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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 5 :أأبريل 2018

اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية
واملؤشرات اجلغرافية
الدورة التاسعة والثالثون

جنيف ،من  23اإىل  26أأبريل 2018
اقرتاح من وفد بريو

وثيقة من اإعداد ا ألمانة
يف تبليغ بتارخي  5أأبريل  ،2018أأحال وفد بريو اإىل املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) الاقرتاح الوارد
يف مرفق هذه الوثيقة.
[ييل ذكل املرفق]
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املرفق

اقرتاح مجهورية بريو بشأأن الاعرتاف ابلوسوم الوطنية وحاميهتا
مذكرة اإيضاحية
أأو ًل .اخللفية
يف ظل العوملة املزتايدة ل ألسواق ،تتنافس البدلان ابس مترار عىل اكتساب ماكنة جتارية مرموقة جلذب الس ياحة والاسترامر
ا ألجنيب ور أأس املال البرشي وزايدة الطلب عىل منتجاهتا وخدماهتا .وذلكل ،تعمل البدلان عىل وضع اسرتاتيجيات حتظى
بثقة مواطنهيا ،وجتذب امجلهور املعين ،ومتزيها عن سائر منافس هيا.
وقد شهدت الس نوات ا ألخرية زايدة اإقبال احلكومات عىل وضع وتنفيذ س ياسات واسرتاتيجيات ل إليسام الوطين تريم اإىل
ربط مجموعة من اخلصائص الوطنية ،ومن مث مسعة طيبة ،ابمس أأو شعار أأو علمة مع َّينة.
وتسعى البدلان اإىل اكتساب مزية تنافس ية عاملية عن طريق نرش علمة قوية وترس يخها يف أأذهان امجلهور حىت يكون لها
تأأثري مبارش عىل الصعيدين الوطين وادلويل .ومن هذا املنطلق ،يع ّد الومس الوطين أأداة لرتوجي صورة اإجيابية للبدل عىل
الصعيدين الوطين وادلويل.

اثني ًا .طبيعة الومس الوطين
يتسم الومس الوطين خبصائص حمددة متزيه عن أأي علمة جتارية عادية ،ومهنا ما ييل:


الومس الوطين علمة تعمتدها دوةل يف اإطار س ياسات واسرتاتيجيات تريم اإىل الرتوجي لهوية البدل وإابراز
صورته وصورة قطاعاته الاسرتاتيجية ،ول س امي الس ياحة والتصدير والاسترامر.



الومس الوطين ل يقترص ،حبمك طبيعته ونطاق اس تخدامه ،عىل منتجات أأو خدمات معيَّنة ألنه ي ّعرف ويثل
البدل كلك.



الومس الوطين أأداة تروجيية عىل الصعيدين الوطين وادلويل .أأما عىل الصعيد الوطين ،فيسامه يف تنفيذ
س ياسات تعزز صورة البدل وتروهجا دلى املواطنني .و أأما عىل الصعيد ادلويل ،فيحاول جذب مجهور أأجنيب
اإىل البدل وتوعيته من أأجل زايدة اإقباهل عىل منتجاته وخدماته وتقبهل لها ومن مث حيفّز العلقات التجارية
والاقتصادية والس ياحية والثقافية.

