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 التقريرمشروع 
 من ٕا�داد أ�مانة

 

 مقدمة

 ـجلغرافية (املشار ٕا�هيا ف� بعد باعقدت اللجنة ا�امئة املعنیة بقانون العالمات الت�اریة والتصاممي الصناعیة واملؤرشات  .1
 .2019 ٔأ�ریل 11 ٕاىل 8 من الفرتة يف جنیف يف ناحلادیة وأ�ربعودورهتا "اللجنة ا�امئة" ٔأو "اللجنة") 

اجلزا�ر ، ٔأنغوال ،  :يف �ج�ع ٔأو احتاد �ر�س محلایة امللكية الصناعیةثلت ا�ول أ�عضاء التالیة يف الویبو و/ومُ  .2
املتعددة القوميات) ، الربازیل ، �رو�ي  -أ�رجنتني ، ٔأرمينیا ، ا�منسا ، ٔأذربی�ان ، �ر�دوس ، بیالروس�یا ، بولیفيا (دو� 

یا ، الكونغو ، سا�ل العاج ، �رواتیا ، مجهوریة دار السالم ، بور�ینا فاسو ، مكبود� ، كندا ، ش�یيل ، الصني ، �ولومب 
التش�یك ، مجهوریة �ور� الشعبیة ا�ميقراطیة ، ا�امنرك ، جيبويت ، مجهوریة ا�ومينیاكن ، ٕا�وادور ، مرص ، السلفادور ، 

كريس الرسويل ، هندوراس ٕاس�تونیا ، ٕاثیوبیا ، فنلندا ، فر�سا ، �ابون ، جورجيا ، �ا� ، ٔأملانیا ، الیو�ن ، غوات�ال ، ال
إالسالمية) ، ٕا�رلندا ، ٔأ�سلندا ، ٕایطالیا ، �اما�اك ، الیا�ن ، أ�ردن ، �ینيا  -، ا�ر ، الهند ، ٕاندونيس�یا ، ٕا�ران (مجهوریة 

ملغرب ، ، الكویت ، التفيا ، لیبري� ، لیبيا ، لیتوانیا ، مدغشقر ، مالزي� ، مالطا ، مور�ش�یوس ، املكس�یك ، منغولیا ، ا
ميامنار، نيبال، هولندا، نیاكراغوا، نی�ري�، الرنوجي، ��س�تان، بريو، بولندا، الربتغال، قطر، مجهوریة �ور�، مجهوریة 

مو�وفا، �حتاد الرويس، اململكة العربیة السعودیة، الس�نغال، سيش�یل، س�نغافورة، سلوفا�یا، جنوب ٔأفریقيا، ٕاس�بانیا ، 
طاجيكس�تان ، �یلند ، �یالند ، �رینيداد وتو�غو ،  رساقدونیا الشاملیة ، السوید ، سو� هوریة مرسیالناك ، السودان ، مج 

تو�س ، �ر�یا ، ٔأوغندا ، ٔأو�رانیا ، ٔأوروغواي ، إالمارات العربیة املت�دة ، اململكة املت�دة ، الوال�ت املت�دة أ�مر�كية ، 
 يف �اًصا عضًوا بصفته أ�ورويب وُمثل �حتاد ).106( البولیفاریة) ، فيیت �م ، زميبابوي -فانواتو ، فزنویال (مجهوریة 

 .ا�امئة اللجنة
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، (OAPI)املنظمة أ�فریقية للملكية الفكریة : مراقب بصفة �ج�ع يف التالیة ا�ولیة احلكومية املنظامت وشار�ت .3
 (EC)ة اللجنة �قتصادیة للمنطقة أ�وروبیة ا�ٓس�یوی ،)BOIP( الفكریة للملكية بنلو�س منظمة، (AU)�حتاد أ�فریقي 

 ومنظمة ،)WHO( العاملیة الص�ة ومنظمة ،)SC( اجلنوب ومركز ،)EAPO( للرباءات ا�ٓس�یویة أ�وروبیة واملنظمة
 .)WTO)( )7العاملیة  الت�ارة

وشارك ممثلو املنظامت �ري احلكومية التالیة يف : مراقب بصفة �ج�ع يف التالیة احلكومية �ري املنظامت ممثلو وشارك .4
)، CTA)، ومجعیة العالمات الت�اریة الصینية (CEIPIبصفة مراقب: مركز ا�راسات ا�ولیة للملكية الفكریة (�ج�ع 

)، ECTA)، ومجعیة �حتادات أ�وروبیة للعاملني يف جمال العالمات الت�اریة (AIMومجعیة العالمات الت�اریة أ�وروبیة (
)، وهیئة إالنرتنت لٔ�سامء وأ�رقام ا�صصة (إال�اكن)، ELSA Internationalرابطة أ�وروبیة لطالب احلقوق (وال

)، FICPI)، و�حتاد ا�ويل للو�ء امللكية الفكریة (IIPCCوا�لس ا�ويل لالس�تغالل الت�اري للملكية الفكریة (
ة الیا�نیة لو�ء الرباءات )، وامجلعیAIDV)، وامجلعیة ا�ولیة لقانون النبيذ (INTAوالرابطة ا�ولیة للعالمات الت�اریة (

)JPAAو ،(MARQUES -  رابطة ماليك العالمات الت�اریة أ�وروبیني، والش�بكة ا�ولیة ٔ�حصاب املؤرشات اجلغرافية
(oriGIn)) وامجلعیة الفر�س�یة للمؤرشات اجلغرافية الصناعیة واحلرفية ،AFIGIA) (14.( 

 .الوثیقة لهذه املرفق أ�ول يف املشاركني قامئة و�رد .5

 .مت تقدميها وجسلهتا اليت املدا�الت ٕاىل أ�مانة ؤأشارت .6

 من �دول ا�ٔعامل: افتتاح ا�ورة 1البند 
افتتحت الس�یدة وانغ بینينغ، �ئبة املد�ر العام للمنظمة العاملیة للملكية الفكریة (الویبو) ٔأعامل ا�ورة أ�ربعني للجنة  .7

الت�اریة والتصاممي الصناعیة واملؤرشات اجلغرافية (جلنة العالمات) ورّحبت �ملشاركني نیابة ا�امئة املعنیة بقانون العالمات 
 عن املد�ر العام.

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

 : انت�اب الرئيس و�ئيب الرئيس�دول ا�ٔعامل من 2 البند
ٔألغارا (املكس�یك) رئيسا للجنة، وانُتخب لك من الس�ید س�ميیون لیفيتيش  ریندوناكرلوس  ٔألفریدو الس�یدانُتخب  .9

 (مجهوریة مو�وفا) والس�یدة ٕانغبورغ ٔأملي راسربغ (الرنوجي) �ئبني للرئيس.

 : اع�د �دول ا�ٔعامل3البند 
 ).SCT/41/1 Prov.3 اعمتدت جلنة العالمات مرشوع �دول أ�عامل (الوثیقة .10

 أ�ربعون اع�د مرشوع تقر�ر ا�ورة :�دول ا�ٔعامل من 4 البند
 )..SCT/40/10 Prov اعمتدت جلنة العالمات مرشوع تقر�ر ا�ورة التاسعة والثالثني (الوثیقة .11
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 العامة البیا�ت

�ورة ل�داد االٕ )، وشكر أ�مانة �ىل GRULACحتدث وفد غوات�ال �مس مجمو�ة ب�ان ٔأمر�اك الالتینية وا�اكریيب ( .12
ا�مو�ة عن ٔأسفه وفد  ، ٔأعربلتصاممي الصناعیةوأ�ربعني وعرض و�ئق العمل يف الوقت املناسب. وف� یتعلق �احلادیة 

معاهدة حول ، مل �كن من املمكن التوصل ٕاىل اتفاق �شأٔن عقد مؤمتر دبلومايس 2018ٔ�نه �الل امجلعیة العامة للویبو لعام 
ٔأن ا�ول أ�عضاء حبا�ة ٕاىل معاجلة هذا املوضوع دا �ىل دجما�مو�ة وفد ٔأكد ). و معاهدة قانون التصامميقانون التصاممي (

�لرباغامتیة وإالرادة الس�یاس�یة واملرونة، من ٔأ�ل التوصل ٕاىل اتفاق یفيد امجلیع. وف� یتعلق �لعالمات الت�اریة، ٔأكد الوفد، 
�موعته، الزتامه مبواص� املناقشة �شأٔن حامیة ٔأسامء قضیة أٔساس�یة �لنس�بة  متثلا�ي ٔأشار ٕاىل ٔأن حامیة ٔأسامء الب�ان 

مجمو�ة ب�ان ٔأمر�اك الالتینية وا�اكریيب وفد رحب و . SCT/39/8 Rev.3و SCT/32/2الب�ان متش�یا مع الوثیقتني 
 نظام ٔأسامء يف ا�ال� الوطنیة�شأٔن حامیة ٔأسامء الب�ان وأ�سامء اجلغرافية ذات  SCT/41/6�القرتاح الوارد يف الوثیقة 

، ملؤرشات اجلغرافيةف� یتعلق �و ا�مو�ة عن اس�تعداده ملراجعة الوثیقة. وفد ). ويف هذا الصدد، ٔأعرب DNS( قولاحل
متثل  SCT/40/6و SCT/40/5ٔأن مجمو�ات الردود �ىل �س�تبيا�ت اليت ٔأ�دهتا أ�مانة والواردة يف الوثیقتني وفد رٔأى ال

ٕاىل عرض أ�مانة لقا�دة البیا�ت اليت حتتوي ٔأعرب الوفد عن تطلعه للجنة. ويف هذا الصدد، مد�الت �مة لتوجيه معل ا
ا�مو�ة �القرتاح املقدم من وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية، الوارد يف الوثیقة وفد  رحبو �ىل الردود �ىل �س�تبيانني. 

SCT/41/7 إال�المية اليت سيمت تنظميها ورات وميكن معاجلهتا �الل ا�، �شأٔن قامئة �ملوضو�ات اليت قد �كون ذات ٔأمهیة
 .ةاجلغرافيملؤرشات ف� یتعلق �

ٕاىل ٔأن  ةشار يف إ وحتدث وفد ٕاندونيس�یا �مس مجمو�ة أٓس�یا واحملیط الهادئ، وشكر أ�مانة �ىل إال�داد اجلید ل�ورة. و .13
ٔأشار ٕاىل ، ةممكن معاهدة قانون التصاممينص حول عضاء مشرتكة بني ا�ول ا�ٔ ٔأرضیة ٕاجياد هو ٔأ�د حماور جلنة حق املؤلف 
تعز�ز قدرات ا�ول أ�عضاء، الس�� الب�ان ب  معاهدة قانون التصامميینبغي ٔأن یقرتن تنفيذ  ٔأنه مثل ٔأي صك دويل أٓخر

ٔأنه �ىل الرمغ من ٔأن معظم ٔأشار الوفد ٕاىل كام النامية ؤأقل الب�ان منوًا للوفاء �اللزتامات الناش�ئة عن املعاهدة اجلدیدة. 
لصك، لالرئييس نت يف امل مادةاملقرت�ة من �الل  معاهدة قانون التصاممياملسا�دة التقنیة يف  وفرئأعضاء ا�مو�ة یفضلون ت

ٔأعرب وفد �شأٔن وضع هذا احلمك، وميكهنم قبول ذ� كجزء من املعاهدة ٔأو كقرار. و ٔأظهروا مرونة ٕاال ٔأن ٔأعضاء أٓخر�ن 
ذ�ر الوفد ٔأن كام مجیع ا�ول أ�عضاء. موافقة ا�ٓراء و يف يف رؤیة قرار �شأٔن هذه املسأٔ� من �الل توافق ن ٔأم� عا�مو�ة 

عترب اليت ت كو�ت املروا ٔأنه ینبغي ٔأن �متتع الب�ان �ملرونة لتضمني �عن املصدر و كشف یدوا مبدٔأ ال یؤ معظم ٔأعضاء ا�مو�ة 
أٓخر�ن يف �ني ٔأن ٔأعضاء ، لحامیة يف نطاق اختصاصهم كجزء من معایري ٔأهلیة التصمميل �مة الس�تكامل إالجراءات الشلكیة

يف التوصل ٕاىل نتي�ة متفق �لهيا �شلك متبادل �شأٔن ؤ� تفاعن الوفد ٔأعرب �هيم مواقف وطنیة خمتلفة. و اكنت �مو�ة �
دول ، ٔأعرب الوفد عن تقد�ر .SCT/41/2 Provٔ�مانة �ىل ٕا�داد الوثیقة ل شكرهتعبريا عن . و معاهدة قانون التصاممي

يف املداوالت �شأٔن هذه جتمیع املساهامت سا�د � ٔأعرب عن ٔأم� يف ٔأن كام ا�مو�ة ل�ول أ�عضاء ملا قدمته من مساهامت، 
ٕاىل مناقشة مرشوع �س�تبيان.  تطلعهٔأعرب الوفد عن ، SCT/41/3ىل ٕا�داد الوثیقة �ٔ�مانة ل هشكر وتعبريا عن القضیة. 

ا�مو�ة عن ٔأم� يف حتقيق تقدم حنو توافق ا�ٓراء والعمل املقبول، مع �سلیط الضوء وفد  ف� یتعلق بأٔسامء الب�ان، ٔأعربو 
�ىل حقيقة ٔأن هناك �ا�ة الختاذ ٕاجراء دويل ملنع التسجیل ٔأو �س�ت�دام �ري املربر ٔ�سامء الب�ان كعالمات جتاریة. ويف 

مس�تقبيل �قرتاح املقدم من وفد �اما�اك وتطلع ٕاىل ٕاجراء مناقشات بناءة لتطو�ر واع�د  ا�مو�ةوفد  هذا الصدد، ٔأید
مما یدل �ىل لفظیة، ٔأن هناك ٔأمث� كثرية �ىل اس�ت�دام ٔأسامء الب�ان كعالمات شريا ٕاىل توصیة مشرتكة من قبل اللجنة، م ل 
، اليت SCT/39/8 Rev.2ا�مو�ة مبراجعة الوثیقة وفد  رحبكام . يف املامرسةب�ان سامء ال مل یمت تقدمي امحلایة ا�اكفية �ٔ  هٔأن

 SCT/39/8 Rev.3، والوثیقة ٔأسامء احلقولا�صصة حرص� لنظام  SCT/41/6مت تقس�ميها ٕاىل مقرت�ني، هام الوثیقة 
اذ قرارات ٕاجيابیة. ٕاىل املشاركة �شلك بناء يف مناقشة هذه املقرت�ات الخت هتطلعٔأعرب عن ا�صصة للعالمات الت�اریة، و 

ٔأن الت�دیث ا�ي ٔأ�دته عن اعتقاده ا�مو�ة ٔأعرب وفد املتعلقة �لعالمات الت�اریة،  نظام ٔأسامء احلقول � یتعلق جبوانبوف
التسجیل تا�ة ٔ�حصاب العالمات الت�اریة ملنع امل أ�مانة یوفر معلومات مفيدة للغایة حول خمتلف اخلدمات وإالجراءات 
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ىل التقر�ر ٔأعرب الوفد عن تطلعه إ �الوة �ىل ذ�، و . ٔأسامء احلقولنظام اس�ت�دام �الماهتم الت�اریة يف  سوء نیة ٔأو� 
يف قا�دة البیا�ت العاملیة للعالمات الت�اریة، الصیدالنیة واد أ�سامء ا�ولیة �ري املس�� امللكية للماملر�يل عن دمج بیا�ت 

�لام �ملقرت�ات اليت وفد ، ٔأ�اط الملؤرشات اجلغرافيةف� یتعلق �و عة والثالثني للجنة. �ىل النحو املتفق �لیه يف ا�ورة التاس
، �ىل التوايل يف الو�ئق فيهول أ�عضاء ا�قدمهتا وفود الوال�ت املت�دة أ�مر�كية وسو�رسا و�حتاد أ�ورويب و 

SCT/41/7 وSCT/41/8 وSCT/41/9 املؤرشات حول  ا�ورات إال�المية، �شأٔن املوضو�ات احملمت� للمناقشات يف
ا�مو�ة ٕاىل ٕاجراء مناقشات بناءة والتوصل ٕاىل ٔأعرب الوفد عن تطلع ٕاىل املناقشات. ؤأ�ريًا،  هتطلعٔأعرب عن ، و اجلغرافية

 نتي�ة ممثرة يف املداوالت �الل ا�ورة احلادیة وأ�ربعني للجنة.

 س�نتنييف ٕاطار خطة التعاون لفرتة  اده لتعز�ز قدراهتبالحصلت �لیه لسلفادور أ�مانة �ىل ا�مع ا�ي شكر وفد او  .14
والعالمات الت�اریة  ةممي الصناعیا، ؤأ�رز ٔأمهیة حامیة التص2019-2018 ثنائیةاملتفق �لهيا بني الویبو والسلفادور لفرتة ال 

ٕاىل نظر ت ن السلفادور أٔ الوفد ٔأفاد یة للملكية الفكریة. ويف هذا الصدد، الوطن ة بالده يف ٕاطار س�یاس املؤرشات اجلغرافيةو 
فري��� لورو�و (الو (اس�بوند�س بريبیورا) اجلو�ويت ٔ�داة محلایة املنت�ات احمللیة، مثل القهوة ؤأنواع  املؤرشات اجلغرافية

نه یعلق ٔأمهیة �برية �ىل العالمات الت�اریة الوطنیة، أٔ الوفد كام ذ�ر )، واليت متثل تعبريا �ام عن هویة السلفادور. �ندورايت
"، اليت هتدف ٕاىل وضع السلفادور �و�ة �ذابة السلفادور �برية مثل شعهبأ�ن السلفادور �هيا �المة جتاریة وطنیة "

 .ا�ولیة لالست�ر وأ�عامل الت�اریة والس�یا�ة

إالجنازات البارزة اليت حققهتا اللجنة يف صیا�ة القوا�د  وشكر وفد الصني أ�مانة �ىل إال�داد ل�ورة، ؤأكد �ىل .15
يف مجیع  يشاركواصل دمع معل اللجنة وس ی، وذ�ر ٔأنه س� املؤرشات اجلغرافيةو  التصاممي الصناعیةاملتعلقة �لعالمات الت�اریة و 

ٕاىل ا�خول يف مناقشات  ، د�ا الوفد مجیع ا�ول أ�عضاءعاهدة قانون التصامميتعلق مبمناقشات �دول أ�عامل. وف� ی 
مفتو�ة وشام�، وٕاظهار املرونة من ٔأ�ل حتقيق تقدم �بري يف مجعیات الویبو القادمة. وف� یتعلق �ملسا�دة التقنیة 

، ٔأعرب الوفد عن ٔأم� يف ٔأن تؤ�ذ املقرت�ات املقدمة من الب�ان النامية يف �عتبار من ٔأ�ل التوصل ٕاىل توافق كشفوال 
عن دمعه ومشاركته وٕاذا ٔأعرب قرتح النظر يف التحفظات جلعل املعاهدة ٔأكرث مرونة ومقبو� �ى الب�ان. يف ا�ٓراء، وا

 ٔأعرب، )GUI( وأ�یقو�ت واحملارف/اخلطوطاملصورة  املس�ت�دم تصاممي وا�ةید التنظمي حول اجل النشطة يف �س�تبيان 
ٕاىل عن تطلعه الوفد كام ٔأعرب من العمل �شأٔن هذه القضا�. أٔن �س�تبيان س�یضع ٔأساسا قو� ملزید عن اعتقاده بالوفد 

املشاركة بنشاط يف املناقشات ذات الص� و�س��ع ٕاىل اخلربات العملیة والشوا�ل املشرتكة بني مجیع ا�ول أ�عضاء. 
من ٔأ�ل توفري  الصناعیةالتصاممي أ�ولویة لتشمل و�ئق ) لDASالرمقي ( نفاذ، دمع الوفد متدید �دمة ال �ٕالضافة ٕاىل ذ�و

ا�ورة أ��رية �الل قدت إال�المية �شأٔن ٔأسامء الب�ان اليت عُ ورة �دمة ٔأكرث مالءمة للمس�ت�دمني. ؤأشار ٕاىل ٔأن ا�
ٔأعرب الوفد عن ممارسات الفحص اليت قد�ا اخلرباء يف ت� ا�ورة اكنت ذات قمية �برية. و ٔأفاد ٔأن اكنت مفيدة للغایة، و 

، ٔأعرب الوفد عن ٔأم� يف ٕاجراء مزید ملؤرشات اجلغرافية. وف� یتعلق �ورةمزید من املناقشة �الل هذه ا�جراء ٔأمنیته �ٕ 
من املناقشات �ىل ٔأساس املواقف الوطنیة ا�تلفة. وذ�ر الوفد ٔأن مثل هذه ا�راسات ستسا�د ٔأعضاء اللجنة �ىل تعمیق 

 .يةملؤرشات اجلغراف فهمهم �تلف القضا� املتعلقة �

)، ؤأشار �رتیاح ٕاىل ٔأن بعض التقدم قد CEBSوحتدث وفد �رواتیا �مس مجمو�ة دول ٔأورو� الوسطى والبلطیق ( .16
لوضع اللمسات أ��رية �ىل �س�تبيان ته حتقق �لفعل يف قضا� اللجنة. ويف هذا الصدد، ٔأعرب الوفد عن تقد�ر مجموع 

حول فقي التطورات إالجيابیة �شأٔن �ل تو حول ا، وأ�یقو�ت واحملارف/اخلطوطتصاممي وا�ة املس�ت�دم املصورة اخلاص ب 
ا�مو�ة عن ٔأسفه لعدم ا�متكن من وفد . ومع ذ�، ٔأعربت ملؤرشات اجلغرافيةٔأسامء الب�ان، وكذ� العمل املتعلق �

ؤأكد �ىل رضورة ٕاجراء املناقشات �شأٔن  ،معاهدة قانون التصامميحول التوصل ٕاىل اتفاق �شأٔن عقد مؤمتر دبلومايس 
تصاممي وا�ة �شأٔن شكر أ�مانة �ىل تعممي �س�تبيان و  ٔأثناء امجلعیة العامة وليس يف اللجنة. معاهدة قانون التصاممي

ٕا�داد مجمو�ة �ىل كذ� شكرها ، و .SCT/40/2 Revيف الوثیقة وارد ، الاملس�ت�دم املصورة وأ�یقو�ت واحملارف/اخلطوط
ٕاجراء حوار بناء �الل ا�ورة عن توقعه الوفد ، ؤأعرب .SCT/41/2 Provالردود �ىل �س�تبيان الوارد يف الوثیقة من 
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ٕ�جراء  SCT/40/8ا�مو�ة وفد ٕاس�بانیا �ىل �قرتاح الوارد يف الوثیقة وفد شكر كام احلالیة بناء �ىل ردود ا�ول أ�عضاء. 
 شكر أ�مانة �ىل صیا�ة اس�تبيان �شأٔن هذا �قرتاحكام من اتفاقية �ر�س،  11دة املايف ٕاطار هبدف توضیح امحلایة مسح 
ا�مو�ة عن تقد�ره للمناقشات القمية اليت وفد ف� یتعلق �لعالمات الت�اریة، ٔأعرب و . ورةسيمت مناقش�ته �الل ا�وا�ي 

ح املشرتك الوارد يف الوثیقة �شأٔن خمتلف املقرت�ات، ؤأكد جمددا دمعه للمقرت  العالماتقدت يف جلنة عُ 
SCT/39/8/Rev.2 �رٔأى . و ورةس�متكن من ٕاجراء مناقشات �ري رمسیة �الل هذه ا�اليت رمسیة الورقة �ري ال، وكذ

ٔأداة قيّمة للمناقشات  متثل، SCT/39/8 Rev.3و SCT/41/6ا�مو�ة ٔأن املقرت�ات اجلدیدة الواردة يف الوثیقتني وفد 
 ا�مو�ة بعمل أ�مانة مع منظمة الص�ة العاملیةوفد ف الس�یاسة. كام ٔأقر اهداثنني من أٔ البناءة ٔ�هنا توفر فصال واحضا بني 

ملؤرشات ف� یتعلق �و . نظام ٔأسامء احلقول ) وكذ�INNs�شأٔن أ�سامء ا�ولیة �ري املس�� امللكية للمواد الصیدالنیة (
ا�مو�ة أ�مانة �ىل جتمیع الردود �ىل � �س�تبيانني أ�ول والثاين، ٔ�هنا س�تكون رضوریة ملناقشة  وفد ، شكرافيةاجلغر 

عن تأٔییده ا�مو�ة ٔأعرب وفد هذه املسأٔ�. ويف ٕاطار التأٔ�ید �ىل ا�ساع املوضوع وإالشارة ٕاىل ٔأنه یعلق ٔأمهیة �برية �لیه، 
 تتطلع ٕاىل مزید من املناقشات حول القضا� املذ�ورة ٔأ�اله.ته ن مجموع أٔ الوفد ذ�ر إالنرتنت. و معاجلة املؤرشات اجلغرافية �ىل 

وحتدث وفد �حتاد أ�ورويب �مس �حتاد أ�ورويب وا�ول أ�عضاء فيه، وشكر أ�مانة �ىل العمل التحضريي  .17
بوضع يف ٕاطار �رحيبه الرئيس�یة �روح بناءة. و مجیع املوضو�اتيف قد مت امليض قدما  هاملمتاز ؤأشار مع التقد�ر ٕاىل ٔأن

تصاممي وا�ة املس�ت�دم املصورة وأ�یقو�ت ب اللمسات أ��رية �ىل اس�تبيان �ركز �ىل القضا� ذات الص� املتعلقة 
فقي ٔ�سامء الب�ان، حيث إاىل ٔأن اللجنة قد ٔأحرزت ٔأیضا تقدمًا يف البحث عن �ل تو الوفد ، أٔشار واحملارف/اخلطوط

�دت املناقشات �ري الرمسیة يف حتدید بعض القضا� املعلقة حول اقرتاح مشرتك ٔأ�دث حول املوضوع. وف� یتعلق سا
واس�مترار العمل �شأٔن هذا املوضوع، ٔأشار الوفد ٕاىل اقرتا�ه �شأٔن اختیار املوضو�ات للمناقشات  ملؤرشات اجلغرافية�

، ذ�ر 2018 لعام �الل امجلعیة العامة عاهدة قانون التصامميف� یتعلق مبملناقشات اليت دارت املس�تقبلیة. و�ٕالشارة ٕاىل ا
ٔأنه، ٕاىل مع أ�سف شري أٔن � ٕاال ٔأنه ینبغي �لیه الوفد ٔأنه �ىل الرمغ من اس�تعداده للمشاركة يف مناقشات حول نص امليرس، 

الرٔأي القائل بأٔنه ال ینبغي ٕاجراء جمددا د الوفٔأكد قرار ٕاجيايب بعقد مؤمتر دبلومايس. و اختاذ مرة ٔأخرى، مل �كن من املمكن 
تصاممي وا�ة املس�ت�دم املصورة وأ�یقو�ت  ف� یتعلق بو يف اللجنة.  معاهدة قانون التصامميمناقشات �شأٔن 

 .SCT/41/2 Prov، شكر الوفد أ�مانة �ىل ٕا�داد مجمو�ة من الردود �ىل �س�تبيان الوارد يف الوثیقة واحملارف/اخلطوط
يف �ني ٔأن هذا مل �كن ٔأول اس�تطالع من نو�ه، شدد الوفد �ىل حقيقة وبطریقة واحضة وم�سكة ومفص� �شلك مناسب. 

تصاممي وا�ة ٔأنه اكن ا�ٔكرث �داثة وحيتوي �ىل �روة من املعلومات، أ�مر ا�ي قد یثبت فائدته يف مناقشات ٔأخرى حول 
السابقة،  ورةف� یتعلق �القرتاح املقدم من وفد ٕاس�بانیا يف ا�و يف اللجنة. وط املس�ت�دم املصورة وأ�یقو�ت واحملارف/اخلط

. SCT/41/3شكر الوفد أ�مانة �ىل ٕا�داد مرشوع اس�تبيان للنظر فيه يف ا�ورة احلالیة، �ىل النحو الوارد يف الوثیقة 
عاجلهتا لتحسني املعرفة ف� یتعلق جبوانب ن مرشوع �س�تبيان �شمل مجیع القضا� ذات الص� اليت ميكن مأٔ الوفد ٔأفاد و 

درجت يف نطاق نوع املعارض اليت أ� ما �ر رصا�ة يف القانون الوطين، و القانون الوطين، مثل ما ٕاذا اكن حق أ�ولویة قد ذُ 
�داده ورقة ف� یتعلق مبوضوع ٔأسامء الب�ان، شكر الوفد وفد سو�رسا واملؤید�ن ا�ٓخر�ن الٕ و املادة وطبیعة احلق املمنوح. 

اقرتا�ني الحقني مت توضیح ، وكذ� �ىل عالمات�ري رمسیة للمناقشات �ري الرمسیة اليت جرت يف ا�ورة السابقة للجنة ال
�قرتاح املشرتك أ�صيل ٕاىل مقرت�ني هلام تقس�مي . ورحب الوفد ب SCT/39/8 Rev.3و SCT/41/6تقدميهام يف الوثیقتني 

فد من �دید تقد�ره لروح التوافق اليت تنعكس يف ت� املقرت�ات ؤأشار ٕاىل اس�تعداده ٔأهداف س�یاسة ممتزية، ؤأكد الو 
للمشاركة يف املناقشات املس�مترة ملواص� اس�تكشاف مزا�ها احملمت�، الس�� يف ف� یتعلق �القرتاح الوارد يف الوثیقة 

SCT/41/6. � اس�تكامل جتمیع الردود �ىل �س�تبيانني. و�لنظر ٕاىل  ، هنأٔ الوفد أ�مانة �ىلملؤرشات اجلغرافيةوف� یتعلق
، رٔأى الوفد ٔأنه ینبغي امليض قدمًا يف هذه املؤرشات اجلغرافيةمعلیة قمية وبناءة يف دفع النقاش ا�ويل حول متثل ٔأن العملیة 

يف اج��ات اللجنة ية ا�ورات ��الم العملیة من �الل االتفاق �ىل �دد حمدود من املوضو�ات اليت سيمت تناولها يف 
وجود ثغرات �برية يف معاجلة املؤرشات اجلغرافية كحقوق ملكية فكریة �ىل إالنرتنت، فضًال عن ٕاىل نظر �ل املقب�. و

�ختالفات �ري املربرة مع ٔأشاكل ٔأخرى من حقوق امللكية الفكریة، ٔأعرب الوفد عن رٔأي مفاده ٔأن املوضو�ات املشار ٕا�هيا 
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ٕاىل مواص� العمل واملسامهة البناءة  هتطلععن الوفد ٔأعرب إال�المية. و ورات ینبغي مناقش�هتا يف ا� SCT/41/9يف الوثیقة 
 يف املناقشات �شأٔن مجیع ا�االت الرئيس�یة الثالثة للجنة.

