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جنيف ،من  12اإىل  16نومفرب 2018
التقرير

اذلي اع متدته اللجنة ادلامئة

1

مقدمة
 .1عقدت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية (املشار اإلهيا فامي بعد
بـعبارة "اللجنة ادلامئة" أأو "اللجنة" أأو "جلنة العالمات") دورهتا ا ألربعني يف جنيف يف الفرتة من  12اإىل  16نومفرب .2018
 .2ومثلت ادلول ا ألعضاء التالية يف الويبو و /أأو احتاد ابريس محلاية امللكية الصناعية يف الاجامتع :أألبانيا ،واجلزائر،
وا ألرجنتني ،و أأسرتاليا ،والمنسا ،و أأذربيجان ،وجزر الهباما ،وبرابدوس ،وبوليفيا ،والربازيل ،وبرواني دار السالم ،وبلغاراي،
وبوركينا فاصو ،ومكبوداي ،وكندا ،وش ييل ،والصني ،وكوس تارياك ،وكوت ديفوار ،وكرواتيا ،وامجلهورية التش يكية ،ومجهورية
كوراي ادلميقراطية الشعبية ،وادلامنرك ،وامجلهورية ادلومينيكية ،واكوادور ،ومرص ،والسلفادور ،واس تونيا ،واثيوبيا ،وفنلندا،
وفرنسا ،وغابون ،وجورجيا ،و أأملانيا ،واليوانن ،وغواتاميل ،وهنغاراي ،و أأيسلندا ،والهند ،وإاندونيس يا ،وإايران (مجهورية -
الإسالمية) ،والعراق ،وإارسائيل ،وإايطاليا ،وجاماياك ،والياابن ،وا ألردن ،واكزاخس تان ،وكينيا ،والكويت ،وقريغزيس تان،
ولتفيا ،ولبنان ،وليتوانيا ،وليبيا ،ومالزياي ،ومالطة ،واملكس يك ،وموانكو ،ومنغوليا ،واملغرب ،ونيبال ،وهولندا ،والنيجر،
ونيجرياي ،والرنوجي ،وعامن ،وابكس تان ،وابراغواي ،وبريو ،والفلبني ،وبولندا ،والربتغال ،ومجهورية كوراي ،ورومانيا ،والاحتاد
الرويس ،ورواندا ،واململكة العربية السعودية ،والس نغال ،وسيش يل ،وس نغافورة ،وسلوفاكيا ،وجنوب افريقيا ،وإاس بانيا،
ورسي لناك ،والسودان ،والسويد ،وسويرسا ،واتيلند ،ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ،وترينيداد وتوابغو،
وتونس ،وتركيا ،و أأوغندا ،و أأوكرانيا ،و أأوروغواي ،والإمارات العربية املتحدة ،واململكة املتحدة ،والولايت املتحدة ا ألمريكية،

1

اعتمد هذا التقرير يف ادلورة احلادية والأربعني للجنة العالمات.
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خاصا يف اللجنة
عضوا ً
وفزنويال (مجهورية  -البوليفارية) ،والمين ،وزامبيا ،وزمبابوي ( .)103ومثل الاحتاد ا ألورويب بصفته ً
ادلامئة.
 .3وشاركت املنظامت احلكومية ادلولية التالية يف الاجامتع بصفة مراقب :منظمة بنلوكس للملكية الفكرية (،)BOIP
واملنظمة ا ألوروبية الآس يوية للرباءات ( ،)EAPOومركز اجلنوب ( ،)SCومنظمة الصحة العاملية ( ،)WHOومنظمة
التجارة العاملية ).)5( )WTO
 .4وشارك ممثلو املنظامت غري احلكومية التالية يف الاجامتع بصفة مراقب :امجلعية ا ألمريكية لقانون للملكية الفكرية
( ،)AIPLAامجلعية الفرنس ية ملامريس العالمات التجارية والتصاممي الصناعية ) ،(APRAMوغرفة التجارة يف الولايت
املتحدة ا ألمريكية ( ،)CCUSAومجعية العالمات التجارية ا ألوروبية ( ،)AIMوالرابطة ا ألوروبية لطالب احلقوق
( ،)ELSA Internationalوبرانمج الصحة والبيئة ( ،)HEPومجعية البدلان ا ألمريكية للملكية الصناعية (،)ASIPI
والاحتاد ادلويل للوالكء امللكية الفكرية ( ،)FICPIوالرابطة ادلولية للعالمات التجارية ( ،)INTAوامجلعية ادلولية لقانون
النبيذ ( ،)AIDVوامجلعية الياابنية لوالكء الرباءات ( ،)JPAAوامجلعية الياابنية للعالمات التجارية ( ،)JTAاملؤسسة ادلولية
ل إاليكولوجيا املعرفية ( ،)KEIورابطة ماليك العالمات التجارية ا ألوروبيني ( ،)MARQUESوالش بكة ادلولية ألحصاب
املؤرشات اجلغرافية ).)15( (oriGIn
.5

وترد قامئة املشاركني يف املرفق ا ألول لهذه الوثيقة.

.6

و أأشارت ا ألمانة اإىل املداخالت اليت مت تقدميها وجسلهتا.

البند  1من جدول الأعامل :افتتاح ادلورة
 .7افتتحت الس يدة وانغ بينينغ ،انئبة املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) أأعامل ادلورة ا ألربعني للجنة
ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية (جلنة العالمات) ور ّحبت ابملشاركني نيابة
عن املدير العام.
.8

وتوىل الس يد ماركوس هوبرغر(الويبو) هممة أأمني جلنة العالمات.

 .9و أأعلنت ا ألمانة أأنه بسبب عدم متكّن رئيس جلنة العالمات الس يد عادل املاليك من املشاركة ،سيتوىل
الس يد أألفريدو ريندون ،انئب الرئيس ،هممة رئيس ادلورة ا ألربعني للجنة العالمات ابلنيابة.
البند  2من جدول الأعامل :اعامتد جدول الأعامل
 .10اعمتدت جلنة العالمات مرشوع جدول ا ألعامل (الوثيقة .)SCT/40/1 Prov.3
البند  4من جدول الأعامل :اعامتد مرشوع تقرير ادلورة التاسعة والثالثني
 .11اعمتدت جلنة العالمات مرشوع تقرير ادلورة التاسعة والثالثني (الوثيقة .)SCT/39/11 Prov.

البياانت العامة
 .12وحتدث وفد السلفادور نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ( )GRULACوشكر ا ألمانة عىل العمل
التحضريي املمتاز لدلورة ا ألربعني .وفامي يتعلق ابلتصاممي الصناعية ،أأعرب وفد اجملموعة عن أأسفه ألنه خالل امجلعية العامة
للويبو لعام  ،2018مل يكن من املمكن التوصل اإىل اتفاق بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن معاهدة قانون التصاممي (.)DLT
و أأكد وفد اجملموعة من جديد أأن ادلول ا ألعضاء حباجة اإىل معاجلة هذا املوضوع بطريقة واقعية ،مع توافر ا إلرادة الس ياس ية
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واملرونة ،من أأجل التوصل اإىل اتفاق من شأأنه أأن يفيد امجليع .وفامي يتعلق ابلعالمات التجارية ،أأفاد الوفد أأن مجموعته تعلق
أأمهية كبرية عىل حامية أأسامء البدلان .ويف هذا الصدد ،شكر الوفد ا ألمانة عىل ملخص ممارسات الفحص اخملتلفة املتعلقة
ابلعالمات التجارية اليت تتكون من أأو حتتوي عىل أأسامء البدلان ،الواردة يف الوثيقة  ،SCT/40/3عىل أأساس ادلورة
الإعالمية اليت عقدت يف اإطار الدورة التاسعة والثالثني للجنة .و أأكد وفد مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب عىل وهجة
النظر القائةل بأأن أأسامء البدلان يه أأداة قمية وفرصة للبدلان لالس تفادة من نظام امللكية الفكرية وتوليد القمية من خالهل ،مبا يف
ذكل تطوير العالمة التجارية للبدل .ولهذا السبب ،ذكر الوفد اإن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ستشارك بنشاط يف
املناقشات حول هذا البند .كام ذكر الوفد أأن ادلليل عىل مشاركة مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب يف هذا املوضوع هو
الاقرتاحات اليت قدهما أأعضاء اجملموعة أأو اكنت برعايهتا ،مثل املقرتحات املتعلقة حبامية أأسامء البدلان الواردة يف الوثيقة
 SCT/32/2من املقدمة من جاماياك والاقرتاح املشرتك مبشاركة جاماياك واملكس يك وبريو الوارد يف الوثيقة SCT/39/8
 ،Rev. 2وكذكل اقرتاح بريو بشأأن الاعرتاف ابلعالمات التجارية الوطنية وحاميهتا ،الوارد يف الوثيقة  .SCT/39/9و أأشار
الوفد ،عالوة عىل ذكل ،اإىل أأن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ترى أأيضا أأن التحديث املتعلق بنظام العالمات
التجارية يف نظام أأسامء احلقول ،الواردة يف الوثيقة  SCT/40/4ذو قمية عظمية .وفامي يتعلق ابملؤرشات اجلغرافية ،أأعرب وفد
اجملموعة عن اعتقاده بأأن جتميع الردود عىل الاس تبياانت اليت أأعدهتا ا ألمانة والواردة يف الوثيقتني SCT/40/5 Prov. 2
و SCT/40/6 Prov. 2اكنت مبثابة مدخالت هممة لتوجيه معل اللجنة.
 .13وحتدث وفد املغرب ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية وشكر ا ألمانة عىل اجلهود املبذوةل يف التحضري ألعامل ادلورة
ا ألربعني للجنة .ويف معرض اإبراز أأمهية املوضوعات اليت نوقشت يف اإطار اللجنة ادلامئة وديناميكية مجيع املناقشات يف العملية
احلالية ،أأكد وفد اجملموعة الافريقية عىل دمعه للعمل اجلاري واملناقشات اجلارية بشأأن حامية أأسامء البدلان من التسجيل أأو
الاس تخدام غري املربر كعالمات جتارية .وشكر ا ألمانة عىل اإعداد الوثيقة  SCT/40/3اليت تلخص ممارسات الفحص اخملتلفة
املتعلقة ابلعالمات التجارية املكونة من أأسامء البدلان أأو حتتوي علهيا ،و أأشار الوفد اإىل أأن اجملموعة مقتنعة بفائدة تكل الوثيقة
لإثراء فهم النقاش ومساعدة اللجنة عىل اإحراز تقدم بشأأن هذه املسأأةل .كام أأعرب الوفد عن أأسفه أأنه خالل انعقاد امجلعية
العامة للويبو لعام  ،2018مت تأأجيل قرار عقد مؤمتر دبلومايس حول معاهدة قانون التصاممي اإىل امجلعية العامة لعام .2019
ويف اإشارة اإىل أأن اجلهود الإضافية اليت تبذلها مجيع ادلول ا ألعضاء ستسهم يف التفامه املتبادل ومتكن اللجنة من اإحراز تقدم
بشأأن هذا املوضوع ،ذكر الوفد أأن اجملموعة ل تزال متفائةل بشأأن اإماكنية التوصل اإىل حل مالمئ للك ا ألطراف وإاىل توافق يف
الآراء يف امجلعية العامة املقبةل هبدف امليض قدما حنو عقد مؤمتر دبلومايس.
 .14وحتدث وفد ليتوانيا ابمس مجموعة دول أأورواب الوسطى ودول البلطيق ( ،)CEBSوذكر أأنه يف حني أأن اجملموعة
ملزتمة ابلعمل املمثر لدلورة ا ألربعني ،اإل أأنه مت تأأجيل املناقشات حول معاهدة قانون التصاممي اإىل امجلعية العامة لعام ،2019
وابلتايل لن ينعقد يف هذه ادلورة .وفامي يتعلق ابلتصاممي الصناعية ،أأعرب الوفد عن تقدير مجموعته ملرشوع الاس تبيان
اخلاص بواهجة املس تخدم الرسومية ،املقدم يف الوثيقة  ،SCT/40/2وتعتربه أأساس ًا قو ًاي ملزيد من العمل بشأأن هذا املوضوع
الهام .وفامي يتعلق ابملؤرشات اجلغرافية ،شكر وفد اجملموعة ا ألمانة عىل جتميع الردود عىل لك من الاس تبيان ا ألول بشأأن
ا ألنظمة الوطنية وا إلقلميية اليت ميكن أأن توفر حامية معينة للمؤرشات اجلغرافية ،والاس تبيان الثاين بشأأن اس تخدام  /اإساءة
اس تخدام املؤرشات اجلغرافية وأأسامء البدلان واملصطلحات اجلغرافية عىل ش بكة الإنرتنت ويف نظام أأسامء احلقول ،الوارد يف
الوثيقة  SCT/40/5 Prov. 2والوثيقة  .SCT/40/6 Prov. 2و أأعرب الوفد عن اهامتم اجملموعة مبناقشة نتاجئ
الاس تبياانت وتبادل اخلربات واملامرسات بشأأن أأنظمة امحلاية اخملتلفة ،كام أأعرب عن اعتقاد اجملموعة بأأن العمل الإضايف للجنة
بشأأن املؤرشات اجلغرافية هو مبثابة أأمر همم ،حيث توجد قضااي يتعني معاجلهتا عىل املس توى ادلويل .وفامي يتعلق ابلعالمات
التجارية ،أأشار وفد اجملموعة اإىل املناقشات املمثرة يف ادلورات السابقة للجنة ادلامئة بشأأن حامية أأسامء البدلان من التسجيل
واس تخداهما كعالمات جتارية .و أأعرب عن تقدير اجملموعة للتبادل القمي بشأأن املامرسات اخملتلفة واجلهود املبذوةل لتوضيح
املسائل العملية والاقرتاح التوافقي اجلديد املتعلق مبسائل التنفيذ .و أأخريا ،شكر ا ألمانة عىل ملخص ممارسات الفحص اخملتلفة
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املتعلقة ابلعالمات التجارية اليت تتكون من أأسامء البدلان أأو حتتوي علهيا ،الواردة يف الوثيقة  ،SCT/40/3و أأفاد أأن
اس تنتاجات الوثيقة متثل نظرة عامة موضوعية للمامرسات اخملتلفة.
 .15وحتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابء وشكر ا ألمانة عىل التحضري لدلورة .ويف اإشارة اإىل أأنه عىل الرمغ من نضج
مرشوع النص ،اإل أأنه مل يمت التوصل اإىل التوافق الالزم يف الآراء لعقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة قانون التصاممي خالل
امجلعية العامة لعام  ،2018ذكر الوفد أأن اجملموعة ابء تتطلع اإىل تكريس وقت وتركزي دورة اللجنة لقضااي أأخرى عىل جدول
ا ألعامل .و أأعرب الوفد عن امتنان اجملموعة ل ألمانة لإعداد الواثئق  SCT/40/2و SCT/40/3و ،SCT/40/4وكذكل
اإعداد وتوزيع الاس تبيان ا ألول بشأأن ا ألنظمة الوطنية وا إلقلميية اليت ميكن أأن توفر حامية معينة للمؤرشات اجلغرافية،
والاس تبيان الثاين بشأأن اس تخدام  /اإساءة اس تخدام املؤرشات اجلغرافية و أأسامء البدلان واملصطلحات اجلغرافية عىل
الإنرتنت ويف نظام أأسامء احلقول .كام أأعرب وفد اجملموعة ابء عن شكره لدلول ا ألعضاء ومنظامت امللكية الفكرية احلكومية
ادلولية واملنظامت غري احلكومية املعمتدة اليت قدمت مداخالت كجزء من تطوير الاس تبيان ،وكذكل ادلول ا ألعضاء
واملراقبني اذلين قدموا ردود ًا عىل الاس تبياانت .و أأوىص الوفد بأأن تظل الواثئق  SCT/40/5 Prov. 2و SCT/40/6
 Prov. 2مفتوحة ملزيد من التقدميات من ادلول ا ألعضاء .و أأخريا ،ذكر الوفد أأن اجملموعة ابء مس مترة يف ادلمع القوي للجنة
ادلامئة مكحفل هام ملناقشة القضااي وتيسري التنس يق وتقدمي التوجيه بشأأن التطوير التدرجيي لقانون امللكية الفكرية ادلويل
بشأأن العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية.
 .16وحتدث وفد اإندونيس يا ابمس مجموعة بدلان أآس يا واحمليط الهادئ وشكر ا ألمانة عىل التحضري لدلورة .ويف اإشارة اإىل
أأن أأحد حماور تركزي اللجنة هو اإجياد منطقة هبوط مشرتكة بني ادلول ا ألعضاء بشأأن نص معاهدة قانون تصاممي حممتةل،
أأشار الوفد اإىل أأنه مثلها مثل أأي معاهدة دولية أأخرى ،ينبغي أأن يقرتن تنفيذ نظام معاهدة قانون التصاممي بتعزيز قدرة الدول
اﻷعضاء ،لسيما البلدان النامية و أأقل البلدان نمو ًا ( )LDCsلتنفيذ اللتزامات الناشﺌة عن المعاهدة اجلديدة .كام أأشار
الوفد اإىل أأنه يف حني يفضل معظم أأعضاء مجموعة بدلان أآس يا واحمليط الهادئ تقدمي املساعدة التقنية يف مرشوع معاهدة
قانون التصاممي املقرتحة من خالل مادة يف اجلسم الرئييس للمعاهدة ،اإل أأن ا ألعضاء الآخرين يتسمون ابملرونة إازاء وضع هذا
النص .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يرى قرارا بشأأن هذه املسأأةل من خالل توافق الآراء ورضا مجيع ا ألعضاء .كام ذكر الوفد
أأن معظم أأعضاء اجملموعة يؤيدون مبد أأ الكشف عن املصدر ويعتقدون أأنه ،بصفهتم دول ذات س يادة يف الويبو ،ينبغي أأن
تمتتع البدلان ابملرونة لتضمني عنارص معايري أأهلية التصممي اليت تعترب هممة لإمتام الإجراء الرمسي للحامية يف نطاق وليهتا
القضائية ،يف حني أأن أأعضاء أآخرين يف اجملموعة دلهيم مواقف وطنية خمتلفة .وابلإشارة اإىل تفاؤل اجملموعة بأأنه سيمت التوصل
اإىل نتيجة متفق علهيا بشلك متبادل بشأأن معاهدة قانون التصاممي ،ذكر الوفد أأن مجموعته مس تعدة للمشاركة بشلك بنّاء من
أأجل التوصل اإىل حل اكمل للقضااي املعلقة ،لس امي سد الفجوات يف املواقف املتعلقة ابملواد  3و 22من مرشوع املعاهدة.
وشكر الوفد ا ألمانة عىل اإعداد الوثيقة  ،SCT/40/2كام أأعرب أأيضا عن تقديره لدلول ا ألعضاء ملدخالهتا وأأس ﺌلهتا ،وكذكل
لوفد اإس بانيا لتقدمي اقرتاح دراسة حامية التصاممي الصناعية ابملعارض التجارية يف ادلول ا ألعضاء .وفامي يتعلق بأأسامء البدلان،
أأعرب وفد اجملموعة عن أأمهل يف أأن يرى تقدم حنو توافق يف الآراء والعمل املقبول ،مربزا حقيقة أأن هناك حاجة لختاذ اإجراء
دويل ملنع التسجيل غري املربر واس تخدام أأسامء البدلان كعالمات جتارية .ويف هذا الصدد ،أأيد وفد اجملموعة اقرتاح وفد
جاماياك بشأأن وضع واعامتد مس تقبيل لتوصية مشرتكة من جانب اللجنة ادلامئة ،مشريا اإىل أأن هناك أأمثةل كثرية تثبت أأن
أأسامء البدلان مل حتصل عىل امحلاية الاكفية يف املامرسة العملية .وابلإضافة اإىل ذكل ،أأيد وفد اجملموعة اقرتاح وفد بريو بشأأن
الاعرتاف ابلعالمات التجارية الوطنية وحاميهتا ،واقرتاح وفود جورجيا و أأيسلندا وإاندونيس يا وإايطاليا وجاماياك وليختنش تاين
ومالزياي واملكس يك وموانكو وبريو والس نغال وسويرسا والإمارات العربية املتحدة بشأأن حامية أأسامء البدلان وا ألسامء اجلغرافية
ذات ا ألمهية الوطنية .كام أأعرب الوفد عن امتنانه ل ألمانة لإعداد الوثيقة  ،SCT/40/3و أأعرب أأيضا عن أأمهل يف أأن تمتكن
اللجنة من اإجراء مداولت هادفة حنو الاجتاه الإجيايب يف هذا املوضوع .وابلنس بة للجوانب ذات الصةل ابلعالمات التجارية
يف نظام أأسامء احلقول ،ر أأى وفد اجملموعة أأن التحديث اذلي أأعدته ا ألمانة يقدم معلومات مفيدة للغاية حول خمتلف اخلدمات
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والإجراءات املتوفرة ملاليك العالمات التجارية ملنع تسجيل أأو اإساءة اس تخدام عالماهتم التجارية يف نظام أأسامء احلقول.
و أأعرب الوفد عن تطلع اجملموعة اإىل التقرير املرحيل عن دمج بياانت ا ألسامء ادلولية غري املسجةل امللكية للمواد الصيدلية يف
قاعدة بياانت العالمات التجارية العاملية عىل النحو املتفق عليه يف ادلورة التاسعة والثالثني للجنة ادلامئة .وفامي يتعلق
ابملؤرشات اجلغرافية ،شكر وفد اجملموعة ا ألمانة عىل اإعداد الاس تبيان ا ألول بشأأن النظم الوطنية وا إلقلميية اليت ميكن أأن
توفر حامية معينة للمؤرشات اجلغرافية والاس تبيان الثاين بشأأن اس تخدام  /اإساءة اس تخدام املؤرشات اجلغرافية و أأسامء
البدلان واملصطلحات اجلغرافية عىل الإنرتنت ويف نظام أأسامء احلقول ،كام شكر كذكل ادلول ا ألعضاء واملراقبني اذلين قدموا
ردودًا عىل هذه الاس تبياانت.
 .17وشكر وفد الصني ا ألمانة عىل التحضري لدلورة ،ويف اإشادة ابجلهود الهائةل اليت تبذلها اللجنة ادلامئة يف صياغة القواعد
املتعلقة ابلعالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية ،أأعرب الوفد عن اس تعداده ملواصةل دمع معل اللجنة
والقيام بدور يف صياغة تكل القواعد وحتسيهنا .كام أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل اإحراز مزيد من التقدم يف ادلورة .وفامي يتعلق
مبوضوع معاهدة قانون التصاممي ،دعا الوفد مجيع ا ألطراف اإىل ادلخول يف مناقشات مفتوحة وشامةل ،وإابداء املرونة من أأجل
اإحراز تقدم جوهري خالل امجلعية العامة املقبةل .ويف اإطار املساعدة التقنية والكشف ،أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يمت أأخذ
الاقرتاحات املقدمة من البدلان النامية يف احلس بان من أأجل التوصل اإىل توافق يف الآراء بشأأن القضااي اليت ل يزال يتعني
التفاق علهيا وخلق ظروف مواتية لعقد مؤمتر دبلومايس .واقرتح الوفد النظر يف اإبداء التحفظات جلعل املعاهدة أأكرث مرونة
ومقبوةل للبدلان .وفامي يتعلق ابجلوانب ا ألخرى املتعلقة ابلتصاممي الصناعية ،أأعرب الوفد عن شكره ل ألمانة عىل اإعداد
مرشوع الاس تبيان اخلاص بتصاممي واهجة املس تخدم املصورة وا أليقوانت واحملارف/اخلطوط ( .)GUIور أأى الوفد أأن
الاس تبيان سيساعد البدلان عىل التعرف عىل الاجتاهات السائدة يف اجملال ذي الصةل و أأيضا التعرف عىل املشالكت اليت
تواهجها املاكتب ،والاس تفادة من املامرسات اجليدة ،وكذكل دفع حتسني نظام التصاممي اإىل ا ألمام .و أأعرب وفد الصني عن
تطلعه اإىل تقامس خرباته واقرتاحاته واملشاركة بشلك استبايق يف املناقشات .وابلإضافة اإىل ذكل ،أأيد الوفد متديد خدمة النفاذ
الرمقي ( )DASلواثئق ا ألولوية لتغطي التصاممي الصناعية ،ألن ذكل س يقلل من عبء مودعي الطلبات يف اإعداد واثئق
ا ألولوية وحتسني كفاءة الفحص .ويف اإشارة اإىل أأن ادلورة الإعالمية بشأأن أأسامء البدلان اليت عقدت خالل ادلورة ا ألخرية
للجنة اكنت مفيدة للغاية ،أأفاد أأن ممارسات الفحص اليت قدهما اخلرباء يف تكل ادلورة اكنت قيّمة للغاية ومتىن أأن جتري
مناقشات أأخرى بشأأن ملخص ادلورة .وبشأأن املؤرشات اجلغرافية ،أأيد الوفد اإجراء مزيد من ادلراسات عىل أأساس
املواقف الوطنية اخملتلفة .ويف اخلتام ،شكر الوفد ا ألمانة عىل اجلهود املبذوةل يف اإعداد الاس تبياانت وجتميع الردود ،الامر
اذلي من شأأنه أأن يساعد يف معرفة وتلخيص ا ألنظمة اخلاصة للبدلان ويشلك أأساسا همام ملزيد من العمل.
 .18وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه وشكر ا ألمانة عىل العمل التحضريي
املمتاز ،و أأشار بلك التقدير اإىل الروح البناءة اليت أأبدهتا مجيع الوفود يف ادلورة السابقة للجنة .ور أأى الوفد أأن الانهتاء من
الاس تبياانت بشأأن املؤرشات اجلغرافية ميثل اإجنازا كبريا ،وشكر ا ألمانة عىل مساعدهتا الهامة يف هذه العملية .وذكّر الوفد
بأأن هناك نتيجة هممة أأخرى تمتثل يف التفاق عىل الرتكزي يف العمل املس تقبيل فامي يتعلق بتصاممي واهجة املس تخدم املصورة
وا أليقوانت واحملارف/اخلطوط ،معراب عن ر أأي مفاده أأن اللجنة قد اختذت اخليار الصحيح يف ترتيب أأولوايت القضااي املتعلقة
مبتطلبات الربط بني تصاممي واهجة املس تخدم املصورة وا أليقوانت واحملارف/اخلطوط واملنتج ومتثيل التصاممي املتحركة .كام
أأشار اإىل أأن اللجنة قد أأحرزت تقدما يف تعزيز التفامه بشأأن موضوع أأسامء البدلان ،سواء من خالل اجامتع مائدة مس تديرة
يناقش ممارسات املاكتب أأو من خالل بدء مناقشات حول حل وسط جديد ،وهو الاقرتاح الوارد يف الوثيقة SCT/39/8
 .Rev. 2وابلإشارة اإىل املناقشة اليت دارت حول معاهدة قانون التصاممي خالل امجلعية العامة لعام  ،2018ذكر الوفد أأنه
عىل الرمغ من اس تعداده للمشاركة يف مناقشات حول نص امليرس ،اإل أأنه ينبغي أأن يشري مع ا ألسف اإىل أأنه ل يوجد مرة
أأخرى قرار اإجيايب بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس .و أأكد الوفد من جديد عىل وهجة النظر القائةل بأأنه ل ينبغي عقد مناقشات
حول معاهدة قانون التصاممي يف اللجنة .وفامي يتعلق بتصاممي واهجة املس تخدم املصورة وا أليقوانت واحملارف/اخلطوط ،شكر
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الوفد ا ألمانة عىل اإعداد مرشوع الاس تبيان الوارد يف الوثيقة  SCT/40/2بطريقة واحضة ومامتسكة ومفصةل مبا فيه الكفاية.
ويف اإشارة اإىل أأن الاحتاد ا ألورويب قد سامه يف مرشوع الاس تبيان بوصف املامرسة اليت يطبقها مكتب الاحتاد ا ألورويب
للملكية الفكرية ( )EUIPOواملامرسة الشائعة يف المتثيل البياين للتصاممي املطورة دلى ادلول ا ألعضاء يف الاحتاد ا ألورويب
مضن ش بكة التعاون ا ألورويب ،أأعرب الوفد عن تأأييده ملرشوع الاس تبيان أكساس ملزيد من العمل بشأأن القضااي ذات
الصةل بشأأن تصاممي واهجة املس تخدم املصورة وا أليقوانت واحملارف/اخلطوط .وفامي يتعلق ابلعالمات التجارية ،شكر الوفد
ا ألمانة عىل اإعداد ملخص ممارسات الفحص اخملتلفة املتعلقة ابلعالمات التجارية اليت تتأألف من أأسامء البدلان أأو حتتوي علهيا،
الواردة يف الوثيقة  ،SCT/40/3واليت عكست بدقة النقاط الرئيس ية الناش ﺌة عن املائدة املس تديرة ،مشريا اإىل أأنه يتفق مع
اس تنتاجاهتا .أأما فامي يتعلق ابلقرتاح املشرتك الوارد يف الوثيقة  ،SCT/39/8 Rev.2أأشار الوفد اإىل أأنه قد قدم بعض
التعليقات ا ألولية خالل ادلورة ا ألخرية للجنة من أأجل احلصول عىل توضيح حول كيفية تنفيذها وتطبيقها من الناحية العملية.
و أأكد الوفد من جديد تقديره لروح السعي اإىل حتقيق توافق يف الآراء يف الاقرتاح و أأشار اإىل أأنه مس تعد للمشاركة يف
املناقشات املس مترة ملواصةل اس تكشاف املزااي احملمتةل لها .كام أأحاط الوفد علام ابلقرتاح املتعلق ابلعرتاف ابلعالمات التجارية
الوطنية وحاميهتا املقدم من وفد بريو أأثناء ادلورة ا ألخرية والواردة يف الوثيقة  .SCT/39/9و أأخريا ،انتقل اإىل املؤرشات
اجلغرافية ،و أأفاد أأن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه قدموا ردود ًا عىل الك الاس تبيانني .ورحب الوفد ابلتجميعات
ا ألولية للردود عىل الاس تبياانت ،الواردة يف الوثيقة  SCT/40/5 Prov. 2والوثيقة  .SCT/40/6 Prov. 2وابلرمغ من
حقيقة أأن التجميعات ل تشمل مجيع املساهامت ،شكر الوفد ا ألمانة عىل العمل املنجز حىت الآن و أأعرب عن أأمهل يف أأن
تكون ا ألمانة يف وضع ميكهنا من اإجناز املهمة يف الوقت املناسب قبل انعقاد ادلورة احلادية وا ألربعني للجنة .كام أأشار الوفد
اإىل أأن هذه التجميعات س تكون مفيدة ابلفعل يف تنوير املناقشات حول املؤرشات اجلغرافية يف املنتدى احلايل ويف
املنتدايت ا ألخرى .وفامي يتعلق ابلس تبيان الثاين ،أأشار الوفد اإىل أأنه عىل الرمغ من وجود أأنظمة حامية للمؤرشات اجلغرافية
يف نظام أأسامء احلقول وعىل الإنرتنت بشلك حمدود ،اإل أأهنا ليست متطورة بشلك جيد .ور أأى الوفد أأنه بعد الانهتاء من
الواثئق ،س يكون من املناسب أأن تس متر اللجنة ادلامئة يف العمل عىل حتسني حامية املؤرشات اجلغرافية عىل الإنرتنت ويف
نظام أأسامء احلقول ،ابلنظر اإىل أأن هناك العديد من القضااي اليت ل تزال حباجة اإىل معاجلة عىل املس توى ادلويل.
 .19و أأكد وفد تونس ،تأأييدا للبيان اذلي أأدىل به وفد املغرب ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية ،عىل اهامتمه ابلقضااي املطروحة
عىل جدول ا ألعامل ،لس امي قانون معاهدة قانون التصاممي وحامية أأسامء البدلان من التسجيل واس تخداهما كعالمات جتارية
وحامية املؤرشات اجلغرافية .و أأعرب عن أأسفه لعدم متكن امجلعية العامة للويبو لعام  2018من التوصل اإىل قرار بشأأن
معاهدة قانون التصاممي ،كام أأعرب عن أأمهل يف اإحراز تقدم بروح من التعاون واملرونة واملواقف البناءة ملصلحة امجليع ،مع
ا ألخذ بعني الاعتبار أأمهية معاهدة قانون التصاممي أكداة لتبس يط ومواءمة اإجراءات تسجيل التصاممي الصناعية لصاحل
املبدعني والرشاكت .وشكر الوفد ا ألمانة عىل اإعداد الواثئق اليت تلخص خمتلف املامرسات املتعلقة بأأسامء البدلان وتنظمي
ادلورة الإعالمية ذات املناقشات املمثرة حول هذا املوضوع .ويف معرض اإبراز احلقيقة بأأن العالمات التجارية تقع يف جوهر
نظام امللكية الفكرية ،ذكر الوفد أأنه يعلق أأمهية كبرية علهيا ألهنا عنرص أأسايس يف أأي اسرتاتيجية تسويقية انحجة .وفامي يتعلق
ابس تخدام أأسامء البدلان يف نظام العالمات التجارية ،أأكد الوفد عىل الزتام بالده ابلتوصل اإىل حل توافقي يف ضوء عرقةل هذا
الاس تخدام عىل نطاق دويل.
 .20و أأعرب وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) عن شكره ل ألمانة عىل ا إلعداد للجنة و أأيد البيان اذلي أأدىل به وفد
اإندونيس يا ابمس مجموعة بدلان أآس يا واحمليط الهادئ .و أأفاد الوفد اإنه يعلق أأمهية كبرية عىل معل اللجنة ادلامئة ومناقشاهتا بشأأن
املوضوعات املطروحة حاليا عىل جدول ا ألعامل ،مشريا اإىل أأن اللجنة ادلامئة متثل منتدى هاما ،يقوم بدور هام وحيقق
اإجنازات ملحوظة يف جمالت العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية .وابلإشارة اإىل التصاممي الصناعية
ومعاهدة قانون التصاممي ،ذكر الوفد أأن اختاذ قرار هنايئ يعمتد يف املقام ا ألول عىل الاعرتاف بأأولوايت مجيع ا ألعضاء ويعمتد
كذكل عىل الهنج البناء والإجيايب من امجليع .كام ذكّر الوفد بأأنه ل توجد طريقة أأخرى غري املفاوضات لسد الفجوات القامئة
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بشأأن القضية احملددة حنو حل مقبول مجليع الاطراف .وفامي يتعلق بتصاممي واهجة املس تخدم املصورة وا أليقوانت واحملارف/
اخلطوط ،أأعرب الوفد عن ر أأي مفاده أأن الإطار احلايل يوفر مرونة اكفية للتصاممي التكنولوجية اجلديدة .وذلكل يعتقد الوفد
أأن مواصةل النقاش حول هذه املسأأةل ينبغي أأن حيافظ عىل حزي الس ياسة العامة لدلول ا ألعضاء لتبين متطلباهتا القانونية
الوطنية عىل أأساس احتياجاهتا و أأولوايهتا .وتطلع الوفد اإىل مناقشة الاقرتاح املقدم من وفد اإس بانيا لدلراسة املتعلقة حبامية
التصاممي الصناعية يف املعارض التجارية يف ادلول ا ألعضاء .والانتقال اإىل العالمات التجارية ،ويف تذكرة بأأن اللجنة تناقش
حامية أأسامء البدلان من التسجيل واس تخداهما كعالمات جتارية منذ عام  ،2009أأبرز الوفد حقيقة أأنه ينبغي حامية امس البدل،
كعنرص لهويته الوطنية ،وا ألسامء اجلغرافية ذات ا ألمهية الوطنية ضد الاحتاكر من قبل طرف أآخر .ور أأى الوفد أأن هناك
حاجة اإىل مواصةل املناقشة الشامةل واملوضوعية بشأأن حامية أأكرث اتساقا وكفاية وفعالية ألسامء البدلان عىل سبيل ا ألولوية.
و أأحاط الوفد علام ابلقرتاح اذلي تقدم به وفد بريو بشأأن حامية العالمات التجارية الوطنية وتطلع اإىل مناقش ته .وفامي يتعلق
ابملؤرشات اجلغرافية ،أأحاط الوفد علام بتجميع الردود عىل الاس تبيانني .ويف اخلتام ،أأكد الوفد عىل وهجة النظر القائةل بأأن
مبادرة الاس تبيان ل ينبغي أأن ختلق أأي توقع يف اجملالت اليت يشملها ابلفعل اتفاق لش بونة وقانون جنيف لتفاق لش بونة.
 .21و أأعرب وفد الهند عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد اإندونيس يا ابمس مجموعة بدلان أآس يا واحمليط الهادئ .وشكر
الوفد ا ألمانة عىل اجلهود املبذوةل يف اإعداد الواثئق لهذه ادلورة من دورات اللجنة ادلامئة .كام أأعرب وفد الهند عن اعتقاده
بأأن اللجنة ادلامئة تلعب دورا أأساس يا يف اإجياد أأرضية مشرتكة حلل امجلود يف قضية معاهدة قانون التصاممي .ور أأى الوفد أأنه
جيب اإدراج ا ألحاكم املتعلقة ابملساعدة التقنية ومتطلبات الكشف الإلزايم يف معاهدة قانون التصاممي لمتكني البدلان النامية
من تشكيل أأنظمهتا وفق ًا ملواطن املرونة املنصوص علهيا يف اتفاق تريبس .وبيامن شكر الوفد ا ألمانة عىل اإعداد مرشوع
الاس تبيان اخلاص بتصاممي واهجة املس تخدم املصورة وا أليقوانت واحملارف/اخلطوط الوارد يف الوثيقة ّ ،SCT/40/2عرب عن
وهجة نظر مفادها أأن املوضوع املعين هو أأحد قضااي الس ياسة املتعلقة بفرادى البدلان .وذكّر الوفد بأأن هناك العديد من
ورصح بأأنه يف حاةل امحلاية مبوجب خمتلف حقوق امللكية الفكرية،
البدلان دلهيا نظام الفحص املوضوعي ،مبا يف ذكل الهندّ .
جيب حتديد اخلطوط البينية ،عىل سبيل املثال بني حق املؤلف والتصممي الصناعي .و أأعرب عن اعتقاده بأأنه نظر ًا للطبيعة
احملددة لتصاممي واهجة املس تخدم املصورة وا أليقوانت واحملارف/اخلطوط ،فاإنه ل يزال هناك جدل حول ما اإذا اكن ينبغي
حامية املوضوع من خالل لحئة التصاممي الصناعية .كام أأعرب عن تطلعه اإىل دمج البياانت املتعلقة اب ألسامء غري املسجةل
امللكية للمواد الصيدلنية ( )INNsيف قاعدة بياانت العالمات التجارية العاملية ،عىل النحو املتفق عليه يف ادلورة التاسعة
والثالثني لهذه اللجنة .واعترب الوفد أأنه من الرضوري التأأكد من عدم تسجيل العالمات التجارية املشاهبة ل ألسامء غري
املسجةل امللكية للمواد الصيدلنية .وشكر ا ألمانة عىل التحديث املتعلق ابجلوانب ذات الصةل ابلعالمات التجارية يف نظام
أأسامء احلقول ،وذكر أأن نظام أأسامء احلقول يثري عددا من التحدايت محلاية امللكية الفكرية .كام ذكر أأن تسجيل امس حقل قد
يتعارض مع عالمة جتارية ،وكام هو احلال يف النظام الهندي ،فاإن اس تخدام امس حقل مشابه اإىل حد كبري لعالمة جتارية
مسجةل قد يشلك انهتأاك للعالمة التجارية املذكورة .وابلإشارة اإىل أأسامء البدلان ،أأعرب الوفد عن ر أأي مفاده أأن اس تخداهما
كعالمات جتارية ،ل ينشئ روابط مع املنتجات أأو اخلدمات ا ألصلية حفسب ،بل يؤثر أأيضا عىل س يادة ادلول .وذلكل أأعرب
بناء حول هذه املسأأةل يف ادلورة احلالية .وفامي يتعلق ابملؤرشات اجلغرافية ،شكر
الوفد عن أأمهل يف أأن جتري اللجنة حوارا ً
الوفد ا ألمانة عىل جتميع الردود عىل الاس تبيانني.
 .22و أأيد وفد الربازيل البيان اذلي أأدىل به وفد السلفادور ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .وفامي يتعلق
ابلتصاممي الصناعية ،أأعرب الوفد عن أأسفه لعدم متكن امجلعية العامة لعام  2018من التوصل اإىل توافق يف الآراء بشأأن عقد
مؤمتر دبلومايس لعامتد نظام معاهدة قانون التصاممي .و أأعرب عن أأمهل يف أأن تبدي ادلول ا ألعضاء مرونة أأكرب يف املس تقبل
لإجياد أأرضية مشرتكة والتوصل يف الهناية اإىل اتفاق حول املوضوع قبل انعقاد امجلعية العامة للويبو لعام  .2019وفامي يتعلق
بتصاممي واهجة املس تخدم املصورة وا أليقوانت واحملارف/اخلطوط ،ذكر الوفد أأنه سيس متر يف العمل عىل حنو بنّاء ،ويتطلع اإىل
مشاركة ممارساته بشأأن هذا املوضوع ،ابلإضافة اإىل بذل قصارى هجده لتقدمي الردود عىل الاس تبيان .ويف اإشارة اإىل
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العالمات التجارية ،أأشار الوفد اإىل أأن ادلورة الإعالمية اليت عقدت خالل ادلورة ا ألخرية للجنة أأوحضت أأن ماكتب امللكية
الفكرية قد اعمتدت ممارسات خمتلفة يف دراسة أأسامء البدلان .و أأكد الوفد عىل أأن بالده مس تعدة ملواصةل تبادل الآراء حول
املناجه اخملتلفة املعمتدة يف هذا املوضوع .وإاذ أأشار الوفد اإىل أأنه يعلق أأمهية خاصة عىل املؤرشات اجلغرافية ،ذكر أأن بالده
الربازيل قد لحظت منو ًا هائ ًال يف تسجيل املؤرشات اجلغرافية عىل مدار الس نوات القليةل املاضية .و أأفاد أأنه يف عام ،2002
مت منح أأول مؤرش جغرايف وجسل حاليا  69مؤرش جغرايف .وابلتايل ،ونظر ًا ل ألمهية املزتايدة للموضوع يف الربازيل ،ذكر الوفد
أأنه قدم ردود ًا عىل الك الاس تبيانني وس يواصل املشاركة بشلك بناء يف املناقشات املتعلقة ابملؤرشات اجلغرافية.
 .23و أأعرب وفد مالزياي عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد اإندونيس يا ابمس مجموعة بدلان أآس يا واحمليط الهادئ .وفامي
يتعلق مبعاهدة قانون التصاممي  ،أأشار الوفد اإىل القرار املتخذ يف امجلعية العامة لعام  ، 2018و أأعرب عن أأمهل يف أأن تواصل
مجيع ادلول ا ألعضاء العمل بشلك بناء للتغلب عىل اخلالفات املتبقية وإاجياد توافق يف الآراء لنقل النص اإىل مؤمتر دبلومايس.
ويف تأأكيده عىل حقيقة أأن العالمات التجارية تشلك عنرصا أأساس يا يف نظام امللكية الفكرية و أأداة تسويقية هممة ،أأعرب عن
أأمهل يف حتقيق تقدم يف معل اللجنة بشأأن حامية أأسامء البدلان .وبيامن أأشار الوفد اإىل أأن أأسامء البدلان محمية معوما مبوجب
قانون العالمات التجارية املالزيي ،أأكد عىل احلاجة اإىل اختاذ اإجراء دويل ملنع التسجيل غري املربر ألسامء البدلان واس تخداهما
كعالمات جتارية .وذكّر الوفد بأأن هناك أأمثةل كثرية قدمت اإىل اللجنة تربز حقيقة أأن أأسامء البدلان ليست محمية مبا فيه
الكفاية .ولهذا السبب ،ر أأى الوفد مزية يف املقرتحات العديدة املقدمة يف اإطار بند جدول ا ألعامل املعين و أأيد اقرتاح وفد
جاماياك بشأأن توصية مشرتكة تعمتدها اللجنة ادلامئة .و أأكد الوفد جمددا دمعه لالقرتاح املتعلق حبامية أأسامء البدلان وا ألسامء
اجلغرافية ذات ا ألمهية الوطنية الوارد يف الوثيقة  ،SCT/39/8/Rev.2اليت اكنت مالزياي من بني املشاركني يف تقدميه.
وابلإضافة اإىل ذكل ،أأفاد الوفد أأنه يرى مزية يف الاقرتاح اذلي تقدم به وفد بريو لالعرتاف ابلعالمات التجارية الوطنية
وحاميهتا .و أأخري ًا ،أأقر الوفد بأأمهية املؤرشات اجلغرافية يف املسامهة يف التمنية الاجامتعية والاقتصادية ،لس امي يف املناطق اليت
تنتج هذه السلع ،و أأضاف أأن املؤرشات اجلغرافية ،ابلتايل ،قادرة عىل املسامهة يف التمنية الاجامتعية والاقتصادية للبدل.
واعترب الوفد أأن املعلومات اجملسدة يف مؤرش جغرايف تعترب من ا ألصول التجارية القمية اليت تس تحق امحلاية القانونية ضد
الاس تخدام غري املرخص من قبل ا ألطراف .ولهذا السبب ،أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل مناقشة بناءة تستند اإىل الردود عىل
الاس تبيانني.
البند  5من جدول الأعامل :التصاممي الصناعية

