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 وهنغارياوألمانيا الجمهورية التشيكية اقتراح من وفود 
 جمهورية مولدوفا وسويسراوإيطاليا و

 أ�مانة ٕا�دادمن 
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 ا�ويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) �قرتاَح الوارد يف مرفق هذه الوثيقة.املكتب 
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 املرفق

 حامية البيا�ت اجلغرافية وأٔسامء الب�ان يف نظام أٔسامء احلقول

 مقدمة

رضورة تعز�ز حامية حقوق العالمات ٕاىل لجنة �دد من الوفود وممثيل املراقبني يف ا�ورة الرابعة والعرش�ن ل  ٔأشار .1
ي توس�يع نظام ٔأسامء احلقول ا��ر�مج  ٕاطارس�� يف  الوثريت خماوف ). وأ� DNS( امللكية الفكرية يف نظام ٔأسامء احلقول

نة من ٔأسامء  ٕاد�المن ٔأ�ل  �اكن)االٕ ( هيئة إالنرتنت لٔ�سامء وأ�رقام ا�صصة بدٔأته حقول �ليا �ديدة مكو�
طلب  دمقُ . و التطورات الوجهية يف هذا الصددعن  إالبالغطلبت اللجنة من أ�مانة  ات،ملناقشا وعقب .)gTLD( �امة

 .2010للجنة منذ خريف �ام  الحقةمماثل ٕاىل أ�مانة يف ا�ورات ال

العالمات ا وحقوق امللكية الفكرية، مبا فهي احلقولٔأسامء �شأٔن احملمت�  �اتاملناز مسأٔ�  تناولتوس�بق للجنة ٔأن  .2
 ٔأ�ر. و أ�ول والثاين �شأٔن ٔأسامء احلقول �ىل إالنرتنت الويبو مرشوعياجلغرافية �لتوازي مع  والبيا�تالت�ارية ؤأسامء الب�ان 

الس�ياسة  تما ٕاذا اكن حولمعقو� بني ٔأعضاء اللجنة  يف نظام ٔأسامء احلقول شكواك السطو إاللكرتوينجوانب  �دد من
اقرتاح و�� قُدم للوساطة،  منتدى فعاال س�تتيح) الس�ياسة املو�دة(املو�دة لتسوية املناز�ات املتعلقة بأٔسامء احلقول 

 الب�ان والبيا�ت اجلغرافية.شمل ٔأسامء لي ملراجعة وتوس�يع نطاق الس�ياسة املو�دة 

امحلاية الفعا� حلقوق امللكية الفكرية يف نظام ٔأسامء احلقول مل حول ذا �قرتاح ٔأن التناقضات ه املشار�ون يفو�رى  .3
 َ نة من ٔأسامء �امة�ٕالضافة ٕاىل ذ�، ٔأدى ٕاد�ال ويف العقد املايض.  كام ينبغيج تعال اح�الت ٕاىل  حقول �ليا �ديدة مكو�

 املهمومن مثة، يبدو ٔأنه من نهتك حقوق امللكية الفكرية. �شلك ي  اواس�ت�دا�ٔأسامء احلقول لتسجيل فهيا  �ري مرغوب�ديدة 
اليت ينبغي  املمكنة والتدابريا حتسيهناليت ميكن  اجلوانبمن ٔأ�ل حتديد  احملددة موضو�ات الزناع �شلك ٔأكربللجنة ا حتللٔأن 

 .اختاذها

 ٔأسامء الب�ان والبيا�ت اجلغرافيةشمل لي توس�يع نطاق الس�ياسة املو�دة 

 س عرشةيف الس�نوات امخلحققت جنا�ا �بريا و  لتسوية املناز�ات حتظى ��رتاف واسع الس�ياسة املو�دة �دمة .1
�المات جتارية ٔأو �المات فقط للطلبات اليت �ستند ٕاىل ، فاخلدمة متا�ة الس�ياسة (ٔأ) من ت� 4وفقا للفقرة و املاضية. 

