
 
 

 

A/36/8
األصل  :  باالنكليزية 

التاريخ :  ٢٠٠١/٦/١٨ 

المنظمــة العالميـة للملكيــة الفكريــة 
جنيـف 

جمعيات الدول األعضاء في الويبو 

سلسلة االجتماعات السادسة والثالثون 

جنيف ، من ٢٤ سبتمبر/أيلول الى ٣ أآتوبر/تشرين األول ٢٠٠١ 

توصية مشترآة مقترحة  
بشأن أحكام متعلقة بحماية العالمات  
وغيرها من حقوق الملكية الصناعية  

في االشارات على االنترنت 

مذآرة المدير العام 

تحتوي هذه الوثيقة على توصية مشترآة مقترحة بشأن أحكام متعلقة بحمايــة العالمـات وغيرهـا  - ١
من حقوق الملكية الصناعية في االشارات علـى االنـترنت (أنظـر المرفـق) وهـي مرفوعـة الـى جمعيـات 
الدول األعضاء في الويبو عمال بقرار اللجنة الدائمة المعنية بقانون العالمات التجارية والرســوم والنمـاذج 
الصناعية والبيانات الجغرافية المنعقدة في ١٦ مارس/آذار ٢٠٠١ . ويرد فيما يلي سرد تاريخ المناقشـات 

التي أدت باللجنة الدائمة الى اعتماد األحكام : 

A
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جاء في البرنامج الفرعي ٩-٢ من برنامج الويبو لفترة السنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ أن تنظر اللجنــة  - ٢
الدائمة المذآورة أعاله في القضايا الراهنة التي تشمل ما يلي : 

 
ــث فـائدة تنسـيق القواعـد الوطنيـة الخاصـة بتحديـد  "استعمال العالمات على شبكة انترنت :  بح
ــترنت مجـرد اسـتعمال للعالمـة أو تعديـا  الظروف التي يعد فيها استعمال عالمة ما على شبكة ان

عليها والنظر في امكانية تحقيق ذلك" . 
 

وينص البرنامج الفرعي ٩-٢ في برنامج الويبو لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ على دعوة اللجنة  - ٣
الدائمة المذآورة الى عقد أربعة اجتماعات للنظر فيما يلي : 

 
ــيق القواعـد الوطنيـة المتعلقـة بالحـاالت التـي يعـد فيـها االنتفـاع بالعالمـة  "مدى الرغبة في تنس

التجارية انتفاعا بها أو تعديا عليها ومدى جدوى ذلك التنسيق" . 
 

ــدورة األولـى التـي عقدتـها اللجنـة الدائمـة المعنيـة بقـانون العالمـات التجاريـة والرسـوم  وفي ال - ٤
والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية في الفـترة مـن ١٣ الـى ١٧ يوليـه/تمـوز ١٩٩٨ ، دعـي المكتـب 
الدولي الى دراسة المشكالت القانونية التي تنشأ عندما يتم االنتفاع بعالمة تجاريــة علـى االنـترنت وبحـث 
ــى اتبـاع منـهج جديـد يكـون منسـقا علـى  مدى جدوى المبادىء القانونية القائمة حاليا والنظر في الحاجة ال

الصعيد الدولي (أنظر تقرير الدورة في الوثيقة SCT/1/6 ، الفقرة ٢٧) . 
 

ــاني مـن  وبحثت اللجنة الدائمة نتائج تلك الدراسة (أنظر الوثيقتين SCT/2/9 & 10) في الجزء الث - ٥
دورتها الثانية الذي انعقد في الفترة من ٧ الى ١١ يونيـه/حزيـران ١٩٩٩ . وفـي ذلـك االجتمـاع ، طلبـت 
ــاالت المفترضـة بشـأن االنتفـاع بالعالمـات  اللجنة الدائمة الى المكتب الدولي أن يعد استبيانا يقف على الح
التجارية على االنترنت بهدف جمع المعلومات المتعلقة بالممارسات المتبعة في الدول األعضاء في الويبــو 
في ضوء قوانينها الوطنية . وبناء على المناقشات التي جرت في تلـك الـدورة والمعلومـات المحصلـة فـي 
ــة جامعـة (أنظـر الوثيقـة SCT/3/2) ودراسـة مـع  الردود الواردة على االستبيان ، أعد المكتب الدولي وثيق
مجموعة معدلة من المبادىء (أنظر الوثيقة SCT/3/4) وتمــت مناقشـة ذلـك آلـه فـي الـدورة الثالثـة للجنـة 

الدائمة التي انعقدت في الفترة من ٨ الى ١٢ نوفمبر/تشرين الثاني ١٩٩٩ . 
 

