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الصناعية  تصاميمعالمات التجارية والاللجنة الدائمة املعنية بقانون ال
 والبيانات اجلغرافية

 
 الثالثونالدورة 

ىل  4جنيف، من   1023 نومفرب 8اإ
 
 

 واستخدامها كعالمات جتارية عن محاية أمساء البلدان من تسجيلهامراجع مشروع وثيقة مرجعية 

عدادمن  مانة اإ  الأ

 مقدمة أأوًل.

انعقدت ادلورة الواحدة والعرشون للجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم والامنذج الصناعية والبياانت  .2
ىل  11اجلغرافية يف جنيف من  سامء الريمية لودو  من ، وابرش خاللها الأعضاء مناقشات بشأأن حامية الأ 1002يونيو  12اإ

 (.SCT/21/7من الوثيقة  21تسجيلها والانتفاع هبا كعالمات جتارية )الفقرة 

عداد مرشوع اس تبيان بشأأن حامية الأسامء الريمية لودو   .1 ىل الأمانة اإ واتفقت اللجنة يف هذه ادلورة عىل أأن تطلب اإ
لجنة يف دورهتا الثانية والعرشين اليت انعقدت يف شهر نومفرب من تسجيلها والانتفاع هبا كعالمات جتارية عىل أأن تنظر فيه ال 

)الفقرة  1020. ويكون الاس تبيان عىل شلك قامئة موجزة من الأس ئةل تطرح عىل أأعضاهئا يف النصف الثاين من العام 1002
 (.SCT/22/8من الوثيقة  24

ىل  30من فرتة املعقودة يف جنيف يف ال يف دورهتا الثالثة والعرشين، جنةواعمتدت الل  .3 نص ، 1020يوليو  1يونيو اإ
( .SCT/24/6 Prov الاس تبيان ووزعته عىل ادلو  الأعضاء. وقامت الأمانة بتجميع الردود مضن وثيقة معل )الوثيقة

بعنوان "ملخص الردود عىل الاس تبيان اخلاص حبامية الأسامء الريمية لودو  من تسجيلها والانتفاع هبا كعالمات جتارية" 
ىل الل )املش ليه يف ما ييل "ابلس تبيان"(، وقّدمهتا اإ ىل  2من املعقودة يف جنيف يف الفرتة   دورهتا الرابعة والعرشينيفجنة ار اإ اإ

. ومن مث خضعت الوثيقة للمراجعة عىل ضوء التعليقات اليت اس تلمها املكتب ادلويل خال  تكل ادلورة 1020نومفرب  4
 . SCT/24/6لخص يف الوثيقة وبعدها. وصدرت النسخة الهنائية من امل
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ىل أأن اللجنة حني اعمتدت الاس تبيان، اكن يف مفهوهما أأن عبارة "أأسامء البودان" تغطي الامس  .4 وجتدر الإشارة اإ
القصري لودوةل أأو الامس املتداو  عامة، اذلي قد يكون الامس الريمي أأم ل، والامس الريمي املس تخدم يف الس ياق 

ة امس ادلوةل ونقهل احلريف، فضاًل عن اس تخدامه يف صيغة خمترصة أأو كصفة. واكن يف مفهوم ادلبلومايس الريمي، وترمج
اللجنة كذكل أأن الاس تبيان لن يتناو  مسأأةل اس تخدام أأسامء ادلو  لأغراض غري جتارية، مبا أأنه تبنّي أأن هذا النوع من 

طار قانون العالمات التجارية )الفقرة   (. SCT/23/4الوثيقة من  4الاس تخدام ل يدخل يف اإ

ىل  18املعقودة يف جنيف يف الفرتة من  والعرشين اخلامسةيف دورهتا ، اللجنةنظرت و  .1 ، يف 1022أأبريل  2مارس اإ
 ( استناداSCT/25/4 )الوثيقة عن حامية أأسامء البودان من تسجيلها واس تخداهما كعالمات جتاريةمرشوع وثيقة مرجعية 

