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المرفق األول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

القرار المشترك المقترح  
بشأن األحكام المتعلقة 

بحماية العالمات شائعة الشهرة 
 
 

آما بتت فيه لجنة الويبو الدائمة المعنية  
بقانون العالمات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية 

والبيانات الجغرافية 
في ١١ يونيه/حزيران ١٩٩٩ 

 
 

والمرفوع الى الجمعية العامة للويبو  
وجمعية اتحاد باريس  

العتماده في سبتمبر/أيلول ١٩٩٩ 
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القرار المشترك 
 
 

ان جمعية اتحــاد بـاريس لحمايـة الملكيـة الصناعيـة والجمعيـة العامـة للمنظمـة العالميـة للملكيـة 
الفكرية (الويبو) ،  

 
اذ تقـران بضـرورة حمايـة العالمـات شـائعة الشـهرة بنـاء علـى اتفاقيـة بـاريس لحمايـة الملكيــة 
ــي الـدول األعضـاء فـي اتحـاد بـاريس  الصناعية واتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة ف

والويبو والملزمة بتطبيق األحكام المعنية من المعاهدتين وفي بعض المنظمات الدولية الحكومية ؛ 
 

ــام الـواردة  توصيان آل دولة من تلك الدول األعضاء بحماية العالمات شائعة الشهرة وفقا لألحك
ــات  أدنـاه والتـي اعتمدتـها اللجنـة الدائمـة المعنيـة بقـانون العالمـات والرسـوم والنمـاذج الصناعيـة والبيان

الجغرافية في الجزء الثاني من دورتها الثانية ؛ 
 

وتوصيان آل دولة من الدول األعضاء في اتحاد باريس أو الويبو واألعضاء أيضــا فـي منظمـة 
دولية حكومية مختصة في مجـال العالمـات التجاريـة بـأن تلفـت انتبـاه تلـك المنظمـة الـى امكانيـة حمايـة 

العالمات شائعة الشهرة وفقا لألحكام الواردة أدناه مع ما يلزم من تبديل . 
 
 

المادة األولى 
تعاريف 

 
ألغراض هذه األحكام : 

 
تعني عبارة "الدولة العضو" آل دولة عضو في اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية  "١"

أو المنظمة العالمية للملكية الفكرية أو آليهما ؛ 
 

وتعني آلمة "المكتب" آل وآالة تكلفها الدولة العضو بتسجيل العالمات ؛  "٢"
 

وتعني عبارة "السلطة المختصة" السلطة االدارية أو القضائيـة أو شـبه القضائيـة فـي  "٣"
الدولة العضو والمختصة في تحديد العالمات شائعة الشهرة أو انفاذ حماية العالمات شائعة الشهرة ؛ 

 
ــف محـل تجـاري يملكـه  وتعني عبارة "أداة تعريف تجارية" آل اشارة مستعملة لتعري "٤"

شخص طبيعي أو معنوي أو منظمة أو جمعية ؛ 
 

وتعني عبارة "اسم حقل" آل صف مكون من أحرف وأرقام يعبر عـن عنـوان رقمـي  "٥"
على االنترنت . 
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الجزء األول 
العالمات شائعة الشهرة 

 
المادة ٢ 

تحديد العالمة شائعة الشهرة  في الدولة العضو 
 

(١)   [العوامل المرعية]   ( أ )   تراعي السلطة المختصة في تحديد ما اذا آانت العالمة عالمة 
شائعة الشهرة أية ظروف قد يستخلص منها أن العالمة معروفة جدا . 

 
ــة اليـها  تراعي السلطة المختصة ، على وجه الخصوص ، المعلومات المقدم (ب)
بشأن العوامل التي قد يستخلص منها أن العالمة معروفة جدا أو غير معروفة جدا ، بما في ذلك المعلومات 

المتعلقة بما يلي على سبيل المثال ال الحصر : 
 

مدى معرفة العالمة أو التعرف عليها في القطاع المعني من الجمهور ؛  - ١
 

ومدة االنتفاع بالعالمة بأي وجه من الوجوه ومدى ذلك االنتفاع ونطاقه الجغرافي ؛  - ٢
 

