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اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم والنماذج 
  الصناعية والبيانات اجلغرافية

 
  ة والعشرونبعالدورة السا

مترب21 إىل 18جنيف، من   2012 سب 
 
 

  ملخص الرئيس

نة متدته ا للجاذلي ا   ادلامئةع

ند  تاح ادلورة:  من جدول األعامل1لبا  فتا

نة ادلامئة  .1 رشين  سابعة وا ية الفكرية، ادلورة ا ية  نظمة العا سس غري، املدير العام  يد فرا تح ا للجا ل مل للم ن سـ لعت للملك ل ف
شاركني ية ورحب اب ياانت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا ية بقانون العالمات ا ملا ب ع لص ل ّن ف ل  .ملع

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

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

يد إمري غوندا  .3 تخب ا سـا لن يد أندريس غو) هنغاراي(ُ تخب ا سا وا سـر ن لي ُ يدة أحالم سارة رشخيي )شـييل(جياان ئ لسـ وا
بني )اجلزائر(  .ئ للريسئان

ند   اعامتد جدول األعامل: عامل من جدول األ3لبا

رشوع جدول األعامل املعدل  .4 نة ادلامئة  متدت ا ّا م للج نون ) SCT/27/1/Prov.2ثالويقة (ع ند إضايف  معمع إدراج  ب
يذ " نة ادلامئة يف  هام ا نفإ تس يات لاللج ية من صتو يةملعنا شأن ا بو  منجدول أعامل الو ب ند"لتي ياغة ا ب وتعديل  بح 11 لص ليص 

 ."ئالريسملخص : "ييل كام
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ند  ية:  من جدول األعامل4لبا نظمة غري حكو ماعامتد   م

شات إىل الويقة  .5 نا ندت ا ثا ق مل  .SCT/27/9ست

نة ادلامئة عىل أن تكون  .6 نة للجووافقت ا ية ابألسامء واألرقام ا يّئة اإلنرتنت ا ن ملعي ملع ثةل يف )اإلياكن(ه  ّ ُمم
نة دورات  .للجا

ند  رش:  من جدول األعامل5لبا رشينماعامتد  سادسة وا لعوع تقرير ادلورة ا  املراجع ل

رشوع  .7 نة ادلامئة  متدت ا ما للج رشين  لاملراجعتقرير لاع سادسة وا لعدلورة ا تأنفة ل ثالويقة (ملسـا
SCT/26/9 Prov.2( تان إىل قامئة األعضاء يف الفقرة كسـ، رشيطة أن يضاف وفد اب ُ2. 

ند  ي:  من جدول األعامل6لبا نا عالرسوم والامنذج ا  ةلص

ية وممارساته نا عقانون الرسوم والامنذج ا رشوع واد املمرشوع  -لص نة ادلامئة يف  القواعدمو متل لعمل ا للجوادلراسة حول الوقع ا حمل
ية وممارساته نا عجمال قانون الرسوم والامنذج ا  لص

شات إىل الواثئ .8 نا ندت ا قا مل  .SCT/27/4 وSCT/27/3 وSCT/27/2ق ست

نة او .9 للجقال الريس إن ا رشوع القواعدئ رشوع األحاكم و شأن  مدلامئة قد أحرزت تقدما  م تمس من األمانة أن . ب ُوا ل
نة نظر فهيا ا للجتعد واثئق معل مراجعة يك  ت يقات املقدمة خالل  ادلامئةّ يع ا رشين، عىل أن تأخذ  نة وا ثا ّ يف دورهتا ا تعل جبم لل لع م

تلف الاقرتاحات اليت تقدمت هبا  ية وأن تربز  ّادلورة احلا خم سطري أو ل شطب أو ا تخدام األقواس املربعة أو ا تالوفود اب ل لسـ ّ
سب احلال  .حاحلوايش، 

