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اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية 
 واملؤشرات اجلغرافية

 
 والثالثون التاسعةالدورة 

ىل  23 جنيف، من  2018 أأبريل 26اإ
 
 

 اقرتاح من وفد بريو

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

ىل املكتب ادلويل للمنظمة العاملية لل وفد  ، أأحال2018 أأبريل 5 يف تبليغ بتارخي الوارد  ملكية الفكرية )الويبو( الاقرتاحبريو اإ

 يف مرفق هذه الوثيقة.

 ]ييل ذكل املرفق[
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ANNEX 

 املرفق
 

 اوحاميهت الوطنية ابلوسوماقرتاح مجهورية بريو بشأأن الاعرتاف 

يضاحيةمذكرة   اإ

 اخللفية أأوًل.

ذب الس ياحة والاسترامر جل مرموقةاكتساب ماكنة جتارية البدلان ابس مترار عىل تتنافس ، للأسواق يف ظل العوملة املزتايدة
 وذلكل، تعمل البدلان عىل وضع اسرتاتيجيات حتظىالطلب عىل منتجاهتا وخدماهتا. زايدة البرشي و الأجنيب ورأأس املال 

 مواطنهيا، وجتذب امجلهور املعين، ومتزيها عن سائر منافس هيا.بثقة 

قبال احلكومات عىل وضع وتنفيذ س ياسات واسرتاتيجيات قد شهدت الس نوات الأخريةو  يسام الوطين زايدة اإ ىل  للإ تريم اإ
 ابمس أأو شعار أأو علمة معيَّنة. ، ومن مث مسعة طيبة،ربط مجموعة من اخلصائص الوطنية

ىلو  يكون لها  حىت وترس يخها يف أأذهان امجلهورنرش علمة قوية  اكتساب مزية تنافس ية عاملية عن طريق تسعى البدلان اإ
جيابية للبدل عىل  الوطينيعّد الومس ، هذا املنطلقمن . و ارش عىل الصعيدين الوطين وادلويلتأأثري مب أأداة لرتوجي صورة اإ

 الصعيدين الوطين وادلويل.

 الومس الوطين طبيعة اثنيًا.

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

 طار س ياسات واسرتاتيجيات  الومس الوطين ىلعلمة تعمتدها دوةل يف اإ براز البدل و هوية ل  الرتوجي تريم اإ اإ
 .التصدير والاسترامرس امي الس ياحة و  ول ،قطاعاته الاسرتاتيجية وصورة صورته

 ثل ي عّرف و ي ه، عىل منتجات أأو خدمات معيَّنة لأناس تخدامهقترص، حبمك طبيعته ونطاق ي  ل الومس الوطين
 البدل كلك.

 يف تنفيذ فيسامه لصعيد الوطين، عىل الصعيدين الوطين وادلويل. أأما عىل ا تروجييةأأداة  الومس الوطين
جذب مجهور أأجنيب فيحاول وأأما عىل الصعيد ادلويل، تعزز صورة البدل وتروهجا دلى املواطنني. س ياسات 

قباهل عىل  ىل البدل وتوعيته من أأجل زايدة اإ العلقات التجارية حيفّز ومن مث  وتقبهل لها منتجاته وخدماتهاإ
 والاقتصادية والس ياحية والثقافية.

علمة خاصة ممزية لأنه ليس علمة جتارية )عادية أأو جامعية أأو علمة تصديق( تطبَّق عىل  ،تسميته رمغ، والومس الوطين
ضع الاعرتاف به خي جيب أألو  ؛ضع للقانون اخلا  خلفًا للعلمات التجاريةخيمنتج أأو خدمة معيَّنة لرشكة حمددة. ول 

 وحاميته ذلكل القانون.

ىل جانبميكن اس تخداهما كعلمة جامعة ف دور رمزي يف التعريف هبوية البدل وصورته.  الوطنيةوللوسوم  علمات أأخرى  اإ
 العلمات التجارية واملؤرشات اجلغرافية وتسميات املنشأأ( عىل سلع البدل املعين وخدماته. )مثل
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 الأسس املنطقية للحامية اثلثًا.

