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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 24 :فرباير 2020

اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية

واملؤشرات اجلغرافية

الدورة الثالثة واألربعون

جنيف ،من  23اإىل  26مارس 2020
ا قرتاح من وفود جورجيا وأيسلندا وإندونيسيا وجامايكا وليختنشتاين وماليزيا واملكسيك وموناكو
وبريو والسنغال وسويسرا واإلمارات العربية املتحدة

وثيقة من اإعداد ا ألمانة

يف تبليغ بتارخي  18فرباير  ،2020أأحالت 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)
الاقرتاح الوارد يف مرفق هذه الوثيقة.
[ييل ذكل املرفق]
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املرفق
وفود جورجيا و أأيسلندا وإاندونيس يا وجاماياك وليختنش تاين ومالزياي واملكس يك وموانكو وبريو والس نغال وسويرسا والإمارات
العربية املتحدة

تطلب
من اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية اإىل دعوة امجلعية العامة للويبو اإىل
اعامتد ما ييل من
املبادئ التوجهيية اخلاصة بفحص
العالمات التجارية اليت تتأألف من أأسامء بدلان أأو أأسامء جغرافية ذات دلةل وطنية أأو تتضمهنا

.1

تعريف امس البدل
يتضمن امس البدل الامس الرمسي أأو الامس العريف لدلوةل ،والامس املتداول معوم ًا ،وترمجة ذكل الامس ونقهل احلريف،
والامس السابق للبدل ،والامس القصري لدلوةل ،فض ًال عن اس تخدامه يف صيغة خمترصة أأو كصفة".

.2

تعريف ا ألسامء اجلغرافية ذات ادللةل الوطنية
تتضمن ا ألسامء اجلغرافية ذات ادللةل الوطنية أأسامء عوامص ادلول ،و أأسامء املناطق اجلغرافية والإدارية ،و أأسامء املواقع
اليت تدخل مضن تصنيف اليونيسكو للرتاث العاملي.

.3

حرية الترصف واس تثناء الاس تخدام العادل
ل مينع تسجيل عالمة جتارية تتأألف فقط من امس بدل أأو امس جغرايف ذي دلةل وطنية أأو تتوي عىل هذا الامس،
املنافسني أأو ا ألطراف ا ألخرى من اس تخدام هذا الامس لتعيني املصدر اجلغرايف احلقيقي لسلعهم وخدماهتم.

.4

العالمات غري القابةل للتسجيل وغري املمزية
( أأ) ينبغي رفض طلب تسجيل عالمة جتارية يف شلك لكمة تتأألف فقط من امس بدل أأو امس جغرايف ذي دلةل
وطنية.
(ب) جيوز للمكتب أأو السلطة اخملتصة قبول تسجيل هذه العالمة التجارية اإذا اكن من غري احملمتل أأن ينظر امجلهور
اإىل العالمة التجارية عىل أأهنا امس بدل أأو امس جغرايف ذي دلةل وطنية .وهذا هو احلال عىل سبيل املثال عند
ترمجة امس البدل املس تخدم يف العالمة أأو نقهل حرفي ًا بلغة غري معروفة ابلنس بة لغالبية امجلهور ذي الصةل.

.5

العالمات غري القابةل للتسجيل وا ُمل ِّ
ضلةل
( أأ) يُرفض طلب تسجيل عالمة جتارية تتأألف من امس بدل أأو امس جغرايف ذي دلةل وطنية من بني عنارص ممزية
أأخرى ،يف حال أأدى اس تخدام هذا الامس اإىل جعل العالمة التجارية يف مجملها مضلةل أأو خادعة أأو خاطئة
فامي يتعلق ابملنشأأ اجلغرايف احلقيقي للسلع أأو اخلدمات.
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(ب) جيوز أأن يقبل املكتب أأو السلطة اخملتصة تسجيل هذه العالمة التجارية اإذا اكن هذا الامس ل جيعل العالمة
التجارية يف مجملها مضلةل أأو خادعة أأو خاطئة فامي يتعلق ابملنشأأ اجلغرايف احلقيقي للسلع أأو اخلدمات ،ل س امي:
" "1اإذا فقد الامس املس تخدم يف العالمة التجارية معناه اجلغرايف ويُنظر اإليه حرص ًاي عىل أأنه مرجع لرشكة
معينة،
" "2أأو اإذا يُنظر اإىل الامس املس تخدم يف العالمة التجارية اكمس خيايل ،أأو اكن هل ا ألس بقية عىل معناه
اجلغرايف بسبب العنارص ا ألخرى للعالمة وفامي يتعلق ابلسلع واخلدمات املطالب هبا،
" "3أأو اإذا تُرمج امس البدل املس تخدم يف العالمة التجارية أأو نقل حرفي ًا بلغة غري معروفة ابلنس بة لغالبية
امجلهور ذي الصةل،
" "4أأو اإذا وجد رشط أأو قيد عىل تسجيل العالمة التجارية ،حبيث ل جيوز اس تخدام العالمة التجارية اإل
فامي يتعلق ابلسلع و /أأو اخلدمات اليت تنشأأ يف البدل اذلي تدده العالمة التجارية.

.6

اإجراءات الإبطال والاعرتاض
ينبغي أأن تشلك أأس باب الرفض املبينة يف املبدئني التوجهييني  4و 5أأعاله أأسس ًا إلبطال العالمات التجارية املسجةل،
وحيامث ينص القانون املعمول به عىل ذكل ،فهيي أأيض ًا أأسس لالعرتاض عىل التسجيل .وحيق لدلوةل احملددة من خالل
امس بدل أأو امس جغرايف ذي دلةل وطنية ،أأو خشص اعتباري مرخص من قبل ادلوةل املعنية ،كطرف هممت،
الاعرتاض عىل تسجيل عالمة أأو طلب اإبطالها للأس باب املذكورة يف املبدئني التوجهييني  4و 5أأعاله.

.7

اس تخدام القوامئ الرمسية احلالية
قد يشري الفاحصون خالل الفحص اإىل القوامئ الرمسية التالية:
" "1قامئة أأسامء البدلان اليت وضعها فريق اخلرباء التابع ل ألمم املتحدة واملعين اب ألسامء اجلغرافية(UNGEGN) 1؛
" "2و أأسامء العوامص الواردة يف قاعدة البياانت اخلاصة اب ألسامء اجلغرافية اليت وضعها فريق
)(UNGEGN؛

اخلرباء2

" "3وقامئة املعيار  ISO 3166-2فامي يتعلق ابملناطق3؛
 1عىل النحو املعمتد خالل مؤمتر ا ألمم املتحدة لتوحيد ا ألسامء اجلغرافية بشأأن أأسامء البدلان .ويُعقد هذا املؤمتر لك مخس س نوات .ومتت املوافقة عىل أأحدث قامئة
بأأسامء البدلان يف املؤمتر احلادي عرش اذلي عُقد يف أأغسطس  .2017وميكن الاطالع علهيا عرب الرابط:
https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/ungegn/docs/11th-uncsgndocs/E_Conf.105_13_CRP.13_15_UNGEGN%20WG%20Country%20Names%20Document.pdf
https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/geonames/ 2
 3املعيار  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
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" "4وقامئة املواقع اليت تشلك جزء ًا من الرتاث الثقايف والطبيعي ("قامئة الرتاث العاملي") يف اإطار اتفاقية حامية
الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي.4
[هناية املرفق والوثيقة]

 4اتفاقية حامية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي املعمتدة يف  23نومفرب  ،1972تت رعاية منظمة ا ألمم املتحدة للرتبية والعمل والثقافة (اليونسكو).

