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A/34/13
األصل  :  باالنكليزية 

التاريخ :  ١٩٩٩/٨/٤ 

المنظمـة العالميــة للملكيــة الفكريــة 
جنيـف 

جمعيات الدول األعضاء في الويبو 

سلسلة االجتماعات الرابعة والثالثون 
جنيف ، من ٢٠ الى ٢٩ سبتمبر/أيلول ١٩٩٩ 

القرار المشترك بشأن األحكام المتعلقة 
بحماية العالمات شائعة الشهرة 

مذآرة المدير العام 

تتضمن هذه الوثيقة قرارا مشترآا مقترحا بشأن األحكام المتعلقة بحماية العالمات شائعة الشهرة  - ١
ــى جمعيـات الـدول األعضـاء فـي الويبـو عمـال  (أنظر المرفق األول) . ومن المعتزم طرح هذه الوثيقة عل
بـالقرار الـذي اتخذتـه اللجنـة الدائمـة المعنيـة بقـانون العالمـات التجاريـة والرسـوم والنمـــاذج الصناعيــة 
والبيانات الجغرافية في ١١ يونيه/حزيــران ١٩٩٩ . ويـرد فيمـا يلـي بيـان خلفيـة المناقشـات التـي انتـهت 

باللجنة الدائمة الى اعتماد األحكام المتعلقة بحماية العالمات شائعة الشهرة . 
 

 (AB/XXIV/2 البند ٤(٣) من الوثيقة) فقد ورد في برنامج الويبو لفترة السنتين ١٩٩٤ و١٩٩٥ - ٢
ما يلي : 

 
"العالمات المشهورة 

 
سوف يشرف المكتب الدولي علــى اعـداد وتنظيـم اجتماعـات لفريـق مـن الخـبراء االستشـاريين 
ــي يجـب حمايتـها  لدراسة المعايير الواجب تطبيقها لتحديد ما يسمى بالعالمات شائعة الشهرة (الت
آما هو منصوص عليه في المادة ٦(ثانيا) من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية) ، وتحديد 

التدابير الواجب اتخذها لزيادة فعالية حماية العالمات شائعة الشهرة في العالم أجمع" . 
 

 (AB/XXVI/2 ــد ٣(٥) مـن الوثيقـة وورد في برنامج الويبو لفترة السنتين ١٩٩٦ و١٩٩٧ (البن - ٣
ما يلي : 

A
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"العالمات المشهورة وشائعة الشهرة 

 
ــنتين ،  "سوف يدرس المكتب الدولي ، بمساعدة لجنة خبراء تجتمع مرة في آل سنة من فترة الس
ــانت  جميع المسائل ذات الصلة بالتطبيق الصحيح للمادة ٦(ثانيا) من اتفاقية باريس (مثل ما اذا آ
تلك المادة تنطبق أيضا على العالمة شائعة الشهرة التـي ال تسـتعمل فـي البلـد الـذي يطـالب فيـه 
بحمايتها) . وسوف يدرس المكتب الدولي شروط حماية العالمات المشهورة ، بوجه خاص ، من 
ــة . وفضـال عـن ذلـك ،  اضعاف الشهرة التي اآتسبتها أو من اساءة استعمالها ونطاق تلك الحماي
سوف يدرس المكتب امكانية انشاء شبكة دولية لالعالم تعمل تحت اشراف الويبو وتسمح بتبادل 
المعلومات بين البلدان بشأن العالمات التي يعتبرها واحد أو أآثر من تلك البلدان بمثابة عالمــات 

مشهورة أو شائعة الشهرة" . 
 

"وسوف يعرض على الجمعية العامة أي اقتراح يتعلق بأنشطة خارج هذه الدراسة" . 
 

ــة لفـترة السـنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩  وورد في البرنامج الفرعي ٩ – ٢ من نص البرنامج والميزاني - ٤
آما اعتمدته جمعيات الدول األعضاء في الويبو في سلسلة اجتماعاتها الثانية والثالثين المنعقدة فــي الفـترة 
من ٢٥ الى ٢٧ مارس/آذار ١٩٩٨ أن تنظر اللجنة الدائمة المعنيـة بقـانون العالمـات التجاريـة والرسـوم 
والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية في موضوع العالمــات شـائعة الشـهرة علـى النحـو التـالي (أنظـر 

 : (A/32/2 – WO/BC/18/2 الصفحتين ١٠٨ و١٠٩ من الوثيقة
 

"استعراض األحكام المتعلقـة بحمايـة العالمـات شـائعة الشـهرة التـي أعـدت قبـل فـترة السـنتين 
واستكمالها" . 

