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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 4 :نومفرب 2019

اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية واملؤشرات اجلغرافية
الدورة احلادية واألربعون

جنيف ،من  8اإىل  11اإبريل 2019
التقرير

اذلي اع متدته اللجنة ادلامئة

1

مقدمة
 .1عقدت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية (املشار اإلهيا فامي بعد بـ
"اللجنة ادلامئة" أأو "اللجنة") دورهتا احلادية وا ألربعون يف جنيف يف الفرتة من  8اإىل  11أأبريل .2019
 .2ومثلت ادلول ا ألعضاء التالية يف الويبو و /أأو احتاد ابريس محلاية امللكية الصناعية يف الاجامتع :اجلزائر  ،أأنغول ،
ا ألرجنتني  ،أأرمينيا  ،المنسا  ،أأذربيجان  ،برابدوس  ،بيالروس يا  ،بوليفيا (دوةل  -املتعددة القوميات)  ،الربازيل  ،برواني
دار السالم  ،بوركينا فاسو  ،مكبوداي  ،كندا  ،ش ييل  ،الصني  ،كولومبيا  ،الكونغو  ،ساحل العاج  ،كرواتيا  ،مجهورية
التش يك  ،مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية  ،ادلامنرك  ،جيبويت  ،مجهورية ادلومينياكن  ،اإكوادور  ،مرص  ،السلفادور ،
اإس تونيا  ،اإثيوبيا  ،فنلندا  ،فرنسا  ،غابون  ،جورجيا  ،غاان  ،أأملانيا  ،اليوانن  ،غواتاميل  ،الكريس الرسويل  ،هندوراس
 ،اجملر  ،الهند  ،اإندونيس يا  ،اإيران (مجهورية  -الإسالمية)  ،اإيرلندا  ،أأيسلندا  ،اإيطاليا  ،جاماياك  ،الياابن  ،ا ألردن  ،كينيا
 ،الكويت  ،لتفيا  ،ليبرياي  ،ليبيا  ،ليتوانيا  ،مدغشقر  ،مالزياي  ،مالطا  ،موريش يوس  ،املكس يك  ،منغوليا  ،املغرب ،
ميامنار ،نيبال ،هولندا ،نياكراغوا ،نيجرياي ،الرنوجي ،ابكس تان ،بريو ،بولندا ،الربتغال ،قطر ،مجهورية كوراي ،مجهورية
مودلوفا ،الاحتاد الرويس ،اململكة العربية السعودية ،الس نغال ،سيش يل ،س نغافورة ،سلوفاكيا ،جنوب أأفريقيا ،اإس بانيا ،
رسيالناك  ،السودان  ،مجهورية مقدونيا الشاملية  ،السويد  ،سويرسا طاجيكس تان  ،اتيلند  ،اتيالند  ،ترينيداد وتوابغو ،
تونس  ،تركيا  ،أأوغندا  ،أأوكرانيا  ،أأوروغواي  ،الإمارات العربية املتحدة  ،اململكة املتحدة  ،الولايت املتحدة ا ألمريكية ،
خاصا يف
عضوا ً
فانواتو  ،فزنويال (مجهورية  -البوليفارية)  ،فييت انم  ،زميبابوي ( .)106ومثل الاحتاد ا ألورويب بصفته ً
اللجنة ادلامئة.
1

اعتمد هذا التقرير ا اإابن ادلورة الثانية والأربعني للجنة العالمات.
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 .3وشاركت املنظامت احلكومية ادلولية التالية يف الاجامتع بصفة مراقب :املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية )،(OAPI
الاحتاد ا ألفريقي ) ،(AUمنظمة بنلوكس للملكية الفكرية ( ،)BOIPاللجنة الاقتصادية للمنطقة ا ألوروبية الآس يوية )(EC
واملنظمة ا ألوروبية الآس يوية للرباءات ( ،)EAPOومركز اجلنوب ( ،)SCومنظمة الصحة العاملية ( ،)WHOومنظمة
التجارة العاملية ).)7( )WTO
 .4وشارك ممثلو املنظامت غري احلكومية التالية يف الاجامتع بصفة مراقب :وشارك ممثلو املنظامت غري احلكومية التالية يف
الاجامتع بصفة مراقب :مركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية ( ،)CEIPIومجعية العالمات التجارية الصينية (،)CTA
ومجعية العالمات التجارية ا ألوروبية ( ،)AIMومجعية الاحتادات ا ألوروبية للعاملني يف جمال العالمات التجارية (،)ECTA
والرابطة ا ألوروبية لطالب احلقوق ( ،)ELSA Internationalوهيئة الإنرتنت ل ألسامء وا ألرقام اخملصصة (الإياكن)،
واجمللس ادلويل لالس تغالل التجاري للملكية الفكرية ( ،)IIPCCوالاحتاد ادلويل للوالكء امللكية الفكرية (،)FICPI
والرابطة ادلولية للعالمات التجارية ( ،)INTAواجلعية ادلولية لقانون النبيذ ( ،)AIDVواجلعية الياابنية لوالكء الرباءات
( ،)JPAAو - MARQUESرابطة ماليك العالمات التجارية ا ألوروبيني ،والش بكة ادلولية ألحصاب املؤرشات اجلغرافية
) ،(oriGInواجلعية الفرنس ية للمؤرشات اجلغرافية الصناعية واحلرفية (.)14( )AFIGIA
.5

وترد قامئة املشاركني يف املرفق ا ألول لهذه الوثيقة.

.6

و أأشارت ا ألمانة اإىل املداخالت اليت مت تقدميها وجسلهتا.

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

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

البند  2من جدول الأعامل :انتخاب الرئيس وانئيب الرئيس
 .9انتخب الس يد أألفريدو اكرلوس ريندون أألغارا (املكس يك) رئيسا للجنة ،وانتخب لك من الس يد س مييون ليفيتيش
(مجهورية مودلوفا) والس يدة اإنغبورغ أأملي راسربغ (الرنوجي) انئبني للرئيس.
البند  :3اعامتد جدول الأعامل
 .10اعمتدت جلنة العالمات مرشوع جدول ا ألعامل (الوثيقة .)SCT/41/1 Prov.3
البند  4من جدول الأعامل :اعامتد مرشوع تقرير ادلورة ا ألربعون
 .11اعمتدت جلنة العالمات مرشوع تقرير ادلورة التاسعة والثالثني (الوثيقة .)SCT/40/10 Prov.
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البياانت العامة
 .12حتدث وفد غواتاميل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ( ،)GRULACوشكر ا ألمانة عىل ا إلعداد لدلورة
احلادية وا ألربعني وعرض واثئق العمل يف الوقت املناسب .وفامي يتعلق ابلتصاممي الصناعية ،أأعرب وفد اجملموعة عن أأسفه
ألنه خالل اجلعية العامة للويبو لعام  ،2018مل يكن من املمكن التوصل اإىل اتفاق بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس حول معاهدة
قانون التصاممي (معاهدة قانون التصاممي) .و أأكد وفد اجملموعة جمددا عىل أأن ادلول ا ألعضاء حباجة اإىل معاجلة هذا املوضوع
ابلرباغامتية وا إلرادة الس ياس ية واملرونة ،من أأجل التوصل اإىل اتفاق يفيد اجليع .وفامي يتعلق ابلعالمات التجارية ،أأكد الوفد،
اذلي أأشار اإىل أأن حامية أأسامء البدلان متثل قضية أأساس ية ابلنس بة جملموعته ،الزتامه مبواصةل املناقشة بشأأن حامية أأسامء
البدلان متش يا مع الوثيقتني  SCT/32/2و .SCT/39/8 Rev.3ورحب وفد مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب
ابلقرتاح الوارد يف الوثيقة  SCT/41/6بشأأن حامية أأسامء البدلان وا ألسامء اجلغرافية ذات ادللةل الوطنية يف نظام أأسامء
احلقول ( .)DNSويف هذا الصدد ،أأعرب وفد اجملموعة عن اس تعداده ملراجعة الوثيقة .وفامي يتعلق ابملؤرشات اجلغرافية،
ر أأى الوفد أأن مجموعات الردود عىل الاس تبياانت اليت أأعدهتا ا ألمانة والواردة يف الوثيقتني  SCT/40/5و SCT/40/6متثل
مدخالت هممة لتوجيه معل اللجنة .ويف هذا الصدد ،أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل عرض ا ألمانة لقاعدة البياانت اليت حتتوي
عىل الردود عىل الاس تبيانني .ورحب وفد اجملموعة ابلقرتاح املقدم من وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،الوارد يف الوثيقة
 ،SCT/41/7بشأأن قامئة ابملوضوعات اليت قد تكون ذات أأمهية وميكن معاجلهتا خالل ادلورات الإعالمية اليت سيمت تنظميها
فامي يتعلق ابملؤرشات اجلغرافية.
 .13وحتدث وفد اإندونيس يا ابمس مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ ،وشكر ا ألمانة عىل الإعداد اجليد لدلورة .ويف إاشارة اإىل أأن
أأحد حماور جلنة حق املؤلف هو اإجياد أأرضية مشرتكة بني ادلول ا ألعضاء حول نص معاهدة قانون التصاممي ممكنة ،أأشار اإىل
أأنه مثل أأي صك دويل أآخر ينبغي أأن يقرتن تنفيذ معاهدة قانون التصاممي بتعزيز قدرات ادلول ا ألعضاء ،لس امي البدلان
النامية و أأقل البدلان منو ًا للوفاء ابللزتامات الناش ئة عن املعاهدة اجلديدة .كام أأشار الوفد اإىل أأنه عىل الرمغ من أأن معظم
أأعضاء اجملموعة يفضلون توفري املساعدة التقنية يف معاهدة قانون التصاممي املقرتحة من خالل مادة يف املنت الرئييس للصك،
اإل أأن أأعضاء أآخرين أأظهروا مرونة بشأأن وضع هذا احلمك ،وميكهنم قبول ذكل كجزء من املعاهدة أأو كقرار .و أأعرب وفد
اجملموعة عن أأمهل يف رؤية قرار بشأأن هذه املسأأةل من خالل توافق يف الآراء وموافقة مجيع ادلول ا ألعضاء .كام ذكر الوفد أأن
معظم أأعضاء اجملموعة يؤيدوا مبد أأ الكشف عن املصدر ويروا أأنه ينبغي أأن تمتتع البدلان ابملرونة لتضمني املكوانت اليت تعترب
هممة لس تكامل الإجراءات الشلكية للحامية يف نطاق اختصاصهم كجزء من معايري أأهلية التصممي ،يف حني أأن أأعضاء أآخرين
ابجملموعة اكنت دلهيم مواقف وطنية خمتلفة .و أأعرب الوفد عن تفاؤهل يف التوصل اإىل نتيجة متفق علهيا بشلك متبادل بشأأن
معاهدة قانون التصاممي .وتعبريا عن شكره ل ألمانة عىل اإعداد الوثيقة  ،SCT/41/2 Prov.أأعرب الوفد عن تقدير دول
اجملموعة لدلول ا ألعضاء ملا قدمته من مساهامت ،كام أأعرب عن أأمهل يف أأن يساعد جتميع املساهامت يف املداولت بشأأن هذه
القضية .وتعبريا عن شكره ل ألمانة عىل اإعداد الوثيقة  ،SCT/41/3أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل مناقشة مرشوع الاس تبيان.
وفامي يتعلق بأأسامء البدلان ،أأعرب وفد اجملموعة عن أأمهل يف حتقيق تقدم حنو توافق الآراء والعمل املقبول ،مع تسليط الضوء
عىل حقيقة أأن هناك حاجة لختاذ اإجراء دويل ملنع التسجيل أأو الاس تخدام غري املربر ألسامء البدلان كعالمات جتارية .ويف
هذا الصدد ،أأيد وفد اجملموعة الاقرتاح املقدم من وفد جاماياك وتطلع اإىل اإجراء مناقشات بناءة لتطوير واعامتد مس تقبيل
لتوصية مشرتكة من قبل اللجنة ،مشريا اإىل أأن هناك أأمثةل كثرية عىل اس تخدام أأسامء البدلان كعالمات لفظية ،مما يدل عىل
أأنه مل يمت تقدمي امحلاية الاكفية ألسامء البدلان يف املامرسة .كام رحب وفد اجملموعة مبراجعة الوثيقة  ،SCT/39/8 Rev.2اليت
مت تقس ميها اإىل مقرتحني ،هام الوثيقة  SCT/41/6اخملصصة حرصاي لنظام أأسامء احلقول ،والوثيقة SCT/39/8 Rev.3
اخملصصة للعالمات التجارية ،و أأعرب عن تطلعه اإىل املشاركة بشلك بناء يف مناقشة هذه املقرتحات لختاذ قرارات اإجيابية.
وفامي يتعلق جبوانب نظام أأسامء احلقول املتعلقة ابلعالمات التجارية ،أأعرب وفد اجملموعة عن اعتقاده أأن التحديث اذلي أأعدته
ا ألمانة يوفر معلومات مفيدة للغاية حول خمتلف اخلدمات والإجراءات املتاحة ألحصاب العالمات التجارية ملنع التسجيل
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بسوء نية أأو اس تخدام عالماهتم التجارية يف نظام أأسامء احلقول .وعالوة عىل ذكل ،أأعرب الوفد عن تطلعه إاىل التقرير
املرحيل عن دمج بياانت ا ألسامء ادلولية غري املسجةل امللكية للمواد الصيدلنية يف قاعدة البياانت العاملية للعالمات التجارية،
عىل النحو املتفق عليه يف ادلورة التاسعة والثالثني للجنة .وفامي يتعلق ابملؤرشات اجلغرافية ،أأحاط الوفد علام ابملقرتحات اليت
قدمهتا وفود الولايت املتحدة ا ألمريكية وسويرسا والاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،عىل التوايل يف الواثئق
 SCT/41/7و SCT/41/8و ،SCT/41/9بشأأن املوضوعات احملمتةل للمناقشات يف ادلورات الإعالمية حول املؤرشات
اجلغرافية ،و أأعرب عن تطلعه اإىل املناقشات .و أأخري ًا ،أأعرب الوفد عن تطلع اجملموعة اإىل اإجراء مناقشات بناءة والتوصل اإىل
نتيجة ممثرة يف املداولت خالل ادلورة احلادية وا ألربعني للجنة.
 .14وشكر وفد السلفادور ا ألمانة عىل ادلمع اذلي حصلت عليه بالده لتعزيز قدراهتا يف اإطار خطة التعاون لفرتة س نتني
املتفق علهيا بني الويبو والسلفادور لفرتة الثنائية  ،2019-2018و أأبرز أأمهية حامية التصاممي الصناعية والعالمات التجارية
واملؤرشات اجلغرافية يف اإطار س ياسة بالده الوطنية للملكية الفكرية .ويف هذا الصدد ،أأفاد الوفد أأن السلفادور تنظر اإىل
املؤرشات اجلغرافية أكداة محلاية املنتجات احمللية ،مثل القهوة و أأنواع اجلوكويت (اس بوندايس بريبيورا) واللوروكو (فرياندلاي
ابندورايت) ،واليت متثل تعبريا همام عن هوية السلفادور .كام ذكر الوفد أأنه يعلق أأمهية كبرية عىل العالمات التجارية الوطنية،
ألن السلفادور دلهيا عالمة جتارية وطنية "السلفادور كبرية مثل شعهبا" ،اليت هتدف اإىل وضع السلفادور كوهجة جذابة
لالستامثر وا ألعامل التجارية والس ياحة ادلولية.
 .15وشكر وفد الصني ا ألمانة عىل الإعداد لدلورة ،و أأكد عىل الإجنازات البارزة اليت حققهتا اللجنة يف صياغة القواعد
املتعلقة ابلعالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية ،وذكر أأنه س يواصل دمع معل اللجنة وسيشارك يف مجيع
مناقشات جدول ا ألعامل .وفامي يتعلق مبعاهدة قانون التصاممي ،دعا الوفد مجيع ادلول ا ألعضاء اإىل ادلخول يف مناقشات
مفتوحة وشامةل ،وإاظهار املرونة من أأجل حتقيق تقدم كبري يف مجعيات الويبو القادمة .وفامي يتعلق ابملساعدة التقنية
والكشف ،أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تؤخذ املقرتحات املقدمة من البدلان النامية يف الاعتبار من أأجل التوصل اإىل توافق
يف الآراء ،واقرتح النظر يف التحفظات جلعل املعاهدة أأكرث مرونة ومقبوةل دلى البدلان .وإاذا أأعرب عن دمعه ومشاركته
النشطة يف الاس تبيان اجليد التنظمي حول تصاممي واهجة املس تخدم املصورة وا أليقوانت واحملارف/اخلطوط ( ،)GUIأأعرب
الوفد عن اعتقاده بأأن الاس تبيان س يضع أأساسا قواي ملزيد من العمل بشأأن هذه القضااي .كام أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل
املشاركة بنشاط يف املناقشات ذات الصةل والاس امتع اإىل اخلربات العملية والشواغل املشرتكة بني مجيع ادلول ا ألعضاء.
وابلإضافة اإىل ذكل ،دمع الوفد متديد خدمة النفاذ الرمقي ( )DASلواثئق ا ألولوية لتشمل التصاممي الصناعية من أأجل توفري
خدمة أأكرث مالءمة للمس تخدمني .و أأشار اإىل أأن ادلورة الإعالمية بشأأن أأسامء البدلان اليت عقدت خالل ادلورة ا ألخرية
اكنت مفيدة للغاية ،و أأفاد أأن ممارسات الفحص اليت قدهما اخلرباء يف تكل ادلورة اكنت ذات قمية كبرية .و أأعرب الوفد عن
أأمنيته إابجراء مزيد من املناقشة خالل هذه ادلورة .وفامي يتعلق ابملؤرشات اجلغرافية ،أأعرب الوفد عن أأمهل يف اإجراء مزيد
من املناقشات عىل أأساس املواقف الوطنية اخملتلفة .وذكر الوفد أأن مثل هذه ادلراسات ستساعد أأعضاء اللجنة عىل تعميق
فهمهم خملتلف القضااي املتعلقة ابملؤرشات اجلغرافية.
 .16وحتدث وفد كرواتيا ابمس مجموعة دول أأورواب الوسطى والبلطيق ( ،)CEBSو أأشار ابرتياح اإىل أأن بعض التقدم قد
حتقق ابلفعل يف قضااي اللجنة .ويف هذا الصدد ،أأعرب الوفد عن تقدير مجموعته لوضع اللمسات ا ألخرية عىل الاس تبيان
اخلاص بتصاممي واهجة املس تخدم املصورة وا أليقوانت واحملارف/اخلطوط ،حول التطورات الإجيابية بشأأن حل توافقي حول
أأسامء البدلان ،وكذكل العمل املتعلق ابملؤرشات اجلغرافية .ومع ذكل ،أأعربت وفد اجملموعة عن أأسفه لعدم المتكن من
التوصل اإىل اتفاق بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس حول معاهدة قانون التصاممي ،و أأكد عىل رضورة اإجراء املناقشات بشأأن
معاهدة قانون التصاممي أأثناء اجلعية العامة وليس يف اللجنة .وشكر ا ألمانة عىل تعممي الاس تبيان بشأأن تصاممي واهجة
املس تخدم املصورة وا أليقوانت واحملارف/اخلطوط ،الوارد يف الوثيقة  ،SCT/40/2 Rev.وشكرها كذكل عىل اإعداد مجموعة
من الردود عىل الاس تبيان الوارد يف الوثيقة  ،SCT/41/2 Prov.و أأعرب الوفد عن توقعه اإجراء حوار بناء خالل ادلورة
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احلالية بناء عىل ردود ادلول ا ألعضاء .كام شكر وفد اجملموعة وفد اإس بانيا عىل الاقرتاح الوارد يف الوثيقة  SCT/40/8ابإجراء
مسح هبدف توضيح امحلاية يف اإطار املادة  11من اتفاقية ابريس ،كام شكر ا ألمانة عىل صياغة اس تبيان بشأأن هذا الاقرتاح
واذلي سيمت مناقش ته خالل ادلورة .وفامي يتعلق ابلعالمات التجارية ،أأعرب وفد اجملموعة عن تقديره للمناقشات القمية اليت
عقدت يف جلنة العالمات بشأأن خمتلف املقرتحات ،و أأكد جمددا دمعه للمقرتح املشرتك الوارد يف الوثيقة
 ،SCT/39/8/Rev.2وكذكل الورقة غري الرمسية اليت س متكن من اإجراء مناقشات غري رمسية خالل هذه ادلورة .ور أأى
وفد اجملموعة أأن املقرتحات اجلديدة الواردة يف الوثيقتني  SCT/41/6و ،SCT/39/8 Rev.3متثل أأداة قيامة للمناقشات
البناءة ألهنا توفر فصال واحضا بني اثنني من أأهداف الس ياسة .كام أأقر وفد اجملموعة بعمل ا ألمانة مع منظمة الصحة العاملية
بشأأن ا ألسامء ادلولية غري املسجةل امللكية للمواد الصيدلنية ( )INNsوكذكل نظام أأسامء احلقول .وفامي يتعلق ابملؤرشات
اجلغرافية ،شكر وفد اجملموعة ا ألمانة عىل جتميع الردود عىل الك الاس تبيانني ا ألول والثاين ،ألهنا س تكون رضورية ملناقشة
هذه املسأأةل .ويف اإطار التأأكيد عىل اتساع املوضوع والإشارة اإىل أأنه يعلق أأمهية كبرية عليه ،أأعرب وفد اجملموعة عن تأأييده
معاجلة املؤرشات اجلغرافية عىل الإنرتنت .وذكر الوفد أأن مجموعته تتطلع اإىل مزيد من املناقشات حول القضااي املذكورة أأعاله.
 .17وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،وشكر ا ألمانة عىل العمل التحضريي
املمتاز و أأشار مع التقدير اإىل أأنه قد مت امليض قدما يف مجيع املوضوعات الرئيس ية بروح بناءة .ويف اإطار ترحيبه بوضع
اللمسات ا ألخرية عىل اس تبيان يركز عىل القضااي ذات الصةل املتعلقة بتصاممي واهجة املس تخدم املصورة وا أليقوانت
واحملارف/اخلطوط ،أأشار الوفد اإىل أأن اللجنة قد أأحرزت أأيضا تقدم ًا يف البحث عن حل توافقي ألسامء البدلان ،حيث
ساعدت املناقشات غري الرمسية يف حتديد بعض القضااي املعلقة حول اقرتاح مشرتك أأحدث حول املوضوع .وفامي يتعلق
ابملؤرشات اجلغرافية واس مترار العمل بشأأن هذا املوضوع ،أأشار الوفد اإىل اقرتاحه بشأأن اختيار املوضوعات للمناقشات
املس تقبلية .وابلإشارة اإىل املناقشات اليت دارت فامي يتعلق مبعاهدة قانون التصاممي خالل اجلعية العامة لعام  ،2018ذكر
الوفد أأنه عىل الرمغ من اس تعداده للمشاركة يف مناقشات حول نص امليرس ،اإل أأنه ينبغي عليه أأن يشري مع ا ألسف اإىل أأنه،
مرة أأخرى ،مل يكن من املمكن اختاذ قرار اإجيايب بعقد مؤمتر دبلومايس .و أأكد الوفد جمددا الر أأي القائل بأأنه ل ينبغي اإجراء
مناقشات بشأأن معاهدة قانون التصاممي يف اللجنة .وفامي يتعلق ب تصاممي واهجة املس تخدم املصورة وا أليقوانت
واحملارف/اخلطوط ،شكر الوفد ا ألمانة عىل اإعداد مجموعة من الردود عىل الاس تبيان الوارد يف الوثيقة SCT/41/2 Prov.
بطريقة واحضة ومامتسكة ومفصةل بشلك مناسب .ويف حني أأن هذا مل يكن أأول اس تطالع من نوعه ،شدد الوفد عىل حقيقة
أأنه اكن الأكرث حداثة وحيتوي عىل ثروة من املعلومات ،ا ألمر اذلي قد يثبت فائدته يف مناقشات أأخرى حول تصاممي واهجة
املس تخدم املصورة وا أليقوانت واحملارف/اخلطوط يف اللجنة .وفامي يتعلق ابلقرتاح املقدم من وفد اإس بانيا يف ادلورة السابقة،
شكر الوفد ا ألمانة عىل اإعداد مرشوع اس تبيان للنظر فيه يف ادلورة احلالية ،عىل النحو الوارد يف الوثيقة .SCT/41/3
و أأفاد الوفد أأن مرشوع الاس تبيان يشمل مجيع القضااي ذات الصةل اليت ميكن معاجلهتا لتحسني املعرفة فامي يتعلق جبوانب
القانون الوطين ،مثل ما اإذا اكن حق ا ألولوية قد ذكر رصاحة يف القانون الوطين ،وما نوع املعارض اليت أدرجت يف نطاق
املادة وطبيعة احلق املمنوح .وفامي يتعلق مبوضوع أأسامء البدلان ،شكر الوفد وفد سويرسا واملؤيدين الآخرين لإعداده ورقة
غري رمسية للمناقشات غري الرمسية اليت جرت يف ادلورة السابقة للجنة العالمات ،وكذكل عىل توضيح اقرتاحني لحقني مت
تقدميهام يف الوثيقتني  SCT/41/6و .SCT/39/8 Rev.3ورحب الوفد بتقس مي الاقرتاح املشرتك ا ألصيل اإىل مقرتحني هلام
أأهداف س ياسة ممتزية ،و أأكد الوفد من جديد تقديره لروح التوافق اليت تنعكس يف تكل املقرتحات و أأشار اإىل اس تعداده
للمشاركة يف املناقشات املس مترة ملواصةل اس تكشاف مزاايها احملمتةل ،لس امي يف فامي يتعلق ابلقرتاح الوارد يف الوثيقة
 .SCT/41/6وفامي يتعلق ابملؤرشات اجلغرافية ،هنأأ الوفد ا ألمانة عىل اس تكامل جتميع الردود عىل الاس تبيانني .وابلنظر اإىل
أأن العملية متثل معلية قمية وبناءة يف دفع النقاش ادلويل حول املؤرشات اجلغرافية ،ر أأى الوفد أأنه ينبغي امليض قدم ًا يف هذه
العملية من خالل التفاق عىل عدد حمدود من املوضوعات اليت سيمت تناولها يف ادلورات الاعالمية يف اجامتعات اللجنة
املقبةل .وابلنظر اإىل وجود ثغرات كبرية يف معاجلة املؤرشات اجلغرافية كحقوق ملكية فكرية عىل الإنرتنت ،فض ًال عن
الاختالفات غري املربرة مع أأشاكل أأخرى من حقوق امللكية الفكرية ،أأعرب الوفد عن ر أأي مفاده أأن املوضوعات املشار اإلهيا
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يف الوثيقة  SCT/41/9ينبغي مناقش هتا يف ادلورات الإعالمية .و أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل مواصةل العمل واملسامهة البناءة
يف املناقشات بشأأن مجيع اجملالت الرئيس ية الثالثة للجنة.
 .18وحتدث وفد أأوغندا ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،وشدد عىل أأمهية املوضوعات اليت نوقشت يف جلنة العالمات ،واليت
سامهت يف التطوير ادلويل لقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية .ويف هذا الصدد ،أأكد وفد
اجملموعة ا ألفريقية جمددا دمعه للمناقشات اجلارية والعمل عىل حامية أأسامء البدلان وا ألسامء اجلغرافية ذات ادللةل الوطنية ضد
التسجيل أأو الاس تخدام غري الرضوري كعالمات جتارية ،لس امي من قبل أأشخاص ليسوا مواطنني يف بدل معني .وشكر
الوفود اليت قدمت الاقرتاح املشرتك الوارد يف الوثيقة  ،SCT/41/6وقدم وفد اجملموعة ا ألفريقية دمعه لهذا الاقرتاح أكساس
للعمل يف املس تقبل بشأأن هذه املسأأةل .وفامي يتعلق مبعاهدة قانون التصاممي ،كرر وفد اجملموعة ا ألفريقية أأسفه ألنه خالل
اجلعية العامة لعام  ،2018مت تأأجيل قرار عقد مؤمتر دبلومايس لإبرام معاهدة لتنس يق الإجراءات اخلاصة بتسجيل التصاممي
الصناعية اإىل اجلعية العامة لعام  .2019ور أأي وفد اجملموعة أأن بذل املزيد من اجلهود من جانب مجيع ادلول ا ألعضاء
والتاكمل والتفهم املتبادل لشواغل لك مهنم سوف يسهم يف التوصل اإىل حل متفق عليه بشلك متبادل .ومع احلفاظ عىل
موقفه ،لس امي فامي يتعلق ابإدراج حمك موضوعي اختياري بشأأن رشط الكشف ،وكذكل بشأأن املساعدة التقنية يف معاهدة
قانون التصاممي ،أأعرب عن أأمهل يف أأن يمت التوصل اإىل توافق يف الآراء يف اجلعية العامة لعام  2019لعقد مؤمتر دبلومايس،
كام أأعرب عن اس تعداده املس متر لدلخول يف مناقشات حىت قبل انعقاد اجلعية العامة لعام  .2019و أأخري ًا ،فامي يتعلق
ابلتصاممي التكنولوجية اجلديدة واملؤرشات اجلغرافية ،ذكر وفد اجملموعة أأن ادلول ا ألعضاء يف اجملموعة ا ألفريقية سوف تعرب
عن أآراهئا بصفهتا الوطنية.
 .19وحتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابء ،وشكر ا ألمانة عىل الإعداد لدلورة .و أأشار اإىل أأنه عىل الرمغ من التقدم احملرز
بشأأن املعاهدة ومرشوع النص ،اإل أأنه مل يمت التوصل اإىل توافق يف الآراء بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة قانون
التصاممي خالل اجلعية العامة لعام  ،2018و أأعرب الوفد عن تطلع اجملموعة اإىل أأن تكرس دورة اللجنة الوقت والرتكزي عىل
القضااي ا ألخرى عىل جدول ا ألعامل ،لس امي تصاممي واهجة املس تخدم املصورة وا أليقوانت واحملارف/اخلطوط .و أأعرب الوفد
عن امتنان اجملموعة ل ألمانة لتجميع الردود عىل الاس تبيان الوارد يف الوثيقة  ،SCT/41/2 Prov.وشكر ادلول ا ألعضاء
البالغ عددها  31دوةل ومنظمة بنلوكس للملكية الفكرية ( )BOIPعىل ردودمه عىل الاس تبيان .وفامي يتعلق ابلتصاممي
بناء عىل اقرتاح وفد اإس بانيا بشأأن امحلاية املؤقتة
الصناعية ،شكر وفد اجملموعة ا ألمانة عىل اإعداد الوثيقة ً ،SCT/41/3
املمنوحة للتصاممي الصناعية يف بعض املعارض ادلولية مبوجب املادة  11من اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية ،و أأعرب
عن تطلعه اإىل مزيد من املناقشات حول هذه القضية .وفامي يتعلق ابلعالمات التجارية ،أأحاط وفد اجملموعة ابء علام ابقرتاح
عام  2014املقدم من وفد جاماياك بشأأن أأسامء البدلان ،وكذكل الوثيقة  ،SCT/39/8/Rev. 2اليت مت تقس ميها حاليا اإىل
مقرتحني واردين يف الوثيقتني  SCT/39/8 Rev.3و .SCT/41/6كام أأعرب وفد اجملموعة ابء عن شكره ل ألمانة عىل
التحديث اخلاص اب ألسامء ادلولية غري املسجةل امللكية للمواد الصيدلنية يف الوثيقة  SCT/41/4و أأشار اإىل دمج بياانت
ا ألسامء ادلولية غري املسجةل امللكية للمواد الصيدلنية يف قاعدة بياانت العالمات التجارية العاملية .وفامي يتعلق ابملؤرشات
اجلغرافية ،أأعرب وفد اجملموعة عن تقديره لعمل ا ألمانة بشأأن تطوير قاعدة بياانت حتتوي عىل الردود عىل الاس تبيان ا ألول
بشأأن النظم الوطنية وا إلقلميية اليت ميكن أأن توفر حامية معينة للمؤرشات اجلغرافية والاس تبيان الثاين بشأأن اس تخدام/اإساءة
اس تخدام املؤرشات اجلغرافية وأأسامء البدلان واملصطلحات اجلغرافية عىل الإنرتنت ويف نظام أأسامء احلقول ،واليت من شأأهنا
أأن توفر طريقة أأسهل للوصول اإىل الردود عىل هذه الاس تبياانت والنظر فهيا .كام تطلع الوفد اإىل مناقشة املقرتحات اليت
تقدمت هبا وفود الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه وسويرسا والولايت املتحدة ا ألمريكية .و أأخري ًا ،ذكر الوفد أأن اجملموعة
ابء ما زالت تدمع بقوة جلنة العالمات ابعتبارها منتدى همم ملناقشة القضااي وتيسري التنس يق وتقدمي التوجيه بشأأن التطوير
التدرجيي لقانون امللكية الفكرية ادلويل بشأأن العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية.
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 .20وشكر وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) ا ألمانة عىل التحضري لالجامتع ،و أأيد البيان اذلي أأدىل به وفد اإندونيس يا
ابمس مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ .وفامي يتعلق مبعاهدة قانون التصاممي ،أأعرب الوفد عن أأسفه لعدم التفاق بني ادلول
ا ألعضاء عىل رشط الكشف ،و أأشار اإىل أأنه ل توجد وس يةل أأخرى سوى املفاوضات واحلوار لتضييق اخلالفات .وذلكل دعا
الوفد مجيع ادلول ا ألعضاء اإىل ادلخول يف نقاش هادف هبدف حل القضية ومتهيد الطريق لعقد مؤمتر دبلومايس لعامتد
معاهدة قانون التصاممي .وفامي يتعلق بتصاممي واهجة املس تخدم املصورة وا أليقوانت واحملارف/اخلطوط ،أأعرب الوفد ،بعد
الإحاطة علام ابلوثيقة  ،SCT/41/2 Prov.جتميع الردود عىل الاس تبيان ،عن ر أأي مفاده أأن الإطار ادلويل احلايل يوفر
مرونة اكفية للتصاممي التكنولوجية اجلديدة .وذلكل ،أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن املزيد من النقاش حول هذه املسأأةل جيب
أأن يقترص عىل تبادل أأفضل املامرسات واحلفاظ عىل حزي س ياسة ادلول ا ألعضاء الالزم لتكييف ترشيعاهتا الوطنية مع
احتياجاهتا و أأولوايهتا .وشكر ا ألمانة عىل اإعداد مرشوع الاس تبيان الوارد يف الوثيقة  SCT/41/3بشأأن امحلاية املؤقتة
للتصاممي الصناعية يف بعض املعارض ادلولية مبوجب املادة  11من اتفاقية ابريس ،و أأعرب عن تطلعه اإىل مناقشة املوضوع.
وفامي يتعلق حبامية أأسامء البدلان ،ويف اإشارة اإىل أأن املوضوع اكن قيد النظر من قبل جلنة العالمات لفرتة طويةل ،أأعرب الوفد
عن ر أأي مفاده أأنه من الرضوري مواصةل املناقشات الشامةل واملوضوعية بشأأن حامية اكفية و أأكرث اتساقا وفعالية ألسامء
البدلان ،عىل سبيل ا ألولوية .ويف هذا الصدد ،رحب الوفد ابملبادرة اليت اختذها املشاركون يف رعاية الوثيقة SCT/39/8
 Rev.2لتقس ميها اإىل مقرتحني منفصلني هبدف تيسري مداولت اللجنة .وفامي يتعلق مبسأأةل املؤرشات اجلغرافية ،ر أأى الوفد أأن
معل اللجنة جيب أأل خيلق أأي توقع ملامرسة وضع القواعد واملعايري يف اجملالت اليت يغطهيا اتفاق لش بونة ووثيقة جنيف لتفاق
لش بونة .كام أأثىن الوفد عىل الوفود اليت قدمت وهجات نظرها بشأأن املوضوعات احملمتةل لدلورات الاعالمية املس تقبلية بشأأن
املؤرشات اجلغرافية .ويف اخلتام ،أأكد الوفد للجنة العالمات مشاركته البناءة يف سري املداولت.
 .21وحتدث وفد طاجيكس تان ابمس مجموعة بدلان أآس يا الوسطى والقوقاز و أأورواب الرشقية ( ،)CACEECو أأثىن بشدة
عىل نتاجئ معل جلنة العالمات ،لس امي فامي يتعلق بتبادل اخلربات واملامرسات يف اس تخدام أأنظمة خمتلفة محلاية امللكية الفكرية.
و أأعرب وفد اجملموعة عن أأمهل يف اس مترار النقاش حول حامية أأسامء البدلان من تسجيلها واس تخداهما كعالمات جتارية.
 .22وحتدث وفد كندا بصفته الوطنية ،واغتمن هذه الفرصة لإبالغ ادلول ا ألعضاء يف الويبو واملنظامت احلكومية ادلولية
اعتبارا من  17مارس  ،2019انضمت كندا رمسيا اإىل معاهدة س نغافورة
واملنظامت غري احلكومية اليت لها صفة مراقب بأأنهً ،
بشأأن قانون العالمات التجارية والربوتوكول املتعلق ابتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات التجارية واتفاق نيس
بشأأن التصنيف ادلويل للسلع واخلدمات ألغراض تسجيل العالمات .وذكر أأن هذه املعاهدات س تدخل حزي التنفيذ يف كندا
يف يونيو  .2019كام رصح الوفد بأأن تكل املعاهدات س تتيح ألحصاب العالمات التجارية الكندية الوصول اإىل وسائل أأكرث
فعالية محلاية عالماهتم التجارية يف خمتلف الولايت القضائية يف مجيع أأحناء العامل .وابلإضافة اإىل ذكل ،من شأأن مواءمة نظام
العالمات التجارية الكندي مع الولايت القضائية ا ألخرى أأن يقلل من تلكفة ممارسة ا ألعامل يف كندا ،لفائدة لك من
الرشاكت الكندية وا ألجنبية.
البند  5من جدول الأعامل :التصاممي الصناعية