ىل ردود  ادلو  من استبعاد أأسامء تناو  مرشوع الوثيقة املرجعية، عىل وجه اخلصوص، تبيان. و  عضوا عىل الاس  دوةل 12اإ
من أأسامء ادلو  امية حو ، عالمات التجاريةأأسامء ادلو  كتسجيل جراءات املتعلقة ابإ واملسائل ، كعالمات جتارية هاتسجيل 

 .من اتفاقية ابريس 20واملادة ، كعالمات جتارية ااس تخداهم

ىل  28بعة والعرشين املعقودة يف جنيف يف الفرتة من ويف ادلورة السا .2 ُعرضت ، 1021سبمترب  12اإ
فرادية تتعلق حبامية أأسامء  SCT/27/5  الوثيقة عىل اللجنة. وتشمل تكل الوثيقة معلومات ُمجّمعة عن حالت ودراسات اإ

الاقرتاحني املُقدمني من وفدي  لجنة يفادلو  وبربامج التوس مي الوطين قدهما مثانية أأعضاء من أأعضاء اللجنة. كام نظرت ال 
جراء دراسة بشأأن الأحاكم والمتست من الأمانة  SCT/27/7و SCT/27/6يف الوثيقتني  برابدوس وجاماياك والواردين اإ

قلميية اخلاصة حبامية أأسامء البودان يف جما  تسجي ل الترشيعية الراهنة واملامرسات املُتبعة حاليا يف الترشيعات الوطنية والإ
ىل أأفضل املامرسات املتعلقة بتنفيذ تكل الأحاكم.  وميكن الاطالع، يف اجلزء السادس أأدانه، العالمات التجارية، ابلإضافة اإ

 .SCT/29/5 Revعىل ملخص دراسة بشأأن حامية أأسامء البودان وردت يف الوثيقة 

ىل  11من والمتست اللجنة، يف دورهتا التاسعة والعرشين املعقودة يف جنيف يف الفرتة  .1 ، من الأمانة 1021مايو  32اإ
ىل ادلراسة )الوثيقة SCT/25/4 مراجعة مرشوع الوثيقة املرجعية )الوثيقة (. وبناء عىل ذكل SCT/29/5 Rev( استنادا اإ

 .عن حامية أأسامء البودان من تسجيلها واس تخداهما كعالمات جتاريةأأعّدت الأمانة مرشوع الوثيقة املرجعية املراجع عن 

عبارات "أأسامء البودان" و"أأسامء ادلو " مكرادفني، كام جرت العادة يف سلسةل الواثئق ذه الوثيقة تُس تخدم ويف ه .8
العالمات اليت يف هذه الوثيقة عبارة "عالمة جتارية" ذات الصةل من واثئق اللجنة يف املايض. وعالوة عىل ذكل يُقصد ب 

 تنطبق عىل السلع واخلدمات، ما مل يذكر خالف ذكل.

 استبعاد أأسامء ادلو  من التسجيل كعالمات جتارية نيًا.اث

دارة وطنية أأو  .2 يداع مبارش أأو غري مبارش لطلب تسجيل ريمي دلى اإ يقوم تسجيل عالمة جتارية، بشلك عام، عىل اإ
شارة شارة تتأألف من امس دوةل أأو تتضمنه، مثلها مثل أأي اإ قلميية خمتصة يف تسجيل العالمات التجارية. وختضع لك اإ أأخرى  اإ

ىل حفص من قبل الإدارة اخملتصة وفقًا للرشوط الشلكية واملوضوعية. وقد خيتلف نطاق  يُطلب تسجيلها كعالمة جتارية، اإ
جراءات  حفص املاكتب للطلب، ل س امي طبيعة الأس باب احملمتةل لرفض الطلب اليت تنظر فهيا املاكتب أأو اليت قد ترد يف اإ

