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ىل  27جنيف، من   2017 مارس 30اإ
 
 

هج وجماالت التوافق 
ُ
محاية أمساء البلدان من تسجيلها واستخدامها كعالمات جتارية: املمارسات والن

 قات األعضاءتعلي – املمكنة

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

 مقدمة أأول.

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

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

ىل .2 املعلومات املُقدمة من أأعضاء اللجنة يف ردودها عىل الاس تبيان بشأأن حامية أأسامء ادلول من  واستندت الواثئق اإ
ليه فامي ييل بلكمة "الاس تبيان"(، وكذكل  SCT/24/6 تسجيلها واس تخداهما كعالمات جتارية، والوارد يف الوثيقة )املشار اإ

ىل البياانت الكتابية الإضافية املُقدمة من أأعضاء اللجنة بشأأ   ن القوانني واملامرسات الوطنية اخلاصة حبامية أأسامء البدلان.اإ

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

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

ىل  16ويف ادلورة الرابعة والثالثني للجنة )من  .4 عداد وثيقة جديدة (، 2015 نومفرب 18اإ المتس الرئيس من الأمانة اإ
ىل الوثيقة ات وُُنجا خمتلفة ، عىل أأن ُُتّدد ممارساخلامسة والثالثني للجنة ادلورة يك تُناقش يف SCT/34/2 استنادا اإ
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 استندت، اليت SCT/35/4 وبناء عىل ذكل، أأعّدت الأمانة الوثيقة املوجودة فامي خيص حامية أأسامء البدلان. وافقوجمالت الت
ىل املعلومات الواردة يف الوثيقة  مليدان.قد تنشأأ يف هذا ا 1جمالت توافق واقرتحت SCT/34/2 اإ

ىل  17ويف ادلورة السادسة والثالثني للجنة )من  .5  اللجنة أأعضاء(، المتس الرئيس من الأمانة دعوة 2016 أأكتوبر 19اإ
زاء جمالت التوافق رمق ىل أأن تقدم، عىل سبيل الأولوية، تعليقات ومالحظات اإ استبعاد ) 2 )مفهوم امس البدل( ورمق 1 اإ

ذا اعتُ  جراءات الإبطال والاعرتاض( ورمق 5 ( ورمقوصفيةربت العالمة من التسجيل اإ )الاس تخدام كعالمة(، مبا يف  6 )اإ
 ذكل أأمثةل معلية عىل الطريقة اليت تُطبق فهيا هذه املبادئ يف ولايهتا القضائية.

وتلّخص هذه الوثيقة التعليقات املُقدمة من أأعضاء اللجنة بشأأن جمالت التوافق، فضال عن أأمثةل عىل قوانيهنا  .6
وكندا  الأرجنتني وبيالروس عضوا: 25، بياانت من 2017 فرباير 10وممارساهتا الوطنية. وتلقى املكتب ادلويل، حىت 

يرلندا وبريو والفلبني وبولندا والربتغال وس نغافورة اإ يسلندا و اإ نسا وجورجيا وأأملانيا واليوانن و وفنلندا وفر  وكولومبيا وكوس تارياك
س بانيا والسو  وتلقى املكتب . يد وسويرسا وطاجيكس تان وأأوكرانيا والولايت املتحدة الأمريكية وأأوزبكس تانوجنوب أأفريقيا واإ

(، ومن املراقبني OAPI) دولية واحدة، ويه املنظمة الأفريقية للملكية الفكريةمنظمة حكومية ادلويل بياانت أأيضا من 
وامجلعية الياابنية لوالكء  (،ECTA) المات التجاريةمجعية الاُتادات الأوروبية للعاملني يف جمال العالتالية أأسامؤمه: 

. ويرد نص البياانت الاكمل عىل صفحة مجعية ماليك العالمات التجارية الأوروبيني - MARQUES، و(  JPAA) الرباءات
 ./http://www.wipo.int/sct/en/commentsاملنتدى الإلكرتوين للجنة وعنواُنا: 

الأعضاء مضن لك جمال توافق ممكن. وأأدرجت التعليقات املُقدمة من تعليقات ال ولتيسري مناقشات اللجنة، لُّخصت  .7
من هذه الوثيقة وتشّّك الأمثةل الواردة يف املرفق الثاين مجموعة  الأولاملرفق املُقدمة حول لك جمالت التوافق املمكنة يف 

 خمتارة من الأمثةل اليت قدهما أأعضاء اللجنة يف بياانهتم.

ىل النظر يف  .8 ن اللجنة مدعوة اإ اإ
الوثيقة وبيان الطريقة اليت ترغب يف انهتاهجا  هذه

 ملواصةل معلها بشأأن هذا البند من جدول الأعامل.

]ييل ذكل املرفقان[

                                                
1

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

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

http://www.wipo.int/sct/en/comments/
http://www.wipo.int/sct/en/wipo-strad/
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 1 جمال التوافق املمكن رمق

 مفهوم امس البدل

قل، وما مل ينص القانون املنطبق عىل خالف ذكل، جيوز أأن يشمل امس البدل ما ييل:  غراض حفص العالمات عىل الأ لأ
 والامس القصري لدلوةل، ، وترمجة ذكل الامس ونقهل احلريف،املتداول معوماً الامس الرمسي أأو الامس العريف لدلوةل، والامس 

 عن اس تخدامه يف صيغة خمترصة أأو كصفة. فضالً 

 التعليقات الواردة

 الأرجنتني
سامء الأ "...  عالمة:كما ييل بشأأن العالمات التجارية والأسامء التجارية تسجيل  22.362 )ز( من القانون رمق3ُتظر املادة 

 حكومة الأرجنتني".هبا  تجنبية اعرتفأأ دول اليت تس تخدهما مزية امل غريها من الإشارات أأو

 كولومبيا
شارات من أأي القانون الوطين خيلو  داإ ذا اكنت امحلاية ت  ُُتّدِّ  امس ادلوةلأأيضًا تشمل  مالأسامء الرمسية فقط أأ شمل ما اإ

ننا نذلكل ترصة. وصيغته امل أأو  املتداول معوماً   قد أأن امس البدلفهَم يُ  ه ينبغي أأنأأنعىل لغرض حفص العالمات، وافق، فاإ
 .1 جمال التوافق املمكن رمقاملقرتحة يف  يشمل الصيغ

 كوس تارياك
خضاع   يزيد من التوضيح.ملمس كصفة" الاعبارة "اس تخدام يُقرَتح اإ

 فنلندا
مي ُتُ أأسامء ادلول ل ولكن . 1 توافق املمكن رمقجمال ال املذكورة يف  شاكل املتلفة الأ لكاملامرسة الوطنية غالبًا ما تشمل 

يف بعض أأن يُراعى، اللغوية، و  همس توى وعي امجلهور املس هتدف وهماراتيُراعى ويف لك حاةل. مفن الرضوري أأن  تلقائياً 
ذا اكن  ىلمس ي الااحلالت، ما اإ  .املطالب حباميهتا يف الطلبلسلع أأو اخلدمات ابماكن يرتبط  شري اإ

 فرنسا
 تسجيل أأسامء البدلان كعالمات لسلع أأو خدمات. يستبعدعام  يوجد أأي اس تثناء ل

 أأملانيا
منا يه "أأسامء البدلان" فئة ل تشّك  ،لعالمات التجاريةلقانون الوطين وفقًا لل املنشأأ بياانت  نوع معني منقامئة بذاهتا، اإ

حاةل و هذه ال عادة ما يُرفَض تسجيل اجلغرايف. و  ىل منشأأ السلع واخلدمات، فضالً  صفيةبياانت لأُنا اإ عن عدم وجود طابع  اإ
 .1 جمال التوافق املمكن رمقيف كام هو وارد عترب امس بدل أأملانيا تعريف ما يُ ؤيد ممزي. ومع ذكل، ت

 اليوانن
، اجليزء الثالث 4072/2012 )أأ( من القانون رمق3 بند، ال 123 مبوجب املادةل ميكن تسجيل أأسامء ادلول كعالمات، وذكل 

 العريف حفسب، بل يشمل الامس الرمسي أأو، عىل صعيد التطبيق العميل، هذا احلظرول يشمل العالمات التجارية. بشأأن 
ومنسجمة مع  ،وطنية واحضةالهذه القاعدة و . نقهل احلريف، فضاًل عن صيغته املترصة، و تهالشائع، وترمج ادلوةل امس  أأيضاً 

 .ةخمتلفممارسات لتطبيق وليس دلى اليوانن متسع . ونالوطنيالفاحصون  يتبعها املامرسات اليت
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 يسلندااإ 
 .1 جمال التوافق املمكن رمقيف  املبيّنة هاأأو الاختصارات نفس  للأشاكل شامالً عىل الأقل،  لأغراض الفحص ،عترب امس البدليُ 

 بريو
نشاء نظام ملكية صناعية مشرتك  486 رمق جامعة دول الأندييزلقرار  وفقاً  ليه فامي ييل ابمس "قرار جامعة دول ابإ )املشار اإ

 تسجيل كعالمة.ال أأس باب رفض  ان من مضنأأسامء البدلتُعترب  "(، ل486 رمق الأندييز

 الفلبني
لكن للمكتب . و 1 جمال التوافق املمكن رمق يف ( الهنج املبنَي IPOPHL) مكتب الفلبني للملكية الفكريةعادة ما يتّبع 

، الفاحصني لعمومبعض الاختصارات قد ل تكون معروفة ن ُتفظات عىل اس تخدام أأسامء البدلان يف شّك خمترص لأ 
 .احلقولء سامصيغ أأ يف اليت ترد أأسامء البدلان  مثل

 بولندا
 لأشاكل املتلفة املُبيَنةشمل اي لغرض حفص العالمات التجارية، أأن  أأن امس البدل جيوز، عىلي بولندال رباءات اليوافق مكتب 

ي نرشته اذل ISO 3166 كتب عىل معيارعادة ما يعمتد امل تسجيل، لل  الأهليةأأثناء تقيمي ويف . 1 جمال التوافق املمكن رمق يف
 واملناطق اخلاصة ذات ،والأقالمي التابعة ،أأسامء البدلان هذا املعيار رموزحيدد و (، ISO) املنظمة ادلولية لتوحيد املقاييس

 الوطنية. اتعىل املامرس لمن املرفق الثاين مثا 1 يف الصفحةيرد الأمهية اجلغرافية. و 

 الربتغال
هذا بيد أأن جتارية.  اتتسجيل كعالممن ال أأي قواعد تتعلق حبامية أأسامء البدلان  منالربتغال  يفقانون امللكية الصناعية خيلو 

 املنتفعنيس تخدام لصاح الاعىل  يوجد تقييدمن امحلاية املبارشة،  بدلً و . مطلقًا بال قيدالاس تخدام ل ميكن اعتباره 
 الإشارات ه ل ميكن تسجيلعىل أأن امللكية الصناعية ()ج( من قانون1)223 املادةوتنص املتنافسني وكذكل املس هتلكني. 

 (.أأسامء البدلانوهذه الإشارات تشمل املنشأأ اجلغرايف للسلع واخلدمات ) تتأألف حرصاًي مناليت 

 س نغافورة
شاراتذكل، وعوضًا عن العالمات التجارية يف س نغافورة. يف ترشيعات  "البدلصطلح "مل يوجد تعريفل  ىل  توجد اإ اإ

ىل مصطلح شارات املطلقة اإ الرفض أأس باب  تضمنيف حني ت واجلغرايف" يف قانون العالمات التجارية. نشأأ مصطلح "امل  اإ
ن اجلغرايف"،  نشأأ "امل  ترشيعات العالمات يف ف عرَ مصطلح "البدل" غري مُ ن لأ  اً . ونظر ُمعَرف أأيضاً غري هذا املصطلح فاإ

ذا اكنت أأسامء البدلان تشمل "مفن التجارية يف س نغافورة،  الامس الرمسي أأو الامس العريف لدلوةل، والامس غري الواحض ما اإ
". عن اس تخدامه يف صيغة خمترصة أأو كصفة فضالً بدل، والامس القصري لل ، وترمجة ذكل الامس ونقهل احلريف، املتداول معوماً 

دراج هذتتعلق معلية شواغل س نغافورة وتوجد دلى  ن "، تعريف "امس البدلصطلحني مضن املين ابإ ذ اإ من الصعب التأأكد اإ
 .ن ماهيهتامم

جراء فاحص العالمة التجارية عىل يعمتد الوقت احلارض،  يفو ذا اكن ُتعند  الإنرتنتش بكة عىل عامة معليات حبث اإ ديد ما اإ
قد معليات البحث هذه س نغافورة أأن ترى يف س ياق حفص طلب تسجيل عالمة جتارية. ومع ذكل، مرفوضًا أأم ل امس البدل 

من مَث توجد أأشاكل عديدة للنقل و  كثرية هناك لغاتلأن ، أأو نقهل احلريف ل تسفر عن نتاجئ شامةل عن ترمجة امس البدل
بعض توجد متعددة. عىل سبيل املثال، غالبًا ما تتخذ أأشاكًل البدلان أأسامء أأن ملاُلحظ أأيضًا ومن ا. احلريف لتكل الأسامء

من د"، و و و"مدينة الأس ،"س نغابورا"و"س نغافورة"، مهنا:  ،الأسامء القصرية والأسامء الشائعة مجلهورية س نغافورة
ىل س نغافورةالشائعة الاختصارات  شارة اإ معليات ، قد ل تسفر ذلكلو". SINأأو " "SGP"أأو " SG" :املس تخدمة لالإ

 .املمكنة الأسامء الشائعة أأو اختصارات امس البدلأأو قصرية السامء مجيع الأ عن بحث ال 



SCT/37/3 
Annex I 
3 
 

ذا  ،لجنةعىل ال قرتح س نغافورة وت س تخدام الاالتسجيل و منسامء البدلان لأ ليزامية الإ اية امحليف  مليض قدماً اتعزتم  اكنتاإ
نشاء قاعدة بياانت مركيزيةيف  أأن تنظركعالمات جتارية،  الامس الرمسي أأو الامس العريف لدلوةل، والامس "لتضم الويبو( يف ) اإ

، "عن اس تخدامه يف صيغة خمترصة أأو كصفة فضالً والامس القصري للبدل، ، وترمجة ذكل الامس ونقهل احلريف، املتداول معوماً 
ىل قاعدة البياانت هذه لكية الفكرية ماكتب امل يك تس تطيع اية، فهيا امحلاليت ترسي وذكل للبدلان  يف أأثناء حفص أأن ترجع اإ

 طلبات تسجيل العالمات التجارية.

