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 الصناعية والتصاميم التجارية عالماتال بقانون املعنية الدائمة اللجنة
 اجلغرافية والبيانات

 
 والثالثون احلادية الدورة

 4102مارس  40اإىل  01جنيف، من 
 
 

 جامايكا وفد من اقرتاح

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

ىل املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( 4101ديسمرب  10وفد جاماياك، يف تبليغ بتارخي  أأرسل ، اإ
 الاقرتاح الوارد يف مرفق هذه الوثيقة.

 

]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

 مقدمة

 .امحلاية ادلولية لأسامء البدلان غياب من، عن قلقها أأو أأكرث ثالثني عاًما مدىعىل  ادلول العامل أأعربت أأن اللجنة تذكر
من أأجل حامية  (اثلثًا)6 اقية ابريس لتوس يع نطاق املادةقُدمت اقرتاحات مراًرا وتكراًرا عىل مر الس نني بشأأن مراجعة اتف وقد

ا الشعارات الرشفية والأعالم والشعارات الأخرى لدلول لالإشارات احملمية واليت تضم حالييف فئة خاصة  ادراهابإ  ادلولأأسامء 
ىل العالمات وادلمغات الرمسية، اليت  واكن من املفرتض أأن يؤدي ذكل  كعالمات جتارية.تسجيلها بطل ي رفض أأو يابلإضافة اإ

ىل توس   من  (اثلثًا)6مل تنجح حماولت مراجعة املادة للأسف و  ()أأ( لتشمل حامية أأسامء البدلان.0)(اثلثًا)6يع نطاق املادة اإ
 اتفاقية ابريس حىت الآن.

(، قررت SCT/21/6 )انظر الوثيقة 4112وبعد أأن قدم وفد جاماياك اقرتاًحا يف ادلورة احلادية والعرشين للجنة يف يونيو 
مرشوع اس تبيان بشأأن حامية الأسامء الرمسية لدلول من تسجيلها أأو الانتفاع هبا كعالمات جتارية عىل أأن اللجنة أأن تعد 

( عىل أأعضاء اللجنة عقب ادلورة الثالثة SCT/24/2وُُعم الاس تبيان يف صياغته املنقحة والهنائية )الوثيقة  تنظر فيه اللجنة.
س تبيان وعرضهتا للنظر فهيا خالل ادلورة الرابعة والعرشين للجنة ومجعت الأمانة الردود عىل الا والعرشين للجنة.

 (.SCT/24/6 )الوثيقة

عداد مرشوع وثيقة مرجعية للنظر فهيا خالل دورهتا التالية، استناًدا اإىل ُعل  يفوالمتست اللجنة  تكل ادلورة من الأمانة اإ
لقوانني ادلول الأعضاء وممارساهتا فامي يتعلق حبامية أأسامء  حىت ذكل احلني حبيث تقدم اس تعراضا شاماًل و اللجنة يف ذكل اجملال 

  تسجيلها واس تخداهما كعالمات جتارية. منالبدلان 

والمتست اللجنة من الأمانة أأثناء ادلورة السابعة والعرشين للجنة أأن تعد دراسة لتحديد أأفضل املامرسات محلاية أأسامء البدلان 
ىل ادلورة التاسعة والعرشين للجنة.من تسجيلها كعالمات جتارية أأو عنارص   من العالمات التاارية، عىل أأن تقدم ادلراسة اإ

ىل ادلورة التاسعة والعرشين للجنة. عن  معّدةلكام أأعدت الأمانة مرشوع وثيقة مرجعية  وقد أأعدت الأمانة ادلراسة وقدمهتا اإ
  (.SCT/30/4قة حامية أأسامء البدلان من تسجيلها واس تخداهما كعالمات جتارية )الوثي

ىل تقدمي اقرتاحاهتا كتابة  وقررت اللجنة يف دورهتا الثالثني مواصةل ُعل اللجنة املتعلق حبامية أأسامء البدلان ودعت الوفود اإ
ىل الأمانة قبل هناية  ىل الأمانة ُعاًل هبذا القرار.4101اإ  . ومن مث فاإن وفد جاماياك يقدم الاقرتاح الوارد أأدانه اإ

 الاقرتاح

ص اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية عىل قواعد حمددة محلاية أأسامء البدلان، مما يسمح للأطراف ابعامتد هُنج متباينة ل تن
  يف هذا اخلصوص.

ىل اعرتاف كثري من البدلان بأأمهية احلاجة اإىل حامية أأسامء البدلان، و  ىل تناول هذه اإ وتشري النتاجئ املس تقاة من الاس تبيان اإ
ومن مث ميكن حتقيق تقارب بني الأعضاء  يف القوانني ادلاخلية واملامرسات اخلاصة ابلعالمات التاارية يف معظم البدلان. املسأأةل

زاء حامية أأسامء البدلان يف نظام العالمات التاارية. فاكن انعدام هنج مشرتك بني ماكتب امللكية  عىل اتباع هنج توافقي اإ
زاء معاجلة مسأأةل أأسامء البدلان من الأمور اليت أأسهمت يف عدم الاتساق يف تسجيل عالمات جتارية حتتوي عىل  الفكرية اإ

