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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 11 :نومفرب 2020

اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية

واملؤشرات اجلغرافية

الدورة الثالثة واألربعون

جنيف ،من  23اإىل  26نومفرب 2020
اقرتاح منقح من وفد جامايكا

وثيقة من اإعداد ا ألمانة
يف تبليغ بتارخي  30أأكتوبر  ،2020أأرسل وفد جاماياك اإىل املكتب ادلويل نسخة منقحة من الاقرتاح الوارد يف الوثيقة
 ،SCT/32/2واملعنون "املرشوع املنقح للتوصية املشرتكة بشأأن ا ألحاكم املتعلقة حبامية أأسامء البدلان" .وحيتوي املرفق
الثاين لهذه الوثيقة عىل النسخة املنقحة من اقرتاح وفد جاماياك ،بيامن حيتوي املرفق ا ألول عىل صفحة غالف مع تقدمي رشح
لها.
[ييل ذكل املرفقان]
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املرفق ا ألول

اقرتاح منقح من وفد جاماياك
أأعد وفد جاماياك بناء عىل إارادته احلرة مرشوع منقح للتوصية املشرتكة بشأأن حامية أأسامء البدلان (كام هو وارد يف هذه
الوثيقة) ،عىل غرار ما جرى يف اجملالت ا ألخرى للعالمات التجارية اليت حتظى بأأمهية مشرتكة وتوافق جامعي ،واليت من
املمكن أأن تسرتشد ادلول ا ألعضاء هبا وتس تخدهما يف ا ألدةل اخلاصة بفحص العالمات التجارية عىل املس توى الوطين
واملس توى ا إلقلميي بغية تعزيز معامةل هذه املسأأةل معامةل تتسم ابلتساق والشمول.
وعىل غرار النسختني السابقتني ،يس تخدم املرشوع املنقح للتوصية املشرتكة الصياغة وتعريف املصطلحات املس تخدمة يف
التوصيات املشرتكة السابقة (مبا يف ذكل ما يتعلق مهنا ابلعالمات الشائعة الشهرة والعالمات التجارية عىل الإنرتنت) ،فض ًال
عن تكل املس تخدمة يف املادة (6اثلثًا) من اتفاقية ابريس ودراسة الويبو (الوثيقة  )SCT/29/5ومرشوع الوثيقة املرجعية
املراجع عن حامية أأسامء البدلان من تسجيلها واس تخداهما كعالمات جتارية (الوثيقة  .)SCT/30/4كام يس تخدم تعريف
"عالمات البدلان" املس متد من وثيقة الويبو  ،SCT/43/3 REV. 2جتميع ا ألس ئةل بشأأن حامية عالمات البدلان يف ادلول
ا ألعضاء ،ووثيقة الويبو  ،SCT/43/8الردود عىل الاس تبيان اخلاص حبامية العالمات الوطنية يف ادلول ا ألعضاء.
ولقد سعينا اإىل تنقيح النسخة السابقة من اقرتاحنا للتجاوب بشلك اإجيايب مع التعليقات السابقة من ادلول ا ألعضاء يف جلنة
العالمات .ومتكنا اإىل حد ما من تضييق نطاق تعريف "امس البدل".
وتتناول املواد من  2اإىل  5العالمات اليت تنازع أأسامء البدلان وتنص أأساس ًا عىل نفس امحلاية املكفوةل للعالمات الشائعة
الشهرة .وتتضمن املادة  2طلبات التسجيل بسوء نية .وس يكون ذكل اختيار ًي ألغراض الاسرتشاد فقط .وتوحض املادة 3
ابلتفصيل ما جيب اعتباره عالمات منازعة ،أأي العالمات اليت تنازع امس البدل.
وقد صيغت املادة  4واملادة  5استناد ًا اإىل دراسة الويبو وتقريرها وترميان اإىل حتديد أأس باب الرفض املقبوةل (جبانب املادتني
 2و )3وأأس باب القبول املقبوةل (رهن ًا ابملواد من  2اإىل  .)4ويلزم اإحلاق معلومات /أأدةل واثئقية هبذه املواد فيكون عبء
اإثبات رشعية اس تخدام امس البدل عىل عاتق مودعي الطلبات وليس ماكتب امللكية الفكرية.
وتغطي املادة  6الاعرتاضات وحالت الإبطال بيامن تغطي املادة  7املنافسة غري املرشوعة والمتويه.
خريا ،تسطر املادة  8العوامل املعمتدة لتحديد اإن اكنت عالقة املودع ابدلوةل زائفة ،وهو ما يتيح املرونة الواحضة اليت
و أأ ً
يرغب فهيا العديد من الوفود ،ويه مادة توفر أأس با ًاب وعوامل اإضافية تسمح للمودعني ابإقامة عالقة حقيقية ابدلوةل وابلتايل
الاستناد اإىل أأساس صاحل لس تخدام امس البدل يف عالمهتم التجارية.
وقد بسطنا املواد ل إالشارة اإىل العالمات التجارية فقط وليس املعرفات التجارية و أأسامء احلقول .وبسطنا صياغهتا أأيض ًا ،وهو
ما جيعل نصها أأقرص و أأسهل يف القراءة والفهم.
ول يزال وفد جاماياك يرى اإماكنية حتقيق تقارب بني ا ألعضاء عىل اتباع هنج توافقي إازاء حامية أأسامء البدلان يف نظام
العالمات التجارية .وحنن ممتنون للغاية للوفود يف جلنة العالمات عىل مشاركهتا الهادفة والبناءة بشأأن هذه القضية العاملية
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الهامة للغاية ونأأمل أأن خيدم املرشوع املنقح للتوصية املشرتكة الغرض املمتثل يف تيسري املناقشة املس مترة واملشاركة البناءة،
عىل اعتبار أأننا نسعى معا لإجياد حلول مشرتكة لهذه املشلكة.
[ييل ذكل املرفق الثاين]
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املرفق الثاين

