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 مقدمة .أوال

رشين  .1 لعنذ ادلورة احلادية وا رشين وحىت ادلو) 2009ن يويو 26 إىل 22من (م ثة وا ثا لعرة ا ل  إىل ون يوي30من (ل
تجارية والرسوم والامن) 2010 ول يوي2 ية بقانون العالمات ا نة ادلامئة ا لنظرت ا ن ملعللج ياانت ّ ية وا نا بذج ا ع للص

ية  نة(فاجلغرا ية يف عدد من واثئق العمل اليت تطرقت إىل ) للجا تصديق والعالمات امجلا عيل عالمات ا ل تسج
 ).SCT/23/3 وSCT/22/3 وSCT/21/3انظر الواثئق (

ية .2 نظمة العا يان ا نة يف ردودمه عىل ا ندت تكل الواثئق إىل معلومات قدهما أعضاء ا ملوقد ا مل بللج تت ية سـس للملك 
نظمة  نحو الوارد يف ويقة ا تعلقة هبا عىل ا تجارية واملامرسات ا شأن قانون العالمات ا ملالفكرية  ث ل مل ل ب

WIPO/STrad/INF/1)  شار إلهيا فامي ييل ُاليت  يان"ابمس ي  .")سـتبالا

يوابإلضافة إىل ذكل .3 توبة عن جوانب حمددة مضن قوا ية أسامؤمه تقارير  تا نة ا ن قدم أعضاء ا مك ل ل هنم وممارساهتم للج
يل عالمات اتتعلق ل  ية والعالمات تصديقبتسج يا ويالروس والربازيل: عامجلا بأسرتا هورية ل مجل والصني وا

ية  ندا وفرسالتشـيكا تويا و نوإ نل ن ياابن فسـ هورية لوغواتاميال وا هورية كوراي و تان و يك والرنوجي واب مج وا مج سـ كسـ ملك
يا نغافورة وسلو نمودلوفا والاحتاد الرويس و يت فيسـ ية و تحدة األمر تحدة والوالايت ا سويد واململكة ا ي وا مل مل فل يك

سامهة ية الفكرية  ية  نظمة األفر مبانم والاحتاد األورويب، كام تقدمت ا للملكمل تقارير املقدمة . يق نص الاكمل  للويرد ا ل
نة عىل اإلنرتنت تدى اإللكرتوين  للجعىل صفحة ا  .ملن

نة .4 رشيف دورهت للجواتفقت ا ثة وا ثا لعا ا ل توىل األمانة وضع ) 2010 ول يوي2 إىل ون يوي30من (ين ل ّعىل أن  ت
سات األخرية عىل الويقة  ثا يل عالمات  اخلاصة SCT/23/3للم تعلقة  ية ا ية واإلجرا سجابجلوانب ا مل ئ بتن تقل

ية، تصديقلا يقات اليت أبدهتا الوفود خالل تكل ادلورة مجيع وذكل بإدراج ع والعالمات امجلا رشهالتعلا  تنوأن 
تاحة عىل املوقع اإللكرتوين  ية ا سةل الواثئق اإلعال ية يف  بارها ويقة مر ملاب سل جع ث مت ع

<http://www.wipo.int/sct/en/wipo-strad/>. 

يع وروده يف رشيعات WIPO/STrad/INF/6ثوترد يف الويقة  .5 بذه عام  ت حماوالت الغرض مهنا إعطاء  شـ ين
تجارية أل يلالعالمات ا نة من جوانب  نعضاء ا تعلق تقللج ية  بة وإجرا ت  والعالمات تصديقلعالمات اتسجيل ئ

ية ساقة مثةل ليست األو. عامجلا يعهتا سوى حاالت ددة احملعالمات العىل ملا ية  بتو بطيح وال ميكن أن تقوم مقام ض
 .معينةنوالايت قانوية مسائل حمددة يف لتناول املرجع 

يا بارات  .ناث  متهيديةعتا
ية )أ( عالعالمات امجلا

 

نة  .6 سـنذ  ية ابريس 1911م تجارية يف اتفا ق أدرجت حامية العالمات ا ية محلل نا ية ا عاية ا لص ية ابريس(مللك ). قاتفا
يا(7تونص املادة  نة ) ناث نطن  سـاليت أدرجت يف مؤمتر املراجعة اذلي عقد يف وا ّ مث فصلت يف مؤمتر 1911شـ

نة  ندن  سـاملراجعة اذلي عقد يف  هد دول الاحتاد1934ل بول 1تتع عىل أن  ية بق  عإيداع وحامية العالمات امجلا
شأة  تكل  يات ال  شأ حىت وإن اكنت تكل ا تعارض وجودها مع قانون دوةل ا يات اليت ال  ناخلاصة اب مت مجلع ن ي ممجلع مل

ية أو جتارية عنا  .ص

ية، وجيوز عىل أن تقرر لك دوةليونص هذا احلمك كذكل  .7 رشوط اخلاصة اليت جيب توافرها محلاية العالمة امجلا ع ا ل
تعارض مع املصلحة العامةلها  ومع ذكل ال جيوز رفض حامية تكل العالمات . تأن ترفض امحلاية إذا اكنت العالمة 

ها مقر يف ادلوةل  يس  ية  نادا إىل أن تكل ا شأ ا تعارض وجودها مع قانون بدل ا ية ال  بة ألية  لاب ل مجلعت ن ي مجع سسـ مل لن
رشيع  لتاليت تطلب فهيا امحلاية أو أهنا مل تؤسس وفقا   2.هذه ادلوةلًّ

ية يف املادة  .8 يا(7عوال يرد تعريف للعالمات امجلا ية ابريس) ناث سحب فقط عىل العالمات و .قمن اتفا تنهذه املادة 
ية  يات"عامجلا تجة يف بدل أو إقلمي معني أو " مجلعاخلاصة اب سلع ا نعي أو ابئعي ا يات  ناليت تكون معوما  ل مص ملمجع
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ها  شرتكةمواصفات أو خصائصلاليت  سحب هذا احلمك عىل العالمات و. م  يةينال   اخلاصة ابدلول أو غريها عامجلا
ئات العامة  3.لهيمن ا

نة اليت توافق مبوجهبا عىل حامية  .9 رشوط ا يق ا ية ابريس احلرية يف وضع أو  يولدلول األطراف يف اتفا ل ملعب تط ق
ية، و رشوط ذاهتا اليت عالعالمات امجلا بق عىل العالمات الوليه ا نبغي أن  طتط شموةل يف ين ملية والعالمات ا

ية ابريس عىل حد سواء ية اليت تطلب امحلاية، كام جيوز أن . قاتفا سمة ا تعلق رشوط امحلاية  مجلعوجيوز أن  ب ت
ية والضامنبسمة تتعلق  شأن ا تقدهمة اليتعالعالمة امجلا ية  ية ا ب ا ن سلمي ابملعمجلع لالاتفاع ا  .لعالمةن

تعارض مع املصلحة العامةعوجيوز لدلول أن ترفض حامية عالمة جام .10 معوما  تمنويف الواقع . تية إذا اكنت 
شرتكة  اخلصائص لا شري إلهيا مل نة واليت  تسلع أو خدمات  ية أية معي وقد توجد .  للجودةةضامنعن ععالمة جام

يح إىل هذه  شلك  حصمصلحة عامة يف اإلشارة  بول العالمة مع هذه املصلحة العامة، . اخلصائصب قوإذا تعارض 
تعارض مع مصلحة طرف 4. وحاميهتاتنظميهاز رفض فيجو ية إذا اكنت  ت ومع ذكل جيوز أيضا رفض عالمة جام ع
 5.آخر

ية يف األ يةنظمةعالعالمات امجلا  طن الو

تيا إىل ضامن الاساق مع املادة  .11 يا(7سع ية اليت ) ناث ية ابريس، فإن ادلول األطراف يف الاتفا قمن اتفا مل تكن ق
تع ناسبتدلهيا أحاكم ابلفعل  رشيع ا نت ا ية قد  مللق حبامية العالمات امجلا ت لع ّ يه .  يف هذا الصددس فقد طلب علو

هذه العالمات مبوجب املادة  ية كذكل توفري امحلاية  تجارة العا نظمة ا لمن أعضاء  ملم  من اتفاق جوانب حقوق 2ل
تجارة  تصةل اب ية الفكرية ا لا مل ية يف6).ياتفاق تربس(مللك تع العالمات امجلا ع و  الوقت الراهن حبامية واسعة عىل تمت

بني يف موجز الردود  نحو ا ميي عىل ا تويني الوطين واإل ملا ل قلسـ تجارية الاعىل مل شأن قانون العالمات ا ليان  ب سـتب
تعلقة هبا يه فامي ييل WIPO/STrad/INF/1ثالوارد يف الويقة ) SCT/11/6ثالويقة  (ملواملامرسات ا شار إ ل وا مل

يان"ابمس   7".سـتبالا

هاّتعروال  .12 ية ابلطريقة  تلفة العالمات امجلا ية ا رشيعات الو نفسف ا عل خمل ن سلع متزي  ميكن القول إهنا إشارات ، بلطت
ية  وأ بة امجلعخدمات أعضاء ا شاريعسائر خدمات  وألعالمة وسلع حصا ية . ملا ية ألية عالمة جام سمة الر عوا سـ ئيل

سلع أو اخلدما هور املعين أن ا بني  تخدم  ليه أهنا  ت للجمسـ ل نةمنشـهئات ت ية  ي عضو يف  تضمن. معمجع   أيةتوقد 
ية  شأ اجلغرايف أو مثل فسامت إضا تني أو ا شرت ناجلودة أو ادلقة ا ك يةخصائصأية ململ  8.مجلع أخرى حتددها ا

رشيع الوطين عىل أكرث من نوع واحد  .13 نص ا توجيوز أن  يةلعالمات للي شري إلهيا هذه الويقة ولكن  9عامجلا ثلن  ت
تجارية الفردية وجتدر ا.تفصيللاب تلف عن العالمات ا لإلشارة معوما إىل أن هذه العالمات   ألن العالمات 10خت

متزي سلع وخدمات اتجر واحد معني  تخدم  تجارية الفردية  لا سـ نفرد(تل عن سلع وخدمات سائر ) ممصدر جتاري 
تجار تجار . لا ية، رشيطة أن يكونوا أعضاء يف اب نالاتفاعلوجيوز لعدد من ا مجلعالمة جام ثلوا عيع ألنظمة ميتة وأن 

 .ابلعالمةنالاتفاع 

يل عالمة جتارية ما، يف  .14 يل عالمة ة واحدنوالية قانويةتسجوجيوز حتويل طلب  يةتسج، إىل طلب   عن عجام
بل طريق تقدمي  يلأن يصدر قالامتس  بغي أن يصطحب أي الامتس حتويل يودعه مودع العالمة . لتسجقرار ا ينو

تجارية  با ية املرصح هل بإيداع طلباب ننظام الاتفاعل ية وبطلب جديد يوقعه ريس ا مجلعلعالمة امجلا يلئع  تسج 
ية ابمسه تحويل مؤهال . عالعالمة امجلا شخص اذلي يودع طلب ا بغي أن يكون ا لو ل يةاب نلالتفاعين . علعالمة امجلا

بق القاعدة ذاهتا عىل ماكل احلقوق  تجارية احملوةلاخملوةل مبوجب اتنطو وز كذكل حتويل طلب  وجي.للعالمة ا
يل بل ا يل عالمة جتارية  ية إىل طلب  سجيل عالمة جام سج ع تسج ت لت ئالامتس يوقعه ريس  عن طريق تقدمي ق

ية و يصا تحويل الطلب من األشخاص املؤهلني مجلع ببه ترصحي  يةلعالمة اب نلالتفاعح بغي أن يوقع طلب . عامجلا ينو
تجارية اجلديد خشص مؤهل إليداع ط ليل العالمة ا يل عالمة جتاريةتسج تويف الامتس . تسجلب  يامن  يسـو ح
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يل واإليداع تارخيي أولوية ا تفظ  تجارية و تب حتويل العالمة ا رشوط املفروضة، يضمن ا تحويل ا سجا ب حي ل ل لتل . ملك
ية رش يف اجلريدة الر سجل و مسوتدون املعلومات الوجهية يف ا ن  11.تل

 تصديقلعالمات ا )ب(

يحا .15 ية ابريس أو ا نظم اتفا نقال  لتق فقد .  عىل وجه اخلصوصتصديقلت اليت أدخلت علهيا الحقا عالمات ات
ية ونظمةوجدت هذه العالمات لفرتة طويةل يف األ ية إىل جانب العالمات امجلا ع الو ياان طن  يف قبل إدراهجاحأ

يةنظمةاأل ناء األع12.طن الو بدو أن اقرتاحا قدم أ ث و تحضريية التفاق تربس بأن تذكر عىل وجه اخلصي يامل ا وص ل
ية ] أو] [و[عالمات اخلدمة  بة  يف تعريف تصديقلعالمات ا] أو] [و[عالعالمات امجلا نا سـاملوضوعات ا مل

تفظ هبذا الاقرتاح  ومل13.جتاريةعالمة للحامية بصفهتا  نص احلايل للامدة كجزءحي  ي من اتفاق تربس لكن 15ل من ا
ته تدل عىل غيا شرتك مع عالمات ا أنص تجارية  ل العالمات ا ت نحو يقتصدل نارص عىل ا ل يف العديد من ا بنيلع  ملا