 به.الاعرتاض، وفقًا للقانون املعمو  

 الاستبعاد من التسجيل بشلك عام () أأ 

ابملائة يف ما خيص  23.2ابملائة يف ما خيص السلع و  22.2) 11أأشار ما يقارب ثليث الردود الواردة وعددها  .20
ىل أأن أأسامء ادلو  تستبعد من التسجيل كعالمات جتارية بشلك عام.  اخلدمات( اإ
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ابملائة(  12.8ردًا ) 18لتسجيل كعالمات جتارية بشلك عام، أأشار ردًا أأفاد ابستبعاد أأسامء ادلو  من ا 14ومن بني  .22
ىل وجود بعض احلالت الاس تثنائية. ويرتبط الاس تثناء اذلي ورد يف معظم الردود برتخيص متنحه الإدارة اخملتصة يف البود  اإ

ىل  ن اكن هناك ترخيص، أأن تُقميم العالماملعين. وأأشارت بعض الردود اإ ة التجارية من حيث أأس باب أأنه يتعنّي، حىت واإ
امتثا  العالمة للس ياسة والآداب عدم لعالمة أأو لاملمزية صفة ال، من قبيل الرفض الأخرى املنصوص علهيا يف القانون الوطين

 ة.العام

ىل رضورة مراعاة احامت  تضليل املس هتكل خبصوص منشأأ السلع  80.1وأأشارت نس بة كبرية من الردود ) .21 ابملائة( اإ
دخا  امس ادلوةل يف عالمة جتاريو/أأو اخلدما ة ت اليت يُقرتح اس تخدام العالمة التجارية لأجلها، دلى اختاذ قرار بشأأن اعتبار اإ

 كأساس لرفض تسجيل هذه العالمة.

رفض طلبات تسجيل عالمات جتارية تتأألف من قد توفر كذكل أأساسا مشرتاك لوأأظهرت الردود أأن الأس باب التالية  .23
 .أأسامء دو  أأو تتضمهنا

ذا اعتربت وصفيةاستبعاد العال ب( )  مة من التسجيل اإ

شارات أأو بياانت قد تس تعمل يف املعامالت  .24 تستبعد من التسجيل عادة العالمات التجارية اليت تتأألف حرصًا من اإ
ىل حتقيق هدف املصلحة العامة امل  متثل يف التجارية يف وصف السلع واخلدمات اليت تُطلب حاميهتا. ويُعزى هذا الاستبعاد اإ

بقاء البياانت الوصفية متوفرة يك يس تخدهما امجليع، ل س امي املنافسون.  اإ

ابملائة يف ما خيص اخلدمات(  21.1ابملائة يف ما خيص السلع و  21.2واستبعدت مجيع الردود عىل الاس تبيان تقريبًا ) .21
ذا اعترب امس ادلوةل  لسلع أأو اخلدمات. وصفًا ملنشأأ اأأسامء ادلو  من التسجيل كعالمات جتارية اإ

 تأألف العالمة من امس ادلوةل فقط.ينطبق حرصًا عندما ت  الاستبعاد وجاء يف رد واحد أأن هذا .22

ذا اعتربت مضلةلاستبعاد العال ج( )  مة من التسجيل اإ

ن العالمات اليت قد ختدع أأو تضلل امجلهور حو  طبيعة السلع أأو نوعيهتا أأو أأي من خصائصها الأخرى أأو منش هئا  .21 اإ
الاكمن يف العالمة التجارية  اخلداععامل رصد يتعلق بالاختبار هنا جيل، وذكل ملصلحة امجلهور. ورايف غري مؤهةل للتس اجلغ

 .مضهناسلع اليت يُقرتح تسجيلها نفسها حني تطبق عىل ال 

ذا اكنت تضلتتأألف من امس دوةل  ات اليتشار الأساس املنطقي ملنع تسجيل الإ و  .28 يضايه ل امجلهور كعالمة جتارية اإ
ُُيمل املس هتكل عىل الاعتقاد بأأن للسلع أأو اخلدمات  . ففي لكتا احلالتنيالأساس املنطقي لرفض التسجيل القامئ عىل الوصف