قانون التصاممي الصناعية وممارساته -مرشوع مواد ومرشوع الالحئة التنفيذية
 .23أأشار الرئيس اإىل أأن اجلعية العامة للويبو ،مبناس بة انعقاد دورهتا يف سبمترب  ،2018قررت ،يف دورهتا القادمة يف عام
 ،2019أأهنا س تواصل النظر يف عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن معاهدة قانون التصاممي ،س يعقد يف هناية النصف ا ألول من عام
.2020
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 .24وخلص الرئيس اإىل أأن جلنة العالمات أأحاطت علام بلك البياانت اليت أأدلت هبا الوفود بشأأن هذا البند.
و أأحاطت جلنة العالمات علام بقرار اجلعية العامة ادلاعي اإىل مواصةل النظر يف هذه املسأأةل يف دورهتا القادمة يف عام
.2019

جتميع الردود عىل الاس تبيان بش أأن تصاممي واهجة املس تخدم املصورة وا أليقوانت واحملارف/اخلطوط
 .25استندت املناقشات اإىل الوثيقة SCT/41/2 Prov.
 .26واسرتعى الرئيس انتباه اللجنة اإىل املرفق ا ألول ابلوثيقة  ،SCT/41/2 Prov.اليت ًمجعت الردود عىل الاس تبيان
اخلاص بتصاممي واهجة املس تخدم املصورة وا أليقوانت واحملارف/اخلطوط املقدمة من  31دوةل من ادلول ا ألعضاء ومنظمة
حكومية دولية واحدة لها صفة مراقب.
 .27وسلطت ا ألمانة الضوء عىل الطبيعة املؤقتة للوثيقة ابلنظر اإىل السامح ألعضاء اللجنة ابلبحث عن ما اإذا اكنت
ردودمه قد انعكست بدقة والسامح ألعضاء اللجنة الآخرين بتقدمي ردودمه .و أأعلنت ا ألمانة أأنه سيمت اإدراج التعديالت
والردود الإضافية يف النسخة الهنائية للوثيقة.
 .28وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،و أأشار اإىل أأن معظم الوفود ،مبا يف ذكل
الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،اكنت تؤيد يف ادلورات ا ألخرية للجنة العالمات مزيدا من العمل ،لس امي بشأأن
العالقة بني املنتج والتصممي وتأأثريه عىل نطاق امحلاية ،وكذكل عىل متثيل تصاممي واهجة املس تخدم املصورة .وبيامن أأعرب الوفد
عن مشاطرته الفهم املشرتك برضورة معاجلة الاختالفات املوجودة حاليا بشلك مبارش و أأن مزيدا من العمل بشأأن هذه
القضااي ميكن أأن ميهد الطريق لهنج أأكرث تنس يقا ،اإل أأنه رحب بوضع اللمسات ا ألخرية عىل الاس تبيان اذلي ركز عىل القضااي
ذات الصةل املتعلقة بتصاممي واهجة املس تخدم املصورة وا أليقوانت واحملارف/اخلطوط يف ادلورة السابقة للجنة العالمات.
وشكر الوفد ا ألمانة عىل اإعداد الوثيقة  ،SCT/41/2 Prov.ور أأى أأهنا توفر الردود بطريقة واحضة ومتسقة ومفصةل بشلك
مناسب .و أأفاد الوفد أأنه عىل الرمغ من أأن الوثيقة ل تشلك أأول مسح حول هذا املوضوع ،اإل أأنه يعتربها الأكرث حداثة
وتفصيال .ويف ر أأيه ،اس تطلعت املسح اجلديد قضااي مثل ارتباط تصاممي واهجة املس تخدم املصورة وا أليقوانت
واحملارف/اخلطوط مع مؤرش املنتج عن طريق أأس ئةل حمددة وإاضافية ،واس تخدام اإخالء املس ئولية وتأأثريها ،ومعليات البحث
اخلاصة ابلتقنية الصناعية السابقة واملتطلبات الالزمة للتصاممي املتحركة .و ألنه يعتقد أأن ثروة املعلومات الناجتة عن الردود
س تكون مفيدة يف مزيد من املناقشات حول تصاممي واهجة املس تخدم املصورة وا أليقوانت واحملارف/اخلطوط داخل اللجنة،
أأعرب الوفد عن دمعه الاكمل للتجميع ليك يمت اس تخدامه مكرجع ملزيد من العمل .وابلإضافة اإىل ذكل أأعرب الوفد عن
اس تعداده لتقدمي مزيد من املعلومات حول املامرسة الشائعة اليت طورها مكتب الاحتاد ا ألورويب للملكية الفكرية
( )EUIPOوادلول ا ألعضاء يف الاحتاد ا ألورويب داخل ش بكة التعاون ا ألوروبية .ويف معرض تأأكيده عىل الر أأي القائل بأأنه
عىل الرمغ من أأن القضااي املتعلقة ابلتصاممي التكنولوجية اجلديدة اكنت أأيضا مثرية لالهامتم وذات صةل ،اإل أأن هناك حاجة
أأو ًل اإىل حل للمشالكت احلالية يف جمال ا ألشاكل املعروفة حاليا ل تصاممي واهجة املس تخدم املصورة وا أليقوانت
واحملارف/اخلطوط ،اس متر الوفد يف تقدمي دمعه للهنج التدرجيي .ومع ذكل ،أأعلن الوفد أأنه ل يزال همامت مبعرفة املزيد عن
التصاممي التكنولوجية اجلديدة من مجعيات املس تخدمني.
 .29وحتدث وفد كرواتيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،و أأشار اإىل أأنه قدم دمعه الاكمل لتصاممي واهجة
املس تخدم املصورة وا أليقوانت واحملارف/اخلطوط يف دورات سابقة للجنة العالمات وشكر أأعضاء اللجنة عىل ردودمه عىل
الاس تبيان ،كام شكر وا ألمانة عىل جتميع الردود .وابلنظر اإىل أأن النتاجئ اكنت ذات صةل طاملا أأهنا أأوحضت الصةل بني املنتج
والتصممي ومتثيل تصاممي واهجة املس تخدم املصورة للصور املتحركة ،أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يتيح العمل مزيدا من
التنس يق .ومن وهجة نظر الوفد تعترب املعلومات عن اس تخدام اإخالء املس ئولية وتأأثريها ،ومعليات البحث اخلاصة ابلتقنيات
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الصناعية السابقة وغريها من البياانت الواردة يف الوثيقة SCT/41/2 Prov.رضورية لتعميق املناقشات القامئة عىل ا ألدةل
داخل جلنة العالمات .و أأخريا ،أأكد الوفد جمددا دمعه للهنج التدرجيي ،اذلي يعاجل الاختالفات ا ألوىل اليت مل يمت حلها يف جمال
تصاممي واهجة املس تخدم املصورة وا أليقوانت واحملارف/اخلطوط من أأجل التوصل اإىل تفامه مشرتك واس تكشاف التحدايت
املرتبطة بتصاممي العرص احلديث يف مرحةل لحقة.
 .30وشكر وفد الصني ا ألمانة عىل تضمني الاس تبيان التعليقات اليت أأبداها يف ادلورة السابقة للجنة العالمات ولإعداد
مجموعة الردود ،ور أأى أأن الردود عىل الاس تبيان ستساعد اللجنة وادلول ا ألعضاء عىل التعمل املتبادل لفهم املوقف بشلك
أأفضل ولإجياد طريقة حلل املشالكت املعلقة .و أأعرب عن أأمهل يف أأن يكون الاس تبيان مبثابة أأساس للعمل يف املس تقبل،
وكذكل عن اس تعداده للمشاركة يف مناقشات بشأأن جوانب خمتلفة مثل حامية تصاممي واهجة املس تخدم املصورة للرسوم
املتحركة ومعايري الانهتاك ،مع مراعاة شواغل ا ألطراف ا ألخرى.
 .31وشكر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ا ألمانة عىل اإعداد الوثيقة  ،SCT/41/2 Prov.كام شكر ادلول ا ألعضاء
الواحد والثالثني ومنظمة بنلوكس للملكية الفكرية عىل مساهامهتم يف الاس تبيان .ويف معرض تسليطه الضوء عىل اهامتمه
ابلردود ،شدد الوفد عىل توقيت املوضوع يف ضوء تطور التكنولوجيات يف الوقت احلارض .ور أأى الوفد أأن الردود عىل
ا ألس ئةل الواردة يف اجلزء الثاين من الاس تبيان واملتعلقة اب ألساليب اليت تسمح هبا املاكتب لمتثيل التصاممي املتحركة ،تتحدث
عن نفسها وتقدم معلومات قمية .وابلنتقال اإىل اجلزء ا ألول من الاس تبيان ،واذلي يركز عىل الربط بني تصاممي واهجة
املس تخدم املصورة وا أليقوانت واحملارف/اخلطوط والبند ،ر أأى الوفد أأن الإشارة اإىل "الربط" ،بد ًل من "الارتباط"،
س يكون أأكرث مالءمة ألن الارتباط قد يعين وجود رابط صلب ،و ألنه يبدو أأن بعض الردود تشري اإىل أأن املشلكة تتعلق
أأساسا ابلربط بني البند أأو املنتج والتصممي .وابلإشارة اإىل السؤال ا ألول ،ر أأى الوفد أأن الإجاابت تؤكد فامي يبدو أأن ادلول
ا ألعضاء توفر امحلاية لنوع التصاممي قيد النظر .وبيامن تعطي الردود عىل السؤال الثاين انطباعا بأأن املامرسات متباينة ،أأشار
الوفد اإىل أأن اإلقاء نظرة فاحصة عىل تكل الردود يوحض أأن املامرسات يف الواقع اكنت أأقرب مما تبدو عليه .وابلإشارة اإىل
السؤال الرابع ،شدد الوفد عىل انتشار ا ألس باب اليت تدعو اإىل توفري ربط :ففي بعض الولايت القضائية ،اكن الربط مطلواب
لتيسري معليات البحث من قبل مقديم الطلبات واملاكتب بيامن اكن مطلواب يف ولايت قضائية أأخرى لتقييد نطاق حقوق
التصممي .ومن وهجة نظر الوفد ،يمتثل الهدف من السؤال التاسع يف حتديد ما اإذا اكنت املاكتب اليت تشرتط ربط بني املنتج
والتصممي تقوم بدراسة اجلدة فقط فامي يتعلق بنفس املنتج أأو فامي يتعلق ابلتصممي عىل نطاق واسع .وابلرتكزي عىل الولايت
القضائية اليت ل تشرتط ربطا ،أأشار الوفد ابهامتم اإىل أأن ردودمه يبدو أأهنا تشري اإىل أأن الاعرتاف بطبيعة التصاممي
التكنولوجية اجلديدة يربر عدم وجود هذا الرشط .كام أأشار الوفد إاىل أأنه حىت يف تكل الولايت القضائية ،هناك فرصة
اختيارية أأو اإلزامية لتحديد البند .وذلكل ،ر أأى الوفد أأن املامرسات ،سواء مت وصفها عىل أأهنا تشرتط ربطا من عدمه ،ميكن
اعتبارها أأقرب بكثري .وابلنس بة للوفد ،يمكن السؤال بشلك أأسايس يف حتديد مدى الربط املطلوب .و أأخريا ،ويف اشارة اىل
السؤال الرابع والثالثني ،أأشار الوفد اإىل ظهور توافق يف الآراء بشأأن معايري الانهتاك املعمول هبا ،واليت تعترب مماثةل ألنواع
التصاممي ا ألخرى .واختمت الوفد معراب عن اس مترار تطلعه اإىل مزيد من املناقشات حول هذا البند من بنود جدول ا ألعامل.
 .32وحتدث وفد أأوغندا بصفته الوطنية ،وشكر ا ألمانة عىل اإعداد الوثيقة  ،SCT/41/2 Prov.كام شكر أأعضاء جلنة
العالمات عىل ردودمه عىل ردودمه ،و أأعرب عن قلقه إازاء اخنفاض املشاركة .ويف إاشارة اإىل أأن بدلين أأفريقيني فقط ومنظمة
بنلوكس للملكية الفكرية قد ردوا عىل الاس تبيان ا ألول بشأأن تصاممي واهجة املس تخدم املصورة وا أليقوانت واحملارف/اخلطوط
و أأن أأقل من  %16من أأعضاء الويبو قد ردوا عىل الاس تبيان الثاين ،ر أأى الوفد أأن الردود ل تشلك منوذج متثييل ميكن أأن
يستند اإليه العمل يف املس تقبل .ومن وهجة نظر الوفد ،هناك حاجة اإىل حامية التصاممي التكنولوجية والفهم الواحض ألثرها عىل
الابتاكر واملنافسة ،لس امي ابلنس بة للمرشوعات الصغرية واملتوسطة والرشاكت الناش ئة قبل ادلخول يف مناقشات متقدمة
حول حامية التصاممي التكنولوجية اجلديدة .كام شدد الوفد أأيضا عىل احلاجة اإىل فهم أأس باب عدم حامية تصاممي واهجة
املس تخدم املصورة وا أليقوانت واحملارف/اخلطوط بواسطة أأنظمة امللكية الفكرية احلالية ،مبا يف ذكل قوانني التصممي وحقوق
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املؤلف .و أأشار اإىل أأنه يف العديد من الولايت القضائية ،اكنت تصاممي واهجة املس تخدم املصورة محمية من خالل براءات
التصممي و أأنواع أأخرى من حقوق التصممي وحقوق املؤلف ،ور أأى الوفد أأنه من الرضوري الاس امتع اإىل جتربة البدلان ا ألخرى
يف تنفيذ تصاممي واهجة املس تخدم املصورة وا أليقوانت واحملارف/اخلطوط عىل املس توى الوطين ،مع مراعاة املتطلبات املتعلقة
بنطاق امحلاية ومتثيلها البياين .و أأخري ًا ،أأكد الوفد عىل رضورة معرفة معايري حتديد انهتاك تصاممي واهجة املس تخدم املصورة
وا أليقوانت واحملارف/اخلطوط وحساب ا ألرضار يف حاةل الانهتاك ،و أأبرز الوفد أأمهية تبادل اخلربات بشأأن اإنفاذ احلقوق.
 .33و أأثىن وفد الرنوجي عىل ا ألمانة لإعداد الوثيقة  ،SCT/41/2 Prov.كام أأثىن عىل أأعضاء اللجنة بشأأن مساهامهتم يف
الاس تبيان ،ورحب جبمع املعلومات املتعلقة حبامية التصاممي التكنولوجية اجلديدة ألنه يرى قمية يف مجع احلقائق من أأجل
اإعداد املزيد من املناقشات .كام ر أأى الوفد أأن اإبقاء الاس تبيان مفتوحا س يكون مفيدا ،ألنه س يتيح للوفود اليت مل تقدم
ردودها فرصة القيام بذكل.
 .34ور أأى وفد مجهورية كوراي ،يف معرض شكره ل ألمانة عىل اإعداد جتميع الردود عىل الاس تبيان ،وكذكل ادلول ا ألعضاء
ملساهامهتا ،أأن املسح سيساعد املس تخدمني عىل فهم قوانني ادلول ا ألعضاء وفهم ا ألنظمة فامي يتعلق تصاممي واهجة املس تخدم
املصورة ،لس امي ألهنا تربز أأوجه التشابه والاختالف بني ادلول ا ألعضاء .ويف اإشارة اإىل ا ألمهية املزتايدة تصاممي واهجة
املس تخدم املصورة يف الوقت احلارض ،شدد الوفد عىل احلاجة اإىل مزيد من املناقشات حول هذه القضية.
 .35و أأعرب وفد الياابن عن تقديره ل ألمانة لإعدادها لدلورة وإاعداد الوثيقة  ،SCT/41/2 Prov.وشكر أأعضاء اللجنة
عىل تقدمي ردودمه ،و أأبلغ اللجنة أأن يف بالده هناك مرشوع قانون ،هيدف اإىل تعديل قانون التصممي وتوس يع نطاق
املوضوعات القابةل للحامية لتشمل تصاممي واهجة املس تخدم املصورة ،قيد املناقشة .و أأفاد أأنه اإذا مت اعامتد مرشوع القانون وفقا
ملرشوع جملس الوزراء ،فاإن مراجعة قانون التصممي س تخفف من املتطلبات احلالية للربط ا إللزايم بني تصاممي واهجة
املس تخدم املصورة والبند .ونظرا ألن التعديل احملمتل ميكن أأن يتعلق اإىل حد كبري اب ألس ئةل الواردة يف الاس تبيان ،أأعرب
بناء عىل قانون التصممي املنقح ،قبل ادلورة التالية للجنة العالمات .ويف اإشارة اإىل أأن
الوفد عن رغبته يف تقدمي ردودهً ،
الوثيقة  SCT/41/2 Prov.قد تكون أأساسا جيدا ملزيد من املناقشات حول حامية تصاممي واهجة املس تخدم املصورة،
أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يظل الاس تبيان مفتوحا ملزيد من التعديالت أأو الردود من جانب أأعضاء اللجنة ،مما جيعل
النتاجئ أأكرث مشو ًل وقمية كوثيقة مرجعية.
 .36واقرتح الرئيس اإبقاء الاس تبيان مفتوح ًا حىت  31يوليو  ،2019لتقدمي املزيد من املساهامت من قبل الوفود وليك
يمتكن أأعضاء اللجنة من تقدمي مقرتحات بشأأن العمل املس تقبيل حول املسأأةل اإىل ادلورة القادمة للجنة.
 .37وشكر وفد املغرب ا ألمانة عىل اإعداد الوثيقة  ،SCT/41/2 Prov.و أأعرب عن تأأييده لقرتاح ا إلبقاء عىل
الاس تبيان مفتوحا جلع ردود اإضافية.
 .38وهنأأ وفد الهند ا ألمانة عىل اإعداد الوثيقة  ،SCT/41/2/Prov.و أأعرب عن ر أأي مفاده أأن املوضوع قيد النظر هو
مسأأةل س ياسة تتعلق بلك بدل عىل حدة .ور أأى أأن الطبيعة احملددة لتصاممي واهجة املس تخدم املصورة وا أليقوانت
واحملارف/اخلطوط والسؤال حول ما اإذا اكن ينبغي حاميهتا ابلتصاممي الصناعية من عدمه ،تظل مسأأةل قابةل للنقاش .ونظرا
ألن العديد من البدلان مل تقدم ردودها بعد ،أأعرب الوفد عن تأأييده متديد موعد الاس تبيان وتركه مفتوحا .وفامي يتعلق ابلربط
بني تصاممي واهجة املس تخدم املصورة وا أليقوانت واحملارف/اخلطوط والبند أأو املنتج ،أأشار الوفد اإىل أأن قانون التصاممي
الهندية لعام  2000يشرتط مثل هذا الربط كرشط مس بق للتسجيل.
 .39وخلص الرئيس اإىل أأنه التمس من ا ألمانة ما ييل:
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 الإبقاء عىل الوثيقة مفتوحة ملساهامت الوفود حىت  31يوليو 2019؛ واس تكامل الوثيقة بعد ذكل وعرضها عىل جلنة العالمات يك تنظر فهيا يف دورهتا الثانية وا ألربعني. .40وابلإضافة اإىل ذكل ،دعي أأعضاء جلنة العالمات اإىل تقدمي اقرتاحات حول العمل املقبل فامي خيص هذه املسأأةل
اإىل ادلورة الثانية وا ألربعني للجنة العالمات.

