
 

SCT/45/8 

يةاألصل:  ز  باإلنكلي 
 2022 سار م 30التاري    خ: 

اللجنة الدائمة المعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية 
ات  الجغرافية والمؤشر

 واألربعون الخامسةالدورة 

 2022 مارس 30إىل  28جنيف، من 

 ملخص الرئيس

 اللجنةاعتمدته الذي 

 من جدول األعمال: افتتاح الدورة 1البند 

ات  .1 ن للجنة الدائمة المعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشر افتتح الرئيس الدورة الخامسة واألربعي 
 الجغرافية )لجنة العالمات(. 

، نيابة عن السيد دارين ورّحبت السيدة وانغ  .2 ن بينينغ، نائبة المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو( بالمشاركي 
 تانغ، المدير العام للويبو. 

ن لجنة العالمات.  .3  وتوىل السيد ماركوس هوبرغر )الويبو( مهمة أمي 

ي الرئيس 2البند   من جدول األعمال: انتخاب الرئيس ونائب 

 للجنة. وانتخب السيد)المكسيك( ألفريد كارلوس ريندون ألغارا  وانتخب السيد .4
ً
   رئيسا

 )جمهورية مولدوفا( سيمسون ليفيتشر
يز و  ن غوتي  ناندو باالسي  و( السيد جوليان في  ن للرئيس.  )بي   نائبي 

 من جدول األعمال: اعتماد جدول األعمال 3البند 

وع جدول األعمال )الوثيقة  .5  (. SCT/45/1 Prov. 4اعتمدت لجنة العالمات مشر

ز  4البند  وع تقرير الدورة الرابعة واألربعي   من جدول األعمال: اعتماد مشر

ن )الوثيقة .6 وع تقرير الدورة الرابعة واألربعي   (. SCT/44/8 Prov.  اعتمدت اللجنة مشر
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 من جدول األعمال: التصاميم الصناعية 5البند 

ن للجنة الدائمة المعنية بقانون العالمات  اح مقدم من وفد الواليات المتحدة األمريكية بشأن جدول أعمال الدورة الخامسة واألربعي  اقير
ات الجغرافية )الوثيقة   (SCT/45/4التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشر

  الوثيقة  .7
 . SCT/45/4نظرت لجنة العالمات فن

أحاطت علما بالمداخالت المختلفة، وستقدم تقريرا بناء عىل ذلك إىل الدورة  العالماتوخلص الرئيس إىل أن لجنة  .8
  دور اتها المقبلة للجمعية العامة، ورهنا بقرار الجمعية العامة، ستواصل مناقش

 . المقبلةتها فن

اح محدث مقدم من وفود كندا وإشائيل واليابان وجمهورية كوريا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية بشـأن التوصية  اقير
كة الخاصة بحماية التصاميم الصناعية المتعلقة بتصاميم واجهات المستخدم المصورة )الوثيقة   (SCT/44/6 Rev.3المشير

  الوثيقة  .9
 . SCT/44/6 Rev.3نظرت لجنة العالمات فن

المناقشة بشأن الوثيقة أحاطت علما بالمواقف المختلفة وستواصل العالمات وخلص الرئيس إىل أن لجنة  .10
SCT/44/6 Rev.3 دورتها القادمة  

 . فن

  بعض المعارض الدولية بموجب المادة 
من  11تجميع الردود عىل االستبيان بشأن الحماية المؤقتة الممنوحة للتصاميم الصناعية فن

( ونموذج قاعدة بيانات ألغراض جمع الردود عىل االستبيان بشأن SCT/42/2اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية )الوثيقة 
 (SCT/45/2الحماية المؤقتة الممنوحة للتصاميم الصناعية )الوثيقة 

  الوثيق .11
 وطلبت من األمانة:  SCT/45/2ة نظرت لجنة العالمات فن

  قدم –
 المضن

ً
  تت ا

  التطوير الكامل لقاعدة البيانات التر
  ضمن فن

االستبيان بشأن لها من خالل يصحجرى تالمعلومات التر
  بعض المعارض الدولية بموجب المادة 

من اتفاقية باريس  11الحماية المؤقتة الممنوحة للتصاميم الصناعية فن
 ،المات، بناًء عىل النموذج األوىل  المقدم إىل لجنة العلحماية الملكية الصناعية

 . الستجعل قاعدة البيانات متاحة بجميع لغات األمم المتحدة و  –

 ( إىل وثائق األولويةDASمستجدات من الدول األعضاء عن خدمة النفاذ الرقم  )

  تنفيذ خدمة النفاذ الرقم  ألغراض التصاميم  .12
 بالتقدم المحرز من قبل األعضاء فن

ً
أحاطت لجنة العالمات علما

  دورتها القادمة. الصناعية، وخلص الرئيس إىل أن لجنة العالمات ستطلب تزويدها بمعلومات محدثة حول هذ
 ا البند فن