والومس الوطين ،رمغ تسميته ،علمة خاصة ممزية ألنه ليس علمة جتارية (عادية أأو جامعية أأو علمة تصديق) تطبَّق عىل
منتج أأو خدمة مع َّينة لرشكة حمددة .ول خيضع للقانون اخلا خلف ًا للعلمات التجارية؛ وجيب أأل خيضع الاعرتاف به
وحاميته ذلكل القانون.
وللوسوم الوطنية دور رمزي يف التعريف هبوية البدل وصورته .فميكن اس تخداهما كعلمة جامعة اإىل جانب علمات أأخرى
(مثل العلمات التجارية واملؤرشات اجلغرافية وتسميات املنشأأ) عىل سلع البدل املعين وخدماته.
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اثلث ًا .ا ألسس املنطقية للحامية
ل يوجد حىت الآن تعريف متفق عليه دولي ًا للومس الوطين ول اإطار تنظميي دويل ملزم به قانو ًان .ولكن يوجد عىل املس توى
(اثلثا)
املتعدد ا ألطراف اإجراء ل إلخطار بشعارات ادلوةل وابلعلمات وادلمغات الرمسية اخلاصة ابلرقابة والضامن طبق ًا للامدة 6
من اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية .وقد جلأأت بعض البدلان مثل بريو اإىل ذكل الإجراء ل إلخطار بشعارات ادلوةل
وابلعلمات وادلمغات الرمسية اخلاصة ابلرقابة والضامن من أأجل حاميهتا.
ونظر ًا اإىل عدم وجود تعريف متفق عليه دولي ًا للومس الوطين ،اضطرت بعض ادلول للتعامل مع تكل العلمات عىل أأهنا
علمات جتارية وجسلهتا عىل ذكل ا ألساس .ولكن ذكل التسجيل ل يكفل سوى حامية حمدودة ويتطلب موارد كبرية .وحيط
التعامل مع تكل العلمات كعلمات جتارية من وضعها بل يُ زنل ادلوةل املعنية اإىل مس توى فرد خيضع للقانون اخلا مثلها
مثل أأي رشكة جتارية تسجل علماهتا التجارية .وذلكل الوضع عواقب وأآاثر وخمية ول س امي يف لاال ادلفاع عن الومس الوطين
وإانفاذ احلقوق الاس تئثارية عليه.
و َّ
تتبني مما س بق رضورة وضع اإجراء دويل خا يراعي الطبيعة اخلاصة للوسوم الوطنية ويكون بس يط ًا وفعا ًل وقليل التلكفة
يف حاميهتا ،بغية منع الغري من تسجيل علمات مطابقة أأو مماثةل أأو اس تخداهما اس تخدام ًا غري مرصح به فض ًل عن اس تكامل
أأحاكم املادة (6اثلثا) من اتفاقية ابريس املذكورة أآنف ًا.
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مرشوع

نظام الوسوم الوطنية

ابلنظر اإىل ما ييل:
تع ّد الوسوم الوطنية عنرص ًا أأساس ي ًا يف تنفيذ س ياسات الرتوجي الوطنية الرامية اإىل اإبراز هوية وصورة البدلان الناشطة يف
عامل التصالت والتجارة املتعومل؛
ويع ّد اس تخدام الوسوم الوطنية جزء ًا من الس ياسات الوطنية الرامية اإىل تعزيز القطاعات التجارية اخملتلفة ،ول س امي الس ياحة
والتصدير والاسترامر ،ونرش صورة اإجيابية للبدل؛
ول يوجد حالي ًا نظام دويل للعرتاف ابلوسوم الوطنية وحاميهتا؛
و أأرست املادة (6اثلثا) من اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية نظام ًا لتبادل الإخطارات بشعارات ادلوةل وابلعلمات
وادلمغات الرمسية اخلاصة ابلرقابة والضامن من أأجل حاميهتا؛
وتكفل بعض ادلول ا ألعضاء امحلاية املنصو علهيا يف املادة (6اثلثا) لشعارات ادلوةل والعلمات وادلمغات الرمسية اخلاصة
ابلرقابة والضامن؛
وينبغي اإقامة نظام للعرتاف ابلوسوم الوطنية عىل مس توى ادلول ا ألعضاء بغية حتسني حاميهتا ومنع الغري من تسجيلها
أأو اس تخداهما أأو اس تخدام علمات مطابقة أأو مماثةل اس تخدام ًا غري مرصح به؛
وجيب وضع نظام بس يط وفعال وقليل التلكفة يقوم عىل تبادل الإخطارات ابلوسوم الوطنية يك متنحها ادلول ا ألعضاء
حامية تلقائية؛