مس تجدات من ادلول ا ألعضاء عن خدمة النفاذ الرمقي ) (DASاإىل واثئق ا ألولوية
 .41أأشارت ا ألمانة اإىل أأن اللجنة قد أأحاطت علام يف ادلورة السابقة جلنة العالمات ابلتقدم الهام اذلي أأحرزه العديد من
أأعضاهئا واملكتب ادلويل فامي يتعلق بنظام لهاي حول تنفيذ خدمة النفاذ الرمقي اإىل واثئق ا ألولوية .كام أأشارت ا ألمانة اإىل أأنه
يف تكل ادلورة ،خلص الرئيس اإىل أأن جلنة العالمات س تواصل تقيمي التقدم احملرز يف اس تخدام نظام خدمة النفاذ الرمقي
لتطبيقات التصممي الصناعي من جانب ادلول ا ألعضاء.
معرا عن دمعه خلدمة النفاذ الرمقي ،أأن اخلدمة س تؤدي اإىل حتسني قدرة مكتبه عىل الوصول برسعة
 .42ور أأى وفد كنداً ،
وسهوةل اإىل واثئق ا ألولوية دلراس هتا وحتديد صالحية املطالبة اخلاصة اب ألولوية .و أأعلن أأن مكتبه قد بد أأ املشاركة يف خدمة
النفاذ الرمقي ،مككتب نفاذ وإايداع لطلبات التصممي الصناعي يف  1أأبريل  ،2019و أأشار الوفد أأن خدمة النفاذ الرمقي تبسط
معلية اإيداع الطلبات ابلنس بة للعمالء ،واذلين اس تفاد معظمهم من املطالبة ذات أأولوية عىل الايداع اذلي يمت يف بدل مشارك
يف اخلدمة .وإاذ شدد الوفد عىل أأن خدمة النفاذ الرمقي قد اس تمكلت العملية احلالية الورقية ودمعت الزتام املكتب بتقدمي
خدمة وخربة حديثة للعمالء من خالل اخلدمات الإلكرتونية ،جشع الوفد ادلول ا ألعضاء ا ألخرى عىل الانضامم اإىل اخلدمة
جلعلها أأداة قمية ومفيدة بشلك مزتايد ملقديم الطلبات يف مجيع أأحناء العامل .وفامي يتعلق ابلرباءات ،أأعلن الوفد كذكل أأن كندا
ختطط لالنضامم اإىل خدمة النفاذ الرمقي بعد تنفيذ معاهدة قانون الرباءات.
 .43و أأشار وفد ش ييل ،يف اإشارة اإىل بيانه اذلي أألقاه يف ادلورة السابقة للجنة العالمات ،اإىل أأن مكتبه انضم اإىل خدمة
النفاذ الرمقي يف  1أأكتوبر  .2018وعىل الرمغ من التنفيذ الاكمل خلدمة النفاذ الرمقي ،أأبلغ الوفد أأنه حىت الآن مل يمت اس تخدام
اخلدمة يف تطبيقات التصممي الصناعي .ونظرا ألن جتربته بالده مع خدمة النفاذ الرمقي قد أأثبتت فائدة اخلدمة للك من
املاكتب اليت ميكن أأن تتشاور بسهوةل مع شهادات املتقدمني اذلين يطالبون اب ألولوية ،أأشار الوفد أأن خدمة النفاذ الرمقي
تسمح أأيضا حبل املشالكت املتعلقة إابصدار ومراقبة الواثئق الورقية .وابلنظر اإىل الاس تخدام الناحج خلدمة النفاذ الرمقي يف
ش ييل ،أأعرب الوفد عن اهامتمه بتوس يع نطاق اخلدمة ليشمل تطبيقات العالمات التجارية .واختمت الوفد بدعوة أأعضاء
اللجنة الآخرين لالنضامم اإىل خدمة النفاذ الرمقي.
 .44وشكر وفد الرنوجي الوفود اليت شاركت بتجربهتا مع خدمة النفاذ الرمقي يف ادلورات السابقة للجنة العالمات ،وكذكل
يف ادلورة احلالية ،حيث قدمت معلومات قمية عن تطوير ومزااي اخلدمة .ويف معرض ذكره أأن خدمة النفاذ الرمقي ميكن أأن
تساعد يف تبس يط وتعممي النظام ابلنس بة ألحصاب احلقوق والسلطات ،أأعرب الوفد عن رسوره لإعالن أأن املكتب الرنوجيي
يأأمل يف اإضفاء الطابع الرمسي عىل ربطه خبدمة النفاذ الرمقي.
 .45و أأشار وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل أأن مكتبه قد بد أأ يف اس تخدام خدمة النفاذ الرمقي فامي يتعلق بطلبات
التصممي الصناعي يف عام  .2018وتأأييدا للبيان اذلي أأدىل به وفد ش ييل ،ذكر الوفد أأنه تلقى ردود فعل اإجيابية من لك من
مقديم الطلبات الوطنيني وا ألجانب ،اذلين يعتربون النظام مفيدً ا للغاية لالمتثال ملتطلبات تقدمي النسخ املعمتدة من واثئق
ا ألولوية .وهنأأ الوفد وفد كندا عىل انضاممه اإىل خدمة النفاذ الرمقي ،كام هنأأ وفد الرنوجي عىل مشاركته املس تقبلية يف النظام.
ويف اإشارة اإىل أأن مثاين دول أأعضاء تس تخدم خدمة النفاذ الرمقي ابلنس بة لطلبات التصممي الصناعي ،ذكر الوفد أأنه ل يزال
يتطلع اإىل زايدة املشاركة يف اخلدمة.
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 .46و أأشار وفد مجهورية كوراي ،معراب عن ارتياحه للعدد املزتايد من ادلول املهمتة خبدمة النفاذ الرمقي ،اإىل أأن املكتب
الكوري للملكية الفكرية مس تعد لتقدمي ادلمع اإىل ادلول ا ألعضاء ا ألخرى.
 .47و أأشار وفد الصني ،معراب عن دمعه املس متر لمتديد خدمة النفاذ الرمقي اإىل طلبات التصممي الصناعي ،بأأن املكتب
الصيين مشارك يف خدمة النفاذ الرمقي .واستنادًا اإىل جتربته ،أأعلن الوفد أأن النظام جعل معاجلة الطلبات وحفصها أأكرث كفاءة
وساعد يف ختفيف العبء عن املكتب.
 .48و أأبلغ وفد الياابن اللجنة أأن املكتب الياابين يعمل عىل تطوير نظام داخيل لتكنولوجيا املعلومات لتنفيذ خدمة النفاذ
الرمقي فامي يتعلق بطلبات التصممي الصناعي .ويف معرض اإعالنه أأن اخلدمة س تعمل يف عام  2020يف هذا اجملال ،اختمت الوفد
بتعبريه عن دمعه القوي لتوس يع خدمة النفاذ الرمقي اإىل التصاممي الصناعية.
 .49ودعت ا ألمانة الوفود املهمتة بتنفيذ خدمة النفاذ الرمقي فامي يتعلق ابلتصممي الصناعي أأو طلبات العالمات التجارية اإىل
التصال ابملكتب ادلويل.
 .50و أأعرب ممثل الرابطة ادلولية للعالمات التجارية عن شكره للوفود اليت أأعلنت عن مشاركهتا الفعاةل أأو املرتقبة يف
خدمة النفاذ الرمقي لطلبات التصممي الصناعي ،واعترب أأن اخلدمة ذات فائدة هائةل ابلنس بة ملس تخديم النظام .وتأأييدا للآراء
اليت أأعرب عهنا وفد ش ييل ،ر أأى ممثل الرابطة أأن خدمة النفاذ الرمقي ميكن وجيب اس تخداهما أأيضا لواثئق ا ألولوية فامي يتعلق
بطلبات العالمات التجارية.
 .51و أأشارت اللجنة اإىل التقدم احملرز من قبل ا ألعضاء يف تنفيذ خدمة النفاذ الرمقي ابلنس بة للتصماميت الصناعية.
 .52وخلص الرئيس اإىل أأن جلنة العالمات س تطلب تزويدها مبعلومات حمدثة حول هذا البند يف دورهتا القادمة.

امحلاية املؤقتة املمنوحة للتصاممي الصناعية يف بعض املعارض ادلولية مبوجب املادة  11من اتفاقية ابريس محلاية امللكية
الصناعية :مرشوع اس تبيان
 .53استندت املناقشات اإىل الوثيقة  SCT/41/3والوثيقة .SCT/41/3 Rev.
 .54و أأشار الرئيس اإىل أأن وفد اإس بانيا قدم يف ادلورة السابقة للجنة العالمات "اقرتاح دلراسة بشأأن حامية التصاممي
الصناعية يف املعارض التجارية يف ادلول ا ألعضاء" ،عىل النحو الوارد يف الوثيقة  .SCT/40/8وهيدف الاقرتاح اإىل اإعداد
وإاجراء مسح بني ادلول ا ألعضاء لتحديد كيفية تنفيذ امحلاية املنصوص علهيا يف املادة  11من اتفاقية ابريس محلاية امللكية
الصناعية وكيفية تفسري مصطلح "رمسي ،ابلنس بة للمعارض ادلولية املعرتف هبا رمسي ًا" .ودعا الرئيس اللجنة اإىل النظر يف
مرشوع الاس تبيان فامي يتعلق هبذا الاقرتاح كام مت اإعداده من قبل ا ألمانة وكام مت عرضه يف الوثيقة .SCT/41/3
 .55وعرضت ا ألمانة الوثيقة  ،SCT/41/3اليت تتضمن مرشوع اس تبيان بشأأن امحلاية املؤقتة املمنوحة للتصاممي الصناعية
يف بعض املعارض ادلولية مبوجب املادة  11من اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية.
 .56وشكر وفد اإس بانيا ا ألمانة عىل صياغة الاس تبيان ،كام شكر الوفود عىل دمعها لقرتاحه ،وسلط الضوء عىل وضوح
مرشوع الاس تبيان وتوقيته وفائدته .ور أأي الوفد أأن من شأأن الردود عىل الاس تبيان أأن متكن أأعضاء اللجنة من معرفة املزيد
عن نطاق حامية التصاممي الصناعية املعروضة يف بعض املعارض التجارية .واقرتح الوفد اإضافة سؤالني ،أأحدهام عن الرسوم
الواجب سدادها لالس تفادة من التدبري اذلي يطبق املادة  11من اتفاقية ابريس ،والثاين عن املوعد الهنايئ للمطالبة بفائدة
مثل هذا التدبري .واختمت الوفد بتطلعه اإىل مناقشة املوضوع قيد النظر.
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 .57واعترب وفد ش ييل ،يف معرض ثنائه عىل ا ألمانة لإعداد الوثيقة  SCT/41/3وإابراز أأمهية هذه املسأأةل ابلنس بة جليع
الوفود ،أأن الاس تبيان سزيود اللجنة مبعلومات عن تنفيذ املادة  11من اتفاقية ابريس .و أأوحض الوفد أأن الكشف اذلي ميتثل
ملتطلبات القانون مل يؤخذ يف الاعتبار يف بالده يف أأحدث املنجزات التكنولوجية عند دراسة متطلبات اجلدة واخلطوة
الابتاكرية .ور أأى الوفد أأن مرشوع الاس تبيان سيسمح جبمع املعلومات عن التجارب ا ألخرى ألعضاء اللجنة وإاثراء
مناقشات اللجنة.
 .58وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،وشكر ا ألمانة عىل اإعداد مرشوع
الاس تبيان .ور أأى الوفد أأن املرشوع يغطي مجيع القضااي ذات الصةل اليت جيب معاجلهتا لتحسني املعرفة حول املوضوع مثل
ا ألس ئةل املتعلقة ابلإشارة الرصحية حلق ا ألولوية اخلاص ابملعرض يف القوانني الوطنية ونوع املعارض املدرجة يف نطاق املادة 11
من اتفاقية ابريس وطبيعة احلق املمنوح .واختمت الوفد لكمته بتقدمي دمعه ملرشوع الاس تبيان ،واذلي ميكن أأن يكون مبثابة
أأساس للعمل يف املس تقبل اإذا قررت اللجنة امليض قد ًما يف هذه املسأأةل.
 .59وحتدث وفد كرواتيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،وشكر وفد اإس بانيا عىل الاقرتاح املقدم يف ادلورة
السابقة للجنة العالمات .وإاذ أأعرب عن تأأييده ملرشوع الاس تبيان أكساس للعمل يف املس تقبل ،ر أأى الوفد أأن املامرسة
س توفر ردود عىل خمتلف القضااي ،مثل تفسري مصطلح "املعارض ادلولية أأو الرمسية املعرتف هبا رمسي ًا".
 .60ولفت وفد الهند انتباه اللجنة اإىل املادة  21من قانون التصاممي لعام  2000يف الهند ،مشريا اإىل أأن قامئة واسعة من
املعارض اخملطر هبا ليست موجودة يف الهند .و أأعرب الوفد عن دمعه لإجراء مسح بني ادلول ا ألعضاء هبدف حتديد كيفية
تطبيق امحلاية املنصوص علهيا يف املادة  11من اتفاقية ابريس وكيفية تفسري مصطلح "املعارض ادلولية الرمسية أأو املعرتف هبا
رمسي ًا".
 .61و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن شكره لوفد اإس بانيا عىل اإاثرة القضية وعىل طرح اقرتاحه يف ادلورة
السابقة للجنة العالمات ،كام أأعرب عن اهامتمه ابملوضوع والردود املس تقبلية عىل الاس تبيان .وشكر الوفد ا ألمانة عىل اإعداد
مرشوع الاس تبيان ،ور أأى أأن اإضافة ا ألس ئةل اليت اقرتهحا وفد اإس بانيا اإىل الاس تبيان س تجعهل أأقوى.
معراب عن تقديره ل ألمانة لإعداد مسودة الاس تبيان ،اإضافة سؤال حول التارخي الواجب مراعاته
 .62واقرتح وفد الياابنً ،
حلساب مدة امحلاية املؤقتة املشار اإلهيا يف السؤال رمق ( .)3ويف اإشارة اإىل أأن قانون التصممي الياابين ينص عىل اس تثناء عدم
وجود اجلدة دون احلد من أأنواع الكشف ،ر أأى الوفد أأن مثل هذا النقص يف طرق الكشف عن التصاممي الصناعية موجود
أأيضا يف قوانني ادلول ا ألخرى .ولهذا السبب ،وفامي يتعلق ابلسؤال رمق ( ،)4اقرتح الوفد اإضافة سؤال حول عدم وجود
معايري لتحديد ما هو "املعرض ادلويل رمسي أأو املعرتف به رمس ًيا" .و أأخري ًا ،اقرتح الوفد قرص السؤال رمق ( )7عىل احملتوى
الإلزايم ل ألدةل الواثئقية.
 .63وشكر وفد الصني ا ألمانة عىل اإعداد مرشوع الاس تبيان ،و أأعلن عن رغبته يف املشاركة يف املناقشات وتبادل خربته
بشأأن القضية .و أأفاد أأنه مبا أأن املادة  11من اتفاقية ابريس تركت ل ألطراف املتعاقدة يف املعاهدة حرية حتديد وسائل حتقيق
امحلاية املؤقتة ،فاإنه يرى أأن املسح ينبغي أأن يستند اإىل خصوصية لك بدل وجيب أأن حيرتم حقوق لك عضو يف اختيار التدبري
اخلاص به.
بناء عىل الاقرتاح املقدم من وفد اإس بانيا ،واقرتح اإضافة
 .64وشكر وفد املغرب ا ألمانة عىل اإعداد مرشوع الاس تبيان ً
سؤال أأويل بشأأن ا ألحاكم احملددة الواردة يف قانون ادلول ا ألعضاء ،واليت تتناول امحلاية املؤقتة .وابلإضافة اإىل ذكل ،أأيد
الوفد اقرتاح وفد اإس بانيا إابدراج سؤال يف الاس تبيان يتعلق بسداد رسوم للمطالبة ابمحلاية املؤقتة.
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 .65و أأشار وفد مجهورية كوراي ،يف معرض توهجه ابلشكر اإىل وفد اإس بانيا عىل اقرتاحه وا ألمانة لإعداد مرشوع
الاس تبيان ،اإىل وجود اختالفات بني قوانني و أأنظمة التصممي دلى ادلول ا ألعضاء فامي يتعلق ابملادة  11من اتفاقية ابريس.
وابلنظر اإىل أأن فهم أأنظمة ادلول ا ألعضاء بشلك أأفضل س يكون مفيدا للمس تخدمني ،اقرتح الوفد اإضافة ا ألس ئةل التالية يف
مرشوع الاس تبيان )1( :هل جيب الاعرتاف بتارخي الإيداع بأأثر رجعي؟ ( )2اإذا اكن اترخي الإيداع يس بق اترخي ا ألولوية
اخلاص ابملعرض ،فهل جيب اعتبار التارخي بأأثر رجعي اترخي ا ألولوية مبوجب املادة  4من اتفاقية ابريس؟ ( )3عندما يطالب
مقدم الطلب بلك من حق ا ألولوية مبوجب املادة  4من اتفاقية ابريس وحق ا ألولوية اخلاص ابملعرض مبوجب املادة  11من
اتفاقية ابريس ،فهل جيب أأن يوافق املكتب التايل تلقائ ًيا عىل حق ا ألولوية اخلاص ابملعرض؟ ( )4هل جيب تسجيل امحلاية
املؤقتة املمنوحة للتصممي الصناعي يف السجل؟ ( )5هل جيب عىل املكتب حفص ما اإذا اكن التصممي املعروض هو نفس
التصممي موضوع الطلب؟
 .66و أأعرب وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) عن امتنانه ل ألمانة عىل اإعداد الوثيقة  ،SCT/41/3واعترب أأن اخللفية
التارخيية لتطوير املادة  11من اتفاقية ابريس مفيدة لفهم أأفضل للقضية .ويف إاشارة اإىل أأن الفهم العام هو أأن املسح يقترص
عىل التصاممي الصناعية ،أأشار الوفد اإىل أأن معلية وضع القواعد ليست خيارا يف املرحةل احلالية ،ألن املسح هيدف فقط اإىل
مجع املعلومات حول الترشيعات واملامرسات الوطنية.
 .67وشكر وفد أأذربيجان ا ألمانة عىل تنظمي دورة جلنة العالمات ،و أأشار اإىل أأن اعامتد معاهدة قانون التصاممي ميكن أأن
يصبح ا ألساس لتحسني القوانني الوطنية من خالل توفري مجموعة واحدة من الإجراءات محلاية التصاممي الصناعية .يف اإشارة
اإىل أأن واثئق ادلورة احلالية ل تشري اإىل حق املؤلف كوس يةل محلاية التصاممي الصناعية ،اقرتح الوفد تضمني فقرة منفصةل يف
مشاريع الواثئق اليت متت مناقش هتا تنص عىل أأنه ل ينبغي توفري امحلاية القانونية للتصممي الصناعي اذلي ليس جديدا ول
أأصليا.
 .68ورحب ممثل اجلعية الياابنية لوالكء الرباءات ابلقرتاح املقدم من وفد اإس بانيا ،و أأفاد بأأن توضيح الاختالفات بني
ادلول ا ألعضاء يف اإجراءات وأآاثر امحلاية املؤقتة املنصوص علهيا يف املادة  11من اتفاقية ابريس س يكون مفيدا ابلنس بة
ملقديم الطلبات.
 .69وطلب الرئيس من ا ألمانة أأن تقوم ابإعداد مرشوع اس تبيان منقح يعكس اقرتاحات أأعضاء اللجنة قبل هناية ادلورة.
بناء عىل
 .70ونظرت جلنة العالمات يف الوثيقة  ،SCT/41/3 Prov.مرشوع الاس تبيان املنقح اذلي أأعدته ا ألمانة ً
طلب الرئيس.
 .71وشكر وفد اإس بانيا ا ألمانة عىل معلها الرسيع وعىل اجلودة املمتازة للوثيقة  ،SCT/41/3 Rev.كام شكر الوفود عىل
تعليقاهتم ،ور أأى أأن التعديل قد حسن من مرشوع الاس تبيان ،واذلي يليب الآن احتياجاته .كام أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن
تقدم الردود صورة جيدة عن تنفيذ املادة  11من اتفاقية ابريس.
 .72وتساءل وفد مجهورية كوراي عام اإذا اكن ميكن اإدراج أأس ئةل اإضافية يف مرشوع الاس تبيان يف مرحةل لحقة.
 .73و أأشارت ا ألمانة اإىل أأن السؤال رمق ( )14قد مسح ألعضاء جلنة العالمات بتقدمي أأي مالحظات اإضافية تراها
مناس بة فامي يتعلق ابملادة  11من اتفاقية ابريس.
 .74وخلص الرئيس اإىل أأنه التمس من ا ألمانة:
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-

تعممي الاس تبيان الوارد يف الوثيقة  SCT/41/3 Rev.عىل أأعضاء جلنة العالمات واملنظامت
احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية اليت لها صفة مراقب ،عىل أأن تصل الردود حبلول  31يوليو
2019؛

-

وجتميع لك الردود يف وثيقة يك تنظر فهيا ادلورة الثانية وا ألربعون للجنة العالمات.

البند  6من جدول الأعامل :العالمات التجارية
 .75اقرتح الرئيس مناقشة املقرتحات الواردة يف الوثيقتني  SCT/39/8 Rev.3و.SCT/41/6
 .76و أأعرب وفد سويرسا عن تفضيهل مناقشة الوثيقتني  SCT/32/2و SCT/39/8 Rev.3مع ًا ،ولكن بشلك منفصل
عن الاقرتاح بشأأن نظام أأسامء احلقول الوارد يف الوثيقة .SCT/41/6
 .77و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن تأأييده ملناقشة الوثيقتني  SCT/39/8 Rev.3و ،SCT/41/6ألن
الغرض من هذه املقرتحات املشرتكة هو اإنشاء صك دويل ،كام أأوصت به جلنة العالمات ،محلاية أأسامء البدلان.
 .78و أأيدت وفود جورجيا و أأيسلندا وجاماياك ومالزياي والإمارات العربية املتحدة الاقرتاح اذلي تقدم به وفد سويرسا
ملناقشة الوثيقتني  SCT/32/2و SCT/39/8 Rev.3مث الوثيقة .SCT/41/6
 .79و أأفاد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بأأنه ،من أأجل تعزيز احلوار ومواصةل اإحراز تقدم يف املناقشة ،س يرتك القرار
للرئيس.

