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 مقدمة

جلغرافية (املشار إ�هيا ف� بعد اا�امئة املعنية بقانون العالمات الت�اریة والتصاممي الصناعية واملؤرشات  عقدت اللجنة .1
 .2018 نومفرب 16 إىل 12 من الفرتة يف جنيف يف األربعنيدورهتا "اللجنة ا�امئة" أو "اللجنة")  ـب

 اجلزا�ر،و  ألبانيا، :يف �ج�ع ایة امللكية الصناعيةثلت ا�ول األعضاء التالية يف الویبو و/أو احتاد �ر�س محلومُ  .2
 بلغار�،و  السالم، دار �رو�يو  الربازیل،و  بوليفيا،و  �ر�دوس،و  ا�هباما، جزرو  أذربي�ان،و  ا�منسا،و  أسرتاليا،و  األرجنتني،و 
 مجهوریةو  التش�يكية، هوریةامجل و  �رواتيا،و  دیفوار، �وتو  �وس�تار�اك،و  الصني،و  ش�ييل،و  كندا،و  مكبود�،و  و،صفا بور�يناو 

 فنلندا،و  اثيوبيا،و  اس�تونيا،و  السلفادور،و  مرص،و  ��وادور،و  ا�ومينيكية، امجلهوریةو  ا�امنرك،و  الشعبية، ا�ميقراطية �ور�
 - یةمجهور( إ�رانو إندونيس�يا،و الهند،و  أ�سلندا،و  هنغار�،و  غوات�ال،و  اليو�ن،و  أملانيا،و  جورجيا،و  �ابون،و  فر�سا،و 

 قري�زيس�تان،و  ا�كویت،و  �ينيا،و  اكزاخس�تان،و  ،األردنو  اليا�ن،و  �اما�اك،و  إیطاليا،و إرسائيل،و العراق،و  ،)اإلسالمية
 ،والنيجر ،وهولندا ،ونيبال ،واملغرب ،ومنغوليا ،ومو��و ،واملكس�يك ،ومالطة ،ومالزي� ،وليبيا ،ليتوانياو  لبنان،و  التفيا،و

 و�حتاد ،ورومانيا ،�ور� ومجهوریة ،والربتغال ،وبولندا ،والفلبني ،وبريو ،و�راغواي ،و��س�تان ،عامنو  ،والرنوجي ،وني�ري�
 إس�بانيا،و ،افریقيا جنوبو  سلوف��يا،و  س�نغافورة،و  سيش�يل،و  الس�نغال،و  السعودیة، العربية اململكةو  ورواندا، ،الرويس

 وتو�غو، �رینيدادو  السابقة، اليوغوسالفية مقدونيا مجهوریةو  �یلند،و سو�رسا،و  السوید،و  السودان،و  الناك، رسيو
 األمر�كية، املت�دة الوال�تو  املت�دة، اململكةو  املت�دة، العربية اإلماراتو  أوروغواي،و  أو�رانيا،و  أوغندا،و  �ر�يا،و  تو�س،و 
 اللجنة يف �اًصا عضًوا بصفته األورويب اد�حتوُمثل  ).103( زمبابويو  زامبيا،و  ا�مين،و  ،)البوليفاریة - مجهوریة( فزنویالو 

 .ا�امئة
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 ،)BOIP( الفكریة للملكية بنلو�س منظمة: مراقب بصفة �ج�ع يف التالية ا�ولية احلكومية املنظامت شار�تو  .3
 منظمةو  ،)WHO( العاملية الص�ة منظمةو  ،)SC( اجلنوب مركزو  ،)EAPO( للرباءات اآلس�يویة األوروبية املنظمةو 

 .)WTO)( )5 العاملية ارةالت�

 الفكریة للملكية لقانون األمر�كية عيةامجل : مراقب بصفة �ج�ع يف التالية احلكومية �ري املنظامت ممثلو وشارك .4
)AIPLA(،  ة ملامريس العالمات الت�اریة والتصاممي الصناعية�س�يفر العية امجل(APRAM) ،  الوال�ت يف الت�ارة غرفةو 

 قوقلطالب احل ةرابطة األوروبيالو  ،)AIM( األوروبية الت�اریة العالماتومجعية  ،)CCUSA( يةمر�ك األ املت�دة
)ELSA International(،  والبيئة الص�ة �ر�مجو )HEP(،  الصناعية للملكية األمر�كية الب�ان مجعيةو )ASIPI(، 
 لقانون ةا�ولي وامجلعية ،)INTA( الت�اریة اتللعالم ا�ولية رابطةوال ،)FICPI( الفكریة مللكيةلو�ء ال ا�ويل �حتادو

املؤسسة ا�ولية  ،)JTA(لعالمات الت�اریة لعية اليا�نية وامجل  ،)JPAA(اليا�نية لو�ء الرباءات عية وامجل  ،)AIDV( النبيذ
ألحصاب ية ول ا�ش�بكة ال و  ،)MARQUESني (العالمات الت�اریة األوروبيما�يك رابطة و  ،)KEI( لإل�كولوجيا املعرفية
 ).15(  (oriGIn)املؤرشات اجلغرافية 

 .الوثيقة هذهل  ألولرفق اامل يف املشاركني قامئة �ردو  .5

 .وجسلهتامت تقدميها  اليت املدا�الت إىل األمانة أشارتو  .6

 من �دول األعامل: افتتاح ا�ورة 1البند 

كية الفكریة (الویبو) أعامل ا�ورة األربعني للجنة افتتحت الس�يدة وانغ بينينغ، �ئبة املد�ر العام للمنظمة العاملية للمل  .7
ا�امئة املعنية بقانون العالمات الت�اریة والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية (جلنة العالمات) ورّحبت �ملشاركني نيابة 

 عن املد�ر العام.

 .جلنة العالمات الویبو) �مة أمني(هو�رغر وتوىل الس�يد مار�وس .8

 انة أنه �سبب �دم متكّن رئيس جلنة العالمات الس�يد �ادل املا�يك من املشاركة، سيتوىلوأ�لنت األم .9
 .�لنيابة ا�ورة األربعني للجنة العالمات رئيس ریندون، �ئب الرئيس، �مة ألفریدو  لس�يدا

 اع�د �دول األعامل: �دول األعامل من 2 البند

 ).SCT/40/1 Prov.3 وثيقةاعمتدت جلنة العالمات مرشوع �دول األعامل (ال .10

 والثالثني التاسعة اع�د مرشوع تقر�ر ا�ورة :�دول األعامل من 4 البند

 )..SCT/39/11 Prov اعمتدت جلنة العالمات مرشوع تقر�ر ا�ورة التاسعة والثالثني (الوثيقة .11

 العامة البيا�ت

 العمل �ىل األمانة وشكر) GRULAC( اكریيبوا� الالتينية أمر�اك ب�ان مجمو�ة عن نيابة السلفادور وفد وحتدث .12
 العامة امجلعية �الل ألنه أسفه عن مو�ةوفد ا� أعرب الصناعية، �لتصاممي یتعلق وف�. األربعني ل�ورة املمتاز التحضريي

). DLT( ميالتصام قانون معاهدة �شأن دبلومايس مؤمتر عقد �شأن اتفاق إىل التوصل املمكن من �كن مل ،2018 عامل للویبو
 الس�ياس�ية اإلرادة توافر مع واقعية، بطریقة املوضوع هذا معاجلة إىل حبا�ة األعضاء ا�ول أن �دید من ا�مو�ةوفد  وأكد

 تعلقته مجموع  نأ الوفدأفاد  الت�اریة، �لعالمات یتعلق وف�. امجليع یفيد أن شأنه من اتفاق إىل التوصل أ�ل من واملرونة،
 املتعلقة ا�تلفة الفحص ممارسات ملخص �ىل األمانةوفد ال شكر الصدد، هذا ويف. الب�ان أسامء حامیة �ىل �برية أمهية

ا�ورة  أساس �ىل ،SCT/40/3 الوثيقة يف الواردة الب�ان، أسامء �ىل حتتوي أو من تتكون اليت الت�اریة �لعالمات
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 و�ة �ىل وا�اكریيب الالتينية أمر�اك ب�ان مجمو�ةوفد  وأكد. جنةللثني لثالوا لتاسعةا ورةلدا إطار يف قدتعُ  اليتاإل�المية 
 يف مبا �ال�، من القمية وتوليد الفكریة امللكية نظام من لالس�تفادة للب�ان وفرصة قمية أداة يه الب�ان أسامء بأن القائ� النظر
 يف بنشاط ستشارك وا�اكریيب الالتينية أمر�اك انب� مجمو�ة إن الوفدذ�ر  السبب، ولهذا. للب� الت�اریة العالمة تطو�ر ذ�

 هو املوضوع هذا يف وا�اكریيب الالتينية أمر�اك ب�ان مجمو�ة مشاركة �ىل ا�ليل أن الوفد ذ�ركام . البند هذا حول املناقشات
 الوثيقة يف الواردة الب�ان أسامء حبامیة املتعلقة املقرت�ات مثل ،أو اكنت �ر�ا�هتا ا�مو�ة أعضاء قد�ا اليت �قرتا�ات

SCT/32/2 الوثيقة يف الوارد وبريو واملكس�يك �اما�اك مبشاركة املشرتك و�قرتاح �اما�اكاملقدمة من  من SCT/39/8 
Rev. 2، �الوثيقة يف الوارد وحام�هتا، الوطنية الت�اریة �لعالمات ��رتاف �شأن بريو اقرتاح وكذ SCT/39/9 .وأشار 

 العالمات بنظام املتعلقأن الت�دیث  أیضارى � وا�اكریيب الالتينية أمر�اك ب�ان مجمو�ة أن إىل ذ�، �ىل ة�الو  الوفد،
أعرب وفد  اجلغرافية،ؤرشات �مل یتعلق ف�و . ذو قمية عظمية SCT/40/4 الوثيقة يف الواردة احلقول، أسامء نظام يف الت�اریة
 SCT/40/5 Prov. 2 تنيق ي الوث  يف والواردة األمانة أ�دهتا اليت �س�تبيا�ت �ىل الردود جتميع أنعن اعتقاده ب ا�مو�ة

 .اللجنة معل لتوجيه �مة مد�التمبثابة  اكنت SCT/40/6 Prov. 2و

 ا�ورة ألعامل التحضري يف املبذو� اجلهود �ىل األمانة وشكر األفریقية الب�ان مجمو�ة �مس املغرب وفد وحتدث .13
 العملية يف املناقشات مجيع ةكيودینامي  ا�امئة اللجنة إطار يف نوقشت اليت املوضو�ات أمهية إ�راز معرض يفو. للجنة األربعني
 أو التسجيل من الب�ان أسامء حامیة �شأن اجلاریة واملناقشات اجلاري للعمل دمعه�ىل  فریقية� ا�مو�ةأكد وفد  احلالية،

 ا�تلفة الفحص ممارسات لخصت اليت SCT/40/3 الوثيقة إ�داد �ىل األمانة كروش. جتاریة كعالمات املربر �ري �س�ت�دام
 الوثيقة ت� بفائدة مقتنعة ا�مو�ة أن إىل الوفد وأشار �لهيا، حتتوي أو الب�ان أسامء من املكونة الت�اریة �لعالمات املتعلقة
أنه �الل انعقاد امجلعية عن أسفه الوفد كام أعرب . �النقاش ومسا�دة اللجنة �ىل إحراز تقدم �شأن هذه املسأ فهم إل�راء

. 2019لعام إىل امجلعية العامة  معاهدة قانون التصاممي، مت تأجيل قرار عقد مؤمتر دبلومايس حول 2018عام لالعامة للویبو 
متكن اللجنة من إحراز تقدم إىل أن اجلهود اإلضافية اليت تبذلها مجيع ا�ول األعضاء ستسهم يف التفامه املتبادل و يف إشارة و

توافق إىل ولك األطراف �شأن هذا املوضوع، ذ�ر الوفد أن ا�مو�ة ال �زال متفائ� �شأن إماكنية التوصل إىل �ل مالمئ �
 مؤمتر دبلومايس.حنو عقد مليض قدما هبدف ا يف اآلراء يف امجلعية العامة املقب�

 ا�مو�ة أن �ني يف نهوذ�ر أ ،)CEBS( البلطيق ودول الوسطى أورو� دول مجمو�ة �مس ليتوانيا وفد وحتدث .14
 ،2019 عامامجلعية العامة ل إىلمعاهدة قانون التصاممي  حول املناقشات تأجيل متإال أنه  األربعني، ل�ورة املمثر �لعمل ملزتمة

 �س�تبيان ملرشوعته مجموع  تقد�ر عن الوفد أعرب الصناعية، �لتصاممي یتعلق وف�. ا�ورة هذه يف عقدنی  نل و�لتايل
 املوضوع هذا �شأن العمل من ملزید قو�ً  أساساً  عتربهت و  ،SCT/40/2 الوثيقة يف املقدم الرسومية، املس�ت�دم بوا�ة اخلاص

 �شأن األول �س�تبيان من لك �ىل الردود جتميع �ىل األمانة ا�مو�ةوفد  شكر اجلغرافية،ؤرشات �مل یتعلق ف�و . الهام
 إساءة/  اس�ت�دام �شأن الثاين و�س�تبيان ،اجلغرافيةمؤرشات لل معينة حامیة توفر أن ميكن اليت واإلقلميية الوطنية األنظمة

 يف الوارد ،نظام أسامء احلقول ويف اإلنرتنت ش�بكة �ىل اجلغرافية صطل�اتوامل الب�ان وأسامء اجلغرافيةؤرشات امل اس�ت�دام
 نتاجئ مبناقشة ا�مو�ة اه�م عنأعرب الوفد و . SCT/40/6 Prov. 2الوثيقة و  SCT/40/5 Prov. 2يقة الوث 

 للجنة اإلضايف العمل أنب ا�مو�ةكام أعرب عن اعتقاد  ا�تلفة، امحلایة أنظمة �شأن واملامرسات اخلربات وتبادل �س�تبيا�ت
 �لعالمات یتعلق ف�و . ا�ويل املس�توى �ىل عاجلهتام یتعني قضا� تو�د حيث �م، أمرهو مبثابة  اجلغرافية �شأن املؤرشات

 التسجيل من الب�ان أسامء حامیة�شأن  ا�امئة للجنة السابقةورات ا� يف املمثرة املناقشات إىل ا�مو�ةوفد  أشار الت�اریة،
 لتوضيح املبذو� واجلهود ةا�تلف املامرسات �شأن القمي للتبادل ا�مو�ة تقد�ر عن وأعرب. جتاریة كعالمات واس�ت�دا�ا

 ا�تلفةفحص ال ممارسات ملخص �ىل األمانة شكر أ�ريا،و . التنفيذ مبسائل املتعلق اجلدید فقياالتو  و�قرتاح العملية املسائل
أفاد أن و  ،SCT/40/3 الوثيقة يف الواردة ،�لهيا حتتوي أو الب�ان أسامء من تتكون اليت الت�اریة �لعالمات املتعلقة

 .ا�تلفة للمامرسات موضوعية �امة نظرةمتثل  الوثيقة تنتا�اتاس� 
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 نضج من الرمغ �ىل أنهيف إشارة إىل و. ل�ورة التحضري �ىل األمانة وشكر �ء ا�مو�ة �مس كندا وفد وحتدث .15
 �اللقانون التصاممي  ةمعاهد الع�د دبلومايس مؤمتر لعقد اآلراء يفالالزم  توافقال  إىل التوصل یمت ملإال أنه  النص، مرشوع
 �دول �ىل أخرى قضا�اللجنة ل دورة و�ركزي وقت �كر�س إىل تتطلع �ء ا�مو�ة نأ الوفدذ�ر  ،2018لعام  العامة امجلعية
 وكذ� ،SCT/40/4و SCT/40/3و SCT/40/2 الو�ئق إل�داد لألمانة ا�مو�ة امتنان عن الوفد وأعرب. األعامل
 ،اجلغرافيةمؤرشات لل معينة حامیةأن توفر  ميكناليت  واإلقلميية الوطنية األنظمة�شأن  األول �س�تبيان وتوزیع إ�داد

 �ىل اجلغرافيةصطل�ات وامل الب�ان وأسامء اجلغرافية املؤرشات اس�ت�دام إساءة/  اس�ت�دام �شأن الثاين و�س�تبيان
 احلكومية الفكریة امللكية ومنظامت األعضاء ل�ول كرهش عن �ء ا�مو�ةوفد  أعرب كام. نظام أسامء احلقول ويف اإلنرتنت
 واملراقبني األعضاء ا�ول وكذ� �س�تبيان، تطو�ر من كجزء �التامد قدمت اليت املعمتدة احلكومية �ري واملنظامت ا�ولية
 SCT/40/6 Prov. 2و SCT/40/5 Prov. 2 الو�ئقوفد بأن تظل ال أوىصو . �س�تبيا�ت �ىل ردوداً  قدموا ا��ن

 مكحفل ا�امئة للجنةالقوي  معمس�مترة يف ا� �ء ا�مو�ة أن الوفد ذ�ر وأ�ريا،. األعضاء ا�ول من تقدمياتال  من ملزید مفتو�ة
 العالمات �شأن ا�ويل الفكریة امللكية لقانون التدرجيي التطو�ر �شأن التوجيه وتقدمي التنس�يقيسري وت  القضا� ملناقشة هام

 .اجلغرافيةؤرشات وامل الصناعيةتصاممي وال  الت�اریة

 إىليف إشارة و. ل�ورة التحضري �ىل األمانة وشكر الهادئ واحمليط آس�ياب�ان  مجمو�ة �مس إندونيس�يا وفد وحتدث .16
 أشار حممت�،قانون تصاممي  معاهدة نص �شأن األعضاء ا�ول بني مشرتكة هبوط منطقة إجياد هو اللجنة �ركزي حماور أ�د أن
 وللداتعز�ز قدرة ب  معاهدة قانون التصاممي نظام تنفيذ یقرتن أن ینبغي أخرى، دولية معاهدة أي مثل مثلها أنه إىل وفدال
 أشاركام . اجلدیدة ةدهلمعاا عن لناشئةا تماااللتزا لتنفيذ) LDCs( اً نمو انلبلدا قلوأ لناميةا انلبلدا السيما ء،ألعضاا

معاهدة  مرشوع يف التقنية املسا�دة تقدمي الهادئ واحمليط آس�ياب�ان  مجمو�ة ءأعضا معظم یفضل �ني يف أنه إىل الوفد
 هذا وضع إزاء �ملرونة یتسمون اآلخر�ن األعضاءإال أن  ،معاهدةلل الرئييس سماجل  يف مادة �الل من ةاملقرت� قانون التصاممي

 الوفدكام ذ�ر . األعضاء مجيعرضا و  اآلراء توافق �الل من املسأ� هذه �شأن اقرار أن �رى  يف أم� عن الوفد وأعرب. النص
 أن ینبغي الویبو، يف س�يادة ذات دوال بصفهتم أنه، ویعتقدون املصدر عن ا�كشف مبدأ یؤیدون ا�مو�ة أعضاء معظم نأ

 وال�هتا نطاق يف للحامیة الرمسي اإلجراء إلمتام �مة عتربت  اليت التصممي أهلية معایري عنارص لتضمني �ملرونة الب�ان �متتع
 التوصل سيمت بأنه ا�مو�ةتفاؤل  إىل و�إلشارة. خمتلفة وطنية مواقف �هيم ا�مو�ة يف آخر�ن أعضاء أن �ني يف القضائية،

 من بنّاء �شلك للمشاركة مس�تعدة تهمجموع  أن الوفدذ�ر  ،معاهدة قانون التصاممي �شأن متبادل �شلك �لهيا متفق نتي�ة إىل
. املعاهدة مرشوع من 22و 3 �ملواد املتعلقة قفاملوا يف الفجوات سدالس��  املعلقة، للقضا� اكمل �ل إىل التوصل أ�ل

 وكذ� وأس�ئلهتا، ملد�الهتا األعضاء ل�وله تقد�ر عن أیضا أعربكام  ،SCT/40/2 الوثيقة إ�داد �ىل األمانة الوفد وشكر
 الب�ان، بأسامء یتعلق وف��ملعارض الت�اریة يف ا�ول األعضاء.  الصناعيةمي تصامال  حامیة دراسة اقرتاح لتقدمي إس�بانيا لوفد

 إجراء الختاذ �ا�ة هناك أن حقيقةمربزا  املقبول، والعمل اآلراءيف  توافق حنو تقدمأن �رى  يفعن أم�  ا�مو�ةأعرب وفد 
 وفد اقرتاح ا�مو�ةوفد  أید الصدد، هذا ويف. ةجتاری كعالمات الب�ان أسامء واس�ت�دام املربر �ري التسجيل ملنع دويل

 أن تثبت كثرية أمث� هناك أن إىلا مشري  ا�امئة، اللجنة �انب من مشرتكة توصيةمس�تقبيل ل  واع�د وضع �شأن �اما�اك
 �شأن بريو وفد رتاحاق ا�مو�ةوفد  أید ذ�، إىل و�إلضافة. العملية املامرسة يف ا�اكفية امحلایةصل �ىل حت مل الب�ان أسامء

 وليختنش�تا�ن و�اما�اك وإیطاليا وإندونيس�يا وأ�سلندا جورجيا وفود واقرتاح ،وحام�هتا الوطنية الت�اریة �لعالمات ��رتاف
 اجلغرافية واألسامء الب�ان أسامء حامیة �شأن املت�دة العربية واإلمارات سو�رساو  والس�نغال وبريو ومو��و واملكس�يك ومالزي�

 �متكن أن يف أم� عنأیضا  وأعرب ،SCT/40/3 الوثيقة إل�داد لألمانة امتنانه عن الوفد أعرب كام. الوطنية األمهية تذا
 ت�اریةات ال عالمل� الص� ذات للجوانب �لنس�بةو. املوضوع هذا يف اإلجيايب �جتاه حنو هادفة مداوالت إجراء من اللجنة

 اخلدمات خمتلف حول للغایة مفيدة معلومات قدمی األمانة أ�دته ا�ي الت�دیث أن مو�ةا�ى وفد رأ ،قولاحل أسامء نظام يف
. نظام أسامء احلقول يف الت�اریة �الماهتم اس�ت�دامإساءة  أو �سجيل ملنع الت�اریة العالمات ملا�يك توفرةامل  واإلجراءات

 يف ألسامء ا�ولية �ري املس�� امللكية للمواد الصيدليةا بيا�ت دمج عن املر�يل التقر�ر إىل ا�مو�ة عن تطلع الوفدأعرب و 
 یتعلق ف�و . ا�امئة للجنة والثالثني التاسعة ا�ورة يف �ليه املتفق النحو �ىل العاملية الت�اریة العالمات بيا�ت قا�دة
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 أن ميكن اليت واإلقلميية وطنيةال النظم �شأن األول �س�تبيان إ�داد �ىل األمانة ا�مو�ةوفد  شكر اجلغرافية، ؤرشات�مل
 وأسامء اجلغرافية ؤرشاتامل اس�ت�دام إساءة/  اس�ت�دام �شأن الثاين و�س�تبيان اجلغرافيةمؤرشات لل معينة حامیة توفر

 قدموا ا��ن واملراقبني األعضاء ا�ول كذ�كام شكر  ،نظام أسامء احلقول ويف اإلنرتنت �ىل اجلغرافيةصطل�ات وامل الب�ان
 .�س�تبيا�ت هذه �ىل وًدارد

 القوا�د صيا�ة يف ا�امئة اللجنة بذلهات  اليت الهائ� �جلهوديف إشادة و ل�ورة، التحضري �ىل األمانة الصني وفد وشكر .17
 اللجنة معل دمع ملواص�أعرب الوفد عن اس�تعداده  ،املؤرشات اجلغرافيةو  الصناعيةالتصاممي و  الت�اریة �لعالمات املتعلقة

  یتعلقوف�. ورةا� يف التقدم من مزید إحراز إىله تطلعكام أعرب الوفد عن . وحتسيهنا القوا�د ت� صيا�ة يفقيام بدور ال و 
 أ�ل من املرونة وإبداء وشام�، مفتو�ة مناقشات يف ا�خول إىل األطراف مجيع الوفد د�ا ،معاهدة قانون التصاممي وضوعمب

أ�ذ  یمت أن يف أم� عن الوفد أعرب وا�كشف، التقنية املسا�دة إطار ويف. املقب� لعامةا امجلعية�الل  جوهري تقدم إحراز
 یتعني �زال ال اليت القضا� �شأن اآلراء يف توافق إىل التوصل أ�ل من انس�بيف احل  النامية الب�ان مناملقدمة  �قرتا�ات

 مرونة أكرث املعاهدة جلعل تحفظاتال  إبداء يف النظر الوفد واقرتح. دبلومايس مؤمترعقد ل مواتية ظروف و�لق �لهيا �تفاق
 إ�داد �ىل ألمانةعن شكره ل الوفدأعرب  الصناعية، �لتصاممي املتعلقة األخرى �جلوانب یتعلق وف�. للب�ان ومقبو�
 أن الوفد ىورأ. )GUI( واألیقو�ت واحملارف/اخلطوطاملصورة  املس�ت�دم بتصاممي وا�ة اخلاص �س�تبيان مرشوع

 اليت تاملش�أیضا التعرف �ىل و  الص� ذي ا�ال يفالسائدة  �جتاهات �ىل التعرف �ىل الب�ان سيسا�د �س�تبيان
عن  الصني وفدأعرب و . األمام إىل ممياالتص نظام حتسني دفع وكذ� اجليدة، املامرسات من و�س�تفادة املاكتب، توا�ها
 النفاذ �دمة متدید الوفد أید ذ�، إىل و�إلضافة. املناقشات يف استبايق �شلك واملشاركة ا�اتهواقرت  تها�رب  تقامس إىلتطلعه 
 و�ئق إ�داد يف الطلباتودعي م عبء من س�يقلل ذ� ألن الصناعية،التصاممي  لتغطي األولویةو�ئق ل) DAS( الرمقي

�الل ا�ورة األ�رية  قدتعُ  اليت الب�ان أسامء �شأن ةاإل�الميورة ا� أن إىليف إشارة و .الفحص كفاءة وحتسني األولویة
 جتري أن ومتىن للغایة قيّمة اكنت ا�ورة ت� يف اخلرباء قد�ا اليت الفحص ممارساتأفاد أن  للغایة، مفيدة اكنت للجنة

 أساس �ىل ا�راسات من مزید إجراء الوفد أید اجلغرافية، املؤرشات�شأن و . ا�ورة ملخص �شأن أخرى مناقشات
، �مر الردود وجتميع �س�تبيا�ت إ�داد يف املبذو� اجلهود �ىل األمانة الوفد شكر اخلتام، ويف. ا�تلفة الوطنية املواقف
 .العمل من ملزید �ام أساسا شلك� و  لب�انل  اخلاصة األنظمة وتلخيص معرفة يف سا�د�  أن شأنه منا�ي 

 التحضريي العمل �ىل األمانة وشكر فيه األعضاء وا�ول األورويب اد�حت �مس األورويب �حتاد وفد وحتدث .18
 من �نهتاء أن الوفد ورأى. للجنة السابقة ا�ورة يف الوفود مجيع أبدهتا اليت البناءة الروحإىل  لتقد�ر�لك ا وأشار ،املمتاز

 الوفد وذكّر. العملية هذه يفهامة ال  سا�دهتام  �ىل األمانة وشكر ،�بريا إجنازا ميثل اجلغرافية املؤرشات �شأن �س�تبيا�ت
تصاممي وا�ة املس�ت�دم املصورة ب  یتعلق ف� املس�تقبيل العمل يف الرتكزي �ىل �تفاق يف �متثل أخرى �مة نتي�ة هناك بأن

 املتعلقة لقضا�ا أولو�ت �رتيب يف الصحيح اخليار اختذت قد اللجنة أن مفاده رأي عن معر� ،واألیقو�ت واحملارف/اخلطوط
كام . املتحركة التصاممي ومتثيل واملنتج تصاممي وا�ة املس�ت�دم املصورة واألیقو�ت واحملارف/اخلطوط بني الربط مبتطلبات

 مس�تد�رة مائدة اج�ع �الل من سواء الب�ان، أسامء موضوع �شأن التفامه تعز�ز يف تقدما أحرزت قد اللجنة أن إىل أشار
 SCT/39/8 الوثيقة يف الوارد �قرتاحهو و  �دید، وسط �ل حول مناقشات بدءمن �الل  وأ ملاكتبا ممارسات یناقش

Rev. 2. أنه الوفدذ�ر  ،2018لعام  العامة امجلعية �اللمعاهدة قانون التصاممي  حول دارت اليت املناقشة إىل�إلشارة و 
 مرة یو�د ال أنهإىل  األسف معشري �  أنینبغي  أنه إال امليرس، نص حول مناقشات يف للمشاركة اس�تعداده من الرمغ �ىل

 مناقشات عقد ینبغي ال بأنه القائ� النظر و�ةمن �دید �ىل  الوفدأكد و . دبلومايس مؤمتر عقدشأن �  إجيايب قرار أخرى
 شكر ،ارف/اخلطوطتصاممي وا�ة املس�ت�دم املصورة واألیقو�ت واحملب  یتعلق وف�. اللجنة يف معاهدة قانون التصاممي حول
. ا�كفایة فيه مبا ومفص� وم�سكة واحضة بطریقة SCT/40/2 الوثيقة يف الوارد �س�تبيان مرشوع إ�داد�ىل  األمانة الوفد

 األورويب �حتاد مكتب یطبقها اليت املامرسة وصفب �س�تبيان مرشوع يف سامه قد األورويب �حتاد أن إىلويف إشارة 
 األورويب �حتاد يف األعضاء ا�ول�ى  املطورة للتصاممي البياين ا�متثيل يف الشائعة واملامرسة) EUIPO( الفكریة للملكية
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 ذات قضا�ال �شأن العمل من ملزید كأساس �س�تبيان ملرشوع تأیيده عن الوفد أعرب األورويب، التعاون ش�بكة مضن
 الوفد شكر الت�اریة، �لعالمات یتعلق وف�. حملارف/اخلطوطتصاممي وا�ة املس�ت�دم املصورة واألیقو�ت وا �شأن ص�ال

 �لهيا، حتتوي أو الب�ان أسامء من تتألف اليت الت�اریة �لعالمات املتعلقة ا�تلفةفحص ال ممارسات ملخص إ�داد �ىل األمانة
 مع یتفق أنه إىل مشريا ملس�تد�رة،ا املائدةعن  الناش�ئة الرئيس�ية النقاط بدقة عكست واليت ،SCT/40/3 الوثيقة يف الواردة

 بعض قدم قد أنه إىل الوفد أشار ،SCT/39/8 Rev.2 الوثيقة يف الوارد املشرتك �القرتاح یتعلق ف� أما. اس�تنتا�اهتا
 .العملية الناحية من وتطبيقها تنفيذها �يفية حول توضيح �ىل احلصول أ�ل من للجنة األ�رية ا�ورة �الل األولية التعليقات

 يف للمشاركة مس�تعد أنه إىل وأشار �قرتاح يف اآلراء يف توافق حتقيق إىل السعي لروح تقد�رهمن �دید  الوفدأكد و 
 الت�اریة �لعالمات �ال�رتاف املتعلق �القرتاح �لام الوفد أ�اط كام. لها احملمت� املزا� اس�تكشاف ملواص� املس�مترة املناقشات

 املؤرشات إىل انتقل وأ�ريا،. SCT/39/9 الوثيقة يف والواردة األ�رية ا�ورة أثناء بريو وفد من املقدموحام�هتا  الوطنية
 �لتجميعات الوفد ورحب. �س�تبيانني � �ىل ردوداً وا قدم فيه األعضاء وا�ول األورويب �حتاد نأفاد أو  اجلغرافية،

 من و�لرمغ. SCT/40/6 Prov. 2الوثيقة و  SCT/40/5 Prov. 2 يقةالوث  يف الواردة ،�س�تبيا�ت �ىل للردود األولية
 أن يف أم� عن وأعرب اآلن حىت املنجز العمل �ىل األمانة الوفد شكر املساهامت، مجيع �شمل ال لتجميعاتا أن حقيقة
 الوفد أشاركام . لجنةل  واألربعني احلادیة ا�ورة انعقاد قبل املناسب الوقت يف املهمة إجناز من ميكهنا وضع يف األمانة �كون

