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 موجز للدراسة املتعلقة مبغتصبي العالمات التجارية: أدلة من شيلي

مانة ابلتعاون مع الس يد كريستيان هيلمريس، أأس تاذ مساعد، جامعة سانتا الكرا، سانتا الكرا، الولايت املتحدة  عداد الأ من اإ
يالديس أألربتو هوراتدو، سانتياغو دي ش ييل،  الأمريكية، والس يد اكرلوس بونيس، أأس تاذ مشارك يف عمل الاقتصاد، جامعة اإ

 *ش ييل

طار  حيتوي مرفق هذه الوثيقة عىل .0 ت يف اإ ملخص دراسة بعنوان "مغتصبو العالمات التجارية: أأدةل من ش ييل" ُأِعدَّ
 (..CDIP/5/7 Revمرشوع امللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية والاجامتعية )

منية وامللكية الفكرية  .4 واللجنة املعنية ابلت
ىل الإحاطة علاًم ابملعلومات الواردة يف  مدعوٌة اإ

 مرفق هذه الوثيقة.

 ]ييل ذكل املرفق[

                                                
*

ل قدمهتا بسخاء. اس تفادت هذه ادلراسة من ماكتب حماماة متعددة يف ش ييل، ومل تبخل تكل املاكتب خبرباهتا وأ راهئا بشأأن السطو عىل العالمات التجارية، ب 
، ومؤمتر الس ياسة 4104ام وقد ُعرضت مسودات هذه ادلراسة يف حلقة معل ادلراسات التجريبية لبياانت العالمات التجارية اليت ُعقدت يف جامعة أأكسفورد ع

، واجامتع خرباء الويبو بشأأن امللكية 4102يف ابريس، ومؤمتر الأدةل ادلقيقة عىل الابتاكر يف الاقتصادات النامية عام  4102الأوروبية للملكية الفكرية عام 
. وأأدلت برونوين هال، وكيث 4102للملكية الصناعية يف عام ، وحلقة دراس ية يف معهد ش ييل الوطين 4102الفكرية والتمنية الاقتصادية والاجامتعية يف عام 

مت ماراي ماسكوس، وخرباء من املعهد الوطين للملكية الصناعية واملديرية العامة للعالقات الاقتصادية ادلولية بتعليقات قيّمة عن مسودات هذه ادل راسة. وقدَّ
 يف القانوين لنظام العالمات التجارية الش ييل.خوس يه عبود مساعدًة ممتازًة يف س ياق اإنشاء البياانت والتوص 
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 ملخص شامل

ةل ليس فقط يف الاقتصادايت املتقدمة، ولكن أأيضًا  تعترب العالمات التجارية يه المنوذج الأكرث ش يوعًا للملكية الفكرية املُسجَّ
جاميل 4102) (. ووفقا للويبو4102وعىل وجه اخلصوص يف الاقتصادايت املنخفضة ومتوسطة ادلخل )الويبو،  (، بلغ اإ

كام شهدت  4104.1مليون طلب يف عام  85,6ايل تقديرات طلبات تسجيل العالمات التجارية يف مجيع أأحناء العامل حو 
يداع طلبات العالمات التجارية ل س امي عىل مدى العقدين  كربايت الاقتصادايت ذات ادلخل املتوسط زايدة هائةل يف اإ

ارتفع العدد الس نوي لإيداعات العالمات التجارية من مس توى منخفض اكن يرتاوح حول  املاضيني. ففي الصني، مثاًل،
ىل ما يزيد عىل  0991يف عام  5, 111 ىل أأن وصل اإ . كام شهدت اقتصادايت أأخرى من ذات 4104مليون يف عام  ,05اإ

يداعات العالمات التجارية ادلخل املتوسط أأيضًا واليت تمتزي ابلمنو الرسيع مثل الربازيل والهند واملكس يك زايد ات كبرية يف اإ
 خالل نفس الفرتة.

ىل ظاهرة تُسمى "السطو  ويف الس نوات الأخرية، تطّرقت وسائل الإعالم املنترشة واملدوانت املتخصصة عىل نطاق واسع اإ
قت اذلي حتمي فيه عىل العالمات التجارية". وتمتثل هذه الظاهرة يف قيام رشكة أأو فرد بتسجيل عالمة جتارية، هذا يف الو 

تكل العالمة سلعة أأو خدمة أأو امس جتاري لرشكة أأخرى. ويف العادة تكون تكل الرشكة الأخرية قد بذلت استامثرات يف 
س ياق متيزي أأدوات التوس مي اخلاصة هبا وبناء مسعة جتارية طيبة يف املنتج أأو اخلدمة أأو الامس التجاري لها، ولكهنا مل تُسِجل 

وحياول مغتصبو العالمات التجارية تسجيل تكل العالمات التجارية بأأسامهئم، ليس بغرض اس تخداهما يف  2ة.عالمهتا التجاري
التجارة ولكن، يف معظم احلالت، بغرض انزتاع ماكسب مادية من أأحصاب العالمة التجارية أأو غريمه من الرشاكت اليت 

توردين يف حاةل املاراكت الأجنبية. ومن السيناريوهات املعتادة يف تعمتد يف نشاطها التجاري عىل العالمة التجارية، مثل املس  
ىل أأن يقرر صاحب املاركة الأجنبية ادلخول  مثل هذه احلالت: يَُسِجل املغتصب العالمة التجارية ملاركة أأجنبية، وينتظر اإ

