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 اجلمعية العامة للويبو
 

 والعشرون( الثالثة العاديةواألربعون )الدورة  التاسعةالدورة 
ىل  2من جنيف،   2017أأكتوبر  11اإ

 
 

 واملؤشرات اجلغرافيةتقرير عن اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية 

عدادمن  مانة اإ  الأ

خالل الفرتة قيد النظر، عقدت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات  .1
ىل  17والثالثون )من  السادسةاجلغرافية )اللجنة( دورتني هام ادلورة  والثالثون  السابعة( وادلورة 2016أأكتوبر  19اإ

ىل  27 )من  .تني الس يد عادل املاليك )املغرب((. وترأأس الك ادلور2017مارس  30اإ

 العالمات التجارية

حامية أأسامء البدلان من تسجيلها ) SCT/35/4دورهتا السادسة والثالثني، يف الوثيقة  خالل، اللجنةنظرت  .2
ج وجمالت التوافق املمكنة اقرتاح منقح من وفد ) SCT/32/2( والوثيقة واس تخداهما كعالمات جتارية: املامرسات والُنه

ىل أأن تقدم، عىل سبيل الأولوية، تعليقات دعوة ادلول الأعضاء الرئيس من الأمانة  طلبادلورة،  ختامويف (. جاماياك اإ
زاء جمالت التوافق رمق  ذا اعتهربت وصفية(  2)مفهوم امس البدل( ورمق  1ومالحظات اإ )استبعاد العالمة من التسجيل اإ

جراءات الإبطال والاعرتاض( ورمق  5 رمقو  )الاس تخدام كعالمة(، مبا يف ذكل أأمثةل معلية عىل الطريقة اليت تهطبق فهيا  6)اإ
 املبادئ يف ولايهتا القضائية. هذه

حامية أأسامء البدلان من تسجيلها ) SCT/37/3وبعد تسّلم تكل التعليقات واملالحظات، أأعدت الأمانة الوثيقة  .3
ج وجمالت التوافق املمكنة واس تخداهما  ىل اللجنة يك تناقشها تعليقات الأعضاء –كعالمات جتارية: املامرسات والُنه مهتا اإ ( وقدَّ

يسلندا) SCT/37/6يف دورهتا السابعة والثالثني. ونظرت اللجنة خالل هذه ادلورة يف الوثيقتني  ( مذكرة من وفد اإ
دعوة ادلول  "1ختام ادلورة، طلب الرئيس من الأمانة ما ييل: "(. ويف اقرتاح منقح من وفد جاماياك) SCT/32/2و

ىل  زاء جمالت التوافق رمق الأعضاء اإ ؛ 6و 5و 2و 1أأن تقدم، عىل سبيل الأولوية، مزيدا من التعليقات واملالحظات اإ
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عداد وثيقة حتليلية يك  "3؛ "*مراَجعة وثيقةالتعليقات واملالحظات يف ما يرد من وجتميع لك  "2" تنظر فهيا اللجنة واإ
 دورهتا الثامنة والثالثني. يف

العالمات التجارية والأسامء ادلولية غري ) SCT/37/4ونظرت اللجنة أأيضا، يف دورهتا السابعة والثالثني، يف الوثيقة  .4
التواصل مع منظمة الصحة العاملية ، المتس الرئيس من الأمانة وبعد املناقشات(. (INNsاملسجةل امللكية للمواد الصيدلنية )

قلميية للملكية الصناعية يف ادلول الأعضاء يف الويبو للآليات  ماكنية وكيفية اس تخدام املاكتب الوطنية والإ بغية حبث اإ
ىل الأسامء ادلولية غري املسجةل امللكية للمواد الصيدلل الش بكية اليت تتيحها تكل املنظمة  نية لنفاذ مبارشة عرب الإنرتنت اإ

(INNs) طالع املاكتب ؛ القوامئ عندما تنرش منظمة الصحة العاملية والاس مترار، قبل ذكل، يف ممارس هتا احلالية املمتثةل يف اإ
 (.INNsاخلاصة ابلأسامء ادلولية غري املسجةل امللكية للمواد الصيدلنية )والرتامكية املقرتحة واملوىص هبا 

ورتني يلهيام مس تجدات عن اجلوانب املتعلقة ابلعالمات التجارية يف نظام قدمت الأمانة أأثناء ادلوفضال عن ذكل،  .5
أأسامء احلقول، وأأحاطت اللجنة علام بتكل املس تجدات والمتست من الأمانة أأن تطلعها ابنتظام عىل التطورات اليت س تطرأأ 

 يف املس تقبل عىل نظام أأسامء احلقول.

