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 ابلإنلكزييةالأصل: 

لتارخي:  2020 يونيو 4 ا

اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية 
 واملؤشرات اجلغرافية

 األربعونو الثالثة الدورة
 2020مارس  26اإىل  23جنيف، من 

 جتميع األسئلة بشأن محاية عالمات البلدان يف الدول األعضاء
 الأمانة من اإعدادوثيقة 

دمة  مق

)جلنة العالمات(، نظرت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية  .1

ىل  4خالل دورهتا الثانية والأربعني اليت ُعقدت يف جنيف يف الفرتة من  ، يف املقرتح اذلي تقدم به وفد بريو 2019نومفرب  7اإ

جراء دراسة اس تقصائية حول حامية عالمات البدلان يف ادلول الأعضاء )الوثيقة  وفد  وحظي ابنضامم ،(SCT/42/4بشأأن اإ

كو  ىل قامئة مقدميه )الوثيقة اإ  (..SCT/42/4 Revادور اإ

ن:ويف هناية تكل ادلورة، خلص رئيس جلن .2 ىل أأ  ة العالمات اإ

ىل الأمانة قبل  - مقرتح مرشوع اس تبيان بشأأن حامية عالمات البدلان يف  2019ديسمرب  31وفد بريو سريسل اإ

 ادلول الأعضاء؛

ىل الأمانة قبل  - الأس ئةل اليت يودون اإدراهجا يف مرشوع  2019ديسمرب  31الأعضاء متت دعوهتم يك يرسلوا اإ

 الاس تبيان؛
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ميع مجيع الأس ئةل، ليك تنظر جلنة العالمات يف مرشوع الاس تبيان خالل دورهتا املقبةل الأمانة ُطلب مهنا جت -

 (.SCT/42/8من الوثيقة  23")انظر الفقرة 

ىل مقرتح  .3 املقدم من وفد بريو، تلقت الأمانة أأس ئةل من  مرشوع الاس تبيان دلراسة حامية عالمات البدلانوابلإضافة اإ

كوادور وسويرسا )  (.4ادلول الأعضاء التالية: أأسرتاليا والربازيل واإ

وحيتوي املرفق الأول لهذه الوثيقة عىل مرشوع الاس تبيان اذلي اقرتحته بريو. وحيتوي املرفق الثاين لهذه الوثيقة عىل  .4

 الأس ئةل الواردة من ادلول الأعضاء.

ىل النظر يف وتُدع .5 ى جلنة العالمات اإ
 حمتوى هذه الوثيقة.

 ]ييل ذكل املرفقان[
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 املرفق الأول
 

بريو دلراسة حامية عالمات البدلان املقدم من وفد  مرشوع الاس تبيان   مقرتح 

ول.   مقدمة أأ

ىل مجع معلومات بشأأن كيفية التعامل مع  "عالمة البدل" يف ادلول الأعضاء يف اللجنة ادلامئة املعنية هيدف هذا الاس تبيان اإ

بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية )جلنة العالمات( التابعة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية 

 )الويبو(.

اض هذه الوثيقة، س ُتعرف مؤقتًا عىل أأهنا عالمة ونظًرا لعدم وجود تعريف لـ"عالمة البدل" مقبول دلى مجيع الأطراف، ولأغر 

ىل تعزيز الهوية  و شعاراً( تُس تخدم دلمع تنفيذ الس ياسات اليت هتدف اإ و رمًزا أأ معمتدة من ادلوةل )عادةً ما تكون اسامً أأ

لقدرة الوطنية وتعزيز صورة البدل، ول س امي لأغراض تطوير الس ياحة وجذب الاستامثرات وتشجيع الصادرات وزايدة ا

جيابية للبدل عىل الصعيدين الوطين وادلويل. و تقدمي صورة مواتية عن الثقافة والتقاليد واجلوانب الإ  التنافس ية، وخلق أأ

ىل مجع معلومات حول كيفية تعامل ادلول الأعضاء مع هذا النوع من العالمات الفريدة من نوعها،  وهيدف الاس تبيان املقرتح اإ

 حاميهتا يف خمتلف البدلان.ونشوءها، والاعرتاف هبا، و 

ن تشلك املعلومات اليت س ُتجمع من خالل هذا الاس تبيان موردا قامي لس تكشاف اخليارات اليت تعاجل بشلك  وينبغي أأ

 شامل مصاحل واحتياجات مجيع ادلول الأعضاء يف الويبو.

 معلومات أأساس ية اثنيا. 

