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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2018 أأبريل 19 التارخي:

 
 
 

اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية 
 واملؤشرات اجلغرافية

 
 والثالثون التاسعةالدورة 

ىل  23 جنيف، من  2018 أأبريل 26اإ
 
 

كسي  املوماليزيا وليختنشتاين وندونيسيا وإيطاليا وجامايكا إاقرتاح من وفود جورجيا وأيسلندا و
 وسويسرا واإلمارات العربية املتحدةوالسنغال وموناكو وبريو 

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

يطاليا وجاماياك ومالزياي واملكس يك وموانكو 2018مارس  6يف تبليغ بتارخي  ندونيس يا واإ ، أأحالت وفود جورجيا وأأيسلندا واإ

ىل املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( الاقرتاَح الوارد يف وبريو  وسويرسا والإمارات العربية املتحدة اإ

 مرفق هذه الوثيقة.

ىل قامئة مقديم الاقرتاح. ليختنش تاين، طلب وفد 2018أأبريل  13ويف تبليغ بتارخي  ضافته اإ  اإ

ىل قامئة مقديم الاقرتاح.، طلب وفد 2018أأبريل  18ويف تبليغ بتارخي  ضافته اإ  الس نغال اإ

 ق[]ييل ذكل املرف
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 املرفق

ّن  يطاليا وجاماياك اإ ندونيس يا واإ  واملكس يك وموانكو وبريوومالزياي  ليختنش تاينو وفود جورجيا وأأيسلندا واإ
 وسويرسا والإمارات العربية املتحدةوالس نغال 

 تطلب

ىل جلنة العالمات أأن تدعو ىل اعامتد ما ييل:امجلعية العامة للويبو  اإ  اإ

 اقرتاح

 وطنيةاللة ادلحامية أأسامء البدلان والاسامء اجلغرافية ذات بشأأن 

 الأهداف والأساس املنطقيأألف. 

ّن  ىل احتاكر ك ماّل وطنية من قبل دلة  أأو أأسامء جغرافية ذات س يادةتسجيل امس أأمة ذات اإ هذه خاصني يؤدي اإ
 سييل ة. فعىلسيئ يري املورو  لأأصول الوطنية عواقب هذا المتكلوينجم عن خاصة. مصاحل من قبل  الأصول املشرتكة

ر مسعة ض تتتسويق سلعها أأو خدماهتا، أأو قد يف  بدلها رشاكت من بدل ما من اس تخدام امسالمتكل املذكور ن  ي املثال، قد 
ذ تصبح احلقول العليا(. DNS) قوليف نظام امس احلذاهتا املشلكة قد حتدث و . التسجيلبدل ما بسيب سلوك ماكل  بعد  اإ

ّن . عالمة ممزية اهصيص ت  ىل احتاكر هذه الأسعليا س   حقولة بتسجيل الأسامء اجلغرافية كالسامح للوراكت اخلاصواإ امء يؤدي اإ
ماكنية اس تخداهم حرمان اجملمت  املعين منو   .ااإ

نظام أأسامء يف  اعليحقول ها كأسامء صيص  الوطنية من ت لةحامية أأسامء البدلان والأسامء اجلغرافية ذات ادلوينبغي 
 أأو اكنة املذكورالأسامء من  احص مكّونة اكنت العالمة  نوتسجيلها كعالمات ممزية، مثل العالمات التجارية، اإ  قولاحل

ىل  التسجيل س يقود  احتاكر الامس املعين.اإ

 وطنيةاللة ادلحامية أأسامء البدلان والاسامء اجلغرافية ذات ابء. 

 يف جمال العالمات التجارية .1

عىل )جلنة العالمات( اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية تعمل 
 حامية أأسامء البدلان يف س ياق العالمات التجارية منذ دورهتا احلادية والعورين.

