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 والثالثوناخلامسة الدورة 

ىل  25جنيف، من   2016أأبريل  27اإ
 
 

هج وجماالت التوافقكعالمات جتارية: امحاية أمساء البلدان من تسجيلها واستخدامها 
ُ
 ملمارسات والن

 املمكنة

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

 مقدمة أأول.

من ابتداًء  ،(اللجنةاجلغرافية ) املؤرشاتاللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية و نظرت  .1
ىل  22)من عرشين ال و  احلاديةدورهتا  ىل دور( 2009 يونيو 26اإ ىل  16)من  والثالثني الرابعة هتااإ عدد ( يف 2015نومفرب  18اإ

 .من واثئق العمل املتعلقة حبامية أأسامء البدلان من تسجيلها واس تخداهما كعالمات جتارية

ىل املعلومات املُقدمة من أأعضاء اللجنة يف ردوده .2 من  ادلولحامية أأسامء عىل الاس تبيان بشأأن  اواستندت الواثئق اإ
ليه  SCT/24/6ها واس تخداهما كعالمات جتارية، والوارد يف الوثيقة تسجيل  بلكمة "الاس تبيان"(، وكذكل  فامي ييل)املشار اإ

ىل   الإضافية املُقدمة من أأعضاء اللجنة بشأأن القوانني واملامرسات الوطنية اخلاصة حبامية أأسامء البدلان. الكتابية البياانتاإ

 عن حامية أأسامء البدلان من تسجيلها واس تخداهما كعالمات جتارية ملُراجعواعُتمد مرشوع الوثيقة املرجعية ا .3
طبقا مللخص رئيس ادلورة  WIPO/Strad/INF/7يف الوثيقة  ونرُشمن قبل اللجنة ( SCT/34/2 Prov.2 )الوثيقة

ىل الفقرة   (.SCT/34/7من الوثيقة  9الرابعة والثالثني للجنة )يُشار يف هذا الصدد اإ

ىل  16ويف ادلورة الرابعة والثالثني للجنة )من  .4 عداد وثيقة جديدة (، 2015نومفرب  18اإ المتس الرئيس من الأمانة اإ
ىل الوثيقة يك تُناقش يف ادلورة اخلامسة والثالثني للجنة مضن هذا البند من جدول الأعامل، عىل أأن  SCT/34/2 استنادا اإ
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ذكل، أأعّدت الأمانة هذه  وبناء عىل املوجودة فامي خيص حامية أأسامء البدلان. وافقات وُُنجا خمتلفة وجمالت التُُتّدد ممارس
ىل املعلومات الواردة يف الوثيقة  .امليدانقد تنشأأ يف هذا  1وتقرتح جمالت توافق SCT/34/2 الوثيقة، اليت تستند اإ

 أأسامء البدلان: فهم املصطلحات اثنيا.

بيان بشأأن حامية أأسامء ادلول من تسجيلها واس تخداهما كعالمات جتارية" عند اعامتد النسخة الهنائية من "الاس ت  .5
لدلوةل أأو الامس املتداول معوما،  القصريالامس (، اكن فهم اللجنة لعبارة "أأسامء ادلول" أأُنا تشمل SCT/23/4 )الوثيقة

املس تخدم يف الس ياق ادلبلومايس، وترمجة امس ادلوةل ونقهل  والامس العريفيكون الامس الرمسي، اذلي قد يكون أأو ل 
 .2احلريف، فضال عن اس تخدامه يف صيغة خمترصة أأو كصفة

ة" بعبارة "أأسامء ادلول" أأسامء ادلول الرمسي، يف دورهتا الثالثة والعرشين، عىل استبدال عبارة "أأيضاووافقت اللجنة  .6
شارات أأن ل يتناول الاس تبياوقّررت  ىل كون العالمات التجارية اإ ن مسأأةل الاس تخدام غري التجاري لأسامء ادلول ابلنظر اإ

ن  متزّي سلع وخدمات رشكة ما عن سلع و خدمات الرشاكت الأخرى وتعمتد حصهتا عىل اس تخداهما يف السوق. وعليه فاإ
طار قانون العالمات ال   تجارية.الاس تخدام غري التجاري لأسامء ادلول يبدو خارجا عن اإ

ىل املوضوع  .7 شارة اإ ويف سلسة واثئق اللجنة الوجهية، اس ُتخدمت عبارات "أأسامء البدلان" و"أأسامء ادلول" مكرادفني لالإ
يك تُناقش أأثناء دورات اللجنة،  يل للويبواملشمول مبختلف الاس تبياانت وامللخصات وادلراسات اليت أأعدها املكتب ادلو

تجارية" ال عالمة البعبارة " املقصودن اك ،عالوة عىل ذكللواردة من أأعضاء اللجنة. و ا بياانتويف خمتلف الاقرتاحات وال 
 ذكر خالف ذكل.العالمات اليت تنطبق عىل السلع واخلدمات، ما مل يُ 

 امحلاية من التسجيل والاس تخدام كعالمات جتارية اثلثا.

أأس باب رفض تسجيل العالمات اليت تتأألف من تكل  أأحد ُتديداميكن أأن متثّل حامية أأسامء البدلان، حيامث ل تُعترب  .8
حرصا  املؤلفةسببا فرعيا من السبب الأمع اذلي ميكن التحّجج به لرفض تسجيل العالمات  ،3املصطلحات أأو ُتتوي علهيا

شارات أأو بياانت قد تُس تخدم، يف التجارة، لتعيني مجةل أأمور  كون وقد ي .4طلبمهنا ماكن منشأأ السلع املُدرجة يف من اإ
الامس العريف أأو  الرمسي أأو الامس القصريمس "ماكن املنشأأ" عىل الاعبارة  اش امتلدرجة  حولهناك اختالف بني البدلان 

 ذكل الامس أأو نقهل احلريف أأو اس تخدامه يف صيغة خمترصة أأو كصفة.عىل ترمجة ، أأو ما وةلدل

