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 �ٕالنلكزيیةأ�صل: 
 2020ینا�ر  30 التارخي:

اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية 

 واملؤشرات اجلغرافية

 األربعونو الثالثة الدورة
 2020مارس  26ٕاىل  23جنیف، من 

 جتميع األسئلة بشأن محاية عالمات البلدان يف الدول األعضاء

  أ�مانة من ٕا�دادوثیقة 

 مقدمة

(جلنة العالمات)، نظرت اللجنة ا�امئة املعنیة بقانون العالمات الت�اریة والتصاممي الصناعیة واملؤرشات اجلغرافية  .1
، يف املقرتح ا�ي تقدم به وفد بريو 2019نومفرب  7ٕاىل  4�الل دورهتا الثانیة وأ�ربعني اليت ُعقدت يف جنیف يف الفرتة من 

 ).SCT/42/4�شأٔن ٕاجراء دراسة اس�تقصائیة حول حامیة �المات الب�ان يف ا�ول أ�عضاء (الوثیقة 

 ة العالمات ٕاىل ٔأن:ويف هنایة ت� ا�ورة، �لص رئيس جلن .2

مقرتح مرشوع اس�تبيان �شأٔن حامیة �المات الب�ان يف  2019د�سمرب  31وفد بريو سريسل ٕاىل أ�مانة قبل  -
 ا�ول أ�عضاء؛

أ�س�ئ� اليت یودون ٕادرا�ا يف مرشوع  2019د�سمرب  31أ�عضاء متت دعوهتم يك �رسلوا ٕاىل أ�مانة قبل  -
 �س�تبيان؛
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میع مجیع أ�س�ئ�، ليك تنظر جلنة العالمات يف مرشوع �س�تبيان �الل دورهتا املقب� أ�مانة ُطلب مهنا جت  -
 ).SCT/42/8من الوثیقة  23"(انظر الفقرة 

املقدم من وفد بريو، تلقت أ�مانة ٔأس�ئ� من  مرشوع �س�تبيان �راسة حامیة �المات الب�انو�ٕالضافة ٕاىل مقرتح  .3
 ).4ا�ول أ�عضاء التالیة: ٔأسرتالیا والربازیل وٕا�وادور وسو�رسا (

وحيتوي املرفق أ�ول لهذه الوثیقة �ىل مرشوع �س�تبيان ا�ي اقرتحته بريو. وحيتوي املرفق الثاين لهذه الوثیقة �ىل  .4
 أ�س�ئ� الواردة من ا�ول أ�عضاء.

ى جلنة العالمات ٕاىل النظر يف وتُدع .5
 حمتوى هذه الوثیقة.

 [یيل ذ� املرفقان]
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أ�ولاملرفق   
 

 مقرتح مرشوع �س�تبيان �راسة حامیة �المات الب�ان املقدم من وفد بريو

 مقدمة ٔأوال. 

"�المة الب�" يف ا�ول أ�عضاء يف اللجنة ا�امئة املعنیة هيدف هذا �س�تبيان ٕاىل مجع معلومات �شأٔن �یفية التعامل مع 
بقانون العالمات الت�اریة والتصاممي الصناعیة واملؤرشات اجلغرافية (جلنة العالمات) التابعة للمنظمة العاملیة للملكية الفكریة 

 (الویبو).

اض هذه الوثیقة، س�ُتعرف مؤقتًا �ىل ٔأهنا �المة ونظًرا لعدم وجود تعریف لـ"�المة الب�" مقبول �ى مجیع أ�طراف، ؤ�غر 
معمتدة من ا�و� (�ادًة ما �كون اسامً ٔأو رمًزا ٔأو شعارًا) �ُس�ت�دم �مع تنفيذ الس�یاسات اليت هتدف ٕاىل تعز�ز الهویة 

لقدرة الوطنیة وتعز�ز صورة الب�، وال س�� ٔ�غراض تطو�ر الس�یا�ة و�ذب �ست�رات و�شجیع الصادرات وز�دة ا
 التنافس�یة، و�لق ٔأو تقدمي صورة مواتیة عن الثقافة والتقالید واجلوانب إالجيابیة للب� �ىل الصعید�ن الوطين وا�ويل.

