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األصل:
باإلنكليية
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اللجنة الدائمة المعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية
ر
والمؤشات الجغرافية
الدورة الرابعة واألربعون
جنيف ،من  17إىل  19مايو 2021

ملخص الرئيس

الذي اعتمدته اللجنة

البند  1من جدول األعمال :افتتاح الدورة
افتتح الرئيس الدورة الرابعة واألر ن
بعي للجنة الدائمة المعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية
.1
والمؤشات الجغرافية (لجنة العالمات) .
ّ
ورحبت السيدة وانغ بينينغ ،نائبة المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بالمشار ن
كي ،نيابة عن السيد دارين
.2
تانغ ،المدير العام للويبو.
.3

وتوىل السيد ماركوس هوبرغر (الويبو) مهمة ن
أمي لجنة العالمات .

البند  2من جدول األعمال :اعتماد جدول األعمال
.4

اعتمدت لجنة العالمات مشوع جدول األعمال (الوثيقة . )SCT/44/1 Prov.2

البند  3من جدول األعمال :اعتماد م راقب
نظرت لجنة العالمات ن يف الوثيقة . SCT/44/4
.5
.6

الدوىل للملكية الفكرية – كيبيك (. )FORPIQ
ووافقت لجنة العالمات عىل اعتماد المنتدى
ي

البند  4من جدول األعمال :اعتماد ر
ز
واألربعي
مشوع تقرير الدورة الثالثة
.7

اعتمدت لجنة العالمات مشوع تقرير الدورة الثالثة واألر ن
بعي (الوثيقة .)SCT/43/12 Prov.
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البند  5من جدول األعمال :التصاميم الصناعية

تحليل لردود االستبيان الخاص بتصاميم واجهات المستخدم المصورة واأليقونات والمحارف /الخطوط
(الوثيقتان  SCT/41/2 Rev.2و.)SCT/43/2 Rev.
.8

ً
نظرت لجنة العالمات نف الوثيقت ن
ي  SCT/41/2 Rev.2و SCT/43/2 Rev.وأحاطت علما بمضمونهما .
ي

ر
ر
المشتكة الخاصة بحماية التصاميم
اقتاح محدث مقدم من وفود إشائيل واليابان والواليات المتحدة األمريكية بشـأن التوصية
الصناعية المتعلقة بتصاميم واجهات المستخدم المصورة (الوثيقة .)SCT/44/6 Rev.2
.9

نظرت لجنة العالمات ن يف الوثيقة . SCT/44/6 Rev.2
 . 10وخلص الرئيس إىل أن لجنة العالمات أحاطت علما بالمواقف المختلفة وستواصل المناقشة بشأن
الوثيقة  SCT/44/6 Rev.2ن يف دورتها القاد مة .

تجميع الردود عىل االستبيان بشأن الحماية المؤقتة الممنوحة للتصاميم الصناعية ن يف بعض المعارض الدولية بموجب المادة  11من
اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية (الوثيقة )SCT/42/2
ر
اقتاح من وفد إسبانيا إلنشاء قاعدة بيانات ألغراض جمع الردود عىل االستبيان بشأن الحماية المؤقتة الممنوحة للتصاميم الصناعية ن يف
ً
بعض المعارض الدولية ،طبقا للمادة  11من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية (الوثيقة )SCT/44/5
. 11

نظرت لجنة العالمات نف الوثيق ن
تي  SCT/42/2و.SCT/44/5
ي
ً
تتضمن عددا من الردود عىل االستبيان بشأن
 . 12وطلبت لجنة العالمات من األمانة إنشاء نموذج ي
أوىل لقاعدة بيانات ً
الحماية المؤقتة الممنوحة للتصاميم الصناعية ن يف بعض المعارض الدولية ،طبقا للمادة  11من اتفاقية باريس لحماية الملكية
األوىل والموارد المطلوبة ن يف الدورة القادمة للجنة العالمات .
الصناعية ،وتقديم النموذج
ي

مستجدات عن الجوانب المتصلة بالعالمات التجارية ن يف نظام أسماء الحقول
ً
الرقم ألغراض التصاميم
 . 13أحاطت لجنة العالمات علما بالتقدم المحرز من قبل األعضاء ن يف تنفيذ خدمة النفاذ
ي
ن
الصناعية ،وخلص الرئيس إىل أن لجنة العالمات ستطلب تزويدها بمعلومات محدثة حول هذا البند يف دورتها القادمة .
البند  6من جدول األعمال :العالمات التجارية

ر
ن
ومالتيا والمكسيك وموناكو وبتو والسنغال وسويشا واإلمارات
اقتاح من وفود جورجيا وأيسلندا وإندونيسيا وجامايكا وليختنشتاين
العربية المتحدة بشأن حماية أسماء البلدان واألسماء الجغرافية ذات الداللة الوطنية (الوثيقة )SCT/43/6
. 14

نظرت لجنة العالمات ن يف الوثيقة . SCT/43/6
. 15

وخلص الرئيس إىل أن لجنة العالمات ستواصل المناقشة بشأن الوثيقة  SCT/43/6ن يف دورتها القاد مة .

