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  تقارير عن جلان الويبو األخرى
 إضافة

ثتضمن هذه الويقة  .1 يتقريرات رشين معلعن  ام إعال سابعة وا لع اAورة ا تجارية ل ية بقانون العالمات ا لنة اAامئة ا ن ملعللج
ية ياNت اجلغرا ية وا نا فوالرسوم والQذج ا ب ع يا" للجزء تمك] ويه ،(SCT) للص aث من مرفق الويقة"ن WO/GA/41/16 .

نة، نظرا و رشين  سابعة وا للجإىل lرخي انعقاد اAورة ا نامل لعل يةإدراج ممكيكن  سـ هذه املعلومات يف الويقة الر  .ئيث

يةتقرير عن معل اتقرير عن معل اتقرير عن معل اتقرير عن معل ا ياNت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والQذج ا ية بقانون العالمات ا يةنة اAامئة ا ياNت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والQذج ا ية بقانون العالمات ا يةنة اAامئة ا ياNت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والQذج ا ية بقانون العالمات ا يةنة اAامئة ا ياNت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والQذج ا ية بقانون العالمات ا ففففنة اAامئة ا ب ع لص ل ن بللج ع لص ل ن بللج ع لص ل ن بللج ع لص ل ن لللج لملع لملع لملع     ملع
رشون(((( سابعة وا رشوناAورة ا سابعة وا رشوناAورة ا سابعة وا رشوناAورة ا سابعة وا لعاAورة ا لعل لعل لعل     ))))ل

ياNعقدت  .2 ية وا نا تجارية والرسوم والQذج ا ية بقانون العالمات ا نة اAامئة ا با ع لص ل ن لللج يةملع نة اAامئة (فت اجلغرا ) للجا
رشين من  سابعة وا لعدورهتا ا مترب 21 إىل 18ل شأن وتضمن جدول أعامل تw اAورة . 2012سب  بندا  قانون الرسوم والQذج ب

ية وممارساته نا عا ند أيضا  (لص نظر يف لبومشل هذا ا مت] لعمل لا نة اAامئةحملدراسة عن اآلaر ا ذج  عىل قانون الرسوم والQللجا
ية وممارساته نا عا شأن )لص ب، وندا  تجاريةب لتوسع نظام أسامء احلقول عىل اإلنرتنت ف� خيص العالمات ا شأن ّ ب، وندا  حامية ب

تخدا�ا كعالمات جتارية ها وا سـأسامء اAول من  شأن تسجيل ب، وندا  يةب يدال ية للمواد ا سج] ا ناألسامء اAوية غري ا لص مل . مللكل
تجاريةاج ُعقدوإضافة إىل ذ�،  يهتم يف جمال العالمات ا سؤو ل�ع إعاليم عن دور وسطاء اإلنرتنت و ل  م

تw اAورة يف الويقة. 2012 سبمترب 17 يف ثويرد ملخص الريس  ل  .SCT/27/10 ئ

تجارية  لالعالمات ا

نة اAامئةوفقا للقرار ا¦ي اختذته  .3 رشين، للجا سادسة وا لع يف دورهتا ا بو ل ياعاج�ينظمت األمانة يف مقر الو  عن ام إعال
تجارية يهتم يف جمال العالمات ا سؤو لدور وسطاء اإلنرتنت و ل نة اAامئةوأعرب أعضاء . 2012 سبمترب 17  يفم بون للجا  قواملرا

نة اAامئةواتفقت . تعن ارياªم لعقد ذ� ©ج�ع هاللجا . ل عىل عدم مواص] العمل عىل ذ� املوضوع وحذفه من جدول أعام
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تجاريةوقدمت األمانة  لأحدث املعلومات عن توسع نظام أسامء احلقول عىل اإلنرتنت ف� خيص العالمات ا وأحاطت علام . ّ
ست من األمانة أن  تقرير وا مت حامية أسامء  للعمل عىل ًومواص]. نظام أسامء احلقول اجلديدبتطورات  اAول األعضاء ختطرلل

