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اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية 
 واملؤشرات اجلغرافية

 
 والثالثون الثامنةالدورة 

ىل  30جنيف، من   2017نومفرب  2أأكتوبر اإ
 
 

 مشروع التقرير

عداد الامانة  من اإ

 قدمةامل

لهيا فامي اعقدت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات  .1  ييلجلغرافية )املشار اإ
ىل  30"( دورهتا الثامنة والثالثني يف جنيف يف الفرتة من جلنة العالمات"اللجنة ادلامئة" أأو "اختصارا ابمس   2أأكتوبر اإ

 .2017 نومفرب

ل الأعضاء التالية يف الويبو و/أأو احتاد ابريس محلاية امللكية الصناعية يف الاجامتع: أألبانيا، اجلزائر، أأنغول، ثلت ادلو وم   .2
 الأرجنتني، أأسرتاليا، المنسا، أأذربيجان، جزر الهباما، برابدوس، بلجياك، بنن، بواتن، البوس نة والهرسك، الربازيل، بروين

، يةهورية اليش يك اجل ، ش ييل، الصني، كولومبيا، كوس تارياك، كوت ديفوار، كرواتيا، دار السالم، بوروندي، مكبوداي، كندا
، السلفادور، اس تونيا، اثيوبيا، فنلندا، فرنسا، يةهورية ادلومينيك اجل منرك، االشعبية ادلميقراطية، ادلكوراي قربص، مجهورية 

يران )يسلنأ  غاراي، جورجيا، أأملانيا، غاان، اليوانن، غواتاميل، هاييت، هندوراس، هن ندونيس يا، اإ هورية مج دا، الهند، اإ
يرلندا، ارسائيل، ايطاليا، جاماياك، الياابن، كينيا، قريغزيس تان، لتفيا، ليتوانيا، مدغشقر، مالزياي، أ  الإسالمية(، العراق، 

، الورو،ج، عنان، ابكس تان، موريتانيا، املكس يك، موانكو، املغرب، موزمبيق، ميامنار، هولندا، نياكراغوا ، النيجر، نيجرياي
بريو، الفلبني، بولندا، الربتغال، مجهورية كوراي، مجهورية مودلوفا، رومانيا، الاحتاد الرويس، اململكة العربية السعودية، 

فريقيا، اس بانيا، السويد، سويرسا، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، أأ الس نغال، س نغافورة، سلوفاكيا، جنوب 
و، تونس، تركيا، تركنانس تان، أأوغندا، أأوكرانيا، الإمارات العربية املتحدة، اململكة املتحدة، الولايت املتحدة غوابوتد ترينيدا

ثلت ثل الاحتاد الأورويب بصفته عضوا خاصا يف اللجنة ادلامئة. وم  (. وم  100زميبابوي )، انميت الأمريكية، أأوزبكس تان، في 
 جزر سلامين بصفة مراقب.
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( OAPI)املنظنات احلكومية ادلولية التالية يف الاجامتع بصفة مراقب: املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية  وشاركت .3
قلميية الأفريقية للملكية الصناعية  منظمة احتاد بنيلوكس للملكية الفكرية و  (AU) الاحتاد الأفريقي( وARIPO)واملنظمة الإ

(BIOP )( ومركز اجلنوبSCومنظمة التجارة ال )( عامليةWTO( )6.) 

 الأمريكية لقانون امللكية الفكرية عيةوشارك ممثلون عن املنظنات غري احلكومية التالية يف الاجامتع بصفة مراقب: اجل  .4
(AIPLA)أ س يا رشيق جنوب أأمم لرابطة الفكرية امللكية ، مجعية (ASEAN IPA)  ، ة ملناريس العالمات فرنس يالعية اجل

العالمات (، رابطة صناعات CEIPI) الفكرية للملكية ادلولية ادلراسات مركز، (APRAMناعية )التجارية والتصاممي الص 
 الفكرية امللكية ماليك حقوق مجعية(، ELSA International)لطالب احلقوق  ةرابطة الأوروبيال(، AIM) التجارية

(IPO ،)الصناعية امللكية محلاية اجلعية ادلولية (AIPPI ،)الصناعية محلاية امللكية ادلويل الاحتاد (FICPI غرفة التجارة ،)
 النبيذ قانونلادلولية  عية(، اجل INTA(، الرابطة ادلولية للعالمات التجارية )ISOC، مجعية الإنرتنت )(ICC) ادلولية

(AIDV ،) الياابنية لوالكءعية اجل ( الرباءاتJPAA ،)لعالمات التجاريةاجلعية الياابنية ل (JTA) العالمات ماليك ، رابطة
 (.OriGin( )17) لأحصاب املؤرشات اجلغرافيةولية ادلش بكة ال (، MARQUES) التجارية الأوروبني

 هذه الوثيقة.ل وترد قامئة املشاركني يف املرفق الثاين  .5

ىل املداخالت اليت .6 ات ويلخص هذا التقرير املناقشات عىل أأساس مجيع املالحظ وجسلهتا.مت تقدميها  وأأشارت الأمانة اإ
 بديت.اليت أ  

 من جدول الأعنال: افتتاح ادلورة 1البند 

الس يد فرانسس غري، املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( أأعنال ادلورة الثامنة والثالثني افتتح  .7
 ورّحب ابملشاركني.العالمات للجنة 

 لجنة.ال )الويبو( هممة أأمني  مولس ديفيدوتوىل الس يد  .8

 اعامتد جدول الأعنالمن جدول الأعنال:  2البند 

 .(SCT/38/1 Prov جنة مرشوع جدول الأعنال )الوثيقةالل اعمتدت  .9

 اعامتد مرشوع تقرير ادلورة السابعة والثالثنيمن جدول الأعنال:  3البند 

 .(.SCT/37/9 Prov )الوثيقةالسابعة والثالثني  ةورادل لجنة مرشوع تقريرال اعمتدت  .10

 البياانت العامة

ندونيس ياأأفاد  .11 نه يعلق أأمهية كبرية عىل امللكية الفكرية بوصفها حافزا أأ  ،ابمس مجموعة أ س يا واحمليط الهادئ ، متحداثوفد اإ
لتعزيز ، ليس لملكية الفكرية ادلوليةل  والعادلالنظام املنصف هاما للتمنية الاجامتعية والاقتصادية والتكنولوجية فضال عن 

ينبغي أأل يغيب عن معل اللجنة هذا ذكر أأنه عاة الاحتياجات الإمنائية املتنوعة لدلول الأعضاء. و راملالابتاكر حفسب بل أأيضا 
من أأجل احلفاظ عىل التوازن بني مصاحل أأحصاب احلقوق والصاحل العام الأوسع نطاقا. اللجنة عمل تاملفهوم الهام وينبغي أأن 

عالميةاجملموعة عن تقديره وتطلعه جللسة وفد عرب أأ و  والأيقوانت  (GUI)املصورة  املس تخدم تصاممي واهجةحجة حول ان اإ
أأن اجللسة الاعالمية سزتيد من تعزيز الفهم اجلاعي وسيسمح للوفود ابلس امتع اإىل وعن اعتقاده واحملارف/اخلطوط، 
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احملارف/اخلطوط. والأيقوانت و املصورة  املس تخدم بتصاممي واهجةممارسات املاكتب فضال عن جتارب املس تخدمني فامي يتعلق 
املقبةل للوفود أأيضا التعمل من مجموعة متنوعة من ال راء  تاجملموعة عن أأمهل يف أأن تييح املناقشات وتبادلوفد وأأعرب 

يمتثل يف أأن معل اللجنة ادلامئة وفد ذوي اخللفيات واخلربات اخملتلفة. وفامي يتعلق مبعاهدة قانون التصاممي، رأأى الحدثني املت

اجاد الرتكزي عىل مثل أأي صك دويل أ خر، ينبغي أأن أأفاد أأنه شرتكة بني ادلول الأعضاء بشأأن نص معاهدة حممتةل. و م  أأرضية اإ
يصاحب تنفيذ معاهدة قانون التصاممي تعزيز قدرة ادلول الأعضاء عىل الوفاء ابللزتامات الناش ئة عن املعاهدة اجلديدة. 

البدلان هامة املمتثةل يف بناء القدرات يف نظم امللكية الفكرية يف البدلان النامية و وينبغي للمعاهدة املقرتحة أأن تعاجل املسأأةل ال 
سواء يف املعاهدة أأو يف  -عىل الرمغ من أأن بعض الأعضاء أأبدوا مرونة فامي يتعلق بوضع مثل هذا احلمك ذكر أأنه منوا. و قل الأ 
ل أأن  –قرار ال لمعاهدة املقرتحة. لالرئييس  سميف اجل بند ق ابملساعدة التقنية ك وضع احلمك املتعلحيبذون معظم أأعضاء اجملموعة اإ

ىل قرار بتوافق ال راء بشأأن هذه املسأأةل،  ا ير ي مجيع ادلول الأعضاء. وأأشار الوفد ومبوأأعرب الوفد عن أأمهل يف التوصل اإ
ىل أأن معظم أأعضاء اجملموعة يؤيدون مبدأأ الكشف ويرى أأن ادلول وا متتعي ينبغي أأن  ،ويبويف الة س يادذوي عضاء كأ  ،اإ

دراج العنارص اليت يف ابملرونة   س تكنال الإجراءات املتعلقة محناية الرسوم والذامذج الصناعية يف ولايهتا القضائيةل ةعترب هممت اإ
أأعربوا عن مواقف خمتلفة بشأأن مسأأةل الكشف عن املصدر. موعة غري أأن بعض أأعضاء اجمل، جزء من معايري الأهلية للتصمميك
ىل نييجة 2017بعد أأن أأحاط الفريق علنا ابلقرار اذلي اختذته اجلعية العامة للويبو لعام و  ، أأعرب عن تفاؤهل بأأن يمت التوصل اإ

للمشاركة البناءة يف حل مجيع  هاس تعدادأأعرب عن متفق علهيا بصورة متبادةل بشأأن هذه املسأأةل يف أأقرب وقت ممكن، و 
ذكر كنا . (DLT) من معاهدة قانون التصاممي الصناعية 22و 3 ابملادتنيواقف املتعلقة املسائل املعلقة وسد الثغرات يف امل

 التصامميالوفد أأنه ينبغي أأن يكون دلى البدلان النامية حزي واسع يف جمال الس ياسات من أأجل تشكيل نظاهما محلاية 
الوفد عن اس تعداد اجملموعة ملناقشة الاقرتاح  الصناعية وفقا للمصاحل الوطنية، عىل النحو املتوىخ يف اتفاق تريبس. وأأعرب

تصاممي أأعرب عن أأمهل يف أأن ترثي املناقشة اجللسة الاعالمية بشأأن كنا لصناعية والتكنولوجيات اجلديدة، لتصاممي ااملتعلق اب
لأولوية اىل واثئق ( اإ DASخدمة النفاذ الرمقي ) بمتديدوالأيقوانت واحملارف/اخلطوط. وفامي يتعلق املصورة  املس تخدم واهجة

اجملموعة أأهنا س تخفض العبء الواقع عىل مقديم الطلبات عند وفد  ىالصناعية، رأأ تصاممي العالمات التجارية وال ليشمل 
عداد الواثئق املطلوبة ملطالبات الأولوية. ورحب ال مبزيد من املعلومات عن هذه املسأأةل وأأبدى أأعضائه اس تعدادمه وفد اإ

حراز تقدم حنو توافق ال راء بشأأن عن امهل اجملموعة أأعرب وفد ذات الصةل. وعالوة عىل ذكل،  للمشاركة يف املناقشات يف اإ
جراءات دولية ملنع تسجيل أأسناء البدلان  وذكر أأناجلغرافية. ؤرشات مسأأةل حناية أأسناء البدلان وامل ىل اختاذ اإ هناك حاجة اإ

القرتاح اذلي تقدم به وفد جاماياك لبوجه عام ب عن تأأييد مجموعته أأعر أأو اس تخداهما كعالمات جتارية عىل حنو ل لزوم هل، و 
بشأأن اس تخدام أأسناء البدلان  وردتمن أأجل وضع توصية مشرتكة واعامتدها يف املس تقبل. وأأضاف أأن الأمثةل اخملتلفة اليت 

ؤرشات . وفامي يتعلق ابملةعملية ال من الناحيسناء البدلان يبدو أأن هناك حناية اكفية لأ  ل هقد أأثبيت أأيضا أأنلفظية كعالمات 
، SCT/38/4ن اجملموعة مس تعدة للمشاركة البناءة عىل أأساس اقرتاح الرئيس كنا هو مبني يف الوثيقة أأ الوفد ذكر اجلغرافية، 

اجاد حل مقبول و جدا يف ادلورة املاضية، فاإن اجملموعة متفائةل بأأناكنت قريبة ومبا أأن اللجنة  يف قضية متبادل بشأأن ال ه ميكن اإ
ىل أأن تقرير التحدي  اذلي قدمته الأمانة بشأأن العالمات التجارية ونظام أأسناء احلهذه ادل ( قدم DNS) قولورة. وابلنظر اإ

يسجيل أأو اس تخدام أأسناء ال معلومات مفيدة جدا عن خمتلف اخلدمات والإجراءات املتاحة ملاليك العالمات التجارية ملنع 
ن اوفد نية سيئة، طلب احلقول ب  جملموعة من الأمانة مواصةل تقدمي تفاصيل عن الأدوات وال ليات احملددة اليت مت نرشها، اإ

منوا. ويف قل البدلان الأ البدلان النامية و   منملس تخدمنيمن جانب اوجدت، لتيسري احلصول عىل هذه اخلدمات واس تخداهما 
ىل مناقشة بناءة ونتاجئ ممثمجموعته تطلع عن الوفد أأعرب اخلتام،  رة يف املداولت خالل ادلورة الثامنة والثالثني اإ
 .العالمات للجنة

وحتدث وفد كوس تارياك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وأأكد جمددا اهامتمه مبواصةل العمل البناء يف  .12
، أأعرب عن أأسفه لأن قرار عقد الصناعيةتصاممي املناقشات املتعلقة جبميع املسائل املعلقة خالل الأس بوع. وفامي يتعلق ابل 

ىل اجلعية العامة قد أ   2017مؤمتر دبلومايس بشأأن معاهدة قانون التصاممي الصناعية خالل اجلعية العامة للويبو لعام  رجئ اإ
ىل اتفاق، وأأكد من جديد تتوقع مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب أأفاد أأن . و 2018للويبو املقبةل لعام  أأن عىل التوصل اإ



SCT/38/6 Prov. 
4 
 

املساعدة التقنية الفعاةل وبناء القدرات الوطنية ل تزال ذات أأمهية حيوية ابلنس بة للمنطقة. ورأأى الوفد أأن حناية أأسناء 
البدلان ذات أأمهية ابلغة جملموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، حي  ميكن اس تخدام هذه الأسناء بنجاح يف خطط 

ىل املنتجات واخلدمات من خالل اس تخدام العالمات، لس امي يف طرية العالمات التجارية الق   اليت من شأأهنا أأن تضيف قمية اإ
مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب أأنه ل توجد حناية ميسقة ى وفد كر يف مناس بات سابقة، رأأ البدلان النامية. وكنا ذ  

تلزتم ليت أأعدهتا الأمانة لدلورة التاسعة والعرشين للجنة. وذلكل لأسناء البدلان عىل املس توى ادلويل، كنا أأوحضت ادلراسة ا
ىل مناقشة املكنا أأعرب عن تطلع اجملموعة مبواصةل املناقشات بشأأن املوضوع.  اجلغرافية، بغية مواصةل ؤرشات اجملموعة أأيضا اإ

طار هذا البند من جدول الأعنال. ورأأى ال ، اليت تتضمن اقرتاح SCT/38/4أأن الوثيقة وفد حتليل خمتلف املقرتحات يف اإ
 اجلغرافية، تتضمن أأساسا جيدا لتوجيه املناقشات.ؤرشات الرئيس بشأأن امل

ىل أأنه ل يزال يعلق أأمهية كبرية عىل املناقشات اجلارية  .13 وحتدث وفد الس نغال ابمس مجموعة البدلان الأفريقية وأأشار اإ
أأعرب . و للملكية الفكريةنظام العاملي ل أأةل ذات أأمهية حقيقية ل داخل اللجنة واليت تشلك مجيعها حتدايت رئيس ية وتشلك مس

ىل عقد اجللسة الاعالمية بشأأن عن تطلع  والأيقوانت واحملارف/اخلطوط، عىل املصورة  املس تخدم تصاممي واهجةاجملموعة اإ
فريقية عن أأسفه لأن موعة الااجمل وفد الصناعية، أأعربتصاممي أأمل أأن ترثي املوارد املتاحة لأعضاء اللجنة. وفامي يتعلق ابل 

ىل اتفاق بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس هبدف اعامتد معاهدة قانون التصاممي  2017اجلعية العامة للويبو لعام  مل تتوصل اإ
عىل مرونهتا وروهحا البناءة يف صياغة مقرتحات حمددة بشأأن رشط الكشف املتعلق  تأأكيدان اجملموعة، ذكر أأ الصناعية. و 
دراج مادة يف ابملوارد الو  اجلسم راثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، أأعربت عن اهامتهما الشديد ابإ
عداد  2017لأن القرار اذلي اختذته اجلعية العامة لعام ؤل اجملموعة تفاكنا أأعرب عن للمعاهدة. الرئييس  س ميكن مرشوع اإ

 املس تقبل القريب، وذكل ابتباع هن  شامل ومراعاة الشواغل اخملتلفة املثارة. وفامي املعايري قيد النظر من حتقيق نتاجئ انحجة يف
اجملموعة ابملساهنات وفد ، رحب خدمة النفاذ الرمقيو  والأيقوانت واحملارف/اخلطوطاملصورة  املس تخدم بتصاممي واهجةيتعلق 

نة. وفامي يتعلق ابلعالمات التجارية، أأحاط الوفد علنا به الأمااضطلعت اليت قدمهتا ادلول الأعضاء والعمل اذلي س تنرية امل 
تسجيلها ضد اليت تتضمن حتليل الأمانة لتعليقات ادلول الأعضاء فامي يتعلق محناية أأسناء البدلان  SCT/38/2ابلوثيقة 

ىل اجملموعة أأشار وفد كعالمات جتارية. و   وفد أأحاطكنا  .همن نطاق تطبيق 4و 3رمق  توافقال  س تثىن جمايلاأأن التحليل اإ
املتعلقة ابلعالمات قول اليت تتضمن معلومات مس تمكةل عن جوانب نظام أأسناء احل SCT/38/3اجملموعة علنا ابلوثيقة 

دارة املنازعات وتطو  وفد اجلغرافية، أأعرب الؤرشات . وفامي يتعلق ابملاتر الس ياس ييالتجارية، اليت تركز بصفة خاصة عىل اإ
، وعن أأمهل يف أأن توافق اللجنة عىل برانم  معل قامئ عىل SCT/38/4ه الوارد يف الوثيقة عن شكره للرئيس عىل اقرتاح

زاء هذه املسأأةل والثقة به، وأأكد وفد . وأأكد الهذا اجملالتوافق ال راء يف  الزتامه ابلعمل بشلك عىل جمددا تأأييده لهن  الرئيس اإ
 .العالماتالثامنة والثالثني للجنة اء يف املناقشات بشأأن خمتلف بنود جدول أأعنال ادلورة بنّ 

ىل أأنه يشعر خبيبة أأمل لأن ادلول  .14 وحتدث وفد جورجيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى ودول البلطيق وأأشار اإ
ىل اعتبارات تقع خارج  ىل توافق يف ال راء خالل سلسةل ادلورات السابقة للجمعيات العامة اسينادا اإ الأعضاء مل تتوصل اإ

ىل أأن اجملموعة ل تؤيد مناقشة معاهدة قانون التصاممي الصناعية يف اللجنة،  نطاق معاهدة قانون التصاممي. وأأشار الوفد اإ
املصورة  املس تخدم تصاممي واهجةورأأى أأن هناك عددا من القضااي الهامة يف جدول الأعنال، مبا يف ذكل الاس تبيان بشأأن 

مواصةل املناقشات بشأأن هذه املسائل من أأجل الهنوض وفد ة. وأأيد الاجلغرافيؤرشات املو  والأيقوانت واحملارف/اخلطوط
جراء مناقشات بناءة لإاجاد أأعرب الوفد عن بعمل اللجنة ادلامئة يف تكل اجملالت. وابلإضافة اإىل ذكل،  ىل اإ تطلع اجملموعة اإ

اجلغرافية، ؤرشات . وفامي يتعلق ابملبدلانال بني قوانني وممارسات ادلول الأعضاء اخملتلفة بشأأن مسأأةل حناية أأسناء  وافقأأوجه ت
ىل اللجنة، من أأجل وضع برانم  معل متوازن  أأعرب الوفد عن رغبته يف ادلخول يف مناقشات بشأأن الواثئق املقدمة اإ

 فرست اجملموعة أأعادت التأأكيد عىل أأن معل اللجنة ادلامئة ل ينبغي بأأي حال من الأحوال أأن ذكر أأن  هوشامل للجميع. غري أأن
الزتامه ابملشاركة النشطة يف عىل من جديد وفد س تعرض أأحاكم اتفاق لش بونة أأو وثيقة جنيف. وأأخريا، أأكد الت أأو 

 معل اللجنة بطريقة معلية وفعاةل.تنفيذ املناقشات وعن رغبته يف أأن يمت 
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يس بشأأن اعامتد معاهدة عن أأسفه لعدم اختاذ قرار بعقد مؤمتر دبلوما، ابمس اجملموعة ابء ، متحداثوفد سويرسا أأعربو  .15
ىل تكريس وقت اللجنة للقضااي الأخرى املدرجة يف جدول الأعنال، مبا يف  قانون التصاممي خالل اجلعية العامة. وتطلع الوفد اإ

وحناية أأسناء البدلان، ، تصاممي واهجة املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوطاملتعلق ب ذكل الاس تبيان والتحليل 
اجملموعة ابء أأن التكنولوجيات اجلديدة ذات الصةل ابلتصاممي، ى وفد اجلغرافية. ورأأ ؤرشات لنظم اخملتلفة محلاية املوحفص ا
دورا مزتايد الأمهية يف  تؤدييف تطبيقات احلاسوب،  واهجة املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوطتصاممي مثل 

، الارتفاعيف اس مترت هذه الأرقام أأفاد أأن الصناعية. و يداعات التصاممي اإ من مجيع  التجارة والابتاكر وتشلك ال ن نس بة كبرية
اجملموعة ابء ابجللسة الاعالمية بشأأن تصاممي واهجة املس تخدم املصورة والأيقوانت وفد  وبناء عىل ذكل، رحب

جراء مناقشات ممثرة واحملارف/اخلطوط، اليت من شأأهنا أأن تزود اللجنة ادلامئة مبا يلزم من معلومات وأأمثةل  من أأجل اإ
ىل كيفية أأعرب عن تطلع ومس تنرية بشأأن هذه املسأأةل. و  ىل مناقشة التصاممي التكنولوجية اجلديدة والاس امتع اإ اجملموعة ابء اإ

ىل مناقشة بناءة والعمل عىل حناية أأسناء البدلعن تطلعه الوفد كنا أأعرب اسييعاب ماكتب امللكية الفكرية لهذه التصاممي.  ان اإ
اجملموعة ابء ذكر أأن . و SCT/38/4يف جمال العالمات التجارية وأأسناء احلقول، بناء عىل اقرتاح الرئيس الوارد يف الوثيقة 

بوصفها حمفال هاما ملناقشة القضااي وتيسري التنس يق وتقدمي التوجيه بشأأن التطوير  العالماتدامعة بقوة للجنة ظلت 
اجلغرافية. وجشع الوفد مجيع ؤرشات الصناعية واملتصاممي الفكرية بشأأن العالمات التجارية وال التدراجي للقانون ادلويل للملكية 

ىل املناقشات حول لك موضوع وأأعرب عن   روح البناءة.الزتامه ابلالوفود عىل الانضنام اإ

ىل أأن اللجنة ادلامئة تلعب دورا هاما من حي  وضع قواعد متوازنة وفعاةل متعد .16 دة الأطراف، وأأشار وفد الصني اإ
وأأن تبذل ادلول الأعضاء هجودا س تخدمني وأأعرب عن أأمهل يف أأن تؤدي اللجنة دورا أأفضل يف الاس تجابة لحتياجات امل 

الوفد عن أأمهل يف عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة قانون التصاممي، ودعا ادلول الأعضاء كنا أأعرب التقدم املس متر. حترز 
ىل أأن تنظر بشلك جيد يف حراز تقدم ملموس. نظرهتا أ راء ادلول الأعضاء الأخرى، وأأن تكون  اإ شامةل ومفتوحة من أأجل اإ

ورحب الوفد ابجللسة الاعالمية بشأأن تصاممي واهجة املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط، وأأيد املناقشة حول 
أأيد الوفد متديد كنا عد البدلان عىل حتسني نظمها. املوضوع، فضال عن الاس تبيان والتحليل، لأن املعلومات الناجتة سيسا

ىل  عداد واثئق الأولوية ذات الصةل. عىل عبء الالصناعية من أأجل تقليل التصاممي خدمة النفاذ الرمقي اإ مقديم الطلبات يف اإ
طاؤرشات وفامي يتعلق محناية أأسناء البدلان وامل ر اتفاقية ابريس واتفاق اجلغرافية، أأعرب الوفد عن رأأي مفاده أأنه ينبغي، يف اإ

جراء املزيد من ادلراسات وادلراسات الاس تقصائية  رساء أأساس جيد لنظام شامل. وأأخريا، أأعرب الوفد  هبدفتريبس، اإ اإ
 نجاح.ل توج ادلورة ابعن أأمهل يف أأن ت  