 .أدانه

يةنظمة يف األتصديقلعالمات ا  طن الو

بري من ادلول امحلاية لعالمات ا .16 يان يكفل عدد  لوفقا لال ك ت وتضمن 14). ردا79 ردا من أصل 48 (تصديقسـتب
يل تقارير الواردة من ادلول األعضاء بعض املعلومات عن إحصاءات ا سجا تشمل االت، احل ويف بعض 15.لتل

ية وعالمات االك من األرقام الواردة  لالعالمات امجلا بدو  و16.تصديقع تواضعة إذا قورنت تقد  مهذه األعداد 
سجةل،  تجارية ا ملابلعدد اإلجاميل للعالمات ا بدو أهنا ل تويني الوطين وادلويلالارتفاعآخذة يف يو  17.ملسـ عىل ا

تلفة يف  تصديقلعالمات اِّوقد نظمت  .17 يةّ شـىتنت قانويةوالايخمبطرق  . ع، شأهنا يف ذكل شأن العالمات امجلا
تخداهما تصديقوجيوز القول إن أية عالمة  تخدم أو يعزتم ا سـ يه إشارة  سلع أو اخلدمات اليت يمت لمتزيتسـ ل ا

ها صاحب عالمة ا تجارة واليت يصد ناء ا ها أو توريدها أ تعامل  لا ل ث قل سلع أو مادهتا أو تصديقمع شأ ا يث  ل من  من ح
يث أداء اخلدمات أو طريق ها أو من  حة  سلع أو ، عن اخلصائص أو غري ذكل من جودهتا أو دقهتاتصنيع لا

شموةل  ست  تجارة ولكهنا  ناء ا ها أو توريدها أ تعامل  ماخلدمات األخرى اليت يمت ا ي ل ث لل تصديقمع  .لهبذا ا

ية فإن صاحب تنصوكام  .18 تخدم الهنايئ تصديقلعالمة اطن بعض القوانني الو يس ا ملسـ  نه الطرف ل لكللعالمة، 
سـهتلكني، تصديق أو خمت املوافقة اذلي حتمهل العالمة يف هناية املطاف  سؤول عن ا للما ل  أي إن صاحب 18مل

رشوعة هو املصدق اذلي ميارس الرقابة تصديقلعالمة ا نظر عن نوع تصديقلعالمة انالاتفاع ب عىل ملا ل بغض ا
تصديق  .لا

سمة  .19 يه فإن ا لو ية عل ية األيقتصدللعالمة المنطا تخدم من جانب صاحب العالمةنظمةلب يف غا  19تسـ يه أهنا ال 
ها  سلع أو اخلدمات  هور املعين أن ا نوا  تخدمهيا املرصح هلم ليك  للكن من جانب  لللجم يضم يةمسـ نةصخا . معي 

تعني عىل أي خشص يريد احلصول عىل ترصحي  بني وجود هذه اب نلالتفاعيو يةيلعالمة أن  ومع ذكل فقد . صاخلا
 20.را يف نظام وطين واحد عىل األقللعالمة من جانب صاحهبا مؤخاب نالاتفاعي رشط عدم ألغ

نة )ج( سامت ا شرتكة وا سامت ا يا ل مل  ملعل

ية وعالمات ا .20 لشرتك العالمات امجلا ع يث جيوز ألشخاصتصديقت سامت،  حب يف عدد من ا  غري صاحب ،ل
ثلون ب نالاتفاع ،العالمة  ويف 21.لمعايري اليت حيددها صاحب العالمة ولع هبانالاتفا ألنظمةميتلكهيام ماداموا 

نة  متد تكل األنظمةجيوز أنمعيحاالت  تصديق قواعد من القوانني والتسـ  سارية، وجيوز لطرف آخر مؤهل  ل ا ل
ثل هذه الصكوك.  املعايري هذهمادة ما أن يضع موسمح معوما ابإلشارة إىل   .ي
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بدلان اليت تكفل امحلاية للعالما .21 ية ا لويف غا ية وعالمات الب لت امجلا ئ عىل حد سواء يمكن الفرق الرييس تصديقع
ية ال  عيهنام يف أن العالمات امجلا ية ينتفع هباب تجار يكونوا أعضاء يف  نة من ا مجع سوى من جانب مجموعات  ل معي

ثل للمعايري احملددة أن  ثال، يف حني جيوز ألي خشص  يل ا تعىل  ميمل   دون أن يكونتصديقلعالمات اب ينتفعسب
ية  .مجعجمربا عىل الانضامم إىل أية 

تعريفتصديقلإن عالمات اوميكن القول  .22 يفة ا ية و يفة الضامن يف حني تؤدي العالمة امجلا ل تؤدي و ظ ع ومع . ظ
ثغرات بري من ا ئا بقدر  يزي قد يكون  بدو أن هذا ا لذكل  ك ي مت ملي يام أية هجة بوضع عالمة . ل قومن اجليل أن 

تجاهتا يعين املطتصديق سة من عىل  نا تجات ا تجات عن ا يزي هذه ا نة، بل ويعين كذكل  بة جبودة  فا مل ن ن مت ي ملل مل مع
تج ما ب نالاتفاع غري أن ليت ال حتمل ضامان للجودة،ا تعرف عىل  سـهتكل اب سمح  ية  نعالمة جام ل للم ي يه مع عليعلق 

ية عىل الر.  اجلودةمواصفاتبعض  ترص يف الواقع غرض الضامن اذلي توفره العالمة امجلا عو بط بني العالمة يق
تجارية واجملموعة اليت   أن تضمن هذا الرابط ألنه ميكن ألي خشص تصديقل، يف حني ال ميكن لعالمة اتنتفع هبالا

ثل  تخدم هذه العالمة مادام  تأن  ميسـ  22.نالاتفاع ابلعالمة لنظامي

ثا بات .لاث لطلإجراءات إيداع ا
 

تعلقة ابلعالمات امجلا .23 بات ا ملشابه رشوط إيداع ا لطل لية وعالمات اتت بات تصديقع لطل أساسا مع رشوط إيداع ا
ند اإليداع أو يف  ية  يحات وواثئق دمع إضا متس تقدمي تو تجارية الفردية؛ ومع ذكل قد  تعلقة ابلعالمات ا عا ض ل فمل يل

يل نوع الفحص ونظام. لتسجوقت الحق من إجراءات ا نا  بور رش  الاعرتاض الذلين ه تب،  تنهام ا ملكيط بق
بات اخلاصة  ية وعالمات الطلا لابلعالمات امجلا نص القانون الوطين عىل . راض الاعرتاضغ ألتصديقع يوقد 

ية، مهنا رشوطت  أنفإجراءات إضا بعض ا ثال  تحقق من الا سؤوةل عن ا ئات  لتدخل  ل ت ل م مي  ويف العديد من 23.ه
بدلان تفرض رسوم  تعلقة ابلعالمات أكرثلا بات ا مل عىل ا يةلطل سدوزجي؛ أو تصديقل وعالمات اعامجلا د رسوم يت 
ناء الفحص ية أ ثإضا  24.ف

ية تصديقلوتفحص عالمات ا .24 تاحة يف القانون الوطين بناء عىلع والعالمات امجلا باب الرفض ا مل أ عالمات كسـ
نا . جتارية فردية هو ضامن أن تكون العالمة قادرة عىل أن تؤدي أيضا هوالغرض من إجراء هذا الفحص 

يفهتا ا متو يةيلظ نظر يف ملومن ا. سـزيية األسا ناء ا لهم أ يزيية لث سمة ا متا ية ولل  مراعاة تصديقلعالمات اعلعالمات امجلا
يف يفة اظأن الو تلف عن الو هذه العالمات  متزيية  متة ا ظ لخت ل تجارية العاديةيل بعض وتكفل . لزيية للعالمات ا

ية إماكية  رشيعات الو نا ن طت تجارة منح امحلاية لإلشارات اليت قد توظفل تجات أو ملنشلبيان ال يف ا للمنأ اجلغرايف 
ية وعالمات بصفهتا اخلدمات  تادة لرفض العالمات تصديقععالمات جام باب ا ناء من األ ملع، وذكل ا سـ سـتث

 .العادية

يريتعوميكن  .25 يفة ا متف الو بة العالمة عنزيلظ ية صا ية بأهنا متزي سلع أو خدمات أعضاء ا حية لعالمة جام مجلع  سلع ع
شاريعأو خدمات يتف، وقد مل سائر ا يفة ا مترس الو سلع أو اخلدمات تصديقية لعالمة زيلظ يزي ا ل عىل أهنا إشارة  لمت

سلع أو اخلدمات غري املصدقة تادة لرفض العالمات العادية، قد 25.لاملصدقة عن ا باب ا ناء من األ ملع وا سـ سـتث
تجارة تسـتخدم تيكون من املمكن أن شلك اإلشارات اليت  تجات لبيان ليف ا شأ اجلغرايف  نا للمن أو اخلدمات مل

ية أو عالمات   26.تصديقععالمات جام

ية وعالمات ا .26 بات اخلاصة ابلعالمات امجلا بق عىل ا لوقد  ع لطل بق عىل تصديقتنط ية للرفض ال  باب إضا نط أ تسـ ف
تجارية الفردية بات اخلاصة ابلعالمات ا لا ية وعالمات ا. لطل بات اخلاصة ابلعالمات امجلا لفقد ترفض ا ع  تصديقلطل

ثال يل ا ملعىل  هور سب تعلق مجل إذا اكن ا يل فامي  يمعرضا  يةللتضل ، وخاصة إذا اكن من داللهتا العالمة أو صخبا
ية أو عالمة  ئا غري عالمة جام ترب هذه العالمة  عاملرحج أن   .تصديقشيتع
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ياتهوضع املودع  )أ(  حوصال

ية يه مودعملقمن ا .27 يةمجعبول معوما أن تكون  يل عالمة جام ع طلب  يس معرفا دامئا ل" مجعية"ومصطلح . تسج
نظمة مكونة من أعضاء رس معوما عىل أنه مجموعة أو  نه  ية،  ميف القوانني الو يفلك  وجيوز لألشخاص اذلين 27.طن

ينيمجعية أن يكونوا أشخاصاأية يشلكون  ناء . معنوينيأو أشخاصا  طبيع  بت يف ثوأ ّا ية ل باره املهلأ عتودع اب
ساؤل أ جيوزمجعية،  لا متةل شلت ية ا حملهذه ا يات من تتألفوعادة ما  28؟لك من أشاكل العضويةمجلع مجلع هذه ا

تجني وموردين للخدمات وجتار ّنعني و ن تخذ شالك قانويا ل، جيوز نظمةيف بعض األو. ممص نيات اليت ال  ت أن لجمع
بارها مودعا بدوالعكس هو القاعدة العامةلكن  29،عتتكون مؤهةل اب يات اليت ال ي عىل ما  ترب ا يث  مجلع،  تع حب

يةمؤهةلغري نالك قانويا تتخذ ش يعة احلال ليك حتصل عىل حقوق ا مللك   ويف بعض احلاالت جيوز أن 30.بطب
يليشرتط إليداع طلب بني نشاء انسخة من الصك القانوين إلُأن تقدم  تسج  تية أو أية ويقة أخرى  ث مجلع

ية ا ملا  31.ة للمودععنويلشخص

ت .28 ية  يل عالمة جام بات  يات أن تودع  توجيوز  ع سج طل ياانت قد لتللجمع تجارة  َّتوظفبكون من إشارات أو  ليف ا
يل هذه لبيان  نع  ناء من القاعدة العامة اليت  سلع أو اخلدمات، األمر اذلي يعد ا شأ اجلغرايف  سجا مت لل تن سـتث مل

بارها عالمات فردية ياانت اب تاإلشارات أو ا عب تكون من إشارات أو . ل ية  توال يرصح لصاحب عالمة جام ع
ية ابال فياانت جغرا المس اب نالاتفاعذه اإلشارات من جانب خشص آخر حيق هل هب نالاتفاععرتاض عىل ب

نص يقتيض القانون  ،ن ويف والية قانوية واحدة32.اجلغرايف تفاع اب اخلاصة األنظمةتأن  ترصحي اتلعالمنابال ل عىل ا
بح عضوا يف ا ية بأن  ية ا نطقة اجلغرا ئة يف ا يصألي خشص تكون سلعه وخدماته ان ن مل ملعشـ  33.ملنظمةف

يةأن يالاشرتاط بوقد يفيض  .29 ية  يل عالمة جام ًكون مودع طلب  مجع ع شالكت أمام ماليك تسج م إىل طرح 
سجلوا عالمات اتصديقلعالمات ا رشط واذلين يريدون أن  توفون هذا ا ل اذلين ال  ي ل  اخلاصة هبم تصديقيسـ

ية بارها عالمات جام عاب نظم عالمات ا عت ياب أي رشيع  ليف ظل  ي ت تغلب وق. تصديقغ للد تكون إحدى الطرق 
يل عالمة ا لعىل هذه الصعوبة يه  نةتصديقتسج بارها عالمة فردية خلدمة  ي اب معت يار  يهع ثال  للمع تصديق الا مت

 .تصديقلاذلي تصدقه عالمة ا

يل عالمات أن تقدموجيوز  .30 بات  سج  تلفة يهتصديقلاتطل رشاكت، أو : خم من مصادر  لاألفراد اخلواص، أو ا
ن بدلايت أو  ما ئة قانوية أخرى متارس رقابة ةظامت احلكومات أو أيل ن   ومع 34.لعالمةاب نالاتفاععىل مرشوعة هي