تخدا�ا كعالمات جتارية ها وا سـاAول من  نة اAامئة متستلا، تسجيل متدة للجا ملسـ من األمانة إعداد دراسة وفقا للمواصفات ا
يه وفد من اقرتاح قدمه وفد بردوس و نة اAامئةعلجاماياك ووافقت  وترد مواصفات تw اAراسة يف مرفق . للجا

 .SCT/27/10 ثالويقة

ية نا عالرسوم والQذج ا  لص

نة اAامئةنظرت  .4 مت يف للجا نة اAامئة] لعمل حملدراسة عن اآلaر ا ية وممارساتهللجا نا ع عىل قانون الرسوم والQذج ا  لص
شأن  مواد مرشوعويف ) SCT/27/4 ثالويقة) (اAراسة( رشوع قواعد  بو ية وممارساتهم نا عقانون الرسوم والQذج ا . لص

نة اAامئةوأحرزت  ست من األماللجا رشوع القواعد وا رشوع املواد و تعراض  مت تقدما يف ا لسـ م ّأن تعد وaئق معل مراجعة نة م
نظر فهيا  نة اAامئةتيك  ية وأن تربز للجا يقات املقدمة خالل اAورة احلا يع ا رشين، عىل أن تأخذ  نة وا ثا ل يف دورهتا ا تعل جبم ّل للع م

 .ّقرتاحات اليت تقدمت هبا الوفودخمتلف ©

نة اAامئةواقرتح عدد من الوفود أن ترفع  .5 ية العللجا ية إىل ا مجلع تو بو ص  بشأن اAعوة إىل عقد مؤمتر دبلومايسيامة للو
شأن  يةبالع�د معاهدة  نا عقانون الرسوم والQذج ا ية . لص تو تقدمي تw ا صوقالت وفود أخرى إن الوقت مل حين بعد  ل ل

تعراض اAراسة ملعاجلة عدد من القضاÅ اليت ترى تw الوفود أن اAراسة مل تغطهيا لقدرو بغي ا سـأضافت أنه  بيد .  الاكيفني
شأن جدول زمين لعقد مؤمتر دبلومايس، عىل أن يمت ية العامة  ية إىل ا بأن وفودا أخرى اقرتحت تقدمي تو مجلع  يف الوقت ،ص

ية وممارساته،ذاته نا ية وتكوين الكفاءات املربطة لعمل عىل قانون الرسوم والQذج ا ساعدة ا شطة ا ناول أ ع  لص ت ن مل ن ويف . لتقت
نة اAامئة ئريسأشار األخري،  نإىل أن أي وفد مل يعرب عن اعرتاضه عىل إماكية  للجا  ّهذا العمل إىل صك دويلأن يفيض ّ

نظر يف  وال ية وتكوين الكفاءاتإطار هذالعىل ا ساعدة ا ن العمل إىل ا تفق .لتقمل نة اAامئة تورمغ ذ�، مل   عىل أي معل للجا
شأن اAراسة ببل  ية ارفععىل  وال مق ية إىل ا مجلع تو شأن اAعوة إىل عقد مؤمتر دبلومايسص بو  بلعامة للو  إىل 9من الفقرة  (ي

 ).SCT/27/10 ث من الويقة12الفقرة 

ية يدال ية للمواد ا سج] ا ناألسامء اAوية غري ا لص مل  مللكل

نة اAامئةقدمت أمانة  .6 تعاون بني للجا ية عن ا ل معلومات أسا نة اAامئةسـ شأنبرNمجو للجا ية  نظمة الصحة العا ب  مل  م
ية يدال ية للمواد ا سج] ا ناألسامء اAوية غري ا لص مل ثلمللكل ٌ، مث قدم  ية عرضا حول مم نظمة الصحة العا مل عن  ياNت م لبمجموعة ا

ية يدال ية للمواد ا سج] ا شأن األسامء اAوية غري ا ية  نظمة الصحة العا ية  نالعا لص مل ل ب مل مل نظمة الصحة .مللكمل ثل  م وحظي عرض  مم
يب واسع ية برت حالعا نة اAامئة وأشاد أعضاء .مل ترب للجا تعاون ا¦ي ا ُ هبذا ا ع بو"ل يع جلان الو بة  يا  يتعاوN منوذ مجل لنسـ " ج

