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اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية 
  والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات اجلغرافية

  ونعشراخلامسة وال الدورة
 2011  أبريل1إىل   مارس28من جنيف، 

جيلها مشروع وثيقة مرجعية عن محاية أمساء البلدان من تس
  عالمات جتاريةكواستخدامها 

  األمانةمن إعدادثويقة 

 مقدمة .ًأوال

رشو .1 ية بقاننلعانعقدت ادلورة الواحدة وا نة ادلامئة ا ن  ية وملعللج نا تجارية والرسوم والامنذج ا عن العالمات ا لص ل
ياان يف من تلبوا ية يف  جن اجلغرا ش2009ن يويو 26 إىل 22ف شات  نا ها األعضاء  ب، وابرش خال ق م أن حامية ل

ها والاتفاع هبا كعالمات جتارية  ية لدلول من  ناألسامء الر  .)SCT/21/7ث من الويقة 15الفقرة (تسجيلمس

نة يف هذه ادلورة عىل اتفقتو .2 يان مرشوع إىل األمانة إعداد أن تطلب للج ا ية سـتبا مسشأن حامية األسامء الر ب
ها والاتفاع هبا كعالمات جتارية نلدلول من  رشين اليت فيهتنظر  عىل أن تسجيل ية وا ثا نة يف دورهتا ا لع ا ن ل للج

هر نومفرب انعقدت يان عىل شلك قامئة  ويكون.2009ش يف  سـئةل تطرح عىل أعضاهئا يف من األموجزة سـتب الا
ثاين من العام  نصف ا لا  .)SCT/22/8ث من الويقة 14الفقرة  (2010ل

رشين  .3 ثة وا ثا نة يف دورهتا ا متدت ا لعوا ل ل للج ته عىل ) 2010ل يويو 2 إىل ن يويو30من (ع يان ووز عنص الا سـتب
يع الردود مضن ويقة معل . األعضاءادلول  ثوقامت األمانة  نوان ) .SCT/24/6 Provثالويقة(بتجم ملخص "بع 

ها والاتفاع هبا كعالمات جتارية ية لدلول من  يان اخلاص حبامية األسامء الر نالردود عىل الا يلمس تسجب شار " (سـت ملا
يه يف ما ييل يان" لإ نة يقّوقدمهتا ،")سـتبابال رشين للج إىل ا ). 2010 نومفرب 4ىل  إ1من (لع دورهتا الرابعة وا

تب ادلويل خالل  ها ا يقات اليت ا ملكومن مث خضعت الويقة للمراجعة عىل ضوء ا سـتلم تعل . ادلورة وبعدهاتكل لث
ية من امللخص يف الويقة  سخة الهنا ثوصدرت ا ئ  . SCT/24/6لن
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بارة وجتدر اإلشارة  .4 هوهما أن  يان، اكن يف  متدت الا نة حني ا عإىل أن ا مفللج سـتب بدلان"ع تغطي الامس " لأسامء ا
تداول عا تخدم يف مة، اذلي قد يكون الامس الرمسي أمملالقصري لدلوةل أو الامس ا ملسـ ال، والامس الرمسي ا

ياق ادلبلومايس  تخد وترمجة امس ادلوةل و،الرمسيلسـا سـنقهل احلريف، فضال عن ا ترصة أو كصفةً يغة  خمامه يف   .ص
تخدام أسام سأةل ا ناول  يان لن  نة كذكل أن الا هوم ا سـواكن يف  م تللج ب يمف  ادلول ألغراض غري جتارية، مبا أنه ءسـت

تجارية  تخدام ال يدخل يف إطار قانون العالمات ا نوع من الا لبني أن هذا ا سـ ل ث من الويقة 4الفقرة (ّت
SCT/23/4 .( 

ستو .5 نة يف دورلمتا رشين من األمانة للج ا ية ّأن تعد لعهتا الرابعة وا جعرشوع ويقة مر ث نة يف فهيتنظر يك م للجا ا
متل عىل عرض دورهتا الالحقة تارخي، و نة يف هذا اجملال حىت ذكل ا ند الويقة إىل معل ا تشـ، عىل أن  ل للج ث تست