اقرتاح منقح من وفد جاماياك (الوثيقة .)SCT/32/2
 .80استندت املناقشات اإىل الوثيقة .SCT/32/2
 .81ورصح وفد جاماياك بأأن هناك حاجة اإىل حامية أأكرث اتساقا وفعالية ألسامء البدلان ،عىل غرار رموز ادلول .ور أأى
الوفد أأنه عىل الرمغ من أأنه قد مت الاعرتاف حبامية أأسامء البدلان نظراي من خالل قوانني العالمات التجارية الوطنية احلالية،
اإل أأن هذه امحلاية ل تزال غري اكفية ،مما يرتك فرصة كبرية ل ألشخاص اذلين ليس هلم أأي صةل حقيقية ابلبدل أأن يس تفيدوا من
شهرة ومسعة امس البدل .وشدد الوفد عىل حقيقة أأنه مع تطور احلقول العامة اجلديدة من املرتبة العليا ،تفامق نقص امحلاية
ادلولية .ويف حني أأقر الوفد بوجود اختالفات ،اإل أأنه ذكر أأن دراسة جمالت التقارب احملمتةل خالل أأعامل اللجنة قد أأاتحت
اإجراء حتليل أأفضل ملدى اتساع الفجوات القامئة يف هذا الشأأن .واعترب الوفد أأنه ميكن معاجلة اخملاوف املتعلقة ابليقني ،واليت
أأعربت عهنا بعض ادلول ا ألعضاء ،من خالل اس تخدام قامئة رمسية بأأسامء البدلان ،وكذكل القوامئ ذات الصةل من الرموز
املرتبطة هبا والاختصارات والاختالفات يف أأسامء ادلول .وذكر أأن قاعدة البياانت املركزية ألسامء ادلول ،اليت أأنشأأهتا الويبو،
عىل غرار قاعدة البياانت اخلاصة ابلرموز الرمسية وشعارات النباةل اخلاصة ابدلول ،س تكون مفيدة للرجوع اإلهيا من قبل
ماكتب امللكية الفكرية أأثناء حفص طلبات العالمات التجارية .واقرتح الوفد أأن تقوم ادلول ا ألعضاء ابإبالغ املكتب ادلويل
للويبو رمسي ًا بأأسامء بدلاهنا والتغيريات اليت طر أأت علهيا .كام ر أأى الوفد أأنه ينبغي أأن يطلب من مقديم الطلبات تقدمي ترمجة
ونقحرة حيامث ل تكون العالمة التجارية ابللغة (اللغات) املس تخدمة من قبل مكتب امللكية الفكرية ،واليت تعترب ابلفعل ممارسة
قامئة دلى العديد من ماكتب امللكية الفكرية .و أأفاد الوفد أأنه ينبغي رفض العالمات التجارية اليت تتكون فقط من امس ادلوةل
يف حد ذاهتا ابعتبارها وصفية ،ما مل يمت طلب تسجيل العالمة من قبل ادلوةل نفسها أأو كيان مرخص من ادلوةل كجزء من
خمطط العالمة التجارية الوطنية .ور أأى الوفد أأن أأي اس تخدام لمس بدل يف عالمة جتارية ميكن اعتباره وصفيا ابلنس بة للسلع
واخلدمات ،حىت لو اكنت هناك عنارص أأخرى يف العالمة التجارية .و أأشار الوفد اإىل أأنه منذ ادلورة الثانية والثالثني للجنة
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العالمات ،طرحت جاماياك مرشوع توصية مشرتكة محلاية أأسامء البدلان عىل الطاوةل ،وذكل لتيسري املناقشة داخل اللجنة.
وذكر أأن املادة ( )2من مرشوع التوصية املشرتكة املنقح تقرتح أأن توافق ادلول ا ألعضاء عىل "منع اس تخدام املؤرشات اليت
تتكون من أأو حتتوي عىل أأسامء البدلان فامي يتعلق ابلسلع أأو اخلدمات اليت ل تنشأأ يف البدل املشار اإليه ابمس البدل" .و أأفاد أأن
هذا لن يكون اإلزاميا ،ولكن استنادا اإىل تصور مكتب حفص العالمات التجارية للعالمة التجارية .وذكر أأنه اإقرارا بوجود
ظروف اس تثنائية ،مبوجب معظم قوانني العالمات التجارية الوطنية ،واليت ميكن فهيا تسجيل العالمة التجارية اليت حتمل
امس بدل فامي يتعلق ابلسلع أأو اخلدمات غري الناش ئة يف البدل احملدد ،اقرتح مرشوع التوصية املشرتكة املقدم من جاماياك نصا
يف املادتني  6و  7ميكن أأن يوفر مقاييس متفق علهيا لتكل الظروف الاس تثنائية .و أأكد الوفد أأن الهدف من مرشوع
التوصية املشرتكة املقرتح ليس وضع قواعد اإلزامية ،ولكن اإنشاء اإطار مامتسك ومتسق لتوجيه ماكتب امللكية الفكرية خالل
هذه القضية .ويف اإشارة اإىل أأنه أأحد مقديم الاقرتاح املشرتك اذلي تقدمت به وفود جورجيا وأآيسلندا وإاندونيس يا وإايطاليا
وليختنش تاين ومالزياي واملكس يك وموانكو وبريو والس نغال وسويرسا بشأأن حامية أأسامء البدلان وا ألسامء اجلغرافية ذات
ادللةل الوطنية ،عىل النحو الوارد يف الوثيقة  ،SCT/39/8 Rev.3أأفاد الوفد أأنه ل يزال مس تعد للتحيل ابملرونة الالزمة
لإجياد حل للمشلكة قيد النظر ،اإما من خالل الوثيقة  SCT/32/2أأو الوثيقة  .SCT/39/8 Rev. 3وذلكل ،جشع الوفد
ادلول ا ألعضاء عىل النظر يف خمتلف املقرتحات ،مبا يف ذكل مرشوع التوصية املشرتكة ،هبدف امليض قدم ًا بطريقة تمتتع
بتوافق أآراء ادلول ا ألعضاء يف اللجنة.
 .82و أأعرب وفد كولومبيا عن تأأييده لقرتاح وفد جاماياك ،وقال اإنه يشاطر الوفد قلقه فامي يتعلق حبامية أأسامء البدلان
واعامتد املعايري الالزمة ملنع تسجيلها كعالمات جتارية .ومع ذكل ،اكن دلى الوفد سلسةل من املالحظات .أأو ًل ،يف اإشارة اإىل
أأن املادة ( )4تفرض حظر ًا عىل تسجيل و /أأو اس تخدام احملددات املتضاربة ل ألعامل ،أأشار الوفد اإىل أأن مفهوم احملددات
املتضاربة ل ألعامل ينبغي فهمه يف ترشيعه الوطين عىل أأنه يشمل ا ألسامء التجارية والعالمات التجارية .و أأوحض الوفد أأنه اكن
لهذا ا ألمر أآاثر كبرية ،كام هو احلال يف كولومبيا ،حيث ختضع لك من ا ألسامء التجارية والعالمات لنظام اإيداع بس يط ول
تشلك حقوقا .أأما امللحوظة الثانية فاإهنا تتعلق ابملادة ()1( 6ح) ،اليت احنرفت عن املادة ( 135هـ) من القرار 200/486
جلاعة دول ا ألنديز .وتنص املادة ا ألخرية عىل رفض تسجيل أأي عالمة جتارية عندما تتكون العالمة حرص ًا من امس البدل.
و أأخري ًا ،ر أأى الوفد أأن املادة ( )7متادت كثريا يف فرض عبء الإثبات عىل أأن املنتجات نشأأت ابلفعل من البدل.
 .83و أأعرب وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) عن تأأييده لعمل اللجنة بشأأن حامية أأسامء البدلان والاقرتاح املقدم من
وفد جاماياك.
 .84وشدد وفد اإكوادور عىل أأمهية حامية أأسامء البدلان من تسجيلها واس تخداهما بشلك غري مناسب ،من أأجل السامح
للبدلان ابإدارة اس تخدام أأسامءها وفقا لحتياجاهتا الوطنية .ويف اإشارة اإىل أأن الترشيع الإكوادوري يشري اإىل أأسامء ادلول،
واذلي مل يأأخذ يف الاعتبار الامس الرمسي لبدل ما حفسب ،بل أأيضا الس ياق الاجامتعي والس يايس والثقايف ،أأفاد الوفد أأنه
يرغب يف الإدلء ببعض املالحظات حول اقرتاح وفد جاماياك .وفامي يتعلق ابملادة  ،)6( 1ذكر الوفد أأنه س يكون من
املناسب حتديد نطاق مصطلح "امس البدل" بوضوح ،وكذكل توضيح الفئات اخملتلفة ومتيزيها ،ألن الافتقار اإىل الوضوح يف
هذا الصدد ميكن أأن يؤدي اإىل لسوء الاس تخدام أأو اإىل تسجيالت يمت رفضها بطريقة غري اكفية .كام ر أأى الوفد أأن اإدراج
الكود ادلويل أأو الاختصار ميكن أأن يؤدي اإىل مضاعفات .وابلإضافة اإىل ذكل ،تساءل الوفد عن رضورة وجود مصطلحات
معينة يف املادة (" )1التعاريف" ،مثل "الطلب" ،و"امس احلقل" ،و"الإنرتنت" ،و"العالمة" ،و"املكتب" ،و"الشخص"،
"املسجل أأو التسجيل" ،و" احلق " .كام ر أأى الوفد أأن الفرق بني العالمة التجارية واحملدد التجاري جيب أأن يكون أأكرث
وضوحا .وفامي يتعلق ابملادة ( ،)2شدد الوفد عىل أأمهية اإدخال مفهوم سوء النية مكعيار اإضايف يتعني وضعه يف احلس بان،
وكذكل اإماكنية اس تثناء تسميات املنشأأ والعالمات التجارية للبدل اليت حتمهيا ادلول أأو مبوافقهتا .وابلإضافة اإىل ذكل ،أأكد
الوفد عىل رضورة التوضيح فامي يتعلق مبا ينبغي فهمه من منشأأ السلع أأو اخلدمات .كام اقرتح الوفد أأيضا حذف املادة )1( 6
نظرا ألن العالمة التجارية الوصفية تعترب يف حد ذاهتا أأساسا للرفض ،كام أأعرب عن خماوفه بشأأن مصري املنتجات اليت
(ً ،)i
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حتتوي عىل عدة مكوانت من بدلان خمتلفة ،ولكن مت اإنتاهجا حرصاي يف بدل واحد .و أأخريا ،تساءل الوفد عن كيفية اإثبات ما
مت تأأسيسه مبوجب املادة  .)4( 7ويف اخلتام ،أأكد الوفد جمددا الزتامه مبواصةل املناقشة املتعلقة حبامية أأسامء البدلان عىل
أأساس الوثيقتني  SCT/32/2و.SCT/39/8/Rev.3
 .85و أأبرز وفد الصني ثالثة جوانب من الاقرتاح الوارد يف الوثيقة  .SCT/32/2اجلانب ا ألول ،فامي يتعلق ابملادة (،)1
اتفق الوفد مع وفد اإكوادور عىل أأنه من املهم احلد من مفهوم امس البدل ونطاق حاميته .اجلانب الثاين ،فامي يتعلق ابملادة (،)3
أأفاد الوفد أأن ممارس ته الوطنية صارمة للغاية ،ألن تسجيل أأو اس تخدام عالمة جتارية حمظور يف الصني اإذا اكنت العالمة
التجارية حتتوي عىل امس مطابق أأو مشابه لمس دوةل أأو عمل أأو شعار وطين أأو عمل عسكري لبدل أأجنيب .ومع ذكل ،أأشار
الوفد اإىل أأن هناك ثالثة اس تثناءات حيث يمت قبول تسجيل العالمات التجارية اليت تتكون من أأو حتتوي عىل أأسامء
البدلان :أأو ًل ،اإذا اكنت العالمة التجارية قد حصلت عىل اإذن من احلكومة؛ اثني ًا ،اإذا اكنت العالمة التجارية حتمل معاين
أأخرى ولن تضلل اجلهور؛ اثلثا ،اإذا اكنت هناك عنارص ممزية أأخرى يف العالمة التجارية واكن امس البدل مس تق ًال أأو منفص ًال
عن تكل العنارص ،ويس تخدم فقط ل إالشارة اإىل أأصل املنتج أأو اخلدمة .اجلانب الثالث ،فامي يتعلق ابملادة  ،)1( 7أأشار الوفد
اإىل ممارس ته الصارمة ،و أأضاف أأنه عند حفص عالمة جتارية حتتوي عىل امس بدل ،ل يأأخذ الفاحصون يف الاعتبار ما اإذا اكنت
العالمة التجارية عالمة معروفة أأو تمتتع بسمعة كبرية.
 .86وشكر وفد جاماياك مجيع الوفود اليت أأعربت عن دمعها وشكرها عىل تعليقاهتا ،و أأفاد أأنه سيس تعرض الوثيقة يف ضوء
تكل التعليقات.

اقرتاح من وفود جورجيا و أأيسلندا و إاندونيس يا وجاماياك وليختنش تاين ومالزياي واملكس يك وموانكو وبريو والس نغال وسويرسا
والإمارات العربية املتحدة بش أأن حامية أأسامء البدلان وا ألسامء اجلغرافية ذات ادللةل الوطنية (الوثيقة )SCT/39/8 Rev.3
 .87استندت املناقشات اإىل الوثيقة .SCT/39/8 Rev.3
 .88و أأعرب وفد سويرسا عن تأأييده لقرتاح وفد جاماياك ،وذكر أأنه من املهم أأن تعمل اللجنة عىل تطوير حلول ملشلكة
العالمات املضلةل ،مثل العالمات اليت حتتوي عىل امس بدل ،واليت يمت اس تخداهما فامي يتعلق ابملنتجات أأو اخلدمات اليت ل
تنشأأ من هذا البدل .وفامي يتعلق ابلقرتاح الوارد يف الوثيقة  ،SCT/39/8 Rev.3وبعد املناقشات اليت جرت يف ادلورة
ا ألخرية ،قرر املشاركون يف تقدمي الاقرتاح املقدم يف الوثيقة  SCT/39/8تقس ميه اإىل اقرتاحني منفصلني :الوثيقة
 ،SCT/39/8 Rev.3اليت تركز عىل العالمات التجارية ،والوثيقة  ،SCT/41/6اخملصصة لنظام اسامء احلقول .و أأفاد الوفد
أأن الهدف من الاقرتاح الوارد يف الوثيقة  SCT/39/8 Rev.3هو الاعرتاف مببد أأ عدم احتاكر امس بدل أأو امس جغرايف ذا
دلةل وطنية من قبل فرد خاص ،ما مل تأأذن ادلوةل املعنية بذكل .وشدد الوفد عىل أأن هذين الاقرتاحني تناول أأو ًل وقبل لك
يشء مسأأةل احتاكر أأسامء البدلان أأو ا ألسامء اجلغرافية .ووفقا لالقرتاح املقدم يف الوثيقة  ،SCT/39/8 Rev.3أأشار الوفد
اإىل أأنه سيمت حتديد رشوط تسجيل أأسامء البدلان وا ألسامء اجلغرافية ذات ادللةل الوطنية دامئا يف لك ولية وفقا لترشيعاهتا
الوطنية .و أأخري ًا ،ذكر الوفد أأن الغرض من الاقرتاح هو العمل كصك مرجعي يكون متاحا للماكتب الوطنية اإذا ما اعمتدته
اللجنة.
 .89وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،وذكر أأن عددا من املقرتحات قد نوقشت
يف ادلورة ا ألخرية للجنة العالمات حول موضوع أأسامء البدلان .وفامي يتعلق ابلقرتاح املشرتك الوارد يف الوثيقة SCT/39/8
 ،Rev.2شكر الوفد وفد سويرسا وغريه من املؤيدين عىل إاعداد ورقة غري رمسية للمناقشات غري الرمسية يف الاجامتع ا ألخري
للجنة ،كام شكرمه عىل املقرتحني الالحقني املقدمني لهذه ادلورة ،والواردين يف الوثيقتني SCT/39/8 Rev.3
و .SCT/41/6و أأشار الوفد ابهامتم اإىل أأن تكل املقرتحات ل تنطوي عىل أأي ممارسة ترشيعية ،ول تتوىخ أأي تعطيل
للمامرسات احلالية بشأأن قابلية الوصف والمتيزي ،ور أأى أأن اإنشاء صك جديد "لوضع القواعد" قد ل يكون الطريقة ا ألنسب
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ملعاجلة هذه املسأأةل .ورحب الوفد مبضمون الاقرتاحني اجلديدين ،وكذكل بفصل هديف الس ياسة املمزيين الذلين مت تغطيهتام
معا يف الوثيقة السابقة  SCT/39/8 Rev.2اإىل وثيقتني .و أأفاد الوفد أأنه ،من خالل هذا الفصل الواحض ،مت حتسني الاقرتاح
املشرتك ا ألصيل يف الاجتاه الصحيح .وفامي يتعلق ابلقرتاح اجلديد املقدم يف الوثيقة  ،SCT/39/8 Rev.3أأكد الوفد جمددا
عىل قلقه بشأأن احلظر العام لتسجيل أأسامء البدلان وا ألسامء اجلغرافية ذات ادللةل الوطنية كعالمات ممزية ،مثل العالمات
التجارية ،اإذا اكنت الإشارة تتكون حرص ًاي من مثل هذا الامس أأو اإذا اكن ا ألمر يرتقي اإىل احتاكر هذا الامس .واختمت الوفد
ابلإشارة اإىل أأنه يؤيد أأكرث الاقرتاح الوارد يف الوثيقة  .SCT/41/6وفامي يتعلق ابلقرتاحات الواردة يف الوثيقتني
 SCT/32/2و ،SCT/39/8 Rev.2أأشار الوفد اإىل تفضيهل للمقرتح الوارد يف الوثيقة .SCT/39/8 Rev.2
 .90و أأشار وفد كولومبيا ،يف معرض ترحيبه ابلهدف من الاقرتاح الوارد يف الوثيقة  ،SCT/39/8 Rev.3اإىل أأن
الاقرتاح اجلديد يمتتع خباصيتني اإضافيتني ،أأو ًل ،حامية تكل التعبريات وفق ًا للترشيع الوطين للك البدل ،اثنيا ،عدم وجود
تناقضات مبارشة مع نظام حامية مؤرشات املنشأأ .و أأشار الوفد اإىل أأن مبادئ الاقرتاح تتسم بأأمهية كبرية ألهنا ستسمح
بتحديد نطاق امحلاية املمنوحة ألسامء البدلان وا ألسامء اجلغرافية ذات ادللةل الوطنية ،وكذكل توضيح التعبريات اليت جيب
حاميهتا .ويف اإشارة اإىل أأن الاقرتاح يامتىش مع النظام القانوين يف كولومبيا ،أأعرب الوفد عن تأأييده لالقرتاح.
 .91وحتدث وفد كرواتيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،و أأعرب عن تقديره لعمل اللجنة ،كام أأعرب عن
ر أأي مفاده أأن الاقرتاحني اجلديدين ،الواردان يف الوثيقتني  SCT/41/6و ،SCT/39/8 Rev.3سيشالكن قاعدة صلبة
للمناقشات البناءة .ويف اإشارة اإىل الهنج غري امللزم لتكل املقرتحات ،أأعرب الوفد عن دمع اجملموعة للهنج املزدوج اذلي تتبعه
الواثئق .وعالوة عىل ذكل ،أأعرب وفد اجملموعة عن دمعه لآلية حامية املؤرشات اجلغرافية و أأسامء البدلان عىل املس توى الثاين
من نظام أأسامء احلقول ،كام هو مقرتح يف الوثيقة  .SCT/41/6ويف الوقت نفسه ،أأعرب الوفد عن قلقه إازاء فكرة احلظر
العام لتسجيل أأسامء البدلان وا ألسامء اجلغرافية ذات ادللةل الوطنية ابعتبارها عالمات ممزية ،مثل العالمات التجارية ،عندما
تكون العالمات تتكون حرصاي من هذا الامس أأو عندما يؤدي تسجيلها أأو اس تخداهما إاىل احتاكر هذا الامس .و أأشار
الوفد ،متطلعا اإىل تبادل ا ألفاكر حول هذا املوضوع ،اإىل أأن مجموعته ل تؤيد وضع صك دويل ملزم ،ولكهنا تؤيد وضع هنج
قانون غري ملزم بدل من ذكل.
 .92و أأفاد وفد اإكوادور أأنه ،بيامن يؤكد دمعه لالقرتاح الوارد يف الوثيقة  ،SCT/39/8 Rev.3اإل أأنه دليه بعض اخملاوف.
أأو ًل ،فامي يتعلق ابلقسم اثنيا ،1-ر أأى الوفد أأن التعقيدات ميكن أأن تنشأأ فامي يتعلق ابإدراج ا ألسامء اخملترصة للبدلان ،ألهنا يف
بعض احلالت قد تتوافق مع جوانب أأخرى ل ترتبط ابلرضورة ابلبدل نفسه .اثني ًا ،ذكر أأن رموز أألفا 2-ورموز البدلان أألفا3-
اليت مت اإدراهجا يف املعيار  ISO 3166-1ليست واحضة متاما ،ور أأى الوفد أأنه ميكن تغطيهتا يف القسم اثنيا ،1-حيث أأهنا
تشري أأيضا اإىل أأسامء البدلان .و أأخريا ،أأعرب الوفد عن بعض الشكوك فامي يتعلق ابلفقرة ا ألخرية من الوثيقة SCT/39/8
 ،Rev.3اليت تتيح اإماكنية اإخطار ادلول ا ألعضاء للويبو بقامئة هبذه ا ألسامء يف غضون  18شهر ًا .ويف هذا الصدد ،تساءل
الوفد عام اإذا اكنت هذه القامئة س تكون حمدودة وما يه الآاثر القانونية املرتتبة عىل الإخطار يف الوقت احملدد أأو عدم
الإخطار.
 .93وتساءل وفد الصني ،يف معرض اإفادته بأأن نطاق حامية أأسامء البدلان واسع جدا ،عام اإذا اكن ينبغي أأن تمتتع أأسامء
مناطق اليونسكو املدرجة يف قامئة مواقع الرتاث العاملي بنفس امحلاية اليت تمتتع هبا أأسامء البدلان.
 .94و أأعرب وفد جاماياك عن تأأييده لالقرتاح املقدم يف الوثيقة  ،SCT/39/8 Rev.3ألنه ممكل ملرشوع التوصية
املشرتكة الوارد يف الوثيقة  ،SCT/32/2كام أأعرب عن ترحيبه بأأي هجود لسد الفجوات يف جمال حامية أأسامء البدلان.
 .95و أأكد وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) ،يف معرض تأأييده ألهداف الاقرتاح الوارد يف الوثيقة SCT/39/8
 ،Rev.3عىل أأمهية حامية أأسامء البدلان وا ألسامء اجلغرافية ذات ادللةل الوطنية من تسجيلها كعالمات ممزية ،مثل العالمات
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حرصاي من هذه ا ألسامء أأو اإذا اكن اس تخداهما س يكون مبثابة احتاكر لالمس املعين .ور أأى
التجارية ،اإذا اكنت العالمة تتكون
ً
الوفد أأن معايري حتديد الامس اجلغرايف ذا ادللةل الوطنية وامس البدل ،كام هو الوارد يف الاقرتاح ،تعترب شامةل للغاية .و أأعرب
الوفد عن تطلعه اإىل اختتام املناقشة حول هذا الاقرتاح بطريقة اإجيابية للغاية.
 .96و أأوحض وفد الياابن أأن يف بالده ،ينبغي رفض العالمات التجارية اليت تتكون من أأسامء البدلان أأو ا ألسامء اجلغرافية
اإذا مت اعتبارها تشري اإىل ماكن منشأأ أأو بيع البضائع ،أأو تشري اإىل املوقع اذلي يمت فيه تقدمي اخلدمات ،أأو اإذا اكن من احملمتل
أأن يساء فهمها من قبل املس هتلكني فامي يتعلق جبودة السلع واخلدمات .ور أأى الوفد أأن القوامئ املذكورة يف البنود ( )1اإىل ()5
من الاقرتاح س تكون مبثابة معلومات مرجعية مفيدة ملامرسات الفحص .ومع ذكل ،ابلإشارة اإىل أأنه مل يمت توضيح القامئة
الواردة يف البند ( ،)6أأفاد الوفد أأنه ينبغي للجنة مواصةل مناقشة هذه القامئة .وعالوة عىل ذكل ،ر أأى الوفد أأنه ينبغي احرتام
النظم الوطنية وممارسات الفحص فامي يتعلق بتوفري امحلاية املطلقة ألسامء البدلان وا ألسامء اجلغرافية من عدمه.
 .97و أأشار وفد مجهورية كوراي اإىل أأنه من املهم منع التسجيل غري املرشوع ألسامء البدلان وا ألسامء اجلغرافية كعالمات
جتارية ومنع اختالسها ،كام أأشار اإىل أأنه اإذا مل يكن امس البدل املدرج يف عالمة جتارية هو العنرص الأكرث أأمهية يف العالمة
التجارية ،سيمت حفص العالمة التجارية كلك لتحديد ما اإذا اكنت ممزية وقابةل للتسجيل .كام أأشار الوفد أأيضا اإىل أأن الاقرتاح
الوارد يف الوثيقة  SCT/39/8/Rev.3يفرض عىل ما يبدو عبئا عىل مقديم الطلبات عندما يشرتط عىل ادلول ا ألعضاء
حامية أأسامء البدلان وا ألسامء اجلغرافية دون النظر اإىل خطر الالتباس .ويف هذا الصدد ،ر أأى الوفد أأنه ينبغي التعامل مع
الاقرتاح بعناية فائقة.
 .98وشكر وفد سويرسا مجيع الوفود اليت أأعربت عن تأأييدها لالقرتاح الوارد يف الوثيقة  ،SCT/39/8 Rev.3وذكر أأنه
س يأأخذ املالحظات يف احلس بان و أأعرب عن تطلعه اإىل مواصةل املناقشات بشأأن املوضوع يف ادلورة التالية.
 .99وشدد وفد املغرب عىل أأمهية حامية أأسامء البدلان ،لس امي فامي يتعلق ابلعالمات التجارية ،و أأعرب عن دمعه ألساس
اقرتاح وفد جاماياك مبنع الاس تخدام املضلل ألسامء البدلان ،فض ًال عن أأهداف و أأساس الاقرتاح الوارد يف الوثيقة
 .SCT/39/8 Rev.3ومع ذكل ،أأعلن الوفد أأنه ل حيبذ نظاما مقيدا للغاية ،لس امي فامي يتعلق بفحص ماكتب امللكية
الصناعية .و أأخري ًا ،أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل الاس مترار يف مناقشة بناءة تؤدي اإىل حل متناسق.