 ، واليتالعالماتاليت نوقشت يف جلنة و�ات وحتدث وفد ٔأوغندا �مس ا�مو�ة أ�فریقية، وشدد �ىل ٔأمهیة املوض .18
وفد . ويف هذا الصدد، ٔأكد املؤرشات اجلغرافيةو  التصاممي الصناعیةسامهت يف التطو�ر ا�ويل لقانون العالمات الت�اریة و 

ضد  ا�ال� الوطنیةا�مو�ة أ�فریقية جمددا دمعه للمناقشات اجلاریة والعمل �ىل حامیة ٔأسامء الب�ان وأ�سامء اجلغرافية ذات 
شكر و ري الرضوري كعالمات جتاریة، الس�� من قبل ٔأش�اص ليسوا مواطنني يف ب� معني. التسجیل ٔأو �س�ت�دام �

ا�مو�ة أ�فریقية دمعه لهذا �قرتاح ٔ�ساس وفد  ، وقدمSCT/41/6الوفود اليت قدمت �قرتاح املشرتك الوارد يف الوثیقة 
ا�مو�ة أ�فریقية ٔأسفه ٔ�نه �الل وفد ، �رر التصامميعاهدة قانون ف� یتعلق مبو للعمل يف املس�تقبل �شأٔن هذه املسأٔ�. 

التصاممي ، مت تأٔجيل قرار عقد مؤمتر دبلومايس ٕال�رام معاهدة لتنس�یق إالجراءات اخلاصة بتسجیل 2018 لعام امجلعیة العامة
یع ا�ول أ�عضاء ا�مو�ة ٔأن بذل املزید من اجلهود من �انب مج وفد . ورٔأي 2019 لعام ٕاىل امجلعیة العامة الصناعیة

سوف �سهم يف التوصل ٕاىل �ل متفق �لیه �شلك متبادل. ومع احلفاظ �ىل  والتاكمل والتفهم املتبادل لشوا�ل لك مهنم
معاهدة موقفه، الس�� ف� یتعلق ٕ�دراج حمك موضوعي اختیاري �شأٔن رشط الكشف، وكذ� �شأٔن املسا�دة التقنیة يف 

 ،لعقد مؤمتر دبلومايس 2019لعام يف ٔأن یمت التوصل ٕاىل توافق يف ا�ٓراء يف امجلعیة العامة ، ٔأعرب عن ٔأم� قانون التصاممي
. ؤأ�ريًا، ف� یتعلق 2019 لعام ل�خول يف مناقشات حىت قبل انعقاد امجلعیة العامةكام ٔأعرب عن اس�تعداده املس�متر 
مو�ة أٔن ا�ول أ�عضاء يف ا�مو�ة أ�فریقية سوف تعرب ا�وفد  ، ذ�راملؤرشات اجلغرافية�لتصاممي التكنولوجية اجلدیدة و 

 الوطنیة.بصفهتا عن أٓراهئا 

احملرز تقدم ال وحتدث وفد كندا �مس ا�مو�ة �ء، وشكر أ�مانة �ىل إال�داد ل�ورة. ؤأشار ٕاىل ٔأنه �ىل الرمغ من  .19
معاهدة قانون �شأٔن عقد مؤمتر دبلومايس الع�د  مل یمت التوصل ٕاىل توافق يف ا�ٓراءٕاال ٔأنه املعاهدة ومرشوع النص، �شأٔن 

رتكزي �ىل الالوقت و أٔن �كرس دورة اللجنة ا�مو�ة ٕاىل عن تطلع الوفد ٔأعرب ، و 2018 لعام �الل امجلعیة العامة التصاممي
. ؤأعرب الوفد تصاممي وا�ة املس�ت�دم املصورة وأ�یقو�ت واحملارف/اخلطوطالقضا� أ�خرى �ىل �دول أ�عامل، الس�� 

وشكر ا�ول أ�عضاء  ،.SCT/41/2 Provعن امتنان ا�مو�ة لٔ�مانة لتجمیع الردود �ىل �س�تبيان الوارد يف الوثیقة 
لتصاممي ف� یتعلق �و ) �ىل ردودمه �ىل �س�تبيان. BOIPدو� ومنظمة بنلو�س للملكية الفكریة ( 31البالغ �ددها 

امحلایة املؤقتة ، بناًء �ىل اقرتاح وفد ٕاس�بانیا �شأٔن SCT/41/3ٔ�مانة �ىل ٕا�داد الوثیقة ا�مو�ة ا وفد ، شكرالصناعیة
ٔأعرب من اتفاقية �ر�س محلایة امللكية الصناعیة، و  11الصناعیة يف بعض املعارض ا�ولیة مبوجب املادة تصاممي لل  املمنو�ة

�لام �قرتاح  ءا�مو�ة �وفد ق �لعالمات الت�اریة، ٔأ�اط ف� یتعلو ٕاىل مزید من املناقشات حول هذه القضیة.  هتطلععن 
ٕاىل �الیا  تقس�ميهامت اليت ، SCT/39/8/Rev. 2املقدم من وفد �اما�اك �شأٔن ٔأسامء الب�ان، وكذ� الوثیقة  2014�ام 

مانة �ىل �ٔ ل هشكر عن ا�مو�ة �ء كام ٔأعرب وفد . SCT/41/6و SCT/39/8 Rev.3مقرت�ني وارد�ن يف الوثیقتني 
دمج بیا�ت ٔأشار ٕاىل و  SCT/41/4يف الوثیقة ٔ�سامء ا�ولیة �ري املس�� امللكية للمواد الصیدالنیة �الت�دیث اخلاص 

ملؤرشات ف� یتعلق �و يف قا�دة بیا�ت العالمات الت�اریة العاملیة. أ�سامء ا�ولیة �ري املس�� امللكية للمواد الصیدالنیة 
ا�مو�ة عن تقد�ره لعمل أ�مانة �شأٔن تطو�ر قا�دة بیا�ت حتتوي �ىل الردود �ىل �س�تبيان أ�ول فد و ، ٔأعرب اجلغرافية

اجلغرافية و�س�تبيان الثاين �شأٔن اس�ت�دام/ٕاساءة مؤرشات لل�شأٔن النظم الوطنیة وإالقلميیة اليت ميكن ٔأن توفر حامیة معینة 
، واليت من شأٔهنا نظام ٔأسامء احلقولأٔسامء الب�ان واملصطل�ات اجلغرافية �ىل إالنرتنت ويف و  املؤرشات اجلغرافيةاس�ت�دام 

ٕاىل مناقشة املقرت�ات اليت وفد كام تطلع ال ٔأن توفر طریقة ٔأسهل للوصول ٕاىل الردود �ىل هذه �س�تبيا�ت والنظر فهيا.
والوال�ت املت�دة أ�مر�كية. ؤأ�ريًا، ذ�ر الوفد ٔأن ا�مو�ة سو�رسا فيه و ول أ�عضاء ا�تقدمت هبا وفود �حتاد أ�ورويب و 

�عتبارها منتدى �م ملناقشة القضا� وتيسري التنس�یق وتقدمي التوجيه �شأٔن التطو�ر العالمات ما زالت تدمع بقوة جلنة  ء�
 .املؤرشات اجلغرافيةو  التصاممي الصناعیةالتدرجيي لقانون امللكية الفكریة ا�ويل �شأٔن العالمات الت�اریة و 
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إالسالمية) أ�مانة �ىل التحضري لالج�ع، ؤأید البیان ا�ي ٔأدىل به وفد ٕاندونيس�یا  -وشكر وفد ٕا�ران (مجهوریة  .20
عن ٔأسفه لعدم االتفاق بني ا�ول الوفد ٔأعرب ، عاهدة قانون التصاممي�مس مجمو�ة أٓس�یا واحملیط الهادئ. وف� یتعلق مب

ٔأشار ٕاىل ٔأنه ال تو�د وس�ی� ٔأخرى سوى املفاوضات واحلوار لتضییق اخلالفات. و�� د�ا و كشف، أ�عضاء �ىل رشط ال 
الوفد مجیع ا�ول أ�عضاء ٕاىل ا�خول يف نقاش هادف هبدف �ل القضیة ومتهید الطریق لعقد مؤمتر دبلومايس الع�د 

بعد الوفد، ٔأعرب ، رة وأ�یقو�ت واحملارف/اخلطوطتصاممي وا�ة املس�ت�دم املصو ف� یتعلق ب و . معاهدة قانون التصاممي
�ىل �س�تبيان، عن رٔأي مفاده ٔأن إالطار ا�ويل احلايل یوفر ردود جتمیع ال، .SCT/41/2 Provلوثیقة إال�اطة �لام �

ملسأٔ� جيب أٔن املزید من النقاش حول هذه اعن اعتقاده بالوفد ٔأعرب مرونة اكفية للتصاممي التكنولوجية اجلدیدة. و��، 
لتكيیف �رشیعاهتا الوطنیة مع الالزم ٔأن یقترص �ىل تبادل ٔأفضل املامرسات واحلفاظ �ىل �زي س�یاسة ا�ول أ�عضاء 

 �شأٔن امحلایة املؤقتة SCT/41/3�س�تبيان الوارد يف الوثیقة احتیا�اهتا ؤأولو�هتا. وشكر أ�مانة �ىل ٕا�داد مرشوع 
ٕاىل مناقشة املوضوع. ٔأعرب عن تطلعه من اتفاقية �ر�س، و  11املعارض ا�ولیة مبوجب املادة يف بعض  الصناعیةتصاممي لل 

لفرتة طوی�، ٔأعرب الوفد العالمات قيد النظر من قبل جلنة  اكنٕاىل ٔأن املوضوع يف ٕاشارة وف� یتعلق حبامیة ٔأسامء الب�ان، و
ٔأكرث ا�ساقا وفعالیة ٔ�سامء و اكفية واملوضوعیة �شأٔن حامیة عن رٔأي مفاده ٔأنه من الرضوري مواص� املناقشات الشام� 

 SCT/39/8، �ىل سبيل أ�ولویة. ويف هذا الصدد، رحب الوفد �ملبادرة اليت اختذها املشار�ون يف ر�ایة الوثیقة الب�ان
Rev.2  رٔأى الوفد ٔأن اجلغرافية املؤرشاتمداوالت اللجنة. وف� یتعلق مبسأٔ� يسري ت هبدف لتقس�ميها ٕاىل مقرت�ني منفصلني ،

معل اللجنة جيب ٔأال خيلق ٔأي توقع ملامرسة وضع القوا�د واملعایري يف ا�االت اليت یغطهيا اتفاق لش�بونة ووثیقة جنیف التفاق 
 املس�تقبلیة �شأٔن�ورات ��المية ٔأثىن الوفد �ىل الوفود اليت قدمت و�ات نظرها �شأٔن املوضو�ات احملمت� لكام لش�بونة. 

 مشاركته البناءة يف سري املداوالت.العالمات . ويف اخلتام، ٔأكد الوفد للجنة املؤرشات اجلغرافية

)، ؤأثىن �شدة CACEEC( الرشقية ؤأورو� والقوقاز الوسطى أٓس�یا ب�ان مجمو�ةوحتدث وفد طاجيكس�تان �مس  .21
رسات يف اس�ت�دام ٔأنظمة خمتلفة محلایة امللكية الفكریة. ف� یتعلق بتبادل اخلربات واملامالس�� ، العالمات�ىل نتاجئ معل جلنة 

 من �سجیلها واس�ت�دا�ا كعالمات جتاریة.لب�ان ا�مو�ة عن ٔأم� يف اس�مترار النقاش حول حامیة ٔأسامء اوفد ٔأعرب و 

احلكومية ا�ولیة وحتدث وفد كندا بصفته الوطنیة، واغتمن هذه الفرصة ٕالبالغ ا�ول أ�عضاء يف الویبو واملنظامت  .22
، انضمت كندا رمسیا ٕاىل معاهدة س�نغافورة 2019مارس  17، اعتباًرا من بأٔنه واملنظامت �ري احلكومية اليت لها صفة مراقب

�شأٔن قانون العالمات الت�اریة والربوتو�ول املتعلق �تفاق مدرید �شأٔن التسجیل ا�ويل للعالمات الت�اریة واتفاق نيس 
�زي التنفيذ يف كندا س�تد�ل هذه املعاهدات وذ�ر ٔأن يل للسلع واخلدمات ٔ�غراض �سجیل العالمات. �شأٔن التصنیف ا�و

رصح الوفد بأٔن ت� املعاهدات س�تتيح ٔ�حصاب العالمات الت�اریة الكندیة الوصول ٕاىل وسائل ٔأكرث كام . 2019يف یونیو 
مواءمة نظام من شأٔن �ٕالضافة ٕاىل ذ�، و يف مجیع ٔأحناء العامل.فعالیة محلایة �الماهتم الت�اریة يف خمتلف الوال�ت القضائیة 

لك من فائدة  كندا، ليفالعالمات الت�اریة الكندي مع الوال�ت القضائیة أ�خرى ٔأن یقلل من �لكفة ممارسة أ�عامل 
 الرشاكت الكندیة وأ�جنبیة.

 من �دول ا�ٔعامل: التصاممي الصناعیة 5البند 

  مرشوع مواد ومرشوع الالحئة التنفيذیة -اعیة وممارساتهقانون التصاممي الصن

، قررت، يف دورهتا القادمة يف �ام 2018بة انعقاد دورهتا يف سبمترب ، مبناس� يس ٕاىل ٔأن امجلعیة العامة للویبؤأشار الرئ  .23
صف أ�ول من �ام ، س�یعقد يف هنایة النمعاهدة قانون التصاممي، ٔأهنا س�تواصل النظر يف عقد مؤمتر دبلومايس �شأٔن 2019
2020. 
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و�لص الرئيس ٕاىل ٔأن جلنة العالمات ٔأ�اطت �لام �لك البیا�ت اليت ٔأدلت هبا الوفود �شأٔن هذا البند.  .24
�ام  ؤأ�اطت جلنة العالمات �لام بقرار امجلعیة العامة ا�اعي ٕاىل مواص� النظر يف هذه املسأٔ� يف دورهتا القادمة يف

2019. 

 تصاممي وا�ة املس�ت�دم املصورة وأ�یقو�ت واحملارف/اخلطوط �شأٔن �س�تبيان �ىل  ردودجتمیع ال

 .SCT/41/2 Provاستندت املناقشات ٕاىل الوثیقة  .25

�ىل �س�تبيان ردود عت ال، اليت مجً .SCT/41/2 Provاسرتعى الرئيس انتباه اللجنة ٕاىل املرفق أ�ول �لوثیقة و  .26
منظمة دو� من ا�ول أ�عضاء و  31املقدمة من  وأ�یقو�ت واحملارف/اخلطوط تصاممي وا�ة املس�ت�دم املصورةب اخلاص 

 مراقب.صفة  لهاوا�دة حكومية دولیة 

سلطت أ�مانة الضوء �ىل الطبیعة املؤقتة للوثیقة �لنظر ٕاىل السامح ٔ�عضاء اللجنة �لبحث عن ما ٕاذا اكنت و  .27
ٔأ�لنت أ�مانة ٔأنه سيمت ٕادراج التعدیالت و تقدمي ردودمه. ب عضاء اللجنة ا�ٓخر�ن السامح �ٔ قد انعكست بدقة و ردودمه 

 ا�هنائیة للوثیقة.نس�ة والردود إالضافية يف ال 

وحتدث وفد �حتاد أ�ورويب �مس �حتاد أ�ورويب وا�ول أ�عضاء فيه، ؤأشار ٕاىل ٔأن معظم الوفود، مبا يف ذ�  .28
الس�� �شأٔن مزیدا من العمل، العالمات تؤید يف ا�ورات أ��رية للجنة اكنت اء فيه، �حتاد أ�ورويب وا�ول أ�عض

الوفد  ٔأعرب. وبي� تصاممي وا�ة املس�ت�دم املصورةالعالقة بني املنتج والتصممي وتأٔثريه �ىل نطاق امحلایة، وكذ� �ىل متثیل 
الفهم املشرتك برضورة معاجلة �ختالفات املوجودة �الیا �شلك مبارش ؤأن مزیدا من العمل �شأٔن هذه عن مشاطرته 

ىل القضا� رحب بوضع اللمسات أ��رية �ىل �س�تبيان ا�ي ركز �ٕاال ٔأنه القضا� ميكن ٔأن ميهد الطریق �هنج ٔأكرث تنس�یقا، 
. للجنة العالمات السابقةا�ورة يف  وأ�یقو�ت واحملارف/اخلطوط تصاممي وا�ة املس�ت�دم املصورةذات الص� املتعلقة ب 

الردود بطریقة واحضة ومتسقة ومفص� �شلك ا توفر ، ورٔأى ٔأهن.SCT/41/2 Provوشكر الوفد أ�مانة �ىل ٕا�داد الوثیقة 
ا�ٔكرث �داثة ها عترب ی  ه�شلك ٔأول مسح حول هذا املوضوع، ٕاال ٔأن �ىل الرمغ من ٔأن الوثیقة الٔأنه الوفد ؤأفاد مناسب. 
تصاممي وا�ة املس�ت�دم املصورة وأ�یقو�ت اجلدید قضا� مثل ارتباط املسح يف رٔأیه، اس�تطلعت ووتفصیال. 

، ومعلیات البحث وتأٔثريها واس�ت�دام ٕا�الء املس�ئولیة ،عن طریق ٔأس�ئ� حمددة وٕاضافيةاملنتج  مؤرشمع واحملارف/اخلطوط 
ممي املتحركة. ؤ�نه یعتقد ٔأن �روة املعلومات الناجتة عن الردود اللتصالالزمة سابقة واملتطلبات ال اخلاصة �لتقنیة الصناعیة 

دا�ل اللجنة، تصاممي وا�ة املس�ت�دم املصورة وأ�یقو�ت واحملارف/اخلطوط س�تكون مفيدة يف مزید من املناقشات حول 
ٔأعرب الوفد عن  �ٕالضافة ٕاىل ذ�وملزید من العمل. اس�ت�دامه مكرجع يك یمت ٔأعرب الوفد عن دمعه ا�اكمل للتجمیع ل

مكتب �حتاد أ�ورويب للملكية الفكریة طورها اس�تعداده لتقدمي مزید من املعلومات حول املامرسة الشائعة اليت 
)EUIPO .نه بأٔ  الرٔأي القائلويف معرض تأٔ�یده �ىل ) وا�ول أ�عضاء يف �حتاد أ�ورويب دا�ل ش�بكة التعاون أ�وروبیة

التكنولوجية اجلدیدة اكنت ٔأیضا مثرية لاله�م وذات ص�، ٕاال ٔأن هناك �ا�ة  مميا�ىل الرمغ من ٔأن القضا� املتعلقة �لتص
تصاممي وا�ة املس�ت�دم املصورة وأ�یقو�ت  لمش�ت احلالیة يف جمال أ�شاكل املعروفة �الیا لل ٔأوًال ٕاىل �ل 

مبعرفة املزید عن  ، ٔأ�لن الوفد ٔأنه ال �زال ��. ومع ذ�التدرجيي، اس�متر الوفد يف تقدمي دمعه للهنج واحملارف/اخلطوط
 املس�ت�دمني. مجعیاتممي التكنولوجية اجلدیدة من االتص

تصاممي وا�ة ل وحتدث وفد �رواتیا �مس مجمو�ة ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطیق، ؤأشار ٕاىل ٔأنه قدم دمعه ا�اكمل  .29
وشكر ٔأعضاء اللجنة �ىل ردودمه �ىل  العالماتيف دورات سابقة للجنة س�ت�دم املصورة وأ�یقو�ت واحملارف/اخلطوط امل 

ٔأوحضت الص� بني املنتج ٔأهنا  طاملا. و�لنظر ٕاىل ٔأن النتاجئ اكنت ذات ص� ردودجتمیع ال�ىل وأ�مانة ، كام شكر �س�تبيان
املتحركة، ٔأعرب الوفد عن ٔأم� يف ٔأن یتيح العمل مزیدا من للصور دم املصورة تصاممي وا�ة املس�ت�والتصممي ومتثیل 

اخلاصة �لتقنیات ، ومعلیات البحث هاوتأٔثري علومات عن اس�ت�دام ٕا�الء املس�ئولیة تعترب امل و�ة نظر الوفدومن التنس�یق. 
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تعمیق املناقشات القامئة �ىل أ�د� ل  ةریرضو .SCT/41/2 Provالسابقة و�ريها من البیا�ت الواردة يف الوثیقةالصناعیة 
دمعه للهنج التدرجيي، ا�ي یعاجل �ختالفات أ�وىل اليت مل یمت �لها يف جمال جمددا الوفد ٔأكد . ؤأ�ريا، العالماتدا�ل جلنة 

لت�د�ت من ٔأ�ل التوصل ٕاىل تفامه مشرتك واس�تكشاف اتصاممي وا�ة املس�ت�دم املصورة وأ�یقو�ت واحملارف/اخلطوط 
 يف مر�� الحقة.  بتصاممي العرص احلدیثاملرتبطة 

وٕال�داد  العالماتها يف ا�ورة السابقة للجنة اوشكر وفد الصني أ�مانة �ىل تضمني �س�تبيان التعلیقات اليت ٔأبد .30
هم املوقف �شلك لف  املتبادلتعمل �ىل ال رٔأى ٔأن الردود �ىل �س�تبيان ستسا�د اللجنة وا�ول أ�عضاء و مجمو�ة الردود، 

ٔأفضل وٕالجياد طریقة حلل املش�ت املعلقة. ؤأعرب عن ٔأم� يف ٔأن �كون �س�تبيان مبثابة ٔأساس للعمل يف املس�تقبل، 
لرسوم لتصاممي وا�ة املس�ت�دم املصورة اس�تعداده للمشاركة يف مناقشات �شأٔن جوانب خمتلفة مثل حامیة  وكذ� عن

 مرا�اة شوا�ل أ�طراف أ�خرى.املتحركة ومعایري �نهتاك، مع 

كام شكر ا�ول أ�عضاء  ،.SCT/41/2 Provوشكر وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية أ�مانة �ىل ٕا�داد الوثیقة  .31
 هالضوء �ىل اه�م هطیسل يف معرض � �ىل مساهامهتم يف �س�تبيان. و منظمة بنلو�س للملكية الفكریةو الوا�د والثالثني 

�ىل توقيت املوضوع يف ضوء تطور التكنولوجيات يف الوقت احلارض. ورٔأى الوفد ٔأن الردود �ىل  لردود، شدد الوفد�
ت�دث ت تصاممي املتحركة، ال أ�س�ئ� الواردة يف اجلزء الثاين من �س�تبيان واملتعلقة �ٔ�سالیب اليت �سمح هبا املاكتب �متثیل 

تصاممي وا�ة ركز �ىل الربط بني �ٔ�ول من �س�تبيان، وا�ي �النتقال ٕاىل اجلزء اوقدم معلومات قمية. تعن نفسها و 
، رٔأى الوفد ٔأن إالشارة ٕاىل "الربط"، بدًال من "�رتباط"، بندوال املس�ت�دم املصورة وأ�یقو�ت واحملارف/اخلطوط 

ملشلكة تتعلق بعض الردود �شري ٕاىل ٔأن ایبدو ٔأن  هؤ�ن صلب،قد یعين وجود رابط رتباط س�یكون ٔأكرث مالءمة ٔ�ن �
، رٔأى الوفد ٔأن إال�ا�ت تؤكد ف� یبدو ٔأن ا�ول أ�ولوالتصممي. و�ٕالشارة ٕاىل السؤال ٔأو املنتج لبند ٔأساسا �لربط بني ا

 ٔأشارانطبا�ا بأٔن املامرسات متباینة، الثاين الردود �ىل السؤال  يعطتأ�عضاء توفر امحلایة لنوع التصاممي قيد النظر. وبي� 
. و�ٕالشارة ٕاىل �لیه ٔأقرب مما تبدواكنت وحض ٔأن املامرسات يف الواقع یٔأن ٕالقاء نظرة فاحصة �ىل ت� الردود ىل إ الوفد 

 �في بعض الوال�ت القضائیة، اكن الربط مطلوفٕاىل توفري ربط: و دعت، شدد الوفد �ىل انتشار أ�س�باب اليت الرابعالسؤال 
تقيید نطاق حقوق ل واملاكتب بي� اكن مطلو� يف وال�ت قضائیة ٔأخرى  اتمقديم الطلب معلیات البحث من قبليسري لت 

ربط بني املنتج شرتط حتدید ما ٕاذا اكنت املاكتب اليت �  التاسع يفالهدف من السؤال �متثل و�ة نظر الوفد، ومن التصممي. 
لرتكزي �ىل الوال�ت و��ىل نطاق واسع.  �لتصمميف� یتعلق  بدراسة اجلدة فقط ف� یتعلق بنفس املنتج ٔأو قوموالتصممي ت

ممي ا�شري ٕاىل ٔأن ��رتاف بطبیعة التصٔأهنا بدو ی ربطا، ٔأشار الوفد �ه�م ٕاىل ٔأن ردودمه شرتط القضائیة اليت ال � 
اك فرصة هن ىل ٔأنه حىت يف ت� الوال�ت القضائیة،إ ٔأشار الوفد كام التكنولوجية اجلدیدة یربر �دم وجود هذا الرشط. 

ميكن من �دمه، ربطا شرتط سواء مت وصفها �ىل ٔأهنا � ، ��، رٔأى الوفد ٔأن املامرساتو. بنداختیاریة ٔأو ٕالزامية لت�دید ال 
 يف اشارة اىلوالسؤال �شلك ٔأسايس يف حتدید مدى الربط املطلوب. ؤأ�ريا، �مكن �لنس�بة للوفد، واعتبارها ٔأقرب �كثري. 

