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SCT/40/3 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2018سبمترب  12 التارخي:

اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية 
 واملؤشرات اجلغرافية

 األربعون الدورة
 2018 نومفرب 16اإىل  12جنيف، من 

ملخص خمتلف ممارسات الفحص املتعلقة بالعالمات التجارية التي تتكون من أمساء بلدان أو حتتوي 
 عليها
عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

 بناء عىل طلب من اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية .1

عالمية، ُعقدت جلسة العالمات( )جلنة ( SCT/IS/CN/GE/18/1 الوثيقة نظرابشأأن أأسامء البدلان ) اإ

طار2018 أأبريل 24يف ىل  23من  اليت ُعقدت يف جنيف يف الفرتةالعالمات  ادلورة التاسعة والثالثني للجنة ، يف اإ  26اإ

لهيا  2018 أأبريل ُعقدت دة مس تديرة مائ يف شلكاجللسة الإعالمية اكنت و  ابمس "اجللسة الإعالمية"(. فمي ييل)ويشار اإ

دارة منّسق من أأسامء بدلان أأو  تتكونالعالمات التجارية اليت  فامي يتعلق بفحصاملاكتب  اليت تتبعهاامرسات امل وتناولت ابإ

 .نياملس تخدم وهجات نظر مع مراعاة ،حتتوي علهيا

العالمات عن اجللسة الإعالمية ، "أأحاط الرئيس علام برضا جلنة للجنة العالماتني ثويف ختام ادلورة التاسعة والثال .2

ملتعلقة ابلعالمات والمتس الرئيس من الأمانة أأن تُعد وثيقة تلّخص فهيا خمتلف ممارسات الفحص ا بشأأن أأسامء البدلان.

تتكون من أأسامء بدلان أأو حتتوي علهيا، كام عرضها املتحدثون يف اجللسة الإعالمية املذكورة"  التجارية اليت

 (.SCT/39/10 من الوثيقة 13و 12 الفقرتني )انظر
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حفص العالمات  يفاملاكتب  تتخذهاوفقا للخطوات اليت  وهو ُمنّسقوحتتوي هذه الوثيقة عىل امللخص املطلوب،  .3

ىل ثالثة أأجزاء  وينقسماليت تتكون من أأسامء بدلان أأو حتتوي علهيا، كام نوقشت خالل اجللس الإعالمية.  يه: امللخص اإ

ذا اكنتحت )أأ( تقيمي و  ، )ج(بعيهناسامء البدلان أأ رفض و تتعلق ابمس أأحد البدلان، )ب(  الطلب يف الواردة العالمة ديد ما اإ

 .لعالمةلل  أأو الوصف  أأو املللّ الطابع املمزّي 

ادلوةل  س يادةعنارص من انقش املتحدثون يف اجللسة الإعالمية مسأأةل أأسامء البدلان ابعتبارها  ،وعالوة عىل ذكل .4

 ص هذه الوثيقة أأيلا املناقشات اليت دارت بشأأن هذه النقطة.لخّ وتُ  .البدل أأو مسعته شهرةعنارص من  أأو

 ملخص ممارسات الفحص

ذا اكنت حت ( أأ )  تتعلق ابمس أأحد البدلان الطلب يف الواردة العالمةديد ما اإ

ذا اكن طلب العالمة  املاكتبتاج حت  ،يف بداية معلية الفحص .5 وأأبرزت  ابمس أأحد البدلان. فعال يتعلقاإىل حتديد ما اإ

دة مس بقا بأأسامء قامئة حمدّ  يستند اإىل( هنج 1) للتحقّق من ذكل:املامرسات اليت ُعرضت خالل اجللسة الإعالمية اتباع هنجني 

 هنج يرتك احلرية للفاحصني يف اس تخدام مجيع أأنواع الأدةل املتاحة هلم.و ( 2البدلان، )

 قا بأأسامء البدلاندة مس بىل قامئة حمدّ اإ  املستندالهنج 

 .أأحد البدلانابمس مس بقا لبيان أأن اسام ما يتعلق املكتب  حّددهيستند الفاحصون اإىل مصدر  ،وفقا لهذا الهنج .6

الأمم املتحدة  ادلول الأعلاء يفمن قامئة وضعها املكتب وحدهثا أأو قامئة مكوان املصدر  يكونأأن  ،املثالعىل سبيل  ،وميكن

6 ملادةاخلاصة اببياانت ال أأو قاعدة 
)اثلثا(
 أأو التفاقات الثنائية بني البدلان أأو معايري الويبو. 