ىل السوق احمللية. ومبجرد دخوهل السوق، يتعرض لهتديدات برفع دعاوى قضائية من قبل ه ذا املغتصب بزمع انهتاك عالمته اإ
ىل حممكة مدنية  ىل مكتب امللكية الفكرية أأو اإ التجارية واليت س بق وجسلها ابمسه. وميكن لصاحب العالمة الأصيل اللجوء اإ

لغاء العالمة التجارية لهذا املغتصب، ولكن ينطوي هذا الترصف عىل تاكليف مرتفعة وقد يتسبب يف قدر كبري من  لإ
 عن عدم اليقني القانوين أأو الاقتصادي من نتا ج قيامه هبذا الإجراء. وكنتيجة ذلكل، قد يرغب صاحب التأأخري، فضال

س نادها هل أأو الرتخيص  عادة اإ ىل ذكل املغتصب للتّخيل عن العالمة التجارية أأو اإ العالمة التجارية الأصيل يف دفع مقابل مايل اإ
(. فعندما دخلت Starbucksية سلسةل كويف شوب س تاربوكس الأمريكية )هل ابس تخداهما. ومن الأمثةل عىل تكل احلاةل، قض 

، واهجت حقيقة اس متالك عالمهتا التجارية من قبل فرد رويس يُدعى سرييج ,411الرشكة السوق الروس ية يف عام 
ىل ه 811 111زيوكوف، واذلي طلب  عادة ختصيص العالمة التجارية. وبدل من الرضوخ اإ ذا العرض، دولر أأمرييك نظري اإ

ىل نزاع قضايئ طويل  لغاء ترخيص عالمة زيوكوف التجارية، وهو ما أأدى اإ فّضلت س تاربوكس أأن تسكل الطرق القانونية لإ
ىل السوق الروس ية. ومن الواحض استسالم رشاكت أأخرى والرضوخ  أأثَّر تأأثريًا سلبيًا كبريًا عىل توقيت دخول س تاربوكس اإ

دل من اخملاطرة وامليض قدما يف ادلروب القانونية، ول س امي مع ادعاء زيوكوف جناحه يف ملطالب مغتصب العالمة التجارية ب
حدى املقابالت معه، أأّدعى قيامه ببيع  السطو عىل عالمات جتارية خاصة ابلرشكة الأملانية املُّصِنعة للس يارات "أأودي". ويف اإ

ىل رشكة "أأودي" يف عام  دولر أأمرييك. ومن الأمثةل الأخرى عىل ذكل رشكة  ,4 111مقابل  4110مخس عالمات جتارية اإ
أأحد مغتصيب العالمات التجارية يف الصني مما  "تسال"لتصنيع الس يارات يف ولية اكليفورنيا. فقد واهجت رشكة  "تسال"

ىل السوق عىل ىل السوق الصينية تأأخرًا كبريًا، وأأجرب الرشكة يف بداية دخولها اإ تسويق  تسبب يف تأأخر دخول الرشكة اإ
 3س ياراهتا حتت الامس الإجنلزيي للعالمة التجارية فقط لأن املغتصب احتفظ مبلكية العالمة التجارية لالمس الصيين.

                                                
1

دة يف طلبات العالمات التجارية يف مجيع أأحناء العامل.  ىل عدد الفئات املُحدَّ  يشري هذا الرمق، من الناحية التقنية، اإ
2

 العالمات التجارية يه صك امللكية الفكرية اذلي حيمي الطابع احلرصي لأدوات التوس مي. 
3

 .نيويورك اتميزو  رويرتزانظر  

http://www.reuters.com/article/2013/08/23/us-china-autos-tesla-idUSBRE97M0D920130823
http://www.nytimes.com/reuters/2014/01/25/business/25reuters-tesla-china.html?src=busln&amp;pagewanted=all&amp;_r=0
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وتبحث هذه ادلراسة مدى حدوث السطو عىل العالمات التجارية يف ش ييل وال اثر املرتتبة عىل حدوثه. ونركز عىل السطو 
ن مدى قانونيته. مفاكتب العالمات التجارية، عىل وجه اخلصوص، ترفض يف كثري من بوصفه سلواكً اقتصاداًي، بغض النظر ع

بطال تسجيالت  احلالت طلبات السطو عىل العالمات التجارية أأو ينجح أأحصاب العالمات التجارية الأصليني يف اإ
قلمييٌة، أأي العالمات التجارية املسلوبة يف احملمكة، ولكن رمبا ل يكون ذكل هو ما حيدث دامئًا. فا لعالمات التجارية حقوٌق اإ

ل يف لك ولية قضائية يطلب فهيا أأحصاُب العالمات التجارية امحلاية. وكام أأوحضنا أأكرث لحقًا، رمبا حُيسن  أأهنا جيب أأن تُسجَّ
طار القانون، وذكل حسب الس ياق وأأحاكم القانون احملددة، عىل سبيل املثال عندما تكون عال مة املغتصب الترصف يف اإ

 جتارية أأجنبية غري مشهورة يف الولية القضائية.

