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اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم والنماذج 
  الصناعية والبيانات اجلغرافية

 
  الدورة السادسة والعشرون

توبر  28 إىل 24جنيف، من   2011كأ
 
 

 ليتهم يف جمال العالمات التجاريةاجتماع إعالمي عن دور وسطاء اإلنرتنت ومسؤو

  األمانةمن إعدادثويقة 

ناخالل ادلورة ا .1 تجارية والرسوم والامنذج ا ية بقانون العالمات ا نة ادلامئة ا رشين  سة وا لصخلا ل ن للج ملعم ياانت لع بية وا لع
ية  نة(فاجلغرا نة من لبُط، 2011 أبريل 1إىل مارس  28جنيف من يف ليت عقدت ا) للجا تقدم إىل األمانة ل اللجأعضاء ا

هر مايو  بل هناية  ية وسطاء اإلنرتنت،  سؤو شأن  نظمي اجامتع إعاليم  بات  شابقرتاحات حول الرت ق لي م ب لت تمس من . 2011ت ُوا ل
نظر فهيا ية ا رشين  سادسة وا نة ا ها وأن تقدهما إىل دورة ا لاألمانة أن جتمع لك الاقرتاحات اليت  بغ ل لعللج ّ  .تسـتلم

تب 2011 مايو 31  اترخيوإىل حدود .2 سمل ا ملك،  ساهامت من ادلول األعضاء ات يةمادلويل  لتا ادلامنرك والاحتاد  :ل
ية تحدة األمر يكالرويس والوالايت ا نة عىل نوقد رشت هذه الاقرتاحات عىل مو. مل تدى الالكرتوين  للجقع ا تايلملن نوان ا لا : لع

/comments/en/sct/int.ipow.www://http .ساهامت نة يف هذه ا ملويرد أدانه ملخص لالقرتاحات ا  .ملتضم

نةُيقرتح وفد الاحتاد الرويس أن ي .3 ية وسطاء الانرتنت خالل نصف يوم من دورة ا سؤو شأن  للجعقد الاجامتع  ل م . ب
ية مع  تا يع ا نظر يف املوا لكام يقرتح ا ل ض يادهامراعاةل نة و ية ا تقال ح ا للج ل  :سـ

يط خدمات اإلدور - تعدي املزعوم عىل العالم يفنرتنت سـ و تجارياتلما خيص ا  ة؛ل ا

يطو - سـتوى معرفة و باإلنرتنت  خدماتمسـ توى املرا ق و شاط اذلي يزمع أن  ليت يقوم هبا يفة امسـ تعلق اب نما  لي
تفع خبدمات منيه تعد عىل يد  يط هذاف  ؛سـ الو

ندما و - يط خدمات اإلنرتنت  تجابة و عطرائق ا سـ يل؛طبنشاُخيرب سـ  لقب من هذا ا

تجارية؛و - تعدي عىل العالمات ا يط خدمات اإلنرتنت يف حاةل ا ية املزعومة لو سؤو لا ل سـ ل  مل
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رشيع الوطين؛و - تجارية يف ا تعدي عىل العالمات ا يط خدمات اإلنرتنت يف حاةل ا ية و سؤو لتنظمي  ل ل سـ ل م  ت

ية ادلويةو - لاملامرسة القضا  . ئ

ية أن .4 تحدة األمر يكواقرتح وفد الوالايت ا ساعدة مل ياسة العامة من أجل  تلف مصاحل ا ناول الاجامتع اإلعاليم  م  سـ لخم يت
يةواضعي ئة الالكرتو تجارية يف ا ناسب لقانون العالمات ا يمي ادلور ا شلك أفضل عىل  ياسات  ن ا ل مل ب يسـ لبتق واقرتح الوفد . ل

يةعقد ُتبشلك خاص أن  مسات إعال ياري جل تلفة، عىللفائدة ا ةختا يع  خمندوبني حول موا ض نة، إما خالل مل للج هامش اجامتع ا
بوع دورةيوم أو نصف يوم وإما ملدة ساعة يف لك يوم من  سة لك يومسـأ بل بداية  نة، خالل اسرتاحة الغداء أو  جل ا  .قللج