حد البدلان يلمن اسسا  لأ امس ما هو امس لتحديد أأن  رمس مصدر ليت تتبع هذا الهنج أأن اس تخدام املاكتب ا وترى .7

 مجيع البدلان.ضامن املساواة يف معامةل فلال عن  املامرسات،

 دة مس بقا بأأسامء البدلانقامئة حمدّ  ىلاإ  املستندالهنج غري 

 البدلان. لأحدامس  مصطلحا ما هو أأن لبياند مس بقا ل يعمتد الفاحصون عىل مصدر حمدّ  ،يف ماكتب أأخرى .8

والتعويل ، مبا يف ذكل البحث عىل ش بكة الإنرتنت هلمجيوز للفاحصني اس تخدام مجيع أأنواع الأدةل املتاحة  ،املاكتب تكل ويف

للمصطلح دلى املس هتكل  الأوىلدللةل ابتب املاك تكلالسؤال الأسايس يف  ما يتعلقوعادة  .ميلكونه من معارف وثقافةما  عىل

ىل املصطلح ابعتباره امس بدل يف س يا   تكل الفاحصون يف العادي. ويلزم أأن يقميّ  ن اكن املس هتكل العادي ينظر اإ املاكتب اإ

 أأو اسام بدلامس  هنفسالامس  ،حسب الس يا  ،يعترب املس هتلكون قد ،ملثالفعىل سبيل ا .املودعالطلب  يفاس تخدامه 

ىل  سشري، مثال، لكمة فرنسا)فبدون دلةل جغرافية  ميكن أأن يعترب  ،وابلإضافة اإىل ذكل (.ذاتهامس بدل وامس امرأأة يف الوقت اإ

أأحد البدلان وعليه متثل دلةل جغرافية  اإىلسشري أأهنا  ،بعيهنا بدلانسامء رمسية ل اليت ليست أأ ، املس هتلكون بعض املصطلحات

ىل)مثل الأسامء التارخيية للبدلان والأسامء الرمزية والرتجامت أأو العبارات اليت سس تخدم عادة   أأحد البدلان(. لالإشارة اإ

 منتظمةميكن تيسريه من خالل عقد اجامتعات  اتتتبع هذا الهنج أأن اسسا  املامرساملاكتب اليت  ترى ،وبشلك عام .9

 وتبادل املعلومات وتدريب الفاحصني.
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 بعيهنا انبدلال  أأسامءرفض  ( ب)

منه  تتكونعىل حظر سسجيل أأسامء البدلان عندما تكون العنرص الوحيد اذلي  الولايت القلائيةتنص بعض   .10

ن  ما، النظم تكلويف  العالمة. املكتب  يرفض ،من امس أأحد البدلان تتكوننة يف الطلب بأأن العالمة املبيّ  صدر القرارياإ

جراء   .الطابع املمزي للعالمة لتحديد معليات حفص أأخرىسسجيل امس البدل، دون اإ

ىل  امس أأحد البدلانتسجيل العام ل يستند هذا احلظر  ،ويف بعض الأحيان .11 غ هذا احلظر د يف القانون، ويسّو حمدّ حمك اإ

 امس بدل من البدلان. فردياس تحاةل امتالك مرشوع 

ىل عنارص أأخرى،  ،وبشلك عام .12 تقيمي ب املاكتب املذكورة أ نفا  تقوممىت احتوت العالمة عىل امس بدل ما ابلإضافة اإ

 ل للعالمة يف مجملها. أأو الوصف  أأو املللّ الطابع املمزّي 

 ل للعالمة أأو الوصف  أأو املللّ تقيمي الطابع املمزّي  ( ج)

ل للعالمة فامي يتعلق ابمس  أأو الوصف  أأو املللّ املمزّي   الطابعل تقميّ  أأن بعض املاكتب أأعاله 12و 10 أأوحضت الفقراتن .13

ن اكنت العالمةما بدل  ل اإ ىل جانبعىل امس بدل  حتتوي اإ من  تكون مكونة التقيمي عندما ذكلعنارص أأخرى، ومتتنع عن  اإ

 من أأسامء بدلان أأو حتتوي علهيا. تتكونالتقيمي عىل مجيع العالمات اليت  ذكلري ماكتب أأخرى وتُ  بدل فقط.امس 

ل للعالمة اليت  أأو الوصف  أأو املللّ ج اليت تتبعها املاكتب لتقيمي الطابع املمزّي وأأبرزت اجللسة الإعالمية خمتلف الهنُ  .14

يرد و  .هوهجة نظر املس هتكل دور وتقيمي أأوجه تباين يف مراعاة حتديدا من أأسامء بدلان أأو حتتوي علهيا؛ وأأبرزت اجللسة  تتكون

 .أأدانه ملخص تكل الهُنج

 الطابع املمزّي 

 حيامنو  ة ابلقدر الاكيف.حرصا من أأسامء بدلان يف بعض املاكتب لأهنا تعترب غري ممزيّ  تتكونرفض العالمات اليت تُ  .15