اقرتاح من وفود جورجيا و أأيسلندا و إاندونيس يا وجاماياك وليختنش تاين ومالزياي واملكس يك وموانكو وبريو والس نغال وسويرسا
والإمارات العربية املتحدة بش أأن حامية أأسامء البدلان وا ألسامء اجلغرافية ذات ادللةل الوطنية يف نظام أأسامء احلقول
(الوثيقة )SCT/41/6
 .100استندت املناقشات اإىل الوثيقة  ،SCT/41/6ابلإضافة اإىل نسختني منقحتني غري رمسيتني من تكل الوثيقة.
 .101و أأشار وفد سويرسا اإىل أأن الوثيقة  SCT/41/6نتجت عن تقس مي الوثيقة  .SCT/39/8وأأفاد أأن الوثيقة قيد النظر
تتعلق بأأسامء حقول الإنرتنت ،وهتدف اإىل منع احتاكر خشص عادي لمس بدل أأو امس جغرايف هل دلةل وطنية عىل املس توى
ا ألول من نظام أأسامء احلقول ،دون موافقة اجملمتع املعين .كام ذكر الوفد أأن هيئة الانرتنت ل ألسامء وا ألرقام اخملصصة
( )ICANNتعد جلوةل جديدة من توس يع نظام أأسامء احلقول لعام  ،2020مما يتيح اإس ناد حقول عامة من املرتبة العليا
( .)gTLDsولهذا الغرض ،وبصورة خاصة فامي يتعلق اب ألسامء اجلغرافية ،تقوم هيئة الانرتنت ل ألسامء وا ألرقام اخملصصة
بوضع مبادئ اإس ناد للحقول العليا اجلديدة املكونة من أأساء عامة ،استنادًا اإىل القواعد اليت وضعت للجوةل ا ألوىل من
ا إلس ناد واملدونة يف دليل مقدم الطلب لعام  .2012ونظرا ألن هيئة الانرتنت ل ألسامء وا ألرقام اخملصصة تدرس ما اإذا اكنت
س تحافظ عىل قواعد عام  2012أأو اعامتد قواعد أأكرث مرونة واليت من شأأهنا حترير التجارة يف ا ألسامء اجلغرافية ،أأشار الوفد
اإىل أأن الاقرتاح الوارد يف الوثيقة  SCT/41/6هيدف ابلتحديد اإىل جتنب أأي اإضعاف حممتل محلاية ا ألسامء اجلغرافية .و أأفاد
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أأنه من خالل اعامتد هذا الاقرتاح ،سرتسل ادلول ا ألعضاء اإشارة قوية اإىل هيئة الانرتنت ل ألسامء وا ألرقام اخملصصة مفادها
أأنه جيب علهيا مراعاة خماوف ادلول عند وضع قواعد مس تقبلية إلس ناد حقول عامة من املرتبة العليا .وشدد الوفد عىل حقيقة
أأن الاقرتاح ل هيدف اإىل تعزيز القواعد احلالية ،ولكنه يتبىن بشلك أأسايس مبادئ دليل مقدم الطلب لعام  .2012و أأشار
الوفد اإىل أأنه خالل اجلوةل ا ألوىل ،مت اإس ناد أأكرث من  1200حقل من احلقول العامة من املرتبة العليا عىل أأساس تكل
القواعد ،ا ألمر اذلي يوفر امحلاية الاكفية ألسامء البدلان وا ألسامء اجلغرافية .و أأوحض أأن الاقرتاح الوارد يف الوثيقة SCT/31/8
املعين بتوس يع نطاق مبادئ الس ياسة املوحدة لتسوية الزناعات اخلاصة اب ألسامء اجلغرافية ،واليت تنطبق حاليا عىل العالمات
التجارية فقط ،قد مت تضمينه يف الوثيقة  SCT/41/6يف اإطار البند الثالث .ومت تصممي هذا العنرص للحالت املتعلقة
ابلزناعات حول احلقول العامة من املرتبة العليا ابملس توى الثاين ،عندما يمت ابلفعل اإس ناد امس حقل لشخص ما .و أأعرب الوفد
واجلهات املشاركة يف رعاية الاقرتاح  SCT/41/6عن اس تعداده ملناقشة الاقرتاح والإجابة عىل أأي أأس ئةل يف جلسات غري
رمسية.
 .102وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،و أأعرب عن تأأييده لالقرتاح الوارد يف
الوثيقة  ،SCT/41/6مبا يف ذكل ا ألساس املنطقي الوارد يف الصفحات من  1اإىل  4من الوثيقة .و أأيد الوفد املبادئ اليت
أأيدها تقرير ادلورة الاس تثنائية الثانية للجنة العالمات بشأأن معلية الويبو الثانية حلقل الإنرتنت يف عام  ،2002عىل النحو
الوارد يف الوثيقة  .SCT/S2/8و أأعرب الوفد عن تقديره لحتضان الاقرتاح لهدف منح أآلية محلاية احلقول العامة من املرتبة
العليا ابملس توى الثاين من نظام أأسامء احلقول اخلاص ابملؤرشات اجلغرافية و أأسامء البدلان .و أأشار الوفد اإىل أأنه سوف يقدم
تعليقات مفصةل تسلط الضوء عىل بعض عنارص الاقرتاح اليت يعتربها أأكرث أأمهية ،يف س ياق املزيد من املناقشات التقنية
خالل الاجامتع.
 .103وشكر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية وفد سويرسا عىل عرض الاقرتاح .ويف اإشارة اإىل الفقرة املتعلقة ابلتفاوض
عىل قامئة اب ألسامء الإضافية املراد اإضافهتا اإىل القامئة املوجودة ابلفعل يف دليل هيئة الانرتنت ل ألسامء وا ألرقام اخملصصة لعام
 ،2012تساءل الوفد عام اإذا اكن الاقرتاح سيتجاوز هذا ادلليل ،ألن القامئة املعدةل املقرتحة ستشلك بعد ذكل رشط
للحصول عىل اإذن أأو عىل ا ألقل عدم اعرتاض من احلكومات .و أأبلغ الوفد اللجنة بأأنه ل يدمع دليل مقدم الطلب لعام ،2012
يف س ياق املفاوضات احلالية ،معتربا أأنه متجاوز .ومع ذكل ،أأعرب عن عدم رغبته أأيضا يف جتاوز حمتواه .وابلإشارة اإىل أأن
اإنشاء قامئة اب ألسامء اليت تمتتع احلكومات حبق النقض فهيا س يخلق حق ملكية واقعي للحكومات هبذه ا ألسامء ،أأعرب الوفد
عن قلقه من حقيقة أأن هذا احلق ميكن أأن يتداخل مع الاس تخدامات احلالية للرشاكت يف مجيع أأحناء العامل ويعيق الابتاكر
يف جمال نظام أأسامء احلقول.
 .104و أأشار وفد سويرسا اإىل أأن القضية اليت طرهحا وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية قد أأاثرهتا القامئة املذكورة يف البند
الثالث ( )5من الاقرتاح ،و أأشار اإىل أأن الاقرتاح اعمتد معظم حمتوى دليل  ،2012عىل الرمغ من أأنه مل يكن متطابقا متاما،
حيث تتجاوز القامئة املشار اإلهيا يف الاقرتاح "دليل  ."2012واقرتح الوفد أأن يناقش الاختالفات بني ادلليل والاقرتاح
الوارد يف الوثيقة  SCT/41/6بشلك غري رمسي وابلتفصيل مبساعدة جدول مقارن مت اإعداده من قبل املؤيدين.
 .105و أأعرب وفد اإيران (مجهورية  -ا إلسالمية) عن وهجة نظر مفادها أأن حامية أأسامء البدلان وا ألسامء اجلغرافية ذات
ادللةل الوطنية من ا إلس ناد أكسامء حقول عامة من املرتبة العليا يف نظام أأسامء احلقول يه أأمر همم .و أأفاد أأن احامتلية
الاختالس اذلي يؤدي اإىل احتاكر الكياانت اخلاصة لتكل ا ألسامء س يخلق صعوابت ابلنس بة لدلول .وذلكل ،أأيد الوفد
اعامتد الاقرتاح وتقدميه اإىل اجلعية العامة ،معتربا أأنه قد مت صياغة مسار العمل والتوصية املقرتحة يف الوثيقة SCT/41/6
بشلك جيد للغاية.
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 .106و أأشار وفد موانكو اإىل أأنه اكن يفضل لعدة س نوات حامية أأفضل ألسامء البدلان ،سواء يف نظام العالمات التجارية أأو
يف نظام أأسامء احلقول .ولهذا السبب ،شارك يف رعاية الوثيقتني  SCT/39/8 Rev.3و .SCT/41/6وفامي يتعلق بنظام
أأسامء احلقول ،أأفاد بأأن عدم وجود حامية اكفية ألسامء البدلان وا ألسامء اجلغرافية ذات ادللةل الوطنية ميثل مصدر قلق خاص
لبالده بسبب خطر احتاكر تكل ا ألسامء من قبل كياانت خاصة وبسبب العواقب املرتتبة عىل اجملمتعات املعنية ،كام هو موحض
يف الوثيقة  .SCT/41/6و أأشار الوفد اإىل أأنه يؤيد متاما تكل الوثيقة اليت هتدف اإىل وضع مبادئ بس يطة تستند اإىل قوامئ
موجودة ابلفعل ومعمتدة دوليا .وابلإضافة اإىل ذكل ،أأفاد أأن الاقرتاح سيشلك ح ًال مبدئي ًا للمشالكت والصعوابت اليت
تواهجها دول كثرية مبا فهيا موانكو ،يف حامية امس بدلها وا ألسامء اجلغرافية ا ألخرى ذات ادللةل الوطنية .ور أأى الوفد أأن امحلاية
املقرتحة أأكرث رضورة ألن هيئة الانرتنت ل ألسامء وا ألرقام اخملصصة ختطط لسلسةل أأخرى من تسجيالت احلقول العامة من
املرتبة العليا يف عام  ،2020و أأعرب عن أأمهل يف أأن تعمتد اللجنة الاقرتاح.
 .107وحتدث وفد اإندونيس يا بصفته الوطنية ،وشكر وفد سويرسا عىل عرض الوثيقة  ،SCT/41/6وشكر الوفود اليت
أأعربت عن تأأييدها لالقرتاح بصفته أأحد ا ألعضاء املشاركني يف تقدمي الاقرتاح .ويف معرض تأأكيده عىل أأمهية حامية أأسامء
البدلان وا ألسامء اجلغرافية ذات ادللةل الوطنية ضد اإس نادها أكسامء حقول عامة من املرتبة العليا يف نظام أأسامء احلقول،
أأشار الوفد إاىل أأن اس ناد أأسامء حقول عامة من املرتبة العليا هو أأمر فريد من نوعه وس يؤدي اإىل الاحتاكر .وابلنظر اإىل أأن
الاقرتاح متوازن وميكان ادلول أأو اجملمتعات من اس تخدام حق النقض للتأأكد من أأن هذا الاحتاكر لن جيلب أآاثرا سلبية عىل
اجملمتعات كلك ،أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن متيض اللجنة قدما يف املسأأةل قيد النظر.
 .108و أأيد وفد جاماياك ابلاكمل اقرتاح حامية أأسامء البدلان وا ألسامء اجلغرافية ذات ادللةل الوطنية يف نظام أأسامء احلقول.
و أأشار الوفد اإىل أأنه من املهم حامية هذه ا ألسامء من الاس تخدام العشوايئ واحلر دون تنظمي ،و أأعرب عن أأمهل يف أأن تعمتد
اللجنة الاقرتاح قريبا.
 .109و أأيد وفد جورجيا الاقرتاح املشرتك املتعلق حبامية أأسامء البدلان وا ألسامء اجلغرافية ذات ادللةل الوطنية يف نظام
أأسامء احلقول ،الوارد يف الوثيقة  SCT/41/6واذلي شاركت بالده يف رعايته .واعترب أأن اعامتد هذا الاقرتاح غري امللزم من
قبل جلنة العالمات واجلعية العامة سوف يس تجيب للتحدايت الرمقية احلالية فامي يتعلق حبامية أأسامء البدلان وا ألسامء
اجلغرافية ذات ادللةل الوطنية يف نظام أأسامء احلقول.
 .110وشكر وفد الس نغال وفد سويرسا عىل عرضه لالقرتاح املشرتك الوارد يف الوثيقة  SCT/41/6بشأأن حامية أأسامء
البدلان وا ألسامء اجلغرافية ذات ادللةل الوطنية يف نظام أأسامء احلقول .ويف معرض تأأكيده عىل أأمهية حامية أأسامء البدلان،
لس امي يف الس ياق احلايل للعوملة والرمقنة ابلنظر اإىل زايدة خطر الاحتاكر واخلصخصة ،كرر الوفد الزتامه ابدلفاع عن مبد أأ
حامية أأسامء البدلان وفق ًا للملحق الثالث من اتفاق ابنغي .و أأفاد الوفد أأنه ابلتايل قررت بالده أأن تشارك يف رعاية الوثيقتني
 SCT/39/8 Rev.3و ،SCT/41/6و أأعرب عن أأمهل يف التوصل اإىل نتيجة اإجيابية بشأأن الوثيقة .SCT/41/6
 .111ورصح وفد الياابن أأن ا ألسامء اجلغرافية يه ملكية عامة مت اإنشاهئا عىل أأساس املساهامت وا ألنشطة السابقة للساكن
املقميني يف املنطقة املعنية .وذلكل ،فاإن السامح ابلس تخدام التجاري احلرصي ل ألسامء من قبل مقديم طلبات معينني يف
الس نوات املقبةل س يخلق مشالكت يف الس ياسة العامة .و أأعرب الوفد عن تفهمه لنية الاقرتاح ادلاعي اإىل اإنشاء قامئة حامية
أأولية محلاية أأسامء البدلان وا ألسامء اجلغرافية يف احلقول العامة من املرتبة العليا .ومع ذكل ،أأفاد أأنه يف حني أأن حمتوايت القوامئ
املذكورة يف البنود من اثنيا ( )1اإىل ( )4محمية ابلفعل وفقا دلليل مقدم الطلب للحقول العامة من املرتبة العليا اذلي نرشته
هيئة الانرتنت ل ألسامء وا ألرقام اخملصصة ،اإل أأن القامئة املذكورة يف الفقرة ( )5ليست محمية من قبل هيئة الانرتنت ل ألسامء
وا ألرقام اخملصصة .كام أأشار الوفد اإىل أأنه مل يمت توضيح املعايري اخلاصة بتأأكيد ا ألسامء والسؤال حول ما اإذا اكنت موافقة ادلول
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مطلوبة لإنشاء القامئة .وذلكل ،أأعرب الوفد عن تأأييده الاقرتاح عىل فرضية أأن تناقش اللجنة معاجلة القامئة املذكورة يف الفقرة
(.)5
 .112وشكر وفد اإكوادور وفد سويرسا عىل عرض الاقرتاح ،و أأعرب عن تأأييده هل ،معتربا أأنه ميكان من حامية احلق
الس يادي للبدلان يف احلفاظ عىل هويهتا ومسعهتا .ومع ا ألخذ يف الاعتبار أأنه يف نظام أأسامء احلقول ،من املمكن ل ألطراف
اخلاصة احلصول عىل احتاكر ل ألسامء اجلغرافية أأو أأسامء البدلان ،مما حيرم ادلول من حقوقها ،ر أأى الوفد أأنه من الرضوري
اإعادة النظر يف مبادئ الس ياسة املوحدة لتسوية الزناعات اخلاصة بأأسامء احلقول وتوسعهتا لتشمل املؤرشات اجلغرافية و أأسامء
البدلان ،واليت تعترب مقترصة حاليا عىل العالمات التجارية .و أأفاد أأنه يف معلية مراجعة مبادئ الس ياسة املوحدة لتسوية
الزناعات ،س يكون من املناسب أأن يمت نقل خماوف أأعضاء الويبو اإىل هيئة الانرتنت ل ألسامء وا ألرقام اخملصصة .ويف اإطار
البند ا ألول من الاقرتاح ،أأوىص الوفد ابإدراج ا ألسامء اجلغرافية ذات ادللةل ا إلقلميية وكذكل تفويض املنظمة احلكومية ادلولية
وفقا ذلكل .وفامي يتعلق ابلبند الثالث من الاقرتاح ،أأعرب الوفد عن شكوكه بشأأن أآلية امحلاية يف املس توى الثاين من نظام
أأسامء احلقول ،وتساءل عام اإذا اكن من املفهوم أأهنا توس يع للحامية عىل هذا املس توى ،لس امي أأن أأسامء احلقول قد ل تكون
مسجةل أكسامء بدلان أأو أأسامء جغرافية.
 .113وشكر وفد أأسرتاليا وفد سويرسا عىل عرض الاقرتاح ،و أأفاد أأنه يتشاطر اخملاوف بشأأن احتاكر أأسامء البدلان
وا ألسامء ذات ادللةل الوطنية يف نظام أأسامء احلقول .و أأعلن الوفد عن رغبته يف معرفة املزيد عن طبيعة ونطاق القضية اليت
هيدف الاقرتاح اإىل معاجلهتا ،لس امي أأهنا تبدو شامةل ومن احملمتل أأن تكون لها عواقب عىل ا ألعامل العادية .و أأعرب الوفد عن
شواغل معلية فامي يتعلق بتطوير مس تودع ألسامء ادلول وا ألسامء ذات ادللةل اجلغرافية الوطنية ،حيث اإنه س يفرض عبئا
اإداراي كبريا عىل ادلول وعىل مقديم الطلبات ،وهناك شكوك تعريفية حول أأسامء البدلان والاسامء اجلغرافية احملمية.
وابلإضافة اإىل ذكل ،ليس من الواحض حاليا كيف سيتعامل املس تودع مع ا ألسامء املوجودة يف أأكرث من ولية قضائية واحدة.
ور أأى الوفد أأن مبادئ التعايش جيب أأن تسمح ابس تخدام العديد من هذه ا ألسامء من ِقبل املسجلني الآخرين ،رشيطة أأل
يكون هذا الاس تخدام مضل ًال .وذكر أأن اإنشاء املس تودع يقرتح حقوق قانونية حبمك الواقع لبعض املصطلحات اليت ل يوجد
لها أأساس قانوين .و أأشار الوفد اإىل أأن هذا قد يشلك حتدايت للتجارة املرشوعة .و أأفاد أأنه مبوجب القانون ا ألسرتايل ،من
الصعب تربير حظر الاس تخدام املرشوع للمصطلح جملرد أأنه يتكون من امس بدل أأو امس جغرايف .وذكر الوفد أأنه يف حاةل عدم
وجود أأي تنظمي غري متصل بأأسامء البدلان وا ألسامء ذات ادللةل اجلغرافية ،فاإن تنظمي اس تخداهما أكسامء حقول س يكون غري
مناسب يف الوقت احلايل.
 .114وشكر وفد أأيسلندا ،بصفته راعيا مشاراك لالقرتاح ،وفد سويرسا عىل عرضه .و أأشار الوفد اإىل أأنه قبل بضع
اجامتعات ،قام برشح الوضع يف أأيسلندا ،البدل اذلي واجه منذ وقت طويل مشالكت يف مجيع أأحناء العامل بسبب احتاكر
امسه أأو تسجيهل كصفة " أأيسلندي" .كام مت تسويق الامس يف العامل من قبل كياانت خاصة ،واليت منعت الرشاكت التجارية
ا أليسلندية من تسجيل العالمات مبا يف ذكل امس البدل كتوصيف للمنشأأ ،أأو عرقلت ادلخول يف أأسواق معينة مبنتجاهتا.
و أأفاد أأن اليشء نفسه ينطبق عىل الاحتاكر عىل ش بكة الإنرتنت .وشدد الوفد ابلتايل عىل أأمهية الاختتام الناحج للمسأأةل قيد
النظر ،و أأعرب عن تفضيهل أأن يكون ذكل خالل ادلورة احلالية.
 .115و أأشار وفد ش ييل ،معراب عن امتنانه لوفد سويرسا ،اإىل أأنه يتفهم مدى تعقيد املوضوع قيد النظر و أأمهيته ابلنس بة
جليع ا ألعضاء .و أأعرب الوفد عن رغبته يف عقد اجامتعات غري رمسية ،عىل النحو اذلي اقرتحه وفد سويرسا ،ملناقشة
التفاصيل التقنية لالقرتاح ،ألن هذه الاجامتعات ستسهم مسامهة ممثرة يف املناقشات وستساعد عىل فهم الاقرتاح بشلك
أأفضل.
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 .116و أأقر وفد الرنوجي اب ألمهية اليت يولهيا أأعضاء اللجنة للمناقشة املتعلقة حبامية أأسامء البدلان ،مشريا اإىل أأن القيود
املفروضة عىل اإماكنية اإس ناد أأسامء البدلان وبعض ا ألسامء اجلغرافية يف نظام أأسامء احلقول ذات أأساس جيد .ومع ذكل ،ر أأى
الوفد أأن هذه القيود تستند اإىل أأس باب أأخرى غري حقوق امللكية الفكرية .و أأفاد أأنه من حيث امللكية الفكرية ،ل ينبغي أأن
تمتتع أأسامء البدلان واملؤرشات اجلغرافية حبامية خمتلفة يف نظام أأسامء احلقول وخارجه ،ألن قانون امللكية الفكرية ينطبق
ابلتساوي عىل الإنرتنت وخارهجا .فبيامن مل يكن الوفد معارضا لقرتاح اللجنة توصية لهيئة الانرتنت ل ألسامء وا ألرقام اخملصصة
من حيث املبد أأ ،اإل أأن هذه التوصية من الويبو اإىل هيئة الانرتنت ل ألسامء وا ألرقام اخملصصة لدلفاع عن امحلاية احلالية
ألسامء البدلان وا ألسامء اجلغرافية يف نظام أأسامء احلقول ينبغي أأن تؤكد عىل أأمهية احلفاظ عىل التقيد العام مببادئ حامية
امللكية الفكرية يف احلقول العامة اجلديدة من املرتبة العليا .وعالوة عىل ذكل ،مل يعارض الوفد من حيث املبد أأ اس تخدام
الس ياسة املوحدة لتسوية الزناعات املتعلقة ابملؤرشات اجلغرافية حيث يوجد حق امللكية القابل للتنفيذ .ومع ذكل ،جيب أأن
حتتوي الس ياسة املوحدة لتسوية الزناعات عىل معايري لتحديد وجود حق واجب النفاذ .و أأفاد أأنه ل ينبغي منح صاحب
احملدد حقا أأفضل يف الس ياسة املوحدة لتسوية الزناعات مما يمتتع به خبالف ذكل.
 .117وشدد وفد مالزياي عىل أأمهية حامية أأسامء البدلان وا ألسامء اجلغرافية من الاختالس احملمتل .و أأفاد أأن هناك أأمثةل
خمتلفة قدمت اإىل اللجنة ألسامء البدلان وا ألسامء اجلغرافية اليت حتتكرها كياانت خاصة ،مما حيرم اجملمتعات املعنية من ذكل
البدل أأو املنطقة من اس تخدام أأسامء بدلاهنا أأو منطقهتا .وذكر أأن الوضع ميكن أأن يؤدي أأيضا اإىل تضليل املس هتلكني .واعرتافا
بأأن مثل سوء الاس تخدام ذكل ل يقترص عىل نظام العالمات التجارية ولكنه قد حيدث أأيضا يف نظام أأسامء احلقول ،شارك
الوفد يف رعاية الاقرتاح املشرتك بشأأن حامية أأسامء البدلان وا ألسامء اجلغرافية ذات ادللةل الوطنية يف نظام أأسامء احلقول،
الوارد يف الوثيقة  .SCT/41/6و أأفاد الوفد أأن القضية أأكرث اإحلا ًحا يف س ياق العوملة ،حيث ميكن أأن يؤدي التوسع الرسيع يف
الإنرتنت اإىل اإساءة اس تخدام أأكرب من جانب الكياانت اخلاصة وابلتايل يشلك هتديدا حممت ًال جليع مس تخديم الإنرتنت.
وابلإشارة اإىل أأن هيئة الانرتنت ل ألسامء وا ألرقام اخملصصة بصدد فتح جوةل اثنية من التسجيل حلقول عامة جديدة من املرتبة
العليا ،رمبا يف عام  ،2020و أأن ادلول دلهيا تأأثري حمدود يف معلية صنع القرار يف هيئة الانرتنت ل ألسامء وا ألرقام اخملصصة
ودلهيا القليل من الوسائل محلاية مصاحلها ،ر أأى الوفد أأن الاقرتاح املشرتك س يكون وس يةل مناس بة يف الوقت املناسب
لتسليط الضوء عىل الاهامتم املشرتك وطريقة للميض قدما .وابلإشارة اإىل أأن العديد من الوفود تؤيد من حيث املبد أأ فكرة
حامية أأسامء البدلان ،ر أأى الوفد أأن اإجراء مزيد من املناقشات غري الرمسية س يكون مفيدا.
 .118و أأيد وفد الإمارات العربية املتحدة البياانت اليت أأدلت هبا وفود أأيسلندا وإاندونيس يا وجاماياك ومالزياي وموانكو
وسويرسا .ور أأى أأن الاقرتاح الوارد يف الوثيقة  SCT/41/6ميثل مسامهة اإجيابية للتوصل اإىل توافق يف الآراء بشأأن مسأأةل
حامية أأسامء البدلان البالغة ا ألمهية .وشدد الوفد عىل حقيقة أأن اإس ناد أأسامء البدلان يف نظام أأسامء احلقول قد يؤدي اإىل
احتاكر تكل ا ألسامء ،مما حيرم اجملمتع املعين من اإماكنية اس تخدام هذه ا ألسامء .ونظرا ألن هيئة الانرتنت ل ألسامء وا ألرقام
اخملصصة س تفتح جولت جديدة مبا يف ذكل احلقول العامة من املرتبة العليا يف عام  ،2020ذكر الوفد أأنه من املهم مراعاة
اخملاوف املتعلقة ابلحتاكر أأثناء اجللسات العامة والاجامتعات غري الرمسية.
 .119ور أأى وفد مجهورية كوراي أأن حامية أأسامء البدلان وا ألسامء اجلغرافية ذات ادللةل الوطنية أكسامء حقول عامة من
املرتبة العليا يف نظام أأسامء احلقول أأمر همم .وبيامن أأيد الاقرتاح من حيث املبد أأ ،اإل أأنه اعترب أأن نطاق امحلاية املطلوب
للحصول عىل أأسامء جغرافية ذات دلةل وطنية واسع للغاية وميكن أأن خيلق بعض املشالكت .وذلكل ،ر أأى الوفد أأنه ينبغي
توضيح الاقرتاح قبل أأي اتفاق.
 .120و أأشار ممثل الش بكة ادلولية ألحصاب املؤرشات اجلغرافية اإىل أأن مجموعات املؤرشات اجلغرافية تؤيد أأي اقرتاح هيدف
اإىل زايدة اليقني القانوين يف نظام أأسامء احلقول .ويف هذا الصدد ،ر أأى أأن الاقرتاح يسري يف الاجتاه الصحيح ،لس امي فامي
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يتعلق ابإماكنية قيام مجموعات املؤرشات اجلغرافية ببدء أآليات تسوية املنازعات ،وخاصة الس ياسة املوحدة لتسوية الزناعات،
عندما يتعارض تسجيل حقل املس توى الثاين مع الإشارة اجلغرافية.
[تعليق الاجامتع]
 .121و أأعلن وفد سويرسا أأنه ،عالوة عىل التعليقات واملالحظات اليت أأدلت هبا الوفود ،قام مقدمو الاقرتاح بتعديل
الاقرتاح ا ألويل جلعهل أأقرب اإىل قواعد دليل  .2012و أأفاد أأنه يف البند اثنيا ( ،)5حذفت اجللتان ا ألخرياتن ،اللتان تتعلقان
ابلقامئة املفتوحة اليت تسمح لدلول اب إلخطار بأأسامءها اجلغرافية ذات ادللةل الوطنية .كام أأزيلت الإشارة اإىل الس ياسة العامة
مكعيار لتحديد امس جغرايف ذي دلةل وطنية .وتبعا ذلكل ،حيدد القانون الوطين املعمول به فقط ما اإذا اكن الامس اجلغرايف ذا
دلةل وطنية .وشدد الوفد عىل أأنه ل ينبغي اإعطاء الاقرتاح أأمهية أأكرب مما هو عليه يف الواقع ،و أأن املقصود منه ليس أأن
يصبح دليال إلس ناد أأسامء احلقول ،حيث أأن هيئة الانرتنت ل ألسامء وا ألرقام اخملصصة يه وحدها اليت ميكهنا وضع ادلليل
والقواعد اخلاصة هبا .وذكر الوفد أأن الاقرتاح يرسل اإشارة اإىل هيئة الانرتنت ل ألسامء وا ألرقام اخملصصة تشري اإىل أأن ادلول
ترى أأنه ل ينبغي ختفيض مس توى امحلاية لعام  ،2012و أأنه ينبغي الرجوع اإلهيا عند اإس ناد امس جغرايف عىل أأراضهيا كحقل من
احلقول العامة من املرتبة العليا.
 .122وحتدث وفد كرواتيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،و أأبلغ اللجنة بأأنه مل يتلق أأي اعرتاضات عىل
النسخة املنقحة لالقرتاح من أأعضاء مجموعته .واقرتح الوفد استبدال مصطلح "يشمل" بلكمة "يقترص عىل" يف البند اثنيا .كام
ر أأى وفد اجملموعة أأن اللجنة ادلامئة ل يزال دلهيا ما يكفي من الوقت ملناقشة الاقرتاح.
 .123وحتدث وفد اإندونيس يا ابمس مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ ،وشكر مؤيدي النص املنقح لالقرتاح ،واذلي يشلك
خطوة يف الاجتاه الصحيح .و أأحاط الوفد علام ابلشواغل اليت أأثريت خالل الاجامتعات غري الرمسية فامي يتعلق ابلقامئة ،واليت
ينبغي أأل تكون مفتوحة للغاية .وذكر أأنه اجملموعة س تكون يف وضع يسمح لها بقبول الاقرتاح عىل هذا النحو ،رشيطة حذف
أأو توضيح نص البند اثنيا ( )5بشأأن "ا ألسامء اجلغرافية ا ألخرى ذات ادللةل الوطنية وفقا للقانون الوطين املعمول به" .ويف
معرض تأأييده ل إالعالن الصادر عن مجموعة مجموعة دول أأورواب الوسطى والبلطيق ،ر أأى وفد اجملموعة أأنه ل يزال أأمام اللجنة
بعض الوقت ملناقشة الاقرتاح املنقح ،واذلي ميثل أأساسا جيدا ملزيد من النقاش.
 .124و أأحاط وفد فرنسا علام بتقس مي الاقرتاح ا ألويل ،ا ألمر اذلي أأدى اإىل حتسني وضوحه بشلك كبري .و أأشار بأأن بالده
شاركت يف رعاية الاقرتاح الوارد يف الوثيقة  ،SCT/31/8 Rev.بشأأن رضورة اإعادة النظر يف املؤرشات اجلغرافية وتوس يع
نطاقها لتشمل ا ألسامء اجلغرافية و أأسامء البدلان ،واملبادئ اليت حتمك قواعد تسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول .ويف
معرض اإعرابه عن دمعه لآلية حامية للمؤرشات اجلغرافية و أأسامء البدلان عىل املس توى الثاين من نظام أأسامء احلقول ،ر أأى
الوفد أأن الاقرتاح اجلديد ميكن أأن يلفت انتباه هيئة الانرتنت ل ألسامء وا ألرقام اخملصصة اإىل القضااي املتعلقة بأأسامء البدلان
وا ألسامء اجلغرافية يف نظام أأسامء احلقول.
 .125وحتدث وفد أأوغندا ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،و أأفاد أأنه نظر يف املراجعات اليت متت خالل الاجامتعات غري الرمسية.
ويف معرض شكره للوفود اليت قدمت الاقرتاح املشرتك ،ذكر أأن العديد من أأعضاء اجملموعة ا ألفريقية يشعرون ابلقلق جتاه
اإساءة اس تخدام ا ألسامء أأو احتاكرها .ومع ذكل ،مل تتلقى العديد من الوفود بعد ردود فعل من عوامصها بشأأن الاقرتاح
املنقح .وذلكل ،اقرتح وفد اجملموعة الانتظار ليوم واحد ملناقشة ا ألمر.
 .126وشكر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية مؤيدي الوثيقة  SCT/41/6عىل املرونة اليت ظهرت يف التنقيح .ومع ذكل،
ر أأى الوفد أأن هناك بعض ا ألمور اليت مل يمت معاجلهتا ،وكام ذكرت وفود أأخرى ،جيب اإجراء مشاورات مع الوزارات بشأأن
معىن الاقرتاح والغرض منه .و أأفاد أأنه نظرا ألن املصطلحات اجلغرافية يف احلقول العامة من املرتبة العليا قد مت تناولها يف دليل