عضاء جلنة العالمات، قدمت بريو  ىل هكام يعمل أأ ىل حظي ابنضامممقرتحا ذه اللجنة اإ كوادور اإ ىل و  قامئة مقدميه وفد اإ هيدف اإ

و التقارب عىل املس توى ادلويل فامي يتعلق ابلعرتاف بعالمات البدلان وكيفية التعامل معها.  حتديد نقاط التوافق أأ

عضاء جلنة العالمات هذا النوع من العالمات يف أأشاكل خمتلفة واس تخدموه لوقت طويل. واكنت  وقد اعمتد العديد من أأ

طار مفاهميي و  ىل أ خر، بل يف كثري عاقبة غياب اإ معياري دويل متناسق هو اختالف التعامل مع عالمات البدلان من بدل اإ

 من احلالت مل تلق هذه العالمات اعرتافًا يأأخذ طبيعهتا الفريدة يف الاعتبار.

ىل تعدد التعامل القانوين معها. وتب عا ذلكل، وأأدى عدم الاعرتاف عىل نطاق واسع بعالمات البدلان يف ادلول الأعضاء اإ

 خيتلف التعامل معها كثرياً بني بدلان خمتلفة، ويشمل ذكل ما ييل:

  طراف اثلثة، والزتامات التعامل معها كعالمة جتارية، اإذ ختضع ملتطلبات التسجيل واملعارضة احملمتةل من قبل أأ

نفاذها عىل حنو خاص؛  احلفاظ علهيا واس تخداهما، وادلفاع عهنا واإ

 عية؛التعامل معها كعالمة جام 

 التعامل معها كعالمة تصديق؛ 

 التعامل معها مكؤرش جغرايف؛ 
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 ىل الرقابة والضامن؛  التعامل معها كعالمة رمسية تشري اإ

 .التعامل معها كشعار دوةل 

عضاء جلنة  و حامية فعاةل واقتصادية لعالمات البدلان. وقد ينظر أأ ول يتيح هذا التنوع يف التعامل وجود اعرتاف موحد أأ

اإذا اكن من املناسب تعديل هذا الوضع من خالل السعي حنو وضع خيارات متقاربة عىل مس توى الأطراف العالمات 

قىص عدد من البدلان. فضل أأشاكل امحلاية يف أأ ن يضمن لعالمات البدلان أأ  املتعددة واذلي من شأأنه أأ

حدث اترخيا عن  عضاء جلنة العالمات فامي وس ميكّن الاس تبيان املقرتح اللجنة من مجع معلومات أأكرث تفصيال وأأ ممارسات أأ

ىل معلية متكن من النظر  ن تؤدي هذه املعلومات، بدورها، اإ يتعلق بعالمات البدلان وممارسات ادلول الأخرى. ومن املأأمول أأ

ىل حد أأدىن من الاعرتاف حبامية عالمات البدلان من  يف اخلطوات احملمتةل ووضع تصور بشأأهنا وحتديدها عىل أأمل التوصل اإ

عضاء جلنة العالمات.ق  بل أأ

 الاس تبيان اثلثا. 

ىل عالمات أأو شعارات أأو  يشري اإ فهو ل  حظة: يتعلق هذا الاس تبيان فقط بعالمات البدلان ذات النطاق الوطين.  مال

عالمات جتارية أأو أأسامء تس تخدهما ادلوائر الس ياس ية داخل ادلول. وعىل وجه اخلصوص، ل يتعلق هذا الاس تبيان ابلعالمات 

تس تخدهما املدن أأو الاكنتوانت أأو احملا أعضاء يف الويبو.اليت   فظات أأو غريها من الكياانت الس ياس ية أأو املناطق داخل ادلول ال

و  للرتوجي للقطاعات اليت متثلها أأ ويتضمن هذا الاس تبيان عالمات ذات نطاق وطين تس تخدهما الهيئات العامة أأو ش به العامة 

نشطة ادلوةل أأو احلكومة الوطنية، مبا يف ذكل، عىل سبيل املثال،  يف الربامج الوطنية املتعلقة متيزي أأ أنشطة املعمتدة  ال

 ابلس ياحة، واملنتجات اخلاصة، والإيكولوجيا، وغريها من القضااي املتعلقة ابلبدل املعين.