تالك عالمة  بعد األفراد كذكل من ا مذكل قد  تجات واخلدمات 35.تصديقيست ثال ا ن وجتدر اإلشارة إىل أن ا ملت م
نظامت ا ئات أو  سمى  نصوص علهيا جيوز أن يصدقه ما  لللمعايري ا ي ي ممل بدو أن هذه ، ويفتصديقهب ي حني 

يل عالمات  بات  نظامت ميكهنا كذكل أن تودع  ئات وا سجا طل مل تي يام بذكل 36،تصديقله ها القانون من ا لق قد  مينع
يل عالمات فردية فقط بات  ها أن تودع  يح  سجو تطل ل  37.يت

يل عالمات  .31 بات  نظامت اخلاصة أن تودع  سجويف بعض الوالايت القانوية جيوز لألفراد أو ا طل مل  تصديقتن
ها شأ اجلغرايف وأن  تصديق ا متتلكتخدم  نمل ل ية عادة ّتعد و. تسـ ئات احلكو ما ت ونظمي لسنيف أفضل وضع عىل أهنا لهي

شأ اجلغرايف، ومع ذكل ال يوجد رشط قانوين بأن تصديقلاملعايري اخلاصة بعالمات ا تخدمة يف اإلشارة  ن ا للمسـ مل
بة العالمة ية يه صا ئة احلكو حتكون هذه ا م ئات للوجيوز . لهي تجارية أو األفراد أو غري ذكل من ا ييات ا ل لهجمع

يل عالمات  بات  يع رشوط إيداع  ثل إىل  سجل هذه العالمات رشيطة أن  سجاخلاصة أن  طل مج ت تت مت
تكون عالمة ا38.تصديقلا ندما  ل ومع ذكل  ت أو عىل حنو حرصي  من مصطلح جغرايف نظمة يف هذه األتصديقع

تحقق من سلأسايس تب أن  يجوز  ي،  للمك تخدام املصطلحف بة ا سـطة املودع يف مرا سلطة 39ق ل إذا اكنت هذه ا
ّبني  اليت تصديقل صاحب عالمة ايكون ال ،نويف العديد من الوالايت القانوية. غري واحضة يف جسل الطلب ت

شأ اجلغرايف  ية مؤهال مع ذكل ملنا نا شؤون ا رشيفة يف ا عحلظر الاتفاع هبذه اإلشارات وفقا للمامرسات ا لص ل ل ن
ت  40.جاريةلوا
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يل )ب( سجتوى طلب ا  لتحم

يل  .32 سجتوي طلب  ية أو عالمة امجلعالمة التحي يل عىل  تصديقلاعا سجنارص طلب  فردية مع بعض العالمة التع
يات تجارية. صاخلصو يل العالمات ا بات  ية يف  تا نارص ا ياانت أو ا ية ا لوترد غا سج طل ل ل لع ب تب ل  41:ل

 تسجيل؛لطلب ا "1"

نوانه؛ "2"  عوامس مودع الطلب و

نهيا إذا اكن من مواطين دوةل ما، وامس دوةل يكون  "3" طوامس دوةل يكون مودع الطلب من موا
ية أو جتارية  نا شأة  عملودع الطلب فهيا حمل إقامة، إن وجد، وامس دوةل تكون ملودع الطلب فهيا  ص من

 حقيقة وفعاةل، إن وجدت؛

نواي، الطابع القانوين ذلكل ا "4" لشخص وادلوةل وكذكل الوحدة معوإذا اكن مودع الطلب خشصا 
نوي املذكور؛ شخص ا ناء عىل قانوهنا ا تضاء، داخل تكل ادلوةل اليت نظم  ند الا ية،  ملعاإل ل ب ع ّمي ُ ق  قل

نوانه؛ "5" ثل و ثل، امس ذكل ا عوإذا اكن ملودع الطلب  ملم  مم

يه بأولو "6" تفادة من أولوية طلب سابق، إقرار يطالب  فوإذا اكن مودع الطلب يرغب يف الا ية سـ
سابق، مع ا بذكل الطلب ا بااتت املؤيدة إلقرارلل  ؛ثياانت واإل

 ر للعالمة؛يوتصو "7"

نوع  "8" بق عىل ذكل ا يات حمددة  تضاء، نوع العالمة فضال عن أية  ند الا بني،  لويان  نط تض ع ي تب مق ق
 من العالمات؛

رش اب "9" سجل العالمة و تضاء، أن مودع الطلب يرغب يف أن  ند الا بني،  نويان  ت ع ي تب حلروف ق
تب؛ ها ا يارية اليت  ملكواألرقام ا يسـتعمل  ملع

سمة ممزية للعامة؛ "10" بة بلون  تضاء، أن مودع الطلب يرغب يف املطا ند الا بني،  كويان  ل ع ي  قب

بعض أجزاء العالمة؛ "11"  لونقل حريف للعالمة أو 

بعض أجزاء العالمة؛ "12"  لوترمجة للعالمة أو 

سلع و "13" يس، عىل أن أو اخلدمات امل/لوأسامء ا يف  ناف  ها، مجموعة وفقا أل نطلوب  نيل تصص تسج
سلع أو اخلدمات يف ذكل  يه تكل اجملموعة من ا متي إ نف اذلي  بوقة برمق ا لتكون لك مجموعة  ل لص تنسـ م

يف املذكور؛ ناف ا سب تريب أ يف ومقدمة  نا ص ح تصن لتص تل ّ ُ 

ية الاتفاع ابلعالمة أو الاتفاع ا" 14" تضاء، عن  سب الا نوإعالن،  ن ن  .لفعيل هباقح

يق .33 نرص رمق حتقوجيوز  ية أو عالمة " 8"لع ا تعلق بعالمة جام يان أن الطلب  عوهو  ي بدو  تصديقب عن يعىل ما 
ناسب يف اسـامترة الطلب، إذا نصت  عىل هذه اإلشارة، أو عن هذه الاسـامترة ملطريق وضع عالمة يف اإلطار ا

نا.ابللكامتإىل ذكل تضمني الاسـامترة إشارة طريق  يع مالحظهتا هو الالامتس من املودع لع ومن ا يشـرص اليت 
تفاع ابلعنظام اخلاصلان الطلب ّضمُأن ي نظام أو  يقدم هذا ويف العديد من احلاالت، إذا مل 42.مةالن ابال  إذالا

با أو غري اكمل بة ليك يقدم ، معياكن  نا سـنح املودع الفرتة ا مل تمكهلمي نظام أو  سـا  . أو يعدهليل

تكون العالمات امجل .34 ية وعالمات اتوقد  لا لأو تويفة من اللكامت  من لكامت فقط أو رسوم ومناذج فقط تصديقع
نةيُشرتط وعادة ما ال . والرسوم والامنذج ياغة  شمل أية  هر هذه العالمات يف شلك خاص أو أن  يبأن  ص معت . تظ

بارها من سامت العالمة، كام هو احلال ابخبصائصومع ذكل قد يطالب  يارية وبلون ما اب ت  لنسـبة إىل أية عمع
 .عالمة جتارية



WIPO/STrad/INF/6 

9  

سة، أو تقرير أنظمةيف يُشرتط و .35 رشكة أو املؤ ية أو ا تطفات من جسل ا ية، مهنا  نة إدراج واثئق إضا س  ل مجلع مقي ف مع
شاط املودع، أو  بني أعالهنظامنعن جمال  نحو ا نوي، عىل ا هد بأن املودع خشص  ية أو ويقة  مل ا ل مع ث  43.تشمجلع

نوي م نظادد حيويف بعض احلاالت قد  ية الطريقة اليت يراقب هبا صاحب العالمة أو  يا ن يراقب هبا أمجلع
ثال(نالاتفاع ابلعالمة  يل ا ية عىل  مليف حاةل العالمة امجلا شري إىل ). سبع يويف هذه احلاالت، جيوز للمودع أن 

 .ذكل األمر يف الطلب

متس من املودع أن يذكر  .36 نفصل يلوقد  سلع أو اخلدمات اخلصائص أو املعايري أو امعىل حنو  للسامت األخرى  ل
ها  ثالتصديقليف حاةل عالمة ا(يقاملصدقة أو اليت يعزتم تصد يل ا مل عىل  يع اخلصائص أو ). سب بغي أن تدرج  مجو ين

يل معقول يان وأن رشح  ها العالمة يف ا سامت اليت تصد تفصا ت ب بل ل نفصل بأن يلمتس وجيوز أن 44.ق يان  م تقدمي  ب
شارك يف إ ناملودع ال أو لن  شأهناي يل العالمة  سلع أو اخلدمات اليت يقدم طلب  سويق ا بتاج أو  سج ل  .تت

ية الوالايت القانوية رشط إيداع  .37 نوتضمن غا ب نظام لت ية وعالمات احيي اذللا لمك الاتفاع ابلعالمات امجلا ع  تصديقن
باب تاحكون يومن الرضوري أن . سـلعدد من األ نظام واحضا و ما متكن أي خشص يعزتم الاتفال ن ليك  اع ابلعالمة ي

تفع  توفهيا ليك  تفع مرصح هل أن  رشوط اليت جيب عىل أي  هم ا نفاذ إىل املعلومات الوجهية ومن  نمن ا يف سـ ن ل يل م
نظام  تألفيويفضل أن  45.ابلعالمة تضمن املعلومات املطلوبةلا تمن ويقة قامئة بذاهتا  بول 46.ث ملق ومع ذكل من ا

نظام إرفاق واثئق أخرى  ية شامةلترد هبا قامئة ملهبذا ا هور لالطالع كون يوعادة ما . جعر توحا أمام ا نظام  مجلا مف ل
رش الطلبعليه ندما  ن   47.يع

ية أنظمةوعىل الرمغ من أن  .38 ع الاتفاع ابلعالمات امجلا لالاتفاع بعالمات اوأنظمة ن شرتك، تصديقن ها هدف  م  ل
يهنا عدد من الا يوجد  رشوط الاتفاع ابلعالمات،  خوهو وضع القواعد اخلاصة  ب ف ن لوها اتنيقتيض تالفات، مما ب

نفصل  .معىل حنو 

يةنظام  )ج(  عالعالمات امجلا

تهاإليداع موعد  "1"   يقوطر

يلنظام ودع ي .39 ية معوما مع طلب ا سجالعالمات امجلا ثال . لتع سامح ابال تاح همةل  توإذا مل تكن هذه يه احلاةل  لل مت ف
بديئ رشط، ويكون ذكل عادة يف شلك متديد للحد الزمين ا ملهذا ا ل تب يف بعض 48.ل ملك ومع ذكل ال يطلب ا

ية،نظمةاأل ع من املودع أن يودع القواعد اليت حتمك الاتفاع ابلعالمات امجلا رشط 49ن تعاض عن هذا ا ل أو  يسـ
هذه القواعدإىلبإشارة عامة  سامت اخلاصة  ل ا ند إيداع الطلب، لكن تطلب الحقا . ل ياان ال تطلب القواعد  عوأ ح

ناء اإلجراءات ثاللنرش ألغراض ا،ثأ يل ا مل عىل   50.سب

لتوى ا "2"  نظامحم

متةل  .40 توايت ا حملإن قامئة ا ست شامةل، لكهنا توحض لنظام حمل ية  تا ية املعروضة يف الفقرات ا يالعالمات امجلا ل ل لع
توايت  ثابة اليت قد حملا مبتعد  يار"ّ ية الوالايت القانوية" ملعا نيف غا يا. لب بدو  جلو يل ي بدلان اليت تكفل  سج أن ا تل

ية، من نوع واأكرث  توايت حمددة عحد من أنواع العالمات امجلا ناليت حتمك الاتفاع هبذه ألنظمة لحمتكفل كذكل 
ها أو األنظمة وختضع هذه . العالمات يجوز تعد يلللفحص، وإذا صدر أي اعرتاض علهيا،  بدو ف تها حىت  تنقيح

تب للمكبوةل   .مق

تعلق ابملودع يل  تتفا  ص

ثايف اجلزء (كام ذكر آنفا  .41 نعني أو ،))أ(لاث ية من  ية عادة ما يكون  يل عالمة جام مص فإن مودع طلب  مجع ع تسج
هامنتجني أو ل موردين للخدمات أو جتار تكون  ية ّ ها نقانويةخشص  مستكل احلقوق اب دد حي أن نظاملومن شأن ا. لمت

يل ا ها  ئات املرصح  ها وا تهبا وجمال  نوان  ية و مليعة احلال امس هذه ا ث ي ع مجلع متب ه ببط ل معل  51.نظمةلمك
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تفاع ابلعالمة  ناألشخاص املرصح هلم ابال

ضبغي تو .42 تفيين ئة األشخاص املرصح هلم ابال نح  نوانف جيوز للك عضو من أعضاء و. لعاع ابلعالمة حتت هذا ا
ية اليت تو ية من ندع الطلب الاتفاع ابلعالمة أو جيوز أنمجلعا ئات الفر ترص هذا الاتفاع عىل بعض ا ع  لفن يق

