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  ملخص - *دراسة عن التملك غري املشروع لإلشارات

تاذ يف جامعة من إعداد بني، أ يد مارتني  سـ ا تل سـنفسـ سرت-يفل  ل هوندا يفدامميو أ
ية والقطرية اليت أعدها تقارير اإل ميمبا يف ذ@ ا  :قلل

ية  تحدة األمر يويورك، الوالHت ا يويورك،  تاذ يف جامعة  ييب، أ يد رتون  يكا ملب ن ن سـ تحدة (لسـ ندا والوالHت ا ملتقرير عن  ك
ية  )يكاألمر

تون، تون ين أند كو، بريد يدة [يم براين، رشيكة يف رشكة جورج وا جوا ل  )تقرير عن إقلمي الاكرييب( بردوس لسـ
ية الفكرية يف موسكو،  يوسكو يف جمال حق املؤلف وحقوق ا تاذة الكريس اجلامعي  يدوتوفا، أ يا  يدة  مللكوا ف نن لل سـ ي سـسـ كل

 )تقرير عن oحتاد الرويس(oحتاد الرويس 
تحدة  ندن، اململكة ا تصاد،  o ية يد ديف غانغجي، حمارض،  ملوا ل لك قسـ  )لهندتقرير عن ا(ل

يا  يدين، أسرتا يوساوث ويلز،  ساعد، جامعة  تاذ  يدة مايلك هاندلر، أ لوا سـ ن م سـ يط (لسـ نوب ا يا و حملتقرير عن أسرتا جل
هادئ  )لا

يك  ييت، ا يكو  سة،  نا ية الفكرية وقانون ا هد ا يفي،  يو خا يد مور سـوا سـ ف مل ل سـ ملكسـ مك ي سل مللك  )تقرير عن أمرياك الوسطى(مع
تاذ، جامعة يري اخلوري، أ يد  سـوا ب نان لسـ نطقة العرية(لب احلمكة، بريوت،  بتقرير عن ا  )مل

يا  يوخن، أملا سة،  نا ية الفكرية وقانون ا هد ماكس بالنك  ية،  ساعدة خار ثة  يدة �ري يل،  نوا ف مل م مسـ للملك مع ج ح تقرير عن (ل
Hن وكوريا  )لا

نغافورة  ية،  نغافورة الو ساعدة، جامعة  تاذة  يونغ، أ يدة سوزا�  سـوا ن سـ م سـ ل طسـ ياتقرير عن(ل نوب رشيق آ سـ رابطة أمم   )ج
يامن، الصني  يامن،  ثة، جامعة  يدة خوجيوين دون،  تاذة، وا يوكني لني، أ يدة  سـوا سـ سـ سـ سـ حسـ ل ت  )تقرير عن الصني(ل

                                                
نظر واآلراء املعرب عهنا يف هذه ا�راسة عىل عاتق  * ية عن و¢ات ا سؤو لتقع ا ل وال يراد هبذه ا�راسة أن تعكس و¢ات نظر ا�ول .  دون سوامهاملؤلفنيمل

 .ياألعضاء أو أمانة الوبو
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يا  نوب أفر ساعد، جامعة وسرتن اكب، اكب تون،  تاذ  يد بر�رد مارتني، أ يقوا ج م سـ ية (لسـ ية األفر نظمة اإل يقتقريران عن ا مي قلمل
ياللملكية الفكرية نوب أفر يق و  )ج

ية، ل©، بريو  تاذة، جامعة بريو الاكثو كون، أ Hيدة أ� مار ليكوا سـ  )تقرير عن جامعة اآلنديز(لسـ
يا  با شريي، حمارض وحث، جامعة الاكال، مدريد، أ سد مارHنو ر نوا سـ يك نوية(ل بان أمرياك ا شرتكة  سوق ا بتقرير عن ا جل ل مل  )ل

تاذ، جام بني، أ يد مارتني  سـوا تل سـنفسـ سرتدام، هوندا -عة يفل سرتدام، أ ليو أ م  )تقرير عن oحتاد األورويب(م
ية، Hوندي، الاكمريون  ثا تاذ، جامعة Hوندي ا بوتو، أ يد داشاكو جون [ نوا ل سـ مسـ ية (ل ية  نظمة األفر للملكتقرير عن ا يق مل

 )الفكرية

رشوع لإلشارات ا .1 متµ غري ا ملتوي مرفق هذه الويقة عىل ملخص لارسة عن ا ل ث رشوع حي مليت أعدت يف إطار 
ية الفكرية واملµ العام  تاذ يف ). .CDIP/4/3/Revثالويقة (مللكا بني، وهو أ يد مارتني  سـوأعد هذه ا�راسة ا تل سـنفسـ ل

سرتدام -يفجامعة  تعاون مع فريق من اخلرباء ا�ويني ميو أ ليف هوندا،  ل تقارير القطريةأعدل يةل ا شف هذه . قلمي واإل تسـتكو
هو يال " املµ العام"م مفا�ارسة  تجارية، وشمل  تعلق بقانون العالمات ا حتلف©  ت ل تجارية مدعوما ي للوقائع لقوانني العالمات ا