 التصاممي الصناعية

ىل الوثيقة مرش  جتدر الإشارة، فامي خيص .6 ىل مسائل تتعلق ) WO/GA/49/8وع معاهدة قانون التصاممي، اإ ابدلعوة اإ
 عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن قانون التصاممي(.

جتميع لردود اس تبيان بشأأن تصاممي واهجات ) SCT/36/2ونظرت اللجنة، يف دورهتا السادسة والثالثني، يف الوثيقة  .7
دعوة ادلول  "1(. وبعد املناقشات، المتس الرئيس من الأمانة ما ييل: "قوانت واحملارف/اخلطوطاملس تخدم املصورة والأي

ضافية عىل الاس تبيان؛املعمتدة واملنظامت غري احلكومية الأعضاء  ىل تقدمي ردود اإ  ؛وثيقة مراَجعةوجتميع لك الردود  "2" اإ
عداد وثيقة حتلمل الردود والتعليقات واملالحظات الوا "3"  .السابعة والثالثنيردة، يك تنظر فهيا اللجنة يف دورهتا واإ

آنفا(  .SCT/36/2 Revونظرت اللجنة، خالل دورهتا السابعة والثالثني، يف الوثيقة  .8 )مراجعة التجميع املذكور أ
(. واحملارف/اخلطوطحتليل لردود الاس تبيان بشأأن تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت ) SCT/37/2والوثيقة 

عداد  ضافية تلمتسها الأمانة  صيغة مراَجعة أأخرىوبعد املناقشات، المتس الرئيس من الأمانة اإ ىل ردود اإ من التجميع استنادا اإ
ة املعمتدة فضاًل عن مراجعة التحليل مع مراعاة تكل الردود الإضافية. وفضال عن يمن ادلول الأعضاء واملنظامت غري احلكوم 

عالمية تهعقد يف ادلورة الثامنة والثالثني للجنة وتتناول ما ييل: "الرئيس من الأمانة  ذكل، المتس " ممارسات 1تنظمي جلسة اإ
 " وجتربة املس تخدمني فامي خيص تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط.2املاكتب؛ "

ىل ) SCT/36/3 يف الوثيقة ،خالل دورهتا السادسة والثالثنيونظرت اللجنة،  .9 معلومات بشأأن خدمة النفاذ الرمقي اإ
ىل واثئق الأولوية (. واثئق الأولوية ماكنية اس تعامل خدمة النفاذ الرمقي اإ ويف حني جشمع الرئيس ادلول الأعضاء عىل النظر يف اإ

نه خ ر التقدم لأغراض تبادل واثئق الأولوية اخلاصة ابلتصاممي الصناعية والعالمات التجارية، فاإ ىل أأن اللجنة س تقدم لص اإ
أأحاط الرئيس علام ببياانت بعض الوفود، اليت أأشارت ويف ادلورة السابعة والثالثني،  احملرز يف هذا الصدد يف دوراهتا املقبةل.