ٔأو املؤرشات اجلغرافية يف الس�ياسة  املنشأٔ بيا�ت  وأٔ ٔأسامء الب�ان ىل ال ميكن �ستناد إ نتي�ة لهذه القا�دة، و . سابقة �دمة
 مرشوعي هذا القصور يف ظهرو . مضل��سهو� واس�ت�دا�ا بطريقة  احلقولٔأسامء ٔأنه ميكن �سجيل املو�دة، �ىل الرمغ من 

حمدودية نطاق الس�ياسة ٔأن �دة تعليقات بوضوح  ٔأفادت، حيث أ�ول والثاين �شأٔن ٔأسامء احلقول �ىل إالنرتنت الويبو
 .شلك �ائقا محلاية املصاحل املرشو�ة ٔ�حصاب احلقوق� املو�دة 

فٕانه ال ميكن ٕاناكر ، أ�ول �شأٔن ٔأسامء احلقول �ىل إالنرتنت ملرشوع الويبوالتقر�ر ا�هنايئ من  238نقطة ل ل  ووفقا .2
 ال �القةمن قبل ٔأش�اص  اجلغرافية حمددات املنشأٔ �سجيل واس�ت�دام البيا�ت اجلغرافية و�ريها من �ىل  كثريةٔأد� وجود 

سالمة ٔأنظمة التسمية وترض يف املقام أ�ول � هذه املامرسات مضل� و . احملدداتي �شري ٕاليه ا�ملاكن ��ىل إالطالق هلم 
مل  ،2003 س�نةبعد و  .تهٔأسامء احلقول وموثوقي نظام صداقية ، وترض يف املقام الثاين مباجلغرافيةت� احملددات  اليت تعمل فهيا
 .�ىل مراجعة معاهدة قانون العالمات الت�ارية وقتئذ  معلهازي�ركٕاىل ساس و�رجع ذ� ��ٔ هذه املسأٔ� تتناول اللجنة 

ٔأمهية ٔأسامء يف �زايد، و�ري دليل �ىل ذ� تنايم لسلع واخلدمات ل إالنرتنت يف احلركة العاملية  ومن الواحض ٔأن دور .3
هذا التطور  وقعدى حىت اليوم م ال يتضحنه بيد أٔ للمس�هتلكني.  �لنس�بة دد الت�اري ا�ٔكرث و�اهةاليت ٔأصبحت احمل احلقول
من الرضوري و حامية ٔأسامء الب�ان والبيا�ت اجلغرافية.  �ىل املمنو�ة احلقولسامء �ٔ زتايد املعدد وال إاللكرتونيةلت�ارة ل  الباهر

 .املصاحل املرشو�ة ٔ�حصاب احلقوق�ىل  دوداحمل نطاق الس�ياسة املو�دة ٔأ�ّرٔأيضا معرفة �يف 
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اليت حتمل  أ�صليةنت�ات امل  ؤ�نة. يوالثقاف  ية�قتصاد الناحيةاجلغرافية من  البيا�تقمية وال بد من إالشارة ٕاىل  .4
تعطي عات احمللية و مية للمجمتتنشئ ق هنا فإ اكن ٕانتا�ا وتتأٔ�ر بعوامل حملية حمددة، مب�رتبط ارتباطا وثيقا  ةمحمي ةجغرافي بيا�ت

ديدة يف اجلعمل الالتمنية الريفية وتعز�ز فرص  البيا�ت اجلغرافية تدمعو عن ٔأصل املنتج.  ةحصي�معلومات لمس�هتلكني ل 
جلغرافية ني. والبيا�ت اوالء املس�هتلك يف الوقت نفسهتعزز �دمات ٔأخرى، و ما �رتبط بذ� من إالنتاج والتصنيع و قطاعي 

ٕاضافة القمية وتعز�ز التمنية بفضل ما �متتع به من ٕاماكنيات للب�ان النامية ذو فائدة �لنس�بة امللكية الفكرية  من حقوق حق
 .�ج�عية و�قتصادية يف املناطق الريفية

�ري ٔأن ارتفاع القمية الت�ارية لٔ�سامء اجلغرافية هبذا الشلك ٔأسفر عن تعّرضها لسوء �س�ت�دام وا�متّ� �ري  .5
رشوع. وحتّد ٕاساءة اس�ت�دام البيا�ت اجلغرافية من فرص النفاذ ٕاىل بعض أ�سواق وتقّوض وفاء املس�هتلكني. ؤأّدى امل 

