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الصناعية  تصاميمعالمات التجارية والاللجنة الدائمة املعنية بقانون ال
 والبيانات اجلغرافية

 
 الثالثوناحلادية والدورة 

ىل  21جنيف، من   1024مارس  12اإ
 
 

  من وفد جامايكا مساهمة

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

ىل املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( 1021ديسمرب  12أأرسل وفد جاماياك، يف تبليغ بتارخي  ، اإ
 يف مرفق هذه الوثيقة. ةالوارد املسامهة

 

 ]ييل ذكل املرفق[
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 مقدمة

( لتحديد أأفضل SCT/29/5 ، أأعدت الأمانة دراسة )الوثيقة ادلورة السابعة والعيرين للننةاملقدم يفللطلب تلبيًة 
أأخذ وفد وقد أأو اس تخداهما كعنارص للعالمات التجارية.  بدلان من تسنيلها كعالمات جتاريةاملامرسات املمكنة محلاية أأسامء ال 

، واليت نعرضها حاليًا يف هذه اللننة لإجراء SCT/29/5يف الوثيقة  تجاماياك الوقت لإجراء حتليل مفصل لدلراسة كام ورد
 .املزيد من النقاش حول هذه القضية الهامة جداً 

أأسامء  أأنتوحض ادلراسة و نتاجئ ادلراسة أأن ممارسات ادلول املتعلقة حبامية أأسامء البدلان ل يه موحدة ول شامةل. تؤكد و 
ل أأهنا أأوحضت جليًا كذكل ب محميةالبدلان  ، يف غالب الأحيان بظروف معينةمقيدة هذه امحلاية  أأنعدد من الوسائل املتنوعة، اإ

التحايل عىل هذه الظروف يف كثري من احلالت مبا  علام بأأن من املمكنيكون امس البدل هو العنرص الوحيد يف العالمة،  كأن
ىل قبول جيابية،  أأن العالمة. وعىل الرمغ من تسنيل يؤدي اإ معان حتليل النتاجئ  يتضح مننتاجئ ادلراسة الاس تقصائية تبدو اإ ابإ

 .يُقبل فهيا تسنيل العالمات التجارية اليت حتتوي عىل أأسامء بدلان يف ماكتب امللكية الفكرية كثرية ظروف وجود

ماكنية اللنوءوعىل  ىل وسائل متنوعة لتحقيق امحلاية مثل الاعرتا ريً نظ الرمغ من اإ نض واملنافسة غري امليروعة والمتويه، اإ  فاإ
رشاك متثيل قانوين دوماً تاكد تتطلب  تكل الوسائل، قامة دعاوى قضائية ذات تلكفة مرتفعة، ت قد كام ، أأجنيب اإ تطلب اإ

 .س امي ابلنس بة للبدلان النامية والبدلان اجلزرية الصغرية النامية ول

ثراء املناقشات داخل يقدم وفد جاماياك ومن هذا املنطلق،  ضفاء اإ لننة و ال حتليهل لدلراسة املتعلقة حبامية أأسامء البدلان هبدف اإ
ىل العمل مع الوفود  يفاملزيد من التبرص  الأخرى لإجياد هذا البند من جدول الأعامل املتعلق حبامية أأسامء البدلان. ونتطلع اإ

لقاء مزيد من الضوء يف س ياق وضع توص  حلول لهذه القضاي  .ية مشرتكة محلاية أأسامء البدلانواإ

 أأسامء البدلان حامية حتليل ادلراسة بشأأن

 مقدمة

( لتحديد أأفضل SCT/29/5، أأعدت الأمانة دراسة )الوثيقة  ادلورة السابعة والعيرين للننةللطلب املقدم يفتلبيًة 
لعالمات التجارية. وفامي ييل لداهما كعنارص أأو من اس تخ بدلان من تسنيلها كعالمات جتاريةاملامرسات املمكنة محلاية أأسامء ال 

لتحليل ل  العناوين الرئيس ية والعناوين الفرعية يف هذه ادلراسة تسهيال وقد أأضفناحتليل أأجرته جاماياك لدلراسة املذكورة. 
 .والإحاةل

 مرحةل الفحص

ل أأهنا أأوحضت محمية بأأسامء البدلان أأن توحض ادلراسة  بظروف مقيدة هذه امحلاية  أأنكذكل  جلياً عدد من الوسائل املتنوعة، اإ
التحايل عىل هذه  علام بأأن من املمكنيكون امس البدل هو العنرص الوحيد يف العالمة،  كأنمعينة يف غالب الأحيان، 