جراء  وحتدث وفد الاحتاد الأورويب ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، وأأعرب عن اعتقاده بأأمهية .17 اإ
ىل  يف الهنايةو ،اللجنةتيناولها مناقشات ممثرة يف مجيع اجملالت الرئيس ية اليت  اجايب عىل التوصل اإ نتاجئ يكون لها تأأثري اإ

أأن اللجنة اكنت تناقش اإىل الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه أأشار أأحصاب املصلحة. وفامي يتعلق ابلعالمات التجارية، 
تسجيلها واس تخداهما كعالمات جتارية، وأأعرب عن رأأي مفاده أأن من املهم ضنان حناية فعاةل لأسناء ضد  حناية أأسناء البدلان

ن العمل ذكر الوفد أأ البدلان، واعترب أأن هناك وسائل قانونية لتأأمني امحلاية املناس بة يف اليرشيعات الوطنية. ويف هذا الصدد، 
ضافية غري زايدة الوعي،  به يف اللجنة حىت ال ن مل يكشف عن تاذلي اضطلع جراءات اإ ىل اختاذ اإ ينبغي أأن واذلي احلاجة اإ

ماكنية معاجلة ي بطال العالمات التجارية اليت حتتوي عىل أأسناء البدلان وعىل اإ ركز بصفة خاصة عىل توافر أأس باب لرفض أأو اإ
ىل مواصةل العمل بشأأن  القضااي ذات الصةل يف أأدةل حفص العالمات التجارية. ويف الوقت نفسه، أأشار الوفد اإىل ادلعوات اإ

ومن أأجل مواصةل اس تكشاف  لمتهيد الطريق ملزيد من الشفافية يف املنارسات الوطنية.أأعرب عن انفتاحه هذه املسأأةل، و 
الأعضاء الاحتاد الأورويب وادلول وفد ال اثر املرتتبة عىل احللول املتباينة القامئة حاليا والرشح املتبادل خملتلف املربرات، اقرتح 

عالمية خمصصة لأسناء البدلان. وفامي يتعلق ابل دورة فيه أأن تنظر اللجنة يف املزااي احملمتةل لتنظمي  الوفد ذكر الصناعية، تصاممي اإ
الس نوات الأخرية يف اجلعية اذلي اتسمت به دف اإىل كرس اجلود الس يايس هين الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه أأ 

اعامتد معاهدة قانون التصاممي بشأأن ي حال دون اختاذ هذه اجلعية قرارا بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس العامة، الأمر اذل
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مما يؤسف هل أأنه عىل الرمغ من أأفضل املساعي ومس توى املرونة اذلي مل يس بق هل مثيل من جانب ذكر أأنه الصناعية. و 
ل أأنه ثبت ، الهدفالشديد من قرب الالاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء، وعىل الرمغ  التفاق بعيد املنال. أأن مرة أأخرى اإ

النظر يف عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن  2018وبدل من ذكل، قررت اجلعية العامة أأن تواصل يف دورهتا القادمة يف عام 
ىل املناقشات اليت دارت خالل ا ورة السادسة دلمعاهدة قانون التصاممي. ويف ضوء تكل النييجة غري املواتية، أأشار الوفد اإ

ل أأنه أأن معاهدة قانون التصاممي سيبقى عىل جدول أأعنالها، عىل الرمغ من واختتام الرئيس بأأنه العالمات والثالثني للجنة  اإ
الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه موقفه بأأن  أأكد وفدينبغي للجنة أأن تلزتم بقرار اجلعية العامة. وبناء عىل ذكل، 

بتصاممي واهجة املس تخدم املصورة عقد يف اللجنة. وفامي يتعلق معاهدة قانون التصاممي ل ينبغي أأن ت  املناقشات بشأأن 
ىل املشاركة يف اجللسة عن تطلعه الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه أأعرب وفد  ،والأيقوانت واحملارف/اخلطوط اإ

نه س يواصل أأيضا املناقشات بشأأن برانم  أأ الوفد أأفاد و الاعالمية والتعرف عىل ممارسات املاكتب وجتربة املس تخدمني. 
ن الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه ذكر الوفد أأ اجلغرافية، لس امي بشأأن اقرتاح الرئيس. و ؤرشات العمل فامي يتعلق ابمل

ش يا مع قرار اجلعية العامة ومت  جلنة العالماتبوضع برانم  معل يكون مقبول جليع أأعضاء الويبو وفقا لولية ني ملزتم والزال
ىل دراسة خمتلف نظم حناية  2015لعام  طار وليهتا احلالية وتغطياملؤرشات اجلغرافية اذلي وجه اللجنة اإ مجيع اجلوانب.  ةيف اإ

ىل أأن معل اللجنة ينبغي أأن حيرتم ولي طار هتا ومع ذكل، أأشار الوفد اإ اذلي يبين عىل أأو يتجنب ازدواج العمل وأأن ها واإ
شمهل املعاهدات القامئة وأأنظمة امللكية الفكرية اليت تديرها الويبو. وعالوة عىل ذكل، العمل اذلي ت أأو  جلنة العالماتزته أأجن

ىل تفسري أأحاكم اتفاق لش بونة أأو وثيقة جنيف أأو تنقيحها. و ذكر الوفد أأنه  ن أأي تنقيح أأفاد أأ ينبغي أأل هتدف اللجنة ادلامئة اإ
ىل أأنه ق حرصي لأعضاء احتاد لش بونة. و مس تقبيل لوثيقة جنيف هو ح بعد دراسة اقرتاح الرئيس ابلتفصيل، أأشار الوفد اإ

اجلغرافية ؤرشات ، لس امي اقرتاح مناقشة حناية املالثناء الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه الكثري مما يس تحقوجد وفد 
نقاشا  ونالاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه ل يسيبعد يف حني أأنذكر أأنه . و قولعىل ش بكة الإنرتنت ويف نظام أأسناء احل

ل أأنه أأوسع،  مزيد من اإىل عن تطلعه الوفد أأعرب ينبغي أأن يركز العمل عىل القضااي اليت يواهجها أأحصاب املصلحة اليوم. و اإ
ىل مواصةل العمل يف مجيع ال ناقشة امل  ىل توافق يف ال راء، واإ جملالت الرئيس ية الثالثة لمسأأةل قيد النظر، بغية التوصل اإ

 .العالمات للجنة

ىل أأنه، منذ عام  .18 ىل توفري حناية أأكرث اتساقا وكفاية وفعالية لأسناء 2009وأأشار وفد جاماياك اإ طار اللجنة اإ ، دعا يف اإ
ريس. وأأكد الوفد نظرا لأهنا تيسم بنفس القدر من الأمهية مثل الأعالم أأو احملامل املدرعة اليت حتمهيا ابلفعل اتفاقية اب بدلانال 

ل أأن أأنه عىل الرمغ من أأن امحلاية متاحة نظراي لأسناء البدلان من خالل قوانني العالمات التجارية القامئة،  هذه امحلاية غالبا اإ
تجاوز وال سناء ساءة اس تخدام تكل الأ لإ يرتك فرصة كبرية للأشخاص والكياانت الأمر اذلي ما تقترص عىل ظروف معينة، 

امحلاية املوجودة نظراي لأسناء البدلان عن تعترب من الناحية العملية، ذكر أأنه . و ء البدلانسناأأ نية ومسعة ال سن حل عادل الغري 
طريق تفسري قانون العالمات التجارية احلايل وممارساته غري شامةل وغري اكفية. وأأضاف أأن نتاجئ ادلراسة اليت أأعدهتا الأمانة 

اية أأسناء البدلان يف ادلورة التاسعة والعرشين للجنة قد وفرت دعنا واقعيا لعدم كفاية لتحديد أأفضل املنارسات املمكنة محل
ال ليات القامئة. وتفامقت مشلكة انعدام حناية أأسناء البدلان عىل الصعيد ادلويل ال ن بسبب الهتديد املمتثل يف تسجيل أأسناء 

للعمل عن انفتاحه لوفد أأعرب القطرية أأو رموز البدلان. و جديدة رفيعة املس توى تشمل أأسناء البدلان أأو الصفات احقول 
لإاجاد حلول للحناية الفعاةل لأسناء البدلان حتظى بتوافق أ راء مجيع الأعضاء،  بشلك بناء مع مجيع ادلول الأعضاء والأمانة

ىل مواصةل املناقشات املركزة و  هتطلعأأعرب أأيضا عن و  حراز اإ  تقدم بشأأن تكل املسائل يف ادلورة.اإ

ىل أأنه واصل دمع اخلطوات ادلنيامي  .19 أأعرب ة والتقدم امللحوظ اذلي أأحرزته اللجنة و كيوأأشار وفد ترينيداد وتوابغو اإ
ىل اتفاق عن أأسفه  معاهدة قانون التصاممي خالل اجلعية العامة. وأأضاف حول عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن لعدم التوصل اإ

من حي  املبدأأ  تقد وافقبالده مي ذات أأمهية خاصة لرتينيداد وتوابغو لأن الوفد أأن املناقشات بشأأن معاهدة قانون التصام
ىل مواصةل املناقشات بشأأن معاهدة قانون  ىل اتفاق لهاي. ويف هذا الصدد، أأعرب الوفد عن تطلعه اإ عىل الانضنام اإ

ملصورة والأيقوانت تصاممي واهجة املس تخدم اأأعرب الوفد عن اهامتمه ابملناقشات حول كنا التصاممي الصناعية. 
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ىل بالدهيف ضوء العدد املزتايد من تطبيقات الربجميات من قبل قطاع التصممي يف لس امي ، واحملارف/اخلطوط . وابلإضافة اإ
ذكل، ل تزال مسأأةل حناية أأسناء البدلان ذات صةل وذات أأمهية خاصة ابلنس بة للبدلان يف منطقة البحر الاكرييب، حي  أأن 

ة ميتكل هويته املمزية فامي يتعلق ابلثقافة والغذاء واملوس يقى والتقاليد والرايضة. وتوفر هذه الهوية الفريدة لك بدل يف املنطق
ن املناقشات بشأأن حناية أأسناء البدلان،  ىل اقتصاد متنوع، فاإ فرصة مزتايدة للتجارة ادلولية. وبيذام تسعى ترينيداد وتوابغو اإ

ابغو" رضورية. وأأعرب عن تأأييده للمقرتحات املقدمة من وفود مجموعة بدلان أأمرياك مثل "العالمة التجارية ترينيداد وتو
ىل املناقشات حول هذا املوضوع.  هتطلعأأعرب عن الالتينية والاكرييب وجاماياك بشأأن أأمهية أأسناء البدلان، و  الوفد كنا أأعرب اإ

ىل مواصةل املناقشات بشأأن هن  دويل ميسق لإيداع وحناية اعن تطلعه  ؤرشات اجلغرافية، فضال عن حناية املؤرشات ملاإ
 تقد رشعبالده ن املواضيع ذات أأمهية خاصة ابلنس بة لرتينيداد وتوابغو، حي  أأن ذكر أأ اجلغرافية عىل نظام أأسناء احلقول. و 

يداع امل لإبالغ اجلغرافية احمللية. وأأعرب الوفد عن ارتياحه ؤرشات يف مبادرات مع أأحصاب املصلحة احملليني ليشجيع اإ
 Trinidad Montserrat" اكاكو جبال مونيرسات ترينداد جغرايفمؤرش ل أأول يسج مت ت ، 2017بأأنه يف أأغسطس  اللجنة

Hills Cocoa ىل  بأأنه"، اذلي هل مسعة دولية، يف مكتب ترينيداد وتوابغو للملكية الفكرية. واختمت الوفد قائال يتطلع اإ
 ضاء حنو تعزيز تمنيهتا.وجه ادلول الأعي يمواصةل معل اللجنة اذل

وأأعرب وفد الربازيل عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد كوس تارياك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب  .20
ىل توافق يف ال راء بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس  اعامتد معاهدة قانون التصاممي يف بشأأن وأأعرب عن أأسفه لعدم التوصل اإ

ظهر ادلول الأعضاء مزيدا من املرونة لإاجاد أأرضية مشرتكة والتوصل يف الهناية اإىل عرب عن أأمهل يف أأن ت  اجلعية العامة. وأأ 
ىل أأن المنو الهائل يف تسجيالت املكنا اتفاق بشأأن املوضوع قبل انعقاد اجلعية العامة املقبةل.  اجلغرافية  ؤرشاتأأشار الوفد اإ

اجلغرافية ل تزال موضوعا هل أأمهية خاصة ؤرشات ن املذكر أأ اضية، و الس نوات املار قد لوحظ يف الربازيل عىل مد
ده. وذلكل، س يواصل الوفد املشاركة البناءة يف املناقشات. ورأأى الوفد أأن اقرتاح الرئيس الوارد يف لبال ابلنس بة
تعلق ابلعالمات يشلك أأساسا جيدا لتوجيه املناقشات حول هذا البند من جدول الأعنال. وفامي ي  SCT/38/4 الوثيقة

التجارية، مع عدم الإخالل ابملناقشات اجلارية يف اللجنة، رأأى الوفد أأن هناك جمال لبدء حوارات بناءة وذات مغزى بشأأن 
املرشوعات الأبعاد الأخرى للموضوع، مثل تبادل اخلربات بشأأن الربام  الوطنية املتعلقة بتوس يع ثقافة العالمات التجارية بني 

جراء مناقشات ممثرة يف اللجنة.أأجندة التمنية لمن الرابعة توسطة، متش يا مع التوصية الصغرية وامل  ىل اإ  لويبو. وتطلع الوفد اإ

وأأيد وفد أأوغندا البيان اذلي أأدىل به وفد الس نغال ابمس مجموعة البدلان الأفريقية. وفامي يتعلق مبعاهدة قانون التصاممي،  .21
ىل  2018املعاهدة، وأأعرب عن أأمهل يف أأن تمتكن اجلعية العامة لعام أأيد الوفد عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد  من التوصل اإ

لشلك احلايل ملعاهدة قانون التصاممي، رأأى الوفد أأن مرشوع النص اب  يتعلقتوافق يف ال راء بشأأن هذه املسأأةل. غري أأنه فامي
ىل أأن التوصية غري متوازن وشامل ول خيدم مصاحل قسم واسع من أأعضاء الويبو. وأأشار ال  أأجندةمن  اخلامسة عرشةوفد اإ

التمنية للويبو تنص عىل ضنان أأن تكون أأنشطة وضع القواعد واملعايري شامةل وأأن تأأخذ يف الاعتبار خمتلف مس توايت التمنية 
جرائية، س تضمنو  أأن  التوازن بني التاكليف واملنافع. ورأأى الوفد أأن مادة موضوعية متعلقة برشط الكشف، ويه مسأأةل اإ

تكون املعاهدة متوازنة. وفامي يتعلق ابملؤرشات اجلغرافية، أأعرب الوفد عن اعتقاده القوي بأأن اللجنة دلهيا ولية ملناقشة 
ظمت خالل وأأظهرت اجللسة الاعالمية بشأأن املؤرشات اجلغرافية اليت ن   التطوير التدراجي لنظم حناية املؤرشات اجلغرافية.

للجنة ادلامئة أأن القواعد اخملتلفة القامئة عىل الصعيدين الوطين والإقلميي تس ببت يف حتدايت كبرية ادلورة السابعة والثالثني 
قلميية، ميكن اعتبار املؤرشات اجلغرافية احملمية  ىل اليسجيل ادلويل. ويف بعض البدلان والنظم الإ أأمام املنتجني اذلين يسعون اإ

املؤرشات اجلغرافية. حتمي دلان أأخرى ميكن أأيضا اعتبار العالمات التجارية من أأشاكل الشهادات اجلاعية، بيذام يف ب انوع
ماكنية تعزيز حناية املؤرشات اجلغرافية بطريقة شامةل عىل الصعيد هناك ويف هذا الصدد،  ىل مواصةل اس تكشاف اإ حاجة اإ

صل عىل نه س يييح للجنة أأن حت، لأ SCT/38/4ادلويل. وذلكل أأيد الوفد الاقرتاح اذلي قدمه الرئيس الوارد يف الوثيقة 
ىل تعزيز حناية أأسناء كنا نظرة مس تنرية بشأأن املسائل املتعلقة ابملؤرشات اجلغرافية.  أأعرب الوفد عن تأأييده للجهود الرامية اإ

ىل أأن ل ملرونة يف منع سوء اس تخدام امسه أأو وضع رشوط لس تخدامه من قباب يمتتع البدله ينبغي أأن البدلان. وأأشار الوفد اإ
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ىل تشجيع الأعنال مكنت الثورة الرمقية أأفاد أأن . و ابلبدلأأشخاص دون أأي ارتباط  البدلان من مضاعفة هجودها الرامية اإ
نه ل يزال عىل أأ الوفد ذكر معظمها شعارات ممزية حتمل أأسناهئا. ويف اخلتام،  تالتجارية واجتذاب الاسيامثر والس ياحة، وأأنشأأ 

 ناقشات حول مجيع القضااي.اس تعداد للمشاركة البناءة يف امل 

 من جدول الأعنال: التصاممي الصناعية 4البند 

يقوانت واحملارف/اخلطوط  تصاممي واهجة املس تخدم املصورة والأ

تصاممي واهجة املس تخدم بشأأن  للجلسة الإعالميةالضوء عىل الفائدة والطبيعة التعلميية ، مسلطا أأعرب الرئيس .22
نة عىل تنظمي ادلورة ومجيع أأعضاء اللجنة عىل للأماعن شكره  الصباح، املنعقدة يف طوطاملصورة والأيقوانت واحملارف/اخل

شارة مشاركهتم يف احلدث. و ىل أأن اجل يف اإ الرئيس ساعدت اللجنة عىل النظر يف مس تقبل املسأأةل قيد املناقشة، دعا لسة اإ
بداء رأأهيا بشأأهنا. ىل اإ  الوفود اإ

يران )مجهورية  .23 مانة وجليع املتالإسالمي -وأأعرب وفد اإ  يةالإعالم لجلسة عىل التنظمي الناحج لحدثني ة( عن امتنانه للأ
ىل فهم مشرتك بني ادلول الأعضاء، من خالل معاجلة سنات وخربات ا ورأأى أأهن اجايب يف التوصل اإ سامهت بشلك اإ

 وممارسات خمتلف النظم الوطنية والإقلميية.

الوسطى والبلطيق وشكر الأمانة عىل معلها ادلؤوب وهجودها لتنظمي وحتدث وفد جورجيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب  .24
بتصاممي واهجة املس تخدم املصورة الإعالمية وتقدمي متحدثني ذوي خربة لتبادل معارفهم وخرباهتم يف جمال حناية  اجللسة

اجاد حلو لسة . ورأأى الوفد أأن اجل والأيقوانت واحملارف/اخلطوط ل للهنوض بعمل اللجنة يف اكنت فرصة جيدة للمساعدة يف اإ
واقتناعا منه بأأن  .تصاممي واهجة املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوطهذا اجملال وتوفري امحلاية الاكفية والفعاةل ل 

جراء حتليل شامل للحاةل الراهنة من شأأنه أأن ييرس التوصل اإىل حل لتوفري امحلاية الاكفية  رة تصاممي واهجة املس تخدم املصو ل اإ
ىل نييجة املناقشات.معراب عن تطلعه ، اختمت والأيقوانت واحملارف/اخلطوط  اإ

مانة عىل تنظمي اجل  .25 اجللسة عروضهم، ورأأى أأن عىل  حدثنيلمتل الإعالمية و  لسةوأأعرب وفد الصني عن امتنانه للأ
ىل أأن النظام احلايل مكنت اللجنة من معرفة املزيد عن جتارب واحتياجات املس تخدمني يف خمتلف البدلان. وأأشار ا لوفد اإ

 يواجه حتدايت، وشدد عىل رضورة اختاذ تدابري فعاةل ملواهجة هذه التحدايت من أأجل حتسني نظام امللكية الفكرية.

وحتدث وفد الاحتاد الأورويب ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه وشكر ادلول الأعضاء يف الويبو واملنظنات  .26
ضافية يف الاس تبيان فضال عن الأمانة لإعداد حتليل منقح لل غري احلكومية عىل ما عىل الاس تبيان  ردودقدمته من مساهنات اإ

ىل أأن اجل و. عالميةالااجللسة وتنظمي  .SCT/37/2 Revالوارد يف الوثيقة  الإعالمية اكنت معلية ممثرة، رأأى لسة ابلنظر اإ
خمتلف الولايت القضائية واس متعت اإىل جتارب مثرية لالهامتم  الوفد أأن اللجنة قد اكيسبت رؤى جيدة بشأأن املنارسات يف

ا اللجنة بشأأن هذه هير جتوفر مدخالت قمية للمناقشات الالحقة اليت يمن شأأنه أأن الأمر اذلي من أأحصاب املصلحة املعنيني، 
عراب املسأأةل. مئة عن تقديرمه لوجود أأرضية الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه خالل ادلورة الأخرية للجنة ادلا ورمغ اإ

ل أأنه   املتبعة بشأأن خمتلف القضااي اليت تناولها التحليل احملدث للردود عىل الاس تبيان، يف الهن  برية مشرتكة ك  مت حتديد عدد اإ
 ذات صةل أأيضا عىل أأساس التحليل املنقح الواردظلت هذه الاختالفات أأفاد أأن بعض الاختالفات. و هبا اليت الت من اجمل

. وأأشار الوفد اإىل وجود اختالفات كبرية فامي يتعلق ابملتطلبات الإضافية أأو اخلاصة لمتثيل .SCT/37/2 Revيف الوثيقة 
ذا اكنت امحلاية  تصاممي واهجة املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط قد اليت تظهر بشلك مؤقت ومسأأةل ما اإ

وفد ميال غري موحد بني الولايت القضائية بشأأن أأهلية موضوع امحلاية ونطاق الكنا لحظ بغض النظر عن املنت .  تنحم  
لأمهية الاقتصادية لضنان امحلاية الاكفية قرارا اب. واتصاممي واهجة املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوطحناية 
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املوضوع اذلي ميكن اعتباره حول من العمل النظر يف مزيد بشأأن للتصاممي التكنولوجية اجلديدة، أأعرب الوفد عن انفتاحه 
 واحدا من أأكرث جمالت امللكية الفكرية تقدما.

مانة عىل التنظمي املمتاز لأأعرب و  .27 مثيل املاكتب لقياهمم مبشاركة ممارساهتم مل و لجلسة الإعالمية وفد فرنسا عن امتنانه للأ
لقاء الضوء عىل توقعاهتم عن ومجعيات املس تخدمني  /اخلطوطبتصاممي واهجة املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارفاملتعلقة  اإ

الوفد بأأن الفيديو ميثل أأقر الضوء عىل الطبيعة البناءة للتبادلت بشأأن املنارسات داخل اللجنة. ويف حني وتسليط وخربهتم، 
ىل أأن العديد من رؤية تسلسل احلراكت، أأشاحي  أأاتح ، يقوانتوالأ صورة طريقة ممكنة لمتثيل واهجة املس تخدم امل ر اإ

يداع مقاطع الفيديو لأس باب تقنية. ومن أأجل احلفاظ عىل الروح البناءة  ماكتب ادلول الأعضاء يف الاحتاد الأورويب مل تقبل اإ
فامي  العالماتالنامجة عن تبادل املعلومات، اقرتح الوفد تقدمي املنارسة املشرتكة لالحتاد الأورويب يف ادلورة املقبةل للجنة 

لس امي للتصاممي،  بيايناملتطلبات املنطبقة عىل المتثيل ال تناولت هذه املنارسة أأفاد أأن . و امميلق ابلمتثيل البياين للتصيتع
خالء املسؤولية البرصية وأأنواع خمتلفة من ال راء، ومتثيل ال  الصناعية عىل خلفية حمايدة. وأأضاف الوفد أأن تصاممي اس تخدام اإ

معايري اجلودة اليت تطبقها املاكتب توحض يم الطلبات بتوصيات لمتثيل تصامميهم عىل حنو أأفضل و أأيضا مقدزود هذه املنارسة ت
لكرتونيا أأو يف شلك وريق. وأأخريا، أأعرب الوفد عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد  فامي يتعلق ابلطلبات املودعة اإ

اجايب يف املناقشاتو  الأورويب  الصناعية.تصاممي املقبةل بشأأن ال  عن أأمهل يف الإسهام بشلك اإ

ىل الوفود اليت هنأأت أأفرقة ارابطة ادلولية للعالمات التجاريةالوأأعرب ممثل  .28 الإعالمية، عن جللسة ، اذلي انضم اإ
الرابطة ادلولية للعالمات أأن املس تخدمني، وأأعضاء الرابطة بممثل أأعلن املذكورة اكنت مفيدة للغاية. و لسة اعتقاده بأأن اجل 

، صورة والأيقوانتعىل وجه اخلصوص، سوف يرحبون ابلتأأكيد مبزيد من الاس تكشاف محلاية واهجة املس تخدم امل ريةالتجا
ذا اكنت الصةل بني واهجة الرابطة : أأول، تساءل ممثل عالمية هنالسة الااجل سؤالني قد خرجا من هناك ورأأى أأن  عنا اإ

ىل أأي مدىةزال مطلوبتيظهر التصممي ل  أأو الرمز واملادة أأو املنت  اذليصورة املس تخدم امل ذا اكن الأمر كذكل، اإ يكون  ، واإ
أأنه ينبغي لأعضاء اللجنة أأن يس تفيدوا قدر املس تطاع من التكنولوجيات اجلديدة يف مجيع الرابطة . اثنيا، رأأى ممثل ذكل

 .تكل مراحل معلية الإيداع والفحص والنرش والبح  عن مواضيع امحلاية

، وأأعلن الإعالمية املفيدة والبناءة لسةايت املتحدة الأمريكية عن شكره للمشاركني والأمانة عىل اجل وأأعرب وفد الول .29
 ،أأعرب الوفد عن امتنانه لوفد فرنسا عىل متابعتهكنا أأنه اكيسب معرفة مبنظورات املاكتب واملس تخدمني عىل السواء. 
تصاممي واهجة املس تخدم املصورة ب اد الأورويب فامي يتعلق وأأعرب عن تأأييده لقرتاحه اذلي هيدف اإىل عرض ممارسات الاحت

لمواد السمعية البرصية. ويف هذا الصدد، أأعرب الوفد أأيضا عن رغبته يف الاس امتع من لالتكنولوجيات اجلديدة اسييعاب و 
ملفات الصور ج خار  لتكنولوجيات اليت تقبل ملفات الصور الانتقالية يف نقل ملفات الصوراملس تخدمة ل الوفود الأخرى 

ىل الورقية  من الناحية وأأكد أأمهية تكل الأنواع من التصاممي اليت تعترب حاليا عالمية لسة الااجل الثابتة. وانتقل الوفد اإ
من بني أأكرث أأنواع التصاممي انيشارا كنا أأشار اإىل ذكل املكتب الياابين للرباءات. ورأأى الوفد أأنه ليس هناك ما ة حصائيالإ 

ىل توفري الرابطة مما هو متاح للتصاممي اجملسدة يف منت  مادي. وردا عىل البيان اذلي أأدىل به ممثل ا  حناية أأقل لهيدعو اإ
، رأأى الوفد أأن اللجنة سوف تس تفيد من مزيد من املناقشات واملعلومات بشأأن املسائل املتعلقة ادلولية للعالمات التجارية

طريقة اسييعاب و ، من انحية واملادة أأو املنت  اذلي يظهر التصمميقونة يأأو الأ صورة ابلعالقة بني واهجة املس تخدم امل
 خرى.الأ ناحية ال التكنولوجيات اجلديدة يف مجيع املراحل فامي يتعلق ابلإيداع والفحص والنرش والبح  واليسجيل من 

مبواضيع معقدة خمتلفة. وأأشار الإعالمية اليت اكنت ممثرة فامي يتعلق  لسةوشكر وفد جنوب أأفريقيا الأمانة عىل تنظمي اجل  .30
ىل أأن اجل   ،تصاممي واهجة املس تخدم املصورة والأيقوانتسلطت بعض الضوء عىل ممارسات املاكتب فامي يتعلق محناية لسة اإ

صورة وأأن هناك تباينا يف وهجات النظر بشأأن وسائل امحلاية وتفسري اليرشيعات املتعلقة محناية واهجة املس تخدم امل
نفاذ هذه . و يقوانتوالأ  أأفاد بأأن جنوب أأفريقيا قد سنت قانوان يتضمن أأحاكما محلاية الشعارات، غري أأنه ذكر أأن مسأأةل اإ

ىل متطلبات التصممي ل  تضاعف من خالل معلية لي التصنيع و مواد كون مادة من يالأحاكم لتزال تقررها احملامك، ابلنظر اإ
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ىل أأن اللجنة ادلامئة ينبغي أأن تدرك أأي الرباءات والعالمات التجارية  -المتيزي بني خمتلف الرتتيبات  صناعية. وابلنظر اإ
زاء الارتباك اذلي ميكن أأن حيدث نييجة التقاطعات بني خمتلف نظم  - املؤلفوالتصاممي وحقوق  أأعرب الوفد عن قلقه اإ

 امحلاية. وأأعرب الوفد عن الزتامه مبناقشة هذه املسائل بعمق أأكرب يف املس تقبل.

