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الصناعية  تصاميمعالمات التجارية والاللجنة الدائمة املعنية بقانون ال
 والبيانات اجلغرافية

 
 الثالثة والثالثونالدورة 

ىل  91جنيف، من   1095مارس  10اإ
 
 

 ملخص الرئيس

متدته اللجنة  اذلي اع

 من جدول الأعامل: افتتاح ادلورة 9البند 

والثالثني  الثالثةادلورة  أأعامل ، املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(الس يد فرانسس غريافتتح  .9
 .ورّحب ابملشاركني)اللجنة(  اانت اجلغرافيةالصناعية والبي تصامميجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية وال لل 

 لجنة.ال س هوبرغر )الويبو( هممة أأمني و وتوىل الس يد مارك .1

 انتخاب الرئيس وانئيب الرئيسمن جدول الأعامل:  1البند 

ميري غوندا )هنغاراي( وانُتخب الس يد للجنة، الس يد عادل املاليك )املغرب( رئيسا انُتخب  .3 والس يدة غونسيل اإ
 للرئيس. نيبانئ  )تركيا( غوفن

 من جدول الأعامل: اعامتد جدول الأعامل 3البند 

 .(SCT/33/1 Prov.2 مرشوع جدول الأعامل )الوثيقةجنة الل اعمتدت  .4

 والثالثني الثانيةمن جدول الأعامل: اعامتد مرشوع تقرير ادلورة  4البند 

 .(.SCT/32/6 Prov)الوثيقة والثالثني  الثانية ةورادل مرشوع تقريرلجنة ال اعمتدت  .5
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 الصناعية التصامميدول الأعامل: من ج 5البند 

ىل أأن الوفود أأجرت مناقشات مفيدة .1 حول الاقرتاح املقدم من اجملموعة الأفريقية يف ادلورة  أأشار الرئيس اإ
ىل أأن  .الثانية والثالثني للجنة مسأأةل معاهدة قانون بشلك عام وأأنه سيُنظر يف  عىل حاهل الوضع يظلّ وخلص اإ

 العامة واللجنة.يف ادلورات القادمة للجمعية  التصاممي

 العالمات التجاريةمن جدول الأعامل:  1البند 

 أأجري تبادل لوهجات النظر بشأأن الاقرتاح املراجع املقدم من وفد جاماياك. .7

ىل أأن اللجنة س تعود لتنظر يف  .8 وعالوة عىل ذكل، طلب  .الاقرتاح يف دورهتا القادمة ذكلوأأشار الرئيس اإ
جلعلها تصف بشلك أأكرب ممارسات ماكتب امللكية الفكرية يف جمال  SCT/30/4من الأمانة أأن تراجع الوثيقة الرئيس 

 حامية أأسامء البدلان، يك تنظر فهيا اللجنة يف دورهتا القادمة.

وُطلب من الأمانة أأن تُطلع ادلول الأعضاء ابس مترار عىل  .SCT/33/4 Revونظرت اللجنة يف الوثيقة  .1
 اليت س تطرأأ يف املس تقبل عىل نظام أأسامء احلقول.التطورات 

 البياانت اجلغرافية من جدول الأعامل: 7البند 

 .SCT/31/8 Rev.3و SCT/31/7يف الوثيقتني ني الواردين أأجري تبادل لوهجات النظر بشأأن الاقرتاح .90

ىل أأن اللجنة س تعود .99  للنظر يف الاقرتاحني يف دورهتا القادمة. وأأشار الرئيس اإ

 ملخص الرئيس من جدول الأعامل: 8البند 

 .ةالوثيقهذه عىل ملخص الرئيس ابلصيغة الواردة يف  وافقت اللجنة .91

 اختتام ادلورةمن جدول الأعامل:  1البند 

 .1095 مارس 91اختمت الرئيس ادلورة يف .93

 ]هناية الوثيقة[