مماث� ٔ�نواع تعترب ظهور توافق يف ا�ٓراء �شأٔن معایري �نهتاك املعمول هبا، واليت ٕاىل الوفد ٔأشار ، الرابع والثالثنيالسؤال 
 �دول أ�عامل.من بنود بند هذا ال ٕاىل مزید من املناقشات حول  هتطلعرار معر� عن اس�متممي أ�خرى. واختمت الوفد االتص

ٔأعضاء جلنة كام شكر  ،.SCT/41/2 Provٕا�داد الوثیقة وحتدث وفد ٔأوغندا بصفته الوطنیة، وشكر أ�مانة �ىل  .32
منظمة ٕاىل ٔأن ب��ن ٔأفریقيني فقط و  ةشار يف إ �ىل ردودمه، ؤأعرب عن قلقه ٕازاء اخنفاض املشاركة. و مهردودالعالمات �ىل 

تصاممي وا�ة املس�ت�دم املصورة وأ�یقو�ت واحملارف/اخلطوط �ىل �س�تبيان أ�ول �شأٔن ردوا قد  بنلو�س للملكية الفكریة
ال �شلك منوذج متثیيل ميكن ٔأن ردود من ٔأعضاء الویبو قد ردوا �ىل �س�تبيان الثاين، رٔأى الوفد ٔأن ال% 16ؤأن ٔأقل من 

واحض ٔ��رها �ىل الفهم ال ة و التكنولوجي مميا�ا�ة ٕاىل حامیة التصهناك من و�ة نظر الوفد، و �ستند ٕالیه العمل يف املس�تقبل. 
قبل ا�خول يف مناقشات متقدمة الصغرية واملتوسطة والرشاكت الناش�ئة  رشو�ات�بتاكر واملنافسة، الس�� �لنس�بة للم 

تصاممي وا�ة شدد الوفد ٔأیضا �ىل احلا�ة ٕاىل فهم ٔأس�باب �دم حامیة كام ممي التكنولوجية اجلدیدة. احول حامیة التص
بواسطة ٔأنظمة امللكية الفكریة احلالیة، مبا يف ذ� قوانني التصممي وحقوق ورة وأ�یقو�ت واحملارف/اخلطوط املس�ت�دم املص
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محمیة من �الل �راءات تصاممي وا�ة املس�ت�دم املصورة ٔأنه يف العدید من الوال�ت القضائیة، اكنت ٔأشار ٕاىل . و ؤلفامل
، ورٔأى الوفد ٔأنه من الرضوري �س��ع ٕاىل جتربة الب�ان أ�خرى ؤلفالتصممي ؤأنواع ٔأخرى من حقوق التصممي وحقوق امل

�ىل املس�توى الوطين، مع مرا�اة املتطلبات املتعلقة تصاممي وا�ة املس�ت�دم املصورة وأ�یقو�ت واحملارف/اخلطوط يف تنفيذ 
تصاممي وا�ة املس�ت�دم املصورة  انهتاكدید الوفد �ىل رضورة معرفة معایري حتٔأكد بنطاق امحلایة ومتثیلها البیاين. ؤأ�ريًا، 

 ، ؤأ�رز الوفد ٔأمهیة تبادل اخلربات �شأٔن ٕانفاذ احلقوق.نهتاكوحساب أ�رضار يف �ا� �وأ�یقو�ت واحملارف/اخلطوط 

ٔأعضاء اللجنة �شأٔن مساهامهتم يف كام ٔأثىن �ىل ، .SCT/41/2 Provؤأثىن وفد الرنوجي �ىل أ�مانة ٕال�داد الوثیقة  .33
من ٔأ�ل قمية يف مجع احلقائق �رى ممي التكنولوجية اجلدیدة ٔ�نه ا�س�تبيان، ورحب جبمع املعلومات املتعلقة حبامیة التص

رٔأى الوفد ٔأن ٕابقاء �س�تبيان مفتو�ا س�یكون مفيدا، ٔ�نه س�یتيح للوفود اليت مل تقدم كام زید من املناقشات. املٕا�داد 
 ذ�.فرصة القيام بردودها 

�ىل �س�تبيان، وكذ� ا�ول أ�عضاء الردود ٔ�مانة �ىل ٕا�داد جتمیع ل هشكر يف معرض وفد مجهوریة �ور�،  رٔأىو  .34
تصاممي وا�ة املس�ت�دم أ�نظمة ف� یتعلق  فهمسا�د املس�ت�دمني �ىل فهم قوانني ا�ول أ�عضاء و ي س سح ملساهامهتا، ٔأن امل 

تصاممي وا�ة أ�مهیة املزتایدة يف ٕاشارة ٕاىل ختالف بني ا�ول أ�عضاء. وربز ٔأو�ه التشابه و�ت، الس�� ٔ�هنا املصورة
 يف الوقت احلارض، شدد الوفد �ىل احلا�ة ٕاىل مزید من املناقشات حول هذه القضیة.املس�ت�دم املصورة 

ء اللجنة وشكر ٔأعضا ،.SCT/41/2 Provالوثیقة ٕا�داد و ورة ٔأعرب وفد الیا�ن عن تقد�ره لٔ�مانة ٕال�دادها ل�و  .35
قانون التصممي وتوس�یع نطاق  تعدیلهيدف ٕاىل  ،ده هناك مرشوع قانونٔأبلغ اللجنة ٔأن يف بالو �ىل تقدمي ردودمه، 

ٕاذا مت اع�د مرشوع القانون وفقا ؤأفاد ٔأنه ، قيد املناقشة. تصاممي وا�ة املس�ت�دم املصورةتشمل املوضو�ات القاب� للحامیة ل 
تصاممي وا�ة لزايم بني االٕ ربط لمراجعة قانون التصممي س�تخفف من املتطلبات احلالیة لجملس الوزراء، فٕان رشوع مل 

تعلق ٕاىل �د �بري �ٔ�س�ئ� الواردة يف �س�تبيان، ٔأعرب ی احملمتل ميكن ٔأن  لتعدیلنظرا ٔ�ن او . بندوال املس�ت�دم املصورة 
ويف ٕاشارة ٕاىل ٔأن . العالماتالتالیة للجنة ورة قبل ا�، بناًء �ىل قانون التصممي املنقح، ردودهالوفد عن رغبته يف تقدمي 

، تصاممي وا�ة املس�ت�دم املصورةكون ٔأساسا جيدا ملزید من املناقشات حول حامیة قد � .SCT/41/2 Provالوثیقة 
جيعل ٔأعضاء اللجنة، مما �انب ٔأعرب الوفد عن ٔأم� يف ٔأن یظل �س�تبيان مفتو�ا ملزید من التعدیالت ٔأو الردود من 

 النتاجئ ٔأكرث مشوًال وقمية �وثیقة مرجعیة.

ليك ، لتقدمي املزید من املساهامت من قبل الوفود و 2019یولیو  31اقرتح الرئيس ٕابقاء �س�تبيان مفتو�ًا حىت و  .36
 املسأٔ� ٕاىل ا�ورة القادمة للجنة.حول  مقرت�ات �شأٔن العمل املس�تقبيلمن تقدمي ٔأعضاء اللجنة �متكن 

بقاء �ىل ، ؤأعرب عن تأٔییده القرتاح االٕ .SCT/41/2 Provغرب أ�مانة �ىل ٕا�داد الوثیقة وشكر وفد امل .37
 ٕاضافية.ردود  �س�تبيان مفتو�ا مجلع

ٔأن املوضوع قيد النظر هو مفاده ؤأعرب عن رٔأي  ،.SCT/41/2/Provوهنأٔ وفد الهند أ�مانة �ىل ٕا�داد الوثیقة  .38
تصاممي وا�ة املس�ت�دم املصورة وأ�یقو�ت الطبیعة احملددة ل ٔأن  ورٔأىمسأٔ� س�یاسة تتعلق �لك ب� �ىل �دة. 

نظرا و قاب� للنقاش. تظل مسأٔ� ، من �دمه لتصاممي الصناعیة� اوالسؤال حول ما ٕاذا اكن ینبغي حام�هتواحملارف/اخلطوط 
. وف� یتعلق �لربط امفتو�و�ركه  دید مو�د �س�تبيانعن تأٔییده متالوفد ٔأعرب ٔ�ن العدید من الب�ان مل تقدم ردودها بعد، 

نتج، ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأن قانون التصاممي امل ٔأو والبند تصاممي وا�ة املس�ت�دم املصورة وأ�یقو�ت واحملارف/اخلطوط بني 
 مثل هذا الربط كرشط مس�بق للتسجیل.شرتط �  2000الهندیة لعام 

 و�لص الرئيس ٕاىل ٔأنه الُتمس من أ�مانة ما یيل: .39
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 ؛2019یولیو  31�ىل الوثیقة مفتو�ة ملساهامت الوفود حىت  إالبقاء -
 وأ�ربعني. واس�تكامل الوثیقة بعد ذ� وعرضها �ىل جلنة العالمات يك تنظر فهيا يف دورهتا الثانیة -

املسأٔ�  و�ٕالضافة ٕاىل ذ�، ُدعي ٔأعضاء جلنة العالمات ٕاىل تقدمي اقرتا�ات حول العمل املقبل ف� خيص هذه .40
 رة الثانیة وأ�ربعني للجنة العالمات.ٕاىل ا�و 

 ٕاىل و�ئق أ�ولویة (DAS)مس�ت�دات من ا�ول أ�عضاء عن �دمة النفاذ الرمقي 

لتقدم الهام ا�ي ٔأحرزه العدید من � العالماتيف ا�ورة السابقة جلنة ٔأ�اطت �لام ٔأشارت أ�مانة ٕاىل ٔأن اللجنة قد  .41
ٔأشارت أ�مانة ٕاىل ٔأنه كام و�ئق أ�ولویة. �دمة النفاذ الرمقي ٕاىل تنفيذ حول واملكتب ا�ويل ف� یتعلق بنظام الهاي هئا ٔأعضا

 �دمة النفاذ الرمقيس�تواصل تقيمي التقدم احملرز يف اس�ت�دام نظام عالمات يف ت� ا�ورة، �لص الرئيس ٕاىل ٔأن جلنة ال
 ا�ول أ�عضاء. �انبلتطبیقات التصممي الصناعي من 

رس�ة �ىل الوصول �  ه قدرة مكتبنيسؤدي ٕاىل حت دمة النفاذ الرمقي، ٔأن اخلدمة س�تورٔأى وفد كندا، معًرا عن دمعه خل .42
�دمة ٔأ�لن ٔأن مكتبه قد بدٔأ املشاركة يف و ٔ�ولویة. �اخلاصة طالبة املة يح الأ�ولویة �راس�هتا وحتدید صو�ئق سهو� ٕاىل و 

تبسط  �دمة النفاذ الرمقيالوفد ٔأن ٔأشار ، و 2019ٔأ�ریل  1التصممي الصناعي يف  طلباتل  وٕایداع نفاذمككتب ، النفاذ الرمقي
 يف ب� مشاركا�ي یمت طالبة ذات ٔأولویة �ىل �یداع املمن م اس�تفاد معظمها��ن للعمالء، و �لنس�بة الطلبات ٕایداع معلیة 

قد اس�تمكلت العملیة احلالیة الورقية ودمعت الزتام املكتب بتقدمي  �دمة النفاذ الرمقي. وٕاذ شدد الوفد �ىل ٔأن يف اخلدمة
�دمة و�ربة �دیثة للعمالء من �الل اخلدمات إاللكرتونیة، جشع الوفد ا�ول أ�عضاء أ�خرى �ىل �نضامم ٕاىل اخلدمة 

�لرباءات، ٔأ�لن الوفد كذ� ٔأن كندا  قمية ومفيدة �شلك مزتاید ملقديم الطلبات يف مجیع ٔأحناء العامل. وف� یتعلقها ٔأداة جلعل 
 بعد تنفيذ معاهدة قانون الرباءات. �دمة النفاذ الرمقيختطط لالنضامم ٕاىل 

�دمة ، ٕاىل ٔأن مكتبه انضم ٕاىل العالماتالسابقة للجنة ورة ؤأشار وفد ش�یيل، يف ٕاشارة ٕاىل بیانه ا�ي ٔألقاه يف ا� .43
مل یمت اس�ت�دام ، ٔأبلغ الوفد ٔأنه حىت ا�ٓن دمة النفاذ الرمقيمن التنفيذ ا�اكمل خل�ىل الرمغ و . 2018ٔأكتو�ر  1يف  النفاذ الرمقي

قد ٔأثبتت فائدة اخلدمة �لك من  �دمة النفاذ الرمقيمع  بالده جتربته نظرا ٔ�نو اخلدمة يف تطبیقات التصممي الصناعي. 
 �دمة النفاذ الرمقيالوفد ٔأن ٔأشار ٔ�ولویة، � طالبوناملاكتب اليت ميكن ٔأن تتشاور �سهو� مع شهادات املتقدمني ا��ن ی

يف  دمة النفاذ الرمقي�لنظر ٕاىل �س�ت�دام الناحج خلوصدار ومراقبة الو�ئق الورقية. �ٕ  سمح ٔأیضا حبل املش�ت املتعلقة� 
عوة ٔأعضاء ش�یيل، ٔأعرب الوفد عن اه�مه بتوس�یع نطاق اخلدمة ليشمل تطبیقات العالمات الت�اریة. واختمت الوفد بد

 .�دمة النفاذ الرمقياللجنة ا�ٓخر�ن لالنضامم ٕاىل 

، وكذ� للجنة العالماتورات السابقة ا�يف  �دمة النفاذ الرمقيتجر�هتا مع ب وشكر وفد الرنوجي الوفود اليت شار�ت  .44
ميكن ٔأن  اذ الرمقي�دمة النفٔأن  هذ�ر يف معرض يف ا�ورة احلالیة، حيث قدمت معلومات قمية عن تطو�ر ومزا� اخلدمة. و

ٔ�حصاب احلقوق والسلطات، ٔأعرب الوفد عن رسوره ٕال�الن ٔأن املكتب الرنوجيي �لنس�بة النظام عممي �سا�د يف تبس�یط وت
 .دمة النفاذ الرمقيربطه خبیأٔمل يف ٕاضفاء الطابع الرمسي �ىل 

طلبات ف� یتعلق ب  النفاذ الرمقي�دمة ؤأشار وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية ٕاىل ٔأن مكتبه قد بدٔأ يف اس�ت�دام  .45
للبیان ا�ي ٔأدىل به وفد ش�یيل، ذ�ر الوفد ٔأنه تلقى ردود فعل ٕاجيابیة من لك من أٔییدا . وت2018التصممي الصناعي يف �ام 

ئق أ��انب، ا��ن یعتربون النظام مفيًدا للغایة لالمتثال ملتطلبات تقدمي النسخ املعمتدة من و�الطلبات الوطنیني و  قديمم
املس�تقبلیة يف النظام.  مشاركته�ىل فد الرنوجي ، كام هنأٔ و �دمة النفاذ الرمقيأ�ولویة. وهنأٔ الوفد وفد كندا �ىل انضاممه ٕاىل 

ذ�ر الوفد ٔأنه ال �زال ، التصممي الصناعيطلبات ل �لنس�بة  �دمة النفاذ الرمقيٕاىل ٔأن مثاين دول ٔأعضاء �س�ت�دم يف ٕاشارة و
 املشاركة يف اخلدمة.یتطلع ٕاىل ز�دة 
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، ٕاىل ٔأن املكتب دمة النفاذ الرمقيیا�ه للعدد املزتاید من ا�ول املهمتة خبؤأشار وفد مجهوریة �ور�، معر� عن ارت  .46
 الكوري للملكية الفكریة مس�تعد لتقدمي ا�مع ٕاىل ا�ول أ�عضاء أ�خرى.

التصممي الصناعي، بأٔن املكتب طلبات ٕاىل  لرمقي�دمة النفاذ اؤأشار وفد الصني، معر� عن دمعه املس�متر �متدید  .47
، ٔأ�لن الوفد ٔأن النظام جعل معاجلة الطلبات وحفصها ٔأكرث كفاءة جتربتهاستناًدا ٕاىل و . �دمة النفاذ الرمقيالصیين مشارك يف 

 وسا�د يف ختفيف العبء عن املكتب.

�دمة النفاذ دا�يل لتكنولوجيا املعلومات لتنفيذ ٔأبلغ وفد الیا�ن اللجنة ٔأن املكتب الیا�ين یعمل �ىل تطو�ر نظام و  .48
يف هذا ا�ال، اختمت الوفد  2020ٔأن اخلدمة س�تعمل يف �ام يف معرض ٕا�النه التصممي الصناعي. وطلبات ف� یتعلق ب  الرمقي

 الصناعیة. مميإاىل التص �دمة النفاذ الرمقيعن دمعه القوي لتوس�یع بتعبريه 

ٕاىل ف� یتعلق �لتصممي الصناعي ٔأو طلبات العالمات الت�اریة  �دمة النفاذ الرمقية بتنفيذ دعت أ�مانة الوفود املهمتو  .49
 التصال �ملكتب ا�ويل.ا

مشاركهتا الفعا� ٔأو املرتقبة يف  عنعن شكره للوفود اليت ٔأ�لنت  الت�اریة للعالمات ا�ولیة الرابطةممثل  ؤأعرب .50
�ٓراء أٔییدا لملس�ت�ديم النظام. وت�لنس�بة التصممي الصناعي، واعترب ٔأن اخلدمة ذات فائدة هائ� لبات لط  �دمة النفاذ الرمقي

ميكن وجيب اس�ت�دا�ا ٔأیضا لو�ئق أ�ولویة ف� یتعلق  �دمة النفاذ الرمقئأن الرابطة اليت ٔأعرب عهنا وفد ش�یيل، رٔأى ممثل 
 العالمات الت�اریة.طلبات ب 

 للتصم�ت الصناعیة.�لنس�بة  �دمة النفاذ الرمقييف تنفيذ من قبل أ�عضاء احملرز  التقدمٕاىل اللجنة ٔأشارت و  .51

 .و�لص الرئيس ٕاىل ٔأن جلنة العالمات س�تطلب �زویدها مبعلومات حمدثة حول هذا البند يف دورهتا القادمة .52

من اتفاقية �ر�س محلایة امللكية  11امحلایة املؤقتة املمنو�ة للتصاممي الصناعیة يف بعض املعارض ا�ولیة مبوجب املادة 
 الصناعیة: مرشوع اس�تبيان

 ..SCT/41/3 Rev الوثیقةو  SCT/41/3استندت املناقشات ٕاىل الوثیقة  .53

التصاممي "اقرتاح �راسة �شأٔن حامیة  العالماتالسابقة للجنة ورة يف ا� ٔأشار الرئيس ٕاىل ٔأن وفد ٕاس�بانیا قدمو  .54
هيدف �قرتاح ٕاىل ٕا�داد و . SCT/40/8يف املعارض الت�اریة يف ا�ول أ�عضاء"، �ىل النحو الوارد يف الوثیقة  الصناعیة
من اتفاقية �ر�س محلایة امللكية  11بني ا�ول أ�عضاء لت�دید �یفية تنفيذ امحلایة املنصوص �لهيا يف املادة مسح وٕاجراء 

للمعارض ا�ولیة املعرتف هبا رمسیًا". ود�ا الرئيس اللجنة ٕاىل النظر يف نس�بة �ل الصناعیة و�یفية تفسري مصطلح "رمسي، 
 .SCT/41/3عرضه يف الوثیقة كام مت أ�مانة و قبل من كام مت ٕا�داده  مرشوع �س�تبيان ف� یتعلق هبذا �قرتاح

الصناعیة لتصاممي ل  املمنو�ةامحلایة املؤقتة ، اليت تتضمن مرشوع اس�تبيان �شأٔن SCT/41/3أ�مانة الوثیقة عرضت و  .55
 محلایة امللكية الصناعیة. من اتفاقية �ر�س 11يف بعض املعارض ا�ولیة مبوجب املادة 

قرتا�ه، وسلط الضوء �ىل وضوح الدمعها �ىل الوفود ، كام شكر وشكر وفد ٕاس�بانیا أ�مانة �ىل صیا�ة �س�تبيان .56
من شأٔن الردود �ىل �س�تبيان ٔأن متكن ٔأعضاء اللجنة من معرفة املزید ٔأن الوفد ورٔأي مرشوع �س�تبيان وتوقيته وفائدته. 

املعروضة يف بعض املعارض الت�اریة. واقرتح الوفد ٕاضافة سؤالني، ٔأ�دهام عن الرسوم  التصاممي الصناعیةعن نطاق حامیة 
املو�د ا�هنايئ للمطالبة بفائدة عن والثاين  ،من اتفاقية �ر�س 11لالس�تفادة من التدبري ا�ي یطبق املادة سدادها الواجب 

 ٕاىل مناقشة املوضوع قيد النظر.تطلعه مثل هذا التدبري. واختمت الوفد ب 
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مجلیع �لنس�بة هذه املسأٔ�  ٔأمهیةوٕا�راز  SCT/41/3�ىل أ�مانة ٕال�داد الوثیقة  ، يف معرض ثنائهوفد ش�یيلعترب او  .57
تثل ي مي ا�كشف �ر�س. ؤأوحض الوفد ٔأن ال اتفاقية من  11يذ املادة ، ٔأن �س�تبيان سزيود اللجنة مبعلومات عن تنف الوفود

عند دراسة متطلبات اجلدة واخلطوة  نجزات التكنولوجيةيف ٔأ�دث امل يف بالده يف �عتبار مل یؤ�ذ ملتطلبات القانون 
ء اللجنة وٕا�راء عضاأ�خرى �ٔ ت�ارب ال مرشوع �س�تبيان سيسمح جبمع املعلومات عن ٔأن  الوفدورٔأى �بتاكریة. 

 مناقشات اللجنة.

وحتدث وفد �حتاد أ�ورويب �مس �حتاد أ�ورويب وا�ول أ�عضاء فيه، وشكر أ�مانة �ىل ٕا�داد مرشوع  .58
مجیع القضا� ذات الص� اليت جيب معاجلهتا لتحسني املعرفة حول املوضوع مثل یغطي املرشوع ٔأن الوفد ورٔأى �س�تبيان. 

 11ملعرض يف القوانني الوطنیة ونوع املعارض املدر�ة يف نطاق املادة اخلاص �ولویة ا�ٔ أ�س�ئ� املتعلقة �ٕالشارة الرصحية حلق 
دمعه ملرشوع �س�تبيان، وا�ي ميكن ٔأن �كون مبثابة من اتفاقية �ر�س وطبیعة احلق املمنوح. واختمت الوفد لكمته بتقدمي 

 ٔأساس للعمل يف املس�تقبل ٕاذا قررت اللجنة امليض قدًما يف هذه املسأٔ�.

ورة ا�وحتدث وفد �رواتیا �مس مجمو�ة ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطیق، وشكر وفد ٕاس�بانیا �ىل �قرتاح املقدم يف  .59
امرسة عن تأٔییده ملرشوع �س�تبيان ٔ�ساس للعمل يف املس�تقبل، رٔأى الوفد ٔأن امل. وٕاذ ٔأعرب للجنة العالمات السابقة

  �ىل خمتلف القضا�، مثل تفسري مصطلح "املعارض ا�ولیة ٔأو الرمسیة املعرتف هبا رمسیًا".ردود وفر تس� 

ٔأن قامئة واسعة من ٕاىل  مشريا، يف الهند 2000من قانون التصاممي لعام  21ولفت وفد الهند انتباه اللجنة ٕاىل املادة  .60
حتدید �یفية  ل أ�عضاء هبدفمسح بني ا�و يف الهند. ؤأعرب الوفد عن دمعه ٕالجراء طر هبا ليست موجودة املعارض ا�

من اتفاقية �ر�س و�یفية تفسري مصطلح "املعارض ا�ولیة الرمسیة ٔأو املعرتف هبا  11تطبیق امحلایة املنصوص �لهيا يف املادة 
 رمسیًا".

ا�ورة طرح اقرتا�ه يف �ىل ٔأعرب وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية عن شكره لوفد ٕاس�بانیا �ىل ٕا�رة القضیة و و  .61
�ىل �س�تبيان. وشكر الوفد أ�مانة �ىل ٕا�داد س�تقبلیة ٔأعرب عن اه�مه �ملوضوع والردود امل كام ، العالماتالسابقة للجنة 

 .ٔأقوىاليت اقرت�ا وفد ٕاس�بانیا ٕاىل �س�تبيان س�تجع�  مرشوع �س�تبيان، ورٔأى ٔأن ٕاضافة أ�س�ئ�

واقرتح وفد الیا�ن، معرً� عن تقد�ره لٔ�مانة ٕال�داد مسودة �س�تبيان، ٕاضافة سؤال حول التارخي الواجب مرا�اته  .62
�ىل اس�تثناء �دم ینص  ٕاىل ٔأن قانون التصممي الیا�ينويف ٕاشارة . )3رمق (حلساب مدة امحلایة املؤقتة املشار ٕا�هيا يف السؤال 

موجود  التصاممي الصناعیة، رٔأى الوفد ٔأن مثل هذا النقص يف طرق الكشف عن كشفدون احلد من ٔأنواع ال اجلدة وجود 
، اقرتح الوفد ٕاضافة سؤال حول �دم وجود )4رمق ( ف� یتعلق �لسؤالو لهذا السبب، و ٔأیضا يف قوانني ا�ول أ�خرى. 

�ىل احملتوى  )7رمق (عرتف به رمسًیا". ؤأ�ريًا، اقرتح الوفد قرص السؤال املويل رمسي ٔأو ا�عرض املمعایري لت�دید ما هو "
 إاللزايم لٔ�د� الو�ئقية.

وشكر وفد الصني أ�مانة �ىل ٕا�داد مرشوع �س�تبيان، ؤأ�لن عن رغبته يف املشاركة يف املناقشات وتبادل �ربته  .63
من اتفاقية �ر�س �ر�ت لٔ�طراف املتعاقدة يف املعاهدة حریة حتدید وسائل حتقيق  11مبا ٔأن املادة ٔأفاد ٔأنه ضیة. و �شأٔن الق 

 التدبريینبغي ٔأن �ستند ٕاىل خصوصیة لك ب� وجيب ٔأن حيرتم حقوق لك عضو يف اختیار سح ٔأن امل فٕانه �رى امحلایة املؤقتة، 
 .اخلاص به

س�تبيان بناًء �ىل �قرتاح املقدم من وفد ٕاس�بانیا، واقرتح ٕاضافة وشكر وفد املغرب أ�مانة �ىل ٕا�داد مرشوع � .64
�ٕالضافة ٕاىل ذ�، ٔأید وؤقتة. املایة امحلسؤال ٔأويل �شأٔن أ�حاكم احملددة الواردة يف قانون ا�ول أ�عضاء، واليت تتناول 

 محلایة املؤقتة.رسوم للمطالبة �سداد دراج سؤال يف �س�تبيان یتعلق � �ٕ الوفد اقرتاح وفد ٕاس�بانیا 
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رشوع �لشكر ٕاىل وفد ٕاس�بانیا �ىل اقرتا�ه وأ�مانة ٕال�داد م  يف معرض تو�ه ،وفد مجهوریة �ور� ٔأشارو  .65
�ر�س. اتفاقية من  11ا�ول أ�عضاء ف� یتعلق �ملادة �ى تصممي ال �س�تبيان، ٕاىل وجود اختالفات بني قوانني ؤأنظمة 

س�یكون مفيدا للمس�ت�دمني، اقرتح الوفد ٕاضافة أ�س�ئ� التالیة يف ٔأفضل أ�عضاء �شلك  �لنظر ٕاىل ٔأن فهم ٔأنظمة ا�ولو
ولویة ا�ٔ �رخي �س�بق ) ٕاذا اكن �رخي إالیداع 2) هل جيب ��رتاف بتارخي إالیداع بأٔ�ر رجعي؟ (1مرشوع �س�تبيان: (

طالب ی) عندما 3من اتفاقية �ر�س؟ ( 4ب املادة ملعرض، فهل جيب اعتبار التارخي بأٔ�ر رجعي �رخي أ�ولویة مبوجاخلاص �
من  11ملعرض مبوجب املادة أ�ولویة اخلاص �من اتفاقية �ر�س وحق  4�لك من حق أ�ولویة مبوجب املادة  مقدم الطلب

امحلایة ) هل جيب �سجیل 4ملعرض؟ (اخلاص �ولویة ا�ٔ تلقائًیا �ىل حق تايل هل جيب ٔأن یوافق املكتب ال ف اتفاقية �ر�س، 
) هل جيب �ىل املكتب حفص ما ٕاذا اكن التصممي املعروض هو نفس 5املؤقتة املمنو�ة للتصممي الصناعي يف الس�ل؟ (

 ؟موضوع الطلب التصممي

، واعترب ٔأن اخللفية SCT/41/3ٕا�داد الوثیقة �ىل إالسالمية) عن امتنانه لٔ�مانة  -ٔأعرب وفد ٕا�ران (مجهوریة و  .66
قترص سح ی ٕاىل ٔأن الفهم العام هو ٔأن امل  ةشار يف إ و لقضیة.ل من اتفاقية �ر�س مفيدة لفهم ٔأفضل  11دة التارخيیة لتطو�ر املا

دف فقط ٕاىل املسح هيخيارا يف املر�� احلالیة، ٔ�ن ليست ، ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأن معلیة وضع القوا�د التصاممي الصناعیة�ىل 
 مجع املعلومات حول الترشیعات واملامرسات الوطنیة.

ميكن ٔأن التصاممي اع�د معاهدة قانون ؤأشار ٕاىل ٔأن ، العالماتأ�مانة �ىل تنظمي دورة جلنة  وشكر وفد ٔأذربی�ان .67
يف ٕاشارة . التصاممي الصناعیةیصبح أ�ساس لتحسني القوانني الوطنیة من �الل توفري مجمو�ة وا�دة من إالجراءات محلایة 

، اقرتح الوفد تضمني فقرة منفص� يف التصاممي الصناعیةحق املؤلف �وس�ی� محلایة  ٕاىل ٔأن و�ئق ا�ورة احلالیة ال �شري ٕاىل
 وال �دیداليس مشاریع الو�ئق اليت متت مناقش�هتا تنص �ىل ٔأنه ال ینبغي توفري امحلایة القانونیة للتصممي الصناعي ا�ي 

 .أأصلی

توضیح �ختالفات بني أٔن بٔأفاد �القرتاح املقدم من وفد ٕاس�بانیا، و  امجلعیة الیا�نیة لو�ء الرباءاتورحب ممثل  .68
�لنس�بة من اتفاقية �ر�س س�یكون مفيدا  11ا�ول أ�عضاء يف ٕاجراءات وأٓ�ر امحلایة املؤقتة املنصوص �لهيا يف املادة 

 الطلبات. ملقديم

 قبل هنایة ا�ورة. رتا�ات ٔأعضاء اللجنةمرشوع اس�تبيان منقح یعكس اقٕ��داد  قومالرئيس من أ�مانة ٔأن تطلب و  .69

، مرشوع �س�تبيان املنقح ا�ي ٔأ�دته أ�مانة بناًء �ىل .SCT/41/3 Provيف الوثیقة العالمات نظرت جلنة و  .70
 طلب الرئيس.

