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WO/GA/51/7 

 : �ٕالنلكزيیةأ�صل
 2019یونیو  28: التارخي

 للويبو العامة اجلمعية

 )والعشرون الرابعة العادية الدورة( اخلمسوناحلادية و الدورة
 2019أٔكتو�ر  9سبمترب ٕاىل  30جنیف، من 

 اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية واملؤشرات اجلغرافيةتقرير عن 

 أ�مانة من ٕا�داد

، (جلنة العالمات) اجلغرافية واملؤرشاتاعیة الصن والتصاممي ملعنیة بقانون العالمات الت�اریةعقدت اللجنة ا�امئة ا .1
ٕاىل  8ة وأ�ربعون (من ) وا�ورة احلادی2018نومفرب  16ٕاىل  12من ورة أ�ربعون (هام ا� دورتني ،�الل الفرتة قيد النظر

 ارا (املكس�یك).غندون ٔألی ). و�رٔأس لكتا ا�ورتني الس�ید ٔألفریدو ر 2019 ٔأ�ریل 11

 العالمات الت�اریة

(اقرتاح منقح من وفد �اما�اك)،  SCT/32/2 الو�ئق، �الل دورهتا أ�ربعني، يف العالماتجلنة نظرت  .2
اقرتاح من وفود جورجيا ؤأ�سلندا وٕاندونيس�یا وٕایطالیا و�اما�اك ولیختنش�تا�ن ومالزي� واملكس�یك ( SCT/39/8/Rev.2و

�شأٔن حامیة ٔأسامء الب�ان وأ�سامء اجلغرافية ذات ا�ال�  ومو��و وبريو والس�نغال وسو�رسا وإالمارات العربیة املت�دة
ملخص خمتلف ( SCT/40/3، و)الوطنیة وحام�هتا سوم�لو �رتاف وفد بريو �شأٔن �(اقرتاح  SCT/39/9یة)، والوطن 

 )ممارسات الفحص املتعلقة �لعالمات الت�اریة اليت تتكون من ٔأسامء ب�ان ٔأو حتتوي �لهيا
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، ؤأن املناقشات �شأٔن SCT/40/3�لوثیقة  قد ٔأ�اطت �لامً  العالمات جلنة، �لص الرئيس ٕاىل ٔأن ا�ورةیة يف هناو .3
، ؤأن وفد بريو س�یقدم �س�ة لجنةل  ستس�متر يف ا�ورة احلادیة وأ�ربعني SCT/39/8 Rev.2و SCT/32/2الوثیقتني 

 للنظر فهيا يف دورة مقب�. SCT/39/9وثیقة من ال معّد�

نقح من وفد �اما�اك). م رتاح (اق SCT/32/2يف الوثیقة ، يف دورهتا احلادیة وأ�ربعني، العالمات جلنةنظرت و  .4
ضوء �ىل جلنة العالمات يف دورهتا القادمة من ت� الوثیقة ٕاىل  معّد��س�ة و�لص الرئيس ٕاىل ٔأن وفد �اما�اك س�یقدم 

 .املقدمة �الل ا�ورةالتعلیقات 

اما�اك اقرتاح من وفود جورجيا ؤأ�سلندا وٕاندونيس�یا و�( SCT/39/8 Rev.3ونظرت اللجنة ٔأیضًا يف الوثیقة  .5
ولیختنش�تا�ن ومالزي� واملكس�یك ومو��و وبريو والس�نغال وسو�رسا وإالمارات العربیة املت�دة �شأٔن حامیة ٔأسامء الب�ان 

اقرتاح من وفود جورجيا ؤأ�سلندا وٕاندونيس�یا و�اما�اك ( SCT/41/6الوثیقة ، و )ء اجلغرافية ذات ا�ال� الوطنیةوأ�سام
واملكس�یك ومو��و وبريو والس�نغال وسو�رسا وإالمارات العربیة املت�دة �شأٔن حامیة ٔأسامء الب�ان ولیختنش�تا�ن ومالزي� 

