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 النص األصلي: اإلنجليزية
 2012نوفمبر  7التاريخ: 

 الحالة: نهائي
 

 االستشارية At-Largeلجنة 
 حول مستندات دار مقاصة العالمات التجارية ALACبيان 

 
 مقدمة

 ICANNأعده فريق عمل 
 

) مسودة أولية لهذا البيان بعد مناقشة NARALOاإلقليمية بأمريكا الشمالية ( At-Largeمن منظمة  At-Largeكتبت أفيري دوريا، عضو 
 وعلى القوائم البريدية. At-Largeالموضوع مع 

 .U16Tمساحة عمل مستندات دار مقاصة العالمات التجارية16TU، تم نشر مسودة أولية لهذا البيان على 2012أكتوبر  19في 

إرسال دعوة  ICANNــ من فريق عمل سياسة  ALACاالستشارية  At-Largeفي نفس اليوم طلب أوليفيير كريبين ليبلوند ــ رئيس لجنة 
الجديدة التابعة لـ  gTLDقائمة بريد مجموعة عمل 16UTلتقديم تعليقات على مسودة البيان دعًما للجنة عن طريق  Large-Atإلى أعضاء 

16TULarge-At. 

 من فريق العمل بدء فترة تصويت إقرار على البيان. ALAC، طلب رئيس 2012نوفمبر  2في 

صوت لصالحه، وبدون  14للبيان بنتيجة  ALAC، أكد فريق العمل على أن التصويت عبر اإلنترنت أدى إلى إقرار 2012نوفمبر  7في و
أي صوت ضده، وبدون أي امتناع عن التصويت عليه. يمكنك مراجعة النتائج باستقاللية على موقع: 

1616TUhttps://www.bigpulse.com/pollresults?code=2731Bsc5MwrnSSZI3bgwuVgdUT. 

المسؤول عن هذا الموضوع الخاص بالتعليق  ICANNبعد ذلك، طلب الرئيس إحالة البيان إلى عملية التعليق العام، محاكًيا لفريق عمل 
 العام.

 
 [نهاية المقدمة]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. وأينما 1616TUhttp://www.atlarge.icann.org/correspondenceUT تتوافر النسخة األصلية لهذه الوثيقة باللغة اإلنجليزية على موقع الويب
هذه الوثيقة غير النسخة المكتوبة باللغة اإلنجليزية والنص األصلي،  وجد اختالف في المعنى أو ما يعتبر على أنه اختالف في المعنى بين أية نسخة من

 فسيكون النص األصلي هو السائد.

https://community.icann.org/x/1IU3Ag
http://mm.icann.org/pipermail/newgtld-input/2012/
http://mm.icann.org/pipermail/newgtld-input/2012/
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=2731Bsc5MwrnSSZI3bgwuVgd
http://www.atlarge.icann.org/correspondence


 

 حول مستندات دار مقاصة العالمات التجارية ALACبيان 
 

 تطالب فيه بكافة المستندات ذات الصلة 1616TUDIDPUT، قدمت مجموعة أصحاب المصلحة في السجالت 2012وفي أغسطس 

)] رًدا على TMCHبالدعاوى التي تدعي حقوق ملكية فكرية مقدمة من خالل أي مقدم أ, مقدمي عروض [لدار مقاصة العالمات التجارية (
، ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر دعاوى حقوق النشر والتوزيع في البيانات أو تأليف البيانات، أو RFIيم المعلومات طلب تقد

 براءات االختراع أو العالمات التجارية أو األسرار التجارية
 باإلضافة إلى أي تحليل فيما يخص صحة هذه الدعاوى.

 بما يلي: U16T ICANNردت16TU 2012وفي سبتمبر 

فيما يخص هذا البند، وإلى الحد الذي قدم فيها مقدمو العروض دعاوى ملكية في حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتشغيل المقترح لدار 
، تخضع هذه المواد لنفس الشروع الخاصة بعدم اإلفصاح والمحددة جنًبا إلى جنب مع المستندات المتعلقة بنماذج مقاصة العالمات التجارية

 TMCH. فيما يخص دعاوى الملكية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية الناشئة عن تشغيل TMCHالتكلفة والنماذج المالية فيما يخص تشغيل 
 ا في االتفاقية النهائية الحًقا.فال تزال قيد التداول وسوف يتم نشره

 في طلب مزيد من المعلومات حول ما يلي: ALACترغب 

. ومن الناحية القانونية، وباستثناء األسرار TMCHواختيار موفري  ICANNحقوق الملكية الفكرية تؤثر على أو في قرار  •
لعالمات التجارية يجب أن يتم اإلفصاح عنها للجمهور التجارية، فإن حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك حقوق النشر والتوزيع، وا

في السياق المناسب لها سواء لغرض اإلفصاح عن وجودها أو ممارستها. هل سيكون لحقوق الملكية الفكرية أثر أو تأثير على 
 ، أو يتم اإلفصاح عنها للمجتمع في السياق الفعلي لها، أم سيسمح بأن تظل سًرا؟ICANNقرار أو اختيار 

(المعقولية وعدم  RAND(ومجتمعها) بشكل مناسب على أساس مجانية الرسوم أو على أساس  ICANNل سيتم ترخيص ه •
 التمييز) من خالل مالكي حقوق الملكية الفكرية المعنيين؟

 على تطوير سياسة ضرورية لحقوق الملكية الفكرية بالنسبة التخاذ القرارات أو التفاوض على العقود؟ ICANNهل تقوم  •
تنفيذ سياسة عميقة التفكير وشاملة بالنسبة لحقوق الملكية يتم فيها  ICANNمزيد من النصائح بأنه يتعين على  ALACكما قدمت  •

) تعد مثاالً IETFتأمين المصلحة العامة بشكل مناسب. وفي هذا السياق، فإن سياسة الملكية الفكرية لقوة عمل هندسة اإلنترنت (
 جيًدا على ذلك.

http://www.icann.org/en/about/transparency/maher-request-08aug12-en.pdf
http://www.icann.org/en/about/transparency/maher-response-07sep12-en.pdf