الوفود �ىل كام شكر ، .SCT/41/3 Revاجلودة املمتازة للوثیقة �ىل وشكر وفد ٕاس�بانیا أ�مانة �ىل معلها الرسیع و  .71
ٔأعرب الوفد عن ٔأم� يف ٔأن كام �ٓن احتیا�اته. یليب امرشوع �س�تبيان، وا�ي من قد حسن تعدیل تعلیقاهتم، ورٔأى ٔأن ال 

 من اتفاقية �ر�س. 11تقدم الردود صورة جيدة عن تنفيذ املادة 

  الحقة.و�ساءل وفد مجهوریة �ور� عام ٕاذا اكن ميكن ٕادراج ٔأس�ئ� ٕاضافية يف مرشوع �س�تبيان يف مر�� .72

بتقدمي ٔأي مالحظات ٕاضافية �راها  العالماتقد مسح ٔ�عضاء جلنة  )14رمق ( ٔأشارت أ�مانة ٕاىل ٔأن السؤالو  .73
 من اتفاقية �ر�س. 11مناس�بة ف� یتعلق �ملادة 

 :و�لص الرئيس ٕاىل ٔأنه الُتمس من أ�مانة .74
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لعالمات واملنظامت �ىل ٔأعضاء جلنة ا .SCT/41/3 Rev تعممي �س�تبيان الوارد يف الوثیقة -
یولیو  31احلكومية ا�ولیة املعنیة �مللكية الفكریة اليت لها صفة مراقب، �ىل ٔأن تصل الردود حبلول 

 ؛2019

 .وجتمیع لك الردود يف وثیقة يك تنظر فهيا ا�ورة الثانیة وأ�ربعون للجنة العالمات -

 من �دول ا�ٔعامل: العالمات الت�اریة 6البند 

 .SCT/41/6و SCT/39/8 Rev.3ناقشة املقرت�ات الواردة يف الوثیقتني اقرتح الرئيس م  .75

معًا، ولكن �شلك منفصل  SCT/39/8 Rev.3و SCT/32/2مناقشة الوثیقتني عن تفضی� وفد سو�رسا  ٔأعربو  .76
 .SCT/41/6الوارد يف الوثیقة  نظام ٔأسامء احلقولعن �قرتاح �شأٔن 

، ٔ�ن SCT/41/6و SCT/39/8 Rev.3ناقشة الوثیقتني تأٔییده مل  عنوفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية ٔأعرب و  .77
 ، محلایة ٔأسامء الب�ان.العالماتٔأوصت به جلنة كام الغرض من هذه املقرت�ات املشرتكة هو ٕا�شاء صك دويل، 

ا دم به وفد سو�رس ٔأیدت وفود جورجيا ؤأ�سلندا و�اما�اك ومالزي� وإالمارات العربیة املت�دة �قرتاح ا�ي تقو  .78
 .SCT/41/6مث الوثیقة  SCT/39/8 Rev.3و SCT/32/2تني ملناقشة الوثیق 

س�یرتك القرار من ٔأ�ل تعز�ز احلوار ومواص� ٕاحراز تقدم يف املناقشة، بأٔنه، وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية ؤأفاد  .79
 لرئيس.ل

 ).SCT/32/2اقرتاح منقح من وفد �اما�اك (الوثیقة 

 .SCT/32/2استندت املناقشات ٕاىل الوثیقة  .80

ول. ورٔأى ا�، �ىل غرار رموز ب�انأٔن هناك �ا�ة ٕاىل حامیة ٔأكرث ا�ساقا وفعالیة ٔ�سامء ال بورصح وفد �اما�اك  .81
لیة، امیة أٔسامء الب�ان نظر� من �الل قوانني العالمات الت�اریة الوطنیة احلاحبقد مت ��رتاف  هالوفد ٔأنه �ىل الرمغ من ٔأن

من ٔأن �س�تفيدوا �لب�  ةحقيقيص� ٔأي ا��ن ليس هلم هذه امحلایة ال �زال �ري اكفية، مما یرتك فرصة �برية لٔ�ش�اص ٕاال ٔأن 
، تفامق نقص امحلایة من املرتبة العلیااجلدیدة  العامةاحلقول ومسعة امس الب�. وشدد الوفد �ىل حقيقة ٔأنه مع تطور شهرة 

اللجنة قد ٔأ�حت ٔأعامل ن دراسة جماالت التقارب احملمت� �الل ٕاال ٔأنه ذ�ر أٔ ا�ولیة. ويف �ني ٔأقر الوفد بوجود اختالفات، 
ا�اوف املتعلقة �لیقني، واليت ة ميكن معاجل هالفجوات القامئة يف هذا الشأٔن. واعترب الوفد ٔأنا�ساع ٕاجراء حتلیل ٔأفضل ملدى 

قوامئ ذات الص� من الرموز ال، وكذ� ب�انربت عهنا بعض ا�ول أ�عضاء، من �الل اس�ت�دام قامئة رمسیة بأٔسامء ال ٔأع
اليت ٔأ�شأٔهتا الویبو،  ،قا�دة البیا�ت املركزیة ٔ�سامء ا�ولوذ�ر ٔأن املرتبطة هبا و�ختصارات و�ختالفات يف ٔأسامء ا�ول. 

لرجوع ٕا�هيا من قبل مفيدة لس�تكون �ول، اخلاصة � شعارات النبا��لرموز الرمسیة و  �ىل غرار قا�دة البیا�ت اخلاصة
ماكتب امللكية الفكریة ٔأثناء حفص طلبات العالمات الت�اریة. واقرتح الوفد أٔن تقوم ا�ول أ�عضاء ٕ�بالغ املكتب ا�ويل 

تقدمي �رمجة  مقديم الطلباتى الوفد ٔأنه ینبغي ٔأن یُطلب من رأٔ كام . طرٔأت �لهياللویبو رمسیًا بأٔسامء ب�اهنا والتغیريات اليت 
�لفعل ممارسة تعترب العالمة الت�اریة �للغة (اللغات) املس�ت�دمة من قبل مكتب امللكية الفكریة، واليت ال �كون حي� نقحرة و 

�اریة اليت تتكون فقط من امس ا�و� نه ینبغي رفض العالمات التأٔ الوفد ٔأفاد لعدید من ماكتب امللكية الفكریة. و قامئة �ى ا
يف �د ذاهتا �عتبارها وصفية، ما مل یمت طلب �سجیل العالمة من قبل ا�و� نفسها ٔأو �یان مرخص من ا�و� كجزء من 

 للسلع�لنس�بة خمطط العالمة الت�اریة الوطنیة. ورٔأى الوفد ٔأن ٔأي اس�ت�دام المس ب� يف �المة جتاریة ميكن اعتباره وصفيا 
واخلدمات، حىت لو اكنت هناك عنارص ٔأخرى يف العالمة الت�اریة. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأنه منذ ا�ورة الثانیة والثالثني للجنة 
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، وذ� لتيسري املناقشة دا�ل اللجنة. �ىل الطاو��اما�اك مرشوع توصیة مشرتكة محلایة ٔأسامء الب�ان  طرحت، العالمات
ٔأن توافق ا�ول أ�عضاء �ىل "منع اس�ت�دام املؤرشات اليت تقرتح وصیة املشرتكة املنقح من مرشوع الت )2(املادة وذ�ر ٔأن 

ؤأفاد ٔأن تتكون من ٔأو حتتوي �ىل ٔأسامء الب�ان ف� یتعلق �لسلع ٔأو اخلدمات اليت ال تنشأٔ يف الب� املشار ٕالیه �مس الب�". 
بوجود وذ�ر ٔأنه ٕاقرارا . لعالمة الت�اریةل عالمات الت�اریةلن �كون ٕالزاميا، ولكن استنادا ٕاىل تصور مكتب حفص الهذا 

ميكن فهيا �سجیل العالمة الت�اریة اليت حتمل ، واليت ظروف اس�تثنائیة، مبوجب معظم قوانني العالمات الت�اریة الوطنیة
نصا �اما�اك املقدم من التوصیة املشرتكة مرشوع امس ب� ف� یتعلق �لسلع ٔأو اخلدمات �ري الناش�ئة يف الب� احملدد، اقرتح 

متفق �لهيا لت� الظروف �س�تثنائیة. ؤأكد الوفد ٔأن الهدف من مرشوع مقایيس یوفر ميكن ٔأن  7و  6يف املادتني 
التوصیة املشرتكة املقرتح ليس وضع قوا�د ٕالزامية، ولكن ٕا�شاء ٕاطار م�سك ومتسق لتوجيه ماكتب امللكية الفكریة �الل 

رتك ا�ي تقدمت به وفود جورجيا وأٓ�سلندا وٕاندونيس�یا وٕایطالیا �قرتاح املشٕاىل ٔأنه ٔأ�د مقديم ويف ٕاشارة القضیة.  هذه
ولیختنش�تا�ن ومالزي� واملكس�یك ومو��و وبريو والس�نغال وسو�رسا �شأٔن حامیة ٔأسامء الب�ان وأ�سامء اجلغرافية ذات 

للت�يل �ملرونة الالزمة مس�تعد نه ال �زال أٔ الوفد ٔأفاد ، SCT/39/8 Rev.3لوثیقة ، �ىل النحو الوارد يف اا�ال� الوطنیة
جشع الوفد  ،. و��SCT/39/8 Rev. 3ٔأو الوثیقة  SCT/32/2�ل للمشلكة قيد النظر، ٕاما من �الل الوثیقة  ٕالجياد

، هبدف امليض قدمًا بطریقة �متتع املقرت�ات، مبا يف ذ� مرشوع التوصیة املشرتكةخمتلف ا�ول أ�عضاء �ىل النظر يف 
 بتوافق أٓراء ا�ول أ�عضاء يف اللجنة.

، وقال ٕانه �شاطر الوفد قلقه ف� یتعلق حبامیة ٔأسامء الب�ان ا عن تأٔییده القرتاح وفد �اما�اكٔأعرب وفد �ولومبیو  .82
ٕاىل  يف ٕاشارةس� من املالحظات. ٔأوًال، واع�د املعایري الالزمة ملنع �سجیلها كعالمات جتاریة. ومع ذ�، اكن �ى الوفد سل 

 دداتاحملٔ�عامل، ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأن مفهوم ل املتضاربة دداتاحملفرض حظرًا �ىل �سجیل و/ ٔأو اس�ت�دام ت )4(ٔأن املادة 
اكن  هٔأنینبغي فهمه يف �رشیعه الوطين �ىل ٔأنه �شمل أ�سامء الت�اریة والعالمات الت�اریة. ؤأوحض الوفد  ٔ�عاملل املتضاربة

ختضع لك من أ�سامء الت�اریة والعالمات لنظام ٕایداع �س�یط وال حيث أٓ�ر �برية، كام هو احلال يف �ولومبیا، أ�مر هذا ل 
 486/200(هـ) من القرار  135)، اليت احنرفت عن املادة ح)(1( 6تعلق �ملادة فٕاهنا ت  ةالثانیٔأما امللحوظة �شلك حقوقا. 

امس الب�. من حرصًا عالمة تكون الت �المة جتاریة عندما ٔأي تنص املادة أ��رية �ىل رفض �سجیل و مجلا�ة دول أ�ند�ز. 
 يف فرض عبء إالثبات �ىل ٔأن املنت�ات �شأٔت �لفعل من الب�.متادت كثريا  )7(ؤأ�ريًا، رٔأى الوفد ٔأن املادة 

حامیة ٔأسامء الب�ان و�قرتاح املقدم من إالسالمية) عن تأٔییده لعمل اللجنة �شأٔن  -ٔأعرب وفد ٕا�ران (مجهوریة و  .83
 وفد �اما�اك.

وشدد وفد ٕا�وادور �ىل ٔأمهیة حامیة ٔأسامء الب�ان من �سجیلها واس�ت�دا�ا �شلك �ري مناسب، من ٔأ�ل السامح  .84
امء ا�ول، ٕاىل ٔأن الترشیع إال�وادوري �شري ٕاىل ٔأسيف ٕاشارة الوطنیة. و اوفقا الحتیا�اهت اللب�ان ٕ�دارة اس�ت�دام ٔأسامءه

نه أٔ الوفد ٔأفاد ، بل ٔأیضا الس�یاق �ج�عي والس�یايس والثقايف، حفسبأٔ�ذ يف �عتبار �مس الرمسي لب� ما مل ی يوا�
)، ذ�ر الوفد ٔأنه س�یكون من 6( 1اقرتاح وفد �اما�اك. وف� یتعلق �ملادة الحظات حول �رغب يف إالدالء ببعض امل

 الب�" بوضوح، وكذ� توضیح الفئات ا�تلفة ومتیزيها، ٔ�ن �فتقار ٕاىل الوضوح يف املناسب حتدید نطاق مصطلح "امس
رٔأى الوفد ٔأن ٕادراج كام �سجیالت یمت رفضها بطریقة �ري اكفية. ٕاىل ٔأو س�ت�دام هذا الصدد ميكن ٔأن یؤدي ٕاىل لسوء �

، �ساءل الوفد عن رضورة وجود مصطل�ات �ٕالضافة ٕاىل ذ�والكود ا�ويل ٔأو �ختصار ميكن ٔأن یؤدي ٕاىل مضاعفات. 
"الشخص"، و"املكتب"، و"العالمة"، و"إالنرتنت"، و، قل""امس احلو"، طلب"التعاریف"، مثل "ال )1(معینة يف املادة 

الت�اري جيب ٔأن �كون ٔأكرث دد رٔأى الوفد ٔأن الفرق بني العالمة الت�اریة واحملكام "املس�ل ٔأو التسجیل"، و" احلق ". 
، بانس� وضعه يف احل ، شدد الوفد �ىل ٔأمهیة ٕاد�ال مفهوم سوء النیة مكعیار ٕاضايف یتعني )2(وضو�ا. وف� یتعلق �ملادة 

�ٕالضافة ٕاىل ذ�، ٔأكد واليت حتمهيا ا�ول ٔأو مبوافقهتا. للب� وكذ� ٕاماكنیة اس�تثناء �سمیات املنشأٔ والعالمات الت�اریة 
) 1( 6�ذف املادة ٔأیضا اقرتح الوفد كام �ىل رضورة التوضیح ف� یتعلق مبا ینبغي فهمه من منشأٔ السلع ٔأو اخلدمات.  الوفد

)i نظًرا ٔ�ن العالمة الت�اریة الوصفية تعترب يف �د ذاهتا ٔأساسا للرفض، كام ٔأعرب عن خماوفه �شأٔن مصري املنت�ات اليت ،(



SCT/41/11 Prov. 
17 
 

يف ب� وا�د. ؤأ�ريا، �ساءل الوفد عن �یفية ٕاثبات ما ا حرص� لفة، ولكن مت ٕانتا�حتتوي �ىل �دة مكو�ت من ب�ان خمت
الزتامه مبواص� املناقشة املتعلقة حبامیة ٔأسامء الب�ان �ىل جمددا الوفد ٔأكد ). ويف اخلتام، 4( 7مبوجب املادة تأٔسيسه مت 

 .SCT/39/8/Rev.3و SCT/32/2ٔأساس الوثیقتني 

، )1( ملادةف� یتعلق �، اجلانب أ�ول. SCT/32/2ة جوانب من �قرتاح الوارد يف الوثیقة ؤأ�رز وفد الصني ثالث .85
، )3( ، ف� یتعلق �ملادةاجلانب الثاينالوفد مع وفد ٕا�وادور �ىل ٔأنه من املهم احلد من مفهوم امس الب� ونطاق حامیته. اتفق 
جیل ٔأو اس�ت�دام �المة جتاریة حمظور يف الصني ٕاذا اكنت العالمة ن ممارس�ته الوطنیة صارمة للغایة، ٔ�ن �س أٔ الوفد ٔأفاد 

الت�اریة حتتوي �ىل امس مطابق ٔأو مشابه المس دو� ٔأو �مل ٔأو شعار وطين ٔأو �مل عسكري لب� ٔأجنيب. ومع ذ�، ٔأشار 
توي �ىل ٔأسامء العالمات الت�اریة اليت تتكون من ٔأو حت �سجیل مت قبول یالوفد ٕاىل ٔأن هناك ثالثة اس�تثناءات حيث 

الب�ان: ٔأوًال، ٕاذا اكنت العالمة الت�اریة قد حصلت �ىل ٕاذن من احلكومة؛ �نیًا، ٕاذا اكنت العالمة الت�اریة حتمل معاين 
ٔأخرى ولن تضلل امجلهور؛ �لثا، ٕاذا اكنت هناك عنارص ممزية ٔأخرى يف العالمة الت�اریة واكن امس الب� مس�تقًال ٔأو منفصًال 

)، ٔأشار الوفد 1( 7، ف� یتعلق �ملادة اجلانب الثالث �س�ت�دم فقط لٕالشارة ٕاىل ٔأصل املنتج ٔأو اخلدمة.و ارص، عن ت� العن
يف �عتبار ما ٕاذا اكنت  نوالفاحص ، ال یأٔ�ذعند حفص �المة جتاریة حتتوي �ىل امس ب� هٕاىل ممارس�ته الصارمة، ؤأضاف ٔأن

 .�سمعة �بريةالعالمة الت�اریة �المة معروفة أٔو �متتع 

نه سيس�تعرض الوثیقة يف ضوء ٔأفاد أٔ تعلیقاهتا، و شكرها �ىل وشكر وفد �اما�اك مجیع الوفود اليت ٔأعربت عن دمعها و  .86
 ت� التعلیقات.

وسو�رسا والس�نغال كس�یك ومو��و وبريو امل لیختنش�تا�ن ومالزي� و و ندونيس�یا و�اما�اك إ اقرتاح من وفود جورجيا ؤأ�سلندا و 
 )SCT/39/8 Rev.3(الوثیقة  وطنیةال ال�ا�سامء اجلغرافية ذات حامیة ٔأسامء الب�ان وا�ٔ �شأٔن  عربیة املت�دةوإالمارات ال

 .SCT/39/8 Rev.3استندت املناقشات ٕاىل الوثیقة  .87

قرتاح وفد �اما�اك، وذ�ر ٔأنه من املهم ٔأن تعمل اللجنة �ىل تطو�ر �لول ملشلكة عن تأٔییده الوفد سو�رسا رب ؤأع .88
مت اس�ت�دا�ا ف� یتعلق �ملنت�ات ٔأو اخلدمات اليت ال یمات املضل�، مثل العالمات اليت حتتوي �ىل امس ب�، واليت العال

، وبعد املناقشات اليت جرت يف ا�ورة SCT/39/8 Rev.3ف� یتعلق �القرتاح الوارد يف الوثیقة و تنشأٔ من هذا الب�. 
: الوثیقة نيمنفصلاقرتا�ني تقس�ميه ٕاىل  SCT/39/8اح املقدم يف الوثیقة أ��رية، قرر املشار�ون يف تقدمي �قرت 

SCT/39/8 Rev.3 ركز �ىل العالمات الت�اریة، والوثیقة �، اليتSCT/41/6 الوفد ٔأفاد . و اسامء احلقول، ا�صصة لنظام
ر امس ب� ٔأو امس جغرايف ذا هو ��رتاف مببدٔأ �دم احتاك SCT/39/8 Rev.3ن الهدف من �قرتاح الوارد يف الوثیقة أٔ 

. وشدد الوفد �ىل ٔأن هذ�ن �قرتا�ني تناوال ٔأوًال وقبل لك بذ� وطنیة من قبل فرد �اص، ما مل تأٔذن ا�و� املعنیةدال� 
، ٔأشار الوفد SCT/39/8 Rev.3وفقا لالقرتاح املقدم يف الوثیقة و يشء مسأٔ� احتاكر ٔأسامء الب�ان ٔأو أ�سامء اجلغرافية. 

الوطنیة دامئا يف لك والیة وفقا لترشیعاهتا  ا�ال�رشوط �سجیل ٔأسامء الب�ان وأ�سامء اجلغرافية ذات سيمت حتدید  هٕاىل ٔأن
للماكتب الوطنیة ٕاذا ما اعمتدته  امتا��كون  مرجعيصك ن الغرض من �قرتاح هو العمل كأٔ الوفد ذ�ر الوطنیة. ؤأ�ريًا، 

 اللجنة.

ورويب �مس �حتاد أ�ورويب وا�ول أ�عضاء فيه، وذ�ر ٔأن �ددا من املقرت�ات قد نوقشت وحتدث وفد �حتاد ا�ٔ  .89
 SCT/39/8ف� یتعلق �القرتاح املشرتك الوارد يف الوثیقة و يف ا�ورة أ��رية للجنة العالمات حول موضوع ٔأسامء الب�ان. 

Rev.2 قة �ري رمسیة للمناقشات �ري الرمسیة يف �ج�ع أ��ري �داد ور�ىل إ ، شكر الوفد وفد سو�رسا و�ريه من املؤید�ن
 SCT/39/8 Rev.3يف الوثیقتني �ن لهذه ا�ورة، والوارداملقدمني  الحقنيال املقرت�ني�ىل كام شكرمه للجنة، 

 . ؤأشار الوفد �ه�م ٕاىل ٔأن ت� املقرت�ات ال تنطوي �ىل ٔأي ممارسة �رشیعیة، وال تتو� ٔأي تعطیلSCT/41/6و
الوصف وا�متیزي، ورٔأى ٔأن ٕا�شاء صك �دید "لوضع القوا�د" قد ال �كون الطریقة أ��سب  قابلیة للمامرسات احلالیة �شأٔن
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املمزي�ن ال��ن مت تغطیهتام ة فصل هديف الس�یاسبملعاجلة هذه املسأٔ�. ورحب الوفد مبضمون �قرتا�ني اجلدید�ن، وكذ� 
الواحض، مت حتسني �قرتاح ا الفصل ، من �الل هذٔأنهالوفد ٔأفاد . و ٕاىل وثیقتني SCT/39/8 Rev.2معا يف الوثیقة السابقة 

جمددا الوفد ٔأكد ، SCT/39/8 Rev.3ف� یتعلق �القرتاح اجلدید املقدم يف الوثیقة و املشرتك أ�صيل يف �جتاه الصحیح. 
الوطنیة كعالمات ممزية، مثل العالمات  ا�ال�ذات  قلقه �شأٔن احلظر العام لتسجیل ٔأسامء الب�ان وأ�سامء اجلغرافية�ىل 

احتاكر هذا �مس. واختمت الوفد �رتقي ٕاىل مثل هذا �مس ٔأو ٕاذا اكن أ�مر من الت�اریة، ٕاذا اكنت إالشارة تتكون حرصً� 
ف� یتعلق �القرتا�ات الواردة يف الوثیقتني و . SCT/41/6قرتاح الوارد يف الوثیقة ٔأكرث � یؤید�ٕالشارة ٕاىل ٔأنه 

SCT/32/2 وSCT/39/8 Rev.2 ، تفضی� للمقرتح الوارد يف الوثیقة ٕاىل الوفد ٔأشارSCT/39/8 Rev.2. 

، ٕاىل ٔأن SCT/39/8 Rev.3�لهدف من �قرتاح الوارد يف الوثیقة  ، يف معرض �رحيبهوفد �ولومبیأأشار و  .90
تني ٕاضافيتني، ٔأوًال، حامیة ت� التعبريات وفقًا للترشیع الوطين �لك الب�، �نیا، �دم وجود �قرتاح اجلدید �متتع خباصی 

. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن مبادئ �قرتاح تتسم بأٔمهیة �برية ٔ�هنا ستسمح نشأٔ تناقضات مبارشة مع نظام حامیة مؤرشات امل 
الوطنیة، وكذ� توضیح التعبريات اليت جيب  ا�ال�فية ذات بت�دید نطاق امحلایة املمنو�ة ٔ�سامء الب�ان وأ�سامء اجلغرا

 القرتاح.عن تأٔییده لالوفد ٔأعرب ، ا�ولومبیيف ٔأن �قرتاح ی�ىش مع النظام القانوين يف ٕاشارة ٕاىل و حام�هتا.

رب عن ٔأعكام  ،عمل اللجنةٔأعرب عن تقد�ره لوحتدث وفد �رواتیا �مس مجمو�ة ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطیق، و  .91
قا�دة صلبة  نش�ي ، س SCT/39/8 Rev.3و SCT/41/6رٔأي مفاده ٔأن �قرتا�ني اجلدید�ن، الواردان يف الوثیقتني 

دمع ا�مو�ة للهنج املزدوج ا�ي تتبعه عن الوفد رب ا�هنج �ري امللزم لت� املقرت�ات، ٔأعيف ٕاشارة ٕاىل للمناقشات البناءة. و
ؤأسامء الب�ان �ىل املس�توى الثاين  املؤرشات اجلغرافية�مو�ة عن دمعه �آلیة حامیة فد او  �الوة �ىل ذ�، ٔأعربو الو�ئق. 

. ويف الوقت نفسه، ٔأعرب الوفد عن قلقه ٕازاء فكرة احلظر SCT/41/6، كام هو مقرتح يف الوثیقة نظام ٔأسامء احلقولمن 
ة �عتبارها �المات ممزية، مثل العالمات الت�اریة، عندما الوطنی ا�ال�العام لتسجیل ٔأسامء الب�ان وأ�سامء اجلغرافية ذات 

ىل احتاكر هذا �مس. ؤأشار ا إ اس�ت�دا�ٔأو �سجیلها  ما یؤدي�كون العالمات تتكون حرص� من هذا �مس ٔأو عند
هنج  ید وضعا تؤ ال تؤید وضع صك دويل ملزم، ولكهنته ٕاىل تبادل أ�فاكر حول هذا املوضوع، ٕاىل ٔأن مجموع متطلعا الوفد، 
 .�ري ملزم بدال من ذ�قانون 

�یه بعض ا�اوف. ٕاال ٔأنه ، SCT/39/8 Rev.3دمعه لالقرتاح الوارد يف الوثیقة ؤأفاد وفد ٕا�وادور ٔأنه، بي� یؤكد  .92
، ٔ�هنا يف للب�انا�ترصة سامء ا�ٔ ، رٔأى الوفد ٔأن التعقيدات ميكن ٔأن تنشأٔ ف� یتعلق ٕ�دراج 1-�لقسم �نیأأوًال، ف� یتعلق 

 3-ٔألفا انب�ال  ورموز 2-ٔألفا رموزبعض احلاالت قد تتوافق مع جوانب ٔأخرى ال �رتبط �لرضورة �لب� نفسه. �نیًا، ذ�ر أٔن 
ٔأهنا ، حيث 1-�نیا قسمال واحضة متاما، ورٔأى الوفد ٔأنه ميكن تغطیهتا يف يست ل  ISO 3166-1اليت مت ٕادرا�ا يف املعیار 

 SCT/39/8 ٔأسامء الب�ان. ؤأ�ريا، ٔأعرب الوفد عن بعض الشكوك ف� یتعلق �لفقرة أ��رية من الوثیقة ٔأیضا ٕاىل�شري 
Rev.3 شهرًا. ويف هذا الصدد، �ساءل  18لویبو بقامئة هبذه أ�سامء يف غضون لا�ول أ�عضاء  ٕاخطار، اليت تتيح ٕاماكنیة

يه ا�ٓ�ر القانونیة املرتتبة �ىل إالخطار يف الوقت احملدد ٔأو �دم الوفد عام ٕاذا اكنت هذه القامئة س�تكون حمدودة وما 
 .إالخطار

، عام ٕاذا اكن ینبغي ٔأن �متتع ٔأسامء �دا نطاق حامیة ٔأسامء الب�ان واسع، يف معرض ٕافادته بأٔن وفد الصني �ساءلو  .93
 ا ٔأسامء الب�ان.مناطق الیو�سكو املدر�ة يف قامئة مواقع الرتاث العاملي بنفس امحلایة اليت �متتع هب

، ٔ�نه ممكل ملرشوع التوصیة SCT/39/8 Rev.3ٔأعرب وفد �اما�اك عن تأٔییده لالقرتاح املقدم يف الوثیقة و  .94
 بأٔي �ود لسد الفجوات يف جمال حامیة ٔأسامء الب�ان.كام ٔأعرب عن �رحيبه ، SCT/32/2املشرتكة الوارد يف الوثیقة 

 SCT/39/8تأٔییده ٔ�هداف �قرتاح الوارد يف الوثیقة يف معرض ، إالسالمية) -ٔأكد وفد ٕا�ران (مجهوریة و  .95
Rev.3 ، الوطنیة من �سجیلها كعالمات ممزية، مثل العالمات  ا�ال�ٔأمهیة حامیة ٔأسامء الب�ان وأ�سامء اجلغرافية ذات �ىل
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مبثابة احتاكر لالمس املعين. ورٔأى  تتكون حرصً� من هذه أ�سامء ٔأو ٕاذا اكن اس�ت�دا�ا س�یكونعالمة الت�اریة، ٕاذا اكنت ال
ٔأعرب شام� للغایة. و تعترب الوارد يف �قرتاح، كام هو ب�، ال وطنیة وامس ا�ال� الغرايف ذا اجلمس �الوفد ٔأن معایري حتدید 

 ٕاىل اختتام املناقشة حول هذا �قرتاح بطریقة ٕاجيابیة للغایة.عن تطلعه الوفد 

اجلغرافية أ�سامء ده، ینبغي رفض العالمات الت�اریة اليت تتكون من ٔأسامء الب�ان أٔو ٔأوحض وفد الیا�ن ٔأن يف بالو  .96
تقدمي اخلدمات، ٔأو ٕاذا اكن من احملمتل فيه مت یاملوقع ا�ي �شري ٕاىل ٕاذا مت اعتبارها �شري ٕاىل ماكن منشأٔ ٔأو بیع البضائع، ٔأو 

) 5) ٕاىل (1واخلدمات. ورٔأى الوفد ٔأن القوامئ املذ�ورة يف البنود ( ٔأن �ساء فهمها من قبل املس�هتلكني ف� یتعلق جبودة السلع
القامئة مل یمت توضیح  هٕاىل ٔأن �ٕالشارةمن �قرتاح س�تكون مبثابة معلومات مرجعیة مفيدة ملامرسات الفحص. ومع ذ�، 

�ىل ذ�، رٔأى الوفد ٔأنه ینبغي ا�رتام �الوة و نه ینبغي للجنة مواص� مناقشة هذه القامئة. أٔفاد الوفد أٔ )، 6الواردة يف البند (
 .من �دمهالنظم الوطنیة وممارسات الفحص ف� یتعلق بتوفري امحلایة املطلقة ٔ�سامء الب�ان وأ�سامء اجلغرافية 

سامء الب�ان وأ�سامء اجلغرافية كعالمات �ٔ ؤأشار وفد مجهوریة �ور� ٕاىل ٔأنه من املهم منع التسجیل �ري املرشوع  .97
ٔأشار ٕاىل ٔأنه ٕاذا مل �كن امس الب� املدرج يف �المة جتاریة هو العنرص ا�ٔكرث ٔأمهیة يف العالمة كام ، ومنع اختالسهاجتاریة 

ٔأن �قرتاح ٕاىل الوفد ٔأیضا كام ٔأشار  الت�اریة، سيمت حفص العالمة الت�اریة كلك لت�دید ما ٕاذا اكنت ممزية وقاب� للتسجیل.
ا�ول أ�عضاء �ىل  ما �شرتطعند مقديم الطلباتعبئا �ىل �ىل ما یبدو یفرض  SCT/39/8/Rev.3الوارد يف الوثیقة 

. ويف هذا الصدد، رٔأى الوفد ٔأنه ینبغي التعامل مع لتباسخطر �ٕاىل حامیة ٔأسامء الب�ان وأ�سامء اجلغرافية دون النظر 
 �قرتاح بعنایة فائقة.

