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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 8 :يوليو 1023

اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم والنماذج
الصناعية والبيانات اجلغرافية
الدورة التاسعة والعشرون

جنيف ،من  12اإىل  32مايو 1023

دراسة عن محاية أمساء البلدان

*

وثيقة من اإعداد ا ألمانة

أأول .مقدمة
 .2انعقدت ادلورة احلادية والعرشون للجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم والامنذج الصناعية والبياانت
اجلغرافية يف جنيف يف الفرتة من  11اإىل  12يونيو  ،1002وبد أأ ا ألعضاء خاللها يتناقشون بشأأن حامية ا ألسامء الرمسية
لدلول من تسجيلها واس تخداهما كعالمات جتارية (الفقرة  21من الوثيقة .)SCT/21/7
 .1واتفقت اللجنة يف تكل ادلورة عىل أأن تطلب من ا ألمانة أأن تعد مرشوع اس تبيان بشأأن حامية ا ألسامء الرمسية لدلول
من تسجيلها أأو اس تخداهما كعالمات جتارية (املشار اإليه فامي ييل ابمس "اس تبيان بشأأن أأسامء ادلول") حيتوي عىل قامئة
بناء
خمترصة اب ألس ئةل ،ليوجه اإىل أأعضاء اللجنة يف النصف الثاين من العام ( 1020الفقرة  21من الوثيقة  .)SCT/22/8و ً
عىل ذكل ،أأعدت ا ألمانة الاس تبيان الوارد يف مرفق الوثيقة  ،SCT/24/2ووزعته عىل أأعضاء اللجنة بتارخي 11
يوليو .1020
 .3وقدم أأعضاء اللجنة التايل ذكرمه ردود ًا عىل الاس تبيان :أألبانيا ،و أأسرتاليا ،والمنسا ،و أأذربيجان ،وبنغالديش،
وبرابدوس ،وبيالروس ،والربازيل ،وبلغاراي ،وكندا ،وش ييل ،والصني ،وكرواتيا ،وامجلهورية التش يكية ،وادلامنرك ،وامجلهورية
ادلومينيكية ،وإاس تونيا ،وفنلندا ،وفرنسا ،وجورجيا ،و أأملانيا ،واليوانن ،وغواتاميل ،وهنغاراي ،وإايران (مجهورية  -الإسالمية)،
وإايرلندا ،وإايطاليا ،وجاماياك ،والياابن ،وا ألردن ،واكزاخس تان ،وكينيا ،وقريغزيس تان ،ولتفيا ،وليتوانيا ،ومدغشقر ،ومالزياي،
واملكس يك ،وموانكو ،واجلبل ا ألسود ،واملغرب ،وميامنار ،ونيوزيلندا ،ونيجرياي ،والرنوجي ،وعامن ،وبريو ،وبولندا ،والربتغال،
*

هذا اإصدار معدّ ل للوثيقة وهو يتضمن حتديثا مس تلام من وفد أأسرتاليا فامي يتعلق ابلشلك رمق  2يف املرفق الثاين.
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ومجهورية كوراي ،ومجهورية مودلوفا ،ورومانيا ،والاحتاد الرويس ،وسان مارينو ،ورصبيا ،وس نغافورة ،وسلوفاكيا،
وسلوفينيا ،وجنوب أأفريقيا ،وإاس بانيا ،ورسي لناك ،والسويد ،وسويرسا ،وامجلهورية العربية السورية ،وترينيداد وتوابغو،
وتركيا ،و أأوكرانيا ،واململكة املتحدة ،ومجهورية تزنانيا املتحدة ،والولايت املتحدة ا ألمريكية ،و أأوروغواي.
ّ
ومجعت الردود عىل الاس تبيان يف الوثيقة  SCT/24/6اليت قدّ مت اإىل ادلورة اخلامسة والعرشين للجنة .ويف تكل
.1
ادلورة ،نظرت اللجنة يف مرشوع وثيقة مرجعية عن حامية أأسامء البدلان من تسجيلها واس تخداهما كعالمات جتارية (الوثيقة
 )SCT/25/4يتناول بصف ٍة خاص ٍة استبعاد أأسامء ادلول من تسجيلها كعالمات جتارية ،واملسائل الإجرائية املتعلقة بتسجيل
العالمات التجارية اليت تتأألف من أأسامء دول أأو تتضمهنا ،وامحلاية من الاس تخدام كعالمات جتارية ،واملادة  20من اتفاقية
ابريس محلاية امللكية الصناعية (اتفاقية ابريس).
 .1ودعت اللجنة يف تكل ادلورة ا ألعضاء املهمتني اإىل اإبالغ ا ألمانة ابحلالت وادلراسات الإفرادية املتعلقة حبامية أأسامء
ادلول ،وبأأي معلومات عن برامج التوس مي الوطين اليت شاركوا فهيا ،مبا يف ذكل املشالكت اليت واهجوها خالل تنفيذمه لها.
والمتست اللجنة من ا ألمانة أأن جت ّمع هذه التبليغات يف وثيقة معل لتعرض عىل اللجنة يف دورهتا السابعة والعرشين ،و أأن
تدرج يف هذه الوثيقة املعلومات املتاحة دلى الويبو عن التوس مي الوطين (الفقرة  21من الوثيقة .)SCT/26/8
 .2و أأرسل أأعضاء اللجنة التايل ذكرمه ما طلبته اللجنة :جاماياك ،وليتوانيا ،واملكس يك ،وبولندا ،ومجهورية مودلوفا،
وتركيا ،و أأوغندا ،والولايت املتحدة ا ألمريكية .ونرش لك ما قدموه بأأمكهل عىل صفحة منتدى اللجنة الإلكرتوين عىل ش بكة
الإنرتنت وعنواهنا .http://www.wipo.int/sct/en/comments/
 .2ونظرت اللجنة ،يف دورهتا السابعة والعرشين اليت عقدت يف جنيف يف الفرتة من  28اإىل  12سبمترب  ،1021يف
املقرتحات اليت قدهما وفدا برابدوس وجاماياك الواردة يف الوثيقتني  SCT/27/6و .SCT/27/7ويف سبيل مواصةل العمل
اذلي س بق مبارشته ،طلبت اللجنة من ا ألمانة أأن جتري دراسة عن ا ألحاكم الترشيعية احلالية واملامرسات اجلارية يف
الترشيعات الوطنية وا إلقلميية املتعلقة حبامية أأسامء البدلان يف جمال تسجيل العالمات التجارية ،فض ًال عن أأفضل املامرسات
املتعلقة بتنفيذ هذه ا ألحاكم ،وفق ًا لالختصاصات الواردة يف املرفق ا ألول.
 .8ومن مث أأعدت ا ألمانة هذه الوثيقة ،استناد ًا اإىل ما دلهيا من جسالت نظم وطنية وإاىل املعلومات املتاحة من خالل
الواثئق املقدمة من أأعضاء اللجنة التايل ذكرمه :أأنتيغوا وبربودا ،وا ألرجنتني ،و أأسرتاليا ،وبيالروس ،وبلجياك ،1وبلزي،
وش ييل ،والصني ،وكولومبيا ،وكوس تارياك ،وامجلهورية التش يكية ،وإاكوادور ،وفنلندا ،وجورجيا ،و أأملانيا ،واليوانن ،وإايرلندا،
وإايطاليا ،والياابن ،وليتوانيا ،ولكسمربغ ،2وميامنار ،وهولندا ،2والرنوجي ،والفلبني ،والربتغال ،ومجهورية مودلوفا ،ورومانيا،
والاحتاد الرويس ،وسلوفاكيا ،وسلوفينيا ،وإاس بانيا ،وتركيا ،و أأوكرانيا ،واململكة املتحدة ،وفييت انم .وقد نرشت مجيع الواثئق
بأأمكلها عىل صفحة منتدى اللجنة الإلكرتوين عىل ش بكة الإنرتنت وعنواهنا:
 .http://www.wipo.int/sct/en/comments/وتستند هذه الوثيقة أأيض ًا اإىل الواثئق املقدمة من ا ألعضاء املشار
اإلهيم يف الفقرة ( )2أأعاله ،لدلورة السابعة والعرشين للجنة.

مالحظات أأولية
 .2حتاول ادلراسة الواردة يف هذه الوثيقة أأن تقدم نظر ًة عام ًة عىل الترشيعات الوطنية واملامرسات والسوابق القضائية
املتاحة يف جمال العالمات التجارية ،مبا يف ذكل حامية أأسامء البدلان .وقد اس تخدمت عبارات " أأسامء البدلان" و" أأسامء ادلول"
مكرادفني يف سلسةل واثئق اللجنة ذات الصةل .وإاضاف ًة اإىل ذكل ،حتتوي املالحظة ا ألوىل يف الوثيقة  SCT/24/2عىل
التوضيح التايل" :يقصد بعبارة  ʾأأسامء البدلان ʿأأن تشمل الامس القصري لدلوةل أأو الامس الشائع الاس تخدام ،اذلي قد يكون
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أأو ل يكون الامس الرمسي ،والامس الرمسي املس تخدم يف س ياق دبلومايس رمسي ،والامس التارخيي ،وترمجة لالمس ونق ًال
صوتي ًا هل ،فض ًال عن اس تخدام الامس يف صيغة خمترصة واس تخدامه كصفة".
 .20ومبا أأن هذه ادلراسة تراعي القوانني واملامرسات اخلاصة بأأعضاء اللجنة ،فاإن املفهوم العام ا ألخري حيتاج اإىل أأن ي َنظر
اإليه يف س ياق الإجراءات املعمول هبا .وبصفة عامة ،نقَ َل مجيع أأعضاء اللجنة املسامهني املبد أأ الوارد يف املادة (2خامسا) ابء1.
من اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية (يشار اإلهيا فامي ييل ابمس "اتفاقية ابريس") اإىل قانون العالمات التجارية الوطين،
أأل وهو مبد أأ رفض التسجيل كعالمات جتارية ل إالشارات اليت يكون " ...تكويهنا قارصا عىل ...بياانت ميكن أأن تس تعمل يف
التجارة لدللةل عىل  ...حمل منشأأ املنتجات  ."...وخيتلف من بدل اإىل أخر مدى احتواء "حمل املنشأأ" عىل الامس الرمسي ،أأو
الامس القصري ،أأو الامس ذي الطابع الرمسي ،أأو الامس التارخيي لدلوةل ،أأو ترمجة الامس ،أأو النقل الصويت هل ،أأو اختصاره،
أأو الصفة منه.
 .22ويس تعرض اجلزء الثاين من الوثيقة ا ألس باب الأكرث ش يوع ًا لرفض طلبات تسجيل العالمات التجارية اليت تتأألف من
أأسامء بدلان أأو تتضمهنا ،أأل ويه الطابع الوصفي أأو املضلل أأو اخلادع واس تثناء النظام العام .ويتناول هذا اجلزء أأيض ًا امحلاية
يف حد ذاهتا ألسامء البدلان ،حيث اإن عدد ًا ل بأأس به من أأعضاء اللجنة قد ذكروا أأن قانون العالمات التجارية الوطين
يتضمن هذا السبب املحدد للرفض .وإاضاف ًة اإىل ذكل ،يصف القسم (د) عدد ًا من ا ألس باب احملددة الإضافية اليت وضعت
يف القوانني الوطنية لتشمل ،عىل سبيل املثال ،ا ألسامء القصرية لدلول ،والاختصارات ،والرموز ادلولية للبدلان.
 .21ويتناول اجلزء الثالث من الوثيقة املراحل ا ألخرى لإجراءات التسجيل ،ويه اإجراءات الاعرتاض أأو الإبطال
أأو الإلغاء وإاماكنية تقدمي مالحظات للمكتب خبصوص عدم مالءمة امس أأحد البدلان ليكون مبثابة عالمة .وينظر اإىل هذه
الإجراءات عىل أأهنا توفر وس يةل اإضافية ملنع التسجيل غري املناسب أأو اس تخدام أأسامء البدلان بوصفها عالمات جتارية.
 .23وحياول اجلزء الرابع أأن يتناول ما وضعه أأعضاء اللجنة خبصوص حامية أأسامء البدلان من قواعد وممارسات مثىل
للعالمات التجارية وغري التجارية .ومن مث ل يشري هذا اجلزء اإل اإىل تكل التدابري اليت ح ّددت يف س ياقات خمتلفة .وبعض
التدابري اليت اس تعرضها هذا اجلزء قد تأأيت عن ممارسات حملية وحتليل داخل القطاع ،وذلكل قد ل تصلح للتعممي.
 .21و أأخري ًا ،حيتوي اجلزء اخلامس عىل بعض املالحظات اخلتامية اليت حتاول اس تخالص أأفضل املامرسات اليت يس تخدهما
ا ألعضاء للتعامل مع حامية أأسامء البدلان ،سواء يف اإجراءات تسجيل العالمات التجارية أأو يف الس ياق التجاري ا ألمع.

اثنيا .مرحةل الفحص
 .21جيب تسجيل العالمة تسجي ًال قانوني ًا حصيح ًا من أأجل حامية أأي عالمة جتارية ومن أأجل اإنفاذ هذا احلق عىل الغري،
مما يعين أأنه ينبغي أأل حي َظر التسجيل عىل أأساس ما يعرف عاد ًة اب ألس باب املطلقة والنسبية .2ومبا أأن المتيزي بني هذين
النوعني من ا ألس باب ليس مقبو ًل يف لك أأحناء العامل ،فاإنه ل يس تخدم يف هذه الوثيقة اليت تنظر اإىل الفحص عىل أأساس
املتطلبات العامة اليت جيب أأن تتوفر يف أأي عالمة جتارية ليك تؤدي وظيفة العالمة التجارية .وكثري ًا ما حتمي بعض القوانني
الوطنية العالمات التجارية غري املسجةل أأو العالمات التجارية املعمتدة عىل القانون العام ،ولكن هذا النوع من العالمات
التجارية يقع خارج نطاق هذه الوثيقة.
 .22ويقوم لك مكتب من ماكتب العالمات التجارية ابلفحص وفق ًا للقوانني واللواحئ الوطنية اليت قد ختتلف أأحاكهما
التفصيلية من بدل اإىل أخر .اإل أأن ممارسات ادلول ا ألعضاء املوَّضة يف الواثئق املس تلَمة متزي معوم ًا بني الطلبات اليت تتأألف
فهيا العالمة من امس جغرايف ،أأي امس بدل ،والطلبات اليت تتضمن فهيا العالمة امس بدل .ولهذا المتيزي تبعات هممة عىل تقيمي
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ا ألهلية للتسجيل ،ألنه يف بعض احلالت ،ترفَض العالمة اليت تتأألف من امس بدل دون أأي اعتبار أخر لكون العالمة مضلةل
فامي خيص منشأأ السلع اجلغرايف أأم ل.
 .22ول جيوز ،يف بعض الولايت القضائية ،قبول تسجيل عالمة تتضمن امس بدل اإل اإذا اكن امس البدل مذكور ًا وسط
عنارص أأخرى وبرشط احلصول عىل ترصحي مس َبق من السلطات اخملتصة ،وإاذا اكنت العالمة غري مضلّةل فامي خيص املنشأأ
اجلغرايف .وعند تقيمي الطابع املضلّل للعالمة ابلنس بة للسلع واخلدمات ،عاد ًة ما تقام صةل بني العالمة املقدم بشأأهنا الطلب
وجنس ية مقدّ م الطلب ،أأو بني العالمة وماكن منشأأ السلع اليت س تحمل العالمة .ووجود صةل هو العامل ا ألسايس ،يف لكتا
احلالتني ،لتحديد هل ميكن قبول العالمة أأم ل ،عىل ا ألقل من حيث املبد أأ( 3انظر الشلك رمق  2يف املرفق الثاين
لهذه الوثيقة).
عني للرفض مبقتىض قانون بعض البدلان ،وهذا السبب مينع تسجيل أأسامء البدلان ،سواء امس البدل
سبب م ٌ
 .28وقد وضع ٌ
اذلي يس َت َل فيه الطلب ،أأو أأسامء ادلول ا ألجنبية .ولكن ،بوجه عام ،تطبق ا ألس باب املعتادة املتعلقة ابلطابع الوصفي
أأو املضل ّل عندما ل ينص القانون الوطين عىل أأحاك ٍم محددة من هذا القبيل .اإل أأنه جيوز ،يف بدلان أأخرى ،رفض الطلبات
املقدمة لتسجيل العالمات التجارية اليت حتتوي عىل أأسامء بدلان حب ّجة أأن العالمات مضل ّةل للمس هتلكني أأو مخالفة للنظام
العام والداب العامة.