ىل قبول تسنيل العالمة احلالتالظروف يف كثري من  عىل لكامت أأو عنارص  مثال . فعندما حتتوي العالمةمبا يؤدي اإ
ضافية، فسوف يُقبل تسنيلها يف معظم ماكتب امللكية الفكرية حول العامل.تصويرية  وعىل حنو مشابه، عندما يكون لمس  اإ

سوف توافق بدلان أأخرى عىل طلب يتصف به، فينوز قبول التسنيل يف هذه احلاةل أأيضا. و  البدل معنًا اثنوًي غري جغرايف
ذا ما اكتستت تكل العالمة ةمة متيزيية، أأو لمتضمنة  عالمةتسنيل   .يتعلق ابمس البدل بتحذير تقّدم املودعمس البدل، اإ
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أأثناء مرحةل الفحص يف معظم البدلان، يف بعض  قد حيظى ابلقبول تسنيل عالمة حتتوي عىل امس بدل أأنادلراسة أأظهرت و 
 :هاأأو لك  من احلالت التالية

ذا  "2"  ؛ىعنارص أأخر  مضنظهر امس البدل اإ
ذا  "1"  ؛من البدل املذكور يف العالمة التجارية املودعاكن اإ
ذا  "1"  ؛يتعلق ابمس البدل تقّدم املودع بتحذيراإ
ذا  "4"  ؛المة، معنًا اثنوًي غري جغرايفاكن لمس البدل، ابلشلك املس تخدم يف العاإ
ذا اكتستت  "5"  ؛العالمة ةمة متيزييةاإ
ذا  "6" ىل  ل يس تخدم يف السوقالامس اجلغرايف موضع الفحص  أأنقُدمت أأدةل خاصة لإثبات اإ شارة اإ لالإ

 ؛الأصل اجلغرايف للسلع أأو اخلدمات
ذا اكنت  "1"  ةمعة؛ لهاالعالمة مشهورة و/أأو اإ
أأو مت الإيداع يف وليت قضائية ل تُفَحص فهيا الطلبات تلقائًيا حبثًا عن ستب حممتل لرفض  "8"

 .البدلان أأسامء

 الطابع الوصفي

عدم تسنيل أأسامء البدلان كعالمات جتارية للسلع،  %5555نس بة ب ابلطابع الوصفي، أأفادت البدلان املس تنيبة  فامي يتعلق
ل يف حاةلمبوجب التيريعات السارية،  ا. وهذا هو ملنشأأ السلع املطلوب التسنيل يف شأأهن حبمك وصفاعتبار تكل الأسامء  اإ

بني العالمات اليت  وميزَي كعالمات جتارية. تسنيل لل التحقق من قابلية أأسامء البدلان  عند الستب الأكرث ش يوعاً 
ضافية و/ أأو عنارص تصويرية. و  "تتأألف رتتب عىل ذكل قبول تسنيل يحرصا" من امس بدل ما وتكل اليت تتضمن لكامت اإ

عنارص متيزيية. وقد وردت أأمثةل عىل ذكل يف املرفق أأهنا  تبنّي امس البدل مع عنارص  اقرتانالعالمة مع تضمهنا امس بدل يف حاةل 
 .يف ادلراسة 1الثاين، الشلك 

 خادعة، مضلةل، اكذبة

خادعة أأو مضلةل أأو اكذبة"، توحض ادلراسة جبالء أأنه ل توجد  يتعلق بأأس باب الرفض عىل أأساس اعتبار العالمات "فامي 
حدى  وتتطابق بعض اليشءاكذبة، و مضلةل و  واحضة تفصل بني املصطلحات: خادعةحدود  العالمات اليت ميكن وصفها ابإ

% من البدلان املس تنيبة عدم تسنيل أأسامء البدلان 98,5(. وبيامن أأوحضت نس بة 12هذه الصفات أأو بغريها )الفقرة 
ذا أأمكن اعتبار اس تخدام امس البدل اس تخدامًا خادعًا فامي يتعلق مبنشأأ السلع، وبيامن كعالمات جتارية  أأفادت للسلع اإ