 ويف احلايل املنتدى يف اجلغرافية املؤرشات حول املناقشاتتنو�ر  يف �لفعل مفيدة س�تكون التجميعات هذه أن إىل
 اجلغرافيةمؤرشات لل حامیة أنظمة وجود من الرمغ �ىل أنه إىل الوفد أشار الثاين، �الس�تبيان یتعلق وف�. خرىاملنتد�ت األ

 من �نهتاء بعد أنه الوفد ورأى. جيد �شلك متطورةليست  أهنا إال حمدود،�شلك  اإلنرتنت و�ىل احلقولنظام أسامء  يف
 ويف اإلنرتنت �ىل اجلغرافية املؤرشات حامیة حتسني �ىل العمل يف ا�امئة اللجنة �س�متر أن املناسب من س�يكون الو�ئق،

 .ا�ويل املس�توى ة �ىلمعاجل إىل حبا�ة �زال ال اليت قضا�ال من العدید هناك أن إىل �لنظر ،قولاحل أسامء نظام

 املطرو�ةقضا� �ل اه�مه�ىل  األفریقية، الب�ان مجمو�ة �مس املغرب وفد به أدىل ا�ي لبيانتأیيدا ل  تو�س، وفد وأكد .19
 جتاریة كعالمات اس�ت�دا�او  التسجيل من الب�ان أسامء وحامیة معاهدة قانون التصاممي قانون الس�� األعامل، �دول �ىل

 �شأن قرار إىل التوصل من 2018 عامل للویبو العامة امجلعية متكن لعدم أسفه عن وأعرب. اجلغرافية املؤرشات حامیةو 
 مع امجليع، ملصل�ة البناءة واملواقف واملرونة التعاونمن  روح� تقدم إحراز يف أم� عن أعربكام  ،معاهدة قانون التصاممي

 لصاحل الصناعيةالتصاممي  �سجيل إجراءات ومواءمة لتبس�يط كأداة معاهدة قانون التصاممي أمهية �عتبار بعني األ�ذ
 مينظت و  الب�ان بأسامء املتعلقة املامرسات خمتلف تلخص اليت الو�ئق إ�داد �ىل األمانة الوفد وشكر. والرشاكت املبد�ني

 جوهر يفتقع  الت�اریة العالمات أنب قيقةاحل  إ�راز معرض ويف. املوضوع هذا حول مثرةامل  ناقشاتذات امل  اإل�المية ورةا�
 یتعلق وف�. �حجة �سویقية اسرتاتيجية أي يف أسايس عنرص ألهنا �لهيا �برية أمهية یعلق نهأ الوفدذ�ر  الفكریة، امللكية نظام

 هذا عرق� ضوء يف توافقي �ل إىل لتوصلبالده � مالزتا �ىل الوفد أكد الت�اریة، العالمات نظام يف الب�ان أسامء �س�ت�دام
 .دويل نطاق �ىل �س�ت�دام

 وفد به أدىل ا�ي البيان وأید للجنة �داداإل �ىل لألمانة شكره عن) اإلسالمية - مجهوریة( إ�ران وفد وأعرب .20
 �شأن ومناقشاهتا ا�امئة اللجنة معل ىل� �برية أمهية یعلق إنه الوفدأفاد و . الهادئ واحمليط آس�ياب�ان  مجمو�ة �مس إندونيس�يا

 وحيقق هام بدور یقوم هاما، منتدىمتثل  ا�امئة اللجنة أن إىل مشريا األعامل، �دول �ىل �اليا املطرو�ة املوضو�ات
 اعيةالصن التصاممي إىل و�إلشارة. اجلغرافية ؤرشاتوامل الصناعية التصامميو  الت�اریة العالمات جماالت يف ملحوظة إجنازات

یعمتد و  األعضاء مجيع بأولو�ت ��رتاف �ىل األول املقام يف یعمتد هنايئ قرار اختاذ أن الوفد ذ�ر ،معاهدة قانون التصامميو 
 القامئة الفجوات لسد املفاوضات �ري أخرى طریقة تو�د ال بأنه الوفد ذكّركام . امجليع من واإلجيايب البناء ا�هنج �ىل كذ�
 تصاممي وا�ة املس�ت�دم املصورة واألیقو�ت واحملارف/ب  یتعلق وف�. فاطر �يع مجل  مقبول �ل حنو دةاحملد القضية �شأن

 الوفد یعتقد و��. اجلدیدة التكنولوجية للتصاممي اكفية مرونة یوفر احلايل اإلطار أن مفاده رأي عن الوفد أعرب ،اخلطوط
 القانونية متطلباهتا لتبين األعضاء ل�ول العامة الس�ياسة �زي �ىل حيافظ أن ینبغي املسأ� هذه حول النقاش مواص� أن
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 حبامیة املتعلقة ل�راسة إس�بانيا وفد من املقدم �قرتاح مناقشة إىل الوفد وتطلع. وأولو�هتا احتيا�اهتا أساس �ىل الوطنية
 تناقش اللجنة بأن ةذ�ر ، ويف تالت�اریة ماتالعال إىل و�نتقال. األعضاء ا�ول يف الت�اریة املعارض يف الصناعيةالتصاممي 

 الب�، امس ه ینبغي حامیةأن حقيقة الوفد أ�رز ،2009 �ام منذ جتاریة كعالمات واس�ت�دا�ا التسجيل من الب�ان أسامء حامیة
 هناك أن الوفد ورأى. آخر طرف قبل من �حتاكر ضد وطنيةذات األمهية ال غرافيةاجل سامءاألو  الوطنية، لهویته كعنرص
. األولویة سبيل �ىل الب�ان ألسامء وفعالية وكفایة ا�ساقا أكرث حامیة �شأن واملوضوعية الشام� املناقشة مواص� إىل �ا�ة

 یتعلق وف�. مناقش�ته إىل وتطلع الوطنية الت�اریة العالمات حامیة �شأن بريو وفد به تقدم ا�ي �القرتاح �لام الوفد وأ�اط
 بأن القائ� النظر و�ة �ىل الوفد أكد اخلتام، ويف. �س�تبيانني �ىل الردود بتجميع �لام الوفد أ�اط ،رافيةملؤرشات اجلغ�

 .لش�بونة التفاق جنيف وقانون لش�بونة اتفاق �لفعل �شملها اليت ا�االت يف توقع أي ختلق أن ینبغي ال �س�تبيان مبادرة

 وشكر. الهادئ واحمليط آس�ياب�ان  مجمو�ة �مس إندونيس�يا وفد به ىلأد ا�ي لبيانعن تأیيده ل  الهند وفدأعرب و  .21
 اعتقاده عن الهند وفد أعربكام . ا�امئة اللجنةدورات  من ا�ورة لهذه الو�ئق إ�داد يف املبذو� اجلهود �ىل األمانة الوفد
 هأن الوفد ورأى. معاهدة قانون التصامميية قض  يف امجلود حلل مشرتكة أرضية إجياد يف أساس�يا دورا لعبت ا�امئة اللجنة بأن

 النامية الب�ان �متكنيمعاهدة قانون التصاممي  يف اإللزايم ا�كشف ومتطلبات التقنية �ملسا�دة املتعلقة األحاكم إدراج جيب
 مرشوع �دادإ �ىل األمانة الوفد شكر وبي�. �ریبس اتفاق يف �لهيا املنصوص املرونة ملواطن وفقاً  أنظمهتا �شكيل من

 عن �ّرب  ،SCT/40/2 الوثيقة يف الواردتصاممي وا�ة املس�ت�دم املصورة واألیقو�ت واحملارف/اخلطوط ب  اخلاص �س�تبيان
 من العدید هناك بأن الوفد وذكّر. ب�انى ال دابفر  املتعلقة الس�ياسة قضا� أ�دهو  املعين املوضوع أن مفادها نظر و�ة

 الفكریة، امللكية حقوق خمتلف مبوجب امحلایة �ا� يف أنهب وّرصح. الهند ذ� يف مبا املوضوعي، الفحص نظام �هيا الب�ان
 للطبيعة نظراً  أنهب اعتقاده عن وأعرب. الصناعي والتصممي املؤلف حق بني املثال سبيل �ىل البينية، اخلطوط حتدید جيب

 ینبغي اكن إذا ما حول �دلهناك  �زال ال فإنه ،رف/اخلطوطتصاممي وا�ة املس�ت�دم املصورة واألیقو�ت واحملال  احملددة
 املس�� �ري �ألسامء املتعلقة البيا�ت دمج إىلكام أعرب عن تطلعه . الصناعيةالتصاممي الحئة  �الل من املوضوع حامیة

 التاسعة ا�ورة يف �ليه تفقامل  النحو �ىل العاملية، الت�اریة العالمات بيا�ت قا�دة يف) INNs( الصيدالنية للمواد امللكية
 �ري ألسامءل املشاهبة الت�اریة العالمات �سجيل �دم من التأكد الرضوري من أنه الوفد واعترب. اللجنة لهذه والثالثني
 نظام يف الت�اریة �لعالمات الص� ذات �جلوانب املتعلق الت�دیث �ىل األمانة وشكر. الصيدالنية للمواد امللكية املس��

 قد حقل امس �سجيل أن ذ�ركام . الفكریة امللكية محلایة الت�د�ت من �ددا یثري احلقول أسامء نظام ذ�ر أنو  ،قولاحل أسامء
 جتاریة لعالمة �بري �د إىل مشابهحقل  امس اس�ت�دام فإن الهندي، النظام يف احلال هو وكام جتاریة، �المة مع یتعارض
 اس�ت�دا�ا أن مفاده رأي عن الوفد أعرب الب�ان، أسامء إىل و�إلشارة. املذ�ورة الت�اریة للعالمة انهت�اك �شلك قد مس��

 أعرب و��. ا�ول س�يادة �ىل أیضا یؤ�ر بل ،حفسب األصلية اخلدمات أو املنت�ات مع روابط ینشئ ال جتاریة، كعالمات
 شكر ،ملؤرشات اجلغرافية� یتعلق وف�. حلاليةا ا�ورة يف املسأ� هذه حول بناءً  حوارا اللجنة ريُجت  أن يف أم� عن الوفد
 .�س�تبيانني �ىل الردود جتميع �ىل األمانة الوفد

 یتعلق وف�. وا�اكریيب الالتينية أمر�اك ب�ان مجمو�ة �مس السلفادور وفد به أدىل ا�ي البيان الربازیل وفد وأید .22
 عقد�شأن  اآلراء يف توافق إىل التوصل من 2018 عامل العامة عيةامجل  متكن لعدم أسفه عن الوفد أعرب الصناعية، �لتصاممي

 املس�تقبل يف أكرب مرونة األعضاء ا�ول تبدي أن يف أم� عن وأعرب. معاهدة قانون التصاممي نظام الع�د دبلومايس مؤمتر
 یتعلق وف�. 2019 لعام للویبو امةالع امجلعيةانعقاد  قبل املوضوع حول اتفاق إىل ا�هنایة يف والتوصل مشرتكة أرضية إلجياد

 إىل ویتطلع بنّاء، حنو �ىل العمل يف سيس�متر نهأ الوفدذ�ر  ،تصاممي وا�ة املس�ت�دم املصورة واألیقو�ت واحملارف/اخلطوطب 
 إىل إشارة ويف. �س�تبيان �ىل الردود لتقدمي �ده قصارى بذل إىل �إلضافة املوضوع، هذا �شأن ممارساته مشاركة

 امللكية ماكتب أن أوحضت للجنة األ�رية ا�ورة �الل قدتعُ  اليت اإل�الميةورة ا� أن إىل الوفد أشار الت�اریة، عالماتال
 حول اآلراء تبادل ملواص� مس�تعدةبالده  أن �ىل الوفد وأكد. الب�ان أسامء دراسة يف خمتلفة ممارسات اعمتدت قد الفكریة
بالده  أن ذ�ر اجلغرافية، املؤرشات �ىل �اصة أمهية یعلق أنه إىل الوفد أشار وإذ. املوضوع اهذ يف املعمتدة ا�تلفة املناجه
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 ،2002 �ام يفأفاد أنه و . املاضية القلي� الس�نواتار مد �ىل اجلغرافية املؤرشات �سجيل يف هائالً  منواً  الحظت قد الربازیل
 الوفدذ�ر  الربازیل، يف للموضوع املزتایدة لألمهية ونظراً  لتايل،و�. جغرايفمؤرش  69 �اليا لوُجس  جغرايف مؤرش أول منح مت
 .اجلغرافية ؤرشات�مل املتعلقة املناقشات يف بناء �شلك املشاركة وس�يواصل �س�تبيانني � �ىل ردوداً  قدم نهأ

 وف�. الهادئ حمليطوا آس�ياب�ان  مجمو�ة �مس إندونيس�يا وفد به أدىل ا�ي لبيانعن تأیيده ل  مالزي� فدأعرب و و  .23
 تواصل أن يف أم� عن وأعرب ، 2018 عامل العامة امجلعية يف املت�ذ القرار إىل الوفد أشار ، عاهدة قانون التصامميیتعلق مب

. دبلومايس مؤمتر إىل النص لنقل اآلراء يف توافق وإجياد املتبقية اخلالفات �ىل للتغلب بناء �شلك العمل األعضاء ا�ول مجيع
 عن أعرب �مة، �سویقية وأداة الفكریة امللكية نظام يف أساس�يا عنرصا �شلك الت�اریة العالمات أن حقيقة �ىلتأ�يده  يفو

 مبوجب معوما محمية الب�ان أسامء أن إىل الوفد أشار وبي�. الب�ان أسامء حامیة �شأن اللجنة معل يف تقدم حتقيق يف أم�
 اواس�ت�دا� الب�ان سامءأل املربر �ري التسجيل ملنع دويل إجراء اختاذ إىل احلا�ة �ىل أكد ي،املالزي  الت�اریة العالمات قانون

 فيه مبا محمية ليست الب�ان أسامء أن حقيقة تربز اللجنة إىل دمتقُ  كثرية أمث� هناك بأن الوفد وذكّر. جتاریة كعالمات
 وفد اقرتاح وأید املعين األعامل �دول بند إطار يفاملقدمة  یدةالعد املقرت�ات يف مزية الوفد رأى السبب، ولهذا. ا�كفایة
 واألسامء الب�ان أسامء حبامیة املتعلق لالقرتاح دمعهجمددا  الوفدد كأو . ا�امئة اللجنة تعمتدها مشرتكة توصية �شأن �اما�اك

 .تقدميه يف املشاركني بني من زي�مال اكنت اليت ،SCT/39/8/Rev.2 الوثيقة يف الوارد الوطنية األمهية ذات اجلغرافية
 الوطنية الت�اریة �لعالمات لال�رتاف بريو وفد به تقدم ا�ي �قرتاح يف مزية �رى نهأ الوفدأفاد  ذ�، إىل و�إلضافة

 اليت املناطق يف الس�� و�قتصادیة، �ج�عية التمنية يف املسامهة يف اجلغرافية املؤرشات بأمهية الوفد أقر وأ�رياً،. وحام�هتا
. للب� و�قتصادیة �ج�عية التمنية يف املسامهة �ىل قادرة �لتايل، اجلغرافية، املؤرشات أن وأضاف السلع، هذه تنتج

 ضد القانونية امحلایة �س�تحق اليت القمية الت�اریة األصول من تعترب جغرايف مؤرش يف ا�سدة املعلومات أن الوفد واعترب
 �ىل الردود إىل �ستند بناءة مناقشة إىلعن تطلعه  الوفدأعرب  السبب، ولهذا. ألطرافمن قبل ا املرخص �ري �س�ت�دام
 .�س�تبيانني

 التصاممي الصناعية :من �دول األعامل 5 البند

 مرشوع مواد ومرشوع الالحئة التنفيذیة -قانون التصاممي الصناعية وممارساته

اليت  املقب� دورهتا يف تواصل أن 2018 سبمترب يف املنعقدة دورهتا يف قررت لویبول العامة امجلعية أن إىل الرئيس أشار .24
 .2020 �ام من األول النصف هنایة يف التصاممي قانون معاهدة �شأن دبلومايس مؤمتر عقد يف النظر 2019 �ام يفستنعقد 

. الصناعية مميا�لتص یتعلق ف� جنةلل  اجلاري للعمل املس�متر دمعه عن وأعرب �ء، ا�مو�ة �مس كندا وفد وحتدث .25
 �شأن تصاممي وا�ة �س�تبيان مرشوع �لهيام ركز� ال��ن املوضو�ني أن الوفد رأى ،SCT/40/2 الوثيقة إىل و�إلشارة
 متثيل وطرق املنتج أوالبند و  التصمميالربط بني  �دم أو الربط هامو  واألیقو�ت واحملارف/اخلطوطاملصورة  املس�ت�دم

 يف احلدیث �قتصاد يف واس�ت�دا�ا التصاممي اس�مترت حيث للمس�ت�دمني، �لنس�بة �اصة أمهيةميثالن  املتحركة ممياالتص
 أنه الوفد أكد ذ�، إىل و�إلضافة. �س�تبيان مرشوع يف النظر إىل هتطلععن  الوفدأعرب  و��،. والتطور التقدم

 اإل�كرتونية األولویة و�ئق واسرتداد إلیداع) DAS( للویبو الرمقي لنفاذا �دمة لتنفيذ األعضاء ا�ول خبطط اه�مه یواصل
 األمام إىل ومشجعة �مة خطوات اختذت قد األعضاء ا�ول من العدید أن إىليف إشارة و. الصناعيةالتصاممي  لتسجيالت

 الرمقي النفاذ خبدمة یتعلق ف�ول ته ت� ا�أحرز ا�ي التقدمتعرف �ىل ال  إىل هتطلععن  الوفدأعرب  املايض، العام �الل
 من أنه إىل الوفد أشار ،معاهدة قانون التصاممي قانون مبرشوع یتعلق ف� �فتتا� بيانه إىل و�إلشارة وأ�ريا،. والتصاممي

 لعام للویبو العامة امجلعية �الل دبلومايس مؤمتر عقد�شأن  اآلراء يف توافق إىل أخرى مرة التوصل یمتمل  أنه لآلمال ا�يب
 امليرس�  اقرتاح يف للنظر اس�تعداد �ىل الوفود بعضمل �كن  امجلعية، ت� �الل احلظ، لسوءويف إشارة إىل أنه . 2018
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 امجلعية يف جمدداً  للمشاركة اس�تعداده�ىل  جمدداً  الوفد أكد، بذ� للقيام �ء ا�مو�ة اس�تعداد من الرمغ �ىل - قدماً  للميض
 .معاهدة قانون التصاممي مرشوع يف النظر یمت عندما 2019 امعل املقب� العامة

 عن اإل�الميةورة ا� أن مفاده رأي عن وأعرب والبلطيق، الوسطى أورو� ب�ان مجمو�ة �مس ليتوانيا وفد وحتدث .26
والت�ارب  امرساتللم اللجنة فهم بناء يف للغایة مفيدة اكنت واألیقو�ت واحملارف/اخلطوطاملصورة  املس�ت�دم تصاممي وا�ة

 ا�ورة يف ُعقد ا�ي املس�تقبيل العمل �شأن املناقشات �الل أنه إىل وأشار املعنيني، املصل�ة حصابأل ا�تلفة الوطنية
 بني الص� �شأن العمل من �ملزید اه��ا عن األخرى والوفود والبلطيق الوسطى أورو� ب�ان مجمو�ة أعربت للجنة، األ�رية

 إ�دادها �ىل األمانة وشكر. �ليه تنطبق ا�ي املادي واملنتَج املس�ت�دم املصورة واألیقو�ت واحملارف/اخلطوط تصاممي وا�ة
 املذ�ور املرشوع أساس �ىل العمل ملواص� اس�تعداده عن وأعرب ،SCT/40/2 الوثيقة يفالوارد  س�تبيان� ملرشوع
 إضايف، منظور ذات مسأ� يه اجلدید العرص بتصاممي املتعلقة القضا� أن إىل إشارة ويف. ص�األكرث  القضا� حتدید ومواص�

 والراخسة احلالية ألشاكلذات الص� � القامئة تاملش� �ل �ىل �ركز أن ینبغي للجنة املبارشة األولویة أن إىل الوفد أشار
 مع مر�لية، ملقاربة دمعهعن  الوفد أعرب السبب، ولهذا. تصاممي وا�ة املس�ت�دم املصورة واألیقو�ت واحملارف/اخلطوطل 

 عن أعربكام . تصاممي وا�ة املس�ت�دم املصورة واألیقو�ت واحملارف/اخلطوط جمال يف القامئة للفروق األولویةمنح 
 املس�ت�دمني رابطات نظر و�ات إىل �س��ع ذ� يف مبا اجلدید، العرص بتصاممي املتعلقة القضا� الس�تكشاف اس�تعداده

التصاممي  حامیة �راسة اقرتا�ه �ىل إس�بانيا وفد وشكر. احلالية القضا� �شأن مشرتك فهم إىل التوصل بعد الحقة مر�� يف
. ضةولمعرا لمشكلةا طبيعة لحو ضافيةإ اتتفسير تلقي في غبتهر عن لوفدرب اعوأالصناعية يف املعارض الت�اریة، 

 .�فتتا� بيانه إىل �إلشارة الوفد اختمت ،معاهدة قانون التصاممي مبرشوع یتعلق ف� وأ�ريا،

�لك البيا�ت اليت أدلت هبا الوفود �شأن هذا البند.  �لام و�لص الرئيس إىل أن جلنة العالمات أ�اطت .27
�ني ستبقى معاهدة قانون التصاممي مدر�ة يف �دول أعامل جلنة العالمات، فإن جلنة العالمات أ�اطت �لام  ويف

 .2019عية العامة ا�اعي إىل مواص� النظر يف هذه املسأ� يف دورهتا يف �ام بقرار امجل  حسب األصول

 تصاممي وا�ات املس�ت�دم املصورة واألیقو�ت واحملارف/اخلطوط

 ..SCT/40/2 Revو SCT/40/2 الوثيقتني إىل املناقشات استندت .28

س�ت�دم املصورة واألیقو�ت تصاممي وا�ة امل حول  اس�تبيانمرشوع  تضمنت  اليت الوثيقة، األمانة عرضتو  .29
 .احلكومية �ري واملنظامت األعضاء من املقدمة واألس�ئ� املد�الت أساس �ىل ،واحملارف/اخلطوط

�المية � ورةا� جناح بعد أنه إىل وأشار فيه، األعضاء وا�ول األورويب �حتاد �مس األورويب �حتاد وفد وحتدث .30
 بدورهتا املس�تقبيل للعمل مقرت�ات يف اللجنة نظرت ،واألیقو�ت واحملارف/اخلطوطتصاممي وا�ة املس�ت�دم املصورة  حول

 العمل من املزید أیدوا قد ،فيه األعضاء ولا�و  األورويب �حتادوفد  ذ� يف مبا الوفود، معظم بأن الوفد وذكّر. األ�رية
تصاممي وا�ة املس�ت�دم املصورة واألیقو�ت  ثيلمت حول  وكذ� امحلایة، نطاق �ىل وأ�ره والتصممي املنتج بني الربطحول 

ُ  أن ینبغي �الياً  القامئة �ختالفات أنب املشرتك الفهم یتشاطر وبي�. املتحركة واحملارف/اخلطوط  من املزید وأن مبارشة عاجلت
 القضا�معاجلة  ميكن هأنىل إ نفسه الوقت يفأشار  أنه إال تنس�يقاً، أكرث �هنج الطریق ميهد أن ميكن القضا� هذه �شأن العمل

 للجنة األ�رية ا�ورة يف احملرز للتقدم ارتيا�ه عنيف معرض التعبري و. الحقة مر�� يف اجلدیدة التكنولوجية �لتصاممي املتعلقة
تصاممي وا�ة املس�ت�دم املصورة  �شأن العمل من ملزید الصحيح إجياد املركز من متكنت قد اللجنة أن رأى ،العالمات

 مرشوع األمانة أ�دت ا�امئة، للجنة األ�رية ا�ورة يف املت�ذ للقرار وفقا أنه الحظت وإذ. ألیقو�ت واحملارف/اخلطوطوا
 سامهقد  األورويب �حتاد أن اللجنة الوفد أبلغ ،SCT/40/2 الوثيقة يف الواردو  س�ئ�واأل املد�الت أساس �ىل اس�تبيان

 ا�متثيل�شأن  الشائعة واملامرسة األورويب �حتاد یطبقها اليت للمامرسة وصفب مانةاأل �زوید �الل من املذ�وررشوع امل  يف
 األمانة شكربعد أن و . األورويب التعاون ش�بكة مضن األورويب �حتاد يف األعضاء ا�ول مع ا�ي مت تطو�ره للتصاممي البياين
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 ا�ي �س�تبيان ملرشوع تأیيده عن أعرب ا�كفایة، يهف  مبا ومفص� وم�سكة واحضة بطریقة س�تبيان� مرشوع إ�داد �ىل
تصاممي وا�ة املس�ت�دم املصورة ب  یتعلق ف� ص�ال اتارة ذتا�  قضا�ال �شأن العمل من ملزید أساس مبثابة �كون أن ميكن

 لآلراء اإلضايف التبادل �شأن العالمات للجنة األ�رية ا�ورة يف املت�ذ القرار إىل إشارة ويف. واألیقو�ت واحملارف/اخلطوط
 القضا� أن من الرمغ �ىل بأنه القائل الرأي �ىل الوفد أكد اجلدیدة، التكنولوجية التصاممي مثل الص�، ذات املسائل حول

 جمال يفللمش�ت  أوالً  �ل إىل �ا�ة هناكإال أن  ص�، وذات لاله�م مثرية اجلدیدة التكنولوجية �لتصاممي املتعلقة
 عن املزید �سامع اه�مه عن الوفد أعرب ذ�، ومع. یقو�تاأل ممياتصو تصاممي وا�ة املس�ت�دم املصورة ل ة الياحل األشاكل
 للجنة املس�تقبيل العمل یو�ه أن��  ميكن الوفد، نظر و�ة ومن. املس�ت�دمني احتادات من اجلدیدة التكنولوجية التصاممي

 .السائدةو  احلالية القضا� حول مشرتك تفامه إىل التوصل بعد املناسب، �جتاه يفالعالمات 

تصاممي وا�ة املس�ت�دم املصورة واألیقو�ت  �شأن س�تبيان� مرشوع إ�داد �ىل األمانة ش�ييل وفد وشكر .31
 إىل هيدف �س�تبيان أن إىل وأشار األعضاء، ا�ول من املقدمة واملساهامت األس�ئ� بنيا�ي جيمع  ،واحملارف/اخلطوط

 من املقدمة التعليقات أنيف إشارة إىل و. املتحركة ممياالتص متثيل وطرق بندو  تصممي بني الربط متطلبات: هام ،انبني� تغطية
 الوثيقة يف �عتبار يف �ذتأُ  قد) للملكية الفكریة يف ش�ييل الوطين املعهد( الوطين امكتهب وممارسات اقانوهن �شأن دهبال

SCT/40/2، ميكن أن  احلكومية، �ري واملنظامت األعضاءمن ا�ول  و�ريها ش�ييل من املقدمة املعلومات أن الوفد رأى
 یظل أن ینبغي أنه الوفد رأى اخلتام، ويف. التجميع من أفضل �شلك �س�تفادة �ىل اللجنة سا�د� و  املناقشاتترثي 

 .إضافية ردود إدراج �متكني مفتو�ا �س�تبيان

 مرشوع أن ورأى ،SCT/40/2 الوثيقة إ�داد �ىل لألمانة �لشكر األمر�كية املت�دة الوال�ت وفد تقدمو  .32
 بن�احیعاجل و  عظميمعل  منتجمبثابة  اكن تصاممي وا�ة املس�ت�دم املصورة واألیقو�ت واحملارف/اخلطوطب  اخلاص �س�تبيان
. املتحركة الرسوم �متثيل اكتبامل هبا �سمح اليت والطرق املنتج أوبند وال  التصممي بني الربط رشط وهام النظر، قيدالقضيتني 

 �راءات ، أجرى مكتبتصنيعببند ال  ربط وجودرضورة  من الرمغ �ىلو  ،لبالده القضائية والیهال يف أنه إىل الوفد وأشار
 الوفد اقرتح و��،. بنودال  أنواع مجيع یغطي �دید حبث) USPTO( املت�دة الوال�ت يف الت�اریة والعالمات ��رتاع

 الوال�ت يف أیضا الفحص ماكتب جترهيا اليت البحث معليات نطاق حول معلومات �ىل للحصول 11 رمق الالسؤ  �كرار
 جيمع منتدى وهو ،ID 5منتدى  أن اللجنة الوفد أبلغ ذ�، إىل و�إلضافة .والتصمميبند ال  بنيشرتط ربط �  اليت القضائية

 للملكية األورويب �حتاد ومكتب ،)CNIPA( الشعبية الصني ةمجلهوری الفكریة للملكية الوطنية اإلدارة يه ماكتب مخسة
 �راءاتمكتب و ) KIPO( الفكریة للملكية ا�كوري واملكتب ،)JPO( اليا�ين الرباءات ومكتب ،)EUIPO( الفكریة

صاممي وا�ة تالس��  اجلدیدة، التقنيات يف ممياالتص أیضا یدرس اكناملت�دة،  الوال�ت يف الت�اریة والعالمات��رتاع 
) �ور� مجهوریة( سول يف قدعُ  ا�ي الس�نوي اج��ه �الل أنه الوفد أ�لن الصدد، هذا ويف. واألیقو�تاملس�ت�دم املصورة 

يف  املشاركة املاكتب أجرهتا دراسة نتاجئ اإلنرتنت �ىل موقعه �ىل نرشأن ی  �ىل ID5منتدى  وافق ،نرصمامل  األس�بوع يف
 .واملس�ت�دمني املاكتب من �لك املتا�ة واملعلومات جلنة العالمات معل مكل� ميكن واليت ،ID5منتدى 

تصاممي وا�ة املس�ت�دم املصورة ب  اخلاص �س�تبيان مرشوع إ�داد �ىل لألمانة شكره عن الصني وفد وأعرب .33
�ىل  احلكومية �ري واملنظامت األعضاء ا�ول ، كام شكرSCT/40/2 الوثيقة يف والوارد واألیقو�ت واحملارف/اخلطوط

 الوفد ورأى. ا�ال يف القامئة تواملش� الناش�ئة �جتاهات فهم �ىل اللجنةستسا�د  املد�التأفاد أن ت� و . ساهامهتام 
 وحتسني التصاممي حامیةجمال  يف الناش�ئة القضا� ملعاجلة البعض بعضهم من التعمل �ىل اللجنة أعضاء سيسا�د �س�تبيان نأ

 اإلجيابية النتاجئ �ىل و�طالع العالمات جلنة أعضاء مع بدقة املوضوع مناقشة إىل هتطلعأعرب عن و . التصممي حامیة نظم
 مفصال اكن ا�ي �س�تبيان، مبحتوى یتعلق وف�. اللجنة دا�ل �رباته لتبادل اس�تعداده عن أعربكام  ذ�، عن الناجتة
 مبا یتعلق ف� ردودحبيث یمت مجع  أس�ئ�، ثالثة إضافة الوفد اقرتح بدقة، قلقه بواعث ویعكس جيد �شلك س�هتدفم و  للغایة
 افرتايض، منتج �ىلصورة امل املس�ت�دم وا�ة تطبيق وإماكنية املنتج من جزءاصورة امل وا�ة �كون أن رشط) 1: (یيل

 �ىل القامئة صورةامل ماملس�ت�د وا�ة حامیة إماكنية) 3( ،صورةامل املس�ت�دم وا�ة من فقط جزء حامیة ووسائل إماكنية) 2(
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 إذا عام سؤال أیضا الوفد اقرتح ، اوأ�ري . التصفح تطبيق يف املثال، سبيل �ىل تظهر، اليت األیقو�ت ممياتص أو السيناریو
 .وا�ة املس�ت�دم املصورة واألیقو�ت واحملارف/اخلطوط تصامميل  �لنس�بة قضائية والیة لك يف متوفرة امحلایة اكنت

