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A/35/10
األصل  :  باالنكليزية 

التاريخ :  ٢٠٠٠/٧/٢٦ 

المنظمــة العالميـة للملكيــة الفكريــة 
جنيـف 

جمعيات الدول األعضاء في الويبو 

سلسلة االجتماعات الخامسة والثالثون 

جنيف ، من ٢٥ سبتمبر/أيلول الى ٣ أآتوبر/تشرين األول ٢٠٠٠ 

التوصية المشترآة المقترحة 
بشأن تراخيص العالمات التجارية 

مذآرة المدير العام 

ــة والرسـوم والنمـاذج الصناعيـة والبيانـات  اتفقت اللجنة الدائمة المعنية بقانون العالمات التجاري -  ١
ــترآة  الجغرافي في دورتها الرابعة (المنعقدة من ٢٧ الى ٣١ مارس/آذار ٢٠٠٠) على اقتراح توصية مش
بشأن تراخيص العالمات التجارية (أنظر مرفق هذه الوثيقــة) العتمـاده فـي دورة مشـترآة لجمعيـة اتحـاد 
ــة للمنظمـة العالميـة للملكيـة الفكريـة (الويبـو) فـي سلسـلة  باريس لحماية الملكية الصناعية والجمعية العام
االجتماعات الخامسة والثالثين لجمعيات الدول األعضاء في الويبو (المنعقدة من ٢٥ سبتمبر/أيلول الــى ٣ 
أآتوبر/تشرين األول ٢٠٠٠) . ويرد أدناه بيــان تـاريخ المناقشـات التـي أدت باللجنـة الدائمـة الـى اعتمـاد 

األحكام المتعلقة بتراخيص العالمات التجارية . 
 

ــن الوثيقـة  وينص برنامج الويبو لفترة السنتين ١٩٩٦ و ١٩٩٧ على ما يلي (أنظر البند ٣(٧) م -  ٢
 : (AB/XXVI/19 والفقرة ٢٤٢ من الوثيقة AB/XXVI/2

 
 
 

"تسجيل تراخيص العالمات التجارية واالشارة اليها 
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"سوف يدرس المكتب الدولي ، بمساعدة لجنة خبراء ، مسألة مــا اذا آـان مـن الممكـن 
تبسيط االجراءات المتعلقة بتسجيل تراخيص االنتفـاع بالعالمـات لـدى السـلطات المختصـة فـي 
البلدان التي تطالب بمثل هذا التسجيل وتنسيق هــذه االجـراءات . وسـوف تشـمل الدراسـة أيضـا 

القواعد التي تحكم االشارة الى التراخيص على المنتجات ذاتها أو لدى تعبئتها أو تغليفها . 
 

"وسوف يعرض على الجمعيـة العامـة للويبـو أي اقـتراح يتعلـق بأنشـطة خـارج هـذه 
الدراسة" . 

 
وفـي البرنـامج الفرعـي ٩-٢ مـن البرنـامج والميزانيـة لفـــترة الســنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ ، مــن  -  ٣
المطلوب الى اللجنة الدائمة المذآورة أعاله النظـر فيمـا يلـي (أنظـر الصفحتيـن ١٠٨ و١٠٩ مـن الوثيقـة 

 : (A/32/2-WO/BC/18/2
 

"ترخيـص العالمـات :  بحـث فـائدة تنسـيق القواعـــد المتعلقــة بــترخيص العالمــات وامكانيــة 
تنسيقها" . 

 
ــترخيص العالمـات وامكانيـة  "النتائج المرتقبة :  وتحسين ادراك فائدة تنسيق القواعد المتعلقة ب

تنسيقها" . 
 

ــى  وينص البرنامج الفرعي ٩-٢ من البرنامج والميزانية لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ آذلك عل -  ٤
أن تنظر اللجنة الدائمة في "مدى الرغبة في تنسيق القواعد المتعلقة بترخيص العالمات التجارية وجـدوى 

 . (A/34/2-WO/BC/1/2 أنظر الصفحة ٨٠ من الوثيقة) "ذلك التنسيق
 

ونظرت لجنة خبراء الويبــو المعنيـة بـتراخيص العالمـات فـي مشـروع أحكـام بشـأن تراخيـص  -  ٥
ــباط ١٩٩٧ (أنظـر الوثيقتيـن  العالمات التجارية في دورتها األولى التي انعقدت من ١٧ الى ٢٠ فبراير/ش
ــى  TML/CE/I/2 & 3) . وطرحت أحكام منقحة على اللجنة الدائمة اآلنف ذآرها المنعقدة في دورتها األول
ــي دورتـها الثالثـة  من ١٣ الى ١٧ يوليه/تموز ١٩٩٨ (أنظر الوثيقة SCT/1/4) . وواصلت اللجنة عملها ف
ـــي دورتهــا الرابعـة  التي انعقدت من ٨ الى ١٢ نوفمبر/تشرين الثاني ١٩٩٩ (أنظر الوثيقة SCT/3/5) وف

 . (SCT/4/2 & 7 أنظر الوثيقتين) التي انعقـدت من ٢٧ الى ٣١ مارس/آذار ٢٠٠٠
 

ــأنها فـي دورتـها الرابعـة .  واعتمدت اللجنة الدائمة مشروع المواد وتوصية مشترآة مقترحة بش -  ٦
وقررت اللجنة الدائمة أيضا أن تقترح على جمعية اتحاد باريس والجمعيــة العامـة للويبـو اعتمـاد النصيـن 
آتوصية مشترآة بشأن تراخيص العالمات التجارية بمناسبة انعقاد سلسلة االجتماعات الخامسة والثالثيــن 
لجمعيات الدول األعضاء في الويبو في سبتمبر/أيلول ٢٠٠٠ . ويرد نص التوصية المشترآة المقترحة في 
ــة  الوثيقـة SCT/4/7 . وتـرد نتـائج الـدورة الرابعـة للجنـة الدائمـة فـي ملخـص أعـده رئيـس اللجنـة (الوثيق