وتعترب ش ييل بيئًة مناس بًة دلراسة سلوك السطو عىل العالمات التجارية. فالعالمات التجارية شائعة الاس تخدام يف الاقتصاد 
ىل عام  0990الش ييل؛ ففي الفرتة من عام  يداعات العالمات التجارية حنو  4101اإ جاميل عدد اإ . والإطار ,5, 111بلغ اإ

القانوين يف ش ييل، عىل النقيض من كثري من البدلان الأخرى، ل يشرتط عىل أأحصاب العالمات التجارية أأن يس تخدموا 
ىل أأن التقدم بطلب للحصول عىل عالمة جتارية سهل ورخيص نسبيًا. وعىل  4يًا عالماهتم التجارية املسجةل.فعل  ضافًة اإ اإ

ىل ثالث س نوات تقريبًا، وترتاوح تلكفهتا بني النقيض من ذكل، تس تغرق معلية اإ  لغاء عالمة جتارية بعد تسجيلها من س نتني اإ
أألف دولر أأمرييك تقريبًا وفقًا لتقديرات العاملني يف هذا اجملال، حيث يُنَفق اجلزء الأكرب من النفقات يف  21أألف و 41

ىل أأن التفاوض مع املغتصبني يؤدي رسوم احلصول عىل املشورة القانونية والمتثيل. وتشري الأدةل الق ولية املتداوةل يف ش ييل اإ
ىل حل الزناع يف وقت أأقل بكثري، وأأن متوسط السعر اذلي يطلبه املغتصبون   4 111يرتاوح حس امب يُقال بني  اذلي –اإ

 أأقل بكثري، مما يوحض أأسلوب معل المنوذج التجاري للمغتصبني عىل أأرض الواقع. –دولر أأمرييك  01 111و

ل أأن السطو عىل العالمات  ويمتثل المنوذج التجاري الرئييس للُمغتِصبني يف بيع عالمة جتارية مغتصبة ملاكل العالمة املقابةل، اإ
حدى  –التجارية ميكن أأن يُس تخدم أأيضًا للحيلوةل دون دخول السوق. عىل سبيل املثال، متلكت رشكة سوبرويل  ويه اإ

( يف Danoninoجتارية خاصة بأأدوات توس مي رشكة دانون )مثل  عالمات – رشاكت تصنيع منتجات الألبان يف ش ييل
وعندما قررت رشكة دانون دخول السوق الش يلية، أأقامت سوبرويل دعوى قضائية  5)من بيهنا منتجات الألبان(. 49 الفئة

سوبرويل التجارية وادلعاوى  ضدها بزمع التعدي عىل عالمهتا التجارية. وأأاّي اكنت الأحداث املاضية اخلاصة بعالمات رشكة
القانونية اليت أأقاهما الطرفان، فاإن هذا املثال يُوحّضِ الصعوبة اليت قد يواهجها أأحصاب العالمات التجارية الأجنبية حيامن جيدون 

 6 الاستيالء علهيا يف سوق جديدة.عالماهتم التجارية قد مت

ىل أأن أأكرب  – Fiscalıa Nacional Econo´mica –الش يلية  ، انهتت جلنة املنافسة4102ويف ال ونة الأخرية يف عام  اإ
نتاج اجلعة يف ش ييل )ويه رشكة  ( قد عرقلت املنافسة من خالل تسجلهيا لعدد كبري من عالمات جتارية CCUرشكة لإ

نف 7ظمها لرشاكت أأجنبية منافسة لها.مع  اذ عالماهتا ويف س ياق التحقيق، رأأت اللجنة أأن رشكة تصنيع اجلعة الش يلية قامت ابإ
التجارية املغتصبة ضد املنافسني بغرض تقييد املنافسة عىل حنو فّعال. وبناًء عىل ذكل، طلبت اللجنة من سلطات ماكحفة 

عالمة  ,4الاحتاكر يف ش ييل أأن تعلن أأن رشكة اجلعة قد انهتكت قانون منع الاحتاكر وأأن تأأمر الرشكة ابلتخيل عام مجموعه 
 جتارية ُمغتََصبة.

                                                
4

ضافًة اإىل أأن ش ييل ليست جزءًا من   . ورمبا يدعي أأحٌد أأن هذا يُسهِّل السطو عىل العالمات التجارية الأجنبية، لأن نظام مدريد للتسجيل ادلويل للعالماتاإ
م الرشاكت املتعددة اجلنس يات ل ميكهنا تعيني ش ييل عند تسجيل عالمات جتار  ىل أأن نظام مدريد ل يُقّدِ ية دولية بناًء عىل نظام مدريد. ولكن مع املهم أأن نشري اإ

 سوى تيسري اإجرايئ، وأأنه ل يؤثر يف املعايري املوضوعية محلاية العالمات التجارية.
5

 .لتصنيف نيسفئة وفقًا  ,2تُصنَّف العالمات التجارية اإىل  
6

ىل رشكة دانون. تحويلب رشكة سوبرويل قيام ُحسمت القضية ب    عالمات دانون التجارية املسجةل ابمسها اإ
7

 Cervecera CCU Chile.( ورشكة Compan˜´ıa Cervecer´ıas Unidas S.Aمن رشكتني، رشكة تصنيع اجلعة املتحدة ) CCUتتكون مجموعة  
limitada  انظر حممكة حامية املنافسة احلرة، القضية رمق  4100ابملائة من السوق الش يلية يف عام  61اللتان امتلكتا حوايل(C-263-13.) 