 احلكومية �ري واملنظامت األعضاء �ول، كام شكر ا�س�تبيان مرشوع �ىل لألمانة امتنانه عن �ناليا وفد وأعرب .34
 �ىل املسح إجراء يف املس�ت�دمني ورابطات األعضاء ا�ول رغبة إىل الوفد أشار أن وبعد. العميقة وتعليقاهتا مالحظاهتا �ىل
املس�ت�دم  وا�ات نطاق لتوس�يع الس�� اليا�ن، يف ممياالتص قانون تنقيح �اليا جيري أنه أ�لن النتاجئ، وتبادل الرس�ة و�ه

 الوثيقة يف الواردة �ألس�ئ� �بري �د إىل �رتبط أن ميكن التصاممي قانون �ىل املرتقبة التعدیالت أن مباو . للحامیة القاب�املصورة 
SCT/40/2، طلب�لتايل، و املنق�ة، وممارساتهنونه قا أساس �ىل �س�تبيان �ىل الرد بإماكنه اكن إذا عام الوفد �ساءل 

 .ضافيةاملتأخرة أو اإل �ا�تمبا �سمح �إل املرونة بعض

تصاممي وا�ة املس�ت�دم املصورة واألیقو�ت  �شأن�المية � ورةل� تنظميها �ىل ألمانةا الرويس �حتاد وفدشكر و  .35
كام  مساهامهتا، �ىل احلكومية �ري واملنظامت األعضاء ل�ول امتنانه عنوأعرب  �س�تبيان، إ�داد�ىل و  ،واحملارف/اخلطوط

 اذ �كن مل تصاممي وا�ة املس�ت�دم املصورة واألیقو�ت واحملارف/اخلطوط بـ اخلاص �س�تبيان أنأعرب عن اعتقاده بأن 
 اس�تعداده عن راباإلع معرض ويف. اخلربات تبادل �متكني اجيد اأساسبل ميثل  املوضوع، شعبيةتزتاید  حيث ،حفسب ص�

 یعزز أن شأنه من املعلومات تبادل أن الوفد رأى التعليقات، مجيع إىل و�س��ع املوضوع حول املناقشات يف للمشاركة
 �لنظر، املشمولال ا� أمهية �ىل الضوء بإلقاء لكمته الوفد واختمت. طلباتلل  أفضل حفص إىل وس�يؤدي قضيةلل  األفضل الفهم
 .�شأنه العمل متر�س�  أن ینبغيي وا�

 �لتصاممي یتعلق ف� �فتتا� هبيان يف املوحضة النقاط إىل �إلضافة أنه) اإلسالمية - مجهوریة( إ�ران وفد ورصح .36
 الواردةد�الت واألس�ئ� امل إىل �ستند اس�تبيان مرشوع �ىل حتتوي اليت SCT/40/2 �لوثيقة �لام أ�اط قدف الصناعية،

 فقد فقط، عضو دو� 11 من مد�الت تضمنی  �س�تبيانرشوع م  أن ومبا. احلكومية �ري امتواملنظ األعضاء ا�ول من
 ويف. األعضاء ا�ولمن �انب  د�التامل من ملزید مفتو�اً  الباب إبقاءب ش�ييل وفد عن اتفاقه مع و�ة نظر الوفدأعرب 

 القضا� معاجلة إىل احلا�ة �ىل شدد ة،ا�ور �الل �س�تبيان وتبس�يط الوثيقة �راسة اس�تعداده عن الوفد أعرب �ني
 األعضاء ا�ول تعرتفینص �ىل أن  القامئة، ا�ولية �تفاقات ظل يف ،أي رشط هناك اكن إذا ف� النظر مثل الهامة،

 ینبغي اكن إذا ما توحض أن أیضا للجنة ینبغي التصاممي، ت� طبيعة مرا�اة مع ،رأي أنهو . التصاممي هذه مثليف  قوقحل�
 اللجنة �ى �كون أن ینبغي أنه إىل �لنظرو. لواحئال من �دید بنوع أو الصناعيةالتصاممي  بلواحئاملنظور  املعين املوضوعحامیة 

 أن ینبغي القضا� هذه معاجلة أن إىل الوفد أشار ، املوضوع هذا إطار يف معلها �شم� ا�ي املوضوع �شأن مشرتك فهم
 .املوضوع هذا �شأن املس�تقبل يفات العالم جلنة معل من جزءا �كون

 أساس �ىل �س�تبيان مرشوع إل�داد األمانة �ىل أثىن ا�ي ،الت�اریة للعالمات ا�ولية الرابطة ممثل أعربو  .37
 بتعدیل اقرتا�ه إىل و�إلضافة. SCT/40/2 للوثيقة تقد�ره عن املراقبة، واملنظامت الوفود من املقدمة واألس�ئ� املد�الت

 بني "ربطال"مصطلح  ات مثلصطل�امل توضيح أو حتدیدأن یمت  املمثل اقرتح طفيف، �شلك 7و 6و 5 ئ�األس�  صيا�ة
 يف" الوظيفية اجلوانب"مصطلح و  ،1رمق  السؤال يفالبند و  تصاممي وا�ة املس�ت�دم املصورة واألیقو�ت واحملارف/اخلطوط

. ، يف احلاش�ية29رمق  السؤال يف" النشطة احلا�" ومصطلح ،26رمق  السؤال يف" ا�امئة املواد" ومصطلح ،4رمق  السؤال
 إ�ابتني فصل أیضا املمثل اقرتح ،11رمق  السؤال �شأن األمر�كية املت�دة الوال�ت وفد اقرتاح مع لتوافقف� یتعلق �و 

 املس�ت�دم وا�ة اس�ت�دام"و" یقو�ت احملميةاأل تصاممي أواحملمية  صورةامل املس�ت�دم وا�ةتصاممي  �ر�يب" وهام ،نتحممتلي
 .31 رمق السؤال يف" األیقو�ت احملمية ممياتص أوصورة احملمية امل

 نأفاد أو  مساهامهتا، �ىل األعضاء ا�ول، كام شكر �س�تبيان مرشوع �ىل لألمانة شكره عن املغرب وفد وأعرب .38
بالده  وأن الس�� الناش�ئة، أمهيهتابو  خلطوطتصاممي وا�ة املس�ت�دم املصورة واألیقو�ت واحملارف/ا بأمهية عرتفبالده ت
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 متی حيث أخرى، ب�ان يف احملمية التصاممي لت� ا�ولية الطلبات يف تعييهنا سيمت و�لتايل، الهاي، تفاقية� متعاقد طرف
 و�ىل. ةامحلای وسائل نقص �سبب املغرب يف التصاممي هذه �سجيل رفض ميكن أنه إىل الوفد وأشار. �سجيلها وسائل تنفيذ
 للتصممي واسع تعریف �ىل حيتوي ألنه النظر قيد التصممي نوع رصا�ة �ستبعد مل للمغرب الصناعية امللكية قانون أن من الرمغ

 من النوع هذا ومتثيل املنتج أو البندو  التصممي بني �لص� یتعلق ف� الس�� قيود، هناك ذ� مع هأن الوفد أوحض الصناعي،
 �لفعل متنح اليت املاكتب وممارسات جتارب �ىل الضوء یلقي ا�ي �س�تبيان، فائدة �ىل الوفد أكد م،اخلتا ويف. التصممي
 .التصممي من النوع لهذا امحلایة

 من تواهحمل  اإ�راهئ�ىل  األعضاء ا�ول، كام شكر �س�تبيان ملرشوع إ�دادها �ىل األمانة �ور� مجهوریة وفد وشكر .39
 التصاممي �شأنقضائية  والیة لك لنظام اللجنة فهم تعز�ز إىل هيدف �س�تبيان أن ورأى املد�الت، تقدمي �الل

تصاممي وا�ة  عن خمتلفة تُعترب أن جيب تصاممي احملارف/اخلطوط أن مفاده رأي عن هإعراب معرض ويف. اجلدیدة التكنولوجية
 ولهذا ،ارتباطها ببند لفحص داعي ال أنه إىل لوفدا أشار خمتلفة، وظائف تؤدي ألهنا األیقو�ت ممياتص أواملس�ت�دم املصورة 

 أس�ئ�النص �ىل  أن الوفد وأضاف. 10و 4و 1 رمق األس�ئ� يف" وطاخلط /احملارف" مصطل�ات �ذف اقرتح السبب،
 .مالءمة أكرث س�يكوناحملارف/ اخلطوط  مميالتص حمددة

 دورة انهتاء قبل اللجنة أعضاء أبداها اليت تالتعليقا یعكس منقح اس�تبيان مرشوع تعد أن األمانة من الرئيس طلبو  .40
 .العالمات جلنة

 للجنة أتيحت اليت ،.SCT/40/2 Rev الوثيقة يفوارد وال املنق�ة بصيغته �س�تبيان، مرشوع إىل الرئيس �ادو  .41
 .ا�ورة أثناء

ة املس�ت�دم تصاممي وا� �شأن منقح اس�تبيان مرشوع ويه ،.SCT/40/2 Rev الوثيقة يفالعالمات  جلنة تنظر و  .42
 .الرئيس لطلب وفقا األمانة أ�دته ،املصورة واألیقو�ت واحملارف/اخلطوط

 أعضاء من لعدد �ه�م جماالت وأ�رز ممتاز املنقح �س�تبيان مرشوع أن األمر�كية املت�دة الوال�ت وفد ورأى .43
 .عالماتال جلنة

 تصدىی و  حتسن قد املنقح �س�تبيان مرشوع أن واعترب الرسیع معلها �ىل لألمانة شكره عن الصني وفد وأعرب .44
 .إضافية أس�ئ� إىل س�تؤدي �س�تبيان �ىل الردود أن الوفد وأضاف. لشوا�لها

 بوسعه اكن إذا ماعام  ده،بال يف ممياالتص لقانون احلالية املراجعة معلية إىل اللجنة انتباهمسرتعيا  اليا�ن، وفد و�ساءل .45
 .�س�تبيان �ىل للرد املقرتح ا�هنايئ املو�د بعد ،ثداحمل قانونه أساس �ىل رده تقدمي

 الردود، جتمع مؤقتة وثيقة بإ�داداألمانة  س�تقوم ،العالمات للجنةالتالية  �ورةف� یتعلق � أنه إىل األمانة وأشارت .46
 من �نهتاء سيمت أنه األمانة أضافتكام . الحق وقت يف إضافية ردودتقدمي  أو �لهيا تعليقات تقدمي من الوفود �متكني وذ�
 .للجنة األربعني ا�ورة بعد الوثيقة

 :أنه الُتمس من األمانة ما یيل إىل الرئيس و�لص .47

أعضاء جلنة العالمات واملنظامت احلكومية  �ىل .SCT/40/2 Rev تعممي �س�تبيان الوارد يف الوثيقة -
 ؛2019 ینا�ر 31ىل ردود يف أ�ل أقصاه اليت لها صفة مراقب، للحصول � ا�ولية املعنية �مللكية الفكریة
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وجتميع لك الردود يف وثيقة يك تنظر فهيا جلنة العالمات يف دورهتا احلادیة واألربعني، �لام بأن جلنة  -
العالمات وافقت، �لنظر إىل الفرتة احملدودة إل�داد ت� الوثيقة، �ىل أن تُتاح الوثيقة يف مو�د أقصاه 

 .2019مارس  8

 ) إىل و�ئق األولویةDASا�ول األعضاء عن �دمة النفاذ الرمقي (مس�ت�دات من 

 أن إىل إشارةيف و. الهاي بنظام یتعلق ف� �دمة النفاذ الرمقي نظام تنفيذ يف احملرز التقدمحتدیثا �شأن  األمانة قدمت .48
 عن الصادرة األولویة و�ئق �شأن للویبو ا�ويل املكتب �انب من الفعليني والتواصل �س�تالم �ىل ینص مل الهاي نظام

�دمة  �ود إىل الهايطبقا لنظام  املقدمة طلباهتم يف ذ�، مع ،�شريون قد الطلباتودعي م بأن األمانة ذكّرت املاكتب،
 الو�ئق �سرت�اع لسامححبيث یمت ا األول، إلیداعا مكتب �الل منا�ي یمت توفريه  أحرف أربعةاملكون من النفاذ الرمقي 

 وإس�بانيا والهند والصني ش�ييل مكتب يهو ،ماكتب س�تة وجود معوأفادت األمانة أنه . الثاين إلیداعا مكتب قبل نم الحقاً 
مكتب  ططوحيث خي الصناعية، للتصاممي �دمة النفاذ الرمقي �اليا �س�ت�دم ،األمر�كية املت�دة والوال�ت �ور� ومجهوریة

الرباءات  مكتبحيث خيطط و  ،2019 �ام يف�دمة النفاذ الرمقي  دميلتق )EUIPO�حتاد األورويب للملكية الفكریة (
 طلباتال  واسرتداد إیداع لتشمل ��اكمل�دمة النفاذ الرمقي  لتنفيذ ختططفإهنا  املس�تقبل، يف التقدمي هذا ثلمل  أیضا اليا�ين

 .2019 �ام بدایة يف أولویة ذات �و�ئق الهاياملود�ة وفقا لنظام 

 من �لك اخلدمةع�د ال احملمت� �لفوائد ،�دمة النفاذ الرمقي لنظام دمعه عن معرض اإلعراب يف كندا، وفد وأقر .49
 الوصوليف  الوطين مكتبه قدرة حتسني لل�دمة ميكن الوفد، نظر و�ة ومن. الفكریة للملكية ا�كندي واملكتب العمالء
 اتفاق إىل النضاممه نظرا أنه وذ�ر. ألولویةاخلاصة � املطالبة صالحية وحتدید لفحصها األولویة و�ئق إىل وسهو� �رس�ة

 س�متكن التعدیالت هذه أنالوفد  وأ�لن كندا،يف  ةالصناعي ممياالتص قوانني تعدیل مت ،2018 نومفرب 5 يفمت  ا�ي الهاي،
 التنفيذ هنج �ربتطو  �اليایقوم  ا�كندي املكتبذ�ر أن  الصدد، هذا ويف. �دمة النفاذ الرمقي نظام اس�ت�دام منبالده 
 ملكتب اإل�كرتونية البوابة �ىل املوظفني وتدریب للمس�ت�دمني حسا�ت إ�شاء ذ� يف مبا ،�دمة النفاذ الرمقي بنظام اخلاص
 .�دمة النفاذ الرمقينظام 

 أكتو�ر من األول منذ أنه بإ�الن سعادته عنكام أعرب  ،الت�دیثات �ىل لألمانة شكره عن ش�ييل وفد وأعرب .50
�دمة  نظام نفذ ا�ي عرش التاسع املكتب هو ،)INAPI( للملكية الفكریة الوطين املعهد الوطين، مكتبه صبحأ ،2018

 املتعلقة �ر�س التفاقية املس�بقة للمتطلبات �المتثال واملكتب الطلباتودعي مل �سمح اخلدمة أن إىلويف إشارة . النفاذ الرمقي
�دمة أن  الوفدأفاد  ،يف ش�ييل الفكریة للملكية الوطينمعهد لل  اإل�كرتوين �رسالورمقنة ال س�ياسة مع ویتسق �لتصدیق

 األولویة و�ئق إىل الوصول من املس�ت�دمني مكن، األمر ا�ي 2018 نومفرب 1 يف ش�ييل يف التنفيذ �زي د�لت النفاذ الرمقي
املعهد الوطين للملكية اليت أودعت �ى  رباءاتال �شأن التعاون عاهدةاملود�ة وفقا مل ا�ولية الطلبات ذ� يف مبا إ�كرتونيا،

 و�ئق من% 29 بتقدمي سيسمح �دمة النفاذ الرمقي نظام أن إىلو�إلشارة . اس�تالم طلبات كتبمك  الفكریة يف ش�ييل
 مكتب تباره�ع  لمعهد الوطين للملكية الفكریة يف ش�ييلل  للغایة النشط ا�ور الوفد أ�رز ا�ولية، �ملر�� یتعلق ف� األولویة

 .للمس�ت�دمني�لنس�بة  جمانية اخلدمة أن الوفد أضاف وأ�ريا،. طلباتاس�تالم 

 وإس�بانيا والهند والصني ش�ييللك من  وفود هنأكام  ت�دیث،ال  �ىلاألمانة  األمر�كية املت�دة الوال�ت وفد وهنأ .51
. الصناعية لتصامميابـ یتعلق ف� النفاذ الرمقي�دمة  نظام �س�ت�دم اليت ا�ول قامئة إىل أسامهئا إضافة �ىل �ور� ومجهوریة

�دمة النفاذ  نظام س�ت�دماإلشارة منذ فرتة ليست ببعيدة، مل �س�ت�دم أي دو� أو اكنت هناك دو� وا�دة �  من الرمغ و�ىل
 وأ �دمة النفاذ الرمقينظام  يف �لفعل �شارك اليت للب�ان املزتایدة القامئة أنإال أنه �رى  الصناعية، مميا�لتص یتعلق ف� الرمقي
 العالمات جلنة معل دمع يف س�مترم  أنه إىل�إلشارة و. ملشاركهتم هتطلع، وأعرب عن للغایة مشجعة بذ� القيام وشك �ىل
 �دمة النفاذ الرمقي نظام اس�ت�داميف  أیضا األمر�كية املت�دة الوال�ت بدأت ،2018 أكتو�ر 1 منذ أنه أ�لن ا�ال، هذا يف
 يف واملاكتبود�ني امل من �لك �مة أداة �دمة النفاذ الرمقي نظامیعترب  الوفد، نظر و�ة ومن. الصناعية �لتصاممي یتعلق ف�
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 املود�ني سا�د�  �حية، مفن: بطریقتني مفيد �دمة النفاذ الرمقي نظام أن إىل الوفد وأشار. ألولویةمطالباهتم اخلاصة � تلبية
 أخرى، �حية منو  إ�كرتوين؛ شلك يف ومبسطة �س�يطة بآلية �زویدمه �الل من األولویةت امطالب متطلبات تلبية �ىل

 ذ�ر فقد ما، �د إىلومركز  دوده يف والیته القضائية، هناك تصدیق حمأن حيثو . العمليةعممي ت من املاكتباخلدمة  كنمت
 األولویة، و�ئق من ورقية �س�ةیطلب  األمر�كية املت�دة الوال�ت�راءات ��رتاع والعالمات الت�اریة يف  مكتب أن الوفد

 الوفدكام أشار . �دمة النفاذ الرمقي نظام �س�ت�دمه ا�ي ا�منوذج مثل مس�بقا، عمتدامل  �كرتويناإل منوذجا�  �ا�يف  �س�تثناء
 أنه مفادها حقيقة �ىل وشّدد. الفاش� التقدميات مع التعامل إىل احلا�ة دون الو�ئقاس�تالم  يف املكتب سا�د النظام أنإىل 

 �رتياح مع �لرتحيب لكمته الوفد متختاو  عظ�، �ال �شلك �دمة النفاذ الرمقي نظام فإن املعنية، األطراف مجليع �لنس�بة
 �نضامم إليه. ینوون أو النظام إىل انضموا ا��نجلنة العالمات  أعضاءب

�دمة  نظام اس�ُت�دم ده،بال يف بأنه أفاد وبي�. ل�ورة أ�دهتا اليت املمتازة الو�ئق �ىل األمانة أسرتاليا وفد وشكر .52
�دمة  نظام �متدید تقد�ره عن الوفد أعرب الرباءات، بطلبات یتعلق ف� األولویة و�ئق يف �لفعل الوقت لبعض النفاذ الرمقي
 و�ئق إىل الوصول يف واملود�ني اكتبامل �ىل احلايل العبء إلزا� وذ� األخرى، الفكریة امللكية حقوق إىل النفاذ الرمقي

یمت  بي� ذ�، ومع. �ألولویة املطالبة لتأ�يد �الياً  مطلوبة موثقةورقية  �سخ هناك القضائية والیته يف نهأ لوفدذ�ر او . األولویة
 التغيريات أن الوفد أبلغ األخرى، الفكریة امللكية حقوقلتشمل  �دمة النفاذ الرمقي نطاق توس�يع يفشلك �شط � التفكري 
قرارا وا. النظام يف املشاركة �ىل مكتبه قدرة تؤخر أن وميكن �اليا حتليلها جيري ا�متدید هبذا للسامح الالزمة والترشیعية التقنية
 .قریباالنظام  يف مكتبه مشاركة عن اإل�الن يف أم� عن الوفد أعرب ،�دمة النفاذ الرمقينظام  يف للمشاركة احملمت� �لفوائد

 التقدم �شأن اللجنة ألعضاء وهتنئته تقد�ره عن أعربكام  الت�دیث، �ىل لألمانة شكره عن الصني وفد أعربو  .53
 إىل �دمة النفاذ الرمقي نظام متدید دمع مواص� يف تهرغب يف معرض إ�النه عن و. �دمة النفاذ الرمقي بنظام یتعلق ف� احملرز

 و�ئق إ�داد عند الطلباتودعي م عبءمن  ویقلل الفحص كفاءة من دسزيی ا�متدید هذا أن رأى الصناعية،التصاممي 
 .األولویة

 تنفيذ أ�ر حتليل أ�ل من األخرى املاكتب جتربة إىل �س��ع فائدة وأ�رز الت�دیث �ىل األمانة جورجيا وفد وشكر .54
 يف الطلباتودعي مل �لنس�بة تاكليفال یقلل و  الوقت وفریو  البريوقراطيةیقلل من  �دمة النفاذ الرمقي نظام أن وحيث. النظام
 .الصناعية التصاممي ليشمل ه�متدید دمعهأعرب الوفد عن  فقد األولویة، و�ئق إ�داد

 بأن اللجنة وأبلغ �دمة النفاذ الرمقي بنظام املهمتة الب�ان من املزتاید للعدد ارتيا�ه عن �ور� مجهوریة وفد وأعرب .55
مع الوال�ت  بذ� للقيام ختططاكنت و  ،2018 یوليو 22 يف الصني مع إ�كرتونياً  �ئقالو تبادل يف بدأت قد �ور� مجهوریة

 اليت األعضاء ا�ول من املزید رؤیة إىل تطلعمعر� عن  لكمته الوفد واختمت. 2018د�سمرب  1املت�دة األمر�كية اعتبارا من 
 .القریب تقبلاملس�  يف إ�كرتونياً  الو�ئق تبادلت و  �دمة النفاذ الرمقي نظام تنفذ

 القادمة، الس�نوات يف �دمة النفاذ الرمقي نظام لتنفيذ ططخت وفود �دة أن األمر�كية املت�دة الوال�ت وفد ورأى .56
 إجراء من اللجنة أعضاء س�ميكن ألنه حك�، أمرا س�يكونالعالمات  جلنة أعامل �دول يف البند �ىل اإلبقاء أنواعترب 

 .دورات جلنة العالماتدورة من  لك يف ،إن و�دت حتدیثات،

 األمانة من إ�الن أو اإل�كرتوين الویبو موقع �ىل منشور مثل آلية أنالرابطة ا�ولية للعالمات الت�اریة  ممثل ورأى .57
 .امفيدأمرا  كونيس�  �دمة النفاذ الرمقينظام  يف للماكتب �دیدة مشاركة بأي امجلهور إ�الم إىل هيدف

الرابطة ا�ولية للعالمات  وممثل األمر�كية املت�دة الوال�ت وفد من املقدمة رتا�ات�ق جتميع سيمت هأنب الرئيسوأفاد  .58
 .�دمة النفاذ الرمقينظام  إىل املنضمة اجلدیدة املاكتب عن معلومات توفريب  دامئا األمانة، وس�تقوم الت�اریة
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يف تنفيذ �دمة النفاذ الرمقي  األعضاء ومن قبل جسل الهاي �انبأ�اطت جلنة العالمات �لام �لتقدم احملرز من و  .59
 ألغراض التصاممي الصناعية.

 .حول هذا البند يف دورهتا القادمة �زویدها مبعلومات حمدثة س�تطلب و�لص الرئيس إىل أن جلنة العالمات .60

 إس�بانيا وفد من اقرتاح

 .SCT/40/8 الوثيقة إىل املناقشات استندت .61

 محلایة �ر�س اتفاقية من 11 املادة وتفسريات معاين �شابك فك ىلإ هيدف أنه إىل مشريا اقرتا�ه إس�بانيا وفد عرضو  .62
 الوفد وذكّر. األخرى واملعارض الت�اریة املعارض يف الصناعية للملكية املؤقتة امحلایة �شأن) �ر�س اتفاقية( الصناعية امللكية

 لتعز�ز األس�باب أ�د اكن وا�ي رش،ع  التاسع القرن هنایة يف �لنسخ لإللهام الرئييس املصدر �شلكاكنت  املعارض بأن
 اتفاقية من 11 املادة مبوجب أنه أیضاً  الوفد ذكّركام . هذه أ�منا يف خمتلف الوضعيس ل  رمباأنه  ورأى. �ر�س اتفاقية اع�د

 للمنت�ات الصناعية للملكية املؤقتة امحلایة �شأن �رشیعنفيذ وت  �سن �لزتام �ر�س احتاد ب�ان مجيع �ىلیتعني  �ر�س،
 3 املادة تضمنت  ذ�، إىل �إلضافةو. امحلایة هذه توفريل  الطرق أفضل تقر�ر حبریة �متتع و�كهنا معينة، معارض يف املعروضة

من  ص� ذاتتعترب  واليت �ر�س، اتفاقية من 11 املادة إىل إشارةمعاهدة قانون التصاممي  قانون مرشوع من) �منا) (1(
وأفاد . الت�اریة واملعارض املعارض يف تقدميها عند �اصة نسخل � تتأ�ر أن ميكن الصناعية التصاممي أن حيث الوفد، نظر �ةو 

وذ�ر . خمتلفة بطرق فهمهام ميكنال��ن  عنرص�نال  الس�� �ر�س، اتفاقية من 11 املادة �ىل الضوء �سليط إىل د�اهذا  لكأن 
 للملكية �ر�س احتاددول  مندو�  لكقانون  �لهيا ینص اليت املؤقتة للحامیة ا�تلفة �لوسائل یتعلق األول العنرصأن 

 حق �الل من املؤقتة امحلایة ضامن متی الب�ان، بعض يفحيث أنه : املعارض أو الت�اریة املعارض يف املبينةو  الصناعية
 أخرى ب�ان يف وأ�ريا، ضار؛ �ري ا�كشف �اللها �كون فرتة سامح �الل منیمت ضامن ذ�  أخرى ب�ان يفبي�  األولویة؛

 ا�ولية املعارض أو الت�اریة عارضامل يةبنوع  تتعلق �ختالفات الثاين العنرص ویتعلق. األ�ري من مزجي �الل من ضامنه متی
 اليت ا�ولية عارض�مل املتعلقة لالتفاقية وفقا ا�ولية املعارضيف فقط  النظریمت  الب�ان، بعض يفحيث : یمت النظر فهيا اليت

 املس�بقة، الرشوط بعض مع تتوافق واليت املقبو� ملعارض� مغلقة قامئة �رش متی أخرى، ب�ان ويف �ر�س، يف �لهيا التوقيع مت
. مس�بق رشط أي دون املعارض أنواع من نوع أي يف النظر متی الب�ان، بعض يف أ�ريا،و . الرمسية اجلرائد أو النرشات يف

 بني املواءمة من مزید إىل املس�ت�دمني �ا�ة معاجلة حتاول أن ینبغي اللجنة أن الوفد رأى تباینة،امل  املامرسات إىل و�لنظر
 عن معلومات مجع إىل هيدف اس�تبيان توزیع الوفد اقرتح السبب، ولهذا یمت النظر فهيا. اليت املعارض ونوع امحلایة وسائل

 اليت املناقشات من ملزید أساس مبثابة كون� أن ميكنا�ي و  �،لل�ا �شخيص وتوفري اللجنة أعضاء بني ا�تلفة املامرسات
 .مشرتك موقف إىل التوصل أ�ل منالعالمات  جلنة جترهيا

 التصممي �رباء اس�ت�دام نذ�ر أو  اقرتا�ه، �ىل إس�بانيا لوفد شكره عن األمر�كية املت�دة الوال�ت وفد وحتدث .63
 �ىل تنص الوطنية �رشیعاته أن الوفد وأوحض. جيدة ممارسة هو قدماً  امليض أ�ل من اللجنة دورات حيرضون ا��ن الصناعي

 ممارسات عن املزید مبعرفة اه�مه عن أعرب وإذ. الساریة �ملتطلبات الوفاء �فرتاض �ام، كشف أي تغطي قویة سامح فرتة
 مناقشة مواص� إىل هتطلعأعرب عن و  إس�بانيا وفد به تقدم ا�ي �قرتاح الوفد أید احلالية، و�ختالفات األخرى الب�ان
 .املسأ�

يف و. �مة مسأ� الت�اریة املعارض يف الصناعيةالتصاممي  حامیة ألن جيد، إس�بانيا وفد اقرتاح نأ إیطاليا وفد أفادو  .64
 �ىل يسل  و�كن الت�اریة، املعارض يف املعروضة الت�اریة للعالمات املؤقتة امحلایة �ىل ینص الوطين هقانون أن إىل إشارة

 ا�ولية املعارض"  معىن مسأ� معاجلة إىل هيدف ا�يسح امل  وأید �القرتاح اه�مه عن الوفد أعرب الصناعية،التصاممي 
 .��رتاف الرمسي �ملعارض ا�ولية"" أو "رمسيا هبا املعرتف
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 املؤقتة امحلایة �شأنما أحاك تتضمن املغرب يف هبا املعمول الترشیعات أن من الرمغ �ىل أنه املغرب وفد وأفاد .65
ُ  مل األحاكم هذهإال أن  املعارض، يف تظهر اليت الت�اریة والعالمات الصناعيةالتصاممي و  لال�رتا�ات  من ��اكد إال س�ت�دم�

 املعروضة الصناعية للتصاممي املؤقتة امحلایة �راسة إس�بانيا وفد القرتاح تأیيده عن الوفد أعرب و��،. ةالعارضاجلهات  قبل
 املنصوص التدابري ونوع امرساتامل عن معلومات مجع هبدف األعضاء ا�ول بنيمسح  إجراءالس��  الت�اریة، املعارض يف

 .�ر�س اتفاقية من 11 املادة يف �لهيا

 أن إىل أشار وإذ. لنطاقه توضي�ا وطلب إس�بانيا وفد القرتاح تقد�ره عن) اإلسالمية - مجهوریة( إ�ران وفد وحتدث .66
 ومناذج ��رتا�ات أیضا تغطي بل ،حفسب الت�اریة والعالمات الصناعيةالتصاممي  تتناول ال �ر�س اتفاقية من 11 املادة

أن یغطي  زمعمن امل أو فقط الصناعيةالتصاممي و  الت�اریة العالمات �ىل یقترص �قرتاح اكن إذا عام الوفد �ساءل املنفعة،
 ا�هنايئ �لهدف یتعلق وف� ذ�، إىل �إلضافةو. العالمات جلنة والیة يف مدر�ة �كن مل اليت و��رتا�ات املنفعة مناذج

 .شلكفبأي  كذ�، األمر اكن وإذا واملعایري، القوا�د لوضع �شاط �شكيل إىل هيدف اكن إذا عام الوفد �ساءل للمقرتح،

 يف األمهية شدید موضو�ا �شلك أ�املس أن حيث املقرت�ة، احلقائق تقيص معلية يف �برية مزية هنغار� وفد ورأى .67
 ذ� اكن إذا وما ،الصناعية امللكية من أخرى بأشاكل یتعلق �قرتاح اكن إذا عام �ساءلكام  الصناعية،التصاممي  ملكيةجمال 
 .خرىاأل ا�امئة الویبو جلان مع التضارب لتجنب �قرتاح نطاق حتدید الوفد اقرتح السبب، ولهذا. اللجنة والیة مع ی�ىش

 يف املعروضة للمنت�ات الصناعية للملكية املؤقتة امحلایة أمهية وأ�رز �قرتاح �ىل إس�بانيا وفد سو�رسا وفد وشكر .68
: وا�ي ینص �ىل أنه ا�حف �ري ا�كشف یتناول حمك �ىل حيتوي الوطين �رشیعه بأنالوفد  وأفاد. الت�اریة املعارض بعض

