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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2018 يونيو 25التارخي: 

 
 
 

 اجلمعية العامة للويبو
 

 والعشرون( االستثنائية السابعة)الدورة  اخلمسونالدورة 
ىل  سبمترب 24من جنيف،   2018أأكتوبر  2اإ

 
 

 واملؤشرات اجلغرافية تقرير 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 أأكتوبر  30والثالثون )من  الثامنة( دورتني هام ادلورة جلنة العالماتاجلغرافية )  التاسعة( وادلورة 2017نومفرب 2اإ

ىل  23 ثالثون )منوال   .تني الس يد عادل املاليك )املغرب((. وترأأس الك ادلور2018 أأبريل 26اإ

 العالمات التجارية

( اقرتاح منقح من وفد جاماياك) SCT/32/2يف الوثيقة  والثالثني الثامنةخالل دورهتا  جلنة العالماتنظرت  .2
ج وجمالت حامية أأسامء البدلان من تسجيلها ) .SCT/37/3 Revوالوثيقة  واس تخداهما كعالمات جتارية: املامرسات والُنه

حتليل لتعليقات الأعضاء عىل جمالت التوافق املمكنة بشأأن ) SCT/38/2( والوثيقة تعليقات الأعضاء –التوافق املمكنة 
يف  أأن تنّظم نةالأما الرئيس من طلب ادلورة ختامويف  (.حامية أأسامء البدلان من تسجيلها واس تخداهما كعالمات جتارية

عالمية تدوم نصف يوم يف شلك مائدة مس تديرة  العالمات ادلورة التاسعة والثالثني للجنة  يكون النقاش فهيا مداراجلسة اإ
حتتوي علهيا، وتراعي وهجات نظر  تتناول حفص املاكتب للعالمات التجارية اليت تتأألف من أأسامء بدلان أأوحيث 

" العالمة 4" املكل العام مقابل المتزّي؛ و"3" الترشيعات احملّددة؛ و"2" مقدمة؛ و"1التايل: "املس تخدمني، ابتباع الهيلك 
" 6" منظور املس هتكل املعين/املعىن الثانوي/ما اذلي يهعترب امس بدل؛ و"5اللفظية مقابل العالمة املركّبة؛ و"

نقاصات السلع واخلدمات/الاس تثناءات/املامرسات الأخرى؛ و  " مالحظات ختامية.7"التنبهيات/اإ

قدت و  .3 س يد دافيد ال  أأدارها. وقد العالمات أأسامء البدلان يف ادلورة التاسعة والثالثني للجنة نبشأأ الإعالمية  اجللسةعه
من املعهد الوطين  متحدثني وشارك فهيا، ، أأس تاذ يف مركز دراسات القانون التجاري يف كوين ماري جبامعة لندنموسكري

مكتب الولايت املتحدة و ( SAKPATENTIش ييل واملركز الوطين للملكية الفكرية يف جورجيا ) للملكية الصناعية يف
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املعهد الفيدرايل للملكية الفكرية و مكتب س نغافورة للملكية الفكرية و جسل العالمات التجارية ة و والعالمات التجاريللرباءات 
 امجلعية ادلولية للعالمات التجاريةو املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية و مكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية و يف سويرسا 

 .واحتاد حمايم امللكية الفكرية

والمتس من الأمانة أأن تهعد وثيقة  ،حاط الرئيس علام برضا جلنة العالمات عن اجللسة الإعالمية بشأأن أأسامء البدلانوأأ  .4
تتكون من أأسامء بدلان أأو حتتوي علهيا، كام عرضها  ت التجارية اليتتلّخص فهيا خمتلف ممارسات الفحص املتعلقة ابلعالما

 املتحدثون يف اجللسة الإعالمية املذكورة.

ىل ذكل .5 ولية بشأأن عن أ راهئم الأ  العالماتيف ادلورة التاسعة والثالثني للجنة  ، أأعرب عدد من الوفودوابلإضافة اإ
يطاليا وجاماياك وليختنش تاين ومالزياي اقرتاح من وفود جورج بعنوان " بدلا   13اقرتاح قدمته  يا وايسلندا واندونيس يا واإ

واملكس يك وموانكو وبريو والس نغال وسويرسا والإمارات العربية املتحدة بشأأن حامية أأسامء البدلان والأسامء اجلغرافية ذات 
الاعرتاف ان "اقرتاح بشأأن ، قدم وفد بريو اقرتاحا بعنو وعالوة عىل ذكل(. SCT/39/8 Rev.2)الوثيقة  "وطنية دلةل

)اقرتاح منقح  SCT/32/2الوثيقة  بشأأناملناقشات ، وتواصلت (SCT/39/9 SCT" )الوثيقة ابلوسوم الوطنية وحاميهتا
ىل أأن جلنة العالمات س تهجري املزيد من املناقشات املس تفيضة مضن هذا البند من و  .من وفد جاماياك( خلص الرئيس اإ
 .املقبةلدروهتا  جدول الأعامل يف

