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SCT/40/9 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2018نومفرب  16 التارخي:

اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية 
 واملؤشرات اجلغرافية

 األربعون الدورة
ىل  12جنيف، من   2018 نومفرب 16اإ

 الرئيس ملخص
متدته اللجنة  اذلي اع

 من جدول الأعامل: افتتاح ادلورة 1البند 

للجنة  الأربعنيت الس يدة وانغ بينينغ، انئبة املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( أأعامل ادلورة افتتح .1

)جلنة العالمات( ورّحبت ابملشاركني نيابة  اجلغرافيةبقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات ادلامئة املعنية 

 عن املدير العام.

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

وأأعلنت الأمانة أأنه بسبب عدم متكّن رئيس جلنة العالمات الس يد عادل املاليك من املشاركة، سيتوىل  .3

 .ابلنيابة دلورة الأربعني للجنة العالماتارئيس مة ، هم، انئب الرئيسريندون أألفريدو الس يد

 اعامتد جدول الأعاملمن جدول الأعامل:  2البند 

 .(SCT/40/1 Prov. 3 مرشوع جدول الأعامل )الوثيقةالعالمات نة جل اعمتدت  .4
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 من جدول الأعامل: اعامتد منظمة غري حكومية 3البند 

 .SCT/40/7نظرت جلنة العالمات يف الوثيقة  .5

 .(AFIGIAامجلعية الفرنس ية للمؤرشات اجلغرافية الصناعية واحلرفية )ووافقت جلنة العالمات عىل اعامتد  .6

 والثالثني التاسعةاعامتد مرشوع تقرير ادلورة من جدول الأعامل:  4البند 

 .(.SCT/39/11 Prov )الوثيقةوالثالثني  التاسعة ةورادل مرشوع تقرير جلنة العالماتاعمتدت  .7

 : التصاممي الصناعيةمن جدول الأعامل 5البند 

 مرشوع مواد ومرشوع الالحئة التنفيذية-تهاالصناعية وممارس قانون التصاممي

أأهنا س تواصل، خالل دورهتا  ،2018دورهتا املعقودة يف سبمترب قّررت، يف ذكّر الرئيس بأأّن "امجلعية العامة للويبو  .8

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

 .2020 عام

ىل أأن جلنة العالمات أأحاطت علام بلك البياانت اليت أأدلت هبا الوفود بشأأن هذا البند. و  .9 خلص الرئيس اإ

ن جلنة الحني ستبقى معاهدة قانون التصاممي مدرجة يف ويف عالمات أأحاطت علام  جدول أأعامل جلنة العالمات، فاإ

ىل مواصةل النظر يف هذه املسأأةل يف دورهتا يف عام  حسب الأصول  .2019بقرار امجلعية العامة ادلاعي اإ

يقوانت واحملارف/اخلطوط  تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأ

املصورة تصاممي واهجات املس تخدم ) .SCT/40/2 Revو SCT/40/2 نظرت جلنة العالمات يف الوثيقتني .10

 (.والأيقوانت واحملارف/ اخلطوط: مرشوع اس تبيان

ىل وخلص .11  أأنه الُتمس من الأمانة ما ييل: الرئيس اإ

عىل أأعضاء جلنة العالمات واملنظامت احلكومية  .SCT/40/2 Rev تعممي الاس تبيان الوارد يف الوثيقة -

 ؛2019 يناير 31ردود يف أأجل أأقصاه اليت لها صفة مراقب، للحصول عىل  ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية

جتميع لك الردود يف وثيقة يك تنظر فهيا جلنة العالمات يف دورهتا احلادية والأربعني، علام بأأن جلنة و  -

ىل الفرتة احملدودة لإعداد تكل الوثيقة، عىل أأن تُتاح الوثيقة يف موعد أأقصاه  العالمات وافقت، ابلنظر اإ

 .2019مارس  8

ىل واثئق الأولوية (DAS)ول الأعضاء عن خدمة النفاذ الرمقي مس تجدات من ادل  اإ

، يف تنفيذ خدمة جسل لهاي ادلويل للتصامميأأحاطت جلنة العالمات علام ابلتقدم احملرز من قبل الأعضاء، ومن قبل  .12

 لأغراض التصاممي الصناعية. (DAS) النفاذ الرمقي

ىل أأن جلنة العالمات س تطلبوخلص ال .13  حول هذا البند يف دورهتا القادمة. تزويدها مبعلومات حمدثة رئيس اإ
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س بانيا  اقرتاح من وفد اإ