ويقلق البعض من احامتل النظر يف تسجيل أأسامء البدلان أأو منح التسجيل دون احلصول عىل  أأسامء بدلان واس تخداهما.
ماكنية  ارشة ابلبدل املعين.ابملوضوع املتعلق مب صةلسابق ترصحي ابس تخداهما ودون أأن يكون ذلكل الاس تخدام  وُُيىش من اإ

 تسبّب ذكل يف خسائر جتارية والتأأثري يف صورة البدل ومسعته والإرضار مبصاحل املس هتلكني.
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مساحات تقارب يف التعامل مع طلبات العالمات التاارية اليت تتأألف من أأسامء البدلان أأو حتتوي  وجودوتبني ادلراسة 
ل أأن امحلاية املوج ومن مث فاإن احلاجة تدعو اإىل حامية  ودة حالًيا لأسامء البدلان عىل الصعيد ادلويل غري متسقة دولًيا.علهيا، اإ

  متسقة دولًيا لأسامء البدلان.

عىل غرار ما جرى وقد أأعد وفد جاماياك مرشوع توصية مشرتكة بشأأن حامية أأسامء البدلان )كام هو وارد يف هذه الوثيقة( ـ 
اجملالت الأخرى للعالمات التاارية اليت حتظى بأأمهية مشرتكة وتوافق جامعي ـ واليت من املمكن أأن تسرتشد ادلول  يف

الأعضاء هبا وتس تخدهما يف الأدةل اخلاصة بفحص العالمات التاارية عىل املس توى الوطين واملس توى الإقلميي بغية تعزيز 
 والشمول.معامةل هذه املسأأةل معامةل تتسم ابلتساق 

املس تخدمة يف التوصيات املشرتكة السابقة  وتعريف املصطلحاتوقد اس تخدم مرشوع التوصية املشرتكة الصياغة 
ابلعالمات الشائعة الشهرة والعالمات التاارية عىل الإنرتنت(، فضاًل عن تكل املس تخدمة  مهنا تعلقي ذكل ما  يف )مبا
عن حامية أأسامء  املعدةل( ومرشوع الوثيقة املرجعية SCT/29/5 سة الويبو )الوثيقةمن اتفاقية ابريس ودرا (اثلثًا)6 املادة يف

 (.SCT/30/4 البدلان من تسجيلها واس تخداهما كعالمات جتارية )الوثيقة

"امس البدل" تعريًفا واسع النطاق، حس امب أأوحضت دراسة الويبو يف كثري من الأحيان، مرشوع التوصية املشرتكة ويعّرف 
ليهمل الرتجامت والاختصارات ورموز البدلان حبيث يش . ونرى أأن مبدأأ "املعيار الأدىن محلاية امس البدل" قد يكون وما اإ

 ".امس بدلوفامي عدا ذكل، من املمكن اس تخدام تعبري "ينازع  مفيًدا محلاية أأسامء البدلان.

ىل  4وتتناول املواد من   للعالمات الشائعة الشهرة. املمنوحةس امحلاية نف وتكفلالعالمات اليت تنازع أأسامء البدلان  5اإ
  وس يكون ذكل اختيارًًي لأغراض الاسرتشاد فقط.

ىل دراسة الويبو وتقريرها وترميان اإىل حتديد أأس باب الرفض املقبوةل )جبانب  1واملادة  6وقد صيغت املادة  استناًدا اإ
ىل  4من  املواد ىل  4 ( وأأس باب القبول املقبوةل )رهنًا ابملواد من5اإ حلاق معلومات/أأدةل واثئقية هبذه املواد 6اإ فيكون (. ويلزم اإ

ثبات  رشعية اس تخدام امس البدل عىل عاتق مودعي الطلبات وليس ماكتب امللكية الفكرية. عبء اإ

أأو  السلع( ابتباع هنج يشرتط عند تسجيل بعض العالمات اليت تتضمن أأسامء بدلان أأن يقترص احلق عىل 4)1وتسمح املادة 
 خلدمات اليت تنشأأ يف البدل احملدد.ا

 مبادئ معيارية مأأخوذة من توصيات مشرتكة أأخرى. 2و 8وتتضمن املاداتن 

ىل أأعضاء اللجنة عىل مشاركهتم الهادفة والبناءة بشأأن هذا البند من جدول الأعامل. وحيدوان  ويتوجه وفد جاماياك ابلشكر اإ
يف مواصةل احلوار بشأأن حامية أأسامء البدلان لأننا نسعى مًعا حنو أأمل صادق أأن يسهم مرشوع التوصية املشرتكة هذا 

  الوصول اإىل حلول فعاةل وهنائية لهذه القضية ابلغة الأمهية.

