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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 17 :سبمترب 2019

اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية

واملؤشرات اجلغرافية

الدورة الثانية واألربعون

جنيف ،من  4اإىل  7نومفرب 2019

اقرتاح من وفد مجهورية كوريا

وثيقة من اإعداد ا ألمانة
يف تبليغ بتارخي  16سبمترب  ،2019أأحال وفد مجهورية كوراي اإىل املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو)
الاقرتاح الوارد يف مرفق هذه الوثيقة.
[ييل ذكل املرفق]
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املرفق

اقرتاح من وفد مجهورية كوراي
حامية العالمات املشهورة
معلومات أأساس ية
تسري الرشاكت اليت تقدل ثقافة الرشاكت الكورية وعالمهتا التجارية يف تثبيت رجلها بني ا ألعامل التجارية الآس يوية ،وذكل
بسبب تزايد عدد الرشاكت الكورية اليت أأصبحت لها ماكنة ابرزة يف السوق العاملية وبسبب تأأثري املوجة الكورية
( .)Hallyuوعىل وجه اخلصوص ،تشهد بعض البدلان تزايد ًا رسيعا يف عدد احلالت اليت حتايك فهيا الرشاكت أأو تنسخ
العالمات التجارية املشهورة للرشاكت الكورية ،وهو ما خيلق معاانة أأمام الرشاكت الكورية عند حماولهتا الولوج اإىل هذه
ا ألسواق.
نظرا ألن البدلان تعمتد يف وضع أأنظمهتا للعالمات التجارية عىل قوانيهنا القطرية للعالمات التجارية ،ختتلف
ومن انحية أأخرىً ،
معليات حفص القضااي واحملاكامت بشأأهنا وممارسات التقايض املتعلقة هبا من بدل اإىل أآخر ،ويف بعض البدلان ،ليس هناك
توافق يف الآراء بني امجلهور بشأأن الاس تخدام السلمي للعالمات التجارية بسبب التعدايت اجملحفة عىل حقوق العالمات
التجارية يف املايض واليت رفضت اجامتعي ًا .وقد أأدى ذكل اإىل اس تخدام العالمات التجارية املشهورة للرشاكت قبل أأواهنا يف
بدلان أأجنبية ،وهذا يعين يف كثري من ا ألحيان ختيل ماكتب الرباءات أأو احملامك عىل املس توى القطري عن منح امحلاية السلمية
ألحصاب العالمات التجارية ا ألجنبية الرشعيني.
ومن املعلوم أأن كوراي ختتلف عن البدلان املتامخة لها من حيث اللغة ،انهيك عن املامرسات التجارية واملعامالت .ذلكل قد
شعارا معينًا هو عالمة جتارية كورية مشهورة .بل إانه من
يصعب اإقناع فاحيص العالمات التجارية يف البدلان ا ألجنبية بأأن ً
الصعوبة مباكن اإثبات أأن عالمة جتارية معينة يه ابلفعل عالمة جتارية مشهورة يف كوراي أأثناء الفحص أأو احملامكة .وذلكل،
هناك حاجة ملحة لوضع تدابري تريم اإىل حامية العالمات التجارية الكورية املشهورة يف اخلارج.
ول تزال العالمات التجارية املشهورة للرشاكت عرض ًة خملاطر التعدي ألن املعايري ادلولية محلاية العالمات التجارية املشهورة
الواردة يف واثئق مثل اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية ،واتفاق منظمة التجارة العاملية بشأأن جوانب حقوق امللكية
الفكرية املتصةل ابلتجارة (تريبس) ،ومعايري الويبو ،ل تس تطيع حتقيق مس توى امحلاية الالزمة لهذه العالمات املشهورة.
ولهذا ،نقرتح أأن جتري الويبو (املنظمة العاملية للملكية الفكرية) دراسة اس تقصائية تتقىص من وراهئا احلقائق بشأأن الوضع
احلايل محلاية العالمات التجارية املشهورة ،وتبعا لنتاجئها تعمل عىل اإجياد حلول لتوفري حامية أأشد و أأكرث رصامة للعالمات
التجارية يف مجيع أأحناء العامل.