 جنوب أأفريقيا
 ولكن توجد "امس بدل".عبارة " أأو بدل"للكمة تعريف رصحي  1993 س نةل  194 ل يوجد يف قانون العالمات التجارية رمق

شارة من  فاإن لقواعد التفسري القانوين،  ، وفقاً من مثَ القانون. و  ذكل( من 1)2 البندبعيد يف شّك تعريف "بدل التفاقية" يف اإ
العالمات التجارية واملامرسات اليت تتبعها شعبة معناه احلريف. يُمنح أأن نبغي وي ُمفرتض سلفًا ( مضناً ، امس البدلو ) مفهوم البدل

الواردة يف بدل ال فاهمي امس المات التجارية، تعكس م، عند حفص الع(CIPC) امللكية الفكريةو لرشاكت يف اللجنة املعنية اب
 من جسل العالمات التجارية.عديدة مركّبة عالمات وترد يف الصفحة الأوىل من املرفق الثاين . 1 جمال التوافق املمكن رمق

س بانيا  اإ
س بانيا مع  يتطابق  .1 جمال التوافق املمكن رمقالوارد يف البيان مفهوم أأسامء البدلان يف اإ

 السويد
، امس دوةلعىل حبجة أأُنا امس دوةل أأو ُتتوي رفض تسجيل عالمة جتارية بحمك قانوين أأي قانون السويد عىل ل حيتوي 

ىل من مَث ميكن اعتبار الإ . و لمس ادلوةليوجد تعريف  لو قلمي ما شارة اإ ذا اكن  اسامً اإ هذا الامس دلوةل، بغض النظر عام اإ
 .عن اس تخدامه يف صيغة خمترصة أأو كصفة فضالً هل،  اً حرفي نقالً  ومس أأ لالترمجة  العريف أأومس الا هو

 سويرسا
ُ امس البدل ل خيتلف مفهوم  عترب عىل وجه التحديد، تُ و يف سويرسا. عنه  1 جمال التوافق املمكن رمقل يف فصَ عىل النحو امل

ىل أأسامء البدلان  شارات مبارشة اإ والاش تقاقات أأو اخلدمات. سلع اجلغرايف لل املنشأأ عىل دة حدَ مُ دللت املنشأأ، أأي اإ
ىل عىل قدم املساواة مع أأسامء البدلان نفسها. تُعاَمل  –مثل الصفات  – الصحيحة لغوايً  توجهيات ويُشار يف هذا الصدد اإ

 العالمات التجارية.بشأأن لملكية الفكرية ل عهد الاُتادي امل 

 طاجيكس تان
 وفقاً و . وقد يكون هو الامس الرمسي وقد ل يكون كذكل، تداول معوماً امسها امل أأو  القصري هامس اامس ادلوةل يشمل 

عالمة جتارية التسميات اليت تتكون كل سجَ تُ ل يُسمح بأأن "... ة، خلدمعالمات ا( من قانون العالمات التجارية و 4)8 للامدة
دراج هذه الأسامء يف وجيوز  .فقط من عنارص متثل الأسامء الرمسية لدلول ..." محمية، غري عنارص بوصفها تجارية ال عالمة الاإ

 موافقة السلطة املتصة.برشط 

 أأوكرانيا
ُ مفهوم املكتب الوطين يؤيد   .1 جمال التوافق املمكن رمق يف بنَي أأسامء البدلان عىل النحو امل

 الأمريكية الولايت املتحدة
ىل الاعتقاد ب رمغ ن أأن مجيع أأسامء البدلان معروفة مجليع ميول املرء اإ . وعالوة عىل ليس مؤكداً ذكل املس هتلكني يف العامل، فاإ

قّل احامتل ، 1 جمال التوافق املمكن رمقيف  املذكورةمس البدل لتلفة امل شاكل متجهًا حنو الأ امس البدل لكام ابتعد املرء عن ذكل، 
ن قامئوذلكل . النقل احلريفس امي الرتمجة أأو  ، لمعرفة املس هتكل احمليل للمصطلحات دات الواردة ة فاإ جمال التوافق يف املُحّدِّ
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ذا اكنو . النطاق للغاية ةمع امس البدل، واسعالتاكفؤ ، اليت ميكن اس تخداهما لفرتاض 1 املمكن رمق ىل أأن  تاإ شارة اإ هناك أأي اإ
 ُ دات اس تخدام هذه امل ثبات  ييزحيأأن أأو ُمضلِّّاًل يف حد ذاته أأن يُعترَب جتارية ينبغي  ةيف طلب تسجيل عالمحّدِّ أأن عبء اإ

الامس غري اليت يكون فهيا يف تكل احلالت  متاماً س يكون خاطئًا أأن هذا الافرتاض  فنالحظ، الاس تخدام ليس ُمضلِّّالً 
تكون صيغة هذا وحرصه يف جمال التوافق املمكن تقرتح الولايت املتحدة الأمريكية تضييق و لمس هتكل احمليل. ل معروف 

ليه عىل أأنه ن امس البدل معروف للمس هتكل احمليل ويُ اإ قال يُ  أأنميكن  أأي حيامن، حصهتا أأكرث ترجيحاً  ىل يشري ابلفعل نظر اإ اإ
 البدل.

 أأوزبكس تان
متثل الأسامء اليت التسميات و عالمات اخلدمة وتسميات املنشأأ عىل أأن ( من قانون العالمات التجارية 2)10 ملادةتنص ا

 جتارية. اتالرمسية لدلول ل ميكن تسجيلها كعالم

 املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية
دلول املرفق الثالث املتعلق ابلعالمات التجارية وعالمات اخلدمة، وهو قانون امللكية الفكرية الوطين لس امي  ، ل2اتفاق ابنغي

جمال يف  الوارد قرتاحالا وحيظى التنفيذية ذات الصةل. الالحئة، أأو 3ة الأعضاء يف املنظمة الأفريقية للملكية الفكريةس بع عرش ال 
الامس الرمسي أأو الامس بدل ميكن أأن يكون "أأي أأن امس ال . املنظمة الأفريقية للملكية الفكريةوافقة مب 1 التوافق املمكن رمق

عن اس تخدامه يف  فضالً والامس القصري لدلوةل، وترمجة ذكل الامس ونقهل احلريف، ، العريف لدلوةل، والامس املتداول معوماً 
ن يف مكتبنا، أأما . رضورايً أأمرًا ، يف نظران، نقل احلريف يُعتربدراج الرتمجة وال واإ ". خمترصة أأو كصفةصيغة  أأي جيزء من فاإ

شارة نيكون ب مسجةل كعالمة اإ جيب  (املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية معل الغتوهام زيية )لكلغة أأخرى غري الفرنس ية أأو الإ
 .داب العامةل  للس ياسة العامة و ل  امتثال ذكل اجليزءالفاحص يك يضمن  املودعبل من قِّ يُنقَل نقاًل حرفيًا م أأو رتجَ يُ أأن 

 2 جمال التوافق املمكن رمق

ذا اعترُبت وصفية  استبعاد العالمة من التسجيل اإ

قل، ينبغي رفض تسجيل العالمات التجارية اليت تتأألف من امس بدل  غراض حفص العالمات عىل الأ فقط يف حال أأسفر لأ
 اس تخدام ذكل الامس عن وصف ماكن منشأأ السلع أأو اخلدمات.

 التعليقات الواردة

 الأرجنتني
"الأسامء  ه ل جيوز تسجيلبشأأن العالمات التجارية والأسامء التجارية عىل أأن 22.362 )أأ( من القانون رمق2 تنص املادة

 عىلينطبق هذا الاس تثناء و الأخرى".  هاأأو خصائص  اصفاهتأأو  هتاوظيفالعالمة أأو واللكامت والإشارات" اليت تصف "طبيعة 
ىل ماكن الصنع  ذا اكن أأسامء البدلان اليت تشري اإ وفامي عدا ذكل جيوز . السلع تكلعون خمتلفون منشأأ يعتربه ُمصنِّّ املاكن  كلذاإ

ذا تسجيل  ل اإ ِّّ مُ اكنت أأسامء البدلان، اإ  ةل أأو تسميات منشأأ.ضل

 كندا
مقضية يف  جغرافياً  الوصفيةلعالمات التجارية الت حممكة الاس تئناف الاُتادية اختبار ، عدَ 2016 رفرباي 23 يف يس  رشكة اإ

، ديث. ويف هذا القرار احلFCA 60 2016رمق ، (AFOD Ltd) احملدودة رشكة أأفودضد  (MC Importsلالس ترياد )

                                                
2

 .1977مارس  2 بتارخيمهورية أأفريقيا الوسطى، ب ابنغي اذلي ُأبرم يف مدينة قية للملكية الفكرية التفاق املنشئ للمنظمة الأفري  
3

-غينياو غينيا، و غابون، و ، س توائيةالاغينيا و كوت ديفوار، و الكونغو، و جيزر القمر، و تشاد، و مجهورية أأفريقيا الوسطى، و الاكمريون، و بوركينا فاسو، و بنن،  
 وتوغو. ،والس نغال، النيجرو موريتانيا، و مايل، و بيساو، 
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ذا اكن  اً احملمكة اختبار وضعت  ماكن منشأأ بوضوح صف يعالمة جتارية لأنه كغرايف غري قابل للتسجيل اجلمس الالتحديد ما اإ
ذا  اً جغرافي اسامً تُعترب العالمة التجارية وابلتايل أأصبحت . ذات الصةلالسلع أأو اخلدمات  ليس لها  هالبحث أأن أأظهريف كندا اإ

ذا اكنت العُتديد  ختبار أأولً ليزم الايس تو غرايف. اجل مسغري الاأأي معىن أ خر   اً اثنييس تليزم ، و اً جغرافي المة التجارية اسامً ما اإ
ذا اكنت ال   عالمة جتارية.املُس تخَدم كأأو اخلدمات تنشأأ من املوقع اجلغرايف سلع ُتديد ما اإ

مس تكون فهيا لحالت قد توجد يف كثري من احلالت، بس يطة وواحضة كون تيف حني أأن اخلطوة الأوىل من الاختبار قد و
ذا اكنت العالمة التجارية  بشأأنمغوض وما دام هناك . أأيضاً  معان أأخرىغرايف اجلاكن امل ىل ماكنابلفعل شري ت ما اإ ، ما أأم ل اإ

هو املس هتكل اذلي ينبغي مراعاة منظوره املس هتكل  يف احلالت اليت يكون فهيا، املس هتكل منظورسوف يركيز التحليل عىل ف 
 مة.عالاليت ترتبط هبا اللمنتجات أأو اخلدمات ل العادي 

ن  ىل موقع جغرايف، يُ وما اإ أأو اخلدمات. سلع منشأأ ال ُمنصبًَا عىل تركزي التحليل يصبح س تنتج أأن العالمة التجارية تشري اإ
ذا ما السلع أأو اخلدمات تنشأأ من موقع جغرايف احلمك بأأن وميكن  أأو تُقَدم م صمَ تُ  تُنتَج أأو تيُزَرع أأو جُتَمع أأوأأو اكنت تُصنع اإ

ذا هناك تُباع  أأو ذا اكنت و املوقع اجلغرايف. ذكل يف  يُصنعالرئييس أأو العنرص املكون اكن أأو اإ ذات الصةل أأو اخلدمات  السلعاإ
ليه العالمة التجارية،ريشت تنشأأ يف املاكن اذلي  ن  اإ من انحية أأخرى، و اكن املنشأأ. ملبوضوح  تكون وصفيةالعالمة التجارية  فاإ

ذا  ىل ماكن جغرايف ليس هو  ةالعالماكنت اإ ال ميكن اعتبارها لسلع أأو اخلدمات، فل الفعيل نشأأ امل ماكن التجارية تشري اإ
جراء ، و نشأأ ح ملاكن امل و وضوصفية ب ذا اكنت العالمة التجارية يليزم اإ وصفية بشّك خاطئ يؤدي ميزيد من التحليل لتحديد ما اإ

ىل التضليل  .اإ

هذا ويؤدي اجلغرايف.  التوصيفالاعرتاضات نتيجة تفادي مودعي الطلبات ة وضوعي من صعوباملختبار الاييزيد هذا وسوف 
ىل زايدة التيالتوضيح   قام. وقد سيئة نيةب  مس توى اكف من امحلاية يف كندا ملنع اس تخدام أأسامء البدلانمن وجود قن اإ

 ليعكس هذا القرار. اخلاص به دليل الفحصبتحديث املكتب الكندي للملكية الفكرية 

 كولومبيا
6ادة ابلتلكيف املُقَرر يف امل تفيمجموعة من الافرتاضات اليت  486 رمقالأندييز  دول قرار جامعةيتضمن 

()خامساً 
من اتفاقية  

لهيا فامي ييل ابمس "اتفاقية ابريس"(،  اليت الإشارات ُتظر تسجيل فهذه الافرتاضات ابريس محلاية امللكية الصناعية )املشار اإ
شارة بيد أأن. املتداولوالاس تخدام والعمومية يف التوصيف  مما ينعكسالمتزي، س تويف رشط ل ت   ، ويهالقدرة الوصفية لالإ

املراد تسجيلها عالمة ال تتحقق حيامن تكون، ميكن أأن 486 رمق)ه( من القرار 135 يف املادةاملذكورة  املالفةأأحد أأس باب 
أأن  ياملنتج. ولكن يف الواقع، ل يكفاملاكن اذلي تنبع منه جودة ر ابعتباره من امس جغرايف معروف للجمهو  ايً حرص مكونة

جودة بني ذكل املنشأأ و ابلرضورة يربط ، لأن املس هتكل ل ةوصفي اجغرايف لنس تنتج أأُنأأو ماكن لإشارة ذات منشأأ تكون ا
 ة املنتج.وجودنشأأ بني امل  جيوز منح العالمة يف حاةل عدم وجود صةلاملنتج، وعالوة عىل ذكل 

شارة ت ويعترب املكتب الوطين أأن أأي  ىل فتقر اإ بشّك مس تقل. ومع ذكل،  كلذيُقمَي و  وصفية، ل تكون،أأو ، كونتمزي قد التّ اإ
ذا اكنالإشارة ل ميكن اعتبار  ذا اكنت ممزية.  ت الإشارة غريعالمة صاحلة اإ ل من العالمة التجارية واإ  علقامس بدل يتل تتأألف اإ

طار املؤرشات اجلغرافيةملنتجات، اب . وذلكل من الرضوري المتيزي يف جمال فسوف يكون من الأنسب تناول هذه املسأأةل يف اإ
ذا لتباس اذلي قد ينشأأ بني الطابع الوصفي للعالمة والا 2 التوافق املمكن رمق  انحية،من  املذكوربدل ال يأأيت من اكن املنتج ل اإ

 من انحية أأخرى. متاماً  لمتزينعدم فهيا اواحلاةل اليت ي 
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 كوس تارياك
 ملنشأأ  وصفياابلرضورة  ل يكونأأن امس البدل  2 يف جمال التوافق املمكن رمق وحَض ياملكتب الوطين أأن من املناسب أأن يرى 

ل يف حاةل اعتبار ذكل البدل البدل، ولكن ذكلاملنتجات القادمة من  مجيع نتاج السلع واخلدمات ه ل يكون كذكل اإ ماكن اإ
 .حباميهتا يف الطلب املطالب

 فنلندا
ذا ال أأسامء ادلول من  تُستبعد مصدر ص ةل فامي خيضلِّّ صفية أأو مُ و  اعُتربت العالمةتسجيل كعالمات للسلع أأو اخلدمات اإ

ما – العالمة التجارية اليت تدلعىل أأن فنلندا يف قانون العالمات التجارية وينص و اخلدمات. سلع أأ ال  أأو مع بعض مبفردها  اإ
، ، عىل هذا النحو، ممزيةً عىل جودة السلع أأو ماكن تصنيعها ل تُعترب – (من بني أأمور أأخرىالتعديالت أأو الإضافات )

ىل العند تقيمي المتزي، و للتسجيل. تكون مؤهةل  لو ذا اكنت العالمة ُتتوي عىل عنارص ممزية أأخرى فاإ . يف مجملهاعالمة يُنَظر اإ
فئة الأشخاص كتب مس توى وعي أأن يراعي امل عالمة، جيب العند تقيمي متزي و . يف مجملها ممزيةً  هاميكن اعتبار ف امس البدل، غري 

ذا اكن املس هتكل العادي قادراً  ُتديد ما يف تقيميمتثل ال ي فينبغي أأن امس بدل يف عالمة، وحيامن يُدَرج اللغوية.  موهماراهتاملعنيني   اإ
 الوطنية. اتأأمثةل عىل املامرسرد يف الصفحة الثانية من املرفق الثاين وت. أأم ل مصدر املنشأأ  عىل ابدللةليشعر أأن عىل 

 فرنسا
أأو الأسامء اليت  الإشارات: ]...[ اً أأن "ما ييل ليس ممزيّ بصفة خاصة عىل من قانون امللكية الفكرية  L 711-2(b) املادةتنص 

َ  وأأ المكية  وودة أأ اجلو أأ نوع س امي ال  لمسة من سامت املنتج أأو اخلدمة،  لتحديد تُس تخدمقد  دامل نشأأ امل  وأأ القمية  وأأ  ِقصِّ
نتاج السلع أأو تقدمي اخلدمة ]...[".  وأأ اجلغرايف  ، كام هو احلال مع مجيع التسميات ةممزيّ  انجيب أأن تكون أأسامء البدلو وقت اإ

ىل  ،حبمك طبيعهتاشري، ت  ،الأسامء اجلغرافية، وابلتايل أأسامء ادلولبيد أأن املس تخدمة كعالمات.   ، ومن مثَ أأماكن معينةاإ
ها عامة عترب ي ل الأسامء اجلغرافية اليت : ةاجلغرافي ءسامنوعني من الأ ب هذا ويتعلق تسجيل. ال عن طريق  هار ميكن احتاك ل

الأول يف املقام الفحص  وذلكل يعمتدايدة يف ذهن املس هتكل. احمل الأسامء اجلغرافية غري، من ذكل وحية، وعىل العكسمُ الناس 
 الوطنية. اتعىل املامرس لمثامن املرفق الثاين  2 يرد يف الصفحة. و املعينوصفي للمصطلح ال تقيمي الطابع املمزي وغري عىل

 أأملانيا
ذا اكن  ضرفَ تُ أأن  اليت تتأألف من امس بدل فقط ينبغيأأن العالمات التجارية  حصيح منشأأ السلع  ماكنيصف امس البدل اإ

 اتعىل املامرس لمثامن املرفق الثاين  2 يرد يف الصفحةرباءات هذا املبدأأ. و للاحملمكة الاُتادية  وتتّبع أأحاكماخلدمات.  أأو
 الوطنية.