 من جدول األعمال: العالمات التجارية 6البند 

و والسنغال وسويشا واإلمارات  يا والمكسيك وموناكو وبي  ن اح من وفود جورجيا وأيسلندا وإندونيسيا وجامايكا وليختنشتاين ومالي  اقير
  تتألف من أسماء بلدان أو أسماء جغرافية ذات داللة العربية المتحدة بشأن المبادئ التوجيهية الخاصة بفحص العالمات التج

ارية التر
 (SCT/43/6وطنية أو تتضمنها )الوثيقة 

  الوثيقة  .13
ن
 . SCT/43/6نظرت لجنة العالمات ف

اح منقح، SCT/43/6لوثيقة اإىل أن لجنة العالمات ستواصل المناقشة بشأن وخلص الرئيس  .14   ، أو اقير
فن

 القادمة.  دورتها

اح منقح من  كة الخاصة باألحكام المتعلقة بحماية أسماء البلدان )الوثيقة اقير  (SCT/43/9وفد جامايكا بشأن التوصية المشير

  الوثيقة  .15
 . SCT/43/9نظرت لجنة العالمات فن

اح منقح، SCT/43/9لوثيقة اإىل أن لجنة العالمات ستواصل المناقشة بشأن وخلص الرئيس  .16   ، أو اقير
ن
ف

 القادمة.  دورتها
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اح من  و والسنغال وسويشا اقير يا والمكسيك وموناكو وبي  ن ازيل وجورجيا وأيسلندا وإندونيسيا وجامايكا وليختنشتاين ومالي  وفود الير
  نظام أسماء الحقول

 (DNS) واإلمارات العربية المتحدة بشأن حماية أسماء البلدان واألسماء الجغرافية ذات الداللة الوطنية فن
 (SCT/41/6 Rev.  )الوثيقة

  الوثيقة .17
 . SCT/41/6 Rev.  نظرت لجنة العالمات فن

  دورتها SCT/41/6 Rev.  الوثيقة إىل أن لجنة العالمات ستواصل المناقشة بشأنوخلص الرئيس  .18
 القادمة.  فن

  الدول األعضاء )الوثيقة 
 (SCT/43/8 Rev.2الردود عىل االستبيان الخاص بحماية العالمات الوطنية فن

  الوثيقة  .19
 بالعرض الذي قدمته األمانة بشأن النتائج واالتجاهات  SCT/43/8 Rev.2نظرت لجنة العالمات فن

ً
وأحاطت علما

  الردود المقدمة عىل االستبيان. 
 الرئيسية المحددة فن

سبتمير  30مزيد من الردود بحلول جمع طلبت من األمانة إعادة فتح االستبيان لالعالمات أن لجنة وخلص الرئيس إىل  .20
ا لذلك.  SCT/43/8 Rev.2وتحديث الوثيقة  ،2022

ً
 وفق

و  اح من وفد بي   (SCT/45/6)الوثيقة  اقير

21.   
 . SCT/45/6الوثيقة نظرت لجنة العالمات فن

  دورتها القادمة.  SCT/45/6لوثيقة اإىل أن لجنة العالمات ستواصل المناقشة بشأن وخلص الرئيس  .22
 فن

  نظام أسماء الحقول )الوثيقة 
 (SCT/45/3مستجدات عن الجوانب المتصلة بالعالمات التجارية فن

  الوثيقة  .23
   SCT/45/3نظرت لجنة العالمات فن

  ستطرأ فن
والتمست من األمانة إطالع األعضاء بانتظام عىل المستجدات التر

 المستقبل عىل نظام أسماء الحقول. 

 ات الجغرافيةمن جدول األعمال: المؤشر  7البند 

اح مقدم من وفد الواليات المتحدة األمريكية )الوثيقة   (SCT/45/5اقير
اح مقدم من وفد  (SCT/45/7سويشا )الوثيقة  اقير

  الوثيق .24
ن نظرت لجنة العالمات فن  . SCT/45/7و SCT/45/5 تي 

 : أن لجنة العالمات اتفقت عىلوخلص الرئيس إىل  .25

ات  – ن للجنة العالماتعقد جلسة إعالمية عن المؤشر امن مع الدورة السادسة واألربعي  ن  ؛الجغرافية بالير

ن  –  المواضيع التالية: عن أن يتألف برنامج تلك الجلسة اإلعالمية من جلستي 

 للسلع غي  الزراعية ةالجغرافي اتحماية المؤشر  –
 للخدمات ةالجغرافي اتحماية المؤشر  –

حات إىل الدورة السادسة و  – ن للجنة دعوة األعضاء لتقديم مقير بشأن موضوعات جلسة العالمات واألربعي 
ات الجغرافية ن للجنة العالمات.  إعالمية عن المؤشر امن مع الدورة السابعة واألربعي  ن  من المقرر عقدها بالير

 من جدول األعمال: ملخص الرئيس 8البند 

  هذه الوثيقة.  .26
 وافقت لجنة العالمات عىل ملخص الرئيس كما هو وارد فن

 دول األعمال: اختتام الدورةمن ج 9البند 

27.   
 . 2022مارس  30اختتم الرئيس الدورة فن

 ]نهاية الوثيقة[