ر
ر
المشتكة الخاصة باألحكام المتعلقة بحماية أسماء البلدان (الوثيقة )SCT/43/9
اقتاح منقح من وفد جامايكا بشأن التوصية
. 16

نظرت لجنة العالمات ن يف الوثيقة . SCT/43/9
. 17

وخلص الرئيس إىل أن لجنة العالمات ستواصل المناقشة بشأن الوثيقة  SCT/43/9ن يف دورتها القادمة .

ر
ن
ومالتيا والمكسيك وموناكو وبتو والسنغال وسويشا
التازيل وجورجيا وأيسلندا وإندونيسيا وجامايكا وليختنشتاين
اقتاح من وفود ر
ن
واإلمارات العربية المتحدة بشأن حماية أسماء البلدان واألسماء الجغرافية ذات الداللة الوطنية يف نظام أسماء الحقول
(الوثيقة )SCT/41/6 Rev.
. 18

نظرت لجنة العالمات ن يف الوثيقة . SCT/41/6 Rev.
. 19

وخلص الرئيس إىل أن لجنة العالمات ستواصل المناقشة بشأن الوثيقة  SCT/41/6 Rev.ن يف دورتها القادمة .
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مستجدات عن الجوانب المتصلة بالعالمات التجارية ن يف نظام أسماء الحقول (الوثيقة )SCT/44/2
ن
ر
الت
 . 20ن نظرت لجنة العالمات يف الوثيقة  SCT/44/2والتمست من األمانة إطالع األعضاء بانتظام عىل المستجدات ي
ستطرأ يف المستقبل عىل نظام أسماء الحقول .

الردود عىل االستبيان الخاص بحماية العالمات الوطنية ن يف الدول األعضاء (الوثيقة )SCT/43/8 Rev.
. 21

نظرت لجنة العالمات ن يف الوثيقة . SCT/43/8 Rev.
. 22

وخلص الرئيس إىل أن لجنة العالمات قد وافقت عىل:
أن تطلب من األمانة إعادة فتح االستبيان الخاص بحماية العالمات الوطنية نف الدول األعضاء ر
سبتمت
حت 30

ر
ي
 2021للحصول عىل مزيد من الردود؛
وأن تطلب من األمانة تقديم عرض ،نف الدورة الخامسة واألر ن
بعي للجنة ،بشأن النتائج واالتجاهات الرئيسية

ي
المحددة ن يف الردود المقدمة عىل االستبيان؛
وأن تدعو األعضاء لتقديم ر
مقتحات موضوعات ،إىل الدورة الخامسة واألر ن
بعي للجنة العالمات ،بشأن جلسة

ُ
ن
ر
إعالمية عن حماية العالمات الوطنية ف الدول األعضاء ،يحتمل أن تعقد ن
بالتامن مع الدورة السادسة واألربعين
ي
للجنة العالمات .

ر
البند  7من جدول األعمال:
المؤشات الجغ رافية
ن
الت تتضمن مواضيع ر
ر
مقتحة لجلسة إعالمية بشأن المؤشات الجغرافية .
 . 23نظرت لجنة العالمات يف الوثيقة  SCT/44/3ي
. 24

وخلص الرئيس إىل أن لجنة العالمات قد وافقت عىل:


عقد جلسة إعالمية بشأ ن المؤشات الجغرافية ر ن
بالتامن مع الدورة الخامسة واألر ن
بعي للجنة العالمات؛



ي التالي ن
جلستي بشأن الموضوع ن
ن
ي:
وأن يتألف برنامج تلك الجلسة اإلعالمية من
"" 1

فحص المؤشات الجغرافية ن يف األنظمة الفريدة وأنظمة العالمات التجارية ،بما ن يف ذلك



المقتنة بعنارص تصويرية ومؤشات جغرافية م ّ
ر
كونة من عنرص تصويري فقط؛
الكلمات



الوزن المعىط للعنارص الوصفية؛



والمنازعات؛



ونطاق الحماية .

"" 2

ر
الت تتكون من مؤشات جغرافية أو تحتوي عليها؛
وطرق منع التسجيل بسوء نية ألسماء الحقول ي

ودعوة األعضاء إىل تقديم ر
مقتحات موضوعات ،إىل الدورة الخامسة واألر ن
بعي للجنة العالمات ،جلسة

ر
ن
إعالمية بشأن المؤشات الجغرافية ،من المقرر عقدها بالتامن مع الدورة السادسة واألر ن
بعي للجنة العالمات .
البند  8من جدول األعمال :ملخص الرئيس
. 25

وافقت لجنة العالمات عىل ملخص الرئيس كما هو وارد ن يف هذه الوثيقة .

البند  9من جدول األعمال :اختتام الدورة
 . 26اختتم الرئيس الدورة ن يف  19مايو . 2021
[نهاية الوثيقة]