التعدیالت اليت اقرتح مقدمو �قرتاح ٕاد�الها �ٕالضافة ٕاىل )، � الوطنیة يف نظام ٔأسامء احلقولوأ�سامء اجلغرافية ذات ا�ال
 �مناقشة و�لص الرئيس ٕاىل ٔأن  .اتثريت ٔأثناء املناقشاليت أ� ردًا �ىل أ�س�ئ� وا�اوف  أ��رية الوثیقة�ىل 

 .العالمات ستس�متر يف ا�ورة الثانیة وأ�ربعني للجنة SCT/41/6و SCT /39/8 Rev.3 الوثیقتني

التطورات املتعلقة بتبادل بیا�ت أ�سامء �ىل  ،يف لكتا ا�ورتني ،العالمات جلنة أ�مانة ٔأطلعت، الوة �ىل ذ�و� .6
يف  ،العالمات جلنةظرت ون بني منظمة الص�ة العاملیة والویبو. (INNs) �ري املس�� امللكية للمواد الصیدالنیةا�ولیة 

مس�ت�دات عن أ�سامء ا�ولیة �ري املس�� امللكية �شأٔن هذا املوضوع ( SCT/41/4 يف الوثیقة ،احلادیة وأ�ربعني هتادور
قا�دة يف  أ�سامء املذ�ورة أ�مانة عروضًا يف لكتا ا�ورتني توحض ٕادراج بیا�ت ) كام قدمت(INNs) للمواد الصیدالنیة

 .الویبو العاملیة ٔ�دوات التوس�ميبیا�ت 

م ٔأسامء احلقول نظا �لعالمات الت�اریة يف املتص�اجلوانب  عن مس�ت�دات ،ا�ورتني�الل  ،اً قدمت أ�مانة ٔأیضو  .7
 .املس�ت�دات اليت س�تطرٔأ يف املس�تقبل�ىل  ٕاطالعها �نتظام توطلب ا�لامً هب العالماتجلنة ٔأ�اطت و �ىل إالنرتنت، 

 التصاممي الصناعیة

اىل عقد ��عوة  مسائل تتعلق( WO/GA/51/8 ٕاىل الوثیقة �ُشارممي، اف� یتعلق مبرشوع معاهدة قانون التص .8
 .)مؤمتر دبلومايس الع�د معاهدة �شأٔن قانون التصاممي

تصاممي وا�ات ( .SCT/40/2 Revو SCT/40/2 يف الوثیقتني ،يف دورهتا أ�ربعني ،ماتالعالجلنة نظرت و  .9
 أ�مانة تعممي �س�تبيان ٕاىل، ُطلب يف هنایة ا�ورةو. )املس�ت�دم املصورة وأ�یقو�ت واحملارف/اخلطوط: مرشوع اس�تبيان"

 لهاة الفكریة اليت لكياملعنیة �مل املنظامت احلكومية ا�ولیة و  جلنة العالمات�ىل ٔأعضاء  .SCT/40/2 Rev يف الوثیقةالوارد 
 .نياحلادیة وأ�ربع هتادوريف  العالمات جلنةفهيا  يك تنظريف وثیقة  لك الردود، وجتمیع مراقب صفة

ٕال�داد دراسة �شأٔن حامیة التصاممي (اقرتاح من وفد ٕاس�بانیا  SCT/40/8 يف الوثیقة العالمات ٔأیضاً  جلنةنظرت و  .10
، لتنظر فيه �قرتاح ذ�ن أ�مانة ٕا�داد مرشوع اس�تبيان �شأٔ  ٕاىلوطلبت ، )الصناعیة يف املعارض يف ا�ول أ�عضاء

 اللجنة يف دورهتا القادمة.
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(جتمیع ردود �س�تبيان  .SCT/41/2 Prov يف الوثیقة ،يف دورهتا احلادیة وأ�ربعني ،العالمات جلنةنظرت و  .11
�ىل بقاء االٕ أ�مانة  ٕاىل، ُطلب ورةيف هنایة ا�. و)�دم املصورة وأ�یقو�ت واحملارف/اخلطوطاخلاص بتصاممي وا�ات املس�ت