وقد أشير أثناء انعقاد الجزء الثاني من الدورة الثانية للجنة الدائمة (من ٨ الى ١٢ نوفمبر/تشرين  - ٦
الثاني ١٩٩٩) الى أن القضايا المتعلقة باالختصاص القضائي والقانون الدولي الخـاص تتسـم بطـابع عـام 
وال يمكن قصرها على قانون العالمات التجارية . ونظرا الى اعتماد منهج شــامل علـى الصعيـد الدولـي ، 
ــام القضائيـة فـي القضايـا  آما هو الحال مثال في مشروع االتفاقية بشأن االختصاص القضائي وآثار األحك
ــررت اللجنـة الدائمـة االمتنـاع  المدنية والتجارية الذي بحثه مؤتمر الهاي بشأن القانون الدولي الخاص ، ق
عن تناول مسألة االختصاص القضــائي والقـانون الدولـي الخـاص فـي مشـروع األحكـام المتعلقـة بحمايـة 

العالمات على االنترنت . 
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ــي  وبحثت اللجنة مشروع األحكام المتعلقة بحماية العالمات على االنترنت في دورتها الرابعة الت - ٧
ــارس/آذار ٢٠٠٠ (أنظـر الوثيقـة SCT/4/4) وفـي دورتـها  انعقدت في جنيف في الفترة من ٢٧ الى ٣١ م
ــي الفـترة مـن ١١ الـى ١٥ سـبتمبر/أيلـول ٢٠٠٠ (أنظـر الوثيقـة SCT/5/2) وفـي  الخامسة التي انعقدت ف

 . (SCT/6/2 أنظر الوثيقة) دورتها السادسة التي انعقدت في الفترة من ١٢ الى ١٦ مارس/آذار ٢٠٠١
 

واعتمدت اللجنة الدائمة مشروع المواد وتوصية مشترآة مقترحــة فـي ذلـك الصـدد فـي دورتـها  - ٨
السادسة . وقررت اللجنة أيضا اعتماد ذلك المشروع باعتباره توصية مشترآة بشأن أحكام تتعلــق بحمايـة 
ــة الصناعيـة فـي االشـارات علـى االنـترنت فـي جمعيـة اتحـاد بـاريس  العالمات وغيرها من حقوق الملكي
والجمعية العامة للويبو بمناسبة انعقاد سلسلة االجتماعات السادسة والثالثين لجمعيات الدول األعضاء فــي 
الويبو في سبتمبر/أيلول ٢٠٠١ . ويرد نص التوصيـة المشـترآة المقترحـة فـي الوثيقـة SCT/6/7 . وتـرد 
نتائج الدورة السادسة في ملخص أعده رئيــس الـدورة (أنظـر الوثيقـة SCT/6/5) وفـي تقريـر تلـك الـدورة 

 . (SCT/6/6 أنظر الوثيقة)
 

وعلى وجه الخصوص ، اتفق آل أعضاء اللجنة الدائمة على اعتماد األحكام آكل . على أن البلد  - ٩
والمنظمة الحكومية الدولية الوارد ذآرهما أدناه لم ينضما الى ذلك التوافق في اآلراء فيمــا يتعلـق باألحكـام 

المشار اليها قرين اسميهما : 
 

البرازيل فيما يخص المواد ٧ و٨ و٩ و١٥(٢) ؛  -
والجماعة األوروبية فيما يخص المادة ٩ .  -

 
ــذه األحكـام آتوصيـة مشـترآة مقترحـة ، فقـد تنـاول نـص  وفيما يتعلق بالقرار الخاص بطرح ه -١٠
البرنامج والميزانية لفترة السنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ في مقدمتــه مسـألة اتبـاع منـاهج جديـدة بشـأن التطويـر 
 A/32/2 التدريجي لقانون الملكية الفكرية الدولي على النحو التالي (أنظر الصفحة الثامنة من مقدمة الوثيقة

  : (- WO/BC/18/2
 

ــة أن تعـبر عـن اتفاقـها بـالتوقيع علـى  "وقد ترغب البلدان التي تتفق على مبادىء أو قواعد معين
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 
األعضاء والمنظمات الحكومية الدولية المعنية مبادىء وقواعد معينة(١) ، وال يترتب على ذلك 
أي واجبات قانونية بالنسبة ألي بلد . لكنه قد يشجع بقوة على اتباع تلك التوصية وقد يتيح مزايــا 
ــة تحـت مسـؤولية األمانـة واتاحتـها  عملية . وهناك خيار آخر وهو نشر مبادىء وقواعد نموذجي
ــال علـى ذلـك هـو  لكل ُمشرع أو أي سلطة أخرى لالسترشاد بها في حل مشكالت محددة ، والمث

