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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 15 :فرباير 2019

اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية
واملؤشرات اجلغرافية
الدورة التاسعة والثالثون

جنيف ،من  23اإىل  26أأبريل 2018
اقرتاح من وفود جورجيا وأيسلندا وإندونيسيا وجامايكا وليختنشتاين وماليزيا واملكسيك وموناكو
وبريو والسنغال وسويسرا واإلمارات العربية املتحدة

وثيقة من اإعداد ا ألمانة
يف تبليغ بتارخي  6مارس  ،2018أأحالت وفود جورجيا و أأيسلندا وإاندونيس يا وإايطاليا وجاماياك ومالزياي واملكس يك وموانكو
وبريو وسويرسا والإمارات العربية املتحدة اإىل املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) الاقرت َاح الوارد يف
الوثيقة .SCT/39/8 Rev.2
ويف تبليغ بتارخي  13أأبريل  ،2018طلب وفد ليختنش تاين اإضافته اإىل قامئة مقديم الاقرتاح.
ويف تبليغ بتارخي  18أأبريل  ،2018طلب وفد الس نغال اإضافته اإىل قامئة مقديم الاقرتاح.
ويف تبليغ بتارخي  8فرباير  ،2019أأحالت وفود جورجيا و أأيسلندا وإاندونيس يا وجاماياك وليختنش تاين ومالزياي واملكس يك
وموانكو وبريو والس نغال وسويرسا والإمارات العربية املتحدة اإىل املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو)
نسخة معدّ ةل من الاقرتاح يرد نصها يف مرفق هذه الوثيقة.
[ييل ذكل املرفق]
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املرفق
ا ّإن وفود جورجيا و أأيسلندا وإاندونيس يا وجاماياك وليختنش تاين ومالزياي واملكس يك وموانكو وبريو
والس نغال وسويرسا والإمارات العربية املتحدة
تطلب
اإىل جلنة العالمات أأن تدعو امجلعية العامة للويبو اإىل اعامتد ما ييل:
اقرتاح
بشأأن حامية أأسامء البدلان وا ألسامء اجلغرافية ذات ادللةل الوطنية

أألف .ا ألهداف وا ألساس املنطقي
ا ّإن تسجيل امس أأمة ذات س يادة أأو أأسامء جغرافية ذات دلةل وطنية من قبل ّمالك خاصني يؤدي اإىل احتاكر هذه ا ألصول
املشرتكة من قبل مصاحل خاصة .وينجم عن هذا المتكل غري املرشوع ل ألصول الوطنية عواقب سيئة .فعىل سبيل املثال ،قد
ينع المتكل املذكور رشاكت من بدل ما من اس تخدام امس بدلها يف تسويق سلعها أأو خدماهتا ،أأو قد تتضر مسعة بدل ما
بسبب سلوك ماكل التسجيل.
وينبغي حامية أأسامء البدلان وا ألسامء اجلغرافية ذات ادللةل الوطنية من جسيلها كعالمات ممزية ،مثل العالمات التجارية ،إان
مكونة حصا من ا ألسامء املذكورة أأو اكن التسجيل س يقود اإىل احتاكر الامس املعين.
اكنت العالمة ّ

ابء .حامية أأسامء البدلان وا ألسامء اجلغرافية ذات ادللةل الوطنية
تعمل اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية (جلنة العالمات) عىل حامية
أأسامء البدلان يف س ياق العالمات التجارية منذ دورهتا احلادية والعرشين.
ويف هذا الإطار ،تبادل أأعضاء جلنة العالمات معلومات متعلقة ابلقوانني واملامرسات القانونية الوطنية .واستنادا اإىل هذه
املساهامت ،أأعدّت ا ألمانة وثيقة مرجعية يف نومفرب .12015ووفقًا للوثيقة ،تستبعد أأسامء البدلان من التسجيل كعالمات
لفظية يف غالبية البدلان ،ألنّ ا وصفية ول ّمتزي منتجات وخدمات رشكة ما عن تكل اخلاصة برشكة أأخرى.
ومتتاز امحلاية غري املبارشة ألسامء ادلول من احتاكرها مبوجب عالمة فردية ،بفعالية عالية نسبيا .فعىل سبيل املثال ،تعل ّمت
أأيسلندا هذا ادلرس بتجربة مريرة وردت يف مذكرة صدرت يف ادلورة السابعة والثالثني 2للجنة العالمات.
لكن امحلاية غري املبارشة ل تقي من الاس تخدام غري السلمي لمس بدل غري معروف أأو عام يف البدل اذلي يودع فيه طلب
و ّ
تسجيل العالمة التجارية.

