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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 2 :نومفرب 2017

اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية
واملؤشرات اجلغرافية
الدورة الثامنة والثالثون

جنيف ،من  30أأكتوبر اإىل  2نومفرب 2017
ملخص الرئيس

اذلي اع متدته اللجنة

البند  1من جدول ا ألعامل :افتتاح ادلورة
 .1افتتح الس يد فرانسس غري ،املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) أأعامل ادلورة الثامنة والثالثني
للجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية (اللجنة) ور ّحب ابملشاركني.
.2

وتوىل الس يد ديفيد مولس (الويبو) هممة أأمني اللجنة.

البند  2من جدول ا ألعامل :اعامتد جدول ا ألعامل
.3

اعمتدت اللجنة مرشوع جدول ا ألعامل (الوثيقة .)SCT/38/1 Prov

البند  3من جدول ا ألعامل :اعامتد مرشوع تقرير ادلورة السابعة والثالثني
.4

اعمتدت اللجنة مرشوع تقرير ادلورة السابعة والثالثني (الوثيقة .)SCT/37/9 Prov.
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البند  4من جدول ا ألعامل :التصاممي الصناعية
قانون التصاممي الصناعية وممارساته – مرشوع مواد ومرشوع الالحئة التنفيذية
[قررت] أأهنا س تواصل ،خالل دورهتا القادمة يف عام ،2018
 .5ذكّر الرئيس بأأ ّن "امجلعية العامة للويبو [لعام ّ ]2017
النظر يف ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن معاهدة قانون التصاممي يف هناية النصف ا ألول من عام ."2019
 .6وخلص الرئيس اإىل أأن معاهدة قانون التصاممي س تظ ّل مطروحة عىل جدول أأعامل اللجنة ،ولكن ينبغي للجنة
التقيّد بقرار امجلعية العامة.

تصاممي واهجات املس تخدم املصورة وا أليقوانت واحملارف/اخلطوط
 .7أأعرب الرئيس عن رضا اللجنة إازاء اجللسة الإعالمية بشأأن تصاممي واهجات املس تخدم املصورة وا أليقوانت
واحملارف/اخلطوط ،وعن رغبهتا يف مواص ة مناقشاهتا حول املوضوع.
.8

والمتس الرئيس من ا ألمانة اختاذ اخلطوات املقب ة التالية:
 اإعداد وثيقة تلخّص النقاط الرئيس ية املنبثقة عن اجللسة الإعالمية ،وإادراج يف مرفق تكل الوثيقةلك العروض املُقدمة يف اجللسة الإعالمية املذكورة؛
 ودعوة ادلول ا ألعضاء واملنظامت غري احلكومية املعمتدة اإىل اقرتاح جوانب تصاممي واهجات املس تخدماملصورة وا أليقوانت واحملارف/اخلطوط اليت ي ُس تحسن القيام مبزيد من العمل بشأأهنا ،وجتميع لك تكل
املقرتحات يف وثيقة يك تنظر فهيا اللجنة يف دورهتا املقب ة؛
 وتضمني هذا البند من جدول ا ألعامل ،ألغراض ادلورة املقب ة للجنة ،عرضا يقدمه وفد فرنسا عن"برانمج التوافق  :6التصوير البياين للتصاممي" ،التابع لالحتاد ا ألورويب.

مس تجدات من ادلول ا ألعضاء عن خدمة النفاذ الرمقي ) (DASاإىل واثئق ا ألولوية
 .9أأحاطت اللجنة علام ابلتقدم احملرز من قبل عدة وفود يف تنفيذ خدمة النفاذ الرمقي ألغراض التصاممي الصناعية،
وببياانت بعض الوفود ا ألخرى ،اليت أأشارت اإىل أأهنا تنظر بنشاط يف تنفيذ تكل اخلدمة يف املس تقبل القريب.
 .10ويف حني واصل الرئيس تشجيع ادلول ا ألعضاء ا ألخرى عىل اس تعامل خدمة النفاذ الرمقي ألغراض التصاممي
الصناعية والعالمات التجارية ،فاإنه خلص اإىل أأن اللجنة س تواصل تقدير التقدم احملرز يف هذا الصدد يف
دوراهتا املقب ة.