املرشوع املنقح للتوصية املشرتكة بشأأن ا ألحاكم املتعلقة حبامية أأسامء البدلان
متهيد
تريم التوصية املشرتكة بشأأن ا ألحاكم املتعلقة حبامية أأسامء البدلان اإىل توحيد اإجراءات حفص الطلبات والبت فهيا من أأجل
تسجيل العالمات التجارية اليت تتأألف من أأسامء البدلان أأو حتتوي علهيا بغية تعزيز معامةل هذه املسأأةل معامةل تتسم
ابلتساق والشمول وحامية أأسامء البدلان يف ادلول ا ألعضاء.
وابلإضافة اإىل اعامتد مجعيات الويبو للتوصية املشرتكة بشأأن ا ألحاكم املتعلقة حبامية العالمات الشائعة الشهرة يف
سبمترب  1999والتوصية املشرتكة بشأأن تراخيص العالمات التجارية يف سبمترب  2000والتوصية املشرتكة بشأأن ا ألحاكم
املتعلقة ابلعالمات التجارية وغريها من حقوق امللكية الصناعية يف الإشارات عىل الإنرتنت يف أأكتوبر  ،2001تأأيت هذه
التوصية املشرتكة مبزنةل الإجناز اذلي حتققه اللجنة ادلامئة ً
تنفيذا لس ياسة الويبو الرامية اإىل اإجياد ُس بل جديدة ل إالرساع يف
اإعداد مبادئ مشرتكة منسقة عىل الصعيد ادلويل.
التوصية املشرتكة
اإن مجعية احتاد ابريس محلاية امللكية الصناعية وامجلعية العامة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو)،
اإذ ت أأخذان يف احلس بان أأحاكم اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية ،يف ما خيص الشعارات الرشفية وا ألعالم وشعارات
ادلوةل ا ألخرى اخلاصة بدول الاحتاد والعالمات وادلمغات الرمسية اخلاصة ابلرقابة والضامن اليت تتخذها تكل ادلول؛
و إاذ ت أأخذان يف احلس بان مداولت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية منذ
س نة  1999فامي خيص حامية أأسامء البدلان ،وادلراسة الرامية اإىل حتديد أأفضل املامرسات املمكنة محلاية أأسامء البدلان من
تسجيلها كعالمات جتارية أأو عنارص من العالمات التجارية (الوثيقة  )SCT/29/5ومرشوع الوثيقة املرجعية املراجع عن
حامية أأسامء البدلان من تسجيلها واس تخداهما كعالمات جتارية (الوثيقة  ،)SCT/30/4واليت أأوحضت املامرسات اخملتلفة
لدلول ومن مث غياب امحلاية املتسقة دولي ًا ألسامء البدلان فامي خيص حفص طلبات تسجيل العالمات التجارية اليت تتأألف من
أأسامء البدلان أأو اليت تتضمهنا والتعامل مع هذه الطلبات؛
توصيان لك دوةل عضو بأأن تنظر يف اإماكنية الاسرتشاد اب ألحاكم اليت اعمتدهتا اللجنة ادلامئة ،ابعتبارها مبادئ توجهيية