تلفة ي©. خميف أقالمي وبان  تقارير وتضمن  ية اليت وصلت إلهيا ا تاجئ الر توي الويقة أيضا عىل ملخص  تقو ت ل سـ ن ث يحت  للوقع ئلل
ية حول  تا مومالحظات  رشوع إلشارات أية معايري ميخ متµ غري ا يلوÌ دون ا  Íية املفض ها ملعرفة oسرتا ملكن  لب للح تيج يق تط

هور ناول ا بقى يف  بغي أن  سفي إلشارات  متµ ا مجلمن الرتاث العام وا تن ت ي متع ل  .ل

ية الفكرية  .2 ية وا ية  نة ا مللكإن ا من ن لتللج ملع
مدعوة إىل اإلحاطة علام ملعلومات الواردة يف 

 .قةثمرفق هذه الوي

 ]ييل ذ@ املرفق[
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 املرفق
 

    ملخص معيلملخص معيلملخص معيلملخص معيل    ....أوالأوالأوالأوال

 "املµ العام"مفهوم 

يع اإلشارات غري امل تألف من  تجارية عىل أنه  هم املµ العام يف جمال قانون العالمات ا مجميكن أن  ي ل  ؤهÍ محلاية العالماتيف
ناة مهنا تجارية أو ا تثا شمل أش. ملسـل هم املµ العام عىل أنه  يوميكن إلضافة إىل ذ@  ية ف تخدام اإلشارات ا حملماكل ا سـ

تجاريةكعالمات  ثارية ملا@ العالمة ا o حلقوقتأثر  لجتارية اليت ال  ت ئت ناول ا�راسة . سـ هوم إلشارة إىل متµ تتو ملفهذا ا
نة ها مجموعات  رشوع لإلشارات اليت  متµ غري ا هور وا ناول ا بقى يف  بغي أن  ياإلشارات اليت  ت ت معي متلك مجل ملن  .لم

تجاريةيتضمهنان القانوية اليت تاألدوا  ل قانون العالمات ا

تفاظ إلشارات وبعض أشاكل  تلفة لال تجارية أدوات قانوية  حتضمن قانون العالمات ا خم ن ل تخداæاي ناولسـا ميكن و. ملت يف ا
تفاظ حبرية أوال  oتخدامح بارها عالمات جتاريةسـا يل وامحلاية  ناهئا معوما من ا ت اإلشارات  سج عت ت لسـ  ألهنا ختالف ث

نظام العام ية أو ا لالقواعد األخال ثالق نظر أو م  ها  ل أو ألن من غري املمكن إدرا ياين أو ألن تصويرها ك بشلك  منح حامية ب
نح اتالعالم يؤدي إىل  تجارية  م ا سـ تل َا ثارية ولن يؤدي إىل حامية احقوقنفسه ج ملن تجأدوات تعريفسـتئ ا ويرتتب . ملن مصدر ا

ناءات م o تجارية معوما، وإن اكنت سـتثعىل ساب احلقوق يف العالمة ا يل ا نوع تأثري مطلق مبعىن أنه  لن هذا ا ت تح كل يسـ
ية ممزية أصال أو اكنت  يجة قد ملعناإلشارة ا بت خصائص ممزية  تا نس تجارةكت لتداوها يف ا  .لل

يزيية األسايس للحصول عىل امحل سمة ا تويف رشط ا يا ال ختضع اإلشارات اليت ال  õمتو ل سـ لن تجاريةلاية ت . للحقوق يف العالمات ا
ساهبا من خالل  شرتطة ميكن ا يزيية ا سمة ا ها تأثري مطلق أدىن ألن ا ية  ثا توهذه األداة القانوية ا مل مت ل ن ل كن ل  اإلشارة يف تداولل

تجارة س. لا نامجة عن رشط ا تجارية وحاميهتا ا يل العالمة ا بة اليت حتول دون  تغلب عىل ا تايل ميكن ا لو ل ل سج ل تل يزيية لعق لمتمة ا
شأ جتاري حمدد سـهتلكني عن  يان  ية  سويق اإلشارة ا نعن طريق  للم ب ن مت ك  .ملع

ثا  õيو نح حامية العالماتل بار أن  متعني ا تجارية ال عت يطرة خيولل ا تجارية  سـ ما@ العالمة ا تخدام عىل اكمÍل  اإلشارة سـا
تجارية  ثارية يف العالمة ا o ية، إذ ختضع احلقوق لا ت ئحملم تجارة أو لتداوهان جوانب عديدة وخاصة قيود ملسـ  لتداوهال يف ا

شلككعالمة جتارية أو  بتداوها  سـهتلكني أو ل تجارية أو من يضعفمل من املرحج أن يضلل ا يزيية للعالمة ا سمة ا ل من ا مت لل
تجارية تفادة من العالمة ا o لهرهتا أو سـ بارها عالمة جت. مرشوعبشلك غري  ش بقى أشاكل عتويف حاÌ حامية اإلشارة  تارية 

تخدام oالواقعة خارج نطاق هذه امحلاية حرةسـ .  Íتأص يود ا ملوقد تضحى هذه ا تجارية وجهية يفلق ل احلقوق يف العالمات ا
ندما  عشلك خاص  يةتسـتخدمب يا ية أو  ية أو  ية أو ثقا سـ اإلشارة ألغراض خاصة أو د سـ مي تعلي ف  .ن

