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 ابلإنلكزيية الأصل:
 2017 أأكتوبر 30التارخي: 

 
 
 

اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية 
 واملؤشرات اجلغرافية

 
 والثالثون السابعةالدورة 

ىل  27جنيف، من   2017 مارس 30اإ
 
 

 التقرير

متدته اللجنة ادلامئة  اذلي اع

 مقدمة

لهيا يف  عقدت .1 اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية )واليت يشار اإ
هذه الوثيقة ابمس "اللجنة ادلامئة" أأو "اللجنة"( دورهتا السادسة والثالثني يف جنيف، يف الفرتة 

ىل 27 من  .2017 مارس 30 اإ

الويبو و احتاد ابريس محلاية امللكية الصناعية يف الاجامتع: اجلزائر، الأرجنتني، وُمثلت ادلول الأعضاء التالية يف  .2
بيالروس، بواتن، الربازيل، بلغاراي، بوروندي، مكبوداي، الاكمريون، كندا، ش ييل،  أأسرتاليا، المنسا، جزر الهباما، برابدوس،

منرك، جيبويت، السلفادور، اية التش يكية، قربص، ادلالصني، كولومبيا، كوس تارياك، كوت ديفوار، كرواتيا، كواب، امجلهور
س تونيا يسلندا، فنلندا، فرنسا، غاان، غامبيا، جورجيا، أأملانيا، اليوانن، غواتاميل، غينيا، هنغاراي، اإ يران اإ ندونيس يا، اإ ، الهند، اإ

يرلنداالإسالمية(،  -)مجهورية  رسائيل، اإ يطاليا، اإ هورية لو ادلقمقرايية الشعبية، ، جاماياك، الياابن، كينيا، الكويت، مج اإ
لتفيا، لبنان، ليسوتو، ليتوانيا، مايل، مالطا، موريتانيا، املكس يك، موانكو، اجلبل الأسود، املغرب، هولندا، نياكراغوا، 

ومانيا، نيجرياي، الرنوجي، ابكس تان، بامن، ابراغواي، بريو، الفلبني، بولندا، الربتغال، مجهورية كوراي، مجهورية مودلوفا، ر 
س بانيا،  الاحتاد الرويس، سان مارينو، اململكة العربية السعودية، الس نغال، س نغافورة، سلوفاكيا، الصومال، جنوب أأفريقيا، اإ

رسي لناك، السويد، سويرسا، ياجيكس تان، اتيلند، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، تونس، تركيا، توفالو، 
الإمارات العربية املتحدة، اململكة املتحدة، الولايت املتحدة الأمريكية، زامبيا، أأوغندا، أأوكرانيا، أأوروغواي، 

 (. واكن الاحتاد الأورويب ممثال بصفته عضوا خاصا يف اللجنة ادلامئة. وُمثلت فلسطني بصفة مراقب.100) زقمبابوي
                                                

  للجنة العالمات ثالثنييف ادلورة الثامنة وال هذا التقرير اعمتد. 
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(، OAPIالأفريقية للملكية الفكرية ) وشاركت املنظامت احلكومية ادلولية التالية يف الاجامتع بصفة مراقب: املنظمة .3
(، FAO(، منظمة الأمم املتحدة للأغذية والزراعة )BOIP(، منظمة احتاد بنيلوكس للملكية الفكرية )AUالاحتاد الأفريقي )

(، منظمة WHO(، منظمة الصحة العاملية )WAEMU(، الاحتاد الاقتصادي والنقدي لغرب أأفريقيا )SCمركز اجلنوب )
 (.8) (WTOعاملية )التجارة ال

نس ية ملامريس العالمات التجارية امجلعية الفر جامتع بصفة مراقب: وشارك ممثلو املنظامت غري احلكومية التالية يف الا .4
(، مجعية العالمات التجارية الصينية CEIPI(، مركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية )APRAM)والتصاممي الصناعية 

(CTA الرابطة الأوروب ،)( ية لطالب احلقوقELSA International( مجعية ماليك حقوق امللكية الفكرية ،)IPO ،)
(، الرابطة ادلولية FICPI(، الاحتاد ادلويل محلاية امللكية الصناعية )AIPPIامجلعية ادلولية محلاية امللكية الصناعية )

يئة الإنرتنت للأسامء والأرقام اخملصصة (، ه AIDV(، امجلعية ادلولية لقانون النبيذ )INTAللعالمات التجارية )
(ICANN( امجلعية الياابنية لوالكء الرباءات ،)JPAA( امجلعية الياابنية للعالمات التجارية ،)JTA رابطة ماليك ،)

(، ش بكة العامل OriGin(، الش بكة ادلولية لأحصاب البياانت اجلغرافية )MARQUESني )يالعالمات التجارية الأوروب 
 (.15) (TWNالثالث )

 وترد قامئة املشاركني يف املرفق الثاين هبذه الوثيقة. .5

ىل املداخالت اليت مت تقدقمها وجسلهتا. .6  وأأشارت الأمانة اإ

 من جدول الأعامل: افتتاح ادلورة 1البند 

الثالثني افتتح الس يد فرانسس غري، املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( أأعامل ادلورة السابعة و  .7
 للجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية )اللجنة( ورّحب ابملشاركني.

 وتوىل الس يد ديفيد مولس )الويبو( هممة أأمني اللجنة. .8

 من جدول الأعامل: انتخاب الرئيس وانئيب الرئيس 2البند 

)املغرب( رئيسا. وُانتخب الس يد/ أألفريدو اكرلوس ريندون أألغارا )املكس يك( انئبا  أأعيد انتخاب الس يد/ عادل املاليك .9
 للرئيس، وانتخب الس يد/ س ميون ليفيتيش )مجهورية مودلوفا( انئبا للرئيس.

 من جدول الأعامل: اعامتد جدول الأعامل 3البند 

 (. SCT/37/1 prov. Rev.2اعمتدت اللجنة مرشوع جدول الأعامل )الوثيقة  .10

 من جدول الأعامل: اعامتد منظمة غري حكومية 4البند 

 . SCT/37/7نظرت اللجنة يف الوثيقة .11

 (.CIGIووافقت اللجنة عىل اعامتد مركز الابتاكر يف جمال احلومكة ادلولية ) .12

 من جدول الأعامل: اعامتد مرشوع تقرير ادلورة السادسة والثالثني 5البند 

 (..SCT/36/6 prov لسادسة والثالثني )الوثيقةورة ااعمتدت اللجنة مرشوع تقرير ادل .13
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 البياانت العامة

ىل اجللسة الإعالمية بشأأن املؤرشات اجلغرافية املقرر  .14 أأشار وفد الس نغال، متحداث ابمس مجموعة البدلان الأفريقية، اإ
أأسف مجموعته بأأن  وأأعرب عن أأمهل يف أأن ترثي املوارد املتاحة لأعضاء اللجنة. كام أأعرب عن 2017مارس  28عقدها يف 

اكن جملرد تأأجيل املناقشات املتعلقة  2016اختتام املفاوضات بشأأن مواد معاهدة قانون التصاممي خالل مجعيات الويبو لعام 
. وأأكد وفد اجملموعة جمددا عىل موقفه من 2017مبواد معاهدة قانون التصاممي الصناعية حلني انعقاد امجلعية العامة للويبو يف 

ىل   صك شامل يأأخذ يف الاعتبار الشواغل اليت أأعرب عاها الأعضاء بصورة مرشوعة.التوصل اإ

وأأعرب وفد كولومبيا، متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، جمددا عن اهامتم أأعضاء اجملموعة  .15
عداد اجللسة الإعالمية ىل  ابلعمل البناء اذلي قامت به اللجنة وشكر الأمانة عىل اإ بشأأن املؤرشات اجلغرافية. وأأشار الوفد اإ

ىل  ىل اتفاق بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن معاهدة قانون التصاممي وأأحالت املسأأةل اإ أأن مجعيات الويبو الأخرية مل تتوصل اإ
ىل اتفاق، وأأفاد بأأ 2017مجعيات عام  ن املساعدة التقنية . كام أأعرب عن توقع مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب التوصل اإ

ىل أأن  الفعاةل وبناء القدرات الوينية ل تزال ذات أأمهية حيوية ابلنس بة للمنطقة، اليت تضم عدة بدلان انمية. وأأشار الوفد اإ
حامية أأسامء البدلان ذات أأمهية ابلغة ابلنس بة جملموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، حيث قمكن اس تخدام هذه الأسامء 

ىل املنتجات واخلدمات من خالل اس تخدام بنجاح  يف خطط العالمات التجارية القطرية اليت من شأأهنا أأن تضيف قمية اإ
العالمات، لس امي يف البدلان النامية. ومع ذكل، ل توجد حامية متسقة لأسامء البدلان عىل املس توى ادلويل، حس امب أأوحضت 

لعرشين للجنة ادلامئة هبدف حتديد أأفضل املامرسات املمكنة محلاية أأسامء البدلان ادلراسة اليت أأعدهتا الأمانة لدلورة التاسعة وا
ضد التسجيل كعالمات جتارية أأو عنارص عالمات. وأأفاد بأأن مجموعته ملزتمة مبواصةل املناقشات بشأأن أأسامء البدلان وأأعرب 

الوفد عن تطلع مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية  . وأأعربSCT/32/2عن اهامتمه ابلقرتاح املقدم من وفد جاماياك يف الوثيقة 
يار هذا البند من  جراء مناقشات بشأأن املؤرشات اجلغرافية هبدف مواصةل حتليل خمتلف املقرتحات يف اإ ىل اإ والاكرييب أأيضا اإ

 جدول الأعامل.

ىل عقد دورة جل  .16 ندونيس يا، متحداث ابمس مجموعة أ س يا واحمليط الهادئ، عن تطلعه اإ عالمية انحجة وأأعرب وفد اإ سة اإ
بشأأن املؤرشات اجلغرافية. وذكر بأأن ادلورة س تكون مفيدة من خالل زايدة تعزيز الفهم املشرتك حول هذا الانضباط. واكن 

من املتوقع أأن تسمح ادلورة للوفود ابلتعمل من مجموعة متنوعة من املتحدثني ذوي اخللفيات اخملتلفة عن سامت وخربات ونظم 
جلغرافية فضال عن حامية املؤرشات اجلغرافية عىل ش بكة الإنرتنت وحامية املؤرشات اجلغرافية وأأسامء حامية املؤرشات ا

(. وأأفاد أأن مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الهادئ تعلق أأمهية كبرية عىل امللكية الفكرية DNSاحلقول ) أأسامءالبدلان يف نظام 
دية والتكنولوجية، فضال عن نظام دويل عادل ومنصف للملكية الفكرية ل ابعتبارها حافزا هاما للتمنية الاجامتعية والاقتصا

يعزز الابتاكر حفسب، بل يراعي أأيضا الاحتياجات الإمنائية املتنوعة لدلول الأعضاء. وينبغي أأل يغيب عن معل اللجنة هذا 
لصاحل العام الأوسع نطاقا. وذكر أأن معل املفهوم الهام وينبغي أأن تعمل عىل احلفاظ عىل التوازن بني مصاحل أأحصاب احلقوق وا

جياد توافق مشرتك بني ادلول الأعضاء بشأأن نص معاهدة قانون التصاممي احملمتةل. وأأفاد أأنه  اللجنة ادلامئة هو الرتكزي عىل اإ
اء مثلها مثل أأي صك دويل أ خر، ينبغي أأن يصاحب تنفيذ معاهدة قانون التصاممي قدرة معززة لدلول الأعضاء عىل الوف

ابللزتامات الناش ئة عن املعاهدة اجلديدة. وينبغي للمعاهدة املقرتحة أأن تعاجل القضية الهامة املمتثةل يف بناء القدرات يف نظم 
امللكية الفكرية يف البدلان النامية وأأقل البدلان منوا. وعىل الرمغ من أأن بعض الأعضاء أأبدوا مرونة فامي يتعلق بوضع مثل هذا 

ل أأن معظم أأعضاء مجموعة أ س يا واحمليط الهادئ يفضلون وضع احلمك املتعلق ابملساعدة  –معاهدة أأو يف قرار  أأي يف -احلمك  اإ
ىل قرار بتوافق يف ال راء بشأأن هذه  التقنية بوصفه مادة يف صلب املعاهدة املقرتحة. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف التوصل اإ

ىل أأن بعض أأعضاء اجملموعة أأعربوا عن مواقف خمتلفة بشأأن مسأأةل القضية مبا يريض مجيع ادلول الأعضاء. وأأشار الو  فد اإ
الكشف عن املصدر. كام أأعرب معظم الأعضاء عن تأأييدمه للمبدأأ القائل بأأن الكشف يؤثر عىل مظهر التصممي الصناعي. 

جراءات وينبغي للبدلان، بوصفها دول أأعضاء ذات س يادة يف الويبو، أأن تمتتع ابملرونة لإدراج العنارص  اليت تعترب جزءا من اإ
حامية التصاممي الصناعية يف وليهتا القضائية كجزء من معايري الأهلية للتصممي. وأأحاط وفد اجملموعة علام ابلقرار اذلي اختذته 
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لومايس ، يف عقد مؤمتر دب2017بأأن تواصل ادلول الأعضاء النظر، خالل امجلعية العامة لعام  2016امجلعية العامة للويبو لعام 
ىل وضع معايري مبسطة لإجراءات تسجيل التصاممي  لعامتد معاهدة قانون التصاممي الصناعية. وذكر أأن هذه املعاهدة هتدف اإ

. وأأعرب عن اس تعداد مجموعة بدلان أ س يا واحمليط 2018الصناعية، وعقد املؤمتر ادلبلومايس يف هناية النصف الأول من عام 
جملموعات الأخرى يف تسوية مجيع املسائل املعلقة، لس امي سد الثغرات يف املواقف املتعلقة الهادئ لالخنراط البناء مع ا

من معاهدة قانون التصاممي الصناعية. واقرتح الوفد أأن يكون دلى ادلول الأعضاء حزي واسع  22( واملادة 9()أأ()1)3 ابملادة
للمصاحل الوينية وتطبيق اتفاق تريبس. كام أأعرب عن  يف جمال الس ياسات لوضع نظاهما محلاية التصاممي الصناعية وفقا

اس تعداد مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الهادئ ملناقشة الاقرتاح املتعلق ابلتصاممي الصناعية والتكنولوجيات اجلديدة، ورحب 
(. وفامي GUIاليت تتضمن حتليال للردود عىل الاس تبيان بشأأن واهجة املس تخدم املصورة ) SCT/37/2بوثيقة التجميع 

( لتشمل يلبات العالمات التجارية والتصاممي الصناعية، رأأى وفد اجملموعة أأن ذكل DASيتعلق بمتديد خدمة النفاذ الرمقي )
عداد الواثئق املطلوبة للمطالبات ذات الأولوية. ورحب وفد اجملموعة  من شأأنه أأن يقلل الأعباء عىل مقديم الطلبات عند اإ

سأأةل وأأعرب عن اس تعداد أأعضاء اجملموعة للمشاركة يف املناقشات ذات الصةل. وعالوة عىل بأأي حتديثات بشأأن هذه امل 
جياد توافق يف ال راء بشأأن حامية أأسامء البدلان واملؤرشات اجلغرافية.  حراز تقدم حنو اإ ذكل، أأعرب وفد اجملموعة عن أأمهل يف اإ

جراءات دولية ملنع تسجيل أأسام ىل اختاذ اإ ء البدلان أأو اس تخدام أأسامءها كعالمات جتارية دون مربر، وذكر أأن هناك حاجة اإ
وأأيد اقرتاح وفد جاماياك بشأأن وضع توصية مشرتكة واعامتدها يف املس تقبل. وأأفاد الوفد بأأنه درس املذكرة اليت قدهما وفد 

يسلندا البدلان حتظى حبامية اكفية بشأأن اس تخدام أأسامء البدلان كعالمات لفظية، مما يدل بوضوح عىل أأنه ل يبدو أأن أأسامء  اإ
عداد مسح عن نظم املؤرشات اجلغرافية  من الناحية العملية. وأأيد وفد اجملموعة اقرتاح وفد الولايت املتحدة الأمريكية ابإ

الوينية القامئة. وذكر بأأن من شأأن هذا املسح أأن يعزز فهم القوامس املشرتكة والاختالفات يف هنج حامية املؤرشات اجلغرافية 
ليت اعمتدهتا خمتلف ادلول الأعضاء. وأأفاد بأأن التقرير اذلي قدمته الأمانة بشأأن العالمات التجارية ونظام أأسامء احلقول قدم ا

معلومات مفيدة جدا عن خمتلف اخلدمات والإجراءات املتاحة ملاليك العالمات التجارية ملنع التسجيل بنية سيئة أأو اس تخدام 
وعة بدلان أ س يا واحمليط الهادئ من الأمانة أأن تواصل تقدمي تفاصيل عن الأدوات وال ليات احلقول. ويلب وفد مجم أأسامء

ن وجدت، لتيسري حصول املس تخدمني من البدلان النامية وأأقل البدلان منوا عىل هذه اخلدمات  احملددة اليت مت نرشها، اإ
ىل نتاجئ ىل مناقشة بناءة واإ ممثرة يف املداولت اليت جتري خالل ادلورة السابعة  بأأسعار ميسورة. وأأعرب عن تطلع اجملموعة اإ

 والثالثني للجنة ادلامئة.

وحتدث وفد الاحتاد الأورويب ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه وأأعرب عن تطلعه لتوصل امجلعيات العامة  .17
جيايب بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد مرشوع قانون ا ىل قرار اإ لتصاممي الصناعية. ورأأى الوفد أأن مرشوع للويبو املقبةل اإ

، وأأعرب عن ثقته يف أأن املسأأةل س ُتعطى الأولوية اليت تس تحقها 2014النص قد حقق املس توى املطلوب من النضج يف عام 
عىل يف مناقشات امجلعيات العامة. وذكر أأن الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه ملزتمون ابعامتد هنج بناء من أأجل التغلب 

ىل مناقشات بشأأن الاس تبيان بشأأن تصاممي  مجيع الاختالفات املتبقية بني أأعضاء الويبو. كام أأعرب الوفد عن تطلعه اإ
واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط يف ادلورة احلالية، حيث أأن هذا املوضوع موضوعي جدا وهمم. 

مانة عىل جتميع التعليقات فامي يتعلق ببعض جمالت التقارب. وأأفاد أأنه ينبغي للجنة وفامي يتعلق بأأسامء البدلان، شكر الوفد الأ 
ادلامئة أأن تواصل مناقشة برانمج العمل فامي يتعلق ابملؤرشات اجلغرافية والواثئق الأخرى املتعلقة ابجلوانب الأوسع 

حتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه بوضع برانمج للمؤرشات اجلغرافية اليت قُدمت يف ادلورات السابقة. وأأعرب عن الزتام الا
بشأأن تبادل ال راء يف اللجنة ادلامئة حول  2015معل يكون مقبول مجليع أأعضاء الويبو مبا يامتىش مع قرار امجلعية العامة لعام 

امء البدلان يف نظام أأسامء عدة مقرتحات تتعلق حبامية املؤرشات اجلغرافية يف النظم الوينية وحامية املؤرشات اجلغرافية وأأس
ىل أأن اللجنة ادلامئة ينبغي أأن تلزتم بوليهتا وتتجنب الازدواجية يف العمل اذلي أأجنزته اللجنة  احلقول. ومع ذكل، أأشار الوفد اإ

أأل تفرس ابلفعل أأو اذلي تشمهل املعاهدات القامئة وأأنظمة امللكية الفكرية اليت تديرها الويبو. وعالوة عىل ذكل، ينبغي للجنة 
أأو تنقح أأحاكم اتفاق لش بونة أأو وثيقة جنيف، ويعد أأي تنقيح مس تقبيل لوثيقة جنيف حقا حرصاي لأعضاء احتاد لش بونة. 

ورأأى الوفد أأن برانمج العمل، امتثال لولية اللجنة ادلامئة، ينبغي أأن يركز عىل قضااي حمددة مثل املؤرشات اجلغرافية يف 
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. وأأعرب عن تطلع الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء SCT/31/8 Rev.6نحو الوارد يف الوثيقة نظام أأسامء احلقول، عىل ال 
ىل اجللسة الإعالمية بشأأن املؤرشات اجلغرافية اليت س تعاجل سامت وخربات وممارسات خمتلف نظم حامية املؤرشات  فيه اإ

قلميية، فضال عن حامية املؤرشات اجلغرافية عىل  الإنرتنت، واملؤرشات اجلغرافية وأأسامء البدلان يف اجلغرافية الوينية والإ
نظام أأسامء احلقول. وأأفاد أأن برانمج اجللسة الإعالمية يتضمن مجموعة واسعة من املتحدثني من خمتلف املواقع اجلغرافية اذلين 

 لالهامتم.س يتناولون خمتلف نظم حامية املؤرشات اجلغرافية من عدة زوااي، وذلكل وعد بأأن تكون جلسة مثرية 

عىل الأمهية اليت تعلقها اجملموعة عىل  اوأأكد وفد جورجيا، متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، جمدد .18
ىل خيبة الأمل اليت ُأعرب عاها خالل ادلورة السابقة بشأأن فشل  اعامتد معاهدة قانون التصاممي الصناعية. وأأشار الوفد اإ

ىل ىل الاعتبارات الواقعة خارج 2016 توافق يف ال راء خالل امجلعيات العامة لعام ادلول الأعضاء يف التوصل اإ ، استنادا اإ
نطاق معاهدة قانون التصاممي. وذكر وفد اجملموعة أأن معاهدة قانون التصاممي يه صك تبس يط شلكي لفائدة ادلول الأعضاء. 

ة قانون التصاممي، وأأفاد أأن مجموعته دلهيا اعتقاد راخس بأأن وأأعرب عن عدم تأأييد اجملموعة ملناقشة الأحاكم املوضوعية ملعاهد
العمل اذلي صدر به تلكيف من قرار امجلعية العامة قد ُأجنز بنجاح لأن معاهدة قانون التصاممي اكنت انجضة منذ عدة 

حىت انعقاد املؤمتر  س نوات. وجشع الوفد الأعضاء ال خرين يف اللجنة عىل عدم ادلخول يف مناقشات بشأأن التفاصيل املتبقية
ادلبلومايس. وذكر أأن هناك عدد من املسائل الهامة املدرجة يف جدول أأعامل اللجنة احلالية، مبا يف ذكل الاس تبيان بشأأن 
تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط، واليت أأعرب الوفد عن اس تعداده ملواصةل املناقشات 

جراء مناقشات بناءة فامي بشأأهنا. وابلإضافة اإ  ىل اإ ىل ذكل، أأعرب وفد مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق عن تطلعه اإ
جياد أأوجه تقارب بني قوانني وممارسات ادلول الأعضاء اخملتلفة بشأأن مسأأةل حامية أأسامء البدلان. وفامي يتعلق  يتعلق ابإ

جر  ىل اللجنة، من أأجل ابملؤرشات اجلغرافية، أأعرب وفد اجملموعة عن رغبته يف اإ اء مناقشات عىل أأساس الواثئق املقدمة اإ
وضع برانمج معل متوازن وشامل للجميع. ومع ذكل، ذكر الوفد أأن معل اللجنة ادلامئة ل ينبغي بأأي حال من الأحوال أأن 

ىل عقد جلسة  عالمية يفرس أأو يس تعرض أأحاكم اتفاق لش بونة أأو وثيقة جنيف. ويف الس ياق نفسه، أأعرب عن تطلعه اإ اإ
بشأأن املؤرشات اجلغرافية، اليت يرى أأهنا س تجمع خربات وممارسات خمتلف نظم حامية املؤرشات اجلغرافية، فضال عن 
 التطورات املتعلقة حبامية املؤرشات اجلغرافية عىل الإنرتنت، واملؤرشات اجلغرافية وأأسامء البدلان يف نظام أأسامء احلقول.

ىل أأن اللجنة .19 ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية يه  وأأشار وفد الصني اإ
ىل الوفاء بولية الويبو يف وضع اتفاقات دولية بشأأن امللكية الفكرية. وقد  حدى الهيئات الهامة يف املنظمة اليت هتدف اإ اإ

نشاهئا يف عام  ت دورا هاما يف بناء نظام متعدد الأيراف متوازن وفعال عددا من النتاجئ اليت أأد 1998حققت اللجنة منذ اإ
حراز مزيد من التقدم من خالل  بشأأن العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية. وأأعرب عن أأمهل يف اإ

بداء قدر اجلهود املشرتكة مجليع ادلول الأعضاء. وفامي يتعلق مبعاهدة قانون التصاممي الصناعية، دعا الوفد مجي ىل اإ ع الأعضاء اإ
يالء الاعتبار الاكمل وفهم احتياجات لك دوةل عضو وشواغلها. وأأعرب عن أأمهل يف أأن تكمتل  أأكرب من املرونة، من خالل اإ

جيابية بشأأن املساعدة التقنية ومتطلبات الكشف. وأأفاد أأنه  معاهدة قانون التصاممي يف أأقرب وقت ممكن مع حتقيق نتاجئ اإ
يالء الا ىل توافق يف ال راء وهتيئة الظروف املواتية ينبغي اإ هامتم الاكمل ملقرتحات عدد كبري من البدلان النامية، بغية التوصل اإ

بداء حتفظات بشأأن 2018لعقد مؤمتر دبلومايس خالل النصف الأول من عام  اتحة اإ . ولتوفري مزيد من املرونة، اقرتح الوفد اإ
يع. وأأيد الوفد املسح وادلراسة حول تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت مشاريع الأحاكم اليت مل يتفق علهيا امجل 

ىل التصاممي الصناعية من أأجل تيسري معل مقديم الطلبات واحلد  واحملارف/اخلطوط. كام أأيد الوفد متديد خدمة النفاذ الرمقي اإ
عداد واثئق الأولوية ذات الصةل. وفامي يتعلق ابملؤرش ات اجلغرافية، أأعرب الوفد عن تفضيهل ملزيد من العمل من الأعباء يف اإ

 لإرساء أأساس سلمي لنظام مؤرشات جغرافية أأكرث مشول.

ندونيس يا ابمس مجموعة أ س يا واحمليط الهادئ. وأأفاد أأنه ابعتبار اللجنة  .20 وأأيد وفد رسي لناك البيان اذلي أأدىل به وفد اإ
مات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية، مبا يف ذكل مواءمة هيئة ملكفة مبناقشة التطور ادلويل لقانون العال

ىل نتيجة متوازنة، وهو أأمر حيوي لضامن اس تفادة مجيع البدلان من  نه ينبغي لها أأن تتوصل اإ القوانني والإجراءات الوينية، فاإ



SCT/37/9  
6 
 

اختذته امجلعية العامة للويبو مبواصةل النظر يف عقد  معلها. وأأحاط الوفد علام ابلتقدم احملرز يف مناقشات اللجنة والقرار اذلي
. وأأعرب الوفد عن اعتقاده أأن توفري 2018مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة قانون التصاممي يف هناية النصف الأول من عام 

ة سيسهم يف حتقيق النتيجة أأحاكم اكفية بشأأن بناء قدرات البدلان النامية والبدلان الأقل منوا للوفاء ابلزتامات مرشوع املعاهد
يار وليهتا بشأأن املناقشات املتعلقة ابملؤرشات اجلغرافية. ويف هذا  املنشودة. ورحب الوفد ابلتقدم اذلي أأحرزته اللجنة يف اإ

الس ياق، أأحاط علام ابلوثيقة اليت أأعدهتا الأمانة بعنوان "حامية أأسامء البدلان من التسجيل والاس تخدام كعالمات جتارية: 
( والاقرتاح املقدم من الوفد يف الولايت املتحدة SCT/37/3ملامرسات والاهج وجمالت التوافق املمكنة" )الوثيقة ا

عداد دراسة اس تقصائية عن نظم املؤرشات اجلغرافية الوينية القامئة، مما سيسهم يف تعزيز فهم القوامس املشرتكة  الأمريكية، ابإ
ىل  والاختالفات يف هنج حامية املؤرشات اجلغرافية اليت اعمتدهتا خمتلف ادلول الأعضاء. وبيامن أأحاط علام بأأن هناك حاجة اإ

جراءات دولية ملنع تسجيل أأسامء البدلان أأو اس تخداهما كعالمات جتارية دون مربر، أأعرب الوفد عن تأأييده لالقرتاح  اختاذ اإ
( وأأعرب SCT/32/2قبل اللجنة ادلامئة )الوثيقة اذلي تقدم به وفد جاماياك بشأأن وضع توصية مشرتكة يف املس تقبل من 

عن أأمهل يف أأن تعمل اللجنة بصورة بناءة مع مجيع الأعضاء لإجياد هنج متوازن ملعاجلة هذه املسأأةل. وأأقر وفد رسي لناك 
بالده تقوم حاليا  بأأمهية امللكية الفكرية كأداة هامة للتقدم التكنولويج فضال عن التمنية الاجامتعية والاقتصادية. وأأفاد أأن

بدمج امللكية الفكرية يف صياغهتا الوينية للس ياسات مع الرتكزي بوجه خاص عىل الابتاكر والعمل والتكنولوجيا والإبداع 
كوس يةل لتحقيق التمنية الاقتصادية والمتكني من خالل تنفيذ خطة معل من عرش نقاط للتعاون مع الويبو. وأأعرب الوفد عن 

عاون القمي اذلي قدمته الويبو يف تطوير ودمع تنفيذ خطة العمل اليت قمكن أأن تكون منوذجا للبدلان اليت تقديره اخلالص للت
نشاء أ لية تنس يق يف عام  لتنفيذ خطة العمل، وعقدت اللجنة التوجهيية الوينية املعنية  2016تش به رسي لناك. وذكر أأنه مت اإ

، اكن هناك تبادل متكرر لل راء بني اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية ، ومنذ ذكل احلني2015ابمللكية الفكرية يف يوليو 
ومسؤويل الويبو من خالل مؤمترات الفيديو اليت تعقد لك شهرين لتقيمي التقدم احملرز يف تنفيذ خطة العمل املكونة من عرش 

منائية ستُنفذ يف يار خطة العمل، حددت رسي لناك عدة أأنشطة اإ  غضون العامني املقبلني تشمل ما ييل: دمج نقاط. ويف اإ
نشاء  امللكية الفكرية يف صياغة س ياسة الابتاكر يف رسي لناك، وتمنية قدرات وموارد املكتب الويين للملكية الفكرية، واإ

ية يف جمال مؤرش لالبتاكر، وتطوير مركز للملكية الفكرية، وتنفيذ مرشوع امللكية الفكرية والس ياحة، وتطوير اخلربات احملل 
املعارف التقليدية هبدف صياغة س ياسة وينية بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، 
نفاذ  وتنظمي برامج فعاةل لتعزيز مجعيات الإدارة امجلاعية، ووضع اسرتاتيجية وينية لبناء الاحرتام الالزم للملكية الفكرية والإ

دخال بعض التعديالت IPRsوق امللكية الفكرية )الفعال حلق ( لفائدة التمنية الاجامتعية والاقتصادية وحامية املس هتكل، واإ
بالغ بأأن جملس هبدف حامية املؤرشات اجلغرافية. عىل القانون الويين للملكية الفكرية الويين  وأأعرب الوفد عن سعادته لالإ

دخال تعديال 2017الوزراء وافق يف عام  ىل تيسري تسجيل  2003لعام  36ت عىل قانون امللكية الفكرية رمق عىل اإ هتدف اإ
املؤرشات اجلغرافية يف رسي لناك وحامية مصاحل منتجي ومصدري شاي س يالن وقرفة س يالن. ومت نرش التعديل املقرتح 

وم املكتب الويين للملكية كتدبري مؤقت محلاية املؤرشات اجلغرافية وس يعرض عىل الربملان يف الشهرين املقبلني، حيث يق
عداد شهادات تسجيل املؤرشات اجلغرافية وفقا ذلكل. وشكر الوفد املدير العام عىل دمعه املس متر وتعاونه مع بالده  الفكرية ابإ

ىل  رسي لناك يف أأنشطهتا املتعلقة ابمللكية الفكرية، وأأعرب عن توقعه بأأن يس متر هذا التعاون. كام أأعرب الوفد عن تطلعه اإ
 جراء مداولت ممثرة خالل ادلورة يسهم فهيا بروح بناءة. اإ 

ىل أأنه من املؤسف أأن قرار عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة قانون  .21 وحتدث وفد تركيا ابمس اجملموعة ابء وأأشار اإ
أأمهل يف التوصل  عىل الرمغ من املس توى املتقدم لنضج املرشوع وأأعرب عن 2016التصاممي مل يمت خالل امجلعية العامة لعام 

جيابية خالل امجلعية العامة لعام  ىل نتيجة اإ جراء املزيد من 2017اإ . ويف ظل هذه اخللفية، رأأى وفد اجملموعة ابء أأن اإ
املناقشات بشأأن معاهدة قانون التصاممي لن يشلك اس تخداما ممثرا لوقت اللجنة، اذلي ينبغي أأن يُكَرس لقضااي أأخرى 

ا يف ذكل الاس تبيان والتحليل املناظر هل بشأأن واهجة املس تخدم املصورة والأيقوانت مدرجة يف جدول الأعامل، مب
واحملارف/اخلطوط، فضال عن حامية أأسامء البدلان وحفص النظم اخملتلفة محلاية املؤرشات اجلغرافية. وقد أأدت التصاممي 

، وكذكل تصاممي احملارف/ اخلطوط يف اجلديدة ذات الصةل ابلتكنولوجيا مثل واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت
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التطبيقات دورا هاما يف التجارة والابتاكر وشلكت نس بة كبرية من مجيع ملفات التقدم بطلبات التصاممي الصناعية. وأأفاد 
ىل مناقشة لهذا البند من جدول الأعامل، وكذكل كيفية تعا مل وفد اجملموعة ابء بأأن هذه الأرقام مس مترة يف الزايدة وتطلع اإ

ماكتب امللكية الفكرية مع تكل التصاممي. وأأفاد الوفد أأن أأسامء البدلان يف جمال العالمات التجارية وأأسامء احلقول يه مسأأةل 
ىل التقارير الوينية اليت تقدم  SCT/37/3 مطروحة منذ فرتة يويةل. وأأحاط الوفد علام ابلوثيقة احملدثة اليت استندت اإ

عضاء اذلين ت  بادلوا خرباهتم الوينية، وأأعرب عن توقعه ملناقشة مفيدة خالل ادلورة السابعة والثالثني للجنة. ابلشكر عاها للأ
بشأأن العالمات التجارية والأسامء ادلولية غري  SCT/37/4 كام أأحاط الوفد علام ابلقرتاح اذلي تقدمت به الأمانة يف الوثيقة

ىل عرض تكل الوثيقة. وفامي يتعلق ابملؤرشات اجلغرافية،  (، وأأعرب عنINNsاملسجةل امللكية للمواد الصيدلنية ) تطلعه اإ
عضاء دلراسة اخلربات املتعلقة  جراء مناقشة بناءة، وأأعرب عن اعتقاده بأأن اجللسة الإعالمية س تكون مفيدة للأ توقع الوفد اإ

 بنظم امحلاية اخملتلفة وتبادلها.

ىل  وعلق وفد املغرب أأمهية كبرية عىل اعامتد معاهدة بشأأن .22 جراءات تسجيل التصاممي، ودعا ادلول الأعضاء اإ تبس يط اإ
ىل توافق يف ال راء بشأأن القضية املعلقة للمؤمتر  ضافية يف مفاوضاهتا. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف التوصل اإ بداء مرونة اإ اإ

دة التقنية من السامت ادلبلومايس لعامتد معاهدة قانون التصاممي. ورأأى أأن تعزيز قدرات البدلان النامية وتقدمي املساع
الرئيس ية لمتكني تكل البدلان من تطبيق املعاهدة. كام أأعرب الوفد عن تقديره للمناقشة املتعلقة بأأسامء البدلان ورأأى أأن حامية 

تكل الأسامء من التسجيل كعالمات جتارية أأو عنارص من العالمات التجارية تتطلب وضع أأفضل املامرسات. وأأفاد أأنه مما ل 
قلميية املتعلقة ابملؤرشات اجلغرافية وحاميهتا، شك في عالمية عن جتارب وممارسات القوانني الوينية والإ ه أأن عقد جلسة اإ

فضال عن حامية املؤرشات اجلغرافية عىل الإنرتنت، واملؤرشات اجلغرافية وأأسامء البدلان يف نظام أأسامء احلقول، س تكون 
 هممة نظرا خلربة أأعضاء اجللسة.

تونس البيان اذلي أأدىل به وفد الس نغال ابمس مجموعة البدلان الأفريقية وأأعرب جمددا عن اهامتمه جبدول وأأيد وفد  .23
أأعامل اللجنة، لس امي مرشوع معاهدة قانون التصاممي الصناعية وحامية أأسامء البدلان من التسجيل أأو الاس تخدام كعالمات 

ىل تبس يط جتارية وحامية املؤرشات اجلغرافية. وشدد الوفد عىل  أأمهية معاهدة قانون التصاممي الصناعية كصك هيدف اإ
جراءات تطبيقات التصاممي الصناعية لفائدة املبدعني واملرشوعات. وذلكل، اكن من الرضوري امجلع بني وهجات  ومواءمة اإ

الإعالمية بشأأن املؤرشات النظر املتنوعة قبل موعد انعقاد امجلعيات العامة املقبةل. وشكر الوفد الأمانة عىل تنظمي اجللسة 
 اجلغرافية اليت شلكت فرصة ذهبية لإثراء النقاش حول هذه املسأأةل.

ىل عقد دورة  .24 وأأيد وفد أأوغندا البيان اذلي أأدىل به وفد الس نغال ابمس مجموعة البدلان الأفريقية. ورحب ابدلعوة اإ
جيابية ل  عالمية بشأأن املؤرشات اجلغرافية اليت توفر حاميهتا فوائد اإ لبدلان النامية بتشجيع احلفاظ عىل التنوع واملوارد الطبيعية اإ

والقدرات الابتاكرية دلى اجملمتعات احمللية. وشدد الوفد عىل حمدودية عضوية احتاد لش بونة والفوارق القامئة يف حامية 
الإعالمية الأعضاء من فهم  املؤرشات اجلغرافية بني ادلول الأعضاء يف الويبو. وذلكل، أأعرب عن أأمهل يف أأن تُمًكن اجللسة

ليه من أأجل الوصول  خمتلف نظم حامية املؤرشات اجلغرافية ومساعدهتم عىل بناء زمخ حول ما هو العمل اذلي ينبغي السعي اإ
ىل حامية املؤرشات اجلغرافية. وأأحاط الوفد علام بقرارات امجلعيات العامة يف عايم  بشأأن عقد مؤمتر  2016و 2015اإ

تزال هناك خالفات نظرا لأن املسائل اليت تثري قلقا  ، ل2015د معاهدة قانون التصاممي. وأأفاد أأنه منذ عام دبلومايس لعامت
ىل عدد كبري من الأعضاء ل جراء أأي مناقشات موضوعية بشأأن هذه  ابلغا ابلنس بة اإ تزال معلقة. وذكر الوفد أأنه مل يمت اإ

ضاء ملناقش هتا. ورأأى الوفد أأن تكل املسائل س تضمن أأن تكون املعاهدة املسائل، عىل الرمغ من اس تعداد عدد كبري من الأع
شامةل للجميع وتوازن بني مصاحل مجيع الأعضاء. وذكر أأن مسأأةل الكشف الإلزايم عن مصدر املوارد اجلينية واملعارف 

جرائية. وأأعرب الوفد عن  التقليدية املس تخدمة يف التصاممي الصناعية تتناسب متاما مع هيلك املعاهدة، حيث أأهنا مسأأةل اإ
اس تعداده للمشاركة عىل حنو بناء يف املناقشات بشأأن مجيع املسائل املعلقة، مبا يف ذكل املساعدة التقنية، كام أأعرب عن ثقته 

ىل توافق يف ال راء قبل امجلعية العامة املقبةل. ماكنية التوصل اإ  يف اإ
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ع .25 داد الواثئق، لس امي فامي يتعلق ابلس تبيان بشأأن تصاممي واهجات وشكر وفد اململكة العربية السعودية الأمانة عىل اإ
 املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط. وشدد أأيضا عىل أأمهية حامية أأسامء البدلان.