 اإلیداع �رخي قبل شهر 12 فرتة �الل احلق صاحب ضد التصممي عن ��كشف �حت�اج ميكن ال معينة، ظروف ظل يف
 �ىل ینص ،SCT/35/2 الوثيقة يف وارد هو كام ،معاهدة قانون التصاممي قانون مرشوع أن إىل و�إلشارة. األولویة �رخي أو

 سابق أمر األعضاء ا�ول بني مسح إجراء اكن إذا عام الوفد �ساءل ا�كشف، �ا� يف لإلیداع سامح فرتة �شأن مماثل حمك
 .ةمعلق زال� المعاهدة قانون التصاممي  تدام ما ألوانه

 والیة مرا�اة مع فقط، الت�اریة والعالمات الصناعيةالتصاممي  �ىل یقترص سوف املقرتح املسح نأ إس�بانيا وفدأفاد و  .69
إال أهنا  �ر�س، اتفاقية من 11 �ملادة أیضا مشمو� اأهن رمغ ��رتا�ات، أن الوفدرأى  ذ�، إىل �إلضافةو. العالمات جلنة
 معاهدة قانون التصاممي مبرشوع یتعلق وف�. جتاري معرض يف ��رتاع �سخ �كثري األصعب منأنه  حيث هبا، تأ�راً  أقل

إال أن  للغایة، واحضة معاهدة قانون التصاممي مرشوع من) �منا) (1( 3 املادة أن �ني يف أنهإىل  الوفدأشار  �اليا، املعلق
 �قرتاح، هبدف یتعلق وف�. احلمك هذا فهم فائدة �ىل الوفد شدد مث، ومن. وضو�ا أقل للمس�ت�دمني �لفعل شم�ت س  ما

 اكنت إذا ف� تنظر أن للجنة ميكن ،املسح نتاجئ �ىل واع�دا. للوضع واحضة صورة �ىل احلصول هو القصد نأ الوفدأفاد 
 اعتقاده عن وأعرب. هو كام الوضع فسيبقى مشلكة، أي عن املسح �كشف مل إذاوذ�ر أنه . العمل من مزید إىل �ا�ة هناك

 الب�ان مجيع يف �ر�س اتفاقية من 11 املادةعمل هبا ت اليت الطریقة فهمفإن  والعرش�ن، احلادي القرن ملس�ت�ديم �لنس�بة أنه
 .مفيدةس�تكون 

 مجع إىل هيدف �قرتاح أن إىل وأشار التوضيح، �ىل إس�بانيا وفد وشكر) ميةاإلسال - مجهوریة( إ�ران وفد وحتدث .70
 قد نهأ الوفدذ�ر  �قرتاح، بنطاق یتعلق وف� احلالية املر�� يف واملعایري القوا�د لوضع �شاط أي اش��ل دون املعلومات

 .�ر�س اتفاقية من 11 دةاملا من فقط حمدد جزء معاجلة طریقة لت�دید املشاورات بعض إجراء إىل حيتاج

 مجعها مت اليت املعلومات من الهائل ا�مك �ىل لألمانة شكره عن الصناعية للملكية األمر�كية الب�ان مجعية ممثل ربوأع .71
 الوفدأشار و . اس�بانيا وفد اقرتاح یؤید وا�اكریيب، الالتينية أمر�اك ب�ان يف اخلاص للقطاع مكمثل أنه أ�لنو  للجنة، وإ�حهتا

 لعمالء الصناعية التصاممي بأن وأفاد ا�ولية، الت�اریة املعارض يف شارك�  الالتينية أمر�اك ب�ان من مزتایداً  �دداً  أن إىل
 ممثل ىأور. بضائعهمعرض  یمت حيث املعارض، يف متكرر �شلك �سخها یمت الصناعية للملكية األمر�كية الب�ان مجعية
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 و��،. دو� لك يف �ر�س اتفاقية من 11 املادة تفسري يف التباینات عن نتجت كررةتوامل  املعروفة املشلكة هذه أنامجلعية 
 القضية مع التعامل طریقة �شأن فعا� توصيات ویقدم النظام شفافيةمن  س�يحسن إس�بانيا وفد اقرتاح أنامجلعية  ممثل رأى
 ممثل أضاف للمؤسسات،�لنس�بة  �برية بدر�ة لت�ارةا إماك�ت س�يرثي وأنه للغایة �م �قرتاح أن إىل و�لنظر. ب� لك يف

 .املعارض يف �شارك اليت للرشاكت�لنس�بة  �برية مسا�دةمبثابة  كون� أن ميكنسح امل  أنامجلعية 

 .املسح نطاق حول توضيً�ا إندونيس�يا وفد وطلب .72

التصاممي و  الت�اریة العالمات من لك �شمل أن ینبغي املسح اكن إذا ما تقرر اليت يه اللجنة نأ إس�بانيا وفد أفادو  .73
 .ة فقطاأل�ري �شمل  أو الصناعية،

 .الصناعيةالتصاممي  �ىل یقترص مسح إجراءعن تأیيده  إندونيس�يا وفد ربوأع .74

 بإماكنية املتعلق لالقرتاح تقد�رمه عن أعربوا الطلباتودعي م أن الفكریة للملكية لقانون األمر�كية امجلعية ممثل وقال .75
 بعض أشار كام ذ�، ومع. الت�اریة املعارض يف املتقدم ا�كشفأس�بقية  �سبب الفكریة امللكية حقوق عن التنازل جتنب

 من العدید عن ا�كشف مت حيث احلارض، الوقت يف �ر�س اتفاقية من 11 للامدة احملدود التطبيقامجلعية  ممثل أ�رز الوفود،
 املعارض من العدید أنامجلعية إىل  ممثلكام أشار . الت�اریة املعارض يف ليس و�كن العاملية، الویب ش�بكة �رب املنت�ات
 سان يف وور� ماك ومعرض مؤمتر يف أیفون �از عن النقاب كشف�  جو�ز قيام ستيف مثل رمسية، جتارةليست  الت�اریة

 السامح فرتات أن إىل امجلعية ممثل أشار األمر�كية، املت�دة الوال�ت وفد به أدىل ا�ي البيان إىل و�إلشارة. فرا�سيسكو
 النحو �ىل ،معاهدة قانون التصاممي مرشوع من 6 املادة إىل و�إلشارة. �ر�س اتفاقية من 11 املادة إىل احلا�ة تلغي ما �الباً 

 ا�ول مجليع شهراً  12 إىل 6بني  ترتاوح سامح فرتة حنو قدماً  امليض أن إىلامجلعية  ممثل �لص ،SCT/35/2 الوثيقة يف الوارد
 .قدماً  امليض س�بل الس�تكشاف مشوالً  أكرث هن�اً  �كون أن ميكن األعضاء

 SCT/40/8 الرئيس إىل أن األمانة س�تعد مرشوع اس�تبيان �شأن �قرتاح الوارد يف الوثيقة و�لص .76
 .تنظر فيه اللجنة يف دورهتا القادمة يك

 لعالمات الت�اریةا ل:�دول األعام من 6 البند

 )INNsس�� امللكية للمواد الصيدالنية (األسامء ا�ولية �ري امل 

 .SCT/40/3و SCT/39/9و SCT/39/8 Rev.2و SCT/32/2ئق الو� يف اللجنة نظرت .77

 .SCT/40/3 الوثيقة األمانةوعرضت  .78

 ا�تلفة الفحص ممارسات ملخص و�ىل اإل�المية ا�ورة تنظمي �ىل األمانة) اإلسالمية - مجهوریة( إ�ران وفد وشكر .79
 رأي عن وأعرب ،SCT/40/3 الوثيقة يف الواردة �لهيااليت حتتوي  أو الب�ان أسامء من املكونة الت�اریة عالمات�ل املتعلقة
 مناملقدمة  واخلربة ا�تلفة الوطنية املامرسات حولالعالمات  جلنة فهم بناء يف للغایة مفيدة اكنت اإل�الميةورة ا� أن مفاده

دورات  يف الب�ان أسامء حول املناقشات من مزید إجراء يف إجيايب �شلك �سامه أن وميكن املعنيني، املصل�ة أحصاب
 .نةاللج 

 شلك ا�ورة اإل�المية يف نأفاد أو  فيه، األعضاء وا�ول األورويب �حتاد �مس األورويب �حتاد وفد وحتدث .80
 املطبقة تلفةا�  امرساتامل �ىل للتعرف �مة فرصة اكنت األ�رية ا�ورة يف األمانة نظمتها�ي  معتدل مس�تد�رة مائدة اج�ع

 بدقة عكست اليت ،SCT/40/3 الوثيقة إ�داد �ىل األمانة الوفد وشكر. املامرسات هذه یؤكدا�ي  املنطقي واألساس
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 املشرتك �القرتاح یتعلق وف�. اس�تنتا�اهتاأعرب عن اتفاقه مع و  املس�تد�رة، املائدةعن اج�ع  انبثقت اليت الرئيس�ية النقاط
 التعليقات بعضالوفد  قدم ،العالمات للجنة األ�رية ا�ورة يف أنه إىل الوفد أشار ،.SCT/39/8 Rev الوثيقة يف الوارد
 الوفدأشار  اخلصوص، و�ه و�ىل. العملية الناحية من وتطبيقها تنفيذها �يفية �شأن توضي�ات �ىل احلصول أ�ل من األولية
 �دید من وأكد. الوصفية �شأن القامئة للمامرسات تعطيل أي أو �رشیعية ممارسة أي �ىل ینطوي ال �قرتاح أنإىل  �ه�م
. احملمت� املزا� اس�تكشاف مواص�هبدف  األمر هذا ملناقشةأعرب عن اس�تعداده و  �قرتاح، يف الواردة توافقال  لروح تقد�ره
 �لعالمات ��رتاف �شأن األ�ريةورة ا� يف بريو وفد دمهق ا�ي اجلدید �قرتاح أن إىل الوفد أشار ذ�، �ىل و�الوة
 قد بل ،حفسب الب�ان أسامء من تتألف ال اليت العالمات حامیة إىل هيدف) SCT/39/9 الوثيقة( وحام�هتا الوطنية الت�اریة
من  �بري �د إىل سعس�يو " الوطنية الت�اریة لعالمةا"لـ  األسايس املفهوم أن الوفد رأى و��،. تصو�ریة عنارص �شمل

 العالمات حامیةأفاد أن  ذ�، �ىل و�الوة .ا�قيق �ملعىن الس�يادة رموز حامیة عند �عتبار يف �ذتأُ  اليت �عتبارات
 اس�ت�دام متطلبات ألي ختضع ولن الوقت حمددة �ري س�تكونو  حمددة �دمة أو منتج أي �ىل تقترص لن الوطنية الت�اریة
 أحصاب مصاحل محلایة أرصدة أي دون �ادي �ري �شلك قویة س�تكون امحلایة هذه أن الوفد ىورأ. �لهيا للحفاظ كرشط

 رفض ميكناليت و  ،عالماتال من و�ريها اجلغرافية واملؤرشات والشعارات والالفتات الت�اریة واألسامء الت�اریة العالمات
 به قامت ا�ي العمل من الواحض من السابقة، ت�ج��ا يف مذ�ور هو كام نهأ الوفدأفاد و . وضعها حبمكحىت  �سجيلها

 القوا�د وضع"لـ  أداة إ�شاءأن و  الوطنية، الترشیعات يف الب�ان أسامء محلایة متا�ة قانونية وسائل هناك أن �لفعل اللجنة
 املعرفة من مزید �كتساب إىل �إلضافة أنه الوفد رأى و��. املشلكة ملعاجلة طریقة أ�سب كون� ال قد اجلدیدة" واملعایري
 بو�ه الرتكزي مع الوعي،مس�توى  رفع مثل أخرى إجراءات عتبار� يف وأعضاهئا اللجنة تأ�ذ أن ینبغي املعنية، �لقضا�
 ذات القضا� معاجلة إماكنية و�ىلان، ب�أسامء ال  �ىل حتتوي اليت الت�اریة العالمات إلغاء أو رفض أس�باب توافر �ىل �اص
 الفكریة للملكية األورويب �حتادمكتب  بأن اللجنة الوفد أبلغ الس�ياق، هذا ويف. الت�اریة العالمة صحف أد� يف الص�

)EUIPO (إطار يف الب�ان أسامء �شأن األورويب لالحتاد الفكریة امللكية ماكتب مع مس�تد�رة مائدةاج�ع  مؤخراً  عقد قد 
 �يفية، ومت األ�ذ يف �عتبار والوصف ا�متزي�  مبسائل تتعلق املناقشاتأفاد أن و . الت�اریة العالمات �شأن �تصال اج�ع
 بأي �مل �ىل اللجنة سيبقي أنه إىل الوفد وأشار. الطلب يف احملددة اخلدمات أو �لسلع یتعلق ف� و�ا� مسعة معيار مرا�اة

 .اجلاریة العملية هذه �شأن أخرى تطورات

 للمشاركة الفرصة � أتيحت اليت اإل�الميةورة ا� تلخص اليت SCT/40/3 الوثيقة �ىل األمانة ش�ييل وفد وشكر .81
 هذه حول املناقشة مبواص� اه�مه�ىل  �دید من الوفد أكد التقدم، إلحراز قمية أداة �شلك الوثيقة أن إىل و�لنظر. فهيا

 .املسأ�

 أسامء من املكونة الت�اریة �لعالمات ةاملتعلق ا�تلفة الفحص ممارسات ملخص �ىل األمانة اكزاخس�تان وفد وشكر .82
 الترشیعات أن الوفد وأوحض. املعياري للعمل كأساس املس�تقبل يف اس�ت�دا�ا رأیه يف ميكن واليت ،�لهياحتتوي  أو الب�ان
 مكتب نأ الوفدذ�ر و . السلع إنتاج ماكن �شأن مضل� لعالمات جتاریة كعالمات التسجيل حتظر اكزاخس�تان يف الوطنية

 إىل مبارشة �شري اليت تسمياتال  تضمنت  اليت الت�اریة العالمات �سجيل �دم يف ذرتو� احل الفكریة للملكية زاخس�تاناك
 ودعيموأفاد أن . زائفة إنتاجبأم��ن  السلع ربط �ىل املس�هتلكني حتفز قد اليت التسميات أو املنشأ ب� أو السلع إنتاج ماكن

 حتتوي اليت الت�اریة العالمات �ىل القوا�د هذه تطبيقیطلبوا  ما �لرفض كثرياً  طاراتاإلخ هذه مثل تلقوا ا��ن الطلبات
 ها�ربط  قد �سميات �ىل حتتوي اليت الت�اریة العالمات �ىل ليس و�كن السلع، إنتاج ماكن �ىل مبارشة مؤرشات �ىل

 .بدو� أو بأخرى املس�هتلكون

 ثريةامل  اإل�المية ورةا� تنظمي �ىل األمانة وشكر والبلطيق، لوسطىا أورو� ب�ان مجمو�ة �مس ليتوانيا وفد وحتدث .83
 جيدة رؤیةقدمت أیضا  اإل�المية ا�ورةوأفاد أن . القضائية الوال�ت خمتلف يف األنظمة فهم من زادتواليت  لاله�م
كام . املطرو�ة القضا� �شأن مغزى ذات مداوالت إجراء إىل الوفد تطلعی  حيث للجنة، احلالية ل�ورة التحضري يف للتفكري
 إىل و�إلضافة. املامرسات �تلف موضوعية �امة نظرةمتثل  واليت اس�تنتا�اهتا، الس�� ،SCT/40/3 �لوثيقة الوفد رحب
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 �لوثيقة یتعلق وف�. SCT/39/9و SCT/39/8 Rev.2 الوثيقتني يف الواردة للمقرت�ات تقد�ره عن الوفد أعرب ذ�،
SCT/39/8 Rev. 2، وأسامء اجلغرافية املؤرشات حامیة �شأن املشرتك �القرتاح یتعلق �قرتاح أنإىل  �ه�م أشار الوفد 

مجمو�ة ب�ان أورو�  أعضاء بعضي تبناه وا� ،SCT/31/8 Rev.8 الوثيقة يف وارد هو كام ،قولاحل أسامء نظام يف الب�ان
 إىل هتطلعأعرب الوفد عن  احلايل، القانوين �إلطار املقرتح الصك �القة �شأن التوضي�ات بعض وبعد. الوسطى والبلطيق

وفد ال رأى وحام�هتا، الوطنية الت�اریة �لعالمات ��رتاف �شأن SCT/39/9 �لوثيقة یتعلق ف�و . اقرتا�ه مناقشة مواص�
 رأى اخلتام، ويف. �شلك �م ةواحض یة �ريللحام املقرت�ة اجلدیدة للعنارص املتوقعة واحلاالت األدوار �كون أن املتوقع من أنه
 �الل من و�كن اجلدیدة املعياریة املقرت�ات �ىل الرتكزي �الل من ليس الب�ان، أسامء حامیة ه ميكن معاجلةأنوفد ال

 .ا�اكمل نطاقها �ىل اس�ت�دا�ا لضامن احلالية الوطنية الترشیعات اس�ت�دام

 املتعلقة ا�تلفة الفحص ممارسات فهم �ىل سا�دت اليت ،SCT/40/3 الوثيقةإ�داد  �ىل األمانة الصني وفد وشكر .84
 تقليل أ�ل من للغایة صارمة الوطنية ممارس�ته نأ الوفدأفاد و . �لهيا تويحت  أو الب�ان أسامء من املكونة الت�اریة �لعالمات

 اس�تثناءات ثالثةأن هناك  إىل وفدال أشار ذ�، ومع. الوطنية لس�يادةل  ومرا�اة املس�هت� �انب من ارتباك �دوث اح�ل
 �لعالمةمسحت  قد احلكومة اكنت إذا ،أوال: �لهيا حتتوي أو الب�ان أسامء من تتكون جتاریة �المات قبول متی حيث

 يف أخرى ممزية عنارص هناك اكنت إذا ،�لثا امجلهور؛ تضلل ولن أخرى معان لها الت�اریة العالمة اكنت إذا �نيا، الت�اریة؛
 أو املنتج مصدر إىل لإلشارة فقط اس�ت�دامه فيمت العنارص، ت� عن منفصال أو مس�تقال الب� امس واكن الت�اریة عالمةال

 .الفاحصني �ىل واعمتد مس�بقا حمددة قامئة املكتب �ى �كن مل الت�اریة، العالمات ت� حفص عند أنه الوفد وأضاف. اخلدمة

وكذ�  لخص�مل ورحب ،SCT/40/3 الوثيقةإ�داد  �ىل األمانة كروش الوطنية بصفته إندونيس�يا وفد وحتدث .85
 �شأناضطلعت هبا اللجنة  اليت السابقة ألعاملل لاس�تكاممتثل  واليت األعضاء، ��ول اخلاصة واملامرسات الترشیعات تجميعب 

 بعض فإن الب�ان، ألسامء القانونية امحلایة عن البحث ميكن أنه امللخص أظهر �ني يف نهأ الوفدذ�ر و . الب�ان أسامء
 أسامء حبامیة یتعلق ف� املناقشات مبواص� الزتامهجمددا �ىل  الوفدأكد و . موجودة زالت ما الفحص ممارسات يف �ختالفات

 يفتعمتدها و  الب�ان أسامء حامیة �شأن �امة توصيةأألن تضع اللجنة  احلرص، ال املثال سبيل �ىل ذ� يف مبا، الب�ان
 .األعضاء ا�ول امرساتمل جتميع أو أخرىدورة إ�المية  طلب إىل �ا�ة تو�د ال أنه الوفد ورأى. بلاملس�تق 

 من جتاریة، كعالمات �س�ت�دام وسوء املالمئ �ري التسجيل من الب�ان أسامء حامیة أمهية �ىل إ�وادور وفد وأكد .86
 �ىل الب�ان أسامء حامیة �ىل ینص اإل�وادوري لترشیعا أن الوفد وأضاف. ب�ها امس اس�ت�دام بإدارة للب�ان السامح أ�ل

بل  ،حفسب ما لب� الرمسي �مس �عتبار يف تأ�ذال  اليت ا�ول، أسامء إىل�شري  النصوصوأفاد أن . ا�س�توري املس�توى
 كعالمات انالب� أسامء لتسجيل ضام�ت وضعت إ�وادور أن إىل ةشار يف إو. والثقايف والس�يايس �ج�عي الس�ياق أیضا

 حتليل یتعني أنه الوفد ذ�ر املعنية، وا�و� الطلبودع م بني ص� بوجود یتعلق ف� �رتباك إىل تؤدي ال عندما جتاریة
 ا�ي لالقرتاح تأیيده الوفد وأبدى. املس�هت� ذهن يفا�ي تنش�ئه  النطباعل وفقا ب� امس �ىل حتتوي اليت الت�اریة العالمة

 �ىل أثري قد وحام�هتا الوطنية الت�اریة �لعالمات ��رتاف أن إىل وأشار ،SCT/39/9 الوثيقة يف بريو وفد به تقدم
 . األند�ز �ول مس�تقبيل قرار اختاذ يف تقدم إحراز مت حيث اإلقلميي، املس�توى

 �ىل صتن ال الوطنية �رشیعاته نوذ�ر أ ،SCT/40/3 الوثيقةإ�داد  �ىل لألمانة شكره عن املغرب وفد أعربو  .87
ذ�ر أن ت�  ذ�، ومع. جغرافية أسامء تعترب واليت ،من امس الب� تشلكت  اليت لعالماتل تسجيلال  من رصحي استبعاد

 أسامء �ىل حتتوي اليت العالمات رفض متی متناسق، حنو �ىلو . تكون فقط من امس الب�ت  عندماالعالمات �كون مرفوضة 
 أو للسلعة اجلغرايف املنشأتصف  ممزية خشصية أي من �الية�كون  عندما رىأخ رمزیة أو لفظية بعنارص مصحوبة الب�ان
 خطر نیعترب أ املكتبوأفاد أن . واخلدمات للسلع اجلغرايف �ملنشأ یتعلق ف� الس�� امجلهور، تضللأن  احملمتل من أو اخلدمة

 مناقشة �بري �ه�م تابعی  أنه الوفد ذ�ر أ�ريا،و . معينة منت�ات جبودة معروفة الب��كون  عندما وضو�ا أكرث�كون  �رتباك
 .النظر قيد القضية
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 جا�هنُ  یوحض ا�ي ،SCT/40/3 الوثيقة يف الوارد للت�ليل البالغ ارتيا�ه عن األمر�كية املت�دة الوال�ت وفد وأعرب .88
 بالده وفد یفهمه ما اخلصوص و�ه �ىلیعكس  �س�تنتاج أن إىل وأشار. الب�ان أسامء دراسة يف ولا� تتبعها اليت ا�تلفة

 أسامء استبعدتول ا� بعض الل �س�تنتاج، اس�تطاع أن �رى أنويف إشارة إىل أنه من �. اتباع ل�ورة اإل�المية أنهب
 بدأتقد  ملناقشةقيد ا املقرت�ات من العدید أن إىلويف إشارة  ،�ستبعدها مل اآلخر البعضبي�  ؤهل،امل وضوعامل من الب�ان

 الوال�ت يف أنه الوفد وأوحض .قلقه عن الوفد أعرب ؤهل،امل وضوعامل من الب�ان أسامء الستبعاد املنطقي األساس من
 أن أل�د ميكن الوأفاد أنه . األسل�ة ومعاطف الس�يادیة واألختام لأل�الم املؤهل لموضوعل استبعادهناك  األمر�كية، املت�دة
 إىل املاضية العرش الس�نواتار مد �ىل األمر�كية املت�دة الوال�ت اس�متعت ستبعاد،� لهذا ونتي�ة. جتاریة كعالمة �س�لها
أختا�ا الس�يادیة و  أ�ال�ا �سجيل يفبأهنا �رغب  أجنبية، حكوماتمن  وحىت حملية وال�تو  حملية حكومات من شاكوى

 أو الس�يادیة األختام أو األ�الم ماس�ت�دا فضمت ر و للغایة، ضيق �شلك احلمك تفسري جيريوذ�ر أنه . أسلحهتا ومعاطف
 حيث ال �اد�ة �ريممزية و  ألهنا احمل�اكة أو التبا�نمل یمت رفض  �ني يف �ول،الس�يادیة ل وافقةامل قرتحت اليت األسل�ةمعاطف 

 مكتبحفص  يف ضيق نطاق �ىل وتطبيقه ذ� احلمك تفسري عند حىت أنه الوفد وأضاف. و�ا� إىل فرید �شلك �شري
 حيث ،إشاكليا اكن إليه املشار املطلق احلظر فإن ،�مر�كية املت�دة الوال�تالت�اریة يف  ��رتاع والعالمات ت�راءا

 تقدمي مت إنه الوفدأفاد و . وطنية جتاریة �المة أو �رخيص �ائد إل�شاء رمبا الرموز هذه اس�ت�دام احلكومات بعض أرادت
 �اصة قانونية حامیة أ�ل من احلكومات ت� من الطلبات بعض تلقي مت قد أنه إىل�شري  احمللية حكوماته من الشاكوى بعض

 ا�و�واس�ت�دام سلطة  الت�اریة، لعالماتكام� �اص ل الت�اریة العالمات �سویق من�متكن  حىت ،اوأ�ال� األختا�
 العالمات نظام �ارجالواقعة  اخلاصة يةالقانون  �محلایة املس�مترة املطالب ت� ولتفادي. رخصنيامل �ري املس�ت�دمني�ىل  هالفرض 

 من قانونيا تعدیال یدرس والعالمات الت�اریة يف الوال�ت املت�دة األمر�كية�راءات ��رتاع مكتب  أن الوفد ذ�ر الت�اریة،
. نةمعي  ظروفيف إطار و�كن  مؤهال موضو�ا جيعلها مما األسل�ة، ومعاطف الس�يادیة واألختام األ�الم موقف تغيري شأنه
 أو ا�ول رموز محلایة منفصل نظام إ�شاء ألن الت�اریة العالمات نظام مضن تبقى أن جيب الرموز هذه أن الوفد ورأى

 أو الب�ان أسامء اقتطاع �شأن ا�اوف نفس �یهأن  لوفدكام أفاد ا. مشلكة ثلمي  قد الت�اریة العالمات نظام �ارج أسامءها
 فسيمت جتاریة، كعالمات استبعادها مت إذاوذ�ر أنه . جتاریة لعالمة ؤهلامل وضوعامل من حتدیده مت آخر جغرايف امس أي

 آخر �اص نظام إ�شاء فسيتعني الت�اریة العالمات نظام من استبعادها مت وإذا، احلكومة حىت للجميع،�لنس�بة  استبعادها
 الس�� ا�هنج، هذا إزاء قلقه عن الوفد وأعرب. احلكومية لقوا�د� الت�اریة للعالمات �اص جسل إىل �إلضافة للحكومات،

 أو محمي هو ما لت�دید للرشاكت �لنس�بة اليقني و�دم القوامئ، هذه �شأن للتفاوض والوفود لماكتب�لنس�بة ل تاكليفال  �شأن
أفاد و . افهي للنظر للفاحصني أخرى بيا�ت قا�دة وجود يف العمل عبء يف الز�دة عن فضالً  امحلایة، ت� ونطاق محمي، �ري

 للهنوض الوفود أو احلكومات �س�ت�دمه ا�ي املنطقي األساس �شأن خماوفه بعض إىل �شريسأ� �يك امل  أ�ر نهأ الوفد
 ینظر عندما الفحص اختبار �ىل �ركز أن ینبغي املناقشات أن یعتقد زال ما أنه الوفد ذ�ركام . هبم اخلاصة امحلایة مبقرت�ات

للمشاركة  سعادتهعن  الوفد أعرب اخلتام، ويف. وصفيا �كون قد أو ممزيا الب� امس �كون ال عندماو  الب� المس املس�هتلكون
 .الس�ياسات يف املنطقي التقدم �شأن خماوفه حتدید يف رغبته عن أعرب �كنه حمددة، مقرت�ات �شأن �قرتا�ات من زیدمل�

 ا�ورة يفلجنة ال  يف ا�متثيلأفاد أن و  ،SCT/40/3 الوثيقة يف الوارد لخصللم تقد�ره عن �اما�اك وفد وأعرب .89
 أعضاء إ�هيا أشار اليت للفاحصني التوجهيية املبادئ أن الوفدأشار و . والنامية املتقدمة الب�ان من جيدا مزجيا اكن اإل�المية

 يف الوارد املنقح �همبقرت عن الزتامه  لوفدأعرب ا و��،. ��ساق إىل احلا�ة یربز مما احلاالت، بعض يف تباینت اللجنة
 ومالءمة ا�ساقا أكرث حامیة توفري إىلیدعو  وا�ي ،SCT/39/8 الوثيقة يف الوارد املشرتك و�قرتاح ،SCT/32/2 الوثيقة
 األ�الم مثل أمهية تقل ال اليت ا�ول لرموز �لنس�بة �ر�س اتفاقية يف �ليه منصوص هو ما غرار �ىلب�ان ال  ألسامء وفعا�

 مجيع مع �لعمل وملزتمانفت�ا م  �زال ال نهوأفاد بأ ملبادرة،ت امعد اليت الوفود يعشكره مجل  عن الوفد أعربو  .نبا�ارات ال عوش
أعرب  وأ�ريا، .األعضاء مجيع آراء بتوافق ستمتتع واليت الب�ان، ألسامء الفعا� للحامیة �لول إلجياد واألمانة األعضاء ا�ول
 .اللجنة دا�لاملطرو�ة  القضا� مجيع �شأن التقدم ومواص� املناقشات �ىل رتكزيال اس�مترار إىل تطلععن  الوفد
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 جتاریة، كعالمات ب�انال  أسامء اس�ت�دام وإساءة املرشوع �ري التسجيل منع رضورة إىل �ور� مجهوریة وفد وأشار .90
 ويف. يف �ور� العاد� �ري املنافسة �دوقوا الت�اریة العالمات قانون �الل من دهبال يف محمية الب�ان أسامء أن إىل وأشار
 أوحض ،أم ال جتاریة كعالمة للتسجيل قابالً  الب� امس اكن إذا ما لت�دید الب�ان ألسامء بيا�ت قا�دة �شاءدمعه إل سبيل
 ونقل �رمجة حيث من ا�اكم� النتاجئ ینتجون ال ورمبا اإلنرتنت �ىل أحبا�ً  الفاحصون أجرى بيا�ت،وا�د ال ق بدون أنه الوفد
 عن وفضالً . للتطبيق قابلية أكرث و�كون اكفية معلومات س�توفر انالب�ء سامأل بيا�ت قا�دة أن الوفد ورأى. ب�ال  امس

 الرمغ �ىل أنهب الوفد وأضاف. �سجي� إماكنية مدى حتدید يف �امالً  اعتباره جيب الب� امس معرفة مدى أن الوفد رأى ذ�،
 خشصية أي من �الية �المة من حرصا تتألف �المة �سجيل إال ینبغي ال �ور�، يف الت�اریة عالماتال قانون مبوجب أنه من
أسامء  �ا� يف مس�تحيال �كون �اكد وهذا الطلب، تقدمي �رخي قبل �س�ت�دام طریق عنمتزي ا�  �كتسبت إذاإال  ممزية

 �المة يف ب�ال  امس اس�ت�دام فإن ذ�، إىل �إلضافةو. الب�ان، حيث یمت اعتبار أسامء الب�ان موجودة يف امل� العام
 من املنتج یأت مل إذا مقبوال �ري وس�يكون البضا�ة أصل �ىل مكؤرش الت�اریة لعالمةالنظر ل إىل �ملس�هت� س�يؤدي جتاریة
 فسيمت الت�اریة، مةالعال يف أمهية األكرث العنرص هو جتاریة �المة يف املدرج الب� امس �كن مل إذا ذ�، ومع. املاكن ذ�

وكذ�  املفرطة القيود جتنب رضورة يف لنظرو�. للتسجيل وقاب� ممزية اكنت إذا ما لت�دید كلك الت�اریة العالمة حفص
 أو مطبقة الت�اریة العالمة اكنت إذا �محلایة املطالبة بعدمالوفد  أوىص السابقة، الت�اریة العالماتحقوق  مع التوافق مرا�اة

 والقدرة القانوين اليقني توفر أن امحلایة هذه شأن منوذ�ر أن . املعين الب� �مس �مل �ىل املس�هت� یصبح أن لقب مس��
 .التنبؤ �ىل