جلنة العالمات لتنظر فهيا وعرضها �ىل  الوثیقة بعد ذ� واس�تكامل، 2019یولیو  31حىت  ملساهامت الوفود الوثیقة مفتو�ة
�شأٔن  اقرتا�ات حول العمل املقبلٕاىل تقدمي  جلنة العالمات ، ُدعي ٔأعضاء�الوة �ىل ذ�و . الثانیة وأ�ربعني هتادور�الل 
 املس�ت�دم املصورة وأ�یقو�ت واحملارف/اخلطوط ٕاىل ا�ورة الثانیة وأ�ربعني. اتوا�تصاممي 

امحلایة املؤقتة املمنو�ة للتصاممي الصناعیة يف ( SCT/41/3 يف الوثیقة العالمات جلنة�ٕالضافة ٕاىل ذ�، نظرت و .12
، يف هنایة ا�ورة). ومن اتفاقية �ر�س محلایة امللكية الصناعیة: مرشوع اس�تبيان 11املعارض ا�ولیة مبوجب املادة بعض 
ٔأعضاء جلنة العالمات واملنظامت احلكومية ، �ىل .SCT/41/3 Rev الوارد يف الوثیقة أ�مانة تعممي �س�تبيان ٕاىلُطلب 

، وجتمیع لك الردود يف 2019یولیو  31ها صفة مراقب، �ىل ٔأن تصل الردود حبلول ا�ولیة املعنیة �مللكية الفكریة اليت ل 
 .وثیقة يك تنظر فهيا ا�ورة الثانیة وأ�ربعون للجنة العالمات

دمة النفاذ خل أ�عضاءرز يف تنفيذ لتقدم احمل� ،يف لكتا ا�ورتني، �لام العالماتجلنة  ٔأ�اطت�الوة �ىل ذ�، و  .13
مبعلومات  �زویدها س�تطلب العالمات جلنة. و�لص الرئيس ٕاىل ٔأن لتصاممي الصناعیة� اخلاصةٔ�ولویة ا ٕاىل و�ئقالرمقي 
 هذا البند يف دورهتا القادمة. حول حمّدثة

 املؤرشات اجلغرافية

جتمیع الردود �ىل �س�تبيان أ�ول ( SCT/40/5 Prov. 2 تنييف الوثیق  ،يف دورهتا أ�ربعني ،العالمات جلنةرت نظ .14
جتمیع ( STC /40/6 Prov. 2)، و�شأٔن النظم الوطنیة وإالقلميیة اليت ميكن ٔأن توفر قدرا من امحلایة ٍللمؤرشات اجلغرافية

لردود �س�تبيان الثاين �شأٔن اس�ت�دام/ٕاساءة اس�ت�دام املؤرشات اجلغرافية ؤأسامء الب�ان واملصطل�ات اجلغرافية �ىل 
اء واملنظامت احلكومية ا�ولیة أ�عض دعؤأن تأ�مانة  منالرئيس  ا�متس، ا�ورة هنایة يف). وإالنرتنت ويف نظام ٔأسامء احلقول

 ، و�س�تمكل�ىل �س�تبيانني أ�ول والثاين معّد�صفة مراقب ٕاىل تقدمي ردود ٕاضافية ٔأو  لهالكية الفكریة اليت املعنیة �مل 
، احلادیة وأ�ربعني يف دورهتا العالماتنة جل  امنظر فهييك ت ، SCT/40/6 Prov. 2و SCT/40/5 Prov. 2 الوثیقتني
�لسات ٕا�المية مدهتا نصف  ستُنّظمه كام �لص الرئيس ٕاىل ٔأن املعلومات الواردة يف لكتا الوثیقتني يف قا�دة بیا�ت. وتعرض

  للجنةا�ورة احلادیة وأ�ربعني �اللا ناقش موضو�اهتالعالمات، وستُ جلنة  يف ٕاطار یوم حول املؤرشات اجلغرافية
 ممكنة موضو�اتلكية الفكریة اقرتاح املعنیة �مل اء واملنظامت احلكومية ا�ولیة أ�عض ٕاىل، ُطلب لغرضولهذا ا .العالمات