ندونيس يا بصفته الوينية، وأأعرب عن تأأييده ملوقف مجموعة أ س يا واحمليط الهادئ. وذكر أأن النظام  .26 وحتدث وفد اإ
نصف والعادل للملكية الفكرية ل يعزز الابتاكر حفسب، بل قابل للتعديل لفائدة الاحتياجات الإمنائية املتنوعة ادلويل امل 

لدلول الأعضاء. ومن مث، ينبغي أأل يغيب هذا املفهوم الهام عن معل اللجنة وينبغي أأن تعمل من أأجل احلفاظ عىل التوازن 
ىل اجللسة الإعالمية بشأأن املؤرشات بني مصاحل أأحصاب احلقوق والصاحل العام الأ  وسع نطاقا. وأأعرب الوفد عن تطلعه اإ

ندونيس يا اعمتدت مؤخرا قانوهنا اجلديد بشأأن العالمات التجارية واملؤرشات اجلغرافية  اجلغرافية وأأبلغ اللجنة بأأن بالده اإ
ىل توفري امحلاية  بشأأن العالمات 2001لعام  15(، ليحل حمل القانون رمق 2016لعام  20)القانون رمق  التجارية. وابلإضافة اإ

للعالمات التجارية بطريقة أأكرث فعالية وفعاةل من حيث التلكفة، قدم القانون اجلديد أأيضا توضيحات مفصةل بشأأن تسجيل 
احمللية الاكمنة  وحامية املؤرشات اجلغرافية. وذكر أأن بالده خفورة جدا مبامرساهتا الطويةل الأمد وحترتم التقاليد احلرفية واخلربات

وراء أأسامء املنتجات. وأأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن املؤرشات اجلغرافية تشلك وس يةل محلاية تكل املامرسات ويف الوقت 
نفسه تعزز التمنية الاقتصادية وتسامه يف خلق فرص العمل وتزيد من دخول املزارعني فضال عن حتسني القوى الاجامتعية 

حراز تقدم يف جمال املؤرشات اجلغرافية. وفامي يتعلق  للمجمتعات احمللية. ويف هذا الصدد، أأعرب الوفد عن اهامتمه الكبري ابإ
مبرشوع معاهدة قانون التصاممي، أأفاد الوفد أأن النص املقرتح ينبغي أأن يتناول مسأأةل املساعدة التقنية وبناء القدرات للبدلان 

ىل قرار النامية وأأقل البدلان منوا، حيث أأن اللجنة دلهي ا تفامه متبادل حول أأمهية هذه املسأأةل. وأأعرب عن أأمهل يف التوصل اإ
من خالل توافق يف ال راء يريض مجيع ادلول الأعضاء. وفامي يتعلق مببدأأ الكشف عن املصدر اذلي هل تأأثري عىل مظهر 

دراج ا لعنارص اليت تعترب هممة لس تكامل التصممي الصناعي، رأأى الوفد أأنه ينبغي لدلول الأعضاء أأن تمتتع ابملرونة يف اإ
ندونيس يا علام  الإجراءات، كجزء من معايري الأهلية للتصممي محلاية التصاممي الصناعية داخل ولايهتا القضائية. وأأحاط وفد اإ

عامة ومفاده أأن ادلول الأعضاء س تواصل النظر، خالل امجلعية ال 2016ابلقرار اذلي اعمتدته امجلعية العامة للويبو يف عام 
، يف عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة قانون التصاممي الصناعية. غري أأنه رأأى أأنه يلزم اس تكشاف اجلهود 2017 لعام

ىل حل  ىل اتفاق بشأأن املسائل املعلقة. وأأعرب الوفد عن اس تعداده للمشاركة البناءة من أأجل التوصل اإ ىل التوصل اإ الرامية اإ
ىل ذكل، شكر الوفد الأمانة عىل 2017عية العامة لعام شامل للمسائل املعلقة قبل امجل  . وابلإضافة اإ

اليت تتضمن حتليال للردود عىل الاس تبيان املتعلق بتصاممي واهجات املس تخدم املصورة SCT/37/2  التجميع وثيقة
 SCT/37/3قة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط، كام شكر ادلول الأعضاء اليت ردت عىل الاس تبيان. وبعد أأن درس الوثي

يسلندابشأأن حامية أأسامء البدلان، وكذكل املذكرة املقدمة من وفد  بشأأن اس تخدام أأسامء البدلان كعالمات نصية، أأشار  اإ
ىل حتديث  ىل أأنه يبدو أأن هذه الواثئق تدل عىل أأنه ل يمت توفري حامية اكفية لأسامء البدلان معليا. كام أأشار الوفد اإ الوفد اإ

ندونيس يا ، رأأى وفد SCT/37/4 . وفامي يتعلق ابلوثيقةSCT/37/5ة ونظام أأسامء احلقول يف الوثيقة العالمات التجاري أأن اإ
من الأمهية مباكن ضامن عدم تسجيل العالمات التجارية املامثةل لتكل الأسامء ادلولية غري املسجةل امللكية للمواد الصيدلنية أأو 

 املشرتكة. الأصول

ىل مناقشة خالل وأأفاد وفد مجهورية مودلوف .27 ا أأن مرشوع معاهدة قانون التصاممي هو مرشوع وثيقة جيدة حتتاج اإ
املؤمتر ادلبلومايس. ورأأى الوفد أأنه ينبغي للجنة أأن تواصل املناقشة املتعلقة حبامية التصماميت اجلديدة مثل تصاممي واهجات 

اكت يف تطوير التكنولوجيات اجلديدة. ومن املهم املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط اليت تعترب هممة للرش 
مناقشة يريقة حامية أأسامء البدلان عىل حنو أأفضل، ليس فقط ضد تسجيلها بل أأيضا اس تخداهما كعالمات جتارية. وشدد 

 الوفد عىل أأمهية ادلورات الإعالمية واملسائل املتعلقة ابملؤرشات اجلغرافية للماكتب الوينية وللمس تخدمني.

ىل وأأيد  .28 ندونيس يا ابمس مجموعة أ س يا واحمليط الهادئ. وأأشار اإ وفد مجهورية كوراي البيان الافتتايح اذلي أأدىل به وفد اإ
أأنه بفضل اجلهود املتواصةل اليت تبذلها ادلول الأعضاء، حققت معاهدة قانون التصاممي تقدما كبريا. ومن شأأن مواءمة 

جراءات الإيداع والتسجيل أأن يسهل عىل أأحصاب  احلقوق حامية حقوقهم. وأأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن تبس يط اإ



SCT/37/9  
9 
 

الإجراءات الرمسية لتقدمي يلبات التصاممي وتسجيلها س يكون أأداة مثينة ملبدعي التصاممي يف مجيع أأحناء العامل ول قمكن 
ول الأعضاء. ورأأى للمعاهدة أأن تفيد املؤسسات الكربى حفسب، بل املرشوعات الصغرية واملتوسطة والأفراد يف مجيع ادل

ىل املعارف التقليدية  الوفد ابلتايل أأن رشط الكشف يف يلبات تقدمي التصممي للموضوع املس تخدم أأو اذلي يستند مبارشة اإ
واملوارد الوراثية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي لن يكون مالمئا يف معلية تنظمي الإجراءات، معتربا أأن الكشف رشط 

ؤثر عىل قابلية تسجيل التصاممي بدل من أأن يشلك أأمرا شلكيا. وفامي يتعلق بتصاممي التكنولوجيا جوهري من شأأنه أأن ي
ىل أأن ممارسات الفحص ختتلف  اجلديدة مثل تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط، أأشار الوفد اإ

ىل أ خر، وذلكل أأعرب عن اعتقاده بأأن ا ملناقشات رضورية. وأأفاد أأن قانون حامية التصاممي يف كوراي قد اختالفا كبريا من بدل اإ
مت تعديهل للسامح بتقدمي نظام خدمة النفاذ الرمقي ومن املتوقع أأن يدخل حزي النفاذ قريبا، يف حني جيري تعديل نظام الفحص 

ممي الصناعي من شأأنه أأن يعود احلايل بعد ذكل التعديل. ورأأى الوفد أأن اس تخدام نظام خدمة النفاذ الرمقي يف س ياق التص
ابلفائدة عىل مقديم الطلبات يف مجيع أأحناء العامل، وأأعرب عن تأأييده التام لإدخال نظام خدمة النفاذ الرمقي فامي يتعلق 

البدلان لأن ذكل اكن متوقعا ابلفعل مبوجب قانون العالمات  أأسامءابلتصاممي الصناعية. وأأيد وفد مجهورية كوراي مبدأأ حامية 
التجارية الكوري وقانون منع املنافسة غري املرشوعة وحامية العالمات التجارية، وهو ما يامتىش مع اقرتاح وفد جاماياك برفض 

العالمات التجارية املشلكة من أأسامء البدلان واملؤرشات الاكذبة. ومع ذكل، أأفاد أأنه ينبغي أأيضا النظر يف وجود حقوق 
اد الوفد بأأنه س يعرب عن موقفه مبزيد من التفصيل يف مناقشة اجملالت املمكنة للتقارب. وفامي العالمات التجارية السابقة، وأأف

يتعلق حبامية املؤرشات اجلغرافية، أأيد وفد مجهورية كوراي الاقرتاح اذلي تقدم به وفد الولايت املتحدة الأمريكية ملناقشة 
يار اللجنة ادلامئة املع  نية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية. قضااي املؤرشات اجلغرافية يف اإ

ىل أأن نظام حامية املؤرشات اجلغرافية خيتلف من بدل ل خر، مفن الأمهية مباكن أأن نفهم أأول نظام حامية  وذكر أأنه ابلنظر اإ
دخال نظام تسجيل دويل. ورصح قائال أأنه نظ را لأن حامية املؤرشات اجلغرافية لها أأثر املؤرشات اجلغرافية يف لك بدل قبل اإ

نه من الرضوري أأن يعرب هؤلء الأعضاء عن رأأهيم يف هذه املسأأةل  قانوين واقتصادي عىل ادلول الأعضاء يف الويبو، فاإ
ويناقشوهنا. ويف هذا الصدد، ستشلك اجللسة الإعالمية بشأأن املؤرشات اجلغرافية فرصة جيدة لتعميق فهم اللجنة لنظم 

 اية القامئة.امحل

جيابية وشامةل للمناقشات املتعلقة ابلتصاممي الصناعية، لس امي  .29 ىل نتيجة اإ وأأعرب وفد نيجرياي عن أأمهل يف التوصل اإ
معاهدة قانون التصاممي الصناعية، فضال عن التقدم احملرز بشأأن بنود أأخرى من جدول الأعامل، ويه العالمات التجارية 

 واملؤرشات اجلغرافية.

لغاء واستبدال قانون العالمات وأأيد  .30 وفد زامبيا موقف اجملموعة الأفريقية وأأبلغ اللجنة بأأن بالده زامبيا تقوم حاليا ابإ
. ورأأى الوفد أأن ادلورة س تكون مفيدة يف معلية تعزيز وتوس يع قانون العالمات التجارية الويين وذكل 1958التجارية لعام 

دراج املؤرشات اجلغرافية وأأسام يسلنداء احلقول. وأأفاد الوفد بأأنه ايلع عىل املذكرة اليت قدهما وفد من خالل اإ وس يقدم تقريرا  اإ
ىل السلطات الوينية.  هبا اإ

وأأيد وفد الربازيل البيان اذلي أأدىل به وفد كولومبيا ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وفامي يتعلق مبعاهدة  .31
 يف أأن يمتكن الأعضاء من التفاق عىل صياغة مناس بة تعاجل خمتلف يلبات ادلول قانون التصاممي، أأعرب الوفد عن أأمهل

وفامي يتعلق ابملساعدة . 2017الأعضاء، وأأن جتد التقارب الالزم ملناقشة عقد مؤمتر دبلومايس خالل امجلعية العامة املقبةل لعام 
املس تقبل سيتطلب التعاون التقين من أأجل تكييف  عرب الوفد عن تفهمه أأن تنفيذ معاهدة قانون التصاممي يفأأ التقنية، 

املامرسات والإجراءات القانونية الوينية مع متطلبات املعاهدة. وينبغي أأن توفر هذه الأحاكم توجهيات واحضة ويقينا قانونيا 
مانة العامة أأن تضطلع بأأنشطة التعاون يف حوار وثيق مع البدلان املتلقية. وذكر أأنه جمال هام ينبغي  للأعضاء ليك يتس ىن للأ

أأن ينعكس يف مادة من مواد املعاهدة، متش يا مع توصيات أأجندة التمنية ذات الصةل. وأأعرب وفد الاحتاد الرويس عن نفس 
والهند والصني وجنوب أأفريقيا( خالل امجلعية  الاحتاد الرويسالرأأي، نيابة عن ادلول الأعضاء يف مجموعة الربيكس )الربازيل و

 ، وأأعرب وفد الربازيل عن رغبته يف التأأكيد جمددا عن تأأييده لهذا الرأأي.2016العامة لعام 
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يران )مجهورية  .32 ندونيس يا ابمس مجموعة أ س يا واحمليط الهادئ. وفامي  -وأأيد وفد اإ الإسالمية( البيان اذلي أأدىل به وفد اإ
لفجوة احلالية يف املواقف املتعلقة ابملساعدة يتعلق مبشاريع مواد معاهدة قانون التصاممي الصناعية، أأفاد أأن اللجنة أأقرت اب

دراج تكل البنود يف املعاهدة كأحاكم ملزمة قانوان. ورأأى  نه من الرضوري اإ التقنية ومتطلبات الكشف الإلزايم. وذكر الوفد اإ
دراج هذه املسائل بوصفها أأحاكما حمددة يف الهيلك الرئييس للصك من شأأنه أأن يسهل انضامم البدلان الن امية وأأقل أأن اإ

ىل املعاهدة اجلديدة ومساعدة تكل ادلول عىل اس تخداهما بفعالية. ومع مراعاة قرار امجلعية العامة لعام  ، 2016البدلان منوا اإ
ىل توافق يف ال راء بني مجيع ادلول الأعضاء فامي يتعلق  أأعرب الوفد عن اس تعداده لدلخول يف مناقشة بناءة للتوصل اإ

ن تسوية اخلالفات مس بقا س يضمن جناح أأي خطوة مس تقبلية اإ ة املقبةل، حيث وضة عىل امجلعية العامابملسائل املعلقة املعر 
 حممتةل.

 من جدول الأعامل: التصاممي الصناعية 6البند 

 مشاريع املواد واللواحئ -قانون وممارسة التصممي الصناعي 

ىل الوثيقة  .33 والاس تنتاج اذلي  2016مة للويبو لعام وقرار امجلعية العا SCT/35/3و  SCT/35/2أأشار الرئيس اإ
ليه يف ادلورة السادسة والثالثني للجنة، وًذكر اللجنة بأأن النظر يف عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد قانون التصاممي  خلص اإ

لق اء أأي القانونية ظل مدرجا يف جدول أأعامل امجلعية العامة للويبو املقبةل. وحيث لحظ الرئيس أأنه ل يوجد وفد يرغب يف اإ
ىل أأن الوضع مل يتغري وأأن القرار بشأأن معاهدة قانون التصاممي ل زال يف يد امجلعية العامة للويبو. ويف  بيان، أأشار الرئيس اإ

ىل تعيينه مكيرس يف امجلعية العامة السابقة للويبو، أأعرب الرئيس عن اس تعداده ملواصةل مساعدة ادلول الأعضاء،  شارة اإ اإ
يار اللجنة ادلا  مئة، يف مناقشاهتا بشأأن هذا البند من جدول الأعامل.خارج اإ

ىل اتفاق بشأأن  .34 ندونيس يا عن ترحيبه مببادرة الرئيس. وشدد الوفد عىل رضورة بذل اجلهود للتوصل اإ وأأعرب وفد اإ
أأو ، وأأعرب عن اس تعداده للمشاركة البناءة يف مشاورات 2017املسائل املعلقة قبل انعقاد امجلعية العامة للويبو لعام 

مناقشات غري رمسية من أأجل سد الفجوات الضيقة بشلك مناسب فامي يتعلق مبرشوع نص معاهدة قانون التصاممي 
 الصناعية.

ليه يف ادلورة السادسة والثالثني للجنة واذلي مفاده "أأنه ينبغي للجنة،  .35 ذكّر الرئيس ابلس تنتاج اذلي خلص اإ
، وجّشع الوفود عىل 1ىل جدول أأعاملها، الالزتام بقرار امجلعية العامة"ابلرمغ من بقاء معاهدة قانون التصاممي مطروحة ع

 لسّد الفجوات املتبقية. 2017اس تغالل الوقت املتاح حىت ادلورة املقبةل للجمعية العامة يف أأكتوبر 

يقوانت واحملارف/اخلطوط  تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأ

ىل الوثيقتني .36  .SCT/37/2و .SCT/36/2 Rev استندت املناقشات اإ

 ..SCT/36/2 Rev وقدمت الأمانة الوثيقة .37

ندونيس يا ادلول الأعضاء عىل ردودها عىل الاس تبيان، كام شكر الأمانة عىل الوثيقة .38 ، SCT/37/2 وشكر وفد اإ
ىل أأن الفقرة الأخرية من الوثيقة ىل وجود تقارب بني القوانني الوينية فامي يتعلق مبتط  SCT/37/2 وأأشار اإ لبات تشري اإ

ىل  الاعرتاف بتصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط وحاميهتا ومتطلباهتا الشلكية. وأأشار اإ
ذا اكنت  59 أأن دوةل عضوا ومنظمة حكومية دولية ومخس منظامت غري حكومية قد ردت عىل الاس تبيان، وتساءل عام اإ

                                                
1

ىل عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن معاه2017"أأهنا س تواصل، يف دورهتا املقبةل يف أأكتوبر  2016قّررت امجلعية العامة للويبو لعام   دة قانون ، النظر يف ادلعوة اإ
م يف هناية النصف الأول من س نة   ".2018التصاممي، يُنظَّ
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ىل مجيع الولايت القضائية لدلول الأعضاء يف الويبو أأو  عبارة "مجيع الولايت القضائية" املس تخدمة يف اختتام الوثيقة تشري اإ
ىل الولايت القضائية املس تجيبة فقط. ورأأى الوفد أأن الردود ل متثل جحم عينة ابلنس بة لتنوع ادلول الأعضاء يف الويبو،  اإ

جراء مزيد من التحليل واملناقشة من قبل اللجنة  ىل رضورة اإ  بشأأن هذه املسأأةل قبل امليض قدما.وخلص الوفد اإ

وشكر وفد الاحتاد الأورويب، متحداث ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، الأمانة عىل التجميع احملدث للردود  .39
عىل الاس تبيان بشأأن تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط الواردة يف 

، وأأقر ابلأمهية الاقتصادية لضامن امحلاية الاكفية SCT/37/2ىل التحليل الوارد يف الوثيقة عو ، .SCT/37/2 Rev الوثيقة
ومرفقها قدمت نظرة عامة مفيدة وحتليال مفيدا للنظم  SCT/37/2لتكل التصاممي التكنولوجية اجلديدة. ورأأى أأن الوثيقة 

حملارف/اخلطوط. وأأفاد أأنه يف حني أأنه من املشجع أأن املس تخدمة محلاية تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت وا
ل أأنه من املالحظ أأن  نالحظ أأن هناك أأرضية مشرتكة واسعة يف الاهج املتخذ بشأأن خمتلف املسائل املثارة يف الواثئق، اإ

ثيل واملؤهلني محلاية ، لس امي فامي يتعلق ابلحتياجات الإضافية أأو اخلاصة مبوضوع المت الاختالفات قد مت حتديدها يف الواثئق
واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت اليت تظهر مؤقتا. وعالوة عىل ذكل، ذكر الوفد أأن التحليل كشف عن عدم وجود 

ذا اكنت امحلاية س ُتمنح بغض  اجتاه واحض فامي يتعلق بنطاق حامية واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت، وبصورة خاصة ما اإ
ىل أأن الاختالفات يف حفص املتطلبات اجلوهرية بني الولايت القضائية ل تبدو النظر عن املنتج ا ملعين. وأأخريا، أأشار الوفد اإ

قط، لأهنا قمكن أأن تنطبق عىل مجيع أأنواع التصاممي. واختمت الوفد لكمته خاصة بواهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت ف
 املوضوع.معراب عن اس تعداده للنظر يف مزيد من العمل بشأأن 

مانة عىل حتليلها للردو  .40 عىل  دوحتدث وفد جورجيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق وأأعرب عن امتنانه للأ
مفيدة للغاية لأهنا تساعد عىل فهم الإيار احلايل يف خمتلف النظم وتشلك  SCT/37/2الاس تبيان. وأأفاد الوفد أأن الوثيقة 

جياد أأفضل الس بل  كرية ومس تخدمهيا. وأأعرب عنمرجعا مفيدا ملاكتب امللكية الف ىل مواصةل اس تكشاف الوثيقة واإ تطلعه اإ
محلاية هذه التصاممي بشلك فعال من أأجل بناء وثيقة سلمية، كام أأعرب عن اهامتم مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق 

ىل الاعتبارات القمية للوفود الأخرى.  ابلس امتع اإ

ىل العمل قيد وشكر وفد الولايت املت .41 رسائيل والياابن عىل تعاوهنام بشأأن الاقرتاح اذلي أأدى اإ حدة الأمريكية وفدي اإ
عداد الوثيقتني  . كام أأعرب عن شكره لدلول الأعضاء SCT/37/2. و.SCT/37/2 Revالنظر، كام شكر الأمانة عىل اإ

ا يف الاس تبيان. ورأأى الوفد أأن واملنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية عىل ردودها ومساهامهت
شلكتا معا وصفا شامال عامليا للمامرسة والقوانني واللواحئ احلالية فامي يتعلق  SCT/37/2. و.SCT/37/2 Rev الوثيقتني

ىل التحليل الوارد يف الوثيقة  SCT/37/2 بتصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط. وانتقل الوفد اإ
ىل أأنه يمت توفري امحلاية لتصاممي واهجات وأأبر  ز ارتفاع وترية حامية تكل الأنواع من التصاممي يف مجيع أأحناء العامل، وأأشار اإ

%. وذكر أأنه 90% من الولايت القضائية املس تجيبة، ولتصاممي احملارف/اخلطوط يف 97املس تخدم املصورة والأيقوانت يف 
يار حقوق امللكية الفكرية املتعددة يف قمكن حامية تصاممي واهجات املس تخدم  % من الولايت 79املصورة والأيقوانت يف اإ

ىل أأن الصور 76القضائية املس تجيبة، وبنس بة  % للمحارف/اخلطوط. وفامي يتعلق مبتطلبات تقدمي الطلبات، أأشار الوفد اإ
القضائية املس تجيبة تقريبا وأأن الغالبية العظمى الفوتوغرافية ابلأبيض والأسود وكذكل الصور امللونة مقبوةل يف مجيع الولايت 

من الولايت القضائية املس تجيبة قبلت أأيضا بعض أأشاكل الرسومات الفنية أأو غريها. ويف تركزيه عىل أأشاكل التطبيقات 
ىل أأنه عىل النقيض الولايت القضائية الثالث اليت  تقبل أأشاكل املبتكرة اليت تقبلها ماكتب امللكية الفكرية، أأشار الوفد اإ

% من الولايت القضائية املس تجيبة سلسةل من الصور 100أأخرى مثل ملفات الفيديو أأو الصور ثالثية الأبعاد، قبلت 
الثابتة للرسوم املتحركة لتصاممي واهجات املس تخدم املصورة أأو الأيقوانت، واليت أأصبحت فئة فرعية شعبية مزتايدة من 

ىل ظهور فرصة كبرية ابلنس بة ملاكتب امللكية الفكرية للنظر يف التصاممي. ورأأى الوفد أأن تكل ا لإحصاءات قمكن أأن تشري اإ
حتديث أأنواع أأشاكل التطبيقات من أأجل السامح ملقديم الطلبات بتصوير تصامميهم بشلك أأفضل مع التطورات التكنولوجية 

ىل الواهجة . وعالوة عىل ذكل، أأشا ر الوفد أأن غالبية الولايت القضائية املس تجيبة الأخرية اليت جلبت تطبيقات احلاسوب اإ
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خالء املسؤولية عن احلروف والأرقام واللكامت والرموز الواردة يف تصاممي واهجات املس تخدم املصورة أأو  ل تتطلب اإ
ل مؤقتا مل متنع مقديم الطلب من الامتس امحلاية هل. وعالوة عىل  ذكل، ذكر الوفد الأيقوانت، وأأن حقيقة أأن التصممي مل يُعرض اإ

أأن الردود كشفت أأنه من الشائع أأكرث من غريه يف الولايت القضائية املس تجيبة أأن يكون دلى تصاممي واهجات املس تخدم 
املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط نفس املعايري املؤهةل ونفس مدة امحلاية مثل الأنواع الأخرى من التصاممي ول تقترص 

واحد فقط. ويف اخلتام، شدد الوفد عىل أأمهية ردود فعل املس تخدمني ورغباهتم واحتياجاهتم يف  يف حاميهتم عىل منتج
املس تقبل، وأأعرب عن رأأي مفاده أأن املس تخدمني س يكونوا ممتنني ملنحهم مرونة كبرية يف حتديد أأي مجموعة متنوعة من 

ىل  –الصور الفوتوغرافية والرسومات اخلطية وملفات نقل الصور  –الصور  اليت متثل تصامميهم ابلشلك الأفضل. وابلنظر اإ
أأن هناك فرصة ملاكتب امللكية الفكرية لتلبية رغبات املس تخدمني فامي يتعلق ابلتصاممي التكنولوجية اجلديدة، اختمت الوفد 

ىل تعليقات الوفود الأخرى بشأأن املوضوع. ىل الاس امتع اإ  لكمته معراب عن تطلعه اإ

مانة عىل حتليل الردود عىل الاس تبيان بشأأن تصاممي واهجات املس تخدم املصورة وأأعرب وفد سويرسا عن شك .42 ره للأ
ىل أأنه يف معظم الولايت القضائية املس تجيبة، مت SCT/37/2والأيقوانت واحملارف/اخلطوط الواردة يف الوثيقة  ، وأأشار اإ

ام هو احلال يف معظم ادلول الأعضاء الأخرى. التصاممي ابلفعل. وذكر أأن هذا هو احلال يف سويرسا ك توفري امحلاية لتكل
ىل أأن الفئة  ىل أأن النظام احلايل يعمل بشلك جيد، أأشار الوفد اإ قد أأنشئت مبوجب تصنيف لواكرنو لهذا  14.04وابلنظر اإ

ىل مزيد من العمل بشأأن هذا املوضوع نظرا لأن حامية هذا النوع م ن الغرض. وعىل الرمغ من أأنه ل يرى أأن هناك حاجة اإ
ىل املناقشات واملشاركة فهيا  ل أأنه أأعرب عن اس تعداده لالس امتع اإ التصاممي قد منحت ابلفعل من قبل القواعد القامئة، اإ

 بطريقة بناءة.

مانة عىل معلها الكبري يف جتميع الردود عىل الاس تبيان،  .43 أأن حتليل الردود و وأأعلن وفد الصني، معراب عن امتنانه للأ
ن ادلول الأعضاء من فهم التطورات يف هذا اجملال. وأأبلغ الوفد اللجنة ادلامئة بأأن بالده ل تزال يوفر معلومات مفيدة متك

ىل مزيد من ادلراسة محلاية  تكتسب خربة يف تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت ورأأى أأن هناك حاجة اإ
 ا اجملال.احملارف/اخلطوط، وأأعلن عن اس تعداده ملواصةل متابعة التطورات يف هذ

مانة عىل التجميع املفيد للغاية للردود ولأعضاء اللجنة عىل مساهامهتم، مزيد  .44 رسائيل، معراب عن شكره للأ وأأيد وفد اإ
من العمل الإعاليم بشأأن حامية تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط. وذكر الوفد أأن نتاجئ 

يار العملية الترشيعية اجلارية لسن قانون جديد معين ابلتصاممي اس تبيان الويبو اكن لها ابلفعل  رسائيل، يف اإ أ اثر معلية يف اإ
الصناعية، كام ذكر أأن تكل النتاجئ قد ُذكرت عدة مرات يف املناقشات الربملانية كنقطة مرجعية فامي يتعلق حبامية واهجات 

/ اخلطوط، أأوحض الوفد أأن مرشوع القانون الأصيل قد نص عىل املس تخدم املصورة والأيقوانت. وفامي يتعلق بتصاممي احملارف
حاميهتا مبزجي من حق التصممي املسجل وحق التصممي غري املسجل يف النسخ. ومع ذكل، جرت مناقشات برملانية مكثفة يف 

رسائيل، حيث اعترب صانعو احملارف/ اخلطوط أأنفسهم فنانني، واعرتضوا عىل اعتبارمه مصممني وأأقنعوا ا لربملان حبامية أأعامهلم اإ
مبوجب نظام حق املؤلف، عىل الرمغ من أأن هذا الأخري س يكون حمدود النطاق واملدة، ولن تكون احلقوق املعنوية لالئامتن 

مطلوبة، وسيمت توفري بعض املالجئ ال منة للمس تخدمني الاهائيني، فضال عن التقييدات وحقوق املش تقات، لتحفزي الابتاكر 
. وفامي يتعلق بواهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت، ذكر الوفد أأن النقاش الربملاين ل يزال جاراي ويركز يف جمال مزدمح

ىل أأن مجيع  ن وجدت. وعالوة عىل ذكل، أأشار الوفد اإ بصفة خاصة عىل درجة امحلاية املتداخةل مع حق املؤلف، اإ
قبل امجليع، ولكن ليس دامئا بنفس املعىن، أأو أأنه فامي يتعلق  املصطلحات، مثل "اجلدة" أأو "الأدبيات السابقة"، تس تخدم من

ىل مس توايت خمتلفة من الأصاةل والإبداع، ورأأى الوفد أأنه قد يكون من املفيد وضع نص مشرتك  حبق املؤلف، هناك حاجة اإ
يار يلب من البدلان رشح كيف حالت حمددة أأو أأمناط واقعية و  ملواصةل مناقشة القضااي عن يريق اختيار ية حاميهتا يف اإ

ذا اكن أأعضاء اللجنة ادلامئة، اذلين يس تخدمون نفس  النظم القانونية للك ماها. ومن شأأن ذكل أأن قمكن اللجنة من حتديد ما اإ
ىل نفس النتيجة.  املصطلحات مبعاين خمتلفة س يصلون اإ
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عداد الوثيقة  .45 مانة عىل اإ غ اللجنة ادلامئة بأأن املعهد ومرفقها، وأأبل SCT/37/2وأأعرب وفد الربازيل عن شكره للأ
الربازييل للملكية الصناعية قد قدم ردود عىل الاس تبيان اذلي يؤمل أأن تسهم يف زايدة املناقشة حول املوضوع. كام أأعرب 

الوفد عن أأمهل يف أأن تواصل اللجنة ادلامئة تزويد ادلول الأعضاء ابملعلومات، ورأأى أأن املناقشات ينبغي أأن تقترص عىل 
خلربات بني الوفود لأن الإيار ادلويل احلايل يوفر ابلفعل مرونة اكفية لضامن حامية التصاممي التكنولوجية اجلديدة. وقد تبادل ا

زاء التداخالت احملمتةل يف  جتىل ذكل، عىل وجه اخلصوص، يف الاُهج اخملتلفة اليت تتبعها ادلول الأعضاء اإ
 التعامل مع لكتا تخدم املصورة والأيقوانت، حيث متاصة بواهجات املس  الصناعي/حق املؤلف أأو يف املتطلبات اخل التصممي

ىل أأن املناقشات بشأأن بند جدول الأعامل قيد  املسأألتني مع وجود اختالفات كبرية بني الترشيعات الوينية. وأأشار الوفد اإ
ارساهتا الوينية يف بيئة متطورة، النظر ينبغي أأن حتافظ عىل حزي الس ياسات لدلول الأعضاء لتكييف متطلباهتا القانونية ومم

ىل املشاركة البناءة يف تبادل ال راء.  وأأعرب عن تطلعه اإ

وأأعرب وفد مجهورية مودلوفا عن تقديره للفرصة اليت أأتيحت هل ملناقشة املوضوع يف اللجنة ادلامئة وذكر أأنه قدم  .46
نية. ورأأى أأن جتميع الردود والتحليالت ذات ردوده عىل الاس تبيان مبا يف ذكل بعض الأمثةل الصادرة عن ممارس ته الوي 

الصةل يوفر معلومات شامةل عن هذا املوضوع، وهو أأمر مفيد ليس فقط للمس تخدمني اذلين قمكن أأن يالحظوا أأن واهجات 
الأحاكم  املس تخدم املصورة محمية يف مجيع الولايت القضائية املس تجيبة تقريبا، ولكن أأيضا ملاكتب امللكية الفكرية، مع مراعاة

ن تطوير التكنولوجيات اجلديدة سزييد من عدد يلبات  القانونية محلاية واهجة املس تخدم املصورة. واختمت الوفد لكمته قائال اإ
 التصاممي الصناعية. 

رساله .47 مانة لقياهما بصياغة الاس تبيان واإ ىل لك دوةل عضو ومجع الردود وأأفاد وفد الياابن، معراب عن امتنانه للأ ا اإ
عىل يريقة تقدمي  الايالعأأن الوثيقتني مكنتا املس تخدمني من و ، SCT/37/2و .SCT/37/2 Revالوثيقتني  صداراإ و 

الطلبات ومتطلبات امحلاية وحمتوايت امحلاية يف لك دوةل عضو، فامي يتعلق بتصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت 
ت الواثئق مفيدة لفهم نظام امحلاية يف ادلول الأعضاء الأخرى واحملارف/اخلطوط. وبسبب مساهامت ادلول الأعضاء، أأصبح

ماكنية التنبؤ ابلنس بة للمس تخدمني يف احلصول عىل حقوق لتكل الأنواع من التصاممي. وشدد عىل أأن حتليل  ولتحسني اإ
عالمية تتيح للك دوةل عضو أأن تفهم وتقدر عىل حنو شامل حمتو ايت ومتطلبات الردود عىل الاس تبيان يشلك أأيضا مواد اإ

جراءات حامية تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط يف ادلول الأعضاء الأخرى، وأأعرب  واإ
 الوفد عن رغبته يف مواصةل دراسة املوضوع.

م وأأعلن ممثل الرابطة ادلولية للعالمات التجارية، اذلي يقدم دمعه لعمل اللجنة بشأأن تصاممي واهجات املس تخد .48
املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط، أأن من دواعي رسوره مالحظة أأن حامية تصاممي واهجات املس تخدم املصورة 

% ماها ابلنس بة للمحارف/ اخلطوط. 90% من الولايت القضائية املس تجيبة، ويف 97والأيقوانت قد توفرت ابلفعل يف 
ة ومعرتف هبا يف اس تخدام واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت وذكر أأنه يف الس نوات العرش املاضية، حدثت زايدة واحض

واحملارف/اخلطوط يف العديد من الصناعات يف مجيع أأحناء العامل. وتعمل املس هتلكون ربط واهجة مس تخدم بعياها أأو أأيقونة أأو 
ملصورة والأيقوانت خط معني مبنتجني حمددين للسلع أأو مقديم اخلدمات. وحيث أأصبحت تصاممي واهجات املس تخدم ا

ن توفري امحلاية لتكل الأنواع من التصاممي يشجع أأيضا عىل  واحملارف/اخلطوط مبثابة فروق هامة بني املنتجات يف السوق، فاإ
التمنية التكنولوجية والاقتصادية. ويف حني اعترب ممثل الرابطة أأن قانون التصممي هو أأداة جيدة لتوفري حامية قصرية الأجل 

ىل أأن يكون توفري حامية قانون لتصاممي وا ل أأنه دعا أأيضا اإ هجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط، اإ
خالل ابمحلاية املنصوص علهيا يف القوانني الأخرى مثل قانون حق املؤلف أأو قانون العالمات التجارية أأو  التصاممي دون اإ

ىل جنب. وفامي يتعلق ابلمتثيل يف  قانون املنافسة غري املرشوعة أأو الغش. وينبغي لهذه الأشاكل من امحلاية أأن تعمل جنبا اإ
يلبات التصممي، رأأى ممثل الرابطة أأن املس تخدمني مه الأقدر عىل حتديد كيفية الكشف عن تصممي مبتكر بغرض تقدمي 

ىل أأقل قدر ممكن من القيود عىل ما قمكن  ىل اختيار املس تخدمني واإ ملصمم أأن تقدمه عند يلب يلب محلايته، ومن مث دعا اإ
امحلاية لتصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط. ومبا أأن احلقوق قمكن أأن تضيع يف حاةل رفض 
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ىل أأن املصمم، لس امي املصمم الفرد أأو املرشوعات الصغرية  الطلب من الناحية التقنية، مثل يبيعة المتثيل، أأشار املمثل اإ
ذا ُرفض يلب التصممي املقدم يف اخلارج بسبب اس تخدام متثيل "خايئ"، عىل الرمغ من قبول ت كن أأن واملتوسطة قم ترضر اإ

ىل أأن يمت قبول الصور امللونة والصور ابلأبيض والأسود  هذا المتثيل يف الولية القضائية احمللية. وذلكل، دعا ممثل الرابطة اإ
ها من الرسوم البيانية، مبا يف ذكل رسومات الاكد والفيديو أأو امللفات والرسومات، مبا يف ذكل الرسومات الفنية، وغري 

املتحركة، كأشاكل متثيل لواهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط ياملا أأن املعلومات متثل التصممي بدقة. 
ضافية للرسوم املتحركة لوا ىل ذكل، ينبغي أأل يكون هناك أأي متطلبات اإ هجات املس تخدم املصورة والأيقوانت وابلإضافة اإ

ضافية لضامن الكشف  ىل متطلبات اإ واحملارف/اخلطوط. وفامي يتعلق ابخلطوط، وبيامن أأقر املمثل بأأنه قد تكون هناك حاجة اإ
ل أأنه اعرتف ابلحتياجات الإضافية  الاكمل عن التصممي ومتكني املس تخدمني من فهم ما هو محمي دون صعوبة ل مربر لها، اإ

لخطوط يف خمتلف ادلول الأعضاء، مثل اش امتل مجيع احلروف الأجبدية ذات الصةل ابخلط يف حاةل الأحرف الكبرية أأو ل
ذا اكن ذكل مناس با. وأأخريا، أأفاد ممثل الرابطة أأنه نظرا لأن معليات نقل واهجات املس تخدم  الصغرية وكذكل الأرقام، اإ

نه يرى أأنه ليك تكون امحلاية لهذه املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط عرب وسائ ل التكنولوجيا يه مبثابة أأمر أأسايس، فاإ
هنا ل ينبغي أأن تعمتد عىل املنتج اذلي يضمها. وابلتايل، ينبغي أأن يكون  الأنواع من التصاممي حقيقية واثبتة مس تقبال، فاإ

واختمت ممثل الرابطة لكمته بهتنئة اللجنة املصممون قادرين عىل تسجيل واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت يف امللخص. 
 والأمانة عىل الرشوع يف هذا العمل الهام.