 يسلندااإ 
ل من امس بدل بأأي صيغة مذكورة يف عالماتتُرفَض ال ذا  1 جمال التوافق املمكن رمق اليت ل تتأألف اإ للسلع اعُتربت وصفية اإ

 .2 جمال التوافق املمكن رمقيف ه املُبنَي هو نفساملبدأأ هذا و . هيامأأو لك أأو اخلدمات املعنيةاملعنية 

 بريو
ىل  اتكعالمالإشارات  ه جيوز الامتناع عن تسجيلعىل أأن 486 قرار جامعة دول الأندييز رمق ينص ذا اكنت تفتقر اإ جتارية اإ

شارة أأو بيان قد يُس تخدم  منحرصاًي  اكنت تتأألفالمتزي أأو  غرض أأو ال هتامكيجودة السلع أأو اخلدمات أأو  لوصفيف التجارة اإ
املنشأأ اجلغرايف للسلع  فامي خيصالتجارية أأو امجلهور  الأوساطضلل يُ أأو قد  هئا،منش أأو ماكن  هتاقمي د مهنا أأواملقصو 

 اخلدمات. أأو
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 الفلبني
ذاتسجيل ال()ي( من قانون امللكية الفكرية يف الفلبني، 1)123 للبند وفقاً  ل ميكن، شارات من  ايً رصتأألف حت  تاكن عالمة اإ اإ

 أأسامء البدلان. املنشأأ اجلغرايف للسلع واخلدمات. ويشمل هذا احلمكُ  بياانت قد تُس تخدم يف التجارة لتحديد أأو

 بولندا
أأو بصورة  ايً اليت تتأألف حرصشارات الإ ل ميكن تسجيل " عىل أأنه بولندا يفمن قانون امللكية الصناعية  129 ملادةا تنص

الغرض أأو  هتاقمي وأأ  هتامكي وجودهتا أأ أأو منش هئا أأو السلع يف التجارة، لدللةل عىل نوع قد تُس تخدم، رئيس ية من عنارص 
ذا و". هتاأأو فائد هتاوظيفأأو  هتاتركيبأأو  هامعلية تصنيع مهنا أأو  املقصود فقط،  تتأألف من امس بدلاكنت العالمة التجارية ذلكل اإ

، PL ،FR: بولندا، فرنسا، مثلتسجيل )ل ل من مَث تكون غري قابةل ملاكن منشأأ السلع أأو اخلدمات، و  يةفسوف تُعترب وصف 
ىل ذكل(.  ُ اللفظية  عالمةاكنت الذا واإ وما اإ لدللةل عىل  أأيضاً س تخدم ُتتوي عىل امس بدل وبعض العنارص الأخرى اليت قد ت

لهيا  تسجيل )مثل: القهوة البولندية، ل ل مَث تكون غري قابةل من ، و ةوصفيفسوف تُعترب  أ نفًا،العنارص املشار اإ
ىل ذكلةنكّهامل القهوة  ،الاصطناعية القهوة  (.12 الصنفيف مضن املركبات ياابنية ال س يارات وال ؛ 30 الصنفيف  ،، وما اإ

 الربتغال
من حرصاًي  تتأألفاليت  الإشارات ل ميكن تسجيله الربتغال عىل أأن يف()ج( من قانون امللكية الصناعية 1)223 املادةتنص 

نهأأسامء البدلان(. وميكن القول ومهنا للسلع واخلدمات ) ملنشأأ اجلغرايفا بني يف حاةل عدم وجود صةل  جيوز منح التسجيل اإ
. ل فوراً سجَ تُ سوف  اعالمة ل تتأألف من امس بدل فقط ل يعين أأُنلكن كون الالامس واملنتج أأو اخلدمة املذكورة يف الطلب. و 

 منشأأ املنتج أأو اخلدمة وفقاً بشأأن ل املس هتكل تضلّ عائق حيول دون تسجيل الإشارة لأُنا أأيضًا ميكن أأن ينشأأ فقد 
 ()د( من قانون امللكية الصناعية.4)238 للامدة

 س نغافورة
وسوف . ممزّي  طابععالمة جتارية ختلو من أأي تسجيل ()ب( من قانون العالمات التجارية، 1)7 البند، مبوجب ل جيوز

ذا وُ اليت تجارية ال عالمة تسجيل ال()ج( من قانون العالمات التجارية، 1)7 مبوجب البنديُرفض،   اد أأُنجِّ تضم امس بدل اإ
شارات أأو من ايً تتأألف حرص املنشأأ اجلغرايف لتقدمي املنشأأ اجلغرايف للسلع أأو  دللةل عىل، يف التجارة، لس تخدمقد تُ  بياانت اإ

ذا اكنت العالمة التجارية1)7 بنديف ال  املوانع الواردة وميكن تفاديخلدمات. ا اكتسبت يف الواقع، قبل اترخي قد  ()ب( و)ج( اإ
 ( من قانون العالمات التجارية.2)7 مبوجب البند، الس تخداهم نتيجةً  اً ممزيّ  تقدمي طلب التسجيل، طابعاً 

جيازتشري، فهيي سامء تدل عىل مواقع جغرافية عالمات اليت تضم أأ بشأأن الس نغافورة املتبعة يف فحص ال اتممارسأأما  ىل ، ابإ اإ
ذا اكن أأن فسوف ، ةوثيقذات صةل سلع أأو خدمات ب ب أأو ليف الطذكورة أأو اخلدمات امل سلعل يش هتر اباملوقع اجلغرايف ه اإ

تكون سلع اليت ابل بات املتعلقة ل لط مع ا أأشد رصامة املكتب موقفاً وف يتخذ ، سوعىل وجه اخلصوصفض هذا الطلب. يُر 
 بسبب خصائصها أأن تكون مصدراً اليت حُيمتل أأسامء الأماكن ومن املستبعد أأن تصلح للتسجيل منتجات طبيعية. عبارة عن 

عت دلى من املرفق الثاين مثال عىل عالمة  3 الصفحةويرد يف ملنتجات طبيعية.   س نغافورة.ل املكتب الوطين ُأودِّ

ذا ل يش متل ابلسلع أأو اخلدمات اليت ل تش هتر الأماكن اجلغرافية ية تسجيل وسوف تُقمَي وفقًا للمعيارين التاليني قابل  ب لالطواإ
تطبيق وب . حالياً هبا املاكن رتبط يالسلع واخلدمات اليت و )ب(  ،امس املوقع اجلغرايفمدى شهرة منتجات طبيعية: )أأ( عىل 

اخلدمات من تكن هذه للخدمات، ما مل  معوماً  ورة مقبوةلً خارج س نغافاملوجودة أأسامء املواقع اجلغرافية تُعترب ، ينار ياملع ين هذ
رد يف . وتالسفر الإقامة خاللالرتفيه أأو  وأأ يف س نغافورة من اخلارج، مثل اخلدمات املالية يُقَدم النوع اذلي من احملمتل أأن 

املبادئ املذكورة  هذه الأمثةلُ  توحضو  ،س نغافورةل  املكتب الوطين دلىعة ودَ عالمات مُ عىل  أأمثةلمن املرفق الثاين  3 الصفحة
 أأعاله.
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شارة تدل عىل عالمةوميكن تسجيل ال ذا اكن اليت تتأألف حرصاًي من اإ  اً ممزيّ  طابعاً  تاكتسبقد يف واقع الأمر  تمنشأأ جغرايف اإ
دام عىل أأساس الاس تخهذا املانع  جتنّبيكون من املس تحيل ياكد لالس تخدام قبل اترخي طلب التسجيل. ومع ذكل،  نتيجةً 

ذا اكنت العالمة تتأألف حرص  امس بدل.من  ايً اإ

 جنوب أأفريقيا
من أأسامء بدلان بغض النظر عن أأي اعتبار أألف اليت تتشارات عام لتسجيل الإ من اس تثناء قانون العالمات التجارية خيلو 

ُ أ خر. ومع ذكل،  أأو اخلدمات. سلع منشأأ ال  اليت تدل عىل سامءالأ حظر اس تخدام يف قانون ال()ب( من 2)10 بندال  س تخدمي
ذ ينص  ذا اكنسجَ تُ : ل غري القابةل للتسجيل: "العالمات التجارية ما ييل عىلاإ  تل العالمات ال تية كعالمات جتارية، أأو، اإ

تتأألف حرصاًي ... )ب(  –( العالمة اليت 2كون عرضة لشطهبا من السجل: ... )ت، 70و 3 ينحاكم البندطبقًا لأ ، ةلسجَ مُ 
شارة احملامك يف جنوب أأفريقيا أأن رأأت وقد . اجلغرايف ... "املنشأأ ...  دللةل عىليف التجارة، لأأو بيان قد يُس تخدم،  من اإ

ىل اخيدم املصلحة العامة، ويسعى  هولكن ،لمتزّي يتعلق اب()ب( ل 2)10 البند  ".ال خرينحلفاظ عىل حقوق التجار اإ

التارخيي للأحاكم  ياملنطقوأأوحضت الأساس )ب(، (2)10 البندص  خيفامي حامسةقدمت حممكة الاس تئناف العليا توجهيات و 
ن أأس باب هذه الأحاكم ]يه، فقالتاملنشأأ اجلغرايف للسلع أأو اخلدماتاليت ُتدد سامء الأ اليت ُتظر اس تخدام  [ أأن : "اإ

ن  أأن يس تخدموامن أأفراد اجملمتع ال خرين نع الناس وينبغي أأل يُسمح لأحد بأأن مي مجليع عامة زيية ملكية لكمفردات اللغة الإ
ىل مسة السلع أأو جودهتا، لكمة  «وصفاللأغراض »  .4..." كذكلالأسامء اجلغرافية ومن املفرتض أأن تكون تشري اإ

حاةل  يففال يُطبَق  ذاتهيف حد مس جغرايف ابقانون فامي يتعلق ال()ب( من 2)10 البندعىل  رفض لأس باب مطلقة بناءً أأما ال
ُ مينح ي من القانون اذل 15 بندطالع عىل ال الابة. ويف هذا الصدد، ل بد من ركّ امل اتعالمال تسمح ل سلطة تقديرية سّجِّ امل

التسجيل نح مل  ، التنازَل عن هذا العنرصلمتيزيعنرص غري قابل ل ىل عتجارية ال عالمة هل بأأن يشرتط، يف حاةل احتواء ال
ن الذلكل و .الاحتفاظ به أأو ضايف لن عنرص توي عىل امس بدل مع ُت  يتعالمة الفاإ ل تُسَجل اإ ذا تنازل املودعاإ عن احلق يف  اإ

 )أأ(.15 ، وذكل بناء عىل البندمس البدلس تئثاري ابالا الانتفاع

غرض ُتديد أأن يشرتط من املودع أأن يقدم الإقرار الالزم لل، يف مرحةل الفحص، سّجِّ لمُ ل  جيوز )ب(،15 وبناًء عىل البند
ن اكن ذكل يف ظروف اس تثنائية( فامي اإ ذه السلطة التقديرية )و هباحملامك يف جنوب أأفريقيا أأقرت التسجيل. وقد  مبقتىضحقوقه 
 سامء جغرافية.حيامن يتعلق الأمر بأأ أأشاكل خاصة من التنازلت بيتعلق 

س بانيا  اإ
ىل تشري فقط ، فهيي للقانون الوطين وفقاً  ا،أأسامء البدلان وصفية يف حد ذاهتل تُعترب  ملنتجات أأو خدمات  املنشأأ اجلغرايفاإ

بيان  ، وينبغي أأن يكون جداً مزّيِّ مُ  تصويريعنرص املصحوبة ب س بانيا" اإ عالمة "تفاح بعىل سبيل املثال،  فسيُسمح،دة. حدَ مُ 
 س بانيا".اإ لسلع كام ييل: "تفاح قادم من ا

 السويد
( ما ميكن اعتباره PVRتسجيل )ال رباءات و لل تب السويديك سوف يُقمّي امل التجارية،  ةطلب تسجيل العالميف أأثناء متابعة 

حممكة العدل ملرجعي الصادر عن ا( Chiemsee) يُعترب ُحمك كمييزياملعمول به. و القانوين الفقه للمامرسة املتبعة و  امس دوةل وفقاً 
 هذه املامرسة.من  اً رئيس ي اً ( جيزءC-109/97و C-108/97 املشرتكتان القضيتان( )EUCJ) التابعة لالُتاد الأورويب

                                                
4

، حممكة SA 1 (3) 2010 رمق س ينرشي سييترابطة ماليك عقارات ضد غريها العقارية و خلدمات الشقق  س ينرشي سييتيي" يف قضية رشكة پ "هارميز دي  
 الاس تئناف العليا يف جنوب أأفريقيا.
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ذا اعُترب  ذا اكن فاميالتحليل سوف يمتثل ، ف نيليني احمل املس هتلكلعامة  اً امس البدل معروفواإ قامة  اإ مقبوةل أأي صةل من املمكن اإ
ذا اكن اجلواب ابلنفي، و . أأم ل الامس والسلع املشموةل ابلطلب ذكلني يف ظاهرها ب غري ُمضلِّّةل عالمة العترب تُ وف سف اإ

ماكنية ربطميكن ف خرى، الأ الت احليف أأما كل. لمس هتل  الفعلية أأو السامت الأخرى للسلع ابجلودة الامس اجلغرايف  النظر يف اإ
ذا اكن  ماو  ىل املرحج من اإ يف حاةل نفسه  الأمرالتجاري للمنتجات. وينطبق  فامي خيص املنشأأ تضليل املس هتكل أأن يؤدي ذكل اإ

 الوطنية ذات الصةل. اتملامرسعىل ا املرفق الثاين مثالمن  3 الصفحةيرد يف عالمات اخلدمة. و 

 سويرسا
وتُعترب . يصفالو طابعها  بسبب ، وذكلمن أأسامء بدلان ايً حرص اليت تتأألفعالمات أأيضًا تسجيل اليف سويرسا يُرفَض 

يف هذا الصدد، انظر عىل وجه اخلصوص والسلع أأو اخلدمات ) عنموضوعية بياانت وصفي البياانت ادلاةل عىل الطابع ال
6ادة امل

()خامساً 
لهيا  (،من اتفاقية ابريس 2ابء.  شارات الأطراف امل ول تنظر اإ ىل أأي رشكة بعيهنا )عنية عىل أأُنا اإ خالية من أأِي اإ

 توفر(.ال رشط وهو السوق )أأطراف مجليع  جماانً متاحة أأن تظل من حيث املبدأأ ينبغي (، و الطابع املمزّي 

 تانطاجيكس  
ذا اكنت الإشارة تدل عىلب لطال( من قانون العالمات التجارية وعالمات اخلدمة عىل رفض 3()1)8 نص املادةت  ماكن  اإ

 .اً عترب وصفيامس البدل اذلي يُ  تسجيل سوف يُرفَضذلكل و. سلعمنشأأ ال 

 أأوكرانيا
حيامن تُس تخدم  يةتسميات أأو بياانت وصف أألف حرصاًي من العالمات التجارية اليت تتأأن تُرفَض  ،للقانون الوطين وفقاً ينبغي، 

ىل ماكن حيامن س امي  ب، للالطاملطالب حباميهتا يف لسلع واخلدمات ابفامي يتعلق  أأو زمان تصنيع السلع أأو بيعها أأو ماكن تشري اإ
ىل جو عالمة. اليف هذه التسمية  وضع املكتب ميّ قيُ وف سمع ذكل، . و أأو زمان تقدمي اخلدمات ب هذه القاعدة، ينص نااإ

ميكن . بيد أأن هذا الامس بدل ماالتجارية اليت ُتتوي عىل الامس الرمسي ل  ةمنفصل لرفض العالمعىل سبب  القانون الوطين
دراجه يف  ل حيول وافقة السلطة املتصة. ومع ذكل، برشط احلصول عىل مللحامية قابل عنرص غري عىل أأنه العالمة التجارية اإ

م . لمتزّي من حيث االتجارية  ةحفص العالما السبب دون هذ املذكور امس ادلوةل عىل القانون الوطين سبب الرفض ول يُعّمِّ
ن . بصيغته النعتية  للسلعاجلغرايف مباكن املنشأأ فامي يتعلق  أأم ل ةلضلِّّ العالمة مُ  تذا اكناإ ا سوف يتحقق ممالفاحص بل اإ

 اخلدمات. أأو

 الأمريكية الولايت املتحدة
 يبدو ظاهرايً  2 جمال التوافق املمكن رمقأأن ، ميكننا أأن نرى كيف فقط امس بدلتتأألف من عالمة جتارية لمنوذجية ال اةل احليف 

