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عالمات اللجنة الدائمة المعنية بقانون ال
 المؤشراتالصناعية و تصاميمالتجارية وال

 الجغرافية
 
 
 

 حماية أسماء البلدان من تسجيلها واستخدامها كعالمات تجارية

 أ�مانة ٕا�دادمن وثيقة 

 مقدمة ٔأوًال.

من ابتداًء  ،)اللجنة( اجلغرافية املؤرشاتاللجنة ا�امئة املعنية بقانون العالمات الت�ارية والتصاممي الصناعية و نظرت  .1
�دد يف ) 2015نومفرب  18ٕاىل  16(من  والثالثني الرابعة هتإاىل دور) 2009نومفرب  26ٕاىل  23(من عرش�ن ال و  الثانيةدورهتا 

 SCT/22/4 (انظر الو�ئق امية ٔأسامء الب�ان من �سجيلها واس�ت�دا�ا كعالمات جتاريةلعمل املتعلقة حبمن و�ئق ا
 SCT/30/4و SCT/29/5و SCT/27/5و SCT/25/4و SCT/24/6و SCT/24/2و SCT/23/4و
 .)SCT/34/2 Prov.2و SCT/32/2و SCT/31/5و SCT/31/4و

حامية الوثيقة املرجعية املُراجعة عن )، 2015نومفرب  18ٕاىل  16واعمتدت اللجنة، يف دورهتا الرابعة والثالثني (من  .2
) �عتبارها وثيقة مرجعية، واتفقت SCT/34/2 Prov.2 ( الوثيقة ٔأسامء الب�ان من �سجيلها واس�ت�دا�ا كعالمات جتارية

 .WIPO/STrad/INF�ىل ٔأن تنرش أ�مانة الوثيقة يف سلسة 

 أٔولية مالحظة �نيًا.

الواردة يف الغز�رة املعلومات  يف وثيقة مرجعية وا�دة ٔأن تعرض بوضوح WIPO/Strad/INF/7 حتاول الوثيقةو  .3
عىن وا�د، كام جرت العادة يف مب"ٔأسامء الب�ان" و"ٔأسامء ا�ول" يف هذه الوثيقة  عبار�م س�ت�دَ �ُ و . أٓنفاً املصادر املذ�ورة 

السلع لك من عالمات اليت تنطبق �ىل ال"�المة جتارية" �شمل عبارة ذات الص�. و�الوة �ىل ذ�، اللجنة سلس� و�ئق 
 ذ�ر �الف ذ�.ما مل يُ ، واخلدمات
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ا�و� امس �شمل ٔأن عبارة "ٔأسامء ا�ول" يف مفهو�ا اكن �س�تبيان،  تداعمت اللجنة، �ني نالحظ ٔأناملهم ٔأن  من .4
س�ياق ، و�مس الرمسي املس�ت�دم يف يالرمس�مس هو كون �كون ٔأو ال �قد ا�ي �س�تعامل،  شائعا�ترص ٔأو �مس 

كصفة. اس�ت�دامه اس�ت�دام �مس يف شلك خمترص و فضًال عن  ،�مس والنقل الصويت حلروفه �رمجةو ، يرمسدبلومايس 
 ذه �س�ت�داماتٔ�ن همسأٔ� �س�ت�دام �ري الت�اري ٔ�سامء ا�ول، يتناول �س�تبيان لن اللجنة ٔأيضًا ٔأن  واكن يف مفهوم

 ).SCT/23/4من الوثيقة  4�ارج نطاق قانون العالمات الت�ارية (الفقرة  ت تبدواكن

 استبعاد ٔأسامء ا�ول من التسجيل كعالمات جتارية �لثًا.

�ى ٕادارة يودع بطريقة مبارشة ٔأو �ري مبارشة يقوم �سجيل �المة جتارية، �شلك �ام، �ىل طلب �سجيل رمسي  .5
فحص من لختضع لك ٕاشارة تتأٔلف من امس دو� ٔأو تتضمنه سوف العالمات الت�ارية. و وطنية ٔأو ٕاقلميية خمتصة يف �سجيل 

. مثل ٔأي ٕاشارة ٔأخرى يُطلب �سجيلها كعالمة جتاريةيف ذ� مثلها ، بل إالدارة ا�تصة وفقًا للرشوط الشلكية واملوضوعيةقِ 
نطاق حفص املاكتب للطلب، ال س�� طبيعة أ�س�باب احملمت� لرفض الطلب اليت  ،وفقًا للقانون املعمول به، وقد خيتلف

 .اليت قد �رد يف ٕاجراءات ��رتاضاملاكتب ٔأو  تفحصها

 �ستبعاد من التسجيل �شلك �ام (ٔأ)

ية، ٕاال كعالمات جتار ا تتضمهنٔأو ٔأسامء ب�ان من تتأٔلف �سجيل العالمات اليت  سدًا منيعًا حيول دونهذا ا�هنج يضع  .6
م صاحب الطلب ما يُثبت موافقة السلطات ا�تصة.  حامية ٔأسامء يف ٕاماكنية أ�حاكم ذات الص�  تنظرو�ادًة ما ٕاذا قد�

ٕاىل �س�تبيان �ىل  ردودالٔأو مضل�. ؤأشارت بعض  يةوصف املطلوب �سجيلها عالمة الا ٕاذا اكنت الب�ان، بغض النظر معّ 
نصوص �لهيا يف امل خرى ا�ٔ رفض الٔأس�باب من حيث العالمة الت�ارية ٔأن تُقمي� ، �ىل موافقة يف �ا� احلصولحىت  يتعني، ٔأنه

وا�ٓداب  العامة للس�ياسةالعالمة امتثال للعالمة ٔأو �دم  ةممزي  صفة، �ىل سبيل املثال، �دم وجود مهناو القانون الوطين، 
 .العامة

م فهيا املُقد�  ا�و�امس  ه�ىل ٔأن�مس  فرس� يُ من ٔأس�باب الرفض، سببًا  امس ب�ٍ كون فهيا �اليت ويف بعض احلاالت  .7
0Fٔأو امس ٔأي دو� طلب التسجيل

امس ا�و� تطبيقه �ىل ، ٔأيُقصد به من تطبيق ذ� السبب ويتوقف ذ� �ىل القصد، 1
م   القوانني الوطنية ٕاشارات حمددةً ال تتضمن ، وبو�ه �ام مجيع ا�ول. ءسام�ىل أٔ  مفهيا طلب �سجيل العالمة الت�ارية أٔ املُقد�

لٔ�سامء الرمسية  تُمنَح ت امحلايةما ٕاذا اكن�شأٔن �دد قليل مهنا توضي�ات ٕاضافية يو�د يف أٔسامء الب�ان، و بٕاىل قامئة رمسية 
 سامء ا�ول.ا�ترص �ٔ  الصيغٔأو  الشائعةسامء ل�ٔ  ٔأيضاً م تُمنَح فقط، أٔ 

. وينص قانون العالمات 1F2"هذا �مسٔأو اختصار ل ب� �سجيل "امس رصبيا يف حيظر قانون العالمات الت�ارية و  .8
2Fمن امس دو�" ت تتأٔلفكعالمة جتارية ٕاذا اكن ٕاشارةال �ُس��ل ٔأي " هٔأن�ىل ٔألبانيا يف الت�ارية 

 توحضضافة ٕاىل ذ�، إ . و 3
العالمة �سجيل ميكن سامء الب�ان، ؤأنه �ٔ  ةممزي صفة  �دم وجودُوِضع �سبب أٔن سبب الرفض املطلق هذا لالحئة التنفيذية ا

 امس ا�و�. �شأٔن تنازالً الطلب وِدُع مُ  دِرجٔأن يُ  عنارص ممزية ٔأخرى، رشيطةً حي� �كون ذ� �مس مصحوً� ب  الت�ارية

(...) ٔأي تشاهبة مع "امس امل العالمات املتطابقة ٔأو  �سجيلمكبود� يف قانون العالمات الت�ارية ال ميكن مبقتىض و .9
3Fٔأو اليت حيتوي ٔأ�د عنارصها �ىل ذ�أ�وىل"  هٔأو ٔأحرفلهذا �مس ٔأو اختصار دو� 

 ةاملتعلق القامئةيف هذا احلمك �رد و . 4
من اتفاقية �ر�س محلاية امللكية الصناعية (املشار ٕا�هيا ف� ييل �مس "اتفاقية  (�لثًا)6عالمات احملمية مبوجب املادة �ل

ٔأسامء ٔأن بنغالد�ش يف قانون العالمات الت�ارية يف �اء كذ� و احلمك.  �� ياً وطن  ميكن اعتباره امتداداً  من مث� �ر�س")، و 
4Fرد يف قانون مكبود�و لرفض يعادل ما ل مطلقاً  سبباً تعترب الب�ان 

 –ٕا�ران (مجهورية يف . وينص قانون العالمات الت�ارية 5
امس (...) ٔأي دو� ٔأو اختصار هذا �مس ٔأو ٔأحرفه  تتطابق مع" ٕاذا اكنتة عالمه ال ميكن �سجيل الٔأن�ىل إالسالمية) 

6Fسببًا مماثًال متاماً القانون العامين تضمن ي ، و 5F6"حتا�يه ٔأو حتتوي �ليه مضن عنارصها، ٔأو أ�وىل

 .لرفضمن ٔأس�باب ا 7
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والالحئة املتعلقة �رشوط منح ترصحي �س�ت�دام مجهورية مو�وفا يف قانون العالمات الت�ارية لك من ينص و  .10
أ�مر  �ىل ٔأنالتسمية الرمسية ٔأو التارخيية ل�و� يف �المات �ىل منت�ات و/ٔأو �دمات، وكذ� �ىل تصاممي صناعية، 

7Fاحلكومة تعيهناجلنة  �ىلجيب ٔأن يُعَرض 

ل ٔأو �ُس�ت�َدم كعالمة جتارية  8  ا�و� امس(دون حق اس�تئثاري) ٕاذا ُطِلب ٔأن �ُس��
مبفردها ٔأاكنت ت� أ�سامء �ُس�ت�دم سواء  ،و�رجامهتام(مو�وفا) ترص امسها ا�  وأٔ ) مجهورية مو�وفاالرمسي ٔأو التارخيي (

ي خشص �ٔ  تُّرصِحٔأن ) AGEPIللملكية الفكرية ( للواك� احلكوميةجيوز لكن و . عنارص لفظية وتصو�رية ٔأخرىٕاىل �انب  ٔأو
اختصارات ٔأو مش�تقات بأٔن �س�ت�دم ت�ارية ال  تهمؤسس�  ته يف مجهورية مو�وفا ٔأو تقع فهياحمل ٕاقام يقع طبيعي ٔأو اعتباري 

 �شلك خمتلف عن الشلك املذ�ور. امس ا�و� الرمسي ٔأو التارخيي، ؤأن يعرض امس ا�و� الرمسي ٔأو التارخيي

 امٔأو �رجامهتهذ�ن �مسني  اختصارات وأٔ 

 ،وجورجيا ،وٕا�وادور ،�وس�تار�اكو الصني، و ش�ييل، و ، وبيالروسأ�رجنتني، و ٔأنتيغوا و�ربودا،  وفودُ واستشهدت  .11
8Fؤأو�رانيا

ليشمل مفهوم شعار ا�و� يوسع نطاق ا�ي لرفض ا�ىل سبب  يتو ا�ي حي  القانوين نصل � الو�ئق اليت قدمهتايف  9
ٔأعضاء اليت قد�ا الو�ئق ، يف شريأ� ولكن ت ت� أ�سامء. ٔأسامء الب�ان ويف بعض احلاالت، أ�سامء القصرية ٔأو اختصارا

9Fٔأسامء الب�ان�شمل من اتفاقية �ر�س  (�لثًا)6ٔأحاكم املادة  �رى ٔأن، ٕاىل املامرسات الوطنية اليت أٓخرون