اللواحئ التنفيذية املتضمنة يف املعاهدات ادلولية القامئة بشأأن حامية العالمات التجارية املشهورة
أأو ًل ،سنس تعرض بعناية اللواحئ التنفيذية املتعلقة حبامية العالمات التجارية املشهورة املتضمنة يف املعاهدات ادلولية القامئة بغية
حتديد مس توى امحلاية املتوفر حاليا بدقة والتوصل اإىل التحسينات الالزمة اليت يتعني اإجراؤها.
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أألف .اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية
تُعترب اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية أأول معاهدة دولية ُأبرمت بشأأن حامية العالمات التجارية املشهورة ،وقد دخلت
حزي النفاذ عام  .1884وتنص التفاقية يف املادة (6اثنيا) حتت عنوان "العالمات :العالمات التجارية املشهورة" عىل ما ييل:
( )1تتعهد دول الاحتاد ،سواء من تلقاء نفسها اإذا أأجاز ترشيعها ذكل ،أأو بناء عىل طلب صاحب الشأأن ،برفض أأو اإبطال
التسجيل ومبنع اس تعامل العالمة الصناعية أأو التجارية اليت تشلك نسخا أأو تقليدا أأو ترمجة يكون من شأأهنا اإجياد لبس
بعالمة ترى السلطة اخملتصة يف ادلوةل اليت مت فهيا التسجيل أأو الاس تعامل أأهنا مشهورة ابعتبارها فعال العالمة اخلاصة
بشخص يمتتع مبزااي هذه التفاقية ومس تعمةل عىل منتجات مماثةل أأو مشاهبة .كذكل ترسي هذه ا ألحاكم اإذا اكن اجلزء
اجلوهري من العالمة يشلك نسخا لتكل العالمة املشهورة أأو تقليدا لها من شأأنه اإجياد لبس هبا.
( )2جيب منح همةل ل تقل عن مخس س نوات من اترخي التسجيل للمطالبة بشطب مثل هذه العالمة .وجيوز دلول الاحتاد
أأن حتدد همةل جيب املطالبة مبنع اس تعامل العالمة خاللها.
( )3ل جيوز حتديد أأية همةل للمطالبة بشطب أأو منع اس تعامل العالمات اليت جسلت أأو اس تعملت بسوء نية.

