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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 12 :سبمترب 2018

اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية

واملؤشرات اجلغرافية
الدورة األربعون

جنيف ،من  12اإىل  16نومفرب 2018
ملخص خمتلف ممارسات الفحص املتعلقة بالعالمات التجارية التي تتكون من أمساء بلدان أو حتتوي

عليها

وثيقة من اإعداد ا ألمانة

 .1بناء عىل طلب من اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية
(جلنة العالمات) ،عُقدت جلسة اإعالمية بشأأن أأسامء البدلان (انظر الوثيقة )SCT/IS/CN/GE/18/1
يف 24أأبريل  ،2018يف اإطار ادلورة التاسعة والثالثني للجنة العالمات اليت عُقدت يف جنيف يف الفرتة من  23اإىل 26
أأبريل ( 2018ويشار اإلهيا فمي ييل ابمس "اجللسة الإعالمية") .واكنت اجللسة الإعالمية يف شلك مائدة مس تديرة عُقدت
منسق وتناولت املامرسات اليت تتبعها املاكتب فامي يتعلق بفحص العالمات التجارية اليت تتكون من أأسامء بدلان أأو
ابإدارة ّ
حتتوي علهيا ،مع مراعاة وهجات نظر املس تخدمني.
 .2ويف ختام ادلورة التاسعة والثالثني للجنة العالمات " ،أأحاط الرئيس علام برضا جلنة العالمات عن اجللسة الإعالمية
بشأأن أأسامء البدلان .والمتس الرئيس من ا ألمانة أأن تُعد وثيقة تلخّص فهيا خمتلف ممارسات الفحص املتعلقة ابلعالمات
التجارية اليت تتكون من أأسامء بدلان أأو حتتوي علهيا ،كام عرضها املتحدثون يف اجللسة الإعالمية املذكورة"
(انظر الفقرتني  12و 13من الوثيقة .)SCT/39/10
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 .3وحتتوي هذه الوثيقة عىل امللخص املطلوب ،وهو ُم ّنسق وفقا للخطوات اليت تتخذها املاكتب يف حفص العالمات
اليت تتكون من أأسامء بدلان أأو حتتوي علهيا ،كام نوقشت خالل اجللس الإعالمية .وينقسم امللخص اإىل ثالثة أأجزاء يه:
( أأ) حتديد ما اإذا اكنت العالمة الواردة يف الطلب تتعلق ابمس أأحد البدلان( ،ب) ورفض أأسامء البدلان بعيهنا( ،ج) وتقيمي
الطابع ّ
املمزي أأو الوصف أأو املللّل للعالمة.
 .4وعالوة عىل ذكل ،انقش املتحدثون يف اجللسة الإعالمية مسأأةل أأسامء البدلان ابعتبارها من عنارص س يادة ادلوةل
أأو من عنارص شهرة البدل أأو مسعته .وتُل ّخص هذه الوثيقة أأيلا املناقشات اليت دارت بشأأن هذه النقطة.

ملخص ممارسات الفحص
(أأ) حتديد ما اإذا اكنت العالمة الواردة يف الطلب تتعلق ابمس أأحد البدلان
 .5يف بداية معلية الفحص ،حتتاج املاكتب اإىل حتديد ما اإذا اكن طلب العالمة يتعلق فعال ابمس أأحد البدلان .و أأبرزت
املامرسات اليت عُرضت خالل اجللسة الإعالمية اتباع هنجني للتحقّق من ذكل )1( :هنج يستند اإىل قامئة حم ّددة مس بقا بأأسامء
البدلان )2( ،وهنج يرتك احلرية للفاحصني يف اس تخدام مجيع أأنواع ا ألدةل املتاحة هلم.

الهنج املستند إاىل قامئة حم ّددة مس بقا ب أأسامء البدلان
 .6وفقا لهذا الهنج ،يستند الفاحصون اإىل مصدر حدّ ده املكتب مس بقا لبيان أأن اسام ما يتعلق ابمس أأحد البدلان.
وميكن ،عىل سبيل املثال ،أأن يكون املصدر مكوان من قامئة وضعها املكتب وحدهثا أأو قامئة ادلول ا ألعلاء يف ا ألمم املتحدة
أأو قاعدة البياانت اخلاصة ابملادة (6اثلثا) أأو التفاقات الثنائية بني البدلان أأو معايري الويبو.
 .7وترى املاكتب اليت تتبع هذا الهنج أأن اس تخدام مصدر رمس لتحديد أأن امس ما هو امس ألحد البدلان يلمن اسسا
املامرسات ،فلال عن ضامن املساواة يف معامةل مجيع البدلان.