 حفص الطلبات

دارة يودع بطريقة مبارشة أأو غري مبارشة يقوم تسجيل عالمة جتارية، بشلك عام، عىل طلب تسجيل رمسي  .9 دلى اإ
شارة تتأألف من امس دوةل أأو تتضمنه  قلميية خمتصة يف تسجيل العالمات التجارية. وختضع لك اإ بل فحص من ق  لوطنية أأو اإ

                                                
1

ىل الواثئق اليت ترشح حصائل معل اللجنة يف جمالت حمّددة من قانون التوافقاس ُتخدم مصطلح "جمال   " من قبل اللجنة يف املايض لالإشارة اإ
بشأأن  WIPO/Strad/INF/4تصوير العالمات غري التقليدية والوثيقة بشأأن  WIPO/Strad/INF/3ة. انظر، عىل وجه التحديد، الوثيقة العالمات التجاري

جراءات الاعرتاض عىل تسجيل العالمة التجارية، عىل املوقع التايل:   .strad/-http://www.wipo.int/sct/en/wipoاإ
2

ىل الفقرة    .SCT/24/2من الوثيقة  1واحلاش ية  SCT/23/4ن الوثيقة م 4يُشار يف هذه الصدد اإ
3

 ،كنداو  ،وبلغاراي ،وبيالروس ،وبنغالديش ،وأأذربيجان ،وأأسرتاليا ،أألبانيا: ب عىل هذا اجلزء من الاس تبيانعضوا من أأعضاء اللجنة ابلإجيا 44رّد  
س تونيا ،وامجلهورية ادلومينيكية ،)ومنطقة هونغ كونغ الإدارية اخلاصة( والصني ،وش ييل يران )مجهورية  ،واليوانن ،وأأملانيا ،وجورجيا ،واإ  ،الإسالمية( -واإ
يطاليا  ،والربتغال ،وبولندا ،امنوعُ  ،والرنوجي ،ونيجرياي ،ونيوزيلندا ،واجلبل الأسود ،ومالزياي ،وليتوانيا ،وقريغزيس تان ،وكينيا ،واكزاخس تان ،والياابن ،واإ

 ،وترينيداد وتوابغو ،وامجلهورية العربية السورية ،ورسي لناك ،س بانيااإ ، و وجنوب أأفريقيا ،وسلوفاكيا ،وس نغافورة ،ورصبيا ،ومجهورية مودلوفا ،ومجهورية كوراي
 .وأأوروغواي ،ومجهورية تزنانيا املتحدة ،وأأوكرانيا ،وتركيا

4
ىل املادة   لهيا فامي ييل بعبارة "اتفاقية ابريس"(. وهذا املعيار  2)خامسا( ابء.6يُشار يف هذا الصدد اإ من اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية )املشار اإ

 ُمدرج معوما يف القوانني الوطنية ويف املعاهدات الإقلميية اليت تُلزم ادلول الأطراف يف اتفاقية ابريس.

http://www.wipo.int/sct/en/wipo-strad/
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شارة أأخرى يُطلب تسجيلها كعالمة يف ذكل مثلها ، ضوعيةالشلكية واملو القانونية الإدارة اخملتصة وفقًا للرشوط  مثل أأي اإ
طبيعة الأس باب احملمتةل لرفض الطلب اليت  وخصوصا عىلنطاق حفص املاكتب للطلب، املنطبق عىل قانون وينص ال. جتارية

جراءات الاعرتاض. تفحصها  املاكتب أأو اليت قد ترد يف اإ

 للحاميةمن املوضوع القابل تبعاد العام الاس  )أأ(

قامة سّد منيع أأمام تسجيل الإشارات اليت تتأألف من أأسامء البدلان  .10 مت اتباع هذا الهنج يف قوانني بعض البدلان ابإ
ذا اكنتالإشارة )طبيعة تتضمهنا، مبعزل عن أأي اعتبار أ خر يتعلق ب  أأو وصفية أأو مضلةّل فامي خيص املنشأأ اجلغرايف  ، مثال،ما اإ

يف تكل الأنظمة، تاليف هذا النوع من الرفض بتقدمي دليل يثبت موافقة السلطات اخملتصة يف  للسلع أأو اخلدمات(. وميكن،
ن أأعطي  .5 عىل اس تخدام الإشارة البدل املعنّي يف الطلب ىل أأنه جيب، حىت واإ غري أأن بعض الردود عىل الاس تبيان تشري اإ

الوطين، مثل انعدام الصفة املمزّية أأو عدم القانون ذكل الإذن، تقيمي العالمة من حيث أأس باب الرفض الأخرى املبيّنة يف 
 امتثال العالمة للس ياسة العامة أأو مبادئ الأخالق.

 مراعاة العنارص الأخرى للعالمة )ب(

ىل المتيزي بني الطلبات اليت يكون العام املذكورستبعاد الايف الأنظمة اليت ل يوجد فهيا  .11 ، تعمد ممارسات الفحص عادة اإ
 العنرص الوحيد للعالمة والطلبات اليت تشمل عنارص أأخرى، وبني العالمات اللفظية والعالمات املركّبة فهيا امس البدل

ة(.  خالل دورات اللجنة اليت متت  املداخالتو  7الفردية البياانت، و 6عىل الاس تبيانويف الردود )عالمات لفظية ومشلكل
صدار رفض  8أأشار عدة أأعضاءالعديدة،  ماكنية اإ ىل اإ عندما يكون امس البدل العنرص الوحيد للعالمة. ولكن عندما يكون امس اإ

البدل جزءًا من عالمة مركّبة، جيب ُتليل وزن ذكل العنرص يف العالمة مقابل أأس باب الرفض الأخرى، مثل انعدام الصفة 
ذا اكنت العنارص الأخرى للعالمة ممزّية بقدر اكف، ميكن قب ول العالمة يف مجملها من حيث املبدأأ املمزّية أأو احامتل اخلداع. واإ

 .9وقد يشرتط املكتب من املودع، يف بعض الولايت القضائية، أأن ينفي وجود صةل بني عالمته وامس البدل

 انعدام الصفة املمزّية )ج(

ن  .12 رشاكت ال أأو خدمات  منتجاتعن  ارشكة ما أأو خدماهت منتجاتتجارية يه متيزي ال عالمة لالوظيفة الأساس ية لاإ
ن من مثل خرى. و لأ ا ىل الصفة املمزّيةفاإ . وأأشارت الغالبية الساحقة الأساس ية هتاوظيف تأأديةمينعها من  افتقار العالمة التجارية اإ

