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اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم والنماذج 
  الصناعية والبيانات اجلغرافية

 
  الدورة السادسة والعشرون

توبر  28 إىل 24جنيف، من   2012 فرباير 3 إىل 1 من 2011كأ
 
 

  ملخص الرئيس

نةاذلي ا للجمتدته ا  ع

ند  تاح ادلورة:  من جدول األعامل1لبا  فتا

تح  .1 يد إمري غوندا ادلورةفتا ية توىل رئاسة اذلي ) ئانئب الريس(لسـ ا نة ادلامئة ا رشين  سادسة وا نادلورة ا للج ملعل لع
يونغ جون اب يد  ياب ا ية يف  ياانت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا سـبقانون العالمات ا سـ غ ب ع لص لل سا (رك فل تخب ر يا ئن مل

نةدلوريت رشينللج ا سادسة وا رشين وا سة وا لع اخلا للع  ).م

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

ند   اعامتد جدول األعامل:  من جدول األعامل2لبا

متدت .3 رشوع جدول األعامل عا نة  م ا  إطار تعكس تريب واثئق العمل يفُعىل أن ي) .SCT/26/1 Provثالويقة (للج
ند  شة الويقة 4لبا نا ث من جدول األعامل إلاتحة  ق باح أول يوم من الاجامتع وليك SCT/26/4م شـهتاص يف  نا قمتر  م ، إذا تسـ

تىض األمر، بعد  تني يف نظر لاقا  .SCT/26/3 وSCT/26/2ثيقالو

ند  رشين:  من جدول األعامل3لبا سة وا رشوع تقرير ادلورة اخلا لعاعامتد   مم

متدت .4 رشعا نة  م ا رشين للج سة وا لعوع تقرير ادلورة اخلا تعديالت املقرتحة من ) .SCT/25/7 Provثالويقة (م لمع ا
سودان ووفدي  ثل لا ممسورسا و يةي نا ية ا عمركز ادلراسات ادلوية  لص  ).CEIPI (للملكل
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ند  ية:  من جدول األعامل4لبا نا عالرسوم والامنذج ا  لص

ته  ية وممار نا سـقانون الرسوم والامنذج ا ع رشوع –لص رشوع قواعدموادم  م و
 

تني  .5 رشوعات القواعد الواردة يف الو رشوعات املواد و نة لك  شت ا ثيقان م م للج  .SCT/26/3 وSCT/26/2ق

رشينأن ئ الريس وذكر .6 سادسة وا تدون لك املداخالت يف تقرير ادلورة ا لعاألمانة  ل وأضاف أن املطلوب مهنا هو . سـ
نظر نقح واثئق العمل ليك  تأن  نة يف ادلو فهيت يقات املدىل هبا يف هذه للجا ا يع ا تضمن  يث  رشين،  سابعة وا تعلرة ا مج ت حب لل لع

سطري أو  شطب أو ا تخدام األقواس املربعة أو ا تقدم هبا الوفود اب تلفة اليت  تادلورة وأن تربز الاقرتاحات ا ل سـ ت  احلوايشلخمل
تضاء قسب الا  .ح

ية وعالقهتا بعمل م شأن ا بو  يات جدول أعامل الو منعلومات عن تو ب ي ية لتص نا نة يف جمال قانون الرسوم والامنذج ا عا لص للج
ته سـوممار

 

شات إىل الويقة  .7 نا ندت ا ثا ق مل  .SCT/26/4ست

يدة لكهن .8 متلت عىل معلومات  تربت أن الويقة ا مفأشار الريس إىل أن عددا من الوفود ا شـئ ث  رأت من الرضوري أن اع
تصادية عىل إعداد دراسة حول وق شؤون الا قتعمل األمانة مع مدير ا رشوع القواعد ل رشوع املواد و مع  بشأن قانون الرسوم م

ية  نا عوالامنذج ا تان (لص ية) SCT/26/3 وSCT/26/2ثيقالو نا بدلان ا معىل ا ل نت أهنا لن تعرتض . ل علوقال إن وفودا أخرى أ
نة ها بوضوح وأال تؤدي إىل تأخري معل ا للجعىل تكل ادلراسة رشيطة أن حيدد نطا ق ية،. ّ شات غري ر نا مسوبعد  ق  اتفقت م