 ]ييل ذكل مرشوع التوصية املشرتكة[
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 مرشوع توصية مشرتكة بشأأن الأحاكم املتعلقة حبامية أأسامء البدلان

 متهيد

جراءات حفص طلبات العالمات التاارية  ىل توحيد اإ تريم التوصية املشرتكة بشأأن الأحاكم املتعلقة حبامية أأسامء البدلان اإ
تسجيل العالمات التاارية اليت تتأألف من أأسامء البدلان أأو حتتوي علهيا بغية تعزيز معامةل هذه املسأأةل  من أأجلوالبت فهيا 

 ادلول الأعضاء. يفحامية أأسامء البدلان معامةل تتسم ابلتساق والشمول و 

ىل اعامتد مجعيات الويبو للتوصية املشرتكة بشأأن الأحاكم املتعلقة حبامية العالمات الشائعة الشهرة يف  وابلإضافة اإ
والتوصية املشرتكة بشأأن الأحاكم  4111 والتوصية املشرتكة بشأأن تراخيص العالمات التاارية يف سبمترب 0222 سبمترب

، تأأيت هذه 4110 علقة ابلعالمات التاارية وغريها من حقوق امللكية الصناعية يف الإشارات عىل الإنرتنت يف أأكتوبراملت
بل جديدة لالإرساع  جياد س ُ ىل اإ التوصية املشرتكة مبزنةل الإجناز الرابع اذلي حتققه اللجنة ادلامئة تنفيًذا لس ياسة الويبو الرامية اإ

عداد مبادئ   .ة عىل الصعيد ادلويلمنسق مشرتكةيف اإ

ىلالويبو  وُعدت تطبيق مسأأةل الأخذ مبناجه جديدة بشأأن التطوير التدرجيي لقانون امللكية الفكرية ادلويل ُعاًل مبا ورد يف  اإ
 ، بغية اختاذ هنج أأكرث مرونة حنو توحيد مبادئ امللكية الفكرية وقواعدها،0222-0228وثيقة برانمج الويبو ومزيانيهتا للثنائية 

ىل نتاجئ وتطبيقها بطريقة أأرسع يالإدار  الأمور وتنس يق ديري نظام امللكية م عىل ةُعلية مبكر نافع تعود مب ة من أأجل الوصول اإ
 (.86، صفحة A/32/2-WO/BC/18/2الصناعية ومس تخدميه )انظر الوثيقة 

 التوصية املشرتكة

ن مجعية احتاد ابريس محلاية امللكية الصناعية وامجلعية العامة   للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(،اإ

ذ تأأخذان اية امللكية الصناعية، يف ما ُيص الشعارات الرشفية والأعالم وشعارات محليف احلس بان أأحاكم اتفاقية ابريس  اإ
 ول  ادلوةل الأخرى اخلاصة بدول الاحتاد والعالمات وادلمغات الرمسية اخلاصة ابلرقابة والضامن اليت تتخذها تكل ادل

الصناعية والبياانت اجلغرافية منذ  والتصامميمداولت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التاارية  ذ تأأخذان يف احلس باناإ و 
أأفضل املامرسات املمكنة محلاية أأسامء البدلان من  حتديدفامي ُيص حامية أأسامء البدلان، وادلراسة الرامية اإىل  0222س نة 

عن  املعدةل( ومرشوع الوثيقة املرجعية SCT/29/5 جتارية أأو عنارص من العالمات التاارية )الوثيقةتسجيلها كعالمات 
(، واليت أأوحضت املامرسات اخملتلفة SCT/30/4 حامية أأسامء البدلان من تسجيلها واس تخداهما كعالمات جتارية )الوثيقة

امي ُيص حفص طلبات تسجيل العالمات التاارية اليت تتأألف من لدلول ومن مث غياب امحلاية املتسقة دولًيا لأسامء البدلان ف
 أأسامء البدلان أأو اليت تتضمهنا والتعامل مع هذه الطلبات 

ماكنية الاسرتشاد ابلأحاكم اليت اعمتدهتا اللجنة ادلامئة، ابعتبارها مبادئ توجهيية  توصيان لك دوةل عضو بأأن تنظر يف اإ
 ة اليت تتأألف من أأسامء بدلان أأو اليت تتضمهنا والتعامل مع هذه الطلبات لفحص طلبات تسجيل العالمات التااري

قلميية حكومية خمتصة يف جمال  أأيًضا وىصتو  لك دوةل عضو يف احتاد ابريس أأو يف الويبو وتكون عضوا أأيضا يف منظمة اإ
ماكنية حامية  ىل اإ وفقا للأحاكم الواردة أأدانه مع ما يلزم  أأسامء البدلانتسجيل العالمات التاارية بأأن تلفت نظر تكل املنظمة اإ

  من تبديل.
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 0املادة 
 تعاريف

 لأغراض هذه الأحاكم وما مل يرد نص رصحي خبالف ذكل:

تعين عبارة "فعل من أأفعال املنافسة غري املرشوعة" لك منافسة تتعارض مع عادات العمل الرشيفة يف  "0"
عية املوقعة يف ابريس )اثنيا( من اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصنا01املادة الشؤون الصناعية والتاارية، كام ورد تعريفها يف 

كام مت تنقيحها وتعديلها 0881 مارس 41يف 
1
  

وتعين لكمة "الطلب" طلبا للتسجيل "4"
2
  

شارة مس تعمةل لتعريف حمل جتاري ميلكه خشص طبيعي أأو  "1" وتعين عبارة "أأداة تعريف جتارية" لك اإ
عيةمعنوي أأو منظمة أأو مج 