نة من احلقوق يف ناءات  يورابعا ميكن اعþد ا معت ناء بعض أشاكل ثسـ توى الوطين ال تجارية عىل ا تث العالمات ا سـ سـل مل
تخدام oيةسـ تصادية ا o ية أو ثقا ية أو ا þجo ياجات o ية ية خاصة  تيس أ حملل اليت  ل ع ت ب قمه ف حتك بقى هذه . لتل توجيب أن 

سـ ثل ا تجارية والغري،  رشوعة ملا@ العالمة ا ناءات حمدودة وأن تراعي املصاحل ا oمل ل مت ملث  .هتلكنيسـ

يل  تح لا لوقائع املدعومل 

يل لايبني  تلفة أن هذه األدوات القانوية اليت ا�ي مشل لوقائع املدعوم لتح تجارية يف أقالمي وبان  نقوانني العالمات ا خم ل
تجارية  لتضمهنا قانون العالمات ا تفاظ ي تخداæاإلشارات وبعض أشاكل حلال ناول  سـا يملتيف ا تلفة  للحبق بطرق  خم لوÌ تط

رشوع إلشارات الرتاث العام  متµ غري ا ملدون ا هورل ناول ا بقى يف  بغي أن  سفي إلشارات  متµ ا مجلوا تن ت ي متع ل  .ل
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ناءات العامة من امحلاية تعلقة ال تاجئ ا تثا مل سـن  ل

ناء اإلشارات اليت ختضع للام ية والقطرية الصادرة يف جمال إشارات الرتاث العام أن ا تقارير اإل تثتؤكد ا مي سـل ثا(6دة قل õمن ) ل
ية  نا ية ا ية ريس محلاية ا عاتفا لص مللك ية ريس("ق نظامت .  عامليمعيارهو ") قاتفا ناء شعارات ا�ول وا ملوإلضافة إىل ا ثت سـ

ناء عىل املادة  ية ا�وية  باحلكو ل ثا(6م õية  عدة بان وأقالمي تطبق، )ل ناءات إضا فا ية عىل اسـتث  هاليتسج حتظرمسإلشارات الر
ت أو ية . كعالمات جتاريةخداæا سـا شعارات الر ية  ناءات اإلضا o تعلق هذه مسوقد  ل ت فت ث بHت واحلكومات للمقاطعات سـ لوا

ية  ية أو األ يا�ت العامة الو بأو ا نن جط يات لك ية والعمالت تسمو تار ية واملواقع ا ية واألرس احلامكة واآلõر الو خياألرس ا ل طن مللك
نقدية ية واألوراق ا لاملعد يات واجلوائز واألن يدا لومسة وا  .مل

ثين أيضا اإلشارات اليت من املرحج أن حتط تجارية أن  تسـتوميكن لقوانني العالمات ا نالل ياء أو ت أو  ح من قدر أشخاص أ
ية أو  تقدات أو رموز و سات أو  نأموات أو مؤ مع ناء اإلشارات اليت تؤثر .  هبمتومه بعالقةطس نطلق ذاته ميكن ا تثومن ا سـمل

سةامس أو صورة أو مسعة يف احلق يف  يةسمؤ ية أو و ية أو إ ن أو جامعة  مي طحمل نوع من األحاكم يريم وميكن أن . قل لهذا ا
يةإىل أساسا  شعوب األ تعلقة جبامعات ا يل اإلشارات والرموز ا صلتاليف  ل مل يهنا عىل رفض . تسج بان يف قوا نونص بعض ا ل ت
ية أإذا اكنتتسجيل اإلشارات لرصحي  تخدم تسمياتو صل أسامء جامعات أ تسـ أو لكامت أو حروف أو رموز أو إشارات 

يهبا يف العمل أو  تجاهتا أو خدماهتا أو أسا ليزي  ن ممت  . عن ثقافهتا أو ممارسـهتاّتعربل

نظام العام ية أو ا ية عىل أساس أهنا ختالف القواعد األخال يل اإلشارات ا� بعاد  لوميكن ا ي سج قس ن نة  وتقرص.تت  حولمعي أحاكم 
بان اإلشارات ا ناء يف بعض ا o ية هذا ل� ت ثي تجارية اإلساءة إىل عىلسـن يل العالمة ا ل حاالت يكون القصد فهيا من  تسج

نه سخرية  ما�ين أو ا ية . ل سجÍ أسامء د تجارية ا تضمني العالمات ا ترصحي  يجة �@ جيوز ا نو يت مل ل ب ل تفت فهيان يةنإذا ا  .لن هذه ا

ناء  تقارير أيضا أن ا بني ا تثومع ذ@  ل تجسـت  ينبغي أن تأخذهارية ليك يكون فعاال، لإشارات الرتاث العام من حامية العالمات ا
تجارية  بانيفلماكتب العالمات ا سكوإذا اكن . لطلبات احفص عند  حلسـ ا ناء  لمتا ند سـتثال عيال إال  oعرتاض، مسـتح