ومدة الترويج للعالمة بأي وجه من الوجوه ومدى الــترويج لـها ونطاقـه الجغرافـي ، بمـا فـي  - ٣
ــي تنطبـق عليـها  ذلك الدعاية أو االعالن والعرض في المعارض واألسواق الترويجية للسلع والخدمات الت

العالمة ؛ 
 

ومدة أية تسجيالت أو طلبات تسجيل للعالمة ونطاقها الجغرافي ، مــا دامـت تلـك التسـجيالت  - ٤
والطلبات تبين االنتفاع أو االعتراف بالعالمة ؛ 

 
وما يدل على نجاح انفاذ الحقوق في العالمة وال سيما مدى اقــرار السـلطات المختصـة بأنـها  - ٥

عالمة معروفة جدا ؛ 
 

والقيمة المقترنة بالعالمة .  - ٦
 

(جـ)   ليست العوامل المذآورة أعاله لتسترشد بها السلطة المختصة عند البت فيمــا اذا 
آانت العالمة عالمة شائعة الشهرة شروطا مسبقة للبـت فـي ذلـك ، بـل يتوقـف البـت فـي آـل حالـة علـى 
ــد تكـون آـل العوامـل مفيـدة للبـت . وفـي حـاالت  الظروف الخاصة بتلك الحالة . وفي بعض الحاالت ، فق
أخرى ، قد يكون بعضها فقط مفيدا . وفي حاالت أخرى ، قد ال يكون أي من تلك العوامل مفيدا وقـد يقـوم 
ــة مفيـدة  القرار على عوامل اضافية غير واردة في الفقرة الفرعية (ب) أعاله . وقد تكون العوامل االضافي

وحدها أو مع عامل واحد أو أآثر من العوامل المبينة في الفقرة الفرعية (ب) أعاله . 
 

(٢)   [القطاع المعني من الجمهور]   ( أ )   تشمل القطاعات المعنية من الجمهور مــا يلـي دون 
أن تقتصر عليه بالضرورة :  

 
المستهلكين الفعليين أو المحتملين لنوع السلع والخدمات التي تنطبق عليها العالمة  "١"

؛ 
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ــات التـي تنطبـق عليـها  واألشخاص المعنيين في قنوات توزيع نوع السلع والخدم "٢"
العالمة ؛ 

 
واألوساط التجارية التي تتعامل بنوع السلع والخدمات التي تنطبق عليها العالمة .  "٣"

 
اذا تقرر أن العالمة معروفة جدا في أحد قطاعات الجمــهور المعنيـة علـى األقـل فـي  (ب)

دولة عضو ، تعين على الدولة العضو أن تعتبر العالمة عالمة شائعة الشهرة . 
 

اذا تقرر أن العالمة معروفة في أحد قطاعات الجمهور المعنية على األقــل فـي دولـة  (جـ)
عضو ، جاز للدولة العضو أن تعتبر العالمة عالمة شائعة الشهرة . 

 
يجوز للدولــة العضـو أن تقـرر أن العالمـة عالمـة شـائعة الشـهرة حتـى اذا لـم تكـن  ( د )
معروفة جدا أو اذا لم تكن معروفة في أي قطاع من قطاعات الجمهور المعنية في الدولة العضو فـي حـال 

تطبيق الفقرة الفرعية (جـ) في الدولة العضو. 
 

ــا اذا  (٣)   [العوامل غير المشترطة]   ( أ )   ال يجوز للدولة العضو أن تشترط ما يلي للبت فيم
آانت العالمة عالمة شائعة الشهرة : 

 
أن العالمة آانت موضع انتفاع في الدولة العضــو أو تـم تسـجيلها أو ايـداع طلـب  "١"

لتسجيلها في تلك الدولة أو بالنسبة اليها ؛ 
 

أو أن العالمة معروفة جـدا فـي أيـة واليـة قضائيـة خـالف الدولـة العضـو أو تـم  "٢"
تسجيلها أو ايداع طلب لتسجيلها في تلك الوالية القضائية أو بالنسبة اليها ؛ 

 
أو أن العالمة معروفة جدا لدى الجمهور عامة في الدولة العضو .  "٣"

 
ــون  بـالرغم مـن الفقـرة الفرعيـة (أ)"٢" ، يجـوز للدولـة العضـو أن تشـترط أن تك (ب)

العالمة معروفة جدا في والية قضائية أو أآثر خالف الدولة العضو ألغراض تطبيق الفقرة (٢)(د) . 
 