 �الل الب�ان أسامءحول  للغایة واملفيدة املمتازة ��المية �ورةل إل�دادها لألمانة امتنانه عن آ�سلندا وفد وأعرب .91
 نأ الوفدأفاد و . SCT/40/3 الوثيقة يف الوارد اإل�المية ا�ورة مللخص البالغ تقد�ره عن أعرب كام األ�رية، ا�ورة

 ینبغي اكن إذا ماالس��  الزمان، من عقد من یقرب ما منذ اللجنةي تناقشه ا� ،وقفامل تعكس وحضةال ا�تلفة املامرسات
ا�ورة  أن إىل أشار وإذ. ممزية جتاریة عالمةك ا�سجيله ميكن لكمةك أو ما دو� �س�يادة یتعلق كعنرص الب� امس اعتبار

 إجراء يف �رغب نهبأ الوفدأفاد  الواقع، أرض �ىل الب�ان فيه ختتلف ا�يا�ال  �ىل واحض �شلك الضوء ألقت قداإل�المية 
 یتعلق ف�س�� ال املسأ�، هذه، وأعرب عن اس�مترار الزتامه �مليض قدما يف ا�ورة �الل املسأ� هذه حول بناءة مناقشة

 .SCT/39/8 Rev. 2 الوثيقة يف الوارد �القرتاح

 يرسی  أن �رحجا�ي و  ،SCT/39/8 الوثيقة يف الوارد �قرتاح من جوانب ثالثة �ىل الضوء سو�رسا وفد وسلط .92
 جغرايف امس أو �ب امس أي أن يف املمتثل البس�يط �ملبدأ ��رتاف إىل فقط �قرتاح هيدف أوال،. اللجنةاع�ده من قبل 

 ف� الزتامات أي �قرتاح یتضمن مل �نيا،. املعنية ا�و� به تأذن مل ما �اص، فرد حيتكره أن ینبغي ال وطنية أمهية ذي
 مل �لثا،. الوطنية للترشیعات وفقا الت�اریة العالمات �سجيل رشوط لت�دید ل�ول احلریة و�رك املبدأ، ذ� بتنفيذ یتعلق
 املتعلقة احلساسة املسأ� تناول و�لتايل دوليا، هبا املعرتف القوامئ يف �لهيا املنصوص الب�ان أسامء سوى اح�قرت  �شمل

 األسامء أو العوامص أو املناطق أو الب�ان أسامء احتاكر مسأ� يشء لك وقبل أوال �قرتاحأفاد أن . الب� امس بتعریف
 ذاتقول احل أسامء بأن الوفد وذكّر. األ�ىل املس�توىاحلقول العامة ذات  امءأسإىل  س�ناداإل إطار يف األخرى اجلغرافية
هيئة �نرتنت  قبل من �حتاكر منح متوذ�ر أنه . وا�د خشص إىل إال تُنسب أن ميكن والمن نوعها  ریدةاأل�ىل ف املس�توى

 قبولل  قابلية أظهرت األ�اكن أن مباو . اخلاصة قوا�دها ددحت �اصة رشكة ويه ،)ICANNلألسامء واألرقام ا�صصة (
 القوا�د وضع عند الب�ان خماوف ملرا�اة قویة إشارة �رسل أن شأنه من �قرتاح اع�د أن الوفد رأى الویبو، توصيات
 إس�ناد من �دیدة ملو�ة �اليا ختطط هيئة �نرتنت لألسامء واألرقام ا�صصة أن إىل الوفد أشاركام  .قولاحل أسامء إلس�ناد

 أ�ل من �رس�ة العمل إىل �لتايل س�تحتاجالعالمات  جلنة نذ�ر أو  ،2020 �ام حبلول األ�ىل املس�توىاحلقول ذات  امءأس
 ا�اوف أن أظهر �قرتاح ر�ایة يف شار�ت اليت عرش الثالثة للب�ان اجلغرايف التنوع أنإىل  الوفدأشار و . �قرتاح تفعيل
 إىليف إشارة و. العامل أحناء مجيع يف واسع نطاق �ىل مشرتكةميثل قضية  العوامص أو طقاملنا أو الب�ان أسامء احتاكر �شأن
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 هذه إلهناء طریقةميثل  �قرتاحأن  الوفد رأى طوی�، لفرتةالعالمات  جلنة يف نوقشت قد الب�ان أسامء حامیة مسأ� أن
 .SCT/39/8 الوثيقة يف صيغ ا�ي املبدأ �ىل األقل �ىل لالتفاق �ان قد الوقت أن رأىكام  الطوی�، العملية

 يف الواردة اآلراء يف التوافق �روح وأشاد فيه، األعضاء وا�ول األورويب �حتاد �مس األورويب �حتاد وفد وحتدث .93
. وصفيةال �شأن القامئة للمامرسات تعطيل أي تو�ی  وال �رشیعية ممارسة أي �ىل نطويی  الإىل أنه  �ه�مكام أشار . �قرتاح

 أثناء ذ� يف مبا لالقرتاح، احملمت� املزا� اس�تكشاف ملواص� املس�مترة املناقشات يف للمشاركةاده س�تعدأعرب عن او 
 .الرمسية �ري املشاورات

 ألف اجلزء أنبأنه یتفهم  ،.SCT/39/8 Rev الوثيقة يف الوارد املشرتك �قرتاح إىل مشريا اكزاخس�تان، وفدأفاد و  .94
 من منعها مت اليت الرشاكت عن األمث� بعض قدمیو  الوطنية ألصولل �اصة �يا�ت اختالس �االت صفی الوثيقة من

 نومفرب يف األمانة أ�دهتا مرجعية وثيقة من ملعلوماتاجلزء �ء � شارك�  بي� ،ا�دماهت أو اسلعه لتسویق دمهبال امس �س�ت�دام
 �ري حمدودة حامیة �ىل حصلت و�كهنا ،لفظية كعالمات �سجيلها من الب�ان أسامء استبعاد متطبقا لها  واليت ،2015
 التسجيل من املنشأ ماكن مؤرشات من و�ريها الب�ان أسامء �ستبعد ا�اكزاخس�تانية الترشیعات أن إىل الوفد وأشار. مبارشة

 یتوافق أن ورشیطة ،�مين �ري وضع يف مر�بة جتاریة �المة من جزءا املؤرشات أو األسامء ت� �كن مل ما جتاریة، كعالمات
. املكتب قبل من إلزايم �شلك الواقع هذا حفص مت قدذ�ر أنه و  .املنشأ ماكن أو الب� هذا مع الطلبودع مل القانوين العنوان

 قبل من �س�ت�دام أو التسجيل من الب�ان أسامء حامیة إىل تطرقا�ي  الوثيقة منجمي  اجلزء ىلا الوفد أشاركام 
 الب�ان من فقط حمددة بقوامئ یتعلق �قرتاح أن إىلويف إشارة . املعين الب� يف ا�و� �سلطات هلم ص� ال �نا� األش�اص

 .ية معلهاو�يف  امحلایة ت� فعالية مدى عنالوفد  �ساءل األعضاء، ا�ول من �رشیعي إجراء أي یتطلب وال

. و�قتصادیة �ج�عية للتمنية هاما �افزا �عتبارها كریةالف امللكية �ىل �برية أمهية یعلق نهأ إندونيس�يا وفد ذ�رو  .95
وأفاد  .منتجالعالمة الت�اریة لل و  سمعةال  شمل� و  األمهية �لغ أمر احلالية املعوملة �قتصادات يف القمية إضافة أن الوفد واعترب

 س�يادةال  ذات و�ا� امس أن بقوةنه یعتقد فإ للسمعة، الرئيس�ية املصادر من وا�دهو  للمنت�ات اجلغرايف أنه طاملا أن املنشأ
 أن ميكن عندماخصوصا  العادیني، املالك أو اخلاصة املصاحل حتتكرها أن ینبغي ال الوطنية األمهية ذات اجلغرافية األسامء أو

 أ�د نأ الوفدأفاد و . اإلقلميية اوأسامءها ب�ه امس اس�ت�دام من معينة منطقة أو ب� يف ا�متعات متنع أو العمالء تضلل
 املشلكة أن هو SCT/39/8 Rev.2 الوثيقة يف الوارد املشرتك �قرتاح يف إندونيس�يا مشاركة وراء الرئيس�ية األس�باب

. دیدهحت مبجردنظام أسامء احلقول. وذ�ر أن امس احلقل ذي املس�توى األ�ىل یصبح فریدا من نو�ه  يف حتدث قد نفسها
نظام  يف املس�توى �اليةحقول  كأسامء �سجيلها من الوطنية األمهية ذات اجلغرافية األسامءو  الب�ان أسامء حامیة جيب ��،و

 اكن إذا أو األسامء هذه من حرص� تتكون العالمة اكنت إذا الت�اریة العالمات مثل ممزية عالماتكو أسامء احلقول، 
 �قرتاح أن حقيقةإ�راز و سو�رسا وفد به أدىل ا�ي لبيانيف معرض تأیيده ل و. املعين �مس احتاكر رىق إىل� اس�ت�دا�ا

كام أعرب  الرمسية، �ري �ج��ات أو العامة اجللسة يف سواء ،للمناقشةأعرب الوفد عن اس�مترار انفتا�ه  �ملبادئ، یتعلق
 .اح�قرت  يف الواردة املبادئ اع�د حنو إجيايب قرار �ىل�تفاق  �ىل قادرة س�تكون اللجنة بأنعن تفاؤ� 

 ا�ساقا أكرث حامیة �شأن املوضوعية املناقشات اس�تكامل إىل احلا�ة �ىل) اإلسالمية - مجهوریة( إ�ران وفد وشدد .96
 املقدمة املقرت�ات �دد أن الوفد ورأى. األعضاء ا�ول مجيع ملصل�ة، األولویة سبيل �ىل، الب�ان ألسامء وفعالية ومالءمة

 األعضاء ا�ول بني اآلراء يف توافق ظهور �ىل مؤرشا یُعد ا�تلفة التمنية و�تمس�ت ومع املناطق خمتلف من الب�ان من
. اللجنة ملناقشة جيدا أساسا �شلك أهنا ورأى، �بري �ه�م املقرت�ات ت� درس إنه الوفد وقال. الب�ان أسامء حامیة �شأن
 عن وأعرب، الوطنية األمهية ذات اجلغرافية ألسامءوا الب�ان أسامء حامیة �شأن املشرتك �القرتاح رّحب، الصدد هذا ويف

 أنه ورأى، �اليا املطرو�ة واملمك� ا�تلفة الثالثة �قرتا�ات إىل وأشار الوفد. سو�رسا وفد قدمه ا�ي للت�دیث تقد�ره
 .الرئيس�ية لهذه �قرتا�ات العنارص ملناقشة شامل هنج اتباع اللجنة �ىل ینبغي
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 ثالثة عرش البالغ �ددمه الر�اة املشاركني من املقدم لالقرتاح تقد�ره عن األمر�كية ملت�دةا الوال�ت وفد وأعرب .97
 أثناء إ�رازه مت ا�ي، الَفرق الوفد إىل وأشار. وسط �ل مبثابة ذ� مل یعترب فإنه، ذ� ومع. �راس�ته اس�تعداده وأعرب عن

ال  و�ريها اليت مؤهل موضوع من الب�ان أسامء �ستبعد اليت األنظمة بني، الب�ان أسامء �شأن املس�تد�رة املائدة اج�ع
 بأسامء قامئة األ�زو اخلاصة یعامل أنه یبدو �قرتاح بأن الوفد وأفاد. بوضوح األول املهنج یتبع �قرتاح أن �ر ومل، �ستبعد
إىل  هيدف �قرتاح الوفد أن ورأى. ا�ويل املس�توى �ىل قانوين تأثري هلام، جسل حكويم أو حكومية بيا�ت كقا�دة الب�ان

 أهنا �ىل األسامء ت� تفویض ملنع �عتبار يف القامئة هذه) ICANN(رشكة اإلنرتنت لألسامء واألرقام ا�صصة  تأ�ذ أن
 العالمات أنظمة �ىل أیضا س�يؤ�ر ا�ويل التأثري وأن، )gTLDs( لحقول العليا اجلدیدة املكونة من أسامء �امةلنطاقات 

 عن اإلعراب الوفد و�رر. س�ياس�ية آ�ر �لهيا وترتتب �دا طوی� األسامء قامئة �كون أن ميكن، ذ� إىل و�إلضافة. اریةالت�
 وللمشاركة مشوال أكرث �شلك �قرتاح لفهم الرمسية �ري أبدى موافقته �ىل املشاورات ذ� مع �كنه، الصدد هذا يف قلقه

 البناءة.

 مبا الت�اریة �لعالمات املتعلقة املامرسات خمتلف تلخص اليت الوثيقة �ىل األمانة ملت�دةا العربية اإلمارات وفد وشكر .98
 إندونيس�يا وفدا هبام أدىل ال��ن البيانني الوفد وأید. املوضوع مناقشة اس�تكامل أمهية أظهرت اليت، الب�ان أسامء ذ� يف

 يف توافق إىل للتوصل حماو� يف، إجيابية مسامهة �شلك SCT/39/8 Rev.2الوثيقة  يف الوارد �قرتاح أن ورأى وسو�رسا
 مناقشة اللجنة بدأت أن منذ أنه إىل وأشار. األسامء ت� اس�ت�دام يف احتاكر أي ومنع الب�ان أسامء حبامیة یتعلق ف� اآلراء
 یتعلق ف� املثال سبيل ىل�، و�جتاهات اآلراء من العدید وجود واحضا بدا، والعرش�ن احلادیة دورهتا يف املوضوع هذا

 مجيع مرا�اة مع، الب�ان أسامء حبامیة املتعلق العمل دمع ینبغي أنه الوفد رأى، و��. الب�ان مسعة أو الس�يادة بعنارص
 .السابقة وا�راسات املناقشات

 األسامء أو الب�ان أسامء من تتكون اليت املود�ة الت�اریة العالمات رفض ینبغي، ب�ه يف أنه اليا�ن وفد وأوحض .99
 أن احملمتل من اكن إذا أو، اخلدمات فيه تقدم ا�ي املوقع أو السلع بيع أو منشأ ماكن إىل �شري أهنا اعُتربت إذا اجلغرافية

 الوثيقة يف الوارد أن �قرتاح الوفد رأى فقد، ذ� ومع. واخلدمات السلع بنوعية یتعلق ف� املس�هتلكني ِقبل من فهمها �ساء
SCT/39/8 خطر �لهيا أو املس�هت� تعرف إىل النظر دون الب�ان وأسامء اجلغرافية األسامء حبامیة األعضاء ا�ول یطالب 

 �سجيل حياولون ا��ن مودعي الطلبات �ىل هائال عبئا س�يضع �قرتاح أن الوفد رأى، حصي�ا الفهم هذا اكن وإذا. اخللط
 اس�ت�دام یقيّد أن شأنه من فإنه، ذ� إىل و�إلضافة. اجلغرافية األسامء أو انالب� أسامء من املكونة الت�اریة العالمات
. املشمو� �محلایة اجلغرافية األسامء أو الب�ان أسامء مع التضارب لتجنب وذ�، أحصاهبا ِقبل من املس�� الت�اریة العالمات

 �انب من �قتصادي النشاط یعوق أن ميكن اریةالت� العالمات واس�ت�دام التسجيل �ىل كثرية قيود وضع أن الوفد ورأى
 و�ىل حنو بناء. بعنایة املسأ� مناقشة ینبغي و��، الرشاكت

 �ىل ،ا�ول ألسامء وفعالية وكفایة ا�ساقا أكرث حامیة توفري إىل اللجنة دا�ل �س�مترار د�ا أنه إىل �اما�اك وفد أشارو  .100
 الت�اریة العالمات قوانني �الل من نظر� متا�ة الب�ان أسامء حامیة أن من الرمغ �ىل أنه الوفد وذ�ر .ا�و� رموز غرار

 احلس�نة النوا� حبریة ألن �س�تغلوا وا�كيا�ت لألش�اص �برية فرصة یرتك مما ،اكفية �ري امحلایة هذه أن إال ،القامئة الوطنية
 الب�ان ألسامء ا�ولية امحلایة إىل �فتقار أن �ىل الوفد وشدد .املسمى ب��ل  ةحقيقي أي ص� وجود دون المس الب� ومسعته

 اضطرار مع ،هارموز أو اصفاهت أو الب�ان أسامء �شمل اليت ،اجلدیدة األ�ىل املس�توى نطاقات أسامء تطور �سبب تفامق
 �س�تكامل هرسور عن الوفد وأعرب أسامء النطاقات. يف الب�ان سامءأل ا�مت� �ري املرشوع مع للتعامل األعضاء ا�ول

 من مكنت اليت ،احملمت� التقارب جماالت دراسةما متت بعد، العاملية املشلكة لت� مناس�بة �لول إجياد هبدف املناقشات
 يقنيال  �شأن األعضاء ا�ول بعض خماوف أن الوفد ورأى .املسأ� هذه يف املوجودة الفجوات ملقدار أفضل حتليل إجراء
 املتعلقة الصيغ ا�تلفةو  و�ختصارات �لرموز ص� ذات قوامئ وكذ� ،ا�ول بأسامء رمسية قامئة �س�ت�دام معاجلهتا ميكن

 هبا حيتفظ اليت ل�ولشعارات النبا� و  الرمسية �لرموز اخلاصة البيا�ت قا�دة غرار �ىل إنه الوفد قال وكذ� .الب�ان بأسامء
 العالمات طلبات حفص س�ياق يف، الفكریة امللكية اكتبمل املفيد من كونس�ي ،�ر�س اتفاقية مبوجب للویبو ا�ويل املكتب
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 األعضاء ا�ول �رسل أن الوفد واقرتح .للویبو ا�ويل املكتب ینش�هئا ا�ول ألسامء مركزیة بيا�ت قا�دة إىل لرجوع، االت�اریة
 أنه أیضا الوفد ورأى .املطلوب حام�هتا من اليت �تلفةاصيغها و  هبا اخلاصة الب�ان أسامء للویبو ا�ويل املكتب إىل رمسيا
 املس�ت�دمة) اللغات( �للغة الت�اریة العالمة �كون ال عندما الصوتية والرتمجة الرتمجة بتقدمي مودعي الطلبات مطالبة ینبغي

 مكتب �ذ يف مبا ،الفكریة امللكية ماكتب من العدید يف �لفعل قامئة ممارسة ذ� وأوحض أن .الفكریة امللكية مكتب يف
 أهنا �ىل ذاهتا �د يف رفضها ینبغي ب�ال  امس من فقط املكونة الت�اریة العالمات أن الوفد وذ�ر .الفكریة للملكية �اما�اك
 العالمة خمطط من كجزء ا�و� قبل من خمول �يان أو نفسها ا�و� ِقبل من العالمة �سجيل تطبيق یمت مل ما ،وصفية

 منذوأشار إىل أنه  .واخلدمات للسلع اوصفي یعترب قد جتاریة �المة يف ب� المس اس�ت�دام أي أن الوفد ورأى .ل�و� الت�اریة
 �ر�س الحتاد مشرتكة توصية مرشوع الطاو� �ىل �اما�اك طرحت ،2014 �ام يف جنة العالماتلل  والثالثني الثانية ا�ورة

�ىل  لك أكرث �ركزيا�ش جلنة العالمات دا�ل النقاش تيسريل  وذ� ،الب�ان أسامء حامیة أ�ل من للویبو العامة وامجلعية
 اآلن اللجنة �ىل وأن ،جلنة العالمات إىل املمكنة احللول من العدید ه مت تقدميأن الوفد وذ�ر .املشلكة لهذه املمكنة احللول
 للجنة ميكن ،املشرتكة التوصية مرشوع أحاكم يف التفكري �الل من أنه الوفد وأضاف .املشلكة لهذه معيل �ل أفضل تصور
 فهيا یو�د ال اليت ا�االت لتناول مناس�بة لغة عن البحث إماكنيةو مرشوع التوصية يف املقبو� التقارب جماالت إدراج ضامن
 2 املادةوأشار إىل أن  .�اصة ظروف وجود أساس �ىل ،الوطين املس�توى �ىل التقد�ر وحسن املرونة إىلوحتتاج  تقارب

 �ىل األعضاء ا�ول ةوافقتقرتح م SCT/32/2 الوثيقة يف املعدل �اما�اك مقرتح يف الواردة املشرتكة يةالتوص  مرشوع من
 ."الب� يف تنشأ ال اليت اخلدمات أو �لسلع یتعلق ف� الب�ان أسامء �ىل حتتوي أو من تتكون اليت املؤرشات اس�ت�دام منع"

فهيا  ميكن واليت ،الوطنية الت�اریة العالمات قوانني معظم مبوجب ،نائيةاس�تث  ظروفا هناك أنب من �امياك إدر�اك ،ذ� ومع
 مرشوع فإن ،املذ�ور الب� يف تنشأ ال اليت اخلدمات أو �لسلع یتعلق ف� ب� امس حتمل جتاریة �المة �سجيل ذ� مع

 �سعى ،و�� .�س�تثنائية الظروف لت� �لهيا املتفق املعایري بعض توفر لغة یقرتح �اما�اكة املقدم من املشرتك التوصية
 العالمات قبول أو رفض فهيا ینبغي اليت �س�تثنائية الظروف ت� حتدید إىل املشرتكة التوصية مرشوع من 7و6 املاد�ن
 القوا�د حتدید ليس املشرتكة التوصية مرشوع من الهدف أن الوفد و�رر .�ليه حتتوي أو ب� امس من تتألف اليت الت�اریة

 املاكتب ت� لتوجيه ومتسق م�سك إطار لوضع و�كن، إضافية الزتامات وضع أو الفكریة امللكية ماكتب تتبعها أن جيب اليت
 اليت األعامل ومعّرفات النطاقات وأسامء الت�اریة للعالمات اس�ت�دا�م يف ا�وليني واملتداولني ا�تصة السلطات من و�ريها
 وفود املقدم من املشرتك أ�د الر�اة املشاركني يف �قرتاح أنه إىل وأشار الوفد. �لهيا حتتوي أو الب�ان من أسامء تتألف

 واإلمارات وسو�رسا والس�نغال وبريو ومو��و واملكس�يك ومالزي� وليختنش�تا�ن وإیطاليا وإندونيس�يا وأ�سلندا جورجيا
 قيد للمشلكة �ل بإجياد ملزتم إنه وقال، الوطنية ألمهيةذات ا اجلغرافية واألسامء الب�ان أسامء حامیة �شأن املت�دة العربية
 يف النظر إ�ادة �ىل األعضاء ا�ول الوفد جشع و��. احلل سيت�ذهام ال��ن وا�هنج �لشلك یتعلق ف� مرونته وأبدى النظر

 س�ياسايت �زي رك� مع، التقارب جماالت �س�توعب حممت� لغة �ىل �تفاق هبدف، أخرى مرة املشرتكة التوصية مرشوع
 .املتباینة للُهنج

، الوطنية األمهية ذات اجلغرافية واألسامء الب�ان أسامء حبامیة املتعلق �قرتاح يف شارك أنه إىل آ�سلندا وفد وأشار .101
 هبا أدىل اليت للتعليقات تأیيده عن الوفد وأعرب. �قرتاح �ىل هذا الشام� والبناءة اإلجيابية التعليقات �ىل الوفود وشكر

 مثل، نفسها األسس إىل �ستند املامرسات مجيع فإن، �ختالفات من الرمغ �ىل أنه حقيقة �ىل مشددا اآلخرون املشار�ون
 مج� يف إال، إبطالها جيوز وال الت�اریة العالمات �سجيل رفض جيوز ال أنه �ىل تنص اليت، �ر�س اتفاقية �امسا من 6 املادة
 هو هذا أن الوفد ورأى. السلع منشأ ماكن بت�دید الت�ارة يف تقوم قد مؤرشات أو �المات عن عبارة �كون عندما، أمور

 �دمات أو مبنت�ات معروفا اكن إذا ما أو، ال �ى العمالء املعنيني أم معروفا الب� اكن سواء، الب�ان أسامء دور �لضبط
 اليوم �س�تئثاریة احلقوق وأن، إنتا�ا لتطو�ر للب�ان ملرونةوا الفرصة إ��ة ینبغي أنه إىل الوفد وأشار. بغريها حمددة وليس

 ملنع مبادئ وضع إىل فقط هيدف �قرتاح أن حقيقة �ىل وأكد الوفد. آ�سلندا �ا� يف �لفعل ثبت كام، �دا �ائقا �كون قد
 القوا�د مع ی�ىش مباقات، أسامء النطا يف املس�توى �الية نطاقات كأسامء تفویضها أو نصية كعالمات ا�ول أسامء �سجيل
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 ومن هذا املنطلق ذ�ر .2002 �ام اللجنة يف قبل من املدعومة والتوصيات طوی� فرتة منذ مس�بقا حتدیدها مت اليت األساس�ية
 .املسأ� هذه بطرح ملزتما �زال ال أنه الوفد

 �ام �شلك الب�ان من العدید يف ملتا�ةا �ملوضوع املتعلقة ا�ولية �للواحئ األ�ذ إزاء قلقه عن أسرتاليا وفد وأعرب .102
 األم��ن وأسامء الب�ان أسامء اس�ت�دام ضد وضع لواحئ ألوانه السابق من أنه الوفد ورأى. الوطين املس�توى �ىل لالس�ت�دام

نطاق  أن الوفد واعترب. اآلن حىت معموال هبا يف أرض الواقع اللواحئ �كون مثل هذه ال عندماأسامء النطاقات،  يف اجلغرافية
 إىل وأشار الوفد. معاجلهتا حياول اليت املشلكة من أكرب مش�ت �سبب أن وميكن للغایة واسع �قرتاح يف املطلوبة امحلایة

ومودعي  ا�ول �ىل �بريا إدار� عبئا یفرض أن شأنه من اجلغرافية األمهية ذات واألسامء الب�ان ألسامء وجود مس�تودع أن
 أو القضائية الوال�ت خمتلف يف �لفعل املشمو� �محلایة األسامء مع املس�تودع هذا تعامل �يفية عن الوفد و�ساءل، الطلبات

 إ�شاء أن �ني يف، احلاالت هذه مثل يف تنطبق أن ميكن املشرتك الوجود مبادئ أن الوفد ورأى. معىن من أكرث لها اليت
 �ىل ینطوي قد مما، �اليا قانوين أساس لها یو�د ال اليت املصطل�ات لبعض الواقع حبمك قانونية حقوقا خيلق مس�تودع
 �س�ت�دام حظر ترب�ر الصعب من س�يكون، الوطين القانون مبوجب أنه الوفد و�دد. املرشو�ة الت�ارة أمام حتد�ت
 .جغرافيا اسام أو دو� ميثل ببساطة ألنه، للمصطلح املرشوع

 طر�ه ا�ي السؤال �ىل وردا. �قرتاح حول أس�ئ� وطرحت تعليقات قدمت اليت الوفود مجيع سو�رسا وفد وشكر .103
 أیضا الوفد وشدد. الب�ان يف تنفيذه �ىل س�تعمتد العملية فعاليته وأن ملزما ليس �قرتاح أن الوفد أوحض، اكزاخس�تان وفد
 أ�ل من، الهامة اجلغرافية األسامء أو الب�ان أسامء من حرصي �شلك تتألف اليت الت�اریة العالمات یتناول �قرتاح أن �ىل

 أن ميكن الت�اریة العالمة أن من الرمغ �ىل أنه الوفد وذ�ر. للجميع احلر حتت الترصف األسامء هذه و�رك �حتاكر جتنب
 �ركز ال �قرتاح أن �ىل الوفد وشدد .اجلغرافية األسامء من حمدود �دد إ��ة إىل �ا�ة هناك أن إال، للجمهور ممزية �كون
 املاكن من تأيت ال اليت �ملنت�ات یتعلق ف� واس�ت�دامه املمزي والعنرص اجلغرايف �مس ذ� يف مبا الت�اریة لعالماتا �ىل

 یؤید أنه وأشار إىل. �اما�اك وفد يف �قرتاح املقدم من تناولها مت، مضل� �كون قد اليت، احلا� هذه أن وذ�ر، إليه املشار
 الت�اریة العالمات مسأ� حول املناقشات مواص� املهم من أنه حيث، �اما�اك وفد به أدىل ا�ي والبيان �قرتاح هذا

 إليه املشار املاكن اكن من تأت مل اليت املنت�ات مع املس�ت�دم ب� �كون امس، األحيان من كثري يف أنه الوفد وقال، املضل�
 إىل �س�ت�دام هذا یؤدي، ذ� إىل و�إلضافة. املشار إليه الب� من املنت�ات تأيت أن یتوقعون ا��ن للمس�هتلكني مضل�ال
 وقت يف املشلكة هذه ماكحفة املمكن من أنه اعتقاده عن وأعرب. املعنية املناطق من للمنت�ني �برية اقتصادیة خسا�ر

 .�اما�اك وفد اقرتاح يف املوحض النحو �ىل، التسجيل

 من العدید أن حقيقة إىل �نتباه یلفت بل، الب�ان أسامء ت�داماس�  حظر هيدف إىل ال اقرتا�ه إن بريو وفد وقال .104
 �س�ت�دام، ب�اهنم إىل �ست�رات وجلذب، والس�يا�ة للصادرات للرتوجي �المات �لفعل �س�ت�دم، بريو فهيا مبا، الب�ان
 أو األلوان مثل، األخرى العنارص من �دد بل الب� امس �ىل العالمات �لرضورة هذه حتتوي وال. وطنية جتاریة �المة

 بل"، �ولومبيا" لكمة �كولومبيا الوطنية الت�اریة العالمة تتضمن ال، املثال سبيل فعىل. ا�لكامت وأحيا� التصو�ریة العنارص
 إىل هيدف ال �دیدا عنرصا یتناول �قرتاح أن الوفد وذ�ر. األخرى واللونية التصو�ریة والعنارص" �و"أول حرفني  تتضمن

 نظام إىل �ا�ة هناك أن الوفد ورأى. �لب� املرتبطة لأل�شطة الرتوجي يف �س�ت�دم بل، فردي أو جتاري ما� دحتدی
 العالمات محلایة وملكفة اكفية �ري احلالية الت�اریة العالمات حامیة أنظمة ألن الوطنية الت�اریة العالمات محلایة خمصص
 ومع. جتاریة أ�شطة معها تقمي اليت الب�ان يف الوطنية الت�اریة �المهتا حامیة ت�اول بريو أن الوفد وأوحض. الوطنية الت�اریة

 �البا، ذ� إىل و�إلضافة. ا�مثن �هظ أمر لتطبيق ذ� حمامني وتوظيف دو� 45 يف وطنية جتاریة �المة حامیة فإن، ذ�
 الت�اریة املصاحل إىل حامیة ال هتدف احلالية ت�اریةال  العالمات وأن أنظمة الوقت مبرور الوطنية الت�اریة العالمات تتغري ما

 ومع أن. محلا�هتا جما� الوطنية الت�اریة للعالمات متبادل إیداع نظام الوفد واقرتح. والرشاكت األفراد املا�كني محلایة وإمنا، للب�
 لرمس دراسة اقرتاح يف رغبته عن أعرب فقد، �دیدة مسأ� الوطنية الت�اریة العالمات حامیة أن الوفد أوحض أنه یدرك

 والُنظم الوطنية الت�اریة العالمات الب�ان هبا حتمي اليت للطریقة احلايل الوضع لت�دید، معنية دو� لك يف أولية خرائط
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 يف للبدء اللجنة إىل اقرتاح تقدمي ميكن، ا�راسة هذه أساس و�ىل. ا�ويل املس�توى �ىل ذ� يف مبا، محلا�هتا املس�ت�دمة
 .الوطنية الت�اریة العالمات حامیة مسأ� اقشةمن

 تنص �ر�س اتفاقية من) �لثا( 6 املادة أن وأشار إىل، لالقرتاح تقد�ره عن) اإلسالمية - مجهوریة( إ�ران وفد وأعرب .105
 �ىل بغيین  أنه الوفد رأى، ذ� ومع. الرمسية لها واإلخطار هبا والالفتات ا�و� عن شعارات �إلبالغ یتعلق إجراء �ىل

