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 2017 مارس 30التارخي: 

 
 
 

اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية 
 واملؤشرات اجلغرافية

 
 والثالثون السابعةالدورة 

ىل  27جنيف، من   2017 مارس 30اإ
 
 

 ملخص الرئيس

متدته اللجنة  اذلي اع

 جدول الأعامل: افتتاح ادلورة من 1البند 

والثالثني  السابعةالس يد فرانسس غري، املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( أأعامل ادلورة افتتح  .1
 )اللجنة( ورّحب ابملشاركني. بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافيةللجنة ادلامئة املعنية 

 لجنة.ال )الويبو( هممة أأمني  مولس فيدي د الس يد وتوىل .2

 انتخاب الرئيس وانئيب الرئيسمن جدول الأعامل:  2البند 

أألفريدو اكرلوس ريندون أألغارا الس يد  رئيسا للجنة، وأأعيد انتخاب الس يد عادل املاليك )املغرب( أأعيد انتخاب .3
 للرئيس. ( انئبامجهورية مودلوفا) س مييون ليفيتيشالس يد انئبا للرئيس، وانُتخب ( املكس يك)

 اعامتد جدول الأعاملمن جدول الأعامل:  3البند 

 .(SCT/37/1 Prov. Rev.2 جنة مرشوع جدول الأعامل )الوثيقةالل اعمتدت  .4

 منظمة غري حكوميةاعامتد من جدول الأعامل:  4البند 

 .SCT/37/7 نظرت اللجنة يف الوثيقة .5
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 .(CIGIمركز الابتاكر يف جمال احلومكة ادلولية )عىل اعامتد لجنة ال ووافقت  .6

 والثالثني السادسةاعامتد مرشوع تقرير ادلورة من جدول الأعامل:  5البند 

 .(.SCT/36/6 Prov )الوثيقةوالثالثني  السادسة ةورادل لجنة مرشوع تقريرال اعمتدت  .7

 : التصاممي الصناعيةمن جدول الأعامل 6البند 

 معاهدة قانون التصاممي

ليه يف ادلورة السادسة والثالثني للجنة واذلي مفاده "أأنه ينبغي للجنة، ابلرمغ  .8 ذكّر الرئيس ابلس تنتاج اذلي خلص اإ
، وجّشع الوفود عىل اس تغالل 1"مطروحة عىل جدول أأعاملها، الالزتام بقرار امجلعية العامة التصامميمن بقاء معاهدة قانون 

 لسّد الفجوات املتبقية. 2017 جمعية العامة يف أأكتوبرالوقت املتاح حىت ادلورة املقبةل لل 

يقوانت واحملارف/املس تخدم  تصاممي واهجات  اخلطوطاملصورة والأ

 .SCT/37/2و .SCT/36/2 Rev نظرت اللجنة يف الوثيقتني .9

 وبعد املناقشات، المتس الرئيس من الأمانة ما ييل: .10

ضافية و/أأو مراَجعة عىل  - ىل تقدمي ردود اإ الاس تبيان بشأأن تصاممي واهجات دعوة ادلول الأعضاء اإ
يقوانت واحملارف/اخلطوط  ، وتقدمي أأمثةل وجهية يف هذا اخلصوص؛املس تخدم املصورة والأ

ىل تقدمي تعليقات ومالحظات حول املوضوع، من منظور  - ودعوة املنظامت غري احلكومية املعمتدة اإ
 ربهتا؛جت

والتعليقات واملالحظات املُس تلمة لإدراهجا يف نسخة مراَجعة من والأمثةل وجتميع لك الردود  -
 ؛املقبةلاللجنة يف دورهتا  يك تنظر فهيا، .SCT/36/2 Rev الوثيقة

عداد نسخة مراَجعة من الوثيقة - ظات والأمثةل الإضافية تراعي التعليقات واملالح SCT/37/2 واإ
 ؛املقبةليك تنظر فهيا اللجنة يف دورهتا املُس تلمة، 

عالمية تُعقد يف ادلورة الثامنة والثالثني للجنة وتتناول ما ييل: " - " ممارسات املاكتب؛ 1وتنظمي جلسة اإ
 .تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط" وجتربة املس تخدمني فامي خيص 2"

ىل واثئق الأولوية (DAS) يالنفاذ الرمق خدمة معلومات عن  اإ

ىل أأهنا  .11 خطوات من أأجل تنفيذ خدمة النفاذ الرمقي  بصدد اختاذأأحاط الرئيس علام ببياانت بعض الوفود، اليت أأشارت اإ
 التصاممي الصناعية عىل املدى القريب. لأغراض

                                                
1

ىل عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن معاهدة 2017 املقبةل يف أأكتوبر أأهنا س تواصل، يف دورهتا" 2016 لعامقّررت امجلعية العامة للويبو   ، النظر يف ادلعوة اإ
م يف هناية النصف الأول من س نة   ."2018قانون التصاممي، يُنظَّ
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ماكنية اس تعامل خدمة الأخرى أأيضا ويف حني جّشع الرئيس ادلول الأعضاء  .12 النفاذ الرمقي عىل النظر يف اإ
ىل أأن اللجنة س ت نه خلص اإ واصل لأغراض تبادل واثئق الأولوية اخلاصة ابلتصاممي الصناعية والعالمات التجارية، فاإ