نظام الوسوم الوطنية
الفصل ا ألول
نظام الاعرتاف ابلوسوم الوطنية وحاميهتا
املادة  - 1الغرض ونطاق التطبيق
تضع هذه القواعد نظام ًا موحد ًا للعرتاف ابلوسوم الوطنية وحاميهتا يف ادلول ا ألعضاء.
املادة  - 2تعريف الومس الوطين
الومس الوطين هو لك علمة تعمتدها وتس تخدهما دوةل عضو يف الرتوجي لصورهتا داخلي ًا وخارجي ًا والهنوض بقطاعاهتا مثل
الس ياحة والثقافة وفن الطهيي والتصدير والاسترامر .والومس الوطين غري قابل للتقادم ول جيوز املساس به.
املادة  - 3عدد الوسوم الوطنية وأأشاكلها
حتدد لك دوةل عضو عدد الوسوم الوطنية وأأشاكلها اليت تريد حاميهتا ُوُتطر هبا ادلول ا ألعضاء ا ألخرى عن طريق الإجراء
َّ
املبني يف هذه القواعد.
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املادة  - 4ملكية الوسوم الوطنية
حتدد لك دوةل عضو ماكل الوسوم الوطنية و ز ّ
تعني السلطة أأو السلطات املناطة هبا امللكية وإانفاذ احلقوق الناش ئة عهنا.
املادة  - 5حامية الوسوم الوطنية
 .1يُعرتف ابلومس الوطين لدلوةل العضو وتُكفل هل امحلاية يف ادلول ا ألعضاء ا ألخرى اعتبار ًا من اترخي الإخطار ،رشيطة
عدم تلقي أأي اعرتاض مسب َّب وفق ًا ل إلجراء َّ
املبني يف املادة  6من هذه القواعد.
 .2ل تتأأثر احلقوق اليت اكتسبهتا أأي دوةل عضو عىل وسوهما الوطنية نتيجة للس تخدام أأو النرش أأو التسجيل بأأي
شلك من ا ألشاكل قبل اترخي الإخطار املذكور أآنف ًا.
الفصل الثاين
اإجراء الإخطار ابلوسوم الوطنية وحاميهتا
املادة  - 6الإخطار ابلوسوم الوطنية وحاميهتا
 .1مىت تلقت السلطة الوطنية اخملتصة يف دوةل عضو اإخطار ًا بومس وطين ،أأرسلت نسخة منه اإىل املكتب الوطين املعين
ابمللكية الفكرية يف دولهتا ،ما مل تكن يه الهيئة املعنية ابمللكية الفكرية.
 .2جيوز لدلول ا ألعضاء توجيه اعرتاض مسبب عىل الاعرتاف بومس وطين وحاميته يف غضون تسعني ( )90يوم ًا من
اترخي ّ
تسل الإخطار املشار اإليه يف الفقرة ( )1من هذه املادة.
.3

يعاجل املكتب ادلويل ،يف أآن واحد ،الإخطار وما يتصل به من اعرتاضات ق ّزدمت طبق ًا ألحاكم هذه املادة.

املادة  - 7نرش الوسوم الوطنية
تنرش لك دوةل عضو يف وس يط رمسي الوسوم الوطنية املعرتف هبا واحملمية مبوجب هذا النظام.
املادة  - 8اإدراج الوسوم الوطنية يف قاعدة بياانت أأو جسلت أأخرى
جيب اإدراج الوسوم الوطنية املعرتف هبا واحملمية يف قواعد بياانت أأو جسلت العلمات املمزية أأو غريها من السجلت.
الفصل الثالث
حامية الومس الوطين
املادة  - 9صلحية الومس الوطين
.1

تكفل ادلول ا ألعضاء امحلاية ملدة غري حمدودة للك الوسوم الوطنية اخملطر هبا.

 .2يتوقف الالزتام حبامية أأي ومس وطين بناء عىل طلب رصحي من ادلوةل العضو اليت أأخطرت بتكل العلمة.
وجيب تقدمي ذكل الطلب ابتباع الإجراء نفسه املتبع يف الإخطار ا ألول ابلومس الوطين.
.3

ل ُتضع الوسوم الوطنية ألي رشط اس تخدام للحفاظ عىل الاعرتاف هبا وحاميهتا.
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املادة  - 10اس تخدام الوسوم الوطنية والسامح ابس تخداهما
.1

حتدد لك دوةل عضو الس ياسات والقواعد املتعلقة ابس تخدام وسوهما الوطنية.