ذا أأمكن اعتبار اس تخدام تكل الأسامء اس تخدامًا غري حصيحًا ابلنس بة ملنشأأ املنتجات 77,3 نس بة % ابستبعاد أأسامء البدلان اإ
ل رفض تكل العالمات يبقى أأناملطلوب التسنيل يف شأأهنا،  يف حاةل اعتبارها خادعة أأو مضلةل أأو غري حصيحة فامي  ل يمت اإ

ذا فيتعلق ابلأصل.  صف بدقة منشأأ املنتج، مفن عنارص أأو صفات ممزية أأخرى تب  مقرتنةاملتضمنة امس بدل  العالمة جاءتاإ
 .ذكليف املرفق الثاين مثاًل عىل  6يبني الشلك رمق و السامح ابس تخدام امس البدل يف العالمة التجارية.  املرحج

 النظام العام والأخالق

ىل ولية قضائية رَ ، تُعَ ابلنظام العام والأخالقفامي يتعلق  ف هذه املصطلحات وتُفرس وتُطبق بشلك خمتلف من ولية قضائية اإ
محلاية أأسامء البدلان، ولن يتيرس ضبطه يف مجيع احلالت من خالل تطبيق  ولهذا، يعد هذا املبدأأ غري اكفأأخرى. 

 .املبادئ، كام لن يمت تطبيقه يف مجيع البدلان هذه
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 امحلاية يف حد ذاهتا

لتسنيل حامية حمددة يف حد ذاهتا تضع مانعًا مطلقًا لأسامء البدلان  يكفلجدًا من البدلان أأن عددًا قلياًل ة ادلراستؤكد 
 .العالمات املتضمنة أأسامء بدلان

شارات  عالمات اليت تتضمنالرفض أأو استبعاد   اجلغرايف شفهية أأخرى متعلقة ابملنشأأ اإ

شارات شفهية أأخرى متعلقة ابملنشأأ اجلغرايف، تؤكد ادلراسة فامي   وجوديتعلق برفض أأو استبعاد العالمات اليت تتضمن اإ
الوطنية املرتبطة ابلأسامء الرةمية، وطريقة نطقها، وترمجهتا، والتسميات املس تخدمة، والرمز  اتاملامرساختالفات كبرية يف 

 .امء البدلان احملمية أأو اليت جيب أأن تكون محميةادلويل، والاختصارات القياس ية، وصفات أأس

جراءات الاعرتاض وغريها من الإجراءات  اإ

جراءات الاعرتاض وغريها من الإجراءات، يتضح فامي يتعلق  جراءات  أأنابإ غري اكفية  واملراقبة محلاية أأسامء البدلان الاعرتاضاإ
 .أأو مناس بة

 الاعرتاضات

( يتعني أأن ينص القانون عىل ستب 2: )لقانون العالمات التجارية الوطينتوحض ادلراسة، جيب استيفاء رشطني وفقا كام 
شارات كعالمة جتارية مىت تضمنت امس بدل ما، ) جيب الإقرار بأأن ادعاء عدم الالزتام هبذا النص يعد و ( 1لرفض تسنيل اإ

الوطنية ابلشلك اذلي حيمي أأسامء البدلان  هقوانينيفرس من البدلان  العديد أأن. وعىل الرمغ من مربرًا لتقدمي اعرتاض
ىل نما،  حد اإ  .أأعاله انرككام ذ، وتسمح ابلعديد من الاس تثناءات متفاوتةهذه امحلاية  فاإ

ذن جراءات الاعرتاض أأي تكفلل ، اإ  تأأيتقانون العالمات التجارية. بل  يكفلهاامحلاية احملدودة اليت  تزيد عىلحامية  ةاإ
ضافية أأمام حامية أأسامء البدلان، حيث  الاعرتاضات يف الواقع س امي البدلان النامية والبدلان  يتحمت عىل ادلول ولعقبة اإ

ماكتب العالمات التجارية وماكتب التسنيل حول العامل مث  لتعقّب هاقدر يعتد به من موارد ختصيص اجلزرية الصغرية مهنا
جراءات الاعرتاض ورمبا  .م حمامك يف وليت قضائية أأجنبيةالتقايض أأما اليروع يف اإ

ليه خلصتووفقا ملا  ة اليت ستتوىل الإجراءات الالزمة املتعلقة يالهيئة أأو السلطة احلكوم  يصعب حتديد، قد أأيضا ادلراسة اإ
 جيبلقانونية بتكل الاعرتاضات. ومن العقبات الإضافية الأخرى املهل الزمنية لإيداع هذه الاعرتاضات، ففي معظم النظم ا

