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نلكزييةالأصل:   ابلإ

 2020 نومفرب 24 التارخي:

اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية 
 واملؤشرات اجلغرافية

 األربعونو الثانيةالدورة 
 2019 نومفرب 7اإىل  4جنيف، من 

 

 التقرير

 اذلي اعمتدته اللجنة ادلامئة

 املقدمة

لهيا فامي ييل املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية دلامئة عقدت اللجنة ا .1 )املشار اإ

 .2019 نومفرب 7اإىل  4يف الفرتة من   يف جنيفنيابمس "اللجنة ادلامئة" أأو "اللجنة"( دورهتا الثانية والأربع

: اجلزائر، أأنغول، ريس محلاية امللكية الصناعية يف الاجامتعوُمثلت ادلول الأعضاء التالية يف الويبو و/أأو احتاد اب .2

متعددة القوميات(،  - الأرجنتني، أأسرتاليا، المنسا، جزر الهباما، بنغالديش، برابدوس، بيالروس، بواتن، بوليفيا )دوةل

وت ديفوار، كرواتيا، و، اكبو فريدي، الاكمريون، كندا، ش ييل، الصني، الكونغو، كوس تارياك، كصالربازيل، بوركينا فا

كوادور، مرصيةهورية ادلومينيك اجل ، مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية، ادلامنرك، يةهورية التش يك اجل  السلفادور،  ،، اإ

ثيوبيا، فنلندا، فرنسا، غامبيا، جورجيا، غاان، أأملانيا، اليوانن، غواتاميل، غياان، هنغاراي،  س تونيا، اإ يسلندا، الهند، أ  اإ

                                         
  هذا التقرير يف ادلورة الثالثة والأربعني للجنة العالمات.اعُتمد 
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ندونيس   يران )مجهورية اإ يطاليا، جاماياك، الياابن، كينيا، الكويت، لتفيا، ليسوتو،  -يا، اإ الإسالمية( ، أأيرلندا، اإرسائيل، اإ

بريو، ال ليتوانيا، املكس يك، موانكو، املغرب، ميامنار، هولندا، نياكراغوا، نيجرياي، مقدونيا الشاملية، الرنوجي، عامن، ابكس تان، 

اململكة العربية السعودية، رصبيا،  الاحتاد الرويس، ل، مجهورية كوراي، مجهورية مودلوفا، رومانيا،الفلبني، بولندا، الربتغا

س بانيا، السودان، السويد، سويرسا، اتيالند، ترينيداد وتوابغو، تونس، تركيا،  س نغافورة، سلوفاكيا، جنوب أأفريقيا، اإ

مارات العربية املتحدة، ا  -ململكة املتحدة، الولايت املتحدة الأمريكية، فزنويال )مجهورية أأوغندا، أأوكرانيا، أأوروغواي، الإ

 وُمثل الاحتاد الأورويب بصفته عضًوا خاًصا يف اللجنة ادلامئة.   ( .96البوليفارية(، زامبيا )

 (.1) (BOIP)شاركت املنظامت احلكومية ادلولية التالية يف الاجامتع بصفة مراقب: منظمة بنلوكس للملكية الفكرية و  .3

 مركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكريةشارك ممثلو املنظامت غري احلكومية التالية يف الاجامتع بصفة مراقب: و  .4

(CEIPI ،)واحتاد أأسامء الأغذية الشائعة (CCFN ، ) ومجعية العالمات التجارية الأوروبية(AIM ) والرابطة الأوروبية

ومجعية الأمريكيتني للملكية الفكرية (، HEPج الصحة والبيئة )برانمو ( ، ELSA International) احلقوقلطالب 

(ASIPI ، )لوالكء الاحتاد ادلويل و( امللكية الفكريةFICPI ،) و( الرابطة ادلولية للعالمات التجاريةINTA ، ) واجلعية

(، JTA)نية للعالمات التجارية اجلعية اليااب(، و JPAA)واجلعية الياابنية لوالكء الرباءات (، AIDV)ادلولية لقانون النبيذ 

يكولوجيا املعرفيةو  والش بكة ، (MARQUESماليك العالمات التجارية الأوروبيني ) مجعيةو ،  (KEI)املؤسسة ادلولية لالإ

 (.14) (oriGIn)اجلغرافية البياانت ادلولية لأحصاب 

 هذه الوثيقة.ل الأول املرفق ترد قامئة املشاركني يف و  .5

 .خالت اليت مت تقدميها وجسلهتا عىل رشيط تسجيلنت الأمانة املداودو   .6

 من جدول الأعامل: افتتاح ادلورة 1البند 

أألفريدو ريندون أألغارا، رئيس اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية افتتح الس يد  .7

 .ورح ب ابملشاركنيالعالمات ني للجنة ، أأعامل ادلورة الثانية والأربعواملؤرشات اجلغرافية )جلنة العالمات(

 افتتاحية. الحظات، مبفرانسس غري، املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(الس يد  وأأدىل .8

 وتوىل الس يد ماركوس هوبرغر )الويبو( هممة أأمني جلنة العالمات. .9

 من جدول الأعامل: اعامتد جدول الأعامل 2البند 

 (.SCT/42/1 Prov. 2 مات مرشوع جدول الأعامل )الوثيقةاعمتدت جلنة العال .10

 من جدول الأعامل: اعامتد مرشوع تقرير ادلورة احلادية والأربعني 3البند 

 (..SCT/41/11 Prov احلادية والأربعني )الوثيقة دورهتااعمتدت جلنة العالمات مرشوع تقرير  .11

 البياانت العامة
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عداد واثئق  (GRULAC) ن أأمرياك الالتينية والاكرييبث وفد املكس يك ابمس مجموعة بدلاحتد   .12 وشكر الأمانة عىل اإ

العمل وعىل تنظمي دورة اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية. وفامي يتعلق 

ها السفري سوكورو فلوريس ليريا )املكس يك( ابلتصاممي الصناعية، أأعربت اجملموعة عن أأسفها لأن املشاورات اليت أأجرا

. ويف معاهدة قانون التصامميقرار بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد اختاذ  تؤد اإىلمل  2019خالل اجلعية العامة للويبو لعام 

رادة  ابالتحيلرضورة و معلية وواقعية بطريقة هذا الصدد، كررت اجملموعة الاعراب عن رغبهتا يف التعامل مع املوضوع لإ

ىل اتفاق مفيد جليع الأطراف.ل  الالزمتني الس ياس ية واملرونة أأهنا،  وفامي يتعلق ابلعالمات التجارية، أأعربت اجملموعة لتوصل اإ

ىل الأمهية اليت تولهيا لأسامء البدلان، حراز التقدم يف هذا املوضوع، مع مراعاة املقرتحات ت نظًرا اإ أأمل أأن تمتكن اللجنة من اإ

يسلندا أأ ومواصةل مناقشة الاقرتاح اذلي تقدمت به وفود جورجيا و ، SCT/39/8و SCT/32/2يف الوثيقتني الواردة 

ندونيس يا وجاماياك وليختنش تاين ومالزياي واملكس يك وموانكو وبريو والس نغال وسويرسا والإمارات العربية املتحدة بشأأن  واإ

ذ أأعربت . SCT/41/6 لوطنية يف نظام أأسامء احلقول الوارد يف الوثيقةحامية أأسامء البدلان والأسامء اجلغرافية ذات ادللةل ا واإ

عىل الرتاث اللغوي والثقايف للك من بدلان  تأأثرًيا اكن هل اذلي( Amazon) "أأمازون" اجملموعة عن قلقها بشأأن امس احلقل

ىل الأمازون الامثنية،  أأسامء احلقول منح ر عند اختاذ قرار رغبهتا يف أأن تؤخذ مصاحل ادلول الأعضاء بعني الاعتباأأشارت اإ

ىل. البدلان واملناطقوعند اعامتد قرارات أأخرى متعلقة بـأأسامء  ذكل، ذكرت اجملموعة ابهامتم الاقرتاح اذلي تقدم  وابلإضافة اإ

جراء دراسة اس تقصائية حول حامية  بشأأنبه وفد بريو  الوثيقة الوطنية يف ادلول الأعضاء، كام ورد يف  الوسوماإ

SCT/42/4 ، ،يف الوثيقةكام ورد وكذكل اقرتاح وفد مجهورية كوراي بشأأن حامية العالمات املشهورة SCT/42/5. 

قاعدة البياانت اليت حتتوي عىل مجموعة ل التقدميي عرضلوأأخرًيا، فامي يتعلق ابملؤرشات اجلغرافية، أأعربت اجملموعة عن اهامتهما اب

اليت ميكن أأن توفر قدرا من امحلاية للمؤرشات اجلغرافية الوطنية والإقلميية الردود عىل الاس تبيان الأول بشأأن النظم 

ساءة اس تخدام املؤرشات اجلغرافية وأأسامء البدلان واملصطلحات اجلغرافية عىل الإنرتنت  والاس تبيان الثاين بشأأن اس تخدام/اإ

اتحة قاعدة البياانت للجمهور.وأأي دت ويف نظام أأسامء احلقول  الوفد عن الزتام اجملموعة ابلعمل مع أأعضاء أأعلن يف اخلتام، و اإ

 يف ادلورة احلالية للجنة. املطروحة جلنة العالمات عىل مجيع بنود جدول الأعامل 

مانة عىل  .13 وحتدث وفد س نغافورة ابمس مجموعة أ س يا واحمليط الهادئ، وأأعرب عن تقديره للمدير العام للويبو وللأ

ىل توافق يف ال راء  التحضري املمتاز لهذه ادلورة، وذكر خالل  معاهدة قانون التصامميحول أأنه عىل الرمغ من عدم التوصل اإ

ماكنية ىل  اجلعية العامة الأخرية للويبو، س تواصل اجملموعة العمل عىل هذه املسأأةل، حيث بقيت متفائةل فامي خيص اإ التوصل اإ

دراج مادة . وفامي يتعلق ابملساعدة التقنية، ذكر الو اتفاق حول هذا املوضوع يف بشأأهنا فد أأن معظم أأعضاء اجملموعة يفضلون اإ

ا ابلنس بة  دراج حمك بشأأن املساعدة التقنية سواء يف املعاهدة أأو يف قرار معني. أأم  املعاهدة، بيامن قد يقبل الاخرون اإ

مة لتنفيذ املعاهدة. وفامي يتعلق القدرة الالز عىل البدلان النامية، مبا فهيا البدلان الأقل منوًا،  حتصلللمجموعة، فاملهم هو أأن 

 الالزمة ابملرونة ادلول أأن تمتتعجيب الكشف عن املصدر، أأيد معظم أأعضاء اجملموعة مبدأأ هذا الكشف ورأأوا أأنه سأأةل مب 

طار ولايهتا القضائيةامية التصاممي الصناعية حب اخلاصة هممة لس تكامل الإجراءات هاالعنارص اليت تعترب  لتضمني ء ، كجز مضن اإ

ىل مواصةل مناقشة لكتا القضيتني مع أأعضاء جلنة  .لهالطلبات امحلاية هلية الأ من معايري  وأأعربت اجملموعة عن تطلعها اإ

 احملارف/اخلطوطوالأيقوانت و  تصاممي واهجات املس تخدم املصورةأأمهية الاس تبياانت حول باجملموعة أأيًضا  تر  قالعالمات. وأأ 

من اتفاقية ابريس محلاية امللكية  11لتصاممي الصناعية يف بعض املعارض ادلولية مبوجب املادة وحول امحلاية املؤقتة املمنوحة ل 

ىل البند جتميع ساعد ي الصناعية، وأأعربت عن أأملها يف أأن  من جدول الأعامل  5الردود اللجنة يف مداولهتا. وانتقل الوفد اإ

ملنع تسجيلها أأو اس تخداهما غري املربر اكفية لأسامء البدلان بشأأن العالمات التجارية، وشدد عىل أأمهية توفري امحلاية ال
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أأعربت اجملموعة عن كام وأأعرب الوفد عن تأأييد اجملموعة ابلاكمل لالقرتاح املقدم من قبل وفد جاماياك.  ،كعالمات جتارية

ىل تطوير توصية مشرتكة بشأأن هذا املوضوع واعامتدها يف املس تقبل من قبل جلنة العال مات. وأأبلغ الوفد اللجنة أأن تطلعها اإ

ندونيس يا وجاماياك وليختنش تاين ومالزياي أأ املقدم من قبل وفود جورجيا و  املنقح اجملموعة ترحب ابلقرتاح املشرتك يسلندا واإ

مارات العربية املتحدة بشأأن حامية أأسامء البدلان والأسامء اجلغرافية ذات  واملكس يك وموانكو وبريو والس نغال وسويرسا والإ

وأأهنا س تواصل مشاركهتا البناءة يف هذه القضية. وأأخريًا، وفامي يتعلق ابملؤرشات اجلغرافية، أأعرب الوفد عن ادللةل الوطنية 

مانة  قلميية الردود عىل الاس تبيان الأول لتجميع تقدير اجملموعة للأ اليت ميكن أأن توفر قدرا من امحلاية بشأأن النظم الوطنية والإ

ساءة اس تخدام املؤرشات اجلغرافية وأأسامء البدلان واملصطلحات  للمؤرشات اجلغرافية والاس تبيان الثاين بشأأن اس تخدام/اإ

يف  املشاركة بنشاط ، أأعرب الوفد عن تطلع اجملموعة اإىليف اخلتامو اجلغرافية عىل الإنرتنت ويف نظام أأسامء احلقول.

 الوسومحامية بشأأن جراء دراسة اس تقصائية ابإ وفد بريو  احقرتاحات الثالثة اجلديدة املقدمة، ويه اقرت املناقشات حول الا

 ،واقرتاح وفد مجهورية كوراي بشأأن حامية العالمات املشهورة، SCT/42/4الوارد يف الوثيقة  ،الوطنية يف ادلول الأعضاء

حامية كة بشأأن توصية مشرت خبصوص واقرتاح وفدي الياابن والولايت املتحدة الأمريكية ، SCT/42/5 الوارد يف الوثيقة

 .SCT/42/6 الوارد يف الوثيقة ،تصاممي واهجات املس تخدم املصورة مبوجب التصاممي الصناعية

عداد ادلورة والوفود عىل اقرتاحاهتا.  .14 وحتدث وفد أأوغندا ابمس اجملموعة الأفريقية، وشكر الأمانة عىل معلها الشاق يف اإ

ىل مداولت ممثرة جليع بنود جدول كبرية وأأهنا تويل أأمهية  بشأأن مجيع الاقرتاحات ومتوازنة وذكر الوفد أأن اجملموعة تتطلع اإ

لعالمات التجارية والتصاممي الصناعية ا بشأأن أأعامل اللجنة، مع مراعاة مسامههتا يف التطوير التدرجيي للقانون ادلويل

ات اجلغرافية عىل هامش دورة اللجنة، املؤرشعن الإعالمية اجللسة واملؤرشات اجلغرافية. وشكر الوفد الأمانة عىل تنظمي 

مجموعة من القضااي هبدف متكني اللجنة من وضع برانمج معل ملموس اجللسة وأأعرب عن أأمل اجملموعة يف أأن توّض  هذه 

ها جليع الاقرتاحات واملناقشات تأأييدحول املؤرشات اجلغرافية. وفامي يتعلق ابلعالمات التجارية، أأكدت اجملموعة من جديد 

من قبل الأشخاص كعالمات  اأأو اس تخداهم هاالوطنية من تسجيل ادللةل أأن حامية أأسامء البدلان والأسامء اجلغرافية ذات بش

العاديني فضال عن حامية أأسامء البدلان والأسامء اجلغرافية ذات ادللةل الوطنية يف نظام أأسامء احلقول. وحبسب اجملموعة، ل 

بل أأشخاص عاديني، أأو اس تخداهما بصورة خادعة أأو مضلةل فامي يتعلق ابملنتجات واخلدمات جيوز احتاكر أأسامء البدلان من ق 

جراء دراسة اس تقصائية  ىل اإ ىل مناقشة الاقرتاح الرايم اإ  بشأأناليت ل تنشأأ يف البدل املعين. كام أأعربت اجملموعة عن تطلعها اإ
ريو، والاقرتاح املقدم من قبل وفد مجهورية كوراي، واذلي الوطنية يف ادلول الأعضاء، واذلي تقدم به وفد بالوسوم حامية 

مانة للوثيقة  ىل تعزيز حامية العالمات املشهورة يف ادلول الأعضاء. وأأعرب الوفد عن امتنانه للأ  يتال SCT/42/3هيدف اإ

مت ىل أأن الوثي، مس تجدات عن اجلوانب املتصةل ابلعالمات التجارية يف نظام أأسامء احلقول قد  قة حتتوي عىل معلومات وأأشار اإ

نفاذ  امللكية الفكرية عىل الإنرتنت. وأأخريًا، انتقلت اجملموعة اإىل جمال التصاممي حقوق قمية لدلول الأعضاء فامي يتعلق ابإ

وعىل الرمغ من ( متاما اكجلعيات العامة الثالث الأخرية) 2019الصناعية، وأأعربت عن أأسفها لأن اجلعية العامة للويبو لعام 

معاهدة قانون مساعي ادلول الأعضاء، مل تمتكن من التوصل اإىل توافق يف ال راء بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس، لعامتد  مجيع

م املتبادل لشواغل . واكنت اجملموعة مقتنعة بأأن بذل املزيد من اجلهود من قبل مجيع ادلول الأعضاء والتاكمل والتفه التصاممي

ىل  دراج حمك موضوعي  احلفاظمع و . اجليععليه يت فق حل لك مهنا سوف يسامه يف التوصل اإ عىل موقفه، ل س امي فامي يتعلق ابإ

بشأأن رشط الكشف الاختياري وكذكل بشأأن املساعدة التقنية، أأعرب الوفد عن اس تعداد اجملموعة للعمل بشلك بناء مع 

ىل توافق  ورحبت اجملموعة ابلردود  .ملس تقبل القريبيف ا عقد مؤمتر دبلومايس حولمجيع اجملموعات الأخرى هبدف التوصل اإ

جراء  عىل الاس تبياانت بشأأن تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط وأأعربت عن أأملها يف اإ
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ضافية لمتكني ادلول الأعضاء من فهم جتارب ادلول الأخرى بشلك أأفضل.  حبق ويف حني أأقر الوفد مناقشات اس تكشافية اإ

أأنشطة يف الرشوع ذا املوضوع، حذرت اجملموعة بشدة من هب اخلاصعضاء يف تقدمي مقرتحات بشأأن العمل املعياري ادلول الأ 

جيب أأن نظر اجملموعة، من وهجة . و بشلك اكٍف بعدوضع القواعد واملعايري خالل املرحةل احلالية، حيث مل تمت دراسة املوضوع 

 اخلاصةر الاقتصادي حلقوق امللكية الفكرية ثحول الأ املمكنة ذكل ادلراسات أأنشطهتا الاس تكشافية، مبا يف  اللجنة تواصل

ذه التصاممي التكنولوجية عىل الابتاكر يف ادلول النامية. وأأخريًا، أأعرب الوفد عن اس تعداد اجملموعة للمشاركة البناءة يف هب

 املناقشات بشأأن مجيع بنود جدول الأعامل هبدف ضامن جناح معل اللجنة.

عداد الواثئق  (CEBS) ث وفد كرواتيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيقوحتد .15 وأأعرب وشكر الأمانة عىل اإ

. وفامي يتعلق ابلتصاممي الصناعية، رحبت اجملموعة ابلتفاق عىل معل بعض القضااي الرئيس ية للجنةيف رز لتقدم احملعن ارتياحه ل 

وابملناقشات املتعلقة ابملعارض ادلولية. وأأعرب الوفد عن أأمل اجملموعة م املصورة تصاممي واهجات املس تخدحول كرث حتديًدا أأ 

 املتعلقة مبسأأةل املؤرشات اجلغرافية، لأن ذكل س يكون مفيًدا خملتلف أأحصاب املصلحة. املسائل حرص أأيًضا يف أأن يمت

ىل قرار بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس ولحظت اجملموعة بأأسف  لعامتد معاهدة قانون التصاممي، عىل الرمغ أأنه مل يمت التوصل اإ

ظهار بعض املرونة يف  أأنه مت   من بنود جدول الأعامل املتعلقة ابلعمل املعياري داخل الويبو خالل اجلعية العامة خمتلف اإ

موعة اكنت عىل الرمغ من أأن اجمل ،معاهدة قانون التصاممي مع مسأأةلمل يمت التعامل ابملثل  ، وللأسف،كنولالأخرية للويبو. 

 حوايل ، مبا أأن نص املعاهدة اكن جاهًزا منذالوفد سبعىل اس تعداد لتخطي اخلطوط امحلراء املتعلقة هبذا املوضوع. وحب 

ذا اكنوا س يظهرون  2020ن خالل انعقاد اجلعية العامة املقبةل يف عام يال خر موقف  ترق ب يف الوقت الراهنينبغي عامني،  واإ

ىل قرار م قدر معني من املرونة عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة قانون التصاممي. أأما فامي مسأأةل  حولن أأجل التوصل اإ

الوارد يف عىل النحو  تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوطاخلاص ب ع ردود الاس تبيان يم جت خيص 

حوار بن اء خالل ادلورة  لإجراءهذا العمل أأسسًا متينة  أأعرب الوفد عن أأمل اجملموعة يف أأن يوفر ،SCT/41/2 الوثيقة

احلالية للجنة. وشكرت اجملموعة وفدي الياابن والولايت املتحدة الأمريكية عىل اقرتاهحام خبصوص توصية مشرتكة بشأأن 

أأن املناقشات  ورأأت، SCT/42/6حامية تصاممي واهجات املس تخدم املصورة مبوجب التصاممي الصناعية، الوارد يف الوثيقة 

بنفس القدر من الأمهية. ويف هذا الصدد، شكرت اجملموعة وفد  يهبشأأن املعارض ادلولية الرمسية أأو املعرتف هبا رمسيًا 

س بانيا عىل اقرتاحه، وادلول الأعضاء عىل ردودمه والأمانة عىل   SCT/42/2 ع الردود، عىل النحو الوارد يف الوثيقةيم جت اإ

Prov.  ىل املزيد من املناقشات حول املوضوع لتبادل أأفضل ا لوجود مواونظر قف متباينة، وجدت اجملموعة أأن هناك حاجة اإ

ندونيس يا وجاماياك وليختنش تاين ومالزياي واملكس يك وموانكو وبريو أأ املامرسات. وفامي يتعلق ابقرتاح وفود جورجيا و  يسلندا واإ

مارات العربية املتحدة بشأأن حامية ، كام هو الوطنية ادللةلأأسامء البدلان والأسامء اجلغرافية ذات  والس نغال وسويرسا والإ

املناقشات ذات الصةل، كرر الوفد موقف اجملموعة اذلي يقيض برضورة مواصةل ، و SCT/39/8 Rev. 3الوثيقة يف مبني 

ىل أأرضية مشرتكة بشأأن بعض املسائل التقنية. وشدد الوفد عىل أأمهية وجود  ُ املناقشات هبدف التوصل اإ س تخدم واثئق ت

يف املناقشات اليت  مت تناولها اليت كأدوات ملناقشات الس ياسات، وأأعرب عن امتنان اجملموعة جليع الوفود عىل اقرتاحاهتا

بالغها ادلول الأعضاء ابلتطورات فامي  5أأجريت مبوجب البند  من جدول الأعامل. وأأقرت اجملموعة أأيضا بعمل الأمانة وبرسعة اإ

من جدول الأعامل بشأأن املؤرشات اجلغرافية، شكر الوفد الأمانة عىل حتديث  6احلقول. وفامي يتعلق ابلبند خيص نظام أأسامء 

قاعدة البياانت اليت حتتوي عىل مجيع الردود عىل الاس تبيانني الأول والثاين بشأأن املؤرشات اجلغرافية. واعربت اجملموعة عن 

ىل مواصةل مناقشة القضااي اليت س تغط  هيا اجللسة الإعالمية بشأأن املؤرشات اجلغرافية. تطلعها اإ



SCT/42/9 
6 
 

عداد الواثئق، ولحظ أأن جلنة العالمات وشكر .16  الأسايس املرجع فرتة طويةلتشلك منذ  وفد الصني الأمانة عىل اإ

يالءاذلي يشمل أأطراف متعددة يف جمايل التصاممي الصناعية والعالمات التجارية العمل لتوجيه  . ومبا أأن الصني س تواصل اإ

عاهدة قانون الاهامتم لهذه اجملالت، أأعرب الوفد عن اس تعداده للمشاركة بنشاط يف مجيع مناقشات اللجنة. وفامي يتعلق مب

بداء املرونة التصاممي حراز التقدم يف مسأأليت الكشف عن املصدر واملساعدة  من أأجل، حث الوفد مجيع الأطراف عىل اإ اإ

تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت ب . وفامي يتعلق ابلس تبيان اخلاص عقد مؤمتر دبلومايس للمتكن منالتقنية، 

فهم  عىلاللجنة  اليت ستساعداملناقشات، و  خالل سيمت تناولهاالردود اليت  جتميعواحملارف/اخلطوط، شكر الوفد الأمانة عىل 

لق خبدمة النفاذ الرمقي اإىل واثئق الأولوية، أأيد ضع أأسس متينة لدلراسات املس تقبلية. وفامي يتعوالتطورات يف هذا اجملال و 

اخلدمة لتشمل واثئق الأولوية املتعلقة ابلتصاممي الصناعية وأأعرب عن أأمهل يف أأن متك ن هذه اخلدمة ادلول  توس يع نطاقالوفد 

تقاده أأن أأعرب عن اع و الأعضاء من تقدمي خدمات أأفضل للمس تخدمني. وانتقل الوفد للتحدث عن العالمات التجارية، 

تداول هذه القضية بطريقة يمت مناقشة العالمات املشهورة س تكون مفيدة للأطراف اخملتلفة، وابلتايل أأعرب عن أأمهل يف أأن 

جيابية جلنة أأن تواصل ا  ينبغي ، حبسب اعتقاده،الوفد أأنه أأشار. وأأخريًا، وفامي يتعلق ابملؤرشات اجلغرافية، من قبل اللجنة اإ

 لتعزيز التعاون بني ادلول. مناقشة هذا املوضوع 

وشكر  (CACEEC) حتدث وفد الاحتاد الرويس ابمس مجموعة بدلان أ س يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقيةو  .17

عداد الواثئق لدلورة وأأقر ابجلهود اليت بذلهتا ادلول الأعضاء هبدف عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد  معاهدة قانون الأمانة عىل اإ

ذ أأشارالتصاممي ىل أأن اجملموعة أأي دت اعامتد  . واإ ، ذك ر اللجنة بأأن بيالروس اقرتحت اس تضافة معاهدة قانون التصامميالوفد اإ

ىل أأنبعد أأن املؤمتر ادلبلومايس. و  موضوع واهجات املس تخدم املصورة يف يف البحث يف  ه ينبغي الاس مترارأأشارت اجملموعة اإ

ل امحلاية املؤقتة املمنوحة للتصاممي الصناعية يف بعض املعارض حو  SCT/42/2 املس تقبل، شكرت الأمانة عىل الوثيقة

من اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية واليت س تكون مفيدة لعمل اللجنة. وفامي يتعلق حبامية أأسامء  11ادلولية مبوجب املادة 

اقرتاحاهتا. وأأعلن الوفد أأيًضا أأن اجملموعة  الوطنية، شكر الوفد ادلول الأعضاء عىل ادللةلالبدلان والأسامء اجلغرافية ذات 

 ستتابع عن كثب اجللسة الإعالمية حول املؤرشات اجلغرافية.

حتدث وفد الاحتاد الأورويب ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، وشكر الأمانة عىل العمل التحضريي و  .18

جراءات الترشيعية ليصبح طرفًا متعاقًدا يف وثيقة جنيف لتفاق الإ  أأمكلأأن الاحتاد الأورويب قد أأكد الوفد املمتاز لدلورة. و 

ماكنه لش بونة، وابلتايل س يكون  يداع صك انضاممهابإ ىل الوثيقة املذكورة  اإ أأعرب الوفد عن الويبو يف الأسابيع املقبةل. و  يفاإ

 بن اءً  هنجاً  تعمتدوقد ا واضيع الرئيس يةقد أأحرزت تقدما يف مجيع امل اأأهنا اإىل ريً شم السابقة، ادلورات  تقديره لعمل اللجنة يف

. وفامي يتعلق ابلعالمات التجارية، لحظ الوفد أأن اللجنة أأجرت مناقشات مكث فة وأأحرزت بعض التقدم يف ذكل لتحقيق

فامي خيص أأسامء البدلان. وفامي يتعلق ابلتصاممي الصناعية، وافقت اللجنة عىل نطاق معل مس تقبيل  توافقيالبحث عن حل 

موضوع املعارض ادلولية. وفامي يتعلق  البحث يفرث حتديدًا فامي يتعلق بتصاممي واهجات املس تخدم املصورة ورشعت يف أأك

ىل الوصول خبطى اثبتة عن أأمهل يف أأن يؤدي التقدم  الوفد عربأأ ابملؤرشات اجلغرافية،  يف هذا املوضوع يف هناية املطاف اإ

ىل نتاجئ واحضة وملموسة مضن ولية اللج  طاراإ ىل هامعل  نة واإ جيايب عىل أأحصاب املصلحة،  واإ الوفد أأن اللجنة ل  أأكدو تأأثري اإ

ىل تفسري أأو مراجعة أأحاكم اتفاقية لش بونة أأو وثيقة جنيف لتفاقية لش بونة. و ىل البند  ابلنس بةينبغي أأن تسعى اإ من  4اإ

ته يف املناقشات حول معاهدة قانون جدول الأعامل بشأأن التصاممي الصناعية، أأعرب الوفد عن رسوره من جراء مشارك 

لقة. افقي حممتل بشأأن القضااي العاللتوصل اإىل حل تو  ،، واليت أأطلقها اقرتاح امليرس2019التصاممي خالل اجلعية العامة لعام 

جيايبلحظ الوفد بأأسف ومع ذكل،  ىل قرار اإ د بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس حول اعامتخالل هذه الس نة  أأنه مل يمت التوصل اإ
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. وفامي يتعلق بواهجات 2020عام لمعاهدة قانون التصاممي. وابلتايل، بقيت املسأأةل عىل جدول أأعامل اجلعية العامة للويبو 

ىل أأنه ،املس تخدم املصورة ضافية عىل الاس تبيان حول هذا  اكن قد أأشار الوفد اإ وافق عىل متديد املوعد الهنايئ لتقدمي ردود اإ

الوثيقة الردود، الواردة يف  جتميعأأعضاء اللجنة عىل مساهامهتم الإضافية والأمانة عىل  شاكرا 2019يوليو  31املوضوع حبلول 

SCT/41/2 . ىل أأن رها مكتب الاحتاد الأورويب  جتميعوأأشار الوفد اإ الردود تضمن معلومات عن املامرسة الشائعة اليت طو 

جراء لإ اليت س تكون مفيدة اكنت حتمل ًمًك هائاًل من املعلومات  أأن الردود احملدثة واملفصةلمبا و  .(EUIPO) للملكية الفكرية

 حمددة متعلقة هبذهحول مسائل  اضايف معللأي مكرجع  جتميع الردوداس تخدام  الوفد د، أأي  حولها املزيد من املناقشات

لقرتاح املقدم من ابشديد ال  هاهامتم عن أأعرب الوفدالتصاممي. وفامي يتعلق ابلعمل املس تقبيل حول هذا املوضوع، وبعد أأن 

 أأي درحب الوفد بتكل املبادرة اجلديدة و ، SCT/42/6قبل وفدي الياابن والولايت املتحدة الأمريكية، والوارد يف الوثيقة 

اعامتد توصية مشرتكة واس تخداهما كطريقة معلية للميض قدمًا هبدف حتقيق هنج أأكرث تناسقًا فامي يتعلق حبامية التصاممي 

س بانيا واملتعلق ابملعارض ادلولية الصناعي ة وتصاممي واهجات املس تخدم املصورة. وفامي يتعلق ابلقرتاح املقدم من قبل وفد اإ

ىل أأنه اكن قد أأيد اإطالق اس تبيان حول هذا املوضوع، واذلي مت الانهتاء من  الرمسية أأو املعرتف هبا رمسيًا، أأشار الوفد اإ

عداد خالل اجللسة السابقة للجنة،  ختضريه  SCT/42/2 الردود، عىل النحو الوارد يف الوثيقة جتميعوشكر الأمانة عىل اإ

Pro . الردود كشف عن وجود اختالفات كبرية يف املامرسات املتعلقة بعدد من املسائل  جتميعوبعد أأن لحظ الوفد أأن

عالمية تأأييده، أأعرب عن الهامة لس تكشاف احتياجات املس تخدمني  ملواصةل املناقشات حول القضية واقرتح تنظمي جلسة اإ

ىل البند  تجاربوال  من جدول الأعامل بشأأن العالمات  5الوطنية وتبادل أأفضل املامرسات بني املاكتب. وانتقل الوفد اإ

ىل أأن عددًا من الاقرتاحات بشأأن موضوع أأسامء البدلان قد متت مناقش هتا خالل ادلورة الأخرية للجنة.  التجارية، وأأشار اإ

 الأساس املنطقي يؤيدذكر الوفد أأنه ل يزال، بشلك عام، بشلك خاص،  SCT/41/6 ابلقرتاح الوارد يف الوثيقة علقوفامي يت

ىل  1الوارد يف الصفحات من  نسخة منقحة عن  املؤيدون أأعد   ه، خالل دورهتا الأخرية،من الوثيقة. وذك ر الوفد اللجنة بأأن 4اإ

ىل للوصول السعي  هنجلغري رمسي، وأأكد الوفد من جديد تقديره  ا بشلكناقشاهتم  متت SCT/41/6 النص الوارد يف الوثيقة اإ

ال راء، واذلي ينعكس يف هذا الاقرتاح املشرتك، وأأعلن عن اس تعداده للمشاركة يف املناقشات ملعاجلة بعض بني توافق ال 

ىل البند حهذا الاقرتا اعداد املشاركون يفقرتهحا يأأحدث صيغة  الواردة يفاملسائل التقنية  من جدول  6. وانتقل الوفد اإ

عالمية خالل ادلورة احلالية للجنة هبدف مناقشة ثالثة  الأعامل بشأأن املؤرشات اجلغرافية، ورحب بقرار تنظمي جلسة اإ

قامئة املواضيع املطروحة خالل ادلورة الأربعني للجنة، وأأعرب عن تطلعه  بني مواضيع مقدمة من قبل لك من املؤيدين، من

ىل النقاش ادلويل حول املؤرشات  التقدم يفاملشاركة البناءة يف مناقشة لك موضوع من املواضيع اخملتارة. ومن أأجل  اإ

اليت  ملؤرشات اجلغرافيةاب املتعلقة الأساس ية واضيعاملحول قرتاحات وضع لحئة ابلالأعضاء عىل مجيع  الوفد عاجلغرافية، ش  

احملددة لإجراء املزيد املواضيع التفاق عىل بعض  التوصل اإىل كون اللجنة قادرة عىلأأعرب عن أأمهل يف أأن تو  ميكن مناقش هتا

ىل مواصةل العمل واملسامهة  حولها من املناقشات خالل ادلورة الثالثة والأربعني للجنة. ويف اخلتام، أأعرب الوفد عن تطلعه اإ

 اجملالت الرئيس ية الثالثة للجنة.  بشأأنالبناءة يف املناقشات 

يد وفد الربازيل البيان اذلي أأدىل به وفد املكس يك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وشكر الأمانة عىل أأ و  .19

عداد الواثئق وعىل تنظمي ادلورة. وفامي يتعلق مب ظهار املرونة ملعاجلة عاهدة قانون التصاممياإ ىل اإ ، دعا الوفد ادلول الأعضاء اإ

ظهار ىل اتفاق بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس. وشدد الوفد عىل  هذه القضية، مؤكدًا أأن اإ الرباغامتية س ميكن اللجنة من التوصل اإ

أأمهية حامية أأسامء البدلان وعىل ادلور النش يط اذلي ميكن أأن تضطلع به اللجنة يف هذا الصدد، وأأعرب عن اس تعداده 

، ل س امي الاقرتاح املقدم من قبل وفود جورجيا الاقرتاحات املقدمة من قبل ادلول الأعضاء حولللمشاركة يف املناقشات 
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مارات  ندونيس يا، وجاماياك، وليختنش تاين، ومالزياي، واملكس يك، وموانكو، وبريو، والس نغال، وسويرسا والإ وأأيسلندا، واإ

 الوارد يف الوثيقةالعربية املتحدة بشأأن حامية أأسامء البدلان والأسامء اجلغرافية ذات ادللةل الوطنية يف نظام أأسامء احلقول، 

SCT/41/6 . ىل البيان اذلي أأدىل به وفد املكس يك وأأعرب الوفد عن رغبته يف املشاركة يف الاقرتاح املذكور. وابلإشارة اإ

زاء ختصيص امس  ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب فامي يتعلق بنظام أأسامء احلقول، أأعرب الوفد عن قلقه البالغ اإ

ياكن(، مما أأثر عىل الرتاث الثقايف )الا هيئة الانرتنت للأسامء والأرقام اخملصصةمن قبل ( Amazon) ون""أأماز  احلقل

واللغوي للك من بدلان الأمازون الامثنية. وبنظر الوفد، ل ينبغي لدلول الأعضاء يف اللجنة أأن تسمح بتكرار مواقف مماثةل. 

