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للجنة الدائمة المعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية ا
ات  الجغرافية والمؤشر

 األربعونو  الثالثةالدورة 
 2020مارس  26إىل  23جنيف، من 

احا ح قتر
ّ

و والسنغال  منق يا والمكسيك وموناكو وبتر ز من وفود جورجيا وأيسلندا وإندونيسيا وجامايكا وليختنشتاين ومالتر
ي تتألف من أسماء  وسويرسا واإلمارات العربية المتحدة

بشأن المبادئ التوجيهية الخاصة بفحص العالمات التجارية التر
 جغرافية ذات داللة وطنية أو تتضمنهابلدان أو أسماء 

 األمانة من إعداد وثيقة 

ي تبليغ بتاري    خ
اير  18 فز و 2020فتر يا والمكسيك وموناكو وبتر ز ، أرسلت وفود جورجيا وأيسلندا وإندونيسيا وجامايكا وليختنشتاين ومالتر

ي الو 
اح الوارد فز ثيقة والسنغال وسويرسا واإلمارات العربية المتحدة إىل المكتب الدوىلي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو( االقتر

SCT/43/6 . 

ي تبليغ
كتوبر  24بتاري    خ  فز و ، أحالت وفود 2022أ يا والمكسيك وموناكو وبتر ز جورجيا وأيسلندا وإندونيسيا وجامايكا وليختنشتاين ومالتر

اح  )الويبو( والسنغال وسويرسا واإلمارات العربية المتحدة، إىل المكتب الدوىلي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية ح االقتر
ّ

ي المنق
الوارد فز

ز )نسخة  لوثيقةمرفق هذه ا ّ
 . (التعديالت تبير

]يلي ذلك المرفق[
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و والسنغال وسويرسا واإلمارات العربية  يا والمكسيك وموناكو وبتر ز وفود جورجيا وأيسلندا وإندونيسيا وجامايكا وليختنشتاين ومالتر
 المتحدة

 تطلب

ات الجغرافية إىل دعوة الجمعية العامة للويبو إىل  اللجنة الدائمة المعنية بقانون العالمات التجاريةمن  والتصاميم الصناعية والمؤشر
 ما يلي من اعتماد 

 المبادئ التوجيهية الخاصة بفحص

ي تتألف من أسماء بلدانالعالمات التجارية 
 أو تتضمنها وطنيةأسماء جغرافية ذات داللة أو  الت 

 تعريف اسم البلد .1

، واالسم يتضمن اسم البلد االسم الرسمي  ي
ز

، وترجمة ذلك االسم ونقله الحرف
ً

ي للدولة، واالسم المتداول عموما
ز

أو االسم العرف
ي صيغة مخترصة أو كصفة." ،السابق للبلد 

ز
 عن استخدامه ف

ً
 واالسم القصتر للدولة، فضال

 تعريف األسماء الجغرافية ذات الداللة الوطنية .2

الجغرافية واإلدارية، وأسماء المواقع  المناطقتتضمن األسماء الجغرافية ذات الداللة الوطنية أسماء عواصم الدول، وأسماء 
 . اث العالمي ي تدخل ضمن تصنيف اليونيسكو للتر

 التر

 حرية الترصف واستثناء االستخدام العادل .3

ي ذيو اسم جغر فقط من اسم بلد أ تتألفتجارية ال يمنع تسجيل عالمة 
ز أو  افز داللة وطنية أو تحتوي عل هذا االسم، المنافسير

ي لسلعهم وخدماتهم.  األخرىاألطراف 
ي الحقيقر

ز المصدر الجغرافز  من استخدام هذا االسم لتعيير

ة .4 ز  العالمات غتر القابلة للتسجيل وغتر الممتر

ي رفض طلب  )أ(
ي شكل كلمة عالمة تجارية  تسجيلينبغز

ي ذي تتألففز
 داللة وطنية.  فقط من اسم بلد أو اسم جغرافز

 ، فيما يتعلق بالسلع أو الخدمات المطالب بها،يجوز للمكتب أو السلطة المختصة قبول تسجيل هذه العالمة التجارية )ب(
ي ذيإذا كان من غتر المحتمل أن ينظر الجمهور إىل العالمة التجارية ع

طنية. وهذا داللة و  ل أنها اسم بلد أو اسم جغرافز
 بلغة غتر معروفة بالنسبة لغالبية 

ً
ي العالمة أو نقله حرفيا

هو الحال عل سبيل المثال عند ترجمة اسم البلد المستخدم فز
 الجمهور ذي الصلة. 

يجوز للمكتب أو السلطة المختصة قبول تسجيل هذه العالمة التجارية إذا كان مودع الطلب يمتلك مسبقا عالمة  )ج(
ط أال تكون هذه العالمة التجارية خاضعة  مطابقة مسجلة ي بلد فحص السلع أو الخدمات المماثلة أو المشابهة، برسر

فز
 لدعوى إبطال أو إلغاء. 