 حيامن تكون وصفيةض رفَ أأن تُ ينبغي عالمة الأأن  تنص عىل عظم قوانني العالمات التجاريةمف ؛لنظم الوطنيةا توافقعكس ي هأأن
 عدم قابلية تسجيل العنرص اذلي يكون وصفيًا من الناحيةاس تثناءات لقاعدة لكن توجد أأو اخلدمات. و سلع نشأأ ال مل 

 .هممةالاس تثناءات هذه ، و اجلغرافية

للتسجيل. مؤهةل س تكون من مَث ، و أأن تكتسب طابعًا ممزّياً ميكن  جغرافياً  الوصفيةعالمة الأمرييك عىل أأن القانون وينص ال
ثبات المتزّي املكتسبلأ  ؛يف حاةل وجود امس بدلاكتساب هذا الطابع املمزّي ال، بطبيعة احلسوف يكون من الصعب، و   ن اإ

 ملكية عامة، انتعترب أأسامء البدلو السلع أأو اخلدمات. اس تئثاراًي ملوضوع و  متواصالً  اً اس تخدام اس تخدام العنرص يتطلب
قترص جتارية ي أأن عالمة  ىل حنو مرشوعع دعييعالمة جتارية أأن طلب تسجيل  من النادر أأن يس تطيع مودعذلكل س يكون 

ن مل يكن و ، ما ولية قضائيةلسلع أأو خدمات معينة يف  بدل قد اكتسبت طابعا ممزّياعىل امس تكويهنا  ولكن . ذكل مس تحيالً اإ
ثبات ، 1 جمال التوافق املمكن رمقوارد يف عىل النحو الامس البدل للأشاكل املتلفة اليت يتخذها  اً نظر  أأصبح النجاح يف اإ

 عىل حنو مزتايد. ممكناً اكتساب طابع ممزّي 
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 جغرافياً ؛ فالعنرص الوصفي ضرفَ أأن تُ ينبغي  جغرافياً  الوصفيةعالمات الأأن اذلي يقيض بلمبدأأ ل اس تثناء أ خر ولكن يوجد 
لتسجيل يف ظل ظروف معينة. ل قاباًل ، املؤرشات اجلغرافيةأأنظمة العالمات التجارية املس تخدمة محلاية يُعترب، مبقتىض 

ىل أأن الوفود توافق  2 ويشري جمال التوافق املمكن رمق شّك من أأو أأي  انبدلال ر تسجيل أأسامء ظَ ه ينبغي أأن حيُ أأنعىل اإ
املؤرشات وظيفة تقوم بعالمات جامعية أأو عالمات جتارية كاملنشأأ الإقلميي، أأو عىل  تصديقكعالمات أأشاكلها املتلفة 

رمغ ذكل يقوض  هنتيجة غري مقصودة، ولكنذكل يكون وقد  البدل. يف هذاتصديق لسلطة نفسه أأو  للبدللوكة املم اجلغرافية
نطاق جمال التوافق املمكن تقرتح الولايت املتحدة الأمريكية تضييق و . اية املؤرشات اجلغرافيةأأنظمة العالمات التجارية محل

 .حيامن يكون هذا املصطلح ممزّياً امس بدل  اذلي حيتوي عىلقابلية تسجيل املصطلح اجلغرايف لضامن  2 رمق

 أأوزبكس تان
ُ أأن  ،( من قانون العالمات التجارية8)10 للامدة وفقاً  ،ل ميكن جتارية عالمات اخلدمة وتسميات املنشأأ  اتل كعالمسجَ ت

 هتا،وقمي مهنا غرضالو  هاوخصائص  هتاومكي هتاوجود السلع السلع، مبا يف ذكل نوع سامتالتسميات املس تخدمة لدللةل عىل و 
 ها.أأو بيع السلع تصنيع زمان وكذكل ماكن و 

 املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية
نفسه  الأمر. وينطبق تسجياًل حصيحًا دلى املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية أأي عالمة ختلو من طابع ممزّي  ل ميكن تسجيل

شارةعىل أأي  منش هئا أأو السلع أأو اخلدمات املعنية أأو سامهتا لطبيعة الإشارات الوصفية  فقط، ل س امي ةوصفي تكون اإ
ن  ذلكلواجلغرايف.  ذا اس تُ امس البدل لن يُ فاإ ذا اكن خدِّ عترب عالمة حصيحة اإ عامة م لوصف ماكن منشأأ السلع أأو اخلدمات أأو اإ

ىل  شارة اإ ل اإ  ماكن منشأأ تكل السلع أأو اخلدمات.الناس ل يرون فيه اإ

 3 فق املمكن رمقجمال التوا

ذا اعترُبت مضّلةل أأو خادعة أأو اكذبة  استبعاد العالمة من التسجيل اإ

قل، ينبغي رفض تسجيل العالمات التجارية اليت تتأألف من امس بدل أأو تتضمنه يف حال  غراض حفص العالمات عىل الأ لأ
ىل جعل العالمة يف مجملها مضّلةل أأو خادعة أأو اكذبة  فامي خيص منشأأ السلع أأو اخلدمات. أأدى اس تخدام ذكل الامس اإ

 التعليقات الواردة

 كولومبيا
ُ أأن  486 من قرار جامعة دول الأندييز رمق "1"135 ُتظر املادة  ل جممتع الأعاملاليت "قد تضلّ الإشارات ل كعالمة سجَ ت

ل تشرتط القاعدة املذكورة ةل، ضلّ مُ وليك تُعترب الإشارة  .اجلغرايف ]...["فامي خيص املنشأأ س امي  ، لعامة الناسأأو  التجارية
عامة الناس فامي أأو  التجارية جممتع الأعامل ا كفيال بتضليلجيزء مهنيكون يكفي أأن بل  ا ُمضلةّل؛برّمهتالإشارة كون تأأعاله أأن 

شارة رفض تسجيل ول يُشرتط لمنشأأ املنتج أأو خصائصه، من بني عوامل أأخرى. خيص  أأن يكون التضليل لهذا السبب اإ
ىل مصدر ينبغي أأل تشري اليف ضوء ذكل، و. يُشرتط أأن يكون جائيز الوقوع وقع، بلقد  من شأأنه أأن غري حصيح عالمة اإ

ذا اكن يُضفي عىل املنتج  جيابية اإ ذا  وذلكللواقع. ذكل خمالفًا لسامت أأو دللت اإ ديرياكردوس ساعة املكتب الوطين " حفصاإ
 جودة ساعات اليدلأن  الً ضلِّّ د هذا النوع من املنتجات مُ جيسوف ف تكنولوجيا كولومبية، ب يف بوغوات تُصنَع "، اليت ةالسويرسي

 .السويرسية معروفة

 كوس تارياك
نتاج السلع أأو اخلدمات حيامن يكون ذكل البدل معروفًا بأأنه ماكن  الً بدل مضلّ ال امس يصبح   .املطالب حباميهتا يف الطلباإ
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 فنلندا
ذا اكن مضلّ ال ميكن استبعاد امس البدل من  املطالب حباميهتا أأو اخلدمات نشأأ السلع م  خيصفامي  الً تسجيل كعالمة جتارية اإ

 .الطلب يف

 فرنسا
عىل أأنه عالمة أأو عنرص من ما ييل ل جيوز اعامتد " هأأنبصفة خاصة عىل من قانون امللكية الفكرية  L 711-3(c) نص املادةت 

السلع طبيعة تضليل امجلهور فامي خيص س امي  ل امجلهور، لشأأُنا أأن تضلّ من الإشارات اليت عالمة: ]...[ )ج( عنارص 
حبيث  ةمسعة معينحيامن يكون البدل هل ابلفعل حالت اخلداع وييزداد ش يوع . "اجلغرايف اخلدمات أأو جودهتا أأو منش هئا أأو
ظهر فامي خيص م اخلداع مثل ، كثرية خمتلفة أأشاكلً  احلالتهذه أأن تتخذ . وميكن اً مرشوع يبدو الاس تئثار به أأمراً  ل
 .هئاأأو منش السلع  مصدرفامي خيص لسلع أأو ل رمسية الضامانت ال

من امس بدل،  جيزئياً  أألفتتيف حاةل الإشارات اليت اخلداع، حيال ( INPIاملعهد الوطين للملكية الصناعية ) والهنج اذلي يتبعه
ذا تلفخي  ىل  حسب ما اإ ل يُعرتض علهيا  فقطلمتيزي خدمات فالإشارات املُوَدعة خدمات.  مأأ  سلعاكنت الإشارة املعنية تشري اإ

ن املعهد الوطين  سلع، اًي من أأجلحرصأأما الإشارات املُوَدعة ةل. ضلّ أأُنا مُ حبجة ، جدًا ما يُعرَتض علهيا اندراً قط، أأو  زّي ميفاإ
 حدة.لك حاةل عىل ، حسب شامةلال غري  بيهنا وفقًا لقامئة الافرتاضات التالية

ىل ُتديد ما حدث يف فرنسا، يف معلية التصممي أأو ال امس السلع صيغهتا النعتية و امجلع بني امس دوةل أأو ل يؤدي  تصنيع اإ
 ، ويف هذا الاعرتاضعىل التسجيل اعرتاضاً املعهد الوطين للملكية الصناعية عىل أأساس هذا الغموض، يصدر و البيع.  أأو

ىل الإحاةل التقييديةوح بوض يشريأأن  من املودعيطلب الفاحص   عىل" فرنسا يف تنعُص  أأو فرنيس أأصل من السلع مجيع" اإ
عت الإشارة من أأجلها اليت السلع قامئة ذاف. ُأودِّ يُرفَض تسجيل عالمة السلع  ،أأن يُدرِّج هذه الإحاةل التقييدية املودع رفض اإ

 الوطنية ذات الصةل. اتمن املرفق الثاين مثال عىل املامرس 4 صفحةيرد يف ال. و حمل الاعرتاض

ذا اكنت ادلوةل املعنية لها مسعة معينة و  ىل ُتديد ما اإ لسلع واخلدمات فامي خيص اتسعى هذه القرارات يف هذه احلالت اإ
ذا اكنت تكل السلع واخلدمات تُ املطالب حباميهتا يف الطلب   اقطاعاهت أأحد يف تكل ادلوةل وتقع مضن ابلفعلم قدّ نتج أأو تُ أأو ما اإ

ذا اكن الأمر كذكل، و دية. الاقتصا ُ اإ ىل المتزّي ل اعرتاض سجَ ي شارة،  يةوصف والقدرة ال، حبجة الافتقار اإ  واخلداع.لالإ

 س نغافورة
ذا وُ  اليت تجاريةال عالمة تسجيل ال()ب( من قانون العالمات التجارية، 4)7 بندمبوجب ال سوف يُرفَض،  د جِّ تضم امس بدل اإ

 اتممارسوفامي ييل عىل سبيل املثال.  سلع أأو اخلدماتلل املنشأأ اجلغرايف خيص ، فامي لناسابع ُمضلِّّل لعامة اذات طأأن العالمة 
ن السلع،  حاةل يفأأما مكتب س نغافورة فامي يتعلق ابلأسامء اجلغرافية. اليت يتبعها فحص ال اس تخدام امس جغرايف يف عالمة فاإ

ىل ال س هتلكنيامل  سوف جيعلجتارية  ىل عالمة ينظرون اإ ذا اكنت وضع اعرتاض كون ميوس  سلع، مصدر ال عىل أأُنا تشري اإ اإ
ذا اكن لكن . و اجلغرايف املوقعهذا ل تنشأأ من سلع ال  ، تالُزم خيايليف العالمة التجارية يبدو جمرد املذكور مس اجلغرايف الااإ
ن اخلدمات، وأأما يف حاةل . هذا من شأأنه أأن يكون مقبولً ف   ما يكون أأكرث قبولً  مة جتارية عادةً اس تخدام امس جغرايف يف عالفاإ

ىل منشأأ اخلدمات تكون لأن  شارة اإ من املرفق الثاين أأمثةل عىل املامرسات الوطنية  4 صفحةرد يف الأأقل. وتاحامتلية اعتباره اإ
 ذات الصةل.

 السويد
ر امل  الامس يؤدي يكون من احملمتل أأن حيامن  الً مضلّ  جتارايً منشأأ ( أأن هناك PVRتسجيل )ال رباءات و لل كتب السويدييُقّرِّ

ىل عقد صةل بني اجلغرايف  ول بد أأن يكون . خصائصها الأخرىأأو السلع أأو اخلدمات وجودة املطلوب تسجيلها الإشارة اإ
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ذا اكن املاكن يمتتع بسمعة مع تلفة، ها امل أأشاكل وكذكل  ،أأسامء الأماكن اجلغرافيةأأيضًا عىل ض رتَ يُع. و الطابع املضلّل أأكيداً  ينة، اإ
ذا مل ي يمتتع بسمعة ما خيلق توقعًا دلى املس هتكل اذلي قد يتعرض للخداع اس تخدام امس ماكن جغرايف لأن   .هتوقعتحقق اإ

 4 جمال التوافق املمكن رمق

خرى للعالمة  مراعاة العنارص الأ

قل، وما مل ينص القانون املنطبق عىل خالف ذكل، ينبغي رفض تسجي غراض حفص العالمات عىل الأ ل العالمات التجارية لأ
ىل جعل العالمة يف مجملها غري ممزّية أأو مضّلةل  اليت تتأألف من امس بدل وعنارص أأخرى يف حال أأدى اس تخدام ذكل الامس اإ

 خادعة أأو اكذبة فامي خيص منشأأ السلع أأو اخلدمات. أأو

 التعليقات الواردة

 كولومبيا
ماكنية اعتبار خرى جيب أأن تؤخذ بعني الاعتبارالأ عنارص ال عىل أأن  486 قرار جامعة دول الأندييز رمقينص   عند البت يف اإ

بني خصائص  أأُنا قامئة املس هتكليرى  يتالصةل ال ذكلعىل مثةل الأ ةل. ومن أأو مضلّ  ةُتتوي عىل امس بدل وصفياليت  الإشارة
ىل خأأو مصدره، أأو  ومنش ئهاملنتج  عامة الناس فامي خيص مصدر أأو ارية التجداع جممتع الأعامل احامتل أأن تؤدي الإشارة اإ

 املنتج أأو خصائصه.