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

                                                 
(١)   أضيف الخط الغليظ ألغراض التوآيد . 
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ووفقا لذلك االتجاه ، اعتمدت جمعية اتحاد باريس والجمعية العامة للويبو توصية مشترآة بشــأن  -١١
األحكام المتعلقة بحماية العالمات شائعة الشهرة في سلسلة االجتماعات الرابعة والثالثين لجمعيــات الـدول 
األعضاء في الويبو فــي سـبتمبر/أيلـول ١٩٩٩ (أنظـر الوثيقـة  A/34/13 ومنشـورات الويبـو رقـم ٨٣٣) 
وتوصية مشترآة بشأن تراخيص العالمات التجارية في سلسلة االجتماعات الخامســة والثالثيـن لجمعيـات 
الدول األعضاء في الويبو في سبتمبر/أيلول ٢٠٠٠ (أنظر الوثيقة A/35/10 ومنشورات الويبو رقم ٨٣٥) 

 .
 

١٢-ان الجمعية العامة للويبو وجمعية اتحاد باريس مدعوتان الى اعتماد التوصية المشترآة المقترحة 
بشأن األحكام المتعلقة بحماية العالمات وغيرها من حقوق الملكية الصناعية في االشارات على االنترنت 

، آما وردت في المرفق . 
 

 
[يلي ذلك المرفق] 

 
 



 A/36/8
 ANNEX

 
المرفق 

 

 

 

 
 

التوصية المشترآة المقترحة 
بشأن حماية العالمات وغيرها من حقوق الملكية الصناعية  

في االشارات على االنترنت 
 
 
 

آما قررت لجنة الويبو الدائمة  
المعنية بقانون العالمات التجارية  

والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية  
في دورتها السادسة (من ١٢ الى ١٦ مارس/آذار ٢٠٠١) 

 
 
 

رفعها الى الجمعية العامة للويبو 
وجمعية اتحاد باريس  

العتمادها 
(من ٢٤ سبتمبر /أيلول الى ٣ أآتوبر /تشرين األول ٢٠٠١) 
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المحتويات 
 

 ٣ التوصية المشترآة المقترحة
 

 ٤ الديباجة
 

 ٥ الجزء األول :    أحكام عامة
 

 ٥ تعابير مختصرة المادة األولى :
 

 ٦ الجزء الثاني :    االنتفاع باشارة على االنترنت
 

 ٦ االنتفاع باشارة على االنترنت في دولة عضو المادة ٢ :
 ٧ العوامل المرعية لتحديد األثر التجاري في الدولة العضو المادة ٣ :
 ٩ سوء النية المادة ٤

 
 ١٠ الجزء الثالث :    اآتساب الحقوق في االشارات والحفاظ عليها

 
 ١٠ االنتفاع باشارة على االنترنت واآتساب الحقوق والحفاظ عليها المادة ٥ :

 
 ١١ الجزء الرابع :    التعدي والمسؤولية

 
االنتفاع باشارة على االنترنت   المادة ٦ :

 ١١  والتعدي على الحقوق وأفعال المنافسة غير المشروعة
المسؤولية عن فعل التعدي وأفعال المنافسة  المادة ٧ :

 ١٢  غير المشروعة بناء على القانون المطبق
 ١٣ االستثناءات والقيود بناء على القانون المطبق المادة ٨ :

 
 ١٤ الجزء الخامس :    االخطار بالمنازعات وتفاديها

 
 ١٤ االنتفاع قبل االخطار بالتعدي المادة ٩ :
 ١٥ االنتفاع بعد االخطار بالتعدي المادة ١٠ :
 ١٦ االخطار المذآور في المادتين ٩ و ١٠ المادة ١١ :
 ١٧ التحذير الذي يعد من التدابير وفقا للمادة ١٠ المادة ١٢ :

 
 ١٨ الجزء السادس :    الجزاءات

 
 ١٨ الجزاء المتناسب واألثر التجاري المادة ١٣ :
 ١٩ القيود المتعلقة باالنتفاع باشارة على االنترنت المادة ١٤ :
 ٢٠ تقييد الحظر المفروض على االنتفاع باشارة على االنترنت المادة ١٥ :



 A/36/8
 Annex

 - 3 -
 
 

التوصية المشترآة المقترحة 
 
 

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

 
اذ تأخذان في الحسبان األحكام الواردة في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ؛ 

 
ــها اللجنـة الدائمـة  توصيان آل دولة عضو بأن تنظر في امكانية االسترشاد باألحكام التي اعتمدت
ــها السادسـة ،  المعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية في دورت
باعتبارها مبادىء توجيهية لحماية العالمات وغيرهــا مـن حقـوق الملكيـة الصناعيـة فـي االشـارات علـى 

االنترنت ؛ 
 

وتوصيان أيضا آل دولة عضو في اتحاد باريس أو في الويبو وتكون عضوا أيضـا فـي منظمـة 
اقليمية حكومية مختصة في مجال تسجيل العالمات التجارية بأن تلفت نظر تلك المنظمة الى هذه األحكام . 