مانة عىل تنظميها وفد أأوغ أأعرب و  .31 واهجة بشأأن ، وأأعلن أأنه اكيسب نظرة جيدة عالميةجلسة الاللندا عن شكره للأ
ىل أأن قانون صورة املس تخدم امل وأأفضل طريقة محلايهتا. ورأأى أأن املناقشات أأبرزت وجود تقارب يف بعض اجملالت. وأأشار اإ

ىل فهم أأفضل صورةاملاملس تخدم امللكية الصناعية يف أأوغندا ينص عىل حناية واهجات  ىل أأن هناك حاجة اإ ، وأأشار الوفد اإ
 الصغرية واملتوسطة.وعات للقانون وأأثره عىل املرش 

زاء اجللسة الإعالمية بشأأن  .32 تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت وأأعرب الرئيس عن رضا اللجنة اإ
 ط، وعن رغبهتا يف مواصةل مناقشاهتا حول املوضوع.واحملارف/اخلطو 

 متس الرئيس من الأمانة اختاذ اخلطوات املقبةل التالية:وال  .33

دراج يف مرفق تكل الوثيقة  - عداد وثيقة تلّخص النقاط الرئيس ية املنبثقة عن اجللسة الإعالمية، واإ اإ
 العروض امل قدمة يف اجللسة الإعالمية املذكورة؛ لك

ىل اقرت  - تصاممي واهجات املس تخدم اح جوانب ودعوة ادلول الأعضاء واملنظنات غري احلكومية املعمتدة اإ
اليت ي س تحسن القيام مبزيد من العمل بشأأهنا، وجتميع لك تكل  املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط

 املقرتحات يف وثيقة يك تنظر فهيا اللجنة يف دورهتا املقبةل؛

مه وفد فرنسا عن وتضمني هذا البند من جدول الأعنال، لأغراض ادلورة املقبةل للجنة، عرضا يقد -
 : التصوير البياين للتصاممي" التابع لالحتاد الأورويب.6"برانم  التوافق 

 مرشوع املواد ومرشوع الالحئة التنفيذية -قانون وممارسات التصممي الصناعي 

ىل الوثيقتني  .34 ىل قرار اجلعية العامة للويبو لعام  SCT/35/3و SCT/35/2أأشار الرئيس اإ  .2017واإ

ىل أأن مرشوع املعاهدة ل يتضمن تعريفا لل ( OAPI)املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية وأأشار ممثل  .35 الصناعية، تصاممي اإ
ذا اكن ميكن توضيح تعريف "مقدم الطلب" ذا اكن من املمكن وضع تعريف أأدىن وما اإ أأن املنظمة رأأى ممثل كنا  .وتساءل عنا اإ

 ل لزوم لها. احئاريع اللو عبارة "التفاصيل املتعلقة" يف عناوين مش

شارة اإىل و .36 ىل أأن "اجلعية العامة للويبو الرئيس أأشار  ،أأنه ل يوجد وفد أ خر يرغب يف أأخذ اللكمةيف اإ [ 2017]لعام اإ
النظر يف عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن معاهدة قانون التصاممي الصناعية،  2018قررت أأن تواصل يف دورهتا القادمة يف عام 

 ".2019نصف الأول من اليت س تعقد يف هناية ال 

ىل أأنه عىل الرمغ من أأن معاهدة قانون التصاممي تظل عىل جدول أأعنال .37 ل ، جلنة العالمات وخلص الرئيس اإ اإ
 أأن تلزتم بقرار اجلعية العامة.لها ينبغي أأنه 
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  لواثئق الأولوية (DAS)مس تجدات من ادلول الأعضاء عن خدمة النفاذ الرمقي 

ىل أأن بعض  .38 الوفود قد أأعلنت يف ادلورة السابقة للجنة ادلامئة أأهنا بصدد اختاذ خطوات حنو تنفيذ أأشارت الأمانة اإ
ىل أأن اللجنة س تواصل تقيمي التقدم اخلاصة ابلواثئق الأولوية خدمة النفاذ الرمقي نظام  لتصاممي الصناعية وأأن الرئيس خلص اإ

 احملرز يف هذا الصدد يف دوراهتا املقبةل.

س تخدم ابلفعل من قبل بعض البدلان، مبا يف ذكل ي   خدمة النفاذ الرمقيتحدة الأمريكية بأأن نظام وذكر وفد الولايت امل  .39
يف ذكل الس ياق خدمة النفاذ الرمقي فوائد نظام س يكون ل هالولايت املتحدة الأمريكية، يف س ياق براءات الاخرتاع. ورأأى أأن

نفذ ابلاكمل يف الولايت املتحدة الأمريكية مل ي  النفاذ الرمقي خدمة أأيضا فوائد يف س ياق التصممي. وأأفاد الوفد بأأن نظام 
ىل بدء اس تخدام اخلدمة يف ابلنس بة  للتصاممي الصناعية، وأأعلن أأن مرشوع تكنولوجيا املعلومات / امللكية الفكرية هيدف اإ

املتحدة للرباءات والعالمات الولايت . وأأعرب الوفد عن ثقته يف أأنه عند هذه النقطة، ميكن ملكتب 2018يونيو أأو يوليو 
ىل البدلان الأخرىالأ أأن يرسل واثئق  التجارية ذا ط   ولوية اإ ، أأنه عندما يقدم ةعمليمن الناحية ال لب منه ذكل. وهذا يعين، اإ

ماكن أأودع الطلب اذلي ودع م طلبا أأوليا يف الولايت املتحدة الأمريكية طلبا أ خر يف ولية قضائية أأخرى، س يكون ابإ
من خالل نظام  من مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجاريةالولية أأن يطلب واثئق الأولوية  مكتب تكل

تفاؤهل وصول. وأأعرب الوفد عن التلقائيا دون مشاركة املس تخدم، خبالف توفري رمز  وسريسلها املكتب. خدمة النفاذ الرمقي
واثئق الأولوية بعد  من اس تقبال تحدة للرباءات والعالمات التجاريةمكتب الولايت امل أأمهل يف أأن يمتكن مع اللجنة وعن 

رسالها عرب نظام  أأعرب عن اهامتمه ابلس امتع اإىل خطط ادلول الأعضاء الأخرى فامي كنا ، خدمة النفاذ الرمقيوقت قصري من اإ
 للتصممي الصناعي.فامي يتعلق بواثئق الأولوية خدمة النفاذ الرمقي يتعلق بنظام 

ىل الرئيس ر أأشاو  .40 لواثئق أأولوية الرباءات مفيد للغاية للك من املاكتب  خدمة النفاذ الرمقيأأن اس تخدام نظام اإ
ىل التقدم يف جمالت ال  هتطلعأأعرب عن واملس تخدمني، و  أأعرب الرئيس عن أأمهل كنا الصناعية والعالمات التجارية. تصاممي اإ

ىل رتياح وأأشار اب، منوا خدمة النفاذ الرمقييف أأن يرى جممتع مس تخديم  اخلاصة لواثئق الأولوية خدمة النفاذ الرمقي أأن نظام اإ
 .2018لتصاممي الصناعية س يكون جاهزا للعمل يف الولايت املتحدة الأمريكية محلول منتصف عام اب

ىل أأنه ينبغي جليع ادلول الأعضاء يف الويبو أأن تعزز وسائل الراحة ملودعي ا .41 لطلبات وأأن وأأشار وفد مجهورية كوراي اإ
يامتىش مع هذا الالزتام، وأأعرب عن تأأييده  خدمة النفاذ الرمقيتسجيل الطلبات، واعترب أأن نظام و تطبيق ل تضع نظنا سهةل 

دخال هبدف الاكمل لعامتده يف س ياق التصممي الصناعي. وأأفاد بأأن مجهورية كوراي قد راجعت قانون التصممي اخلاص هبا  اإ
وأأجنزت املسائل التقنية ليسهيل اس تخدام اخلدمة،  2017 تطبيقات التصممي اعتبارا من سبمترب يفخدمة النفاذ الرمقي نظام 

. واقتناعا منه بأأن توس يع خدمة النفاذ الرمقيلإعالن أأن بدله جاهز لتبادل واثئق الأولوية من خالل عادته وأأعرب الوفد عن س
أأعرب الوفد عن و الطلبات يف مجيع أأحناء العامل، ودعي عىل م نطاق اخلدمة ليشمل تطبيقات التصممي الصناعي س يعود ابلنفع
 حرصه عىل املشاركة يف مزيد من املناقشات بشأأن هذه املسأأةل.

ىل تعزيز اس تخدام نظام  .42 الصناعية وواثئق أأولوية تصاممي لل  خدمة النفاذ الرمقيوأأثىن وفد ش ييل عىل املبادرة الرامية اإ
 هجعل معلية اليسجيل أأكرث فعالية وكفاءة. وأأفاد الوفد بأأنيف لنظام ل الأمهية الرئيس ية  وسلط الضوء عىلالعالمات التجارية، 

ممي عىل الإنرتنت يف ش ييل مرونة يف العالمات التجارية والتصاخلاصة ابجراءات الإ القدرة عىل تنفيذ  اتحتأأ  2015منذ عام 
، 2012نه منذ عام بأأ الصناعية. وأأضاف تصاممي وال لعالمات التجارية االعملية وأأاتحت اختصار اجلدول الزمين ليسجيل 

لكرتوين.مجيع العناوين والشهادات  (INAPIاملعهد الوطين للملكية الفكرية يف ش ييل )يصدر  رأأى الوفد و  ويوقعها بشلك اإ
دمة صةل خبلويبو تامتىش مع أأهداف حتدي  مكتهبا. وذلكل، أأعرب الوفد عن تأأييده للمبادرة ذات الل خدمة النفاذ الرمقيأأن 

 .النفاذ الرمقي
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وأأهدافه، اللجنة أأنه مبوجب اللواحئ احلالية املعمول هبا يف خدمة النفاذ الرمقي وأأبلغ وفد كندا، اذلي أأبدى دمعه لنظام  .43
تعمل عىل تنفيذ اتفاق لهاي بشأأن اليسجيل ادلويل بالده . غري أأن خدمة النفاذ الرمقيكندا، مل يكن من املمكن تنفيذ نظام 

ىل نظام و  الصناعيةاممي تصلل  عن أأعرب واس تخدامه. و خدمة النفاذ الرمقي تعكف حاليا عىل تنقيح لواحئها للسناح ابلوصول اإ
ىل جانب اللواحئ يف العام املقبل، والانهتاء من ح يتنق يمت أأمهل يف أأن  أأعلن الوفد عن هدفه و معلية تنفيذ نظام لهاي، اإ

 .2019وائل يف أأ خدمة النفاذ الرمقي لس تخدام نظام 

كنا أأعرب عن تطبيقات التصممي الصناعي ليشمل  خدمة النفاذ الرمقيوأأعرب وفد الصني عن تأأييده لمتديد نظام  .44
مللكية الفكرية يف الصني قد الوطين اكتب امل الطلبات ويقلل من أأعباءمه. وأأفاد الوفد بأأن ودعي بأأنه سيسهل همام ماقتناعه 

 خربة مكتبه مع املاكتب الأخرى.بادل ردود فعل جيدة للغاية، وأأعرب عن اس تعداده لت  معل ابلفعل عىل هذا املوضوع ودليه

ىل نظام أأ وفد الاحتاد الرويس أأفاد و  .45 ماكنية الانضنام اإ لواثئق خدمة النفاذ الرمقي ن مكتبه الوطين ينظر حاليا يف اإ
تصاممي فاق لهاي بشأأن اليسجيل ادلويل لل أأولوية الرباءات وأأعلن أأن قانوان احتاداي بشأأن التصديق عىل وثيقة جنيف لت

. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف التعامل مع الطلبات ادلولية يف العام املقبل، 2017يف أأكتوبر يه ة قد مت التصديق عل يصناع ال 
ىل أأن بال ىل حتت ده مشريا اإ ىل فزي سعى اإ جراءات الانضنام اإ  .خدمة النفاذ الرمقياإ

ىل لتصاممي الصناعية و يشمل ال خدمة النفاذ الرمقي يع نظام وأأشار وفد الياابن اإىل دمعه لتوس   .46 أأن اخلدمة س متكن اإ
يداع طلبات التصممي. و االطلبات من ختطي تقدمي واثئق ودعي م من شأأن املطالبة ابلأولوية يف املاكتب ذكر أأنه لأولوية عند اإ

يداع الط من فض ختأأن خدمة النفاذ الرمقي املشاركة يف  ىل توس يع التاكليف املرتبطة ابإ لبات يف اخلارج. وشدد عىل احلاجة اإ
ىل أأن تعديل الإطار القانوين وأأنظمة خدمة النفاذ الرمقي نطاق اس تخدام نظام  وزايدة عدد املاكتب املشاركة، وأأشار اإ

لعمل احلواسيب يف الياابن أأمر رضوري للمشاركة يف النظام. ويف هذا الصدد، ذكر الوفد أأن مكتب الياابن للرباءات يقوم اب
 الصناعية.تصاممي يف جمال ال خدمة النفاذ الرمقي مشاركته يف نظام  لتعزيزالالزم عىل الك اجلانبني 

ىل أأن نظام  .47 طلبات ل ولوية الأ س تخدم حاليا يف أأسرتاليا للحصول عىل واثئق ي  خدمة النفاذ الرمقي وأأشار وفد أأسرتاليا اإ
هبدف ليشمل حقوق امللكية الفكرية الأخرى خدمة النفاذ الرمقي اق نظام ماكنية توس يع نطعن تقديره التام لإ الرباءات وأأعلن 

ىل الية الواقعة عىل اكهل الأعباء احلرفع  ذا لزم الأمر لتأأكيد مطالبة الأولوية. واثئق املاكتب واملودعني عند الوصول اإ الأولوية اإ
 نظامية، أأبلغ اللجنة بأأن التغيريات ال خدمة النفاذ الرمقييف نظام  املشاركةالوفد ابلفائدة احملمتةل للمس تفيدين من قر أأ ويف حني 

 ليشملخدمة النفاذ الرمقي امللكية الفكرية يف أأسرتاليا يف توس يع نطاق نظام مكتب والتقنية والتنظميية ميكن أأن تؤخر مشاركة 
 حقوق امللكية الفكرية الأخرى.

يا وكندا وش ييل والصني والياابن ومجهورية كوراي والاحتاد وفود أأسرتال  الرابطة ادلولية للعالمات التجاريةوشكر ممثل  .48
براز اهامتم نظام  ملس تخديم أأنظمة امللكية الصناعية، ابلنس بة  خدمة النفاذ الرمقيالرويس والولايت املتحدة الأمريكية عىل اإ

التصممي الصناعي  اليف جم رمقيخدمة النفاذ العن أأمهل يف أأن تكون اخلطوات اليت اختذهتا بعض البدلان لتنفيذ نظام وأأعرب 
ىل النظام ملموسة يف املس تقبل القريب وأأن تنضم بدلان أأخرى  خدمة النفاذ الرمقيأأن متديد نظام الرابطة ممثل  . وأأضافاإ

 موضع ترحيب كبري.أأيضا لتجارية س يكون ليشمل العالمات ا

ىل أأن س ياق  يف مة النفاذ الرمقيخدوأأشار وفد الولايت املتحدة الأمريكية، فامي يتعلق ابس تخدام نظام  .49 نظام لهاي، اإ
توقع هبدف وقام بتعديل التعلاميت الإدارية  خدمة النفاذ الرمقيتوقع اس تخدام ادلول الأعضاء لنظام ي الفريق العامل يف لهاي 

طار اتوفري رمز النفاذ يف الطلبات  ىل الوفد أأشار تفاق لهاي. ويف حني يف اإ خدمة أأحد نظام خدم أأنه حىت ال ن مل يس تاإ
الصغرية مرشوعات يكون لل قد  هأأنيمتثل يف فامي يتعلق بنظام لهاي، رأأى الوفد أأن أأحد مزااي نظام لهاي  النفاذ الرمقي

ىل احلصول عىل مشورة  واملتوسطة القدرة عىل تقدمي طلبات دولية يف العديد من الولايت القضائية اخملتلفة دون احلاجة اإ
جر  ىل الوفد أأشار اءات مرهقة لتقدمي واثئق أأولوية. ومع ذكل، ملكفة أأو من خالل اإ أأنه يف حال تقدمي طلب دويل يدعي اإ
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يداع الولايت املتحدة الأمريكية حدد الأولوية و  نه ل يزال يتعني عىل مقدم الطلب تقدمي كجهة اإ مبوجب نظام لهاي، فاإ
ىل مكتب  نسخة مصدقة من واثئق الأولوية يف الولايت املتحدة الأمريكية، اليسميات كنا لو اكن قد قدم طلبه مبارشة اإ

ىل أأن كنا لولايت املتحدة. والعالمات والرباءات اب عل جتفف من هذا العبء و ختميكن أأن  خدمة النفاذ الرمقيأأشار الوفد اإ
يف  رمقيخدمة النفاذ النظام لهاي أأكرث كفاءة، وطلب الوفد معلومات عن خطط املكتب ادلويل بشأأن اس تخدام نظام 

 س ياق نظام لهاي.

تعلق ت  الأوىل ،ذا صةل يف حالتني خمتلفتني خدمة النفاذ الرمقينظام يعد وأأوحضت الأمانة أأنه يف س ياق نظام لهاي،  .50
ماكنية املطالبة ابلأولوية يف طلب دويل  طار ابإ ىل أأن الإطار القانوين لنظام لهاي ل يف اإ نظام لهاي. وأأشارت الأمانة اإ

يداع يداع واثئق الأولوية ميكن أأن يكون رشطا شلكيا مبوجب  يتطلب اإ واثئق أأولوية دعنا ملثل هذا الادعاء، يف حني أأن اإ
يعد الشلكي اذلي الرشط الامتثال لهذا  عفوا منأأ الطلبات يف لهاي قانون بعض الأطراف املتعاقدة املعينة. بيد أأن مقديم 

يداع واثئق الأولوية أأمرا رضوراي من الإجراء ادلويل. ومع ذمزااي من  كل، ونظرا لأنه س تكون هناك دامئا حالت يكون فهيا اإ
، فاإن جسل لهاي دأأب دامئا عىل تأأييد نظام بعينهطرف متعاقد دلى الناحية املوضوعية للحفاظ عىل حقوق مقدم الطلب 

. ويف هذا الصدد، أأشارت الأمانة (ID5الصناعي )منتدى التصممي  يف املناقشات الثنائية أأو يف س ياق خدمة النفاذ الرمقي
ىل أأن جسل لهاي قد أأصدر دعوة يف عام  ىل  2013اإ ىل املاكتب الأعضاء للنظر يف الانضنام اإ يف  خدمة النفاذ الرمقينظام اإ

يف ذكل الوقت، ادلورة الثالثة للفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام لهاي لليسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية. و
ىل أأنه "من السابق لأوانه أأن تنظر ماكتب الأطراف املتعاقدة يف الالزتام بتحميل  خلص رئيس الفريق العامل يف لهاي اإ

ىل الأمانة أأشارت ". و خدمة النفاذ الرمقيواثئق الأولوية واسرتجاعها من خالل  أأن الوضع قد تطور منذ ذكل احلني، اإ
خدمة ي أأصدره مؤخرا املكتب الكوري للملكية الفكرية عن اس تعداده لس تخدام نظام الضوء عىل الإعالن اذل توسلط

ىل أأن نظام  مانةت الأ لتصاممي الصناعية. وأأشار اخلاصة ابلواثئق الأولوية  النفاذ الرمقي ، ابعتباره نظام خدمة النفاذ الرمقياإ
ىل ، نظامتبادل، يتطلب مشاركة مكتب عضو أ خر يف ال  الولايت دا قليال من املاكتب، من بيهنا مكتب أأن عدكنا أأشارت اإ

ىل يصطفون ، املتحدة للرباءات والعالمات التجارية . ومبا أأن الإطار اليرشيعي لنظام خدمة النفاذ الرمقينظام حاليا لالنضنام اإ
نه ي لهاي قامئ ابلفعل،  ن جاهزا تقنيا يف الربع اخلطوات الالزمة ليكو اختذرس الأمانة أأن تبلغ اللجنة بأأن املكتب ادلويل فاإ

ىل أأن الأ  .خدمة النفاذ الرمقينظام للسناح ملودعي لهاي ابلعامتد عىل  2018الأول من عام  مر ومع ذكل، ونظرا اإ
ماكنية أأن يتخطى املس تخدمون متاما مسأأةل خدمة النفاذ الرمقينظام تمنو ش بكة  حىتسيس تغرق وقتا طويال  ، أأكدت الأمانة اإ

طار نظام لهاي، من خالل جعل طلبات لهاي أأول طلب هلم. و  واثئق الأولوية يف بأأن طريق لهاي ليس دامئا قرارا اإ اإ
يداع الطلب أأفضل الطرق وأأنه يف بعض احلالت يكون  ل س امي عندما اجري مكتب امللكية الفكرية  -احمليل الأول مفيدا اإ

ىل أأنه  ةالأمانأأشارت  –ممي يف ولية املنشأأ االتصطلبات حفصا موضوعيا ل  ىل املعدل املرتفع نسبيا للطلبات ادلولية اإ ابلنظر اإ
ماكنية حتفاإ اليت تتضمن مطالبة ابلأولوية،  وليهتم احمللية ديد ن العديد من مقديم الطلبات ادلوليني ل يس تفيدون من اإ

لطلبات ادلوليني تقدمي يف معظم احلالت، اكن عىل مقديم اذكرت أأنه وابلتايل ل يس تخدمون نظام لهاي باكمل طاقته. و 
احلاةل الثانية تتعلق ابحلالت اليت يكون فهيا طلب لهاي أأول طلب، ومن مث فهو يشلك بأأن الأمانة أأفادت واثئق أأولوية. و 

قلميي لحق اجرى يداعه أأساسا للمطالبة ابلأولوية فامي يتعلق بطلب وطين أأو اإ خارج نطاق احتاد لهاي. وعىل الرمغ من أأن  اإ
كتب ادلويل هو تعزيز التوسع اجلغرايف لنظام لهاي، أأقرت الأمانة بأأن العديد من مقديم الطلبات اذلين يودعون طموح امل 

طلب مهنم تقدمي نسخ مصدقة من طلبات لهاي طلبات اثنية مع املاكتب اليت مل تصبح بعد أأعضاء يف احتاد لهاي قد ي  
طلبات مانة أأن املكتب ادلويل يتخذ أأيضا اخلطوات الالزمة لتحميل . ويف هذا الصدد، أأكدت الأ ةولويلمطالبة ابلأ دعنا ل