جمي .احلل املقرتح :حامية ا ألسامء الواردة يف القوامئ الراهنة
يف أأوائل العقد ا ألول من القرن احلادي والعرشين ،وبطلب من عدة دول أأعضاء ،أأطلقت الويبو معلية تشاور بشأأن أأسامء
احلقول عىل الإنرتنت ،ول س امي مسأأةل تسجيل أأسامء احلقول اليت تتعدى عىل مؤرشات املصدر وا ألسامء اجلغرافية .ويف هذا
الإطار ،عقدت جلنة العالمات دورتني اس تثنائيتني يف ديسمرب  2001ومايو  ،2002واعمتدت التقرير الثاين لدلورات
اخلاصة ("التقرير" ،الوثيقة  )SCT/S2/8اذلي أأويص بتوفري نوع من امحلاية ألسامء البدلان من التسجيل أأو الاس تخدام
من قبل أأشخاص غري مرتبطني ابلسلطات ادلس تورية للبدل املعين .3وقدّ م التقرير اإرشادات حمددة ومبادئ اثبتة للحامية
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املوىص هبا .4ووافقت أأغلبية الوفود عىل هذه التوصيات .5وقد أأشري اإىل هذا ادلمع القوي يف امجلعية العامة للويبو يف خريف
عام .62002
املعايري ذاهتا لتعريف أأسامء البدلان تنطبق يف جمال العالمات التجارية:
" "1
" "2
" "3
" "4

أأسامء البدلان احملمية يه تكل املدرجة يف القامئة اليت وضعها فريق خرباء ا ألمم املتحدة املعين اب ألسامء
وكذكل تكل الواردة يف املعيار ( ISO 3166-1رموز أألفا 2-ورموز أألفا.8)3-
ا ّإن ا ألسامء الاكمةل والرمسية واخملتصة للبدلان مجيعها أأسامء محمية.
تغطي امحلاية ا ألسامء ادلقيقة والامس السابق للبدل وامسه الشائع وترمجة هذا الامس ونقهل احلريف ،اإضافة اإىل
الامس اخملتص أأو النعت ،بغية اإدراج الاختالفات املضلةل.
ينبغي حامية امس لك بدل ابللغة (اللغات) الرمسية للبدل املعين وابللغات الرمسية الست ل ألمم املتحدة.

اجلغرافية7

و أأ ّما ا ألسامء اجلغرافية ذات ادللةل الوطنية ،فيحمهيا هذا الاقرتاح أأيضً ا استنادًا اإىل القوامئ احلالية ،ويه:
" "1قامئة املعيار  ISO 3166-2فامي يتعلق ابملناطق.
" "2وقامئة املواقع اليت تشلك جزءا من الرتاث الثقايف والطبيعي ("قامئة الرتاث العاملي") وتقع مضن نطاق اتفاقية
حامية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي.9
" "3وينبغي كذكل حامية أأسامء عوامص البدلان ،املدرجة يف قاعدة بياانت ا ألسامء اجلغرافية لفريق خرباء ا ألمم
املتحدة املعين اب ألسامء اجلغرافية ،أكسامء ذات دلةل وطنية.
وسعيا ملنح لك دوةل اإماكنية حامية ا ألسامء اجلغرافية لغري العوامص وغري املدرجة يف قامئة املعيار  ISO 3166-2أأو يف قامئة
شهرا ،أأمانة الويبو بقامئة ا ألسامء اجلغرافية
الرتاث العاملي ،يشري هذا الاقرتاح اإىل أأن ختطر لك دوةل ،يف اإطار زمين مدته ً 18
ذات ادللةل الوطنية وفقا لس ياس هتا العامة ذات الصةل أأو القانون الوطين الساري .وس ُتنرش تكل القامئة عىل موقع
الويبو الإلكرتوين.

