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 اجلمعية العامة للويبو
 

 والعشرون( االستثنائية السادسةواألربعون )الدورة  الثامنةالدورة 
 2016 أأكتوبر 11اإىل  3من جنيف، 

 
 

 اجلغرافية شؤرراترية والتصاميم الصناعية واملالعالمات التجاقانون تقرير عن اللجنة الدائمة املعنية ب

عدادمن  مانة اإ  الأ

 اعية واملؤرشاترية والتصاممي الصنالعالمات التجاقانون خالل الفرتة قيد النظر، عقدت اللجنة ادلامئة املعنية ب .1
ىل  16والثالثون )من  الرابعةدورتني هام ادلورة )اللجنة( اجلغرافية   25والثالثون )من  اخلامسة( وادلورة 2015 نومفرب 18اإ

ىل   ادلورتني الس يد عادل املاليك )املغرب(.الك س (. وترأأ 2016 أأبريل 27اإ

 العالمات التجارية

عة املرجعية املوثيقة الاعمتدت اللجنة، يف دورهتا الرابعة والثالثني،  .2 حامية أأسامء البدلان من تسجيلها  عنراجع
ويف هناية ادلورة، المتس الرئيس من الأمانة  ( كوثيقة مرجعية.SCT/34/2 Prov.2 واس تخداهما كعالمات جتارية )الوثيقة

عداد وثيقة جديدة، اس  د ، عىل أأن ُُتد  ادلورة اخلامسة والثالثني للجنة يك تُناقش يف، SCT/34/2 تنادا اإىل الوثيقةاإ
 .ممارسات وهُنجا خمتلفة وجمالت التقارب املوجودة فامي خيص حامية أأسامء البدلان

ت الأمانة الوثيقة .3 حامية أأسامء البدلان من ) SCT/35/4 واس تجابة لطلب رئيس ادلورة الرابعة والثالثني للجنة، أأعد 
 عرضهتا عىل اللجنة للمناقشة يف دورهتا( و املمكنة تسجيلها واس تخداهما كعالمات جتارية: املامرسات والُُنج وجمالت التوافق

ىل أأن اية ادلورة، اخلامسة والثالثني. ويف هن املتعلق حبامية أأسامء البدلان من تسجيلها واس تخداهما البند خلص الرئيس اإ
س يظل  ُمدرجا يف جدول الأعامل وأأن اللجنة س تعود لتناوهل يف دورهتا القادمة، مع تكريس وقت اكف كعالمات جتارية 

 .لإجراء مناقشة مس تفيضة

مس تجدات عن اجلوانب املتعلقة ابلعالمات التجارية يف نظام  لكهيامالأمانة أأثناء ادلورتني  قدمت ،عالوة عىل ذكلو  .4
اليت س تطرأأ  عىل التطورات تطلعها ابنتظاممن الأمانة أأن المتست و املس تجدات  تكل، وأأحاطت اللجنة علام ب أأسامء احلقول

 .يف املس تقبل عىل نظام أأسامء احلقول
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 الصناعيةالتصاممي 

ىل الو جتدر  .5  WO/GA/48/6 ثيقةالإشارة، فامي خيص معل اللجنة املتعلق مبرشوع معاهدة قانون التصاممي، اإ
ىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن قانون ا)  لتصاممي(.مسائل تتعلق ابدلعوة اإ

ىل العمل املتعلق مب وابلإضافة  .6 معاهدة قانون التصاممي، نظرت اللجنة يف دورهتا اخلامسة والثالثني يف اقرتاح رشوع اإ
"، قدمته مي الصناعي والتقنيات الناش ئة: أأوجه التشابه والاختالف يف حامية التصاممي التكنولوجية اجلديدةالتصم" بعنوان

رسائيل يف الوثيقة  الاقرتاح.تبادل للآراء بشأأن ذكل أأجري و . SCT/35/6 وفود الولايت املتحدة الأمريكية والياابن واإ