 فنلندا
ذا اكنت العالمة ُتتوي عىل عنارص ممزيّ و . يف مجملهاعالمة تُقمَي ال، عند تقيمي المتزّي  امس البدل، فميكن اعتبار غري ة أأخرى اإ

 .يف مجملهاة ممزيّ العالمة 

 فرنسا
غامضة.  حمّل اعرتاض يف حال اكنت الرساةل املنقوةل"فرنسا" مصحوب بلكمة امس كيان تكون الإشارات اليت تتأألف من 

ذا اكن . غري موجود تصنيعال  ما لأن مفهومامس كيان لكن ل يُعرتض عىل الإشارات اليت جتمع بني لكمة "فرنيس" و و  امس واإ
ن يويح مبفهوم ال كيان ال  كون تأأن  جيب يف الواقعو ارص كّك. عنال  قمّيِّ سوف ياملعهد الوطين للملكية الصناعية تصنيع، فاإ

ىل مفهوم ال   ه"مصنع" ولكن سوف يقبل املعهد الوطين مصطلحتصنيع دقيقة مبا فيه الكفاية. عىل سبيل املثال، الإشارات اإ
وسوف يُعرتض عىل . حَددامس منتج مُ كيان عىل امس ال  يش متلجيب أأن و ". وحدة جتهزي"مصطلح سوف يعرتض عىل 

ىل   يداع.الإ  عندخرى سلع أأ الإشارات اإ

د  ىل بعض التعبريات اليت ُتتوي عىلوتُبّدِّ شارات اإ . ، ويه ل تكون حمل اعرتاضلخداعمجيع خماطر التعرض لامس بدل  اإ
غامضة اللتعبريات لكن يف حاةل افرنيس. و  متجرع يف فرنسا/ و صنم نع يف فرنسا/ تصنيع فرنيس/ م يف فرنسا/ ُص أأمثةل: ُصّ 

ذا  املعهد الوطين للملكية الصناعية فسوف يعرتضالفرنيس"، عىل الطراز فرنيس" أأو "ابتاكر "أأو فرنسا"  ابُتكر يفمثل " اإ
ىل  ذا اكنت تكل املصطلحات ل تؤدي اإ ضافة العبارة الإحالية. أأم ل نع يف فرنسام أأو ُص ُصِّّ اكن املنتج ُتديد ما اإ  وتؤدي اإ

ىل ة السلع يف فرنسا" بعد قامئ تنع"مجيع السلع من أأصل فرنيس أأو ُص  ترد يف اخلداع. و  عةّل تصحيح املُعرتض علهيا اإ
 من املرفق الثاين أأمثةل عىل املامرسات الوطنية ذات الصةل. 5 صفحةال
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 بولندا
ذا  عىل عنارص رسومية،  توي أأيضاً ولكهنا ُت خرى الأ وصفية العنارص ال تجارية ُتتوي عىل امس بدل وبعض ال عالمة اكنت الاإ

يف ترد ة مبا فيه الكفاية لدللةل عىل منشأأ السلع واخلدمات. و العنارص الرسومية ممزيّ تكون  فيجوز تسجيلها برشط أأن
 هذا النوع.من ةل سجَ عالمات مُ  عىلمن املرفق الثاين أأمثةل  5 الصفحة

 س نغافورة
ىل جانب لعالمات اليت ُتتوي عىل امس بدل يف حاةل ا ذا اكنعالمة كّك لتحديد ما الص فحَ سوف تُ عنارص أأخرى، اإ ة ممزيّ  تاإ

ذا اعتُ من مَث . و ل أأم عالمة الوجود عنارص أأخرى يف ف. يف مجملهاة ممزيّ  ترب ل جيوز رفض عالمة جتارية ُتتوي عىل امس بدل اإ
ذا اكنت  امً هم ليس عامالً   .مضلةّل أأم لعالمة اليف ُتديد ما اإ

 السويد
ذا  ذا اكن أأي قميَ أأن يُ عنارص أأخرى للعالمة، مفن املهم اكن جيب النظر يف اإ لمس هتكل ل  الً ضلِّّ ممن تكل العنارص عنرص  ما اإ
نتاج السلعخيص فامي  ذا اكنت العنارص الإضافية للعالمة التجارية ممزيّ و . ل أأم ماكن اإ ما يرتتب عىل ذكل  غالباً ف، بشّك فردية اإ
كّك. فسوف تُقمَي  ما، لكمةالعالمات اليت تتأألف من عنارص تصويرية أأو أأما . يف مجملهاصفية غري و ة و العالمة ممزيّ تكون أأن 

ذا تصويري يعرفه عنرص ويف حاةل وجود  مبىن دار بدلية س توكهومل من كون تاكنت العالمة ت املس هتكل، عىل سبيل املثال اإ
عالمات عىل من املرفق الثاين أأمثةل  5 يف الصفحةرد . وتالمتزّي فال ميكن استبعاد انعدام "السويد"، هو العنرص اللفظي اكن و 
 هذا النوع.من سجةل مُ 

 طاجيكس تان
ذا اكن ( من قانون العالمات التجارية وعالمات اخلدمة2)8 للامدة وفقاً   ،(وقعه)م الأصيل للمودعبدل ال  )أأ(هو: امس البدل ، اإ

ذا مت جالعالمة، من عنارص ا اً هممين اً ليس عنرص و  )ب(  ،موافقة السلطة املتصةاحلصول عىل ز تسجيل العالمة التجارية اإ
 امس البدل كعنرص غري محمي.حينئذ يُدرج و 

 5 جمال التوافق املمكن رمق

جراءات الإبطال والاعرتاض  اإ

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

 التعليقات الواردة

 تنيرجن الأ 
من أأجل "ممارسة احلق يف الاعرتاض"  هالعالمات التجارية والأسامء التجارية أأنبشأأن  22.362 من القانون رمق 4 تنص املادة

ّن ، اأأو اس تخداهم تسجيل عالمة جتاريةعىل  ن مصلحة مرشوعة". وابلتايل، صاحب يكون أأو اخلصم "جيب أأن  املودعفاإ فاإ
 وضع قامئيثبت وجود حاةل  رشيطة أأن، جتارية ةيعرتض عىل طلب تسجيل عالمأأن  ميكنه"أأي خشص" هل مصلحة مرشوعة 

)أأ(  24 املادة وتنص. ةاملعني لعالمةاعدم منح يرّبر ىل أأي سبب قانوين اإ  وميكن أأن يستند الاعرتاضجديرة ابمحلاية القانونية. 
عىل  ذكلويعود  .وابطةل ةالقانون لغي ذكل أأحاكم"رق خت" التسجيالت اليتعىل أأن  املذكور من القانون الأرجنتيين

مكتب العالمات يعاجل  لو. رمغ ذكل هااملكتب املعين منح  ولكن ،لسبب أأو ل خر، تسجيلهاينبغي مل يكن  اليت عالماتال
لغاء التسجيالت ىل احملمكة املدنية والتجارية الاُتاديُتجيب أأن بل : التجارية طلبات اإ  .ةال اإ
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 كندا
بطال تسجيل العالمات التجارية.  أأحاكميف كندا قانون العالمات التجارية  من 18 البندد دّ حي ، (1)18 البندنص وي اإ

عىل هذا و تسجيل. ال للتسجيل يف اترخي قابةل العالمة التجارية مل تكن  نعىل أأن تسجيل عالمة جتارية غري صاح اإ  ،ُتديدا
ن النحو،  م يس لالس ترياد  ةقضيمة جتارية، كام يف تسجيل عالاليت تفصل يف قابلية الأحاكم القضائية فاإ رشكة اإ

(MC Imports( ضد رشكة أأفود احملدودة )AFOD Ltd)  يفطبق ن ت وصفية جغرافيا، جتارية عالمات خبصوص 
جراءات  تسجيل عىل  ضارت عالا لعالمات التجارية، أأن يستندمن قانون ا)ب( (2)38 البندمبوجب ميكن كام  بطال.الإ اإ

ينطبق بطال، ابلنس بة لالإ كام هو احلال و للتسجيل عىل النحو املبني أأعاله. قابةل  غريالعالمة التجارية  نكوىل اإ عالمة جتارية 
جراءات ل ية عالمة جتارية قابل تقيمي القضائية يف السوابق نظام  باب رفض تسجيل أأس  ، فاإن عليهض. و ارت عالالتسجيل يف اإ

جراءات الاعرتاض و تطّبق ععالمة جتارية   كندا. بطال يفالإ ىل اإ

 كولومبيا
الرشوط القانونية من حيث اس توىف اكمل ن نرش الطلب اإ  ،أأثناء معلية تسجيل عالمة جتارية ،املكتب الوطينيطلب 

عالمة وصفية الأأن  بيزمع، نرشال يوما بعد  30مدة خالل  تسجيلعىل ال ض رت عأأن تجيوز للأطراف الثالثة املهمتة و الشّك. 
حبمك  لمكتب الوطينجيوز ل . وابملثل، لها العالمة س تخدمستُ دمات اليت ايف للمنتجات أأو اخلاجلغر  صدرامل صةل فامي خيلّ مض أأو

 عقب ميكنو . هارفض تسجيل أأن يجيل العالمة التجارية، وابلتايل طلب تس باخلاص داري الإ قرار الذكل يف  علنأأن ي منصبه
طالن بل ابادلفع  مجلاعة دول الأندييز، 486 مقرار رأأحاكم القالف ا خيمب تنحمُ أأُّنا  رااعتب يف حالتسجيل عالمة جتارية، 

 دارية يف كولومبيا.الإ منازعات لل أأعىل حممكة  هوجملس ادلوةل، و العالمة أأمام اذلي ُمنحت مبوجبه  داريالإ  املطلق للقرار

 فنلندا
ىل ع مكتب العالمات التجارية متيس  و ض بعد التسجيل. ارت عالاتطبق فنلندا نظام   تجاريةمكة ال تعاجل احملو ض ارت عالا حالتاإ

جراءات  يداع طلببشأأن دة أأحاكم حمدّ عىل فنلندا يف قانون العالمات التجارية  نصل ي و .بطالالإ اإ بطال الإ و الاعرتاض  اتاإ
ىل المتزّي  مفتقرةتجارية ال عالمة الادلفع بأأن  احلاةل تكليف وميكن امس البدل. عىل العالمة التجارية  واءحتاالنامجة عن  ا أأُن أأو اإ

جراءات خاللهذه الأسس  ،حبمك منصبه ،كتبامل يدرس و  .الاعرتاضبطال أأو كأسس لالإ  لجمهورل  مضلةّل تسجيل  طلب اإ
ابلتايل اس تنتج و  ،ماعالمة  قد حمك خطأأً بمتزّي  كتبيكون امل أأن  بطالالإ أأو  الاعرتاضومن أأمثةل دوافع العالمات التجارية. 

مل يكن يف  أأو أأن ادلليل ةمكتس ب يةمتيزي  بشأأن مسةس تخدام الا دليل فرّس قد  يكون، أأو أأن الأصلللتسجيل يف  مؤهةل أأُنا
 .مبا فيه الكفايةاته اكفيا ودقيقا حد ذ

ن احتوت  صفامي خيللجمهور ةل مضلّ أأن العالمة بطال الإ أأو  عرتاضميكن أأن يكون مرّبر الاامس بدل، عىل عالمة التجارية ال واإ
ىل بدل لأُنا  تسجيلها يكن ينبغي ةل قبل التسجيل، أأي ملالعالمة التجارية مضلّ ن وقد تكو. نتجات أأو اخلدماتمنشأأ امل  تشري اإ

 .احلاةلتكل  فنلندايف من قانون العالمات التجارية  26 البندم نظّ ي ةل بعد التسجيل. و مضلّ  تصبحأأو قد ، هامالك فيه  مييق ل

بطال  نامك( عمكتب أأو قرارات احمل ارساتمممكتب بأأي سوابق قضائية )عمل لل  ول جراءات اعرتاض أأو اإ عالمة جتارية طالت اإ
 ةل.أأو مضلّ  ةوصفيمبا جعلها امس بدل ُتمل 

 فرنسا
ي طرف ذي مصلحة أأن يقدم لأ  عبارة جتزي : "جيب أأن يتضمن النرشأأنّه من قانون امللكية الفكرية L712-3 املادةتنص 

ىل مدير املعهد الوطين للملك  همالحظات  املذكورقانون المن  R712- 9املادة  . ويرد يفية الصناعية"خالل فرتة شهرين اإ
 يرفض أأو، L712-3 املادةمبوجب  ةودعاململالحظات اب املودعدون تأأخري املعهد الوطين للملكية الصناعية "خيطر : ييل ما

لأحاكم الترشيعية ت بصةل لل مياملقررة أأو أأن موضوعها أأُنا قدمت بعد انهتاء املهةل  تأأكد نأأثر اإ أأي دون املعهد املالحظات 
قانون  من L714-3 املادة اجراءات قضائية ُتمكهلإ بطال حاليا الإ طلبات وختضع  ."بذكلاملالحظات  وخيطر مقّدم. السارية
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بطال مطلق مفتوحة دعوى  بطالوملا اكنت دعوى الإ امللكية الفكرية.  مقديم تكل عىل  وجب، ذي مصلحةأأي طرف  أأماماإ
ثبات أأن هل ،ون الإجراءات الفرنيسوفقا لقان ،ادلعوى  م صفة التقايض.اإ

تقريب قوانني ادلول هبدف  2015 ديسمرب 16الصادر يف  2015/2436 رمقمن توجيه الاُتاد الأورويب  45 املادةوتنص 
عادة صياغة(،  خيصالأعضاء فامي  دراهجا جيري اليت العالمات التجارية )اإ جراء  وضعىل عحاليا يف الترشيعات الوطنية، اإ اإ

لغاء  داري لإ عالن عالمة اإ بشأأن املذكور من التوجيه  4 ىل املادةاإ  ،ُتديدا، لابطالإ . ويستند هذا الإجراء الإداري لهال ابطاإ أأو اإ
ة، يزي يمت من أأية صفة العالمة خلو  مهنا مجةل أأمور لابطالإ الأس باب املطلقة ل وختص. الإبطالس باب املطلقة للرفض أأو الأ 

شاراتسا من أأسا املكّونةالعالمات و  ً  صفأأو مؤرشات ت اإ  ةل.ضلّ املعالمات الو  اً جغرافي منشأأ

 أأملانيا
جراء عىل وجوب أأن يُقدم طلب تنفيذ ينص القانون الوطين  ىل املكتب لغاء الإ اإ رباءات والعالمات التجارية يف للالأملاين اإ

 امجلهور. كفيال خبداعأأو  ااكن امس البدل وصفيو امس بدل  عىلالعالمة التجارية احتوت حال 

 يسلندااإ 
جراءات عىل يسلندا العالمات التجارية يف اإ ترشيعات تنص  دارية أأو اإ وتكون الأس باب عرتاض والإبطال. ( لالقضائية)اإ

 .4و 3و 2 رمق ةالتوافق املمكن تجماليف  ةوحضذاهتا املعمتدة يف الرفض، وتغطي الأس باب املالأس باب املعمتدة يف لكهيام يه 

 الفلبني
ل ابطل تعدد عىل وجه التحديد أأس باب الإ لحئته التنفيذية فلبني ويف ال مللكية الفكرية قانون اأأحاكم من أأن  عىل الرمغ

ُنا تراعي تكل الأس باب لأنض، ارت عوالا  عالمةلغاء لإ  الامتستقدمي جواز نص عىل ي مللكية الفكرية من قانون ا 151 البند فاإ
ذا ما  أأنّه يأأ  مللكية الفكرية.االعالمة خالفا لأحاكم قانون  تلجسّ يف حال  ذو طبيعة أأو  وصفيرمغ أأنه  جسل امس البدلاإ

لغاء ف ، سلعتعلق ابملنشأأ اجلغرايف لل ةل فامي ي مضلّ   134 ادةاملوتنص لأحاكم قانون امللكية الفكرية.  نه خمالفالتسجيل لأ ميكن اإ
 دةحمدّ  أأس بااباملادة  تقّدمل و. اضارت عأأن يرفع ا من تسجيل العالمة رترضّ ي خشص م لأ  ه حيقعىل أأن ضارت عالا بشأأن

يطايل" عىل يطاليا" اإ عالمة " تجسل نعىل سبيل املثال، اإ ف. لالعرتاض من أ تية  السلعمل تكن املعكرونة أأو النبيذ وأأو "اإ
يطاليا،  لغاؤها أأو الاأأماإ  ةل.لكوُنا مضلّ علهيا  ضارت عكن اإ

 بولندا
بطال  فميكن، ةوصفيتتأألف منه يه عالمة  أأوامس بدل توي ُت عالمة جتارية مسجةل ّدر أأن قُ  ناإ  بناء عىل  العالمة تكلاإ

ماكنية تقدمي ل يتيح  ويف الوقت الراهن،. من قانون امللكية الصناعية 129 املادةمبوجب  أأس باب الرفض  ضارت عاالقانون اإ
أأن تقّدم عالمة التجارية، تسجيل اليس بق  وقت يف أأيحيق ، لكنمطلقة. و  بابأأس   بناء عىلجارية العالمات التعىل طلبات 

ىل امل أأطراف اثلثة   .اريةالعالمة التجتسجيل اليت ل جتزي  بابس  الأ ترشح  كتابيةمالحظات كتب اإ

 س نغافورة
 لسجّ امل  خيطرأأن دة من اترخي نرش الطلب، حمدّ مضن فرتة زمنية لأي خشص  من قانون العالمات التجارية 13 البند زيجي
 الأس باب الاعرتاض. وتشمل أأس باب ذات الصةلواملسائل  الاعرتاضأأس باب ببيان دمي عرب تقلتسجيل عىل ا هضارت عاب

 السلع أأو اخلدمات. بشأأن منشأأ امجلهور  ختدع قد نشأأ السلع أأو اخلدمات وعالماتمل  يةصف و تسجيل عالمات املطلقة لرفض 
مبا  سجةلم رية عىل أأساس أأن العالمة تسجيل عالمة جتابطالن  نعالاإ  من قانون العالمات التجارية 23 البندمبوجب وجيوز 

 املطلقة للرفض. بابس  الأ رق خي
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 جنوب أأفريقيا
الاعرتاض ميكن أأن يقوم  . وابملثل،عىل حد سواءملطلقة والنسبية ا لرفضاباب أأس  يشمل حفص العالمات التجارية 

 عىلبدل امس من حرصي  بشّكمكّونة  ىل عالمةالاعرتاض ع ستندي ميكن أأن و . اباب ذاهتس  الأ عىل  التسجيل( قبل )ما
من ( 12)10 البندرفض لل ىخر الأ ب اس بمن الأ املنشأأ اجلغرايف. و مهنا  ةل أأمورمجلوصفية جمّرد العالمة  كونهو مطلق سبب 

متل حيُ بطبيعهتا أأو  خادعة"... يف حال اكنت تسجلأأن نص عىل أأن العالمة التجارية ل ميكن ي  يقانون العالمات التجارية، اذل
اية امجلهور ضد لك محلوضع سبب الاعرتاض هذا بشّك خاص  ،وبصفة عامة. ..."اً لبسأأو  خداعاا س تخداهماأأن يشّّك 