الطابع الوصفي
 .22الوظيفة ا ألساس ية للعالمة التجارية يه متيزي منتجات رشكة ما أأو خدماهتا عن منتجات أأو خدمات غريها .وبعبارة
أأخرى ،جيب أأن تكون العالمة التجارية ممزيةً ،ومن املعايري اليت جتعل العالمة التجارية ممزي ًة عدم وجود أأي مسة وصفية.
وهذا السبب احملمتل للرفض تس تخدمه املاكتب عند الفحص لتقرر هل العالمات اليت ق ّدمت الطلبات بشأأهنا يه اإشارات
تس تخدَ م لدللةل عىل خصائص السلع أأو اخلدمات ،أأم لدللةل ،من بني أأمور أأخرى ،عىل منشأأ السلع أأو اخلدمات .وهذا هو
السبب الأكرث اس تخدام ًا اذلي عىل أأساسه جيرى التحقق من أأهلية تسجيل أأسامء البدلان كعالمات جتارية ،حيث اإن
املصلحة العامة تمكن يف بقاء هذه الإشارات متاحة ليس تخدهما أأي اتجر من أأجل تقدمي معلومات متعلقة ابلبضائع اليت تباع
أأو اخلدمات اليت تقدم.
 .10وذلكل الغرض ،فاإن الولايت القضائية اخملتلفة حتظر ببساطة تسجيل العالمات اليت تتأألف من أأسامء جغرافية
واس تخداهما .4يف حني أأن ولايت قضائية أأخرى تأأخذ مبصطلحات املادة (2خامسا) ابء 1.من اتفاقية ابريس ،وتستبعد من
التسجيل كعالمات جتارية ما قد يس تع َمل يف التجارة من اإشارات أأو بياانت تد ّل عىل املنشأأ اجلغرايف للسلع أأو اخلدمات.5
وهذه املصطلحات مع أأهنا ل تشري رصاح ًة اإىل أأسامء البدلان ،اإل أأن عدد ًا من ماكتب العالمات التجارية يفرسها عىل أأهنا
تستبعد أأسامء ادلول من التسجيل ،عىل ا ألقل عندما ت ّ
شلك عىل وجه احلرص العالمة املطلوب تسجيلها (انظر
الشلكني  2و 1يف املرفق الثاين لهذه الوثيقة).
 .12وحس امب جاء يف امللخص المكّ ّي للردود عىل الاس تبيان بشأأن أأسامء ادلول (السؤال أأ ًول )2 .ب) ،يف املرفق الثاين
للوثيقة  ،)SCT/24/6أأشار  21,2ابملائة من البدلان اليت أأجابت عن الاس تبيان اإىل أأن أأسامء ادلول ،مبوجب الترشيع
الساري ،تستبعد من التسجيل كعالمات جتارية للسلع اإذا اكن ميكن اعتبار امس ادلوةل وصف ًا ملنشأأ السلع املطلوب تسجيل
العالمة التجارية لها.
 .11وإاضاف ًة اإىل ذكل ،وصفت املامرسات التالية ،وفق ًا للواثئق املقدمة من لك دوةل من ادلول ا ألعضاء اإىل الويبو لإعداد
هذه ادلراسة .وعند حفص الطلبات اليت تتضمن امس ماكن جغرايف ،فاإن بعض ماكتب العالمات التجارية سوف يعترب أأن
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العالمة املطلوب تسجيلها "يقترص تكويهنا" عىل هذا الامس اإذا اكنت مصحوبة بعنارص غري ممزية .وعىل العكس من ذكل،
اإذا اكنت العالمة مقرتنة بعنارص اعتربت م ّمزية ،فسوف يق َبل تسجيل العالمة التجارية.6
 .13وينبع هذا الفهم من السبب املشرتك اذلي وفق ًا هل لن تكون العالمة قابةل للتسجيل اإذا اكنت تتأألف من اإشارة
وصفية .ويف هذه احلاةل ،سوف يَعترب املس هتلكون امس البدل جمرد اإشارة اإىل منشأأ السلع أأو اخلدمات ،ومن مث سوف يفتقر
اإىل المتزي .7ومبا أأن املصطلحات اجلغرافية بوجه عام قد تس تخدَ م يف التجارة لدللةل عىل منشأأ السلع أأو اخلدمات ،ي َ
عترب أأن
هذه الإشارات ،مبا فهيا أأسامء البدلان ،ينبغي أأن تظل متاحة للتجار ،اإما كجزء من عالمة جتارية أأو كوصف للمنتجات
أأو اخلدمات.
 .11ويوجد مثل واحض لهذا املبد أأ يف قانون العالمات التجارية للولايت املتحدة ا ألمريكية اذلي ينص عىل أأنه ميكن رفض
تسجيل "عالمة تكون ،يف املقام ا ألول ،وصفية من الناحية اجلغرافية عند اس تخداهما عىل سلع مودع الطلب أأو فامي يتعلق
هبذه السلع ( .8")...ومع أأن القانون ل ينص عىل أأي حامية محددة ألسامء البدلان ،اإل أأنه تنبغي الإشارة اإىل أأنه ميكن رفض
العالمات اليت تتأألف أأو تتكون من اإشارات جغرافية ،مبا يف ذكل أأسامء ادلول ،اإذا اعتربت العالمة وصفي ًة من الناحية
اجلغرافية (انظر الشلك .)3
 .11و أأشار وفد أأملانيا ،يف الوثيقة اليت قدهما ،اإىل قرار حممكة العدل التابعة لالحتاد ا ألورويب يف القضيتني املشرتكتني C-
 108/97و C-109/97اذلي وفق ًا هل جيب أأن تظل ا ألسامء اليت تشري اإىل منشأأ جغرايف – مثل أأسامء البدلان – متاح ًة يف
الغالب ليس تخدهما التجار الخرون .9وذكر الوفد أأن أأي تسجيل ألسامء البدلان يف جسل العالمات التجارية بأأملانيا يرجع
اترخيه غالب ًا اإىل ما قبل هذا القرار.
 .12وذكر وفد أأملانيا أأيض ًا أأن الامس اجلغرايف ل جيوز أأن يسجل كعالمة جتارية اإل يف حاةل وجود دليل خاص عىل أأنه،
بشلك اس تثنايئ ،ل يصلح ألن يس تخدَ م يف التجارة اكإشارة اإىل املنشأأ اجلغرايف للسلع واخلدمات ذات الصةل .ويف هذا
الس ياق ،ل ينبغي أأن تراعى احلاجة احلالية اإىل ترك العالمة ليس تخدهما الخرون حبرية حفسب ،بل ينبغي أأيض ًا ،بناء عىل
توقع واقعي ،أأن يراعى ما اإذا اكن من املعقول افرتاض أأنه قد يتوقع وجود هذه احلاجة يف املس تقبل أأم ل.10
 .12اإل أأن التسجيل ،يف بعض احلالت ،ل يق َبل اإل اإذا قدم مودع الطلب تناز ًل للمكتب ،ومن مث تسجل العالمة
التجارية كلك ولكن لن يمنَح امس ادلوةل حامي ًة معين ًة .و أأشارت جاماياك ،يف الوثيقة اليت قدمهتا ،اإىل أأنه أأيامن احتوت العالمة
التجارية عىل امس البدل كعنرص من عنارصها ،فاإن املكتب الوطين يلزم مودع الطلب ابإدراج تنازل بشأأن هذا العنرص.
11
لب ا ألمر أأن امس البدل يظل متاح ًا
وحس امب جاء ابلوثيقة املقدمة من بلزي ،تطبق املامرسة نفسها يف تكل الولية القضائية  .و ُّ
للتجار الخرين ،يف حني أأنه ميكن أأن ي َدرج يف عالمات عديدة.
 .18وميكن أأن يوجد اس تثنا ٌء أخر لرفض تسجيل املصطلحات الواصفة جغرافي ًا عندما يقبل املكتب دلي ًال خاص ًا عىل أأن
الامس اجلغرايف املطروح ل يس تع َمل يف التجارة ل إالشارة اإىل املنشأأ اجلغرايف للسلع أأو اخلدمات .12وعىل حن ٍو مماثل يرد يف
دليل الفحص اذلي اعمتده املكتب الإس باين للرباءات والعالمات التجارية أأن تسجيل تسمية جغرافية غري حمظور يف حد
ذاته ،ولكنه حي َظر اإذا اكن تكوينه يقترص عىل اإشارة اإىل منشأأ السلع أأو اخلدمات .13بيد أأنه قد يبدو من الصعب اإثبات أأن
املس هتلكني ل يربطون بني امس البدل ومنشأأ املنتجات أأو اخلدمات .وإاىل جانب ذكل ،ي ّ
وحض دليل الفحص اذلي اعمتده
املكتب الإس باين أأن استبعاد الشعارات الرمسية لإس بانيا ل يشمل امس "اإس بانيا" أأو أأسامء ادلول ا ألخرى ،اليت ميكن أأن
تكون محمية من المتكل مبقتىض الاستبعاد العام للبياانت اجلغرافية.
 .12و أأعلن وفد اإيطاليا ،يف الوثيقة اليت قدهما ،أأن الترشيعات الوطنية ل يوجد هبا حمك حمدد بشأأن استبعاد أأسامء البدلان
من تسجيلها كعالمات جتارية .ويف مثل هذه احلالت ،تطبق املبادئ العامة لقانون العالمات التجارية .فينص القانون ،عىل
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وجه التحديد ،عىل أأن "احلقوق يف عالمة جتارية مسجةل ل ختول املاكل حق منع خشص أخر من اس تخدام العالمة يف
س ياق الإشارات التجارية اإىل املنشأأ اجلغرايف للسلع أأو اخلدمات  .14"...اإل أأن املكتب الإيطايل للعالمات التجارية هيمت اهامتم ًا
خاص ًا ابلطابع املمزي للعالمة املقدم بشأأهنا الطلب عند حفص طلبات تسجيل العالمات التجارية اليت حتتوي عىل امس بدل.
 .30وميكن ،من حيث املبد أأ – ،حس امب جاء يف اإحدى الواثئق اليت ق ّدمت – 15تسجيل عالمة وصفية لمس بدل من
خالل متزي مكتسب .وقد ينطبق ذكل اإذا أأصبحت العالمة املعنية معروفة بأأهنا اإشارة مودع الطلب اإىل املنشأأ التجاري يف
السوق ذات الصةل .اإل أأنه عىل أأرض الواقع س يكون من الصعب عىل مودع الطلب اإثبات ذكل فامي يتعلق ابلعالمات
التجارية اليت يقترص تكويهنا عىل امس بدل ،حيث اإن امجلهور املعين سوف يرى غالب ًا أأهنا امس بدل ،ولن يرى أأهنا ليس سوى
اإشارة مودع الطلب اإىل منشأأ جتاري.

مضلّل ،خادع ،اكذب
 .32اإن العالمات التجارية اليت تتضمن أأسامء بدلان أأو تتأألف مهنا ،اإضاف ًة اإىل كوهنا وصفية ،ميكن أأيض ًا عىل ا ألرحج أأن
تضل ّل امجلهور خبصوص منشأأ السلع أأو اخلدمات .والادعاء الاكذب من خالل عالمة بأأن السلع أأو اخلدمات تنشأأ من ماكن
معني قد ي ّعرض تكل العالمة للرفض ،اإذا اكنت السلع أأو اخلدمات ليس لها يف الواقع أأي عالقة ابمس البدل .ول توجد حدود
واَّضة تفصل بني املصطلحات مضلل أأو خادع أأو اكذب ،وهناك قدر من التداخل بني املوضوعات اليت ميكن وصفها
ابإحدى هذه الصفات أأو بغريها (انظر الشلك .)1
 .31وحس امب جاء يف امللخص المكّ ّي للردود عىل الاس تبيان بشأأن أأسامء ادلول (السؤال أأ ًول )2 .ج) ،يف املرفق الثاين
ابلوثيقة  ،)SCT/24/6أأشار  28,1ابملائة من البدلان اليت أأجابت عن الاس تبيان اإىل أأن أأسامء البدلان تستبعد من
التسجيل كعالمات جتارية اإذا اكن امس ادلوةل ميكن أأن يعترب مضل ًال خبصوص منشأأ السلع ،وقال  22,3ابملائة من البدلان اإن
أأسامء ادلول قد تستبعد اإذا اكن ميكن اعتبارها غري حصيحة من حيث منشأأ املنتجات املطلوب تسجيل العالمة التجارية من
أأجلها (السؤال أأ ًول )2 .ه) ،يف املرفق الثاين من الوثيقة .)SCT/24/6
 .33وينص القانون يف بعض الولايت القضائية عىل معيار عام ألهلية تسجيل عالمات مضل ّةل جغرافي ًا .عىل سبيل املثال،
ينص توجيه الاحتاد ا ألورويب رمق  201/82عىل أأنه ل جيوز تسجيل العالمات التجارية اإذا اكنت "ذات طبيعة يرتتب علهيا
تضليل امجلهور ،فامي يتعلق ،مث ًال ،بطبيعة السلعة أأو اخلدمة أأو نوعيهتا أأو منشأأها اجلغرايف" .16والقصد من هذا القانون هو
حامية امجلهور ،أأي مس هتليك السلع أأو اخلدمات اليت حتمل العالمة التجارية املطلوب تسجيلها.
 .31ول جيوز ،يف الولايت املتحدة ا ألمريكية ،تسجيل أأي عالمة اإذا اكنت "مخادعة يف املقام ا ألول من حيث وصفها
للمنشأأ اجلغرايف للسلع أأو اخلدمات املذكورة يف الطلب" .17ولتأأييد رفض تسجيل عالمة عىل هذا ا ألساس ،جيب
اإثبات )2( :أأن املدلول ا ألسايس للعالمة هو موقع جغرايف معروف معوم ًا؛ ( )1و أأن السلع أأو اخلدمات ل تنشأأ يف املاكن
املحدد يف العالمة؛ ( )3و أأن من احملمتل أأن يعتقد املشرتون أأن السلع أأو اخلدمات تنشأأ يف املاكن اجلغرايف املحدد يف
العالمة .ومع ذكل ،اإذا اكنت العالمة غري محددة أأو غامضة ،مفن املستب َعد أأن يربط امجلهور بني السلع واملاكن أأو بني
جوهري يف جزء كبري من قرار املس هتكل ذي الصةل برشاء السلع أأو اس تخدام
اخلدمات واملاكن؛ ( )1و أأن التضليل عام ٌل
ٌ
اخلدمات (انظر الشلك .)1
 .31ول ميكن – مبوجب القوانني الوطنية لعدة دول – تسجيل املصطلحات أأو ا ألسامء اجلغرافية ،فض ًال عن اختصاراهتا،
كعالمات جتارية عندما حيمتَل أأن تؤدي هذه الإشارات اإىل تضليل املس هتلكني أأو اإحداث لبس بشأأن منشأأ السلع
أأو اخلدمات .18واملصطلحات املس تخدَ مة يف القانون الوطين لوصف الطابع املضلّل أأو احامتل حدوث لبس ليست موحدة
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دامئ ًا .19وإاضافة اإىل ذكل ،أأشارت اثنتان من ادلول ا ألعضاء ،هام بولندا و أأوكرانيا ،اإىل معيار دويل يس تخدمه مكتبهيام
الوطن ّيني لتحديد ا ألسامء الرمسية لدلول.20
 .32وذكر وفد أأسرتاليا ،يف الوثيقة اليت قدهما ،أأن أأس باب رفض عالمة جتارية ل توضع اإل عندما يكون من الواحض أأن
العالمة التجارية كلك غري قادرة عىل المتيزي ،أأو أأن اس تخدام العالمة التجارية قد يكون مضل ًال أأو حيدث لبس ًا ،بسبب
وجود دلةل يف العالمة .وجيب أأل ي َنظر يف العالمات التجارية كلك حفسب ،بل جيب أأن يوضَ ع يف الاعتبار أأيض ًا تأأثري ش َّت
عنارص العالمة التجارية ،مبا يف ذكل احلجم النس يب لهذه العنارص وبروزها داخل العالمة (انظر الشلك .21)2
 .32وحس امب جاء يف اإحدى الواثئق اليت قدّ مت ،ينبغي أأن ترفض أأسامء ا ألماكن اجلغرافية ،والعالمات التجارية التصويرية
اليت تشري اإىل املنشأأ اجلغرايف ،فض ًال عن أأشاكل خمتلفة من هذه العالمات ،عندما يكون املاكن اجلغرايف مشهور ًا ابلسلع
أأو اخلدمات املقدم بشأأهنا الطلب .22وسبب هذا الرفض هو أأن اس تخدام امس ماكن جغرايف ،يف الظروف اليت يكون فهيا
املاكن مشهور ًا بأأمر ما ،يوجد يف ذهن املس هتكل "توقع ًا" ،مما قد ينتج عنه خداع اإذا مل يتحقق هذا التوقع (انظر
الشلك .)2
 .38واستبعاد املؤرشات اجلغرافية من التسجيل كعالمات جتارية ،عندما تتضمن هذه املؤرشات أأسامء بدلان ،ي َ
وىل عناي ٌة
خاصة ،يف بعض الولايت القضائية ،عندما يتعلق الطلب بسلع مثل امخلور واملرشوابت الروحية .ويف تكل احلالت ،حي َظر
تسجيل العالمات اليت تتضمن أأسامء بدلان كعالمات جتارية اإذا اكنت السلع (امخلور واملرشوابت الروحية) ل تنشأأ يف املوقع
اجلغرايف املعين.23

