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الصناعية  تصاميمعالمات التجارية والاللجنة الدائمة املعنية بقانون ال
 والبيانات اجلغرافية

 
 الثالثوناحلادية والدورة 

 7024مارس  72اإىل  22جنيف، من 
 
 

وإسبانيا مجهورية مولدوفا وإيطاليا و وهنغارياوأملانيا وفرنسا اجلمهورية التشيكية اقرتاح من وفود 
 وسويسرا

عدادمن  مانة اإ  الأ

ىلوأأملانيا امجلهورية التش يكية وفود  أأحالت، 7024 مارس 21بتارخي  تبليغيف  يطاليا ومجهورية مودلوفا وسويرسا اإ  وهنغاراي واإ
 نيلحق نيومبوجب تبليغ املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( الاقرتاَح الوارد يف مرفق هذه الوثيقة.

س بانيا عىل التوايل و فرنسا  ا، طلب وفد7024 نومفرب 72و 72 بتارخي ىل قامئة مقديم الاقرتاح. اأأن يُضافاإ  اإ

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

 حامية البياانت اجلغرافية وأأسامء البدلان يف نظام أأسامء احلقول

 مقدمة

ىل لجنة أأشار عدد من الوفود وممثيل املراقبني يف ادلورة الرابعة والعرشين ل  .2 رضورة تعزيز حامية حقوق العالمات اإ
طارس امي يف  لوثريت خماوف (. وأ  DNS) امللكية الفكرية يف نظام أأسامء احلقول ي توس يع نظام أأسامء احلقول اذلبرانمج  اإ

دخالمن أأجل  ياكن(الإ هيئة الإنرتنت للأسامء والأرقام اخملصصة ) بدأأته نة من أأسامء  اإ حقول عليا جديدة مكوَّ
طلب  دمقُ . و دالتطورات الوجهية يف هذا الصدعن  الإبالغطلبت اللجنة من الأمانة  ات،ملناقشا وعقب .(gTLD) عامة

ىل الأمانة يف ادلورات ال  .7020للجنة منذ خريف عام  الحقةمماثل اإ

العالمات ا وحقوق امللكية الفكرية، مبا فهي احلقولأأسامء بشأأن احملمتةل  املنازعاتمسأأةل  تناولتوس بق للجنة أأن  .7
 أأاثر. و الأول والثاين بشأأن أأسامء احلقول عىل الإنرتنت الويبو مرشوعياجلغرافية ابلتوازي مع  والبياانتالتجارية وأأسامء البدلان 

ذا اكن حولمعقوةل بني أأعضاء اللجنة  يف نظام أأسامء احلقول شكواك السطو الإلكرتوينجوانب  عدد من الس ياسة  تما اإ
اقرتاح قُدم  وذلكلللوساطة،  منتدى فعال س تتيح( الس ياسة املوحدة)املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول 

 البدلان والبياانت اجلغرافية.شمل أأسامء لي ملراجعة وتوس يع نطاق الس ياسة املوحدة 

امحلاية الفعاةل حلقوق امللكية الفكرية يف نظام أأسامء احلقول مل حول هذا الاقرتاح أأن التناقضات  املشاركون يفويرى  .3
 َ دخال  ابلإضافة اإىل ذكل، أأدىويف العقد املايض.  كام ينبغيج تعال نة من أأسامء عامةاإ ىل  حقول عليا جديدة مكوَّ احامتلت اإ

 املهمومن مثة، يبدو أأنه من نهتك حقوق امللكية الفكرية. بشلك ي  اواس تخداهمأأسامء احلقول لتسجيل فهيا  غري مرغوبجديدة 
اليت ينبغي  املمكنة والتدابريا حتسيهناليت ميكن  اجلوانبمن أأجل حتديد  احملددة موضوعات الزناع بشلك أأكربللجنة ا حتللأأن 