يف حال ع سلاجلغرايف لل  املنشأأ  يشملميكن أأن نشأأ امل بشأأن  اخلداع به يف قانون جنوب أأفريقيا أأن . ومن املسملّ اخلداعأأشاكل 
 .اخلداعهو يف ذكل البدل  نتجمل ت  سلعاس تخدامه عىل د من واكن القص من بدل معني نشأأ مب لتجارية العالمة اأأوحت 

ميكن  ،عسلايف لل بطبيعهتا فامي يتعلق ابملنشأأ اجلغر  خادعةا أأُنيف مرحةل الفحص  قّدريُ العالمة اليت حاةل أأن  ومن اجلدير ابذلكر
ليزام  تسويهتا دخال  املودعمن خالل اإ قرار ب ابإ شارة حال  يف ارالإقر  ذكلجيب طلب و . املنشأأ  ماكن بدل أأواإ عالمة الاحامتل اإ

ىل مصدر   .هكربيأأو املس هتكل ل ضلّ يمنشأأ قد أأو اإ

أأن ينجم عن  متلحيُ  ول دون تسجيل عالمةحي عرتاضأ خر لال سببعىل ن قانون العالمات التجارية م( 13)10 البند وينص
نع تسجيل العالمات مي أأنه يف  أأسامء البدلانالسبب اخلاص بمع هذا السبب شرتك ي و  .لبسأأو  خداعطريقة اس تخداهما 

 ةبمركّ من عالمة  ةناملكو  اتلطلبأأن يرد يف اكن مي ،. وذلكلملنشأأ فامي يتعلق اب اً لبسأأو  خداعاً ا اس تخداهميشّّك  التجارية اليت
هذين  نلأ بوضوح عىل السلع،  بدل املنشأأ يذكر أأن بهد تعّ و )ب( ؛ عالمةالر يف هااملنشأأ اجلغرايف الظبشأأن  ويهنت  : )أأ(ما ييل

 .تسجيللل املشموةل ابلطلب العالمة  ُتقيق قابليةيف  نسهامي  ولكهنام تلفني،ني خم خيدمان غرض الإقرارين

س بانيا  اإ
، )ز( من قانون العالمات التجارية(1)5رفض املنصوص علهيا يف املادة لاملطلقة ل الأس بابعىل الاعرتاض يقوم أأن  وزجي

شار ل جيوز تسجيل الأس باب  تكلوفقا ل ف ن اكن من احملمتل أأن كعالمة جتارية  ةاإ  اتملنتجاطبيعة ل  ور ابلنس بةامجله لتضلّ اإ
ن اكن  س بانيا(اإ ل امس دوةل )يسج وجيوز ت . عىل سبيل املثال اجلغرايف هئامنش أأو  هتاودجأأو  اتاخلدم أأو  ةعو مجمجيزءا من اإ

ىل أأن ل امجلهو ضلّ يطاملا أأنه ل و ، فاكعىل حنو  ةأأو ممزيّ خصيصة بيانية أأو  ةلفظي  اهعالمة ضامن أأو ل  مة يهعالالر أأو يشري اإ
أأن عىل سائد يشّك دلئل عنرص رئييس أأو ك  س بانيا" يف عالمةاإ لكمة "لكن اس تخدام . و كذكل احلالكن مل يو ةرمسي ايةعر 

عدة قا ميكن أأن يشّّك ل  ذكلأأن رمغ  من قانون العالمات التجارية،)ز( (1)5 ندرج مضن نطاق املادةقد ت عالمة ال تكل
 التحليل لك حاةل عىل حدة. يراعيأأن  نبغيعامة وي 

 السويد
ر افتقعىل أأساس ا ااعرتاض قدمأأن ي ة،يف غضون ثالثة أأشهر من نرش تسجيل العالم، مصلحةذي ي خشص جيوز لأ 

دراج  اجديد اقرتحم لكنة. و لسمة ممزيّ العالمة   2015 ديسمرب 16يف  الصادر 2015/2436 رمق الاُتاد الأورويبتوجيه ابإ
ماكنية  وطينالقانون مضن ال مكتب ويسمح . ةلسمة ممزيّ ر افتقالا مطلقة مثل بابمبين عىل أأس   اعرتاضتقدمي س يلغى اإ

يداعالتسجيل السويد للرباءات و  لغاء عالمةكميصبح طرفا يف الإجراءات. و ي ل  اتاملالحظ ودعن مغري أأ مالحظات.  ابإ  ن اإ
 .ا لهااحهبص اس تخداميف حال أأصبحت غري ممزّية نتيجة 

 سويرسا
جراءات التسجيل، ويرسي للملكية الفكريةالس الاُتادياملعهد يبحث  حامية  رفضمطلقة ل بابأأس   ةأأي عن ،أأثناء اإ

جمال نة يف يّ وصفية )أأس باب الرفض املب العالمات ويرفض تسجيل التسجيل. ال رفض طلب  وجدها، ناإ فالعالمات التجارية. 
 .واحضة ةمسة ممزيّ ي لأ  هار افتقنتيجة ا )أأ( من قانون حامية العالمات2 ة( وفقا للامد2 رمقالتوافق املمكن 
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من قانون حامية )ج( 2 تسجيل وفقا للامدةمن ال اجلغرايف املنشأأ  فامي خيص املس هتكلل تضلّ متل أأن اليت حيُ عالمات رم الوُتُ 
بدلان ُتتوي عىل أأسامء اليت عالمات الرم ُتُ  (. وهكذا،4و 3 رمق ننيالتوافق املمك  جمايلنة يف أأس باب الرفض املبيّ العالمات )

ليهال عىل  قامئة السلع واخلدماتمل تقترص  نتسجيل اإ من ال  ، يف جمال التقييدات ملعهداوفقا ملامرسات و . كبدل منشأأ  بدل املشار اإ
شارة ةأأيجيوز تسجيل  مع  ةتطابقت امل اخلدماأأو السلع اقترصت عىل  نكعالمة فقط اإ  منشأأ جغرايف معنّي ىل دلةل عتضمن ت  اإ

عهد يفرض امل و  حممتل. أأي لبس تجنبل يامتىش مع توقعات املس هتلكني السلع أأو اخلدمات مبا قامئة  دقيّ تُ . وابلتايل ادللةلتكل 
عالمة عىل سبيل املثال، فجن.ي. الأ سويرسي أأو للمنشأأ ال بس يطة  رشاتمؤبغية وضع  عىل بدل املنشأأ  تقييدات

"SWISSPOR عالمة( "رمق P-470286 ) سويرسا.منشؤها اليت ع سلاخلاص ابل  17 صنفمضن ال يف سويرسا مسّجةل 

فراد وجيوز ل قّدر يُ  لإبطال أأي عالمة دعوى دلى السلطات القضائية املتصة وارفعأأن ي هلم مصلحة قانونيةممن يثبتون أأن لأ
 من التسجيل. لستبعادها عىل الرمغ من وجود أأس باب مطلقة تلجُس ا أأُن

 طاجيكس تان
بطالطلب أأن ي ،ةاخلدمعالمات من قانون العالمات التجارية و  33 ةوفقا للامد ،ي خشصوز لأ جي  لعالمةأأو جيزئيا  اكمال اإ

ن اكن  ،خالل فرتة صالحيهتا وقت، يف أأي جتارية ىل  كوُنا تفتقر) 8 املادةلرشوط املنصوص علهيا يف خمالفا ل  عالمةال منحُ اإ اإ
 .رمسية دلول(السامء الأ ل ثّ مت  حرصا من عنارص تتأألفأأو  ةمسة ممزيّ 

 أأوكرانيا
ن قُ  للتسجيلهتا يعدم قابل  وُتديداسجيل عالمة، رفض ت  ببس عىل أأن لقانون الوطين ا ينص سببا  يشّّك  ،فيةّدر أأُنا وص اإ

بطال ل  .عرتاضمن أأس باب الاوهو أأيضا سبب الإ

 الولايت املتحدة الأمريكية
أأس باب ذاهتا  الفحص يه دلىأأس باب الرفض ينبغي أأن تكون  هعىل أأن ،ملبدأأ من حيث ا ،وافق الولايت املتحدة الأمريكيةت

 بطال.الإ أأو  الاعرتاض

 أأوزبكس تان
شهادة تسجيل عالمة بطالن ن عالجيوز اإ وتسميات املنشأأ،  مةخلدمن قانون العالمات التجارية وعالمات ا 24 وفقا للامدة
( 2)2 دة يف املادةلرشوط احملدّ ارق مبا خي نحتقد مُ  اكنت نخالل اكمل مدة صالحيهتا اإ  ياأأو جيزئ  اجتارية لكي

ىل  (1) 10 واملادة ىل االيت ت ( 2)10س امي املادة  طلقة للرفض، وللأس باب املابتتعلق هذه الأحاكم و . (12)اإ لأسامء شري اإ
اترخي نرش ث س نوات من خالل ثاليا أأو جيزئ  اشهادة تسجيل عالمة جتارية لكيبطالن ن عالاإ  وزجيكام الرمسية لدلول. 

أأمام بطال الإ ت طلبا رفع. وتوفقا للأصول املقّررةوعة مرش منافسة غري عن صاحب العالمة أأفعال أأسفرت يف حال  التسجيل
جراءاتعىل  القانون الوطين ينص لوجملس الاس تئناف أأو احملمكة.   .لالعرتاض اإ

 املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية
جراءات  تتوىخ، لكية الفكريةنظمة الأفريقية للم لنظام امل وفقا  ، هذات الهدفاحملامك(  أأماملغاء )الإ املكتب( و دلى ) الاعرتاضاإ

 لثاملرفق الثامن  3و 2 تنيدامل صحة املنصوص علهيا يفالرشوط  س تويفت ل  أأي عالمةاص اخلسجل من ال ب أأن تشطأأي 
لالعرتاض أأعاله أأس بااب  4و 3و 2 ق املمكنة رمقالت التوافينبغي أأن تشّّك أأس باب الرفض املذكورة يف جمو  ابنغي. تفاقل

لغاهئا عالمات ُمسَجةل عىل  .واإ



SCT/37/3 
Annex I 
18 
 

 6جمال التوافق املمكن رمق 

 الاس تخدام كعالمة

ذا احتُمل أأن يؤدي ذكل الاس تخدام  متنع اس تخدام أأسامء البدلان اإ متة الوسائل القانونية املناس بة ل طراف امله ينبغي أأن تُتاح للأ
ىل خداع امجلهور، بشأأ  متس مصادرة السلع اإ ن طبيعة السلع أأو اخلدمات أأو جودهتا أأو منش هئا اجلغرايف عىل سبيل املثال، وتل

متةل عىل بياانت اكذبة فامي خيص مصدرها.  املش 

 التعليقات الواردة

 الأرجنتني
جارية مات التالعالبشأأن  22.362 من القانون رمق 4 دةي خشص أأن يعرتض عىل اس تخدام عالمة مبوجب املاجيوز لأ 

نالمدين حلظر اس تخدام هو أأساس أأي أأمر الاعرتاض . وهذا والأسامء التجارية هل  مودعأأي أأمام  عالمة. وابلتايل، فاإ
ن اكن هذا  تخدام امس بدلالوسائل الالزمة ملنع اس   "مصلحة مرشوعة" ات اخلدم بشأأن طبيعة السلع أأو الالاس تخدام مضلّ اإ

أأحصاب يف الترشيعات محلاية مصاح س مكرّ فهو عىل أأسس سلمية:  ذا املبدأأ هويقوم . أأو جودهتا أأو منش هئا اجلغرايف
حر من ُتقيق منو التجارة السلمية، وابلتايل متكني  وتعيزييز املامرسات التجاريةعىل حد سواء العالمات التجارية واملس هتلكني 

10 املادة، تشّّك . وأأخرياونيزيهتنامغ وم 
)اثنيا(

املعيار املعمول ، 17.011 ابلقانون رمقعلهيا بدلان  دقاصاليت  ،من اتفاقية ابريس 
 به مبارشة.

 كولومبيا
10 وعة يف كولومبيا، وفقا للامدةاذلي ينظم أأعامل املنافسة غري املرش  256 من القانون رمق 11 املادةتنص 

)اثنيا(
من  "3"(3) 

غفال احلقيق اس تخدام أأو نرش البياانت أأو الادعاءاتظر حُي ما ييل: "عىل اتفاقية ابريس،  ة وأأي غري الصحيحة أأو الاكذبة، واإ
 نشاطال  نع همأأو تصل اذلين توّجه هلم  شخاص، الأ دث فهياُتحبمك الظروف اليت  ل،قد تضلّ  امرسات اليتنوع أ خر من امل
أأو صالحيهتا لالس تعامل  ابلنس بة لطبيعة السلع أأو طريقة تصنيعها أأو خصائصهاته أ  منشأأو  هخدمات والتجاري للغري أأ 

معل أأو وقف منع بغية اختاذها للمحمكة كن التدابري اليت مي املذكورمن القانون  31 املادة دُتدّ ة عىل ذكل، ". وعالو امكيهت أأو
ثبات ارتاكب معل من أأعامل املن عقباع، عىل النحو التايل: "]...[ عامل اخلدكأ عامل املنافسة غري املرشوعة من أأ  افسة غري اإ

، أأن تأأمر بوقف تهمسؤولي  مبوجبو هل صفة التقايض  خشصيقدمه محمكة، بناء عىل طلب لل جيوز، حماوةل ذكلاملرشوعة أأو 
تفضييل. بشّك احملمكة  همااليت تقدالتدابري نتقى أأن تُ  ينبغيو ". "الأخرى ناس بةامل وقائية التدابري تتخذ ال ل و معقت لهذا المؤ 

أأربع دون سامع الطرف ال خر وميكن أأن تصدر يف غضون التدابري  ي وش يك، ميكن اعامتدفي حال وجود خطر جدف
 اذلياملاكن  قايضل الاختصاص اكن ،التسجيل طلبدمي التدابري قبل تق تطلب ناإ و تقدمي الطلب. من وعرشين ساعة 

توفر  كولومبياترشيعات ، أأن 31و 11 املادتنيس تخلص من . ويُ "اأ اثره املنافسة غري املرشوعة حيمتل أأن تنتج، فيه تنتج، أأو
ن ، هوقف أأو اس تخدام أأسامء البدلاننونية املناس بة ملنع الوسائل القا  شخاصالأ تضليل  هوس تعامل الا من ذكلهدف اكن ال اإ

 .هأأو صفات صائص منتجخبفامي يتعلق  املس هتدفني به

 فنلندا
عىل بدل، ول امس  شملاس تخدام عالمة جتارية ت بشأأن دة أأحاكم حمدّ عىل فنلندا يف قانون العالمات التجارية  تويل حي 

احلقوق  تُبطل( من قانون العالمات التجارية عىل أأنه "2)(1)26 البندنص ي و العالمات.  تكلاس تخدام عىل دة حمدّ  اتديقي ت 
ةل أأو خمالفة للقانون والنظام مضلّ أأو تأأسيسها،  امنذ تسجيله ،أأصبحت العالمةن عالمة جتارية اإ ب الاس تئثارية املرتبطة

 ."والأخالق



SCT/37/3 
Annex I 
19 
 

املاكل  يف الشّك اذلي يس تخدمه المضلّ ه، صيرخ تنقهل أأو جرى  ،رميز جتاريأأصبح  يف حالعىل أأنه " 36 البند نصوي 
نص ي ". و الرميز ديد أأو املرخص هل من اس تخدامنع املاكل اجلأأن مت حسب تقديرها،  محمكةلل جازاجلديد أأو املرخص هل، 

ذا  37 البند حى ميُ تأأمر بأأن أأن للمحمكة، حيامث اكن ذكل ممكنا،  جاز، 36 بندال مبوجب  يظر اس تخدام رميز جتار حُ عىل أأنه" اإ
 ،36 البندللحظر مبوجب  الفوغريها وامل والواثئق التجاريةنرشات ال و  كتيباتال و  ةفغلالأ ع و سلعىل ال املوضوع  التجاريالرميز 

ن .ليضل حبيث ينتفي الت  لعدَ يُ أأو  تالف أأن تأأمر  لمحمكةل جاز ،أأي طريقة أأخرىاس تحال فعل ما س بق ب واإ اليت املواد ابإ
لهيا أأعاله املواد امل صادر تُ وجيوز أأن دة. أأو تغيريها بطريقة حمدّ عالمة ُتمل ال يف و ،يف انتظار تنفيذ الأمر املذكورشار اإ