طار تنظميي دويل ملزم  الوطين للومسل يوجد حىت الآن تعريف متفق عليه دوليًا  يوجد عىل املس توى لكن قانواًن. و به ول اإ
جراء  6طبقًا للامدة  بشعارات ادلوةل وابلعلمات وادلمغات الرمسية اخلاصة ابلرقابة والضامنلإخطار لاملتعدد الأطراف اإ

)اثلثا(
 

خطار  ومثل بري  من اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية. وقد جلأأت بعض البدلان ىل ذكل الإجراء للإ بشعارات ادلوةل اإ
 من أأجل حاميهتا. وابلعلمات وادلمغات الرمسية اخلاصة ابلرقابة والضامن

ىل عدم وجود تعريف متفق عليه دوليًا  لتعامل مع تكل العلمات عىل أأهنا ل ، اضطرت بعض ادلول للومس الوطينونظرًا اإ
حيط . و كبريةكن ذكل التسجيل ل يكفل سوى حامية حمدودة ويتطلب موارد جسلهتا عىل ذكل الأساس. ولو علمات جتارية 

ىل مس توى فرديُنز بل وضعها تكل العلمات كعلمات جتارية من  التعامل مع خيضع للقانون اخلا  مثلها  ل ادلوةل املعنية اإ
آاثر وخمية ول أأي رشكةمثل  الومس الوطين  يف لاال ادلفاع عن س امي جتارية تسجل علماهتا التجارية. وذلكل الوضع عواقب وأ

نفاذ  .عليهاحلقوق الاس تئثارية  واإ

جراءوتتبنيَّ مما س بق رضورة وضع   الوطنية ويكون بس يطًا وفعاًل وقليل التلكفةللوسوم خا  يراعي الطبيعة اخلاصة  دويل اإ
اس تكامل فضًل عن  دامًا غري مرصح بهاس تختسجيل علمات مطابقة أأو مماثةل أأو اس تخداهما بغية منع الغري من ، يف حاميهتا

6أأحاكم املادة 
()اثلثا

آنفًا. من اتفاقية ابريس املذكورة   أ
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 مرشوع
 الوطنية الوسوم نظام

ىل ما ييل:  ابلنظر اإ

ىل  س ياسات الرتوجييف تنفيذ  اً أأساس ي اً عنرص الوطنية الوسوم تعّد  براز الوطنية الرامية اإ يف البدلان الناشطة  صورةهوية و اإ
 ؛عامل التصالت والتجارة املتعومل

ىل تعزيز القطاعات التجارية اخملتلفة اً الوطنية جزءالوسوم اس تخدام يعّد و  س امي الس ياحة  ول ،من الس ياسات الوطنية الرامية اإ
جيابية للبدل؛  والتصدير والاسترامر، ونرش صورة اإ

 يهتا؛الوطنية وحامابلوسوم نظام دويل للعرتاف حاليًا ل يوجد و

6املادة أأرست و 
)اثلثا(

شعارات ادلوةل وابلعلمات لتبادل الإخطارات ب نظامًا ابريس محلاية امللكية الصناعية من اتفاقية  
 ؛من أأجل حاميهتا وادلمغات الرمسية اخلاصة ابلرقابة والضامن

6بعض ادلول الأعضاء امحلاية املنصو  علهيا يف املادة تكفل و 
)اثلثا(

الرمسية اخلاصة والعلمات وادلمغات شعارات ادلوةل ل  
 ؛ابلرقابة والضامن

قامة نظام للعرتاف  ينبغيو  حتسني حاميهتا ومنع الغري من تسجيلها الوطنية عىل مس توى ادلول الأعضاء بغية ابلوسوم اإ
 ؛اس تخدامًا غري مرصح به مطابقة أأو مماثةلعلمات اس تخداهما أأو اس تخدام  أأو

 الأعضاء ادلول يك متنحهاالوطنية ابلوسوم  اتالإخطار تبادل وضع نظام بس يط وفعال وقليل التلكفة يقوم عىل  جيبو 
 ؛تلقائية حامية

 الوطنية الوسومنظام 

 الفصل الأول
 الوطنية وحاميهتا ابلوسومنظام الاعرتاف 

 الغرض ونطاق التطبيق - 1 املادة

 .الأعضاءالوطنية وحاميهتا يف ادلول ابلوسوم للعرتاف  موحداً نظامًا  القواعدتضع هذه 

 الومس الوطينتعريف  - 2املادة 

علمة تعمتدها وتس تخدهما دوةل عضو يف الرتوجي لصورهتا داخليًا وخارجيًا والهنوض بقطاعاهتا مثل  لك الومس الوطين هو
 .به ول جيوز املساستقادم غري قابل لل  والومس الوطين. والتصدير والاسترامرالس ياحة والثقافة وفن الطهيي 