بعد ذكل ابحلل  سيمتتعون. وأأعلنت الأمانة أأن مس تخديم لهاي 2018يف عام  خدمة النفاذ الرمقيلهاي يف نظام 
ىل ش بكة  يتعلق ابفامي خدمة النفاذ الرمقيالاقتصادي اذلي يوفره نظام  قبل الانضنام  اذ الرمقيخدمة النفملاكتب اليت تنضم اإ

ىل نظام لهاي.  اإ
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ىل أأن املكتب ادلويل يتخذ التدابري الالزمة لتنفيذ نظام  .51 يف س ياق  خدمة النفاذ الرمقيوأأشار الرئيس مع الارتياح اإ
 .2018نظام لهاي يف عام 

ىل وفد الولايت املتحدة الأمريكية تقدم و  .52 من أأجل تبادل املعلومات الأمانة عىل معلها يف اجملال قيد النظر ابلشكر اإ
 .خدمة النفاذ الرمقيالشامةل حول هذا املوضوع الهام والرتكزي عىل خصائص نظام 

وأأحاطت اللجنة علنا ابلتقدم احملرز من قبل عدة وفود يف تنفيذ خدمة النفاذ الرمقي لأغراض التصاممي الصناعية،  .53
ىل أأهنا تنظر بن   شاط يف تنفيذ تكل اخلدمة يف املس تقبل القريب.وببياانت بعض الوفود الأخرى، اليت أأشارت اإ

ويف حني واصل الرئيس تشجيع ادلول الأعضاء الأخرى عىل اس تعنال خدمة النفاذ الرمقي لأغراض التصاممي  .54
ىل أأن اللجنة س تواصل تقدير التقدم احملرز يف هذا الصدد يف  نه خلص اإ الصناعية والعالمات التجارية، فاإ

 املقبةل. دوراهتا

 من جدول الأعنال: العالمات التجارية 5البند 

 كعالمات جتارية اواس تخداهم هاحناية أأسناء البدلان من تسجيل 

ىل الواثئق  .55  .SCT/38/2و .SCT/37/3 Revو SCT/32/2اسيندت املناقشات اإ

م ضنان وحتدث وفد الاحتاد الأورويب ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه وأأعرب عن رأأي مفاده أأنه من امله .56
حناية فعاةل لأسناء البدلان وأأن هناك وسائل قانونية قامئة لضنان امحلاية املناس بة يف اليرشيعات الوطنية. ويف هذا الصدد، فاإن 

ضافية غري زايدة الوعي، العمل اذلي اضط   جراءات اإ ىل اختاذ اإ ينبغي واذلي لع به يف اللجنة حىت ال ن مل يكشف عن احلاجة اإ
بطال العالمات التجارية اليت حتتوي عىل أأسناء البدلان ركز بصفة خاصةيأأن  ماكنية  ،عىل توافر أأس باب لرفض أأو اإ وعىل اإ

ىل مزيد من العمل  ىل ادلعوات اإ معاجلة القضااي ذات الصةل يف أأدةل حفص العالمات التجارية. ويف الوقت نفسه، أأشار الوفد اإ
لطريق ملزيد من الشفافية يف املنارسات الوطنية. ومن أأجل مواصةل لمتهيد اأأعرب عن اس مترار انفتاحه بشأأن هذه املسأأةل، و 

اس تكشاف ال اثر املرتتبة عىل احللول املتباينة القامئة حاليا والرشح املتبادل خملتلف املربرات، اقرتح الاحتاد الأورويب وادلول 
عالمية خمصصة  محلاية أأسناء البدلان يف لك من البيئة املادية الأعضاء فيه أأن تنظر اللجنة يف املزااي احملمتةل لتنظمي جلسة اإ

 قول.نظام أأسناء احلوالرمقية، مبا يف ذكل 

  املبينة يف وشكر وفد جورجيا الأمانة، نيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، عىل جتميعها للهن   .57
 هاةل فامي يتعلق محناية أأسناء البدلان من تسجيل احملمت توافق، اليت حتدد خمتلف املنارسات وجمالت ال .SCT/37/3 Rev الوثيقة

عن تقديره لعمل ادلول الأعضاء واملعلومات الواردة يف الوثيقة واليت ميكن وفد كعالمات جتارية. وأأعرب ال اواس تخداهم
ملمكنة احملددة يف ا توافقأأحاط الفريق علنا بتحليل تعليقات ادلول الأعضاء وجمالت ال كنا اس تخداهما ملواصةل دفع املناقشات. 

اجاد تقارب بني قواعد وممارسات ادلول أأعرب عن تطلع . و SCT/38/2الوثيقة  جراء مناقشات بناءة بغية اإ ىل اإ اجملموعة اإ
ملناقشات بشأأن اجملالت احملمتةل نفتحة عىل ام س تظل جملموعة كنا أأفاد بأأن . البدلانالأعضاء اخملتلفة بشأأن مسأأةل حناية أأسناء 

 .6و 5و 2و 1رمق  توافقلل 

 توافقوحتدث وفد الس نغال ابمس مجموعة البدلان الأفريقية وشكر ادلول الأعضاء اليت قدمت تعليقاهتا عىل جمالت ال  .58
ىل  أأشاراحملمتةل، و  م سعت اإىل وصف الاجتاهات واملفاهمي الإضافية اليت وردت يف التعليقات، وقدّ  SCT/38/2أأن الوثيقة اإ

ىل بعض النقاط املثرية لالهامتم اليت تطرقت الوثيقة ذكر أأن . و توافقىل لك جمال من جمالت ال حملة عامة عن ادلمع املقدم اإ  اإ
لأسناء البدلان والعالمات الوصفية من الناحية صوتية تتعلق عىل وجه اخلصوص ابلأسناء الرمسية لدلول والرتجنات والرتمجة ال

لغاء واملعارضة. وشدد عىل أأن ال جراءات الإ وثيقة تظهر اختالفات يف القانون واملنارسة محلاية أأسناء البدلان من اجلغرافية واإ
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املتوخاة اإىل حتقيق النتاجئ املتوقعة.  توافقتسجيلها واس تخداهما كعالمات جتارية، وأأعرب عن أأمهل يف أأن تؤدي جمالت ال 
ىل أأن التحليل ة شار ويف اإ وابلإضافة اإىل ذكل،  ن هذه اجملالت ذكر أأ ، 4ورمق  3رمق  توافقال  يبعد من نطاقه جمايلاذلي اس اإ

دماهجا يف الوقت املناسب. ويف اخلتام،  عىل اس تعداد للمشاركة البناءة يف املناقشات  تزال لاجملموعة الأفريقية أأفاد أأن ميكن اإ
 املتعلقة جبميع القضااي.

ىل توافق يف ال راء بشأأن .59 حراز تقدم حنو التوصل اإ ندونيس يا عن رغبته يف اإ برانم  معل مقبول بشأأن  وأأعرب وفد اإ
ىل الأمثةل والتجارب املشرتكة داخل اللجنة، مل  ىل أأنه اسينادا اإ ناية اكفية. محأأسناء البدلان حتظى حناية أأسناء البدلان، مشريا اإ

ىل املناقشة حىت تمتكن اللجنة من وضع توصية عامة لتوفري حناية أأكرث فعالية  وأأكد الوفد من جديد الزتامه ابلنضنام اإ
 البدلان. سناءلأ 

نه من دواعي رسوره البالغ أأن يسمع أأن وفودا كثرية تشاطر تفهنا لأمهية ضنان امحلاية الفعاةل أأ يسلندا أ  وفد  ذكرو  .60
بعيدا اكن  قولأأسناء احلعالمات جتارية أأو يف نظام ها كالنقاش حول حناية أأسناء البدلان من تسجيل أأفاد أأن لأسناء البدلان. و 

شارة و عن كونه جمرد نظرية. ىل قضية أ يسلندا اليت تدور حول تسجيل امس البدل "أ يسلندا" يف الاحتاد الأورويب لعدد يف اإ اإ
ىل كبري من السلع واخلدمات،  لبعض الوقت. وأأشار الوفد ظل أأن الإجراءات املتعلقة ابلقضية ل تزال جارية وس تأأشار الوفد اإ

ىل أأن أ يسلندا اضطرت اإىل ختصيص وقت وموارد كبرية من المات جتارية يف مجيع أأحناء كعيسجيل ال أأجل حناية امسها من  اإ
الوسائل القانونية، وأأضاف أأن تكل س تخدام يف تسجيل امس البدل، الاالعامل، وأأبرز أأمهية الوسائل القانونية للرد عىل سوء 

، رأأى الوفد أأن بطريقة أأو بأأخرى، موجودة يف معظم البدلان. ومع ذكل، وكنا س بق أأن أأبرز خالل ادلورة املاضية
 الاختالفات يف املنارسات املتعلقة بيسجيل أأسناء البدلان تعقد املهمة.

 توافقوشدد وفد سويرسا عىل أأن حتليل التعليقات اليت قدمهتا الأمانة أأظهر أأن معظم البدلان وافقت عىل جمالت ال  .61
ارتباطا وثيقا  انرتبطي ناأأهنلس امي لأولوايت، من ا مل يعتربا 4و 3رمق  توافقال  يلذات الأولوية، وأأعرب عن أأسفه لأن جما

الاحتاد الأورويب وادلول وفد ذكرها حس امب . ورأأى الوفد أأنه من الرضوري توضيح بعض املنارسات 6و 5رمق  ابجملالني
ذا اكن املصذكر أأنه الأعضاء فيه. و  طلح عىل وجه اخلصوص، س يكون من املفيد معرفة الكيفية اليت حتدد هبا املاكتب ما اإ

شارة . والتحديدجغرافيا ومدى أأمهية هذا  البدلان، رأأى أأن الوقت قد حان قضية أأسناء اإىل وجود اتفاق بشأأن أأمهية يف اإ
ن الوثيقتني اللتني أأعدهتنا الأمانة  لس تخدام أأكرث حتديدا للنتاجئ اليت حققهتا اللجنة بشأأن هذا املوضوع. وحتقيقا لهذه الغاية، فاإ

أأساسا ممتازا للعمل. وابلنس بة للمس تقبل، ذكر الوفد  واجلاماييك املنقح اذلي أأيده الوفد السويرسي، وفر حىت ال ن، واملقرتح ا
الاحتاد الأورويب وادلول وفد أأنه من الرضوري مواصةل العمل بشأأن حناية أأسناء البدلان يف اللجنة وأأيد البيان اذلي أأدىل به 

عالمية بشأأن هذه   املسأأةل.الأعضاء فيه وطلب عقد جلسة اإ

بداء تعليقاهتا  .62 ىل اإ  .6و 5و 2و 1رمق  توافقجمالت ال بشأأن ودعا الرئيس الوفود اإ

ىل أأن هناك تباينا هاما ل يزال  .63 طار وأأشار وفد الصني اإ ، وهو "مفهوم امس البدل". 1جمال التوافق رمق موجودا يف اإ
ىل أأن الفاحصني س يواهجون أأثناء معلية ال لتعامل مع بعض أأنواع أأسناء البدلان، لس امي صعوابت يف افحص وأأشار الوفد اإ

. وفامي يتعلق صوتية، حي  ل يس تطيع الفاحصون معرفة لك هذه الرتجنات أأو الرتمجة الالصوتية ترمجة امس بدل ما وترمجته
ذا خدع هذا الاس تخدام اجلهور، أأ الوفد أأفاد ، "الاس تخدام كعالمة"، 6رمق جال التوافق احملمتل مب نه نه اإ اتحة ينبفاإ غي اإ

اتحة قانون املنافسة كنا الوسائل القانونية، وينبغي أأل تقترص عىل جمال قانون العالمات التجارية.  رأأى الوفد أأنه ينبغي اإ
 .رشوعةامل  غري

ن ترشيعات العالمات التجارية يف ش ييل حتظر أأ الوفد ذكر . و هوأأبرز وفد ش ييل أأمهية املوضوع وأأعنال اللجنة بشأأن .64
ن ممارسة مكتب ش ييل أأفاد أأ ء البدلان أأو خمترصاهتا. وهبذا املعىن، جتاوزت ش ييل اتفاقية ابريس. و رصاحة تسجيل أأسنا

ىل الطابع املمزي عند تطبيقها للملكية الفكرية تعترب أأسناء البدلان وصفا ملنشأأ السلع أأو اخلدمات. وذلكل، اعت   ربت أأهنا تفتقر اإ
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عبارة "الأدوات تقدمي طلب بشأأن لوفد أأنه قبل بضع س نوات، مت كعالمة جتارية دون أأي عنرص ممزي أ خر. وأأوحض ا
ىل جانب الصليب الأبيض عىل خلفية محراء يف مربع، يف الف  . ورفض مكتب ش ييل طلب العالمة 8ئة السويرسية"، اإ

ل أأن ، وصفيالتجارية لأنه عىل الرمغ من أأنه حيتوي عىل عنرص  تخدم وعالمة تس  بدل من امس يتأألف العنرص الرئييس اإ
ىل أأصل املنتجات. ظر هو اليسجيل كعالمة غري أأن حممكة الاس تئناف أألغت هذا القرار، اذلي اعترب أأن ما حي   لالإشارة اإ

أأو مكصطلح فريد، وهو ما مل يكن هو احلال يف الطلب قيد النظر. ونييجة ذلكل، اضطر مس تقل بذاته جتارية لمس بدل 
ىل تعديل معايريه وقبول العال . غري أأن ااراهتعوش امات اليت حتتوي عىل أأسناء البدلان مع صور ممنقة لأعالهممكتب ش ييل اإ

ل متنح امحلاية لمس البدل مبفرده. وأأعرب لللك اية امحلاملكتب أأدرج تعليقا أأو مالحظة يف وقت منح اليسجيل، لتوضيح أأن 
خذ يف الاعتبار تعزيز وحناية العالمات التجارية الوفد عن اعتقاده بأأن الطريقة املناس بة للنظر يف هذه املسأأةل ينبغي أأن تأأ 

الوطنية، اليت يه عنرص حتديد املواقع يف بدل ما عىل أأساس اخلصائص اخملتلفة للك دوةل، فامي يتعلق ابجلغرافيا والتقاليد 
د أأن توافق اللجنة بشأأن امليض قدما، اقرتح الوف SCT/38/2ومجيع قمي لك بدل. وفامي يتعلق ابلوثيقة  ييالطه وفنون  والثقافة

ىل تقدمي معلوماهتا من أأجل متكني ، وأأن ت  6و 5و 2و 1عىل مواصةل تبادل املعلومات عىل أأساس النقاط  دعى البدلان اإ
جشع الوفد البدلان الأخرى، مبا يف ذكل ش ييل، عىل أأخريا، الأمانة من وضع أأساس مالمئ لوضع اس تنتاجات أأكرث صالبة. و 

رسال   تعليقاهتا.اإ

يران )مجهورية وأأيد وف .65 ندونيس يا ابمس مجموعة أ س يا واحمليط الهادئ، وأأشار  -د اإ الإسالمية( البيان اذلي أأدىل به وفد اإ
ىل أأن عدم الاتساق يف حناية أأسناء البدلان عىل الصعيد ادلويل هو قصور يف نظام امللكية الفكرية ادلويل. و  الوفد أأعرب اإ

ذ ميكن اس تخدام هذه الأسناء بنجاح يف خطط العالمات التجارية مسأأةل بأأن حناية أأسناء البدلان عن اعتقاده  هممة للغاية، اإ
ىل املنتجات واخلدمات من خالل اس تخدام العالمات، لس امي يف البدلان النامية. والق   يف طرية اليت من شأأهنا أأن تضيف قمية اإ

شارة  ىل الوثيقة اإ ىل أأن أأغلبية ادلول الأعضاء تشالوفد أأشار  ،SCT/38/2اإ اطر نفس املوقف فامي يتعلق ابجملالت احملمتةل اإ
اتحة الوسائل القانونية املناس بة للوقاية 6و 5و 2و 1رمق  توافقلل  تسجيل أأسناء البدلان من ، ويبدو أأهنا توافق عىل رضورة اإ

 واس تخداهما كعالمات جتارية.

الاختصارات والرموز بيسجيل ة أأو ل يسمح بيسجيل امس بدل كعالمة جتاريبالده ن قانون أأ وفد السلفادور  ذكرو  .66
قانون السلفادور مفهوم الاس تخدام املشرتك، وأأعرب عن تقديره للحصول عىل ل يتضمن ما. ومع ذكل، مس بدل املقابةل ل

مزيد من املعلومات حول هذه الفكرة. وأأضاف الوفد أأن هناك دليل مواءمة ملعايري اليسجيل يف أأمرياك الوسطى واجلهورية 
نه سيشارك ذكر يكية، مع أأمثةل تتعلق محظر أأسناء البدلان وتسجيلها عشوائيا كعالمات جتارية. و ادلومين  دلليل مع ابالوفد اإ
 املناقشات املقبةل بشأأن املوضوع.تنوير اللجنة ل 

 ليس من الواحضأأفاد أأنه ، و SCT/38/2 وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن تقديره للعمل الوارد يف الوثيقةأأعرب و  .67
ما يه املعلومات الإضافية اليت أأضافهتا الوثيقة اإىل املناقشات. وشدد الوفد عىل أأن التعليقات مل تنعكس يف الوثيقة وأأنه مل 

. ورأأى الوفد أأن النص احلايل ل يعكس أأي تقارب. وفامي يتعلق مبجال التوافق توافقيطرأأ أأي تعديل عىل نص جمالت ال 
اعتباره مصطلحا غري جغرايف، تبعا أأيضا اعتبار امس البدل مصطلحا جغرافيا، ولكن ميكن الوفد عىل أأنه ميكن اتفق ، 1 رمق

ذا 2رمق  جال التوافقس تخدم فيه. وفامي يتعلق مبللس ياق اذلي ا   امس بدل لس تخدام  ق ّدم طلب، تساءل الوفد عنا س يحدث اإ
ىل أأنه س يوافق عىل  اترخي طويل من الاس تخدام مكؤرشار كعالمة جتارية واكيسب متزيا عىل مد جغرايف. وأأشار الوفد اإ

نه سيمت تسجيهل ابلفعل كعالمة جتارية. ومن مث، مل يمتكن الوفد  ذا اكن مؤرشا جغرافيا فاإ رفضه عندما يكون وصفيا، ولكن اإ
ذا اكن ميكن تغيريه ليصبح كنا ييل: "عندما يكون اس تخدام توافقمن التفاق عىل هذا اجملال من ال  الامس غري ، وتساءل عنا اإ

، أأعرب الوفد عن قلقه لأن الصياغة املقرتحة جتاوزت نطاق 6جال التوافق رمق مب  يتعلقزي". وفامييممزي أأو غري قادر عىل المت 
البدلان واحلكومات كأطراف هممتة لأغراض املنافسة غري ا أأنشأأت نه من احملمتل أأهنأأفاد أأ )اثنيا( من اتفاقية ابريس. و 10املادة 

ذا اكنت ادلول الأعضاء تر املرشوعة، وت  . واقرتح الوفد قطع النص بعد "من همامتطرفا يمت اعتبارها أأن غب يف ساءل عنا اإ
احملمتل أأن خيدع اجلهور"، وأأعرب عن رأأي مفاده أأنه س يكون من املنطقي مناقشة كيفية تقيمي الأمهية اجلغرافية للعالمة، بدل 
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ىل اجل من املنارسات الوطنية املشرتكة. وأأشار الوف طرية وأأسناء البدلان الإعالمية السابقة بشأأن العالمات التجارية الق  لسة د اإ
املقرتحة بشأأن أأسناء  عالميةلسة الااجل ناقش خالل ، وطلب توضيحا فامي يتعلق ابملوضوعات اليت سي  نظام أأسناء احلقولو 

 .البدلان يف ادلورة املقبةل للجنة

تقارب بني ادلول الأعضاء يف النص  ىوفد الولايت املتحدة الأمريكية، ومل ير  وأأيد وفد الورو،ج البيان اذلي أأدىل به .68
، انهتز الوفد هذه SCT/38/2مل تنعكس ابلرضورة يف الوثيقة تقدم هبا املقرتح يف هذه املرحةل. ومبا أأن التعليقات اليت 

ي تضييقه ليك يكون النص املقرتح جملالت ينبغ 1احملمتل رمق  جمال التوافقليعيد ذكر أأمه جوانب جحجه. ورأأى أأن  الفرصة
رأأى الوفد أأنه ينبغي أأن يعكس كنا ذا قمية اكفية كدليل لدلول ومس تخديم نظام العالمات التجارية واملس هتلكني.  توافقال 

ذا اعترب أأن العالمة التجارية اليت تتأألف من امس بدل أأو حتتوي عليه قد ت   2جمال التوافق احملمتل رمق  مؤرشا هور اجل  هارفض اإ
وصفيا. ومن شأأن هذا التوضيح أأن يأأخذ يف الاعتبار أأيضا مفهوم المتيزي املكيسب اذلي ميكن أأن ينطبق أأيضا عىل 

ن اكن اندرا ما يكون ذكل. وعالوة عىل ذكل،  ن أأ الوفد ذكر العالمات التجارية اليت حتتوي عىل أأسناء البدلان، واإ
نظام العالمات التجارية أأفاد أأن أأسناء البدلان يف العالمات التجارية اجلاعية. و مل تذكر جانب اس تخدام  SCT/38/2 الوثيقة

 هناكمنتجات أأعضاهئا. ونييجة ذلكل،  مدى جودةتحمك يف لجمهور وال يضاح ل الراغبة يف الإ جمعيات اجلاعية أأداة هامة لل 
، 6 رمق جال التوافقالنص. وفامي يتعلق مباس تثناءات من القاعدة العامة بعدم تسجيل عالمة وصفية وينبغي أأن تنعكس يف 

ىل أأن النص يغطي مجيع اس تخدامات أأسناء البدلان، وليس فقط كعالمات جتارية. وكنا يتضح من  لفت الوفد الانيباه اإ
، ميكن، مبوجب القانون الوطين تنظمي اس تخدام امس البدل مبجموعات خمتلفة من WIPO/Strad/INF/7 الوثيقة

القوانني املناهضة للمنافسة غري املرشوعة أأو قوانني حناية املس هتكل. ورأأى أأو نني العالمات التجارية اليرشيعات مثل قوا
الوفد أأن النص املقرتح ييناول العديد من املفاهمي اليت يغطهيا نص اتفاقية ابريس ويظهر مكحاوةل دلجمها دون أأن يعكس 

هيئات حكومية يف جمالت أأخرى غري قانون ال  أأو واجبات واننيمضمون أأي مهنا ابلاكمل، وقد يتعارض أأيضا مع الق
بدل التجارية. وبناء عىل ذكل، رأأى وفد الورو،ج أأن النص املقرتح، يف شلكه احلايل، قد خيلق مزيدا من الارتباك  العالمات

 من الوضوح.

يف العالمات التجارية وأأن ورأأى وفد أأسرتاليا أأنه ل ينبغي اس تخدام أأسناء البدلان بطريقة غري مالمئة أأو مضلةل  .69
الأحاكم الواردة يف القانون الوطين ينبغي أأن تكون اكفية لتوفري امحلاية من هذا الاس تخدام غري املالمئ. وبعد النظر يف 

عن تقديره للمعلومات اليت الوفد ، أأعرب SCT/38/2التعليقات اليت أأبداها الأعضاء وحتليل تكل التعليقات يف الوثيقة 
اليت أأدىل هبا وفدا الورو،ج والولايت املتحدة. وكرر الوفد الشواغل  بياانتضاء بشأأن هذه املسأأةل وعن تأأييده لل قدهما الأع

ذا بقي  بصيغته  1رمق  جمال التوافقاليت س بق أأن أأعرب عهنا بشأأن اتساع نطاق املصطلحات اليت ينبغي أأخذها يف الاعتبار اإ
ورة يف ادل اليت عربت عنه الشاغلعن مرة أأخرى الإعراب لالفرصة هذه الوفد انهتز ، 2رمق  جال التوافقاحلالية. وفامي يتعلق مب
يف أأسرتاليا مل تكن هناك فئة من العالمات التجارية اليت تعترب غري قابةل ذكر أأنه بشأأن صياغته احلالية. و السابعة والثالثني 
ذا اعت   ذا اكن تصور املس هتكل هو أأن الأأفاد أأنه ربت وصفية. و لليسجيل اإ ىل امس اإ عالمة التجارية تتأألف من مصطلح يشري اإ

تصور قضااي القضية واحدة من  ، وتعدماكن جغرايف، فاإن تكل العالمة التجارية تعترب مضلةل/ غري قادرة عىل المتيزي
ذا اكن اس تخدام امس املاكن اجلغرايف يف الس ياق يدل عىل يشء أ خر غري املاكن اجلغرايف نفسه، و املس هتكل.  نه اإ املمكن من فاإ

ثبات أأن املصطلح اجلغرايف اكيسب معىن اثنوي الأمر حتقيق اليسجيل. وليك يكون  ذا متكن مقدم الطلب من اإ واحضا، اإ
واقرتح الوفد تناول املسأأةل ابس تخدام لغة  وفقد أأمهيته اجلغرافية وأأصبح قادرا عىل المتيزي، فميكن أأن يكون قابال لليسجيل.