 هذه ولتحقيق. الوطنية الت�اریة العالمات محلایة طریقة أفضل �شأن هنايئ قرار اختاذ قبل احلقائق لتقيص دراسة إجراء اللجنة
 الوطين القانوين اإلطار �شأن س�� ال، املعلومات من مزید وتقدمي مسح إجراء األمانة من یلمتس أن الوفد اقرتح، الغایة

بطبيعته  قانو� ملزم صك وضع إىل �ا�ة هناك اكنت إذا ف� تنظر أن للجنة ميكن، للوضع القامئ أفضل موبفه. القامئ وا�ويل
 .الصدد هذا يف

، وا�اكریيب الالتينية أمر�اك ب�ان مجمو�ة �مس السلفادور وفد به أدىل ا�ي للبيان األرجنتني عن تأیيده وأعرب وفد .106
 الت�اریة العالمة يف الرأي �ىل أن الوفد واتفق. SCT/39/9 الوثيقة يف الوارد �قرتاح �ىل بريو وو�ه الشكر إىل وفد

 و�شجيع الس�يا�ة وتطو�ر �ست�ر جلذب �اصة قمية ويه، الب�ان لتمنية مفيدة وأداة ممزية بطبيعهتا �المة �شلك الوطنية
 أفضل �شأن اخلربات وتبادل مناقشة إىل یؤدي مفاهميي مكرجع، املر�� ت� يف، �قرتاح یفهم إنه الوفد وقال. الصادرات

 عن وأعرب. املمكنة ا�ُهنج ملعاجلة قدما امليض من اللجنة �متكن أن قبل، الوطنية الت�اریة العالمات حامیة لضامن طریقة
 .املسأ� هذه حول املس�تقبلية املناقشات يف بنّاء �شلك لإلسهام اس�تعداده

 سؤ� احلارض الوقت يف ميثالن وحام�هتا الوطنية الت�اریة �لعالمات ف��رتا أن إىل اكزاخس�تان وفد وأشار .107
 اخلاصة بأ�د واخلدمات السلع �متيزي وس�ي� يه اليت، الت�اریة العالمات عن ختتلف العالمات ت� إن وقال، موضوعيا
 يف اخلربات �شأن األمانة تعدها ةمرجعي بوجود وثيقة اه�مه عن الوفد وأعرب. األخرى �ريها اخلاصة �ملشاریع عن املشاریع

 .ا�ويل املس�توى �ىل الوطنية الت�اریة العالمات حامیة جمال

 �اما�اك وفد قد�ا اليت ا�تلفة �قرتا�ات إىل �إلضافة بريو وفد به تقدم ا�ي �قرتاح ضوء يف، إیطاليا وفد ورأى .108
 هذه أن، الوطنية األمهية ذات اجلغرافية واألسامء الب�ان امءأس حامیة �شأن الب�ان خمتلف من املقدم املشرتك و�قرتاح
 الصعب من س�يكون أنه إىل الوفد وأشار. الوطين لقانونه وفقا التصدیق لعالمات مرادفات الوطنية يه الت�اریة العالمات

 الوطنية القوانني يف تغيريات سيتطلب �قرتاح أن ورأى، الوطنية الت�اریة العالمات �شأن الوطنية القوانني يف إجياد تقارب
 .الوطنية الت�اریة للعالمات تعریف لتقدمي

 يف الوارد بريو وفد من املقدم �قرتاح ذ� يف مبا، األعامل �دول بند إطار يف املقرت�ات درس إنه الرنوجي وفد وقال .109
 �حتاكر منع مع، للمس�ت�دمني نةومر  فعا� جتاریة �المات أنظمة وجود الرضوري من أنه الوفد ورأى. SCT/39/9 الوثيقة

 �سجيل متنع األعضاء ا�ول معظم يف القامئة الترشیعات أن ورأى. ذاته الوقت يف الب�ان أسامء اس�ت�دام وسوء املالمئ �ري
 عملن �كفي هذا أن الوفد ورأى. �س�ت�دام وسوء �حتاكر من ا�اكفية امحلایة ومتنح، واملضل� الوصفية الت�اریة العالمات
 موافقة أو املنشأ عن و�ئق لتوفري رشوط إد�ال مزية �ر مل و�لتايل، الب�ان أسامء وسوء اس�ت�دام املربر �ري �حتاكر
. واملاكتب ا�تصة الت�اریة العالمات أنظمة �ىل مفروض عبء هذا ألن، الب�ان أسامء اس�ت�دام�ىل  ا�تصة السلطات

 �سجيل من �محلایة �متتع اليت، ا�و� وشعارات األ�الم اس�ت�دام عن خيتلف انالب� أسامء اس�ت�دام بأن وأفاد الوفد
 أسامء الس�ت�دام أقوى احتيا�ات �هيا الرشاكت أن إىل وأشار، �ر�س اتفاقية من (�لثا) 6 املادة مبوجب الت�اریة العالمات

 یتعلق ف� ومعایري قوا�د لوضع �شاط أي یؤید ال أنه الوفد وأكد. ا�و� شعارات من بدال جتاریة �المات من كجزء الب�ان
 ویقدم، إ�المية �لسة ونظمت جلنة العالمات معلومات مجعت، �دیدة س�نوات مدى وأفاد بأنه، �ىل. الب�ان أسامء حبامیة

 �ركز أن �ىل جلنة العالمات ینبغي إنه الوفد وقال. الراهن الوضع عن اكفية معلومات SCT/40/3 الوثيقة يف الوارد املوجز
، القامئة البطالن أو/و الرفض أس�باب تطبيق �شأن، �لفعل مجعها مت اليت املعلومات إىل استنادا، الوعي ز�دة مبادرات �ىل
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 ف� الفردیة احلاالت تقيمي حمل نص أي حيل أن ميكن ال إنه الوفد وقال. املرشوع �ري وا�مت� �س�ت�دام سوء منع أ�ل من
 .به املعمول القانون أساس �ىل، الب�ان بأسامء لقیتع

 اكمل �شلك �قرتاح درس إنه وقال، فيه األعضاء وا�ول األورويب �حتاد �مس األورويب �حتاد وفد وحتدث .110
یة. التصو�ر  العنارص أیضا اليت �شمل بل، الب�ان اليت تتألف من أسامء ليس فقط، للعالمات امحلایة یوفر أنه �ىل وفهمه
 �عتبار يف تؤ�ذ اليت �عتبارات �بري �د س�يوسع إىل الوطنية الت�اریة للعالمة األسايس املفهوم أن �لتايل الوفد ورأى
 تقترص لن الوطنية الت�اریة للعالمات تقدميها املزمع امحلایة فإن، ذ� �ىل و�الوة. ا�قيق �ملعىن الس�يادة رموز حامیة عند
 العالمات ختضع لن، نفسه الوقت يف بي�، املناسب الوقت يف حمددة �ري س�تكون بل، ددةحم �دمة أو منتج أي �ىل

 س�تكون امحلایة هذه أن الوفد ورأى. هبا وحام�هتا ��رتاف �ىل للحفاظ كرشط اس�ت�دام متطلبات ألي الوطنية الت�اریة
 أو الالفتات أو الت�اریة األسامء أو ت�اریةال  العالمات أحصاب مصاحل محلایة تصورها ميكن أرصدة أي دون للغایة قویة

 إ�شاء أن �ىل الوفد وأكد. بطبيعهتا حىت �سجيلها رفض وميكن، العالمات من �ريها أو املؤرشات اجلغرافية أو الشعارات
 .املسأ� هذه ملعاجلة طریقة أ�سب �كون ال قد واملعایري القوا�د لوضع أداة

 حظر إىل تنظمي هيدف وال، وسو�رسا �اما�اك وفدي من املقدمني املقرت�ني نع خيتلف اقرتا�ه بأن بريو وفد وذكّر .111
وقال الوفد إنه، . �قتصادیة أل�شطهتا للرتوجي الب�ان تقد�ا اليت �ست�رات حامیة إىل ضامن وإمنا، الب�ان أسامء اس�ت�دام

 أن ینبغي الفكریة امللكية فإن، �الماهتم محلایة اریةالت� العالمات نظام �س�ت�دمون ا��ن واألفراد الرشاكت يف احلال هو كام
 وليس، مصاحلها حامیة، احلال مع الرشاكت مثلام الب�ان، حق من �كون أن ینبغي، و��. للب�ان املتوازنة التمنية إىل تؤدي
 �ىل لها الرتوجي يف �ر�ست تتطلب واليت الب� �مس یتصل ف� املس�ت�دمة العنارص مجيع أیضا و�كن الب�ان أسامء فقط

 .ا�ويل املس�توى

 یتعلق وأشار إىل أنه، ف�. SCT/39/9 الوثيقة يف الوارد �قرتاح إل�داده بريو لوفد تقد�ره عن اليا�ن وفد وأعرب .112
 قد حيث ،للغایة واسعا �كون قد الوطنية الت�اریة للعالمات املقرت�ة امحلایة نطاق فإن، اليا�ين الت�اریة العالمات بنظام

 جبودة یتعلق ف� مضل� �كن مل إذا حىت وطنية جتاریة �المات من تتكون اليت املس�� الت�اریة العالمات إلغاء �ىل ینطوي
 اس�ت�دام یقيد أو الت�اریة العالمات مودعي طلبات �ىل ثقيال عبئا س�يفرض �قرتاح أن الوفد ورأى. �دمات أو السلع

 العالمات �سجيل �ىل كثرية قيود وضع وقال إن. املس�� الت�اریة العالمات إلغاء إىل یؤدي أو املس�� الت�اریة العالمات
 ینبغي أنه الوفد رأى، النحو هذا و�ىل الرشاكت هبا تقوم اليت �قتصادیة األ�شطة یعوق أن ميكن واس�ت�دا�ا الت�اریة
 .اءةبن مناقشة بإجراء للسامح وذ�، و�لتفصيل بعنایة املسأ� مناقشة

 الت�اریة العالمات مسأ� يف س�نوات مخس منذ تعمل امجلعية إنمجعية األمر�كتني للملكية الصناعية  ممثل وقال .113
. املسألتني وأنه جيب متيزي � الب� امس عن ختتلف الوطنية الت�اریة العالمة بأن بريو وفد يف الرأي مع واتفق، الوطنية

 الوطنية الت�اریة العالمة أن وأوحض، الب�ان أسامء حامیة عن متاما خمتلف هدف لها ةالوطني الت�اریة العالمة أن وأشار إىل
 إىل �رش وكذ�، والس�يا�ة و�ست�ر للصادرات وإىل الرتوجي ا�ولية الت�ارة يف الب� عن إجيابية صورة إىل إعطاء هتدف

، شعارات النبا� أو األ�الم مثل ا�و� رموز عن �بريا الفااخت ختتلف الوطنية الت�اریة العالمات أن املمثل ورأى. الب� قمي� 
. �ر�س اتفاقية من) �لثا( 6 املادة مبوجب مشمو� �محلایة ويه الب�ان من العدید يف دساتري �محلایة �د�رة تعترب اليت

 إن املمثل وقال. معني منتج أي �ىل تُصدق ال ألهنا تصدیق �المات وال ل�و� شعارات الوطنية العالمات وليست
 ويه ا�ولية الت�ارة عوملة �سبب املاضية القلي� الس�نوات �الل ظهرت فریدة ممزية �المات يه الوطنية الت�اریة العالمات

 أمر�اك ب�ان يف للوضع دراسةمجعية األمر�كتني للملكية الصناعية  أجرت وقد. لصادراهتا الرتوجي من الب�ان �متكني مصممة
 عن املمثل وأعرب. الوطنية الت�اریة العالمات وحامیة الترشیعية املعام� يف تباینات وو�دت ا�اكریيب البحر منطقةو  الالتينية
 العالمات من النوع هذا حامیة حلا� حتليل إجراء يف ُقدما امليض من اللجنة س�ميكّن بريو من املقدم �قرتاح بأن اعتقاده
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 إجياد وحماو� األنظمة هبا تعمل اليت للطریقة أفضل حنو فهم للب�ان �لنس�بة جيدة انطالق نقطة �كون أن وميكن، الفریدة
 .ا�ال هذا يف للحامیة مرنة آليات

الت�اریة  للویبو بعالماهتا ا�ويل املكتب بإخطار للب�ان �قرتاح �سمح إن األمر�كية املت�دة الوال�ت وفد ورأى .114
 أن یفرتض وأشار إىل أن �قرتاح. العالمات من خمتلفة أنوا�ا �شمل أن وميكن قلميإ لك يف حتدیدها ینبغي واليت، الوطنية

، واخلدمات السلع مجليع التلقائية امحلایة توفري إىل یؤدي مما، العالمات أعضائه بت� بإخطار عندئذ للویبو ا�ويل املكتب یقوم
 يه الطالبة احلكومة تعترب بي�، امحلایة بإنفاذ �لزتام خطرتأُ  اليت الب�ان �ىل وس�يكون. القامئة للحقوق معارضة وجود و�دم

 سلع أي إدراج یمت لن أنه مبا أنه الوفد وأ�رز. احلق إنفاذ أو العالمة �س�ت�دام الزتام أي �لهيا �كون أن دون، احلق صاحب
، أنه الوفد وذ�ر. لالنهتاك رمعيا حتدید ميكن ال و�لتايل، �دا واسعا س�يكون امحلایة فإن نطاق، الطلب يف �دمات أو

 إخطارها مت اليت �لب�ان اخلاصة الفحص وأنظمة القضائية األنظمة �ىل لالقرتاح احملمتل يف ظل التأثري، ذ� إىل �إلضافة
 لب�انا ختطر أن ميكن املعنية الب�ان أن الوفد ورأى. تأیيد �قرتاح ال ميكنه فإنه، احلاليني الت�اریة العالمات أحصاب و�ىل

 الوطنية الت�اریة العالمات أنظمة مبوجب أو �ر�س اتفاقية من) �لثا( 6 املادة مبوجب إما الت�اریة الوطنية بعالماهتا األخرى
 أو �داع وجود �دم �ا� يف الت�اریة العالمات لتنظمي السلطة �یه ليس الوطين مكتبه إن الوفد وقال. مدرید نظام أو

 .األجنبية احلكومات لفائدة الت�اریة العالمات جحز كنهمي  وال، للمس�هت� إر�ك

، الوطنية الت�اریة العالمات حبامیة املتعلق �قرتاح إ�داد �ىل لبريو العميق تقد�ره عن �ور� مجهوریة وفد وأعرب .115
 ارتب�اك �سبب وقد، و�امض واسع �قرتاح يف امحلایة نطاق أن معتربا، اليا�ن وفد به أدىل ا�ي للبيان تأیيده عن وأعرب
 .احملمت� والفرص املس�ت�دمني حلقوق وإضعافا

 .املناقشة الرئيس و�لّق .116

 ]تعليق اجللسة[

 الوارد املشرتك لالقرتاح �دید مرشوع عرض أ�ل من سو�رسا لوفد ا�لكمة الرئيس أعطى، املناقشات اس�تئناف بعد .117
 .SCT/38/8 Rev.2 الوثيقة يف

 الرمسية �ري و�ج��ات العامة اجللسة يف بناءة ومالحظات تعليقات قدمت اليت الوفود مجيع سو�رسا وفد وشكر .118
 التغيريات بعض �ىل حيتوي أنه إىل، املعدل املشرتك لالقرتاح تقدميه عند، الوفد وأشار. SCT/39/8 Rev.2 الوثيقة �شأن

ُقدمت �ىل  اليت و��رتاضات ت�نتقادا لتعكس �كييفها مت قد الصيغة وأن، SCT/39/8 Rev.2 �لوثيقة یتعلق ف�
 املتعلقة البنود فصل مت، وهكذا. �ج�ع �ري الرمسي يف س�� وال، SCT/39/8 Rev.2 لوثيقةا يف اردلو�قرتاح ا
 الوفد وأشار). �نيا( حتتأسامء النطاقات و ) أوال( حتت الت�اریة العالمات ووضعتأسامء النطاقات، و  الت�اریة �لعالمات

. التقييد يف مفرطة تعترب اكنت اليت" جيب" لكمة وأنه مت �ذف، الت�اریة العالمات لقانون فقط خمصص) الأو( أن إىل
 �ىل التأ�يد مت، الت�اریة العالمات قانون يف الب�ان أسامء احتاكر �دم �القة مبدأ حتدید أ�ل من، ذ� إىل و�إلضافة

رشكة اإلنرتنت لألسامء ل  فقط خمصص) �نيا( بأن الوفد وأفاد. �ام �شلك املمزية �ري الب�ان أسامء بطبيعة املتعلقة الصيا�ة
، SCT/3/8 Rev.2 الوثيقة يف الوارد املقرتح عن تتغري ومل �لقوامئ �حتفاظ) �لثا( حتت مت أنه وأضافواألرقام ا�صصة، 

 و�ىل. الوطنية األمهية ذي اجلغرايف �مس أو الب� امس هو ما مبوضوعية إىل �شري اليت املراجع من إال تتكون ال أهنا حيث
 وأنه اللجنة هبا تقوم اليت العملية مصمي يف أهنا الوفد رأى، القوامئ ت� �شأن التعليقات بعض أبدت الوفود بعض أن من الرمغ
 مبزید املوضوع يف مناقشةاملتبع  البناء للهنج ا�اكمل تأیيده عن �لتعبري لكمته الوفد واختمت. اللجنة يف مناقش�هتا مواص� ینبغي

 .التفصيل من
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 اآلراء أ�ذ �ىل املشاركني الر�اة وشكر. وا�اكریيب الالتينية أمر�اك ب�ان مجمو�ة �مس السلفادور وفد وحتدث .119
 ایتبلور �هي مل ا�مو�ة ألن نظرا أنه إىل الوفد وأشار. �قرتاح تنقيح عند �عتبار يف ا�مو�ة أ�رهتا اليت واملالحظات

 .الوطنية بصفهتا ا�لكمة س�تأ�ذ ا�تلفة الوفود فإن، موقف جامعي

أل�ذمه يف  والر�اة املشار�ون سو�رسا وفد بذلها اليت للجهود تقد�ره عن األمر�كية املت�دة الوال�ت وفد وأعرب .120
 يف البناءة للروح �رهتقد عن الوفد وأعرب. وآخرون الوفد أ�رها اليت الشوا�ل الرمسية، بعض �ري الورقة يف �عتبار،

 ا�ساع �شأن خماوف �یه �زال ال ذ� رمغ إنه قال و�كنه، النظر قيد احملدد �قرتاح يف قدما للميض طریقة إجياد حماو�
نطاقات احلقول  طلبات مودعي �ىل التأثري إىل �إلضافة، العامل أحناء مجيع يف الت�اریة العالمات أنظمة �ىل وتأثريه �قرتاح

 تقدميها مت قد النطاقات أسامء عن الثانية معل الویبو تقار�ر إىل اإلشارة بأن الوفد وأفادا اجلدیدة املكونة من أسامء �امة. العلي
 عن بنفسه نأى قد وفده أن إىل وأشار، التوصيات ت� إصدار �كيفية �مل �ىل أنه الوفد أن وذ�ر، الرمسية �ري الورقة يف

 من الب�ان ألسامء امحلایة من نو�ا تفضل الوفود معظم" تنص �ىل أن وأوحض أن التوصية. آخر�ن وفد�ن مع التوصية، ت�
 یتسبب وعندما املعين للب� ا�س�توریة �لسلطات مرتبطني �ري أش�اص قبل من) النطاقات أسامء( اس�ت�دام أو �سجيل

 س�ي�دث حيث �ىل الت�ليل أن یقترص يالرضور  من بأنه الوفد وأقر". �ملصدر یتعلق ف� لبس �دوث يف التسجيل هذا
 أو املس�هت� تصور �عتبار يف تأ�ذ ال احلجز وقامئة اللبس تعاجل ال احلظر قامئة فإن، ذ� ومع؛ �ملصدر یتعلق ف� لبس

 يف ذ� الوفد وأ�ذ. املس�هت� لتصور حتليل أي وتت�اهل األبد إىل �ىل جحز األسامء وتقترص قامئة احلظر، املس�هت� �داع
 سامء النطاقاتأل وجزء الت�اریة للعالمات جزء -جزئني  إىل املقسمة الرمسية �ري الورقة يف النظر عند أنه وأوحض، �عتبار

 شأنه من أو حرص� الب� هو امس اكن إذا ممكن �ري الب�ان أسامء �سجيل أن یبدو، الت�اریة العالمات جزء حفص وعند -
 لتصور الوطين املس�توى �ىل الت�ليل س�يكون أ�ن عن الوفد �ساءل، ذ� إىل افةو�إلض. �د �حتاكر إىل یصل أن

 يف الواردة األسامء مجيع �رى ال رمبا املس�هت� إن الوفد وقال .ب�ان أسامء تُعترب القامئة يف الواردة األسامء اكنت إذا املس�هت�
 املس�توى �ىل تصور املس�هت� یت�اهل األسامء ت� ون�ك أن جيب ماذا قول أن الوفد ورأى. ب� �عتبارها أسامء القامئة

 ِقبل من الوطين املس�توى �ىل ب� امس أنه �ىل للب� ا�ترص �مس إىل دامئا یُنظر أن املمكن من أنه الوفد ورأى. الوطين
 ب�ان من ِقبل أسامء أهنا �ىل دامئا إ�هيا سيُنظر بأمكلها القامئة إن ليس من املمكن القول و�كن، الب�ان ت� يف املس�هتلكني

 احتاكرا اعتباره جيب، و�لتايل، ب� امس هو القامئة ت� يف امس لك بأن افرتاضا خيلق أن شأنه ومن، ب� لك املس�هتلكني يف
 أهنا �ىل األسامء إىل هذه یُنظر اكن إذا ما لت�دید ب� لك جيریه ا�ي الت�ليل یت�اهل ا�ي الت�اریة العالمات نظام يف
 �ىل تنص الرمسية �ري الورقة أن إىل الوفد أشارأسامء النطاقات،  جبانب یتعلق وف�. ال أم مؤَهل موضوع وأهنا ب�ان امءأس
 ليست القامئة يف املدر�ة األسامء مجيع أن �ني يف، احلظر لقامئة كأساس ستُس�ت�دم القامئة ت� يف املدر�ة األسامء مجيع أن

 س�ت�دم اليت ا�كيفية عن و�ساءل الوفد، وقت أي يف �دیدة مفتو�ة ألسامء اليو�سكو قامئة نفإ، املثال سبيل �ىل. معروفة
 يف احلظر قامئة تنفيذ عند أنه الوفد وأوحضرشكة اإلنرتنت لألسامء واألرقام ا�صصة.  يف تنفيذها یمت حظر لقامئة األساس هبا

رشكة اإلنرتنت لألسامء واألرقام  عند تنفيذ قامئة احلظر يف وفد أنهوأوحض ال .رشكة اإلنرتنت لألسامء واألرقام ا�صصة
 الواردة يف العنارص هبا حظر سيمت اليت اللغات عن الوفد �ساءل، ذ� إىل و�إلضافة. ، جيب حتدید ما مت حظرها�صصة

 معلية من األسامء من هائل �دد حظر یعين هذا فإن، العامل يف من اللغات املوجودة لغة لك يف العنارص حظر مت وإذا. القامئة
 قامئة �ىل التغلب ميكن أنه أیضا الوفد وأكدنطاقات احلقول العليا اجلدیدة املكونة من أسامء �امة. اخلاصة ب  الطلبات إیداع
 إذا مبا القامئة ت� موجود �ىل امس لك إىل �شري أن احلكومة �ىل، أخرى وبعبارة؛ احلكومة من وجود موافقة يف �ال احلظر

 یدرك أنه الوفد وأكد. ال أمنطاقات احلقول العليا اجلدیدة املكونة من أسامء �امة �اص ب  لطلب موضوع �كون أن ميكن اكن
 �رغبون ا��ن السابقني احلقوق أحصاب من ذ� �كثري ميث� قد ا�ي العيب �ىل وأكد، احلا� هذه يف للحكومة الهائل النفوذ

 إ�شاء أ�ل من أنه الوفد وأضافحلقول العليا اجلدیدة املكونة من أسامء �امة. نطاقات ال  جسل �ىل للحصول التقدم يف
أسامء و  الت�اریة �انيب العالمات �ىل ا�كبري للتأثري ونظرا. الوطنية املس�تو�ت مجيع �ىل معارضة معلية إ�شاء ینبغي، القامئة

رشكة  إىل املقدمة التوصيات أقرت 2002 �ام يف بأنه اللجنة الوفد وذك�ر. لالقرتاح عن �دم تأیيده الوفد أعربالنطاقات، 
 قامئة بأن موقفه �دید من وأكد، املس�هت� �دوث لبس �ى يف للنظر �ا�ة هناك بأناإلنرتنت لألسامء واألرقام ا�صصة 
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 قال، اخلتام ويف. الت�ليل من متاما املس�هت� تصور �ستبعدأسامء النطاقات،  �ىل أو الت�اریة العالمات �شأن سواء، احلظر
 .اجلدید �قرتاح هبا ُقدم اليت للروح تقد�ره عن وأعرب، املسأ� هذه حول املناقشات من مزید إلجراء مس�تعد إنه الوفد

 من املعد� النس�ة �ىل املؤید�ن وشكر فيه األعضاء وا�ول األورويب �حتاد �مس األورويب �حتاد وفد وحتدث .121
 روح �ىل الوفد وأثىن. األمر�كية املت�دة الوال�ت وفد به أدىل. البيان وأید، SCT/39/8/Rev.2 الوثيقة يف الوارد النص

 قسمني إ�داها عن نتج واليت، ُأد�لت اليت �لتحسينات ورّحب، اآلراء يف توافق إىل للتوصل السعي يف البناءة املشاركة
 من املنطوق یُعترب هو اجلزء �ن ومقطع، لالقرتاح ةالرئيس�ي واألهداف املقدمة تتناول دیبا�ة وفقرة، النص يف خمتلفني

رشكة اإلنرتنت لألسامء واألرقام �  املتعلق الت�اریة واجلزء العالمات جماالت بني �لفصل الوفد أقر، الثاين القسم ويف. املرشوع
). أوال( يف األول �جلزء یتعلق ف� األمر�كية املت�دة الوال�ت وفد أ�رزها اليت لت� مماث� خماوف عن الوفد وأعربا�صصة. 

 أكرث) �نيا( حتت الثاين اجلزء أن ورأى. املس�هت� تصور وجتاهل احلظر قامئة هنج مع أن هناك مشلكة أیضا الوفد ورأى
. نفسها يه س�تكون النتي�ة أن رأى فإنه، أخرى بصيغة" جيب" لكمة استبدال من فبالرمغ، ذ� ومع؛ األول من قبوال

 و�كن، األول اجلزء يف �ليه املنصوص املبدأ مع ت�ىش ألهنا، مشلكة ا�یبا�ة متثل يف الثانية الفقرة أن إىل أیضا الوفد وأشار
 .�لهيا اليت � �لطریقة تأیيده �دم رمغ، �قرتاح ملناقشة اس�تعداده الوفد وأكد. الثالثة الفقرة مع ليس

 �ىل حتسني املشاركني للر�اة امتنانه عن وأعرب، والبلطيق سطىالو  أورو� ب�ان مجمو�ة �مس ليتوانيا وفد وحتدث .122
نطاقات احلقول العليا اجلدیدة املكونة ب  یتعلق ف� لغة صيا�ة إىل الرامية اجلهود إجيايب �شلك تُقدر ا�مو�ة إن وقال، مقرت�م

 �هيم ا�مو�ة أعضاء بعض أن لوفدا ذ�ر، ذ� ومعرشكة اإلنرتنت لألسامء واألرقام ا�صصة.  ومعلياتمن أسامء �امة 
 .املس�تقبل يف األمر هذا حول املناقشة اس�مترار یؤیدون و�كهنم، األورويب �حتاد وفد لشوا�ل مماث� شوا�ل

جلنة  إنأسامء النطاقات،  يف املس�هت� بتصور یتعلق ف� األمر�كية املت�دة الوال�ت وفد �ىل ردا، سو�رسا وفد وقال .123
، وا�د ب� يف فقط التصور هذا إىل النظر ینبغي ال، و��. �امليةأسامء النطاقات  أن اعتبارها يف تضع أن �لهيا العالمات

لحقول العليا اجلدیدة املكونة من أسامء لنطاقات ك  الب�ان ألسامء احلالية اإلس�ناد قوا�د أن الوفد ورأى. بأرسه العامل يف بل
 �قرتاح يف األمر نفسه هو وهذا. اليو�سكو قامئة مثلام تفعل، الوطنية اللغات ميعاليت جب  الب�ان أسامء �انبا تُنحي�امة 
 الوفد واعتربرشكة اإلنرتنت لألسامء واألرقام ا�صصة.  قوا�د يف �اليا حتدیدها یمت ال اليت، األ�رية النقطة �س�تثناء، األويل

 نت لألسامء واألرقام ا�صصة.رشكة اإلنرت  قوا�د يف هو مما �كثري أبعد یذهب ال �قرتاح أن

 ]تعليق اجللسة[

 قدمت اليت وت� الوطنية الت�اریة �لعالمات املتعلق لالقرتاح تأیيدها عن أعربت اليت الوفود مجيع بريو وفد شكر .124
 س�يقدم أنه و�� أ�لن، مناس�بة بطریقة معها التعامل �س�تحق التعليقات ورأى الوفد أن هذه. �قرتاح �شأن مالحظات

 .تقد�ر أبعد �ىل، جلنة العالمات واألربعني الثانية ا�ورة يف اقرتا�ه من معد� �س�ة

 �لص الرئيس إىل ما یيل:و  .125

 ؛SCT/40/3أ�اطت جلنة العالمات �لام �لوثيقة  -

يف ا�ورة احلادیة  SCT/39/8 Rev.2و SCT/32/2 وستتواصل املناقشات حول الوثيقتني -
 العالمات؛ واألربعني للجنة

 .املقب�يك یُنظر فهيا يف إ�دى ا�ورات  SCT/39/9وس�يقدم وفد بريو �س�ة معّد� من الوثيقة  -

 )INNs( الصيدالنيةاألسامء ا�ولية �ري املس�� امللكية للمواد 
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تبادل بيا�ت األسامء ا�ولية �ري املس��  مبا طرأ مؤخرا من مس�ت�دات خبصوصأبلغت األمانة جلنة العالمات  .126
بني املنظمتني، وقدمت عرضا  يف هذا الشأنإ�رام مذ�رة تفامه وببني منظمة الص�ة العاملية والویبو، للمواد الصيدالنية ة امللكي

 .العاملية ألدوات التوس�ميالویبو بيا�ت قا�دة يف  للمواد الصيدالنيةبيا�ت األسامء ا�ولية �ري املس�� امللكية عن دمج 

لعرض، وشكر األمانة �ىل العمل املنجز �الل الس�نوات املاضية لتيسري وصول وأعرب وفد ش�ييل عن امتنانه ل .127
شكر ، وكذ� للمواد الصيدالنية ماكتب امللكية الصناعية اإلقلميية والوطنية إىل قامئة األسامء ا�ولية �ري املس�� امللكية

هو بأن دمج قا�ديت البيا�ت �م للغایة و منظمة الص�ة العاملية لت�دیث وحتسني الوصول إىل ت� القوامئ. ورصح الوفد 
 الصحيح ا�ي جيب اتبا�ه. السبيل

املعلومات املقدمة، وأبلغ اللجنة بأن مفتيش و ألمانة �ىل العمل املنجز ل هوفد �حتاد الرويس عن شكر وأعرب .128
املس�� امللكية للمواد الصيدالنية  ألسامء ا�ولية �ري�مكتب الرباءات الرويس �راجعون دامئا، يف معلهم، املعلومات املتعلقة 

اليت تقد�ا منظمة الص�ة العاملية ویتواصلون من �الل املكتب ا�ويل للویبو. ويف اخلتام، أعرب الوفد عن أم� يف أن 
 املكتب.هبا  یقومإىل �سهيل إجراءات الفحص اليت  بيا�ت العاملية ألدوات التوس�ميلقا�دة ال تؤدي الوظيفة اجلدیدة 

من األمانة تقدمي  أنه الُتمسبو أ�اطت �لام هبذا النشاط،  العالماتالرئيس إىل أن جلنة  و�لص .129
 .العالمات للجنة القادمةا�ورة هذا اخلصوص يف يف حمدثة  معلومات

 من �دول األعامل: املؤرشات اجلغرافية 7البند 
 .SCT/40/6 Prov.2و SCT/40/5 Prov.2استندت املناقشات إىل الوثيقتني  .130

دث وفد السلفادور �مس مجمو�ة ب�ان أمر�اك الالتينية وا�اكریيب وشكر األمانة �ىل جتميع الردود �ىل �س�تبيان حتو  .131
 عنللمؤرشات اجلغرافية و�س�تبيان الثاين  �اصةالنظم الوطنية واإلقلميية اليت ميكن أن توفر حامیة  عناألول 

أسامء يف اجلغرافية �ىل ش�بكة اإلنرتنت و  واملصطل�اتالب�ان اس�ت�دام/سوء اس�ت�دام املؤرشات اجلغرافية وأسامء 
النطاقات. و�رر الوفد أن الوثيقتني متثالن مد�الت ذات مغزى �بري لتوجيه معل اللجنة، ورأى أنه من املهم إعطاء الفرصة 

اللجنة بأن بعض بلغ الوفد أملزید من األعضاء للمشاركة يف ت� العملية والسامح هلم بإرسال ردودمه �ىل �س�تبيا�ت. و 
رأى أنه من احلمكة إبقاء الو�ئق مفتو�ة ملزید من و أعضاء مجمو�ة ب�ان أمر�اك الالتينية وا�اكریيب ما زالوا یعدون ردودمه، 

 املد�الت. ويف اخلتام، اقرتح الوفد إجياد طریقة أكرث سهو� يف عرض املعلومات وجشع امجليع �ىل تقدمي اقرتا�ات بناءة يف
 هذا الصدد إىل األمانة.