الأسامء ادلولية غري املسجةل امللكية ) SCT/39/4يف دورهتا التاسعة والثالثني يف الوثيقة  جلنة العالماتنظرت و  .6
تقريرا مرحليا عن تنفيذ التفاق من يف ادلورة القادمة طلب الرئيس من الأمانة أأن تقدم و ((. INNs) للمواد الصيدلنية

الأسامء ادلولية ة الصحة العاملية وأأمانة املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( دلمج بياانت بني منظم ُأبرمحيث املبدأأ اذلي 
 .قاعدة البياانت العاملية لأدوات التوس مييف  غري املسجةل امللكية للمواد الصيدلنية

التجارية يف نظام أأسامء دمت الأمانة أأثناء ادلورتني لكهيام مس تجدات عن اجلوانب املتعلقة ابلعالمات ق ،وختاما .7
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  جتدر الإشارة، فامي خيص .8 ىل مسائل تتعلق ) WO/GA/50/6مرشوع معاهدة قانون التصاممي، اإ ابدلعوة اإ
 عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن قانون التصاممي(.

قدت  .9 عالمية يف ادلورة الثامنة والثالثني للجنة وعه تصاممي واهجات املس تخدم املصورة  بشأأن العالماتجلسة اإ
اجللسة الإعالمية هذه شارك يف و ( جتربة املس تخدمني. 2)؛ و( ممارسات املاكتب1والأيقوانت واحملارف/اخلطوط، وتناولت: )

لرباءات لياابن لووزارة العدل الإرسائيلية ومكتب ا الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية متحدثني من مكتب
لقانون امللكية الفكرية امجلعية الأمريكية و  واكةل حكومة مجهورية مودلوفا للملكية الفكريةو واملكتب الكوري للملكية الفكرية 

 .بشأأن امللكية الفكرية مكتب ماتيس أأند اسكواير للمحاماةو ومجموعة لينوفو امجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكرية و 

عداد وثيقة تلّخص النقاط الرئيس ية املنبثقة عن من الأمانة  وطلبت جلنة العالمات يف دورهتا الثامنة والثالثني .10 اإ
هقدمة يف اجللسة الإعالمية املذكورةاجللسة الإعالمية،  دراج يف مرفق تكل الوثيقة لك العروض امل دعوة ادلول ، فضال عن واإ

ىل اقرتاح جوانب تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت  الأعضاء واملنظامت غري احلكومية املعمتدة اإ
لك الاقرتاحات الواردة يف وثيقة يك تنظر فهيا جلنة ع ومجالقيام مبزيد من العمل بشأأهنا، واحملارف/اخلطوط اليت يهس تحسن 



WO/GA/50/5 
3 
 

 دورهتالأغراض وطلبت جلنة العالمات من الأمانة أأيضا تضمني هذا البند من جدول الأعامل، . العالمات يف دورهتا املقبةل
 لالحتاد الأورويب. : التصوير البياين للتصاممي" التابع6، عرضا يقدمه وفد فرنسا عن "برانمج التوافق التاسعة والثالثني

: التصوير البياين 6افق "برانمج التو عرضا  حول  العالماتادلورة التاسعة والثالثني للجنة  قدم وفد فرنسا أأثناءو  .11
ملخص النقاط الرئيس ية ) SCT/39/2، نظرت اللجنة يف الوثيقتني . وعالوة عىل ذكل"التابع لالحتاد الأورويب للتصاممي

 SCT/39/3 و (مية اخلاصة بتصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوطاملنبثقة عن اجللسة الإعال
املقدمة من ادلول الأعضاء واملنظامت غري احلكومية املعمتدة بشأأن جوانب تصاممي واهجات املس تخدم  لالقرتاحاتميع جت )

 (.املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط اليت يهس تحسن القيام مبزيد من العمل بشأأهنا

هذين اي احملّددة يف القضابعض  يهس تحسن القيام مبزيد من العمل بشأأن أأنهبعد تبادل ال راء قررت جلنة العالمات و  .12
، يف حني ميكن تناول القضااي املرتبطة SCT/39/3 املبيّنة يف الوثيقة 10و 9و 3و 1س امي بشأأن املقرتحات  الوثيقتني، ل

الأعضاء واملنظامت احلكومية ادلولية أأن تدعو الأمانة طلب الرئيس من و . ابلتصاممي التكنولوجية اجلديدة يف مرحةل لحقة
ىل تقدمي املزيد من املساهامت، مبا يف ذكل املعنية ابملل  كية الفكرية اليت لها صفة مراقب واملنظامت غري احلكومية املعمتدة اإ

( رشط وجود صةل بني تصاممي واهجات املس تخدم املصورة 1أأس ئةل مفصةل ترغب يف رؤية الإجاابت علهيا، فامي خيص )
طلب كام . والأساليب اليت تسمح هبا املاكتب لمتثيل التصاممي املتحركة (2والأيقوانت واحملارف/اخلطوط واملادة أأو املنتج، )

عدادالأمانة  منالرئيس  هس تلمة يك تنظر فيه جلنة العالمات يف دورهتا  اإ مرشوع اس تبيان عىل أأساس املساهامت والأس ئةل امل
ال راء حول املسائل ذات الصةل، مثل املزيد من تبادل  يف دورهتا املقبةل جتريأأيضا أأن  جلنة العالماتقررت و الأربعني. 