ً اليت تغط ذا اكن ذكل املنشأأ املزعوم هو املنشأأ احلقيقي للسلع واخلدمات جاز للسلطات  .احمدد هيا العالمة التجارية منشأأ فاإ
قلميية ا ذا اكن املنشأأ املزعوم للسلع واخلدمات خمتلفا عن املنشأأ احلقيقي جاز لها الوطنية أأو الإ عتبار الإشارة وصفية، بيامن اإ

 اعتبار الإشارة مضلةل.

ابملائة( تسجيل أأسامء دو  كعالمات جتارية لسلع و/أأو  28.1واستبعدت مجيع الردود عىل الاس تبيان تقريبًا ) .22
ذا اكن من املمكن اعتبار اس تخدا دمات اليت يُطلب التسجيل م هذه الأسامء مضلاًل بشأأن منشأأ السلع و/أأو اخلخدمات اإ

 لأجلها.
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ذا اعتربت مفتقرة للطابع المتيزيي د( )  استبعاد العالمة من التسجيل اإ

ن افتقار العالمة التجارية لعامل المتيزي ُيو  دون تأأديهتا وظيفهتا الأساس ية، أأل ويه متيزي سلع أأو خدمات رشكة ما  .10 اإ
ذا مل تكن الإشارة متيزيية فال ميكن أأن تؤدي وظيفة العالمة التجارية وبناء عىل ذكل ع ن سلع أأو خدمات رشاكت أأخرى. واإ

 سريفض تسجيلها بشلك نظايم.

ذا  24.2وأأشارت أأغلبية ساحقة من الردود ) .12 ىل أأن أأسامء ادلو  تستبعد من التسجيل كعالمات جتارية اإ ابملائة( اإ
 متيزيي.طابع  اكنت تفتقر لأي

ذا اعتربت غري حصيحةاستبعاد العالمة  ه( )  من التسجيل اإ

نطقة تعترب الإشارات الوصفية أأو ادلاةل عىل املنشأأ اجلغرايف خاطئة أأو غري حصيحة حني ل يكون منشأأ السلع امل  .11
لهيا.  املوصوفة أأو املشار اإ

ذا اعتربت غري حصيحة من وأأظهرت الردود عىل الاس تبيان أأن أأسامء ادلو  تستبعد من التسجيل كعالم .13 ات جتارية اإ
ابملائة يف ما  11.3حيث منشأأ السلع و/أأو اخلدمات اليت يراد تسجيل العالمة لأجلها يف أأكرث من ثالثة أأرابع احلالت )

 ابملائة يف ما يتعلق ابخلدمات(.  12.2يتعلق ابلسلع و 

 العالمة من التسجيل لأس باب أأخرى استبعاد و( )

ابملائة يف ما يتعلق  32.8ابملائة يف ما يتعلق ابلسلع و  31.3الاس تبيان أأن بعض الأنظمة القانونية ) بّينت الردود عىل .14
ابخلدمات( تستبعد أأسامء ادلو  من التسجيل كعالمات جتارية لأس باب غري تكل الآنفة اذلكر. وقد تستبعد أأسامء ادلو  من 

الية، من مجةل أأس باب أأخرى: لأهنا تتطابق بقدر كبري مع عالمة جتارية سابقة أأو التسجيل كعالمات جتارية للأس باب الت
شارات أأخرى؛ أأو لأهنا متثل اسامً متداوًل يف املعامالت التجارية؛ أأو فامي ما  تشاهبها؛ أأو لوجود احامت  بأأن خُيلط بيهنا وبني اإ

و أأن امس ادلوةل أأحضى شائعًا يف اللغة اجلارية أأو يف يدّ  عىل اس تخدام بسوء نية؛ أأو أأن امس ادلوةل هو تسمية عامة؛ أأ 
ذا اعتربت منافية للقانون الساري  ذا قررت أأو النظام العام أأو الأخالقاملامرسات التجارية املرشوعة واملرعية؛ أأو اإ ؛ أأو اإ

حدى احملامك أأن العالمة غري مؤهةل للحامية؛ أأو يف حا  اكتسبت عالمة جتارية سابقة، تتأألف كذكل  طابعًا من امس دوةل، اإ
 متيزياًي بفعل الاس تخدام.