 ".صادرة يف القضااي اجلنائيةاملتعلقة ابمل احلاةل تطبق القواعد العامة هذه

عطاء اإ  التجاري منشاطهيف  راجتال حيظر عىل و . عادلالالتسويق أأحاكم  38/1978 رمققانون حامية املس هتكل  ددّ حيو 
عادةل غري الاملامرسات التجارية قانون د وحيدّ  السلع ومنش هئا من بني أأمور أأخرى.ة عن جود ةلمعلومات خاطئة أأو مضلّ 

عطاء مهنا ر مجةل أأموراجتال حيظر عىل و . امحليدةتجارية ال ملامرسات اأأحاكم  1061/1978 رمق عن  لأأو مضلّ  خاطئ وصف اإ
ذلكل، ختضع واتجر أ خر. أأعامل ب رضّ يأأو  هعرضأأو طلب منتج عىل الوصف  ذكلؤثر ياكن من احملمتل أأن  نالتجارية اإ  مأأعامهل

العالمات التجارية.  ترشيعات أأخرى من قانونلأحاكم  س تخداماتتكل الامنع من أأجل ثالثة ال طراف لأ لاملتاحة دوات الأ 
 بدل.مس ُتتوي عىل ا عالمة جتارية خداماس تعن مكتب بأأي سوابق قضائية ل ل عمل ل وللأسف، 

 فرنسا
ىل  L 121-1 مند وااملتنص  ن  ةلمضلّ يه ممارسة تجارية ال امرسة املمن قانون املس هتكل عىل أأن  L 121-7اإ يف  تحدثاإ
حدى ن( 1احلالت التالية: ) اإ الأسامء التجارية أأو مات عالأأو ال وبني غريها من السلع أأو اخلدمات خلط بيهنانتج عهنا  اإ

متل أأن حيُ حصيحة أأو غري  أأو عروض مؤرشاتأأو عىل ميزامع  اكنت مبنيةن اإ و ( 2)، ما نافسة مل املمزيّ  شاراتالإ من غريها  أأو
 ،اجلوهرية اصفاهتسلع أأو اخلدمات، ويه: لل  "اخلصائص الأساس ية س امي ولأأو أأكرث من العنارص  اغطي واحدتل و ضلّ ت

نتاهجا،واترخي وطريقة  ،هتاومكي ،ومنشؤها ،اهتكاملياو  ،اهاوحمتو   ،ى مالءمهتا لالس تخدامومد ،ااس تخداهمورشوط  اإ
أأجريت عىل السلع اليت فحوصات الو  ،ختباراتالوالنتاجئ واملالمح الرئيس ية ل ،ااس تخداهممن  ةاملتوقعنتاجئ وال  ،هاخصائص و 

 ".أأو اخلدمات

ىل   .وتسجيلهاالتعدايت يف سلطة التحقيق نافسة وشؤون املس هتكل ومقع الغش امة للم املسؤولني يف املديرية العوتولك اإ
 عيارصوص علهيا يف التوجيه، مثل "م منافية ملتطلبات العناية املهنية املن يف ممارسات ضالعنيالأفراد من املهنيني اليعاقب و 

سن حل أأو املبدأأ العام و/ الزنهيةناسب مع ممارسات السوق يت مبا  هتاتاجر ممارس املعقوةل املتوقع من ال  هارات اخلاصة والرعايةامل 
ما عن طريق قايض التحقيق أأو احملمكة اليت ةلوقف املامرسات التجارية املضلّ باملسؤول املرخص هل مر أأ ز أأن يجيو و ". النية ، اإ

 تنظر يف ادلعوى.

 أأملانيا
ساءة اس ت تدخل املواد السلطات امجلركية يه املسؤوةل عن و ادية. مضن اختصاص احملامك العخدام مؤرشات املنشأأ اجلغرايف اإ

ملؤرشات املنشأأ اجلغرايف للسلع أأو اخلدمات ل س تخدام املضلّ الامن قانون العالمات التجارية  127 البندظر حي. و املصاَدرة
 اخلاصةسمعة ال  ذاتغرايف اجلمؤرشات املنشأأ تمتتع و . يف الإشارة لمي أأو البدل املعنّي اليت ل تنشأأ من املاكن أأو املنطقة أأو الإق

ضافية ضدّ  ن شّّك  خمتلفجغرايف منشأأ  ذات سلع وخدماتغراض لأ  اهماس تخدا حبامية اإ الاس تخدام فرصة لس تفادة  ذكلاإ
الأصيل ؤرش املف ير ُتأأيضا يف حالت  دأأيناملب الكنطبق وي . املمزّي  هطابعمؤرش املنشأأ اجلغرايف أأو  سمعةب  رضّ أأ جائرة، أأو 

س تغالل غري الاتضليل أأو عىل ال  ةعالمالقدرة  تيزيلضافات ل الإ فات أأو يحر تال واكنت  يه،عل  ةضافالإ أأو يف لمنشأأ اجلغرال 
من قانون العالمات التجارية  128 البندد دّ وحي. املمزّي  هطابعلمنشأأ اجلغرايف أأو الأصيل ل ؤرش املبسمعة  الإرضارنصف أأو امل 

 املطالبة ابلتعويض عن الأرضار.و احلظر مر أأ  وخاصة طلب ،يف مثل هذه احلالت س بل الانتصاف
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 يسلندااإ 
ذا احتُمل أأن ة الوسائل القانونية املناس بة مل ينبغي أأن تُتاح للأطراف املهمتأأنه عىل وافق أأيسلندا ت نع اس تخدام أأسامء البدلان اإ

ىل خداع امجلهور تقدمي  ،يسلندااإ يف ، كنومي. 6 جمال التوافق املمكن رمقيف و املبني عىل النح يؤدي ذكل الاس تخدام اإ
ىل  بابس  الأ  تكلبناء عىل  شكوى امرسات مراقبة املشأأن ب  57/2005رمق  القانون وجبمب يةيسلندواكةل املس هتكل الإ اإ

 شفافية السوق.التجارية غري العادةل و 

 الفلبني
ذ ل. ضد الاس تخدام املضلّ س بل انتصاف فلبني يف ال قانون امللكية الفكرية  ددّ حي لك نقاط رفض عىل  166 البندنص ي اإ

دخال امجلارك يف الفلبني  ع يف بدل أأجن.ي تصنّ السلعة  تكلأأن بىل الاعتقاد اإ امجلهور مهنا دفع  قصديُ مس توردة  ةعسل أأياإ
 169 البندد دّ حي منافسة غري عادةل و يت تشّّك الأفعال ال 168 البند بنّي ي و . ياحلقيقماكن التصنيع بدل أأو غري هجة أأخرى  أأو

 ،وفقا للقواعد املنصوص علهيا ،وىوفر ملقدم الشكتُ و . والمتثيل اخلاطئني صفالو و  اخلاطئة نشأأ امل  تسميات يت تشّّك الأفعال ال
 صادرة.املحث و بال  عن طريقل الانتصاف بس  

 بولندا
ذا احُتمل أأن يؤ مل ون املنافسة غري املرشوعة د عىل قانعامتالاللأطراف املهمتة  كنمي دي ذكل نع اس تخدام أأسامء البدلان اإ

ىل خداع امجلهور ل أأو مضلّ خاطئ  ؤرش جغرايفمبوصف املنتجات يشّّك ، املذكور من القانون 8 وفقا للامدةف. الاس تخدام اإ
ىل بدل أأو منطقة أأو حمةل مبارش أأو غري مبارشبشّك يشري  عالانت  تكلأأو اس تخدام ، اإ املؤرشات يف نشاط جتاري واإ

 هعىل أأنذاته من القانون  9 معال من أأعامل املنافسة غري املرشوعة. وتنص املادةئق، ورسائل جتارية وفواتري أأو غريها من الواث
شّّك ، نشأأ امل  بذكلدة احملدّ  هاخصائص أأو  امزياهتارتبطت الأصيل و  انش هئمحمية يف م  اتأأو اخلدم اتاملنتجيف حال اكنت 

ة لكموعة، حىت لو أأضيفت نافسة غري املرش معال من أأعامل امل  ةلأأو مضلّ بطريقة خاطئة املؤرشات اجلغرافية اس تخدام 
 طريقة".ال" أأو "المنط"أأو  "النوع"

: ، طلب ما ييلالانهتاكأأو للهتديد  مصلحته ختضعاذلي  للمقاولجيوز من أأعامل املنافسة غري املرشوعة،  كب معلارتُ  نواإ 
زاةل و ( 2املامرسات احملظورة، ) التخيل عن( 1) واحد أأو أأكرث من بيان  وضعو ( 3ظورة، )ملامرسات احملابرتبطة املاثر ال  اإ
، ةاملس تحقفوائد غري التسلمي و ( 5التعويض عن الأرضار وفقا للقواعد العامة، )و ( 4، )شالكو حمتوى  ةاملناس ب بياانتال 
ن  دمع الثقافة البولندية أأو حامية الرتاث الوطين(مثل دد )حمومنح مبلغ اكف من املال لهدف اجامتعي  (6) العمل اكن اإ
 .داً املنافسة غري املرشوعة متعم ملندرج مضنا

العالمات أأو املعلومات املوضوعة عىل املنتجات أأو عبواهتا، أأو البياانت الواردة يف حصة فامي خيص  عبء الإثباتويقع 
ليه اهتامات أأعامل املنافسة غري تعىل الشخص اذلي ، تالإعالان  .لضلّ الطابع امل ذاتة املرشوعوجه اإ

 س نغافورة
ذا ة الوسائل القانونية املناس بة مل للأطراف املهمتتتيح أأحاكم عىل قانون العالمات التجارية نص ي  ل نع اس تخدام أأسامء البدلان اإ

ىل خداع امجلهور احُتمل أأن يؤدي اجلغرايف عىل بشأأن طبيعة السلع أأو اخلدمات أأو جودهتا أأو منش هئا  ذكل الاس تخدام اإ
 ا.عىل بياانت اكذبة فامي خيص مصدرهلع املش متةل مصادرة الس أأو الامتسسبيل املثال، 

 جنوب أأفريقيا
طار ترشيعي  ددّ حيو . منش هئا اجلغرايفبشأأن ةل أأو خادعة اس تخدام عالمة مضلّ  جلد الأطر الترشيعية اليت تعاعدّ تت لك اإ

جراءات لتجارية دون تسجيل من قانون العالمات ا( 13)10 البندول وحيس تخدام. عىل ذكل الالمعاقبة لبه خاصة وأ ليات  اإ
ىل  طريقة اس تخداهمامتل أأن تؤدي حيُ  عالمة عىل أأيضا طبق تن  ةالفرعي ادةامل تكل به أأن تضليل ولبس. ومن املسملّ اإ



SCT/37/3 
Annex I 
21 
 

ىل س تخدام الا تسجيل ل يف السجل يتعلق ابرشط  لّكعالمة جتارية مل متتثل  ناإ و . تضليل ولبس بعد التسجيلاذلي يؤدي اإ
أأن يرفع ، املذكور من القانون 26 البندمبوجب  ،ي خشص همملأ  ز، جا(املنشأأ  بدل/ماكنب  رارالإقرشط )مثل عدم الامتثال ل 

ىل احملمكة أأو امل  صدار ل سجّ اإ لغائالتسجيل بتغيري أأمر طلب اإ  .هأأو اإ

ىل  6 من البنود وتشمل صالحيات وال حاكمالأ )وتعديالته(  1941 لس نة بضائعال عالمات بشأأن  17 من القانون 11اإ
 اُتمل أأوصاف وتغيري عالمة جتارية وبيع واستئجار سلعخاطئ  : تطبيق وصف جتاريصنائية فامي خياجل عقوابت الو  قانونيةال

وبيع سلع  ة مبؤرش للمنشأأ،مصحوب غريو  يف جنوب أأفريقياأأو اتجر  مصنع خامت س توردة ُتمل امس أأوم سلع بيع و ة، زائفة يجتار 
 دةالامتثال للمعايري احملدّ املنشأأ ودلةل عىل  طلبوسلطة  ،مبؤرش للمنشأأ  ةغري مصحوبو لغة رمسية بُتمل عالمات  مس توردة

 .لسلعيوضع عىل ااملنشأأ ل  مؤرشنوع  وُتديدنة من السلع، معيّ  أأصنافيف حاةل 

ةل مضلّ  ظر اس تخدام عالمةُت ميكن أأن عىل الأحاكم اليت 2008 حامية املس هتكل لعام من قانون 41و 29و 24 البنود نصوت 
، واحلق يف تسويق عادل يةالتجار أأوصافها املنتجات و بتسمية  حاكمالأ  تكلوترتبط . منش هئا اجلغرايفبشأأن  أأو خادعة
 .ادعاخلأأو  لضلّ املأأو  اخلاطئالمتثيل اخلدمات( و و املعايري العامة لتسويق السلع ) ومسؤول

طار ترشيعي خري هو  2003 لعام 59 رمق املرشوابت الكحوليةقانون و  ىل ت هيدمثال عىل اإ ذنة. نظمي صناعة معيّ ف اإ فرض ي اإ
أأو مرشوابت  مرشوابت كحولية)أأ( أأي  - عنخشص أأي  نعلل ي( 1: ")تالإعالانعىل نة معيّ  تدايقي ت قانون المن  9 البند

 .بطريقة خاطئة أأو مضلةل ..." "1" –روحية 

 السويد
 ينطبقالتجاري. و  هنشاطأأو أ خر ارة خشص جتبشأأن ةل ضلّ املة اخلاطئالبياانت  2008 مبوجب قانون التسويق لعامظر ُتُ 

اختاذ يف ثر عىل قدرة املس تفيد من البيان ل أأن تؤ حامتاؤثر أأو تمنشأأ املنتج، رشيطة أأن مهنا أأوصاف  مجةل أأمورعىل  ذكل
ىل املتؤدي ل ينبغي أأن يف س ياق الإعالن املقارن، عىل أأسس سلمية. و جتاريقرار  من  وجه حقغري ب نتفعت  وأأ ، لبسقارنة اإ

شاراتامس أأعامهل أأو أأو  طة ابلعالمة التجارية للمنافسسمعة املرتبال  فامي يتعلق و . لسلع املعنيةاة أأخرى، أأو تسمية منشأأ ممزيّ  اإ
 .هانفس  سلع من التسميةاملقارنة ب رص ُتُ ُتمل تسمية املنشأأ، جيب أأن اليت  سلعابل 

 سويرسا
الوسائل ة همتللأطراف امل  تيحت أأن دلول الأعضاء لنبغي ، ي تفاقية ابريسمن ا 9 فامي يتعلق ابملادة 10 قتضيات املادةمعال مب 

دليل تطبيق اتفاقية  يفد هو حمدّ ومثلام  عن مصدر املنتجات أأو اخلدمات.ملنع اس تخدام بياانت اكذبة لقانونية املناس بة ا
بغض اكذبة عن مصدر املنتجات،  ؤرشاتاملبارشة أأو غري املبارشة ملمجيع الاس تخدامات "عىل ابريس، ينطبق هذا احلمك 

ىل  يفض أأ أأو  معنّي نة أأو بدل امس حمةل معيّ  املؤرش اكن ذا اإ امالنظر ع  .5"الغش نيةب ومهية أأو اس تخدم ذي مسة امس جتاري اإ

أأي سلع  تس تفيدذلكل، ومس تقةل عن أأي تسجيل. و  من نوعها فريدة عامةحامية املؤرشات اجلغرافية متنح يف سويرسا، و
من قانون حيمي وهو ، علهيا يف قانون حامية العالمات الرشوط املنصوص س تويفت رشيطة أأن من امحلاية  هازراعية أأو غري 

 ةل)بياانت اكذبة أأو مضلّ دمات اخلىل الأصل اجلغرايف للسلع أأو عمبارشة أأو غري مبارشة  دلةلي لأ قانوين الاس تخدام غري ال
ووضع أأساس السويرسية مؤرشات املنشأأ قمية ل  ةمئاحامية دتوفري ( هبدف كورمن القانون املذ 47 ، املادةبشأأن املنشأأ اجلغرايف

ن عىل سبيل املثال، و . ماكحفة فعاةل املسيئة س تخداماتملاكحفة الا شارة "سانت غالن" فاإ مدرجة أأُنا غري  تطرييز رمغمحمية لل اإ
تيح القانون املذكور ، ي للمنشأأ يقة مؤرشات غري دق  تمخداس تُ ويف حال  .تاكنتوانالُتاد أأو عىل مس توى الايف أأي جسل 

جراءات  ذ حيق لأ  دعوى مدنية.رفع قانونية من خالل اختاذ اإ ق أأو عالقة حبرفع دعوى لالعرتاف  مصلحة قانونيةهل ي خشص اإ
ذكل  أأمر قضايئ ملنعطلب املنشأأ عىل يف دلةل  هحقك جيوز لأي خشص انهتُ و . القانون املذكور من 52 مبوجب املادة ،قانونية