 .ل أأكرث الاعرتاض يف غضون شهرين أأو ثالثة أأشهر

جراءات  تقميومعومًا،   وليك تكون امحلاية اكفية .يل قارصة عن حامية أأسامء البدلاناملزيد من العقبات، وتكون ابلتا الاعرتاضاإ
جراءات وس ياسات عامةو  ب أأن تمت حتت مظةل قوانني وطنيةجي ة تتتناها امجلعية توصية مشرتك من خالل معاهدة دولية أأوو  اإ

 .أأمهية واهامتم مشرتكب حتظىعىل النحو اذلي مت من قبل يف جمالت أأخرى ذات صةل ابلعالمات التجارية  العامة للويبو

 الحظاتامل

ذا ما قورنت ابلعرتاضات. فال يُشرتط تعد  عىل مكتب املالحظات غري اكفية وغري فَعاةل محلاية أأسامء البدلان عىل حنو أأكرب اإ
جراء حيالها، كام يف حاةل الاعرتاضات.  ل تلزتم معظم وامللكية الفكرية ول عىل املودع النظر يف املالحظات ول اختاذ اإ

معظم املاكتب عىل تكل املالحظات. ونظرًا لعدم وجود  ماكتب امللكية الفكرية حىت ابلرد عىل املالحظات، ويف الواقع ل تردّ 
نهمةل زمنية حمددة لإبداء املالحظات،  ةأأيالتقيد بصاص النظر يف املالحظات أأو بشأأن اخت ةقواعد عام  ات الساريةاملامرس فاإ
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ىل  ندرة قليةل من حالت يف الغالبية العظمى من الوليت القضائية يه رفض طلبات تسنيل عالمات جتارية استنادًا اإ
 .البدلانالحظات. وذلكل، تعد املالحظات غري اكفية محلاية أأسامء امل

 الإبطال

جراءات تبني  ادلراسة وجوب توفر رشطني عىل الأقل بصفة دامئة وفقا لقانون العالمات التجارية الوطين يك يتس ىن تطبيق اإ
شارات تتكون من امس  ةستب لرفض التسنيل كعالمة جتارية لأي يقوم( جيب أأن 2البطالن: ) ، عليهأأو حتتوي  بدلال اإ

ترسي و طلب الإبطال. لتقدمي لنص السابق يعد مربرًا صاحلًا ا مبا خيالفبتسنيل الإشارة  الادعاءجيب الإقرار بأأن  (1)
أأيضا نفس التعليقات الواردة أأعاله بشأأن الاعرتاض فامي يتعلق ابلزيدة يف التاكليف والاختصاص واملهل الزمنية عىل 

جراءات الإبطال، مما جيعلها غري اكفية محلاية أأسامء البدلان  .اإ

 وعةلية التقصريية واملنافسة غري املير ؤواملسقانون 

التقصريية واملنافسة غري امليروعة محلاية أأسامء البدلان، تبني ادلراسة جبالء أأن من بني  املسؤوليةيتعلق بأأمهية قانون فامي 
ىل قانون ماكحفة الاستبعاد است  ينهتج ا% مهن52دلان كعالمة جتارية، جند البدلان اليت يُستبعد فهيا اس تخدام أأسامء الب نادًا اإ

ىل قانون 48,1املنافسة غري امليروعة، بيامن يستند  التقصريية العام أأو المتويه.  املسؤولية% يف استبعاد أأسامء البدلان اإ
 .حامية أأسامء البدلان بشأأنالعملية  اتلأمر الاختالف الكبري يف املامرسأأخرى، يُْظهِر هذا ا ومرة

رشاك متثيل  ماكحفة واننيعىل ذكل، يتطلب فرض قوعالوة  املنافسة غري امليروعة والمتويه عرب احلدود يف كثري من الأحيان اإ
قامة دعاوى قضائية ذات تلكفة ابهظة، وخصوصًا ابلنس بة للبدلان النامية والبدلان  يس تدعيأأجنيب قانوين وقد  الأمر اإ

ىل ذكل، ختضع قوانني المتويه مهنااجلزرية الصغرية  برام اتفاقات ودية بني املس هتلكني . وابلإضافة اإ لقيود قانونية وقد تتطلب اإ
 .يف وليت الاختصاص احمللية املناط هبا تنفيذ القانون. وجيدر أأل تكون حامية أأسامء البدلان عىل هذا القدر من التقييد