قانون التصاممي الصناعية وممارساته -مرشوع مواد ومرشوع الالحئة التنفيذية
 .24أأشار الرئيس اإىل أأن امجلعية العامة للويبو قررت يف دورهتا املنعقدة يف سبمترب  2018أأن تواصل يف دورهتا املقبةل
اليت ستنعقد يف عام  2019النظر يف عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن معاهدة قانون التصاممي يف هناية النصف ا ألول من عام
.2020
 .25وحتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابء ،و أأعرب عن دمعه املس متر للعمل اجلاري للجنة فامي يتعلق ابلتصاممي الصناعية.
وابلإشارة اإىل الوثيقة  ،SCT/40/2ر أأى الوفد أأن املوضوعني الذلين يركز علهيام مرشوع الاس تبيان بشأأن تصاممي واهجة
املس تخدم املصورة وا أليقوانت واحملارف/اخلطوط وهام الربط أأو عدم الربط بني التصممي والبند أأو املنتج وطرق متثيل
التصاممي املتحركة ميثالن أأمهية خاصة ابلنس بة للمس تخدمني ،حيث اس مترت التصاممي واس تخداهما يف الاقتصاد احلديث يف
التقدم والتطور .وذلكل ،أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل النظر يف مرشوع الاس تبيان .وابلإضافة اإىل ذكل ،أأكد الوفد أأنه
يواصل اهامتمه خبطط ادلول ا ألعضاء لتنفيذ خدمة النفاذ الرمقي للويبو ( )DASلإيداع واسرتداد واثئق ا ألولوية الإلكرتونية
لتسجيالت التصاممي الصناعية .ويف اإشارة اإىل أأن العديد من ادلول ا ألعضاء قد اختذت خطوات هممة ومشجعة اإىل ا ألمام
خالل العام املايض ،أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل التعرف عىل التقدم اذلي أأحرزته تكل ادلول فامي يتعلق خبدمة النفاذ الرمقي

SCT/40/10
9

والتصاممي .و أأخريا ،وابلإشارة اإىل بيانه الافتتايح فامي يتعلق مبرشوع قانون معاهدة قانون التصاممي ،أأشار الوفد اإىل أأنه من
اخمليب للآمال أأنه مل يمت التوصل مرة أأخرى اإىل توافق يف الآراء بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس خالل امجلعية العامة للويبو لعام
امليرس
 .2018ويف اإشارة اإىل أأنه لسوء احلظ ،خالل تكل امجلعية ،مل تكن بعض الوفود عىل اس تعداد للنظر يف اقرتاح ِ ّ
للميض قدم ًا  -عىل الرمغ من اس تعداد اجملموعة ابء للقيام بذكل ،أأكد الوفد جمدد ًا عىل اس تعداده للمشاركة جمدد ًا يف امجلعية
العامة املقبةل لعام  2019عندما يمت النظر يف مرشوع معاهدة قانون التصاممي.
 .26وحتدث وفد ليتوانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،و أأعرب عن ر أأي مفاده أأن ادلورة الإعالمية عن
تصاممي واهجة املس تخدم املصورة وا أليقوانت واحملارف/اخلطوط اكنت مفيدة للغاية يف بناء فهم اللجنة للمامرسات والتجارب
الوطنية اخملتلفة ألحصاب املصلحة املعنيني ،و أأشار اإىل أأنه خالل املناقشات بشأأن العمل املس تقبيل اذلي عقد يف ادلورة
ا ألخرية للجنة ،أأعربت مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق والوفود ا ألخرى عن اهامتهما ابملزيد من العمل بشأأن الصةل بني
تصاممي واهجة املس تخدم املصورة وا أليقوانت واحملارف/اخلطوط واملن َتج املادي اذلي تنطبق عليه .وشكر ا ألمانة عىل اإعدادها
ملرشوع الاس تبيان الوارد يف الوثيقة  ،SCT/40/2و أأعرب عن اس تعداده ملواصةل العمل عىل أأساس املرشوع املذكور
ومواصةل حتديد القضااي الأكرث صةل .ويف اإشارة اإىل أأن القضااي املتعلقة بتصاممي العرص اجلديد يه مسأأةل ذات منظور اإضايف،
أأشار الوفد اإىل أأن ا ألولوية املبارشة للجنة ينبغي أأن تركز عىل حل املشالكت القامئة ذات الصةل اب ألشاكل احلالية والراخسة
لتصاممي واهجة املس تخدم املصورة وا أليقوانت واحملارف/اخلطوط .ولهذا السبب ،أأعرب الوفد عن دمعه ملقاربة مرحلية ،مع
منح ا ألولوية للفروق القامئة يف جمال تصاممي واهجة املس تخدم املصورة وا أليقوانت واحملارف/اخلطوط .كام أأعرب عن
اس تعداده لس تكشاف القضااي املتعلقة بتصاممي العرص اجلديد ،مبا يف ذكل الاس امتع اإىل وهجات نظر رابطات املس تخدمني
يف مرحةل لحقة بعد التوصل اإىل فهم مشرتك بشأأن القضااي احلالية .وشكر وفد اإس بانيا عىل اقرتاحه دلراسة حامية التصاممي
الصناعية يف املعارض التجارية ،و أأعرب الوفد عن رغبته في تلقي تفسيرات إاضافية حول طبيعة المشكلة المعروضة.
و أأخريا ،فامي يتعلق مبرشوع معاهدة قانون التصاممي ،اختمت الوفد ابلإشارة اإىل بيانه الافتتايح.
 .27وخلص الرئيس اإىل أأن جلنة العالمات أأحاطت علام بلك البياانت اليت أأدلت هبا الوفود بشأأن هذا البند.
ويف حني ستبقى معاهدة قانون التصاممي مدرجة يف جدول أأعامل جلنة العالمات ،فاإن جلنة العالمات أأحاطت علام
حسب ا ألصول بقرار امجلعية العامة ادلاعي اإىل مواصةل النظر يف هذه املسأأةل يف دورهتا يف عام .2019

تصاممي واهجات املس تخدم املصورة وا أليقوانت واحملارف/اخلطوط
 .28استندت املناقشات اإىل الوثيقتني  SCT/40/2و.SCT/40/2 Rev.
 .29وعرضت ا ألمانة الوثيقة ،اليت تتضمن مرشوع اس تبيان حول تصاممي واهجة املس تخدم املصورة وا أليقوانت
واحملارف/اخلطوط ،عىل أأساس املدخالت وا ألس ﺌةل املقدمة من ا ألعضاء واملنظامت غري احلكومية.
 .30وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،و أأشار اإىل أأنه بعد جناح ادلورة الاعالمية
حول تصاممي واهجة املس تخدم املصورة وا أليقوانت واحملارف/اخلطوط ،نظرت اللجنة يف مقرتحات للعمل املس تقبيل بدورهتا
ا ألخرية .وذكّر الوفد بأأن معظم الوفود ،مبا يف ذكل وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،قد أأيدوا املزيد من العمل
حول الربط بني املنتج والتصممي و أأثره عىل نطاق امحلاية ،وكذكل حول متثيل تصاممي واهجة املس تخدم املصورة وا أليقوانت
واحملارف/اخلطوط املتحركة .وبيامن يتشاطر الفهم املشرتك بأأن الاختالفات القامئة حالي ًا ينبغي أأن تعاجل مبارشة و أأن املزيد من
العمل بشأأن هذه القضااي ميكن أأن ميهد الطريق لهنج أأكرث تنس يق ًا ،اإل أأنه أأشار يف الوقت نفسه اإىل أأنه ميكن معاجلة القضااي
املتعلقة ابلتصاممي التكنولوجية اجلديدة يف مرحةل لحقة .ويف معرض التعبري عن ارتياحه للتقدم احملرز يف ادلورة ا ألخرية للجنة
العالمات ،ر أأى أأن اللجنة قد متكنت من اإجياد املركز الصحيح ملزيد من العمل بشأأن تصاممي واهجة املس تخدم املصورة
وا أليقوانت واحملارف/اخلطوط .وإاذ تالحظ أأنه وفقا للقرار املتخذ يف ادلورة ا ألخرية للجنة ادلامئة ،أأعدت ا ألمانة مرشوع
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اس تبيان عىل أأساس املدخالت وا ألس ﺌةل والوارد يف الوثيقة  ،SCT/40/2أأبلغ الوفد اللجنة أأن الاحتاد ا ألورويب قد سامه
يف املرشوع املذكور من خالل تزويد ا ألمانة بوصف للمامرسة اليت يطبقها الاحتاد ا ألورويب واملامرسة الشائعة بشأأن المتثيل
البياين للتصاممي اذلي مت تطويره مع ادلول ا ألعضاء يف الاحتاد ا ألورويب مضن ش بكة التعاون ا ألورويب .وبعد أأن شكر ا ألمانة
عىل اإعداد مرشوع الاس تبيان بطريقة واحضة ومامتسكة ومفصةل مبا فيه الكفاية ،أأعرب عن تأأييده ملرشوع الاس تبيان اذلي
ميكن أأن يكون مبثابة أأساس ملزيد من العمل بشأأن القضااي اخملتارة ذات الصةل فامي يتعلق بتصاممي واهجة املس تخدم املصورة
وا أليقوانت واحملارف/اخلطوط .ويف اإشارة اإىل القرار املتخذ يف ادلورة ا ألخرية للجنة العالمات بشأأن التبادل الإضايف للآراء
حول املسائل ذات الصةل ،مثل التصاممي التكنولوجية اجلديدة ،أأكد الوفد عىل الر أأي القائل بأأنه عىل الرمغ من أأن القضااي
املتعلقة ابلتصاممي التكنولوجية اجلديدة مثرية لالهامتم وذات صةل ،اإل أأن هناك حاجة اإىل حل أأو ًل للمشالكت يف جمال
ا ألشاكل احلالية لتصاممي واهجة املس تخدم املصورة وتصاممي ا أليقوانت .ومع ذكل ،أأعرب الوفد عن اهامتمه بسامع املزيد عن
التصاممي التكنولوجية اجلديدة من احتادات املس تخدمني .ومن وهجة نظر الوفد ،ميكن ذلكل أأن يوجه العمل املس تقبيل للجنة
العالمات يف الاجتاه املناسب ،بعد التوصل اإىل تفامه مشرتك حول القضااي احلالية والسائدة.
 .31وشكر وفد ش ييل ا ألمانة عىل اإعداد مرشوع الاس تبيان بشأأن تصاممي واهجة املس تخدم املصورة وا أليقوانت
واحملارف/اخلطوط ،اذلي جيمع بني ا ألس ﺌةل واملساهامت املقدمة من ادلول ا ألعضاء ،و أأشار اإىل أأن الاس تبيان هيدف اإىل
تغطية جانبني ،هام :متطلبات الربط بني تصممي وبند وطرق متثيل التصاممي املتحركة .ويف اإشارة اإىل أأن التعليقات املقدمة من
بالده بشأأن قانوهنا وممارسات مكتهبا الوطين (املعهد الوطين للملكية الفكرية يف ش ييل) قد أخذت يف الاعتبار يف الوثيقة
 ،SCT/40/2ر أأى الوفد أأن املعلومات املقدمة من ش ييل وغريها من ادلول ا ألعضاء واملنظامت غري احلكومية ،ميكن أأن
ترثي املناقشات وتساعد اللجنة عىل الاس تفادة بشلك أأفضل من التجميع .ويف اخلتام ،ر أأى الوفد أأنه ينبغي أأن يظل
الاس تبيان مفتوحا لمتكني اإدراج ردود اإضافية.
 .32وتقدم وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ابلشكر ل ألمانة عىل اإعداد الوثيقة  ،SCT/40/2ور أأى أأن مرشوع
الاس تبيان اخلاص بتصاممي واهجة املس تخدم املصورة وا أليقوانت واحملارف/اخلطوط اكن مبثابة منتج معل عظمي ويعاجل بنجاح
القضيتني قيد النظر ،وهام رشط الربط بني التصممي والبند أأو املنتج والطرق اليت تسمح هبا املاكتب لمتثيل الرسوم املتحركة.
و أأشار الوفد اإىل أأنه يف الوليه القضائية لبالده ،وعىل الرمغ من رضورة وجود ربط ببند التصنيع ،أأجرى مكتب براءات
الاخرتاع والعالمات التجارية يف الولايت املتحدة ( )USPTOحبث جديد يغطي مجيع أأنواع البنود .وذلكل ،اقرتح الوفد
تكرار السؤال رمق  11للحصول عىل معلومات حول نطاق معليات البحث اليت جترهيا ماكتب الفحص أأيضا يف الولايت
القضائية اليت تشرتط ربط بني البند والتصممي .وابلإضافة اإىل ذكل ،أأبلغ الوفد اللجنة أأن منتدى  ،ID 5وهو منتدى جيمع
مخسة ماكتب يه الإدارة الوطنية للملكية الفكرية مجلهورية الصني الشعبية ( ،)CNIPAومكتب الاحتاد ا ألورويب للملكية
الفكرية ( ،)EUIPOومكتب الرباءات الياابين ( ،)JPOواملكتب الكوري للملكية الفكرية ( )KIPOومكتب براءات
الاخرتاع والعالمات التجارية يف الولايت املتحدة ،اكن يدرس أأيضا التصاممي يف التقنيات اجلديدة ،لس امي تصاممي واهجة
املس تخدم املصورة وا أليقوانت .ويف هذا الصدد ،أأعلن الوفد أأنه خالل اجامتعه الس نوي اذلي عقد يف سول (مجهورية كوراي)
يف ا ألس بوع املنرصم ،وافق منتدى  ID5عىل أأن ينرش عىل موقعه عىل الإنرتنت نتاجئ دراسة أأجرهتا املاكتب املشاركة يف
منتدى  ،ID5واليت ميكن تمكل معل جلنة العالمات واملعلومات املتاحة للك من املاكتب واملس تخدمني.
 .33و أأعرب وفد الصني عن شكره ل ألمانة عىل اإعداد مرشوع الاس تبيان اخلاص بتصاممي واهجة املس تخدم املصورة
وا أليقوانت واحملارف/اخلطوط والوارد يف الوثيقة  ،SCT/40/2كام شكر ادلول ا ألعضاء واملنظامت غري احلكومية عىل
مساهامهتا .و أأفاد أأن تكل املدخالت ستساعد اللجنة عىل فهم الاجتاهات الناش ﺌة واملشالكت القامئة يف اجملال .ور أأى الوفد
أأن الاس تبيان سيساعد أأعضاء اللجنة عىل التعمل من بعضهم البعض ملعاجلة القضااي الناش ﺌة يف جمال حامية التصاممي وحتسني
نظم حامية التصممي .و أأعرب عن تطلعه اإىل مناقشة املوضوع بدقة مع أأعضاء جلنة العالمات والاطالع عىل النتاجئ الإجيابية
الناجتة عن ذكل ،كام أأعرب عن اس تعداده لتبادل خرباته داخل اللجنة .وفامي يتعلق مبحتوى الاس تبيان ،اذلي اكن مفصال
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للغاية ومس هتدف بشلك جيد ويعكس بواعث قلقه بدقة ،اقرتح الوفد اإضافة ثالثة أأس ﺌةل ،حبيث يمت مجع ردود فامي يتعلق مبا
ييل )1( :رشط أأن تكون واهجة املصورة جزءا من املنتج وإاماكنية تطبيق واهجة املس تخدم املصورة عىل منتج افرتايض،
( )2اإماكنية ووسائل حامية جزء فقط من واهجة املس تخدم املصورة )3( ،اإماكنية حامية واهجة املس تخدم املصورة القامئة عىل
السيناريو أأو تصاممي ا أليقوانت اليت تظهر ،عىل سبيل املثال ،يف تطبيق التصفح .و أأخريا  ،اقرتح الوفد أأيضا سؤال عام اإذا
اكنت امحلاية متوفرة يف لك ولية قضائية ابلنس بة لتصاممي واهجة املس تخدم املصورة وا أليقوانت واحملارف/اخلطوط.
 .34و أأعرب وفد الياابن عن امتنانه ل ألمانة عىل مرشوع الاس تبيان ،كام شكر ادلول ا ألعضاء واملنظامت غري احلكومية
عىل مالحظاهتا وتعليقاهتا العميقة .وبعد أأن أأشار الوفد اإىل رغبة ادلول ا ألعضاء ورابطات املس تخدمني يف اإجراء املسح عىل
وجه الرسعة وتبادل النتاجئ ،أأعلن أأنه جيري حاليا تنقيح قانون التصاممي يف الياابن ،لس امي لتوس يع نطاق واهجات املس تخدم
املصورة القابةل للحامية .ومبا أأن التعديالت املرتقبة عىل قانون التصاممي ميكن أأن ترتبط اإىل حد كبري اب ألس ﺌةل الواردة يف
الوثيقة  ،SCT/40/2تساءل الوفد عام اإذا اكن ابإماكنه الرد عىل الاس تبيان عىل أأساس قانونه وممارساته املنقحة ،وابلتايل،
طلب بعض املرونة مبا يسمح اب إلجاابت املتأأخرة أأو ا إلضافية.
 .35وشكر وفد الاحتاد الرويس ا ألمانة عىل تنظميها لدلورة الاعالمية بشأأن تصاممي واهجة املس تخدم املصورة وا أليقوانت
واحملارف/اخلطوط ،وعىل اإعداد الاس تبيان ،و أأعرب عن امتنانه لدلول ا ألعضاء واملنظامت غري احلكومية عىل مساهامهتا ،كام
أأعرب عن اعتقاده بأأن أأن الاس تبيان اخلاص بـ تصاممي واهجة املس تخدم املصورة وا أليقوانت واحملارف/اخلطوط مل يكن ذا
صةل حفسب ،حيث تزتايد شعبية املوضوع ،بل ميثل أأساسا جيدا لمتكني تبادل اخلربات .ويف معرض الإعراب عن اس تعداده
للمشاركة يف املناقشات حول املوضوع والاس امتع اإىل مجيع التعليقات ،ر أأى الوفد أأن تبادل املعلومات من شأأنه أأن يعزز
الفهم ا ألفضل للقضية وس يؤدي اإىل حفص أأفضل للطلبات .واختمت الوفد لكمته ابإلقاء الضوء عىل أأمهية اجملال املشمول ابلنظر،
واذلي ينبغي أأن يس متر العمل بشأأنه.
 .36ورصح وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) أأنه ابلإضافة اإىل النقاط املوحضة يف بيانه الافتتايح فامي يتعلق ابلتصاممي
الصناعية ،فقد أأحاط علام ابلوثيقة  SCT/40/2اليت حتتوي عىل مرشوع اس تبيان يستند اإىل املدخالت وا ألس ﺌةل الواردة
من ادلول ا ألعضاء واملنظامت غري احلكومية .ومبا أأن مرشوع الاس تبيان يتضمن مدخالت من  11دوةل عضو فقط ،فقد
أأعرب الوفد عن اتفاقه مع وهجة نظر وفد ش ييل إاببقاء الباب مفتوح ًا ملزيد من املدخالت من جانب ادلول ا ألعضاء .ويف
حني أأعرب الوفد عن اس تعداده دلراسة الوثيقة وتبس يط الاس تبيان خالل ادلورة ،شدد عىل احلاجة اإىل معاجلة القضااي
الهامة ،مثل النظر فامي اإذا اكن هناك أأي رشط ،يف ظل التفاقات ادلولية القامئة ،ينص عىل أأن تعرتف ادلول ا ألعضاء
ابحلقوق يف مثل هذه التصاممي .ور أأي أأنه ،مع مراعاة طبيعة تكل التصاممي ،ينبغي للجنة أأيضا أأن توحض ما اإذا اكن ينبغي
حامية املوضوع املعين املنظور بلواحئ التصاممي الصناعية أأو بنوع جديد من اللواحئ .وابلنظر اإىل أأنه ينبغي أأن يكون دلى اللجنة
فهم مشرتك بشأأن املوضوع اذلي يشمهل معلها يف اإطار هذا املوضوع  ،أأشار الوفد اإىل أأن معاجلة هذه القضااي ينبغي أأن
تكون جزءا من معل جلنة العالمات يف املس تقبل بشأأن هذا املوضوع.
 .37و أأعرب ممثل الرابطة ادلولية للعالمات التجارية ،اذلي أأثىن عىل ا ألمانة لإعداد مرشوع الاس تبيان عىل أأساس
املدخالت وا ألس ﺌةل املقدمة من الوفود واملنظامت املراقبة ،عن تقديره للوثيقة  .SCT/40/2وابلإضافة اإىل اقرتاحه بتعديل
صياغة ا ألس ﺌةل  5و 6و 7بشلك طفيف ،اقرتح املمثل أأن يمت حتديد أأو توضيح املصطلحات مثل مصطلح "الربط" بني
تصاممي واهجة املس تخدم املصورة وا أليقوانت واحملارف/اخلطوط والبند يف السؤال رمق  ،1ومصطلح "اجلوانب الوظيفية" يف
السؤال رمق  ،4ومصطلح "املواد ادلامئة" يف السؤال رمق  ،26ومصطلح "احلاةل النشطة" يف السؤال رمق  ،29يف احلاش ية.
وفامي يتعلق ابلتوافق مع اقرتاح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بشأأن السؤال رمق  ،11اقرتح املمثل أأيضا فصل اإجابتني
حممتلينت ،وهام "تركيب تصاممي واهجة املس تخدم املصورة احملمية أأو تصاممي ا أليقوانت احملمية" و"اس تخدام واهجة املس تخدم
املصورة احملمية أأو تصاممي ا أليقوانت احملمية" يف السؤال رمق .31
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 .38و أأعرب وفد املغرب عن شكره ل ألمانة عىل مرشوع الاس تبيان ،كام شكر ادلول ا ألعضاء عىل مساهامهتا ،و أأفاد أأن
بالده تعرتف بأأمهية تصاممي واهجة املس تخدم املصورة وا أليقوانت واحملارف/اخلطوط وبأأمهيهتا الناش ﺌة ،لس امي و أأن بالده
طرف متعاقد ابتفاقية لهاي ،وابلتايل ،سيمت تعييهنا يف الطلبات ادلولية لتكل التصاممي احملمية يف بدلان أأخرى ،حيث يمت
تنفيذ وسائل تسجيلها .و أأشار الوفد اإىل أأنه ميكن رفض تسجيل هذه التصاممي يف املغرب بسبب نقص وسائل امحلاية .وعىل
الرمغ من أأن قانون امللكية الصناعية للمغرب مل يستبعد رصاحة نوع التصممي قيد النظر ألنه حيتوي عىل تعريف واسع للتصممي
الصناعي ،أأوحض الوفد أأنه مع ذكل هناك قيود ،لس امي فامي يتعلق ابلصةل بني التصممي والبند أأو املنتج ومتثيل هذا النوع من
التصممي .ويف اخلتام ،أأكد الوفد عىل فائدة الاس تبيان ،اذلي يلقي الضوء عىل جتارب وممارسات املاكتب اليت متنح ابلفعل
امحلاية لهذا النوع من التصممي.
 .39وشكر وفد مجهورية كوراي ا ألمانة عىل اإعدادها ملرشوع الاس تبيان ،كام شكر ادلول ا ألعضاء عىل اإثراهئا حملتواه من
خالل تقدمي املدخالت ،ور أأى أأن الاس تبيان هيدف اإىل تعزيز فهم اللجنة لنظام لك ولية قضائية بشأأن التصاممي
التكنولوجية اجلديدة .ويف معرض اإعرابه عن ر أأي مفاده أأن تصاممي احملارف/اخلطوط جيب أأن تعترب خمتلفة عن تصاممي واهجة
املس تخدم املصورة أأو تصاممي ا أليقوانت ألهنا تؤدي وظائف خمتلفة ،أأشار الوفد اإىل أأنه ل داعي لفحص ارتباطها ببند ،ولهذا
السبب ،اقرتح حذف مصطلحات "احملارف /اخلطوط" يف ا ألس ﺌةل رمق  1و 4و .10و أأضاف الوفد أأن النص عىل أأس ﺌةل
حمددة لتصاممي احملارف /اخلطوط س يكون أأكرث مالءمة.
 .40وطلب الرئيس من ا ألمانة أأن تعد مرشوع اس تبيان منقح يعكس التعليقات اليت أأبداها أأعضاء اللجنة قبل انهتاء
دورة جلنة العالمات.
 .41وعاد الرئيس اإىل مرشوع الاس تبيان ،بصيغته املنقحة والوارد يف الوثيقة  ،SCT/40/2 Rev.اليت أأتيحت للجنة
أأثناء ادلورة.
 .42ونظرت جلنة العالمات يف الوثيقة  ،SCT/40/2 Rev.ويه مرشوع اس تبيان منقح بشأأن تصاممي واهجة املس تخدم
املصورة وا أليقوانت واحملارف/اخلطوط ،أأعدته ا ألمانة وفقا لطلب الرئيس.
 .43ور أأى وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأن مرشوع الاس تبيان املنقح ممتاز و أأبرز جمالت الاهامتم لعدد من أأعضاء جلنة
العالمات.
 .44و أأعرب وفد الصني عن شكره ل ألمانة عىل معلها الرسيع واعترب أأن مرشوع الاس تبيان املنقح قد حتسن ويتصدى
لشواغلها .و أأضاف الوفد أأن الردود عىل الاس تبيان س تؤدي اإىل أأس ﺌةل اإضافية.
 .45وتساءل وفد الياابن ،مسرتعيا انتباه اللجنة اإىل معلية املراجعة احلالية لقانون التصاممي يف بالده ،عام ما اإذا اكن بوسعه
تقدمي رده عىل أأساس قانونه احملدث ،بعد املوعد الهنايئ املقرتح للرد عىل الاس تبيان.
 .46و أأشارت ا ألمانة اإىل أأنه فامي يتعلق ابدلورة التالية للجنة العالمات ،س تقوم ا ألمانة ابإعداد وثيقة مؤقتة جتمع الردود،
وذكل لمتكني الوفود من تقدمي تعليقات علهيا أأو تقدمي ردود اإضافية يف وقت لحق .كام أأضافت ا ألمانة أأنه سيمت الانهتاء من
الوثيقة بعد ادلورة ا ألربعني للجنة.
 .47وخلص الرئيس اإىل أأنه التمس من ا ألمانة ما ييل:
 تعممي الاس تبيان الوارد يف الوثيقة  SCT/40/2 Rev.عىل أأعضاء جلنة العالمات واملنظامت احلكوميةادلولية املعنية ابمللكية الفكرية اليت لها صفة مراقب ،للحصول عىل ردود يف أأجل أأقصاه  31يناير 2019؛
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 وجتميع لك الردود يف وثيقة يك تنظر فهيا جلنة العالمات يف دورهتا احلادية وا ألربعني ،علام بأأن جلنةالعالمات وافقت ،ابلنظر اإىل الفرتة احملدودة لإعداد تكل الوثيقة ،عىل أأن تتاح الوثيقة يف موعد أأقصاه
 8مارس .2019

