
 

 

A 

SCT/27/6 

 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2012 نيويو 18: لا

 
 
 

اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم والنماذج 
  الصناعية والبيانات اجلغرافية

 
  ة والعشرونبعالدورة السا

مترب21 إىل 18جنيف، من   2012 سب 

 
 

   بربادوس وجامايكا يدمن وفاقرتاح 
تب ادلويلثويقة من  ملك إعداد ا

تارخي  يغ  بأرسل وفدا برابدوس وجاماياك، يف  ية الفكرية 2012 مايو 16تبل ية  نظمة العا تب ادلويل  للملك، إىل ا ململك بو(للم ) يالو
 .ثالاقرتاح الوارد يف مرفق هذه الويقة

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق
بدلان  لحامية أسامء ا

 مقدمة  ًأوال
ية .1 نة ادلامئة ا نتذكر ا ية بأن اقرتاحات ملعللج ياانت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا ّ بقانون العالمات ا ف ب ع لص لل

نينقدمت خالل مثا يع نطاق راجعة قرن املايض ودعت إىل مات اليُ ية ابريس من أجل تو سـاتفا ثا(6 املادةق ًاث ية يشمل حامل) ل
بدلان ثا(6آخر اقرتاح بإجراء مراجعة اكمةل للامدة ُقدم و. لأسامء ا ًاث متةلبغ، )ل يف مؤمتر دبلومايس ، حمرض إدخال تعديالت 

نوان . 1980ُعقد يف فرباير  عويف ذكل املؤمتر طرح، حتت  بديل ابء"ُ بارة "لا إضافة إىل األسامء "لع، اقرتاح أوىص بإدارج ا
بدلان الاحتاد ية  لالر تعني "مس ئة اجملاالت اليت  ّ مضن  ي سجةلرفض ف باهتا عالمات جتارية  ُمإ يف واكن من شأن ذكل أن يؤدي، . ث

يع نطاق الواقع ثا(6املادةسـ، إىل تو ًاث بدلانل )أ)(1)(ل لشمل حامية أسامء ا  .ي

ّوبني، لألسف، أن حماوالت مراجعة  .2 ّ ثا(6املادة ت ًاث ية ابريس خالل املؤمتر ادلبلومايس) ل بب قمن اتفا شل  بس ابءت اب لف
بدلان الاقرتاح ادلاعي إىل حامية أس بدلانلرفض عدد من ا  . لامء ا

ثا(6املادة ّغري أن رفض تضمني  .3 ًاث تلف للغاية) ل تصادي  يايس واجامتعي ا ية واقع  بارة جاء عىل  خمتكل ا سـ قلع  فقد. خلف
بدلانالقامئة بنيالروابط سهمت أ يجةّتعملاع وّتوسل واآلخذة يف ال ا تجارة النتق  هائةل يف جتارة زايدة ، يف حدوث لعوملة وحترير ا

سلع،   .سـتخداهما ابّرصحُحتمل أسامء بدلان غري ماليت  سلعلذكل امبا يف لا

نة ّوقررت  .4 رشين يف يويو  وفد تلقي اقرتاح منعقب ادلامئة،للجا ن جاماياك خالل دورهتا احلادية وا انظر  (2009لع
يانُأن يعد )SCT/21/6ثالويقة  رشوع ا سـتب  شأن م ية لدلول ب  تخداهما عتسجيل منمسحامية األسامء الر المات سـها أو ا
يان يف ُمعم و .فيه تنظريك جتارية  صيالا ية سـتب نقحة والهنا ئته ا مل نة ) SCT/24/2(غ  هتاعقب دورادلامئة للجعىل أعضاء ا

رشين ثة وا ثا لعا ل يان وعرضهتاالردود ع األمانةومجعت  .ل نظر فهيا يف دورهتاسـتبىل الا نة ادلامئة يك  ت عل ا  الرابعة للج
رشي نة من  ادلورة خالل تكلو .)SCT/24/6( نلعوا للجبت ا يةاألطل رشوع ويقة مر جعمانة إعداد  ث نم يهت يك   يف فظر 

ناد ية، ا تا ستدورهتا ا ل نة يف ذكل اجملال اذلي قامت به عمل ال  إىلًال  نبذة ثتكل الويقةتتضمن أن ورشيطة حينه حىت للجا
بدلان عن  شامةل تعلق حبامية أسامء ا لقوانني ادلول األعضاء وممارساهتا فامي  تخداهما عالمات جتاريةنمي ها وا سـ  ناداو .تسجيل ًا  ست