ىل الصفة  94.1للردود عىل الاس تبيان ) ذا اكنت تفتقر اإ ىل أأن أأسامء ادلول تُستبعد من التسجيل كعالمات جتارية اإ ابملائة( اإ
 ايري تقيمي الصفة املمزّية للعالمة انعدام السامت الوصفية.املمزّية. ومن أأمّه مع

ذا اقترص عىل توفري معلومات حول اخلصائص املوضوعية  .13 للسلع أأو اخلدمات املشموةل وميكن اعتبار املصطلح وصفيا اإ
نتاج السلع أأو املاكن اذلي تُقدم فيه اخلدمات. وقد طّورت املامرسات الوطنية  و/أأو الإقلميية يف ابلعالمة، وخباصة ماكن اإ

                                                
5

من  1966نومفرب  1قانون المنوذيج اخلاص ابلبدلان النامية بشأأن العالمات والأسامء التجارية وأأعامل املنافسة غري املرشوعة، اذلي اعُتمد يف حيتوي ال 
لعالمات اليت ل ميكن قبولها : ا5ند الب ، عىل احلمك التايل: (BIRPI) اليت أأنشأأهتا املاكتب ادلولية املتحدة محلاية امللكية الفكرية جلنة القانون المنوذيج الثانيةقبل 

والأحرف  ،الشعارات الرشفية والأعالم والشعارات الأخرى( ل ميكن تسجيل العالمات عىل حنو حصيح: ....)و( اليت تنسخ أأو تقدّل 1) لأس باب موضوعية:
ذا أأذنت بذكل السلطة اخملتصة لتكل  الأسامء أأو الأسامء اخملترصةالأوىل، و ل اإ لأية دوةل أأو أأية منظمة حكومية دولية أأو أأية منظمة منشأأة مبوجب اتفاقية دولية، اإ

 .24، الصفحة 1967، جنيف، (E)805( رمق BIRPIادلوةل أأو تكل املنظمة ادلولية" )التوكيد ُمضاف(. منشور املاكتب ادلولية املتحدة محلاية امللكية الفكرية )
6

ىل التعليقات الإضافية اليت قدهما أأعضاء اللجنة عند الرّد عىل الاس تبيان.  وترد تكل التعليقات ُتت اجلداول ذات الصةل من  يُشار يف هذه الصدد اإ
 املعنونة "ملخص الردود عىل الاس تبيان بشأأن حامية أأسامء ادلول من تسجيلها واس تخداهما كعالمات جتارية". SCT/24/6 الوثيقة

7
 ./http://www.wipo.int/sct/en/commentsالفردية لدلول الأعضاء عىل املوقع التايل:  البياانتانظر  

8
، SCT/21/8وثيقة من ال 322 انظر مداخالت عدة أأعضاء من أأعضاء اللجنة، كام وردت يف تقارير دورات اللجنة التالية: أأسرتاليا )الفقرة 

 (.SCT/22/9من الوثيقة  187( ومجهورية مودلوفا )الفقرة SCT/2711 والوثيقة
9

 .SCT/29/5 Revمن الوثيقة  48و 27انظر عىل وجه اخلصوص الفقرتني  

http://www.wipo.int/sct/en/comments/
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جمال العالمات التجارية أأساليب معلية لتقيمي الصفة املمزّية للمصطلحات اجلغرافية، مبا يف ذكل أأسامء البدلان. فقد يكون من 
ذا اكن املس هتكل العادي للسلع أأو اخلدمات املعنية ي امس البدل )دون أأن يكون متخصصا  عرفالرضوري، مثال، مراعاة ما اإ

ذا اكن من املتوقّع يف اجلغرافيا ىل ماكن مرتبط حاليا ابلسلع أأو اخلدمات املُطالب حباميهتا أأو ما اإ ذا اكن الامس يشري اإ ( وما اإ
 .10بشلك معقول أأن يكون مرتبطا هبا يف املس تقبل

هو أأش يع ما يُس تخدم من أأس باب رفض العالمات التجارية اليت تتأألف من أأسامء البدلان أأو تتضمهنا. وكام هو وذكل  .14
احلال ابلنس بة للمصطلحات الوصفية الأخرى بشلك أأمع، توجد مصلحة عامة أأل تكون تكل البياانت موضوع حقوق 

يف توفري معلومات عن السلع املعروضة للبيع من قبل أأي اتجر يرغب العالمات التجارية وتظّل متاحة لالس تخدام 
 اخلدمات املزمع تقدميها. أأو

 زائفة( أأو لأس باب أأخرىاستبعاد العالمة من التسجيل لكوُنا مضلةّل أأو خادعة أأو اكذبة ) (د)

ىل طابعها الوصف .15 ىل من احملمتل أأن تؤدي العالمات التجارية اليت تتأألف من أأسامء البدلان أأو تتضمهنا، ابلإضافة اإ ي، اإ
تضليل امجلهور بشأأن منشأأ السلع أأو اخلدمات. والادعاء الاكذب عرب عالمة ما بأأن منشأأ سلع أأو خدمات يقع يف ماكن معنّي 

تكل العالمة للرفض، يف حال ثبَت عدم وجود أأية عالقة بني تكل السلع أأو اخلدمات وامس البدل. ول تسجيل قد يعّرض 
" أأو "خادعة" أأو "اكذبة"، وهناك قدر من التداخل يف املوضوع مبا ةلمصطلحات "مضلّ تُعرف بوضوح احلدود املوجودة بني 

 ميكّن من وصفه بأأي من تكل املصطلحات.

