
 

SCT/46/8 

يةاألصل:  ز  باإلنكلي 
 2022نوفمير  23التاري    خ: 

اللجنة الدائمة المعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية 
ات  الجغرافية والمؤشر

 واألربعون سةسادالالدورة 
 2022 ير منوف 23 إىل 21 جنيف، من

 بالنيابة ملخص الرئيس

 نةلجال تهدتمعالذي ا

 من جدول األعمال: افتتاح الدورة 1البند 

ي )جمهورية مولدوفا(يسيمتوىل السيد  .1
 ، نائب رئيس لجنة العالمات، مهام الرئيس. ون ليفيتش 

ن للجنة الدائمة المعنية بقانون داسالدورة البالنيابة افتتح الرئيس و  .2 العالمات التجارية والتصاميم الصناعية سة واألربعي 
ات الجغرافية )لجنة العالمات(.   والمؤش 

، نيابة عن السيد دارين  .3 ن ورّحبت السيدة وانغ بينينغ، نائبة المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو( بالمشاركي 
 تانغ، المدير العام للويبو. 

ن لجنة العالمات.  وتوىل السيد ماركوس هوبرغر )الويبو( .4  مهمة أمي 

 اعتماد جدول األعمالمن جدول األعمال:  2البند 

وع جدول األعمال )الوثيقة العالمات اعتمدت لجنة  .5  (. SCT/46/1 Prov. 2مش 

 النظام الداخل  من جدول األعمال:  3البند 

اح .6 ي المجموعات اإلقليمية، تم سحب االقتر
ي الوثيقة  أعلنت األمانة أنه بعد المشاورات مع منسقر

 . SCT/46/4الوارد فن
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 انتخاب الرئيس ونائبر  الرئيسمن جدول األعمال:  4البند 

جيو شو العالماتللجنة القادمة لدورة االستثنائية غراض ا، أل العالماتلجنة انتخبت  .7  و ي، السيد ست 
ً
و( رئيسا  من ز ساالزار )بت 

ً
كال

ون( والسيد س ن للرئيس. السيدة ماري بياتريس نانغا نغويل )الكامت  ي )جمهورية مولدوفا( نائبي 
 يميون ليفيتش 

ن للجنة ال اتمعال أحاطت لجنة الو  .8 شيحات التالية لعضوية الدورة السابعة واألربعي   بالتر
ً
: السيدة لوريتو بريسكي اتمعال علما

( لمنصب الرئيس ي )اإلمارات العربية المتحدة( لمنصب  والسيدة ماري بياتريس نانغا نغويل ة)شيلي
ون( والسيدة فاطمة الحوسنن )الكامت 

ي نائب
 . ةالرئيس نر

 التصاميم الصناعيةمن جدول األعمال:  5البند 

 (SCT/46/2)الوثيقة  مسائل تتعلق بالدعوة إىل عقد مؤتمر دبلوماسي العتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم

ي الوثيقة  .9
ن
مسائل تتعلق بالدعوة إىل عقد مؤتمر دبلوماسي العتماد معاهدة بشأن ) SCT/46/2نظرت لجنة العالمات ف

 بمحتوياتها. قانون التصاميم
ً
 ( وأحاطت علما

اح محدث مقدم من وفود كندا وإشائيل واليابان وجمهورية كوريا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية ي  اقتر واالتحاد األوروب 
كة الخاصة بحماية التصاميم الصناعية المتعلقة بتصاميم واجهات المستخدم المصورة  فيهوالدول األعضاء  بشـأن التوصية المشتر

 (SCT/44/6 Rev.4)الوثيقة 

ي الوثيقة  .10
 . SCT/44/6 Rev.4نظرت لجنة العالمات فن

ي دورتها  SCT/44/6 Rev.4بشأن الوثيقة  اتستواصل المناقش لجنة العالماتإىل أن بالنيابة وخلص الرئيس  .11
فن

 العادية القادمة. 

م من المجموعة األفريقية إلجراء دراسة عن تأثر االبتكار بحماية تصاميم واجهات المستخدم المصورة بوصفها تصاميم
َّ
اح مقد  اقتر
 (SCT/46/5)الوثيقة 

ي الوثيقة .12
 . SCT/46/5 نظرت لجنة العالمات فن

ي دورتها  SCT/46/5 بشأن الوثيقة اتالمناقشستواصل  لجنة العالماتإىل أن بالنيابة وخلص الرئيس  .13
فن

 القادمة.  العادية

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

ي تنفيذ خدمة النفاذ الرقمي ألغراض التصاميم  .14
 بالتقدم المحرز من قبل األعضاء فن

ً
أحاطت لجنة العالمات علما

ي دورتها نيابة بالالصناعية، وخلص الرئيس 
العادية إىل أن لجنة العالمات ستطلب تزويدها بمعلومات محدثة حول هذا البند فن

 القادمة. 

