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اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية 
 واملؤشرات اجلغرافية

 
 والثالثون السادسةالدورة 

ىل  17جنيف، من   2016أأكتوبر  19اإ
 
 

 ملخص الرئيس

متدته اللجنة  اذلي اع

 الأعامل: افتتاح ادلورةمن جدول  1البند 

الس يد فرانسس غري، املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( أأعامل ادلورة السادسة والثالثني افتتح  .1
 )اللجنة( ورّحب ابملشاركني. بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافيةللجنة ادلامئة املعنية 

 لجنة.ال )الويبو( هممة أأمني  مولس فيدي دد وتوىل الس ي .2

 اعامتد جدول الأعاملمن جدول الأعامل:  2البند 

 .(.SCT/36/1 Prov جنة مرشوع جدول الأعامل )الوثيقةالل اعمتدت  .3

 والثالثني اخلامسةاعامتد مرشوع تقرير ادلورة من جدول الأعامل:  3البند 

 .(.SCT/35/8 Prov )الوثيقةاخلامسة والثالثني  ةورادل لجنة مرشوع تقريرال اعمتدت  .4
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 : التصاممي الصناعيةمن جدول الأعامل 4البند 

 معاهدة قانون التصاممي

، 2017 [ قّررت أأهنا س تواصل، يف دورهتا املقبةل يف أأكتوبر2016 ذكّر الرئيس بأأن "امجلعية العامة للويبو ]لعام .5
ىل عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن م يف هناية النصف الأول من س نة  النظر يف ادلعوة اإ "، 2018معاهدة قانون التصاممي، يُنظَّ

ىل أأن لك البياانت املتعلقة مبعاهدة قانون التصاممي س ُتدّون يف التقرير.  وأأشار اإ

ىل أأنه ينبغي للجنة، ابلرمغ من بقاء معاهدة قانون الرباءات مطروحة عىل جدول أأعاملها،  .6 وخلص الرئيس اإ
 عية العامة.الالزتام بقرار امجل 

يقوانت واحملارف/املس تخدم  تصاممي واهجات  اخلطوطاملصورة والأ

 .SCT/36/2 نظرت اللجنة يف الوثيقة .7

 وبعد املناقشات، المتس الرئيس من الأمانة ما ييل: .8

ضافية و/أأو مراَجعة عىل  - ىل تقدمي ردود اإ الاس تبيان بشأأن تصاممي واهجات دعوة ادلول الأعضاء اإ
يقوانت واحملارف/اخلطوطاملس تخدم   ؛املصورة والأ

ىل تقدمي تعليقات ومالحظات حول املوضوع، من منظور ودعوة املن - ظامت غري احلكومية املعمتدة اإ
 جتربهتا؛

وجتميع لك الردود والتعليقات واملالحظات املُس تلمة لإدراهجا يف نسخة مراَجعة من  -
 القادمة؛تُعرض عىل اللجنة يف دورهتا  SCT/36/2 الوثيقة

عداد وثيقة حتلّل الردود والتعليقات واملالحظات املُس تلمة، يك تنظر فهيا اللجنة يف دورهتا القادمة. -  واإ

ىل واثئق الأولوية معلومات بشأأن خدمة  النفاذ الرمقي اإ

ىل  SCT/36/3 أأحاطت اللجنة علام ابلوثيقة .9 وابلعرض اذلي قدمته الأمانة عىل الشاشة حول خدمة النفاذ الرمقي اإ
 واثئق الأولوية.

ىل واثئق الأولوية  .10 ماكنية اس تعامل خدمة النفاذ الرمقي اإ ويف حني جّشع الرئيس ادلول الأعضاء عىل النظر يف اإ
ىل أأن لأغراض تبادل واثئق الأولوية اخلاصة ابلتصاممي الصناعية والعالمات التجارية، نه خلص اإ اللجنة س تقّدر  فاإ

 التقدم احملرز يف هذا الصدد يف دوراهتا املقبةل.

 العالمات التجاريةمن جدول الأعامل:  5البند 

 جيلها واس تخداهما كعالمات جتاريةحامية أأسامء البدلان من تس 

 .SCT/32/2و SCT/35/4 نظرت اللجنة يف الوثيقتني .11

ىل أأن  .12  س ُتدّون يف التقرير. SCT/32/2و SCT/35/4 لوثيقتنياملتعلقة ابلك البياانت وأأشار الرئيس اإ
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ىل أأن هذا البند س يظّل مطروحا عىل جدول أأعامل اللجنة؛ والمتس من  .13 وبعد املناقشات، خلص الرئيس اإ
ىل  زاء جمالت التوافق رمقالأولوية،  سبيل، عىل أأن تقدمالأمانة دعوة الأعضاء اإ مفهوم امس ) 1 تعليقات ومالحظات اإ

ذا اعتُ ) 2 ( ورمقالبدل جراءات الإبطال والاعرتاض) 5 ( ورمقربت وصفيةاستبعاد العالمة من التسجيل اإ ( اإ
 القضائية. طبق فهيا هذه املبادئ يف ولايهتا(، مبا يف ذكل أأمثةل معلية عىل الطريقة اليت تُ الاس تخدام كعالمة) 6 ورمق

  نظام أأسامء احلقولمس تجدات عن اجلوانب املتعلقة ابلعالمات التجارية يف

طالع ادلول الأعضاء ابنتظام عىل املس تجدات اليت  SCT/36/4 نظرت اللجنة يف الوثيقة .14 والمتست من الأمانة اإ
 س تطرأأ يف املس تقبل عىل نظام أأسامء احلقول.

 املؤرشات اجلغرافية :من جدول الأعامل 6البند 

ىل ما ييل: .15  بعد املناقشات، خلص الرئيس اإ

عالمية من شطرين تتناول ما ييل:س ُتعقد، يف  )أأ(  ادلورة السابعة والثالثني للجنة، جلسة اإ

قلميية  "1"  اية املؤرشات اجلغرافية،محلخصائص وجتارب وممارسات خمتلف الأنظمة الوطنية والإ

وحامية املؤرشات اجلغرافية عىل الإنرتنت، واملؤرشات اجلغرافية وأأسامء البدلان يف نظام أأسامء  "2"
 احلقول؛

 وس تيل اجللسة الإعالمية مناقشات أأخرى حول برانمج العمل الالزم دلمع ولية امجلعية العامة؛ )ب(

 وس تظّل لك الاقرتاحات اخلاصة هبذا البند مطروحة عىل جدول الأعامل. )ج(

 ملخص الرئيس: من جدول الأعامل 7البند 

 وافقت اللجنة عىل ملخص الرئيس كام ورد يف هذه الوثيقة. .16

 اختتام ادلورةمن جدول الأعامل:  8البند 

 .2016 أأكتوبر 19اختمت الرئيس ادلورة يف  .17

 ]هناية الوثيقة[


