A

SCT/35/7

ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 27 :أأبريل 2016

اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية
واملشؤراات اجلغاافية
الدورة اخلامسة والثالثون

جنيف ،من  25اإىل  27أأبريل 2016
ملخص الائيس

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

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

البند  2من جدول ا ألعامل :انتخاب الرئيس وانئيب الرئيس
 .3ان ُتخب الس يد عادل املاليك (املغرب) رئيسا للجنة ،وان ُتخب الس يد اإميري غوندا (هنغاراي) والس يد أألفريدو اكرلوس
ريندون أألغارا (املكس يك) انئبني للرئيس.

البند  3من جدول ا ألعامل :اعامتد جدول ا ألعامل
.4

اعمتدت اللجنة مرشوع جدول ا ألعامل (الوثيقة .)SCT/35/1 Prov.

البند  4من جدول ا ألعامل :اعامتد مرشوع تقرير ادلورة الرابعة والثالثني املعدّل
.5

اعمتدت اللجنة مرشوع تقرير ادلورة الرابعة والثالثني املعدّ ل (الوثيقة .)SCT/34/8 Prov.2
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البند  5من جدول ا ألعامل :التصاممي الصناعية
 .6أأشار الرئيس اإىل أأن اللجنة ظلت تعمل طوال ادلورة عىل اس تكامل الاقرتاح ا ألسايس ملعاهدة قانون التصاممي
الصناعية ،اس تجابة لقرار امجلعية العامة للويبو ،هبدف ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن قانون التصاممي
يف هناية النصف ا ألول من عام  .2017ولهذا الغرض ،قدم الرئيس عددا من الاقرتاحات اإىل اللجنة.
 .7وخلص الرئيس اإىل أأن عددا من الوفود ر أأت أأن معل اللجنة يُعد اكفيا لعتبار الاقرتاح ا ألسايس مس تمكال.
مربرا اكفيا لس تكامل الاقرتاح ا ألسايس و أأن هناك بضعة عنارص ما زالت
ور أأت وفود أأخرى أأن معل اللجنة ميث ّل ّ
تتطلب مزيدا من العمل .ور أأت وفود أأخرى أأن معل اللجنة ل يُعد اكفيا لس تكامل الاقرتاح ا ألسايس.
 .8و أأجري تبادل للآراء بشأأن الاقرتاح املُقدم من وفود الولايت املتحدة ا ألمريكية والياابن وإارسائيل ،والوارد يف
الوثيقة .SCT/35/6
 .9وطلب الرئيس من ا ألمانة اإعداد اس تبيان ابلستناد اإىل الوثيقة  SCT/35/6يك يُوجه اإىل لك ادلول ا ألعضاء
يف الويبو .وطلب من ا ألمانة أأيضا اإعداد وثيقة تتضمن الردود عىل ذكل الاس تبيان لعرضها عىل ادلورة القادمة للجنة.

البند  6من جدول ا ألعامل :العالمات التجارية
حامية أأسامء البدلان من تسجيلها واس تخداهما كعالمات جتارية :املامرسات والُنُ ج وجمالت التوافق املمكنة
(الوثيقة  )SCT/35/4والاقرتاح املعدل لوفد جاماياك (الوثيقة .)SCT/32/2
دون يف التقرير.
 .10أأشار الرئيس اإىل أأن لك البياانت املتعلقة ابلوثيقتني  SCT/35/4و SCT/32/2س ُت ّ
 .11وخلص الرئيس اإىل أأن هذا البند س يظ ّل ُمدرجا يف جدول ا ألعامل و أأن اللجنة س تعود لتناوه يف دورهتا
القادمة ،مع تكريس وقت اكف لإجراء مناقشة مس تفيضة.

مس تجدات عن اجلوانب املتصةل ابلعالمات التجارية يف نظام أأسامء احلقول
 .12نظرت اللجنة يف الوثيقة  SCT/35/5وطلبت من ا ألمانة أأن تواصل اإطالع ادلول ا ألعضاء عىل املس تجدات اليت
س تطر أأ يف املس تقبل عىل نظام أأسامء احلقول.

البند  7من جدول ا ألعامل :املؤرشات اجلغرافية
دون يف التقرير.
 .13أأشار الرئيس اإىل أأن لك البياانت املتعلقة هبذا البند من جدول ا ألعامل س ُت ّ
 .14وخلص الرئيس اإىل أأن لك النقاط الواردة يف هذا البند س تظ ّل ُمدرجة يف جدول ا ألعامل و أأن اللجنة س تعود
لتناول هذا البند يف دورهتا القادمة ،مع تكريس وقت اكف لإجراء مناقشة مس تفيضة يف اللجنة حول برانمج معل
بشأأن املؤرشات اجلغرافية.
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البند  8من جدول ا ألعامل :ملخص الرئيس
 .15وافقت اللجنة عىل ملخص الرئيس كام ورد يف هذه الوثيقة.

البند  9من جدول ا ألعامل :اختتام ادلورة
 .16اختمت الرئيس ادلورة يف  27أأبريل .2016
[هناية الوثيقة]