ته شدة عىل موا صلوجشعوا   .ب

ية ية من جدول أعامل ا يات ا تو يذ ا نة اAامئة يف  هام ا يةإ ية من جدول أعامل ا يات ا تو يذ ا نة اAامئة يف  هام ا يةإ ية من جدول أعامل ا يات ا تو يذ ا نة اAامئة يف  هام ا يةإ ية من جدول أعامل ا يات ا تو يذ ا نة اAامئة يف  هام ا منإ ن ص ل منللج ن ص ل منللج ن ص ل منللج ن ص ل للللتتتتللج ملعملعملعملع نف نفس نفس نفس     تتتتس

بو لعام  .7 ية العامة للو يإلضافة إىل القرار الصادر عن ا بو "ايض برضورة  والق2010مجلع ئات الو يه تعل�ت إىل  يتو هي ج
ي تو يذ ا ها�ا يف  نوية وصفا إل تضمني تقاريرها ا ية  صا ل سـ ل نفن تس ل يملع ية من جدول أعامل ا منات ا لتن ياNت اليت "ةملع لب، ترد أدNه ا

نة اAامئة رشين  سابعة وا ناء اAورة ا للجأدلت هبا الوفود يف هذا اخلصوص أ ل  .1لعث

تني ألف اسرتعى وفد الرب 8" نة اAامئة إىل ا باه ا ية، ا مس مجموعة جدول أعامل ا aتحد ئازيل،  للج ن لفمن ت ساعدة (لتم ملا
ية وتكوين الكفاءات شطة وضع القواعد واملعايري(وء ) لتقنا ية العامة يف عام ) نأ متدهتا ا يات اليت ا تو مجلعمن ا ص عل

                                                
تاحا وقت رش هذه الويقة 1 نة اAامئة  رشين  سابعة وا رشوع تقرير اAورة ا ثمل يكن  ن للج لع ل  .مم
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2007Qامئة يف جمال الرسوم والAنة ا يةللج، وصلهتا بعمل ا نا عذج ا ية . لص تو صوأكد أن ا ل ّ ئة ء، 15ّ لف، الواردة يف ا
نافع، وذكر بأن مجموعة جدول  يف وا تاك يق توازن بني ا شطة وضع القواعد واملعايري  ّتدعو إىل لزوم أن تراعي أ ّ مل ل ل حتقن

ت يد  سابقة، عن احلاجة إىل ا ثرية، يف مداخالهتا ا ية قد أعربت إىل جانب وفود  بأعامل ا ل ك ّمن لتق بادئلت ّوأوحض أن . ملw ا
ية  شطة وضع القواعد واملعايري أكرث شفا ية هو جعل أ يات جدول أعامل ا شودة من تو فأحد األهداف ا ن من ص لتن مل

ية. لومشوية نا بéان ا ناك تقدما قد أحرز يف هذا ©جتاه ويعود الفضل يف ذ� أساسا إىل êود ا مواعرتف بأن  ل ل ه ّ .
شات اليت أجريت  نا بورأى أن ا ق مل نة ّ رشين  سادسة وا ية خالل اAورة ا نا للجشأن قانون الرسوم والQذج ا ل ع لعلص

ية اآلنفة ا¦كر تو با مع ا نا بدو أكرث  صاAامئة  ل سـ ت ناء . ت بوأضاف الوفد قائال إن الغرض من اAراسة اليت أعدهتا األمانة  ّ
مت]  يف ا تاك يود وا نافع وا يل ا نة اAامئة اكن  لنعىل طلب ا حمل ل ل مل حتل نة اAامئة، اللقللج للجبة ألعضاء ا بéان  سـ لسـ� ا

رشوع املواد والقواعد يف  يذ  نامجة عن  ية، وا تقا تصاداهتا مبرح] ا بéان اليت متر ا بéان األقل منو وا ية وا نا ما نفت ق لم ل ن ل ل ّل
ية وممارساته نا عجمال قانون الرسوم والQذج ا بت Aر. لص ية قد ر ّوقال إن مجموعة جدول أعامل ا حّ اسة وأوصت لتمن