الهنج غري املستند إاىل قامئة حم ّددة مس بقا ب أأسامء البدلان
 .8يف ماكتب أأخرى ،ل يعمتد الفاحصون عىل مصدر حمدّ د مس بقا لبيان أأن مصطلحا ما هو امس ألحد البدلان.
ويف تكل املاكتب ،جيوز للفاحصني اس تخدام مجيع أأنواع ا ألدةل املتاحة هلم ،مبا يف ذكل البحث عىل ش بكة الإنرتنت والتعويل
عىل ما ميلكونه من معارف وثقافة .وعادة ما يتعلق السؤال ا ألسايس يف تكل املاكتب ابدللةل ا ألوىل للمصطلح دلى املس هتكل
يقمي الفاحصون يف تكل املاكتب اإن اكن املس هتكل العادي ينظر اإىل املصطلح ابعتباره امس بدل يف س يا
العادي .ويلزم أأن ّ
اس تخدامه يف الطلب املودع .فعىل سبيل املثال ،قد يعترب املس هتلكون ،حسب الس يا  ،الامس نفسه امس بدل أأو اسام
بدون دلةل جغرافية (فلكمة فرنسا سشري ،مثال ،اإىل امس بدل وامس امر أأة يف الوقت ذاته) .وابلإضافة اإىل ذكل ،ميكن أأن يعترب
املس هتلكون بعض املصطلحات ،اليت ليست أأسامء رمسية لبدلان بعيهنا ،أأهنا سشري اإىل أأحد البدلان وعليه متثل دلةل جغرافية
(مثل ا ألسامء التارخيية للبدلان وا ألسامء الرمزية والرتجامت أأو العبارات اليت سس تخدم عادة ل إالشارة اإىل أأحد البدلان).
 .9وبشلك عام ،ترى املاكتب اليت تتبع هذا الهنج أأن اسسا املامرسات ميكن تيسريه من خالل عقد اجامتعات منتظمة
وتبادل املعلومات وتدريب الفاحصني.
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(ب)

رفض أأسامء البدلان بعيهنا

 .10تنص بعض الولايت القلائية عىل حظر سسجيل أأسامء البدلان عندما تكون العنرص الوحيد اذلي تتكون منه
العالمة .ويف تكل النظم ،ما اإن يصدر القرار بأأن العالمة املبي ّنة يف الطلب تتكون من امس أأحد البدلان ،يرفض املكتب

سسجيل امس البدل ،دون اإجراء معليات حفص أأخرى لتحديد الطابع املمزي للعالمة.
يسوغ هذا احلظر
 .11ويف بعض ا ألحيان ،يستند هذا احلظر العام لتسجيل امس أأحد البدلان اإىل حمك حمدّ د يف القانون ،و ّ
اس تحاةل امتالك مرشوع فردي امس بدل من البدلان.
 .12وبشلك عام ،مىت احتوت العالمة عىل امس بدل ما ابلإضافة اإىل عنارص أأخرى ،تقوم املاكتب املذكورة أنفا بتقيمي
الطابع ّ
املمزي أأو الوصف أأو املللّل للعالمة يف مجملها.
(ج) تقيمي الطابع ّ
املمزي أأو الوصف أأو امللل ّل للعالمة
تقمي الطابع ّ
املمزي أأو الوصف أأو امللل ّل للعالمة فامي يتعلق ابمس
 .13أأوحضت الفقراتن  10و 12أأعاله أأن بعض املاكتب ل ّ
بدل ما اإل اإن اكنت العالمة حتتوي عىل امس بدل اإىل جانب عنارص أأخرى ،ومتتنع عن ذكل التقيمي عندما تكون مكونة من
امس بدل فقط .و ُتري ماكتب أأخرى ذكل التقيمي عىل مجيع العالمات اليت تتكون من أأسامء بدلان أأو حتتوي علهيا.
 .14و أأبرزت اجللسة الإعالمية خمتلف الهنُ ج اليت تتبعها املاكتب لتقيمي الطابع ّ
املمزي أأو الوصف أأو امللل ّل للعالمة اليت
تتكون من أأسامء بدلان أأو حتتوي علهيا؛ و أأبرزت اجللسة حتديدا أأوجه تباين يف مراعاة وتقيمي دور املس هتكل وهجة نظره .ويرد
أأدانه ملخص تكل الهنُ ج.

