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ميم الصناعية اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصا
 ةواملؤشرات اجلغرافي

 
 والثالثون الثامنةالدورة 

ىل  30 جنيف، من  2017 نومفرب 2أأكتوبر اإ
 
 

هج و: واستخدامها كعالمات جتاريةمحاية أمساء البلدان من تسجيلها 
ُ
جماالت التوافق املمارسات والن

 حتليل لتعليقات األعضاء - املمكنة

عدادمن وثيقة   مانةالأ  اإ

 مقدمة .أأول

(، العالمات جلنةالصناعية واملؤرشات اجلغرافية )نظرت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي  .1
ىل  22احلادية والعرشين )من ابتداًء من دورهتا  ىل دورهتا الرابعة والثالثني )من 2009يونيو  26اإ ىل  16( اإ اإ

 يف عدد من واثئق العمل املتعلقة حبامية أأسامء البدلان من تسجيلها واس تخداهما كعالمات جتارية. ،(2015 نومفرب 18

ىل  16)من العالمات ويف ادلورة الرابعة والثالثني للجنة  .2 عدا2015نومفرب  18اإ د وثيقة (، المتس الرئيس من الأمانة اإ
ىل الوثيقة ، جديدة ، عىل أأن ُُتّدد ممارسات العالمات يك تُناقش يف ادلورة اخلامسة والثالثني للجنة، SCT/34/2استنادا اإ

ىل وبناء عىل ذكل، أأعّدت الأمانة وثي وُُنجا خمتلفة وجمالت التوافق املوجودة فامي خيص حامية أأسامء البدلان. قة استندت اإ
جمال و  ،)مفهوم امس البدل( 1رمق جمال التوافق  :*توافقالتالية لل الت اجملواقرتحت  SCT/34/2املعلومات الواردة يف الوثيقة 

ذا اعُتربت وصفية( 2رمق التوافق  ذا ) 3رمق جمال التوافق و  ،)استبعاد العالمة من التسجيل اإ استبعاد العالمة من التسجيل اإ
جراءات  5رمق جمال التوافق و (، مراعاة العنارص الأخرى للعالمة) 4رمق جمال التوافق و  (،مضلةّل أأو خادعة أأو اكذبةاعُتربت  )اإ

 .)الاس تخدام كعالمة( 6رمق جمال التوافق الإبطال والاعرتاض( و 
                                                

*
يف جمالت حمّددة العالمات جلنة  الواثئق ال ي ترش  حصائل لمل يف املايض لالإشارة اإىلالعالمات جلنة م مصطلح "جمال التوافق" من قبل اس ُتخد 

العالمات غري التقليدية  تصويربشأأن  WIPO/Strad/INF/3نظر، عىل وجه التحديد، الوثيقة ا قانون العالمات التجارية. من
جراءات الاعرتاض عىل تسجيل العالمة التجارية، عىل ال WIPO/Strad/INF/4 والوثيقة التايل:  رابطبشأأن اإ

/http://www.wipo.int/sct/en/wipo-strad. 
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ىل  17)من العالمات ويف ادلورة السادسة والثالثني للجنة  .3 الأمانة دعوة الرئيس من  (، المتس2016أأكتوبر  19اإ
زاء جمالت التو العالمات جلنة أأعضاء  ىل أأن تقدم، عىل سبيل الأولوية، تعليقات ومالحظات اإ ، مبا يف 6و 5و 2و 1افق رمق اإ

وتلقى املكتب ادلويل،  ذكل أأمثةل لملية عىل الطريقة ال ي تُطبق فهيا هذه املبادئ يف ولايهتا القضائية.
ادلورة يف  ي نوقشت ال SCT/37/3 التعليقات يف الوثيقة تكلصت خّ ولُ . عضوا 25، بياانت من 2017 فرباير 10 حىت

 .العالمات السابعة والثالثني للجنة

ىل تقدمي  .4 ضافية بشأأن جمالت الت بياانتويف تكل ادلورة، دعا الرئيس الأعضاء اإ ، 2017 يونيو 30. وحبلول وافقاإ
الرئيس  ، طلبذاهتا ادلورةويف . SCT/37/3 الوثيقةمن  معدةليف نسخة  امجعهتو عضوا  14 منالأمانة بياانت  تسلّمت

ىلأأيضا  عداد وثيقة ُتليلية الأم اإ ىل انة اإ ىل  يُشار يف هذه الصددواملالحظات الواردة من الأعضاء )مجيع التعليقات تستند اإ اإ
 (.SCT/37/8من الوثيقة  14 الفقرة

