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ملخص الرئيس

اذلي اع متدته اللجنة
البند  0من جدول ا ألعامل :افتتاح ادلورة
 .0افتتح الرئيس ،الس يد عادل املاليك (املغرب) ،ادلورة الثالثني للجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي
الصناعية والبياانت اجلغرافية (اللجنة) ور ّحب ابملشاركني ودعا الس يدَ فرانسس غري ،املدير العام للمنظمة العاملية للملكية
الفكرية (الويبو) ،اإىل اإلقاء لكمة افتتاحية.
.3

وتوىل الس يد ماركوس هوبرغر (الويبو) هممة أأمني اللجنة.

البند  3من جدول ا ألعامل :اعامتد جدول ا ألعامل
.2

اعمتدت اللجنة مرشوع جدول ا ألعامل املراجع (الوثيقة .)SCT/30/1 Prov. 2

البند  2من جدول ا ألعامل :اعامتد منظمة غري حكومية
.4

استندت املناقشات اإىل الوثيقة .SCT/30/6
.5

ووافقت اللجنة عىل أأن يكون معهد التجارة واملعايري والتمنية املس تدامة ( )ITSSDممث َّال يف دوراهتا.
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البند  4من جدول ا ألعامل :اعامتد مرشوع تقرير ادلورة التاسعة والعرشين
 .6اعمتدت اللجنة مرشوع تقرير ادلورة التاسعة والعرشين (الوثيقة  )SCT/29/10 Prov.مع التعليقات اليت أأدىل هبا
وفد الصني وممثل مركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية ).)CEIPI
البند  5من جدول ا ألعامل :التصاممي الصناعية
.7

استندت املناقشات اإىل الوثيقتني  SCT/30/2وSCT/30/3

 .8و أأعرب مجيع الوفود ا ألعااء وممثيل املنظامت املراقبة اذلين أأدلوا ببياانت عامة عن تأأييد عام لعمل اللجنة بشأأن قانون
التصاممي الصناعية وممارساته ولإمتام هذا العمل يف شلك معاهدة بشأأن قانون التصاممي الصناعية .و أأيد مجيع الوفود ،من
حيث املبد أأ ،تقدمي املساعدة التقنية وتدابري تكوين الكفاءات للبدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا يف س ياق تنفيذ املعاهدة
املقبةل.
 .9واس تعرضت اللجنة ابلتفصيل مجيع ا ألحاكم اليت قدمت يف شلك خيارات بديةل أأو اليت وردت يف حواش هيا
دون يف تقرير ادلورة الثالثني.
اقرتاحات أأو حتفظات الوفود .وقال الرئيس ا ّإن مجيع البياانت اليت أأدلت هبا الوفود س ُت ّ
 .01وقال الرئيس اإن اللجنة أأحرزت املزيد من التقدم يف مرشوع ا ألحاكم اليت اس تعرضهتا وطلب من ا ألمانة
اإعداد واثئق معل مراجعة لتنظر فهيا اللجنة ،أأو رمبا مؤمتر حتاريي حسب احلال ،عىل أأن تأأخذ جبميع التعليقات
املقدمة أأثناء ادلورة احلالية عىل النحو التايل :ا ألحاكم اليت اكنت لها خيارات بديةل تعاد صياغهتا وفقا لقرار اللجنة؛
والاقرتاحات الفردية اليت دمعهتا وفود أأخرى تُنقل من احلوايش اإىل منت النص وتوضع بني أأقواس مربعة مع بيان
الوفود اليت دمعت الاقرتاح؛ والاقرتاحات الفردية اليت مل حتظ بأأي دمع ُُيتفظ هبا يف احلوايش؛ والتحفظات عىل
تدون يف احلوايش.
ا ألحاكم ّ
 .00وفامي خيص املساعدة التقنية ،أأشار الرئيس اإىل التقدم احملرز يف نص ا ألحاكم من مرشوع املادة /30مرشوع
القرار وطلب من ا ألمانة أأن ّتبني مرشوع املادة /30مرشوع القرار اجلديد يف وثيقة العمل املراجعة.
 .03وفامي خيص ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن قانون التصاممي الصناعية ،أأشار الرئيس اإىل
أأن مجيع الوفود اليت أأخذت اللكمة اكنت لصاحل ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس من ذكل القبيل .واكن من ر أأي عدد
كبري من الوفود أأن ي ّمت التوصل اإىل اتفاق عىل تناول املساعدة التقنية يف شلك مادة يف املعاهدة قبل ادلعوة اإىل املؤمتر
ادلبلومايس .واكن من ر أأي وفود أأخرى أأن ابإماكن اللجنة أأن تويص امجلعية العامة من الآن ابدلعوة اإىل عقد املؤمتر
ادلبلومايس .و أأبدى البعض من بني هذه الفئة ا ألخرية مرونة إازاء رضورة تناول املساعدة التقنية يف قرار أأو مادة ،بيامن
اكن من ر أأي وفد واحد أأن تؤ َّجل هذه املسأأةل اإىل املؤمتر ادلبلومايس نفسه.
البند  6من جدول ا ألعامل :العالمات التجارية