وأأفاد وفد الولايت املتحدة الأمريكية أأنه سيس تفيد من مزيد من املعلومات عن ممارسات املاكتب وتفضيالت  .49
ت واحملارف/اخلطوط. وأأفاد الوفد، املس تخدمني فامي يتعلق ابلطلبات اخلاصة بتصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوان

معراب عن اهامتمه مبعرفة املزيد من التفاصيل ورؤية مظاهر من الولايت القضائية اليت تقبل ملفات الفيديو وملفات الصور 
وفد املتحركة وملفات املوجات والصور ثالثية الأبعاد اليت حيمتل أأن يتالعب هبا الفاحصون أأو املراجعون، أأنه يؤيد اقرتاح 

رسائيل مبواصةل دراسة القوامس املشرتكة يف اللغة من أأجل فهم أأفضل للمصطلحات اليت يس تخدهما أأعضاء اللجنة ومعناها.  اإ
ىل ذكل،  ومن شأأن التطبيق الافرتايض عىل أأمناط واقعية حمددة أأن يكون يريقة بناءة وتعلميية ملعاجلة القضااي. وابلإضافة اإ

زيد من التفاصيل عن التوصيات اليت يرحهتا مجموعات املس تخدمني بشأأن معلية تقدمي الطلبات نظرا لهامتمه أأيضا مبعرفة امل
عالمية بشأأن تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت  املتعلقة بتكل الأنواع من التصاممي، اقرتح الوفد تنظمي جلسة اإ

عالمية للسامح واحملارف/اخلطوط لدلورة املقبةل للجنة ادلامئة. وأأشار الوفد  ىل أأن اللجنة قد نظمت يف املايض جلسات اإ اإ
. ورأأى أأن اجللسة قمكن أأن تركز بصفة خاصة عىل تعامل املاكتب مع تكل الأنواع من الأمهيةابلتعمق يف املواضيع ذات 

ىل  فريقني، أأحدهام التصاممي وملفات الصور املتحركة وملفات الفيديو والنرش الإلكرتوين والتسجيل الإلكرتوين وأأن تنقسم اإ
 لدلول الأعضاء وال خر جملموعات املس تخدمني.

ىل الاختالفات الكبرية يف ممارسات التصممي بني ادلول الأعضاء، لس امي فامي يتعلق  .50 وأأشار وفد مجهورية كوراي اإ
ل حامية تصممي ابلشلكيات واخلطوط التوجهيية للفحص ومتثيل التصممي، وأأفاد بأأن مكتب امللكية الفكرية الكوري قد أأدخ

جراء مزيد من 2003الشاشة يف حامية التصممي اجلرافييك اجلديد منذ عام  ، ووسع نطاق امحلاية. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف اإ
املناقشات النشطة بشأأن التصاممي التكنولوجية اجلديدة داخل اللجنة ادلامئة، وأأيد الاقرتاح املقدم من وفد الولايت املتحدة 

عالمية الأمريكية. ورأأ  ى الوفد أأن تبادل املامرسات واخلربات بشأأن حامية التصاممي التكنولوجية اجلديدة من خالل جلسة اإ
 س يكون مفيدا لدلول الأعضاء.

ندونيس يا، أأكدت الأمانة أأن عبارة "مجيع الولايت  .51 وبناء عىل يلب الرئيس، وردا عىل السؤال اذلي يرحه وفد اإ
ىل مجيع الولايت القضائية اليت ردت عىل الاس تبيان، كام ُذكر يف SCT/37/2القضائية"، املس تخدمة يف الوثيقة  ، تشري اإ

ىل أأن الاس تبيان املتعلق بتصاممي واهجات SCT/37/2من الوثيقة. وبعد ذكل، قدمت الأمانة الوثيقة  5الفقرة  ، مشرية اإ
ىل أأربعة أأجزاء:  املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط مقسم اإ
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  ىل أأن حامية تصاممي واهجات ابلإ ىل اجلزء الأول من الاس تبيان املعنون "نظم امحلاية"، أأشارت الأمانة اإ شارة اإ
املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط، قد توفرت يف مجيع الولايت القضائية املس تجيبة تقريبا. ويف 

تكرارا ھو  الأكرثواكن امجلع  ،نيمن القوان ديمبوجب العد متاحة ةياكنت امحلا ،القضائية الولايتمن  العظمى الغالبية
 .التجارية/ قانون الرباءات وقانون حق املؤلف وقانون العالمات التصامميقانون 

  ،"ىل اجلزء الثاين من الاس تبيان املعنون "يلب تسجيل براءة اخرتاع / تسجيل تصممي صناعي ابلنتقال اإ
القضائية تقريبا، قمكن متثيل تصاممي واهجة املس تخدم املصورة والأيقوانت وتصممي  ذكرت الأمانة أأنه يف مجيع الولايت

امللونة. ومت قبول الرسومات، مبا يف ذكل الرسومات  افيةاحملارف/ اخلطوط ابلأبيض والأسود أأو ابلصور الفوتوغر 
لأخرى مثل رسومات احلاسوب أأو التقنية، يف العديد من الولايت القضائية. كام مت قبول بعض التصورات البيانية ا

% من الولايت القضائية املس تجيبة. وقبلت ثالث ولايت قضائية أأشاكل أأخرى مثل 40رسومات الاكد يف حوايل 
الفيديو أأو امللفات الصوتية أأو ملفات الامنذج ثالثية الأبعاد. كام شددت الأمانة عىل أأنه مت قبول عدة أأشاكل  ملفات

ية العظمى من الولايت القضائية. وفامي يتعلق بواهجات املس تخدم املصورة أأو الأيقوانت املتحركة، من المتثيل يف الغالب 
ىل أأن ثلث الولايت ا ضافية أأو خاصة. ويف تكل الولايت القضائية، مت  لقضائيةأأشارت الأمانة اإ ينص عىل متطلبات اإ

لسال من واهجة املس تخدم املصورة أأو الأيقوانت القبول ابلإجامع لشرتاط سلسةل من الصور الثابتة اليت تظهر تس 
ضافية أأو خاصة أأخرى يف الردود مثل وصف أأو بيان اجلد عىل سبيل  ةاملتحركة، ولكن وردت أأيضا متطلبات اإ

ىل أأن واهجة املس تخدم املصورة أأو الأيقوانت قمكن أأن تسجل أأو حتصل  املثال. وعالوة عىل ذكل، أأشارت الأمانة اإ
عىل هذا النحو يف أأكرث من ثليث الولايت القضائية. وأأفادت أأنه يف تكل الولايت القضائية، اكنت  عىل براءة اخرتاع

ما متثيل واهجة املس تخدم  س تخدمأأكرث الطرق انتشارا لمتثيل واهجة امل  املصورة أأو الأيقوانت عىل هذا النحو يه اإ
ىل املنتج اذلي جيسد التصممي يف خطوط منقطة املصورة أأو الأيقوانت وحدها أأو المتثيل يف خطوط صلبة ابلإضافة  اإ

ىل أأن أأكرث من ثليث الولايت القضائية املس تجيبة مل تست  واهجة املس تخدم  بعدأأو مكسورة. وأأخريا، أأشار الوفد اإ
ل مؤقتا عند حتميل برانمج. الأيقوانتاملصورة أأو  ذا مل تظهر اإ  من امحلاية اإ

 ىل اجلزء الثالث من الاس تبيان املعنون "حفص الطلب"، أأكدت الأمانة أأن مجيع الولايت القضائية  ابلإشارة اإ
ىل أأن معايري الأهلية اخلاصة تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت  املس تجيبة تقريبا قد أأشارت اإ

 الأخرى . عيةواحملارف/اخلطوط يه نفس املعايري املطبقة عىل التصاممي الصنا

  ىل أأن نطاق امحلاية ل وأأخريا، وفامي يتعلق ابجلزء الرابع من الاس تبيان، "نطاق ومدة امحلاية"، أأشارت الأمانة اإ
يقترص، يف معظم الولايت القضائية املس تجيبة، عىل تصنيف التصممي الصناعي. وأأفادت أأنه يف أأكرث من نصف 

ذا اكنت واهجة املس تخدم املصورة  ىل  الأيقوانت محمية فامي يتعلق أأوالولايت القضائية، اإ ن امحلاية متتد اإ مبنتج واحد، فاإ
اس تخدامه فامي يتعلق مبنتج أ خر. واكنت مدة حامية تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط 

 تتطابق عادة ومدة حامية التصاممي الصناعية الأخرى.

مانة عىل جتميع الردود والتوضيح بشأأن ا .52 ندونيس يا عن شكره للأ ملصطلحات "مجيع الولايت القضائية"، وأأعرب وفد اإ
ذا اكن قمكن اس تخدام عبارة "مجيع الولايت القضائية اليت ردت عىل الاس تبيان" رصاحة يف اكمل الوثيقة.  وتساءل عام اإ

ىل اس تنتاج الوثيقة وأأفاد أأنه ل ي ذا اكن ينطبق عىل مجيع ادلول الأعضاء يف الويبو أأو عىل الو زالوتطرق اإ لايت يتساءل عام اإ
 القضائية املس تجيبة فقط.

ندونيس يا واليت ستنعكس يف الوثيقة.  .53 ىل التعليقات اليت أأدىل هبا وفد اإ  وأأشار الرئيس اإ

ىل مطالبة القادة يف  .54 عداد الواثئق وعن تأأييده القوي لالقرتاح اذلي هيدف اإ مانة عىل اإ وأأعرب وفد كندا عن شكره للأ
جراءاهتم يف عالمية أأو  هذا القطاع بعرض ممارساهتم واإ عالمية يف املس تقبل. وأأضاف الوفد أأن عقد جلسة اإ اجامتع أأو جلسة اإ
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اذلي نفذ  (CIPO)من شأأنه أأن يعود ابلنفع عىل املكتب الكندي للملكية الفكرية  ركةندوة للتعرف عىل تصاممي الرسوم املتح
ىل حتسني مما جراءاته.مؤخرا تغيريا يف املامرسة لقبول تكل التصاممي وتطلع ابس مترار اإ  رساته واإ

عادة فتح الاس تبيان بشأأن تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط  .55 واقرتح الرئيس أأول اإ
ضافية ومنقحة، مبا يف ذكل الأمثةل ذات الصةل. اثنيا، نظرا لأن بعض الوفود أأعربت  لمتكني ادلول الأعضاء من تقدمي ردود اإ

ع تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط، اقرتح الرئيس  أأنالمية بشعن رغبهتا يف عقد جلسة اإ
ىل أأعضاء اللجنة بشأأن النقاط من وهجة نظر  عالمية ملدة نصف يوم لتقدمي املعلومات اإ أأن يطلب من الأمانة تنظمي جلسة اإ

 وممارسات خمتلف ماكتب امللكية الفكرية واملس تخدمني.

رس  .56 ذا اكنت جلسة ملدة يوم واحد وتساءل وفد اإ عالمية بشأأن هذا املوضوع، عام اإ ائيل، معراب عن دمعه لتنظمي دورة اإ
ذا اكن قمكن للأاكدقميني أأن يقدموا أأيضا خلفية قانونية مقارنة بشأأن هذه املسأأةل. كام اقرتح الوفد  لن تكون أأكرث مشول وما اإ

يار أأ   لغة مشرتكة. خمتلفة لتطوير نظمةحتليل حالت افرتاضية يف اإ

عالمية قمكن أأن تتضمن أأمثةل معلية عن اس تخدام التصنيف. .57  وأأعرب وفد مجهورية مودلوفا عن تأأييده لعقد جلسة اإ

ذا اكنت املنظامت غري احلكومية  .58 وتساءل وفد الولايت املتحدة الأمريكية، يالبا توضيح بشأأن اقرتاح الرئيس، عام اإ
 يف مساهامهتا يف الاس تبيان.س تحصل أأيضا عىل الفرصة لس تكامل أأو تكي 

 وأأكد الرئيس أأن الاس تبيان سيمت فتحه أأيضا للمنظامت غري احلكومية. .59

مانة عىل الواثئق وأأبرز جدواها يف تبادل املعلومات واخلربات بني ماكتب  .60 وأأعرب وفد الاحتاد الرويس عن شكره للأ
قرتاح الرئيس ووافق عىل أ راء وفود الولايت املتحدة خمتلف البدلان بشأأن املسأأةل املطروحة. ويف حني أأعرب عن تأأييده ل

رسائيل  عالمية خالل ادلورة املقبةل للجنة ادلامئة، رحب الوفد بلك ارتياح  يفالأمريكية ومجهورية مودلوفا واإ تنظمي جلسة اإ
 بفرصة حتديث ردوده عىل الاس تبيان اليت قدهما من قبل لأغراض ادلورة التالية للجنة.

 ابن اقرتاح الرئيس.وأأيد وفد اليا .61

ىل أأن امجلعية يه رابطة جتارية ملاليك مجيع أأشاكل امللكية الفكرية من  .62 وأأشار ممثل مجعية أأحصاب امللكية الفكرية اإ
ىل أأن مجعية أأحصاب امللكية  القطاع اخلاص، مبا يف ذكل مصممي واهجات املس تخدم املصورة يف مجيع أأحناء العامل، كام أأشار اإ

ذا ُدعيت لتقدمي تعليقات الفكرية ترحب بتنظ عالمية خالل ادلورة الثامنة والثالثني للجنة وس يكون لها الرشف اإ مي جلسة اإ
براز خربة أأعضاء مجعية أأحصاب امللكية  ىل اإ شارة اإ عىل خمتلف املامرسات الصحيحة لتصاممي واهجات املس تخدم املصورة. ويف اإ

امللكية الفكرية يف مجيع أأحناء العامل، رأأى ممثل  تبلتصاممي أأمام ماكالفكرية يف خمتلف تعقيدات حقوق املالحقة املتعلقة اب
 امجلعية أأن تقدمي ممارساهتم وفهمهم التجرييب س يكون مفيدا للغاية لدلول الأعضاء.

 وبعد املناقشات، المتس الرئيس من الأمانة ما ييل: .63

  ضافية أأو مراَجعة عىل ىل تقدمي ردود اإ بشأأن تصاممي واهجات  الاس تبياندعوة ادلول الأعضاء اإ
يقوانت واحملارف/اخلطوط، وتقدمي أأمثةل وجهية يف هذا اخلصوص  ،املس تخدم املصورة والأ

  ىل تقدمي تعليقات ومالحظات حول املوضوع، من ودعوة املنظامت غري احلكومية املعمتدة اإ
 ،جتربهتا منظور
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  اهجا يف نسخة مراَجعة من وجتميع لك الردود والأمثةل والتعليقات واملالحظات املُس تلمة لإدر
 ،، يك تنظر فهيا اللجنة يف دورهتا املقبةل.SCT/36/2 Rev الوثيقة

  عداد نسخة مراَجعة من الوثيقةاإ و SCT/37/2  تراعي التعليقات واملالحظات والأمثةل الإضافية
 ،املُس تلمة، يك تنظر فهيا اللجنة يف دورهتا املقبةل

 عالمية تُعقد يف ادلورة " ممارسات املاكتب؛ 1الثامنة والثالثني للجنة وتتناول ما ييل: " وتنظمي جلسة اإ
 " وجتربة املس تخدمني فامي خيص تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط.2"

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

ىل أأن الأمانة قدمو  .64 ت يف دورهتا السابقة عرضا عن نظام خدمة النفاذ الرمقي لواثئق الأولوية، وأأشار أأشار الرئيس اإ
ل لواثئق أأولوية الرباءات، عىل الرمغ من أأن الويبو س تكون جاهزة  ىل أأن نظام خدمة النفاذ الرمقي مل يس تخدم حىت ال ن اإ اإ

 ية.الصناعية والعالمات التجار  لتصامميلس تخدامه لواثئق الأولوية اخلاصة اب

ىل أأن نظام خدمة النفاذ الرمقي ل يزال أأداة غري مس تغةل يف جمال التصاممي  .65 وأأشار وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ
الصناعية، ورأأى أأن مثل هذه الاس تخدامات الناقصة أأضاعت عىل املس تخدمني واملتقدمني يف مجيع أأحناء العامل فرصة 

 ثقيالواملتوسطة، اذلين قد قمثل تقدمي نسخ مصدقة من واثئق الأولوية عبئا  ةالاس تفادة املمكنة، لس امي الرشاكت الصغري 
. وأأفاد الوفد بأأن مكتبه الويين للملكية الفكرية اس تخدم ابلفعل نظام خدمة النفاذ الرمقي لطلبات الرباءات، وأأنه يعمل علهيم

ىل  اثئققدمي وبنشاط من أأجل تنفيذه ابلاكمل يف س ياق التصاممي، ليك يمتكن قريبا من ت الأولوية الأمريكية يف التصممي اإ
ادلول الأعضاء الأخرى واملنظامت من خالل خدمة النفاذ الرمقي نيابة عن مقديم الطلبات. وأأفاد أأن هذا العمل من بني أأمه 

 دمع أأولوايت املكتب فامي يتعلق بتطوير التصممي وتنفيذه. وأأعرب الوفد عن شكره لوفدي الصني ومجهورية كوراي عىل
نظام خدمة النفاذ الرمقي يف تطبيقات التصاممي الصناعية، وذكر أأنه يدرك أأن العديد من ماكتب ادلول الأعضاء  اس تخدام

يار اتفاق لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي  ما يف اإ الأخرى تعمل بنشاط عىل تنفيذ نظام خدمة النفاذ الرمقي اإ
شارة  ىل اتالصناعية أأو بصورة مس تقةل. ويف اإ ىل أأن التعلاميت الإدارية املتعلقة بتطبيق اتفاق لهاي  فاقاإ لهاي، أأشار الوفد اإ

قد ُاس تمكلت مؤخرا لمتكني نظام املعلومات الإدارية من أأن يس توعب بصورة أأكرث كفاءة تقدمي واثئق الأولوية املعمتدة فامي 
مقديم الطلبات س يكونوا قادرين يف املس تقبل  ناده بأأ يتعلق ابلطلبات املقدمة مبوجب نظام لهاي. وأأعرب الوفد عن اعتق

القريب عىل توزيع واثئق الأولوية املعمتدة يف مجيع أأحناء العامل ابس تخدام نظام خدمة النفاذ الرمقي عىل حنو رسيع وبتلكفة 
بسامع وهجات  امتمهعن اه فعاةل، كام أأعرب عن حرصه عىل مواصةل تنفيذ نظام خدمة النفاذ الرمقي يف مجيع أأحناء العامل، فضال

 نظر أأو خطط ادلول الأعضاء واملنظامت الأخرى فامي يتعلق خبدمة النفاذ الرمقي ابلنس بة لواثئق الأولوية للتصاممي الصناعية.

ىل أأن مكتب امللكية الفكرية الصيين هو أأحد املاكتب املشاركة يف خدمة النفاذ الرمقي وأأعرب عن  .66 وأأشار وفد الصني اإ
بادل الإلكرتوين لواثئق الأولوية املعمتدة لتطبيقات التصاممي. ورأأى أأن توس يع نطاق نظام خدمة النفاذ الرمقي ليشمل تأأييده للت 

 شأأنه أأن خيفض أأعباء مقديم الطلبات ويزيد من كفاءة العمل. نتطبيقات التصاممي الصناعية م

رمقي يف جمال التصممي، ورأأى أأنه من الرضوري وأأعلن وفد مجهورية كوراي أأنه يؤيد بقوة تطبيق نظام خدمة النفاذ ال .67
ن املكتب الكوري للملكية الفكرية قد اعمتد تعديالت قانونية لتنفيذ نظام خدمة النفاذ الرمقي  جراء مناقشة رسيعة. وقال اإ اإ

ت املتحدة ونظام الفحص. وأأعلن الوفد أأن عرضا جتريبيا ابلتعاون مع الولاي لإداريوأأنه يعكف حاليا عىل تعديل نظامه ا
ىل أأغسطس   .2017، هبدف بدء اس تخدام نظام خدمة النفاذ الرمقي يف سبمترب 2017الأمريكية اكن مقررا يف مايو اإ
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ىل أأهنا بصدد اختاذ خطوات من أأجل تنفيذ خدمة النفاذ الرمقي  .68 أأحاط الرئيس علام ببياانت بعض الوفود، اليت أأشارت اإ
 يب.لأغراض التصاممي الصناعية عىل املدى القر 

ماكنية اس تعامل خدمة النفاذ الرمقي  .69 ويف حني جّشع الرئيس ادلول الأعضاء الأخرى أأيضا عىل النظر يف اإ
ىل أأن اللجنة س تواصل  نه خلص اإ لأغراض تبادل واثئق الأولوية اخلاصة ابلتصاممي الصناعية والعالمات التجارية، فاإ

 تقدير التقدم احملرز يف هذا الصدد يف دوراهتا املقبةل.

 من جدول الأعامل: العالمات التجارية 7 لبندا

ىل الواثئق  .70  .SCT/37/6و SCT/37/3و SCT/37/2استندت املناقشات اإ

يسلنداوأأشار وفد  .71 ىل أأن احلكومة الوينية رأأت يف الس نوات الأخرية رضورة ختصيص وقت وموارد كبرية محلاية امس  اإ اإ
لعامل. وأأفاد أأن املامرسات اخملتلفة فامي يتعلق بتسجيل العالمات ادلوةل ضد تسجيالت العالمات التجارية يف مجيع أأحناء ا

يسلندا. واكنت أأكرث هذه احلالت شهرة يه املعروفة ابمس "لفعلالتجارية زادت من تعقيد هممة كبرية اب يسلندامقابل  اإ "، اإ
يسلنداودارت حول تسجيل العالمة اللفظية " يسلندا" من قبل سلسةل سوبر ماركت اإ للأغذية يف الاحتاد  احملدودة اإ
يسلندا، حصلت 2014الأورويب ويف اململكة املتحدة. ففي عام  احملدودة للأغذية عىل تسجيل للعالمة اللفظية يف اململكة  اإ

فئة، ولكن مت حذف سلع وخدمات خمتلفة مثل الأسامك واللحوم واملياه ومس تحرضات التجميل بعد املعارضة.  21املتحدة لـ 
يس وجُسلت لكمة " كعالمة جتارية لالحتاد الأورويب يف  2014" أأيضا يف مكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية يف عام لندااإ

ىل  29مثاين فئات من السلع واخلدمات، مبا يف ذكل الأصناف من  . وتغطي هذه الفئات تقريبا مجيع املنتجات 35و 32اإ
منتجات الألبان والفواكه واخلرضاوات الطازجة والبذور والعلف الزراعية مبا يف ذكل اللحوم وادلواجن واللحوم واحلليب و 

يسلندااحليواين واجلعة واملياه. ونفذت  يسلنداللأغذية حقوقها احلرصية بلكمة " احملدودة اإ "، وعارضت تسجيل عدد من اإ
يسلنداالعالمات التجارية اليت حتتوي عىل لكمة " ل عالمة "مس توىح " من جانب الرشاكت الأيسلندية. كام عارضت تسجياإ

يسلندامن  يسلندا" وهو برانمج ويين للعالمات التجارية برعاية جزئية ومؤيد من حكومة اإ يسلندا. وقدمت وزارة خارجية اإ  اإ
يسلنداومؤسسة  يسلنداللتسويق مطالبة عدم حصة ضد تسجيل "الاحتاد الأورويب" للعالمة اللفظية " يسلنداواإ للأعامل  اإ " اإ

ىل المتيزي. مع "الاحتاد الأورويب  للملكية الفكرية" يف الاحتاد الأورويب، عىل أأساس أأن "العالمة" اللفظية وصفية وتفتقر اإ
ىل حد ما: لقد احتكرت  توظل يسلنداالعملية جارية. ويف الوقت نفسه، ل يزال الوضع صعبا ومنحرف اإ احملدودة للأغذية،  اإ

عدد كبري من السلع واخلدمات يف السوق الأكرث أأمهية يف  ويه مؤسسة خاصة واحدة، بشلك قانوين امس البدل يف جتارة
يسلندا(، اكنت EEAالبالد. ولكن كدوةل عضو يف املنطقة الاقتصادية الأوروبية ) مشاراك اكمال يف السوق املوحدة لالحتاد  اإ

ىل  الأورويب/ املنطقة الاقتصادية الأوروبية. وأأفاد الوفد أأن السامح بتسجيل أأسامء البدلان كعالمات لفظية قد يؤدي أأيضا اإ
يتعلق جبودة أأو خصائص السلع املس متدة فعال  فاميارتباك املس هتكل فامي يتعلق ابملنشأأ اجلغرايف للبضائع املعنية ويضلل العميل 

ن  . وكام هو احلال يفSCT/37/6من الأصل اجلغرايف احلقيقي، كام ورد يف املثال الوارد يف الوثيقة  كثري من البدلان، فاإ
ما وصفية أأو  يسلندي يوفر حامية غري مبارشة لأسامء البدلان، مما يعين أأن تكل العالمات كعالمات لفظية تعتربلإ قانون اال اإ

ن أأسامء البدلان محمية من التسجيل  ذا اكن هذا هو الأساس القانوين، فاإ خادعة بشلك عام. وهكذا، ومن الناحية النظرية، اإ
يسلنداحاةل " كعالمات لفظية. ومع ذكل، وكام تبني يسلندامقابل  اإ "، مل تُمنح أأسامء البدلان يف الواقع حامية اكفية ضد هذا اإ

أأن الضامانت املوجودة يف النظام احلايل تطبق بطريقة متسقة وقمكن التنبؤ هبا. ورأأى الوفد أأن هذه  بدوالتسجيل. ول ي 
ىل معاجلة. ومع ذكل، أأوحض الوفد أأن القصد من ذكل ل  يس منع مجيع تسجيالت العالمات التجارية اليت املشلكة حتتاج اإ

عامة مبا يف ذكل املؤسسات التجارية، أأن يكون قادرا عىل  هورتشمل أأسامء البدلان. وذكر أأنه من حيث املبدأأ، ينبغي للجم 
ىل امس بالده واس تخدامه مكصدر للهوية والعالمات التجارية. ومن الشائع ىل حد ما أأن تس تخدم الرشاكت الوصول اإ  اإ

ن حكومة لإ ا يسلندايسلندية امس بالدها يف الأنشطة التجارية. ومع ذكل، فاإ أأسامء  تخدامترغب يف منع احتاكر وسوء اس   اإ
هنا تصبح حمتكرة يف سوق معينة وفامي  البدلان واملشلكة اليت تواهجها يه أأنه مبجرد أأن يمت تسجيل امس بدل كعالمة لفظية، فاإ
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جراءات الإبطال تس تغرق وقتا يويال، وغالبا ما  يتعلق ابلسلع واخلدمات ذات الصةل. وهناك مشلكة أأخرى تمتثل يف أأن اإ
ذكل الوقت، عىل الأقل يف بعض احلالت ويف سوق رسيع اخلطى عىل حنو مزتايد، أأن يزيد من  لقمكن ملاكل التسجيل خال

لجنة ادلامئة تشلك حمفال هاما لدلول السمعة السيئة، الأمر اذلي يضيق من الس بل القانونية املتاحة. ورأأى الوفد أأن ال 
لقانون العالمات التجارية ومعايريها. وأأفاد أأن حكومة  الأعضاء ملناقشة قضااي الس ياسة والقضااي املتعلقة ابلتطوير ادلويل

يسلندابالده  ىل أأن احتاكر أأسامء البدلان من خالل التسجيل كعالمات نصية قمكن أأن يكو اإ ن هل قد اسرتعت انتباه اللجنة اإ
ىل التأأثري الواحض متاما عىل مصاحل الأعامل واملصاحل  . ولهذا السبب، رأأى التجاريةأ اثر كبرية عىل املصاحل الوينية ابلإضافة اإ

الوفد أأنه من املهم زايدة الوعي ابحلاةل، وأأعرب عن أأمهل يف أأن يتس ىن الاضطالع بأأعامل بناءة لضامن حامية سلمية وقابةل 
ىل العمل اجلاري بشأأن جمالت التقارب وأأعرب للتنبؤ ومتسقة لأسام ء البدلان ضد التسجيل كعالمات لفظية. وأأشار الوفد اإ

يف تلقي توجهيات من اللجنة محلاية أأسامء البدلان من الاحتاكر من خالل تسجيلها كعالمات لفظية. ورأأى الوفد  عن أأمهل
 ر أأساسا جيدا ملواصةل معل اللجنة.يوف SCT/32/2أأن الاهج اذلي اقرتحه وفد جاماياك يف الوثيقة 

ىل جمال التوافق املمكن رمق  .72 ذا اكن امس البدل  SCT/37/3يف الوثيقة  6وأأشار وفد الصني اإ اذلي ينص عىل أأنه اإ
نه قمكن للأيراف املعنية أأن  حُيمتل أأن خيدع امجلهور، من حيث الأصل اجلغرايف للمنتجات املعنية عىل سبيل املثال، فاإ

الاكذبة عن مصدرها. ورأأى الوفد أأن الصياغة املقرتحة جملال التقارب  رشاتلبضائع اليت حتمل مثل هذه املؤتطلب مصادرة ا
 من اتفاقية ابريس. 10هذا قد تتجاوز نطاق املادة 

ىل أأنه دعا منذ عام  .73 ىل توفري حامية متسقة واكفية وفعاةل لأسامء البدلان، نظرا لأهنا تتسم  2009وأأشار وفد جاماياك اإ اإ
بنفس القدر من الأمهية مثل الأعالم أأو شعارات النباةل اليت حتمهيا ابلفعل اتفاقية ابريس. وأأكد الوفد أأن رأأيه ورأأي العديد 

ل أأن هذه  لجنةمن الأعضاء ال خرين يف ال  ادلامئة هو أأنه عىل الرمغ من توفر امحلاية من الناحية النظرية لأسامء البدلان، اإ
من الأحيان، مما يرتك فرصة كبرية للأشخاص والكياانت لإساءة اس تخدام أأو الانتفاع جماان من امس امحلاية حمدودة يف كثري 

ليست شامةل ول تكفي يف املامرسة العملية. ويف الواقع، سيمت منج  دلانالبدل. وذلكل، تعد امحلاية املوجودة نظراي لأسامء الب
ذا مل تُعترب وصفية للسلع التسجيل للعالمات التجارية اليت حتتوي عىل امس ادل وةل يف الغالبية العظمى من ادلول الأعضاء اإ

ن العالمات التجارية اليت حتتوي عىل امس ادل س تكون مقبوةل يف الغالبية العظمى من  وةلاليت ُيلب التسجيل لها. وابملثل، فاإ
ضافية أأو ذا اكنت العالمة ل تتأألف حرصاي من امس البدل وتتضمن لكامت اإ عنارص أأخرى. ويف الواقع، قمكن ملودعي  البدلان اإ

أأن يصمموا  ءالطلبات الراغبني يف تسجيل العالمات التجارية اليت تضم أأسامء البدلان أأو حتتوي علهيا يف أأغلبية ادلول الأعضا
برازه خالل احلدث اجلانيب اذلي نُظم عىل هامش ادلور ليه، كام مت اإ ة الثالثة هذا الامس أأو يضيفون لكامت أأو عنارص أأخرى اإ

والثالثني للجنة ادلامئة. وعالوة عىل ذكل، من املمكن للمواينني العاديني احلصول عىل تسجيل لعالمات لفظية بأأسامء 
يسلنداالبدلان، كام أأوحض وفد  . وأأفاد أأن هذه احلاةل أأظهرت بوضوح الهتديد القامئ عىل س يادة SCT/37/6يف الوثيقة  اإ

ىل امحلاية لأسامء البدلان اليت تعترب غري اكفية وغري فعاةل. وعىل الصعيد ادلويل، ادلول واملشلكة املس مترة املمتث ةل يف الافتقار اإ
الأعىل اليت تضم أأسامء أأو صفات أأو رموز البدلان أأيضا هتديدا.  املس توىيشلك التسجيل احملمتل لأسامء احلقول اجلديدة من 

س بتقدمي تعليقات عىل عدة جمالت من التقارب املبينة يف وشكر الوفد ادلول الأعضاء اليت اس تجابت لطلب الرئي
عداد الوثيقة SCT/35/4 الوثيقة أأنه يف حني أأن  رزت. وذكر أأن الوثيقة مفيدة وأأبSCT/37/3، كام شكر الأمانة عىل اإ

 يتعلق هناك جمالت واسعة من التقارب، ل يزال هناك العديد من جمالت الاختالف بني ممارسات ادلول الأعضاء فامي
ىل أأن معظم  1التوافق املمكن رمق  مبعامةل العالمات التجارية اليت حتتوي عىل أأسامء البدلان. واتفق الوفد مع جمال وأأشار اإ

قدمت تعليقات عىل هذا اجملال من التقارب وافقت أأيضا عىل أأشاكل أأسامء البدلان املقرتحة. كام أأحاط  ادلول الأعضاء اليت
اليت أأاثرهتا بعض ادلول الأعضاء بأأن العديد من الاختالفات يف أأسامء البدلان قد ل تكون معروفة الوفد علام ابلشواغل 

. 3166الاقرتاح اذلي تقدم به وفد بولندا لس تخدام معيار أأيزو  ىللفاحيص العالمات التجارية و/ أأو عامة الناس، وأأثىن ع
( بأأن يُطلب من مودعي الطلبات تقدمي OAPIقية للملكية الفكرية )كام أأعرب الوفد عن اتفاقه مع اقرتاح وفد املنظمة الأفري 

. وأأفاد بأأن هذه يه املامرسة احلالية ريةالرتمجة حيامث ل تكون العالمة التجارية ابللغة املس تخدمة من قبل مكتب امللكية الفك
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د س نغافورة بأأن تضع الويبو قاعدة بياانت ملكتب جاماياك للملكية الفكرية. وأأعرب الوفد عن تقديره لالقرتاح اذلي تقدم به وف
لهيا من قبل ماكتب امللكية الفكرية أأثناء دراس شارة اإ يلبات  ةمركزية لأسامء البدلان يف مجيع الأشاكل ذات الصةل لالإ

بالغ الويبو رمسيا ابمس بدلها وأأشاكهل اخملتلفة  دراجه تسجيل العالمات التجارية. واقرتح الوفد أأن تقوم ادلول الأعضاء ابإ ليمت اإ
يف قاعدة البياانت تكل، عىل غرار قاعدة البياانت اليت حتتوي عىل شعارات ادلوةل وشعارات النباةل مبوجب اتفاقية ابريس. 

يسلندا، ووافق عىل البياانت املقدمة من وفود أأملانيا 2مع جمال التقارب رمق  اتفاقهوأأعرب الوفد عن  وبريو والفلبني  واإ
بأأن اس تخدام امس بدل يف عالمة جتارية مركبة قمكن قبوهل عندما يكون البدل املعين قد يلب التسجيل  وبولندا. ورصح الوفد

الوينية. واعمتد الوفد تفسري الاختبار املوضوعي اذلي  التجاريةأأو أأذن لكيان ما بذكل كجزء من خمطط وضع العالمات 
ىل موقع جغرايف مقابل منشأأ السلع أأجرته حممكة الاس تئناف الفيدرالية يف كندا بأأنه ينبغي تقيمي  العالمات التجارية اليت تشري اإ

امس بدل تعترب وصفية فقط عندما  واخلدمات. وأأعرب عن عدم تأأييده للرأأي القائل بأأن العالمة التجارية اليت حتتوي عىل
نتاج السلع واخلدمات، وأأعرب عن اعتقاده بأأن أأي اس تخدام لمس بدل  يف عالمة جتارية قد يعترب يُعرتف ابلبدل مكاكن لإ

هنا تعترب مضلةل، ما مل يكن البدل املعين قد يلب التسجيل  ذا مل تكن العالمة التجارية وصفية، فاإ وصفيا للسلع واخلدمات. واإ
ىل أأن  5أأذن لكيان ما بذكل كجزء من خمطط وضع العالمات الوينية. واتفق الوفد مع جمال التوافق املمكن رمق  أأو وأأشار اإ

ىل الاس تخدام املكثهناك ت خالء املسوافقا عاما يف ال راء يف هذا الصدد. كام أأشار اإ بداعي لإقرارات اإ ولية والتأأييدات ؤ ف والإ
خالء املسؤولية واحلد ماها لضامن أأل تكون اس تخدامات  ياكيف جنوب أأفريقيا وأأوحض أأن جاما تس تخدم نظاما مشاهبا بشأأن اإ

اذلي يستبعد املعارضات  2346/2015الوفد عن قلقه بشأأن التوجيه الأورويب رمق  أأسامء البدلان مضلةل أأو خادعة. وأأعرب
يار هذا اجملال املمكن من  القامئة عىل أأسس مطلقة. ورأأى أأن سويرسا، عىل ما يبدو، يه الأكرث حامية لأسامء البدلان يف اإ

ىل أأن الوسائل  6التوافق. واتفق الوفد مع جمال التوافق املمكن رمق  القانونية املناس بة ملنع اس تخدام أأسامء البدلان وأأشار اإ
تسجيل  رضعندما يكون من احملمتل أأن خيدع هذا الاس تخدام امجلهور موجودة يف جاماياك، حيث قمكن لأي خشص أأن يعا

ىل ذكل، بطال أأمام مكتب جاماياك للملكية الفكرية أأو احملمكة العليا. وابلإضافة اإ قمكن  العالمات التجارية أأو يقدم يلب اإ
نفاذ القانون اجلنايئ مبوجب  ىل جلنة شؤون املس هتلكني، ويه هجة اإ للمحمكة العليا أأن تصدر الأوامر القضائية والشاكوى اإ

، وأأحاط علام 4ورمق  3قانون العالمات التجارية وقانون املنافسة غري املرشوعة. واتفق الوفد مع جمالت التوافق املمكنة رمق 
مت تعليقات تؤيد صياغهتا. وشدد الوفد عىل أأن الهدف من مرشوع التوصية املشرتكة ابدلول الأعضاء اليت قد

ضافية، ولكن ( ليس SCT/32/2 )الوثيقة نشاء الزتامات اإ النص عىل القواعد اليت ينبغي ملاكتب امللكية الفكرية أأن تتبعها أأو اإ
يار مامتسك ومتسق لتوجيه املاكتب وغريها من السلطات اخملت ن اس تخدام العالمات التجارية اليت تتأألف من صة بشأأ وضع اإ

أأن تؤدي  أأهناأأسامء البدلان أأو حتتوي علهيا. وأأعرب الوفد عن اس تعداده للعمل مع مجيع ادلول الأعضاء لإجياد حلول من ش
ىل امحلاية الفعاةل لأسامء البدلان فضال عن ال   متتع بتوافق أ راء مجيع الأعضاء.اإ

املعلومات بشأأن املؤرشات اجلغرافية انحجة وأأبرزت عدم وجود حامية لأسامء البدلان يف وأأفاد وفد سويرسا أأن جلسة  .74
نظام أأسامء احلقول. وذلكل من الرضوري مواصةل املناقشات بشأأن هذا املوضوع مكسأأةل ذات أأولوية. ورأأى الوفد أأن 

نة تشلك أأداة مثينة. وأأشار الوفد بشأأن جمالت التوافق املمك  قاتاليت تلخص املالحظات والتعلي SCT/37/3 الوثيقة
ىل أأن أأغلبية الأعضاء اتفقوا عىل جمالت التقارب اليت ينبغي النظر فهيا، وأأعرب عن اعتقاده أأن هذه عالمة جيدة  ابرتياح اإ

نشاء قاعدة بياانت مركزية عىل  عىل الويبو الإلكرتوين حتتوي  موقعللمناقشات اجلارية. وأأيد الوفد اقرتاح وفد س نغافورة ابإ
أأسامء البدلان سواء اكن الامس الرمسي أأو املعتاد، فضال عن الرتمجة التحريرية واحلروف الصوتية والأشاكل القصرية للأسامء 

. لهموأأن يزود الفاحصني بأأداة مفيدة لتيسري مع  1والصفات. ومن شأأن تنفيذ ذكل الاقرتاح أأن يتيح تنفيذ جمال التقارب رمق 
ساس الأدوات املوجودة من قبل مثل قاعدة بياانت املصطلحات التابعة للأمم املتحدة واقرتح الوفد العمل عىل أأ 

(UN Term( ومقياس أأيزو )ISO اذلي حيدد رموز البدلان. كام أأعرب عن عدم اتفاقه مع الرأأي القائل بأأن أأسامء البدلان )
ىل معامةل غري احملليون، ويبدو أأن ه س هتلكونينبغي أأن تقترص عىل الأسامء اليت يعرفها امل  ذه الفكرة حساسة لأهنا تؤدي اإ

متاكفئة يف الاعرتاف بأأسامء البدلان. ورأأى الوفد أأنه ينبغي الاعرتاف ابمس لك بدل عىل أأنه يس تحق امحلاية، برصف النظر 
ء البدلان ينبغي أأل يقترص عىل أأسام 2 رمقعن وعي املس هتلكني احملليني. ورأأى الوفد أأن نطاق تطبيق جمال التوافق املمكن 
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ذ ل ينبغي تسجيل عالمة تتأألف من امس بدل حرصا أأو اس تخداهما كعالمة. وذكر بأأن من شأأن القبول  ذات الطابع املمزي، اإ
بأأن مثل هذه العالمة اكتسبت صفة ممزية يف بدل ما أأن قمنح احتاكرا لس تخدام الامس وقمنع الأعامل يف البدل املعين من 

ىل مصدر منتجاهتا . كام ذكر الوفد أأنه ينبغي لدلول الأعضاء أأن حتدد رشوط اس تخدام أأسامهئا. وفامي يتعلق ابلعمل يف الإشارة اإ
. واقرتح أأن تضع الأمانة وثيقة تقنية جتمع التعليقات 4و 3املس تقبل، اقرتح الوفد أأن تتناول اللجنة ادلامئة جمالت التقارب رمق 

يسلندام ابملذكرة اليت قدهما وفد الأعضاء. كام رحب الوفد ابهامت االيت اتفق علهي وأأشار أأن القضية تظهر بشلك ملموس أأن  اإ
حامية أأسامء البدلان غري اكفية وقد يكون لهذه الفجوة عواقب غري مرغوب فهيا. ومن غري املقبول أأن يكون امس ادلوةل 

ىل يرف اثلث دون مو  يسلندافد أ راء وفد ادلوةل املعنية. وأأيد الو  افقةموضوعا حلقوق اس تئثارية تُنسب اإ ىل  اإ اليت تدعو اإ
تعزيز حامية أأسامء البدلان. كام أأيد الوفد الاقرتاح املنقح املقدم من وفد جاماياك اذلي قمثل نقطة مرجعية للمناقشات بشأأن 

 حامية أأسامء البدلان.