ىل العالمة اليت اعمتدهتا دوةل ما )تتكون عادة من امس أأو رمز  تشري اإ وعند اس تخدام عبارة "عالمة البدل" يف الاس تبيان، فاإهنا 

و شعار(   واملس تخدمة يف تعزيز الهوية الوطنية وتعزيز صورة البدل.أأ

ىل تعزيز الهوية 1) ي اإسرتاتيجية هتدف اإ و وضع أأ ي س ياسة أأ و ش به عام يف بدلك أأ ي كيان عام أأ و أأ (. هل اعمتد بدلك أأ

و هل هناك خطط للقيام بذكل؟ و الرتوجي لصورة البدل، أأ  الوطنية أأ

 ☐نعم   ☐ل 

جابة "نعم"،   فريىج متابعة الاس تبيان()اإذا اكنت الإ

ي 2) و الرتوجي لصورة البدل، هل اعمتد أأ ىل تعزيز الهوية الوطنية أأ و الاسرتاتيجية الرامية اإ جل تنفيذ هذه الس ياسة أأ (. من أأ

و شعاًرا )عالمة البدل هنا عىل النحو اذلي ُعرفت به يف  و رمًزا أأ و اسامً أأ و اس تخدم عالمًة أأ و ش به عام يف بدلك أأ كيان عام أأ

نه خيطط للقيام بذكل؟ م أأ  املقدمة واملالحظة يف أأعىل هذا الاس تبيان( كأداة برصية لهذه الأغراض، أأ

 ☐نعم   ☐ل 
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و شعار( اليت مت  و رمز أأ و امس أأ رفاق هذا الاس تبيان بنسخة من عالمة البدل )عالمة أأ جابة "نعم"، فريىج اإ اإذا اكنت الإ

و اس تخداهما يف بدلك. ويف حاةل اعامت رفاق لك هذه العالمات.اعامتدها أأ و اس تخداهما، فريىج اإ  د أأكرث من عالمة بدل أأ

ن أأمكن، يرىج 3) و املس تخدمة فيه؟ اإ و تعديل عالمة البدل املعمتدة من بدلك أأ (. يف الس نوات الأخرية هل مت استبدال أأ

و التعديالت. ىل اجلدول الزمين للتبديالت أأ  الإشارة اإ

و ا4) م معلومات عن الهيئة أأ و (. قد ّ لكيان املسؤول عن اإدارة عالمة البدل يف بدلك. أأدرج امس ونوع الكيان )عام، ش به عام أأ

ىل ذكل.  خاص(، وصلته ابدلوةل )ملحقة عامة، هجة مرخص لها من احلكومة(، واملوقع الإلكرتوين، وما اإ

و القواعد الأخرى ا5) و القوانني الوطنية أأ و اللواحئ أأ ىل الترشيعات أأ ي فعل (. يرىج الإشارة اإ و أأ و النرش أأ ملتعلقة ابلعامتد أأ

و العالمات( املس تخدمة يف بدلك.  رمسي أ خر هيم الاعرتاف بعالمة البدل )أأ

و القواعد الأخرى للرجوع اإلهيا( و اللواحئ أأ رفق الترشيعات أأ  )أأ

و الاعرتاف هبا، هل اكنت عالمة البدل محم6) و نرشها أأ ىل اللواحئ املتعلقة ابعامتدها أأ و مودعة (. ابلإضافة اإ و مسجةل أأ ية أأ

ذا اكن هذا هو احلال،  م أأهنا حاليا كذكل؟ واإ ي شلك من أأشاكل امللكية الصناعية أأ و يف بدل أ خر حتت أأ للتسجيل يف بدلك أأ

ىل  ىل )عىل سبيل املثال، العالمة التجارية، والعالمة امجلاعية، وعالمة التصديق، واملؤرشات اجلغرافية، وما اإ يرىج الإشارة اإ

 ذكل(.

و التصديق املتعلق بعالمة البدل، عند الاقتضاء( رفق التسجيل أأ  )أأ

قلميي 7) ي مكتب اإ و دلى أأ خرى، أأ و يف بدلان أأ ودعت لتسجيلها كعالمة جتارية يف بدلك أأ و أأ (. اإذا ما ُُسلت عالمة البدل أأ

و اخلدمات، وفئات تصنيف نيس ادلويل ا ىل نوع املنتجات أأ ي للعالمات التجارية، فقم ابلإشارة اإ ليت تدخل مضهنا، ويف أأ
و ماكتب.  بدلان أأ

و القواعد 8) و الأدةل، أأ و القوانني، أأ و التوجهيات، أأ (. حدد ما اإذا اكن اس تخدام عالمة البدل خيضع لالمتثال للواحئ، أأ