ذا اكنت بدلان الأمازون اليوم قد فقد ت جزء همم من تراهثا، فقد تواجه بدلان أأخرى غًدا نفس املصري يف مدهنا وابلفعل اإ

ومناطقها. وذك ر الوفد اللجنة ابلزتامه مبوضوع املؤرشات اجلغرافية، وأأعرب عن اس تعداده للمسامهة يف املداولت بشأأنه 

ىل اجللسة رب الأعضاء ال خرين فامي خيص تنفيذ هذا النوع من امحلاية. واختمتاوالاس امتع اإىل جت  الوفد ابلإعراب عن تطلعه اإ

 الإعالمية بشأأن املؤرشات اجلغرافية. 

عداد الواثئق، وأأيد البيان اذلي أأدىل به وفد املكس يك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك و  .20 شكر وفد ش ييل الأمانة عىل اإ

 كرروفامي خيص جمال التصاممي الصناعية، الالتينية والاكرييب وأأعرب عن اهامتمه جبميع الواثئق املقدمة خالل ادلورة احلالية. 

الوفد قلقه بشأأن معاهدة قانون التصاممي اليت مل تسفر عن نتيجة، وأأعرب عن أأمهل يف أأن يمت التوصل اإىل حل يف العام 

ا يف جمال العالمات التجارية، فذكر الوفد أأنه ينتظر ابهامتم عرض املقرتحات من قبل وفد البريو لإجراء در  اسة املقبل. أأم 

ندونيس يا وجاماياك  اس تقصائي ة بشأأن حامية الوسوم الوطنية يف ادلول الأعضاء ومن قبل وفود جورجيا وأأيسلندا واإ

مارات العربية املتحدة  بشأأن حامية أأسامء البدلان وليختنش تاين ومالزياي واملكس يك وموانكو وبريو والس نغال وسويرسا والإ

ة يف نظام أأسامء احلقول. وأأخريًا، وفامي خيص جمال املؤرشات اجلغرافية، أأعرب الوفد عن والأسامء اجلغرافية ذات ادللةل الوطني

بياانت من قبل الأمانة. ورأأى الوفد أأيًضا أأن ال قاعدة ل يتقدميالعرض ال الردود عىل الاس تبيانني الأول والثاين و  تجميعاهامتمه ب 

د اللجنة ضافية لتحديد اخلطوات املس تقبلية خلطة العمل  اجللسة الإعالمية بشأأن املؤرشات اجلغرافية سزتو  مبعلومات اإ

 ه لتيسري احلوار داخل اللجنة. تأأييداخلاصة هبذا املوضوع. واختمت الوفد لكمته ابلإعراب عن 

بعد أأن وأأي د وفد ترينيداد وتوابغو البيان اذلي أأدىل به وفد املكس يك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب  .21

ىل أأنه يؤيد بشدة اجلهود املس مترة اليت تبذلها اللجنة شكر  عداد واثئق العمل وعىل تنظمي ادلورة. وأأشار الوفد اإ الأمانة عىل اإ

 جدول الأعامل الترشيعي لرتينيداد وتوابغو يف جمالت العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية، وذكر أأن

ناش ئة عن مداولت اللجنة. وفامي يتعلق ابلتصاممي الصناعية، أأعلن الوفد أأن حكومة ترينيداد القضااي ال دامئا عىل  يرتكز

ىل اتفاق لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية يف عام  واكنت  2020وتوابغو وافقت، مبدئي ًا، عىل الانضامم اإ

الرأأي وفد الد أأي ،عاهدة قانون التصاممي. وفامي يتعلق مبههذ الانضامم عمليةتعمل مع الويبو لصياغة الترشيعات ذات الصةل ب 

حث ادلول الأعضاء عىل معاجلة هذه املسأأةل و ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب،  وفد املكس يك اذلي عرب عنه

يف ترينيداد وتوابغو قد مت  برباغامتية ومرونة. وفامي يتعلق ابملؤرشات اجلغرافية، أأبلغ الوفد اللجنة أأن أأول مؤرش  جغرايف

وأأن مكتب امللكية الفكرية يف ترينيداد وتوابغو واصل اإرشاك أأحصاب املصلحة عىل الصعيد الوطين.  2017تسجيهل يف عام 

ىل و قاعدة البياانت اليت حتتوي عىل الردود عىل الاس تبيانني  التقدميي حول عرضالذلكل، سيس متع الوفد ابهامتم شديد اإ

ذ الأول والثاين م  احرازدرك الوفد الأمهية الكربى محلاية أأسامء البدلان، أأعرب عن أأمهل يف ي بشأأن املؤرشات اجلغرافية. واإ تقد 

ىل اس مترار معل اللجنة يفخالل املداولت حول هذا املوضوع  ىل العمل  ادلورة احلالية للجنة. وأأعرب الوفد عن تطلعه اإ واإ

 لويبو للمساعدة وادلمع املس مترين. ، وعن امتنانه لمع ادلول الأعضاء الأخرى
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يران )مجهورية  .22 الإسالمية( البيان اذلي أأدىل به وفد س نغافورة ابمس مجموعة أ س يا واحمليط الهادئ، وأأثىن  -وأأيد وفد اإ

م أأعرب عن أأسفه لعدو من جدول الأعامل بشأأن التصاممي الصناعية،  4البند وانتقل الوفد أأوًل عىل الأمانة لإعدادها ادلورة. 

ىل توافق يف ال راء بشأأن مسأأةل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد  خالل اجلعية العامة الأخرية.  معاهدة قانون التصامميالتوصل اإ

ىل املشاركة جراء املناقشات ودعا الوفد اجليع اإ بشلك بن اء ومنفتح وابحرتام متبادل للتغلب عىل الاختالفات املتبقية،  يف اإ

ىل مؤمتر دبلومايس. وفامي يتعلق بتصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت من أأجل تقدمي مرشوع امل عاهدة اإ

ىل تفامه  جيايب يف التوصل اإ ىل أأن مداولت اللجنة حول هذا املوضوع سامهت بشلك اإ واحملارف/اخلطوط، أأشار الوفد اإ

ن الإطار ادلويل احلايل يوفر ابلفعل قدر أأ الوفد  ى. ورأأ بني الوفودمشرتك بني ادلول الأعضاء، من خالل تبادل اخلربات 

اكيف من املرونة لضامن حامية التصاممي التكنولوجية اجلديدة. وحبسب الوفد، ينبغي أأن حتافظ املناقشات حول هذا املوضوع 

التالية  تطلبات القانونية الوطنية. وفامي يتعلق ابخلطواتامل  لتمتكن من تكييفعىل الهامش الس يايس الالزم لدلول الاعضاء 

مجيع اخليارات، عىل الرمغ من أأنه مل يكن مقتنعا بعد  دلرساليت يتعني اختاذها يف هذا اجملال، أأعرب الوفد عن اس تعداده 

طالق مانة  ابإ ذ يعرب عن تقديره للأ الردود عىل الاس تبيان بشأأن  لتجميعأأي نشاط لوضع القواعد واملعايري يف هذا الصدد. واإ

من اتفاقية ابريس محلاية امللكية  11ة للتصاممي الصناعية يف بعض املعارض ادلولية مبوجب املادة امحلاية املؤقتة املمنوح

ىل مناقشة هذا املوضوع. وانتقل ، .SCT/42/2 Prov الصناعية، عىل النحو الوارد يف الوثيقة أأعرب الوفد عن تطلعه اإ

ىلالوفد  حامية أأسامء البدلان عىل املس توى  عدم القدرة عىلكر أأن من جدول الأعامل بشأأن العالمات التجارية، فذ 5البند  اإ

ىل مواصةل مناقشة هذا املوضوع، كونه أأولوية،  يشلك   ادلويل هو عيب يف نظام امللكية الفكرية ادلويل، وشدد عىل احلاجة اإ

طار  ىل وضع اإ عن أأمهل يف أأن  وأأعرب الوفد .ملنع تسجيل أأو اس تخدام أأسامء البدلان كعالمات جتارية بشلك غري مربرواإ

ىل اجلعية العامة. وأأخريًا، انتقل  جيابية اإ تمتكن اللجنة من اختتام مناقشاهتا حول هذا املوضوع قريًبا من خالل تقدمي توصيات اإ

عالمية وعن  6الوفد للتحدث عن البند  ىل اجللسة الإ من جدول الأعامل بشأأن املؤرشات اجلغرافية، وأأعرب عن تطلعه اإ

ىلأأن معل اللجنة جيب أأل اعتقاده الراخس ب وضع القواعد واملعايري يف اجملالت اليت يغطهيا حاليًا لأأنشطة التفكري بأأي  يؤدي اإ

قاعدة البياانت اليت حتتوي عىل ل التقدميي عرضالاتفاق لش بونة أأو وثيقة جنيف لتفاق لش بونة. وأأعرب الوفد عن تطلعه اإىل 

ىل وثيقة جنيف  القريب ت اجلغرافية، واختمت ابلرتحيب ابنضامم الاحتاد الأورويبالردود عىل الاس تبياانت املتعلقة ابملؤرشا اإ

 لتفاق لش بونة. 

عداد الواثئق وتنظمي ادلورة، وأأيد البيان اذلي أأدىل به وفد املكس يك ابمس مجموعة  .23 وشكر وفد جاماياك الأمانة عىل اإ

. عالوة عىل معاهدة قانون التصاممي مواصةل املناقشات حول بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وأأعرب الوفد عن تطلعه اإىل

ىل أأنه يويل أأمهية كربى محلاية أأسامء البدلان. ولهذا السبب، أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تمتكن اللجنة، خالل  ذكل، أأشار اإ

 لوارد يف الوثيقةقدم يف املداولت بشأأن هذه القضية الهامة، عىل أأساس اقرتاحه اخلاص االتادلورة احلالية، من 

SCT/32/2 ، ندونيس يا وجاماياك وليختنش تاين ومالزياي واملكس يك والاقرتاح املقدم من قبل وفود جورجيا وأأيسلندا واإ

مارات العربية املتحدة  بشأأن حامية أأسامء البدلان والأسامء اجلغرافية ذات ادللةل وموانكو وبريو والس نغال وسويرسا والإ

ىل مناقشة . SCT/41/6 ، الوارد يف الوثيقةاحلقول الوطنية يف نظام أأسامء ابلإضافة اإىل ذكل، أأعرب الوفد عن تطلعه اإ

الاقرتاح اذلي تقدم به وفد بريو لإجراء دراسة اس تقصائية بشأأن حامية الوسوم الوطنية يف ادلول الأعضاء، الوارد يف الوثيقة 

SCT/42/2 ،قاعدة  التقدميي حول عرضلجلغرافية، أأعرب الوفد عن اهامتمه ابخالل ادلورة احلالية. وفامي يتعلق ابملؤرشات ا

البياانت اليت حتتوي عىل الردود عىل الاس تبيانني الأول والثاين، وأأيد الاقرتاح الرايم اإىل جعل قاعدة البياانت متاحة 

عالمية حول املؤرشات اجلغرافية.  ىل اجللسة الإ أأن بأأعلن الوفد عن ثقته ويف حني للجمهور. كام أأعرب الوفد عن تطلعه اإ
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يف العديد من القضااي، ل س امي فامي يتعلق حبامية أأسامء البدلان والأسامء اجلغرافية خالل ادلورة احلالية اللجنة س تحرز تقدمًا 

جياد حلول لتكل القضااي.   ذات ادللةل الوطنية، أأعرب الوفد عن اس تعداده للمشاركة يف مناقشات بن اءة هبدف اإ

 جدول الأعامل: التصاممي الصناعية من 4البند 

 مرشوع مواد ومرشوع الالحئة التنفيذية-قانون التصاممي الصناعية وممارساته

رت، يف دورهتا املعقودة يف أأكتوبر  .24 ، أأهنا س تواصل، خالل دورهتا 2019ذك ر الرئيس بأأن  اجلعية العامة للويبو قر 

ىل عقد مؤ 2020 القادمة يف عام متر دبلومايس بشأأن معاهدة قانون التصاممي، عىل أأن يكون ذكل يف هناية ، النظر يف ادلعوة اإ

 .2021 النصف الأول من عام

ىل أأن جلنة العالمات أأحاطت علام بلك البياانت اليت أأدلت هبا الوفود بشأأن هذا البند.  .25 وخلص الرئيس اإ

ىل مواصةل النظر  يف هذه املسأأةل يف دورهتا القادمة وأأحاطت جلنة العالمات علام بقرار اجلعية العامة ادلاعي اإ

 .2020عام  يف

يقوانت واحملارف/اخلطوط  تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأ

ىل  .26 )جتميع ردود الاس تبيان اخلاص بتصاممي واهجات املس تخدم املصورة  SCT/41/2 الوثيقةاستندت املناقشات اإ

ىل الوثيقة  والأيقوانت واحملارف/اخلطوط( اح مقدم من قبل وفدي الياابن والولايت املتحدة الأمريكية )اقرت  SCT/42/6واإ

 خبصوص توصية مشرتكة بشأأن حامية تصاممي واهجات املس تخدم املصورة مبوجب التصاممي الصناعية(. 

ىل أأنه ُطلب من أأنه خالل ادلورة الأربعني للجنة،  الأمانة ذكرتو  .27 الأمانة تعممي اس تبيان بشأأن تصاممي خلص الرئيس اإ

. ردوداللحصول عىل ل اليوم الأخري 2019يناير  31 وحتديداملس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط،  اتواهج

ردًا من ادلول الأعضاء وردًا واحدًا من منظمة حكومية دولية معني ة ابمللكية الفكرية.  31 يف هذا اليوم الأخري تلقت الأمانةو 

، منح املزيد من الوقت لأعضاء اللجنة لتقدمي 2019ادية والأربعني، يف أأبريل وبعد ذكل، قررت اللجنة خالل دورهتا احل

ضافية أأو منقحة عىل الاس تبيان، حىت  . وحبلول ذكل التارخي، مت تلقي ردود جديدة من مثانية أأعضاء 2019يوليو  31ردود اإ

كوادور والياابن وكينيا ولتفيا والرنوجي و  مكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية. من اللجنة، ويه أأذربيجان وش ييل واإ

ىل أأن  . SCT/41/2الوثيقة  مجيع الردود الأربعني املس تلمة مت جتميعها يف وأأخريًا، لفتت الأمانة انتباه اللجنة اإ

عدادها الوثيقة  .28 مانة عىل اإ ولأعضاء اللجنة ادلامئة عىل ردودمه القمية.  SCT/2/41وأأعرب وفد الياابن عن تقديره للأ

ىل أأن  مراجعة قانون التصاممي يف الياابن وأأشا ىل توس يع نطاق تصاممي واهجات املس تخدم املصورة القابةل اليت هتر اإ دف اإ

ع س يدخل حزي الت نفيذ وأأن قانون التصاممي املراج   2019للحامية، قد متت املوافقة علهيا من ِقبل الربملان الوطين يف مايو 

 وحاميهتا تصاممي واهجات املس تخدم املصورة التعامل مع يمتأأنه مبوجب القانون احلايل، . ويف حني 2020أأبريل  1اعتباًرا من 

ىل أأنه يف املقابل، اعترب قانون  ،منتج معني   أأوابرتباط وثيق مع ماد ة  ابعتبارها تصاممي جزئية ملنتجات مادية، أأشار الوفد اإ

للحامية حبد ذاهتا. مبعىن أ خر، تعترب تصاممي واهجات املس تخدم  تصاممي واهجات املس تخدم املصورة قابةلأأن ع التصاممي املراج  

ة  مة ، وتصاممي واهجات املس تخدم املصورة منتج ما أأواملصورة اليت مل يمت تسجيلها أأو عرضها يف ماد  بكة، املقد  عرب الش  

امية مبوجب قانون التصاممي وتصاممي واهجات املس تخدم املصورة املعروضة عىل احلائط مبثابة تصاممي الصناعية قابةل للح

جاابت عىل الاس تبيان بناًء املراج   م اإ ع. ومبا أأن القانون اجلديد س يدخل حزي الت نفيذ يف العام املقبل، أأبلغ الوفد اللجنة بأأنه قد 
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اابن مثاًل جيًدا ع. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يشلك  هذا الت غيري الت رشيعي الأخري يف اليعىل القانون احلايل والقانون املراج  

ىل أأن اللجنة اكنت تُعرف تقليداًي  ج املس تخدم يف هذا اجملال الناشئ اخلاص حبامية التصاممي الصناعية. وأأشار الوفد اإ عىل الهن 

ة تتعلق ابلتصا (SCT) ابمس "اللجنة ادلامئة املعني ة بقانون العالمات الت جاري ة" مغ من أأهنا عاجلت أأيًضا قضااي همم  ممي عىل الر 

وحامية تصاممي واهجات املس تخدم املصورة. ولحظ الوفد أأن التصاممي الصناعية اكنت  معاهدة قانون التصامميالصناعية مثل 

حتظى يف املايض عىل نس بة اهامتم أأقل ابملقارنة مع الاهامتم اذلي اكنت حتصل عليه حقوق امللكية الفكرية الأخرى، أأما اليوم، 

يالء أأمهي ة أأكرب محل الابتاكر والت منية الاقتصادي ة. ولهذا  جمايل اية التصاممي الصناعية كوهنا تشلك  عاماًل أأساس يًا يفجيب اإ

ضافة اختصار ملصطلح "التصاممي الصناعية"، اكحلرف " شارة  اإىل لكمة "Dالسبب، رأأى الوفد أأنه جيب اإ " أأو Designs" )اإ

ىل العنوان اخملترص لل   جنة. فهذا الت غيري البس يط قد يسامه بشلك كبري يف تشجيع املناقشات ادلولية تصاممي ابلإجنلزيي ة( مثاًل، اإ

 حول حامية التصاممي الصناعية.

ىل أأن معظم الوفود، مبا يف ذكل الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه ابمسوأأشار وفد الاحتاد الأورويب، متحداًث  .29 ، اإ

ادلورات الأخرية للجنة العالمات مزيدا من العمل، لس امي بشأأن العالقة يف  أأي دتالاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، 

ذ أأي د الوفد الفهم املتحركة متثيل واهجات املس تخدم املصورة حولبني املنتج والتصممي وتأأثريه عىل نطاق امحلاية، وكذكل  . واإ

 العمل عىل هذه القضااي قد متهد الطريق أأن مواصةلباملشرتك اذلي يقيض برضورة معاجلة الاختالفات احلالية بشلك مبارش و 

ب ابلوثيقة اتساقًاأأمام هنج أأكرث  معتربًا أأن الوثيقة توفر الردود بطريقة واحضة ومتسقة ومفصةل  ،SCT/41/2 Prov، رح 

ضافية وشكر أأعضاء اللجنة عىل مساهامهتم الإ امل شلك ل اب ضافية ناسب. وأأيد الوفد أأيضا متديد املوعد الهنايئ لتقدمي ردود اإ

رها مكتب الاحتاد الأورويب للملكية  جتميعوالأمانة عىل  هذه الردود اليت تضم نت معلومات عن املامرسة الشائعة اليت طو 

ل أأنه يعتربها الأكرث  دراسة اس تقصائيةالفكرية. وأأفاد الوفد أأنه عىل الرمغ من أأن الوثيقة ل تشلك أأول  حول هذا املوضوع، اإ

تصاممي واهجات املس تخدم  بني طبراالقضااي مثل يف  ةاجلديدادلراسة الاس تقصائية  حبثترأأيه،  حبسبو  حداثة وتفصيال.

خالء املس ئولية  من خالل من هجة أأخرى املنتج بيانو  من هجة املصورة والأيقوانت ضافية، واس تخدام اإ أأس ئةل حمددة واإ

ومبا أأن الوفد يعترب أأن ات الالزمة للتصاممي املتحركة. التقنية الصناعية السابقة واملتطلبيف حاةل وتأأثريها، ومعليات البحث 

املعلومات الهامة الناجتة عن الردود س تكون مفيدة يف املناقشات املس تقبلية حول تصاممي واهجات املس تخدم املصورة 

 الناجتةملعلومات ا ليك يمت اس تخدام الردود جتميععملية أأعرب عن دمعه الاكمل ل والأيقوانت واحملارف/اخلطوط داخل اللجنة، 

ذ رحب ابلقرتاح املقدم من قبل وفدي الياابن والولايت  عهنا مكرجع ملزيد من العمل عىل القضااي اخملتارة ذات الصةل. واإ

ه لعامتد توصية مشرتكة، كطريقة معلية للميض قدماً تأأييد، أأعرب الوفد عن SCT/42/6املتحدة الأمريكية الوارد يف الوثيقة 

. ويف حني أأيد الوفد امية تصاممي واهجات املس تخدم املصورة مبوجب التصاممي الصناعيةحبكرث ات ساقًا فامي يتعلق وحتقيق هنج أأ 

ىل الأساس املنطقي ل ابلاكمل  توفري معيار أأسايس عىل الأقل محلاية تصاممي واهجات املس تخدم املصورة، أأعرب عن تطل عه اإ

تأأكيده عىل  بعدحات مفصةل بشأأن نص مرشوع التوصيات يف مرحةل لحقة. و مناقشة هذا الاقرتاح وأأعلن أأنه س يقدم اقرتا

ل أأن  يهعىل الرمغ من أأن القضااي املتعلقة ابلتصاممي التكنولوجية اجلديدة "الرأأي القائل بأأنه  أأيضا مثرية لالهامتم وذات صةل، اإ

لتصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت  يف جمال الأشاكل املعروفة حاليا الراهنةلك أملشاهناك حاجة أأوًل اإىل حل 

التدرجيي. ومع ذكل، أأعلن الوفد أأنه ل يزال همامت مبعرفة املزيد عن  العمل لهنجعن تأأييده الوفد  أأعرب، "واحملارف/اخلطوط

س باني ا بشأأن امحلاية التصاممي التكنولوجية اجلديدة من مجعيات املس تخدمني. وفامي يتعلق ابلقرتاح املقدم من قبل وفد اإ

الردود عىل الاس تبيان  جتميعمن اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية، شكر الوفد الأمانة عىل  11املنصوص علهيا يف املادة 

يف عدد من القضااي ذات  ات. ورأأى الوفد أأن الردود كشفت عن اختالفات كبرية يف املامرسSCT/42/2 Provيف الوثيقة 
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ذا اكن املعرض ملعايري املوضوعة لتحديد ما اب يتعلق فامي ل س اميالصةل  معرضًا دوليًا رمسيًا أأو معرتف  اعتباره متلي أأم ل مؤهلاإ

عالمي ة حول هذا املوضوع تأأييدبه رمسيًا. وأأعرب الوفد عن  ه ملواصةل النقاش حول هذه املسأأةل، واقرتح تنظمي جلسة اإ

 تبادل أأفضل املامرسات بني املاكتب.ل و الوطنية التجارب لس تكشاف حاجات املس تخدمني و 

ملزيد من املناقشات حول واهجات  تأأييدهد أأورواب الوسطى والبلطيق، وأأك   بدلانمجموعة  وحتدث وفد كرواتيا ابمس .30

املس تخدم املصورة وشكر لك من ادلول الأعضاء عىل ردودمه عىل الاس تبيان والأمانة عىل جتميع هذه الردود، مبا يف ذكل 

ىل أأ  انظرً و ت اليت قدهما مكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية. املعلوما سامهت  كوهنا حىت ال ن اليت مت حتقيقها النتاجئ مهيةاإ

ىل بط بني املنت ج والتصممي اح الر يوض تيف  ضافة اإ خالء املس ئولية وتأأثريها، ومعليات البحث يف حاةل التقني ة اإ اس تخدام اإ

ىل العمل  يؤدي هذا مي املتحركة، أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأنالصناعية السابقة ومتثيل التصام . وشكرت التنامغمزيد من اإ

، واذلي قدم أأفاكًرا حول SCT/42/6اجملموعة وفدي الياابن والولايت املتحدة الأمريكية عىل اقرتاهحام الوارد يف الوثيقة 

ىل مناقشة هذه الصناعية تصاممي واهجات املس تخدم املصورة مبوجب التصاممياية محلطرق معلية  ذ تتطلع اجملموعة اإ . واإ

رة س يكون مفيًدا للغاية. ومع ذكل، أأعادت اجملموعة  اتمعيار أأسايس محلاية واهج وضعأأن  اعتربتالقضية،  املس تخدم املصو 

ىل معاجلة الاختالفات اليت مل يمت حلها ة والأيقوانت يف جمال تصاممي واهجات املس تخدم املصور بعد الت شديد عىل احلاجة اإ

ىل تفامه مشرتك حول القضااي احلالية، وال  التحدايت املرتبطة ابلتصاممي  يف بحثواحملارف/اخلطوط أأوًل، من أأجل الت وصل اإ

س بانيا عىل الاقرتاح الوارد يف الوثيقة وأأخرياً اجلديدة يف مرحةل لحقة.  ىل فهم  SCT/40/8، شكرت اجملموعة وفد اإ الهادف اإ

ىل الأمانة أأيضا  11ل الأعضاء للامدة كيفية تطبيق ادلو  كر اإ ت ابلش  الردود يف الوثيقة لقياهما بتجميع من اتفاقية ابريس، وتوهج 

SCT/42/2 Prov . جراء و ىل أأن الإجاابت كشفت عن اختالفات يف املامرسات بني ادلول الأعضاء، أأي دت اجملموعة اإ نظًرا اإ

 جلسة غري رمسية حول املعارض ادلولية الرمسية أأو املعرتف هبا رمسًيا.املزيد من املناقشات، واليت ميكن أأن تتخذ شلك 

وحتدث وفد الاحتاد الرويس ابمس مجموعة بدلان أ س يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية، وشكر الأمانة عىل العمل  .31

ىل أأمهية تبادل اخلربات فامي  نتاجئ ورأأى أأن صاممي صناعية. تسجيلها كتيتعلق ب املتعل ق بواهجات املس تخدم املصورة وأأشار اإ

دلول الأعضاء يف الويبو لحامية تصاممي واهجات املس تخدم املصورة  اتبشلك شامل ممارسعكست  ادلراسة الاس تقصائية

 يف تطورال  ورصح أأن وأأكدت الاهامتم املزتايد بتسجيل تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط.

لك من املصممني وماكتب امللكية شع ات املس تخدم املصورة يف س ياق معليات الرمقنة عىل نطاق واسع تصاممي واهججمال 

ىل أأن انظرً و  الفكرية عىل التفكري حبامية التصاممي اجلديدة واملبتكرة.  اتحتديد العالقة بني تصممي واهج ه أأصبح من املناسباإ

ىل مناقشة حامية التصاممي املتحركة،  ،هجة أأخرى من واملنتجوالأيقوانت من هجة املس تخدم املصورة أأو  ضافة اإ  اعتربتاإ

ضايف للمعلومات.  ضافة أأيًضا كنأأنه من املم تورأأ اجملموعة أأن نتاجئ ادلراسة تشلك أأساًسا جيًدا لتبادل اإ شاكلية الإ قضااي ال اإ

اممي واهجات املس تخدم املصورة. تواهجها ماكتب امللكية الفكرية واملصممون عند تسجيل تصاليت  عىل الاس تبيان ديدةاجل

متثيل التصاممي املتحركة بشلك خاص، وأأوحضت أأنه يف بدلان املنطقة، اكنت هذه  طرقأأعربت اجملموعة عن اهامتهما بدراسة و 

ر التقنيات احلديثة و  ن تطو   رةاملتوف تلفةاخمل تقنية ال لول احلالتصاممي ممثةل بصور ثنائية الأبعاد تظهر احلركة. ومع ذكل، فاإ

عداد الاجمليتطل بان توس يع نطاق ادلراسة يف هذا  . ويف اخلتام، شكر الوفد وفدي الياابن والولايت املتحدة الأمريكية عىل اإ

قلميية فع اةل محلاية تصاممي  تأأييدمرشوع توصية مشرتكة، وأأعرب عن  ىل تعممي ممارسات وطنية واإ اجملموعة للمبادرة اليت هتدف اإ

 ورة، مبا يف ذكل متثيل تصاممي واهجات املس تخدم املصورة املتحركة.واهجات املس تخدم املص
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ىل أأن التصاممي الصناعية،  .32 مهتا وفود أأخرى، اإ ل س امي وأأشار وفد الولايت املتحدة الأمريكية، مرددًا التعليقات اليت قد 

تشهده يجة التقدم املتواصل اذلي نت امللكية الفكرية جمال دور همم يف لعب  س متر يفتصاممي واهجات املس تخدم املصورة، ست 

، وأأعرب ادلويل املس توىعىل . وشكر الوفد الأمانة عىل الاس تبيان اذلي وف ر مرجعًا قاميً للماكتب واملس تخدمني الصناعات

ىل مواصةل النقاش حول هذا املوضوع.  عن تطلعه اإ

يران )مجهورية  .33 دمت مدخالت عىل الاس تبيان اخلاص الإسالمية( عن امتنانه لدلول الأعضاء اليت ق -وأأعرب وفد اإ

مانة عىل جتميع الردود. واقرتح الوفد أأن  بتصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط، وعن تقديره للأ

ه س تكون تعد الأمانة وثيقة حتليلية بناًء عىل الردود، ليك تنظر فهيا اللجنة خالل دورهتا املقبةل. ويعترب الوفد أأن وثيقًة كهذ

 .اخلطوات التاليةمفيدة لفهم الاختالفات بني ادلول الأعضاء بشلك أأفضل من أأجل اختاذ القرار املالمئ بشأأن 

اقرتاح التوصية املشرتكة، شاكرًا وفد الياابن عىل تعاونه،  ، بدعوة من الرئيس،قدم وفد الولايت املتحدة الأمريكيةو  .34

دها، نظًرا لس تخداماهتا يف بيئات جديدة مل تكن ومشدًدا عىل الأمهية املزتايدة لتصاممي  واهجات املس تخدم املصورة وعىل تفر 

ىل العمل اذلي املاضية عقودال يفمتوقعة  تنظمي اس تبيانني عن اذلي يشمل  2016به اللجنة منذ عام  قامت. وأأشار الوفد اإ

عالمية تمتحور حول ممارسات املاكتب و  للتقدم يف مقرتحات  بعد تقدميو س تخدمني. امل  جتاربهذا املوضوع وعقد جلسة اإ

عداد الاقرتاح الوارد يف الوثيقة معاجلة هذا املوضوع الردود عىل الك الاس تبيانني ابلإضافة استناًدا غىل  SCT/42/6، مت اإ

ىل توصيات املس تخدمني. وأأضاف الوفد أأن الوثيقة اقرتحت "توصية" متاش يًا مع  ب عنه املرونة اليت أأعر مبدأأ احلفاظ عىل اإ

ىل يف يلزم أأي ولية قضائية بتنفيذ تكل التوصيات. و ل وابلتايل فهو ،عدد من الوفود اخلتام، أأعرب الوفد عن تطلعه اإ

 الاس امتع اإىل مجعيات املس تخدمني.

س تخدام تصاممي واهجات املس تخدم املصورة، أأقر  مس تخدمو ل رسيعال  الارتفاعوأأضاف وفد الياابن أأنه يف س ياق  .35

معل  تبني من خاللصممي يف مجيع أأحناء العامل بأأمهية حامية تصاممي واهجات املس تخدم املصورة عىل نطاق واسع. و أأنظمة الت

اختالفًا كبرًيا بني الولايت القضائية. وذلكل، وهبدف  ختتلف طرق حامية تصاممي واهجات املس تخدم املصورة أأن اللجنة

التصممي،  أأنظمةمس تخديم  وللحفاظ عىل مصلحةهجات املس تخدم املصورة ضامن الاتساق ادلويل فامي خيص حامية تصاممي وا

حامية تصاممي واهجات املس تخدم توصية مشرتكة بشأأن  وضع أأعرب وفد الياابن عن رغبته يف املسامهة يف املناقشة من خالل

 ابلتعاون مع وفد الولايت املتحدة الأمريكية. املصورة مبوجب التصاممي الصناعية

مجهورية كوراي ادلول الأعضاء عىل مشاركهتا يف الاس تبيان، ابلإضافة اإىل وفدي الياابن والولايت املتحدة  وشكر وفد .36

خطوة  شلك  . واعترب الوفد أأن هذا الاقرتاح SCT/42/6 الأمريكية لإعدادهام التوصية املشرتكة املقرتحة الواردة يف الوثيقة

مة  ىل ممارسة مشرتكة  ابجتاهمتقد  أأنواع جديدة  ابتاكريعزز الأمر اذلي س  اية تصاممي واهجات املس تخدم املصورة، محلالوصول اإ

رال  أ خرمن التصاممي القامئة عىل  التكنولوجيا. ويف ظل  الطلب املزتايد عىل حامية تصاممي واهجات املس تخدم  ات يف جمالتطو 

من ت املس تخدم املصورة، واليت من شأأهنا أأن تزيد املصورة، أأيد الوفد مبادرة التوصية املشرتكة لتعزيز حامية تصاممي واهجا

 .ايةامحلمصداقية 

، وأأعرب عن SCT/42/6وشكر وفد كندا وفدي الياابن والولايت املتحدة الأمريكية عىل املبادرة الواردة يف الوثيقة  .37

وفهمها لتأأمني احلقوق  الهنجخمتلف تطوير  وذكل من أأجلتصاممي واهجات املس تخدم املصورة،  عىلمبواصةل العمل اهامتمه 



SCT/42/9 
14 
 

ىل ةشار الإ  بعدلتكل التصاممي. و  ىل التعليق عىل النص دلفع العمل  تأأييده اإ تصاممي  حوللالقرتاح، أأعرب الوفد عن تطل عه اإ

ىل الأمام.  واهجات املس تخدم املصورة اإ

م من قبل وفدي الياابن والولايت املتحدة الأمريكية كام .38 س بانيا الاقرتاح املقد  ورد يف الوثيقة  وأأيد وفد اإ

SCT/42/6   ىل املسأأةل املهمة املتعلقة حبامية تصاممي واهجات املس تخدم املصورة ومج ق اإ ع أأفضل املامرسات من ، واذلي تطر 

 الحتاد الأورويب.ل 6حول العامل، مبا يف ذكل ممارسة التقارب رمق 

يران )مجهورية   .39 ، SCT/42/6 الوارد يف الوثيقة اماقرتاهحمرشوع القرار عىل  يم  د ِ الإسالمية( مق   -وشكر وفد اإ

ىل أأن الوثيقة  مة من قبل ادلول الأعضاء، اكنت أأداًة غني ًة ابملعلومات SCT/41/2مشريًا اإ ، اليت مجعت املدخالت املقد 

ة احلالية املس تقبلية يف اللجنة. ومع ذكل، اعترب الوفد أأنه من الصعب حتديد الاختالفات والقوامس املشرتك اتومفيدًة للمناقش

بني ادلول الأعضاء والأنظمة الوطنية اخملتلفة من خالل هذه الوثيقة. وكرر الوفد طلبه بأأن تعد  الأمانة وثيقة حتليلية ترتكز 

ىل اللجنة للنظر فهيا.  هما اإ جراء و عىل الردود وتقد  تت خذه اللجنة بشأأن  ميكن أأنستشلك  هذه الوثيقة مرجًعا ملناقشة أأفضل اإ

 .بشلك معم ق SCT/42/6قرتاح الوارد يف الوثيقة الاناقشة ومل جدول الأعامل،  هذا البند من

معلومات جيدة جدًا عن تصاممي  وف رت، واليت SCT/41/2وشكر وفد املغرب الأمانة عىل جتميع الردود يف الوثيقة  .40

مريكية لقرتاهحام التوصية واهجات املس تخدم املصورة. وأأعرب الوفد عن تقديره لوفدي الياابن والولايت املتحدة الأ 

س تحق أأن يمت النظر فيه بشلك أأمعق. ويف اخلتام، أأعرب الوفد عن اس تعداده ملتابعة ي  الاقرتاحاملشرتكة، ورأأى أأن 

بداء رأأيه يف مرحةل لحقة.املناقشات والإيضاحات   حول هذا املوضوع بلك  اهامتم، حىت يمتك ن من اإ

عداده. وأأبلغ الوفد اللجنة أأن وأأيد وفد أأسرتاليا الاقرتاح وشكر وفد .41 ي الياابن والولايت املتحدة الأمريكية عىل اإ

املراجعة بشلك خاص كيفية  درستمكتب امللكية الفكرية يف أأسرتاليا قد أأجرى مراجعة شامةل لنظام التصممي. وقد 

ىل استيعاب أأنواع جديدة من التصاممي بشلك أأفضل من خالل التعديالت الترشيعية و/أأو تعديل ا ملامرسات. وابلإضافة اإ

جراء حبث نوعي ومكي لتحديد اجملالت القابةل للتحسني يف  من وهجة نظر  للتصممي نظام الإيكولويجال ذكل، بدأأ املكتب ابإ

حدى القضااي الرئيس ية اليت مت حتديدها يه دور حقوق التصممي وتطوير تكنولوجيات  ىل أأن اإ املس تخِدمني. وأأشار الوفد اإ

ىل أ راء الوفود الأخرى. الاس امتع أأن مرشوع التوصية املشرتكة اكن مفيًدا جدًا، أأعرب الوفد عن رغبته يف جديدة. ومعترباً   اإ

ىل  يهوقال وفد الصني ان حامية تصاممي واهجات املس تخدم املصورة  .42 تأأمني قضية حساسة وان املس تخدمني دعوا اإ

جراء املزيد من  ىل فهم أأفضل وسيسمح حامية أأفضل لتكل التصاممي. ورأأى الوفد أأن اإ ادلراسات حول هذه املسأأةل س يؤدي اإ

ىل أأن الصني عدلت مبادهئا التوجهيية لفحص الرباءات، مبا يف  لدلول الأعضاء بتحسني نظم امحلاية اخلاصة هبا. وأأشار الوفد اإ

نت حامية  ني. وأأعرب الوفد تصاممي هبدف تلبية احتياجات املس تخدمهذه ال ذكل تصاممي واهجات املس تخدم املصورة، وحس 

 عن اس تعداده لتبادل ممارساته والت عمل من أأفضل ممارسات ادلول الأعضاء الأخرى.