ىل الوثيقةالرئيس من الأمانة  لبطادلورة اخلامسة والثالثني،  هنايةويف  .7 عداد اس تبيان ابلستناد اإ يك  SCT/35/6 اإ
عداد وثيقة تتضمن الردود عىل ذكل الاس تبيان لعرضها عىل يُوج   ه اإىل لك ادلول الأعضاء يف الويبو. وطلب من الأمانة أأيضا اإ

 القادمة للجنة.ادلورة 

ابلس امتع اإىل لايت املتحدة الأمريكية، يف ادلورة اخلامسة والثالثني للجنة، اهامتما عىل ذكل أأبدى وفد الووعالوة  .8
ابتت جاهزة  دمة املُس تعمةل يف س ياق الرباءات، مذك را بأأن تكل اخل(DAS) مقيمعلومات حول خدمة الويبو للنفاذ الر 

الرئيس علام وأأحاط لأولوية اخلاصة ابلتصاممي الصناعية، ولكُنا ل تُس تعمل بعد يف ذكل الس ياق. تعامل لأغراض واثئق الالس  
 به وفد الولايت املتحدة الأمريكية.ابلطلب اذلي تقدم 

 اجلغرافيةاملؤرشات 

ملؤرشات اجلغرافية، وي اب اخلاصبشأأن العمل اقرتاحات  ةيف ثالث ،يف دورهتا الرابعة والثالثني ،اللجنةنظرت  .9
 طنية احلالية للمؤرشات اجلغرافيةمة الو عداد دراسة اس تقصائية حديثة عن الأنظلإ ت املتحدة الأمريكية وفد الولايمن اقرتاح 
يطاليا والربتغال ومجهورية اقرتاح مشرتك من وفود (، و SCT/31/7 )الوثيقة امجلهورية التش يكية وفرنسا وأأملانيا وهنغاراي واإ

س بانيا وسويرسا  ات اجلغرافية وأأسامء البدلان يف نظام أأسامء احلقول بشأأن حامية املؤرشمودلوفا واإ
عن حامية دراسة يف ادلورة الرابعة والثالثني للجنة بشأأن قُدم  وفد فرنسا من(، واقرتاح SCT/31/8 Rev.4 الوثيقة)

املؤرشات اجلغرافية يف نظام أأسامء احلقول ودراسة عن حامية املؤرشات اجلغرافية يف الأنظمة الوطنية 
ىل أأن ويف  (.SCT/34/6 )الوثيقة املتعلق البند مجيع النقاط الواردة يف هناية ادلورة الرابعة والثالثني للجنة، أأشار الرئيس اإ

 .س تظل مطروحة عىل جدول الأعامل يك تُعاجل يف ادلورة القادمة للجنةابملؤرشات اجلغرافية 
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 SCT/31/7 للآراء حول الاقرتاحات الواردة يف الواثئقادلورة اخلامسة والثالثني للجنة، أأجري تبادل ويف  .10
ىل أأن لك النقاط الواردة يف  الرئيسوخلص . SCT/34/6و SCT/31/8 Rev.5و املتعلق ابملؤرشات اجلغرافية البند اإ

 جدول الأعامل وأأن اللجنة س تعود لتناول هذا البند يف دورهتا القادمة، مع تكريس وقت اكف لإجراء س تظل  ُمدرجة يف
 .(SCT/35/7 الوثيقةمن  14الفقرة ) مناقشة مس تفيضة يف اللجنة حول برانمج معل بشأأن املؤرشات اجلغرافية

ن  .11 ىلاإ  امجلعية العامة للويبو مدعوة اإ
تقرير عن اللجنة الإحاطة علام ابلوثيقة املعنونة "

العالمات التجارية والتصاممي قانون ادلامئة املعنية ب
" الصناعية واملؤرشات اجلغرافية

 .(WO/GA/48/5 )الوثيقة

 ]هناية الوثيقة[


