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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 16 :نومفرب 2018

اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية

واملؤشرات اجلغرافية
الدورة األربعون

جنيف ،من  12اإىل  16نومفرب 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 ا ألربعني للجنة
ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية (جلنة العالمات) ور ّحبت ابملشاركني نيابة
عن املدير العام.
.2

وتوىل الس يد ماركوس هوبرغر (الويبو) هممة أأمني جلنة العالمات.

 .3و أأعلنت ا ألمانة أأنه بسبب عدم متكّن رئيس جلنة العالمات الس يد عادل املاليك من املشاركة ،سيتوىل
الس يد أألفريدو ريندون ،انئب الرئيس ،هممة رئيس ادلورة ا ألربعني للجنة العالمات ابلنيابة.
البند  2من جدول ا ألعامل :اعامتد جدول ا ألعامل
.4

اعمتدت جلنة العالمات مرشوع جدول ا ألعامل (الوثيقة .)SCT/40/1 Prov. 3
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البند  3من جدول ا ألعامل :اعامتد منظمة غري حكومية
.5

نظرت جلنة العالمات يف الوثيقة .SCT/40/7
.6

ووافقت جلنة العالمات عىل اعامتد امجلعية الفرنس ية للمؤرشات اجلغرافية الصناعية واحلرفية (.)AFIGIA

البند  4من جدول ا ألعامل :اعامتد مرشوع تقرير ادلورة التاسعة والثالثني
.7

اعمتدت جلنة العالمات مرشوع تقرير ادلورة التاسعة والثالثني (الوثيقة .)SCT/39/11 Prov.

البند  5من جدول ا ألعامل :التصاممي الصناعية

قانون التصاممي الصناعية وممارساته-مرشوع مواد ومرشوع الالحئة التنفيذية
 .8ذكّر الرئيس بأأ ّن "امجلعية العامة للويبو ّقررت ،يف دورهتا املعقودة يف سبمترب  ،2018أأهنا س تواصل ،خالل دورهتا
القادمة يف عام  ،2019النظر يف ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن معاهدة قانون التصاممي يف هناية النصف ا ألول من
عام .2020
 .9وخلص الرئيس اإىل أأن جلنة العالمات أأحاطت علام بلك البياانت اليت أأدلت هبا الوفود بشأأن هذا البند.
ويف حني ستبقى معاهدة قانون التصاممي مدرجة يف جدول أأعامل جلنة العالمات ،فاإن جلنة العالمات أأحاطت علام
حسب ا ألصول بقرار امجلعية العامة ادلاعي اإىل مواصةل النظر يف هذه املسأأةل يف دورهتا يف عام .2019

تصاممي واهجات املس تخدم املصورة وا أليقوانت واحملارف/اخلطوط
 .10نظرت جلنة العالمات يف الوثيقتني  SCT/40/2و( SCT/40/2 Rev.تصاممي واهجات املس تخدم املصورة
وا أليقوانت واحملارف /اخلطوط :مرشوع اس تبيان).
 .11وخلص الرئيس اإىل أأنه ال ُتمس من ا ألمانة ما ييل:
 تعممي الاس تبيان الوارد يف الوثيقة  SCT/40/2 Rev.عىل أأعضاء جلنة العالمات واملنظامت احلكوميةادلولية املعنية ابمللكية الفكرية اليت لها صفة مراقب ،للحصول عىل ردود يف أأجل أأقصاه  31يناير 2019؛
 وجتميع لك الردود يف وثيقة يك تنظر فهيا جلنة العالمات يف دورهتا احلادية وا ألربعني ،علام بأأن جلنةالعالمات وافقت ،ابلنظر اإىل الفرتة احملدودة لإعداد تكل الوثيقة ،عىل أأن تُتاح الوثيقة يف موعد أأقصاه
 8مارس .2019

مس تجدات من ادلول ا ألعضاء عن خدمة النفاذ الرمقي ) (DASاإىل واثئق ا ألولوية
 .12أأحاطت جلنة العالمات علام ابلتقدم احملرز من قبل ا ألعضاء ،ومن قبل جسل لهاي ادلويل للتصاممي ،يف تنفيذ خدمة
النفاذ الرمقي ( )DASألغراض التصاممي الصناعية.
 .13وخلص الرئيس اإىل أأن جلنة العالمات س تطلب تزويدها مبعلومات حمدثة حول هذا البند يف دورهتا القادمة.
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اقرتاح من وفد اإس بانيا
 .14نظرت جلنة العالمات يف الوثيقة .SCT/40/8
 .15وخلص الرئيس اإىل أأن ا ألمانة س تعد مرشوع اس تبيان بشأأن الاقرتاح الوارد يف الوثيقة SCT/40/8
يك تنظر فيه اللجنة يف دورهتا القادمة.
البند  6من جدول ا ألعامل :العالمات التجارية

