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 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2011أبريل  1: لا

اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية 
  والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات اجلغرافية

  ونعشراخلامسة وال الدورة
 2011  أبريل1إىل   مارس28من جنيف، 

  ملخص الرئيس
متاذلي  نةدعا  للجته ا

ند  تاح ادلورة:  من جدول األعامل1لبا  فتا

ية بقانون  .1 نة ادلامئة ا رشين  سة وا سس غري، ادلورة اخلا يد فرا بو، ا تح املدير العام للو نا للج لع م ن سـ ي ملعت ل ف
ية  ياانت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا فالعالمات ا ب ع لص نة(لل شاركني) للجا ملورحب اب ّ. 

يد ماركس هوبرغر  .2 بوا(لسـوتوىل ا نة) يلو  .للجهممة أمني ا

ند  تخاب الريس وانئيب الريس:  من جدول األعامل2لبا ئا ئ  ن

يد ابرك سونغ .3 تخب ا سـا لن يد إميري غوندا ) مجهورية كوراي(جون -ُ نة وا سا  سـر للج لي يد) هنغاراي(ئ  كرمية فرح ةلسـوا
نة) املغرب( للجانئيب ريس ا  .ئ
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ند   دول األعاملاعامتد ج:  من جدول األعامل3لبا

نوان  .4 ند جديد إىل جدول األعامل  ية واقرتح إضافة  بعحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أعامل ا ب معل "لتمن
نة هاهما يف " للجا نة إ يه ا ناقش  سيك  للجف يات تنفيذ ت ية جصتو شأن اقرار لوفقا لتمندول أعامل ا بو  بية العامة للو ي مجلع

يق آ سـيات ا يمي وإجراءات ولتنل تقعداد إلتقالرصد وا  .ريرالا

ند نوحتدث وفد فرسا اب .5 هوم أال يصري ذكل ا لبمس اجملموعة ابء وقال إنه يوافق عىل الاقرتاح عىل أن يكون من ا ملف
بل سار العمل يف ا بق  ندا دامئا يف جدول األعامل وأال  تقاجلديد  ملسـت م  .ّشلك سابقةي وأال يسب

رشوع جدول األعامل املعدل  .6 نة  متدت ا ّوا م للج ند ) SCT/25/1 Prov.2ثالويقة (ع  9لبمع إضافة ا
نوان اجل نة"بعديد   ".للجمعل ا

ند  ية:  من جدول األعامل4لبا نظمة غري حكو ماعامتد   م

شات إىل الويقة  .7 نا ندت ا ثا ق مل  .SCT/25/5ست

يني  .8 نة عىل أن تكون نقابة احملامني األمر يكووافقت ا نة(ABA)للج ثةل يف دورات ا للج   .َّمم

ند  رشينّاملعدل لتقرير لارشوع ماعامتد :  من جدول األعامل5لبا  لعدلورة الرابعة وا

شات إىل الويقة  .9 نا ندت ا ثا ق مل  .SCT/24/8 Prov.2ست

ناد إىل الويقة  .10 رشين ابال تقرير املعدل لدلورة الرابعة وا رشوع ا نة  متدت ا ثوا لع ل م ستللج ّ ع
SCT/24/8 Prov.2سـ تعديالت اليت ا مت مع ا هوريوفود ا هتلل ية مجلا يا لتشـيكة ا با نوإ  .يوسورساسـ

ند  ية:  من جدول األعامل6لبا نا عالرسوم والامنذج ا  لص

ية وممارساته  نا عقانون الرسوم والامنذج ا رشوع أحاكم-لص  م 

شات إىل الويقة  .11 نا ندت ا ثا ق مل  .SCT/25/2ست

نة يف الويقة  .12 ثونظرت ا  . بإمعانSCT/25/2للج

رشينوخل .13 سة وا سارات يف تقرير ادلورة اخلا يقات والا لعص الريس إىل أن تدون لك ا م تف سـتعل ل َّ . ئ
نة رشين  سادسة وا نظر فهيا يف ادلورة ا تمس من األمانة أن تعد ويقة معل معدةل  للجوا لع ل لل ث ّل ّ ومن املقرر . ُ

يقات املقدمة يف ادلورة اجلارية وأن  يع ا ّأن تأخذ تكل الويقة  تعل جبم تيض مزيدا من تربز الث تقلقضااي اليت 
نقاش ية الاطالع عىل . لا يني  تخدمني الو ثريا مع مجموعات ا شاور  تمس من الوفود أيضا ا بغوا ن سـ ك ت طل مل ل ُ
هام هبا يف أعامل آراهئم  نةسواإل رشين للعمل عىل . للجا سادسة وا سط وافر من ادلورة ا يخصص  لعو ل ق َّسـ

ية نا عالرسوم والامنذج ا  .لص

نة قد لنواب .14 ية، أشار الريس إىل أن ا نا للجبة عىل مواصةل العمل عىل قانون الرسوم والامنذج ا ع لص ئسـ
ية وممارساته نا شأن قانون الرسوم والامنذج ا رشوع األحاكم  ها عىل  عتقدمت يف  لص ب م معل ئوأشار الريس . ّ

يات بأن تعقد مؤمت ية إىل ا تو ها اب مجلعأيضا إىل أن عددا من الوفود جددت الامت ص ل س يا يعىن ّ سـرا دبلوما
شأن قانون الرسوم والامنذج يف أقرب وقت ممكن بابعامتد معاهدة  وأشارت وفود أخرى إىل رضورة . ٍ