اليت جتمع  SCT/37/3وأأثين وفد جورجيا، متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، عىل الوثيقة  .75
خمتلف املامرسات واجملالت اجملمتةل للتقارب فامي يتعلق حبامية أأسامء البدلان ضد التسجيل والاس تخدام كعالمات جتارية. 

الوثيقة، واليت قمكن اس تخداهما ملواصةل دفع املناقشات. وأأحاط علام مبجالت  وأأعرب الوفد عن تقديره للمعلومات الواردة يف
جياد تقارب بني قوانني  التوافق املمكنة جراء مناقشات بناءة هبدف اإ ىل اإ اليت مت حتديدها يف الوثيقة، وأأعرب عن تطلعه اإ

مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق  س تعدادوممارسات ادلول الأعضاء اخملتلفة بشأأن حامية أأسامء البدلان. كام أأعرب عن ا
 4و 3، ولكنه اعترب أأنه من املمكن أأن تكون جمالت التقارب رمق 6و 5و 2و 1للمناقشات بشأأن اجملالت احملمتةل للتوافق رمق 

ىل مزيد من املناقشات بشأأن هذه املسأأةل. وشكر وفد  يسلنداذات يابع موضوعي. وذكر أأن اجملموعة تتطلع اإ عىل تقدمي  اإ
وازنة لأسامء البدلان والعالمات . وأأفاد أأن الوثيقة أأظهرت تعقيد حتقيق حامية متSCT/37/6املذكرة الواردة يف الوثيقة 

ىل مواصةل حتليل الرصاعات اليت قد تنشأأ بياها. ورأأى أأنه ينبغي مواصةل احلوار بني ادلول  التجارية، كام أأظهرت احلاجة اإ
. وأأفاد أأنه من شأأن اس تعراض القوانني القامئة وممارسة ادلول الأعضاء ومواصةل احلوار أأن يفتح أأةلالأعضاء بشأأن هذه املس

 اجملال أأمام أأفضل املامرسات بشأأن حامية أأسامء البدلان والعالمات التجارية. 

بشأأن تعريف أأسامء  1وعلق وفد الصني عىل اقرتاح وفد جاماياك بشأأن مرشوع توصية مشرتكة. وفامي يتعلق ابملادة  .76
ذا اكن ينبغي منح ن جراء املزيد من ادلراسات بشأأن ما اإ فس املس توى من امحلاية خملتلف البدلان، شدد الوفد عىل رضورة اإ

والأسامء املبسطة واخملترصات ابللغة الصينية أأو اللغات الأخرى، فضال عن  الاكمةلأأشاكل أأسامء البدلان، مبا يف ذكل الأسامء 
ىل أأن قانون العالمات التجارية 3الأكواد والصفات الُقطرية ادلولية. وفامي يتعلق ابملادة  يف الصني  من الاقرتاح، أأشار الوفد اإ

مضلةل فامي يتعلق بنوعية وأأصل املنتجات. وذكر أأن  ومنه حظرا عىل تسجيل عالمات جتارية خادعة أأ  10يتضمن يف املادة 
ىل أأنه ينبغي رفض تسجيل العالمة التجارية اليت حتتوي عىل امس بدل عندما  ممارسة حفص العالمات التجارية يف الصني تشري اإ

يتعلق  دل املذكور، لأن ذكل قمكن أأن يضلل امجلهور فامي يتعلق مبنشأأ السلع. وفاميل يكون مودع الطلب من الب
من مرشوع التوصية املشرتكة، رأأى الوفد أأن معايري حفص العالمات التجارية اليت حتتوي عىل أأسامء  "1"(1)7 ابملادة

ذا اكن امس البدل اذلي نشأأ فيه مودع الطلب يعكس ابلفعل أأي خصائص حقيقية للبضائع واخلدمات.  البدلان تركز عىل ما اإ
براز السامت املمزية الأخرى للسلع.  شارةوذكر أأن قانون الصني ل يقتيض الإ  ىل امس البدل احلقيقي حفسب، بل يقتيض أأيضا اإ اإ

قرتحة، من التوصية املشرتكة امل "2"(1)7 وهبذا املعىن، ينص القانون الويين عىل اشرتاط أأكرث رصامة. وفامي يتعلق ابملادة
ىل أأن هذا  ىلواليت تتطلب من املس تخدم احملمتل لمس البدل كعالمة احلصول ع ذن من "السلطات اخملتصة"، أأشار الوفد اإ اإ

ىل ذكل، ووفقا للمامرسة  الأمر خيتلف وفقا لقانون العالمات التجارية يف الصني اذلي يشرتط موافقة احلكومة. وابلإضافة اإ
نه من الوينية لفحص العالمات التجار  ية، عندما يمت منح تسجيل يشمل السلع واخلدمات املامثةل أأو املتطابقة يف اخلارج، فاإ

ىل  "5"(1)7 املفرتض احلصول عىل موافقة احلكومة الأجنبية. وفامي يتعلق ابملادة من مرشوع التوصية املشرتكة، أأشار الوفد اإ
 الصني ل يأأخذ يف الاعتبار الرؤية أأو السمعة أأو الطابع أأن قرار قبول أأو عدم قبول عالمة جتارية حتتوي عىل امس بدل يف

 .للعالمةاملعروف 
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ىل أأن الرئيس خلص خالل ادلورة  .77 وحتدث وفد الاحتاد الأورويب ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه وأأشار اإ
ىل أأن هذا البند س يظل مدرجا يف جدول أأعامل اللجنة دعوة ادلول  الأمانةويلب من  السادسة والثالثني للجنة ادلامئة اإ

ىل أأن تقدم، عىل سبيل الأولوية،  زاء جمالت التوافق رمق  مزيداالأعضاء اإ . وأأفاد 6و 5و 2و 1من التعليقات واملالحظات اإ
بوضوح أأنه يفضل أأن تركز اللجنة عىل جمالت التوافق املمكنة فقط، لأنه  الوفدأأنه يف ادلورة السادسة والثالثني، ذكر 

ىل أأي توافق فامي يتعلق ابجملالني س يكون  . ويلب الوفد أأن يمت تناول التعليقات املقدمة فامي 4و 3من الصعب التوصل اإ
ىل SCT/37/3يف مرفق للوثيقة  4و 3يتعلق ابجملالت املمكنة رمق  . وأأشار الوفد أأن البياانت املقدمة من الأعضاء أأوحضت اإ

عظمى من املساهامت، ُمنحت امحلاية ضد الاس تخدام الوصفي لأسامء البدلان. حد ما كيفية معل النظام. ووفقا للغالبية ال
ذا اكنت  SCT/37/3ولكن نظرا لأن الوثيقة  ثبات ما اإ ن الوثيقة مل تمتكن من اإ حتتوي عىل عدد قليل نسبيا من التعليقات، فاإ

ىل صك هناك درجة من التناقض ذات الصةل جتعل التوافق مرغواب به. ومل تكن التعليقات مال مئة أأو اكفية لإظهار احلاجة اإ
يعتقدون أأن امحلاية اليت توفرها قوانني العالمات  الزالو أأفاد أأن الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه . و عايريلوضع القواعد وامل

ىل اخنفاض عد د احلالت املتعلقة التجارية حاليا لالحتاد الأورويب اكفية ملعاجلة املسأأةل عىل حنو مناسب. كام أأشار الوفد اإ
براز أأنشطة التوعية بشأأن ال ليات املتاحة لرفض أأو  الأنسببأأسامء البدلان. وذكر بأأن الطريقة  والأكفأأ للميض قدما تمتثل يف اإ

بطال العالمات التجارية اليت حتتوي عىل أأسامء البدلان، فضال عن تناول حامية أأسامء البدلان يف كتيبات حفص العالمات  اإ
بطال تسجيل عالمات تتأألف من  ىلمن أأجل زايدة الوعي بشأأن الإماكنيات القامئة ابلفعل ع التجارية، نطاق واسع لرفض أأو اإ

ذا اكن للجنة أأن تنظر يف املزيد من العمل عىل أأساس  امس بدل أأو حتتوي عليه كعالمة جتارية. ومن مث، اإ
نه يعتقد أأن العمل ينبغي أأن يركز أأساسا عىلSCT/37/3 الوثيقة  أأفضل املامرسات وأأن يعززها. ويف هذا الصدد، اقرتح ، فاإ

من أأجل تشجيع احلوار فامي يتعلق ابملعايري اليت يتعني تطبيقها لتقيمي الأمهية  SCT/37/3التعليقات الواردة يف الوثيقة  ضيحتو 
ىل ذكل، ينبغي متديد املوعد الاهايئ لتق دمي التعليقات لتسهيل عرض أأوسع اجلغرافية لمس البدل عىل سبيل املثال. وابلإضافة اإ

به يف أأكرب عدد ممكن من أأعضاء الويبو. ورأأى وفد الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه أأن  املعمولوأأكرث اكامتل للقانون 
يسلنداالإيار القانوين املعمول به يف الاحتاد الأورويب قوي مبا فيه الكفاية ملعاجلة قضااي مثل تكل اليت قدهما وفد  يف  اإ

أأمينة دلى مكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية. وأأشار  أأيد، وأأنه واثق من أأن هذه القضية يف SCT/37/6 الوثيقة
ىل أأن املعارضة ضد العالمة التجارية "مس توحاة من  يسلنداالوفد اإ " قد ُرفضت، عىل الرمغ من أأنه جرى الطعن عىل القرار اإ

ماكنيات الا س تئناف متاحة أأمام حممكة العدل يف الاحتاد الأورويب، وأأكد أأن الاحتاد الأورويب بعد ذكل. وأأبرز الوفد أأن اإ
وادلول الأعضاء فيه قد أأعربوا عن تقديرمه لفرصة تسليط الضوء عىل الرصاعات بني أأسامء البدلان والعالمات التجارية اليت 

 ىل نتيجة الإجراءات.أأثرت بشلك ملموس عىل الأعامل اخلاصة. بيد أأنه ل قمكن احلمك مس بقا ع

يسلنداوحتدث وفد اململكة املتحدة ابهامتم عن املذكرة اليت أأعدها وفد  .78 ، وأأعرب SCT/37/6والواردة يف الوثيقة  اإ
يسلندايسلندية يف توس مي منتجاهتا. وذكر أأن الزناع مع رشكة لإ لصعوابت اليت تواهجها الرشاكت اعن أأسفه ل احملدودة للأغذية  اإ

ىل مكتب الاحتاد يتعلق بعالمة جتا بطال اإ رية أأوروبية تغطي مجيع ادلول الأعضاء يف الاحتاد الأورويب. وقد ُرفعت دعوى اإ
الأورويب للملكية الفكرية اذلي س يقرر بشأأن املسأأةل، وقمكن أأن خيضع قراره للطعن من جانب أأي من الطرفني املعنيني. 

جراءات قانونية معلقة، رأأى الوفد أأنه من غ عىل تكل احلاةل احملددة. ورأأى الوفد أأن الأحاكم  يقري املالمئ التعل ونظرا لوجود اإ
القانونية القامئة يف اململكة املتحدة والاحتاد الأورويب قوية مبا فيه الكفاية لأغراض حامية أأسامء البدلان. وحالت دون تسجيل 

املاكن واملنتج املعين. كام  املس هتكل بني امس أأسامء البدلان واملدن والبدلات واحملليات كعالمات جتارية حيث يرحج أأن يربط
يتضمن قانون العالمات التجارية يف اململكة املتحدة أأحاكما حتد من تأأثري العالمة التجارية املسجةل عن يريق حامية حقوق 

لبدلان كعالمات الغري يف اس تخدام عالمات تدل عىل الأصل اجلغرايف للمنتجات. ومع ذكل، مل قمنع القانون من حامية أأسامء ا
يف حد ذاهتا. ويف ظروف معينة، متكنت الأسامء اجلغرافية، مبا يف ذكل أأسامء البدلان من العمل بفعالية كعالمات  اريةجت

جتارية لأن املس هتكل مل يربط بني املنتج أأو اخلدمة وامس املاكن. ويف حني اعرتفت اململكة املتحدة بأأن العالمات التجارية اليت 
ل أأنه ل يعتقد أأن  يةلأمة وحتديدا حامحتمل امس ا أأسامء البدلان يه مسائل تس تحق مزيدا من ادلراسة يف اللجنة ادلامئة، اإ

نشاء صك جديد لوضع القواعد واملعايري أأمر جمد أأو مرغوب به. وأأفاد أأن أأي صك من هذا القبيل قد يعرقل الأعامل عن  اإ
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متاما عىل ذكل. كام أأنه س يثري خماوف بشأأن حصة  رةة عندما تكون قاديريق منع أأسامء البدلان من العمل كعالمات جتاري
العالمات التجارية املسجةل دوليا واليت تتأألف من أأسامء البدلان دون التسبب يف حدوث تضارب يف السوق. وعالوة عىل 

ن هذا النوع من ذكل، س يكون من الصعب من الناحية العملية حتديد نطاق امحلاية، ورأأى أأن هناك خطر يمتثل يف أأ 
من شأأنه أأن حيول دون تسجيل عدد من العالمات املناس بة كعالمات جتارية. وذكر أأن اململكة املتحدة لزالت  لتدابريا

يسلنداملزتمة ابملشاركة البناءة يف هذه املسأأةل وتفهم شواغل حكومة  مبزيد من التفصيل. ورأأى الوفد أأن معل اللجنة ينبغي  اإ
جراء أأي تغيريات قانونية أأو  محلايةهم أأفضل لأنظمة اأأن يقترص أأول عىل ف  اخملتلفة عرب ادلول الأعضاء يف الويبو قبل اإ

 معيارية. قواعد

حراز تقدم حنو توافق ال راء يف  .79 ندونيس يا ابمس مجموعة أ س يا واحمليط الهادئ، وأأعرب عن أأمهل يف اإ وحتدث وفد اإ
مانة لإعدادها الوثيقة  برانمج معل مقبول بشأأن مسأأةل حامية أأسامء البدلان.  SCT/37/3وأأعرب عن تقدير اجملموعة للأ

ومالحظاهتا بشأأن جمالت التوافق املمكنة احملددة يف الوثيقة. ورأأت مجموعة  اوشكر مجيع ادلول الأعضاء اليت تبادلت تعليقاهت
جراءات دولية ملنع تسجيل أأسامء الب دلان أأو اس تخداهما كعالمات جتارية بدلان أ س يا واحمليط الهادئ أأن هناك حاجة لختاذ اإ

مشرتكة واعامتدها يف املس تقبل. وبدون  وصيةعىل حنو ل مربر هل، وأأيدت الاقرتاح اذلي تقدم به وفد جاماياك بشأأن وضع ت
يار مامتسك ومتسق محلاية أأسامء البدلان من تسجيلها حمك مس بق عىل نتاجئ املناقشات، شددت اجمل موعة عىل أأمهية وجود اإ

يسلنداتخداهما كعالمات جتارية. وقد درس الوفد املذكرة املقدمة من وفد واس   بشأأن اس تخدام أأسامء البدلان كعالمات  اإ
نصية، مما يدل عىل أأن أأسامء البدلان يبدو أأهنا ل حتظى ابمحلاية الاكفية من الناحية العملية. وأأعرب عن أأمل اجملموعة يف 

ىل توافق يف ال   حراز تقدم حنو التوصل اإ  راء بشأأن حامية أأسامء البدلان.اإ

وأأعرب وفد مجهورية كوراي عن اعتقاده بأأن هناك حاجة ماسة ملنع التسجيل غري املرشوع والاس تخدام غري املالمئ  .80
لأسامء البدلان كعالمات جتارية. ويف هذا الصدد، يامتىش قانون العالمات التجارية الكورية وقانون منع املنافسة غري 

ابستبعاد أأسامء البدلان من تسجيل العالمات التجارية مكؤرشات اكذبة.  اياكقرتاح اذلي تقدم به وفد جاماملرشوعة مع الا
ذا اكن امس البدل قابال للتسجيل أأم ل،  نشاء قاعدة بياانت لأسامء البدلان. ولتحديد ما اإ وأأيد الوفد اقرتاح وفد س نغافورة ابإ

جراء معليات حبث عىل الإنرت يتعني عىل الفاحص اخلاص ابلعالمات التجارية  قد ل جتلب مجيع النتاجئ املتعلقة برتمجة امس  نتاإ
البدل وترمجة حروفه. ومن شأأن قاعدة بياانت بأأسامء البدلان، مبا يف ذكل الشلك اخملترص والنسخة القصرية من أأسامء البدلان 

بار املدى اذلي يكون فيه امس البدل معروفا لدلول الأعضاء، أأن تكون أأكرث موثوقية. وعالوة عىل ذكل، ينبغي أأيضا اعت 
للعميل احمليل واحدا من العوامل يف معلية حتديد القابلية للتسجيل. ومبوجب قانون العالمات التجارية يف كوراي، ل ينبغي 

ل اترخي تسجيل العالمة اليت تتأألف حرصاي من عالمة خالية من الطابع املمزي ما مل تكتسب متزيا من خالل الاس تخدام قب
ن . غري أأن مثل هذا احلدتقدمي الطلب ىل ذكل، فاإ ث مس تحيل تقريبا لأن أأسامء البدلان تعترب يف املكل العام. وابلإضافة اإ

ىل اعتبار العالمة مؤرشا عىل مصدر السلع وس يكون غري  اس تخدام امس بدل يف عالمة جتارية من شأأنه أأن يدفع املس هتلكني اإ
ذا مل تكن السلع انش ئ ذاة عن ذكل املوقع. ومع ذكل، مقبول اإ اكن امس البدل املدرج يف عالمة جتارية ليس العنرص الأبرز  اإ

للعالمة، قمكن تسجيل هذه العالمة. وعندما حتتوي العالمة التجارية عىل امس بدل مع عنارص أأخرى، سيمت حفص العالمة 
ن أأس باب الرف ذا اكنت ممزية أأو ل كلك. وقال الوفد اإ نفسها أأس باب  ض يف الفحص ينبغي أأن تكون يهكلك لتحديد ما اإ

ن القيود املفرية ليست مرغوبة ول بد من حامية حقوق العالمات التجارية السابقة. وذلكل  الاعرتاض والإبطال. ومع ذكل، فاإ
ذا مت تطبيق العالمة أأو تسجيلها قبل أأن يصبح املس هتكل عىل عمل ابمس الب دل يف ادلوةل أأوىص الوفد بعدم املطالبة ابمحلاية اإ

ىل مرشوع التوصية املشرتكة. ااملعنية. ومن شأأن هذ العضو  الضامن أأن يضيف التيقن القانوين والقدرة عىل التنبؤ اإ

ىل اجلانب الأسايس للعالمة التجارية، أأل وهو قدرهتا عىل متيزي  .81 ن مناقشة أأسامء البدلان تطرقت اإ وقال وفد الربازيل اإ
ن من مصلحة اللجنة اس تكشاف  السلع أأو اخلدمات اليت تقدهما حدى اجلهات عن تكل اليت تقدهما هجة أأخرى. ومن مث فاإ اإ

ومودعي الطلبات والأيراف الثالثة يف هذا الصدد. ول يتضمن قانون  س هتلكنيس بل احلد من عدم التيقن ابلنس بة للم 
، قمكن أأن يكون الامس اجلغرايف غري 181 امللكية الصناعية يف الربازيل تعريفا حمددا ملا يشلك امس البدل. ومبوجب املادة
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ذا  تسجيلاملسجل مكؤرش جغرايف، من انحية، عنرصا ممزيا للعالمة. ومن انحية أأخرى، قمكن  امس البدل مكؤرش جغرايف اإ
ىل  176امتثل للرشوط املنصوص علهيا يف املواد من   ، يمت تقيمي2من القانون. وفامي يتعلق مبجال التوافق املمكن رمق  182اإ

 دماتالعالمة اليت حتتوي عىل امس ادلوةل بعناية مقابل يابعها الوصفي أأو املضلل أأو اخلادع فامي يتعلق مبنشأأ السلع أأو اخل
اليت يقدهما املعهد الويين للملكية الصناعية. كام تعرتف احملامك الربازيلية هبذا املبدأأ. ومكثال عىل ذكل، قمكن اعتبار امس البدل 

ىل يابع ن  مفتقرا اإ ذا اكن مس تخدما يف عبارة نعتية فامي يتعلق ابملنتج أأو اخلدمة اليت يَعزتم تعيياها. وعالوة عىل ذكل، فاإ ممزي اإ
اليت عادة ما تس تخدم لتحديد مسة للمنتج أأو اخلدمة فامي يتعلق بأأصلهام اجلغرايف غري قابةل للتسجيل، عندما يكون  مةالعال

ىل المتزي وابلتايل فهيي ل متتثل  لهذا الأصل مسعة جيدة لتكل السلعة أأو اخلدمة. وتمتثل الفكرة يف أأن هذه العالمات تفتقر اإ
 4و 3و 2الوفد أأن أأس باب الرفض أأثناء الفحص املوحضة يف جمالت التوافق املمكنة رمق  رأأىللمتطلبات القانونية الوينية. و 

جراءات الإبط ال واملعارضة، اليت قمكن اختاذها عن يريق قمكن أأن تُس تخدم عىل قدم املساواة كأساس للرشوع يف اإ
ىل  تالإجراءات الإدارية أأو القضائية. وأأعرب الوفد عن اهامتمه مبواصةل املناقشا بشأأن حامية أأسامء البدلان من أأجل التوصل اإ

تسليط  فهم مشرتك للمسأأةل. وينبغي أأن تشمل املناقشات أأيضا اس تخدام أأسامء البدلان يف نظام أأسامء احلقول، حيث يمت
نgTLDsالضوء عىل الصعوابت يف س ياق توس يع نطاقات احلقول العليا اجلديدة املكونة من أأسامء عامة )  رتنت( يف رشكة الإ

 للأسامء والأرقام اخملصصة.

وأأقر وفد كندا بأأمهية هذا البند من جدول الأعامل ابلنس بة للوفود الأخرى ورأأى أأنه من الأمهية مباكن أأن تدمع  .82
ىل حاةل التجارة املتطورة البدلان قدر  ة الهيئات القضائية عىل البقاء عىل اس تعداد وتفسري الأحاكم الترشيعية استنادا اإ

ن احملامك منوية ب  التوجيه بشأأن الأحاكم الترشيعية اليت قد تظل اثبتة ولكن من أأجلها يتطور  توفريابس مترار. والواقع فاإ
وفد كندا بشأأن جمالت التوافق، اذلي سلط الضوء عىل الطريقة اليت تنظر الس ياق. وقد انعكس ذكل يف التقرير املقدم من 

الوصفية جغرافيا. وأأدى وضع اختبار  التجاريةهبا الهيئات القضائية الكندية يف الطابع احلايل للتجارة ابلنس بة للعالمات 
ىل الوصف اجلغرا ىل جعل مودعي الطلبات يتغلبون عىل الاعرتاضات استنادا اإ ن موضوعي اإ ىل ذكل، فاإ يف. وابلإضافة اإ

جراءات الإبطال واملعارضة. ويوفر   هذاالقرارات القضائية اليت تصدر بشأأن قابلية تسجيل العالمة التجارية تنطبق أأيضا عىل اإ
جياد يريقة  التوضيح مزيدا من التيقن بأأن هناك مس توى اكفيا من امحلاية يف كندا ملنع سوء اس تخدام أأسامء البدلان. وبغية اإ

للميض قدما بشأأن هذا البند من جدول الأعامل، أأوىص الوفد بأأن تركز اللجنة هجودها عىل تطوير أأدوات لزايدة التوعية أأو 
يف حفص العالمات التجارية الوصفية جغرافيا. وأأعرب وفد كندا عن اس تعداده لتبادل  توجيهأأفضل املامرسات اليت توفر ال 

 النظر يف الأدوات احلالية املتاحة عىل املوقع الإلكرتوين للمكتب الكندي للملكية خرباته يف هذا اجملال وجشع الأعضاء عىل
التجارية ودليل للفحص يشمل مجيع السوابق  الماتالفكرية اذلي يرشح املامرسات ابلتفصيل وحيتوي عىل دليل عن الع

 القضائية املعمول هبا يف كندا بشأأن ماكن املنشأأ.

يسلنداه الاكمل ملوقف وفد وأأعلن وفد سان مارينو تأأييد .83  وأأيد البيان اذلي أأدىل به بشأأن حامية أأسامء البدلان. اإ

وأأكد وفد برابدوس من جديد الزتامه القوي ابلقرتاح املنقح اذلي قدمه وفد جاماياك بشأأن حامية أأسامء البدلان من  .84
لتجارية يف برابدوس. والعالمة التجارية الوينية تسجيل العالمات التجارية واس تخداهما نظرا للأمهية الكبرية محلاية العالمة ا

الاقتصادية الرائدة مثل الس ياحة والأعامل التجارية ادلولية وقطاع اخلدمات املالية، فضال  اتمرتبطة ارتبايا وثيقا ابلقطاع
ىل الاُهج املتنوعة عن حسرها املعروف. وعىل الرمغ من وجود أأحاكم يف الترشيع احمليل تتناول حامية أأسامء البدلان، ابلنظ ر اإ

نهلدلول الأعضاء يف أأعقاب ادلراسة اليت أأعدهتا الأمانة،  ل يزال من الواحض أأنه ل يوجد اتساق وجتانس يف معاجلة املسأأةل.  فاإ
ىل SCT/37/3وذلكل شكر الوفد املكتب ادلويل عىل العمل اذلي مت الاضطالع به، ول س امي الوثيقة  . وأأعرب عن تطلعه اإ

 بشأأن حامية أأسامء البدلان. ربمناقشة جمالت التوافق املمكنة ومواصةل النظر فهيا بغية حتقيق توافق أ راء أأكاس مترار 

وأأيد وفد ادلامنرك البيان اذلي أأدىل به الاحتاد الأورويب ابمس ادلول الأعضاء فيه، وأأعرب عن اعتقاده بأأن الإيار  .85
ن الوفد يدرك متاما الشواغل اليت أأعرب عاها وفد القانوين احلايل يوفر حامية اكفية لأسامء البدلان يسلندا. وقال اإ فامي يتعلق مبا  اإ
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لمس بدله. ورأأى وفد ادلامنرك أأنه عندما تسَجل أأسامء البدلان كعالمات جتارية، قد تكون مثل  مليسءيعتقد أأنه الاس تخدام ا
ن ادلامنرك س تؤيد مواصةل  النظر يف هذه املسأأةل. هذه التسجيالت مضلةل ورمبا وصفية. وذلكل، فاإ

ىل توافق  .86 ىل النفاذ اإ يطاليا عن أأمهل يف أأن تؤخذ تعليقاته يف الاعتبار يف أأي تطورات أأخرى هتدف اإ وأأعرب وفد اإ
يطاليا ل  1بشأأن حامية أأسامء البدلان. وأأيد الوفد جمال التوافق رمق  املمكن ومع ذكل أأوحض أأن قانون امللكية الصناعية يف اإ

شارة  ىل مفهوم أأساميتضمن أأي اإ البدلان. ومتش يا مع تعليقات ادلول الأعضاء الأخرى، يُرفَض تسجيل العالمات اليت  ءحمددة اإ
يطاليا. واتفق الوفد مع جمال التوافق املمكن رمق  ، 2تعترب وصفية ملنشأأ السلع واخلدمات واخلالية من أأي يابع ممزي كعالمة يف اإ

ىل  تأألفمة جتارية ل ت وشدد عىل أأنه من املمكن مع ذكل تسجيل عال فقط من امس جغرايف، أأو عندما ينظر املس هتلكون اإ
هذا الامس عىل أأنه امس خيايل فامي يتعلق ابملنتجات أأو اخلدمات املطالب هبا. فعىل سبيل املثال، اعُتربت عالمات "اكبري" 

نه 3املمكن رمق  افقعلق مبجال التو يالية فامي يتعلق ابلسلع املطالب هبا. وفامي يتللسجائر و"روما" للعطور أأسامء خ  ، قال الوفد اإ
ذا اعتربت خادعة، ول س امي فامي يتعلق ابملنشأأ اجلغرايف للسلع أأو  وفقا للقانون الويين، سيمت رفض تسجيل العالمة التجارية اإ

يطاليا، يمت التعامل مع حالت العالمات التجارية املضلةل أأو يف احملامك،  زائفةاخلادعة أأو ال اخلدمات أأو يبيعهتا أأو نوعيهتا. ويف اإ
ن مكتب الرباءات والعالمات التجارية غري خمتص ابلنظر يف قضااي الاس تئناف. وأأعرب الوفد عن تأأييده لرأأي وفد اإ حيث 

اذلي يتسم بطابع موضوعي. وفامي يتعلق مبجال  3الاحتاد الأورويب بأأن من الصعب حتقيق تقدم بشأأن جمال التوافق رمق 
ىل امس  ر، ذك4مكن رمق التوافق امل الوفد أأنه قمكن تسجيل العالمات التجارية اليت حتتوي عىل عنارص أأخرى ابلإضافة اإ

ىل هذه العنارص عىل أأهنا خيالية وحيث ل يوجد احامتل لوجود ارتباط بني املنشأأ  جغرايف، رشيطة أأن ينظر املس هتلكون اإ
عنه وفد الاحتاد الأورويب، أأعرب الوفد عن اعتقاده  ربالرأأي اذلي أأع اجلغرايف والسلع أأو اخلدمات املطالب هبا. ومتش يا مع

بأأنه قد يكون من الصعب حتقيق أأي تقدم فامي يتعلق هبذا اجملال املمكن من التوافق لأنه يقع خارج نطاق معل اللجنة. وفامي 
ىل أأنه ل توجد جسالت يف املكتب 5يتعلق مبجال التوافق املمكن رمق  والعالمات التجارية  ءاتالإيطايل للربا، أأشار الوفد اإ

جراءات املعارضة أأو التوفيق فامي يتصل ابلعالمات التجارية اليت حتتوي عىل أأسامء  بشأأن احلالت ذات الصةل املتعلقة ابإ
ىل أأسس مشرتكة مع 6البدلان. وفامي يتعلق مبجال التوافق املمكن رمق  نه اإ ، حيث 3جمال التوافق املمكن رمق ، مت التوصل اإ

يطاليا،  همييتناول مفا اخلداع والإشارات الزائفة فامي يتعلق ابلصفات الطبيعية أأو املنشأأ اجلغرايف للسلع واخلدمات. ويف اإ
تندرج الاختصاصات الزائفة أأو املضلةل املتعلقة ابملنشأأ اجلغرايف مضن اختصاص احملامك. وأأيد الوفد الاقرتاح املنقح اذلي قدمه 

 عن اس تعداده للمشاركة يف مزيد من املناقشات بشأأن حامية أأسامء البدلان. وأأعرب SCT/32/2ثيقة وفد جاماياك يف الو 

وأأعرب وفد فرنسا عن اهامتمه حبامية أأسامء البدلان، ول س امي فامي يتعلق ابدلورة الإعالمية بشأأن املؤرشات اجلغرافية،  .87
املتعلقة مبجال  SCT/37/3ديل موجز تعليقات فرنسا يف الوثيقة وأأعلن الزتامه مبواصةل املناقشات البناءة. والمتس الوفد تع

الترشيعات الوينية بشأأن العالمات التجارية، ل تشلك أأسامء البدلان فئة حمددة. ويه  جب. ومبو 1التوافق املمكن رمق 
يداعها بشلك حصيح كعالمة مثل أأي تسمية أأخرى، يامل ا أأهنا ممزية. وقال تشلك نوعا من املصطلحات اجلغرافية اليت قمكن اإ

ن النظام الفرنيس ل ينتقص من هذا املبدأأ يف حاةل أأسامء البدلان،  أأن املصطلح ليس وصفيا ول خادعا. وقمكن للمامرسة  ياملااإ
ن هذه الاختالفات اخملتلفة ليست 1الوينية أأن تنظر يف الواقع يف مجيع البدائل املقرتحة يف جمال التوافق رمق  . ومع ذكل، فاإ

ىل اخنفاض عدد املساهامت ورأأى أأنه ينبغي ترك الوثيقمحم  مفتوحة ملزيد من التعليقات.  ةية تلقائيا أأو ماهجيا. وأأشار الوفد اإ
وأأيد الوفد البيان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد الأورويب واذلي يقرتح أأن تعمل اللجنة عىل تعريف املامرسات اجليدة فامي يتعلق 

 حبامية أأسامء البدلان.