النظام العام أأو الداب العامة
 .32من املبادئ املسل هبا يف لك أأحناء العامل أأن الإشارات اليت ختالف النظام العام أأو الداب العامة تستبعد من
التسجيل كعالمات جتارية .وتقدير خمالفة عالمة معينة للنظام العام أأو الداب العامة من عدهما خيضع عاد ًة للمتث ّالت الثقافية
والتارخيية بشأأن معىن اإشارات معينة .ومع أأنه قد ل يكون من الواحض للوهةل ا ألوىل كيف ميكن التعويل عىل هذا السبب
فامي يتعلق بأأسامء البدلان ،اإل أأنه يبدو أأن هناك أأمثةل وثيقة الصةل يف القوانني واملامرسات الوطنية .فعىل سبيل املثال ،يشري
قانون العالمات التجارية يف مجهورية كوراي اإىل "العالمات التجارية اليت تشري كذ ًاب اإىل وجود صةل بأأي دوةل ،أأو اليت تنتقد
أأي دوةل ،أأو هتيهنا ،أأو تكون مسؤوةل عن تشويه صورة أأي دوةل.24"...
 .10وتنص بعض قوانني العالمات التجارية عىل أأنه ميكن رفض تسجيل العالمات التجارية اليت من شأأهنا أأن حتط من
قدر الرموز الوطنية أأو تزدرهيا أأو تيسء اإىل مسعهتا ،رمغ عدم وجود اإشارة محددة اإىل أأسامء البدلان .25ففي الولايت املتحدة
ا ألمريكية ،رفض مكتب الولايت املتحدة ا ألمريكية للرباءات والعالمات التجارية تسجيل عالمة "غري مصنوع يف الصني"
عىل أأساس أأهنا تتكون من أأمر ،أأو تتضمن أأمر ًا ،قد حيط من قدر أأشخاص أأو مؤسسات أأو معتقدات أأو رموز وطنية
صينية أأو يزدرهيا أأو ييسء اإىل مسعهتا ،وفق ًا للقسم  (1أأ) من قانون العالمات التجارية .26ويف اإيطاليا ،ل جيوز تسجيل أأي
عالمة تتضمن امس بدل كعالمة جتارية اإذا اكنت تيسء اإىل صورة البدل املعين.27

امحلاية يف ذاهتا
 .12حس امب جاء يف امللخص المكّ ّي للردود عىل الاس تبيان بشأأن أأسامء ادلول (السؤال أأ ًول )2 :أأ) ،يف املرفق الثاين
ابلوثيقة  ،)SCT/24/6أأشار  22,2ابملائة من البدلان اليت أأجابت عن الاس تبيان اإىل أأن أأسامء ادلول تستبعد بوجه عام من
التسجيل كعالمة جتارية للسلع واخلدمات .وتوحض الفقرات التالية تفاصيل هذه امحلاية يف ش َّت البدلان.
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 .11وإاىل جانب ا ألس باب اليت تنطبق عاد ًة عىل مجيع أأنواع العالمات التجارية ،تفكر بعض البدلان يف توفري حامية خاصة
ألسامء البدلان ،بغض النظر عن احامتل كون العالمة املطلوب تسجيلها وصفية أأو مضل ّةل .وعاد ًة ما تدرج ا ألحاكم ذات
سامء ادلول مضن أأس باب الرفض املطلقة ،وغالب ًا ما حيدث ذكل كمتديد للحامية املمنوحة لشعارات ادلول و أأعالهما
الصةل أأ َ
وعالمهتا امل ّمزية ا ألخرى .وهذا الهنج يضع مانع ًا مطلق ًا لتسجيل العالمات اليت تتضمن أأسامء بدلان أأو تتأألف مهنا كعالمات
جتارية ،اإل اإذا قدم صاحب الطلب ما يثبت موافقة السلطات اخملتصة.
 .13ويف بعض احلالت ،تشمل فئة أأسامء البدلان ادلوةل القومية أأو أأي دوةل ،28ويتوقف ذكل عىل القصد مهنا ،أأيقصد هبا
منح امحلاية لمس ادلوةل اليت يقدم فهيا طلب تسجيل العالمة التجارية أأو لمس مجيع ادلول أأم ل .ول توجد يف القوانني
الوطنية معو ًما ،كام ذكر أأعاله ،اإشار ٌ
ات حمدد ٌة اإىل أأي قامئة بأأسامء البدلان ،وحيتوي قلي ٌل من القوانني عىل تدقيقات اإضافية
خبصوص ما اإذا اكنت امحلاية تمنح ل ألسامء الرمسية فقط ،أأم لمس ادلوةل الشائع ،أأم لصيغة خمترصة من ذكل الامس.
 .11ول ميكن ،يف مكبوداي ،تسجيل العالمات اليت تتطابق مع "امس ( )...أأي دوةل أأو اختصاره أأو أأحرفه ا ألوىل"
أأو تش هبه أأو حتتوي عليه مضن عنارصها .29ويرد هذا احلمك يف رسد للعالمات اليت تتوافق مع املادة (2اثلث ًا) ،ومن مث ميكن
سامء البدلان يف قامئة ا ألس باب
اعتباره امتداد ًا وطني ًا ذلكل احلمك .وكذكل يدرج 30قانون العالمات التجارية يف بنغالديش أأ َ
املطلقة املناظرة لتكل اليت يرتئهيا قانون مكبوداي  .ويف اإيران (مجهورية  -الإسالمية) ،ل ميكن تسجيل العالمة اإذا اكنت
"تتطابق مع امس ( )...أأي دوةل أأو اختصاره أأو أأحرفه ا ألوىل ،أأو حتاكيه أأو حتتوي عليه مضن عنارصها" ،31وحيتوي الترشيع
العامين عىل سبب مماثل متام ًا.32
 .11ويف مجهورية مودلوفا ،عندما يراد لالمس الرمسي أأو التارخيي لدلوةل (مجهورية مودلوفا) أأو امس البدل (مودلوفا)
أأو خمترصات لتكل ا ألسامء أأو ترجامت لها ،أأن تس ّجل أأو تس تخدم اإما مبفردها أأو ابلشرتاك مع غريها من العنارص اللفظية
أأو التصويرية كعالمات جتارية ،جيب أأن يطلَب احلصول عىل ترصحي و أأن متنحه جلنة تعيهنا احلكومة .33ومع ذكل ،قد تنظر
الواكةل احلكومية املعنية ابمللكية الفكرية يف أأي اس تخدام أخر للعالمات املذكورة سابق ًا ،خبالف اس تخداهما كعالمات جتارية،
وتأأذن به ،عندما ترى أأن ذكل مناس ب ًا ،ألي خشص طبيعي أأو اعتباري هل حمل اإقامة أأو منشأأة جتارية يف مجهورية مودلوفا.
 .12ويرد أأيض ًا يف واثئق ادلول ا ألعضاء ا ألخرى املس تلَمة بعد ادلورة السابعة والعرشين للجنة ما يسمى بمتديد امحلاية
ملفهوم شعار ادلوةل .ويف الواقع ،استشهدت وفود أأنتيغوا وبربودا ،وا ألرجنتني ،وبيالروس ،وش ييل ،والصني ،وكوس تارياك،
وإاكوادور ،وجورجيا ،وبولندا ،و أأوكرانيا 34يف الواثئق اليت قدمهتا ابلنصوص القانونية الوطنية السارية اليت تتضمن اإشار ًة حمدد ًة
اإىل أأسامء البدلان ،ويف بعض احلالت ،ا ألسامء القصرية أأو اختصارات تكل ا ألسامء (انظر الشلك  .)8ومع ذكل توجد يف
الواثئق اليت قدهما أأعضاء أخرون اإشار ٌة اإىل ممارسة وطنية ُأدرك وفق ًا لها أأن أأحاكم املادة (2اثلث ًا) تشمل أأسامء البدلان.35
وتشري وثيق ٌة مقدم ٌة من دوةل عضو اإىل سبب محدد للرفض يرد يف القانون الوطين لستبعاد امس تكل ادلوةل فقط من
الصمت فامي يتعلق اب ألسامء والتسميات ا ألخرى للبدلان ا ألجنبية.
َ
التسجيل .36ويلزم النص
 .12وفض ًال عن سبب الرفض اذلي يش ّبه أأسامء البدلان بشعارات ادلول ،تنص قوانني بعض البدلان عىل سبب حمدد
ومنفصل للرفض فامي خيص أأسامء البدلان .وحتقيق ًا ألغراض هذه ادلراسة ،قد يكون من املثري لالهامتم أأن ننظر يف تفاصيل
ا ألحاكم اليت ُأدرجت يف قوانني العالمات التجارية الوطنية لهذا الغرض.
 .18وحيظر قانون العالمات التجارية يف رصبيا تسجيل "امس بدل أأو اختصار لهذا الامس" .37ويف أألبانيا ،ينص قانون
العالمات التجارية الوطين عىل أأن "العالمة ل تسجل كعالمة جتارية اإذا اكنت تتأألف من امس دوةل" .38وإاضافة اإىل ذكل،
تذكر الالحئة التنفيذية أأن هذا السبب املطلق للرفض مردّه عدم وجود طابع ممزي ألسامء البدلان ،و أأنه ميكن تسجيل العالمة
التجارية عندما تصاحب هذا الامس عنارص ممزية أأخرى ،رشيطة أأن يدرج مودع الطلب تناز ًل خبصوص امس ادلوةل.
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 .12وذكر وفد الاحتاد الرويس ،يف الوثيقة اليت قدهما قبل انعقاد ادلورة احلادية والعرشين للجنة ،أأنه "بغض النظر عن
عدم احتواء املادة (2اثلث ًا) من اتفاقية ابريس عىل اإشارة اإىل أأسامء ادلول ،توجد معايري مناس بة يف الترشيعات الوطنية
للعالمات التجارية لغالبية بدلان العامل ،مما يسمح حبل مسأأةل حامية هذه ا ألسامء .ومن مث ،وفق ًا للفقرة  2من املادة  2183من
القانون املدين لالحتاد الرويس  ،...ل يس َمح بتسجيل التسميات رمسي ًا كعالمات جتارية اإذا اكنت ل تمتتع بصفة م ّمزية أأو اكن
تكويهنا مقترص ًا عىل عنارص متزي السلع ،مبا يف ذكل تكل العنارص اليت تشري اإىل ماكن اإنتاهجا أأو بيعها".39

استبعاد الإشارات الشفهية ا ألخرى املتعلقة ابملنشأأ اجلغرايف
 .10لقد اعترب أأن وجود أأي صةل بني السلع واخلدمات و أأحد البدلان ميكن أأن ينتج عن اس تخدام اإشارات أأخرى خالف
الامس الرمسي للبدل ،وذلكل جعلت بعض القوانني الوطنية نطاق الاستبعاد من التسجيل كعالمات جتارية يشمل الامس
خترص ،وترمجة الامس ،والاختصار ،والرمز ادلويل ،والصفة اليت تشري اإىل اجلنس ية ،اإخل .وتناولت الواثئق اليت قدمهتا
امل َ
ادلول ا ألعضاء هذه الاس تثناءات أأيضً ا .فعىل سبيل املثال ،أأشار وفد ش ييل يف الوثيقة اليت قدهما اإىل أأنه عند التعبري عن
امس بدل بطريقة خمتلفة يف لغات أأخرى ،ينبغي رفض طلب تسجيل العالمة التجارية اذلي حيتوي عىل أأي تسمية من تكل
التسميات( 40انظر الشلك رمق .)8
 .12وتنص املادة ( 2م) من القانون رمق  2228بشأأن العالمات التجارية والعالمات امل ّمزية ا ألخرى لكوس تارياك عىل
استبعاد مطلق ألي عالمة "تس تنسخ أأو حتايك ،لكي ًا أأو جزئي ًا ( )...امس أأي دوةل أأو امسها اخملترص" .وتوحض كوس تارياك ،يف
الوثيقة اليت قدمهتا ،أأن ذكل احلمك ل يشمل الصفات ،رمغ أأنه ميكن احلصول عىل امحلاية لهذه املؤرشات من خالل تطبيق
بناء عىل ذكل سيشمل اجلنس ية.41
مبد أأ الاستبعاد فامي يتعلق ابلإشارة املضلةل اإىل املصدر اذلي ً
 .11و أأشار وفد أأسرتاليا ،يف الوثيقة اليت قدهما ،اإىل أأنه توجد عبارات أأخرى غري امس ماكن جغرايف قد تويح بوجود
عالقة جغرافية ،وي َنظر يف هذا أأيض ًا عند الفحص .فعىل سبيل املثال ،ميكن أأن تشري لكمة "كيوي" اإىل نيوزيلندا .وقد يكون
سبب الرفض مناس ب ًا يف بعض الظروف عندما تكون لكمة "كيوي" جزء ًا كبري ًا من العالمة عىل حنو جيعل العالمة ل تصلح
للمتيزي أأو جيعل اخلداع أأو اللبس أأمر ًا حممت ًال عند اس تخداهما.42
 .13وينص بوضوح أأيض ًا قانون امللكية الصناعية يف بولندا عىل حظ ٍر بشأأن أأي عالمة "تش متل عىل امس مجهورية بولندا
أأو امس خمترص لها [ ...و] ا ألسامء اخملترصة ( )...لغريها من البدلان" .43وطبق مكتب بولندا لرباءات الاخرتاع هذا احلمك
عندما رفض تسجيل عالمة جتارية حتتوي عىل مصطلح "بولساك" كجزء من العنارص اللفظية مصحو ًاب بعنرص تصويري
(انظر الشلك  .)2وقد صدقت حممكة فويفودشيب الإدارية عىل قرار مكتب براءات الاخرتاع.44
 .11وذكر وفد بولندا ،يف الوثيقة اليت قدهما ،أأن مكتب براءات الاخرتاع رفض أأيض ًا تسجيل عالمة حتتوي عىل احلرفني
" "IDمحاطني بقطع انقص عىل أأساس أأنه يتأألف من الرمز احلريف لإندونيس يا .ور أأى مكتب براءات الاخرتاع أأن تقيمي
العالمة التجارية جيب أأن حيدث فامي خيص العالمة التجارية كلك ،ولكن عندما تكون احلروف يه العنرص املهمين ،جيب
حتليل العالمة مع مراعاة املعىن ادلليل للحروف .ويف الوضع احلايل ،جيذب الاختصار " "IDانتباه املتلقّي ،نظر ًا لكونه يف
اجلزء ا ألوسط من العالمات التجارية ويف وسط القطع الناقص (انظر الشلك .)20
 .11ويف رسي لناك ،يس تثين القانون الوطين من التسجيل أأي عالمة "تعدُّ ،وفق ًا ملدلولها العادي ،اسامً جغرافي ًا أأو لقب ًا"
و"تس تنسخ أأو حتايك ( )...ا ألحرف ا ألوىل ألي دوةل أأو أأسامءها أأو أأسامءها اخملترصة" .45وكذكل يس تثين قانون امجلهورية
ادلومينيكية من التسجيل العالمات اليت "تس تنسخ أأو حتايك ( )...تسميات أأي دوةل أأو اختصارات هذه التسميات".46
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 .12وحيظر قانون ا ألرجنتني الوطين تسجيل "ا ألحرف أأو اللكامت أأو ا ألسامء ( )...اليت تس تخدهما ادلوةل أأو جيب أأن
تس تخدهما ( ...و) ا ألحرف أأو اللكامت أأو ا ألسامء ( )...اليت تس تخدهما ادلول ا ألجنبية" .47ويف أأوروغواي ،يس تثين قانون
العالمات التجارية من التسجيل ا ألسامء اليت متزي ادلوةل .48ومع ذكل ،جتدر الإشارة اإىل أأن هذا احلظر تفرسه بوجه عام احملامك
يف أأمرياك الالتينية عىل حنو تقييدي ،وذكل حس امب جاء يف دراسة اس تقصائية ُأجريت اس تعداد ًا دلراسة قدّ مت اإىل جلنة
الويبو املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية .وذلكل فاإن هذا ميكن أأن يسمح بتسجيل ا ألسامء العامة للبدلان ،طاملا أأنه ل يضلل
املس هتلكني.49

اثلثا .اإجراءات الاعرتاض وإاجراءات أأخرى
 .12قد توجد حالت يفحص فهيا املكتب الوطين عالم ًة يطلَب تسجيلها وتتأألف من امس بدل أأو تتض ّمنه ،ول يؤدي هذا
الفحص اإىل رفض التسجيل حَّت يف ادلول ا ألعضاء اليت تنص عىل أأحد ا ألس باب املوَّضة محلاية أأسامء البدلان من
التسجيل كعالمة جتارية أأو جزء مهنا .وهذا ما قد حيدث عىل ا ألخص يف النظم اليت ل تف َحص فهيا الطلبات تلقائي ًا حبث ًا عن
سبب حممتل لرفض أأسامء البدلان .وعالو ًة عىل ذكل ،قد توجد حالت يفرتض فهيا املكتب الوطين أأنه ميكن تسجيل عالمة
يطلَب تسجيلها وتتأألف من امس بدل أأو تتضمنه.
 .18وجيوز لقوانني العالمات التجارية الوطنية أأن تنص عىل اإجراءات أأخرى ،اإىل جانب الفحص اذلي يبارشه املكتب
تلقائ ًيا ،تمكّن الغري من املطالبة بعدم تسجيل عالمة يطلَب تسجيلها ألهنا تتأألف من امس بدل أأو تتضمنه .وبعبارة أأكرث
حتديدً ا ،رمبا تؤدي اإجراءات الاعرتاض واملالحظة والإبطال اإىل فتح س بل اإضافية ملنع تسجيل ما أأو إازالته.