نه ذ�ر أٔ ، و SCT/39/8 Rev.3دها لالقرتاح الوارد يف الوثیقة وشكر وفد سو�رسا مجیع الوفود اليت ٔأعربت عن تأٔیی .98
 التالیة.ورة ٕاىل مواص� املناقشات �شأٔن املوضوع يف ا� هتطلعٔأعرب عن س�یأٔ�ذ املالحظات يف احلس�بان و 

ساس عن دمعه �ٔ  ربوشدد وفد املغرب �ىل ٔأمهیة حامیة ٔأسامء الب�ان، الس�� ف� یتعلق �لعالمات الت�اریة، ؤأع .99
ٔأساس �قرتاح الوارد يف الوثیقة و اقرتاح وفد �اما�اك مبنع �س�ت�دام املضلل ٔ�سامء الب�ان، فضًال عن ٔأهداف 

SCT/39/8 Rev.3 ومع ذ�، ٔأ�لن الوفد ٔأنه ال حيبذ نظاما مقيدا للغایة، الس�� ف� یتعلق بفحص ماكتب امللكية .
 سق.نإاىل �ل مت تؤدي  مناقشة بناءةيف س�مترار � ٕاىل هتطلععن الوفد ٔأعرب الصناعیة. ؤأ�ريًا، 

وسو�رسا والس�نغال كس�یك ومو��و وبريو امل لیختنش�تا�ن ومالزي� و و ندونيس�یا و�اما�اك إ اقرتاح من وفود جورجيا ؤأ�سلندا و 
 م ٔأسامء احلقوليف نظا وطنیةال ال�ا�سامء اجلغرافية ذات حامیة ٔأسامء الب�ان وا�ٔ �شأٔن  وإالمارات العربیة املت�دة

 )SCT/41/6(الوثیقة 

 ، �ٕالضافة ٕاىل �سختني منقحتني �ري رمسیتني من ت� الوثیقة.SCT/41/6ستندت املناقشات ٕاىل الوثیقة ا .100

الوثیقة قيد النظر وأٔفاد ٔأن . SCT/39/8نتجت عن تقس�مي الوثیقة  SCT/41/6ٔأن الوثیقة ٕاىل وفد سو�رسا  ٔأشارو  .101
وطنیة �ىل املس�توى  دال�وهتدف ٕاىل منع احتاكر خشص �ادي المس ب� ٔأو امس جغرايف �  إالنرتنت،حقول بأٔسامء تتعلق 

هیئة �نرتنت لٔ�سامء وأ�رقام ا�صصة  ذ�ر الوفد ٔأنكام ، دون موافقة ا�متع املعين. نظام ٔأسامء احلقولأ�ول من 
)ICANN(  علیا �امة من املرتبة ال حقول  ٕاس�ناد، مما یتيح 2020لعام نظام ٔأسامء احلقول  �دیدة من توس�یع جلو�تعد
)gTLDs ،هیئة �نرتنت لٔ�سامء وأ�رقام ا�صصةقوم ت). ولهذا الغرض، وبصورة �اصة ف� یتعلق �ٔ�سامء اجلغرافية 

أ�وىل من  جو�للاليت ُوضعت ، استناًدا ٕاىل القوا�د املكونة من ٔأساء �امةاجلدیدة العلیا لحقول ل ٕاس�نادمبادئ بوضع 
تدرس ما ٕاذا اكنت  هیئة �نرتنت لٔ�سامء وأ�رقام ا�صصةنظرا ٔ�ن و . 2012لعام  دلیل مقدم الطلبواملدونة يف  س�ناداالٕ 

الوفد ٔأو اع�د قوا�د ٔأكرث مرونة واليت من شأٔهنا حتر�ر الت�ارة يف أ�سامء اجلغرافية، ٔأشار  2012�ام قوا�د  س�ت�افظ �ىل
ؤأفاد هيدف �لت�دید ٕاىل جتنب ٔأي ٕاضعاف حممتل محلایة أ�سامء اجلغرافية.  SCT/41/6رتاح الوارد يف الوثیقة ٕاىل ٔأن �ق
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مفادها  هیئة �نرتنت لٔ�سامء وأ�رقام ا�صصة هذا �قرتاح، سرتسل ا�ول أ�عضاء ٕاشارة قویة ٕاىلاع�د من �الل ٔأنه 
. وشدد الوفد �ىل حقيقة �امة من املرتبة العلیاحقول  س�نادقوا�د مس�تقبلیة الٕ  ٔأنه جيب �لهيا مرا�اة خماوف ا�ول عند وضع

. ؤأشار 2012لعام  دلیل مقدم الطلبتبىن �شلك ٔأسايس مبادئ ی هيدف ٕاىل تعز�ز القوا�د احلالیة، ولكنه  ٔأن �قرتاح ال
�ىل ٔأساس ت�  العامة من املرتبة العلیاحقل من احلقول  1200ٔأكرث من  ٕاس�نادأ�وىل، مت  و�الوفد ٕاىل ٔأنه �الل اجل

 SCT/31/8اجلغرافية. ؤأوحض ٔأن �قرتاح الوارد يف الوثیقة أ�سامء و  انوفر امحلایة ا�اكفية ٔ�سامء الب�أ�مر ا�ي یالقوا�د، 
�ىل العالمات  االینطبق �يت ت اخلاصة �ٔ�سامء اجلغرافية، والالس�یاسة املو�دة لتسویة الزنا�ات بتوس�یع نطاق مبادئ املعين 

مت تصممي هذا العنرص لل�االت املتعلقة ويف ٕاطار البند الثالث.  SCT/41/6مت تضمینه يف الوثیقة قد الت�اریة فقط، 
الوفد ٔأعرب لشخص ما. و حقل امس  ٕاس�ناد مت �لفعلی، عندما ملس�توى الثاينالعامة من املرتبة العلیا �قول احلحول �لزنا�ات 

ملناقشة �قرتاح وإال�ابة �ىل ٔأي ٔأس�ئ� يف �لسات �ري  هاس�تعدادعن  SCT/41/6يف ر�ایة �قرتاح  واجلهات املشاركة
 رمسیة.

وحتدث وفد �حتاد أ�ورويب �مس �حتاد أ�ورويب وا�ول أ�عضاء فيه، ؤأعرب عن تأٔییده لالقرتاح الوارد يف  .102
من الوثیقة. ؤأید الوفد املبادئ اليت  4ٕاىل  1الصف�ات من  ، مبا يف ذ� أ�ساس املنطقي الوارد يفSCT/41/6الوثیقة 

، �ىل النحو 2002إالنرتنت يف �ام قل �شأٔن معلیة الویبو الثانیة حل العالماتٔأیدها تقر�ر ا�ورة �س�تثنائیة الثانیة للجنة 
آلیة محلSCT/S2/8الوارد يف الوثیقة  العامة من املرتبة  لایة احلقو . ؤأعرب الوفد عن تقد�ره الحتضان �قرتاح لهدف منح أ

اجلغرافية ؤأسامء الب�ان. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأنه سوف یقدم قول اخلاص �ملؤرشات من نظام ٔأسامء احل ملس�توى الثاين�العلیا 
عتربها ٔأكرث ٔأمهیة، يف س�یاق املزید من املناقشات التقنیة ی تعلیقات مفص� �سلط الضوء �ىل بعض عنارص �قرتاح اليت 

 �الل �ج�ع.

ٕاشارة ٕاىل الفقرة املتعلقة �لتفاوض ويف �قرتاح.  عرضوشكر وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية وفد سو�رسا �ىل  .103
هیئة �نرتنت لٔ�سامء وأ�رقام ا�صصة لعام  �ىل قامئة �ٔ�سامء إالضافية املراد ٕاضافهتا ٕاىل القامئة املوجودة �لفعل يف دلیل

رشط وفد عام ٕاذا اكن �قرتاح سيت�اوز هذا ا�لیل، ٔ�ن القامئة املعد� املقرت�ة ستشلك بعد ذ� ، �ساءل ال2012
، 2012لعام  دلیل مقدم الطلبدمع یٕاذن ٔأو �ىل أ�قل �دم ا�رتاض من احلكومات. ؤأبلغ الوفد اللجنة بأٔنه ال للحصول �ىل 

ٕالشارة ٕاىل ٔأن و�يف جتاوز حمتواه. ٔأعرب عن �دم رغبته ٔأیضا ، . ومع ذ�مت�اوزيف س�یاق املفاوضات احلالیة، معتربا ٔأنه 
ذه أ�سامء، ٔأعرب الوفد هب للحكومات يواقعحق ملكية �لق یس�  ٕا�شاء قامئة �ٔ�سامء اليت �متتع احلكومات حبق النقض فهيا

اء العامل ویعیق �بتاكر عن قلقه من حقيقة ٔأن هذا احلق ميكن ٔأن یتدا�ل مع �س�ت�دامات احلالیة للرشاكت يف مجیع ٔأحن
 جمال نظام ٔأسامء احلقول.يف 

القامئة املذ�ورة يف البند  اوفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية قد ٔأ�رهت اطر� يتال قضیةؤأشار وفد سو�رسا ٕاىل ٔأن ال  .104
متاما،  اكن متطابق�مل  ه، �ىل الرمغ من ٔأن2012) من �قرتاح، ؤأشار ٕاىل ٔأن �قرتاح اعمتد معظم حمتوى دلیل 5الثالث (
 قرتاح". واقرتح الوفد ٔأن یناقش �ختالفات بني ا�لیل و�2012ت�اوز القامئة املشار ٕا�هيا يف �قرتاح "دلیل ت حيث 

 مبسا�دة �دول مقارن مت ٕا�داده من قبل املؤید�ن.�لتفصیل و�شلك �ري رمسي  SCT/41/6الوارد يف الوثیقة 

سالمية) عن و�ة نظر مفادها ٔأن حامیة ٔأسامء الب�ان وأ�سامء اجلغرافية ذات االٕ  -ؤأعرب وفد ٕا�ران (مجهوریة  .105
ن اح�لیة ؤأفاد أٔ ٔأمر �م. يه  نظام ٔأسامء احلقول يف حقول �امة من املرتبة العلیأ�سامء  س�ناداالٕ من الوطنیة  ا�ال�

ل�ول. و��، ٔأید الوفد �لنس�بة یؤدي ٕاىل احتاكر الكيا�ت اخلاصة لت� أ�سامء س�ی�لق صعو�ت �ختالس ا�ي 
 SCT/41/6مسار العمل والتوصیة املقرت�ة يف الوثیقة ه قد مت صیا�ة اع�د �قرتاح وتقدميه ٕاىل امجلعیة العامة، معتربا ٔأن

 �شلك جيد للغایة.
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حامیة ٔأفضل ٔ�سامء الب�ان، سواء يف نظام العالمات الت�اریة ٔأو لعدة س�نوات  ٔأنه اكن یفضلٕاىل وفد مو��و ٔأشار و  .106
ف� یتعلق بنظام و . SCT/41/6و SCT/39/8 Rev.3. ولهذا السبب، شارك يف ر�ایة الوثیقتني قوليف نظام ٔأسامء احل

مصدر قلق �اص ميثل الوطنیة  ا�ال�ت �دم وجود حامیة اكفية ٔ�سامء الب�ان وأ�سامء اجلغرافية ذأأفاد بأٔن ، قولٔأسامء احل
العواقب املرتتبة �ىل ا�متعات املعنیة، كام هو موحض �سبب �سبب خطر احتاكر ت� أ�سامء من قبل �یا�ت �اصة و لبالده 

 . ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأنه یؤید متاما ت� الوثیقة اليت هتدف ٕاىل وضع مبادئ �س�یطة �ستند ٕاىل قوامئSCT/41/6يف الوثیقة 
والصعو�ت اليت  ت للمش�مبدئیاً �ًال سيشلك �قرتاح ٔأفاد ٔأن موجودة �لفعل ومعمتدة دولیا. و�ٕالضافة ٕاىل ذ�، 

الوطنیة. ورٔأى الوفد ٔأن امحلایة  ا�ال�مبا فهيا مو��و، يف حامیة امس ب�ها وأ�سامء اجلغرافية أ�خرى ذات  توا�ها دول كثرية
العامة من قول احل ختطط لسلس� ٔأخرى من �سجیالت هیئة �نرتنت لٔ�سامء وأ�رقام ا�صصة املقرت�ة ٔأكرث رضورة ٔ�ن

 عن ٔأم� يف ٔأن تعمتد اللجنة �قرتاح.ؤأعرب ، 2020يف �ام  املرتبة العلیا

وشكر الوفود اليت  ،SCT/41/6الوثیقة عرض وحتدث وفد ٕاندونيس�یا بصفته الوطنیة، وشكر وفد سو�رسا �ىل  .107
�ىل ٔأمهیة حامیة ٔأسامء يف معرض تأٔ�یده . وأ�عضاء املشاركني يف تقدمي �قرتاحبصفته ٔأ�د  ٔأعربت عن تأٔییدها لالقرتاح

، نظام ٔأسامء احلقوليف  �امة من املرتبة العلیاحقول ٔ�سامء  ٕاس�نادهاالوطنیة ضد  ا�ال�الب�ان وأ�سامء اجلغرافية ذات 
�لنظر ٕاىل ٔأن وحتاكر. �ٕاىل  ؤديیفرید من نو�ه وس�  هو ٔأمر �امة من املرتبة العلیاحقول ٔأسامء  اس�نادىل ٔأن ٔأشار الوفد إ 

حق النقض للتأٔكد من ٔأن هذا �حتاكر لن جيلب أٓ�را سلبیة �ىل اس�ت�دام كّن ا�ول ٔأو ا�متعات من مي�قرتاح متوازن و 
 يض اللجنة قدما يف املسأٔ� قيد النظر.ا�متعات كلك، ٔأعرب الوفد عن ٔأم� يف ٔأن مت

 نظام ٔأسامء احلقول. الوطنیة يف ا�ال�ؤأید وفد �اما�اك ��اكمل اقرتاح حامیة ٔأسامء الب�ان وأ�سامء اجلغرافية ذات  .108
تعمتد ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأنه من املهم حامیة هذه أ�سامء من �س�ت�دام العشوايئ واحلر دون تنظمي، ؤأعرب عن ٔأم� يف ٔأن 

 اللجنة �قرتاح قریبا.

الوطنیة يف نظام  ا�ال�ؤأید وفد جورجيا �قرتاح املشرتك املتعلق حبامیة ٔأسامء الب�ان وأ�سامء اجلغرافية ذات  .109
هذا �قرتاح �ري امللزم من اع�د واعترب ٔأن  يف ر�ایته.بالده  تشار�ا�ي و  SCT/41/6، الوارد يف الوثیقة قولٔأسامء احل

وامجلعیة العامة سوف �س�تجیب للت�د�ت الرمقیة احلالیة ف� یتعلق حبامیة ٔأسامء الب�ان وأ�سامء العالمات قبل جلنة 
 .نظام ٔأسامء احلقول الوطنیة يف ا�ال�اجلغرافية ذات 

�شأٔن حامیة ٔأسامء  SCT/41/6وثیقة القرتاح املشرتك الوارد يف العرضه لوشكر وفد الس�نغال وفد سو�رسا �ىل  .110
�ىل ٔأمهیة حامیة ٔأسامء الب�ان، يف معرض تأٔ�یده . وقولالوطنیة يف نظام ٔأسامء احل ا�ال�الب�ان وأ�سامء اجلغرافية ذات 

ن مبدٔأ الس�� يف الس�یاق احلايل للعوملة والرمقنة �لنظر ٕاىل ز�دة خطر �حتاكر واخلصخصة، �رر الوفد الزتامه ��فاع ع
ٔأن �شارك يف ر�ایة الوثیقتني بالده  تقرر من اتفاق �نغي. ؤأفاد الوفد ٔأنه �لتايلحامیة ٔأسامء الب�ان وفقًا للملحق الثالث 

SCT/39/8 Rev.3 وSCT/41/6 �يف التوصل ٕاىل نتي�ة ٕاجيابیة �شأٔن الوثیقة ، ؤأعرب عن ٔأمSCT/41/6. 

ا �ىل ٔأساس املساهامت وأ��شطة السابقة للساكن هئملكية �امة مت ٕا�شا يهورصح وفد الیا�ن ٔأن أ�سامء اجلغرافية  .111
معینني يف   طلباتمقديم��، فٕان السامح �الس�ت�دام الت�اري احلرصي لٔ�سامء من قبل واملقميني يف املنطقة املعنیة. 

اح ا�اعي ٕاىل ٕا�شاء قامئة حامیة نیة �قرت عن تفهمه ل الوفد ٔأعرب يف الس�یاسة العامة. و  تالس�نوات املقب� س�ی�لق مش�
يف �ني ٔأن حمتو�ت القوامئ ٔأفاد ٔأنه . ومع ذ�، العامة من املرتبة العلیااحلقول ٔأولیة محلایة أٔسامء الب�ان وأ�سامء اجلغرافية يف 

 ا�ي �رشتهالعلیا بة العامة من املرت حقول لل لیل مقدم الطلب) محمیة �لفعل وفقا �4) ٕاىل (1( ااملذ�ورة يف البنود من �نی
هیئة �نرتنت لٔ�سامء  محمیة من قبلليست ) 5القامئة املذ�ورة يف الفقرة (ٕاال ٔأن ، هیئة �نرتنت لٔ�سامء وأ�رقام ا�صصة

ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأنه مل یمت توضیح املعایري اخلاصة بتأٔ�ید أ�سامء والسؤال حول ما ٕاذا اكنت موافقة ا�ول كام . وأ�رقام ا�صصة
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�قرتاح �ىل فرضیة ٔأن تناقش اللجنة معاجلة القامئة املذ�ورة يف الفقرة عن تأٔییده الوفد ٔأعرب مطلوبة ٕال�شاء القامئة. و��، 
)5.( 

حامیة احلق من كّن ميعرض �قرتاح، ؤأعرب عن تأٔییده �، معتربا ٔأنه  وشكر وفد ٕا�وادور وفد سو�رسا �ىل .112
، من املمكن لٔ�طراف قولمع أ��ذ يف �عتبار ٔأنه يف نظام ٔأسامء احلو الس�یادي للب�ان يف احلفاظ �ىل هو�هتا ومسعهتا. 

حقوقها، رٔأى الوفد ٔأنه من الرضوري  ، مما حيرم ا�ول منٔأسامء الب�اناخلاصة احلصول �ىل احتاكر لٔ�سامء اجلغرافية ٔأو 
املؤرشات اجلغرافية ؤأسامء  قول وتوسعهتا لتشملاخلاصة بأٔسامء احلالس�یاسة املو�دة لتسویة الزنا�ات مبادئ  ٕا�ادة النظر يف

سویة مبادئ الس�یاسة املو�دة لت يف معلیة مراجعة ؤأفاد ٔأنه مقترصة �الیا �ىل العالمات الت�اریة. تعترب ، واليت ب�انال 
يف ٕاطار و. هیئة �نرتنت لٔ�سامء وأ�رقام ا�صصةٕاىل  نقل خماوف ٔأعضاء الویبویمت ، س�یكون من املناسب ٔأن الزنا�ات

إالقلميیة وكذ� تفویض املنظمة احلكومية ا�ولیة  ال�البند أ�ول من �قرتاح، ٔأوىص الوفد ٕ�دراج أ�سامء اجلغرافية ذات ا�
آلیة امحلایة ف� یتعلو وفقا ��.  نظام من  يف املس�توى الثاينق �لبند الثالث من �قرتاح، ٔأعرب الوفد عن شكوكه �شأٔن أ

قد ال �كون قول ن ٔأسامء احلالس�� أٔ ، و�ساءل عام ٕاذا اكن من املفهوم ٔأهنا توس�یع للحامیة �ىل هذا املس�توى، ٔأسامء احلقول
 ٔأو ٔأسامء جغرافية.ب�ان مس�� ٔ�سامء 

ا�اوف �شأٔن احتاكر ٔأسامء الب�ان یتشاطر نه ٔأفاد أٔ �قرتاح، و عرض الیا وفد سو�رسا �ىل وشكر وفد ٔأسرت  .113
. ؤأ�لن الوفد عن رغبته يف معرفة املزید عن طبیعة ونطاق القضیة اليت نظام ٔأسامء احلقول وطنیة يفا�ال� السامء ذات ا�ٔ و 

عن الوفد ؤأعرب ٔأهنا تبدو شام� ومن احملمتل ٔأن �كون لها عواقب �ىل أ�عامل العادیة. الس�� هيدف �قرتاح ٕاىل معاجلهتا، 
وطنیة، حيث ٕانه س�یفرض عبئا الغرافية ا�ال� اجلسامء ذات ا�ٔ شوا�ل معلیة ف� یتعلق بتطو�ر مس�تودع ٔ�سامء ا�ول و 

اجلغرافية احملمیة. سامء ٔأسامء الب�ان و� ، وهناك شكوك تعریفية حولمقديم الطلبات�ىل ٕادار� �بريا �ىل ا�ول و 
�ٕالضافة ٕاىل ذ�، ليس من الواحض �الیا �یف سيتعامل املس�تودع مع أ�سامء املوجودة يف ٔأكرث من والیة قضائیة وا�دة. و

ٔأال  ن ِقبل املس�لني ا�ٓخر�ن، رشیطةمسامء العدید من هذه ا�ٔ ورٔأى الوفد ٔأن مبادئ التعا�ش جيب ٔأن �سمح �س�ت�دام 
اليت ال یو�د  صطل�اتحقوق قانونیة حبمك الواقع لبعض املیقرتح س�تودع امل ٕا�شاء وذ�ر ٔأن �كون هذا �س�ت�دام مضلًال. 

مبوجب القانون أ�سرتايل، من ؤأفاد ٔأنه لها ٔأساس قانوين. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن هذا قد �شلك حتد�ت للت�ارة املرشو�ة. 
جغرايف. وذ�ر الوفد ٔأنه يف �ا� �دم امس مس ب� ٔأو اوع للمصطلح �رد ٔأنه یتكون من الصعب ترب�ر حظر �س�ت�دام املرش 

س�یكون �ري حقول اجلغرافية، فٕان تنظمي اس�ت�دا�ا ٔ�سامء  ال�وجود ٔأي تنظمي �ري متصل بأٔسامء الب�ان وأ�سامء ذات ا�
 مناسب يف الوقت احلايل.

بضع . ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأنه قبل عرضهرتاح، وفد سو�رسا �ىل وشكر وفد ٔأ�سلندا، بصفته راعیا مشاراك لالق .114
يف مجیع ٔأحناء العامل �سبب احتاكر  تالوضع يف ٔأ�سلندا، الب� ا�ي وا�ه منذ وقت طویل مش�قام �رشح اج��ات، 

اكت الت�اریة "ٔأ�سلندي". كام مت �سویق �مس يف العامل من قبل �یا�ت �اصة، واليت منعت الرش كصفة ٔأو �سجی�  هامس
أ��سلندیة من �سجیل العالمات مبا يف ذ� امس الب� كتوصیف للمنشأٔ، ٔأو عرقلت ا�خول يف ٔأسواق معینة مبنت�اهتا. 

�ىل �حتاكر �ىل ش�بكة إالنرتنت. وشدد الوفد �لتايل �ىل ٔأمهیة �ختتام الناحج للمسأٔ� قيد ینطبق اليشء نفسه ٔأفاد ٔأن و 
 ٔأن �كون ذ� �الل ا�ورة احلالیة. ٔأعرب عن تفضی�النظر، و 

ٔأمهیته �لنس�بة فهم مدى تعقيد املوضوع قيد النظر و ت ؤأشار وفد ش�یيل، معر� عن امتنانه لوفد سو�رسا، ٕاىل ٔأنه ی  .115
لوفد عن رغبته يف عقد اج��ات �ري رمسیة، �ىل النحو ا�ي اقرت�ه وفد سو�رسا، ملناقشة رب ایع أ�عضاء. ؤأعمجل 

تسا�د �ىل فهم �قرتاح �شلك س قنیة لالقرتاح، ٔ�ن هذه �ج��ات ستسهم مسامهة ممثرة يف املناقشات و التفاصیل الت 
 ٔأفضل.
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ٕاىل ٔأن القيود  اؤأقر وفد الرنوجي �ٔ�مهیة اليت یو�هيا ٔأعضاء اللجنة للمناقشة املتعلقة حبامیة ٔأسامء الب�ان، مشري  .116
رٔأى جيد. ومع ذ�، قول ذات أٔساس عض أ�سامء اجلغرافية يف نظام ٔأسامء احلٔأسامء الب�ان وب ٕاس�ناداملفروضة �ىل ٕاماكنیة 

فكریة، ال ینبغي ٔأن اللكية ؤأفاد ٔأنه من حيث امل الوفد ٔأن هذه القيود �ستند ٕاىل ٔأس�باب ٔأخرى �ري حقوق امللكية الفكریة. 
و�ار�ه، ٔ�ن قانون امللكية الفكریة ینطبق نظام أٔسامء احلقول حبامیة خمتلفة يف  املؤرشات اجلغرافية�متتع ٔأسامء الب�ان و 

 هیئة �نرتنت لٔ�سامء وأ�رقام ا�صصةتوصیة ل قرتاح اللجنة  �كن الوفد معارضا الملبی� ف �لتساوي �ىل إالنرتنت و�ار�ا. 
ل�فاع عن امحلایة احلالیة  ا�صصةهیئة �نرتنت لٔ�سامء وأ�رقام هذه التوصیة من الویبو ٕاىل ٕاال ٔأن ، من حيث املبدأٔ 

بادئ حامیة مب ٔأن تؤكد �ىل ٔأمهیة احلفاظ �ىل التقيد العام ینبغي  نظام ٔأسامء احلقول ٔ�سامء الب�ان وأ�سامء اجلغرافية يف
س�ت�دام الوفد من حيث املبدٔأ امل یعارض �الوة �ىل ذ�، و . من املرتبة العلیااجلدیدة  العامةاحلقول  امللكية الفكریة يف

قابل للتنفيذ. ومع ذ�، جيب ٔأن اللكية امل اجلغرافية حيث یو�د حق املو�دة لتسویة الزنا�ات املتعلقة �ملؤرشات س�یاسة ال 
ال ینبغي منح صاحب ؤأفاد ٔأنه �ىل معایري لت�دید وجود حق واجب النفاذ.  املو�دة لتسویة الزنا�اتس�یاسة ال توي حت 
 الف ذ�.خبمما �متتع به  �دة لتسویة الزنا�اتالس�یاسة املو  حقا ٔأفضل يف دداحمل

ٔأمث� ٔأفاد ٔأن هناك وشدد وفد مالزي� �ىل ٔأمهیة حامیة ٔأسامء الب�ان وأ�سامء اجلغرافية من �ختالس احملمتل. و  .117
عنیة من ذ� ٕاىل اللجنة ٔ�سامء الب�ان وأ�سامء اجلغرافية اليت حتتكرها �یا�ت �اصة، مما حيرم ا�متعات امل قُدمت خمتلفة 

 اا ٕاىل تضلیل املس�هتلكني. وا�رتافميكن ٔأن یؤدي ٔأیضوذ�ر ٔأن الوضع الب� ٔأو املنطقة من اس�ت�دام ٔأسامء ب�اهنا ٔأو منطقهتا. 
، شارك قولال یقترص �ىل نظام العالمات الت�اریة ولكنه قد حيدث ٔأیضا يف نظام ٔأسامء احلذ� بأٔن مثل سوء �س�ت�دام 

، قولالوطنیة يف نظام ٔأسامء احل ا�ال�الوفد يف ر�ایة �قرتاح املشرتك �شأٔن حامیة ٔأسامء الب�ان وأ�سامء اجلغرافية ذات 
ن القضیة أٔكرث ٕاحلاً�ا يف س�یاق العوملة، حيث ميكن ٔأن یؤدي التوسع الرسیع يف أٔ الوفد ٔأفاد . و SCT/41/6الوارد يف الوثیقة 
ة اس�ت�دام ٔأكرب من �انب الكيا�ت اخلاصة و�لتايل �شلك هتدیدا حممتًال مجلیع مس�ت�ديم إالنرتنت. إالنرتنت ٕاىل ٕاساء

�امة �دیدة من املرتبة حلقول فتح جو� �نیة من التسجیل بصدد  هیئة �نرتنت لٔ�سامء وأ�رقام ا�صصة ٕالشارة ٕاىل ٔأنو�
 هیئة �نرتنت لٔ�سامء وأ�رقام ا�صصة دود يف معلیة صنع القرار يف، ؤأن ا�ول �هيا تأٔثري حم2020، رمبا يف �ام العلیا

وس�ی� مناس�بة يف الوقت املناسب س�یكون القلیل من الوسائل محلایة مصاحلها، رٔأى الوفد ٔأن �قرتاح املشرتك �هيا و
من حيث املبدٔأ فكرة تؤید وفود ٔأن العدید من ال�ٕالشارة ٕاىل لتسلیط الضوء �ىل �ه�م املشرتك وطریقة للميض قدما. و

 حامیة ٔأسامء الب�ان، رٔأى الوفد أٔن ٕاجراء مزید من املناقشات �ري الرمسیة س�یكون مفيدا.

ؤأید وفد إالمارات العربیة املت�دة البیا�ت اليت ٔأدلت هبا وفود ٔأ�سلندا وٕاندونيس�یا و�اما�اك ومالزي� ومو��و  .118
مسامهة ٕاجيابیة للتوصل ٕاىل توافق يف ا�ٓراء �شأٔن مسأٔ� ميثل  SCT/41/6لوثیقة وسو�رسا. ورٔأى ٔأن �قرتاح الوارد يف ا

قد یؤدي ٕاىل قول يف نظام ٔأسامء احلب�ان ٔأسامء ال  ٕاس�نادحامیة ٔأسامء الب�ان البالغة أ�مهیة. وشدد الوفد �ىل حقيقة ٔأن 
هیئة �نرتنت لٔ�سامء وأ�رقام ظرا ٔ�ن ون ٔ�سامء.احتاكر ت� أ�سامء، مما حيرم ا�متع املعين من ٕاماكنیة اس�ت�دام هذه ا

، ذ�ر الوفد ٔأنه من املهم مرا�اة 2020يف �ام  من املرتبة العلیا العامةاحلقول س�تفتح جوالت �دیدة مبا يف ذ�  ا�صصة
 ا�اوف املتعلقة �الحتاكر ٔأثناء اجللسات العامة و�ج��ات �ري الرمسیة.