تعون مبؤهالاألعضاء، ومه األعضا نتيمتء اذلين  رشوط احملددة بوضوحةمعي  بغي ذكر ا ل، ويف هذه احلاةل  . ين
نظام دد حيتوشرتط بعض املاكتب أن  تفاع ابلعالمةاألشخاص اذلين بدقة لا  ومع 52.نيرصح هلم يف أي وقت ابال

تفعني املرصح هلم، وإىل ماكن هذا ا  53.لسجلملنذكل قد يكون من املمكن اإلشارة إىل وجود جسل اب

ية  مجلعرشوط العضوية يف ا

ية رشوطتضععادة ما  .43 بل للعضويةامجلع ا بل أن  يفاؤها  شخص ا يق للعضوية جيب عىل ا ق ست ثال، . ل يل ا ملفعىل  سب
شرتط للعضوية أن يكون يدان اخلاص بيقد  شخص قد معل يف ا مل ا ية لفرتة ل مععمل ا سمح هل مجلع بل أن  ينة  قي

يع رشوط العضوية وجيب اإلشارة إىل. ابالنضامم إلهيا ية مج  تفعون ابلعالمة امجلا متكن ا عليك  ملن متلون ي من حملا
ية عىل  يفهذه عالاطالع بوضوح ومبوضو رشوط اليت جيب ا ستا سمح هلم ابالنضامم إىل ال بل أن  ياؤها  مجلعية ق

تايل  يةنالاتفاع ابلواب سق ذاته54.علعالمة امجلا ية،لن وعىل ا ع إذا تعني الاتفاع ابلعالمة امجلا تحديد بعض أعضاء ن ل 
ية بق عىل هؤالء األعضاءفقط مجلعا رشوط اليت  يح ا بغي كذكل تو نط،  ل ض تن  .في

 نرشوط الاتفاع ابلعالمة

ية الاتفاع .44 نجيوز ألعضاء ا ثال للقواعد 55مجلع تعلق خبدماهتم يف مقابل الا تجاهتم وفامي  ية عىل  ت بعالمة جام ي ن مع م
ها ية  نفساليت حتددها ا يه جيوز أن حت. مجلع بغي الاتفاع هبا ابلعالمةعلو ية الطريقة اليت  ندد ا ية . ينمجلع للجمعيجوز  ف

بوعة يف شلك معنيمثال  ية فقط عىل املادة ا تفع ابلعالمة امجلا ملطأن تقرر أن  ع بغي أن حتدد رشوط . ين ينو
شاهبة يف  مالاتفاع هذه أو أية إشارات  نظامن ب. لا بغي ذكر احلقوق والوا تقرير واحد مقدم  بقا  جو ين ل ئة ط نا شـات ا ل

ية ععن الاتفاع ابلعالمات امجلا  56.ن

 لعالمةاب نالاتفاعسوء يف حال العقوابت املفروضة 

نوي أن تفرض أية عقوابت عىل أي عضو ييسء الاتفاع ابلعالمة،  .45 ية  نإذا اكنت ا ت ينبغي ذكر هذه العقوابت فمجلع
نوان تضمن سوء الاتفاع ابلعالمة الاتفاع هبا بط57.لعحتت هذا ا ن وقد  ن تويف رشوط الاتفاع ي نريقة ال  تسـ

يام بذكل شخص اب سمح  ندما ال  لقابلعالمة أو الاتفاع ابلعالمة  لل ي ع تضمن . ن كذكل نسوء الاتفاع ابلعالمة يوقد 
يةهبا نالاتفاع  نا ية ا سـهتكل أو أي انهتاك آخر  عيف إعالن يضلل ا لص سة غري للملكمل نا ف أو يف ا رشوعة مل أو أي ملا

يق املؤقت أو الهنايئ لالتفاع ابلعالمة أو حىت . ملسـهتكلانهتاك لقوانني حامية ا شمل العقوابت ا نوجيوز أن  تعل لت
ية  .مجلعالطرد من ا

 تصديقل عالمات انظام )د(

تهموعد  "1"   يقاإليداع وطر

بغي إيداع  .46 بول معوما كذكل أنه  نمن ا يل أو يف أرسع وقت تصديقلعالمة اننظام الاتفاع بيملق لتسج مع طلب ا
نا حمن ا ية بعد إيداع الطلبل ية . لعملية ا رشيعات الو تضمن ا يعة احلال  نو ت ت طب سمح ابمساعدة تدابريلبط ثال ت  متال

رشط لهذا ا تاد . ل شلك ا ية هو ا بد هل ا لومتديد ا ملع ل ئ مل  58.لمساعدةمل
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نظامحمتوى  "2"  لا

توايت ا .47 ية  تا لحتاول القامئة ا حمل ل تعلقل نارص التصديقل بعالمات املنظام ا يص أمه ا لع  ية األتلخ ها غا لبيت   نظمةتكفل
بارهفهيا ودع ي احلاةل اليت جيوز أنوحىت يف . نالقانوية نظام اب تا نفصالمستندا عل وجيوز ضع للفحص، خي ، فإنهم 
يهأن تقدم نارص املقدمةعل اعرتاضات  نرص واحد أو أكرث من ا نع  تب غري  لع إذا اكن ا بع مقت تقرير مقدم . ملك بقا  لو ط

هم من لآلخرين جتزي اليت املعايري يضع املودع ن الرضوري أن ليس م ،من دوةل عضو واحدة نالاتفاع متنعأو 
ها  تصديقلبعالمة ا هم وضعبو تعلق خبدماهتم/سلععىل  ثل .يأو فامي  يجوز لطرف آخر أن حيدد هذه املعايري،  م  ف

ن بحث اذلي جتريه  ية أو املعايري اليت تعد من خالل ا ماملواصفات اليت تصدر عن واكةل حكو ظمة حبث لم
 59.خاصة

تعلق ابملودع يل  تتفا  ص

يل عالمة  .48 با  شأن من يودع  بدو  يود عىل ما  سجال توجد  طل ب لتي ية تصديقق تع  شخص، مادام هذا املودع  بمت ي
نص القانون الوطين عىل خالف ذكلونقانوية،  ثا وكام ذكر آنفا يف اجلزء 60.يما مل  بات )أ(لاث يجوز أن تقدم  طل،  ف

تلفة يه من مصتصديقتسجيل عالمات  رشاكت،األفراد اخلواص: خمادر  بدلايت،ل أو ا نظامت ،ل أو ا م أو 
ئة قانوية أخرى متارس رقابة ،احلكومة ن أو أية  هم . ن عىل الاتفاع ابلعالمةمرشوعةهي أن أن نالحظ ملومن ا
سلع املصدقة، الحقاتصديقلصاحب عالمة اهو  و،املودع شارك يف توريد ا نه أن  ل ال  ي نرص إض. ميك ايف عومثة 
شأهنانهوهو أ يل العالمة  تعني  سلع واخلدمات اليت  تصا يف تصديق ا ب جيب عىل املودع أن يكون  سج ي ل  61.تخم

تفاع ابلعالمة  ناألشخاص املرصح هلم ابال

نظام وحض ي .49 تعلق لا يفاؤها لالتفاع ابلعالمة عىل سلعه أو فامي  بول ا تفع ا رشوط اليت جيب عىل ا يا ن ن تل سملق مل
ية عالمات ا62.ابخلدمات اليت يقدهما ل وغا تفع هبا أي خشص حتمل سلعه أو خدماته تصديقلب تاحة ليك  ن  يم

سلع63.اخلصائص املصدقة يعة ا ل ونظرا  تاحة فقط /لطب ماخلدمات املصدقة مفن املمكن مع ذكل أن تكون العالمة 
تاحة ل تفعني، كأن تكون  مبعض أنواع ا بغي اإلشارة إىل. نتفعني دلهيم مؤهالت خاصةملفقط ملن يدينو . لتقي هذا ا
بغي أن تصديقلالقاعدة العامة يه أن عالمة او ها، ينتفع هباين   عىل األقل نظام قانوين واحدتيح يلك خشص غري ما

تفع بعالمة ا للصاحب العالمة أن  هاتصديقين سلع واخلدمات اليت  يبيع عىل ا  64.ل

تاخلصائص  هاياليت   يقعني عىل العالمة تصد

نرص الرييس يف أية .50 ئهذا هو ا ها تصديق عالمة لع نة يصد سلع أو اخلدمات خصائص  ق، أي أن حتمل ا ي معل
سلع أو اخلدمات واملصدقة . صاحب العالمة نة  للوجيب عىل املودع أن حيدد هذه الصفات أو اخلصائص ا ملعي
ننظام الاتفاعبغي نيوال . مبوجب العالمة سلع واخلدمات املصدقة أو أن ي أن ل لتفي بإيراد قامئة اب ات قدم إشاريك

تصديق ية  يعة ا شف عن ا للعامة ال  لفعل ب يان هفهدف. لطتك ية هو تقدمي  نا ب من هذه ا سمح حل يواحض وموضوعي 
 65. بأن يعرف بدقة اخلصائص املصدقةألي خشص يقرأه

يه بار الاتفاع ابلعالمة واإلرشاف  علا ن  خت

51. 

نظام تضمن ي ترب هبا صاحب العالمة وجود لا يحا للطريقة اليت  خييعة احلال تو ض وال يلزم أن جيري . اخلصائصبطب
نه وبأية  يابة  يجريه اب يان من  يلزم  سه، لكن إذا اكنت هذه يه احلاةل  بار  عصاحب العالمة الا ن سـ ب نف لت فب خ

تايل عىل الاتفاع ابلعالمة. طريقة رشف هبا صاحب العالمة اب يح الطريقة اليت  بغي تو نو ل ي سض تألف الغرض . ين يو
متكن أي خشص يرغب يف الاتفاع ابلعالمة من لا يف هذا الصدد من شقني، نظاملمن ا نشق األول هو أن  ي

يخضع هلمعلية الاطالع عىل  بار اذلي  سـالا هو أن . خت ثاين  شق ا فأما ا ل تبطمنئ َيل تعلق ملكا بارات  ت، ال عت
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ناسب من إجراء  ،ملصلحة العامةاب بار ا ملالا هور حىت يكون خت بعان من  ةثقعىل مجلا يتأن العالمة وصاحهبا 
يحمسار ا لصحتصديق ا تعلق ننظام الاتفاع تضمن يواحد عىل األقل جيب أن قانوين  ويف نظام 66.ل يندا  ب

تصديق تعلق اب سدد أية رسوم  بة وأن  تفع ابلعالمة بأن خيضع العالمة للمرا بات الواقعة عىل ا لابلوا ت ي قن  67.ملج

تعني  .52 ية األيويف حني  بة عىل الطريقة اليت ميارس هبنظاملأن تذكر يف ا نظمةلبيف غا ن الاتفاع قا املودع املرا
بة يصدره  أو إعالن  يؤديه أن يذكر يف ميني68، جيوز للمودع يف نظام واحد عىل األقلابلعالمة قأنه ميارس املرا

رشوعة ل عىل الاتفاع بعالمة املا بةتصديقن ية يف ممارسة هذه املرا سن  ق أو أن دليه  ن بل هذه اإلفادة ما مل . ح تقو
تب عىل عمل  بوهابوقائملكيكن ا بغي  شري إىل أنه ال  لع  ق ين  .ت

يل العالمة تعلقة  شغالرسوم ا  بتمل

تعلق  .53 تظام يف مبخططيتذكر الرسوم املفروضة فامي  تصديق، إن وجدت، اب ن ا بارها ننظام الاتفاع أو تلحق بهل عت اب
سب 69.مرفقا تعلقة ابلرسوم و نفاذ بوضوح إىل هذه املعلومات ا متلني اب تفعني ا حوسمح هذه املعلومات  مل ل ن حملت . للم

بالغ وابإلضافة إىل ذكل، شلك  ست مرتفعة  ية املصلحة العامة، أن يضمن أن الرسوم  تب، من ان م ميكن  ح بللمك لي
تلمني إىل اخملطط تفعني ا حمليه وحيول دون نفاذ ا ملن ية ا. ف تخدم خمطط نظمةأللبويف غا يسـ ال يوجد رشط بأن 

تصديق عىل أساس  تصديق، ". ال حيقق الرحب"لا يعة رضورة ا ناسب الرسوم مع  بغي أن  لومع ذكل  طب ت تن ي
ية حبمك األمر الواقع وال سلع واخلدمات ا يار ا نسـامي يف حال اكنت عالمة املاكل يه  ل  .ملعمع

سوية ا ملإجراءات   زعاتانت

نظام تضمن يعادة ما  .54 نازعاتراءات إجلا ملسوية ا شأ . ت نازعات تنوقد  تفع ملتكل ا منبني صاحب العالمة وأي 
شأن  متل  تفع  بمرصح هل أو  حمن يفاء م تصديقستا سلع أو اخلدمات رشوط ا لا يفاهئال ، األمر اذلي قد ست أو عدم ا

تفاع ابلعالمةماكل العالمة إىل  يدفع سامح ابال تخذ قرارا بعدم ا نأن  ل شأ . ي شأن أيضاملنازعات اتنومع ذكل قد  ب 
تعلق بعالمة ا سأةل  لأية  ت ية طعن يف. تصديقم هم وجود آ بدو من ا لو  قرار ماكل العالمة لضامن العداةل ملي

ساواة تخصص أو حممكة، . ملوا ثل حممك  تقةل،  ئة  تقل أو  شخص  سمح  هذه اآلية أن  بغي  مو م ل سـن ي سـ ل ت مل ه لم ي
سأةل شلك هنايئ يف ا نظر  ملاب ب  70.ل