 
 

تلي ذلك األحكام . 
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الديباجة 
 
 

ــام تسـهيل تطبيـق القوانيـن المرعيـة بشـأن العالمـات  اقرارا بأن الغرض المنشود من هذه األحك
ــى  وغيرها من حقوق الملكية الصناعية في االشارات والقوانين المرعية بشأن المنافسة غير المشروعة عل

االنتفاع باالشارات على االنترنت ؛ 
 

واقـرارا بـأن الـدول األعضـاء سـتطبق ، آلمـا أمكـن ذلـك ، القوانيـن المرعيـة بشـأن العالمــات 
ــى  وغيرها من حقوق الملكية الصناعية في االشارات والقوانين المرعية بشأن المنافسة غير المشروعة عل

االنتفاع باالشارات على االنترنت مباشرة أو بالقياس ؛ 
 

واقرارا بأن االشارة  المنتفع بها على االنترنت يمكن النفاذ اليها بشكل مــتزامن ومباشـر مـن أي 
مكان آان ؛ 

 
فان الغرض المنشود من هذه األحكام تطبيقها لدى البت في اسهام االنتفاع باشارة على االنترنت 
ــدي عليـها مـن  في اآتساب عالمة أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية في اشارة أو الحفاظ عليها أو التع
عدم اسهامه في ذلك ، ولدى البت في اعتبار ذلك االنتفاع فعال من أفعال المنافسة غير المشروعة ، ولــدى 

تحديد الجزاءات . 
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الجزء األول 
أحكام عامة 

 
المادة األولى 

تعابير مختصرة 
 
 

ألغراض هذه األحكام وما لم يرد نص صريح بخالف ذلك : 
 

تعني عبارة "الدولة العضو" آل دولة عضو في اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية  "١"
أو المنظمة العالمية للملكية الفكرية أو آليهما ؛ 

 
وتعني آلمة "حق" حقا من حقوق الملكية الصناعية في اشــارة المنصـوص عليـها فـي  "٢"

القانون المطبق ، سواء آانت مسجلة أو غير مسجلة ؛ 
 

وتعني عبارة "فعل مــن أفعـال المنافسـة غـير المشـروعة" آـل منافسـة تتعـارض مـع  "٣"
العادات العمل الشريفة في الشؤون الصناعية والتجارية ، آما ورد تعريفها في المادة ١٠(ثانيا) من اتفاقية 
باريس لحماية الملكية الصناعية الموقعة في باريس في ٢٠ مارس/آذار ١٨٨٣ آما تم تنقيحها وتعديلها ؛ 

 
وتعني عبارة "السلطة المختصة" السلطة االدارية أو القضائيـة أو شـبه القضائيـة فـي  "٤"
الدولة العضو والمختصة في البت في آون الحق مكتسبا أو محافظا عليه أو متعــدى عليـه ، أو فـي تحديـد 
الجزاءات ، أو في البت في اعتبار فعل من أفعال المنافسة من باب المنافسة غير المشروعة ، حسب الحال 

؛ 
 

وتعني آلمة "الجزاءات" الجزاءات التي توقعها السلطة المختصــة فـي الدولـة العضـو  "٥"
بناء على القانون المطبق نتيجة لدعوى مرفوعة بسبب تعد على حق أو بسبب فعل من أفعال المنافسة غير 

المشروعة ؛ 
 

وتشير آلمة "االنترنت" الى دعامة تكفل االتصاالت المتفاعلة وتحتوي على معلومات  "٦"
يمكن ألفراد الجمهور النفاذ اليها أيا آان مكانها ، بشكل متزامن ومباشـر ، مـن مكـان وفـي وقـت يختـاره 

الواحد منهم بنفسه ؛ 
 

ــات الـواردة فـي صيغـة المفـرد صيغـة الجمـع والعكـس صحيـح وتشـمل  وتشمل الكلم "٧"
ضمائر المذآر صيغة المؤنث أيضا ، ما لم يبين السياق خالف ذلك . 
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الجزء الثاني 
االنتفاع باشارة على االنترنت 

 
 

المادة ٢ 
االنتفاع باشارة على االنترنت في دولة عضو 

 
 