ت ٕا�دى . ؤأشار 10
ا�و�  ت� الوطين الستبعاد امسيف القانون ورد لرفض ل اً د�د� مُ ٕاىل ٔأن هناك سببًا  الوثيقة اليت قدمهتاا�ول أ�عضاء يف 

تسجيلال من  فقط
10F

 أ�خرى. ا�ول أ�جنبية و�سمياهتا ف� يتعلق بأٔسامء الصمَت  النُص ولزم . 11

 بغض النظر عن" هقبل انعقاد ا�ورة احلادية والعرش�ن للجنة، ٔأن ا�قد� الوثيقة اليت  يف ،ذ�ر وفد �حتاد الرويسو  .12
 اهتامناس�بة يف �رشيع العامل �هيا معايريمعظم ب�ان من اتفاقية �ر�س، فٕان  (�لثًا)6املادة  يف ٕاىل ٔأسامء ا�ولإالشارة �دم 

من املادة  1للفقرة  طبقاً ، �� ال �ُسمححامية هذه أ�سامء. وحبل مشلكة سمح مما � لعالمات الت�ارية، ة اخلاصة �الوطني
اليت ال ٔأو  صفة ممزيةب �متتعاليت ال  لتسمياُت �ُس��ل رمسيًا كعالمات جتارية اأٔن بلالحتاد الرويس ...،  من القانون املدين 1483
 .11F12"هأأو بيع  االيت �شري ٕاىل ماكن ٕانتا�العنارص ن عنارص متزي السلع، مبا فهيا ت� ٕاال م تتأٔلف

 مزيةامل للصفةاستبعاد العالمة من التسجيل ٕاذا اعتربت مفتقرة  )ب(

رشاكت ال ٔأو �دمات  منت�اتعن  أأو �دماهترشكة ما  منت�اتت�ارية يه متيزي ال عالمة لالوظيفة أ�ساس�ية لٕان  .13
طلب �سجيل سوف �ُرفَض يف الغالب و  ،أ�ساس�ية هتاوظيف تأٔديةت�ارية مينعها من ال عالمة الفٕان �دم متزي من مث� . و خرىا�ٔ 

من  �ُستبعدٔأن ٔأسامء ا�ول ٕاىل ) يف املائة 94.1(�ىل �س�تبيان ردود ممزية. ؤأشارت أ��لبية الساحقة من ال ت�المة ليس
 تسجيل كعالمة جتارية ٕاذا اكنت تفتقر ٕاىل ٔأي صفة ممزية.ال 

 ربت وصفية(ج) استبعاد العالمة من التسجيل ٕاذا اعتُ 

، ومن املعايري اليت جتعل العالمة الت�ارية ممزيًة �دم وجود ٔأي ليك حتظى �محلاية جيب ٔأن �كون العالمة الت�ارية ممزيةً  .14
مت الفحص، عن طريق حتديد ما ٕاذا اكنت  عند املاكتب ٕاىل سبب الرفض هذا مكوحتتمسة وصفية.  العالمات اليت قُّدِ

ر ٔأخرى، �ىل منشأٔ الطلبات �شأٔهنا يه ٕاشارات �ُس�ت�َدم ل�ال� �ىل خصائص السلع ٔأو اخلدمات، ٔأم ل�ال�، من بني ٔأمو 
وهذا هو السبب ا�ٔكرث اس�ت�داًما ا�ي �ىل ٔأساسه ُجيرى التحقق من ٔأهلية �سجيل ٔأسامء الب�ان . السلع ٔأو اخلدمات

كعالمات جتارية، حيث ٕان املصل�ة العامة �مكن يف بقاء هذه إالشارات متا�ة ليس�ت�د�ا ٔأي �جر من ٔأ�ل تقدمي معلومات 
م.متعلقة �لبضائع اليت تُب  اع ٔأو اخلدمات اليت تُقد�

العالمات اليت تتأٔلف من ٔأسامء  واس�ت�دام الوال�ت القضائية حتظر ببساطة �سجيلش�ىت و�� الغرض، فٕان  .15
12Fجغرافية

من اتفاقية �ر�س، و�ستبعد  2) �ء.اً (�امس6خرى تأٔ�ذ مبصطل�ات املادة وال�ت قضائية أٔ هناك يف �ني ٔأن ، 13
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تدّل �ىل املنشأٔ اجلغرايف للسلع ٔأو ل س�تعَمل يف الت�ارة اليت قد �ُ  املؤرشاتت� إالشارات ٔأو من التسجيل كعالمات جتارية 
13Fاخلدمات

من ماكتب العالمات الت�ارية يفرسها  اً ن �ددفإ ٕاىل ٔأسامء الب�ان،  هذه املصطل�ات ال �شري رصا�ةً رمغ ٔأن . و 14
 امس ا�و�. تقترص �ىلون العالمة املطلوب �سجيلها حي� �ك�ىل ٔأهنا �ستبعد ٔأسامء ا�ول من التسجيل، �ىل أ�قل 

لوثيقة ل)، يف املرفق الثاين (ب)1(وحس�� �اء يف امللخص المكِّّي للردود �ىل �س�تبيان (السؤال أٔوًال. .16
SCT/24/6 ،( الترشيع ٔأسامء ا�ول �ُستبعد، مبقتىض أٔن ٕاىل  الب�ان اليت ٔأ�ابت عن �س�تبيان من يف املائة 95.9ٔأشار

املطلوب �سجيل  وصفًا ملنشأٔ السلعها ميكن اعتبار ت هذه أ�سامء ذا اكنإ  للسلعتسجيل كعالمة جتارية ال من  ،املعمول به
 .العالمات الت�ارية لها

) تصاممي(العالمات الت�ارية وال ا�ا�لية التوجهيية يف مكتب التنس�يق يف السوق الفحص ملبادئ  طبقاً  –وميكن  .17
)OHIM( –  ماكن �اّيل يُطلق �ىل بأٔهنا "لك امس تُوصف  غرافية، اليتاملصطل�ات اجلاملصطل�ات الوصفية من تتأٔلف ٔأن

املصطلح مبا فيه الكفاية عن  ال ختتلفشاكل الوصفية فا�ٔ هذه القامئة ليست شام�. و حبرية ٔأو هنر. ٔأو مدينة ٔأو ثل ب� م ما، 
14Fاملصطلح اجلغرايف" ��ري ذ فكر يف يشء أٓخرعين يامجلهور امللتجعل اجلغرايف أ�صيل 

تقيمي ٕاماكنية �سجيل  وعند. 15
صطلح يصف اخلصائص املوضوعية للسلع ٔأو املا ٕاذا اكن يف حتديد متقيمي �متثل ال ، جتارية كعالمة مصطلح جغرايف

 .ٔأم ال اخلدمات

بعض ماكتب العالمات عترب سوف ت و الويبو.  ٕاىلدو� عضو ئق املقدمة من لك و�يف ال املامرسات التالية قد ُوصفتو  .18
م �شأٔهنا الطلب عالمة الٔأن  جغرايفالطلبات اليت حتتوي �ىل امس ماكن �ني تفحص الت�ارية  �ىل " يقترص �كو�هنا"املُقد�

اكنت ٕاذا  العالمة الت�اريةسوف يُقبَل �سجيل �ىل العكس من ذ�، و عنارص �ري ممزية. ب  هذا �مس ٕاذا اكن مصحو�ً 
15Fممزية ٔأهناُرِيئَ رص عناالعالمة مصحوبًة ب 

16. 

 ٕاشارةللتسجيل ٕاذا اكنت تتأٔلف من قاب� �كون  نعالمة ليقيض بأٔن الي املشرتك ا� السبب هذا الفهم من ينبعو  .19
من مث سوف يفتقر ، و سوف يَعترب املس�هتلكون امس الب� جمرد ٕاشارة ٕاىل منشأٔ السلع ٔأو اخلدماتيف هذه احلا�، و. ةوصفي

16Fٕاىل ا�متزي

فٕان هذه يف الت�ارة ل�ال� �ىل منشأٔ السلع ٔأو اخلدمات، س�ت�دم بو�ه �ام �ُ اجلغرافية قد ؤ�ن املصطل�ات . 17
وصف للمنت�ات ٔأو �للت�ار، ٕاما كجزء من �المة جتارية ٔأو  ةً ظل متا�تٔأن ينبغي ٔأسامء الب�ان، فهيا ، مبا إالشارات
 اخلدمات.

�المة �كون، يف ٔأي " ميكن رفض �سجيله املت�دة أ�مر�كية �ىل ٔأنقانون العالمات الت�ارية يف الوال�ت وينص  .20
رمغ ٔأن و . 17F18"املقام أ�ول، وصفية من الناحية اجلغرافية عند اس�ت�دا�ا �ىل سلع مودع الطلب ٔأو ف� يتعلق هبذه السلع 

تتأٔلف من ٕاشارات اليت الت�ارية  عالماتالٔأن دة ٔ�سامء الب�ان، جتدر إالشارة ٕاىل �د� مُ القانون ال ينص �ىل ٔأي حامية 
 .وصفيًة من الناحية اجلغرافية الت�ارية عالمةال ترب عتُ إاذا  ها، مبا يف ذ� ٔأسامء ا�ول، ميكن رفض جغرافية ٔأو حتتوي �لهيا

�ا،وفد ٔأملانيأأشار و  .21 تني رمق القضيتني املشرتك الحتاد أ�ورويب يف التابعة لحممكة العدل ٕاىل قرار  ، يف الوثيقة اليت قد�
C-108/97 وC-109/97 �من  ،ظلٔأن ت جيب –ٔأسامء الب�ان مثل  –املنشأٔ اجلغرايف اليت حتدد  سامءيقيض بأٔن ا�ٔ ي ا
ب�ان يف جسل العالمات الت�ارية  سامء�ٔ ٔأن أٔي �سجيل ذ�ر الوفد . و 18F19نوالت�ار ا�ٓخر ليس�ت�د�ا  متا�ةً  ،حيث املبدأٔ 

 هذا احلمك. �س�بق صدوروقت ٕاىل يف الغالب  ه�رخي�رجع  أ�ملاين

�ىل ٔأن هذا  دليل �اصٕاال يف �ا� وجود كعالمة جتارية  جيوز �سجيل امس جغرايفال  هٔأن وفد ٔأملانيا ٔأيضاً ذ�ر و  .22
يف هذا وللسلع واخلدمات املعنية.  اجلغرايف نشأٔ ٕاىل امل  شارةيف الت�ارة اكٕ لالس�ت�دام اس�تثنايئ،  �ىل حنوٍ ، �ري قابل �مس

ٔأن ينبغي ، بل لالس�ت�دام من قبل ا�ٓخر�نمتا�ة عالمة ال�رك ٕاىل احلا�ة احلالية ال ينبغي حفسب ٔأن �ُراعى الس�ياق، 
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يف  ةكون متوقع�ٔأن هذه احلا�ة قد افرتاض ، بناء �ىل تنبؤ واقعي، ما ٕاذا اكن من املعقول يف �عتبار ٔأيضاً  يُوضع
19Fٔأم ال املس�تقبل

20. 

