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 اجلمعية العامة للويبو
 

 والعشرون( الثانية العاديةواألربعون )الدورة  السابعةالدورة 
ىل  5من جنيف،   2015 أأكتوبر 14اإ

 
 

 والبيانات اجلغرافيةتقرير عن اللجنة الدائمة املعنية بالعالمات التجارية والتصاميم الصناعية 

عدادمن  مانة اإ  الأ

خالل الفرتة قيد النظر، عقدت اللجنة ادلامئة املعنية ابلعالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية  .1
ىل  24دورتني هام ادلورة الثانية والثالثون )من  ىل  16( وادلورة الثالثة والثالثون )من 2014نومفرب  26اإ مارس  20اإ

 (. وترأأّس ادلورتني الس يد عادل املاليك )املغرب(.2015

 العالمات التجارية
بشأأن أأحاكم حول مرشوع توصية خبصوص نظرت دورة اللجنة الثانية والثالثون يف اقرتاح مقّدم من وفد جاماياك  .2

، ووثيقة (.SCT/29/5 Rev)الوثيقة حامية أأسامء البدلان  عنوانقشت دراسة  (SCT/32/2حامية أأسامء البدلان )الوثيقة 
وثيقة مرجعية عن حامية أأسامء البدلان من تسجيلها واس تخداهما مراَجع لمرشوع و  (SCT/31/5)الوثيقة من وفد جاماياك 

. وأأعربت بعض الوفود عن تأأييدها ملواصةل املناقشات حول هذا البند، يف حني (SCT/30/4)الوثيقة  كعالمات جتارية
وطلب الرئيس من الأمانة تنظمي حدث عىل هامش دورة اللجنة املقبةل، أأعرب وفود أأخرى عن انشغالهتا يف هذا الشأأن. 

، سوف قب ذكل احلدث اجلانيبوع تُعرض فيه معلومات أأساس ية عن خمتلف جوانب حامية أأسامء البدلان والتوس مي الوطين.
ىل   .البندهذا تعود اللجنة اإ

ونزول عند طلب رئيس دورة اللجنة الثانية والثالثني، نّظمت الأمانة حداث عىل هامش دورة اللجنة الثالثة والثالثني  .3
دارة جتارهبم يف اس تخرباء من عدة بدلان وعرض . 2015مارس  17عن حامية أأسامء البدلان والتوس مي الوطين يف  حداث واإ

عالمات التوس مي الوطين اليت حتتوي عىل امس البدل وانقشوا القضااي القانونية الناش ئة عن التداخل بني أأسامء البدلان 
فراد واملقارابت املمكنة يف تقيمي عالمات التوس مي الوطين. ودار يف اللجنة تبادل لوهجات النظر حول  والعالمات اململوكة للأ

 SCT/31/5و .SCT/29/5 Revوانقشت اللجنة الواثئق  (SCT/32/2ن وفد جاماياك )الوثيقة الاقرتاح املعّدل م
ىل ذكل الاقرتاح يف دورهتا املقبةل و SCT/30/4و طلب من الأمانة أأن تراجع . ولحظ الرئيس أأن اللجنة سوف تعود اإ



WO/GA/47/7 
2 
 

ل حامية أأسامء البدلان، يك تنظر فهيا جلعلها تصف بشلك أأكرب ممارسات ماكتب امللكية الفكرية يف جما SCT/30/4الوثيقة 
 .اللجنة يف دورهتا القادمة

ثة عن جوانب التوسع يف نظام أأسامء احلقول عىل الإنرتنت ) .4 ( DNSواس تعرضت الأمانة أأثناء ادلورتني معلومات حمدَّ
ىل عمل ابلتطورات اجلارية املتصةل ابلعالمات التجارية، وأأحاطت اللجنة علام هبذه املس تجدات وطلبت من الأمانة أأن تبقهيا ع

 احلقول. يف نظام أأسامء

 التصاممي الصناعية
ىل الوثيقة فامي  .5 )مسائل تتعلق بعقد مؤمتر  WO/GA/47/8يتعلق بعمل اللجنة يف جمال التصاممي الصناعية، يشار اإ

 دبلومايس لعامتد معاهدة قانون التصاممي(.

 البياانت اجلغرافية
اقرتاح من الأول هو والثالثني يف اقرتاحني خبصوص العمل عىل البياانت اجلغرافية، الثانية دورهتا يف نظرت اللجنة  .6

عداد دراسة اس تقصائية حديثة لنظم البياانت اجلغرافية الوطنية القامئة  الولايت املتحدة الأمريكية ىل اإ يريم اإ
يطاليا امجلهور، والثاين هو واقرتاح مراَجع مشرتك من وفود (SCT/31/7 )الوثيقة والربتغال ية التش يكية وأأملانيا وهنغاراي واإ

س بانيا ومجهورية مودلوفا  وسويرسا، خيص حامية البياانت اجلغرافية وأأسامء البدلان يف نظام أأسامء حقول الإنرتنت واإ
 .(SCT/31/8 Rev.4 )الوثيقة

فود أأخرى عن تأأييدها لالقرتاح وأأعربت و  .SCT/31/7وأأعربت بعض الوفود عن تأأييدها لالقرتاح الوارد يف الوثيقة  .7
ن .SCT/31/8 Revالوارد يف الوثيقة  . ورمغ أأن مجيع الوفود اليت أأخذت اللكمة أأعربت عن تأأييدها ملزيد من العمل، فاإ

زاء  جراء ذكل العمل فقط عىل أأساس اقرتاح واحد بعينه. وبنّي وفود أأخرى مرونة اإ بعضها أأفصحت عن حرص دمعها يف اإ
ماكنية امجلع بني  املواضيع املقرتحة ملزيد من ادلراسة. اإ

 SCT/31/7ويف دورة اللجنة الثالثة والثالثني، دار تبادل لوهجات النظر حول الاقرتاحني الواردين يف الوثيقتني  .8
ىل. SCT/31/8 Rev.3و   الاقرتاحني.ولحظ الرئيس أأن اللجنة، يف دورهتا املقبةل، سوف تعود اإ

ىل  .9 ن امجلعية العامة للويبو مدعوة اإ اإ
تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية هبذا "ال الإحاطة علام 

ابلعالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت 
 (.WO/GA/47/7" )الوثيقة اجلغرافية

 

 ]هناية الوثيقة[


