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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2017 أأغسطس 4 التارخي:

 
 
 

اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية 
 واملؤشرات اجلغرافية

 
 والثالثون الثامنةالدورة 

ىل  30 جنيف، من  2017 نومفرب 2أأكتوبر اإ
 
 

الدائمة املعنية  قدمه الرئيس يف الدورة السابعة والثالثني للجنةبشأن املؤشرات اجلغرافية اقرتاح 
 بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية واملؤشرات اجلغرافية

 

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

طار ادلورة السابعة والثالثني  التذكري ردجي .1 ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية  للجنةبأأنه يف اإ
ىل  27من يف الفرتة املنعقدة يف جنيف  ،)اللجنة( واملؤرشات اجلغرافية عالمية حول  جلسة، نُّظمت 2017مارس  30اإ اإ

 (.SCT/IS/GEO/GE/17) 2017 مارس 28املؤرشات اجلغرافية يف 

ىل أأن للجنةويف هناية ادلورة السابعة والثالثني  .2 أأاتحت معلومات مفيدة  "الإعالمية املذكورة  اجللسة، أأشار الرئيس اإ
وحامية " 2" خصائص وجتارب وممارسات خمتلف الأنظمة الوطنية والإقلميية محلاية املؤرشات اجلغرافية، "1عن ما ييل: "

. واكنت اجللسة الإعالمية الإنرتنت، واملؤرشات اجلغرافية وأأسامء البدلان يف نظام أأسامء احلقولاملؤرشات اجلغرافية عىل 
من  18 الفقرة)انظر " املذكورتني أأعاله" 2" و"1قطتني "أأساسا مناس با لس هتالل تبادل للآراء حول الن 

 (.SCT/37/8 الوثيقة

ىل أأن  .3 ىل اقرتاحه حول هذه اللجنة ستنظر، خالل دورهتا املقبةل"وخلص الرئيس اإ ، يف خطوات أأخرى استنادا اإ
من  19 الفقرة)انظر  "وس تظّل لك الاقرتاحات اخلاصة هبذا البند مطروحة عىل جدول الأعامل املسأأةل.

 (.SCT/37/8 الوثيقة

ليه يفقدمه الرئيس يف ادلورة السابعة والثالثني للجنةويتضمن مرفق هذه الوثيقة نص الاقرتاح اذلي  .4  ، املشار اإ
 أأعاله. 3 الفقرة

]ييل ذكل املرفق[
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 اقرتاح الرئيس
 مساء   7، الساعة 2017مارس  29

خصائص وجتارب وممارسات خمتلف " 1بشأأن "، معلومات مفيدة 2017مارس  28الإعالمية اليت ُعقدت يف  اجللسة أأاتحت
الإنرتنت، واملؤرشات  ش بكة حامية املؤرشات اجلغرافية عىل" 2و"، املؤرشات اجلغرافيةالأنظمة الوطنية والإقلميية محلاية 

 أأسامء احلقول العليا املكّونة منو  أأسامء احلقول العليا املكّونة من أأسامء عامة: يف نظام أأسامء احلقولاجلغرافية وأأسامء البدلان 
 ." املذكورتني أأعاله2" و"1الل تبادل للآراء حول النقطتني "واكنت اجللسة الإعالمية أأساسا مناس با لس هترموز البدلان. 

اء بشأأن هذين املوضوعني، يلمتس الرئيس من أأخرى، ومن أأجل تبادل املزيد من املعلومات وتعزيز احلوار البنّ  وكخطوة
ع وزّ  الأساس لس تييان يُ تشّك ، ل ي تنظر فاها اللجنة، وكمكن أأن نيالأعضاء واملراقب املقرتحة منالأمانة جتميع قامئة ابلأس ئةل 

 الأس ئةل وفقا للمواضيع التالية: امئةم قنظّ عىل الأعضاء واملراقبني. وستُ 

قلميية  الأنظمة - أأول  لمؤرشات اجلغرافيةلالوطنية والإ

 )...تعريف وأأساس امحلاية )العالمة/املؤرش موضوع امحلاية، السلع/اخلدمات املشموةل، الصةل 

 عرتا لب، أأس باب الرفض، الفحص والاحقاق الإيداع، حمتوى الطالطلب والتسجيل )اس ت ،
هبا  اخلاصةاملؤرشات اجلغرافية )بشأأن بدلان أأخرى  الرشوط اليت تفرضهاامللكية/حق الاس تخدام، 

 ...(لعالمات التجارية(ابو

 .جراء  نطاق امحلاية واحلق يف اختاذ اإ

واملؤرشات اجلغرافية واملصطلحات اجلغرافية وأأسامء البدلان يف نظام أأسامء حامية املؤرشات اجلغرافية عىل الإنرتنت،  - اثنيا
 احلقول

  التطورات اليت تؤثر عىل املؤرشات اجلغرافية واملصطلحات اجلغرافية وأأسامء البدلان يف نظام أأسامء
 بشأأن أأسامء احلقول عىل الإنرتنت ثاينالويبو ال  مرشوعاحلقول منذ 

  آليات حتت نطاقات احلقول العليا املكوّ حامية املؤرشات اجلغرافية نة من رموز البدلان )أأساس امحلاية، أ
 امحلاية...(

 .)املنافسة غري املرشوعة عىل الإنرتنت اليت تتضمن مؤرشات جغرافية )أأمثةل وحالت 

املصطلحات الرئيس أأيضا من الأمانة أأن تصف احلاةل الراهنة للمؤرشات اجلغرافية وأأسامء البدلان وغريها من  ويلمتس
ىل حتديث  ذكلضاف س يُ اجلغرافية يف نظام أأسامء احلقول، بغية أأن تواصل اللجنة املناقشات بشأأن هذه املسأأةل. و  الوصف اإ

 ُ ىل اللجنة.نظام أأسامء احلقول امل  قدم اإ

  



SCT/38/4 
Annex 
2 
 

 ييل التخطيط ملا ورد أأعاله: وفامي

  لاها الأعضاء واملراقبني اإ فيه تدعو  تعمامي، ترسل الأمانة 2017يف أأبريل ىل اقرتاح الأس ئةل املشار اإ
 أأعاله.

 2017 ويون ي ةيالأمانة حبلول نھا يعر  الأعضاء واملراقبون أأس ئلهتم عىل. 

  الأس ئةل، لتنظر فاها اللجنة يف دورهتا فاها مع ، وثيقة جتُ 2017تصدر الأمانة، يف هناية أأغسطس
 عقد يف هناية أأكتوبر(.الثامنة والثالثني )اليت س تُ 

 صدار الاس تييان  تنظر لأعضاء لاللجنة، يف دورهتا الثامنة والثالثني، يف الوثيقة املذكورة أأعاله، بغية اإ
عداد الأمانة جتُ  الردود عىل  لكفاها مع واملراقبني، ويف دورهتا التاسعة والثالثني، تنظر يف وثيقة من اإ

يف الوصف املذكور أأعاله للحاةل  نيالثالثالاس تييان. وعالوة عىل ذكل، تنظر اللجنة يف دورهتا الثامنة و 
 .ةالراهن

 ]هناية املرفق والوثيقة[