ية لدلشامل تعلق حبامية األسامء الر مس لقوانني ادلول األعضاء وممارساهتا يف ما  ها والاتفاع هبا ي نول من  تسجيل
 . كعالمات جتارية

نص املرجعي هذا إىل ردود  .6 رشوع ا ند  لو م يانا دوةل عضو71يست ية . سـتب عىل الا بع الويقة  يلكوذلكل،  هث تت
سائل ية من ا تا ناوها اجملموعات ا يان من خالل  ملالا ل ل لت بعاد أسامء ادلول : سـتب يل ستا كعالمات جتارية لتسجمن ا

ثاين( تجاريةو ،)لاجلزء ا يل العالمات ا تعلقة بإجراءات  سائل ا لا سج مل ثال (تمل تخدام )ثلاجلزء ا سـ، وامحلاية من الا
ية ابريس 10، واملادة )اجلزء الرابع( جتارية كعالمات بارة ).اجلزء اخلامس(ق من اتفا يف " عالمة جتارية"ع وتغطي 

سلع واخلدمات،  بق عىل ا لهذه الويقة العالمات اليت  نط  .ر خالف ذكلما مل يذكتث

يا ًاث بعاد أسامء ادلول  .ن يل ستا  كعالمات جتاريةلتسجمن ا

بارش  .7 بارش أو غري  شلك عام، عىل إيداع  يل عالمة جتارية،  ميقوم  م ب يل لتسج إدارة دلى رمسي تسجطلب 
تصة يف ية  ية أو إ خمو مي قلن تجاريةط يل العالمات ا ل  نهامس دوةلتتألف من  إشارة لكوختضع . تسج هاتتضم أو   مثل، 

ها كعالمة جتارية، إىل مثل أي إشارة أخرى تسجيل يطلب  بل حفص ُ ية اإلدارة قمن  رشوط ا تصة وفقا  شلكا لل لخمل ً
ية تلف نطاق . عواملوضو نظر حفص خيوقد  متةل لرفض الطلب اليت  باب ا يعة األ تاملاكتب للطلب، ال سـامي  سـ حملب ط

 .انون املعمول بهًوفقا للق إجراءات الاعرتاض،  اليت قد ترد يفأوفهيا املاكتب 

بعاد من ا )أ (  لالا  بشلك عامتسجيل ست

سلع و 61.1 (72 وعددها الردود الواردة ثليثما يقارب  أشار .8  ابملائة يف ما خيص 63.9ل ابملائة يف ما خيص ا
يل كعالمات جتارية) اخلدمات بعد من ا لتسجإىل أن أسامء ادلول  شلك عامتست  .ب 

بعاد أسام54ومن بني  .9 ست ردا أفاد اب يل كعالمات جتاريةً شلك عاملتسجء ادلول من ا  51.8(ً ردا 28، أشار ب 
يةالااالت احلإىل وجود بعض ) ابملائة ئنا نحه . سـتث يص  ناء اذلي ورد يف معظم الردود برت متويربط الا خت سـتث

بدل املعيناإلدارة  تصة يف ا لا يل صفة بعض الوأشارت . خمل ية، من  رشوط إضا بردود إىل وجوب الالزتام  قب ف
ثال العالمة املمزية أو  يل امس دوةل كعالمة جتاريةلالعالمة متا سجياسة واآلداب العامة،  تسـ  . لل

برية من الردود  .10 بة  ك وأشارت  شأ تضليل احامتل مراعاة إىل رضورة )  ابملائة80.5(نسـ سـهتكل خبصوص  نا ممل
سلع و ها، دلى اختا/لا تجارية أل تخدام العالمة ا جلأو اخلدمات اليت يقرتح ا ل سـ بار إدخال امس ُ شأن ا تذ قرار  عب