شأن الويقة نقاش اذلي دار  ثإىل ا ب يةل ّخلص الريس إىل أن ) SCT/25/4 (جع املر تظلSCT/25/4ثالويقة ئ  ّ مفتوحة  سـ
نة امللتلقي  يقات من أعضاء ا للجزيد من ا نة اإللكرتوينادلامئة عن طريقلتعل تدى ا للج  مراجعة ة ماناألُطلب من و .من

نظر فهيا يف دورهتلتعليقات الواردةا عىل أساس SCT/25/4 ثلويقةا نة ادلامئة يك  ها عىل ا ت وعر للج رشينض سادسة وا لعا ا . ل
يه فإن الغرض من الاقرتاح الراهن هو  ّو يةعل هام يف هذه ا لعملاإل  . س

يا ًاث  الاقرتاح  ن

نص  .5 ية ابريستال  س قاتفا بدلان، مما  يعىل قواعد حمددة محلاية أسامء ا نة يف هذا ُمح لألطراف ابعامتد هنل با يج  مت
 . صوصاخل

هر و .6 ميي ظأ يدين الوطين واإل قليل رسيع أجري عىل ا لصع ية الفكرية ّأنحتل مللك رشيعات ا ًثريا ما ت  من ًاعدد توىختك
توي عىل أسامء بدلان أعالمات جتارفهيا رفض ُاحلاالت اليت ميكن أن ت تخداُو حيظر فهيا حتية  امئة غري قتونطوي ال. هماسـا

ية؛  )ب(عالمات جتارية غري ممزية؛  )أ: (لتكل احلاالت عىل عدة عالمات مهنا ما ييلاكمةل ال صفعالمات جتارية و
يحة، وغريع )د(ةل؛ ّعالمات جتارية مضل )ج(  .هاحصالمات جتارية غري 

ناداو .7 ًا سابق  إىل الست نة ي اضطلعت به اذللعمل ا رشاحلاديةمنذ دورهتا ادلامئة للجا ّعدم تعمق  لًاين ونظرلع وا
يان وا ية، سـتبالا جعلويقة املر يقات املدىل حسـث ُامب ورد يف ا نة ادلامئةدوريت  خاللهبالتعل سة  الرابعة للج ا رشين واخلا موا لع
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رشين يل ليف رشح ا، لعوا تعلق  ية فامي  ية احلا رش سجتدابري واملامرسات ا ي ل بتيع حتتوي عىل أسامء اليت تجارية لاعالمات اللت
نا بدلان، ّ فإ يام مبّى أنه جيبرنن  .لوضع الراهنانا فهممن العمل لزايدة د زيلق ا

تاجئ توشري  .8 تقاةلنا يان ملسـا بدلان إىل اعرتافسـتب من الا ثري من ا ل  ية احلبك بدلان مهأ ناوللاجة إىل حامية أسامء ا  توإىل 
سأةل يف  ية وملهذه ا تجاريةاخلاصة ابامرسات املخلالقوانني ادلا يق تقاربالقائل  املوقف يؤيد وذكل .للعالمات ا حتقإماكية  ب بني ن

باع  عىلاألعضاء  ية الفكرية ي إزاء حهنج توافقتا تجارية وا بدلان يف نظام العالمات ا مللكامية أسامء ا ل تالفات مع مراعاةل  خالا
يا ًالقامئة حا بدلانة امي حامي خيصفبني ادلول األعضاء  ل ية الفكريةماك بني مشرتك انعدام هنج فاكن. لأسامء ا إزاء  مللكتب ا

بدلان مسأةل عاجلة م همت يف بعضلأسامء ا تخدام عالمات ُاملالحظتعدم الاساق  من سمن األمور اليت أ يل وا سـ يف  تسج
بعض  قلقوي. أسامء بدلانحتتوي عىل و  وخدماتًاسلعختص جتارية  يلمن احامتللا نظر يف  سج ا بدلان  تل  منحأو لأسامء ا

يل تخداهم رصحي سابق ت احلصول عىلدون لتسجا تخدام ذل ودون أن يكون اسـاب بدل املعينسـكل الا بارشة اب لعالقة  ىش ُخيو .م
بب  ّمن إماكية  تس سا ذكلن سـهتلكنيئرخيف  ته واإلرضار مبصاحل ا بدل و تأثري يف صورة ا مل جتارية وا مسع ل  . ل