م مودع الطلب تنازالً ٕاال ٔأن التسجيل، يف بعض احلاالت،  .23 العالمة ثُقبل ، ومن مث� املكتب �ى ال يُقبَل ٕاال ٕاذا قد�
 ةالعالمه يف �ا� اش��ل ٔأنٕاىل الوثيقة اليت قد�ا، يف  ،ٔأشار وفد �اما�اكو مس ا�و�. تُمنَح امحلاية ال الت�ارية كلك ولكن لن

وقد . �شأٔن امس الب�أٔن يُدِرج تنازًال بالطلب ُموِدع  يُلزِمين املكتب الوطفٕان ، من عنارصهاكعنرص  ب�ال امس �ىل الت�ارية 
موثيقة ا�اء يف ال 20Fق يف ت� الوالية القضائيةطب� ٔأن أ�مر نفسه يُ وفد بلزي من  ةملُقد�

و�الصة أ�مر ٔأن امس الب� يظل . 21
 .الت�ارية عالماتاليف العديد من مع ٔأنه قد يُدَرج خر�ن، ا�ٓ لت�ار متا�ًا ل 

مس �ٔأن �ىل  اً �اص كتب دليالً يف �ا� قبول امل صفة او جغرافية اس�تثناء أٓخر لرفض �سجيل مصطل�ات ويو�د  .24
للسلع ٔأو اخلدمات اجلغرايف أٔ نشيف الت�ارة ل�ال� �ىل امل س�ت�دم ال �ُ املعين  غرايفاجل

21F

 الفحص ا�ي دليل يُوّحضِ كذ� . و 22
 يف �د ذاته، ليس حمظوراً  ة) ٔأن �سجيل �سمية جغرافيOEPM( للرباءات والعالمات الت�ارية س�بايناالٕ املكتب اعمتده 

22Fولكنه ُحيَظر ٕاذا اكن �كوينه يقترص �ىل ٕاشارة ٕاىل منشأٔ السلع ٔأو اخلدمات

فحص الدليل يوحض ذ�،  و�الوة �ىل. 23
ٔأسامء ا�ول س�بانيا" ٔأو إ " �سمية�شمل س�بانيا ال اخلاصة �ٕ ٔأن استبعاد الشعارات الرمسية اخلاص �ملكتب إالس�باين 

 لبيا�ت اجلغرافية.ل ستبعاد العام �س�متالك مبقتىض �من  أ�خرى، اليت ميكن ٔأن �كون محميةً 

�شأٔن استبعاد ٔأسامء الب�ان من  داً �د� مُ  حكامً  تضمنٔأن القانون الوطين ال ي  الوثيقة اليت قد�ا ٔأ�لن وفد ٕايطاليا يفو  .25
 ينص، الت�ديد�ىل و�ه و حلاالت، املبادئ العامة لقانون العالمات الت�ارية. يف هذه اوتُطب�ق، جتارية.  اتالتسجيل كعالم

�س�ت�دم يف س�ياق  ٔأنْ منع خشص أٓخر من حق�  ملا�َ ال وِّ خيُ حقوق يف �المة جتارية مس�� ال امتالك القانون �ىل ٔأن "
23Fأٔ اجلغرايف للسلع ٔأو اخلدمات ..."نشٕاىل امل ٕاشارات الت�ارة 

رباءات والعالمات الت�ارية املكتب إاليطايل للفٕان . ومع ذ�، 24
اليت حتتوي �ىل لعالمات الت�ارية لطلبات إاجراء حفص عند املطلوب �سجيلها، للعالمة  ةاملمزي �لصفة  �اصاً  اه�ماً  يويل

 امس ب�.

م الوثيقة�اء يف و  .26 24Fوفد الرنوجيمن  ةاملُقد�

بناًء امس ب� لف من تتأٔ ، من حيث املبدٔأ، �سجيل �المة وصفية ٔأنه ميكن 25
املنشأٔ الت�اري يف  ٕاىلالطلب وِدع مُ  قد اش�هترت بأٔهنا ٕاشارةاملعنية عالمة ال اكنتقد ينطبق هذا ٕاذا و متزي مكتسب. �ىل 

العالمات الت�ارية اليت  صف� خيٕاثبات ذ�  مودع الطلبوف يصعب �ىل سولكن، يف حقيقة أ�مر، السوق ذات الص�. 
ينظر ٕا�هيا �ىل امس ب�، ولن ينظر ٕا�هيا يف كثري من أ�حيان �ىل ٔأهنا امجلهور املعين سوف ٔ�ن امس ب�،  �ىليقترص �كو�هنا 

 .ع الطلب ٕاىل منشأٔ جتاريودِ سوى ٕاشارة مُ  تٔأهنا ليس

 ربت مضل�استبعاد العالمة من التسجيل ٕاذا اعتُ  (د)

، ٕاضافًة ٕاىل �وهنا وصفية، ميكن ٔأيًضا �ىل أ�رحج ٔأن اتتضمهنٔأسامء ب�ان ٔأو  تتأٔلف منٕان العالمات الت�ارية اليت  .27
ماكن  يفتُضلِّل امجلهور خبصوص منشأٔ السلع ٔأو اخلدمات. و�د�اء الاكذب من �الل �المة بأٔن السلع ٔأو اخلدمات تنشأٔ 

�. وال تو�د �دود معني قد يُعّرِض ت� العالمة للرفض، ٕاذا اكنت السلع ٔأو اخلدمات ليس لها يف الواقع ٔأي �القة �مس الب
مضلل ٔأو �ادع ٔأو اكذب، وهناك قدر من التدا�ل بني املوضو�ات اليت ميكن وصفها  :واحضة تفصل بني املصطل�ات
 .ٕ��دى هذه الصفات ٔأو بغريها

ج)، يف املرفق الثاين �لوثيقة ()1(وحس�� �اء يف امللخص المكِّّي للردود �ىل �س�تبيان (السؤال أٔوًال. .28
SCT/24/6 ٔاملائة من الب�ان اليت ٔأ�ابت عن �س�تبيان ٕاىل أٔن ٔأسامء الب�ان �ُستبعد من التسجيل يف  98.5شار )، أ

من الب�ان ٕان ٔأسامء  يف املائة 77.3كعالمات جتارية ٕاذا اكن امس ا�و� ميكن ٔأن يُعترب مضلًال خبصوص منشأٔ السلع، وقال 
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من حيث منشأٔ املنت�ات املطلوب �سجيل العالمة الت�ارية من ٔأ�لها  ا�ول قد �ُستبعد ٕاذا اكن ميكن اعتبارها �ري حصي�ة
 ).SCT/24/6ه)، يف املرفق الثاين من الوثيقة ()1((السؤال ٔأوًال.

عىل ف. � جغرافياً ضلِّ املُ عالمات الٕاماكنية �سجيل  حيول دون مانع �اموال�ت القضائية �ىل القانون يف بعض الوينص  .29
ل �ىل أٔن العالمات الت�ارية ال  2008/95توجيه ا�لس أ�ورويب ينص سبيل املثال،   طابع يضلل"ذات ٕاذا اكنت �ُس��

 حامية امجلهور، ٔأيْ وهيدف هذا احلمك ٕاىل . 25F26"مثالً  جلغرايفمنشأٔها ا ٔأو هتانوعيالسلع ٔأو اخلدمات ٔأو طبيعة �شأٔن ، امجلهور
 .املطلوب �سجيلها الت�اريةاليت حتمل العالمة مس�هتليك السلع ٔأو اخلدمات 

عبارة عن  تٕاذا اكن جتارية �المة�سجيل قانون العالمات الت�ارية يف الوال�ت املت�دة أ�مر�كية، ال جيوز، مبقتىض و .30
رفض �سجيل ولتأٔييد . 26F27"بليف الطاملذ�ورة دمات اخللسلع ٔأو وصف جغرايف يف املقام أ�ول يصف �شلك مضلل ا"

 ؛يعرفه �امة الناس جغرايفموقع  للعالمة يهٔأن ا�ال� الرئيس�ية ) 1( ما ييل: ٕاثباتجيب  سبب،�ىل هذا ال بناًء �المة 
السلع ٔأو اخلدمات ٔأن  ايعتقدو ُحيمتل ٔأن املشرت�ن ؤأن ) 3عالمة؛ (الد يف �د� ٔأو اخلدمات ال تنشأٔ يف املاكن املُ ؤأن السلع  )2(

دة ٔأو �امضةٕاذا اكنت العالمة لكن عالمة. و الد يف م�د� اجلغرايف الُ املاكن يف تنشأٔ  امجلهور مفن املُستبعد ٔأن �ربط ، �ري ُم�د�
لرشاء املعين �امل جوهري يف جزء �بري من قرار املس�هت� التضليل  ؤأن )4( بني السلع واملاكن ٔأو بني اخلدمات واملاكن؛

 خلدمات.� �نتفاعالسلع ٔأو 

اجلغرافية، وكذ� اختصاراهتا، ال ميكن �سجيلها  سامءا�ٔ ٔأو  ٔأن املصطل�ات �دة دوليف القوانني الوطنية تقيض و  .31
�شأٔن منشأٔ السلع ٔأو  لبسٕا�داث املس�هتلكني ٔأو ٕاذا اكن من احملمتل ٔأن تؤدي هذه التسميات ٕاىل تضليل جتارية  اتكعالم

27Fاخلدمات

 و�دةً مٔأو اح�ل �دوث لبس ليست ل ضلِّ املُ  الطابعاملصطل�ات املس�ت�دمة يف القانون الوطين لوصف و . 28
28Fدامئاً 

متان من  تٔأشار ٕاىل ذ�،  ضافةً وإ . 29 معيار  ، ٕاىلبولندا ؤأو�رانيأأال وهام دولتني من ا�ول أ�عضاء، الوثيقتان املُقد�
29Fلت�ديد أ�سامء الرمسية ل�ول انلوطنيهام ا�س�ت�دمه مكتبادويل 

30. 

�ا وفد ٔأسرتالياوذ�ر  .32 د ٕاال ٕاذا اكن ٔأن ٔأس�باب رفض �المة جتارية  يف الوثيقة اليت قد� من الواحض ٔأن العالمة ال ُحتد�
�سبب  اً لبسٔأو ُحيدث �كون ُمضلًِّال  من احملمتل ٔأناس�ت�دام العالمة الت�ارية �متيزي، ٔأو ٔأن �ري قادرة �ىل االت�ارية كلك 

ش�ىت تأٔثري ٔأيضًا بل جيب ٔأن يُوَضع يف �عتبار  ،حفسب يف العالمات الت�ارية كلكٔأال يُنَظر  جيبو عالمة. اليف  وجود ٕاحياء
30Fعالمةال دا�ل هاو�روز لهذه العنارص جم النس�يب احلالت�ارية، مبا يف ذ� ة عنارص العالم

31. 

ٔأسامء أ�ما�ن اجلغرافية والعالمات الت�ارية التصو�رية رفض جيب ه ٔأن الوثيقة اليت قد�اوفد اململكة املت�دة يف  وذ�ر .33
املذ�ورة لسلع ٔأو اخلدمات معروفًا �املاكن اجلغرايف  ٕاذا اكن، ��تلفة ا�  شاكلا�ٔ عن  املنشأٔ اجلغرايف، فضالً ٕاىل �شري اليت 

31Fالتسجيل يف طلب

املاكن كون فهيا �الظروف اليت  يف ٔأن اس�ت�دام امس ماكن جغرايفهو سبب هذا ��رتاض و . 32
 التوقع.ذ� يتحقق �داع ٕاذا مل �دوث ىل إ ؤدي ي مما قد ،"اً "توقعيف ذهن املس�هت� يُوِ�د  مشهورًا بأٔمر ما

، ٔأسامء ب�انش�متل �ىل �  املؤرشاتاكنت ت�  ٕاذا ،تسجيل كعالمات جتاريةال اجلغرافية من  املؤرشاتواستبعاد  .34
يف ت� وواملرشو�ت الروحية.  امخلورسلع مثل حي� �كون الطلب متعلقًا �  يف بعض الوال�ت القضائية�اص  ه�م�حيظى 

واملرشو�ت الروحية) ال  امخلور(سلع ال هذه اليت تتضمن ٔأسامء ب�ان ٕاذا اكنت الت�ارية لعالمات ا�سجيل ُحيظر احلاالت، 
32Fاملعينتنشأٔ يف املوقع اجلغرايف 

33. 