يسلنداوفد موانكو وفد  وشكر .88 ىل اللجنة واليت أأعطت مثال ملموسا للمشالك اليت قد  اإ عىل املعلومات اليت أأحيلت اإ
نه يشاير الوفد اتنشأأ يف س ياق حامية أأسامء ا يسلندي وكذكل الوفود الأخرى الشواغل اليت أأعربوا عاها، لإ لبدلان. وقال اإ

ىل أأن تدابري ا ليت ينص علهيا نظام العالمات التجارية ليست موحدة ول قمكن التنبؤ هبا، ا محلايةواليت تشري، من انحية، اإ
ن التاكليف البرشية املرتبطة حبامية أأسامء البدلان مرتفعة جدا. ومتثل هذه التاكليف عبئا ثقيال عىل  ومن انحية أأخرى، فاإ

غلني واملس هتلكني الاقتصاديني احملليني. املش احلادلول الصغرية دون أأن تضمن ابلرضورة احلفاظ عىل صورة البدل ومسعته لص
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ولهذا رأأى الوفد أأن من الأمهية مباكن تعزيز حامية أأسامء البدلان، عىل الصعيد ادلويل وبطريقة منسقة، من تسجيلها 
 جاماياكواس تخداهما كعالمات جتارية. وكرر الوفد تأأييده ملواصةل معل اللجنة ورأأى أأن الاقرتاح املنقح اذلي قدمه وفد 

 معلومات واقرتاحات مثرية لالهامتم يتعني مواصةل مناقش هتا. SCT/37/3يشلك أأساسا ممتازا لهذا العمل. وتقدم الوثيقة 

ىل أأنه قد درس ابهامتم التقارير املقدمة من ادلول الأعضاء فامي يتعلق مبجالت التوافق املمكنة  .89 وأأشار وفد الرنوجي اإ
يسلنداوكذكل املذكرة املقدمة من وفد  وأأقر ابلأمهية اليت يولهيا أأعضاء اللجنة للمناقشات بشأأن حامية أأسامء البدلان. وقال  ،اإ

نه من الرضوري الإ  عىل نظام للعالمات التجارية يتسم ابلكفاءة واملرونة ابلنس بة للمس تخدمني. ورأأى أأن  بقاءالوفد اإ
ه ل حيتكر أأسامء البدلان بطريقة غري مالمئة أأو اس تخدام أأسامء البدلان يف العالمات التجارية ل يثري أأي مشالك ياملا أأن

تضلل امجلهور فامي يتعلق مبنشأأ السلع واخلدمات. ورأأى الوفد أأن الواثئق اليت أأعدهتا الأمانة تبني أأن الترشيعات القامئة يف 
من الاحتاكر وسوء معظم ادلول الأعضاء حتول دون تسجيل العالمات التجارية الوصفية واملضلةل ومن مث متنح حامية اكفية 

ىل عدم متتع أأسامء البدلان حبامية الاس تخدام. وعىل الرمغ م من التسجيل  اكفيةن احامتل حدوث حالت فردية تؤدي اإ
كعالمات جتارية، ينبغي للمرء أأن يكون حذرا يف اس تخالص اس تنتاجات من هذه احلالت حبيث قمكن أأن تغري القانون 

لوضع القواعد واملعايري يف الويبو بشأأن حامية أأسامء البدلان من تسجيلها واس تخداهما العام. ومل يؤيد الوفد أأي أأنشطة 
يعارض أأنشطة تقيص احلقائق أأو أأنشطة التوعية اليت س تضطلع هبا اللجنة. وقد تكون مجموعة من  كعالمات جتارية. غري أأنه مل

رشادات مفيدة يف تقيمي احلالت املامثةل. وشدد الو  فد عىل أأن قانون العالمات التجارية ذي الصةل بأأسامء أأفضل املامرسات اإ
ىل القانون املعمول به. مةالبدلان سيتطلب دامئا تقيامي ملموسا للحاةل اخلاصة والعال  املعنية استنادا اإ

م وأأعلن وفد الولايت املتحدة الأمريكية أأنه اس تعرض مجيع املساهامت بعناية واهامتم كبريين، مبا يف ذكل الطلب املقد .90
يسلندامن وفد  ىل أأي اس تنتاجات بشأأن اإ . وفامي يتعلق هبذا الأخري، رأأى أأنه من غري املناسب ومن السابق لأوانه التوصل اإ

التقايض اجلاري. ويتضح من التقارير املرسةل، أأن املاكتب جتري حتليال دقيقا عند تقيمي  ببيبيعة أأو مدى املشلكة املثارة بس 
ىل خمتلف العنارص اليت مت تقيميها عند حتديد  الأمهية اجلغرافية للمصطلحات املطالب هبا. وقد أأشارت مجيع املساهامت تقريبا اإ

ن الوثيقة املتعلقة مبجالت التوافق متثل  معىن املوضوع املطالب به قبل اختاذ قرارات بشأأن القابلية للتسجيل. وقال الوفد اإ
كأداة دلراسة ممارسات لك مكتب. ورأأى أأن الفئات احملددة يف الوثيقة مل  حتداي يف تقدمي التعليقات ويبدو أأهنا حمدودة الفائدة

ويابعها  مةلعالل يزييمت الطابع ال تقيمي بني فصل البعض احلالت لوحظ يف وعب بشلك اكف قرارات الفحص، حيث تس ت
أأثناء الفحص لتحديد الأمهية . وحدد الوفد أأربعة اختبارات رئيس ية تس تخدهما البدلان احامتل اخلداع أأو التضليلأأو الوصفي 

عىل الرمغ من أأن هناك صياغات خمتلفة مس تخدمة وتوصيف و اجلغرافية للمسأأةل واليت يبدو أأهنا موجودة يف لك تقرير، 
. والفئة الأوىل من التحليل يه: فامي يتعلق ابحلد الأدىن املطلوب خمتلف مس تخدم وحىت مس توايت ذات دلةل يف لك تقرير

جغرايف؟ هل املعىن الوحيد جغرايف؟ ويمت توجيه تكل الأس ئةل  ايف؟ هل يعني ماكان؟ هل املعىن الرئييسهل املصطلح جغر 
ذا اكن املصطلح جغرافي ىل املس هتكل املعين. وكخطوة أأوىل، يبدو أأن لك مكتب حياول حتديد ما اإ ىل قانونه  ااإ أأم ل استنادا اإ

الثاين هو يف العالقة بني املاكن والسلع واخلدمات أأو كيفية تفاعلها. ما  الويين. ويعد هذا قرارا قرينيا. ويبدو أأن الاختبار
مدى قوة العالقة؟ ويف بعض احلالت، هناك حتليل خمتلف للسلع مقارنة ابخلدمات. ويف بعض احلالت، يصنع نوع السلع 

ذا اكن من املرحج أأن يعتقد الطبيعية( فارقا فامي يتعلق ابلتحليل. ويف بعض الطلبات، يكون السؤال هو  السلع)مثل  ما اإ
ذا اكن هناك ارتباط حايل  املس هتلكون أأن السلع أأو اخلدمات جاءت من املاكن احملدد. ويف عدة تقارير، اكنت الفكرة يه ما اإ

ذا اكنت هناك  ماكنيةبني املاكن والسلع أأو ما اإ لالرتباط يف املس تقبل. وهناك قضية أأخرى يه: هل للسلع خصائص  اإ
ذا اكن معروفا دلى خاصة؟ أأما  الفئة الثالثة من القضااي )اليت قد تندمج مع الثانية( فتتعلق بأأمهية املاكن للمس هتلكني، أأو ما اإ

ذا اكن املاكن غري حمايد يف س ياق السلع، أأو  ذا اكن  مااملشرتي العادي أأم ل، أأو ما اإ مسعة أأو معروفا مكاكن منشأأ دليه اإ
ذا اكن املاك ذا اكنت السلع واخلدمات تأأيت من البضاعة أأم ل، أأو ما اإ ن همام للمشرتين أأو املس هتلكني؟ ويدور أ خر اختبار عام اإ

وهل توجد  ن؟املاكن املعين، ويف هذه احلاةل، هل يأأيت املنتج الاهايئ من ذكل املاكن؟ أأو هل تأأيت املكوانت من هذا املاك
ذا  مل تكن السلع قد نشأأت من ذكل املاكن، قمكن اعتبار العالمة اخلدمات املقدمة يف ذكل املاكن أأو يف أأماكن أأخرى، ورمبا اإ
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ىل التحليل اذلي جيرى. ورأأى الوفد أأن الوثيقة  مل حتدد يف الواقع أأي جمال من  SCT/37/3مضلةل أأو خادعة، استنادا اإ
ذا اكن املصطلح جغرافيا وما يه أأمهية الجمالت التوافق وأأن السؤ  هذا التحديد. وأأيد  احلقيقي هو كيف حتدد املاكتب ما اإ

الوفد البيان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد الأورويب واذلي اقرتح فيه تقدمي مزيد من التعليقات بشأأن جمالت التوافق املمكنة، 
ذا اكن الس ياق من لتحديد الأمهية اجلغرافية، وعىل هذا الأساس، للنظر ابلتأأكيد يف  اس باعىل الرمغ من أأنه ل يبدو واحضا ما اإ

ىل أأن املصطلحات  أأفضل ىل عدم وجود ممارسة قامئة مبا يشري اإ ىل أأن لك تقرير يبدو أأنه يشري اإ املامرسات. وأأشار الوفد اإ
ىل مودع الطلب لإثبات أأن ا اليت يتقدم للحصول علهيا  لعالمةاجلغرافية يتبني تلقائيا أأهنا خادعة ومن مث يتحول العبء اإ

ىل أأن أأي خشص يقدم يلبا لأي شلك من  ليست خادعة. وذلكل، عند التفكري يف العمل املعياري، مفن الصعب الإشارة اإ
سوف يُرفض يلبه تلقائيا وأأن هذه الإماكنية غري موحضة يف أأي من  1أأشاكل امس بدل مدرج يف جمال التوافق املمكن رمق 

فكرة يف الاعتبار، وأأعرب عن قلقه ول تتوافق مع املامرسة احلالية أأو أأفضل املامرسات. وأأخذ الوفد هذه ال دةالتقارير الوار 
نشاء قاعدة بياانت لأسامء البدلان من املفرتض أأن تشمل مجيع املتغريات الواردة يف جمال  زاء اقرتاح س بق ذكره يف الاجامتع ابإ اإ

ختيل أأن الإدراج يف القامئة س يكون أأساسا ملعرفة أأن يلب تسجيل عالمة  صعب. ويبدو أأن من ال1التوافق املمكن رمق 
ذا مل تكن تكل يه النتيجة جت ارية حتتوي عىل امس بدل يتعارض مع أأي مصطلح يف قاعدة البياانت وأأنه خادع يف حد ذاته. واإ

نشاء قاعدة بياانت لأسامء البدلان، حيث قم ن الوفد ل يرى فائدة من اإ للفاحصني أأن جيدوا تكل املعلومات  كناملرجوة، فاإ
تعاجل مسأأةل الأمهية اجلغرافية، أأو بعبارة أأخرى، ما هو تصور املس هتكل ذي الصةل؟ ول عىل الإنرتنت وأأن قاعدة البياانت ل 

ىل ما يتصوره املس هتكل ولكن فقط ما امس البدل. ومن شأأن ذكل أأن يسبب ار   تبااكتشري القامئة الواردة يف قاعدة بياانت اإ
 يفوق ما تقوم حبهل. وأأعرب الوفد عن عدم تأأييده لهذا الاقرتاح.

ىل أأن اجملموعة تعلق أأمهية كبرية عىل حامية وحتد .91 ث وفد كولومبيا ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وأأشار اإ
أأسامء البدلان. ولحظ عدم وجود حامية متسقة لأسامء البدلان عىل الصعيد ادلويل، وأأعاد تأأكيد الزتامه مبواصةل املناقشات 

 .SCT32/2اك يف الوثيقة جاماي فدبشأأن الاقرتاح املقدم من و 

وكرر وفد الياابن قوهل بأأن أأسامء البدلان يه نوع من املصطلحات اجلغرافية اليت ل قمكن تسجيلها معوما كعالمة جتارية  .92
ذا ثبت أأهنا وصفية أأو خادعة فامي يتعلق ابلسلع أأو اخلدمات احملددة. غري أأنه رأأى أأن تسجيل العالمات التجارية اليت حتتوي  اإ

أأن يكون مقيدا بشلك مفرط ياملا اكنت العالمة ممزية ول قمكن أأن تضلل امجلهور. وأأعرب  بغيطلحات جغرافية ل ين عىل مص
الوفد عن خشيته من أأن تتأأثر بعض الأنشطة الاقتصادية مبثل هذه امحلاية املفرية لأسامء البدلان، عندما تشري املصطلحات 

ىل م الوفد عن اس تعداده لتبادل خرباته بشأأن هذه املسأأةل يف  رباكن منشأأ السلع. وأأعاجلغرافية، مبا يف ذكل أأسامء ادلول، اإ
 أأي دورة مقبةل للجنة.

. ورأأى أأن SCT/37/3عداد الوثيقة لإ  أأرسلوا مساهامهتمورحب وفد أأسرتاليا ابملعلومات املقدمة من الأعضاء اذلين  .93
ةل مفيدة لتحديد أأسس مشرتكة بشأأن حامية أأسامء البدلان. تعد وس ي SCT/35/4جمالت التوافق املمكنة املبينة يف الوثيقة 

ورأأى الوفد أأن مواصةل العمل بشأأن جمالت التوافق املمكنة تعد يريقة مناس بة ملعاجلة املشالك اليت تواهجها بعض ادلول 
لايت املتحدة فد الو، أأعرب الوفد عن تأأييده للتعليق اذلي أأدىل به و 1الأعضاء. وفامي يتعلق مبجال التوافق املمكن رمق 

جدا بدرجة حتول دون كونه فعال، وأأن  اسع، ومفاده أأن تعريف أأسامء البدلان و SCT/37/3يف الوثيقة  الأمريكية والوارد
العديد من الاختالفات يف أأسامء البدلان قد ل تكون معروفة للمس هتكل احمليل وأأن عدة أأسامء قمكن أأن يكون لها معىن أ خر 

ىل فقدان الاس تخدام املرشوع ورأأى أأن لك  دلى املس هتلكني. وأأعرب الوفد عن خشيته من أأن يؤدي احلظر التعسفي اإ
دراج لكمة أأو اختصار يف حد ذاته يف يلب  لتسجيليلب  ىل دراس ته س ياقيا. ول ينبغي أأن يؤدي اإ عالمة جتارية حيتاج اإ

ىل رفض تلقايئ، نظرا لأن الهوية املؤسس ية للعال مة جيب أأن تؤخذ يف الاعتبار. عىل سبيل املثال تسجيل عالمة جتارية اإ
"أأوزلوتو"، ويه اينصيب يف أأسرتاليا، عىل تكل  وحتتوي أأسرتالياأأوز( هو امس يش يع اس تخدامه لوصف  أأوس )أأو صوتياً 

وأأشار اللكمة. و"أأوز" أأيضا يه امس أأول وتظهر يف خمتلف العناوين املعروفة مثل "عامل رائع من أأوز" وفيمل "معاجل أأوز". 
ىل أأن  يف عدد من  درجا(، وهو أأيضا لكمة فرنس ية مشرتكة، مAU، وهو رمز أأسرتاليا هو "أأو" )ISO 316601الوفد اإ
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جراء الفحص وفقا ملعىن هسرتاليا، مثل "أأو بري" أأو "أأو ليالعالمات التجارية املسجةل يف أأ  ". وذلكل، ذكر الوفد أأنه ينبغي اإ
ذا اكن دل ذا اكن من املمكن أأن ختدع أأو تسبب التباسا. وينبغي حتقيق العالمة كلك ويف س ياق ما اإ هيا القدرة عىل المتيزي وما اإ

قمكن التنبؤ هبا ومتسقة من خالل اتباع الاُهج احلالية محلاية الاس تخدام املرشوع للعالمات التجارية فضال عن  س بةحامية منا
ذا اكن وصفي 2رمق التوافق املمكن  حقوق املس هتلكني. ورأأى الوفد أأن عنوان جمال " قمكن أأن يسبب اً "غري قابل للتسجيل اإ

ىل "غري قابةل  واالتباسا لأن مجيع أأعضاء الويبو مل يتوقع سببا كهذا للرفض، واقرتحوا تغيري عنوان جمال التوافق املمكن اإ
ذا اعُتربت غري قادرة عىل المتيزي". وفامي يتعلق مبجال التوافق املمكن رمق  لوفد أأن الأس باب نفسها لرفض ، رأأى ا5للتسجيل اإ

لغاء، حسب الاقتض جراءات املعارضة والإ . ويف اخلتام، رأأى الوفد أأن جمالت التوافق اءالتسجيل ينبغي أأن تنطبق عىل اإ
يالع ادلول الأعضاء عىل املبادئ التوجهيية ملاكتب ادلول الأعضاء نظرا لأهنا  ماكنية اإ تشلك سبيال مالمئا ملعاجلة النقاش واإ

 ممارسات أأعضاء الويبو، ياملا يمت حث ال خرين عىل تبادل خرباهتم يف الاجامتعات املقبةل للجنة.متثل 

وأأعرب وفد الاحتاد الرويس عن تقديره لتجميع مساهامت ادلول الأعضاء بشأأن حامية أأسامء البدلان من تسجيلها  .94
ن الطابع الوصفي للعالمة التجارية هو واس تخداهما كعالمات جتارية يف وثيقة واحدة. وذكر أأنه مبوجب الترشيع ا لويين، فاإ

امس البدل يف عالمة جتارية كعنرص غري محمي برشط أأل يرض أأو خيدع  دراجسبب للرفض، وكذكل للمعارضة. غري أأنه قمكن اإ 
د أأن من شأأن وجود قاعدة بياانت تشمل أأسامء البدلان واختالفاهتا أأن يكون مفيدا املس هتكل أأو يسبب ارتبااك. ورأأى الوف

اس تخداهما لتحديد مصدر  كنلأغراض الفحص. وقد ل تكون بعض الأسامء الرمسية للبدلان معروفة للمس هتكل العادي وقم
، ومفاده أأن من أأجل SCT/37/6يقة يسلندا يف الوث اإ فد عىل الرأأي اذلي أأعرب عنه وفد السلع. ويف هذا الصدد، وافق الو 

املصلحة العامة، ينبغي أأن تظل أأسامء البدلان متاحة ول ينبغي لأحد أأن يكتسب حقوقا استثارية لأسامء البدلان. وأأعلن الوفد 
ىل فهم أأمعق للمشلكة. هاس تعداد  ملواصةل العمل يف هذا الاجتاه واملسامهة يف التوصل اإ

يسلنداوشكر وفد  .95 ملناقشات املوضوعية اليت جرت خالل ادلورة السابعة والثالثني ومجيع التعليقات اللجنة عىل ا اإ
 اليت أأدلت هبا الوفود وشدد عىل أأمهية هذه املسأأةل اليت سيسهم فهيا ابملشاركة املس مترة والبناءة.

دلان. وشكر وفد الصني وشكر وفد جاماياك أأعضاء اللجنة عىل مشاركهتم املمثرة يف املناقشات املتعلقة حبامية أأسامء الب .96
عىل التعليقات املقدمة بشأأن مرشوع التوصية املشرتكة ووفود برابدوس وكولومبيا نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية 

يطاليا وموانكو ومجهورية كوراي عىل تأأييدمه ملرشوع التوصية  ندونيس يا نيابة عن مجموعة أ س يا واحمليط الهادئ واإ والاكرييب واإ
كة. واتفق الوفد مع الاقرتاحات اليت قدهما وفدا الربازيل وسويرسا بأأولوية التعامل مع أأسامء البدلان يف نظام أأسامء املشرت 

ىل تقدمي املزيد من التعليقات بشأأن جمالت التوافق املمكنة، مبا يف  احلقول، فضال عن الرأأي القائل بأأنه ينبغي دعوة ادلول اإ
ىل التقارير املقدمة . وأأيد 4و 3ذكل اجملالن رمقا  عداد وثيقة تقنية تستند اإ الوفد اقرتاح وفد سويرسا بأأن يُطلب من الأمانة اإ

حامية أأسامء البدلان ذات أأمهية ابلنس بة  ةلمن ادلول الأعضاء. وأأقر الوفد بأأنه يبدو أأن هناك توافقا يف الرأأي عىل أأن مسأأ 
ىل العمل مع ادلول الأعضاء لإجياد حل معيل لهذه املسأأةل. للجنة وينبغي أأن تظل عىل جدول الأعامل. وأأعرب عن تطلعه  اإ

 وبعد املناقشات، المتس الرئيس من الأمانة ما ييل: .97

زاء جمالت  - ىل أأن تقدم، عىل سبيل الأولوية، مزيدا من التعليقات واملالحظات اإ دعوة ادلول الأعضاء اإ
 ،6و 5و 2و 1التوافق رمق 

، SCT/37/3املُس تلمة لإدراهجا يف نسخة مراَجعة من الوثيقة  وجتميع لك التعليقات واملالحظات -
زاء جمايل التوافق رمق  ىل مرفق من مرفقات تكل  4و 3تُنقل فهيا لك التعليقات واملالحظات املُقدمة اإ اإ

 ،املراَجعة النسخة

ىل النسخة املراَجعة من الوثيقة  - عداد وثيقة حتليلية استنادا اإ  .SCT/37/3واإ
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سامء  (INNsية غري املسجةل امللكية للمواد الصيدلنية )ادلول  الأ

 .SCT/37/4نظرت اللجنة يف الوثيقة  .98

ىل الوثيقة وا .99 ىل عرض قدمته ادلكتورة رافيال ابلوكو مااتفييل، رئيسة فريق  SCT/37/4ستندت املناقشات اإ واإ
لهيا فامي ييل ابمس ممثل املسجةل امللكية لربانمج املواد الصيدلنية التابع ملنظمة ا الأسامء ادلولية غري لصحة العاملية )املشار اإ

خمططا عاما لعملية اختيار الأسامء ادلولية غري املسجةل امللكية، ونرش قوامئ بأأسامء  عرضمنظمة الصحة العاملية(. وقدم ال
ومات ابلوسائل الأسامء ادلولية غري املسجةل امللكية املقرتحة واملوىص هبا بأأشاكل خمتلفة، فضال عن توزيع هذه املعل

 ادلولية غري املسجةل امللكية. ءالإلكرتونية من خالل جممتع ميدنيت واملركز العاملي للبياانت للأسام

يران )مجهورية  .100 ىل قامئة الأسامء ادلولية غري املسجةل  -وأأبرز وفد اإ الإسالمية( أأمهية نفاذ ماكتب العالمات التجارية اإ
ليه يف امللكية املوىص هبا حىت يتس ىن لها ضام ن عدم تسجيل العالمات التجارية املامثةل لتكل الأسامء. وعىل النحو املشار اإ

وافقت اللجنة يف دورهتا السابقة عىل عدة اقرتاحات لتحسني نفاذ ماكتب امللكية الصناعية  نة،الوثيقة اليت أأعدهتا الأما
ىل قامئة الأسامء ادلولية غري املسجةل امللكية. قلميية اإ بوقف  SCT/37/4وفامي يتعلق ابلقرتاح الوارد يف الوثيقة  الوينية والإ

نرشات الربيد الإلكرتوين املتعلقة ابلقوامئ املتاحة حديثا للأسامء ادلولية غري املسجةل امللكية، أأعرب الوفد عن قلقه من أأن أأي 
ىل املع ماكنية نفاذ ماكتب العالمات التجارية اإ لومات عن الأسامء ادلولية غري املسجةل تغيريات يف النظام احلايل س تؤثر عىل اإ

نه س يدمع أأي تع ولكنه ل حيبذ وقف نرشات الربيد الإلكرتوين.  كرث،ديل لالإجراء احلايل جلعل النفاذ معليا أأ امللكية. وقال اإ
جراء جديد، أأن من الرضوري تقيمي عوا قب هذا ورأأى الوفد أأن السبب يف قرار اللجنة بوضع الإجراء احلايل قبل اعامتد أأي اإ

التغيري. وأأقر الوفد بتطوير منظمة الصحة العاملية خلدمة املعلومات التعاونية اليت تسمى مركز البياانت العاملي للأسامء ادلولية 
ىل أأن ماكتب امللكية الفكرية الوينية مل تنشئ ابلرضورة الربط املناسب ابملوقع الإلكرتوين  غري املسجةل امللكية، لكنه أأشار اإ

 صحة العاملية.ملنظمة ال

ىل الاقرتاح املقدم يف العرض اذلي قدمته ممثةل منظمة الصحة العاملية ملاليك العالمات التجارية  .101 وأأشار وفد هنغاراي اإ
جمع بني الامس ادلويل غري املسجل امللكية وامس الرشكة عىل املنتجات الصيدلنية بدل من ابتاكر يبشأأن اس تخدام مزجي س  

جيايب عىل ممارسة الفحص دلى  ورأأىت جتارية. أأسامء خيالية أأو عالما الوفد أأن هذه الاسرتاتيجية املقرتحة س يكون لها أأثر اإ
ن عىل مودعي  ىل السوق. وذكر الوفد أأنه يف حاةل املنتجات الصيدلنية، فاإ الهيئات الوينية اليت تتلقى يلب الإذن ابدلخول اإ

ىل مك  ذن من الواكةل الوينية  تتب العالماالطلبات أأن يودعوا، ابلتوازي مع الطلب املقدم اإ التجارية، يلبا ابحلصول عىل اإ
ذا اكنت العالمة مشاهبة بشلك مربك لعالمة  املسؤوةل عن أأمن املنتجات الصيدلنية. ويفحص مكتب العالمات التجارية ما اإ

ذا اكن الامس املقدم بغرض احلصول عليه يامتىش مسابقة، يف حني ع الرتاخيص املعمتدة أأو املمنوحة  تتحقق واكةل الأدوية مما اإ
 سابقا.

ىل أأنه من الأفضل، بعد تلقي املشورة من املكتب الويين للملكية  .102 وحتدث وفد كولومبيا بصفته الوينية وأأشار اإ
الصناعية، مواصةل نرشات الربيد الإلكرتوين اليت تعلن عن نرش قوامئ الأسامء ادلولية غري املسجةل امللكية. ويف حني أأعرب 

نه ل يزال يرى قمية يف احلفاظ عىل تنبهيات الو  ىل مركز البياانت العاملي اجلديد املقرتح، فاإ فد عن اس تعداده للنظر يف النفاذ اإ
ن هذه التنبهيات سوف تس متر يف تسهيل هجود البحوث اليت تبذلها املاكتب الوينية عند اإ يث الربيد الإلكرتوين للويبو، ح 

 التجارية الصيدلنية اجلديدة. احلصول عىل العالمات حفص يلبات

ن العرض اذلي قدمته ممثةل منظمة الصحة العاملية يوفر فهام أأفضل للعمل التعاوين اذلي تقوم به  .103 وقال وفد الصني اإ
ىل أأنه وافق عىل وقف النرشات  الويبو ومنظمة الصحة العاملية بشأأن الأسامء ادلولية غري املسجةل امللكية. وأأشار الوفد اإ

رسال التنبيه ابلربيد الإلكرتوين يف الوقت املناسب مبجرد أأن يقدم املكتب الويين  يمتولكنه أأعرب عن أأمهل يف أأن الورقية،  اإ
 تفاصيل التصال يف منتدى اللجنة.
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سامء ادلولية غري وحت .104 ىل أأن املوقع الإلكرتوين ملركز البياانت العاملي للأ ندونيس يا بصفته الوينية، وأأشار اإ دث وفد اإ
ليه مركز البياانت املسجةل  امللكية يذكر أأن النفاذ يقترص عىل الأعضاء املرخص هلم فقط وعىل الاس تخدام اذلي هيدف اإ

فقط. وعرب الوفد عن رغبته يف معرفة من مه الأعضاء احلاليون يف مركز البياانت لأنه ليس متأأكدا من أأن الهيئات الوينية 
ندونيس يا أأعضاء ابملركز.  تنص  6، سلط الوفد الضوء عىل أأن الفقرة SCT/37/4وفامي يتعلق ابلوثيقة للملكية الفكرية يف اإ

لكرتونية من أأجل فعا تقرتح أأيضا وقف  8التلكفة، وأأن الفقرة  ليةعىل أأن النرشات الورقية قد اس تعيض عاها ببالغات اإ
ذا س يكون التخلص التدرجيي من نرشات الربينرشات الربيد الإلكرتوين د الإلكرتوين فعال من حيث . وتساءل الوفد عام اإ

 التلكفة.

وحتدث وفد الاحتاد الأورويب ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه وأأعرب عن تأأييده الاكمل لالقرتاح اذلي  .105
رسال النرشات الورقية SCT/37/4من الوثيقة  6تقدمت به الأمانة يف الفقرة  . ورأأى الوفد أأن املامرسة احلالية املمتثةل يف اإ

مدمج حيتوي عىل القامئة الرتامكية للأسامء ادلولية غري املسجةل امللكية قمكن  قرصىل ماكتب العالمات التجارية مع اإ 
لكرتونية، وأأعرب عن الاس تعاضة ع ىل مزيد من املعلومات عن ال اثر العملية لالقرتاح اها برسائل اإ ىل الاس امتع اإ تطلعه اإ

 .SCT/37/4من الوثيقة  8الوارد يف الفقرة 

وحتدث وفد الس نغال بصفته الوينية، وأأعرب عن ترحيبه ابلتعاون الوثيق بني الويبو ومنظمة الصحة العاملية. وفامي  .106
جراء تقيمي بشأأن تأأثري التوصية بوقف نرشات SCT/37/4من الوثيقة  6يتعلق ابلفقرة  ذا اكن قد مت اإ ، اس تفرس الوفد عام اإ

 تجارية.الربيد الإلكرتوين عىل ماكتب العالمات ال 

ىل التأأييد اذلي أأعربت عنه وفود عديدة أأخرى بشأأن الإبقاء عىل وحتد .107 ندونيس يا بصفته الوينية وأأشار اإ ث وفد اإ
رسال نرشات ابلربيد الإلكرتوين عن نرش قوامئ جديدة ابلأسامء ادلولية غري املسجةل  املامرسة احلالية للمكتب ادلويل للويبو ابإ

نرتنت اليت يمت تقدقمها من خالل  ممثةلمن امللكية. والمتس الوفد توضيحات  منظمة الصحة العاملية عن نوع اخلدمات عرب الإ
املوقع الإلكرتوين ملنظمة الصحة العاملية /الأسامء ادلولية غري املسجةل امللكية، واذلي ُوصف بأأنه يرتاوح بني املشاورات 

ىل أ ةل. ومن أأ الفردية عىل ش بكة الإنرتنت وال بشلك أأفضل عن مس توى اخلدمة املقدمة،  التعرفجل تصالت من أ ةل اإ
ذا اكن يتعني تسجيل املكتب الويين دلى منظمة الصحة العاملية يف حاةل التشاور عرب الإنرتنت وكيفية  تساءل الوفد عام اإ

ىل أ ةل، نظر الوفد يف العمل امل مع  مقدمعاجلة يلب احلصول عىل معلومات من مصدر خاريج. وفامي يتعلق خبدمة من أ ةل اإ
ذا اكن هذا املس توى من اخلدمة ينطوي عىل حل لعدد من املسائل  مكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية وتساءل عام اإ
ماكن الويبو أأن تساعد يف اجلانب التقين. ويبدو أأن  ذا اكن ابإ التقنية حتس با لأي يارئ. ويف هذه احلاةل، تساءل الوفد عام اإ

لالهامتم، عىل الرمغ من أأنه قد ينقل مناقشة اللجنة خارج س ياقها. ومع ذكل، أأعرب  مثرياي السؤال اذلي يرحه وفد هنغار
ندونيس يا عن اهامتمه بأأي تعليقات تقدهما ممثةل منظمة الصحة العاملية.  وفد اإ

يد وردَّت الأمانة عىل الشواغل اليت أأعربت عاها عدة وفود، وأأوحضت أأن اقرتاح التخلص التدرجيي من تنبهيات الرب  .108
الإلكرتوين احلالية من خالل املنتدى الإلكرتوين للجنة يف لك مرة تبلغ فهيا منظمة الصحة العاملية بأأنه قد مت نرش بقوامئ 

ىل تكل املعلومات من خالل  كيةالأسامء ادلولية غري املسجةل املل  ماكنية النفاذ املبارش اإ ىل اإ املقرتحة واملوىص هبا، استنادا اإ
دارة منظمة الصحة العاملية/ الأسامء ادلولية غري املسجةل امللكية. وعىل وجه اخلصوص، اكن ل بد من الأدوات اليت وضعهت ا اإ

قامئة الأسامء ادلولية غري املسجةل امللكية املقرتحة أأو املوىص  فقاهتاالربيدية الإلكرتونية ل حتمل يف مر النظر يف أأن النرشات 
ىل موقع منظمة الصحةهبا،  ىل  بل فقط رابط اإ العاملية عىل ش بكة الإنرتنت حيث يمت العثور عىل تكل القوامئ. وابلإضافة اإ

ىل همةل  لكيةن نرش قامئة الأسامء ادلولية غري املسجةل امل اإ ، حيث ذكل، هناك مسأأةل ختص التوقيت املقرتحة عادة ما يشري اإ
يارها تقدمي اعرتاضات عىل الأسامء املقرتحة. وقمكن  ذا تلقت الويبو أأربعة أأشهر قمكن يف اإ أأن تكون املعلومات أ نية فقط اإ

 ملؤكدنه من غري ااإ املنتدى الإلكرتوين للجنة، حيث  البالغ الأويل أأيضا يف الوقت املناسب. ومثة مسأأةل أأخرى تتعلق بتغطية
ىل املنتدى. ويف ضوء هذا، مت النظر بعد س تة أأعوامأأن تكون مجيع ماكتب الويبو للملكية الف من أ خر  كرية قد انضمت اإ
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لغاء  قرار للجنة، واذلي أألغى تدرجييا النرشات الورقية اليت تعلن عن نرش قوامئ جديدة، أأن اللجنة قمكن أأن تقرر ال ن الإ
ىل املعلومات ذات الصةل بشأأن الأسامء ادلولية غري املسجةل  رتوينالتدرجيي لتنبهيات الربيد الإلك مقابل نظام للنفاذ املبارش اإ

عىل املوقع الإلكرتوين ملنظمة الصحة العاملية/ الأسامء ادلولية غري املسجةل امللكية. غري أأن املكتب ادلويل  امللكية املنشورة
ذا اعُترب ذكل رضوراي. ذكلتعد لتنفيذ مجيع قرارات اللجنة، مبا يف للويبو مس    اس مترار نرشات الربيد الإلكرتوين اإ

ن برانمج الأسامء ادلولية غري وردَّت ممثةل منظمة الصحة العاملية عىل الأس ئةل  .109 اليت يرحهتا عدة وفود، وقالت اإ
املسجةل امللكية يرسل رسائل تعممي ورقية عندما حييل القرص املضغوط اذلي حيتوي عىل القامئة الرتامكية للأسامء ادلولية غري 

املهم التعاون مع الويبو، حىت  من رسائل التعممي مه وزارات الصحة ولهذا السبب، من يناملسجةل امللكية، ولكن املس تفيد
ليه يف عرض منظمة الصحة  تتلقى ماكتب العالمات التجارية هذه املعلومات أأيضا. وفامي يتعلق بعمل جممتع ميدنيت املشار اإ

رسال تنبيه ابلربيد الإلكرت  ديدة أأعضاء ش بكة ميدنيت يف لك مرة يمت فهيا نرش قامئة ج ىلوين اإ العاملية، أأوحضت املمثةل أأنه يمت اإ
ابلأسامء ادلولية غري املسجةل امللكية أأو عندما تكون هناك أأية تطورات أأخرى ذات صةل. ول يتضمن تنبيه ميدنيت ابلربيد 

غري املسجةل امللكية عىل املوقع  وليةالإلكرتوين قامئة الأسامء ادلولية غري املسجةل امللكية، حيث يمت نرش مجيع قوامئ الأسامء ادل
ل من خالل التسجيل ومن غري املتوقع تغيري هذه الإلكرتوين ملنظ مة الصحة العاملية. ول تكون عضوية جممتع ميدنيت ممكنة اإ

ىل مركز البياانت العاملي للأسامء ادلولية غري املسجةل امللكية، وأأوحضت أأن مصدر املع هذا  لوماتالطريقة. وأأشارت املمثةل اإ
ء يف منظمة الصحة العاملية وليس فقط وزارات الصحة. ومن خالل نظام من مفتوح مجليع أأحصاب املصلحة يف ادلول الأعضا

جراء  ىل أ ةل هذا، تشلك بياانت الأسامء ادلولية غري املسجةل امللكية جزءا من قاعدة بياانت املس تخدم، مما يسمح ابإ أ ةل اإ
عن يريق قامئة الأسامء ادلولية غري  أأيضا -وملزيد من التأأكيد -غري املسجل امللكية  ادلويلمعليات البحث عن يريق الامس 

ىل مركز  حدى ادلول الأعضاء يف منظمة الصحة العاملية للنفاذ اإ املسجةل امللكية. وعند اس تالم يلب من مس تخدم يف اإ
الأسامء ادلولية غري املسجةل امللكية/ تكنولوجيا  البياانت العاملي للأسامء ادلولية غري املسجةل امللكية، سيتواصل خبري

ماكنية امل نشاء اإ علومات مع مسؤول تكنولوجيا املعلومات يف الطرف املس تمل ويوحض اخلطوات اليت يتعني اختاذها من أأجل اإ
لهذا  لأمنومن مث التصال خبادم منظمة الصحة العاملية. وبغية توفري حد أأدىن من االبحث عىل خادم الويب للمس تخدم 

ن التوصية التاكمل، يلزم تبادل لكامت الرس. وردا عىل  املسأأةل اليت أأاثرها وفد هنغاراي، قالت ممثةل منظمة الصحة العاملية اإ
نشاء عالمات جتارية جديدة للمنتجات الصيدلنية  ابس تخدام امس الرشكة مع الامس ادلويل غري املسجل امللكية بدل من اإ

ما. ومل توضع التوصية ملاكحفة العالمات عا 25، اذلي مىض عليه ابلفعل 46.19العاملية رمق  لصحةوردت يف قرار منظمة ا
لهيا عىل نطاق أأوسع.التجارية ولكن للرتوجي لس تخدام الأدوية اجلنيسة املتع  ددة املصادر، وابلتايل تيسري النفاذ اإ

ىل مركز البياانت العاملي للأسامء .110 ىل أأنه عىل الرمغ من أأن النفاذ جماين اإ ندونيس يا بصفته الوينية وأأشار اإ  وحتدث وفد اإ
نشاء خادم لالتصال خبادم منظمة الصحة العاملية قمكن أأن يكون معلية ملكفة للأعضاء  ادلولية غري املسجةل امللكية، يبدو أأن اإ

مركز البياانت العاملي للأسامء ادلولية غري املسجةل امللكية ل يربر وقف نرشات الربيد  تطويراملتلقني. ورأأى الوفد أأن 
 الإلكرتوين للجنة. الل املنتدىالإلكرتوين من خ

رك وفد ابكس تان أأن املناقشة تتعلق حبامية بياانت منظمة الصحة العاملية ولهذا السبب مفن املهم التسجيل قبل وأأد .111
ىل البياانت. وتساءل الوفد عن الس بل اخملتلفة للك فرد للبحث عن الامس العام ملنتج صيدلين معني. ورأأى الوفد أأنه  النفاذ اإ

 متاحة للجمهور حيث قمكن من خاللها العثور عىل هذه املعلومات. ويبأأن تنشئ صفحة  رمبا قمكن للويبو

ندونيس يا، وأأوحضت أأن ميدنيت ومركز البياانت  .112 وردَّت ممثةل منظمة الصحة العاملية عىل التعليق اذلي أأدىل به وفد اإ
ومن خالل ميدنيت يبحث املس تخدم عن  العاملي للأسامء ادلولية غري املسجةل امللكية هام نظامان منفصالن ومتوازاين.

ىل الش بكة الإضافية ملنظمة الصحة العاملية. ومن خالل مركز البياانت العاملي للأسامء ادلولية غري املسجةل  يريق النفاذ اإ
ىل قاعدة بياانت منظمة الصحة العاملية ولكن خالل قي امه امللكية، ل يضطر املس تخدم للخروج من قاعدة بياانته وادلخول اإ

ماكنه حفص بياانت الأسامء  ن ابإ غري املسجةل امللكية. وس ُتخزن البياانت  ادلوليةبفحص )عىل سبيل املثال( عالمة جتارية، فاإ
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لكاها س تظهر مع ذكل يف قاعدة بياانت املس تخدم، ويه مزية ملركز بياانت الأسامء ادلولية فعليا يف منظمة الصحة العاملية، و 
ملنظمة  انتهع ذكل، من أأجل أأن يعمل هذا النظام، مفن الرضوري أأن يفتح املس تخدم قاعدة بياغري املسجةل امللكية. وم

ىل أأن  الصحة العاملية لنقل بياانت الأسامء ادلولية غري املسجةل امللكية مثل هجاز الراديو. وأأشارت ممثةل منظمة الصحة العاملية اإ
دارة ة العاملية/الأسامء ادلولية غري املسجةل امللكية وماكتب العالمات منظمة الصح هناك مصلحة متبادةل يف التعاون بني اإ

التجارية، حبيث ل يمت منح العالمات التجارية املتعارضة مع الأسامء ادلولية غري املسجةل امللكية ول يمت اعامتد الأسامء ادلولية 
د همةل الأشهر الأربعة. ويف الواقع، وبعد نرش القامئة غري املسجةل امللكية املشاهبة للعالمات التجارية. وهذا هو السبب يف حتدي

غري املسجةل امللكية، قمكن لأي خشص يف العامل دليه، عىل سبيل املثال، عالمة جتارية مماثةل، أأن  ليةاملقرتحة لأسامء ادلو 
 يعرتض عىل اعامتدها.

ل ليات القامئة عىل الإنرتنت اليت وأأحايت اللجنة علام ابلعرض اذلي قدمه ممثلو منظمة الصحة العاملية بشأأن ا .113
ىل بياانت الأسامء ادلولية غري املسجةل  تتيحها منظمة الصحة العاملية للأيراف اليت دلهيا تفويض مناسب ابلنفاذ اإ

 امللكية مبارشة عىل الإنرتنت.

 وبعد املناقشات، المتس الرئيس من الأمانة ما ييل: .114

 ذا اكن قمكن ملاكتب امللكية الصناعية الوينية  التنس يق مع منظمة الصحة العاملية لس تكشاف ما اإ
ىل اللجنة يف  قلميية اس تخدام ال ليات املذكورة، وكيفية اس تخداهما، وتقدمي تقرير يف هذا الشأأن اإ والإ

 ،دورهتا التاسعة الثالثني

 يالع املاكتب عىل القوامئ املقرتحة واملوىص هبا  والاس مترار، قبل ذكل، يف ممارس هتا احلالية املمتثةل يف اإ
 اخلاصة ابلأسامء ادلولية غري املسجةل امللكية للمواد الصيدلنية.