�امة من حقول ٔ�سامء  ا�ال� الوطنیةٔأن حامیة ٔأسامء الب�ان وأ�سامء اجلغرافية ذات  ورٔأى وفد مجهوریة �ور� .119
بي� ٔأید �قرتاح من حيث املبدٔأ، ٕاال ٔأنه اعترب ٔأن نطاق امحلایة املطلوب و ٔأمر �م.  نظام ٔأسامء احلقول يف املرتبة العلیا

. و��، رٔأى الوفد ٔأنه ینبغي توطنیة واسع للغایة وميكن ٔأن خيلق بعض املش� دال�للحصول �ىل ٔأسامء جغرافية ذات 
 توضیح �قرتاح قبل ٔأي اتفاق.

ٔأي اقرتاح هيدف تؤید ٕاىل أٔن مجمو�ات املؤرشات اجلغرافية  املؤرشات اجلغرافيةٔ�حصاب ولیة ا�ش�بكة ال  ٔأشار ممثلو  .120
ويف هذا الصدد، رٔأى ٔأن �قرتاح �سري يف �جتاه الصحیح، الس�� ف�  .نظام ٔأسامء احلقول ٕاىل ز�دة الیقني القانوين يف
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آلیات �سویة املناز�ات، و  ، الس�یاسة املو�دة لتسویة الزنا�ات�اصة یتعلق ٕ�ماكنیة قيام مجمو�ات املؤرشات اجلغرافية ببدء أ
 املس�توى الثاين مع إالشارة اجلغرافية.حقل عندما یتعارض �سجیل 

 ]عتعلیق �ج�[

بتعدیل قرتاح ٔأ�لن وفد سو�رسا ٔأنه، �الوة �ىل التعلیقات واملالحظات اليت ٔأدلت هبا الوفود، قام مقدمو �و  .121
)، �ذفت امجللتان أ��ري�ن، اللتان تتعلقان 5( ايف البند �نیؤأفاد ٔأنه . 2012�قرتاح أ�ويل جلع� ٔأقرب ٕاىل قوا�د دلیل 

. كام ٔأزیلت إالشارة ٕاىل الس�یاسة العامة ا�ال� الوطنیةأٔسامءها اجلغرافية ذات بخطار الٕ ��لقامئة املفتو�ة اليت �سمح ل�ول 
فقط ما ٕاذا اكن �مس اجلغرايف ذا عمول به القانون الوطين املحيدد تبعا ��، و وطنیة.  دال�مكعیار لت�دید امس جغرايف ذي 

ٔأن ليس املقصود منه  �لیه يف الواقع، ؤأنهو اح أٔمهیة ٔأكرب مما وطنیة. وشدد الوفد �ىل ٔأنه ال ینبغي ٕاعطاء �قرت  دال�
لیل ا�يه و�دها اليت ميكهنا وضع  هیئة �نرتنت لٔ�سامء وأ�رقام ا�صصة نأٔ ، حيث قولٔأسامء احل س�نادیصبح دلیال الٕ 

�شري ٕاىل ٔأن ا�ول  وأ�رقام ا�صصةهیئة �نرتنت لٔ�سامء  رسل ٕاشارة ٕاىل�ن �قرتاح أٔ الوفد ذ�ر . و هبا اخلاصة �دقواالو 
حقل من امس جغرايف �ىل ٔأراضهيا ك ٕاس�ناد، ؤأنه ینبغي الرجوع ٕا�هيا عند 2012ٔأنه ال ینبغي ختفيض مس�توى امحلایة لعام رى �

 .العامة من املرتبة العلیااحلقول 

ا�رتاضات �ىل ٔأي تلق ی ٔأبلغ اللجنة بأٔنه مل و وحتدث وفد �رواتیا �مس مجمو�ة ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطیق،  .122
كام  ا.يف البند �نیرص �ىل" یقتاستبدال مصطلح "�شمل" �لكمة " وفداقرتح الو . ء مجموعتهالنس�ة املنق�ة لالقرتاح من ٔأعضا

 ا�مو�ة أٔن اللجنة ا�امئة ال �زال �هيا ما �كفي من الوقت ملناقشة �قرتاح.ى وفد رأٔ 

شلك ي � املنقح لالقرتاح، وا�النص یا �مس مجمو�ة أٓس�یا واحملیط الهادئ، وشكر مؤیدي وحتدث وفد ٕاندونيس�  .123
�لام �لشوا�ل اليت ٔأثريت �الل �ج��ات �ري الرمسیة ف� یتعلق �لقامئة، واليت الوفد ٔأ�اط و خطوة يف �جتاه الصحیح. 

�سمح لها بقبول �قرتاح �ىل هذا النحو، رشیطة �ذف  يف وضعس�تكون ا�مو�ة وذ�ر ٔأنه ینبغي ٔأال �كون مفتو�ة للغایة. 
يف ". وعمول بهوفقا للقانون الوطين امل ا�ال� الوطنیة) �شأٔن "أ�سامء اجلغرافية أ�خرى ذات 5(�نیا البند نص ٔأو توضیح 

ا�مو�ة ٔأنه ال �زال ٔأمام اللجنة ى وفد ، رأٔ مجمو�ة دول ٔأورو� الوسطى والبلطیقلٕال�الن الصادر عن مجمو�ة معرض تأٔییده 
 ٔأساسا جيدا ملزید من النقاش.ميثل بعض الوقت ملناقشة �قرتاح املنقح، وا�ي 

بالده بأٔن ٔأشار ٔأدى ٕاىل حتسني وضو�ه �شلك �بري. و أ�مر ا�ي ؤأ�اط وفد فر�سا �لام بتقس�مي �قرتاح أ�ويل،  .124
، �شأٔن رضورة ٕا�ادة النظر يف املؤرشات اجلغرافية وتوس�یع .SCT/31/8 Revشار�ت يف ر�ایة �قرتاح الوارد يف الوثیقة 

ويف نطاقها لتشمل أ�سامء اجلغرافية ؤأسامء الب�ان، واملبادئ اليت حتمك قوا�د �سویة املناز�ات املتعلقة بأٔسامء احلقول. 
، رٔأى نظام ٔأسامء احلقولالثاين من  �ىل املس�توىب�ان اجلغرافية ؤأسامء ال مؤرشات عن دمعه �آلیة حامیة للمعرض ٕاعرابه 

ٕاىل القضا� املتعلقة بأٔسامء الب�ان  هیئة �نرتنت لٔ�سامء وأ�رقام ا�صصةالوفد ٔأن �قرتاح اجلدید ميكن ٔأن یلفت انتباه 
 .نظام ٔأسامء احلقولوأ�سامء اجلغرافية يف 

راجعات اليت متت �الل �ج��ات �ري الرمسیة. نه نظر يف املٔأفاد أٔ وحتدث وفد ٔأوغندا �مس ا�مو�ة أ�فریقية، و  .125
جتاه  �شعرون �لقلقالعدید من ٔأعضاء ا�مو�ة أ�فریقية ذ�ر ٔأن  ،لوفود اليت قدمت �قرتاح املشرتكيف معرض شكره لو

قرتاح العدید من الوفود بعد ردود فعل من عوامصها �شأٔن �مل تتلقى اس�ت�دام أ�سامء ٔأو احتاكرها. ومع ذ�، ٕاساءة 
 ا�مو�ة �نتظار لیوم وا�د ملناقشة أ�مر.وفد  اقرتح، ��واملنقح. 

. ومع ذ�، تنقيحيف ال اليت ظهرت املرونة �ىل  SCT/41/6وشكر وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية مؤیدي الوثیقة  .126
مت معاجلهتا، وكام ذ�رت وفود ٔأخرى، جيب ٕاجراء مشاورات مع الوزارات �شأٔن یمل مور اليت بعض ا�ٔ هناك رٔأى الوفد ٔأن 

دلیل قد مت تناولها يف  العلیاالعامة من املرتبة احلقول نظرا ٔ�ن املصطل�ات اجلغرافية يف ؤأفاد ٔأنه معىن �قرتاح والغرض منه. 
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هیئة �نرتنت لٔ�سامء وأ�رقام �ى  الوضع الراهن ، اعترب الوفد ٔأن �قرتاح �شلك توسعا �بريا يف2012لعام  مقدم الطلب
�ىل و�ة نظر املؤید�ن اليت مفادها ٔأن الوثیقة تتفق مع ا�لیل، ٔأعرب عن �دم موافقته ، ویت�اوز ذ� ا�لیل. و ا�صصة

ما هو ٔ�ن ٔأسامء الب�ان يف ا�لیل حمفوظة �لفعل ومن املرحج ٔأن تظل كذ�. و��، طلب الوفد توضی�ات �شأٔن 
ٕاىل أ�سامء اجلغرافية ذات ا�ي �شري )، 5( ان البند �نیأٔ الوفد ٔأفاد يف �قرتاح، قبل امليض قدما. و ٔأكرث من ذ� ب و طلامل

ذ�ر �الوة �ىل ذ�، و �شلك �بري. حمتو�ت دلیل مقدم الطلب وفقا للقانون الوطين املعمول به، قد وسع  ا�ال� الوطنیة
دمع هذه القامئة املفتو�ة �ري املؤكدة. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن البند  هيشء يف هذه الفئة و�لتايل ال ميكن ميكن ٕادراج ٔأيالوفد ٔأنه 

آلیة حامیة احلقوق �ىل املس�توى الثاين لل دلیل مقدم اجلغرافية ؤأسامء الب�ان، مل یدرج يف مؤرشات �لث، املتعلق بطلب أ
هیئة �نرتنت لٔ�سامء وأ�رقام ٔأن یدمع توصیة ل  ه��، ال ميكنوه. ؤأن اللجنة مل تعقد مناقشات موضوعیة �شأٔن الطلب

ٕاىل مزید من الوقت ٕالجراء حبا�ة الوفد فٕان مبا ٔأن �قرتاح املنقح مل یعاجل بعض الشوا�ل، و مل تمت مناقش�هتا سابقا.  ا�صصة
يف �عتبار مجیع الشوا�ل احملمت�  تأٔ�ذ�س�ة منق�ة �دیدة من �قرتاح �كون هناك مشاورات مع الوزارات واقرتح ٔأن 

 .العالمات�ورة املقب� للجنة للمناقشة يف االيت ٔأ�رهتا الوفود 

د�لت �ىل �قرتاح أ�ويل الوارد يف الوثیقة التعدیالت اليت أ�  عرضوشكر وفد الس�نغال وفد سو�رسا �ىل  .127
SCT/41/6ارمسیة. ؤأید الوفد النس�ة املنق�ة لالقرتاح، ٔ�هن، ؤأعرب عن تقد�ره لعمل مجیع الوفود يف املناقشات �ري ال 

 أٔ�ذ يف �عتبار العدید من ا�اوف اليت ٔأعربت عهنا الوفود.ت

سأٔ� مل  عن تأٔییده�قرتاح املنقح، �ىل �ىل توضی�اهتم املفيدة و  �قرتاحقديم ، يف معرض شكره ملوفد كندا ٔأعربو  .128
ضاره. احللها مصل�ة مرشو�ة يف أ�سامء اليت تتوافق �شلك وثیق مع الرتاث و بأٔن الب�ان قد �كون ؤأقر ٔأسامء الب�ان، 

وا�ت مش�ت تتعلق ٕ�ساءة اس�ت�دام امس "كندا". ومع ٕاال ٔأهنا ، ء احلقوليف س�یاق اسامبالده بي� مل �كن ؤأفاد ٔأنه 
، واسعة النطاق ا�ال� الوطنیةذات ذ�، ٔأعرب الوفد عن قلقه ٔ�ن بعض عنارص �قرتاح، مثل مفهوم أ�سامء اجلغرافية 

الزنا�ات بني مثل  ٕا�شاء تأٔثريات �ري مقصودةالقدرة �ىل ، وكذ� ء احلقولو�هيا القدرة �ىل �بح �بتاكر يف جمال اسام
يف  الب�ان ٔأو امجلا�ات ٔأو أ�فراد ذوي اخلربات والرتاث املشرتك. ورٔأى الوفد ٔأنه ینبغي ٔ�ي طریقة للميض قدمًا ٔأن تأٔ�ذ

�الوة �ىل ذ�، و ، ؤأن تتأٔكد من جتنب العملیات املرهقة ٕادارً� وتظل قاب� للتنبؤ. الطلبات مقديم�عتبار التأٔثري �ىل 
نح حقوق للب�ان تت�اوز املبادئ القانونیة املعرتف هبا دولیا. مي ميكن ٔأن ي �قرتاح، وا�نص ٔأعرب الوفد عن قلقه �شأٔن 

مبزید من قل ذه القضا� وتأٔثرياهتا احملمت� �ىل ا�ول أ�عضاء ؤأحصاب املصل�ة ومسا�ة امس احلینبغي النظر يف هوذ�ر ٔأنه 
 التفصیل.

. ومع ذ�، رٔأى الوفد ٔأن نقحٔأعرب وفد الیا�ن عن امتنانه للر�اة املشاركني �ىل �ودمه يف ٕا�داد �قرتاح امل و  .129
 عمول به"وفقا للقانون الوطين امل ا�ال� الوطنیةء اجلغرافية ذات مل یضمن قابلیة التنبؤ بتعریف "أ�سامنقح �قرتاح امل 
 من دمع �قرتاح.ه متكنٔأعرب الوفد عن �دم ��، و. العامة من املرتبة العلیااحلقول طلبات  قديم�لنس�بة مل

حتدید أ�سامء املراد لنس�ة املنق�ة. ومع ذ�، �لنظر ٕاىل رضورة او�رب وفد مجهوریة �ور� عن تقد�ره ملؤیدي اقرتاح  .130
وفقا للقانون  ا�ال� الوطنیة) (أ�سامء اجلغرافية ذات 5�نیا ( حام�هتا بوضوح يف التوصیة، ٔأعرب الوفد عن قلقه �شأٔن البند

قوامئ مفتو�ة و�ري حمددة من أ�سامء. ؤأبلغ الوفد ام یؤسسان ل)، ٔ�هناملؤرشات اجلغرافية( البند �لثا) و عمول بهالوطين امل
 اللجنة ٔأنه ال �زال ینتظر موافقة �امصته �ىل القضیة قيد املناقشة.

 ؤأید وفد ٕایطالیا �قرتاح املنقح. .131

ٕاىل و�ىل تقدمي �س�ة منق�ة  SCT/41/6وشكر وفد ٔأسرتالیا مؤیدي ٕا�ادة النظر يف �قرتاح الوارد يف الوثیقة  .132
ٕاال ٔأنه ملرا�اة الشوا�ل اليت ٔأعرب عهنا �دد من أ�عضاء،  عن تقد�ره لالس�تعدادالوفد لنظر فهيا. ويف �ني ٔأعرب اللجنة ل 

احلامسة ال �زال �ري واحضة.  صطل�ات، ؤأن املدلیل مقدم الطلبن �قرتاح املنقح ال �زال واسعا للغایة ویت�اوز افاد أٔ 
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ٕاال ان يف نظام ٔأسامء النطاقات، �ىل الرمغ من تعاطفه مع ا�اوف املتعلقة �حتاكر ٔأسامء الب� ٕانهواختمت الوفد �دیثه قائًال 
 دمع �قرتاح يف ذ� الوقت.ال ميكنه نه أٔ 

اجلدید لٔ�س�باب اليت ٔأكدهتا وفود قرتاح وشكر وفد الربتغال مؤیدي النس�ة املنق�ة لالقرتاح، ؤأعرب عن تأٔییده لال .133
 .ورو� الوسطى والبلطیقدول أٔ ، ٔأید الوفد �قرتاح املقدم من مجمو�ة اف� یتعلق بصیا�ة البند �نیو ٔأخرى. 

إالسالمية) مؤیدي النس�ة املنق�ة، واليت ٔأظهرت مرونة يف معاجلة ا�اوف اليت ٔأ�رهتا  -وشكر وفد ٕا�ران (مجهوریة  .134
 ادىل به نیابة عن مجمو�ة أٓس�یا واحملیط الهادئ، ٔأعرب الوفد عن رٔأي مفاده ٔأن البند �نیمتش�یا مع البیان ا�ي أ� و بعض الوفود. 

بغي أٔن ینهتيي بعد عبارة "مناطق الیو�سكو املدر�ة مكواقع للرتاث العاملي". وهبذه الطریقة، لن �كون قامئة املناطق ) ین 5(
�ٕالضافة ٕاىل ذ�، ٔأعرب الوفد عن رٔأي مفاده ٔأنه ال ولبعض الوفود.  جيدا، مما قد �شلك ٔأساسا طرفنياجلغرافية مفتو�ة ال

ٔأنه ، حيث دلیل مقدم الطلب. ورٔأى الوفد ٔأن هناك رغبة يف جتاوز مقدم الطلبدلیل ینبغي للجنة مناقشة اقرتاح �كرر 
�مة للغایة  ا�ال� الوطنیةلن �كون هناك اه�م مبثل هذا �قرتاح. وبي� اعترب ٔأن أ�سامء اجلغرافية ذات خبالف ذ� 

قرتاح، من ٔأ�ل استيعاب الشوا�ل والتعلیقات ف� یتعلق �ستبعادها من نطاق �ونته مر عند لوفد ٔأعرب اوینبغي حام�هتا، 
بني ٔأرضیة مشرتكة ٔأعرب الوفد عن رٔأي مفاده ٔأن النس�ة املنق�ة احلالیة يه ٔأساس جيد لتوفري كام اليت ٔأبدهتا بعض الوفود. 

 مجیع الوفود.

شأٔنه شأٔن الوفود أ�خرى، ٔأفاد ٔأنه . و �ىل تنقي�ه�قرتاح وكذ� املشاركني يف ر�ایة وشكر وفد اململكة املت�دة  .135
بأٔن املفاوضات �ري الرمسیة قد خففت من وٕاقرارا ٔأن املزید من الوقت رضوري، الس�� ٕالجراء مشاورات مع احلكومة. �رى 

املشاركني يف ، ؤأعرب عن اس�تعداده للعمل مع ت� ا�اوف بعض ا�اوف اليت ٔأثريت، ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأنه مل تمت معاجلة مجیع
�ىل سبيل املثال، اقرتحت ٔأن  ا،مقدمة البند �نیوذ�ر ٔأن . نصهلز�دة توضیح وحتدید ٔأهداف �قرتاح و قرتاح ر�ایة �

القامئة ليست شام� وميكن ٔأن �كون مفتو�ة. و�لتايل، ٔأعرب الوفد عن رغبته يف معاجلة هذا القلق يف مزید من 
 یة للجنة.املناقشات، سواء يف ا�ورة احلالیة ٔأو يف ا�ورة التال 

قد ٔأظهروا املشاركني يف ر�ایة �قرتاح وشكر وفد جورجيا مجیع الوفود اليت ٔأعربت عن مواقفها. و�لنظر ٕاىل ٔأن  .136
 نه مت ٕازا� مجیع العقبات من �قرتاح.أٔ الوفد ٔأفاد املقدمة، قرت�ات مرونة وعكسوا مجیع امل

تعكس الشوا�ل اليت ٔأعربت عهنا خمتلف الوفود. التغیريات اليت �ىل وشكر وفد ش�یيل املؤید�ن �ىل مرونهتم و  .137
��، طلب وتوقع ردود فعل �الل الیوم. ی ٔأمهیة املوضوع، فقد ٔأرسل �قرتاح املنقح ٕاىل العامصة و یتفهم الوفد وحيث ٔأن 

 .نةكام ٔأعرب عن ذ� ٔأعضاء أٓخرون يف اللج  ،الوفد مزیدا من الوقت ملناقشة هذه املسأٔ� وٕابداء مزید من التعلیقات

�دد من الوفود اليت ٔأوحضت املسائل املتبقية يف �قرتاح، الس�� ت� اليت ٔأوجزها وفد رٔأي وفد السوید ٔأید و  .138
هیئة �نرتنت اململكة املت�دة. �ٕالضافة ٕاىل ذ�، ذ�ر الوفد ٔأن ا�مو�ة �ستشاریة ٔ�حصاب املصل�ة املتعدد�ن التابعة ل 

ٕاىل مزید من حيتاج �قرتاح ٔأفاد ٔأن ��، وى املناسب ملناقشة هذه القضا� اجلوهریة. يه املنتد لٔ�سامء وأ�رقام ا�صصة
 التفكري.

وشكر وفد املغرب مؤیدي �قرتاح ؤأید البیان ا�ي ٔأدىل به وفد ٔأوغندا �مس ا�مو�ة أ�فریقية. وشدد �ىل ٔأمهیة  .139
�ٕالضافة ٕاىل واستشارة العوامص لتلقي املزید من التعل�ت. املوضوع، وردد الوفد ترصحيات �البیة الوفود �شأٔن احلا�ة ٕاىل 

لمتكن من ٕاجراء د ٕا�ادة النظر يف �قرتاح كلك ل ذ�، ٔأشار ٕاىل ٔأنه مت تعدیل التوصیة (وليس �قرتاح) فقط، واقرتح الوف
 دراسة شام�.

 ]تعلیق �ج�ع[
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، الوفود اليت ٔأیدت �قرتاح أ�ول املنقح، وكذ� الوفود نیابة عن املشاركني يف ر�ایة �قرتاحوشكر وفد سو�رسا،  .140
. ٔأوًال، يف املشار�ون يف ر�ایة �قرتاحقدم الوفد �س�ة منق�ة �دیدة ٔأ�دها و اليت ٔأ�رت ٔأس�ئ� وتعلیقات �ىل هذا النص. 

) مت تفسري 5�نیا ( ٕاىل ٔأنه مبوجب البند ةشار يف إ "تقترص �ىل". و لفظ"�شمل" ب لفظس�تعیض عن ، اُ إاطار البند �نی
ٕاىل ٔأنه، �روح من الوفد من قبل بعض الوفود �ىل ٔأهنا تنشئ قامئة مفتو�ة، ٔأشار عمول به إالشارة ٕاىل القانون الوطين امل

". ومع ذ�، نظرا ٔ�ن عمول بهوملعاجلة هذه ا�اوف، مت تعدیل هذا البند ومل یعد �شار ٕاىل "القانون الوطين امل وافقالت
، فقد �افظ املؤیدون �ىل قامئة 2012امحلایة يف الواقع مقارنة بدلیل �ام من ) من شأٔنه أٔن یقلل 5( انی�ذف البند �

�الوة �ىل ذ�، متت ٕاضافة ٔأسامء املدن، ولكن و . هیئة �نرتنت لٔ�سامء وأ�رقام ا�صصةالیو�سكو الواردة ٔأیضا يف دلیل 
شلك هذه و� غرض مرتبط �مس املدینة. ب العامة من املرتبة العلیاقول احلعن نيته الس�ت�دام  مقدم الطلبعلن یفقط عندما 

ومل تت�اوز ا�لیل احلايل. ؤأوحض الوفد  2012 لعام هیئة �نرتنت لٔ�سامء وأ�رقام ا�صصإالضافة جمرد �سخ حملتوى دلیل 
تضمنة يف �ري امل أ�سامء اجلغرافية  ٕاس�نادميكن وفقا لالقرتاح املنقح، و ٔأن �قرتاح ا�ٓن �شري فقط ٕاىل القوامئ املنشأٔة �لفعل. 

) حبریة دون ٔأي ٕاماكنیة لال�رتاض من قبل امجلهور كلك. ومع ذ�، لضامن احلد أ�دىن من امحلایة 6) ٕاىل (1( االبند �نی
�نرتنت لٔ�سامء  هیئةٔأن تقوم ر�ایة �قرتاح ، اقرتح املشار�ون يف الٔ�سامء اجلغرافية أ�خرى �ري املدر�ة يف البند �نی

یتوافق مع امس جغرايف يف حقل ٔأ�ىل مكون من ٔأمس �ام ٕ�بالغ الكيان املعين بأٔي طلب للحصول �ىل  وأ�رقام ا�صصة
ٔأن يف ٕاشارة ٕاىل ب� ما. وس�ميكن ذ� ا�مو�ة امجلاعیة املعنیة، ٕاذا رٔأت ذ� رضور�، من اختاذ تدابري دفاعیة. ؤأرايض 

هیئة �نرتنت لٔ�سامء �ى  العامة من املرتبة العلیااحلقول عیة مل �كن قادرة �ىل متابعة مجیع طلبات بعض ا�مو�ات امجلا
ٕاال ٔأنه ، ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأنه �ىل الرمغ من ٔأن هذه املعلومات لن متنح ٔأي حق مبديئ للمجمو�ة امجلاعیة، وأ�رقام ا�صصة

 سيمت ضامن وجود توازن معني.

 ]تعلیق �ج�ع[

الثاين تعدیل �ىل ال  SCT/41/6وحتدث وفد ٕاندونيس�یا �مس مجمو�ة أٓس�یا واحملیط الهادئ، وشكر مؤیدي الوثیقة  .141
نص ذلت يف مرا�اة املواقف مقابل قامئة مفتو�ة العضویة، ورٔأى ٔأن ال اجلهود إالجيابیة اليت بُ وأٔشار الوفد ٕاىل لالقرتاح. 

ال �زال �ى ا�مو�ة ٔأفاد ٔأنه ف� یتعلق �لبند الرابع، و لث ٔأصبح مقبول ا�ٓن. اجلدید الوارد يف البنود أ�ول والثاين والثا
ٕاىل مزید عن تطلعه ا�مو�ة ٔأعرب وفد . و نص متوازنفهم هنج املؤید�ن �ىل ٔأنه حماو� ٕالجياد یت خماوف، �ىل الرمغ من ٔأنه 

 ذه الشكوك.عاجلة همن املناقشات مل

ؤأعرب عن امتنانه  ،�ىل معلهمن ؤید�املان ٔأورو� الوسطى والبلطیق، وشكر وحتدث وفد �رواتیا �مس مجمو�ة ب� .142
أٔن النس�ة اجلدیدة قد ٔأحيلت ٕاىل العوامص ؤأن بعض ا�ول باللجنة وفد ا�مو�ة ٔأبلغ و ٕالدراج اقرتا�ه يف النس�ة املنق�ة. 

 ٔأي ا�رتاض من العامصة. ، مل �ردبالدهأ�عضاء قد تلقت �لفعل ردا ٕاجيابیا لقبول النص. وف� یتعلق ب 

نه ال �زال ٔأفاد أٔ وشكر وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية مؤیدیه �ىل ٕا�ادة الصیا�ة الهامة بناًء �ىل تعلیقات الوفود، و  .143
 تعدیلذل، ذ�ر الوفد ٔأنه نظرا لطبیعة ال �یه خماوف �دیة �شأٔن مدى �قرتاح ومضمونه. ومع ٕاقراره �جلهد الكبري ا�ي بُ 

قرتاح و�دد الوزارات اليت جيب استشارهتا نظرا لنطاق �قرتاح، ال ميكن اختتام هذا البند �الل ا�ورة احلالیة. وتعقيد �
يف مثل هذا الوقت القصري. واقرتح ءه ال ميكن ٕاجراأ�مر ا�ي قبل التشاور مع العامصة، تعدیل ��، ال ميكن للوفد دمع ال و

ینبغي ٕاجراء مزید من ٔأنه  يف الوقت نفسهٔأفاد اقشة يف ا�ورة التالیة للجنة العالمات، و الوفد العودة ٕاىل املسأٔ� قيد املن
 ملعاجلة الشوا�ل اليت ٔأ�رهتا الوفود أ�خرى. تعدیالتال 

كام شكر املشرتكني يف ر�ایة وشكر وفد كندا مجیع الوفود �ىل املناقشة املمثرة املس�مترة حول القضیة قيد النظر،  .144
وا�ٓ�ر احملمت� �ىل  �قرتاح �قرتاح املنقح. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأنه ما زال �یه خماوف �شأٔن نطاق�ىل رونهتم و �ىل م�قرتاح 

جيب دراسة تأٔثري ٔأفاد الوفد ٔأنه ��، وٕا�شاء تأٔثريات �ري مقصودة. یة ، وكذ� ٕاماكن نظام ٔأسامء احلقول�بتاكر يف 
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مبزید من التفصیل قبل امليض ء احلقول و�ىل ا�ول أ�عضاء ؤأحصاب املصل�ة ومسا�ة اسام الطلبات �قرتاح �ىل مقديم
 قدما.