وشكر وفد مجهورية مودلوفا وفدي الياابن والولايت املتحدة الأمريكية، معراًب عن دمعه ملناقشة الوثيقة  .43

SCT/42/6اممي واهجات املس تخدم املصورة.. وأأعلن الوفد اس تعداده ملواصةل العمل عىل أأفضل طرق محلاية تص 

تصاممي واهجات ب  اخلاصشكر الأمانة عىل جتميع الردود عىل الاس تبيان و وحتدث وفد أأوغندا ابمس اجملموعة الأفريقية،  .44

، وادلول الأعضاء عىل ردودها.  وأأعربت اجملموعة أأيضًا عن تقديرها لوفدي والأيقوانت واحملارف/اخلطوط املس تخدم املصورة
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ىل أأن أأقل من نصف أأعضاء الويبو  اوالولايت املتحدة الأمريكية لقرتاهحام التوصية املشرتكة بشأأن هذه املسأأةل. ونظرً  الياابن اإ

د قد شاركوا يف الاس تبيان، ذكر الوفد ان الغالبية العظمى من البدلان النامية من مجيع املناطق مل  ذا اكنت حتد  تصاممي بعد اإ

ذ لهةل مؤ  واهجات املس تخدم املصورة ل يوف ر اجملموعة أأن الاس تبيان  اعتربتلحامية حبسب ولايهتا القضائية أأم ل. واإ

جراء أأي مناقش معلومات اكفية ة من اإ رت بشد  لهيا معل اللجنة املس تقبيل املتعل ق هبذه املسأأةل، حذ  لوضع  اتميكن أأن يستند اإ

ىل  للتوصلالوفد أأن العمل الاس تكشايف رضوري  رأأىذلكل، ذه املسأأةل يف هذه املرحةل. واملرتبطة هبالقواعد واملعايري  تفامه اإ

ىل  بشلك خاص مشرتك بني عدد كبري من أأعضاء الويبو. ودعت اجملموعة توس يع نطاق امحلاية ل  املربراتحلاجة و ا توضيحاإ

زاء طلبات اخلروج عن املبدأأ القدمي املمت  ثل حبرص التصممي مبادة ليشمل هذه التصاممي التكنولوجية. وأأعرب الوفد عن قلقه اإ

ذ مل يكن هناك تربير جلعل   تُعد  تصاممي حبد  ذاهتا، بدًل من أأن ابعتبارها قابةل للحامية  واهجات املس تخدم املصورةحمددة، اإ

ليه  منتججزًءا من  ضافهتا اإ . ابلإضافة اإىل ذكل، وجدت اجملموعة أأن اللجنة علهيا أأن لأغراض جاملية أأو زخرفيةما متت اإ

ذا تدرس  ماكنية وجود ثغرات، أأو اإ بشلٍك اكٍف بواسطة أأنظمة  تصاممي واهجات املس تخدم املصورةحامية  اكن من املمكناإ

لأن املتطلبات قد ختتلف بني حاليًا )مثال قوانني التصممي وبراءات الاخرتاع وحقوق املؤل ف(. ونظًرا  القامئةامللكية الفكرية 

تصاممي واهجات حقوق  نفيذاملتعل قة بت  جتارهبااجملموعة أأن تشارك ادلول الأعضاء ، اقرتحت الولايت القضائية اخملتلفة

حتدد الت عدي عىل احلقوق. واقرتحت اجملموعة أأن اليت عايري ملابفامي يتعلق  الوطين، وكذكلعىل املس توى  املس تخدم املصورة

عىل اجلهود الابتاكرية  واهجات املس تخدم املصورةتصاممي الأمانة دراسة حول ال اثر الاقتصادية لتوس يع نطاق حامية  تنفذ

غر واملتوسطة والصغرية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا،  اس تعدادها لتقدمي اقرتاح  معربًة عنللرشاكت املتناهية الص 

 .هذا املوضوعحول رمسي 

حدة الأمريكية كام ورد يف الوثيقة ورحب وفد اإرسائيل ابلقرتاح املقدم من ِقبل وفدي الياابن والولايت املت .45

SCT/42/6يف اإرسائيل،  14.04 من الفئة تصاممي واهجات املس تخدم املصورةممي اخلاصة ب ا. وفامي ارتفع عدد طلبات التص

ضايف بعد دخول  ارتفاعيُتوقع  . 2020حزي  التنفيذ يف بداية العام اتفاق لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية اإ

رب الوفد عن قناعته بأأن تبادل اخلربات وتطوير املامرسات املشرتكة من شأأنه السامح ملقديم الطلبات حبامية تصامميهم وأأع

وضع اسرتاتيجياهتم ومساعدة ماكتب امللكية الفكرية يف معلية التسجيل. وأأيد الوفد  بشلك أأفضل، ومتكني املس تخدمني من

ىل احلصول عىل فرصة لقرتاح  هتطلععن أأعري ابلتايل اقرتاح التوصية املشرتكة و  ىل مناقشة هذا النص بشلك موضوعي واإ اإ

بقاء الاس تبيان اخلاص  عالوة عىلالتحسينات والإضافات.  ذكل، أأيد الوفد الاقرتاح اذلي تقدم به وفد الاحتاد الأورويب لإ

الردود هبدف احلصول عىل ملزيد من امفتوحًا لتلقي  والأيقوانت واحملارف/اخلطوط تصاممي واهجات املس تخدم املصورةب 

 معلومات مفيدة حول هذا املوضوع املهم ابلتوازي مع العمل املعياري عىل التوصية املشرتكة.

ىل SCT/42/6وشكر وفد ش ييل وفدي الياابن والولايت املتحدة الأمريكية عىل اقرتاهحام الوارد يف الوثيقة  .46 ، وأأشار اإ

البند عن كثب كام أأنه رد عىل الاس تبياانت. وأأعرب الوفد عن رغبته يف معرفة املزيد  أأنه اتبع النقاش اذلي دار حول هذا

ذ أأعرب الوفد عن  بأأن أأي اقرتاح تنظر فيه اللجنة ينبغي أأن  اعتقادهعن وضع امحلاية املمنوحة يف خمتلف ادلول الأعضاء. واإ

محلاية احلالية املنصوص علهيا يف قوانيهنا، اقرتح الوفد يكون مراًن مبا فيه الكفاية ليك تمتكن لك دوةل عضو من احلفاظ عىل ا

النظر يف القضية من منظار خمتلف، من خالل وثيقة حول أأفضل املامرسات عىل سبيل املثال. وأأعرب الوفد عن اس تعداده 

 اممي الصناعيةمبوجب التص والأيقوانت واحملارف/اخلطوط تصاممي واهجات املس تخدم املصورةملواصةل العمل يف جمال حامية 

 الترشيعات اخملتلفة جليع ادلول الأعضاء.يف  النظرو 
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 SCT/42/6أأعرب وفد جورجيا عن تقديره لوفدي الياابن والولايت املتحدة الأمريكية لقرتاهحام الوارد يف الوثيقة و   .47

جراء مزيد من املناقشات حول هذه املسأأةل الهامة.  وأأيد اإ

كوادور البيان اذلي أأد .48 (، GRULACىل به وفد املكس يك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب )وأأيد وفد اإ

ب ابقرتاح وفدي الياابن والولايت املتحدة الأمريكية. ورأأى الوفد و تجميع الردود عىل الاس تبيان، ل  أأعرب عن تقديرهو  رح 

ة،  تصاممي واهجات املس تخدم املصورةاجلديدة محلاية  الس بلأأن  تلف ادلول خمل الترشيعات اخلاصة يف  ويه تنعكسهمم 

القدرة أأو الإماكني ة عىل تطبيق معايري تقنية دقيقة لإدارة تكل الأعامل  حالًيا ل متكلاليت تكل الأعضاء من دون اس تثناء 

بداعي ة  ادلول يف  هاوتطبيق  هاسهل فهم ، من ال واحضة مبادئ توجهييةتوفري لتصاممي الصناعية. ورأأى الوفد أأن اب اخلاصةالإ

 اخملتلفة، ستتغلب عىل أأي شك أأو قلق بشأأن الأشاكل اجلديدة للحامية الواردة يف الوثيقة قيد النظر.

اجلديدة  تصامميال املقرتحة هو تشجيع حامية  1وأأوّض وفد الولايت املتحدة الأمريكية أأن الغرض من التوصية رمق  .49

ذ شدد الوفد عىل أأن اعيةمبوجب التصاممي الصن واهجات املس تخدم املصورةل والأصلية تصاممي واهجات املس تخدم . واإ

ىل  2قد تتغري مع مرور الوقت، ذكر ان التوصية رمق  املصورة يم الطلبات الراغبني حبامية مل السامحهتدف اإ تصاممي واهجات قد 

دف هتب املس تخدمني، مكبيوتر. وأأضاف الوفد أأنه بناًء عىل طلال ابلقيود التقنية جلهاز التقي د  بعدم املس تخدم املصورة

ىل تأأمني املزيد من املرونة ملقديم الطلبات يف متثيل التصاممي. ومع ذكل، اعرتافًا بأأنه ينبغي أأن يكون للماكتب  3التوصية رمق  اإ

ت التوصية املقرتحة،  ، عىل أأن المتثيل جيب أأن يكشف مبا فيه الكفاية عن التصممي كضامنةالقليل من السلطة التقديرية، نص 

 .املطالب بهناعي الص 

املقرتحة، واليت مبوجهبا جيب عىل املاكتب القبول جبميع أأنواع المتثيل، مثل الصور  3وأأيد وفد اإرسائيل التوصية رمق  .50

لكرتونية أأو الرمقية الأخرى.  الفوتوغرافية ابلأبيض والأسود أأو الصور الفوتوغرافية امللونة أأو الرسومات أأو وسائل المتثيل الإ

ضافة أأنواقرتح الوف  تصاممي واهجات املس تخدم املصورةأأحد محلاية بأأن يتضمن لك طلب تطالب  أأنلأطراف ل ه ميكند أأيضًا اإ

  خمتلفة من المتثيل. أأشاكل، هبدف جتنب خلط لهذا التصممي شلك واحد من أأشاكل المتثيل

ايت املتحدة الأمريكية وأأيد ( مببادرة وفدي الياابن والولINTA) الرابطة ادلولية للعالمات التجاريةرحب ممثل و  .51

 هممة ملس تخديم النظام. تُعد  اليت  3التوصية رمق  لس اميالاقرتاح، 

قوأأفاد وفد الولايت املتحدة الأمريكية أأن وفد اإرسائيل  .52 ىل تطر  ىل أأنه من الناحية العملية،  اإ مفهوم همم، وأأشار اإ

عىل فكرة  انفتاحهالمتثيل. وأأعرب الوفد لهذا السبب عن  يطبق املكتب الوطين قيوًدا فامي يتعلق خبلط أأنواع خمتلفة من

ىل التوصية رمق  تصاممي عادة س تخدام نه يمت ا، ولحظ أأنه نظًرا لأ 4مواصةل املناقشات حول هذه املسأأةل. مث انتقل الوفد اإ

ملكًفا  اتكون تقدمي طلب للك نوع من أأنواع الشاشيس   اتالشاش أأنواع خمتلفة منعىل  واهجات املس تخدم املصورة

تصاممي واهجات املس تخدم ابلنس بة ملقديم الطلبات. وابلفعل، مسحت بعض الولايت القضائية يف مجيع أأحناء العامل حبامية 

اذلي خالء املسؤولية للمنتج ا تعاملاس   ، وذكل عىل سبيل املثال، عن طريقاتالشاشخمتلفة من  عىل أأنواع املصورة

، عىل اتالشاش عىل خمتلف تصامميال مك هو توفري املرونة والسامح ابملطالبة حبامية . والهدف من هذا احليس تخدم التصممي

ماكنية وجود عالقة مبنتج أأو مبادة.  الرمغ من اإ

عن تأأييده لهذا البند، مؤكدًا أأنه عنرص أأسايس يف التوصية املشرتكة الرابطة ادلولية للعالمات التجارية وأأعرب ممثل  .53

ىل أأن  مت ابطة الر املقرتحة وأأشار اإ  مساهامت يف هذا الصدد.عدة قد 
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ح و .54 ىل املناقشات السابقة بشأأن الصور الانتقالية واملتحركةوفد الولايت املتحدة الأمريكيةرص  ادلافع أأن ، ، مشريًا اإ

 .تصاممي واهجات املس تخدم املصورةهو التسجيل الفعال وادلقيق ل  5وراء التوصية رمق 

ىل  .55 اجلزء الثالث من التوصية املشرتكة املقرتحة بعنوان "طلب احلصول عىل حق تصممي واقرتح وفد اإرسائيل، مشريًا اإ

ضافة توصية بشأأن  . وأأبلغ تصاممي واهجات املس تخدم املصورةرشط يفرض وصف السامت املرئية ل وضع صناعي مسجل"، اإ

متحركة عىل س تخدم مصورة تصممي واهجة م  حامية شرتط أأن حيتوي طلبي ممي الإرسائيلية االتصنظام الوفد اللجنة بأأن 

اقرتح الوفد أأن تنص  ذلكل، . والرسوم وصف للمتثيل املريئ للتصممي، ابلإضافة اإىل سلسةل من الصور اليت متثل حركة

املريئ  متثيلوصف لل تصاممي واهجات املس تخدم املصورة  ات حاميةعىل أأنه ميكن للأطراف أأن تشرتط أأن يرافق طلبالتوصية 

 ممي.اللتص

عامة وأأن الصياغة املقرتحة من قبل وفد  املقرتحة يه توصيات فد الولايت املتحدة الأمريكية أأن التوصياتو  واعترب .56

 اإرسائيل تندرج مضن تكل الأحاكم. وأأعرب الوفد مع ذكل عن اس تعداده ملناقشة الصياغة املقرتحة.

ىل صياغة التوصية رمق  .57 شارة اإ ىل عبارة 5وذكر وفد الربازيل، يف اإ "مزيات الصور املتحركة أأو اليت تتضمن ، وخباصة اإ

عدًدا من املشاهدات املت صةل مرئيًا واملُرمقة يك تعطي فكرة واحضة عن التقدم "، ان الترشيعات الربازيلية تؤم ن امحلاية للك 

دد، جيب عىل الوفد أأن حيل ل بشلك منفصل صورة اثبتة يف تسلسل متحرك  كيفية مواءمة ترشيعاته مع. ويف هذا الص 

 .5التوصية رمق 

م الطلب،  .58 ذا اكن مقبوًل مبوجب الترشيعات الربازيلية أأن يقدم مقد  وتساءل وفد الولايت املتحدة الأمريكية عام اإ

ذا أأراد حامية لتوضيح ، سلسةل من الصور الثابتة مضن تسلسل معني  PDFسواء عرب ورقة أأو ملف  تصاممي حركة التصممي اإ

 .يةالانتقال احلركة حتتوي عىل نوع من يت ال   واهجات املس تخدم املصورة

 وأأكد وفد الربازيل أأن هذه يه املامرسة املت بعة وأأن الصور الثابتة تمت حاميهتا بشلك منفصل. .59

ىل التوصية رمق  .60 تصاممي هو ضامن معامةل طلبات  الهدف مهنا، وذكر ان 6وانتقل وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ

ريقة نفسها اليت تعامل هبا طلبات التصاممي الصناعية الأخرى. و اب واهجات املس تخدم املصورة  عبارة "واملضمون ريشت لط 

ىل أأن الولايت القضائية اليت  محسب الاقتضاء" اإ بنفس  تصاممي واهجات املس تخدم املصورةس تفحص  اموضوعي   احفًص  تقد 

ذ  لكرتوين يسه ل معل مقديم الطلبات، الوفد  اعرتفالطريقة اليت تفحص هبا التصاممي الصناعية الأخرى. واإ بأأن التبادل الإ

قة وواثئق أأخرى  استيفاءتوفري بعض الآليات اليت تتيح ملقديم الطلبات  7اقرتح يف التوصية رمق  رشط توفري نسخ مصد 

لكرتونيًا  ي. وأأمكل ( مكثال غري حرص WIPO DASذكر خدمة الويبو للنفاذ الرمقي )مت . وقد فامي يتعلق مبطالبات الأولويةاإ

ىل أأن التوصية رمق  جيب أأن يكون مماثاًل  تصاممي واهجات املس تخدم املصورةتنص عىل أأن احلق املمنوح ل  8الوفد مشريًا اإ

ت التوصية رمق  تصاممي واهجات املس تخدم ابملثل أأنه ينبغي معامةل  9حلقوق التصاممي الصناعية الأخرى بشلك عام. وأأقر 

م الوفدفامي يتعلق حبالت التعديعامل هبا التصاممي الصناعية الأخرى بنفس الطريقة اليت ت املصورة  عىل سبيل املثال . وقد 

ىل عام التعدي املطبق اختبار  من قضية للمحمكة  اس تنتاجهواذلي مت  1800يف بدله، أأي اختبار املراقب العادي اذلي يعود اإ

. ويف اخلتام، ذكر الوفد ان تصاممي واهجات املس تخدم املصورة لس يارات وعىلاممي االعليا واذلي ُطب ق بنفس الطريقة عىل تص

يه نفسها للتصاممي الصناعية الأخرى  تصاممي واهجات املس تخدم املصورةتنص عىل أأن تكون مدة امحلاية ل  10التوصية رمق 
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دها  عام من امحلاية عىل  15، أأي اتفاق لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعيةوأأل تقل عن الفرتة الزمنية اليت حيد 

ضافيتني مدة لك مهنام مخس س نوات.يه مدة مخس س نوات مكدة أأولية للحامية و تشملالأقل، واليت   قابةل للتجديد لفرتتني اإ

يران )مجهورية و  .61 ىل أأن النقاش يف اللجنة يف املرحةل احلالية يدور حول اس تكشاف  -أأشار وفد اإ الإسالمية( اإ

رأأى أأن املزيد من الوقت والعمل التحضريي رضوراين و قة حبامية التصاممي التكنولوجية اجلديدة، ممارسات ادلول املتعل  

ىل تفامه مشرتك حول اجلوانب اخملتلفة قبل  ىل أأي للوصول اإ ممارسة لوضع القواعد واملعايري. وأأضاف الوفد أأن الانتقال اإ

وأأعرب عن دمعه  ،اكنت مت فقة عىل وضع توصيات مشرتكة بأأن اللجنة ل يعد اعرتافًامناقشة مشاريع التوصيات املقرتحة 

تصاممي لالقرتاح اذلي تقدم به وفد أأوغندا ابمس اجملموعة الأفريقية لإجراء دراسة حول ال اثر الاقتصادية لتوس يع نطاق حامية 

غر واملتوسطة والصغرية واهجات املس تخدم املصورة يف البدلان النامية والبدلان  عىل اجلهود الابتاكرية للرشاكت املتناهية الص 

 الأقل منوًا.

ىل أأن قرار SCT/42/6وشكر الرئيس وفدي الياابن والولايت املتحدة الأمريكية عىل تقدمي الوثيقة  .62 ، وأأشار اإ

تصاممي مناقشة الاقرتاح قد أأي دته عدة وفود. ومت تقدمي وهجات نظر خمتلفة حول طبيعة الوثيقة ومرحةل املناقشات بشأأن 

التصاممي التكنولوجية اجلديدة خالل عدة  ت. وسل ط الرئيس الضوء عىل أأن اللجنة انقشت املس تخدم املصورةواهجا

عالميةوجلسات،  ضافية  ابلتوازي معواقرتح مواصةل العمل عىل الوثيقة  ،مت تعممي اس تبيانني وتنظمي جلسة اإ مجع معلومات اإ

 املوضوع. حول

س بانيا اقرتاح الرئيس بشأأ  .63 ضافية وشع الوفود عىل حتليل مرشوع التوصيات ومقارنهتا وأأي د وفد اإ ن مجع معلومات اإ

بني مرشوع التوصيات واملامرسات الوطنية. ورأأى الوفد أأن  الاختالفاتابلأحاكم ذات الصةل يف ترشيعاهتا الوطنية لتحديد 

ن تأأثري اعامتد تكل التوصيات، مما ذكل س يوف ر للجنة حملة عامة عن الصعوابت احلقيقية اليت واهجهتا ادلول الأعضاء وع

 س ميك هنا من امليض قدًما.

أأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن تقديره جليع املداخالت اليت أأدلت هبا الوفود بشأأن مرشوع التوصيات، و  .64

ىل كون هذا النقاش و مواصةل العمل بناًء عىل توجهيات الرئيس. انه من املمكن عترب وا ل بشأأن هذا املوضوع، الأو هو نظًرا اإ

ىل مزيد من  خالل ادلورة احلالية  املالحظاترأأى الوفد أأن مسامهة أأعضاء اللجنة ال خرين اكنت مفيدة وأأعرب عن تطلعه اإ

وتلبية احتياجات املس تخدمني وماكتب امللكية الفكرية بشلك أأفضل. وأأعرب  التوصيات وادلورة املقبةل للجنة هبدف حتسني

س بانيا، معتربًا أأهنا اكنتالوفد عن انفتاحه ع  .مدروسة مداخةل ىل اقرتاح الرئيس وأأي د مداخةل وفد اإ

يران )مجهورية  .65 ذا اكن سيمت حتديث الوثيقة من ِقبل مقدمهيا بناًء عىل  -وسأأل وفد اإ الإسالمية( الرئيس عام اإ

عادة تقدميها خالل  املالحظات  التالية للجنة للمناقشة. ادلورةالواردة واإ

يران )مجهورية وقال الرئي .66 أأثراه الاقرتاح  الوثيقة قدالإسالمية(، ان الاقرتاح الأصيل لتحديث  -س، رًدا عىل وفد اإ

س بانيا.  اذلي تقدم به وفد اإ

الفرصة للمشاركة يف مناقشة التوصيات املشرتكة  ه مل تتح هلوحتدث وفد أأوغندا ابمس اجملموعة الأفريقية، وذكر أأن .67

أأن املوضوع مل تمت مناقش ته بشلك جوهري يف اللجنة وأأن مزيد من العمل قاده بشلك عام أأعرب الوفد عن اعتاملقرتحة. و 

ضافية. ،الاس تكشايف ل يزال رضورايً  ىل أأن اجملموعة قدمت اقرتاًحا لإجراء دراسة اإ  وأأشار اإ



SCT/42/9 
19 
 

يران )مجهورية  .68 ضافية عىل الوثي ،الإسالمية( -واحتفظ وفد اإ  وفقًاقة ردًا عىل اقرتاح الرئيس جبمع تعليقات اإ

س بانيا وأأوغندال املكتوب. وطلب الوفد ، حبقه يف اختاذ القرار بناًء عىل ملخص الرئيس القرتاحات املقدمة من قبل وفدي اإ

تصاممي واهجات وتقدميها بطريقة أأسهل من أأجل دمع املناقشات املس تقبلية بشأأن  SCT/41/2أأيضًا من الأمانة حتليل الوثيقة 

 ضل.بشلك أأف املس تخدم املصورة

ىل أأنه الُتمس من الأمانة ما ييل: .69  وخلص الرئيس اإ

بقاء عىل الوثيقة  - يك يتس ىن للوفود تقدمي املزيد من الردود  2020يناير  10مفتوحة حىت  SCT/41/2الإ

 عة؛أأو تقدمي ردود مراج  

عداد وثيقة حتل ل لك الردود، وعرضها عىل جلنة العالمات يك تنظر فهيا يف دورهتا القادمة؛ -  واإ

ىل أأن املناقشة بشأأن الوثيقة  خلص .70  ستتواصل يف ادلورة الثالثة والأربعني للجنة.  SCT/42/6الرئيس اإ

من اتفاقية ابريس محلاية امللكية  11امحلاية املؤقتة املمنوحة للتصاممي الصناعية يف بعض املعارض ادلولية مبوجب املادة 

 الصناعية

ىل الوثيقة  .71  .SCT/42/2 Provاستندت املناقشات اإ

ىل مرفق الوثيقة .72 امحلاية "اذلي مجع الردود عىل الاس تبيان بشأأن  ،.SCT/42/2 Prov ولفتت الأمانة انتباه اللجنة اإ

 "من اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية 11املؤقتة املمنوحة للتصاممي الصناعية يف بعض املعارض ادلولية مبوجب املادة 

مراقب. وسلطت  بصفةومنظمتني حكوميتني دوليتني للملكية الفكرية تمتتعان  اءعضلأ من ادلول ادوةل  48مة من قبل املقد  

ولأعضاء اللجنة  للتأأكد من دقهتاردودمه  راجعةالسامح لأعضاء اللجنة مبلأنه مت  الأمانة الضوء عىل الطبيعة املؤقتة للوثيقة 

دراج التعديالت الال خرين بتقدمي   الهنائية للوثيقة. الصيغة والردود الإضافية يف ردود. وأأعلنت الأمانة أأنه سيمت اإ

س بانيا الأمانة عىل صياغ .73 حالردود، و س تبيان وجتميعالا ةوشكر وفد اإ . ولحظ عدم حوهل أأنه أأجرى دراسة أأولية رص 

 يرتك ذكل أ اثر خمتلفةمن اتفاقية ابريس وأأعرب عن قلقه من أأن  11وجود تفسري موحد بني ادلول الأعضاء بشأأن املادة 

ىل مواصةل العمل عىل ادلراسة، وشع البدلان اليت  ذلكلعىل املس تخدمني فامي يتعلق بمتديد مدة حامية تصامميهم.  دعا الوفد اإ

عالمية للسامح للمس تخدمني ابل عالوة عىلمل تقدم ردودًا بعد عىل القيام بذكل.  عن  تعبري ذكل، اقرتح الوفد تنظمي جلسة اإ

. ورأأى الوفد أأن هذين التدبريين سيساعدان اللجنة عىل مواصةل العملية وهنا يف املامرسةوالصعوابت اليت يواهجخماوفهم 

 ميك هنا من التوصل اإىل الاس تنتاجات املناس بة. و النقاش بطريقة بن اءة 

وحتدث وفد الاحتاد الرويس ابمس مجموعة بدلان أ س يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية وشكر الأمانة عىل الوثيقة  .74

من اتفاقية ابريس وأأبلغ اللجنة أأن ترشيعات بدلان مجموعة أ س يا الوسطى والقوقاز وأأورواب  11عالمية بشأأن تطبيق املادة الإ 

ذا اكنت معروضة يف معرض ما. ويف هذا الصدد،  الرشقية تنص عىل فرتة سامح من أأجل تقدمي الطلبات للتصاممي الصناعية اإ

ىل أأن عدم أأعرب الوفد عن اهامتمه ابلتعرف عىل مم ارسات املطالبة ابلأولوية بعد الكشف يف املعارض. وأأشار الوفد كذكل اإ

اإىل صعوابت يف تطبيق تؤدي  قدمعارض دولية رمسية أأو معرتف هبا رمسيًا عىل أأهنا  وجود توصيات بشأأن تصنيف املعارض

. ورأأى الوفد أأنه ابلنس بة ملقديم الطلبات، من لتصاممي الصناعية والعالمات التجاريةابمن اتفاقية ابريس فامي يتعلق  11املادة 
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ذا اكن املهم معرفة  عرض تصممي صناعي يف معرض ما سيمت الاعرتاف به يف دول أأخرى عند  الناشئ نتيجةحق الأولوية اإ

ذ  مكعارض دولية رمسية أأو معرتف هبا أأنه من املناسب دراسة ممارسة حتديد املعارض  رأأى الوفدتقدمي طلب التسجيل. واإ

ىل أأن نتاجئ هذه ادلراسة قد تكون لها قمية معلية وقد  11وفقًا للامدة رمسيًا  أأساًسا  تشلك  من اتفاقية ابريس، خلص الوفد اإ

 الأولوية بعد الكشف يف املعارض. ق لإعداد توصيات فامي يتعلق ابملطالبة حب

عداد الوثيقة، وذكر أأ  .75 ضافة وشكر وفد الولايت املتحدة الأمريكية الأمانة عىل اإ هممة ن جتميع الردود شلك  ابلتأأكيد اإ

كام خمتلف أأنظمة امللكية الفكرية.  عىل الاطالعوموردا أأساس ي ا للمس تخدمني حيث ساعدمه عىل  املتوفرة عىل املعلومات

س بانيا عىل قيادته واقرتاحه،  أ راء وافق عىل أأن احدى الطرق املمكنة للميض قدمًا تمتثل ابلس امتع اإىل و شكر أأيًضا وفد اإ

ملاًمااملس تخدمني الأكرث  عالمية حول هذا املوضوع.  يف هذا اجملال اإ  خالل جلسة اإ

ىل أأن أأشار الرئيس، و  .76 ضافية عىل الاس تبيان، اإ ماكنية تقدمي ردود اإ ًا عىل التوضيح اذلي طلبه وفد ش ييل بشأأن اإ رد 

دراهجا يف ن  ضافية سيمت اإ  سخة الوثيقة الهنائية. الوثيقة اكنت مؤقتة ومن املتوقع احلصول عىل ردود اإ

ىل أأنه الُتمس من الأمانة ما ييل: .77  وخلص الرئيس اإ

بقاء عىل الوثيقة مفتوحة حىت  -  ، يك يتس ىن للوفود تقدمي املزيد من الردود؛2020يناير  10الإ

 واس تكامل الوثيقة بعد ذكل وعرضها عىل جلنة العالمات يك تنظر فهيا يف دورهتا الثالثة والأربعني؛ -

عالمية تدوم نصف يوم خالل ادلورة الثالثة والأربعني للجنة العالمات وتتناول ما ييل: وتن - ظمي جلسة اإ

" وجتربة املس تخدمني فامي خيص امحلاية املؤقتة املمنوحة للتصاممي الصناعية مبوجب 2" ممارسات املاكتب؛ "1"

 من اتفاقية ابريس. 11 املادة

ولوية (DAS)فاذ الرمقي مس تجدات من ادلول الأعضاء عن خدمة الن ىل واثئق الأ  اإ

ىل أأن اللجنة  .78 ىل ( DASتقيمي التقدم احملرز يف اس تخدام خدمة النفاذ الرمقي )واصلت وأأشار الرئيس اإ واثئق الأولوية اإ

ىل اإطالع اللجنة عىل أ خر التطورات. ةممي الصناعيافامي يتعلق بطلبات التص  ، ودعا الوفود اإ

ة خبدمة النفاذ الرمقي )وأأعلن وفد أأسرتاليا أأن املكت  .79 ، لتشمل 2019نومفرب  1( قد مت توس يعها يف DASبة الرمقية اخلاص 

ط معليات البحث عن  العالمات التجارية والتصاممي الصناعية، وذكر أأن هذا التوسع سوف يفيد املس تخدمني لأنه س يبس 

ر يف تنفيذ أأو توس يع نطاق خدمة النفاذ الرمقي امحلاية يف البدلان الأخرى. وش ع الوفد أأعضاء اللجنة ال خرين عىل النظ

(DAS ليشمل حقوق امللكية الفكرية الأخرى مثل العالمات التجارية والتصاممي )قمية أأكرث أأمهية و دمة اخل ليك تصبح هذه

سرتاليا كتب أأ م الوثيق مع  هاملقديم الطلبات عىل الصعيد العاملي. وشكر الوفد الويبو عىل دمعها املتواصل ومعل ابلنس بة 

 ، لضامن توسع خدمة النفاذ الرمقي بشلك سلس. للملكية الفكرية

موذكر وفد اإرسائيل أأن خدمة النفاذ الرمقي  .80 مزيات هممة ملقديم الطلبات وماكتب امللكية الفكرية، وأأن مكتب  تقد 

 . 2020لول يوليو دمة لأغراض التصاممي الصناعية حبهذه اخلتنفيذ  ابجتاهخطوات عدة ختذ االرباءات الإرسائييل 

ىل أأن اإرسائيل س تطبق  .81 وهنأأ وفد الولايت املتحدة الأمريكية وفد أأسرتاليا عىل أ خر التطورات، وأأشار ابهامتم اإ

ىل تس تخدهمخدمة النفاذ الرمقي يف املس تقبل القريب، مما يرفع عدد البدلان اليت  . وذكر الوفد أأن أأحصاب املصلحة يف 10ا اإ
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 ية قد أأعربوا خالل اجامتعاهتم مع مكتب الولايت املتحدة الأمريكية للرباءات والعالمات التجاريةالولايت املتحدة الأمريك 

(USPTO)  ،لأن عن تقديرمه العميق خلدمة النفاذ الرمقي واكنوا يراقبون عن كثب عدد البدلان اليت تس تخدم هذه اخلدمة

حقوق التصاممي. وهنأأ الوفد الوفود اليت أأحرزت تقدما  يف تنفيذ  لتأأمنيلسعي اب املرتبطةملامرساهتم  ابلنس بة همم ذكل الأمر

جراء  ىل أأنه أأصبح من املمكن اإ هةل الاس تخدام، وأأشار اإ خدمة النفاذ الرمقي للويبو وأأعرب عن تقديره للواهجة اجلديدة الس 

 معليات البحث حبسب نوع حق امللكية الفكرية لتحديد البدلان اليت تس تخدم ذكل النظام. 