ذا اعت  راخسة وذكر أأن االتريبس اتفاق  ربت "غري قادرة عىل المتيزي". وأأضاف الوفد أأن لعالمة التجارية غري قابةل لليسجيل اإ
هناك طريقة أأخرى ملعاجلة هذا الشاغل تمتثل يف مناقشة الاعتبارات اليت ينطوي علهيا الفحص. فعىل سبيل املثال، مىت 

 ينطوي علهيا ذكل، أأو مىت ميكن أأن يكيسب املصطلح حيتفظ امس املاكن اجلغرايف بأأمهيته اجلغرافية وما يه العوامل اليت
 ميكن أأن يكون مفيدا. فحصمعىن اثنوي؟ وأأيد الوفد الرأأي القائل بأأن العمل بشأأن املبادئ التوجهيية لل
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احملمتل  جال التوافقنص حمدد يف قانوهنا الوطين فامي يتعلق مبهيا دلول الأعضاء اليت دلعن تأأييده ل وفد جاماياكعرب وأأ  .70
ىل أأن بدل ، مما يسمح برفض تسجيل العالمات التجارية اليت تتأألف من الامس الرمسي ل 1مق ر ما. ومع ذكل، أأشار الوفد اإ

ن معظم ادلول الأعضاء اليت أأ الوفد أأفاد معظم ادلول الأعضاء مل يكن دلهيا مثل هذا احلمك يف قانون العالمات التجارية. و 
علنا ابلشواغل اليت أأاثرهتا بعض ادلول الوفد أأحاط كنا . 1توافق احملمتل رمق قدمت تعليقات وافقت عىل صياغة جمال ال 

الأعضاء واليت تفيد بأأن اختالفات أأسناء البدلان قد ل تكون معروفة لفاحيص العالمات التجارية و/أأو عامة اجلهور، وأأثىن 
(، واذلي حدد رموز لأسناء البدلان ISO)يس املقاي اذلي نرشته املنظمة ادلولية لتوحيد  ISO 3166املقياس عىل اس تخدام 

عىل غرار قاعدة البياانت للرموز أأنه الوفد ذكر والأقالمي التابعة واجملالت اخلاصة ذات الأمهية اجلغرافية وأأقساهما الرئيس ية. و 
ركزية لأسناء ادلول اليت ملابياانت ال الرمسية واحملامل املدرعة لدلول اليت حتتفظ هبا الويبو معال ابتفاقية ابريس، فاإن قاعدة 

لهيا من قبل ماكتب امللكية الفكرية يف س ياق حفص طلبات العالمات التجارية. واقرتح  أأنشأأهتا الويبو س تكون مفيدة للرجوع اإ
بالغ الويبو رمسيا ابمسها وصيغها اخملتلفة اليت طلبت امحلاية بشأأهنا.  كن رأأى الوفد أأنه ميكنا الوفد أأن تقوم ادلول الأعضاء ابإ

ل تكون  حيامثصوتية عن طريق مطالبة مقديم الطلبات بتقدمي الرتجنات والرتمجة الصوتية معاجلة مسائل الرتمجة والرتمجة ال
ابلفعل ممارسة قامئة دلى العديد من ذكر أأهنا العالمة التجارية ابللغة أأو اللغات املس تخدمة من قبل مكتب امللكية الفكرية. و 

الوفد عىل رفض العالمات التجارية اليت تتأألف من امس اتفق ، 2رمق احملمتل  جال التوافقوفامي يتعلق مب ماكتب امللكية الفكرية.
ذا اكن اس تخدام ذكل الامس وصفيا ملاكن منشأأ السلع أأو اخلدمات. ورأأى الوفد أأنه ينبغي رفض العالمات التجارية  بدل فقط اإ

به  تأأهنا وصفية يف حد ذاهتا، ما مل تكن ادلوةل أأو كيان أأذنبسبب  اليت تتأألف فقط من امس بدل )أأي عالمة لكمة بس يطة(
تسجيل العالمة كجزء من خطة وضع العالمات الوطنية. غري أأنه ل يؤيد الرأأي القائل بأأن العالمة التجارية اليت  طلبادلوةل 

نتاج السلع واخلدماتحتتوي عىل امس بدل تعترب وصفية فقط عندما ي   أأن أأي أأعرب عن اعتقاده ب، و عرف البدل مكاكن لإ
هن اعترب وصفيي اس تخدام لمس بدل يف عالمة جتارية قد  ذا مل تكن العالمة وصفية، فاإ عترب بعد ذكل ت  اللسلع واخلدمات. واإ

قد طلب اليسجيل كجزء من خمطط وضع العالمات الوطنية. ولهذا ادلوةل به  تأأو كيان أأذن ةاملعني وةلكن ادلتما مل  مضلةل
 SCT/32/2من مرشوع التوصية املشرتكة الواردة يف مرشوع جاماياك املنقح الوارد يف الوثيقة الثانية حت املادة السبب اقرت 

أأن توافق ادلول الأعضاء عىل "منع اس تخدام املؤرشات املؤلفة من أأو حتتوي عىل أأسناء البدلان فامي يتعلق ابلسلع أأو 
ليه اب ن املادة اخلدمات اليت ل تنشأأ يف البدل املشار اإ ( من مرشوع توصية جاماياك املشرتكة 1)3مس البدل". وابملثل، فاإ

حتتوي عىل امس بدل فامي يتعلق ابلسلع أأو اخلدمات اليت مل تنشأأ يف البدل املسمى كعالمات اليت تجارية ال عالمات أأن ال تعترب ا
ض النظر عن السلع و/ أأو اخلدمات اليت ( عىل ما ييل: "بغ1)3تتضارب مع حناية امس البدل. ولهذا السبب، تنص املادة 
حيامث اكنت يسجيل يف حاةل نزاع مع حناية امس البدل ال يسجيل أأو ال تس تخدم فهيا العالمة، تعترب تكل العالمة موضوع طلب 

و تس تخدم العالمة أأو يعزتم اس تخداهما فامي يتعلق ابلبضائع أأ  وأأ أأو حيتوي عىل امس بدل، تتكون من العالمة أأو جزء مهنا 
ليه من قبل امس البدل".  ىل اس تخدام بعض ادلول الأعضاء اخلدمات اليت ل تنشأأ يف البدل املشار اإ  تنبهياتل اوأأشار الوفد اإ

والقيود لضنان أأل تكون اس تخدامات أأسناء  لتنبهياتا، وأأوحض أأن مكتب جاماياك للملكية الفكرية يس تخدم أأيضا توالتعلامي
ورأأى أأن هذا الهن  من شأأنه أأن يوفر  يوفر وس يةل محلاية أأسناء البدلان.لأنه . وأأيد الوفد هذا الهن  خادعةالبدلان مضلةل أأو 

حناية أأفضل لأسناء البدلان مما هو مطبق حاليا يف معظم ادلول الأعضاء ول يتطلب أأي تغيري يف القانون القامئ، ولكن فقط 
اليسلمي بوجود ظروف اس تثنائية، يف ظل معظم قوانني العالمات التجارية  . غري أأنه معصوتيةيف جمال الرتمجة التغيريات 

امس بدل فامي يتعلق ابلسلع أأو اخلدمات اليت ل تنشأأ يف البدل حتتوي عىل الوطنية، اليت ميكن فهيا تسجيل عالمة جتارية 
عايري املتفق علهيا لتكل الظروف صيغة من شأأهنا أأن توفر بعض املاقرتح مرشوع توصية جاماياك أأفاد الوفد أأن املذكور، 

اإىل حتديد تكل الظروف الاس تثنائية. وفامي يتعلق هتدفان من مرشوع التوصية املشرتكة  7و 6 نياملادتذكر أأن الاس تثنائية. و 
شلك ينبغي أأن ت  4و 3و 2رمق  توافقالوفد عىل أأن أأس باب الرفض يف اجملالت احملمتةل لل اتفق ، 5رمق احملمتل  جال التوافقمب

ىل العدد الكبري من ادلول املس تجيبة اليت  لسببا لإبطال العالمات التجارية املسجةل وكذكل أأس بااب لمعارضة. واسينادا اإ
ىل الوفد أأشار ، هذااحملمتل  وافقت عىل هذا جمال التوافق أأنه يبدو أأن هناك توافقا عاما يف ال راء وتقارب يف هذا الصدد. اإ
ن املادة  ىل التأأكد من أأن أأس باب رفض دف من مرشوع توصية جاماياك املشرتكة توفر صيغة ممكنة هت 8ويف هذا الصدد، فاإ اإ

تسجيل العالمة التجارية ابعتبارها وصفية أأو غري متيزيية أأو عامة أأو مضلةل أأو خادعة أأو خاطئة ينبغي أأن تنطبق عىل 
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جراءات  اتحة الوسائل القانونية اتفق ، 6رمق احملمتل  جال التوافقاملعارضة والبطالن. وفامي يتعلق مباإ الوفد عىل رضورة اإ
اتفق كنا املناس بة للأطراف املعنية ملنع اس تخدام أأسناء البدلان عندما حيمتل أأن يؤدي هذا الاس تخدام اإىل خداع اجلهور. 

الإضافية من  أأيضا مع الرأأي القائل بأأن مؤرشات املنشأأ اجلغرايف اليت تمتتع بسمعة خاصة ينبغي أأن تس تفيد من امحلاية
( من مرشوع توصية 4)3( و3)3( و2)3املواد ذكر أأن اس تخدام السلع واخلدمات ذات الأصل اخملتلف. ويف هذا الصدد، 

بطال اإىل ضنان حق ادلول الأعضاء يف معارضة اليسجيل أأو طلب سلطة خمتصة ا هيدف ممكنتوفر نصا جاماياك املشرتكة  اإ
ليه ابمس البدل. ا عىل تسجيل عالمة تتأألف من أأو حتتوي مس بدل فامي يتعلق ابلسلع أأو اخلدمات اليت ل تنشأأ يف البدل املشار اإ

حتاد ل، وضعت جاماياك عىل الطاوةل مرشوع توصية مشرتكة 2014منذ ادلورة الثانية والثالثني للجنة يف عام أأفاد أأنه و 
اللجنة ادلامئة بشأأن داخل راء مناقشات أأكرث تركزيا ابريس واجلعية العامة للويبو محلاية أأسناء البدلان، وذكل ليسهيل اإج

ليس  SCT/32/2احللول املمكنة للمشلكة. وكرر الوفد أأن الهدف من مرشوع التوصية املشرتكة املقرتح الوارد يف الوثيقة 
طار مامت ضافية، بل وضع اإ نشاء الزتامات اإ سك وميسق وصف القواعد اليت اجب عىل ماكتب امللكية الفكرية اتباعها ول اإ

اس تخداهمم للعالمات التجارية وأأسناء بشأأن  لسلطات اخملتصة والتجار ادلولينيلتوجيه ماكتب امللكية الفكرية وغريها من ا
اليت تتأألف من أأسناء البدلان أأو حتتوي علهيا. وذلكل جشع الوفد ادلول الأعضاء عىل  أأرقام التعريف التجاريةاحلقول و 

 هاممكن للحناية الفعاةل لأسناء البدلان من تسجيل نص رتكة مرة أأخرى هبدف التفاق عىل اس تعراض مرشوع التوصية املش
كعالمات جتارية. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تمتكن اللجنة ادلامئة من خالل املشاركة البناءة من التفاق عىل  اس تخداهماو 

 اء يف الويبو.عكس توافق أ راء ادلول الأعضتتوصية مشرتكة محلاية أأسناء البدلان 

يمت نه مبوجب اليرشيع الرويس، مل يكن مسموحا من قبل أأن أأ ، 2وفد الاحتاد الرويس، بشأأن جمال التوافق رمق ذكر و  .71
نتاج كعالمة جتارية. غري أأنه يف عام تسجيل  شارة وصفية ملاكن الإ نص عىل أأنه مت ال ، وبعد تعديل اليرشيع الرويس، 2014اإ

ذا اكيسبت متيزيا نييجة لس تخداهما. وذلكل، أأعلن الوفد أأنه عىل  ميكن تسجيل العالمات الوصفية كعالمات جتارية اإ
 خرى.الأ الت اجملوكذكل مجيع  توافقاس تعداد ملواصةل مناقشة هذا اجملال من ال 

دلوةل  ن املنظمة ل حتمي العالمات التجارية اليت تتضمن شعارات رمسيةأأ ممثل املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية أأفاد و  .72
ىل الوفد أأشار ما. و  ما أأن : وجود بديلني فامي يتعلق بأأسناء البدلاناإ من الناشئ العالمة التجارية عىل امس البدل واملنت  حتتوي اإ

العالمة التجارية وصفية، أأو أأن املنت  مل ينشأأ من ذكل البدل، ويف هذه احلاةل تكون تكون ذكل البدل، ويف هذه احلاةل 
يف البداية ميكن  ةوصفياليت تكون  لأن العالمة التجاريةيمت حفصهنا ن هذين العنرصين مل أأ الوفد ذكر ضلةل. و العالمة التجارية م

رفضت املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية بناء عليه أأن تكيسب متيزيا من خالل الاس تخدام. وأأضاف الوفد أأن الأساس اذلي 
بدل اكن لالس تخدام اجلاعي وأأنه من اخلطورة السناح ال دلان هو أأن امس تسجيل العالمات التجارية املكونة من أأسناء الب

 املكل العام.يف هو لرشكة ما مبا 

نه يوافق عىل تعريف امس  .73 ىل أأن حناية أأسناء البدلان ذات صةل وثيقة ابدلول الأعضاء وقال اإ وأأشار وفد أ يسلندا اإ
رب عن رأأي مفاده أأن قاعدة بياانت الويبو املركزية للفاحصني . كنا أأع1البدل كنا هو مبني يف جمال التوافق احملمتل رمق 

مزيدا من النظر. وأأشار الوفد اإىل شواغل بعض الوفود فامي يتعلق محقيقة أأنه قد يكون من الصعب أأثناء الفحص تس تحق 
رث الصيغ ميكن أأن يكون أأساسا لتحديد أأك ISO 3166 مقياس اس تكشاف النسخ اللغوية املمكنة لمس البدل، ورأأى أأن

، رحب الوفد محقيقة 2ش يوعا من أأسناء البدلان يف اللغات الأكرث اس تخداما يف التجارة ادلولية. وفامي يتعلق مبجال التوافق رمق 
فضت معوما لأهنا تعترب وصفية وغري ممزية. وفامي يتعلق ابلتعليقات اليت أأن تعليقات ادلول الأعضاء أأظهرت أأن أأسناء البدلان ر  

ماكنية اكيساب امس قدمهتا ادل للمتيزي من خالل الاس تخدام قبل اليسجيل، مع مراعاة معارف بدل ول الأعضاء بشأأن اإ

رأأى الوفد من حي  املبدأأ أأن اجلهور معوما كنا اجلهور احمليل، رأأى الوفد أأن هذه التقياميت غري موضوعية. املس هتكل من 
ىل الأمهية اليت يولهيا  يس تحق احلق يف حتديد نوع السلع واخلدمات املباعة من خالل اس تخدام لكنات عامة بدقة. وابلنظر اإ

بقاء أأسناء البدلان يف املكل العام، رأأى الوفد أأن أأسناء البدلان ل ينبغي أأن تكون قادرة عىل اكيساب المتزي من خالل  الوفد لإ
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من ما ناس بة للجمهور يف بدل صلحة امل املمقابل احمليل من اجلهور أأي تقيمي ملعرفة املس هتكل قياس الاس تخدام، وينبغي 
ىل ال  اس تخدام امس بدله.وصول اإ

اليت ميكن اس تخداهما اكمس بدل ددات ، فاإن احمل1رمق احملمتل جمال التوافق   يتعلقورأأى وفد مجهورية كوراي أأنه فامي .74
اإىل رضورة حناية حقوق املس تخدمني ، أأشار الوفد 2رمق احملمتل  جال التوافقواسعة جدا وينبغي تضييق نطاقها. وفامي يتعلق مب

شهرة احلاليني اذلين قد يس تخدمون أأسناء البدلان بصورة مرشوعة يف العالمات التجارية اليت أأصبحت معروفة جيدا ولها 
 ومتزي يف السوق احمللية.

، ودعا الوفود أأسناء البدلان قضيةيف املناقشة املفيدة بشأأن  تعىل الاس تبيان وأأسهم ردتوشكر الرئيس الوفود اليت  .75
ىل تبادل ال راء بشأأن هيلك اجل   الإعالمية املقرتحة يف ادلورة املقبةل للجنة.لسة اإ

ظهار انفتاحه عىل  .76 وحتدث وفد الاحتاد الأورويب ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، وأأعرب عن رغبته يف اإ
ىل التعليقات  اليت أأبدهتا ادلول الأعضاء الأخرى، لس امي فامي يتعلق مواصةل العمل بشأأن املسأأةل قيد النظر. وابلنظر اإ

 مبنارسات الفحص، رأأى الوفد أأنه س يكون من املفيد دراسة خمتلف املنارسات والاختالفات من أأجل التعمل مهنا.

 يسلندا عن تأأييده لالقرتاح املقدم من الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه.أ  وأأعرب وفد  .77

يران )مجهو  .78 الإسالمية( أأن هناك رضورة ملواصةل املناقشة بشأأن حناية أأسناء البدلان عىل سبيل  -رية ورأأى وفد اإ
طار قانوين ملنع تسجيل أأسناء البدلان أأو اس تخداهما  ويف عالمات جتارية. وفامي يتعلق ابخلطوة التالية، كالأولوية، ووضع اإ

شارة  ىل أأن التحليل احلايل يتعلق فقط ابجملالت احملمتةل لل اإ جراءات فامي 6و 5و 2و 1رمق  وافقتاإ ، رأأى الوفد رضورة اختاذ اإ
ىل عقد ل 4ورمق  3رمق الت يتعلق ابجمل لحصول عىل صورة اكمةل وواحضة بشأأن هذه املسأأةل. وفامي يتعلق ابلقرتاح ادلاعي اإ

عالمية بشأأن ال   .عن تفضيهل ذلكلالوفد أأعرب يف ادلورة املقبةل للجنة،  قضيةجلسة اإ

الاهامتم مبناقشة جتارب وممارسات خمتلف البدلان، وأأيد فكرة عقد جلسة الضوء عىل هورية مودلوفا وفد مج سلط و  .79
عالمية ملدة نصف يوم.  اإ

 الإعالمية.لسة واقرتح الرئيس أأن يكون هناك اسرتاحة ملناقشة هيلك اجل  .80

 [تعليق العمل]

 الإعالمية بشأأن أأسناء البدلان. لسةهيلك اجل مع الأمانة يف صياغة وشكر الرئيس الوفود عىل مسامههتا  .81

ندونيس يا أأعرب و  .82 ىل  دهالشلك املقرتح وعن اهامتمه بتقامس ممارسات بالعن اتفاقه مع وفد اإ والاس امتع اإ
 الأخرى. املنارسات

ىل أأن، أأشار الرئيسو  .83 ندونيس يا، اإ  ملدة نصف يوم.عالمية لسة الاه سيمت تنظمي اجل ردا عىل سؤال طرحه وفد اإ

يران .84 يمت ، الذلين مل 4ورمق  3رمق  توافقالإسالمية( ترك املناقشة مفتوحة بشأأن جمايل ال  -)مجهورية  واقرتح وفد اإ
 .وضعنا، من أأجل التوصل اإىل فهم أأفضل للهتاقش من

 .العالماتس تظل مفتوحة للمناقشة يف ادلورة املقبةل للجنة  4و 3رمق  توافقوذكر الرئيس أأن جمالت ال  .85

ذا  .86 ندونيس يا عنا اإ رسال تعليقات اكنت ادلول الأعضاء س ت  وسأأل وفد اإ ىل اإ  .4ورمق  3رمق  توافقجمالت ال بشأأن دعى اإ
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 .توافقتتضمن حتليال جليع التعليقات الواردة يف مجيع جمالت ال  SCT/38/2وأأوحضت الأمانة أأن الوثيقة  .87

أأن العمل املتعلق اده بوأأعرب عن اعتقوحتدث وفد الاحتاد الأورويب ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه،  .88
ىل اتباع هن   4و 3رمق  توافقمبجايل ال  ىل متابعة حتليل يف بتوافق يمتتع س يؤدي اإ ال راء. وذلكل، تساءل الوفد عن احلاجة اإ

 تكل اجملالت.

ىل أأن قانون العالمات التجارية الإندونييس قد تغري مؤخرا و  .89 ندونيس يا اإ رسال تعليقات قد وأأشار وفد اإ يرغب يف اإ
 .3جمال التوافق رمق  بشأأن

عالمية  .90 وبعد تبادل لل راء، المتس الرئيس من الأمانة أأن تنّظم، يف ادلورة التاسعة والثالثني للجنة، جلسة اإ
رشاف ميرّس تيناول حفص املاكتب للعالمات التجارية اليت تتأألف من  تدوم نصف يوم يف شلك مائدة مس تديرة ابإ

" اليرشيعات 2" مقدمة؛ و"1هجات نظر املس تخدمني، ابتباع الهيلك التايل: "حتتوي علهيا، وتراعي و  أأسناء بدلان أأو
" منظور املس هتكل 5" العالمة اللفظية مقابل العالمة املركّبة؛ و"4" املكل العام مقابل المتزّي؛ و"3احملّددة؛ و"

نقاصات السلع واخلد6املعين/املعىن الثانوي/ما اذلي ي عترب امس بدل؛ و" مات/الاس تثناءات/املنارسات " التنبهيات/اإ
 " مالحظات ختامية.7الأخرى؛ و"

ىل لزوم أأن ي درج جمال التوافق رمق  .91 يف املرحةل  SCT/38/2 أأيضا يف حتليل الوثيقة 4و 3وأأشارت بعض الوفود اإ
 الراهنة، بيذام المتست وفود أأخرى أأن تظّل الوثيقة كنا يه.

ىل أأن الوثيقة  .92 ظل مفتوحة أأمام الوفود ملزيد من التعليقات س ت .SCT/37/3 Revوأأشار الرئيس اإ
 الأخرى. واملساهنات

 (DNS) ابلعالمات التجارية يف نظام أأسناء احلقول املتصةلمس تجدات عن اجلوانب 

ىل الوثيقة  .93  .SCT/38/3اسيندت املناقشات اإ

والتحدي  املس مترين لرصد عمليات اوشكر وفد سويرسا الأمانة عىل التحدي  الوارد يف الوثيقة وأأعرب عن تأأييده ل  .94
نرتنت للأسناء والأرقام هيئة الإ من جانب الأمانة يف نظام أأسناء احلقول. وأأعرب وفد سويرسا عن قلقه بشأأن مراجعة 

ىل أأن هيلك كنا . نظام أأسناء احلقولل ليات حناية احلقوق يف ياكن( أ  اخملصصة ) ياكن حيبذ مصاحل اليسجيل مبا ال  أأشار الوفد اإ
ىل أأنه من غري املرحج أأن يتغري ذكل فامي يتعلق ابيرض محناية أأسنا س ياسة ل ء البدلان واملؤرشات اجلغرافية، وأأشار كذكل اإ

. وأأعرب الوفد عن خماوف أأخرى بشأأن أأسناء البدلان (UDRPاملوحدة ليسوية املنازعات املتعلقة بأأسناء احلقول )
 يف املس تقبل.قول نظام أأسناء احلن ل ياكال  واملؤرشات اجلغرافية اليت تطلهبا كياانت خاصة يف توس يع 

 يفشكر الأمانة عىل الإبقاء عىل هذا البند و يابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، حتدث وفد جورجيا ن و  .95
ىل بشأأن املس متر عىل التحدي  جدول الأعنال و  اجلوانب املتعلقة ابلعالمات التجارية يف نظام أأسناء احلقول. وابلنظر اإ

نرتنت، أأعرب التحداي مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق عن امتنانه ل ليات حناية وفد ت اليت تفرضها الطبيعة العاملية لالإ
يف اس تعراض مثل هذه  ال ياكنضعت من خالل معليات الويبو بشأأن أأسناء احلقول عىل الإنرتنت وجشع تعاون احلقوق اليت و  

دارة الويبو ل ليات فعاةل ليسوية املنازعات من أأجل التصدي وفد اجملأأعرب كنا ال ليات.  موعة عن تقديره لس مترار اإ
موعة عن دمعه لعمل الأمانة يف جمال الس ياسات وفد اجملاس تعراضاهتا. وأأعرب  سناء احلقول ورصداملسيئة لأ ليسجيالت ل 

بقاء ادلول الأعضاء عىل عمل ابلتطورات املس تقبلية.  واإ
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وفد عن شواغهل املشرتكة مع وفد سويرسا الالأمانة عىل التحدي  الوارد يف الوثيقة. وأأعرب وشكر وفد فرنسا  .96
. وأأشار املوحدة ليسوية املنازعات املتعلقة بأأسناء احلقولس ياسة ال ل ليات حناية احلقوق، مبا يف ذكل  ال ياكنمراجعة  بشأأن

ىل أأمهية السعي محلاية أأسناء البدلان واملؤرشات  صاحل مقابل م، لس امي قولاجلغرافية يف نظام أأسناء احلوفد فرنسا اإ
 التجاريني. املضاربني

ىل أأنه فامي يتعلق الوشكر وفد الولايت املتحدة الأمريكية الأمانة عىل التحدي  الوارد يف الوثيقة. وأأشار  .97 وفد اإ
ن النظام يلقة بأأسناء احلقولعاملنازعات املتابس تعراض الس ياسة املوحدة ليسوية  عمل بشلك جيد محلاية العالمات ، فاإ

ىل أأن هناك أأشخاصا داخل جممتع  س ياسة ال دخلت عىل قد يرغبون يف رؤية التغيريات اليت أ   ال ياكنالتجارية، لكنه أأشار اإ
حدة املو س ياسة ال يف ملزيد من املعرفات وفد اإىل أأن الإدراج املقرتح ال. وأأشار املوحدة ليسوية املنازعات املتعلقة بأأسناء احلقول

املوحدة ليسوية املنازعات  للس ياسةميكن أأن يثري اخملاوف بشأأن الأداء الإاجايب احلايل  ليسوية املنازعات املتعلقة بأأسناء احلقول
ىل أأن اللجنة الاسيشارية احلكومية سيناقش معرفات كنا للعالمات التجارية.  ابلنس بة أأشار وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ

ياكن ال  اجامتع  احرضوقد الوفد ممثلني عن وأأن  ،يف أأبو ظيب ابلإمارات العربية املتحدة ال ياكن ة يف اجامتع الهوية اجلغرافي
بيعة ط لتعزيز مصاحلها يف مثل هذه القضااي. وح  الوفد ادلول الأعضاء الأخرى عىل أأن حتذو حذوها، وأأاثر أأس ئةل حول 

 .عالماتجلنة الو  ال ياكنيف  احملاداثت

مانة فامي يتعلق ابس تعراض أ ليات حناية احلقوق يف نظام ع الرابطة ادلولية للعالمات التجاريةل وأأعرب ممث .98 ن دمعه للأ
ىل أأمهية الس ياسة املوحدة ليسوية املنازعات لنظام  يعمل بشلك جيد وموثوق به.  أأسناء احلقول اذليأأسناء احلقول، وأأشار اإ

زاء التالرابطة وأأعرب ممثل  ىل ال ياكنل لفعالية الس ياسة املوحدة ليسوية املنازعات يف مراجعة حملمتأ لك اعن قلقه اإ ، مشريا اإ
ىل أأنالرابطة أأشار ممثل كنا أأن مثل هذا الاس تعراض قد يبدأأ يف غضون العام القادم.   ، جاءتيف دراسة حديثة لأعضاهئا هاإ

الرابطة قوق يف نظام أأسناء احلقول. وح  ممثل يف املرتبة الأوىل من حي  الفعالية فامي بني أ ليات حناية احل الس ياسة املوحدة
لضنان أأن فوائد الس ياسة املوحدة ليسوية  لل ياكنالتابعة  ةياحلكوم  ةيادلول الأعضاء عىل العمل مع اللجنة الاسيشار 

فعاةل  ةليالس ياسة املوحدة ليسوية املنازعات کوس   عىلللحفاظ رضوري  أأن ادلمع احلکويم ااملنازعات مفھومة متاما، مؤکد
ىل أأن الويبو ء احلقولسنالأ  عن سوء نيةيسجيل ال للفصل يف حالت واحضة من السطو الإلكرتوين و  حافظت عىل . وأأشار اإ

 س متر يف ذكل.ت وينبغي أأن واقف مثل هذه املتسوية حمفل دويل ييسم ابلكفاءة والزناهة من أأجل 

 .بنظام أأسناء احلقولتطورات ال وأأبرز الرئيس أأمهية مواصةل رصد  .99

ادلول الأعضاء عىل املس تجدات  طالعاوالمتست من الأمانة  SCT/38/3 نظرت اللجنة يف الوثيقة .100
 لعالمات التجارية يف نظام أأسناء احلقول.املس تقبلية ذات الصةل اب

 اجلغرافية ؤرشاتمن جدول الأعنال: امل 6 البند

ىل الواثئق  .101  .SCT/34/6و  SCT/31/8/Rev.7و  SCT/31/7و  SCT/30/7اسيندت املناقشات اإ

لسة وحتدث وفد الاحتاد الأورويب ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه وشكر أأمانة الويبو عىل تنظمي اجل  .102
الإعالمية املثرية لالهامتم واملمثرة يف الاجامتع الأخري اذلي يعترب أأساسا جيدا لتبادل ال راء بشأأن أأنظمة حناية املؤرشات 

رشات اجلغرافية يف نظام أأسناء احلقول. وشكر الرئيس عىل اقرتاحه بشأأن امليض قدما يف العمل بشأأن اجلغرافية، لس امي املؤ
ىل تفسري أأو تنقيح أأحاكم اتفاق جلنة العالماتهذه املسأأةل، وشدد عىل أأن برانم  العمل، امتثال لولية  ، ينبغي أأل هيدف اإ
أأن يتفادى الازدواجية يف العمل اذلي أأجنزته اللجنة أأو  مل  العلش بونة أأو وثيقة جنيف. وعالوة عىل ذكل، ينبغي لربانم

 ريفعامة مثل تع موضوعاتتغطيه املعاهدات وأأنظمة امللكية الفكرية القامئة اليت تديرها الويبو، ول ينبغي أأن يركز عىل ي اذل
ردة يف اقرتاح الرئيس بشأأن تطبيق الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه أأن بعض العنارص الواوفد موضوع امحلاية. ورأأى 
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جرايئ،  ناقش يف اللجنة وفقا اليت سي   ابملقرتحاتبعيد  أأو قريبتصل من ت ابلتايل واملؤرشات اجلغرافية وتسجيلها ذات طابع اإ
لهذا الغرض، عىل للجنة أأن حتشد وقهتا ومواردها لإضافة قمية اإىل معلها، وأأن تركز،  غي. وينب2015عام لاجلعية العامة لقرار 

مواضيع حمددة مثل مناقشة موضوعية بشأأن املؤرشات اجلغرافية يف نظام أأسناء احلقول، وهو موضوع حامس يثري قلقا ملموسا 
ابلنس بة لأحصاب املصلحة. وأأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن املناقشة اليت دارت خالل ادلورة السابقة واليت تناولت هذه 

الساحة لإجراء مزيد من املناقشات املتعمقة. ورحب الوفد ابلبند  توىل يف العقد املا ي قد همداملسأأةل مبارشة للمرة الأ 
دخال تعديالت عىل اقرتاح الرئيس، هبدف قولاملتعلق بنظام أأسناء احل أأن  بغيأأن العمل ين بتوضيح ال ، وأأعلن أأنه س يقرتح اإ

، مبا قولات اجلغرافية عىل ش بكة الإنرتنت ويف نظام أأسناء احليركز عىل حناية املؤرشات اجلغرافية وأأسناء البدلان واملصطلح
، أأسناء احلقول العليا وأأسناء احلقول العليا املكّونة من أأسناء عامة وأأسناء احلقول العليا املكّونة من رموز البدلانيف ذكل 

ىل املقرتح الوارد يف الوثيقة  اقرتاح الرئيس، من لبند الأول وأأعرب الوفد عن قلقه بشأأن ا .SCT/31/8/Rev.7اسينادا اإ
اذلي يبدو عاما يف نطاقه، ورأأى أأنه ينبغي بدل من ذكل أأن يكون أأكرث واقعية ويس هتدف قضااي حمددة. ويف رأأيه أأن النص 

ىل  ، اليت يعود SCT/9/4و   SCT/8/4عروفة دلى اللجنة، كنا هو مبني يف الوثيقتني املللنظم القامئة خمزون احلايل س يؤدي اإ
ىل عام اترخي  جراء مناقشات هادفة 2002ها اإ . وينبغي للجنة وضع اس تبيان هادف هيدف اإىل مجع معلومات مفيدة للسناح ابإ

عداد الاس تبيان ينبغي أأن يقترص عىل أأعضاء الويبو. و  الاحتاد أأعرب وفد لصاحل أأحصاب املصلحة. وشدد الوفد عىل أأن اإ
دخال تعديالت عىل نص اقرتاح الرئيس، لس امي يف صياغة البندين أأنه ينبغعن اعتقاده بالأورويب وادلول الأعضاء فيه  ي اإ

ىل املؤرشات اجلغرافية يف لك من النقاط (2)و (1) شارات حمددة اإ دراج اإ يف الفرعية الواردة . ويف هذا الصدد، اقرتح الوفد اإ
طار النقطة  نفاذ".  (1)اإ ىل "أ ليات الإ شارة اإ ضافة اإ وفد اإىل رضورة تعديل اجلدول الزمين أأشار الكنا من الاقرتاح، واقرتح اإ

ليأأخذ يف احلس بان الوقت اذلي انقىض منذ املناقشات السابقة بشأأن الاقرتاح وضنان توافق اجلدول الزمين املتفق عليه مع 
الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه عن تأأييده لبعض التعديالت اليت اقرتهحا وفد وفد الاحتياجات العملية. وأأعرب 

خالل الاجامتع، الإضافية نه س يقدم اقرتاحاته النصية اخلاصة للنظر فهيا يف املناقشات أأفاد بأأ رسا يف ادلورة السابقة، و سوي 
ىل واعامتد خطة معل ملواصةل املناقشات بشأأن حناية املؤرشات اجلغرافية يف  جلنة عىل أأمل أأن تسهل املناقشات الرامية اإ

 .العالمات

يران )مجهورية  .103 ل ينبغي أأن يفرس بأأي حال من  جلنة العالماتأأن معل عىل الإسالمية( من جديد  -وأأكد وفد اإ
الأحوال أأحاكم اتفاق لش بونة أأو وثيقة جنيف لتفاق لش بونة أأو يس تعرضها. وأأعرب عن رأأي مفاده أأنه ينبغي للجنة أأن تلزتم 

امللكية الفكرية القامئة اليت تديرها أأنظمة عاهدات و امليف تغطيته مت بوليهتا وأأن تتفادى الازدواجية يف العمل اذلي أأجنزته أأو 
ىل أأن اقرتاح الرئيس بشأأن العمل املس تقبيل بشأأن هذه املسأأةل يشلك أأساسا جيدا ملزيد من املناقشة  الويبو. وأأشار الوفد اإ

 ضاء فيه.وأأعرب عن تقديره لالقرتاح اذلي تقدم به وفد الاحتاد الأورويب ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأع

وحتدث وفد جورجيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق وأأحاط علنا ابملقرتحات اخملتلفة املطروحة عىل  .104
لعمل يف املس تقبل بشأأن الس تبيان  جيداالطاوةل مبا يف ذكل اقرتاح الرئيس بشأأن جتميع قامئة ابلأس ئةل اليت سيشلك أأساسا 

تبادل ال راء بشأأن سنات وخربات وممارسات  من أأن هذا الهن  ميكّنذكر . و لعالماتجلنة ااملؤرشات اجلغرافية يف حول 
قلميية وحناية املؤرشات اجلغرافية عىل الإنرتنت واملؤرشات اجلغرافية  خمتلف نظم حناية املؤرشات اجلغرافية الوطنية والإ

قرتاح اذلي قدمه وفد الاحتاد الأورويب ابمس موعة عن تأأييده لالوفد اجمل وأأسناء البدلان يف نظام أأسناء احلقول. وأأعرب
ىل أأفاد أأ . و معدل هليف رأأيه ممكال لقرتاح الرئيس و يعد الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، واذلي  ن اجملموعة تتطلع اإ

دخال تعديالت عىل اقرتاح الرئيس وفقا ذلكل، من أأجل وضع خطة معل متوازنة بشأأن املؤرشات اجلغرافية يف  اإ
 .العالمات نةجل 

ىل أأن املناقشات بشأأن املؤرشات اجلغرافية، لس امي بشأأن حناية  .105 اجلغرافية الأسناء و أأسناء البدلان وأأشار وفد الربازيل اإ
ده. وأأشار الوفد يف نظام أأسناء احلقول، اكنت موضع اهامتم مزتايد للربازيل. ورأأى الوفد أأن اقرتاح الرئيس يتفق مع مصاحل بال

ىل أأن حت ىل مبدأأ حناية الأسناء اجلغرافية. ورأأى أأنحقول ديد اإ  ه ينبغي حنايةاملس توى الأعىل العامة اجلديدة ينبغي أأن يسيند اإ
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هذه الأسناء من اليسجيل غري املربر عندما تشمل الشعوب واجملمتعات احمللية والرتاث التارخيي والش باكت الاجامتعية 
املس توى الأعىل العامة للكياانت اخلاصة اليت تشري مبارشة اإىل حقول بتخصيص  التقليدية اليت ميكن أأن تتأأثر مصلحهتا العامة

عىل املسائل  1999تكل املناطق. وذكر الوفد أأن تقرير مرشوع الويبو الأول بشأأن أأسناء احلقول عىل الإنرتنت ركز يف عام 
ىل يرالتقر ھذا  توصياتياكن ال  املتعلقة ابلعالمات التجارية وأأسناء احلقول. وطبقت  ىل  ،ريحد کب اإ داري  تنفيذوأأدت اإ نظام اإ

هيئات أأفضل املنارسات ل  ةنظمأأ فضال عن  ة،يالعالمات التجار  اليت تنطوي عىلقول ملنازعات املتعلقة بأأسناء احليسوية اانحج ل 
مت، ء احلقولسناأأ  تسجيل اجلغرافية، املنازعات. غري أأن عددا من املسائل، من بيهنا املؤرشات  تكلتجنب مثل ل  واليت ُص 

واملؤرشات املتعلقة ابملصدر أأو املصطلحات اجلغرافية، قد مت حتديدها عىل أأهنا خارج نطاق تقرير الويبو الأول، الأمر اذلي 
ضافيا. تناول ، 2001تقرير مرشوع الويبو الثاين بشأأن أأسناء احلقول عىل الإنرتنت اذلي نرش يف عام ذكر أأن و  يتطلب معال اإ
ة. ونقل الوفد أأحد الاس تنتاجات الرئيس ية لهذا التقرير الثاين: "يقدم التقرير دليال ملموسا عىل تسجيل تكل املسائل املعلق

كأسناء حقول من قبل أأشخاص غري مرتبطني  ،أأسناء البدلان والأماكن داخل البدلان والشعوب الأصلية عىل نطاق واسع
ذا اكن ابلبدلان أأو الأماكن أأو الشعوب. بيد أأن هذه اجملالت ل ت  شملها القوانني ادلولية القامئة، وينبغي اختاذ قرار بشأأن ما اإ

ىل ذكر أأنعه ينبغي وضع هذه القوانني". و  ، وضعت اللجنة ال ياكنعقب التوصيات املقدمة اإىل ادلول الأعضاء يف الويبو واإ
مة اجلديدة وأأوصت بأأن تتجنب املس توى الأعىل العاحقول بشأأن  2007مبادئ عام التابعة لل ياكن الاسيشارية احلكومية 

العامة ذات الصةل. ورأأى الوفد أأنه عىل هيئات أأسناء البدلان أأو املناطق أأو الأماكن ما مل تأأذن هبا احلكومات أأو ال  ال ياكن
ويف  .قولبعد مسأأةل حناية املؤرشات اجلغرافية واملصادر اجلغرافية يف نظام أأسناء احل ال ياكنالرمغ من بعض التقدم، مل تعاجل 

ذا اكنت هناك حناية اكفية لليف ن املسأأةل هذا الس ياق، مل تمك اجلغرافية واملصادر اجلغرافية، ورأأى الوفد أأن مؤرشات ما اإ
الأمر ليس كذكل، بل هو مسأأةل كيفية وضع وتنفيذ اقرتاح متوازن يأأخذ يف الاعتبار املصاحل املتنافسة بني البدلان ومسجيل 

 .بشلك عامنرتنت ومس تخديم الإ ء احلقول اسنا

وأأعرب عن تأأييده لتجميع قامئة ابلأس ئةل.  SCT/38/4يسلندا الرئيس عىل الاقرتاح الوارد يف الوثيقة أ  وشكر وفد  .106
ىل قامئة ادلول اليت تؤيد الاقرتاح الوارد يف الوثيقة أأ الوفد  ذكرو  ضافته اإ  .SCT/31/8 Rev.7نه يرغب يف اإ

ندونيس يا بصفته الوطنية، وأأع .107 حراز تقدم يف هذه املسائل يف اللجنة. وحتدث وفد اإ أأن  وأأفادرب عن اهامتمه الكبري ابإ
ندونيس يا  لطهيي والتقاليد احلرفية واخلربات احمللية الاكمنة وراء أأسناء املنتجات. اخلاصة ابورة جدا مبنارساهتا طويةل الأمد خفاإ

التمنية من املنارسات، ويف الوقت نفسه تعزز  وأأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن املؤرشات اجلغرافية تشلك وس يةل محلاية تكل
يف خلق فرص العمل وزايدة دخول املزارعني، فضال عن حتسني القوى الاجامتعية للمجمتعات احمللية. تسامه الاقتصادية، و 

ىل أأن الوثيقة  طار هذا تتفق اإىل حد كبري مع مصاحلها بشأأن الطريقة اليت ميكن للجنة امليض قدما يف اإ  SCT/38/4وابلنظر اإ
نه  ىل دراسة الاقرتاح اجلديد اذلي قدمه وفد الاحتاد الأورويب. وأأعرب الوفد عن اهامتمه ي البند من جدول الأعنال، فاإ تطلع اإ

ىل امليض قدما يف اجلزء الأول من  ابلفهم والتعمل من خمتلف أأشاكل امحلاية اليت اعمتدهتا خمتلف ادلول الأعضاء ودعا اإ
يتعلق محناية املؤرشات اجلغرافية عىل الإنرتنت واملؤرشات اجلغرافية واملصطلحات اجلغرافية  . وفاميSCT/38/4 الوثيقة

اليت تنهتك املؤرشات قول تسجيل أأسناء احل جلنة العالمات، توقع الوفد أأن تعاجل قولوأأسناء البدلان يف نظام أأسناء احل
 اللجنة خطة معل متوازنة.عمتد أأمهل يف أأن ت  اجلغرافية احملمية واملصطلحات اجلغرافية واس تخداهما، وأأعرب عن

قلميية بشأأن وأأحاط وفد سويرسا علنا ابلرغبة اليت أأعرب عهنا عدد من الوفود  .108 تبادل املعلومات عن النظم الوطنية والإ
سهاما بنّ سيسهم بالده كنا اكن احلال يف ادلورات السابقة للجنة، ذكر أأنه محلاية املؤرشات اجلغرافية. و  ء يف اسويرسا اإ

تريبس اتفاق اإىل جملس  2017سبمترب  18املناقشات املتعلقة هبذا املوضوع. وأأبلغ الوفد اللجنة بأأن سويرسا قدمت يف 
أأفاد ( من اتفاق تريبس املتعلقة ابملؤرشات اجلغرافية. و 2)24اس تكنال لردودها عىل الاس تبيان بشأأن الفحص وفقا للنادة 

ىل أأن اقرتاح الالوفد أأنه  التعديل اذلي اقرتحه وفد فاإن ( هو أأساس جيد جدا للعمل، SCT/38/4رئيس )الوثيقة ابلنظر اإ
ىل توافق يف ال راء ل لعمل املوضوعي يف اللجنة. فائدة االاحتاد الأورويب، رهنا ابلنظر املفصل يف النص، يبدو واعدا للتوصل اإ

 أأمهية حناية أأسناء احلقول والأسناء اجلغرافية الأخرى املوقف اذلي أأعرب عنه وفد الربازيل بشأأنتؤيد سويرسا ذكر الوفد أأن و 
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وبشلك عام عىل ش بكة الإنرتنت. وذلكل ينبغي خلطة العمل اليت اعمتدهتا اللجنة  نظام أأسناء احلقول،املؤرشات اجلغرافية يف و 
 أأن تأأخذ هذه املسائل اخملتلفة يف احلس بان بطريقة متوازنة.

وينبغي أأن تنفصل عن  ،نظرال وقت و ظى ابلأأن املؤرشات اجلغرافية ينبغي أأن حتن املناقشات بشأأ وفد ابكس تان  أأفادو  .109
املناقشات ذات الصةل يف املنتدايت الأخرى. وعلق الوفد أأمهية كبرية عىل حناية الزراعة والأصول التقليدية يف ظل نظام 

ارب وممارسات خمتلف نظم حناية جت ابكس تان عن تقديره لقرتاح الرئيس، حي  تناول وفد املؤرشات اجلغرافية. وأأعرب
املؤرشات اجلغرافية الوطنية والإقلميية وحناية املؤرشات اجلغرافية عىل ش بكة الإنرتنت. ورأأى الوفد أأن جتميع الأس ئةل 
طار هذا البند من جدول  والردود املتعلقة جبوانب خمتلفة من املوضوع من شأأنه أأن يوفر رؤية ومعرفة للميض قدما يف اإ

، SCT/31/8 Rev.7ؤكد من جديد تأأييده لالقرتاح الوارد يف الوثيقة يابكس تان عن رغبته يف أأن وفد وأأعرب  الأعنال.
جغرافية مثل العالمات مؤرشات وجشع عىل توس يع نطاق الس ياسة املوحدة ليسوية املنازعات املتعلقة بأأسناء احلقول ليشمل 

لسبب هو أأن أأسناء احلقول أأصبحت ابلغة الأمهية يف العرص الرمقي لأهنا اذكر أأن منشأأ املنتجات. و بشأأن علومات واملالتجارية 
اجلغرافية وأأسناء اختالس املؤرشات من الرضوري وضع أ ليات للحد من ، صةل بني التجارة واملس هتلكني. وذلكلأأنشأأت 

دراج املؤرشات اجلغرافية البدلان كأسناء حقول. وأأيد الوفد ادلراسة املقرتحة، معتربا أأهنا سيسلط الضوء عىل رضورة وأأ  مهية اإ
 يف نظام أأسناء احلقول.

قرتاح الرئيس اذلي ييناول أأحد العنارص الفنية الرئيس ية للمبادرات الثالث عن تقديره ودمعه لوفد ش ييل أأعرب و  .110
 يف ش ييل جانبا متش يا مع ولية اللجنة. وأأكد من جديد أأن املؤرشات اجلغرافية تشلك ،القامئة فامي يتعلق ابملؤرشات اجلغرافية

ىل  الصناعة. ورأأى الوفد أأن تبادل املعلومات بشأأن املؤرشات قطاع هاما من جوانب امللكية الفكرية اليت تضيف قمية اإ
اجلغرافية سيساعد عىل فهم اخلصائص احملددة للنظم الوطنية وكيفية ارتباطها مبواضيع أأخرى، مثل حنايهتا عىل الإنرتنت ويف 

الندوة اجئ . ويف هذا الس ياق، اعترب الوفد نتانالبدلأأسناء فضال عن ارتباطها ابملصطلحات اجلغرافية و ، قولنظام أأسناء احل
مندواب من بيهنم  290واليت مضت  2017ادلولية بشأأن املؤرشات اجلغرافية اليت نظمهتا الويبو يف اينغيشو ابلصني يف عام 

ش ييل اقرتاح الرئيس الوارد  وفد مصدر قمي للمعلومات. وأأيد مبثابة فكرية وخرباء امللكية النيالوطنية واملنتج الإدارات ممثيل
جراءات ملموسة عىل النحو املقرتح فيه. وأأعرب الوفد SCT/38/4يف الوثيقة  ، وح  اللجنة عىل امليض قدما يف اختاذ اإ

عداد الاس تبيان اذلي اقرتحه الرئيس، وذكر أأنه سينظر ب  عناية يف أأي طلبات تعممها الأمانة عن الزتامه ابملشاركة بنشاط يف اإ
 العامة بشأأنه.

يران )مجهورية  أأعربو  .111 لتعديالت اليت اقرتهحا وفد الاحتاد الأورويب نيابة عن الاحتاد عن تأأييده ل الإسالمية(  -وفد اإ
 الأورويب وادلول الأعضاء فيه.

ىل أأن عددا من الوفود قد أأعرب عن تأأييده لقرتاحه، ودعا ادل .112 ىل عقد مشاورات وأأشار الرئيس اإ ول الأعضاء املهمتة اإ
، نيابة عن الاحتاد ورويبالاحتاد الأ ، مع مراعاة التعديالت اليت اقرتهحا وفد SCT/38/4غري رمسية عىل أأساس الوثيقة 
 الأورويب وادلول الأعضاء فيه.