 ربت �ري حصي�ةاستبعاد العالمة من التسجيل ٕاذا اعتُ  (ه)

املنطقة املنت�ات هو  �اطئة ٔأو �ري حصي�ة �ني ال �كون منشأٔ تعترب إالشارات الوصفية ٔأو ا�ا� �ىل املنشأٔ اجلغرايف .35
ربت ستبعد من التسجيل كعالمات جتارية ٕاذا اعتُ املوصوفة ٔأو املشار ٕا�هيا. ؤأظهرت الردود �ىل �س�تبيان ٔأن أٔسامء ا�ول �ُ 
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 77.3ثالثة ٔأر�ع احلاالت (�ري حصي�ة من حيث منشأٔ السلع و/ٔأو اخلدمات اليت �راد �سجيل العالمة ٔ��لها يف ٔأكرث من 
 ف� يتعلق �خلدمات). يف املائة 76.6ف� يتعلق �لسلع و يف املائة

 استبعاد العالمة من التسجيل ٔ�س�باب ٔأخرى (و)

ف� يتعلق  يف املائة 31.8ف� يتعلق �لسلع و يف املائة 37.3بّينت الردود �ىل �س�تبيان ٔأن بعض أ�نظمة القانونية ( .36
�خلدمات) �ستبعد ٔأسامء ا�ول من التسجيل كعالمات جتارية ٔ�س�باب �ري ت� ا�ٓنفة ا��ر. وقد �ستبعد ٔأسامء ا�ول من 

التسجيل كعالمات جتارية لٔ�س�باب التالية، من مج� ٔأس�باب ٔأخرى: ٔ�هنا تتطابق بقدر �بري مع �المة جتارية سابقة ٔأو 
ا ما ن ُخيلط بيهنا وبني ٕاشارات ٔأخرى؛ ٔأو ٔ�هنا متثل اسامً متداوًال يف املعامالت الت�ارية؛ ٔأو فهي�ش�هبها؛ ٔأو لوجود اح�ل بأٔ 

يدّل �ىل اس�ت�دام �سوء نية؛ أٔو ٔأن امس ا�و� هو �سمية �امة؛ ٔأو ٔأن امس ا�و� ٔأحضى شائعًا يف اللغة اجلارية ٔأو يف 
تسبت �المة جتارية سابقة، تتأٔلف كذ� من امس دو�، طابعًا متيزيً� املامرسات الت�ارية املرشو�ة واملرعية؛ ٔأو يف �ال اك 

 بفعل �س�ت�دام.

تتأٔلف من اليت عالمة ال عتَرب وهو حي� تُ ا�ول أ�عضاء �شأٔن سبب أٓخر للرفض، بيا�ت مت تفاصيل ٕاضافية يف دِّ وقُ  .37
 ختالفاليت شارات االٕ  ٔأن� املُسمل� هبا يف لك ٔأحناء العامل ادئ بن امل مفخمالفة للنظام العام ٔأو ا�ٓداب العامة. ه ٔأو تتضمنامس ب� 

وتقد�ر خمالفة �المة معينة للنظام العام ٔأو ا�ٓداب جتارية.  اتتسجيل كعالمال من �ُستبَعد لنظام العام ٔأو ا�ٓداب العامة ا
ع ٔأنه قد ال �كون من الواحض للوه� العامة من �د�ا خيضع �ادًة للمتثّالت الثقافية والتارخيية �شأٔن معىن ٕاشارات معينة. وم

أ�وىل �يف ميكن التعويل �ىل هذا السبب ف� يتعلق بأٔسامء الب�ان، ٕاال ٔأنه يبدو ٔأن هناك ٔأمث� وثيقة الص� يف القوانني 
اليت �شري  العالمات الت�اريةواملامرسات الوطنية. فعىل سبيل املثال، �شري قانون العالمات الت�ارية يف مجهورية �ور� ٕاىل "

33Fٕاىل وجود ص� بأٔي دو�، ٔأو اليت تنتقد ٔأي دو�، ٔأو هتيهنا، ٔأو �كون مسؤو� عن �شويه صورة ٔأي دو�..." كذ�ً 

34. 

لعالمات الت�ارية اليت من شأٔهنا ٔأن حتط من ا�سجيل ه ميكن رفض بعض قوانني العالمات الت�ارية �ىل ٔأنتنص و  .38
د ذ�ر رد ٔأي �رمغ ٔأنه مل ، ٕاىل مسعهتا �ُِيسء، ٔأو �زدرهياقدر الرموز الوطنية ٔأو  34Fسامء الب�ان�ٔ ُم�د�

يف الوال�ت املت�دة و. 35
م لتسجيل �المة أ�مر�كية،  حب�ة  "ع يف الصنيصنَ يُ  مل"رفض املكتب أ�مر�يك للرباءات والعالمات الت�ارية الطلب ا�ي قُّدِ

معتقدات ٔأو رموز وطنية  وأٔ مؤسسات  وأٔ ٔأش�اص  ط من قدرحيقد ٔأمر  –ٔأو �ش�متل �ىل  –أٔلف من ٔأن العالمة تت
35F(ٔأ) من قانون العالمات الت�ارية2لقسم ل طبقًا ، ٕاىل مسعهتم �ُِيسء�زدرهيم ٔأو ٔأو ية صين 

ٔأال �ُس��ل  يف ٕايطالياجيوز و . 36
36Fصورة الب� املعين ٕاىل �ُيسء تٕاذا اكنٔأي ٕاشارة تتضمن امس ب�  كعالمة جتارية

37. 

�ا،، يف �ولومبياوفد ٔأشار و  .39 ٕاىل ٔأنه ال ميكن ٕادراج امس "�ولومبيا" ورموز الب� الوطنية يف �المة  الوثيقة اليت قد�
جتارية سوى يف احلاالت التالية: ٕاذا اكنت العالمة �ري مس�ت�دمة بصورة �اد�ة ٔأو مضلّ� ف� خيص منشأٔ السلع ٔأو 

ال �س�تفيد �ىل حنو �ري مرشوع ة منشأٔ محمية، ٔأو بتسميمن �ري املرّجح ٔأن تثري لبسا ٔأو تو� بوجود ص� ٔأو اخلدمات، 
37Fمن شهرة الب�، ٔأو �ري خمالفة لواجب ��رتام والرشف املنصوص �ليه يف القانون الوطين.

38 

 هياحتتوي �لأٔو أٔسامء دول  تتأٔلف مناملسائل إالجرائية املتعلقة بطلبات  رابعًا.

ٔأثناء يف الوطين عالمات الت�ارية القانون  مبوجبٔأسامء ا�ول مع معلومات عن �يفية التعامل  س�تبيانمجع � .40
و�لت�ديد ملعرفة ٕاذا اكن مكتب التسجيل �ستبعد ٔأسامء ا�ول من التسجيل تلقائيًا  �سجيل العالمات الت�ارية، اتٕاجراء

 ٔأو ٕاذا اكن �ستبعاد يأٔيت نتي�ة ال�رتاض الغري.
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 اً استبعاد ٔأسامء ا�ول من التسجيل تلقائي (ٔأ)

للرفض التلقايئ يف الفحص ا�ي جتريه ماكتب لك  يُثار استبعاد امس ا�و� من التسجيل كعالمة جتارية �عتباره سبباً  .41
ٕاىل ذ�، ينظر �دد �بري من ت� املاكتب  ضافةً إ ). و يف املائة 97(أٔكرث من  ا�ول أ�عضاء اليت رّدت �ىل �س�تبيان تقريباً 

). وورد يف رد وا�د ٔأن هذا �ستبعاد ال يف املائة 90الوطنية يف ذ� السبب مبعزل عن ٔأس�باب رفض ٔأخرى (حوايل 
 ينطبق يف احلاالت اليت حتتوي فهيا إالشارات �ىل عنارص متيزيية اكفية.

مع ٔأس�باب ٔأخرى. و�اء ذ� يف ثالثة ردود ختص السلع ؤأربعة  دوماً م قد� ؤأشارت بضعة ردود ٕاىل ٔأن هذا السبب يُ  .42
 ردود ختص اخلدمات. لكن إال�ا�ت املتعلقة هبذا البند مل تذ�ر أ�س�باب احملّددة اليت تثار يف ذ� الشأٔن.

 ترصحييف �ا� تقدمي  جتاريةتسجيل ٔأسامء ا�ول كعالمات �ُسمح ب  (ب)

ٔأسامء اكنت يف �ا� اخلدمات)،  يف املائة 46.4يف �ا� السلع و يف املائة 47.8( تقريباً رود املس�تلمة يف نصف ال .43
ٕاذن صدور ، �رشط ٔأو لكهيام دماتاخلكعالمات جتارية ٔأو عنارص من العالمات الت�ارية للسلع ٔأو قابً� للتسجيل ا�ول 

38Fاكن هذا هو احلال يف �وس�تار�اكو رصحي من السلطة ا�تصة. 

39Fٕا�وادورو  ،39

40Fوجورجيا ،40

41Fوليتوانيا، 41

42Fوسلوفينيا ،42

43، 
43Fؤأو�رانيا

الصفة لتقيمي  اً ضعا�يظل ، اكن �سجيل العالمة يف �ا� صدور الترصحئأنه حىت ردود ٕاىل . ؤأشارت بعض ال44
 ن حامية امس الب�.علعالمة، ٔأو لتقدمي تنازل املمزية ل

التغلب �ىل رفض بناء �ىل  يع�س�تط ٔأن صاحب الطلب املرفوض لن  ٕاىل يف الوثيقة اليت قد�ا وفد الرنوجيؤأشار  .44
ينظر ٕاىل املعين  ٕاذا اكن امجلهور �مكن ف�ٔ�ن املسأٔ�  املعنية؛موافقة من السلطة الوطنية رسا� التوصيف عن طريق تقدمي 

من  بذ�امس الب� مل �كن ، ت� الوالية القضائيةيف وجمرد امس ب�. �ىل ٔأنه �ىل ٔأنه دال� �ىل املنشأٔ الت�اري ٔأم  امس الب�
44Fالب� املعين احقوق امللكية اليت �س�يطر �لهي

45. 

 ٔأسامء ا�ول سبب ميكن أٔن يقدمه الغري لال�رتاض (ج)

ها وتتأٔلف من امس ب� ٔأو تتضّمنه، وال يؤدي هذا كتب الوطين �المًة يُطلَب �سجيل قد تو�د �االت يفحص فهيا امل  .45
�ىل ٔأ�د أ�س�باب املذ�ورة ٔأ�اله محلاية ٔأسامء الب�ان من  الفحص ٕاىل رفض التسجيل حىت يف ا�ول أ�عضاء اليت تنص

ال تُفَحص فهيا الطلبات  يف أ�نظمة اليتالنتي�ة قد �كون كذ�  اجلد�ر ���ر ٔأنمن و  التسجيل كعالمة جتارية ٔأو جزء مهنا.
ه ميكن ٔأناملكتب الوطين فهيا �االت يفرتض تو�د . و�الوة �ىل ذ�، قد عن سبب حممتل لرفض ٔأسامء الب�ان اً حبث اً تلقائي

 .ها وتتأٔلف من امس ب� ٔأو تتضمنه�سجيل �المة يُطلَب �سجيل 

الفحص ا�ي يبارشه املكتب وجيوز لقوانني العالمات الت�ارية الوطنية أٔن تنص �ىل ٕاجراءات ٔأخرى، ٕاىل �انب  .46
 ٔأو تتضمنه. وبعبارة ٔأكرث ٔ�هنا تتأٔلف من امس ب�، تُمكِّن الغري من املطالبة بعدم �سجيل �المة يُطلَب �سجيلُها اً تلقائي

 .ٕالغائه، رمبا تؤدي ٕاجراءات ��رتاض واملالحظة وإالبطال ٕاىل فتح س�بل ٕاضافية ملنع �سجيل ما ٔأو اً حتديد

من السامت الشائعة ٔ�نظمة �سجيل العالمات الت�ارية، ويه مسة ُمس�تحبة  مسةً توافر ٕاجراءات ��رتاض ويعترب  .47
مات الت�ارية و�امة امجلهور قديم الطلبات، ؤأحصاب احلقوق، وأ�طراف املعنية أ�خرى، بل وٕالدارات العالومفيدة مل

. وتأٔيت ٕاجراءات ��رتاض ببعض الضوابط والتواز�ت ا�ا�لية، وتُمكِّن الغري من تقدمي معلومات ؤأد� ميكن ٔأن متنع 45F46اً ٔأيض
46Fقد ال تتوافر هذه املعلومات ٔأو أ�د� �ى ماكتب العالمات الت�ارية معينة كعالمة جتارية، ومن دوهنا ٕاشارة�سجيل 

. وقد 47
دت اللجنة جماالت التوافق �شأٔن ٕاجراءات ��رتاض �ىل �سجيل العالمات الت�ارية يف دورهتا العرش�ن، اليت ُعقدت  �د�

2008د�سمرب  5ٕاىل  1يف جنيف يف الفرتة من  47F

48. 
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م فرصة ٕاضافية ملنع ٕاشارة تتضمن امس ب� من ٔأن �ُس��ل كعالمة جتارية ومن مث� فٕان ٕاجراءات ��رتاض مي .48 كن ٔأن تُقّدِ
مكتب العالمات الت�ارية. وتوفري فرصة ٕاضافية  اً ن الفحص و�ده ا�ي يبارشه تلقائييف احلاالت اليت لن ينجم الرفض فهيا ع

النظام الوطين ينص �ىل ا�رتاض سابق  ٕال�رة موضوع معني مسٌة من سامت ٕاجراءات ��رتاض بغض النظر عن �ون
للتسجيل ٔأو ا�رتاض الحق للتسجيل ٔأم ال
48F

49. 