تعلقة بإشارات الرتاث العام فعاÌ ألن األطراف افلن ناءات ا o مل تكون ملسـ للتقدم عرتاض قد ال تكون عىل عنية املؤهÍ ثت
تجارية أو يل العالمة ا  Ìلوعي مبحاو  .تكون عىل اإلطالقال   قدتسج

تجارية من  ثين العديد من قوانني العالمات ا هور،  ناول ا بقى يف  بغي أن  بة إىل اإلشارات اليت  لو ت ت ي تسـ مجل سـن يم تسجيل نل
تجارية  تجات معوما لالعالمات ا ية ا ليت متلهيا رضورةاملنأشاكل ا يجة  نحلصول عىل  تقن سلع   تكونأوت يعة ا لتقاة من  ب طسـ م

ية يهتاملعنا سلع أو نو مية ا ع أو حتدد  ل تفاظ هذه ال وتريم .ق o حقوانني إىلتج ية  نخلصائص ا ناول للملعمل سني متيف  نا يع ا ف  ت ملمج
سوق ياق األمع . ليف ا ية يف ا ناء األشاكل ا سـوميكن أيضا وضع ا لعمل لت سلع أو سـلالثسـ شلك ا تعلقة  لناءات ا ب مل تتريهبا أو لوهنا ثت

ها ناعة،منطأو   .ص األمر ا�ي من شأنه أن حيد من تطوير أي فن أو 

تجارية  تخدام احلقوق يف العالمات ا تاليف ا تجارية  ناءات عىل حامية العالمات ا o يق لوميكن أيضا  سـ ل ل ت ثب سـ متديد كدافعتط ل 
شلك  سابقة  بحقوق الرباءات ا تعلق ملواد . نعمصطل ية ف©  يا ية أو املربات ا يا نارص ا ثىن أسامء ا بب  يوهذا ا ئ مي ك ئ مي لكلع لك ت س سـل تل

بان يل يف بعض ا ية من ا يا تحرضات ا لوا سج ئ مي تسـ لمل يل و. لك  Íعالمات كللتسجفضال عن ذ@ قد ال تكون اإلشارات قاب
يا أو تق يا  با نفا  سخ  بان إذا اكنت  محمجتارية يف بعض ا ت ن مص ن يهتل تضمن إشارة إ له أو   .ت

يل كعالمة جتاريةويف ناء عام من ا بق ا بان  سج بعض ا ت يط تل لسـ ثىن عالمات الصوت والراحئة . للون يف حد ذاتها  عىلث تسـتو
نظر شرتط أن يكون من املمكن إدراك اإلشارات  يل كعالمة جتارية يف بان  لمن ا ت بان اليت . لتسج ثين بعض ا لو يسـت

نشرتط إماكية  ياين عالماتتصوير لات يل عىل أساس أنلبا  . من ا�قةمبا يكفيتصويرها  من غري املمكن لتسج الراحئة من ا
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هم عىل أهنا األسامء ،  العامةواللكامت شرتي العامة تفاليت  هور ا ملاليت يراها ا سلع ا وصفيف األساسمجل نوع ا ل  اخلدمات،  وأل
بان يل يف بعض ا لثىن معوما من ا لتسج ناء تاليفن وال ميك. سـتت o باتسـتث هذا يزيية ثبإ سمة ا ساب ا متا ل لت  .ك

رشط  تعلقة  تاجئ ا با مل يزييةلن سمة ا متا  لل

تعلق  تجارية وحاميهتا ف©  يل العالمة ا يÍ لرفض  يزيية هو و سمة ا ية أن رشط ا تقارير القطرية واإل يتؤكد ا ل سج سـ مت ل مي تل ل قل
ية، ومهن ية واإلشاراتصفإلشارات الو يه .  العامةفا األوصاف اجلغرا تاحاعلو نوع من اإلشارات  ميظل هذا ا تجار ل سائر ا ل  ل

سبعامة اول يزيية مل  سمة ا تهور ما دامت ا مت تكل ل تداولمجل ناء ا ل أ تجارةث  .ل يف ا

بني  ية يو ية وا� ثقا ية والقطرية أيضا أن اإلشارات ا تقارير اإل نالعديد من ا يف ل مي بارها قلل تايل ميكن . ممزية أصالعتال ميكن ا أن لو
يزيية األسايس للحامية ضام� فعاال  سمة ا متيكون رشط ا يل هذه اإلشارات وحاميهتا كعالمات جتارية، حيول دونلل ومن تسج 

يطة غري املقرتنة بإشارات أخرىتµ اإلشارات  ية ا ثال اإلشارات ا� يل ا سـعىل  ي مل لبس ن ومع ذ@ يعين oعþد عىل رشطة . ب
يزيية للحامية أيضا أن سمة ا متا سب لل ندما  يل كعالمات جتارية وللحامية   Íبح مؤه ية  ية أو ا� ثقا ت اإلشارات ا ع سج تص ي تكل للت ن ف

يجة  سلع أو اخلدمات  يزي ا نتالقدرة الرضورية عىل  ل تجارةتداولمت سمة . ل اإلشارة يف ا رشط ا نظر  تايل ميكن أن يؤدي ا لو ل لل
يزيية نظرة  ها مرنة لمتا يل إشارات  لإىل   .خيي كعالمات جتاريةايف أو [رثقبعد تسج