بغي أن حترص ا .9 لو هالجنة ين بلمعلادلامئة، يف  بدلانشأن ب ملق ا باع هنج أكرث مشوية ومراعاة ، علحامية أسامء ا لىل ا ت
ية يات الاجامت تدا عا ع تصادية  ل تأثري يف  الونوالقانوية، قالا بدل ية تمنلسـامي أشاكل ا تدامةلا عدم حامية  ّنأ من الواحضو. ملسـا

بدلان يللأسامء ا سمعة املقرتنة من  لن يعين تعريض تكل األسامء خلطر ا ها، مما هبا لا ميهتانيؤدي إىل فقدهتكأو  ًأداة من ا ق 
توسـمي مية العال.لأدوات ا يات ذكل عىل  ترص تدا ق وال  ع تجارية، بل تق تمات ا فعاةل حامية ضامن بدل عىل ل اقدرةًشمل أيضا ل

ته الفكريةحل شلك خاصاألبدلان لايف ضامهنا ، وً معوماملكيقوق  شدة عىل أسامهئا وعىل و .بخرى  متد  بدلان اليت  با أدوات "تعل
توسـمي يةلا ية األسواق، وخاصة اأدا" طن الو تجارة و يوية  لة  من تلل تقح ية الصغرية اليت  نا تفبدلان ا م ية إىل  رشاكهتا رل سو يقاملوارد ا لت

بريا تعمتد و ًاعامتدا  تايل كً توسـميعىل لاب يةلأدوات ا تخدم ، تعاين أشد املعاانةطن الو ندما  سـ  ُع  .ها دون رقابةؤأسامت

ية او .10 ليف ضوء األ سـهيا مه ية اليت  يكتنظا بدلان دابري فعاةل ومالمئوضع تم تجابة لة محلاية أسامء ا ناقلقللسـوالا عن مج ل ا
توي عىل أسامء بدلان واليت أثر تجارية اليت  ُ العالمات ا ت حت بار الواجب سـتخدم دون إيالء ل بدلان  لقلقعتالا اليت تأيت مهنا لا

تخدامّمن جراء ذكلتكل األسامء  نة  برانمج معل وضع قرتح ن،سـ الا سأةل من أجلامئة ادلللجمضن ا مل امليض قدما هبذه ا ً
توازن بأسلوب  مناء و  .عىل ثالث مراحلينسحب ب

بادعىل ينبغي العمل ، املرحةل األوىل فيف .11 تخدام أسامء  املفصةلعلومات املل تتعزيز  سـشأن حامية وا شمللاب  يبدلان مما 
تعراض إجراء  )1: (ما ييل بدلان وإساءة اةلحلميداين سـا تخدام أسامء ا ل ا تخداهماسـ سب ا مع وحاميهت سـا حاحلرص، 

تضاء، عىل  تخدام  مراعاةقالا تعلق اب يان ا سـتاجئ الا مل بدلان، مبا يف ذأسامءسـتبن توسـمي الوطين؛ل ا بادرات ا لكل   م
تعلقة حبامية والاضطالع ب )2( ية ا ية أو اإل رشيعات الو ية يف ا ية واملامرسات احلا رش ملدراسة مفصةل عن األحاكم ا مي ن ل قليع ط ت لت ل

بدلاأس رشوع،لامء ا تخداهما ا ملن وا يذ ً فضال عن سـ تجارب وأفضل املامرسات يف  تنفا  . األحاكمتكلل

يةويف  .12 ثا ناملرحةل ا بدلان، مع مراعاة خري د َّ حتدل لاألحاكم واملامرسات اليت من شأهنا توفري حامية فعاةل ومالمئة ألسامء ا
ياجات يةلبدلان ا  وهواجسحتا نا ما بدلان الو، ل بغي أن . ً منواقل األلسـامي ا تو يذ تناول ني  تكل األحاكمتنفتكل املرحةل ظروف 
يف ميكنّ وتقميواملامرسات ية ك  تطنللقدرات الو تخدام ا تأثري يف ا ل ا سـ تاحل ملدابري القانوية ا بدل املعينن  . للة 

ثةّأما  .13 ثا لاملرحةل ا يلينبغي العمل فهيا عىل ف ل يب ولإعداد د ّ أو  شرتكة /كت ية  مأو تو بدلان بغرض بشأن حاميص لة أسامء ا
بدلان بطريقة مالمئة وفعاةل شرتك إزاء حامية أسامء ا بو يف سعهيا ادلؤوب إىل وضع هنج  لإرشاد ادلول األعضاء يف الو م  . ي

 ]ثالويقةو  املرفقهناية[