مس تجدات من ادلول ا ألعضاء عن خدمة النفاذ الرمقي ( )DASاإىل واثئق ا ألولوية
 .48قدمت ا ألمانة حتديثا بشأأن التقدم احملرز يف تنفيذ نظام خدمة النفاذ الرمقي فامي يتعلق بنظام لهاي .ويف اإشارة اإىل أأن
نظام لهاي مل ينص عىل الاس تالم والتواصل الفعليني من جانب املكتب ادلويل للويبو بشأأن واثئق ا ألولوية الصادرة عن
املاكتب ،ذكّرت ا ألمانة بأأن مودعي الطلبات قد يشريون ،مع ذكل ،يف طلباهتم املقدمة طبقا لنظام لهاي اإىل كود خدمة
النفاذ الرمقي املكون من أأربعة أأحرف اذلي يمت توفريه من خالل مكتب الإيداع ا ألول ،حبيث يمت السامح ابسرتجاع الواثئق
لحق ًا من قبل مكتب الإيداع الثاين .و أأفادت ا ألمانة أأنه مع وجود س تة ماكتب ،ويه مكتب ش ييل والصني والهند وإاس بانيا
ومجهورية كوراي والولايت املتحدة ا ألمريكية ،تس تخدم حاليا خدمة النفاذ الرمقي للتصاممي الصناعية ،وحيث خيطط مكتب
الاحتاد ا ألورويب للملكية الفكرية ( )EUIPOلتقدمي خدمة النفاذ الرمقي يف عام  ،2019وحيث خيطط مكتب الرباءات
الياابين أأيضا ملثل هذا التقدمي يف املس تقبل ،فاإهنا ختطط لتنفيذ خدمة النفاذ الرمقي ابلاكمل لتشمل اإيداع واسرتداد الطلبات
املودعة وفقا لنظام لهاي كواثئق ذات أأولوية يف بداية عام .2019
 .49و أأقر وفد كندا ،يف معرض الإعراب عن دمعه لنظام خدمة النفاذ الرمقي ،ابلفوائد احملمتةل لعامتد اخلدمة للك من
العمالء واملكتب الكندي للملكية الفكرية .ومن وهجة نظر الوفد ،ميكن للخدمة حتسني قدرة مكتبه الوطين يف الوصول
برسعة وسهوةل اإىل واثئق ا ألولوية لفحصها وحتديد صالحية املطالبة اخلاصة اب ألولوية .وذكر أأنه نظرا لنضاممه اإىل اتفاق
لهاي ،اذلي مت يف  5نومفرب  ،2018مت تعديل قوانني التصاممي الصناعية يف كندا ،و أأعلن الوفد أأن هذه التعديالت س متكن
بالده من اس تخدام نظام خدمة النفاذ الرمقي .ويف هذا الصدد ،ذكر أأن املكتب الكندي يقوم حاليا بتطوير هنج التنفيذ
اخلاص بنظام خدمة النفاذ الرمقي ،مبا يف ذكل اإنشاء حساابت للمس تخدمني وتدريب املوظفني عىل البوابة الإلكرتونية ملكتب
نظام خدمة النفاذ الرمقي.
 .50و أأعرب وفد ش ييل عن شكره ل ألمانة عىل التحديثات ،كام أأعرب عن سعادته ابإعالن أأنه منذ ا ألول من أأكتوبر
 ،2018أأصبح مكتبه الوطين ،املعهد الوطين للملكية الفكرية ( ،)INAPIهو املكتب التاسع عرش اذلي نفذ نظام خدمة
النفاذ الرمقي .ويف اإشارة اإىل أأن اخلدمة تسمح ملودعي الطلبات واملكتب ابلمتثال للمتطلبات املس بقة لتفاقية ابريس املتعلقة
ابلتصديق ويتسق مع س ياسة الرمقنة والارسال الإلكرتوين للمعهد الوطين للملكية الفكرية يف ش ييل ،أأفاد الوفد أأن خدمة
النفاذ الرمقي دخلت حزي التنفيذ يف ش ييل يف  1نومفرب  ،2018ا ألمر اذلي مكن املس تخدمني من الوصول اإىل واثئق ا ألولوية
اإلكرتونيا ،مبا يف ذكل الطلبات ادلولية املودعة وفقا ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات اليت أأودعت دلى املعهد الوطين للملكية
الفكرية يف ش ييل مككتب اس تالم طلبات .وابلإشارة اإىل أأن نظام خدمة النفاذ الرمقي سيسمح بتقدمي  %29من واثئق
ا ألولوية فامي يتعلق ابملرحةل ادلولية ،أأبرز الوفد ادلور النشط للغاية للمعهد الوطين للملكية الفكرية يف ش ييل ابعتباره مكتب
اس تالم طلبات .و أأخريا ،أأضاف الوفد أأن اخلدمة جمانية ابلنس بة للمس تخدمني.
 .51وهنأأ وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ا ألمانة عىل التحديث ،كام هنأأ وفود لك من ش ييل والصني والهند وإاس بانيا
ومجهورية كوراي عىل اإضافة أأسامهئا اإىل قامئة ادلول اليت تس تخدم نظام خدمة النفاذ الرمقي فامي يتعلق بـالتصاممي الصناعية.
وعىل الرمغ من الإشارة منذ فرتة ليست ببعيدة ،مل تس تخدم أأي دوةل أأو اكنت هناك دوةل واحدة تس تخدم نظام خدمة النفاذ
الرمقي فامي يتعلق ابلتصاممي الصناعية ،اإل أأنه يرى أأن القامئة املزتايدة للبدلان اليت تشارك ابلفعل يف نظام خدمة النفاذ الرمقي أأو
عىل وشك القيام بذكل مشجعة للغاية ،و أأعرب عن تطلعه ملشاركهتم .وابلإشارة اإىل أأنه مس متر يف دمع معل جلنة العالمات
يف هذا اجملال ،أأعلن أأنه منذ  1أأكتوبر  ،2018بد أأت الولايت املتحدة ا ألمريكية أأيضا يف اس تخدام نظام خدمة النفاذ الرمقي
فامي يتعلق ابلتصاممي الصناعية .ومن وهجة نظر الوفد ،يعترب نظام خدمة النفاذ الرمقي أأداة هممة للك من املودعني واملاكتب يف
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تلبية مطالباهتم اخلاصة اب ألولوية .و أأشار الوفد اإىل أأن نظام خدمة النفاذ الرمقي مفيد بطريقتني :مفن انحية ،يساعد املودعني
عىل تلبية متطلبات مطالبات ا ألولوية من خالل تزويدمه بألية بس يطة ومبسطة يف شلك اإلكرتوين؛ ومن انحية أأخرى،
متكن اخلدمة املاكتب من تعممي العملية .وحيث أأنه يف وليته القضائية ،هناك تصديق حمدود ومركز اإىل حد ما ،فقد ذكر
الوفد أأن مكتب براءات الاخرتاع والعالمات التجارية يف الولايت املتحدة ا ألمريكية يطلب نسخة ورقية من واثئق
ا ألولوية ،ابس تثناء يف حاةل المنوذج ا إللكرتوين املعمتد مس بقا ،مثل المنوذج اذلي يس تخدمه نظام خدمة النفاذ الرمقي .كام
أأشار الوفد اإىل أأن النظام ساعد املكتب يف اس تالم الواثئق دون احلاجة اإىل التعامل مع التقدميات الفاشةل .وشدّد عىل
حقيقة مفادها أأنه ابلنس بة مجليع ا ألطراف املعنية ،فاإن نظام خدمة النفاذ الرمقي يشلك حال عظامي ،واختمت الوفد لكمته
ابلرتحيب مع الارتياح بأأعضاء جلنة العالمات اذلين انضموا اإىل النظام أأو ينوون الانضامم اإليه.
 .52وشكر وفد أأسرتاليا ا ألمانة عىل الواثئق املمتازة اليت أأعدهتا لدلورة .وبيامن أأفاد بأأنه يف بالده ،اس تخدم نظام خدمة
النفاذ الرمقي لبعض الوقت ابلفعل يف واثئق ا ألولوية فامي يتعلق بطلبات الرباءات ،أأعرب الوفد عن تقديره لمتديد نظام خدمة
النفاذ الرمقي اإىل حقوق امللكية الفكرية ا ألخرى ،وذكل إلزاةل العبء احلايل عىل املاكتب واملودعني يف الوصول اإىل واثئق
ا ألولوية .وذكر الوفد أأنه يف وليته القضائية هناك نسخ ورقية موثقة مطلوبة حالي ًا لتأأكيد املطالبة اب ألولوية .ومع ذكل ،بيامن يمت
التفكري بشلك نشط يف توس يع نطاق خدمة النفاذ الرمقي لتشمل حقوق امللكية الفكرية ا ألخرى ،أأبلغ الوفد أأن التغيريات
التقنية والترشيعية الالزمة للسامح هبذا المتديد جيري حتليلها حاليا وميكن أأن تؤخر قدرة مكتبه عىل املشاركة يف النظام.
واقرارا ابلفوائد احملمتةل للمشاركة يف نظام خدمة النفاذ الرمقي ،أأعرب الوفد عن أأمهل يف الإعالن عن مشاركة مكتبه يف النظام
قريبا.
 .53و أأعرب وفد الصني عن شكره ل ألمانة عىل التحديث ،كام أأعرب عن تقديره وهتنئته ألعضاء اللجنة بشأأن التقدم
احملرز فامي يتعلق بنظام خدمة النفاذ الرمقي .ويف معرض اإعالنه عن رغبته يف مواصةل دمع متديد نظام خدمة النفاذ الرمقي اإىل
التصاممي الصناعية ،ر أأى أأن هذا المتديد سزييد من كفاءة الفحص ويقلل من عبء مودعي الطلبات عند اإعداد واثئق
ا ألولوية.
 .54وشكر وفد جورجيا ا ألمانة عىل التحديث و أأبرز فائدة الاس امتع اإىل جتربة املاكتب ا ألخرى من أأجل حتليل أأثر تنفيذ
النظام .وحيث أأن نظام خدمة النفاذ الرمقي يقلل من البريوقراطية ويوفر الوقت ويقلل التاكليف ابلنس بة ملودعي الطلبات يف
اإعداد واثئق ا ألولوية ،فقد أأعرب الوفد عن دمعه لمتديده ليشمل التصاممي الصناعية.
 .55و أأعرب وفد مجهورية كوراي عن ارتياحه للعدد املزتايد من البدلان املهمتة بنظام خدمة النفاذ الرمقي و أأبلغ اللجنة بأأن
مجهورية كوراي قد بد أأت يف تبادل الواثئق اإلكرتوني ًا مع الصني يف  22يوليو  ،2018واكنت ختطط للقيام بذكل مع الولايت
املتحدة ا ألمريكية اعتبارا من  1ديسمرب  .2018واختمت الوفد لكمته معراب عن تطلع اإىل رؤية املزيد من ادلول ا ألعضاء اليت
تنفذ نظام خدمة النفاذ الرمقي وتتبادل الواثئق اإلكرتوني ًا يف املس تقبل القريب.
 .56ور أأى وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأن عدة وفود ختطط لتنفيذ نظام خدمة النفاذ الرمقي يف الس نوات القادمة،
واعترب أأن الإبقاء عىل البند يف جدول أأعامل جلنة العالمات س يكون أأمرا حكامي ،ألنه س ميكن أأعضاء اللجنة من اإجراء
حتديثات ،اإن وجدت ،يف لك دورة من دورات جلنة العالمات.
 .57ور أأى ممثل الرابطة ادلولية للعالمات التجارية أأن ألية مثل منشور عىل موقع الويبو الإلكرتوين أأو اإعالن من ا ألمانة
هيدف اإىل اإعالم امجلهور بأأي مشاركة جديدة للماكتب يف نظام خدمة النفاذ الرمقي س يكون أأمرا مفيدا.
 .58و أأفاد الرئيس بأأنه سيمت جتميع الاقرتاحات املقدمة من وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية وممثل الرابطة ادلولية للعالمات
التجارية ،وس تقوم ا ألمانة دامئا بتوفري معلومات عن املاكتب اجلديدة املنضمة اإىل نظام خدمة النفاذ الرمقي.
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 .59و أأحاطت جلنة العالمات علام ابلتقدم احملرز من جانب ا ألعضاء ومن قبل جسل لهاي يف تنفيذ خدمة النفاذ الرمقي
ألغراض التصاممي الصناعية.
 .60وخلص الرئيس اإىل أأن جلنة العالمات س تطلب تزويدها مبعلومات حمدثة حول هذا البند يف دورهتا القادمة.

اقرتاح من وفد اإس بانيا
 .61استندت املناقشات اإىل الوثيقة .SCT/40/8
 .62وعرض وفد اإس بانيا اقرتاحه مشريا اإىل أأنه هيدف اإىل فك تشابك معاين وتفسريات املادة  11من اتفاقية ابريس محلاية
امللكية الصناعية (اتفاقية ابريس) بشأأن امحلاية املؤقتة للملكية الصناعية يف املعارض التجارية واملعارض ا ألخرى .وذكّر الوفد
بأأن املعارض اكنت تشلك املصدر الرئييس ل إاللهام ابلنسخ يف هناية القرن التاسع عرش ،واذلي اكن أأحد ا ألس باب لتعزيز
اعامتد اتفاقية ابريس .ور أأى أأنه رمبا ليس الوضع خمتلف يف أأايمنا هذه .كام ذكّر الوفد أأيض ًا أأنه مبوجب املادة  11من اتفاقية
ابريس ،يتعني عىل مجيع بدلان احتاد ابريس الالزتام بسن وتنفيذ ترشيع بشأأن امحلاية املؤقتة للملكية الصناعية للمنتجات
املعروضة يف معارض معينة ،ولكهنا تمتتع حبرية تقرير أأفضل الطرق لتوفري هذه امحلاية .وابلإضافة اإىل ذكل ،تتضمن املادة 3
(( )1اثمنا) من مرشوع قانون معاهدة قانون التصاممي اإشارة اإىل املادة  11من اتفاقية ابريس ،واليت تعترب ذات صةل من
وهجة نظر الوفد ،حيث أأن التصاممي الصناعية ميكن أأن تتأأثر ابلنسخ خاصة عند تقدميها يف املعارض واملعارض التجارية .و أأفاد
أأن لك هذا دعا اإىل تسليط الضوء عىل املادة  11من اتفاقية ابريس ،لس امي العنرصين الذلين ميكن فهمهام بطرق خمتلفة .وذكر
أأن العنرص ا ألول يتعلق ابلوسائل اخملتلفة للحامية املؤقتة اليت ينص علهيا قانون لك دوةل من دول احتاد ابريس للملكية
الصناعية واملبينة يف املعارض التجارية أأو املعارض :حيث أأنه يف بعض البدلان ،يمت ضامن امحلاية املؤقتة من خالل حق
ا ألولوية؛ بيامن يف بدلان أأخرى يمت ضامن ذكل من خالل فرتة سامح يكون خاللها الكشف غري ضار؛ و أأخريا ،يف بدلان أأخرى
يمت ضامنه من خالل مزجي من ا ألخري .ويتعلق العنرص الثاين ابختالفات تتعلق بنوعية املعارض التجارية أأو املعارض ادلولية
اليت يمت النظر فهيا :حيث يف بعض البدلان ،يمت النظر فقط يف املعارض ادلولية وفقا لالتفاقية املتعلقة ابملعارض ادلولية اليت
مت التوقيع علهيا يف ابريس ،ويف بدلان أأخرى ،يمت نرش قامئة مغلقة ابملعارض املقبوةل واليت تتوافق مع بعض الرشوط املس بقة،
يف النرشات أأو اجلرائد الرمسية .و أأخريا ،يف بعض البدلان ،يمت النظر يف أأي نوع من أأنواع املعارض دون أأي رشط مس بق.
وابلنظر اإىل املامرسات املتباينة ،ر أأى الوفد أأن اللجنة ينبغي أأن حتاول معاجلة حاجة املس تخدمني اإىل مزيد من املواءمة بني
وسائل امحلاية ونوع املعارض اليت يمت النظر فهيا .ولهذا السبب ،اقرتح الوفد توزيع اس تبيان هيدف اإىل مجع معلومات عن
املامرسات اخملتلفة بني أأعضاء اللجنة وتوفري تشخيص للحاةل ،واذلي ميكن أأن يكون مبثابة أأساس ملزيد من املناقشات اليت
جترهيا جلنة العالمات من أأجل التوصل اإىل موقف مشرتك.
 .63وحتدث وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن شكره لوفد اإس بانيا عىل اقرتاحه ،وذكر أأن اس تخدام خرباء التصممي
الصناعي اذلين حيرضون دورات اللجنة من أأجل امليض قدم ًا هو ممارسة جيدة .و أأوحض الوفد أأن ترشيعاته الوطنية تنص عىل
فرتة سامح قوية تغطي أأي كشف عام ،ابفرتاض الوفاء ابملتطلبات السارية .وإاذ أأعرب عن اهامتمه مبعرفة املزيد عن ممارسات
البدلان ا ألخرى والاختالفات احلالية ،أأيد الوفد الاقرتاح اذلي تقدم به وفد اإس بانيا و أأعرب عن تطلعه اإىل مواصةل مناقشة
املسأأةل.
 .64و أأفاد وفد اإيطاليا أأن اقرتاح وفد اإس بانيا جيد ،ألن حامية التصاممي الصناعية يف املعارض التجارية مسأأةل هممة .ويف
اإشارة اإىل أأن قانونه الوطين ينص عىل امحلاية املؤقتة للعالمات التجارية املعروضة يف املعارض التجارية ،ولكن ليس عىل
التصاممي الصناعية ،أأعرب الوفد عن اهامتمه ابلقرتاح و أأيد املسح اذلي هيدف اإىل معاجلة مسأأةل معىن " املعارض ادلولية
املعرتف هبا رمسيا" أأو "الاعرتاف الرمسي ابملعارض ادلولية".
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 .65و أأفاد وفد املغرب أأنه عىل الرمغ من أأن الترشيعات املعمول هبا يف املغرب تتضمن أأحاكما بشأأن امحلاية املؤقتة
لالخرتاعات والتصاممي الصناعية والعالمات التجارية اليت تظهر يف املعارض ،اإل أأن هذه ا ألحاكم مل تس تخدم اإل ابلاكد من
قبل اجلهات العارضة .وذلكل ،أأعرب الوفد عن تأأييده لقرتاح وفد اإس بانيا دلراسة امحلاية املؤقتة للتصاممي الصناعية املعروضة
يف املعارض التجارية ،لس امي اإجراء مسح بني ادلول ا ألعضاء هبدف مجع معلومات عن املامرسات ونوع التدابري املنصوص
علهيا يف املادة  11من اتفاقية ابريس.
 .66وحتدث وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) عن تقديره لقرتاح وفد اإس بانيا وطلب توضيحا لنطاقه .وإاذ أأشار اإىل أأن
املادة  11من اتفاقية ابريس ل تتناول التصاممي الصناعية والعالمات التجارية حفسب ،بل تغطي أأيضا الاخرتاعات ومناذج
املنفعة ،تساءل الوفد عام اإذا اكن الاقرتاح يقترص عىل العالمات التجارية والتصاممي الصناعية فقط أأو من املزمع أأن يغطي
مناذج املنفعة والاخرتاعات اليت مل تكن مدرجة يف ولية جلنة العالمات .وابلإضافة اإىل ذكل ،وفامي يتعلق ابلهدف الهنايئ
للمقرتح ،تساءل الوفد عام اإذا اكن هيدف اإىل تشكيل نشاط لوضع القواعد واملعايري ،وإاذا اكن ا ألمر كذكل ،فبأأي شلك.
 .67ور أأى وفد هنغاراي مزية كبرية يف معلية تقيص احلقائق املقرتحة ،حيث أأن املسأأةل تشلك موضوعا شديد ا ألمهية يف
جمال ملكية التصاممي الصناعية ،كام تساءل عام اإذا اكن الاقرتاح يتعلق بأأشاكل أأخرى من امللكية الصناعية ،وما اإذا اكن ذكل
يامتىش مع ولية اللجنة .ولهذا السبب ،اقرتح الوفد حتديد نطاق الاقرتاح لتجنب التضارب مع جلان الويبو ادلامئة ا ألخرى.
 .68وشكر وفد سويرسا وفد اإس بانيا عىل الاقرتاح و أأبرز أأمهية امحلاية املؤقتة للملكية الصناعية للمنتجات املعروضة يف
بعض املعارض التجارية .و أأفاد الوفد بأأن ترشيعه الوطين حيتوي عىل حمك يتناول الكشف غري اجملحف واذلي ينص عىل أأنه:
يف ظل ظروف معينة ،ل ميكن الاحتجاج ابلكشف عن التصممي ضد صاحب احلق خالل فرتة  12شهر قبل اترخي الإيداع
أأو اترخي ا ألولوية .وابلإشارة اإىل أأن مرشوع قانون معاهدة قانون التصاممي ،كام هو وارد يف الوثيقة  ،SCT/35/2ينص عىل
حمك مماثل بشأأن فرتة سامح ل إاليداع يف حاةل الكشف ،تساءل الوفد عام اإذا اكن اإجراء مسح بني ادلول ا ألعضاء أأمر سابق
ألوانه ما دامت معاهدة قانون التصاممي ل تزال معلقة.
 .69و أأفاد وفد اإس بانيا أأن املسح املقرتح سوف يقترص عىل التصاممي الصناعية والعالمات التجارية فقط ،مع مراعاة ولية
جلنة العالمات .وابلإضافة اإىل ذكل ،ر أأى الوفد أأن الاخرتاعات ،رمغ أأهنا مشموةل أأيضا ابملادة  11من اتفاقية ابريس ،اإل أأهنا
أأقل تأأثر ًا هبا ،حيث أأنه من ا ألصعب بكثري نسخ الاخرتاع يف معرض جتاري .وفامي يتعلق مبرشوع معاهدة قانون التصاممي
املعلق حاليا ،أأشار الوفد اإىل أأنه يف حني أأن املادة ( )1( 3اثمنا) من مرشوع معاهدة قانون التصاممي واحضة للغاية ،اإل أأن
ما ستشمهل ابلفعل للمس تخدمني أأقل وضوحا .ومن مث ،شدد الوفد عىل فائدة فهم هذا احلمك .وفامي يتعلق هبدف الاقرتاح،
أأفاد الوفد أأن القصد هو احلصول عىل صورة واحضة للوضع .واعامتدا عىل نتاجئ املسح ،ميكن للجنة أأن تنظر فامي اإذا اكنت
هناك حاجة اإىل مزيد من العمل .وذكر أأنه اإذا مل يكشف املسح عن أأي مشلكة ،فسيبقى الوضع كام هو .و أأعرب عن اعتقاده
أأنه ابلنس بة ملس تخديم القرن احلادي والعرشين ،فاإن فهم الطريقة اليت تعمل هبا املادة  11من اتفاقية ابريس يف مجيع البدلان
س تكون مفيدة.
 .70وحتدث وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) وشكر وفد اإس بانيا عىل التوضيح ،وأأشار اإىل أأن الاقرتاح هيدف اإىل مجع
املعلومات دون اش امتل أأي نشاط لوضع القواعد واملعايري يف املرحةل احلالية وفامي يتعلق بنطاق الاقرتاح ،ذكر الوفد أأنه قد
حيتاج اإىل اإجراء بعض املشاورات لتحديد طريقة معاجلة جزء حمدد فقط من املادة  11من اتفاقية ابريس.
 .71و أأعرب ممثل مجعية البدلان ا ألمريكية للملكية الصناعية عن شكره ل ألمانة عىل المك الهائل من املعلومات اليت مت مجعها
وإااتحهتا للجنة ،و أأعلن أأنه مكمثل للقطاع اخلاص يف بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،يؤيد اقرتاح وفد اس بانيا .و أأشار الوفد
اإىل أأن عدد ًا مزتايد ًا من بدلان أأمرياك الالتينية يشارك يف املعارض التجارية ادلولية ،و أأفاد بأأن التصاممي الصناعية لعمالء
مجعية البدلان ا ألمريكية للملكية الصناعية يمت نسخها بشلك متكرر يف املعارض ،حيث يمت عرض بضائعهم .ور أأى ممثل
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امجلعية أأن هذه املشلكة املعروفة واملتكررة نتجت عن التباينات يف تفسري املادة  11من اتفاقية ابريس يف لك دوةل .وذلكل،
ر أأى ممثل امجلعية أأن اقرتاح وفد اإس بانيا س يحسن من شفافية النظام ويقدم توصيات فعاةل بشأأن طريقة التعامل مع القضية
يف لك بدل .وابلنظر اإىل أأن الاقرتاح همم للغاية و أأنه س يرثي اإماكانت التجارة بدرجة كبرية ابلنس بة للمؤسسات ،أأضاف ممثل
امجلعية أأن املسح ميكن أأن يكون مبثابة مساعدة كبرية ابلنس بة للرشاكت اليت تشارك يف املعارض.
 .72وطلب وفد اإندونيس يا توضي ًحا حول نطاق املسح.
 .73و أأفاد وفد اإس بانيا أأن اللجنة يه اليت تقرر ما اإذا اكن املسح ينبغي أأن يشمل لك من العالمات التجارية والتصاممي
الصناعية ،أأو يشمل ا ألخرية فقط.
 .74و أأعرب وفد اإندونيس يا عن تأأييده اإجراء مسح يقترص عىل التصاممي الصناعية.
 .75وقال ممثل امجلعية ا ألمريكية لقانون للملكية الفكرية أأن مودعي الطلبات أأعربوا عن تقديرمه لالقرتاح املتعلق ابإماكنية
جتنب التنازل عن حقوق امللكية الفكرية بسبب أأس بقية الكشف املتقدم يف املعارض التجارية .ومع ذكل ،كام أأشار بعض
الوفود ،أأبرز ممثل امجلعية التطبيق احملدود للامدة  11من اتفاقية ابريس يف الوقت احلارض ،حيث مت الكشف عن العديد من
املنتجات عرب ش بكة الويب العاملية ،ولكن ليس يف املعارض التجارية .كام أأشار ممثل امجلعية اإىل أأن العديد من املعارض
التجارية ليست جتارة رمسية ،مثل قيام ستيف جوبز بكشف النقاب عن هجاز أأيفون يف مؤمتر ومعرض ماك ووردل يف سان
فرانسيسكو .وابلإشارة اإىل البيان اذلي أأدىل به وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،أأشار ممثل امجلعية اإىل أأن فرتات السامح
غالب ًا ما تلغي احلاجة اإىل املادة  11من اتفاقية ابريس .وابلإشارة اإىل املادة  6من مرشوع معاهدة قانون التصاممي ،عىل النحو
الوارد يف الوثيقة  ،SCT/35/2خلص ممثل امجلعية اإىل أأن امليض قدم ًا حنو فرتة سامح ترتاوح بني  6اإىل  12شهر ًا مجليع ادلول
ا ألعضاء ميكن أأن يكون هنج ًا أأكرث مشو ًل لس تكشاف س بل امليض قدم ًا.
 .76وخلص الرئيس اإىل أأن ا ألمانة س تعد مرشوع اس تبيان بشأأن الاقرتاح الوارد يف الوثيقة SCT/40/8
يك تنظر فيه اللجنة يف دورهتا القادمة.
البند  6من جدول الأعامل :العالمات التجارية

ا ألسامء ادلولية غري املسجةل امللكية للمواد الصيدلنية ()INNs
 .77نظرت اللجنة يف الواثئق  SCT/32/2و SCT/39/8 Rev.2و SCT/39/9و.SCT/40/3
 .78وعرضت ا ألمانة الوثيقة .SCT/40/3
 .79وشكر وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) ا ألمانة عىل تنظمي ادلورة الإعالمية وعىل ملخص ممارسات الفحص اخملتلفة
املتعلقة ابلعالمات التجارية املكونة من أأسامء البدلان أأو اليت حتتوي علهيا الواردة يف الوثيقة  ،SCT/40/3و أأعرب عن ر أأي
مفاده أأن ادلورة الإعالمية اكنت مفيدة للغاية يف بناء فهم جلنة العالمات حول املامرسات الوطنية اخملتلفة واخلربة املقدمة من
أأحصاب املصلحة املعنيني ،وميكن أأن تسامه بشلك اإجيايب يف اإجراء مزيد من املناقشات حول أأسامء البدلان يف دورات
اللجنة.
 .80وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،و أأفاد أأن ادلورة الإعالمية يف شلك
اجامتع مائدة مس تديرة معتدل اذلي نظمته ا ألمانة يف ادلورة ا ألخرية اكنت فرصة هممة للتعرف عىل املامرسات اخملتلفة املطبقة
وا ألساس املنطقي اذلي يؤكد هذه املامرسات .وشكر الوفد ا ألمانة عىل اإعداد الوثيقة  ،SCT/40/3اليت عكست بدقة