ية بعقد مؤمتر دبلومايس يف ادلورة اجلارية أمر  تو تربة أن ا صتكريس مزيد من الوقت ملواصةل العمل  ل ًمع
نة . سابق ألوانه سار متفقةللجوا سري قدما،مك،   عىل أنه من املمكن ادلعوة إىل عقد مؤمتر للممكن 
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شأن قانون الرسوم والامنذج فور إحراز تقدم اكف وملا حيني الوقت  ّدبلومايس يعىن ابعامتد معاهدة  ب
ية بعقد املؤمتر ادلبلومايس صتو  .لل

ند  تجارية:  من جدول األعامل7لبا  لالعالمات ا

تجارية واإلنرتنت  لالعالمات ا

شات إىل الويقة سا .15 نا ثندت ا ق مل  .SCT/25/3ت

نظمي اجامتع و .16 بات  تقدم إىل األمانة ابقرتاحات حول الرت نة إىل ا تخلص الريس إىل دعوة أعضاء ا ل لللج ي تئ
ية بشأن إعاليم  لسؤو هر مايو م بل هناية  شوسطاء اإلنرتنت،  تمس م. 2011ق ُوا ن األمانة أن جتمع لك ل

ها و نظر فهياأن تسـتلمالاقرتاحات اليت  ية ا رشين  سادسة وا نة ا لتقدهما إىل دورة ا بغ لع ل للج ّ. 

ياق  .17 تجارية يف  تعلقة ابلعالمات ا تطورات ا ته األمانة عن آخر ا نة علام ابلعرض اذلي قد سـوأحاطت ا ل مل ل مللج
يع نظام أسامء حقول اإلنرتنت اذلي تعزت نة سـتو ية ابألسامء واألرقام ا ئة اإلنرتنت ا يذه  يّم  ن ملعي ملع ه  .(ICANN)تنف

توي بئوخلص الريس إىل الالامتس من األمانة  .18 رشين  سادسة وا نة ا حتأن تعد ويقة ألغراض دورة ا لع ل للج ث ّ
تجدات  يعن مسـعىل  يع نظام أسامء حقول اإلنرتنت اذلي تعزتم  ياق تو تطورات يف  تنفآخر ا سـ سـ ذه ل

نة  ية ابألسامء واألرقام ا يّئة اإلنرتنت ا ن ملعي ملع  .(ICANN)ه

ية عن حامية أسامء  جعرشوع ويقة مر ث تخداهما كعالماتادلولم ها وا سـ من   تسجيل

شات إىل الويقة  .19 نا ندت ا ثا ق مل  .SCT/25/4ست

ثوخلص الريس إىل أن الويقة  .20 يقات أعضSCT/25/4ئ توحة  تظل  تعل  لسـ نة من خالل حمفل مف للجاء ا
نة اإللكرتوين نة مراجعة الويقة . للجا تمس من ا ثوا للج تلمة SCT/25/4ُل يقات ا ناد إىل ا سـ ابال ملتعل ل ست

نظر فهيا ية ا رشين  سادسة وا نة ا ها إىل دورة ا لوتقد بغ لع ل للج  .مي

ند  ية:  من جدول األعامل8لبا ياانت اجلغرا فا  لب

ند من جدول األعاملأية انعدام ئالريس الحظ  .21  .لبمداخالت يف هذا ا

ند  نة:  من جدول األعامل9لبا  للجمعل ا

ند من جدول األعامل  .22 ياانت يف إطار هذا ا لبأشار الريس إىل أن عددا من الوفود أدلت  ب نة بئ هام ا للجحول إ س
يذ جدول  شأن أعامل تنفيف  بو  بالو يةي ياانت سوف تدون يف تق. لتمنا يع ا َّوقال إن  ب سة لمج نة اخلا مرير دورة ا للج

بو لعام  ية العامة للو بو معال ابلقرار اذلي اختذته ا ية العامة للو تحال إىل ا رشين و يوا مجلع ي مجلع سـ تعلق 2010لع ي فامي 
ية يق جدول أعامل ا ية  منبآ سـ لتل  .تن

تمس من األمانة تقدمي ويقة معلومات إىل دورة ا .23 للجوأشار الريس أيضا إىل أنه ا ث ُل رشين ئ سادسة وا لعنة ا عن ل
ية كيفية تعممي  ية، صتو نة لتمنجدول أعامل ا تعلق بعمل ا ئة ابء، فامي  للجال سـامي ا ي يف جمال قانون الرسوم والامنذج لف

ية وممارساته نا عا  .لص
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ت ية بقانون العالمات ا نة ادلامئة ا رشون  سادسة وا لادلورة ا ن للج لع يةملعل ياانت اجلغرا ية وا نا فجارية والرسوم والامنذج ا ب ع  للص

بوع من  .24 سـأعلن الريس عن األ توبر 28 إىل 24ئ رشين 2011ك أ سادسة وا لع مكوعد مؤقت لعقد ادلورة ا ل
 .للجنة

ند   ئملخص الريس:  من جدول األعامل10لبا

نة عىل ملخص الريس كام هو وارد يف هذه الويقة .25 ثوافقت ا  .ئللج

ند  تام ادلورة:  من جدول األعامل11لبا  ختا

تمت الريس أعامل ادلورة يف األول من أبريل .26 ئا  .2011 خ

 

 ]ثهناية الويقة[

 

 