ىل واملامرسات القانونية الوطنية. نينواعلومات متعلقة ابلقم العالماتأأعضاء جلنة  تبادليف هذا الإطار، و  واستنادا اإ
2015ية يف نومفربوثيقة مرجع  الأمانةأأعّدت هذه املساهامت، 

1
كعالمات  د أأسامء البدلان من التسجيلستبعت ة، . ووفقًا للوثيق

 عن تكل اخلاصة بوركة أأخرى.ما   منتجات وخدمات رشكةوصفية ول متزّي  انّ لأ لكمة يف يالبية البدلان، 

عالية نسييا. فعىل سييل املثال، ، بفعالية عالمة فرديةها مبوجب احتاكر من امحلاية يري املبارشة لأسامء ادلول ومتتاز 
يف مذكرة صدرت يف ادلورة السابعة والثالثنيبتجربة مريرة وردت مت أأيسلندا هذا ادلرس تعلّ 

2
 .عالماتللجنة ال 

يود  فيه يف البدل اذلي  يري معروف أأو عامّ  الاس تخدام يري السلمي لمس بدلمن  قيامحلاية يري املبارشة ل تلكّن و 
 طلب تسجيل العالمة التجارية.
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طار نظام أأسامء .2  (DNS) قولاحل مضن اإ

نة من اثنية لتسجيل  دورةلفتح  هيئة الإنرتنت لأأسامء والأرقام اخملصصة )الآياكن(تطط  حقول عليا جديدة مكوَّ
(gTLDأأسامء عامة )

3
 .2020عام  ريتوق  أأن جتي و  

تسجيل ال ة دورسامء اجلغرافية يف نطاق أأسامء ادلول والأ امية حلتقيمي رشوط الآياكن  معل يف مجموعتا ئتنش وأأ 
ةالثاني

4
ل العوامص واملدن ، مثذات ادللة الوطنيةحامية أأسامء البدلان والأسامء اجلغرافية  املناقشات أأنّ  نتيجة وتبنّي . 

من قبل الفدرالية واملقاطعات والإدارات فضاًل عن مناطق اليونسكو( ، تواجه حتدايت بدلان يف ال  لولايتواملناطق )ا
 مجموعات املصاحل اخلاصة.

)اللجنة(،  اللجنة الاستشارية احلكومية لأآياكن  الآياكن من خاللمعلية صن  القرار يفعن مصاحلها يف ادلول وتعرب 
دارةتقدّ  اليت نّ اللجنة توصياتتنفيذ لس يري مل م ب اجمل ولكنّ . الآياكن م املشورة والتوصيات جمللس اإ لدلول  . وذلكل، فاإ

 .الآياكن يفوسائل حمدودة محلاية مصاحلها املوروعة 

آراهئا فامي يتعلق بقضااي الس ياسة العامة. وتطرقت 2007ويف مارس  ، أأصدرت اللجنة مشورة تبلغ فهيا جملس الآياكن بأ
ىل حقول ) ( اجلديدة، وأأوصت ابحرتام الطبيعة احلساسة للمصطلحات ذات ادللة الوطنية والثقافية gTLDهذه املشورة اإ

ابس تخدام أأسامء البدلان أأو الأقالمي أأو الأماكن أأو أأسامء اجملموعات اللغوية للبدلان أأو  يسمح واجلغرافية وادلينية. وأأوصت بأأّل 
(gTLDكأسامء حلقول )، أأو نعوت الساكن الأقالمي

5
نظرا دلورها . و ، ما مل تأأذن بذكل احلكومات أأو السلطات العامة اخملتصة

اكن أأثر هذه املبادئ ،الاستشاري احملض
6

 .ابس مترارعلهيا  أأكدت اللجنة قدحمدودا رمغ أأّن  

لأّن تعمتد امجلعية العامة هذا الاقرتاح. يك  ،هجودها يف هذا اجملالالعالمات أأن تواصل جلنة الضوري وذلكل، من 
مصاحلها املوروعة يف و حقوق الس يادة للبدلان يف حامية هوايهتا ومسعهتا ، نظام أأسامء احلقول يف ،حيميأأن عامتد الامن شأأن 

 الس ياسة العامة.جمال 

 يف القوامئ الراهنةة وارداحلل املقرتح: حامية الأسامء ال جمي.

بشأأن يف أأوائل العقد الأول من القرن احلادي والعورين، وبطلب من عدة دول أأعضاء، أأطلقت الويبو معلية تشاور 
ؤرشات والأسامء اجلغرافية. ويف هذا تعدى عىل املاليت ت  قولمسأأة تسجيل أأسامء احلول س امي عىل الإنرتنت،  قولأأسامء احل

ت ادلورالثاين لتقرير ال واعمتدت  ،2002ومايو  2001ديسمرب  اس تثنائيتني يف دورتني عالماتالإطار، عقدت جلنة ال
ويص حبامية أأسامء البدلان من التسجيل أأو الاس تخدام من قبل أأشخاص أأ ( اذلي SCT/S2/8 الوثيقة)"التقرير"،  ةاخلاص

رشادات حمددة ومبادئ اثبتة للحامية املوىص هباقدّ و لطات البدل املعين. ل صةل هلم بس م التقرير اإ
7

ووافقت أأيلبية الوفود عىل  .
هذه التوصيات

8
ىل . وقد  2002هذا ادلمع القوي يف امجلعية العامة للويبو يف خريف عام أأشري اإ

9
. 