وهيدف �س�تبيان املقرتح ٕاىل مجع معلومات حول �یفية تعامل ا�ول أ�عضاء مع هذا النوع من العالمات الفریدة من نوعها، 
 حام�هتا يف خمتلف الب�ان.و�شوءها، و��رتاف هبا، و 

وینبغي ٔأن �شلك املعلومات اليت س�ُتجمع من �الل هذا �س�تبيان موردا ق� الس�تكشاف اخلیارات اليت تعاجل �شلك 
 شامل مصاحل واحتیا�ات مجیع ا�ول أ�عضاء يف الویبو.

 معلومات ٔأساس�یة �نیا. 

ذه اللجنة هيدف ٕاىل حتدید نقاط التوافق ٔأو التقارب �ىل املس�توى كام یعمل ٔأعضاء جلنة العالمات، قدمت بريو مقرت�ا ٕاىل ه
 ا�ويل ف� یتعلق �ال�رتاف بعالمات الب�ان و�یفية التعامل معها.

وقد اعمتد العدید من ٔأعضاء جلنة العالمات هذا النوع من العالمات يف ٔأشاكل خمتلفة واس�ت�دموه لوقت طویل. واكنت 
معیاري دويل متناسق هو اختالف التعامل مع �المات الب�ان من ب� ٕاىل أٓخر، بل يف كثري �اقبة غیاب ٕاطار مفاهميي و 

 من احلاالت مل تلق هذه العالمات ا�رتافًا یأٔ�ذ طبیعهتا الفریدة يف �عتبار.

عا ��، ؤأدى �دم ��رتاف �ىل نطاق واسع بعالمات الب�ان يف ا�ول أ�عضاء ٕاىل تعدد التعامل القانوين معها. وتب
 خيتلف التعامل معها كثريًا بني ب�ان خمتلفة، و�شمل ذ� ما یيل:

  التعامل معها كعالمة جتاریة، ٕاذ ختضع ملتطلبات التسجیل واملعارضة احملمت� من قبل ٔأطراف �لثة، والزتامات
 احلفاظ �لهيا واس�ت�دا�ا، وا�فاع عهنا وٕانفاذها �ىل حنو �اص؛

 عیة؛التعامل معها كعالمة جام 

 التعامل معها كعالمة تصدیق؛ 
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 التعامل معها مكؤرش جغرايف؛ 

 التعامل معها كعالمة رمسیة �شري ٕاىل الرقابة والضامن؛ 

 .�التعامل معها كشعار دو 

وال یتيح هذا التنوع يف التعامل وجود ا�رتاف مو�د ٔأو حامیة فعا� واقتصادیة لعالمات الب�ان. وقد ینظر ٔأعضاء جلنة 
ٕاذا اكن من املناسب تعدیل هذا الوضع من �الل السعي حنو وضع خيارات متقاربة �ىل مس�توى أ�طراف العالمات 

 املتعددة وا�ي من شأٔنه ٔأن یضمن لعالمات الب�ان ٔأفضل ٔأشاكل امحلایة يف ٔأقىص �دد من الب�ان.

ممارسات ٔأعضاء جلنة العالمات ف� وس�ميكّن �س�تبيان املقرتح اللجنة من مجع معلومات ٔأكرث تفصیال ؤأ�دث �رخيا عن 
یتعلق بعالمات الب�ان وممارسات ا�ول أ�خرى. ومن املأٔمول ٔأن تؤدي هذه املعلومات، بدورها، ٕاىل معلیة متكن من النظر 
يف اخلطوات احملمت� ووضع تصور �شأٔهنا وحتدیدها �ىل ٔأمل التوصل ٕاىل �د ٔأدىن من ��رتاف حبامیة �المات الب�ان من 

 بل ٔأعضاء جلنة العالمات.ق 

 �س�تبيان �لثا. 