SCT/40/10
18

النقاط الرئيس ية اليت انبثقت عن اجامتع املائدة املس تديرة ،و أأعرب عن اتفاقه مع اس تنتاجاهتا .وفامي يتعلق ابلقرتاح املشرتك
الوارد يف الوثيقة  ،SCT/39/8 Rev.أأشار الوفد اإىل أأنه يف ادلورة ا ألخرية للجنة العالمات ،قدم الوفد بعض التعليقات
ا ألولية من أأجل احلصول عىل توضيحات بشأأن كيفية تنفيذها وتطبيقها من الناحية العملية .وعىل وجه اخلصوص ،أأشار الوفد
ابهامتم اإىل أأن الاقرتاح ل ينطوي عىل أأي ممارسة ترشيعية أأو أأي تعطيل للمامرسات القامئة بشأأن الوصفية .و أأكد من جديد
تقديره لروح التوافق الواردة يف الاقرتاح ،و أأعرب عن اس تعداده ملناقشة هذا ا ألمر هبدف مواصةل اس تكشاف املزااي احملمتةل.
وعالوة عىل ذكل ،أأشار الوفد اإىل أأن الاقرتاح اجلديد اذلي قدمه وفد بريو يف ادلورة ا ألخرية بشأأن الاعرتاف ابلعالمات
التجارية الوطنية وحاميهتا (الوثيقة  )SCT/39/9هيدف اإىل حامية العالمات اليت ل تتأألف من أأسامء البدلان حفسب ،بل قد
تشمل عنارص تصويرية .وذلكل ،ر أأى الوفد أأن املفهوم ا ألسايس لـ "العالمة التجارية الوطنية" س يوسع اإىل حد كبري من
الاعتبارات اليت أخذت يف الاعتبار عند حامية رموز الس يادة ابملعىن ادلقيق .وعالوة عىل ذكل ،أأفاد أأن حامية العالمات
التجارية الوطنية لن تقترص عىل أأي منتج أأو خدمة حمددة وس تكون غري حمددة الوقت ولن ختضع ألي متطلبات اس تخدام
كرشط للحفاظ علهيا .ور أأى الوفد أأن هذه امحلاية س تكون قوية بشلك غري عادي دون أأي أأرصدة محلاية مصاحل أأحصاب
العالمات التجارية وا ألسامء التجارية والالفتات والشعارات واملؤرشات اجلغرافية وغريها من العالمات ،واليت ميكن رفض
تسجيلها حىت حبمك وضعها .و أأفاد الوفد أأنه كام هو مذكور يف الاجامتعات السابقة ،من الواحض من العمل اذلي قامت به
اللجنة ابلفعل أأن هناك وسائل قانونية متاحة محلاية أأسامء البدلان يف الترشيعات الوطنية ،و أأن اإنشاء أأداة لـ "وضع القواعد
واملعايري" اجلديدة قد ل يكون أأنسب طريقة ملعاجلة املشلكة .وذلكل ر أأى الوفد أأنه ابلإضافة اإىل اكتساب مزيد من املعرفة
ابلقضااي املعنية ،ينبغي أأن تأأخذ اللجنة و أأعضاهئا يف الاعتبار اإجراءات أأخرى مثل رفع مس توى الوعي ،مع الرتكزي بوجه
خاص عىل توافر أأس باب رفض أأو اإلغاء العالمات التجارية اليت حتتوي عىل أأسامء البدلان ،وعىل اإماكنية معاجلة القضااي ذات
الصةل يف أأدةل حفص العالمة التجارية .ويف هذا الس ياق ،أأبلغ الوفد اللجنة بأأن مكتب الاحتاد ا ألورويب للملكية الفكرية
( )EUIPOقد عقد مؤخر ًا اجامتع مائدة مس تديرة مع ماكتب امللكية الفكرية لالحتاد ا ألورويب بشأأن أأسامء البدلان يف اإطار
اجامتع التصال بشأأن العالمات التجارية .و أأفاد أأن املناقشات تتعلق مبسائل ال ّمتزي والوصف ،ومت ا ألخذ يف الاعتبار كيفية
مراعاة معيار مسعة ادلوةل فامي يتعلق ابلسلع أأو اخلدمات احملددة يف الطلب .و أأشار الوفد اإىل أأنه سيبقي اللجنة عىل عمل بأأي
تطورات أأخرى بشأأن هذه العملية اجلارية.
 .81وشكر وفد ش ييل ا ألمانة عىل الوثيقة  SCT/40/3اليت تلخص ادلورة الإعالمية اليت أأتيحت هل الفرصة للمشاركة
فهيا .وابلنظر اإىل أأن الوثيقة تشلك أأداة قمية لإحراز التقدم ،أأكد الوفد من جديد عىل اهامتمه مبواصةل املناقشة حول هذه
املسأأةل.
 .82وشكر وفد اكزاخس تان ا ألمانة عىل ملخص ممارسات الفحص اخملتلفة املتعلقة ابلعالمات التجارية املكونة من أأسامء
البدلان أأو حتتوي علهيا ،واليت ميكن يف ر أأيه اس تخداهما يف املس تقبل أكساس للعمل املعياري .و أأوحض الوفد أأن الترشيعات
الوطنية يف اكزاخس تان حتظر التسجيل كعالمات جتارية لعالمات مضلةل بشأأن ماكن اإنتاج السلع .وذكر الوفد أأن مكتب
اكزاخس تان للملكية الفكرية توىخ احلذر يف عدم تسجيل العالمات التجارية اليت تتضمن التسميات اليت تشري مبارشة اإىل
ماكن اإنتاج السلع أأو بدل املنشأأ أأو التسميات اليت قد حتفز املس هتلكني عىل ربط السلع بأأماكن اإنتاج زائفة .و أأفاد أأن مودعي
الطلبات اذلين تلقوا مثل هذه الإخطارات ابلرفض كثري ًا ما يطلبوا تطبيق هذه القواعد عىل العالمات التجارية اليت حتتوي
عىل مؤرشات مبارشة عىل ماكن اإنتاج السلع ،ولكن ليس عىل العالمات التجارية اليت حتتوي عىل تسميات قد يربطها
املس هتلكون بدوةل أأو بأأخرى.
 .83وحتدث وفد ليتوانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،وشكر ا ألمانة عىل تنظمي ادلورة الإعالمية املثرية
لالهامتم واليت زادت من فهم ا ألنظمة يف خمتلف الولايت القضائية .و أأفاد أأن ادلورة الإعالمية قدمت أأيضا رؤية جيدة
للتفكري يف التحضري لدلورة احلالية للجنة ،حيث يتطلع الوفد اإىل اإجراء مداولت ذات مغزى بشأأن القضااي املطروحة .كام
رحب الوفد ابلوثيقة  ،SCT/40/3لس امي اس تنتاجاهتا ،واليت متثل نظرة عامة موضوعية خملتلف املامرسات .وابلإضافة اإىل
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ذكل ،أأعرب الوفد عن تقديره للمقرتحات الواردة يف الوثيقتني  SCT/39/8 Rev.2و .SCT/39/9وفامي يتعلق ابلوثيقة
 ،SCT/39/8 Rev. 2أأشار الوفد ابهامتم اإىل أأن الاقرتاح يتعلق ابلقرتاح املشرتك بشأأن حامية املؤرشات اجلغرافية و أأسامء
البدلان يف نظام أأسامء احلقول ،كام هو وارد يف الوثيقة  ،SCT/31/8 Rev.8واذلي تبناه بعض أأعضاء مجموعة بدلان أأورواب
الوسطى والبلطيق .وبعد بعض التوضيحات بشأأن عالقة الصك املقرتح ابلإطار القانوين احلايل ،أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل
مواصةل مناقشة اقرتاحه .وفامي يتعلق ابلوثيقة  SCT/39/9بشأأن الاعرتاف ابلعالمات التجارية الوطنية وحاميهتا ،ر أأى الوفد
أأنه من املتوقع أأن تكون ا ألدوار واحلالت املتوقعة للعنارص اجلديدة املقرتحة للحامية غري واحضة بشلك اتم .ويف اخلتام ،ر أأى
الوفد أأنه ميكن معاجلة حامية أأسامء البدلان ،ليس من خالل الرتكزي عىل املقرتحات املعيارية اجلديدة ولكن من خالل
اس تخدام الترشيعات الوطنية احلالية لضامن اس تخداهما عىل نطاقها الاكمل.
 .84وشكر وفد الصني ا ألمانة عىل اإعداد الوثيقة  ،SCT/40/3اليت ساعدت عىل فهم ممارسات الفحص اخملتلفة املتعلقة
ابلعالمات التجارية املكونة من أأسامء البدلان أأو حتتوي علهيا .و أأفاد الوفد أأن ممارس ته الوطنية صارمة للغاية من أأجل تقليل
احامتل حدوث ارتباك من جانب املس هتكل ومراعاة للس يادة الوطنية .ومع ذكل ،أأشار الوفد اإىل أأن هناك ثالثة اس تثناءات
حيث يمت قبول عالمات جتارية تتكون من أأسامء البدلان أأو حتتوي علهيا :أأول ،اإذا اكنت احلكومة قد مسحت ابلعالمة
التجارية؛ اثنيا ،اإذا اكنت العالمة التجارية لها معان أأخرى ولن تضلل امجلهور؛ اثلثا ،اإذا اكنت هناك عنارص ممزية أأخرى يف
العالمة التجارية واكن امس البدل مس تقال أأو منفصال عن تكل العنارص ،فيمت اس تخدامه فقط ل إالشارة اإىل مصدر املنتج أأو
اخلدمة .و أأضاف الوفد أأنه عند حفص تكل العالمات التجارية ،مل يكن دلى املكتب قامئة حمددة مس بقا واعمتد عىل الفاحصني.
 .85وحتدث وفد اإندونيس يا بصفته الوطنية وشكر ا ألمانة عىل اإعداد الوثيقة  ،SCT/40/3ورحب ابمللخص وكذكل
بتجميع الترشيعات واملامرسات اخلاصة ابدلول ا ألعضاء ،واليت متثل اس تكامل ل ألعامل السابقة اليت اضطلعت هبا اللجنة بشأأن
أأسامء البدلان .وذكر الوفد أأنه يف حني أأظهر امللخص أأنه ميكن البحث عن امحلاية القانونية ألسامء البدلان ،فاإن بعض
الاختالفات يف ممارسات الفحص ما زالت موجودة .و أأكد الوفد جمددا عىل الزتامه مبواصةل املناقشات فامي يتعلق حبامية أأسامء
البدلان ،مبا يف ذكل عىل سبيل املثال ل احلرص ،أأ ألن تضع اللجنة توصية عامة بشأأن حامية أأسامء البدلان وتعمتدها يف
املس تقبل .ور أأى الوفد أأنه ل توجد حاجة اإىل طلب دورة اإعالمية أأخرى أأو جتميع ملامرسات ادلول ا ألعضاء.
 .86و أأكد وفد اإكوادور عىل أأمهية حامية أأسامء البدلان من التسجيل غري املالمئ وسوء الاس تخدام كعالمات جتارية ،من
أأجل السامح للبدلان ابإدارة اس تخدام امس بدلها .و أأضاف الوفد أأن الترشيع الإكوادوري ينص عىل حامية أأسامء البدلان عىل
املس توى ادلس توري .و أأفاد أأن النصوص تشري اإىل أأسامء ادلول ،اليت ل تأأخذ يف الاعتبار الامس الرمسي لبدل ما حفسب ،بل
أأيضا الس ياق الاجامتعي والس يايس والثقايف .ويف إاشارة اإىل أأن اإكوادور وضعت ضامانت لتسجيل أأسامء البدلان كعالمات
جتارية عندما ل تؤدي اإىل الارتباك فامي يتعلق بوجود صةل بني مودع الطلب وادلوةل املعنية ،ذكر الوفد أأنه يتعني حتليل
العالمة التجارية اليت حتتوي عىل امس بدل وفقا لالنطباع اذلي تنش ﺌه يف ذهن املس هتكل .و أأبدى الوفد تأأييده لالقرتاح اذلي
تقدم به وفد بريو يف الوثيقة  ،SCT/39/9و أأشار اإىل أأن الاعرتاف ابلعالمات التجارية الوطنية وحاميهتا قد أأثري عىل
املس توى ا إلقلميي ،حيث مت اإحراز تقدم يف اختاذ قرار مس تقبيل دلول ا ألنديز.
 .87و أأعرب وفد املغرب عن شكره ل ألمانة عىل اإعداد الوثيقة  ،SCT/40/3وذكر أأن ترشيعاته الوطنية ل تنص عىل
استبعاد رصحي من التسجيل للعالمات اليت تتشلك من امس البدل ،واليت تعترب أأسامء جغرافية .ومع ذكل ،ذكر أأن تكل
العالمات تكون مرفوضة عندما تتكون فقط من امس البدل .وعىل حنو متناسق ،يمت رفض العالمات اليت حتتوي عىل أأسامء
البدلان مصحوبة بعنارص لفظية أأو رمزية أأخرى عندما تكون خالية من أأي خشصية ممزية تصف املنشأأ اجلغرايف للسلعة أأو
اخلدمة أأو من احملمتل أأن تضلل امجلهور ،لس امي فامي يتعلق ابملنشأأ اجلغرايف للسلع واخلدمات .و أأفاد أأن املكتب يعترب أأن خطر
الارتباك يكون أأكرث وضوحا عندما تكون البدل معروفة جبودة منتجات معينة .و أأخريا ،ذكر الوفد أأنه يتابع ابهامتم كبري مناقشة
القضية قيد النظر.
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 .88و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن ارتياحه البالغ للتحليل الوارد يف الوثيقة  ،SCT/40/3اذلي يوحض الهنج
اخملتلفة اليت تتبعها ادلول يف دراسة أأسامء البدلان .وأأشار اإىل أأن الاس تنتاج يعكس عىل وجه اخلصوص ما يفهمه وفد بالده
بأأنه اتباع لدلورة الإعالمية .ويف اإشارة اإىل أأنه من خالل الاس تنتاج ،اس تطاع أأن يرى أأن بعض ادلول استبعدت أأسامء
البدلان من املوضوع املؤهل ،بيامن البعض الآخر مل يستبعدها ،ويف اإشارة اإىل أأن العديد من املقرتحات قيد املناقشة قد بد أأت
من ا ألساس املنطقي لستبعاد أأسامء البدلان من املوضوع املؤهل ،أأعرب الوفد عن قلقه .و أأوحض الوفد أأنه يف الولايت
املتحدة ا ألمريكية ،هناك استبعاد للموضوع املؤهل ل ألعالم وا ألختام الس يادية ومعاطف ا ألسلحة .و أأفاد أأنه ل ميكن ألحد أأن
يسجلها كعالمة جتارية .ونتيجة لهذا الاستبعاد ،اس متعت الولايت املتحدة ا ألمريكية عىل مدار الس نوات العرش املاضية اإىل
شاكوى من حكومات حملية وولايت حملية وحىت من حكومات أأجنبية ،بأأهنا ترغب يف تسجيل أأعالهما و أأختاهما الس يادية
ومعاطف أأسلحهتا .وذكر أأنه جيري تفسري احلمك بشلك ضيق للغاية ،ومت رفض اس تخدام ا ألعالم أأو ا ألختام الس يادية أأو
معاطف ا ألسلحة اليت تقرتح املوافقة الس يادية لدلول ،يف حني مل يمت رفض التباين أأو احملأاكة ألهنا ممزية وغري خادعة حيث ل
تشري بشلك فريد اإىل ادلوةل .و أأضاف الوفد أأنه حىت عند تفسري ذكل احلمك وتطبيقه عىل نطاق ضيق يف حفص مكتب
براءات الاخرتاع والعالمات التجارية يف الولايت املتحدة الامريكية ،فاإن احلظر املطلق املشار اإليه اكن اإشاكليا ،حيث
أأرادت بعض احلكومات اس تخدام هذه الرموز رمبا لإنشاء عائد ترخيص أأو عالمة جتارية وطنية .و أأفاد الوفد اإنه مت تقدمي
بعض الشاكوى من حكوماته احمللية تشري اإىل أأنه قد مت تلقي بعض الطلبات من تكل احلكومات من أأجل حامية قانونية
خاصة ألختاهما و أأعالهما ،حىت تمتكن من تسويق العالمات التجارية كامكل خاص للعالمات التجارية ،واس تخدام سلطة
ادلوةل لفرضها عىل املس تخدمني غري املرخصني .ولتفادي تكل املطالب املس مترة ابمحلاية القانونية اخلاصة الواقعة خارج نظام
العالمات التجارية ،ذكر الوفد أأن مكتب براءات الاخرتاع والعالمات التجارية يف الولايت املتحدة ا ألمريكية يدرس تعديال
قانونيا من شأأنه تغيري موقف ا ألعالم وا ألختام الس يادية ومعاطف ا ألسلحة ،مما جيعلها موضوعا مؤهال ولكن يف اإطار ظروف
معينة .ور أأى الوفد أأن هذه الرموز جيب أأن تبقى مضن نظام العالمات التجارية ألن اإنشاء نظام منفصل محلاية رموز ادلول أأو
أأسامءها خارج نظام العالمات التجارية قد ميثل مشلكة .كام أأفاد الوفد أأن دليه نفس اخملاوف بشأأن اقتطاع أأسامء البدلان أأو
أأي امس جغرايف أآخر مت حتديده من املوضوع املؤهل لعالمة جتارية .وذكر أأنه اإذا مت استبعادها كعالمات جتارية ،فسيمت
استبعادها ابلنس بة للجميع ،حىت احلكومة ،وإاذا مت استبعادها من نظام العالمات التجارية فسيتعني اإنشاء نظام خاص أآخر
للحكومات ،ابلإضافة اإىل جسل خاص للعالمات التجارية ابلقواعد احلكومية .و أأعرب الوفد عن قلقه إازاء هذا الهنج ،لس امي
بشأأن التاكليف ابلنس بة للماكتب والوفود للتفاوض بشأأن هذه القوامئ ،وعدم اليقني ابلنس بة للرشاكت لتحديد ما هو محمي أأو
غري محمي ،ونطاق تكل امحلاية ،فض ًال عن الزايدة يف عبء العمل يف وجود قاعدة بياانت أأخرى للفاحصني للنظر فهيا .و أأفاد
الوفد أأنه أأاثر املسأأةل ليك يشري اإىل بعض خماوفه بشأأن ا ألساس املنطقي اذلي تس تخدمه احلكومات أأو الوفود للهنوض
مبقرتحات امحلاية اخلاصة هبم .كام ذكر الوفد أأنه ما زال يعتقد أأن املناقشات ينبغي أأن تركز عىل اختبار الفحص عندما ينظر
املس هتلكون لمس البدل وعندما ل يكون امس البدل ممزيا أأو قد يكون وصفيا .ويف اخلتام ،أأعرب الوفد عن سعادته للمشاركة
ابملزيد من الاقرتاحات بشأأن مقرتحات حمددة ،لكنه أأعرب عن رغبته يف حتديد خماوفه بشأأن التقدم املنطقي يف الس ياسات.
 .89و أأعرب وفد جاماياك عن تقديره للملخص الوارد يف الوثيقة  ،SCT/40/3وأأفاد أأن المتثيل يف اللجنة يف ادلورة
الإعالمية اكن مزجيا جيدا من البدلان املتقدمة والنامية .وأأشار الوفد أأن املبادئ التوجهيية للفاحصني اليت أأشار اإلهيا أأعضاء
اللجنة تباينت يف بعض احلالت ،مما يربز احلاجة اإىل الاتساق .وذلكل ،أأعرب الوفد عن الزتامه مبقرتحه املنقح الوارد يف
الوثيقة  ،SCT/32/2والاقرتاح املشرتك الوارد يف الوثيقة  ،SCT/39/8واذلي يدعو اإىل توفري حامية أأكرث اتساقا ومالءمة
وفعاةل ألسامء البدلان عىل غرار ما هو منصوص عليه يف اتفاقية ابريس ابلنس بة لرموز ادلول اليت ل تقل أأمهية مثل ا ألعالم
وشعارات النباةل .و أأعرب الوفد عن شكره مجليع الوفود اليت دمعت املبادرة ،و أأفاد بأأنه ل يزال منفتحا وملزتما ابلعمل مع مجيع
ادلول ا ألعضاء وا ألمانة لإجياد حلول للحامية الفعاةل ألسامء البدلان ،واليت ستمتتع بتوافق أآراء مجيع ا ألعضاء .و أأخريا ،أأعرب
الوفد عن تطلع اإىل اس مترار الرتكزي عىل املناقشات ومواصةل التقدم بشأأن مجيع القضااي املطروحة داخل اللجنة.
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 .90و أأشار وفد مجهورية كوراي اإىل رضورة منع التسجيل غري املرشوع وإاساءة اس تخدام أأسامء البدلان كعالمات جتارية،
و أأشار اإىل أأن أأسامء البدلان محمية يف بالده من خالل قانون العالمات التجارية وقواعد املنافسة غري العادةل يف كوراي .ويف
سبيل دمعه إلنشاء قاعدة بياانت ألسامء البدلان لتحديد ما اإذا اكن امس البدل قاب ًال للتسجيل كعالمة جتارية أأم ل ،أأوحض
الوفد أأنه بدون قواعد البياانت ،أأجرى الفاحصون أأحبا ًاث عىل الإنرتنت ورمبا ل ينتجون النتاجئ الاكمةل من حيث ترمجة ونقل
امس البدل .ور أأى الوفد أأن قاعدة بياانت ألسامء البدلان س توفر معلومات اكفية وتكون أأكرث قابلية للتطبيق .وفض ًال عن
ذكل ،ر أأى الوفد أأن مدى معرفة امس البدل جيب اعتباره عام ًال يف حتديد مدى اإماكنية تسجيهل .و أأضاف الوفد بأأنه عىل الرمغ
من أأنه مبوجب قانون العالمات التجارية يف كوراي ،ل ينبغي اإل تسجيل عالمة تتأألف حرصا من عالمة خالية من أأي خشصية
ممزية اإل اإذا اكتسبت المتزي عن طريق الاس تخدام قبل اترخي تقدمي الطلب ،وهذا ياكد يكون مس تحيال يف حاةل أأسامء
البدلان ،حيث يمت اعتبار أأسامء البدلان موجودة يف املكل العام .وابلإضافة اإىل ذكل ،فاإن اس تخدام امس البدل يف عالمة
جتارية س يؤدي ابملس هتكل اإىل النظر للعالمة التجارية مكؤرش عىل أأصل البضاعة وس يكون غري مقبول اإذا مل يأأت املنتج من
ذكل املاكن .ومع ذكل ،اإذا مل يكن امس البدل املدرج يف عالمة جتارية هو العنرص الأكرث أأمهية يف العالمة التجارية ،فسيمت
حفص العالمة التجارية كلك لتحديد ما اإذا اكنت ممزية وقابةل للتسجيل .وابلنظر يف رضورة جتنب القيود املفرطة وكذكل
مراعاة التوافق مع حقوق العالمات التجارية السابقة ،أأوىص الوفد بعدم املطالبة ابمحلاية اإذا اكنت العالمة التجارية مطبقة أأو
مسجةل قبل أأن يصبح املس هتكل عىل عمل ابمس البدل املعين .وذكر أأن من شأأن هذه امحلاية أأن توفر اليقني القانوين والقدرة
عىل التنبؤ.
 .91و أأعرب وفد أآيسلندا عن امتنانه ل ألمانة لإعدادها لدلورة الاعالمية املمتازة واملفيدة للغاية حول أأسامء البدلان خالل
ادلورة ا ألخرية ،كام أأعرب عن تقديره البالغ مللخص ادلورة الإعالمية الوارد يف الوثيقة  .SCT/40/3و أأفاد الوفد أأن
املامرسات اخملتلفة الوحضة تعكس املوقف ،اذلي تناقشه اللجنة منذ ما يقرب من عقد من الزمان ،لس امي ما اإذا اكن ينبغي
اعتبار امس البدل كعنرص يتعلق بس يادة دوةل ما أأو كلكمة ميكن تسجيلها كعالمة جتارية ممزية .وإاذ أأشار اإىل أأن ادلورة
الإعالمية قد أألقت الضوء بشلك واحض عىل اجملال اذلي ختتلف فيه البدلان عىل أأرض الواقع ،أأفاد الوفد بأأنه يرغب يف اإجراء
مناقشة بناءة حول هذه املسأأةل خالل ادلورة ،و أأعرب عن اس مترار الزتامه ابمليض قدما يف هذه املسأأةل ،لس امي فامي يتعلق
ابلقرتاح الوارد يف الوثيقة .SCT/39/8 Rev. 2
 .92وسلط وفد سويرسا الضوء عىل ثالثة جوانب من الاقرتاح الوارد يف الوثيقة  ،SCT/39/8واذلي يرحج أأن ييرس
اعامتده من قبل اللجنة .أأول ،هيدف الاقرتاح فقط اإىل الاعرتاف ابملبد أأ البس يط املمتثل يف أأن أأي امس بدل أأو امس جغرايف
ذي أأمهية وطنية ل ينبغي أأن حيتكره فرد خاص ،ما مل تأأذن به ادلوةل املعنية .اثنيا ،مل يتضمن الاقرتاح أأي الزتامات فامي
يتعلق بتنفيذ ذكل املبد أأ ،وترك احلرية لدلول لتحديد رشوط تسجيل العالمات التجارية وفقا للترشيعات الوطنية .اثلثا ،مل
يشمل الاقرتاح سوى أأسامء البدلان املنصوص علهيا يف القوامئ املعرتف هبا دوليا ،وابلتايل تناول املسأأةل احلساسة املتعلقة
بتعريف امس البدل .أأفاد أأن الاقرتاح أأول وقبل لك يشء مسأأةل احتاكر أأسامء البدلان أأو املناطق أأو العوامص أأو ا ألسامء
اجلغرافية ا ألخرى يف اإطار ا إلس ناد اإىل أأسامء احلقول العامة ذات املس توى ا ألعىل .وذكّر الوفد بأأن أأسامء احلقول ذات
املس توى ا ألعىل فريدة من نوعها ول ميكن أأن تنسب اإل اإىل خشص واحد .وذكر أأنه مت منح الاحتاكر من قبل هيﺌة الانرتنت
ل ألسامء وا ألرقام اخملصصة ( ،)ICANNويه رشكة خاصة حتدد قواعدها اخلاصة .ومبا أأن ا ألياكن أأظهرت قابلية لقبول
توصيات الويبو ،ر أأى الوفد أأن اعامتد الاقرتاح من شأأنه أأن يرسل اإشارة قوية ملراعاة خماوف البدلان عند وضع القواعد
لإس ناد أأسامء احلقول .كام أأشار الوفد اإىل أأن هيﺌة الانرتنت ل ألسامء وا ألرقام اخملصصة ختطط حاليا ملوجة جديدة من اإس ناد
أأسامء احلقول ذات املس توى ا ألعىل حبلول عام  ،2020وذكر أأن جلنة العالمات س تحتاج ابلتايل اإىل العمل برسعة من أأجل
تفعيل الاقرتاح .و أأشار الوفد اإىل أأن التنوع اجلغرايف للبدلان الثالثة عرش اليت شاركت يف رعاية الاقرتاح أأظهر أأن اخملاوف
بشأأن احتاكر أأسامء البدلان أأو املناطق أأو العوامص ميثل قضية مشرتكة عىل نطاق واسع يف مجيع أأحناء العامل .ويف اإشارة اإىل
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أأن مسأأةل حامية أأسامء البدلان قد نوقشت يف جلنة العالمات لفرتة طويةل ،ر أأى الوفد أأن الاقرتاح ميثل طريقة لإهناء هذه
العملية الطويةل ،كام ر أأى أأن الوقت قد حان لالتفاق عىل ا ألقل عىل املبد أأ اذلي صيغ يف الوثيقة .SCT/39/8
 .93وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،و أأشاد بروح التوافق يف الآراء الواردة يف
الاقرتاح .كام أأشار ابهامتم اإىل أأنه ل ينطوي عىل أأي ممارسة ترشيعية ول يتوىخ أأي تعطيل للمامرسات القامئة بشأأن الوصفية.
و أأعرب عن اس تعداده للمشاركة يف املناقشات املس مترة ملواصةل اس تكشاف املزااي احملمتةل لالقرتاح ،مبا يف ذكل أأثناء
املشاورات غري الرمسية.
 .94و أأفاد وفد اكزاخس تان ،مشريا اإىل الاقرتاح املشرتك الوارد يف الوثيقة  ،SCT/39/8 Rev.بأأنه يتفهم أأن اجلزء أألف
من الوثيقة يصف حالت اختالس كياانت خاصة ل ألصول الوطنية ويقدم بعض ا ألمثةل عن الرشاكت اليت مت منعها من
ابس تخدام امس بالدمه لتسويق سلعها أأو خدماهتا ،بيامن يشارك اجلزء ابء ابملعلومات من وثيقة مرجعية أأعدهتا ا ألمانة يف نومفرب
 ،2015واليت طبقا لها مت استبعاد أأسامء البدلان من تسجيلها كعالمات لفظية ،ولكهنا حصلت عىل حامية حمدودة غري
مبارشة .و أأشار الوفد اإىل أأن الترشيعات الاكزاخس تانية تستبعد أأسامء البدلان وغريها من مؤرشات ماكن املنشأأ من
التسجيل كعالمات جتارية ،ما مل تكن تكل ا ألسامء أأو املؤرشات جزءا من عالمة جتارية مركبة يف وضع غري هممين ،ورشيطة
أأن يتوافق العنوان القانوين ملودع الطلب مع هذا البدل أأو ماكن املنشأأ .وذكر أأنه قد مت حفص هذا الواقع بشلك اإلزايم من قبل
املكتب .كام أأشار الوفد اىل اجلزء جمي من الوثيقة اذلي تطرق اإىل حامية أأسامء البدلان من التسجيل أأو الاس تخدام من قبل
ا ألشخاص اذلين ل صةل هلم بسلطات ادلوةل يف البدل املعين .ويف اإشارة اإىل أأن الاقرتاح يتعلق بقوامئ حمددة فقط من البدلان
ول يتطلب أأي اإجراء ترشيعي من ادلول ا ألعضاء ،تساءل الوفد عن مدى فعالية تكل امحلاية وكيفية معلها.
 .95وذكر وفد اإندونيس يا أأنه يعلق أأمهية كبرية عىل امللكية الفكرية ابعتبارها حافزا هاما للتمنية الاجامتعية والاقتصادية.
واعترب الوفد أأن اإضافة القمية يف الاقتصادات املعوملة احلالية أأمر ابلغ ا ألمهية ويشمل السمعة والعالمة التجارية للمنتج .و أأفاد
أأنه طاملا أأن املنشأأ اجلغرايف للمنتجات هو واحد من املصادر الرئيس ية للسمعة ،فاإنه يعتقد بقوة أأن امس ادلوةل ذات الس يادة
أأو ا ألسامء اجلغرافية ذات ا ألمهية الوطنية ل ينبغي أأن حتتكرها املصاحل اخلاصة أأو املالك العاديني ،خصوصا عندما ميكن أأن
تضلل العمالء أأو متنع اجملمتعات يف بدل أأو منطقة معينة من اس تخدام امس بدلها و أأسامءها ا إلقلميية .و أأفاد الوفد أأن أأحد
ا ألس باب الرئيس ية وراء مشاركة اإندونيس يا يف الاقرتاح املشرتك الوارد يف الوثيقة  SCT/39/8 Rev.2هو أأن املشلكة
نفسها قد حتدث يف نظام أأسامء احلقول .وذكر أأن امس احلقل ذي املس توى ا ألعىل يصبح فريدا من نوعه مبجرد حتديده.
وذلكل ،جيب حامية أأسامء البدلان وا ألسامء اجلغرافية ذات ا ألمهية الوطنية من تسجيلها أكسامء حقول عالية املس توى يف نظام
أأسامء احلقول ،وكعالمات ممزية مثل العالمات التجارية اإذا اكنت العالمة تتكون حرصاي من هذه ا ألسامء أأو اإذا اكن
اس تخداهما يرىق اإىل احتاكر الامس املعين .ويف معرض تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد سويرسا وإابراز حقيقة أأن الاقرتاح
يتعلق ابملبادئ ،أأعرب الوفد عن اس مترار انفتاحه للمناقشة ،سواء يف اجللسة العامة أأو الاجامتعات غري الرمسية ،كام أأعرب
عن تفاؤهل بأأن اللجنة س تكون قادرة عىل التفاق عىل قرار اإجيايب حنو اعامتد املبادئ الواردة يف الاقرتاح.
 .96وشدد وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) عىل احلاجة اإىل اس تكامل املناقشات املوضوعية بشأأن حامية أأكرث اتساقا
ومالءمة وفعالية ألسامء البدلان ،عىل سبيل ا ألولوية ،ملصلحة مجيع ادلول ا ألعضاء .ور أأى الوفد أأن عدد املقرتحات املقدمة
من البدلان من خمتلف املناطق ومع مس توايت التمنية اخملتلفة يعد مؤرشا عىل ظهور توافق يف الآراء بني ادلول ا ألعضاء
بشأأن حامية أأسامء البدلان .وقال الوفد اإنه درس تكل املقرتحات ابهامتم كبري ،ور أأى أأهنا تشلك أأساسا جيدا ملناقشة اللجنة.
ويف هذا الصدد ،ر ّحب ابلقرتاح املشرتك بشأأن حامية أأسامء البدلان وا ألسامء اجلغرافية ذات ا ألمهية الوطنية ،و أأعرب عن
تقديره للتحديث اذلي قدمه وفد سويرسا .و أأشار الوفد اإىل الاقرتاحات الثالثة اخملتلفة واملمكةل املطروحة حاليا ،ور أأى أأنه
ينبغي عىل اللجنة اتباع هنج شامل ملناقشة العنارص الرئيس ية لهذه الاقرتاحات.
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 .97و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن تقديره لالقرتاح املقدم من الرعاة املشاركني البالغ عددمه ثالثة عرش
و أأعرب عن اس تعداده دلراس ته .ومع ذكل ،فاإنه مل يعترب ذكل مبثابة حل وسط .و أأشار الوفد اإىل ال َفرق ،اذلي مت اإبرازه أأثناء
اجامتع املائدة املس تديرة بشأأن أأسامء البدلان ،بني ا ألنظمة اليت تستبعد أأسامء البدلان من موضوع مؤهل وغريها اليت ل
تستبعد ،ومل ير أأن الاقرتاح يتبع املهنج ا ألول بوضوح .و أأفاد الوفد بأأن الاقرتاح يبدو أأنه يعامل قامئة ا أليزو اخلاصة بأأسامء
البدلان كقاعدة بياانت حكومية أأو جسل حكويم ،هلام تأأثري قانوين عىل املس توى ادلويل .ور أأى الوفد أأن الاقرتاح هيدف اإىل
أأن تأأخذ رشكة الإنرتنت ل ألسامء وا ألرقام اخملصصة ( )ICANNهذه القامئة يف الاعتبار ملنع تفويض تكل ا ألسامء عىل أأهنا
نطاقات للحقول العليا اجلديدة املكونة من أأسامء عامة ( ،)gTLDsو أأن التأأثري ادلويل س يؤثر أأيضا عىل أأنظمة العالمات
التجارية .وابلإضافة اإىل ذكل ،ميكن أأن تكون قامئة ا ألسامء طويةل جدا وترتتب علهيا أآاثر س ياس ية .وكرر الوفد الإعراب عن
قلقه يف هذا الصدد ،لكنه مع ذكل أأبدى موافقته عىل املشاورات غري الرمسية لفهم الاقرتاح بشلك أأكرث مشول وللمشاركة
البناءة.
 .98وشكر وفد الإمارات العربية املتحدة ا ألمانة عىل الوثيقة اليت تلخص خمتلف املامرسات املتعلقة ابلعالمات التجارية مبا
يف ذكل أأسامء البدلان ،اليت أأظهرت أأمهية اس تكامل مناقشة املوضوع .و أأيد الوفد البيانني الذلين أأدىل هبام وفدا اإندونيس يا
وسويرسا ور أأى أأن الاقرتاح الوارد يف الوثيقة  SCT/39/8 Rev.2يشلك مسامهة اإجيابية ،يف حماوةل للتوصل اإىل توافق يف
الآراء فامي يتعلق حبامية أأسامء البدلان ومنع أأي احتاكر يف اس تخدام تكل ا ألسامء .و أأشار اإىل أأنه منذ أأن بد أأت اللجنة مناقشة
هذا املوضوع يف دورهتا احلادية والعرشين ،بدا واحضا وجود العديد من الآراء والاجتاهات ،عىل سبيل املثال فامي يتعلق
بعنارص الس يادة أأو مسعة البدلان .وذلكل ،ر أأى الوفد أأنه ينبغي دمع العمل املتعلق حبامية أأسامء البدلان ،مع مراعاة مجيع
املناقشات وادلراسات السابقة.
 .99و أأوحض وفد الياابن أأنه يف بدله ،ينبغي رفض العالمات التجارية املودعة اليت تتكون من أأسامء البدلان أأو ا ألسامء
اجلغرافية اإذا اعتربت أأهنا تشري اإىل ماكن منشأأ أأو بيع السلع أأو املوقع اذلي تقدم فيه اخلدمات ،أأو اإذا اكن من احملمتل أأن
يساء فهمها من ِقبل املس هتلكني فامي يتعلق بنوعية السلع واخلدمات .ومع ذكل ،فقد ر أأى الوفد أأن الاقرتاح الوارد يف الوثيقة
 SCT/39/8يطالب ادلول ا ألعضاء حبامية ا ألسامء اجلغرافية و أأسامء البدلان دون النظر اإىل تعرف املس هتكل علهيا أأو خطر
اخللط .وإاذا اكن هذا الفهم حصيحا ،ر أأى الوفد أأن الاقرتاح س يضع عبﺌا هائال عىل مودعي الطلبات اذلين حياولون تسجيل
العالمات التجارية املكونة من أأسامء البدلان أأو ا ألسامء اجلغرافية .وابلإضافة اإىل ذكل ،فاإنه من شأأنه أأن يقيّد اس تخدام
العالمات التجارية املسجةل من ِقبل أأحصاهبا ،وذكل لتجنب التضارب مع أأسامء البدلان أأو ا ألسامء اجلغرافية املشموةل ابمحلاية.
ور أأى الوفد أأن وضع قيود كثرية عىل التسجيل واس تخدام العالمات التجارية ميكن أأن يعوق النشاط الاقتصادي من جانب
الرشاكت ،وذلكل ينبغي مناقشة املسأأةل بعناية وعىل حنو بناء.
 .100و أأشار وفد جاماياك اإىل أأنه دعا ابس مترار داخل اللجنة اإىل توفري حامية أأكرث اتساقا وكفاية وفعالية ألسامء ادلول ،عىل
غرار رموز ادلوةل .وذكر الوفد أأنه عىل الرمغ من أأن حامية أأسامء البدلان متاحة نظراي من خالل قوانني العالمات التجارية
الوطنية القامئة ،اإل أأن هذه امحلاية غري اكفية ،مما يرتك فرصة كبرية ل ألشخاص والكياانت ألن يس تغلوا حبرية النوااي احلس نة
لمس البدل ومسعته دون وجود أأي صةل حقيقية ابلبدل املسمى .وشدد الوفد عىل أأن الافتقار اإىل امحلاية ادلولية ألسامء البدلان
تفامق بسبب تطور أأسامء نطاقات املس توى ا ألعىل اجلديدة ،اليت تشمل أأسامء البدلان أأو صفاهتا أأو رموزها ،مع اضطرار
ادلول ا ألعضاء للتعامل مع المتكل غري املرشوع ألسامء البدلان يف أأسامء النطاقات .و أأعرب الوفد عن رسوره ابس تكامل
املناقشات هبدف اإجياد حلول مناس بة لتكل املشلكة العاملية ،بعدما متت دراسة جمالت التقارب احملمتةل ،اليت مكنت من
اإجراء حتليل أأفضل ملقدار الفجوات املوجودة يف هذه املسأأةل .ور أأى الوفد أأن خماوف بعض ادلول ا ألعضاء بشأأن اليقني
ميكن معاجلهتا ابس تخدام قامئة رمسية بأأسامء ادلول ،وكذكل قوامئ ذات صةل ابلرموز والاختصارات والصيغ اخملتلفة املتعلقة
بأأسامء البدلان .وكذكل قال الوفد اإنه عىل غرار قاعدة البياانت اخلاصة ابلرموز الرمسية وشعارات النباةل لدلول اليت حيتفظ هبا
املكتب ادلويل للويبو مبوجب اتفاقية ابريس ،س يكون من املفيد ملاكتب امللكية الفكرية ،يف س ياق حفص طلبات العالمات
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التجارية ،الرجوع اإىل قاعدة بياانت مركزية ألسامء ادلول ينش هئا املكتب ادلويل للويبو .واقرتح الوفد أأن ترسل ادلول ا ألعضاء
رمسيا اإىل املكتب ادلويل للويبو أأسامء البدلان اخلاصة هبا وصيغها اخملتلفة اليت من املطلوب حاميهتا .ور أأى الوفد أأيضا أأنه
ينبغي مطالبة مودعي الطلبات بتقدمي الرتمجة والرتمجة الصوتية عندما ل تكون العالمة التجارية ابللغة (اللغات) املس تخدمة
يف مكتب امللكية الفكرية .و أأوحض أأن ذكل ممارسة قامئة ابلفعل يف العديد من ماكتب امللكية الفكرية ،مبا يف ذكل مكتب
جاماياك للملكية الفكرية .وذكر الوفد أأن العالمات التجارية املكونة فقط من امس البدل ينبغي رفضها يف حد ذاهتا عىل أأهنا
وصفية ،ما مل يمت تطبيق تسجيل العالمة من ِقبل ادلوةل نفسها أأو كيان خمول من قبل ادلوةل كجزء من خمطط العالمة
التجارية لدلوةل .ور أأى الوفد أأن أأي اس تخدام لمس بدل يف عالمة جتارية قد يعترب وصفيا للسلع واخلدمات .و أأشار اإىل أأنه منذ
ادلورة الثانية والثالثني للجنة العالمات يف عام  ،2014طرحت جاماياك عىل الطاوةل مرشوع توصية مشرتكة لحتاد ابريس
وامجلعية العامة للويبو من أأجل حامية أأسامء البدلان ،وذكل لتيسري النقاش داخل جلنة العالمات بشلك أأكرث تركزيا عىل
احللول املمكنة لهذه املشلكة .وذكر الوفد أأنه مت تقدمي العديد من احللول املمكنة اإىل جلنة العالمات ،و أأن عىل اللجنة الآن
تصور أأفضل حل معيل لهذه املشلكة .و أأضاف الوفد أأنه من خالل التفكري يف أأحاكم مرشوع التوصية املشرتكة ،ميكن للجنة
ضامن اإدراج جمالت التقارب املقبوةل يف مرشوع التوصية وإاماكنية البحث عن لغة مناس بة لتناول اجملالت اليت ل يوجد فهيا
تقارب وحتتاج اإىل املرونة وحسن التقدير عىل املس توى الوطين ،عىل أأساس وجود ظروف خاصة .و أأشار اإىل أأن املادة 2
من مرشوع التوصية املشرتكة الواردة يف مقرتح جاماياك املعدل يف الوثيقة  SCT/32/2تقرتح موافقة ادلول ا ألعضاء عىل
"منع اس تخدام املؤرشات اليت تتكون من أأو حتتوي عىل أأسامء البدلان فامي يتعلق ابلسلع أأو اخلدمات اليت ل تنشأأ يف البدل".
ومع ذكل ،اإدرأاك من جامياك بأأن هناك ظروفا اس تثنائية ،مبوجب معظم قوانني العالمات التجارية الوطنية ،واليت ميكن فهيا
مع ذكل تسجيل عالمة جتارية حتمل امس بدل فامي يتعلق ابلسلع أأو اخلدمات اليت ل تنشأأ يف البدل املذكور ،فاإن مرشوع
التوصية املشرتكة املقدم من جاماياك يقرتح لغة توفر بعض املعايري املتفق علهيا لتكل الظروف الاس تثنائية .وذلكل ،تسعى
املاداتن 6و 7من مرشوع التوصية املشرتكة اإىل حتديد تكل الظروف الاس تثنائية اليت ينبغي فهيا رفض أأو قبول العالمات
التجارية اليت تتأألف من امس بدل أأو حتتوي عليه .وكرر الوفد أأن الهدف من مرشوع التوصية املشرتكة ليس حتديد القواعد
اليت جيب أأن تتبعها ماكتب امللكية الفكرية أأو وضع الزتامات اإضافية ،ولكن لوضع اإطار مامتسك ومتسق لتوجيه تكل
ومعرفات
املاكتب وغريها من السلطات اخملتصة واملتداولني ادلوليني يف اس تخداهمم للعالمات التجارية و أأسامء النطاقات ّ
ا ألعامل اليت تتأألف من أأسامء البدلان أأو حتتوي علهيا .و أأشار الوفد اإىل أأنه أأحد الرعاة املشاركني يف الاقرتاح املشرتك املقدم
من وفود جورجيا و أأيسلندا وإاندونيس يا وإايطاليا وليختنش تاين ومالزياي واملكس يك وموانكو وبريو والس نغال وسويرسا
والإمارات العربية املتحدة بشأأن حامية أأسامء البدلان وا ألسامء اجلغرافية ذات ا ألمهية الوطنية ،وقال اإنه ملزتم ابإجياد حل
للمشلكة قيد النظر و أأبدى مرونته فامي يتعلق ابلشلك والهنج الذلين سيتخذهام احلل .وذلكل جشع الوفد ادلول ا ألعضاء عىل
اإعادة النظر يف مرشوع التوصية املشرتكة مرة أأخرى ،هبدف التفاق عىل لغة حممتةل تس توعب جمالت التقارب ،مع ترك حزي
س ياسايت للهنج املتباينة.
 .101و أأشار وفد أآيسلندا اإىل أأنه شارك يف الاقرتاح املتعلق حبامية أأسامء البدلان وا ألسامء اجلغرافية ذات ا ألمهية الوطنية،
وشكر الوفود عىل التعليقات الإجيابية والبناءة الشامةل عىل هذا الاقرتاح .و أأعرب الوفد عن تأأييده للتعليقات اليت أأدىل هبا
املشاركون الآخرون مشددا عىل حقيقة أأنه عىل الرمغ من الاختالفات ،فاإن مجيع املامرسات تستند اإىل ا ألسس نفسها ،مثل
املادة  6خامسا من اتفاقية ابريس ،اليت تنص عىل أأنه ل جيوز رفض تسجيل العالمات التجارية ول جيوز اإبطالها ،اإل يف
مجةل أأمور ،عندما تكون عبارة عن عالمات أأو مؤرشات قد تقوم يف التجارة بتحديد ماكن منشأأ السلع .ور أأى الوفد أأن هذا
هو ابلضبط دور أأسامء البدلان ،سواء اكن البدل معروفا أأم ل دلى العمالء املعنيني ،أأو ما اإذا اكن معروفا مبنتجات أأو
خدمات حمددة وليس بغريها .و أأشار الوفد اإىل أأنه ينبغي اإاتحة الفرصة واملرونة للبدلان لتطوير اإنتاهجا ،و أأن احلقوق
الاس تئثارية اليوم قد تكون عائقا غدا ،كام ثبت ابلفعل يف حاةل أآيسلندا .و أأكد الوفد عىل حقيقة أأن الاقرتاح هيدف فقط اإىل
وضع مبادئ ملنع تسجيل أأسامء ادلول كعالمات نصية أأو تفويضها أكسامء نطاقات عالية املس توى يف أأسامء النطاقات ،مبا