و اإذن مس بق من قبل هيئة وطنية خمتصة يف بدلك. و خيضع لرتخيص أأ  الأخرى، أأ

رفاق اللواحئ والتوجهيات والقوان) و القواعد الأخرى للرجوع اإلهيايرىج اإ  (ني والأدةل أأ

طراف اثلثة لرتخيص الاس تخدام؛ 9) ن ختضعها أأ و املس تخدمة فيه ميكن أأ (. حدد ما اإذا اكنت عالمة البدل املعمتدة من بدلك أأ

و و الإعالن يف أأنشطة عىل املس توى الوطين أأ  ادلويل. عىل سبيل املثال، الرشاكت اليت ترغب يف اس تخداهما يف منتجاهتا أأ

 ☐نعم   ☐ل 

رفق نص القواعد املعمول هبا( و أأ جابة "نعم"، خلص الأحاكم ذات الصةل أأ  )اإذا اكنت الإ
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و حامية 10) الرموز الوطنية (. حدد ما اإذا اكن دلى بدلك ترشيع حمدد، مبا يف ذكل عىل املس توى ادلس توري، بشأأن تعريف أأ

ىل ذكل(.)شعارات النباةل، والأعالم، والأختام الرمسية لدل  1وةل، وما اإ

 ☐نعم   ☐ل 

رفاق املرجع احملدد ابلقاعدة )القواعد( ذات الصةل( جابة "نعم"، يرىج اإ  )اإذا اكنت الإ

و متطلبات معينة، 11) و يف ظل ظروف أأ ن يس تخدم حبرية، أأ خاص ببدلك  رمزًا وطنيًا(. يف بدلك، هل ميكن للفرد أأ

و اإعالن؟ و خدمة أأ  لأغراض جتارية، عىل سبيل املثال، فامي يتعلق مبنتج أأ

 ☐نعم   ☐ل 

و القرارات القانونية والإدارية، وخاصة تكل اليت  رفاق نص القاعدة )القواعد( ذات الصةل أأ جابة "نعم"، يرىج اإ )اإذا اكنت الإ

و متطلبات مثل هذا الاس تخدام.( ىل رشوط أأ  تشري اإ

و الرتوجي لصورة البدل )عالمة 12) و ُاس تخدمت يف بدلك لتعزيز الهوية الوطنية أأ ي عالمة ُاعمتدت أأ (. حدد ما اإذا اكنت أأ

خطار دويل  البدل هنا عىل النحو اذلي ُعرفت به يف املقدمة واملالحظة يف أأعىل هذا الاس تبيان( قد اكنت موضوعاً لبالغ واإ

ملمبوجب العملية املنصوص علهيا يف  و  شعار دوةل من اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية، ابعتبارها )اثلثا( 6ادة ا عالمة أأ
ىل الرقابة والضامن تشري اإ  .رمسية 

 ☐نعم   ☐ل 

و العالمة املدرجة يف قاعدة بياانت الويبو اخلاصة ابملادة  ىل الرمق املرجعي للشعار أأ جابة "نعم"، يرىج الإشارة اإ )اإذا اكنت الإ
رفاق نسخة من املنشور الإلكرتوين ذي الصةل يف قاعدة البياانت هذه.( 6ثا( )قاعدة بياانت املادة )اثل 6 و اإ  )اثلثا(( أأ

جراء املنصوص عليه يف املادة  12(. اإذا ما بُلغ عن العالمة املشار اإلهيا يف السؤال 13) )اثلثا( من اتفاقية  6من خالل الإ

ي بدل.ابريس، يرىج بيان ما اإذا اكن هذا البال  غ موضوعاً لأي مالحظة صادرة من هيئة وطنية يف أأ

 ☐نعم   ☐ل 

رفاق نسخة من املالحظة الواردة.( مكن، يرىج اإ جابة "نعم"، واإذا أأ  )اإذا اكنت الإ

الثاين[]ييل ذكل املرفق 

                                     
 يف هذه احلاةل، يُفهم أأن الرموز الوطنية تعين عالمات بدل قد تكون مماثةل لعالمات بدل خاصة ابدلوةل املعنية أأو ختتلف عهنا. 1
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 املرفق الثاين
 

أعضاء من ادلول ال لأس ئةل الواردة   ا

 أأس ئةل مقرتحة من أأسرتاليا

 (. هل يتوفر بدلك عىل عالمة بدل خاصة به؟1)