ىل توصيات التقرير اليت س بق أأن دمعهتا  ويطرح املبادئ التالية  ،2002العالمات عام نة جل ويستند الاقرتاح احلايل اإ
 محلاية أأسامء البدلان:

أأسامء البدلان احملمية يه تكل املدرجة يف نورة مصطلحات الأمم املتحدة اخلاصة بأأسامء البدلان "1"
10

كذكل تكل و  
(3-ورموز أألفا 2-)رموز أألفا ISO 3166-1الواردة يف املعيار 

11
. 

ّن  "2"  .مجيعها أأسامء محمّية للبدلان اخملتصةوالرمسية و  اكمةلالأسامء الاإ
ىل  ،ونقهل احلريفبدل وامسه الشائ  وترمجة هذا الامس ل الامس السابق ل وتغطي امحلاية الأسامء ادلقيقة  "3" ضافة اإ اإ

دراج  بغية النعت،أأو  اخملتصمس الا  الاختالفات املضلةل.اإ
 الرمسية للبدل املعين وابللغات الرمسية الست لأأمم املتحدة.ينبغي حامية امس لك بدل ابللغة )اللغات(  "4"
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ىل القوامئ احلالية، ويه:هذا  الوطنية، فيحمهيا لةالأسامء اجلغرافية ذات ادلوأأّما   الاقرتاح أأيًضا استناًدا اإ

 فامي يتعلق ابملناطق. ISO 3166-2املعيار قامئة  "1"
اتفاقية تق  مضن نطاق و قامئة املواق  اليت تشلك ج ءا من الرتاث الثقايف والطبيعي )"قامئة الرتاث العاملي"( و  "2"

العاملي الثقايف والطبيعي حامية الرتاث
12

. 
  وطنية.دلةة الأمم املتحدة كأسامء ذات حامية أأسامء عوامص البدلان املدرجة يف نور  ينبغيو  "3"

ماكوسعيا مل  أأو يف  ISO 3166-2املعيار درجة يف قامئة يري املو  لغري العوامصلأسامء اجلغرافية انية حامية نح لك دوة اإ
ىل قامئة الرتاث العاملي، ي  طار زمين مدته يف  ،لك دوةتطر أأن شري هذا الاقرتاح اإ أأمانة الويبو بقامئة الأسامء  ،شهًرا 18اإ

 ذات الصةل أأو القانون الوطين الساري.  الوطنية وفقا لس ياس هتا العامةلةاجلغرافية ذات ادل

 بدلانبشأأن أأسامء ال يف جلنة العالمات الأخرى اجلارية  نشطةالعالقة م  الأ  -دال 

ىل حتقيق ح اقرت هذا الا دفهي جلغرافية حامية أأسامء البدلان والأسامء اوهو ، أألف أأعاله فقرةذكر يف ال، غرض حمدداإ
ّ  ذلكل،من الاحتاكر. و ن وفود بلغاراي اقرتاح و ( SCT/32/2 انظر الوثيقةوفد جاماياك ) ح املنقح اذلي قدمهاقرت ه يمكل الافاإ

يطاليا وبولندا والربتغال ومجهورية م س بانيا وسوي وامجلهورية التش يكية وفرنسا وأأملانيا وهنغاراي واإ رسا ودلوفا ورومانيا واإ
التسجيل ة دوريف الاقرتاح احلايل يف س ياق ينبغي النظر و . (.SCT31/8/5 Rev )"الاقرتاح املشرتك"، انظر الوثيقة

 املتوخاة. الثانية

 جاماياكاقرتاح العالقة م   .1

ىليسعى اقرتاح جاماياك، اذلي طرح يف ادلورة الثانية والثالثني للجنة  طار قانوين لس تخدام وض   العالمات، اإ اإ
 من امس بدل أأو حتتوي عليه. اليت تتأألف قولومعّرفات الأعامل وأأسامء احلوتسجيل العالمات التجارية 

ىل من  احتاكر ل هيدف  اقرتاح جاماياكولكّن  ىل  بل، انالبدل ءسامأأ بشلك مبارش اإ من  اس تخدام أأسامء يسعى اإ
 فامي يتعلق ابملنتجات واخلدمات اليت ل تأأيت من البدل املعين.أأي البدلان بطريقة مضلةل، 