                                                
5

 .145الصفحة لربوفسور جورج بودُناوزن، ل، 1969لكية الصناعية، عام تطبيق اتفاقية ابريس محلاية امل دليل   
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لغائه لتعدي ا وتعويض  لتعويضمطالبة ابوى ر أأيضا رفع دعملترضّ طرف اوميكن لل. هذاتالقانون  من 55 مبوجب املادةأأو اإ
 .نفسه القانون من (2)55 الية ومصادرة الأرابح مبوجب املادةاملخلسائر غري ا

 (1)64 املادةوفق حقة القضائية لماللختضع، حبمك موقعها، هو أأيضا جرمية جنائية للمنشأأ  حصيحةس تخدام مؤرشات غري وا
ملدة تصل  جسنغرامة أأو عقوبة للمنشأأ ب حصيحةؤرشات غري ملس تخدام املتعمد عىل الايعاقب و قانون حامية العالمات. من 
ىل  ن. ةواحدس نة اإ ىل مخس س نوات.  سجنل ابغرامة أأو بقب و اجلاين جتاراي، عقصد  ناك واإ عقوبة اليف حال وملدة تصل اإ

 .أأيضا غرامةقوبة بعصدر ت لسجناب

 أأوكرانيا
ىل اليت حُيمتل أأن تات التجارية لس تخدام العالمد أأي حظر حمدّ عىل أأوكرانيا يف قانون العالمات التجارية  ينطويل  ؤدي اإ

غري قابةل العالمات التجارية  تكلو . بشأأن طبيعة السلع أأو اخلدمات أأو جودهتا أأو منش هئا اجلغرايفوخاصة خداع امجلهور، 
ن هال ابط، وميكن اإ يلللتسج  ةل عن س امي بياانت مضلّ  ول ةل للمس هتكلمعلومات مضلّ ج نتِّ يف حال قّدم امل ، لكن. و تلجُسّ  اإ

ن ذكلس تفادة من املؤرشات يف ميزاوةل التجارة، سلع مع الامنشأأ ال  ظر. وتؤيد حيُ منافسة غري مرشوعة و عترب يُ س  النشاط  فاإ
نع اس تخدام أأسامء ة الوسائل القانونية املناس بة مل ينبغي أأن تُتاح للأطراف املهمتأأنّه ، وترى 6 جمال التوافق املمكن رمقأأوكرانيا 

ىل خداع امجلهور ذا احُتمل أأن يؤدي ذكل الاس تخدام اإ  .للسلع واخلدمات اجلغرايف أأ نشامل  عةبشأأن طبي البدلان اإ

 الولايت املتحدة الأمريكية
ن  ذ ينقل ال عنوانه.  وللمدأأوسع بكثري من  "ام كعالمةالاس تخد: 6 جمال التوافق املمكن رمقنطاق نص "اإ بوضوح  نصاإ

انت خمالفة للحقيقة املصادرة عند الاس ترياد للمنتجات اليت ُتمل بيا)من اتفاقية ابريس  10و 9 ادتنيمن املت الزتاما
10(، واملادة خبصوص مصدرها

)اثنيا(
ان أأسامء البدلملسأأةل اس تخدام الويبو  أأعضاءعاجلة ملإدراهجا يف )املنافسة غري املرشوعة(  

 تداعيات خطرية.، وهو أأمر هل يف العالمات التجارية

ن ، أأولً ف دراج مفاهمي املنافسة غري املرشوعة اإ أأو جودة"  طبيعة"خيدع امجلهور بشأأن بدل ام امس اس تخدمبا جيعل من  –اإ
قامة دعوى  اً موجبأأمرًا السلع أأو اخلدمات  املنشأأ أأبعد من مصدر ُتديد متكّن من البدلان رتاض أأن أأسامء اف نم نطلقي  –لإ

10املادة  شرتطت و اجلغرايف. 
)اثنيا(

 ة غري املرشوعة بني املنافسنياملنافس أأعضاء الويبو جعل أأعامل مناتفاقية ابريس من  
 ذكليقترص ل و .لإقامة دعوى ةموجب، ةيتجار نشطة ال ميزاوةل الأ عند  أأو تضليل املس هتلكنيلنرش اللبس ادعاءات م اس تخداب

 .نتحالختالس أأو الاالابل يشمل مفاهمي مثل  ،املنشأأ اجلغرايفبشأأن اكذبة الدعاءات الاعىل 

ل أأن النص املنشأأ اجلغرايفغري  مصدرُتديد بدل عىل امس تقترص عالمة جتارية تس تطيع النادر أأن من  ،هكر أأعالذُ ومثلام  . اإ
ى، . وبعبارة أأخر اجلغرافيا مبعيزل عن، حكومة بدل املنشأأ  مصدردات دّ حميه  ،د ذاهتا، حببأأن أأسامء البدلان اانطباعيعطي 
ىل 6 جمال التوافق املمكن رمقيشري  ساءة اس تخدام امس بدلاإ ىل  ،تشّّك   أأن اإ ضافة اإ لسلع ل  اجلغرايف أأ نشامل  بشأأناخلداع اإ

عىل  املذكورالتوافق جمال يفرّس وميكن أأن بدل ما. رتكب ضد حكومة يُ سة غري املرشوعة من أأعامل املناف  معال، اخلدمات أأو
10 املادةالأطراف املعنية مبوجب  أأن احلكومات يه

)اثنيا(
يف دعاوى املنافسة غري املرشوعة املتعلقة اتفاقية ابريس من  

ساءة اس تخدام أأسامء البدلان يف ا ن ال ،ذكلعىل  لعالمات التجارية. وعالوةابس تخدام أأو اإ  وافقيف جمال التاملس تخدمة  لغةفاإ
10 من املادةمس توحاة 

)اثنيا(
ىل السلع  شريت  يتال" 3" (3)   وقد. أأيضا اخلدمات وافقغطي نص جمال التييف حني فقط، اإ

ىل التشكيك ع التفسريي التوسّ  ذكل يدعو 10مبوجب املادة  ملويبو للزتاماهتء ايف تنفيذ بعض أأعضااإ
)اثنيا(

. 

 رافية يف العالمات التجارية،جغيز لكيا عىل مسأأةل ركّ لأنّه يالمة" وس تخدام كعالا"ي مسم جمال التوافق املمكن اثنيا، لأن 
ىل فنحن قلقون من  ا،د ذاهتعىل التسميات حب ل عىل العالمة، بدل من  من اتفاقية ابريس 10 املادةق يتطب وجوب الإشارة اإ

 املذكورة 10 ق املادةطبّ تحدة الأمريكية، تُ للولايت امل  العالمة التجارية. وابلنس بةعلهيا اليت تظهر ُتليل التسمية أأو العبوة 
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فقط، بل أأيضا عن طريق قانون التعريفات  قانون العالمات التجاريةعن طريق  ة متنوعة من القوانني واللواحئ، لمجموععرب 
ىل جانبولايت املتحدة امجلركية لل التفاعل ل خيفى أأن و. رة امجلارك ودائرة خدمات حامية احلدودالأنظمة الصادرة عن دائ اإ

ىل العالمات التجارية  بني الأنظمة امجلركية وأأحاكم  .ةمعقدمسأأةل  املنشأأ بدل بشأأن الإشارة اإ

 املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية
ذا احُتمل أأن يؤديسامء البدلان لأ اس تخدام أأي منع ينبغي  ىل ذكل  اإ بشأأن طبيعة السلع وخاصة امجلهور،  تضليلاإ

اس تخدام العالمة عن  يت هتدف ملنعال الصكوك القانونية املناس بة وذكل بواسطة، دهتا أأو منش هئا اجلغرايفاخلدمات أأو جو  أأو
ابلس بل وأأية تعويضات أأخرى ينص علهيا القانون املدين، دون املساس ات عن الأرضار تعويضالقضائية ودفع وامر الأ طريق 

 ترشيعات العالمات التجارية.القانونية اليت توفرها 

 املرفق الثاين[ذكل ]ييل 
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 مجموعة خمتارة من الأمثةل اليت قدهما أأعضاء اللجنة يف بياانهتم.تشّّك الأمثةل الواردة يف هذا املرفق 

 1 جمال التوافق املمكن رمق

 امس البدل مفهوم

 ابولند

 2004مايو  28املؤرخة  II SA433/03 6القضية 
ادلولية لتوحيد املنظمة أأنه يتعّذر تسجيل عالمة مؤلفة من الرميز املكّون من حرفني واملعّرف يف أأحد معايري رأأت احملمكة 

 املقاييس وهو، يف هذه القضية، رميز جنوب أأفريقيا.

 جنوب أأفريقيا

 مس تخرجة من جسل العالمات التجارية: عدة عالمات مركّبة

 2011/23006 عريف: تسجيل العالمة التجارية رمقالرمسي أأو ادلوةل الامس 
LE TOUR DE FRANCE تسجيل هذه العالمة التجارية أأي حق يف "ل مينح التايل:  ابلتقييدرهنا  12 يف الصنف
 ومبعيزل عن العالمة." بشّك منفصل "FRANCEالاس تخدام الاس تئثاري للكمة "

 2006/23002 : تسجيل العالمة التجارية رمقاملتداول معوماً مس الا
MZANSI FO SHO الاس تخدام يف الشائع  املصطلح العايمالتايل فامي خيص  ابلتقييدرهنا  41 يف الصنف

" بشّك MZANSI"ل مينح تسجيل هذه العالمة التجارية أأي حق يف الاس تخدام الاس تئثاري للكمة "أأفريقيا:  جنوب
 منفصل ومبعيزل عن العالمة."

 2012/00265 الرتمجة أأو النقل احلريف لمس بدل: تسجيل العالمة التجاري رمق
CHINA TELECOM النقل احلريف للعالمة ابحلروف الصينية هو قرار مبا ييل: رهنا ابلإ  35 يف الصنف" 

ZHONG GUO DIAN XIN  يعين وCHINA TELECOM  ابلإنلكزيية. ول مينح تسجيل هذه العالمة التجارية
 " مبفهوهما اجلغرايف، مبعيزل عن العالمة."CHINAأأي حق يف الاس تخدام الاس تئثاري للكمة "

 2009/19989 المة التجارية رمقاس تخدام امس البدل يف صيغة خمترصة: تسجيل  الع
USA PRO  ل مينح تسجيل هذه العالمة التجارية أأي حق يف الاس تخدام رهنا ابلتقييد التايل 28 الصنفيف" :

 بشّك منفصل ومبعيزل عن العالمة." USA الاس تئثاري للكمة

 2000/13700 تسجيل العالمة التجارية رمقاس تخدام امس البدل كصفة: 
FLAMBOS~MEXICAN~FLAME GRILLED CHICKEN مينح  "ل: رهنا ابلتقييدات التالية 29 يف الصنف

 MEXICANتسجيل هذه العالمة التجارية أأي حق يف الاس تخدام الاس تئثاري للكمة 
 بشّك منفصل ومبعيزل عن العالمة." GRILLED CHICKEN لكمة أأو
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 2 جمال التوافق املمكن رمق

ذا اعتُ  استبعاد العالمة من  ربت وصفيةالتسجيل اإ

 فنلندا

 .43و 39 بعض اخلدمات يف الصنفني –T201452470 NORWEGIAN (08/12/2014 ) الطلب رمق
اللغة  اليت تعين من أأصل نروجيي أأو من مواطين الرنوجي أأو NORWEGIAN : ل تتأألف العالمة سوى من لكمةُمنحت

ىل أأن العالمة وصفية لّك اخلدمات املندرجة يف الصنفني الرنوجيية أأو شيئا يتعلق ابلرنوجي. وخلص املكتب لأُنا  43و 39 اإ
ىل املنشأأ اجلغرايف ونوعية اخلدمات. وتبنَي  يرلنداي. تشري اإ  أأيضا أأن العالمة مضلةّل فامي خيص منشأأ اخلدمات لأن املودع اكن اإ

واملتعلقة ابلرحالت اجلوية  39 يف الصنف لالقتصار عىل بعض اخلدمات املندرجةوأأنقص املودع من قامئة السلع واخلدمات 
وقدم دليال عىل اس تخدام العالمة. واعُترب أأن العالمة اكنت مس تخدمة لفرتة اكفية وعىل نطاق واسع دلرجة مكّنهتا من 

 اكتساب الطابع املمزّي عن طريق الاس تخدام الفعيل.

 فرنسا

 MOROKO( و073517015)رمق  MOROCCO( و073517019)رمق  MOROCOالطلبات: 
 .25و 18و 14و 9 يف الأصناف (03517017 )رمق

 (.INPI)الصناعية دا لقرار املعهد الوطين للملكية من قبل حممكة الاس تئناف بباريس تأأكي ُرفضت

 أأملانيا

 2001 أأبريل 25املؤرخ  BPatG, 26 W (pat) 052/99الطلب 
Germania –  21الصنف 

نتاج الاُتادية لمكة احمل: قّررت فضرُ  ىل أأملانيا ابعتبارها بدل الإ شارة اإ لرباءات أأن العالمة ليست مؤهةل للحامية، جملّرد اإ
ىل الإبقاء عىل  من  ، لتُس تخدم حبرية"Germania" الرتمجة الإيطالية لمس البدل، أأياملعروف. وراعت احملمكة أأيضا احلاجة اإ

 قبل املنافسني يف أأسواق الاس ترياد والتصدير.
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 س نغافورة

 40201505876V العالمة التجارية رمق

 

 29 بعض السلع يف الصنف
ىل أأُنا من نيوزيلندا )": مثرية لالعرتاض "(. وتُعد نيوزيلندا من أأكرب NZتصف العالمة املنشأأ اجلغرايف للسلع، وتشري اإ

 لك عام.البدلان املصدرة ملنتجات الألبان يف العامل، مما ميثّل حنو ثلث جحم جتارة الألبان ادلولية 

 40201505398Qالعالمة التجارية رمق 

 
 .43و 35 بعض اخلدمات يف الصنفني

 مقبوةل

 T1205498I العالمة التجارية رمق
 

 .42و 40و 4بعض السلع واخلدمات يف الأصناف 
 .مثرية لالعرتاض

 السويد

 593-92 الاس تئناف يف جمال الرباءات رمقحممكة قضية 
(CHRYSLER) MONACO 

ىل يويح بأأن  مامعروف دلى املس هتكل السويدي، ابلرمغ من عدم ثبوت  MONACO ادلوةل أأن امس خلصت احملمكة اإ
 منشأأ السلع )الس يارات وغري ذكل( هو موانكو وابلتايل اعُترب أأن العالمة ل تتسبّب يف تضليل املس هتكل.
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 3 جمال التوافق املمكن رمق

ذا اعُتربت مضلةّل أأو خادعة أأو اكذبةاستبعاد العالمة   من التسجيل اإ

 فرنسا

 
 34 الصنف

". وأأودع املودع بعد ذكل Franceاعرتاضا موضوعيا بشأأن الطابع املضلّل ملصطلح " الصناعيةأأصدر املعهد الوطين للملكية 
 التقييد  التايل: "لك هذه السلع فرنس ية املنشأأ أأو فرنس ية الصنع".

 س نغافورة

 T1413659A التجارية رمقالعالمة 

 
 الصنف: شكولولته

ىل اعتقاد أأن منشأأ السلع اليت تنطبق علهيا العالمة هو سويرسا. ومت حرص مثرية لالعرتاض : س تؤدي العالمة ابملس هتلكني اإ
 الطلب عىل "الشولكولته السويرسية املنشأأ".

 40201510518Q العالمة التجارية رمق

 
 .35 الصنف خدمات يف

 .مقبوةل
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 4 جمال التوافق املمكن رمق

 مراعاة العنارص الأخرى للعالمة

 فرنسا

 
 .25 يف الصنف ُمسجةل

 بولندا

 
 .35و 30 يف الصنفني ُمسجةل

 
 .43و 35و 31و 30و 29يف الأصناف  ُمسجةل

 السويد

SVENSK BYGGTJÄNST )خدمات البناء السويدية( 
 077-11 القضية رمق

ذا اكن لكمة خلصت  ىل أأن املكتب السويدي للرباءات والتسجيل مل يفحص ما اإ حممكة الاس تئناف يف جمال الرباءات اإ
رسال الطلب يك يُفحص ابلتفصيل.  "السويدية" لها صةل بنوعية اخلدمات املطلوبة، وأأبطلت قرار املكتب املذكور وأأعادت اإ

 ]ُناية املرفقني والوثيقة[