البند  5من جدول ا ألعامل :العالمات التجارية
حامية أأسامء البدلان من تسجيلها واس تخداهما كعالمات جتارية
 .11نظرت اللجنة يف الواثئق  SCT/32/2و SCT/37/3 Rev.و.SCT/38/2

SCT/38/5
3

 .12وبعد تبادل للآراء ،المتس الرئيس من ا ألمانة أأن ّ
تنظم ،يف ادلورة التاسعة والثالثني للجنة ،جلسة اإعالمية
ميّس تتناول حفص املاكتب للعالمات التجارية اليت تتأألف من
تدوم نصف يوم يف شلك مائدة مس تديرة إابرشاف ّ
أأسامء بدلان أأو حتتوي علهيا ،وتراعي وهجات نظر املس تخدمني ،ابتباع الهيلك التايل "1" :مقدمة؛ و" "2الترشيعات
احملدّدة؛ و" "3املكل العام مقابل ال ّمتزي؛ و" "4العالمة اللفظية مقابل العالمة املركّبة؛ و" "5منظور املس هتكل
املعين/املعىن الثانوي/ما اذلي يُعترب امس بدل؛ و" "6التنبهيات/اإنقاصات السلع واخلدمات/الاس تثناءات/املامرسات
ا ألخرى؛ و" "7مالحظات ختامية.
 .13و أأشارت بعض الوفود اإىل لزوم أأن يمت أأيضا ،يف املرح ة الراهنة ،اإدراج جمايل التوافق رمق  3و 4يف التحليل الوارد
يف الوثيقة  ،SCT/38/2بيامن المتست وفود أأخرى أأن تظ ّل الوثيقة كام يه.
 .14وتظ ّل الوثيقة  SCT/37/3 Rev.مفتوحة أأمام الوفود ملزيد من التعليقات واملساهامت ا ألخرى.

مس تجدات عن اجلوانب املتص ة ابلعالمات التجارية يف نظام أأسامء احلقول
 .15نظرت اللجنة يف الوثيقة  SCT/38/3والمتست من ا ألمانة اإطالع ادلول ا ألعضاء ابنتظام عىل املس تجدات اليت
س تطر أأ يف املس تقبل عىل نظام أأسامء احلقول.

البند  6من جدول ا ألعامل :املؤرشات اجلغرافية
 .16اعمتدت اللجنة خطة معلها بشأأن املؤرشات اجلغرافية ،كام يه واردة يف املرفق.

البند  7من جدول ا ألعامل :ملخص الرئيس
 .17وافقت اللجنة عىل ملخص الرئيس كام هو وارد يف هذه الوثيقة.

البند  8من جدول ا ألعامل :اختتام ادلورة
 .18اختمت الرئيس ادلورة يف  2نومفرب .2017
[ييل ذكل املرفق]
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خطة معل اللجنة بشأأن املؤرشات اجلغرافية
 1نومفرب 2017
أأاتحت اجللسة الإعالمية اليت عُقدت يف  28مارس  ،2017معلومات مفيدة بشأأن " "1خصائص وجتارب وممارسات خمتلف
ا ألنظمة الوطنية وا إلقلميية محلاية املؤرشات اجلغرافية ،و" "2حامية املؤرشات اجلغرافية عىل ش بكة الإنرتنت ،واملؤرشات
املكونة من
املكونة من أأسامء عامة و أأسامء احلقول العليا ّ
اجلغرافية و أأسامء البدلان يف نظام أأسامء احلقول :أأسامء احلقول العليا ّ
رموز البدلان .واكنت اجللسة الإعالمية أأساسا مناس با لس هتالل تبادل للآراء حول النقطتني " "1و" "2املذكورتني أأعاله.
وعقب املناقشات اليت جرت يف ادلورتني السابعة والثالثني والثامنة والثالثني للجنة ومن أأجل تبادل املزيد من املعلومات
وتعزيز احلوار البنّاء بشأأن هذين املوضوعني ،يلمتس الرئيس من ا ألمانة جتميع قامئة اب ألس ئ ة املقرتحة من ا ألعضاء ومنظامت
امللكية الفكرية احلكومية ادلولية اليت دلهيا صفة مراقب ،1ليك تنظر فهيا اللجنة ،وميكن أأن ّ
تشلك ا ألساس لس تبيان يُ ّوزع
عىل ا ألعضاء واملنظامت املذكورة أآنفا .2وستُ ّنظم قامئة ا ألس ئ ة وفقا للمواضيع التالية:
أأول  -ا ألنظمة الوطنية وا إلقلميية الكفي ة بتوفري امحلاية لبعض املؤرشات اجلغرافية