http://www.wipo.int/madrid/en
http://web2.wipo.int/nicepub/edition-20130101/taxonomy/?pagination=no&amp;lang=en&amp;mode=flat&amp;explanatory_notes=hide&amp;basic_numbers=hide
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ئة لهذه وميك ن أأن يتحقق السطو معليًا حىت عىل عالمة جتارية مسجةل ومملوكة لصاحب أأدوات التوس مي املُمزية هل واملُنش ِ
العالمة. حيث ميكن للمغتصب تسجيل عالمة جتارية يف فئات ل تشملها العالمة التجارية القامئة. ومن املمكن بوجه عام أأن 

ل أأن ذكل توجد عالمات جتارية لنفس الأسامء التجا رية يف فئات خمتلفة يف حاةل عدم وجود أأي احامتل حلدوث التباس، اإ
ىل اس تغالل مسعة العالمات التجارية املوجودة  يصبح مثريًا للمشالك عندما تسعى طلبات تسجيل عالمات جتارية جديدة اإ

 ش ييل، جسلّت رشكة تصنيع يف فئات أأخرى دون مقابل. فعىل سبيل املثال، ويف قضية مت تداولها منذ فرتة قصرية يف
(. وتَْمكُل ,4" يف الفئة اليت تشمل املالبس )الفئة Chivas Regalمالبس يف ونتشو عالمة جتارية ابمس )ش يفاز ريغال( "

الرشكة صاحبة أأداة التوس مي، املَُصِنّعة لرشاب الويسيك ش يفاز ريغال، ابلفعل عالمة جتارية مرتبطة بأأدوات توس مي الرشكة 
 8.,4(، ولكهنا ل تش متل عىل الفئة 22'ش يفاز ريغال' يف فئات خمتلفة، وحتديدًا يف فئة املرشوابت الكحولية )الفئة حتت امس 

وعالوة عىل ذكل، هناك اسرتاتيجية أأخرى للمغتصبني لس هتداف مس توردي العالمات املمزية بدعوى التعدي عىل 
ل املغت  صبون عالمة جتارية، وبدل من اس هتداف ماكل العالمة مبارشة، العالمات التجارية. ويف هذا السيناريو، يسّجِ

فر القدرة ملاكل العالمة أأو  يتجهون حنو مس توردي املنتجات اليت تعمتد عىل تكل العالمة املمزية. ومرة أأخرى، قد جيوز توُّ
لغاء تسجيل العالمة التجارية، ولكن التاكليف املتضمنة يف هذا وعدم التيقن من  النتا ج يف هناية املطاف تشلك للمس تورد لإ

ىل مرحةل التقايض يف احملامك. ويف حاةل املس توردين، قد يتس ىن للمغتصبني  حافزًا قواًي لرسعة تسوية املنازعات قبل الوصول اإ
تأأكيد موقفهم عن طريق اس تصدار أأمر مؤقت ملصادرة املنتجات اخملالفة عند احلدود. ففي ش ييل، عىل سبيل املثال، أأقامت 

"( دعوى قضائية ضد مس تورد منافس Telecomunicaciones Alemanas S.A."TCAكة التصالت الأملانية )رش 
يف لك من احملامك املدنية واجلنائية بزمع التعدي عىل عالمة جتارية، عىل الرمغ من تصنيع املُْنتَج موضوع القضية بواسطة رشكة 

ىل ش ييل بواسطة لك من رش  ( وهذا املنافس. ومل تقم الرشكة الأملانية TCAكة التصالت الأملانية )يف أأملانيا، ويُس تَوَرد اإ
. وأأاثر املنافس هذا الأمر أأمام السلطات املعنية ابملنافسة واليت TCAاملُنِتجة برتخيص اس تخدام عالمهتا التجارية لرشكة 

ل أأهنا توحض  وعىل الرمغ من الأخذ بدفوع 9.(TCA) رشكة التصالت الأملانية أأصدرت حكامً ضد املنافس يف هذه القضية، اإ
 قدرة املس توردين عىل اس تخدام السطو عىل العالمات التجارية لتقييد املنافسة.

وأأخريًا، جيوز ملغتصيب العالمات التجارية أأيضًا اس تخدام العالمة التجارية يف تسويق املنتجات أأو اخلدمات مع الاس تغالل 
 العالمة. وقد يُْضِعف هذا الاس تغالل اجملاين مسعة العالمة التجارية الأصلية ويؤثر تأأثريًا اجملاين للسمعة اليت تمتتع هبا تكل

ضارًا عىل املبيعات يف حاةل تسويق املغتصب ملنتجات مماثةل ملنتجات صاحب العالمة الأسايس مس تغاًل نفس امس العالمة 
قاويل املؤكدة، يعد هذا السيناريو هو الأ  التجارية. ووفقاً  كرث ش يوعًا عند انهتاء عالقة العمل أجأأة بني صاحب املاركة للأ

ىل  الأسايس واملوزع أأو املس تورد اذلي اكن يتعامل معه. ويس تطيع املوزعون واملس توردون السابقون عندئذ التحول اإ
 مغتصبني للعالمات التجارية يف حاةل سابق تسجيلهم للعالمات التجارية اخلاصة ابملاركة الأصلية.