ال يعد االنتفاع باشارة على االنترنت انتفاعا في دولة عضو ألغــراض هـذه األحكـام إال اذا آـان 
لذلك االنتفاع أثر تجاري في تلك الدولة العضو ، آما ورد وصف ذلك في المادة ٣ . 
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المادة ٣ 
العوامل المرعية لتحديد األثر التجاري في الدولة العضو 

 
 

[ العوامل ]   لدى البت في أن االنتفاع باشارة على االنترنت له أثر تجــاري فـي دولـة  (١)
عضو ، تأخذ السلطة المختصة في الحسبان آل ما هو مفيد ويشمل ذلك ما يلي على غير وجه الحصر : 

 
ما يبين أن المنتفع باالشارة يمارس نشاطا تجاريا في الدولــة العضـو أو أعـد العـدة  ( أ )
ــات موضـع االنتفـاع باالشـارة  بجدية لممارسته فيما يتعلق بسلع أو خدمات مطابقة أو مماثلة للسلع والخدم

على االنترنت . 
 

ــق بالدولـة العضـو وطـابع  ومستوى النشاط التجاري الذي يمارسه المنتفع فيما يتعل (ب)
ذلك النشاط ، بما في ذلك : 

 
هل يؤدي المنتفع في الواقع خدمات لزبائن موجودين فـي الدولـة العضـو أو لـه  "١"

عالقات أخرى تجارية الطابع مع أشخاص موجودين في الدولة العضو ؛ 
 

ــائن الموجوديـن  وهل أعلن المنتفع أنه ال ينوي تسليم تلك السلع أو الخدمات للزب "٢"
في الدولة العضو ، لدى االنتفاع باالشارة على االنترنت ، وهل التزم بتلك النية المعلنة ؛ 

 
وهـل يعـرض المنتفـع أنشـطة بعـد البيـع فـي الدولـة العضـو مثـــل الضمــان أو  "٣"

الخدمات ؛ 
 

وهـل يباشـر المنتفـع أنشـطة تجاريـة أخـرى فـي الدولـة العضـو تكـون متعلقـــة  "٤"
باالنتفاع باالشارة على االنترنت وال تباشر على الشبكة . 

 
والعالقة بين عرض لسلع أو خدمات على االنترنت والدولة العضو ، بمــا فـي ذلـك  (جـ)

ما يلي : 
 

هل يجيز القانون تقديم السلع أو الخدمات المعروضة في الدولة العضو ؛  "١"
 

وهل األسعار مبينة بالعملة الرسمية للدولة العضو .  "٢"
 

والعالقة بين طريقة االنتفاع باالشارة على االنترنت والدولة العضو ، بما فــي ذلـك  ( د )
ما يلي : 

 
هل االنتفاع باالشارة مرتبط بوسائل اتصال متفاعلة يستطيع مستخدمو االنترنت  "١"

النفاذ اليها في الدولة العضو ؛ 
 

[المادة ٣(١)(د) ، تابع] 
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وهل بيَّن المنتفع عنوانا أو رقما هاتفيــا أو غـير ذلـك مـن وسـائل االتصـال فـي  "٢"
الدولة العضو ، لدى االنتفاع باالشارة ؛ 

 
وهل االنتفاع باالشارة مرتبط باسم حقل مسجل فـي حقـل أعلـى هـو رمـز تلـك  "٣"

الدولة العضو وفقا لمعيار المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس رقم ٣١٦٦ ؛ 
 

وهل النص المقترن باالشارة المنتفع بها محرر بلغة شائعة االستعمال في الدولة  "٤"
العضو ؛ 

 
وهل االنتفاع باالشارة مرتبط بعنوان علـى االنـترنت زاره بـالفعل مسـتخدمون  "٥"

لالنترنت موجودون في الدولة العضو . 
 

ــى االنـترنت وحـق فـي تلـك االشـارة فـي الدولـة  والعالقة بين االنتفاع باالشارة عل (هـ)
العضو ، بما في ذلك يلي : 

 
هل يستند االنتفاع الى ذلك الحق ؛  "١"

 
واذا آان الحق ملكا للغير ، هل يقوم االنتفاع على فائدة مستمدة على غــير وجـه  "٢"
حق من الطابع المميز لالشارة موضع ذلك الحق أو سمعة تلك االشارة أو هــل يلحـق ضـررا بـدون مـبرر 

بذلك الطابع المميز أو تلك السمعة . 
 