 ب املتصةل ابلعالمات التجارية يف نظام أأسامء احلقولعن اجلوان مس تجدات

ىل الوثيقة  .115  .SCT/37/5استندت املناقشات اإ

رصد واملس تجدات املس مترين من وشكر وفد سويرسا الأمانة عىل املس تجدات الوارد يف الوثيقة وأأعرب عن تأأييده لل .116
 سامء احلقول.جانب الأمانة فامي يتعلق بنظام أأ 

ندونيس يا الأمانة عىل ما قدمته من مس تجدات والمتس مزيدا من املعلومات عن مدى اس تخدام وشكر  .117 وفد اإ
 (.UDRPالأيراف يف البدلان النامية للس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول )

ىل الأمانة عىل الإبقاء عىل هذا البند تو  .118 وجه وفد جورجيا ابلشكر، نيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، اإ
ىل  مطروحا عىل جدول الأعامل وللحديث املس متر عن اجلوانب املتعلقة ابلعالمات التجارية يف نظام أأسامء احلقول. وابلنظر اإ

نرتنت، أأعرب الوفد عن امتنانه لل ليات اليت مت تطويرها من خالل معليات الويبو  يةالعامل التحدايت اليت تفرضها الطبيعة  لالإ
بشأأن أأسامء احلقول عىل الإنرتنت. وسلط الضوء عىل جناح الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول وزايدة 

يداع الشاكوى مع ال دارة أ ليات فعاةل لتسوية املنازعات ملعاجلة ويبو وأأعرب عن تأأييده لس مترار الويبيلبات اإ و يف رصد واإ
بقاء ادلول الأعضاء  ساءة اس تخدام أأسامء احلقول. وأأعرب الوفد أأيضا عن تأأييده لعمل الأمانة يف جمال الس ياسات واإ مسأأةل اإ

ماكن عىل عمل ابلتطورات املس تقبلية. وأأعربت مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق عن اهامتهما  توس يع الس ياسة  يةابإ
 املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول لتشمل أأسامء البدلان واملؤرشات اجلغرافية.
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( الأمانة أأيضا عىل املس تجدات الوارد يف الوثيقة ICANNوشكر ممثل رشكة الإنرتنت للأسامء والأرقام اخملصصة ) .119
ىل املناقشات اليت جرت يف اللجنة الاستشاري ة احلكومية التابعة لرشكة الإنرتنت للأسامء والأرقام اخملصصة. وأأوحض وأأشار اإ

رشكة الإنرتنت للأسامء  اسةياحلقوق مازالت جارية وأأن س   ةيحام اتيأ ل  س تعرضاليت ت  اساتيوضع الس   ةياملمثل أأن معل 
ىل ضاي. وأأشار املمثل أأ 2017عام  ةينھا والأرقام اخملصصة قد تمت مراجعتھا من قبل الرشكة حىت  ةياملناقشات املتعلقة ابمحلا اإ

لإيالق املزيد من نطاقات  دييلب جد ليةفضال عن املناقشات بشأأن مع  ةيادلول  ةياملطلوبة ملعّرفات املنظامت احلکوم 
 احلقول العليا اجلديدة.

يداعات س ياسة الويبو املوحدة لتس .120 ندونيس يا، وأأوحضت أأن الإحصاءات املتعلقة ابإ وية ورّدت الأمانة عىل وفد اإ
املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول يمت تقدقمها يف الوقت احلقيقي عىل موقع الويبو الإلكرتوين، مبا يف ذكل التوزيع اجلغرايف مجليع 

 الأيراف.

ئيس الأمانة عىل عرض املس تجدات وأأبرز أأمهية مواصةل رصد تطورات نظام أأسامء احلقول، وأأشار بصفة وشكر الر  .121
ىل ختصيص أأسامء   النطاقات يف املس تقبل.خاصة اإ

 من جدول الأعامل: املؤرشات اجلغرافية 8 البند

ىل الواثئق استند .122  .SCT/34/6و SCT/31/8 Rev.6وSCT/31/7 و SCT/30/7ت املناقشات اإ

ىل ادلورة الإعالمية بشأأن املؤرشات اجلغرافية، عن تقديره للعروض اليت  .123 شارته اإ وأأعرب وفد فرنسا، يف معرض اإ
جراءات حامية املؤرشات اجلغرافية وكذكل بشأأن التحدايت املزمع معاجلهتا يف ضوء سلطت الضوء عىل  التوقعات فامي يتعلق ابإ

ادلورة اكنت غنية ابدلروس وستساعد اللجنة يف تنفيذ ولية امجلعية العامة  بأأنتطوير الإنرتنت. وأأعرب الوفد عن اعتقاده 
ىل حفص خمتلف نظم حامية املؤرش يار وليهتا احلالية وتغطية مجيع اجلوانب. وأأعرب اليت وهجت اللجنة اإ ات اجلغرافية يف اإ

وفد فرنسا من تكل ادلورة الإعالمية.  اس تخلصهركة مع اللجنة يف الايالع عىل ادلروس اليت االوفد عن رغبته يف املشا
ىل الاهج العميل لأحصاب املصلحة يف اس تخدام النظم املتاحة هلم بأأفضل الطرق املمكنة محلاية املؤرشات  وأأشار أأول اإ

ىل وجود أأوج  هاجلغرافية حىت لو اكنت تكل املهام صعبة يف بعض البدلان، وأأيضا فامي يتعلق ابلتاكليف. وأأشار الوفد كذكل اإ
عدم اتساق يف أأساليب حامية املؤرشات اجلغرافية وأأن هناك متطلبات خمتلفة معمول هبا يف بدلان خمتلفة. وأأشار الوفد أأيضا 

ىل أأ  نه خالل ادلورة الإعالمية اكتشف أأدوات جديدة للحامية، مثل "معيار الهوية"، ومعايري حتديد املنتجات يف ترشيعات اإ
الوفد عن أأسفه لعدم متكنه من فهم مجيع ال ليات املعروضة، ول س امي الصعوابت اليت  عربالولايت املتحدة الأمريكية. وأأ 

 نظام ما يف الوقت اذلي تلمتس فيه امحلاية يف بدلان أأخرى، وذكل بسبب ضيق قمكن أأن تواهجها املنتجات املعرتف هبا يف
تفصيال بشأأن نظام عالمات الاعامتد، اذلي  كرثالوقت يف تقدمي العروض. وأأعرب الوفد عن أأسفه أأيضا لعدم تقدمي عروض أأ 

يذ عالمات الاعامتد، خالفا للعالمات ليس هل تعريف مقبول معوما يف املعاهدات ادلولية، وللك بدل أ راءه اخلاصة بشأأن تنف 
من املهم  نامجلاعية، اليت مت حتديدها يف اتفاقية ابريس والنص عىل بعض املبادئ لها يف التفاقية. وذلكل، رأأى الوفد أأ 

ىل العرض اذلي أأظهر أأن نُظم امحلاية اخملتلفة قمكن أأن تطبق يف بدل  احلصول عىل توضيحات بشأأن هذه املسأأةل. وأأشار اإ
ىل أأنه س يكون من املفيد فهم نطاق وحدود امحلاية اليت يوفرها لك نظام، من أأجل ضامن متكن أأحصاب املصلحة من و  احد، واإ

يكونوا عىل عمل اتم ابحلاةل ونطاق امحلاية اليت يوفرها لك نظام. ويف ضوء تكل ادلروس  نالاختيار بني نظام أأو أ خر، وأأ 
قلميية للحامية، مما س يتيح فهم املس تفادة، أأكد الوفد من جديد تأأييده ل جراء دراسة عن النظم الوينية والإ ىل اإ القرتاح ادلاعي اإ

ادلراسة أأيضا نُظم أأخرى مذكورة يف ادلورة الإعالمية، عىل  أأفضل للحامية من خالل عالمات الاعامتد. وقمكن أأن تشمل تكل
رافية عىل ش بكة الإنرتنت، أأشار الوفد من ة املؤرشات اجلغسبيل املثال، "معيار الهوية" أأو النظم الفريدة. وفامي يتعلق حبامي

ىل أأن الك من ادلول وممثيل الرشاكت التجارية دلهيم ا كبري هبذا الصدد. وأأعرب الوفد  هامتمخالل ما شهدته ادلورة الإعالمية اإ
ىل معاجلة عاجةل من أأجل التعرف جراء دراسة أأمر مالمئ لأن املسأأةل حتتاج اإ بشلك أأفضل عىل حامية  عن اعتقاده بأأن اإ
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نرتن  رقامت للأسامء والأ املؤرشات اجلغرافية يف هذا اجملال مع مراعاة المتديدات اجلديدة والأعامل املس تقبلية املمكنة لرشكة الإ
ىل الشواغل املشرتكة مع الأيراف املوقعة عىل الوثيقة  .اخملصصة نه، ابلإضافة اإ ، SCT/31/8 Rev.6ويف اخلتام، قال الوفد اإ

جياد حلول بشأأن املعامةل اخملتلفة للعالمات التجارية واملؤرشات اجلغرافية يف أ ليات تسوية املنازعات املتاحة حاليا. مف ن املهم اإ
 ذكل حاميهتا يف نظام ابلتأأكيد جمددا عىل تأأييده دلراسة النظم الوينية محلاية املؤرشات اجلغرافية، مبا يف متهواختمت الوفد لك 

 . SCT/31/8 Rev.6ىل ش بكة الإنرتنت، عىل النحو املقرتح يف الوثيقة أأسامء احلقول وع

وفد كولومبيا ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، ورأأى أأن اللجنة تفي بولية امجلعية العامة اليت وحتدث  .124
يار وليهتا احلال  ىل دراسة نُظم خمتلفة محلاية املؤرشات اجلغرافية يف اإ ية وتغطية مجيع اجلوانب. وأأعرب الوفد وهجت اللجنة اإ

مانة ع ىل أأن جودة العروض وخمتلف الرؤى  ىلعن امتنانه للأ دورهتا الإعالمية الناحجة بشأأن املؤرشات اجلغرافية وأأشار اإ
ة والتجارب املقدمة قد أأاتحت للجنة فهام أأفضل خملتلف نظم حامية املؤرشات اجلغرافية الوينية والإقلميية، فضال عن عالق

مناذج امحلاية املقدمة، فضال عن اخلربات اليت يتبادلها  ف الإنرتنت. وقد مكنت خمتلتكل الُنظم بأأسامء النطاقات عىل
املس تفيدون من املؤرشات اجلغرافية، اللجنة من تمثني الفرص والفوائد اليت تتيحها املؤرشات اجلغرافية لأحصاب حقوقهم. 

الرشاكة بني  تعزيزان النامية حيث قمكن اس تخدام املؤرشات اجلغرافية كأدوات ل ويتسم ذكل بأأمهية خاصة ابلنس بة للبدل
املنتجني الصغار واملتوسطني اذلين سيس تفيدون من الصفات املرتبطة ابملؤرشات اجلغرافية. وبغية حامية مصاحل هؤلء 

ىل أأساس أأنه ينبغي عىل مجيع البدلان حامية املنتجني، رأأت مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب أأن من املناسب العمل ع
بشلك فعال، بغض النظر عن نظام امحلاية، وذكل متش يا مع قواعد اتفاق تريبس ملنظمة التجارة العاملية.  فيةاملؤرشات اجلغرا

ىل أأن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب س تواصل متابعة املناقشة عن كثب بشأأن الاقرتا ح الوارد يف بند وأأشار الوفد اإ
 جدول الأعامل قيد النظر، وأأعرب عن أأمهل يف أأن تمتكن اللجنة من صياغة خطة معل تواصل دمع ولية امجلعية العامة.

يطاليا وأأشار  .125 ىل الاقرتاح املشرتك اذلي قدمته وفود امجلهورية التش يكية وفرنسا وأأملانيا وهنغاراي واإ وفد هنغاراي اإ
س بانيا وسويرسا، وكرر القول بأأن الاقرتاح قد ُأدخل يف ابلتفصيل أأثناء ادلورات  وبولندا والربتغال ومجهورية مودلوفا واإ

ىل الاحتياجات احلالية واحلقيقية ملس تخديم  يدالسابقة للجنة. وأأكد الوفد من جد موقفه بأأن الاقرتاح املشرتك يستند اإ
ىل أأن الاقرتاح يشمل قدرا كبريا من  مانة عىل املؤرشات اجلغرافية، وأأشار اإ املسائل العملية. وأأعرب الوفد عن امتنانه للأ

ماكنية التفكري يف  نتتنظمي ادلورة الإعالمية بشأأن املؤرشات اجلغرافية، ورأأى أأن ادلورة اك مفيدة للغاية وأأاتحت للجنة اإ
ن املعلومات املقدمة يف العروض قد عززت فهم تكل املسائل وأأسهمت يف تعز  يز املوقف اذلي وهجات نظر خمتلفة. وقال اإ

ىل أأن الاقرتاح شارك يف رعايته عدد كبري من الوفود وأأن مناقشاتأأبرزه الاقرتاح املشرت  داخل اللجنة  هك. وأأشار الوفد أأيضا اإ
ىل  قلميية. وكرر الوفد الاقرتاح ادلاعي اإ جيابية ودعام واسعا من ادلول الأعضاء من خمتلف اجملموعات الإ قد ودّلت ردود فعل اإ

جراء درا سة بشأأن حامية املؤرشات اجلغرافية وأأسامء البدلان يف نظام أأسامء احلقول، ورأأى أأن مصاحل أأحصاب املؤرشات اإ
جملرد عدم وجود تعريف مقبول عامليا للمؤرشات اجلغرافية. وفامي يتعلق حبامية أأسامء البدلان، واجه  جتاهلهااجلغرافية ل قمكن 

مية دولية حبقوق يف حامية امس منظمهتا أأو اختصارها أأكرب مما يمتع به بدل واحد. الوفد صعوابت يف فهم سبب متتع منظمة حكو 
 ومراعاة لتكل املسائل، حث الوفد اللجنة عىل دمع الاقرتاح املشرتك والتفاق عىل يريقة معل ومبادئ.

مانة عىل ادلوروحتدث و  .126 ندونيس يا ابمس مجموعة أ س يا واحمليط الهادئ وأأعرب عن امتنانه للأ ة الإعالمية بشأأن فد اإ
ىل أأن ادلورة اكنت مفيدة للغاية لزايدة تعزيز التفامه املشرتك داخل مجموعته الإقلميية ودلى مجيع  املؤرشات اجلغرافية مشريا اإ

ىل مجموعة متنوعة من  ادلول الأعضاء يف الويبو. وشدد الوفد عىل أأمهية تبادل املعلومات وأأعرب عن رسوره ابلس امتع اإ
قلميية وحامية  املتلكمني من خلفيات خمتلفة عن سامت وخربات وممارسات خمتلف نظم حامية املؤرشات اجلغرافية الوينية والإ

. وبعد أأن أأحاط علام جبميع الاقرتاحات الإنرتنتاملؤرشات اجلغرافية وأأسامء البدلان يف نظام أأسامء احلقول وعىل ش بكة 
حراز تقدم يف املناقشة، وحث مجيع الوفود عىل التفاق عىل املتعلقة ابملؤرشات اجلغرافية، أأكد الوفد جمددا  اهامتمه الشديد ابإ

 ر.خطة معل بشأأن بند جدول الأعامل قيد النظ



SCT/37/9  
35 
 

وحتدث وفد جورجيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، وأأعرب عن تقديره لتنظمي ادلورة الإعالمية بشأأن  .127
خربة من أأجل تبادل معارفهم يف جمال املؤرشات اجلغرافية. ورأأى الوفد أأن ولتقدمي متحدثني ذوي املؤرشات اجلغرافية 

جياد حل اللجنة. وأأعرب الوفد أأيضا عن اعتقاده بأأن ادلورة الإعالمية قدمت الأدةل  عملول للاهوض بادلورة اكنت مفيدة يف اإ
ويبو. وشدد الوفد عىل رضورة مواصةل مناقشة الالزمة للميض قدما يف مناقشة برانمج العمل، وفقا ملا يلبته امجلعية العامة لل

الوسطى والبلطيق، ورأأى أأن الاقرتاح يتفق  روابالاقرتاح املشرتك اذلي اشرتكت يف تقدقمه عدة بدلان من مجموعة بدلان أأو 
يار وليهتا احلالية وتغ  طية مجيع مع معل اللجنة وقرار امجلعية العامة بدراسة خمتلف نظم حامية املؤرشات اجلغرافية يف اإ

جياد حلول لتعزيز حامية املؤرشات  جراء حتليل شامل للحاةل الراهنة من شأأنه أأن يسهل اإ ىل أأن اإ اجلوانب. وأأشار الوفد اإ
ىل التعرف عىل نتيجة املناقشة.  اجلغرافية يف نظام أأسامء احلقول، وأأعرب عن تطلعه اإ

ضاء فيه، وأأعرب عن شكره لأمانة الويبو عىل وفد الاحتاد الأورويب ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعوحتدث  .128
تنظمي ادلورة الإعالمية ومجيع املشاركني يف تكل ادلورة املهمة وعىل املساهامت القمية اليت قُدمت لإجراء مزيد من املناقشات 

ىل حتديد بر جلغرافية معل مس تقبيل، وشدد عىل أأن أأي خطة معل مس تقبلية بشأأن املؤرشات ا انمجبشأأهنا. وتطرق الوفد اإ
ن أأي  حترتم وليهتا، ول داخل اللجنة ينبغي أأن ىل تفسري أأو تنقيح أأحاكم وثيقة جنيف لتفاق لش بونة، فاإ س امي أأل هتدف اإ

ى الوفد أأن معل اللجنة يف املس تقبل ينبغي أأن يتفادى تنقيح مس تقبيل ذلكل القانون هو حق حرصي لحتاد لش بونة. ورأأ 
ته اللجنة أأو اذلي تشمهل املعاهدات ونظم امللكية الفكرية القامئة اليت تديرها الويبو ول ينبغي الازدواجية يف العمل اذلي أأجنز 

الأورويب  الاحتادأأن يركز عىل مواضيع عامة مثل نطاق حامية املؤرشات اجلغرافية والوسائل اخملتلفة لها. وبدل من ذكل، رأأى 
اي عىل مواضيع أأكرث حتديدا مثل املناقشة غرافية ينبغي أأن يركز حرصوادلول الأعضاء فيه أأن العمل املتعلق ابملؤرشات اجل

ن هذا املوضوع احلامس يثري قلقا ملموسا دلى أأحصاب  املوضوعية بشأأن املؤرشات اجلغرافية يف نظام أأسامء احلقول. وقال اإ
جراء دراسة بشأأن  . وأأعرب الوفد عن اعتقادهاللجنة عىل حنو متعمق خالل العقد املايض هااملصلحة ومل تناقش  بأأن اإ

، سوف يدخل يف نطاق  SCT/31/8 Rev.6املؤرشات اجلغرافية يف نظام أأسامء احلقول، عىل النحو املقرتح يف الوثيقة 
وليهتا احلالية وتغطية مجيع اجلوانب. ويف اخلتام،  ويفقرار امجلعية العامة بدراسة نظم خمتلفة محلاية املؤرشات اجلغرافية، 

ذا اكنت احتياجات املس تخدمني محلاية املؤرشات اجلغرافية يف نظام أأسامء أأعرب الوفد ع ن تأأييده لأي دراسة تتحقق مما اإ
ذا اكنت التدابري املتاحة لأحصاب املؤرشات اجلغرافية ضد أأسامء النطاقات اخمل فعاةل مبا فيه  الفةاحلقول قد تغريت، وما اإ

 جرايئ القامئ.الكفاية وكيف قمكن حتسني الإيار القانوين والإ 

يطاليا عن تقديره لتنظمي ادلورة الإعالمية بشأأن املؤرشات اجلغرافية وشدد عىل أأن حامية املؤرشات  .129 وأأعرب وفد اإ
يطاليا، بوصفها عضوا مؤسسا يف احتاد لش بونة، تعلق أأمهية كبرية  ن اإ اجلغرافية متثل أأولوية رئيس ية ابلنس بة لإيطاليا. وقال اإ

ىلعىل تنفيذ اتفاق لش بونة  دخول وثيقة جنيف حزي التنفيذ. وأأعرب الوفد عن تأأييده الاكمل لسرتاتيجية الويبو  وتتطلع اإ
لهيا، وأأعرب عن اعتقاده بأأن معل  ىل تشجيع الأعضاء عىل التصديق عىل وثيقة جنيف لتفاق لش بونة والانضامم اإ الرامية اإ

ىل تفسري املعاهدات املذكورة أأو تنقيح  هو احلق احلرصي لحتاد لش بونة. ونتيجة ذلكل،  ها لأن ذكلاللجنة ينبغي أأل هيدف اإ
ينبغي أأن تركز اللجنة عىل القضااي امللموسة اليت هتم الرشاكت، مثل العالقة بني املؤرشات اجلغرافية وأأسامء احلقول. ويف 

جراء مناقشة موضوعية عن امل ونظام  غرافيةؤرشات اجلاخلتام، رأأى الوفد أأن معل اللجنة يف املس تقبل ينبغي أأن يركز عىل اإ
 أأسامء احلقول، أأو أأسامء الإنرتنت.

ح وفد الس نغال بأأن ادلورة الإعالمية بشأأن املؤرشات اجلغرافية اكنت مفيدة ومعلية للغاية، ويه مبثابة منصة ورص .130
بشأأن أ ليات امحلاية لتبادل اخلربات اخملتلفة بشأأن املؤرشات اجلغرافية والسامح لدلول الأعضاء ابلتعرف عىل أ خر املس تجدات 

ىل أأن ادلو  الإعالمية أأعطت نظرة اكمةل عن احلاةل الراهنة فامي يتعلق ابملؤرشات اجلغرافية وأأعرب  رةاحلالية. وأأشار الوفد اإ
 ؤرشات اجلغرافية يف اللجنة.عن أأمهل يف أأن يمتكن أأعضاء اللجنة من التفاق عىل برانمج معل بشأأن امل
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لتنظمي ادلورة الإعالمية بشأأن املؤرشات اجلغرافية وتقديره للعروض الغنية اليت قدهما وفد الصني عن امتنانه وأأعرب  .131
املتحدثون. ورأأى أأنه ينبغي عىل اللجنة أأن تدرس الُنظم اجلغرافية اخلاصة ابملؤرشات اجلغرافية والعالمات التجارية، وذكل 

يار وليهتا احلالية وتغطية مجيع دلراسة النظم اخملتلفة محل العامةمن أأجل الوفاء بولية امجلعية  اية املؤرشات اجلغرافية يف اإ
اجلوانب. ورأأى الوفد أأن البدلان ينبغي أأن تكون حرة يف اختيار أأي نظام مناسب ملصاحلها اخلاصة، وذلا مفن الرضوري 

نرتنت وتعرض الإحاية علام ابلتطور الرسيع ل عدالتفاق عىل خطة معل أأكرث مشول بشأأن املؤرشات اجلغرافية. وب الإ
املؤرشات اجلغرافية عىل الش بكة العاملية، ل بد من توفري حامية للمؤرشات اجلغرافية يف نظام أأسامء احلقول. وخلص الوفد 

عطاء الأولوية دلراسة مجيع نُظم امحلاية القامئة للمؤرشات اجلغرافية، وبناء عىل تكل ادلرا ىل رضورة اإ ينبغي عىل اللجنة  سة،اإ
 طوات الإضافية.أأن حتدد اخل

وأأعرب وفد بلغاراي عن تقديره للجهود املبذوةل لتنظمي ادلورة الإعالمية بشأأن خمتلف نظم حامية املؤرشات اجلغرافية  .132
وكيفية اس تخداهما محلاية مصاحل املنتجني، وأأكد جمددا تأأييده لالقرتاح املشرتك املقدم من وفود امجلهورية التش يكية وفرنسا 

يطاليا  وأأملانيا وهنغاراي ىل  وبولنداواإ ضافة بلغاراي اإ س بانيا وسويرسا، وأأعرب عن رغبته يف اإ والربتغال ومجهورية مودلوفا واإ
 املشاركني يف تقدمي الاقرتاح. واتفق الوفد مع الوفود الأخرى فامي يتعلق ابملعامةل اخملتلفة للمنظامت ادلولية والبدلان الفردية فامي

مباكن العمل برسعة والبدء يف دراسة حامية املؤرشات اجلغرافية وأأسامء البدلان يف  ةمن الأمهي يتعلق حبامية أأسامهئا، ورأأى أأنه
 امء احلقول وعىل ش بكة الإنرتنت.نظام أأس

ىل نوعية أأعضاء  .133 وأأيد وفد الربتغال الوفود الأخرى يف تقديرها لدلورة الإعالمية بشأأن املؤرشات اجلغرافية، وأأشار اإ
ليت مت تناولها. ويف هذا الس ياق، رأأى الوفد أأن صوت املنتجني واملشغلني اذلين يشرتكون يف أأمثةل اللجنة وتنوع القضااي ا

املؤرشات اجلغرافية يف نظام أأسامء احلقول قد أأاثر خماوف معيقة ويقتيض اختاذ  حباميةمعلية ومشالك ملموسة فامي يتعلق 
جياد حلول مشرتكة ومناس بة. ولهذا  جراءات عاجةل من أأجل اإ السبب، رأأى الوفد أأن هذه املسائل تس تحق مزيدا من اإ

 النقاش داخل اللجنة.

وأأعرب وفد الربازيل عن اهامتمه الكبري مبناقشة املؤرشات اجلغرافية وشكر مجيع املشاركني عىل ادلورة الإعالمية اليت  .134
ىل أأن ا لربازيل تستمثر يف تطوير نظام محلاية ساعدت عىل اس تكشاف النظم القامئة محلاية املؤرشات اجلغرافية. وأأشار الوفد اإ

ىلاملؤرشات اجلغرافية، وأأشار  تسجيال  50، عندما مت منح أأول مؤرش جغرايف، بلغ عدد التسجيالت 2002أأنه منذ عام  اإ
ىل مبدأأ حامية الأسامء اجلغرافية. وبناء 2016يف سبمترب  . ورأأى الوفد أأن ينبغي أأن يستند ختصيص أأسامء نطاقات جديدة اإ

ىل منايق ذات أأمهية خاصة أأو جممتعات عىل  ذكل، ينبغي حامية الأسامء اجلغرافية من التسجيل غري املربر عندما تشري اإ
حملية أأو تراث اترخيي أأو عند احامتل تأأثر املصلحة العامة بتخصيص امس نطاق للكياانت اخلاصة. وذلكل، أأيد الوفد املناقشة 

 رافية يف نظام أأسامء احلقول.بشأأن حامية أأسامء البدلان والأسامء اجلغ

عداد املمتاز لدلورة الإعالمية بشأأن املؤرشات اجلغرافية، وأأكد جمددا  .135 وأأعرب وفد مجهورية مودلوفا عن امتنانه لالإ
يطاليا وبولندا والربتغال ومجهورية  تأأييده لالقرتاح املشرتك املقدم من وفود امجلهورية التش يكية وفرنسا وأأملانيا وهنغاراي واإ

س بانيا مودل ىل SCT/31/8 Rev.6الوارد يف الوثيقة  وسويرسا،وفا ورومانيا واإ . وشدد الوفد عىل أأن الاقرتاح استند اإ
الاحتياجات احلالية واحلقيقية ملس تخديم املؤرشات اجلغرافية، وأأنه حظي بتأأييد واسع من أأعضاء اللجنة. وأأعرب عن 

جراء دراسة اعتقاده بأأنه ينبغي عىل اللجنة أأن تبدأأ مناقشة امل ؤرشات اجلغرافية و نظام أأسامء احلقول. ورأأي الوفد أأن اإ
اس تقصائية بشأأن املؤرشات اجلغرافية و نظام أأسامء احلقول س يكون نشايا هاما، متش يا مع معل اللجنة، مما قمكن أأن يعود 

غري  اتالاس تفادة من املناقش ابلفائدة عىل ادلول الأعضاء يف الويبو ومس تخدمهيا. ويف اخلتام، أأعرب الوفد عن رغبته يف
 الرمسية من أأجل الرشوع يف مناقشة موضوعية بشأأن هذا الاقرتاح.
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ن ادلورة  .136 وأأعرب وفد مجهورية كوراي عن هتنئته مجليع املشاركني يف ادلورة الإعالمية بشأأن املؤرشات اجلغرافية وقال اإ
قلميية فضال عن حامية املؤرشات اكنت مفيدة للغاية مما زاد من تعزيز فهم خمتلف نظم حامية املؤرش ات اجلغرافية الوينية والإ

نظام أأسامء احلقول وعىل ش بكة الإنرتنت. وأأعرب الوفد عن تأأييده لالقرتاح اذلي تقدم به وفد  اجلغرافية وأأسامء البدلان يف
مس بقا قبل الأخذ بنظام دويل  الولايت املتحدة الأمريكية، ورأأى أأن فهم نظام حامية املؤرشات اجلغرافية للك بدل يعد رشيا

لتسجيل املؤرشات اجلغرافية. ويف هذا الصدد، رأأى الوفد أأن ادلورة الإعالمية بشأأن املؤرشات اجلغرافية أأاتحت فرصة 
جيدة لتعميق فهم نظم امحلاية اخملتلفة. ورأأى أأن وثيقة جنيف لتفاق لش بونة مل تأأخذ يف الاعتبار مجيع نظم املؤرشات 

لدلول الأعضاء يف  دموينية اخملتلفة اليت تنفذها ادلول الأعضاء يف الويبو. وأأعرب الوفد عن اس تعداده لأن يقاجلغرافية ال
الويبو خربته يف تنفيذ قانون املؤرشات اجلغرافية يف مجهورية كوراي. وأأعرب عن عزمه املشاركة بنشاط يف املناقشات 

حراز تقدم يف مناقشة املؤرشات اجلغ  رافية.واملسامهة يف اإ

وأأعرب ممثل مجعية ماليك العالمات التجارية ابلصني عن شكره مجليع املشاركني يف ادلورة الإعالمية بشأأن املؤرشات  .137
مؤرش جغرايف  3 400اجلغرافية وأأعرب عن تأأييده الاكمل لعمل اللجنة بشأأن املؤرشات اجلغرافية. وأأعلن املمثل أأن أأكرث من 

 مسجل يف الصني.

ا عن تقديره مجليع املشاركني يف ادلورة الإعالمية بشأأن املؤرشات اجلغرافية، وعن تأأييده لالقرتاح يسلنداإ وأأعرب وفد  .138
يطاليا وبولن  س بانيا وسويرسا.اإ دا والربتغال ومجهورية مودلوفا و اذلي قدمته وفود امجلهورية التش يكية وفرنسا وأأملانيا وهنغاراي واإ

ن ادلورة أأعطت نظرة وأأعرب وفد اجلبل الأسود عن امتنانه تنظمي ا .139 دلورة الإعالمية بشأأن املؤرشات اجلغرافية وقال اإ
يطاليا وجورجيا ابمس مجموعة  أأمعق عن املوضوع ذي الصةل الوثيقة ابللجنة. واتفق الوفد مع البياانت اليت أأدلت هبا وفود اإ

عرب عن تأأييده الشديد لالقرتاح الأورويب نيابة عن ادلول الأعضاء فيه. وأأ  حتادبدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، والا
جراء دراسة عن خمتلف نظم حامية املؤرشات اجلغرافية.SCT/31/8 Rev.6املشرتك الوارد يف الوثيقة   ، ولقرتاح اإ

ن العروض حول خمتلف نظم حامية املؤرشات اجلغرافية  .140 وأأعرب وفد بريو عن امتنانه لتنظمي ادلورة الإعالمية وقال اإ
قلميية و  حامية املؤرشات اجلغرافية وأأسامء البدلان يف نظام أأسامء احلقول اكنت مثرية لالهامتم بشلك خاص. وعىل الوينية والإ

نشاء وسائهل اخلاصة محلاية املؤرشات اجلغرافية، رأأى الوفد أأن ادلورة قد  حراافرتاض أأن لك بدل ينبغي أأن يكون  يف اإ
 الأعامل داخل اللجنة. أأظهرت حاجة واحضة ملواصةل العمل عىل هذا البند من جدول

ن املناقشة  .141 وأأعرب وفد رسي لناك عن شكره للمتحدثني يف ادلورة الإعالمية بشأأن املؤرشات اجلغرافية، وقال اإ
 ة للغاية وتفاعلية وأأن املعرفة املكتس بة س تكون مفيدة جدا لبدله.اكنت مفيد

نه مرسور للغاية ابدلورة الإ  .142 ىل أأن وقال وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ عالمية بشأأن املؤرشات اجلغرافية مشريا اإ
ىل أأن  ىل خلق رغبة يف احلصول عىل مزيد من املعلومات حول النظم الوينية والإقلميية حول العامل. وأأشار اإ ادلورة قد أأدت اإ

ورأأى أأن عاها العديد من أأحصاب املصلحة بشأأن الوضع الراهن للمؤرشات اجلغرافية،  بت الشواغل اليت أأعر ورة أأبرزادل
هذا الوضع ل يبدو أأنه مناسب للمنتجني أأو أأحصاب العالمات التجارية أأو مس تخديم الأسامء الشائعة أأو املس هتلكني. 

جراء مزيد من املناقشة بشأأن تكل املواضيع. وأأعرب ع أأمهل يف أأن تبدأأ املناقشات مع خرباء من  نوابلتايل، فهناك ما يربر اإ
ىل وثيقة جنيف نُظم العالمات التجارية واملؤرش ىل التشجيع عىل الانضامم اإ ات اجلغرافية، وأأعرب أأيضا عن أأسفه لالس امتع اإ

 أأعربتمت رفض مناقشة هذا املوضوع. ويف ضوء ذكل، أأعرب الوفد عن تأأييده للوفود اليت  بيامنلتفاق لش بونة داخل اللجنة 
اقشة الأير ادلولية مثل امحلاية املمكنة للمؤرشات عن اهامتهما ابس تكشاف النظم الوينية يف مجيع أأحناء العامل قبل من

اجلغرافية يف نظام أأسامء احلقول وغريها من القضااي اخملتلفة اليت أأثريت عىل نطاق عاملي. واتفق الوفد مع البيان اذلي أأدىل به 
قبل الرشوع يف العمل عىل نُظم متعددة يف مجيع أأحناء العامل وأأن من الرضوري فهم تكل الُنظم  هناكوفد الصني ومفاده أأن 

مس توى أأعىل عىل الصعيد العاملي. واتفق الوفد أأيضا مع البيان اذلي ُأعرب عنه يف ادلورة الإعالمية بأأن تعزيز حامية 
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س يكون سابقا لأوانه يف ضوء عدم وجود توافق دويل  نرتنتاملؤرشات اجلغرافية يف نظام أأسامء احلقول أأو عىل ش بكة الإ 
جراء دراسة، بل يف ومواءمة بشأأن امل نه ل يرغب يف اإ ؤرشات اجلغرافية. وفامي يتعلق ابس تكشاف النظم الوينية، قال الوفد اإ

فرقا كبريا يف  ثحوار. وأأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن احلوار داخل اللجنة س يكون مفيدا جدا لفهم نظام لك ماهم وس يحد
جياد سبيل للميض قدما. ويف اخلتام، اقرتح الوفد بدء ا حلوار بشأأن ممارسات الفحص مع يرح أأس ئةل حمددة بشأأن معلية اإ

يداع الطلب نفاذ وغريها.اإ  ات ومعايري الفحص واملوقف القانوين لإجراءات الإ

ن ادلورة اكنت  .143 مانة عىل تنظمي ادلورة الإعالمية بشأأن املؤرشات اجلغرافية، وقال اإ وأأعرب وفد ليسوتو عن شكره للأ
ىل أأن املوضوعات اكنت ذات أأمهية خاصة ابلنس بة لبدله مفيدة للغاية مع وجود متحدث ني ممتازين ومواضيع ذات صةل. وأأشار اإ

جراء  رشاتنظرا لعدم وجود ترشيع حمدد بشأأن املؤ ىل اإ اجلغرافية مطبق يف ليسوتو، وأأعرب عن تأأييده لالقرتاح ادلاعي اإ
 دراسة عن النظم الوينية محلاية املؤرشات اجلغرافية.

ن العروض اكنت مفيدة وأأعرب وفد أأسرت  .144 اليا عن تقديره لنوعية ادلورة الإعالمية املقدمة لصاحل أأعضاء اللجنة، وقال اإ
للغاية وقدمت مجموعة من ال راء وهنجا متوازان للموضوع. واتفق الوفد مع الرأأي اذلي عرب عنه وفد الولايت املتحدة الأمريكية 

ن املؤرشات اجلغرافية تشلك جمال هاما و  مثريا للجدل يف قانون امللكية الفكرية ادلويل. ول قمكن أأن تكون هناك مزااي وقال اإ
ل يف مناقشة مسائل حمددة ذات أأمهية س ياساتية لأعضاء اللجنة، مثل النظم الوينية اخملتلفة محلاية املؤرشات اجلغرافية  اإ

عالمية بشأأن املؤرشات اجلغرافية اكنت خطوة أأوىل أأن ادلورة الإ  لوفدوال ليات اخملتلفة للحصول عىل امحلاية ادلولية. ورأأى ا
جراء دراسة اس تقصائية يقودها الأعضاء تتضمن  جيدة جدا، وأأنه س يكون من املفيد، كخطوة اتلية، أأن ينظر الأعضاء يف اإ

أأن تركز هنجا شامال، برصف النظر عن نُظم حامية املؤرشات اجلغرافية. وأأخريا، ذكر الوفد أأن ادلراسة الاس تقصائية قمكن 
عىل أأهداف الس ياسة العامة واملامرسات واخلربات فامي يتعلق جبوانب معينة من املؤرشات اجلغرافية، مما يتيح للك دوةل 

 عضو معنية القدرة عىل الاس تجابة والتحقق والإسهام لصاحل أأعضاء اللجنة.

ن ادلورة ساعدت عىل فهم ظمي ادلورة الإعالمية بشأأن املؤرشات اجلغنوأأعرب وفد الياابن عن تقديره لت  .145 رافية، وقال اإ
أأفضل خملتلف النظم محلاية املؤرشات اجلغرافية. وأأعرب الوفد عن تأأييده لإجراء دراسة لفحص خمتلف الاهج القانونية الوينية 

 وعن تأأييده لالقرتاح املقدم من وفد الولايت املتحدة الأمريكية. جلغرافية،ملواضيع حمددة تتعلق ابملؤرشات ا

ن ادلورة اكنت مفيدة وأأ  .146 عرب وفد جاماياك عن امتنانه لتنظمي ادلورة الإعالمية بشأأن املؤرشات اجلغرافية وقال اإ
للغاية، وسلطت الضوء عىل الوسائل اخملتلفة محلاية املؤرشات اجلغرافية ونقصها ابلنس بة للمؤرشات اجلغرافية وأأسامء البدلان 

نه مع ال  ديف نظام أأسامء احلقول. واتفق الوف بيان اذلي أأدىل به وفد كولومبيا ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وقال اإ
ن مسأأةل  ىل الإسهام يف صياغة منظور شامل محلاية املؤرشات اجلغرافية من خالل اللجنة. ويف اخلتام، قال الوفد اإ هيدف اإ

جياد احللول املناس بة، سواء للمؤرشات ا تمتكنأأسامء البدلان ل تزال متثل مشلكة، وأأعرب عن أأمهل يف أأن  للجنة من اإ
 اجلغرافية أأو لأسامء البدلان.

ىل أأهنا اكن متعمقة وتفاعلية وساعدت عىل تعزيز فهم خمتلف  .147 ورحب وفد الهند بتنظمي ادلورة الإعالمية، مشريا اإ
جراء دراسة عن القوانني الوينية النظم. وأأخذ الوفد بعني الاعتبار ال راء اليت أأعربت عاها خمتلف ادلول الأعضاء، واق رتح اإ

أأجندة التمنية اليت تنص عىل أأن اللجنة ينبغي أأن حتيط علام ابلقضااي املتعلقة  وصياتمحلاية املؤرشات اجلغرافية، وفقا لت
 ابملؤرشات اجلغرافية من أأجل توجيه معلها.