لبداية، قد يبدو من املس تغرب قدرة فرد أأو رشكة عىل تسجيل عالمة جتارية مرتبطة بأأدوات توس مي أأو امس جتاري ويف ا
لرشكة أأخرى قامت ببناء هذه العالمة وبذلت يف سبيلها، يف الغالب، استامثرات وموارد كبرية يف س ياق حتقيق مسعة جتارية 

ىل حتقيق توازن بني حامية احلقوق احلرصية ملاليك طيبة يف هذه العالمة. ومع ذكل، تسعى قوانني ال عالمات التجارية اإ
العالمات التجارية مع عدم تقييد تسجيل عالمات جتارية جديدة دومنا داع. ويْصُعب المتيزي يف احلياة العملية بني احلدود 

 حماولت تسجيل عالمات جتارية الفاصةل حملاولت تسجيل عالمات جتارية مع توفر سوء نية هبدف الاس تغالل اجملاين وبني
ىل ذكل، هناك اختالفات قانونية هامة بني خصائص نظم  ضافةإلجديدة حبسن نية حيث ل تكون تكل الفروق واحضة. واب اإ

العالمات التجارية حول العامل، واليت حتدد قدرة املغتصب عىل تسجيل العالمة التجارية اخلاصة بشخص أ خر. فعىل سبيل 
ينتج عن غياب تطبيق الأسس النسبية للفحص مع تطبيق قاعدة املودع الأول، مثلام هو احلال يف الصني، منح  داملثال، ق

                                                
8

لغاء العالمة التجارية اململوكة لرشكة تصنيع املالبس. انظر مل تلُّكل حماولت رشكة "ش يف  لكرتونيةاز ريغال" ابلنجاح يف اإ  .هذا املقال اذلي نرُش يف مدونة اإ
9

 .FNE 11-496". القضية رمق RXSضد رشكة التصالت الأملانية لتسويق منتجات العالمة التجارية " Denuncia de Comdiel Itda.enانظر قضية  

http://www.chinahearsay.com/chivas-regal-loses-latest-china-trademark-squatting-case
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أأولوية التسجيل للمغتصب بسبب سابق تسجيهل للعالمة التجارية برشط استيفائه لبعض املعايري الشلكية الأساس ية مع عدم 
 –قد يؤدي غياب رشط اس تخدام العالمة التجارية املطلوب تسجيلها  ل،ثوجود عالمة جتارية قامئة يف الفئة املطلوبة. وابمل 

ضايف ملوقف املغتصبني وتسج  –كام يف حاةل ش ييل  ىل تعضيد اإ وأأخريًا، تتعامل قوانني  10يل عالمات جتارية بغرض املضاربة.اإ
أأنه عادًة ما تقع عىل عاتق صاحب  . ورمغالعالمات التجارية، من حيث املبدأأ، مع العالمات التجارية املشهورة معامةًل خاصةً 

الطابع احلرصي لالمس التجاري، جيوز لأحصاب العالمات من الامس التجاري مسؤولية تسجيل عالمة جتارية لالس تفادة 
التجارية املشهورة أأن يس تفيدوا من الطابع احلرصي حىت يف حاةل عدم تسجيل عالماهتم التجارية. ولكن احلمك بدقة عىل 

 11عدم اليقني والرصاع.من عدمه يتوقف عىل الس ياق العام، وهو ما ميكن أأن يكون مصدرًا همامً ل مشهورةا العالمة بأأهن
ويبدو، بغض النظر عن النظام القانوين، أأن املغتصبني ينجحون يف تسجيل عالمات جتارية ختص رشكة أأخرى يف أأي 

 12منطقة ولية قضائية.

ىل تقيمي مدى حدوث حالت السطو ا ملمهنجة عىل العالمات التجارية، وكيفية تأأثري ذكل عىل أأحصاب العالمات وهندف اإ
التجارية. ونقدم منوذجًا نظراًي بس يطًا يوحض الظروف اليت قد جتعل مثل هذا السطو ممكنًا. ويُبنّيِ هذا المنوذج السبب 

ىل التغايض عن تسجيل عالمة جتارية  لإثبات حقه يف أأدوات توس مي ممزية املنطقي اذلي قد يدفع صاحب العالمة التجارية اإ
 لنشاطه التجاري، وهو ما يتيح فرصة للمغتصب لس متالك عالمة جتارية مطابقة.

وللتأأكد من وجود السطو عىل العالمات التجارية خارج مس توى الأقاويل املتداوةل، أأعددان مهنجية لرصد املغتصبني بطريقة 
يداع معلية من خالل جسل العالمات التجارية. وتستن ىل خصائص العالمات التجارية، وأأسلوب املغتصبني يف اإ د مهنجيتنا اإ

لغاء اليت  طلبات تسجيل تكل العالمات، والاعرتاضات املرفوعة من قبل أأطراف أأخرى، فضال عن حالت الرفض والإ
ايضية واملنطقية يقررها مكتب العالمات التجارية. ونُّطِبق هذه اخلوارزمية )ويه عبارة عن مجموعة من اخلطوات الر

 واملتسلسةل الالزمة حلل مشلكة ما( عىل جسل العالمات التجارية يف ش ييل.