مالحظة: یتعلق هذا �س�تبيان فقط بعالمات الب�ان ذات النطاق الوطين. فهو ال �شري ٕاىل �المات أٔو شعارات أٔو 
�المات جتاریة أٔو أٔسامء �س�ت�د�ا ا�وا�ر الس�یاس�یة دا�ل ا�ول. و�ىل و�ه اخلصوص، ال یتعلق هذا �س�تبيان �لعالمات 

 فظات أٔو �ريها من الكيا�ت الس�یاس�یة أٔو املناطق دا�ل ا�ول ا�ٔعضاء يف الویبو.اليت �س�ت�د�ا املدن أٔو ا�اكنتو�ت أٔو احملا

ویتضمن هذا �س�تبيان �المات ذات نطاق وطين �س�ت�د�ا الهیئات العامة أٔو ش�به العامة للرتوجي للقطا�ات اليت متثلها أٔو 
أ��شطة املعمتدة يف الربامج الوطنیة املتعلقة متیزي أٔ�شطة ا�و� أٔو احلكومة الوطنیة، مبا يف ذ�، �ىل سبيل املثال، 

 �لس�یا�ة، واملنت�ات اخلاصة، وإال�كولوجيا، و�ريها من القضا� املتعلقة �لب� املعين.

وعند اس�ت�دام عبارة "�المة الب�" يف �س�تبيان، فٕاهنا �شري ٕاىل العالمة اليت اعمتدهتا دو� ما (تتكون �ادة من امس أٔو رمز 
 واملس�ت�دمة يف تعز�ز الهویة الوطنیة وتعز�ز صورة الب�.أٔو شعار) 

). هل اعمتد ب�ك ٔأو ٔأي �یان �ام ٔأو ش�به �ام يف ب�ك ٔأي س�یاسة ٔأو وضع ٔأي ٕاسرتاتیجیة هتدف ٕاىل تعز�ز الهویة 1(
 الوطنیة ٔأو الرتوجي لصورة الب�، ٔأو هل هناك خطط للقيام بذ�؟

 ☐نعم   ☐ال 
 فري� متابعة �س�تبيان)(ٕاذا اكنت إال�ابة "نعم"، 

). من ٔأ�ل تنفيذ هذه الس�یاسة ٔأو �سرتاتیجیة الرامية ٕاىل تعز�ز الهویة الوطنیة ٔأو الرتوجي لصورة الب�، هل اعمتد ٔأي 2(
�یان �ام ٔأو ش�به �ام يف ب�ك ٔأو اس�ت�دم �المًة ٔأو اسامً ٔأو رمًزا ٔأو شعاًرا (�المة الب� هنا �ىل النحو ا�ي ُعرفت به يف 

 املقدمة واملالحظة يف ٔأ�ىل هذا �س�تبيان) ٔ�داة برصیة لهذه أ�غراض، ٔأم ٔأنه خيطط للقيام بذ�؟
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 ☐نعم   ☐ال 
ٕاذا اكنت إال�ابة "نعم"، فري� ٕارفاق هذا �س�تبيان بنس�ة من �المة الب� (�المة ٔأو امس ٔأو رمز ٔأو شعار) اليت مت 

 د ٔأكرث من �المة ب� ٔأو اس�ت�دا�ا، فري� ٕارفاق لك هذه العالمات.اع�دها ٔأو اس�ت�دا�ا يف ب�ك. ويف �ا� اع�

). يف الس�نوات أ��رية هل مت استبدال ٔأو تعدیل �المة الب� املعمتدة من ب�ك ٔأو املس�ت�دمة فيه؟ ٕان ٔأمكن، �ر� 3(
 إالشارة ٕاىل اجلدول الزمين للتبدیالت ٔأو التعدیالت.