 .SCT/40/8نظرت جلنة العالمات يف الوثيقة  .14

ىل أأن الأمانة س تعد مرشوع اس تبيان بشأأن الاقرتاح الوارد يف الوثيقة .15  SCT/40/8 وخلص الرئيس اإ

 تنظر فيه اللجنة يف دورهتا القادمة. يك

 العالمات التجاريةجدول الأعامل:  من 6البند 

سامء ادلولية غري املسجةل امللكية للمواد الصيدلنية )  (INNsالأ

ا طرأأ مؤررا من مس تجدات صخصو  تبادل بياانت الأسامء ادلولية غري املسجةل أأبلغت الأمانة جلنة العالمات مب .16

برام مذكرة تفامه يف هذا الشأأن بني املنظمتني، وقدمت عرضا ابإ مة الصحة العاملية والويبو وامللكية للمواد الصيدلنية بني منظ

 العاملية لأدوات التوس مي.الويبو بياانت ية للمواد الصيدلنية يف قاعدة دمج بياانت الأسامء ادلولية غري املسجةل امللك عن 

ىل أأن جلنة العالمات أأحاطت علام هبذا النشاط وبأأنه  .17 من الأمانة تقدمي معلومات  الُتمسوخلص الرئيس اإ

 حمدثة يف هذا اخلصو  يف ادلورة القادمة للجنة العالمات.

 حامية أأسامء البدلان من تسجيلها واس تخداهما كعالمات جتارية

 .SCT/40/3و SCT/39/9و SCT/39/8 Rev.2و SCT/32/2 نظرت جلنة العالمات يف الواثئق .18

ىل ما ييل: .19  وخلص الرئيس اإ

 ؛SCT/40/3لوثيقة أأحاطت جلنة العالمات علام اب -

يف ادلورة احلادية  SCT/39/8 Rev.2و SCT/32/2 تنيوستتواصل املناقشات حول الوثيق  -

 العالمات؛ والأربعني للجنة

حدى ادلورات املقبةل. SCT/39/9وس يقدم وفد بريو نسخة معّدةل من الوثيقة  -  يك يُنظر فهيا يف اإ

 ء احلقولمس تجدات عن اجلوانب املتصةل ابلعالمات التجارية يف نظام أأسام

طالع ادلول الأعضاء ابنتظام عىل املس تجدات  SCT/40/4 نظرت جلنة العالمات يف الوثيقة .20 والمتست من الأمانة اإ

 اليت س تطرأأ يف املس تقبل عىل نظام أأسامء احلقول.

 : املؤرشات اجلغرافيةمن جدول الأعامل 7البند 

 .SCT/40/6 Prov. 2و SCT/40/5 Prov. 2الوثيقتني نظرت جلنة العالمات يف  .21
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 والمتس الرئيس من الأمانة ما ييل: .22

ىل تقدمي ردود  - دعوة الأعضاء واملنظامت احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية اليت لها صفة مراقب اإ

ضافية أأو معّدةل عىل الاس تبيانني الأول والثاين حىت   ؛2019 يناير 31اإ

يك تنظر فهيام جلنة العالمات  SCT/40/6 Prov. 2و SCT/40/5 Prov. 2الوثيقتني اس تكامل و  -

 ؛دورهتا احلادية والأربعني يف

 عرض املعلومات الواردة يف الك الوثيقتني يف قاعدة بياانت.و  -

ىل أأنه ستُنّظم  .23 عالمية تدوم نصف يوم ب  لساتج وخلص الرئيس كذكل اإ طار اإ شأأن املؤرشات اجلغرافية يف اإ

ستُناقش موضوعاهتا يف ادلورة احلادية والأربعني للجنة العالمات. ولهذا الغرض، ُطلب من الأعضاء مات، و نة العالجل 

الإعالمية املذكورة قبل  جللساتاواملنظامت احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية اقرتاح موضوعات ممكنة لأغراض 

 ات.انعقاد ادلورة احلادية والأربعني للجنة العالم

 أأررىمسائل 

ىل أأن أأشار  .24 ىل  8ادلورة القادمة للجنة العالمات س تدوم أأربعة أأايم )من الرئيس اإ  (.2019أأبريل  11اإ

 لخص الرئيسممن جدول الأعامل:  8البند 

 نة العالمات عىل ملخص الرئيس كام ورد يف هذه الوثيقة.جل وافقت  .25

 ارتتام ادلورةمن جدول الأعامل:  9البند 

 .2018 نومفرب 16ارتمت الرئيس ادلورة يف  .26

 ]هناية الوثيقة[