لة .5
ِّ

 العالمات غتر القابلة للتسجيل والُمضل

ة أخرى،  تتألف منعالمة تجارية  تسجيلُيرفض طلب  )أ( ز ز عنارص ممتر ي ذي داللة وطنية من بير
ي اسم بلد أو اسم جغرافز

فز
ي مجملها العالمة التجارية  إىل جعلاستخدام هذا االسم  حال أدى

 بالمنشأ مضللة أو خادعة أو خاطئة فيما يتعلق  فز
ي 

ي الحقيقر
 أو الخدمات.  للسلعالجغرافز

العالمة التجارية إذا كان هذا االسم ال يجعل العالمة التجارية  يجوز أن يقبل المكتب أو السلطة المختصة تسجيل هذه )ب(
ي مجملها 

ي للسلع أو الخدمات، ال سيما:  بالمنشأ مضللة أو خادعة أو خاطئة فيما يتعلق  فز
ي الحقيقر

 الجغرافز

 عل أنه  "1"
ً

ي وُينظر إليه حرصيا
ي العالمة التجارية معناه الجغرافز

كة معإذا فقد االسم المستخدم فز  ينة،مرجع لرسر

،أو إذا  "2" ي العالمة التجارية كاسم خياىلي
ي  ُينظر إىل االسم المستخدم فز

أو كان له األسبقية عل معناه الجغرافز
 ،بسبب العنارص األخرى للعالمة وفيما يتعلق بالسلع والخدمات المطالب بها 
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  إذا  أو  "3"
ُ

 بلغة غتر معروفة بالنسبة رجم ت
ً

ي العالمة التجارية أو نقل حرفيا
ز

لغالبية الجمهور اسم البلد المستخدم ف
 ذي الصلة،

ط أو قيد عل تسجيل العالمة التجارية، بحيث  "4" ال يجوز استخدام العالمة التجارية إال فيما يتعلق أو إذا وجد شر
ي البلد الذي تحدده 

ز
ي تنشأ ف

 العالمة التجارية. بالسلع و/أو الخدمات التر

 . الذي تحدده العالمة التجاريةالمحتمل أن تنشأ السلع أو الخدمات من المكان إذا كان من أو  "5""4"

 

اض .6  إجراءات اإلبطال واالعتر

ز  ز التوجيهيير ي المبدئير
ز

ي أن تشكل أسباب الرفض المبينة ف
 أعاله  5و 4ينبغز

ً
إلبطال العالمات التجارية المسجلة، وحيثما  أسسا

 
ً

اض عل أسسينص القانون المعمول به عل ذلك، فهي أيضا التسجيل. ويحق للدولة المحددة من خالل اسم بلد أو  لالعتر
ي ذي داللة وطنية، أو شخص اعتباري مرخص من قبل الدولة 

ز
اض ،، كطرف مهتمالمعنيةاسم جغراف تسجيل عالمة عل  االعتر

ز إبطالها لألسباب المذكورة و طلب أ ز التوجيهيير ي المبدئير
ز

 أعاله.  5و 4ف

 القوائم الرسمية الحاليةاستخدام  .7

 قد يشتر الفاحصون خالل الفحص إىل القوائم الرسمية التالية: 

ي باألسماء الجغرافية "1"
اء التابع لألمم المتحدة والمعتز ي وضعها فريق الختر

 ؛)UNGEGN (1قائمة أسماء البلدان التر

اء "2" ي وضعها فريق الختر
ي قاعدة البيانات الخاصة باألسماء الجغرافية التر

 ؛)UNGEGN( 2وأسماء العواصم الواردة فز

 ؛3فيما يتعلق بالمناطق ISO 3166-2وقائمة المعيار  "3"

"4"  
ً

ي تشكل جزءا
ي إطار اتفاقية حماية وقائمة المواقع التر

"( فز اث العالمي ي والطبيغي )"قائمة التر
اث الثقافز اث  من التر التر

ي والطبيغي العالمي 
 . 4الثقافز

 ]نهاية المرفق والوثيقة[

                                         
الموافقة عل أحدث  عل النحو المعتمد خالل مؤتمر األمم المتحدة لتوحيد األسماء الجغرافية بشأن أسماء البلدان. وُيعقد هذا المؤتمر كل خمس سنوات. وتمت 1

ي أغسطس 
ز

قد ف
ُ

ي المؤتمر الحادي عرسر الذي ع
ز

. ويمكن االطالع عليها عتر الرابط: 2017قائمة بأسماء البلدان ف

-uncsgn-https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/ungegn/docs/11th
s%20Document.pdfdocs/E_Conf.105_13_CRP.13_15_UNGEGN%20WG%20Country%20Name 

2 /https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/geonames 
ي وضعتها المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس )متاحة عل ISO 3166لمعيار ا 3

الرابط:  هو المعيار الدوىلي لرموز البلدان ورموز تقسيماتها الفرعية التر
https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html .) 

ي  4
ز

ي والطبيغي المعتمدة ف
ز

اث العالمي الثقاف بية والعلم والثقافة )اليونسكو(. 1972نوفمتر  23اتفاقية حماية التر  ، تحت رعاية منظمة األمم المتحدة للتر

https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/ungegn/docs/11th-uncsgn-docs/E_Conf.105_13_CRP.13_15_UNGEGN%20WG%20Country%20Names%20Document.pdf
https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/ungegn/docs/11th-uncsgn-docs/E_Conf.105_13_CRP.13_15_UNGEGN%20WG%20Country%20Names%20Document.pdf
https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/geonames/
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