 

الجزء الثاني 
نطاق الحماية 

 
المادة ٣ 

حماية العالمات شائعة الشهرة وسوء النية 
 

(١)   [حمايـة العالمـات شـائعة الشـهرة]   تحمـي الدولـة العضـو العالمـة شـائعة الشـــهرة مــن 
العالمات وأدوات التعريف التجارية وأسماء الحقول المنازعــة لـها اعتبـارا مـن التـاريخ الـذي تصبـح فيـه 

العالمة معروفة جدا في الدولة العضو على األقل . 
 

(٢)   [سوء النية]   يجوز اعتبار سوء النية أحد العوامل المؤثرة فـي تقييـم المصـالح المتنافسـة 
لدى تطبيق الجزء الثاني من هذه األحكام . 
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المادة ٤ 

العالمات المتنازعة 
 

(١)   [العالمات المتنازعة]   ( أ )   تعتبر العالمة منازعة للعالمـة شـائعة الشـهرة متـى آـانت 
ــا يثـير  العالمة أو جزء أساسي منها بمثابة نسخة أو تقليد أو ترجمة أو نقل حرفي للعالمة شائعة الشهرة بم
االلتباس ، اذا آانت العالمة أو جزء أساسي منها موضع انتفاع أو تسجيل أو طلب تسجيل فيما يتعلق بسلع 

أو خدمات مماثلة أو مشابهة للسلع والخدمات التي تنطبق عليها العالمة شائعة الشهرة . 
 

بصـرف النظـر عـن السـلع والخدمـات التـي يشـملها االنتفـاع بالعالمـة أو تكــون  (ب)
موضع تسجيل أو طلب تسجيل ، فان تلك العالمة تعتبر منازعة لعالمة شائعة الشهرة متــى آـانت العالمـة 
أو جزء أساسي منها نسخة أو تقليدا أو ترجمة أو نقال حرفيــا للعالمـة شـائعة الشـهرة وآـان أحـد الشـروط 

التالية على األقل مستوفى : 
 

ــن وجـود عالقـة بيـن السـلع والخدمـات  من شأن االنتفاع بتلك العالمة أن يبي "١"
التي يشملها االنتفاع بالعالمة أو تكون موضع تسجيل أو طلب تسجيل ومالك العالمة شــائعة الشـهرة ومـن 

المرجح أن يضر بمصالحه ؛ 
 

ومن المرجح أن ينال االنتفاع بتلك العالمة من الصفة المميزة للعالمة شائعة  "٢"
الشهرة أو يضعفها بشكل غير مشروع ؛ 

 
ـــتفادة بطريقــة غــير  ومـن شـأن االنتفـاع بتلـك العالمـة أن يـؤدي الـى االس "٣"

مشروعة من الصفة المميزة للعالمة شائعة الشهرة . 
 

بالرغم من المــادة ٢(٣)(أ)"٣" ، يجـوز للدولـة العضـو أن تشـترط أن تكـون العالمـة  (جـ)
شائعة الشهرة معروفة جدا لدى الجمهور عامة ألغراض تطبيق الفقرة (١)(ب)"٢" و"٣" .  

 
ــة العضـو أن تشـترط تطبيـق مـا  بالرغم من الفقرات من (٢) الى (٤) ، ال يجوز للدول ( د )

يلي : 
 

الفقرة (١)(أ) للبت فيما اذا آانت العالمة منازعة لعالمـة شـائعة الشـهرة اذا  "١"
آانت العالمة موضع انتفاع أو تسجيل أو طلب تســجيل مـودع فـي الدولـة العضـو أو بالنسـبة اليـها ، فيمـا 
ــها العالمـة شـائعة الشـهرة ،  يتعلق بالسلع والخدمات المماثلة أو المشابهة للسلع والخدمات التي تنطبق علي

قبل أن تصبح العالمة شائعة الشهرة معروفة جدا في الدولة العضو ؛ 
 

والفقرة (١)(ب) للبت فيما اذا ما آانت العالمة منازعة لعالمة شائعة الشهرة  "٢"
ما دامت تلك العالمة موضع انتفاع أو تسجيل أو طلب تسجيل فــي الدولـة العضـو أو بالنسـبة اليـها ، فيمـا 

يتعلق بسلع أو خدمات معينة ، قبل أن تصبح العالمة شائعة الشهرة معروفة جدا في الدولة العضو ؛ 
إال اذا آانت العالمة قد تم االنتفاع بها أو تسجيلها أو ايداع طلب لتسجيلها ، عن سوء نية . 