SCT/41/11
25

مقدم الطلب لعام  ،2012اعترب الوفد أأن الاقرتاح يشلك توسعا كبريا يف الوضع الراهن دلى هيئة الانرتنت ل ألسامء وا ألرقام
اخملصصة ،ويتجاوز ذكل ادلليل .و أأعرب عن عدم موافقته عىل وهجة نظر املؤيدين اليت مفادها أأن الوثيقة تتفق مع ادلليل،
ألن أأسامء البدلان يف ادلليل حمفوظة ابلفعل ومن املرحج أأن تظل كذكل .وذلكل ،طلب الوفد توضيحات بشأأن ما هو
املطلوب أأكرث من ذكل يف الاقرتاح ،قبل امليض قدما .و أأفاد الوفد أأن البند اثنيا ( ،)5اذلي يشري اإىل ا ألسامء اجلغرافية ذات
ادللةل الوطنية وفقا للقانون الوطين املعمول به ،قد وسع حمتوايت دليل مقدم الطلب بشلك كبري .وعالوة عىل ذكل ،ذكر
الوفد أأنه ميكن اإدراج أأي يشء يف هذه الفئة وابلتايل ل ميكنه دمع هذه القامئة املفتوحة غري املؤكدة .و أأشار الوفد اإىل أأن البند
اثلث ،املتعلق بطلب أآلية حامية احلقوق عىل املس توى الثاين للمؤرشات اجلغرافية و أأسامء البدلان ،مل يدرج يف دليل مقدم
الطلب و أأن اللجنة مل تعقد مناقشات موضوعية بشأأنه .وذلكل ،ل ميكنه أأن يدمع توصية لهيئة الانرتنت ل ألسامء وا ألرقام
اخملصصة مل تمت مناقش هتا سابقا .ومبا أأن الاقرتاح املنقح مل يعاجل بعض الشواغل ،فاإن الوفد حباجة اإىل مزيد من الوقت لإجراء
مشاورات مع الوزارات واقرتح أأن تكون هناك نسخة منقحة جديدة من الاقرتاح تأأخذ يف الاعتبار مجيع الشواغل احملمتةل
اليت أأاثرهتا الوفود للمناقشة يف ادلورة املقبةل للجنة العالمات.
 .127وشكر وفد الس نغال وفد سويرسا عىل عرض التعديالت اليت أدخلت عىل الاقرتاح ا ألويل الوارد يف الوثيقة
 ،SCT/41/6و أأعرب عن تقديره لعمل مجيع الوفود يف املناقشات غري الرمسية .و أأيد الوفد النسخة املنقحة لالقرتاح ،ألهنا
تأأخذ يف الاعتبار العديد من اخملاوف اليت أأعربت عهنا الوفود.
 .128و أأعرب وفد كندا ،يف معرض شكره ملقديم الاقرتاح عىل توضيحاهتم املفيدة وعىل الاقرتاح املنقح ،عن تأأييده ملسأأةل
أأسامء البدلان ،و أأقر بأأن البدلان قد يكون لها مصلحة مرشوعة يف ا ألسامء اليت تتوافق بشلك وثيق مع الرتاث واحلضاره.
و أأفاد أأنه بيامن مل تكن بالده يف س ياق اسامء احلقول ،اإل أأهنا واهجت مشالكت تتعلق ابإساءة اس تخدام امس "كندا" .ومع
ذكل ،أأعرب الوفد عن قلقه ألن بعض عنارص الاقرتاح ،مثل مفهوم ا ألسامء اجلغرافية ذات ادللةل الوطنية ،واسعة النطاق
ودلهيا القدرة عىل كبح الابتاكر يف جمال اسامء احلقول ،وكذكل القدرة عىل اإنشاء تأأثريات غري مقصودة مثل الزناعات بني
البدلان أأو اجلاعات أأو ا ألفراد ذوي اخلربات والرتاث املشرتك .ور أأى الوفد أأنه ينبغي ألي طريقة للميض قدم ًا أأن تأأخذ يف
الاعتبار التأأثري عىل مقديم الطلبات ،و أأن تتأأكد من جتنب العمليات املرهقة اإدار ًاي وتظل قابةل للتنبؤ .وعالوة عىل ذكل،
أأعرب الوفد عن قلقه بشأأن نص الاقرتاح ،واذلي ميكن أأن مينح حقوق للبدلان تتجاوز املبادئ القانونية املعرتف هبا دوليا.
وذكر أأنه ينبغي النظر يف هذه القضااي وتأأثرياهتا احملمتةل عىل ادلول ا ألعضاء و أأحصاب املصلحة ومساحة امس احلقل مبزيد من
التفصيل.
 .129و أأعرب وفد الياابن عن امتنانه للرعاة املشاركني عىل هجودمه يف اإعداد الاقرتاح املنقح .ومع ذكل ،ر أأى الوفد أأن
الاقرتاح املنقح مل يضمن قابلية التنبؤ بتعريف "ا ألسامء اجلغرافية ذات ادللةل الوطنية وفقا للقانون الوطين املعمول به"
ابلنس بة ملقديم طلبات احلقول العامة من املرتبة العليا .وذلكل ،أأعرب الوفد عن عدم متكنه من دمع الاقرتاح.
 .130وعرب وفد مجهورية كوراي عن تقديره ملؤيدي اقرتاح النسخة املنقحة .ومع ذكل ،ابلنظر اإىل رضورة حتديد ا ألسامء املراد
حاميهتا بوضوح يف التوصية ،أأعرب الوفد عن قلقه بشأأن البند اثنيا (( )5ا ألسامء اجلغرافية ذات ادللةل الوطنية وفقا للقانون
الوطين املعمول به) والبند اثلثا (املؤرشات اجلغرافية) ،ألهنام يؤسسان لقوامئ مفتوحة وغري حمددة من ا ألسامء .و أأبلغ الوفد
اللجنة أأنه ل يزال ينتظر موافقة عامصته عىل القضية قيد املناقشة.
 .131و أأيد وفد اإيطاليا الاقرتاح املنقح.
 .132وشكر وفد أأسرتاليا مؤيدي اإعادة النظر يف الاقرتاح الوارد يف الوثيقة  SCT/41/6وعىل تقدمي نسخة منقحة اإىل
اللجنة للنظر فهيا .ويف حني أأعرب الوفد عن تقديره لالس تعداد ملراعاة الشواغل اليت أأعرب عهنا عدد من ا ألعضاء ،اإل أأنه
افاد أأن الاقرتاح املنقح ل يزال واسعا للغاية ويتجاوز دليل مقدم الطلب ،و أأن املصطلحات احلامسة ل تزال غري واحضة.
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واختمت الوفد حديثه قائ ًال اإنه عىل الرمغ من تعاطفه مع اخملاوف املتعلقة ابحتاكر أأسامء البدلان يف نظام أأسامء النطاقات ،اإل
أأنه ل ميكنه دمع الاقرتاح يف ذكل الوقت.
 .133وشكر وفد الربتغال مؤيدي النسخة املنقحة لالقرتاح ،و أأعرب عن تأأييده لالقرتاح اجلديد للأس باب اليت أأكدهتا وفود
أأخرى .وفامي يتعلق بصياغة البند اثنيا ،أأيد الوفد الاقرتاح املقدم من مجموعة دول أأورواب الوسطى والبلطيق.
 .134وشكر وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) مؤيدي النسخة املنقحة ،واليت أأظهرت مرونة يف معاجلة اخملاوف اليت أأاثرهتا
بعض الوفود .ومتش يا مع البيان اذلي أدىل به نيابة عن مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ ،أأعرب الوفد عن ر أأي مفاده أأن البند اثنيا
( )5ينبغي أأن ينهتيي بعد عبارة "مناطق اليونسكو املدرجة مكواقع للرتاث العاملي" .وهبذه الطريقة ،لن تكون قامئة املناطق
اجلغرافية مفتوحة الطرفني ،مما قد يشلك أأساسا جيدا لبعض الوفود .وابلإضافة اإىل ذكل ،أأعرب الوفد عن ر أأي مفاده أأنه ل
ينبغي للجنة مناقشة اقرتاح يكرر دليل مقدم الطلب .ور أأى الوفد أأن هناك رغبة يف جتاوز دليل مقدم الطلب ،حيث أأنه
خبالف ذكل لن يكون هناك اهامتم مبثل هذا الاقرتاح .وبيامن اعترب أأن ا ألسامء اجلغرافية ذات ادللةل الوطنية هممة للغاية
وينبغي حاميهتا ،أأعرب الوفد عند مرونته فامي يتعلق ابستبعادها من نطاق الاقرتاح ،من أأجل استيعاب الشواغل والتعليقات
اليت أأبدهتا بعض الوفود .كام أأعرب الوفد عن ر أأي مفاده أأن النسخة املنقحة احلالية يه أأساس جيد لتوفري أأرضية مشرتكة بني
مجيع الوفود.
 .135وشكر وفد اململكة املتحدة املشاركني يف رعاية الاقرتاح وكذكل عىل تنقيحه .و أأفاد أأنه شأأنه شأأن الوفود ا ألخرى،
يرى أأن املزيد من الوقت رضوري ،لس امي لإجراء مشاورات مع احلكومة .وإاقرارا بأأن املفاوضات غري الرمسية قد خففت من
بعض اخملاوف اليت أأثريت ،أأشار الوفد اإىل أأنه مل تمت معاجلة مجيع تكل اخملاوف ،و أأعرب عن اس تعداده للعمل مع املشاركني يف
رعاية الاقرتاح لزايدة توضيح وحتديد أأهداف الاقرتاح ونصه .وذكر أأن مقدمة البند اثنيا ،عىل سبيل املثال ،اقرتحت أأن
القامئة ليست شامةل وميكن أأن تكون مفتوحة .وابلتايل ،أأعرب الوفد عن رغبته يف معاجلة هذا القلق يف مزيد من
املناقشات ،سواء يف ادلورة احلالية أأو يف ادلورة التالية للجنة.
 .136وشكر وفد جورجيا مجيع الوفود اليت أأعربت عن مواقفها .وابلنظر اإىل أأن املشاركني يف رعاية الاقرتاح قد أأظهروا
مرونة وعكسوا مجيع املقرتحات املقدمة ،أأفاد الوفد أأنه مت إازاةل مجيع العقبات من الاقرتاح.
 .137وشكر وفد ش ييل املؤيدين عىل مرونهتم وعىل التغيريات اليت تعكس الشواغل اليت أأعربت عهنا خمتلف الوفود.
وحيث أأن الوفد يتفهم أأمهية املوضوع ،فقد أأرسل الاقرتاح املنقح اإىل العامصة ويتوقع ردود فعل خالل اليوم .وذلكل ،طلب
الوفد مزيدا من الوقت ملناقشة هذه املسأأةل وإابداء مزيد من التعليقات ،كام أأعرب عن ذكل أأعضاء أآخرون يف اللجنة.
 .138و أأيد وفد السويد ر أأي عدد من الوفود اليت أأوحضت املسائل املتبقية يف الاقرتاح ،لس امي تكل اليت أأوجزها وفد
اململكة املتحدة .ابلإضافة اإىل ذكل ،ذكر الوفد أأن اجملموعة الاستشارية ألحصاب املصلحة املتعددين التابعة لهيئة الانرتنت
ل ألسامء وا ألرقام اخملصصة يه املنتدى املناسب ملناقشة هذه القضااي اجلوهرية .وذلكل ،أأفاد أأن الاقرتاح حيتاج اإىل مزيد من
التفكري.
 .139وشكر وفد املغرب مؤيدي الاقرتاح و أأيد البيان اذلي أأدىل به وفد أأوغندا ابمس اجملموعة ا ألفريقية .وشدد عىل أأمهية
املوضوع ،وردد الوفد ترصحيات غالبية الوفود بشأأن احلاجة اإىل استشارة العوامص لتلقي املزيد من التعلاميت .وابلإضافة اإىل
ذكل ،أأشار اإىل أأنه مت تعديل التوصية (وليس الاقرتاح) فقط ،واقرتح الوفد اإعادة النظر يف الاقرتاح كلك للمتكن من اإجراء
دراسة شامةل.
[تعليق الاجامتع]
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 .140وشكر وفد سويرسا ،نيابة عن املشاركني يف رعاية الاقرتاح ،الوفود اليت أأيدت الاقرتاح ا ألول املنقح ،وكذكل الوفود
اليت أأاثرت أأس ئةل وتعليقات عىل هذا النص .وقدم الوفد نسخة منقحة جديدة أأعدها املشاركون يف رعاية الاقرتاح .أأو ًل ،يف
اإطار البند اثنيا ،اس تعيض عن لفظ "تشمل" بلفظ "تقترص عىل" .ويف إاشارة اإىل أأنه مبوجب البند اثنيا ( )5مت تفسري
الإشارة اإىل القانون الوطين املعمول به من قبل بعض الوفود عىل أأهنا تنشئ قامئة مفتوحة ،أأشار الوفد اإىل أأنه ،بروح من
التوافق وملعاجلة هذه اخملاوف ،مت تعديل هذا البند ومل يعد يشار اإىل "القانون الوطين املعمول به" .ومع ذكل ،نظرا ألن
حذف البند اثنيا ( )5من شأأنه أأن يقلل من امحلاية يف الواقع مقارنة بدليل عام  ،2012فقد حافظ املؤيدون عىل قامئة
اليونسكو الواردة أأيضا يف دليل هيئة الانرتنت ل ألسامء وا ألرقام اخملصصة .وعالوة عىل ذكل ،متت اإضافة أأسامء املدن ،ولكن
فقط عندما يعلن مقدم الطلب عن نيته لس تخدام احلقول العامة من املرتبة العليا بغرض مرتبط ابمس املدينة .وتشلك هذه
الإضافة جمرد نسخ حملتوى دليل هيئة الانرتنت ل ألسامء وا ألرقام اخملصص لعام  2012ومل تتجاوز ادلليل احلايل .و أأوحض الوفد
أأن الاقرتاح الآن يشري فقط اإىل القوامئ املنشأأة ابلفعل .ووفقا لالقرتاح املنقح ،ميكن اإس ناد ا ألسامء اجلغرافية غري املتضمنة يف
البند اثنيا ( )1اإىل ( )6حبرية دون أأي اإماكنية لالعرتاض من قبل اجلهور كلك .ومع ذكل ،لضامن احلد ا ألدىن من امحلاية
ل ألسامء اجلغرافية ا ألخرى غري املدرجة يف البند اثنيا ،اقرتح املشاركون يف رعاية الاقرتاح أأن تقوم هيئة الانرتنت ل ألسامء
وا ألرقام اخملصصة ابإبالغ الكيان املعين بأأي طلب للحصول عىل حقل أأعىل مكون من أأمس عام يتوافق مع امس جغرايف يف
أأرايض بدل ما .وس ميكن ذكل اجملموعة اجلاعية املعنية ،اإذا ر أأت ذكل رضوراي ،من اختاذ تدابري دفاعية .ويف اإشارة اإىل أأن
بعض اجملموعات اجلاعية مل تكن قادرة عىل متابعة مجيع طلبات احلقول العامة من املرتبة العليا دلى هيئة الانرتنت ل ألسامء
وا ألرقام اخملصصة ،أأشار الوفد اإىل أأنه عىل الرمغ من أأن هذه املعلومات لن متنح أأي حق مبديئ للمجموعة اجلاعية ،اإل أأنه
سيمت ضامن وجود توازن معني.
[تعليق الاجامتع]
 .141وحتدث وفد اإندونيس يا ابمس مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ ،وشكر مؤيدي الوثيقة  SCT/41/6عىل التعديل الثاين
لالقرتاح .وأأشار الوفد اإىل اجلهود الإجيابية اليت بذلت يف مراعاة املواقف مقابل قامئة مفتوحة العضوية ،ور أأى أأن النص
اجلديد الوارد يف البنود ا ألول والثاين والثالث أأصبح مقبول الآن .وفامي يتعلق ابلبند الرابع ،أأفاد أأنه ل يزال دلى اجملموعة
خماوف ،عىل الرمغ من أأنه يتفهم هنج املؤيدين عىل أأنه حماوةل لإجياد نص متوازن .و أأعرب وفد اجملموعة عن تطلعه اإىل مزيد
من املناقشات ملعاجلة هذه الشكوك.
 .142وحتدث وفد كرواتيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،وشكر املؤيدين عىل معلهم ،و أأعرب عن امتنانه
لإدراج اقرتاحه يف النسخة املنقحة .و أأبلغ وفد اجملموعة اللجنة بأأن النسخة اجلديدة قد أأحيلت اإىل العوامص و أأن بعض ادلول
ا ألعضاء قد تلقت ابلفعل ردا اإجيابيا لقبول النص .وفامي يتعلق ببالده ،مل يرد أأي اعرتاض من العامصة.
بناء عىل تعليقات الوفود ،و أأفاد أأنه ل يزال
 .143وشكر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية مؤيديه عىل اإعادة الصياغة الهامة ً
دليه خماوف جدية بشأأن مدى الاقرتاح ومضمونه .ومع اإقراره ابجلهد الكبري اذلي بذل ،ذكر الوفد أأنه نظرا لطبيعة التعديل
وتعقيد الاقرتاح وعدد الوزارات اليت جيب استشارهتا نظرا لنطاق الاقرتاح ،ل ميكن اختتام هذا البند خالل ادلورة احلالية.
وذلكل ،ل ميكن للوفد دمع التعديل قبل التشاور مع العامصة ،ا ألمر اذلي ل ميكن اإجراءه يف مثل هذا الوقت القصري .واقرتح
الوفد العودة اإىل املسأأةل قيد املناقشة يف ادلورة التالية للجنة العالمات ،و أأفاد يف الوقت نفسه أأنه ينبغي اإجراء مزيد من
التعديالت ملعاجلة الشواغل اليت أأاثرهتا الوفود ا ألخرى.
 .144وشكر وفد كندا مجيع الوفود عىل املناقشة املمثرة املس مترة حول القضية قيد النظر ،كام شكر املشرتكني يف رعاية
الاقرتاح عىل مرونهتم وعىل الاقرتاح املنقح .و أأشار الوفد اإىل أأنه ما زال دليه خماوف بشأأن نطاق الاقرتاح والآاثر احملمتةل عىل
الابتاكر يف نظام أأسامء احلقول ،وكذكل اإماكنية اإنشاء تأأثريات غري مقصودة .وذلكل ،أأفاد الوفد أأنه جيب دراسة تأأثري
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الاقرتاح عىل مقديم الطلبات وعىل ادلول ا ألعضاء و أأحصاب املصلحة ومساحة اسامء احلقول مبزيد من التفصيل قبل امليض
قدما.
 .145وشكر وفد أأسرتاليا مؤيدي الوثيقة  SCT/41/6عىل هجودمه وعىل تقدمي املزيد من التعديل عىل الاقرتاح .وإاذ
أأعرب عن تقديره للشواغل اليت أأعرب عهنا واملداولت اليت أأدت اإىل التعديالت ،أأشار الوفد اإىل أأنه من أأجل النظر يف
الاقرتاح املنقح اجلديد ابلاكمل ،س يحتاج اإىل فرتة كبرية من الوقت للتشاور مع العامصة وعدد من اجلهات احلكومية .وابلنظر
اإىل أأن بعض املصطلحات الواردة يف الاقرتاح ل تزال غري واحضة ،أأفاد الوفد أأنه ل يزال دليه خماوف بشأأن مدى الاقرتاح.
 .146وحتدث وفد الإمارات العربية املتحدة ابمس املشرتكني يف رعاية الاقرتاح ،وطلب أأن يظل بند جدول ا ألعامل مفتوحا
للتشاور بشأأن ا ألس ئةل اليت طرحت خالل ادلورة ،لمتكني مؤيدي الاقرتاح من تقدمي اإجاابت أأو اقرتاح طريقة جديدة
للميض قدما.
 .147و أأشار وفد سويرسا اإىل أأن املشرتكني يف رعاية الاقرتاح يعدون اقرتاحا.
 .148وحتدث وفد اإندونيس يا بصفته الوطنية ،وشكر الوفود عىل اجلهود املبذوةل عىل مدار ا ألس بوع .و أأحاط علام جبميع
التعليقات واملداخالت واخملاوف ،فضال عن طلبات املزيد من الوقت للتفكري والتشاور مع واكلت خمتلفة يف العوامص .ودون
اإعاقة تقدم الاجامتع بشأأن ا ألس ئةل املتعلقة ابلطريق اإىل ا ألمام ،أأعرب الوفد عن رغبته يف أأن حترز ادلورة تقدم ًا بروح من
املرونة وبطريقة بناءة ،من أأجل التوصل اإىل اتفاق عىل ملخص الرئيس ،واذلي ينبغي أأن يكون واقعيا قدر الإماكن .وابلنظر
اإىل أأن الوثيقة  SCT/41/6ل تزال مطروحة ،أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل مواصةل النقاش حول الاقرتاح.
 .149و أأعرب وفد سويرسا عن أأسفه بأأن هيئة الانرتنت ل ألسامء وا ألرقام اخملصصة مل تكن حارضة أأثناء املناقشات ،عىل
الرمغ من وضعها مكراقب يف جلنة العالمات .ونظرا حلقيقة أأن اجللسة الاعالمية املس تقبلية اليت س تعقد خالل ادلورة التالية
للجنة العالمات تضمنت موضوعا عن نظام أأسامء احلقول ،اقرتح الوفد أأن يسامه ممثل هيئة الانرتنت ل ألسامء وا ألرقام
اخملصصة يف تكل اجللسة .ور أأى الوفد أأن ذكل سيسمح بتوضيح بعض اجلوانب التقنية اليت ذكرهتا الوفود اخملتلفة خالل
ادلورة.
 .150ودعا وفد اإندونيس يا اإىل موافقة اللجنة عىل نص ملخص الرئيس ،قبل اختتام ادلورة.
 .151وطلب وفد الإمارات العربية املتحدة اإبقاء بند جدول ا ألعامل مفتوح ًا حىت يمت الانهتاء من املشاورات بني املشرتكني
يف رعاية الاقرتاح وا ألعضاء املهمتني.
 .152و أأعربت وفود جورجيا و أأيسلندا وسويرسا عن تأأييدها للبياانت اليت أأدىل هبا وفدي اإندونيس يا والإمارات العربية
املتحدة.
 .153وذكر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،يف معرض ترحيبه ابلعمل عىل اإجياد نص متوازن يعكس الآراء اليت مت
الإعراب عهنا بشأأن الاقرتاح خالل ادلورة ،أأشار الوفد اإىل أأن هناك اتفاق عىل اس مترار النقاش يف ادلورة القادمة .وذلكل،
ر أأى الوفد أأنه ليس من الرضوري ترك بند جدول ا ألعامل مفتوحا.
 .154واقرتح وفد اإندونيس يا أأن يشري ملخص الرئيس اإىل أأن الوثيقة  SCT/41/6قد نوقشت ودمعهتا عدة وفود ،بيامن
أأاثرت وفود أأخرى خماوف وحتتاج اإىل مزيد من الوقت للتفكري فهيا .واقرتح الوفد أأن تسرتعي أأمانة الويبو انتباه هيئة
الانرتنت ل ألسامء وا ألرقام اخملصصة اإىل شواغل الوفود فامي يتعلق ابلإس نادايت احملمتةل للحقول العامة اجلديدة من املرتبة العليا
اليت قد تؤثر سلبا عىل مصاحلهم من خالل احتاكر أأسامء بدلاهنم و أأسامءمه اجلغرافية من قبل كياانت خاصة.
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 .155واعترب وفد السويد أأن الاقرتاح املقدم من وفد اإندونيس يا مل يصف املوقف بدقة.
 .156وخلص الرئيس اإىل ما ييل:
 انقشت جلنة العالمات الوثيقة SCT/41/6؛ واقرتح املشرتكون يف رعاية الوثيقة  SCT/41/6بعض التعديالت رداًّ عىل ا ألس ئةل واملشاغل اليتأأثريت خالل النقاش ،ولكن مل يمت التوصل اإىل توافق للآراء؛
 -وستس متر مناقشات الوثيقة  SCT/41/6يف ادلورة الثانية وا ألربعني للجنة العالمات.

مس تجدات عن اجلوانب املتصةل ابلعالمات التجارية يف نظام أأسامء احلقول ()DNS
 .157استندت املناقشات اإىل الوثيقة .SCT/41/5
 .158وشكر الرئيس ا ألمانة عىل رصدها املس متر لتطورات نظام أأسامء احلقول.
 .159ونظرت جلنة العالمات يف الوثيقة  SCT/41/5وطلب من ا ألمانة اإبقاء ادلول ا ألعضاء عىل عمل ابلتطورات
املس تقبلية املتعلقة ابلعالمات التجارية يف نظام أأسامء احلقول.