ىل أأهنا بصدد اختاذ خطوات من أأجل تنفيذ خدمة النفاذ الرمقي لأغراض التصاممي الصناعية عىل املدى القريب.  اإ

                                                
*

زاء جمايل التوافق رمق   هقدمة اإ ىل مرفق من مرفقات  4و 3تهنقل لك التعليقات واملالحظات امل  املراَجعة. الوثيقةاإ
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 ات اجلغرافيةاملؤرش

ويه اقرتاح من وفد  – ثالثة اقرتاحات بشأأن العمل اخلاص ابملؤرشات اجلغرافيةترد حاليا يف جدول أأعامل اللجنة  .10
الولايت املتحدة الأمريكية لإعداد دراسة اس تقصائية حديثة عن الأنظمة الوطنية احلالية للمؤرشات اجلغرافية 

يطاليا بلغاراي وامجلهورية التش يكية وفرنسا وأأملانيافود واقرتاح مشرتك من و  ؛(SCT/31/7 )الوثيقة  وبولندا وهنغاراي واإ
س بانيا وسويرسا بشأأن حامية املؤرشات اجلغرافية وأأسامء البدلان يف نظام أأسامء احلقول ورومانيا والربتغال ومجهورية مودلوفا  واإ

ية املؤرشات اجلغرافية يف الأنظمة الوطنية واقرتاح من وفد فرنسا بشأأن دراسة عن حام ؛(SCT/31/8 Rev.7)الوثيقة 
 (.SCT/34/6)الوثيقة  عىل الإنرتنتودراسة عن حامية املؤرشات اجلغرافية 

حنو دراسة خمتلف الأنظمة اخلاصة حبامية املؤرشات وهجت اللجنة " 2015للويبو امجلعية العامة  ومن اجلدير ابذلكر أأن .11
وانقشت اللجنة، خالل دورهتا السادسة والثالثني، خيارات برانمج  ."يشمل لك اجلوانباجلغرافية، مضن وليهتا احلالية ومبا 

ىل ما ييل:  العمل اخلاص ابملؤرشات اجلغرافية، وخلص الرئيس اإ

عالمية من شطرين تتناول ما ييل: ")أأ(  س تهعقد، يف ادلورة السابعة والثالثني للجنة، جلسة اإ

 ظمة الوطنية والإقلميية محلاية املؤرشات اجلغرافية،خصائص وجتارب وممارسات خمتلف الأن "1"

 وحامية املؤرشات اجلغرافية عىل الإنرتنت، واملؤرشات اجلغرافية وأأسامء البدلان يف نظام أأسامء احلقول؛ "2"

 ؛]للويبو[ وس تيل اجللسة الإعالمية مناقشات أأخرى حول برانمج العمل الالزم دلمع ولية امجلعية العامة )ب("

 "وس تظلم لك الاقرتاحات اخلاصة هبذا البند مطروحة عىل جدول الأعامل. )ج("

مت اجللسة الإعالمية املذكورة يف دورة اللجنة السابعة والثالثني )يف  .12 (. وبعد اجللسة 2017مارس  28ونظمِّ
ىل اقرتاح الرئيس برانمج معل ممكن دلمع ولية امجلعية العامة ل لهيا يف الإعالمية، انقشت اللجة استنادا اإ لويبو املشار اإ

 مبا ييل:أأحاط الرئيس علام من هذه الوثيقة. ويف ختام املناقشات،  11 الفقرة

" خصائص وجتارب وممارسات خمتلف الأنظمة 1أأاتحت معلومات مفيدة عن ما ييل: " ]...[اجللسة الإعالمية "
جلغرافية عىل الإنرتنت، واملؤرشات اجلغرافية " وحامية املؤرشات ا2الوطنية والإقلميية محلاية املؤرشات اجلغرافية، "

واكنت اجللسة الإعالمية أأساسا مناس با لس هتالل تبادل للآراء حول النقطتني  وأأسامء البدلان يف نظام أأسامء احلقول.
 "أأعاله. " املذكورتني2" و"1"

ىل أأن  .13 ىل اقرتاحه حول اللجنة ستنظر، خالل دورهتا املقبةل، يف خطوات أأخرى استنادا "وخلص الرئيس اإ اإ
 ".وس تظلم لك الاقرتاحات اخلاصة هبذا البند مطروحة عىل جدول الأعامل املسأأةل. هذه

ىل  .14 ن امجلعية العامة للويبو مدعوة اإ اإ
الإحاطة علام ابلوثيقة املعنونة "تقرير عن اللجنة 

ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي 
" الصناعية واملؤرشات اجلغرافية

 (.WO/GA/49/7 )الوثيقة

 ]هناية الوثيقة[