لرباءات للغ وفد ش ييل اللجنة بأأن املعهد الوطين للملكية الصناعية يف ش ييل يس تخدم بنجاح خدمة النفاذ الرمقي وأأب .82

، وأأعلن أأن املعهد يعمل حالًيا مع وحدة تقنية داخل الويبو لتنفيذ خدمة النفاذ الرمقي 2018والتصاممي الصناعية منذ أأكتوبر 

ىل  ونظًرالأغراض العالمات التجارية.  مزيات وفوائد تكل الأداة، شع الوفد ادلول الأعضاء الأخرى عىل الاس تفادة من اإ

 خدمة النفاذ الرمقي.

ىل أأن جلنة العالمات س تطلب تزويدها مبعلومات حمدثة حول هذا البند يف دورهتا القادمة. .83  وخلص الرئيس اإ

ىل رئيس ال  لجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية رساةل من رئيس جلنة ادلوةل للعلوم والتكنولوجيا يف بيالروس اإ

 والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية

 .SCT/42/7يف الوثيقة  العالمات نظرت جلنة .84

ىل أأن اجلعية العامة للويبو لعام  .85 بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة اتفاق مل تتوصل اإىل  2019وأأشار الرئيس اإ

ن عدة وفود عرضت اس تضافة مثل هذا املؤمتر ادلبلومايس يف حال قررت اجلعية عقده. وأأشار قانون التصاممي وذكر ا

ىل اجلعية العامة ىل أأن اللجنة قد تقدم اقرتاًحا لهذا الغرض اإ ، ودعا وفد بيالروس اإىل 2020للويبو يف عام  القادمة الرئيس اإ

 لعامتد معاهدة قانون التصاممي، الوارد يف رساةل من رئيس تقدمي العرض املقدم من بيالروس لس تضافة املؤمتر ادلبلومايس

 (.SCT/42/7جلنة ادلوةل للعلوم والتكنولوجيا. )الوثيقة 

قدم وفد بيالروس رساةل الس يد أألكساندر شوميلني، رئيس جلنة ادلوةل للعلوم والتكنولوجيا يف بيالروس، الواردة و  .86

، عرض 2019يونيو  4الروس، يف اجامتع مع املدير العام للويبو انعقد يف وذكر الوفد ان رئيس بي .SCT/42/7يف الوثيقة 

اس تضافة املؤمتر ادلبلومايس لعامتد معاهدة قانون التصاممي يف مينسك، بيالروس، يف حال اختذت اجلعية العامة للويبو يف 

ىل اتفاق  2019 لعام ة للويبوؤمتر. وأأعرب الوفد عن أأسفه لأن اجلعية العامهذا املقرارًا بشأأن عقد  2019عام  مل تتوصل اإ

ىل التعاون  ىلبشأأن هذه املسأأةل ودعا مجيع الأطراف املهمتة اإ ل اإ  القضااي املعلقة. حول توافق يف ال راء  للتوص 

ىل اجلعية العامة للويبو يف عام  .87 وشكر الرئيس وفد بيالروس عىل ادلعوة، وقال ان اللجنة قد تقرر تقدمي اقرتاح اإ

ىل التعبري عن أ راهئا يف هذا الصدد خالل دورة اللجنة.لعق 2020  د مؤمتر دبلومايس، ودعا الوفود اإ

 من جدول الأعامل: العالمات التجارية 5البند 

 (SCT/32/2اقرتاح منقح من وفد جاماياك )الوثيقة 

ىل الوثيقة  .88  .SCT/32/2استندت املناقشات اإ
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مرشوع توصية مشرتكة  طرح ،2014يف عام  العالماتوالثالثني للجنة أأنه منذ ادلورة الثانية اإىل وفد جاماياك  أأشارو  .89

ىل أأنه قد  وذكل لتيسري املناقشة داخل اللجنة، عىل الطاوةل محلاية أأسامء البدلان بشأأن احللول املمكنة لهذه املشلكة. ونظرًا اإ

ىل اللجنة، رأأى الوفد أأنه ينبغي أأن  وذلكل، طلب الوفد ب احللول للمشلكة. أأنس جنةل ال  حتددمت تقدمي العديد من احللول اإ

ميكن أأن تضمن  أأحاكم مرشوع التوصية املشرتكة، البحث يف. وأأضاف أأنه من خالل بطريقة بناءة مشاركة ادلول الأعضاء

دراج جمالت التقارب يف مرشوع  ناسب ملعاجلة اجملالت اليت ل يوجد فهيا امل نص ابل  التفكريوأأنه ميكن التوصية اللجنة اإ

ىل املرونة وحسن التقدير عىل املس توى الوطين عىل أأساس توافر ظروف معينة.تكل اليت يه حبب، و تقار  قرار الإ  معو  اجة اإ

 تجاريةال عالمة البوجود ظروف اس تثنائية مبوجب معظم قوانني العالمات التجارية الوطنية، واليت ميكن من خاللها تسجيل 

، اقرتح مرشوع التوصية املشرتكة املقدم من املذكورالبدل اليت ل تنشأأ يف دمات حتمل امس بدل فامي يتعلق ابلسلع أأو اخل اليت

وأأكد الوفد أأن الهدف املعايري املتفق علهيا لتكل الظروف الاس تثنائية.  يوفر بعضمن شأأنه أأن  7و 6جاماياك نصا يف املادتني 

ن  لزامية، ولكن اإ طار مامتسك ومتسق لتوجيه ماكتب امللكية من مرشوع التوصية املشرتكة املقرتح ليس وضع قواعد اإ شاء اإ

ىل املشاركة البناءة من   هذه القضية.مع  لتعاملل الفكرية  نه يتطلع اإ جياد حل  قبلوقال الوفد اإ ادلول الأعضاء ويأأمل يف اإ

 ادلول الأعضاء يف اللجنة. عليه توافقت 

 ملعاجلةمهية أأن تعمل اللجنة عىل وضع حلول وذك ر وفد سويرسا بأأنه يؤيد اقرتاح وفد جاماياك وهنجه، وشدد عىل أأ  .90

من أأو حتتوي عىل امس البدل فامي يتعلق ابلسلع أأو  تتكونبفعالية، ويه العالمات اليت العالمات التجارية املضلةل مسأأةل 

ليه يف البدل اخلدمات اليت ل تنشأأ   وضوع.الزتامه مبواصةل العمل يف هذا املعن الوفد  ربأأعو  .امس البدلاذلي يشري اإ

وأأيد أأعربت عهنا وفود أأيسلندا وجاماياك وسويرسا والوفود الأخرى،  اإىل مشاركته اخملاوف اليت وفد موانكو أأشارو  .91

 ،2014، منذ عرضه لأول مرة يف عام أأنه. وذكر بصفته أأحد املشاركني فيه SCT/39/8 Rev. 3 املقدم يف الوثيقة الاقرتاح

رأأى الوفد أأن املشلكة يف نظام و أأكيد علهيا يف الاقرتاح املقدم من وفد جاماياك، اكن يؤيد املبادئ الرئيس ية اليت مت الت

وذلكل، أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تتوصل  العالمات التجارية يه أأنه مل يقدم حامية موحدة وميكن التنبؤ هبا لأسامء ادلول.

ىل نتيجة ملموسة لت  .املامرسات يف هذا اجملال مواءمة عزيزاللجنة اإ

لأكرث ار وفد جاماياك أأنه، نظًرا للمخاوف اليت أأاثرهتا ادلول بشأأن عدم حامية أأسامء البدلان عىل الصعيد ادلويل وأأش .92

ىل اللجنة للنظر فيه من ثالثني س نة ، يف يونيو للجنة ادلورة احلادية والعرشين خالل، قدم اقرتاًحا بشأأن هذا املوضوع اإ

واس تخداهما كعالمات جتارية  هاشأأن حامية الأسامء الرمسية لدلول من تسجيل بعد ذكل، أأعدت الأمانة اس تبياان ب و  .2009

ونتيجة ذلكل، قدم الوفد يف ادلورة احلادية والثالثني للجنة ادلامئة يف  .SCT/24/6هذا الاس تبيان يف الوثيقة نتاجئ  أأدرجتو 

ىل واست  .SCT/31/4يف الوثيقة  كام هو مبني  نسخة منقحة من اقرتاحه،  2014مارس   هذهيف  مالحظات املشاركنينادا اإ

ىل أأن مرشوع التوصية املشرتكة و  .SCT/32/2يف الوثيقة كام هو مبني  ادلورة، مت تنقيح الاقرتاح مرة أأخرى،  أأشار الوفد اإ

التجارية اإىل حامية أأسامء البدلان من العالمات  بشلك أأسايس املنقح املقرتح بشأأن الأحاكم املتعلقة حبامية أأسامء البدلان هيدف

ىل .املتضاربةاحلقول فات الأعامل وأأسامء ومعر   ىل منع اس تخدام املؤرشات اليت تتكون من أأو  وابلإشارة اإ أأن الاقرتاح هيدف اإ

ليه يف البدل اليت ل تنشأأ حتتوي عىل أأسامء البدلان فامي يتعلق ابلسلع أأو اخلدمات  الوفد أأن  رص حامس البدل، اذلي يشري اإ

من  ،البدلانالعالمات التجارية اليت تتكون من أأو حتتوي عىل أأسامء  طلباتقيق الاتساق يف حفص هدف الاقرتاح هو حت 

ولحظ الوفد أأن التوصية  .بدلانوحامية أأسامء ال  بني ادلول الأعضاء هذه املسأأةلل  املتسقة والشامةل عاجلةامل أأجل تعزيز

التوصية املشرتكة بشأأن  من ل س امي، السابقةصيات املشرتكة من التو  اإىل حد كبرياملشرتكة الواردة يف الاقرتاح مس متدة 
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الأحاكم املتعلقة حبامية العالمات التجارية املشهورة والتوصية املشرتكة بشأأن تراخيص العالمات التجارية والتوصية املشرتكة 

، وابلتايل عىل الإنرتنت. وجودةاملالإشارات وحقوق امللكية الصناعية الأخرى يف  ،بشأأن الأحاكم املتعلقة حبامية العالمات

تقدمي نظرة  من أأجل، و وذلاك الاقرتاح من املبادئ القامئة يف اجملالت الأخرى اليت نظرت فهيا اللجنة يف املايض. اس توىح

ىل أأن املادة عامة عىل   حتتوي عىل تعاريف للمصطلحات 1الأحاكم الرئيس ية للتوصية املشرتكة املقرتحة، أأشار الوفد أأوًل اإ

ىل املادة  .وتكييفها قليالً  من التوصيات املشرتكة السابقةنقلها مت  ،املس تخدمة يف النص املقرتح من مرشوع  2وانتقل الوفد اإ

ىل أأهنا تتعلق حبامية أأسامء البدلان يف حال و التوصية املشرتكة،  أأن مفهوم سوء النية مل  وّضنية، و بسوء طلبات  تقدميأأشار اإ

ابلإشارة اإىل و واسعة.الوطنية الالعتبارات لتطبيق احلمك  مسأأةل رتكتُ س  و العديد من ادلول الأعضاء  يمت تعريفه ابلرضورة يف

أأعرب الوفد عن وّض الفرق بني الاقرتاح الأصيل والاقرتاح احلايل، ي الأمر اذليالاقرتاح املنقح يف  ه مت تعقب التغيرياتأأن

ىل أأي من الأحاكم الواردة يف الا اس تعداده يوفر املزيد من املرونة لدلول  قدقرتاح الأصيل، لأنه يعمل أأن هذا الأخري للعودة اإ

ابلعالمات  املتعلقةمن مرشوع التوصية املشرتكة  3عىل املادة  الوفد ، ركزومن مث لقرتاح املنقح احلايل.اب قارنةالأعضاء م

ىل توجيه ادلول الأعضاء يف حال وجود تعار و املتضاربة،  أأحد ض بني طلب العالمة التجارية وامس ذكر أأن احلمك هيدف اإ

ىل السلع أأو اخلدمات اليت ل تنشأأ يف البدل  .انالبدل ىل أأن الاقرتاح املنقح يشري اإ ليه امس البدلوأأشار الوفد اإ ، يف اذلي يشري اإ

قبول ل  بةابلنس  يوفر مرونة أأكرب  لتايلعوامل أأخرى تشري اإىل وجود عالقة زائفة، وهو اب حيدد الاقرتاح الأصيلأأن حني 

فها امس  املعنية، جيب أأن يكون مسموًحا لدلوةل العضو 3مبوجب املادة و  .بدل ما امساليت حتمل العالمات التجارية  اليت يُعر 

وفامي  ترى أأن امس بدلها ميكن أأن خيضع لالختالس. حنيمبوجب نظام العالمات التجارية  ات الالزمةجراءالإ ابختاذ البدل 

أأسامء الرشاكت التجارية، لفت الوفد ل س امي وع التوصية املشرتكة بشأأن معرفات الأعامل املتعارضة، من مرش  4يتعلق ابملادة 

ىل أأن هذا احلمك  اإىل حد كبري من التوصية املشرتكة بشأأن الأحاكم املتعلقة حبامية العالمات التجارية  مس متدانتباه اللجنة اإ

يتناسب ابلرضورة مع أأنظمة العالمات التجارية احلالية ملعظم ادلول  املقرتح لبأأن احلمك الوفد  ارقر اعىل الرمغ من و  املشهورة.

ىل أأن احلمك  (،طبق بشلك أأكرب عىل جسالت الرشاكت أأو الأسامء التجاريةين  )مبا أأنهالأعضاء  ىل حتقيق أأشار اإ  نفسيسعى اإ

من  5املادة ومن مث، ركز الوفد عىل  بدلان.اليت تتعارض مع أأسامء ال الأسامء التجارية  هيدف اإىل حظر ومنع مبا أأنه الهدف

اليت  حالت التضارب منع يمتثل يف ذا احلمكه شدد عىل أأن مبدأأ و املتضاربة،  احلقولبأأسامء  املتعلقةمرشوع التوصية املشرتكة 

ليه امس  اذلي يشريوالبدل احلقل أأي صةل حقيقية بني امس  وجود دونمن  بدلأأو حيتوي عىل امس  احلقليتكون فهيا امس  اإ

بطال أأو حظر أأسامء احلقول املتضاربة غري املرتبطة ابدلول  من ذكل والهدف البدل. هو متكني ادلول الأعضاء من منع أأو اإ

ىل املادة  الأعضاء. ىل تقدمي التوجهي ذكرمن مرشوع التوصية املشرتكة،  6وابلإشارة اإ من  الأعضاء،لدلول  اتالوفد أأنه سعى اإ

لزامي دون حتديد ذا اكن جيب رفض عالمة ،ةقواعد اإ ىل  ويشمل امس بدل.حتمل  جتارية بشأأن ما اإ ادلراسة احلمك، استنادا اإ

يف املقابل، و ، بعض العوامل اليت قد تربر رفض العالمة التجارية.SCT/29/5الواردة يف الوثيقة  اخلاصة حبامية أأسامء البدلان

ىل أأن املادة  رشادات من التوصية املشرتكة املقرت  7أأشار الوفد اإ ذا بشأأن حة توفر اإ امس حتمل قبول عالمة جتارية  اكن جيبما اإ

ىل تبس يط  نايسع ت  7و 6ولحظ الوفد أأن املادتني  .بدل مكتب العالمات التجارية أأو  عىل أأساسهااليت يرفض  الرشوطاإ

جراءات  من التوصية املشرتكة 8مث، ذكر الوفد أأن املادة ومن  امس بدل.حتمل  جتارية يقبل تسجيل عالمة املقرتحة تتعلق ابإ

معظم قوانني العالمات  هو موضوع تتناوهلو  الغشأأو  رشوعةتتعلق ابملنافسة غري امل  9ل، وأأن املادة ابطالاعرتاض والإ 

ق التجارية لدلول الأعضاء من التوصية  10املادة  تضمنتوأأخريًا، لحظ الوفد أأنه يف الاقرتاح الأصيل،  .بشلك معم 

من التوصية املشرتكة بشأأن  مس متدةالعوامل  وهذه، من ادلول الأعضاءعوامل لتحديد عالقة زائفة بدوةل  املقرتحة املشرتكة

ويف حني  .املوجودة عىل الإنرتنتالإشارات يف الأحاكم املتعلقة حبامية العالمات التجارية، وحقوق امللكية الصناعية الأخرى 
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، أأعرب عن اس تعداده مالحظاهتمىل اقرتاحه وشكر الأعضاء ال خرين عىل أأقر الوفد ابدلمع اذلي قدمه بعض أأعضاء اللجنة اإ 

 .ادلول الأعضاء خالل ادلورة املقدمة من راءال  ملواصةل تنقيح اقرتاحه بناًء عىل 

ىل أأنه  .93 م وأأشار وفد الولايت املتحدة الأمريكية، بعد أأن شكر وفد جاماياك عىل رشح اقرتاحه، اإ  يف املايضقد 

زاء  قرتاح ومرشوعه السابق.الا عىل مالحظات نطاق الاقرتاح، حيث وصل  توسعورصح الوفد بأأنه ل يزال يشعر ابلقلق اإ

ن اللجنة ادلامئة  ىل القول اإ تس تنتج أأن اس تخدام امس البدل، يف مجيع الأشاكل اخملتلفة املذكورة يف الاقرتاح، جيب أأن الأخري اإ

ن ، الوفد من وهجة نظرو  ائع أأو اخلدمات.من املرحج أأن خيدع اجلهور فامي يتعلق بأأصل البض واقع ال الأمر ل يعكس ذكلاإ

هو العنرص الرئييس لتقيمي ما  لعالمة ما املس هتكل نظرةو  الهيا، نظرةال لأن س ياق الاس تخدام يوفر معلومات عن  ،لك حاةلل

ذا اكنت   بأأنفسهم فد أأن القول بأأن املس هتلكنيولهذا السبب، رأأى الو  قابةل للحامية وقابةل للتسجيل. تجاريةال  عالمةهذه الاإ

، ليس احلقول ءأأو اسام ات الأعاملأأو معرفجتارية  ءأأو اسامات عند رؤية امس بدل يف عالم سيشعرون ابخلداع او التضليل

امئة بيااًن من اللجنة ادلأأن  الوفد اعتربحقيقيًا،  الأمر عىل الرمغ من أأن العديد من الوفود ترغب يف أأن يكون ذكلو  حصيًحا.

متاًما، شدد الوفد وابلعكس  تأأييد مثل هذا البيان.ل  مس تعًداأأعلن أأنه ليس و ، فيه اس يكون مبالغًحصيح  هذا الأمرأأن بيزمع 

ىل العمل لتفادي الإدلء ببيان كهذا و  ش به  لأن ذكل انبدلال  يماسلمكنة امل  الاحامتلتالتفكري يف لك للحد من عىل احلاجة اإ

فات الأعامل، لأن العديد من البدلان دلهيا أأنظمة وس يكون من الص .مس تحيل عب جًدا، عىل وجه اخلصوص، التحمك مبُعِر 

ذا اعترب الوفد و  خمتلفة فامي يتعلق هبذا املوضوع، ل س امي تكل اليت ل تتقيد ابلرضورة بنظام امللكية الفكرية وأأسامء احلقول. أأنه اإ

، وأأعرب عن تقديره لوفد جاماياك لتفكريه يف مراجعة الوثيقة النقاش طاقن اس مترت اللجنة يف مناقشة الوثيقة، فيجب تضييق

 وأأعلن أأنه س يكون سعيًدا ابملشاركة يف هذه العملية.

قاعدة حتمي أأسامء البدلان، رمغ أأنه من غري  وضعورصح وفد الياابن أأنه فهم أأن الاقرتاح املقدم من وفد جاماياك  .94

عىل طاليب العالمات التجارية  كبرًياعبئًا  ستشلك مثل هذه القاعدة أأنلوفد ا واعترب ني.من قبل املس هتلك احملمتل أأن يساء فهام

عدد كبري جًدا من القيود عىل تسجيل العالمات التجارية واس تخداهما  وضعلأن ، د اس تخدام العالمات التجارية املسجةلقي  وتُ 

 .بدقة هذه املسأأةلبغي مناقشة أأنه ين  الوفد رأأىو  .لرشاكتل الأنشطة الاقتصادية  يعرقلميكن أأن 

ىل أأن أأسامء البدلان محمية ابلفعل يف بدله لأن قانون العالمات التجارية يتضمن حكام بشأأن حامية  .95 ثيوبيا اإ وأأشار وفد اإ

 ان.امس البدل والرموز والتصاممي املس تخدمة لمتثيل البدل

كوادور، وأأفاد  .96 وحاميهتا من التسجيل والاس تخدام غري  الضوء عىل أأمهية قضية أأسامء البدلانبعد تسليط وفد اإ

بشلك وأأشار  عىل املس توى ادلس توري وعىل مس توايت أأخرى. بدله يف ترشيعات تانعكس هذه املسأأةل، أأن املناسب

ىل املواد  خاص ىل  411اإ من القانون الأسايس بشأأن الاقتصاد الاجامتعي للمعرفة والإبداع والابتاكر اليت تنص عىل  414اإ

كوادور، ل ميكن تسجيل عالمة البدلان.حامية أأسامء  ل يف حال  جتارية وأأوّض الوفد أأنه يف اإ أأي مل تتسبب يف حتمل امس بدل اإ

دمع رمسي من  اإىل الاعتقاد بوجود ملس هتلكنيا تدفعقد  أأي عالمة ابلنس بة ملقدم الطلب والبدل املعين ولن يمت تسجيللبس 

 .SCT/39/3 Revوأأعرب عن تأأييده لالقرتاح الوارد يف الوثيقة ىل اقرتاحه شكر وفد جاماياك عو  .الامس املذكور يف البدل

 عن اس تعداده للمشاركة بنشاط يف املناقشة.و ، 3

يف دورات اللجنة  امجيع الوفود اليت أأدلهتتعليقات وشكر وفد الصني وفد جاماياك عىل عرض اقرتاحه، وأأثىن عىل  .97

ورأأى الوفد أأن املوضوع حيتاج  م وسائل حامية أأسامء البدلان يف خمتلف البدلان.ادلامئة السابقة، واليت ساعدت اللجنة عىل فه
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ىل أأن اونظرً   .مشدًدا عىل أأمهية حامية أأسامء البدلان اإىل دراسة متأأنية  والقانون املامرسة ه جيب الأخذ يف عني الاعتباراإ

م عىل الاقرتاح، رانقد يؤث أأهنام مباأ خر و بدل  بني انخيتلفالذلان املوضوع ذا هب اناملتعلق املامرسة املتبعة حول  موجًزا الوفد قد 

 العالمة ونطاق امس البدل، ذكر الوفد أأن املكتب حتقق من متزي  اليت تتكون من فامي يتعلق بقبول العالمة التجارية و  يف الصني.

ىل أأن بطريقة خم البدلان فهم أأسامء ت ومبا أأن البدلان تس تخدم لغات خمتلفة وابلتايل  حاميهتا. املامرسة املتبعة يف تلفة، أأشار الوفد اإ

ويف هذا الصدد، شدد الوفد عىل احلاجة اإىل حتديد أأسامء ادلول لتوفري أأساس أأفضل  تتعلق بأأسامء البدلان الرمسية. الصني

ذا اكن ينبغي حامية الصفات املتعلقة بأأسامء البدلان جراء دراسة أأكرب هبدف حتديد ما اإ  .أأيًضا للمناقشات واإ

لمناقشات املتعلقة حبامية ل أأعضاء اللجنة يولهيا لدلورة، ابلأمهية اليت  اعدادهابعد شكر الأمانة عىل وفد الرنوجي،  أأقرو  .98

ىل أأنه أأسامء البدلان. عالمية وأأصدرت وثيقة  ،وأأشار اإ عىل مدار س نوات عديدة، مجعت اللجنة املعلومات ونظمت جلسات اإ

ىل أأن احلفاظ عىل نظام  اونظرً  .سجيلها واس تخداهما كعالمات جتاريةحامية أأسامء البدلان من ت مرجعية بشأأن  لعالمات لاإ

ىل املس تخدمني  ملنع  بشلك عام كفيترضوري وأأن الترشيعات احلالية  هو أأمرالتجارية يتسم ابلكفاءة واملرونة ابلنس بة اإ

ساءة اس تخداهمالاحتاكر غري املناسب لأسامء البدلان   متطلبات جديدة. وضعيف فائدة ى أأي ل ير  أأعرب الوفد أأنه، اواإ

ليه الوفد أأشاروكام  هذه الأعباء الإضافية عىل مس تخديم نظام العالمات التجارية.لفرض مثل ربر أأنه ل يوجد أأي م ورأأى  اإ

نشطة لوضع يف حني أأنه مل يدمع أأي أأ و اللجنة أأهنا ل تؤيد ملكية ادلوةل لأسامء البدلان.يف دورات اللجنة ادلامئة السابقة، ذك ر 

ل أأن اتواس تخداهما كعالم هاداخل الويبو بشأأن حامية أأسامء البدلان من تسجيل  واملعايري القواعد  مل يعارض الوفد جتارية، اإ

 .هبدف التوعية اللجنة أأخرى قد تنفذها أأفضل املامرسات أأو أأي أأنشطةتحديد ل أأو  أأنشطة تقيص احلقائق

الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، وبعد تذكري اللجنة مبوقفه املعلن  وأأكد وفد الاحتاد الأورويب، متحداًث ابمس .99

، SCT/39/8 Rev. 3يف الوثيقة  مبني  سابقا بشأأن الاقرتاح، أأنه يؤيد مسار معل أ خر بشأأن هذا املوضوع، كام هو 

مثل بعض  ل حيبذ أأنهالوفد  ويف اخلتام، ذكر  .SCT/41/6يف الوثيقة مبني  كام هو  وابلتايل اتبع التطورات ذات الصةل،

طريقة أأخرى فضل اتباع يُ ، و ابلنس بة لهذه املسأأةل لوضع القواعد واملعايري داخل الويبو نشاطأأي  ادلول الأعضاء الأخرى

 للميض قدماً.

هتدف اليت من قبهل و  املشرتكة املقرتحة ةتوصيال ابمس اجملموعة الأفريقية، وفد جاماياك عىل  ، متحداثً وفد أأوغندا شكرو  .100

ىل تعزيز حامية الأسامء الرمسية للبدلان من تسجيل  أأن شواغل ادلول الأعضاء بشأأن ضامن  أأشار اإىلو   كعالمات جتارية. هااإ

مت يف د ِ مسأأةل قدمية يف الويبو، وذك ر اللجنة ابدلراسة املتعلقة حبامية أأسامء البدلان، واليت قُ  يهامحلاية الفعاةل لأسامء بدلاهنم 

لعالمات التجارية، اب املتعلقة امرساتاملقوانني و الأأكدت ادلراسة وجود العديد من الثغرات يف  وقد ة والعرشين.دورهتا التاسع

اليت حتتوي عىل أأسامء لبعض البدلان  العالمات التجاريةبعض ، مما مسح بتسجيل و ما بعدهأأ سواء يف مرحةل ما قبل املنح 

للجنة أأمثةل قدمت ادلول الأعضاء يف دورات اللجنة ادلامئة السابقة،  ف أأنهاضوأأ  بطريقة مضلةل ابلنس بة للمس هتلكني.

رأأى الوفد أأن تكل و ، واس تخداهما بشلك غري قانوينحتاكر أأسامء بدلاهنا اب الرشاكت الأجنبيةقيام بعض ملموسة بشأأن 

خفاق أأو  ىل اإ ىل اتباع هنج ذلكل شدد عوأأنظمة العالمات التجارية الوطنية،  ضعفالأمثةل تشري بشلك مبارش اإ ىل احلاجة اإ

 لحظاملشرتكة اذلي اقرتحه وفد جاماياك،  ةوابلإشارة اإىل مرشوع التوصي منسق بشأأن هذه القضية عىل املس توى ادلويل.

رشادات لفاحيص العالمات التجارية ليمت اس تخداهما  معاجلة طلبات احلصول عىل  خاللالوفد أأنه حيتوي فقط عىل اإ

ضافيًا عىل فاحيص العالمات  ابلتايل فهوو م أأسامء البدلانمن أأو اليت تس تخددة العالمات التجارية املس مت ل يفرض عبئًا اإ

بعض الوفود أأن وضع بعض القيود عىل تسجيل واحتاكر أأسامء ادلول من شأأنه أأن يفرض عبئًا غري يف حني ترى و التجارية.
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ل أأن الوفد يعتقد أأن العبء أأعىل بكثري اب لنس بة للأشخاص أأو الرشاكت اليت مل تمتكن من رضوري عىل الرشاكت، اإ

ذا اكن هناك  هاحتاكر يف حال مت اس تخدام امس بدلها  فامي يتعلق بأأصل املنتجات، عىل حساب املواطنني اذلين  تضليلأأو اإ

فريقية، جيو  ينتجون منتجات مماثةل. ت / اللجنة التوازن ادلقيق بني مصاحل الرشاك ضمنأأن تب من وهجة نظر اجملموعة الإ

ومع ذكل،  .املعين من هجة أأخرى، ورشاكت / مواطين البدل من هجة اس تخدام امس بدل أأجنيب ون اإىلسعاذلين ي  املواطنني

فريقية واختمت الوفد لكمته ابلتعبري عن تأأييد اجملموعة لس تخدام امس البدل. حاجزجيب أأل يكون هناك  ابلإجامع للتوصيات  الإ

 املشرتكة املقرتحة.

ىل منع  ،أأن اقرتاح وفد جاماياكورأأى اهامتمه حبامية أأسامء البدلان،  عىل جمدداً املغرب  وأأكد وفد .101 اذلي هيدف اإ

د قي  لنظام حفص مُ  عن عدم تأأييدهالوفد أأعرب ومع ذكل،  الاس تخدام اخلادع لأسامء البدلان كعالمات جتارية، مثري لالهامتم.

ذا اكن الاس تخدام غري مضلل  من شأأنه أأن يؤدي تلقائًيا اإىل رفض مجيع اس تخدامات أأسامء البدلان كعالمات جتارية، حىت اإ

 من اس تنتاهجاويف اخلتام، رأأى الوفد أأنه ينبغي دراسة املسأأةل بعناية، مع مراعاة أأفضل املامرسات اليت مت  للمس هتلكني.

  عىل الاس تبياانت السابقة. الإجاابت

اليت ميكن التقدم بطلب لتفكري يف خمتلف العالمات التجارية عند اأأنه وأأشار وفد الولايت املتحدة الأمريكية،  .102

ن أأي اس تخدام لمس بدل يفو، للحصول علهيا مشلكة  شلكما سي  جتارية عالمة أأي يف ظل التوصية املشرتكة املقرتحة، فاإ

عالمات  أأنعىل سبيل املثال،  ويعين ذكل، العالمات يف بدلها وبدلان أأخرى.هذه جيب رفض  وابلتايل ،ن مضلالً ويكو 

 Wild) "تركيا الربية"و ( لدلىمAmerican Girls) "البنات الأمريكيات"ولأواين الطعام  (Lenox"لينوكس" ) مثل

Turkey)  احملمص "اخلزب الفرنيسو يةروح مرشوابت اللل"(French Toast)  "كسربيس يمت س ملالبس الأطفال و"أأمرياكن اإ

الرشوط من شأأنه أأن يزيد من عبء  هبذه جتارية احلصول عىل عالماتن رفض طلبات أأ  لوفدا واعترب .بدلهاها يف رفض 

ثبات ويعطل معلية  اليت مل تكن العالمة فهيا امًسا  ، يف احلالتالرشاكتمعل و  الفحصالعمل يف املكتب، ويعكس عبء الإ

ُ  وأأ لبدل  لهيأأو لن يُ بدل س تخدم اكمس مل ت ىل الرتاجع عن فكرة  وابلتايل، شدد الوفد عىل امس بدل. اعىل أأهن انظر اإ وضع احلاجة اإ

ىل بدل ما قواعد تسمح ب أأنظمة  اليت وضعت من أأجلها الغاية ل خيدم، لأن ذكل بشلك تلقايئرفض العالمة اليت تشري اإ

 العالمات التجارية.

صناعية وشكر وفد ش ييل وفد جاماياك عىل اقرتاحه، وشدد عىل أأمهية حامية أأسامء البدلان وأأفاد أأن قانون امللكية ال  .103

مطلقًا لرفض طلب العالمة سببًا أأساس ًيا و اعتبار امس البدل  من خالل ينص عىل حامية صارمة لأسامء البدلان بدلهاخلاص ب 

 ترشيعاتال و هذا املرشوع بعض أأوجه التضارب بني  وجود الوفد ذكروابلإشارة اإىل مرشوع التوصيات املشرتكة،  التجارية.

فات امفامي يتعلق حب القامئة يف بدله وأأخريًا، أأعرب  .من هجة أأخرى رفضالأأس باب و ، للأعامل من هجةية أأسامء البدلان مكُعر 

ىل توصية مشرتكة.القامئة لكأالوفد عن اس تعداده ملواصةل العمل عىل الوثيقة لتحسيهنا وحل املش  ، من أأجل التوصل اإ

ىل ، و ذات الصةلوالأسامء اجلغرافية  وأأعرب وفد غياان عن تأأييده لقرتاح وفد جاماياك محلاية أأسامء البدلان .104 أأشار اإ

وأأعرب الوفد عن  .(Demerara sugar) ر دميريارا"ك  خربته فامي يتعلق بفقدان حق اس تخدام عبارة "سُ  مشاركةرغبته يف 

ىل اس مترار ،غياب حامية أأسامء البدلان والأسامء اجلغرافية ذات الصةل اعتقاده أأن غالل الاس ت وارتفاع نس بة س يؤدي حمتًا اإ

  .البدلانوالتعدي عىل أأسامء 
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به ملعاجلة اخملاوف بشأأن الاس تخدام غري املناسب  قامتوشكر وفد أأسرتاليا وفد جاماياك عىل العمل الكبري اذلي  .105

ىل توجيه مُ  ليستأأن التوصيات املشرتكة معرفته ب عىل الرمغ منو  لأسامء البدلان. ل أأنه الزمة لأهنا هتدف اإ أأعرب لفاحصني، اإ

من وهجة و  مشألك ملس تخديم العالمات التجارية والفاحصني. اإىل بدلانع نطاق تعريف أأسامء ال يس  و تيؤدي من أأن  هققلعن 

ضايف وس يخلق عبء خالل معلية الفحص لتطبيقهغري معيل  النطاق نظر الوفد، س يكون التعريف الواسع  معلية عىل اإ

لحظ تأأييًدا للمالحظات اليت قدمهتا وفود أأخرى، ويف اخلتام،  بحث ل يتناسب مع اخلطر اذلي حياول الاقرتاح معاجلته.ال 

 يؤديحيث أأن توفري امحلاية املطلقة دون تكل الاعتبارات ميكن أأن  منطقية،لس ياق اكنت املتعلقة ابالوفد أأن الاعتبارات 

ىل قيود غري رضورية عىل التجارة.  اإ

ىل أأن بعض الوفود قد أأيدت الاقرتاح بي .106 ىل أأن موضوع وأأشار وفد سويرسا اإ امن أأبدت وفود أأخرى خماوف، وأأشار اإ

تتكون  جتاريةحتاكر امس البدل يف حال تقدمي طلب للحصول عىل عالمة اب الأوىل يه مرتبطة أأسامء البدلان أأاثر مسأألتني.