 العالقة م  الاقرتاح املشرتك .2

ي ، قدمتالعالماتادلورة احلادية والثالثني للجنة يف  طاليا ومجهورية وفود امجلهورية التش يكية وأأملانيا وهنغاراي واإ
بشأأن حامية الأسامء اجلغرافية وأأسامء البدلان يف نظام أأسامء احلقول. ووافقت وفود لك من  مشرتاك ااقرتاحمودلوفا وسويرسا 

 ومانيا وبلغاراي عىل املشاركة يف رعاية الاقرتاح.س بانيا والربتغال وبولندا وراإ فرنسا و 

عادة النظر  ناولويت  الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول مبادئ يف الاقرتاح املشرتك رضورة اإ
لأسامء اجلغرافية اليشمل  ،قتص حاليًا عىل قانون العالمات التجاريةي  اذلي ها،توس ي  نطاق و عىل الإنرتنت )الس ياسة املوحدة( 

 .وأأسامء البدلان

* * * 
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ىل الأس باب املذكورة أأعاله استنادا  اإ

يف نظام أأسامء  اعليحقول ها كأسامء صيص  الوطنية من ت لةحامية أأسامء البدلان والأسامء اجلغرافية ذات ادلينبغي  أأول.
أأو اكن املذكورة من الأسامء  احص مكّونة اكنت العالمة  نوتسجيلها كعالمات ممزية، مثل العالمات التجارية، اإ  قولاحل

ىل احتاكر الامس املعين. التسجيل س يقود  اإ

 ، الوطنية كعالمات ممزية، مثل العالمات التجاريةلةحتدد رشوط تسجيل أأسامء البدلان والأسامء اجلغرافية ذات ادلو 
 يف لك بدل. لتوريعات الوطنيةل وفقًا 

 ملذكور أأعاله عىل:ينطبق املبدأأ ا اثنيا.

بشأأن  نورة مصطلحات الأمم املتحدةجبمي  النسخ اللغوية الواردة يف  انة للبدلتص الأسامء الرمسية واخمل  .1
 البدلان. أأسامء

ىل اللغة )ال أأو نقلها احلريفأأعاله،  1الفقرة اثنيا.  املدرجة حتت ،ترجامت أأسامء البدلانو  .2 لغات( الوطنية للبدل اإ
ىل اللغات الوطنية يف مجي  البدلانو  مزية،املعالمة فيه الل اذلي تسجّ   .فامي خيص أأسامء احلقول العليا اإ

 ابللغات الرمسية الست لأأمم املتحدةامس البدل النعت املش تق من وكذكل  بدل وامسه الشائ ل الامس السابق ل و .3
 واللغة )اللغات( الوطنية للبدل املعين.

 .ISO 3166-1 عياريف امل  وردت حس امب 3-وأألفا 2-رموز أألفاو  .4

 :مهنا مجةل أأمور الوطنية، لةلأسامء اجلغرافية ذات ادلويقصد اب .5

o  عوامص البدلان عىل النحو الوارد يف نورة مصطلحات الأمم املتحدة بشأأن أأسامء البدلان ابللغات  ءسامأأ
 ؛ة )اللغات( الوطنية للبدل املعينالرمسية الست لأأمم املتحدة واللغ

o  يف الإدارية حس امب ورد  تقس اميتل الفيدرالية واملقاطعات وال ناطق مثل الولايت يف ادلو امل أأسامء و
 ؛ISO 3166-2 عيارامل 

o  لةسامء اجلغرافية الأخرى ذات ادلالأ و ؛ ة يف قامئة مواق  الرتاث العامليأأسامء مناطق اليونسكو املدرجو 
جيوز لدلول و عنية. امل وة ادليف  ساريأأو القانون الوطين ال  وجهيةطنية وفقًا للس ياسة العامة الالو 

خطار  انطالقا من اترخي شهرًا  18ضون همةل زمنية مدهتا هبذه الأسامء يف غمانة الأ الأعضاء يف الويبو اإ
 اعامتد امجلعية العامة للويبو هذا الاقرتاح.