دراسة عن حامية أأسامء البدلان
 .02استندت املناقشات اإىل الوثيقتني  SCT/29/5 Rev.وSCT/30/4
 .04و أأيد عدد كبري من الوفود مواصةل العمل عىل هذا البند .واقرتح بعض الوفود الاس مترار يف ذكل العمل ،مبا فيه
العمل عىل اإماكنية وضع وصية مشرتكة مقبةل يف ذكل اجملال .وطلبت وفود أأخرى اإجراء دراسة اإضافية بشأأن جوانب
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حمددة للموضوع مثل دور البدلان ابعتبارها صاحبة أأدوات التعريف .ودعا الرئيس الوفود اإىل تقدمي اقرتاحاهتا كتابيا
اإىل ا ألمانة قبل هناية الس نة ،عىل أأن جتمع ا ألمانة تكل الإسهامات يف وثيقة معل لتنظر فهيا اللجنة يف دورهتا املقبةل.

مس تجدات عن توسع نظام أأسامء احلقول عىل الإنرتنت من حيث العالمات التجارية
 .05استندت املناقشات اإىل الوثيقة .SCT/30/5
 .06وقال الرئيس اإن اللجنة أأحاطت علام ابلوثيقة ُ SCT/30/5وطلب من ا ألمانة اإبالغ ادلول ا ألعااء
ابلتطورات املس تقبلية يف نظام أأسامء احلقول عىل الإنرتنت.
البند  7من جدول ا ألعامل :البياانت اجلغرافية
 .07أأشار عدد من الوفود اإىل اقرتاح الولايت املتحدة ا ألمريكية وقالت اإنه مل يُقدم إا ّل يف بداية الاجامتع ،وعليه ل
بد من مزيد من الوقت دلراس ته .بيد أأن عددا كبريا من الوفود يرى أأن عىل اللجنة أأن متيض قدما يف العمل عىل
البياانت اجلغرافية ،مضن موضوعات أأخرى مثل حامية البياانت اجلغرافية يف نظام أأسامء احلقول .ودعا الرئيس مجيع
الوفود اإىل تقدمي اقرتاحاهتا بشأأن هذا البند من جدول ا ألعامل قبل انعقاد دورة اللجنة املقبةل بوقت اكف.
البند  8من جدول ا ألعامل :ملخص الرئيس
 .08وافقت اللجنة عىل ملخص الرئيس ابلصيغة الواردة يف هذه الوثيقة.
البند  9من جدول ا ألعامل :اختتام ادلورة
 .09اختمت الرئيس ادلورة يف  8نومفرب .3102
[هناية الوثيقة]