 الوطنية وأأشاكلهاالوسوم عدد  - 3املادة 

الإجراء  عن طريقالأخرى  الأعضاء الوطنية وأأشاكلها اليت تريد حاميهتا وُُتطر هبا ادلول الوسوم عددحتدد لك دوةل عضو 
 .القواعدهذه يف  املبنيَّ 
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 الوطنيةالوسوم ملكية  - 4املادة 

نفاذامللكية  هبا املناطة السلطة أأو السلطاتوتعنّيز  الوطنيةالوسوم حتدد لك دوةل عضو ماكل   عهنا. الناش ئةاحلقوق  واإ

 الوطنيةالوسوم حامية  - 5املادة 

الوطين لدلوةل العضو وتُكفل هل امحلاية يف ادلول الأعضاء الأخرى اعتبارًا من اترخي الإخطار، رشيطة ابلومس يُعرتف  .1
 .القواعدهذه من  6يف املادة  املبنيَّ ب وفقًا للإجراء أأي اعرتاض مسبَّ تلقي عدم 

الوطنية نتيجة للس تخدام أأو النرش أأو التسجيل بأأي وسوهما ل تتأأثر احلقوق اليت اكتسبهتا أأي دوةل عضو عىل  .2
آنفًا. اترخي قبلشلك من الأشاكل   الإخطار املذكور أ

 الفصل الثاين
جراء الإخطار   وحاميهتاالوطنية  ابلوسوماإ

 الوطنية وحاميهتاابلوسوم الإخطار  - 6املادة 

خطارًا  .1 ىل املكتب الوطين ابومس وطينمىت تلقت السلطة الوطنية اخملتصة يف دوةل عضو اإ ملعين ، أأرسلت نسخة منه اإ
 .ابمللكية الفكرية يف دولهتا، ما مل تكن يه الهيئة املعنية ابمللكية الفكرية

( يومًا من 90وحاميته يف غضون تسعني ) بومس وطيناعرتاض مسبب عىل الاعرتاف توجيه  جيوز لدلول الأعضاء .2
ليه يف الفقرة ) تسلّ اترخي   ( من هذه املادة.1الإخطار املشار اإ

متيعاجل املكتب ادلويل .3 آن واحد، الإخطار وما يتصل به من اعرتاضات قّدز  طبقًا لأحاكم هذه املادة. ، يف أ

 الوطنيةوسوم النرش  - 7املادة 

 .النظام هذااملعرتف هبا واحملمية مبوجب  الوطنيةالوسوم رمسي  تنرش لك دوةل عضو يف وس يط

دراج  - 8املادة   جسلت أأخرى بياانت أأوقاعدة يف  الوطنيةالوسوم اإ

دراج  جيب  من السجلت.املعرتف هبا واحملمية يف قواعد بياانت أأو جسلت العلمات املمزية أأو غريها  الوطنيةالوسوم اإ

 الفصل الثالث
 الومس الوطينحامية 

 الومس الوطين صلحية - 9املادة 

 .الوطنية اخملطر هباالوسوم للك غري حمدودة  ملدةامحلاية  تكفل ادلول الأعضاء .1

. اليت أأخطرت بتكل العلمةمن ادلوةل العضو رصحي وطين بناء عىل طلب ومس أأي امية حب يتوقف الالزتام .2
 الوطين.ابلومس  الإخطار الأول املتبع يفتقدمي ذكل الطلب ابتباع الإجراء نفسه  وجيب

 الوطنية لأي رشط اس تخدام للحفاظ عىل الاعرتاف هبا وحاميهتا.الوسوم ل ُتضع  .3
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 ابس تخداهما والسامحالوطنية الوسوم اس تخدام  - 10املادة 

 .الوطنيةوسوهما  ابس تخدامحتدد لك دوةل عضو الس ياسات والقواعد املتعلقة  .1

جراءات ورشوط  .2 يف ادلاخل أأو اخلارج، وتعنّيز  ةالوطنيوسوهما س تخدام الإذن ابالامتس ومنح حتدد لك دوةل عضو اإ
 .ذكل الإذننح مل سلطة وطنية خمتصة 