نظامتعديل  )ه(  لا

بل أية عالمة عن .55 نظام اخلاصتقدما  متس تعديل لوا رش ألغراض الاعرتاض، جيوز للمودع أن  يل هبا و نظام تن لا
تقدمي هذا الالامتس. نمك الاتفاع ابلعالمةحيي اذل نة  لوتكفل بعض املاكتب اسـامترة  تعديالت . معي لوال تدون ا

يا، ولكهنا ختضع للفصح ابلطريقة ذاهتا اليت  ها خيئتلقا نظالضع  للنظام املعدل أية آاثر كون يوال .  املقدمم اجلديدلا
يه تبعلما مل يوافق  بة، 71.ملك ا نا تعديالت  تب أن ا ف وإن رأى ا سـ مل نظام املعدلنرش يملك  كذكل ألغراض لا

تعديالت نظرا ألهنا قد تؤثر . الاعرتاض ية ا رش غا لو ب لن تفعني ابلعالمة يفت متلني ملن قدرة ا نفاذحملاحلالني وا  لعىل ا
نظامإىل  نوان املودع. لا يري  ثل  يفة،  تعديالت ا عوال يلزم رش ا تغ ل من  .لطف

يل .رابعا  لتسجشؤون تعقب ا
نظامتغيري  )أ( يللا لتسج بعد ا

 

ية األ .56 يري يدخل عىل نالقانوية  نظمةلبيف غا نظام اذلي حيتغال يكون ألي  ية أو عالمة لا عمك الاتفاع بعالمة جام ن
سجةل تأثري ما مل تصديق نظاودع يم  يهلا تب ويوافق  علم املعدل دلى ا  وحىت ذكل احلني، ويف بعض احلاالت ملك

سدد رسام تب عىل أي72.يحىت  بل أن يوافق ا ملك و رشه ق يننظام معدل، فإنه يفحصه وإذا لزم األمر  وإذا فعل . ّ
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تب ذكل  ت. إبداء مالحظاتوجاز تقدمي مذكرة اعرتاض جاز ملكا يريات، قد  تب عىل ا ندما يوافق ا يو تغ لع عني ملك
سجل يهكون يو. لتدويهنا يف ا يطلع  توحا كذكل  نظام املعدل  علا ل هورمفل  73.مجل ا

يص )ب(  خالرت

تجارية .57 تخدام عالماهتم ا تجارية ألطراف أخرى ا شائع أن يرخص مالكو العالمات ا لمن ا سـ ل وعىل غرار . ل
تفاع ابلعالمات امجلا يص ابال بدأ الرت يث ا تجارية الفردية جيوز من  نالعالمات ا مل خل لية وعالمات اح ، ويف تصديقع

تب ليك تكون  يص دلى ا يل اتفاقات الرت تعني  بدلان  ملكإطار قوانني بعض ا خ سج ي ومع ذكل ميكن  74.انفذةتل
نوعني من العالمات من إبرام اتفاقات  نع أحصاب هذين ا نة  يدات  نص عىل  لللقانون الوطين أن  مت ي ي معي تق

يص تقارير املقدمة من بعض ادلول ا75.ختر ل وشري ا يس من املمكن مبوجب القانون الوطين ت لألعضاء إىل أنه 
تجني أو  ية ا ترص عىل أعضاء  ية، نظرا ألن الاتفاع هبذه العالمات  تفاع ابلعالمات امجلا يص ابال نالرت مجع ن ع ملن يق خ

تجار أو مور ّا تعلق 76.ي اخلدماتدل يص فامي  نح الرتا نا عىل  تضمن رشيع وطين واحد حظرا  ي و ي ت خي م مع
ية، ألن ذكل قد يؤدي إىل اخللط ابلعالمات امجل تجات اليت تغطهيا العالمةيفعا يعة ا ن  ملب ويف هذه الوالية . ط

يع  تويف  تجاته إذا اكنت  ية عىل  تفاع ابلعالمة امجلا تج ابال مجالقانوية جيوز لصاحب العالمة أن يرصح  سـ ن ع ن ن تن مللم
رشوط الواردة يف  يصن الاتفاع ابلعالمة مينح، لكن ال ننظام الاتفاعلا  77.خعىل أساس تر

يل )ج( نازل عن ا سجا تت  لل

نازل عن عالمات ا .58 لجيوز ا ها اليت جيري هبا تصديقلت ية إىل صاحب عالمة جديد ابلطريقة  نفس والعالمات امجلا ع
تجارية الفردية نازل عن العالمات ا لا تعلق ينص عىل أال يكونومع ذكل ميكن للقانون الوطين أن  78.لت نازل  ي أي  ت

تبتصديقلبعالمات ا تأكد من أن  79ملك انفذا دون موافقة ا تصاص دليه صاحب العالمة اجلديد يحىت  خالا
تصديق يدير خمطط ا لالالزم  بقة عىل صاحب عالمة 80.ل رشوط ا تويف ا يه أن  نازل إ يه يلزم ا نط و ل سـ ل ت ملعل ي مل

ية أو عالمة  نازلتصديقعجام يت ا بل  لت  ب  .تثق

ية أو  .59 ية أية عالمة جام يري يف  تطلب أي  عو تغ ويلزم أن . ننظام الاتفاععىل تعديل إدخال  تصديقعالمة ملكي
ئة اجلديدة اليت  تعديالت امس صاحب العالمة اجلديد وأي تعديل آخر الزم يعكس هوية ا يتضمن هذه ا ل لهت

ثل تعديل رشوط العضوية وما إىل ذكل تعديل ابلطريقة الالزمة إلجراء . ممتكل العالمة،  بغي تقدمي الامتس ا لو ين
نازلقتعديالت  يل ا ها يف آن واحد مع الامتس  يل وإيدا تبل ا سج لسج ت عت  .ل

تقارير املقدمة من ادلول األعضاء أنمع ذكل يالحظ و .60 نازل عن احلقوق يف تشري إىل عدم جواز ل بعض ا لتا
ها، ية أو  نقلعالمة جام نازل عن عالمات اال جتزي  يف حني 81ع لدول أعضاء أخرى ا ها كضامن أو تصديقلت  82.ةميتقد

يلإب )د(  لتسجطال ا

ية أو عالمة عن إبطال عالن اإلعىل غرار العالمة الفردية جيوز  .61  إذا جسلت يف انهتاك تصديقعأية عالمة جام
يل ية . لتسجألي رشط من رشوط ا باب إضا فومع ذكل جيوز وجود أ ، يف حال اكن تصديقأية عالمة إلبطال سـ

سلع أو اخلدمات املصدقة أ سلع و يف حال مل يكن هل لاملودع يضطلع بعمل من ذات نوع ا تصاص يف تصديق ا لا خ
ية متةل األخرى إلبطال . ملعنواخلدمات ا باب ا شمل األ حملوقد  سـ ية وعالمات الك من ت لالعالمات امجلا  تصديقع

يل  ية العالمة أو تضلاحامتل  تعلق خبا هور فامي  صا ي تقار داللهتا، أو مجل لمعلومات الالزمة أو ل ننظام الاتفاعفا
تب83.مبادئ األخالق أو سـياسات العامةل مع اهاضتعار ويف والية . ملك وجيوز إيداع إجراءات اإلبطال دلى ا

ية أو عالمات ا لقانوية واحدة، جيوز إعالن بطالن العالمات امجلا ع نظام كون فهيا ي يف احلاالت اليت تصديقن لا
بق تدراك ويكون ماكل العالمة غري قادر عىل منطغري  نقصسـا  84.ل ا
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 جيللتسإلغاء ا )ه(

باب إلغاء العالمات الفردية  .62 سـبق أ يةتصديقلابلقدر ذاته عىل عالمات اتنط ومع ذكل جيوز . ع والعالمات امجلا
يةتصديقلإلغاء عالمات ا تا ية ا باب اإلضا ية لأل ل والعالمات امجلا ل سـ ، أن تصديقليف حاةل عالمات ا" 1: "فع

سلع أو اخلدمات ا يه إمداد اب ليكون صاحب العالمة بدأ معال  نأن تكون طريقة الاتفاع ابلعالمة " 2"ملصدقة؛ ف
يهتا أو داللهتا؛  تعلق خبا بح العالمة مضلةل فامي  صتؤدي إىل أن  ي أن يكون صاحب العالمة ال حيرتم " 3"تص

نظام اذلي شلك جيعل أن يكون تعديل قد أدخل عىل " 4 "85؛ أو ال يضمن احرتامههبانمك الاتفاع حي لا نظام  با ل
توى الالزم  ال يعود يامتحمتواه نظام املعدل كون ي أو أن 86ناليت حتمك الاتفاع ابلعالمة،لألنظمة حملىش مع ا لا
بادئ خمالفا ياسة العامة أو  م  بوةلاألللسـ أن يفقد صاحب العالمة " 5"؛ تصديقل، يف حاةل عالمات املقخالق ا

ها سجل العالمة خبصو سلع أو اخلدمات اليت  تصاص يف تصديق ا صالا تخ تقارير املقدمة د يف أ وور87.ل لحد ا
يا تا يان ا بان اإلضا لا ل ف يري يف الظروفننظام الاتفاع أن أية تعديالت عىل " 1: "نلسب نظام   جتعلتغأو أي  غري لا

تفاع هبا " 2 "88منطبق،  89.ننظام الاتفاعلقانون واالف ا خيمبنأن يرصح ماكل العالمة ابال

سا  اخلالصة  .مخا

ثتوي هذه الويقة عىل حملة عامة  .63 يل عالمات ااعن حت تعلقة  ية ا ية واإلجرا لجلوانب ا سج مل ئ بتن  والعالمات تصديقتقل
ية، وال شأن قانون العالمات  عامجلا يان  ية الواردة يف الردود عىل الا بد بسـامي عىل أساس اخلالصات ا ئ سـتبمل

ساهام نة يف  ية قدهما أعضاء ا توي عىل معلومات إضا تعلقة به، كام  تجارية واملامرسات ا ما للج حت مل هتم الفردية عىل فل
نة رشين  يه يف ادلورة ا تفق  نحو ا للجا لع عل مل  .ل

تالفات  نظمة األحتتوي  حنيويف .64 مثة تفامه شائع كبرية خعىل ا تب،  يل القواعد واإلجراءات اخلاصة اب فيف تفا ملك ص
سوق شأن وظائف هذه العالمات يف ا بدو  لعىل ما  ب ية معوما عىل. ي عنظر للعالمات امجلا يبات ت أهنا تفضل الرتفي

تعاوية نا سمح ل تصادي ومجع املواردبتوزيعي، مبا  شاط الا ق ا ية إذ ت.لن ُ والعالمات امجلا ميي ع بدأ  تنظرى عىل أهنا  م
متع  ساعد ا تصادي، فقد  جملشاط الا ت قن تهلل مسععىل تعزيز وضع سوقه، وناء  سة ب نا سمعة من ا ف، وحامية هذه ا مل ل

رشوعةغري  شاطهملا نظمي  سني  ن، و ت تصادي امجلحت  90.اعيق الا

لوسجل عالمات ا .65 نة أو تصديقت تجات أو اخلدمات ا يعة ا تضمن  يق غاية املصلحة العامة  ي  ن ب ملعل مل ط لتحق
ها أو صفاهتا تج أو خدمة أن تصديقومن شأن وجود عالمة . ئصخصا تج عهنا من يمن عىل  ينقدم اإلرشادات وما 

رشاء معني أم ال يام  سـهتكل الختاذ قرار اب بثقة  يع وضع ع. لقللم سلع أو اخلدمات إىل تصديقلالمات ايشـو ل عىل ا
 .جانب العالمات الفردية

ية وعالمات ا .66 هم العالمات امجلا يق  هم تعزيز  لوقد  ع فتعم ية تصديقيس تلفة يف زايدة الفعا ل يف الوالايت القانوية ا خمل ن
نفاذ إىل حبنيف الاتفاع  ية الفكرية هذه، ويزيد ا لقوق ا يل حول العأنظمةمللك هم إجراء . امللتسج امحلاية وا يسوقد 

نيل أمعق لألحاكم القانوية الوجهية واإلجراءات اإلدارية كذكل يف رش املعلومات عن إماكيات امحلاية اليت  ن ن حتل
متةل  .حملتوفرها األسواق ا

 ]ييل ذكل املرفق[
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ناأي،  1 ية ا ية ابريس محلاية ا شأ مبوجب اتفا عالاحتاد ا لص مللكن ق  .يةمل
يا (7املادة  2  ).3(و) 2) (ناث
نة  3 ندن  سـرفض مؤمتر املراجعة اذلي عقد يف  ية هذا احلمك يف هذا الصدد1934ل يع  تو تغط اقرتاحا  سـ  من 517 و467 و409 و193/194انظر الصفحات . ب

Actes de Londres . 
 ,”Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property“ انظرو

by Professor G. H. C. Bodenhausen, WIPO Publication No.611 (E), page 130. 
يق الوارد يف مرجع  4 سه، صفحة Bodenhausenلتعلابإلشارة إىل ا  .129نف 

تقرير  انظر 5 بب الرفض ذاته كذكل عىل عالمات ا. غواتاميالالوارد من وفد لا بق  لو سنط  .تصديقي
بدلان األعضاء مبراعاة أحاكم املواد من 2تنص املادة  6 ثالث والرابع من الاتفاق احلايل، تلزتم ا ثاين وا تعلق ابألجزاء ا ل من اتفاق تربس عىل أنه فامي  ل ل ي  12 حىت 1ي