3
   

وتعين عبارة "السلطة اخملتصة" السلطة الإدارية أأو القضائية أأو ش به القضائية يف ادلوةل العضو  "2"
ذا اكنت العالمة أأو أأداة التعريف التاارية منازعة  ، والبت يف كون احلق مكتس با أأو حمافظا بدل لمسواخملتصة يف حتديد ما اإ

يف البت يف اعتبار فعل من أأفعال املنافسة من ابب املنافسة غري عليه أأو متعدى عليه، أأو يف حتديد اجلزاءات، أأو 
املرشوعة، حسب احلال

4
  

ىل منشأأ  "5" أأو اخلدمات أأو وههتا السلعوتعين لكمة "العالقة" الرابط ابلبدل استناًدا اإ
5
   

 الرتمجةو النطق و الامس التارُيي والامس العريف والامس اخملترص وويشمل "امس البدل" الامس الرمسي  "6"
صيغة النعت لأي من أأسامء ادلول الأعضاءو الاختصار القيايس والرمز ادلويل و التسمية و النقل احلريف و 

6
  

وتعين عبارة "امس حقل" لك صف مكون من أأحرف وأأرقام يعرب عن عنوان رمقي عىل الإنرتنت "1"
7
. 

ىل دعامة تكفل التصالت املتفاعةل وحتتوي عىل معلومات مي "8" كن لأفراد وتشري لكمة "الإنرتنت" اإ
لهيا أأًي اكن امجل  ، بشلك مزتامن ومبارش، من ماكن ويف وقت ُيتاره الواحد مهنم بنفسهاملوقع اجلغرايفهور النفاذ اإ

8
  

وتعين لكمة "العالمة" العالمة املتعلقة ابلسلع )العالمة التاارية( أأو ابخلدمات )عالمة خدمة(  "2"
العالمة املتعلقة ابلسلع واخلدمات أأو

9
  

                                                
1

 التاارية وغريها من حقوق امللكية الصناعية يف الإشارات عىل الإنرتنت.من التوصية املشرتكة بشأأن الأحاكم املتعلقة ابلعالمات  0مأأخوذ من املادة  
2

 من التوصية املشرتكة بشأأن تراخيص العالمات التاارية. 0مأأخوذ من املادة  
3

 من التوصية املشرتكة بشأأن الأحاكم املتعلقة حبامية العالمات الشائعة الشهرة. 0مأأخوذ من املادة  
4

 لتوصية املشرتكة بشأأن الأحاكم املتعلقة ابلعالمات التاارية وغريها من حقوق امللكية الصناعية يف الإشارات عىل الإنرتنت.من ا 0مأأخوذ من املادة  
5

 .01التعريف الأصيل/املعايري الأصلية. بدلً من ذكل، انظر املادة  
6

ان من تسجيلها واس تخداهما كعالمات جتارية التعريف الأصيل مأأخوذ من مرشوع الوثيقة املرجعية املراجع عن حامية أأسامء البدل 
 (.SCT/30/4 )الوثيقة

7
 من التوصية املشرتكة بشأأن الأحاكم املتعلقة حبامية العالمات الشائعة الشهرة. 0مأأخوذ من املادة  

8
 ية الصناعية يف الإشارات عىل الإنرتنت.من التوصية املشرتكة بشأأن الأحاكم املتعلقة ابلعالمات التاارية وغريها من حقوق امللك  0مأأخوذ من املادة  

9
 مأأخوذ من التوصية املشرتكة بشأأن تراخيص العالمات التاارية. 
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عبارة "ادلوةل العضو" لك دوةل عضو يف احتاد ابريس محلاية امللكية الصناعية أأو املنظمة العاملية وتعين  "01"
للملكية الفكرية أأو لكهيام

10
  

ليه يف هذه التوصية املشرتكة  "00"  وتعين عبارة "املعيار الأدىن محلاية امس البدل" معيار امحلاية املشار اإ

ادلوةل العضو بتسجيل العالمات وتعين لكمة "املكتب" الواكةل اليت لكفهتا "04"
11
  

وتشري لكمة "الشخص" اإىل لك من الشخص الطبيعي والشخص املعنوي "01"
12
  

ل" أأو "تسجيل" تسجيل عالمة من قبل مكتب ماوتعين لكمة "مسا   "02"
13
  

وتعين لكمة "اجلزاءات" اجلزاءات اليت توقعها السلطة اخملتصة يف ادلوةل العضو بناء عىل القانون  "05"
دلعوى مرفوعة بسبب تعٍد عىل حق أأو بسبب فعل من أأفعال املنافسة غري املرشوعةاملطبق نتياة 

14
  

شارة ما، سواء  "06" مساةل أأو غري مساةل، أأو احلق اكنت وتعين لكمة "احلق" حق العالمة التاارية يف اإ
يف "أأداة تعريف جتارية" أأو "امس حقل"، مبوجب القانون املطبق

15
. 

 4املادة 
 وسوء النيةحامية أأسامء البدلان 

حتمي ادلوةل العضو أأسامء البدلان من العالمات وأأدوات التعريف التاارية وأأسامء احلقول  [حامية أأسامء البدلان] (1)
املنازعة لها

16
.  