SCT/40/10
25

يامتىش مع القواعد ا ألساس ية اليت مت حتديدها مس بقا منذ فرتة طويةل والتوصيات املدعومة من قبل اللجنة يف عام .2002
ومن هذا املنطلق ذكر الوفد أأنه ل يزال ملزتما بطرح هذه املسأأةل.
 .102و أأعرب وفد أأسرتاليا عن قلقه إازاء ا ألخذ ابللواحئ ادلولية املتعلقة ابملوضوع املتاحة يف العديد من البدلان بشلك عام
لالس تخدام عىل املس توى الوطين .ور أأى الوفد أأنه من السابق ألوانه وضع لواحئ ضد اس تخدام أأسامء البدلان و أأسامء ا ألماكن
اجلغرافية يف أأسامء النطاقات ،عندما ل تكون مثل هذه اللواحئ معمول هبا يف أأرض الواقع حىت الآن .واعترب الوفد أأن نطاق
امحلاية املطلوبة يف الاقرتاح واسع للغاية وميكن أأن يسبب مشالكت أأكرب من املشلكة اليت حياول معاجلهتا .و أأشار الوفد اإىل
أأن وجود مس تودع ألسامء البدلان وا ألسامء ذات ا ألمهية اجلغرافية من شأأنه أأن يفرض عبﺌا اإداراي كبريا عىل ادلول ومودعي
الطلبات ،وتساءل الوفد عن كيفية تعامل هذا املس تودع مع ا ألسامء املشموةل ابمحلاية ابلفعل يف خمتلف الولايت القضائية أأو
اليت لها أأكرث من معىن .ور أأى الوفد أأن مبادئ الوجود املشرتك ميكن أأن تنطبق يف مثل هذه احلالت ،يف حني أأن اإنشاء
مس تودع خيلق حقوقا قانونية حبمك الواقع لبعض املصطلحات اليت ل يوجد لها أأساس قانوين حاليا ،مما قد ينطوي عىل
حتدايت أأمام التجارة املرشوعة .وحدد الوفد أأنه مبوجب القانون الوطين ،س يكون من الصعب تربير حظر الاس تخدام
املرشوع للمصطلح ،ألنه ببساطة ميثل دوةل أأو اسام جغرافيا.
 .103وشكر وفد سويرسا مجيع الوفود اليت قدمت تعليقات وطرحت أأس ﺌةل حول الاقرتاح .وردا عىل السؤال اذلي طرحه
وفد اكزاخس تان ،أأوحض الوفد أأن الاقرتاح ليس ملزما و أأن فعاليته العملية س تعمتد عىل تنفيذه يف البدلان .وشدد الوفد أأيضا
عىل أأن الاقرتاح يتناول العالمات التجارية اليت تتأألف بشلك حرصي من أأسامء البدلان أأو ا ألسامء اجلغرافية الهامة ،من
أأجل جتنب الاحتاكر وترك هذه ا ألسامء حتت الترصف احلر للجميع .وذكر الوفد أأنه عىل الرمغ من أأن العالمة التجارية ميكن
أأن تكون ممزية للجمهور ،اإل أأن هناك حاجة اإىل اإاتحة عدد حمدود من ا ألسامء اجلغرافية .وشدد الوفد عىل أأن الاقرتاح ل
يركز عىل العالمات التجارية مبا يف ذكل الامس اجلغرايف والعنرص املمزي واس تخدامه فامي يتعلق ابملنتجات اليت ل تأأيت من
املاكن املشار اإليه ،وذكر أأن هذه احلاةل ،اليت قد تكون مضلةل ،مت تناولها يف الاقرتاح املقدم من وفد جاماياك .و أأشار اإىل أأنه
يؤيد هذا الاقرتاح والبيان اذلي أأدىل به وفد جاماياك ،حيث أأنه من املهم مواصةل املناقشات حول مسأأةل العالمات التجارية
املضلةل ،وقال الوفد أأنه يف كثري من ا ألحيان ،يكون امس بدل املس تخدم مع املنتجات اليت مل تأأت من اكن املاكن املشار اإليه
مض ِلّال للمس هتلكني اذلين يتوقعون أأن تأأيت املنتجات من البدل املشار اإليه .وابلإضافة اإىل ذكل ،يؤدي هذا الاس تخدام اإىل
خسائر اقتصادية كبرية للمنتجني من املناطق املعنية .و أأعرب عن اعتقاده أأنه من املمكن ماكحفة هذه املشلكة يف وقت
التسجيل ،عىل النحو املوحض يف اقرتاح وفد جاماياك.
 .104وقال وفد بريو اإن اقرتاحه ل هيدف اإىل حظر اس تخدام أأسامء البدلان ،بل يلفت الانتباه اإىل حقيقة أأن العديد من
البدلان ،مبا فهيا بريو ،تس تخدم ابلفعل عالمات للرتوجي للصادرات والس ياحة ،وجلذب الاستامثرات اإىل بدلاهنم ،ابس تخدام
عالمة جتارية وطنية .ول حتتوي هذه العالمات ابلرضورة عىل امس البدل بل عدد من العنارص ا ألخرى ،مثل ا أللوان أأو
العنارص التصويرية و أأحياان اللكامت .فعىل سبيل املثال ،ل تتضمن العالمة التجارية الوطنية لكولومبيا لكمة "كولومبيا" ،بل
تتضمن أأول حرفني "كو" والعنارص التصويرية واللونية ا ألخرى .وذكر الوفد أأن الاقرتاح يتناول عنرصا جديدا ل هيدف اإىل
حتديد ماكل جتاري أأو فردي ،بل يس تخدم يف الرتوجي ل ألنشطة املرتبطة ابلبدل .ور أأى الوفد أأن هناك حاجة اإىل نظام
خمصص محلاية العالمات التجارية الوطنية ألن أأنظمة حامية العالمات التجارية احلالية غري اكفية وملكفة محلاية العالمات
التجارية الوطنية .و أأوحض الوفد أأن بريو حاولت حامية عالمهتا التجارية الوطنية يف البدلان اليت تقمي معها أأنشطة جتارية .ومع
ذكل ،فاإن حامية عالمة جتارية وطنية يف  45دوةل وتوظيف حمامني لتطبيق ذكل أأمر ابهظ المثن .وابلإضافة اإىل ذكل ،غالبا
ما تتغري العالمات التجارية الوطنية مبرور الوقت و أأن أأنظمة العالمات التجارية احلالية ل هتدف اإىل حامية املصاحل التجارية
للبدل ،وإامنا محلاية املالكني ا ألفراد والرشاكت .واقرتح الوفد نظام اإيداع متبادل للعالمات التجارية الوطنية جماان محلايهتا .ومع أأن
الوفد أأوحض أأنه يدرك أأن حامية العالمات التجارية الوطنية مسأأةل جديدة ،فقد أأعرب عن رغبته يف اقرتاح دراسة لرمس
خرائط أأولية يف لك دوةل معنية ،لتحديد الوضع احلايل للطريقة اليت حتمي هبا البدلان العالمات التجارية الوطنية والنظم
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املس تخدمة محلايهتا ،مبا يف ذكل عىل املس توى ادلويل .وعىل أأساس هذه ادلراسة ،ميكن تقدمي اقرتاح اإىل اللجنة للبدء يف
مناقشة مسأأةل حامية العالمات التجارية الوطنية.
 .105و أأعرب وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) عن تقديره لالقرتاح ،و أأشار اإىل أأن املادة ( 6اثلثا) من اتفاقية ابريس تنص
عىل اإجراء يتعلق ابلإبالغ عن شعارات ادلوةل والالفتات الرمسية لها والإخطار هبا .ومع ذكل ،ر أأى الوفد أأنه ينبغي عىل
اللجنة اإجراء دراسة لتقيص احلقائق قبل اختاذ قرار هنايئ بشأأن أأفضل طريقة محلاية العالمات التجارية الوطنية .ولتحقيق هذه
الغاية ،اقرتح الوفد أأن يلمتس من ا ألمانة اإجراء مسح وتقدمي مزيد من املعلومات ،ل س امي بشأأن الإطار القانوين الوطين
وادلويل القامئ .وبفهم أأفضل للوضع القامئ ،ميكن للجنة أأن تنظر فامي اإذا اكنت هناك حاجة اإىل وضع صك ملزم قانوان بطبيعته
يف هذا الصدد.
 .106و أأعرب وفد ا ألرجنتني عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد السلفادور ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب،
ووجه الشكر اإىل وفد بريو عىل الاقرتاح الوارد يف الوثيقة  .SCT/39/9واتفق الوفد يف الر أأي عىل أأن العالمة التجارية
الوطنية تشلك بطبيعهتا عالمة ممزية و أأداة مفيدة لتمنية البدلان ،ويه قمية خاصة جلذب الاستامثر وتطوير الس ياحة وتشجيع
الصادرات .وقال الوفد اإنه يفهم الاقرتاح ،يف تكل املرحةل ،مكرجع مفاهميي يؤدي اإىل مناقشة وتبادل اخلربات بشأأن أأفضل
طريقة لضامن حامية العالمات التجارية الوطنية ،قبل أأن تمتكن اللجنة من امليض قدما ملعاجلة الهنج املمكنة .و أأعرب عن
اس تعداده ل إالسهام بشلك بنّاء يف املناقشات املس تقبلية حول هذه املسأأةل.
 .107و أأشار وفد اكزاخس تان اإىل أأن الاعرتاف ابلعالمات التجارية الوطنية وحاميهتا ميثالن يف الوقت احلارض سؤالا
موضوعيا ،وقال اإن تكل العالمات ختتلف عن العالمات التجارية ،اليت يه وس يةل لمتيزي السلع واخلدمات اخلاصة بأأحد
املشاريع عن غريها اخلاصة ابملشاريع ا ألخرى .و أأعرب الوفد عن اهامتمه بوجود وثيقة مرجعية تعدها ا ألمانة بشأأن اخلربات يف
جمال حامية العالمات التجارية الوطنية عىل املس توى ادلويل.
 .108ور أأى وفد اإيطاليا ،يف ضوء الاقرتاح اذلي تقدم به وفد بريو ابلإضافة اإىل الاقرتاحات اخملتلفة اليت قدهما وفد جاماياك
والاقرتاح املشرتك املقدم من خمتلف البدلان بشأأن حامية أأسامء البدلان وا ألسامء اجلغرافية ذات ا ألمهية الوطنية ،أأن هذه
العالمات التجارية الوطنية يه مرادفات لعالمات التصديق وفقا لقانونه الوطين .و أأشار الوفد اإىل أأنه س يكون من الصعب
اإجياد تقارب يف القوانني الوطنية بشأأن العالمات التجارية الوطنية ،ور أأى أأن الاقرتاح سيتطلب تغيريات يف القوانني الوطنية
لتقدمي تعريف للعالمات التجارية الوطنية.
 .109وقال وفد الرنوجي اإنه درس املقرتحات يف اإطار بند جدول ا ألعامل ،مبا يف ذكل الاقرتاح املقدم من وفد بريو الوارد يف
الوثيقة  .SCT/39/9ور أأى الوفد أأنه من الرضوري وجود أأنظمة عالمات جتارية فعاةل ومرنة للمس تخدمني ،مع منع
الاحتاكر غري املالمئ وسوء اس تخدام أأسامء البدلان يف الوقت ذاته .ور أأى أأن الترشيعات القامئة يف معظم ادلول ا ألعضاء متنع
تسجيل العالمات التجارية الوصفية واملضلةل ،ومتنح امحلاية الاكفية من الاحتاكر وسوء الاس تخدام .ور أأى الوفد أأن هذا
يكفي ملنع الاحتاكر غري املربر وسوء اس تخدام أأسامء البدلان ،وابلتايل مل ير مزية اإدخال رشوط لتوفري واثئق عن املنشأأ أأو
موافقة السلطات اخملتصة عىل اس تخدام أأسامء البدلان ،ألن هذا عبء مفروض عىل أأنظمة العالمات التجارية واملاكتب
اخملتصة .و أأفاد الوفد بأأن اس تخدام أأسامء البدلان خيتلف عن اس تخدام ا ألعالم وشعارات ادلوةل ،اليت تمتتع ابمحلاية من
تسجيل العالمات التجارية مبوجب املادة ( 6اثلثا) من اتفاقية ابريس ،و أأشار اإىل أأن الرشاكت دلهيا احتياجات أأقوى
لس تخدام أأسامء البدلان كجزء من عالمات جتارية بدل من شعارات ادلوةل .و أأكد الوفد أأنه ل يؤيد أأي نشاط لوضع قواعد
ومعايري فامي يتعلق حبامية أأسامء البدلان .و أأفاد بأأنه ،عىل مدى س نوات عديدة ،مجعت جلنة العالمات معلومات ونظمت
جلسة اإعالمية ،ويقدم املوجز الوارد يف الوثيقة  SCT/40/3معلومات اكفية عن الوضع الراهن .وقال الوفد اإنه ينبغي عىل
جلنة العالمات أأن تركز عىل مبادرات زايدة الوعي ،استنادا اإىل املعلومات اليت مت مجعها ابلفعل ،بشأأن تطبيق أأس باب
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الرفض و /أأو البطالن القامئة ،من أأجل منع سوء الاس تخدام والمتكل غري املرشوع .وقال الوفد اإنه ل ميكن أأن حيل أأي نص
حمل تقيمي احلالت الفردية فامي يتعلق بأأسامء البدلان ،عىل أأساس القانون املعمول به.
 .110وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،وقال اإنه درس الاقرتاح بشلك اكمل
وفهمه عىل أأنه يوفر امحلاية للعالمات ،ليس فقط اليت تتأألف من أأسامء البدلان ،بل اليت تشمل أأيضا العنارص التصويرية.
ور أأى الوفد ابلتايل أأن املفهوم ا ألسايس للعالمة التجارية الوطنية س يوسع اإىل حد كبري الاعتبارات اليت تؤخذ يف الاعتبار
عند حامية رموز الس يادة ابملعىن ادلقيق .وعالوة عىل ذكل ،فاإن امحلاية املزمع تقدميها للعالمات التجارية الوطنية لن تقترص
عىل أأي منتج أأو خدمة حمددة ،بل س تكون غري حمددة يف الوقت املناسب ،بيامن يف الوقت نفسه ،لن ختضع العالمات
التجارية الوطنية ألي متطلبات اس تخدام كرشط للحفاظ عىل الاعرتاف هبا وحاميهتا .ور أأى الوفد أأن هذه امحلاية س تكون
قوية للغاية دون أأي أأرصدة ميكن تصورها محلاية مصاحل أأحصاب العالمات التجارية أأو ا ألسامء التجارية أأو الالفتات أأو
الشعارات أأو املؤرشات اجلغرافية أأو غريها من العالمات ،وميكن رفض تسجيلها حىت بطبيعهتا .و أأكد الوفد عىل أأن اإنشاء
أأداة لوضع القواعد واملعايري قد ل يكون أأنسب طريقة ملعاجلة هذه املسأأةل.
 .111وذكّر وفد بريو بأأن اقرتاحه خيتلف عن املقرتحني املقدمني من وفدي جاماياك وسويرسا ،ول هيدف اإىل تنظمي حظر
اس تخدام أأسامء البدلان ،وإامنا اإىل ضامن حامية الاستامثرات اليت تقدهما البدلان للرتوجي ألنشطهتا الاقتصادية .وقال الوفد اإنه،
كام هو احلال يف الرشاكت وا ألفراد اذلين يس تخدمون نظام العالمات التجارية محلاية عالماهتم ،فاإن امللكية الفكرية ينبغي أأن
تؤدي اإىل التمنية املتوازنة للبدلان .وذلكل ،ينبغي أأن يكون من حق البدلان ،مثلام احلال مع الرشاكت ،حامية مصاحلها ،وليس
فقط أأسامء البدلان ولكن أأيضا مجيع العنارص املس تخدمة فامي يتصل ابمس البدل واليت تتطلب الاستامثر يف الرتوجي لها عىل
املس توى ادلويل.
 .112و أأعرب وفد الياابن عن تقديره لوفد بريو لإعداده الاقرتاح الوارد يف الوثيقة  .SCT/39/9و أأشار اإىل أأنه ،فامي يتعلق
بنظام العالمات التجارية الياابين ،فاإن نطاق امحلاية املقرتحة للعالمات التجارية الوطنية قد يكون واسعا للغاية ،حيث قد
ينطوي عىل اإلغاء العالمات التجارية املسجةل اليت تتكون من عالمات جتارية وطنية حىت اإذا مل تكن مضلةل فامي يتعلق جبودة
السلع أأو خدمات .ور أأى الوفد أأن الاقرتاح س يفرض عبﺌا ثقيال عىل مودعي طلبات العالمات التجارية أأو يقيد اس تخدام
العالمات التجارية املسجةل أأو يؤدي اإىل اإلغاء العالمات التجارية املسجةل .وقال اإن وضع قيود كثرية عىل تسجيل العالمات
التجارية واس تخداهما ميكن أأن يعوق ا ألنشطة الاقتصادية اليت تقوم هبا الرشاكت وعىل هذا النحو ،ر أأى الوفد أأنه ينبغي
مناقشة املسأأةل بعناية وابلتفصيل ،وذكل للسامح ابإجراء مناقشة بناءة.
 .113وقال ممثل مجعية ا ألمريكتني للملكية الصناعية اإن امجلعية تعمل منذ مخس س نوات يف مسأأةل العالمات التجارية
الوطنية ،واتفق يف الر أأي مع وفد بريو بأأن العالمة التجارية الوطنية ختتلف عن امس البدل و أأنه جيب متيزي الك املسأألتني.
و أأشار اإىل أأن العالمة التجارية الوطنية لها هدف خمتلف متاما عن حامية أأسامء البدلان ،و أأوحض أأن العالمة التجارية الوطنية
هتدف اإىل اإعطاء صورة اإجيابية عن البدل يف التجارة ادلولية وإاىل الرتوجي للصادرات والاستامثر والس ياحة ،وكذكل اإىل نرش
َقمي البدل .ور أأى املمثل أأن العالمات التجارية الوطنية ختتلف اختالفا كبريا عن رموز ادلوةل مثل ا ألعالم أأو شعارات النباةل،
اليت تعترب جديرة ابمحلاية يف دساتري العديد من البدلان ويه مشموةل ابمحلاية مبوجب املادة ( 6اثلثا) من اتفاقية ابريس.
وليست العالمات الوطنية شعارات لدلوةل ول عالمات تصديق ألهنا ل تصدق عىل أأي منتج معني .وقال املمثل اإن
العالمات التجارية الوطنية يه عالمات ممزية فريدة ظهرت خالل الس نوات القليةل املاضية بسبب عوملة التجارة ادلولية ويه
مصممة لمتكني البدلان من الرتوجي لصادراهتا .وقد أأجرت مجعية ا ألمريكتني للملكية الصناعية دراسة للوضع يف بدلان أأمرياك
الالتينية ومنطقة البحر الاكرييب ووجدت تباينات يف املعامةل الترشيعية وحامية العالمات التجارية الوطنية .و أأعرب املمثل
عن اعتقاده بأأن الاقرتاح املقدم من بريو س ميكّن اللجنة من امليض قدما يف اإجراء حتليل حلاةل حامية هذا النوع من العالمات
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الفريدة ،وميكن أأن يكون نقطة انطالق جيدة ابلنس بة للبدلان حنو فهم أأفضل للطريقة اليت تعمل هبا ا ألنظمة وحماوةل اإجياد
أليات مرنة للحامية يف هذا اجملال.
 .114ور أأى وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإن الاقرتاح يسمح للبدلان ابإخطار املكتب ادلويل للويبو بعالماهتا التجارية
الوطنية ،واليت ينبغي حتديدها يف لك اإقلمي وميكن أأن تشمل أأنواعا خمتلفة من العالمات .و أأشار اإىل أأن الاقرتاح يفرتض أأن
يقوم املكتب ادلويل للويبو عندئذ ابإخطار أأعضائه بتكل العالمات ،مما يؤدي اإىل توفري امحلاية التلقائية مجليع السلع
واخلدمات ،وعدم وجود معارضة للحقوق القامئة .وس يكون عىل البدلان اليت أخطرت الالزتام ابإنفاذ امحلاية ،بيامن تعترب
احلكومة الطالبة يه صاحب احلق ،دون أأن يكون علهيا أأي الزتام ابس تخدام العالمة أأو اإنفاذ احلق .و أأبرز الوفد أأنه مبا أأنه لن
يمت اإدراج أأي سلع أأو خدمات يف الطلب ،فاإن نطاق امحلاية س يكون واسعا جدا ،وابلتايل ل ميكن حتديد معيار لالنهتاك.
وذكر الوفد أأنه ،ابلإضافة اإىل ذكل ،يف ظل التأأثري احملمتل لالقرتاح عىل ا ألنظمة القضائية و أأنظمة الفحص اخلاصة ابلبدلان اليت
مت اإخطارها وعىل أأحصاب العالمات التجارية احلاليني ،فاإنه ل ميكنه تأأييد الاقرتاح .ور أأى الوفد أأن البدلان املعنية ميكن أأن
ختطر البدلان ا ألخرى بعالماهتا التجارية الوطنية اإما مبوجب املادة ( 6اثلثا) من اتفاقية ابريس أأو مبوجب أأنظمة العالمات
التجارية الوطنية أأو نظام مدريد .وقال الوفد اإن مكتبه الوطين ليس دليه السلطة لتنظمي العالمات التجارية يف حاةل عدم
وجود خداع أأو اإرابك للمس هتكل ،ول ميكنه جحز العالمات التجارية لفائدة احلكومات ا ألجنبية.
 .115و أأعرب وفد مجهورية كوراي عن تقديره العميق لبريو عىل اإعداد الاقرتاح املتعلق حبامية العالمات التجارية الوطنية،
و أأعرب عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد الياابن ،معتربا أأن نطاق امحلاية يف الاقرتاح واسع وغامض ،وقد يسبب ارتبأاك
وإاضعافا حلقوق املس تخدمني والفرص احملمتةل.
 .116وعلّق الرئيس املناقشة.
[تعليق اجللسة]
 .117بعد اس تئناف املناقشات ،أأعطى الرئيس اللكمة لوفد سويرسا من أأجل عرض مرشوع جديد لالقرتاح املشرتك
الوارد يف الوثيقة .SCT/38/8 Rev.2
 .118وشكر وفد سويرسا مجيع الوفود اليت قدمت تعليقات ومالحظات بناءة يف اجللسة العامة والاجامتعات غري الرمسية
بشأأن الوثيقة  .SCT/39/8 Rev.2و أأشار الوفد ،عند تقدميه لالقرتاح املشرتك املعدل ،اإىل أأنه حيتوي عىل بعض التغيريات
فامي يتعلق ابلوثيقة  ،SCT/39/8 Rev.2و أأن الصيغة قد مت تكييفها لتعكس الانتقادات والاعرتاضات اليت قدمت عىل
الاقرتاح الوارد يف الوثيقة  ،SCT/39/8 Rev.2ول س امي يف الاجامتع غري الرمسي .وهكذا ،مت فصل البنود املتعلقة
ابلعالمات التجارية و أأسامء النطاقات ،ووضعت العالمات التجارية حتت ( أأول) و أأسامء النطاقات حتت (اثنيا) .وأأشار الوفد
اإىل أأن ( أأول) خمصص فقط لقانون العالمات التجارية ،و أأنه مت حذف لكمة "جيب" اليت اكنت تعترب مفرطة يف التقييد.
وابلإضافة اإىل ذكل ،من أأجل حتديد عالقة مبد أأ عدم احتاكر أأسامء البدلان يف قانون العالمات التجارية ،مت التأأكيد عىل
الصياغة املتعلقة بطبيعة أأسامء البدلان غري املمزية بشلك عام .و أأفاد الوفد بأأن (اثنيا) خمصص فقط لرشكة الإنرتنت ل ألسامء
وا ألرقام اخملصصة ،و أأضاف أأنه مت حتت (اثلثا) الاحتفاظ ابلقوامئ ومل تتغري عن املقرتح الوارد يف الوثيقة ،SCT/3/8 Rev.2
حيث أأهنا ل تتكون اإل من املراجع اليت تشري مبوضوعية اإىل ما هو امس البدل أأو الامس اجلغرايف ذي ا ألمهية الوطنية .وعىل
الرمغ من أأن بعض الوفود أأبدت بعض التعليقات بشأأن تكل القوامئ ،ر أأى الوفد أأهنا يف مصمي العملية اليت تقوم هبا اللجنة و أأنه
ينبغي مواصةل مناقش هتا يف اللجنة .واختمت الوفد لكمته ابلتعبري عن تأأييده الاكمل للهنج البناء املتبع يف مناقشة املوضوع مبزيد
من التفصيل.
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 .119وحتدث وفد السلفادور ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .وشكر الرعاة املشاركني عىل أأخذ الآراء
واملالحظات اليت أأاثرهتا اجملموعة يف الاعتبار عند تنقيح الاقرتاح .و أأشار الوفد اإىل أأنه نظرا ألن اجملموعة مل يتبلور دلهيا
موقف جامعي ،فاإن الوفود اخملتلفة س تأأخذ اللكمة بصفهتا الوطنية.
 .120و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن تقديره للجهود اليت بذلها وفد سويرسا والرعاة املشاركون ألخذمه يف
الاعتبار ،يف الورقة غري الرمسية ،بعض الشواغل اليت أأاثرها الوفد وأآخرون .و أأعرب الوفد عن تقديره للروح البناءة يف
حماوةل اإجياد طريقة للميض قدما يف الاقرتاح احملدد قيد النظر ،ولكنه قال اإنه رمغ ذكل ل يزال دليه خماوف بشأأن اتساع
الاقرتاح وتأأثريه عىل أأنظمة العالمات التجارية يف مجيع أأحناء العامل ،ابلإضافة اإىل التأأثري عىل مودعي طلبات نطاقات احلقول
العليا اجلديدة املكونة من أأسامء عامة .و أأفاد الوفد بأأن الإشارة اإىل تقارير معل الويبو الثانية عن أأسامء النطاقات قد مت تقدميها
يف الورقة غري الرمسية ،وذكر أأن الوفد أأنه عىل عمل بكيفية اإصدار تكل التوصيات ،و أأشار اإىل أأن وفده قد نأأى بنفسه عن
تكل التوصية ،مع وفدين أآخرين .و أأوحض أأن التوصية تنص عىل أأن "معظم الوفود تفضل نوعا من امحلاية ألسامء البدلان من
تسجيل أأو اس تخدام ( أأسامء النطاقات) من قبل أأشخاص غري مرتبطني ابلسلطات ادلس تورية للبدل املعين وعندما يتسبب
هذا التسجيل يف حدوث لبس فامي يتعلق ابملصدر" .و أأقر الوفد بأأنه من الرضوري أأن يقترص التحليل عىل حيث س يحدث
لبس فامي يتعلق ابملصدر؛ ومع ذكل ،فاإن قامئة احلظر ل تعاجل اللبس وقامئة احلجز ل تأأخذ يف الاعتبار تصور املس هتكل أأو
خداع املس هتكل ،وتقترص قامئة احلظر عىل جحز ا ألسامء اإىل ا ألبد وتتجاهل أأي حتليل لتصور املس هتكل .و أأخذ الوفد ذكل يف
الاعتبار ،و أأوحض أأنه عند النظر يف الورقة غري الرمسية املقسمة اإىل جزئني  -جزء للعالمات التجارية وجزء ألسامء النطاقات
 وعند حفص جزء العالمات التجارية ،يبدو أأن تسجيل أأسامء البدلان غري ممكن اإذا اكن هو امس البدل حرصاي أأو من شأأنهأأن يصل اإىل حد الاحتاكر .وابلإضافة اإىل ذكل ،تساءل الوفد عن أأين س يكون التحليل عىل املس توى الوطين لتصور
املس هتكل اإذا اكنت ا ألسامء الواردة يف القامئة تعترب أأسامء بدلان .وقال الوفد اإن املس هتكل رمبا ل يرى مجيع ا ألسامء الواردة يف
القامئة ابعتبارها أأسامء بدل .ور أأى الوفد أأن قول ماذا جيب أأن تكون تكل ا ألسامء يتجاهل تصور املس هتكل عىل املس توى
الوطين .ور أأى الوفد أأنه من املمكن أأن ينظر دامئا اإىل الامس اخملترص للبدل عىل أأنه امس بدل عىل املس توى الوطين من ِقبل
املس هتلكني يف تكل البدلان ،ولكن ليس من املمكن القول اإن القامئة بأأمكلها سينظر اإلهيا دامئا عىل أأهنا أأسامء بدلان من ِقبل
املس هتلكني يف لك بدل ،ومن شأأنه أأن خيلق افرتاضا بأأن لك امس يف تكل القامئة هو امس بدل ،وابلتايل ،جيب اعتباره احتاكرا
يف نظام العالمات التجارية اذلي يتجاهل التحليل اذلي جيريه لك بدل لتحديد ما اإذا اكن ينظر اإىل هذه ا ألسامء عىل أأهنا
أأسامء بدلان و أأهنا موضوع مؤهَل أأم ل .وفامي يتعلق جبانب أأسامء النطاقات ،أأشار الوفد اإىل أأن الورقة غري الرمسية تنص عىل
أأن مجيع ا ألسامء املدرجة يف تكل القامئة ستس تخدم أكساس لقامئة احلظر ،يف حني أأن مجيع ا ألسامء املدرجة يف القامئة ليست
معروفة .عىل سبيل املثال ،فاإن قامئة اليونسكو مفتوحة ألسامء جديدة يف أأي وقت ،وتساءل الوفد عن الكيفية اليت س تخدم
هبا ا ألساس لقامئة حظر يمت تنفيذها يف رشكة الإنرتنت ل ألسامء وا ألرقام اخملصصة .و أأوحض الوفد أأنه عند تنفيذ قامئة احلظر يف
رشكة الإنرتنت ل ألسامء وا ألرقام اخملصصة .و أأوحض الوفد أأنه عند تنفيذ قامئة احلظر يف رشكة الإنرتنت ل ألسامء وا ألرقام
اخملصصة ،جيب حتديد ما مت حظره .وابلإضافة اإىل ذكل ،تساءل الوفد عن اللغات اليت سيمت هبا حظر العنارص الواردة يف
القامئة .وإاذا مت حظر العنارص يف لك لغة من اللغات املوجودة يف العامل ،فاإن هذا يعين حظر عدد هائل من ا ألسامء من معلية
اإيداع الطلبات اخلاصة بنطاقات احلقول العليا اجلديدة املكونة من أأسامء عامة .و أأكد الوفد أأيضا أأنه ميكن التغلب عىل قامئة
احلظر يف حال وجود موافقة من احلكومة؛ وبعبارة أأخرى ،عىل احلكومة أأن تشري اإىل لك امس موجود عىل تكل القامئة مبا اإذا
اكن ميكن أأن يكون موضوع لطلب خاص بنطاقات احلقول العليا اجلديدة املكونة من أأسامء عامة أأم ل .و أأكد الوفد أأنه يدرك
النفوذ الهائل للحكومة يف هذه احلاةل ،و أأكد عىل العيب اذلي قد ميثهل ذكل لكثري من أأحصاب احلقوق السابقني اذلين يرغبون
يف التقدم للحصول عىل جسل لنطاقات احلقول العليا اجلديدة املكونة من أأسامء عامة .و أأضاف الوفد أأنه من أأجل اإنشاء
القامئة ،ينبغي اإنشاء معلية معارضة عىل مجيع املس توايت الوطنية .ونظرا للتأأثري الكبري عىل جانيب العالمات التجارية و أأسامء
النطاقات ،أأعرب الوفد عن عدم تأأييده لالقرتاح .وذكَر الوفد اللجنة بأأنه يف عام  2002أأقرت التوصيات املقدمة اإىل رشكة
الإنرتنت ل ألسامء وا ألرقام اخملصصة بأأن هناك حاجة للنظر يف حدوث لبس دلى املس هتكل ،و أأكد من جديد موقفه بأأن قامئة
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احلظر ،سواء بشأأن العالمات التجارية أأو عىل أأسامء النطاقات ،تستبعد تصور املس هتكل متاما من التحليل .ويف اخلتام ،قال
الوفد اإنه مس تعد لإجراء مزيد من املناقشات حول هذه املسأأةل ،و أأعرب عن تقديره للروح اليت قدم هبا الاقرتاح اجلديد.
 .121وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه وشكر املؤيدين عىل النسخة املعدةل من
النص الوارد يف الوثيقة  ،SCT/39/8/Rev.2و أأيد البيان .أأدىل به وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية .و أأثىن الوفد عىل روح
املشاركة البناءة يف السعي للتوصل اإىل توافق يف الآراء ،ور ّحب ابلتحسينات اليت أدخلت ،واليت نتج عن اإحداها قسمني
خمتلفني يف النص ،وفقرة ديباجة تتناول املقدمة وا ألهداف الرئيس ية لالقرتاح ،ومقطع اثن يعترب هو اجلزء املنطوق من
املرشوع .ويف القسم الثاين ،أأقر الوفد ابلفصل بني جمالت العالمات التجارية واجلزء املتعلق برشكة الإنرتنت ل ألسامء وا ألرقام
اخملصصة .و أأعرب الوفد عن خماوف مماثةل لتكل اليت أأبرزها وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية فامي يتعلق ابجلزء ا ألول يف ( أأول).
ور أأى الوفد أأيضا أأن هناك مشلكة مع هنج قامئة احلظر وجتاهل تصور املس هتكل .ور أأى أأن اجلزء الثاين حتت (اثنيا) أأكرث
قبول من ا ألول؛ ومع ذكل ،فبالرمغ من استبدال لكمة "جيب" بصيغة أأخرى ،فاإنه ر أأى أأن النتيجة س تكون يه نفسها.
و أأشار الوفد أأيضا اإىل أأن الفقرة الثانية يف ادليباجة متثل مشلكة ،ألهنا تامتىش مع املبد أأ املنصوص عليه يف اجلزء ا ألول ،ولكن
ليس مع الفقرة الثالثة .و أأكد الوفد اس تعداده ملناقشة الاقرتاح ،رمغ عدم تأأييده هل ابلطريقة اليت علهيا.
 .122وحتدث وفد ليتوانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،و أأعرب عن امتنانه للرعاة املشاركني عىل حتسني
مقرتهحم ،وقال اإن اجملموعة تقدر بشلك اإجيايب اجلهود الرامية اإىل صياغة لغة فامي يتعلق بنطاقات احلقول العليا اجلديدة املكونة
من أأسامء عامة ومعليات رشكة الإنرتنت ل ألسامء وا ألرقام اخملصصة .ومع ذكل ،ذكر الوفد أأن بعض أأعضاء اجملموعة دلهيم
شواغل مماثةل لشواغل وفد الاحتاد ا ألورويب ،ولكهنم يؤيدون اس مترار املناقشة حول هذا ا ألمر يف املس تقبل.
 .123وقال وفد سويرسا ،ردا عىل وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية فامي يتعلق بتصور املس هتكل يف أأسامء النطاقات ،اإن جلنة
العالمات علهيا أأن تضع يف اعتبارها أأن أأسامء النطاقات عاملية .وذلكل ،ل ينبغي النظر اإىل هذا التصور فقط يف بدل واحد،
بل يف العامل بأأرسه .ور أأى الوفد أأن قواعد الإس ناد احلالية ألسامء البدلان كنطاقات للحقول العليا اجلديدة املكونة من أأسامء
عامة تنحي جانبا أأسامء البدلان اليت جبميع اللغات الوطنية ،مثلام تفعل قامئة اليونسكو .وهذا هو ا ألمر نفسه يف الاقرتاح
ا ألويل ،ابس تثناء النقطة ا ألخرية ،اليت ل يمت حتديدها حاليا يف قواعد رشكة الإنرتنت ل ألسامء وا ألرقام اخملصصة .واعترب الوفد
أأن الاقرتاح ل يذهب أأبعد بكثري مما هو يف قواعد رشكة الإنرتنت ل ألسامء وا ألرقام اخملصصة.
[تعليق اجللسة]
 .124شكر وفد بريو مجيع الوفود اليت أأعربت عن تأأييدها لالقرتاح املتعلق ابلعالمات التجارية الوطنية وتكل اليت قدمت
مالحظات بشأأن الاقرتاح .ور أأى الوفد أأن هذه التعليقات تس تحق التعامل معها بطريقة مناس بة ،وذلكل أأعلن أأنه س يقدم
نسخة معدةل من اقرتاحه يف ادلورة الثانية وا ألربعني جلنة العالمات ،عىل أأبعد تقدير.
 .125وخلص الرئيس اإىل ما ييل:
-

