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اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية

واملؤشرات اجلغرافية

الدورة الثانية واألربعون

جنيف ،من  4اإىل  7نومفرب 2019

اقرتاح من وفد ي إكوادور وبريو

وثيقة من اإعداد ا ألمانة
يف تبليغ بتارخي  12يوليو  ،2019أحال وفد بريو اإىل املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) الاقرتاح الوارد
يف مرفق هذه الوثيقة.
وخالل ادلورة الثانية والأربعني للجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية
(جلنة العالمات) ،املعقودة يف جنيف يف الفرتة من  4اإىل  7نومفرب  ،2019المتس وفد اإكوادور الانضامم اإىل قامئة
مقديم الاقرتاح.
[ييل ذكل املرفق]

SCT/42/4 Rev.
ANNEX

املرفق

اقرتاح من وفدي اإكوادور وبريو إلجراء دراسة اس تقصائية بشأأن حامية عالمات البدلان يف ادلول الأعضاء
معلومات أأساس ية
 . 1عىل الرمغ من نزوع عدد مزتايد من ادلول ،يف الس نوات الأخرية ،اإىل اس تخدام عالمات البدلان لأغراض الرتوجي
لهويهتا وصورهتا عىل الصعيدين ادلاخيل واخلاريج ،فاإنه ل يوجد بعد أي تعريف متفق عليه دوليا ملصطلح "عالمة البدل" ول
أي اإطار قانوين دويل لتنظميه وحاميته.
 . 2وذكل ما أدى ابدلول املذكورة اإىل السعي اإىل حامية عالماهتا من خالل الوسائل املتاحة مضن أطرها القانونية الوطنية
وادلولية .فبعضها جلأأ ،مثال ،اإىل نظام العالمات التجارية التقليدي ،واعترب ابلتايل عالمات البدلان عالمات جتارية واختار
تسجيلها يف أصناف خمتلفة من التصنيف ادلويل للسلع واخلدمات املنشأأ مبوجب اتفاق نيس ،يف حني اس تخدم البعض
الآخر النظام املنصوص عليه يف املادة (6اثلثا) من اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية ،وساوى بذكل بني عالمات البدلان
وشعار دوةل أ و عالمة رمسية للرقابة والضامن ،وفعّل اإجراءات التبليغ والإخطار احمل ّددة يف تكل املادة.
 . 3ويرتتب عىل انعدام التعريف املذكور أآاثر جس مية ،ل س امي ما خيص حامية إوانفاذ احلقوق الاس تئثارية املرتبطة
بعالمة البدل.
 . 4ودفع الغموض احمليط ابلطريقة املناس بة محلاية هذا النوع من العالمات اإىل اس تخدام أليات توفر حامية حمدودة النطاق
لعالمات البدلان بتلكفة كبرية ابلنس بة لدلول اليت اعمتدهتا.
 . 5ويس توجب ذكل الوضع اإجراء تقيمي لتحديد ما اإذا اكن ّ
يتعني وضع لواحئ إواجراءات خاصة توفر حامية بطريقة أأكرث
فعالية وكفاءة مقارنة ابمحلاية اليت توفرها الليات القانونية املتاحة حاليا.

الاقرتاح
من املقرتح أن ججتري أمانة اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية دراسة
اس تقصائية عىل مس توى ادلول الأعضاء لتحديد الطريقة اليت ينهتجها لك مهنا يف التعامل مع عالمات البدلان ويف تطويرها
وحاميهتا داخل وليته القضائية وخارهجا.
[هناية املرفق والوثيقة]