يزيية أن  سمة ا رشط ا شلك واللون يف حد ذاته، ميكن  ثل عالمات ا يدية،  تجارية غري ا متويف حاÌ بعض العالمات ا ل ل تقل لل ل م ل
يل وامحلايةيطرح  بريا أمام ا سجعائقا  يزيية . لتك سمة ا يعة احلال عىل إبراز ا يل  توقف ا بان  متويف العديد من ا ل ب سج ي لل بط لت

بة  تداول ملتكسـا ناء ا لأ تجارةث  .ليف ا

 Íتأص يود ا تعلقة  تاجئ ا ملا مل لقن ثارية يفل o سـتئاحلقوق 

ية والقطرية أن رشط  تقارير اإل ميتؤكد ا تداولقلل تجارة ميكن أن يؤدي دورا æام يفلا تفاظل يف ا o تخدام بعض أشاكل ب ح سـا
يةإلشارات ا ناول  كعالمات جتاريةحملما تخدام. ملتيف ا يق والهتمك  اإلشاراسـفا نقد وا باري وا تعلت ألغراض اإلعالم اإل لل خ

ية واملعارض العامة غري الر ثقا حبوالعروض ا شلك أمعفل تداولرتقي لرضورة إىل درجة ي ال بية وألغراض غري جتارية   يف لا
تجارة  .لا

هوم صارم  يق  مفوميكن  تجارية أيضا أن لعالماتعىل التطب يا� حزيا لإلشارة إىل العالمات ايفتح ل ا ترب  بتجارية اليت ال  تع ل
بري عن األفاكر واآلراء تجارية  ثل اإلشارة إىل العالمات ا تجاري،  تعشأ ا ل ل للن م تجارية . للم تخدام العالمات ا لوميكن ال سـ

ثارية ملا@ العالمة بشلك عام اإلعالم أو ألغراض اإلعالن املقارن  o ياق اإلعالن أن خيرج عن نطاق احلقوق تئيف  سـسـ
تجارية  تجاريأللا شأ ا يا�  سـهتلكون  تربها ا تجارية ألغراض املقارنة أو اإلعالم لن  لن اإلشارة إىل العالمة ا ن ب مل يع ومع ذ@ . للمل

تعلق إلعالن املقارن سق ف©  تقارير وجود توجه عاملي  بني ا يال  ت ل  .مت

تعدي  يق معايري ا لوميكن أيضا  ية  الفتح ا"ال أمام حاسامتطبيقا صارما أن يكون لتطب þجo ية نا عتخدامات æمة من ا ل حسـ
ية يف جمال حامية العالمات  ثقا فأو ا هرةل بات . اإلضعاف من لششائعة ا ية أن رضورة إ تقارير القطرية واإل ثوتؤكد بعض ا مي قلل

يا  تعرف عىلنسببلوغ درجة مرتفعة  هور عىل ا ليف قدرة ا هرة ليك تصل إىل درجة  العالمةمجل حد ، وبلوغ لشالعالمة شائعة ا
يا  تجارية، نسبمرتفع  شويه صورهتا أو تدين مسعهتا ا يزيية أو  يل من مسهتا ا لمن ا ت مت لتقل شائعة ضمن بقاء اإلشارة تميكن أن ل

هرة ثقايفلشا تاحة للخطاب oجþعي وا ل  هور حمدد . م بان واألقالمي ميكن أن يكون إقرار  مجويف بعض ا لسلع امشرتي من ل
يا  ية اك فأو اخلدمات ا هرة العالمة كتسب العالمة صفةلتملعن هر . لششائعة ا بان أيضا لبعض ا من أحاكم احملامك يفبعد تظومل 

تجارية للحصول عىل حامية قوية واحضة معايري  ية العالمة ا لبت يف أ هل  .اإلضعافمن لل
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ناءات احملدودة تعلقة ال تاجئ ا تثا مل سـن  ل

تجارية ل رشة للحقوق يف العالمات ا ست  ناءات  تا نل مسـ ي بانلثت يع األقالمي وا لرضورة يف  ناءات اليت . مج o تثوشمل سـت
يةتتضمهنا سن  تخدام ما ييل  تقارير ا ن ا حب سـ  :ل

نوان أو امس جغرايف أو حمل معل؛امس خشص .1  ع أو 

شأها  .2 ميهتا و يهتا والغرض مهنا و سلع أو اخلدمات وجودهتا و نوع ا تعلق  نيا�ت  مك ل ب ت مب تا¢ا وغري ذ@ و[رخي ق نإ
ها؛من   ئصخصا

ية ألي وعاء أو شلك أو تريب أو لون أو منط؛ .3 سامت ا تا لعمل  ل

يار؛ .4 تج أو اخلدمة، وخاصة يف حاÌ اللوازم وقطع ا شود من ا تعلق لغرض ا لغيا�ت  ن ن ت ملب  مل

