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اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم والنماذج 
  الصناعية والبيانات اجلغرافية

 
   والعشرونالثامنةالدورة 

سمرب 14 إىل 10جنيف، من   2012 يد
 
 

  ملخص الرئيس

نة متدته ا للجاذلي ا  ع

ند  تاح ادلورة: من جدول األعامل 1لبا  فتا

تح  .1 نةادلورة ئالريس فتا ثا ما ية ل نا تجارية والرسوم والامنذج ا ية بقانون العالمات ا نة ادلامئة ا رشين  ع وا لص ل ن ملعللج لع
شاركني ية ورحب اب ياانت اجلغرا ملوا ّب ف سس غري، املدير العام ل يد فرا ن ودعا ا يةللسـ تا بو، إىل إلقاء لكمة ا حلو ت  .في

بو(يد ماركس هوبرغر لسـوتوىل ا .2 نة ادلامئة) يالو  .للجهممة أمني ا

ند   اعامتد جدول األعامل:  من جدول األعامل2لبا

رشوع جدول األعامل  .3 نة ادلامئة  متدت ا ما للج ند إضافةمع ) .SCT/28/1 Provثالويقة (ع ندب   4 لبفرعي يف ا
ية بقان "عنوانه نة ادلامئة ا متةل لعمل ا ندراسة عن اآلاثر ا ملعللج ية حمل نا تجارية والرسوم والامنذج ا عون العالمات ا لص ل

ية وممارساته نا ية عىل قانون الرسوم والامنذج ا ياانت اجلغرا عوا لص فب  ).SCT/27/4ثالويقة " (ل

ند  رشوع تقرير ادلورة :  من جدول األعامل3لبا سابعةماعامتد  رشينلا  لع وا

رش .4 سابعة وا رشوع تقرير ادلورة ا نة ادلامئة  متدت ا لعا لم للج ، ).SCT/27/11 Provثالويقة (ين ع
ثل  مع تعديالت اليت طلهبا وفدا الصني وبريو و مما تجاريةل لالرابطة ادلوية للعالمات ا  .(INTA) ل



SCT/28/7 

2 

 

ند  ية:  من جدول األعامل4لبا نا عالرسوم والامنذج ا  لص

ية وممارساته نا عقانون الرسوم والامنذج ا رشوع واد املمرشوع  - لص يذيةمو  لتنفالالحئة ا

ند .5 تنيستا شات إىل الو نا ثيقت ا ق  .SCT/28/3 وSCT/28/2 مل

ّقال الريس إنو .6 نة ادلامئة قد أحرزت تقدما ئ رشوع جيدا للج ا رشوع األحاكم و مشأن  م يذيةب تدون . لتنفالالحئة ا ّو ُ سـ
رشين نة وا ثا ياانت اليت قدمهتا الوفود يف تقرير ادلورة ا لعيع ا م ل ب تمس من األمانة أن تعد واثئق معل م. لمج ّوا ُ نظر ل تراجعة يك 

نة  رشين، عىلتاسعةليف دورهتا اادلامئة للجفهيا ا يقات امللع وا يع ا ُ أن تأخذ  تعل ية وأنقدلجبم تلف لمة خالل ادلورة احلا خم تربز 
سطري أو احلوايشالاقرتاحات اليت تقد شطب أو ا تخدام األقواس املربعة أو ا تمت هبا الوفود اب ل لسـ ّ. 

ياألحاكم اخلاصة اب نساعدة ا تفق ة وتكوين الكفاءاتلتقمل ية العامةوي مبا   مجلعقرار ا

شمل موعة ااجملقدمت  .7 ية اقرتاحا  يألفر ية وتكوين الكفاءات إلدراجه يف معاهدة يق ساعدة ا نرشوع مواد عن ا لتقمل م
ية وممار نا عقانون الرسوم والامنذج ا  .ساتهلص

ثل الاحتاد األورويب، ابمس  .8 شمل يب وادلول األعضاءاألوروالاحتاد مموقدم  يه، اقرتاحا  ي  قرار املؤمتر ادلبلومايس ف
شأن ييل للمعاهدة  با ية وممارساته لتمك نا عقانون الرسوم والامنذج ا  .لص