 
ــمح للغـير بـاالعتراض علـى تسـجيل  (٢)   [اجراءات االعتراض]   اذا آان القانون المطبق يس

عالمة ، فان تنازع تلك العالمة وعالمة شائعة الشهرة بناء على الفقرة (١)(أ) يعد أساسا لالعتراض . 
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ــهرة أن يلتمـس ابطـال تسـجيل  (٣)   [اجراءات االبطال]   ( أ )   يحق لمالك العالمة شائعة الش
ــترة ال تقـل عـن خمـس  عالمة منازعة للعالمة شائعة الشهرة بموجب قرار من السلطة المختصة ، خالل ف

سنوات اعتبارا من التاريخ الذي يكون فيه المكتب قد أطلع الجمهور على التسجيل . 
 

اذا جاز للسلطة المختصة أن تبطل تسجيل العالمة بمبادرة منها ، فان تنازع  (ب)
ــنوات اعتبـارا مـن  تلك العالمة وعالمة شائعة الشهرة يعد أساسا لالبطال ، خالل فترة ال تقل عن خمس س

التاريخ الذي يكون فيه المكتب قد أطلع الجمهور على التسجيل . 
 

(٤)   [حظر االنتفاع]   يحــق لمـالك العالمـة شـائعة الشـهرة أن يلتمـس حظـر االنتفـاع بعالمـة 
منازعة للعالمة شائعة الشهرة بموجب قرار من السلطة المختصة . ويكون ذلك االلتمــاس مقبـوال لفـترة ال 
تقل عن خمس سنوات اعتبارا من التاريخ الذي آان فيه مالك العالمــة شـائعة الشـهرة علـى علـم باالنتفـاع 

بالعالمة المنازعة . 
 

(٥)   [انعدام المهلة في حال التسجيل أو االنتفاع عن سوء نية]   ( أ )   بالرغم من الفقرة (٣) ، 
ال يجوز للدولة العضو أن تفرض أية مهلة اللتماس ابطال تسجيل العالمة المنازعة لعالمة شــائعة الشـهرة 

اذا آانت العالمة المنازعة مسجلة عن سوء نية . 
 

بالرغم من الفقرة (٤) ، ال يجوز للدولة العضـو أن تفـرض أيـة مهلـة اللتمـاس  ( ب)
حظر االنتفاع بالعالمة المنازعة لعالمة شائعة الشهرة اذا آانت العالمة المنازعة موضع انتفاع عــن سـوء 

نية . 
 

ــي سـوء النيـة ألغـراض هـذه الفقـرة ، تـأخذ السـلطة المختصـة فـي  عند البت ف (جـ)
حسبانها ما اذا آان الشخص الذي حصل على تســجيل العالمـة المنازعـة للعالمـة شـائعة الشـهرة أو انتفـع 
بتلك العالمة على علم بالعالمة شائعة الشهرة أو له سبب ليكون علــى علـم بـها ، عندمـا انتفـع بالعالمـة أو 

سجلها أو أودع طلبا لتسجيلها . 
 

(٦)   [انعدام المهلة في حال التسجيل من غير انتفاع]   بالرغم من الفقرة (٣) ، ال يجوز للدولة 
ــجيل عالمـة منازعـة لعالمـة شـائعة الشـهرة اذا آـانت تلـك  العضو أن تفرض أية مهلة اللتماس ابطال تس

العالمة مسجلة من غير أن تكون موضع انتفاع على االطالق . 