وشدد  رى.، يف حال اس تخدام امس البدل مع عالمات ممزية أأخابلتضليل ترتبطالأخرى  سأأةل الثانيةامل   .فقطبدل ال من امس 

اإىل حظر  انهيدفل واقرتاح وفد جاماياك  ،SCT/39/8 Rev. 3الوفد عىل أأن الاقرتاح املشرتك، الوارد يف الوثيقة 

ىل  نس بةوابل   .بشلك اتماس تخدام أأسامء البدلان  ماكنية احتاكر رشكة لمس بدل،  ا املتعلقة جيب معاجلهتيتال الأوىلاملسأأةل اإ ابإ

ىل أأنه يعترب أأن مثل هذا الاحتاكر غري ممكن قرتاح املشرتك غطى هذا السؤالر الوفد اللجنة أأن الاذك   وفامي يتعلق  .وأأشار اإ

املركبة عالمات ممزية أأخرى، رأأى الوفد أأن هذه العالمة و امس بدل بني جتمع جتارية ابس تخدام عالمة  املرتبطة ةالثانياملسأأةل 

 شؤها البدل املعين.السلع أأو اخلدمات اليت من مع س تخدم فقط ينبغي أأن تُ 

ومن  غري مرن. و مطلق بشلك  حظر أأيل يفرض  وشكر وفد جاماياك مجيع الوفود عىل تعليقاهتم، وأأكد أأن الاقرتاح .107

ىل تبس يط أأس باب الرفض،  معاجلهتا حتديدها والتفاق علهيا و اليت جيب أأن يمت لس ياق، ل  وفقًاوهجة نظره، سعى الاقرتاح اإ

أأعلن أأنه س يقدم و خالل اجللسة،  املقدمةعن امتنانه للمالحظات  الوفد وأأعرب  عضاء.من قبل ادلول الأ بشلك مشرتك 

 للجنة ادلامئة. قادمةلالقرتاح يف اجللسة ال دقةأأكرث وضوًحا و مبسطة و نسخة 

عة من تكل الوثيقة اإىل جلنة العالمات يف دورهتا  .108 ىل أأن وفد جاماياك س يقدم نسخة مراج  وخلص الرئيس اإ

 ء التعليقات املقدمة خالل هذه ادلورة.القادمة عىل ضو 

اقرتاح من وفود جورجيا وأأيسلندا واإندونيس يا وجاماياك وليختنش تاين ومالزياي واملكس يك وموانكو وبريو والس نغال وسويرسا 
مارات العربية املتحدة بشأأن حامية أأسامء البدلان والأسامء اجلغرافية ذات ادللةل  (SCT/39/8 Rev.3الوطنية )الوثيقة  والإ

 .SCT/39/8 Rev.3نظرت جلنة العالمات يف الوثيقة  .109

هو منع احتاكر امس بدل أأو امس  SCT/39/8 Rev. 3وذك ر وفد سويرسا بأأن الهدف من الاقرتاح الوارد يف الوثيقة  .110

رافية جيب أأن ورأأى الوفد أأن بعض الأسامء اجلغ .بذكل من قبل فرد خاص، ما مل تأأذن ادلوةل املعنيةذا دلةل وطنية جغرايف 

وأأن لك هجة فاعةل يف السوق جيب أأن تكون قادرة عىل الإشارة  ،مجيع اجلهات الفاعةل يف السوقويف متناول  تظل مفتوحة

ىل منشأأ منتجاهتا أأو خدماهتا. قامئة  س تخدامبعض الوفود قد أأعربت عن قلقها يف ادلورات السابقة فامي يتعلق اب أأنا مبو  اإ

 الاقرتاح تفكر يف مقارابت وبدائل خمتلفة. تقدمين سويرسا واجلهات املشاركة يف أأ  اإىل وفدال أأشار، مكرجع لأسامءاب
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نه يعلق أأمهية كبرية عىل الاقرتاح، لأن  .111 الأدوار البارزة لمس البدل هو حتديد ماكن منشأأ  من بنيوقال وفد أأيسلندا اإ

التقدم التجاري والاقتصادي للبدل  كبريق بشلك يأأن منح حقوق حرصية لمس بدل ما ميكن أأن يع  الوفد ولحظ  البضائع.

جراء تأأي املعين، وشدد عىل أأن الاقرتاح ل يفرض  عطاء  يسعى بشلك أأسايست قانونية، بل عديالالزتام ابإ عادة اإ ىل اإ اإ

واعد وشدد الوفد عىل أأن الاقرتاح هيدف اإىل وضع مبدأأ يامتىش مع ق .العالمات اليت تتكون حرصاًي من أأسامء البدلان حقها

حفص أأسامء البدلان  بشأأن متتاليت  التعديالتمنذ فرتة طويةل، وشكر وفد الاحتاد الأورويب عىل  القامئة لعالمات التجاريةا

 وأأعرب الوفد عن اس تعداده ملواصةل مناقشة هذه املسأأةل بطريقة بناءة.. كعالمات لكمة

ىل توفري حامية أأكرث اتساقًا واكفية وفعالية لأسامء  وذك ر وفد جاماياك بأأنه، طوال س نوات عديدة، دعا داخل اللجنة  .112 اإ

وأأعرب  واليت اكنت محمية ابلفعل مبوجب اتفاقية ابريس.، وشعارات النباةلدلول مثل الأعالم ل املهمة رموزالادلول، عىل غرار 

، واليت جيب أأن وةلادل يانك  تشري اإىل وعالمات لفظيةيف الواقع رموًزا متثل الوفد عن اعتقاده الراخس بأأن ادلول الأعضاء 

ورصح الوفد بأأنه عىل الرمغ من توفر بعض امحلاية لأسامء البدلان من خالل قوانني العالمات التجارية احلالية،  حتمهيا الويبو.

ل أأن هذه امحلاية ل تزال غري اكفية، مما يرتك فرصة كبرية للأشخاص اذلين ليس هلم أأي صةل حقيقية ابلبدل أأن يس تفيدوا  من اإ

، SCT/39/8 Rev. 3وذلكل، ذكر الوفد أأنه س يواصل دمع الاقرتاح املشرتك الوارد يف الوثيقة  شهرة ومسعة امس البدل.

ىل  هتطلعأأعرب الوفد عن و  معتربا أأنه س يوفر حال للمشلكة اليت تؤثر حاليا عىل العديد من ادلول.   والالزتام معادلاإ

 شات اليت دارت يف اللجنة للتوصل اإىل حل.ادلول الأعضاء ورحب ابملناق املس مترين من 

، SCT/39/8 Rev. 3أأبلغ وفد الولايت املتحدة الأمريكية اللجنة ادلامئة بأأهنا ل تؤيد الاقرتاح الوارد يف الوثيقة  .113

عالهنا بشأأن الوثيقة  للعديد من نفس الأس باب اليت أأاثرهتاوذكل  ، أأن س ياق الاس تخدام همم ورأأى الوفد .SCT/41/6يف اإ

ىل أأن فصل حتليل امس البدل عن س ياقه ل يتوافق مع قانون العالمات أأي مصطلح جغرايف ابلنس بةكام هو احلال  . وأأشار اإ

ن الاحتفاظ ابمس التجارية ومع وهجة نظر املس هتكل وحاميته ومع حامية املنافسني والرشاكت. و   بدلمن وهجة نظر الوفد، اإ

س تعمل وأأن مجيع ماكتب العالمات التجارية يف العامل  هض أأن احلكومة متلككأصل عام ل ميكن أأن حيتكره أأي خشص، يفرت 

حدى الطريقتني التاليتني: ما منع اس تخدام أأسامء ادلول كعالمات جتارية بشلك مطلق وفق اإ  ابلأسامء، أأو الاحتفاظ اإ

اوف بشأأن الاس تخدامات اخمل تأأاثر  هذه املسأأةلواعترب الوفد أأن  .ابشأأن السامح ابس تخداهم هذه الأخرية لتقرر لحكومةل

 السلع أأو اخلدمات، أأو لالس تخدامات اليت مل تكن مضلةل وخادعة منشأأ دد بدقة حتالتجارية احلالية من قبل الرشاكت اليت 

نه س يكون من دواعي رسوره أأ وقال الوفد  .مبوجب مبادئ قانون العالمات التجارية احلالية واليت تعد اس تخدامات مرشوعة

 وفقًا لهذه املامرسة عىل الرمغ من أأنه من الصعب جًدا عىل الكياانتو  يف مكتبه. املعمتدة الفحص ة ممارسةمشاركة طريق

ل أأن الوفد ذكر أأنه ل يؤيد  اإىل وجوب قيام  أأي ترصحي يشريتسجيل أأسامء البدلان مبفردها أأو ابلقرتان مع مسائل أأخرى، اإ

ذ يعد  ،عام أأصل هوما  ن امس بدلابلإعالن عن أأ اجلعية العامة للويبو  اليت قد تنتج  عواقبللاحتاكًرا تلقائًيا نظًرا  الأمر هذااإ

بذكل بسبب  ل يؤيد القيامالوفد أأنه يف اخلتام، أأضاف و  .التقيد هبا يتعني عىل املاكتب يتالو القانوين  عن مثل هذا الإعالن

 عىل الاس تخدامات التجارية احلالية. ال اثر

ورويب، متحداًث ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، خماوفه بشأأن احلظر العام لتسجيل كرر وفد الاحتاد الأ و  .114

ذا اكنت  ادللةلأأسامء البدلان والأسامء اجلغرافية ذات   العالمة تتكونالوطنية كعالمات ممزية، مثل العالمات التجارية، اإ

ىل احتاكر ه من هذا الامس أأو ايحرص ذا اكن الأمر يرتقي اإ  ذا الامس.اإ
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 ادللةلوأأعرب وفد الصني عن اعتقاده أأن حامية أأسامء البدلان اكنت قضية رئيس ية وأأن الأسامء اجلغرافية ذات  .115

ىل حد ما. ىل امحلاية اإ ىل أأن قانونه الوطين حيمي أأسامء البدلان بشدة  الوطنية حتتاج اإ حفص طلبات  خالل معليةوأأشار الوفد اإ

تدابري لتعزيز حامية أأسامء  ةعدهذا القانون توي عىل أأسامء البدلان، وقد اعمتد حت ن أأو اليت تتكون مالعالمات التجارية 

، أأعرب جًداواسع  هو نطاقذكر أأن نطاق حامية أأسامء البدلان والأسامء اجلغرافية ذات الأمهية الوطنية  يف حنيو  البدلان.

وفامي يتعلق بصياغة أأحاكم حمددة، رأأى الوفد أأنه ينبغي  .الوفد عن الزتامه ابملشاركة النشطة يف املناقشات حول هذه القضية

رشادات أأكرث حتديدًا وملموسة للفاحصني. شلك مناقشة هذه املسائل بعناية وب  جيبأأنه عن رأأيه ب الوفدأأعرب و  تقدمي اإ

 فصل.م

ية ذات ادللةل الوطنية. وأأعرب وفد الياابن عن اتفاقه مع ال راء املتعلقة بأأمهية حامية أأسامء البدلان والأسامء اجلغراف  .116

ىل أأنه يف بدله، يمت رفض العالمات التجارية اليت تتكون من أأسامء البدلان أأو الأسامء اجلغرافية يف حال مت  وأأشار الوفد اإ

ذا اكن من احملمتل أأن  ىل املوقع اذلي يمت فيه تقدمي اخلدمات، أأو اإ اعتبار أأهنا تشري اإىل ماكن منشأأ أأو بيع البضائع أأو تشري اإ

( اإىل 1يف البنود )املذكورة ورأأى الوفد أأن قامئة الأسامء   ودة السلع واخلدمات.فامي يتعلق جبيساء فهمها من قبل املس هتلكني 

اإىل ابلإشارة ومع ذكل،  معلومات مرجعية مفيدة ملامرسات الفحص، رشط أأل تكون ملزمة قانواًن.شلك ( من الاقرتاح ست 5)

الوطنية، ومعايري  ادللةل، ول س امي فامي يتعلق بتعريف الأسامء اجلغرافية ذات (6ردة يف البند )أأنه مل يمت توضيح العنارص الوا

نشاء القامئة، وطريقة ومعلية تقدمي اعرتاض، رأأى الوفد أأنه ينبغي للجنة و اختيار تكل الأسامء، ورش ط موافقة البدلان عىل اإ

ىل مواصةل مناقشة هذه املسأأةل. ضافة اإ ة يف ير ابحلالأنظمة الوطنية وممارسات الفحص  ه جيب أأن تمتتعفد أأن ذكل، رأأى الو واإ

ذا اكنت س توفر امحلاية املطلقة لأسامء البدلان والأسامء اجلغرافية،  ويف اخلتام، ذكر الوفد أأنه يؤيد توافق ال راء،  .أأم لحتديد اإ

 .دقةب( 6العنارص الواردة يف البند ) مناقشةيمت أأن أأل تكون القوامئ الواردة يف الاقرتاح ملزمة قانواًن لدلول الأعضاء و  رشط

، وكرر خماوفه بشأأن احلظر العام (CEBSمجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق )وحتدث وفد كرواتيا ابمس  .117

ذا اكنت العالالوطنية كعالمات ممزية، مثل العالمات التجارية،  ادللةللتسجيل أأسامء البدلان والأسامء اجلغرافية ذات  مة اإ

ذا اكن الأمر  ىل احتاكر هذا الامس يؤديتتكون حرصاي من هذا الامس أأو اإ  ، عىل النحو املنصوص عليه يف الوثيقةاإ

SCT/39/8 Rev. 3. 

ن والاقرتاح املشرتك، لأن أأسامء البدلان محمية ابلفعل يف بدله مبوجب قان ل يؤيدورصح وفد مجهورية كوراي بأأنه  .118

ىل أأنه ينبغي جتنب القيود املفرطة عىل اختيار العالمات  انظرً و  .ع املنافسة غري املرشوعةقانون منالعالمات التجارية و  اإ

حقوق العالمات التجارية السابقة، أأوىص الوفد ابلسامح ابس تخدام أأسامء الأخذ يف عني الاعتبار التجارية وأأنه ينبغي أأيًضا 

ذا اكن امس البدل يشلك جزًءا   يف ه جيب النظر فقطوأأضاف الوفد أأن صغرًيا من العالمة التجارية.البدلان والأسامء اجلغرافية اإ

 اليت يكون فهيا امس البدل جزًءا أأساس ًيا من العالمة التجارية. تاحلال

حو .119  لةلأأسامء البدلان والأسامء اجلغرافية ذات ادل لتسجيل نه ل يدمع الالزتام ابحلظر املطلقأأ وفد أأسرتاليا  رص 

أأن الوفد  رأأىبعض الوفود الأخرى،  اليت أأدلت هبا ترصحياتلل  تأأييًداو  عالمة جتارية.جزء من أأو ك الوطنية كعالمة جتارية

وأأشار الوفد  امحلاية املطلوبة يف الاقرتاح واسعة للغاية وميكن أأن ختلق مشألك وتاكليف أأكرب من القضية اليت حتاول معاجلهتا.

آليات مبوجب القانون الأسرتايل ملنع منح اليت قد تكون دلى ال خرين رغبة  املصطلحاتاحلقوق احلرصية عىل  اإىل وجود أ

قد مت  يف أأسرتاليا الوطنية ةامرساملوأأضاف الوفد أأن  للمصطلحات. مضللنع اس تخدام خادع أأو مل و  امرشوعة يف اس تخداهم

ومع  يف ذكل أأسامء البدلان. للعالمات التجارية اليت حتتوي عىل مراجع جغرافية مباابلنس بة هنج أأكرث رصامة  باعحتديهثا لت 
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دراج املصطلح اجلغرايف  ذا اكنت طريقة اإ ثة أأمهية الس ياق وما اإ ىل  تؤديقد ذكل، لحظت املامرسة احملد  أأن السلع أأو  اعتباراإ

 لفعل.ابمن ذكل املاكن  تأأيتاخلدمات 

ح وفد سويرسا أأنه س يعمل عىل اتباع هنج جديد يف ضوء املالحظات اخملتلفة املقدمة .120 ، من أأجل امليض قدما يف ورص 

 النقاش يف ادلورة املقبةل.

ىل أأن الوفود املشرتكة يف الاقرتاح الوارد يف الوثيقة  .121 س تقدم نسخة  SCT/39/8 Rev.3وخلص الرئيس اإ

ىل جلنة العالمات يف دورهتا القادمة. عة من اقرتاهحا اإ  مراج 

اين ومالزياي واملكس يك وموانكو وبريو والس نغال وسويرسا اقرتاح من وفود جورجيا وأأيسلندا واإندونيس يا وجاماياك وليختنش ت
مارات العربية املتحدة بشأأن حامية أأسامء البدلان والأسامء اجلغرافية ذات ادللةل  الوطنية يف نظام أأسامء احلقول والإ

 (SCT/41/6 )الوثيقة

 .SCT/41/6نظرت جلنة العالمات يف الوثيقة  .122

ا من املقرتحات قد نوقشت حتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، وذكر أأن عددً وحتدث وفد الاحتاد الأورويب ابمس الا .123

، SCT/41/6وفامي يتعلق ابلقرتاح املشرتك الوارد يف الوثيقة  يف ادلورة الأخرية للجنة ادلامئة حول موضوع أأسامء البدلان.

عداد ورقة غري رمسية للمنا  قشات غري الرمسية يف الاجامتع الأخري للجنة.شكر الوفد وفد سويرسا واملؤيدين ال خرين عىل اإ

ىل  SCT/39/8 Rev.2ن مت تغطيهتام معا يف الوثيقة السابقة ن الذلي  بفصل هديف الس ياسة املمتزيي  ورحب الوفد  اإ

ىل أأن هدف الس ياسة املمتثل يف حامية أأسامء البدلان والأسامء اجلغرافية ذات  وثيقتني.  يلها من تسج الوطنية  ادللةلوأأشار اإ

الواّض، مت  الفصل انه من خالل هذأأ  أأفاد، و SCT/41/6مت تناوهل يف الوثيقة قد  كأسامء حقول عليا يف نظام أأسامء احلقول،

لأساس ل هدمععن  الوفد أأعرب، SCT/41/6فامي يتعلق ابلقرتاح الوارد يف الوثيقة و  .الأصيل حتسني الاقرتاح املشرتك

لمبادئ اليت أأيدها تقرير ادلورة الاس تثنائية الثانية للجنة العالمات ول من الوثيقة  3ىل اإ  1يف الصفحات من  الوارداملنطقي 

ىل أأنه  ةشار وابلإ  .SCT/S2/8الوارد يف الوثيقة و  2002عام  مرشوع الويبو الثاين حول أأسامء احلقول عىل الانرتنتبشأأن  اإ

غري  ا بشلكمناقشاهت متتواليت  SCT/41/6 الوثيقة يف ادلورة السابقة للجنة أأعد املؤيدون صيغة منقحة للنص الوارد يف

للمشاركة يف  ادهاس تعدأأعرب عن توافق ال راء الواردة يف هذا الاقرتاح املشرتك،  الامتسرمسي، كرر الوفد تقديره لروح 

 يتعلق ابلقرتاح فاميو  يف أأحدث صيغة اقرتهحا مقدمو مرشوع القرار. الواردة املناقشات املس مترة ملعاجلة بعض املسائل الفنية

اذلي يتناول هدف الس ياسة املمتثل يف حامية أأسامء البدلان والأسامء  SCT/39/8 Rev. 3 اجلديد املقدم يف الوثيقة

اجلغرافية ذات ادللةل الوطنية من تسجيالهتا كعالمات ممزية مثل العالمات التجارية، كرر الوفد خماوفه بشأأن احلظر العام 

ذا اكنت العالمة  لتسجيل أأسامء ادلول والأسامء اجلغرافية ذات ادللةل الوطنية كعالمات ممزية، مثل العالمات التجارية، اإ

ذا اكن الأمر  ىل احتاكر هذا الامس. يؤديتتأألف حرصاًي من هذا الامس أأو اإ ىل أأن تكل املقرتحات ل تنطوي  ةشار ابلإ و اإ اإ

نشاء  الوفد احلالية بشأأن الوصف والمتيزي، رأأىعىل أأي ممارسة ترشيعية ول تتوىخ أأي تعطيل للمامرسات  جديد صك أأن اإ

جراء دراسة اس تقصائية بشأأن و  نسب ملعاجلة هذه القضية.الأ  يشلك  الطريقةقد ل  واملعايري لوضع القواعد فامي يتعلق ابقرتاح اإ

ىل أأ SCT/42/4يف ادلول الأعضاء، الوارد يف الوثيقة حامية الوسوم الوطنية  نه أأاثر عدًدا من اخملاوف خالل ، أأشار الوفد اإ

وكرر الوفد الرأأي  الوطنية وحاميهتا.ابلوسوم ادلورة الأربعني للجنة يف س ياق اقرتاح سابق من وفد بريو بشأأن الاعرتاف 

الوطنية ل يشمل فقط العالمات اليت تتأألف من أأسامء البدلان، بل ميكن أأن يشمل أأيًضا عنارص الوسوم القائل بأأن مفهوم 
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نطاق اجلوانب اليت جيب مراعاهتا عند حامية رموز  بشلك كبري ية وأأي مزجي مهنا؛ ذلكل، يبدو أأن املفهوم س يوسعتصوير 

حو .بشلك صارمالس يادة  لمناقشات ل ابلنس بة  يكون مفيًدانه غري مقتنع بأأن مواصةل العمل يف هذا الاجتاه من شأأنه أأن أأ  رص 

أأنه ينبغي للجنة ادلامئة أأن تركز هجودها عىل املقرتحات املطروحة ابلفعل  رأأىو ، ويسامه يف جناهحا اجلارية حول هذا املوضوع

لعالمات التجارية املتعلقة اب الأوروبية اخلاصة اتامرسملوفامي يتعلق اب  وأأن حتاول البحث عن حلول توافقية عىل هذا الأساس.

( قد طور ممارساته فامي يتعلق EUIPOيب للملكية الفكرية )الاحتاد الأورومكتب بأأسامء البدلان، أأبلغ الوفد اللجنة ادلامئة بأأن 

يالء اعتبار خاص لبعض أأحاكم حممكة العدل التابعة لالحتاد الأورويب.  بدلانفامي يتعلق بأأسامء ال و  ابلأسامء اجلغرافية، مع اإ

وأأن اجلهور سوف رتبط من حيث املبدأأ ابلسلع و / أأو اخلدمات ذات الصةل يص، من املفرتض أأن امس البدل اخ بشلك

 .يعترب وفقًا ذلكل امس البدل كدليل عىل الأصل اجلغرايف لتكل السلع و / أأو اخلدمات

حو .124 نه يفضل مناقشة املقرتحات اخملتلفة بشأأن أأسامء البدلان بشلك منفصل واقرتح معاجلة الوثيقة أأ وفد سويرسا  رص 

SCT/41/6 .ًأأول 

ان أأورواب الوسطى والبلطيق، مجيع الوفود اليت سامهت يف صياغة ابمس مجموعة بدل ، متحداثً وفد كرواتيا شكرو  .125

 دىوأأ حوهل جراء مناقشات يف ادلورة الأربعني للجنة ادلامئة ابإ  مسحاذلي الأمر الاقرتاح املشرتك بشأأن حامية أأسامء البدلان، 

ىل تطوير ب الوفد عن تقديره لعمل كام أأعر   .SCT/41/6و  .SCT/39/8 Rev. 3مقرتحني جديدين واردين يف الوثيقتني اإ

شارة اإ يف و أأن الاقرتاحني اجلديدين سيشالكن قاعدة صلبة للمناقشات البناءة. ىاللجنة ورأأ  ىل الهنج غري امللزم لتكل اإ

اجملموعة  أأشار الوفد اإىل دمععالوة عىل ذكل، و  عن تأأييد اجملموعة للهنج املزدوج املتبع يف الواثئق. الوفد املقرتحات، أأعرب

 ، كام هو مقرتح يف الوثيقةمن نظام أأسامء احلقولامية البياانت اجلغرافية وأأسامء البدلان عىل املس توى الثاين لآلية ح

SCT/41/6 . زاء فكرة احلظر العام لتسجيل أأسامء البدلان والأسامء ويف الوقت نفسه، أأعرب الوفد عن قلق اجملموعة اإ

العالمات حرصاًي من هذا الامس أأو تتكون ل العالمات التجارية، عندما الوطنية كعالمات ممزية، مث ادللةلاجلغرافية ذات 

ىل احتاكر هذا الامس. اأأو اس تخداهم هاتسجيل  قد يؤديعندما  ىل تبادل الأفاكر حول هذا املوضوع، متطلًعا وذكر الوفد،   اإ اإ

 .من ذكلولكهنا تؤيد وضع هنج قانون غري ملزم بدل أأن اجملموعة ل تؤيد وضع صك دويل ملزم، 

الوطنية يف نظام  ادللةلوأأكد وفد الربازيل جمددا دمعه لالقرتاح املتعلق حبامية أأسامء البدلان والأسامء اجلغرافية ذات  .126

وحث الاقرتاح الأعضاء عىل أأن  رعايته. املشاركة يف ، وأأعرب عن رغبته يفSCT/41/6، الوارد يف الوثيقة احلقولأأسامء 

دراج مثل هذه الزناعات  تتطابقاليت احلقول ة، ختصيص أأسامء حيظروا، يف قوانيهنم الوطني  يفمع املصطلحات احملمية واقرتح اإ

آلية التحكمي  ، (UDRPأأل ويه الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول ) ،لويبولأأسامء احلقول ب اخلاصةأ

ل عىل العالمات التجارية، من أأج عىل أ اثر واحضة  لهال حتقيق املزيد من التوازن واملساءةل يف مسأأةل واليت ل تنطبق حالًيا اإ

ىل التعيني الأخري من قبل  ملصلحة العامة.ا ( لمس حقل ICANNهيئة الانرتنت للأسامء والأرقام اخملصصة )وأأشار الوفد اإ

ن من امس عام "أأمازون" ) لكرتونية الأمريكية.Amazonعلوي ُمكوَّ هيئة داخل  ،ح الوفد بأأنهورص ( لرشكة التجارة الإ

، بدا أأن قةل قدرة ادلوةل عىل التفاوض أأدت اإىل رفض الأمازون حاًل تفاوضًيا، عىل الرمغ الانرتنت للأسامء والأرقام اخملصصة

الزتام املصلحة العامة اذلي صدر يف  دد  حيُ مل و .منظمة معاهدة التعاون يف منطقة الأمازونمن الاقرتاح املشرتك املقدم من 

ىل ادلوةل  تصب يف مصلحةاليت هر مايو املايض سوى عدد قليل جًدا من الاس تثناءات ش  ضافة اإ دارة مشرتكةاإ آليات اإ غري  أ

ن اس تخدام ادلوةل   .اكفية ُ ينبغي أأن و  .أأمازونيعمتد ابلاكمل تقريًبا عىل موافقة رشكة  للحقلوقال الوفد اإ احتاكر منح  شلك  ي

 لدلول الأعضاء. اأأمحرً  اضوءً  ،الرتاث الثقايف واللغوي للك من بدلان الأمازون الامثنية عن فصهلميكن افرتايض عىل مصطلح ل 
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ذا مل تسعى ادلول الأعضاء جاهدة  ىل اختاذ زمام املبادرة فامي يتعلق ابورأأى الوفد أأنه اإ ، املرتبطة بنظام أأسامء احلقوللقرارات اإ

ها ؤ أأسامممثلني عن احلكومة أأو احلكومات املعنية، قد تصبح منتدى حبضور مناقشة مثل هذه القرارات خالل  أ خر مبعىنأأي 

ىلعُ  لةلاخلاصة وأأسامء مدهنا ومناطقها ذات ادل وتطلع الوفد  طرح من اجملال العام.للس يطرة رشكة واحدة و  رضة للخضوع اإ

ىل مناقشة هنج خمتلفة بشأأن هذا الاقرتاح،  ىلاإ ضافة اإ  اليت ميكن س هنا.الأنواع اخملتلفة من الصكوك  اإ

(، وشكر وفد CACEECوحتدث وفد الاحتاد الرويس ابمس مجموعة بدلان أ س يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية ) .127

جاماياك عىل النظر يف هذه القضااي، وكذكل مجموعات البدلان اليت أأعدت املقرتحات الأخرى فامي يتعلق حبامية أأسامء البدلان 

ىل أأن املناقشات اليت دارت داخل اللجنة بشأأن املامرسات ادلولية والأسامء اجلغرافية ذات ادل لةل الوطنية. وأأشار الوفد اإ

ىل فهم ممارسات التسجيل احلالية بشلك أأفضل واس تخدام هذه  اتوالاس تخدامات اخملتلفة لأسامء البدلان قد أأدت اإ

 جمال اجملموعة ل تزال هممتة ابتباع هنج أأكرث توازان يف الوفد بأأن ورصح الأسامء، ل س امي كيفية ارتباطها ابلعالمات التجارية.

  .معينة اعامتد توصيةوضع و اإىل هذه املسائل  حول معل اللجنة يؤديأأن جيب اس تخدام أأسامء البدلان و 

ح، وورةدلالإعداد اجلهد املبذول من قبلها وشكر وفد أأيسلندا الأمانة عىل  .128  ؤرشاتن حامية أأسامء البدلان واملأأ  رص 

ماكنية   ل تقل أأمهية عن حاميهتا يف نظام العالمات التجارية. قولرافية الأخرى يف نظام أأسامء احلاجلغ وشدد الوفد عىل أأن اإ

القواعد املس تقبلية املتعلقة  حتمي من املهم أأن همرتفعة وأأناحلقول اجلغرافية يف نظام أأسامء واملؤرشات اختالس أأسامء البدلان 

آلية حامية نشطة للمس توى الثاين  اجلغرافية.واملؤرشات يدة أأسامء البدلان اجلد ااحلقول العليبأأسامء  وأأضاف الوفد أأن وجود أ

وأأكد الوفد من جديد الزتامه ابمليض قدًما يف   اجلغرافية وأأسامء البدلان أأمر ل يقل أأمهية. مؤرشاتللنظام أأسامء احلقول من 

 الاقرتاح وشع دمع ادلول الأعضاء الأخرى.

ىل أأنه مت ختصيص العديد من  وأأشار وفد .129 سامء لأماكن شهرية يف جاماياك ويف بدلان أأخرى، وأأعرب عن الأ جاماياك اإ

وأأكد الوفد أأن الاقرتاح املتعلق حبامية  .يف رعايته بدلهشارك  ي، اذلSCT/41/6 تأأييده الاكمل لالقرتاح الوارد يف الوثيقة

وأأوّض أأن الاقرتاح الوارد  .SCT/39/8 Rev. 3 قرتاح الوارد يف الوثيقةاكن ممكاًل لالاحلقول أأسامء البدلان يف نظام أأسامء 

متكني البدلان من تقدمي قوامئ بأأسامء البدلان والعوامص واملناطق ومواقع  اإىل هيدف بشلك أأسايس SCT/41/6 يف الوثيقة

ىل الأمانة  ىل أأن الهدف  وطين للك بدل.وفقا للس ياسة العامة أأو القانون الشهًرا،  18همةل  خاللالرتاث العاملي اإ وأأشار الوفد اإ

وشع الوفد ادلول الأعضاء  .س ياسات للهُنج املتباينةلل جمالت التقارب مع ترك حزي يضم حممتل  نصمن ذكل هو التفاق عىل 

نظام  هبدف التفاق عىل حل معيل ملشلكة عدم حامية أأسامء البدلان يف SCT/41/6عىل مراجعة الاقرتاح الوارد يف الوثيقة 

 .أأسامء احلقول

ىل مداولت ممثرة ابمس اجملموعة الأفريقية وأأعرب وفد السودان .130 ، مؤيًدا للبيان اذلي أأدىل به وفد أأوغندا، عن تطلعه اإ

وأأيد الوفد املقرتحات اليت قدمهتا عدة بدلان، ل س امي بشأأن حامية أأسامء البدلان والأسامء اجلغرافية  مجيع املقرتحات. حول

نه يف عام نظام أأسامء احلقول. الوطنية يف  ادللةلذات  ختصيص امسه، لأن املادة أأن يمت ، جتنب السودان 1969وقال الوفد اإ

أأي بدل أأو منظامت حكومية  لمسالأوىل  الأحرفالعالمة التجارية  تقدل  ظر أأن من قانون العالمات التجارية الوطين حتُ  8

ىل مواصةل النقاش حول هذه املسأأةل.عن تطلعه الوفد أأعرب و  تصة.دولية، ما مل تكن هناك موافقة من السلطات اخمل   اإ
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للبيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل، أأنه ل يتفق مع  يف معرض تأأييده (،البوليفارية -ورصح وفد فزنويال )مجهورية  .131

شارة  ىل أأن امس ياكن( هيئة الإنرتنت للأسامء والأرقام اخملصصة )الااإ طايقع خارج  "أأمازون"اإ املرجع الثقايف دلول الأمازون ر اإ

 الامثنية.

 الوطنية يف نظام أأسامء لةلورصح وفد موانكو بأأن غياب امحلاية الاكفية لأسامء البدلان والأسامء اجلغرافية ذات ادل   .132

ا من قبل كياانت خاصة علهي ستيالءالامصدر قلق خاص ملوانكو بسبب خطر احتاكر تكل الأسامء و احلقول يُشلك  

ىل أأنه يؤيد متاًما تكل الوثيقة   .SCT/41/6اقب املرتتبة عىل اجملمتعات املعنية، كام هو موّض يف الوثيقة والعو  وأأشار الوفد اإ

ىل قوامئ موجودة ابلفعل ومعمتدة دولًيا. وابلإضافة اإىل ذكل، سيشلك الاقرتاح  اليت هتدف اإىل وضع مبادئ بس يطة تستند اإ

حامية امس بدلها والأسامء اجلغرافية الأخرى  جمال يت تواهجها دول كثرية، مبا فهيا موانكو، يفحاًل أأولًيا للمشألك والصعوابت ال

ىل  SCT/41/6ولهذا السبب، شارك الوفد يف رعاية الوثيقة   الوطنية.لةلذات ادل بأأمكلها، وأأعرب عن أأمهل يف التوصل اإ

جيابية    الوثيقة. من خالل هذهنتيجة اإ

ىل ابإ اللجنة  قيامدة الأمريكية عن خماوفه بشأأن عرب وفد الولايت املتحو  .133 ، هاتقوض معل الاياكن قد رسال توصية اإ

عملية زايدة أأسامء احلقول الحقة ل ال املراحلالأسامء اجلغرافية يف  التعاطي معاذلي درس كيفية  5وخاصة يف مسار العمل 

نة من أأسامء عامة حو .العليا املكوَّ ىل الوفد، رص  شارته اإ قدم  5ن مسار العمل أأ جتمتع حالًيا يف مونرتايل، ياكن الاأأن  بعد اإ

نة من أأسامء عامة لس نة تقريره الهنايئ مع اس تنتاج مفاده أأن دليل  ما  2012ُموِدع طلب تسجيل احلقول العليا اجلديدة املكوَّ

لرمغ من أأنه، كام ُذكر سابقًا، مل يدمع ، عىل االقرار اليت مت التوافق عليه وفد الولايت املتحدة الأمريكيةوقد أأي د   .معمتًدا زال

 طبيعيحق احلكومات ل متكل  أأن ى الوفدرأأ و  .ختطى حدود املقبولعتبار أأنه اب، هذا 2012الطلب لعام ُموِدع الوفد دليل 

ميكن أأن يتداخل مع يف نظام أأسامء احلقول وأأعرب الوفد عن قلقه بشأأن حقيقة أأن مثل هذا احلق  .ةغرافياجل ءسامالايف 

الس ياسة  عالوة عىل ذكل، فامي يتعلق ابملسأأةل املتعلقة ابس تخدامو  الاس تخدامات احلالية للرشاكت يف مجيع أأحناء العامل.

اجلغرافية، أأعرب الوفد عن خماوفه بشأأن هذه  مؤرشاتلل( UDRPاملوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول )

سوء النية فامي يتعلق ابنهتاك املؤرشات اجلغرافية أأو اس تخدام  مفهومفات حول وأأشار الوفد اإىل وجود بعض اخلال التوصية.