أأحاطت جلنة العالمات علام ابلوثيقة SCT/40/3؛

 وستتواصل املناقشات حول الوثيقتني  SCT/32/2و SCT/39/8 Rev.2يف ادلورة احلاديةوا ألربعني للجنة العالمات؛
-

وس يقدم وفد بريو نسخة معدّ ةل من الوثيقة  SCT/39/9يك ينظر فهيا يف اإحدى ادلورات املقبةل.

ا ألسامء ادلولية غري املسجةل امللكية للمواد الصيدلنية ()INNs
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 .126أأبلغت ا ألمانة جلنة العالمات مبا طر أأ مؤخرا من مس تجدات خبصوص تبادل بياانت ا ألسامء ادلولية غري املسجةل
امللكية للمواد الصيدلنية بني منظمة الصحة العاملية والويبو ،و إاببرام مذكرة تفامه يف هذا الشأأن بني املنظمتني ،وقدمت عرضا
عن دمج بياانت ا ألسامء ادلولية غري املسجةل امللكية للمواد الصيدلنية يف قاعدة بياانت الويبو العاملية ألدوات التوس مي.
 .127و أأعرب وفد ش ييل عن امتنانه للعرض ،وشكر ا ألمانة عىل العمل املنجز خالل الس نوات املاضية لتيسري وصول
ماكتب امللكية الصناعية ا إلقلميية والوطنية اإىل قامئة ا ألسامء ادلولية غري املسجةل امللكية للمواد الصيدلنية ،وكذكل شكر
منظمة الصحة العاملية لتحديث وحتسني الوصول اإىل تكل القوامئ .ورصح الوفد بأأن دمج قاعديت البياانت همم للغاية وهو
السبيل الصحيح اذلي جيب اتباعه.
 .128و أأعرب وفد الاحتاد الرويس عن شكره ل ألمانة عىل العمل املنجز واملعلومات املقدمة ،و أأبلغ اللجنة بأأن مفتيش
مكتب الرباءات الرويس يراجعون دامئا ،يف معلهم ،املعلومات املتعلقة اب ألسامء ادلولية غري املسجةل امللكية للمواد الصيدلنية
اليت تقدهما منظمة الصحة العاملية ويتواصلون من خالل املكتب ادلويل للويبو .ويف اخلتام ،أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن
تؤدي الوظيفة اجلديدة لقاعدة البياانت العاملية ألدوات التوس مي اإىل تسهيل اإجراءات الفحص اليت يقوم هبا املكتب.
وخلص الرئيس اإىل أأن جلنة العالمات أأحاطت علام هبذا النشاط ،وبأأنه التمس من ا ألمانة تقدمي
.129
معلومات حمدثة يف هذا اخلصوص يف ادلورة القادمة للجنة العالمات.

البند  7من جدول ا ألعامل :املؤرشات اجلغرافية
 .130استندت املناقشات اإىل الوثيقتني  SCT/40/5 Prov.2و.SCT/40/6 Prov.2
 .131وحتدث وفد السلفادور ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وشكر ا ألمانة عىل جتميع الردود عىل الاس تبيان
ا ألول عن النظم الوطنية وا إلقلميية اليت ميكن أأن توفر حامية خاصة للمؤرشات اجلغرافية والاس تبيان الثاين عن
اس تخدام/سوء اس تخدام املؤرشات اجلغرافية و أأسامء البدلان واملصطلحات اجلغرافية عىل ش بكة الإنرتنت و يف أأسامء
النطاقات .وكرر الوفد أأن الوثيقتني متثالن مدخالت ذات مغزى كبري لتوجيه معل اللجنة ،ور أأى أأنه من املهم اإعطاء الفرصة
ملزيد من ا ألعضاء للمشاركة يف تكل العملية والسامح هلم ابإرسال ردودمه عىل الاس تبياانت .و أأبلغ الوفد اللجنة بأأن بعض
أأعضاء مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ما زالوا يعدون ردودمه ،ور أأى أأنه من احلمكة اإبقاء الواثئق مفتوحة ملزيد من
املدخالت .ويف اخلتام ،اقرتح الوفد اإجياد طريقة أأكرث سهوةل يف عرض املعلومات وجشع امجليع عىل تقدمي اقرتاحات بناءة يف
هذا الصدد اإىل ا ألمانة.
 .132وحتدث وفد أأسرتاليا وشكر مجيع ادلول ا ألعضاء اليت سامهت يف الردود عىل الاس تبياانت اخلاصة ابملؤرشات
اجلغرافية ،و أأقر ابإجناز قدر كبري من العمل يف فرتة زمنية قصرية .و أأعرب الوفد عن امتنانه ل ألمانة عىل جتميع املدخالت
برسعة من أأجل الاجامتع ،و أأعرب عن تأأييده للبيان الافتتايح اذلي قدمته اجملموعة ابء ومفاده أأن يمت ترك الاس تبياانت
مفتوحة للحصول عىل ردود اإضافية .و أأعرب الوفد عن رسوره لوجود مجموعة كبرية من الردود حىت الآن ،و أأشار اإىل الهنج
الشامل واذلي يقوده ا ألعضاء يف هذا املوضوع .ور أأى الوفد أأن الردود زودت برثوة من املعلومات املزتامنة حول الهنج
الوطنية وا إلقلميية املتعلقة جبوانب قانون املؤرشات اجلغرافية وس ياس هتا وممارساهتا ،وقال اإن املؤرشات اجلغرافية ل تزال متثل
جمال غري مس تقر يف قانون امللكية الفكرية ادلويل ملا دلهيا من مجموعة من الهنج اخملتلفة ،وأأكد عىل أأنه ل ميكن أأن تكون هناك
مزااي اإل يف تفسري وفهم ا ألساس املنطقي للهنج الوطنية وا إلقلميية اخملتلفة .و أأعرب عن تطلعه اإىل مناقشة هذه الهنج يف
الاجامتعات القادمة ،وعن اهامتمه ابلس امتع اإىل أآراء ادلول ا ألعضاء بشأأن املوضوعات اليت هتم امجليع.
 .133وحتدث وفد ليتوانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،و أأعرب عن تقديره للعمل املمثر اذلي قامت به
اللجنة يف ادلورة املاضية ،مما أأسفر عن اس تبياانت املؤرشات اجلغرافية ومجع املعلومات من أأجل مناقشة ذات مغزى لفائدة
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املس تخدمني والصناعة .وشكر الوفد ا ألمانة عىل اإعداد الوثيقتني  SCT/40/5 Prov. 2و SCT/40/6/Prov. 2اللتني
جتمعان الردود عىل الاس تبيان ا ألول والاس تبيان الثاين .ور أأى أأنه ينبغي عىل اللجنة مواصةل معلها بشأأن املؤرشات
اجلغرافية ،و أأشار اإىل أأن الردود عىل الاس تبيان الثاين أأشارت اإىل أأنه قد يكون هناك حاجة اإىل املزيد من العمل بشأأن حامية
املؤرشات اجلغرافية عىل الإنرتنت ويف أأسامء النطاقات.
 .134وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه وشكر ا ألمانة عىل اإعداد التجميع املؤقت
للردود عىل الاس تبيانني ا ألول والثاين .و أأعرب عن رسوره بوجود ثروة من املعلومات عن النظم وا ألدوات املس تخدمة محلاية
املؤرشات اجلغرافية يف الردود عىل الاس تبيان ا ألول ،وقال الوفد اإنه عىل الرمغ من أأن هذا مل يكن أأول مسح من هذا
النوع ،اإل أأنه ابلتأأكيد أأكرثها حداثة ،ومن شأأنه أأن يكون مفيدا يف اإثراء املناقشات حول املؤرشات اجلغرافية يف هذا املنتدى
ويف حمافل أأخرى .وفامي يتعلق ابلس تبيان الثاين ،أأشار الوفد اإىل أأنه عىل الرمغ من الوجود احملدود ألنظمة حامية للمؤرشات
اجلغرافية يف أأسامء النطاقات وعىل الإنرتنت ،اإل أأهنا ليست متطورة بشلك جيد .ونظرا ألن الواثئق مؤقتة ومت الانهتاء من
خطة العمل اليت اعمتدت يف ادلورة الثامنة والثالثني للجنة ،ر أأى الوفد أأنه ينبغي اإجناز العمل املتعلق ابملؤرشات اجلغرافية يف
ادلورة احلادية وا ألربعني للجنة العالمات و أأنه من املفيد النظر يف اخلطوات التالية .وشار الوفد اإىل أأن هناك العديد من
القضااي اليت ل تزال حباجة اإىل معاجلهتا عىل املس توى ادلويل ،وذلكل ر أأى أأنه من الرضوري أأن تواصل اللجنة معلها بشأأن
مواضيع حمددة تتعلق حبامية املؤرشات اجلغرافية عىل الإنرتنت ويف أأسامء النطاقات .و أأثىن الوفد عىل معل جلنة العالمات
وا ألمانة فامي يتعلق ابس تبياانت املؤرشات اجلغرافية ،و أأعرب عن تطلعه اإىل الاطالع عىل النسخ الهنائية للوثيقتني
 SCT/40/5و.SCT/40/6
 .135و أأعرب وفد الياابن عن تقديره ل ألمانة عىل جتميع الردود عىل الاس تبياانت اخلاصة ابملؤرشات اجلغرافية ،وعن تأأييده
املس متر لفحص تكل املسائل داخل جلنة العالمات ،مشريا اإىل أأهنا أأنسب منتدى يف الويبو ملناقشة املؤرشات اجلغرافية.
واتفق الوفد عىل اإبقاء الاس تبياانت مفتوحة للحصول عىل ردود اإضافية ،وخلص اإىل أأن هذه ادلراسات ستساعد أأعضاء
اللجنة عىل تعميق فهمهم للقضااي اخملتلفة املتعلقة ابملؤرشات اجلغرافية.
 .136و أأشار وفد الاحتاد الرويس اإىل أأنه قد مت اإجناز الكثري من العمل يف جمال حامية املؤرشات اجلغرافية ،وقال اإن
ترشيعات الاحتاد الرويس ل تنص حىت الآن عىل حامية املؤرشات اجلغرافية ،ولكن فقط ألغراض تسمية املنشأأ .و أأبلغ الوفد
اللجنة بأأن املرشع يعمل عىل دمج املؤرشات اجلغرافية يف الترشيع الوطين ،و أأعرب عن أأمهل يف أأن يمت اعامتد ا ألحاكم
اجلديدة قريبا .و أأقر الوفد ابلعمل اذلي أأجنزته ا ألمانة ومجيع ادلول ا ألعضاء اليت قدمت ردودا عىل الاس تبياانت ،وقال اإن
الردود مفيدة للغاية و أأن املامرسة املتعلقة ابملؤرشات اجلغرافية اليت تقوم هبا املاكتب ا ألخرى للملكية الفكرية س تؤخذ بعني
الاعتبار يف بناء ما يقوم به من معل فامي خيص املؤرشات اجلغرافية.
 .137و أأعرب وفد الصني عن تقديره ل ألمانة عىل اإعداد الواثئق ولدلول ا ألعضاء عىل تقدميها الردود عىل الاس تبياانت
اخلاصة ابملؤرشات اجلغرافية ،وقال إان هذه املعلومات ذات أأمهية كبرية ابلنس بة للبدلان اليت تقوم بتسجيل املؤرشات
اجلغرافية وهتدف اإىل حتسني النظام .و أأبلغ الوفد اللجنة أأنه يف عام  ،2018قامت احلكومة الصينية بتوحيد معل امللكية
الفكرية املتعلق ابملؤرشات اجلغرافية حتت اإدارة واحدة مسؤوةل عن صياغة وتنفيذ نظام الاعامتد املوحد للمؤرشات
اجلغرافية ،ويف نفس الوقت ،عن حتسني النظام والتعمل من أأفضل املامرسات يف البدلان ا ألخرى .وحبلول  30يونيو ،2018
قامت الصني حبامية  2395مؤرشا جغرافيا ،مبا يف ذكل  61مؤرشا جغرافيا أأجنبيا ،وجسلت  3995عالمة جامعية وعالمة
تصديق ،مبا يف ذكل  171من مودعي الطلبات ا ألجانب .وقال الوفد أأيضا أأنه مت اإنشاء  24موقعا اإرشاداي وطنيا للمنتجات
اليت حتمل مؤرشات جغرافية مشموةل ابمحلاية ،حيث تس تخدم  8 081رشكة عالمات خاصة حتدد املنشأأ اجلغرايف ملنتجاهتا
وتتجاوز قمية الناجت ذي الصةل تريليون يوان .وأأكد الوفد عىل حقيقة أأن مجيع هذه ا ألرقام تبني أأن املؤرشات اجلغرافية يه
جمال هام للغاية وعىل ا ألمهية الكبرية املرتبطة هبا ،و أأعرب الوفد عن الزتامه ابملشاركة بفاعلية يف معل جلنة العالمات.
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 .138وشكر وفد اكزاخس تان ا ألمانة عىل اإعداد الواثئق ،و أأعرب عن رغبته يف اإبالغ اللجنة بأأن ترشيعات اكزاخس تان
تنص يف الوقت الراهن عىل حامية تسميات املنشأأ فقط و أأنه ليس دليه أأي معلومات بشأأن ما اإذا اكن سيمت توفري مثل تكل
امحلاية للمؤرشات اجلغرافية .و أأشار اإىل أأنه استنادا اإىل اإدراك أأنه ،عىل املس توى العاملي ،يمت الاعرتاف حبامية تسميات املنشأأ
واملؤرشات اجلغرافية وحاميهتا ،تسمح الترشيعات الوطنية ألحصاب احلقوق ا ألجانب ابلامتس اإدراج لك من تسميات املنشأأ
ا ألجنبية واملؤرشات اجلغرافية ا ألجنبية يف السجل الوطين ،وفقا محلايهتا يف بدل املنشأأ.
 .139و أأثىن وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) عىل جتميع الردود عىل الاس تبيان ا ألول والاس تبيان الثاين ،و أأثىن عىل
ادلول ا ألعضاء ملساهامهتا وشكر ا ألمانة عىل معلها .و أأعلن الوفد تأأييده لالقرتاح ادلاعي اإىل اإبقاء الاس تبياانت مفتوحة
للحصول عىل ردود اإضافية ،وقال اإنه س يكون من املفيد احلصول عىل صورة اكمةل للترشيعات الوطنية وا إلقلميية للمؤرشات
اجلغرافية والنسخ احملدثة من الواثئق بطريقة أأكرث سهوةل .وكرر الوفد أأن مبادرة اس تبياانت املؤرشات اجلغرافية ومداوةل
اللجنة بشأأن هذا البند من جدول ا ألعامل ل ينبغي أأن تؤداين اإىل أأي توقع خبصوص وضع القواعد يف اجملالت اليت تغطهيا
ابلفعل املعاهدات أأو النظم القامئة اليت تديرها الويبو.
 .140و أأعرب وفد مجهورية كوراي عن تقديره ل ألمانة عىل جتميع مكية كبرية من البياانت املتعلقة بقوانني وممارسات البدلان
بشأأن املؤرشات اجلغرافية ،ور أأى أأن الواثئق س تكون أأساسا جيدا للمناقشات املس تقبلية بشأأن املؤرشات اجلغرافية .و أأشار
الوفد اإىل أأن  39دوةل عضو فقط شاركت يف املسح ،واتفق يف الر أأي مع ادلول ا ألعضاء ا ألخرى اليت طلبت اإبقاء
الاس تبياانت مفتوحة للحصول عىل ردود اإضافية ،وخلص اإىل أأنه س يكون من املفيد اإذا قدمت دول أأعضاء اإضافية
معلومات عن املبادئ التوجهيية لقوانني املؤرشات اجلغرافية وحفصها.
 .141و أأعرب ممثل الش بكة ادلولية ألحصاب املؤرشات اجلغرافية عن شكره مجليع البدلان اليت اس تجابت لس تبياانت
أ
الاس تبيان اجلغرايف وتكل اليت أأعربت عن اهامتهما ابملشاركة يف املس تقبل ،و أأعرب عن تقديره ل ألمانة لتجميع الردود وأكد
من جديد عىل أأمهية حامية املؤرشات اجلغرافية يف نظام أأسامء النطاقات .و أأشار املمثل اإىل أأن املؤرشات اجلغرافية ل ميكن
أأن تس تفيد من تطبيق نظم تسوية املنازعات ،و أأعرب عن احلاجة امللحة اإىل فتح الباب للمؤرشات اجلغرافية يف تطبيق
الليات التصحيحية ،ول س امي الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء النطاقات ( ،)UDRPمع ا ألخذ يف
الاعتبار أأنه هناك أأكرث من  1200نطاق من نطاقات احلقول العليا اجلديدة املكونة من أأسامء عامة وظهور عدد من الزناعات.
و أأشار املمثل اإىل قانون السوابق القضائية ا ألخري ،ول س امي اإىل املؤرشات اجلغرافية لريوخا وغورغونزول املشموةل ابمحلاية
عن طريق نظام العالمات التجارية ،وقال اإن املطالبات املستندة اإىل العالمات التجارية املسجةل ليست انحجة دامئا يف
اإجراءات الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء النطاقات .ويف تكل احلالت ،تكون املطالبات غري اكفية
لسرتداد أأسامء نطاقات املس توى الثاين ،حيث أأن التعيينات تعترب وصفية .و أأعرب املمثل عن اعتقاده بأأن املؤرشات
اجلغرافية تنطوي عىل المتيزي واحلرمان ،مما يؤثر عىل املصاحل الاقتصادية ،وجشع ادلول ا ألعضاء يف الويبو عىل العمل عىل هذا
املوضوع البالغ ا ألمهية.
 .142و أأعرب وفد سويرسا عن تأأييده للوفود ا ألخرى اليت أأعربت عن امتناهنا ألعضاء جلنة العالمات عىل تقدمي الردود
عىل الاس تبيانني ،وشكر ا ألمانة عىل جتميع الردود يف هذا الوقت القصري .و أأعرب عن تطلعه اإىل تقدمي ردود اإضافية من
أأعضاء أآخرين يف جلنة العالمات .وتساءل الوفد عام اإذا اكن من املمكن تقدمي الواثئق بطريقة أأكرث سهوةل يف املناقشات
القادمة.
 .143وشكر وفد ا ألرجنتني ا ألمانة عىل جتميع الردود وقال اإن املؤرشات اجلغرافية هتم ا ألرجنتني كثريا .و أأشار اإىل أأن
الاس تبياانت توفر الفهم واملعرفة بشأأن خمتلف املامرسات وتشلك أأساسا جيدا للمناقشات القادمة ،و أأعرب عن أأمهل يف أأن
تظل مفتوحة للردود اجلديدة .و أأوحض الوفد حقيقة أأن الترشيع ا ألرجنتيين ينص عىل حامية املؤرشات اجلغرافية وتسميات
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املنشأأ فامي يتعلق ابمخلور واملرشوابت الروحية واملنتجات الزراعية ،و أأعرب عن اهامتمه مبناقشة الردود يف دورات جلنة
العالمات القادمة و أأشار اإىل أأن ا ألرجنتني س تقدم ردودها بعد الاجامتع مبارشة بوقت قصري.
 .144و أأبلغ وفد املغرب اللجنة بأأن الإطار القانوين الوطين دليه ينص عىل حامية املؤرشات اجلغرافية للمنتجات الزراعية
واحلرفية ،وشكر ا ألمانة عىل اإعداد الواثئق و أأعرب عن أأمهل يف أأن يمت حتديهثا ابملامرسات الوطنية وا إلقلميية ا ألخرى .و أأيد
الوفد الوفود ا ألخرى اليت اقرتحت أأن تواصل اللجنة معلها بشأأن املؤرشات اجلغرافية ،ل س امي فامي يتعلق حباميهتا عىل
الإنرتنت.
 .145و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن ارتياحه لعدد الردود عىل الاس تبياانت اخلاصة ابملؤرشات اجلغرافية
ونوعية الردود وحسن النية اليت مت تقدميها هبا ،و أأعرب عن تقديره مجليع أأعضاء جلنة العالمات اذلين قدموا ردودمه .و أأشار
الوفد اإىل أأنه انتظر هذا التبادل للمامرسات ملدة  15س نة و أأن املعلومات مفيدة للغاية .و أأشار اإىل أأن هناك أأوجه تشابه كثرية
يف النظم الوطنية أأكرث مما اكن متوقعا ،و أأعرب عن اهامتمه مبعرفة املزيد عن هذه الاختالفات .وعىل وجه اخلصوص ،أأعرب
الوفد عن اهامتمه مبعرفة أأس باب الس ياسة العامة لهذه الاختالفات يف أأنظمة املؤرشات اجلغرافية الوطنية ،من أأجل فهمها
بشلك أأفضل .كام قام الوفد بتعداد بعض الاختالفات اليت لحظها يف الردود ،بدءا ابملوضوع املؤ َهل .و أأدرك الوفد من
الردود أأن املوضوع املؤهل ميكن أأن يشمل أأسامء ا ألماكن احلالية وا ألسامء التارخيية وا أللقاب والشعارات وا أللوان و أأنواع
أأخرى من العالمات ،و أأعرب عن اهامتمه مبعرفة املزيد عن نطاق املوضوع اذلي يمت اس تخدامه لتحديد م ّ ِعرف املصدر
اجلغرايف .و أأشار الوفد اإىل أأصول نشأأة حامية املؤرشات اجلغرافية والس ياسة الزراعية ،وتساءل عام اإذا اكنت تكل ا ألصول لها
بعض التأأثري عىل املوضوع املقيَد بأأسامء أأماكن معينة وما هو أأثر ذكل عىل حامية املؤرشات اجلغرافية يف أأنظمة خمتلفة عندما
مت توس يع نطاق املوضوع املؤهل .و أأفاد الوفد أأيضا بأأن اتساع نطاق السلع واخلدمات اليت تشملها حامية املؤرشات اجلغرافية
خيتلف ويبدو أأن هناك مصلحة يف الانتقال من السلع الزراعية اإىل احلرف اليدوية واملنسوجات وحىت اخلدمات .ويف هذا
الس ياق ،تساءل الوفد عام اإذا اكن منشأأ حامية املؤرشات اجلغرافية والس ياسة الزراعية يشلك عائقا وعن كيفية التغلب عىل
ذكل عند توس يع نطاق امحلاية ليشمل السلع ا ألخرى وحىت اخلدمات .و أأشار الوفد أأيضا اإىل أأن دور الهيﺌات اخملتصة خيتلف
يف الولايت القضائية اخملتلفة و أأن هناك العديد من ا ألدوار اخملتلفة اليت يبدو أأن الهيﺌات تلعهبا يف نظم حامية املؤرشات
اجلغرافية .يف بعض ا ألحيان يشاركون يف اإنشاء أأو تنظمي املؤرش اجلغرايف؛ ويف بعض ا ألحيان يشاركون ابلتطبيق؛ ويف بعض
ا ألحيان ،ابملراقبة املس مترة أأو الإنفاذ ،وحىت ابلامتس امحلاية يف اخلارج .و أأفاد الوفد بأأن فهم دور الهيﺌات اخملتصة أأمر همم ،و أأن
التعمق يف هذه املسأأةل س يكون مفيدا ألنه مع متابعة اإجراءات الإنفاذ يف احملامك ا ألجنبية من املهم معرفة من دليه املاكنة
القانونية لختاذ اإجراءات اإنفاذ .ور أأى أأن فهم تكل ا ألدوار اخملتلفة من شأأنه أأن يوفر بعض اليقني ألحصاب املصلحة عند النظر
يف خيارات الإنفاذ .وتساءل الوفد ،ابلإضافة اإىل ذكل ،عن كيفية حتديد ما اإذا اكنت اجملموعة املنتجة مودعة الطلب متثل يف
الواقع املنتجني يف منطقة ما ،مشريا اإىل أأن القضية تطرح بعض الصعوابت يف الولايت املتحدة ا ألمريكية .ور أأى الوفد أأنه
عندما تشارك احلكومة ،فاإن القضية ل تثري الكثري من اخملاوف .ومع ذكل ،عندما تتقدم مجعية خاصة بطلب للحصول عىل
امحلاية ،فاإن القلق يمتثل يف معرفة كيفية تقيمي هذا المتثيل .كام أأعرب الوفد عن اهامتمه بسامع املزيد عن ردود سويرسا.
وابلإضافة اإىل ذكل ،وبعد أأن تبني للوفد من خالل الردود أأنه يبدو أأن هناك تنوعا يف مقدار وطبيعة الربهان املطلوب
لإثبات رابط اجلودة ،قال الوفد اإنه س يكون من املفيد للغاية ،خاصة ملاليك املؤرشات اجلغرافية ،اإجراء مناقشة حول ما
املطلوب يف خمتلف الولايت القضائية .كام أأعرب الوفد عن اهامتمه بسامع املزيد من املصطلحات العامة والشائعة ،عىل
سبيل املثال ما ا ألمهية املمنوحة لتكل املصطلحات العامة يف تقيمي الانهتاك أأو الزناع وكيف يمت وضع هذا املصطلح العام يف
التحليل .و أأشار الوفد اإىل بعض الواثئق املقدمة اليت أأشارت اإىل أأن الاس تخدام مطلوب يف غضون س بع س نوات أأو أأن
املؤرش اجلغرايف عرضة ل إالبطال ،و أأعرب عن اهامتمه مبعرفة املزيد عن متطلبات الاس تخدام وإاجراءات الإبطال .وفامي يتعلق
ابإجراء الإبطال ،أأعرب الوفد عن اهامتمه مبعرفة ما اإذا اكن بطبيعته أأو بناء عىل طلب من أأطراف اثلثة أأو من املس تفيدين
وما اإذا اكن الإجراء مفتوحا ألشخاص أآخرين .و أأشار الوفد اإىل وجود بعض الفروقات املثرية لالهامتم بني متطلبات احلفاظ
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عىل نظام العالمات التجارية ومتطلبات احلفاظ عىل نظام املؤرشات اجلغرافية ،وقال اإن اس تكشاف هذه الفروق ،ابلإضافة
اإىل احلفاظ عىل تسجيالت املس تخدمني املرخص هلم ،س يكون أأمرا مثريا لالهامتم .وتساءل الوفد أأيضا عام اإذا اكن من
املفرتض أأن يكون رصد ا ألنشطة منتظام ومس تقال ،وعن املسؤول عنه والقدر املطلوب منه .و أأعرب الوفد أأيضا عن رغبته
يف سامع املزيد عن جسالت املس تخدمني املرخص هلم ،حيث أأن هناك العديد من الولايت القضائية اليت دلهيا تكل املزية يف
نظاهما .وعىل وجه اخلصوص ،تساءل الوفد عن عبء وفوائد امتالك تكل السجالت وما اإذا اكن ذكل مفيدا يف النظام.
و أأخريا ،أأشار الوفد اإىل وجود العديد من الردود اخملتلفة حول نطاق التعدي والإنفاذ وامحلاية والفحص ،و أأعرب عن اهامتمه
ابلس امتع اإىل كيفية تطبيق الاختبارات اخملتلفة .و أأعرب عن امتنانه للبدلان املهمتة بتقدمي املزيد من الردود ،وتوقع أأن تأأيت
املزيد من الردود .وقال الوفد أأيضا اإن قاعدة البياانت اخملصصة لعرض الردود س تكون مفيدة للغاية ،مع مالحظة أأن عرض
مربعات التأأشري "نعم" أأو "ل" لن يكون مفيدا بشلك خاص دون فهم ا ألس باب .ور أأى الوفد أأن مربعات الصيغة احلرة يه
الأكرث فائدة ،حيث يتعذر تقطيع ا ألنظمة القطرية عن طريق مربعات التأأشري ،مشريا اإىل أأن هذا هو السبب يف رغبته يف
رؤية تكل املربعات موجودة يف قاعدة البياانت .ودعا الوفد اإىل تقدمي اقرتاحات بشأأن هيلك املناقشة القادمة ،و أأكد جمددا أأنه
انتظر هذه املناقشة ملدة  15عاما و أأنه مرسور لرؤية أأعضاء جلنة العالمات بد أأوا ذكل الطريق.
 .146و أأشار الرئيس اإىل ثالثة عنارص نشأأت من املناقشة "1" :ادلعوة اإىل ردود اإضافية ،و" "2الطريقة اليت تقدم هبا
الردود ،و" "3العمل يف املس تقبل واملقرتحات اليت سيمت مناقش هتا .وفامي يتعلق ابلعنرص ا ألول ،اقرتح الرئيس فتح
الاس تبياانت للحصول عىل ردود اإضافية حىت هناية يناير ،ويف هذه احلاةل ستتاح الواثئق احملدّ ثة قبل شهر من بدء ادلورة
القادمة للجنة.
 .147وحتدث ا ألمانة ،بدعوة من الرئيس للتعليق عىل الطريقة اليت تقدم هبا الردود عىل الاس تبياانت ،وقالت اإهنا ستبحث
طرقا لعرض املعلومات اليت يمت مجعها يف قاعدة بياانت ميكن الوصول اإلهيا عرب الإنرتنت والسامح ابسرتداد املعلومات حبسب
البدل وحبسب املوضوع .ودعت ا ألمانة أأعضاء جلنة العالمات اإىل مراجعة املعلومات اليت قاموا إابنتاهجا ،واليت سيمت جتميعها
يف وثيقة هنائية .وابلتوازي مع ذكل ،ستبد أأ ا ألمانة العمل عىل جتميع املعلومات يف قاعدة بياانت يمت اإاتحهتا عرب الإنرتنت من
خالل املنتدى الإلكرتوين للجنة العالمات أأو صفحة جلنة العالمات عىل الويب ،وس تظل هناك أكداة موارد ميكن حتديهثا يف
املس تقبل .و أأشارت ا ألمانة اإىل أأنه عىل ا ألقل س يكون المنوذج ا ألويل جاهزا لعرضه يف ادلورة القادمة للجنة العالمات.
 .148ور ّد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عىل تعليق الرئيس عىل العمل والهيلك املس تقبيل للمناقشة ،وقال اإن اإحدى
الطرق املمكنة لتنظمي العمل يه النظر يف عقد سلسةل من اجللسات الإعالمية بشأأن مواضيع منفصةل ،ما س ميكن الوفود من
اإجياد طريقة مناس بة للتحاور وتعزيز التفامه.
 .149وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه وشكر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عىل
الاقرتاح ووافق عىل أأن فكرة عقد سلسةل من اجللسات ا إلعالمية حول مواضيع حمددة هنج معيل ومعقول .وفامي يتعلق
ابملواضيع ،اقرتح الوفد العودة اإىل هذا املوضوع يف ادلورة القادمة للجنة العالمات.
 .150وحتدث وفد ليتوانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،و أأعرب عن تأأييده لإجراء مناقشة منظمة ،مشريا
اإىل تطلعه اإىل الاقرتاحات اخلاصة مبواضيع حمددة وخريطة طريق ملعاجلهتا.
 .151و أأعرب وفد مجهورية كوراي عن تأأييده لالقرتاح اذلي تقدم به وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،و أأبدى اس تعداده
للقيام بدور نشط يف اجللسة الإعالمية القادمة من خالل تبادل خربات وممارسات مجهورية كوراي.
 .152و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن تقديره للتأأييد اذلي أأبدته خمتلف الوفود لفكرة عقد سلسةل من ادلورات
الإعالمية بشأأن ممارسات حفص املؤرشات اجلغرافية ،و أأعرب عن رغبته يف تبادل بعض ا ألفاكر حول املوضوعات احملمتل
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تناولها يف ادلورات الإعالمية القادمة .وبعد جتميع اقرتاحات للموضوعات احملمتةل من خمتلف أأعضاء جلنة العالمات ،أأعرب
الوفد عن رغبته يف البدء يف ادلورة القادمة للجنة العالمات والاسرتاتيجية جبلسة اإعالمية ملدة نصف يوم مع احامتل وجود
مجموعيت نقاش وموضوعني من املواضيع اليت مت حتديدها حىت الآن .ولهذا الغرض ،أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن املوضوعات
التالية ميكن أأن تكون مثرية لالهامتم مجليع الوفود "1" :طبيعة ومدى الربهان الرضوري لإنشاء رابط اجلودة يف التطبيق،
املعرفات ،و" "3تقيمي اإماكنية التأأثري املضاد للمنافسة ملامرسة مودع الطلب
و" "2نطاق امحلاية فامي يتعلق ابلزناعات بني ّ
للتحمك يف املصطلح اجلغرايف ،و" "4كيف تقوم البدلان بتقيمي العمومية وما يه الاختبارات والعنارص املطبقة ،و""5
املؤرشات اجلغرافية املتشاهبة وحتديد الكيفية اليت ميكن اس تخداهما هبا .وفامي يتعلق ابملوضوع الثاين ،قال الوفد اإن الفكرة من
وراءه يه تبادل اخلربات بشأأن خمتلف جمالت امحلاية الوطنية املس تخدمة عند تقيمي التعارض بني العالمات التجارية
واملؤرشات اجلغرافية أأو املؤرشات اجلغرافية واملؤرشات اجلغرافية أأو املؤرشات اجلغرافية وا ألسامء التجارية .و أأشار الوفد اإىل
أأن احامتلية اختبار اللبس تطبق معوما فامي يتعلق ابلعالمات التجارية ،وتساءل عام تكون عليه الاختبارات وعنارص تكل
الاختبارات اليت تطبقها البدلان ا ألخرى .وفامي يتعلق ابملوضوع الثالث ،أأعرب الوفد عن اهامتمه بسامع الكيفية اليت مرت هبا
البدلان ا ألخرى يف معلية تقيمي اإماكنية حدوث تأأثري مضاد للمنافسة ملامرسة مودع الطلب للتحمك يف املصطلح اجلغرايف .وقال
الوفد اإن مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية يقوم بتقيميه اخلاص لقدرة مودع الطلب عىل التحمك يف
اس تخدام املصطلح ،بيامن يرسل مكتب أأسرتاليا للملكية الفكرية طلبات التقيمي اإىل مكتب ماكحفة املنافسة .ويف اخلتام،
أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يوافق أأعضاء اللجنة عىل اختيار هذين املوضوعني ملناقش هتام يف ادلورة القادمة للجنة العالمات،
و أأن تبحث الوفود املزيد من املوضوعات.
 .153وحتدث وفد السلفادور ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وشكر وفد الولايت املتحدة عىل الاقرتاح وعىل
قامئة املوضوعات املطروحة للمناقشة ،وقال اإنه حيتاج أأول اإىل اإجراء مشاورات داخل اجملموعة ا إلقلميية.
 .154وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،وطلب وقتا للتنس يق مع أأعضاء الاحتاد
ا ألورويب بشأأن القامئة اليت طرهحا وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية واملوضوعات الشامةل املطروحة للعمل علهيا يف املس تقبل.
 .155وحتدث وفد ليتوانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،و أأعر ب عن رغبته أأيضا يف التشاور مع أأعضاء
اجملموعة قبل مواصةل املناقشة.
 .156وحتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابء وطلب أأيضا اإماكنية التشاور مع أأعضاء اجملموعة.
 .157وطلب وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) تعممي قامئة املوضوعات مع املنسقني ا إلقلمييني كتابة ،ور أأى أأن هناك حاجة
اإىل مزيد من الوقت للنظر يف لك من الفكرتني ،وهام عقد سلسةل من ادلورات الإعالمية وقامئة املواضيع.
 .158وقام الرئيس بتعليق الاجامتع.
[تعليق اجللسة]
 .159بعد اس تئناف اجللسة ،أأبلغ الرئيس اللجنة أأنه مت اإجراء مشاورات غري رمسية بني الوفود ،وفتح الباب للتعليق عىل
الاقرتاح اذلي تقدم به وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية.
 .160وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه وشكر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عىل
الاقرتاح املتعلق ابملواضيع احملمتل تناولها يف ادلورة اإعالمية .و أأعرب عن موافقته عىل أأن عقد جلسات اإعالمية س يكون
وس يةل مفيدة ملواصةل املناقشات بشأأن املؤرشات اجلغرافية ،و أأفاد بأأنه ينبغي أأن يظل أأعضاء جلنة العالمات منفتحني أأيضا
لوسائل أأخرى ممكنة يف س ياق العمل املس تقبيل .وفامي يتعلق ابلطريقة امللموسة ملواصةل العمل ،اقرتح الوفد اختاذ مثل هذا
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القرار فامي يتعلق ابدلورة الثانية وا ألربعني للجنة العالمات يف مرحةل لحقة ،استنادا اإىل مناقشات اإضافية و أأكرث مشول جترى
خالل الاجامتع القادم للجنة العالمات .و أأشار اإىل رغبته يف احلصول عىل املزيد من الوقت دلراسة الاقرتاح بشلك شامل
و أأيضا اقرتاح بعض املوضوعات ،و أأعرب عن تطلعه اإىل الانهتاء من جتميع الردود ،مشريا اإىل أأن الواثئق احملدثة س تيرس
املناقشات حول العمل جلنة العالمات يف املس تقبل.
 .161وحتدث وفد السلفادور ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،و أأعرب عن موافقته عىل عقد جلسة لتبادل
املعلومات بشأأن بعض املوضوعات يف ادلورة احلادية وا ألربعني للجنة العالمات ،وقال إانه س يعلن لحقا املوضوعات اليت هيمت
هبا.
 .162وحتدث وفد ليتوانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق و أأعرب عن اس تعداده لإجراء مناقشة منظمة ،لكنه
طلب مزيدا من الوقت لختاذ قرار بشأأن قامئة املوضوعات .واقرتح الوفد تأأجيل املناقشة اإىل ادلورة القادمة للجنة العالمات.
 .163و أأعرب وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) عن موافقته عىل عقد سلسةل من ادلورات الإعالمية بشأأن املؤرشات
اجلغرافية .وفامي يتعلق ابملواضيع ،تساءل الوفد عام اإذا اكن ينبغي اختيارها من موضوع الاس تبياانت أأو خارج نطاقها .و أأعرب
عن تفضيهل لختيار املوضوعات من الاس تبياانت ،ومناقش هتا خالل ادلورة القادمة للجنة العالمات.
 .164و أأوحض وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأن اقرتاحه يمتثل يف التوسع يف املوضوعات اليت مت السؤال عهنا والإجابة علهيا
يف الاس تبياانت.
 .165و أأعرب وفد ش ييل عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد السلفادور ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب،
و أأشار اإىل أأن العديد من ا ألعضاء أأعربوا عن رغبهتم يف تقدمي ردود اإضافية عىل الاس تبياانت .و أأعلن الوفد تأأييده لقرتاح
عقد جلسة اإعالمية يف ادلورة القادمة للجنة ،من أأجل مناقشة بعض املوضوعات اخملتارة من الاس تبياانت ،دون استبعاد
اإدراج مواضيع أأخرى يف القامئة.
 .166وحتدث وفد السلفادور ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وقال اإنه عىل الرمغ من أأن اجملموعة أأعربت عن
تفضيلها لعقد دورة اإعالمية يف الاجامتع القادم للجنة العالمات ،اإل أأهنا ل تزال مس تعدة ملناقشة هذه املسأأةل يف ادلورة
القادمة ،نظرا حلقيقة أأن الوفود ا ألخرى حتتاج اإىل مزيد من الوقت لتحديد املوضوعات املزمع مناقش هتا.
 .167وحتدث وفد اإندونيس يا ابمس مجموعة أآس يا واحمليط الهادي ور ّحب ابلعمل املقرتح بشأأن املؤرشات اجلغرافية .ولفت
الوفد اإىل أأن اجملموعة ل تزال دلهيا أأس ﺌةل حول املوضوعات اليت ستمت مناقش هتا يف اجللسات الإعالمية ،وقال اإن البياانت
الفردية ألعضاء اجملموعة سيمت اإلقاؤها فامي يتعلق بقامئة املوضوعات والتخطيط لعقد اجللسات الإعالمية القادمة.
.168