يتيح هذه إالماكنية. ويف هذه  )يف املائة 67(ؤأشارت الردود �ىل �س�تبيان ٕاىل ٔأن ٔأكرث من ثليث ا�ول أ�عضاء  .49
أ�شاكل ا�تلفة من ٕاجراءات احلا�، ميكن رفع هذا السبب بغض النظر عن ٔأس�باب ٔأخرى. لكن إال�ا�ت مل حتدد 

 ��رتاض اليت تطبق يف ا�ول أ�عضاء (�ىل سبيل املثال، ��رتاض قبل منح الرباءة ٔأو بعده).

 ا�رتاضٔأس�باب ٕايداع 

لقانون العالمات  استيفاء رشطني وفقاً يجب ف محلاية أٔسامء الب�ان،  اً ٕاضافي توفر سبيالً ٕاجراءات ��رتاض اكنت ٕاذا  .50
أٔلف من امس ب� ٔأو حتتوي اليت تتإالشارات سبب لرفض �سجيل �ىل ، جيب ٔأن حيتوي هذا القانون : ٔأوالً وطينالت�ارية ال

49Fكعالمة جتارية�ليه 

 .جيب إالقرار بأٔن اد�اء �دم �لزتام هبذا النص يعد مربرًا لتقدمي ا�رتاض، و�نياً  ،50

قوانني  ٔأنه يف �البية ا�ول أ�عضاء اليت حتتوي الردود �ىل �س�تبيان ٕاىلٔأشارت وف� يتعلق �لنقطة أ��رية،  .51
ذا هبٔأيضًا  املطالبة ميكن، �سجيل ٕاشارة تتأٔلف من امس ب� ٔأو حتتوي �ليهلرفض  مقبول سبب�ىل هبا العالمات الت�ارية 

امس يف �ا� استبعاد ٔأنه ذ�رت يف املائة من الردود الواردة  67.2ٔأن اجلد�ر ���ر من يف ٕاجراءات ��رتاض. و السبب 
يف ٕاجراءات سبب هذا ال أ�طراف أ�خرى ميكن ٔأن تثري ، فٕان سلعال ص تسجيل كعالمة جتارية ف� خيال دو� من 

 ف� خيصتسجيل كعالمة جتارية ال استبعاد امس دو� من يف �ا� يف املائة من الردود الواردة ٔأنه  67.7ذ�ر ��رتاض. و 
50Fيف ٕاجراءات ��رتاضسبب هذا ال ى ميكن ٔأن تثري أ�طراف أ�خر فٕان اخلدمات، 

51. 

مة يف ٔأيدته وفود ٔأعضاء اللجنة  الرٔأيوهذا  .52 ؤأكد �دد من الوفود بعد ا�ورة السابعة والعرش�ن للجنة. و�ئقهم املُقد�
رفض الطلب املقدم �يف ٕاجراءات ��رتاض املطالبة الوطنية  مكن مبوجب قوانيهنمئأنه  ًا �ىلحيرص  اً ديأٔ� يف و�ئقهم املقدمة ت

وفنلندا،  ،وش�ييل ،ٔأسرتاليا :هذه الوفودمن . و حفسبٔ�هنا ذات طابع وصفي  تتأٔلف من امس ب� ٔأو تتضمنه�المة تسجيل ل 
51Fالرنوجي، واململكة املت�دةو اليا�ن، و ، ٕا�رلنداو 

52. 

�ستشهاد يف ٕاجراءات ��رتاض بأٔنه ينبغي ٔأن �ُرفَض  ٕا�رلندايف جيوز كذ� مبقتىض قانون العالمات الت�ارية و  .53
ة. و�الوة �ىل ذ�، ذ�رت وفود  وفنلندا  ٕا�رلندا�سجيل �المة تتأٔلف من امس ب� ٔأو تتضمنه ٔ�هنا ختلو من ٔأي صفة ُممّزيِ

ٕاىل دعوى تطالب �رفض  �سمح �ال�رتاضات املستندة اواليا�ن والرنوجي واململكة املت�دة ٔأن القانون الوطين اخلاص �لك مهن
�سجيل �المة تتأٔلف من امس ب� ٔأو تتضمنه ٔ�هنا مضل� ٔأو �اد�ة ٔأو اكذبة. ؤأ�ريًا، ينص القانون الوطين يف لك من ش�ييل 

52Fواليو�ن �ىل حامية يف �د ذاهتا ٔ�سامء الب�ان، و�سمح ٔأيضًا �ال�رتاضات املستندة ٕاىل ذ� السبب

53. 

عالمات الت�ارية الوطين �ىل حامية يف �د ذاهتا المس ا�و� الرمسي. وٕاضافة ٕاىل ذ�، ويف أ�رجنتني، ينص قانون ال .54
ل كعالمة جتارية ٔأي �المة حتتوي �ىل امس �ام لب� ما ٕاذا قّدم هذا الب� املعين ا�رتاضًا يُبّنيِ  �رفض املكتب ٔأيضًا ٔأن �ُس��

53Fٔأن التسجيل س�يرض مبصاحله

54. 

Uاحلق يف تقدمي ا�رتاض 

من أ�س�ئ� اليت أ�جيب عهنا �شلك خمتلف يف القوانني الوطنية للعالمات الت�ارية السؤال التايل: هل جيب ٕاثبات  .55
حٍق ُمعني� من ٔأ�ل تقدمي ا�رتاض؟ يف بعض النظم، جيوز ٔ�ي خشص تقدمي ا�رتاض. ولكن تو�د نظم ٔأخرى جيب فهيا ٔأن 
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م  �كون للمعرتضني مصل�ٌة مرشو�ٌة يف تقدمي ��رتاض ٔأو جيب ٔأن يثبتوا ٔأّهنم سوف يترضرون من �سجيل العالمة املُقد�
ده املكتب �شأٔهنا طلب �سجيل. ٕاال ٔأن احلق الالزم يعمتد، يف بعض أ�حيان، �ىل أ�س�باب املُستنَد ٕا�هيا، وُحيّدِ
54F

55. 

ق دا�رة املعرتضني احملمتلني: َمْن س�يكون  .56 احلق يف ��رتاض �ىل � ويطرح السؤال التايل نفسه يف النظم اليت تُضّيِ
م  �سجيل �المة تتأٔلف من امس ب� ٔأو تتضمنه؟ ويبدو، �شلك �ام، ٔأن ا�ٔكرث اه�مًا �ٔ�مر يه حكومة الب� ا�ي قُّدِ
طلٌب لتسجيل امسه كعالمة جتارية ٔأو كجزء من �المة جتارية. ولكن يف هذه احلا� قد تو�د شكوك �شأٔن ٔأي �ة ٔأو 

يف اليو�ن، �ىل سبيل املثال، جيوز مبوجب قانون العالمات الت�ارية تع �ملركز الالزم لال�رتاض. ف سلطة مضن احلكومة �مت 
55Fللحكومات املُمث�� رمسيًا ٔأن تقدم ا�رتاضات

56. 

أٓخر�ن كذ� مصل�ٌة يف منع �سجيل �المة تتأٔلف من امس ب� ش�اص قانونيني كون �ٔ �وفضًال عن احلكومات، قد  .57
ارية. فقد يتوقع املرء ٔأن �كون من بني هؤالء، �ىل سبيل املثال، مواطنو الب� ٔأو منافسو ُموِدع ٔأو تتضمنه كعالمة جت

�ىل قانون العالمات الت�ارية الوطين  ،يف هناية املطاف، سوف يعمتدالطلب. وحتديد َمْن �متتع �ملركز الالزم لتقدمي ا�رتاض 
 املعمول به.

 امله� الزمنية لتقدمي ا�رتاض

58.  ُ م ��رتاض ٕاال يف غضون فرتة زمنية معينةمن امل 56Fعتاد ٔأنه ال جيوز ٔأن يُقد�

. و�ادًة ما تنص القوانني الوطنية 57
57Fللعالمات الت�ارية �ىل ُمهل زمنية تبلغ شهر�ن ٔأو ثالثة، وجيوز متديد هذه الفرتة يف بعض الب�ان

. ورٔأت اللجنة ٔأن 58
58F�زيد، �ىل ٔأي �ال، عن س�تة ٔأشهر أ�حرى ٔأن �كون �� ��رتاض أ�ولية شهر�ن، وال

59. 

 ةٔأسامء ا�ول سبب ميكن ٔأن يقدمه الغري مكالحظ (د)

بل احملمت� أ�خرى للمطالبة بعدم �سجيل �المة يُطلَب �سجيلُها ٔ�هنا تتأٔلف من  .59 قد �كون تقدمي املالحظات من الس��
مالحظات كتابية خبصوص طلبات �سجيل  امس ب� ٔأو تتضمنه. وتنص قوانني بعض ا�ول أ�عضاء �ىل ٔأنه جيوز تقدمي

59Fالعالمات الت�ارية

م للمالحظة طرفًا يف إالجراءات، ويف الغالب ال �رد املاكتب �ىل 60 . وال يُصبح الشخص املُقّدِ
60Fاملالحظات

م 61 . والغرض من املالحظات هو ٕامداد املكتب بأٔي معلومات ميكن ٔأن تؤدي ٕاىل رفض �سجيل �المة قُّدِ
وقد �كون ذ� مفيدًا وفع�اًال �ىل أ�خص عندما �كون املسأٔ� املثارة �ري معروفة للفاحص، �ىل  �شأٔهنا طلب �سجيل.

م فهيا طلب �سجيل �شأٔن �المة ال يعرف مسهتا التوصيفية سوى قطاع متخصص من  سبيل املثال يف احلاالت اليت يُقد�
61Fامجلهور

62. 

ال �كون  اتأ�س�باب اليت ميكن ٔأن �ستند ٕا�هيا هذه املالحظوعندما �سمح القوانني الوطنية بتقدمي مالحظات، فٕان  .60
62Fمقيدًة �ادًة، رمغ ٔأن بعض الوال�ت القضائية �ستبعد املطالبات اليت �ستند ٕاىل حقوق أ�طراف أ�خرى السابقة

. وحيث 63
يبدو ٔأن  ٕان مسأٔ� ٕاماكنية �سجيل امس ب� من �دمه تطرح نفسها بغض النظر عن ٔأي حقوق لٔ�طراف أ�خرى، فٕانه

مس الب� من التسجيل كعالمة جتارية ٔأو كجزء من �المة جتارية يف مجيع النظم الوطنية ااملالحظات وس�يٌ� مناس�بٌة محلاية 
 اليت تنص �ىل سبب مقبول لرفض هذه العالمات و�سمح بتقدمي مالحظات.