جيوز اعتبار سوء النية أأحد العوامل املؤثرة يف تقيمي املصاحل املتنافسة دلى تطبيق هذه الأحاكم [سوء النية] (2)
17
. 

لأغراض تطبيق هذه الأحاكم، يؤخذ لك ما هو مفيد يف احلس بان دلى البت يف كون العالمة اليت تتأألف  [العوامل] (3)
وتأأخذ السلطة  من امس بدل أأو تتضمنه اكنت أأو ل تزال موضع انتفاع عن سوء نية أأو كون احلق مكتس ًبا عن سوء نية.

 اخملتصة يف احلس بان ما ييل ذكره بصفة خاصة ومضن مجةل أأمور:

ل اكن الشخص اذلي انتفع ابمس البدل أأو اكتسب احلق يف امس البدل عىل عمل ابمس البدل أأو مل يكن ه "0"
من املعقول أأن جيهل وجود امس البدل عندما انتفع لأول مرة ابمس البدل أأو اكتسب احلق أأو أأودع طلبا لكتساب احلق 

 الانتفاع ابحلق، مع الأخذ ابحلدث اذلي يقع أأول  أأو

                                                
10

من التوصية املشرتكة بشأأن الأحاكم  0من التوصية املشرتكة بشأأن الأحاكم املتعلقة حبامية العالمات الشائعة الشهرة ومن املادة  0مأأخوذ من املادة  
 التاارية وغريها من حقوق امللكية الصناعية يف الإشارات عىل الإنرتنت.املتعلقة ابلعالمات 

11
 من التوصية املشرتكة بشأأن الأحاكم املتعلقة حبامية العالمات الشائعة الشهرة. 0مأأخوذ من املادة  

 التعريف الأصيل. 12
 مأأخوذ من التوصية املشرتكة بشأأن تراخيص العالمات التاارية. 13
 من التوصية املشرتكة بشأأن الأحاكم املتعلقة ابلعالمات التاارية وغريها من حقوق امللكية الصناعية يف الإشارات عىل الإنرتنت. 0مأأخوذ من املادة  14
 نت.من التوصية املشرتكة بشأأن الأحاكم املتعلقة ابلعالمات التاارية وغريها من حقوق امللكية الصناعية يف الإشارات عىل الإنرت  0مقتبس من املادة  15
 من التوصية املشرتكة بشأأن الأحاكم املتعلقة حبامية العالمات الشائعة الشهرة. 1مقتبس من املادة  16
 من التوصية املشرتكة بشأأن الأحاكم املتعلقة حبامية العالمات الشائعة الشهرة. 1مقتبس من املادة  17
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نتفاع ابلعالمة عىل فائدة مس متدة عىل غري وجه حق من الطابع املمزي لمس البدل أأو مسعة وهل يقوم الا "4"
ذكل الامس و/أأو الصورة التاارية الوطنية املتضمنة يف العالمة أأو هل يلحق رضًرا بدون مربر بذكل

18
. 

  1املادة 
 19العالمات املتنازعة

لمعيار الأدىن محلاية امس البدل" مىت اكنت العالمة أأو جزء أأسايس تعترب العالمة منازعة "ل ( )أأ [ العالمات املتنازعة] (0)
ذا اكنت العالمة أأو جزء أأسايس  مهنا مبزنةل نسخة أأو تقليد أأو ترمجة أأو نقل حريف أأو اختصار لمس بدل مبا يثري الالتباس، اإ

 مهنا موضع طلب تسجيل أأو مساةل فامي يتعلق بسلع و/أأو خدمات.

السلع واخلدمات اليت يشملها الانتفاع ابلعالمة أأو تكون موضع طلب تسجيل أأو تكون برصف النظر عن  )ب(
مساةل، فاإن تكل العالمة تعترب منازعة للمعيار الأدىن محلاية امس البدل مىت اكنت العالمة أأو جزء أأسايس مهنا نسخة 

 التالية عىل الأقل مس توىف:تقليدا أأو ترمجة أأو نقال حرفيا أأو اختصاًرا لمس البدل واكن أأحد الرشوط  أأو

من شأأن الانتفاع بتكل العالمة أأن يبني وجود عالقة زائفة بني السلع واخلدمات اليت يشملها الانتفاع  "0"
 ابلعالمة أأو تكون موضع تسجيل أأو طلب تسجيل وادلوةل العضو املعنية اليت يعرفها امس البدل 

املمزية أأو امس البدل أأو الصورة التاارية الوطنية ومن املرحج أأن ينال الانتفاع بتكل العالمة من الصفة  "4"
 يضعف ذكل  أأن أأو ،لدلوةل العضو املعنية اليت يعرفها امس البدل

ومن شأأن الانتفاع بتكل العالمة أأن يؤدي اإىل الاس تفادة بطريقة غري مرشوعة من الصفة املمزية  "1"
 و املعنية اليت يعرفها امس البدل السمعة أأو امس البدل أأو الصورة التاارية الوطنية لدلوةل العض أأو

جراءات الاعرتاض] (4) ن تنازع تكل العالمة  [اإ ذا اكن القانون املطبق يسمح للغري ابلعرتاض عىل تسجيل عالمة، فاإ اإ
 أأساًسا لالعرتاض. يكون()أأ( 0وامس بدل بناء عىل الفقرة )

جراءات الإبطال] (1)  أأو الشخص املعنوي املرصح  ه من قبل )أأ( حيق لدلوةل العضو املعنية اليت يعرفها امس البدل [اإ
بطال تسجيل عالمة منازعة لمس البدل أأو ل تس تويف املعيار الأدىن محلاية امس البدل مبوجب قرار  ادلوةل العضو املعنية الامتس اإ

 من السلطة اخملتصة.