العزوف عن اختاذ تدابري فعا� ملاكحفة سوء اس�ت�دام البيا�ت اجلغرافية و�ريها من أ�سامء اجلغرافية الهامة يف �شغيل نظام 
 التعدي �ىل ت� أ�نواع من حقوق امللكية الفكرية. ٔأسامء احلقول ٕاىل �زايد �بري يف خطر

وبناء �ليه يقرتح املشار�ون يف هذا �قرتاح توس�يع نطاق النقاش �ىل مس�توى اللجنة بغرض تقدمي توصية بتعديل  .6
الس�ياسة املو�دة حىت يتس�ىن تقدمي الشاكوى خبصوص �سجيل ٔأسامء احلقول واس�ت�دا�ا �ىل حنو ينهتك حامية البيا�ت 

اجلغرافية، وبغية تأٔ�يد احلا�ة ٕاىل توس�يع نطاق ت� الس�ياسة ليشمل ٔأسامء الب�ان وفقا للقرار ا�ي اختذته امجلعية العامة يف 
 . ويطلب املشار�ون يف �قرتاح ٕاجراء دراسة �سعى ٕاىل حتّري أ�مور التالية:2002�ام 

 تغّري �ا�ة املس�ت�دمني ٕاىل حامية البيا�ت اجلغرافية يف نظام ٔأسامء احلقول؛ مدى -

 ومدى كفاية الفعالية اليت �كفلها التدابري املتا�ة �اليا ٔ�حصاب البيا�ت اجلغرافية يف ماكحفة أٔسامء احلقول املتعدية؛ -

 و�يفية حتسني إالطار القانوين وإالجرايئ الراهن. -
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 لبيا�ت اجلغرافية وأ�سامء اجلغرافية الهامة لنظام ٔأسامء احلقولاجلوانب املتعلقة �

، قّررت إال�اكن الرشوع يف تنفيذ �ر�مج احلقول العليا اجلديدة املكّونة من ٔأسامء �امة بغرض ٕاضافة 2007يف �ام  .1
ُعهد ٕا�هيا مبجمل ما ميلكه �دد �ري حمدود من ت� احلقول لبلوغ ٔأ�ىل مس�توى من نظام ٔأسامء احلقول، و�لتايل ٔأ�شئت جلنة 

جملس إال�اكن من سلطة قضائية وسلطة اختاذ القرارات ف� خيص الرب�مج املذ�ور. ؤأ�رت فكرة توس�يع مجمو�ة احلقول العليا 
. وعكف مركز الويبو للتحكمي والوساطة �ىل رصد التطورات، �ى ٔأحصاب احلقوقاملكّونة من ٔأسامء �امة شوا�ل �برية 

 املتعلقة ��ٓليات اجلديدة محلاية احلقوق واليت يُفرتض فهيا ضامن مصل�ة ٔأحصاب احلقوق أ�ولني. وبناء �ىل طلب س�� ت� ال
مركز الويبو للتحكمي والوساطة، �ىل �زويد أ�عضاء �ملعلومات  ومبشاركة ممثّل 2010اللجنة املتكّرر دٔأبت أ�مانة، منذ �ام 
 لجنة ا�امئة.ذات الص� يف لك دورة من دورات ال 

احلقول العليا اجلديدة وسلّطت املناقشات واملشاورات الضوء �ىل �انب يطرح ٕاشاكلية �اصة يف س�ياق ٕادراج  .2
، وبّينت ٔأن بعض أ�سامء اجلغرافية �كتيس ٔأمهية بقدر ال �سمح �حتاكرها �ىل إالنرتنت من قبل ٔأية املكّونة من ٔأسامء �امة

بدمع من احلكومة املعنية �ىل سبيل املثال. و�لصت إال�اكن ٕاىل رضورة ٕا�داد قامئة  �ة دون وضع مزيد من التقييدات،
�ٔ�سامء اجلغرافية الهامة. و�ت يتعّني �ىل الطلب اخلاص �ٔ��ساق املتسلس� للحقول العليا املكّونة من ٔأسامء �امة واملش�متل 

من دليل  2من الو�دة  18و 17ة حمّددة يف الصفحتني �ىل امس جغرايف وارد يف القامئة املذ�ورة استيفاء رشوط ٕاضافي
 الطلبات.