لفحص طلبات تسجيل العالمات التجارية اليت تتأألف من أأسامء بدلان أأو اليت تتضمهنا والتعامل مع هذه الطلبات؛
وتوىص أأيض ًا لك دوةل عضو يف احتاد ابريس أأو يف الويبو وتكون عضوا أأيضا يف منظمة إاقلميية حكومية خمتصة يف جمال
تسجيل العالمات التجارية بأأن تلفت نظر تكل املنظمة اإىل اإماكنية حامية أأسامء البدلان وفقا ل ألحاكم الواردة أأدانه مع ما يلزم
من تبديل.
وييل ذكل ا ألحاكم.
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املادة 1
تعاريف
ألغراض هذه ا ألحاكم وما مل يرد نص رصحي خبالف ذكل:
" "1تعين عبارة "فعل من أأفعال املنافسة غري املرشوعة" لك منافسة تتعارض مع عادات العمل الرشيفة يف
الشؤون الصناعية والتجارية ،كام ورد تعريفها يف املادة (10اثنيا) من اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية املوقعة يف ابريس
يف  20مارس  1883كام مت تنقيحها وتعديلها1؛
" "2وتعين لكمة "الطلب" طلبا للتسجيل2؛
" "3وتعين عبارة "السلطة اخملتصة" السلطة الإدارية أأو القضائية أأو ش به القضائية يف ادلوةل العضو
واخملتصة يف حتديد ما اإذا اكنت العالمة منازعة لمس بدل ،والبت يف كون احلق مكتس با أأو حمافظا عليه أأو متعدى عليه ،أأو
يف حتديد اجلزاءات ،أأو يف البت يف اعتبار فعل من أأفعال املنافسة من ابب املنافسة غري املرشوعة ،حسب احلال3؛
" "4وتعين لكمة "العالقة" الرابط ابلبدل استناد ًا اإىل منشأأ السلع أأو اخلدمات أأو وهجهتا4؛
" "5ويشمل "امس البدل" الامس الرمسي والامس اخملترص والامس العريف والامس التارخيي والنطق والرتمجة
والنقل احلريف والتسمية والرمز ادلويل والاختصار القيايس وصيغة النعت ألي من أأسامء ادلول ا ألعضاء5؛
" "6وتشري لكمة "الإنرتنت" اإىل دعامة تكفل التصالت املتفاعةل وحتتوي عىل معلومات ميكن ألفراد
امجلهور النفاذ اإلهيا أأي اكن املوقع اجلغرايف ،بشلك مزتامن ومبارش ،من ماكن ويف وقت خيتاره الواحد مهنم بنفسه6؛
" "7وتعين لكمة "العالمة" العالمة املتعلقة ابلسلع (العالمة التجارية) أأو ابخلدمات (عالمة خدمة)
أأو العالمة املتعلقة ابلسلع واخلدمات7؛
" "8وتعين عبارة "ادلوةل العضو" لك دوةل عضو يف احتاد ابريس محلاية امللكية الصناعية أأو املنظمة العاملية
للملكية الفكرية أأو لكهيام8؛