 ]تعليق العمل[

 خطة معل اللجنة عىل النحو التايل: أأ أأبلغ اللجنة بنتاجئ املشاورات غري الرمسية وقر و واس تأأنف الرئيس ادلورة،  .113

قدت يف  خصائص وجتارب " 1، معلومات مفيدة بشأأن "2017مارس  28"أأاتحت اجللسة الإعالمية اليت ع 
" حناية املؤرشات اجلغرافية عىل ش بكة 2، و"وممارسات خمتلف الأنظمة الوطنية والإقلميية محلاية املؤرشات اجلغرافية

 أأسناء احلقول العليا املكّونة من أأسناء عامة: يف نظام أأسناء احلقولفية وأأسناء البدلان الإنرتنت، واملؤرشات اجلغرا



SCT/38/6 Prov. 
26 
 

رموز البدلان. واكنت اجللسة الإعالمية أأساسا مناس با لس هتالل تبادل لل راء حول  أأسناء احلقول العليا املكّونة منو 
 " املذكورتني أأعاله.2" و"1النقطتني "

ومن أأجل تبادل املزيد من املعلومات ادلورتني السابعة والثالثني والثامنة والثالثني للجنة وعقب املناقشات اليت جرت يف 
ومنظنات الأعضاء  املقرتحة مناء بشأأن هذين املوضوعني، يلمتس الرئيس من الأمانة جتميع قامئة ابلأس ئةل وتعزيز احلوار البنّ 

ع وزّ  الأساس لس تبيان ي  ، ليك تنظر فهيا اللجنة، وميكن أأن تشلّك 1امللكية الفكرية احلكومية ادلولية اليت دلهيا صفة مراقب
 الأس ئةل وفقا للمواضيع التالية: امئةم قنظّ . وسي  2واملنظنات املذكورة أ نفاعىل الأعضاء 

قلميية  الأنظمة - أأول  ملؤرشات اجلغرافيةالكفيةل بتوفري امحلاية لبعض االوطنية والإ

 .(وغري ذكل موضوع امحلاية، السلع/اخلدمات املشموةل،أأساس امحلاية )العالمة/املؤرش  -

، امللكية/حق عرتاضالطلب واليسجيل )اس تحقاق الإيداع، حمتوى الطلب، أأس باب الرفض، الفحص والا -
 ....(طلبات امحلاية املقدمة من بدلان أأخرىالاس تخدام، 

جراء - نفاذ نطاق امحلاية واحلق يف اختاذ اإ  .والإ

ساءة ا -اثنيا  ويف نظام أأسناء  عىل الإنرتنتوأأسناء البدلان واملصطلحات اجلغرافية املؤرشات اجلغرافية  س تخداماس تخدام/اإ
رموز  أأسناء احلقول العليا املكّونة منو  أأسناء احلقول العليا املكّونة من أأسناء عامةو  أأسناء احلقول العليامبا يف ذكل ، احلقول

ساءة الا  س تخدام، أأساس امحلاية حسب الاقتضاء(.البدلان )أأمثةل، حالت، أ ليات ملعاجلة اإ

الرئيس أأيضا من الأمانة أأن تصف احلاةل الراهنة للمؤرشات اجلغرافية وأأسناء البدلان وغريها من املصطلحات  ويلمتس
الوصف اإىل حتدي   ذكلضاف س ي  اجلغرافية يف نظام أأسناء احلقول، بغية أأن تواصل اللجنة املناقشات بشأأن هذه املسأأةل. و 

ىل اللجنة.أأسناء احلقول امل   نظام  قدم اإ

 ييل التخطيط ملا ورد أأعاله: وفامي

ىل اقرتاح الأس ئةل املشار  واملنظنات املذكورة أ نفاالأعضاء فيه تدعو  تعمامي، ترسل الأمانة 2017 نومفربيف  - اإ
لهيا أأعاله.  اإ

 .2018 فرباير 6 يف موعد أأقصاهالأمانة  أأس ئلهتم عىل واملنظنات املذكورة أ نفا يعرض الأعضاء و -

الأس ئةل، لتنظر فهيا اللجنة يف دورهتا فهيا ع مّ ، وثيقة جت  2018 فربايرهناية  محلولتصدر الأمانة،  -
 .والثالثني التاسعة

لأعضاء لوالثالثني، يف الوثيقة املذكورة أأعاله، بغية اإصدار الاس تبيان  التاسعةتنظر اللجنة، يف دورهتا  -
عداد الأمانة جت  الأربعنيورهتا ، ويف دنظنات املذكورة أ نفاوامل  الردود عىل  فهيا لكع مّ ، تنظر يف وثيقة من اإ

يف الوصف املذكور أأعاله  الثالثنيو  التاسعةالاس تبيان. وعالوة عىل ذكل، تنظر اللجنة يف دورهتا 
 .ةالراهن للحاةل

 .الهواعمتدت اللجنة ادلامئة خطة معلها بشأأن املؤرشات اجلغرافية، عىل النحو املبني أأع .114

                                                
1

نشاهئا، مسؤولية حناية حقوق امللكية الصناعية.   أأي املنظنات اليت تتوىل، مبوجب معاهدة اإ
2

 خيرج اس تعراض التفاقات املتعددة الأطراف عن نطاق هذا النشاط. 
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 الرئيسملخص من جدول الأعنال: اعامتد  7 البند

 .SCT/38/5ملخص الرئيس كنا ورد يف الوثيقة  جلنة العالماتاعمتدت  .115

 من جدول الأعنال: اختتام ادلورة 8 البند

حتدث وفد كوس تارياك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وشكر الرئيس عىل معهل يف اجللسات العامة  .116
عداد الواثئق والاجامتععىل الأمانة ، كنا شكر جامتعات غري الرمسيةوالا اذلين أأاتحوا للجنة  الفورينياملرتمجني ، وشكر اإ

املصورة  املس تخدم تصاممي واهجةعن كنا أأعرب الوفد عن تقديره للجهود اليت بذلت يف اجللسة الإعالمية حتقيق نتاجئ جيدة. 
ىل الأمهية اليت تولهيا مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب . وابلنوالأيقوانت واحملارف/اخلطوط ىل مسأأةل حناظر اإ ية أأسناء اإ

ىل تطلععن بشلك خاص  وفدالأأعرب البدلان،  ىل مناقشة العمل املس تقبيل اجللسة الاعالمية ه اإ اخلاصة بتكل املسأأةل واإ
مجموعة بدلان أأمرياك وفد اجلغرافية، أأعرب  ؤرشاترتح بشأأن امل. وفامي يتعلق ابلعمل املقخالل الاجامتع القادم للجنة العالمات

بشأأن يف مواصةل العمل بشلك بناء ته هذه املسأأةل ورغب بشأأن الالتينية والاكرييب عن سعادته البالغة لرؤية التقارب 
 العمل. خطة

س عىل توجهيه املاهر لرئي، عن شكره لابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ، متحداثوفد جورجيا وأأعرب .117
مجيع الوفود عىل بياانهتم ، كنا شكر الجامتعلعداد الإ مثرت يف جلهود القمية اليت اسي  عىل االأمانة شكر من خالل معل اللجنة و 

طار جدول أأعنال اللجنة واعامتد الأعنال املقبةل بشأأن الأمر اذلي البناءة،  حراز تقدم بشأأن قضااي خمتلفة يف اإ مكن من اإ
ت اجلغرافية. ورأأى الوفد أأن الأس بوع أأثبت أأنه فرصة للحوار الرمسي وغري الرمسي اذلي ساعد عىل امليض قدما يف املؤرشا

مؤهلني لتبادل توفري متحدثني الإعالمية و  جللسةحتقيق الأهداف املشرتكة. وشكر الأمانة عىل هجودها املسيمثرة يف تنظمي ا
اكنت لسة ن اجل ذكر أأ ، و  واهجة املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوطتصاممياخلربات واملنارسات املتعلقة محناية 

ىل أأن تيناول ادلورة مبثابة  اجاد حلول من أأجل الهنوض بعمل اللجنة. وأأعرب الوفد عن تطلعه اإ ماكنية مثالية للمساعدة يف اإ اإ
 املقبةل بنود جدول الأعنال بطريقة بناءة.

ه للرئيس عىل النتاجئ الهامة اليت تعن امتنانه وهتنئ أأعرب جمددا البدلان الأفريقية و  وحتدث وفد الس نغال ابمس مجموعة .118
عالمية يف ادلورة املقبةل بشأأن حفص تنظمي حتققت خالل دورة اللجنة ومن بيهنا التفاق بني ادلول الأعضاء بشأأن  جلسة اإ

فضال عن  خدمني،هيا، مع مراعاة وهجات نظر املس تلعالمات التجارية اليت تتأألف من أأسناء البدلان أأو حتتوي عللاكتب امل
برانم  معل بشأأن املؤرشات اجلغرافية. وأأعرب الوفد عن ارتياحه لروح التعاون البناءة اليت سادت خالل الاجامتع، وأأعرب 

جملموعة اأأعرب الوفد عن الزتام ، وكذكل داخل الويبو. و العالماتعن أأمهل يف أأن يس متر ذكل يف ادلورات املقبةل للجنة 
كنا أأعرب الأفريقية بتقدمي مسامههتا الإاجابية لمتكني خمتلف املاكتب من احلصول عىل الأدوات املالمئة لالضطالع بعملها. 

مانة عىل ما أأبدته من احرتاف،  اذلين يرسوا اجللسات غري الرمسية  الفورينياملرتمجني وشكر أأيضا الوفد عن شكره للأ
 يع الوفود اليت سامهت يف املناقشات.مج كنا شكر واجللسات العامة، 

وحتدث وفد الاحتاد الأورويب ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه وهنأأ الرئيس عىل جناح هذا الاجامتع.  .119
ىل توافق يف ال راء بشأأن برانم  معل مس تقبيل بشأأن املؤرشات اجلغرافية، ويه جائزة أ  ذكر أأ و  بعدت عن اللجنة ن التوصل اإ

طويةل، متثل معلنا هاما يف معل اللجنة ادلامئة. وشدد الوفد عىل أأن اللجنة قد أأحرزت تقدما جيدا يف تعزيز التفامه لفرتة 
ىل اجل   االإعالمية يف الاجامتع التايل، وأأعرب عن ثقته يف أأهن لسةبشأأن املسائل احمليطة بأأسناء البدلان، وأأعرب عن تطلعه اإ

أأعرب كنا  .تصاممي واهجة املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوطبشأأن الإعالمية لسة مثل اجل  ةكون مفيدتس  
 اأأاتح معله اليتلروح البناءة اليت أأبدهتا مجيع الوفود يف املناقشات، وأأبرز دور الأمانة أأن يثين عىل االوفد عن رغبته يف 

 ملسامهة يف فهم أأفضل.عىل اريني التحريو  الفورينيلمرتمجني كنا أأعرب عن شكره لاملمتاز سالسة الإجراءات، 
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ندونيس يا ابمس مجموعة أ س يا واحمليط الهادئ وشكر الرئيس عىل قيادته يف توجيه الاجامتع حنو خامتة  .120 وحتدث وفد اإ
تصاممي واهجة املس تخدم املصورة والأيقوانت الإعالمية املمثرة بشأأن  لسةانحجة. وهنأأ الأمانة وأأعضاء اللجنة عىل اجل 

يف تكل ادلورة. وذكر الوفد أأن اجملموعة ل تزال ملزتمة بعمل اللجنة.  حدثني، وأأعرب عن تقديره جليع املتوطواحملارف/اخلط
ىل اس تنتاج مفاده أأن اللجنة ينبغي أأن تلزتم بقرار اجلعية العامة فامي يتعلق بعقد مؤمتر دبلومايس بشأأن معاهدة قانون  وأأشار اإ

ىل نييجة متفق علهيا بصورة متبادةل بشأأن ن مجموعة أ س يا أأ التصاممي الصناعية، و  واحمليط الهادئ متفائةل من أأنه سيمت التوصل اإ
عن ترحيبه ابخلطوة التالية بشأأن حناية أأسناء البدلان، وعن أأمهل يف أأن وفد . وأأعرب الأأقرب فرصة متاحةهذه املسأأةل يف 

ىل املشاركة  هأأعرب عن الزتامه وتطلعكنا ه املسأأةل، للميض قدما بشأأن هذعقدها  الإعالمية املزمعلسة تسرتشد اللجنة ابجل  اإ
ىل نييجة مقبوةل يف مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الهادئ جبميع ادلول الأعضاء وفد أأشاد كنا بنشاط.  بشأأن للأطراف التوصل اإ

هل يف أأن يس متر ذكل املؤرشات اجلغرافية. ورأأى الوفد أأن اللجنة ادلامئة أأحرزت تقدما كبريا وأأعرب عن أأمحول خطة العمل 
قلميية وفد يف الاجامتعات املقبةل وكذكل يف جلان الويبو الأخرى. ويف اخلتام، شكر  مجموعة أ س يا واحمليط الهادئ اجملموعات الإ

واملنسقني الإقلمييني ومجيع ادلول الأعضاء، وكذكل الرئيس والأمانة عىل التحضري لالجامتع، مبا يف ذكل خدمات املؤمترات 
 .الفورينياملرتمجني  خدماتو 

أأفاد أأنه مشاركهتا النشطة. و عىل ادلول الأعضاء كذكل وشكر وفد الصني الأمانة عىل معلها اذلي أأاتح اجامتعا سلسا و  .121
اجابية خالل الأس بوع، فاإن الوفد ملزتم ابملشاركة بنشاط يف أأعنال اللجنة يف  ىل أأن الاجامتع قد حقق نتاجئ اإ ابلنظر اإ

 محناية أأسناء البدلان واملؤرشات اجلغرافية واملواضيع الأخرى. املس تقبل فامي يتعلق

الرأأي القائل بأأنه قد  االرئيس والأمانة عىل ادلورة الإاجابية واملمثرة للغاية، مشاطر ئيب وشكر وفد الربازيل الرئيس وان .122
ىل أأن اجل  حراز تقدم هام، لس امي فامي يتعلق ابملؤرشات اجلغرافية. وابلنظر اإ اليت شارك  اجللسات واحدة من أأكرث يه لسةمت اإ

ىل هن  القيادة وحل الوفد وأأكرثها هدوءا، عزا  سالسة فهيا ىل الروح البناءة جليع الوفود واإ خشصيا تكل النييجة اإىل حد كبري اإ
جراء مناقشات ممثرة مماثةل بشأأن املسائل املتعلقة ابلعالمات ا تاملشالك لتجارية يف اذلي ييبعه الرئيس. وأأعرب عن أأمهل يف اإ

ن الربازيل ترى أأنه، دون الإخالل ابملناقشات اجلارية يف اللجنة، أأن هناك جمال لبدء حوار بناء أأ الوفد كنا ذكر ادلورة املقبةل. 
ىل رغبته وهادف بشأأن الأبعاد الأخرى للعالمات التجارية. و شارة اإ الربازيل بالده أأن أأفاد يف املسامهة يف هذه املسأأةل، يف اإ

الربازيل تعتقد أأن كنا أأفاد بأأن الصغرية واملتوسطة. رشوعات  ادلورة املقبةل اقرتاحا بشأأن العالمات التجارية وامل س تقدم يف
ماكن مجيع ادلول الأعضاء الاس تفادة من تبادل اخلربات بشأأن الربام  الوطنية املتعلقة بتوس يع ثقافة العالمات التجارية فامي  ابإ

وأأن هذا من شأأنه أأن يسهم يف بناء نظام أأكرث  ،التمنيةأأجندة من  4سطة مبا يامتىش مع التوصية الصغرية واملتو رشوعات بني امل 
 مجيع ادلول الأعضاء. تشرتك فهيامشول وتوازان وفعالية للملكية الفكرية، ويه رغبة 

ىل أأن ولجنة. لأعنال ال  املثايلوشكر ممثل املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية الرئيس والأمانة عىل التنظمي  .123 ابلنظر اإ
جراءات ذكر ممثل املنظمة أأ الاجامتع اكن مثريا للغاية،  ن معل اللجنة س ميكن املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية من حتسني اإ
ىل أأن العديد املنظمة الصناعية. وأأشار ممثل تصاممي اجلغرافية أأو العالمات التجارية أأو ال مؤرشات امحلاية، سواء ابلنس بة لل اإ

ىل زال املسائل لمن  ، وأأعرب عن أأمهل يف أأن تييح ادلورة املقبةل الفرصة ملعاجلة مسائل أأخرى ةمعاجلت يف حاجة اإ
 لالهامتم. مثرية
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ىل أأن هذا  .124 وشكر الرئيس مجيع الوفود اليت الزتمت ابلهدف املشرتك املمتثل يف امليض قدما يف العمل. وابلنظر اإ
، لأن املسائل اليت تيناولها هتم مجيع مس تخديم نظام العالمات عمل يعطي قمية للجنةن الأأ الرئيس أأفاد الأس بوع اكن انحجا، 

ىل املناقشات اليت دارت خالل الاجامتعات غري الرمسية  اليت أأشارت اإىل صغار املزارعني و امللكية الصناعية. وأأشار الرئيس اإ
مثال عىل اكن الأس بوع وذكر أأن امللكية الفكرية.  يف الاعتبار مكس تخدمني لنظام هموضع يمت يف املغرب، ورأأى أأنه اجب أأن 

ىل نتاجئ أأخرى يف املس تقبل، وشكر مجيع الوفود والأمانة،  روح بناءة تسمح بنتاجئ ملموسة. ورأأى الرئيس أأنه ميكن التوصل اإ
 .الفورينيفضال عن موظفي املؤمتر واملرتمجني 

 .2017نومفرب  2واختمت الرئيس ادلورة يف  .125

 [اتفق]ييل ذكل املر 
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اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية 
 واملؤشرات اجلغرافية

 
 والثالثون الثامنةالدورة 

ىل  30جنيف، من   2017نومفرب  2أأكتوبر اإ
 
 

 ملخص الرئيس

 اذلي اعمتدته اللجنة

 من جدول الأعنال: افتتاح ادلورة 1البند 

الس يد فرانسس غري، املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( أأعنال ادلورة الثامنة والثالثني افتتح  .126
 ركني.)اللجنة( ورّحب ابملشا بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافيةللجنة ادلامئة املعنية 

 لجنة.ال )الويبو( هممة أأمني  مولس ديفيدوتوىل الس يد  .127

 اعامتد جدول الأعنالمن جدول الأعنال:  2البند 

 .(SCT/38/1 Prov جنة مرشوع جدول الأعنال )الوثيقةالل اعمتدت  .128

 اعامتد مرشوع تقرير ادلورة السابعة والثالثنيمن جدول الأعنال:  3البند 

.(.SCT/37/9 Prov )الوثيقةالسابعة والثالثني  ةورادل لجنة مرشوع تقريرال اعمتدت  .129
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 : التصاممي الصناعيةمن جدول الأعنال 4البند 

 مرشوع مواد ومرشوع الالحئة التنفيذية –قانون التصاممي الصناعية وممارساته 

، 2018 يف عام أأهنا س تواصل، خالل دورهتا القادمة[ ]قّررت[ 2017ذكّر الرئيس بأأّن "اجلعية العامة للويبو ]لعام  .130
ىل عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن معاهدة قانون التصاممي يف هناية النصف الأول من عام  ".2019 النظر يف ادلعوة اإ

ىل أأن معاهدة قانون التصاممي س تظّل مطروحة عىل جدول أأعنال اللجنة، ولكن ينبغي للجنة  .131 وخلص الرئيس اإ
 التقيّد بقرار اجلعية العامة.

يقوانت واحملارف/اخلطوطتصاممي واهجات امل   س تخدم املصورة والأ

زاء اجللسة الإعالمية بشأأن  .132 تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت أأعرب الرئيس عن رضا اللجنة اإ
 ط، وعن رغبهتا يف مواصةل مناقشاهتا حول املوضوع.واحملارف/اخلطو 

 والمتس الرئيس من الأمانة اختاذ اخلطوات املقبةل التالية: .133

دراج يف مرفق تكل الوثيقة اإ  - عداد وثيقة تلّخص النقاط الرئيس ية املنبثقة عن اجللسة الإعالمية، واإ
 العروض امل قدمة يف اجللسة الإعالمية املذكورة؛ لك

ىل اقرتاح جوانب  - تصاممي واهجات املس تخدم ودعوة ادلول الأعضاء واملنظنات غري احلكومية املعمتدة اإ
اليت ي س تحسن القيام مبزيد من العمل بشأأهنا، وجتميع لك تكل  ارف/اخلطوطاملصورة والأيقوانت واحمل

 املقرتحات يف وثيقة يك تنظر فهيا اللجنة يف دورهتا املقبةل؛

وتضمني هذا البند من جدول الأعنال، لأغراض ادلورة املقبةل للجنة، عرضا يقدمه وفد فرنسا عن  -
 ممي"، التابع لالحتاد الأورويب.: التصوير البياين للتصا6"برانم  التوافق 

ىل واثئق الأولوية (DAS)مس تجدات من ادلول الأعضاء عن خدمة النفاذ الرمقي   اإ

أأحاطت اللجنة علنا ابلتقدم احملرز من قبل عدة وفود يف تنفيذ خدمة النفاذ الرمقي لأغراض التصاممي الصناعية،  .134
ىل أأهنا تن  ظر بنشاط يف تنفيذ تكل اخلدمة يف املس تقبل القريب.وببياانت بعض الوفود الأخرى، اليت أأشارت اإ

ويف حني واصل الرئيس تشجيع ادلول الأعضاء الأخرى عىل اس تعنال خدمة النفاذ الرمقي لأغراض التصاممي  .135
ىل أأن اللجنة س تواصل تقدير التقدم احملرز يف هذا الصدد يف  نه خلص اإ الصناعية والعالمات التجارية، فاإ

 املقبةل. دوراهتا

 العالمات التجاريةمن جدول الأعنال:  5لبند ا

 حناية أأسناء البدلان من تسجيلها واس تخداهما كعالمات جتارية

 .SCT/38/2و .SCT/37/3 Revو SCT/32/2نظرت اللجنة يف الواثئق  .136
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عال .137 مية تدوم وبعد تبادل لل راء، المتس الرئيس من الأمانة أأن تنّظم، يف ادلورة التاسعة والثالثني للجنة، جلسة اإ
رشاف ميرّس تيناول حفص املاكتب للعالمات التجارية اليت تتأألف من أأسناء بدلان  نصف يوم يف شلك مائدة مس تديرة ابإ

" 3" اليرشيعات احملّددة؛ و"2" مقدمة؛ و"1حتتوي علهيا، وتراعي وهجات نظر املس تخدمني، ابتباع الهيلك التايل: " أأو
" منظور املس هتكل املعين/املعىن الثانوي/ما اذلي 5عالمة اللفظية مقابل العالمة املركّبة؛ و"" ال4املكل العام مقابل المتزّي؛ و"

نقاصات السلع واخلدمات/الاس تثناءات/املنارسات الأخرى؛ و"6ي عترب امس بدل؛ و"  ." مالحظات ختامية7" التنبهيات/اإ

در  .138 ىل لزوم أأن يمت أأيضا، يف املرحةل الراهنة، اإ يف التحليل الوارد  4و 3اج جمايل التوافق رمق وأأشارت بعض الوفود اإ
 ، بيذام المتست وفود أأخرى أأن تظّل الوثيقة كنا يه.SCT/38/2 الوثيقة يف

 مفتوحة أأمام الوفود ملزيد من التعليقات واملساهنات الأخرى. .SCT/37/3 Rev وتظّل الوثيقة .139

 احلقول ابلعالمات التجارية يف نظام أأسناء املتصةلمس تجدات عن اجلوانب 

والمتست من الأمانة اإطالع ادلول الأعضاء ابنتظام عىل املس تجدات اليت  SCT/38/3 نظرت اللجنة يف الوثيقة .140
 س تطرأأ يف املس تقبل عىل نظام أأسناء احلقول.

 : املؤرشات اجلغرافيةمن جدول الأعنال 6البند 

 املرفق.اعمتدت اللجنة خطة معلها بشأأن املؤرشات اجلغرافية، كنا يه واردة يف  .141

 : ملخص الرئيسمن جدول الأعنال 7البند 

 وافقت اللجنة عىل ملخص الرئيس كنا هو وارد يف هذه الوثيقة. .142

 اختتام ادلورةمن جدول الأعنال:  8البند 

 .2017 نومفرب 2اختمت الرئيس ادلورة يف  .143

  ]ييل ذكل املرفق[
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 خطة معل اللجنة بشأأن املؤرشات اجلغرافية

 2017نومفرب  1

قدت يف أأاتحت ا خصائص وجتارب وممارسات خمتلف " 1، معلومات مفيدة بشأأن "2017مارس  28جللسة الإعالمية اليت ع 
" حناية املؤرشات اجلغرافية عىل ش بكة الإنرتنت، واملؤرشات 2، و"الأنظمة الوطنية والإقلميية محلاية املؤرشات اجلغرافية

 أأسناء احلقول العليا املكّونة منو  سناء احلقول العليا املكّونة من أأسناء عامةأأ : يف نظام أأسناء احلقولاجلغرافية وأأسناء البدلان 
 " املذكورتني أأعاله.2" و"1رموز البدلان. واكنت اجللسة الإعالمية أأساسا مناس با لس هتالل تبادل لل راء حول النقطتني "

ومن أأجل تبادل املزيد من املعلومات ثني للجنة وعقب املناقشات اليت جرت يف ادلورتني السابعة والثالثني والثامنة والثال
ومنظنات الأعضاء  املقرتحة مناء بشأأن هذين املوضوعني، يلمتس الرئيس من الأمانة جتميع قامئة ابلأس ئةل وتعزيز احلوار البنّ 

ع وزّ ساس لس تبيان ي   الأ ، ليك تنظر فهيا اللجنة، وميكن أأن تشلّك 3امللكية الفكرية احلكومية ادلولية اليت دلهيا صفة مراقب
 الأس ئةل وفقا للمواضيع التالية: امئةم قنظّ . وسي  4واملنظنات املذكورة أ نفاعىل الأعضاء 

قلميية  الأنظمة - اثلثا  ملؤرشات اجلغرافيةالكفيةل بتوفري امحلاية لبعض االوطنية والإ

 ،(ري ذكلوغ أأساس امحلاية )العالمة/املؤرش موضوع امحلاية، السلع/اخلدمات املشموةل. 

 امللكية/حق عرتاضالطلب واليسجيل )اس تحقاق الإيداع، حمتوى الطلب، أأس باب الرفض، الفحص والا ،
 ....(طلبات امحلاية املقدمة من بدلان أأخرىالاس تخدام، 

 جراء نفاذ نطاق امحلاية واحلق يف اختاذ اإ  .والإ

ساءة اس تخدام -رابعا  ويف نظام أأسناء  عىل الإنرتنتواملصطلحات اجلغرافية وأأسناء البدلان املؤرشات اجلغرافية  اس تخدام/اإ
رموز  أأسناء احلقول العليا املكّونة منو  أأسناء احلقول العليا املكّونة من أأسناء عامةو  أأسناء احلقول العليامبا يف ذكل ، احلقول

ساءة الاس تخدام، أأساس امحلاية حسب الاقتضاء(.  البدلان )أأمثةل، حالت، أ ليات ملعاجلة اإ

الرئيس أأيضا من الأمانة أأن تصف احلاةل الراهنة للمؤرشات اجلغرافية وأأسناء البدلان وغريها من املصطلحات  سويلمت
الوصف اإىل حتدي   ذكلضاف س ي  اجلغرافية يف نظام أأسناء احلقول، بغية أأن تواصل اللجنة املناقشات بشأأن هذه املسأأةل. و 

ىل اللجنة.نظام أأسناء احلقول امل    قدم اإ

 يل التخطيط ملا ورد أأعاله:ي وفامي

  ىل اقرتاح الأس ئةل املشار  واملنظنات املذكورة أ نفاالأعضاء فيه تدعو  تعمامي، ترسل الأمانة 2017 نومفربيف اإ
لهيا أأعاله.  اإ

 2018 فرباير 6 يف موعد أأقصاهالأمانة  أأس ئلهتم عىل واملنظنات املذكورة أ نفا يعرض الأعضاء و. 