يف بداية لك  وترد نسخة من نصهاذات الأولوية،  وافقجمالت التاملقدمة بشأأن بياانت هذه الوثيقة ُتليال لل  قّدموت .5
ل ىل وصف أأي الوثيقة  تسعىهيا. وكجزء من هذا التحليل، قسم فرعي لتسهيل الرجوع اإ دة أأو مفاهمي اجتاهات أأو أأفاكر حمدّ اإ

ضافية  ىل تقدميو التعليقات واملالحظات،  تنبع مناإ  .وافقجمال من جمالت التلك اذلي حيظى به ادلمع  جحمحملة عامة عن  اإ

ذا اعُتربت مضلةّل أأو خادعة أأو اكذبة) 3رمق ول يغطي التحليل حاليًا جمايل التوافق  .6  (،استبعاد العالمة من التسجيل اإ

دراهج ويذالعالمات نة جل  اممل تعتربهالذلين  ،(مراعاة العنارص الأخرى للعالمة) 4ورمق   ن يف التحليل اإ امأأولوية. وميكن اإ
 ذكل يف الوقت املناسب. جلنة العالماترت قرّ 

 ُتليل لتعليقات الأعضاء اثنيا.

 1ال التوافق املمكن رمق جم
 مفهوم امس البدل

قل، وما مل ينص القانون املنطبق عىل خالف ذكل، جيوز أأن يشمل امس البدل ما ييل:  غراض حفص العالمات عىل الأ لأ
ملتداول لمومًا، وترمجة ذكل الامس ونقهل احلريف، والامس القصري لدلوةل، الامس الرمسي أأو الامس العريف لدلوةل، والامس ا

 فضاًل عن اس تخدامه يف صيغة خمترصة أأو كصفة.

 ُتليل التعليقات

ّ  املسامهنيجلنة العالمات تفقت أأغلبية أأعضاء ا .7 لأغراض حفص العالمات عىل الأقل، وما مل ينص القانون ه عىل أأن
نية . وتشمل القوانني الوط 1رمق مكن امل وافقالفئات املدرجة يف جمال التاملنطبق عىل خالف ذكل، جيوز أأن يشمل امس البدل 

البياانت مل تقدم أأن دلوةل ما، رمغ الرمسي عالمة تتأألف من الامس عدم جواز تسجيل نص عىل دا ي لبعض البدلان حكام حمدّ 
شارة حمدّ  ىل قامئة بأأسامء البدلان الرمسية.اإ  دة اإ

ىل أأن أأسامء البدلان ل تشّك العالمات جلنة وأأشار العديد من أأعضاء  .8 ، يف س يا  نظمها املعيارية، فئة منفصةل اإ
مّ من املصطلحات اجلغرافية، يف فئة أأوسع الأسامء  تكلدرج نت لكن دة من العالمات. و حمدّ  أأو ة، وابلتايل تعترب ممزيّ ا أأن ال ي اإ

 .هاتسجيل فض فريُ ة أأو غري ممزيّ  ،كن تسجيلها كعالمةمي

9.  ّ دراج الرتجامت ويف حني أأي ا، أأعر  أ خرون عن قلقهم. اختصاراهتو  لأسامء البدلان والنقل احلريفد بعض الأعضاء اإ
ن اكن رضوري نّهأأ  ت الوفود املؤيّدة لالإدراجورأأ   تكل أأنورأأت الوفود الأخرى طلبات بلغات متعددة،  يعاجلاملكتب  اإ

ىل املعيار رمقاقرُتحت رات، اختصل. وفامي يتعلق ابعىل الأرحج لفاحصنيمعروفة لقد ل تكون الاختالفات   3166 الإشارة اإ
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خلاصة ذات الأمهية د رموز أأسامء البدلان والأقالمي التابعة واجملالت ااذلي حيدّ ، (ISO)لتوحيد املقاييس ادلولية لمنظمة ل 
 اجلغرافية وأأقساهما الرئيس ية.

10.  ّ  لأسامء البدلان يف طلبات تسجيل العالمات والنقل احلريفرفض الرتجامت أأصبح  يف حال هواقرت  أأحد الأعضاء أأن
لزاميا نشاءف ، اإ ىل لملية الفحص تب امللكية الفكرية أأثناءتكون أأداة مرجعية ملاكقاعدة بياانت مركزية يف الويبو  ميكن اإ . وأأشري اإ

 ّ ماكنية اعامتد ه رمغ أأن امس بدل ميكن الاعرتاض عىل تسجيل اكن  نالبحث عىل الإنرتنت لتحديد ما اإ الفاحصني عىل لمليات اإ
ن لمليات البحث ما   قد تسفر عن نتاجئ غري مكمتةل. املذكورةكعالمة، فاإ