جابة بنعم، مفا يه عالمة بدلك؟ -  اإذا اكنت الإ

 هل عالمة البدل هذه مملوكة جلهة ما؟ -

جابة بنعم، مفا يه اجلهة اليت متلكها؟ -  اإذا اكن الإ

 وراء وضع عالمة بدل خاصة ببدلك؟ما هو املسوغ الس ياسايت  -

 كيف ُوضعت عالمة بدلك؟ -

و اخلدمات اليت تظهر علهيا عالمة بدلك؟ -  ما السلع و/أأ

 اإذا مل يظهر امس بدلك يف عالمة البدل اخلاصة به، مفا السبب؟ -

و السامت املمزية( احمل2) و العالمات أأ و الأعالم أأ خرى، (. هل حتتوي عالمة بدلك عىل عنارص )مثل الشعارات أأ مية بطريقة أأ

و كعالمة جتارية مسجةل؟ 6عىل سبيل املثال مبوجب املادة   )اثلثا( أأ

 (. كيف حتمون عالمة بدلمك )مثل العالمة التجارية والقانون احمليل اخملصص(؟3)

ي حتدايت انمجة عن الطريقة اليت تمت هبا حامية عالمة بدلمك؟ -  هل ميكنك وصف أأ

 يف بدلمك؟ هل حتمون عالمات البدلان الأخرى -

جابة بنعم، كيف حتمون عالمات البدلان الأخرى؟ -  اإذا اكنت الإ

 (. من ميكنه اس تخدام عالمة بدلمك؟4)

 كيف يُسمح هبذا الاس تخدام ورصده؟ -

 هل يطلب من املس تخدمني دفع رسوم لس تخدام عالمة بدلمك؟ -

جابة بنعم، مك جيب دفعه كرسوم؟ -  اإذا اكنت الإ

نفاذ عالمة بدلمك؟ -  كيف يمت اإ

نفاذ؟ - خرى؟ اإذا اكن الأمر كذكل، كيف؟ من املسؤول عن الإ  هل حتمون عالمة بدلمك يف بدلان أأ
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 أأس ئةل مقرتحة من الربازيل

ي تعريف رمسي لعالمة البدل؟1)  (. هل دلى الأعضاء أأ

جابة بنعم، ما هو هذا التعريف الرمسي؟ -  اإذا اكنت الإ

 الصناعية؟(. هل يعترب الأعضاء عالمة البدل من أأصول امللكية 2)

 (. كيف حيمي الأعضاء عالمات البدلان؟3)

و عالمة خدمة عىل أأساس عالمة بدل موجودة سلفاً؟4) ي دوةل عضو رفض طلب بشأأن منتج أأ  (. هل من املمكن يف أأ

(. ابلنس بة لأولئك الأعضاء اذلين حيمون عالمات البدلان، هل تُوفر امحلاية ضد سوء اس تخدام لك عنرص من عنارص 5)

 ة )امس البدل( والصيغة اخملتلطة لعالمة البدل؟اللكم

 (. ما يه العالقة بني عالمات البدلان والعالمات التجارية الواسعة ونظم املؤرشات اجلغرافية؟6)

 كوادورلإ الأس ئةل املقرتحة من ا

 (. ما هو مفهوم عالمة البدل؟1)

جلها عالمة البدل؟2)  (. ما يه الأغراض اليت تُس تخدم من أأ

هداف وفوائد عالمة البدل؟ (. ما3)  يه أأ

ي بدلان يُعمل هبا؟4) ذا اكن الأمر كذكل، يف أأ  (. هل هناك لواحئ معمول هبا بشأأن اإنشاء وتسجيل عالمات البدلان، واإ

 (. ما اذلي متثهل عالمة البدل؟5)

 أأس ئةل مقرتحة من سويرسا

أكرث من عالمة بدل واحدة مبوجب املادة 1) خطرمت بأ  من اتفاقية ابريس؟)اثلثا(  6(. هل أأ

ي اعرتاضات؟ - خطارات أأ اثرت هذه الإ جابة بنعم، هل أأ  اإذا اكنت الإ

خطرمت هبا مبوجب املادة 2) )اثلثا( من اتفاقية ابريس  6(. هل ميكنمك وصف احلالت اليت مل تمتتع فهيا عالمات البدلان اليت أأ

خرى؟  ابمحلاية الاكفية يف بدلان أأ

ن رفض مكتبمك تسجي3) خطار به مبوجب املادة (. هل س بق أأ )اثلثا(  6ل عالمة حتتوي عىل امس بدل بسبب شعار مت الإ

 من اتفاقية ابريس؟

 ]هناية املرفق الثاين والوثيقة[
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