ثاين ية وفقا للمواصفات الواردة يف املرفق ا نة عىل أن تطلب من األمانة إعداد دراسة  لا يل  .حتلللج

ند  تجارية:  من جدول األعامل5لبا  لالعالمات ا

تجارية يهتم يف جمال العالمات ا سؤو لاجامتع إعاليم عن دور وسطاء اإلنرتنت و ل م
 

شات إىل الويقة  .9 نا ندت ا ثا ق مل ية أعدها الريس وإىلSCT/26/5ست ئ ورقة غري ر  . مس

تج الريس أن .10 ئوا نة وافقت عىل سـتن يات للج ا ية اليت أعلآ  ئها الريسدمسالاجامتع اإلعاليم الواردة يف الورقة غري الر
ها  هذه الويقةاألوليف املرفق نّصوالوارد  ث   .ل

تجارية يث العالمات ا لتجدات عن توسع نظام أسامء احلقول عىل اإلنرتنت من  حسـ م
 

شات إىل الويقة سا .11 نا ثندت ا ق مل  .SCT/26/6ت

توخاة يف برانمج احلقول ئأشار الريسو .12 تجارية ا يات حامية حقوق العالمات ا يل آ نة أكدت رضورة  مل إىل أن ا ل ل تفع للج
يا  نةلاملكونة من أسامء عامة اجلديدة لعلا ية ابألسامء واألرقام ا يئة اإلنرتنت ا ن ملعي ملع ها إ)األياكن (ه زاء قلق، وأعربت عن 

بو ثبات هيئة اليت قد هتدد تكل مسارات  تعلقة بأسامء احلقول اليت اسـهتلهتا الو نازعات ا سوية ا ياسة املوحدة  يا مل مل ت لسـ ل
ية  بارها آ لاب ياُيعمتد علهيا عت تطورات نظام أسامء إىل أيضا وأشار . ملعا ست من األمانة أن ختطر ادلول األعضاء  نة ا بأن ا مت لللج
 .احلقول اجلديد
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تخداهما كعالمات جتاريةمرشوع  ها وا ية عن حامية أسامء ادلول من  سـويقة مر جع تسجيلث
 

شات إىل الويقة  .13 نا ندت ا ثا ق مل ندت أيضا إىل اقرتاح .SCT/25/4ست بدلان ست وا لشأن برانمج معل محلاية أسامء ا تقدم ب
شأن املواصفات احملددة للمر ّبه وفدا برابدوس وجاماياك واقرتاح آخر من وفد جاماياك   .حةل األوىل من الاقرتاح األولب

يدها القرتاح وفدي برابدوس .14 يوأشار الريس إىل أن عددا من الوفود أعربت عن تأ ، وقالت وفود أخرى إهنا  وجاماياكئ
تفكري للتاج إىل مزيد من املعلومات والوقت  متني إىل تزويدها اب األعضاء ُاألمانةدعت و. حت دلراسات وادلراسات اإلفرادية ملها

تع شالكت اليت واهجهتا يف ملا توسـمي الوطين، مبا يف ذكل ا مللقة حبامية أسامء ادلول واملعلومات عن أية برامج رشعت فهيا  لل
بل . تنفيذها يغات  بت األمانة أن توجه إلهيا تكل ا قو بل لتطل يغات يف . 2012 مارس 15ّ تمس من األمانة أن جتمع تكل ا بلوا لتل ُ

ن للجويقة معل وتقدهما إىل دورة ا بةلّث توسـمي . ملقة ا بو عن ا تاحة دلى الو توي ويقة العمل عىل املعلومات ا لواقرتح أن  ي مل ث حت ُ
 .الوطين