قلق عضو أ خر من أأعضاء  ةوافق املمكنالتمن جمالت ل اهذا اجملمول يف مس بدل مشل الأشاكل اخملتلفةعدد وأأاثر  .11
ذ . العالمات جلنة اخملتلفة شاكل الأ البدلان ومجيع  لكأأسامء العامل  ن يف مجيع أأحناءواملس هتلكمن غري املرحج أأن يعرف رأأى أأن اإ

ىل صيغة الأسامء. واقرت لتكل  نقول ت  تضييق النص اإ ليه عىل أأنه يشري ابلفعل امس البدل معروف للمس هتكل احمليل ويُنظر  اإ اإ
ىل البدل.  اإ

 2جمال التوافق املمكن رمق 
ذا اعترُبت وصفية  استبعاد العالمة من التسجيل اإ

قل، ينبغي رفض تسجيل العالمات التجارية ال ي تتأألف من امس بدل فقط يف حال أأسفر  غراض حفص العالمات عىل الأ لأ
 اخلدمات.اس تخدام ذكل الامس عن وصف ماكن منشأأ السلع أأو 

 ُتليل التعليقات

ىل املقّدمة  انتايأأشارت أأغلبية الب  .12 من  2)خامسًا( ابء.6ملادة اتنفيذ بشأأن  ةالوطني يهناان و قالأحاكم ال ي تنص علهيا اإ
ة أأو اكن تكويهنا قارصا دة من أأية صفة ممزيّ ذا اكنت جمرّ اإ العالمات التجارية منح تسجيل مبوجهبا ميكن  ال ي لاتفاقية ابريس، 

شارات أأو بياانت ميكن أأن تس تعمل يف التجارة لدللةل عىل حمل منشـأأ   من بني أأمور أأخرى. ،السلع أأو اخلدماتعىل اإ

ذا اكن ، حفصهاعند  العالمات التجارية ال ي تتأألف من امس بدل فقط سرُتفضأأنه، تطبيقا للحمك املذكور أأعاله، بنُّي و  .13 اإ
ىل أأسامء البدلان ابعتبارها  عضاءالأ قوانني عدد من تشري و  .امس البدل يصف ماكن منشأأ السلع أأو اخلدمات شارة رصحية اإ اإ

ع الوصفي للعالمة التجارية من التسجيل كعالمة. ول تراعي قوانني بعض الأعضاء ال خرين الطاب ينبغي استبعاده موضوعا
 .ةمزي الصفة امل انتفاء تقيمي مس تقل عنل  سا كأ 

يوضع ا يف ذكل أأسامء البدلان، ل ُتديد الطابع الوصفي للمصطلح اجلغرايف، مبأأن العالمات  جلنةمعظم أأعضاء أأفاد و  .14
ى دل مشهورااكن الامس معروفا أأو  نما اإ ُتديد هو  العنارص تكلأأّول . و ال ي ينبغي مراعاهتا العنارص الأخرى مبعزل عن

 الطلب. ا يفاميهتأأو اخلدمات املطالب حبة بني الامس والسلع نطقيأأي صةل م  وبناء عىل ذكل، احامتل وجود ،س هتكل احمليلامل 
ماكنية ربط  ُتديد هوالعالمات جلنة ه بعض أأعضاء ذكر والعنرص الثاين اذلي   هاأأو خصائص  هتاأأو مسع السلعجبودة امس البدل اإ

ىل تضليل املس هتكل احامتلو ، خرىالأ   .أأن يؤدي ذكل اإ

ة جغرافيا، اذلي وضعته ختبار العالمات الوصفياالعالمات جلنة السابقة، وصف أأحد أأعضاء  بياانتوعىل غرار ال  .15
ن ا. وطنيةال امكهأأعىل حم معىن أ خر غري الامس أأنّه ليس لها أأي  حثبال  وتبنّي من العالمة التجارية عىل امس جغرايف تحتو فاإ

ذ ، فهيي غري قابةل للتسجيل، اجلغرايف ُنّ اإ ن اكن لأأّما ا تصف بوضو  ماكن منشأأ السلع أأو اخلدمات املرتبطة اها. اإ  املوقعمس اإ
من مّث ينصب الرتكزي و  املس هتكل العادي.حسب تصورات منظور املس هتكل، ز التحليل عىل ريكّ فسأأخرى،  اجلغرايف معان  

