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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 11 :أأبريل 2019

اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية

واملؤشرات اجلغرافية

الدورة احلادية واألربعون

جنيف ،من  8اإىل  11أأبريل 2019
ملخص الرئيس

اع متدته اللجنة
البند  1من جدول الأعامل :افتتاح ادلورة
 .1افتتح الس يد فرانسس غري ،املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) ،أأعامل ادلورة احلادية وا ألربعني
للجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية (جلنة العالمات) ور ّحب ابملشاركني.
.2

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

البند  2من جدول الأعامل :انتخاب الرئيس وانئيب الرئيس
 .3ان ُتخب الس يد أألفريدو اكرلوس ريندون أألغارا (املكس يك) رئيسا للجنة ،وان ُتخب لك من الس يد س مييون ليفيتيش
(مجهورية مودلوفا) والس يدة اإنغبورغ أأملي راسربغ (الرنوجي) انئبني للرئيس.
البند  3من جدول الأعامل :اعامتد جدول الأعامل
 .4اعمتدت جلنة العالمات مرشوع جدول ا ألعامل (الوثيقة .)SCT/41/1 Prov. 3
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البند  4من جدول الأعامل :اعامتد مرشوع تقرير ادلورة ا ألربعني
 .5اعمتدت جلنة العالمات مرشوع تقرير ادلورة ا ألربعني (الوثيقة .)SCT/40/10 Prov.
البند  5من جدول الأعامل :التصاممي الصناعية

قانون التصاممي الصناعية وممارساته-مرشوع مواد ومرشوع الالحئة التنفيذية
 .6ذكّر 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
 .7وخلص الرئيس اإىل أأن جلنة العالمات أأحاطت علام بلك البياانت اليت أأدلت هبا الوفود بشأأن هذا البند.
و أأحاطت جلنة العالمات علام بقرار امجلعية العامة ادلاعي اإىل مواصةل النظر يف هذه املسأأةل يف دورهتا القادمة
يف عام .2019

تصاممي واهجات املس تخدم املصورة وا أليقوانت واحملارف/اخلطوط
 .8نظرت جلنة العالمات يف الوثيقة ( SCT/41/2 Rev.جتميع ردود الاس تبيان اخلاص بتصاممي واهجات املس تخدم
املصورة وا أليقوانت واحملارف/اخلطوط).
 .9وخلص الرئيس اإىل أأنه ال ُتمس من ا ألمانة ما ييل:
 الإبقاء عىل الوثيقة مفتوحة ملساهامت الوفود حىت  31يوليو 2019؛ واس تكامل الوثيقة بعد ذكل وعرضها عىل جلنة العالمات يك تنظر فهيا يف دورهتا الثانية وا ألربعني. .10وابلإضافة اإىل ذكل ،دُعي أأعضاء جلنة العالمات اإىل تقدمي اقرتاحات حول العمل املقبل فامي خيص
هذه املسأأةل اإىل ادلورة الثانية وا ألربعني للجنة العالمات.

امحلاية املؤقتة املمنوحة للتصاممي الصناعية يف بعض املعارض ادلولية مبوجب املادة  11من اتفاقية ابريس محلاية امللكية
الصناعية :مرشوع اس تبيان
 .11نظرت جلنة العالمات يف الوثيقة .SCT/41/3
 .12وخلص الرئيس اإىل أأنه ال ُتمس من ا ألمانة:
 تعممي الاس تبيان الوارد يف الوثيقة  SCT/41/3 Rev.عىل أأعضاء جلنة العالمات واملنظامت احلكوميةادلولية املعنية ابمللكية الفكرية اليت لها صفة مراقب ،عىل أأن تصل الردود حبلول  31يوليو 2019؛
 -وجتميع لك الردود يف وثيقة يك تنظر فهيا ادلورة الثانية وا ألربعون للجنة العالمات.
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مس تجدات من ادلول ا ألعضاء عن خدمة النفاذ الرمقي ) (DASاإىل واثئق ا ألولوية
 .13أأحاطت جلنة العالمات علام ابلتقدم احملرز من قبل ا ألعضاء يف تنفيذ خدمة النفاذ الرمقي ( )DASألغراض
التصاممي الصناعية.
 .14وخلص الرئيس اإىل أأن جلنة العالمات س تطلب تزويدها مبعلومات حمدثة حول هذا البند يف دورهتا القادمة.
البند  6من جدول الأعامل :العالمات التجارية

اقرتاح منقح من وفد جاماياك (الوثيقة )SCT/32/2
 .15نظرت جلنة العالمات يف الوثيقة .SCT/32/2
 .16وخلص الرئيس اإىل أأن وفد جاماياك س يقدم نسخة معدّ ةل من تكل الوثيقة اإىل جلنة العالمات يف دورهتا
القادمة عىل ضوء التعليقات املقدمة خالل هذه ادلورة.