والمتس الرئيس من ا ألمانة ما ييل:

 دعوة ا ألعضاء واملنظامت احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية اليت لها صفة مراقب اإىل تقدمي ردوداإضافية أأو معدّ ةل عىل الاس تبيانني ا ألول والثاين حىت  31يناير 2019؛
 واس تكامل الوثيقتني  SCT/40/5 Prov. 2و SCT/40/6 Prov. 2يك تنظر فهيام جلنة العالماتيف دورهتا احلادية وا ألربعني؛
-

وعرض املعلومات الواردة يف الك الوثيقتني يف قاعدة بياانت.
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وخلص الرئيس كذكل اإىل أأنه ست ّنظم جلسات اإعالمية تدوم نصف يوم بشأأن املؤرشات اجلغرافية يف
.169
اإطار جلنة العالمات ،وستناقش موضوعاهتا يف ادلورة احلادية وا ألربعني للجنة العالمات .ولهذا الغرض ،طلب من
ا ألعضاء واملنظامت احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية اقرتاح موضوعات ممكنة ألغراض اجللسات الإعالمية
املذكورة قبل انعقاد ادلورة احلادية وا ألربعني للجنة العالمات.

البند  8من جدول ا ألعامل :ملخص الرئيس
.170

وافقت جلنة العالمات عىل ملخص الرئيس كام ورد يف هذه الوثيقة.

البند  9من جدول ا ألعامل :اختتام ادلورة
 .171حتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،وهنأأ الرئيس عىل جناحه يف توجيه الوفود
من خالل جدول أأعامل جلنة العالمات .و أأشار أأيضا مع التقدير اإىل أأن اللجنة تقدمت يف مجيع املواضيع الرئيس ية يف ادلورة.
ور ّحب الوفد ابس تكامل مرشوع الاس تبيان اذلي يركز عىل القضااي ذات الصةل فامي يتعلق تصاممي واهجات املس تخدم
املصورة وا أليقوانت واحملارف /اخلطوط ،و أأعرب عن تقديره للجهود اليت بذلهتا ا ألمانة لإدراج مجيع التعليقات اليت أأدلت هبا
الوفود يف الاجامتع ،كام هو مبني يف الوثيقة  .SCT/40/2 Revو أأشار الوفد اإىل أأن جلنة العالمات حققت بعض التقدم يف
البحث عن حل وسط فامي يتعلق مبسأأةل أأسامء البدلان ،وقال اإن املناقشات غري الرمسية ساعدت عىل حتديد بعض القضااي
املعلقة ذات الصةل ابلقرتاح املشرتك الوارد يف الوثيقة  .SCT/39/8 Rev.2وشكر الوفد املؤيدين ،ول س امي وفد سويرسا،
عىل هجودمه الرامية اإىل تيسري التوصل اإىل توافق يف الآراء وعىل اإعداد الورقة غري الرمسية اليت نوقشت يف ادلورة ،وذكر أأنه
ل يزال مس تعدا ملواصةل املناقشات حول هذه املسأأةل .وفامي يتعلق مبوضوع املؤرشات اجلغرافية ،أأشار الوفد اإىل أأن مجيع
الوفود توافق عىل أأن هناك حاجة اإىل مزيد من العمل استنادا اإىل ثروة من أأحدث املعلومات اليت مجعهتا ا ألمانة .و أأعرب
الوفد عن أأمهل يف أأن يمت اس تكامل التجميعات املؤقتة املعدة لدلورة احلالية يف ادلورة القادمة .وعالوة عىل ذكل ،أأعرب الوفد
عن رغبته يف شكر الرئيس عىل توفريه املرونة يف مناقشات جلنة العالمات لتناول مسأأةل اس مترار العمل ،ل س امي فامي يتعلق
ابملهنجية واختيار املوضوعات ،وأأعرب عن تطلعه اإىل مناقشة اخلطوات التالية يف ادلورة احلادية وا ألربعني للجنة العالمات.
ويف اخلتام ،شكر الوفد مجيع الوفود عىل التحيل ابلروح الإجيابية يف ادلورات ا ألخرية للجنة العالمات ،و أأعرب عن أأمهل يف
أأن تس متر اللجنة يف اإجراء مناقشات ممثرة بشأأن مجيع اجملالت الرئيس ية الثالثة يف الاجامتع القادم.
 .172وحتدث وفد سالفادور ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .وشكر الرئيس عىل قيادته وهجوده اليت أأسفرت
عن حتقيق نتاجئ هممة فامي يتعلق ابلبنود املدرجة يف جدول أأعامل جلنة العالمات .و أأعرب الوفد عن تقديره ل ألمانة عىل ما مت
من معل ممتاز يف اإعداد ادلورة والواثئق اليت اكنت مبثابة أأساس للمداولت .و أأعرب عن اعتقاده بأأن ادلورة أأرست أأساسا
جيدا للمناقشات القادمة ،ول س امي بشأأن موضوع حامية أأسامء البدلان فامي يتعلق ابلعالمات التجارية و أأسامء النطاقات،
و أأعرب عن أأمهل يف أأن تس متر املناقشات بطريقة ممثرة وتسمح بتحقيق نتاجئ يف اجللسة القادمة للجنة العالمات .وعالوة عىل
ذكل ،هنأأ الوفد ا ألمانة عىل مبادرة دمج ا ألسامء ادلولية غري املسجةل امللكية للمواد الصيدلنية يف قاعدة البياانت العاملية
ألدوات التوس مي ،حيث أأنه سيسهل معل ماكتب امللكية الصناعية يف حفص العالمات التجارية ،مبا يامتىش مع حامية الصحة
واملس هتلكني .و أأعرب الوفد عن رغبته يف أأن يبد أأ املرشوع العمل قريبا جدا ،و أأعرب أأيضا عن اهامتمه بوجود اإطار زمين
للعمل من أأجل تنفيذه .وفامي يتعلق ابملؤرشات اجلغرافية ،أأعرب الوفد عن رسوره الشديد وترحيبه مببادرة ا ألمانة لتجميع
مجيع املعلومات اليت مت مجعها من خالل الاس تبياانت يف قاعدة بياانت ،معتربا أأهنا ستشلك معلومات قمية ومفيدة للغاية.
وكرر الوفد الزتام مجموعة أأمرياك الالتينية والاكرييب مبواصةل املشاركة من خالل اإجاابهتا .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تمتكن
اللجنة ،كام مت التفاق عليه ،من التوصل اإىل اتفاق حول املوضوعات اليت ستمت مناقش هتا خالل اجللسات الإعالمية اليت
س تعقد يف ادلورات القادمة للجنة العالمات ،مما يسمح بتعميق فهم املوضوعات اليت يمت حبهثا يف الاس تبياانت .وشكر الوفد
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الوفود عىل مشاركهتا يف املناقشات وعىل تقدمي الواثئق اليت متكن اللجنة من التقدم يف املناقشات والتوصل اإىل نتاجئ يف
املس تقبل ،كام أأثىن عىل املرتمجني الفوريني وخدمات املؤمترات عىل همنيهتم وتيسريمه لعمل جلنة العالمات.
 .173وحتدث وفد ليتوانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،وشكر الرئيس عىل هجوده يف سبيل امليض قدما
يف معل اللجنة ،وكذكل ا ألمانة عىل ما قدمته من اإسهامات قمية يف التحضري لدلورة .وشكر الوفد أأيضا املرتمجني الفوريني
وخدمة املؤمترات عىل معلهم ادلؤوب .و أأعرب عن ارتياحه للمناقشات املوضوعية اليت أأجريت خالل ادلورة ،وعن تقديره
لعمل اللجنة بشأأن واهجات املس تخدم املصورة ،وكذكل أأعرب عن رسوره لعامتد الاس تبيان ألنه سيشلك أأساسا متينا
ملزيد من العمل بشأأن هذا املوضوع .وفامي يتعلق بأأسامء البدلان ،أأعرب الوفد عن تقديره للمشاراكت البناءة للرعاة املشاركني
يف الاقرتاح املشرتك الوارد يف الوثيقة  SCT/39/8 Rev.2وحماولهتم لستيعاب خماوف الوفود اليت مت التعبري عهنا خالل
ادلورة .و أأثىن الوفد عىل ا ألمانة ملا قامت به من أأعامل التجميع املثرية ل إالجعاب ،و أأعرب عن ارتياحه للتطورات اليت حدثت
فامي خيص العمل املتعلق ابملؤرشات اجلغرافية ،و أأعرب عن تطلعه اإىل اس تكامل مناقشة املسأأةل ،اليت يعتربها عدد كبري من
الوفود هممة ،استنادا اإىل اإسهامات ادلول ا ألعضاء .ويف اخلتام ،شكر الوفد مجيع الوفود عىل روهحا البناء وتطلع اإىل مواصةل
املناقشات حول مجيع جمالت العمل الرئيس ية الثالثة يف ادلورة القادمة.
 .174وحتدث وفد اإندونيس يا ابمس مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ وشكر الرئيس عىل قيادته يف توجيه اللجنة حنو خامتة انحجة.
و أأعرب الوفد عن تقديره للتقدم احملرز يف مجيع بنود جدول ا ألعامل ،ول س امي يف مرشوع الاس تبيان بشأأن تصاممي واهجات
املس تخدم املصورة وا أليقوانت واحملارف /اخلطوط (الوثيقة  ،)SC/40/2 Revو أأعرب عن تطلعه اإىل اإجراء املزيد من
مناقشات املمثرة حول أأسامء البدلان والعالمات التجارية ،مبا يف ذكل مجيع املقرتحات املقدمة يف اإطار هذا املوضوع ،يف
ادلورات القادمة للجنة العالمات .ورحب الوفد ابلقرار اخلاص ابملؤرشات اجلغرافية ،و أأعرب عن اهامتمه مبناقشة املوضوع
يف اإطار اجللسات الإعالمية .وعالوة عىل ذكل ،شكر الوفد مجيع الوفود عىل الروح الإجيابية والبناءة اليت أأظهرهتا طوال
ادلورة ،و أأعرب عن تقديره للعمل املمتاز اذلي اضطلعت به ا ألمانة من أأجل النجاح يف عقد الاجامتع .كام شكر خدمة
املؤمترات واملرتمجني الفوريني اذلين سامهوا يف عقد اجامتع سلس وانحج .و أأخريا ،أأعاد الوفد تأأكيد الزتامه مبواصةل معل اللجنة
ووليهتا.
 .175وحتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابء وشكر الرئيس عىل قيادته القديرة واحلكمية خالل ادلورة ،وا ألمانة عىل معلها
الشاق قبل ادلورة وخالل ا ألس بوع واملرتمجني الفوريني وخدمة املؤمترات عىل همنيهتا وتوفرها .واختمت الوفد لكمته ابلتعبري عن
تأأييد اجملموعة ابء وروهحا البناءة ملواصةل املناقشات املمثرة يف اإطار اللجنة.
 .176وشكر وفد الصني الرئيس عىل قيادته واملرتمجني الفوريني وخدمة املؤمترات عىل معلهم وا ألمانة عىل ما قامت به من
معل هائل يف التحضري لالجامتع وعقده .و أأثىن الوفد عىل معل اللجنة يف صياغة القواعد املتعلقة ابلعالمات التجارية
واملؤرشات اجلغرافية ،وقال اإنه يعلق أأمهية كبرية عىل ادلور اذلي تؤديه جلنة العالمات .وشدد الوفد عىل النتاجئ الإجيابية يف
العديد من بنود جدول ا ألعامل ،ول س امي مرشوع الاس تبيان اخلاص بتصاممي واهجات املس تخدم املصورة وا أليقوانت
واحملارف /اخلطوط ،واذلي يظهر كفاءة ا ألمانة .و أأشار الوفد اإىل بنود جدول ا ألعامل اليت مل يمت التوصل اإىل توافق يف الآراء،
و أأفاد بأأنه ،بعد الاجامتع ،سوف يدرس بعناية تكل البنود املعلقة يف جدول ا ألعامل حىت يمتكن من املشاركة يف املناقشة يف
ادلورات القادمة .واختمت الوفد لكمته اب ألمل يف أأن تواصل ادلول ا ألعضاء يف املس تقبل اإبداء املرونة من أأجل التوصل اإىل
توافق يف الآراء بشأأن بنود جدول ا ألعامل املعلقة هذه.
 .177وحتدث وفد املغرب ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية وشكر الرئيس عىل الطريقة املمتازة اليت أأدار هبا العمل خالل
ادلورة .ور ّحب الوفد ابملناقشات اليت جرت خالل ادلورة ،واليت ساعدت عىل فهم خمتلف املواضيع عىل حنو أأفضل .و أأعلن
عن عزمه املشاركة يف املناقشات خالل ادلورات القادمة ،هبدف حتقيق نتاجئ ملموسة بشأأن تكل املوضوعات الهامة .كام
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شكر ا ألمانة عىل اإعداد ادلورة ،وكذكل عىل مجيع الوفود ملساهامهتا يف اإثراء املناقشات .وتطرق الوفد اإىل املؤرشات
اجلغرافية و أأسامء البدلان ،و أأعرب عن تفاؤهل بشأأن اإماكنية التوصل اإىل حل تتفق عليه ا ألطراف وعن أأمهل يف أأن تكون
ادلورات القادمة فرصة لترسيع املناقشات بشأأن خمتلف البنود.
 .178وشكر وفد أأوكرانيا الرئيس عىل قيادته وا ألمانة عىل همنيهتا يف اإعداد وتس يري أأعامل اللجنة .ور ّحب ابملداولت اليت
جرت يف اإطار البند  6من جدول ا ألعامل (العالمات التجارية) ،و أأعر ب عن رغبته يف لفت انتباه الوفود اإىل مسأأةل تتعلق
بعمل نظام مدريد للتسجيل ادلويل للعالمات .و أأوحض الوفد أأن هناك مشلكة تتعلق ببعض التطبيقات ادلولية للعالمات
التجارية وفقا لنظام مدريد ،ألهنا حتتوي عىل عناوين املودعني املوجودة يف ا ألرايض احملتةل مؤقتا يف بدل أآخر .وعىل وجه
اخلصوص ،يف الطلبات املقدمة من اإقلمي مجهورية القرم املمتتعة ابحلمك اذلايت ،امجلهورية ا ألوكرانية املمتتعة ابحلمك اذلايت ،يمت
الإشارة اإىل دوةل مودع الطلب ابمس الاحتاد الرويس .ويف حني أأعرب الوفد عن امتنانه للمكتب ادلويل للويبو عىل رد فعهل
عىل شواغهل يف هذا الشأأن وعىل اإدخال ألية قانونية حتذيرية جديدة عىل املنصة الإلكرتونية لش بكة مدريد للرصد ،ر أأى الوفد
أأن احلل بعيد عن الاكامتل .وقال الوفد اإن الويبو ،ابعتبارها مؤسسة اتبعة ملنظومة ا ألمم املتحدة ،جيب أأن تتقامس وهجات
النظر هذه املنظمة ادلولية العاملية وتتقيد مببادهئا .ور أأى الوفد مرارا وتكرارا أأن تكل التسجيالت تتناقض مع موقف ا ألمم
املتحدة فامي يتعلق ابلسالمة ا إلقلميية ألوكرانيا ،كام هو معلن يف قرار امجلعية العامة ل ألمم املتحدة  ،68/262املعمتد يف 27
مارس  .2014و أأعرب الوفد عن رغبته يف التأأكيد للجنة العالمات عىل أأن املشلكة ل تزال قامئة عند الإشارة اإىل عناوين
مودعي الطلبات واملالك من ا ألرايض احملتةل مؤقتا دلوةل أأخرى يف التسجيالت ادلولية للعالمات التجارية .ور أأى الوفد أأنه
من املناسب طرح مسأأةل حمتوى الطلبات ادلولية والتحقق مهنا من ِقبل املكتب ادلويل للويبو أأمام الفريق العامل املعين
ابلتطوير القانوين لنظام مدريد للتسجيل ادلويل للعالمات .ويف اخلتام ،دعا الوفد مجيع وفود ادلول ا ألعضاء ،وكذكل ممثيل
املنظامت ادلولية واحلكومية ادلولية ،لس تخدام مجيع الليات القانونية املتاحة لرفض تسجيل هذه الطلبات ادلولية.
.179

واختمت الرئيس ادلورة يف  16نومفرب .2018
[ييل ذكل املرفقان]
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French of the states)

AFRIQUE DU SUD/SOUTH AFRICA
Tshenolo Elizabeth KEKANA (Ms.), Junior Manager, Companies and Intellectual Property
Commission (CIPC), Pretoria
tjakoba@cipc.co.za

ALBANIE/ALBANIA
Fatjon DEMNERI (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
fatjon@demneri@mfa.gov.al

ALGÉRIE/ALGERIA
Nadjia DJEDJIG (Mme), examinatrice contrôleuse, 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
ndjedjig@gmail.com
Souhila GUENDOUZ (Mme), examinatrice contrôleuse, 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
Bakir MOHAMED (M.), premier secrétaire, Mission permanente, Genève
bakir@mission-algeria.ch

ALLEMAGNE/GERMANY
Annika HÖRSTER (Ms.), Federal Ministry of Justice and Consumer Protection, Berlin
Sabine LINK (Ms.), Legal Examiner, Trademarks and Designs Department, German Patent and
Trade Mark Office (DPMA), Munich
sabine.link@dpma.de
Stefan GEHRKE (Mr.), Expert, Trademark Law, Law Against Unfair Competition, Design Law,
Combating of Product Piracy, Federal Ministry of Justice and Consumer Protection, Berlin
gehrke-st@bmjv.bund.de
Jan POEPPEL (Mr.), Counsellor, Intellectual Property and WIPO Matters, Permanent Mission,
Geneva
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ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA
Rana AKEEL (Ms.), International Trade Officer, Ministry of Commerce and Investment, Geneva
rakeel@mci.gov.sa
Abdulaziz Mohammed F ALJTHALEEN (Mr.), Legal Counsellor, Ministry of Energy, Industry and
Mineral Resources, Riyadh
jabaleen@hotmail.com
Amer AL KHODIRY (Mr.), Legal Advisor, Legal Department, Saudi Authority for Intellectual
Property, Riyadh

ARGENTINE/ARGENTINA
Verónica LÓPEZ GILLI (Sra.), Delegada, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto,
Buenos Aires
vrl@mrecic.gov.ar
María Inés RODRÍGUEZ (Sra.), Ministro, Misión Permanente, Ginebra

AUSTRALIE/AUSTRALIA
Andrew Charles SHANNON (Mr.), Assistant Director, Trademarks and Designs Group,
IP Australia, Canberra

AUTRICHE/AUSTRIA
Robert ULLRICH (Mr.), Head, International Trademark Affairs Department, The Austrian Patent
Office, Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology, Vienna
robert.ullrich@patentamt.at
Manuela RIEGER BAYER (Ms.), Legal Expert, The Austrian Patent Office, Federal Ministry for
Transport, Innovation and Technology, Vienna
Carina ZEHETMAIER (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva

AZERBAÏDJAN/AZERBAIJAN
Ramin HAJIYEV (Ms.), Head, Trademark, Design and Geographical Indications Examination
Department, Intellectual Property Agency of the Republic Azerbaijan, Baku
hacra1000@gmail.com

BAHAMAS
Bernadette BUTLER (Ms.), Minister-Counsellor, Permanent Mission, Geneva
bbutler@bahamasmission.ch
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BARBADE/BARBADOS
Chad BLACKMAN (Mr.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
Inniss DWAINE (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
dwaineinniss@icloud.com

BOLIVIE (ÉTAT PLURINATIONAL DE)/BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF)
Ruddy José FLORES MONTERREY (Sr.), Representante Permanente Alterno, Encargado de
Negocios, Misión Permanente, Ginebra
rflores.rree@gmail.com
Fernando Bruno ESCOBAR PACHECO (Sr.), Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra
fernandoescobar@gmail.com
Ursula GONZÁLEZ SÁNCHEZ (Sra.), Attaché, Misión Permanente, Ginebra

BRÉSIL/BRAZIL
Rafaela DI SABATO GUERRANTE (Ms.), Head, Articulation and Promotion of Intellectual
Property and Innovation, National Institute of Industrial Property, Ministry of Industry, Foreign
Trade and Services (INPI), Rio de Janeiro
rafaelaguerrante@gmail.com

BRUNEI DARUSSALAM
Shahrinah YUSOF KHAN (Ms.), Deputy Registrar, Brunei Darussalam Intellectual Property
Office, Ministry of Energy, Manpower and Industry (BruIPO), Bandar Seri Begawan
shahrinah.yusofkhan@bruipo.gov.bn
Dk Siti Nurul Adibah PG OMAR (Mr.), Executive Assistant, Patent Formalities Examiner, Brunei
Darussalam Intellectual Property Office, Ministry of Energy, Manpower and Industry (BruIPO),
Bandar Seri Begawan

BULGARIE/BULGARIA
Deyan MARTINOVSKY (Mr.), Expert, Examination and Opposition of Marks and Geographical
Indications Directorate, Patent Office of the Republic of Bulgaria (BPO), Sofia
dmartinovski@bpo.bg

BURKINA FASO
S. Mireille SOUGOURI KABORE (Mme), attachée, Mission permanente, Genève
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CAMBODGE/CAMBODIA
Sombo HENG (Mr.), Deputy Director, Intellectual Property Department (IPD), Ministry of
Commerce (MOC), Phnom Penh
hengsombo@gmail.com

CANADA
George ELEFTHERIOU (Mr.), Senior Trade Policy Officer, Intellectual Property Trade Policy
Division, Global Affairs Canada, Ottawa
Andrea FLEWELLING (Ms.), Senior Policy Advisor, Strategy and Innovation Policy Sector,
Innovation, Science and Economic Development, Intellectual Property Trade Policy Division,
Global Affairs Canada, Gatineau
andrea.flewelling@canada.ca
Iyana GOYETTE (Ms.), Manager, Policy and Legislation, Innovation, Science and Economic
Development, Canadian Intellectual Property Office (CIPO), Industry Canada, Gatineau
Nicolas LESIEUR (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

CHILI/CHILE
Gabriela ALEGRÍA (Sra.), Asesora, Subdirección de Marcas y Signos Distintivos, Instituto
Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), Santiago
galergria@inapi.cl

CHINE/CHINA
DAI Shanpeng (Ms.), Director, National Intellectual Property Administration of the People’s
Republic of China (CNIPA), Beijing
YANG Hongju (Ms.), Director, National Intellectual Property Administration of the People’s
Republic of China (CNIPA), Beijing
DONG Yan (Ms.), Deputy Section Chief, National Intellectual Property Administration of the
People’s Republic of China (CNIPA), Beijing

COSTA RICA
Mariana CASTRO HERNÁNDEZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra
mcastro2@rree.go.cr

CÔTE D’IVOIRE
Kumou MANKONGA (M.), premier secrétaire, Mission permanente, Genève
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CROATIE/CROATIA
Alida MATKOVIĆ (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Antoneta CVETIĆ (Ms.), Head, Service for Substantive Examination, Oppositions and
Revocations of Trademarks, State Intellectual Property Office of the Republic of Croatia (SIPO),
Zagreb
antoneta.cvetic@dziv.hr

DANEMARK/DENMARK
Bo Oddsønn SAETTEM (Mr.), Legal Advisor, Trademark and Design Department, Danish
Patent and Trademark Office, Ministry of Industry, Business and Financial Affairs, Taastrup

ÉGYPTE/EGYPT
Ahmed IBRAHIM (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

EL SALVADOR
Diana HASBÚN (Sra.), Ministra Consejera, Misión Permanente ante la Organización Mundial
del Comercio (OMC), Ginebra

ÉMIRATS ARABES UNIS/UNITED ARAB EMIRATES
Abdelsalam AL ALI (Mr.), Director, Office of the United Arab Emirates to the World Trade
Organization (WTO), Geneva
Fatima AL HOSANI (Ms.), Director, Trademarks Department, 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

ÉQUATEUR/ECUADOR
Heidi Adela VÁSCONES MEDINA (Sra.), Tercer Secretario, Misión Permanente, Ginebra
t-hvascones@cancilleria.gob.ed

ESPAGNE/SPAIN
Gerardo PEÑAS GARCÍA (Sr.), Jefe, Sección de Diseños, Oficina Española de Patentes y
Marcas (OEPM), Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, Madrid
María José RODRÍGUEZ ALONSO (Sra.), Jefe de Servicio, Departamento de Marcas
Internacionales y Comunitarias, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Ministerio de
Energía, Turismo y Agenda Digital, Madrid
mariajose_2991@hotmail.com
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ESTONIE/ESTONIA
Karol RUMMI (Ms.), Head, Trademark Department, The Estonian Patent Office, Tallinn
karol.rummi@epa.ee
Cady RIVERA (Ms.), Lawyer, Financial and Administrative Department, Ministry of Justice,
Tallinn
cadykaisa.rivera@epa.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
Ioana DIFIORE (Ms.), Foreign Affairs Officer, Office of Policy and International Affairs, United
States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria, Virginia
difioreil@state.gov
David GERK (Mr.), Patent Attorney and Senior Policy Advisor, Office of Policy and International
Affairs, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce,
Alexandria, Virginia
david.gerk@uspto.gov
Robert LAVACHE (Mr.), Senior Attorney Advisor, Legal Policy, Office of the Deputy
Commissioner for Trademark Examination Policy, United States Patent and Trademark
Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria, Virginia
robert.lavache@uspto.gov