حتدث وفد أسرتاليا وشكر مجيع ا�ول األعضاء اليت سامهت يف الردود �ىل �س�تبيا�ت اخلاصة �ملؤرشات و  .132
جتميع املد�الت  �ىلأعرب الوفد عن امتنانه لألمانة و �بري من العمل يف فرتة زمنية قصرية.  قدر بإجنازاجلغرافية، وأقر 

�رك �س�تبيا�ت ومفاده أن یمت أعرب عن تأیيده للبيان �فتتا� ا�ي قدمته ا�مو�ة �ء و ج�ع، من أ�ل ��رس�ة 
من الردود حىت اآلن، وأشار إىل ا�هنج  �بريةمجمو�ة  لوجودرسوره عن الوفد  وأعربمفتو�ة للحصول �ىل ردود إضافية. 

ودت برثوة من املعلومات املزتامنة حول ا�ُهنج د زُ أن الردو  الوفد ورأىاملوضوع. هذا األعضاء يف  یقودها�ي و الشامل 
�زال متثل  ال، وقال إن املؤرشات اجلغرافية اوممارساهت هتاوانب قانون املؤرشات اجلغرافية وس�ياس�جب املتعلقةالوطنية واإلقلميية 

�ىل أنه ال ميكن أن �كون هناك  أكدو  ا�ُهنج ا�تلفة،مجمو�ة من ملا �هيا من  جماال �ري مس�تقر يف قانون امللكية الفكریة ا�ويل
ج يف مزا� إال يف تفسري وفهم األساس املنطقي للُهنج الوطنية واإلقلميية ا�تلفة. وأعرب عن تطلعه إىل مناقشة هذه ا�هنُ 

 عن اه�مه �الس��ع إىل آراء ا�ول األعضاء �شأن املوضو�ات اليت هتم امجليع.و ، القادمة�ج��ات 

ليتوانيا �مس مجمو�ة ب�ان أورو� الوسطى والبلطيق، وأعرب عن تقد�ره للعمل املمثر ا�ي قامت به  حتدث وفدو  .133
اس�تبيا�ت املؤرشات اجلغرافية ومجع املعلومات من أ�ل مناقشة ذات مغزى لفائدة  أسفر عناللجنة يف ا�ورة املاضية، مما 
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اللتني  SCT/40/6/Prov. 2و SCT/40/5 Prov. 2 يقتنيالوث املس�ت�دمني والصنا�ة. وشكر الوفد األمانة �ىل إ�داد 
أنه ینبغي �ىل اللجنة مواص� معلها �شأن املؤرشات  ورأىالردود �ىل �س�تبيان األول و�س�تبيان الثاين.  انجتمع

العمل �شأن املزید من �ا�ة إىل اجلغرافية، وأشار إىل أن الردود �ىل �س�تبيان الثاين أشارت إىل أنه قد �كون هناك 
 حامیة املؤرشات اجلغرافية �ىل اإلنرتنت ويف أسامء النطاقات.

حتدث وفد �حتاد األورويب �مس �حتاد األورويب وا�ول األعضاء فيه وشكر األمانة �ىل إ�داد التجميع املؤقت و  .134
لنظم واألدوات املس�ت�دمة محلایة �روة من املعلومات عن ا بوجودرسوره  وأعرب عناألول والثاين.  نيناللردود �ىل �س�تبي

املؤرشات اجلغرافية يف الردود �ىل �س�تبيان األول، وقال الوفد إنه �ىل الرمغ من أن هذا مل �كن أول مسح من هذا 
املؤرشات اجلغرافية يف هذا املنتدى  حولاملناقشات  إ�راءمن شأنه أن �كون مفيدا يف و النوع، إال أنه �لتأ�يد أكرثها �داثة، 

نظمة حامیة للمؤرشات احملدود ألوجود الأخرى. وف� یتعلق �الس�تبيان الثاين، أشار الوفد إىل أنه �ىل الرمغ من  حمافلويف 
الو�ئق مؤقتة ومت �نهتاء من  ألن ونظرامتطورة �شلك جيد.  ليستاجلغرافية يف أسامء النطاقات و�ىل اإلنرتنت، إال أهنا 

، رأى الوفد أنه ینبغي إجناز العمل املتعلق �ملؤرشات اجلغرافية يف للجنة �ورة الثامنة والثالثنيخطة العمل اليت اعمتدت يف ا
إىل أن هناك العدید من  وشار الوفدطوات التالية. اخلجنة العالمات وأنه من املفيد النظر يف ل ا�ورة احلادیة واألربعني ل 

رأى أنه من الرضوري أن تواصل اللجنة معلها �شأن  و��توى ا�ويل، القضا� اليت ال �زال حبا�ة إىل معاجلهتا �ىل املس� 
مواضيع حمددة تتعلق حبامیة املؤرشات اجلغرافية �ىل اإلنرتنت ويف أسامء النطاقات. وأثىن الوفد �ىل معل جلنة العالمات 

 النسخ ا�هنائية للوثيقتني ، وأعرب عن تطلعه إىل �طالع �ىلةاجلغرافي املؤرشاتواألمانة ف� یتعلق �س�تبيا�ت 
SCT/40/5 وSCT/40/6. 

 تأیيدهعن و جتميع الردود �ىل �س�تبيا�ت اخلاصة �ملؤرشات اجلغرافية، �ىل أعرب وفد اليا�ن عن تقد�ره لألمانة و  .135
غرافية. أ�سب منتدى يف الویبو ملناقشة املؤرشات اجل مشريا إىل أهنا، العالمات دا�ل جلنة املسائلاملس�متر لفحص ت� 

واتفق الوفد �ىل إبقاء �س�تبيا�ت مفتو�ة للحصول �ىل ردود إضافية، و�لص إىل أن هذه ا�راسات ستسا�د أعضاء 
 اللجنة �ىل تعميق فهمهم للقضا� ا�تلفة املتعلقة �ملؤرشات اجلغرافية.

املؤرشات اجلغرافية، وقال إن ا�كثري من العمل يف جمال حامیة  ه قد مت إجنازأشار وفد �حتاد الرويس إىل أنو  .136
تنص حىت اآلن �ىل حامیة املؤرشات اجلغرافية، و�كن فقط ألغراض �سمية املنشأ. وأبلغ الوفد  �رشیعات �حتاد الرويس ال

اللجنة بأن املرشع یعمل �ىل دمج املؤرشات اجلغرافية يف الترشیع الوطين، وأعرب عن أم� يف أن یمت اع�د األحاكم 
قال إن و �لعمل ا�ي أجنزته األمانة ومجيع ا�ول األعضاء اليت قدمت ردودا �ىل �س�تبيا�ت،  وأقر الوفدریبا. اجلدیدة ق

ملاكتب األخرى للملكية الفكریة س�تؤ�ذ بعني اليت تقوم هبا املؤرشات اجلغرافية � املتعلقةالردود مفيدة للغایة وأن املامرسة 
 املؤرشات اجلغرافية. ف� خيصل معما یقوم به من �عتبار يف بناء 

تقدميها الردود �ىل �س�تبيا�ت �ىل إ�داد الو�ئق ول�ول األعضاء �ىل أعرب وفد الصني عن تقد�ره لألمانة و  .137
بتسجيل املؤرشات  تقومن هذه املعلومات ذات أمهية �برية �لنس�بة للب�ان اليت وقال إاخلاصة �ملؤرشات اجلغرافية، 

، قامت احلكومة الصينية بتوحيد معل امللكية 2018إىل حتسني النظام. وأبلغ الوفد اللجنة أنه يف �ام  اجلغرافية وهتدف
املو�د للمؤرشات  �ع�دسؤو� عن صيا�ة وتنفيذ نظام م  الفكریة املتعلق �ملؤرشات اجلغرافية حتت إدارة وا�دة

، 2018یونيو  30ل املامرسات يف الب�ان األخرى. وحبلول حتسني النظام والتعمل من أفضعن اجلغرافية، ويف نفس الوقت، 
 ة�المة جامعية و�الم 3995مؤرشا جغرافيا أجنبيا، وجسلت  61مؤرشا جغرافيا، مبا يف ذ�  2395قامت الصني حبامیة 
ا للمنت�ات وطني إرشاد�موقعا  24 إ�شاءاأل�انب. وقال الوفد أیضا أنه مت  مودعي الطلباتمن  171تصدیق، مبا يف ذ� 

رشكة �المات �اصة حتدد املنشأ اجلغرايف ملنت�اهتا  8 081س�ت�دم � اليت حتمل مؤرشات جغرافية مشمو� �محلایة، حيث 
�ىل حقيقة أن مجيع هذه األرقام تبني أن املؤرشات اجلغرافية يه الوفد  وأكدالص� �ریليون یوان.  يذ الناجتت�اوز قمية ت و 

 يف معل جلنة العالمات. بفا�لية�ملشاركة  هماالزت عن الوفد وأعرب ، املرتبطة هبامهية ا�كبرية األ�ىل جمال هام للغایة و 



SCT/40/10 Prov. 
33 
 

شكر وفد اكزاخس�تان األمانة �ىل إ�داد الو�ئق، وأعرب عن رغبته يف إبالغ اللجنة بأن �رشیعات اكزاخس�تان و  .138
مثل ت� لومات �شأن ما إذا اكن سيمت توفري تنص يف الوقت الراهن �ىل حامیة �سميات املنشأ فقط وأنه ليس �یه أي مع

مت ��رتاف حبامیة �سميات املنشأ یاستنادا إىل إدراك أنه، �ىل املس�توى العاملي، أشار إىل أنه غرافية. و اجلمؤرشات للامحلایة 
�سميات املنشأ سمح الترشیعات الوطنية ألحصاب احلقوق األ�انب �ل�س إدراج لك من � واملؤرشات اجلغرافية وحام�هتا، 

 يف ب� املنشأ. اا�هتمحل وفقايف السجل الوطين،  األجنبية واملؤرشات اجلغرافية األجنبية

اإلسالمية) �ىل جتميع الردود �ىل �س�تبيان األول و�س�تبيان الثاين، وأثىن �ىل ا�ول  -أثىن وفد إ�ران (مجهوریة و  .139
الوفد تأیيده لالقرتاح ا�اعي إىل إبقاء �س�تبيا�ت مفتو�ة للحصول �ىل  األعضاء ملساهامهتا وشكر األمانة �ىل معلها. وأ�لن

لمؤرشات اجلغرافية لترشیعات الوطنية واإلقلميية ل ردود إضافية، وقال إنه س�يكون من املفيد احلصول �ىل صورة اكم� ل 
اللجنة �شأن  ملؤرشات اجلغرافية ومداو�ا تاحملدثة من الو�ئق بطریقة أكرث سهو�. و�رر الوفد أن مبادرة اس�تبيا� والنُسخ

وضع القوا�د يف ا�االت اليت تغطهيا �لفعل خبصوص إىل أي توقع  نهذا البند من �دول األعامل ال ینبغي أن تؤد�
 املعاهدات أو النظم القامئة اليت تد�رها الویبو.

البيا�ت املتعلقة بقوانني وممارسات الب�ان  جتميع مكية �برية من�ىل أعرب وفد مجهوریة �ور� عن تقد�ره لألمانة و  .140
. وأشار �شأن املؤرشات اجلغرافية، ورأى أن الو�ئق س�تكون أساسا جيدا للمناقشات املس�تقبلية �شأن املؤرشات اجلغرافية

ا�ول األعضاء األخرى اليت طلبت إبقاء  مع واتفق يف الرأيدو� عضو فقط شار�ت يف املسح،  39إىل أن  الوفد
س�تبيا�ت مفتو�ة للحصول �ىل ردود إضافية، و�لص إىل أنه س�يكون من املفيد إذا قدمت دول أعضاء إضافية �

 .هاحفص و  ةاجلغرافي املؤرشاتقوانني املبادئ التوجهيية لمعلومات عن 

ت أعرب ممثل الش�بكة ا�ولية ألحصاب املؤرشات اجلغرافية عن شكره مجليع الب�ان اليت اس�ت�ابت الس�تبيا�و  .141
�س�تبيان اجلغرايف وت� اليت أعربت عن اه��ا �ملشاركة يف املس�تقبل، وأعرب عن تقد�ره لألمانة لتجميع الردود وأكد 

أشار املمثل إىل أن املؤرشات اجلغرافية ال ميكن و . النطاقات ءسامأيف نظام ة من �دید �ىل أمهية حامیة املؤرشات اجلغرافي
 ُ تطبيق يف غرافية اجلمؤرشات الباب للحلا�ة املل�ة إىل فتح ا وأعرب عنیة املناز�ات، ظم �سو أن �س�تفيد من تطبيق ن

، مع األ�ذ يف )UDRP( أسامء النطاقاتب املتعلقة املناز�ات لتسویة املو�دة لس�ياسةااآلليات التصحيحية، وال س�� 
الزنا�ات.  من�دد ظهور كونة من أسامء �امة و نطاقات احلقول العليا اجلدیدة املمن نطاق  1200�عتبار أنه هناك أكرث من 

ریو�ا وغورغونزوال املشمو� �محلایة لإىل قانون السوابق القضائية األ�ري، وال س�� إىل املؤرشات اجلغرافية  وأشار املمثل
ة دامئا يف �حج ليستقال إن املطالبات املستندة إىل العالمات الت�اریة املس�� و عن طریق نظام العالمات الت�اریة، 

اكفية �ري املطالبات  �كونيف ت� احلاالت، وإجراءات الس�ياسة املو�دة لتسویة املناز�ات املتعلقة بأسامء النطاقات. 
ُ أسامء نطاقات املس�توى الثاين، حيث أن التعيينات  السرتداد أن املؤرشات اعتقاده باملمثل عن  وأعربعترب وصفية. ت

هذا  �ىلجشع ا�ول األعضاء يف الویبو �ىل العمل و احلرمان، مما یؤ�ر �ىل املصاحل �قتصادیة، اجلغرافية تنطوي �ىل ا�متيزي و 
 املوضوع البالغ األمهية.

�ىل تقدمي الردود  جلنة العالماتأعرب وفد سو�رسا عن تأیيده للوفود األخرى اليت أعربت عن امتناهنا ألعضاء و  .142
ردود إضافية من تقدمي إىل  هتطلع عن وأعربلردود يف هذا الوقت القصري. �ىل �س�تبيانني، وشكر األمانة �ىل جتميع ا

�ساءل الوفد عام إذا اكن من املمكن تقدمي الو�ئق بطریقة أكرث سهو� يف املناقشات و  .أعضاء آخر�ن يف جلنة العالمات
 .القادمة

إىل أن وأشار هتم األرجنتني كثريا.  وشكر وفد األرجنتني األمانة �ىل جتميع الردود وقال إن املؤرشات اجلغرافية .143
، وأعرب عن أم� يف أن القادمةشلك أساسا جيدا للمناقشات � واملعرفة �شأن خمتلف املامرسات و  الفهم توفر�س�تبيا�ت 

الوفد حقيقة أن الترشیع األرجنتيين ینص �ىل حامیة املؤرشات اجلغرافية و�سميات  وأوحضلردود اجلدیدة. ل ةظل مفتو�ت
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شأ ف� یتعلق �مخلور واملرشو�ت الروحية واملنت�ات الزراعية، وأعرب عن اه�مه مبناقشة الردود يف دورات جلنة املن 
 وقت قصري.مبارشة ب وأشار إىل أن األرجنتني س�تقدم ردودها بعد �ج�ع القادمةالعالمات 

امیة املؤرشات اجلغرافية للمنت�ات الزراعية ینص �ىل ح�یه أن اإلطار القانوين الوطين بأبلغ وفد املغرب اللجنة و  .144
. وأید األخرى ملامرسات الوطنية واإلقلميية�واحلرفية، وشكر األمانة �ىل إ�داد الو�ئق وأعرب عن أم� يف أن یمت حتد�هثا 

حبام�هتا �ىل الوفد الوفود األخرى اليت اقرتحت أن تواصل اللجنة معلها �شأن املؤرشات اجلغرافية، ال س�� ف� یتعلق 
 اإلنرتنت.

عدد الردود �ىل �س�تبيا�ت اخلاصة �ملؤرشات اجلغرافية لأعرب وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية عن ارتيا�ه و  .145
قدموا ردودمه. وأشار ا��ن  ونوعية الردود وحسن النية اليت مت تقدميها هبا، وأعرب عن تقد�ره مجليع أعضاء جلنة العالمات

س�نة وأن املعلومات مفيدة للغایة. وأشار إىل أن هناك أو�ه �شابه كثرية  15تظر هذا التبادل للمامرسات ملدة ن االوفد إىل أنه 
ظم الوطنية أكرث مما اكن متوقعا، وأعرب عن اه�مه مبعرفة املزید عن هذه �ختالفات. و�ىل و�ه اخلصوص، أعرب يف النُ 

لهذه �ختالفات يف أنظمة املؤرشات اجلغرافية الوطنية، من أ�ل فهمها  الوفد عن اه�مه مبعرفة أس�باب الس�ياسة العامة
الوفد من  وأدركل. �شلك أفضل. كام قام الوفد بتعداد بعض �ختالفات اليت الحظها يف الردود، بدءا �ملوضوع املؤهَ 

أللقاب والشعارات واأللوان وأنواع أخرى الردود أن املوضوع املؤهل ميكن أن �شمل أسامء األم��ن احلالية واألسامء التارخيية وا
. غرايفاجلصدر املف عر� مت اس�ت�دامه لت�دید مُ یمن العالمات، وأعرب عن اه�مه مبعرفة املزید عن نطاق املوضوع ا�ي 

 �ساءل عام إذا اكنت ت� األصول لها بعضو  ،اجلغرافية والس�ياسة الزراعية املؤرشاتحامیة �شأة إىل أصول  وأشار الوفد
قي�د بأسامء أم��ن معينة وما هو أ�ر ذ� �ىل حامیة املؤرشات اجلغرافية يف أنظمة خمتلفة عندما مت امل التأثري �ىل املوضوع 

حامیة املؤرشات اجلغرافية  �شملهاأن ا�ساع نطاق السلع واخلدمات اليت بالوفد أیضا  وأفاد .املوضوع املؤهلنطاق توس�يع 
ويف هذا  . �نتقال من السلع الزراعية إىل احلرف اليدویة واملنسو�ات وحىت اخلدماتیبدو أن هناك مصل�ة يفو خيتلف 
�يفية التغلب �ىل عن والس�ياسة الزراعية �شلك �ائقا و  ؤرشات اجلغرافية�ساءل الوفد عام إذا اكن منشأ حامیة امل ،الس�ياق

ا�تصة خيتلف  الهيئاتأن دور إىل الوفد أیضا  روأشا .ذ� عند توس�يع نطاق امحلایة ليشمل السلع األخرى وحىت اخلدمات
ُ  الهيئاتا�تلفة وأن هناك العدید من األدوار ا�تلفة اليت یبدو أن القضائية  وال�تيف ال ظم حامیة املؤرشات تلعهبا يف ن

يف بعض و ؛لتطبيق� �شار�ونيف بعض األحيان و ؛يف بعض األحيان �شار�ون يف إ�شاء أو تنظمي املؤرش اجلغرايف .اجلغرافية
ن وأ ،ا�تصة أمر �م الهيئاتأن فهم دور ب وأفاد الوفد .امحلایة يف اخلارج �ل�سوحىت  ،اإلنفاذملراقبة املس�مترة أو � ،األحيان

نة يف احمل�مك األجنبية من املهم معرفة من �یه املاك اإلنفاذالتعمق يف هذه املسأ� س�يكون مفيدا ألنه مع متابعة إجراءات 
بعض اليقني ألحصاب املصل�ة عند  یوفرن فهم ت� األدوار ا�تلفة من شأنه أن ورأى أ .إنفاذإجراءات  الختاذالقانونية 

طلب ال مود�ةنت�ة امل مو�ة ا� ت�يفية حتدید ما إذا اكن عن ،�إلضافة إىل ذ� ،و�ساءل الوفد .اإلنفاذالنظر يف خيارات 
ورأى  .إىل أن القضية تطرح بعض الصعو�ت يف الوال�ت املت�دة األمر�كية امشري  ،طقة ماثل يف الواقع املنت�ني يف منمت 

عندما تتقدم مجعية �اصة بطلب  ،ومع ذ� .ا�كثري من ا�اوف تثريفإن القضية ال  ،الوفد أنه عندما �شارك احلكومة
سامع املزید عن ردود � كام أعرب الوفد عن اه�مه  .معرفة �يفية تقيمي هذا ا�متثيل �متثل يفالقلق فإن  ،للحصول �ىل امحلایة

 الربهانالردود أنه یبدو أن هناك تنو�ا يف مقدار وطبيعة �الل من للوفد وبعد أن تبني  ،و�إلضافة إىل ذ� .سو�رسا
جراء مناقشة إ ،�اصة ملا�يك املؤرشات اجلغرافية ،قال الوفد إنه س�يكون من املفيد للغایة ،رابط اجلودة إلثباتاملطلوب 

 ،والشائعةسامع املزید من املصطل�ات العامة � كام أعرب الوفد عن اه�مه  .طلوب يف خمتلف الوال�ت القضائيةما املحول 
مت وضع هذا املصطلح العام یلت� املصطل�ات العامة يف تقيمي �نهتاك أو الزناع و�يف املمنو�ة  األمهية�ىل سبيل املثال ما 

اليت أشارت إىل أن �س�ت�دام مطلوب يف غضون س�بع س�نوات أو أن  الو�ئق املقدمةالوفد إىل بعض  اروأش .يف الت�ليل
وف� یتعلق  .أعرب عن اه�مه مبعرفة املزید عن متطلبات �س�ت�دام وإجراءات اإلبطالو  ،املؤرش اجلغرايف عرضة لإلبطال

أو بناء �ىل طلب من أطراف �لثة أو من املس�تفيد�ن  بطبيعتهن أعرب الوفد عن اه�مه مبعرفة ما إذا اك ،بإجراء اإلبطال
احلفاظ إىل وجود بعض الفروقات املثرية لاله�م بني متطلبات  وأشار الوفد .ألش�اص آخر�ن اوما إذا اكن اإلجراء مفتو�
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�إلضافة  ،ف هذه الفروققال إن اس�تكشاو  ،نظام املؤرشات اجلغرافية احلفاظ �ىلنظام العالمات الت�اریة ومتطلبات  �ىل
و�ساءل الوفد أیضا عام إذا اكن من  .لاله�م امثري  اس�يكون أمر  ،هلم إىل احلفاظ �ىل �سجيالت املس�ت�دمني املرخص
وأعرب الوفد أیضا عن رغبته  .طلوب منهامل والقدرعنه  سؤولامل ن ع، و املفرتض أن �كون رصد األ�شطة منتظام ومس�تقال

حيث أن هناك العدید من الوال�ت القضائية اليت �هيا ت� املزية يف  ،هلم رخصت املس�ت�دمني امليف سامع املزید عن جسال
 .يف النظام ا�ساءل الوفد عن عبء وفوائد امتالك ت� الس�الت وما إذا اكن ذ� مفيد ،و�ىل و�ه اخلصوص .نظا�ا
وأعرب عن اه�مه  ،التعدي واإلنفاذ وامحلایة والفحص أشار الوفد إىل وجود العدید من الردود ا�تلفة حول نطاق ،وأ�ريا

وتوقع أن تأيت  ،زید من الردوداملوأعرب عن امتنانه للب�ان املهمتة بتقدمي  .�الس��ع إىل �يفية تطبيق �ختبارات ا�تلفة
مع مالحظة أن عرض  ،غایةلعرض الردود س�تكون مفيدة للا�صصة وقال الوفد أیضا إن قا�دة البيا�ت  .املزید من الردود

يه  ةاحلر  الصيغةمربعات  أن الوفد ورأى .مربعات التأشري "نعم" أو "ال" لن �كون مفيدا �شلك �اص دون فهم األس�باب
يف  هذا هو السبب يف رغبتهمشريا إىل أن  ،التأشريطریة عن طریق مربعات تعذر تقطيع األنظمة القُ ی حيث  ،األكرث فائدة
، وأكد جمددا أنه القادمةود�ا الوفد إىل تقدمي اقرتا�ات �شأن هيلك املناقشة  .موجودة يف قا�دة البيا�تاملربعات رؤیة ت� 

 �اما وأنه مرسور لرؤیة أعضاء جلنة العالمات بدأوا ذ� الطریق. 15نتظر هذه املناقشة ملدة ا

ُ  "2و"فية، ا�عوة إىل ردود إضا "1"ثالثة عنارص �شأت من املناقشة: إىل الرئيس  وأشار .146 قدم هبا الطریقة اليت ت
. وف� یتعلق �لعنرص األول، اقرتح الرئيس فتح هتامناقش�اليت سيمت قرت�ات املاملس�تقبل و يف العمل  "3"الردود، و

ا�ورة بدء ثة قبل شهر من �س�تبيا�ت للحصول �ىل ردود إضافية حىت هنایة ینا�ر، ويف هذه احلا� ستتاح الو�ئق احملدّ 
 مة للجنة.القاد

 ستبحثإهنا وقالت األمانة، بدعوة من الرئيس للتعليق �ىل الطریقة اليت تقدم هبا الردود �ىل �س�تبيا�ت،  وحتدث .147
 حبسبمت مجعها يف قا�دة بيا�ت ميكن الوصول إ�هيا �رب اإلنرتنت والسامح �سرتداد املعلومات یعرض املعلومات اليت ل اطرق

إىل مراجعة املعلومات اليت قاموا بإنتا�ا، واليت سيمت جتميعها العالمات األمانة أعضاء جلنة دعت و املوضوع. حبسب الب� و 
�رب اإلنرتنت من  إ�حهتایمت  ذ�، ستبدأ األمانة العمل �ىل جتميع املعلومات يف قا�دة بيا�ت و�لتوازي معيف وثيقة هنائية. 

�ىل الویب، وس�تظل هناك كأداة موارد ميكن حتد�هثا يف  العالماتنة أو صف�ة جل  العالماتلجنة ل �الل املنتدى اإل�كرتوين 
 للجنة العالمات. القادمة�ورة عرضه يف ااملس�تقبل. وأشارت األمانة إىل أنه �ىل األقل س�يكون ا�منوذج األويل �اهزا ل

إن إ�دى وقال مناقشة، وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية �ىل تعليق الرئيس �ىل العمل والهيلك املس�تقبيل لل  وردّ  .148
كن الوفود من ميس� ما سلس� من اجللسات اإل�المية �شأن مواضيع منفص�، عقد الطرق املمكنة لتنظمي العمل يه النظر يف 

 وتعز�ز التفامه. للت�اورإجياد طریقة مناس�بة 

ت املت�دة األمر�كية �ىل حتدث وفد �حتاد األورويب �مس �حتاد األورويب وا�ول األعضاء فيه وشكر وفد الوال�و  .149
معقول. وف� یتعلق و حول مواضيع حمددة هنج معيل  �الميةسلس� من اجللسات اإلعقد �قرتاح ووافق �ىل أن فكرة 

 للجنة العالمات. القادمة�ملواضيع، اقرتح الوفد العودة إىل هذا املوضوع يف ا�ورة 

سطى والبلطيق، وأعرب عن تأیيده إلجراء مناقشة منظمة، مشريا حتدث وفد ليتوانيا �مس مجمو�ة ب�ان أورو� الو و  .150
 إىل �قرتا�ات اخلاصة مبواضيع حمددة وخریطة طریق ملعاجلهتا. هإىل تطلع

 ادهس�تعدا وأبدىلالقرتاح ا�ي تقدم به وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية،  تأیيدهأعرب وفد مجهوریة �ور� عن و  .151
 من �الل تبادل �ربات وممارسات مجهوریة �ور�. القادمةإل�المية لسة ااجل للقيام بدور �شط يف 

خمتلف الوفود لفكرة عقد سلس� من ا�ورات  أبدتها�ي  للتأیيدأعرب وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية عن تقد�ره و  .152
وضو�ات احملمتل اإل�المية �شأن ممارسات حفص املؤرشات اجلغرافية، وأعرب عن رغبته يف تبادل بعض األفاكر حول امل
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. وبعد جتميع اقرتا�ات للموضو�ات احملمت� من خمتلف أعضاء جلنة العالمات، أعرب القادمة اإل�المية�ورات تناولها يف ا
الوفد عن رغبته يف البدء يف ا�ورة القادمة للجنة العالمات و�سرتاتيجية جبلسة إ�المية ملدة نصف یوم مع اح�ل وجود 

وضو�ني من املواضيع اليت مت حتدیدها حىت اآلن. ولهذا الغرض، أعرب الوفد عن اعتقاده بأن املوضو�ات ومنقاش  مجموعيت
اجلودة يف التطبيق،  رابطالرضوري إل�شاء  الربهانطبيعة ومدى  "1"التالية ميكن أن �كون مثرية لاله�م مجليع الوفود: 

الطلب  مودعللمنافسة ملامرسة  املضادتقيمي إماكنية التأثري  "3و"ات، لزنا�ات بني املعّرفف� یتعلق �نطاق امحلایة  "2و"
 "5"وما يه �ختبارات والعنارص املطبقة، و العمومية�يف تقوم الب�ان بتقيمي  "4و"املصطلح اجلغرايف، يف  للتحمك

ملوضوع الثاين، قال الوفد إن الفكرة من هبا. وف� یتعلق � ا�اس�ت�داا�كيفية اليت ميكن  وحتدیداملؤرشات اجلغرافية املتشاهبة 
وراءه يه تبادل اخلربات �شأن خمتلف جماالت امحلایة الوطنية املس�ت�دمة عند تقيمي التعارض بني العالمات الت�اریة 

وفد إىل ال وأشاراملؤرشات اجلغرافية واملؤرشات اجلغرافية أو املؤرشات اجلغرافية واألسامء الت�اریة.  وأواملؤرشات اجلغرافية 
ُ  اللبسأن اح�لية اختبار  �ليه �ختبارات وعنارص ت�  �كون�ساءل عام و طبق معوما ف� یتعلق �لعالمات الت�اریة، ت

�ختبارات اليت تطبقها الب�ان األخرى. وف� یتعلق �ملوضوع الثالث، أعرب الوفد عن اه�مه �سامع ا�كيفية اليت مرت هبا 
وقال  .الطلب للتحمك يف املصطلح اجلغرايف مودعلية تقيمي إماكنية �دوث تأثري مضاد للمنافسة ملامرسة الب�ان األخرى يف مع 

م بتقيميه اخلاص لقدرة مودع الطلب �ىل التحمك يف و قیالوفد إن مكتب الوال�ت املت�دة للرباءات والعالمات الت�اریة 
، فكریة طلبات التقيمي إىل مكتب ماكحفة املنافسة. ويف اخلتامرسل مكتب أسرتاليا للملكية ال�اس�ت�دام املصطلح، بي� 

أعرب الوفد عن أم� يف أن یوافق أعضاء اللجنة �ىل اختيار هذ�ن املوضو�ني ملناقش�هتام يف ا�ورة القادمة للجنة العالمات، 
 الوفود املزید من املوضو�ات. تبحثوأن 

لالتينية وا�اكریيب وشكر وفد الوال�ت املت�دة �ىل �قرتاح و�ىل حتدث وفد السلفادور �مس مجمو�ة ب�ان أمر�اك او  .153
 قامئة املوضو�ات املطرو�ة للمناقشة، وقال إنه حيتاج أوال إىل إجراء مشاورات دا�ل ا�مو�ة اإلقلميية.

