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ية: األصل ز  باإلنكلي 
 2021يوليو  2التاري    خ: 

 الجمعية العامة للويبو

ون(الدورة   الرابعة والخمسون )الدورة العادية الخامسة والعشر
كتوبر  8إىل  4جنيف، من   2021 أ

ات الجغرافية  تقرير عن اللجنة الدائمة المعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشر

 األمانة من إعداد 

ة قيد النظر  .1 اتاعية الصن والتصاميم لمعنية بقانون العالمات التجاريةعقدت اللجنة الدائمة ا، خالل الفير  الجغرافية والمؤشر
ز  الثالثة دورتيها )لجنة العالمات(  ز واألربعي  (. ، عىل التواىل  2021مايو  19إىل  17ومن  2020نوفمير  26إىل  23)من والرابعة واألربعي 

ز   رئاسةوتوىل  جائحة جّراء تدابي  السالمة والنظافة المفروضة وبسبب  ارا )المكسيك(. غندون أليالسيد ألفريدو ر كال الدورتي 
ز ، 19 -كوفيد . وحضز الدورتبشكل هُعقدت كال الدورتي  ز ز جي   و 98 ي 

ً
، عىل التو  132مندوبا

ً
 . اىل  مندوبا

 العالمات التجارية

اح منقح من وفد جامايكا  .2   اقير
كة  بخصوصنظرت لجنة العالمات فز بحماية أسماء البلدان  المتعلقةبشأن األحكام توصية مشير

  دورتها SCT/43/9)الوثيقة 
اح فز  . القادمة( وخلصت إىل أنها ستواصل مناقشة هذا االقير

و والسنغال وسويرسا وقدمت  .3 يا والمكسيك وموناكو وبي  ز وفود جورجيا وأيسلندا وإندونيسيا وجامايكا وليختنشتاين ومالي 
  واإلمارات العربية المتحدة

ً
كا  مشير

ً
احا . (SCT/43/6بشأن حماية أسماء البلدان أو األسماء الجغرافية ذات الداللة الوطنية )الوثيقة اقير

  ذلك وبعد 
اح، النظر فز   دورتها  ات ستواصلخلص الرئيس إىل أن لجنة العالماالقير

اح فز  . القادمةمناقشة االقير

ز ذلك، قدمت وفود  وباإلضافة إىل .4 ازيل وجورجيا وأيسلندا وإندونيسيا وجامايكا وليختنشتاين ومالي  يا والمكسيك وموناكو الير
و والسنغال وسويرسا واإلمارات العربية المتحدة   آخر اقير وبي 

ً
كا  مشير

ً
بشأن حماية أسماء البلدان واألسماء الجغرافية ذات الداللة احا

  نظام أسماء الحقول )الوثيقة 
ك، خلص الرئيس إىل . (.SCT/41/6 Revالوطنية فز اح المشير   االقير

وبعد أن نظرت لجنة العالمات فز
  دورتها SCT/41/6 Revلجنة العالمات ستواصل المناقشة بشأن الوثيقة أن 

 . القادمة. فز

و،  .5 اح مقدم من وفدي إكوادور وبي 
  الدول األعضاء.  اضطلعتوعقب اقير

األمانة باستقصاء بشأن حماية العالمات الوطنية فز
 
ّ
  57 ما مجموعهورد

ً
  دولة عضوا

ونز   الدول األعضاء. حماية الب الخاصعىل االستبيان اإللكير
كل األمانة   وجّمعتعالمات الوطنية فز

  وثيقة ال
  تلك الوثيقة، وافقت لجنة .SCT/43/8/Revوقدمتها إىل لجنة العالمات ك  تنظر فيها )الوثيقة ردود فز

(. وبعد النظر فز
  الدول األعضاء حتر عىل العالمات 

للحصول عىل مزيد  2021 سبتمير  30إعادة فتح االستبيان الخاص بحماية العالمات الوطنية فز
 من األمانة  العالماتلجنة وطلبت  . من الردود 

ً
ز للجنة، إىل أن تقدمأيضا   الدورة الخامسة واألربعي 

 ، فز
ً
بشأن النتائج واالتجاهات عرضا
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  الردود المقدمة عىل االستبي
ز
ز أن تقدم، إىل إىل ء ضا األعدعت لجنة العالمات كما .  انالرئيسية المحددة ف الدورة الخامسة واألربعي 

حات موضوعاتللجنة العالمات،  امن مع ل مقير ز عقد بالير
ُ
  الدول األعضاء، يحتمل أن ت

ز
جلسة إعالمية عن حماية العالمات الوطنية ف

ز للجنة العالمات.   الدورة السادسة واألربعي 

6.  
ً
ا   الوث ،وأخي 

ز
ز نظرت لجنة العالمات ف ز تعرضان  SCT/44/2و SCT/43/4يقتي  مستجدات عن الجوانب المتصلة اللتي 

  
ز
  المستقبل  والتمست، نظام أسماء الحقول بالعالمات التجارية ف

ز
  ستطرأ ف

من األمانة إطالع األعضاء بانتظام عىل المستجدات التر
 . عىل نظام أسماء الحقول

 الصناعيةالتصاميم 

وع قانون التصاميم، تجدر اإلشارة إىل الوثيقة فيما  .7 مسائل تتعلق بالدعوة إىل عقد مؤتمر ) WO/GA/54/8يخص مرسر
 (. دبلوماس  العتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم

   لجنة العالماتت ونظر  .8
ز
  الخاص ) .SCT/43/2 Revوالوثيقة  SCT/41/2 Rev.2 الوثيقةف

تحليل ردود االستبيان الثانز
 بهما. بتصاميم واجهات المستخدم المصورة واأليقونات والمحارف/الخطوط