م معلومات عن الهیئة ٔأو ا4( لكيان املسؤول عن ٕادارة �المة الب� يف ب�ك. ٔأدرج امس ونوع الكيان (�ام، ش�به �ام ٔأو ). قِدّ
 �اص)، وصلته ��و� (ملحقة �امة، �ة مرخص لها من احلكومة)، واملوقع إاللكرتوين، وما ٕاىل ذ�.

ملتعلقة �الع�د ٔأو النرش ٔأو ٔأي فعل ). �ر� إالشارة ٕاىل الترشیعات ٔأو اللواحئ ٔأو القوانني الوطنیة ٔأو القوا�د أ�خرى ا5(
 رمسي أٓخر هيم ��رتاف بعالمة الب� (ٔأو العالمات) املس�ت�دمة يف ب�ك.

 (ٔأرفق الترشیعات ٔأو اللواحئ ٔأو القوا�د أ�خرى للرجوع ٕا�هيا)

یة ٔأو مس�� ٔأو مود�ة ). �ٕالضافة ٕاىل اللواحئ املتعلقة �ع�دها ٔأو �رشها ٔأو ��رتاف هبا، هل اكنت �المة الب� محم 6(
للتسجیل يف ب�ك ٔأو يف ب� أٓخر حتت ٔأي شلك من ٔأشاكل امللكية الصناعیة ٔأم ٔأهنا �الیا كذ�؟ وٕاذا اكن هذا هو احلال، 
�ر� إالشارة ٕاىل (�ىل سبيل املثال، العالمة الت�اریة، والعالمة امجلاعیة، و�المة التصدیق، واملؤرشات اجلغرافية، وما ٕاىل 

 ذ�).

 (ٔأرفق التسجیل ٔأو التصدیق املتعلق بعالمة الب�، عند �قتضاء)

). ٕاذا ما ُجسلت �المة الب� ٔأو ٔأودعت لتسجیلها كعالمة جتاریة يف ب�ك ٔأو يف ب�ان ٔأخرى، ٔأو �ى ٔأي مكتب ٕاقلميي 7(
ليت تد�ل مضهنا، ويف ٔأي للعالمات الت�اریة، فقم �ٕالشارة ٕاىل نوع املنت�ات ٔأو اخلدمات، وفئات تصنیف نيس ا�ويل ا

 ب�ان ٔأو ماكتب.

). �دد ما ٕاذا اكن اس�ت�دام �المة الب� خيضع لالمتثال للواحئ، ٔأو التوجهيات، ٔأو القوانني، ٔأو أ�د�، ٔأو القوا�د 8(
 أ�خرى، ٔأو خيضع لرتخيص ٔأو ٕاذن مس�بق من قبل هیئة وطنیة خمتصة يف ب�ك.

 )ني وأ�د� ٔأو القوا�د أ�خرى للرجوع ٕا�هيا�ر� ٕارفاق اللواحئ والتوجهيات والقوان(

). �دد ما ٕاذا اكنت �المة الب� املعمتدة من ب�ك ٔأو املس�ت�دمة فيه ميكن ٔأن ختضعها ٔأطراف �لثة لرتخيص �س�ت�دام؛ 9(
 ا�ويل. �ىل سبيل املثال، الرشاكت اليت �رغب يف اس�ت�دا�ا يف منت�اهتا ٔأو إال�الن يف ٔأ�شطة �ىل املس�توى الوطين ٔأو

 ☐نعم   ☐ال 
 (ٕاذا اكنت إال�ابة "نعم"، خلص أ�حاكم ذات الص� ٔأو ٔأرفق نص القوا�د املعمول هبا)
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الرموز الوطنیة ). �دد ما ٕاذا اكن �ى ب�ك �رشیع حمدد، مبا يف ذ� �ىل املس�توى ا�س�توري، �شأٔن تعریف ٔأو حامیة 10(
 1و�، وما ٕاىل ذ�).(شعارات النبا�، وأ��الم، وأ�ختام الرمسیة ل�

 ☐نعم   ☐ال 
 (ٕاذا اكنت إال�ابة "نعم"، �ر� ٕارفاق املرجع احملدد �لقا�دة (القوا�د) ذات الص�)