الطابع ا ّ
ملمزي
 .15تُرفض العالمات اليت تتكون حرصا من أأسامء بدلان يف بعض املاكتب ألهنا تعترب غري ّممزية ابلقدر الاكيف .وحيامن
ل تكون العالمة مكونة حرصا من امس بدل بل حتتوي عليه ،يرحج بقدر كبري احامتل اعتبار املكتب تكل العالمة عالمة ّممزية.
 .16ويف ماكتب أأخرى ،ميكن اعتبار الك من العالمات اليت تتكون من أأسامء بدلان أأو حتتوي علهيا عالمات ّممزية،
حسب وهجة نظر املس هتكل إازاءها ومبراعاة السلع واخلدمات اليت يُلمتس بشأأهنا احلصول عىل حامية العالمة .وعىل الرمغ من
الطبيعة الاس تثنائية لعتبار عالمة تتكون من امس بدل فقط عالمة ّممزية ،ل سستبعد بعض املاكتب اإماكنية هذا ا ألمر يف ظل
ظروف مقيّدة للغاية ،مثال يف حاةل اكتساب السمة المتيزيية.

الطابع الوصف
 .17عندما تكون العالمة مكونة حرصا من امس أأحد البدلان ويكون منشأأ السلع أأو اخلدمات يف ذكل البدل ،فاإن الطابع
ّ
مسوغا لرفلها .وبشلك عام ،مىت احتوت العالمة عىل امس بدل ما ابلإضافة اإىل عنارص أأخرى ،جيري
الوصف
يشلك عادة ّ
معوما تقيمي السمة الوصفية للعالمة كلك.
 يف نظم قانونية أأخرى ،ميكن تاوز ذكل الرفض رهنا بترصحي من الهيئة اخملتصة يف البدل املعين.
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تقمي بعض املاكتب السمة الوصفية للعالمة وما اإذا اكنت العالمة تتكون حرصا من امس بدل أأو حتتوي عليه ،مع
 .18و ّ
مراعاة وهجة نظر املس هتكل .وذلكل فاإن مدى وصف امس البدل ملنشأأ السلع واخلدمات أأمر دحدّ ده املكتب يف لك حاةل عىل
حدة .فعىل سبيل املثال ،تتساءل بعض املاكتب عام اإذا اكن من الواقع أأن ّ
يعرب الامس اجلغرايف عن منشأأ السلع ( أكن نقول
القطب الشاميل للتعبري عن املوز) .وحتلّل ماكتب أأخرى أأيلا مدى احامتل تصديق املشرتين أأن منشأأ السلع أأو اخلدمات هو
البدل املعين فعال بعد أأن تكون قد تبيّنت أأن العالمة تتعلق ابمس بدل و أأنه منشأأ تكل السلع واخلدمات .وتيب بعض املاكتب
عىل هذه ا ألس ئةل مع مراعاة الوضع وقت اإيداع الطلب فقط ،بيامن تراع ماكتب أأخرى أأي احامتل متعلق ابإماكنية اإنتاج
السلع يف البدل يف املس تقبل.
 .19ويف حاةل العالمات اليت حتتوي عىل امس بدل ابلإضافة اإىل عنارص ّممزية أأخرى ،تقبل بعض املاكتب سسجيل العالمة
عندما يكون منشأأ السلع يف ذكل البدل ،رشيطة أأن تكون قامئة السلع منحرصة عىل السلع اليت تنشأأ يف ذكل البدل .والغرض
ا ألسايس من هذا الهنج هو تنّب تلليل املس هتكل فامي يتعلق مبنشأأ السلع.
 .20وترى ماكتب أأخرى أأن امس البدل عنرص وصف يلزم التنازل عنه حىت يف حاةل دجمه مع عنارص أأخرى يف العالمة.
 .21وتلع بعض املاكتب يف قوانيهنا نصا خاصا بشأأن الانتفاع العادل ُدحظر مبوجبه عىل صاحب العالمة اليت حتتوي عىل
مصطلح جغرايف وصف أأن مينع أخرين من اس تخدامه.

الطابع املل ّلل
 .22عندما تكون العالمة مكونة حرصا من امس أأحد البدلان ول يكون منشأأ السلع أأو اخلدمات يف ذكل البدل ،فاإن الطابع
املللل ّ
مسوغا لرفلها.
يشلك عادة ّ
 .23ويف بعض املاكتب ،ختلع الطبيعة امللل ّةل للعالمة اإىل التقيمي مع مراعاة وهجة نظر املس هتكل العادي فامي يتعلق مبنشأأ
السلع ،مع مراعاة لك حاةل عىل حدة .ويف تكل املاكتب ،ل يؤدي عدم وجود منشأأ السلع يف املاكن املشار اإليه ،ابلرضورة،
ظن
اإىل اعتبار العالمة ملل ّةل .ولكهنا تُعترب مللةل اإن ثبُت ما ييل )1( :عدم وجود منشأأ السلع يف املاكن )2( ،واحامتل ّ
املشرتين أأن منشأأ تكل السلع يوجد يف ذكل املاكن (مثال عندما يكون لمس البدل مسعة جيدة تتعلق ابلسلع أأو اخلدمات
املذكورة يف الطلب) .وعالوة عىل ذكل ،قد ي ُشرتط وجود عنرص اثلث للخلوص اإىل أأن العالمة مللّةل وهو ( )3أأن يكون
املنشأأ غري الصحيح ّ
املبني يف العالمة عامال مؤثرا ابلفعل يف اختاذ املس هتكل لقرار رشاء السلع أأو اس تعامل اخلدمات.