الاعرتاض
 .12اإن توافر اإجراءات الاعرتاض مس ٌة من السامت الشائعة ألنظمة تسجيل العالمات التجارية ،ويه مسة مس تحبة
ومفيدة ملودعي الطلبات ،و أأحصاب احلقوق ،وا ألطراف املعنية ا ألخرى ،بل ولإدارات العالمات التجارية وعامة امجلهور
أأيضً ا .50وتأأيت اإجراءات الاعرتاض ببعض الضوابط والتوازانت ادلاخلية ،وتمكّن الغري من تقدمي معلومات و أأدةل ميكن أأن متنع
تسجيل عالمة معينة كعالمة جتارية ،ومن دوهنا قد ل تتوافر هذه املعلومات أأو ا ألدةل دلى ماكتب العالمات التجارية .51وقد
حددت اللجنة ادلامئة جمالت التوافق بشأأن اإجراءات الاعرتاض عىل تسجيل العالمات التجارية يف دورهتا العرشين ،اليت
عقدت يف جنيف يف الفرتة من  2اإىل  1ديسمرب .521008
 .20ومن مث فاإن اإجراءات الاعرتاض ميكن أأن تقدّ م فرصة اإضافية ملنع اإشارة تتضمن امس بدل من أأن تسجل كعالمة جتارية
يف احلالت اليت لن ينجم الرفض فهيا عن الفحص وحده اذلي يبارشه تلقائي ًا مكتب العالمات التجارية املعين .وتوفري فرصة
اإضافية لإاثرة موضوع معني مس ٌة من سامت اإجراءات الاعرتاض بغض النظر عن كون النظام الوطين ينص عىل اعرتاض
سابق للتسجيل أأو اعرتاض لحق للتسجيل أأم ل.53

مربرات تقدمي اعرتاض
 .22ليك تكون اإجراءات الاعرتاض قادر ًة عىل تقدمي وس يةل اإضافية محلاية أأسامء البدلان ،ل بد من توفر رشطني مبوجب
القانون الوطين للعالمات التجارية :أأو ًل :جيب أأن حيتوي هذا القانون عىل سبب لرفض تسجيل العالمات اليت تتأألف من
54
مربر لتقدمي اعرتاض.
امس بدل أأو تتضمنه كعالمات جتارية  ،واثني ًا :جيب الإقرار بأأن ادعاء خمالفة هذا احلمك ٌ
 .21وفامي يتعلق ابلنقطة ا ألخرية ،تشري الردود عىل الاس تبيان اخلاص بأأسامء ادلول اإىل أأنه يف أأغلبية ادلول ا ألعضاء اليت
حتتوي قوانني العالمات التجارية هبا عىل سبب حممتل لرفض عالمة ق ّدم بشأأهنا طلب وتتأألف من امس بدل أأو تتضمنه ،ميكن
املطالبة أأيض ًا هبذا السبب يف اإجراءات الاعرتاض .واجلدير ابذلكر أأن  22,1ابملائة من الردود املس تلمة ذكرت أأنه يف حاةل
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استبعاد امس دوةل من التسجيل كعالمة جتارية فامي خيص السلع ،فاإن ا ألطراف ا ألخرى ميكن أأن تثري هذا السبب يف
اإجراءات الاعرتاض .وذكرت  22,2ابملائة من الردود املس تلمة أأنه يف حاةل استبعاد امس دوةل من التسجيل كعالمة جتارية فامي
خيص اخلدمات ،فاإن ا ألطراف ا ألخرى ميكن أأن تثري هذا السبب يف اإجراءات الاعرتاض.55
 .23وهذا الر أأي تؤيده الواثئق اليت قدمهتا وفود ادلول ا ألعضاء يف اللجنة بعد دورهتا السابعة والعرشين .ففي هذه
الواثئق ،أأكد عد ٌد من الوفود تأأكيد ًا رصحي ًا أأنه من املمكن مبوجب قوانيهنم الوطنية رفع دعوى يف اإجراءات الاعرتاض تطالب
برفض تسجيل عالمة مقدم بشأأهنا طلب وتتأألف من امس بدل أأو تتضمنه ألهنا ذات طابع وصفي حبت .ومن هذه الوفود:
أأسرتاليا (انظر الشلك  ،)22وش ييل ،وفنلندا ،وإايرلندا ،والياابن ،والرنوجي ،واململكة املتحدة.56
 .21ويف اإيرلندا ،ميكن كذكل الاستشهاد يف اإجراءات الاعرتاض بأأنه ينبغي أأن يرفَض تسجيل عالمة تتأألف من امس بدل
أأو تتضمنه ألهنا ختلو من أأي صفة م ّمزية .وعالوة عىل ذكل ،ذكرت وفود اإيرلندا وفنلندا والياابن والرنوجي واململكة املتحدة أأن
القانون الوطين اخلاص بلك مهنم يسمح ابلعرتاضات املستندة اإىل دعوى تطالب برفض تسجيل عالمة تتأألف من امس بدل
أأو تتضمنه ألهنا مضلةل أأو خادعة أأو اكذبة .و أأخري ًا ،ينص القانون الوطين يف لك من ش ييل واليوانن عىل حامية يف حد ذاهتا
ألسامء البدلان ،ويسمح أأيض ًا ابلعرتاضات املستندة اإىل ذكل السبب.57
 .21ويف ا ألرجنتني ،ينص قانون العالمات التجارية الوطين عىل حامية يف حد ذاهتا لمس ادلوةل الرمسي .وإاضافة اإىل ذكل،
يرفض املكتب أأيض ًا أأن تسجل كعالمة جتارية أأي عالمة حتتوي عىل امس عام لبدل ما اإذا قدّ م هذا البدل املعين اعرتاض ًا ي ّبني
أأن التسجيل س يرض مبصاحله.58

احلق يف تقدمي اعرتاض
 .22من ا ألس ئةل اليت ُأجيب عهنا بشلك خمتلف يف القوانني الوطنية للعالمات التجارية السؤال التايل :هل جيب اإثبات
حق معني من أأجل تقدمي اعرتاض؟ يف بعض النظم ،جيوز ألي خشص تقدمي اعرتاض .ولكن توجد نظم أأخرى جيب فهيا أأن
ٍ
ٌ
ٌ
تكون للمعرتضني مصلحة مرشوعة يف تقدمي الاعرتاض أأو جيب أأن يثبتوا أأهنّ م سوف يترضرون من تسجيل العالمة املقدم
بشأأهنا طلب تسجيل .اإل أأن احلق الالزم يعمتد ،يف بعض ا ألحيان ،عىل ا ألس باب املستنَد اإلهيا ،وحي ّدده املكتب.59
 .22ويطرح السؤال التايل نفسه يف النظم اليت تض ّيق دائرة املعرتضني احملمتلني :ل َم ْن س يكون احلق يف الاعرتاض عىل
تسجيل عالمة تتأألف من امس بدل أأو تتضمنه؟ ويبدو ،بشلك عام ،أأن الأكرث اهامتم ًا اب ألمر يه حكومة البدل اذلي ق ّدم
طلب لتسجيل امسه كعالمة جتارية أأو كجزء من عالمة جتارية .ولكن يف هذه احلاةل قد توجد شكوك بشأأن أأي هجة
ٌ
أأو سلطة مضن احلكومة تمتتع ابملركز الالزم لالعرتاض .ففي اليوانن ،عىل سبيل املثال ،جيوز للحكومات املمثةل رمسي ًا أأن
تقدم اعرتاضات.60
 .28وفض ًال عن احلكومات ،قد تكون لخرين كذكل مصلح ٌة يف منع تسجيل عالمة تتأألف من امس بدل أأو تتضمنه
كعالمة جتارية .فقد يتوقع املرء أأن يكون من بني هؤلء ،عىل سبيل املثال ،مواطنو البدل أأو منافسو مودع الطلب .ويف هناية
املطاف ،سوف يعمتد حتديد َم ْن يمتتع ابملركز الالزم لتقدمي اعرتاض عىل قانون العالمات التجارية الوطين املعمول به.

املهةل الزمنية لتقدمي اعرتاض
 .22من املعتاد أأنه ل جيوز أأن يقدم الاعرتاض اإل يف غضون فرتة زمنية معينة .61وعاد ًة ما تنص القوانني الوطنية
للعالمات التجارية عىل مهل زمنية تبلغ شهرين أأو ثالثة ،وجيوز متديد هذه الفرتة يف بعض البدلان .62ور أأت اللجنة أأن
ا ألحرى أأن تكون همةل الاعرتاض ا ألولية شهرين ،ول تزيد ،عىل أأية حال ،عن س تة أأشهر.63
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املالحظات
الس بل احملمتةل ا ألخرى للمطالبة بعدم تسجيل عالمة يطلَب تسجيلها ألهنا تتأألف من
 .20قد يكون تقدمي املالحظات من ُّ
امس بدل أأو تتضمنه .وتنص قوانني بعض ادلول ا ألعضاء عىل أأنه جيوز تقدمي مالحظات كتابية خبصوص طلبات تسجيل
العالمات التجارية .64ول يصبح الشخص املقدّ م للمالحظة طرف ًا يف الإجراءات ،ويف الغالب ل ترد املاكتب عىل
املالحظات .65والغرض من املالحظات هو اإمداد املكتب بأأي معلومات ميكن أأن تؤدي اإىل رفض تسجيل عالمة ق ّدم
بشأأهنا طلب تسجيل .وقد يكون ذكل مفيد ًا وفعا ًل عىل ا ألخص عندما تكون املسأأةل املثارة غري معروفة للفاحص ،عىل
سبيل املثال يف احلالت اليت يقدم فهيا طلب تسجيل بشأأن عالمة ل يعرف مسهتا التوصيفية سوى قطاع متخصص
من امجلهور.66
 .22وعندما تسمح القوانني الوطنية بتقدمي مالحظات ،فاإن ا ألس باب اليت ميكن أأن تستند اإلهيا هذه املالحظة ل تكون
مقيد ًة عادةً ،رمغ أأن بعض الولايت القضائية تستبعد املطالبات اليت تستند اإىل حقوق ا ألطراف ا ألخرى السابقة .67وحيث
اإن مسأأةل اإماكنية تسجيل امس بدل من عدمه تطرح نفسها بغض النظر عن أأي حقوق ل ألطراف ا ألخرى ،فاإنه يبدو أأن
املالحظات وس ي ٌةل مناس ب ٌة محلاية أأسامء البدلان من التسجيل كعالمة جتارية أأو كجزء من عالمة جتارية يف مجيع النظم
الوطنية اليت تنص عىل سبب مقبول لرفض هذه العالمات وتسمح بتقدمي مالحظات.
 .21وعندما جتزي القوانني الوطنية للعالمات التجارية تقدمي مالحظات ،فاإنه جيوز عاد ًة ألي خشص تقدمي هذه املالحظات
ول يلزم اإظهار حق معني .وكذكل ل توجد همةل زمنية جيب الالزتام هبا ،وجيوز تقدمي املالحظات يف أأي وقت قبل تسجيل
العالمة التجارية .68و أأكد بعض ادلول ا ألعضاء رصاح ًة أأنه جيوز عن طريق املالحظات ذكر أأن العالمة املقدم بشأأهنا طلب
تسجيل تتأألف من امس بدل أأو تتضمنه ،وخاصة اإيرلندا والرنوجي وسلوفاكيا .ويف ا ألرجنتني ،يرفض املكتب طلب تسجيل
69
عالمة حتتوي عىل امس عام لبدل ما اإذا قدم ذكل البدل مالحظ ًة لهذا الغرض ت ّبني أأن مصاحله سوف تترضر من التسجيل .

الإبطال
 .23يف حاةل تسجيل عالمة تتأألف من امس بدل أأو تتضمنه كعالمة جتارية رمغ أأن قانون العالمات التجارية الوطين املعين
ينص عىل أأس باب ميكن اس تخداهما لرفض هذا التسجيل ،فاإن اإجراءات الإبطال تقدم وس يةل أأخرية محلاية امس البدل املشار
اإليه .مفن خالل اإجراءات الإبطال ،يطالب املدعي حبذف تسجيل موجود من السجل .ول توجد مصطلحات موحدة عىل
مس توى أأنظمة العالمات التجارية الوطنية ،فالإجراءات اليت هتدف اإىل حذف تسجيل معرتف به قد يشار اإلهيا أأيض ًا
اب إللغاء أأو النقض أأو الفسخ.
 .21وا ألمه من املصطلحات اخلاصة بلك نظام هو ا ألثر اذلي يلحق ابلعالمة التجارية بعد حذفها من السجل .ففي حاةل
بناء عىل أأس باب اكنت موجودة ابلفعل يف وقت التسجيل ،فاإن العالمة مبجرد حذفها تعا َمل ،يف
حذف عالمة جتارية ً
بناء عىل أأس باب مل توف رشوطها اإل يف وقت معني بعد
الغالب ،أكهنا مل تسجل قط .أأما يف حاةل حذف عالمة جتارية ً
التسجيل ،فاإن العالمة لن حت َذف اإل اعتبار ًا من حلظة طلب حذفها .وفامي يتعلق بأأسامء البدلان ،عندما يلغَى تسجيل عالمة
ما حبجة أأهنا تتأألف من امس بدل أأو تتضمنه ،فاإن هذا ظرف اكن عىل ا ألرحج موجود ًا حيامن ّ
جسلت العالمة .ويف هذه احلاةل،
اكن ينبغي أأل تسجل العالمة قط بوصفها عالمة جتارية ،ونتيجة ل إالبطال ،سوف تعا َمل أكهنا مل تسجل قط.
 .21وترد يف اتفاقية ابريس اإماكنية اإلغاء ا ألطراف املتعاقدة للتسجيل يف حاةل عدم اس تخدام العالمة التجارية (املادة 1
جمي ( )2و( ))1وتنص التفاقية عىل تعهّد ا ألطراف املتعاقدة ابإلغاء تسجيل العالمات اليت تتعارض مع عالمات مشهورة
سابقة طبق ًا للامدة (2اثني ًا) أأو شعارات ادلول وبعض املنظامت احلكومية ادلولية اليت تدخل يف نطاق املادة (2اثلث ًا).
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 .22وقد تكون اإجراءات الإبطال يف شلك اإجراءات اإدارية أأو قضائية .ووفق ًا للامدة  )1(21من اتفاق جوانب حقوق
امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة ،مينح ا ألعضاء يف منظمة التجارة العاملية فرص ًة معقوةل لتقدمي الامتسات لإلغاء تسجيل عالمة
جتارية .واكنت أأيض ًا اإجراءات الإلغاء والإبطال من املوضوعات اليت تناولها اس تبيان اللجنة املتعلق بقانون العالمات التجارية
وممارساهتا .70و أأشار ما يقرب من نصف الردود عىل الاس تبيان البالغة  22رد ًا اإىل أأن اإجراءات الإلغاء والإبطال جت َرى عىل
املس توى القضايئ ،رمغ أأنه يف بعض احلالت جيب أأن حتدث الإجراءات ا ألولية أأمام املكتب .71وجتدر الإشارة أأيض ًا اإىل أأن
القوانني الوطنية للعالمات التجارية قد توفر للمكتب اإماكنية حذف عالمة جتارية حبمك منصبه اإذا اكنت قد ّ
جسلت عن
طريق اخلطأأ.72

مربرات طلب الإبطال
 .22جيب أأن يتوفر ابنتظام رشطان عىل ا ألقل ،مبقتىض قانون العالمات التجارية الوطين ذي الصةل ،ليك حت َذف من
السجل عالم ٌة جتاري ٌة مسج ٌةل تتأألف من امس بدل أأو تتضمنه :أأو ًل :جيب أأن يوجد سبب لرفض تسجيل العالمات اليت
تتأألف من امس بدل أأو تتضمنه كعالمة جتارية ،واثني ًا :جيب الإقرار بأأن ادعاء كون تسجيل العالمة خمالف ًا للحمك السابق هو
حصيح لطلب الإبطال.
سبب ٌ
ٌ
 .28وتشري الردود عىل الاس تبيان اخلاص بأأسامء ادلول 73اإىل أأن قانون العالمات التجارية الوطين يف ادلول ا ألعضاء
حيتوي عىل سبب مقبول لرفض عالمة يطلَب تسجيلها تتأألف من امس بدل أأو تتضمنه ،وعدم الامتثال لهذا احلمك قد يكون
سبب ًا حصيح ًا لطلب الإبطال .واجلدير ابذلكر أأن  23,8ابملائة من الردود املس تلَمة تذكر أأنه يف حاةل استبعاد امس دوةل من
التسجيل كعالمة جتارية فامي خيتص ابلسلع ،ميكن للغري ذكر هذا السبب يف اإجراءات الإبطال الالحقة للتسجيل .وحس امب
جاء يف  21,2ابملائة من الردود اليت وردت ،جيوز للغري ذكر هذا السبب يف اإجراءات الإبطال الالحقة للتسجيل يف حاةل
استبعاد امس دوةل من التسجيل كعالمة جتارية فامي خيتص ابخلدمات.
 .22وهذا الر أأي تؤيده الواثئق اليت قدمهتا وفود ادلول ا ألعضاء يف اللجنة بعد دورهتا السابعة والعرشين .حيث أأكد
العديد من الوفود تأأكيد ًا رصحي ًا أأن اإجراءات الإبطال قد تستند اإىل الادعاء بأأن عالمة مسجةل تتأألف من امس بدل أأو تتضمنه
اكن ينبغي أأل تسجل بسبب طابعها الوصفي .وبعبارة أأكرث حتديدً ا ،هذا هو احلال يف فنلندا ،وإايرلندا ،والياابن ،والرنوجي،
وسلوفاكيا ،واململكة املتحدة.74
 .80ويف امجلهورية التش يكية وإايرلندا وسلوفاكيا ،جيوز الاستشهاد يف اإجراءات الإبطال بأأنه اكن ينبغي أأل تسجل عالمة
تتأألف من امس بدل أأو تتضمنه ألهنا ختلو من أأي صفة م ّمزية .ومع ذكل يوجد رشط همم مقيّد لتكل القاعدة ،وهو أأن العالمة
لن ت َبطل اإذا اكتسبت خالل فرتة ما بني التسجيل وطلب الإبطال مس ًة متيزيي ًة من خالل الاس تخدام ،حَّت لو اكنت
العالمة ختلو من أأي صفة م ّمزية يف وقت التسجيل. 75
 .82و أأكدت عدة وفود عىل وجه التحديد أأن اإجراءات الإبطال جيوز أأن تستند اإىل الادعاء بأأنه اكن ينبغي أأل تسجل
العالمة املسجةل اليت تتأألف من امس بدل أأو تتضمنه ألهنا مضلةل أأو خادعة أأو اكذبة .ومن هذه الوفود :بلزي ،وامجلهورية
التش يكية ،وفنلندا ،وإايرلندا ،والياابن ،والرنوجي ،وسلوفاكيا ،واململكة املتحدة.76
 .81ويف امجلهورية التش يكية ،جيوز أأيض ًا أأن تستند اإجراءات الإبطال اإىل الادعاء بأأنه اكن ينبغي أأن يرفَض تسجيل
عالمة تتأألف من امس بدل أأو تتضمنه ألن ذكل يتعارض مع الس ياسة العامة .و أأخري ًا ،أأكدت وفود ش ييل والصني وكوس تارياك
واليوانن أأنه جيوز طلب اإبطال تسجيل عالمة اإذا اكنت العالمة قد ّ
جسلت ابخملالفة للحامية يف حد ذاهتا ألسامء البدلان اليت
توجد مبوجب القوانني الوطنية للعالمات التجارية.77
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احلق يف طلب الإبطال
 .83قد تلزم القوانني الوطنية للعالمات التجارية املدعي ابإثبات أأن هل حق طلب اإبطال عالمة ما ،كام هو احلال يف
اإجراءات الاعرتاض .ويف الس ياق احملدد ألسامء البدلان ،أأفادت وفود بلزي والصني وإايرلندا أأنه جيوز ألي خشص طلب
الإبطال ،ومبقتىض قانون العالمات التجارية للجمهورية التش يكية والرنوجي وسلوفاكيا ،جيوز ل ألطراف ا ألخرى أأن تبد أأ
اإجراءات الإبطال .ويف كوس تارياك واليوانن ،جيوز حلكومة البدل املعين أأن تطلب الإبطال.78