، وذكر أأنه من السابق لأوانه تقدمي مثل هذه التوصية يف حني أأن مسأأةل سوء النية نظام أأسامء احلقوليف  ةاجلغرافياملؤرشات 

 .ئة الإنرتنت للأسامء والأرقام اخملصصة )الاياكن(هي توصية ل توجيه الوفد دمع  يتعذر عىلذلكل، و .بعدمل تناقش داخل اللجنة 

نه ل يزال متعاطًفا مع اخملاوف بشأأن احتاكر أأسامء ادلول والأسامء ذات  .134 نظام الوطنية يف  ادللةلوقال وفد أأسرتاليا اإ

 خطىل جًدا ويتابعتباره شام الوفد أأن الاقرتاح من احملمتل أأن يكون هل عواقب عىل الأعامل العادية ورأأى .أأسامء احلقول

وطلب الوفد كذكل توضيح عدد  .امحلاية اليت يوفرها دليل ُموِدع الطلب لهيئة الإنرتنت للأسامء والأرقام اخملصصةمس توى 

نه من غري الواّض كيف سيتعامل الاقرتاح و من النقاط، مبا يف ذكل الآلية اليت اقرتحهتا الوفود. ابلإضافة اإىل ذكل، قال الوفد اإ

أأو  (Orange)أأي الربتقال، من الإجنلزيية  "أأوراجن" ملوجودة يف أأكرث من ولية قضائية واحدة، عىل سبيل املثالمع الأسامء ا

سامء من ِقبل املسجلني ال خرين، الأ  مثل هذه ورأأى الوفد أأن مبادئ التعايش جيب أأن تسمح ابس تخدام .(Roma)روما 

 رشط أأل يكون هذا الاس تخدام مضلاًل.

حو .135 بالغ بعد ، أأنه متعاطف مع هذه القضية وفد كندا رص  طارجنة أأنه ل ل ااإ واجه مشألك  قولاحل ءاسامنظام  مضن اإ

ساءة اس تخدام امس  دراكرمغ و  "كندا". احلقلمتعلقة ابإ  ترتبطأأن البدلان قد يكون لها مصلحة مرشوعة يف الأسامء اليت  هاإ

ل أأن الوفد ل يزال دليه خماوف اببشلك وثيق  بشأأن بعض عنارص الاقرتاح، مثل مفهوم أأن الأسامء لرتاث والثقافة، اإ
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ماكنية كبح الابتاكر يف  ىل أأن الاقرتاح يتضمن   .حلقولا ءاسام جمالاجلغرافية لها نطاق أأوسع واإ ميكن  نصوأأشار الوفد أأيًضا اإ

 ينتج عن الاقرتاحأأن  كنميعالوة عىل ذكل، و   املبادئ القانونية املعرتف هبا دولًيا. تتخطىمنح احلقوق للبدلان اليت مبوجبه 

ىل تأأثريات غري مقصودة،   التجاربنزاعات بني البدلان أأو اجلاعات أأو الأفراد اليت تتقامس فقد يؤدي، عىل سبيل املثال، اإ

تأأكد من جتنب العمليات املرهقة ال جيب الأخذ يف عني الاعتبار الأثر عىل املتقدمني و ، ابلنس بة هل وأأعرب الوفد أأنه، والرتاث.

د القضااي،  ينبغي النظر يف هذه هواختمت الوفد لكمته ابلتشديد عىل أأناملناقشات املس تقبلية حول هذا املوضوع.  خاللاراًي اإ

 مبزيد من التفصيل. قولاحل ءعىل ادلول الأعضاء واساموتأأثرياهتا احملمتةل 

ىل أأن املناقشة بشأأن الوثيقة  .136 ثة والأربعني ستتواصل يف ادلورة الثال  SCT/41/6وخلص الرئيس اإ

 العالمات. للجنة

 (SCT/42/4 اقرتاح من وفد بريو لإجراء دراسة اس تقصائية بشأأن حامية الوسوم الوطنية يف ادلول الأعضاء )الوثيقة

 ابلإضافة اإىل عرض تقدميي قدمه وفد بريو. SCT/42/4نظرت اللجنة ادلامئة يف الوثيقة  .137

ىل أأن عدد الوسوم الوطنية للك .138 من البدلان املتقدمة والنامية قد زاد بشلك كبري وعرض صورة  وأأشار وفد بريو اإ

تُظهر وسوم وطنية خمتلفة. عىل الصعيد ادلويل، مت وضع مؤرشات لقياس أأمهية الوسوم الوطنية، ومسامههتا يف المنو والتمنية 

نف ، ُص (Future Brands 2019)" 2019املس تقبلية الوسوم الاقتصادية، وتعزيز الس ياحة والتجارة. يف مؤرش يسمى "

الربوفيسور ساميون أأجرى ، عندما 2006الوطنية ابهامتم الويبو منذ عام الوسوم حظيت مسأأةل  .37بريو يف املرتبة  ومس

وذك ر الوفد ابلقرتاح الوارد يف  للمنظمة، وبعد ذكل أأعدت الأمانة عدة واثئق حول هذا املوضوع. استشارايً  أأهنولت معالً 

ىل اللجنة يف أأبريل  ابلوسومشأأن الاعرتاف ب  SCT/39/9الوثيقة  ىل العرض  .2018الوطنية وحاميهتا اليت قدمهتا اإ كام أأشار اإ

قلميية حول  وسوم"حتليل النظام ادلويل لل اذلي حيمل عنوانالتقدميي  التجارية"، اذلي قدمته الأمانة خالل الندوة دون الإ

لكرتوين للمعهد الوطين 2018امي يف عام الوطنية وحاميهتا القانونية اليت عقدت يف لالوسوم  ، ومت نرش نصها عىل املوقع الإ

 Marca)الوطنية "ماراك بريو"  العالمةوذكر الوفد أأن  (.INDECOPIلدلفاع عن املنافسة وحامية امللكية الفكرية )

Peru ) ،خطوط انزاك" وأأيقونة أأسلوب أألوان العمل الوطين، وأأعادت تصممي تضم   مبا أأهنادلهيا القدرة عىل تطوير هوية قوية" 

 معايريالوطنية وعدم وجود  للوسوموأأشار الوفد اإىل عدم وجود تعريف موحد  .بطريقة مؤثرةأأحد أأمه الكنوز الأثرية يف بريو، 

ىل  هذه العالمات.ل  حمددة ما بتسجيلها كعالمات جتارية، أأو وقد أأدى ذكل اإ ادلول الأطراف يف اتفاقية  اطالعقيام البدلان اإ

يف ادلورة  عرضو  تطويريف ضوء هذه الصعوابت، اقرتح الوفد و )اثلثا( من تكل التفاقية. 6، وفقًا لأحاكم املادة عهناريس اب

القادمة للجنة ادلامئة اس تبيان يتناول بعض اجلوانب املهمة اليت من شأأهنا أأن تسمح للجنة جبمع أأكرب قدر ممكن من املعلومات 

اليت أأدخلت عىل  التعديالتميكن أأن تغطي الأس ئةل، عىل سبيل املثال، و  الوطنية. لوسوماب اخلاصة سرتاتيجياتالاحول 

دارة الوسوم  الوسوم الوطنية يف العقود السابقة أأو ممارسات ادلول الأعضاء فامي يتعلق مبؤسسات ادلوةل املسؤوةل عن اإ

ورأأى الوفد  تسجيل وترخيص هذه العالمات.لتنظمي اس تخدام و اللجنة الوطنية، وكذكل نوع الترشيع اذلي وضعه أأعضاء 

الوسوم الوطنية، وكذكل العالقة بني  للوسوملتسجيل ادلويل ل  ابلنس بةأأنه من املهم معرفة اخلطوات اليت اختذها الأعضاء 

عضو  الرتخيص، والأمه من ذكل، امحلاية املمنوحة للك أأنظمةشمل القضااي الإضافية ت و  الوطنية والعالمات الوطنية الأخرى.

 )اثلثا( من اتفاقية ابريس. 6مبوجب املادة 
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، الاقرتاح اذلي تقدم مجموعة بدلان أ س يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية وأأيد وفد الاحتاد الرويس، متحداًث ابمس .139

قلميية والوطنية وفقًا للترشيع اخلاص بأأعضاء  الوسومواعترب أأنه عىل الرمغ من حامية  به وفد بريو. بدلان أ س يا  مجموعةالإ

ل أأن بعض  الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية، ىل توضيح، بدءًا من تعريف هذه اإ املسائل املتعلقة هبا ل تزال حباجة اإ

ذا اكن ميكن اعتبارها ملكية فكرية أأم ل  بطريقةتتعلق  أأخرى ، ابلإضافة اإىل مسائلالعالمات، ومدى اس تخداهما وما اإ

واعترب الوفد أأنه عىل الرمغ من أأن  .اله املقدمةونوع امحلاية  ،بشلك فردي أأو جامعي ذكل اكن ، سواءالوسوماس تخدام هذه 

ىل اتفاق بعد.املسائل هذه  ل أأنه مل يمت التوصل اإ يه املنتدى  اللجنةيبدو أأن و  قد نوقشت يف العديد من املنتدايت ادلولية، اإ

 خمتلف املناطق. من املنتجات داهما من أأجل متيزيالوطنية، فضاًل عن طرق اس تخ الوسوماملناسب ملناقشة حامية 

جراء دراسة اس تقصائية عن  ه قد فهم أأنوفد مجهورية كوراي أأن أأشارو  .140 الوطنية بني أأعضاء  الوسومالاقرتاح يتعلق ابإ

عطاء اس تخداهما، هبدف ارتفاع و  مؤخًرالتطور هذه العالمات  االلجنة، نظرً  س يكون ومع ذكل،  مزية تنافس ية للبدل املعين.اإ

ذا متت مشاركة احلالت الفعلية لإساءة اس تخدام  قناعًا اإ   الوطنية مع أأعضاء اللجنة.الوسوم الاقرتاح أأكرث اإ

حدى صورة البدل  شلكميكن أأن ت  ،ورصح وفد أأوغندا، متحداًث ابمس اجملموعة الأفريقية، أأنه يف السوق العاملية .141 اإ

تعزيز و  اتال فاق الاقتصادية للبدل املذكور وقدرته عىل جذب الاستامثر أ اثر طويةل الأمد عىل  ودلهياقمية،  الأكرث أأصوهل

ن   الس ياحة. نقل قميها ل الإعالن و جمال يف  اواس تخداهمالوسوم الوطنية اخلاصة هبا  لتطوير خضمةالبدلان ختصص موارد اإ

ىل أأن الهدف من الاقرتاح هو اس تكشاف منطقة رم .الوطنية وسامهتا ومسعهتا ادية يف بنية امللكية الفكرية وأأشار الوفد اإ

عىل سبيل  وحاميهتا االوطنية أأو طرق الرتوجي له الوسومتعريف  حولعىل الرمغ من أأنه طرح عدًدا من الأس ئةل و  ادلولية.

ل أأن الاقرتاح املثال جيايب.أأن تمت ويس تحق  مفيد جًدا، اإ جراء ادلراسة  مناقش ته بشلك اإ ومع ذكل، ينبغي للجنة ادلامئة اإ

كل، أأيدت خالفًا ذل يف هذه املرحةل. واملعايري وضع القواعدنشاط ل تنفيذاملعلومات فقط دون توقع  مجع حة لأغراضاملقرت 

 اجملموعة الأفريقية الاقرتاح املقدم من وفد بريو.

حو .142 كوادور  رص  لق بني أأعضاء اللجنة فامي يتع ةاملقرتح يةالاس تطالع ادلراسة رعاية  الاشرتاك يف نه يرغب يفأأ وفد اإ

اهامتم رئييس يف تطوير املعايري الأساس ية محلاية  وأأشار اإىل وجود  الوطنية.مي  بس ياساهتم واسرتاتيجياهتم لتطوير عالمة متثل القِ 

ذا اكن أأعضاء  اليت جيب طرهحا يه ما ئلاسامل  واعترب أأنه من أأمه الوطنية. الوسوم وسائل قانونية محلاية  قدمواقد اللجنة اإ

 الوطنية.الوسوم 

حتدث وفد الاحتاد الأورويب ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، وأأحاط علام ابدلراسة الاس تقصائية و  .143

وأأشار  وحاميهتا، داخل وخارج ولايهتا القضائية. التعامل معهاالوطنية و  اللجنة للوسومأأعضاء  تطوير املقرتحة حول كيفية

ىل أأنه الوطنية  وسومق الاقرتاح السابق املقدم من وفد بريو بشأأن الاعرتاف ابليف س يا أأعرب عن عدد من اخملاوف الوفد اإ

الوطنية ل يغطي فقط العالمات اليت تتكون من أأسامء ادلول، ولكنه يشمل أأيًضا الوسوم اكن أأحدها أأن مفهوم و  وحاميهتا.

نطاق  بشلك كبري فد بريو س يوسعن املفهوم اذلي قدمه و أأ الوفد  ىرأأ و   .مضن أأي تركيبة ممكنة هذه الأسامءمن  أأي عنارص

 بأأن املزيد من العمل هعاقتنا عن عدمالوفد أأعرب ، ذلكلو يف الاعتبار عند حامية رموز الس يادة. يمت اخذهااليت  النوايح

ىل أأنه ينبغي للجنة ادلامئة أأن تركز هجودها عىل  ة عىلدائفعود ابلس ي عىل هذا املوضوع املناقشات اجلارية حوهل، وخلص اإ

ىل توافق يف ال راءعىل طاوةل املفاوضاتطروحة ابلفعل املرتحات املق جياد حلول لها. جولها ، وتسعى للتوصل اإ  واإ
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يران )مجهورية  .144 الإسالمية( عن اعتقاده بأأن الاقرتاح مفيد جًدا وأأعلن عن تأأييده لإجراء دراسة  -وأأعرب وفد اإ

حبامية الوسوم الوطنية.  وبعد أأن لحظ أأهنا ادلورة الثانية اليت اس تقصائية لس تكشاف املامرسات احلالية للأعضاء فامي يتعلق 

جراءات  جيابية وأأن يتفقوا عىل اإ يناقش خاللها هذا املوضوع، أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يتناول الأعضاء القضية بروح اإ

 ملموسة للميض قدماً.

ىل الأمهية اليت تولهيا العديد من البدلان للقضي .145 ة الاكمنة وراء الاقرتاح، واليت بدا من وأأشار وفد املكس يك اإ

جراء دراسة اس تقصائية، مشريً  .حولها الرضوري مواصةل مجع املعلومات ىل أأنه يف املايض، أأثبت هذا وأأيد الوفد فكرة اإ ا اإ

  أأنه مفيد للغاية لالس تفسار عن خمتلف القضااي اليت هتم أأعضاء اللجنة. اتالنوع من املبادر 

جراء دراسة اس تقصائية س يكون  الوسومية وشدد وفد الصني عىل أأمه  .146 الوطنية يف الرتوجي لصورة البدل، ولحظ أأن اإ

ضافية حول هذ ىل أأن الأحاكم املكرسة محلاية العالمات الوطنية موجودة  .وضوعامل امفيًدا جلع معلومات اإ وأأشار الوفد اإ

ا عاًما وغامًضا بعض اليشء، خاصًة عندما يتعلق الأمر أأما مفهوم الوسوم الوطنية فهو ل يزال مفهومً  ابلفعل يف اتفاقية ابريس.

من ل يبدو أأن هناك اتفاقًا بني أأعضاء اللجنة عىل امحلاية املمنوحة لهذه العالمات، وابلتايل و بتقيميها خالل معلية الفحص.

  الوطنية.الوسوم دراسة نطاق حامية  املفيد جًدا

اخملتلفة الهنج  يتضمني ، واذلSCT/39/9وفد بريو الواردة يف الوثيقة  لقرتاح السابق اذلي قدمهابوفد ش ييل  ذك رو  .147

املعمتدة ظم واملامرسات املعيارية ورأأى الوفد أأنه من الرضوري فهم النُ  الوطنية.الوسوم اليت ميكن لأعضاء اللجنة اعامتدها محلاية 

ىل قواعد وقوانني الأعضاء لتحديد  من قبل عطاء مجيع  .أأةل أأساس يةسم مر معترًبا هذا الأ جديدة احلاجة اإ وأأيد الوفد فكرة اإ

 خاصة. بشلك للتعبري عن القضااي اليت هتمهمأأعضاء اللجنة الفرصة للمشاركة يف الاس تبيان 

ىل أأنه س يكون من املفيد بشلك خاص معرفة ترشيعات الأعضاء بشأأن  .148 وأأيد وفد كولومبيا الاس تبيان املقرتح وأأشار اإ

 هويهتا الوطنية وهوية منتجاهتا وخدماهتا.ل  للرتوجيأأداة ذات أأمهية كبرية  تُعد مبيا عالمة وطنيةطورت كولو وقد  هذه املسأأةل.

، (GRULAC) وأأيد وفد الأرجنتني البيان اذلي أأدىل به وفد املكس يك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .149

لوضع احلايل افهم عىل أأعضاء اللجنة ادلامئة  تساعدا أأن وشكر وفد بريو عىل ادلراسة الاس تقصائية املقرتحة اليت من شأأهن

 .الوسوم الوطنية اخلاصة هبم بشلك أأفضلاملتعلق حبامية 

ىل مزيد من التوضيح. .150 حبد الوطنية  الوسوم مفهومعىل سبيل املثال، ف ورأأى وفد الياابن أأن تفاصيل الاقرتاح حتتاج اإ

 تجاوز موضوع العالمات التجارية.لي طاق الاس تقصاء ن توسعمن  هقلق عن الوفدأأعرب غري واّض، و ذاته 

ىل أأمهية مجع املعلومات حول  الوسوماس تبيان حول  وضعقرتاح ل تأأييده عنوفد غواتاميل  وأأعرب .151 الوطنية وأأشار اإ

 .الأسايس املوضوع اهذ

ىل املشاركة بنشاط يف هتطلعأأعرب عن ورأأى وفد بيالروس أأن الاقرتاح جاء يف الوقت املناسب و  .152 مع   العملاإ

 .الأخذ يف عني الاعتبار التفسريات اليت قدهما منسق مجموعة بدلان أ س يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية

لالقرتاح ورأأى أأن ادلراسة الاس تقصائية س تكون مفيدة للمناقشات املس تقبلية عن تأأييده أأيًضا وفد أأيسلندا  أأعربو  .153

بناًء عىل هجوده ، وأأوّض الوفد أأنه ومؤرشات البدلان يف هذه العالمات.الوطنية واس تخدام أأسامء البدلان  وسومال حول
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آلية حامية مناس بة. لحظالوطنية لأيسلندا، الوسوم محلاية  اليت بذلها اخلاصة ىل أأن  عدم وجود أ )اثلثا( من  6املادة وأأشار اإ

 وأأعرب عن ترحيبه  مناسب للتعامل معها.نظام العالمات التجارية غري أأن، و كام يبدو تغطي هذه العالماتل  اتفاقية ابريس

 تعكس هوية ومسعة ادلول. ، مثل أأسامء ادلول،الوطنية الوسوملنقاش حول هذه املسأأةل لأن ل 

احلكومات  أأن ىرأأ و  وفد الولايت املتحدة الأمريكية املواقف اليت أأعربت عهنا وفود الاحتاد الأورويب والياابن. وأأيد .154

 هذه الفوائد من خالل التأأثري عىل الرأأي العام. اسرتجاعة الفكرية لأعاملها التجارية وترغب يف قد أأدركت فوائد نظام امللكي

قوانني خاصة محلاية الرموز والعالمات، لكن الواكةل الوطنية للملكية  ، مضن نطاق اختصاصها،اقرتحت الواكلت الفيدراليةو 

ىل أأهنا ليست  عمتد عليه.ت عرفه الرشاكت و تي الفكرية أأوصت برضورة اس تخدام نظام العالمات التجارية اذل وأأشار الوفد اإ

ن هذه املناقشات أأي نتيجة وشكك يف مل تسفر عوعىل مر الس نني  الوطنية،املرة الأوىل اليت تناقش فهيا اللجنة العالمات 

ماكنية أأن تؤدي أأي ىل اكتشاف دراسة اس تقصائية جديدة بشأأن هذه املسأأةل  اإ وكام  .سابقًا مناقش هتا مل تمت أأو عوامل مسائلاإ

ساءة اس تخدام عرض بعض أأشار أأحد الوفود، فاإن  فهم سبب ل س يكون مفيًدا  أأمام اللجنة ادلامئة الوطنيةللوسوم حالت اإ

 اإىل وضع قواعد جديدة. اجةاحل

عداد دراسة اس تقصائية عن ال ودعي يوأأيد وفد كوس تارياك الاقرتاح اذل .155 ىل اإ من  الوطنية واعتقد أأنه س يكون وسوماإ

 هذه املسأأةل. ات حولناقشامل املفيد مواصةل 

الوطنية واقرتح أأن يشمل الاس تبيان أأس ئةل  الوسومحول  دراسة اس تقصائيةأأعلن وفد سويرسا تأأييده لإجراء و  .156

أأطراف  تبلغ عهنايف اتفاقية ابريس لالإشارات اليت  الأعضاءتتناول نطاق امحلاية املمنوحة مبوجب القوانني الوطنية لدلول 

ىل أأنه وفقًا للوثيقة  )اثلثا( من اتفاقية ابريس. 6خرى مبوجب املادة أأ  ، اس تخدمت خمتلف البدلان SCT/42/4وأأشار الوفد اإ

)اثلثا(  6النظام املنشأأ مبوجب املادة  وأأضافت أأن .اخلاصة هبا الوطنية الوسوم)اثلثا( محلاية  6النظام املنصوص عليه يف املادة 

بس يط وفعال لأنه ل يتطلب سوى اتصال  املتبع الإجراءكام أأن ، ةحمددمقيدة بفرتة زمنية غري  جماين، وهو يوفر حاميةهو 

ىل املكتب ادلويل للويبو  يصال الرساةلمت ليواحد اإ ىل أأعضاء اتفاقية ابريس اإ حزي تدخل امحلاية تلقائًيا و  .ال خرين بعد ذكل اإ

)اثلثا(  6ذلكل، يبدو أأن نظام املادة و .ذلكل الوقت احملدد مضناًضا يف لك بدل، ابس تثناء تكل ادلول اليت أأاثرت اعرت التنفيذ 

ة اليت تمتتع هبا يى الوفد أأن العنرص الوحيد غري املعروف هو امحلاية الفعل أأ ور يس تجيب مس بقا للقضااي اليت أأاثرها وفد بريو.

وافقت اللجنة  يف حالالاس تقصاء املقرتح،  يتضمنوابلتايل، اقرتح وفد سويرسا أأن  هذه العالمات يف أأرايض ادلول اخملتلفة.

مبوجب  اليت يمت الابالغ عهنا، أأس ئةل تتناول نطاق امحلاية اليت توفرها ادلول الأطراف يف اتفاقية ابريس لالإشارات عىل ذكل

عداد ادلراسة  )اثلثا( من تكل التفاقية. 6املادة  ماكنية املشاركة يف اإ عطاء لك وفد اإ الاس تقصائية من واقرتح الوفد أأيًضا اإ

 .اإىل الاس تبيان حول هذا املوضوع املقرتحة من قبلها س ئةلالأ  اضافةخالل 

الوطنية مرتبطة حبامية أأسامء البدلان والأسامء اجلغرافية  وسوموأأيد وفد جاماياك الاس تقصاء املقرتح واعترب أأن حامية ال .157

فادة ت الوطنية  موسو للخمططات اكن دلى العديد من البدلان و  الوطنية. لةلذات ادل ىل اإ شمل محالت تسويقية هتدف اإ

دون القدرة عىل التحمك يف اس تخدام أأسامء البدلان والأسامء اجلغرافية، س تصبح خمططات من و  والساكن. الوطين الاقتصاد

 سامهست و  .اس تخدام هذه اخملططاتمن خالل الوطنية غري جمدية ول ميكهنا توفري عائد الاستامثر اذلي تتوقعه ادلول  الوسوم

وستسمح لأعضاء  بشلك أأفضل الوطنية وسومح العنارص املدرجة يف خمططات اليوض يف تادلراسة الاس تقصائية املقرتحة 

ىل توفري حامية   مللكية الفكرية لها.االلجنة مبعرفة أأمهية املسأأةل واحلاجة اإ
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ينبغي أأن يركز العمل أأنه الوفد،  ىرأأ و  ية.وأأيد وفد املغرب الإعالن اذلي أأدىل به وفد أأوغندا، ابمس اجملموعة الأفريق  .158

لأغراض  تس تخدمجيب أأن ادلراسة الاس تقصائية أأي نتاجئ انجتة عن اعترب أأن الوطنية و  وسوميف هذا اجملال عىل تعريف ال

عالمية فقط.   اإ

ندونيس يا تأأييده  .159 الاس تبيان داخةل وفد سويرسا فامي يتعلق مبضمون ملو  ةاملقرتحلدلراسة الاس تقصائية وأأعلن وفد اإ

دراهجاوضع بأأن يسامه مجيع أأعضاء اللجنة يف  اواقرتاهح   .بنظرمه الأس ئةل اليت ينبغي اإ

ىل  .160 ىل أأنه بعد الاس امتع اإ وأأشار وفد الاحتاد الأورويب، متحداًث ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، اإ

 سعًياو  غالبية الوفود أأيدت ادلراسة الاس تقصائية املقرتحة.بأأن  قر  تاملداخالت املقدمة بشأأن هذا املوضوع يف اجللسة العامة، 

، أأيد الوفد اقرتاح الرئيس بأأن يطلب من وفد بريو تقدمي مرشوع اس تبيان ملناقش ته يف ادلورة التالية توافق للوصول اإىل

اتحة الفرصة لأعضاء اللجنة   .العمل عىل تطويرهاالأس ئةل و  لإبداء مالحظاهتم حولللجنة، وابلتايل اإ

عداد ومناقشة الاس تبيان يف اجللسة مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق وأأيد وفد كرواتيا، متحداًث نيابة عن .161 ، اإ

  التالية للجنة.

ىل الأمانة أأنه من املتوقع أأن يُ عىل تأأكيد ال وطلب وفد سويرسا  .162 دراهجا  اليت س ئةلالأ رسل أأعضاء اللجنة اإ يرغبون يف اإ

جتميع مجيع الأس ئةل الواردة من الأعضاء وحتديد تكل اليت سيمت  يف دورهتا القادمة اإىل تسعىس  أأن اللجنةو ، يف الاس تبيان

 .الاس تبيانالاحتفاظ هبا يف النسخة الهنائية من 

ودول أأمرياك الالتينية بشلك عام يرحبون ابدلمع اذلي  عيةأأن أأعضاء اجل مجعية الأمريكيتني للملكية الفكرية وأأعلن ممثل  .163

 حتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه لدلراسة الاس تقصائية املقرتحة.قدمه وفد الا

ح و .164 ىل الأمانة لتجميعها يف مرشوع أأ وفد الولايت املتحدة الأمريكية رص  نه ميكن أأن يؤيد اقرتاحا لإرسال أأس ئةل اإ

  .دراسة اس تقصائية

هامهتا، واليت سيمت اسم ا و مبالحظاهت الاقرتاح وأأحاط علام حول اهتخالادقدمت موشكر وفد بريو مجيع الوفود اليت  .165

اليت من شأأهنا أأن تسمح للجنة  مجع املعلومات ذات الصةل ه من املهمورأأى أأن يف مرشوع الاس تبيان. أأخذها يف الاعتبار

جراء مناقشة قامئة عىل احلقائق   لصاحل اجليع.وذكل ادلامئة ابإ

ىل ما ييل: .166  وخلص الرئيس اإ

ىل الأمانة - ، اقرتاحا خبصوص مرشوع اس تبيان بشأأن 2019ديسمرب  31، قبل سرُيسل وفد بريو اإ

 حامية الوسوم الوطنية يف ادلول الأعضاء؛

ىل الأمانة، قبل  - ىل أأن يرسلوا اإ دراهجا يف 2019ديسمرب  31وُدعي الأعضاء اإ ، الأس ئةل اليت يود ون اإ

 مرشوع الاس تبيان؛

العالمات يف مرشوع الاس تبيان يف  والتُمس من الأمانة جتميع لك الأس ئةل، يك تنظر جلنة -

 القادمة. دورهتا
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 (SCT/42/5 اقرتاح من وفد مجهورية كوراي بشأأن حامية العالمات املشهورة )الوثيقة

 .SCT/42/5نظرت جلنة العالمات يف الوثيقة  .167

ىل أأن العالمات التجارية  .168 ابلنس بة ارية كبرية قمية جت املشهورة لهاوقدم وفد مجهورية كوراي الاقرتاح من خالل الإشارة اإ

 لعب هذه العالمات أأيًضا دوًرا همًما كأدوات للتسويق.تذلكل، تزايد الطلب عىل امحلاية الفعاةل لها، حيث و لأحصاهبا.

 درهتا، نظًرا لقاملرتبطة هباسامهت العالمات التجارية اليت أأصبحت معروفة عىل نطاق واسع يف زايدة بيع املنتجات و 

يتطلب املشهورة ومع ذكل، يبدو أأن التعامل مع احلاجة احلالية محلاية العالمات  .نياملس هتلك انتباه الاس تثنائية عىل لفت

ازداد تقليد ثقافة الرشاكت الكورية والعالمات التجارية اخلاصة هبا، يف الس نوات الأخرية، و املبادئ القانونية التقليدية. تعديل

قلميية بسببواكتسب  العدد املزتايد من الرشاكت الكورية اليت و  (Hallyu) أأثري املوجة الكوريةت زخامً بني الرشاكت الإ

عدد حالت تقليد العالمات الكورية الشهرية  ارتفعيف العديد من البدلان، و ماكنة ابرزة يف السوق العاملية. أأصبح دلهيا

وأأدى ذكل أأيًضا اإىل عدم حامية  اإىل هذه الأسواق. ادلخولمن  الكورية هذه الرشاكت مل تمتكنرسيع، وابلتايل  بشلك

اجة ملحة لتحديد احل أأصبحت، الوقائعهذه ونتيجة ل  املناسب يف تكل البدلان.ابلشلك أأحصاب العالمات التجارية الأجنبية 

 اتفاقية ابريس محلاية أأياملعايري ادلولية احلالية،  أأنالوفد  ىأأ ور .التعدي علهياتدابري محلاية العالمات املعروفة من خطر 

امللكية الصناعية واتفاق منظمة التجارة العاملية بشأأن جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة )اتفاق تريبس( وتوصية 

 .املشهورة، مل توفر املس توى الالزم من امحلاية للعالمات املشهورةامية العالمات الأحاكم املتعلقة حبالويبو املشرتكة بشأأن 

ج  ،دلى أأعضاء الويبواملشهورة لتقيص احلقائق لالس تفسار عن حامية العالمات التجارية  مسحراء وذلكل، اقرتح الوفد اإ

وتوضيًحا  وأأكرث رصامة للعالمات التجارية يف مجيع أأحناء العامل. أأفضللول لفرض حامية احلحتديد  وبناًء عىل نتاجئ املسح

ىل أأنه وفقً  نا لتفاق تريبس، لتحليهل للمعايري ادلولية احلالية، أأشار الوفد اإ لزايم لتطبيق امحلاية  اإ تسجيل العالمات املشهورة اإ

ل املشهورةنصت توصية الويبو املشرتكة عىل مس توى عال نسبيًا من امحلاية للعالمات  ويف حني فامي يتعلق ابلسلع اخملتلفة. ، اإ

ن قانون العالمات التجارية   أأهنا مل تكن معياًرا ملزًما. ن حظر املنافسة غري العادةل وحامية املعلومات وقانووابملقارنة، فاإ

منه هدف فال وفامي يتعلق ابلقرتاح ذاته،   .املشهورةيوفران درجة عالية من امحلاية للعالمات  ،جلهورية كورايالتجارية الرسية 

ورة وطرح أأفاكر لتحسيهنا اليت تتبعها ادلول الأعضاء فامي يتعلق حبامية العالمات املشههو الاس تفسار عن املامرسات احلالية 

ىل العدد املزتايد من العالمات  ا، نظرً عىل مس توى الويبو  يتو وحي  تُس تخدم قبل أأواهنا يف بعض بدلان.اليت املشهورة اإ

سح معلية امل الاقرتاح يف ادلورة احلالية للجنة ادلامئة وتنفيذ  عرضيه: والاقرتاح عىل خطة معل تشمل ثالث مراحل، 

، مبا يف ذكل معاهدة دولية جديدة يف عام املشهورةحامية العالمات  عزيزومناقشة الأفاكر لت 2020عام  تقيص احلقائق يفل 

2021. 

ىل أأن حامية مجموعة بدلان أ س يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية وأأشار وفد الاحتاد الرويس، متحداًث ابمس م .169 ، اإ

 تغطهيا قوانني أأعضاء اجملموعة، بناًء عىل اتفاقية ابريس. هامةع يض امو  تشلك  والعالمات التجارية العادية  املشهورةالعالمات 

 ، واليت ميكن أأن يشاركها مع أأعضاء اللجنة ال خرين.املشهورةيمتتع الاحتاد الرويس خبربة واسعة يف جمال حامية العالمات و 

ذاو  اكنت ادلول الأعضاء ستمتكن مرة أأخرى من  لقد مر عرشون عاًما منذ اعامتد توصية الويبو املشرتكة، ومل يتبني بعد ما اإ

اقرتاح  مجموعة بدلان أ س يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقيةومع ذكل، أأيدت  بشأأن العالمات املشهورة. جديدة توصية وضع

 حامية العالمات املشهورة.من أأجل تطوير دراسة اس تقصائية 



SCT/42/9 
40 
 

ىل أأنه   .املشهورةت وفد مجهورية مودلوفا اقرتاح مناقشة حامية العالماوأأيد  .170 من املهم للماكتب الوطنية أأن وأأشار اإ

معينة  عالمة بأأن اليت عىل أأساسها ميكن اعتبار تحديد املعايريتتعرف عىل ممارسات املاكتب الأخرى وأأن جتد طرقًا أأفضل ل 

 .مشهورة يه

عىل الرمغ من أأنه اكن و  رتاح.وأأشار وفد ش ييل أأن دليه بعض التحفظات فامي يتعلق ابلطريقة اليت مت هبا صياغة الاق .171

جراء  ذا اكناس تبيان من املفيد اإ  نتعاملوي وكيف  املشهورةحامية العالمات يف  أأعضاء اللجنة ادلامئة يواهجون مشألك ملعرفة اإ

ل أأنه ل ميكن توقع النتاجئ. عادة صياغة الاقرتاح وف 2021فكرة املعاهدة يف عام  ل يؤيد الوفدذلكل، و معها، اإ قًا واقرتح اإ

 ابلإضافة اإىل ذكل، جيب أأن يكون أأعضاء اللجنة قادرين عىل مناقشة الأس ئةل قبل توزيع الاس تبيان. ذلكل.

ىل أأنه يشارك وفد الولايت املتحدة الأمريكية أأشار و  .172 بنطاق  ةتعلقانزعاجه حول بعض املسائل امل  وفد ش ييلاإ

العالمات التجارية ابلنس بة لتعدي  ةقضااي مرتبطة ابلأولوي اثرتأأ  ةشهورحامية العالمات امل  أأنالوفد  ورأأى الاقرتاح وتركزيه.

ذا اكنت حتديد الأولوية يف البدل اذلي يقوم بتحديد وجيب .املشهورة هذه العالمات عىل ، وليس أأم ل املشهورةالعالمة  ما اإ

والقاعدة  ام الأول أأو السمعة.ويف هذا الس ياق ميكن حتديد الأولوية من خالل التسجيل الأول أأو الاس تخد ،يف بدل املنشأأ 

احملامك الوطنية يف  اضطرتالأولوية املعمول هبا و  معلية حتديد اس تخدامه جيب العامة يف الولايت املتحدة الأمريكية يه أأن

 مسعة يف اس تخداهما، واكن دلى هذه العالمة فقط وأأجنبية أأ  عالمة فهيا تسجيلمل يمت  قضية ال ونة الأخرية فقط التعامل مع

 كلذ أأن يؤثر أأاثرت القضية أأس ئةل مثل، يف حال عدم تسجيل أأو اس تخدام عالمة أأجنبية، هل ميكنو  السوق ذات الصةل.

الوضع، نظرت احملامك يف الولايت املتحدة  صحيحولت  حق رفع دعوى أأمام احملمكة. هل دليهو سلًبا عىل صاحب العالمة 

ميثل مشلكة حقيقية ابلنس بة للمكتب الوطين، اذلي "سوء النية" أأن وتبني  الأمريكية يف املنافسة غري العادةل وسوء النية.