يل هذه العالمة  . تسجادلوةل يف عالمة جتارية كأساس لرفض 

هرت الردود أنه حني ال  .11 شلك عاملتسجيلامن ستبعاد الا يطبقظوأ ية تثار ، ب  تا باب ا يان األ ليف أغلب األ ل سـ ح
يل عالمات بات  سجلرفض  تألف من تطل  .اتتضمهن دول أو ءسامأت جتارية 
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بعاد   )ب ( تربت العالستا يل إذا ا عمة من ا يةلتسج  صفو

يل  .12 لتسجبعد من ا تألف حرصا من إشارات عادة تست تجارية اليت  ًالعالمات ا ت تسـتعمل يف بياانت قد  وأل
تجارية  سلع واخلدمات اليت لاملعامالت ا بعاد إىل . حاميهتاطلب ُتليف وصف ا ستويعزى هذا الا حتقيق هدف ُ

ياان ثل يف إبقاء ا باملصلحة العامة ا لمت توفرة مل ية  مت الو سومجليع، ال سـامي يسـتخدهما ايك صف نا فا  .نمل

يان  .13 يع الردود عىل الا بعدت  بوا تت سـس ًتقربا مج سلع و 95.9(ي  ابملائة يف ما خيص 95.5ل ابملائة يف ما خيص ا
سلع أو اخلدمات) اخلدمات شأ ا ترب امس ادلوةل وصفا  يل كعالمات جتارية إذا ا لأسامء ادلول من ا ن ع ملسج ً  . لت

تالم وج .14 بقى رهن ا بعاد  سـاء يف رد واحد أن هذا الا ي يدا من اإلدارة ست تصة تأ ًا ك سلعمنشأ العالمة أن ماكل خمل  لا
ية،  ية ا نطقة اجلغرا نهو ا ملعمل نصوص علهيا يف القانون رهن وف يزيية ا سمة ا ساب ا ملاألحاكم املربطة اب مت ل ت لت ك

ساري ندما .لا بق حرصا  بعاد  ع وجاء يف رد آخر أن الا ًنط ي  . تتألف العالمة من امس ادلوةل فقطست

بعاد   )ج ( تربت مضلةلالعالمة ستا يل إذا ا عمن ا  لتسج

يعإن العالمات اليت ق .15 هور حول  طبد ختدع أو تضلل ا سلع مجل ها األخرى أو أولة ا يهتا أو أي من خصا ئص نو ع
هورمنشـهئا اجلغرايف يل، وذكل ملصلحة ا مجل غري مؤهةل  نا يف رصد . للتسج بار  هويمكن الا يل عخت لتضلامل ا

ها حني  تجارية  نفسالاكمن يف العالمة ا سلع اليت يل ُبق عىل ا ل هاتسجيلها قرتح تط  . جلأل

ياان مع طا .16 تداخل أ نه  تألف من امس دوةل أو  بعوجتدر اإلشارة إىل أن الطابع املضلل إلشارة  ًح ي تضم .  الوصفيهاتت
تا تقاد بأنلكففي  سـهتكل عن خطأ عىل الا تني، قد حيمل ا ع احلا مل العالمة ع أو اخلدمات اليت تغطهيا للسل ُل

شأ حمدد تجارية  نا  . مل

يان تقربا  .17 يع الردود عىل الا بعدت  ًوا ي بمج تت أو /لسلع وتسجيل أسامء دول كعالمات جتارية )  ابملائة98.5(سـس
سلع و شأ ا شأن  تخدام هذه األسامء مضلال  بار ا لخدمات إذا اكن من املمكن ا ن ب سـ مت ً ُأو اخلدمات اليت يطلب /ع

ها يل أل جلا  . لتسج

تقرة للطابع عاد بستا  )د ( تربت  يل إذا ا مفالعالمة من ا ع يزييلتسج  لمتا

يزي حيول دون تأديهتا و .18 تجارية لعامل ا تقار العالمة ا ظإن ا مت لل يزي سلع أو ف ية، أال ويه  متيفهتا األسا  خدماتسـ
يزيية فال ميكن أن.  أخرى عن سلع أو خدمات رشاكترشكة ما يفة متوإذا مل تكن اإلشارة  عالمة الظ تؤدي و