املهةل الزمنية لطلب الإبطال
تنص عىل همل زمنية حمددة لطلب اإبطال عالمة
 .81جتدر الإشارة أأيض ًا اإىل أأن القوانني الوطنية للعالمات التجارية قد ّ
جتارية .ومن أأمثةل البدلان اليت تنص عىل هذه املهل الزمنية :ش ييل (مخس س نوات بدء ًا من التسجيل) وكوس تارياك ( أأربع
س نوات بدء ًا من التسجيل) .ويف كوس تارياك ،ل جيب الالزتام بأأي همةل زمنية اإذا اكنت العالمة قد ّ
جسلت بسوء نية.79

قانون املسؤولية التقصريية واملنافسة غري املرشوعة
 .81ميكن أأيض ًا منع اس تخدام أأسامء البدلان مبوجب أأسس قانونية أأخرى غري قانون العالمات التجارية .ويرد أأحد هذه
ا ألسس يف قوانني املسؤولية التقصريية أأو قوانني ماكحفة املنافسة غري املرشوعة .واملادة (20اثني ًا) من اتفاقية ابريس تلزم دول
احتاد ابريس بأأن تكفل حامية فعاةل من املنافسة غري املرشوعة .ويتضح من الردود عىل الاس تبيان اخلاص بأأسامء ادلول أأن
استبعاد أأسامء البدلان من الاس تخدام كعالمات جتارية يستند يف  12,2ابملائة من البدلان اإىل قانون ماكحفة املنافسة غري
املرشوعة .ويستند يف  18,2ابملائة من البدلان اإىل قانون املسؤولية التقصريية العام أأو المتويه .80ويؤكد مكتب بنيلوكس
للملكية الفكرية يف رده عىل أأنه ميكن بقانون املسؤولية التقصريية منع اإساءة اس تعامل أأسامء البدلان.81
 .82ومتثل القواعد اليت حتول دون وجود بياانت زائفة للمنتجات سبي ًال أخر من الس بل القانونية اليت ميكن من خاللها
تنص عىل أأنه جتوز مصادرة السلع اإذا اكنت حتمل بياانت خمالفة
تقييد اس تخدام أأسامء البدلان .فاملادة  20من اتفاقية ابريس ّ
للحقيقة خبصوص مصدرها .والغالبية العظمى من البدلان اليت أأجابت عن الاس تبيان اخلاص بأأسامء ادلول ( 81,2ابملائة)
اعتربت أأن اس تخدام أأسامء البدلان كعالمات جتارية عىل السلع أأو اخلدمات أأو لكهيام هو حاةل من احلالت اليت ميكن أأن
تطبق علهيا هذه املادة .82وعند حفص الطلبات املقدمة لتسجيل عالمات جتارية يف اإيطاليا ،يوضَ ع السؤال التايل يف الاعتبار:
هل العالمات املطلوب تسجيلها ت َس تخدم بطريقة مبارشة أأو غري مبارشة ٍ
بياانت خمالفة للحقيقة خبصوص مصدر
السلع أأم ل .83ويف أأسرتاليا ،ختضع امحلاية من سوء اس تغالل معلييت توس مي السلع وعرضها جملموعة من أأحاكم حامية
املس هتكل ،ومهنا قانون املنافسة واملس هتكل لعام .841020

رابعا .ا ألساليب اخملتلفة وأأفضل املامرسات املمكنة اليت اس تحدهثا ا ألعضاء محلاية أأسامء البدلان
 .82عند اس تعراض قوانني العالمات التجارية وممارساهتا املتبعة يف ادلول ا ألعضاء يف الويبو خبصوص حفص العالمات اليت
تتأألف من أأسامء بدلان أأو تتضمهنا وخبصوص الاعرتاض علهيا أأو اإبطالها ،يتبني أأن هذه العالمات ميكن استبعادها من
التسجيل ومنع اس تخداهما كعالمات جتارية يف أأثناء تكل املراحل الإجرائية مجيعها .ويركز هذا اجلزء عىل تدابري أأخرى وصفها
ا ألعضاء قد تس تخدَ م اإىل جانب قانون العالمات التجارية أأو بد ًل منه لتوفري حامية اإضافية ألسامء البدلان أأو لضامن دوام
احلقوق املمنوحة عن طريق التسجيل أأو الاس تخدام وحصهتا.
 .88وقد ح ّدد ،من بني أأمور أأخرى ،ثالث مجموعات معينة من التدابري ،أأل ويه" :القواعد املتعلقة ابس ترياد السلع
وتصديرها" ،و"القواعد واملامرسات املتعلقة بأأدوات تعريف أأسامء البدلان" و"برامج التوس مي الوطين" .واحلق يقال اإن هذه
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ليست اجملالت الوحيدة اليت ميكن فهيا اس تخدام أأسامء البدلان ،ولكن يبدو أأن معليات الاس تخدام وطرائقه ذات صةل
مبوضوع هذه ادلراسة.

القواعد واملامرسات املتعلقة ابس ترياد السلع وتصديرها
توردة من سوق خارجية أأو املصدرة اإلهيا ينبغي أأن توجد
 .82تنص قواعد التجارة ادلولية وا إلقلميية عىل أأن السلع املس َ
إجباراي ،وضعت قواعد
علهيا ملصقات تبني بدل املنشأأ ألغراض الرقابة امجلركية .وبعد هذا الرشط اذلي عاد ًة ما يكون ا ً
وممارسات ل إالفصاح عن بدل منشأأ السلع ،وقد ازدادت أأعدادها تدرجيي ًا يف النظم الوطنية جبميع أأحناء العامل .و أأصبح من
الإجباري مبوجب اللواحئ امجلركية أأن يشار اإىل املنشأأ يف امللصقات اليت توضع عىل املواد اخلام واملنتجات الزراعية مبا فهيا
البذور .85والإعالن عن منشأأ اخلدمات مسأأ ٌةل مس تجد ٌة ،ولكن هممة .وإاضافة اإىل ا ألغراض امجلركية ،فاإن مللصق بدل املنشأأ
– أأو اب ألحرى امللصق اخملالف للحقيقة – أأو بيان بدل املنشأأ عواقب أأيض ًا مبوجب قانون امللكية الصناعية (انظر عىل وجه
التحديد املادة  20من اتفاقية ابريس ،اليت تنص عىل بعض اجلزاءات يف حالت الاس تعامل املبارش أأو غري املبارش لبيان
خمالف للحقيقة عن مصدر السلع).
 .20واكن التفاق اخلاص بقواعد املنشأأ – اذلي دخل حزي النفاذ يف  2يناير  – 2221اإحدى نتاجئ جوةل أأوروغواي
للمفاوضات التجارية املتعددة ا ألطراف .86وقواعد املنشأأ ،وفق ًا لهذا التفاق ،يه "تكل القوانني والنظم وا ألحاكم الإدارية ذات
التطبيق العام اليت يطبقها أأي عضو لتحديد بدل منشأأ السلعة  ."87...وقواعد املنشأأ يه املعيار املس تخدَ م لتحديد املاكن اذلي
صنع فيه املنتج ،ويه يف املقام ا ألول أأداة من أأدوات الس ياسة التجارية املس تخدمة للوفاء مبتطلبات وضع العالمات والومس.
 .22وعىل املس توى الوطين ،طبق العديد من البدلان تدابري اإلزامية ل إالعالن عن بدل منشأأ السلع .فعىل سبيل املثال،
طبق السجل الفيدرايل لوزارة الزراعة يف الولايت املتحدة ا ألمريكية وسامً اإلزامي ًا لبدل املنشأأ 88ينص عىل أأن " أأي خشص
يعمل يف جمال توريد سلعة مغطاة اإىل ابئع ابلتجزئة ،سواء بشلك مبارش أأو غري مبارش ( أأي املزارعني ،واملوزعني ،والناقلني،
واملع ّبئني ،والقامئني بعمليات التجهزي) جيب أأن يبلغ َم ْن يشرتي منه ببدل ( أأو بدلان) منشأأ السلعة املغطاة وبطريقة اإنتاهجا،
حسب مقتىض احلال" ،وذكل ابلنس بة مجليع السلع املغطاة .وجيوز تقدمي هذه املعلومات اإما عىل املنتج نفسه ،أأو عىل حاوية
الشحن ،أأو يف وثيقة مرفقة ابملنتج.
 .21ويف اململكة املتحدة ،ي ّعرف القسم  1من قانون ا ألوصاف التجارية لس نة  892228مصطلح "الوصف التجاري" بأأنه
يشمل من بني أأمور أأخرى اإشارة اإىل "ماكن صنع أأو اإنتاج أأو جتهزي أأو جتديد" السلع ،وحيظر يف القسم  22اس ترياد السلع
اليت حتمل اإشارة اكذبة خبصوص املنشأأ .وإاضافة اإىل ذكل ،تط ّبق قواعد حامية املس هتكل من التجارة اجملحفة ،1008 ،التوجيه
ا ألورويب 2005/29/ECفامي يتعلق مبنشأأ املنتجات اجلغرايف أأو التجاري .وتنص القاعدة  2عىل أأن التاجر يعد مرتكب ًا جلرمية
اإذا شارك يف ممارسة جتارية متثل مع ًال مضل ًال.90
 .23وينص القانون الوطين دلوةل واحدة عىل ا ألقل من ادلول ا ألعضاء يف اللجنة عىل وجوب حتديد منشأأ السلع يف
أأسواق الصادرات .وينص القانون رمق  8023يف كوس تارياك – اذلي يسمى "قانون متيزي املوز القادم من كوس تارياك يف
ا ألسواق ادلولية" – عىل أأن رشط متيزي هذه املنتجات عند التصدير سوف يس توىف عن طريق وضع خمت "موز كوس تارياك"
عىل لك عذق موز وعىل لك صندوق ،أأ ًاي اكن وزنه .وسوف يس توىف هذا الرشط أأيض ًا عندما ت َدرج هذه العبارة بشلك
َم ْقروء ومريئ أأسفل العالمة التجارية اليت يصدر هبا املوز اإىل ا ألسواق ادلولية( 91انظر الشلك رمق .)21
 .21وقد تكون التفاقات الثنائية أأيض ًا مصدر ًا للقواعد املتعلقة حبامية أأسامء البدلان .فوفق ًا للوثيقة املقدمة من امجلهورية
التش يكية ،يط ّبق املكتب الوطين للملكية الفكرية التفاقات الثنائية املربمة بني امجلهورية التش يكية (مجهورية تش يكوسلوفاكيا
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الاشرتاكية سابق ًا) والمنسا 92والربتغال وسويرسا ،93وذكل ألغراض تسجيل أأسامء البدلان وتنويعات هذه ا ألسامء وا ألسامء
العامة واخملترصات كعالمات جتارية.

القواعد واملامرسات املتعلقة بأأدوات تعريف أأسامء البدلان
 .21حس امب جاء يف الوثيقة املقدمة من وفد ليتوانيا ،قد تتأألف أأسامء البدلان من لكامت خمتلفة وقد خيتلف نطقها حسب
اللغة املس تخدَ مة ل إالشارة اإلهيا .وهذا يوجد صعوابت يف التعرف عىل البدل املعين .فعىل سبيل املثال ،يشار اإىل امس دوةل
ليتوانيا بلكمة "لايتوفا" ( )Lietuvaيف اللغة الليتوانية ،وبلكمة "ليتواين" ( )Lituanieيف اللغة الفرنس ية ،وبلكمة "ليتفا"
94
الضوء علهيا يه اإحدى املشالك اليت حيمتل أأن تؤثر يف
( )Litwaيف اللغة البولندية ،اإخل  .واملشلكة اليت سلط وفد ليتوانيا َ
لك أأسامء البدلان ،وقد بذلت هجود يف احملافل املتنوعة للوصول اإىل مس توى معني من التنس يق.
 .22وشلك ا ألمني العام ل ألمم املتحدة فريق اخلرباء املعين اب ألسامء اجلغرافية التابع ل ألمم املتحدة مع ًال بقرار اجمللس
الاقتصادي والاجامتعي رمق  221أألف (د  )12 -املؤرخ  13أأبريل  .2212واكن الفريق ملكف ًا يف املقام ا ألول ابلنظر يف
املشالك التقنية املتعلقة ابلتوحيد احمليل ل ألسامء اجلغرافية ،لإعداد مرشوع توصيات بشأأن الإجراءات (ل س امي اللغوية) اليت
ميكن اتباعها يف توحيد ا ألسامء من ق َبل لك بدل عىل حدة وا ألفرقة العامةل الراعية بناء عىل أأنظمة لغوية.95
 .22وتوضع قامئة املناطق اجلغرافية والرموز املوحدة للبدلان أأو املناطق ألغراض اإحصائية يف اإطار شعبة الإحصاءات يف
ا ألمم املتحدة لتكل البدلان أأو املناطق اليت من أأجلها جتمع هذه الشعبة التابعة ل ألمم املتحدة البياانت الإحصائية ،ويشار اإلهيا
بوجه عام ابمس معيار " .96"M49وخت ّصص شعبة الإحصاءات رمز ًا ّ ً
عدداي فريد ًا مكو ًان من ثالثة أأرقام للك بدل ،وكذكل
خت ّصص املنظمة ادلولية لتوحيد املقاييس رمز ًا أأجبد ًاي مكو ًان من ثالثة أأحرف أأجبدية للك بدل.
 .28وقد وضع نظام  M49ألول مرة يف عام  2222لتسهيل نقل املعلومات وتوحيد املواد ملعاجلة البياانت .وقد تطور منذ
ذكل احلني بوصفه نظام ترمزي دويل موحد ألغراض أأخرى خبالف تطبيقات احلوس بة والتجميع الإحصايئ .97و أأسامء البدلان
أأو املناطق يه ا ألسامء القصرية املس تخدَ مة يف العمليات اليومية ل ألمم املتحدة وليست ابلرضورة الامس الرمسي اذلي يس تخدَ م
يف الواثئق الرمسية .98وترد هذه القامئة يف املنشور ا ألخري ابللغات الرمسية الست ل ألمم املتحدة ،ويه :العربية ،والصينية،
والإنلكزيية ،والفرنس ية ،والروس ية ،والإس بانية.99
 .22وقد َوضعت املنظمة ادلولية لتوحيد املقاييس ،من خالل توافق عاملي ،معايري دولية للمنتجات واخلدمات واملامرسات
اجليدة تاكد تشمل لك جوانب التكنولوجيا وا ألعامل .100ووضعت املنظمة معيار ًا دولي ًا لرموز البدلان  :ISO 3166نرش
ألول مرة يف العام  .2221وتضاف أأسامء ورموز جديدة تلقائي ًا عندما تنرش ا ألمم املتحدة أأسامء جديدة يف "نرشة مصطلحات
أأسامء البدلان" أأو يف "رموز البدلان واملناطق ألغراض اإحصائية" اليت حتفظها شعبة الإحصاءات التابعة ل ألمم املتحدة.101
 .200ومعيار " ISO code 3166-1: 2006-Part 1رموز البدلان" لمتثيل أأسامء البدلان هو أأحدث اإصدار من املعيار.
وتمثل أأسامء البدلان ،داخل املعيار ،وفق ًا لرمز مكون من حرفني ( أألفا )1-وهو يوىص به كرمز ل ألغراض العامة؛ ورمز
مكون من ثالثة أأحرف ( أألفا )3-وهو أأكرث ارتباط ًا ابمس البدل ،ورمز مكون من ثالثة أأرقام (تعده وختصصه شعبة
الإحصاءات يف ا ألمم املتحدة) وميكن أأن يكون مفيد ًا عندما توجد حاجة اإىل فهم الرموز يف البدلان اليت ل تس تخدم
احلروف الالتينية.
 .202ومعيار  ISO 3166-1هو املعيار ا ألشهر والأكرث اس تخدام ًا لرتمزي أأسامء البدلان ،ويس تخدمه العديد من املنظامت
والرشاكت واحلكومات .فعىل سبيل املثال ،تتبادل مجيع منظامت الربيد الوطنية يف لك أأحناء العامل املوا َد الربيدية ادلولية يف
حاوايت حتمل رموز بدلاهنا بغرض حتديد الهوية .ويف جوازات السفر املقروءة ألي ًا ،تس تخدَ م رموز  ISO 3166-1لتحديد
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الرموز لتحديد أأسامء نطاقات املس توى ا ألعىل
جنس ية املس تخدم .وإاضافة اإىل ذكل ،تس تخدم نظم أأسامء نطاقات الإنرتنت َ
مثل " "fr.لفرنسا ،و" "au.ألسرتاليا ،و" "br.للربازيل.
 .201وقد أأدت زايدة عدد املتصلني بش بكة الإنرتنت وتأأثري هذه ا ألداة التكنولوجية اجلديدة ،بوصفها وس يةل للمعلومات
والتجارة ،اإىل اإجياد معايري لتخصيص " أأسامء النطاقات" .102وهيئة الإنرتنت ل ألسامء وا ألرقام اخملصصة (أياكن) – اليت
أأنشئت يف العام  – 2228يه املسؤوةل عن تنس يق نظام الإنرتنت العاملي للم َع ّرفات الفريدة .ومنظمة دمع أأسامء رموز البدلان
( )ccNSOيه املسؤوةل ،داخل هيئة الإنرتنت ،عن اإعداد س ياسات القضااي العاملية مثل احلقول العليا املكونة من رموز
البدلان (.)ccTLD
 .203وحس امب جاء يف "دليل مودع الطلب" لربانمج احلقول العليا اجلديدة املكونة من أأسامء عامة اخلاص ابلياكن ،لن
يوافَق عىل طلبات تسجيل سالسل احلروف اليت ختص أأسامء البدلان أأو ا ألقالمي ،ألهنا غري متاحة يف اإطار برانمج احلقول
العليا اجلديدة املكونة من أأسامء عامة يف اجلوةل احلالية لإيداع الطلبات .ويرد يف احلاش ية السفلية للقسم " 1.1.2.1.2معاجلة
بناء عىل مشورة من اللجنة الاستشارية
أأسامء البدلان أأو ا ألقالمي" أأن" :أأسامء البدلان أأو ا ألقالمي تستب َعد من العملية ً
احلكومية يف البالغات احلديثة اليت تقدم تفسري ًا للمبد أأ  1.1من مبادئ اللجنة الاستشارية احلكومية خبصوص احلقول العليا
اجلديدة املكونة من أأسامء عامة ل إالشارة اإىل أأن سالسل احلروف اليت تع ُّد متثي ًال ذا معىن أأو اختصار ًا لمس البدل أأو الإقلمي
ينبغي أأن تعالَج من خالل "معلية وضع س ياسة رموز البدلان" املقبةل ،وميكن السامح بسالسل احلروف اجلغرافية ا ألخرى يف
جمال احلقول العليا املكونة من أأسامء عامة يف حاةل التفاق مع احلكومة أأو السلطة العامة املعنية."103