دال  -العالقة مع ا ألنشطة ا ألخرى اجلارية يف جلنة العالمات بشأأن أأسامء البدلان
هيدف هذا الاقرتاح اإىل حتقيق غرض حمدد ،ذكر يف الفقرة أألف أأعاله ،وهو حامية أأسامء البدلان وا ألسامء اجلغرافية من
الاحتاكر .وذلكل ،ف إان ّه يمكل الاقرتاح املنقح اذلي قدمه وفد جاماياك ("اقرتاح جاماياك"؛ الوثيقة .)SCT/32/2
ويسعى اقرتاح جاماياك ،اذلي طرح يف ادلورة الثانية والثالثني للجنة العالمات ،اإىل وضع اإطار قانوين لس تخدام وتسجيل
ومعرفات ا ألعامل و أأسامء احلقول اليت تتأألف من امس بدل أأو حتتوي عليه.
العالمات التجارية ّ
لكن اقرتاح جاماياك ل هيدف بشلك مبارش اإىل منع احتاكر أأسامء البدلان ،بل يسعى اإىل منع اس تخدام أأسامء البدلان
و ّ
بطريقة مضلةل ،أأي فامي يتعلق ابملنتجات واخلدمات اليت ل تأأيت من البدل املعين.
***
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استنادا اإىل ا ألس باب املذكورة أأعاله
ا ّإن امجلعية العامة للويبو،
اإذ ّتقر بأأمهية أأسامء البدلان وا ألسامء اجلغرافية ذات ادللةل الوطنية واحامتل متلكها غري املرشوع من قبل هجات خاصة؛
وإاذ تأأخذ يف اعتبارها أأن فريق خرباء ا ألمم املتحدة املعين ابملؤرشات اجلغرافية يضع ابنتظام قامئة بأأسامء البدلان الرمسية
واخملتصة ،و أأن ورموز أألفا 2-و أألفا 3-اخلاصة ابلبدلان ترد يف املعيار  ،ISO 3166-1و أأن أأسامء املناطق مثل الولايت يف
ادلول الفيدرالية واملقاطعات والتقس اميت الإدارية ترد يف املعيار ISO 3166-2؛
تويص مبا ييل:
أأول .ينبغي حامية أأسامء البدلان وا ألسامء اجلغرافية ذات ادللةل الوطنية من تسجيلها كعالمات ممزية ،مثل العالمات
مكونة حصا من ا ألسامء املذكورة أأو اكن التسجيل س يقود اإىل احتاكر الامس املعين.
التجارية ،إان اكنت العالمة ّ
وحتدد رشوط تسجيل أأسامء البدلان وا ألسامء اجلغرافية ذات ادللةل الوطنية كعالمات ممزية ،مثل العالمات التجارية ،وفق ًا
للترشيعات الوطنية يف لك بدل.
اثنيا .ينطبق املبد أأ املذكور أأعاله عىل:
.1

ا ألسامء الرمسية واخملتصة للبدلان جبميع النسخ اللغوية الواردة يف أأحدث قامئة بأأسامء الدلان وضعها فريق خرباء
ا ألمم املتحدة املعين اب ألسامء اجلغرافية واعمتدها مؤمتر ا ألمم املتحدة املعين بتوحيد ا ألسامء اجلغرافية.

.2

وترجامت أأسامء البدلان ،املدرجة حتت الفقرة اثنيا 1 .أأعاله ،أأو نقلها احلريف اإىل اللغة (اللغات) الوطنية للبدل
اذلي تس ّجل فيه العالمة املمزية ،وإاىل اللغات الوطنية يف مجيع البدلان فامي خيص أأسامء احلقول العليا.

.3

والنعوت املش تقة من أأسامء البدلان املدرجة حتت الفقرة اثنيا 1 .أأعاله ابللغات الرمسية الست ل ألمم املتحدة
واللغة (اللغات) الوطنية للبدل املعين.

.4

والامس السابق ألي بدل مدرج حتت الفقرة اثنيا 1 .أأعاله ابللغات الرمسية الست ل ألمم املتحدة واللغة
(اللغات) الوطنية للبدل املعين.

.5

ورموز أألفا 2-و أألفا 3-حس امب وردت يف املعيار .ISO 3166-1
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.6

ويقصد اب ألسامء اجلغرافية ذات ادللةل الوطنية ،مجةل أأمور مهنا:
o
o
o

أأسامء عوامص البدلان املدرجة حتت الفقرة اثنيا 1 .أأعاله جبميع النسخ اللغوية الواردة يف قاعدة بياانت
ا ألسامء اجلغرافية لفريق خرباء ا ألمم املتحدة املعين اب ألسامء اجلغرافية؛
و أأسامء املناطق مثل الولايت يف ادلول الفيدرالية واملقاطعات والتقس اميت الإدارية حس امب ورد يف
املعيار ISO 3166-2؛
و أأسامء مناطق اليونسكو املدرجة يف قامئة مواقع الرتاث العاملي؛ وا ألسامء اجلغرافية ا ألخرى ذات ادللةل
الوطنية وفقًا للس ياسة العامة الوجهية أأو القانون الوطين الساري يف ادلوةل املعنية .وجيوز لدلول
ا ألعضاء يف الويبو اإخطار ا ألمانة بقامئة تكل ا ألسامء يف غضون همةل زمنية مدهتا  18شهر ًا انطالقا من
اترخي اعامتد امجلعية العامة للويبو هذا الاقرتاح .وس ُتنرش تكل القامئة عىل موقع الويبو الإلكرتوين
[ناية املرفق والوثيقة]