شلك نظايمسريبناء عىل ذكل تجارية ولا ها  بفض   .تسجيل

ية ساحقة من الردود  .19 بعد )  ابملائة94.1(غلبوأشارت أ يل كعالمات جتارية إذا متستإىل أن أسامء ادلول  لتسجن ا
يزيي تقر ألي طابع  متاكنت   . تف

بعاد   )ه ( تربتستا يل إذا ا عالعالمة من ا يحةلتسج  حص غري 

ية أو تعترب اإل .20 شأ اجلغادلاةلصفشارات الو يحة حني ال يملن عىل ا ئة أو غري  حصرايف خا نطقة كون ط سلع ا ملشأ ا ل من
شار إلهيا سـهتكل إذا اكنت احلاالتيف تكل و. ملاملوصوفة أو ا يل ا مل، يؤدي ذكل إىل  شأ تضل ملناإلشارة إىل ا

نظوره اجلغرايف ية يف  محتمل دالالت   .سلب

ي .21 هرت الردود عىل الا بوأ يحة سـتظ تربت غري  يل كعالمات جتارية إذا ا بعد من ا حصان أن أسامء ادلول  ع لتسج تست
سلع و شأ ا يث  لمن  من ها يف أكرث من ثالثة أرابع احلاالت /ح يل العالمة أل جلأو اخلدمات اليت يراد   77.3(تسج

سلع و  تعلق اب لابملائة يف ما  تعلق ابخلدمات76.6ي  ). ي ابملائة يف ما 

بعاد   )و ( باب أخرىمن العالمة ستا يل أل سـا  لتسج

يان أن بعض  .22 نت الردود عىل الا بو سـتي ّ سلع  ابملائة 37.3(ناألنظمة القانوية ب تعلق اب ليف ما  يف ما  ابملائة 31.8و ي
باب غري تكل اآلنفة اذلكر) يتعلق ابخلدمات يل كعالمات جتارية أل سـبعد أسامء ادلول من ا لتسج  وقد .تست
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يل كعالمات ء ادلول متستبعد أسام ية، لتسجن ا تا باب ا لجتارية لأل ل باب أخرىسـ تطابق : سـمن مجةل أ تألهنا 
بري  ها؛كبقدر  شا هبمع عالمة جتارية سابقة أو  ثل ت يهنا وبني إشارات أخرى؛ أو ألهنا  مت أو لوجود احامتل بأن خيلط  ب ُ

تداوال يف  ًاسام  م تجاريةً تخدام ؛ أو لاملعامالت ا بفامي ما يدل عىل ا سـ يّ ية عامة؛ ة؛ أو أن امس ادلوةل نسوء  تسمهو 
رشوعة املامرسات يف اللغة اجلارية أو يف ًاشائعأو أن امس ادلوةل أحضى  تجارية ا مل ا تربت ل ية؛ أو إذا ا عواملر ع

ساري يف  ية للقانون ا لنا ف يةم غري مؤهةل للحامية؛ أو يف حال ؛ أو إذا قررت إحدى احملامك أن العالمة ئالوالية القضا
بت عال تخدامكتسا يزياي بفعل الا تألف كذكل من امس دوةل، طابعا  سـمة جتارية سابقة،  مت ًت ً . 

يصعالمة قاب  )ز ( ند احلصول عىل تر يل  خةل  ع  للتسج

ناهز نصف الردود  .23 سلع و47.8(يوجاء يف ما  تعلق اب ل ابملائة يف ما  تعلق ابخلدمات46.4ي أن ) ي ابملائة يف ما 
يل كعالمات جتارية سلع وللتسجأسامء ادلول قابةل  يص من /لل   اإلدارةخأو اخلدمات رشط احلصول عىل تر

تصة يل إىل وأشار بعض الردود . خملا يفاء رشوط أخرى من  نا ال بقى ر يص  بأن احلصول عىل هذا الرت ه قي ت سخ ً
متزيي للعالمة  .لالطابع ا

