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SCT/41/10 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019أأبريل  11 التارخي:

اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية 
 واملؤشرات اجلغرافية

 األربعوناحلادية و الدورة
ىل  8جنيف، من   2019 أأبريل 11اإ

 ملخص الرئيس

متدته   اللجنةاع

 من جدول الأعامل: افتتاح ادلورة 1البند 

الأربعني احلادية و أأعامل ادلورة  ،املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( الس يد فرانسس غري، افتتح .1

 ابملشاركني. )جلنة العالمات( ورّحب واملؤرشات اجلغرافيةبقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية للجنة ادلامئة املعنية 

 .جلنة العالماتوتوىل الس يد ماركوس هوبرغر )الويبو( هممة أأمني  .2

 انتخاب الرئيس وانئيب الرئيسمن جدول الأعامل:  2البند 

س مييون ليفيتيش وانُتخب لك من الس يد ، أألغارا )املكس يك( رئيسا للجنة ريندوناكرلوس  أألفريدو الس يد انُتخب .3

نغبورغ أأملي راسربغ )الرنوجي( انئبني للرئيس  .)مجهورية مودلوفا( والس يدة اإ

 اعامتد جدول الأعاملمن جدول الأعامل:  3البند 

 .(SCT/41/1 Prov. 3 مرشوع جدول الأعامل )الوثيقةالعالمات نة جل اعمتدت  .4
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 نيالأربعاعامتد مرشوع تقرير ادلورة من جدول الأعامل:  4البند 

 .(.SCT/40/10 Prov )الوثيقة الأربعني ةورادل مرشوع تقرير جلنة العالماتاعمتدت  .5

 : التصاممي الصناعيةمن جدول الأعامل 5البند 

 مرشوع مواد ومرشوع الالحئة التنفيذية-قانون التصاممي الصناعية وممارساته

أأهنا س تواصل، خالل دورهتا ، 2018قّررت، يف دورهتا املعقودة يف سبمترب  ذكّر الرئيس بأأّن "امجلعية العامة للويبو .6

ىل عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن معاهدة قانون التصاممي يف هناية النصف الأول من 2019 القادمة يف عام ، النظر يف ادلعوة اإ

 .2020 عام

ىل أأن جلنة العالمات أأحاطت علام بلك البياانت اليت أأدلت  .7 هبا الوفود بشأأن هذا البند. وخلص الرئيس اإ

ىل مواصةل النظر يف هذه املسأأةل يف دورهتا  وأأحاطت القادمة جلنة العالمات علام بقرار امجلعية العامة ادلاعي اإ

 .2019عام  يف

يقوانت واحملارف/اخلطوط  تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأ

ردود الاس تبيان اخلاص بتصاممي واهجات املس تخدم جتميع ).SCT/41/2 Rev  نظرت جلنة العالمات يف الوثيقة .8

 (.املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط

ىل أأنه الُتمس من الأمانة ما ييل: .9  وخلص الرئيس اإ

بقاء عىل الوثيقة مفتوحة  -  ؛2019يوليو  31حىت ساهامت الوفود مل الإ

 .والأربعني يف دورهتا الثانية يك تنظر فهياعىل جلنة العالمات وثيقة بعد ذكل وعرضها واس تكامل ال -

ىل تقدمي اقرتاحات حول العمل املقبل فامي خيص  .10 ىل ذكل، ُدعي أأعضاء جلنة العالمات اإ وابلإضافة اإ

ىل ادلورة الثانية والأربعني للجنة العالمات. هذه  املسأأةل اإ

من اتفاقية ابريس محلاية امللكية  11امحلاية املؤقتة املمنوحة للتصاممي الصناعية يف بعض املعارض ادلولية مبوجب املادة 

 الصناعية: مرشوع اس تبيان

 .SCT/41/3نظرت جلنة العالمات يف الوثيقة  .11

ىل أأنه الُتمس من الأمانة: .12  وخلص الرئيس اإ

عىل أأعضاء جلنة العالمات واملنظامت احلكومية  .SCT/41/3 Revتعممي الاس تبيان الوارد يف الوثيقة  -

 ؛2019يوليو  31ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية اليت لها صفة مراقب، عىل أأن تصل الردود حبلول 

 وجتميع لك الردود يف وثيقة يك تنظر فهيا ادلورة الثانية والأربعون للجنة العالمات. -
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ىل واثئق الأولوية (DAS)ذ الرمقي مس تجدات من ادلول الأعضاء عن خدمة النفا  اإ

( لأغراض DASيف تنفيذ خدمة النفاذ الرمقي )ابلتقدم احملرز من قبل الأعضاء  أأحاطت جلنة العالمات علام .13

 الصناعية. التصاممي

ىل أأن جلنة العالمات س تطلب تزويدها مبعلومات حمدثة حول هذا البند يف دورهتا القادمة. .14  وخلص الرئيس اإ

 العالمات التجاريةدول الأعامل: من ج 6البند 

 (SCT/32/2)الوثيقة  من وفد جاماياك منقحاقرتاح 

 .SCT/32/2نظرت جلنة العالمات يف الوثيقة  .15

ىل أأن  .16 ىل جلنة العالمات يف دورهتا وخلص الرئيس اإ وفد جاماياك س يقدم نسخة معّدةل من تكل الوثيقة اإ

 .ادلورةالقادمة عىل ضوء التعليقات املقدمة خالل هذه 

وسويرسا والس نغال كس يك وموانكو وبريو امل ليختنش تاين ومالزياي و و ندونيس يا وجاماياك اإ اقرتاح من وفود جورجيا وأأيسلندا و 

 (SCT/39/8 Rev.3)الوثيقة  وطنيةال لةلادلسامء اجلغرافية ذات حامية أأسامء البدلان والأ بشأأن  والإمارات العربية املتحدة

 .SCT/39/8 Rev.3 الوثيقة نظرت جلنة العالمات يف .17

ىل أأن  .18 ثانية سوف تس متر خالل ادلورة ال  SCT/39/8 Rev.3حول الوثيقة ملناقشات اوخلص الرئيس اإ

 والأربعني للجنة العالمات.