ىل أأن أأسامء البدلان تُستبعد من  98.5أأشار  ،11امللخص المكي للردود عىل الاس تبيانويف  .16 ابملائة من البدلان اجمليبة اإ
ذا أأمكن اعت  ابملائة بأأن  77.3بار أأن اس تخدام امس ادلوةل مضلّل فامي خيص منشأأ السلع، وأأفاد التسجيل كعالمات جتارية اإ

ذا أأمكن اعتبارها زائفة فامي خيص منشأأ املنتجات اليت يُلمتس التسجيل بشأأُنا  .12أأسامء ادلول تُستبعد اإ

لصيغ اخملترصة للك ول تسمح القوانني الوطنية لعدة دول بتسجيل املصطلحات اجلغرافية، أأو الأسامء، فضال عن ا .17
ىل تضليل املس هتلكني أأو خلق لبس فامي خيص منشأأ السلع  مهنا، كعالمات جتارية عندما حُيمتل أأن تؤدي تكل البياانت اإ

ىل ذكل،  .13اخلدمات أأو ىل املنشأأ  ،أأسامء الأماكن اجلغرافيةأأيضا  تُرفضوابلإضافة اإ والعالمات التجارية التصويرية اليت تشري اإ
م  العالمات، عندما يكون املاكن اجلغرايف مشهورًا ابلسلع أأو تكلاجلغرايف، فضاًل عن أأشاكل خمتلفة من  اخلدمات املُقدل

د يف ذهن اس تخدام امس ماكن جغرايف، يف الظروف اليت يكون فهيا املاكن مشهورًا بأأمر ما، يُ ، لأن بشأأُنا الطلب وج 
ذا مل يتحقق   .14التوقع ذكلاملس هتكل "توقعًا"، مما قد ينتج عنه خداع اإ

نتاج  .18 وفضال عن احلالت اليت قد يدرك فهيا امجلهور املعين بأأن الغرض من اس تخدام امس البدل هو وصف ماكن اإ
ىل ماكن حيظى ابعرتاف واسع، السلع أأو اخلدمات أأو املاكن اذلي تُقدم فيه اخلدمات، واحلالت اليت يشري فهيا  الامس اإ

وبشهرة أأيضا، من حيث جودة منتجاته أأو خدماته، قد توجد حالت أأخرى قد يؤدي فهيا اس تخدام امس البدل يف ظروف 

                                                
10

ىل املبادئ التوجهيية الصادرة عن مكتب التنس يق يف السوق ادلاخلية   التوجهيية اخلاصة ابلعالمات )مبادئ املكتب ( OHIM)يُشار يف هذا الصدد اإ
املصطلحات اجلغرافية،  6.2.3.2، أأس باب الرفض املطلقة، رمق 4التجارية والتصاممي بشأأن املامرسات احلالية يف جمال العالمات التجارية، اجلزء ابء، البند 

واملعّدةل لالحئة اخلاصة ابلعالمات  لس الأوروبينين واجملالصادرة عن الربملا 2015/2424. وطبقا لالحئة )الاُتاد الأورويب( رمق 47 اإىل 45الصفحات من 
مارس  23( اعتبارا من EUIPOس ُيعاد تسمية املكتب ليصبح "مكتب الاُتاد الأورويب للملكية الفكرية )مجلاعة الأوروبية، املعمتدة عىل نطاق االتجارية 

 ، عندما تدخل الالحئة حزّي النفاذ.2016
11

 .2و 1، الصفحتان SCT/24/6يف املرفق الثاين من الوثيقة  ()ج(1أأول)ظر الردود عىل السؤال ان 
12

 .5و 4، الصفحتان SCT/24/6يف املرفق الثاين من الوثيقة  ()ه(1ظر الردود عىل السؤال أأول)ان 
13

 والولايت املتحدة الأمريكية. وقوانني بلغاراي والربازيل وكندا واملكس يك 2008/95()ز( من توجيه جملس الاُتاد الأورويب 1()3انظر املادة ) 
14

ىل ال يُشار   ُ  بيانيف هذا الصدد اإ  ./http://www.wipo.int/sct/en/commentsعىل املوقع التايل:  من وفد اململكة املتحدة واملتاح قدمامل

http://www.wipo.int/sct/en/comments/
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ىل حاةل اس تخدام خادع أأو حاةل اس تخدام لبياانت تبدو  15حيث ل توجد عالقة مع السلع واخلدمات املبيّنة يف الطلب اإ
 .16و زائفةمنطقيا اكذبة أأ 

تنطبق عىل لك وميكن أأن يُرفض تسجيل العالمات التجارية اليت تتأألف من أأسامء البدلان أأو تتضمهنا لأس باب أأخرى  .19
شارات موجودة أأخرى أأو الطابع العام أأو سوء النية. وميكن التحّجج أأيضا مببادئ أأنواع العالمات التجارية،  مثل التعارض مع اإ

ق، اليت تُعد سببا مقبول عىل النطاق العاملي يف قانون العالمات التجارية، ملنع تسجيل تكل النظام العام أأو مبادئ الأخال
أأنه انتقاد دلوةل أأو العالمات التجارية اليت قد يُفَّسل اس تخداهما ب تسجيلقوانني بعض البدلان  وُتظرالعالمات التجارية. 

هانة لها أأ  سجيل العالمات التجارية اليت من شأأُنا عىل لزوم رفض ت بدلان أأخرى قوانني  وتنص، 17حممتل لسمعهتاتشويه  واإ
ىل مسعهتا كام ورد يف قانون وطين . 18، أأو تشّوه صورة البدل املعينأأن ُتط من قدر الرموز الوطنية أأو تزدرهيا أأو تيسء اإ

 .19واحد عىل الأقل واجب احرتام وصون رشف ادلول الأخرى

 اخلطوات الإجرائية الأخرى

 الاعرتاض )أأ(

جراءات الاعرتاض من السامت الشائعة لأنظمة تسجيل العالمات التجارية ويه مسة مس تحبة ومفيدة  .20 يُعد توافر اإ
ليس ابلنس بة للمودعني وأأحصاب احلقوق وغريمه من الأطراف املهمتة، بل كذكل ابلنس بة لإدارات العالمات التجارية وامجلهور 

جراءات الاعرتاض عن .20معوما قدمي املعلومات والبيّنات اليت من رصا يتعلق ابلضوابط واملوازين ومتّكن الغري من توتُدرج اإ
شارة معّينة كعالمة جتارية واليت قد ل تكون، خبالف ذكل، متوافرة دلى ماكتب العالمات  شأأُنا أأن ُتول دون تسجيل اإ