ثا ًاث يل  .ل تعلقة بإجراءات  سائل ا سجا مل  جتاريةأسامء ادلول كعالمات تمل

يان معلوم مجع .24 تجارية اتسـتبالا تعلقة ابلعالمات ا ية ا تعامل مع أسامء ادلول مبوجب القوانني الو ية ا ل حول  مل ن طل كيف
بعد أسامء ادلول ات إجراءيف يل  تب ا تحديد ملعرفة إذا اكن  تجارية، واب يل العالمة ا ت  يسمك سج ل ل تسج ن ملت

يل  يالتسجا ًتلقا يجة العرتاض الغري ئ بعاد يأيت  تأو إذا اكن الا نت  . س

يل مادلول أسامء بعاد ستا )أ (  يالتسجن ا ًتلقا  ئ

ثار  .25 بعاد يُو يل امس ادلوةل ستا باره لتسجمن ا تلقايئ سببا عتكعالمة جتارية اب الفحص اذلي جتريه يف لللرفض ا
يان  بماكتب تقربا لك ادلول األعضاء اليت ردت عىل الا سـتّ نظر ).  ابملائة97أكرث من (ي يوابإلضافة إىل ذكل، 

بري من تكل امل باب رفض أخرى كعدد  بب مبعزل عن أ ية يف ذكل ا سـاكتب الو لسن وورد . ) ابملائة90حوايل (ط
توي فهيا اإل بق يف احلاالت اليت  بعاد ال  حتيف رد واحد أن هذا الا ينط يةست يزيية اك نارص  فشارات عىل  مت  .ع

بب  .26 باب أخرىيقدملسوأشارت بضعة ردود إىل أن هذا ا سـ حرصاي مع أ سلع وجاء ذكل يف ثالثة ردود. ً ل ختص ا
ند مل . وأربعة ردود ختص اخلدمات تعلقة هبذا ا بلكن اإلجاابت ا باب  تذكرلمل شأناليت ّاحملددة سـاأل لثار يف ذكل ا  .ت

بب ميكن أن   )ب (   الغري لالعرتاض يقدمهسأسامء ادلول 

بعاد  .27 ستفضال عن الا تلقايئً يللا بعاد ا بب ال لتسج ألسامء ادلول، ميكن كذكل أن يقدم الغري هذا ا ت سس  يف إطار ل
 . إجراءات الاعرتاض

يح هذه اإلماكية و .28 يان إىل أن أكرث من ثليث ادلول األعضاء  نأشارت الردود عىل الا ت يب ويف هذه ).  ابملائة67(سـت
بب ب باب أخرىغلساحلاةل، ميكن رفع هذا ا نظر عن أ سـض ا تلفة من . ل خمللكن اإلجاابت مل حتدد األشاكل ا

بق يف ادل ثال، الاعرتاض(ول األعضاء تطإجراءات الاعرتاض اليت  يل ا ملعىل   ). أو بعده منح الرباءةقبل  سب

 سبب ميكن أن يقدمه الغري مكالحظةادلول أسامء   )ج (

يل عالمة جتارية 50أشار أكرث من  .29 سج ابملائة من الردود إىل إماكية تقدمي مالحظات اعرتاضا عىل  تن حتتوي عىل ً
نهامس دوةل تألف  م أو  بابإما ، ت تقل)  ابملائة5( أخرى سـابلزتامن مع أ شلك  سـأو   .مب

 سبب ميكن أن يقدمه الغري يف إجراءات اإلبطالادلول أسامء   )د (

يل امس دوةل كعالمة جتارية .30 با دعاوى إلبطال  سجترفع غا تل توسط  ابملائة 92وأشار . ً من الردود عىل مليف ا
ب يل كعالمات جتارية  بعاد أسامء ادلول من ا يان إىل أن ا سالا ت لتسجب س تحجج به يف إطارب ميكنسـت  ل للغري ا

باب األخرى. إجراءات اإلبطال نظر عن األ يان بغض ا بب يف أغلب األ سـويقدم هذا ا ل ح  .لس
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تخدام كعالمات جتارية ً.رابعا  سـحامية أسامء ادلول من الا