 
"النتائج المرتقبة :  اعتماد أحكام لحماية العالمات شائعة الشهرة اذا ما بدا ذلك مناسبا" . 

 
وقد نظرت لجنة الخبراء المعنية بالعالمات شائعة الشهرة في مشروع األحكـام المتعلقـة بحمايـة  - ٥
العالمات شائعة الشهرة في دورتها األولى (المنعقـدة فـي الفـترة مـن ١٣ الـى ١٦ نوفمـبر/تشـرين الثـاني 
١٩٩٥ – أنظـر الوثيقتيـن WKM/CE/I/2 & 3) ودورتـها الثانيـة (المنعقـدة فـي الفـترة مـن ٢٨ الـى ٣١ 
ــي الفـترة  أآتوبر/تشرين األول ١٩٩٦ – أنظر الوثيقتين WKM/CE/II/2 & 3) ودورتها الثالثة (المنعقدة ف
من ٢٠ الى ٢٣ أآتوبر/تشرين األول ١٩٩٧ – أنظر الوثيقتين WKM/CE/III/2 & 3) . وواصلـت لجنـة 
الويبو الدائمة المعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم والنماذج الصناعيـة والبيانـات الجغرافيـة العمـل 
 SCT/1/3 & في دورتها األولى (المنعقدة في الفترة من ١٣ الى ١٧ يوليه/تموز ١٩٩٨ – أنظر الوثيقتين
6) والجـزء األول مـن دورتـها الثانيـة (المنعقـد فـي الفـترة مـن ١٥ الـى ١٧ مـارس/آذار ١٩٩٩ – أنظــر 
ـــن دورتــها الثانيــة (المنعقــد فــي الفــترة مــن ٧ الــى ١١  الوثيقتيـن SCT/2/3 & 5) والجـزء الثـاني م

 . (SCT/2/8 يونيه/حزيران ١٩٩٩ – أنظر الوثيقة
 

ــة الدائمـة المذآـورة األحكـام المتعلقـة بحمايـة العالمـات شـائعة الشـهرة وقـرارا  واعتمدت اللجن - ٦
مشترآا مقترحا بشأنها في الجزء الثاني من دورتها الثانية (المنعقد في الفترة من ٧ الى ١١ يونيه/حزيران 
١٩٩٩) . ووافقت اللجنة أيضا على أن توصي جمعية اتحاد باريس والجمعية العامة للويبو باعتماد القرار 

المشترك بشأن األحكام المتعلقة بحماية العالمات شائعة الشهرة في سبتمبر/أيلول ١٩٩٩ . 
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وترد النتائج التي انتهت اليها اللجنة الدائمة فــي ملخـص رئيـس اللجنـة ومشـروع تقريـر الجـزء  - ٧
 . (SCT/2/12 Prov. والوثيقة SCT/2/11 Rev. أنظر الوثيقة) الثاني من الدورة الثانية

 
ــدان  وعلى وجه الخصوص ، اتفقت آل أعضاء اللجنة على اعتماد األحكام برمتها ، فيما عدا البل - ٨

التالية التي لم تكن في صف الموافقين على األحكام المبينة أدناه : 
 

األرجنتين بالنسبة للمادة ٥(٢) ،  -
والبرازيل بالنسبة للمـادة ٢(٣)(أ)"١" والمـادة ٤(١)(ب)"٢" و"٣" والمـادة ٤(١)(جــ)  -

والمادة ٥(١)(أ)"٢" و"٣" والمادة ٥(١)(ب) والمادة ٥(٢) والمادة ٦ ، 
وشيلي بالنسبة الى المادة ٤(١)(ب) ،  -
وآوبا بالنسبة الى المادة ٤(١)(ب) ،  -

والمكسيك بالنسبة الى المادة ٢(٢)(ب) ،  -
والفلبين بالنسبة الى المادة ٢(د) والمادة ٢(٣)(أ)"١" والمادة ٤(١)(ب) والمــادة ٤(٣)(أ)  -