 .WIPO Publication No. 223 (E), 1996, p. 16انظر )". م1967( من معاهدة ابريس 19واملادة 
ثاينانظر  7 يل، اجلزء الفرعي لاجلزء ا نة للعالمات، 5للتسج، اإلشارات القابةل  تان . ، دالملعياألنواع ا ية، ا لصفحالعالمات امجلا تايل37 و36ع تاح عىل املوقع ا ل، ا : مل
>http://www.wipo.int/sct/en/< . تمكلت الويقة ثوقد ا هاWIPO/STrad/INF/1سـ ية وردت عقب اترخي أول رش  ل بردود إضا  .نف
تايلانظر عىل 8 شورة عىل املوقع ا يالروس والرنوجي والاحتاد الرويس ا تقارير املقدمة من وفود  ل وجه اخلصوص ا ن ب : ملل
>http://www.wipo.int/sct/en/comments/<. 
ية9 تحدة األمر سويد والوالايت ا ياابن والرنوجي وا تقارير املقدمة من وفود فرسا وا يك انظر عىل وجه اخلصوص ا مل ل ل ن  . ل

تجارية يسـتخدم 10 سلع واخلدمات"لإلشارة إىل " الفردية"ل مصطلح العالمات ا تجارية  للالعالمات ا ية"، وإىل "ل منوذ تجارية ا جالعالمات ا ل العالمات "، وإىل "ل
تجارية العادية نحو الوارد يف تقارير ادلول األعضاء" لا  .لوما إىل ذكل، عىل ا

تقرير املقدم من11 تايلوميك.  الاحتاد الرويس وفدل انظر ا تحويل عىل املوقع ا رشوط هذا ا يحات املفصةل  تو لن الاطالع عىل ا ل ل ض : ل
>http://www.wipo.int/sct/en/comments/<. 
لنفس رشوط أحاكم عالمات ا" الضامن" وضعت أحاكم عالمات نظمةيف بعض األ 12 تويا. تصديقب تقرير املقدم من وفد إ نانظر ا سـ  . ل
رشوع –ابإلشارة إىل اجلزء جمي  13 شمل مصطلح – 3 – ألف - 1 "[...] (W/96) 1990ل يويو 23م  تجارية"ي  عالمات اخلدمة، فضال عن " لالعالمة ا

ية   انظر [...]". تصديقلعالمات ا] أو] [و[عالعالمات امجلا
 GERVAIS, Daniel “The TRIPS Agreement:  Drafting History and Analysis”, Sweet & Maxwell, London, 1998, p. 104. 

يل، اجلزء الفرعي 14 ثاين، اإلشارات القابةل  سج انظر اجلزء ا نة للعالمات، هاء5للتل تان تصديقلعالمات ا. ملعي، األنواع ا  .40 و39لصفح، ا
ياتصديق عالمة 480 ما يزيد عىل 15 يل يف أسرتا تظار ا سجةل أو يف ا ل  سج ن يا. لتم تقرير املقدم من وفد أسرتا لانظر ا  .ل
تحدة يف لك عامتصديق عالمة 100 و80 يودع ما بني 16 ية يف اململكة ا مل وعالمة جام تحدة. ع تقرير املقدم من وفد اململكة ا ملانظر ا سجةل يف 66و. ل ية  م عالمة جام ع

ية هورية ا يكا ية. لتشـمجل هورية ا تقرير املقدم من وفد ا يكانظر ا لتشـمجل نة تصديق عالمة 50وأقل من . ل ية يف الفرتة من  سـ جام نة2005ع انظر . ن يف فرسا2008 سـ إىل 
تقرير املقدم من وفد فرسا نا  .ل

يا الوارد يف الفقرة 17 با يان اذلي أدىل به وفد أ ن ابإلشارة إىل ا سـ نة ب.SCT/20/5 Provث يف الويقة 306لب نة ادلامئة ا رشين  ي، ويه تقرير ادلورة ا للج قانون ملعلع
ياانت اجل ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا بالعالمات ا ع لص يةلل ية و1 122 جسلت ،2009فرباير وحىت . فغرا بو تصديقأو عالمة /ع عالمة جام تب ادلويل للو ي دلى ا ملك

يل ادلويل للعالمات  ياانت (للتسجمبوجب نظام مدريد   ).ROMARINبقاعدة 
ية18 تحدة األمر تقرير املقدم من وفد الوالايت ا يك انظر ا مل  . ل
ندا وف19 تقارير املقدمة من وفود  نل انظر ا يت انمفل ية و تحدة األمر تحدة والوالايت ا نغافورة واململكة ا يرسا و مل مل سـ فن مجموعة بدلان  من قرار 188وانظر كذكل املادة . يك
ية "486/2000نديز رمق األ نا ية ا شأن ا عأحاكم شائعة  لص  ".مللكب
سة وحت20 نا بادئ ا يق تامتىش مع  تقةل تضمن أن قواعد ا ية  نظمة حكو شاركة  ف نظرا  مل ب سـ ممل م تطم سـهتكل يف لم سة وا نا نة ا ملقق املصلحة العامة، واملقصود هو  ف مل جل

يا يا. لأسرتا تقرير املقدم من وفد أسرتا لانظر ا  .ل
 LANCRENON Thibault “Ballade dans la brume des marques collectives”, in Propriétés Intellectuelles, Octoberانظر  21

2004, No. 13, p. 848. 
 .847ذاته، الصفحة  انظر املرجع 22
يل عالمات ا23 شرتط  ل  سج بعد تصديقلتي تضمن أن القواعد ال  سة واملصلحة العامة  نا سأليت ا يا  سـهتكل يف أسرتا سة وا نا نة ا يا أن تفحص  ست يف أسرتا ل ف مل م ل مل ف مل جل تل

تصاصات الالزمة اب نلالتفاعبشلك غري عادل األشخاص املؤهلني  تصديق دلهيا الا خلعالمة وأن سلطات ا يا(ل تقرير املقدم من وفد أسرتا لانظر ا  ).ل
ية24 تحدة األمر يا والوالايت ا ندا والرنوجي وسلو تقارير املقدمة من وفود  يك انظر عىل وجه اخلصوص ا مل ن نل فيل  .ف
تحدة25 تقرير املقدم من وفد اململكة ا مل انظر ا  .ل
تان و26 ياابن والرنوجي واب يا وا تقارير املقدمة من وفود أسرتا مج انظر ا سـ ل ل يت انم وامجلاعة كل ية و تحدة األمر تحدة والوالايت ا نغافورة واململكة ا يهورية مودلوفا و مل مل فسـ يك

 .باألوروية
يةاتبع احلوايش يف [ تا لالصفحة ا  ]ل
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سابقةاتبع احلوايش [  ]لمن الصفحة ا
ية كذكل يف بعض األ27 يل العالمات امجلا بات  شمل مودعو  ع مع ذكل قد  سج طل يات :نظمةتي نظامت القانون العام أو الاحتادات أو  مجع سلطات ادلوةل أو  م

تقري(الاحتادات  ية الفكريةلانظر ا ية  نظمة األفر للملكر املقدم من ا يق  ).مل
يات فهي28 تضمن اإلرشادات املوجودة يف أي شلك من أشاكل ا مجلع  تخراج بطاقاتات أرقام العضوية وعقد اجامتعات لألعضاء /سـ أعضاء سداد رسوم العضوية وا

تحدة(وحتديد رشوط العضوية  تقرير املقدم من وفد اململكة ا ملانظر ا  ).ل
يا انظر29 تقرير املقدم من وفد أسرتا ل ا  .ل
يت انم 30 ية و تحدة األمر تحدة والوالايت ا يا واململكة ا هورية مودلوفا وسلو يك و ياابن وا تقارير املقدمة من وفود ا ي انظر عىل وجه اخلصوص ا مل مل ن سـ ل فل يك يمج فملك

 .بوامجلاعة األوروية
ية والرب31 هورية ا تقريرين املقدمني من وفدي ا يك انظر ا لتشـمجل  .ازيلل
نغافورة32 هورية مودلوفا و تقريرين املقدمني من وفدي  سـ انظر عىل وجه اخلصوص ا  .مجل
تقرير املقدم من وفد امجلاعة األوروية33 ب انظر ا  .ل
يل عالمات 34 بات  ية إيداع  ياانت اجلغرا سج جيوز كذكل ملاليك ا طل تب يا تصديقفل يا(ل يف أسرتا تقرير املقدم من وفد أسرتا لانظر ا  ).ل
تقرير املقدم من وفد غواتاميال انظ35  .لر عىل وجه اخلصوص ا
هورية مودلوفا36 تقرير املقدم من وفد  مج انظر عىل وجه اخلصوص ا  .ل
ية وامجلاعة األوروية37 هورية ا تقريرين املقدمني من وفدي ا ب انظر ا يكل  .لتشـمجل
ية38 تحدة األمر تقرير املقدم من وفد الوالايت ا يك انظر عىل وجه اخلصوص ا مل  .ل
يت انم39 تقرير املقدم من وفد  ي انظر ا  .فل
تحدة40 نغافورة واململكة ا تان و تقارير املقدمة من وفود اب مل انظر يف مجةل أمور ا سـ سـ  .كل
شأن قانون العالمات 3 والقاعدة 3 إىل املادة عامة بإشارة 41 نغافورة  ب من معاهدة  يذيةسـ نغافورة، اليت أبرمتلتنفوالحئهتا ا  وانظر .2006 مارس 22 يف سـ يف 

WIPO Publication No. 259(E)تايل  .>/http://www.wipo.int/treaties/en/ip/singapore <:ل واملوقع ا
تقارير إىل رضورة تقدمي األ42 يع ا ل أشارت  تفاع ابلعنظمةمج  . مةالن اخلاصة ابال
تحدة ا43 ياابن والوالايت ا ندا وا تقارير املقدمة من وفود  مل انظر عىل وجه اخلصوص ا ل نل يةفل  .يكألمر
ية44 تحدة األمر تقرير املقدم من وفد الوالايت ا يك انظر ا مل  .ل
تحدة 45 تقرير املقدم من وفد اململكة ا ملانظر ا  .ل
تقرير املقدم من وفد الصني46  .ل انظر ا
تحدة47 نغافورة واململكة ا تان و تقارير املقدمة من وفود اب مل انظر عىل وجه اخلصوص ا سـ سـ  .كل
هر يف  متنظمة جيوز يف بعض األ48 سعة أ هرين من اترخي اإليداع، وإىل  هةل ملدة  شديد ا ش بة إىل هذه . ن أخرى، مع إماكية متديدها لفرتات أخرىأنظمةتمل لنسـواب

بات  يةاليت تودع يف وقت الحقلطلا سدد رسوما إضا ف، قد يطلب من املودع أن يودع اسـامترات خاصة أو أن  تقارير املقدمة من و. ي فود لانظر عىل وجه اخلصوص ا
تحدة وامجلاعة األوروية نغافورة واململكة ا هورية مودلوفا و يك و با مل سـ مجسـ  .ملك

يا49 تقرير املقدم من وفد أسرتا ل انظر ا  .ل
تقرير املقدم من وفد فرسا50 ن انظر ا  .ل
يت انم وامجل51 يا والاحتاد الرويس و يالروس والرنوجي وسلو تقارير املقدمة من وفود  ي انظر عىل وجه اخلصوص ا ن ب فل  .باعة األورويةفي
يت انم وامجلاعة األوروية52 هورية مودلوفا والاحتاد الرويس و ية والرنوجي و هورية ا يالروس وا تقارير املقدمة من وفود  ب انظر ا ي ب فل مجشـ يك  من 182توشرتط املادة . لتمجل

يةيلفعل أن تقدم القامئة ا486/2000 رمق مجموعة بدلان األنديزقرار   .مجلعة ألعضاء ا
تحدةتقريلانظر ا 53  .ملر املقدم من وفد اململكة ا
 .املرجع ذاته 54
تفاعا هبذه العالمة55 ية ا ية اليت متكل هذه العالمة امجلا ية من جانب عضو واحد عىل األقل من أعضاء ا شلك الاتفاع بعالمة جام تويا  ن يف إ ع مجلع ع ن ي ن تقرير . سـ لانظر ا

تويا ناملقدم من وفد إ  .سـ
تقرير املقدم من وفد ا56  .لصنيل انظر ا
يت انم وامجلاعة 57 تحدة و يا واململكة ا هورية مودلوفا والاحتاد الرويس وسلو يالروس والرنوجي و تقارير املقدمة من وفود  ي انظر عىل وجه اخلصوص ا مل ن ب فل في مج

 .باألوروية
تب 58 هر أو أية همةل معقوةل حيددها ا هرين وسعة أ هل بني  ملك ترتاوح ا ش ش تقار(تمل تان لانظر عىل وجه اخلصوص ا هورية مودلوفا واب كسـير املقدمة من وفود  مج

تحدة نغافورة واململكة ا ملو  ).سـ
ية59 تحدة األمر تقرير املقدم من وفد الوالايت ا يك انظر ا مل  .ل
يل عالمة 60 ندا، ال ميكن إيداع طلب  بقا للقانون الوطين يف  سج  نل تط تحقق تصديقف سة يكون واجهبا هو ا ية أو مؤ ل سوى من جانب سلطة أو  س سلع أو مجع لمن ا