  ،الأس ئةل، لتنظر فهيا اللجنة يف دورهتا فهيا ع مّ ، وثيقة جت  2018 فربايرهناية  محلولتصدر الأمانة
 .والثالثني التاسعة

                                                
3

نشاهئا، مسؤولية حناية حقوق امللكية الصناعية.   أأي املنظنات اليت تتوىل، مبوجب معاهدة اإ
4

 قات املتعددة الأطراف عن نطاق هذا النشاط.خيرج اس تعراض التفا 
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  لأعضاء لوالثالثني، يف الوثيقة املذكورة أأعاله، بغية اإصدار الاس تبيان  التاسعةتنظر اللجنة، يف دورهتا
عداد الأ الأربعني، ويف دورهتا نظنات املذكورة أ نفاوامل  الردود عىل  فهيا لكع مّ مانة جت  ، تنظر يف وثيقة من اإ

يف الوصف املذكور أأعاله  الثالثنيو  التاسعةالاس تبيان. وعالوة عىل ذكل، تنظر اللجنة يف دورهتا 
 .ةالراهن للحاةل

 ]هناية املرفق والوثيقة[

 ]ييل ذكل املرفق الثاين[
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inter@patent.kg 
 
 
LETTONIE/LATVIA 
 
Liene GRIKE (Ms.), Advisor, Economic and Intellectual Property Affairs, Permanent Mission, 
Geneva 
 
 
LITUANIE/LITHUANIA 
 
Lina MICKIENÈ (Ms.), Deputy Director, State Patent Bureau of the Republic of Lithuania, Vilnius 
lina.mickiene@vpb.gov.lt 
 
 
MADAGASCAR 
 
Liva Harisendra RAVONIARIJAONA (Mme.), chef, Service des marques nationales, Office 
malgache de la propriété industrielle (OMAPI), Ministère de l’industrie, Antananarivo 
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MALAISIE/MALAYSIA 
 
Priscilla Ann YAP (Ms.), Advisor, Pemanent Mission, Geneva 
 
 
MAROC/MOROCCO 
 
Adil EL MALIKI (M.), directeur général, Office marocain de la propriété industrielle et 
commerciale (OMPIC), Casablanca 
adil.elmaliki@ompic.org.ma 
 
Khalid DAHBI (M.), conseiller, Mission permanente, Genève 
dahbi@ mission-maroc.ch 
 
 
MAURITANIE/MAURITANIA 
 
Salka MINT BILAL YAMAR (Mme), ambassadeur, représentant permanent, Mission 
permanente, Genève 
mission.mauritania@ties.itu.int 
 
 
MEXIQUE/MEXICO 
 
Juan Raúl HEREDIA ACOSTA (Sr.), Embajador, Representante Permanente Adjunto, Misión 
Permanente, Ginebra 
 
Alfredo Carlos RENDÓN ALGARA (Sr.), Director General Adjunto, Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México 
 
Karla Priscila JUÁREZ BERMÚDEZ (Sra.), Especialista en Propiedad Industrial, Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México 
 
María del Pilar ESCOBAR BAUTISTA (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
MONACO 
 
Gilles REALINI (M.), premier secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
 
MOZAMBIQUE 
 
Sheila Judite CANDA (Ms.), Head, Industrial Property Institute (IPI), Ministry of Industry 
and Commerce, Maputo 
sheila.canda@ipi.gov.mz 
 
Emidio RAFAEL (Mr.), Head, Industrial Property Institute (IPI), Ministry of Industry and 
Commerce, Maputo 
emidio.rafael@ipi.gov.mz 
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MYANMAR 
 
Kyi Pyar MOE (Ms.), Director, Intellectual Property Department, Department of Research and 
Innovation, Ministry of Education, Nay Pyi Taw 
 
 
NICARAGUA 
 
Hernán ESTRADA ROMÁN (Sr.), Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente, 
Ginebra 
 
Nohelia Carolina VARGAS IDIÁQUEZ (Sra.), Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
nohelia.vargasi@gmail.com 
 
 
NIGER 
 
Didier Sewa LASSE (M.), deuxième secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
 
NIGÉRIA/NIGERIA 
 
Benaoyagha OKOYEN (Mr.), Minister, Permanent Mission, Geneva 
benokoyen@yahoo.com 
 
NORVÈGE/NORWAY 
 
Karine L. AIGNER (Ms.), Senior Legal Advisor, Legal and International Affairs, Norwegian 
Industrial Property Office (NIPO), Oslo 
kai@patentstyret.no 
 
Trine HVAMMEN-NICHOLSON (Ms.), Senior Legal Advisor, Norwegian Industrial Property 
Office (NIPO), Oslo 
thv@ patentstyret.no 
 
 
OMAN 
 
Mohammed AL BALUSHI (Mr.), First Secretary, Commerce and Industry, Permanent Mission, 
Geneva 
abubashar83@hotmail.com 
 
 
OUGANDA/UGANDA 
 
Maria NYANGOMA (Ms.), Senior Registration Officer, Uganda Registration Services 
Bureau (URSB), Ministry of Justice and Constitutional Affairs, Kampala 
 
George TEBAGANA (Mr.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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OUZBÉKISTAN/UZBEKISTAN 
 
Dilmurat SHERMATOV (Mr.), Head, Trademark Department, Agency on Intellectual Property, 
Tashkent 
d.shermatov@mail.ru 
 
 
PAKISTAN 
 
Zunaira LATIF (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
mission.pakistan@ties.itu.int 
 
 
PAYS-BAS/NETHERLANDS 
 
Saskia JURNA (Ms.), Policy Officer, Intellectual Property Department, Netherlands Patent 
Office, Netherlands Enterprise Agency, Ministry of Economic Affairs, The Hague 
s.j.jurna@minez.nl 
 
 
PÉROU/PERU 
 
Cristóbal MELGAR PAZOS (Sr.), Ministro Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
cmelgar@onuperu.org 
 
Manuel Javier CASTRO CALDERÓN (Sr.), Director, Invenciones y Nuevas Tecnologías, 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual (INDECOPI), Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Lima 
mcastro@indecoppi.gob.pe 
 
 
PHILIPPINES 
 
Jayroma BAYOTAS (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva 
jheng0503bayotas@gmail.com 
 
Arnel TALISAYON (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
agtalisayon@gmail.com 
 
 
POLOGNE/POLAND 
 
Edyta DEMBY-SIWEK (Ms.), Director, Trademark Department, Patent Office of the Republic of 
Poland, Warsaw 
edemby-siwek@uprp.pl 
 
Anna DACHOWSKA (Ms.), Head, Cooperation with International Institutions, Trademark 
Department, Patent Office of the Republic of Poland, Warsaw 
adachowska@uprp.pl 
 
Agnieszka HARDEJ-JANUSZEK (Ms.), First Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
agnieszka.hardej-januszek@msz.gov.pl 
 
 

mailto:adachowska@uprp.pl
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PORTUGAL 
 
Inês VIEIRA LOPES (Ms.), Director, External Relations and Legal Affairs Directorate, National 
Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Justice, Lisbon 
 
Rogélia INGLÊS (Ms.), Jurist, Legal Affairs Department, National Institute of Industrial Property 
(INPI), Ministry of Justice, Lisbon 
 
João PINA DE MORAIS (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 
 
KIM Minhee (Ms.), Deputy Director, International Trademark Examination Division, Korean 
Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon 
minismile61@hanmail.net 
 
SONG Kijoong (Mr.), Deputy Director, Trademark Examination Policy Division, Korean 
Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon 
kjsog111@korea.kr 
 
OH Hyeji (Ms.), Assistant Director, International Application Division, Trademark Examination 
Policy Division, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon 
ohhyeji@korea.kr 
 
KIM In-Sook (Ms.), Assistant Deputy Director, International Application Division, Trademark 
Examination Policy Division, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon 
kis0929@korea.kr 
 
KWON Kyongsun (Ms.), Advisor, Bucheon Branch Court of Incheon District Court, Bucheon 
ksk83@scourt.go.kr 
 
JUNG Dae Soon (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
ddaesoon@korea.kr 
 
NHO Yu Kyong (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
ddaesoon@korea.kr 
 
 
RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA 
 
Simion LEVIȚCHI (Mr.), Head, Trademarks and Industrial Designs Department, State Agency 
on Intellectual Property (AGEPI), Chisinau 
simion.levitchi@agepi.gov.md 
 
Maira ROJNEVSCHI (Ms.), Head, Promotion and External Relations Department, State Agency 
on Intellectual Property (AGEPI), Chisinau 
maria.rojnevschi@agepi.gov.md 
 
Marin CEBOTARI (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
marin.cebotari@mfa.md 
 
 
  

mailto:ohhyeji@korea.kr
mailto:kis0929@korea.kr
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RÉPUBLIQUE DOMINICAINE/DOMINICAN REPUBLIC 
 
Ysset ROMAN (Sra.), Ministra Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE/DEMOCRATIC PEOPLE’S 
REPUBLIC OF KOREA 
 
CHOE Chi Ho (Mr.), Director General, Trademark, Industrial Design and Geographical 
Indication Office (TIDGIO), State Administration for Quality Management of the Democratic 
People’s Republic of Korea (SAQM), Pyongyang 
 
KIM Myong Nam (Mr.), Director, Department of International Registration, Trademark, Industrial 
Design and Geographical Indication Office (TIDGIO), State Administration for Quality 
Management of the Democratic People’s Republic of Korea (SAQM), Pyongyang 
 
IM Jong Thae (Mr.), Senior Examiner, Trademark, Industrial Design and Geographical 
Indication Office (TIDGIO), State Administration for Quality Management of the Democratic 
People’s Republic of Korea (SAQM), Pyongyang 
 
JONG Myong Hak (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC 
 
Katerina DLABOLOVA (Ms.), Legal, International Department, Industrial Property Office, Prague 
kdlabolova@upv.cz 
 
 
ROUMANIE/ROMANIA 
 
Mitriṭa HAHUE (Ms.), Deputy Director General, State Office for Inventions and 
Trademarks (OSIM), Bucharest 
mitrita.bularda@osim.ro 
 
Cătălin NIṬU (Mr.), Director, Legal, Appeals, International Cooperation and European Affairs 
Directorate, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest 
catalin.nitu@osim.ro 
 
Carmen-Margareta SOLZARU (Ms.), Head, Appeals Division, State Office for Inventions and 
Trademarks (OSIM), Bucharest 
carmen.solzaru@osim.ro 
 
 
ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM 
 
Steve ROWAN (Mr.), Director, Tribunal, Trade Marks and Designs, Intellectual Property Office, 
Newport 
steve.rowan@ipo.gov.uk 
 
Andrew FELDON (Mr.), Head, Brands and International Policy, Intellectual Property Office, 
Newport 
andrew.feldon@ipo.gov.uk 
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SÉNÉGAL/SENEGAL 
 
Ndeye Soukeye NDIAYE (Mme), conseillère technique, Direction générale, Agence sénégalaise 
pour la propriété industrielle et l’innovation technologique (ASPIT), Ministère du commerce, de 
l’industrie et de l’artisanat, Dakar 
ctii.aspit@gmail.com 
 
 
SINGAPOUR/SINGAPORE 
 
Isabelle TAN (Ms.), Acting Director, Trade Marks, Intellectual Property Office of 
Singapore (IPOS), Singapore 
isabelle_tan@ipos.gov.sg 
 
Samantha Phui Ling YIO (Ms.), Trade Marks Examiner, Registry of Trade Marks, Intellectual 
Property Office of Singapore (IPOS), Singapore 
 
 
SLOVAQUIE/SLOVAKIA 
 
Anton FRIC (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
SUÈDE/SWEDEN 
 
Gustav MELANDER (Mr.), Legal Advisor, Swedish Patent and Registration Office (SPRO), 
Söderhamn 
gustav.melander@prv.se 
 
Marie-Louise ORRE (Ms.), Legal Advisor, Swedish Patent and Registration Office (SPRO), 
Söderhamn 
marie-louise.orre@prv.se 
 
 
SUISSE/SWITZERLAND 
 
Gilles AEBISCHER (M.), conseiller juridique, Division du droit et des affaires internationales, 
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
 
Nicolas GUYOT YOUN (M.), conseiller juridique, Division du droit et des affaires internationales, 
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
 
Marie KRAUS (Mme), conseillère juridique, Division du droit et des affaires internationales, 
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
 
Erik THÉVENOD-MOTTET (M.), conseiller juridique, expert en indications géographiques, 
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
 
Ekaterina TRUFAKINA (Mme.), stagiaire, Division du droit et des affaires internationales, Institut 
fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
 
Reynald VEILLARD (M.), conseiller, Mission permanente, Genève 
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TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO 
 
Shiveta SOOKNANAN (Ms.), Senior Legal Officer, Intellectual Property Office, Ministry of the 
Attorney General and Legal Affairs, Port of Spain 
 
Garvin PETTIER (Mr.), Chargé d’Affaires, Permanent Mission, Geneva 
pettierg@foreign.gov.tt 
 
 
TUNISIE/TUNISIA 
 
Sami NAGGA (M.), ministre plénipotentiaire, Mission permanente, Genève 
 
Mokhtar HAMDI (M.), chef, Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle 
(INNORPI), Ministère de l’industrie et de la technologie, Tunis 

 
 
TURKMÉNISTAN/TURKMENISTAN 
 
Menli CHOTBAYEVA (Ms.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
TURQUIE/TURKEY 
 
Fatih KARAHAN (Mr.), Head, Design Department, Turkish Patent and Trademark Office 
(TURKPATENT), Ankara 
faith.karahan@turkpatent.gov.tr 
 
 
UKRAINE 
 
Valentyna HAIDUK (Ms.), Head, Department of Rights for Indications, State Intellectual Property 
Service, State Enterprise “Ukrainian Institute of Industrial Property” (Ukrpatent), Ministry of 
Economic Development and Trade, Kiyv 
v.gayduk@ukrpatent.org 
 
Valentyna SAVCHENKO (Ms.), Head, Department of Qualification Examination on Claims for 
Marks, State Intellectual Property Service, State Enterprise “Ukrainian Institute of Industrial 
Property” (Ukrpatent), Ministry of Economic Development and Trade, Kiyv 
savchenko@ukrpatent.org 
 
 
VIET NAM 
 
Thi Thanh Van NGUYEN (Ms.), Director, Trademark Division, National Office of Intellectual 
Property (NOIP), Ministry of Science and Technology, Hanoi 
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ZIMBABWE 
 
Cliford CHIMOMBE (Mr.), Head, Department of Deeds, Companies and Intellectual Property, 
Zimbabwe Intellectual Property Office (ZIPO), Ministry of Justice, Legal and Parliamentary 
Affairs, Harare 
 
Patience Ruvimbo DHOKWANI (Ms.), Law Officer, Policy and Legal Research Department, 
Zimbabwe Intellectual Property Office (ZIPO), Ministry of Justice, Legal and Parliamentary 
Affairs, Harare 
patiedhokwani@gmail.com 
 
 

UNION EUROPÉENNE

/EUROPEAN UNION


 

 
Oliver HALL-ALLEN (Mr.), First Counsellor, Permanent Delegation, Geneva 
 
Francis FAY (Mr.), Head, Directorate General Agriculture, European Commission, Brussels 
 
Oscar MONDEJAR (Mr.), Head, Legal Practice Service, International Cooperation and Legal 
Affairs Department, European Union Intellectual Property Office (EUIPO), Alicante 
 
Krisztina KOVACS (Ms.), Policy Officer, European Union, Brussels 
 
Jonas HÅKANSSON (Mr.), Assistant, Permanent Delegation, Geneva 
 
Alice PAROLI (Ms.), Intern, Permanent Delegation, Geneva 
 
 
 
 
II.  OBSERVATEURS/OBSERVERS 
 
ÎLES SALOMON/SOLOMON ISLANDS 
 
Richard MUAKI (Mr.), Legal Counsel, Registrar General’s Office, Ministry of Justice and Legal 
Affairs, Honiara 
rmuaki@rgo.gov.sb 
 
 
 
 

                                                

  Sur une décision du Comité permanent, les Communautés européennes ont obtenu le statut de membre sans 

droit de vote. 

  Based on a decision of the Standing Committee, the European Communities were accorded member status 

without a right to vote. 
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III. ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/ 

INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
CENTRE SUD (CS)/SOUTH CENTRE (SC) 
 
Nirmalya SYAM (Mr.), Program Officer, Development, Innovation and Access to Knowledge 
Program, Geneva 
syam@southcentre.int 
 
Viviana MUÑOZ TELLEZ (Ms.), Coordinator, Development, Innovation and Intellectual Property 
Program, Geneva 
munoz@southcentre.int 
 
Mirza ALAS PORTILLO (Ms.), Research Associate, Development, Innovation and Intellectual 
Property Program, Geneva 
alas@southcentre.int 
 
 
ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OAPI)/AFRICAN 
INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (OAPI) 
 
Dosso MEMASSI (M.), directeur, Département de la protection de la propriété industrielle, 
Yaoundé 
dossomemassi@gmail.com 
 
 
ORGANISATION BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OBPI)/BENELUX 
ORGANISATION FOR INTELLECTUAL PROPERTY (BOIP) 
 
Camille JANSSEN (M.), juriste, Département des affaires juridiques, La Haye 
 
 
ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE 
ORGANIZATION (WTO) 
 
Wolf MEIER-EWERT (Mr.), Counsellor, Geneva 
wolf.meier-ewert@wto.org 
 
 
ORGANISATION RÉGIONALE AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 
(ARIPO)/AFRICAN REGIONAL INDUSTRIAL PROPERTY ORGANIZATION (ARIPO) 
 
John Ndirangu KABARE (Mr.), Intellectual Property Operations Executive, Harare 
 
Charles PUNDO (Mr.), Head, Formality Examination, Harare 
 
 
UNION AFRICAINE (UA)/AFRICAN UNION (AU) 
 
Georges Rémi NAMEKONG (Mr.), Senior Economist, Permanent Mission, Geneva 
 
Josseline NEMGNE NOKAM (Ms.), Intern, Permanent Mission, Geneva 
 
 

mailto:syam@southcentre.int
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IV. ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/ 
 INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA)/American Intellectual 
Property Law Association (AIPLA) 
David EINHORN (Mr.), Head, New York 
deinhorn@sh-law.com 
Barnes DUSTAN (Mr.), Member, Industrial Designs Committee, Chicago 
 
Association de l’ANASE pour la propriété intellectuelle (ASEAN IPA)/ ASEAN Intellectual 
Property Association (ASEAN IPA) 
Tin Ohnmar TUN (Ms.), Counsellor, Nay Pyi Taw 
 
Association des industries de marque (AIM)/European Brands Association (AIM) 
Constance LAENNEC-CUNY (Ms.), Senior Intellectual Property Counsel, Paris 

 
Association européenne des étudiants en droit (ELSA International)/European Law Students’ 
Association (ELSA International) 
Sara BONOMI (Ms.), Representative, Brussels 
Maria-Christina PEPONA (Ms.), Representative, Brussels 
Laura ROLLAND (Ms.), Representative, Brussels 
Laura SCANZIANI (Ms.), Representative, Brussels 
 
Association française des praticiens du droit des marques et modèles (APRAM) 
Constance LAENNEC-CUNY (Mme), membre du Conseil d’administration, Paris 
 
Association internationale des juristes pour le droit de la vigne et du vin (AIDV)/International 
Wine Law Association (AIDV) 
Douglas REICHERT (Mr.), Representative, Geneva 
 
Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI)/International 
Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI) 
Irmak YALCINER (Ms.), Observer, Zurich 
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Association internationale pour les marques (INTA)/International Trademark Association (INTA) 
Bruno MACHADO (Mr.), Geneva Representative, Rolle 
bruno.machado@bluewin.ch 
 
Association japonaise des conseils en brevets (JPAA)/Japan Patent Attorneys 
Association (JPAA) 
Mizue KAKIUCHI (Ms.), Expert, Tokyo 
info.jpaa@jpaa.or.jp 
Hiroki MATSUI (Mr.), Expert, Tokyo 
info.jpaa@jpaa.or.jp 
Kanako YASHIRO (Ms.), Expert, Tokyo 
info.jpaa@jpaa.or.jp 
 
Association japonaise pour les marques (JTA)/Japan Trademark Association (JTA) 
Myamoto YOKO (Ms.), Member, Design Committee, Tokyo 
 
Centre d’études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI)/Centre for International 
Intellectual Property Studies (CEIPI) 
François CURCHOD (M.), chargé de mission, Genolier 
francois.curchod@vtxnet.ch 
 
Chambre de commerce internationale (CCI)/International Chamber of Commerce (ICC) 
Daphne YONG-D’HERVÉ (Ms.), Chief Intellectual Property Officer, Paris 
dye@iccwbo.org 
Lili WU (Ms.), Assistant President, CCPIT Patent and Trademarks Law Office, Beijing 
wull@ccpit-patent.com.cn 
José GODINHO (Mr.), Intellectual Property Officer, Paris 
jose.godinho@iccwho.org 
 
Fédération internationale des conseils en propriété intellectuelle (FICPI)/International 
Federation of Intellectual Property Attorneys (FICPI) 
Toni POLSON ASHTON (Ms.), Co-Chair, CET Group 1, Toronto 
ashton@simip.com 
 
Intellectual Property Owners Association (IPO) 
David EINHORN (Mr.), Head, New York 
deinhorn@sh-law.com 
 
Internet Society (ISOC) 
Nigel HICKSON (Mr.), Head, Geneva 
nigel.hickson@icann.org 
 
MARQUES - Association des propriétaires européens de marques de commerce/ 
MARQUES - The Association of European Trade Mark Owners 
Alessandro SCIARRA (Mr.), Chair, Geographical Indications Team, Milano 
 
Organisation pour un réseau international des indications géographiques (oriGIn)/Organization 
for an International Geographical Indications Network (oriGIn) 
Massimo VITTORI (Mr.), Managing Director, Geneva 
massimo@origin-gi.com 
Ida PUZONE (Ms.), Project Manager, Geneva 
ida.puzone@origin-gi.com 
 
 

mailto:massimo@origin-gi.com
mailto:ida.puzone@origin-gi.com
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V. BUREAU/OFFICERS 

 
Président/Chair:  Adil El MALIKI (M./Mr.) (Maroc/Morocco) 
 
 
Vice-présidents/Vice-chairs: Simion LEVITCHI (M./Mr.) (République de Moldova/Republic 
 of Moldova) 
 Alfredo Carlos RENDÓN ALGARA (M./Mr.) 
 (Mexique/Mexico) 
 
 
Secrétaire/Secretary: David MULS (M./Mr.) (OMPI/WIPO) 
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VI. SECRÉTARIAT DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ 

INTELLECTUELLE (OMPI)/SECRETARIAT OF THE WORLD 
INTELLECTUALPROPERTY ORGANIZATION (WIPO) 

 
Francis GURRY (M./Mr.), directeur général/Director General 
 
WANG Binying (Mme/Ms.), vice-directrice générale/Deputy Director General 
 
David MULS (M./Mr.), directeur principal, Division du droit et des services consultatifs en 
matière de législation, Secteur des marques et des dessins et modèles/Senior Director, Law 
and Legislative Advice Division, Brands and Designs Sector 
 
Marie-Paule RIZO (Mme/Ms.), chef, Section des politiques et des services consultatifs en 
matière de législation, Division du droit et des services consultatifs en matière de législation, 
Secteur des marques et des dessins et modèles/Head, Policy and Legislative Advice Section, 
Law and Legislative Advice Division, Brands and Designs Sector 
 
Brian BECKHAM (M./Mr.), chef, Section du règlement des litiges relatifs à l’Internet, Centre 
d’arbitrage et de médiation de l’OMPI, Secteur des brevets et de la technologie/Head, Internet 
Dispute Resolution Section, WIPO Arbitration and Mediation Center, Patents and Technology 
Sector 
 
Martha PARRA FRIEDLI (Mme/Ms.), conseiller juridique (Marques), Division du droit et des 
services consultatifs en matière de législation, Secteur des marques et des dessins et 
modèles/Legal Counsellor (Trademarks), Law and Legislative Advice Division, Brands and 
Designs Sector 
 
Marina FOSCHI (Mme/Ms.), juriste, Section du droit des dessins et modèles et des indications 
géographiques, Division du droit et des services consultatifs en matière de législation, Secteur 
des marques et des dessins et modèles/Legal Officer, Design and Geographical Indication Law 
Section, Law and Legislative Advice Division, Brands and Designs Sector 
 
Violeta GHETU (Mme/Ms.), juriste, Section du droit des dessins et modèles et des indications 
géographiques, Division du droit et des services consultatifs en matière de législation, Secteur 
des marques et des dessins et modèles/Legal Officer, Design and Geographical Indication Law 
Section, Law and Legislative Advice Division, Brands and Designs Sector 
 
Nathalie FRIGANT (Mme/Ms.), juriste adjointe, Section du droit des dessins et modèles et des 
indications géographiques, Division du droit et des services consultatifs en matière de 
législation, Secteur des marques et des dessins et modèles/Assistant Legal Officer, Design and 
Geographical Indication Law Section, Law and Legislative Advice Division, Brands and Designs 
Sector 
 
Noëlle MOUTOUT (Mme/Ms.), juriste adjointe, Section du droit des marques, Division du droit 
et des services consultatifs en matière de législation, Secteur des marques et des dessins et 
modèles/Assistant Legal Officer, Trademark Law Section, Law and Legislative Advice Division, 
Brands and Designs Sector 
 
Matteo GRAGNANI (M./Mr.), Section du droit des dessins et modèles et des indications 
géographiques, Division du droit et des services consultatifs en matière de législation, Secteur 
des marques et des dessins et modèles/Design and Geographical Indication Law Section, Law 
and Legislative Advice Division, Brands and Designs Sector 

 ة[]هناية املرفق الثاين والوثيق

http://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0235&lang=fr
http://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0235&lang=fr
http://intranet.wipo.int/people_finder/en/unit_pages/unit.jsp?unit_code=00000784
http://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0172&lang=fr
http://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0027&lang=fr
http://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0027&lang=fr
http://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0167&lang=fr
http://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0172&lang=en
http://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0172&lang=en
http://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0027&lang=en
http://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0167&lang=en
http://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0167&lang=en
http://intranet.wipo.int/people_finder/en/unit_pages/unit.jsp?unit_code=00000784
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