ا ألسامء ادلولية غري املسجةل امللكية للمواد الصيدلنية ()INNs
 .160استندت املناقشات اإىل الوثيقة .SCT/41/4
 .161وقدمت ا ألمانة عرض ًا يوحض اإدراج البياانت املتعلقة اب ألسامء غري املسجةل امللكية للمواد الصيدلنية يف قاعدة بياانت
العالمات التجارية العاملية للويبو ،ابلإضافة اإىل عرض حول كيفية اس تخدام قاعدة بياانت العالمات التجارية العاملية.
 .162و أأعرب وفد مودلوفا عن ارتياحه لإدراج ا ألسامء ادلولية غري املسجةل يف قاعدة بياانت الويبو العاملية للعالمات
التجارية ،حيث س يكون من املفيد للفاحصني اذلين يتعاملون مع الفحص املوضوعي.
 .163و أأشار وفد اإكوادور ،معراب عن امتنانه ل ألمانة عىل العرض التقدميي ،اإىل أأنه مت اإصدار دليل داخيل يف اإكوادور بشأأن
توفر املعلومات احملداثة يف قاعدة بياانت العالمات التجارية العاملية ،حبيث ميكن لفاحيص العالمات التجارية الوصول اإىل
قاعدة البياانت املذكورة من أأجل البحث ومقارنة العالمات مع ا ألسامء غري املسجةل امللكية للمواد الصيدلنية .ولتيسري معل
فاحيص العالمات التجارية ،تساءل الوفد عام اإذا اكن من املمكن تعممي دليل بني ادلول ا ألعضاء حول كيفية اإجراء معليات
البحث عن ا ألسامء غري املسجةل امللكية للمواد الصيدلنية يف قاعدة بياانت الويبو العاملية للعالمات التجارية.
 .164و أأثىن وفد ش ييل عىل ا ألمانة ملبادرهتا املمتزية لإدراج بياانت ا ألسامء ادلولية غري املسجةل امللكية يف قاعدة بياانت الويبو
العاملية للعالمات التجارية .وبعد اإجراء بعض معليات البحث يف قاعدة بياانت العالمات التجارية العاملية ،أأعرب الوفد عن
رسوره لإبالغ اللجنة بأأهنا تعمل بشلك جيد .وتساءل الوفد عام اإذا اكن عىل فاحيص العالمات التجارية اإجراء معليات حبث
جبميع اللغات أأم أأن ا ألداة تنظر تلقائ ًيا يف الرتجامت عند البحث.
 .165ورحب وفد أأسرتاليا ،يف معرض شكره ل ألمانة عىل العمل الشاق اذلي أأدى اإىل الاجامتع والعرض التقدميي ،بدمج
بياانت ا ألسامء ادلولية غري املسجةل امللكية يف قاعدة بياانت العالمات التجارية العاملية .و أأفاد الوفد أأنه يتفهم أأن أأي حتديث
من جانب منظمة الصحة العاملية لبياانهتا اخلاصة اب ألسامء ادلولية غري املسجةل امللكية للمواد الصيدلنية سينعكس يف قاعدة
بياانت الويبو العاملية للعالمات التجارية وس يؤدي تلقائيا اإىل اإرسال اإخطار الويبو الإلكرتوين اإىل املاكتب اليت اكنت س تختار
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طريقة التصال هذه .ويف هذا الصدد ،تساءل الوفد عام اإذا اكن فهمه حصيحا ،وإاذا اكن ا ألمر كذكل ،فكيف س تكون
املاكتب قادرة عىل الاشرتاك.
 .166و أأشارت ا ألمانة اإىل أأن أأي خشص معني يف مكتب اشرتك يف اإشعارات منتدى جلنة العالمات سوف يتلقى تنبيه
ابلربيد الإلكرتوين.
 .167وشكر وفد تونس ا ألمانة عىل العمل التحضريي املمتزي .و أأشار الوفد إاىل أأن املشلكة اليت تواهجها تونس ل تتعلق
ابلبحث بل اب ألحرى تتعلق ابلفحص ،لس امي عندما يتلقى الفاحصون طلبا لتسجيل عالمة جتارية تضيف لحقة أأو ابدئة اإىل
ا ألسامء غري املسجةل امللكية للمواد الصيدلنية .ويف هذا الصدد ،رصح الوفد بأأنه س يكون ممتنا لوجود دليل من شأأنه أأن
يساعد الفاحصني عىل قبول أأو رفض تسجيل عالمة جتارية تش به اإىل حد بعيد ا ألسامء غري املسجةل امللكية للمواد
الصيدلنية.
 .168ورد ًا عىل وفد تونس ،أأشارت ا ألمانة اإىل أأن قرار مجعية الصحة العاملية  WHA3.11يتناول مسأأةل الوسطيات
والبادئات واللواحق املامثةل أأو املطابقة لس يقان ا ألسامء غري املسجةل امللكية للمواد الصيدلنية.
 .169وخلص الرئيس اإىل أأن جلنة العالمات قد أأحاطت علام هبذا النشاط وينبغي ل ألمانة تقدمي حتديث يف ادلورة
القادمة للجنة.
البند  7من جدول الأعامل :املؤرشات اجلغرافية
 .170استندت املناقشات اإىل الوثيقتني  SCT/40/5و.SCT/40/6
 .171وعرضت ا ألمانة اإصدارا جتريبيا لقاعدة البياانت جبميع الردود عىل الاس تبيان ا ألول بشأأن "النظم الوطنية وا إلقلميية
اليت ميكن أأن توفر قدرا من امحلاية للمؤرشات اجلغرافية" ،والاس تبيان الثاين بشأأن "اس تخدام/اإساءة اس تخدام املؤرشات
اجلغرافية و أأسامء البدلان واملصطلحات اجلغرافية عىل الإنرتنت ويف نظام أأسامء احلقول".
 .172وخلص الرئيس اإىل أأن أأعضاء جلنة العالمات مدعوين اإىل:
 اس تعراض الإصدار التجرييب لقاعدة البياانت ،املتاح عىل الرابط التايل: ،https://www.wipo.int/memberprofilesgeo/#/وإاخطار ا ألمانة بأأية تغيريات مطلوبة؛
 وتقدمي الردود عىل الاس تبيانني ،اإذا مل تكن قد اِقدمت بعد ،بغرض اإدخالها يف قاعدة البياانت. .173وابلإضافة اإىل ذكل ،ستنظر جلنة العالمات يف اإصدار حمدَّث لقاعدة البياانت يف دورهتا الثانية وا ألربعني.
 .174ونظرت جلنة العالمات يف الواثئق  SCT/41/7و SCT/41/8و.SCT/41/9
 .175واقرتح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأن تعقد اللجنة مجموعة من اجللسات الإعالمية حول موضوعات حفص
املؤرشات اجلغرافية من أأجل تنظمي املناقشات املتعلقة ابلردود عىل اس تبياانت املؤرشات اجلغرافية .و أأشار الوفد اإىل أأن
اس تكشاف عدة موضوعات انش ئة عن تكل الردود سيساعد يف فهم كيف تقوم البدلان اليت دلهيا أأنظمة حفص مبعاجلة قضااي
حمددة وطلبات معقدة ،مثل تكل اليت يتلقاها املكتب الوطين .واقرتح الوفد تنظمي اجللسات الإعالمية عىل أأساس منوذج
جلسة أأسامء البدلان اليت نظمت قبل عدة اجامتعات سابقة ،والنظر يف املسائل املقرتحة يف الوثيقة  .SCT/41/7وإادرأاك منه
بأأنه ميكن مناقشة العديد من املوضوعات ا ألخرى ،أأشار الوفد اإىل أأن املوضوعات املقرتحة س تكون مفيدة لبدء النقاش.
و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تمتكن جلنة العالمات من امليض قدم ًا يف تنظمي اجللسات الإعالمية.
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 .176و أأفاد وفد سويرسا أأنه حدد بعض املوضوعات اليت تؤدي ابنتظام اإىل الارتباك يف س ياق مناقشات اللجنة .ونظر ًا
لرضورة تركزي حمور اجللسات الإعالمية ،أأوحض الوفد أأن اقرتاحه يتضمن أأربعة موضوعات ،واليت ل تقترص عىل ممارسات
الفحص يف أأنظمة التسجيل.
 .177و أأشار وفد الاحتاد ا ألورويب ،متحد ًاث ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،اإىل أأن املوضوعات الثالثة املقدمة
للجلسات الاعالمية املقرتحة تستند اإىل ا ألس ئةل والردود عىل الاس تبيان الثاين .و أأعرب الوفد عن اقتناعه بأأن تكل القضااي
تس تتبع عدم اليقني احلقيقي والثغرات القانونية فامي يتعلق ابملؤرشات اجلغرافية عىل الإنرتنت .وذلكل ،يتناول املوضوع ا ألول
املقرتح املؤرشات اجلغرافية كعناوين للملكية الفكرية يف تشغيل نظام أأسامء احلقول ويف س ياسات تسوية الزناعات .ويتناول
املوضوع الثاين مسأأةل أأنواع الانهتأاكت العملية للمؤرشات اجلغرافية كعناوين للملكية الفكرية عىل الإنرتنت .و أأخريا ،يشري
املوضوع الثالث اإىل أأنواع الصكوك القانونية ،مثل القانون امللزم أأو القانون غري امللزم (مثل مذكرات التفامه) أأو ا ألدوات
التقنية املتاحة ملاكحفة بيع السلع املقدلة اليت حتمل مؤرشات جغرافية كعناوين ملكية فكرية عرب الإنرتنت.
 .178واقرتح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأن تكون اجللسة الإعالمية اليت تدوم نصف يوم مؤلفة من ثالثة أأفرقة تتناول
عىل التوايل موضوع واحد يمت اختياره من بني لك من املقرتحات الثالثة .وإاذا تبني أأن اجللسة الإعالمية مفيدة وممثرة ،ميكن
للجنة أأن تنظر يف موضوعات أأخرى جللسة اإعالمية أأخرى يمت تنظميها خالل ادلورة الثالثة وا ألربعني للجنة .ور أأى الوفد أأن
هذا س يكون وس يةل معلية للميض قدما هبدف التوصل اإىل توافق يف الآراء بشأأن اجللسة الإعالمية ا ألوىل .ابلإضافة اإىل
ذكل ،اقرتح الوفد أأن يقوم ا ألعضاء قبل ادلورة الثانية وا ألربعني للجنة ،بتقدمي موضوعات تندرج يف نطاق الاس تبيان ا ألول
والاس تبيان الثاين ،للنظر فهيا يف اجللسة القادمة ابدلورة الثالثة وا ألربعني للجنة.
 .179وشكر وفد سويرسا وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عىل اقرتاحه ،ولكنه تساءل عام اإذا اكنت هذه يه الطريقة الأكرث
فاعلية للميض قدما ،ابلنظر اإىل أأن املقرتحات الثالثة تتعلق مبوضوعات خمتلفة متاما .و أأبرز الوفد أأنه عىل ا ألقل ابلنس بة
لسويرسا ،لن يمت التعامل مع ممارسات الفحص الفريد من نوعه والعالمات التجارية اخلاصة بتسميات املنشأأ أأو املؤرشات
اجلغرافية من قبل نفس اخلرباء .وعالوة عىل ذكل ،سيتعني عىل خمتلف املتخصصني التدخل يف مسأأةل حامية املؤرشات
اجلغرافية يف نظام أأسامء احلقول أأو عىل الإنرتنت .و أأخري ًا ،لن يمتكن نفس أأعضاء الفريق من تغطية الوسائل القضائية
والإجراءات الإدارية .و أأفاد الوفد أأن هناك طريقة أأكرث كفاءة تمتثل يف امليض قدم ًا يف جمال الاختصاص ،حبيث ميكن للعدد
ا ألقىص من اخلرباء اخملتصني يف مسأأةل معينة أأن جيمتعوا ويتبادلوا الآراء.
 .180وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،وشكر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية
عىل اقرتاحه ،واذلي يبدو أأنه خطة معل جيدة .واقرتح الوفد تقس مي اجللسة الإعالمية اليت تدوم لنصف يوم اإىل ثالثة
موضوعات مدة لك مهنا ساعة واحدة ،يمت اختيارها من بني املقرتحات الثالثة ،مع تشكيل أأفرقة مكونة من اثنني أأو ثالثة
متحدثني.
 .181ودعا الرئيس املؤيدين الثالثة للتشاور غري الرمسي فامي بيهنم من أأجل اإجياد اقرتاح بشأأن التنظمي العميل للجلسة
الاعالمية.
 .182واقرتح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية البدء بفريق حول موضوع تقيمي طابع الامس العام.
 .183و أأفاد وفد سويرسا أأنه حاول اختيار موضوع مرتبط بواحد عىل ا ألقل من املوضوعني الآخرين الذلين سيمت تناوهلام
خالل اجللسة الإعالمية .وذلكل ،ميكن اإعادة صياغة اقرتاحه يف اإطار البند  4عىل غرار املوضوع اذلي اختاره وفد الولايت
املتحدة ا ألمريكية ،أأي "تقيمي تقليد مؤرش جغرايف يف حفص العالمة التجارية".
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 .184وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه  ،واعترب أأن جتميع الردود عىل الاس تبيانني
بشأأن املؤرشات اجلغرافية ميثل ممارسة قمية وبناءة يف دفع النقاش ادلويل حول املؤرشات اجلغرافية .ور أأى الوفد أأن العملية
ينبغي أأن تتقدم مبا يامتىش مع خامتة الرئيس يف ادلورة ا ألربعني ،أأي ابلتفاق عىل عدد حمدود من املوضوعات ذات الاهامتم
اليت تقترص عىل نطاق الاس تبياانت اليت سيمت تناولها يف اجللسات الإعالمية يف الاجامتعات املس تقبلية للجنة العالمات.
و أأشار الوفد اإىل أأنه اقرتح أأس ئةل بشأأن حامية املؤرشات اجلغرافية عىل الإنرتنت يف الوثيقة  ،SCT/41/9و أأحاط علامً
ابلتقدميات املقدمة من وفدي سويرسا والولايت املتحدة ا ألمريكية يف الواثئق  SCT/41/7و .SCT/41/8ونظر ًا ألن
التعامل مع املؤرشات اجلغرافية كحقوق ملكية فكرية عىل الإنرتنت ميثل جما ًل فيه ثغرات كبرية واختالفات غري مربرة يف
املعامةل مقارنة حبقوق امللكية الفكرية ا ألخرى ،اقرتح الوفد لدلورة الإعالمية املوضوع ا ألول من تقدمياته وهو " املؤرشات
اجلغرافية كحقوق ملكية فكرية يف تشغيل نظام أأسامء احلقول ويف س ياسات تسوية الزناعات" .وفامي يتعلق بتنظمي اجللسة
واختيار املتحدثني وتوقيهتا ،توقع الوفد توجهيات من الرئيس .واختمت الوفد ابلقول ابلتعبري عن تطلع الاحتاد ا ألورويب وادلول
ا ألعضاء فيه اإىل املشاركة بشلك بناء يف املوضوعات اخملتارة للجلسات الإعالمية اخلاصة ابملؤرشات اجلغرافية.
 .185و أأوحض وفد سويرسا أأن املوضوع املقرتح يغطي مفهوم التقليد بني العالمات التجارية واملؤرشات اجلغرافية ،وبعبارة
أأخرى ،مسأأةل العالمات التجارية اليت تتشابه أأو تتطابق مع مؤرش جغرايف يف حفص العالمات التجارية.
 .186و أأشار وفد كرواتيا اإىل أأنه عىل الرمغ من اختيار اللجنة ملوضوعات حممتةل ،فاإنه عىل اس تعداد للنظر يف موضوعات
أأخرى يكون لها بعض التأأثري العميل ،مثل املوضوع اذلي اقرتحه الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،أأي املؤرشات
اجلغرافية كحقوق ملكية فكرية يف تشغيل نظام أأسامء احلقول ويف س ياسات تسوية الزناعات.
 .187و أأيد وفد فرنسا البيان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد ا ألورويب ،لس امي فامي يتعلق مبسأأةل املؤرشات اجلغرافية يف نظام
أأسامء احلقول .ونظرا ألن املؤرشات اجلغرافية ابعتبارها حقوقا للملكية الفكرية ميكن أأن تس تفيد من تنظمي أأفضل عىل
الإنرتنت ،ر أأى الوفد أأن هذه مشلكة خضمة وجيب معاجلهتا.
 .188و أأشار وفد سويرسا ،يف اإشارة اإىل املوضوع اذلي اقرتحه وفد الاحتاد ا ألورويب ،اإىل تغطية أأكرث مشو ًل للمسأأةل،
تشمل أأيضا أأسامء البدلان .واقرتح الوفد تعديل املوضوع ليصبح نصه كام ييل" :املؤرشات اجلغرافية كحقوق ملكية فكرية
و أأسامء البدلان يف تشغيل نظام أأسامء احلقول ويف س ياسات تسوية الزناعات".
 .189وخلص الرئيس اإىل أأن جلنة العالمات اتفقت عىل ما ييل:
 تنظمي جلسة اإعالمية تدوم نصف يوم بشأأن املؤرشات اجلغرافية مبوازاة مع ادلورة الثانية وا ألربعنيللجنة العالمات؛
 ووضع برانمج للجلسة الإعالمية يشمل ثالث مناقشات حول املواضيع التالية :تقيمي طابع الامس العام؛واملؤرشات اجلغرافية كحقوق ملكية فكرية يف تشغيل نظام أأسامء حقول الإنرتنت ويف س ياسات تسوية
املنازعات؛ ومفاهمي التطابق والتشابه والتقليد بني املؤرشات اجلغرافية والعالمات التجارية يف س ياق التسجيل
والاس تخدام التجاري؛
 والنظر ،خالل دورهتا الثانية وا ألربعني ،يف جلسات اإعالمية ممكنة يف املس تقبل حول املؤرشاتاجلغرافية.
البند  8من جدول الأعامل :اعامتد ملخص الرئيس
 .190أأشار الرئيس اإىل مرشوع ملخص الرئيس اذلي أأتيح للجنة العالمات خالل ادلورة.
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 .191وحتدث وفد سويرسا ابمس املشاركني يف رعاية الاقرتاح بشأأن حامية أأسامء البدلان وا ألسامء اجلغرافية ذات ادللةل
الوطنية يف نظام أأسامء احلقول ،عىل النحو الوارد يف الوثيقة  ،SCT/41/6و أأعلن أأنه ،حسب ما تفهم ،تؤيد وفود كثرية
الاقرتاح املقدم يف تكل الوثيقة ،بيامن أأاثرت بعض الوفود أأس ئةل وشددت عىل احلاجة اإىل مزيد من الوقت للتفكري والتشاور.
وحسب تفهم الوفد ،ستسرتعي الويبو انتباه هيئة الانرتنت ل ألسامء وا ألرقام اخملصصة اإىل خماوف معظم الوفود فامي يتعلق
اب إلس ناد احملمتل حلقول عامة من املرتبة العليا واليت ميكن أأن تؤثر سلبا عىل مصاحلهم من خالل احتاكر كياانت خاصة ألسامء
بدلاهنم الوطنية وا ألسامء اجلغرافية ا ألخرى .وابلإشارة اإىل بياانته السابقة اليت أأديل هبا خالل ادلورة ،أأكد الوفد من جديد
عىل أأنه يرحب ابإسهامات ممثل هيئة الانرتنت ل ألسامء وا ألرقام اخملصصة يف دورة جلنة العالمات القادمة حول هذا املوضوع،
لس امي حتديث حول العملية اليت هتدف اإىل مراجعة القواعد اخلاصة إابس ناد احلقول العامة من املرتبة العليا وأآليات حامية
احلقوق يف املس توى الثاين من نظام أأسامء احلقول .واختمت الوفد حديثه ابلقول بأأن هذا التحديث س ميكن من اإجراء مزيد من
بناء عىل أأكرث املعلومات دقة.
املناقشات بني أأعضاء اللجنة بشأأن هذه القضااي املهمةً ،
 .192وحتدث وفد اإندونيس يا بصفته الوطنية ،و أأيد البيان اذلي أأدىل به وفد سويرسا.
 .193و أأيد وفد الس نغال ،بصفته راعيا لالقرتاح الوارد يف الوثيقة  ،SCT/41/6البيان اذلي أأدىل به وفد سويرسا.
 .194و أأشار وفد جاماياك ،مؤيدا البيان اذلي أأدىل به وفد سويرسا ،اإىل أأن املناقشات كشفت أأن الغالبية العظمى من
ادلول قد أأعربت عن خماوفها بشأأن القضااي املعلقة أأمام هيئة الانرتنت ل ألسامء وا ألرقام اخملصصة فامي يتعلق حبامية أأسامء
البدلان وا ألسامء اجلغرافية يف نظام أأسامء احلقول .ومع الاعرتاف بعدم وجود توافق يف الآراء ،أأشار الوفد أأن غالبية ادلول قد
أأعربت عن هذه اخملاوف ،بيامن أأاثرت دول أأخرى أأس ئةل .ور أأى الوفد ،مع ذكل ،أأن هناك اهامتم كبري بتسوية املسأأةل بطريقة
أأو بأأخرى.
 .195و أأيد وفد موانكو البيانني الذلين أأدىل هبام وفدا سويرسا وجاماياك.
 .196وحتدث وفد أأوغندا ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،و أأعرب عن تأأييده الاكمل لالقرتاح الوارد يف الوثيقة .SCT/41/6
ودون املساس حبقوق ادلول ا ألعضاء اليت ترغب يف مزيد من التشاور مع عوامصها ،أأشار الوفد اإىل أأنه عىل الرمغ من عدم
وجود توافق يف الآراء ،اإل أأن غالبية ادلول ا ألعضاء أأيدت الاقرتاح.
 .197و أأيد وفد جورجيا البيان اذلي أأدىل به وفد سويرسا.
 .198وشكر وفد أأيسلندا الرئيس عىل ملخصه ،ويف اإشارة اإىل الاقرتاح الوارد يف الوثيقة  ،SCT/41/6ذكر أأنه يشاطر
وفد سويرسا فهمه .وعىل الرمغ من عدم التوصل اإىل توافق يف الآراء ،شدد الوفد عىل ادلمع الواسع اذلي تلقاه الاقرتاح ،بيامن
أأشار اإىل أأن بعض الوفود أأاثرت خماوف .وتأأييدا لالقرتاح اذلي تقدم به وفد سويرسا فامي يتعلق ابدلورة القادمة للجنة
العالمات ر أأى الوفد أأن املعلومات اليت س تقدهما هيئة الانرتنت ل ألسامء وا ألرقام اخملصصة يف ادلورة التالية س تكون مبثابة
مدخالت اإجيابية للمناقشات املس تقبلية حول املوضوع .ويف اخلتام ،اختمت الوفد لكمته بتوجيه الشكر اإىل الرئيس وا ألمانة
عىل معلهم واهامتهمم خالل ادلورة.
 .199و أأيد وفد الإمارات العربية املتحدة البيان اذلي أأدىل به وفد سويرسا.
 .200و أأبلغ وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،مشريا اإىل أأنه أأعرب عن ر أأيه بشأأن الوثيقة  SCT/41/6ابس تفاضة كبرية
وابلتفاصيل خالل ادلورة ،جلنة العالمات أأن حكومته نشطة للغاية يف اللجنة الاستشارية احلكومية ( )GACالتابعة لهيئة
الانرتنت ل ألسامء وا ألرقام اخملصصة ،حيث جعلت وهجات نظرها معروفة .وحث الوفد بشدة أأعضاء اللجنة الآخرين عىل
القيام ابليشء نفسه.
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 .201و أأشار وفد اململكة املتحدة اإىل أأن ما يتذكره عن املناقشات بشأأن البند  6من جدول ا ألعامل خمتلف عن ذكل اذلي
قدمه وفد سويرسا .ويف اإشارة اإىل أأن هيئة الانرتنت ل ألسامء وا ألرقام اخملصصة تشارك يف جلنة العالمات بصفة مراقب،
رصح الوفد بأأنه س يكون ممتنا أأيضا لسامع أآراء هيئة الانرتنت ل ألسامء وا ألرقام اخملصصة بشأأن هذا البند من جدول ا ألعامل.
 .202واعمتدت جلنة العالمات ملخص الرئيس كام ورد يف الوثيقة .SCT/41/10
البند  9من جدول الأعامل :اختتام ادلورة
 .203وحتدث وفد كرواتيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،وشكر الرئيس وانئبيه عىل توجهياهتم القديرة طوال
ادلورة ،كام شكر ا ألمانة عىل معلها ،وكذكل املرتمجني الفوريني وخدمات املؤمترات و أأحصاب املصلحة الآخرين اذلين سامهوا
يف ادلورة .وفامي يتعلق ابلبند  5من جدول ا ألعامل ،رحب الوفد ابلتقدم احملرز يف الاس تبيان اخلاص بتصاممي واهجة
املس تخدم املصورة وا أليقوانت واحملارف/اخلطوط ،وكذكل بشأأن الاس تبيان املتعلق ابمحلاية املؤقتة املمنوحة للتصاممي
الصناعية يف بعض املعارض ادلولية مبوجب املادة  11من اتفاقية ابريس .وانتقل الوفد اإىل البند  6من جدول ا ألعامل ،و أأعلن
أأنه عىل الرمغ من عدم وجود توافق يف الآراء بشأأن الاقرتاح املتعلق حبامية أأسامء البدلان وا ألسامء اجلغرافية ذات ادللةل
الوطنية يف نظام أأسامء احلقول ،عىل النحو الوارد يف الوثيقة  ،SCT/41/6أأعرب عن تقديره لرتحيب بعض الوفود
ابلتعديالت املقرتحة من قبل مجموعة دول أأورواب الوسطى والبلطيق .كام أأعرب الوفد عن اس تعداده للمشاركة البناءة يف
العمل املس تقبيل بشأأن هذا املوضوع الهام .و أأخريا ،فامي يتعلق ابلبند  7من جدول ا ألعامل ،ويف معرض دمعه لقرار تنظمي
جلسة اإعالمية حول املؤرشات اجلغرافية يف ادلورة التالية للجنة العالمات ملناقشة املوضوعات اليت قدهما املؤيدون ،ر أأى
الوفد أأن اجللسة الإعالمية س تتيح اإجراء مناقشات بناءة ،مما يسمح ابإحراز تقدم يف هذه القضية.
 .204وحتدث وفد غواتاميل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،و أأثىن عىل الزتام الرئيس بتس يري أأعامل اللجنة،
و أأعرب عن امتنانه ل ألمانة عىل التحضري لدلورة .وفامي يتعلق ابلعالمات التجارية ،أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل مناقشة الواثئق
 SCT/32/2و SCT/39/8 Rev.3و .SCT/41/6وفامي يتعلق ابملؤرشات اجلغرافية ،بيامن أأعرب الوفد عن رسوره ألن
خطة العمل تسري يف مسارها ،اإل أأنه حث ادلول ا ألعضاء عىل بذل لك اجلهود الالزمة لضامن أأن تكون اجللسة الاعالمية
املقرر عقدها يف ادلورة املقبةل للجنة العالمات مفيدة ملواصةل املناقشات حول هذه املسأأةل .واختمت الوفد لكمته بتوجيه
الشكر جليع ادلول ا ألعضاء عىل مشاركهتم النشطة ،كام توجه ابلشكر خلدمات املؤمترات واملرتمجني الفوريني عىل ادلمع املقدم
لتسري الاجامتع.
 .205وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،وهنأأ الرئيس عىل توجيه اللجنة بنجاح
خالل ادلورة .وفامي يتعلق ابلتصاممي الصناعية ،أأعرب الوفد عن ارتياحه لمتديد املوعد الهنايئ لتقدمي ردود اإضافية عىل
الاس تبيان اخلاص بتصاممي واهجة املس تخدم املصورة وا أليقوانت واحملارف/اخلطوط ،من أأجل زايدة جحم املعلومات املتاحة.
ويف معرض التعبري عن تقديره لوضع اللمسات ا ألخرية عىل الاس تبيان املتعلق ابمحلاية املؤقتة املمنوحة للتصاممي الصناعية يف
بعض املعارض ادلولية مبوجب املادة  11من اتفاقية ابريس ،أأثىن الوفد عىل هجود ا ألمانة يف مراعاة مجيع التعليقات اليت أأدلت
هبا الوفود خالل ادلورة ،كام هو مبني يف الوثيقة  .SCT/41/3 Rev.ويف معرض تسليط الضوء بعد ذكل عىل معل اللجنة
الشاق يف معاجلة موضوع أأسامء البدلان ،أأشار الوفد اإىل أأن املناقشات قد ساعدت يف حتديد بعض املسائل املعلقة املتعلقة
ابلقرتاح املشرتك الوارد يف الوثيقة  .SCT/41/6وإاذ شكر املؤيدين عىل هجودمه الرامية اإىل تيسري توافق الآراء وعىل اإعداد
تعديلني للوثيقة خالل ادلورة ،أأعرب الوفد عن اس تعداده ملواصةل مناقشة هذه املسأأةل .و أأخري ًا ،فامي يتعلق ابملؤرشات
اجلغرافية ،رحب الوفد بقرار تنظمي جلسة اإعالمية يف ادلورة املقبةل للجنة العالمات ملناقشة ثالثة موضوعات مقدمة من لك
من املؤيدين ،من قامئة املوضوعات املطروحة يف الاجامتع .ويف معرض تطلعه اإىل املشاركة بشلك بناء يف لك موضوع من
املوضوعات اخملتارة من أأجل دفع النقاش ادلويل حول املؤرشات اجلغرافية ،جشع الوفد ا ألعضاء كلك عىل تقدمي اقرتاحات
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ملناقشة املؤرشات اجلغرافية حول املوضوعات ذات الاهامتم .و أأعرب الوفد عن أآمهل يف أأن تمتكن اللجنة من التفاق عىل
بعض املوضوعات احملددة لإجراء املزيد من املناقشات يف ادلورة الثالثة وا ألربعني للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات و أأن
تس متر يف اإجراء مناقشات ممثرة بشأأن مجيع اجملالت الرئيس ية الثالثة يف دورهتا املقبةل.
 .206وحتدث وفد اإندونيس يا ابمس مجموعة بدلان أآس يا واحمليط الهادئ ،ويف معرض شكره للرئيس وانئيب الرئيس عىل
توجهياهتم القيادية وقيادهتم ،رحب الوفد ابلتقدم احملرز خالل ادلورة وتطلع اإىل النظر يف معاهدة قانون التصاممي يف اجلعية
العامة القادمة للويبو .كام أأعرب الوفد عن تقديره للتقدم احملرز فامي يتعلق بتصاممي واهجة املس تخدم املصورة وا أليقوانت
واحملارف/اخلطوط وامحلاية املؤقتة املمنوحة للتصاممي الصناعية يف بعض املعارض ادلولية مبوجب املادة  11من اتفاقية ابريس.
وابنتقال الوفد اإىل العالمات التجارية ،أأعرب عن تطلعه اإىل اس مترار املناقشات فامي يتعلق مبختلف املقرتحات الواردة يف
الواثئق  SCT/32/2و SCT/39/8 Rev.3و .SCT/41/6ورحب الوفد بتنظمي جلسة اإعالمية بشأأن املؤرشات
اجلغرافية يف ادلورة املقبةل للجنة العالمات ،و أأعلن عن مشاركته النشطة يف تكل اجللسة الإعالمية .ويف اخلتام ،أأعرب الوفد
عن رغبته يف توجيه الشكر ل ألمانة وخدمات املؤمترات واملرتمجني الفوريني ،وكذكل جليع ادلول ا ألعضاء عىل الإجيابية يف
املناقشات اليت دارت خالل ادلورة.
 .207وحتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابء ،وشكر الرئيس عىل قيادته احلكمية والقديرة خالل دورة اللجنة ،كام شكر انئيب
الرئيس وشكر ا ألمانة عىل معلها الشاق يف التحضري لدلورة ،وكذكل املرتمجني الفوريني واملرتمجني التحريريني وخدمات
املؤمترات عىل الاحرتاف والتوافر .و أأعرب الوفد عن دمعه الاكمل وروحه البناءة ملواصةل املناقشات املمثرة داخل اللجنة.
 .208وحتدث وفد أأوغندا ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،وشكر الرئيس عىل قيادته املمتزية ،كام شكر انئيب الرئيس وا ألمانة
واملرتمجني الفوريني وخدمات املؤمترات عىل دمعهم ،وشكر كذكل مجيع ادلول ا ألعضاء عىل مشاركهتم البناءة .و أأشار الوفد
اإىل أأنه عند افتتاح ادلورة ،تطلع اإىل اختتام ادلورة بنجاح وحتقيق نتاجئ ملموسة .و أأشار الوفد اإىل أأنه سعى طوال ادلورة اإىل
أأن يكون اإجيابيا يف مشاركته لضامن الوصول اإىل نتاجئ مقبوةل ومتبادةل ملعاجلة مصاحل مجيع ادلول ا ألعضاء بطريقة متوازنة
وبروح النظام املتعدد ا ألطراف .وبيامن أأقر الوفد بأأنه مت اإحراز بعض التقدم يف بعض اجملالت ،لس امي فامي يتعلق ابلعمل
املس تقبيل بشأأن املؤرشات اجلغرافية لدلورة املقبةل للجنة العالمات ،أأشار اإىل أأنه ل يزال هناك عدد من القضااي العالقة املهمة
واليت تؤيدها اجملموعة ا ألفريقية ابلاكمل .واعترب الوفد أأنه ينبغي التوصل اإىل اتفاق بشأأن هذه القضااي يف املس تقبل القريب.
و أأعرب الوفد عن قلقه إازاء فشل اللجنة يف التوصل اإىل توافق يف ال آراء بشأأن مسأأةل حامية أأسامء البدلان وا ألسامء اجلغرافية
ذات ادللةل الوطنية ،واليت تعد ذات أأمهية ابلنس بة ملعظم ادلول ا ألعضاء ،مشريا اإىل أأن غالبية ادلول ا ألعضاء أأاثرت
خماوف ابلنس بة ل إالس ناد احملمتل ألسامء بدلاهنم كحقول عامة من املرتبة العليا يف نظام أأسامء احلقول .ويف إاشارة اإىل أأن معل
اللجنة هو معلية مس مترة ،أأعرب الوفد عن اس تعداده ملواصةل الاخنراط بطريقة بناءة يف مجيع القضااي املعلقة يف ادلورات
املقبةل للجنة العالمات.
 .209واختمت الرئيس ادلورة يف  11أأبريل .2019
[ييل ذكل املرفقات]
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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
Marcus GOFFE (Mr.), Deputy Director, Legal Counsel, Jamaica Intellectual Property
Office (JIPO), Kingston
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JAPON/JAPAN
Takuro ISHIDO (Mr.), Deputy Director, Intellectual Property Division, Food Industry Affairs
Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, Tokyo
Takeshi TOMISAWA (Mr.), Director, Trademark Policy Planning Office, Trademark Division,
Trademark and Customer Relations Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo
Yoshinori NAKAMURA (Mr.), Examiner, Design Division, Patent and Design Examination
Department, 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

KENYA
Daniel KOTTUT (Mr.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva
danielk@kenyamission.ch

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
Liene GRIKE (Ms.), Advisor, Economic and Intellectual Property Affairs, Permanent Mission,
Geneva

LIBÉRIA/LIBERIA
Adelyn COOPER (Ms.), Director General, Liberia Intellectual Property Office (LIPO), Monrovia
adelyn.cooper@l-ipo.org
Theresa Sia THOMAS (Ms.), Deputy Director General, Industrial Property, Liberia Intellectual
Property Office (LIPO), Monrovia
theresa.thomas@l-ipo.org
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LIBYE/LIBYA
Adel HAMASI (Mr.), First Secretary, Foreign Affairs, Tripoli
Abdelbaset SHRFEED (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

LITUANIE/LITHUANIA
Lina MICKIENÈ (Ms.), Deputy Director, State Patent Bureau of the Republic of Lithuania, Vilnius
lina.mickiene@vpb.gov.lt

MADAGASCAR
Roberto Christophe Bonalio ANTILAHY (M.), chargé d’études, Direction de l’infrastructure, de la
technologie, de l’innovation et de l’environnement, Ministère de l’industrie, du commerce et de
l’artisanat, Antananarivo
tofantilahy@gmail.com

MALAISIE/MALAYSIA
Priscilla Ann YAP (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

MALTA/MALTE
Nicoleta CROITORU-BANTEA (Ms.), Political Officer, Permanent Mission, Geneva
nicoleta.croitoru@gov.mt