1
مأأخوذ من املادة  1من التوصية املشرتكة بشأأن ا ألحاكم املتعلقة ابلعالمات التجارية وغريها من حقوق امللكية الصناعية يف الإشارات عىل الإنرتنت.
2
مأأخوذ من املادة  1من التوصية املشرتكة بشأأن تراخيص العالمات التجارية.
3
مأأخوذ من املادة  1من التوصية املشرتكة بشأأن ا ألحاكم املتعلقة ابلعالمات التجارية وغريها من حقوق امللكية الصناعية يف الإشارات عىل الإنرتنت.
4
التعريف ا ألصيل/املعايري ا ألصلية .بدلً من ذكل ،انظر املادة .10
5
التعريف ا ألصيل مأأخوذ من مرشوع الوثيقة املرجعية املراجع عن حامية أأسامء البدلان من تسجيلها واس تخداهما كعالمات جتارية
(الوثيقة .)SCT/30/4
6
مأأخوذ من املادة  1من التوصية املشرتكة بشأأن ا ألحاكم املتعلقة ابلعالمات التجارية وغريها من حقوق امللكية الصناعية يف الإشارات عىل الإنرتنت.
7
مأأخوذ من التوصية املشرتكة بشأأن تراخيص العالمات التجارية.
8
مأأخوذ من املادة  1من التوصية املشرتكة بشأأن ا ألحاكم املتعلقة حبامية العالمات الشائعة الشهرة ومن املادة  1من التوصية املشرتكة بشأأن ا ألحاكم
املتعلقة ابلعالمات التجارية وغريها من حقوق امللكية الصناعية يف الإشارات عىل الإنرتنت.
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" "9وتعين عبارة "عالمة البدل" عالمة تعمتدها ادلوةل ،مبا يف ذكل الشعار أأو الرمز ،تُس تخدم كعنرص مريئ
يف أأي س ياسة أأو اسرتاتيجية هتدف اإىل تعزيز الهوية الوطنية أأو صورة البدل أأو لكهيام؛9
" "10وتعين لكمة "املكتب" الواكةل اليت لكفهتا ادلوةل العضو بتسجيل العالمات10؛
" "11وتشري لكمة "الشخص" إاىل لك من الشخص الطبيعي والشخص املعنوي11؛
" "12وتعين لكمة "مس َّجل" أأو "تسجيل" تسجيل عالمة من قبل مكتب ما12؛
" "13وتعين لكمة "اجلزاءات" اجلزاءات اليت توقعها السلطة اخملتصة يف ادلوةل العضو بناء عىل القانون
املطبق نتيجة دلعوى مرفوعة بسبب تع ٍد عىل حق أأو بسبب فعل من أأفعال املنافسة غري املرشوعة13؛
" "14وتعين لكمة "احلق" حق العالمة التجارية يف اإشارة ما ،سواء اكنت مسجةل أأو غري مسجةل ،مبوجب
القانون املطبق.14
املادة 2
حامية أأسامء البدلان وسوء النية
)[ (1حامية أأسامء البدلان] حتمي ادلوةل العضو أأسامء البدلان من العالمات.15
)[ (2سوء النية] جيوز اعتبار سوء النية أأحد العوامل املؤثرة يف تقيمي املصاحل املتنافسة دلى تطبيق هذه ا ألحاكم.16
)[ (3العوامل] ألغراض تطبيق هذه ا ألحاكم ،يؤخذ لك ما هو مفيد يف احلس بان دلى البت يف كون العالمة اليت تتأألف
من امس بدل أأو تتضمنه اكنت أأو ل تزال أأو ستُس تخدم لالنتفاع عن سوء نية .وتأأخذ السلطة اخملتصة يف احلس بان ما ييل
ذكره بصفة خاصة ومضن مجةل أأمور ،ما اإذا اكن مودع العالمة التجارية أأو صاحهبا قد قصد ،من خالل اعامتده أأو اس تخدامه
للعالمة ،متثيل عالقة زائفة بني السلع أأو اخلدمات اليت حتمل العالمة أأو يُعزتم أأن حتمل تكل العالمة ،وبني البدل احملدد يف
تكل العالمة.