أأسامء البدلان ابعتبارها من عنارص الس يادة أأو من عنارص شهرة البدل أأو مسعته
 .24يف ختام املناقشاتُ ،طرح السؤال بشأأن ما اإذا اكن للبدلان احلق يف التحمك يف امسها .و أأجاب بعض املتحاورين عىل
هذا السؤال ابلإجياب ،ما ّيربر املعامةل اليت توىل اإىل أأسامء البدلان يف ماكتهبم خالل حفص طلبات العالمات التجارية اليت
تتكون من أأسامء بدلان أأو حتتوي علهيا .ووفقا ذلكل الر أأي ،ل تمكن مشلكة سسجيل أأسامء البدلان يف التلليل اذلي قد
ينجم عنه فقط ،بل كذكل يف الاحتاكر اذلي يكتس به كيان خاص ويؤدي اإىل حرمان البدل نفسه من التحمك يف امسه.
 .25ويشري ر أأي أخر اإىل أأن ذكل الهنج ل يراع ابلقدر الاكيف س يا الاس تخدام ول وهجة نظر املس هتكل .وحسب
ذكل الر أأي ،فاإن اعتبار امس البدل مكل للبدل يُنشئ سؤالا أخر ليست هل اإجابة اإىل الن وهو العنرص اذلي ميلكه البدل
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ابلتحديد (هل يشمل امسه الرمس فقط أأم يشمل الصيغ ا ألخرى لمسه و أأسامئه الرمزية وا ألشاكل اخملترصة لالمس
وترجامته؟).
ُ .26وطرح سؤال أخر يف هذا الصدد عن ما اإذا اكن امس البدل عنرصا أأساس يا من عنارص شهرة البدل أأو مسعته .والسؤال
املرتتب عليه هو ما اإذا اكن ينبغ أأن تكون البدلان يف وضع يسمح لها ابلس يطرة عىل السمعة والشهرة املرتبطتني ابمسها من
خالل أليات معرتف هبا دوليا .ور ّد بعض املتحاورين ابلإجياب عىل السؤال ا ألخري .ومع ذكل ،رد متحاورون أخرون قائلني
اإن الإجابة عىل هذا السؤال سس تلزم مراعاة الواقع ادلس توري للك بدل .فف بعض البدلان ،ل تمتتع احلكومات بسلطة
دس تورية للس يطرة عىل مسعة البدل أأو شهرته ،بل تمتتع فقط ابلقدرة عىل تنظمي حالت اإحداث الالتباس والتلليل
دلى املس هتكل.

اخلامتة
 .27أأظهرت اجللسة الإعالمية هنجني واسعني تتبعهام املاكتب يف حفص أأسامء البدلان يف طلبات سسجيل العالمات
التجارية .فف بعض الولايت القلائية ،تُعامل أأسامء البدلان ابعتبارها فئة خاصة من العالمات قد يمت استبعادها بعيهنا من
التسجيل كعالمات تارية .وميكن تفسري ذكل حتديدا بأأن أأسامء البدلان تعترب يف تكل الولايت القلائية عنرصا من عنارص
س يادة ادلوةل وسس تحق بتكل لصفة أأن سُشمل ابمحلاية .أأما يف ولايت قلائية أأخرى فاإن أأسامء البدلان تُعامل شأأهنا شأأن أأي
مصطلح جغرايف أخر ،ول س ُستبعد من التسجيل اإل يف حاةل افتقارها اإىل الطابع ّ
املمزي أأو يف حاةل اعتبارها وصفية أأو مللّةل.
وعادة ما تكون وهجة نظر املس هتكل العنرص ا ألسايس اذلي يُراعى لتحديد ما اإذا اكن ميكن سسجيل امس بدل كعالمة أأو ل.

 .28اإن جلنة العالمات مدعوة اإىل النظر يف
هذه الوثيقة.
[هناية الوثيقة]