وسويرسا والس نغال كس يك وموانكو وبريو امل و ليختنش تاين ومالزياي و ندونيس يا وجاماياك اإ اقرتاح من وفود جورجيا وأأيسلندا و 

 يف نظام أأسامء احلقول وطنيةال لةلادلسامء اجلغرافية ذات حامية أأسامء البدلان والأ بشأأن  والإمارات العربية املتحدة

 (SCT/41/6)الوثيقة 

ىل صيغتني مراَجعتني وغري رمسيتني SCT/41/6 نظرت جلنة العالمات يف الوثيقة .19  لهذه الوثيقة.، ابلإضافة اإ

ىل .20  ما ييل: وخلص الرئيس اإ

 ؛SCT/41/6جلنة العالمات الوثيقة انقشت  -

بعض التعديالت رداًّ عىل الأس ئةل واملشاغل اليت  SCT/41/6 الوثيقةواقرتح املشرتكون يف رعاية  -

ىل توافق للآراء؛  أأثريت خالل النقاش، ولكن مل يمت التوصل اإ

 يف ادلورة الثانية والأربعني للجنة العالمات. SCT/41/6 الوثيقةوستس متر مناقشات  -

 مس تجدات عن اجلوانب املتصةل ابلعالمات التجارية يف نظام أأسامء احلقول

طالع ادلول الأعضاء ابنتظام عىل املس تجدات والمتست من الأمان SCT/41/5 نظرت جلنة العالمات يف الوثيقة .21 ة اإ

 اليت س تطرأأ يف املس تقبل عىل نظام أأسامء احلقول.
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سامء ادلولية غري املسجةل امللكية للمواد الصيدلنية )  (INNsالأ

 .SCT/41/4نظرت جلنة العالمات يف الوثيقة  .22

الويبو بياانت ية للمواد الصيدلنية يف قاعدة امللك دمج بياانت الأسامء ادلولية غري املسجةل قدمت الأمانة عرضا عن و  .23

 العاملية لأدوات التوس مي.

 : املؤرشات اجلغرافيةمن جدول الأعامل 7البند 

 .SCT/40/6و SCT/40/5نظرت جلنة العالمات يف الوثيقتني  .24

صدارا جتريبيا لقاعدة البياانت جبميع الردود عىل الاس تبيان الأول بشأأن " .25 قلميية ال وعرضت الأمانة اإ نظم الوطنية والإ

ساءة اس تخدام املؤرشات "، والاس تبيان الثاين بشأأن "لمؤرشات اجلغرافيةلاليت ميكن أأن توفر قدرا من امحلاية  اس تخدام/اإ

 ".اجلغرافية وأأسامء البدلان واملصطلحات اجلغرافية عىل الإنرتنت ويف نظام أأسامء احلقول

ىل أأن أأعضاء جلنة العالمات مالرئيس وخلص  .26 ىلاإ  :دعوين اإ

التايل: اس تعراض الإصدار التجرييب لقاعدة البياانت، املتاح عىل الرابط  -

https://www.wipo.int/memberprofilesgeo/#/ ،خطار الأمانة بأأية تغيريات مطلوبة؛  واإ

ذا مل تكن قد  - مت وتقدمي الردود عىل الاس تبيانني، اإ دخالها يف قاعدة البياانت.قّدِّ  بعد، بغرض اإ

ىل ذكل،  .27 ث لقاعدة البياانت يف دورهتا الثانية والأربعني.س وابلإضافة اإ صدار حمدَّ  تنظر جلنة العالمات يف اإ

 .SCT/41/9و SCT/41/8و SCT/41/7الواثئق نظرت جلنة العالمات يف و  .28

ىل وخلص ا .29  اتفقت عىل ما ييل: العالماتأأن جلنة لرئيس اإ

عالمية تدوم نصف يوم بشأأن املؤرشات اجلغرافية تنظمي جلسة  - مبوازاة مع ادلورة الثانية والأربعني اإ

 للجنة العالمات؛

العام؛ الامس ووضع برانمج للجلسة الإعالمية يشمل ثالث مناقشات حول املواضيع التالية: تقيمي طابع  -

املؤرشات اجلغرافية وس ندات امللكية الفكرية يف تشغيل نظام أأسامء حقول الإنرتنت ويف س ياسات تسوية و 

املنازعات؛ ومفاهمي التطابق والتشابه والتقليد بني املؤرشات اجلغرافية والعالمات التجارية يف س ياق التسجيل 

 والاس تخدام التجاري؛

عالمية ممكنة يف املس تقبل حول  والنظر، خالل دورهتا الثانية والأربعني، - يف جلسات اإ

 اجلغرافية. املؤرشات

 اختتام ادلورةمن جدول الأعامل:  9البند 

 .2019 أأبريل 11اختمت الرئيس ادلورة يف  .30

 ]هناية الوثيقة[

https://www.wipo.int/memberprofilesgeo/#/