ن  ع ي ذاته، أأ غرايف اجلوقع هو امل السلع أأو اخلدماتاكن منشأأ عىل ُتديد ما اإ ذا اكنت تُصنع أأو تُنتَج أأو تُزَرع أأو جُتمَّ ما اإ
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م أأ  أأو ذا اكن املكوّ تُصمَّ م أأو تُباع هناك أأو اإ  س ُتعترب ،ويف تكل احلاةل ن أأو العنرص الرئييس يُصنع يف ذكل املوقع اجلغرايف.و تُقدَّ
 ملاكن املنشأأ.العالمة التجارية وصفية 

ىل أأّن الرفضالعالمات جلنة ر بعض أأعضاء وأأشا .16 ذا  عىل أأسا  الطابع الوصفي جغرافيا للعالمة أأمر ميكن جتاوزه اإ اإ
 بوس يكون من الصعنتيجة لس تخداهما. ا طابعا ممزيّ  بل اترخي تقدمي طلب التسجيل،، ق قد اكتسبت العالمة التجارية نتاك

ثبات المتزّي املكتسب يتطلب اس تخدام العنرص اس تخداماً ال الطابع املمزّي يف حاةل امس  ذكلاكتسا   متواصاًل  بدل؛ لأن اإ
ن دلعالمة جتارية يقترص تكويهنا عىل امس بل يثبت املودع ما س بق ابلنس بةر أأن النادمن و  سلع أأو اخلدمات.ل واس تئثاراًي ل  ، واإ

، 1 ولكن نظرًا للأشاكل اخملتلفة ال ي يتخذها امس البدل عىل النحو الوارد يف جمال التوافق املمكن رمق مل يكن ذكل مس تحياًل.
ثبات اكتسا  طابع ممزّي ممكنًا عىل حنو مت   ايد.أأصبح النجا  يف اإ

 5جمال التوافق املمكن رمق 
جراءات الإبطال والاعرتاض  اإ

أأعاله أأس بااب لإبطال عالمات ُمسَجةل  [4و 3]و 2ينبغي أأن تشّك أأس با  الرفض املذكورة يف جمالت التوافق املمكنة رمق 
 وأأن تشّك أأيضا، حيامث نص القانون املنطبق عىل ذكل، أأس بااب لالعرتاض.

 ُتليل التعليقات

 2 رمق أأس با  الرفض املذكورة يف جمال التوافق املمكن أأنّ  عىلاملسامهني جلنة العالمات أأعضاء العديد من اتفق  .17
بطال ينبغي أأن تشّك  ىل أأن نظمهم الوطنية ل هم. وأأشار بعض و/أأو الاعرتاض سببا لالإ تسجيل الاعرتاض عىل  تتيح اإ

ىل أأسس مطلقة مثل الوصف   .التضليلأأو العالمات التجارية استنادا اإ

بطال ينبغي أأن تشّك  2رمق  أأس با  الرفض املذكورة يف جمال التوافق املمكنعضاء أأن الأ  غالبية توأأعلن .18  سببا لالإ
بطال  يف حد ذاهتا، ،بأأن قوانيهنم الوطنية ل تعترب أأسامء البدلان هممعظم أأقّر  لكن. و الاعرتاض و/أأو أأساسا لالإ
 .الاعرتاض و/أأو

بطال حبالت  عضاء عدم علمهالأ  وذكر عدد قليل من .19 ُتتوي عالمة جتارية تسجيل ب  اتطالبأأو اعرتاض مرتبطة مباإ
 .وصفية أأو مضلةلويزمع أأُنا  امس بدل

ىل بياانتعدد قليل من ال  وأأشار .20 العالمة ال ي يُقّدر يف مرحةل الفحص أأُنا خادعة بطبيعهتا فامي يتعلق ابملنشأأ أأّن  اإ
قرار ببدل أأو ماكن املنشأأ. وجيب طلب ذكل الإقرار يف حال اجلغرايف للسلع ميكن تسويهتا من خ دخال اإ لزام املودع ابإ الل اإ

ىل مصدر أأو منشأأ قد يضلّل املس هتكل أأو يربكه شارة العالمة اإ  .احامتل اإ

 6جمال التوافق املمكن رمق 
 الاس تخدام كعالمة

متنع  متة الوسائل القانونية املناس بة ل طراف امله ذا احتُمل أأن يؤدي ذكل الاس تخدام ينبغي أأن تُتا  للأ اس تخدام أأسامء البدلان اإ
متس مصادرة السلع  ىل خداع امجلهور، بشأأن طبيعة السلع أأو اخلدمات أأو جودهتا أأو منش هئا اجلغرايف عىل سبيل املثال، وتل اإ

متةل عىل بياانت اكذبة فامي خيص مصدرها.  املش 
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 ُتليل التعليقات

ّ  عىلاتفقت املسامهني مات جلنة العالأأعضاء أأغلبية  يبدو أأن .21 ينبغي أأن تُتا  للأطراف املهمتة الوسائل القانونية  هأأن
ىل خداع امجلهور، بشأأن طبيعة السلع  ذا احتُمل أأن يؤدي ذكل الاس تخدام اإ املناس بة لمتنع اس تخدام أأسامء البدلان اإ

لسلع املش متةل عىل بياانت اكذبة فامي خيص اخلدمات أأو جودهتا أأو منش هئا اجلغرايف عىل سبيل املثال، وتلمتس مصادرة ا أأو
 مصدرها.

