما تحویل التعلیق الموّحد السریع إلى السیاسة لذا، قد نرغب في التفكی

الموّحدة لتسویة الخالفات حول أسماء النطاقات أو وضع مالك العالمة التجاریة أوالً في 

القائمة عند انتھاء التعلیق أو وجود آلیة لوضع اسم شخص ما كما یرید بعد الفوز في 

 التعلیق الموّحد السریع.
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لذا، بریت، لقد طرحنا بالفعل احتمالیة النقل، والتي تتضمن مواضیعھا الخاصة، ولكنكم  فیلیب كوروین: 

تقترحون أن ننظر فیما إذا كان ھناك مالك عالمة تجاریة فائز في التعلیق الموّحد السریع 

علیھ الحصول باألساس على حق أول في شراء ھذا النطاق عند انتھاء فترة التسجیل.  

 ح جید لننظر فیھ.وأعتقد أنھ اقترا

 --ال أرى أي أیدي مرفوعة أو أشخاص 

 

 تحتاج لرفع یدیك حتى یمكننا إحضار المیكروفون.  ھل ھناك احد؟ جیھ سكوت إیفانز:   

لذا، رأیكم في القاعة أننا طرحنا كافة األسئلة بالفعل ویجب أن تتعامل معھا مجموعة 

 العمل.

 حات عند البدء.حسًنا.  ونحن منفتحون تماًما على االقترا

 نعم، واحد من المزودین الجدد ھنا.

 

 --شكًرا.  كما ذكر فیلیب  إیفت باولوفیكس:  

 

 ھل یمكن ذكر اسمك وبلدك فقط للتسجیل. فیلیب كوروین:   

 

أنا مدیرة قضایا التعلیق الموّحد السریع في  --نعم، عذًرا.  أنا إیفیت باولوفیكس من  إیفت باولوفیكس:  

MFSD ثالث مزود خدمات التعلیق الموّحد السریع معتمد مؤخًرا من ،ICANN. 

لدینا بوضوح دور طبیعي، لذا، یمكنني أن أوضح فقط ما یطلبھ مالكي العالمات التجاریة 

 قبل تقدیم شكوى التعلیق الموّحد السریع.
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لیق تعفھم یرغبون في الرؤیة الواضحة لما تعنیھ العالمة النصیة، ألنكم یمكنكم في ال

الموّحد السریع االعتماد في الشكوى على العالمات النصیة فحسب.  وھناك بعض 

 التفسیرات المختلفة في مختلف االختصاصات لما تعنیھ العالمة النصیة.

أعني، على سبیل المثال، في عالمة مركبة حیث یوجد عنصر شفھي، وإذا كان یمكن أن 

لتجاریة أم ال، ألننا رأینا قرارات مختلفة من تستند الشكوى إلى ھذه انوع من العالمات ا

مزودي الخدمات على نفس العالمة فھناك قرارین مختلفین.  وفي أحد الحاالت، قررت 

زامان (صوتي) أنھ یجب استبعاده ألنھ عالمة مجازیة، لذا ال یمكن أن تستند الشكوى 

 على ذلك.  وفي الحالة األخرى، تم تعلیق اسم النطاق.

 

 لذا، ما أسمعك تقولھ ھو أن المزودین المختلفین یتعاملون مع نفس العالمة بطریقة مختلفة. وین: فیلیب كور

 

 نعم. إیفت باولوفیكس:  

 

 لذا، ھذه المخاوف التي علینا النظر فیھا. فیلیب كوروین:  

 

ضاء لت أثنین من األعأرید التوضیح للسجل.  أنا لم أسمعھا تقول مزودین مختلفین.  فقد قا جیھ سكوت إیفانز:  

 المختلفین باللجنة تعاملوا مع نفس العالمة بصورة مختلفة.

 

 أجل، نعم. إیفت باولوفیكس:  

 

 لذا، ال أعرف إذا ما كان ھذا من نفس المزود، ال أرید الطعن على أي مزود ھنا. جیھ سكوت إیفانز:   
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أن یفكر أعضاء اللجنة في وجھة نظر  في سؤال مثل ھذا حول صالحیة العالمة، یجب فیلیب كوروین:  

 موحدة وعدم الوصول إلى قرارات مختلفة، ولكننا سنتطلع في مساھماتكم في ھذا الصدد.

 

 حسًنا.  شكًرا. إیفت باولوفیكس:  

 

 ھل ھناك أیة أسئلة أو تعلیقات حول التعلیق الموّحد السریع؟ فیلیب كوروین:   

 

فیل، ربما أضیف، نتطلع لمساھمات بصورة عامة حول عالمات التصمیم ألن ھناك جدل  كاثي كلیمان:   

حول كیفیة تنفیذ ذلك سواء عبر مكتب مقاصة العالمات التجاریة أو التعلیق الموّحد 

 السریع.  لذا، فھذه منطقة متاحة للمساھمات ونود أن یقدمھا الناس.

 

أنا أقف بینكم وبین االستقبال، لذا، سأنتقل إلى الشریحة األخیرة   حسًنا.  أیة أسئلة أخرى؟ جیھ سكوت إیفانز: 

بسرعة شدیدة وأخطركم بأننا نجمع البیانات في المرحلة األولى، فقط بشأن آلیات حمایة 

الجدید.  وھناك بعض الروابط للمعلومات التي نسعى إلیھا  gTLDالبیانات في نطاق 

شيء ترون أن علینا النظر فیھ.  وإذا كنتم تعرفون  ونتناولھا، كما أننا نرحب بتقدیمكم ألي

أي دراسات بأنفسكم قام بھا أكادیمیون أو في منطقة اختصاصكم، شيء ما ربما یكون 

سائًدا في منطقة محددة أو دولة ما ویلزم النظر فیھا، فنحن نرحب بطرحھا علینا.  في 

اتصال للعاملین أو الرس ھذا الشأن، یمكنكم التواصل مع ماري وانج، التي تعمل جھة 

ھوفمان، الذي یعمل أیًضا كمدیر اتصال للعاملین ودیفید تیت، ثالثتھم.  كما یمكنكم العثور 

وإرسال ھذه المعلومات إلیھا  ICANNعلى عناوین البرید اإللكتروني على موقع 

وسیتأكدون من نشرھا على القائمة.  وذلك، ألن أعضاء مجموعة العمل فحسب یمكنھم 

شر على القائمة.  لذا، سیكون علیكم تقدیمھا عبر العاملین.  لذا، إذا كان لدیكم أي شيء الن

تودون منا نظره، فنحن نطلب منكم التواصل معنا وإعالمنا بھ، وسننظر فیھ بكل تأكید.  
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لكن، ألننا نتلقى المعلومات اآلن، وننظر في األمور التي نحتاج لتجمیعھا وننظر في 

 نا بأي طریقة ممكنة.المجتمع لمساعدت

لذا، أعتقد أننا یمكنكم أن نعید لكم عشر دقائق من یومكم.  شكراً لكم جمیًعا على المشاركة 

معنا الیوم والحضور.  وتذكروا، إذا كنتم تریدون حضور اجتماع مجموعة العمل، التي 

امنة لثستمثل اجتماًعا فعلًیا لمجموعة العمل، فسنعمل على المشكالت، وسیكون ذلك في ا

 من صباح الخمیس.  شكًرا.

 [ تصفیق ]

 

 شكًرا. كاثي كلیمان: 

 

 

 [نھایة النص المدون] 