نة،  .31 سأةل ابإلضافة إىل للجقرر أعضاء ا تحققوا منمحبث  يل كعالمات جتارية، أن  يحامية أسامء ادلول من ا  لتسج
شأن  سارية يف ادلول األعضاء  يان من القوانني واملامرسات ا بخالل الا ل تخدام"سـتب هذه اإلشارات يف " سـا

يزي سلع وخدمات  تخداهما  متاألسواق كعالمات جتارية أو كجزء مهنا، أي ا  من سلع وخدمات رشكة مالسـ
يان .  أخرىرشاكت يقه سـتبوعىل الرمغ من أن هذا اجلزء من الا اكن هل دور فقد  لك ماكن، يفتطبقد ال يصلح 
 .ادلراسةهمم يف 

بعاد  )أ (  تخدام ستالا  بشلك عامسـمن الا

تخدام كعالمات جتارية يف  .32 بعدة من الا يان أن أسامء ادلول  هرت الردود عىل الا سـأ ت ب سظ مت  ابملائة من 42سـ
تخداممستبعدة من غري  ابملائة من الردود أشارت إىل أن هذه اإلشارات 58احلاالت، يف حني أن  وال . سـالا

تخداهما كعالمات جتارية  سلع أو ا تخدام أسامء ادلول كعالمات جتارية  سـتضمن الردود أية فوارق تذكر بني ا لل سـ ت
تني . للخدمات بة يف احلا لوبلغ عدد ادلول ا  .  دوةل69جملي

بغي قراءة هذه األعداد  .33 ياق الردود الواردة ينو سؤال رمق عىل سـيف  تايل10لا تعلق مبعرفة ا ل ا هل أسامء ادلول : مل
ناءاتهمعوما مستبعدة  بعاد ا هذا الا ساري وهل  تخدام كعالمات جتارية مبوجب القانون ا ثمن الا ت تل سـس ل  ؟سـ

بالغ عددها  ابملائة من31وأشار  بعاد، يف حني 41ل الردود ا هذا الا ناءات  ت إىل إماكية وجود بعض الا ل سث سـت ن
بعاد لكي ابملائة من الردود 68.3أفاد  ناءاتستبأن الا يه أي ا بل  ث، ال  ف سـتتق ُ . 

نفي لكن ردين عىل األقل اكان  .34 تخدام لاب بعد ا ية وإن اكنت ال  شري إىل أن ادلول ا يقات  نا  سـو ن ت تعل تستتضم ملع
سلع و يل كعالمات جتارية  للأسامء ادلول من ا تجات أو ،أو اخلدمات/لتسج شأ ا هور حول  يل ا ن فإن  ن ملتضل م مجل

تاحة للغري يف هذا الصددأة، وحمظور مبوجب قوانني حمددجودهتا  بل الاتصاف  من  ن  . سـ

تخدام اإلشارات أو  .35 نع ا ية  تاحة رفع دعوى مد بل الاتصاف ا سـومن  مل ن مل ن شأ قد يؤدي سـ للمنأي حتديد خاطئ 
يقة، من شأنه إىل وصف خاطئ أو  يقة أو تصوير خاطئ أو مضلل  للحقمضلل  سا للحق ًأن حيدث  لب أو أن ُ

شلك خدعةيتسبب خبطأ أو ته به  املعينشخصلا الرابط بني يف ي أن  ته معه ق وخشص آخر أو عال أو كأو رشا
شأ  تهخدماتأو لشخص آخر سلع منيف  تجارية أو نشطه أو أ  . علهيااملصادقةأو مصدر رعايهتا ل ا

تخداستبعاد الا  )ب ( تجاريةسـمن الا  لم مبوجب قانون العالمات ا

بعاد  .36 سارية أسامء ادلول من الاستيف حال ا رشيعات ا لا ّبني سـتخدام كعالمات جتارية، لت  ابملائة من الردود 60.5ي
بعاد وارد يف أحاكأن تجارية، يف حني ال يذكر ست هذا الا  القانون ابملائة من الردود هذا 39.5لم قانون العالمات ا