 الوطنيةالوسوم ضامن حامية تدابري  - 11املادة 

امحلاية املنصو  علهيا يف  ،اليت ُأخطرت هبا ،الوطنيةالوسوم نح زمة مل لك دوةل عضو التدابري الإدارية والقضائية الل ضعت
داراهتا الوطنية املعنية أأن تطلع لك دوةل عضو تكفل ومن مث، . القواعدهذه  قبل املعرتف هبا واحملمية  الوطنيةالوسوم عىل اإ

 ادلاخلية. لإجراءاهتاممزية وفقًا  ةعلمأأي البت يف تسجيل وحامية 

 الوطنيةالوسوم حامية  - 12املادة 

تسجيل أأو حامية أأي علمة  بأأن ترفض، من تلقاء نفسها أأو بناًء عىل طلب صاحب الشأأن، ادلول الأعضاء تتعهد .1
مطابقة جغرايف أأو تسمية منشأأ أأو أأي علمة ممزية أأخرى  مؤرش شعار جتاري أأوجتارية أأو امس جتاري أأو ملصق أأو شعار أأو 

 .يلومس وطين محم أأو مماثةل

ُمنح مبا خيالف تسجيل  ، لكمن تلقاء نفسها أأو بناًء عىل طلب صاحب الشأأنتتعهد ادلول الأعضاء بأأن تشطب،  .2
 ( من هذه املادة أأو ُمنح بسوء نية. وهذا الإجراء غري قابل للتقادم.1أأحاكم الفقرة )

التدابري اللزمة ملنع أأو وقف لك  ،شأأنمن تلقاء نفسها أأو بناًء عىل طلب صاحب ال تتعهد ادلول الأعضاء بأأن تتخذ،  .3
الاس تخدام  الاس تخدام أأو ذكل متمىت  ،محمي وطينلومس مطابقة أأو مماثةل ي علمة لأ  أأو اس تخدام وش يكأأي اس تخدام 

ذن رصحي ومكتوب من السلطة الوش يك وهذا الإجراء . ابلومس الوطينالوطنية اخملتصة يف ادلوةل العضو املعنية  دون اإ
 .للتقادمقابل  غري

 الرحبية وغري الرحبية التالية، عىل سبيل املثال ل احلرص: الأفعاللأغراض أأحاكم هذه املادة، يشمل اس تخدام العلمة  .4

 الاس تخدام التجاري؛ )أأ(

 الاس تخدام يف أأي وس يةل تواصل أأو تروجي؛ )ب(

 ؛الواثئقالاس تخدام يف الإعلانت أأو  ()ج

خراج د() ت أأو حاوايت أأو أأغلفة أأو عبوات أأو عنارص أأو مواد أأخرى تس تنسخ ملصقا تصنيع أأو واثئق اإ
 أأو تسويق أأو حيازة تكل العنارص أأو املواد؛أأو علمة مماثةل،  اً وطنيوسامً مل حت أأو

 موضوع امحلاية. الومس الوطين معوجود صةل يويح باس تخدام  أأي ه()
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 الوطنيةالوسوم تدابري وقائية وهنائية محلاية  - 13املادة 

من  12املادة  ، كام ورد يفاس تخدامات متعدية تشهد حاليًا أأو مس تقبلً الوطنية اخملتصة يف ادلوةل العضو اليت  السلطة تتعهد
حالت بشأأن ، التدابري الوقائية والهنائية اللزمة أأو بناًء عىل طلب صاحب الشأأنمن تلقاء نفسها ، تتخذبأأن  ،القواعدهذه 

 ة، وفقًا لأحاكم القانون الوطين.التعدي عىل العلمات املمزي 

 أأحاكم ختامية

 والتاكليف الرسوم - 14املادة 

جراءل   أأخرى.تاكليف لأي رسوم أأو  حباميهتاونرشها والإجراءات املتعلقة  الوطنيةابلوسوم  خطارالإ  خيضع اإ

 امحلاية الناش ئة عن صكوك دولية أأخرى - 15املادة 

وسوهما أأي دوةل عضو دلوةل عضو أأخرى فامي خيص امحلاية اليت متنحها  يف القواعدهذه ل تؤثر امحلاية املمنوحة مبوجب 
6مبوجب املادة ، عارات ادلوةل والعلمات وادلمغات الرمسية اخلاصة ابلرقابة والضامنش الوطنية، مثل

)اثلثا(
من اتفاقية ابريس  

 .امللزمة لأي دوةل عضو وليةادلتفاقات العاهدات أأو مبا يامتىش مع امل محلاية امللكية الصناعية أأو

 ]هناية املرفق والوثيقة[