سابقة  .5 يةلاحلقوق ا سن  بة  نا حب  ؛ملكتسـ

 .اإلعالن املقارن .6

تخدام العالمة ا ناءات أيضا  o تعلق سـوقد  ت ثت تجارية سـ سلع اليت انقضت فرتة حاميهتا لعالمة ا يع ا لتجارية إلعادة  ل ب  لبعد أول
ها ويه ليع  تجاريةب  .ل حتت ترصف ما@ العالمة ا

نقد واملراجعة والهتمك،  باري وا ناءات ألغراض اإلعالم اإل تجارية رصاحة عىل ا نص العديد من قوانني العالمات ا لو ت ل خي ث سـ
هرةي العالمات مثل امحلاية املعززة اليت تق سحب عىل . اإلضعاف من لششائعة ا ناءات  بان ا نويف بعض ا ت تل ث تخدامسـ oسـ 

شورات ية وغريها من ا ية أو األد نفات ا تجارية يف اخلطب وا تجاري واإلشارة إىل العالمة ا ناخلاص غري ا ب لعلم ملص ل  .ملل

تلفة إزاء   املµ العام احلفاظخممقارت 

يل  تح لبني ا ل تفاظ لوقائاملدعوم ي تجارية لال ها قانون العالمات ا تجارية أن األدوات القانوية اليت  حع لقوانني العالمات ا ليح ت ن يل
تخدام  o إلشارات وبعض أشاكلناول سـ يلوÌ ملتيف ا بان اليت خضعت لراسة  تلفة يف األقالمي وا للحبق بطرق  ل خم تط

متµ ا رشوع إلشارات الرتاث العام وا متµ غري ا لدون ا ل هورتعسفي لإلشارات اليت ملل ناول ا بقى يف  مجلبغي أن  تن ت  .مي

تالف يل أيضا ا تح بني ا خومع ذ@  ل ل تخداما يفي o بعض أنواع اإلشارات أو أشاكل تعلق  تدابري ف©  يق ا سـ طرق  ب ي ل ويف . تطب
ثين بعض الوقت  بان يسـتإذ  بعض اآلخر يسمح و،  ملطلقاإلشارات العامةمثال  من امحلايةلا سب لتسلا ندما  تيل  ع تكج

يجة  يزيية  نتإشارة عامة مسة  تجارةلتداوهامت  .ل يف ا

نظر عن  بان بغض ا تجارية يف بعض ا تج معوما من حامية العالمات ا ية  ثىن اخلصائص ا سق ذاته  لوعىل ا ل ل ن لعمل للمن سـت تل
متÍلمتمسهتا ا يزيية الالزم للحامية معويف بان أخرى. حمليزيية ا سمة ا ترب رشط ا مت  ل يا لضامن ليع صائص خل  امحلايةإ[حةفوما اك

ية تج ا لعملا  .ملن

تعارض مع القواعد  يل  تجارية ألن ا ية معوما من حامية العالمات ا ثىن اإلشارات ا� بان ميكن أن  يويف بعض ا سج ل ي لتل نت سـت
نظام العام ية أو ا لاألخال بات أن اإل. ق ي* ميكن إ ية  يل اإلشارات ا� بل بان أخرى  ثوقد  ي حسج ن سمة تتق ية فهيا ا لشارة ا ملعن

شرتطة يزيية ا ملا  .لمت
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بان تجارية يف بعض ا ية معوما من حامية العالمات ا ية ثقا تيس أ ثىن بعض اإلشارات اليت  نوال ذاته  لوعىل ا ل مه فمل تك ِ ويف . تسـت
تجارية تنحرص بان أخرى  يزييةيف ل حامية العالمات ا سمة ا مترشط ا ي. لل سمة ا بات ا ي* ميكن إ متو ل لث يل ح تسجزيية، ميكن 

ية كعالمة جتارية ية ثقا تيس أ فإشارة  تالفات . مهتك يل خوتربز ا بعض لقبمن ذ@ ا تفاظ  ية لال ببني األدوات القانوية الرا حن م
تخدام  o ناولسـأشاكل نص . ملتيف ا تخدام اإلشارات تإذ  ناءات ال يهنا عىل ا بان يف قوا سـبعض ا ت ثل يةسـن  كعالمات حملما
يان خصا شأ اجلغرايفبجتارية يف  تج، مبا يف ذ@ ا نئص ا ملن يان . مل تخدام اإلشارات  بان ا ثىن أيضا يف بعض ا بو سـ لل يسـت

سلع أو اخلدمات شود من ا لالغرض ا ناءاتتمل با� أخرى   عىل أنملن o نوع من تثمتد هذا ا سـل  .ع

تالفات أيضا يف جمال تخدامخوتوجد ا o يةسـ ية وثقا þف ألغراض اج متد العديدإذ. ع تأصÍ يف يع  يود ا بان عىل ا مل من ا لقل
تجارية، وال سـ© قرص امحلاية عىل تاملرتبة عىل احلقوق  تجارة وكعالمة جتارية، إل[حة تداوللالعالمات ا ا"ال ل اإلشارة يف ا

ية،  ثقا ية وا þجo تني نا تخداما ق© من ا تخداæا ا فال ل ع ي ل سـ متد حسـ تخدتعو o ناءات لفائدة سـبان أخرى ا ثت امات اليت سـ
ثل  ئة،  متدخل يف هذه ا باري والف تخدام يف اإلعالم اإل oخ يق والهتمكسـ تعلنقد وا  .لل