محلاية من اس تخدام أأسامء ُتديدا عىل اعىل أأحاكم تنص نظمهم عدم اش امتل  عضاء أأنه رمغالأ وأأعلن العديد من  .22
شارة خاطئة  ذكلاكن  ناإ ، البدلان بشأأن طبيعة السلع أأو اخلدمات أأو جودهتا الاس تخدام مضلال أأو ينطوي عىل اإ

نّ ، اجلغرايفمنش هئا  أأو )اثنيا( من اتفاقية 10ال ي تنفذ املادة  املرشوعةمبوجب قوانني املنافسة غري  حمظورالاس تخدام  ذكل فاإ
أأطر مضن أأو  قوانني ادلعايةاملس هتكل أأو  قوانني حامية مضن تدخلالاس تخدامات  تكلن أ خرون أأ أأعضاء د ابريس. وأأكّ 

 .متعددة معيارية

ل ينص عىل أأحاكم تتيح للأطراف املهمتة منع اس تخدام يف بدله قانون العالمات التجارية وأأشار أأحد الأعضاء بأأن  .23
ىل خداع امجلهور ذا احتُمل أأن يؤدي ذكل الاس تخدام اإ بشأأن طبيعة السلع أأو اخلدمات أأو جودهتا أأو منش هئا  أأسامء البدلان اإ

 .بياانت اكذبة فامي خيص مصدرهااجلغرايف عىل سبيل املثال، أأو الامت  مصادرة السلع املش متةل عىل 

ن قانونه اإ ف ،خاصة سامتذات  عالمة منشأأ جغرايفالسلع  يف حال محلت أأنّهالعالمات جلنة وأأعلن عضو من أأعضاء  .24
ل يف س يا  التجارة اب  اس تخدام مؤرش املنشأأ اجلغرايفزيل جي الوطين  .املطابقة سامتلع أأو اخلدمات ذات الأصل وال سل اإ

ضافية ضّد اس تخداهما تمتتع مؤرشات املنشأأ اجلغرايف ذات السمعة اخلاصة أأضاف أأن و  سلع وخدمات ب  فامي يتعلقحبامية اإ
ن شّك ذكل الاس تخدام فرصة لس تفادة جائرة، أأو أأرّض بسمعة مؤرش املنشأأ اجلغرايف  ذات منشأأ جغرايف خمتلف اإ

 .طابعه املمزّي  أأو

ىل  ،6 جمال التوافق املمكن رمقزاء نطا  عن قلقه اإ العالمات جلنة وأأعر  عضو أ خر يف  .25 دراج مفهوم مشريا اإ أأن اإ
ساءة يشري مّما قد  .ض أأن أأسامء البدلان متكّن من ُتديد مصدر أأبعد من املنشأأ اجلغرايففرت يغري املرشوعة  املنافسة ىل أأن اإ اإ

ىل اخلداع بشأأن املنشأأ اجلغرايف لل يف عالمة جتارية اس تخدام امس بدل  ضافة اإ سلع أأو اخلدمات، لمال من أأعامل تشّك، اإ
املنافسة دعاوى يف  )اثنيا( من اتفاقية ابريس10يه الأطراف املعنية مبوجب املادة ، وأأن احلكومات املنافسة غري املرشوعة

ىل أأن  ىل السلع، يف حني أأن نص  من اتفاقية ابريس 3(3)اثنيا()10 املادةغري املرشوعة. وأأشار العضو اإ جمال تشري فقط اإ
تنفيذ بعض أأعضاء الويبو للتاماهتم مبوجب  يعود ذكل بعواقب عىلوقد ، أأيضا يشمل اخلدمات التوافق املمكن

 .اتفاقية ابريسمن  )اثنيا(10 املادة

ّن  .26 ىلالعالمات جلنة اإ النظر يف  مدعوة اإ
وُتديد اخلطوات املقبةل ال ي ترغب يف  هذه الوثيقة

 اختاذها بشأأن هذه املسأأةل.
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