 ة.العالمة عالمة ممزيّ  تكليرحج بقدر كبري احامتل اعتبار املكتب  ،حرصا من امس بدل بل حتتوي عليهمكونة العالمة  تكون ل

ة، من أأسامء بدلان أأو حتتوي علهيا عالمات ممزيّ  تتكونميكن اعتبار الك من العالمات اليت  ،ويف ماكتب أأخرى .16

زاءهااملس هتكل  وهجة نظرحسب   وعىل الرمغ من .العالمةاحلصول عىل حامية  يُلمتس بشأأهناراعاة السلع واخلدمات اليت ومب اإ

ماكنية هذا الأمر يف ظل ل سستبعد ، ةمن امس بدل فقط عالمة ممزيّ  تتكونعتبار عالمة ل الطبيعة الاس تثنائية بعض املاكتب اإ

 دة للغاية، مثال يف حاةل اكتساب السمة المتيزيية.ظروف مقيّ 

 الطابع الوصف 

ن الطابع  ،البدل ذكل يفالسلع أأو اخلدمات  يكون منشأأ البدلان و  أأحدحرصا من امس مكونة العالمة  تكونعندما  .17 فاإ

ىل عنارص أأخرى، جيري  ،وبشلك عام غا لرفلها. عادة مسوّ الوصف  يشلّك  مىت احتوت العالمة عىل امس بدل ما ابلإضافة اإ

 .سمة الوصفية للعالمة كلكتقيمي ال معوما 

                                         

 الرفض رهنا بترصحي من الهيئة اخملتصة يف البدل املعين. ذكل تاوز ميكن ،يف نظم قانونية أأخرى 



SCT/40/3 
4 
 

ذا اكنت العالمة وتقميّ  .18 مع  ،أأو حتتوي عليه امس بدلحرصا من  تتكون بعض املاكتب السمة الوصفية للعالمة وما اإ

ده املكتب يف لك حاةل عىل نشأأ السلع واخلدمات أأمر دحدّ مل امس البدل فاإن مدى وصف وذلكل  املس هتكل. وهجة نظرمراعاة 

ذا اكن من الواقع  أأن بعض  تتساءل ،حدة. فعىل سبيل املثال الامس اجلغرايف عن منشأأ السلع )كأن نقول  يعرّب املاكتب عام اإ

أأخرى أأيلا مدى احامتل تصديق املشرتين أأن منشأأ السلع أأو اخلدمات هو ماكتب وحتلّل  .القطب الشاميل للتعبري عن املوز(

وتيب بعض املاكتب  السلع واخلدمات. تكلأأن العالمة تتعلق ابمس بدل وأأنه منشأأ  تبيّنتالبدل املعين فعال بعد أأن تكون قد 

يداع الطلب فقط، بيامن تراع نتاج متعلق   ماكتب أأخرى أأي احامتل عىل هذه الأس ئةل مع مراعاة الوضع وقت اإ ماكنية اإ ابإ

 السلع يف البدل يف املس تقبل.

ىل عنارص ممزيّ  العالمات اليت حتتوي عىل امس ويف حاةل .19 تقبل بعض املاكتب سسجيل العالمة  ،ة أأخرىبدل ابلإضافة اإ

والغرض  البدل.ذكل السلع اليت تنشأأ يف منحرصة عىل قامئة السلع  تكونالبدل، رشيطة أأن  ذكليف  عندما يكون منشأأ السلع

 .فامي يتعلق مبنشأأ السلع ب تلليل املس هتكلالأسايس من هذا الهنج هو تنّ 

 ماكتب أأخرى أأن امس البدل عنرص وصف  يلزم التنازل عنه حىت يف حاةل دجمه مع عنارص أأخرى يف العالمة.ى وتر  .20

دُحظر مبوجبه عىل صاحب العالمة اليت حتتوي عىل  العادل نصا خاصا بشأأن الانتفاعيف قوانيهنا وتلع بعض املاكتب  .21

 مصطلح جغرايف وصف  أأن مينع أ خرين من اس تخدامه.

 لالطابع املللّ 

ن الطابع  ،البدل يف ذكلالسلع أأو اخلدمات  يكون منشأأ البدلان ول  أأحدحرصا من امس مكونة العالمة  تكونعندما  .22 فاإ

 غا لرفلها. عادة مسوّ املللل يشلّك 

ىل التقيمي مع مراعاة ختلع الطبيعة املللّ ، عض املاكتبويف ب .23  يتعلق مبنشأأ املس هتكل العادي فامي وهجة نظرةل للعالمة اإ

ليه منشأأ السلع يفوجود عدم ل يؤدي  ،املاكتب تكلويف  لك حاةل عىل حدة.مع مراعاة السلع،  ، ابلرضورة ،املاكن املشار اإ

ن ثبُت ما ييل: )عتولكهنا تُ  ةل.اعتبار العالمة مللّ  اإىل احامتل ظّن و ( 2املاكن، ) يفالسلع  منشأأ وجود عدم ( 1رب مللةل اإ