 التقدم احملرز يف هذا الصدد يف دوراهتا املقبةل. تقدير

 العالمات التجاريةمن جدول الأعامل:  7البند 

 SCT/37/3و SCT/32/2بند من جدول الأعامل )الواثئق درجة مضن هذا ال ننظرت اللجنة يف الواثئق امل  .13
 (.SCT/37/6وSCT/37/5 و SCT/37/4و

تعليقات  – املامرسات والُُنج وجمالت التوافق املمكنة: حامية أأسامء البدلان من تسجيلها واس تخداهما كعالمات جتارية
 الأعضاء

 المتس الرئيس من الأمانة ما ييل:بعد املناقشات،  .14

زاء جمالت  دعوة - ىل أأن تقدم، عىل سبيل الأولوية، مزيدا من التعليقات واملالحظات اإ ادلول الأعضاء اإ
 .6و 5و 2و 1التوافق رمق 

تُنقل ، SCT/37/3 وجتميع لك التعليقات واملالحظات املُس تلمة لإدراهجا يف نسخة مراَجعة من الوثيقة -
زاء جمايل ا ىل مرفق  4و 3لتوافق رمق فهيا لك التعليقات واملالحظات املُقدمة اإ النسخة تكل من مرفقات اإ

 .املراَجعة

عداد وثيقة حتل  - ىل النسخة املراَجعة من الوثيقة 2يليةواإ يك تنظر فهيا اللجنة يف ، SCT/37/3 استنادا اإ
 .دورهتا املقبةل

سامء ادلولية غري املسجةل امللكية   (INNs) الصيدلنية للموادالأ

آليات الش بكية اليت تتيحها تكل املنظمة  املُقدم من ممثيلعلام ابلعرض اللجنة حاطت أأ  .15 منظمة الصحة العاملية بشأأن ال
ىل الأسامء ادلولية غري املسجةل  للأطراف لمتكيُنا، رهن تقدمي بياانت الاعامتد املناس بة، من النفاذ مبارشة عرب الإنرتنت اإ

 .(INNs) امللكية للمواد الصيدلنية

 لرئيس من الأمانة ما ييل:وبعد املناقشات، المتس ا .16

ذا اكن ميكن ملاكتب امللكية الصناعية الوطنية التنس يق مع منظمة الصحة ا - لعاملية لس تكشاف ما اإ
قلميية اس تخدام الآليات املذكو  ىل اللجنة يف  رة، وكيفية اس تخداهما، وتقدميوالإ تقرير يف هذا الشأأن اإ

 دورهتا التاسعة الثالثني؛

طالوالاس مترار، قبل ذكل،  - ىص هبا املوع املاكتب عىل القوامئ املقرتحة و يف ممارس هتا احلالية املمتثةل يف اإ
 (.INNsسامء ادلولية غري املسجةل امللكية للمواد الصيدلنية )اخلاصة ابلأ 

 ابلعالمات التجارية يف نظام أأسامء احلقول املتصةلمس تجدات عن اجلوانب 

طالع المتست اللجنة  .17  نتظام عىل املس تجدات اليت س تطرأأ يف املس تقبل عىل نظام أأسامء احلقول.اب الوفودمن الأمانة اإ
                                                

2
 .SCT/37/3 من الوثيقةحتلّل الردود والتعليقات واملالحظات الواردة يف النسخة املراجعة  
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 املؤرشات اجلغرافية :من جدول الأعامل 8البند 

أأاتحت معلومات مفيدة عن ما ييل:  2017 مارس 28أأحاط الرئيس علام بأأن اجللسة الإعالمية اليت ُعقدت يف  .18
وحامية املؤرشات " 2" والإقلميية محلاية املؤرشات اجلغرافية،خصائص وجتارب وممارسات خمتلف الأنظمة الوطنية  "1"

. واكنت اجللسة الإعالمية أأساسا مناس با ء البدلان يف نظام أأسامء احلقولاجلغرافية عىل الإنرتنت، واملؤرشات اجلغرافية وأأسام
 " املذكورتني أأعاله.2" و"1لس هتالل تبادل للآراء حول النقطتني "

ىل أأن  .19 ىل اقرتاحه حول وخلص الرئيس اإ اللجنة ستنظر، خالل دورهتا املقبةل، يف خطوات أأخرى استنادا اإ
 .وس تظّل لك الاقرتاحات اخلاصة هبذا البند مطروحة عىل جدول الأعاملهذه املسأأةل. 

 : ملخص الرئيسمن جدول الأعامل 9البند 

 وافقت اللجنة عىل ملخص الرئيس كام ورد يف هذه الوثيقة. .20

 اختتام ادلورةجدول الأعامل:  من 10البند 

 .2017 مارس 30اختمت الرئيس ادلورة يف  .21

 ]هناية الوثيقة[


