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الصناعية  تصاميمعالمات التجارية والاللجنة الدائمة املعنية بقانون ال
 والبيانات اجلغرافية

 
 الثالثونو الثانيةالدورة 

ىل  64جنيف، من   6024نومفرب  62اإ
 
 
 

 ملخص الرئيس

متدته اللجنة  اذلي اع

 من جدول الأعامل: افتتاح ادلورة 2البند 

الصناعية  تصامميجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية وال والثالثني لل الثانية ادلورة  أأعاملالرئيس افتتح  .2
الفكرية ، املدير العام للمنظمة العاملية للملكية ودعا الس يد فرانسس غري ورّحب ابملشاركني)اللجنة(  اانت اجلغرافيةوالبي

لقاء لكمة اقتتاحية ،)الويبو( ىل اإ  .اإ

 لجنة.ال س هوبرغر )الويبو( هممة أأمني و وتوىل الس يد مارك .6

 من جدول الأعامل: اعامتد جدول الأعامل 6البند 

 .(SCT/32/1 Prov.3 مرشوع جدول الأعامل )الوثيقةجنة الل اعمتدت  .3

 منظمة غري حكوميةمن جدول الأعامل: اعامتد  3البند 

َّال يف دورات اللجنة. (BEDAمكتب الرابطات الأوروبية املعنية ابلتصممي )وافقت اللجنة عىل أأن يكون  .4  ممث
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 الثالثنياحلادية و من جدول الأعامل: اعامتد مرشوع تقرير ادلورة  4البند 

 .(.SCT/31/10 Prov)الوثيقة الثالثني احلادية و  ةورادل مرشوع تقريرلجنة ال اعمتدت  .5

 الصناعية التصامميمن جدول الأعامل:  5البند 

 ..SCT/31/3 Revو .SCT/31/2 Rev الوثيقتني وثيقتا العمل مضن هذا البنداكنت  .2

 ()أأ(2)3 لإدراجه حتت املادةبشأأن رشط الكشف " 9وقّدم وفد كينيا، ابمس اجملموعة الأفريقية، اقرتاحا ببند جديد " .7
 ..SCT/31/2 Rev الوثيقةابلصيغة الواردة يف  من مرشوع معاهدة قانون التصاممي

ىل عقد مؤمتر وقّدم وفد الياابن، ابمس اجملموعة ابء .8 ، اقرتاحا بقرار للجنة تويص فيه امجلعية العامة للويبو ابدلعوة اإ
 .6025دبلومايس من أأجل اعامتد معاهدة بشأأن قانون التصاممي يف عام 

ىل أأن اقرتاح اجملموعة الأفريقية سوف يُدرج مضن الصيغة املراجعة للوثيقة وس يوضع بني  .9 وخلص الرئيس اإ
وهجات النظر بشأأن الاقرتاح سوف تُدرج يف احلوايش. وأأعربت بعض الوفود عن قلقها قوسني مربّعني وأأن خمتلف 

وأأوحضت أأهنا س تعيد النظر يف موقفها حول املسار عقب هذه التطورات اجلديدة، يف حني رّصحت وفود أأخرى بأأن 
ضافة مادة حول املساعدة التقنية وتكوين ىل عقد مؤمت دبلومايس ل تزال مرتبطة ابإ الكفاءات يف  ادلعوة اإ

 املعاهدة. مرشوع

 العالمات التجاريةمن جدول الأعامل:  2البند 

 من وفد جاماياكمراجع اقرتاح 

ىل الوثيقة .20  .SCT/32/2 استندت املناقشات اإ

 يف هذا شواغلعن وفود أأخرى  أأعربتبعض الوفود دمعها ملواصةل املناقشات حول هذا البند، بيامن بدت أأ و  .22
 .اخلصوص

من الأمانة تنظمي حدث عىل هامش دورة اللجنة املقبةل، تُعرض فيه معلومات أأساس ية عن الرئيس  طلبو  .26
ىل البند تنظميه حامية أأسامء ادلول والتوس مي الوطين. وعقب ذكل احلدث املقرتحخمتلف جوانب  ، سوف تعود اللجنة اإ

 قيد النظر.

 مس تجدات عن اجلوانب املتصةل ابلعالمات التجارية يف نظام أأسامء احلقول

ىل الوثيقة  .23  .SCT/32/3استندت املناقشات اإ

بالغ ادلول الأعضاء ابلتطورات املس تقبلية يف وُطلب من ا SCT/32/3لوثيقة أأحاطت اللجنة علام ابو  .24 لأمانة اإ
 نظام أأسامء احلقول عىل الإنرتنت.

 البياانت اجلغرافية من جدول الأعامل: 7البند 

ىل الوثيقتني  .25  .SCT/31/8 Rev.2و SCT/31/7استندت املناقشات اإ
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عن تأأييد لالقرتاح . واعتربت وفود أأخرى SCT/31/7يف الوثيقة الوارد وأأعرب عدد من الوفود عن تأأييٍد لالقرتاح  .22
. ورمغ أأن مجيع الوفود اليت أأخذت اللكمة أأعربت عن تأأييد للعمل املقبل، رّصح بعضها .SCT/31/8 Revالوارد يف الوثيقة 

جراء ذكل العمل عىل أأساس اقرتاح حمّدد واحد ماكنية امجلفقط بأأن التأأييد يقترص عىل اإ ع . وأأبدت وفود أأخرى مرونة حول اإ
 بني املواضيع املقرتحة ملواصةل النظر فهيا.

طار  .27 ىل أأن اللجنة سوف تعمل يف دورهتا املقبةل عىل اس تكشاف س بل العمل املقبل يف اإ وخلص الرئيس اإ
 هذا البند.

 ملخص الرئيسمن جدول الأعامل:  8البند 

 يف هذه الوثيقة. ابلصيغة الواردةاللجنة عىل ملخص الرئيس وافقت  .28

 اختتام ادلورةمن جدول الأعامل:  9البند 

 .6024نومفرب  62اختمت الرئيس ادلورة يف  .29

 ]هناية الوثيقة[