9
مس متد من وثيقة الويبو  .SCT/43/3 REV. 2جتميع ا ألس ئةل بشأأن حامية عالمات البدلان يف ادلول الأعضاء ،ووثيقة الويبو  ،SCT/43/8الردود
عىل الاس تبيان اخلاص حبامية العالمات الوطنية يف ادلول ا ألعضاء.
 10مأأخوذ من املادة  1من التوصية املشرتكة بشأأن ا ألحاكم املتعلقة حبامية العالمات الشائعة الشهرة.
التعريف ا ألصيل.
11
مأأخوذ من التوصية املشرتكة بشأأن تراخيص العالمات التجارية.
12
أ
مأأخوذ من املادة  1من التوصية املشرتكة بشأأن الحاكم املتعلقة ابلعالمات التجارية وغريها من حقوق امللكية الصناعية يف الإشارات عىل الإنرتنت.
13
أ
مقتبس من املادة  1من التوصية املشرتكة بشأأن الحاكم املتعلقة ابلعالمات التجارية وغريها من حقوق امللكية الصناعية يف الإشارات عىل الإنرتنت.
14
مقتبس من املادة  3من التوصية املشرتكة بشأأن ا ألحاكم املتعلقة حبامية العالمات الشائعة الشهرة.
15
مقتبس من املادة  3من التوصية املشرتكة بشأأن ا ألحاكم املتعلقة حبامية العالمات الشائعة الشهرة.
16
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املادة 3
العالمات املتنازعة17
([ )1العالمات املتنازعة] (أأ) تعترب العالمة منازعة لمس بدل ،ما سينجم عنه رفض تسجيلها ،اإذا اكنت العالمة ،أأو جزء
أأسايس مهنا ،تتضمن امس البدل والانتفاع بتكل العالمة اليت:
" "1قد ختلق اللبس أأو تضلل امجلهور عن طبيعة السلع أأو اخلدمات و /أأو جودهتا و /أأو منش هئا اجلغرايف
اإذا اكنت العالمة أأو جزء أأسايس مهنا موضع طلب تسجيل أأو مسجةل فامي يتعلق بسلع و /أأو خدمات؛
" "2وقد يبني الانتفاع هبا وجود عالقة زائفة بني السلع واخلدمات اليت يشملها الانتفاع ابلعالمة أأو تكون
موضع تسجيل أأو طلب تسجيل وادلوةل العضو املعنية اليت يعرفها امس البدل؛
" "3وقد ينال الانتفاع هبا من الصفة املمزية أأو امس البدل أأو الصورة التجارية الوطنية لدلوةل العضو املعنية
اليت يعرفها امس البدل ،أأو أأن يضعف ذكل؛
" "4وقد يؤدي الانتفاع هبا اإىل الاس تفادة بطريقة غري مرشوعة من الصفة املمزية أأو السمعة أأو امس البدل
أأو الصورة التجارية الوطنية لدلوةل العضو املعنية اليت يعرفها امس البدل؛
(ب) ي ُسمح لدلول ا ألعضاء التحقق ما اإذا اكنت عالمة ،تتأألف من امس بدل فامي خيص سلع أأو خدمات ل تنشأأ يف البدل اذلي
يشري اإليه امس البدل ،تس تويف بعض أأو لك املعايري الواردة يف البند ( أأ) أأعاله.
(ج) برصف النظر عن السلع واخلدمات اليت يشملها الانتفاع ابلعالمة أأو تكون موضع طلب تسجيل أأو تكون مسجةل،
ي ُسمح لدلول ا ألعضاء التحقق ،دون استيفاء املعايري الواردة يف الفقرة ( أأ) أأعاله ،من أأن تكل العالمة تعترب منازعة لمس البدل
مىت اكنت العالمة أأو جزء أأسايس تتأألف من امس بدل فامي خيص سلع أأو خدمات ل تنشأأ يف البدل اذلي يشري اإليه امس البدل.
([ )2اإجراءات الاعرتاض] اإذا اكن القانون املطبق يسمح للغري ابلعرتاض عىل تسجيل عالمة ،فاإن تنازع تكل العالمة
وامس بدل بناء عىل الفقرة ( ()1أأ) يكون أأساس ًا لالعرتاض.
([ )3اإجراءات الإبطال] اإذا اكن القانون املطبق يسمح للغري ابإبطال تسجيل عالمة ،فاإن تنازع تكل العالمة وامس بدل بناء
عىل الفقرة ( ()1أأ) يكون أأساس ًا ل إالبطال.
(ب) اإذا جاز للسلطة اخملتصة أأن تبطل تسجيل العالمة مببادرة مهنا ،فاإن تنازع تكل العالمة وامس بدل يكون
أأساس ًا ل إالبطال.
([ )4حظر الانتفاع] حيق لدلوةل العضو املعنية اليت يعرفها امس البدل أأو الشخص املعنوي املرصح هل من قبل ادلوةل
العضو املعنية أأن يودع دلى سلطة خمتصة طلبا ليعرتض أأو يبطل أأو يلمتس حظر الانتفاع بعالمة منازعة لمس البدل.