ن تنازع تكل العال )ب( ذا جاز للسلطة اخملتصة أأن تبطل تسجيل العالمة مببادرة مهنا، فاإ  يكونمة وامس بدل اإ
بطال أأساًسا  .لالإ

حيق لدلوةل العضو املعنية اليت يعرفها امس البدل أأو الشخص املعنوي املرصح  ه من قبل ادلوةل [ حظر الانتفاع] (2)
العضو املعنية الامتس حظر الانتفاع بعالمة منازعة لمس البدل أأو ل تس تويف املعيار الأدىن محلاية امس البدل مبوجب قرار من 

 لسلطة اخملتصة.ا

                                                
18

 لعالمات التاارية وغريها من حقوق امللكية الصناعية يف الإشارات عىل الإنرتنت.من التوصية املشرتكة بشأأن الأحاكم املتعلقة اب 2مقتبس من املادة  
19

 من التوصية املشرتكة بشأأن الأحاكم املتعلقة حبامية العالمات الشائعة الشهرة. 2مقتبس من املادة  
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  2املادة 
 20التاارية املنازعة )الصورة( أأدوات التعريف

تعترب أأداة التعريف التاارية منازعة لمس بدل مىت اكنت أأداة التعريف التاارية أأو  [أأدوات التعريف التاارية املنازعة] (0)
جزء أأسايس مهنا مبزنةل نسخة أأو تقليد أأو ترمجة أأو نقل حريف أأو اختصار لمس البدل واكن أأحد الرشوط التالية عىل الأقل 

 مس توىف:

النشاط التااري اذلي يشمهل الانتفاع من شأأن الانتفاع بتكل الأداة أأن يبني وجود عالقة زائفة بني  "0"
 ابلأداة وادلوةل العضو املعنية اليت يعرفها امس البدل 

ومن املرحج أأن ينال الانتفاع بتكل الأداة من الصفة املمزية أأو امس البدل أأو الصورة التاارية الوطنية  "4"
 يضعف ذكل أأن أأو  ،لدلوةل العضو املعنية اليت يعرفها امس البدل

نتفاع بتكل الأداة أأن يؤدي اإىل الاس تفادة بطريقة غري مرشوعة من الصفة املمزية ومن شأأن الا "1"
 السمعة أأو امس البدل أأو الصورة التاارية الوطنية لدلوةل العضو املعنية اليت يعرفها امس البدل  أأو

 من قبل ادلوةل حيق لدلوةل العضو املعنية اليت يعرفها امس البدل أأو الشخص املعنوي املرصح  ه [حظر الانتفاع] (4)
 العضو املعنية الامتس حظر الانتفاع بأأداة تعريف جتارية منازعة لمس البدل اخلاص هبا مبوجب قرار من السلطة اخملتصة.

  5املادة 
 21أأسامء احلقول املنازعة

ةل نسخة يعترب امس احلقل منازعًا لمس بدل مىت اكن امس احلقل أأو جزء أأسايس منه مبزن [أأسامء احلقول املنازعة] (0)
ذا اكن أأحد  أأو تقليد أأو ترمجة أأو نقل حريف أأو اختصار لمس البدل ومت تسجيل امس احلقل أأو الانتفاع به عن سوء نية، أأو اإ

 الرشوط التالية عىل الأقل مس توىف:

من شأأن الانتفاع ابمس احلقل أأن يبني وجود عالقة زائفة بني النشاط التااري اذلي يشمهل الانتفاع  "0"
 وادلوةل العضو املعنية اليت يعرفها امس البدل ابلأداة 

ومن املرحج أأن ينال الانتفاع ابمس احلقل من الصفة املمزية أأو امس البدل أأو الصورة التاارية الوطنية  "4"
 يضعف ذكل أأن أأو  ،لدلوةل العضو املعنية اليت يعرفها امس البدل

ة غري مرشوعة من الصفة املمزية ومن شأأن الانتفاع ابمس احلقل أأن يؤدي اإىل الاس تفادة بطريق "1"
 السمعة أأو امس البدل أأو الصورة التاارية الوطنية لدلوةل العضو املعنية اليت يعرفها امس البدل  أأو

[ حيق لدلوةل العضو املعنية اليت يعرفها امس البدل أأو الشخص املعنوي املرصح  ه من قبل ادلوةل الشطب والنقل] (4)
لغاء التسجيل  ،السلطة اخملتصة، مبوجب قرار من العضو املعنية الالامتس من صاحب امس احلقل املسال املنازع لمس البدل اإ