 رخيصعالمة قابةل للتسجيل عند احلصو  عىل ت ز( )

ابملائة يف ما يتعلق ابخلدمات( أأن أأسامء  42.4ابملائة يف ما يتعلق ابلسلع و 41.8جاء يف ما يناهز نصف الردود ) .11
صو  عىل ترخيص من الإدارة اخملتصة. وأأشار بعض ادلو  قابةل للتسجيل كعالمات جتارية للسلع و/أأو اخلدمات رشط احل

ىل أأن احلصو  عىل هذا الرتخيص يبقى رهنًا لستيفاء رشوط أأخرى من قبيل الطابع المتزيي للعالمة.  الردود اإ

جراءات ت  اثلثًا.  سجيل أأسامء ادلو  كعالمات جتاريةاملسائل املتعلقة ابإ

امء ادلو  مبوجب القوانني الوطنية املتعلقة ابلعالمات التجارية يف مجع الاس تبيان معلومات حو  كيفية التعامل مع أأس .12
ذا اكن مكتب التسجيل يستبعد أأسامء ادلو  من التسجيل تلقائيًا أأو  جراءات تسجيل العالمة التجارية، وابلتحديد ملعرفة اإ اإ

ذا اكن الاس   تبعاد يأأيت نتيجة لعرتاض الغري.اإ
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 تلقائياً  استبعاد أأسامء ادلو  من التسجيل ) أأ (

يُثار استبعاد امس ادلوةل من التسجيل كعالمة جتارية ابعتباره سببا للرفض التلقايئ يف الفحص اذلي جتريه ماكتب لك  .11
ىل ذكل، ينظر عدد كبري من تكل املاكتب  21)أأكرث من تقريبا ادلو  الأعضاء اليت رّدت عىل الاس تبيان  ابملائة(. وابلإضافة اإ

ابملائة(. وورد يف رد واحد أأن هذا الاستبعاد ل ينطبق  20عز  عن أأس باب رفض أأخرى )حوايل الوطنية يف ذكل السبب مب
 يف احلالت اليت حتتوي فهيا الإشارات عىل عنارص متيزيية اكفية.

ىل أأن هذا السبب يقدم حرصاًي مع أأس باب أأخرى. وجاء ذكل يف ثالثة ردود ختص السلع  .18 وأأشارت بضعة ردود اإ
 خلدمات. لكن الإجاابت املتعلقة هبذا البند مل تذكر الأس باب احملّددة اليت تثار يف ذكل الشأأن.وأأربعة ردود ختص ا

 بب ميكن أأن يقدمه الغري لالعرتاضأأسامء ادلو  س  ب( )

طار فضاًل عن الاستبعاد التلقايئ لأسامء ادلو ، ميكن كذكل أأن يقدم الغري هذا السبب لستبعاد ال  .12 تسجيل يف اإ
جراءات الاعرتا  ض.اإ

ىل أأن أأكرث من ثليث ادلو  الأعضاء يتيح هذه الإماكنية ) .30 ابملائة(. ويف هذه  21وأأشارت الردود عىل الاس تبيان اإ
جراءات  احلاةل، ميكن رفع هذا السبب بغض النظر عن أأس باب أأخرى. لكن الإجاابت مل حتدد الأشاك  اخملتلفة من اإ