متديد الوقت  بت كذ�  يه الكفاية يف اAراسة، ور ناول مبا  نود اليت ذكرت يف املواصفات ومل  تعمق يف ا ب ح ف تُت ب ُل ل ّ
يان بات للرد عىل © نوح للماكتب ومقديم ا با تّ لطل يمي مواطن . سـملم تقومىض يقول إن اAراسة اكنت تريم أيضا إىل  ّ

تكو تحديد أي مواطن مهنا  سـاملرونة  تاحة لéول األعضاءّل نرصا رضورÅ . من  ثل  عوشدد عىل أن مواطن املرونة  ّ مت ّ ّ
ية نحو املقرتح يف جدول أعامل ا توازن، عىل ا ية الفكرية ا نارص نظام ا منمن  ل مل لتع تعني، مع . مللك ّوقال إنه ال يزال  ي ّ

بو وإن مثة حاجة واحضة، كام أaرته دول ذ�، إدراج  شطة الو ية يف أ نقاط األخرى من جدول أعامل ا ّبعض ا ي ن من لتل
ية وتكوين الكفاءات ساعدة ا شة ا نا نأعضاء عديدة، إىل  مل لتقق نصوص املوجودة، أن . م رشوعي ا ّوبدا للوفد، من  ل م

ي يريات اAا ية يه اليت علهيا إدخال املزيد من ا نا بéان ا خلا تغ ل لل يذ القواعد م ية، من أجل  تنفة، القانوية مهنا وا نتق لن
يع األعضاء، . اجلديدة املقرتحة ية متكني  تقد أن من شأن تw ا ية  مجورصح قائال إن مجموعة جدول أعامل ا لعمل تع ّمن لتّ ّ

شاط املقرتح اخلاص بوضع القواعد وامل شأن ما إذا اكن ا نري  ية، من اختاذ قرار  نا بéان ا نوخباصة ا ب ل لل تسـ عايري مم
ية ياجاهتا الو ها وا با مع مصا ننا ت سـ طت ح يخ . حلم ية، تر بغي، يف رأي مجموعة جدول أعامل ا تمت الوفد قائال إنه  سـوا من ي لتّ ن خ

نود املدرجة بصورة دامئة يف جدول األعامل بح من ا ثه  ند اجلاري  با يص حب لب ل  .ل

نة اAامئ 9" هام ا ية إ ميه  يا، يف معرض  نوب أفر للجوأكد وفد  سلك يف يق تقيج ية، ّ ية جدول أعامل ا يذ تو منة يف  لتص تنف
يات  بل ا نة اAامئة  نود اAامئة املطروحة يف اAورات اليت تعقدها ا سأ� من ا بح هذه ا ية أن  مجلععىل أ للج ب مل تص قمه ل

هام. العامة نة اAامئة اجلاري  شاط يف دوريت ا يا قد شاركت  نوب أفر ميوأشار إىل أن  يق تقيج للج بن وأعرب الوفد، ف� . ّ
ية ومجموعة خي بéان األفر نة اAامئة للطلب املقدم من مجموعة ا ية ا يال  يقص وضع القواعد واملعايري، عن رسوره  لح للج تلب

نة اAامئة عىل قانون الرسوم والQذج  مت] لعمل ا ية واAاعي إىل إجراء دراسة عن اآلaر ا للججدول أعامل ا حملمن لت
ئة  ية وممارساته وفقا ملضمون ا نا لفا ع ية، اللص ية  لتمنء من جدول أعامل ا تو صسـ� ا ّورشح أن اAراسة، كام . 15ل

يدة للغاية يف هذا املضامر تت أهنا  مفُعرضت خالل اAورة، أ ّب شار اخلار	 وأثىن علهيام وأشار . ث ملستوشكر األمانة وا
رشوع نامجة عن  نافع ا يف وا تاك يحات ف� خيص ا تو مإىل أن اAراسة قدمت بعض ا ل مل ل ل ض ل  مواد قانون الرسوم والQذج ّ

ية نا عا ياق . لص ندرجة يف  سـوأعرب عن رسوره بوجه خاص إزاء املعلومات اخلاصة مبواطن املرونة، ولو أهنا  م ّ
ية نا نة املضطلع هبا يف إطار معاهدة قانون الرسوم والQذج ا شطة الرا عاأل لص ه يدات يف . ُن نه جسل أيضا وجود  تقيو ّ ّ لك