 .21التجارية

جراءات الاعرتاض  .21 ن اإ ضافية ملنع ت وعليه فاإ شارة ُتتوي عىل امس بدل يف ميكن أأن تشلّك فرصة اإ سجيل عالمة أأو اإ
اتحة فرصة  صدار رفض. وتُعد اإ ىل اإ احلالت اليت ل يؤدي فهيا الفحص اذلي جيريه مكتب العالمات التجارية تلقائيا، وحده، اإ

جراءات الاعرتاض، سواء أأاكن النظام الوطين ينص أأم ل حدى اخلصائص اليت تتسم هبا اإ ضافية لطرح نقطة حمّددة اإ ينص  اإ
ماكنية الاعرتاض قبل التسجيل أأو بعده  .22عىل اإ

ضافية محلاية أأسامء البدلان، ل بّد من استيفاء رشطني  .22 اتحة وس يةل اإ جراءات الاعرتاض من اإ القانون  مبوجبولتمتكّن اإ
ل كعالمات جتارية الإشاالوطين للعالمات التجارية. فيجب، أأول،  رات اليت أأن يتضمن ذكل القانون سببا لرفض أأن تُسجل

 تتأألف من امس بدل أأو تتضمنه؛ وجيب، اثنيا، الإقرار بأأن ادعاء عدم الامتثال ذلكل احلمك يُعد مرّبرا لتقدمي اعرتاض.

                                                
15

ىل دليل مكتب الولايت    (b)1210.01(، رمق TMEPاملتحدة الأمريكية للرباءات والعالمات التجارية عن ممارسات الفحص )يُشار يف هذا الصدد اإ
ماكن املنشأأ،  IV.6.13دليل املكتب الكندي للملكية الفكرية عن الاختبارات وحفص العالمات التجارية، رمق  –ادعة من حيث وصفها اجلغرايف العالمات اخل

 .4الصفحة 
16

ىل احلاش ية يُشار يف هذا الصدد    أأعاله. 11اإ
17

ىل املادة    .2009مايو  21، بصيغته املعّدةل يف 1949نومفرب  28" من قانون مجهورية كوراي املؤرخ 2("1)7يُشار يف هذا الصدد اإ
18

يطاليا وترينيداد وتوابغو  البياانتانظر   املوقع التايل: واملتاحة عىل  والولايت املتحدة الأمريكيةاملُقدمة من وفود اإ
http://www.wipo.int/sct/en/comments/. 

19
 ./http://www.wipo.int/sct/en/commentsعىل املوقع التايل:  من وفد كولومبيا واملتاح البيان املُقدمانظر  

20
جراءات الاعرتاض عىل تسجيل العالمة التجارية    .1 ، جمال التوافق رمقWIPO/STrad/INF/4 جمالت التوافق، الوثيقة –انظر اإ

21
جراءات الاعرتاض عىل تسجيل العالمة التجارية    .2 ، الصفحةSCT/18/3 ، الوثيقةالأساس ية املس تفادةادلروس  –انظر اإ

22
اتحة النظام الوطين لإماكنية   الاعرتاض قبل تسجيل عالمة جتارية أأو بعد تسجيلها من اخليارات الس ياس ية اليت متلهيا عوامل اسرتاتيجية. اإ

جراءات الاعرتاض عىل تسجيل عالمة جتارية، الوثيقة  .14 ، الصفحةSCT/17/4 ولس تعراض مزااي ومساوئ الك الإماكنيتني، انظر اإ

http://www.wipo.int/sct/en/comments/
http://www.wipo.int/sct/en/comments/
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أأنه يف غالبية أأعضاء اللجنة اليت ُتتوي قوانيهنا عىل سبب لرفض طلب تسجيل  23وتبنّي من الردود عىل الاس تبيان .23
شارة تتأألف من امس بدل أأو تتضمنه، مي جراءات الااإ  عرتاض. وعىل وجه التحديد، أأشاركن أأيضا التحّجج بذكل السبب يف اإ

ىل أأنه يف حال اكن امس ادلوةل مستبعدا من التسجيل كعالمة جتارية فامي خيص السلع ) 67.2 ابملائة  67.7ابملائة من الردود اإ
جراءات الاعرتاض.دمات(اخلفامي خيص   ، ميكن للغري التحّجج بذكل السبب يف اإ

 الحظاتامل )ب(

شارة ت احملمتةل الأخرى للمطالبة بمن الوسائل  .24  امس بدل أأو تتضمنه تقدمي مالحظات.ف من تأألرفض طلب تسجيل اإ
ماكنية تقدمي مالحظات كتابية فامي خيص طلبات العالمات التجارية. ول يكون الشخص  وتتوىخ قوانني بعض أأعضاء اللجنة اإ

م للمالحظات طرفا يف الإجراءات ول ترّد املاكتب، عادة، علهيا. والغرض من تكل املالحظات هو تزويد املاكتب  املقد 
ىل ابملعلومات اليت من شأأُنا أأن تؤدي  شارةاإ . وقد يكون ذكل مفيدا وفعال بوجه خاص يف حال مل رفض طلب تسجيل اإ

ياُلحظ، مثال، يف احلالت اليت ل يكون فهيا الطابع الوصفي لإشارة مطلوب  تكن املسأأةل معروفة دلى الفاحص، كام
 حمدودة من امجلهور. فئةتسجيلها معروفا سوى دلى 

ن الأسس اليت ميكن أأن تقوم علهيا تكل املالحظات ل تكون  .25 ويف حال مسحت القوانني الوطنية بتقدمي مالحظات، فاإ
ىل حقوق الغري السابقة. عادة حمدودة ولو أأن بعض الولايت القضا ذا اكن ئية تستبعد املطالبات املستندة اإ ومبا أأن مسأأةل ما اإ

ن املالحظات تبدو وس يةل مالمئة محلاية  ميكن تسجيل امس بدل أأم ل مسأأةل تُطرح بغض النظر عن أأية حقوق سابقة للغري، فاإ
ظمة الوطنية اليت تنص عىل سبب حممتل لرفض امس بدل من تسجيهل كعالمة جتارية أأو كجزء من عالمة جتارية يف لك الأن

 تكل الإشارات وتسمح بتقدمي مالحظات.