 .العالمات قبل انعقاد ا�ورة احلادیة وأ�ربعني للجنة املذ�ورة ٔ�غراض اجللسات إال�المية

جتمیع الردود �ىل �س�تبيان ( SCT/40/5 تنييف الوثیق  ،دورهتا احلادیة وأ�ربعني �الل ،العالماتجلنة نظرت و  .15
جتمیع لردود ( SCT/40/6)، ولمؤرشات اجلغرافيةميكن ٔأن توفر قدرا من امحلایة ل أ�ول �شأٔن النظم الوطنیة وإالقلميیة اليت

سامء الب�ان واملصطل�ات اجلغرافية �ىل إالنرتنت �س�تبيان الثاين �شأٔن اس�ت�دام/ٕاساءة اس�ت�دام املؤرشات اجلغرافية وأٔ 
 .)ويف نظام ٔأسامء احلقول

 والثاين أ�ول نيلقا�دة البیا�ت جبمیع الردود �ىل �س�تبيان جتریبياً  أ�مانة ٕاصداراً  عرضت، �الوة �ىل ذ�و  .16
 ٔأ�اله. �نملذ�ورا
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إالصدار التجریيب  الس�تعراض العالمات جلنةٔأعضاء ا�عوة مو�ة ٕاىل  ٔأن، �لص الرئيس ٕاىل ورةيف هنایة ا�و .17
مت بعد، بغرض  مطلوبة،تغیريات  ةأ�مانة بأٔی خطاروإ  ،قا�دة البیا�تل وتقدمي الردود �ىل �س�تبيانني، ٕاذا مل �كن قد قّدِ

 وأ�ربعني.قا�دة البیا�ت يف دورهتا الثانیة لث ، ستنظر اللجنة يف ٕاصدار حمدّ �الوة �ىل ذ�و ٕاد�الها يف قا�دة البیا�ت. 

وفد من (اقرتاح  SCT/41/7 ا احلادیة وأ�ربعني، يف الو�ئق، �الل دورهتالعالمات جلنةٕاضافة ٕاىل ذ�، نظرت و  .18
(اقرتاح وفد �حتاد أ�ورويب ودو�  SCT/41/9(اقرتاح وفد سو�رسا) و SCT/41/8الوال�ت املت�دة أ�مر�كية)، و

 حول املؤرشات اجلغرافية. إال�الميةلسات اجل يف  مناقش�هتا املمكنوضو�ات تتعلق املقرت�ات الثالثة �ملأ�عضاء). و 

تنظمي �لسة ٕا�المية تدوم نصف یوم �شأٔن وافقت �ىل  العالمات قد جلنة ٔأن ويف هنایة ا�ورة، �لص الرئيس ٕاىل .19
حول ثالث مناقشات �ر�مج ت� اجللسة إال�المية سيشمل . و لثانیة وأ�ربعنيا رهتااملؤرشات اجلغرافية مبوازاة مع دو 

املواضیع التالیة: تقيمي طابع �مس العام؛ واملؤرشات اجلغرافية وس�ندات امللكية الفكریة يف �شغیل نظام ٔأسامء حقول إالنرتنت 
س�یاق ات الت�اریة يف ويف س�یاسات �سویة املناز�ات؛ ومفاهمي التطابق والتشابه والتقلید بني املؤرشات اجلغرافية والعالم

تنظمي النظر، �الل دورهتا الثانیة وأ�ربعني، يف . ؤأ�ريًا وافقت جلنة العالمات �ىل التسجیل و�س�ت�دام الت�اري
 �لسات ٕا�المية ممكنة يف املس�تقبل حول املؤرشات اجلغرافية.

ٕان امجلعیة العامة للویبو مدعوة ٕاىل  .20
ا�امئة تقر�ر عن اللجنة مبضمون " إال�اطة �لامً 

املعنیة بقانون العالمات الت�اریة والتصاممي 
 "الصناعیة واملؤرشات اجلغرافية

 ).WO /GA/51/7(الوثیقة 

 ]هنایة الوثیقة[
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