ها يف هذا الصددمجع بعض املعلومات املط يه رأى . علوبة يف املواصفات، وذ� نظرا لكون اAراسة األوىل من نو علو
تعلق  يقات املقدمة من اAول األعضاء، خصوصا ما  تضاء وفقا  سب © سني اAراسة  بغي  يالوفد أنه  تعل ح حت ي للّ ق ن

تقين، والروابط املوجودة مع اتفا تعاون ا بéان، واألحاكم اخلاصة  ليف ا ل ل تقد الوفد أن من شأن . ق الهايبتصن ّوا ع
تو إبرا�ا ية ا نا ملتw اAراسة تدعمي أحاكم معاهدة قانون الرسوم والQذج ا ع ّونوه الج�ع اإلعاليم عن دور . لص

يدا للغاية ومك نة اAامئة، وقال إنه اكن  تجارية، ا¦ي أيدته ا يهتم يف جمال العالمات ا سؤو ّوسطاء اإلنرتنت و مف ّ للج ل ل ن ّم
بع هذا املوضوع نقاط الغامضة اليت  يح بعض ا تطمن تو ل يا، لو . ض ثل موردا عا نظر إىل أن اإلنرتنت  ملومتىن الوفد،  ّ مت ّل
سأ� ية خبصوص هذه ا متع إىل جتارب القارة األفر ملا يق شات اكنت زاخرة . سـ نا نه رصح، مع ذ�، بأن ا قو مل ّ ّ ّ لك
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يدة فعال نة اAا. مفملعلومات و للجورأى أن ا ية ّ يات جدول أعامل ا يذ تو ية يف  ية إجيا منمئة قد اسـهتلت  ص ب لتمعل تنف
يات تو يذ تw ا ها�ا يف  سني إ نة اAامئة عىل مواص]  صوحث ا ل حت نفللج تس ّ. 

نة اAامئة يف  10" مترار ا يال ا ية، عن تقديره  بéان األفر مس مجموعة ا aتحد للجوأعرب وفد مرص،  سـل ح يق م
يات جدول أعام تو ص©سرتشاد  شطة وضع القواعد واملعايري يف جمال قانون الرسوم ب يال اسرتشاد أ ية و نل ا حمن لت

يات  تو يات، وخباصة ا تو تني ألف وء من تw ا ية وممارساته  نا صوالQذج ا ل ص ل ئ ع وشكر . 17 و15 و2 و1لفلص
يات جدول تو بو  صاألمانة عىل إعداد دراسة اآلaر اليت أكدت الزتام اAول األعضاء يف الو ب ي يةّ ّوالحظ أن . لتمن أعامل ا

يات جدول  بéان املرتفعة اAخل، ممّا يدل عىل أن تو تقدمة وا بéان ا مت] عىل ا صاAراسة مشلت أيضا اآلaر ا ل مل ّل ّ حمل
بو يع اAول األعضاء يف الو نافع عىل  ية تعود، فعال،  يأعامل ا مج مب سني اAراسة مبا . لتمن حتوأعرب عن أم� يف إماكية  ن

تميكن من  يع املواصفات اليت وافقت علهيا اAول األعضاء والّ رشوعي املواد والقواعد عىل  مجناول  مسـ� أثر 
ية،  ساعدة ا ية وا ية ا ت�ر يف ا بéان األقل منوا من تكوين الكفاءات و© ية وا نا بéان ا ياجات ا نا مل ت ب ل ل ل تقت لح تح لل ن س م

تصادية  ية © تاكر وا قوكذ� عىل تعزيز اإلبداع و© من يةلتب نا بéان ا موالكفاءة يف ا ل وأعرب أيضا عن أم� يف أن . ل
بح  ثه  ند اجلاري  يخ ا بغي تر ية وقال إنه  يات جدول أعامل ا يذ تو هام يف  نة اAامئة اإل يصتواصل ا حب ب سـ ي ّ من ص لللج ل ن نف لتس ت