 .اختاذها

 أأسامء البدلان والبياانت اجلغرافيةشمل لي توس يع نطاق الس ياسة املوحدة 

 ع س عرشةيف الس نوات امخلحققت جناحا كبريا و  لتسوية املنازعات حتظى ابعرتاف واسع الس ياسة املوحدة خدمة .2
ىل متاحة ، فاخلدمة الس ياسة )أأ( من تكل 4وفقا للفقرة و املاضية.  عالمات جتارية أأو عالمات فقط للطلبات اليت تستند اإ
ىل نتيجة لهذه القاعدة، و . سابقة خدمة أأو املؤرشات اجلغرافية يف الس ياسة  املنشأأ بياانت  وأأ أأسامء البدلان ل ميكن الاستناد اإ

 مرشوعي هذا القصور يف ظهرو . مضلةلبسهوةل واس تخداهما بطريقة  احلقولأأسامء أأنه ميكن تسجيل املوحدة، عىل الرمغ من 
حمدودية نطاق الس ياسة عدة تعليقات بوضوح أأن  أأفادت، حيث الأول والثاين بشأأن أأسامء احلقول عىل الإنرتنت الويبو

 .شلك عائقا محلاية املصاحل املرشوعة لأحصاب احلقوقت املوحدة 

ناكر ، ء احلقول عىل الإنرتنتالأول بشأأن أأسام ملرشوع الويبوالتقرير الهنايئ من  731نقطة ل ل  ووفقا .7 نه ل ميكن اإ فاإ
 ل عالقةمن قبل أأشخاص  اجلغرافية حمددات املنشأأ تسجيل واس تخدام البياانت اجلغرافية وغريها من عىل  كثريةأأدةل وجود 
ليه اذلملاكن ابعىل الإطالق هلم  التسمية سالمة أأنظمة وترض يف املقام الأول ب هذه املامرسات مضلةل و . احملدداتي تشري اإ

مل  ،7003 س نةبعد . و تهأأسامء احلقول وموثوقي نظام صداقية ، وترض يف املقام الثاين مباجلغرافيةتكل احملددات  اليت تعمل فهيا
 .عىل مراجعة معاهدة قانون العالمات التجارية وقتئذ  لملهازيتركاإىل ساس ويرجع ذكل ابلأ هذه املسأأةل تتناول اللجنة 

أأمهية أأسامء يف تزايد، وخري دليل عىل ذكل تنايم لسلع واخلدمات ل الإنرتنت يف احلركة العاملية  ومن الواحض أأن دور .3
هذا التطور  وقعدى حىت اليوم م ل يتضحنه بيد أأ للمس هتلكني.  ابلنس بة دد التجاري الأك ر وجاهةاليت أأصبحت احمل احلقول
من الرضوري و حامية أأسامء البدلان والبياانت اجلغرافية.  عىل املمنوحة لاحلقو سامء لأ ازتايد املعدد وال الإلكرتونيةلتجارة ل  الباهر

 .املصاحل املرشوعة لأحصاب احلقوقعىل  احملدود نطاق الس ياسة املوحدة أأثّرأأيضا معرفة كيف 
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ىل  .4 اليت حتمل  الأصليةنتجات امل  ولأنة. يوالثقاف  يةالاقتصاد الناحيةاجلغرافية من  البياانتقمية ول بد من الإشارة اإ
نتااها وتتأأثر بعوامل حملية حمددة، مبترتبط ارتباطا وثيقا  ةمحمي ةجغرافي بياانت تعطي مية للمجمتعات احمللية و تنشئ ق هنا فاإ اكن اإ

ديدة يف اجلعمل الالتمنية الريفية وتعزيز فرص  البياانت اجلغرافية تدمعو عن أأصل املنتج.  ةحصيحمعلومات لمس هتلكني ل 
نتاج و قطاعي  جلغرافية ني. والبياانت اولء املس هتلك يف الوقت نفسهتعزز خدمات أأخرى، و ما يرتبط بذكل من التصنيع و الإ

ماكنيات للبدلان النامية ذو فائدة ابلنس بة امللكية الفكرية  من حقوق حق ضافة القمية وتعزيز التمنية بفضل ما تمتتع به من اإ اإ
 .الاجامتعية والاقتصادية يف املناطق الريفية