املاكن )مثال عندما يكون لمس البدل مسعة جيدة تتعلق ابلسلع أأو اخلدمات  ذكل يوجد يفالسلع منشأأ تكل ن أأن ياملشرت 

ىل  اثلثعنرص وجود شرتط قد يُ  ،وعالوة عىل ذكل املذكورة يف الطلب(. أأن يكون ( 3وهو )مللةّل لعالمة ا أأنللخلوص اإ

 اخلدمات. اس تعاملرشاء السلع أأو لقرار املس هتكل  اختاذ مؤثرا ابلفعل يف عاماليف العالمة  املبنّي  الصحيحاملنشأأ غري 

 أأسامء البدلان ابعتبارها من عنارص الس يادة أأو من عنارص شهرة البدل أأو مسعته

ذا ،يف ختام املناقشات .24 ن عىل يوأأجاب بعض املتحاور بدلان احلق يف التحمك يف امسها.اكن لل  ُطرح السؤال بشأأن ما اإ

ىل أأسامء البدلان يف ماكتهبر املعامةل اليت توما يربّ  ،هذا السؤال ابلإجياب خالل حفص طلبات العالمات التجارية اليت م ىل اإ

أأسامء البدلان يف التلليل اذلي قد سسجيل  مشلكةتمكن ل  ،كل الرأأيووفقا ذل بدلان أأو حتتوي علهيا.أأسامء من  تتكون

 امسه. التحمك يف البدل نفسه منخاص ويؤدي اإىل حرمان  يكتس به كيان ياذل الاحتاكريف كذكل فقط، بل ينجم عنه 

ىل أأن ذكل أ خر يشري رأأيو  .25 وحسب  املس هتكل. وهجة نظرل يراع  ابلقدر الاكيف س يا  الاس تخدام ول  الهنج اإ

ىل ال ن وهو العنرص اذلي ميلكه البدل  الرأأي، ذكل جابة اإ فاإن اعتبار امس البدل مكل للبدل يُنشئ سؤالا أ خر ليست هل اإ
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وأأسامئه الرمزية والأشاكل اخملترصة لالمس  مسهل الأخرى الصيغيشمل  امسه الرمس  فقط أأم يشملتحديد )هل ابل 

 وترجامته؟(.

ذاعن  يف هذا الصددأ خر سؤال وُطرح  .26 والسؤال  اكن امس البدل عنرصا أأساس يا من عنارص شهرة البدل أأو مسعته. ما اإ

ذا اكن ينبغ  أأن تكون البدلان يف وضع يسمح لها ابلس يطرة عىل السمعة والشهرة املرتبطتني ابمسها من  املرتتب عليه هو ما اإ

رد متحاورون أ خرون قائلني  ،ومع ذكل ن ابلإجياب عىل السؤال الأخري.يبعض املتحاور ردّ و  خالل أ ليات معرتف هبا دوليا.

ن الإجابة عىل هذا السؤال سس تلزم مراعاة الواقع ادلس توري للك بدل. تمتتع احلكومات بسلطة ل  ،فف  بعض البدلان اإ

حداثلقدرة عىل تنظمي ابفقط  تمتتععىل مسعة البدل أأو شهرته، بل  للس يطرةدس تورية   الالتباس والتلليل حالت اإ

 .املس هتكل دلى

 اخلامتة

أأسامء البدلان يف طلبات سسجيل العالمات  حفص يفاملاكتب  تتبعهامأأظهرت اجللسة الإعالمية هنجني واسعني  .27

من  بعيهناعامل أأسامء البدلان ابعتبارها فئة خاصة من العالمات قد يمت استبعادها تُ  ،الولايت القلائيةفف  بعض  التجارية.

من عنارص  اعنرص  يف تكل الولايت القلائية أأن أأسامء البدلان تعتربب حتديدا ذكل وميكن تفسري تارية.عالمات ك التسجيل

ن  أأن سُشمل ابمحلاية.بتكل لصفة سس تحق و س يادة ادلوةل  أأن أأي شأأهنا شتُعامل أأسامء البدلان أأما يف ولايت قلائية أأخرى فاإ

ىل ل سُ ، ومصطلح جغرايف أ خر ل يف حاةل افتقارها اإ  ةل. أأو يف حاةل اعتبارها وصفية أأو مللّ الطابع املمزّي ستبعد من التسجيل اإ

ذا اكن ميكن سسجيل امس بدل  العنرص الأسايس املس هتكل وعادة ما تكون وهجة نظر  .أأو لعالمة كاذلي يُراعى لتحديد ما اإ

ن جلنة العالمات مدعوة .28 ىل النظر يف  اإ اإ

 هذه الوثيقة.

 ]هناية الوثيقة[
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