ذ يتعذر متابعة املعامالت )الناحجة( املرتبطة مبحاولت السطو عىل العالمات  ويشلك تقيمي أأثر املغتصبني صعوبة أأكرب، اإ
ىل حد كبري، وع ىل وجه اخلصوص فامي يتعلق ابلأسعار املقابةل، ابس تثناء التجارية، حيث تمت هذه املعامالت دون أأي مراقبة اإ

حالت اندرة يُكشف عهنا من قبل وسائل الإعالم لسبب أأو ل خر، أأو تكل احلالت اليت تنهتيي يف احملامك. ويس تحيل يف ظل 
التجارية عىل  هذه الظروف قياس مردود املغتصبني بطريقة مبارشة. وبدًل من ذكل، نركز عىل أأثر السطو عىل العالمات

عالمهتم. وميكن  السطو عىلأأحصاب العالمات التجارية أأنفسهم. فنحلل ردود أأفعال أأحصاب العالمة التجارية عند حماوةل 
حدى هذه الطرق يف رشاء العالمة التجارية  لأحصاب العالمة التجارية التعامل مع حماولت السطو بطرق متعددة. وتمتثل اإ

 ناويف املقابل، ميكن  13ن مث يصعب علينا رصد هذه الأمور.ما حيدث خلف الأبواب املغلقة، وماملغتصبة من املغتصب، وهو 
رصد املنازعات اليت تنشأأ بني املغتصبني وبني أأحصاب العالمة التجارية. وحتديدًا، نس تخدم بياانت حالت الاعرتاض عىل 

تجارية. وحنلل سلوك أأحصاب العالمة التجارية بعد العالمات التجارية يك نتعرف عىل أأثر السطو عىل أأحصاب العالمات ال 
لغاء العالمات التجارية املغتصبة من خالل أ ليات الاعرتاض. ويتوفر لصاحب العالمة التجارية طرق متعددة  حماولهتم اإ

ه خالل للترصف. أأوًل، يف حاةل جناح الاعرتاض اذلي تقدم به، يُسمح هل بتسجيل العالمة التجارية موضوع الاعرتاض ابمس
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ثبات اس تخدامه للعالمة التجارية يف الفئات احملددة يف وقت طلب التسجيل وجتديد  ه. وجيوز رشط الاس تخدام رمبا جُيرب ماكل عالمة جتارية ما عىل اإ
نظمة اليت تتطلب دلياًل  ثبات هذا الاس تخدام معليًا فامي بعد خالل فرتة زمنية معينة. عىل الاس تخدام أأن تسمح مؤقتاً للأ  ابلإقرار بنية الاس تخدام فقط برشط اإ

11
 (، الفصل الثاين.4102انظر الويبو ) 
12

ق الك من الأسس النس   انظر عىل سبيل  –بية للفحص ورشط الاس تخدام توجد أأدةل قولية عىل السطو عىل العالمات التجارية يف اململكة املتحدة اليت تُطبِّ
"( اليت اكنت مسجةل بواسطة أأحد مغتصيب العالمات التجارية Juiced Up)" 282802املثال الزناع اذلي نشب يف اململكة املتحدة بشأأن العالمة التجارية 

 لالطالع عىل التفاصيل(. BBC( )انظر ced Up ltdJui"( وترتبط بعالمة ممزية ُمس تخدمة بواسطة رشكة تدعى )Never Give Up ltdويدعى )"
13

عادة نقل ملكية العالمات التجارية لتسجيلها دلى معهد ش ييل الوطين للملكية الصناعية. ومع ذكل  نا ، يتوفر دلي ل يوجد يف ش ييل أأي رشط قانوين يس تلزم اإ
ىل أأحصاهبا الأصليني، وهو ما يويح حبدوث نقل امللكية فعليًا يف س ي عادة نقل ملكية العالمات التجارية املغتصبة اإ  اق املامرسات العملية.بعض البياانت بشأأن اإ

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/scotland/7330714.stm
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يومًا. وابلتايل، يكون رد الفعل احملمتل من جانبه هو تسجيل العالمة التجارية موضوع الاعرتاض. واثنيًا، قد ينتاب  91فرتة 
ماكل العالمة التجارية القلق من جراء املشالك احملمتل التعرض لها من املغتصبني، ويقرر حامية أأدوات توس مي أأخرى من 

المات التجارية أأو تسجيل عالمات جتارية يف فئات أأكرث من تكل الفئات اليت تغطي مبارشًة خالل تسجيل املزيد من الع
يداع طلبات استباقية لتسجيل عالمات  ىل اإ املنتجات واخلدمات اليت تُباع يف ش ييل. ويعين هذا ببساطة أأن السطو يؤدي اإ

ىل أأبعد من جم وقد يذهب سلوك الإيداع الاستبايق جتارية. رد تسجيل أأدوات التوس مي الأساس ية للرشكة للطلبات هذا اإ
ىل حماوةل  بس ياج دفاعي من عالمات أأخرى متعددة بغرض حاميهتا، وهو ما يؤدي بدوره  "حتويط العالمة التجارية"ويتحول اإ

ِّق احلق يف أأدوات التوس مي اليت متلكها الرشكة؛ وقد يصل  ث ىل تسجيل صور خمتلفة من العالمات التجارية اليت تُوَّ  الأمر أأيضاً اإ
ىل اس تخداهما يف متيزي منتجاهتا وخدماهتا. كام  ىل وضع رشوط مرتبطة بتكل العالمات املتعددة مع عدم حاجة الرشكة اإ اإ

 يتضمن هذا التحويط أأيضًا تسجيل عالمة جتارية يف فئات ل عالقة لها ابملنتج أأو ابخلدمة.