 عرتاض قبل منح الرباءة أأو بعده(.ثا ، الاالاعرتاض اليت تطبق يف ادلو  الأعضاء )عىل سبيل امل 

 سبب ميكن أأن يقدمه الغري مكالحظةأأسامء ادلو   ج( )

ماكنية تقدمي مالحظات اعرتاضًا عىل تسجيل عالمة جتارية حتتوي عىل امس  10أأشار أأكرث من  .32 ىل اإ ابملائة من الردود اإ
ما ابلزتامن مع أأس باب أأخرى )  بشلك مس تقل.ابملائة( أأو  1دوةل أأو تتأألف منه، اإ

جراءات الإبطا  أأسامء ادلو  سبب ميكن أأن يقدمه الغري د( )  يف اإ

ابملائة يف املتوسط من الردود عىل الاس تبيان  21ترفع غالبًا دعاوى لإبطا  تسجيل امس دوةل كعالمة جتارية. وأأشار  .31
ىل أأن استبعاد أأسامء ادلو  من التسجيل كعالمات جتارية سبب ميكن للغري التحجج به جراءات الإبطا . ويقدم  اإ طار اإ يف اإ

 هذا السبب يف أأغلب الأحيان بغض النظر عن الأس باب الأخرى.

 و  من الاس تخدام كعالمات جتاريةحامية أأسامء ادل رابعًا.

ىل حبث مسأأةل حامية أأسامء ادلو  من التسجيل كعالمات جتارية، أأن يتحققوا من  .33 قرر أأعضاء اللجنة، ابلإضافة اإ
من القوانني واملامرسات السارية يف ادلو  الأعضاء بشأأن "اس تخدام" هذه الإشارات يف الأسواق خال  الاس تبيان 

كعالمات جتارية أأو كجزء مهنا، أأي اس تخداهما لمتيزي سلع وخدمات رشكة ما من سلع وخدمات رشاكت أأخرى. وعىل الرمغ 
 ن  ه دور همم يف ادلراسة.من أأن هذا اجلزء من الاس تبيان قد ل يصلح تطبيقه يف لك ماكن، فقد اك

 الاس تخدام بشلك عام الاستبعاد من ()أأ 

ابملائة من احلالت،  41أأظهرت الردود عىل الاس تبيان أأن أأسامء ادلو  مستبعدة من الاس تخدام كعالمات جتارية يف  .34
ىل أأن هذه الإشارات غري مستبعدة من الاس تخدام. ول تتض 18يف حني أأن  من الردود أأية فوارق ابملائة من الردود أأشارت اإ

و  اجمليبة يف تذكر بني اس تخدام أأسامء ادلو  كعالمات جتارية للسلع أأو اس تخداهما كعالمات جتارية للخدمات. وبلغ عدد ادل
 دوةل. 22احلالتني 
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املتعلق مبعرفة التايل: هل أأسامء ادلو   20وينبغي قراءة هذه الأعداد يف س ياق الردود الواردة عىل السؤا  رمق  .31
ابملائة  32ستبعدة معوما من الاس تخدام كعالمات جتارية مبوجب القانون الساري وهل لهذا الاستبعاد اس تثناءاته؟ وأأشار م 

ماكنية وجود بعض الاس تثناءات لهذا الاستبعاد، يف حني أأفاد  42من الردود البالغ عددها  ىل اإ ابملائة من الردود بأأن  28.3اإ
 س تثناءات.لكي، ل تُقبل فيه أأي االاستبعاد 

ن اكنت ل تستبعد أأسامء ادلو  من  .32 ىل أأن ادلو  املعنية واإ لكن ردين عىل الأقل اكان ابلنفي وتضمنا تعليقات تشري اإ
ن تضليل امجلهور حو  منشأأ املنتجات أأو جودهتا حمظور مبوجب  الاس تخدام كعالمات جتارية للسلع و/أأو اخلدمات، فاإ