17

مقتبس من املادة  4من التوصية املشرتكة بشأأن ا ألحاكم املتعلقة حبامية العالمات الشائعة الشهرة.
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املادة 4
البت يف رفض عالمة حتتوي عىل امس بدل18
([ )1عوامل الرفض] فض ًال عن الظروف احملددة يف املادتني  2و 3أأعاله ،للمكتب أأو السلطة اخملتصة أأن ترفض تسجيل
عالمة تتأألف من امس بدل أأو حتتوي عليه:
" "1مىت اعتربت العالمة وصف ًا ملنشأأ السلع فامي يتعلق ابلتسجيل املطلوب ،حىت لو اكنت العالمة
ل "تتأألف من امس البدل فقط"؛
اكذاب بشأأن منشأأ السلع أأو اخلدمات
" "2أأو مىت أأمكن اعتبار الانتفاع ابمس البدل مضل ًال أأو خادعًا أأو ً
موضع التسجيل ،حىت لو اكنت العالمة حتتوي عىل عنارص أأخرى تصف بدقة منشأأ املنتج؛
أأسامء البدلان؛

" "3أأو عىل أأساس النظام العام أأو ا ألخالق كام تقتيض القوانني الوطنية و /أأو الس ياسات املتبعة محلاية
" "4أأو عىل أأساس أأي قانون وطين يوفر حامية خاصة أأو خمصصة ألسامء البدلان؛

( )2تأأخذ السلطة اخملتصة يف احلس بان املعلومات املقدمة لها فامي خيص العوامل اليت ميكن أأن يس تنبط مهنا أأن العالمة
ممزية أأو وصفية أأو عامة أأو مضلةل أأو خادعة أأو زائفة أأو أأهنا ليست كذكل.
املادة 5
البت يف قبول عالمة حتتوي عىل امس

بدل19

([ )1عوامل القبول] رهن ًا ابملواد من  2اإىل  4أأعاله ،للمكتب أأو السلطة اخملتصة أأن تقبل تسجيل عالمة تتأألف من امس
بدل أأو حتتوي عليه:
" "1اإذا اكن طلب تسجيل العالمة مدعوم ًا بأأدةل واثئقية تبني أأن السلع أأو اخلدمات املقرتح تسجيلها
منشأُها البدل املبني يف العالمة التجارية؛
" "2أأو اإذا اكن طلب تسجيل العالمة مدعوم ًا بأأدةل واثئقية تفيد بوجود ترصحي من السلطة أأو السلطات
اخملتصة لدلوةل العضو املعنية ،اإن وجد؛
" "3أأو اإذا اكن طلب تسجيل العالمة مدعوم ًا بأأدةل واثئقية تثبت مراعاة مودع الطلب للقوانني الوطنية
و /أأو الس ياسات املتبعة يف ادلوةل العضو املذكورة يف العالمة التجارية فامي خيص الانتفاع ابمس البدل أأو التسميات املتعلقة به؛
 18استناد ًا اإىل ادلراسة الرامية اإىل التوصل اإىل أأفضل املامرسات املمكنة محلاية أأسامء البدلان من تسجيلها كعالمات جتارية أأو عنارص من العالمات
التجارية (الوثيقة  )SCT/29/5ومرشوع الوثيقة املرجعية املراجع عن حامية أأسامء البدلان من تسجيلها واس تخداهما كعالمات جتارية (الوثيقة .)SCT/30/4
 19استنادًا اإىل ادلراسة الرامية اإىل التوصل اإىل أأفضل املامرسات املمكنة محلاية أأسامء البدلان من تسجيلها كعالمات جتارية أأو عنارص من العالمات
التجارية (الوثيقة  )SCT/29/5ومرشوع الوثيقة املرجعية املراجع عن حامية أأسامء البدلان من تسجيلها واس تخداهما كعالمات جتارية (الوثيقة .)SCT/30/4
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" "4أأو اإذا قدم مودع الطلب أأدةل تبني أأن امس البدل املس تخدم يف العالمة دليه معىن أخر غري جغرايف
و أأن العالمة لن يفرسها العامة عىل أأهنا مضلةل أأو خادعة أأو زائفة بشأأن منشأأ السلع و /أأو اخلدمات موضع التسجيل؛
" "5اإذا قدم مودع الطلب أأدةل تبني أأن العالمة شائعة الشهرة و /أأو ذات مسعة و أأن العالمة لن يفرسها
العامة عىل أأهنا مضلةل أأو خادعة أأو زائفة بشأأن منشأأ السلع و /أأو اخلدمات موضع التسجيل؛
( )2اإذا اكنت السلع أأو اخلدمات اليت جسلت أأو ستسجل العالمة بشأأهنا منشأأها البدل املسمى يف العالمة التجارية،
للمكتب أأو السلطة اخملتصة ـ مىت قامت صالحية ذلكل ـ أأن يفرض رشط ًا أأو تقييد ًا عىل تسجيل العالمة حبيث تس تخدم
العالمة فقط فامي يتعلق ابلسلع و /أأو اخلدمات اليت منشأأها ادلوةل العضو اليت يعرفها امس البدل يف العالمة.
املادة 6
الاعرتاض وعدم الصالحية
تنطبق ا ألس باب املنصوص علهيا يف املواد  2و 3و 4بشأأن رفض تسجيل العالمة التجارية لكوهنا وصفية أأو غري ممزية أأو عامة
أأو مضلةل أأو خادعة أأو زائفة عىل اإجراءات الاعرتاض وعدم الصالحية حسب الاقتضاء مبوجب القانون الوطين.20
املادة 7
ل
املنافسة غري املرشوعة أأو ا متويه

