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اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم والنماذج 
  الصناعية والبيانات اجلغرافية

  
  والعشرونالتاسعة الدورة 

  2013مايو  31ٕاىل  27جنيف، من 
  
  

  ملخص الرئيس

  اذلي اعمتدته اللجنة

  جدول أالعامل: افتتاح ادلورةمن  1البند 

والعرشين للجنة  التاسعةادلورة  ،)ويبومنظمة العاملية للملكية الفكرية (الفرانسس غري، املدير العام لل السـيد افتتح  .1
 .اانت اجلغرافية ورّحب ابملشاركنيادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم والامنذج الصناعية والبي

 ماركس هوبرغر (الويبو) هممة ٔامني اللجنة ادلامئة.وتوىل السـيد  .2

  رئيسلاانتخاب الرئيس وانئب من جدول أالعامل:  2البند 

 ل املاليك (املغرب) رئيسا وانُتخب السـيد ٕاميري غوندا (هنغاراي) انئبا للرئيس.ادعالسـيد انُتخب  .3

  من جدول أالعامل: اعامتد جدول أالعامل 3البند 

 ) مع ٕاضافة بند عنوانه.SCT/29/1 Prov 2 (الوثيقةاملراجع اعمتدت اللجنة ادلامئة مرشوع جدول أالعامل  .4
 اللجنة ادلامئة يف تنفيذ توصيات جدول ٔاعامل الويبو بشأن التمنية". ٕاسهام"

   



SCT/29/9 
2 
 

  املراجع والعرشين الثامنةمن جدول أالعامل: اعامتد مرشوع تقرير ادلورة  4البند 

 .).SCT/28/8 Prov 2 (الوثيقةاملراجع والعرشين  الثامنةاعمتدت اللجنة ادلامئة مرشوع تقرير ادلورة  .5

  من جدول أالعامل: الرسوم والامنذج الصناعية 5البند 

 SCT/29/6وSCT/28/5 وSCT/29/4 و SCT/29/3و SCT/29/2 الواثئقاستندت املناقشات ٕاىل  .6
 ..SCT/28/4 Revو .SCT/27/4 Addوكذكل ٕاىل الوثيقتني  SCT/29/8 و

 SCT/29/2 واسـتعرضت اللجنة ابلتفصيل مرشوع املواد ومرشوع الالحئة التنفيذية الواردين يف الوثيقتني .7
 . وقال الرئيس ٕاّن مجيع البياانت اليت ٔادلت هبا الوفود سـُتدّون يف تقرير ادلورة التاسعة والعرشين.SCT/29/3و

من الاقرتاحات تكوين الكفاءات، عرض الرئيس ورقة غري رمسية جتمع بني عنارص وفامي خيص املساعدة التقنية و  .8
 SCT/28/5املقدمة من اجملموعة أالفريقية والاحتاد أالورويب وادلول أالعضاء فيه ومجهورية كوراي والواردة يف الواثئق 

 ، عىل التوايل.SCT/29/8و SCT/29/6و

مراجعة يك تنظر فهيا اللجنة ادلامئة يف دورهتا الثالثني، عىل ٔان تأخذ  الرئيس من أالمانة ٕاعداد واثئق معل والمتس .9
تربز خمتلف الاقرتاحات اليت تقدمت هبا الوفود ابسـتخدام أالقواس املربّعة و بلك التعليقات املدىل هبا يف ادلورة احلالية 

قوسني مربّعني بشأن املساعدة التقنية  بنيُمدرج ٔاو قرار ، مبا يف ذكل مرشوع مادة الشطب ٔاو التسطري ٔاو احلوايش ٔاو
استنادا ٕاىل ورقة الرئيس غري الرمسية. وستشري احلوايش ٕاىل ٔاّن مرشوع املادة املذكور مقرتح من قبل  وتكوين الكفاءات،

 الرئيس، ؤاّن بعض الوفود فّضلت ٔان يكون موضوع مرشوع املادة املعين مشموال بقرار.