 للغري يف هذا الصدد. قوانني حمددة، وأأن س بل الانتصاف متاحة 

ىل  .31 ومن س بل الانتصاف املتاحة رفع دعوى مدنية ملنع اس تخدام الإشارات أأو أأي حتديد خاطئ للمنشأأ قد يؤدي اإ
وصف خاطئ أأو مضلل للحقيقة أأو تصوير خاطئ أأو مضلل للحقيقة، من شأأنه أأن ُُيدث لبسًا أأو أأن يتسبب خبطأأ أأو أأن 

آخر أأو يشلك خدعة يف الرابط بني الشخص املعين آخر أأو عالقته به أأو رشاكته معه أأو يف منشأأ سلع لشخص أ  وصخص أ
 خدماته أأو أأنشطته التجارية أأو مصدر رعايهتا أأو املصادقة علهيا.

 م مبوجب قانون العالمات التجاريةالاستبعاد من الاس تخدا ب( )

ابملائة من الردود أأن  20.1، يبنّي يف حا  استبعاد الترشيعات السارية أأسامء ادلو  من الاس تخدام كعالمات جتارية .38
ابملائة من الردود هذا القانون مكصدر  32.1هذا الاستبعاد وارد يف أأحاكم قانون العالمات التجارية، يف حني ل يذكر 

 ( يف هذا اجلزء بكثري عن العدد يف السؤا  السابق.38لالستبعاد. ويقل عدد الردود )

 ون ماكحفة املنافسة غري املرشوعةانالاستبعاد من الاس تخدام مبوجب ق ج( )

ردًا أأن استبعاد اس تخدام امس ادلوةل يس متد أأساسه من قانون ماكحفة املنافسة غري  32ابملائة من بني  12.2أأشار  .32
ابملائة أأن ذكل ل يشلك سببًا لالستبعاد يف النظام القانوين املعين. وقد يدّ  هذا عىل عدم  48.4املرشوعة، يف حني أأشار 

 قانون أأو أأحاكم خاصة يف قانون ادلوةل املعنية بشأأن امحلاية من املنافسة غري املرشوعة. وجود

 )المتويه(العام  املسؤولية التقصرييةقانون الاستبعاد من الاس تخدام مبوجب  د( )

ىل ردًا عىل السؤا  حو  كون استبعاد أأسامء ادلو  من الاس ت 12من بني  .40 ن قانوخدام كعالمات جتارية يستند اإ
 ابملائة ابلنفي. 12.1ابملائة ابلإجياب و 43.8قانون المتويه، جاء جواب  والعام أأ  املسؤولية التقصريية

 من الاس تخدام مبوجب قوانني أأخرى الاستبعاد )ه(

 دو  فقط عىل هذا السؤا  الفرعي واكنت مجيع الردود ابلإجياب. 1أأجابت  .42

 ة جتارية وامس دوةلس تخدام كعالمحممتل يف التنازع بني الا خداع ( )و

ليه يف  اخلداعاتضح أأن التنبه ملسأأةل  .41 ردًا.  22احملمتل للمس هتكل بشأأن منشأأ السلع واخلدمات أأمر همم مت التطرق اإ
 ابملائة مهنا ابلنفي.  21.4ابملائة من الأجوبة اكنت ابلإجياب يف حني اكن  81.2ويظهر فرز هذه الردود أأن 
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 ريس محلاية امللكية الصناعيةة ابمن اتفاقي 20املادة  خامسًا.

ىل أأن اس تخدام أأسامء ادلو  كعالمات جتارية للسلع و/أأو  81.2أأشارت الأغلبية العظمى من الردود ) .43 ابملائة( اإ
 س محلاية امللكية الصناعية.من اتفاقية ابري 20اخلدمات قد تشلك حاةل حممتةل قد تطبق علهيا املادة 

  ما ييل:من اتفاقية ابريس عىل 20وتنص املادة  .44

خل، للمنتجات اليت حتمل بياانت خمالفة للحقيقة خبصوص مصدرها أأو  "]البياانت اخملالفة للحقيقة: املصادرة عند الاس ترياد .. اإ
 خبصوص صخصية املنتج[

ترسي أأحاكم املادة السابقة يف حالت الاس تعام  املبارش أأو غري املبارش لبيان خمالف للحقيقة عن مصدر املنتجات  (2)
 أأو عن صخصية املنتج أأو الصانع أأو التاجر.

