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الصناعية  تصاميمعالمات التجارية والاللجنة الدائمة املعنية بقانون ال
 اجلغاافية شؤرااتوامل

 
 والثالثون الاابعةالدورة 

ىل  16جنيف، من   2015 نومفرب 18اإ
 
 

 ملخص الائيس

 

 من جدول الأعامل: افتتاح ادلورة 1البند 

)اللجنة(،  واملؤرشات اجلغرافية الصناعية تصامميجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية وال رئيس الل افتتح  .1
 .ورّحب ابملشاركنيللجنة والثالثني  الرابعةادلورة  أأعامل (،املغرب) عادل املاليك الس يد

 لجنة.ال س هوبرغر )الويبو( هممة أأمني و وتوىل الس يد مارك .2

 اعامتد جدول الأعاملمن جدول الأعامل:  2البند 

 .(SCT/34/1 Prov.3 جنة مرشوع جدول الأعامل )الوثيقةالل اعمتدت  .3

 املعدل اعامتد مرشوع تقرير ادلورة الثالثة والثالثنيمن جدول الأعامل:  3البند 

 .(SCT/33/6 Prov.2)الوثيقة املعدل الثالثة والثالثني  ةورادل لجنة مرشوع تقريرال اعمتدت  .4
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 : التصاممي الصناعيةمن جدول الأعامل 4البند 

 أأجريت مناقشات أأخرى حول هذا البند من جدول الأعامل. .5

وارد يف مرفق هذه كام هو "، 9")أأ((1)3املادة قدم وفد نيجرياي، ابمس اجملموعة الأفريقية، اقرتاحا جديدا فامي خيص و  .6
 الوثيقة.

1نص املادة وقدم الرئيس  .7
)اثنيا(

 كام هو وارد يف مرفق هذه الوثيقة. ،بشأأن املبادئ العامة 

ىل أأن الك الاقرتاحني س ُيدرج بني قوسني مربعني يف النسخة املراجعة من  .8 وخلص الرئيس اإ
 دورهتا اخلامسة والثالثني. يك تنظر فهيا اللجنة يف SCT/33/2 الوثيقة

 العالمات التجاريةمن جدول الأعامل:  5البند 

 عن حامية أأسامء البدلان من تسجيلها واس تخداهما كعالمات جتاريةاملُراجعة رجعية املوثيقة الاللجنة اعمتدت  .9
 ( ابعتبارها وثيقة مرجعية.SCT/34/2 Prov.2 )الوثيقة

ىل الوثيقة  .10 عداد وثيقة جديدة استنادا اإ يك تُناقش يف ادلورة اخلامسة  SCT/34/2والمتس الرئيس من الأمانة اإ
فامي خيص  لت التقارب املوجودةممارسات وُُنجا خمتلفة وجما ُُتّددوالثالثني للجنة مضن هذا البند من جدول الأعامل، عىل أأن 

 .حامية أأسامء البدلان

طالع ادلول الأعضاء ابنتظام عىل املس تجدات اليت قد  SCT/34/3وثيقة ونظرت اللجنة يف ال .11 والمتست من الأمانة اإ
 تطرأأ يف املس تقبل عىل نظام أأسامء احلقول.

 املؤرشات اجلغرافية :من جدول الأعامل 6البند 

 .أأجري تبادل لوهجات النظر حول هذا البند من جدول الأعامل .12

ىل أأن مجيع النقاط ا .13 لواردة يف هذا البند س تظل مطروحة عىل جدول الأعامل يك تُعاجل يف وأأشار الرئيس اإ
 ادلورة القادمة للجنة.

 ملخص الرئيس :من جدول الأعامل 7البند 

 وافقت اللجنة عىل ملخص الرئيس كام هو وارد يف هذه الوثيقة. .14

 اختتام ادلورةمن جدول الأعامل:  8البند 

 .2015نومفرب  18اختمت الرئيس ادلورة  .15

 [ييل ذكل املرفق]
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 املرفق

 3املادة 
 الطلب

أأن يقتيض تضمني الطلب بعض البياانت أأو العنارص التالية أأو  املتعاقد طرفلل)أأ( جيوز   ]حمتوايت الطلب؛ الرمس[ (1)
 مجيعها:

 الامتس تسجيل؛ "1"

 وامس مودع الطلب وعنوانه؛ "2"