قدمي هذه املالحظات وال يلزم ، فٕانه جيوز �ادًة ٔ�ي خشص تٕاضافة ٕاىل ذ�، ٕاذا اكنت املالحظات مسموح هباو  .61
ٕاظهار حق معني. وكذ� ال تو�د �� زمنية جيب �لزتام هبا، وجيوز تقدمي املالحظات يف ٔأي وقت قبل �سجيل العالمة 

63Fالت�ارية

م �شأٔهنا طلب �سجيل 64 . ؤأكد بعض ا�ول أ�عضاء رصا�ًة ٔأنه جيوز عن طريق املالحظات ذ�ُر ٔأن العالمة املُقد�
والرنوجي وسلوفا�يا. ويف أ�رجنتني، �رفض املكتب طلب �سجيل �المة  ٕا�رلنداامس ب� ٔأو تتضمنه، و�اصة تتأٔلف من 

م ذ� الب� مالحظًة لهذا الغرض تُبّنيِ ٔأن مصاحله سوف تترضر من التسجيل 64Fحتتوي �ىل امس �ام لب� ما ٕاذا قد�

65. 
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ٕاماكنية تقدمي مالحظات ا�رتاضًا �ىل �سجيل �المة  ٕاىل �ىل �س�تبيان من الردود يف املائة 50ٔأشار ٔأكرث من و  .62
 ) ٔأو �شلك مس�تقل.يف املائة 5جتارية حتتوي �ىل امس دو� ٔأو تتأٔلف منه، ٕاما �لزتامن مع ٔأس�باب ٔأخرى (

 ٔأسامء ا�ول سبب ميكن أٔن يقدمه الغري يف ٕاجراءات إالبطال (ه)

جتارية رمغ ٔأن قانون العالمات الت�ارية الوطين املعين  يف �ا� �سجيل �المة تتأٔلف من امس ب� ٔأو تتضمنه كعالمة .63
ينص �ىل ٔأس�باب ميكن اس�ت�دا�ا لرفض هذا التسجيل، فٕان ٕاجراءات إالبطال تقدم وس�ي� ٔأ�رية محلاية امس الب� املشار 

عي �ٕ  و��دة �ىل �سجيل موجود من الس�ل. وال تو�د مصطل�ات مُ لغاء ٕاليه. مفن �الل ٕاجراءات إالبطال، يطالب املُد�
مس�توى ٔأنظمة العالمات الت�ارية الوطنية، فإالجراءات اليت هتدف ٕاىل �ذف �سجيل ُمعرتف به قد �ُشار ٕا�هيا ٔأيضًا 

 �ٕاللغاء ٔأو النقض ٔأو الفسخ.

�المة  ٕابطال. ففي �ا� ٕابطالهاأ��ر ا�ي يلحق �لعالمة الت�ارية بعد وأ�مه من املصطل�ات اخلاصة �لك نظام هو  .64
تُعاَمل، يف الغالب، ٔ�هنا مل  ٕابطالهاية بناًء �ىل ٔأس�باب اكنت موجودة �لفعل يف وقت التسجيل، فٕان العالمة مبجرد جتار 

�المة جتارية بناًء �ىل ٔأس�باب مل تُوّف رشوطها ٕاال يف وقت معني بعد التسجيل، فٕان العالمة  ٕالغاء�ُس��ل قط. ٔأما يف �ا� 
�سجيل �المة ما حب�ة ٔأهنا تتأٔلف من ٕابطال  . وف� يتعلق بأٔسامء الب�ان، عندٕالغاهئالب ٕاال اعتبارًا من حلظة ط تُلغىلن 

لت العالمة. ويف هذه احلا�، اكن ينبغي ٔأال �ُس��ل  امس ب� ٔأو تتضمنه، فٕان هذا ظرف اكن �ىل أ�رحج موجودًا حي� ُجسِّ
 ل ٔ�هنا مل �ُس��ل قط.العالمة قط بوصفها �المة جتارية، ونتي�ة لٕالبطال، سوف تُعامَ 

يف املتوسط من  يف املائة 92ؤأشار بعد �سجيلها.  ب�امس تتأٔلف من ٕابطال ضد �المة جتارية وميكن ٔأن تُقام دعوى  .65
الردود �ىل �س�تبيان ٕاىل ٔأن استبعاد ٔأسامء ا�ول من التسجيل كعالمات جتارية سبب ميكن للغري التحجج به يف ٕاطار 

 م هذا السبب يف ٔأ�لب أ�حيان بغض النظر عن أ�س�باب أ�خرى.قد� ويُ  ٕاجراءات إالبطال.

 مربرات طلب إالبطال

�المٌة  تُلغىجيب ٔأن يتوفر �نتظام رشطان �ىل أ�قل، مبقتىض قانون العالمات الت�ارية الوطين ذي الص�، ليك  .66
ٌ� تتأٔلف من امس ب� ٔأو تتضمنه: ٔأوًال: جيب ٔأن يو�د سبب لرفض �سجيل العالمات اليت تتأٔلف من امس ب�  جتاريٌة ُمس��
ٔأو تتضمنه كعالمة جتارية، و�نيًا: جيب إالقرار بأٔن اد�اء �ون �سجيل العالمة خمالفًا للحمك السابق هو سبٌب حصيٌح لطلب 

 إالبطال.

65F�ىل �س�تبيانو�شري الردود  .67

ٕاىل ٔأن� قانون العالمات الت�ارية الوطين يف ا�ول أ�عضاء حيتوي �ىل سبب مقبول  66
لرفض �المة يُطلَب �سجيلُها تتأٔلف من امس ب� ٔأو تتضمنه، و�دم �متثال لهذا احلمك قد �كون سببًا حصي�ًا لطلب 

ٔأنه يف �ا� استبعاد امس دو� من التسجيل كعالمة  تلَمة ذ�ر من الردود املُس�ت يف املائة 93.8إالبطال. واجلد�ر ���ر ٔأن 
يف  92.6جتارية ف� خيتص �لسلع، ميكن للغري ذ�ر هذا السبب يف ٕاجراءات إالبطال الالحقة للتسجيل. وحس�� �اء يف 

�ا� استبعاد امس من الردود اليت وردت، جيوز للغري ذ�ر هذا السبب يف ٕاجراءات إالبطال الالحقة للتسجيل يف  املائة
 دو� من التسجيل كعالمة جتارية ف� خيتص �خلدمات.

مهتا وفود ا�ول أ�عضاء يف اللجنة بعد دورهتا السابعة والعرش�ن. حيث ٔأكد .68 ت وهذا الرٔأي تؤيده الو�ئق اليت قد�
 تتأٔلف من امس ب� ٔأو تتضمنه اكن تأٔ�يدًا رصحيًا ٔأن ٕاجراءات إالبطال قد �ستند ٕاىل �د�اء بأٔن �المة ُمس���وفود �ديدة 

، واليا�ن، والرنوجي، ٕا�رلنداينبغي ٔأال �ُس��ل �سبب طابعها الوصفي. وبعبارة ٔأكرث حتديًدا، هذا هو احلال يف فنلندا، و 
66Fوسلوفا�يا، واململكة املت�دة

67. 
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نه اكن ينبغي ٔأال �ُس��ل �المة وسلوفا�يا، جيوز �ستشهاد يف ٕاجراءات إالبطال بأٔ  �رلنداإ ويف امجلهورية التش�يكية و  .69
ة. ومع ذ� يو�د رشط �م ُمقيِّد لت� القا�دة، وهو ٔأن العالمة  تتأٔلف من امس ب� ٔأو تتضمنه ٔ�هنا ختلو من ٔأي صفة ُممّزيِ

لن تُبَطل ٕاذا اكتسبت �الل فرتة ما بني التسجيل وطلب إالبطال مسًة متيزييًة من �الل �س�ت�دام، حىت لو اكنت 
ة يف وقت التسجيلالعال 67Fمة ختلو من ٔأي صفة ُممّزيِ

68. 

ؤأكدت �دة وفود �ىل و�ه الت�ديد ٔأن ٕاجراءات إالبطال جيوز ٔأن �ستند ٕاىل �د�اء بأٔنه اكن ينبغي ٔأال �ُس��ل  .70
هورية العالمة املُس��� اليت تتأٔلف من امس ب� ٔأو تتضمنه ٔ�هنا مضل� ٔأو �اد�ة ٔأو اكذبة. ومن هذه الوفود: بلزي، وامجل 

68F، واليا�ن، والرنوجي، وسلوفا�يا، واململكة املت�دةٕا�رلنداالتش�يكية، وفنلندا، و 

69. 

ويف امجلهورية التش�يكية، جيوز ٔأيضًا ٔأن �ستند ٕاجراءات إالبطال ٕاىل �د�اء بأٔنه اكن ينبغي ٔأن �ُرفَض �سجيل  .71
ٔأ�ريًا، ٔأكدت وفود ش�ييل والصني و�وس�تار�اك �المة تتأٔلف من امس ب� ٔأو تتضمنه ٔ�ن ذ� يتعارض مع الس�ياسة العامة. و 

لت ��الفة للحامية يف �د ذاهتا ٔ�سامء الب�ان اليت  واليو�ن أٔنه جيوز طلب ٕابطال �سجيل �المة ٕاذا اكنت العالمة قد ُجسِّ
69Fتو�د مبوجب القوانني الوطنية للعالمات الت�ارية

70. 

 احلق يف طلب إالبطال

للعالمات الت�ارية املُدعي ٕ�ثبات ٔأن � حق طلب ٕابطال �المة ما، كام هو احلال يف قد تُلِزم القوانُني الوطنية  .72
ٔأنه جيوز ٔ�ي خشص طلب  ٕا�رلندإاجراءات ��رتاض. ويف الس�ياق احملدد ٔ�سامء الب�ان، ٔأفادت وفود بلزي والصني و 

فا�يا، جيوز لٔ�طراف أ�خرى ٔأن تبدأٔ إالبطال، ومبقتىض قانون العالمات الت�ارية للجمهورية التش�يكية والرنوجي وسلو 
70Fحلكومة الب� املعين ٔأن تطلب إالبطالجيوز يف �وس�تار�اك واليو�ن، ومبقتىض قانون العالمات الت�ارية ٕاجراءات إالبطال. 

71. 

Uامله� الزمنية لطلب إالبطال 

منية حمددة لطلب ٕابطال �المة جتدر إالشارة ٔأيضًا ٕاىل ٔأن القوانني الوطنية للعالمات الت�ارية قد تنّص �ىل �ل ز  .73
جتارية. ومن ٔأمث� الب�ان اليت تنص �ىل هذه املهل الزمنية: ش�ييل (مخس س�نوات بدءًا من التسجيل) و�وس�تار�اك (ٔأربع 

لت �سوء نية س�نوات بدءًا من التسجيل). وال جيب يف �وس�تار�اك 71F�لزتام بأٔي �� زمنية ٕاذا اكنت العالمة قد ُجسِّ

72. 

 ية أٔسامء ا�ول من �س�ت�دام كعالمات جتاريةحام رابعًا.

قرر ٔأعضاء اللجنة، �ٕالضافة ٕاىل حبث مسأٔ� حامية ٔأسامء ا�ول من التسجيل كعالمات جتارية، ٔأن يتحققوا من  .74
�الل �س�تبيان من القوانني واملامرسات السارية يف ا�ول أ�عضاء �شأٔن "اس�ت�دام" هذه إالشارات يف أ�سواق 

اس�ت�دا�ا �متيزي سلع و�دمات رشكة ما من سلع و�دمات رشاكت ٔأخرى. و�ىل الرمغ  جتارية ٔأو كجزء مهنا، ٔأيْ كعالمات 
 من ٔأن هذا اجلزء من �س�تبيان قد ال يصلح تطبيقه يف لك ماكن، فقد اكن � دور �م يف ا�راسة.

