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يةاألصل:  ز  باإلنكلي 
 2022يو ما 13التاري    خ: 

 الجمعية العامة للويبو

 الدورة الخامسة والخمسون )الدورة االستثنائية الثالثون(
 2022يوليو  22إىل  14جنيف، من 

ات الجغرافيةتقرير عن اللجنة الدائمة   المعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشر

 األمانة من إعداد

ة قيد النظر  .1 اتالصناعية  والتصاميم عقدت اللجنة الدائمة المعنية بقانون العالمات التجارية، خالل الفتر  الجغرافية والمؤشر
ن )من خامسة ال هادورت)لجنة العالمات(  ارا غندون أليالسيد ألفريدو ر  ة(. وتوىل رئاسة الدور 2022 رسما 30إىل  28واألربعي 

قدت الدور  )المكسيك( . وحضن الدور  ةوعُ ن .  138ة بشكل هجي 
ً
شر ملخص و  مندوبا

ُ
ي الوثيقة لرئيس الن

ن فن لدورة الخامسة واألربعي 
SCT/45/8 رابط: وهو متاح عىل الhttps://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/ar/sct_45/sct_45_8.pdf . 

 العالمات التجارية

كة بشأن األحكام المتعلقة بحماية أسماء البلدان  .2 اح منقح من وفد جامايكا بخصوص توصية مشتر ي اقتر
ن
نظرت لجنة العالمات ف

اح ( وخلصت إىل أنها ستواصلSCT/43/9)الوثيقة  اح منقح،، مناقشة هذا االقتر ي دورتها  أو اقتر
 . القادمةفن

ي ونظرت لجنة العالمات  .3
ن
 ف
ً
ك أيضا اح مشتر بشأن حماية أسماء البلدان أو األسماء الجغرافية ذات الداللة الوطنية )الوثيقة اقتر

SCT/43/6) يا والإوفود جورجيا وأيسلندا و ، قدمته ن و والسنغال وسويشا ندونيسيا وجامايكا وليختنشتاين ومالت  مكسيك وموناكو وبت 
ي ا واإلمارات العربية المتحدة
ن ثالثلدورة الفن اح، . وبعد ة واألربعي  ي ذلك االقتر

 ات ستواصلخلص الرئيس إىل أن لجنة العالمالنظر فن
اح اح منقح، ،مناقشة االقتر ي دورتها  أو اقتر

 . القادمةفن

ك ذلك،  وباإلضافة إىل .4 اح مشتر ي اقتر
ن
ازيل وجورجيا وأيسلندا وإندونيسيا وجامايكا وفود  هقدمتنظرت لجنة العالمات ف التر

و والسنغال وسويشا واإلمارات العربية المتحدة يا والمكسيك وموناكو وبت  ن كويحمل اسم  ،وليختنشتاين ومالت  اح مشتر بشأن حماية  اقتر
ي نظام أسماء الحقول )الوثيقة أسماء البلدان واألسماء الجغرافية ذات الدال

وخلص الرئيس إىل أن . (.SCT/41/6 Revلة الوطنية فن
ي دورتها SCT/41/6 Revلجنة العالمات ستواصل المناقشة بشأن الوثيقة 

ن
 . القادمة. ف

ي الوثيقة العالمات باإلضافة إىل ذلك، نظرت لجنة و  .5
ي تحتوي عىل ردود إضافية ومحدثة عىلSCT/43/8 Rev.2فن

 ، التر
ي الدول األعضاء، ستبيانا

النتائج واالتجاهات الرئيسية قدمته األمانة العامة بشأن  تبع ذلك عرضو  بشأن حماية العالمات الوطنية فن
ي الردود المقدمة عىل االستبيان

ن
ي الدورة الثانية أ ،كمعلومة أساسيةو  . المحددة ف

ن
و ف حه وفدا إكوادور وبت 

طلق االستبيان الذي اقتر
ن للجن نت عام العالمات ة واألربعي  ي وثيقة قدمت2020عىل اإلنتر

ي العالمات إىل لجنة  ها. وجمعت األمانة جميع النتائج فن
للنظر فيها فن

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/ar/sct_45/sct_45_8.pdf
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ن و دورتها الثالثة  ن  أعيد فتح االستبيانو (. SCT/43/8)الوثيقة  األربعي  ن الثالثة واألربعي  للردود اإلضافية والمحدثة عقب الدورتي 
ن للجنة العالمات.  ن للجنةSCT/43/8 Rev.2عكست الوثيقة و والرابعة واألربعي  ي الدورة الخامسة واألربعي 

العدد  ،، المقدمة فن
.  65أي ، 2021سبتمتر  30اإلجماىلي للردود الواردة من الدول األعضاء حتر 

ً
ي و ردا

عالمات  هذه الوثيقة، وافقت لجنة البعد النظر فن
 SCT/43/8 Rev.2، وتحديث الوثيقة 2022سبتمتر  30عىل إعادة فتح االستبيان مرة أخرى، للحصول عىل ردود أخرى بحلول 

ا لذلك. 
ً
 وفق

اح العالمات لجنة نظرت و  .6 ي اقتر
و بشأن برنامج جلسة إعالمية بشأن العالمات الوطنية ا  وفدقدمه فن كولومبيا وبت 