ري أأن ارتفاع القمية التجارية للأسامء اجلغرافية هبذا الشلك أأسفر عن تعّرضها لسوء الاس تخدام والمتكّل غري غ .2
ىل بعض الأسواق وتقّوض وفاء املس هتلكني. وأأّدى  ساءة اس تخدام البياانت اجلغرافية من فرص النفاذ اإ املرشوع. وحتّد اإ

ام البياانت اجلغرافية وغريها من الأسامء اجلغرافية الهامة يف تشغيل نظام العزوف عن اختاذ تدابري فعاةل ملاكحفة سوء اس تخد
ىل تزايد كبري يف خطر التعدي عىل تكل الأنواع من حقوق امللكية الفكرية.  أأسامء احلقول اإ

وبناء عليه يقرتح املشاركون يف هذا الاقرتاح توس يع نطاق النقاش عىل مس توى اللجنة بغرض تقدمي توصية بتعديل  .6
الس ياسة املوحدة حىت يتس ىن تقدمي الشاكوى خبصوص تسجيل أأسامء احلقول واس تخداهما عىل حنو ينهتك حامية البياانت 
اجلغرافية، وبغية تأأكيد احلاجة اإىل توس يع نطاق تكل الس ياسة ليشمل أأسامء البدلان وفقا للقرار اذلي اختذته امجلعية العامة يف 

جراء دراسة تسعى اإىل حتّري الأمور التالية:. ويطلب املشاركون يف الا7007عام   قرتاح اإ

ىل حامية البياانت اجلغرافية يف نظام أأسامء احلقول؛ -  مدى تغرّي حاجة املس تخدمني اإ

 ومدى كفاية الفعالية اليت تكفلها التدابري املتاحة حاليا لأحصاب البياانت اجلغرافية يف ماكحفة أأسامء احلقول املتعدية؛ -

 الإطار القانوين والإجرايئ الراهن.وكيفية حتسني  -
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 اجلوانب املتعلقة ابلبياانت اجلغرافية والأسامء اجلغرافية الهامة لنظام أأسامء احلقول

ضافة  ، قّررت الإياكن7002يف عام  .2 الرشوع يف تنفيذ برانمج احلقول العليا اجلديدة املكّونة من أأسامء عامة بغرض اإ
لهيا مبجمل ما ميلكه  عدد غري حمدود من تكل احلقول لبلوغ أأعىل مس توى من نظام أأسامء احلقول، وابلتايل أأنشئت جلنة ُعهد اإ

مج املذكور. وأأاثرت فكرة توس يع ومجوعة احلقول العليا جملع س الإياكن من سلطة قضائية وسلطة اختاذ القرارات فامي خيص الربان
. وعكف مركز الويبو للتحكمي والوساطة عىل رصد التطورات، دلى أأحصاب احلقوقاملكّونة من أأسامء عامة شواغل كبرية 

ني. وبناء عىل طلب س امي تكل املتعلقة ابلآليات اجلديدة محلاية احلقوق واليت يُفرتض فهيا ضامن مصلحة أأحصاب احلقوق الأول ل
مركز الويبو للتحكمي والوساطة، عىل تزويد الأعضاء ابملعلومات  ومبشاركة ممثّل 7020اللجنة املتكّرر دأأبت الأمانة، منذ عام 

 ذات الصةل يف لك دورة من دورات اللجنة ادلامئة.