ابء .اتفاق منظمة التجارة العاملية بشأأن جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة (تريبس)
يف املادة  )2(16و ،)3(16ينص اتفاق تريبس اذلي وضعته منظمة التجارة العاملية عىل تطبيق املادة (6اثنيا) من اتفاقية ابريس
عىل خدمات حامية العالمات التجارية وعند تقرير ما اإذا اكنت عالمة جتارية مشهورة ت ُس تخدم حىت عىل السلع واخلدمات
غري املامثةل لتكل اليت جسلت بشأأهنا عالمة جتارية .وذلكل ،تُطبق املادة (6اثنيا) من اتفاقية ابريس مع ما يلزم من تبديل عىل
اخلدمات الصناعية للعالمات.
وحسب املادة  )2(16من اتفاق تريبس ،ت َُطبق املادة (6اثنيا) من اتفاقية ابريس ( ،)1967مع ما يلزم من تبديل،
عىل اخلدمات .وعند تقرير ما اإذا اكنت العالمة التجارية مشهورة تراعي ا ألعضاء مدى معرفة العالمة التجارية يف
القطاع املعىن من امجلهور مبا يف ذكل معرفهتا للعضو املعىن نتيجة لرتوجي العالمة التجارية.
وحسب املادة  )3(16من اتفاق تريبس ،ت َُطبق املادة (6اثنيا) من اتفاقية ابريس ( ،)1967مع ما يلزم من تبديل ،عىل
السلع واخلدمات غري املامثةل لتكل اليت جسلت بشأأهنا عالمة جتارية ،رشيطة أأن يدل اس تخدام تكل العالمة التجارية
ابلنس بة لتكل السلع أأو اخلدمات عىل صةل بني تكل السلع واخلدمات وصاحب العالمة التجارية املسجةل ،ورشيطة
احامتل أأن تترضر مصاحل صاحب العالمة التجارية املسجةل من جراء ذكل الاس تخدام.
كام تشري املادة  )2(16من اتفاق تريبس اذلي وضعته منظمة التجارة العاملية اإىل كيفية تقرير ما اإذا اكنت عالمة جتارية
مصدرا دامئًا للزناعات التجارية بني البدلان بسبب غياب لواحئ تنفيذية
مشهورة أأم ل ،عىل اعتبار أأن هذه املسأأةل اكنت ً
واحضة يف اتفاقية ابريس .اإذ تقول البدلان النامية أأنه مبا أأن الغرض من حامية العالمات املشهورة هو حامية املس هتلكني
واحلفاظ عىل نظام التوزيع يف بدلاهنم ،فالبد للعالمات اليت يُطلق علهيا امس عالمات مشهورة أأن تكون ذات مسعة يف
بدلاهنا لتكون جديرة هبذا الاعرتاف ،يف حني ترص البدلان املتقدمة عىل أأنه بسبب العوملة اليت يغدهيا تنايم التجارة ادلولية
وتوسع معليات التبادل بني البدلان ،ينبغي اعتبار العالمات املعروفة يف بدلان أأخرى غري بدلاهنا نتيجة جلهود الإعالن والرتوجي

SCT/42/5
Annex
3

ادلولية عالمات جتارية مشهورة يف تكل البدلان .وإان اكنت املادة  )2(16من اتفاق تريبس اذلي وضعته منظمة التجارة
العاملية غامضة إاىل حد ما ،اإل أأهنا تُفرس عىل أأهنا أأقرب اإىل ما ورد يف أآخر الفقرة أأعاله ،مما يعين مضنا أأنه ميكن حامية
العالمة التجارية كعالمة مشهورة اإذا اكنت معروفة يف بدل معني حىت لو مل تُس تخدم فيه.
وكام ذكر أأعاله ،تُطبق املادة (6اثنيا) من اتفاقية ابريس عىل السلع واخلدمات املامثةل يف حني يطبق اتفاق تريبس اذلي وضعته
منظمة التجارة العاملية لواحئه التنفيذية عىل السلع واخلدمات غري املامثةل لتكل اليت جسلت بشأأهنا عالمة جتارية.