ىل ادلوةل العضو املعنية أأو  اذلي ترحشه ادلوةل العضو املعنية. املعنويالشخص  أأو نقهل اإ

                                                
20

 لشهرة.من التوصية املشرتكة بشأأن الأحاكم املتعلقة حبامية العالمات الشائعة ا 5مقتبس من املادة  
21

 من التوصية املشرتكة بشأأن الأحاكم املتعلقة حبامية العالمات الشائعة الشهرة. 6مقتبس من املادة  
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  6املادة 
 22البت يف رفض عالمة حتتوي عىل امس بدل

ىل  4واد من [ فضاًل عن الظروف احملددة يف املعوامل الرفض] (0) أأعاله، للمكتب أأو السلطة اخملتصة أأن ترفض  5اإ
 تسجيل عالمة تتأألف من امس بدل أأو حتتوي عليه:

اعتربت العالمة وصًفا ملنشأأ السلع فامي يتعلق ابلتسجيل املطلوب، حىت لو اكنت العالمة  مىت "0"
 "تتأألف من امس البدل فقط"  ل

أأو اخلدمات  السلعلاًل أأو خادعًا أأو اكذاًب بشأأن منشأأ الانتفاع ابمس البدل مض أأمكن اعتبارأأو مىت  "4"
 ع التسجيل، حىت لو اكنت العالمة حتتوي عىل عنارص أأخرى تصف بدقة منشأأ املنتج موض

أأو عىل أأساس النظام العام أأو الأخالق كام تقتيض القوانني الوطنية و/أأو الس ياسات املتبعة محلاية  "1"
 أأسامء البدلان 

 لأسامء البدلان  خمصصة خاصة أأوأأو عىل أأساس أأي قانون وطين يوفر حامية  "2"

أأن العالمة  اتأأخذ السلطة اخملتصة يف احلس بان املعلومات املقدمة لها فامي ُيص العوامل اليت ميكن أأن يس تنبط مهن (4)
 ممزية أأو وصفية أأو عامة أأو مضلةل أأو خادعة أأو زائفة أأو أأهنا ليست كذكل.

  7املادة 
 23يف قبول عالمة حتتوي عىل امس بدل البت

ىل  4[ رهنًا ابملواد من عوامل القبول] (0) أأعاله، للمكتب أأو السلطة اخملتصة أأن تقبل تسجيل عالمة تتأألف من امس  6اإ
 بدل أأو حتتوي عليه:

ذا اكن طلب تسجيل العالمة مدعوًما بأأدةل واثئقية تبني أأن  "0" ع التسجيل أأو اخلدمات موض السلعاإ
  املبني يف العالمة التاارية ها البدلمنشأ  

ذا اكن طلب تسجيل العالمة مدعوًما بأأدةل واثئقية تفيد بوجود ترصحي من السلطة أأو السلطات أأو  "4" اإ
ن وجد    اخملتصة لدلوةل العضو املعنية، اإ

ذا اكن طلب تسجيل العالمة مدعوًما بأأدةل واثئقية تثبت مراعاة مودع الطلب للقوانني الوطنية أأو  "1" اإ
 الس ياسات املتبعة يف ادلوةل العضو املذكورة يف العالمة التاارية فامي ُيص الانتفاع ابمس البدل أأو التسميات املتعلقة به و/أأو 

                                                
22

 اإىل ادلراسة الرامية اإىل التوصل اإىل أأفضل املامرسات املمكنة محلاية أأسامء البدلان من تسجيلها كعالمات جتارية أأو عنارص من العالمات اً ناداست  
 (.SCT/30/4( و مرشوع الوثيقة املرجعية املراجع عن حامية أأسامء البدلان من تسجيلها واس تخداهما كعالمات جتارية )الوثيقة SCT/29/5التاارية )الوثيقة 

23
العالمات  استناًدا اإىل ادلراسة الرامية اإىل التوصل اإىل أأفضل املامرسات املمكنة محلاية أأسامء البدلان من تسجيلها كعالمات جتارية أأو عنارص من 

 (.SCT/30/4)الوثيقة ( و مرشوع الوثيقة املرجعية املراجع عن حامية أأسامء البدلان من تسجيلها واس تخداهما كعالمات جتارية SCT/29/5التاارية )الوثيقة 
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آخر غري جغرايف أأو  "2" ذا قدم مودع الطلب أأدةل تبني أأن امس البدل املس تخدم يف العالمة دليه معىن أ اإ
 و/أأو اخلدمات موضع التسجيل  السلععة أأو زائفة بشأأن منشأأ وأأن العالمة لن يفرسها العامة عىل أأهنا مضلةل أأو خاد

ذا قدم مودع الطلب أأدةل تبني أأن العالمة شائعة الشهرة و/أأو ذات مسعة وأأن العالمة لن يفرسها  "5" اإ
 ع التسجيل و/أأو اخلدمات موض السلعالعامة عىل أأهنا مضلةل أأو خادعة أأو زائفة بشأأن منشأأ 