توصل هبذا العمل إىل صك دويل .10 ّوأشار إىل أنه مل يعرب أي وفد عن اعرتاضه عىل إماكية ا ل ن َّ، مل يعرب عن وكذكل. ّ
نظر يف  ية وتكوين الكفاءاتهذا العمل إىللأي اعرتاض عىل ا ساعدة ا ن ا  .لتقمل

نة  .11 تفق ا للجومل  نة ادلامئة يف جمال قانون الرسوم ادلامئة ت متل لعمل ا شأن ادلراسة حول الوقع ا بل  للجعىل أي معل  حملب مق
ية وممارساته نا عوالامنذج ا  .لص

نة  .12 تفق ا للجوكذكل، مل  شأن ادلعوة إىل عقد مؤمتر دبلوماادلامئة ت بو  ية العامة للو ية إىل ا تو تقدم  بعىل ا ي مجلع ص ب  .يسّل

ند  تجارية:  من جدول األعامل7لبا  لالعالمات ا

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

تفظ به عىل جدول أعامل  .13 نة ادلامئة ال ترغب يف مواصةل العمل عىل هذا املوضوع ولن  ُحيخلص الريس إىل أن ا للج ئ
نة ادلامئة  .للجا

تجاريةأحدث املعلومات ل عن توسع نظام أسامء احلقول عىل اإلنرتنت فامي خيص العالمات ا ّ 

شات إىل الويقة  .14 نا ندت ا ثا ق مل  .SCT/27/8ست
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نة ادلامئة أحاطت علام ابلويقة و .15 ثخلص الريس إىل أن ا للج تمس من األمانة أن تطلع ادلول SCT/27/8ئ ُ وأنه ا ل
تطورات يف نظام أسامء احلقول  . عىل اإلنرتنتلاألعضاء عىل ا

تخداهما كعالمات جتارية ها وا سـحامية أسامء ادلول من   تسجيل

شات إىل الواثئق  .16 نا ندت ا قا مل  .SCT/27/7 وSCT/27/6و SCT/27/5 و SCT/25/4ست

ست من األمانة إعداد دراسة وفقا للمواصفات الواردة يف مرفق هذه الويقة .17 نة ادلامئة ا ثخلص الريس إىل أن ا مت لللج  .ئ

ند  ية:  من جدول األعامل8لبا يدال ية للمواد ا سجةل ا ناألسامء ادلوية غري ا لص مل  مللكل

سجةل  شأن األسامء ادلوية غري ا ية  نظمة الصحة العا ية  ياانت العا ية عن مجموعة ا نظمة الصحة العا ثل  ملعرض  ل ب مل مل مل ب مل لملم م
ية يدال ية للمواد ا نا لص  مللك

نة  .18 يةعلام ابلعرض ادلامئة للجأحاطت ا نظمة الصحة العا ثل  ملاذلي قدمه  ممم ّ. 

ند  ية:  من جدول األعامل9لبا ياانت اجلغرا فا  لب

ند من جدول األعاملالحظ  .19 لبالريس عدم وجود أية مداخةل حتت هذا ا  .ئ

ند  يذ :  من جدول األعامل10لبا نة ادلامئة يف  هام ا نفإ تس يات لاللج ية من صتو يةملعنا شأن ا منجدول أعامل الوبو  ب  لتي

نة  .20 هام ا ياانت عن إ للجالحظ الريس أن عددا من الوفود أدلت  س ب ية من جدول أعامل ادلامئة بئ يات ا تو يذ ا نيف  ص ملعل تنف
ية شأن ا بو  منالو ب ية . لتي تحال إىل ا نة وأهنا  رشين  سابعة وا ياانت سوف تدون يف تقرير ادلورة ا يع ا مجلعوقال إن  سـ للج ل ب لعمج َّ ل

بو معال ابلقرار ا بو يف عام يالعامة للو ية العامة للو متدته ا يذلي ا مجلع ية2010ع يق جدول أعامل ا ية  تعلق بآ من فامي  سـ ل لتي  .تن