 تقيمي الوقع

نة أعاله  تالفات ا o يتطرح ساؤل حول ملبخ متµ لتا يلوÌ دون ا  Íية املفض تحديد oسرتا ها  لأية معايري ميكن  للح يج تل تطبيق
متµ ا رشوع إلشارات الرتاث العام وا لغري ا هورمل ناول ا بقى يف  بغي أن  مجلسفي لإلشارات اليت  تن ت ي متع نظر إىل الوقع . ل لو

يني، ميكن قول ما ييل  .ملعنعىل أحصاب املصاحل ا

يل مبعىن  ناء عام من ا سجيضمن أي ا تت لسـ تجارية وامحلاية مبوجهبا أال املانع ث يل العالمة ا لاملطلق أمام  اإلشارة  تسـتفيدتسج
ية  تجاريةبة عىل تاملرتحلقوق من املعنا تجار . بأي حال من األحوال لالعالمات ا تخدام ا بقى ا ية أن  ليضمن ذ@ من � سـ ي ح ف

يد حلقوق  هور لإلشارة دامئا غري  مقاآلخرين أو عامة ا تجاريةتاملرتبة عىل مجل تجارية . لالعالمات ا يد حامية العالمة ا لولن  تق
 .اإلشارةتداول 

ناء عام،  ية أخرى فإن أي ا ثومن � نظر عن سـتح يزيية يف اإللبغض ا سمة ا متا فهيا تكتيس يف احلاالت اليت يعين شارة، لل
تخداما اإلشارة  سني لإلشارة ا نا تخدام ا يزيية، أن ا سـمسة  ف مل سـ يد مت ساقد قبال  سـهتلكني لبحيدث  تقدونهنألمل �ى ا أن  سـيعم 

شري إىل مصدر جتاري واحد  لتجار اآلخرين ل معوما تملرتبة عىل إ[حة اإلشارةالفوائد ابني وازنة املإذن جيب . بعينهتاإلشارة 
هوروعامة سـهتµتضليل  �ىلبس ا0اطرة يف إحداث  وبنيمجل ا ياق ميكن . مل ا ثل األخذ بلسـويف هذا ا  ،Íيات قانوية بدي مآ ن ل

سة غري  نا فامحلاية العامة من ا رشوعةمل نطاق قانون العالمات  معايري امحلاية املوجودة خارج للحسم يف قدرةاملعادÌ يف ، ملا
تجارية بس عىل احلد من خماطر لا  .لإحداث 

بني من املقارنة بني  بعض اإلشارات من امحلاية يتو ناء مطلق  لا ثت تجارية عىل أساس وسـ ساب احلقوق يف العالمات ا لنظمي ا ت كت
يزيية  سمة ا مترشط ا ية يفلل ثا نفائدة املقاربة ا سـهتµ يف حالبسإحداث خماطر  تاليف ل سـهتلكون مل �ى ا ترب فهيا ا ملالت  يع

تجاري يا� للمصدر ا لاإلشارة  تيس مسة توبقى اإلشارات . ب يل وامحلاية كعالمات جتاريةتكاليت ال   Íسجيزيية غري مؤه ومع . للتمت
سب  ندما  تغلب عىل هذا العائق  تذ@ ميكن ا ع يجة اتشارهذه اإلتكل يزيية  سمة ا نت ا مت لتداوهالل تجارةل  تتحولعندما ف. ل يف ا

يزييةإشارة  سمة ا تقر إىل ا متما  لل تعريفإىل عام اصطالح  وصف أو  تكون جمرد أوتف سـهتلكنيملصدرا لأداة  ، فإن مل يف نظر ا
يزيية تقر هبذا  سمة ا متد عىل رشط ا تجارية اليت  متقوانني العالمات ا ل لل تحولتع يلوÌ . نح امحلايةمتو لا حلوهبذه الطريقة ميكن ا

سني لإلشاتداولدون  نا ف ا سـهتلكنيتداوالرة مل  .مل قد يضلل ا

ية شلك اكمل إ[حة اإلشارة ا يزيية  سمة ا ساب امحلاية عىل أساس رشط ا نظمي ا نومع ذ@ ال يضمن  ب مت ل ت ملعت ل ونظرا ألن من . ك
سب  يزيية اإلشارات تكتاملمكن أن  سمة ا متا تداوللل ها وحاميهتا كعالمات جتارية تظلل يلوÌ دون  تجارة، فإن ا تسجيل يف ا حل  ل
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بؤ هبا ية وال ميكن ا  Ìنسأ تب س لم ها . ن بذ ية اليت  سو هود ا تجارية إىل ا ساب احلقوق يف العالمات ا يات ا لوترتك  يق يجل ت ل ت لث ك حي
سـهتلكني هود يف إدراك ا تجار وأثر هذه ا ملا ساب احلقوق يف العالم.  لإلشارةجلل رشاكت إماكية ا ترب ا توقد  ن كتع تجارية اتل ل ا