 �ستبعاد من �س�ت�دام �شلك �ام مبوجب قانون العالمات الت�ارية (ٔأ)

يف املائة من  60.5ٔأشار س�ت�دام كعالمات جتارية، �صدر استبعاد ٔأسامء ا�ول من مب�ىل �س�تفسار املتعلق  اً ردّ  .75
مل  الردوديف املائة من  39.5، يف �ني ٔأن النظايمٕاىل ٔأن هذا �ستبعاد منصوص �ليه يف قانون العالمات الت�ارية الردود 

 .قانونثل هذا المب  تُعىن

املائة من يف  42ىل �س�تبيان ٔأن ٔأسامء ا�ول مستبعدة من �س�ت�دام كعالمات جتارية يف الردود � ظهرتُ و  .76
ٔأن هذه إالشارات �ري مستبعدة من �س�ت�دام. وال تتضمن الردود  �شري ٕاىل املائة من الردوديف  58احلاالت، يف �ني ٔأن 
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س�ت�دا�ا كعالمات جتارية لل�دمات. وبلغ �دد ا�ول ٔأي فوارق تذ�ر بني اس�ت�دام ٔأسامء ا�ول كعالمات جتارية للسلع ٔأو ا
 دو�. 69ا�يبة يف احلالتني 

املتعلق مبعرفة التايل: هل ٔأسامء ا�ول  10وينبغي قراءة هذه أ��داد يف س�ياق الردود الواردة �ىل السؤال رمق  .77
يف  31ستبعاد اس�تثناءاته؟ ؤأشار من �س�ت�دام كعالمات جتارية مبوجب القانون الساري وهل لهذا � مستبعدة معوماً 

املائة من يف  68.3ٕاىل ٕاماكنية وجود بعض �س�تثناءات لهذا �ستبعاد، يف �ني ٔأفاد  41املائة من الردود البالغ �ددها 
 ال تُقبل فيه ٔأي اس�تثناءات.ٔأْي الردود بأٔن �ستبعاد لكي، 

ٔأسامء بو�ه �ام �ن �ىل أ�قل اك� �لنفي وتضمنا تعليقات �شري ٕاىل ٔأن ا�ول املعنية وٕان اكنت ال �ستبعد لكن ردّ  .78
ٔأو  هامنشأٔ ٔأو املنت�ات مصدر ، فٕان تضليل امجلهور حول ٔأو لكهيام ا�ول من �س�ت�دام كعالمات جتارية للسلع ٔأو اخلدمات

 تصاف متا�ة للغري يف هذا الصدد.جودهتا حمظور مبوجب قوانني حمددة، ؤأن س�بل �ن 

ومن س�بل �نتصاف املتا�ة رفع دعوى مدنية ملنع اس�ت�دام إالشارات ٔأو ٔأي حتديد �اطئ للمنشأٔ قد يؤدي ٕاىل  .79
خطأٔ ٔأو يف وصف �اطئ ٔأو مضلل للحقيقة ٔأو تصو�ر �اطئ ٔأو مضلل للحقيقة، من شأٔنه أٔن ُحيدث لبسًا ٔأو ٔأن يتسبب 

الشخص املعين وخشص أٓخر ٔأو �القته به ٔأو رشاكته معه ٔأو يف منشأٔ سلع لشخص أٓخر ٔأو  ٔأن �شلك �د�ة يف الرابط بني
 �دماته ٔأو ٔأ�شطته الت�ارية ٔأو مصدر ر�ا�هتا ٔأو املصادقة �لهيا.

 كعالمة جتارية اس�ت�دام امس دو�املُحمتَل عند  نيملس�هتلكا�داع  (ب)

تأٔلف �المة ت فأٔي نطبق �ىل التسجيل. ت  قا�دة نفسها اليت، ال�ام ، بو�هبعيتّ جتارية  عالمةٕان اس�ت�دام امس دو� ك .80
، طابع �ادع للجمهور تذا تم �ىل املنت�ات ٔأو ف� يتعلق �خلدمات ٕاذا اكنس�ت�دَ ال ميكن ٔأن �ُ  يهحتتوي �ل من امس ب� ٔأو 
يف ب�  كذً� بأٔن سلعته �شأٔتٕاذا ادعى �جٌر ف. السلع ٔأو اخلدمات ٔأو جودهتا ٔأو منشأٔها اجلغرايف طبيعةف� يتعلق مثًال ب 

 قراراهتم الرشائية.سلعته ويؤ�ر يف مس�هتليك فٕان هذا التضليل قد خيدع معني، 

�لنس�بة ٕاىل ا�يبني عن  �مٌ  �شأٔن منشأٔ السلع واخلدمات ٔأمرٌ  نئأن التنبه ملسأٔ� اخلداع احملمتل للمس�هتلك وقد بدا .81
يف  17.4املائة من أ�جوبة اكنت �ٕالجياب يف �ني اكن يف  82.6ردًا. ويظهر فرز هذه الردود ٔأن  69�س�تبيان، فقد تناو� 

 .املائة مهنا �لنفي

 من اتفاقية �ر�س محلاية امللكية الصناعية 10املادة  سادسًا.

ية. و�رد ٔأ�د هذه ميكن ٔأيضًا منع اس�ت�دام ٔأسامء الب�ان مبوجب ٔأسس قانونية ٔأخرى �ري قانون العالمات الت�ار  .82
لزم دول ) من اتفاقية �ر�س تُ اً (�ني10ة �ري املرشو�ة. واملادة أ�سس يف قوانني املسؤولية التقصريية ٔأو قوانني ماكحفة املنافس

تضح من الردود �ىل �س�تبيان ٔأن استبعاد ٔأسامء قد ااحتاد �ر�س بأٔن �كفل حامية فعا� من املنافسة �ري املرشو�ة. و 
من الب�ان ٕاىل قانون ماكحفة املنافسة �ري املرشو�ة.  يف املائة 51.7�ستند يف اكن الب�ان من �س�ت�دام كعالمات جتارية 

72Fمن الب�ان ٕاىل قانون املسؤولية التقصريية العام ٔأو ا�متويه يف املائة 48.1�ستند يف اكن و 

كتب بنيلو�س للملكية . ويؤكد م 73
73Fبقانون املسؤولية التقصريية الفكرية يف رده �ىل ٔأنه ميكن منع ٕاساءة اس�تعامل ٔأسامء الب�ان

74. 

ومتثل القوا�د اليت حتول دون وجود بيا�ت زائفة للمنت�ات سبيًال أٓخر من الس�بل القانونية اليت ميكن من �اللها  .83
اتفاقية �ر�س تنّص �ىل ٔأنه جتوز مصادرة السلع ٕاذا اكنت حتمل بيا�ت خمالفة  من 10تقييد اس�ت�دام ٔأسامء الب�ان. فاملادة 

) اعتربت ٔأن اس�ت�دام يف املائة 82.6للحقيقة خبصوص مصدرها. والغالبية العظمى من الب�ان اليت ٔأ�ابت عن �س�تبيان (
74Fكن ٔأن تُطب�ق �لهيا هذه املادةاالت اليت مئأسامء الب�ان كعالمات جتارية �ىل السلع ٔأو اخلدمات ٔأو لكهيام هو �ا� من احل

75 .
مة لتسجيل �المات جتارية يف ٕايطاليا، يُوَضع السؤال التايل يف �عتبار : هل العالمات املطلوب وعند حفص الطلبات املُقد�
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 َ 75Fس�ت�ِدم بطريقة مبارشة ٔأو �ري مبارشة بيا�ٍت خمالفة للحقيقة خبصوص مصدر السلع ٔأم ال�سجيلها �

 ٔأسرتاليا، ختضع . ويف76
امحلاية من سوء اس�تغالل معلييت توس�مي السلع وعرضها �مو�ة من ٔأحاكم حامية املس�هت�، مهنا قانون املنافسة واملس�هت� 

2010لعام  76F

77. 

 من اتفاقية �ر�س �ىل ما ييل: 10وتنص املادة  .84

يت حتمل بيا�ت خمالفة للحقيقة "[البيا�ت ا�الفة للحقيقة: املصادرة عند �س�ترياد .. ٕاخل، للمنت�ات ال
 خبصوص مصدرها ٔأو خبصوص خشصية املنتج]

) �رسي ٔأحاكم املادة السابقة يف �االت �س�تعامل املبارش ٔأو �ري املبارش لبيان خمالف للحقيقة عن مصدر 1(
 املنت�ات ٔأو عن خشصية املنتج أٔو الصانع ٔأو التاجر.

ن خشصا طبيعيا ٔأو معنو�، لك منتج ٔأو صانع ٔأو �جر ) �ىل ٔأية �ال يعترب صاحب مصل�ة، سواء اك2(
�زاول ٕانتاج ٔأو تصنيع ت� املنت�ات ٔأو �جتار فهيا و�كون مقره يف اجلهة اليت ذ�رت �ىل �ري احلقيقة �ىل ٔأهنا 

املصدر ٔأو إالقلمي ا�ي تقع فيه هذه اجلهة، ٔأو يف ا�و� اليت ذ�رت �ىل �ري احلقيقة، ٔأو يف ا�و� اليت 
 تعمل فهيا بيان املصدر ا�الف للحقيقة".اس� 

 �امتة سابعًا.

�اول تب امللكية الفكرية يف جمال حامية ٔأسامء الب�ان قانون العالمات الت�ارية وممارسات ماكهذا �س�تعراض ل .85
. ومن املتوقع ٔأن ٔأدوات التعريف هذهالقضا� املتعلقة حبامية طائفة للتعامل مع ما س�بق ٔأن بذلته اللجنة من �ود لك تصو�ر 
ٔ�دوات املتا�ة محلاية ٔأسامء ليف تعز�ز فهم ٔأفضل  عامة عن املامرسات والقوا�د القانونية أ�ساس�ية مفيدةً الم�ة اللهذه �كون 

 كعالمات جتارية. ارضوري ٔأو اس�ت�دا�الالتسجيل �ري  منالب�ان 

را�ل ش�ىت امليف ازها محلاية ٔأسامء الب�ان ميكن انهت ة�ديدوجود فرص همة ٕاىل امل  ضس�تعرا�نتاجئ و�شري ٕا�دى  .86
ميكن، بغض النظر عن تفسريها ٕاذا اكنت القوانني الوطنية تنّص �ىل ٔأس�باٍب ف. وبعد �سجيلهاقبل �سجيل العالمة الت�ارية 

عندما ، أٔن حتول دون �سجيل العالمات اليت تتأٔلف من امس ب� ٔأو تتضمنه، فٕان هذه أ�س�باب ال �كون واردًة فقط لتقينا
بل  يقوم املكتب بتقيمي الطلب تلقائيًا حبمك وظيفته، بل يبدو ٔأيضًا ٔأن أ�طراف أ�خرى تنتفع بوا�د �ىل أ�قل من الس�ُ

املذ�ورة، استنادًا ٕاىل السبب املالمئ، للمطالبة بتسجيل �المة تتأٔلف من امس ب� ٔأو تتضمنه ٔأو �د�اء بأٔهنا اكن ينبغي 
 .�ُس��ل ٔأال

حفص العالمات الت�ارية مسأٔ� حامية ٔأسامء الب�ان من ٔأ�ل ز�دة الوعي �ٕالماكنيات  دالئلوميكن ٔأن تتناول  .87
املوجودة لرفض �سجيل �المة جتارية تتأٔلف من امس ب� ٔأو تتضمنه كعالمة جتارية ٔأو ٕابطال هذا التسجيل. وبعبارة ٔأكرث 

�ان �عتبارها تطبيقًا ممكنًا لٔ�س�باب العامة لرفض العالمات اليت تفتقر ٕاىل حتديًدا، س�يكون من املفيد التأٔ�يد �ىل ٔأسامء الب
 ٔأي مسة متيزيية، ٔأو العالمات ذات الطابع الوصفي، ٔأو املُ�اِلفة للنظام العام، ٔأو املُضلِّ� ٔأو اخلاد�ة ٔأو الاكذبة.