جمي .التوصية املشرتكة بشأأن ا ألحاكم املتعلقة حبامية العالمات املشهورة

1

تنص التوصية املشرتكة بشأأن ا ألحاكم املتعلقة حبامية العالمات املشهورة اليت اعمتدهتا املنظمة العاملية للملكية الفكرية عىل أأنه
عند تقرير ما اإذا اكنت العالمة التجارية عالمة مشهورة أأم ل ،جيب عىل السلطات اخملتصة النظر يف مجيع الظروف الوجهية
املتعلقة مبا ييل (املادة .1.2ب):
 .1درجة املعرفة أأو متيزي العالمة يف القطاع املعين من امجلهور؛
 .2وفرتة أأي اس تخدام للعالمة ومدى هذا الاس تخدام ومنطقته اجلغرافية؛
 .3وفرتة الرتوجي للعالمة ومدى هذا الرتوجي ومنطقته اجلغرافية ،مبا يف ذكل الإعالن أأو ادلعاية وعرض وتقدمي السلع
و /أأو اخلدمات اليت تشملها هذه العالمة يف ا ألسواق أأو املعارض،
 .4ومدة أأي تسجيالت وجمالهتا اجلغرافية ،و /أأو أأي طلبات للتسجيل للعالمة ،وابلقدر اذلي يساعد يف الوصول
اإىل معلومات عن الاس تخدام أأو شهرة هذه العالمة؛
 .5وجسل الإنفاذ الناحج للحقوق يف العالمة ،ول س امي ،ابلقدر اذلي يتفق مع شهرة العالمة من قبل السلطات
اخملتصة؛
 .6والقمية املقرتنة ابلعالمة.
تنص التوصية املشرتكة عىل أأن ادلوةل العضو جيب أأل تضع ما ييل كرشط لتقرير ما اإذا اكنت العالمة التجارية عالمة
مشهورة أأم ل:
" "1أأن تكون العالمة مس تخدمة أأو أأن تكون مسجةل أأو مت اإيداع طلب لتسجيلها؛
" "2أأو أأن تكون العالمة مشهورة يف أأي ولية قضائية غري الولية القضائية التابعة لدلوةل العضو ،أأو أأن تكون
مسجةل أأو مت اإيداع طلب لتسجيلها يف هذه الولية القضائية؛
" "3أأو أأن تكون العالمة مشهورة لعامة امجلهور يف ادلوةل العضو (املادة .))3(2
ُ 1اعمتدت مجعية احتاد ابريس محلاية امللكية الصناعية وامجلعية العامة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) أأثناء عقد سلسةل الاجامتعات الرابعة والثالثني
مجلعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو من  20اإىل  29سبمترب  1999التوصية املشرتكة بشأأن ا ألحاكم املتعلقة حبامية العالمات املشهورة.

SCT/42/5
Annex
4

وتنص املادة  2من التوصية املشرتكة بوضوح عىل أأنه ميكن حامية عالمة مشهورة يف اإحدى ادلول ا ألعضاء كعالمة مشهورة
اإذا اكنت مشهورة يف دوةل عضو أأخرى حىت لو مل تكن مس تخدمة أأو مسجةل أأو مت اإيداع طلب لتسجيلها يف هذه ادلوةل
العضو.

اللواحئ التنفيذية ادلولية محلاية العالمات التجارية املشهورة

الوصف

متاثل السلع

تسجيل
العالمات
املشهورة

نطاق امحلاية

اتفاق تريبس اذلي وضعته منظمة
التجارة العاملية*
اتفاقية ابريس
املادة  )2(16و()3
املادة (6اثنيا) ()1884
()1995
 سلع مماثةل
 سلع غري مماثةل:
 سلع مماثةل
 التسجيل +ا ألمهية /التعدي عىل
املصاحل
 سلع مماثةل:
غري مطلوب
 غري مطلوب
 سلع غري مماثةل:
مطلوب
 سلع مماثةل:
احامتلية حدوث اللبس
احامتلية حدوث اللبس
 سلع غري مماثةل:
ا ألمهية /التعدي عىل املصاحل

التوصية املشرتكة للويبو*
()1999

 سلع مماثةل
 سلع غري مماثةل:
ا ألمهية /التعدي عىل املصاحل ،وغري
ذكل
 سلع مماثةل:
غري مطلوب
 سلع غري مماثةل:
غري مطلوب
 سلع مماثةل :غامضة
 سلع غري مماثةل
① ا ألمهية /التعدي عىل املصاحل
② اإحلاق الرضر ابلصفة المتيزيية
أأو اإضعافها
③ اإساءة اس تعامل الصفة المتيزيية

نطاق العالمات  العالمات املشهورة  العالمة مشهورة لعامة امجلهور يف  العالمة مشهورة لعامة امجلهور يف
اجملالت املعنية
اجملالت املعنية
يف البدل املعين
املشهورة
*

يعد تسجيل العالمات املشهورة اإلزاميًا للحامية من السلع غري املامثةل من خالل اتفاق تريبس.