اقرتاح من وفود جورجيا و أأيسلندا و إاندونيس يا وجاماياك وليختنش تاين ومالزياي واملكس يك وموانكو وبريو والس نغال وسويرسا
والإمارات العربية املتحدة بش أأن حامية أأسامء البدلان وا ألسامء اجلغرافية ذات ادللةل الوطنية (الوثيقة )SCT/39/8 Rev.3
 .17نظرت جلنة العالمات يف الوثيقة .SCT/39/8 Rev.3
 .18وخلص الرئيس اإىل أأن املناقشات حول الوثيقة  SCT/39/8 Rev.3سوف تس متر خالل ادلورة الثانية
وا ألربعني للجنة العالمات.

اقرتاح من وفود جورجيا و أأيسلندا و إاندونيس يا وجاماياك وليختنش تاين ومالزياي واملكس يك وموانكو وبريو والس نغال وسويرسا
والإمارات العربية املتحدة بش أأن حامية أأسامء البدلان وا ألسامء اجلغرافية ذات ادللةل الوطنية يف نظام أأسامء احلقول
(الوثيقة )SCT/41/6
 .19نظرت جلنة العالمات يف الوثيقة  ،SCT/41/6ابلإضافة اإىل صيغتني مرا َجعتني وغري رمسيتني لهذه الوثيقة.
 .20وخلص الرئيس اإىل ما ييل:
 انقشت جلنة العالمات الوثيقة SCT/41/6؛ واقرتح املشرتكون يف رعاية الوثيقة  SCT/41/6بعض التعديالت رداًّ عىل ا ألس ئةل واملشاغل اليتأأثريت خالل النقاش ،ولكن مل يمت التوصل اإىل توافق للآراء؛
 -وستس متر مناقشات الوثيقة  SCT/41/6يف ادلورة الثانية وا ألربعني للجنة العالمات.

مس تجدات عن اجلوانب املتصةل ابلعالمات التجارية يف نظام أأسامء احلقول
 .21نظرت جلنة العالمات يف الوثيقة  SCT/41/5والمتست من ا ألمانة اإطالع ادلول ا ألعضاء ابنتظام عىل املس تجدات
اليت س تطر أأ يف املس تقبل عىل نظام أأسامء احلقول.
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ا ألسامء ادلولية غري املسجةل امللكية للمواد الصيدلنية ()INNs
 .22نظرت جلنة العالمات يف الوثيقة .SCT/41/4
 .23وقدمت ا ألمانة عرضا عن دمج بياانت ا ألسامء ادلولية غري املسجةل امللكية للمواد الصيدلنية يف قاعدة بياانت الويبو
العاملية ألدوات التوس مي.
البند  7من جدول الأعامل :املؤرشات اجلغرافية
 .24نظرت جلنة العالمات يف الوثيقتني  SCT/40/5و.SCT/40/6
 .25وعرضت ا ألمانة اإصدارا جتريبيا لقاعدة البياانت جبميع الردود عىل الاس تبيان ا ألول بشأأن "النظم الوطنية وا إلقلميية
اليت ميكن أأن توفر قدرا من امحلاية للمؤرشات اجلغرافية" ،والاس تبيان الثاين بشأأن "اس تخدام/اإساءة اس تخدام املؤرشات
اجلغرافية و أأسامء البدلان واملصطلحات اجلغرافية عىل الإنرتنت ويف نظام أأسامء احلقول".
 .26وخلص الرئيس اإىل أأن أأعضاء جلنة العالمات مدعوين اإىل:
 اس تعراض الإصدار التجرييب لقاعدة البياانت ،املتاح عىل الرابط التايل: ،https://www.wipo.int/memberprofilesgeo/#/وإاخطار ا ألمانة بأأية تغيريات مطلوبة؛
 وتقدمي الردود عىل الاس تبيانني ،اإذا مل تكن قد ق ِّّدمت بعد ،بغرض اإدخالها يف قاعدة البياانت. .27وابلإضافة اإىل ذكل ،ستنظر جلنة العالمات يف اإصدار حمدَّث لقاعدة البياانت يف دورهتا الثانية وا ألربعني.
 .28ونظرت جلنة العالمات يف الواثئق  SCT/41/7و SCT/41/8و.SCT/41/9
 .29وخلص الرئيس اإىل أأن جلنة العالمات اتفقت عىل ما ييل:
 تنظمي جلسة اإعالمية تدوم نصف يوم بشأأن املؤرشات اجلغرافية مبوازاة مع ادلورة الثانية وا ألربعنيللجنة العالمات؛
 ووضع برانمج للجلسة الإعالمية يشمل ثالث مناقشات حول املواضيع التالية :تقيمي طابع الامس العام؛واملؤرشات اجلغرافية وس ندات امللكية الفكرية يف تشغيل نظام أأسامء حقول الإنرتنت ويف س ياسات تسوية
املنازعات؛ ومفاهمي التطابق والتشابه والتقليد بني املؤرشات اجلغرافية والعالمات التجارية يف س ياق التسجيل
والاس تخدام التجاري؛
 والنظر ،خالل دورهتا الثانية وا ألربعني ،يف جلسات اإعالمية ممكنة يف املس تقبل حولاملؤرشات اجلغرافية.
البند  9من جدول الأعامل :اختتام ادلورة
 .30اختمت الرئيس ادلورة يف  11أأبريل .2019
[هناية الوثيقة]

