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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 26 :أأبريل 2018

اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية
واملؤشرات اجلغرافية
الدورة التاسعة والثالثون

جنيف ،من  23اإىل  26أأبريل 2018
ملخص الرئيس

اذلي اع متدته اللجنة

البند  1من جدول ا ألعامل :افتتاح ادلورة
 .1افتتحت الس يدة وانغ بينينغ ،انئبة املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) أأعامل ادلورة التاسعة والثالثني
للجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية (جلنة العالمات) ور ّحبت ابملشاركني
نيابة عن املدير العام.
.2

وتوىل الس يد ديفيد مولس (الويبو) هممة أأمني جلنة العالمات.

البند  2من جدول ا ألعامل :انتخاب الرئيس وانئيب الرئيس
 .3أأعيد انتخاب الس يد عادل املاليك (املغرب) رئيسا للجنة ،و أأعيد انتخاب الس يد أألفريدو اكرلوس ريندون أألغارا
(املكس يك) والس يد س مييون ليفيتيش (مجهورية مودلوفا) انئبني للرئيس.

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

اعمتدت جلنة العالمات مرشوع جدول ا ألعامل (الوثيقة .)SCT/39/1 Prov. 5
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البند  4من جدول ا ألعامل :اعامتد مرشوع تقرير ادلورة الثامنة والثالثني
.5

اعمتدت جلنة العالمات مرشوع تقرير ادلورة الثامنة والثالثني (الوثيقة .)SCT/38/6 Prov.

البند  5من جدول ا ألعامل :التصاممي الصناعية
معاهدة قانون التصاممي
[قررت] أأهنا س تواصل ،خالل دورهتا القادمة يف عام ،2018
 .6ذكّر الرئيس بأأ ّن "امجلعية العامة للويبو [لعام ّ ]2017
النظر يف ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن معاهدة قانون التصاممي يف هناية النصف ا ألول من عام ."2019
 .7وخلص الرئيس اإىل أأنه يف حني ستبقى معاهدة قانون التصاممي مدرجة يف جدول أأعامل جلنة العالمات ،فاإنه ينبغي
للجنة العالمات الالاام بقرار امجلعية العامة .و أأشار الرئيس اإىل أأن الفجوات املتبقية يف املواقف إازاء ادلعوة اإىل عقد مؤمتر
دبلومايس تقلّصت أأكرث يف امجلعية العامة للويبو [لعام ّ ،]2017
وحث لك ادلول ا ألعضاء عىل بذل هجود متضافرة وإابداء
املرونة الالزمة بغرض تذليل تكل العقبات الهنائية.

تصاممي واهجات املس تخدم املصورة وا أليقوانت واحملارف/اخلطوط
 .8نظرت جلنة العالمات يف الوثيقتني  SCT/39/2و .SCT/39/3و أأحاطت علام مع الرضا ابلعرض املقدم من
وفد فرنسا عن "برانمج التوافق  :6التصوير البياين للتصاممي ،التابع لالحتاد ا ألورويب".
.9

وبعد تبادل للآراءّ ،قررت جلنة العالمات ما ييل:
 ينبغي الاضطالع مبزيد من العمل بشأأن بعض من القضااي احمل ّددة يف الوثيقتني SCT/39/2و ،SCT/39/3ل س امي بشأأن املقرتحات  1و 3و 9و 10املبيّنة يف الوثيقة  ،SCT/39/3يف حني ميكن تناول
القضااي املرتبطة ابلتصاممي التكنولوجية اجلديدة يف مرحةل لحقة.
 س تدعو ا ألمانة ا ألعضاء واملنظامت اكحكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية اليت لها صفة مراقبواملنظامت غري اكحكومية املعمتدة اإىل تقدمي املزيد من املساهامت ،مبا يف ذكل أأس ئةل مفصةل ترغب يف رؤية
الإجاابت علهيا ،فامي خيص ( )1رشط وجود صةل بني تصاممي واهجات املس تخدم املصورة وا أليقوانت
واحملارف/اخلطوط واملادة أأو املنتج )2( ،وا ألساليب اليت تسمح هبا املاكتب لمتثيل التصاممي املتحركة.
1

 س تصدر ا ألمانة ادلعوة املذكورة يف موعد أأقصاه  15يونيو  ،2018وجيب أأن تس تمل ا ألمانة املساهامتوا ألس ئةل املقدمة ،اس تجابة لتكل ادلعوة ،من ا ألعضاء واملنظامت اكحكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية اليت
لها صفة مراقب واملنظامت غري اكحكومية املعمتدة يف موعد أأقصاه  20أأغسطس .2018
 س تعد ا ألمانة مرشوع اس تبيان عىل أأساس املساهامت وا ألس ئةل املس تلمة ،يك تنظر فيه جلنةالعالمات يف دورهتا املقبةل.
 س تجرى جلنة العالمات ،يف دورهتا املقبةل ،املزيد من تبادل الآراء حول املسائل ذات الصةل ،مثلالتصاممي التكنولوجية اجلديدة ا ألخرى.
1

أأي املنظامت اليت تتوىل ،مبوجب معاهدة تأأسيسها ،مسؤولية حامية حقوق امللكية الصناعية.
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مس تجدات عن خدمة النفاذ الرمقي ) (DASاإىل واثئق ا ألولوية
 .10أأحاطت جلنة العالمات علام ابلتقدم احملرز من قبل ا ألعضاء ،ومن قبل ا ألمانة ،يف تنفيذ خدمة النفاذ الرمقي ألغراض
التصاممي الصناعية.
 .11ويف حني واصل الرئيس تشجيع ادلول ا ألعضاء ا ألخرى عىل اس تعامل خدمة النفاذ الرمقي ألغراض التصاممي
الصناعية والعالمات التجارية عىل حد سواء ،فاإنه خلص اإىل أأن جلنة العالمات س تواصل تقدير التقدم احملرز يف
هذا الصدد.