والمادة ٤(٣)(ب) والمادة ٤(٤) والمادة ٤(٦) والمادة ٦، 
والبرتغال بالنسبة الى المادة ٤(١)(ب) والمادة ٦(٢) ،  -

وجمهورية آوريا بالنسبة الى المادة ٤(١)(ب)"٢" و"٣" ،  -
واسبانيا بالنسبة الى المادة ٤(١)(ب) ،  -

والسويد بالنسبة الى المادة ٢(٢)(ب) والمادة ٦(٢) ،  -
وأوروغواي بالنسبة الى المادة ٢(٣)(أ)"١" و"٢" والمادة ٤(١)(ب) ،  -

ووفد مصر الذي أعلن أن حكومته تحتاج الى مزيد من الوقت للنظر في آل األحكام .  -
 

ــترح بـدال مـن معـاهدة  وفيما يتعلق بالقرار الرامي الى اصدار األحكام في شكل قرار مشترك مق - ٩
ــاول فـي مقدمتـه مسـألة المنـاهج  مقترحة ، فان نص البرنامج والميزانية لفترة السنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ يتن
الجديدة للتطوير التدريجي لقانون الملكية الفكريـة علـى النحـو التـالي (أنظـر الصفحـة الثامنـة مـن مقدمـة 

 : (A/32/2 - WO/BC/18/2 الوثيقة
 

ــادئ أو قواعـد معينـة أن تعـبر عـن اتفاقـها بـالتوقيع علـى  "وقد ترغب البلدان التي تتفق على مب
مذآرة تفاهم أو على صك مماثل . وال يمر الصك عندئذ بعملية التصديــق واالنضمـام الطويلـة ، 
ــن أن يوقـع عليـه مكتـب للملكيـة الصناعيـة أو وآالـة حكوميـة  ويسهل تعديله أو استبداله ، ويمك
أخرى اذا آان موضوعه ال يستلزم موافقة البرلمان (آأن يتعلق بتطبيق اللوائح وليس القوانين) . 
ويمكن أيضا أن تعتمد الجمعية العامة للويبو (أو جمعية أخرى) قرارا يوصــي بـأن تنفـذ الـدول 
ــى ذلـك  األعضاء والمنظمات الدولية الحكومية المعنية مبادئ وقواعد معينة (١)، وال يترتب عل
ــا  أي واجبات قانونية بالنسبة ألي بلد ، لكنه قد يشجع بقوة على اتباع تلك التوصية وقد يتيح مزاي
عملية . وهناك خيار آخر وهو نشر مبادئ 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 
ــون ابـرام المعـاهدة هـو الغايـة المنشـودة التـي تعرقـل بلوغـها بعـض  النهج  التدريجي عندما يك

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

                                                 
(١)   أضيف الخط الغامق للتشديد على الموضوع . 
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ويوضح نص البرنامج والميزانية لفترة السنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ الوضــع أآـثر (أنظـر الصفحـة  -١٠

 : (A/32/2 - WO/BC/18/2 ١٠٤ من الوثيقة
 

"نظرا الى الحاجة الملحة الى وضع مبـادئ وقواعـد دوليـة مشـترآة ومنسـقة فـي مجـال قـانون 
الملكية الصناعية وتطبيقها على وجه السرعة ، تتضمن استراتيجية هذا البرنامج الرئيسي النظر 
في السبل التي يمكن أن تكمل المنهج القائم على حل اعتماد المعـاهدات ، آمـا سـبق طرحـه فـي 
المقدمة (الصفحة التاسعة) . واذا رأت الدول األعضاء في هذه االستراتيجية ما يلبي مصالحها ، 
ــة مـن اجـل  أمكن عندئذ تنسيق مبادئ الملكية الصناعية وقواعدها وادارتها بقدر اآبر من المرون
ــى نتـائج ملموسـة وتطبيقـها حتـى يتمكـن المشـرفون علـى أنظمـة الملكيـة الصناعيـة  التوصل ال

والمنتفعون بها من االستفادة من هذه العملية باسرع وقت ممكن ." 
 