21

تقوم املسؤولية يف دوةل عضو بناء عىل القانون املطبق مىت ارتكب فعل من أأفعال املنافسة غري املرشوعة أأو المتويه نتيجة
لالنتفاع بعالمة تتضمن امس بدل يعد مضل ًال وخادع ًا وزائف ًا ويؤدي اإىل ارتاكب فعل من أأفعال املنافسة غري املرشوعة أأو
المتويه مبوجب القانون الوطين.
املادة 8
العوامل املرعية لتحديد العالقة الزائفة بدوةل ما22
[العوامل] عند البت فامي اإذا اكن الانتفاع ابلعالمة اليت تتأألف من امس بدل يشري اإىل عالقة زائفة ابدلوةل العضو اليت يعرفها
امس البدل ،تراعى العوامل التالية:
( أأ) ما يبني أأن املنتفع ابلعالمة ميارس نشاطا جتاري يف ادلوةل العضو أأو أأع َّد العدة جبدية ملامرس ته فامي يتعلق بسلع أأو
خدمات انش ئة يف ادلوةل العضو؛
(ب) وما يبني أأن املنتفع ابلعالمة ميارس نشاطا جتاري يف ادلوةل العضو أأو أأع َّد العدة جبدية ملامرس ته فامي يتعلق بسلع
أأو خدمات متعلقة ابلعالمة؛
 20استنادًا اإىل ادلراسة الرامية اإىل حتديد أأفضل املامرسات املمكنة محلاية أأسامء البدلان من تسجيلها كعالمات جتارية أأو عنارص من العالمات التجارية
(الوثيقة  )SCT/29/5ومرشوع الوثيقة املرجعية املراجع عن حامية أأسامء البدلان من تسجيلها واس تخداهما كعالمات جتارية (الوثيقة .)SCT/30/4
 21مقتبس من املادة  7من التوصية املشرتكة بشأأن ا ألحاكم املتعلقة ابلعالمات التجارية وغريها من حقوق امللكية الصناعية يف الإشارات عىل الإنرتنت.
22
مقتبس من املادة  3من التوصية املشرتكة بشأأن ا ألحاكم املتعلقة ابلعالمات التجارية وغريها من حقوق امللكية الصناعية يف الإشارات عىل الإنرتنت.
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(ج) ومس توى النشاط التجاري اذلي ميارسه املنتفع ،اإذا وجد ،فامي يتعلق ابدلوةل العضو وطابع ذكل
النشاط ،مبا يف ذكل ما ييل:
" "1هل يؤدي املنتفع خدمات ابلفعل لزابئن موجودين يف ادلوةل العضو؛
" "2أأو هل يقدم املنتفع أأنشطة بعد البيع يف ادلوةل العضو مثل الضامن أأو اخلدمات؛
" "3أأو هل يبارش املنتفع أأنشطة جتارية أأخرى يف ادلوةل العضو تكون متعلقة ابلنتفاع ابلعالمة.
[هناية املرفق الثاين والوثيقة]