بعاد سابقبكثري عن يف هذا اجلزء ) 38(ويقل عدد الردود . ستمكصدر لال سؤال ا لالعدد يف ا  .ل

بعاد   )ج ( رشوعةمن الاستالا سة غري ا نا ملتخدام مبوجب قانون ماكحفة ا ف مل  سـ

سة 31 ابملائة من بني 51.6أشار  .37 نا متد أساسه من قانون ماكحفة ا تخدام امس ادلوةل  بعاد ا ف ردا أن ا مل يسـسـ ست ً
رشوعة، يف حني أشار  نظام 48.4ملغري ا بعاد يف ا با لال شلك  ل ابملائة أن ذكل ال  تي سب ّوقد يدل . املعينالقانوين ًس

يةخاصة يف قانون هذا عىل عدم وجود قانون أو أحاكم  رشوعةملعنادلوةل ا سة غري ا نا شأن امحلاية من ا مل  ف مل  .ب

بعاد   )د ( تخدام مبوجب ستالا متويه (القانون الروماينسـمن الا  )لا

سؤال 29من بني  .38 ل ردا عىل ا ند إىل القانون ً تخدام كعالمات جتارية  بعاد أسامء ادلول من الا تحول كون ا ست يس سـ
متويه، جاء جواب  نفي ابملائة 51.7وابإلجياب  ابملائة 43.8لالروماين العام وقانون ا  .لاب

بعاد من  )ه( تخدام مبوجب قوانني أخرىستالا  سـالا

يع الردود 5أجابت  .39 سؤال الفرعي واكنت  مج دول فقط عىل هذا ا  .ابإلجيابل
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نازعيف حممتل تضليل   ) و(  كعالمة جتارية وامس دوةلسـتخدام الا بني لتا

سأةل  .40 به  ملاتضح أن ا يل لتن سلع واخلدمات أمر همملتضلا شأ ا شأن  سـهتكل  متل  لا ن ب مللم يه يف حمل تطرق إ ل مت ا  69ل
هر فرز هذه الردود أن . ًردا نفي مهنا ابملائة 17.4يف حني اكن ابإلجياب  ابملائة من األجوبة اكنت 82.6يظو  . لاب

سا ًخا ية ابريس 10املادة  .م يةق من اتفا يةمللكمحلاية ا نا ع ا   لص

ية العظمى من الردود  .41 سلع و)  ابملائة82.6(غلبأشارت األ تخدام أسامء ادلول كعالمات جتارية  للإىل أن ا أو /سـ
ية ابريس10تطبق علهيا املادة حممتةل قد تاخلدمات قد شلك حاةل  ية ق من اتفا نا ية ا عمحلاية ا لص  . مللك

ية ابريس عىل ما ييل10تونص املادة  .42  :ق من اتفا

ي[" يقةلبا ترياد : للحقاانت اخملالفة  ند الا سـاملصادرة  يقة خبصوص ،إخل.. ع ياانت خمالفة  للحقتجات اليت حتمل  ب  للمن
تج ية ا نمصدرها أو خبصوص   ]ملخشص

يقة عن  )1( يان خمالف  بارش  بارش أو غري ا تعامل ا سابقة يف حاالت الا للحقرسي أحاكم املادة ا ب مل مل سـ ل لت
تج أ ية ا تجات أو عن  نمصدر ا خشص ملن تاجرمل  .لو الصانع أو ا

تج أو صانع أو اتجر  )2( نواي، لك  يا أو  ترب صاحب مصلحة، سواء اكن خشصا  نعىل أية حال  مع يع ميع طب
يقة  هة اليت ذكرت عىل غري ا تجات أو الاجتار فهيا ويكون مقره يف ا يع تكل ا تاج أو  حلقيزاول إ جل ن ن ملن تص

هة، أو  يه هذه ا جلعىل أهنا املصدر أو اإلقلمي اذلي تقع  يقة، أو يف ف حلقيف ادلوةل اليت ذكرت عىل غري ا
يقة يان املصدر اخملالف  تعمل فهيا  للحقادلوةل اليت ا ب  ."سـ
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