ن ادلورة بيَّنت واتفق وفد سويرسا مع مجيع الوفود يف تقديرمه لدلورة الإعالمية بشأأن ا .148 ملؤرشات اجلغرافية وقال اإ
مدى حامية املؤرشات اجلغرافية والنظم الوينية اليت ما زالت يف يور التطور مع اس مترار حدوث تطويرات وتكيفات. وقد 

نربا يربر تبادل املعلومات عىل املس توى التقين. ورأأى الوفد أأن ادلورة اكنت م  اأأوحضت املناقشة أأن املوضوع معقد جدا، مم
للنقاش بني اخلرباء، بدل من النقاش الس يايس. وخالفا محلاية املؤرشات اجلغرافية يف النظم الوينية اخلاضعة لصالحيات 
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ن حامية املؤرشات اجلغرافية وأأسامء  ليست من اختصاص احلكومات وحدها، بل  نرتنتالبدلان عىل الإ احلكومات املعنية، فاإ
ىل مسأأةل املؤرشات يه مسأأةل هنج حكويم دويل، ابلتعا ون مع رشكة الإنرتنت للأسامء والأرقام اخملصصة. وأأشار الوفد اإ

ىل أأنه ي  نه يرغب يف احلفاظ عىل الاقرتاح املشرتك، مشريا اإ تناوهل  نبغياجلغرافية وأأسامء البدلان يف نظام أأسامء احلقول، وقال اإ
جراء   دراسة بشأأن هذه املسأأةل.عىل سبيل الأولوية داخل اللجنة، وأأكد من جديد مطالبته ابإ

ىل أأن تبادل  .149 وشدد وفد ش ييل عىل أأمهية ومالءمة املناقشة بشأأن املؤرشات اجلغرافية يف ادلورة الإعالمية وأأشار اإ
املعلومات بشأأن النظم اخملتلفة محلاية املؤرشات اجلغرافية داخل اللجنة هل أأمهية كبرية. واتفق الوفد مع البيان اذلي أأدىل به وفد 

ىل الأمام.  انبيا ابمس مجموعة بدلكولوم  جياد الطريق اإ أأمرياك الالتينية والاكرييب، وشدد عىل أأمهية فهم خصائص النظم الوينية واإ
جراء حوار بناء قمكن لأعضاء  وأأعرب الوفد عن تأأييده لالقرتاح املقدم من وفد الولايت املتحدة الأمريكية ورأأى أأن فكرة اإ

املؤرشات اجلغرافية تعد أأداة مفيدة خللق حوار بني أأعضاء اللجنة.  ايةأأن النظم الوينية محلاللجنة من خالهل يرح أأس ئةل بش
جراء دراسة عن حامية املؤرشات اجلغرافية وأأسامء البدلان داخل نظام  وللسبب نفسه، أأثىن الوفد عىل الاقرتاح املتعلق ابإ

ن اخلربة التقنية ال ثراء  دلوليت قمكن أأن تقدهما اأأسامء احلقول. واختمت الوفد لكمته قائال اإ الأعضاء يف الويبو ستسهم يف اإ
ىل مواصةل النقاش حول هذا املوضوع.  احلوارات من منظور امللكية الفكرية وتؤدي اإ

ن ادلورة اكنت مثرية لالهامتم وهممة  .150 وأأثىن وفد الأرجنتني عىل ادلورة الإعالمية بشأأن املؤرشات اجلغرافية، وقال اإ
الاختالفات بني النظم وأأاتحت فهام أأفضل خملتلف النظم الوينية محلاية املؤرشات اجلغرافية. وأأعرب  للغاية، حيث أأبرزت

جراء دراسات عن النظم الوينية محلاية املؤرشات  الوفد عن تأأييده لالقرتاح اذلي تقدم به وفد الولايت املتحدة الأمريكية ابإ
ايه أأداة ىل اس تبيان، معتربا اإ مفيدة لتحقيق هذا الهدف. ويف اخلتام، أأعرب الوفد عن تأأييده للبيان اذلي  اجلغرافية استنادا اإ

 .الاكرييبأأدىل به وفد كولومبيا ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية و 

رسائيل عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد الولايت املتحدة الأمريكية وأأكد جمددا أأن تبادل املعلومات  .151 وأأعرب وفد اإ
 ات اجلغرافية بني ادلول الأعضاء يف شلك حوار شامل س يكون مفيدا للجميع .بشأأن املؤرش

ن مناقشة القضااي  .152 ىل البيانني الذلين أأدىل هبام وفدا الصني والولايت املتحدة الأمريكية، وقال اإ وأأشار وفد زامبيا اإ
ء اللجنة وخاصة ابلنس بة لبدلان مثل زامبيا، املتعلقة ابلنظم الوينية اخملتلفة محلاية املؤرشات اجلغرافية س تكون مفيدة لأعضا

جراء  ىل اإ اليت بصدد وضع ترشيعاهتا اخلاصة ابملؤرشات اجلغرافية. ويف هذا الصدد، أأعرب الوفد عن تأأييده لالقرتاح ادلاعي اإ
ىل اس تبيان، كخطوة أأوىل يف برانمج معل للمؤ رشات دراسة عن النظم الوينية محلاية املؤرشات اجلغرافية، استنادا اإ

 اجلغرافية.

وحتدث وفد كولومبيا بصفته الوينية، وأأعرب عن تأأييده لالقرتاح اذلي تقدم به وفد الولايت املتحدة الأمريكية  .153
ىل اس تبيان يسمح بتبادل املعلومات املتعلقة ابملؤرشات اجلغرافية فامي بني ادلول الأعضاء،  لإجراء دراسة اس تقصائية تستند اإ

 يف شلك حوار شامل.

جراء دراسة اس تقصائية عن النظم الوينية محلاية املؤرشات ورح .154 ب ممثل مجعية ماليك حقوق امللكية الفكرية ابقرتاح اإ
ىل اس تبيان، وأأعرب عن اهامتمه بتقدمي منظور مس تنري من ِقبل أأحصاب املؤرشات اجلغرافية. وذلكل  اجلغرافية استنادا اإ

املعلومات، كام اكن احلال ابلنس بة لس تبيان التصممي. وأأعرب املمثل عن و  حملتوىيلب أأن تتاح للمراقبني الفرصة لتوفري ا
اعتقاده بأأن أأعضاء منظمته املؤسسني دلهيم خربة كبرية وجتريبية ووهجات نظر خبرية بشأأن خمتلف الاختالفات يف النظم 

 رافية.اجلغ اتالوينية محلاية املؤرشات اجلغرافية، مما سيساعد اللجنة يف الفهم العام للمؤرش

وذكر الرئيس أأن ادلورة الإعالمية الناحجة بشأأن املؤرشات اجلغرافية اكنت أأساسا جيدا ملناقشة معل اللجنة يف  .155
ىل أأنه عىل الرمغ من أأن الوفود أأعربت عن تأأييدها  املس تقبل متش يا مع الولية اليت منحهتا امجلعية العامة. وأأشار الرئيس اإ



SCT/37/9  
40 
 

نه ل قمكن دمج الاقرتاحات يف تكل املرحةل. ومن  فيةراملواصةل العمل بشأأن املؤرشات اجلغ ىل بعض التوافق، فاإ ومت التوصل اإ
حراز تقدم يف املناقشة،  ىل اللجنة، مجعت مجيع التعليقات والبياانت اليت مت الإدلء هبا أأثناء و أأجل اإ قدم الرئيس ورقة اإ

ىل عقد مشاورات غري رمسية. لأعضاءل ااملناقشة. ودعا الرئيس، بعد تقدمي ورقته، منسقي اجملموعات وادلو   املعنية اإ

 ]تعليق أأعامل ادلورة[

جراء تغيريات يفيفة عىل اقرتاحه، وبعد  .156 أأبلغ الرئيس اللجنة بنتاجئ املشاورات غري الرمسية. وبعد أأن أأعلن الرئيس عن اإ
 املشاورات غري الرمسية، قرأأ الرئيس الورقة عىل اللجنة عىل النحو التايل:

" نظم حامية املؤرشات اجلغرافية 1، معلومات مفيدة عن "2017مارس  28رة الإعالمية، اليت عقدت يف "قدمت ادلو 
قلميية واملامرسات املكتبية للمؤرشات اجلغرافية يف مجيع أأحناء العامل، و"  " حامية املؤرشات اجلغرافية عىل ش بكة 2الوينية والإ

يف نظام أأسامء احلقول. واكنت ادلورة الإعالمية أأساسا جيدا لبدء تبادل ال راء البدلان  ءالإنرتنت، واملؤرشات اجلغرافية وأأسام
لهيام أأعاله.2" و"1بشأأن النقطتني "  " املشار اإ

أأخرى، ومن أأجل تبادل املزيد من املعلومات وتعزيز احلوار البناء بشأأن هذين املوضوعني، يلمتس الرئيس من  وكخطوة
اقرتهحا الأعضاء واملراقبون، ليك تنظر فهيا اللجنة، وقمكن أأن تشلك الأساس لس تبيان  الأمانة جتميع قامئة ابلأس ئةل اليت

 الأس ئةل وفقا للمواضيع التالية: امئةيوزع عىل الأعضاء واملراقبني. وستنظم ق

قلميية -الأول  اجلزء  نظم املؤرشات اجلغرافية الوينية والإ

 اية، السلع/اخلدمات املشموةل، الصةل...(تعريف وأأساس امحلاية )العالمة/املؤرش موضوع امحل •

الطلب والتسجيل )اس تحقاق الإيداع، حمتوى الطلب، أأس باب الرفض، الفحص واملعارضة،  •
امللكية/حق الاس تخدام، متطلبات املؤرشات اجلغرافية )الفريدة من نوعها والعالمات التجارية( من بدلان 

 أأخرى ...(

جراء. •  نطاق امحلاية واحلق يف اختاذ اإ

حامية املؤرشات اجلغرافية عىل ش بكة الإنرتنت، واملؤرشات اجلغرافية واملصطلحات اجلغرافية وأأسامء البدلان  -الثاين اجلزء
 يف نظام أأسامء احلقول

التطورات اليت تؤثر عىل املؤرشات اجلغرافية واملصطلحات اجلغرافية وأأسامء البدلان يف نظام أأسامء  •
 ية بشأأن أأسامء احلقول عىل الإنرتنتاحلقول منذ معلية الويبو الثان 

حامية املؤرشات اجلغرافية حتت نطاقات احلقول العليا املكونة من رموز البدلان )أأساس امحلاية، أ ليات  •
 امحلاية...(

 املنافسة غري املرشوعة عىل الإنرتنت اليت تتضمن مؤرشات جغرافية )أأمثةل وحالت(. •

حلاةل الراهنة للمؤرشات اجلغرافية وأأسامء البدلان وغريها من املصطلحات الرئيس أأيضا من الأمانة أأن تصف ا ويلمتس
ىل حتديث  اجلغرافية يف نظام أأسامء احلقول، بغية أأن تواصل اللجنة املناقشات بشأأن هذه املسأأةل. ويضاف هذا الوصف اإ

ىل اللجنة.  نظام أأسامء احلقول املقدم اإ
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 ييل التخطيط ملا ورد أأعاله: وفامي

لهيا أأعاله.2017يف أأبريل  • ىل اقرتاح الأس ئةل املشار اإ  ، ترسل الأمانة نرشة تدعو الأعضاء واملراقبني اإ

 .2017 ويون ي ةيالأمانة حبلول نھا يعرض الأعضاء واملراقبون أأس ئلهتم عىل •

، وثيقة جتمع الأس ئةل، لتنظر فهيا اللجنة يف دورهتا الثامنة 2017تصدر الأمانة، يف هناية أأغسطس  •
 ليت س تعقد يف هناية أأكتوبر(.والثالثني )ا

ىل  • صدار الاس تبيان اإ تنظر اللجنة، يف دورهتا الثامنة والثالثني، يف الوثيقة املذكورة أأعاله، بغية اإ
عداد الأمانة جتمع مجيع الردود عىل  الأعضاء واملراقبني، ويف دورهتا التاسعة والثالثني، تنظر يف وثيقة من اإ

يف الوصف املذكور أأعاله للحاةل  الثالثنياللجنة يف دورهتا الثامنة و الاس تبيان. وعالوة عىل ذكل، تنظر 
 الراهنة".

ىل  .157 ىل حد كبري، وأأعرب عن أأن وأأشار وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ الطابع البناء للمناقشة غري الرمسية يشجعه اإ
جراء بعض التعديالت من أأجل ىل رغبته يف اإ اجلدول الزمين، وكذكل لضامن يع ترس  رسوره بأأن يرى اقرتاح الرئيس، وأأشار اإ

تتبعهتا تكل الوثيقة. وأأخذ الوفد بعني الاعتبار أأن التفاوض عىل خطة معل اكمةل  يتالتاكفؤ يف هجود ادلراسة الاس تقصائية ال
نه ينظر يف خطوات بس يطة ومعلية شامةل. كام أأخذ يف الاعتبار ما مت التفاق عل  يه س يكون صعبا يف تكل املرحةل، وقال اإ

يف الردود عىل الاس تبيان واحلاةل الراهنة  نظرخالل املشاورات غري الرمسية، وأأعرب عن رغبته يف أأن يمت يف الوقت نفسه ال 
للمؤرشات اجلغرافية وأأسامء البدلان وغريها من املصطلحات اجلغرافية يف نظام أأسامء احلقول. واقرتح الوفد نصا جديدا، يبدأأ 

 و التايل:ابلفقرة الثالثة، عىل النح

"ويلمتس الرئيس أأيضا من الأمانة أأن تصف احلاةل الراهنة للمؤرشات اجلغرافية وأأسامء البدلان وغريها من املصطلحات 
ىل اللجنة. ىل حتديث نظام أأسامء احلقول املقدم اإ  اجلغرافية يف نظام أأسامء احلقول. ويضاف هذا الوصف اإ

 ييل التخطيط ملا ورد أأعاله: وفامي

لهيا أأعاله.2017يف أأبريل  • ىل تقدمي الأس ئةل املشار اإ  ، ترسل الأمانة نرشة تدعو الأعضاء واملراقبني اإ

ىل الرد حبلول يونيتصدر الأمانة وثيقة جتمع الأ  •  .2017 وس ئةل وتدعو اإ

عداد الأمانة جتمع مجيع الردود عىل الاس تبيان.  • تنظر اللجنة يف دورهتا الثامنة والثالثني يف وثيقة من اإ
 نفسه تنظر اللجنة يف الوصف املذكور أأعاله للحاةل الراهنة". ويف الوقت

ىل أأن  .158 ندونيس يا، ابمس مجموعة أ س يا واحمليط الهادئ، عن تأأييده لالقرتاح الأصيل للرئيس. وأأشار الوفد اإ وأأعرب وفد اإ
 كتابة. التعديالت اليت اقرتهحا وفد الولايت املتحدة الأمريكية ل يبدو أأهنا يفيفة، ويلب الوفد رؤيهتا

ث وفد كولومبيا ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، وأأقر بأأن اجملموعة أأبدت تعليقات عىل اقرتاح وحتد .159
الرئيس، ويه مشاهبة تقريبا للتعليقات اليت أأبداها وفد الولايت املتحدة الأمريكية. والمتس الوفد توضيحات بشأأن معىن 

 عبارة "ستنظر اللجنة".

ندونيس يا، وحتدث وف .160 د الاحتاد الأورويب ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، وأأعرب عن اتفاقه مع وفد اإ
 والمتس تقدمي الاقرتاح اذلي يعدل ورقة الرئيس، اذلي قدمه وفد الولايت املتحدة الأمريكية، كتابة.
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ده للتنقيحات من أأجل التعجيل ابجلدول وأأعرب وفد أأسرتاليا عن شكره للرئيس عىل اقرتاحه البناء، وأأعرب عن تأأيي .161
حراز بعض التقدم يف  نه حريص عىل اإ الزمين وضامن التاكفؤ والنظر يف مجيع مساهامت الأعضاء. واختمت الوفد لكمته قائال اإ

 أأعامل اللجنة يف الاجامتعات الأخرية. جدولالك اجملالني لأهنام مل يكوان جزءا من 

ثراء  وأأعرب وفد سويرسا عن شكره للرئيس .162 عىل تقدمي الورقة وعن أأمهل يف أأن يساعد اقرتاح الرئيس عىل اإ
ىل رغبته يف اقرتاح بعض التعديالت عىل الورقة، يكون نصها كام ييل:  املناقشات. وأأشار الوفد أأيضا اإ

قلميية ا1معلومات مفيدة عن " 2017مارس  28"قدمت ادلورة الإعالمية اليت عقدت يف  ليت " الترشيعات الوينية والإ
" حامية املؤرشات 2قمكن أأن توفر حامية معينة للمؤرشات اجلغرافية واملامرسات املكتبية ذات الصةل يف مجيع أأحناء العامل، و"

اجلغرافية وأأسامء البدلان يف نظام أأسامء احلقول. واكنت ادلورة الإعالمية أأساسا  اتاجلغرافية عىل ش بكة الإنرتنت، واملؤرش
لهيام أأعاله.2" و"1ء بشأأن النقطتني "جيدا لبدء تبادل ال را  " املشار اإ

أأخرى، ومن أأجل تبادل املزيد من املعلومات وتعزيز حوار بناء بشأأن هذين املوضوعني، يلمتس الرئيس من الأمانة  وكخطوة
وزع عىل شلك الأساس لس تبيان يت جتميع قامئة ابلأس ئةل اليت اقرتهحا الأعضاء، ليك تنظر فهيا اللجنة، واليت قمكن أأن 

 التالية: مواضيعالأعضاء. وستُنَظم قامئة الأس ئةل وفقا لل

قلميية اليت قمكن أأن توفر حامية معينة للمؤرشات اجلغرافيةالترشي أأوًل.  عات الوينية والإ

تعريف وأأساس امحلاية )العالمة/املؤرش موضوع امحلاية، السلع/اخلدمات املشموةل، الصةل بني املنتج  •
 ...(واملنشأأ اجلغرايف

الطلب والتسجيل )اس تحقاق الإيداع، حمتوى الطلب، أأس باب الرفض، الفحص واملعارضة، امللكية  •
 /حق الاس تخدام، ومتطلبات املؤرشات اجلغرافية من بدلان أأخرى...(

جراء. •  نطاق امحلاية واحلق يف اختاذ اإ

واملصطلحات اجلغرافية وأأسامء البدلان يف نظام  حامية املؤرشات اجلغرافية عىل ش بكة الإنرتنت، واملؤرشات اجلغرافية اثنيًا.
 أأسامء احلقول

حامية املؤرشات اجلغرافية وأأسامء البدلان واملصطلحات اجلغرافية مضن نطاقات احلقول العليا املكونة  •
 أ ليات امحلاية...( ،من رموز البدلان )أأساس امحلاية

جلغرافية وأأسامء البدلان واملصطلحات املنافسة غري املرشوعة عىل الإنرتنت اليت تشمل املؤرشات ا •
 اجلغرافية )أأمثةل وحالت(.

 ييل التخطيط ملا ورد أأعاله: وفامي

لهيا أأعاله.2017يف أأبريل  • ىل اقرتاح الأس ئةل املشار اإ  ، ترسل الأمانة نرشة تدعو الأعضاء اإ

 .2017 أأكتوبر ايةالأمانة يف هن الأعضاء عرض أأس ئلهتم عىل عىل •

، وثيقة جتمع الأس ئةل، لتنظر فهيا اللجنة يف دورهتا التاسعة 2017اية ديسمرب تصدر الأمانة، يف هن •
 والثالثني.
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ىل  • صدار الاس تبيان اإ تنظر اللجنة، يف دورهتا التاسعة والثالثني، يف الوثيقة املذكورة أأعاله، بغية اإ
عداد الأمانة جتمع مجيع ا  لردود عىل الاس تبيان.الأعضاء واملراقبني، ويف دورهتا الأربعني، يف وثيقة من اإ

الرئيس أأيضا من الأمانة أأن تقدم، يف ادلورة الثامنة والثالثني للجنة، وثيقة تصف احلاةل الراهنة محلاية املؤرشات  ويلمتس
اجلغرافية وأأسامء البدلان وغريها من املصطلحات اجلغرافية يف نظام أأسامء احلقول، بغية مواصةل املناقشات بشأأن هذه 

 املسأأةل".

يران )مجهورية وأأ  .163 ندونيس يا ابمس مجموعة أ س يا واحمليط الهادئ وأأعرب  -يد وفد اإ الإسالمية( البيان اذلي أأدىل به وفد اإ
عن موافقته عىل الورقة الأصلية اليت اقرتهحا الرئيس. ومبا أأنه مت اقرتاح تعديالت جادة، أأعرب الوفد عن رغبته يف الايالع 

 عىل تكل الاقرتاحات كتابة.

ضافة عبارة وأأعرب وف .164 يطاليا عن تأأييده للتعديالت اليت اقرتهحا وفد سويرسا ابس تثناء اجلزء الثاين حيث اقرتح اإ د اإ
"مبا يف ذكل نطاقات احلقول العليا و نطاقات احلقول العليا املكونة من أأسامء عامة ونطاقات احلقول العليا املكونة من رموز 

 النقطة الثانية.البدلان" يف هناية عنوان اجلزء الثاين وحذف 

يسلنداوأأعرب وفدا  .165  وجاماياك عن تأأييدهام للتعديالت اليت أأدخلها وفد سويرسا، ول س امي فامي يتعلق ابجلزء الثاين. اإ

 وأأعرب وفدا بلغاراي وفرنسا عن تأأييدهام للتعديالت اليت اقرتهحا وفد سويرسا. .166

 ]تعليق أأعامل ادلورة[

ن الل  .167 جنة أأجرت مناقشة مفيدة للغاية. وبعد التشاور مع الوفود، رأأى الرئيس أأن بعد اس تئناف ادلورة، قال الرئيس اإ
اللجنة ل قمكن أأن متيض قدما بناء عىل اقرتاح الرئيس اذلي سيبقى قيد نظر اللجنة يف دورهتا القادمة. وأأبلغ الرئيس اللجنة 

نه يف تكل املرحةل، فاإ  دلورةبأأن الأمانة س تعده كوثيقة معل ل ليه هو أأن املقبةل، وقال اإ ن الاس تنتاج الوحيد اذلي س يخلص اإ
ادلورة الإعالمية بشأأن املؤرشات اجلغرافية اكنت أأساسا جيدا لبدء معلية التبادل من ال راء بشأأن اجلزئني الأول والثاين، 

لهيام يف اقرتاح الرئيس. وأأخذ الرئيس يف الاعتبار ادل ذكر أأن اللجنة ستنظر الإعالمية الناحجة واملناقشة املمثرة، و  ورةاملشار اإ
ىل اقرتاح الرئيس، وأأعرب عن أأمهل يف أأن جتد اللجنة وس يةل للميض  يف ادلورة املقبةل يف اختاذ مزيد من اخلطوات استنادا اإ

 قدما.

ندونيس يا، وأأكد أأن الاقرتاح املقدم من الرئيس، يف شلك وثيقة من  .168 ورّد الرئيس عىل سؤال للتوضيح من وفد اإ
 فيه يف ادلورة املقبةل. واثئق اللجنة، سينظر

ورّد الرئيس عىل اقرتاح من وفد سويرسا بتعديل الفقرة الأوىل من اقرتاح الرئيس من أأجل تغطية مضمون ادلورة  .169
" من الفقرة الأوىل ليك 2" و"1الإعالمية بشأأن املؤرشات اجلغرافية بأأمانة أأكرب، وذكر الرئيس أأنه سيمت تعديل النقطتني "

 ادلورة الإعالمية.تعكسان بدقة حمتوى 

ىل أأن ادلورة الإعالمية اليت عقدت يف  .170 " 1قدمت معلومات مفيدة عن " 2017مارس  28وأأشار الرئيس اإ
قلميية، و" " حامية املؤرشات اجلغرافية 2خربات وجتارب وممارسات خمتلف نظم حامية املؤرشات اجلغرافية الوينية والإ

أأسامء احلقول. واكنت ادلورة الإعالمية أأساسا جيدا لبدء  ملبدلان يف نظاعىل الإنرتنت، واملؤرشات اجلغرافية وأأسامء ا
لهيام أأعاله.2" و"1تبادل ال راء بشأأن النقطتني "  " املشار اإ
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ىل اقرتاحه حول  .171 ىل أأن اللجنة ستنظر، خالل دورهتا املقبةل، يف خطوات أأخرى استنادا اإ وخلص الرئيس اإ
 صة هبذا البند مطروحة عىل جدول الأعامل.هذه املسأأةل. وس تظل مجيع الاقرتاحات اخلا

 من جدول الأعامل: اعامتد ملخص الرئيس 9 البند

 .SCT/37/8وافقت اللجنة عىل ملخص الرئيس كام ورد يف الوثيقة  .172

 من جدول الأعامل: اختتام ادلورة 10 البند

يطاليا عن ملخص الرئيس واختتام البند  .173 نه يت 8حتدث وفد اإ يطاليا من جدول الأعامل وقال اإ وقع أأن يظل اقرتاح وفد اإ
 بشأأن هذا البند مطروحا عىل جدول أأعامل اللجنة.

وحتدث وفد الاحتاد الأورويب ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه وأأعرب عن شكره للرئيس عىل امليض قدما  .174
 ساعدهتم القمية.يف املناقشات بتصمميه املعتاد وانئيب الرئيس والأمانة واملرتمجني الشفويني عىل م 

وحتدث وفد الس نغال ابمس مجموعة البدلان الأفريقية وأأعرب عن شكره للرئيس عىل أأعامهل وانئيب الرئيس والأمانة  .175
ىل البيان العام اذلي أأدلت به مجموعة البدلان الأفريقية يف اليوم  ومجيع الوفود اليت شاركت بنشاط يف املناقشات. وأأشار الوفد اإ

لعدم تغطية مجيع بنود جدول أأعامل اللجنة. ورأأى الوفد أأنه لو اكن مت تغطية مجيع  سفهب عن ابلغ أأ الأول للجنة، وأأعر 
ىل فهم  البنود، لاكن أأمام اللجنة املزيد من الوقت للمناقشات ومتكنت من جتنب العقبات، واكن من شأأن ذكل أأن يؤدي اإ

عىل فهم بعضهم البعض، وأأعرب عن أأمهل  جنةة أأعضاء الل أأفضل لشواغل الناس. وشكر الوفد املرتمجني الفوريني عىل مساعد
يارها الشامل للمفاوضات.  يف أأن جتد اللجنة مرة أأخرى اإ

وحتدث وفد جورجيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق وشكر الرئيس عىل توجهيه املاهر من خالل معل  .176
عداد اللجنة ومجيع الوفود عىل بياانهتم البناءة. ورأأى الوفد اللجنة وانئيب الرئيس والأمانة عىل اجلهود القمية اليت اس  تمثرت يف اإ

الرمسي وغري الرمسي اذلي ساعد عىل امليض قدما يف حتقيق الأهداف املشرتكة. وأأشار  وارأأن الأس بوع أأثبت أأنه فرصة للح
ىل موقف اجملموعة الطويل الأمد والأمهية اليت تولهيا مجموعة بدلان أأورواب ا لوسطى والبلطيق لعامتد معاهدة التصاممي الوفد اإ

ىل قرا بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن اعامتد معاهدة التصاممي  رالصناعية وأأعرب عن أأمهل يف أأن تتوصل امجلعية العامة اإ
ربة الصناعية. وأأعرب الوفد عن تقديره لتنظمي ادلورة الإعالمية بشأأن املؤرشات اجلغرافية ولتقدمي متحدثني من ذوي اخل

جياد حلول للاهوض بأأعامل  ن ادلورة اكنت فرصة مثالية للمساعدة يف اإ لتبادل معارفهم يف جمال املؤرشات اجلغرافية، وقال اإ
ىل ادلورة املقبةل ملعاجلة بنود جدول الأعامل بطريقة بناءة. نه يتطلع اإ  اللجنة، واإ

عداد وأأعرب وفد تركيا عن امتنانه للرئيس وانئبيه عىل الزتاهمم وتفانهي .177 مانة عىل تنظمي الاجامتع واإ م يف معل اللجنة، وللأ
 ادلورة الإعالمية بشأأن املؤرشات اجلغرافية.

ندونيس يا ابمس مجموعة أ س يا واحمليط الهادئ وهنأأ الرئيس وانئبيه عىل عقد دورة انحجة وممثرة للجنة  .178 وحتدث وفد اإ
مانة ودائرة املؤمترات واملرتمجني الشفوي ني. ورحب الوفد ابلقرتاح املقدم من الرئيس بشأأن معاهدة وأأعرب عن تقديره للأ

يف الويبو عىل الاس تفادة من الوقت المثني حىت تمتكن امجلعية العامة يف أأكتوبر  اءالتصاممي الصناعية، وجشع ادلول الأعض
ع الوفود عىل من سد الفجوات املتبقية. ورحب الوفد أأيضا بدورة املعلومات عن التصاممي الصناعية وحث مجي 2017

ابمليض قدما يف مناقشة أأسامء البدلان،  ادئاملشاركة بنشاط. وفامي يتعلق ابلعالمات التجارية، رحبت مجموعة أ س يا واحمليط اله
ىل الوثيقة  ىل الوثيقة التحليلية استنادا اإ وجشعت مجيع ادلول الأعضاء عىل تقدمي املزيد من التعليقات، وأأعربت عن تطلعها اإ

بالغ املاكتب بقوامئ الأسامSCT/37/3املراَجعة  جراءات اإ ادلولية غري  ء. ورحب الوفد أأيضا ابلقرار اخلاص مبواصةل ممارسة واإ
املسجةل امللكية املوىص هبا. وفامي يتعلق ابملؤرشات اجلغرافية، أأثىن الوفد عىل مجيع ادلول الأعضاء ملشاركهتا ومسامههتا 
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الرمسية بشأأن برانمج العمل املقبل اخلاص ابملؤرشات اجلغرافية. وأأعرب الوفد عن  بنشاط يف اجللسة العامة ويف ادلورة غري
الأصيل املقدم من الرئيس، وأأعرب عن أأسفه لوقف الاقرتاح القامئ عىل املناقشة البناءة. ورأأى الوفد  قرتاحتفاؤهل بشأأن الا

ذا جشع الوفد مجيع ادلول الأعضاء عىل مواصةل أأن الوقت قد حان لأن حترز اللجنة تقدما بشأأن املؤرشات اجلغرافية، وله
ىل أأن بند جدول الأعامل املتعلق املؤرشات اجلغرافية وخلص  أأنرتاح الرئيس عن العمل يف املس تقبل بشالنظر يف اق اإ

 قق نتاجئ ملموسة مقبوةل للجميع.حيابملؤرشات اجلغرافية ينبغي أأن 

ىل توافق يف ال راء بشأأن مجيع البنود، وهنأأ وفد الربازيل الرئيس عىل قيادته للجنة عىل  .179 الرمغ من عدم التوصل اإ
ىل مواصةل املناقشات بشأأن املؤرشات اجلغرافية يف ادلورة املقبةل.  وأأعرب عن تطلعه اإ

ىل أأن مواضيع  .180 وشكر الرئيس مجيع أأعضاء اللجنة واملراقبني عىل روهحم البناءة ومساهامهتم يف معل اللجنة. وابلنظر اإ
ت سهةل، رأأى الرئيس أأن للك خشص أأس بااب وجهية لدلفاع عن موقفه، وأأعرب عن أأمهل يف أأن يمتكن أأعضاء املناقشة ليس

. وشكر الرئيس الأمانة عىل تنظمي اجامتع اللجنة وادلورة الإعالمية بشأأن ريناللجنة من رؤية الاقرتاحات الإجيابية لل خ
حراز املؤرشات اجلغرافية وشكر املرتمجني الفوريني عىل الرتمج ة املمتازة. وأأعرب الرئيس عن أأمهل يف أأن تمتكن اللجنة من اإ

 تقدم يف دورهتا املقبةل ويف امجلعية العامة.

 .2017مارس  30واختمت الرئيس ادلورة يف  .181

 ]ييل ذكل املرفقان[
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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2017 مارس 30التارخي: 

 
 
 

العالمات التجارية والتصاميم الصناعية اللجنة الدائمة املعنية بقانون 
 واملؤشرات اجلغرافية

 
 والثالثون السابعةالدورة 

ىل  27جنيف، من   2017مارس  30اإ
 
 

 ملخص الرئيس

متدته اللجنة  اذلي اع

 من جدول الأعامل: افتتاح ادلورة 1البند 

والثالثني  السابعةالويبو( أأعامل ادلورة الس يد فرانسس غري، املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )افتتح  .182
 )اللجنة( ورّحب ابملشاركني. بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافيةللجنة ادلامئة املعنية 

 لجنة.ال )الويبو( هممة أأمني  مولس فيدي دوتوىل الس يد  .183

 انتخاب الرئيس وانئيب الرئيسمن جدول الأعامل:  2البند 

الس يد أألفريدو اكرلوس ريندون أألغارا  رئيسا للجنة، وأأعيد انتخاب الس يد عادل املاليك )املغرب( عيد انتخابأأ  .184
 للرئيس. ( انئباالس يد س مييون ليفيتيش )مجهورية مودلوفاانئبا للرئيس، وانُتخب )املكس يك( 

 اعامتد جدول الأعاملمن جدول الأعامل:  3البند 

 .(SCT/37/1 Prov. Rev.2 لأعامل )الوثيقةجنة مرشوع جدول االل اعمتدت  .185
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 منظمة غري حكوميةاعامتد من جدول الأعامل:  4البند 

 .SCT/37/7 نظرت اللجنة يف الوثيقة .186

 .(CIGIمركز الابتاكر يف جمال احلومكة ادلولية )عىل اعامتد لجنة ووافقت ال  .187

 ثنيوالثال السادسةاعامتد مرشوع تقرير ادلورة من جدول الأعامل:  5البند 

 .(.SCT/36/6 Prov )الوثيقةوالثالثني  السادسة ةورادل لجنة مرشوع تقريرال اعمتدت  .188

 : التصاممي الصناعيةمن جدول الأعامل 6البند 

 معاهدة قانون التصاممي

ليه يف ادلورة السادسة والثالثني للجنة واذلي مفاده "أأنه ينبغي للجنة، ابلرمغ  .189 ذكّر الرئيس ابلس تنتاج اذلي خلص اإ
، وجّشع الوفود عىل اس تغالل 2مطروحة عىل جدول أأعاملها، الالزتام بقرار امجلعية العامة" التصاممين بقاء معاهدة قانون م

 لسّد الفجوات املتبقية. 2017 الوقت املتاح حىت ادلورة املقبةل للجمعية العامة يف أأكتوبر

يقوانت واحملارف/املس تخدم  تصاممي واهجات  اخلطوطاملصورة والأ

 .SCT/37/2و .SCT/36/2 Rev ظرت اللجنة يف الوثيقتنين .190

 وبعد املناقشات، المتس الرئيس من الأمانة ما ييل: .191

ضافية و/أأو مراَجعة عىل  - ىل تقدمي ردود اإ الاس تبيان بشأأن تصاممي واهجات دعوة ادلول الأعضاء اإ
يقوانت واحملارف/اخلطوط  اخلصوص؛ ، وتقدمي أأمثةل وجهية يف هذااملس تخدم املصورة والأ

ىل تقدمي تعليقات ومالحظات حول املوضوع، من منظور  - ودعوة املنظامت غري احلكومية املعمتدة اإ
 جتربهتا؛

وجتميع لك الردود والأمثةل والتعليقات واملالحظات املُس تلمة لإدراهجا يف نسخة مراَجعة من  -
 ؛املقبةلاللجنة يف دورهتا  ، يك تنظر فهيا.SCT/36/2 Rev الوثيقة

عداد نسخة مراَجعة من الوثيقة - تراعي التعليقات واملالحظات والأمثةل الإضافية  SCT/37/2 واإ
 املُس تلمة، يك تنظر فهيا اللجنة يف دورهتا املقبةل؛

عالمية تُعقد يف ادلورة الثامنة والثالثني للجنة وتتناول ما ييل: " - " ممارسات املاكتب؛ 1وتنظمي جلسة اإ
 .تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط فامي خيص " وجتربة املس تخدمني2"

                                                
2

ىل عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن معاهدة 2017 أأهنا س تواصل، يف دورهتا املقبةل يف أأكتوبر" 2016 لعامقّررت امجلعية العامة للويبو   ، النظر يف ادلعوة اإ
م يف هناية النصف الأول من س نة   ."2018قانون التصاممي، يُنظَّ
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ىل واثئق الأولوية (DAS) النفاذ الرمقي خدمة معلومات عن  اإ

ىل أأهنا  .192 خطوات من أأجل تنفيذ خدمة النفاذ الرمقي  بصدد اختاذأأحاط الرئيس علام ببياانت بعض الوفود، اليت أأشارت اإ
 عىل املدى القريب.التصاممي الصناعية  لأغراض

ماكنية اس تعامل خدمة النفاذ الرمقي الأخرى أأيضا ويف حني جّشع الرئيس ادلول الأعضاء  .193 عىل النظر يف اإ
ىل أأن اللجنة س ت نه خلص اإ واصل لأغراض تبادل واثئق الأولوية اخلاصة ابلتصاممي الصناعية والعالمات التجارية، فاإ

 هتا املقبةل.التقدم احملرز يف هذا الصدد يف دورا تقدير

 العالمات التجاريةمن جدول الأعامل:  7البند 

 SCT/37/3و SCT/32/2درجة مضن هذا البند من جدول الأعامل )الواثئق ننظرت اللجنة يف الواثئق امل  .194
 (.SCT/37/6وSCT/37/5 و SCT/37/4و

تعليقات  – الت التوافق املمكنةاملامرسات والاُهج وجم: حامية أأسامء البدلان من تسجيلها واس تخداهما كعالمات جتارية
 الأعضاء

 بعد املناقشات، المتس الرئيس من الأمانة ما ييل: .195

زاء جمالت  - ىل أأن تقدم، عىل سبيل الأولوية، مزيدا من التعليقات واملالحظات اإ دعوة ادلول الأعضاء اإ
 .6و 5و 2و 1التوافق رمق 

تُنقل ، SCT/37/3 نسخة مراَجعة من الوثيقة وجتميع لك التعليقات واملالحظات املُس تلمة لإدراهجا يف -
زاء جمايل التوافق رمق  ىل مرفق  4و 3فهيا لك التعليقات واملالحظات املُقدمة اإ تكل النسخة من مرفقات اإ

 املراَجعة.