 اكن ملودع الطلب ممثل، امس ذكل املمثل وعنوانه؛واإذا  "3"

 (؛3)4وعنوان التبليغ القانوين أأو عنوان املراسةل، يف حال اكن ذكل العنوان مطلواب مبقتىض املادة  "4"

 الصناعي، كام هو مقّرر يف الالحئة التنفيذية؛ تصمميوتصوير لل  "5"

 ؛الصناعيتصممي يت سيس تخدم لأجلها ال الصناعي، أأو التصممي بيان ابملنتج أأو املنتجات اليت تشمل ال و  "6"

قرار يطالب فيه بأأولوية ذكل  "7" ويف حال رغب مودع الطلب يف الاس تفادة من أأولوية طلب سابق، اإ
 من اتفاقية ابريس؛ 4 املؤيدة لإقرار الأولوية واليت جيوز اقتضاؤها بناء عىل املادة والأدةلالطلب السابق، مع البياانت 

فيد بأأن املنتج أأو ت  أأدةلمن اتفاقية ابريس،  11ويف حال رغب مودع الطلب يف الاس تفادة من املادة  "8"
الصناعي قد مت عرضها يف معرض دويل رمسي أأو تصممي الصناعي أأو اليت يس تخدم لأجلها ال التصممي املنتجات اليت جتسد 

 معرتف بأأنه رمسي؛

 املوارد أأو املعارف التقليدية الثقايف التقليدي أأوأأشاكل التعبري  منشأأ أأو مصدر الكشف عن "9"]
 1[يف التصممي الصناعي؛أأو املتضمنة املس تخدمة  الوراثيةالبيولوجية/

 أأو عنارص مقّررة يف الالحئة التنفيذية. وأأية بياانت  "10"

ىل الطلب، جيوز أأن يُشرتط دفع رمس. )ب(  وابلنس بة اإ

ىل الطلب، خالف البياانت والعنارص   ]حظر أأية رشوط أأخرى[ (2) ل جيوز اشرتاط أأي بيان أأو عنرص ابلنس بة اإ
لهيا يف الفقرة )  .10( ويف املادة 1املشار اإ

كرث من تصممي صناعي واحد جيوز أأن يشمل الطلب  صناعية يف الطلب ذاته[ تصاممي]عدة  (3) ، مع مراعاة الرشوط أأ
 اليت ميكن أأن ينص علهيا القانون املطبّق.

ىل املكتب أأثناء حفص الطلب، يف احلاةل اليت قد يكون فهيا  الأدةلأأن يقتيض تقدمي  املتعاقد طرفللجيوز  [ الأدةل] (4) اإ
 للمكتب شك معقول يف حصة أأي بيان أأو عنرص وارد يف الطلب.

                                                
1

 هذا الاقرتاح.مؤيّدًة ل تكن ()أأ(. وبعض الوفود مل 1)3" املقرتح ُتت املادة 9بعض الوفود أأيّدت البند "  
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 3 2)اثنيا(1]املادة 
 مبادئ عامة

هذه املعاهدة أأو الالحئة التنفيذية ما يقصد بتفسريه أأنه [  ليس يف املوضوعي التصاممي الصناعية] عدم تنظمي قانون  (1)
من حرية الطرف املتعاقد يف أأن يقتيض ما يرغب فيه من رشوط ترد يف القانون  ء من شأأنه أأن حيديقتيض أأي يش

 .التصاممي الصناعيةاملوضوعي املطبق عىل 

الزتامات مرتتبة عىل الأطراف املتعاقدة بعضها ليس يف هذه املعاهدة ما حيد من أأية [  العالقة مع معاهدات أأخرى] (2)
 [.جتاه بعض بناء عىل أأية معاهدات أأخرى

 ]ُناية املرفق والوثيقة[

                                                
2

 .1للجنة، والوارد يف ورقة الرئيس غري الرمسية رمق  الرابعة والثالثنييستند نص هذه املادة اإىل الاقرتاح املقدم من الرئيس يف ادلورة  
 
3

" من 9الوفود الاقرتاح الوارد يف البند "وأأيّدت بعض  ()أأ(.1)3" من املادة 9أأشارت بعض الوفود اإىل أأُنا ل تؤيد ل هذه املادة املقرتحة ول البند " 
 ()أأ(.1)3 املادة