ىل اس تخدام أأدوات خمتلفة. مماتلقى مؤخًرا عدًدا كبرًيا من طلبات سوء النية  حدى هذه اكن و  دفع السلطات الوطنية اإ اإ

املرخص هل تطبيق  احمليل ايمطلب أأجنيب بتعيني ممثل قانوين مرخص، حىت يتس ىن للمحمقدم اشرتاط قيام أأي  يه الأدوات

نظام القانون  مبوجبمت التعامل مع العالمات املشهورة ييف الولايت املتحدة الأمريكية، و .سوء النيةالعناية الواجبة ومنع 

عىل  الطلببطريقة مرنة للغاية، مما يسمح برفض  التباساحامتل حدوث معيار العام، وابلتايل طبقت السلطات اخملتصة 

عن  الوفد أأعربذلكل، و يف احلالت اليت تكون فهيا العالمة قوية حقًا.التباس حدوث ة العالمة وكذكل ابفرتاض أأساس قو 

جراء دراسة اس تقصائية  مههامتا مقديم الطلبات واقرتح أأن يركز الاقرتاح ليس  مسأأةل سوء نية بشلك أأوسع يفتبحث ابإ

 المات.فقط عىل العالمات املشهورة ولكن أأيًضا عىل مجيع الع

ىل أأن العالمات التجارية  .173 لأغراض غري  اليت يمت تقدمي طلبات ِبشأأهنامن البدلان الأجنبية املشهورة وأأشار وفد الياابن اإ

قدمة ملنع املطلبات ال شمل حالت الرفض ت و  مت رفضها مبوجب الإطار القانوين املطبق يف ذكل البدل.ي ،واحضة يف الياابن

شهورة من دخول السوق احمللية أأو عرض بيع التسجيالت الوطنية بسعر مرتفع، مع الاس تفادة أأحصاب العالمات التجارية امل 

جراء مناقش العالمات غري مسجةل يف الياابن. هذهمن حقيقة أأن  حول  اتوأأعرب الوفد عن اعتقاده بأأنه س يكون من املفيد اإ

واذلي ينبغي أأن يشمل أأيًضا اللواحئ وممارسات الفحص  املسح املقرتح لتقيص احلقائق دأأي  حامية العالمات املشهورة عاملًيا و 

 لأعضاء اللجنة.

يران )مجهورية  .174 الإسالمية( بأأن الإطار القانوين ادلويل احلايل محلاية العالمات املشهورة يبدو  -ورصح وفد اإ

نه ل يرى أأي ثغرات جيب سدها يف النظام اذلي أأنشأأته اتفاقية ابريس واتفا مالمئًا. ق تريبس وتوصية الويبو وقال الوفد اإ
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نشاء صك قانوين جديد. تغيريل  أأي داعيالوفد  جيدبعد قراءة الاقرتاح، مل و  املشرتكة. ومع ذكل، ميكن  النظام احلايل أأو اإ

 فكرة اس تكشاف املامرسات احلالية لأعضاء اللجنة ادلامئة بشأأن هذه املسأأةل. أأن يؤيدللوفد 

يف املشهورة نه يوجد ابلفعل مس توى عال من امحلاية للعالمات أأ عة الأفريقية، وفد أأوغندا، متحداًث ابمس اجملمو  أأشارو  .175

املتعلقة ابلقرتاح  الثغراتبعد مراجعة نقدية لالقرتاح، حددت اجملموعة الأفريقية بعض و  الصكوك ادلولية املذكورة سابقًا.

، اليت متلكها الشعوب املشهورةالمات التقليدية عىل سبيل املثال، مل يمت حامية عدد من الع املقدم من وفد مجهورية كوراي.

اكفيا  نظام حقوق امللكية الفكرية التقليدي مل يكن، والأصلية واجملمتعات احمللية يف الأسواق الأجنبية لأهنا غري مسجةل

ن املشهورةت يف حني أأن الاقرتاح مل يوّض الثغرات املوجودة يف الإطار ادلويل احلايل فامي يتعلق ابلعالماو محلايهتم.  املسح، فاإ

قد و  .بشلك أأفضل تيح لدلول الأعضاء فرصة لفهم القضيةي القوانني واملامرسات الوطنية ميكن أأن  حولتقيص احلقائق املقرتح ل 

تحديد أأفضل املامرسات ووضع املعايري عىل املس توى الوطين، وعىل هذا الأساس، ميكن أأن تدمع ل  امفيدً  سحكون امل ي

 وضع القواعدل تنقيذ أأي نشاط دون توقعمن املعلومات، مجع  هبدف الاقرتاح املتعلقة بتقيص احلقائق اجملموعة فقط عنارص

 واملعايري فهيذه املرحةل.

ىل أأن الاقرتاح املقدم من وفد مجهورية كوراي يسلط الضوء عىل مشلكة هممة وحساسة ابلنس بة  .176 وأأشار وفد سويرسا اإ

ات املمزية املعروفة جًدا ختص  املؤسسات السويرسية أأو رابطات املنتجني اكن هناك عدد من العالم لسويرسا.  فقد

عداد اس تفسار بني أأعضاء  السويرسية، ومل تمتتع هذه العالمات دامئًا ابمحلاية الاكفية يف اخلارج. وذلكل، فقد فضل الوفد اإ

ومع ذكل، من الناحية النظرية، أأاثر  .شهورةامل  عالماتاللجنة من أأجل التعرف عىل املامرسات الوطنية اخملتلفة املتعلقة ابل

، جيب أأن مشهورةعالمة  معينة ابعتبارهاعالمة  تمت حاميةليك و : وفقًا للقواعد املعمول هبا حالًيا، السؤال التايلالاقرتاح 

العالمة  اكفيًا أأن تكون يسل ، و لها امحلاية تأأمني طلبحيث يمت  وةلادل أأرايضيف مشهورة تكون هذه العالمة الأجنبية 

قلميية، سائدة أأيًضا لتسجيل و   .عىل سبيل املثال يف بدل أ خرأأي  ،فقطارج يف اخلمعروفة  هذه القاعدة، املس متدة من مبدأأ الإ

ىل أأنه و العالمة. امية أأسامء معينة بناًء عىل قامئة موجودة حب السامح لها متييف ادلورات السابقة للجنة، أأشارت وفود خمتلفة اإ

لبدل اذلي مت يف ااملس هتكل واجلهور  نظرةجه التحديد عىل أأساس أأن حفص العالمات التجارية اكن يستند اإىل مس بقًا، عىل و 

ذا اكن وفد سويرسا قد  فيه طلب التسجيل. من قانون العالمات التجارية  34.1.13بشلك حصيح معىن املادة  فهمواإ

)يف بالد  يف اخلارج فقط املشهورةدة توفر امحلاية للعالمات ، فاإن هذه املاSCT/42/5يف الوثيقة  الواردجلهورية كوراي، 

ذا اكنو  .أأخرى( ذا اكن ينبغي لأعضاء اللجنة مناقشة قاعدة مماثةل عىل املس توى ادلويل، تساءل وفد سويرسا عام اإ س يعاد  اإ

عىل  و تأأثري هذا التغيريلبدل اذلي ُطلب فيه التسجيل، وابلتايل ما هيف ااملس هتكل أأو الرأأي العام  نظرةمبدأأ يف  النظر

 املواضيع الأخرى اليت ستناقش من قبل اللجنة.

لصني، حيث ل ابلنس بة هممةقضية ويه  تس تحق اهامتم اللجنة ادلامئة.املشهورة وأأعلن وفد الصني أأن حامية العالمات  .177

ذن.أأي دون من الرشاكت الوطنية يف بدلان أأخرى  مت  اس تخدام عالمات فد هممتًا مبعرفة ممارسات ولهذا السبب، اكن الو  اإ

معاًل ابملعايري القانونية الواردة يف اتفاقية ابريس واتفاق تريبس، طورت  .املشهورةالبدلان الأخرى املتعلقة حبامية العالمات 

 فهمايب ورأأى الوفد أأنه س يكون من الإجي احمللية. بيئهتا، واليت تتناسب مع املشهورةالبدلان أأنظمهتا الوطنية محلاية العالمات 

 الأحاكم واملامرسات الوطنية عرضالأنظمة يف مجيع أأحناء العامل بشلك أأفضل وأأعلن اس تعداده للمشاركة يف املناقشات و 

 .املعمول هبا يف الصني
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ىل أأ وفد الاحتاد الأورويب، متحداًث ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه،  أأشارو  .178 ىل املناقشة اإ نه بعد الاس امتع اإ

كام أأشار وفد أأوغندا ف .مع بعض التحفظاتعض املداولت ادلاخلية يود دمع العمل اذلي اقرتحه وفد مجهورية كوراي، وبعد ب

يران )مجهورية  ابمس موضوع العالمات  التقيص عن جًدا واملفيد املهمالإسالمية(، س يكون من  -اجملموعة الأفريقية ووفد اإ

ىل الوفود الأخرى اليت اقرتحت و .واملعايري وضع القواعدل نشاطلالخنراط يف ل داعي املشهورة، لكن  ذلكل، سينضم الوفد اإ

يقاف الاقرتاح يف املرحةل الثانية من خطة العمل، يف الصفحة   .SCT/42/5من الوثيقة  5اإ

طاًرا دولًيا محلاية العالمات املشهورة،عن اتفاقه وفد املغرب أأعرب و  .179 بدًءا  مع متحدثني سابقني عىل أأن هناك ابلفعل اإ

وأأبلغ الوفد اللجنة ادلامئة أأن الترشيعات الوطنية يف املغرب تتضمن عدًدا من الأحاكم  مكرر من اتفاقية ابريس. 6من املادة 

ومع  املتعلقة حبامية العالمات املشهورة والإجراءات اليت ميكن أأن يتخذها أأحصاب العالمات التجارية ملنع سوء الاس تخدام.

ذا اكنت العالمة ذكل، ابلنس بة للمكتب  املغرب أأم  أأرايضيف مشهورة الوطين، اكن من الصعب يف بعض الأحيان حتديد ما اإ

جيب حل هذه النقطة قبل تطبيق املعايري القانونية عىل ، و ل، بناًء عىل املعلومات اليت قدهما صاحب العالمة التجارية

هورية كوراي اكن مثريا لالهامتم واقرتح أأن يدرج يف ورأأى الوفد أأن الاقرتاح اذلي قدمه وفد مج  .شهورةالعالمات امل 

 يتال الأدةلنوع  حول بعض الأمثةلو  .مشهورة عالمةعىل أأهنا  العالمة عدة أأس ئةل تتناول أأفضل املامرسات لتحديد الاس تبيان

ُ  اس تخدام تشمل الأدةل اليت تشري اإىل هذا القرارمثل لختاذ  اجيب قبوله عالمته املطالبة حبامية  تمت حيث الأرايضيف نتج امل

 .رتبطة ابلعالمةامل تعاايادلاملس هتكل، أأو  هورمن قبل اجل ، أأو اعرتاف التجارية

حو .180 تقيص احلقائق ل  املسحن اجملموعة تؤيد أأ ، مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ابمسوفد كرواتيا، متحداًث  رص 

ومع ذكل، مل تر اجملموعة أأي  من الاقرتاح املقدم من وفد مجهورية كوراي.ة يف املرحةل الثانية شهوربشأأن العالمات الأجنبية امل 

  .2021عام يف حاجة لوضع معاهدة حول هذا املوضوع 

 .املشهورةعىل اقرتاهحا بشأأن حامية العالمات  أأدلوهااليت  املالحظاتوشكر وفد مجهورية كوراي أأعضاء اللجنة عىل  .181

جراء وفضلياء ، يبدو أأن الأعضاملالحظاتتكل ل  وفقًاو  يزال  ل بعض الأعضاءل  ابلنس بة سح، عىل الرمغ من أأنامل ن معوًما اإ

الطلبات  مسأأةلليشمل املسح توس يع نطاق قد اقرتح فد الولايت املتحدة الأمريكية واكن و  .للنقاشقابل  املسح نطاق

عرب الولايت القضائية قضااي عن سوء نية  املقدمةالعالمات التجارية  طلباتيف الواقع، قد يشمل فهم و سوء نية. املقدمة عن

يداع طلبات استباقية لتسجيل مثل، أأوًل،  جتارية حيث مل يكن دلى املس تخدم السابق حق مسجل يف الولية  ةعالماإ

عالمة جتارية تش به بشلك مربك عالمة جتارية مشهورة أأو معروفة قبل  تسجيلاثنيًا، تقدمي طلب ل ؛ والقضائية ذات الصةل

النية احلس نة ، هبدف الاس تفادة بصورة غري عادةل من حيث يمت تسجيل العالمة فهيا لسلع أأو اخلدمات يف السوقنرش ا

جرااذلي يتخذ  اكل العالمة التجارية أأو اكسرتاتيجية ضد املاكلمل  اتعالم ونيس تخدم ناذلي اتنتجامل لوقف ابئعي  ءاتاإ

عالمات جتارية دون أأي نية لس تخداهما، رمبا بقصد منع مس تخدم  يللتسج اثلثًا، تقدمي طلبات و .لعالمته جتارية مشاهبة

ىل السوق، أأو من أأجل التفاوض عىل دفع رسوم الرتخيص أأو  ويف ظل هذه  رسوم احلقوق. عىل حتديدسابق من ادلخول اإ

 ىلتطوير حمتو  اخللفية، أأعلن وفد مجهورية كوراي اس تعداده لإجراء مشاورات مع أأعضاء اللجنة ادلامئة وأأمانة الويبو

لهيا قبل هناية يناير اللجنة واقرتح الوفد أأن يرسل أأعضاء   الاس تبيان. ، حىت يمت تقدمي نسخة 2020املهمتون اقرتاحات اإ

 القادمة للجنة. ادلورة، يف مالحظاهتمأأس ئةل حمددة تعكس  تشملمعدةل من الاقرتاح، 
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ىل ما ييل: .182  وخلص الرئيس اإ

عة من اقرتاحه بشأأن ممارسات ادلول الأعضاء فامي يتعلق حبامية س ُيقدم وفد مجهورية كوراي نسخ - ة مراج 

العالمات املشهورة دوليا، مع مراعاة التعليقات املُقدمة من الوفود، يك تنظر فهيا جلنة العالمات يف 

 القادمة؛ دورهتا

بالغ مساهامهتم اإىل وفد مجهورية كوراي قبل  - ىل اإ  .2020يناير  31وُدعي الأعضاء اإ

 ( SCT/42/3تجدات عن اجلوانب املتصةل ابلعالمات التجارية يف نظام أأسامء احلقول )الوثيقة مس  

والمتست من الأمانة اإطالع ادلول الأعضاء ابنتظام عىل املس تجدات  SCT/42/3 نظرت جلنة العالمات يف الوثيقة .183

 اليت س تطرأأ يف املس تقبل عىل نظام أأسامء احلقول.

 املؤرشات اجلغرافيةمن جدول الأعامل:  6البند 

ىل الوثيقتني  .184  .SCT/40/6و SCT/40/5استندت املناقشات اإ

قلميية  .185 صدارا جتريبيا لقاعدة بياانت تورد مجيع الردود عىل الاس تبيان الأول بشأأن "النظم الوطنية والإ وعرضت الأمانة اإ

ساءة اس تخدام املؤرشات اليت ميكن أأن توفر قدرا من امحلاية للمؤرشات اجلغرافية"، والاس تبيان الثاين بش أأن "اس تخدام/اإ

 اجلغرافية وأأسامء البدلان واملصطلحات اجلغرافية عىل الإنرتنت ويف نظام أأسامء احلقول".

يران )مجهورية  .186 مانة لتطوير قاعدة البياانت عىل أأساس الردود الواردة من  -وأأعرب وفد اإ الإسالمية( عن تقديره للأ

بشلك أأفضل. ورأأى الوفد  املرتبطة هبذا املوضوعة للغاية لفهم ومقارنة الترشيعات الوطنية ادلول الأعضاء، واعتربها أأداة مفيد

اتحة قاعدة البياانت للجمهور س يكون مفيًدا و  السلطات املعنية يف ادلول الأعضاء وكذكل املس تخدمني أأو  أأيًضا يفيدس  أأن اإ

  املس تفيدين ال خرين.

الأورويب وادلول الأعضاء فيه، وشكر الأمانة عىل جتميع الردود عىل وحتدث وفد الاحتاد الأورويب ابمس الاحتاد  .187

عداد قاعدة بياانت سهةل الاس تخدام عىل الإنرتنت. واعترب الوفد أأن اللجنة املؤرشات الاس تبيانني بشأأن  اجلغرافية وعىل اإ

ىل اس مترارتطل  اجلغرافية، و املؤرشات ادلولية بشأأن  اتابملناقش للتقدمعمل قمي  وبناء تقوم بادلامئة  مواضيع  اللجنة يف معاجلة ع اإ

، رأأى الوفد أأنه ل ينبغي قولاجلغرافية يف نظام أأسامء احلاملؤرشات فامي يتعلق حبامية و املقبةل.  يةم عاللسات الإ اجل جديدة يف 

ا للثغرات كبرية نظرً و الوطنية.  ادللةلاجلغرافية مبسأأةل حامية أأسامء البدلان والأسامء اجلغرافية ذات املؤرشات خلط 

مع التعامل مع  ابملقارنةالتعامل مع املؤرشات اجلغرافية كحقوق ملكية فكرية عىل الإنرتنت والاحنرافات غري مربرة اليت ترافق 

ىل مواصةل  ونفاإن الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه يتطلع الفكرية،أأشاكل أأخرى حلقوق امللكية  هذه  البحث يفاإ

معاجلة قضااي  لتشمل، التوسع يف جلسة املعلوماتينبغي  هعالوة عىل ذكل، رأأى الوفد أأنو ة الإعالمية. املسأأةل يف اجللس

ىل تقدمي  الوفد ذات الصةل، عىل سبيل املثال ابلنس بة للبدلان النامية أأو لمتكني النساء املزارعات. ودعااملؤرشات اجلغرافية  اإ

نه قد  م مقرتحات لدلورات املقبةل، وقال اإ ىل الأمانة.مقد   قرتحات بشأأن مواضيع أأخرى اإ

 وأأيد وفد سويرسا البيان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد الأورويب وشكر الأمانة عىل جتميع املعلومات يف قاعدة البياانت. .188

نه ل يزال هممتًا مبسأأةل حامية أأسامء البدلان يف س ياقات خمتلفة. ابلإضافة اإىل ذكل، تساءل الو  فد عن ومع ذكل، قال الوفد اإ
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ذ أأنه الإنرتنت،  املتوفرة عىلأأمهية بياانت الأداة  ىل تطور  اصاحلة، نظر  الأداةاملقدمة بواسطة هذه  الإجاابتبعض مل تعد اإ اإ

اجلغرافية. وذلكل اقرتح الوفد الإشارة اإىل اترخي صالحية املعلومات املقدمة للك بدل، حبيث  ابملؤرشاتالترشيعات املتعلقة 

  ة البياانت تقيمي موثوقية املعلومات.ميكن ملس تخديم قاعد

وحتدث وفد كرواتيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، وأأعرب عن امتنانه لدلول الأعضاء اليت أأرسلت  .189

تبادل واعترب أأن اجلغرافية، وشكر الأمانة عىل جتميع الردود وعرض قاعدة البياانت.  ؤرشاتردوًدا عىل الاس تبيانني بشأأن امل

ىل مناقشة دولية حول املؤرشات اجلغرافية. وأأعرب الوفد ذلكل للغاية، و هممفاكر حول هذه املواضيع الأ  شدد عىل احلاجة اإ

ىل مواصةل املناقشات حول مو  س ندات للملكية ع مثل املؤرشات اجلغرافية ك يض اعن تقديره للعمل املنجز ابلفعل وتطلع اإ

 اسات تسوية املنازعات.ويف س يالفكرية يف تشغيل نظام أأسامء احلقول 

وشكر وفد مجهورية مودلوفا الأمانة عىل قاعدة البياانت اليت وجدهتا مفيدة للغاية لدلول الأعضاء واملنتجني. وتساءل  .190

ذا اكن ميكن يف املس تقبل جتميع الردود عىل اس تبياانت خمتلفة يف شلك قاعدة بياانت مماثةل.  الوفد عام اإ

 ها، وشكر الأمانة عىل معل مجموعة بدلان أ س يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية وحتدث وفد الاحتاد الرويس ابمس .191

ىل أأن قاعدة البياانت اكنت  بشأأن حامية البياانت اجلغرافية، وكذكل مجيع البدلان اليت شاركت يف الاس تبياانت. وأأشار اإ

املؤرشات ه لتبادل املعلومات حول حامية ، وأأعرب الوفد عن دمعاملعقدةاجلغرافية املؤرشات مفيدة للغاية لفهم أأنظمة 

ابلإضافة اإىل ذكل، أأبلغ الوفد اللجنة أأن قانون جديد س يدخل حزي التنفيذ يف صيف عام و اجلغرافية يف خمتلف البدلان.

للملكية الفكرية، وأأن املكتب الوطين س يقدم معلومات  ابعتبارها س نداتاجلغرافية  مؤرشات، سوف مينح امحلاية لل2020

ىل الأمانة.حمد  ثة اإ

ىل أأن قاعدة البياانت س تنرش  .192 لكرتونية للجنة العالماتوخلص الرئيس اإ ىل ، وأأن الأعضاء عىل الصفحة الإ مدعوون اإ

 أأو حتديثات، حسب احلاةل. جديدة تقدمي مساهامت

املس تقبلية  ةيم عاللسات الإ مناقش هتا خالل اجل  من املمكناملواضيع اليت بشأأن ابداء أ راهئم الوفود من وطلب الرئيس  .193

عالمية يف املس تقبل. ابشأأن املؤرشات اجلغرافية، نظرً  ىل أأن اللجنة ادلامئة قررت عقد عدة جلسات اإ  اإ

عالمية حول املؤرشات اجلغرافية وشكر  أأعربو  .194 وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن تقديره العميق لتنظمي جلسات اإ

أأكرث  عن وحبثًا اجلغرافية. مؤرشاتمبعرفة ممارسات الفحص الوطنية لل نه هممتأأ  وأأشار اإىل ،ذكلوفد الاحتاد الأورويب عىل 

ع احملمتةل، اقرتح الوفد يض ابناءة لالتفاق عىل برانمج لدلورة الإعالمية التالية بعد مناقشة مع مجموعة من الوفود املو ال الطرق 

ذا اكنت الظروف الأصلية اليت املؤرشات اس تكشاف ما حدث محلاية  ىل اجلغرافية اإ ، عىل سبيل املثال، امحلاية تأأمنيأأدت اإ

أأنه ينبغي دراسة هذه املسأأةل بشلك ورأأى الوفد  يف بدل املنشأأ. ااجلودة أأو السمعة أأو الرابط اجلغرايف، ل ميكن احلفاظ علهي

التعديالت وتساءل عن اعتبارات الس ياسة العامة والعمليات اليت ينبغي أأن تتبعها ماكتب امللكية الفكرية لتقيمي  وسعأأ 

بالغها للمس هتلكني. ذا اكن واإ ذا جغرايف عُ  حامية مؤرش توتساءل الوفد أأيًضا عام اإ لغاء اإ ىل  الظروفمل تعد رضة لالإ اليت أأدت اإ

نشاهئا موجودة  ن هذا السؤال قد أأثري عندما مت تقدمي  ، أأو مل تعد موجودة لفرتة من الوقت يف بدل املنشأأ.باكملهااإ وقال الوفد اإ

ملعايري خمتلفة تغريت  مكتب الولايت املتحدة الأمريكية للرباءات والعالمات التجارية وفقاالتسجيل دلى طلب لتعديل 

ذا اكن املس هتلكون  لأس باب خمتلفة. ذا اكنت ماكتب امللكية الفكرية ستشارك كيفية تقيميها لتكل الطلبات، واإ وتساءل الوفد اإ

تقترص عىل اجللسة الإعالمية  أأن مباو  الظروف الأصلية. تتغري ال حيف  ،مهتسيمت تلبية توقعاأأم يشعرون بأأنه مت خداعهم لن 
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ىل أأ  أأشار الوفد ،نصف يوم املواضيع  احلد من عددع للمناقشة ودعا اإىل حماوةل يض االكثري من املو  الوقت ل يسمح لطرح ناإ

 فة.تلاخمل امرسات املحول  ممثرةمناقشة اجراء تمتكن اللجنة ادلامئة من ل  قدر الإماكن

ع اخلاصة يض اوشكر وفد سويرسا وفد الولايت املتحدة الأمريكية لأخذ زمام املبادرة لإطالق النقاش حول املو  .195

ىلالقادمة حول املؤرشات اجلغرافية، و  يةم عاللسة الإ جل اب  عدد كبري من الوفود.لهامتم لال اريً ن املوضوع املقرتح يبدو مثأأ  أأشار اإ

ىل أأن املوضوع مرتبط بفح انظرً و  ، اقرتح من هجة أأخرىوأأصهل اجلغرايف من هجة املنتج  أأو جودة ص العالقة بني خصائصاإ

ذا اكن هاتغري   أأو هاوتطور عالقةشمل التقيمي الأويل للي  أأوسع اجامتعيف ة هذا املوضوع معاجل تمتالوفد أأن  ، بغض النظر عام اإ

تلفة لتنظمي اخمل ليات الآ ذا التقيمي أأيًضا النظر يف هبيرتبط و  قد مت حتديد التغيريات من قبل املنتجني أأو لأس باب طبيعية.

لبيان اذلي أأدىل به وفد الولايت وتأأييًدا ل  املنتجات املس تفيدة من املؤرشات اجلغرافية والهيئات اخملتصة ومعايري التقيمي.

 .ىل تقدمي مقرتحات جديدةعالمية اإ لسات الإ جل اب معن اهامتهم واأأعرب يناذل أأعضاء اللجنة املتحدة الأمريكية، دعا الوفد

وحتدث وفد الاحتاد الأورويب ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، وتطلع اإىل حضور اجللسة الإعالمية حول  .196

 .اجللسة الإعالميةع كتابًة ومناقش هتا بعد يض ااجلغرافية، واملقرر عقدها يف اليوم التايل، واقرتح تقدمي مجيع املو املؤرشات 

لربازيل وفد الولايت املتحدة الأمريكية عىل الاقرتاح، وأأعرب عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد وشكر وفد ا .197

 الاحتاد الأورويب.

لإعالمية لجلسة لبعد عقد اجللسة الإعالمية حول البياانت اجلغرافية، هنأأ الرئيس الأمانة عىل التنظمي املمتاز و  .198

ىل أأنه اكن اجامتعًا ممث املاكتب الوطنية للملكية الفكرية مثيل ومل ًرا للغاية مسح للمشاركني بتبادل ال راء، املذكورة، وأأشار اإ

 س تخالص اس تنتاجات مفيدة.اب

ذا  .199 العروض  سيمت ااتحةووافق وفد ش ييل عىل ال راء اليت أأعرب عهنا الرئيس بشأأن اجللسة الإعالمية وتساءل عام اإ

 .التقدميية

اد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، وردد تعليقات الرئيس ووفد ش ييل وهنأأ وحتدث وفد الاحتاد الأورويب ابمس الاحت .200

العديد من املنظامت ادلولية الأخرى، هممتة  مثلورأأى الوفد أأن الويبو،  .لالجامتعأأعضاء اللجنة عىل املس توى الرفيع للغاية 

 ين اكنوا من النساء.ابملساواة بني اجلنسني، ومن اجلدير ابذلكر أأن مجيع املتحدثني الس تة املمتاز 

 سيمت ااتحة العروض التقدميية. هوأأكد الرئيس، ردًا عىل السؤال اذلي طرحه وفد ش ييل، أأن .201

وحتدث وفد الاحتاد الأورويب ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، وأأشار اإىل الاقرتاح الثاين للورقة غري  .202

اجللسة الإعالمية اليت عقدت يف صباح ذكل اليوم بشأأن  ت مناقش ته يفملا متالرمسية وأأوّض أأنه اكن مبثابة متابعة مبارشة 

ىل  .نظام أأسامء احلقولاجلغرافية يف  املؤرشاتامللكية الفكرية و قوق الاعرتاف حب وبعد مالحظة أأن اثنني من املتحدثني أأشارا اإ

اجلغرافية السابقة، رأأى الوفد أأنه رشات املؤمن أأجل احرتام حقوق احلقول العليا تحمك يف ال بعض وحدات اتبعهتا طرق معينة 

وشدد  من الاس تفادة من سوء الاس تخدام. ملنع املشغلنيالطرق اليت ميكن اس تخداهما قد يكون من املفيد اس تكشاف 

ىل اس تكشاف الإجراءات أأو احللول وتسجيلها، احلقولاس تخدام  سوء عىل يقترصالوفد عىل أأن الاقرتاح  املبتكرة  وهيدف اإ

طار ، مضن احلقول العلياللسلطات اليت ترعى املتاحة  سوء  جراء من حتقيق أأرابح من ، ملنع املشغلنياحاليً  القامئة القيوداإ

 .نظام أأسامء احلقولالاس تخدام وتسجيل املؤرشات اجلغرافية يف 
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ىل  وفد الولايت املتحدة الأمريكية وفدي الاحتاد الأورويب وسويرسا، شكرو  .203 اقرتاح مشرتك  اتفقوا عىلأأهنم وأأشار اإ

مبعرفة ممارسات الفحص  مههامتاالوفد أأك د و  الإعالمية التالية خالل ادلورة الثالثة والأربعني للجنة ادلامئة. جلسةللابلنس بة 

ىل  الظروفعىل  احلفاظ املمكن يكن مناجلغرافية عندما مل املؤرشات لطلبات تعديل تسجيالت  الأصلية اليت أأدت اإ

نشاهئا لأس باب خمتلفة ىل أأن وفد سويرسا قد أأاثر مسأأةل التقيمي الأويل للطلب الأصيل محلاية  .اإ اجلغرافية املؤرشات وأأشار اإ

نه ميكن دمج اقرتاح مشرتك بشأأن هذين املوضوعني يف ودة املؤرش فامي يتعلق جب حلقة اجلغرايف أأو ارتباطه أأو تعريفه، وقال اإ

اتالتأأكد من وأأعرب الوفد عن رغبته يف  .واحدة نقاش حة الوقت الاكيف للمشاركني يف النقاش واحلضور لطرح الأس ئةل اإ

ذ أأكد  وتبادل خرباهتم وأأفضل املامرسات. رت من جديد أأن اجللسة الإعالمية اكنت ممتعة للغاية وأأن العروض أأاثالوفد واإ

التبادلت املفيدة يف نفس الوقت، أأعرب عن رغبته يف الاس مترار يف تكل وأأجابت عىل العديد مهنا العديد من الأس ئةل 

 .والتعمل من جتارب ال خرين تحديد كيفية التعامل مع بعض القضاايل ملاكتبه اخلاصة وغريها من ماكتب امللكية الفكرية 

وأأعرب وفد الربازيل عن دمعه للمقرتحات اليت تقدمت هبا وفود سويرسا والولايت املتحدة الأمريكية والاحتاد   .204

عالمية مس تقبلية. تهملناقش   ص بها خاموضوعً  اقرتحو الأورويب،  وأأبلغ اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات  يف جلسة اإ

حرصًا من أأسامء اليت تتأألف لعالمات اجغرافية،  مكؤرشاتسمح بتسجيل، ي التجارية أأن قانون امللكية الفكرية الربازييل 

ت والصور، وأأعرب الوفد عن رغبته يف اس تكشاف كونة من أأسامء وعنارص أأخرى، مثل التصماميت والرسومااملعالمات الو 

اليت اجلغرافية  املؤرشاتاجلغرافية اليت تتأألف حرصًا من الأسامء و املؤرشات يف حامية ادلول الأعضاء الأخرى ممارسات 

 تتكون من أأسامء وعنارص أأخرى.

 لقرتاحاتعن دمعه وأأعرب فيد، الإعالمية وطابعها امل  لسةوفد أأسرتاليا البياانت اليت وردت بشأأن فائدة اجل  ي دوأأ  .205

ذا اكنت ادلول الأعضاء  وفود سويرسا والولايت املتحدة الأمريكية والاحتاد الأورويب. بتقدمي  ةمتهم وتساءل الوفد كذكل عام اإ

ذا اكن ميكن مناقشالرابعة والأربعني للجنةمع ادلورة ابلزتامن الإعالمية للجلسة مواضيع بشلك مس بق   واضيعة هذه امل، وما اإ

 واختاذ قرار بشأأهنا يف ادلورة الثالثة والأربعني للجنة.

وفود سويرسا والولايت  لقرتاحاتوفد كرواتيا، متحداًث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، تأأييده  أأعربو  .206

 املتحدة الأمريكية والاحتاد الأورويب.

ود سويرسا والولايت املتحدة الأمريكية والاحتاد اليت تقدمت هبا وف لالقرتاحاتوأأعرب وفد كندا عن دمعه  .207

ة الإعالمية اكنت ممثرة ومفيدة للغاية ومسحت بتبادل أأفضل املامرسات حيث ميكن للجميع تعمل لسأأن اجل ورأأى الأورويب، 

ا بشلك ر فهيوالنظ هتاومراجع املواضيع ن تقدميأأ  رصحوأأعرب الوفد عن دمعه لالقرتاح اذلي تقدم به وفد أأسرتاليا، و .امهن

ىل  مس بق  هنائية بطريقة فعاةل.الع يض او اختاذ قرار بشأأن املمن شأأنه أأن يسهل املناقشات ويؤدي اإ

يران )مجهورية و    .208 املطروحة للمناقشة يف اجللسة الإعالمية التالية، املواضيع الإسالمية( عن موافقته عىل  -عرب وفد اإ

ع قبل الاجامتع، وابلتايل منح املزيد من الوقت للنظر يف القضااي واختاذ يض املو قرتاح املقدم من وفد أأسرتاليا لتقدمي االاوأأيد 

 .خالل اجللسة اتقرار الأأفضل 

عالمية يُزمع عقدها عىل مدى  .209 ونظرت جلنة العالمات يف ورقة غري رمسية تشمل مواضيع مقرتحة لأغراض جلسة اإ

 نصف يوم أأثناء ادلورة الثالثة والأربعني للجنة العالمات.
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ىل أأن جلنة العالمات اتفقت عىل ما ييل:وخ .210  لص الرئيس اإ

عالمية تدوم نصف يوم بشأأن املؤرشات اجلغرافية مبوازاة مع ادلورة الثالثة والأربعني  - عقد جلسة اإ

 العالمات؛ للجنة

" تقيمي 1ووضع برانمج لتكل اجللسة الإعالمية يشمل حلقيت نقاش حول املوضوعني التاليني: " -

نشأأت الأساس اذلي تقوم عليه حامية املؤرشات اجلغرافية وتقيمي أأية تغيريات طرأأت عىل تكل الظروف اليت أأ 

ىل اس تخدام 2الظروف؛ " بل منع املشغ لني من الانتفاع عن طريق هجات تسعى، بسوء نية، اإ " وس ُ

 ؛احلقول وتسجيل حقوق امللكية الفكرية املرتبطة ابملؤرشات اجلغرافية يف نظام أأسامء

ىل تزويد جلنة العالمات يف دورهتا الثالثة والأربعني ابقرتاحات مواضيع لأغراض ودعوة  - الأعضاء اإ

عالمية بشأأن املؤرشات اجلغرافية يُزمع عقدها مبوازاة مع ادلورة الرابعة والأربعني للجنة العالمات.  جلسة اإ

 خص الرئيسملمن جدول الأعامل: اعامتد  7د البن

 .SCT/42/8لرئيس كام ورد يف الوثيقة ملخص ا العالمات جلنةاعمتدت  .211

 من جدول الأعامل: اختتام ادلورة 8البند 

الرئيس والأمانة، واملرتمجني وانئيب وحتدث وفد أأوغندا ابمس اجملموعة الأفريقية، وشكر الرئيس عىل قيادته املمتازة،  .212

، تطلع ادلورةوذكَّر الوفد بأأنه، يف افتتاح  ة.الفوريني وخدمات املؤمترات دلمعهم ومجيع ادلول الأعضاء عىل مشاركهتم البناء

ىل اختتاهم ىل ااإ ىل بنجاح واإ جليع أأعضاء اللجنة وأأحصاب املصلحة  اخملتلفةاملصاحل  راعيت مقبوةل من اجليعنتاجئ  التوصل اإ

ىل  ال خرين بطريقة متوازنة. حراز بعض التقدم يف بعض اجملالت، ل س اميأأنه مت  وأأشار الوفد ابرتياح اإ لسة جل  فامي يتعلق اباإ

ناقش يف ادلورة املقبةل للجنة ادلامئة، وكذكل ع اليت ستُ يض اات اجلغرافية، والتفاق عىل املو ؤرشالناحجة بشأأن امل يةم عالالإ 

لإجراء املزيد من ادلراسات الاس تكشافية، واليت من وهجة نظر الوفد، ستسامه يف تعزيز فهم ادلول  الاقرتاحاتبعض  عىل

ومع ذكل، أأعرب الوفد عن أأسفه لأن عدًدا من القضااي القدمية ل تزال لقضااي اليت جتري مناقش هتا داخل اللجنة. الأعضاء ل

، ل س امي مسأأةل حامية أأسامء البدلان من الاحتاكر من قبل الرشاكت اخلاصة أأو اس تخداهما بطريقة مضلةل، وكذكل عالقة

ىل العمل املعياري  الوفد رى، حذرومرة أأخ ممي.اع املواد ملعاهدة قانون التصومرش  اجملالت اليت  يف بعضبشدة من الانتقال اإ

وذك رت  مل تنفذ فهيا اللجنة سوى القليل من الأعامل الاس تكشافية، ومل يشارك فهيا سوى عدد حمدود من أأعضاء الويبو.