 من جدول األعمال: العالمات التجارية 6البند 

اح  و والسنغال وسويشا منقح اقتر يا والمكسيك وموناكو وبت  ن  من وفود جورجيا وأيسلندا وإندونيسيا وجامايكا وليختنشتاين ومالت 
ي تتألف من أسماء بلدان أو أسماء جغرافية 

واإلمارات العربية المتحدة بشأن المبادئ التوجيهية الخاصة بفحص العالمات التجارية النر
 (.SCT/43/6 Rev ذات داللة وطنية أو تتضمنها )الوثيقة

ي الوثيقة .15
 . .SCT/43/6 Rev نظرت لجنة العالمات فن

ستواصل المناقشات بشـأن النسخة المنقحة من  العالماتلجنة إىل أن بالنيابة وخلص الرئيس  .16
ي دورتها العادية القادمة.  .SCT/43/6 Rev الوثيقة

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

ي الوثيقة  .17
ن
 . SCT/43/9نظرت لجنة العالمات ف

ي  SCT/43/9لوثيقة النسخة المنقحة من ابشأن  اتستواصل المناقش لجنة العالماتإىل أن بالنيابة وخلص الرئيس  .18
ن
ف

 دورتها العادية القادمة. 

و والسنغال وسويشا  يا والمكسيك وموناكو وبت  ن ازيل وجورجيا وأيسلندا وإندونيسيا وجامايكا وليختنشتاين ومالت  اح من وفود الت  اقتر
ي نظام أسماء الحقول

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

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

ي جدول أعمال لجنة  SCT/41/6 Rev.  قررت االحتفاظ بالوثيقة لجنة العالمات إىل أن بالنيابة وخلص الرئيس .20
ن
ف

ي حال حدوث  ها بشأن اتوإعادة فتح باب المناقش اتمعال ال
ن
 تطورات جديدة. ف

ي الدول األعضاء )الوثيقة 
 (SCT/43/8 Rev.3الردود عل االستبيان الخاص بحماية العالمات الوطنية فن

ي الوثيقة  .21
ن
 . SCT/43/8 Rev.3نظرت لجنة العالمات ف

طلبت من األمانة إعادة فتح االستبيان للحصول عل مزيد من الردود  لجنة العالمات أنإىل بالنيابة وخلص الرئيس  .22
ا لذلك.  SCT/43/8 Rev.3وثيقة ال ، وتحديث2023مايو  3بحلول 

ً
 وفق

اح  و منقح اقتر ي الدو عن بخصوص مواضيع جلسة إعالمية  من وفود كولومبيا وإكوادور وبت 
ل حماية العالمات التجارية الوطنية فن

 (SCT/45/6 Rev.3 )الوثيقة األعضاء

ي  .23
 . SCT/45/6 Rev.3 الوثيقةنظرت لجنة العالمات فن

 وافقت عل:  لجنة العالمات ىل أنبالنيابة إ وخلص الرئيس .24

ن للجنة العالمات؛حماية عقد جلسة إعالمية عن  – امن مع الدورة السابعة واألربعي  ن  العالمات التجارية الوطنية بالتر

: أن يكون برنامج و  –  الجلسة اإلعالمية عل النحو التاىلي

اتيجيات أو السياسات العامة )أ( ي تصميم االستر
 ؛أهمية العالمات الوطنية فن

 ؛وقع العالمات الوطنية عل التنمية االجتماعية واالقتصاديةو  )ب(

ي حماية العالمة التجارية الوطنيةو  )ج(
 ؛تجارب فن

 . الوطنيةاآلليات القائمة لحماية العالمات و  )د(

 . لعروض التقديمية عل موقع الويبو األمانة نش  ا والتمست من –

ي نظام أسماء الحقول )الوثيقة 
 (SCT/46/3مستجدات عن الجوانب المتصلة بالعالمات التجارية فن

ي الوثيقة  .25
ي  SCT/46/3نظرت لجنة العالمات فن

ي ستطرأ فن
والتمست من األمانة إطالع األعضاء بانتظام عل المستجدات النر

 المستقبل عل نظام أسماء الحقول. 
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ات الجغرافية 7البند   من جدول األعمال: المؤشر

اح من وفد الواليات المتحدة األمريكية  (SCT/46/6)الوثيقة  اقتر
اح من وفدي كولومبيا والمكسيك  (SCT/46/7)الوثيقة  اقتر

اح من وفد  ي  اقتر  االتحاد األوروب 

ي   .26
ن
احات المقدمةنظرت لجنة العالمات ف  . كل االقتر

 بالنيابة إىل أن لجنة العالمات وافقت عل: وخلص الرئيس  .27

ات الجغرافيةعقد جلسة إعالمية عن  – ن للجنة العالمات؛ المؤش  امن مع الدورة السابعة واألربعي  ن  بالتر

 من الموضوع التاىلي أن يكون برنامج الجلسة اإلعالمية و  –
ً
 : مكونا

ات الجغرافية: أسباب الرفض القائمة عل الحقوق السابقة"؛  "العالمات التجارية والمؤش 

حة لجلسة إعالمية عن  – ، مواضيع مقتر ن ي دورتها السابعة واألربعي 
ن
ودعوة األعضاء إىل أن تقدم إىل لجنة العالمات، ف
امن ن ات الجغرافية، من المزمع عقدها بالتر ن للجنة العالمات.  المؤش   مع الدورة الثامنة واألربعي 

 بالنيابة من جدول األعمال: ملخص الرئيس 8البند 

ي عالمات لجنة الافقت و  .28
 الوثيقة. هذه عل ملخص الرئيس بالنيابة، كما ورد فن

 من جدول األعمال: اختتام الدورة 9البند 

ي دور ابة الياختتم الرئيس بالن .29
 . 2022نوفمت   23ة فن

 الوثيقة[]نهاية 