 .التصاممي التكنولوجية اجلديدة الأخرى

ىل خلالأمانة و تنفيذ الأعضاء لتقدم احملرز يف اب علام يف لكتا ادلورتني جلنة العالمات أأحاطت، وختاما .13 دمة النفاذ الريمي اإ
ماكنية يف حني جّشع الرئيس ادلول الأ و. واثئق الأولوية اخلاصة ابلتصاممي الصناعية عضاء الأخرى أأيضا عىل النظر يف اإ

ىل واثئق الأولوية اخلاصة ابلتصاممي الصناعية اس تعامل  ىل أأن خدمة النفاذ الريمي اإ نه خلص اإ جلنة والعالمات التجارية، فاإ
 .س تواصل تقدير التقدم احملرز يف هذا الصدد يف دوراهتا املقبةل العالمات

 املؤرشات اجلغرافية

 خطة معلها بشأأن املؤرشات اجلغرافية. يف دورهتا الثامنة والثالثني ماتجلنة العالاعمتدت  .14

أأن جتمع قامئة ابلأس ئةل اليت اقرتهحا الأعضاء واملنظامت الأمانة  من ،وفقا خلطة العمل ،نفس ادلورةيف طلب الرئيس و  .15
اليت ميكن أأن تشلّك أأساس و  ،العالمات يك تنظر فهيا جلنة، احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية اليت لها صفة مراقب

ع عىل الأعضاء واملنظامت املذكورة أ نفا أأن تصف احلاةل الراهنة للمؤرشات الأمانة  أأيضا منرئيس الطلب و  .اس تبيان يهوزَّ
أأةل اجلغرافية وأأسامء البدلان واملصطلحات اجلغرافية الأخرى يف نظام أأسامء احلقول، ليك تناقش جلنة العالمات هذه املس

 .مس تقبال

جتميع قامئة ابلأس ئةل اليت ) .SCT/39/6 Rev الواثئقيف  التاسعة والثالثني دورهتايف  جلنة العالماتنظرت و  .16
لهيا يف  اقرتهحا الأعضاء واملنظامت احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية اليت لها صفة مراقب بشأأن املوضوعات املشار اإ

 SCT/39/7 و (.SCT/39/6 Rev)تصويب للوثيقة .SCT/39/6 Rev. Corr و (ةخطة معل املؤرشات اجلغرافي
دراسة اس تقصائية عن احلاةل الراهنة للمؤرشات اجلغرافية وأأسامء البدلان واملصطلحات اجلغرافية الأخرى يف نظام )

 (.احلقول أأسامء

                                                


 .التفاقيات متعددة الأطراف خارج نطاق هذا المترين اس تعراض  
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أأن تطلب من  دورهتا التاسعة والثالثنييف جلنة العالمات  ، قررتاجلغرافية املؤرشات بشأأنمع خطة العمل  ومتاش يا .17
عضاء واملنظامت احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية اليت لها صفة مراقب، يفأأن تصدر الأمانة  موعد  للأ

قلميية اليت ميكن أأن توفر قدرا من امحلاية للمؤرشات 2018 يونيو 11 أأقصاه ، اس تبياان أأول عن الأنظمة الوطنية والإ
ساءة اس تخدام املؤرشات اجلغرافية وأأسامء البدلان واملصطلحات اجلغرافية عىل اجلغرافي ة، واس تبياان اثنيا عن اس تخدام/اإ

 .2018سبمترب  10 يف موعد أأقصاهمن املقرر أأن تتسمل الأمانة الردود عىل الاس تبيانني . و الإنرتنت ويف نظام أأسامء احلقول

، وثيقة جتّمع فهيا الردود عىل 2018 أأكتوبر 15، يف موعد أأقصاه أأن تصدر الأمانة طلبت جلنة العالمات من ،وختاما .18
 الأربعني.تنظر فهيا جلنة العالمات يف دورهتا  الك الاس تبيانني، يك

ىل  .19 ن امجلعية العامة للويبو مدعوة اإ اإ
الإحاطة علام ابلوثيقة املعنونة "تقرير عن اللجنة 

ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية 
الصناعية واملؤرشات اجلغرافية"  والتصاممي

 (.WO/GA/50/5 )الوثيقة

 الوثيقة[ هناية]