برامج التوس مي الوطين
 .201نظرت اللجنة خالل دورهتا السابعة والعرشين (اليت عقدت يف جنيف يف الفرتة من  28اإىل  12سبمترب  )1021يف
الوثيقة  SCT/27/5اليت حتتوي عىل معلومات عن ادلراسات وادلراسات الإفرادية املتعلقة حبامية أأسامء ادلول وعن برامج
التوس مي الوطين .104وقد وصفت هذه الوثيقة ما قامت به اللجنة حَّت الن من معل خبصوص حامية أأسامء ادلول ،وخلصت
املعلومات اليت قدهما ا ألعضاء بشأأن حامية أأسامء ادلول وبشأأن برامج التوس مي الوطين ،وقدمت نظر ًة عام ًة عىل املعلومات
املتعلقة ابلتوس مي الوطين املتاح يف الويبو.
 .201و أأشارت اإحدى ادلراسات املذكورة يف هذه الوثيقة 105اإىل الصورة التجارية الوطنية بوصفها الصورة أأو السمعة املعينة
اليت يمتتع هبا أأي بدل يف نظر الناس داخل هذا البدل وخارجه .ومن مث فاإن التوس مي الوطين يتجاوز جمال امللكية الفكرية،
وميكن أأن يفهَم عىل أأنه معلية تدريب البدلان والناس عىل توجيه سلوكهم حنو اجتاه مشرتك يكون اإجيابي ًا وممثر ًا لسمعة البدل.
ونظر اإىل هذه الإدارة الفعاةل للصورة التجارية الوطنية عىل أأهنا مزية يف منافسة البدل للحصول عىل حصته من املس هتلكني
ور أأس املال واملساعدة والس ّياح والطالب واملستمثرين يف العامل وعىل الظفر ابنتباه وسائل الإعالم واجملمتع العاملي
واحرتاهمام.106
 .202وغالب ًا ما يكون امس البدل عنرص ًا أأساس ي ًا يف محةل التوس مي الوطين اخلاصة به ،وكثري ًا ما يكون جزء ًا ابرز ًا من الصورة
التجارية الوطنية نفسها (انظر الشلك  .)23وعند تصممي صورة جتارية وطنية ،عاد ًة ما ينغمس اخلرباء يف تراث البدل الثقايف
اذلي يعرب عنه ابلرموز والشعارات وا أليقوانت وغريها من اذلكرايت الشعبية .والتعريف امجلاعي هبذه الرموز اليت تكونت عىل
مر الزمن وتشاركهتا ا ألجيال جيعلها مصدر ًا غني ًا للعالمات التجارية .اإل أأ ّن أأقوى ربطٍ ابلبدلّ ،
يعرب عن تراثه الثقايف أأكرث ،ي ّمت
من خالل امس البدل يف أأكرث من حاةل.
 .202وعند تصممي الصورة التجارية الوطنية لبريو ،نظرت جلنة الرتوجي والتصدير التابعة للبدل ( )PROMPERÚيف
العديد من البدائل للعنارص اللفظية والتصويرية ،اليت من شأأهنا أأن ّ
تعرب عن اترخي بريو وقميها عىل أأفضل وجه .واعتقد خرباء
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اللجنة أأن صورهتم التجارية الوطنية ينبغي أأن تكون معقوةل ومناس بة وخمتلفة .واكتشفوا أأن التواصل املر ّجح أأن يكون
حسن ومتشابه يف لغات خمتلفة ،وللحرف
ا ألقوى تأأثري ًا يمكن
 107يف امس البدل :بريو .فهو امس قصري (من أأربعة أأحرف) ،نطقه ٌ
ا ألخري نربة ممزية  .وبدت هذه الصفات مقنعة متام ًا ،فقررت اللجنة إارفاق هذا العنرص اللفظي بتصممي خلطوط انزاك.
 .208وكذكل أأفاد وفد مجهورية مودلوفا ،قبل انعقاد ادلورة السابعة والعرشين للجنة ،بتدشني اسرتاتيجية للتوس مي الوطين
ركزت عىل مفهوم "الاستناد اإىل اجلودة" .وتضمنت الوثيقة املقدمة أأيض ًا العالمة البرصية اليت اعتمدت لمتثيل اسرتاتيجية
التوس مي هذه :ويه مكعب ثاليث ا ألبعاد يس تخدَ م مع امس البدل "مودلوفا" .وقد جسلت وزارة الاقتصاد هذه العالمة كعالمة
جتارية وطنية مجليع الفئات البالغ عددها  11فئة .و أأبلغ وفد أأوغندا أأيض ًا عن أأنشطة ملموسة يف جمال التوس مي الوطين .فقد
ن ّظمت محةل " أأوغندي و أأفتخر" دلمع املنتجات اليت تنشأأ يف أأوغندا ،ومحةل "هبة الطبيعة" لبتاكر عالمة جتارية أأ ّمع للبدل،
ومبادرات جتارية واستامثرية هتدف اإىل الهنوض ابلس ياحة والصادرات وتشجيع الاستامثر ا ألجنيب املبارش.108
 .202وتؤدي الرسائل القوية اليت تبعهثا أأسامء البدلان ،وغريها من ا أليقوانت والرموز الوطنية أأيض ًا ،اإىل وجود حاجة اإىل
الإدارة ،عىل املس تويني الوطين وادلويل ،ملنع الاس تخدام غري املالمئ اذلي ميكن أأن حيط من شأأن معناها اجلوهري أأو خي ّفف
منه .وجيب حتقيق توازن بني هذا الهدف ونفاذ امجلهور اإىل الرموز الوطنية وامتالكه اإايها ،فض ًال عن الاستامثر اذلي تقوم به
اجلهات التجارية لتعزيز عروضها اليت تس تخدم متثي ًال ممزي ًا ل أليقوانت والرموز الوطنية اخلاصة ابلبدل.109

خامسا.

الاس تنتاجات

 .220تبني من اس تعراض اإجراءات الفحص والاعرتاض واملالحظة والإبطال املتاحة وجود فرص عديدة يف مراحل خمتلفة
باب ميكن،
تنص عىل أأس ٍ
قبل تسجيل العالمة التجارية وبعده ميكن انهتازها محلاية أأسامء البدلان .وإاذا اكنت القوانني الوطنية ّ
بغض النظر عن تفسريها الفين ،أأن حتول دون تسجيل العالمات اليت تتأألف من امس بدل أأو تتضمنه ،فاإن هذه ا ألس باب
ل تكون وارد ًة فقط عندما يقوم املكتب بتقيمي الطلب تلقائي ًا حبمك وظيفته ،بل يبدو أأيض ًا أأن ا ألطراف ا ألخرى تنتفع بواحد
عىل ا ألقل من الس بل املذكورة ،استناد ًا اإىل السبب املالمئ ،للمطالبة بتسجيل عالمة تتأألف من امس بدل أأو تتضمنه
أأو الادعاء بأأهنا اكن ينبغي أأل تسجل.
 .222وميكن أأن تتناول كتيبات حفص العالمات التجارية مسأأةل حامية أأسامء البدلان؛ من أأجل زايدة الوعي ابلإماكنيات
املوجودة ابلفعل عىل نطاق واسع لرفض تسجيل عالمة جتارية تتأألف من امس بدل أأو تتضمنه كعالمة جتارية أأو اإبطال هذا
التسجيل .وبعبارة أأكرث حتديدً ا ،س يكون من املفيد التأأكيد عىل أأسامء البدلان ابعتبارها تطبيق ًا ممكن ًا للأس باب العامة لرفض
العالمات اليت تفتقر اإىل أأي مسة متيزيية ،أأو العالمات ذات الطابع الوصفي ،أأو املخالفة للنظام العام ،أأو املضل ّةل أأو اخلادعة
أأو الاكذبة.
 .221ومل حتدد لواحئ وتدابري حامية أأسامء البدلان فامي خيتص بتسجيل العالمات التجارية حفسب ،بل حدّ دت أأيض ًا عىل حنو
أأ ّمع يف جمايل التجارة والتصالت .واس تخدام أأسامء البدلان كجزء ابرز من أأدوات تعريف التوس مي الوطين يسلط الضوء عىل
رضورة احلفاظ عىل هذه ا ألسامء من سوء الاس تغالل ،والتشجيع عىل اس تغاللها اإجيابي ًا يف اسرتاتيجيات التوس مي الوطين
لصاحل عامة أأهل البدل.
[ييل ذكل املرفقان]
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املرفق ا ألول
املرفق ا ألول
برابدوس وجاماياك
اقرتاح منقح دلراسة عن حامية أأسامء البدلان
110
 10سبمترب 1021
الغرض
الغرض من العمل املبني فامي ييل هو حتديد أأفضل املامرسات املمكنة محلاية أأسامء البدلان من تسجيلها كعالمات جتارية
أأو كعنارص يف العالمات التجارية.
الاختصاصات
اإحلاق ًا ابلعمل اذلي س بق أأن َلكفت به اللجنة بشأأن أأسامء البدلان ،الوارد يف الوثيقتني  SCT/24/6و ،SCT/25/4تلكّف
اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم والامنذج الصناعية والبياانت اجلغرافية ،يف دورهتا السابعة والعرشين،
أأمان َة الويبو ابإجناز ا ألنشطة التالية.
جتري ا ألمانة ،مع الاس تعانة خبربات خارجية حسب الاقتضاء ،دراس ًة عن ا ألحاكم واملامرسات الترشيعية احلالية يف
الترشيعات الوطنية أأو ا إلقلميية املتعلقة حبامية أأسامء البدلان يف جمال تسجيل العالمات التجارية ،فض ًال عن أأفضل املامرسات
املتعلقة بتنفيذ هذه ا ألحاكم.
وإاضافة اإىل أأي ترشيعات قامئة أأو وش يكة الصدور ،تستند هذه ادلراسة أأيض ًا اإىل السوابق القضائية املتاحة ،يف جمال
العالمات التجارية ،بشأأن موضوع أأسامء البدلان ،واليت قد تكون متاحة داخل الولايت القضائية الوطنية وا إلقلميية لدلول
ا ألعضاء يف الويبو.
وتقدّ م حصيةل ادلراسة عرض ًا مركز ًا لقانون ش َّت العالمات التجارية ،واليت تس تخدَ م يف الترشيعات واملامرسات البديةل اليت
وضعهتا ادلول ا ألعضاء للعالمات غري التجارية ،مبا يف ذكل أأس باب الرفض أأو الإلغاء أأو لكهيام ،اليت حتمي أأسامء البدلان.
وينبغي لدلراسة أأن هتدف اإىل تقدمي حملة تفصيلية عن ش َّت الطرق املس تخدَ مة محلاية أأسامء البدلان ،وتسليط الضوء عىل
العنارص أأو السامت اليت قد تع َترب ممارسات أأو عنارص مثىل ميكن أأن ت ّعزز حامية أأسامء البدلان.

القرار
تطلب اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم والامنذج الصناعية والبياانت اجلغرافية ،يف دورهتا السابعة
والعرشين ،من أأمانة الويبو اإجراء دراسة عن حامية أأسامء البدلان ،وتقدمي هذه ادلراسة اإىل ادلورة التاسعة والعرشين للجنة.
[ييل ذكل املرفق الثاين]
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املرفق الثاين
املرفق الثاين
ا ألمثةل الواردة يف هذا املرفق أأوردها أأعضاء اللجنة فامي قدموه من واثئق.