MAROC/MOROCCO
Nafissa BELCAID (Mme), directeur des signes distinctifs, Office marocain de la propriété
industrielle et commerciale (OMPIC), Casablanca

MAURICE/MAURITIUS
Fee Young LI PIN YUEN (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
maryse131070@yahoo.com
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MEXIQUE/MEXICO
Alfredo Carlos RENDÓN ALGARA (Sr.), Director General Adjunto, Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México
Diana HEREDIA GARCÍA (Sra.), Directora, Divisional de Relaciones Internacionales, Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México
Eunice HERRERA CUADRA (Sra.), Subdirectora, Divisional de Negociaciones y Legislación
Internacional, 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

MONGOLIE/MONGOLIA
Gerelmaa ZORIGTBAATAR (Ms.), Foreign Relations Officer, Intellectual Property Office,
Implementing Agency of the Government of Mongolia (IPOM), Ulaanbaatar
z.gerelmaa@ipom.mn

MYANMAR
Yi Mar AUNG (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
ms.yimaraung@gmail.com

NÉPAL/NEPAL
Bhuwan PAUDEL (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
mofabhuwan2065@gmail.com

NICARAGUA
Carlos Ernesto MORALES DAVILA (Sr.), Embajador, Representante Permanente, Misión
Permanente, Ginebra
embajada.ginebra@canceilleria.gob.ni
Nohelia VARGAS IDIÁQUEZ (Sra.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
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NIGÉRIA/NIGERIA
Stella EZENDUKA (Ms.), Deputy Chief Registrar, Patent and Designs, Trademarks, Patents and
Designs Registry, Commercial Law Department, Federal Ministry of Industry, Trade and
Investment, Abuja
stellaezenduka@yahoo.com
Mohammed Yusufu SADIQ (Mr.), Principal Assistant Registrar, Trademark Registry,
Commercial Law Department, Federal Ministry of Industry, Trade and Investment, Abuja
etxmohammed@yahoo.com
Enoobong Young USEN (Ms.), Principal Assistant Registrar, Patent and Designs, Trademarks,
Patents and Designs Registry, Commercial Law Department, Federal Ministry of Industry, Trade
and Investment, Abuja
enoyoung@yahoo.co.uk
Amina SMAILA (Ms.), Minister, Permanent Mission, Geneva
samilaamira@gmail.com

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

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

PAYS-BAS/NETHERLANDS
Margreet GROENENBOOM (Ms.), Senior Policy Advisor, Ministry of Agriculture, Nature and
Food Quality, The Hague
m.m.groenenboom@minez.nl
Saskia JURNA (Ms.), Senior Policy Advisor, Ministry of Economic Affairs and Climate Policy,
The Hague
s.j.jurna@minez.nl
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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
Cristóbal MELGAR PAZOS (Sr.), Ministro Consejero, Misión Permanente, Ginebra

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
anna.dachowska@uprp.pl
Agnieszka HARDEJ-JANUSZEK (Ms.), First Counsellor, Permanent Mission, Geneva
agnieszka.hardej-januszek@msz.gov.pl

PORTUGAL
Inês VIEIRA LOPES (Ms.), Director, Directorate of External Relations and Legal Affairs,
Portuguese Institute of Industrial Property, Ministry of Justice, Lisbon

QATAR
Amna AL-KUWARI (Ms.), Director, Intellectual Property Rights Department, Ministry of
Commerce and Industry, Doha
Saleh AL-MANA (Mr.), Director, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO),
Geneva
geneva@mec.gov.ca
Famine AL-DERHAM (Ms.), Expert, Intellectual Property Rights Department, Ministry of
Commerce and Industry, Doha
Fatima AL-MOTAWA (Ms.), Expert, Intellectual Property Rights Department, Ministry of
Commerce and Industry, Doha
Kassem FAKHROO (Mr.), Attaché commercial, Permanent Mission to the World Trade
Organization (WTO), Geneva
geneva@mec.gov.qa
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RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA
SONG Kijoong (Mr.), Deputy Director, Trademark, Industrial Design and Geographical
Indication Office (TIDGIO) of the DPR Korea, Daejoen
kjsog111@korea.kr
LIM Sangmin (Mr.), Judge, Seoul
70sangmin@hanmail.net

RÉPUBLIQUE DE MACÉDOINE DU NORD/REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA
Biljana LEKIKJ (Ms.), Deputy Head, Trademark Department, State Office of Industrial
Property (SOIP), Skopje

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA
Simion LEVITCHI (Mr.), Head, Trademarks and Industrial Design Department, State Agency on
Intellectual Property (AGEPI), Chisinau
simion.levitchi@agepi.gov.md

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE/DOMINICAN REPUBLIC
Ysset ROMÁN (Sra.), Ministra Consejera, Misión Permanente ante la Organización Mundial del
Comercio (OMC), Ginebra

RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE/DEMOCRATIC PEOPLE’S
REPUBLIC OF KOREA
KIM Myong Nam (Mr.), Chief, Trademark Division, Trademark Examination Department,
Trademark, Industrial Design and Geographical Indication Office (TIDGIO), Pyongyang
SIN Kwang Cho (Mr.), Senior Officer, Trademark Examination Department, Trademark,
Industrial Design and Geographical Indication Office (TIDGIO), Pyongyang
ONG Myong Hak (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

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

ROUMANIE/ROMANIA
Gratiela COSTACHE (Ms.), Head, Legal Affairs Division, State Office for Inventions and
Trademarks (OSIM), Minister of Economy, Bucharest
gratiela.costache@osim.ro
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ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM
Jeff LLOYD (Mr.), Head, International, Brands and Trade, Trade Marks and Designs
Directorate, Intellectual Property Office, Newport
jeff.lloyd@ipo.gov.uk

SAINT-SIÈGE/HOLY SEE
Carlo Maria MARENGHI (Mr.), Attaché, Permanent Mission, Geneva
iptrade@nuntiusge.org

SÉNÉGAL/SENEGAL
Serigne Mbaye LO (M.), responsable des indications géographiques, Agence sénégalaise pour
la propriété industrielle et l’innovation technologique (ASPIT), Ministère de l’industrie et de la
petite et moyenne industrie (MIPMI), Dakar

SEYCHELLES
Suleiman ATHANASIUS (Mr.), Senior Compliance Officer, Registration Division, Department of
Legal Affairs, President’s Office, Victoria
Samantha TANGALAM (Ms.), Registration Officer, Registration Division, Department of Legal
Affairs, President’s Office, Victoria
samantha@registry.gov.sc

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
Zainab Mohammed Ibrahim ELSHAMI (Mr.), Legal Advisor, Registrar General of Intellectual
Property Department, Ministry of Justice, Khartoum
zainabshami@yahoo.com
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SRI LANKA
Abdul Azeez ALIYAR LEBBE (Mr.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent
Mission, Geneva
Chinthaka LOKUHETTI SAMARAWICKRAMA (Mr.), Secretary, Secretary Office, Ministry of
Science, Technology and Research, Battaramulla
Shashika SOMARATNE (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Tharaka BOTHEJU (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
Rajmi MANATHUNGA (Ms.), Second 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

SUISSE/SWITZERLAND
Stéphane BONDALLAZ (M.), conseiller juridique, Office fédéral de la communication (OFCOM),
Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et des communications
(DETEC), Berne
Charlotte BOULAY (Mme), conseillère juridique, experte en indications géographiques, Institut
fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne
Nicolas GUYOT YOUN (M.), conseiller juridique, Division du droit et des affaires internationales,
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne
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
Martina VIVIANI (Mlle), stagiaire juridique, Division du droit et des affaires internationales,
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne
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TADJIKISTAN/TAJIKISTAN
Parviz MIRALIEV (Mr.), Head, Department of International Registration of Trademarks and
International Cooperation, National Center for Patents and Information (NCPI), Ministry of
Economic Development and Trade of the Republic of Tajikistan
parviz.info@gmail.com

THAÏLANDE/THAILAND
Pavinee NAKORNPAT (Ms.), Legal Officer, Department of Intellectual Property (DIP), Ministry
of Commerce, Nonthaburi
pavinee.nkp@gmail.com

TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO
Makeda ANTOINE-CAMBRIDGE (Ms.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent
Mission, Geneva
Ornal BARMAN (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

TUNISIE/TUNISIA
Sami NAGGA (M.), ministre plénipotentiaire, Mission permanente, Genève
Moktar HAMDI (M.), directeur, propriété intellectuelle, Institut national de la normalisation et de
la propriété industrielle (INNORPI), Tunis

TURQUIE/TURKEY
Faith KARAHAN (Mr.), Head, Industrial Design Department, Industry and Technology, Turkish
Patent and Trademark Office (TURKPATENT), Ankara
faith.karahan@turkpatent.gov.tr
Tuğba CANATAN AKICI (Ms.), Legal Counsellor, Patent and Trademark Attorney, Geneva
tugba.akici@mfa.gov.tr
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UKRAINE
Vladyslav TUZOV (Mr.), Head, Patent and Information Services Department, State Enterprise
“Ukrainian Intellectual Property Institute (Ukrpatent)”, Ministry of Economic Development and
Trade of Ukraine, Kiyv
Inna SHATOVA (Ms.), Deputy Head, Industrial Division, Department for Intellectual Property,
State Enterprise “Ukrainian Intellectual Property Institute (Ukrpatent)”, Ministry of Economic
Development and Trade of Ukraine, Kiyv
ishatova@me.gov.ua
Volodymyr RYSAK (Mr.), Expert, International and Public Relations Department, State
Enterprise “Ukrainian Intellectual Property Institute (Ukrpatent)”, Ministry of Economic
Development and Trade of Ukraine, Kiyv

URUGUAY
Marcos DA ROSA URANGA (Sr.), Segundo Secretario, Misión Permanente, Ginebra

VANUATU
Sumbue ANTAS (Mr.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
info@vanuatumission.ch

VENEZUELA (RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU)/VENEZUELA (BOLIVARIAN
REPUBLIC OF)
Jorge VALERO (Sr.), Embajador, Representante Permanente, Misión 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

VIET NAM
Ngoc Lam LE (Mr.), Deputy Director General, Intellectual Property Office of Viet Nam
(IP Viet Nam), Ministry of Science and Technology of Viet Nam, Ha Noi
lengoclam@noip.gov.vn
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ZIMBABWE
Willie MUSHAYI (Mr.), Deputy Registrar, Zimbabwe Intellectual Property Office (ZIPO), Ministry
of Justice, Legal and Parliamentary Affairs, Harare
wmushayi@gmail.com
Tanyaradzwa MANHOMBO (Mr.), Counsellor, Trade and Economic Section, Permanent
Mission, Geneva
tanyamline2000@yahoo.co.uk
UNION EUROPÉENNE/EUROPEAN UNION
Susana PALMERO (Ms.), Litigation Officer, Litigation Service, European Union Intellectual
Property Office (EUIPO), Alicante
susana.palmero@euipo.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
krisztina.kovacs1@ec.europa.eu
Wojciech PTAK (Mr.), Policy Officer, Directorate General for Internal Market, Industry,
Entrepreneurship and SMEs, Intellectual Property and Fight Against Counterfeiting, European
Commission, Brussels
Nestor MARTINEZ-AGUADO (Mr.), Second National Expert, International Cooperation and
Legal Affairs Department, European Union Intellectual Property Office (EUIPO), Alicante
nestor.martinez-aguado@ext.euipo.europa.eu
Lucie BERGER (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
lucie.berger@eeas.europa.eu

II.

OBSERVATEURS/OBSERVERS

MICRONÉSIE (ÉTATS FÉDÉRÉS DE)/MICRONESIA (FEDERATED STATES OF)
Josephine JOSEPH (Ms.), Assistant Attorney General, Federated States of Micronesia
Department of Justice, Palikir
jpj.fsm@gmail.com


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

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

ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/
INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

CENTRE SUD (CS)/SOUTH CENTRE (SC)
Thamara ROMERO (Ms.), Senior Program Officer, Development, Innovation and Access to
Knowledge Program, Geneva
romero@southcentre.int
Nirmalya SYAM (Mr.), Program Officer, Development, Innovation and Access to Knowledge
Program, Geneva
syam@southcentre.int
Viviana MUÑOZ TELLEZ (Ms.), Coordinator, Development, Innovation and Intellectual Property
Program, Geneva
munoz@southcentre.int
Mirza ALAS PORTILLO (Ms.), Research Associate, Development, Innovation and Intellectual
Property Program, Geneva
alas@southcentre.int
Victor PINTO IDO (Mr.), Intern, Development, Innovation and Intellectual Property Program,
Geneva
ido@ southcentre.int

EURASIAN ECONOMIC COMMISSION (EEC)
Zina ISABAEVA (Ms.), Deputy Head, Business Development Department, Economy and
Financial Policy, Moscow
isabeeva@eecommission.org
Regina KOVALEVA (Ms.), Consultant, Intellectual Property Section, Business Development
Department, Economy and Financial Policy, Moscow
r.kovaleva@eecommission.org

ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OAPI)/AFRICAN
INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (OAPI)
Maurice BATANGA (M.), directeur, Affaires juridiques, Yaoundé
maurice.batanga@yahoo.fr

ORGANISATION BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OBPI)/BENELUX
ORGANIZATION FOR INTELLECTUAL PROPERTY (BOIP)
Camille JANSSEN (M.), juriste, Département des affaires juridiques, La Haye
cjanssen@boip.int
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ORGANISATION EURASIENNE DES BREVETS (OEAB)/EURASIAN PATENT
ORGANIZATION (EAPO)
Sholpan ABDREYEVA (Ms.), Director, Legal Support, Quality Supervision and Document
Workflow Department, Moscow

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE
ORGANIZATION (WTO)
Wolf MEIER-EWERT (Mr.), Counsellor, Intellectual Property, Government Procurement and
Competition Division, Geneva
Aliakbar MODABBER (Mr.), Young Professional Programme 2019, Intellectual Property,
Government Procurement and Competition Division, Geneva

UNION AFRICAINE (UA)/AFRICAN UNION (AU)
Georges Rémi NAMEKONG (Mr.), Senior Economist, Permanent Mission, Geneva
namekongg@africa-union.org

IV.

ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/
INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

Association communautaire du droit des marques (ECTA)/European Communities Trade Mark
Association (ECTA)
Barbara ABEGG (Ms.), Representative, Zurich
Barbara.abegg@lenzstaehelin.com
Association des industries de marque (AIM)/European Brands Association (AIM)
Alix WILLEMS (Ms.), Senior Intellectual Property Counsel, Brussels
willems.a.1@pg.com
Héloise RURE (Ms.), Representative, Morteau
Association française des indications géographiques industrielles et artisanales (AFIGIA)/
The French Association of Industrial and Artisanal Geographical Indications (AFIGIA)
Audrey AUBARD (Mme), secrétaire générale, Bordeaux
afigia.asso@gmail.com
Emmanuel DE LA BROSSE (M.), conseil en propriété industrielle, Sergy
delabrosse@ipboard.fr
Association européenne des étudiants en droit (ELSA International)/European Law Student’s
Association (ELSA International)
Melis KARDES (Ms.), Head, Brussels
Liam AXISA (Mr.), Delegate, Brussels
Maria Rita CAPELLO (Ms.), Delegate, Brussels
Anaìs Almudena LIENHART ORTEGA (Ms.), Delegate, Brussels
Agata SZAFRAŃSK (Ms.), Delegate, Brussels
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Association internationale des juristes pour le droit de la vigne et du vin (AIDV)/International
Wine Law Association (AIDV)
Matthijs GEUZE (Mr.), Representative, Divonne-les-Bains
matthijs.geuze@gmail.com
Douglas REICHERT (Mr.), Representative, Geneva
Association internationale pour les marques (INTA)/International Trademark Association (INTA)
Bruno MACHADO (Mr.), Geneva Representative, Rolle
bruno.machado@bluewin.ch
Association japonaise des conseils en brevets (JPAA)/Japan Patent Attorneys
Association (JPAA)
Tomoki KASHIMA (Mr.), Expert, Tokyo
gyoumukokusai@jpaa.or.jp
Jiro MATSUDA (Mr.), Expert, Tokyo
gyoumukokusai@jpaa.or.jp
Centre d’études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI)/Centre for International
Intellectual Property Studies (CEIPI)
François CURCHOD (M.), chargé de mission, Genolier
francois.curchod@vtxnet.ch
China Trademark Association (CTA)
MA Fu (Mr.), President, Beijing
international@cta.org.cn
HUANG Hui (Mr.), Expert, Beijing
LEE Anyu (Mr.), Expert, Beijing
international@cta.org.cn
SHI Jianfeng (Mr.), Expert, Shanghai
TIAN Yan Yang (Ms.), Expert, Beijing
atian@lushenglawyers.com
WANG Zhiwei (Mr.), Expert, Yinchuan
international@cta.org.cn
YANG Yi (Ms.), Expert, Beijing
ayang@lushenglawyers.com
ZHANG Haiyan (Mr.), Expert, Beijing
SHEN Lena Lanying (Ms.), Attorney-at-Law, Beijing
lenashen@sanyouip.com
ZHANG Xiaolu (Ms.), Intellectual Property Consultant, Attorney at Law, Paris
luna.zhang@kangxin.com
LIU Xinrong (Ms.), Staff of International Division, Beijing
1243496969@qq.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
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International Intellectual Property Commercialization Council (IIPCC)
Johnson KONG (Mr.), Board Member, Hong Kong
johnson@iipcc.org
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)
Nigel HICKSON (Mr.), Vice-President, IGO Engagement, Geneva
nigel.hickson@icann.org
Vera MAJOR (Ms.), Expert, 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
alessandro.sciarra@twobirds.com
Organisation pour un réseau international des indications géographiques (oriGIn)/Organization
for an International Geographical Indications Network (oriGIn)
Claude VERMOT-DESROCHES (Mr.), President, Geneva
Massimo VITTORI (Mr.), Managing Director, Geneva
massimo@origin-gi.com
Ida PUZONE (Ms.), Project Manager, Geneva
ida@origin-gi.com
Austin BARTA (Mr.), Consultant, Geneva

V.

BUREAU/OFFICERS

Président/Chair:

Alfredo Carlos RENDÓN ALGARA (M./Mr.)
(Mexique/Mexico)

Vice-présidents/Vice-chairs:

Simion LEVITCHI (M./Mr.) (République de
Moldova/Republic of Moldova)
Ingeborg Alme RÅSBERG (Mme/Ms.) (Norvège/Norway)

Secrétaire/Secretary:

VI.

Marcus HÖPPERGER (M./Mr.) (OMPI/WIPO)

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
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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
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املرفق الثاين

A

SCT/41/10

ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 11 :أأبريل 2019

اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية
واملؤشرات اجلغرافية

الدورة احلادية واألربعون

جنيف ،من  8اإىل  11أأبريل 2019
ملخص الرئيس

اع متدته اللجنة
البند  1من جدول الأعامل :افتتاح ادلورة
 .1افتتح الس يد فرانسس غري ،املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) ،أأعامل ادلورة احلادية وا ألربعني
للجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية (جلنة العالمات) ور احب ابملشاركني.
.2

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

البند  2من جدول الأعامل :انتخاب الرئيس وانئيب الرئيس
 .3انتخب الس يد أألفريدو اكرلوس ريندون أألغارا (املكس يك) رئيسا للجنة ،وانتخب لك من الس يد س مييون ليفيتيش
(مجهورية مودلوفا) والس يدة اإنغبورغ أأملي راسربغ (الرنوجي) انئبني للرئيس.
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البند  3من جدول الأعامل :اعامتد جدول الأعامل
 .4اعمتدت جلنة العالمات مرشوع جدول ا ألعامل (الوثيقة .)SCT/41/1 Prov. 3
البند  4من جدول الأعامل :اعامتد مرشوع تقرير ادلورة ا ألربعني
 .5اعمتدت جلنة العالمات مرشوع تقرير ادلورة ا ألربعني (الوثيقة .)SCT/40/10 Prov.
البند  5من جدول الأعامل :التصاممي الصناعية

قانون التصاممي الصناعية وممارساته-مرشوع مواد ومرشوع الالحئة التنفيذية
 .6ذكار الرئيس بأأ ان "اجلعية العامة للويبو اقررت ،يف دورهتا املعقودة يف سبمترب  ،2018أأهنا س تواصل ،خالل دورهتا
القادمة يف عام  ،2019النظر يف ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن معاهدة قانون التصاممي يف هناية النصف ا ألول من
عام .2020
 .7وخلص الرئيس اإىل أأن جلنة العالمات أأحاطت علام بلك البياانت اليت أأدلت هبا الوفود بشأأن هذا البند.
و أأحاطت جلنة العالمات علام بقرار اجلعية العامة ادلاعي اإىل مواصةل النظر يف هذه املسأأةل يف دورهتا القادمة يف عام
.2019

تصاممي واهجات املس تخدم املصورة وا أليقوانت واحملارف/اخلطوط
 .8نظرت جلنة العالمات يف الوثيقة ( SCT/41/2 Rev.جتميع ردود الاس تبيان اخلاص بتصاممي واهجات املس تخدم
املصورة وا أليقوانت واحملارف/اخلطوط).
 .9وخلص الرئيس اإىل أأنه التمس من ا ألمانة ما ييل:
 الإبقاء عىل الوثيقة مفتوحة ملساهامت الوفود حىت  31يوليو 2019؛ واس تكامل الوثيقة بعد ذكل وعرضها عىل جلنة العالمات يك تنظر فهيا يف دورهتا الثانية وا ألربعني. .10وابلإضافة اإىل ذكل ،دعي أأعضاء جلنة العالمات اإىل تقدمي اقرتاحات حول العمل املقبل فامي خيص هذه املسأأةل
اإىل ادلورة الثانية وا ألربعني للجنة العالمات.

امحلاية املؤقتة املمنوحة للتصاممي الصناعية يف بعض املعارض ادلولية مبوجب املادة  11من اتفاقية ابريس محلاية امللكية
الصناعية :مرشوع اس تبيان
 .11نظرت جلنة العالمات يف الوثيقة .SCT/41/3
 .12وخلص الرئيس اإىل أأنه التمس من ا ألمانة:
 تعممي الاس تبيان الوارد يف الوثيقة  SCT/41/3 Rev.عىل أأعضاء جلنة العالمات واملنظامت احلكوميةادلولية املعنية ابمللكية الفكرية اليت لها صفة مراقب ،عىل أأن تصل الردود حبلول  31يوليو 2019؛
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-

وجتميع لك الردود يف وثيقة يك تنظر فهيا ادلورة الثانية وا ألربعون للجنة العالمات.

مس تجدات من ادلول ا ألعضاء عن خدمة النفاذ الرمقي ) (DASاإىل واثئق ا ألولوية
 .13أأحاطت جلنة العالمات علام ابلتقدم احملرز من قبل ا ألعضاء يف تنفيذ خدمة النفاذ الرمقي ( )DASألغراض
التصاممي الصناعية.
 .14وخلص الرئيس اإىل أأن جلنة العالمات س تطلب تزويدها مبعلومات حمدثة حول هذا البند يف دورهتا القادمة.
البند  6من جدول الأعامل :العالمات التجارية

اقرتاح منقح من وفد جاماياك (الوثيقة )SCT/32/2
 .15نظرت جلنة العالمات يف الوثيقة .SCT/32/2
 .16وخلص الرئيس اإىل أأن وفد جاماياك س يقدم نسخة معدا ةل من تكل الوثيقة اإىل جلنة العالمات يف دورهتا
القادمة عىل ضوء التعليقات املقدمة خالل هذه ادلورة.

اقرتاح من وفود جورجيا و أأيسلندا و إاندونيس يا وجاماياك وليختنش تاين ومالزياي واملكس يك وموانكو وبريو والس نغال وسويرسا
والإمارات العربية املتحدة بش أأن حامية أأسامء البدلان وا ألسامء اجلغرافية ذات ادللةل الوطنية (الوثيقة )SCT/39/8 Rev.3
 .17نظرت جلنة العالمات يف الوثيقة .SCT/39/8 Rev.3
 .18وخلص الرئيس اإىل أأن املناقشات حول الوثيقة  SCT/39/8 Rev.3سوف تس متر خالل ادلورة الثانية
وا ألربعني للجنة العالمات.

اقرتاح من وفود جورجيا و أأيسلندا و إاندونيس يا وجاماياك وليختنش تاين ومالزياي واملكس يك وموانكو وبريو والس نغال وسويرسا
والإمارات العربية املتحدة بش أأن حامية أأسامء البدلان وا ألسامء اجلغرافية ذات ادللةل الوطنية يف نظام أأسامء احلقول
(الوثيقة )SCT/41/6
 .19نظرت جلنة العالمات يف الوثيقة  ،SCT/41/6ابلإضافة اإىل صيغتني مرا َجعتني وغري رمسيتني لهذه الوثيقة.
 .20وخلص الرئيس اإىل ما ييل:
 انقشت جلنة العالمات الوثيقة SCT/41/6؛ واقرتح املشرتكون يف رعاية الوثيقة  SCT/41/6بعض التعديالت رداًّ عىل ا ألس ئةل واملشاغل اليتأأثريت خالل النقاش ،ولكن مل يمت التوصل اإىل توافق للآراء؛
 -وستس متر مناقشات الوثيقة  SCT/41/6يف ادلورة الثانية وا ألربعني للجنة العالمات.
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مس تجدات عن اجلوانب املتصةل ابلعالمات التجارية يف نظام أأسامء احلقول
 .21نظرت جلنة العالمات يف الوثيقة  SCT/41/5والمتست من ا ألمانة اإطالع ادلول ا ألعضاء ابنتظام عىل املس تجدات
اليت س تطر أأ يف املس تقبل عىل نظام أأسامء احلقول.

ا ألسامء ادلولية غري املسجةل امللكية للمواد الصيدلنية ()INNs
 .22نظرت جلنة العالمات يف الوثيقة .SCT/41/4
 .23وقدمت ا ألمانة عرضا عن دمج بياانت ا ألسامء ادلولية غري املسجةل امللكية للمواد الصيدلنية يف قاعدة بياانت الويبو
العاملية ألدوات التوس مي.
البند  7من جدول الأعامل :املؤرشات اجلغرافية
 .24نظرت جلنة العالمات يف الوثيقتني  SCT/40/5و.SCT/40/6
 .25وعرضت ا ألمانة اإصدارا جتريبيا لقاعدة البياانت جبميع الردود عىل الاس تبيان ا ألول بشأأن "النظم الوطنية وا إلقلميية
اليت ميكن أأن توفر قدرا من امحلاية للمؤرشات اجلغرافية" ،والاس تبيان الثاين بشأأن "اس تخدام/اإساءة اس تخدام املؤرشات
اجلغرافية و أأسامء البدلان واملصطلحات اجلغرافية عىل الإنرتنت ويف نظام أأسامء احلقول".
 .26وخلص الرئيس اإىل أأن أأعضاء جلنة العالمات مدعوين اإىل:
 اس تعراض الإصدار التجرييب لقاعدة البياانت ،املتاح عىل الرابط التايل: ،https://www.wipo.int/memberprofilesgeo/#/وإاخطار ا ألمانة بأأية تغيريات مطلوبة؛
 وتقدمي الردود عىل الاس تبيانني ،اإذا مل تكن قد اِقدمت بعد ،بغرض اإدخالها يف قاعدة البياانت..27
وا ألربعني.

وابلإضافة اإىل ذكل ،ستنظر جلنة العالمات يف اإصدار حمدَّث لقاعدة البياانت يف دورهتا الثانية

 .28ونظرت جلنة العالمات يف الواثئق  SCT/41/7و SCT/41/8و.SCT/41/9
 .29وخلص الرئيس اإىل أأن جلنة العالمات اتفقت عىل ما ييل:
 تنظمي جلسة اإعالمية تدوم نصف يوم بشأأن املؤرشات اجلغرافية مبوازاة مع ادلورة الثانية وا ألربعنيللجنة العالمات؛
 ووضع برانمج للجلسة الإعالمية يشمل ثالث مناقشات حول املواضيع التالية :تقيمي طابع الامس العام؛واملؤرشات اجلغرافية وس ندات امللكية الفكرية يف تشغيل نظام أأسامء حقول الإنرتنت ويف س ياسات تسوية
املنازعات؛ ومفاهمي التطابق والتشابه والتقليد بني املؤرشات اجلغرافية والعالمات التجارية يف س ياق التسجيل
والاس تخدام التجاري؛
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 والنظر ،خالل دورهتا الثانية وا ألربعني ،يف جلسات اإعالمية ممكنة يف املس تقبل حولاملؤرشات اجلغرافية.
البند  9من جدول الأعامل :اختتام ادلورة
.30

اختمت الرئيس ادلورة يف  11أأبريل .2019
]هناية املرفق الثاين والوثيقة[