.1
2
3

4

5
6
7

8
9

انظر الوثيقة .WIPO/STrad/INF/7
انظر الوثيقة .SCT/37/6
انظر الفقرة  210من الوثيقة .SCT/S2/8
املكونة من اسامء البدلان )1(" :ينبغي اإعداد قامئة بأأسامء
انظر الفقرة  210من الوثيقة  .SCT/S2/8و أأوىص التقرير ابمحلاية التالية ألسامء احلقول ّ
البدلان ،ابس تخدام نرشة مصطلحات ا ألمم املتحدة رمق  347/Rev. 1أأو املعيار  ،ISO 3166مبا يف ذكل ا ألسامء الرمسية واخملتصة للبدلان و أأية أأسامء
اإضافية تعرف ادلول هبا بشلك عام؛ ( )2وينبغي أأن تغطي امحلاية ا ألسامء ادلقيقة والاختالفات املضلةل؛ ( )3وينبغي حامية أأسامء البدلان ابللغة
(اللغات) الرمسية للبدل املعين وابللغات الرمسية الست ل ألمم املتحدة؛ ( )4وينبغي أأن تطال امحلاية مجيع حقول املس توى العايل بنوعهيا؛ ( )5وينبغي أأن
تكون امحلاية فعاةل يف منع تسجيل أأو اس تخدام امس حقل مطابق أأو مشابه بشلك يثري الالتباس مع امس بدل ،يف حال مل يكن لصاحب امس احلقل أأي
حق أأو مصلحة مرشوعة يف الامس ،واكن من املرحج أأن تويح طبيعة امس احلقل للمس تخدمني بوجود عالقة بني صاحب امس احلقل والسلطات
ادلس تورية للبدل املعين".
انظر الوثيقة " :SCT/S2/8وخلص الرئيس اإىل أأن معظم الوفود فضلت نوعا من امحلاية ألسامء البدلان من التسجيل أأو الاس تخدام من قبل
أأشخاص غري مرتبطني ابلسلطات ادلس تورية للبدل املعين".
انظر الفقرة  80من الوثيقة .WO/GA/28/7
يف عام  ،2002أأوصت بأأن تستند معلية وضع قامئة البدلان أأو املناطق ابللغات الرمسية الست ل ألمم املتحدة اإىل نرشة املصطلحات رمق ،347/Rev. 1
املُعدة من قبل اإدارة شؤون امجلعية العامة وخدمات املؤمترات التابعة ل ألمانة العامة ل ألمم املتحدة (واملتاحة عىل الرابط التايل:
 .http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=ST/CS/SER.F/347/Rev.1ومل تعد تكل الوثيقة تفي بغرض ادلقة
املطلوب .ويستند هذا الاقرتاح اإىل أأحدث قامئة بأأسامء البدلان وضعها الفريق العامل املعين بأأسامء البدلان التابع لفريق خرباء ا ألمم املتحدة املعين
اب ألسامء اجلغرافية ،واعمتدها مؤمتر ا ألمم املتحدة املعين بتوحيد ا ألسامء اجلغرافية .ويُعقد ذكل املؤمتر لك مخس س نوات .واع ُتمدت أأحدث قامئة بأأسامء
البدلان يف ادلورة احلادية عرشة ذلكل املؤمتر املعقودة يف أأغسطس  .2017ويه متاحة مضن الرمز  E/CONF.105/13عىل الرابط التايل:
https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/docs/11th-uncsgn.docs/E_Conf.105_13_CRP.13_15_UNGEGN%20WG%20Country%20Names%20Document.pdf
املعيار  ISO 3166هو املعيار ادلويل لرموز البدلان ورموز تقس اميهتا الفرعية اليت وضعهتا املنظمة ادلولية لتوحيد املقاييس (متاحة عىل الرابط:
.)https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html
اتفاقية حامية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي املعمتدة يف  23نومفرب  ،1972حتت رعاية منظمة ا ألمم املتحدة للرتبية والعمل والثقافة (اليونسكو) .وذكرت
الويبو يف التقرير الهنايئ ملرشوع الويبو الثاين بشأأن أأسامء احلقول عىل الإنرتنت أأ ّن هذه القامئة يه أأداة مفيدة يف هذا الس ياق .وقد شلكت قامئتا الرتاث
ساسا لقواعد التخصيص يف دليل مقدم طلب تسجيل احلقول  gTLDلعام .2012
العاملي واملعيار  ISO 3166أأ ً