الشلك 2
تتأألف العالمة من امس بدل ل غري
الرنوجي
الطلب
TOGO
الفئة ( 30املواد الغذائية اخملتلفة)
يصف النص املنشأأ اجلغرايف لبعض السلع (املواد اخلام) ،والتصممي ليس م ّمزي ًا مبا فيه الكفاية
رفضَ ت ألهنا ل تصف سوى بدل منشأأ السلع.
الطلب
الفئة ( 30املواد الغذائية اخملتلفة)
يصف النص املنشأأ اجلغرايف لبعض السلع (املواد اخلام) ،والتصممي ليس م ّمزي ًا مبا فيه الكفاية
رفضَ ت ألهنا ل تصف سوى بدل منشأأ السلع.
الولايت املتحدة ا ألمريكية
 NEDERLANDللبرية – رمق التسلسل75/813212 :
"يوحض القاموس اجلغرايف املنشور يف الولايت املتحدة أأن املدلول ا ألسايس لـلكمة " "NEDERLANDيف هذا البدل
جغرا ٌيف ،أأي أأهنا مرادفة للكمة "هولندا" .وادلليل الخر املقدم من وكيل الفحص يثبت أأن هولندا من البدلان املشهورة
ابإنتاج البرية .وانطالق ًا من هذه ا ألدةل ميكن أأن نس تنتج أأن مشرتيي البرية يف هذا البدل سوف يربطون بني البرية ولكمة
" ."NEDERLANDوإاذا اكن مودع الطلب يقر بأأن البرية اليت س يبيعها سوف تصنع هناك ،فاإن الشق الثالث من اختبار
التوصيف اجلغرايف مقنع بوضوح".
رفضَ ت يف  1003/8/12مبوجب القسم (1ه)( )3ألهنا خمادعة يف املقام ا ألول من حيث وصفها للمنشأأ اجلغرايف.
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الشلك 1
تتضمن العالمة امس بدل
بيالروس

ميكن أأن تكون ا ألسامء الرمسية لدلول قابةل للتسجيل كعنارص غري محمية من العالمات التجارية يف حاةل موافقة السلطة
اخملتصة املعنية.
متت املوافقة عىل تسجيل العالمة اجملمعة رمق.1213 :
الاحتاد الرويس

اإدراج الامس الرمسي لإحدى ادلول (السويد) – اليت يوجد فهيا مقر معل مودع الطلب – كعنرص غري قابل للحامية يف
عالمة جتارية.
متت املوافقة

الطلب رمق1001222122 :
اإدراج الامس الرمسي لإحدى ادلول (سويرسا) – اليت يوجد فهيا مقر معل مودع الطلب – كعنرص غري قابل للحامية يف
عالمة جتارية.
متت املوافقة
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تركيا

الفئات  2و 22و 31و12
رفضت
رومانيا
( INSTALATIE ALIMENTARE GAZE IRANتركيب اإمدادات الغاز  -اإيران)
الفئتان  31و11
رفضت
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الشلك 3
العالمة وصفية من الناحية اجلغرافية يف املقام ا ألول
الولايت املتحدة ا ألمريكية
" :BRITISH POST OFFICEيثبت ادلليل من غري شك أأن لكمة " "BRITISHامس ماكن معروف بوجه عام
للجمهور .وحيدد منطقة جغرافية معرفة عىل وجه التحديد ،وإان اكن يوجد هبا أأكرث من كيان س يايس .وعالوة عىل ذكل،
حتتفظ عبارة  BRITISH POST OFFICEيف املقام ا ألول ابلطابع اجلغرايف للكمة "( "BRITISHبريطاين) ،ألهنا
تشري ،يف س ياق العالمة بأأمكلها ،اإىل ادلوةل اليت يقع فهيا "مكتب الربيد" املعين واليت سوف تأأيت مهنا السلع واخلدمات.
ومودع الطلب هو رشكة من اململكة املتحدة (بريطانيا العظمى) ويوجد مقرها هناك .ومن مث ف إان ملودع الطلب ص ًةل قانوني ًة
محدد ًة وواَّض ًة ابملاكن املذكور يف العالمة .وذلكل فاإننا نفرتض أأن يربط امجلهور بني السلع أأو اخلدمات واملاكن انطالق ًا من
كون سلع مودع الطلب وخدماته سوف تأأيت من ماكن جغرايف مذكور يف العالمة".
رفضت ألهنا وصفية من الناحية اجلغرافية يف املقام ا ألول.
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الشلك 1
رفض الطلب بسبب عدم وجود أأي مسة متيزيية وبسبب الطابع املضلل
الياابن
العالمة املطلوب تسجيلهاLEBANON :
السلع املحددة :أأمسدة من الفئة  ،2مس تحرضات لتنظمي منو النبااتت
مل ّخص :عندما تس تخدَ م العالمة املطلوب تسجيلها للسلع املحددة ،فلن يدرك التُّجار واملس هتلكون سوى أأن السلع املحددة
ُأنتجت أأو بيعت يف امجلهورية اللبنانية ،أأي أأن العالمة املطلوب تسجيلها تعترب اإشارة اإىل ماكن منشأأ السلع املحددة .وذلكل
فاإن العالمة املطلوب تسجيلها تفتقر اإىل ال ّمتزي .وإاضافة اإىل ذكل ،يف حاةل اس تخدام العالمة املطلوب تسجيلها للسلع املنتَجة
يف بدلان أأخرى غري لبنان ،فاإهنا تعترب قاب ًةل لإحداث لبس فامي يتعلق مبنشأأ السلع أأو جودهتا.
رفض الطلب مبوجب املادة  "3" )2(3واملادة ."22" )2( 1
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العالمة 1
العالمة مخادعة يف املقام ا ألول من حيث وصفها للمنشأأ اجلغرايف
الولايت املتحدة ا ألمريكية
رفضت الطلبات التالية.
رفضت العالمة  ،SWISSGOLDاليت طلب تسجيلها لساعات يد ،عىل أأساس أأن اجلزء " "SWISSاملوجود ابلعالمة قدم
وصف ًا خاطئ ًا للسلع ،مبا فهيا تكل السلع اليت ل تتكون لكي ًا أأو جزئي ًا من اذلهب .و ألن لكمة " "SWISSترتبط ارتباط ًا شديد ًا
بساعات اليد وساعات احلائط ،فاإن امجلع بيهنا وبني لكمة " "GOLDمل يعترب مزي ًال لسوء الوصف.
ورفض طلب تسجيل العالمة  MEXICAN WATERملياه الرشب املعبأأة يف قارورات – رمق التسلسل– 74/716067:
مبوجب القسم (1ه)( )3ألن العالمة "مخادعة يف املقام ا ألول من حيث وصفها للمنشأأ اجلغرايف للسلع":
"خالصة القول إاننا نرى أأن املشرتين واملشرتين املحمتَلني اذلين يرون العالمة املطلوبة  MEXICAN WATERعىل مياه الرشب
املعبأأة يف قارورات من املرحج أأهنم يعتقدون ،خطأأً كام يبدو ،أأن السلع منشأأها املكس يك".
رفض طلب تسجيل العالمة  KUBA KUBAللس يجار والتبغ واملنتجات ذات الصةل – رمق التسلسل – 77/099522 :مبوجب
املادة (1ه)( )3ألهنا مخادعة يف املقام ا ألول من حيث وصفها للمنشأأ اجلغرايف:
"ا ألدةل ،يف هذه احلاةل ،اكفي ٌة لإثبات التخمني املعقول أأن جزء ًا كبرياً من املس هتلكني املعنيني س يفهمون أأن KUBA KUBAتشري
اإىل دوةل كواب ،ومن مث فاإننا قد نس تنتج من ا ألدةل ،اليت تبني أأن كواب تش هتر ابلس يجار ،أأن جزء ًا كبرياً من املس هتلكني املعن ّيني
سوف خيدَ عون".
رفض طلب تسجيل العالمة  LINEA ITALIAل ألاثث ،رمق التسلسل –75/450847 :مبوجب املادة (1ه)( )3ألهنا مخادعة
يف املقام ا ألول من حيث وصفها للمنشأأ اجلغرايف:
"حصيح أأنه "يف حاةل عدم وجود صةل يف ذهن امجلهور بني املعىن اجلغرايف للعالمة والسلع ،أأي اإذا اكنت العالمة اعتباطية عند
اس تخداهما عىل السلع ،ينبغي أأل يرفَض التسجيل" حبجة أأن العالمة مخادعة يف املقام ا ألول من حيث وصفها للمنشأأ اجلغرايفIn .
 .re Nantucket, Inc., supra,213 USPQ at 893اإل أأن أأدةل السجل ،كام نوقش أنف ًا ،تبني يف هذه احلاةل أأنه من احملمتل
أأن يفرتض املس هتلكون وجود صةل بني دوةل اإيطاليا وطراز أأاثث من النوع املحدد يف الطلب .ووجود هذه الصةل بني السلع واملاكن
يناقض ادعاء مودع الطلب بأأن عالمته اعتباطية عند اس تخداهما عىل سلعه".
رفض طلب تسجيل العالمة  AUSTRALIAN KINGDOMملالبس الرجال والنساء وا ألطفال – رمق التسلسل:
 –75/410279مبوجب املادة (1ه)( )3ألهنا مخادعة يف املقام ا ألول من حيث وصفها للمنشأأ اجلغرايف:
"ابختصار ،املدلول ا ألسايس للعالمة املطلوب تسجيلها هو مدلول جغرايف ،وسوف تقام ص ٌةل بني السلع املحددة يف الطلب واملاكن
املذكور يف العالمة؛ ويف الواقع لن تنشأأ السلع يف املاكن املذكور يف العالمة .وذلكل جيب تأأكيد رفض تسجيل العالمة مبوجب القسم
(1ه)( )3من قانون لهنام".
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الرنوجي

رفض الطلب ألنه مضل ّل ،حيث اإن مودع الطلب مل يكن من جاماياك ،بل من كرواتيا.

SCT/29/5
Annex II
8

الشلك 2
تقيمي احامتل التضليل عندما يكون امس البدل واحدا من بني خمتلف عنارص العالمة التجارية
أأسرتاليا

قضية "رشكة ابفاراي ذ.م.م )Bavaria NV( ".ضد "مؤسسة بياريش بروربوند" ()Bayerischer Brauerbund eV
[ ]1002قانون الادعاء الزور ( 30( 118 )FCAأأبريل )1002
اكن املس ّجل العام قد رفض يف البداية تسجيل العالمة التجارية اإذ ر أأى أأنه من احملمتل أأن يؤدي العنرص ا ألسايس "ابفاراي"
يظن أأن البرية منتجة يف ولية ابفاراي ا ألملانية .وبناء عىل طعن أأمام حممكة أأسرتاليا الفدرالية ،مت
اإىل تضليل املس هتكل بأأن ّ
اإلغاء هذا القرار ومسح هبذا التسجيل رمغ أأن لكمة "ابفاراي" تظهر ابرزة عىل العالمة .ويعزى ذكل جزئيا اإىل وجود لكمة
"هولندا" عىل العالمة التجارية فل تكن احملمكة مقتنعة بأأن املس هتكل قد يربط بني العالمة التجارية وولية ابفاراي ا ألملانية أأو
يظن أأن البرية لها بعض اخلصائص اليت تعزى اإىل أأصل ابفاري ،ور أأت بأأن العالمة التجارية ل تد ّل عىل يشء أخر سوى أأن
البرية يه من أأصل أأورويب.
مسح ابلتسجيل
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الشلك 2
امس البدل مشه ٌور ابلسلع أأو اخلدمات املقدم بشأأهنا الطلب
اململكة املتحدة
سوف ترفَض الطلبات التالية ،مبوجب القسم ()3(3ب) من قانون العالمات التجارية.
 PIAZZA D' ITALIAللمالبس ،ألن امجلهور سوف خيدع اإذا مل تكن السلع أأو ا ألمقشة تصنع يف اإيطاليا ،اليت تمتتع
بسمعة كبرية يف صناعة ا ألمقشة واملالبس ذات اجلودة الفائقة.
 SWISSTEXلساعات اليد ،ألن سويرسا تش هتر بساعات اليد ذات اجلودة الفائقة.
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الشلك 8
متديد امحلاية ملفهوم شعار ادلوةل
كوس تارياك
رفضت الطلبات

ش ييل

رفضت العالمة التجارية حبجة أأهنا تتضمن امس مجهورية كوراي ابللغة الكورية.
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الشلك 2
تتضمن العالمة التجارية امس البدل أأو الامس اخملترص هل
بولندا

رفض منح امحلاية للعالمة التجارية النصية التصويرية  Geo Globe Polska Polska Z-359999املطلوب تسجيلها
للرشكة البولندية .GEO GLOBE POLSKA sp. z o.o. sp. k.a
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الشلك 20
تتأألف العالمة التجارية من كود بدل
بولندا

طلب اإىل مكتب الرباءات لتسجيل العالمة التجارية التصويرية  IDاملبينة أنف ًا لدللةل عىل السلع واخلدمات املصنفة يف
ق ّدم ٌ
الفئات 3 :و 8و 32و 10و .11فرفض مكتب الرباءات تسجيل هذه العالمة التجارية استناد ًا اإىل املادة  8من القسم  2من
قانون العالمات التجارية .و ّبرر مكتب الرباءات قراره بأأن الاختصار  IDهو الرمز احلريف إلندونيس يا .وهذه الرموز معرف ٌة
يف املعيار ادلويل  ،ISO 3166:1993ويف النسخة البولندية من هذا املعيار ويه .ISO 3166 PN
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الشلك 22

حيمت َل أأن تؤدي العالمة التجارية اإىل خداع أأو لبس (رفض يف الاعرتاض)
أأسرتاليا

اكنت قضية "احتاد صناعة الساعات السويرسية ضد رشكة "كيه سويس" [ ]1002مكتب العالمات التجارية ا ألسرتايل 28
( 2أأكتوبر ")1002اعرتاض ًا عىل تسجيل العالمة  K-SWISSللسلع اليت مشلت أأهجزة توقيت .ور أأى صاحب القرار يف
تكل القضية أأنه من املرحج أأن خيتلط ا ألمر عىل عدد كبري من مجهور املشرتين فيظنون أأن السلع املذكورة يف الطلب ،واليت
مشلت ساعات و أأدوات لقياس الوقت وضبطه ،تصنَع يف سويرسا.
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الشلك 21
توس مي بدل املنشأأ
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23 الشلك


امس البدل كجزء من الصورة التجارية الوطنية

][هناية املرفق الثاين والوثيقة
IP Tango, Tuesday, May 3, 2011, ¿Qué es la Marca País?, : املصدر
http://iptango.blogspot.ch/search/label/Nation%20Brand
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 1قدم مكتب بنيلوكس للملكية الفكرية املعلومات اخلاصة حبامية أأسامء البدلان يف بلجياك ولكسمربغ وهولندا نيابة عن تكل البدلان.
 2املصطلحان "مطلق" و"نس يب" فامي خيص أأس باب الاعرتاض عىل التسجيل ل يس تخدمان يف لك أأحناء العامل ول يناس بان الس ياق القانوين ،اإل أأهنام
يزدادان انتشاراً ابعتبارهام اختصار ًا قانوني ًا ل إالشارة اإىل املسائل املتعلقة ابلسامت املتأأصةل يف العالمة ،مثل دللهتا املعجمية أأو التجارية (أأس باب مطلقة) ومسائل
الزناعات اليت تنشأأ فامي بني العالمات مع حقوق الغري الثابتة (أأس باب نسبية).
 3الوثيقة املقدمة من وفد بيالروس متوفرة يف العنوان التايل.http://www.wipo.int/sct/en/comments/ :
 4هذا هو احلال يف فزنويال (املادة  )1(33من قانون امللكية الصناعية املؤرخ  1سبمترب .)2211
 5الوثيقة املقدمة من وفد جاماياك :املادة )(2((22ج) من قانون العالمات التجارية املؤرخ  12يوليو 2222؛ والصياغة نفسها الواردة يف اتفاقية ابريس
مس تخدم ٌة يف قانون العالمات التجارية بربابدوس (القسم ()2(2ب) من قانون العالمات التجارية املؤرخ  12ديسمرب  .)2282انظر أأيض ًا الوثيقة املقدمة من
وفد اإس بانيا (املادة  1من قانون العالمات التجارية رمق  1002/22املؤرخ  2ديسمرب )1002؛ والوثيقة املقدمة من وفد الرنوجي :قانون العالمات التجارية القسم
21؛ والوثيقة املقدمة من وفد أأملانيا :قانون العالمات التجارية القسم  ،)1(8رمق  2و 1و .1وعىل املنوال نفسه تضع ترشيعات سلوفاكيا العائق نفسه (القانون رمق
 506/2009 Collبشأأن العالمات التجارية) .وابلنس بة ألورواب ،انظر املادة ()2(2ج) من لحئة اجمللس ا ألورويب رمق  207/2009بتارخي  12فرباير 1002
بشأأن العالمة التجارية للجامعة ا ألوروبية .واحلمك املطبق يف اململكة املتحدة هو القسم ()2(3ج) من قانون العالمات التجارية املؤرخ  12يوليو  .2221وينص
قانون بلغاراي كذكل عىل اس تثناء بشأأن الإشارات اليت تدل عىل املنشأأ اجلغرايف للسلع أأو اخلدمات :املادة  )1(22من قانون العالمات والبياانت اجلغرافية
املؤرخ  2سبمترب  ،2222املعدل يف عام .1020
 6الوثيقة املقدمة من وفد اململكة املتحدة والوثيقة املقدمة من وفد بنيلوكس .ويرى مكتب بنيلوكس بوجه عام أأنه ميكن تسجيل أأسامء البدلان اإذا اكنت
مصحوبة بعنرص م ّمزي.
 7هذا هو احلال ،عىل سبيل املثال ،يف الترشيع املغريب :املادة (231ب) من القانون رمق  17-97املتعلق حبامية امللكية الصناعية املؤرخ  22مارس .1000
 8القسم  )15 U.S.C. § 1052( 1من قانون العالمات التجارية املؤرخ  1يوليو .2212

Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) And Boots- und Segelzubehör Walter Huber 9
) ،(C-108/97), Franz Attenberger (C-109/97احلمك الصادر يف  1مايو  .2222انظر أأيض ًا ما قدمه وفد اململكة املتحدة ومكتب بنيلوكس للملكية

الفكرية من واثئق.
BGH[Bundesgerichtshof – Federal Court of Justice of Germany] - I ZB 10/01, July 17, 2003 - Lichtenstein; I ZB 10
53/05, March, 13 2008 (Nos. 12, 18, 23) - SPA II; - I ZB 107/08, May 20, 2009 (No. 15) – Vierlinden.
 11الوثيقتان املقدمتان من وفدي بلزي وجاماياك.
 12الوثيقة املقدمة من وفد الرنوجي.
 13املكتب الإس باين للرباءات والعالمات التجارية ،دليل بشأأن حفص حمظورات التسجيل (اجلزء ا ألول ،احملظورات املطلقة) ،وهو متوفر عىل العنوان التايل:
http://www.oepm.es/es/signos_distintivos/marcas_nacionales/Guia_examen_prohibiciones_registro/
 14املادة (2اثني ًا)(ب) من املرسوم الترشيعي رمق  122املؤرخ  8أأكتوبر .2222
 15الوثيقة املقدمة من وفد الرنوجي.
 16توجيه جملس الاحتاد ا ألورويب  ،201/82املادة  )2)3ز).
 17قانون لهنام ،القسم ()1ه)()3؛  21قانون الولايت املتحدة ،القسم ()211ه)(.)3
 18الوثيقة املقدمة من وفد املكس يك .سريفَض نوع التسجيل نفسه يف كندا وفق ًا للامدة  2من قانون العالمات التجارية ،R.S.C., 1985, c. T-13 ،املعدل
أخر مرة يف  32ديسمرب  .1008ويف الربازيل ،احلمك املناظر هو املادة  )2(211و( )20من قانون امللكية الصناعية رمق  2.122املؤرخ  21مايو  ،2222ويف
بلغاراي ،املادة  )2(22من قانون العالمات والبياانت اجلغرافية املؤرخ  2سبمترب  2222املعدل يف .1020
 19انظر املادة ()2(2ز) من الالحئة ا ألوروبية رمق  207/2009املؤرخة  12فرباير  .1002وانظر أأيض ًا الوثيقة املقدمة من وفد اململكة املتحدة .وإاضافة اإىل
ذكل ،انظر أأيض ًا املادة ) L711-2(bو ) L711-3(cمن قانون امللكية الفكرية الفرنيس 2 ،يوليو  2221واملادة (231ج) من القانون رمق  17-97املتعلق حبامية
امللكية الصناعية يف املغرب 22 ،مارس .1000
 20أأشار وفدا بولندا و أأوكرانيا ،فامي قدماه من واثئق ،اإىل املعيار ادلويل  ISO 3166ومعيار الويبو .ST.3
 21الوثيقة املقدمة من وفد أأسرتاليا.
 22الوثيقة املقدمة من وفد اململكة املتحدة.
 23الوثيقتان املقدمتان من وفدي امجلهورية التش يكية وسلوفاكيا .وانظر أأيض ًا املادة  )2(2من قانون العالمات التجارية املؤرخ  22ديسمرب  2228يف
س نغافورة والقسم  (2120.08أأ) من دليل اإجراءات العالمات التجارية يف الولايت املتحدة ا ألمريكية.
[اتبع احلوايش يف الصفحة التالية]
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املادة ()2(2ب) من قانون العالمات التجارية املؤرخ  18نومفرب  ،2212بصيغته املعدةل بتارخي  12مايو .1002

57

كسابقه

58

الوثيقة املقدمة من وفد الأرجنتني.