تعلق هبا  بهتا، أو إصدار توجهيات  تاخلدمات أو مرا هورية مو(ق تقرير املقدم من وفد  ندا وا تقرير املقدم من وفد  مجانظر ا ل نل  ).وفادلفل
ية61 تحدة األمر تحدة والوالايت ا نغافورة واململكة ا تان و تقارير املقدمة من وفود اب يك انظر عىل وجه اخلصوص ا مل مل سـ سـ  .كل

يةاتبع احلوايش يف [ تا لالصفحة ا  ]ل
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سابقةاتبع احلوايش [  ]لمن الصفحة ا
تو62 تفاعا ابلعالمةسـ يف إ ها ا ترصحي من ما شلك الاتفاع بعالمة ضامن  نيا  ب ن ي تويا. لكن تقرير املقدم من وفد إ نانظر ا سـ  .ل
تحدة63 يا واململكة ا تقريرين املقدمني من وفدي أسرتا مل انظر عىل وجه اخلصوص ا ل  .ل
يا64 تقرير املقدم من وفد أسرتا ل انظر ا  .ل
تقريرين املقدمني65 يةل انظر عىل وجه اخلصوص ا تحدة األمر تحدة والوالايت ا يك من وفدي اململكة ا مل  .مل
يت انم 66 تحدة و نغافورة واململكة ا تان و تقارير املقدمة من وفود اب يانظر ا مل سـ سـ فل  .ك
يت انم 67 تقرير املقدم من وفد  يانظر ا  .فل
ية 68 تحدة األمر تقرير املقدم من وفد الوالايت ا يكانظر ا مل  . ل
تقارير املقدمة من  69 يت انملانظر ا تحدة و نغافورة واململكة ا تان و يوفود اب مل سـ فسـ  .ك
تحدة 70 نغافورة واململكة ا يا و تقارير املقدمة من وفود أسرتا ملانظر عىل وجه اخلصوص ا سـ ل  .ل
تحدة والصني 71 تان واململكة ا تقارير املقدمة من وفود اب ملانظر عىل وجه اخلصوص ا سـ  .كل
تقرير املقدم من وفد غواتاميال 72  .لانظر ا
سويد  73 يا وا نغافورة وسلو هورية مودلوفا والاحتاد الرويس و تان و تقارير املقدمة من وفود اب لانظر عىل وجه اخلصوص ا ن سـ سـ يل فك  من قرار 187انظر كذكل املادة (مج

 ).486/2000نديز رمق األمجموعة بدلان 
ية  74 تعلق ابلعالمات امجلا عفامي  يت انمتصديقل، وفامي عالمات ا486/2000رمق ز مجموعة بدلان األندي من قرار 183انظر املادة ي تقرير املقدم من وفد  ي انظر ا  .فل
ية، أي  75 يات  ها تدا ية ألن هذه الطريقة  يص لالتفاع ابلعالمات امجلا نح ترا يس من املمكن  بمبوجب قانون الاحتاد الرويس  ع ع سلن ل خ م سـهتكل فامي أل ملهنا تضلل ا

سلع تجاري  للتعلق ابملصدر ا ل ية بزيد يفاملوانظر . ي نة ادلامئة ا رشين  ثة وا ثا تقرير املقدم من وفد الاحتاد الرويس إىل ادلورة ا ن ا للج لع ل ل تجارية قانون ملعل لالعالمات ا
ية ياانت اجلغرا ية وا نا فوالرسوم والامنذج ا ب ع  .للص

يك 76 ية وا هورية ا تقريرين املقدمني من وفدي ا سـانظر عىل وجه اخلصوص ا ملكل يك  .لتشـمجل
تقر 77  .ير املقدم من وفد الاحتاد الرويسلانظر ا
ية 78 نازل عن أية عالمة جام يا، ال ميكن ا عبقا للقوانني يف الاحتاد الرويس ورص ت ب نة . لط رشين  ثة وا ثا تقرير املقدم من الاحتاد الرويس لدلورة ا للجوانظر املزيد يف ا لع ل ل ل

ي نا تجارية والرسوم والامنذج ا ية بقانون العالمات ا عادلامئة ا لص ل ية، والفقرة ملعن ياانت اجلغرا فة وا  . SCT/22/9 Provث الويقة من 159لب
ية الفكرية 79 ية  نظمة األفر تحدة وا تان واململكة ا تقارير املقدمة من وفود اب للملكانظر عىل وجه اخلصوص ا يق مل مل سـ  .كل
يا 80 تقريرين املقدمني من الصني وأسرتا لانظر ا يا جيب احلصول عىل إذن من . ل ياجلنة لويف أسرتا سـهتكل يف أسرتا سة وا نا لا مل ف نازل عن عالمة مل يام اب بل ا لت  لق  تصديقق

 .مسجةل
تقارير املقدمة  81 يك والاحتاد الرويسمن لانظر عىل وجه اخلصوص ا ية وا هورية ا يا وا سـوفود أسرتا ملكل يك  .لتشـمجل
تقرير املقدم من وفد مودلوفا 82  .لانظر ا
ثال ال 83 يل ا ملعىل  بل القواعد اليت تفرقبس يدة أو العرق تق  نس أو ا لعق عىل أساس ا تقرير املقدم من امجلاعة األوروية(جل بانظر ا  ).ل
تويا84 تقرير املقدم من وفد إ ن انظر ا سـ  .ل
ية يف انهتاك مل 85 تفاع ابلعالمة امجلا شخص من غري األعضاء ابال ية مسح  ية اليت متكل عالمة جام نظمة امجلا عفضال عن ذكل إذا اكن عضو من أعضاء ا ن ل ع ع شاءواد مل  نإ

نظمة  هورية الكورية(ملا تقرير املقدم من وفد ا مجلانظر ا  ).ل
يلكذكل إذا عدلت  86 تعديل صتفا سويد(ل القواعد ومل يصدر إشعار هبذا ا تقرير املقدم من وفد ا لانظر ا  ).ل
سمح صاحب عالمة ا 87 لكذكل أن  يزي تصديق تصديقي تصديق أو يرفض  تلف عن ا تفاع هبا ألغراض  مت ابال ل خت ها ألي بن سلع أو اخلدمات أو يرفض مواصةل تصد يقا ل

ها هذه العالمة  رشوط اليت تصد قخشص حيافظ عىل املعايري أو ا ية(ل تحدة األمر تقرير املقدم من وفد الوالايت ا يكانظر ا مل  ).ل
ية  88  . الواردة أعاله83شـانظر احلا
 .املرجع ذاته 89
 ”GHAFELE, Roya, “Creating the missing link:  Applying collective marks to create clustersانظر  90

 Journal of Intellectual Property Law and Practice, 2009, Vol. 4, No. 1, pp. 58 and 59. 
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 املرفق

ية وعالمات ا ثةل عىل العالمات امجلا لأ ع  تصديقم
 

ثةل عىل العالمات امجل متضمن هذا املرفق أ ية وعالمات اي لا نة يف تقاريرمه الفرديةتصديقع  .للج اليت قدهما أعضاء ا

 

سجةل ية ا ثةل عىل العالمات امجلا ملأ ع  :م
ثال رمق   1ملا

يا  يل (لأسرتا  )679462لتسجرمق ا

 

 

 

نذ  مسجةل   .1995 نومفرب 29م

ها  تقاIndustry Funds Forumميلكو تعلق خبدمات املعاشات ا يا، فامي  ل، أسرتا ي  .عديةل

 

ثال رمق   2ملا

يا  يل (لأسرتا  )800879لتسجرمق ا

 

CA PERFORMANCE VIEW 

 

نذ  مسجةل   1999 ول يوي20م

متدي بني ا هد احملا ها  ملعو سـ مع شاريةميلك تعلق ابخلدمات الا يا، فامي  تن يف أسرتا ي  يف جمال األعامل، مبا يف ذكل اخلدمات سل
ية ورصدها املقدمة ياس مؤرشات األعامل الر ئيسـ يف جمال  يةق يق األهداف الاسرتا تقدم احملرز جتاه  يجيمي ا تل حتق  .لتق
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ثال رمق   3ملا

يا  يل (لأسرتا  )873103لتسجرمق ا

 

AFAQ 

 

نذ  مسجةل   .2001 أبريل 19م

ية  ية الفر ها ا سـو نمجلع بل لتصديق لمتلك رشاكت نظمةاألطراف األخرى ألقمن  ترص (ل ضامن جودة ا ، )AFAQمبخاملعروفة 
تعلق بإدا يفرسا، فامي  ؛ وتوفري املعلومات عن األعامل؛ األداء الفردي اإلدارة؛ وإدارة أنظمةرة أعامل تصديق جودة ن

يمي جودة  ية عن األعامل وتصديق و سارات واملعلومات اإلحصا تقوالا ئ بة اجلودة أنظمةسـتف بارها خدمات ملرا ق اإلدارة اب عت
سويق وا يع وا بارها يف جمال اإلدارة وإدارة األعامل وا توا ن لت تمتويل ونظمي اإلدارة وإدارة لتصخ ؛ وتقدمي أطراف األداء الفرديل

تويف املعايري الالزمة ية  رشاكت ا ئة هبدف اإلشاء إذا اكنت ا يمي نظام إدارة ا سـأخرى خلدمات تصديق و ن ل تن ملع ي  . لبتق

 

ثال رمق   4ملا

يا  يل (لأسرتا  )1179932لتسجرمق ا

 

 

 

نذ  مسجةل   2009 مايو 31م

ية  ها  مجعو تعلق خبدمات .International Accreditation Forum Incمتلك ية، فامي  تحدة األمر ي، الوالايت ا يكمل
بوةل  ئات ا تصديق وا ئات ا تألف من  نظامت  ية دوية من  ملقتقدهما  يم ل ي ت ل همجع بنيله ياانت، وهذه اخلدمات يه ملنتسـوا لك وا

يمي الا شطة  تصديق للمواءمة بني أ ئات ا تدريب  تعلمي وا تتقدمي ا ن ل ي ل مل تق يذها، له تنفثال للمعايري ادلوية وضامن الاساق يف  ت ل
تجارة عىل  رس ا ية، وليك  سالمة والرفا نفع عىل الصحة العامة وا ساق املعايري ليك تعود اب سمح مبواءمة وا لمبا  ي ه ل ل ت تي

تع بادل معلومات  نظمي وعقد مؤمترات واجامتعات ألفرقة عامةل خاصة ميكن  تويني ادلويل واحمليل، وكذكل  تا ت ت لق ملسـ
ية  بادئ تو تصديق فهيا ووضع  جهياب ية مل  .وإدارهتافقتوا
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ثال رمق   5ملا

يل (الرنوجي  ية): َّغري مقدملتسجرمق ا ية  مجلععالمة جام  .ع

 

 

 

 Grana Padanoنأن يكفل احلق يف الاتفاع بعالمة ) Grana Padano(ميكن الحتاد حامية جنب الغرانة ابدانو 
ية للمصانع اليت تقوم ابإل نامجلا شأ ع ية ا تجات اجلنب اليت حتمل  بق  يف ا يف أو ا نتاج أو ا سم ن سـ ملتغل تل مل مل ل تجف

Grana Padano ية اجلودة تجات . Grana Padanoتسم أو  ثال  بول ا تقدمي الامتس عقب  نوخيضع هذا احلق  ت مل م ق
نة واردة يف  رشوط  يهذه املصانع  ية الحتاد حامية جنب الغرانة نظام"معل ع الاتفاع ابلعالمة امجلا توشري هذه ". ابدانون

رشوط إىل امل تاج ولا ية وأي رشط آخر فزياييئنواد اخلام واملعاجلة واإل نظافة والظروف ا لصحظروف ا رشط كمييايئ أو –ل
تاجأو يتعلق ابحلواس   .ناإل

با نا بدو ذكل  يامن  بة واإلرشاف  يام ابملرا سـوجيوز ملوظفي الاحتاد ا مي ح ق  .لق

يفاء ا لويف حاةل عدم ا سامة الفعل أو انهتنظامست يذية لالحتاد العقوابت وفقا  نة ا جلاكه، تقرر ا هذه ال. لتنفللج قوابت علوميكن 
يق احلقوقتتخذ شلك أن  ية، و تايب، وعقوابت ما تعلحتذير  ل نوحةك فضال عن دعاوى ، الهنايئ للحقوقلغاء اإل، وملم ا

ية أو إدارية  .ئقضا

 

ثال رمق   6ملا

يل ادلويل (الرنوجي  نف ، )655337لتسجرمق ا ية: 32لصا ية  مجلععالمة جام  .ع

 

MÜNCHNER BIER 

 

ية  يا.Verein Münchener Brauereien e.Vمجعصاحب هذه العالمة هو  يوخن، أملا ن،  وجسلت هذه العالمة . م
نف   .32لصجلعة يف ا

شورة اليت حتمك عالمة  نظامأحاكموفامي ييل ترد  تجارية ا ن العالمة ا يةMünchner Bierملل  :يةعامجلا ف اجلغرا

تجارية .1  لصاحب العالمة ا

تجارية امس  1.1 ية اليت متكل العالمة ا لحتمل ا تب . .Verein Münchener Brauereien e.Vمجلع ملكويقع ا
ئة عن هذ نا يوخن ويه حمل الوالية القانوية وحمل أداء الادعاءات ا نة  شـالرييس يف مد ل ن مي نظامئ  . لا ا