عداد وثيقة حتليلية - واإ
ىل النسخة املراَجعة من الوثيقة 3 يك تنظر فهيا اللجنة يف ، SCT/37/3 استنادا اإ

 .دورهتا املقبةل

سامء ادلولية غري املسجةل امللكية   (INNs) الصيدلنية للموادالأ

منظمة الصحة العاملية بشأأن ال ليات الش بكية اليت تتيحها تكل املنظمة  علام ابلعرض املُقدم من ممثيلاللجنة حايت أأ  .196
ىل الأسامء ادلولية غري املسجةل للأيراف لمتكياها، رهن تقدمي بياانت الاعامتد املناس بة، من النفاذ مبارشة عرب الإنرتنت  اإ

 .(INNs) امللكية للمواد الصيدلنية

 وبعد املناقشات، المتس الرئيس من الأمانة ما ييل: .197

ذا اكن قمكن ملاكتب امللكية الصناعية الوينية  - التنس يق مع منظمة الصحة العاملية لس تكشاف ما اإ
قلميية اس تخدام ال ليات املذكورة، وكيفية اس تخداهما ىل اللجنة يف والإ ، وتقدمي تقرير يف هذا الشأأن اإ

 دورهتا التاسعة الثالثني؛

                                                
3

 .SCT/37/3 من الوثيقةحتلّل الردود والتعليقات واملالحظات الواردة يف النسخة املراجعة  



SCT/37/9  
Annex I 
4 
 

يالع املاكتب عىل القوامئ املقرتحة واملوىص هبا  - والاس مترار، قبل ذكل، يف ممارس هتا احلالية املمتثةل يف اإ
 (.INNsاخلاصة ابلأسامء ادلولية غري املسجةل امللكية للمواد الصيدلنية )

 ابلعالمات التجارية يف نظام أأسامء احلقول املتصةلمس تجدات عن اجلوانب 

يالع الوفود ابنتظام عىل املس تجدات اليت س تطرأأ يف املس تقبل عىل نظام أأسامء احلقول. .198  المتست اللجنة من الأمانة اإ

 املؤرشات اجلغرافية :من جدول الأعامل 8البند 

أأاتحت معلومات مفيدة عن ما ييل:  2017 سمار  28أأحاط الرئيس علام بأأن اجللسة الإعالمية اليت ُعقدت يف  .199
وحامية املؤرشات " 2" خصائص وجتارب وممارسات خمتلف الأنظمة الوينية والإقلميية محلاية املؤرشات اجلغرافية، "1"

اس با . واكنت اجللسة الإعالمية أأساسا منء البدلان يف نظام أأسامء احلقولاجلغرافية عىل الإنرتنت، واملؤرشات اجلغرافية وأأسام
 " املذكورتني أأعاله.2" و"1لس هتالل تبادل لل راء حول النقطتني "

ىل اقرتاحه حول  .200 ىل أأن اللجنة ستنظر، خالل دورهتا املقبةل، يف خطوات أأخرى استنادا اإ وخلص الرئيس اإ
 .وس تظّل لك الاقرتاحات اخلاصة هبذا البند مطروحة عىل جدول الأعاملهذه املسأأةل. 

 : ملخص الرئيساملمن جدول الأع 9البند 

 وافقت اللجنة عىل ملخص الرئيس كام ورد يف هذه الوثيقة. .201

 اختتام ادلورةمن جدول الأعامل:  10البند 

 .2017 مارس 30اختمت الرئيس ادلورة يف  .202

 [ييل ذكل املرفق الثاين]
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Zakia BOUYAGOUB (Mme), assistante technique principale, Département des marques, Institut 
national algérien de la propriété industrielle (INAPI), Ministère de l’industrie, de la petite et 
moyenne entreprise et de la promotion des investissements, Alger 
zakia.bouyagoub@gmail.com 
 
Fayssal ALLEK, premier secrétaire, Mission permanente, Genève 
allek@mission-algeria.ch 
 
 
ALLEMAGNE/GERMANY 
 
Sabine LINK (Ms.), Senior Trademark Examiner, Trademarks and Designs Department, 
German Patent and Trade Mark Office (DPMA), Munich 
sabine.link@dpma.de 
 
 
ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA 
 
Mohammed ALYAHAY, Deputy Director, Administrative Affairs, Saudi Patent Office, King 
Abdullaziz City for Science and Technology (KACST), Riyadh 
 
Abdulaziz ALJTHALEEN, Counsellor, Ministry of Energy, Industry and Mineral Resources, 
Riyadh 
jabaleen@hotmail.com 
 
Rana AKEEL (Ms.), International Trade Officer, Commercial Attaché Office, Ministry of 
Commerce and Industry, Geneva 
rakeel@mci.gov.sa 
 
 
ARGENTINE/ARGENTINA 
 
María Inés RODRÍGUEZ (Sra.), Ministro, Misión Permanente, Ginebra 
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AUSTRALIE/AUSTRALIA 
 
Celia POOLE (Ms.), General Manager, Trade Marks and Designs Group, IP Australia, Canberra 
celia.poole@ipaustralia.gov.au 
 
 
AUTRICHE/AUSTRIA 
 
Young-Su KIM, Legal Advisor, International Trademark Affairs, The Austrian Patent Office, 
Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology, Vienna 
young-su.kim@patentamt.at 
 
 
BAHAMAS 
 
Bernadette BUTLER (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
bbutler@bahamasmission.ch 
 
 
BARBADE/BARBADOS 
 
Heather CLARKE (Ms.), Director, Corporate Affairs and Intellectual Property Office (CAIPO), 
Ministry of Industry, International Business, Commerce and Small Business Development, 
Bridgetown 
hclarke@caipo.gov.bb 
 
 
BÉLARUS/BELARUS 
 
Andrew SHELEG, Head, Examination Division, Trademarks Department, National Center of 
Intellectual Property (NCIP), State Committee on Science and Technologies, Minsk 
icd@belgospatent.by 
 
 
BHOUTAN/BHUTAN 
 
Tenzin TSHERING, Legal Officer, Department of Intellectual Property, Ministry of Economic 
Affairs, Royal Government, Thimphu 
ttenzin@moea.gov.bt 
 
Kinley WANGCHUK, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
kwangchuk1966@gmail.com 
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BRÉSIL/BRAZIL 
 
Marcelo Luiz SOARES PEREIRA, General Coordinator, National Institute of Industrial 
Property (INPI), Ministry of Development, Industry and Foreign Trade, Rio de Janeiro 
marcelol@inpi.gov.br 
 
Caue OLIVEIRA FANHA, Secretary, Permanent Mission to the World Trade 
Organization (WTO), Geneva 
 
Rosana DE LIMA BEZERRA (Ms.), Trainee, Geneva 
 
BULGARIE/BULGARIA 
 
Rakovski LASHEV, Ambassador, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 
rakovski.lashev@mfa.bg 
 
Magdalena RADULOVA (Ms.), Director, Examination and Opposition of Trademarks and 
Geographical Indications, Patent Office of the Republic of Bulgaria (BPO), Sofia 
mradulova@bpo.bg 
 
Vladimir YOSSIFOV, Consultant, Intellectual Property Matters, Geneva 
 
 
BURUNDI 
 
René CISHAHAYO, directeur, Département de la propriété industrielle, Ministère du 
commerce, Direction générale de l’industrie et du tourisme, Bujumbura 
 
 
CAMBODGE/CAMBODIA 
 
Sombo HENG, Deputy Director, Intellectual Property Department (IPD), Ministry of 
Commerce (MOC), Phnom Penh 
hengsombo@gmail.com 
 
Lao REASEY, Deputy Director, Intellectual Property Department (IPD), Ministry of 
Commerce (MOC), Phnom Penh 
reasey_pp34@yahoo.com 
 
 
CAMEROUN/CAMEROON 
 
Marie Béatrice NANGO NGUELE (Mme), chef, Service des brevets et des signes distinctifs, 
Division du développement technologique et de la propriété industrielle, Ministère des mines, de 
l’industrie et du développement technologique, Yaoundé 
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CANADA 
 
Iyana GOYETTE (Ms.), Manager, Legislation and Practices, Trademarks Branch, Canadian 
Intellectual Property Office (CIPO), Ottawa 
 
Frédérique DELAPRÉE (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Chrystiane ROY (Ms.), First Secretary, Policy Development on Cyberspace, Permanent 
Mission, Geneva 
 
 
CHILI/CHILE 
 
Felipe FERREIRA CATALÁN, Consejero Jurídico, Departamento de Propiedad Intelectual, 
Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Santiago de Chile 
fferreira@direcon.gob.cl 
 
Marcela PAIVA (Sra.), Consejera, Misión Permanente ante la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), Ginebra 
mpaiva@minrel.gov.cl 
 
 
CHINE/CHINA 
 
LIU Heming, Project Administrator, Legal Affairs Department, State Intellectual Property Office 
of the People’s Republic of China (SIPO), Beijing 
 
ZHONG Yan, Project Administrator, State Intellectual Property Office of the People’s Republic 
of China (SIPO), Beijing 
 
 
CHYPRE/CYPRUS 
 
Andreas IGNATIOU, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Demetris SAMUEL (Ms.), Counsellor, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 
 
Christina TSENTA (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
COLOMBIE/COLOMBIA 
 
Beatriz LONDOÑO SOTO (Sra.), Embajadora, Representante Permanente, Misión 
Permanente, Ginebra 
 
Juan Carlos GONZÁLEZ VERGARA, Embajador, Representante Permanente, Misión 
Permanente ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
 
Juan Camilo SARETZKI FORERO, Ministro Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
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Manuel Andrés CHACÓN, Consejero, Misión Permanente ante la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), Ginebra 
 
Daniela Carolina PÉREZ MAHECHA (Sra.), Pasante, Misión Permanente, Ginebra 
daniela.perez@misioncolombia.ch 
 
 
COSTA RICA 
 
Cristián MENA CHINCHILLA, Director, Registro de Propiedad Industrial, Registro Nacional, 
Ministerio de Justicia y Paz, San José 
cmena@rnp.go.cr 
 
 
CÔTE D’IVOIRE 
 
Kumou MANKONGA, premier secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
 
CROATIE/CROATIA 
 
Višnja KUZMANOVIĆ (Ms.), Head, Trademarks and Industrial Designs Department, State 
Intellectual Property Office of the Republic of Croatia (SIPO), Zagreb 
 
 
CUBA 
 
Madelyn RODRÍGUEZ LARA (Sra.), Primera Secretaria, Misión Permanente, Ginebra 
m_rodriguez@missioncuba.ch 
 
 
DANEMARK/DENMARK 
 
Christian HELTØ, Legal Examiner, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of Trade and 
Industry, Taastrup 
jhl@dkpto.dk 
 
 
DJIBOUTI 
 
Ali DJAMA MAHAMOUD, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
EL SALVADOR 
 
Katia CARBALLO (Sra.), Ministra Consejera, Misión Permanente ante la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), Ginebra 
kcarballo@minec.gov.sv 
 
 

mailto:cmena@rnp.go.cr
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ÉMIRATS ARABES UNIS/UNITED ARAB EMIRATES 
 
Abdelsalam AL ALI, Ambassador, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO), 
Geneva 
 
Fatima ALHOUSANY (Ms.), Director, Trademarks Department, Intellectual Property Sector, 
Ministry of Economy, Abu Dhabi 
 
Shaima AL-AKEL (Ms.), Advisor, International Organizations Executive, Office of the United 
Arab Emirates to the World Trade Organization (WTO), Geneva 
 
 
ESPAGNE/SPAIN 
 
Lourdes VELASCO GONZÁLEZ (Sra.), Jefe, Signos Distintivos, Ministerio de Industria, Energía 
y Turismo, Madrid 
lourdes.velasco@oepm.es 
 
Oriol ESCALAS NOLLA, Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
ESTONIE/ESTONIA 
 
Martin JÕGI, Advisor, Private Law Division, Ministry of Justice, Tallinn 
martin.jogi@just.ee 
 
Liina SEPP (Ms.), Lawyer, The Estonian Patent Office, Tallinn 
liina.sepp@epa.ee 
 
Evelin SIMER (Ms.), Counsellor, Ministry of Justice, Tallinn 
evelin.simer@mfa.ee 
 
 
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA 
 
Amy COTTON (Ms.), Senior Counsel, Office of Policy and International Affairs, United States 
Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria, Virginia 
amy.cotton@uspto.gov 
 
David GERK, Patent Attorney-Advisor, Office of Policy and International Affairs, United States 
Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria, Virginia 
david.gerk@uspto.gov 
 
Yasmine FULENA (Ms.), Intellectual Property Advisor, Permanent Mission to the World Trade 
Organization (WTO), Geneva 
 
Kristine SCHLEGELMILCH (Ms.), Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva 
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EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE/THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC 
OF MACEDONIA 
 
Simcho SIMJANOVSKI, Head, State Office of Industrial Property (SOIP), Skopje 
 
Elizabeta SIMONOVSKA (Ms.), Deputy Head, Department of Trademarks, Industrial Designs 
and Geographical Indications, State Office of Industrial Property (SOIP), Skopje 
elizabeta.simonovska@ippo.gov.mk 
 
 
FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION 
 
Liubov KIRIY (Ms.), Deputy Director General, Federal Service of Intellectual 
Property (ROSPATENT), Moscow 
 
Tatiana ZMEEVSKAYA (Ms.), Head, Means of Individualization Division, Federal Service of 
Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow 
 
Olga ALEKSEEVA (Ms.), Advisor, Federal Institute of Intellectual Property (FIPS), Moscow 
 
Natalia IAKOVLEVA (Ms.), Specialist, Legal Protection of Means of Individualization Division, 
Federal Institute of Intellectual Property (FIPS), Moscow 
 
 
FINLANDE/FINLAND 
 
Tapio PRIIA, Senior Legal Counsellor, Customer Relations and Legal Affairs, Finnish Patent 
and Registration Office, Helsinki 
tapio.priia@prh.fi 
 
 
FRANCE 
 
Élisabeth LAURIN (Mme), ambassadeur, représentant permanent, Mission permanente, 
Genève 
 
Thomas WAGNER, représentant permanent adjoint, Mission permanente, Genève 
 
Francis GUÉNON, conseiller diplomatique, Mission permanente, Genève 
 
Yann SCHMITT, conseiller politique, Mission permanente, Genève 
 
Anne LAUMONIER (Mme), conseillère juridique, Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire 
et de la forêt, Paris 
 
Véronique FOUKS (Mme), chef, Service juridique et international, Institut national de l’origine et 
de la qualité, Montreuil-sous-Bois 
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Indira LEMONT SPIRE (Mme), conseillère juridique, Service des affaires européennes et 
internationales, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Courbevoie 
ilemontspire@inpi.fr 
 
Pierre BONIS, directeur général adjoint, Association française pour le nommage Internet en 
coopération, Montigny le Bretonneux 
 
 
GÉORGIE/GEORGIA 
 
Sophio MUJIRI (Ms.), Deputy Chairperson, National Intellectual Property Center 
(SAKPATENTI), Mtskheta 
smujiri@sakpatenti.org.ge 
 
Ana GOBECHIA (Ms.), Head, International Affairs Unit, National Intellectual Property Center 
(SAKPATENTI), Mtskheta 
a.gobechia@sakpatenti.org.ge 
 
 
GHANA 
 
Alexander Grant NTRAKWA, Minister, Permanent Mission, Geneva 
 
Joseph OWUSU-ANSAH, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
GRÈCE/GREECE 
 
Myrto LAMBROU MAURER (Ms.), Head, International Affairs, Industrial Property 
Organization (OBI), Athens 
 
 
GUATEMALA 
 
Martín Nolberto LÓPEZ SALAZAR, Abogado Asesor Jurídico y Jefe del Departamento de 
Oposiciones, Registro de la Propiedad Intelectual, Ministerio de Economía, Guatemala 
 
Flor de María GARCÍA DÍAZ (Srta.), Consejera, Misión Permanente ante la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
flor.garcia@wtoguatemala.ch 
 
 
GUINÉE/GUINEA 
 
Aminata KOUROUMA-MIKALA (Mme), conseillère, chargée des affaires économiques et 
commerciales, Mission permanente, Genève 
 
 
HONGRIE/HUNGARY 
 
Imre GONDA, Deputy Head, Trademark, Model and Design Department, Hungarian Intellectual 
Property Office (HIPO), Budapest 
imre.gonda@hipo.gov.hu 
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INDE/INDIA 
 
Paul VIRANDER, Ambassador, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 
 
Sumit SETH, First Secretary, Economic Affairs, Permanent Mission, Geneva 
 
 
INDONÉSIE/INDONESIA 
 
Fathlurachman FATHLURACHMAN, Director, Trademarks and Geographical Indications, 
Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights, Jakarta 
 
Erni WIDHYASTARI, Director, Copyright and Industrial Designs, Directorate General of 
Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights, Jakarta 
 
Erry Wahyu PRASETYO, Third Secretary, Permanent Mission to the World Trade 
Organization (WTO), Geneva 
erry.prasetyo@mission-indonesia.org 
 
 
IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’)/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 
 
Gholemrez BAYAT, Head, Trademark Office, Intellectual Property General Office, State 
Organization for Registration of Deeds and Properties, Tehran 
 
Reza DEHGHANI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
rezadehghani58@yahoo.com 
 
 
IRLANDE/IRELAND 
 
Mary KILLEEN (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva 
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ISLANDE/ICELAND 
 
Högni KRISTJÁNSSON, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
hogni@mfa.is 
 
Sigrún Brynja EINARSDÓTTIR (Ms.), Director General, Department of Business Affairs, 
Innovation and Tourism, Ministry of Industries and Innovation, Reykjavik 
sigrun.brynja.einarsdottir@anr.is 
 
Borghildur ERLINGSDÓTTIR (Ms.), Director General, Iceland Patent Office, Ministry of 
Education, Science and Culture, Reykjavik 
borghildur@els.is 
 
Margrét HJÁLMARSDÓTTIR (Ms.), Head, Office of Legal Affairs, Iceland Patent Office, 
Ministry of Education, Science and Culture, Reykjavik 
margret@els.is 
 
Anna Katrin VILHJÁLMSDÓTTIR (Ms.), Counsellor, Directorate for External Trade and 
Economic Affairs, Ministry of Foreign Affairs, Reykjavik 
 
 
ISRAËL/ISRAEL 
 
Howard POLINER, Head, Intellectual Property Department, Ministry of Justice, Jerusalem 
 
Rodolfo Carlos RIVAS REA, Senior Counsellor, Economic and Legal Affairs, Permanent 
Mission to the World Trade Organization (WTO), Geneva 
rodolfo@israeltrade.gov.il 
 
Yotal FOGEL (Ms.), Advisor, Permanent Mission, Geneva 
 
Judith GALILEE METZER (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ITALIE/ITALY 
 
Renata CERENZA (Ms.), Head, Ministry of Economic Development, Italian Patent and 
Trademark Office, Directorate General of Combating Counterfeiting, Ministry of 
Economic Development (UIBM), Rome 
renata.cerenza@mise.gov.it 
 
Michele MILLE, Expert, Italian Patent and Trademark Office, Directorate General of 
Combating Counterfeiting, Ministry of Economic Development (UIBM), Rome 
renata.cerenza@mise.gov.it 
 
Bruna GIOIA (Ms.), Administrative Officer, Italian Patent and Trademark Office, Directorate 
General of Combating Counterfeiting, Ministry of Economic Development (UIBM), Rome 
 
Matteo EVANGELISTA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
matteo.evangelista@esteri.it 
 
Alessandro MANDANICI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
alessandro.mandanici@esteri.it 
 

mailto:margret@els.is
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JAMAÏQUE/JAMAICA 
 
Marcus Gregory GOFFE, Deputy Director, Legal Counsel, Jamaica Intellectual Property 
Office (JPO), Kingston 
 
 
JAPON/JAPAN 
 
Daisuke KUBOTA, Director, Design Registration System Planning Office, Japan Patent 
Office (JPO), Tokyo 
kubota-daisuke@jpo.go.jp 
 
Tatsuo TAKESHIGE, Director, Multilateral Policy Office, Japan Patent Office (JPO), Tokyo 
takeshige-tatsuo@jpo.go.jp 
 
Jun MEGURO, Trademark Examiner, Trademark Policy Planning Office, Japan Patent 
Office (JPO), Tokyo 
meguro-jun@jpo.go.jp 
 
Kenji SAITO, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
KENYA 
 
Chrisistim KHISA, Expert, Ministry of Agriculture, Livestock and Fisheries, Nairobi 
wekesa.khisa@gmail.com 
 
Frankie WAMBANI (Ms.), Interim Head, Legal Affairs, Permanent Mission, Geneva 
frankiewelikhe@yahoo.com 
 
Peter KAMAU, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
pmkamau2012@gmail.com 
 
Stanley MWENDIA, Expert, Permanent Mission, Geneva 
kingamwendia@gmail.com 
 
 
KOWEÏT/KUWAIT 
 
Abdulaziz TAQI, commercial attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO/LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC 
REPUBLIC 
 
Khounekham INTHASANE, Third Secretary, Economic and Commerce, Permanent Mission, 
Geneva 
mrkiam@yahoo.com 
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LESOTHO 
 
Mampoi TAOANA (Ms.), Crown Attorney, Registrar General, Ministry of Law, Constitutional 
Affairs and Human Rights, Maseru 
mampoi.taoana@gmail.com 
 
 
LETTONIE/LATVIA 
 
Janis KARKLINS, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Baiba GRAUBE (Ms.), Head, Department of Trademarks and Industrial Designs, Patent Office 
of the Republic of Latvia, Riga 
baiba.graube@lrpv.gov.lv 
 
Liene GRIKE (Ms.), Advisor, Economic and Intellectual Property Affairs, Permanent Mission, 
Geneva 
 
 
LIBAN/LEBANON 
 
Claire DIB (Ms.), Expert, Trademarks, Office of Intellectual Property, Department of 
Intellectual Property, Directorate General of Economy and Trade, Ministry of Economy and 
Trade, Beirut 
cdib@economy.gov.lb 
 
 
LITUANIE/LITHUANIA 
 
Lina MICKIENÈ (Ms.), Deputy Director, State Patent Bureau of the Republic of Lithuania, Vilnius 
lina.mickiene@vpb.gov.lt 
 
Renata RINKAUSKIENE (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
renata.rinkauskiene@urm.lt 
 
 
MALI 
 
Amadou Opa THIAM, conseiller, Mission Permanente, Genève 
amadouopa@yahoo.fr 
 
 
MALTE/MALTA 
 
Hubert FARRUGIA, conseiller, Mission permanente, Genève 
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MAROC/MOROCCO 
 
Mohamed AUJJAR, ambassadeur, représentant permanent, Mission permanente, Genève 
mission.maroc@ties.itu.int 
 
Adil EL MALIKI, directeur général, Office marocain de la propriété industrielle et 
commerciale (OMPIC), Casablanca 
adil.elmaliki@ompic.org.ma 
 
Hassan BOUKILI, conseiller, représentant permanent adjoint, Mission permanente, Genève 
 
Khalid DAHBI, conseiller, Mission permanente, Genève 
dahbi@ mission-maroc.ch 
 
 
MAURITANIE/MAURITANIA 
 
Cheikh SHEIBOU, conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
MEXIQUE/MEXICO 
 
Jorge LOMÓNACO TONDA, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente, 
Ginebra 
 
Juan Raúl HEREDIA ACOSTA, Embajador, Representante Permanente Adjunto, Misión 
Permanente, Ginebra 
 
Alfredo Carlos RENDÓN ALGARA, 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, premier secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
 
MONTENEGRO 
 
Dušanka PEROVIĆ (Ms.), Assistant Director, Industrial Property Department, Intellectual 
Property Office of Montenegro, Podgorica 
dusankacopyright@t-com-me 
 
 
NICARAGUA 
 
Hernan ESTRADA ROMÁN, Embajador, Misión Permanente, Ginebra 
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Nohelia Carolina VARGAS IDIÁQUEZ (Sra.), Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
nohelia.vargasi@gmail.com 
 
 
NIGÉRIA/NIGERIA 
 
Chichi UMESI (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
NORVÈGE/NORWAY 
 
Trine HVAMMEN-NICHOLSON (Ms.), Senior Legal Advisor, Norwegian Industrial Property 
Office (NIPO), Oslo 
thv@ patentstyret.no 
 
Ingeborg Anne RÅSBERG (Ms.), Senior Legal Advisor, Norwegian Industrial Property 
Office (NIPO), Oslo 
iar@ patentstyret.no 
 
 
OUGANDA/UGANDA 
 
George TEBAGANA, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
PAKISTAN 
 
Aamar Aftab QURESHI, Ambassador, Acting Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 
 
Mariam SAEED (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Bilal Akram SHAH, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
PANAMA 
 
Krizia MATTHEWS (Sra.), Asesora Legal, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
PARAGUAY 
 
Raquel PEREIRA, Agregado, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
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 
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PÉROU/PERU 
 
Luis MAYAUTE VARGAS, Ministro Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
 
Ray Augusto MELONI GARCÍA, Director, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y 
de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), Presidencia del Consejo de 
Ministros (PCM), Lima 
 
 
PHILIPPINES 
 
Jayroma BAYOTAS (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva 
jheng0503bayotas@gmail.com 
 
Arnel TALISAYON, 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.), Expert, Trademark Department, Patent Office of the Republic of 
Poland, Warsaw 
adachowska@uprp.pl 
 
Wojciech PIATKOWSKI, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
PORTUGAL 
 
Inês VIEIRA LOPES (Ms.), Director, External Relations and Legal Affairs, National Institute of 
Industrial Property (INPI), Ministry of Justice, Lisbon 
 
João PINA DE MORAIS, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 
 
KIM Jongkyun, Deputy Director, Design Examination Policy Division, Korean Intellectual 
Property Office (KIPO), Daejeon 
kjsog111@korea.kr 
 
SONG Kijoong, Deputy Director, Trademark Examination Policy Division, Korean Intellectual 
Property Office (KIPO), Daejeon 
kjsog111@korea.kr 
 
KIM Taejin, Judge, Suwon Court, Daejeon 
ststarholic@scourt.go.kr 
 
 

mailto:adachowska@uprp.pl
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RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA 
 
Simion LEVIȚCHI, Head, Trademarks and Industrial Designs Department, State Agency on 
Intellectual Property of the Republic of Moldova (AGEPI), Chisinau 
simion.levitchi@agepi.gov.md 
 
Marin CEBOTARI, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC 
 
Katerina DLABOLOVA (Ms.), Legal, International Department, Industrial Property Office, Prague 
kdlabolova@upv.cz 
 
 
ROUMANIE/ROMANIA 
 
Cătălin NIṬU, Director, Legal, Appeals, International Cooperation and European Affairs 
Directorate, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest 
catalin.nitu@osim.ro 
 
Dănut NEACṢU, Legal Advisor, Legal, International Cooperation and European Affairs 
Directorate, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest 
 
 
ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM 
 
Clare HURLEY (Ms.), Head, Brands and International Trade Mark Policy, Intellectual Property 
Office, Newport 
clare.hurley@ipo.gov.uk 
 
Cassie PHELPS (Ms.), Policy Advisor, Trade Mark and Designs Policy, Intellectual Property 
Office, Newport 
cassie.phelps@ipo.gov.uk 
 
 
SAINT-MARIN/SAN MARINO 
 
Marcello BECCARI, Ambassador, Permanent Mission, Geneva 
mission.rsm@hotmail.com 
 
Elena PATRIZI (Ms.), Intern, Permanent Mission, Geneva 
mission.rsm@hotmail.com 
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SÉNÉGAL/SENEGAL 
 
Ibrahima DIOP, chef, Office de propriété industrielle, Agence sénégalaise pour la propriété 
industrielle et l’innovation technologique (ASPIT), Ministère du commerce, de l’industrie et de 
l’artisanat, Dakar 
ibrahimagates@yahoo.fr 
 
Lamine Ka MBAYE, premier secrétaire, Mission permanente, Genève 
repsengen@yahoo.fr 
 
 
SINGAPOUR/SINGAPORE 
 
Isabelle TAN (Ms.), Acting Director, Trade Marks, Intellectual Property Office of 
Singapore (IPOS), Singapore 
isabelle_tan@ipos.gov.sg 
 
Wee Ying FOO (Ms.), Trade Mark Examiner, Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), 
Singapore 
foo_wee_ying@ipos.gov.sg 
 
 
SLOVAQUIE/SLOVAKIA 
 
Anton FRIC, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
SOMALIE/SOMALIA 
 
Faduma ABDULLAHI MOHAMUD (Ms.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent 
Mission, Geneva 
genevamission@mfa.gov.so 
 
Sharmake Ali HASSAN, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
SRI LANKA 
 
Ravinatha ARYASINGHA, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 
 
Chinthaka Samarawicrama LOKUHETTI, Secretary, Ministry of Industry and Commerce, 
Colombo 
sercretarymid@gmail.com 
 
Shashika SOMERATHNE, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Dilini GUNASEKARA, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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SUÈDE/SWEDEN 
 
Kristian BLOCKENS, Legal Officer, Swedish Patent and Registration Office (SPRO), 
Söderhamn 
kristian.blockens@prv.se 
 
Martin BERGER, Legal Advisor, Swedish Patent and Registration Office (SPRO), Söderhamn 
martin.berger@prv.se 
 
 
SUISSE/SWITZERLAND 
 
Gilles AEBISCHER, conseiller juridique, Division du droit et des affaires internationales, Institut 
fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
 
Nicolas GUYOT YOUN, 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, conseiller juridique, expert en indications géographiques, Institut 
fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
 
Reynald VEILLARD, conseiller, Division du droit et des affaires internationales, Institut fédéral 
de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
 
Jorge CANCIO, expert, relations internationales, Office fédéral de la communication, 
Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et des communications, 
Biel 
 
Stéphane BONDALLAZ, conseiller juridique, Office fédéral de la communication, Département 
fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et des communications, Biel 
 
Timothée BARGHOUTH, stagiaire, Division du droit et des affaires internationales, Institut 
fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
 
 
TADJIKISTAN/TAJIKISTAN 
 
Parviz MIRALIEV, Head, Department of International Registration of Trademarks, National 
Center for Patents and Information (NCPI), Ministry of Economic Development and Trade 
of the Republic of Tajikistan, Dushanbe 
 
 
THAÏLANDE/THAILAND 
 
Puttipat JIRUSCHAMNA, Legal Officer, Department of Intellectual Property (DIP), Ministry of 
Commerce, Nonthaburi 
putjir@gmail.com 
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TUNISIE/TUNISIA 
 
Walid DOUDECH, ambassadeur, représentant permanent, Mission permanente, Genève 
 
Nafaa BOUTITI, directeur adjoint, Département de la propriété intellectuelle, Institut national de 
la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI), Tunis 
nafaa.boutiti@innorpi.tn 
 
Nasreddine NAOUALI, conseiller, affaires étrangères, Mission permanente, Genève 
n.naouali@diplomatie.gov.tn 
 
 
TURQUIE/TURKEY 
 
Melih YELEN, Trademarks Examiner, Turkish Patent and Trademark Office (TURKPATENT), 
Ankara 
melih.yelen@turkpatent.gov.tr 
 
 
TUVALU 
 
Efren JOGIA, Senior Crown Counsel, Office of the Prime Minister, Attorney General’s 
Office, Funafuti 
avadra.kedavra@gmail.com 
 
 
UKRAINE 
 
Pavlov DMYTRO, Head, Rights to Results of Scientific and Technical Activity Department, 
Ministry of Economic Development and Trade, State Intellectual Property Service, State 
Enterprise “Ukrainian Institute of Industrial Property” (Ukrpatent), Kiyv 
dimitry_pvlov@ukrpatent.org 
 
Larysa PLOTNIKOVA (Ms.), Head, Division of Examination on Claims for Marks and Industrial 
Designs, Ministry of Economic Development and Trade, State Intellectual Property Service, 
State Enterprise “Ukrainian Institute of Industrial Property” (Ukrpatent), Kiyv 
plotnikova@ukrpatent.org 
 
 
URUGUAY 
 
Juan José BARBOZA, Consejero, Misión Permanente ante la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), Ginebra 
 
 
ZAMBIE/ZAMBIA 
 
Jethro NDHLOVU, Examiner, Trademarks Division, Industrial Property Department, Patents and 
Companies Registration Agency (PACRA), Lusaka 
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ZIMBABWE 
 
Roda NGARANDE (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 

UNION EUROPÉENNE

/EUROPEAN UNION


 

 
Francis FAY, Head, Directorate General Agriculture, European Commission, Brussels 
 
Oscar MONDEJAR, Head, Legal Practice Service, International Cooperation and Legal Affairs 
Department, European Union Intellectual Property Office (EUIPO), Alicante 
 
Margreet GROENENBOOM (Ms.), Legal and Policy Affairs Officer, Directorate General for the 
Internal Market and Services, European Commission, Brussels 
 
Natalie NATHON (Ms.), Policy Officer, Directorate General Agriculture, European Commission, 
Brussels 
 
Oliver HALL-ALLEN, First Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Michele EVANGELISTA (Ms.), Intern, Permanent Mission, Geneva 
 
 
 
II. OBSERVATEURS/OBSERVERS 
 

PALESTINE 
 
Ashraf HMIDAN, Director, Trademarks Department, Intellectual Property Rights General 
Directorate, Ministry of National Economy, Ramallah 
ashrafh@met.gov.ps 
 
Ibrahim MUSA, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
 
 

                                                

  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, 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 
 
Yujiao CAI (Ms.), Intern, Development, Innovation and Intellectual Property Program, Geneva 
cai@southcentre.int 
 
 
ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OAPI)/AFRICAN 
INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (OAPI) 
 
Jacqueline Taylor BISSONG HELIANG (Mme), chef, Service des affaires juridiques, de la 
coopération et des questions émergentes, Yaoundé 
jheliang@yahoo.fr 
 
Michel GONOMY, chef, Service formation et programme, responsable du Programme des 
indications géographiques, Yaoundé 
gonomys@gmail.com 
 
 
ORGANISATION BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OBPI)/BENELUX 
ORGANISATION FOR INTELLECTUAL PROPERTY (BOIP) 
 
Camille JANSSEN, juriste, Département des affaires juridiques, La Haye 
 
 
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE 
(FAO)/FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO) 
 
Catherine TEYSSIER (Ms.), Project coordinator, Quality and Origin, Voluntary Standards 
Market Linkages and Value Chains Group, Rome 
catherine.teyssier@fao.org 
 
 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS)/WORLD HEALTH ORGANIZATION 
(WHO) 
 
Raffaela BALOCCO MATTAVELLI (Ms.), Group Lead, International Nonproprietary 
Names (INN) Programme, Geneva 
 
 

mailto:syam@southcentre.int
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ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE 
ORGANIZATION (WTO) 
 
Wolf MEIER-EWERT, Counsellor, Geneva 
wolf.meier-ewert@wto.org 
 
Leticia CAMINERO (Ms.), Junior Legal Professional, Intellectual Property, Government 
Procurement and Competition Division, Geneva 
leticia.caminero@wto.org 
 
 
UNION AFRICAINE (UA)/AFRICAN UNION (AU) 
 
Georges REMI, Senior Economist, Permanent Mission, Geneva 
 
 
UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)/WEST AFRICAN 
ECONOMIC AND MONETARY UNION (WAEMU) 
 
Koffi GNAKADJA, conseiller, Genève 
uemoa.gva@gmail.com 
 
IV. ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/ 
 INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
Association européenne des étudiants en droit (ELSA International)/European Law Student’s 
Association (ELSA International) 
Olha MARTYSCH (Ms.), Head, Brussels 
Federica FRANCHETTI (Ms.), Representative, Brussels 
Ezgi OZDOGAN (Ms.), Representative, Brussels 
Elisabetta COLOMBO (Ms.), Representative, Brussels 
 
Association française des praticiens du droit des marques et modèles (APRAM) 
Eve Marie WILMANN-COURTEAU, Représentant, Paris 
 
Association internationale des juristes pour le droit de la vigne et du vin (AIDV)/International 
Wine Law Association (AIDV) 
Matthijs GEUZE, Representative, Divonne-les-Bains 
matthijs.geuze77@gmail.com 
 
Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI)/International 
Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI) 
Elio DE TULLIO, Observer, Zurich 
Elena MOLINA (Ms.), Observer, Zurich 
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Association internationale pour les marques (INTA)/International Trademark Association (INTA) 
Bruno MACHADO, Geneva Representative, Rolle 
bruno.machado@bluewing.ch 
 
Association japonaise des conseils en brevets (JPAA)/Japan Patent Attorneys 
Association (JPAA) 
Fumie ENARI, Expert, Tokyo 
Tadafumi ITAGAKI, Expert, Tokyo 
Kotaro ITO, Expert, Tokyo 
gyoumukokusai@jpaa.or.jp 
 
Association japonaise pour les marques (JTA)/Japan Trademark Association (JTA) 
Katsuyuki KOBAYASHI, Member, Tokyo 
kobayashi@karin-ip.com 
 
Centre d’études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI)/Centre for International 
Intellectual Property Studies (CEIPI) 
François CURCHOD, chargé de mission, Genolier 
francois.curchod@vtxnet.ch 
 
China Trademark Association (CTA) 
YANG Fang Cheng, Vice-President, Beijing 
 
Fédération internationale des conseils en propriété intellectuelle (FICPI)/International 
Federation of Intellectual Property Attorneys (FICPI) 
Michael THOMA, Representative, CET Group 1, Munich 
 
Intellectual Property Owners Association (IPO) 
Richard STOCKTON, Attorney, Chicago 
rstockton@bannerwitcoff.com 
 
MARQUES - Association des propriétaires européens de marques de commerce/ 
MARQUES - The Association of European Trade Mark Owners 
Alessandro SCIARRA, Chair, Geographical Indications Team, Milano 
Oliver NILGEN, Member, Designs Team, Bern 
Miguel Angel MEDINA, Member, Geographical Indications Team, Madrid 
 
Organisation pour un réseau international des indications géographiques (oriGIn)/Organization 
for an International Geographical Indications Network (oriGIn) 
Massimo VITTORI, Managing Director, Geneva 
massimo@origin-gi.com 
Ida PUZONE (Ms.), Project Manager, Geneva 
ida.puzone@origin-gi.com 
Fernando CANO TREVINO, Expert, Geneva 
Angelica GRECO (Ms.), Consultant, Geneva 
Alessandra ZUCCATO (Ms.), Expert, Geneva 
 

mailto:massimo@origin-gi.com
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Société pour l’attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet (ICANN)/ 
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) 
Nigel HICKSON, Vice President, Europe and Middle East, Geneva 
nigel.hickson@icann.org 
Tarek KAMEL, Vice President, Senior Advisor, Geneva 
Laurent FERRALI, Advisor, Geneva 
laurent.ferrali@icann.org 
 
Third World Network Berhad (TWN) 
Gopakumar KAPPOORI, Legal Advisor, Geneva 
Sangeeta SHASHIKANT (Ms.), Legal Advisor, Geneva 
 
 
 
 
V. BUREAU/OFFICERS 

 
Président/Chair:  Adil El MALIKI (Maroc/Morocco) 
 
 
Vice-présidents/Vice-chairs: Simion LIVITCHI (République de Moldova/Republic of 
 Moldova) 
 Alfredo Carlos RENDÓN ALGARA (Mexique/Mexico) 
 
 
Secrétaire/Secretary: David MULS (OMPI/WIPO) 

mailto:nigel.hickson@icann.org
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VI. SECRÉTARIAT DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ 

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

 
Francis GURRY, directeur général/Director General 
 
WANG Binying (Mme/Ms.), vice-directrice générale/Deputy Director General 
 
David MULS, 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 
 
Brian BECKHAM, 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.), chef, Section du droit des marques, Division du droit et 
des services consultatifs en matière de législation, Secteur des marques et des dessins et 
modèles/Head, Trademark Law Section, Law and Legislative Advice Division, Brands and 
Designs Sector 
 
Marie-Paule RIZO (Mme/Ms.), chef, 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/Head, Design and Geographical Indication Law 
Section, 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, 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 
 

 ]هناية املرفق الثاين والوثيقة[

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/people_finder/en/unit_pages/unit.jsp?unit_code=00000784
http://intranet.wipo.int/people_finder/en/unit_pages/unit.jsp?unit_code=00000784
http://intranet.wipo.int/people_finder/en/unit_pages/unit.jsp?unit_code=00000784
http://intranet.wipo.int/people_finder/en/unit_pages/unit.jsp?unit_code=00000784
http://intranet.wipo.int/people_finder/en/unit_pages/unit.jsp?unit_code=00000784
http://intranet.wipo.int/people_finder/en/unit_pages/unit.jsp?unit_code=00000784
http://intranet.wipo.int/people_finder/en/unit_pages/unit.jsp?unit_code=00000784
http://intranet.wipo.int/people_finder/en/unit_pages/unit.jsp?unit_code=00000784
http://intranet.wipo.int/people_finder/en/unit_pages/unit.jsp?unit_code=00000784