ً
 (، وأحاطت علما

  ذلك،  إىلاإلضافة بو  .9
ز
اح محدث مقدم من وفود كندا وإشائيل واليابان والمملكة المتحدة نظرت لجنة العالمات ف اقير

كة الخاصة بحماية التصاميم الصناعية المتعلقة بتصاميم  والواليات المتحدة األمريكية واجهات المستخدم بشـأن التوصية المشير
ز للجنة العالمات. إىل أنها ستواصل  وخلصت (SCT/44/6 Rev.2)الوثيقة  المصورة   الدورة الخامسة واألربعي 

ز
 تلك المناقشة ف

  ونظرت  .10
  بعض المعارض الدولية اللجنة فز

الردود عىل االستبيان بشأن الحماية المؤقتة الممنوحة للتصاميم الصناعية فز
  (SCT/42/2من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية )الوثيقة  11بموجب المادة 

اح من وفد إسبانيا إلنشاء قاعدة ، وفز اقير
إنشاء نموذج أوىل  ذلك البند، طلبت لجنة العالمات من األمانة تام اختلدى و . (SCT/44/5)الوثيقة الردود تلك بيانات ألغراض جمع 

 من الردود عىل االستبيان بشأن الحماية المؤقتة الممنوح
ً
  بعض المعارض الدوليةة للتصاميم لقاعدة بيانات تتضمن عددا

 الصناعية فز
  الدورة القادمة  11لمادة ا بموجب

من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، وتقديم النموذج األوىل  والموارد المطلوبة فز
 العالمات.  للجنة

11. ،
ً
ا   تنفيذ خدمة النفاذ  وأخي 

 بالتقدم المحرز من قبل األعضاء فز
ً
وثائق األولوية الرقم  ألغراض أحاطت لجنة العالمات علما

 . التصاميم الصناعيةالخاصة ب

امن  .12 ز ، ُعقدت وبالير ز ة للتصاميم الحماية المؤقتة الممنوحنصف يوم بشأن  مدتها مية إعال  جلسةمع الدورة الثالثة واألربعي 
  بعض المعارض الدوليةا

ح . من اتفاقية باريس 11مادة ال بموجب لصناعية فز : الحماية المالموضو فريقان واقير ز ز التاليي  ؤقتة عي 
م ؤقتة الممنوحة للتصاميالحماية المالمكاتب؛ و ممارسات  –تفاقية باريس من ا 11لمادة ا بموجبم الصناعية الممنوحة للتصامي

ز ت –تفاقية باريس من ا 11لمادة ا بموجبالصناعية   . جربة المستخدمي 

:  الجلسةبرنامج وُيتاح  .13 اإلعالمية والعروض ذات الصلة عىل الرابط التاىل 
https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=55587 . 

ات   الجغرافيةالمؤشر

  نظرت  .14
ووافقت عىل  (SCT/44/3الوثيقة ) الجغرافية اتشر المؤ  بشأن إعالمية لجلسة حةير مق مواضيعلجنة العالمات فز

ز للجنة العالماتبشأجلسة إعالمية عقد  امن مع الدورة الخامسة واألربعي  ز ات الجغرافية بالير يتألف برنامج تلك الجلسة وس. ن المؤشر
ز  ز عو الموضبشأن اإلعالمية من جلستي  ز التالي ي    األنظمة "1" : ي 

ات الجغرافية فز وأنظمة العالمات التجارية، بما  الخاصةفحص المؤشر
  ذلك

نة بعنارص تصويري فز ات جغرافية  ةالكلمات المقير  الوزن المعىط للعنارص الوصفية؛و  ؛فقطمن عنض تصويري  ةنكوّ مومؤشر
ات جغرافية أو تحتوي ول قحالتسجيل بسوء نية ألسماء الطرق منع و " 2" نطاق الحماية. و  ؛عاتمناز الو    تتكون من مؤشر

. عليها التر

ز للجنة  ،أن تقدمدعت لجنة العالمات األعضاء إىل عىل ذلك، وعالوة  حات موضوعات ،العالماتإىل الدورة الخامسة واألربعي   مقير
ز للجنة العالمات.  نبشأجلسة إعالمية ل امن مع الدورة السادسة واألربعي  ز ات الجغرافية، من المقرر عقدها بالير  المؤشر

  

https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=55587
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امن  .15 ز ز دمع الوبالير قدت ورة الثالثة واألربعي 
ُ
ات الجغرافية،  جلسة، ع فريقان  عرض خاللها إعالمية مدتها نصف يوم بشأن المؤشر

ز  ز التالي الموضوعي    وضعت األساس : ي 
ات الجغرافية تقييم الظروف التر   تلك الظروف؛ لحماية المؤشر

ز
ات ف وُسبل منع وتقييم أي تغيي 

ز من    نظام االستفادة من سوء النيالمشغلي 
ز
ات الجغرافية وتسجيلها ف   استخدام حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالمؤشر

ز
ة ف

 . الحقول ءأسما 

: وُيتاح  .16  برنامج الجلسة اإلعالمية والعروض ذات الصلة عىل الرابط التاىل 
https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=55586 . 

جمعية العامة للويبو مدعوة إىل اإلحاطة الإن  .17
 بمضمون "تقرير عن اللجنة الدائمة المعنية 

ً
علما

بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية 
ات ال  (. WO/GA/54/7)الوثيقة جغرافية والمؤشر

 ]نهاية الوثيقة[

https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=55586

	الجمعية العامة للويبو
	الدورة الرابعة والخمسون (الدورة العادية الخامسة والعشرون)
	جنيف، من 4 إلى 8 أكتوبر 2021

	تقرير عن اللجنة الدائمة المعنية بقانون العلامات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشرات الجغرافية
	العلامات التجارية
	التصاميم الصناعية
	المؤشرات الجغرافية