قرتاح. وٕاذ تعدیل �ىل ��ىل �ودمه و�ىل تقدمي املزید من ال  SCT/41/6وشكر وفد ٔأسرتالیا مؤیدي الوثیقة  .145
، ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأنه من ٔأ�ل النظر يف تتعدیالٔأعرب عن تقد�ره للشوا�ل اليت ٔأعرب عهنا واملداوالت اليت ٔأدت ٕاىل ال 

�لنظر و. يةاحلكوم اجلهات �قرتاح املنقح اجلدید ��اكمل، س�یحتاج ٕاىل فرتة �برية من الوقت للتشاور مع العامصة و�دد من 
 �قرتاح. خماوف �شأٔن مدىیه �زال � ٔأفاد الوفد ٔأنه الٕاىل ٔأن بعض املصطل�ات الواردة يف �قرتاح ال �زال �ري واحضة، 

، وطلب ٔأن یظل بند �دول أ�عامل مفتو�ا املشرتكني يف ر�ایة �قرتاحوحتدث وفد إالمارات العربیة املت�دة �مس  .146
طریقة �دیدة من تقدمي ٕا�ا�ت ٔأو اقرتاح  �قرتاح رحت �الل ا�ورة، �متكني مؤیديللتشاور �شأٔن أ�س�ئ� اليت طُ 

 .للميض قدما

 یعدون اقرتا�ا.املشرتكني يف ر�ایة �قرتاح  ؤأشار وفد سو�رسا ٕاىل ٔأن .147

ٔأ�اط �لام جبمیع و وحتدث وفد ٕاندونيس�یا بصفته الوطنیة، وشكر الوفود �ىل اجلهود املبذو� �ىل مدار أ�س�بوع.  .148
ن زید من الوقت للتفكري والتشاور مع واكالت خمتلفة يف العوامص. ودو امل�الت وا�اوف، فضال عن طلبات االتعلیقات واملد

ٕا�اقة تقدم �ج�ع �شأٔن أ�س�ئ� املتعلقة �لطریق ٕاىل أ�مام، ٔأعرب الوفد عن رغبته يف ٔأن حترز ا�ورة تقدمًا �روح من 
�لنظر وبناءة، من ٔأ�ل التوصل ٕاىل اتفاق �ىل ملخص الرئيس، وا�ي ینبغي ٔأن �كون واقعیا قدر إالماكن. بطریقة املرونة و 

 ٕاىل مواص� النقاش حول �قرتاح.ه تطلعٔأعرب الوفد عن ، مطرو�ة�زال ال  SCT/41/6ٕاىل ٔأن الوثیقة 

مل �كن �ارضة ٔأثناء املناقشات، �ىل  هیئة �نرتنت لٔ�سامء وأ�رقام ا�صصةأٔن ه بٔأسفعن وفد سو�رسا ٔأعرب و  .149
التالیة ورة س�تعقد �الل ا�املس�تقبلیة اليت �المية لسة �اجل نظرا حلقيقة ٔأن و . جلنة العالمات راقب يفمكالرمغ من وضعها 

هیئة �نرتنت لٔ�سامء وأ�رقام ، اقرتح الوفد ٔأن �سامه ممثل نظام ٔأسامء احلقولللجنة العالمات تضمنت موضو�ا عن 
. ورٔأى الوفد ٔأن ذ� سيسمح بتوضیح بعض اجلوانب التقنیة اليت ذ�رهتا الوفود ا�تلفة �الل ت� اجللسةيف  ا�صصة

 .ورةا�

 ملخص الرئيس، قبل اختتام ا�ورة. نصٕاندونيس�یا ٕاىل موافقة اللجنة �ىل  ود�ا وفد .150

املشرتكني وفد إالمارات العربیة املت�دة ٕابقاء بند �دول أ�عامل مفتو�ًا حىت یمت �نهتاء من املشاورات بني طلب و  .151
 وأ�عضاء املهمتني.يف ر�ایة �قرتاح 

ٕاندونيس�یا وإالمارات العربیة دي هبا وف یدها للبیا�ت اليت ٔأدىلٔأعربت وفود جورجيا ؤأ�سلندا وسو�رسا عن تأٔی و  .152
 املت�دة.

عكس ا�ٓراء اليت مت یمتوازن نص �لعمل �ىل ٕاجياد ذ�ر وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية، يف معرض �رحيبه و  .153
��، ويف ا�ورة القادمة.  ٔأن هناك اتفاق �ىل اس�مترار النقاشٔأشار الوفد ٕاىل ، ورةإالعراب عهنا �شأٔن �قرتاح �الل ا�

 من الرضوري �رك بند �دول أ�عامل مفتو�ا.يس رٔأى الوفد ٔأنه ل 

قد نوقشت ودمعهتا �دة وفود، بي�  SCT/41/6واقرتح وفد ٕاندونيس�یا ٔأن �شري ملخص الرئيس ٕاىل ٔأن الوثیقة  .154
هیئة ٔأن �سرتعي ٔأمانة الویبو انتباه  ٔأ�رت وفود ٔأخرى خماوف وحتتاج ٕاىل مزید من الوقت للتفكري فهيا. واقرتح الوفد

من املرتبة العلیا اجلدیدة العامة لحقول احملمت� ل ت�ٕالس�ناد�ٕاىل شوا�ل الوفود ف� یتعلق �نرتنت لٔ�سامء وأ�رقام ا�صصة 
 اليت قد تؤ�ر سلبا �ىل مصاحلهم من �الل احتاكر ٔأسامء ب�اهنم ؤأسامءمه اجلغرافية من قبل �یا�ت �اصة.
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 واعترب وفد السوید ٔأن �قرتاح املقدم من وفد ٕاندونيس�یا مل یصف املوقف بدقة. .155

 و�لص الرئيس ٕاىل ما یيل: .156

 ؛SCT/41/6�قشت جلنة العالمات الوثیقة  -

بعض التعدیالت ردا� �ىل أ�س�ئ� واملشا�ل اليت  SCT/41/6واقرتح املشرت�ون يف ر�ایة الوثیقة  -
 ٔأثريت �الل النقاش، ولكن مل یمت التوصل ٕاىل توافق ل�ٓراء؛ 

 يف ا�ورة الثانیة وأ�ربعني للجنة العالمات. SCT/41/6وستس�متر مناقشات الوثیقة  -
 )DNS( مس�ت�دات عن اجلوانب املتص� �لعالمات الت�اریة يف نظام ٔأسامء احلقول

 .SCT/41/5استندت املناقشات ٕاىل الوثیقة  .157

 .نظام ٔأسامء احلقولشكر الرئيس أ�مانة �ىل رصدها املس�متر لتطورات و  .158

لب من أ�مانة ٕابقاء ا�ول أ�عضاء �ىل �مل �لتطورات وطُ  SCT/41/5يف الوثیقة العالمات نظرت جلنة و  .159
 .ولنظام ٔأسامء احلقاملس�تقبلیة املتعلقة �لعالمات الت�اریة يف 

 )INNsأ�سامء ا�ولیة �ري املس�� امللكية للمواد الصیدالنیة (

 .SCT/41/4استندت املناقشات ٕاىل الوثیقة  .160

يف قا�دة بیا�ت  الصیدالنیة للمواد امللكية املس�� �ري ٔ�سامءاملتعلقة � بیا�تال قدمت أ�مانة عرضًا یوحض ٕادراج و  .161
 العالمات الت�اریة العاملیة للویبو، �ٕالضافة ٕاىل عرض حول �یفية اس�ت�دام قا�دة بیا�ت العالمات الت�اریة العاملیة.

ٔأعرب وفد مو�وفا عن ارتیا�ه ٕالدراج أ�سامء ا�ولیة �ري املس�� يف قا�دة بیا�ت الویبو العاملیة للعالمات و  .162
 املفيد للفاحصني ا��ن یتعاملون مع الفحص املوضوعي.الت�اریة، حيث س�یكون من 

ٔأنه مت ٕاصدار دلیل دا�يل يف ٕا�وادور �شأٔن ٕاىل لعرض التقدميي، �ىل اؤأشار وفد ٕا�وادور، معر� عن امتنانه لٔ�مانة  .163
اریة الوصول ٕاىل توفر املعلومات احملّدثة يف قا�دة بیا�ت العالمات الت�اریة العاملیة، حبیث ميكن لفاحيص العالمات الت�

. ولتيسري معل الصیدالنیة للمواد امللكية املس�� �ري أ�سامءلبحث ومقارنة العالمات مع اقا�دة البیا�ت املذ�ورة من ٔأ�ل 
فاحيص العالمات الت�اریة، �ساءل الوفد عام ٕاذا اكن من املمكن تعممي دلیل بني ا�ول أ�عضاء حول �یفية ٕاجراء معلیات 

 يف قا�دة بیا�ت الویبو العاملیة للعالمات الت�اریة. الصیدالنیة للمواد امللكية املس�� �ري امءأ�س البحث عن

ة ٕالدراج بیا�ت أ�سامء ا�ولیة �ري املس�� امللكية يف قا�دة بیا�ت الویبو زي متؤأثىن وفد ش�یيل �ىل أ�مانة ملبادرهتا امل  .164
بعد ٕاجراء بعض معلیات البحث يف قا�دة بیا�ت العالمات الت�اریة العاملیة، ٔأعرب الوفد عن و العاملیة للعالمات الت�اریة. 

الوفد عام ٕاذا اكن �ىل فاحيص العالمات الت�اریة ٕاجراء معلیات حبث و�ساءل رسوره ٕالبالغ اللجنة بأٔهنا تعمل �شلك جيد. 
 ث.نظر تلقائًیا يف الرتجامت عند البحت جبمیع اللغات ٔأم ٔأن أ�داة 

ٕاىل �ج�ع والعرض التقدميي، بدمج ا�ي ٔأدى ٔ�مانة �ىل العمل الشاق ل ، يف معرض شكرهوفد ٔأسرتالیارحب و  .165
فهم ٔأن ٔأي حتدیث ت ی ٔأنه الوفد ٔأفاد بیا�ت أ�سامء ا�ولیة �ري املس�� امللكية يف قا�دة بیا�ت العالمات الت�اریة العاملیة. و 

سينعكس يف قا�دة للمواد الصیدالنیة ا�ولیة �ري املس�� امللكية اخلاصة �ٔ�سامء ا�هتا من �انب منظمة الص�ة العاملیة لبی
بیا�ت الویبو العاملیة للعالمات الت�اریة وس�یؤدي تلقائیا ٕاىل ٕارسال ٕاخطار الویبو إاللكرتوين ٕاىل املاكتب اليت اكنت س�تختار 
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كيف س�تكون ف ا اكن فهمه حصی�ا، وٕاذا اكن أ�مر كذ�، طریقة االتصال هذه. ويف هذا الصدد، �ساءل الوفد عام ٕاذ
 املاكتب قادرة �ىل �شرتاك.

سوف یتلقى تنبيه  جلنة العالماتٔأشارت أ�مانة ٕاىل ٔأن ٔأي خشص معني يف مكتب اشرتك يف ٕاشعارات منتدى و  .166
 �لربید إاللكرتوين.

وا�ها تو�س ال تتعلق تٔأن املشلكة اليت ىل إ الوفد ٔأشار . و متزيوشكر وفد تو�س أ�مانة �ىل العمل التحضريي امل  .167
الحقة ٔأو �دئة ٕاىل یف ض ت تلقى الفاحصون طلبا لتسجیل �المة جتاریة ی لفحص، الس�� عندما تتعلق ��لبحث بل �ٔ�حرى 

ه ٔأن . ويف هذا الصدد، رصح الوفد بأٔنه س�یكون ممتنا لوجود دلیل من شأٔنالصیدالنیة للمواد امللكية املس�� �ري أ�سامء
 للمواد امللكية املس�� �ري أ�سامء�سا�د الفاحصني �ىل قبول ٔأو رفض �سجیل �المة جتاریة �ش�به ٕاىل �د بعید 

 .الصیدالنیة

الوسطیات یتناول مسأٔ�  WHA3.11 وردًا �ىل وفد تو�س، ٔأشارت أ�مانة ٕاىل ٔأن قرار مجعیة الص�ة العاملیة .168
 .الصیدالنیة للمواد امللكية املس�� �ري أ�سامءلس�یقان املطابقة امث� ٔأو املللواحق والبادئات وا

ٔ�مانة تقدمي حتدیث يف ا�ورة ینبغي لو�لص الرئيس ٕاىل ٔأن جلنة العالمات قد ٔأ�اطت �لام هبذا النشاط و  .169
 القادمة للجنة.

 : املؤرشات اجلغرافيةمن �دول ا�ٔعامل 7البند 

 .SCT/40/6و SCT/40/5استندت املناقشات ٕاىل الوثیقتني  .170

النظم الوطنیة وإالقلميیة وعرضت أ�مانة ٕاصدارا جتریبيا لقا�دة البیا�ت جبمیع الردود �ىل �س�تبيان أ�ول �شأٔن " .171
اس�ت�دام/ٕاساءة اس�ت�دام املؤرشات "، و�س�تبيان الثاين �شأٔن "لمؤرشات اجلغرافيةلاليت ميكن ٔأن توفر قدرا من امحلایة 

 ".واملصطل�ات اجلغرافية �ىل إالنرتنت ويف نظام ٔأسامء احلقولاجلغرافية ؤأسامء الب�ان 

 و�لص الرئيس ٕاىل ٔأن ٔأعضاء جلنة العالمات مدعو�ن ٕاىل: .172

اس�تعراض إالصدار التجریيب لقا�دة البیا�ت، املتاح �ىل الرابط التايل:  -
https://www.wipo.int/memberprofilesgeo/#/وٕاخطار أ�مانة بأٔیة تغیريات مطلوبة؛ ، 

مت بعد، بغرض ٕاد�الها يف قا�دة البیا�ت. -  وتقدمي الردود �ىل �س�تبيانني، ٕاذا مل �كن قد قّدِ
ث لقا�دة البیا�ت يف دورهتا الثانیة وأ�ربعني .173  .و�ٕالضافة ٕاىل ذ�، ستنظر جلنة العالمات يف ٕاصدار حمد�

 .SCT/41/9و SCT/41/8و SCT/41/7يف الو�ئق العالمات ت جلنة نظر و  .174

حفص و�ات واقرتح وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية ٔأن تعقد اللجنة مجمو�ة من اجللسات إال�المية حول موض .175
ٔأن ٕاىل فد الو ٔأشار املؤرشات اجلغرافية من ٔأ�ل تنظمي املناقشات املتعلقة �لردود �ىل اس�تبيا�ت املؤرشات اجلغرافية. و 

قضا� حفص مبعاجلة الب�ان اليت �هيا ٔأنظمة تقوم �ش�ئة عن ت� الردود سيسا�د يف فهم �یف و�ات اس�تكشاف �دة موض
معقدة، مثل ت� اليت یتلقاها املكتب الوطين. واقرتح الوفد تنظمي اجللسات إال�المية �ىل ٔأساس منوذج طلبات حمددة و 

 ُ . وٕادرأاك منه SCT/41/7، والنظر يف املسائل املقرت�ة يف الوثیقة سابقة قبل �دة اج��اتظمت �لسة ٔأسامء الب�ان اليت ن
بأٔنه ميكن مناقشة العدید من املوضو�ات أ�خرى، ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأن املوضو�ات املقرت�ة س�تكون مفيدة لبدء النقاش. 

 نظمي اجللسات إال�المية.من امليض قدمًا يف ت العالمات ؤأعرب الوفد عن ٔأم� يف ٔأن �متكن جلنة 

https://www.wipo.int/memberprofilesgeo/#/
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يف س�یاق مناقشات اللجنة. ونظراً رتباك تؤدي �نتظام ٕاىل �اليت وضو�ات بعض املنه �دد أٔ وفد سو�رسا ٔأفاد و  .176
ال تقترص �ىل ممارسات واليت  ،رضورة �ركزي حمور اجللسات إال�المية، ٔأوحض الوفد أٔن اقرتا�ه یتضمن ٔأربعة موضو�اتل

 الفحص يف ٔأنظمة التسجیل.

ؤأشار وفد �حتاد أ�ورويب، مت�دً� �مس �حتاد أ�ورويب وا�ول أ�عضاء فيه، ٕاىل ٔأن املوضو�ات الثالثة املقدمة  .177
املقرت�ة �ستند ٕاىل أ�س�ئ� والردود �ىل �س�تبيان الثاين. ؤأعرب الوفد عن اقتنا�ه بأٔن ت� القضا� �المية ل�لسات �ل

تناول املوضوع أ�ول ی ��، و�ىل إالنرتنت.  ملؤرشات اجلغرافيةرات القانونیة ف� یتعلق ��س�تتبع �دم الیقني احلقيقي والثغ
تناول وی الزنا�ات. �سویة ويف س�یاسات  نظام ٔأسامء احلقولاملقرتح املؤرشات اجلغرافية كعناو�ن للملكية الفكریة يف �شغیل 

�شري ٔأ�ريا، و جلغرافية كعناو�ن للملكية الفكریة �ىل إالنرتنت. امؤرشات املوضوع الثاين مسأٔ� ٔأنواع �نهتأاكت العملیة لل
املوضوع الثالث ٕاىل ٔأنواع الصكوك القانونیة، مثل القانون امللزم أٔو القانون �ري امللزم (مثل مذ�رات التفامه) ٔأو أ�دوات 

 فكریة �رب إالنرتنت. التقنیة املتا�ة ملاكحفة بیع السلع املق�ة اليت حتمل مؤرشات جغرافية كعناو�ن ملكية

نصف یوم مؤلفة من ثالثة ٔأفرقة تتناول اليت تدوم واقرتح وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية ٔأن �كون اجللسة إال�المية  .178
ٕاذا تبني ٔأن اجللسة إال�المية مفيدة وممثرة، ميكن و لك من املقرت�ات الثالثة. بني مت اختیاره من ی�ىل التوايل موضوع وا�د 

ٔأخرى جللسة ٕا�المية ٔأخرى یمت تنظميها �الل ا�ورة الثالثة وأ�ربعني للجنة. ورٔأى الوفد ٔأن و�ات نظر يف موضللجنة ٔأن ت 
هذا س�یكون وس�ی� معلیة للميض قدما هبدف التوصل ٕاىل توافق يف ا�ٓراء �شأٔن اجللسة إال�المية أ�وىل. �ٕالضافة ٕاىل 

موضو�ات تندرج يف نطاق �س�تبيان أ�ول بتقدمي ثانیة وأ�ربعني للجنة، قبل ا�ورة ال أ�عضاء ٔأن یقوم  ذ�، اقرتح الوفد
 �ورة الثالثة وأ�ربعني للجنة.�القادمة لسة و�س�تبيان الثاين، للنظر فهيا يف اجل 

�ساءل عام ٕاذا اكنت هذه يه الطریقة ا�ٔكرث لكنه و ، وشكر وفد سو�رسا وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية �ىل اقرتا�ه .179
فا�لیة للميض قدما، �لنظر ٕاىل ٔأن املقرت�ات الثالثة تتعلق مبوضو�ات خمتلفة متاما. ؤأ�رز الوفد ٔأنه �ىل أ�قل �لنس�بة 

املؤرشات والعالمات الت�اریة اخلاصة بتسمیات املنشأٔ ٔأو  من نو�ه لسو�رسا، لن یمت التعامل مع ممارسات الفحص الفرید
املؤرشات وة �ىل ذ�، سيتعني �ىل خمتلف املتخصصني التد�ل يف مسأٔ� حامیة الو�من قبل نفس اخلرباء.  اجلغرافية
أٔو �ىل إالنرتنت. ؤأ�ريًا، لن �متكن نفس ٔأعضاء الفریق من تغطیة الوسائل القضائیة  نظام ٔأسامء احلقول يف اجلغرافية

عدد ًا يف جمال �ختصاص، حبیث ميكن للن هناك طریقة ٔأكرث كفاءة �متثل يف امليض قدمأٔ الوفد ٔأفاد وإالجراءات إالداریة. و 
 رباء ا�تصني يف مسأٔ� معینة ٔأن جيمتعوا ویتبادلوا ا�ٓراء.أ�قىص من اخل

وحتدث وفد �حتاد أ�ورويب �مس �حتاد أ�ورويب وا�ول أ�عضاء فيه، وشكر وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية  .180
نصف یوم ٕاىل ثالثة تدوم ل اقرتح الوفد تقس�مي اجللسة إال�المية اليت �ىل اقرتا�ه، وا�ي یبدو ٔأنه خطة معل جيدة. و 

مكونة من اثنني ٔأو ثالثة ٔأفرقة مدة لك مهنا سا�ة وا�دة، یمت اختیارها من بني املقرت�ات الثالثة، مع �شكيل  ات�و موض
 مت�دثني.

�لسة لقرتاح �شأٔن التنظمي العميل لد�ا الرئيس املؤید�ن الثالثة للتشاور �ري الرمسي ف� بيهنم من ٔأ�ل ٕاجياد او  .181
 .��المية

 .طابع �مس العامواقرتح وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية البدء بفریق حول موضوع تقيمي  .182

نه �اول اختیار موضوع مرتبط بوا�د �ىل أ�قل من املوضو�ني ا�ٓخر�ن ال��ن سيمت تناوهلام أٔ وفد سو�رسا  ٔأفادو  .183
�ىل غرار املوضوع ا�ي اختاره وفد الوال�ت  4��، ميكن ٕا�ادة صیا�ة اقرتا�ه يف ٕاطار البند و�الل اجللسة إال�المية. 

 الت�اریة".ة جغرايف يف حفص العالممؤرش املت�دة أ�مر�كية، ٔأي "تقيمي تقلید 
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ىل �س�تبيانني وحتدث وفد �حتاد أ�ورويب �مس �حتاد أ�ورويب وا�ول أ�عضاء فيه ، واعترب ٔأن جتمیع الردود � .184
ممارسة قمية وبناءة يف دفع النقاش ا�ويل حول املؤرشات اجلغرافية. ورٔأى الوفد ٔأن العملیة  ميثل املؤرشات اجلغرافية�شأٔن 

الرئيس يف ا�ورة أ�ربعني، ٔأي �التفاق �ىل �دد حمدود من املوضو�ات ذات �ه�م  �امتةىش مع ینبغي ٔأن تتقدم مبا ی�
. للجنة العالمات ج��ات املس�تقبلیة�يف اجللسات إال�المية ىل نطاق �س�تبيا�ت اليت سيمت تناولها يف اليت تقترص �

، ؤأ�اط �لامً SCT/41/9�ىل إالنرتنت يف الوثیقة  املؤرشات اجلغرافيةؤأشار الوفد ٕاىل ٔأنه اقرتح ٔأس�ئ� �شأٔن حامیة 
ن �ٔ . ونظرًا SCT/41/8و SCT/41/7�دة أ�مر�كية يف الو�ئق �لتقدميات املقدمة من وفدي سو�رسا والوال�ت املت

فيه ثغرات �برية واختالفات �ري مربرة يف  جماالً ميثل التعامل مع املؤرشات اجلغرافية كحقوق ملكية فكریة �ىل إالنرتنت 
وهو " املؤرشات اته من تقدمي قوق امللكية الفكریة أ�خرى، اقرتح الوفد ل�ورة إال�المية املوضوع أ�ولمقارنة حباملعام� 

ف� یتعلق بتنظمي اجللسة و الزنا�ات". �سویة ويف س�یاسات  نظام ٔأسامء احلقولملكية فكریة يف �شغیل حقوق اجلغرافية ك
�حتاد أ�ورويب وا�ول �لتعبري عن تطلع واختیار املت�دثني وتوقيهتا، توقع الوفد توجهيات من الرئيس. واختمت الوفد �لقول 

 .ةاجلغرافيإال�المية اخلاصة �ملؤرشات ل�لسات لأ�عضاء فيه ٕاىل املشاركة �شلك بناء يف املوضو�ات ا�تارة 

، وبعبارة املؤرشات اجلغرافيةؤأوحض وفد سو�رسا ٔأن املوضوع املقرتح یغطي مفهوم التقلید بني العالمات الت�اریة و  .185
 جغرايف يف حفص العالمات الت�اریة.مؤرش مع طابق تتشابه ٔأو تت ٔأخرى، مسأٔ� العالمات الت�اریة اليت 

و�ات حممت�، فٕانه �ىل اس�تعداد للنظر يف موضو�ات ٔأنه �ىل الرمغ من اختیار اللجنة ملوضٕاىل وفد �رواتیا  ٔأشارو  .186
 ٔأخرى �كون لها بعض التأٔثري العميل، مثل املوضوع ا�ي اقرت�ه �حتاد أ�ورويب وا�ول أ�عضاء فيه، ٔأي املؤرشات

 الزنا�ات.�سویة ويف س�یاسات  نظام ٔأسامء احلقولملكية فكریة يف �شغیل كحقوق اجلغرافية 

نظام ف� یتعلق مبسأٔ� املؤرشات اجلغرافية يف الس�� ؤأید وفد فر�سا البیان ا�ي ٔأدىل به وفد �حتاد أ�ورويب،  .187
ية الفكریة ميكن ٔأن �س�تفيد من تنظمي ٔأفضل �ىل ن املؤرشات اجلغرافية �عتبارها حقوقا للملك �ٔ نظرا و . ٔأسامء احلقول

 جيب معاجلهتا.خضمة و إالنرتنت، رٔأى الوفد ٔأن هذه مشلكة 

ؤأشار وفد سو�رسا، يف ٕاشارة ٕاىل املوضوع ا�ي اقرت�ه وفد �حتاد أ�ورويب، ٕاىل تغطیة ٔأكرث مشوًال للمسأٔ�،  .188
ملكية فكریة  حقوقكبح نصه كام یيل: "املؤرشات اجلغرافية اقرتح الوفد تعدیل املوضوع لیص و �شمل ٔأیضا ٔأسامء الب�ان. 

 الزنا�ات". �سویةويف س�یاسات  قولاحلنظام ٔأسامء امء الب�ان يف �شغیل ؤأس

 و�لص الرئيس ٕاىل ٔأن جلنة العالمات اتفقت �ىل ما یيل: .189

وأ�ربعني  تنظمي �لسة ٕا�المية تدوم نصف یوم �شأٔن املؤرشات اجلغرافية مبوازاة مع ا�ورة الثانیة -
 للجنة العالمات؛

ووضع �ر�مج لل�لسة إال�المية �شمل ثالث مناقشات حول املواضیع التالیة: تقيمي طابع �مس العام؛  -
ملكية فكریة يف �شغیل نظام ٔأسامء حقول إالنرتنت ويف س�یاسات �سویة كحقوق واملؤرشات اجلغرافية 

 املؤرشات اجلغرافية والعالمات الت�اریة يف س�یاق التسجیل املناز�ات؛ ومفاهمي التطابق والتشابه والتقلید بني
 و�س�ت�دام الت�اري؛

 والنظر، �الل دورهتا الثانیة وأ�ربعني، يف �لسات ٕا�المية ممكنة يف املس�تقبل حول املؤرشات -
 اجلغرافية.

 من �دول ا�ٔعامل: اع�د ملخص الرئيس 8البند 

 �الل ا�ورة.العالمات ٔأتیح للجنة  ا�ي ار الرئيس ٕاىل مرشوع ملخص الرئيسٔأش .190
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ا�ال� �قرتاح �شأٔن حامیة ٔأسامء الب�ان وأ�سامء اجلغرافية ذات املشاركني يف ر�ایة وحتدث وفد سو�رسا �مس  .191
وفود كثرية تؤید فهم، ما ت ، حسب هٔأ�لن ٔأنو ، SCT/41/6، �ىل النحو الوارد يف الوثیقة قوليف نظام ٔأسامء احل الوطنیة

�قرتاح املقدم يف ت� الوثیقة، بي� ٔأ�رت بعض الوفود ٔأس�ئ� وشددت �ىل احلا�ة ٕاىل مزید من الوقت للتفكري والتشاور. 
ٕاىل خماوف معظم الوفود ف� یتعلق هیئة �نرتنت لٔ�سامء وأ�رقام ا�صصة فهم الوفد، ستسرتعي الویبو انتباه ت حسب و 

 ٔ�سامء�یا�ت �اصة  اليت ميكن ٔأن تؤ�ر سلبا �ىل مصاحلهم من �الل احتاكرو  �امة من املرتبة العلیاول قحلاحملمتل  س�ناد�الٕ 
من �دید الوفد ٔأكد ، ا�ورةسامء اجلغرافية أ�خرى. و�ٕالشارة ٕاىل بیا�ته السابقة اليت ٔأديل هبا �الل ا�ٔ الوطنیة و ب�اهنم 

القادمة حول هذا املوضوع،  الماتدورة جلنة العيف  ٔ�سامء وأ�رقام ا�صصةهیئة �نرتنت لٔأنه �رحب ٕ�سهامات ممثل �ىل 
آلیات حامیة  احلقول العامة من املرتبة العلیا س�نادمراجعة القوا�د اخلاصة �ٕ  ليت هتدف ٕاىلة االعملیحول حتدیث الس��  وأ

ن هذا الت�دیث س�ميكن من ٕاجراء مزید من بأٔ  . واختمت الوفد �دیثه �لقولنظام ٔأسامء احلقولاحلقوق يف املس�توى الثاين من 
 املناقشات بني ٔأعضاء اللجنة �شأٔن هذه القضا� املهمة، بناًء �ىل ٔأكرث املعلومات دقة.

 وحتدث وفد ٕاندونيس�یا بصفته الوطنیة، ؤأید البیان ا�ي ٔأدىل به وفد سو�رسا. .192

 ، البیان ا�ي ٔأدىل به وفد سو�رسا.SCT/41/6ؤأید وفد الس�نغال، بصفته راعیا لالقرتاح الوارد يف الوثیقة  .193

لبیان ا�ي ٔأدىل به وفد سو�رسا، ٕاىل ٔأن املناقشات كشفت ٔأن الغالبیة العظمى من اؤأشار وفد �اما�اك، مؤیدا  .194
ء ف� یتعلق حبامیة ٔأسام هیئة �نرتنت لٔ�سامء وأ�رقام ا�صصةا�ول قد ٔأعربت عن خماوفها �شأٔن القضا� املعلقة ٔأمام 

الوفد ٔأن �البیة ا�ول قد ٔأشار . ومع ��رتاف بعدم وجود توافق يف ا�ٓراء، نظام ٔأسامء احلقولالب�ان وأ�سامء اجلغرافية يف 
املسأٔ� بطریقة تسویة هناك اه�م �بري ب ٔأن  ،مع ذ�، الوفدورٔأى ٔأعربت عن هذه ا�اوف، بي� ٔأ�رت دول ٔأخرى ٔأس�ئ�. 

 ٔأو بأٔخرى.