نة ادلامئة يك تواصل  .9 تني من واثئق معل ا نة ادلامئة من األمانة رش الاقرتاحني يف شلك و ست ا للجوا للج ثيقمت ن نة ل للجا
رشين تاسعة وا نظر فهيام يف دورهتا ا لعا ل  .ل

تمس من األمانة مراجعة الويقة  .10 ثوخلص الريس إىل أنه ا ل ُّ ساعدة SCT/28/4ئ مل إلدراج نص األحاكم اخلاصة اب
شار إلهيا يف  ية يف املعاهدات ا ملاملا تكامل الويقة مبعلومات . SCT/28/4ثمن الويقة " أوال "اجلزءل بغي ا ثو سـ مفصةل ين

بو  يا يف الو بعة حا يتعلق ابملامرسة ا ل ت ُت بوممتويل لمل يات املعاهدات اليت تديرها الو يشاركة الوفود يف اجامتعات   .مجع

ية  ياانت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا ية بقانون العالمات ا نة ادلامئة ا متةل لعمل ا فدراسة عن اآلاثر ا ب ع لص ل ن لللج ملع حمل
ية وممارساته نا ععىل قانون الرسوم والامنذج ا  لص

ية .11 شاورات غري الر مسبعد ا تم،ني الوفود اليت جرت بمل ُ خلص الريس إىل أنه ا ل ّ دون إخالل  ،س من األمانةئ
رشوع  تمتديد ، معاهدة قانون الرسوم والامنذجمبابلعمل اخلاص  تنيسـادلرا تقصا ئيني الا تان أجرتا يف إطار حتضري سـ ي ا ّلل

يني)SCT/27/4ثالويقة (ادلراسة  هرين إضا ف ملدة  ياانت من خالل تقدمي عيّناتوافر ، وذكل من أجل زايدة ش لبت ا
هاردود  تكام سابقة أو ا لجديدة ومن خالل إماكية تعديل الردود ا سـ ل نظر فهينبغي حتديث يو. ن نة اتادلراسة يك  للج ا

ية رشين، مع مراعاة ما يرد من ردود إضا تاسعة وا فادلامئة يف دورهتا ا لع يلك العام لدلراسةو. ل لهبغي احلفاظ عىل ا  .ين
ياّورأت بعض الوفود أن نا تيس طابعا ا ئ هذا الطلب  ث  .سـتيك

يل أيضا ئوخلص الريس  .12 نفصةل تصف العالقة بني نظام الهاي  تمس من األمانة إعداد ويقة  سجإىل أنه ا ث ل للتّ م ُ
رشوع معاهدة قانون الرسوم والامنذج ية وبني  نا مادلويل للرسوم والامنذج ا ع  .لص
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ند  ية:  من جدول األعامل5لبا ياانت اجلغرا فا  لب

ند من جدول األعاملإىل ئلريس اأشار  .13 سجل أية مداخةل مضن هذا ا بأنه مل  ت لّ ّ ّ ُ. 

ند   ئملخص الريس:  من جدول األعامل6لبا

نة رشون  تاسعة وا للجادلورة ا يةلعل نا تجارية والرسوم والامنذج ا ية بقانون العالمات ا ع ادلامئة ا لص ل  ملعن
ية ياانت اجلغرا فوا  (SCT/29) لب

ّأعلن الريس أن  .14 نة لادلورة ائ رشين  للجتاسعة وا بوع ادلامئة لع يا يف األ بد سـتعقد  ئ مسـ  .2013  مايو31 إىل 27من ُ

يغة الواردة يف هذه الويقة .15 نة ادلامئة عىل ملخص الريس اب ثووافقت ا لص  .ئللج

ند  تام ادلورة:  من جدول األعامل7لبا  ختا

تمت الريس ادلورة يف  .16 ئا سمرب 14خ  .2012ي د

 

 ]ثهناية الويقة[