�حتاد  حتدث وفد �حتاد األورويب �مس �حتاد األورويب وا�ول األعضاء فيه، وطلب وقتا للتنس�يق مع أعضاءو  .154
 .ملس�تقبلاملطرو�ة للعمل �لهيا يف ااملوضو�ات الشام� و القامئة اليت طر�ا وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية  �شأناألورويب 

حتدث وفد ليتوانيا �مس مجمو�ة ب�ان أورو� الوسطى والبلطيق، وأعر ب عن رغبته أیضا يف التشاور مع أعضاء و  .155
 .قبل مواص� املناقشة ا�مو�ة

 حتدث وفد كندا �مس ا�مو�ة �ء وطلب أیضا إماكنية التشاور مع أعضاء ا�مو�ة.و  .156

أن هناك �ا�ة  ورأىاإلسالمية) تعممي قامئة املوضو�ات مع املنسقني اإلقلمييني كتابة،  -وفد إ�ران (مجهوریة وطلب  .157
 قامئة املواضيع.و اإل�المية عقد سلس� من ا�ورات وهام إىل مزید من الوقت للنظر يف لك من الفكرتني، 

 قام الرئيس بتعليق �ج�ع.و  .158

 [تعليق اجللسة]

وفتح الباب للتعليق �ىل  ،، أبلغ الرئيس اللجنة أنه مت إجراء مشاورات �ري رمسية بني الوفوداجللسةعد اس�تئناف ب .159
 �قرتاح ا�ي تقدم به وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية.

�مس �حتاد األورويب وا�ول األعضاء فيه وشكر وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية �ىل  حتدث وفد �حتاد األورويبو  .160
�ىل أن عقد �لسات إ�المية س�يكون  تهوافق م وأعرب عن�ورة إ�المية. تناولها يف ا�قرتاح املتعلق �ملواضيع احملمتل 

فت�ني أیضا ن م العالمات نة جل ه ینبغي أن یظل أعضاء أنب وأفادوس�ي� مفيدة ملواص� املناقشات �شأن املؤرشات اجلغرافية، 
وسائل أخرى ممكنة يف س�ياق العمل املس�تقبيل. وف� یتعلق �لطریقة امللموسة ملواص� العمل، اقرتح الوفد اختاذ مثل هذا ل
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ُجترى إضافية وأكرث مشوال  يف مر�� الحقة، استنادا إىل مناقشات العالماتللجنة  ��ورة الثانية واألربعنيالقرار ف� یتعلق 
زید من الوقت �راسة �قرتاح �شلك شامل يف احلصول �ىل امل رغبتهإىل  وأشار�الل �ج�ع القادم للجنة العالمات. 

أن الو�ئق احملدثة س�تيرس  مشريا إىلإىل �نهتاء من جتميع الردود،  هتطلع وأعرب عنوأیضا اقرتاح بعض املوضو�ات، 
 يف املس�تقبل.جلنة العالمات  العمل املناقشات حول

�ىل عقد �لسة لتبادل  تهوافق م وأعرب عنحتدث وفد السلفادور �مس مجمو�ة ب�ان أمر�اك الالتينية وا�اكریيب، و  .161
هيمت نه س�يعلن الحقا املوضو�ات اليت قال إاملعلومات �شأن بعض املوضو�ات يف ا�ورة احلادیة واألربعني للجنة العالمات، و 

 هبا.

عن اس�تعداده إلجراء مناقشة منظمة، �كنه وأعرب حتدث وفد ليتوانيا �مس مجمو�ة ب�ان أورو� الوسطى والبلطيق و  .162
 طلب مزیدا من الوقت الختاذ قرار �شأن قامئة املوضو�ات. واقرتح الوفد تأجيل املناقشة إىل ا�ورة القادمة للجنة العالمات.

عقد سلس� من ا�ورات اإل�المية �شأن املؤرشات  �ىل موافقته) عن اإلسالمية -أعرب وفد إ�ران (مجهوریة و  .163
اجلغرافية. وف� یتعلق �ملواضيع، �ساءل الوفد عام إذا اكن ینبغي اختيارها من موضوع �س�تبيا�ت أو �ارج نطاقها. وأعرب 

 ة العالمات.مناقش�هتا �الل ا�ورة القادمة للجنو عن تفضي� الختيار املوضو�ات من �س�تبيا�ت، 

واإل�ابة �لهيا  السؤال عهناالتوسع يف املوضو�ات اليت مت  �متثل يفأوحض وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية أن اقرتا�ه و  .164
 يف �س�تبيا�ت.

مجمو�ة ب�ان أمر�اك الالتينية وا�اكریيب،  �مسلبيان ا�ي أدىل به وفد السلفادور عن تأیيده ل  وفد ش�ييلوأعرب  .165
القرتاح  تأیيدهالوفد  وأ�لنن العدید من األعضاء أعربوا عن رغبهتم يف تقدمي ردود إضافية �ىل �س�تبيا�ت. أشار إىل أو 

للجنة، من أ�ل مناقشة بعض املوضو�ات ا�تارة من �س�تبيا�ت، دون استبعاد  القادمةعقد �لسة إ�المية يف ا�ورة 
 إدراج مواضيع أخرى يف القامئة.

ور �مس مجمو�ة ب�ان أمر�اك الالتينية وا�اكریيب وقال إنه �ىل الرمغ من أن ا�مو�ة أعربت عن حتدث وفد السلفادو  .166
ملناقشة هذه املسأ� يف ا�ورة  مس�تعدة ال �زالجنة العالمات، إال أهنا القادم لل ج�ع �تفضيلها لعقد دورة إ�المية يف 

 مناقش�هتا. املزمعید من الوقت لت�دید املوضو�ات القادمة، نظرا حلقيقة أن الوفود األخرى حتتاج إىل مز 

ولفت ب �لعمل املقرتح �شأن املؤرشات اجلغرافية. حتدث وفد إندونيس�يا �مس مجمو�ة آس�يا واحمليط الهادي ورحّ و  .167
بيا�ت قال إن ال و أن ا�مو�ة ال �زال �هيا أس�ئ� حول املوضو�ات اليت ستمت مناقش�هتا يف اجللسات اإل�المية،  الوفد إىل

 القادمة.لسات اإل�المية عقد اجل ف� یتعلق بقامئة املوضو�ات والتخطيط لإلقاؤها مت يالفردیة ألعضاء ا�مو�ة س 

 وا�متس الرئيس من األمانة ما یيل: .168

دعوة األعضاء واملنظامت احلكومية ا�ولية املعنية �مللكية الفكریة اليت لها صفة مراقب إىل تقدمي ردود  -
 ؛2019 ینا�ر 31معّد� �ىل �س�تبيانني األول والثاين حىت  إضافية أو

يك تنظر فهيام جلنة العالمات  SCT/40/6 Prov. 2و SCT/40/5 Prov. 2الوثيقتني واس�تكامل  -
 دورهتا احلادیة واألربعني؛ يف

 وعرض املعلومات الواردة يف � الوثيقتني يف قا�دة بيا�ت. -
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نّظم �لسات إ�المية تدوم نصف یوم �شأن املؤرشات اجلغرافية يف و�لص الرئيس كذ� إىل أنه ستُ  .169
إطار جلنة العالمات، وستُناقش موضو�اهتا يف ا�ورة احلادیة واألربعني للجنة العالمات. ولهذا الغرض، ُطلب من 

سات اإل�المية األعضاء واملنظامت احلكومية ا�ولية املعنية �مللكية الفكریة اقرتاح موضو�ات ممكنة ألغراض اجلل 
 املذ�ورة قبل انعقاد ا�ورة احلادیة واألربعني للجنة العالمات.

 من �دول األعامل: ملخص الرئيس 8البند 
 .الوثيقةهذه افقت جلنة العالمات �ىل ملخص الرئيس كام ورد يف و  .170

 من �دول األعامل: اختتام ا�ورة 9البند 

يب وا�ول األعضاء فيه، وهنأ الرئيس �ىل جنا�ه يف توجيه الوفود حتدث وفد �حتاد األورويب �مس �حتاد األورو .171
من �الل �دول أعامل جلنة العالمات. وأشار أیضا مع التقد�ر إىل أن اللجنة تقدمت يف مجيع املواضيع الرئيس�ية يف ا�ورة. 

اممي وا�ات املس�ت�دم تص�س�تكامل مرشوع �س�تبيان ا�ي �ركز �ىل القضا� ذات الص� ف� یتعلق الوفد ب رحّ و 
مجيع التعليقات اليت أدلت هبا  إلدراجلجهود اليت بذ�هتا األمانة ل  هر�قدوأعرب عن ت، املصورة واألیقو�ت واحملارف/ اخلطوط

الوفد إىل أن جلنة العالمات حققت بعض التقدم يف وأشار . SCT/40/2 Revالوفود يف �ج�ع، كام هو مبني يف الوثيقة 
قال إن املناقشات �ري الرمسية سا�دت �ىل حتدید بعض القضا� و ل وسط ف� یتعلق مبسأ� أسامء الب�ان، البحث عن �

. وشكر الوفد املؤید�ن، وال س�� وفد سو�رسا، SCT/39/8 Rev.2القرتاح املشرتك الوارد يف الوثيقة ذات الص� �املعلقة 
إ�داد الورقة �ري الرمسية اليت نوقشت يف ا�ورة، وذ�ر أنه �ىل  اآلراء و �ىل �ودمه الرامية إىل تيسري التوصل إىل توافق يف

ملواص� املناقشات حول هذه املسأ�. وف� یتعلق مبوضوع املؤرشات اجلغرافية، أشار الوفد إىل أن مجيع  مس�تعداال �زال 
ملعلومات اليت مجعهتا األمانة. وأعرب �روة من أ�دث اإىل  استناداوافق �ىل أن هناك �ا�ة إىل مزید من العمل تالوفود 

التجميعات املؤقتة املعدة ل�ورة احلالية يف ا�ورة القادمة. و�الوة �ىل ذ�، أعرب الوفد  اس�تكاملالوفد عن أم� يف أن یمت 
ف� یتعلق  اس�مترار العمل، ال س��لتناول مسأ� عن رغبته يف شكر الرئيس �ىل توفريه املرونة يف مناقشات جلنة العالمات 

. ا�ورة احلادیة واألربعني للجنة العالماتإىل مناقشة اخلطوات التالية يف  هتطلعأعرب عن �ملهنجية واختيار املوضو�ات، و 
ا�ورات األ�رية للجنة العالمات، وأعرب عن أم� يف  يفلروح اإلجيابية � الت�يلويف اخلتام، شكر الوفد مجيع الوفود �ىل 

 .القادميف إجراء مناقشات ممثرة �شأن مجيع ا�االت الرئيس�ية الثالثة يف �ج�ع  أن �س�متر اللجنة

 أسفرتوحتدث وفد سالفادور �مس مجمو�ة ب�ان أمر�اك الالتينية وا�اكریيب. وشكر الرئيس �ىل قيادته و�وده اليت  .172
ما مت �ىل  . وأعرب الوفد عن تقد�ره لألمانةماتالعال حتقيق نتاجئ �مة ف� یتعلق �لبنود املدر�ة يف �دول أعامل جلنة عن
أن ا�ورة أرست أساسا ب اعتقادهمعل ممتاز يف إ�داد ا�ورة والو�ئق اليت اكنت مبثابة أساس للمداوالت. وأعرب عن من 

النطاقات،  ، وال س�� �شأن موضوع حامیة أسامء الب�ان ف� یتعلق �لعالمات الت�اریة وأسامءالقادمةجيدا للمناقشات 
. و�الوة �ىل للجنة العالمات القادمةة لساجل نتاجئ يف يق وأعرب عن أم� يف أن �س�متر املناقشات بطریقة ممثرة و�سمح بتحق 

ذ�، هنأ الوفد األمانة �ىل مبادرة دمج األسامء ا�ولية �ري املس�� امللكية للمواد الصيدالنية يف قا�دة البيا�ت العاملية 
العالمات الت�اریة، مبا ی�ىش مع حامیة الص�ة  حفص، حيث أنه سيسهل معل ماكتب امللكية الصناعية يف ألدوات التوس�مي

إطار زمين وجود عمل قریبا �دا، وأعرب أیضا عن اه�مه بالاملرشوع یبدأ  أنواملس�هتلكني. وأعرب الوفد عن رغبته يف 
مببادرة األمانة لتجميع  و�رحيبه، أعرب الوفد عن رسوره الشدید للعمل من أ�ل تنفيذه. وف� یتعلق �ملؤرشات اجلغرافية

�س�تبيا�ت يف قا�دة بيا�ت، معتربا أهنا ستشلك معلومات قمية ومفيدة للغایة. من �الل مجعها مت مجيع املعلومات اليت 
ا. وأعرب الوفد عن أم� يف أن �متكن و�رر الوفد الزتام مجمو�ة أمر�اك الالتينية وا�اكریيب مبواص� املشاركة من �الل إ�ا�هت

اللجنة، كام مت �تفاق �ليه، من التوصل إىل اتفاق حول املوضو�ات اليت ستمت مناقش�هتا �الل اجللسات اإل�المية اليت 
د يف �س�تبيا�ت. وشكر الوف حبهثاس�تعقد يف ا�ورات القادمة للجنة العالمات، مما �سمح بتعميق فهم املوضو�ات اليت یمت 
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يف نتاجئ إىل  والتوصلكن اللجنة من التقدم يف املناقشات متالوفود �ىل مشاركهتا يف املناقشات و�ىل تقدمي الو�ئق اليت 
 عمل جلنة العالمات.ل وتيسريمه �نيهتمو�دمات املؤمترات �ىل الفوریني املس�تقبل، كام أثىن �ىل املرتمجني 

امليض قدما  يف سبيل� الوسطى والبلطيق، وشكر الرئيس �ىل �وده حتدث وفد ليتوانيا �مس مجمو�ة ب�ان أوروو  .173
قمية يف التحضري ل�ورة. وشكر الوفد أیضا املرتمجني الفوریني �ىل ما قدمته من إسهامات األمانة  وكذ�يف معل اللجنة، 

الل ا�ورة، وعن تقد�ره املؤمترات �ىل معلهم ا�ؤوب. وأعرب عن ارتيا�ه للمناقشات املوضوعية اليت أجریت � و�دمة
أعرب عن رسوره الع�د �س�تبيان ألنه سيشلك أساسا متينا كذ� ، و وا�ات املس�ت�دم املصورةلعمل اللجنة �شأن 

 للر�اة املشاركنيالبناءة  للمشاراكتملزید من العمل �شأن هذا املوضوع. وف� یتعلق بأسامء الب�ان، أعرب الوفد عن تقد�ره 
وحماوالهتم الستيعاب خماوف الوفود اليت مت التعبري عهنا �الل  SCT/39/8 Rev.2ملشرتك الوارد يف الوثيقة قرتاح ايف �

اليت �دثت لتطورات ل  هارتيا�وأعرب عن �ىل األمانة ملا قامت به من أعامل التجميع املثرية لإلجعاب، الوفد  أثىنو ا�ورة. 
عتربها �دد �بري من ی مناقشة املسأ�، اليت  اس�تكاملإىل  هطلعوأعرب عن ت العمل املتعلق �ملؤرشات اجلغرافية، خيصف� 

ا�ول األعضاء. ويف اخلتام، شكر الوفد مجيع الوفود �ىل رو�ا البناء وتطلع إىل مواص�  إسهامات استنادا إىلالوفود �مة، 
 املناقشات حول مجيع جماالت العمل الرئيس�ية الثالثة يف ا�ورة القادمة.

دث وفد إندونيس�يا �مس مجمو�ة آس�يا واحمليط الهادئ وشكر الرئيس �ىل قيادته يف توجيه اللجنة حنو �امتة �حجة. حتو  .174
تصاممي وا�ات عن تقد�ره للتقدم احملرز يف مجيع بنود �دول األعامل، وال س�� يف مرشوع �س�تبيان �شأن  الوفدعرب وأ

زید من إجراء املإىل  هتطلععن  وأعرب)، SC/40/2 Rev(الوثيقة  طوطاملس�ت�دم املصورة واألیقو�ت واحملارف/ اخل
هذا املوضوع، يف إطار أسامء الب�ان والعالمات الت�اریة، مبا يف ذ� مجيع املقرت�ات املقدمة يف  املمثرة حولمناقشات 

ب عن اه�مه مبناقشة املوضوع �لقرار اخلاص �ملؤرشات اجلغرافية، وأعر الوفد لجنة العالمات. ورحب ل ورات القادمة ا�
مجيع الوفود �ىل الروح اإلجيابية والبناءة اليت أظهرهتا طوال  الوفد. و�الوة �ىل ذ�، شكر اإل�الميةلسات اجل يف إطار 

ا�ورة، وأعرب عن تقد�ره للعمل املمتاز ا�ي اضطلعت به األمانة من أ�ل الن�اح يف عقد �ج�ع. كام شكر �دمة 
تأ�يد الزتامه مبواص� معل اللجنة  الوفدا��ن سامهوا يف عقد اج�ع سلس و�حج. وأ�ريا، أ�اد الفوریني واملرتمجني املؤمترات 
 ووال�هتا.

واألمانة �ىل معلها  ،حتدث وفد كندا �مس ا�مو�ة �ء وشكر الرئيس �ىل قيادته القد�رة واحلكمية �الل ا�ورةو  .175
. واختمت الوفد لكمته �لتعبري عن وتوفرها�نيهتا �ىل املؤمترات  ةواملرتمجني الفوریني و�دمالشاق قبل ا�ورة و�الل األس�بوع 

 ا�مو�ة �ء ورو�ا البناءة ملواص� املناقشات املمثرة يف إطار اللجنة. تأیيد

ما قامت به من معلهم واألمانة �ىل �ىل شكر وفد الصني الرئيس �ىل قيادته واملرتمجني الفوریني و�دمة املؤمترات و  .176
. وأثىن الوفد �ىل معل اللجنة يف صيا�ة القوا�د املتعلقة �لعالمات الت�اریة وعقدهيف التحضري لالج�ع  هائلمعل 

واملؤرشات اجلغرافية، وقال إنه یعلق أمهية �برية �ىل ا�ور ا�ي تؤدیه جلنة العالمات. وشدد الوفد �ىل النتاجئ اإلجيابية يف 
تصاممي وا�ات املس�ت�دم املصورة واألیقو�ت ب �دول األعامل، وال س�� مرشوع �س�تبيان اخلاص العدید من بنود 

بنود �دول األعامل اليت مل یمت التوصل إىل توافق يف اآلراء، إىل أشار الوفد و ظهر كفاءة األمانة. یُ ي ، وا�واحملارف/ اخلطوط
نود املعلقة يف �دول األعامل حىت �متكن من املشاركة يف املناقشة يف ت� الب  بعنایةبعد �ج�ع، سوف یدرس  ،أنهوأفاد ب

لتوصل إىل من أ�ل اا�ورات القادمة. واختمت الوفد لكمته �ألمل يف أن تواصل ا�ول األعضاء يف املس�تقبل إبداء املرونة 
 .توافق يف اآلراء �شأن بنود �دول األعامل املعلقة هذه

�ة الب�ان األفریقية وشكر الرئيس �ىل الطریقة املمتازة اليت أدار هبا العمل �الل حتدث وفد املغرب �مس مجمو و  .177
 أ�لنو . �ىل حنو أفضل ب الوفد �ملناقشات اليت جرت �الل ا�ورة، واليت سا�دت �ىل فهم خمتلف املواضيعا�ورة. ورحّ 

ملموسة �شأن ت� املوضو�ات الهامة. كام عزمه املشاركة يف املناقشات �الل ا�ورات القادمة، هبدف حتقيق نتاجئ عن 
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املؤرشات تطرق الوفد إىل شكر األمانة �ىل إ�داد ا�ورة، وكذ� �ىل مجيع الوفود ملساهامهتا يف إ�راء املناقشات. و 
عن أم� يف أن �كون و  افطر تفق �ليه األت أعرب عن تفاؤ� �شأن إماكنية التوصل إىل �ل و اجلغرافية وأسامء الب�ان، 

 ورات القادمة فرصة لترسیع املناقشات �شأن خمتلف البنود.ا�

ب �ملداوالت اليت رحّ و يف إ�داد و�س�يري أعامل اللجنة.  �نيهتاشكر وفد أو�رانيا الرئيس �ىل قيادته واألمانة �ىل و  .178
إىل مسأ� تتعلق  أعر ب عن رغبته يف لفت انتباه الوفودو من �دول األعامل (العالمات الت�اریة)،  6جرت يف إطار البند 

بعمل نظام مدرید للتسجيل ا�ويل للعالمات. وأوحض الوفد أن هناك مشلكة تتعلق ببعض التطبيقات ا�ولية للعالمات 
يف األرايض احملت� مؤقتا يف ب� آخر. و�ىل و�ه  ةوجودامل املود�نينظام مدرید، ألهنا حتتوي �ىل عناو�ن ل  وفقاالت�اریة 

یمت ملقدمة من إقلمي مجهوریة القرم املمتتعة �حلمك ا�ايت، امجلهوریة األو�رانية املمتتعة �حلمك ا�ايت، اخلصوص، يف الطلبات ا
دو� مودع الطلب �مس �حتاد الرويس. ويف �ني أعرب الوفد عن امتنانه للمكتب ا�ويل للویبو �ىل رد فع�  اإلشارة إىل

انونية حتذ�ریة �دیدة �ىل املنصة اإل�كرتونية لش�بكة مدرید للرصد، رأى إد�ال آلية ق�ىل �ىل شوا�� يف هذا الشأن و 
وقال الوفد إن الویبو، �عتبارها مؤسسة �بعة ملنظومة األمم املت�دة، جيب أن تتقامس  .الوفد أن احلل بعيد عن �ك�ل

�كرارا أن ت� التسجيالت تتناقض مع موقف . ورأى الوفد مرارا و او�ات النظر هذه املنظمة ا�ولية العاملية وتتقيد مببادهئ
 27، املعمتد يف 68/262 األمم املت�دة ف� یتعلق �لسالمة اإلقلميية ألو�رانيا، كام هو معلن يف قرار امجلعية العامة لألمم املت�دة

اإلشارة إىل عناو�ن . وأعرب الوفد عن رغبته يف التأ�يد للجنة العالمات �ىل أن املشلكة ال �زال قامئة عند 2014مارس 
مودعي الطلبات واملالك من األرايض احملت� مؤقتا �و� أخرى يف التسجيالت ا�ولية للعالمات الت�اریة. ورأى الوفد أنه 

بل املكتب ا�ويل للویبو أمام الفریق العامل املعين قِ من  امن املناسب طرح مسأ� حمتوى الطلبات ا�ولية والتحقق مهن
نوين لنظام مدرید للتسجيل ا�ويل للعالمات. ويف اخلتام، د�ا الوفد مجيع وفود ا�ول األعضاء، وكذ� ممثيل �لتطو�ر القا

 املنظامت ا�ولية واحلكومية ا�ولية، الس�ت�دام مجيع اآلليات القانونية املتا�ة لرفض �سجيل هذه الطلبات ا�ولية.

 .2018 نومفرب 16اختمت الرئيس ا�ورة يف و  .179
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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 
 

mailto:margret@els.is
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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 
 
 

mailto: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 
 
 



SCT/40/10 Prov. 
Annex I 
15 
 
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 
 
 

mailto:adachowska@uprp.pl
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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 
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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 
 
 
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 
 
 

mailto:andrew.sadler@ipo.go
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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 
 
 
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 
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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 
 
 
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 
 
 



SCT/40/10 Prov. 
Annex I 
20 
 
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 
 
 
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 
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∗EUROPEAN UNION/∗UNION EUROPÉENNE 

 
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 
 
 
 
 
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 

 

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

droit de vote. 

 ∗ Based on a decision of the Standing Committee, the European Communities were accorded member status 
without a right to vote. 

 

mailto:syam@southcentre.int
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Imadh Abdul AZEEZ (Mr.), Intern, Development, Innovation and Intellectual Property Program, 
Geneva 

 

Victor PINTO IDO (Mr.), Intern, Development, Innovation and Intellectual Property Program, 
Geneva 

southcentre.int ido@ 

 

 

ORGANISATION BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
LUX ORGANIZATION FOR INTELLECTUAL PROPERTY (BOIP)(OBPI)/BENE 

 

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  
 
 
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/ 

 GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS-INTERNATIONAL NON 
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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 
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Association internationale pour les marques (INTA)/International Trademark Association (INTA) 
Bruno MACHADO (Mr.), Geneva Representative, Rolle 
bruno.machado@bluewin.ch 
 
Association japonaise des conseils en brevets (JPAA)/Japan Patent Attorneys 
Association (JPAA) 
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 
 
 
 
 

mailto:madeleine@health-environment-program.org
mailto:massimo@origin-gi.com
mailto:ida@origin-gi.com
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IV. BUREAU/OFFICERS 

 

Président par intérim/Acting Chair:  Alfredo Carlos RENDÓN ALGARA (M./Mr.) 
(Mexique/Mexico) 

 

Vice-président/Vice-chair: Simion LEVITCHI (M./Mr.) (République de 
 Moldova/Republic of Moldova) 

  

Secrétaire/Secretary: Marcus HÖPPERGER (M./Mr.) (OMPI/WIPO) 

 

 

 

V. 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 
 

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

 

 

 [یيل ذ� املرفق الثاين]
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Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical 
Indications 
 
 
Fortieth Session 
Geneva, November 12 to 16, 2018 
 
 
 
 
SUMMARY BY THE CHAIR 
 
adopted by the Committee 
 
 
 
AGENDA ITEM 1:  OPENING OF THE SESSION 
 
1. Ms. Wang Binying, Deputy Director General of the World Intellectual Property 
Organization (WIPO), opened the fortieth session of the Standing Committee on the Law of 
Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications (SCT) and welcomed the 
participants on behalf of the Director General. 
 
2. Mr. Marcus Höpperger (WIPO) acted as Secretary to the SCT. 
 
3. The Secretariat announced that, due to the unavailability of the Chair of the SCT, 
Mr. Adil El Maliki, Mr. Alfredo Rendón, ranking Vice-Chair, would be acting as Chair for the 
fortieth session of the SCT. 
 
 
AGENDA ITEM 2:  ADOPTION OF THE AGENDA 

 
4. The SCT adopted the draft Agenda (document SCT/40/1 Prov.3). 
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AGENDA ITEM 3:  ACCREDITATION OF A NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION 
 
5. The SCT considered document SCT/40/7. 
 

6. The SCT approved the accreditation of the French Association of Industrial and 
Artisanal Geographical Indications (AFIGIA). 

 
 

AGENDA ITEM 4:  ADOPTION OF THE DRAFT REPORT OF THE THIRTY-NINTH SESSION 
 

7. The SCT adopted the draft Report of the thirty-ninth session 
(document SCT/39/11 Prov.). 

 
 
AGENDA ITEM 5:  INDUSTRIAL DESIGNS 
 
Industrial Design Law and Practice-Draft Articles and Draft Regulations 
 
8. The Chair recalled that the WIPO General Assembly,  on the occasion of its session in 
September 2018, had decided that, at its next session in 2019, it will continue considering the 
convening of a diplomatic conference on the Design Law Treaty (DLT), to take place at the end 
of the first half of 2020. 
 

9. The Chair concluded that the SCT took note of all statements made by 
delegations on that item.  While the DLT would remain on its agenda, the SCT duly 
noted the decision of the General Assembly to continue considering this matter at its 
next session in 2019. 

 
Graphical User Interface (GUI), Icon and Typeface/Type Font Designs 
 
10. The SCT considered documents SCT/40/2 and SCT/40/2 Rev. (Graphical User 
Interface (GUI), Icon, Typeface/Type Font Designs:  Draft Questionnaire). 
 

11. The Chair concluded that the Secretariat was requested to: 
 

− circulate the questionnaire as contained in document SCT/40/2 Rev. to SCT 
members and Intergovernmental Intellectual Property Organizations with 
observer status, for returns by January 31, 2019;  and 

 
− compile all returns into a document for consideration by the forty-first session 

of the SCT, it being understood that, due to the limited time for the 
preparation of this document, the SCT agreed that this document would be 
made available not later than March 8, 2019. 

 
Update by Member States on the Digital Access Service (DAS) for Priority Documents 
 
12. The SCT noted the progress in the implementation of the DAS for industrial designs by 
Members, as well as by the Hague International Design Registry. 
 

13. The Chair concluded that the SCT would revert for an update to this item at its 
next session.  
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Proposal by the Delegation of Spain  
 
14. The SCT considered document SCT/40/8. 
 

15. The Chair concluded that the Secretariat would prepare a draft questionnaire 
concerning the proposal contained in document SCT/40/8 for consideration by the 
Committee at its next session. 

 
 
AGENDA ITEM 6:  TRADEMARKS 
 
International Non-Proprietary Names for Pharmaceutical Substances (INNs) 
 
16. The Secretariat informed the SCT on recent developments concerning the exchange of 
INN data between the World Health Organization (WHO) and WIPO as well as the conclusion of 
a Memorandum of Understanding (MoU) to that effect between both Organizations, and made a 
presentation demonstrating the inclusion of INN data in the WIPO Global Brands Database. 
 

17. The Chair concluded that the SCT had taken note of this activity and that the 
Secretariat was requested to offer an update at the next session of the SCT. 

 
Protection of Country Names Against Registration and Use as Trademarks 
 
18. The SCT considered documents SCT/32/2, SCT/39/8 Rev.2, SCT/39/9 and SCT/40/3. 
 

19. The Chair concluded that: 
 

− the SCT had taken note of document SCT/40/3; 
 

− discussions on documents SCT/32/2 and SCT/39/8 Rev.2 would continue at the 
forty-first session of the SCT;  and 
 

− the Delegation of Peru would present a revised version of document SCT/39/9 
for consideration at a future session. 

 
Update on Trademark-Related Aspects of the Domain Name System 
 
20. The SCT considered document SCT/40/4 and requested the Secretariat to keep 
Member States informed of future developments in the DNS. 
 
 
AGENDA ITEM 7:  GEOGRAPHICAL INDICATIONS 
 
21. The SCT considered documents SCT/40/5 Prov. 2 and SCT/40/6 Prov. 2. 

 
22. The Chair requested the Secretariat to: 

 
− invite members and Intergovernmental Intellectual Property Organizations with 

observer status to submit additional or revised replies to Questionnaires I and II 
until January 31, 2019; 

 
− finalize documents SCT/40/5 Prov. 2 and SCT/40/6 Prov. 2., for consideration at 

the 41st session of the SCT;  and 
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− present the information contained in both documents in a database. 
 

23. The Chair also concluded that half-day information sessions on geographical 
indications would be organized within the framework of the SCT, the topics of which 
would be discussed at the forty-first session of the SCT.  To that effect, Members and 
Intergovernmental Intellectual Property Organizations were asked to propose possible 
topics for such information meetings ahead of the forty-first session of the SCT. 

 
 

OTHER MATTERS 
 

24. The Chair stated that the next session of the SCT would comprise four days  
(April 8 to 11, 2019). 

 
 
AGENDA ITEM 8:  SUMMARY BY THE CHAIR 
 

25. The SCT approved the Summary by the Chair as contained in the present 
document. 

 
 
AGENDA ITEM 9:  CLOSING OF THE SESSION 
 

26. The Chair closed the session on November 16, 2018. 
 
 
 

 [هنایة املرفق الثاين والوثيقة] 
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