** ليست التوصية املشرتكة بشأأن ا ألحاكم املتعلقة حبامية العالمات املشهورة ،واليت تنص عىل مس توى عالٍ نسبي ًا من
امحلاية ،ملزمة قانوانً .
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قواعد امحلاية يف مجهورية كوراي
توفر كوراي مس توى عال نسبي ًا من امحلاية للعالمات املشهورة من خالل قانون العالمات التجارية وقانون حظر املنافسة غري
العادةل وحامية املعلومات التجارية الرسية.

أألف .قانون العالمات التجارية
املادة  13.1.34من قانون العالمات التجارية :تمتتع العالمات التجارية املشهورة يف اخلارج أأيضا ابمحلاية .وحىت السلع غري
املامثةل اليت تس تخدم عالمات جتارية غري مسجةل تمتتع ابمحلاية (برشط أأل يثبت أأن لها أأغراض غري مرشوعة).
املادة  11.1.34من قانون العالمات التجارية :تمتتع العالمات املشهورة يف كوراي ابمحلاية حىت يف حاةل عدم وجود اإماكنية
حدوث تضليل أأو لبس بشأأهنا.

ابء .قانون حظر املنافسة غري العادةل وحامية املعلومات التجارية الرسية
يتضمن قانون حظر املنافسة غري العادةل وحامية املعلومات التجارية الرسية نصوصا حتظر اس تخدام العالمات التجارية اليت
تتعارض مع العالمات التجارية املشهورة للآخرين عىل النحو التايل :من بني النصوص املذكورة أأعاله ،تعترب املادة  (1.2أأ)
و(ب) نصني تقليد ًاي حيظران اس تخدام العالمات التجارية اليت قد تتسبب يف حدوث لبس مع عالمة جتارية مشهورة أأو سلع
أأو أأي مصدر أآخر ل ألعامل املنمتية لشخص أآخر .وتنص املادة (1.2ج) عىل حظر السلوكيات اليت من شأأهنا أأن "تضعف"
مسعة العالمات املشهورة ابعتبارها سلوكيات تدخل مضن املنافسة غري العادةل.

مقرتحات خاصة لتعزيز حامية العالمات التجارية املشهورة
 (الهدف) التقيص حول املامرسات احلالية اليت تتبعها ادلول ا ألعضاء فامي يتعلق حبامية العالمات املشهورة دولي ًا وطرحأأفاكر لتحسيهنا عىل مس توى الويبو ،ابلنظر اإىل تنايم عدد العالمات ا ألجنبية املشهورة اليت تُس تخدم قبل أأواهنا يف بعض
بدلان.
 (النطاق) اإجراء دراسة اس تقصائية لتقيص احلقائق بشأأن أأشاكل امحلاية اليت حتظى هبا العالمات املشهورة يف اخلارجداخل ادلول ا ألعضاء يف الويبو وطرح أأفاكر عىل مس توى الويبو حلل املشألك العالقة (مبا يف ذكل الرتوجي إلبرام معاهدة
دولية منفصةل)
 خطة العمل (املرحةل ا ألوىل) اإاثرة القضية يف ادلورة الـ 42للجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعيةواملؤرشات اجلغرافية (نومفرب .)2019
 (املرحةل الثانية) اإجراء دراسة اس تقصائية لتقيص احلقائق عىل مس توى الويبو بشأأن حامية ادلول ا ألعضاء للعالماتا ألجنبية املشهورة (يف عام .)2020
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 (املرحةل  )3مناقشة أأفاكر محلاية العالمات املشهورة مبا يف ذكل اإبرام معاهدة دولية جديدة (يف )2021 (النتاجئ املرتقبة) ستمتكن ادلول ا ألعضاء من منع عالماهتا التجارية املشهورة من الرسقة يف اخلارج واحلد من خسائررشاكهتا اليت تسعى اإىل ادلخول اإىل أأسواق أأجنبية ألن الويبو ستساعد عىل حامية العالمات التجارية القمية والرتوجي لها
والإسهام يف تعزيز مصاحل ادلول ا ألعضاء فهيا.
[هناية املرفق والوثيقة]