"ويمكن ، على سبيل المثال ، تحويل بعض المشروعات االدارية الطابع أساسا الى مذآرة تفاهم 
أو وثيقة مماثلة بدال من تحويلها الى معــاهدة رسـمية . ويمكـن للجنـة الدائمـة ان تسـهم فـي تقـدم 
ــو  األنشطة الرامية الى تنسيق القوانين الوطنية عن طريق تقديم قرار تعتمده الجمعية العامة للويب
(أو أي جمعيـة اخـرى) وتوصـي فيـه الـدول األعضـاء والمنظمـات الدوليـة الحكوميـة المعنيـــة 
باعتماد مبادئ وقواعد مشترآة وتطبيقها. آما يمكن انجاز االعمال الرامية الى التوصل بســرعة 
الى نتائج مؤقتة بانتظار التوصل الى اتفاقات اضافية بنشــر مبـادئ وقواعـد نموذجيـة وتوفيرهـا 
ــكالت محـددة  الي مشرع أو أي سلطة اخرى تلتمس النصح والمشورة فيما يتعلق بكيفية حل مش

مثل أحكام الويبو النموذجية بشأن الحماية من المنافسة غير المشروعة ." 
 

وآـانت مسـألة اصـدار األحكـام المتعلقـة بحمايـة العالمـات شـائعة الشـهرة فـــي شــكل توصيــة  -١١
ــة  للجمعيات العامة أو في شكل بروتوآول لمعاهدة قانون العالمات موضع المناقشة في الدورة األولى للجن
الخبراء المعنية بالعالمـات شـائعة الشـهرة (المنعقـدة فـي الفـترة مـن ١٣ الـى ١٦ نوفمـبر/تشـرين الثـاني 
١٩٩٥) والدورة األول للجنة الدائمة المعنية بالعالمات التجارية والرســوم والنمـاذج الصناعيـة والبيانـات 
الجغرافية (المنعقدة في الفترة من ١٣ الـى ١٧ يوليـه/تمـوز ١٩٩٨) . وفـي تلـك الـدورة ، وافقـت اللجنـة 
الدائمة على أن توصي الجمعية العامة للويبو بأن تتخذ األحكام ، على األجل القصير ، شكل قـرار لـها مـا 
أن توافق اللجنة على صيغتها النهائية ، ورأت أن من المفضل بعد ذلك ادراج األحكام فـي معـاهدة (أنظـر 

 . (SCT/1/6 الفقرة ١٠٥ من تقرير الدورة األول - الوثيقة
 

ــاده  وبناء على ذلك ، فان القرار مطروح على جمعية اتحاد باريس والجمعية العامة للويبو العتم -١٢
. والقرار موجه الــى الـدول األعضـاء فـي اتحـاد بـاريس والويبـو والملزمـة بموجـب نـص دولـي بحمايـة 
ــة  العالمات شائعة الشهرة ، مثل اتفاقية باريس ذاتها أو أي اتفاق دولي آخر مثل اتفاق جوانب حقوق الملكي
الفكرية المتصلة بالتجارة (تريبس) . ولكي يحظى القرار بأآبر تغطيــة ممكنـة ، مـن المقـترح أن يـرد فيـه 

ذآر المنظمات الدولية الحكومية المختصة في مجال العالمات التجارية . 
 

وقد ساهمت مائة وتسع عشرة دولة عضوا في الويبو في عمل اللجنتين خالل اجتماعاتهما الستة  -١٣
(أنظر المرفق الثاني) . وعالوة على ذلك ، أجرى المكتب الدولي مشاروات غــير رسـمية مـع مجموعـات 
الويبو االقليمية في الفترة من ١٤ الى ١٦ يوليه/تموز ١٩٩٩ الطالع آل الـدول األعضـاء علـى األحكـام 



 A/34/13
 - 5 -

 
 

المتعلقة بحماية العالمات شائعة الشهرة والقرار المشترك المقترح . وقـد سـمحت تلـك المشـاوارت للـدول 
ــب القـرار المشـترك ممـا يحتـاج الـى  األعضاء بأن تحصل على معلومات اضافية عن أي جانب من جوان
توضيح اضافي قبل البت في اعتماده في اطار جمعيات الويبو . وحضرت تلك المشاورات اثنتان وثالثون 

دولة . 
 

ـــو وجمعيــة اتحــاد  ان الجمعيـة العامـة للويب -١٤
ــاد القـرار المشـترك بشـأن  باريس مدعوتان الى اعتم

األحكام المتعلقة بحماية العالمات شائعة الشهرة . 
 
 

[يلي ذلك المرفق األول] 
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