 .2حتدد لك دوةل عضو اإجراءات ورشوط الامتس ومنح الإذن ابس تخدام وسوهما الوطنية يف ادلاخل أأو اخلارج ،و ز ّ
تعني
سلطة وطنية خمتصة ملنح ذكل الإذن.
املادة  - 11تدابري ضامن حامية الوسوم الوطنية
تضع لك دوةل عضو التدابري الإدارية والقضائية اللزمة ملنح الوسوم الوطنية ،اليت ُأخطرت هبا ،امحلاية املنصو علهيا يف
هذه القواعد .ومن مث ،تكفل لك دوةل عضو أأن تطلع اإداراهتا الوطنية املعنية عىل الوسوم الوطنية املعرتف هبا واحملمية قبل
البت يف تسجيل وحامية أأي علمة ممزية وفق ًا لإجراءاهتا ادلاخلية.
املادة  - 12حامية الوسوم الوطنية
بناء عىل طلب صاحب الشأأن ،تسجيل أأو حامية أأي علمة
 .1تتعهد ادلول ا ألعضاء بأأن ترفض ،من تلقاء نفسها أأو ً
جتارية أأو امس جتاري أأو ملصق أأو شعار أأو شعار جتاري أأو مؤرش جغرايف أأو تسمية منشأأ أأو أأي علمة ممزية أأخرى مطابقة
أأو مماثةل لومس وطين محمي.
بناء عىل طلب صاحب الشأأن ،لك تسجيل ُمنح مبا خيالف
 .2تتعهد ادلول ا ألعضاء بأأن تشطب ،من تلقاء نفسها أأو ً
أأحاكم الفقرة ( )1من هذه املادة أأو ُمنح بسوء نية .وهذا الإجراء غري قابل للتقادم.
بناء عىل طلب صاحب الشأأن ،لك التدابري اللزمة ملنع أأو وقف
 .3تتعهد ادلول ا ألعضاء بأأن تتخذ ،من تلقاء نفسها أأو ً
أأي اس تخدام أأو اس تخدام وش يك ألي علمة مطابقة أأو مماثةل لومس وطين محمي ،مىت مت ذكل الاس تخدام أأو الاس تخدام
الوش يك دون اإذن رصحي ومكتوب من السلطة الوطنية اخملتصة يف ادلوةل العضو املعنية ابلومس الوطين .وهذا الإجراء
غري قابل للتقادم.
.4

ألغراض أأحاكم هذه املادة ،يشمل اس تخدام العلمة ا ألفعال الرحبية وغري الرحبية التالية ،عىل سبيل املثال ل احلرص:
( أأ) الاس تخدام التجاري؛
(ب) الاس تخدام يف أأي وس يةل تواصل أأو تروجي؛
(ج) الاس تخدام يف الإعلانت أأو الواثئق؛
(د) اإخراج واثئق أأو تصنيع ملصقات أأو حاوايت أأو أأغلفة أأو عبوات أأو عنارص أأو مواد أأخرى تس تنسخ
أأو حتمل وسامً وطني ًا أأو علمة مماثةل ،أأو تسويق أأو حيازة تكل العنارص أأو املواد؛
(ه) أأي اس تخدام يويح بوجود صةل مع الومس الوطين موضوع امحلاية.
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املادة  - 13تدابري وقائية وهنائية محلاية الوسوم الوطنية
تتعهد السلطة الوطنية اخملتصة يف ادلوةل العضو اليت تشهد حالي ًا أأو مس تقب ًل اس تخدامات متعدية ،كام ورد يف املادة  12من
بناء عىل طلب صاحب الشأأن ،التدابري الوقائية والهنائية اللزمة بشأأن حالت
هذه القواعد ،بأأن تتخذ ،من تلقاء نفسها أأو ً
التعدي عىل العلمات املمزية ،وفق ًا ألحاكم القانون الوطين.
أأحاكم ختامية
املادة  - 14الرسوم والتاكليف
ل خيضع اإجراء ا إلخطار ابلوسوم الوطنية ونرشها والإجراءات املتعلقة حباميهتا ألي رسوم أأو تاكليف أأخرى.
املادة  - 15امحلاية الناش ئة عن صكوك دولية أأخرى
ل تؤثر امحلاية املمنوحة مبوجب هذه القواعد يف امحلاية اليت متنحها أأي دوةل عضو دلوةل عضو أأخرى فامي خيص وسوهما
الوطنية ،مثل شعارات ادلوةل والعلمات وادلمغات الرمسية اخلاصة ابلرقابة والضامن ،مبوجب املادة (6اثلثا) من اتفاقية ابريس
محلاية امللكية الصناعية أأو مبا يامتىش مع املعاهدات أأو التفاقات ادلولية امللزمة ألي دوةل عضو.
[هناية املرفق والوثيقة]