امئة قد ٔاحرزت  تقدما جيدا بشأن مرشوع املواد ومرشوع الالحئة التنفيذية وخلص الرئيس ٕاىل ٔاّن اللجنة ادل .10
ؤاّن شوطا قد قُطع يف العمل اخلاص ابملساعدة التقنية وتكوين  SCT/29/3و SCT/29/2 الواردين يف الوثيقتني

يبو العامة ابدلعوة الكفاءات. وقال عدد من الوفود ٕاّن اللجنة ادلامئة قد ٔاحرزت تقدما بقدر اكف لتوصية مجعية الو 
. ورٔات وفود ٔاخرى، ّممن تعتقد ٔانّه جيب ٕاحراز املزيد من التقدم يف جمال 2014ايس يف عام ٕاىل عقد مؤمتر دبلوم

لتقدم احملرز ابلنص وسـتحيط اباملساعدة التقنية وتكوين الكفاءات من ٔاجل بلوغ نتيجة ملموسة، ٔاّن امجلعية العامة 
 ة ٕاىل عقد مؤمتر دبلومايس.ادلعو تبّت يف سـ و وستنظر فهيام 

  العالمات التجاريةمن جدول أالعامل:  6البند 

  دراسة عن حامية ٔاسامء البدلان

 .SCT/29/5استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة  .11

بلك لغات معل الويبو  SCT/29/5وخلص الرئيس ٕاىل ٔانّه الُتمس من أالمانة ٕااتحة ترجامت اكمةل للوثيقة  .12
وعرضها عىل  SCT/29/5عىل ٔاساس الوثيقة  SCT/25/4كام ينبغي لٔالمانة مراجعة الوثيقة غري اللغة إالنلكزيية. 

اللجنة ادلامئة يك تنظر فهيا يف دورهتا القادمة. ؤاعلنت بعض الوفود ٔاّهنا سـتقدم اقرتاحات يك تنظر فهيا اللجنة ادلامئة 
 يف دورهتا القادمة.
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   إالنرتنت فامي خيص العالمات التجاريةٔاحدث املعلومات عن توّسع نظام ٔاسامء احلقول عىل

 .SCT/29/7استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة  .13

 تواصلؤانّه الُتمس من أالمانة ٔان  SCT/29/7وخلص الرئيس ٕاىل ٔاّن اللجنة ادلامئة ٔاحاطت علام ابلوثيقة  .14
 ٕابالغ ادلول أالعضاء ابملسـتجدات الطارئة عىل نظام ٔاسامء احلقول.

  البياانت اجلغرافية من جدول أالعامل: 7البند 

أية مداخةل مضن هذا البند من جدول أالعامل ؤاّن البند سيبقى مطروحا عىل ب يُدَىل ٔاشار الرئيس ٕاىل ٔانّه مل  .15
 جدول أالعامل لدلورة القادمة.

  ٕاسهام اللجنة ادلامئة يف تنفيذ ما يعنهيا من توصيات جدول ٔاعامل الويبو بشأن التمنية من جدول أالعامل: 1.7البند 

ٕاسهام اللجنة ادلامئة يف تنفيذ ما يعنهيا من ٔاشار الرئيس ٕاىل ٔاّن عددا من الوفود قدمت ٕاعالانت بشأن  .16
ر ادلورة التاسعة والعرشين للجنة . وقال ٕاّن مجيع إالعالانت سـُتدّون يف تقريتوصيات جدول ٔاعامل الويبو بشأن التمنية

 سُرتفع ٕاىل امجلعية العامة للويبو.ادلامئة وٕاّهنا 

ورٔات بعض الوفود ٔاّن هذا البند ينبغي ٔان يصبح دامئا عىل جدول ٔاعامل اللجنة ادلامئة. وقالت وفود ٔاخرى ٕاّهنا ال  .17
يف الوقت ذاته، ٔاّن اللجنة ادلامئة ينبغي ٔان تبّت  تعارض فكرة ٕاضافة هذا البند ٕاىل جدول ٔاعامل ادلورة احلالية ولكّهنا ترى،

 يف ٕاضافته حسب احلاجة.

  ملخص الرئيسمن جدول أالعامل:  8البند 

  لجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم والامنذج الصناعية والبياانت اجلغرافيةن ل ادلورة الثالثو

 .2013نومفرب  8ٕاىل  4من مبدئيا،  دلامئة سـُتعقدادلورة الثالثني للجنة أاعلن الرئيس ٔاّن  .18

 ووافقت اللجنة ادلامئة عىل ملخص الرئيس ابلصيغة الواردة يف هذه الوثيقة. .19

  اختتام ادلورةمن جدول أالعامل:  9البند 

 .2013مايو  31اختمت الرئيس ادلورة يف  .20

 

 [هناية الوثيقة]