 . (SCT/4/6 الوثيقة) وتقرير تلك الدورة (SCT/4/5
 

وفيما يتعلق بالقرار الرامي الى طرح تلك األحكام اآلن آتوصية مشترآة مقترحة بدال من تعديل  -  ٧
ــد تنـاولت وثيقـة البرنـامج والميزانيـة لفـترة السـنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩  مقترح لمعاهدة قانون العالمات ، فق
(أنظر الصفحتين الثامنة والتاسعة من الوثيقة A/32/2 – WO/BC/18/2) في مقدمتها مسألة األخــذ بمنـاهج 

جديدة بشأن التطوير التدريجي لقانون الملكية الفكرية الدولي على النحو التالي : 
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ــة أن تعـبر عـن اتفاقـها بـالتوقيع علـى  "وقد ترغب البلدان التي تتفق على مبادىء أو قواعد معين
مذآـرة تفـاهم أو صـك ممـاثل . وال يمـر الصـك عندئـذ بعمليـة التصديـق واالنضمـام الطويلــة ، 
ــن أن يوقـع عليـه مكتـب الملكيـة الصناعيـة أو وآالـة حكوميـة  ويسهل تعديله أو استبداله ، ويمك
أخرى اذا آان موضوعه ال يستلزم موافقة البرلمان (آأن يتعلق بتطبيق اللوائح وليس القوانين) . 
ويمكـن أن تعتمـد الجمعيـة العامـة للويبـو (أو جمعيـة أخـرى) قـرارا يوصـي بـأن تنفـذ الـــدول 
األعضاء والمنظمات الدولية الحكومية المعنية مبادىء وقواعد معينة(١) ، وال يترتب على ذلك 
ــا  أي واجبات قانونية بالنسبة ألي بلد ، لكنه قد يشجع بقوة على اتباع تلك التوصية وقد يتيح مزاي
عملية .  وهناك خيار آخر هو نشر مبادىء وقواعد نموذجية تحت مسؤولية األمانة واتاحتها لكل 
مشرع أو أي سلطة أخرى لالسترشـاد بـها فـي حـل مشـكالت محـددة ، والمثـال علـى ذلـك هـو 

األحكام النموذجية بشأن الحماية من المنافسة غير المشروعة التي نشرت سنة ١٩٩٦" . 
 

"وتلك المناهج باختالفها ال تقصي بالضرورة الواحدة األخرى ، فقد تبدأ العملية مثال بــأن تعتمـد 
الجمعية العامة للويبو قرارا ما ثم تنتقل الى النظر في ابرام معاهدة . ومن الممكــن أن يتبـع ذلـك 
النهج التدريجي عندمــا يكـون ابـرام المعـاهدة هـو الغايـة المنشـودة التـي تعرقـل بلوغـها بعـض 

الصعوبات دون التأثير في مضمون المعاهدة (آاالختالف حول مسائل اجرائية) " . 
 

وعمال بذلك المنهج ، اعتمدت جمعية اتحاد باريس والجمعية العامة للويبو توصية مشترآة بشأن  -  ٨
األحكام المتعلقة بحماية العالمات شائعة الشهرة في سلسلة اجتماعاتها الرابعة والثالثين في ســبتمبر/أيلـول 

١٩٩٩ (أنظر الوثيقة A/34/13 ومنشورات الويبو رقم ٨٣٣) . 
 

ــارس/آذار ٢٠٠٠) امكانيـة اعتمـاد  وبحثت اللجنة الدائمة في دورتها الرابعة (من ٢٧ الى ٣١ م -  ٩
مشروع األحكام المتعلقة بتراخيص العالمات آبروتوآول لمعاهدة قانون العالمات أو ادراجــه فـي صيغـة 
ــى جمعيـة اتحـاد بـاريس والجمعيـة العامـة للويبـو العتمـاده آتوصيـة  مراجعة لتلك المعاهدة أو طرحه عل
مشترآة . وفي تلك الدورة ، قررت اللجنة الدائمة طرح الصيغـة النهائيـة لمشـروع األحكـام علـى جمعيـة 
ــدول  اتحـاد بـاريس والجمعيـة العامـة للويبـو العتمـاده آتوصيـة مشـترآة فـي الـدورة المقبلـة لجمعيـات ال
األعضاء في الويبو في سبتمبر/أيلول ٢٠٠٠ ، مع االشارة الـى امكانيـة اعـادة النظـر فـي األحكـام الحقـا 
ــن التقريـر  بمناسبة اجراء عملية مراجعة شاملة لمعاهدة قانون العالمات (أنظر الفقرات من ١٣ الى ١٦ م

 . (SCT/4/6 الدورة الرابعة ، ، أي الوثيقة
 

ان الجمعية العامة للويبــو وجمعيـة اتحـاد  -١٠
بـاريس مدعوتـان الـى اعتمـاد التوصيـــة المشــترآة 
المقترحة بشأن تراخيص العالمات التجارية آما تــرد 

في المرفق . 
 

[ يلي ذلك المرفق ] 

                                                 
(١)    أضيف الخط الغامق للتوآيد . 
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