ند   ئملخص الريس:  من جدول األعامل11لبا

نة  .21 ثعىل ملخص الريس كام هو وارد يف هذه الويقةادلامئة للجوافقت ا  .ئ

ند  تام ادلورة:  من جدول األعامل12لبا  ختا

تمت الريس هذه .22 ئا مترب 21 ادلورة يف خ  .2012سب 

 

 ]ييل ذكل املرفق[
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ANNEX 

 املرفق
 

 َّ املعدلاقرتاح برابدوس وجاماياك
بدلانبشأن   لدراسة عن حامية أسامء ا

مترب 20  2012سب 

شود  ملنالغرض ا

يل كعالمات جت بدلان من ا متةل محلاية أسامء ا بني أدانه هو حتديد أفضل املامرسات ا شود من العمل ا سجالغرض ا ل مل لتن حمل ّ ارية، مل
نارص من عالمات جتارية  .كعأو 

 مواصفات ادلراسة

ياانت  ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا ية بقانون العالمات ا نة ادلامئة ا بت ا بق أن  بعالوة عىل العمل اذلي  ع لص ل ن للج طل لسـ ملع
تني  بدلان، والوارد يف الو شأن أسامء ا ية إجراءه  يقاجلغرا ثف ل نSCT/25/4 وSCT/24/6ب للج، لكفت ا ة ادلامئة، يف دورهتا ّ
ية تا شطة ا بو ابالضطالع ابأل رشين، أمانة الو سابعة وا لا ل ن ي  .لعل

يا يف  بعة حا ية ا رش تضاء، دراسة عن األحاكم واملامرسات ا سب الا ية  تعانة خبربات خار لجتري األمانة، ابال ت يع ح ملُسـ لت ق ج
بدلان يف جما تعلقة حبامية أسامء ا ية ا ية أو اإل رشيعات الو لا مل مي قلن ط تجارية، فضال عن أفضل املامرسات لت يل العالمات ا لل  تسج

يذ تكل األحاكم بتنفاملربطة   .ت

تاح يف جمال العالمات  ند تكل ادلراسة أيضا إىل ما هو  موابإلضافة إىل أية رشيعات قامئة فعال أو عىل وشك الصدور،  تست ت
توافرة يف بدلان وتكون  شمل موضوع أسامء ا ية  تجارية من سوابق قضا ما ل ت ئ تابعة لدلول ل ية ا ية واإل ية الو ل األنظمة القضا مي ن قلئ ط

بو  .ياألعضاء يف الو

رشيعات واملامرسات غري اخلاصة  تجارية، ابإلضافة إىل ا تلف قوانني العالمات ا يةل ادلراسة عرضا مركزا  لتوتوفر  ل خمل َّحص
باب ال يار بديل، مبا يف ذكل أ ها ادلول األعضاء  تجارية اليت  سـابلعالمات ا كخ شطب، /رفض وتضعل اليت حتمي أسامء ولأو ا

بدلان يط الضوء عىل . لا بدلان و متدة محلاية أسامء ا تلف الهنج ا تعراض عام  بغي أن تريم ادلراسة إىل توفري ا سلو ل خمل تسـ ملع ُ ين
بدلا تعزيز حامية أسامء ا يةل  نة ا نارص ا بارها من أفضل املامرسات أو ا لاألجزاء أو اخلصائص اليت ميكن ا ب لع لكفت ملمك  .نع

 قرار

سابعة تلمتس ا ية، يف دورهتا ا ياانت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا ية بقانون العالمات ا لنة ادلامئة ا ب ع لص ل ن فللج ل ملع
نة ادلامئة يف دورهتا  بدلان وتقدمي تكل ادلراسة إىل ا بو إجراء دراسة عن حامية أسامء ا رشين من أمانة الو للجوا ل ي لع

تاسعة رشين لا  .لعوا

 ]ثاية املرفق والويقةهن[