نة اAامئة نود املدرجة بصورة دامئة يف جدول أعامل ا للجمن ا  .لب

يده  11" بوأبدى وفد اجلزائر تأ ته يف مض صوته . ياNت اليت أدىل هبا وفدا الربازيل ومرصللي ّوأعرب أيضا عن ر غب
ية من جدول أعامل  يات ا تو يذ ا نة اAامئة يف  هام ا سأ� إ بح  نإىل أصوات من أشاروا إىل رضورة أن  ص ل للج م ملعتص نف تس

نة اAامئة واملدرجة بطر نود املدرجة بصورة دامئة يف جدول أعامل ا ية من ا للجا ب لمن بولت يع جلان الو ية يف  ييقة  مج . فعل
يات جدول أعامل  نة اAامئة أن تراعي تو يات وضع القواعد واملعايري مضن ا ية من  صوأوحض أنه جيب عىل أي  للج معل معل ّّ

ية، ال ية  لتمنا تو صسـ� ا تقين وتكوين الكفاءات4ل تعاون ا شأن ا ل  ل يذ . ب نة اAامئة يف  هام ا يمي إ تعلق  نفوف�  س تتق للجب ي
نة اAامئة ف� خيص اAراسة جدول  ية أعرب الوفد عن رضاه بوجه خاص عن العمل ا¦ي قامت به ا للجأعامل ا لتمن

رشوعي املواد والقواعد يات وضع القواعد . ماليت أعدهتا األمانة حول آaر  ية من  معلورأى أنه ال بد أن تكون أية  معل ّّ ّ
يل  بوقة بدراسة من هذا ا بو  بواملعايري مضن الو سـ لقي يع اAول م سـىن تقدير آaر وضع قواعد قانوية عىل  مجحىت  ن يت

بو تدي به اللجان األخرى. ياألعضاء يف الو ثاال  يام ملزيد يك تكون  بع، ا نة اAامئة،  تقوقال إن بإماكن ا م لق لط للج ّ .
ياج تجابة فعال ال سني اAراسة و© نة اAامئة، يف حماولهتا  توأوحض ذ� قائال إنه ميكن  سـ حت للج بéان األعضاء، حّ لات ا

رشوعي املواد والقواعد بل امليض قدما  يدة اليت بدأت بدراسة عن اآلaر  نة الو ها ا مبأن حتظى العرتاف بو ق ح ٍصف . للج
بو بع مضن الو بغي أن يكون ذ� الهنج، يف رأي الوفد، هو الهنج ا يو ت ّي ُ مل نة اAامئة أيضا . ن للجوأضاف قائال إن بإماكن ا ّ

ت شطة ا لتعزيز أ يةن يل ا تقين وتكوين الكفاءات يف  منعاون ا س لتل  .ب

يخ  12" مس ا موعة ء،إنه يعرتض عىل ©قرتاح اAاعي إىل تر aتحد ية،  تحدة األمر سـوقال وفد الوالÅت ا ّ ممل يك
نة اAامئة نود املدرجة بصورة دامئة يف جدول أعامل ا بح من ا ثه  ند اجلاري  للجا ب يص حب لب ل  .ل

يا 13" يةلوقال وفد إيطا تحدة األمر يان املقدم من وفد الوالÅت ا يك إنه يدمع ا مل ب  .لّ

مس مجموعة بéان أور 14" aتحد  ،Åنغار موأبدى وفد  يان ا¦ي أدىل به وفد وه يق، دمعه  ب الوسطى وا للبلط ل
ية مس ا موعة ء تحدة األمر يكالوالÅت ا  .مل

ّوأشار الريس إىل أن عددا من الوفود قدمت ترصحي 15" ية ئ يات ا تو يذ ا نة اAامئة يف  هام ا شأن إ نات  ص ل للج ملعب نف تس
ية نة اAامئة وحتال إىل . لتمنمن جدول أعامل ا رشين  سابعة وا تدون يف تقرير اAورة ا ترصحيات  يع ا ُوقال إن  للج ل سـ ل لعمج ّ ُ ّ

ية العامة لعام  بقا للقرار ا¦ي اختذته ا بو  ية العامة للو مجلعا ط ي يق2010مجلع ية  سـ خبصوص آ يةتنل  .لتمن جدول أعامل ا
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