أأساس امحلاية (العالمة/املؤرش موضوع امحلاية ،السلع/اخلدمات املشموةل ،وغري ذكل).



الطلب والتسجيل (اس تحقاق الإيداع ،حمتوى الطلب ،أأس باب الرفض ،الفحص
والاعرتاض ،امللكية/حق الاس تخدام ،طلبات امحلاية املقدمة من بدلان أأخرى.)...



نطاق امحلاية واحلق يف اختاذ اإجراء والإنفاذ.

اثنيا  -اس تخدام/اإساءة اس تخدام املؤرشات اجلغرافية و أأسامء البدلان واملصطلحات اجلغرافية عىل الإنرتنت ويف نظام أأسامء
املكونة من رموز
املكونة من أأسامء عامة و أأسامء احلقول العليا ّ
احلقول ،مبا يف ذكل أأسامء احلقول العليا و أأسامء احلقول العليا ّ
البدلان ( أأمث ة ،حالت ،أآليات ملعاجلة اإساءة الاس تخدام ،أأساس امحلاية حسب الاقتضاء).
ويلمتس الرئيس أأيضا من ا ألمانة أأن تصف احلاةل الراهنة للمؤرشات اجلغرافية و أأسامء البدلان وغريها من املصطلحات
اجلغرافية يف نظام أأسامء احلقول ،بغية أأن تواصل اللجنة املناقشات بشأأن هذه املسأأةل .وس ُيضاف ذكل الوصف اإىل حتديث
نظام أأسامء احلقول امل ُقدم اإىل اللجنة.

1
2

أأي املنظامت اليت تتوىل ،مبوجب معاهدة اإنشاهئا ،مسؤولية حامية حقوق امللكية الصناعية.
خيرج اس تعراض التفاقات املتعددة ا ألطراف عن نطاق هذا النشاط.
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وفامي ييل التخطيط ملا ورد أأعاله:


يف نومفرب  ،2017ترسل ا ألمانة تعمامي تدعو فيه ا ألعضاء واملنظامت املذكورة أآنفا اإىل اقرتاح
ا ألس ئ ة املشار اإلهيا أأعاله.



يعرض ا ألعضاء و واملنظامت املذكورة أآنفا أأس ئلهتم عىل ا ألمانة يف موعد أأقصاه
 6فرباير .2018



تصدر ا ألمانة ،حبلول هناية فرباير  ،2018وثيقة ُجت ّمع فهيا ا ألس ئ ة ،لتنظر فهيا اللجنة يف
دورهتا التاسعة والثالثني.



تنظر اللجنة ،يف دورهتا التاسعة والثالثني ،يف الوثيقة املذكورة أأعاله ،بغية اإصدار الاس تبيان
ل ألعضاء واملنظامت املذكورة أآنفا ،ويف دورهتا ا ألربعني ،تنظر يف وثيقة من اإعداد ا ألمانة ُجت ّمع
فهيا لك الردود عىل الاس تبيان .وعالوة عىل ذكل ،تنظر اللجنة يف دورهتا التاسعة والثالثني
يف الوصف املذكور أأعاله للحاةل الراهنة.
]هناية املرفق والوثيقة[