ياانت املادة  ية يف قاعدة  يغات اإللكرتو بمعلومات عن ا ن ثا(6لتبل  )لاث

نة أحاطت علام أنإىل ئالريس خلص  .15  .SCT/26/7ثالويقة مبضمون للج ا

ند  ياانت اجلغ:  من جدول األعامل6لبا يةلبا  فرا

ند من جدول األعاملئأشار الريس إىل أنه .16  .لب مل جتر أية مداخةل حتت هذا ا

ند  ئاعامتد ملخص الريس:  من جدول األعامل7لبا
 

نة عىل ملخص الرو .17 ثيس كام هو وارد يف هذه الويقةللجافقت ا  .ئ

ند  تام ادلورة:  من جدول األعامل8لبا ختا
 

تمت الريس ادلورة يف  .18 ئا  .2012فرباير  3خ

 ]نا ذكل املرفقيلي[
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  األولاملرفق

 

ية من إعداد ريس  ئويقة غري ر مس رشث سادسة وا لعادلورة ا تجارية يل ية بقانون العالمات ا نة ادلامئة ا لن  ن ملعللج
ية ياانت اجلغرا ية وا نا فوالرسوم والامنذج ا ب ع شأن للص يهتم اإلجامتع الاب  سؤو لعاليم عن دور وسطاء اإلنرتنت و م

تجارية  ليف جمال العالمات ا

يديةمالح أوال  متهظات 

شت ية اقان ياانت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا ية بقانون العالمات ا فنة ادلامئة ا ب ع لص ل ن لللج نة ("ملع يف دورهتا ") للجا
رشين الويقة  سادسة وا ثا تجارية( SCT/26/5لعل يهتم يف جمال العالمات ا سؤو لاجامتع إعاليم عن دور وسطاء اإلنرتنت و ل ). م

ثالثة املقدمة يف تكل الويقة وابإلضافة إىل ث الاقرتاحات ا ية والاحتاد الرويس (ل تحدة األمر يكمن وفود لك من الوالايت ا مل
يقات والاقرتاحات فامي خيص )وادلامنرك بات لتعل، قدمت الوفود عددا من ا شة . عقد ذكل الاجامتعتيتر نا قومن أجل إجراء ا مل

ناد إىل ئاجلزياتدون هدر الوقت وتفادي ادلخول يف  ية ابال شاورات غري ر نظمي  سة العامة، أعلن الريس عن  ت يف ا سئ مس م ت جلل
يقاهتا ية القرتاحات ادلول األعضاء و بادئ الر تضمن األفاكر وا ية  تعلويقة غري ر سـ مل ت مس  .ئيث

يا ية ناث مسهدف الويقة غري الر  ث

رشوع اقرتا يص اقرتاحات الوفود وتقدمي  ية هو  مإن هدف الويقة غري الر تلخ مس باتح لوضع ث  توجه األمانة يف عقد تيتر
 .الاجامتع اإلعاليم

هدف األسايس ذلكل الاجامتع اإلعاليم هو تقدمي معلومات عن  يهتم يف جمال لوا سؤو لدور وسطاء اإلنرتنت و تخدام م سـا
تجارية نظر يف املوضوع أو إعدا.  عىل اإلنرتنتلالعالمات ا تدى  للومبا أنه اجامتع غري رمسي، فلن يكون  ًن د اقرتاحات أو م

يات أو اختاذ قرارات من أي نوع صياغة تو نة. ص ية  للجولن يكون الاجامتع غري الرمسي جزءا من ادلورة الر  .مس

ثا  اإلطار الزمين لاث

بار ومبا أن ادلول األعضاء أعربت عن  شأن اإلطار الزمين لالجامتع غري الرمسي بعني الا تبعد أخذ الاقرتاحات املقدمة  عب
بدو حال وسطا مرونهتا يف ه رشين  سابعة وا نة ا بل دورة ا بارشة  شأن، فإن مدة يوم واحد لالجامتع اذلي يعقد  تذا ا ل للج لعل ق م