وقد ٔأعرب املشار�ون يف هذا �قرتاح فعال عن شوا�لهم يف اج��ات اللجنة السابقة ف� خيص معايري �ختيار  .3
 SCT/29/10 من الوثيقة 297 واح�ل تطبيق قامئة أ�سامء اجلغرافية الهامة يف نظام ٔأسامء احلقول املوّسع (الفقرة

�دم اقتناعها متاما ٕازاء در�ة احلياد والتعقيد اليت  ). ؤأبدت اجلهات الراعية.SCT/30/9 Prov من الوثيقة 289 والفقرة
ٔأن ٔأسامء ا�ول ؤأسامء العوامص ؤأسامء املناطق ال تغطي �لرضورة مجمل أ�سامء  تتسم هبا قامئة أ�سامء اجلغرافية الهامة. ذ�

اجلغرافية اليت تُعترب �مة من الناحية الت�ارية ٔأو التارخيية ٔأو الثقافية �لنس�بة ملصل�ة الب� ٔأو احلكومة احمللية. ويف الوقت 
 القامئة، وال الوسائل القانونية الفعا� ٕالنفاذ حقوقها ضّد ٔأسامء ذاته ال تُتاح للسلطات ٕاماكنية ٕادراج مزيد من أ�سامء يف ت�

احلقول يف أٓليات حامية احلقوق الرشعية اليت توفرها إال�اكن. كام ٔأن اخلدمات املتا�ة يف ٕاطار الس�ياسة املو�دة ال �شمل 
صوص مدى صون لك مش�تقات ٔأسامء هذا النوع من الطلبات. وقد يثري تطبيق قامئة أ�سامء اجلغرافية الراهنة التباسا خب

ا�ول ٔأو العوامص �ىل حنو مناسب ضّد �س�ت�دام �ري املرشوع يف الطلبات اخلاصة بأٔسامء احلقول العليا اجلديدة املكّونة 
 من ٔأسامء �امة.

كّد، دون �كرار ويعرب املشار�ون يف �قرتاح عن رٔأهيم القاطع بأٔنه ينبغي ٕادراج البيا�ت اجلغرافية يف القامئة. فنحن نؤ .4
احلجج نفسها �شأٔن ٔأمهية البيا�ت اجلغرافية، �ىل ارتفاع خطر �دوث تعد�ت يف �سجيل ٔأسامء احلقول العليا اجلديدة 

 املكّونة من ٔأسامء �امة ومنحها من الباطن واس�ت�دا�ا، يف �ني تظّل التدابري املتا�ة ٔ�حصاب احلقوق حمدودة ٔأو منعدمة.

قرتاح ٔأن �س�هتل اللجنة مناقشات من ٔأ�ل التوّصل ٕاىل �ل مشرتك يضمن حامية البيا�ت ويقرتح املشار�ون يف � .5
اجلغرافية يف نظام ٔأسامء احلقول، مع ٕايالء اعتبار �اص ٔ�سامء احلقول العليا اجلديدة املكّونة من ٔأسامء �امة. ويقرتح 

ع ا�ول أ�عضاء ؤأحصاب املصاحل �ىل �د سواء يف املشار�ون يف �قرتاح ٔأيضا ٔأن تطلب إال�اكن من أ�مانة ٔأن �شرتك م
ٕا�داد وثيقة تعرض الصعو�ت اليت تنطوي �لهيا حامية البيا�ت اجلغرافية ضّد �سجيل ٔأسامء احلقول واس�ت�دا�ا بطريقة �ري 

 اردة فهيا.مرشو�ة وذ� هبدف اع�د توصية مشرتكة تدعو ٕاىل مراجعة دليل إال�اكن اخلاص �لطلبات وفقا للمبادئ الو 

 [هناية املرفق والوثيقة]