ىل أأن تكل الإماكنية متاحة يف حنو  .26 ماكنية تقدمي مالحظات، اإ وتشري الردود عىل الاس تبيان، فامي خيص توافر اإ
ن  الحظات ل خيضع عادةاملوعىل الرمغ من أأن تقدمي  .24اجمليبةابملائة فقط من الأعضاء  50 تدين لأية رشوط اثبتة، فاإ

 بدرجة اكفية. معدلت الرد ميكن أأن يُفَّّس بعدم معرفة تكل الوس يةل

 أأو النقض)ج( الإبطال أأو الشطب 

شارة تتأألف من امس بدل أأن تتضمنه كعالمة جتارية ابلرمغ من نص القانون الوطين اخلاص  .27 يف حال مت تسجيل اإ
جراءات الإبطال تتيح وس يةل ُنائية محلاية امس البدل ابلعالمات التجارية عىل أأس باب حممتةل  ن اإ لرفض ذكل التسجيل، فاإ

ىل جراءات الإبطال، اإ نظمة الوطنية مضن الأ   شطب تسجيل قا م من السجل. ول توجداملعين. ويسعى املدعي، من خالل اإ
ىل للعالمات التجارية ىل الإجراءات الرامية اإ بطال تسجيل ممنوح مبصطلحات  مصطلحات موّحدة وميكن أأن يُشار أأيضا اإ اإ

لغاء"أأو  "الشطب"  ."النقض"أأو  "الإ

زاةلوالأمّه من املصطلحات املُس تخدمة هو الأثر النامج عن  .28 ذا  اإ  أأزيلتعالمة جتارية من السجل. وكقاعدة عامة، اإ
ن الإشارة تُعترب فور  زالهتاعالمة جتارية من السجل لأس باب اكنت موجودة فعال وقت التسجيل، فاإ ل  اإ عىل كام لو مل تُسجل

ذا الإطالق ن الإشارة  أأزيلت. أأما اإ ل يف نقطة زمنية حمّددة بعد التسجيل، فاإ العالمة التجارية لأس باب ل تُس توىف رشوطها اإ
شارة لكوُنا اذلي ُطلب فيه ال  توقيتفعال سوى اعتبارا من ال  لن تُزال شطب. وفامي خيص أأسامء البدلان، يف حال أأزيلت اإ

ن ذكل الظرف يُعترب عىل أأية حال ظرفا اكن قامئا ابلفعل وقت تسجيل الإشارة. ويف تكل تتأألف من  امس بدل أأو تتضمنه، فاإ
ن تكل الإشارة اكن ينبغي أأل تُسّجل  بطالها، كام لو مل تُسّجل عىل الإطالق.احلاةل، فاإ  قط كعالمة جتارية وس ُتعترب، نتيجة اإ

                                                
23

 .24و 23والصفحتان  18و 17، الصفحتان SCT/24/6()ب( يف املرفق الثاين من الوثيقة 4()ب( وأأول)3انظر الردود عىل السؤالني أأول) 
24

 .27و 26والصفحتان  21و 20، الصفحتان SCT/24/6()ج( يف املرفق الثاين من الوثيقة 4()ج( وأأول)3انظر الردود عىل السؤالني أأول) 
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اخلاصة ابلعالمات التجارية عىل سبب  يت ُتتوي قوانيهناأأعضاء اللجنة اليف أأن  25وتبنّي من الردود عىل الاس تبيان .29
شارة  عدم الامتثال ذلكل احلمك سببا وجهيا لطلب الإبطال. وعىل تتأألف من امس بدل أأو تتضمنه، ميثّل حممتل لرفض تسجيل اإ

ىل أأنه يف حال اكن امس البدل مستبعدا  93.8 أأشار وجه التحديد، من التسجيل كعالمة جتارية فامي خيص ابملائة من الردود اإ
جراءات الإبطال التالية للتسجيل. 92.6السلع ) نه ميكن للغري التحّجج بذكل السبب يف اإ  ابملائة فامي خيص اخلدمات(، فاإ

 س تخدام كعالمةالا

ىل حبث مسأأةل حامية أأسامء ادلول من التسجيل كعالمات جتارية .30  عرب التحقّق ر أأعضاء اللجنةقرّ ، ابلإضافة اإ
كعالمات جتارية  السوقالإشارات يف  تكلالاس تبيان من القوانني واملامرسات السارية يف ادلول الأعضاء بشأأن "اس تخدام" 

أأو كجزء مهنا، أأي اس تخداهما لمتيزي سلع وخدمات رشكة ما من سلع وخدمات رشاكت أأخرى. وعىل الرمغ من أأن هذا اجلزء 
نهن، فماك تطبيقه يف لك ميكنمن الاس تبيان قد ل   .س تقصاءالاعُترب وجهيا ابلنس بة ل اإ

شارة تتأألف من  .31 وبشلك عام، يتّبع اس تخدام امس بدل كعالمة املبدأأ ذاته املنطبق عىل التسجيل. فال ميكن اس تخدام اإ
ذا اكنت ذات  ىل خداع امجلهور، بشأأن طابع يامس بدل أأو تتضمنه عىل املنتجات أأو فامي خيص خدمات اإ السلع  طبيعةؤدي اإ

ذا قدم اتجر تصويرااخلدمات أأو جودهتا أأو منش هئا اجلغرايف عىل س  أأو ىلللحقيقة اكذاب  بيل املثال. واإ  يويح بأأن سلعه تنمتي اإ
ن ذكل  ىل خداع مس هتليك السلع ويؤثر يف قراراهت التصويربدل معنّي. فاإ الزنوع احملمتل  . وبدا أأنم الرشائيةالاكذب قد يؤدي اإ

ىل خداع املس هتلكني خبصو  ص منشأأ السلع واخلدمات ميثّل مسأأةل هامة ابلنس بة للمجيبني عىل الاس تبيان وقد تناوهل اإ
 .26اكنت ردودا ابلنفي مهنا ابملائة  17.4و اكنت ردودا ابلإجيابمهنا ابملائة  82.6ردا. ويظهر من تصنيف تكل الردود أأن  69