 املعايري واملامرسات املتعلقة ابس ترياد السلع وتصديرها

املتعلقة ابس ترياد السلع وتصديرها، تُظهر ادلراسة تباين املعايري املس تخدمة عىل الصعيد  يتعلق ابملعايري واملامرساتفامي 
ىل ماكن املنشأأ عىل امللصقات اليت توضع عىل  امللزِمةالوطين. وعالوة عىل ذكل، يتعني الامتثال للمتطلبات  عند الإشارة اإ

وضع امس بدل  يكفي املنشأأ عىل امللصق أأو عىل العبوة. وذلكل، املنتجات الغذائية املعدة لالس ترياد والتصدير مبنرد تسمية بدل
العالمة التجارية املس تخدمة علهيام حتمل امس بدل يكون خمتلفًا عن بدل  أأن تكوناملنشأأ عىل امللصق أأو العبوة، فال هيم ما 

 ر.املنشأأ املذكو 

 البدلان واملامرسات املتصةل بأأدوات تعريف أأسامءاملعايري 

ىل أ خر املدى اذلي يتضمنه احتوا، ما س بقعىل منوال  ء "حمل املنشأأ" عىل الامس الرةمي أأو الامس اخملترص خيتلف من بدل اإ
ىل لغة أأخرى، أأو اس تخدام امس خمترص هل  أأو الامس ذي الطابع الرةمي أأو الامس التارخيي لدلوةل، أأو ترمجته، أأو نقهل صوتيا اإ

 ة هل. صفاس تخدام أأو 

مؤسسة الإنرتنت لإس ناد الأسامء والأرقام  قول العليا اجلديدة املُكَونة من أأسامء عامة، فعىل الرمغ من أأنحلايتعلق بأأسامء وفامي 
نعبارة عن أأسامء بدلان أأو أأقالمي، تكون لن توافق عىل طلبات تسنيل أأنساق متسلسةل  (الأياكن) أأسامء البدلان  فاإ

ساءة الاس تخدام أأو الاس تخدام غري املرصح به يف أأسامء احلقول اخملتلفة عن أأسامء احلقول العليا.  ل حتظى حبامية يف مواهجة اإ
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. وهذا هو ما س بق www.jamaica.com حامية لأسامء احلقول مثل ةأأي ليس يف ذكل ما يكفل، ل يوفر وهكذا
ىل هذه اللننة طرحناه أأن  .كشكوى يف البياانت السابقة اليت قدمناها اإ

 برامج التوس مي الوطين

سرتاتينية وطنية للتوس مي، ويه اادلراسة، فامي يتعلق بربامج التوس مي الوطين، رشوع العديد من البدلان يف انهتاج أأظهرت 
محةل وطنية للتوس مي، بل أأكدت أأيضا  ةرص أأسايس لأيخطوة مفيدة للغاية. مل تكتف ادلراسة ابلتأأكيد عىل أأمهية امس البدل كعن

ىل تقيمي الأثر الفعيل و/أأو احملمتل املرتتب  البدلعىل أأن امس  هو أأقوى ارتباط هبا. غري أأن ادلراسة مل تتطرق مبا فيه الكفاية اإ
 .مس تقبالً  عىل برامج التوس مي الوطين من جراء ضعف حامية أأسامء البدلان، وهو الأمر اذلي يتعني القيام به

 اخلامتة

 قواننيمن  العديد ففينتاجئ ادلراسة أأن ممارسات ادلول فامي يتعلق حبامية أأسامء البدلان ل يه موحدة ول شامةل. تؤكد 
ماكنية تسنيل عالمات جتارية ء يف مرحةل ما قبل املنح أأو بعده، سواالثغرات وممارساهتا العالمات التجارية ، وهو ما يتيح اإ

دارًي عىل ادلول، ول وتقميتتضمن أأسامء البدلان.  س امي  الإجراءات البديةل للحامية مثل الاعرتاضات واملالحظات عبئا ماليًا واإ
تباع هنج ابدلان، من خالل دوليا لأسامء ال  واتساقاتؤكد ادلراسة رضورة توفري حامية أأقوى وأأكرث مشوًل و عىل البدلان النامية. 

 .متسق ومتفق عليه لفحص العالمات التجارية مع أأسامء البدلان

 ]هناية املرفق والوثيقة[
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