لهيا جناح تطبيق مهنجية  يف حتديد سلوك املغتصبني من واقع جسل  "اخلوارزمية عىل املغتصب"وتُظهر النتا ج اليت توصلنا اإ
تصل  –العالمات التجارية يف ش ييل. ووجدان عددًا كبريًا من املغتصبني ومن العالمات التجارية املُْغتََصبة أأو املس توىل علهيا 

ىل ما ل يقل عن  يداعات طلبات العالمات التجارية.  0نسبهتا اإ جاميل اإ ل ابملائة من اإ وعىل الرمغ من اعتدال هذه النس بة، اإ
. وهذا العدد كبري 4101و 0990حاةل سطو عىل عالمات جتارية يف املتوسط س نواًي بني عايم  211أأهنا تؤكد ارتاكب حوايل 

عىل الأفراد حقًا لأن املغتصبني ينتقون عالمات معينة، غالبًا ما تكون عالمات قيّمة وأأجنبية. ونظرًا لرتكزي اخلوارزمية املتبعة 
جاميل  ىل أأن عدد العالمات التجارية املُغتَصَبة تشلك حدا أأدىن من اإ أأو الكياانت املتخصصة يف السطو، جتدر الإشارة اإ

نشاط السطو يف ش ييل نظرًا لعدم حساب أأحصاب العالمات التجارية، املالكني لعدد قليل من العالمات التجارية املُغتََصبة 
املذكورة أأعاله. ومع الرتكزي عىل هؤلء  CCUرشكة اجلعة  مثل –ني وفقا للخوارزمية املتبعة يف حمافظهم، مضن املغتصب

، نسجل أأمناطًا جديرة ابلهامتم يف سلوك السطو. ويوِدع املغتصبون، يف الغالب، طلبات تسجيل "احملرتفني"املغتصبني 
ائفة واسعة من املنتجات اخملتلفة؛ ومه أأكرث نشاطًا عالمات جتارية يف فئات تغطي منتجات وليس خدمات. وهيمتون بتغطية ط

يف فئة املالبس واملنتجات الفاخرة، يف حني ل يكون هلم تواجد يف فئة اخلدمات القانونية، وهو ما ل يثري ادلهشة، بل يدعو 
لغاء. ويتن جراءات املعارضة والإ ىل اإ ىل الاطمئنان. ونرصد تعرض املغتصبني عىل حنو أأكرب نسبيًا اإ اسب تزايد احامتل قيام اإ

أأحصاب العالمات التجارية ابختاذ تدابري ضد طلبات تسجيل العالمات التجارية املودعة من قبل املغتصبني تناس بًا طرداًي مع 
يداعاهتم يف الغالب بصورة أأكرب نسبيًا من قبل مكتب  ىل رفض اإ قمية العالمات التجارية املُغتََصبة. كام يتعرض املغتصبون اإ

ىل تسجيل العالم يداعات املغتصبني يف املتوسط يف هناية املطاف. 1,ات التجارية. ومع ذكل، ما زالت الأدةل تشري اإ % من اإ
ىل وجود سلوك ممهنج للسطو. ىل تكل املشاهدات مجيعها، تشري تكل الأمناط بشدة اإ  وابلنظر اإ

يداع طلبات استباقية أأو وقائية لتسجيل ويكشف حتليل أأثر السطو حقيقة قيام أأحصاب العالمات التجارية الأصليني ابإ 
يداعات  عالماهتم التجارية كرد فعل مضاد للمغتصبني. وأأوًل، نوحض من خالل هذا التحليل، عىل املس توى اللكي، ارتباط اإ

يداعات العالمات التجارية من قبل  العالمات التجارية من قبل أأحصاب العالمات التجارية الرشعيني ارتباطًا طرداًي مع عدد اإ
املغتصبني. ويبني حتليل بياانت الاعرتاض رد الفعل الرسيع والفوري لأحصاب العالمة التجارية مبجرد العمل ابس هتداف 

يداع عالمات جتارية أأكرث. وعند دراسة سلوك ما بعد الاعرتاض كرد  عالماهتم التجارية من قبل مغتصب، وذكل من خالل اإ
لسطو من قبل مغتصبني ومقارنته بسلوك غريها من رشاكت يف س ياق الاعرتاض فعل لرشاكت تعرضت عالماهتا التجارية ل 

يداعات العالمات التجارية. وعندما نقارن التوزيع الفئوي  عىل رشاكت غري مغتصبة، نالحظ وجود زايدة جوهرية يف عدد اإ
 لعالمة جتارية ُمغتََصبة، جند أأدةل لإيداعات العالمات التجارية من قبل أأحصاب العالمات التجارية قبل وبعد املعارضة الأوىل

ىل اخنراط أأحصاب العالمات يف ممارسة هنج  14اق التوزيع الفئوي يف تصنيف نيس.واحضة لتوس يع نط  "حتويط"ويشري هذا اإ
 العالمات التجارية بس ياج دفاعي بغرض حاميهتا كرد فعل فوري مضاد للسطو.
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 .لتصنيف نيسفئة وفقًا  ,2تُصنَّف العالمات التجارية اإىل  
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ىل العالمات التجارية يف مؤلفات عمل  اثرًة للخالف، لأن ويُنظر اإ الاقتصاد عىل أأهنا قد تكون أأقل أأشاكل امللكية الفكرية اإ
(. ويرُثي 6: 4116"هناك مزااي اقتصادية قوية يف السامح للمشاركني يف السوق بتعريف أأنفسهم طوعًا" )بودلرين وليفني، 

