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SCT/43/11 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2020نومفرب  26 التارخي:

الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية لجنة ال
 واملؤشرات اجلغرافية

 األربعونو الثالثة الدورة
ىل  23جنيف، من   2020 نومفرب 26اإ

 ملخص الرئيس
متدته   اللجنةاع

 من جدول الأعامل: افتتاح ادلورة 1البند 

للجنة والأربعني أأعامل ادلورة الثالثة  ،، املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(دارين اتنغافتتح الس يد  .1

 ( ورّحب ابملشاركني.جلنة العالماتاجلغرافية ) ؤرشاتوامل الصناعيةادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي 

 )الويبو( هممة أأمني جلنة العالمات. وتوىل الس يد ماركوس هوبرغر .2

 من جدول الأعامل: انتخاب الرئيس وانئيب الرئيس 2البند 

يل موشايي خب لك من الس يد ويوانتُ  للجنة، انُتخب الس يد أألفريدو اكرلوس ريندون أألغارا )املكس يك( رئيسا   .3

 )أأملانيا( انئبني للرئيس. )زمبابوي( والس يد اين تيشريت

 من جدول الأعامل: اعامتد جدول الأعامل 3البند 

 .(SCT/43/1 Prov. 4ة جدول الأعامل )الوثيق مرشوع جلنة العالماتاعمتدت  .4

 الثانية والأربعني من جدول الأعامل: اعامتد مرشوع تقرير ادلورة 4البند 

 .(.SCT/42/9 Prov)الوثيقة  مرشوع تقرير ادلورة الثانية والأربعني العالمات جلنةاعمتدت  .5
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 من جدول الأعامل: التصاممي الصناعية 5البند 

يقوانت واحملارف/اخلطوطب  اخلاص حتليل لردود الاس تبيان  تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأ

 .(SCT/43/2و .SCT/41/2 Rev لوثيقتان)ا

 .SCT/43/2و .SCT/41/2 Revيف الوثيقتني  العالماتجلنة نظرت  .6

ىل و  .7 عادة فتح أأنه يُلمتس من الأمانة خلص الرئيس اإ تصاممي واهجات املس تخدم املصورة اخلاص ب الاس تبيان اإ

 .، من أأجل تلقي املزيد من ردود الوفود2021 يناير 29حىت  والأيقوانت واحملارف/اخلطوط

 (SCT/43/10)الوثيقة  من وفدي الياابن والولايت املتحدة الأمريكية معدل مقدماقرتاح 

 .SCT/43/10يف الوثيقة  جلنة العالماتنظرت  .8

رسائيل  .9 ىل قامئة مقديم الاقرتاح الوارد رغبته يف عن وأأعرب وفد اإ  .SCT/43/10 يف الوثيقةالانضامم اإ

ىل أأن و  .10 يف دورهتا  SCT/43/10س تواصل املناقشة بشأأن الوثيقة  جلنة العالماتخلص الرئيس اإ

 .نيوالأربع الرابعة

 11محلاية املؤقتة املمنوحة للتصاممي الصناعية يف بعض املعارض ادلولية مبوجب املادة اخلاص ابجتميع الردود عىل الاس تبيان 

 (SCT/42/2الوثيقة ) من اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية

 .SCT/42/2يف الوثيقة  العالماتجلنة نظرت  .11

ىل أأن و  .12 يف دورهتا الرابعة والأربعني من  SCT/42/2س تعاود النظر يف الوثيقة  جلنة العالماتخلص الرئيس اإ

 ذا املوضوع.هب اخلاص ابلعمل امليض قدما   ةطريق أأجل مناقشة

ىل واثئق الأولويةDASمس تجدات من ادلول الأعضاء عن خدمة النفاذ الرمقي )  ( اإ

 التصاممي لأغراضلتقدم احملرز من قبل الأعضاء يف تنفيذ خدمة النفاذ الرمقي اب علام   جلنة العالمات أأحاطت .13

ىل أأن جلنة العالمات س تطلب تزويدها مبعلومات حمدثة حول هذا البند يف دورهتا ، الصناعية وخلص الرئيس اإ

 القادمة.