 �و البیانني ال��ن ٔأدىل هبام وفدا سو�رسا و�اما�اك.ؤأید وفد مو� .195

. SCT/41/6وحتدث وفد ٔأوغندا �مس ا�مو�ة أ�فریقية، ؤأعرب عن تأٔییده ا�اكمل لالقرتاح الوارد يف الوثیقة  .196
ن �دم ودون املساس حبقوق ا�ول أ�عضاء اليت �رغب يف مزید من التشاور مع عوامصها، ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأنه �ىل الرمغ م

 �البیة ا�ول أ�عضاء ٔأیدت �قرتاح.ٕاال ٔأن وجود توافق يف ا�ٓراء، 

 ؤأید وفد جورجيا البیان ا�ي أٔدىل به وفد سو�رسا. .197

نه �شاطر ذ�ر أٔ ، SCT/41/6ٕاىل �قرتاح الوارد يف الوثیقة يف ٕاشارة و ،وشكر وفد ٔأ�سلندا الرئيس �ىل ملخصه .198
توصل ٕاىل توافق يف ا�ٓراء، شدد الوفد �ىل ا�مع الواسع ا�ي تلقاه �قرتاح، بي� �ىل الرمغ من �دم ال و وفد سو�رسا فهمه. 

للجنة القادمة ��ورة لالقرتاح ا�ي تقدم به وفد سو�رسا ف� یتعلق تأٔییدا ٔأشار ٕاىل ٔأن بعض الوفود ٔأ�رت خماوف. و 
التالیة س�تكون مبثابة ورة يف ا� وأ�رقام ا�صصة هیئة �نرتنت لٔ�سامءرٔأى الوفد ٔأن املعلومات اليت س�تقد�ا  العالمات

مد�الت ٕاجيابیة للمناقشات املس�تقبلیة حول املوضوع. ويف اخلتام، اختمت الوفد لكمته بتوجيه الشكر ٕاىل الرئيس وأ�مانة 
 �ىل معلهم واه��م �الل ا�ورة.

 ا.ؤأید وفد إالمارات العربیة املت�دة البیان ا�ي ٔأدىل به وفد سو�رس  .199

�س�تفاضة �برية  SCT/41/6وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية، مشريا ٕاىل ٔأنه ٔأعرب عن رٔأیه �شأٔن الوثیقة ٔأبلغ و  .200
هیئة ل ) التابعة GAC(ٔأن حكومته �شطة للغایة يف اللجنة �ستشاریة احلكومية  جلنة العالمات، ورةتفاصیل �الل ا��ل و

علت و�ات نظرها معروفة. وحث الوفد �شدة ٔأعضاء اللجنة ا�ٓخر�ن �ىل ، حيث ج�نرتنت لٔ�سامء وأ�رقام ا�صصة
 ليشء نفسه.القيام �
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من �دول أ�عامل خمتلف عن ذ� ا�ي  6ملناقشات �شأٔن البند ما یتذ�ره عن اؤأشار وفد اململكة املت�دة ٕاىل ٔأن  .201
، بصفة مراقب العالماتجلنة �شارك يف  ا�صصةهیئة �نرتنت لٔ�سامء وأ�رقام ٕاىل ٔأن ويف ٕاشارة قدمه وفد سو�رسا. 

 �شأٔن هذا البند من �دول أ�عامل. هیئة �نرتنت لٔ�سامء وأ�رقام ا�صصةرصح الوفد بأٔنه س�یكون ممتنا ٔأیضا لسامع أٓراء 

 .SCT/41/10ملخص الرئيس كام ورد يف الوثیقة العالمات جلنة عمتدت وا .202

 ورةمن �دول ا�ٔعامل: اختتام ا� 9البند 

وحتدث وفد �رواتیا �مس مجمو�ة ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطیق، وشكر الرئيس و�ئبيه �ىل توجهياهتم القد�رة طوال  .203
أ�مانة �ىل معلها، وكذ� املرتمجني الفوریني و�دمات املؤمترات ؤأحصاب املصل�ة ا�ٓخر�ن ا��ن سامهوا كام شكر ا�ورة، 

 تصاممي وا�ةب من �دول أ�عامل، رحب الوفد �لتقدم احملرز يف �س�تبيان اخلاص  5. وف� یتعلق �لبند ا�ورةيف 
تصاممي لل منو�ة محلایة املؤقتة امل ��شأٔن �س�تبيان املتعلق كذ� ، و وأ�یقو�ت واحملارف/اخلطوطاملصورة  املس�ت�دم

ٔأ�لن و من �دول أ�عامل،  6الوفد ٕاىل البند  . وانتقلمن اتفاقية �ر�س 11الصناعیة يف بعض املعارض ا�ولیة مبوجب املادة 
ا�ال� ٔأنه �ىل الرمغ من �دم وجود توافق يف ا�ٓراء �شأٔن �قرتاح املتعلق حبامیة ٔأسامء الب�ان وأ�سامء اجلغرافية ذات 

الوفود لرتحيب بعض ، ٔأعرب عن تقد�ره SCT/41/6، �ىل النحو الوارد يف الوثیقة قوليف نظام ٔأسامء احل الوطنیة
ٔأعرب الوفد عن اس�تعداده للمشاركة البناءة يف كام . مجمو�ة دول ٔأورو� الوسطى والبلطیقلتعدیالت املقرت�ة من قبل �

دمعه لقرار تنظمي ويف معرض من �دول أ�عامل،  7ٔأ�ريا، ف� یتعلق �لبند و �شأٔن هذا املوضوع الهام.  العمل املس�تقبيل
ملناقشة املوضو�ات اليت قد�ا املؤیدون، رٔأى العالمات التالیة للجنة ورة غرافية يف ا��لسة ٕا�المية حول املؤرشات اجل

 تقدم يف هذه القضیة.، مما �سمح ٕ�حراز المية س�تتيح ٕاجراء مناقشات بناءةالوفد ٔأن اجللسة إال�

تس�یري ٔأعامل اللجنة، ب لرئيس االزتام وحتدث وفد غوات�ال �مس مجمو�ة ب�ان ٔأمر�اك الالتینية وا�اكریيب، ؤأثىن �ىل  .204
ٕاىل مناقشة الو�ئق  هتطلععن الوفد ٔأعرب ؤأعرب عن امتنانه لٔ�مانة �ىل التحضري ل�ورة. وف� یتعلق �لعالمات الت�اریة، 

SCT/32/2 وSCT/39/8 Rev.3 وSCT/41/6� عن رسوره ٔ�ن الوفد ٔأعرب بي� ، ملؤرشات اجلغرافية. وف� یتعلق
 �الميةلسة �اجل حث ا�ول أ�عضاء �ىل بذل لك اجلهود الالزمة لضامن ٔأن �كون ٕاال ٔأنه ، امسارهيف  �سريخطة العمل 

املقرر عقدها يف ا�ورة املقب� للجنة العالمات مفيدة ملواص� املناقشات حول هذه املسأٔ�. واختمت الوفد لكمته بتوجيه 
دمات املؤمترات واملرتمجني الفوریني �ىل ا�مع املقدم  تو�ه �لشكر خلكامالنشطة،  مالشكر مجلیع ا�ول أ�عضاء �ىل مشاركهت

 �ج�ع.ري لتس

وحتدث وفد �حتاد أ�ورويب �مس �حتاد أ�ورويب وا�ول أ�عضاء فيه، وهنأٔ الرئيس �ىل توجيه اللجنة بن�اح  .205
متدید املو�د ا�هنايئ لتقدمي ردود ٕاضافية �ىل �  هارتیا�عن الوفد ٔأعرب ، لتصاممي الصناعیة�الل ا�ورة. وف� یتعلق �

، من ٔأ�ل ز�دة جحم املعلومات املتا�ة. وأ�یقو�ت واحملارف/اخلطوطاملصورة  املس�ت�دم تصاممي وا�ةب �س�تبيان اخلاص 
الصناعیة يف تصاممي لل  محلایة املؤقتة املمنو�ةعن تقد�ره لوضع اللمسات أ��رية �ىل �س�تبيان املتعلق �يف معرض التعبري و

أ�مانة يف مرا�اة مجیع التعلیقات اليت ٔأدلت �ود من اتفاقية �ر�س، ٔأثىن الوفد �ىل  11بعض املعارض ا�ولیة مبوجب املادة 
�ىل معل اللجنة بعد ذ� �سلیط الضوء يف معرض و ..SCT/41/3 Revهبا الوفود �الل ا�ورة، كام هو مبني يف الوثیقة 

ة موضوع ٔأسامء الب�ان، أٔشار الوفد ٕاىل ٔأن املناقشات قد سا�دت يف حتدید بعض املسائل املعلقة املتعلقة الشاق يف معاجل
توافق ا�ٓراء و�ىل ٕا�داد يسري شكر املؤید�ن �ىل �ودمه الرامية ٕاىل ت ٕاذ . و SCT/41/6�القرتاح املشرتك الوارد يف الوثیقة 

ملؤرشات اس�تعداده ملواص� مناقشة هذه املسأٔ�. ؤأ�ريًا، ف� یتعلق � ٔأعرب الوفد عن ،ورةللوثیقة �الل ا�تعدیلني 
مقدمة من لك و�ات ، رحب الوفد بقرار تنظمي �لسة ٕا�المية يف ا�ورة املقب� للجنة العالمات ملناقشة ثالثة موضاجلغرافية

شاركة �شلك بناء يف لك موضوع من ٕاىل امل ه تطلعيف معرض من املؤید�ن، من قامئة املوضو�ات املطرو�ة يف �ج�ع. و
اقرتا�ات عضاء كلك �ىل تقدمي املوضو�ات ا�تارة من ٔأ�ل دفع النقاش ا�ويل حول املؤرشات اجلغرافية، جشع الوفد ا�ٔ 
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ٔأن �متكن اللجنة من االتفاق �ىل يف  أٓم� . ؤأعرب الوفد عنات ذات �ه�موضو�اململناقشة املؤرشات اجلغرافية حول 
وضو�ات احملددة ٕالجراء املزید من املناقشات يف ا�ورة الثالثة وأ�ربعني للجنة ا�امئة املعنیة بقانون الرباءات ؤأن بعض امل

 �س�متر يف ٕاجراء مناقشات ممثرة �شأٔن مجیع ا�االت الرئيس�یة الثالثة يف دورهتا املقب�.

الرئيس �ىل ئيب لرئيس و�ل هشكر يف معرض وأٓس�یا واحملیط الهادئ، ب�ان وحتدث وفد ٕاندونيس�یا �مس مجمو�ة  .206
يف امجلعیة  معاهدة قانون التصاممي�لتقدم احملرز �الل ا�ورة وتطلع ٕاىل النظر يف الوفد توجهياهتم القيادیة وقيادهتم، رحب 

وأ�یقو�ت املصورة  املس�ت�دم تصاممي وا�ةب للویبو. كام ٔأعرب الوفد عن تقد�ره للتقدم احملرز ف� یتعلق القادمة العامة 
 .من اتفاقية �ر�س 11الصناعیة يف بعض املعارض ا�ولیة مبوجب املادة تصاممي لل  امحلایة املؤقتة املمنو�ةو  واحملارف/اخلطوط

ٕاىل اس�مترار املناقشات ف� یتعلق مبختلف املقرت�ات الواردة يف  هتطلعٔأعرب عن ل الوفد ٕاىل العالمات الت�اریة، انتق�و
. ورحب الوفد بتنظمي �لسة ٕا�المية �شأٔن املؤرشات SCT/41/6و SCT/39/8 Rev.3و SCT/32/2 الو�ئق

، ؤأ�لن عن مشاركته النشطة يف ت� اجللسة إال�المية. ويف اخلتام، ٔأعرب الوفد العالماتاجلغرافية يف ا�ورة املقب� للجنة 
 يف إالجيابیة الفوریني، وكذ� مجلیع ا�ول أ�عضاء �ىل عن رغبته يف توجيه الشكر لٔ�مانة و�دمات املؤمترات واملرتمجني

 املناقشات اليت دارت �الل ا�ورة.

�ئيب  ، كام شكروحتدث وفد كندا �مس ا�مو�ة �ء، وشكر الرئيس �ىل قيادته احلكمية والقد�رة �الل دورة اللجنة .207
�دمات و ملرتمجني الفوریني واملرتمجني التحر�ریني أ�مانة �ىل معلها الشاق يف التحضري ل�ورة، وكذ� اشكر الرئيس و 
 توافر. ؤأعرب الوفد عن دمعه ا�اكمل ورو�ه البناءة ملواص� املناقشات املمثرة دا�ل اللجنة.ال �رتاف و �ىل �املؤمترات 

وأ�مانة الرئيس زية، كام شكر �ئيب متقية، وشكر الرئيس �ىل قيادته امل وحتدث وفد ٔأوغندا �مس ا�مو�ة أ�فری  .208
مجیع ا�ول أ�عضاء �ىل مشاركهتم البناءة. ؤأشار الوفد شكر كذ� و  ،واملرتمجني الفوریني و�دمات املؤمترات �ىل دمعهم

ٕاىل ورة ، تطلع ٕاىل اختتام ا�ورة بن�اح وحتقيق نتاجئ ملموسة. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأنه سعى طوال ا�ورةافتتاح ا�عند ٕاىل ٔأنه 
يف مشاركته لضامن الوصول ٕاىل نتاجئ مقبو� ومتباد� ملعاجلة مصاحل مجیع ا�ول أ�عضاء بطریقة متوازنة ٕاجيابیا ٔأن �كون 

و�روح النظام املتعدد أ�طراف. وبي� ٔأقر الوفد بأٔنه مت ٕاحراز بعض التقدم يف بعض ا�االت، الس�� ف� یتعلق �لعمل 
، ٔأشار ٕاىل ٔأنه ال �زال هناك �دد من القضا� العالقة املهمة العالماتقب� للجنة املس�تقبيل �شأٔن املؤرشات اجلغرافية ل�ورة امل 

. واعترب الوفد ٔأنه ینبغي التوصل ٕاىل اتفاق �شأٔن هذه القضا� يف املس�تقبل القریب. ��اكمل ا�مو�ة أ�فریقيةتؤیدها واليت 
راء �شأٔن مسأٔ� حامیة أٔسامء الب�ان وأ�سامء اجلغرافية ؤأعرب الوفد عن قلقه ٕازاء فشل اللجنة يف التوصل ٕاىل توافق يف ا�ٓ 

ذات ٔأمهیة �لنس�بة ملعظم ا�ول أ�عضاء، مشريا ٕاىل ٔأن �البیة ا�ول أ�عضاء ٔأ�رت تعد ، واليت ا�ال� الوطنیةذات 
ٕاىل ٔأن معل ة شار يف إ . وقولنظام ٔأسامء احليف  �امة من املرتبة العلیاحقول ب�اهنم كاحملمتل ٔ�سامء  س�نادخماوف �لنس�بة لالٕ 

ورات ا�عن اس�تعداده ملواص� �خنراط بطریقة بناءة يف مجیع القضا� املعلقة يف الوفد معلیة مس�مترة، ٔأعرب هو اللجنة 
 .العالماتجنة ل ل  املقب�

 .2019 ٔأ�ریل 11واختمت الرئيس ا�ورة يف  .209
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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 
 
 

mailto:stellaezenduka@yahoo.com
mailto:m.m.groenenboom@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 
 
 

mailto:anna.dachowska@uprp.pl
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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 
 
 

mailto:iptrade@nuntiusge.org
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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 
 
 

mailto:syam@southcentre.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: Marcus HÖPPERGER (M./Mr.) (OMPI/WIPO) 
 
 
 
 
VI. 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 
 

mailto:massimo@origin-gi.com
mailto:ida@origin-gi.com
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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 
Sector 
 
Martha PARRA FRIEDLI (Mme/Ms.), conseillère juridique (Marques), Département des 
marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques, Secteur des 
marques et des dessins et modèles/Legal Counsellor (Trademarks), Department for 
Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, Brands and Designs Sector 
 
Marina FOSCHI (Mme/Ms.), juriste, Section des politiques et des services consultatifs en 
matière de législation, Département des marques, des dessins et modèles industriels et des 
indications géographiques, Secteur des marques et des dessins et modèles/Legal Officer, 
Policy and Legislative Advice Section, Department for Trademarks, Industrial Designs and 
Geographical Indications, Brands and Designs Sector 
 
Nathalie FRIGANT (Mme/Ms.), juriste adjointe, Section des politiques et des services 
consultatifs en matière de législation, Département des marques, des dessins et modèles 
industriels et des indications géographiques, Secteur des marques et des dessins et 
modèles/Assistant Legal Officer, Policy and Legislative Advice Section, Department for 
Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, Brands and Designs Sector 
 
Noëlle MOUTOUT (Mme/Ms.), juriste adjointe, Section des politiques et des services 
consultatifs en matière de législation, Département des marques, des dessins et modèles 
industriels et des indications géographiques, Secteur des marques et des dessins et 
modèles/Assistant Legal Officer, Policy and Legislative Advice Section, Department for 
Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, Brands and Designs Sector 
 
 
 

[Annex II follows] 
 

http://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0235&lang=fr
http://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0235&lang=fr
http://intranet.wipo.int/people_finder/en/unit_pages/unit.jsp?unit_code=00000784
http://intranet.wipo.int/people_finder/en/unit_pages/unit.jsp?unit_code=00000784
http://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0172&lang=fr
http://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0027&lang=fr
http://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0027&lang=fr
http://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0167&lang=fr
http://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0172&lang=en
http://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0172&lang=en
http://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0027&lang=en
http://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0167&lang=en
http://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0167&lang=en
http://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0235&lang=fr
http://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0235&lang=fr
http://intranet.wipo.int/people_finder/en/unit_pages/unit.jsp?unit_code=00000784
http://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0235&lang=fr
http://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0235&lang=fr
http://intranet.wipo.int/people_finder/en/unit_pages/unit.jsp?unit_code=00000784
http://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0235&lang=fr
http://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0235&lang=fr
http://intranet.wipo.int/people_finder/en/unit_pages/unit.jsp?unit_code=00000784
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SCT/41/10 
 �ٕالنلكزيیةأ�صل: 

 2019أٔ�ریل  11التارخي: 

اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية 

 واملؤشرات اجلغرافية

 احلادية واألربعون الدورة
 2019 أٔ�ریل 11ٕاىل  8جنیف، من 

 ملخص الرئيس

 اعمتدته اللجنة

 من �دول ا�ٔعامل: افتتاح ا�ورة 1البند 

الس�ید فرا�سس غري، املد�ر العام للمنظمة العاملیة للملكية الفكریة (الویبو)، ٔأعامل ا�ورة احلادیة وأ�ربعني  افتتح .1
 (جلنة العالمات) ورّحب �ملشاركني. بقانون العالمات الت�اریة والتصاممي الصناعیة واملؤرشات اجلغرافيةللجنة ا�امئة املعنیة 

 .جلنة العالماتوتوىل الس�ید مار�وس هو�رغر (الویبو) �مة ٔأمني  .2

 انت�اب الرئيس و�ئيب الرئيسمن �دول ا�ٔعامل:  2البند 

ٔألغارا (املكس�یك) رئيسا للجنة، وانُتخب لك من الس�ید س�ميیون لیفيتيش  ریندوناكرلوس  ٔألفریدو الس�یدانُتخب  .3
 مو�وفا) والس�یدة ٕانغبورغ ٔأملي راسربغ (الرنوجي) �ئبني للرئيس. (مجهوریة
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 اع�د �دول ا�ٔعاملمن �دول ا�ٔعامل:  3البند 

 .)SCT/41/1 Prov. 3 مرشوع �دول أ�عامل (الوثیقةالعالمات نة جل اعمتدت  .4

 اع�د مرشوع تقر�ر ا�ورة أ�ربعنيمن �دول ا�ٔعامل:  4البند 

 .).SCT/40/10 Prov (الوثیقةأ�ربعني  ةورا� مرشوع تقر�ر جلنة العالماتاعمتدت  .5

 : التصاممي الصناعیةمن �دول ا�ٔعامل 5البند 

 مرشوع مواد ومرشوع الالحئة التنفيذیة-قانون التصاممي الصناعیة وممارساته

س�تواصل، �الل دورهتا ٔأهنا ، 2018ذكّر الرئيس بأّٔن "امجلعیة العامة للویبو قّررت، يف دورهتا املعقودة يف سبمترب  .6
، النظر يف ا�عوة ٕاىل عقد مؤمتر دبلومايس �شأٔن معاهدة قانون التصاممي يف هنایة النصف أ�ول من 2019 القادمة يف �ام

 .2020 �ام

و�لص الرئيس ٕاىل ٔأن جلنة العالمات ٔأ�اطت �لام �لك البیا�ت اليت ٔأدلت هبا الوفود �شأٔن هذا البند.  .7
�ام  �لام بقرار امجلعیة العامة ا�اعي ٕاىل مواص� النظر يف هذه املسأٔ� يف دورهتا القادمة يفؤأ�اطت جلنة العالمات 

2019. 

 تصاممي وا�ات املس�ت�دم املصورة وأ�یقو�ت واحملارف/اخلطوط

جتمیع ردود �س�تبيان اخلاص بتصاممي وا�ات املس�ت�دم (.SCT/41/2 Rev  نظرت جلنة العالمات يف الوثیقة .8
 ).املصورة وأ�یقو�ت واحملارف/اخلطوط

 و�لص الرئيس ٕاىل ٔأنه الُتمس من أ�مانة ما یيل: .9

 ؛2019یولیو  31إالبقاء �ىل الوثیقة مفتو�ة ملساهامت الوفود حىت  -

 .وأ�ربعني واس�تكامل الوثیقة بعد ذ� وعرضها �ىل جلنة العالمات يك تنظر فهيا يف دورهتا الثانیة -

املسأٔ�  �، ُدعي ٔأعضاء جلنة العالمات ٕاىل تقدمي اقرتا�ات حول العمل املقبل ف� خيص هذهو�ٕالضافة ٕاىل ذ .10
 ٕاىل ا�ورة الثانیة وأ�ربعني للجنة العالمات.

من اتفاقية �ر�س محلایة امللكية  11امحلایة املؤقتة املمنو�ة للتصاممي الصناعیة يف بعض املعارض ا�ولیة مبوجب املادة 
 مرشوع اس�تبيانالصناعیة: 

 .SCT/41/3نظرت جلنة العالمات يف الوثیقة  .11

 و�لص الرئيس ٕاىل ٔأنه الُتمس من أ�مانة: .12

�ىل ٔأعضاء جلنة العالمات واملنظامت احلكومية  .SCT/41/3 Revتعممي �س�تبيان الوارد يف الوثیقة  -
 ؛2019یولیو  31حبلول  ا�ولیة املعنیة �مللكية الفكریة اليت لها صفة مراقب، �ىل ٔأن تصل الردود
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 وجتمیع لك الردود يف وثیقة يك تنظر فهيا ا�ورة الثانیة وأ�ربعون للجنة العالمات. -

 ٕاىل و�ئق أ�ولویة (DAS)مس�ت�دات من ا�ول أ�عضاء عن �دمة النفاذ الرمقي 

) ٔ�غراض DASالرمقي (ٔأ�اطت جلنة العالمات �لام �لتقدم احملرز من قبل أ�عضاء يف تنفيذ �دمة النفاذ  .13
 الصناعیة. التصاممي

 و�لص الرئيس ٕاىل ٔأن جلنة العالمات س�تطلب �زویدها مبعلومات حمدثة حول هذا البند يف دورهتا القادمة. .14

 العالمات الت�اریةمن �دول ا�ٔعامل:  6البند 

 )SCT/32/2 (الوثیقة من وفد �اما�اك منقحاقرتاح 

 .SCT/32/2نظرت جلنة العالمات يف الوثیقة  .15

و�لص الرئيس ٕاىل ٔأن وفد �اما�اك س�یقدم �س�ة معّد� من ت� الوثیقة ٕاىل جلنة العالمات يف دورهتا  .16
 القادمة �ىل ضوء التعلیقات املقدمة �الل هذه ا�ورة.

وسو�رسا  والس�نغالكس�یك ومو��و وبريو امل لیختنش�تا�ن ومالزي� و و ندونيس�یا و�اما�اك إ اقرتاح من وفود جورجيا ؤأ�سلندا و 
 )SCT/39/8 Rev.3(الوثیقة  وطنیةال ال�ا�سامء اجلغرافية ذات حامیة ٔأسامء الب�ان وا�ٔ �شأٔن  وإالمارات العربیة املت�دة

 .SCT/39/8 Rev.3نظرت جلنة العالمات يف الوثیقة  .17

سوف �س�متر �الل ا�ورة الثانیة  SCT/39/8 Rev.3الوثیقة  حولاملناقشات و�لص الرئيس ٕاىل ٔأن  .18
 وأ�ربعني للجنة العالمات.

وسو�رسا والس�نغال كس�یك ومو��و وبريو امل لیختنش�تا�ن ومالزي� و و ندونيس�یا و�اما�اك إ اقرتاح من وفود جورجيا ؤأ�سلندا و 
 يف نظام ٔأسامء احلقول وطنیةال ال�ا�سامء اجلغرافية ذات حامیة ٔأسامء الب�ان وا�ٔ �شأٔن  وإالمارات العربیة املت�دة

 )SCT/41/6(الوثیقة 

 ، �ٕالضافة ٕاىل صیغتني مراَجعتني و�ري رمسیتني لهذه الوثیقة.SCT/41/6نظرت جلنة العالمات يف الوثیقة  .19

 ما یيل: و�لص الرئيس ٕاىل .20

 ؛SCT/41/6�قشت جلنة العالمات الوثیقة  -

بعض التعدیالت ردا� �ىل أ�س�ئ� واملشا�ل اليت  SCT/41/6الوثیقة واقرتح املشرت�ون يف ر�ایة  -
 ٔأثريت �الل النقاش، ولكن مل یمت التوصل ٕاىل توافق ل�ٓراء؛

 يف ا�ورة الثانیة وأ�ربعني للجنة العالمات. SCT/41/6وستس�متر مناقشات الوثیقة  -
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 مس�ت�دات عن اجلوانب املتص� �لعالمات الت�اریة يف نظام ٔأسامء احلقول

وا�متست من أ�مانة ٕاطالع ا�ول أ�عضاء �نتظام �ىل املس�ت�دات  SCT/41/5 نة العالمات يف الوثیقةنظرت جل  .21
 اليت س�تطرٔأ يف املس�تقبل �ىل نظام ٔأسامء احلقول.

 )INNsأ�سامء ا�ولیة �ري املس�� امللكية للمواد الصیدالنیة (

 .SCT/41/4نظرت جلنة العالمات يف الوثیقة  .22

عرضا عن دمج بیا�ت أ�سامء ا�ولیة �ري املس�� امللكية للمواد الصیدالنیة يف قا�دة بیا�ت الویبو وقدمت أ�مانة  .23
 العاملیة ٔ�دوات التوس�مي.

 : املؤرشات اجلغرافيةمن �دول ا�ٔعامل 7البند 

 .SCT/40/6و SCT/40/5نظرت جلنة العالمات يف الوثیقتني  .24

النظم الوطنیة وإالقلميیة البیا�ت جبمیع الردود �ىل �س�تبيان أ�ول �شأٔن "وعرضت أ�مانة ٕاصدارا جتریبيا لقا�دة  .25
اس�ت�دام/ٕاساءة اس�ت�دام املؤرشات "، و�س�تبيان الثاين �شأٔن "لمؤرشات اجلغرافيةلاليت ميكن ٔأن توفر قدرا من امحلایة 

 ".احلقول اجلغرافية ؤأسامء الب�ان واملصطل�ات اجلغرافية �ىل إالنرتنت ويف نظام ٔأسامء

 و�لص الرئيس ٕاىل ٔأن ٔأعضاء جلنة العالمات مدعو�ن ٕاىل: .26

اس�تعراض إالصدار التجریيب لقا�دة البیا�ت، املتاح �ىل الرابط التايل:  -
https://www.wipo.int/memberprofilesgeo/#/ ،تغیريات مطلوبة؛ وٕاخطار أ�مانة بأٔیة 

مت بعد، بغرض ٕاد�الها يف قا�دة البیا�ت. -  وتقدمي الردود �ىل �س�تبيانني، ٕاذا مل �كن قد قّدِ

ث لقا�دة البیا�ت يف دورهتا الثانیة  .27 و�ٕالضافة ٕاىل ذ�، ستنظر جلنة العالمات يف ٕاصدار حمد�
 وأ�ربعني.

 .SCT/41/9و SCT/41/8و SCT/41/7ونظرت جلنة العالمات يف الو�ئق  .28

 و�لص الرئيس ٕاىل ٔأن جلنة العالمات اتفقت �ىل ما یيل: .29

تنظمي �لسة ٕا�المية تدوم نصف یوم �شأٔن املؤرشات اجلغرافية مبوازاة مع ا�ورة الثانیة وأ�ربعني  -
 للجنة العالمات؛

�مس العام؛ ووضع �ر�مج لل�لسة إال�المية �شمل ثالث مناقشات حول املواضیع التالیة: تقيمي طابع  -
واملؤرشات اجلغرافية وس�ندات امللكية الفكریة يف �شغیل نظام ٔأسامء حقول إالنرتنت ويف س�یاسات �سویة 

املناز�ات؛ ومفاهمي التطابق والتشابه والتقلید بني املؤرشات اجلغرافية والعالمات الت�اریة يف س�یاق التسجیل 
 و�س�ت�دام الت�اري؛

https://www.wipo.int/memberprofilesgeo/#/
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نیة وأ�ربعني، يف �لسات ٕا�المية ممكنة يف املس�تقبل حول والنظر، �الل دورهتا الثا -
 اجلغرافية. املؤرشات

 اختتام ا�ورةمن �دول ا�ٔعامل:  9البند 

 .2019 ٔأ�ریل 11اختمت الرئيس ا�ورة يف  .30
 [هنایة املرفق الثاين والوثیقة]
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