ذا اكن  .32 اس تخدام أأسامء البدلان ُمستبعدا أأم ل بشلك عام وعىل الرمغ من تقدمي أأعضاء اللجنة لردود انفية عىل ما اإ
ن رّدين عىل الأقل  عىل الرمغ من عدم امتضمنت تعليقات مفادها أأُن 27من الردود النافية مبوجب القانون املنطبق، فاإ

ن تضليل امجلهور بشأأن  استبعادهام معوما لأسامء البدلان من الاس تخدام كعالمات جتارية فامي خيص السلع و/أأو اخلدمات، فاإ
بل انتصاف متاحة للغري يف هناك مصدر املنتجات أأو منش ئه أأو جودته يُعد معال حمظورا مبوجب قوانني حمّددة، أأو أأن  س ُ

 .الصددهذا 

وصف خاطئ أأو بل الانتصاف املتاحة رفع دعوى مدنية ملنع اس تخدام الإشارات أأو أأي ُتديد خاطئ للمنشأأ ومن س ُ  .33
يف  خداعا يشلّك خطأأ أأو يف وقوع حُيدث لبسًا أأو يتسبب  مبا قدل للحقيقة، ل للحقيقة أأو تصوير خاطئ أأو مضلّ مضلّ  أأو

معه أأو يف منشأأ سلع لشخص أ خر أأو خدماته أأو أأنشطته الرابط بني الشخص املعين وخشص أ خر أأو عالقته به أأو رشاكته 
 التجارية أأو مصدر رعايهتا أأو املصادقة علهيا.

 تكلويرد أأحد  كن أأيضًا منع اس تخدام أأسامء البدلان مبوجب أأسس قانونية أأخرى غري قانون العالمات التجارية.ومي .34
)اثنيًا( من اتفاقية ابريس 10لزم املادة تُ و  غري املرشوعة. الأسس يف قوانني املسؤولية التقصريية أأو قوانني ماكحفة املنافسة

لهيا فامي ييل بعبارة "اتفاقية ابريس"(  دول اُتاد ابريس بأأن تكفل حامية فعاةل من املنافسة غري محلاية امللكية الصناعية )املشار اإ
يستند يف  ام كعالمات جتاريةويتضح من الردود عىل الاس تبيان أأن استبعاد أأسامء البدلان من الاس تخد املرشوعة.

ىل قانون ماكحفة املنافسة غري املرشوعةاليت تُستبعد فهيا تكل الأسامء ابملائة من البدلان  51,7 ابملائة  48.1، ويستند يف 28اإ
ىل قانون املسؤولية التقصريية العام   .(المتويه)من تكل البدلان اإ

                                                
25

 .27و 26والصفحتان  21و 20، الصفحتان SCT/24/6()د( يف املرفق الثاين من الوثيقة 4()د( وأأول)3عىل السؤالني أأول)انظر الردود  
26

 .41و 40، الصفحتان SCT/24/6( يف املرفق الثاين من الوثيقة 11انظر الردود عىل السؤال اثنيا) 
27

ىل اثنيا)10انظر الردود عىل الأس ئةل من اثنيا)   .43اإىل  40، الصفحات من SCT/24/6رفق الثاين من الوثيقة ( يف امل12( اإ
28

 .38و 37، الصفحتان SCT/24/6( يف املرفق الثاين من الوثيقة 9انظر الردود عىل السؤال اثنيا) 
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بل القانونية اليت ميكن من خاللها للمنتجات سبياًل أ خر من الس ُ ل القواعد اليت ُتول دون وجود بياانت زائفة متثّ و  .35
ذا اكنت  10 فاملادة تقييد اس تخدام أأسامء البدلان. بياانت  تش متل عىلمن اتفاقية ابريس تنّص عىل أأنه جتوز مصادرة السلع اإ

ابملائة( أأن  82.6تبيان )الاس   ىلع رّدتالغالبية العظمى من البدلان اليت اعتربت و  خمالفة للحقيقة خبصوص مصدرها.
 تكلحاةل من احلالت اليت ميكن أأن تُطبلق علهيا يشلّك أأو اخلدمات و/اس تخدام أأسامء البدلان كعالمات جتارية عىل السلع 

 .29املادة

 جمالت التوافق احملمتةل رابعا.

ليه يف الفقرة .36 امء البدلان منذ دورهتا احلادية من هذه الوثيقة، ما فتئت اللجنة تنظر يف مسأأةل حامية أأس 1 كام أأشري اإ
ىل  22والعرشين )من  قدم الأعضاء  30(. وظلّت تكل املسأأةل تشغلها طوال ما يقارب ثالث عرشة دورة2009يونيو  26اإ

جراءات  اوممارساهت بشأأن قوانيهنا خاللها معلومات وافرة جراءات التسجيل ويف اإ اليت تتناول هذه املسأأةل يف عدة مراحل من اإ
قامة ما بعد ا لتسجيل اليت تمت دلى مكتب العالمات التجارية أأو دلى السلطات القضائية أأو غريها من السلطات املعنية ابإ

 هذا اجملال.ابلنس بة ل تتضمن بياانت وجهية العدل أأو مبراقبة السلع اليت 

زاء حامية أأسامء البدلان. هتونظر أأعضاء اللجنة بتعّمق كذكل، خالل املناقشات اليت أأجر  .37 ترد و ا، فامي يوجد من ُُنج اإ
فامي ييل جمالت ممكنة قد يوجد فهيا توافق بني قوانني وممارسات خمتلف الأعضاء. وميكن اعتبار أأن بعضا من تكل اجملالت 

قلميية اليت تُدعى  31يشلّك "مجموعة من املوارد املرجعية" ىل البّت يف قضااي تنطوي ميكن أأن تفيد لك السلطات الوطنية والإ اإ
شارات تتأألف من أأسامء بدلان أأو تتضمهنا كعالمات جتارية.  عىل تسجيل أأو اس تخدام اإ

ىل أأعضاء اللجنة يك  .38  فهيا: تنظروجمالت التوافق املمكنة التالية ُمقدمة اإ

  