يزيعىل إشارة  تيس مسة  متال  يزييةية يف األتك سمة ا ساب ا ت2ر يف ا متصل حافزا لال ل لت ك يع . س تعني املوازنة بني خماطرة ا شجو لتي
بقى فهيا اإلشارة  تجارية يف جماالت يزمع أن  تحداث احلقوق يف العالمات ا تعىل ا ل ناولسـ عىل حامية ت، والفائدة املرتبة ملتيف ا

سـهتلكني من  بسملا  .للالوقوع يف ا

تأ يود ا ملوميكن  بري يف إ[حة اإلشارات تاملرتبة عىل صÍ يف احلقوق للق شلك  سامه  تجارية أن  كالعالمات ا ب ت يةل  كعالمات حملما
ية أو . جتارية ألغراض غري جتارية ية أو ثقا تخدام اإلشارات ألغراض خاصة أو د ثال أال يؤدي ا يل ا فميكن عىل  ن يب سـ مل س ف

تجارية ألن  ية إىل انهتاك العالمة ا يا لية أو  سـ سـ هاذ@ ال يعد تعلمي ها كعالمة جتاريةلتداوال  تخداما  تجارة أو ا ل يف ا سـ ومع . ل
تجارية  ساع نطاق احلقوق يف العالمات ا لا ساعات بان واألقالمي يف جمال امحلاية من تا يا كام يالحظ يف بعض ا ل تدر إضعاف جي

شلك غري  باإلشارة وoتفاع ا"اين هبا  ثقة يف هذه رشعين تدىن مع ذ@ ا ل، قد  تخدام ت نا ال بارها مالذا آ يود  سـا مت علق
ية ثقا ية وا þجo تني نا يدا من ا تخداما  فاإلشارة ا لج ع ي ل هوم . حسـ سحب  مفوميكن أن  تخدام اإلشاراتين  كعالمة جتارية سـا

تجارية مثال يدي للعالمات ا تخدام ا o ل عىل تقل تعريف السـ تخداæلكأدوات   كأدوات تواصل تعكس صورة اسـملصدر بل ى ا
تني جتاريةومسعة تجارية. معين  ية للعالمات ا تخدامات ا بح من األصعب رمس حدود لال يه قد  لو لعمل سـ يص  .عل

تعذر تجارية أقل وضوحا و بح حدود احلقوق يف العالمات ا ندما  يو ل تص متلنيع تخدمني ا حمل عىل ا هذا ملسـ يجة  بؤ هبا،  ل ا ت نن لت
تطور، فقد يزيد  تجارية الرادع يف تأثري لا يةلحامية العالمات ا ثقا ية وا þجo تني نا تخدام القمي من ا oف ل ع ي ل وعىل هذه . حسـ

تخديم اإلشارات  نصح بطمأنة  ية  سـا مي يةخللف تخدام بتحرير  كعالمات جتارية حملما o يطرة ما@ منسـبعض أشاكل سـ 
ثل  هذا الغرض،  تجارية  نة من احلقوق يف العالمات ا ناءات  تجارية عن طريق اعþد ا مالعالمة ا ل لث ي ت معل ناءات اخلطاب سـ سـتثا

ناءات ألغراض  o تعراض سـتثاحلر أو oبب عدم . أو الهتمكسـ يقني القانوين ا�ي قد يقل  بسوهبذه الطريقة ميكن تعزيز ا ل
تأصÍ يف احلقوق  يود ا ملهم ا لق تخدام القمي من تاملرتبة عىل ف o يع عىل هام واحضا، كام ميكن ا تجارية  سـالعالمات ا شج لتل ف

þجo تني نا يا يةحل ثقا فية وا ل  .ع

ثل  تعدي،  يق معايري ا تضح فهيا  ناءات عىل جماالت أخرى ال  o يق نطق ذاته أن يربر  موميكن  لث ب ي ت ب تطللم سـ تداولتط  يف لا
تخدام كعالمة جتارية  oتجارة و سـا بسل تفاظمن أجل ، للواحþل ا oح تخدام حرا تؤكد . سـال ناءات  لوميكن اعþد ا ثت سـ

ثال  يل ا ملعىل  تخدام اإلشارات ة نإماكيبس يةسـا سلع أو اخلدمات، مبا يف ذ@ حملما ل كعالمات جتارية لوصف خصائص ا
تخداæا سـشأها اجلغرايف، أو ا يانمن يارلب  ثل قطع ا سلع أو اخلدمات،  شود من ا لغ الغرض ا ل من يمي . مل بغي إجراء  تقومن مث  ين

هم العام ل نامج عن ا لفيقني القانوين ا ل تأصÍ يف احلقوللقيودل تجارية لتاملرتبة عىل ق مل ا تجارية وعامة فائدة الالعالمات ا ل�وائر ا
ُمجلا بت يف عند سرتشد به ليهور  ثل كفاية لا تعدي،  ممعايري ا تداولل تخدام كعالمة جتارية لا oتجارة و سـ يف ا بسل ، للواحþل ا

بقى حرة، أو رضور بغي أن  تخدام اليت  o ت�مع أشاكل ي نة ةنسـ ناءات  ي اعþد ا معت يقني القانوينثسـ لتوفري ما يكفي من ا  .ل

 ]ثهناية املرفق والويقة[