ــل ]   تعـد العوامـل المذآـورة أعـاله بمثابـة مبـادىء توجيهيـة لمسـاعدة  [ فائدة العوام (٢)
السلطة المختصة في البت في آون االنتفاع باالشارة قد أنتج أثرا تجاريا في دولة عضــو ، وليسـت بمثابـة 
شروط أساسية للبت في تلك المسألة . بل يعتمد البت في آل حالة على الظروف الخاصة بتلك الحالة . وقد 
تكون العوامل آلها مفيدة في بعض الحاالت وقد يكون بعضها فقط مفيدا في حاالت أخرى . وقد ال يفيد أي 
من تلك العوامل في حاالت أخرى ويجوز أن يستند القرار عندئذ على عوامــل اضافيـة ال يـرد ذآرهـا فـي 
ــا أو مقترنـة بعـامل أو أآـثر مـن العوامـل  الفقرة (١) أعاله . وقد تكون تلك العوامل االضافية مفيدة وحده

المذآورة في الفقرة (١) أعاله . 
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المادة ٤ 
سوء النية 

 
 

[ سوء النية ]   ألغراض تطبيق هذه األحكام ، يؤخذ آل ظرف من ظروف الحال فــي  (١)
الحسبان لدى البت في آون االشارة موضع انتفاع عن سوء نية أو آون الحق مكتسبا عن سوء نية . 

 
[ العوامل ]   تأخذ السلطة المختصة في الحسبان ما يلي ذآره بصفـة خاصـة وضمـن  (٢)

جملة أمور أخرى : 
 

هل الشخص الذي انتفع باالشارة أو اآتسب الحق في االشارة على علم بوجود حــق  "١"
في اشارة مطابقة أو مماثلة يملكها غيره أو لم يكن من المعقــول أن يجـهل وجـود ذلـك الحـق عندمـا انتفـع 

ألول مرة باالشارة أو اآتسب الحق أو أودع طلبا الآتساب الحق ، مع األخذ بالحدث الذي يقع أوال ؛ 
 

ــى فـائدة مسـتمدة علـى غـير وجـه حـق مـن الطـابع  وهل يقوم االنتفاع باالشارة عل "٢"
المميز لالشارة موضع الحق اآلخر أو سمعة تلك االشارة أو هل يلحــق ضـررا بـدون مـبرر بذلـك الطـابع 

المميز أو تلك السمعة . 
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الجزء الثالث 
اآتساب الحقوق في االشارات والحفاظ عليها  

 
 

المادة ٥ 
االنتفاع باشارة على االنترنت واآتساب الحقوق والحفاظ عليها 

 
 

ــمح بـها  يؤخذ االنتفاع باشارة على االنترنت في دولة عضو ، بما في ذلك أوجه االنتفاع التي يس
ــوال لـدى البـت فـي اسـتيفاء الشـروط الـواردة فـي القـانون  التقدم التكنولوجي ، بعين االعتبار في آل األح

المطبق في الدولة العضو الآتساب الحق أو الحفاظ عليه . 
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الجزء الرابع 
التعدي والمسؤولية  

 
 

المادة ٦ 
االنتفاع باشارة على االنترنت والتعدي على الحقوق وأفعال المنافسة غير المشروعة 

 
 

يؤخـذ االنتفـاع باشـارة علـى االنـترنت ، بمـا فـي ذلـك أوجـه االنتفـاع التـي يســـمح بــها التقــدم 
التكنولوجي ، بعين االعتبار لدى البت في التعدي على حــق مقـرر بنـاء علـى القـانون المطبـق فـي الدولـة 
العضو أو في اعتبار االنتفاع بمثابة فعل من أفعال المنافسة غير المشروعة بنــاء علـى قـانون تلـك الدولـة 

العضو ، شرط أن يعد ذلك االنتفاع من باب االنتفاع باالشارة على االنترنت في تلك الدولة العضو . 
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المادة ٧ 
المسؤولية عن فعل التعدي  

وأفعال المنافسة غير المشروعة بناء على القانون المطبق 
 
 

تقوم المسؤولية في دولة عضو بناء على القانون المطبق متى تعــرض حـق لفعـل التعـدي أو تـم 
ارتكاب فعل من أفعال المنافسة غير المشروعة نتيجة لالنتفاع باشارة على االنترنت في تلك الدولة ، ما لم 

يرد نص بخالف ذلك في هذه األحكام . 
 