ئات من أحصاب املصلحة بعروض كام ييل .5 تقدم ثالث  فواقرتح الوفد أن   : ت

بحث نرتنت ميكن لوسطاء اإل - ية وحمراكت ا ية واألسواق ا تغلني يف قطاعات الوسائط الاجامت لا ع لشـبكشـ مل
يل أسامء احلقول وموردي خدمات اإل ناء  تسجوجسالت أسامء احلقول وأ شوا األدوار اليت م نا قنرتنت أن  ي

سمح أو ّيؤدوهنا  ية اليت  تجارية، واألحاكم القانوية وا تيف الوقت احلايل محلاية العالمات ا مي ن سمح لتنظل تال 
شطهتم تجاريةنأل تعاون بني الوسطاء ول ا منو، وفرص ا ل اب تجارية ل لضامن امحلاية الفعاةل لأحصاب العالمات ا

تجارية  .لللعالمات ا

ية، و - ئة اإللكرتو تحدايت اليت يواهجوهنا يف حامية عالماهتم يف ا شوا ا نا تجارية أن  نميكن ملاليك العالمات ا ل ق ي لبيل
تلف  شة  نا خممبا يف ذكل  ق تلفة م ئات ا تحدايت يف ا خملا بحث، ومواقع (لبيل ية، وحمراكت ا لأي الوسائط الاجامت ع

توى الوطين أو ادلويل) وغريهااملزاد  تعاون عىل ا يات وأشاكل ا سـواآل ل نفع عىل هجود  ملل لاليت ميكن أن تعود اب
تجارية  .لإنفاذ حقوق العالمات ا

شوا إىل أي مدى ميو - نا قميكن للخرباء القانويني أن  ي يدة أو ن يه القضااي املربطة حبق املؤلف  مفكن أن تكون  تف
يح  بيك ويف  توى ا يد عىل ا تجارية أو ا تعدي عىل العالمات ا تصدي حلاالت ا يدة يف ا تغري  تمف ك شـ سـ تقل ل ل لل مل ل

سة من أجل ضامن حامية مالمئة  نا رشيع الوطين إقامة توازن بني املصاحل ا يات ادلوية القامئة أو أحاكم ا فاآل ت ل ملل لت
يو ئة اإللكرتو تجارية يف ا ننصفة للعالمات ا يل  . ةلبم

بات عقد اجامت .6 بارش تر شلك  ناول  يواقرتح وفد ادلامنرك دون أن  م تت ية وسطاء اإلبي سؤو شأن  لع إعاليم  م نرتنت أن ب
نة إىل أي حد ن ُحتدد ا شرتكة للج ية ا تو ملفذت ا ص ية ل تعلقة حبامية العالمات وغريها من حقوق ا مللكشأن األحاكم ا مل ية ب نا عا لص

يالقوانني  يف يف اإلشارات عىل اإلنرتنت بادئ الواردة فهياةطنالو ية ا بقت احملامك الو مل ويف  ن ط ترب . طك عويف هذا الصدد، ا
يق املواد  يذ و يد الرتكزي عىل  تجارية أنه من ا تب ادلامنريك للرباءات والعالمات ا با تطل نف ملف شرتكة 9 و3 و2تملك ية ا تو مل من ا ص ل

باامرسة يف القانون وامل سري  شأن  توى الوطين، والسـامي  ععىل ا تف ب يف " نتفعملا"لكمة ، و2يف املادة " إشارةنالاتفاع ب "رةملسـ
ية"عبارة ، و3املادة  توبر . 9يف املادة " لنسوء ا ية أجنزت يف أ تقصا كوبعا دلراسة ا ئ سـ تفعني ابلعالمات 2010ت ملن يف أوساط ا

تب عن  تجارية يف ادلامنرك، عرب ا تفا ملكل شأن ّ تجارية عىل اإلنرتنت، والسـامي  تعلقة ابلعالمات ا يح القواعد ا تو بيهل  ل مل ض ل ض
ية وسطاء اإلنرتنت و لسؤو شرتكة3 يف املادة" نتفعملا "لكمةم ية ا تو مل من ا ص  .ل

نة مدعوة إن  .7 لنظر يف مضمون إىل اللجا
بت يف ثهذه الويقة  ّوا شلك الاجامتع اإلعاليم ل

نة  نود ا ملمكاملقرتح ومدته وا  . جلدول أعامهللب

 ]ثهناية الويقة[