                                                
29

 .41و 40، الصفحتان SCT/24/6( يف املرفق الثاين من الوثيقة 12انظر الردود عىل السؤال اثنيا) 
30

ىل سلسة واثئق اللجنة التالية:   ىل  308، الفقرات من SCT/21/8و SCT/21/6يُشار يف هذا الصدد اإ ، SCT/22/9و SCT/22/4؛ و343اإ
ىل  171الفقرات من  اإىل  202، الفقرات من SCT/24/8و SCT/24/6و SCT/24/2؛ و114اإىل  83، الفقرات من SCT/23/7و SCT/23/3؛ و193اإ

ىل  321، الفقرات من SCT/26/9؛ و231اإىل  211، الفقرات من SCT/25/7و SCT/25/4؛ و233  .SCT/27/5 Corrو SCT/27/5؛ و356اإ
ىل  222، الفقرات من SCT/27/11و SCT/27/7و SCT/27/6و ىل  272، الفقرات من SCT/29/10و .SCT/29/5 Rev؛ و247اإ ؛ 294اإ
 SCT/32/2؛ و156اإىل  134، الفقرات من SCT/31/10و SCT/31/5و SCT/31/4؛ و286اإىل  267، الفقرات من SCT/30/9و SCT/30/4و
ىل  76، الفقرات من SCT/33/6؛ و86اإىل  72، الفقرات من SCT/32/6و ىل  97، الفقرات من SCT/34/8و SCT/34/2 Prov.2؛ و96اإ  .127اإ
31

ىل الفقرات من   ىل  15يُشار يف هذا الصدد اإ  لتاسعة عرشة للجنة.املتضمنة تقرير ادلورة ا SCT/19/9من الوثيقة  24اإ
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 1جمال التوافق املمكن رمق 
 مفهوم امس البدل

: ما ييل بدلال ذكل، جيوز أأن يشمل امس خالف لأغراض حفص العالمات عىل الأقل، وما مل ينص القانون املنطبق عىل 
مس ونقهل احلريف، فضال عن اس تخدامه يف الاذكل وترمجة ، والامس املتداول معوما، الامس الرمسي أأو الامس العريف لدلوةل

 .صيغة خمترصة أأو كصفة

 2مق جمال التوافق املمكن ر
ذا اعتُ   ربت وصفيةاستبعاد العالمة من التسجيل اإ

 أأسفر، ينبغي رفض تسجيل العالمات التجارية اليت تتأألف من امس بدل فقط يف حال لأغراض حفص العالمات عىل الأقل
 وصف ماكن منشأأ السلع أأو اخلدمات. عناس تخدام ذكل الامس 

 3جمال التوافق املمكن رمق 
ذا اعتُ استبعاد العالمة من   مضلةّل أأو خادعة أأو اكذبة ربتالتسجيل اإ

، ينبغي رفض تسجيل العالمات التجارية اليت تتأألف من امس بدل أأو تتضمنه يف حال لأغراض حفص العالمات عىل الأقل
ىل جعل العالمة يف مجملها   فامي خيص منشأأ السلع أأو اخلدمات. مضلةّل أأو خادعة أأو اكذبةأأدى اس تخدام ذكل الامس اإ

 4ال التوافق املمكن رمق جم
 مراعاة العنارص الأخرى للعالمة

لأغراض حفص العالمات عىل الأقل، وما مل ينص القانون املنطبق عىل خالف ذكل، ينبغي رفض تسجيل العالمات التجارية 
ىل جعل العالمة يف مجملها غري ممزيّ  مضلةّل ة أأو اليت تتأألف من امس بدل وعنارص أأخرى يف حال أأدى اس تخدام ذكل الامس اإ

 فامي خيص منشأأ السلع أأو اخلدمات. خادعة أأو اكذبة أأو

 5جمال التوافق املمكن رمق 
جراءات الإبطال والاعرتاض  اإ

أأعاله أأس بااب لإبطال عالمات  4ورمق  3ورمق  2ينبغي أأن تشلّك أأس باب الرفض املذكورة يف جمالت التوافق املمكنة رمق 
 ص القانون املنطبق عىل ذكل، أأس بااب لالعرتاض.ةل وأأن تشلّك أأيضا، حيامث نُمسجَ 

 6جمال التوافق املمكن رمق 
 الاس تخدام كعالمة

ذا احتُمل أأن يؤدي ذكل الاس تخدام لمتنع ينبغي أأن تُتاح للأطراف املهمتة الوسائل القانونية املناس بة  اس تخدام أأسامء البدلان اإ
ىل خداع امجلهور،  ودهتا أأو منش هئا اجلغرايف عىل سبيل املثال، وتلمتس مصادرة السلع بشأأن طبيعة السلع أأو اخلدمات أأو جاإ

 املش متةل عىل بياانت اكذبة فامي خيص مصدرها.
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 مالحظة

من اتفاقية  10 مصدر السلع منصوص عليه يف املادةعن  بياناملبارش أأو غري املبارش ل  الاس تعاملالسلع يف حالت مصادرة 
 .32ابريس

 ]ُناية الوثيقة[
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تَّسي أأحاكم املادة السابقة يف حالت الاس تعامل املبارش أأو غري املبارش لبيان خمالف للحقيقة ( 1من اتفاقية ابريس عىل ما ييل: ") 10تنص املادة  
 عن مصدر املنتجات أأو عن خشصية املنتج أأو الصانع أأو التاجر.

نتاج أأو تصنيع تكل املنتجات أأو الاجتار فهيا  عىل أأية حال يعترب صاحب مصلحة، سواء اكن (2) خشصا طبيعيا أأو معنواي، لك منتج أأو صانع أأو اتجر يزاول اإ
عىل غري احلقيقة، أأو يف ادلوةل  كرتويكون مقره يف اجلهة اليت ذكرت عىل غري احلقيقة عىل أأُنا املصدر أأو الإقلمي اذلي تقع فيه هذه اجلهة، أأو يف ادلوةل اليت ذ

 "عمل فهيا بيان املصدر اخملالف للحقيقة.اليت اس ت