ي الدورة المقبلة. بشأن ( وقررت مواصلة المناقشة SCT/45/6 Rev.  )الوثيقة
اح فن  هذا االقتر

ي الوثيق .7
، نظرت لجنة العالمات فن

ً
ا ي تعرض ال SCT/45/3ة وأخت 

ي تر
مستجدات عن الجوانب المتصلة بالعالمات التجارية فن

ي المستقبل عىل نظام أسماء الحقولوالتمست من األمانة إطالع األعضاء بانتظام عىل الم نظام أسماء الحقول
ي ستطرأ فن

 . ستجدات التر

 التصاميم الصناعية

وع قانون التصاميم،  .8 مسائل تتعلق بالدعوة إىل عقد مؤتمر دبلوماسي ) WO/GA/55/4إىل الوثيقة  أشت  فيما يخص مشر
 (. العتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم

ي و  .9
اح محدث مقدم من وفود كندا وإشائيل واليابان نظرت لجنة العالمات فن والمملكة المتحدة والواليات وجمهورية كوريا اقتر

ي والدول األعضاء فيه المتحدة األمريكية كة الخاصة بحماية التصاميم الصناعية المتعلقة  واالتحاد األوروبر بشـأن التوصية المشتر
ي SCT/44/6 Rev.4)الوثيقة  بتصاميم واجهات المستخدم المصورة

ة القادمة دور ال( وخلصت إىل أنها ستواصل تلك المناقشة فن
 للجنة العالمات. 

ي ما اتفق عليه حسبو  .10
ي  ،العالماتالدورة الرابعة واألربعون للجنة فن

 من نظرت اللجنة فن
ً
نموذج أوىلي لقاعدة بيانات تتضمن عددا

 للمادة الردود عىل االستبيان بشأن الحماية المؤقتة الممنوحة للتصاميم ا
ً
ي بعض المعارض الدولية، طبقا

من اتفاقية  11لصناعية فن
ي الختام، طلبت لجنة . (SCT/45/2 باريس لحماية الملكية الصناعية، وكذلك الموارد المطلوبة )الوثيقة

من األمانة  العالماتوفن
ي جرى تحصيل

ي تتضمن المعلومات التر
ي التطوير الكامل لقاعدة البيانات التر

 فن
ً
ي قدما

ها من خالل االستبيان بشأن الحماية المؤقتة المضن
ي بعض المعارض الدولية بموجب المادة 

وجعل  من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، 11الممنوحة للتصاميم الصناعية فن
 . األوىلي المقدم إىل لجنة العالماتبناًء عىل النموذج قاعدة البيانات متاحة بجميع لغات األمم المتحدة الست. 

ات الجغرافية  المؤشر

ي  .11
من قبل وفد الواليات المتحدة  الجغرافية اتشر المؤ  بشأن إعالمية لجلسة حةتر مق مواضيعنظرت لجنة العالمات فن

ات الجغرافية بشأجلسة إعالمية ووافقت عىل عقد ( SCT/45/7الوثيقة ووفد سويشا )( SCT/45/5)الوثيقة األمريكية  ن المؤشر
امن مع الدورة ال ن ن للجنة العالماتداسبالتر ن . وسسة واألربعي  ن عو الموضبشأن يتألف برنامج تلك الجلسة اإلعالمية من جلستي  ن التالي ي   : ي 

ات الجغرافية للسلع غت  الزراعية "1" ات الجغرافية للخدماتو " 2" ؛حماية المؤشر وعالوة عىل ذلك، دعت لجنة . حماية المؤشر
ات  الدورةإىل  ،العالمات األعضاء إىل أن تقدم ن للجنة العالمات بشأن موضوعات جلسة إعالمية عن المؤشر السادسة واألربعي 

ن للجنة العالمات امن مع الدورة السابعة واألربعي  ن  . الجغرافية من المقرر عقدها بالتر

امن مع الدورة  .12 ن ، ُعقدت  ةخامسالوبالتر ن ات الجغرافية، عرض خاللها  جلسةواألربعي  إعالمية مدتها نصف يوم بشأن المؤشر
ن فريقان  ن  الموضوعي  ي ذلك الكلمات " 1": التاليي 

ي األنظمة الخاصة وأنظمة العالمات التجارية، بما فن
ات الجغرافية فن فحص المؤشر

ات جغرافية مكّونة من عنض تصويري فقط؛ والوزن المعىط نة بعنارص تصويرية ومؤشر للعنارص الوصفية؛ والمنازعات؛ ونطاق  المقتر
ات جغرافية أو تحتوي عليها2الحماية. " ي تتكون من مؤشر

  " وطرق منع التسجيل بسوء نية ألسماء الحقول التر

13.  : تاح برنامج الجلسة اإلعالمية والعروض ذات الصلة عىل الرابط التاىلي
ُ
 وي

https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=69130 . 

إن الجمعية العامة للويبو مدعوة إىل اإلحاطة  .14
 بمضمون "تقرير عن اللجنة الدائمة المعنية 

ً
علما

بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية 
ات الجغرافية  (. WO/GA/55/3)الوثيقة  "والمؤشر

 ]نهاية الوثيقة[

https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=69130