ن السطو عىل العالمات التجارية بشلك التحليل اذلي أأجريناه تكل املؤلفات من خالل تقدمي أأدةل جتريبية لأول مرة يف شأأ 
م منوذجًا  ويه –يتجاوز مس توى الأقاويل املتداوةل  ظاهرة تعرقل هذه الوظيفة الأساس ية لنظام العالمات التجارية. ونُقّدِ

يُعلِّل تعلياًل منطقيًا القرارات اليت يتخذها أأحصاب الأسامء التجارية لإفساح اجملال للسطو. ويوحض ذكل أأن السطو ل يكون 
وهو  –أأو مكتب العالمات التجارية. وخيتلف المنوذج  يف املقام الأول نتيجة أأخطاء مهنجية يرتكهبا أأحصاب الأسامء التجارية

املؤلفات  عن –( Dixit and Pindyck ،0992حيةل ديناميكية اكمةل املعلومات بروح مؤلفات اخليار احلقيقي )انظر 
ىل حد كبري عىل متديد الأسامء التجارية يف س ياق احليل املتعلقة ابلسمعة ) ؛ Telser ،0961احلالية ذات الصةل اليت ركَّزت اإ

Wernerfelt  ،0966 ؛Cabral ،4111 ونقرتح وضع مهنجية تسمح بتحديد هّوية مغتصب العالمة التجارية يف أأي .)
للك مودع وميكن ترمجة  "درجة مغتصب"جسل من جسالت العالمات التجارية. ويف واقع الأمر، حيسب الهنج املس تخدم 

لعالمة التجارية. ويف ال ونة الأخرية، اقرتحت احملمكة الشعبية املتوسطة رمق تكل ادلرجات مكقياس ملدى احامتلية السطو عىل ا
للمغتصبني ملواهجة حماولت السطو عىل العالمات التجارية. وتمكن مشلكة هذا  "قامئة سوداء"يف بكني اس تخدام  0

ىل الأحاكم الشخص  وميكن للمهنجية اليت أأعددانها  15تالعب.ية، ومن مث يفتح اجملال لل الاقرتاح يف أأنه رمبا خيضع بدرجة كبرية اإ
نشاء قامئة من هذا القبيل مع تقليل الاعامتد عىل الأحاكم الشخصية يف س ياق تنفيذ  مساعدة ماكتب العالمات التجارية يف اإ

ىل أأن السطو عىل العالمات التجارية هل أ اثر فعلية. ويتكبد أأحصاب العالمة التجا رية الإجراءات. ويشري حتليلنا أأيضًا اإ
لغاهئا بعد  يداعات املغتصبني قبل جناهحم يف تسجيل العالمات التجارية املُغتََصبة، وأأيضًا للسعي يف اإ لغاء اإ استامثرات وموارد لإ

يداعات استباقية مما ميثل دلياًل عىل الاستامثر املفرط  ىل معل اإ املنح. كام يلجًا أأحصاب العالمة التجارية أأيضًا كتدبري مضاد اإ
يداعات يف حامية امل  لكية الفكرية. وقد تسهم الإيداعات الوقائية أأو الاستباقية بشلك جيد يف الزايدات املتسارعة يف اإ

ويقدم هذا التحليل رؤى وأأفاكرًا حول السلوك  16حممتل يف جسل العالمات التجارية.العالمات التجارية ويف اضطراب 
ذا ما قورنت مبا حظالاسرتاتيجي لإيداع العالمات التجارية، ويه منطقة مل حت به  يظ سوى ابهامتم ضئيل، ل س امي اإ

 السلوك الاسرتاتيجي لإيداع براءات الاخرتاع.

م بقية هذه ادلراسة عىل النحو التايل م القسم الثاين منوذجًا يُوحّضِ كيف أأن أأحصاب الأسامء التجارية رمبا يُفسحون  :وتُنظَّ يُقّدِ
م القسم الثالث حملة عامة عن نظام العالمات اجملال عىل حنو منطقي للمغتصبني لالستي الء عىل عالماهتم التجارية. ويُقّدِ

ص القسم اخلامس الهنج التجرييب  التجارية يف ش ييل. ويصف القسم الرابع البياانت املس تخدمة يف هذه ادلراسة. ويُلّخِ
لهنج. ويُقمّيِ القسم السادس تأأثري املغتصبني عىل املس تخدم لتحديد املغتصبني يف جسل العالمات التجارية، ويُوحّضِ نتا ج ذكل ا

م القسم الثامن بعض الأفاكر اخلتامية.  أأحصاب الأسامء التجارية، ويُناقش القسم السابع النتا ج ذات الصةل. ويُقّدِ

 ]هناية املرفق والوثيقة[
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 القامئة السوداء.عىل سبيل املثال، قد تهتم الرشاكت منافس هيا ابلسطو عىل العالمة التجارية لإدخاهلم يف  
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ضطراابت فامي عدا وعىل الرمغ من اإماكنية حدوث اضطراب يف جسل العالمات التجارية، ل توفر الأدةل التجريبية القامئة سوى أأدةل ضعيفة نسبيًا عىل حدوث ا 
 (.von Graevenitz et al. ،4104يف جمال املس تحرضات الصيدلنية )أأنظر 