 



 A/36/8
 Annex
 - 13 -

 
 

المادة ٨ 
االستثناءات والقيود بناء على القانون المطبق 

 
 

ــى نطـاق الحقـوق ، آمـا وردت فـي  تطبق الدولة العضو االستثناءات على المسؤولية والقيود عل
القانون المطبق ، عند تطبيق هذه األحكام على االنتفاع باشارة على االنترنت في تلك الدولة العضو . 
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الجزء الخامس 
االخطار بالمنازعات وتفاديها 

 
 

المادة ٩ 
االنتفاع قبل االخطار بالتعدي 

 
 

اذا ادعي أن االنتفاع باشارة على االنترنت في دولة عضـو فيـه تعـد علـى حـق فـي تلـك الدولـة 
العضو ، ال يعد المنتفع بتلك االشارة مسؤوال عن ذلك التعدي قبل أن يتسلم اخطارا بالتعدي ، 

 
اذا آان المنتفع يملك حقا في االشارة في دولة عضــو أخـرى أو ينتفـع باالشـارة  "١"
بموافقة مالك ذلك الحق أو حصل على اذن لالنتفاع باالشارة ، بالطريقة التــي يتـم فيـها االنتفـاع 

على االنترنت ، بناء على قانون دولة عضو أخرى للمنتفع عالقة وثيقة بها ؛ 
 

واذا لم يتم اآتساب حق في االشارة واالنتفاع بها بأي وجه من الوجوه عن سوء  "٢"
نية ؛ 

 
واذا قدم المنتفع معلومات آافية لالتصــال بـه بـالبريد العـادي أو االلكـتروني أو  "٣"

بالفاآس لدى االنتفاع باالشارة على االنترنت . 
 
 
 



 A/36/8
 Annex
 - 15 -

 
 

المادة ١٠ 
االنتفاع بعد االخطار بالتعدي 

 
 

اذا تسلم المنتفع المشار اليه في المادة ٩ اخطــارا بـأن انتفاعـه فيـه تعـد علـى حـق آخـر ، ال يعـد 
مسؤوال 

 
اذا بيَّن للشخص الذي أرسل االخطار أنه يملك حقا في االشـارة فـي دولـة عضـو  "١"
ــى اذن لالنتفـاع باالشـارة ،  أخرى أو أنه ينتفع باالشارة بموافقة مالك ذلك الحق أو أنه حصل عل
ــة  بالطريقة التي يتم االنتفاع بها على االنترنت ، بناء على قانون دولة عضو أخرى للمنتفع عالق

وثيقة بها ؛ 
 

واذا أعطى تفاصيل مفيدة بشأن ذلك الحق أو االنتفاع المأذون به ؛  "٢"
 

واذا اتخذ تدابير سـريعة ومعقولـة وفعالـة لتفـادي نشـوء أثـر تجـاري فـي الدولـة  "٣"
العضو المشار اليها في االخطار أو تفادي تعد على الحق المشار اليه في االخطار . 
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المادة ١١ 
االخطار المذآور في المادتين ٩ و١٠ 

 
 

يكون االخطار المذآور في المادتين ٩ و١٠ نافذا اذا أرسله مالك حق أو ممثله بالبريد العادي أو 
االلكتروني أو بالفاآس وبيَّن باللغة أو احدى اللغات المستعملة فيما يتعلق باالنتفاع باالشارة على االنترنت 

ما يلي : 
 

الحق الذي يدعي أنه موضع تعد ؛  "١"
 

ــه بـالبريد العـادي  وهوية مالك ذلك الحق والمعلومات الكافية لالتصال به أو بممثل "٢"
أو االلكتروني أو بالفاآس ؛ 

 
والدولة العضو الذي يحظى فيها ذلك الحق بالحماية ؛  "٣"

 
والمعلومات المتعلقة بتلك الحماية والتــي تسـمح للمنتفـع بتقييـم وجـود ذلـك الحـق  "٤"

وطبيعته ونطاقه ؛ 
 

وجه االنتفاع المفترض أن فيه تعديا على ذلك الحق .  "٥"
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المادة ١٢ 
التحذير الذي يعد من التدابير وفقا للمادة ١٠ 

 
 

تقبل الدول األعضاء بصفة خاصة تحذيرا يوجهه المنتفع المشار اليه في المادة ٩ ، باعتباره من 
التدابير المعقولة والفعالة وفقا للمادة ١٠  

 
اذا آان التحذير يتضمن بيانا واضحا ال لبس فيه فيما يتعلــق باالنتفـاع باالشـارة ،  "١"
يفيد أن المنتفع ال عالقة له بمالك الحق موضع التعدي المدعى وال ينوي تسليم السلع أو الخدمات 

المعروضة على زبائن موجودين في دولة عضو محددة حيث يحظى الحق بالحماية ؛ 
 

ــاع باالشـارة  واذا آان التحذير محررا باللغة أو اللغات المستعملة باالقتران باالنتف "٢"
على االنترنت ؛ 

 
واذا استفسر المنتفع عن وجود الزبائن في الدولة العضـو المشـار اليـها فـي البنـد  "٣"

