
 

 

SCT/44/3 

ية: األصل ز  باإلنكلي 
 2021مارس  16التاري    خ: 

اللجنة الدائمة المعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية 
ات  الجغرافية والمؤشر

 واألربعونالرابعة الدورة 

 2021مايو  19إىل  17جنيف، من 

 الجغرافية اتش  المؤ  بشأن إعالمية لجلسة حةت  مق مواضيع

 األمانة وثيقة من إعداد

ن للجنة الدائمة المعنية بقانون العالمات التجارية وال .1 ي الدورة الثالثة واألربعي 
ات الجغرافية )تصاميفن لجنة م الصناعية والمؤش 
ي عقدت العالمات

ن  شكلب(، الت  ي هجي 
نت، فن ي جنيف وعن بعد من خالل منصة عىل اإلنت 

ة من ، فن ، 2020نوفمتر  26إىل  23الفت 
 
 
ات الجغرافية، طرحبشأن إعالمية جلسة موضوعات للحات اقت  امت قد ها وفود الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد الروسي تالمؤش 

ي )الوثيقة (. 118إىل  116، الفقرات SCT/43/12 Prov.  واالتحاد األوروبر  ، عىل التواىلي

ن "وخلص الرئيس إىل أن  .2 ي دورتها الرابعة واألربعي 
ن
احات لمناقشتها ف انظر الوثيقة ) . "لجنة العالمات ستعود إىل االقت 

SCT/43/11 25، الفقرة) . 

ات الجغرافية، قدمتها وفود االتحاد و  .3 حة لجلسة إعالمية بشأن المؤش  الروسي يحتوي مرفق هذه الوثيقة عىل مواضيع مقت 
 . ي  والواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبر

 ]يىلي ذلك المرفق[
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  ANNEX 

 المرفق
 

 الجغرافية اتشر المؤ  بشأن إعالمية لجلسة حةي  مق مواضيع

اح من وفد من الواليات المتحدة األمريكية  اقت 
 
ح وفد الواليات المتحدة األمريكية الموضوع ال .1  (: 116، الفقرة SCT/43/12 Prov.  تاىلي )الوثيقةاقت 

  ن العنارص الرسومية ي ذلك الجمع بي 
ي األنظمة الفريدة وأنظمة العالمات التجارية، بما فن

ات الجغرافية فن فحص المؤش 
اعات ونطاق الحماية.  ن  والوزن المعىط للعنارص الوصفية والتن

اح من وفد من االتحاد الروسي   اقت 
 
ح وفد االتحاد الروسي  .2 ن )اقت  ن التاليي   (: 117، الفقرة SCT/43/12 Prov.  الوثيقةالموضوعي 

 ي مسجل من قبل أشخاص ليس إ
ي استخدام مؤش  جغرافن

يعات الوطنية حقا مؤقتا فن ن التش  مكانية واستصواب تضمي 
، ولكنهم استخدموا مثل هذا المؤش  قبل تسجيله؛ ي

ي المعتن
ي المؤش  الجغرافن

 لهم الحق فن

  ات الجغرافية المكونة من عنرص تصويري أو تحتوي عليه. إمكانية منح الحماية و  القانونية للمؤش 

اح من وفد من االتحاد األ ي روو اقت   بر

 
ي والدول األعضاء فيه، الموضوع التاىلي ) .3 ، باسم االتحاد األوروبر ي ح وفد االتحاد األوروبر

 ،SCT/43/12 Prov.  الوثيقةاقت 
 (: 118الفقرة 

  .ات جغرافية أو تحتوي عليها عن سوء نية ي تتألف من مؤش 
 سبل منع تسجيل أسماء الحقول الت 

 ]نهاية المرفق والوثيقة[