 من جدول الأعامل: العالمات التجارية 6البند 

ن وفود جورجيا وأأيسلندا واإندونيس يا وجاماياك وليختنش تاين ومالزياي واملكس يك وموانكو وبريو والس نغال وسويرسا اقرتاح م

سامء اجلغرافية ذات ادللةل الوطنية  (SCT/43/6)الوثيقة  والإمارات العربية املتحدة بشأأن حامية أأسامء البدلان أأو الأ

 .SCT/43/6يف الوثيقة  جلنة العالماتنظرت  .14

ىل أأن جلنة العالمات س تواصل املناقشة بشأأن الوثيقة و  .15 يف دورهتا  SCT/43/6خلص الرئيس اإ

 والأربعني. الرابعة
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 (SCT/43/9 اقرتاح منقح من وفد جاماياك )الوثيقة

 .SCT/43/9يف الوثيقة  جلنة العالماتنظرت  .16

ىل أأن و  .17 يف دورهتا  SCT/43/9جلنة العالمات س تواصل املناقشة بشأأن الوثيقة خلص الرئيس اإ

 والأربعني. الرابعة

اقرتاح من وفود الربازيل وجورجيا وأأيسلندا واإندونيس يا وجاماياك وليختنش تاين ومالزياي واملكس يك وموانكو وبريو والس نغال 

سامء اجلغرافية ذات ادللةل الوطنية يف نظام أأسامء  وسويرسا والإمارات العربية املتحدة بشأأن حامية أأسامء البدلان والأ

 (.SCT/41/6 Rev)الوثيقة  احلقول

 ..SCT/41/6 Revيف الوثيقة  جلنة العالماتنظرت  .18

ىلو  .19 يف دورهتا  .SCT/41/6 Revجلنة العالمات س تواصل املناقشة بشأأن الوثيقة أأن  خلص الرئيس اإ

 والأربعني. الرابعة

 (SCT/43/4)الوثيقة  مس تجدات عن اجلوانب املتصةل ابلعالمات التجارية يف نظام أأسامء احلقول

 .SCT/43/4يف الوثيقة  جلنة العالماتنظرت  .20

طالع الأعضاء ابنتظام عىل املس تجدات  SCT/43/4نظرت جلنة العالمات يف الوثيقة  .21 والمتست من الأمانة اإ

 نظام أأسامء احلقول. عىلاليت س تطرأأ يف املس تقبل 

جراء اس تقصاء عن حامية كوادور وبريو بشأأن اإ  العالمات الوطنية يف ادلول الأعضاء اقرتاح من وفدي اإ

 (SCT/43/3 Rev. 2و .SCT/42/4 Rev )الوثيقتان

 (SCT/43/7)الوثيقة  اس تبيان بشأأن حامية العالمات الوطنية يف ادلول الأعضاء

 (SCT/43/8)الوثيقة  امية العالمات الوطنية يف ادلول الأعضاءحب اخلاصالردود عىل الاس تبيان 

 .SCT/43/8و SCT/43/7و SCT/43/3 Rev.2و .SCT/42/4 Rev الواثئقيف  جلنة العالماتنظرت  .22

ىل أأنه يُلمتس من الأمانة ما ييل:و  .23  خلص الرئيس اإ

عادة فتح أأداة الاس تقصاء  - ، لس تبيان اخلاص حبامية العالمات الوطنية يف ادلول الأعضاءاملتصةل اباإ

 ؛من أأجل تلقي املزيد من ردود الوفود، 2021 يناير 29حىت 

ىل جلنة العالمات يف دورهتا الرابعة والأربعني يك  SCT/43/8 واس تكامل الوثيقة - بعد ذكل وتقدميها اإ

 تنظر فهيا.
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 املؤرشات اجلغرافيةمن جدول الأعامل:  7البند 

والاحتاد الاحتاد الرويس والولايت املتحدة الأمريكية د فو و أأحاطت جلنة العالمات علام  ابملوضوعات املقرتحة من قبل  .24

عالمية بشأأن املؤرشات اجلغرافية.الأورويب   لأغراض دورة اإ

ىل الاقرتاحات ملناقش هتا يف دورهتا الرابعة والأربعني. .25 ىل أأن جلنة العالمات س تعود اإ  وخلص الرئيس اإ

 لخص الرئيسممن جدول الأعامل:  8البند 

 يف هذه الوثيقة.ارد و جلنة العالمات عىل ملخص الرئيس كام هو افقت و  .26

 من جدول الأعامل: اختتام ادلورة 9البند 

 .2020نومفرب  26اختمت الرئيس ادلورة يف  .27

 ]هناية الوثيقة[
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