�اص بب�ك  رمًزا وطنًیا). يف ب�ك، هل ميكن للفرد ٔأن �س�ت�دم حبریة، ٔأو يف ظل ظروف ٔأو متطلبات معینة، 11(
 ٔ�غراض جتاریة، �ىل سبيل املثال، ف� یتعلق مبنتج ٔأو �دمة ٔأو ٕا�الن؟

 ☐نعم   ☐ال 
(ٕاذا اكنت إال�ابة "نعم"، �ر� ٕارفاق نص القا�دة (القوا�د) ذات الص� ٔأو القرارات القانونیة وإالداریة، و�اصة ت� اليت 

 �شري ٕاىل رشوط ٔأو متطلبات مثل هذا �س�ت�دام.)

). �دد ما ٕاذا اكنت ٔأي �المة ُاعمتدت ٔأو ُاس�ت�دمت يف ب�ك لتعز�ز الهویة الوطنیة ٔأو الرتوجي لصورة الب� (�المة 12(
الب� هنا �ىل النحو ا�ي ُعرفت به يف املقدمة واملالحظة يف ٔأ�ىل هذا �س�تبيان) قد اكنت موضو�ًا لبالغ وٕاخطار دويل 

�المة ٔأو  شعار دو� من اتفاقية �ر�س محلایة امللكية الصناعیة، �عتبارها (�لثا) 6ادة املمبوجب العملیة املنصوص �لهيا يف 
 .رمسیة �شري ٕاىل الرقابة والضامن

 ☐نعم   ☐ال 
(ٕاذا اكنت إال�ابة "نعم"، �ر� إالشارة ٕاىل الرمق املرجعي للشعار ٔأو العالمة املدر�ة يف قا�دة بیا�ت الویبو اخلاصة �ملادة 

 (�لثا)) ٔأو ٕارفاق �س�ة من املنشور إاللكرتوين ذي الص� يف قا�دة البیا�ت هذه.) 6ثا) (قا�دة بیا�ت املادة (�ل  6

(�لثا) من اتفاقية  6من �الل إالجراء املنصوص �لیه يف املادة  12). ٕاذا ما بُلغ عن العالمة املشار ٕا�هيا يف السؤال 13(
 غ موضو�ًا ٔ�ي مالحظة صادرة من هیئة وطنیة يف ٔأي ب�.�ر�س، �ر� بیان ما ٕاذا اكن هذا البال

 ☐نعم   ☐ال 
 (ٕاذا اكنت إال�ابة "نعم"، وٕاذا ٔأمكن، �ر� ٕارفاق �س�ة من املالحظة الواردة.)

[یيل ذ� املرفق الثاين]

                                         
 يف هذه احلا�، یُفهم ٔأن الرموز الوطنیة تعين �المات ب� قد �كون مماث� لعالمات ب� �اصة ��و� املعنیة ٔأو ختتلف عهنا. 1
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 الواردة من ا�ول أ�عضاء أ�س�ئ�

 ٔأس�ئ� مقرت�ة من ٔأسرتالیا

 ). هل یتوفر ب�ك �ىل �المة ب� �اصة به؟1(

 ٕاذا اكنت إال�ابة بنعم، مفا يه �المة ب�ك؟ -

 هل �المة الب� هذه مملوكة جلهة ما؟ -

 ٕاذا اكن إال�ابة بنعم، مفا يه اجلهة اليت متلكها؟ -

 ب� �اصة بب�ك؟ما هو املسوغ الس�یاسايت وراء وضع �المة  -

 �یف ُوضعت �المة ب�ك؟ -

 ما السلع و/ٔأو اخلدمات اليت تظهر �لهيا �المة ب�ك؟ -

 ٕاذا مل یظهر امس ب�ك يف �المة الب� اخلاصة به، مفا السبب؟ -

، ). هل حتتوي �المة ب�ك �ىل عنارص (مثل الشعارات ٔأو أ��الم ٔأو العالمات ٔأو السامت املمزية) احملمیة بطریقة أٔخرى2(
 (�لثا) ٔأو كعالمة جتاریة مس��؟ 6�ىل سبيل املثال مبوجب املادة 