البند  6من جدول ا ألعامل :العالمات التجارية
حامية أأسامء البدلان من تسجيلها واس تخداهما كعالمات جتارية
 .12أأحاط الرئيس علام برضا جلنة العالمات عن اجللسة الإعالمية بشأأن أأسامء البدلان.
 .13والمتس الرئيس من ا ألمانة أأن تعد وثيقة تلخّص فهيا خمتلف ممارسات الفحص املتعلقة ابلعالمات التجارية
اليت تتكون من أأسامء بدلان أأو حتتوي علهيا ،كام عرضها املتحدثون يف اجللسة الإعالمية املذكورة.
 .14و أأعرب عدد من الوفود عن ر أأيه ا ألويل خبصو الوثيقة  .SCT/39/8 Rev.2وقدمت الوثيقة .SCT/39/9
وتواصل اإجراء املزيد من املناقشات حول الوثيقة .SCT/32/2
 .15وخلص الرئيس اإىل أأن جلنة العالمات س تجري املزيد من املناقشات املس تفيضة مضن هذا البند من جدول
ا ألعامل يف دروهتا املقبةل.

ا ألسامء ادلولية غري املسجةل امللكية للمواد الصيدلنية ()INNs
 .16أأحاطت جلنة العالمات علام ابلوثيقة .SCT/39/4
 .17والمتس الرئيس من ا ألمانة أأن تقدم اإىل جلنة العالمات ،يف دورهتا املقبةل ،تقريرا مرحليا حول دمج بياانت
ا ألسامء ادلولية غري املسجةل امللكية للمواد الصيدلنية يف قاعدة البياانت العاملية ألدوات التوس مي.

مس تجدات عن اجلوانب املتصةل ابلعالمات التجارية يف نظام أأسامء اكحقول
 .18نظرت جلنة العالمات يف الوثيقة  SCT/39/5والمتست من ا ألمانة اإطالع ادلول ا ألعضاء ابنتظام عىل املس تجدات
اليت س تطر أأ يف املس تقبل عىل نظام أأسامء اكحقول.

البند  7من جدول ا ألعامل :املؤرشات اجلغرافية
 .19نظرت جلنة العالمات يف الواثئق  SCT/39/6 Rev.و SCT/39/6 Rev. Corr.و.SCT/39/7
 .20ونظرت جلنة العالمات مع الرضا يف نتاجئ العمل اذلي اضطلعت به ا ألمانة بشأأن الوثيقتني SCT/39/6 Rev.
و ،SCT/39/6 Rev. Corr.مما مسح لها ابس تكامل الاس تبيانني.
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 .21و ّقررت جلنة العالمات ،طبقا خلطة معلها بشأأن هذا البند من جدول ا ألعامل ،اختاذ الإجراءات التالية:
 س تصدر ا ألمانة ل ألعضاء واملنظامت اكحكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية اليت لها صفة مراقب،يف موعد أأقصاه  11يونيو  ،2018اس تبياان أأول عن ا ألنظمة الوطنية وا إلقلميية اليت ميكن أأن توفر قدرا من
امحلاية للمؤرشات اجلغرافية ،واس تبياان اثنيا عن اس تخدام/اإساءة اس تخدام املؤرشات اجلغرافية و أأسامء البدلان
واملصطلحات اجلغرافية عىل الإنرتنت ويف نظام أأسامء اكحقول .وس يكون الك الاس تبيانني ،ابلنسق املتفق
عليه ،متاحني ل ألعضاء واملنظامت املذكورة يف الشلكني الوريق وا إللكرتوين.
 س تقدم ا ألعضاء واملنظامت اكحكومية ادلولية املذكورة ردودا عىل الك الاس تبيانني اإىل ا ألمانة يف موعدأأقصاه  10سبمترب  .2018وضامان للكفاءة ،يفضّ ل اس تخدام النسخة الإلكرتونية لالس تبيان ألغراض
تقدمي الردود.
 س تصدر ا ألمانة ،يف موعد أأقصاه  15أأكتوبر  ،2018وثيقة جت ّمع فهيا الردود عىل الك الاس تبيانني،يك تنظر فهيا جلنة العالمات يف دورهتا املقبةل.

مسائل أأخرى
 .22تو ّد جلنة العالمات الاس تفادة من وقت اكف لإجراء مناقشة مس تفيضة حول لك املوضوعات املدرجة يف جدول
أأعاملها واملتعلقة ابلتصاممي الصناعية والعالمات التجارية واملؤرشات اجلغرافية ،وابلتايل ّقررت أأن تدوم دورهتا املقبةل
مخسة أأايم (من  12اإىل  16نومفرب .)2018

البند  8من جدول ا ألعامل :ملخص الرئيس
 .23وافقت جلنة العالمات عىل ملخص الرئيس كام ورد يف هذه الوثيقة.

البند  9من جدول ا ألعامل :اختتام ادلورة
 .24اختمت الرئيس ادلورة يف  26أأبريل .2018
[هناية الوثيقة]