 ]ناية املرفق والوثيقة[

                                                
 .WIPO/STrad/INF/7 انظر الوثيقة .1

 .SCT/37/6 انظر الوثيقة  2

طار، اعمتدت الآياكن2012يف ربي  عام  gTLDحقول جرت ادلورة الأوىل من تسجيالت   3  (.gTLD نطاقاتقواعد تصيص لأسامء احلقول العليا اجلديدة، ومجعت هذه القواعد يف )دليل مقدم طلب تسجيل  . ومضن هذا الإ

جراءات الالحقة ل وهام "مجموعة العمل املعنية بعملية وض  ال   4  كأسامء لنطاقات املس توى الأعىل". اجلديدة" و"مجموعة العمل عرب اجملمت  املعنية ابس تخدام أأسامء البدلان والأقالمي gTLD نطاقاتس ياسات لالإ

-https://archive.icann.org/en/topics/new-gtlds/gac-principles. ويكن الاّطال  علهيا عرب الرابط: 2007مارس  28"، واليت قدمهتا يف اجلديدة gTLDحقول بشأأن "مبادئ اللجنة الاستشارية احلكومية لأآياكن   5

regarding-new-gtlds-28mar07-en.pdf. 

 .2017وبيان جوهانسربغ لعام  2016وبيان هلس نيك لعام  2013وبيان ديرابن لعام  2010بيان نريويب لعام   6

 ISOأأو املعيار  Rev. 1/347 ( ينبغي اإعداد قامئة بأأسامء البدلان، ابس تخدام نورة مصطلحات الأمم املتحدة رمق1ة التالية لأسامء احلقول املكّونة من اسامء البدلان: "). وأأوىص التقرير ابمحلايSCT/S2/8 من الوثيقة 210انظر الفقرة   7

ضافية تعرف ادلول هبا بشلك عام؛ )3166 ( وينبغي حامية أأسامء البدلان ابللغة )اللغات( الرمسية للبدل 3نبغي أأن تغطي امحلاية الأسامء ادلقيقة والاختالفات املضلةل؛ )( وي 2، مبا يف ذكل الأسامء الرمسية واخملتصة للبدلان وأأية أأسامء اإ
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مم املتحدة؛ ) امس م  يف من  تسجيل أأو اس تخدام امس حقل مطابق أأو مشابه بشلك يثري الالتباس  ( وينبغي أأن تكون امحلاية فعاة5( وينبغي أأن تطال امحلاية مجي  حقول املس توى العايل بنوعهيا؛ )4املعين وابللغات الرمسية الست لأأ

 قة بني صاحب امس احلقل والسلطات ادلس تورية للبدل املعين".بدل، يف حال مل يكن لصاحب امس احلقل أأي حق أأو مصلحة موروعة يف الامس، واكن من املرحج أأن تويح طبيعة امس احلقل للمس تخدمني بوجود عال

ىل أأن معظم الوفود فضلت نوعا من امحلاية لأسامء البدلان من التسجيل أأو الاس تخدام من قبل أأشخاص يري مرتبطني ابلسلطSCT/S2/8 انظر الوثيقة  8  ات ادلس تورية للبدل املعين".: "وخلص الرئيس اإ

 .WO/GA/28/7 من الوثيقة 80انظر الفقرة   9

مم   10 . ويكن الاطال  علهيا عرب الرابط: 2012املتحدة العارش لتوحيد الأسامء اجلغرافية اذلي عقد يف أأغسطس أأحدث قامئة وافق علهيا الفريق العامل يه القامئة اليت أأصدرها فريق خرباء الأمم املتحدة املعين ابلأسامء اجلغرافية يف مؤمتر الأ

https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/docs/10th-uncsgn-docs/econf/E_CONF.101_25_UNGEGN%20WG%20Country%20Names%20Document.pdf. 

 (.https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.htmlهو املعيار ادلويل لرموز البدلان ورموز تقس اميهتا الفرعية اليت وضعهتا املنظمة ادلولية لتوحيد املقاييس )متاحة عىل الرابط:  ISO 3166املعيار   11

نرتنت  ، حتت رعاية منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعمل والثقافة )اليونسكو(. وذكرت الويبو يف التقرير الهنايئ ملورو  الويبو الثاين بشأأن1972نومفرب  23اتفاقية حامية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي املعمتدة يف   12 أأّن هذه أأسامء احلقول عىل الإ

 .2012لعام  gTLDأأساًسا لقواعد التخصيص يف دليل مقدم طلب تسجيل احلقول  ISO 3166القامئة يه أأداة مفيدة يف هذا الس ياق. وقد شلكت قامئتا الرتاث العاملي واملعيار 