 ). �یف حتمون �المة ب�مك (مثل العالمة الت�اریة والقانون احمليل ا�صص)؟3(

 هل ميكنك وصف ٔأي حتد�ت �مجة عن الطریقة اليت تمت هبا حامیة �المة ب�مك؟ -

 هل حتمون �المات الب�ان أ�خرى يف ب�مك؟ -

 اكنت إال�ابة بنعم، �یف حتمون �المات الب�ان أ�خرى؟ٕاذا  -

 ). من ميكنه اس�ت�دام �المة ب�مك؟4(

 �یف �ُسمح هبذا �س�ت�دام ورصده؟ -

 هل یطلب من املس�ت�دمني دفع رسوم الس�ت�دام �المة ب�مك؟ -

 ٕاذا اكنت إال�ابة بنعم، مك جيب دفعه �رسوم؟ -

 �یف یمت ٕانفاذ �المة ب�مك؟ -

 هل حتمون �المة ب�مك يف ب�ان ٔأخرى؟ ٕاذا اكن أ�مر كذ�، �یف؟ ٕالنفاذ؟من املسؤول عن ا -
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 ). هل �ى أ�عضاء ٔأي تعریف رمسي لعالمة الب�؟1(

 ٕاذا اكنت إال�ابة بنعم، ما هو هذا التعریف الرمسي؟ -

 ). هل یعترب أ�عضاء �المة الب� من ٔأصول امللكية الصناعیة؟2(

 �یف حيمي أ�عضاء �المات الب�ان؟). 3(

 ). هل من املمكن يف ٔأي دو� عضو رفض طلب �شأٔن منتج ٔأو �المة �دمة �ىل ٔأساس �المة ب� موجودة سلفًا؟4(

). �لنس�بة ٔ�ولئك أ�عضاء ا��ن حيمون �المات الب�ان، هل تُوفر امحلایة ضد سوء اس�ت�دام لك عنرص من عنارص 5(
 الصیغة ا�تلطة لعالمة الب�؟ا�لكمة (امس الب�) و 

 ). ما يه العالقة بني �المات الب�ان والعالمات الت�اریة الواسعة ونظم املؤرشات اجلغرافية؟6(

 �وادورالٕ أ�س�ئ� املقرت�ة من ا

 ). ما هو مفهوم �المة الب�؟1(

 ). ما يه أ�غراض اليت �ُس�ت�دم من ٔأ�لها �المة الب�؟2(

 د �المة الب�؟). ما يه ٔأهداف وفوائ3(

 ). هل هناك لواحئ معمول هبا �شأٔن ٕا�شاء و�سجیل �المات الب�ان، وٕاذا اكن أ�مر كذ�، يف ٔأي ب�ان یُعمل هبا؟4(

 ). ما ا�ي متث� �المة الب�؟5(

 ٔأس�ئ� مقرت�ة من سو�رسا

 ؟(�لثا) من اتفاقية �ر�س 6). هل ٔأخطرمت بأٔكرث من �المة ب� وا�دة مبوجب املادة 1(

 ٕاذا اكنت إال�ابة بنعم، هل ٔأ�رت هذه إالخطارات ٔأي ا�رتاضات؟ -

(�لثا) من اتفاقية �ر�س  6). هل ميكنمك وصف احلاالت اليت مل �متتع فهيا �المات الب�ان اليت ٔأخطرمت هبا مبوجب املادة 2(
 �محلایة ا�اكفية يف ب�ان ٔأخرى؟

(�لثا)  6 امس ب� �سبب شعار مت إالخطار به مبوجب املادة ). هل س�بق ٔأن رفض مكتبمك �سجیل �المة حتتوي �ىل3(
 من اتفاقية �ر�س؟

 [هنایة املرفق الثاين والوثیقة]
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