دراج  .7 احلقول العليا اجلديدة وسلّطت املناقشات واملشاورات الضوء عىل جانب يطرح اإشاكلية خاصة يف س ياق اإ
، وبّينت أأن بعض الأسامء اجلغرافية تكتيس أأمهية بقدر ل يسمح ابحتاكرها عىل الإنرتنت من قبل أأية املكّونة من أأسامء عامة

عداد قامئة  اهة دون وضع مزيد من التقييدات، بدمع من احلكومة املعنية عىل سبيل املثال. وخلصت الإياكن اإىل رضورة اإ
غرافية الهامة. وابت يتعنّي عىل الطلب اخلاص ابلأنساق املتسلسةل للحقول العليا املكّونة من أأسامء عامة واملش متل ابلأسامء اجل

ضافية حمّددة يف الصفحتني  من دليل  7من الوحدة  21و 22عىل امس جغرايف وارد يف القامئة املذكورة استيفاء رشوط اإ
 الطلبات.

اح فعال عن شواغلهم يف اجامتعات اللجنة السابقة فامي خيص معايري الاختيار وقد أأعرب املشاركون يف هذا الاقرت  .3
 SCT/29/10 من الوثيقة 792 واحامتل تطبيق قامئة الأسامء اجلغرافية الهامة يف نظام أأسامء احلقول املوّسع )الفقرة

زاء درجة احلياد والتعقيد اليت عدم اقتناعها متام (. وأأبدت اجلهات الراعية.SCT/30/9 Prov من الوثيقة 719 والفقرة ا اإ
تتسم هبا قامئة الأسامء اجلغرافية الهامة. ذكل أأن أأسامء ادلول وأأسامء العوامص وأأسامء املناطق ل تغطي ابلرضورة ومجل الأسامء 

احمللية. ويف الوقت  اجلغرافية اليت تُعترب هممة من الناحية التجارية أأو التارخيية أأو الثقافية ابلنس بة ملصلحة البدل أأو احلكومة
نفاذ حقوقها ضّد أأسامء  دراج مزيد من الأسامء يف تكل القامئة، ول الوسائل القانونية الفعاةل لإ ماكنية اإ ذاته ل تُتاح للسلطات اإ
طار الس ياسة املوحدة ل تشمل  آليات حامية احلقوق الرشعية اليت توفرها الإياكن. كام أأن اخلدمات املتاحة يف اإ احلقول يف أ

ذا النوع من الطلبات. وقد يثري تطبيق قامئة الأسامء اجلغرافية الراهنة التباسا خبصوص مدى صون لك مش تقات أأسامء ه
ادلول أأو العوامص عىل حنو مناسب ضّد الاس تخدام غري املرشوع يف الطلبات اخلاصة بأأسامء احلقول العليا اجلديدة املكّونة 

 من أأسامء عامة.

دراج البياانت اجلغرافية يف القامئة. فنحن نؤكّد، دون تكرار ويعرب املشاركون يف الا .4 قرتاح عن رأأهيم القاطع بأأنه ينبغي اإ
احلجج نفسها بشأأن أأمهية البياانت اجلغرافية، عىل ارتفاع خطر حدوث تعدايت يف تسجيل أأسامء احلقول العليا اجلديدة 

  تظّل التدابري املتاحة لأحصاب احلقوق حمدودة أأو منعدمة.املكّونة من أأسامء عامة ومنحها من الباطن واس تخداهما، يف حني

ويقرتح املشاركون يف الاقرتاح أأن تس هتل اللجنة مناقشات من أأجل التوّصل اإىل حل مشرتك يضمن حامية البياانت  .2
يالء اعتبار خاص لأسامء احلقول العليا اجلديدة املكّونة من أأسامء  عامة. ويقرتح اجلغرافية يف نظام أأسامء احلقول، مع اإ

املشاركون يف الاقرتاح أأيضا أأن تطلب الإياكن من الأمانة أأن تشرتك مع ادلول الأعضاء وأأحصاب املصاحل عىل حد سواء يف 
عداد وثيقة تعرض الصعوابت اليت تنطوي علهيا حامية البياانت اجلغرافية ضّد تسجيل أأسامء احلقول واس تخداهما بطريقة غري  اإ

ىل مراجعة دليل الإياكن اخلاص ابلطلبات وفقا للمبادا الواردة فهيا.مرشوعة وذكل هبدف اعامت  د توصية مشرتكة تدعو اإ

 ]هناية املرفق والوثيقة[