تطلعات تلف ا ية  ية  تكون اك با و لصا خم ب سـ لتلئ  .ف

تحدثون رابعا  ملا

تحدثني يار ا ية ا شدد عىل أ يقات اليت  ثري من ا ملورد ا ت مه ت ختعل ّ ل نظر املعرب عهنا. لك باين وهجات ا ّورمغ  ل يقات ت متلت ا لتعل، ا شـ
شرتكة بادئ ا ملعىل بعض ا تجارية ابتفاق واسع ألنه . مل ية والقطاعات واملصاحل ا توازن لألقالمي اجلغرا يل ا بدأ ا لفقد حظي  مل فث لمتم

شلك سلمي نظر  تلف وهجات ا تقدمي  برشط همم  ل خم  .ل

بغي شاركة يف الاجامتع،  يدعون إىل ا ئات أحصاب املصلحة اذلين  نوفامي خيص  يف مل ثلني عن وسطاء سـ يه ادلعوة إىل  مم تو ج
ية سلطات احلكو متع املدين وا ية وا تصني فهيا واألوساط األاكد تجارية وا ماإلنرتنت وماليك العالمات ا ل مي خمل  .جملل
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سا  الربانمج مخا

تخدام  بغي أن يركز ابألساس عىل قضااي ا نة و سـبغي أن يظل برانمج الاجامتع غري الرمسي داخل نطاق معل ا نللج ين ي
تجارية عىل اإلنرتنتا شأن . للعالمات ا بو  ية من جدول أعامل الو يات ا تو بان أيضا ا بغي أن يأخذ الربانمج يف ا بو ي ن ص ل ملعسـ حل ين

بادرات مماثةل يف حمافل أخرى ية وميكن أن يغطي  ما بل عقد الاجامتع . لتمن نظم لقاءا حول الربانمج  متس من األمانة أن  قو ت ُيل
شمل الربانمج ما ييلووفقا القرتاحات ا. اإلعاليم بغي أن  يقاهتا،  يدلول األعضاء و  :ينتعل

تجاريةوهجة نظر ماليك العالمات فامي خيص  - يهتم يف جمال العالمات ا سؤو لدور وسطاء اإلنرتنت و ل  ؛م

ية فامي خيص  - يهتم يف جمال لشـبكموقف وسطاء اإلنرتنت ومقديم اخلدمات ا سؤو لدور وسطاء اإلنرتنت و م
تجاري  ؛ةلالعالمات ا

ية؛ -  ميوهجة نظر األوساط األاكد

تخدمني؛ -  ملسـآراء ا

رشااكت بني القطاع العام  - نازعات وا سوية ا بديةل  يات ا تجارب مع اآل ية، مبا فهيا ا ية واإل تجارب الو لا مل ت ل ل ل مي ن لل قل ط
 .واخلاص

 

ثايناملرفق ييل ذكل [  ]لا
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متل لعمل شأن الوقع ا بو  حملمواصفات دراسة تعدها أمانة الو ب تجارية  ي ية بقانون العالمات ا نة ادلامئة ا لا ن ملعللج
ية والرسوم والامنذج ياانت اجلغرا ية وا نا فا ب ع ية وممارساتهللص نا ع عىل قانون الرسوم والامنذج ا  لص

 

ياق معل  تجارية والرسوم والامنذجسـيف  ية بقانون العالمات ا نة ادلامئة ا لا ن ية ملعللج ياانت اجلغرا ية وا نا فا ب ع نة (للص عىل ) للجا
ية وممارساته نا عقانون الرسوم والامنذج ا تان  (لص بو SCT/26/3)  وSCT/26/2ثيقالو يوالزتام ادلول األعضاء يف الو

شؤون  شاركة مدير ا متس من األمانة،  تعلقة بوضع القواعد واملعايري،  ئة ابء ا ية، وال سـامي ا يات جدول أعامل ا لتو مب مل من ص ُيلب لف لت
تصادية، إعداد دراسة  حتليلالا شأن ما ييلق  :بية 

ية  .1 نا شأن قانون الرسوم والامنذج ا رشوع القواعد  رشوع املواد و يق  متةل  يف ا تاك يود وا نافع وا عا لص ب ب ل ل ممل م لتط حمل لق
تان (وممارساته  بدلان األقل منوا SCT/26/3)  وSCT/26/2ثيقالو ية وا نا بدلان ا نة، وال سـامي ا بة ألعضاء ا لاب ل ل للج مسـ لن