"١" ، قبل تسليم السلع والخدمات ؛ 
 

واذا رفض المنتفع في الواقع التسليم للزبائن الذيــن بيَّنـوا أنـهم موجـدون فـي تلـك  "٤"
الدولة العضو ؛ 
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الجزء السادس 
الجزاءات 

 
 

المادة ١٣ 
الجزاء المتناسب واألثر التجاري 

 
 

تكون الجزاءات الموقعة على التعدي على الحقوق أو أفعال المنافســة غـير المشـروعة  (١)
ــر التجـاري  في الدولة العضو ، نتيجة لالنتفاع باشارة على االنترنت في تلك الدولة العضو ، متناسبة واألث

الناجم عن االنتفاع في تلك الدولة العضو . 
 

تقيم السلطة المختصة التوازن بين المصالح والحقوق والظروف المعنية .  (٢)
 

ــى الطلـب ، فرصـة اقـتراح جـزاء فعـال علـى السـلطة  تتاح للمنتفع باالشارة ، بناء عل (٣)
المختصة لتنظر فيه قبل أن تتخذ قرارها في موضوع القضية . 
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المادة ١٤ 
القيود المتعلقة باالنتفاع باشارة على االنترنت 

 
 

لدى تحديد الجزاءات ، تأخذ السلطة المختصة فـي الحسـبان القيـود المتعلقـة باالنتفـاع  (١)
بفرض تدابير معقولة ترمي الى ما يلي : 

 
تفادي نشوء أثر تجاري في الدولة العضو ،  "١"

 
أو تفادي تعد على الحق أو تفادي فعل من أفعال المنافسة غير المشروعة .  "٢"

 
يجوز أن تشمل التدابير المشار اليها في الفقرة (١) ما يلي على وجه الخصوص :  (٢)

 
بيانا واضحا ال لبس فيــه مقترنـا باالنتفـاع باالشـارة علـى االنـترنت يفيـد أن  ( أ )
ــير المشـروعة ويكـون  المنتفع ال عالقة له بمالك الحق موضع التعدي أو الشخص المتأثر بفعل المنافسة غ
ــتعملة بـاالقتران باالنتفـاع باالشـارة علـى االنـترنت وأيـة لغـة أخـرى تبينـها  محررا باللغة أو اللغات المس

السلطة المختصة ؛ 
 

ــاع بالعالمـة علـى االنـترنت يفيـد أن  وبيانا واضحا ال لبس فيه مقترنا باالنتف (ب)
المنتفع ال ينوي تسليم السلع أو الخدمات المعروضة على زبائن موجودين في دولــة عضـو معينـة ويكـون 
ــتعملة بـاالقتران باالنتفـاع باالشـارة علـى االنـترنت وأيـة لغـة أخـرى تبينـها  محررا باللغة أو اللغات المس

السلطة المختصة . 
 

ــك الدولـة العضـو ، قبـل تسـليم  والتزاما باالستفسار عن وجود الزبائن في تل (جـ)
السلع أو الخدمات ، ورفض التسليم للزبائن الذين بينوا أنهم موجودون في تلك الدولة العضو ؛ 

 
وبوابات مشترآة على الوب .  ( د )
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المادة ١٥ 
تقييد الحظر المفروض على االنتفاع باشارة على االنترنت 

 
 

اذا آان االنتفاع باشارة على االنترنت في دولة عضو فيه تعد على حق أو يعـد بمثابـة  (١)
فعل من أفعال المنافسة المشروعة ، بناء على قوانيــن تلـك لدولـة العضـو ، ينبغـي للسـلطة المختصـة فـي 
ــاع باالشـارة علـى االنـترنت فـي المسـتقبل ،  الدولة العضو أن تتفادى توقيع جزاء يؤدي الى حظر أي انتف

آلما آان ذلك ممكنا . 
 

ال توقع السلطة المختصــة ، فـي أيـة حالـة مـن الحـاالت ، جـزاًء مـن شـأنه أن يحظـر  (٢)
االنتفاع باالشارة على االنترنت في المستقبل 

 
اذا آان المنتفــع يملـك حقـا فـي االشـارة فـي دولـة عضـو أخـرى أو ينتفـع  "١"
باالشارة بموافقة مالك ذلك الحق أو حصل على اذن لالنتفاع باالشارة ، بالطريقــة التـي يتـم بـها 
االنتفاع باالشارة على االنترنت ، بناء على قانون دولة عضو أخرى للمنتفع عالقة وثيقة بها ؛ 

 
واذا لـم يكن اآتساب أي حق في االشارة وأي انتفاع بها قد تم عن سوء نية  "٢"

 .
 
 

[نهاية المرفق والوثيقة] 
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