نتاج أأو  (1) عىل أأية حا  يعترب صاحب مصلحة، سواء اكن صخصا طبيعيا أأو معنواي، لك منتج أأو صانع أأو اتجر يزاو  اإ
ي تقع تصنيع تكل املنتجات أأو الاجتار فهيا ويكون مقره يف اجلهة اليت ذكرت عىل غري احلقيقة عىل أأهنا املصدر أأو الإقلمي اذل

 فيه هذه اجلهة، أأو يف ادلوةل اليت ذكرت عىل غري احلقيقة، أأو يف ادلوةل اليت اس تعمل فهيا بيان املصدر اخملالف للحقيقة".

 ادلراسة املتعلقة حبامية أأسامء البودان سادسا.

جراءات الفحص والاعرتاض واملالحظة والإبطا   .41 طار ادلراسة اخلاصة حباميةتبنيم من اس تعراض اإ أأسامء البودان  يف اإ
نهتازها محلاية فرص يف مراحل خمتلفة قبل تسجيل العالمة التجارية وبعده ميكن ا أأن هناك عدة (SCT/29/5 Rev)الوثيقة 

، دون تسجيل الفين تفسريها، بغض النظر عن أأن حتو  ذا اكنت القوانني الوطنية تنّص عىل أأس باٍب ميكناإ أأسامء البودان. و 
ن هذه الأس باب ل تكون  العالمات اليت تتأألف من فقط عندما يقوم املكتب بتقيمي الطلب  وجهيةامس بود أأو تتضمنه، فاإ

بل املذكورةأأيضا نتفع ي  الغريتلقائيًا حبمك وظيفته، بل يبدو أأن  ىل السبب ، استنادللمطالبة بواحد عىل الأقل من الس ُ ًا اإ
 .تسجيلهااكن ينبغي ما  أأنه ضمنه أأولف من امس بود أأو تت تسجيل عالمة تتأأ بأأنه ل ينبغي املالمئ، 

 املتاحةزايدة الوعي ابلإماكنيات كل لوذ حامية أأسامء البودان وميكن أأن تتناو  كتيبات حفص العالمات التجارية مسأأةل .42
شارةعىل نطاق واسع لرفض تسجيل  فعال بطا  تتأألف من امس بود أأو تتضم  اإ وجه عىل . و هاتسجيل نه كعالمة جتارية أأو اإ

ىل  الإشاراتًا للأس باب العامة لرفض املفيد التأأكيد عىل أأسامء البودان ابعتبارها تطبيقًا ممكن س يكون منالتحديد  اليت تفتقر اإ
 .أأو اخلادعة أأو الاكذبةمهنا املُضلِّّةل  للنظام العام، أأو الفةاخمل تكلذات الطابع الوصفي، أأو زيية، أأو يمة متي ةأأي

د لواحئ وتدا .41 دت أأيضًا عىل حنو تسجيل العالمات التجارية حفسب، بل ُحّدِّ ص ودان فامي خيبري حامية أأسامء البومل حُتدم
ط الضوء عىل أأمّع يف جمايل التجارة والتصالت. واس تخدام أأسامء البودان كجزء ابرز من أأدوات تعريف التوس مي الوطين يسلّ 

جيابيًا يف اسرتاتيجيات التوس مي الوطين خدامالأسامء من سوء الاس ت تكلرضورة احلفاظ عىل  ، والتشجيع عىل اس تغاللها اإ
 .معوما لبودا مواطينلصاحل 

 ]هناية الوثيقة[