ÉTHIOPIE/ETHIOPIA
Girma Bejiga SENBETA (Mr.), Special Advisor to the Director General, Ethiopian Intellectual
Property Office (EIPO), Ministry of Science and Technology (MOST), Addis Ababa
gsenbeta821@gmail.com

EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE/THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC
OF MACEDONIA
Biljana LEKIK (Ms.), Deputy Head, Trademark Department, State Office of Industrial
Property (SOIP), Skopje
Elizabeta SIMONOVSKA (Ms.), Deputy Head, Trademark Department, State Office of Industrial
Property (SOIP), Skopje
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FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION
Daria SHIPITSYNA (Ms.), Head of Projects, Commission on Intellectual Property, Chamber of
Commerce and Industry of the Russian Federation (CCIRF), Moscow
Zhanna SHEVYREVA (Ms.), Advisor, Department for the Provision of State Service, Federal
Service of Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow
Anna PHILIPPOVA (Ms.), Senior State Examiner, Trademark Examination Department, Federal
Service of Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow
anna.filippova@rupto.ru

FINLANDE/FINLAND
Mika KOTALA (Mr.), Senior Legal Counsel, Patents and Trademarks, Legal Affairs, Finnish
Patent and Registration Office (PRH), Helsinki
mika.kotala@prh.fi
Dahlia WOLFRAM (Ms.), Legal Officer, Patents and Trademarks, Finnish Patent and
Registration Office (PRH), Helsinki
dahlia.wolfram@prh.fi

FRANCE
Julie GOUTARD (Mme), conseillère juridique, Département juridique et administratif, Institut
national de la propriété industrielle (INPI), Courbevoie
Arnaud FAUGAS (M.), adjoint aux affaires internationales, Service juridique et international,
Institut national de l’origine et de la qualité, Montreuil
Francis GUÉNON (M.), conseiller, Mission permanente, Genève

GABON
Edwige KOUMBY MISSAMBO (Mme), premier conseiller, Mission permanente, Genève
premierconseiller@gabon-onug.ch

GÉORGIE/GEORGIA
Irakli KASRADZE (Mr.), Head, Trademarks, Geographical Indications and Designs Department,
National Intellectual Property Center (SAKPATENTI), Mtskheta
iraklikasradze@sakpatenti.org.ge
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GRÈCE/GREECE
Georgia ATHANASOPOULOU (Ms.), Head, Trademarks, Examination and Admission
Department, Directorate of Commercial Property, Ministry of Economy and Development,
Athens
giouliath75@gmail.com
Myrto LAMBROU MAURER (Ms.), Head, International Affairs Department, Industrial Property
Organization (OBI), Athens

GUATEMALA
Flor de María GARCÍA DÍAZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente ante la Organización
Mundial del Comercio (OMC), Ginebra
flor.garcia@wtoguatemala.ch

HONGRIE/HUNGARY
András JÓKÚTI (Mr.), Director General, Legal Affairs, Hungarian Intellectual Property
Office (HIPO), Budapest
andras.jokuti@hipo.gov.hu
Eszter KOVACS (Ms.), Legal Officer, Legal and International Department, Hungarian Intellectual
Property Office (HIPO), Budapest
eszter.kovacs@hipo.gov.hu

INDE/INDIA
Animesh CHOUDHURY (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

INDONÉSIE/INDONESIA
Iskandar ISKANDAR (Mr.), Head, Certification Section, Directorate General of Intellectual
Property (DGIP), Ministry of Law and Human Rights, Jakarta
Widi NUGROHO (Mr.), Trademark Examiner, Directorate General of Intellectual Property
(DGIP), Ministry of Law and Human Rights, Jakarta
Faizal Chery SIDHARTA (Mr.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Erry Wahyu PRASETYO (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’)/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
Reza DEHGHANI (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva
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IRAQ
Alaa ALSHUBBER (Mr.), Trademarks Register, Industrial Development and Regulatory
Directorate, Baghdad
Maitham ZUBAIDY (Mr.), Section Manager, Trademarks and Geographical Indications Section,
Ministry of Industry and Minerals, Industrial Development and Regularity Department, Baghdad
maitham_adham@yahoo.com

ISLANDE/ICELAND
Harald ASPELUND (Mr.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission,
Geneva
ha@mfa.is
Margrét HJÁLMARSDÓTTIR (Ms.), Head, Office of Legal Affairs, Icelandic Patent Office,
Ministry of Education, Science and Culture, Reykjavik
margret@els.is
Hanna Lilly KARLSDÓTTIR (Ms.), Senior Legal Advisor, Icelandic Patent Office, Ministry of
Education, Science and Culture, Reykjavik
hanna@einkaleyfastofan.is

ISRAËL/ISRAEL
Daniela ROICHMAN (Ms.), Advisor, Permanent Mission, Geneva
unagencies@geneva.mfa.gov.il

ITALIE/ITALY
Alfonso PIANTEDOSI (Mr.), Head, Italian Patent and Trademark Office, Directorate General of
Combating Counterfeiting, Ministry of Economic Development (UIBM), Rome
alfonso.piantedosi@mise.gov.it
Renata CERENZA (Ms.), 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.), Expert, Italian Patent and Trademark Office, Directorate General of
Combating Counterfeiting, Ministry of Economic Development (UIBM), Rome
Silvia COMPAGNUCCI (Ms.), Examiner, Marks, Designs and Models, Italian Patent and
Trademark Office, Directorate General of Combating Counterfeiting, Ministry of Economic
Development (UIBM), Rome
silvia.compagnucci@mise.gov.it

JAMAÏQUE/JAMAICA
Sheldon BARNES (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
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JAPON/JAPAN
Hayato INOKUCHI (Mr.), Senior Research Officer, Intellectual Property Division, Ministry of
Agriculture, Forestry and Fisheries, Tokyo
hayato_inokuchi870@maff.go.jp
Kosuke OMAGARI (Mr.), Design Examiner, Design Examination Department, Japan Patent
Office (JPO), Tokyo
omagari-kosuke@jpo.go.jp
Takuya YOSHIZAWA (Mr.), Trademark Examiner, International Cooperation Division, Japan
Patent Office (JPO), Tokyo
Hiroki UEJIMA (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

JORDANIE/JORDAN
Zain AL AWAMLEH (Ms.), Director, Industrial Property Protection Directorate, Ministry of
Industry and Trade, Amman
zain.a@mit.gov.jo

KAZAKHSTAN
Assemgul ABENOVA (Ms.), Head, Division of Industrial Property, Department of Intellectual
Property Rights, National Institute of Intellectual Property, Ministry of Justice of the Republic of
Kazakhstan, Astana
Gaziz SEITZHANOV (Mr.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

KENYA
Andrew OSODO (Mr.), Head, Legal Affairs, Ministry of Agriculture, Livestock and Fisheries and
Irrigation, Nairobi
andrewosodo@gmail.com
Wekesa KHISA (Mr.), Manager, Market Research and Product Development, Ministry of
Agriculture, Livestock and Fisheries, Nairobi
wekesa.khisa@gmail.com

KIRGHIZISTAN/KYRKYZSTAN
Artyk BAZARKULOV (Mr.), Head, Examination Department, State Service of Intellectual
Property and Innovation under the Government of the Kyrgyz Republic (Kyrgyzpatent), Bishkek
inter@patent.kg
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KOWEÏT/KUWAIT
Taqi ABDULAZIZ (Mr.), Commercial Attaché, Permanent Mission, Geneva

LETTONIE/LATVIA
Baiba GRAUBE (Ms.), Head, Trademark and Industrial Designs Department, Patent Office of
the Republic of Latvia, Riga
baiba.graube@lrpv.gov.lv

LIBAN/LEBANON
Wissam EL AMIL (Mr.), Head, Office of Intellectual Property, Department of Intellectual
Property, Directorate General of Economy and Trade, Ministry of Economy and Trade, Beirut

LIBYE/LIBYA
Abderouf JOHA (Mr.), Minister, National Authority for Scientific Research (NASR), Ministry of
Higher Education and Scientific Research, Tripoli
aberofjoha@yahoo.com

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
Joana PIPIRAITE (Ms.), Intern, Permanent Mission, Geneva

MALAISIE/MALAYSIA
Faridah Binti YAAKOB (Ms.), Senior Intellectual Property Officer, Trademarks Department,
Intellectual Property Corporation of Malaysia (MyIPO), Kuala Lumpur
faridahy@myipo.gov.my
Priscilla Ann YAP (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

MALTE/MALTA
Nicoleta CROITORU-BANTEA (Ms.), Political Officer, Political and Economic Department,
Permanent Mission, Geneva
nicoleta.croitoru@gov.mt
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MAROC/MOROCCO
Nafissa BELCAID (Mme), directrice générale par intérim, Office marocain de la propriété
industrielle et commerciale (OMPIC), Casablanca
Khalid DAHBI (M.), conseiller, Mission permanente, Genève

MEXIQUE/MEXICO
Alfredo Carlos RENDÓN ALGARA (Sr.), Director General Adjunto, Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México
Karla Priscila JUÁREZ BERMÚDEZ (Sra.), Especialista en Propiedad Industrial, Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México
María del Pilar ESCOBAR BAUTISTA (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra

MONACO
Gilles REALINI (M.), premier secrétaire, Mission permanente, Genève

MONGOLIE/MONGOLIA
Gerelmaa LKHAAKHUU (Ms.), Trademark Examiner, Industrial Property, Intellectual Property
Office, Implementing Agency of the Government of Mongolia (IPOM), Ulaanbaatar
gerelmaa@ipom.mn

NÉPAL/NEPAL
Bhuwan PAUDEL (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

NIGER
Abdourahamane GONI BOULAMA (M.), directeur de la législation, Ministère de la renaissance
culturelle, des arts et de la modernisation sociale, Niamey
abbaboulama@yahoo.fr
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NIGÉRIA/NIGERIA
Aisha SALIHU YUNUSA (Ms.), Principal Assistant Registrar, Trademarks, Federal Ministry of
Industry, Trade and Investment, Abuja
sayishah2@gmail.com
Jane IGWE (Ms.), Assistant Chief Registrar, Trademarks, Patents and Designs Registry,
Commercial Law Department, Federal Ministry of Industry, Trade and Investment, Abuja
jaklint16@gmail.com
Amina SMAILA (Ms.), Minister, Permanent Mission, Geneva

NORVÈGE/NORWAY
Trine HVAMMEN-NICHOLSON (Ms.), Senior Legal Advisor, Norwegian Industrial Property
Office (NIPO), Oslo
thv@ patentstyret.no
Ingeborg Alme RÅSBERG (Ms.), Senior Legal Advisor, Norwegian Industrial Property
Office (NIPO), Oslo
iar@patentstyret.no

OMAN
Hilda AL HINAI (Ms.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission to the World
Trade Organization (WTO), Geneva
Mansoura AL KHUSAIBI (Mr.), Researcher, Intellectual Property Department, Ministry of
Commerce and Industries, Muscat
maz5532hotmail.com
Mohammed AL BALUSHI (Mr.), First Secretary, Commerce and Industry, Permanent Mission,
Geneva

OUGANDA/UGANDA
George TEBAGANA (Mr.), Second Secretary, Foreign Affairs, Permanent Mission, Geneva
george.tebagana@mofa.go.ug

PAKISTAN
Latif ZUNAIRA (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
zunairalatif1@gmail.com
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PARAGUAY
Berta DAVALOS JULIÁN (Sra.), Directora General Interina, Dirección de la Propiedad
Industrial, Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Asunción
bdavalos@dinapi.gov.py

PAYS-BAS/NETHERLANDS
Saskia JURNA (Ms.), Senior Policy Advisor, Economic Affairs and Climate Policy, Netherlands
Patent Office, Netherlands Enterprise Agency, Ministry of Economic Affairs, The Hague
s.j.jurna@minez.nl
Margreet GROENENBOOM (Ms.), Policy Officer, Ministry of Agriculture, Nature and Food
Quality, The Hague

PÉROU/PERU
Ray Augusto MELONI GARCÍA (Sr.), Director, Departmento de Signos Distintivos, Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual
(INDECOPI), Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Lima
meloni@indecopi.gob.pe

PHILIPPINES
Arnel TALISAYON (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
agtalisayon@gmail.com
Jayroma BAYOTAS (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva
jheng0503bayotas@gmail.com

POLOGNE/POLAND
Edyta DEMBY-SIWEK (Ms.), Director, Trademark Department, Patent Office of the Republic of
Poland, Warsaw
edemby-siwek@uprp.pl
Anna DACHOWSKA (Ms.), Head, Cooperation with International Institutions, Trademark
Department, Patent Office of the Republic of Poland, Warsaw
adachowska@uprp.pl

PORTUGAL
Rui SOLNADO DE CRUZ (Mr.), Jurist, Legal Affairs Department, National Institute of Industrial
Property (INPI), Ministry of Justice, Lisbon
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RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA
SONG Kijoong (Mr.), Deputy Director, Trademark Policy Division, Korean Intellectual Property
Office (KIPO), Daejeon
kjsog111@korea.kr
YI JIYOUNG (Ms.), Judge, Patent Court, Daejeon
easy0@scourt.go.kr
SOHN Eunmi (Ms.), Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon
eunmi.sohn@korea.kr

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE/DOMINICAN REPUBLIC
Ysset ROMÁN (Sra.), Ministra Consejera, Misión Permanente ante la Organización Mundial del
Comercio (OMC), Ginebra
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE/DEMOCRATIC PEOPLE’S
REPUBLIC OF KOREA
KIM Hyon Il (Mr.), Vice Director General, Trademark, Industrial Design and Geographical
Indication Office (TIDGIO), State Administration for Quality Management of the Democratic
People’s Republic of Korea (SAQM), Pyongyang
RI Hye Yong (Ms.), Chief, International Registration Division, Trademark, Industrial Design and
Geographical Indication Office (TIDGIO), Pyongyang
IM Jong Thae (Mr.), Senior Examiner, Trademark, Industrial Design and Geographical
Indication Office (TIDGIO), Pyongyang
KIM In Sun (Ms.), Examiner, International Registration Division, Trademark, Industrial Design
and Geographical Indication Office (TIDGIO), Pyongyang

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC
Kateřina DLABOLOVÁ (Ms.), Legal, International Department, Industrial Property Office, Prague
kdlabolova@upv.cz

ROUMANIE/ROMANIA
Alice Mihaela POSTĂVARU (Ms.), Head, Designs Division, State Office for Inventions and
Trademarks (OSIM), Bucharest
postavaru.alice@osim.ro
Cătălin NIṬU (Mr.), Director, Legal, Appeals, International Cooperation and European Affairs
Directorate, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest
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ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM
Andrew SADLER (Mr.), Head, International, Brands and Trade, Trade Marks and Designs
Directorate, Intellectual Property Office, Newport
andrew.sadler@ipo.gov.uk

RWANDA
Robert OPIRAH (Mr.), Director General, Trade and Investment and Intellectual Property Unit,
Ministry of Trade and Industry, Kigali
ropirah@minicom.gov.rw

SÉNÉGAL/SENEGAL
Idrissa BA (M.), chef, Division informatique, Ministère de l’industrie et de la petite et moyenne
industrie (MIPMI), Dakar
ba.idrissa@gmail.com

SEYCHELLES
Véronique Lucille BRUTUS (Ms.), Trade Attaché, Permanent Mission, Geneva

SINGAPOUR/SINGAPORE
Isabelle TAN (Ms.), Director, Trade Marks Registry, Intellectual Property Office of
Singapore (IPOS), Singapore
isabelle_tan@ipos.gov.sg
Samantha YIO (Ms.), Senior Trade Mark Examiner, Registry of Trade Mark, Intellectual
Property Office of Singapore (IPOS), Singapore

SLOVAQUIE/SLOVAKIA
Zdena HAJNALOVA (Ms.), Director, Trademarks and Designs Department, Industrial Property
Office of the Slovak Republic, Banská Bystrica
zdenka.hajnalova@indprop.gov.sk

SOUDAN/SUDAN
Osman Hassan Mohamed HASSAN (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

SRI LANKA
Shashika SOMARATNE (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Tharaka BOTHEJU (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
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SUÈDE/SWEDEN
Katarina ISAKSSON (Ms.), Legal Advisor, Trademark Department, Swedish Patent and
Registration Office (SPRO), Söderhamn
nina.isaksson@prv.se
Marie-Louise ORRE (Ms.), Legal Advisor, Swedish Patent and Registration Office (SPRO),
Söderhamn
marie-louise.orre@prv.se

SUISSE/SWITZERLAND
Stéphane BONDADLLAZ (M.), conseiller juridique, Office fédéral de la communication
(OFCOM), Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et des
communications (DETEC), Berne
Nicolas GUYOT YOUN (M.), conseiller juridique, Division du droit et des affaires internationales,
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne
Corinne HOFMAN (Mme), conseillère juridique, Division du droit et des affaires internationales,
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne
Irène SCHATZMANN (Mme), conseillère juridique, Division du droit et des affaires
internationales, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne
Erik THÉVENOD-MOTTET (M.), conseiller juridique, expert en indications géographiques,
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne
Reynald VEILLARD (M.), conseiller, Mission permanente, Genève
Jorge CANCIO (M.), expert, relations internationales, Office fédéral de la communication
(OFCOM), Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et des
communications (DETEC), Berne
Antony SESSA (M.), stagiaire juridique, Division du droit et des affaires internationales, Institut
fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne

THAÏLANDE/THAILAND
Puttipat JIRUSCHAMNA (Mr.), Legal Officer, Department of Intellectual Property (DIP), Ministry
of Commerce. Nonthaburi
putjir@gmail.com
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TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO
Makeda ANTOINE-CAMBRIDGE (Ms.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent
Mission, Geneva
prungeneva@foreign.gov.tt
Ornal BARMAN (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

TUNISIE/TUNISIA
Sami NAGGA (M.), ministre plénipotentiaire, Mission permanente, Genève
samifnagga@gmail.com

TURQUIE/TURKEY
Tuğba CANATAN AKICI (Ms.), Legal Counsellor, Patent and Trademark Attorney, Geneva
tugba.akici@mfa.gov.tr

UKRAINE
Andriy NIKITOV (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
andriy.nikitov@mfa.gov.ua

URUGUAY
Gabriela Lourdes ESPÁRRAGO CASALES (Sra.), Jefa de Área Signos Distintivos, Dirección
Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI), Ministerio de Industria, Energía y Minería,
Montevideo
gabriela.esparrago@miem.gub.uy

VENEZUELA (RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU)/VENEZUELA (BOLIVARIAN
REPUBLIC OF)
Jorge VALERO (Sr.), Embajador, Representante Permanente, Ginebra
Violeta FONSECA OCAMPOS (Sra.), Ministro Consejero, Misión Permanente, Ginebra
fonsecav@onuginebra.gob.ve
Genoveva CAMPOS DE MAZZONE (Sra.), Consejero, Misión Permanente, Ginebra
camposg@onuginebra.gob.ve

YÉMEN/YEMEN
Mohammed FAKHER (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
mfakher@yahoo.com
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ZAMBIE/ZAMBIA
Muyumbwa KAMENDA (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

ZIMBABWE
Tanyaradzwa MANHOMBO (Mr.), Counsellor, Trade and Economic Section, Permanent
Mission, Geneva
tanyamline2000@yahoo.co.uk

UNION EUROPÉENNE/EUROPEAN UNION
Florin TUDORIE (Mr.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva
florin.tudorie@eeas.europa.eu
Krisztina KOVÁCS (Ms.), Policy Officer, Directorate General for Internal Market, Industry,
Entrepreneurship and SMEs, Intellectual Property and Fight Against Counterfeiting, European
Commission, Brussels
Ptak WOJCIECH (Mr.), Policy Officer, Directorate General for Agriculture and Rural
Development, European Commission, Brussels
Nestor MARTINEZ-AGUADO (Mr.), International Cooperation and Legal Affairs Department,
European Union Intellectual Property Office (EUIPO), Alicante
nestor.martinez-aguado@ext.euipo.europa.eu
Sophia BONNE (Ms.), Team Leader, Intellectual Property Policy and Guidelines, European
Union Intellectual Property Office (EUIPO), Alicante

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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II.
ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/
INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS
CENTRE SUD (CS)/SOUTH CENTRE (SC)
Nirmalya SYAM (Mr.), Program Officer, Development, Innovation and Access to Knowledge
Program, Geneva
syam@southcentre.int
Caroline ENEME (Ms.), Coordinator, Development, Innovation and Intellectual Property
Program, Geneva
munoz@southcentre.int
Viviana MUÑOZ TELLEZ (Ms.), Coordinator, Development, Innovation and Intellectual Property
Program, Geneva
munoz@southcentre.int
Mirza ALAS PORTILLO (Ms.), Research Associate, Development, Innovation and Intellectual
Property Program, Geneva
alas@southcentre.int
Imadh Abdul AZEEZ (Mr.), Intern, Development, Innovation and Intellectual Property Program,
Geneva
Victor PINTO IDO (Mr.), Intern, Development, Innovation and Intellectual Property Program,
Geneva
ido@ southcentre.int

ORGANISATION BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OBPI)/BENELUX
ORGANIZATION FOR INTELLECTUAL PROPERTY (BOIP)
Camille JANSSEN (M.), juriste, Département des affaires juridiques, La Haye
cjanssen@boip.int

ORGANISATION EURASIENNE DES BREVETS (OEAB)/EURASIAN PATENT
ORGANIZATION (EAPO)
Julie FIODOROVA (Ms.), Deputy Head, Legal Support, Quality Supervision and Document
Workflow Department, Moscow
int@eapo.org
Shushik MKHITARYAN (Ms.), Principal Specialist, International Relations Department, Moscow

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS)/WORLD HEALTH
ORGANIZATION (WHO)
Raffaella BALOCCO (Ms.), Group Lead INN Programme, Geneva
baloccor@who.int
Antonio ROMEO (Mr.), IT Officer INN Programme, Geneva
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ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE
ORGANIZATION (WTO)
Jorge GUTTIÉREZ (Mr.), Expert, Intellectual Property, Government Procurement and
Competition Division, Geneva

III.

ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/
INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA)/American Intellectual
Property Law Association (AIPLA)
Richard STOCKTON (Mr.), Chair, Industrial Designs Committee, Chicago
rstockton@bannerwitcoff.com
Association des industries de marque (AIM)/European Brands Association (AIM)
Alix WILLEMS (Ms.), Senior Intellectual Property Counsel, Brussels
willems.a.1@pg.com
Annemieke DE KOSTER (Ms.), Representative, Vevey
annemieke.dekoster@nestle.com
Association européenne des étudiants en droit (ELSA International)/European Law Student’s
Association (ELSA International)
Emmanuelle GAILLARD (Ms.), Head, Brussels
Giacomo BENAGLIA (Mr.), Delegate, Brussels
Aleksandra SZCZEPANIAK (Ms.), Delegate, Brussels
Anastasia VIDAKI (Ms.), Delegate, Brussels
Ömer ZORLU (Mr.), Delegate, Brussels
Association française des praticiens du droit des marques et modèles (APRAM)
Emmanuel DE LA BROSSE (M.), conseil en propriété industrielle, membre, Sergy
Association interaméricaine de la propriété industrielle (ASIPI)/Inter-American Association of
Industrial Property (ASIPI)
Jorge CHÁVARRO (Mr.), Officer, Colombia
jorgechavarro@cavelier.com
Luis DIEZ CANSECO (Mr.), Representative, Lima
Association internationale des juristes pour le droit de la vigne et du vin (AIDV)/International
Wine Law Association (AIDV)
Matthijs GEUZE (Mr.), Representative, Divonne-les-Bains
matthijs.geuze@gmail.com
Douglas REICHERT (Mr.), Representative, Geneva
Association internationale pour les marques (INTA)/International Trademark Association (INTA)
Bruno MACHADO (Mr.), Geneva Representative, Rolle
bruno.machado@bluewin.ch
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Association japonaise des conseils en brevets (JPAA)/Japan Patent Attorneys
Association (JPAA)
Yasuko KUMON (Ms.), Expert, Tokyo
t.takahashi-jpaa@nifty.com
Ryohei SAITO (Mr.), Member, Tokyo
t.takahashi-jpaa@nifty.com
Association japonaise pour les marques (JTA)/Japan Trademark Association (JTA)
Chihiro IIJIMA (Ms.), Committee Member, Tokyo
iijima@onm-tm.jp
Chamber of Commerce of the United States of America (CCUSA)
Robert GRANT (Mr.), Director, Washington
rgrant@uschamber.com
Fédération internationale des conseils en propriété intellectuelle (FICPI)/International
Federation of Intellectual Property Attorneys (FICPI)
Toni POLSON ASHTON (Ms.), Counsel, Toronto
ashton@marks-clerk.ca
Jürgen BUCHHOLD (Mr.), Reporter, CET Group 2, Frankfurt
bucchold@olbrichtpatent.de
Health and Environment Program (HEP)
Madeleine SCHERB (Ms.), President, Geneva
madeleine@health-environment-program.org
Pierre SCHERB (Mr.), Legal Advisor, Geneva
avocat@pierrescherb.ch
Knowledge Ecology International, Inc. (KEI)
Thiru BALASUBRAMANIAM, Managing Director, Geneva
MARQUES - Association des propriétaires européens de marques de commerce/
MARQUES - The Association of European Trade Mark Owners
Alessandro SCIARRA (Mr.), Chair, Geographical Indications Team, Milano
Organisation pour un réseau international des indications géographiques (oriGIn)/Organization
for an International Geographical Indications Network (oriGIn)
Massimo VITTORI (Mr.), Managing Director, Geneva
massimo@origin-gi.com
Ida PUZONE (Ms.), Project Manager, Geneva
ida@origin-gi.com
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IV.

BUREAU/OFFICERS

Alfredo Carlos RENDÓN ALGARA (M./Mr.)

Président par intérim/Acting Chair:

(Mexique/Mexico)
Simion LEVITCHI (M./Mr.) (République de
Moldova/Republic of Moldova)

Vice-président/Vice-chair:

Marcus HÖPPERGER (M./Mr.) (OMPI/WIPO)

V.

Secrétaire/Secretary:

SECRÉTARIAT DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE (OMPI)/SECRETARIAT OF THE WORLD
INTELLECTUALPROPERTY ORGANIZATION (WIPO)

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

][ييل ذكل املرفق الثاين
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املرفق الثاين

A

SCT/40/9

ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 16 :نومفرب 2018

اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية

واملؤشرات اجلغرافية
الدورة األربعون

جنيف ،من  12اإىل  16نومفرب 2018
ملخص الرئيس

اذلي اع متدته اللجنة

البند  1من جدول الأعامل :افتتاح ادلورة
 .1افتتحت الس يدة وانغ بينينغ ،انئبة املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) أأعامل ادلورة ا ألربعني للجنة
ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية (جلنة العالمات) ور ّحبت ابملشاركني نيابة
عن املدير العام.
.2

وتوىل الس يد ماركوس هوبرغر (الويبو) هممة أأمني جلنة العالمات.

 .3و أأعلنت ا ألمانة أأنه بسبب عدم متكّن رئيس جلنة العالمات الس يد عادل املاليك من املشاركة ،سيتوىل
الس يد أألفريدو ريندون ،انئب الرئيس ،هممة رئيس ادلورة ا ألربعني للجنة العالمات ابلنيابة.
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البند  2من جدول الأعامل :اعامتد جدول الأعامل
 .4اعمتدت جلنة العالمات مرشوع جدول ا ألعامل (الوثيقة .)SCT/40/1 Prov. 3
البند  3من جدول الأعامل :اعامتد منظمة غري حكومية
.5

نظرت جلنة العالمات يف الوثيقة .SCT/40/7
 .6ووافقت جلنة العالمات عىل اعامتد امجلعية الفرنس ية للمؤرشات اجلغرافية الصناعية واحلرفية (.)AFIGIA

البند  4من جدول الأعامل :اعامتد مرشوع تقرير ادلورة التاسعة والثالثني
 .7اعمتدت جلنة العالمات مرشوع تقرير ادلورة التاسعة والثالثني (الوثيقة .)SCT/39/11 Prov.
البند  5من جدول الأعامل :التصاممي الصناعية

قانون التصاممي الصناعية وممارساته-مرشوع مواد ومرشوع الالحئة التنفيذية
 .8ذكّر الرئيس بأأ ّن "امجلعية العامة للويبو ّقررت ،يف دورهتا املعقودة يف سبمترب  ،2018أأهنا س تواصل ،خالل دورهتا
القادمة يف عام  ،2019النظر يف ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن معاهدة قانون التصاممي يف هناية النصف ا ألول من
عام .2020
 .9وخلص الرئيس اإىل أأن جلنة العالمات أأحاطت علام بلك البياانت اليت أأدلت هبا الوفود بشأأن هذا البند.
ويف حني ستبقى معاهدة قانون التصاممي مدرجة يف جدول أأعامل جلنة العالمات ،فاإن جلنة العالمات أأحاطت علام
حسب ا ألصول بقرار امجلعية العامة ادلاعي اإىل مواصةل النظر يف هذه املسأأةل يف دورهتا يف عام .2019

تصاممي واهجات املس تخدم املصورة وا أليقوانت واحملارف/اخلطوط
 .10نظرت جلنة العالمات يف الوثيقتني  SCT/40/2و( SCT/40/2 Rev.تصاممي واهجات املس تخدم املصورة
وا أليقوانت واحملارف /اخلطوط :مرشوع اس تبيان).
 .11وخلص الرئيس اإىل أأنه التمس من ا ألمانة ما ييل:
 تعممي الاس تبيان الوارد يف الوثيقة  SCT/40/2 Rev.عىل أأعضاء جلنة العالمات واملنظامت احلكوميةادلولية املعنية ابمللكية الفكرية اليت لها صفة مراقب ،للحصول عىل ردود يف أأجل أأقصاه  31يناير 2019؛
 وجتميع لك الردود يف وثيقة يك تنظر فهيا جلنة العالمات يف دورهتا احلادية وا ألربعني ،علام بأأن جلنةالعالمات وافقت ،ابلنظر اإىل الفرتة احملدودة لإعداد تكل الوثيقة ،عىل أأن تتاح الوثيقة يف موعد أأقصاه
 8مارس .2019
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مس تجدات من ادلول ا ألعضاء عن خدمة النفاذ الرمقي ) (DASاإىل واثئق ا ألولوية
 .12أأحاطت جلنة العالمات علام ابلتقدم احملرز من قبل ا ألعضاء ،ومن قبل جسل لهاي ادلويل للتصاممي ،يف تنفيذ خدمة
النفاذ الرمقي ( )DASألغراض التصاممي الصناعية.
 .13وخلص الرئيس اإىل أأن جلنة العالمات س تطلب تزويدها مبعلومات حمدثة حول هذا البند يف دورهتا القادمة.

اقرتاح من وفد اإس بانيا
 .14نظرت جلنة العالمات يف الوثيقة .SCT/40/8
 .15وخلص الرئيس اإىل أأن ا ألمانة س تعد مرشوع اس تبيان بشأأن الاقرتاح الوارد يف الوثيقة SCT/40/8
يك تنظر فيه اللجنة يف دورهتا القادمة.
البند  6من جدول الأعامل :العالمات التجارية

ا ألسامء ادلولية غري املسجةل امللكية للمواد الصيدلنية ()INNs
 .16أأبلغت ا ألمانة جلنة العالمات مبا طر أأ مؤخرا من مس تجدات خبصوص تبادل بياانت ا ألسامء ادلولية غري املسجةل
امللكية للمواد الصيدلنية بني منظمة الصحة العاملية والويبو و إاببرام مذكرة تفامه يف هذا الشأأن بني املنظمتني ،وقدمت عرضا
عن دمج بياانت ا ألسامء ادلولية غري املسجةل امللكية للمواد الصيدلنية يف قاعدة بياانت الويبو العاملية ألدوات التوس مي.
 .17وخلص الرئيس اإىل أأن جلنة العالمات أأحاطت علام هبذا النشاط وبأأنه التمس من ا ألمانة تقدمي معلومات
حمدثة يف هذا اخلصوص يف ادلورة القادمة للجنة العالمات.

حامية أأسامء البدلان من تسجيلها واس تخداهما كعالمات جتارية
 .18نظرت جلنة العالمات يف الواثئق  SCT/32/2و SCT/39/8 Rev.2و SCT/39/9و.SCT/40/3
 .19وخلص الرئيس اإىل ما ييل:
-

أأحاطت جلنة العالمات علام ابلوثيقة SCT/40/3؛

 وستتواصل املناقشات حول الوثيقتني  SCT/32/2و SCT/39/8 Rev.2يف ادلورة احلاديةوا ألربعني للجنة العالمات؛
-

وس يقدم وفد بريو نسخة معدّ ةل من الوثيقة  SCT/39/9يك ينظر فهيا يف اإحدى ادلورات املقبةل.

مس تجدات عن اجلوانب املتصةل ابلعالمات التجارية يف نظام أأسامء احلقول
 .20نظرت جلنة العالمات يف الوثيقة  SCT/40/4والمتست من ا ألمانة اإطالع ادلول ا ألعضاء ابنتظام عىل املس تجدات
اليت س تطر أأ يف املس تقبل عىل نظام أأسامء احلقول.
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البند  7من جدول الأعامل :املؤرشات اجلغرافية
 .21نظرت جلنة العالمات يف الوثيقتني  SCT/40/5 Prov. 2و.SCT/40/6 Prov. 2
 .22والمتس الرئيس من ا ألمانة ما ييل:
 دعوة ا ألعضاء واملنظامت احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية اليت لها صفة مراقب اإىل تقدمي ردوداإضافية أأو مع ّدةل عىل الاس تبيانني ا ألول والثاين حىت  31يناير 2019؛
 واس تكامل الوثيقتني  SCT/40/5 Prov. 2و SCT/40/6 Prov. 2يك تنظر فهيام جلنة العالماتيف دورهتا احلادية وا ألربعني؛
-

وعرض املعلومات الواردة يف الك الوثيقتني يف قاعدة بياانت.

 .23وخلص الرئيس كذكل اإىل أأنه ست ّنظم جلسات اإعالمية تدوم نصف يوم بشأأن املؤرشات اجلغرافية يف اإطار
جلنة العالمات ،وستناقش موضوعاهتا يف ادلورة احلادية وا ألربعني للجنة العالمات .ولهذا الغرض ،طلب من
ا ألعضاء واملنظامت احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية اقرتاح موضوعات ممكنة ألغراض اجللسات الإعالمية
املذكورة قبل انعقاد ادلورة احلادية وا ألربعني للجنة العالمات.
مسائل أأخرى
 .24أأشار الرئيس اإىل أأن ادلورة القادمة للجنة العالمات س تدوم أأربعة أأايم (من  8اإىل  11أأبريل .)2019
البند  8من جدول الأعامل :ملخص الرئيس
 .25وافقت جلنة العالمات عىل ملخص الرئيس كام ورد يف هذه الوثيقة.
البند  9من جدول الأعامل :اختتام ادلورة
 .26اختمت الرئيس ادلورة يف  16نومفرب .2018
[هناية املرفق الثاين والوثيقة]