د لواحئ وتدابري حامية ٔأسامء الب�ان ف� خيتص بتسجيل العالما .88 دت ٔأيضًا �ىل حنو ومل ُحتد� ت الت�ارية حفسب، بل ُ�ّدِ
ٔأّمع يف جمايل الت�ارة واالتصاالت. واس�ت�دام ٔأسامء الب�ان كجزء �رز من ٔأدوات تعريف التوس�مي الوطين �سلط الضوء �ىل 

ت التوس�مي ٕاجيابيًا يف اسرتاتيجيااس�تغالًال رضورة احلفاظ �ىل هذه أ�سامء من سوء �س�تغالل، والتشجيع �ىل اس�تغاللها 
 الوطين لصاحل �امة ٔأهل الب�.

 [هناية الوثيقة]
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) من القانون رمق 4(4) من قانون العالمات الت�ارية يف الصني، املادة 2(10يف ٔأنتيغوا و�ربودا، املادة  2003) من قانون العالمات الت�ارية 2(3القسم يف  1

 يف بيالروس. 1993فربا�ر  5اثنا عرش �شأٔن العالمات الت�ارية و�المات اخلدمات املؤرخ -2181
 .2009د�سمرب  11العالمات الت�ارية يف رصبيا، املؤرخ ) من قانون 13(5املادة  2
 .2008يوليو  7�شأٔن امللكية الصناعية يف ٔألبانيا، املؤرخ  9947)(ز) من القانون رمق 1(142املادة  3
 .2002ينا�ر  8(د) من قانون العالمات وأ�سامء الت�ارية ؤأعامل املنافسة �ري املرشو�ة ململكة مكبود�، املؤرخ 4املادة  4
 .2009مارس  24(ه) من قانون العالمات الت�ارية (قانون رمق �سعة عرش) يف بنغالد�ش، املؤرخ 8املادة  5
 .2007أٔكتو�ر  29إالسالمية)، املؤرخ  –(د) من قانون �سجيل الرباءات والتصاممي الصناعية والعالمات الت�ارية يف ٕا�ران (مجهورية 32املادة  6
 .2008مايو  12) املؤرخ 67/2008ق امللكية الصناعية وٕانفاذها يف سلطنة عامن (املرسوم السلطاين رمق " من حقو 4)"2(36القسم  7
مة من 8  وفد مجهورية مو�وفا. الوثيقة املُقد�
 ./http://www.wipo.int/sct/en/commentsذات الص� يف  الو�ئقانظر  9

 وفدي �ولومبيا وسلوفينيا.الوثيقتان املقدمتان من  10
مة من 11  وفد ليتوانيا. الوثيقة املُقد�
م من �حتاد الرويس. SCT/21/5من املرفق أ�ول للوثيقة  5و 4انظر الفقرتني  12  ا�ي حيتوي �ىل بيان ُمقد�
 ).1955سبمترب  2) من قانون امللكية الصناعية املؤرخ 5(33هذا هو احلال يف فزنويال (املادة  13
مة من وفد � 14 والصيا�ة نفسها الواردة يف اتفاقية �ر�س  .1999يوليو  26)(ج) من قانون العالمات الت�ارية املؤرخ 1((11اما�اك: املادة الوثيقة املُقد�

مة من وفد 1981د�سمرب  21)(ب) من قانون العالمات الت�ارية، 1(9مس�ت�دمٌة يف قانون العالمات الت�ارية برب�دوس (القسم  ). انظر ٔأيضًا الوثيقة املُقد�
؛ 14)؛ والوثيقة املقدمة من وفد الرنوجي: قانون العالمات الت�ارية القسم 2001د�سمرب  7املؤرخ  17/2001من قانون العالمات الت�ارية رمق  5ٕاس�بانيا (املادة 

ات سلوفا�يا العائق نفسه (القانون رمق . و�ىل املنوال نفسه تضع �رشيع4و 2و 1)، رمق 2(8والوثيقة املقدمة من وفد ٔأملانيا: قانون العالمات الت�ارية القسم 
506/2009 Coll  2009فربا�ر  26بتارخي  207/2009)(ج) من الحئة ا�لس أ�ورويب رمق 1(7�شأٔن العالمات الت�ارية). و�لنس�بة ٔ�ورو�، انظر املادة 

. وينص 1994يوليو  21)(ج) من قانون العالمات الت�ارية املؤرخ 1(3 �شأٔن العالمة الت�ارية للجام�ة أ�وروبية. واحلمك املطبق يف اململكة املت�دة هو القسم
) من قانون العالمات والبيا�ت اجلغرافية 4(11قانون بلغار� كذ� �ىل اس�تثناء �شأٔن إالشارات اليت تدل �ىل املنشأٔ اجلغرايف للسلع ٔأو اخلدمات: املادة 

من قانون مجهورية اكزاخس�تان �شأٔن العالمات الت�ارية و�المات اخلدمة و�سميات ) 3)(1(6 املادة كام تعترب .2010، املعدل يف �ام 1999سبمترب  1املؤرخ 
 ) ماكن املنشأٔ �سمة وصفية مس�تثناة من التسجيل.1999يوليو  26(املنشأٔ 

�المات امجلا�ة أ�وروبية (املعد� يف فربا�ر انظر مبادئ الفحص التوجهيية يف مكتب التنس�يق يف السوق ا�ا�لية (العالمات الت�ارية والتصاممي) �شأٔن  15
 .45املصطل�ات اجلغرافية، الصف�ة  2.3.2.6: ٔأس�باب الرفض املطلقة، الفقرة 4)، اجلزء �ء، القسم 2015

مة من وفد بنلو�س. و�رى مكتب بنلو�س بو�ه �ام ٔأنه ميكن �سج  16 مة من وفد اململكة املت�دة والوثيقة املُقد� يل ٔأسامء الب�ان ٕاذا اكنت مصحوبة الوثيقة املُقد�
.  بعنرص ُممّزيِ

 .2000مارس  16املتعلق حبامية امللكية الصناعية املؤرخ  97-17(ب) من القانون رمق 134هذا هو احلال، �ىل سبيل املثال، يف الترشيع املغريب: املادة  17
 .1946يوليو  5املت�دة أ�مر�كية، املؤرخ  ) من قانون العالمات الت�ارية يف الوال�تU.S.C. § 1052 15( 2القسم  18
19 Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) And Boots- und Segelzubehör Walter Huber (C-

108/97), Franz Attenberger (C-109/97) كتب بنلو�س للملكية الفكرية . انظر ٔأيضًا ما قدمه وفدا اململكة املت�دة وم 1999مايو  4، احلمك الصادر يف
 من و�ئق.

20 BGH [Bundesgerichtshof – Federal Court of Justice of Germany] - I ZB 10/01, July 17, 2003 - Lichtenstein; I ZB 
53/05, March, 13 2008 (Nos. 12, 18, 23) - SPA II; - I ZB 107/08, May 20, 2009 (No. 15) – Vierlinden. 

متان من وفدي بلزي و�اما�اك. 21  الوثيقتان املُقد�
مة من وفد الرنوجي. 22  الوثيقة املُقد�
عنوان التايل: املكتب إالس�باين للرباءات والعالمات الت�ارية، دليل �شأٔن حفص حمظورات التسجيل (اجلزء أ�ول، احملظورات املطلقة)، وهو متوفر �ىل ال  23

tintivos/marcas_nacionales/Guia_examen_prohibiciones_registro/http://www.oepm.es/es/signos_dis 
 .1999ٔأكتو�ر  8املؤرخ  499(�نيًا)(ب) من املرسوم الترشيعي رمق 1املادة  24
مة من وفد الرنوجي. 25  الوثيقة املُقد�
 )(ز).1)(3، املادة (2008/95توجيه جملس �حتاد أ�ورويب  26
 ).3)(ه)(152، القسم USC 15)؛ 3)(ه)(2 الوال�ت املت�دة أ�مر�كية، القسم قانون العالمات الت�ارية يف 27
مة من وفد املكس�يك. سُريفَض نوع التسجيل نفسه يف كندا وفقًا للامدة  28 ، املعدل R.S.C., 1985, c. T-13من قانون العالمات الت�ارية،  9الوثيقة املُقد�

، ويف 1996مايو  14املؤرخ  9.279) من قانون امللكية الصناعية رمق 10) و(9(124يف الربازيل هو املادة  . واحلمك املناظر2008د�سمرب  31أٓخر مرة يف 
 .2010املعدل يف  1999سبمترب  1) من قانون العالمات والبيا�ت اجلغرافية املؤرخ 7(11بلغار�، املادة 

 

 ]التاليةالصف�ة يف احلوايش �بع [
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 احلوايش من الصف�ة السابقة] �بع[

 
مة من وفد اململكة املت�دة. وٕاضافة ٕاىل ذ�، 2009فربا�ر  26ة املؤر� 207/2009)(ز) من الالحئة أ�وروبية رمق 1(7انظر املادة  29 . وانظر ٔأيضًا الوثيقة املُقد�

املتعلق حبامية امللكية  97-17(ج) من القانون رمق 135واملادة  1992يوليو  1من قانون امللكية الفكرية الفر�يس،  L711-3(c)و L711-2(b)انظر ٔأيضًا املادة 
 .2000مارس  16الصناعية يف املغرب، 

ماه من و�ئق، ٕاىل املعيار ا�ويل  30  .ST.3ومعيار الويبو  ISO 3166ٔأشار وفدا بولندا ؤأو�رانيا، ف� قد�
مة من وفد ٔأسرتاليا.الوثيقة املُ  31  قد�
مة من وفد اململكة املت�دة. 32  الوثيقة املُقد�
متان من وفدي امجلهورية التش�يكية وسلوفا�يا. وانظر ٔأيضًا القسم  33 يف س�نغافورة  1998د�سمرب  11) من قانون العالمات الت�ارية املؤرخ 7(7الوثيقتان املُقد�

 ات الت�ارية يف الوال�ت املت�دة ا�ٔمر�كية.(ٔأ) من دليل ٕاجراءات العالم1210.08والقسم 
 .2009مايو  21، بصيغته املعد� بتارخي 1949نومفرب  28" من قانون العالمات الت�ارية يف مجهورية �ور�، املؤرخ 2)"1(7املادة  34
مة من وفد �رينيداد وتو�غو: القسم  35 مة من وفد الوال�ت املت�دة 1955 " من قانون العالمات الت�ارية لس�نة2(ٔأ)"13الوثيقة املُقد� . انظر ٔأيضًا الوثيقة املُقد�

 أ�مر�كية.
مة من وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية. 36  الوثيقة املُقد�
مة من وفد ٕايطاليا. 37  الوثيقة املُقد�
 ./http://www.wipo.int/sct/en/commentsاملقدمة من وفد �ولومبيا واملتا�ة �ىل الرابط التايل: الوثيقة  38
ة. 7978من القانون رمق  7انظر املادة  39  يف �وس�تار�اك �شأٔن العالمات الت�ارية والعالمات املُمّزيِ
 من قانون امللكية الفكرية يف ٕا�وادور. 195املادة  40
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مة من وفد أ�رجنتني. 54  الوثيقة املُقد�
، WIPO/STrad/INF/1 Rev.1)، الوثيقة SCT/11/6انظر ملخص الردود �ىل �س�تبيان املتعلّق بقانون العالمة الت�ارية واملامرسات املرتبطة هبا ( 55

، وٕاجراءات ��رتاض �ىل 7-6، ص: SCT/17/4)، ٕاجراءات ��رتاض �ىل �سجيل العالمة الت�ارية، الوثيقة 100-99.ٔألف (ص: 4الردود �ىل �امسًا.
 .3، ص: SCT/18/3ا�روس ا�ٔساس�ية املس�تفادة، الوثيقة  –�سجيل العالمة الت�ارية 

مة من وفد الي 56  و�ن.الوثيقة املُقد�
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