تقةل إىل نظاو بدلان ا نا تصاد احلرملل  : فامي خيص ما ييلقم الا

بات  - توسطة(لطلأحصاب ا رشاكت الصغرية وا باريون، وال سـامي ا يون والا ملاألشخاص ا ت ليع ع  ؛)لطب

ية؛ - ية واإل ميالقدرة اإلدارية واخلربة القانوية للماكتب الو ن قلن  ط

ية - رش يريات ا ية فامي خيص إجراء ا ية واإل يعاألنظمة القانوية الو تغ مي ن لتن ل لرسوم  عىل نظاهما اخلاص ابقلط
ية والامنذج نا عا  ؛لص

ية  - ية ا تامثر يف ا بدلان األقل منوا يف جمال تكوين الكفاءات والا ية وا نا بدلان ا ياجات ا تا ل ل ل لتحت ن س لبم ح
ساعدة ية؛ ملوا  لتقنا

شأن القواعدمرشوع مرشوع املواد وووقع  .2 ية وممارساته ب  نا عقانون الرسوم والامنذج ا تان (لص  SCT/26/2ثيقالو
 :، إن وجد، عىل ما ييل)SCT/26/3و

توسطة إىل نظام  - رشاكت الصغرية وا ملنفاذ ا يةل نا عالرسوم والامنذج ا  ؛لص

ية؛ - نا بدلان ا تصادية والكفاءة يف ا ية الا تاكر وا متعزيز اإلبداع والا لق ل من  لتب

نفاذ إىل املعارف - يا وا نولو لنقل ا ج  .لتك

نة .3 بة ألعضاء ا للجومواطن املرونة اب شأنلنسـ رشوع القواعد  رشوع املواد و ب يف  م ية م نا ع قانون الرسوم والامنذج ا لص
تان (وممارساته  ية من الويقة )SCT/26/3 و SCT/26/2ثيقالو يل الوارد يف األجزاء ا تح يق ا ث، و ن ل ل ، SCT/26/4ملعتعم

بدلان األقل منوا ية وا نا بدلان ا نظر يف أحاكم خاصة لفائدة ا لوا ل ل  .مل
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يال/املعلومات تح لا يةل  ئت اإلحصا

ية حول نظام  تاحة، معلومات إحصا ياانت ا ئتقدم ادلراسة، يف نطاق ا مل ب يةلسـ نا عالرسوم والامنذج ا  مع إشارة خاصة إىل لص
يه ية إ نا بدلان ا توسطة من ا رشاكت الصغرية وا لنفاذ ا ل ل ممل توايت من املعلومات املفصةل ليك تقدم . ل تضمن ثالثة  بغي أن  سـو مت ين

ية حول يةقعمعلومات وا نا ية يف جمال حامية الرسوم والامنذج ا ع الاجتاهات احلا لص  .ل

توى  - يةالاجتاهات العامة املرصودة فامي خيص حامية : 1ملسـا نا عالرسوم والامنذج ا  ؛لص

توى  - شأن الطلب عىل حامية : 2ملسـا ية  بيالت إحصا ئ يةحتل نا عالرسوم والامنذج ا  ؛لص

توى  - شأ : 3ملسـا شأن ا ية  نيالت إحصا ب ئ تعلق حباميةملحتل نف فامي  يواملقصد وا ية لص نا عالرسوم والامنذج ا  .لص

بغي أن  ياانتجتسد ادلراسةينو ثة لعرض ا ب الفرتات احلد  . لي

 

ية  مناملدة الز

نرية حول ينبغي  ساعدة عىل إجراء نقاشات  هرين هبدف ا بةل  نة ا بل انعقاد دورة ا تالعمل عىل رش ادلراسة  ش ملق سـق مب مل للج ن
نة يف جمال يةللجمعل ا نا ع الرسوم والامنذج ا  .لص

 

ثاين والويقة[ ثهناية املرفق ا  ]ل

 