ذا اكنت  (4)  لجلت أأو ستسال العالمة بشأأهنا منشأأها البدل املسمى يف العالمة التاارية، أأو اخلدمات اليت السلعاإ
رشًطا أأو تقييًدا عىل تسجيل العالمة حبيث تس تخدم  ـ أأن يفرض قامت صالحية ذلكلللمكتب أأو السلطة اخملتصة ـ مىت 

 و/أأو اخلدمات اليت منشأأها ادلوةل العضو اليت تعرفها العالمة. ابلسلعالعالمة فقط فامي يتعلق 

  8املادة 
 الاعرتاض وعدم الصالحية

تنطبق الأس باب املذكورة أأعاله بشأأن رفض تسجيل العالمة التاارية لكوهنا وصفية أأو غري ممزية أأو عامة أأو مضلةل أأو خادعة 
جراءات الاعرتاض وعدم الصالحية حسب الا قتضاء مبوجب القانون الوطينأأو زائفة عىل اإ

24
. 

 2املادة 
 25املنافسة غري املرشوعة أأو المتويه

تقوم املسؤولية يف دوةل عضو بناء عىل القانون املطبق مىت ارتكب فعل من أأفعال املنافسة غري املرشوعة أأو المتويه نتياة 
ىل ارتاكبتضمن امس بدل يعد مضلالً ي لالنتفاع بعالمة أأو أأداة تعريف جتارية أأو امس حقل  فعل من   وخادعًا وزائًفا ويؤدي اإ

 متويه مبوجب القانون الوطين.ال رشوعة أأو امل نافسة غري أأفعال امل 

 01املادة 
 26العوامل املرعية لتحديد العالقة الزائفة بدوةل ما

ذا اكن الانتفاع ابلعالمة أأو أأداة التعريف التاارية أأو امس احلقل اذلي يتأألف من امس بدل  البت يف[ عند العوامل] (0) ما اإ
  يشري اإىل عالقة زائفة ابدلوةل العضو اليت يعرفها امس البدل، تراعى العوامل التالية:

يف ادلوةل  ما يبني أأن املنتفع ابلعالمة أأو أأداة التعريف التاارية أأو امس احلقل ميارس نشاطا جتارًي (أأ  )
 العضو أأو أأعد  العدة جبدية ملامرس ته فامي يتعلق بسلع أأو خدمات انش ئة يف ادلوةل العضو 

ما يبني أأن املنتفع ابلعالمة أأو أأداة التعريف التاارية أأو امس احلقل ميارس نشاطا جتارًي يف ادلوةل و  (ب )
 قة ابلعالمة أأو أأداة التعريف التاارية أأو امس احلقل العضو أأو أأعد  العدة جبدية ملامرس ته فامي يتعلق بسلع أأو خدمات متعل

                                                
24

أأفضل املامرسات املمكنة محلاية أأسامء البدلان من تسجيلها كعالمات جتارية أأو عنارص من العالمات التاارية  حتديداستناًدا اإىل ادلراسة الرامية اإىل  
 (.SCT/30/4ا كعالمات جتارية )الوثيقة ( و مرشوع الوثيقة املرجعية املراجع عن حامية أأسامء البدلان من تسجيلها واس تخداهمSCT/29/5)الوثيقة 

25
 التوصية املشرتكة بشأأن الأحاكم املتعلقة ابلعالمات التاارية وغريها من حقوق امللكية الصناعية يف الإشارات عىل الإنرتنت.من  1مقتبس من املادة  

26
 وغريها من حقوق امللكية الصناعية يف الإشارات عىل الإنرتنت. التوصية املشرتكة بشأأن الأحاكم املتعلقة ابلعالمات التاارية من 1مقتبس من املادة  
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ومس توى النشاط التااري اذلي ميارسه املنتفع فامي يتعلق ابدلوةل العضو وطابع ذكل النشاط،  (ج )
 ذكل ما ييل: يف مبا

 هل يؤدي املنتفع خدمات ابلفعل لزابئن موجودين يف ادلوةل العضو  "0"

 وةل العضو ملل الضامن أأو اخلدمات أأو هل يقدم املنتفع أأنشطة بعد البيع يف ادل "4"

أأو هل يبارش املنتفع أأنشطة جتارية أأخرى يف ادلوةل العضو تكون متعلقة ابلنتفاع ابلعالمة  "1"
 أأداة التعريف التاارية أأو امس احلقل. أأو

 ادلوةل العضو بني لسلع أأو خدمات و  عرضوالعالقة بني  (د )

ادلوةل العضو، بني عريف التاارية أأو امس احلقل و والعالقة بني طريقة الانتفاع ابلعالمة أأو أأداة الت (ه )
 يف ذكل ما ييل: مبا

هل بني  املنتفع عنواان أأو رمقا هاتفيا أأو غري ذكل من وسائل التصال يف ادلوةل العضو، دلى  "0"
 ابلإشارة  الانتفاع

حقل  أأو هل الانتفاع ابلعالمة أأو أأداة التعريف التاارية أأو امس احلقل مرتبط ابمس حقل مسال يف "4"
 .1066أأعىل هو رمز تكل ادلوةل العضو وفقا ملعيار املنظمة ادلولية لتوحيد املقاييس رمق 

 

 ]هناية املرفق والوثيقة[

 


