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SCT/31/9

ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 12 :مارس 1024

اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية
والبيانات اجلغرافية
الدورة احلادية والثالثون

جنيف ،من  21اإىل  12مارس 1024
ملخص الرئيس

اذلي اع متدته اللجنة
البند  2من جدول ا ألعامل :افتتاح ادلورة
 .2افتتح الس يد فرانسس غري ،املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) أأعامل ادلورة احلادية والثالثني
للجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية (اللجنة) ور ّحب ابملشاركني.
.1

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

البند  1من جدول ا ألعامل :انتخاب الرئيس وانئيب الرئيس
 .3ان ُتخب الس يد عادل املاليك (املغرب) رئيسا للجنة ،وان ُتخب الس يد اإميري غوندا (هنغاراي) والس يدة غونسيل
غوفن (تركيا) انئبان للرئيس.
البند  3من جدول ا ألعامل :اعامتد جدول ا ألعامل
 .4اعمتدت اللجنة مرشوع جدول ا ألعامل املراجع (الوثيقة  )SCT/31/1 Prov. 2بعد اإضافة بند بعنوان
"اإسهام اللجنة يف تنفيذ التوصيات املعنية من جدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية".
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البند  4من جدول ا ألعامل :اعامتد مرشوع تقرير ادلورة الثالثني
.5

اعمتدت اللجنة مرشوع تقرير ادلورة الثالثني (الوثيقة .)SCT/30/9 Prov.

البند  5من جدول ا ألعامل :التصاممي الصناعية
.6

استندت املناقشات اإىل الوثيقتني  SCT/31/2و.SCT/31/3

 .1واس تعرضت اللجنة ابلتفصيل مجيع ا ألحاكم اليت قدمت بني أأقواس مربّعة أأو اليت وردت يف حواش هيا اقرتاحات أأو
دون يف تقرير ادلورة احلادية والثالثني.
حتفظات الوفود .وقال الرئيس ا ّإن مجيع البياانت اليت أأدلت هبا الوفود س ُت ّ
 .8وفامي خيص املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات ،أأشارت مجيع الوفود اإىل التقدّم اذلي أأحرز يف هذا املوضوع .ور أأى
عدد من الوفود أأن احلمك املتعلق ابملساعدة التقنية جيب أأن يكون يف شلك مادة .وبشأأن هذه املسأأةل ابلتحديد ،أأبدت وفود
أأخرى مرونهتا .وقالت بعض الوفود ا ألخرى اإهنا وإان اكنت تفضل القرار فهي مس تعدة للنظر يف املادة ،ولكن ليس كرشط
مس بق لدلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس.
 .9وفامي خيص ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن قانون التصاممي ،ر أأى عدد من الوفود أأنه ل ب ّد من
التوصل اإىل اتفاق بشأأن معاجلة مسأأةل املساعدة التقنية يف شلك مادة يف املعاهدة قبل ادلعوة اإىل عقد املؤمتر ادلبلومايس ،يف
حني ر أأت وفود أأخرى أأن مرشوع املعاهدة بلغ من النضج ما يكف لدلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس.
 .20وخلص الرئيس اإىل أأن اللجنة قد أأحرزت مزيدا من التقدم حنو تنقيح مرشوع معاهدة قانون التصاممي و أأن
تقمي وتبحث النص والتقدم احملرز وتتّخذ قرارها.
امجلعية العامة يف الويبو ،خالل دورهتا الاس تثنائية يف مايو ،سوف ّ
البند  6من جدول ا ألعامل :العالمات التجارية

اقرتاح من وفد جاماياك
 .22استندت املناقشات اإىل الوثيقة .SCT/31/4
 .21و أأعرب عدد من الوفود عن تأأييد لالقرتاح اذلي تقد ّم به وفد جاماياك يف الوثيقة  ،SCT/31/4رمغ أأن بعضها ر أأى
أأن الاقرتاح حيتاج اإىل مزيد من التطوير .واعتربت وفود أأخرى أأنه من السابق ألوانه الرشوع يف مفاوضات قامئة عىل
النصوص خبصوص هذا املوضوع وفضّ لت تكريس املزيد من التحليل للقضااي الوجهية ،مثل تداعيات أأية حامية اإضافية عىل
اللواحئ والإجراءات السارية حاليا بشأأن العالمات .و ّبني وفد جاماياك أأنه عىل اس تعداد لتطوير اقرتاحه والتقدّم به اإىل دورة
اللجنة املقبةل.
 .23وخلص الرئيس اإىل أأن اللجنة سوف تنظر يف صيغة مراجعة لقرتاح وفد جاماياك يف دورهتا الثانية والثالثني.
وحتضريا لتكل ادلورة ،سوف يعمل وفد جاماياك ،مبساعدة ا ألمانة ،عىل تعديل اقرتاحه يف ضوء التعليقات املقدّمة يف
ادلورة احلالية فضال عن التعليقات الإضافية اليت تقدّ هما الوفود كتابة قبل دورة اللجنة الثانية والثالثني.
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مس تجدات عن اجلوانب املتصةل ابلعالمات التجارية يف نظام أأسامء احلقول
 .24استندت املناقشات اإىل الوثيقة .SCT/31/6
 .25و أأحاطت اللجنة علام ابلوثيقة ُ SCT/31/6وطلب من ا ألمانة اإبالغ ادلول ا ألعضاء ابلتطورات املس تقبلية يف
نظام أأسامء احلقول عىل الإنرتنت.
البند  1من جدول ا ألعامل :البياانت اجلغرافية
 .26استندت املناقشات اإىل الوثيقتني  SCT/31/7و.SCT/31/8 Rev.
 .21و أأعرب عدد من الوفود عن تأأييد لالقرتاح اذلي تقدّم به وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية يف الوثيقة SCT/31/7
وادلاع اإىل اإعداد دراسة اس تقصائية حديثة عن ا ألنظمة الوطنية احلالية للبياانت اجلغرافية .ومل تؤيّد وفود أأخرى هذا
الاقرتاح.
 .28ابلإضافة اإىل ذكل ،تقدّم وفد هنغاراي ابقرتاح مشرتك بدمع من وفود امجلهورية التش يكية و أأملانيا وهنغاراي وإايطاليا
ومجهورية مودلوفا وسويرسا يف الوثيقة  SCT/31/8 Rev.بعنوان "حامية البياانت اجلغرافية و أأسامء البدلان يف نظام أأسامء
احلقول" .و أأعرب عدد من الوفود عن تأأييد لهذا الاقرتاح .وب ّينت وفود أأخرى أأهنا حتتاج اإىل مزيد من الوقت للتفكري فيه أأو
أأهنا ل تؤيّده.
 .29وخلص الرئيس اإىل أأنه مبا أأن الوفود مل تتوصل اإىل اتفاق حول تكل املسائل ،فاإن اللجنة سوف تعود اإلهيا يف
دورهتا املقبةل.
البند  8من جدول ا ألعامل :اإسهام اللجنة يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية
ِّّ .10قدمت بياانت حول اإسهام اللجنة يف تنفيذ التوصيات املعنية من جدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية .وقال
تدون يف تقرير ادلورة احلادية والثالثني للجنة وس تحال اإىل امجلعية العامة للويبو.
الرئيس اإهنا سوف ّ
البند  9من جدول ا ألعامل :ملخص الرئيس
 .12وافقت اللجنة عىل ملخص الرئيس كام ورد يف هذه الوثيقة.
البند  20من جدول ا ألعامل :اختتام ادلورة
 .11اختمت الرئيس ادلورة يف  12مارس .1024
[هناية الوثيقة]