نظام األسايس 7ووفقا للفقرة  2.1 للج من ا ثل قانويا بل نية، فإهنا  مت نائب ريسمع يابه  ئريس، ويف حال  بئ  .غ

ية يه 3.1 شأ جغرايف، واحلفاظ عىل Münchner Bier، يف مجةل أمور، حامية امس مجلعوالغاية من ا من اذلي هل 
تجارية يف ادلاخل واخلارج  .لحقوق العالمة ا
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تجارية .2 هدف من العالمة ا لا  ل

تجارية امسّتعرف 1.2  .Münchner Bier ل العالمة ا

يوخن  2.2 نة  بدلية ملد شأ عن دائرة معل موجودة داخل احلدود ا تج اذلي حتدده  تجارية أن ا بت العالمة ا مو يث ل ن ن يل ملت
تعريف اجلعة ثل  لوأنه   .ميت

بديئ9الفقرة ( ية) مل من قانون اجلعة ا يش الرمسي للمواد الغذا بق عىل ا ئا لتفتنط  .مل

هادة صادرة عن الغرف 3.2 تارخي لشووفقا  يوخن  نة  ية ملد نا تجارية وا بة ا ي ع لص شأ إىل 1972-2-28مل تد حمل ا ن،  ملمي
يوخن نة  بدلية ملد ماحلدود ا ي  .ل

ها .3 تجارية و شلكيل العالمة ا لشك  ت

 .Münchner Bierتتألف العالمة من لكميت  1.3

سلمي تعرتف و 2.3 ية لضامن اجلودة وا نة الو تا ن لللج باره اب)RAL(ط تجارية اب تلعالمة ا شأ اجلغرايف األملاين ا ضامانعل للمن 
 ).RAL-RG 0172(وتديرها 

تجارية .4 تعلقة ابلعالمة ا لاحلقوق ا  مل

يل العالمة، وخاصة يف حاةل الاتفاع غري القانوين ابلعالمة أو  1.4 تجارية احلقوق من  نمتد صاحب العالمة ا سج تل يسـ
تجارية أو يف   .نالاتفاع هبالأي تدخل آخر يف العالمة ا

 ن املرصح هلمنتفعوملا .5

نع جلعة  1.5 رشوط الواردة يف املادة Münchner Bierمصحيق ألي  تويف ا ل  تجارية2.2يسـ تفع ابلعالمة ا ل أن   .ين

تويف رشوط العالمة  2.5 تجات اليت  تجارية فقط  تفعني املرصح هلم الاتفاع ابلعالمة ا سـوجيوز  ن ل ن تن للم للم
Münchner Bier ت. 2.2 وفقا للامدة نوع املذكور للوال حيق  تجات اليت تدخل يف ا تجارية  لجار الاتفاع ابلعالمة ا ن ل للمن

ية تجارية سوى مبوافقة من ا بق للعالمة ا نعون إىل األسواق دون حتديد  مجلعآنفا واليت جيلهبا ا ل سـ ية أن . مملص للجمعوجيوز 
تاجر املعين ال يضمن أو مل يعد يضمن أنه  سيترفض أو تلغي هذه املوافقة إذا اكن ا رشوط الواردة يف املادة ل لتويف ا  .2.2سـ

تجارية اذلوال جيوز تعديل  3.5 تفعنيبأوساطتعلق ي يلنظام العالمة ا يا . ملن ا تب الرباءات يف أملا تعني إخطار  نو مكي
رشوط الواردة يف املادة  لتعديل ا تب الرباءات يف أملا. 2.2ب تعديالت إذا رأى  ية بوضع اترخي سابق عىل ا نوتلزتم ا ل يا مكمجلع

يد انجت غري مرصح به عىل  بب  تفع املرصح هل حرا، أو  تاكر الاحتادية ذكل رضوراي لضامن إبقاء ا يأو سلطة الا تقن سب ملح
سة نا فا  .مل

باهتم .6  جحقوق األعضاء ووا

تجارية مؤهل ملا ييل وملزتم به 1.6  :لإن صاحب العالمة ا

ثل 1.1.6 تفعون املرصح هلم ألحاكم هذاميترصد أن  نظا ملن ا تصممي املوحد اذلي تعده ابنتفاع والام لا تجارية اب للعالمة ا ل
ية؛  مجلعا

تجارية وضد أي تدخل يف الاتفاع  2.1.6 يح ابلعالمة ا تفاع غري مرصح به أو غري  نواختاذ اإلجراءات ضد أي ا ل حص ن
تجارية أو أي انهتاك هل؛  لاملرصح به للعالمة ا

تضاء،  3.1.6 ند الا تجارية،  يل العالمة ا قو ع ل ية أو عالمة تسج بارها عالمة جام عاب  دلى ادلول األخرى وعىل تصديقعت
يد ادلويل  .لصعا
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تجارية مبا ييل 2.6 تفعون ابلعالمة ا لويلزتم ا  :ملن

لالاتفاع ابلعالمة وفقا  1.2.6 يح؛لنظامن شلك ا لصح واب  ل

نهتك القانون أو ا 2.2.6 تفاع هبا  تجارية بأي ا لوإخطار صاحب العالمة ا ن  ؛نظاميل

تجارية 3.2.6 تعزيز مسعة العالمة ا يام بأي يشء يف سلطهتم  لوا ل بارها ضامان  وحاميهتالق عت، وخاصة تعزيز الغرض مهنا اب
سه كذكل ابختاذ اإلجراءات القانوية ضد إساءة الاتفاع ابلعالمة . للمنشأ اجلغرايف تجارية  تفع ابلعالمة ا نويلزتم ا ن نف ل بن مل

 .عية بذكلمجلوبطلب تعويض عن األرضار، إذا مسحت ا

ت 3.6 تجاهتميو تعريف  ية عن الاتفاع ابلعالمة  سؤو تجارية ا تفعون ابلعالمة ا نوىل ا ل ن ل مل ل من صاحب العالمة يكون وال . مل
ثلوه املرصح هلم  تجارية أو واكالته أو  مما  .عن األطراف األخرىمسؤولني ل

ند األخري .7  لبا

سلمي  تدير 1.7 ية لضامن اجلودة وا نة الو تا ن لللج ية  ا)RAL(ط بارها ضامان Münchner Bierعلعالمة امجلا عت اب
يا نشأ اجلغرايف يف أملا  .للمن

سلمي وتعرتف  2.7 ية لضامن اجلودة وا نة الو تا ن لللج تجارية هذاب )RAL(ط  .لنظام العالمة ا

ية بعرض أية تعديالت تدخل عىل  3.7 تجارية عىل نظاممجلعوتلزتم ا ية لضامن اجلودة ول العالمة ا نة الو نا سلمي طللج لتا
)RAL (ّيعلق علهيا اخل يا هبا وفقا للامدة ل تب الرباءات يف أملا بل إخطار  نرباء  مك  .5.3ق

 

 

ثال رمق   7ملا

يل (الرنوجي  بارها عالمة ): َّغري مقدملتسجرمق ا ية اب تعالمة جام سلطة عامةتصديقعع  .ل 

 

 

 

بار  تعلق اب ثال عىل الواثئق العامة اليت  يل ا تخدم عىل  بني رمزا  يعة  سجةل ملديرية إدارة ا ية  تعالمة جام ت مل سـ ت ب م خع سب ي لط
يادين،  بار املذكورلصا تازون الا بل املدربني املرصح هلم واألشخاص اذلين  تومن  خجي  .ق
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ثةل عىل عالمات  سجةلتصديقلامأ  :مل ا
ثال رمق   1ملا

يا  يل (لأسرتا نف )498188لتسجرمق ا  .29لص، ا

 

 

 

تعلق مبا ييل ية، فامي  سة القلب الو يها مؤ ن طس تخرجات اللحوم؛ : "متلك مسـاللحوم، واألسامك، وادلواجن والطرائد؛ و
ية؛ واجلوالفواكه واخلرضوات  ييل واملرىب؛وز املعد؛ ملطهاحملفوظة واجملففة وا تجاته؛ وزيت ومسن الطعام؛ جلوا يب و ن وا محلل

ـي ساء وعصائر اخلرضوات  سوداين؛ وا يض؛ وجعائن الفول ا تجات ا سلطات؛ و للطهواملواد احلافظة وصلصة ا حل ل ب ن لل  ".م

بل أن ميكن الاتفاع ابلعالمة عىل  نحتدد قواعد الاتفاع هبذه العالمة اخلصائص اليت جيب وجودها يف الطعام املعد  قن
ندم ته  عأ باعغلف  .يا 

بعة وادلهون  تلفة، مبا يف ذكل ادلهون ا توى املواد ا سموح هبا من  توايت  شـويف هذه احلاةل تكفل القواعد  خمل حم م ملسـ م
سكر والطاقة توى من امللح وا ياف وا توايت األ لاحملوةل و حمل ل  .مسـ

تفع هبا فقط مبوجب اتفاقات  تضمن أهنا  سة القلب أن ترصد الاتفاع ابلعالمة  توعىل مؤ ل ن تويف ينس تسـتعلق ابألغذية اليت 
رشوط  .لا

 

ثال رمق   2ملا

يا  يل (لأسرتا  )َّغري مقدملتسجرمق ا
 

  

نوعة من الصوف اجلديد  سلع ا ملصتصدق ا نوعة من مزجي الصايفل سلع ا ملصتصدق ا   من األصوافل

 

نيت  نذ  تان  سسج م ل  . وما بعدهام1974 و1964م

هام رشكة  تجات ، فامي .Woolmark Company Pty Ltdمتلكو تضمن  سلع اليت  نتعلق بطائفة عريضة من ا ت ل مي
يف سوجات وا نظاملالبس وا لتن  .مل
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ثال رمق   3ملا

يا  يل (لأسرتا  )283819لتسجرمق ا

 

LIEBFRAUENMILCH 

 

نذ  مسجةل  سمرب 9م  .1974ي د

يت  ندوق ا ها  بو لتثميلك يذHAUS DES DEUTSCHEN WEINESص تعلق اب يا الغرية، فامي  لنب، أملا ي ب  .ن

 

ثال   4رمق ملا

يا  يل (لأسرتا  )883669لتسجرمق ا

 

 

 

نذ  مسجةل   .2001 ول يوي26م

ها رشكة  يذHilltops Incorporatedمتلكو تعلق اب يا، فامي  لنب، نورث ساوث ويلز، أسرتا ي  .ل

 

ثال رمق   5ملا

يا  يل (لأسرتا  )909889لتسجرمق ا

 

ASTI 

 

نذ  مسجةل   2002 أبريل 18م

ها احتاد  يذ الرغويConsorzio per la Tutela dell’Astiميلكو يذ وا تعلق اب يا، فامي  ب، إيطا نب لن ل ي  .ل
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ثال رمق   6ملا

يا  يل (لأسرتا  )1091788لتسجرمق ا

 

MONTEFALCO SAGRANTINO 

 

نذ  مسجةل  مترب 19م  .2005سب 

ها احتاد  يذConsorzio Tutela Vini Montefalcoميلكو تعلق اب يا، فامي  لنب، موتفالكو، إيطا ي ل  .ن

 

ثال رمق   7ملا

يا  يل (لأسرتا يل ادلويل 815585لتسجرمق ا  )869991لتسج، ورمق ا

 

 

 

نذ  مسجةل   .1999 نومفرب 29م

ها احتاد  تعلق Consorzio Del Prosciutto di Parmaميلكو يا،فامي  ي، ابرما، إيطا بوخة واململحةل  .ملطبلحوم اخلزنير ا

 

ثال رمق   8ملا

يا  يل (لأسرتا  )852577لتسجرمق ا

 

 

 

نذ  مسجةل  توبر 6م  .2000ك أ

ها رشكة  تعلق .Coffee Marks Ltdمتلكو تون، جاماياك، فامي  ي،  هوة والنبكنغسـ  .لقاب
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ثال رمق   9ملا

يا  يل (لأسرتا  )998593لتسجرمق ا

 

 

 

نذ  مسجةل   .2004 أبريل 20م

شاي تعلق اب ند، فامي  شاي، ا ها جملس ا لو ي ه لل  .ميلك

 

ثال رمق   10ملا

يا  يل (لأسرتا يل ادلويل ، و1239072لتسجرمق ا  )959458لتسجرمق ا

 

 

 

 .2008 مارس 31اترخي اإليداع 

ية  ها  مجعو شايYunnan Province Pu'er Tea Associationمتلك تعلق اب ل، مقاطعة يوانن، الصني، فامي   .ي
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ثال رمق   11ملا

يل (نفرسا  ناف )َّغري مقدملتسجرمق ا  33 و32 و31 و30 و29 و5ص، األ

 
 

 

 

نذ  مسجةل  يل يف 1997 فرباير 2م مترب 17لتسج، وجدد ا  .2007سب 

به تصويرية أودعهتا وزارة الزراعة و يدشـويه عالمة   .، اإلدارة العامة لألغذيةلصا

 

ثال رمق   12ملا

تحدة  يل (ملاململكة ا  )َّغري مقدملتسجرمق ا

 

  

 

نرصين للعالمةيطالب مودع هذه العالمة ابللونني األمحر واأل بارهام  عزرق اب  .عت

 

 ]ثملرفق والويقةهناية ا[