ا ألسامء ادلولية غري املسجةل امللكية للمواد الصيدلنية ()INNs
 .16أأبلغت ا ألمانة جلنة العالمات مبا طر أأ مؤررا من مس تجدات صخصو تبادل بياانت ا ألسامء ادلولية غري املسجةل
امللكية للمواد الصيدلنية بني منظمة الصحة العاملية والويبو و إاببرام مذكرة تفامه يف هذا الشأأن بني املنظمتني ،وقدمت عرضا
عن دمج بياانت ا ألسامء ادلولية غري املسجةل امللكية للمواد الصيدلنية يف قاعدة بياانت الويبو العاملية ألدوات التوس مي.
 .17وخلص الرئيس اإىل أأن جلنة العالمات أأحاطت علام هبذا النشاط وبأأنه ال ُتمس من ا ألمانة تقدمي معلومات
حمدثة يف هذا اخلصو يف ادلورة القادمة للجنة العالمات.

حامية أأسامء البدلان من تسجيلها واس تخداهما كعالمات جتارية
 .18نظرت جلنة العالمات يف الواثئق  SCT/32/2و SCT/39/8 Rev.2و SCT/39/9و.SCT/40/3
 .19وخلص الرئيس اإىل ما ييل:
-

أأحاطت جلنة العالمات علام ابلوثيقة SCT/40/3؛

 وستتواصل املناقشات حول الوثيقتني  SCT/32/2و SCT/39/8 Rev.2يف ادلورة احلاديةوا ألربعني للجنة العالمات؛
-

وس يقدم وفد بريو نسخة معدّ ةل من الوثيقة  SCT/39/9يك يُنظر فهيا يف اإحدى ادلورات املقبةل.

مس تجدات عن اجلوانب املتصةل ابلعالمات التجارية يف نظام أأسامء احلقول
 .20نظرت جلنة العالمات يف الوثيقة  SCT/40/4والمتست من ا ألمانة اإطالع ادلول ا ألعضاء ابنتظام عىل املس تجدات
اليت س تطر أأ يف املس تقبل عىل نظام أأسامء احلقول.
البند  7من جدول ا ألعامل :املؤرشات اجلغرافية
 .21نظرت جلنة العالمات يف الوثيقتني  SCT/40/5 Prov. 2و.SCT/40/6 Prov. 2
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 .22والمتس الرئيس من ا ألمانة ما ييل:
 دعوة ا ألعضاء واملنظامت احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية اليت لها صفة مراقب اإىل تقدمي ردوداإضافية أأو مع ّدةل عىل الاس تبيانني ا ألول والثاين حىت  31يناير 2019؛
 واس تكامل الوثيقتني  SCT/40/5 Prov. 2و SCT/40/6 Prov. 2يك تنظر فهيام جلنة العالماتيف دورهتا احلادية وا ألربعني؛
-

وعرض املعلومات الواردة يف الك الوثيقتني يف قاعدة بياانت.

 .23وخلص الرئيس كذكل اإىل أأنه ستُ ّنظم جلسات اإعالمية تدوم نصف يوم بشأأن املؤرشات اجلغرافية يف اإطار
جلنة العالمات ،وستُناقش موضوعاهتا يف ادلورة احلادية وا ألربعني للجنة العالمات .ولهذا الغرضُ ،طلب من ا ألعضاء
واملنظامت احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية اقرتاح موضوعات ممكنة ألغراض اجللسات الإعالمية املذكورة قبل
انعقاد ادلورة احلادية وا ألربعني للجنة العالمات.
مسائل أأررى
 .24أأشار الرئيس اإىل أأن ادلورة القادمة للجنة العالمات س تدوم أأربعة أأايم (من  8اإىل  11أأبريل .)2019
البند  8من جدول ا ألعامل :ملخص الرئيس
 .25وافقت جلنة العالمات عىل ملخص الرئيس كام ورد يف هذه الوثيقة.
البند  9من جدول ا ألعامل :ارتتام ادلورة
 .26ارتمت الرئيس ادلورة يف  16نومفرب .2018
[هناية الوثيقة]