 25الوثيقة املقدمة من وفد ترينيداد وتوابغو :القسم  (23أأ)(اثني ًا) من قانون العالمات التجارية لس نة  .2211انظر أأيض ًا الوثيقة املقدمة من وفد الولايت
املتحدة ا ألمريكية.
 26الوثيقة املقدمة من وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية.
 27الوثيقة املقدمة من وفد اإيطاليا.
 28يف القسم  )1(3من قانون العالمات التجارية لعام  1003يف أأنتيغوا وبربودا ،واملادة  )1(20من قانون العالمات التجارية يف الصني ،واملادة  )1(1من
القانون رمق  2181-XIIبشأأن العالمات التجارية وعالمات اخلدمات املؤرخ  1فرباير  2223يف بيالروس.
 29املادة (1د) من القانون املتعلق ابلعالمات وا ألسامء التجارية و أأعامل املنافسة غري املرشوعة 8 ،يناير .1001
 30املادة (8ه) من قانون العالمات التجارية (القانون رمق  )22املؤرخ  11مارس .1002
 31املادة (31د) من قانون تسجيل براءات الاخرتاع والرسوم والامنذج الصناعية والعالمات التجارية املؤرخ  12أأكتوبر .1002
 32القسم  "1")1(32من قانون حقوق امللكية الصناعية وإانفاذها يف سلطنة عامن (املرسوم السلطاين رمق  )1008/22املؤرخ  21مايو .1008
 33الوثيقة املقدمة من وفد مجهورية مودلوفا.
 34انظر وثيقة لك مهنم عىل حدة عىل العنوان التايلhttp://www.wipo.int/sct/en/comments/ :
 35الوثيقتان املقدمتان من وفدي كولومبيا وسلوفينيا.
 36الوثيقة املقدمة من وفد ليتوانيا.
 37املادة  )23(1من قانون العالمات التجارية املؤرخ  22ديسمرب .1002
 38املادة ()2(211ز) من القانون رمق  2212بشأأن امللكية الصناعية ،املؤرخ  2يوليو .1008
 39انظر الفقرتني  1و 1من املرفق ا ألول للوثيقة .SCT/21/5
 40الوثيقة املقدمة من وفد ش ييل.
 41الوثيقة املقدمة من وفد كوس تارياك.
 42الوثيقة املقدمة من وفد أأسرتاليا.
 43املادة  )1(232من قانون امللكية الصناعية املؤرخ  30يونيو  ،1000بصيغته املعدةل يف  13يناير  1001و 12يونيو .1002
 44احلمك الصادر بتارخي  11نومفرب ( 1022القضية .)VI SA/Wa 1749/11
 45املادة ()2(203ح) و(ط) من قانون امللكية الفكرية املؤرخ  21نومفرب .1003
 46املادة ()2(23ك) من القانون رمق 20-00بشأأن امللكية الصناعية املؤرخ  1أأبريل .1000
 47املادة (3و) و(ز) من قانون العالمات التجارية رمق  11.321بشأأن العالمات التجارية والتسميات املؤرخ  12ديسمرب .2280
 48املادة  )2(1من القانون رمق  22.022اذلي يضع أأحاكم ًا بشأأن العالمات التجارية املؤرخ  11سبمترب .2228
 49انظر "دراسة عن المتكل غري املرشوع ل إالشارات" ،وثيقة الويبو  CDIP/9/INF/5املتاحة عىل العنوان التايل:
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=216882
 50انظر اإجراءات الاعرتاض عىل تسجيل العالمة التجارية – جمالت التوافق ،الوثيقة  ،WIPO/STrad/INF/4جمال التوافق رمق .2
 51انظر اإجراءات الاعرتاض عىل تسجيل العالمة التجارية – ادلروس ا ألساس ية املس تفادة ،الوثيقة  ،SCT/18/3الصفحة .1
 52انظر اإجراءات الاعرتاض عىل تسجيل العالمة التجارية – جمالت التوافق ،الوثيقة  .SCT/STrad/Inf/4جيوز ألعضاء منظمة التجارة العاملية اإعطاء
فرصة لالعرتاض عىل تسجيل عالمة جتارية ،وذكل وفق ًا للامدة  1.21من اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة .
 53اإن سامح النظام الوطين بتقدمي اعرتاضات قبل تسجيل العالمة التجارية أأو بعده أأو عدم سامحه بذكل لهو خيار س يايس متليه عوامل اسرتاتيجية.
ولالطالع عىل نظرة عامة عىل مزااي وعيوب أأي من اخليارين ،انظر اإجراءات الاعرتاض عىل تسجيل العالمة التجارية ،الوثيقة  ،SCT/17/4الصفحة .21
 54لالطالع عىل حملة أأكرث تفصي ًال عن ش َّت احامتلت حامية العالمات اليت تتأألف من امس بدل أأو تتضمنه ،انظر القسم الثاين أأعاله.
 55ملخص الردود عىل الاس تبيان اخلاص حبامية أأسامء ادلول من تسجيلها والانتفاع هبا كعالمات جتارية ،الوثيقة  ،SCT/24/6املرفق الثاين ،ص.3 :
 56انظر الوثيقة اخلاصة بلك مهنا يف العنوان التايل.http://www.wipo.int/sct/en/comments/ :
[اتبع احلوايش يف الصفحة التالية]
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 59انظر ملخص الردود عىل الاس تبيان املتعل ّق بقانون العالمة التجارية واملامرسات املرتبطة هبا ) ،(SCT/11/6الوثيقة ،WIPO/STrad/INF/1 Rev.1
الردود عىل ( V.4.Aص ،)200-22 :اإجراءات الاعرتاض عىل تسجيل العالمة التجارية ،الوثيقة  ،SCT/17/4ص ،2-2 :وإاجراءات الاعرتاض عىل تسجيل
العالمة التجارية – ادلروس ا ألساس ية املس تفادة ،الوثيقة  ،SCT/18/3ص.3 :
 60الوثيقة املقدمة من وفد اليوانن.
 61انظر اإجراءات الاعرتاض عىل تسجيل العالمة التجارية – ادلروس ا ألساس ية املس تفادة ،الوثيقة  ،SCT/18/3ص.8-2 :
 62انظر اجلدول املقارن يف اإجراءات الاعرتاض عىل تسجيل العالمة التجارية – ادلروس ا ألساس ية املس تفادة ،الوثيقة  ،SCT/18/3املرفق.
 63انظر اإجراءات الاعرتاض عىل تسجيل العالمة التجارية – جمالت التوافق ،الوثيقة  ،WIPO/STrad/INF/4جمال التوافق رمق .1
 64انظر اإجراءات الاعرتاض عىل تسجيل العالمة التجارية ،الوثيقة  ،SCT/17/4ص .23
 65انظر اإجراءات الاعرتاض عىل تسجيل العالمة التجارية – جمالت التوافق ،الوثيقة  ،SCT/STrad/Inf/4املرفق ،ص.1 :
 66انظر اإجراءات الاعرتاض عىل تسجيل العالمة التجارية – جمالت التوافق ،الوثيقة  ،SCT/STrad/Inf/4املرفق ،ص.1 :
 67انظر اإجراءات الاعرتاض عىل تسجيل العالمة التجارية – جمالت التوافق ،الوثيقة  ،SCT/STrad/Inf/4املرفق ص.1 :
 68انظر اإجراءات الاعرتاض عىل تسجيل العالمة التجارية – ادلروس ا ألساس ية املس تفادة ،الوثيقة  ،SCT/18/3ص.1-1 :
 69انظر الواثئق املقدمة يف العنوان التايل.http://www.wipo.int/sct/en/comments/ :
 70انظر الاس تبيان املتعلق بقانون العالمة التجارية واملامرسات املرتبطة هبا ،الوثيقة  ،SCT/11/6اجلزء العارش من املرفق.
 71ملخص الردود عىل الاس تبيان املتعلق بقانون العالمة التجارية واملامرسات املرتبطة هبا ) ،(SCT/11/6الوثيقة  ،SCT/14/5 Rev.ص.220-212 :
 72الواثئق املقدمة من وفدي امجلهورية التش يكية وسلوفاكيا.
 73انظر املالحظة رمق  11أأعاله.
 74انظر الوثيقة اخلاصة بلك مهنا يف العنوان التايل.http://www.wipo.int/sct/en/comments/ :
 75القسم  )1(31من القانون رمق  441/2003بشأأن العالمات التجارية للجمهورية التش يكية ،والقسم  )2(11من قانون العالمات التجارية لس نة 2222
يف اإيرلندا.
 76انظر الوثيقة اخلاصة بلك مهنا يف العنوان التايل.http://www.wipo.int/sct/en/comments/ :
77
78
79

كسابقه
كسابقه
كسابقه

 80ملخص الردود عىل الاس تبيان بشأأن حامية أأسامء ادلول من تسجيلها واس تخداهما كعالمات جتارية ،الوثيقة  ،SCT/24/6املرفق الثاين ،ص.1 :
 81الوثيقة املقدمة من مكتب بنيلوكس للملكية الفكرية ،الصفحة .2
 82ملخص الردود عىل الاس تبيان بشأأن حامية أأسامء ادلول من تسجيلها واس تخداهما كعالمات جتارية ،الوثيقة  ،SCT/24/6املرفق الثاين ،ص 10 :و.12
 83الوثيقة املقدمة من وفد اإيطاليا.
 84الوثيقة املقدمة من وفد أأسرتاليا ،الصفحة .2
 85يشار اإىل اتفاقية جنيف املتعلقة بتبس يط الإجراءات امجلركية ( )2213يف ظل عصبة ا ألمم .انظر" :اجملةل ا ألمريكية للقانون ادلويل" ،اجملدل  .22العدد
الصادر بتارخي  1أأكتوبر  ،2211الصفحات من  212اإىل  222يف العنوان التايل ،http://www.jstor.org/stable/2213197?seq=10 :واتفاقية كيوتو
بشأأن اإحصاءات التجارة ادلولية للبضائع ( ،)2221-2223واليت أأصبح تعديلها ساري املفعول اعتباراً من  3فرباير  .1002انظر
http://unstats.un.org/UNSD/trade/WS%20Bangkok06/Workshop%20materials/KYOTO%20Convention.pdf
 :F. Dehousse& P. Vincent 86قواعد املنشأأ – املفاوضات ما بني دورة أأوروغواي واجملموعة ا ألوروبية ،اجملةل البلجيكية للقانون ادلويل -1/2223
منشورات برويالن ،بروكسلhttp://rbdi.bruylant.be/public/modele/rbdi/content/files/RBDI%201993/RBDI%201993-
2/Etudes/RBDI%201993.2%20-%20pp.%20470%20%C3%A0%20499%20%20Franklin%20Dehousse%20et%20Philippe%20Vincent.pdf
 87املادة  2.2من اتفاق منظمة التجارة العاملية بشأأن قواعد املنشأأ يف العنوان التايلhttp://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/22- :
 roo.docوالعنوان التايل أأيض ًاhttp://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm9_e.htm#origin :
 88السجل الفيدرايل لوزارة الزراعة يف الولايت املتحدة ا ألمريكية  CFR 2اجلزءان  20و .21بد أأ العمل ابلقاعدة ا ألخرية لتنفيذ ومس بدل املنشأأ يف  22مارس
 .1002ميكنك الاطالع عليه يف العنوان التايل.http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/getfile?dDocName=STELPRDC5074925 :
 89انظر قانون ا ألوصاف التجارية 2228 ،يف العنوان التايل.http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1968/29 :
[اتبع احلوايش يف الصفحة التالية]
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 90انظر قواعد حامية املس هتكل من التجارة اجملحفة ،رمق  1008 ،2122يف العنوان التايل:
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2008/1277/pdfs/uksi_20081277_en.pdf
 91انظرhttp://www.sice.oas.org/int_prop/nat_leg/Costa/18063.asp :
 92املادة  1من "اتفاق بني المنسا ومجهورية تش يكوسلوفاكيا الاشرتاكية بشأأن اإشارات اإىل مصدر السلع ،وتسميات منشأأ املنتجات وغريها من العالمات
املتعلقة مبنشأأ املنتجات الزراعية والصناعية" .انظر الوثيقة املقدمة من وفد امجلهورية التش يكية.
 93املادة  3من "اتفاق بني الربتغال ومجهورية تش يكوسلوفاكيا الاشرتاكية بشأأن اإشارات اإىل مصدر السلع ،وتسميات منشأأ املنتجات ،والتسميات اجلغرافية
ا ألخرى" .ورشحه ابلنس بة لالتفاق امل َربم مع سويرسا .انظر الوثيقة املقدمة من وفد امجلهورية التش يكية.
 94انظر الوثيقة املقدمة من وفد ليتوانيا.
 95انظر http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/docs/gegn_26_3.pdf
 96انظر http://unstats.un.org/unsd/accsub/2006docs-8th/SA-2006-15-Grouping-UNSD.pdf
http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49alpha.htm 97
 98تستند هذه ا ألسامء اإىل نرشة املصطلحات رمق  :347/Rev.1أأسامء البدلان.
 99انظر http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49.htm :وانظر منشور ا ألمم املتحدة :الرموز املوحدة للبدلان واملناطق ألغراض
اإحصائية ،التنقيح ( 1منشورات ا ألمم املتحدة ،رمق املبيع.)98.XVII.9 :
 100انظر http://www.iso.org/iso/home/about.htm
http://www.iso.org/iso/country_codes.htm 101
" 102امس النطاق" يقصد به سلسةل حروف أأو أأرقام تقابل عنوا ًان رمقيا عىل ش بكة الإنرتنت .انظر املادة  "1"2من توصية الويبو املشرتكة بشأأن ا ألحاكم
املتعلقة حبامية العالمات املشهورة ،2222 ،منشور الويبو ،رمق  833يف العنوان التايلhttp://www.wipo.int/about- :
ip/en/development_iplaw/ pdf/pub833.pdf
 103دليل مودع الطلب الصادر عن الياكن (اإصدار  )1021-2-1الوحدة  ،1القسم  .1.1.2.1.2ميكنك الاطالع عليه يف العنوان التايل:
http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb
 104وثيقة الويبو SCT/27/5 :بشأأن معلومات عن ادلراسات وادلراسات الإفرادية املتعلقة حبامية أأسامء ادلول وبرامج التوس مي الوطين .اطلع علهيا يف العنوان
التايلhttp://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_27/sct_27_5.pdf :
 105س ميون أأهنولت" :دراسة جدوى لعالمة جاماياك" 21 ،فرباير  1002وبتلكيف من شعبة الويبو السابقة للملكية الفكرية والتمنية الاقتصادية.
 106انظر الفقرة  18من الوثيقة  ، SCT/27/5ص1 :
 107عرض قدمته الس يدة اكرمن جوليا غارس يا توريسEspecialista en Gestión de Marca, Dirección de Promoción de Imagen País, ،
 ،PROMPERÚ, at IX Congreso International sobre Marcas Turísticasاكنكون ،املكس يك ،نومفرب .1022
 108انظر الفقرتني  31و  32من الوثيقة .SCT/27/5
 109انظر ،"The trademark protection of country brands: Insights from New Zealand" :تأأليفMagdalena Florek :
و ،Andrea Inschجمةل  ،Journal of Place Management and Developmentاجملدل ا ألول ،رمق ،1008 ،3 :ص.302-121 :
 110اكنت هذه الوثيقة مرفقة مبلخص الرئيس لدلورة السابعة والعرشين للجنة (من  28اإىل  12سبمترب  ،)1021الوارد يف الوثيقة .SCT/27/10