 A/34/13
 Annex I

 - 8 -
 
 

المادة ٥ 
أدوات التعريف التجارية المنازعة 

 
(١)   [أدوات التعريف التجارية المنازعة]   ( أ )   تعتبر أداة التعريف التجارية منازعــة 
لعالمة شائعة الشهرة  متى آانت أداة التعريـف التجاريـة أو جـزء أساسـي منـها بمثابـة نسـخة أو تقليـد أو 

ترجمة أو نقل حرفي للعالمة شائعة الشهرة  وآان أحد الشروط التالية على األقل مستوفى : 
 

من شأن االنتفاع بتلك األداة أن يبين وجود عالقة بين النشاط التجاري الــذي  "١"
يشمله االنتفاع باألداة ومالك العالمة شائعة الشهرة ومن المرجح أن يضر بمصالحه ؛ 

 
ومن المرجح أن ينال االنتفاع بتلك األداة من الصفة الممــيزة للعالمـة شـائعة  "٢"

الشهرة أو يضعفها بشكل غير مشروع ؛ 
 

ومن شأن االنتفاع بتلك األداة أن يؤدي الى االستفادة بطريقة غير مشـروعة  "٣"
من الصفة المميزة للعالمة شائعة الشهرة . 

 
ــائعة  بالرغم من المادة ٢(٣)"٣" ، يجوز للدولة العضو أن تشترط أن تكون العالمة ش (ب)

الشهرة معروفة جدا لدى الجمهور عامة ألغراض تطبيق الفقرة (١)(أ)"٢" و"٣" .  
 

ــت فيمـا اذا آـانت أداة التعريـف  ال يجوز للدولة العضو أن تشترط تطبيق الفقرة (أ) للب (جـ)
ــة شـائعة الشـهرة اذا آـانت تلـك األداة موضـع انتفـاع أو تسـجيل أو موضـع طلـب  التجارية منازعة لعالم
ــة شـائعة الشـهرة معروفـة جـدا فـي  تسجيل مودع في الدولة العضو أو بالنسبة اليها ، قبل أن تصبح العالم
الدولة العضو أو بالنسبة اليها ، إال اذا آانت أداة التعريف التجارية قد تم االنتفاع بــها أو تسـجيلها أو ايـداع 

طلب لتسجيلها ، عن سوء نية . 
 

(٢)   [حظر االنتفاع]   يحق لمالك العالمة شائعة الشهرة أن يلتمس حظر االنتفاع بأداة تعريــف 
تجارية منازعة للعالمة شائعة الشهرة بموجب قرار من السلطة المختصة . ويكون ذلـك االلتمـاس مقبـوال 
ــه مـالك العالمـة شـائعة الشـهرة علـى علـم  لفترة ال تقل عن خمس سنوات اعتبارا من التاريخ الذي آان في

باالنتفاع باألداة المنازعة . 
 

(٣)   [انعدام المهلة في حال التسجيل أو االنتفاع عن سوء نية]   ( أ )   بالرغم من الفقرة (٢) ، 
ــاع بـأداة تعريـف تجاريـة منازعـة لعالمـة  ال يجوز للدولة العضو أن تفرض أية مهلة اللتماس حظر االنتف

شائعة الشهرة اذا آانت تلك األداة  مسجلة عن سوء نية . 
 

ــي سـوء النيـة ألغـراض هـذه الفقـرة ، تـأخذ السـلطة المختصـة فـي  عند البت ف ( ب)
ــذي حصـل علـى تسـجيل أداة التعريـف التجاريـة المنازعـة للعالمـة شـائعة  حسبانها ما اذا آان الشخص ال
ــا انتفـع  الشهرة أو انتفع بتلك األداة على علم بالعالمة شائعة الشهرة أو له سبب ليكون على علم بها ، عندم

باألداة أو سجلها أو أودع طلبا لتسجيلها . 
 
 
 

المادة ٦ 
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أسماء الحقول المنازعة 
 

(١)   [أسماء الحقول المنازعة]   ( أ )   يعتبر اسم الحقــل منازعـا لعالمـة شـائعة الشـهرة علـى 
األقل متى آان اسم الحقل أو جزء أساسي منه بمثابة نسخة أو تقليد أو ترجمة أو نقل حرفي للعالمة شائعة 

الشهرة وتم تسجيله أو االنتفاع به عن سوء نية . 
 

ــة شـائعة الشـهرة أن يلتمـس مـن صـاحب اسـم حقـل  (٢)   [الشطب والنقل]   يحق لمالك العالم
ــرار مـن السـلطة  المسجل المنازع لعالمته الغاء التسجيل أو نقله الى مالك العالمة شائعة الشهرة بموجب ق

المختصة . 
 
 

[يلي ذلك المرفق الثاني] 
 
 