جراء مشاورات غري  تفرض عىل، 22و 21التوصيتان ل س امي اجملموعة أأيضًا بأأن جدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية،  الويبو "اإ

 ات، من خالل معليواملعايري أأي أأنشطة جديدة لوضع القواعد الرشوع يف رمسية ومفتوحة ومتوازنة، حسب الاقتضاء، قبل

و"ينبغي أأن  الأعضاء، وتشجيع مشاركة خرباء من ادلول الأعضاء، ول س امي البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا " موهجة من

منائية املتفق علهيا يف منظومة الأمم املتحدة، مبا يف ذكل  تكون أأنشطة الويبو بشأأن وضع القواعد واملعايري دامعة للأهداف الإ

عالن الألفية". وأأخريًا، أأعرب الوفد عن اس تعداده ملواصةل املشاركة بطريقة بناءة يف مجيع القضااي املعلقة  الأهداف الواردة يف اإ

 دلامئة املقبةل.يف دورات اللجنة ا

وحتدث وفد الاحتاد الأورويب ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، وهنأأ الرئيس عىل توجهيه للجنة بنجاح  .213

بشأأن  ني )الأولقرار اذلي ينص عىل أأن الاس تبيانلخالل ادلورة. وفامي يتعلق مبوضوع التصاممي الصناعية، رحب الوفد اب
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بشأأن "امحلاية املؤقتة املمنوحة للتصاممي الصناعية  ثاينوال  صورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط""تصاممي واهجات املس تخدم امل

مفتوحني للأعضاء  ابقاهئامجيب  (من اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية" 11يف بعض املعارض ادلولية مبوجب املادة 

ضافية،  ية. وأأعرب الوفد عن تقديره حلقيقة أأن الاقرتاح املقدم من من أأجل احلصول عىل معلومات اضاف وذكل لتقدمي ردود اإ

وفدي الياابن والولايت املتحدة الأمريكية سيبقى مطروًحا يف اجللسة التالية، وشكر الوفد املؤيدين عىل مرونهتم واس تعدادمه 

ىل املقدمة. املالحظات اليت مت تقدميهاملراعاة  عالمية  التوصل أأنه مت   كام أأشار الوفد ابرتياح اإ ىل توافق بشأأن تنظمي جلسة اإ اإ

وفامي يتعلق ابلعالمات التجارية، وخاصة النقاش حول أأسامء البدلان، شكر  التالية. ادلورةحول موضوع املعارض ادلولية يف 

ىل توافق يف ال راء. اقشة هذه س تعد ملواصةل منم  أأنهالوفد  شاروأأ  الوفد مجيع الوفود واملؤيدين عىل هجودمه املس مترة للتوصل اإ

عداد ومناقشة  هتطلععن وأأعرب ، SCT/41/6، ل س امي فامي يتعلق ابلقرتاح املشرتك الوارد يف الوثيقة املسأأةل ىل اإ اإ

 ؤرشاتوفامي يتعلق ابمل القادمة. ادلورةة يف شهورالوطنية وحامية العالمات التجارية امل  ابلوسومالاس تبياانت املتعلقة 

عداداجلغرافية، رحب الوفد  ه من ورأأى الوفد أأن الاس تبيانني الأول والثاين.تورد مجيع الردود عىل اليت قاعدة البياانت  ابإ

اجلغرافية، للمؤرشات رباء بشأأن اجلوانب الهامة اخل جلنات من ثالث اإىلالاس امتع من جنة ل ل ا متكنتاجللسة الإعالمية  خالل

املؤرشات دل اخلربات من أأجل تعزيز احلوار العاملي بشأأن لتبا الأساس يةاجة احل ةتلبي سامهت يف معتربا أأن تكل اجللسات

عالمية مس تقبلية يف اللجنة ادلامئة و .همنيةو  اجلغرافية بطريقة بناءة ابلإضافة اإىل ذكل، رحب الوفد بقرار تنظمي جلسات اإ

أأعرب الوفد و   الأورويب.الاحتاد  وفدوفدا الولايت املتحدة الأمريكية وسويرسا، وال خر،  عرضهملناقشة موضوعني، أأحدهام 

ه ملناقشة اقرتاح الربازيل يف ادلورة املقبةل، وكذكل تأأييدعن و ، الأعضاءمة من الإضافية املقد   ابلقرتاحاتأأيضا  هبي رح عن ت

صك كام أأعرب الوفد عن رسوره لإعالن أأن الاحتاد الأورويب خيطط لإيداع  الأخرى لدلورة الرابعة والأربعني. الاقرتاحات

ىل وثيقة جنيف لتفاق لش بونة يف انضامم جراء  يف وأأخريًا، أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تواصل اللجنة .2019نومفرب  26ه اإ اإ

 مناقشات ممثرة بشأأن مجيع اجملالت الرئيس ية الثالثة يف ادلورة املقبةل.

دهتم القديرة والفعاةل يف وأأثىن عىل الرئيس وانئبيه لقيا وحتدث وفد س نغافورة ابمس مجموعة أ س يا واحمليط الهادئ، .214

مانة واملرتمجني الفوريني وخدمات ل هاشكر  عناجملموعة  أأعربتو  توجيه مناقشات ادلول الأعضاء خالل دورة اللجنة. لأ

جراء مزيد من املناقشات حول  ابلتصامميوفامي يتعلق  مع اللجنة.دلاملؤمترات عىل معلهم املمتاز  ىل اإ الصناعية، تطلع الوفد اإ

واهجات املس تخدم املصورة تصاممي أأن الاس تبيان املتعلق ب ومبا  التالية للجنة ادلامئة. ورةيف ادلس تخدم املصورة واهجات امل 

ىل مواصةل املناقشاتلتلقي املمفتوحا  ما زال والأيقوانت واحملارف/اخلطوط  مع ادلول الأعضاء زيد من الردود، تطلع الوفد اإ

ىل تؤديمل  معاهدة قانون التصاممي بشأأنأأن املناقشات وذكر أأنه من املؤسف  .حول هذا املوضوع أأعرب توافق يف ال راء، و  اإ

ىل مزيد من املناقشات  هتطلععن  ىل  الوفد نتقلوا .املؤمتر ادلبلومايس لعامتد معاهدة قانون التصاممي موضوعحول اإ اإ

، يلها أأو اس تخداهما غري املربر كعالمات جتاريةملنع تسج العالمات التجارية، مؤكدًا أأمهية توفري حامية اكفية لأسامء البدلان 

ىل مزيد من املناقشات، وكذكل فامي يتعلق مبختلف  هتطلعأأعرب عن و  ،  SCT/32/2الواردة يف الواثئق  الاقرتاحاتاإ

SCT/42/4  وSCT/42/5.  ذ ات اجلغرافية قد أأاتحت فرصة ممتازة ؤرشأأن اجللسة الإعالمية بشأأن امل يرى الوفدواإ

ىل اس مترار تبادل اخلربات من خالل  هتطلعأأعرب عن لتبادل أأفضل املامرسات، للأعضاء  يف اجامتعات الإعالمية لسات اجل اإ

 .اللجنة ادلامئة املقبةل

 ته يف توجيه معل اللجنة.وحتدث وفد املكس يك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، وشكر الرئيس عىل همني   .215

املنقحة الواردة يف الوثيقتني  الاقرتاحاتء البدلان، أأعرب الوفد عن اس تعداده ملواصةل املناقشات بشأأن فامي يتعلق حبامية أأسامو 

SCT/32/2 وSCT/39/8 Rev.3 ، املوضوع يف ادلورة التالية  حول هذاتقدميها  قد يمتوكذكل بشأأن أأي مبادرة أأخرى
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ىل أأن مجموعة بوعالوة عىل ذكل،  للجنة ادلامئة. دلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ستتابع ابهامتم النقاش ادلائر حول أأشار الوفد اإ

 اذلي شارك يف اعداده ،قولالوطنية يف نظام أأسامء احل ادللةلالاقرتاح املتعلق حبامية أأسامء البدلان والأسامء اجلغرافية ذات 

ندونيس يا وجاماياك  مارات و سويرسا و الس نغال و بريو و موانكو و املكس يك و مالزياي و ليختنش تاين و وفود جورجيا وأأيسلندا واإ الإ

ورحب الوفد بقرار تقدمي نسخة منقحة من  . لهذه الوثيقةحممتةل ةقححول أأي صيغة منالعربية املتحدة ومؤخرًا الربازيل، و 

جراء دراسة اس تقصائية بشأأن حامية الوسوم الوطنية يف ادلول الأعضاءحول اقرتاح بريو  قدمة امل املالحظات، بناًء عىل اإ

ىل أأن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب  اليت قد تتلقاها الأمانة يف وقت لحق. واملالحظات ادلورةأأثناء  وأأشار الوفد اإ

أأحاطت اجملموعة علام بقرار نرش قاعدة البياانت و  عمل اللجنة.لنس بة لاب هامةتؤيد اقرتاح بريو، لأنه ميكن أأن يوفر معلومات 

ىل  اجلغرافية عىل صفحة اللجنة عىل الإنرتنت املؤرشاتس تبيانني حول الاالردود عىل اليت حتتوي عىل  ودعوة أأعضاء اللجنة اإ

ذا لزم الأمر اجملموعة عن تقديرها  توأأعرب .، معربًة عن تقديرها لهذا القرارتقدمي مساهامت جديدة أأو حتديث املعلومات اإ

 اخملتلفة. الهنجنه اكن اجامتعًا ممثًرا مسح للجنة ابلتعرف عىل أأ  أأشارت اإىل، و لتنظمي اجللسة الإعالمية حول املؤرشات اجلغرافية

طار  مضنع اليت سيمت النظر فهيا يض اأأحاطت مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب علام ابملو و  يف ادلورة الإعالمية لسة اجل اإ

ىل تقدمي ضافية للنظر فهيا يف ادلورة الرابعة والأربعني  الثالثة والأربعني للجنة ادلامئة، ودعوة ادلول الأعضاء اإ مواضيع اإ

ىل اجللسة الإعالمية اليت  هتطلع أأعرب الوفد أأيًضا عن كام للجنة. رب املس تخدمني فامي اتتناول ممارسات املاكتب وجتس  اإ

واختمت الوفد  .اتفاقية ابريسمن  11محلاية املؤقتة املمنوحة للتصاممي الصناعية يف بعض املعارض ادلولية مبوجب املادة ابيتعلق 

مانة، وكذكل خدمات املؤمترات واملرتمجني الفوريني، عىل ادلمع املقدم لتسهيل الاجامتع.  لكمته بتوجيه الشكر للأ

طار وشكر وفد الربازيل الرئيس والأمانة عىل العمل .216  املرتمجني الفوريني. شكر أأيًضااللجنة، و  اذلي يقومون به مضن اإ

، مل يكن 2019اللجنة واجلعية العامة للويبو لعام انعقاد الصناعية، أأعرب الوفد عن أأسفه لأنه خالل صاممي توفامي يتعلق ابل 

ىل اتفاق بشأأن ىل  .معاهدة قانون التصاممي مسأأةل من املمكن التوصل اإ وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تتوصل ادلول الأعضاء اإ

وفامي يتعلق ابلعالمات التجارية، شدد الوفد عىل أأمهية وجود توازن  كن.توافق بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس يف أأقرب وقت ممال 

ىل أأن اللجنة ادلامئة ميكن أأن تضطلع بدور نشط  يراعي املصاحل املرشوعة لدلول الأعضاء بشأأن حامية أأسامء البدلان، مشريا اإ

ية أأسامء البدلان والأسامء اجلغرافية ذات شارك يف رعاية الاقرتاح املتعلق حبامالوفد أأنه سي  علنأأ ، وذلكل يف هذه املسأأةل.

وأأضاف أأن الفرق الأسايس بني اس تخدام أأسامء  .SCT/41/6، الوارد يف الوثيقة احلقولالوطنية يف نظام أأسامء  ادللةل

نح احلق م ل مينع هو أأنه يف حاةل العالمات التجارية، احلقول البدلان واملناطق يف العالمات التجارية واس تخداهما يف أأسامء 

احلقول متاًما اس تخدام هذه الأسامء من قبل الرشاكت الأخرى أأو حىت احلكومات يف س ياقات أأخرى، بيامن يف حاةل أأسامء 

ىل عدم  يؤدي ذكليف رأأي الوفد، و .مت وضع احتاكر استبعد جممتًعا بأأمكهل من الناسالإنرتنت،  بعد الاس امتع و  توازن مذهل.اإ

ىل توافق ل ، كرر الوفد الزتامه ابلعمل SCT/41/6الاقرتاح الوارد يف الوثيقة بعناية ل راء الأعضاء بشأأن  حل  حوللتوصل اإ

اجلغرافية، شكر  ؤرشاتوفامي يتعلق ابمل مي الاهامتمات واملبادئ العامة.حي ولكن يف نفس الوقت يتناسب مع املصاحل اخلاصة

ىل أأن العالقة بني ابملؤرشات مية املتعلقة معلهم يف اجللسة الإعال ةعىل مشاركاملتحدثني الوفد الأمانة و  اجلغرافية، وأأشار اإ

جراء مزيد من املناقشاتي اجلغرافية اكنت موضوعًا مثرًيا لالهامتم  واملؤرشاتالعالمات التجارية   داخل اللجنة. حوهل س تحق اإ

ساهامت يف ادلورات امل لتقدمي  وأأعرب الوفد عن رغبته يف معرفة املزيد عن جتارب ادلول الأعضاء الأخرى وأأبدى اس تعداده

ذ أأعرب عن تأأييده للمواضيع اليت متت املوافقة علهيا ملناقش  املقبةل للجنة ادلامئة. يف ادلورة الثالثة والأربعني للجنة ادلامئة،  هتاواإ

طرأأت عىل تكل  تقيمي الظروف اليت أأنشأأت الأساس اذلي تقوم عليه حامية املؤرشات اجلغرافية وتقيمي أأية تغيريات ل س امي "
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لنظر فهيا يف ادلورة الرابعة يمت ال  يف ادلورة القادمة هتاواضيع ملناقش لبعض امل اقرتاحا"، ذكر الوفد أأنه س يقدم الظروف

 والأربعني للجنة ادلامئة.

ث  .217 مه لنضامالحتاد لالبيان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد الأورويب وقدم هتانيه  وأأي دوفد فرنسا بصفته الوطنية، وحتد 

ىل وثيقة جنيف لتفاق لش بونة، ل س امي وأأن لك  القريب ىل ال ء الاحتادمن أأعضا دوةلاإ وثيقة س تكون قادرة عىل الانضامم اإ

عالوة عىل ذكل، رحب و  .2019أأكتوبر  24وفقًا لقرار اجمللس الأورويب املنشور يف اجلريدة الرمسية لالحتاد الأورويب يف 

برام الوفد  وقد مت الإعالن عن هذا التفاق يف  اجلغرافية. املؤرشاتني الاحتاد الأورويب والصني بشأأن التفاق الس يايس بابإ

ذا ه مفنذ بدء نفاذ معرض جتاري دويل يف ش نغهاي حبضور رئيس اجلهورية الفرنس ية ورئيس مجهورية الصني الشعبية.

مهنا  26مؤرش جغرايف أأورويب ) 100مس توى عاٍل من امحلاية لـ  سمح هذا الأخري بفرض، سي 2020يف عام  التفاق

أأوًل، ضامن  ويه: املؤرشات اجلغرافية الفرنس ية من ضامانت قوية سوف تس تفيدوابلتايل،  .صيينمؤرش  100فرنس ية( و

ىل ترمجة  من الأطراف الأخرى منعاثنيًا، وكتابهتا )كام تلفظ( بأأحرف اللغة الصينية؛  الصينية اللغة أأسامء املؤرشات اجلغرافية اإ

 تضمنت العالمات التجارية اليت  لطلباتاثلثًا، الرفض التلقايئ ؛ اجلغرافية احملمية كعالمات جتاريةاملؤرشات تسجيل 

ىل املؤرشات اجلغرافية.أأي املؤرشات اجلغرافية الواردة يف التفاقية، مبا يف ذكل  شارات اإ وأأضاف الوفد أأن التفاق سامه يف  اإ

 وهو  اجلغرافية.املؤرشات  ونسدجي  يني جيمع بني املناطق احمللية واملنتجني واملس هتلكني اذلتعزيز منوذج التمنية الريفية اذل

ويف اخلتام، ذكر  اجلغرافية.املؤرشات ابلنظام الفرنيس محلاية  اثين أأكرب قوة جتارية يف العامل اعرتاف من انحيةمة اميثل خطوة ه

تفاق الس يايس مع الصني بشأأن املؤرشات اجلغرافية، همدت الطريق الوفد أأن وثيقة جنيف لتفاق لش بونة، اإىل جانب ال

 .الاعرتاف هبا عىل نطاق أأوسعاجلغرافية واملؤرشات اية محلبشلك كبري 

 .2019نومفرب  7واختمت الرئيس ادلورة يف  .218

 املرفقات[ييل ذكل ]



SCT/42/9 
ANNEX I 

 املرفق الأول
 

 

 

SCT/42/INF/1 
ORIGINAL : FRANÇAIS/ANGLAIS 

DATE :  7 NOVEMBRE 2019/NOVEMBER 7, 2019 

 
 

 
 
 

Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles 
industriels et des indications géographiques 
 
 

Quarante-deuxième session 
Genève, 4 – 7 novembre 2019 

 
 

Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs 
and Geographical Indications 
 
 

Forty-Second Session 
Geneva, November 4 to 7, 2019 
 
 
 

LISTE DES PARTICIPANTS 
LIST OF PARTICIPANTS 
 
 
 
établie par le Secrétariat 
prepared by the Secretariat 
 
 
  



SCT/42/9 
Annex I 
2 
 
I. MEMBRES/MEMBERS 
 
(dans l’ordre alphabétique des noms français des États/in the alphabetical order of the names in 
French of the states) 
 
 
AFRIQUE DU SUD/SOUTH AFRICA 
 
Ketleetso MATLHAGA (Ms.), Foreign Service Officer, Multilateral Trade Relations, Department 
of International Relations and Cooperation, Pretoria 
matlhagak@dirco.gov.za  
 
 
ALGÉRIE/ALGERIA 
 
Souhaila GUENDOUZ (Mme), assistante technique, Département des marques, Institut national 
algérien de la propriété industrielle (INAPI), Ministère de l’industrie, de la petite et moyenne 
entreprise et de la promotion des investissements, Alger 
souhila.guendouz82@gmail.com 
 
Naima KEBOUR (Mme), assistante technique, Département des marques, Institut national 
algérien de la propriété industrielle (INAPI), Ministère de l’industrie, de la petite et moyenne 
entreprise et de la promotion des investissements, Alger 
naimakebour2000@gmail.com  
 
Mohamed BAKIR (M.), premier secrétaire, Mission permanente, Genève 
bakir@mission-algeria.ch 
 
 
ALLEMAGNE/GERMANY 
 
Tim WERNER (Mr.), Staff Counsel, Division for Trade Mark Law, Design Law, Law Against 
Unfair Competition, Combating of Product Piracy, Federal Ministry of Justice and Consumer 
Protection, Berlin 
werner-ti@bmjv.bund.de 
 
Sabine LINK (Ms.), Legal Examiner, Trademarks and Designs Department, German Patent and 
Trade Mark Office (DPMA), Munich 
sabine.link@dpma.de 
 
 
ANGOLA 
 
Alberto GUIMARAES (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA 
 
Abdulaziz MOHAMMED F ALJTHALEEN (Mr.), General Director, Department of Law, Ministry 
of Energy, Riyadh 
jabaleen@hotmail.com  
 
Abdulrahman ALAYONI (Mr.), Executive Director, Trademarks and Industrial Designs 
Department, Saudi Authority for Intellectual Property (SAIP), Riyadh 



SCT/42/9 
Annex I 
3 
 
aayoni@saip.gov.sa 
 
 
ARGENTINE/ARGENTINA 
 
Betina Carla FABBIETTI (Sra.), Segundo Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
AUSTRALIE/AUSTRALIA 
 
Skye REEVE (Ms.), Assistant Director, International Policy and Cooperation, IP Australia, 
Canberra 
 
 
AUTRICHE/AUSTRIA 
 
Manuela RIEGER BAYER (Ms.), Legal Expert, Austrian Patent Office, Federal Ministry for 
Transport, Innovation and Technology, Vienna 
 
 
BAHAMAS 
 
Bernadette BUTLER (Ms.), Minister-Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
bbutler@bahamasmission.ch  
 
 
BANGLADESH 
 
Md. Mahabubur Rahman (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
BARBADE/BARBADOS 
 
Katherine GIBBS (Ms.), Deputy Registrar, Corporate Affairs and Intellectual Property 
Office (CAIPO), Ministry of International Business and Industry, Bridgetown 
kathyegibbs@hotmail.com  
 
Inniss DWAINE (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
BÉLARUS/BELARUS 
 
Natallia SINISHOVA (Ms.), Head, Trademarks Department, National Center of Intellectual 
Property (NCIP), Minsk 
icd@belgospatent.by 
 
 
BHOUTAN/BHUTAN 
 
Tshering TENZIN (Mr.), Senior Legal Officer, Department of Intellectual Property, Ministry of 
Economic Affairs, Thimphu 
ttenzin@moea.gov.bt  
 
 



SCT/42/9 
Annex I 
4 
 
BOLIVIE (ÉTAT PLURINATIONAL DE)/BOLIVIA(PLURINATIONAL STATE OF) 
 
Rudy FLORES MONTERREY (Sr.), Ministro Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
 
BRÉSIL/BRAZIL 
 
Igor SCHUMANN SEABRA MARTINS (Mr.), Industrial Property Technologist, Directorate for 
Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, National Institute of Industrial 
Property (INPI), Ministry of Economy, Brazil 
igor.martins@inpi.gov.br  
 
Sergio REIS (Mr.), Specialist, Administrative Council for Economic Defense (CADE), Ministry of 
Justice, Brasilia 
sergio.reis@cade.gov.br 
 
Carolina PARANHOS COELHO (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission to the World 
Trade Organization (WTO), Geneva 
 
Aline SCHRAIER DE QUADROS (Ms.), Intern, Permanent Mission to the World Trade 
Organization (WTO), Geneva 
 
 
BURKINA FASO 
 
S. Mireille SOUGOURI KABORE (Mme), attachée, Mission permanente, Genève 
sougourikabore@gmail.com 
 
 
CABO VERDE 
 
Joana Maria FORTES MORAIS FLOR (Ms.), Executive Administrator, Member of the Board of 
Directors, Institute for Quality Management and Intellectual Property (IGQPI), Ministry of 
Industry, Trade and Energy, Sao Vicente 
 
 
CAMEROUN/CAMEROON 
 
Hervice KAMSU MELIPHE (M.), sous-directeur du développement technologique, Direction du 
développement technologique et de la propriété industrielle, Ministère des mines, de l’industrie 
et du développement technologique, Yaoundé 
melipheelvis@yahoo.fr  
 
Nadine Yolande DJUISSI SEUTCHUENG (Mme), chef, Cellule de l’expertise, des procédures 
d’innovation et de la réglementation (CEPIR), Division de la promotion et de l’appui à 
l’innovation (DPAI), Ministère de la recherche scientifique et de l’innovation (MINRESI), 
Yaoundé 
 



SCT/42/9 
Annex I 
5 
 
CANADA 
 
Iyana GOYETTE (Ms.), Deputy Director, Trademark Branch, Policy and Legislation, Canadian 
Intellectual Property Office (CIPO), Gatineau 
iyana.goyette@canada.ca 
 
George ELEFTHERIOU (Mr.), Senior Trade Policy Officer, Intellectual Property Trade Policy 
Division, Global Affairs Canada, Ottawa 
george.eleftheriou@international.gc.ca 
 
Andrea FLEWELLING (Ms.), Senior Policy Advisor, Copyright and Trademark Policy 
Directorate, Innovation, Science and Economic Development Canada, Ottawa 
andrea.flewelling@canada.ca 
 
 
CHILI/CHILE 
 
Pablo LATORRE (Sr.), Asesor, Departamento de Propiedad Intelectual, Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Santiago 
platorre@direcon.gob.cl  
 
Denisse PÉREZ (Sra.), Abogada, Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), Ministerio 
de Economía, Santiago 
dperez@inapi.cl 
 
 
CHINE/CHINA 
 
JIANG Qi (Ms.), Deputy Director, Trademark Office, China National Intellectual Property 
Administration (CNIPA), Beijing 
jiangwh1983@163.com  
 
LIU Heming (Mr.), Deputy Section Chief, Department of Treaty and Law, China National 
Intellectual Property Administration (CNIPA), Beijing 
liuheming@cnipa.gov.cn 
 
YANG Wenjing (Ms.), Program Officer, International Cooperation Department, China National 
Intellectual Property Administration (CNIPA), Beijing  
yangwenjing@sipo.gov.cn 
 
 
CONGO 
 
Gérard ONDONGO (M.), conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
COSTA RICA 
 
Jonathan LIZANO ORTIZ (Sr.), Jefe, Departamento de Asesoría Jurídica, Registro de la 
Propiedad Industrial, Registro Nacional, Ministerio de Justicia y Paz, San José 

jlizanoo@gmail.com  
 
Mariana CASTRO HERNÁNDEZ (Sra.), Consejera, Mision Permanente, Ginebra 
 



SCT/42/9 
Annex I 
6 
 
 
CÔTE D’IVOIRE 
 
Kumou MANKONGA (M.), premier secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
 
CROATIE/CROATIA 
 
Alida MATKOVIĆ (Ms.), Minister Plenipotentiary, Permanent Mission, Geneva 
 
Antoneta CVETIĆ (Ms.), Head, Service for Substantive Examination, Oppositions and 
Revocations of Trademarks, State Intellectual Property Office of the Republic of Croatia (SIPO), 
Zagreb 
antoneta.cvetic@dziv.hr 
 
 
DANEMARK/DENMARK 
 
Elisabeth GRUBE (Ms.), Legal Advisor, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of 
Industry, Business and Financial Affairs, Taastrup 
 
Bo Oddsønn SAETTEM (Mr.), Legal Advisor, Trademark and Design Department, Danish 
Patent and Trademark Office, Ministry of Industry, Business and Financial Affairs, Taastrup 
 
 
ÉGYPTE/EGYPT 
 
Dina Hamed Gomaa MOHAMED (Ms.), Minister Assistant, Head of Egyptian Trademarks, 
Geographical Indication and Industrial Designs Office, Internal Trade Development Authority 
(ITDA), Ministry of Supply and Internal Trade, Cairo 
dina.hamed078@gmail.com  
 
 
EL SALVADOR 
 
Diana HASBÚN (Sra.), Ministra Consejera, Misión Permanente ante la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), Ginebra 
 
 
ÉMIRATS ARABES UNIS/UNITED ARAB EMIRATES 
 
Shaima AL-AKEL (Ms.), International Organizations Executive, Permanent Mission to the World 
Trade Organization (WTO), Geneva 
 
 
ÉQUATEUR/ECUADOR 
 
Heidi Adela VÁSCONES MEDINA (Sra.), Tercer Secretario, Misión Permanente ante la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
t-hvascones@cancilleria.gob.ed 
 
 



SCT/42/9 
Annex I 
7 
 
ESPAGNE/SPAIN 
 
Gerardo PEÑAS GARCÍA (Sr.), Jefe, Sección de Diseños, , Oficina Española de Patentes y 
Marcas (OEPM), Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Madrid 
 
María José RODRÍGUEZ ALONSO (Sra.), Jefe de Servicio, Departamento de Marcas 
Internacionales, Comercio, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, Madrid 
 
 
ESTONIE/ESTONIA 
 
Liina PUU (Ms.), Advisor, Trademark Department, The Estonian Patent Office, Tallinn 
liina.puu@epa.ee  
 
Igor SKOROHODOV (Mr.), Lawyer, Ministry of Justice, Tallinn 
 
 
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA 
 
Amy COTTON (Ms.), Senior Counsel, Office of Policy and International Affairs, United States 
Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria, Virginia 
amy.cotton@uspto.gov 
 
Ioana DIFIORE (Ms.), Foreign Affairs Officer, Office of Intellectual Property Rights, Department 
of State, Washington, D.C. 
difioreil@state.gov  
 
David GERK (Mr.), Attorney-Advisor, Office of Policy and International Affairs, United States 
Patent and Trademark Office (USPTO), Alexandria, Virginia 
david.gerk@uspto.gov 
 
Kristine SCHLEGELMILCH (Ms.), Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ÉTHIOPIE/ETHIOPIA 
 
Girma Bejiga SENBETA (Mr.), Special Advisor to the Director General, Ethiopian Intellectual 
Property Office (EIPO), Ministry of Science and Technology (MOST), Addis Ababa 
gsenbeta821@gmail.com 
 
 
FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION 
 
Anastasia MATVEEVA (Ms.), Senior Specialist, Legal Department, Federal Service for 
Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow 
 
Anna PHILIPPOVA (Ms.), General Expert, Trademark Department, Federal Institute of Industrial 
Property (FIPS), Federal Service for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow 
 
Elena SOROKINA (Ms.), Head of Law Division, Law Division, Federal Institute of Industrial 
Property (FIPS), Federal Service for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow 
 
 



SCT/42/9 
Annex I 
8 
 
FINLANDE/FINLAND 
 
Mika KOTALA (Mr.), Senior Legal Counsel, Patents and Trademarks, Formal Examination and 
the PCT, Finnish Patent and Registration Office (PRH), Helsinki 
mika.kotala@prh.fi 
 
Ilkka TOIKKANEN (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Minna AALTO-SETÄLÄ (Ms.), Chief Specialist, Ministry of Economic Affairs and Employment, 
Helsinki 
minna.aalto-setala@tem.fi  
 
Päivi HOLMA (Ms.), Legal Officer, Patents and Trademarks, Finnish Patent and Registration 
Office (PRH), Helsinki 
paivi.holma@prh.fi  
 
Stiina LOYTOMAKI (Ms.), Expert, Ministry of Economic Affairs and Employment, Helsinki 
stiina.loytomaki@tem.fi  
 
 
FRANCE 
 
Nathalie MARTY-HOUPERT (Mme), responsable du Service juridique, Institut national de 
l’origine et de la qualité (INAO), Paris 
 
Anne Sophie CŒUR QUENTIN (Mme), expert, Département des marques et dessins et 
modèles, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Courbevoie 
scoeurquentin@inpi.fr 
 
Francis GUÉNON (M.), conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
GAMBIE (LA)/GAMBIA(THE) 
 
Alexandre DA COSTA (Mr.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
 
GÉORGIE/GEORGIA 
 
Irakli KASRADZE (Mr.), Head, Trademarks, Geographical Indications and Designs Department, 
National Intellectual Property Center (SAKPATENTI), Mtskheta 
iraklikasradze@sakpatenti.org.ge 
 
 
GHANA 
 
Fabienne ALISAH (Ms.), State Attorney, Registrar-General’s Department, Ministry of Justice, 
Accra 
 
Cynthia ATTUQUAYEFIO (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva, 
 
 



SCT/42/9 
Annex I 
9 
 
GRÈCE/GREECE 
 
Georgia ATHANASOPOULOU (Ms.), Head, Member of the Trademarks Administrative 
Committee (Rapporteur), Department for Trademarks Examination, Directorate of Commercial 
Property, Ministry of Development and Investment, Athens 
giouliath75@gmail.com 
 
 
GUATEMALA 
 
Flor de María GARCÍA DÍAZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente ante la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
flor.garcia@wtoguatemala.ch 
 
 
GUYANA 
 
Nicole PRINCE (Ms.), Registrar of Commerce, Deeds and Commercial Registries, Ministry of 
Legal Affairs, Georgetown 
 
 
HONGRIE/HUNGARY 
 
Eszter KOVÁCS (Ms.), Legal Officer, Industrial Property Law Section, Hungarian Intellectual 
Property Office (HIPO), Budapest 
eszter.kovacs@hipo.gov.hu 
 
 
INDE/INDIA 
 
Animesh CHOUDHURY (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
INDONÉSIE/INDONESIA 
 
Dwi HASTARINA (Ms.), Trademark Examiner, Directorate General of Intellectual 
Property (DGIP), Ministry of Legal and Human Rights Affairs, Jakarta 
 
Erry Wahyu PRASETYO (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’)/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 
 
Reza DEHGHANI (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
IRLANDE/IRELAND 
 
Joan RYAN (Ms.), Higher Executive Officer, Intellectual Property Unit, Department of Business, 
Enterprise and Innovation, Dublin 
 
 



SCT/42/9 
Annex I 
10 
 
ISLANDE/ICELAND 
 
Brynhildur PALMARSDÓTTIR (Ms.), Head of Legal Affairs, Icelandic Intellectual Property 
Office (ISIPO), Ministry of Industries and Innovation, Reykjavík 
brynhildur@isipo.is  
 
Margret RAGNARSDÓTTIR (Ms.), Legal Expert, Icelandic Intellectual Property Office (ISIPO), 
Ministry of Industries and Innovation, Reykjavík 
margretr@isipo.is 
 
William Freyr HUNTINGDON-WILLIAMS (Mr.), Specialist, Ministry of Foreign Affairs, Reykjavík 
 
 
ISRAËL/ISRAEL 
 
Ayelet FELDMAN (Ms.), Advisor, Office of Legal Counsel and Legislative Affairs, Intellectual 
Property Law Division, Ministry of Justice, Jerusalem 
 
Daniela ROICHMAN (Ms.), Advisor, Permanent Mission, Geneva 
unagencies@geneva.mfa.gov.il  
 
 
ITALIE/ITALY 
 
Giuseppa TATA (Ms.), Expert, Italian Patent and Trademark Office, Directorate General of 
Combating Counterfeiting, Ministry of Economic Development (UIBM), Rome 
 
Silvia COMPAGNUCCI (Ms.), Examiner, Marks, Designs and Models, Italian Patent and 
Trademark Office, Directorate General of Combating Counterfeiting, Ministry of Economic 
Development (UIBM), Rome 
 
 
JAMAÏQUE/JAMAICA 
 
Marcus GOFFE (Mr.), Deputy Director, Legal Counsel, Jamaica Intellectual Property 
Office (JIPO), Ministry of Industry, Commerce, Agriculture and Fisheries, Kingston 
marcus.goffe@jipo.gov.jm 
 
Sheldon BARNES (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
fsec@jamaicamission.ch 
 
 
JAPON/JAPAN 
 
Takahito NAITO (Mr.), Specialist for Trademark Planning, Trademark Policy Planning Office, 
Trademark Division, Trademark and Customer Relations Department, Japan Patent 
Office (JPO), Tokyo 
naito-takahito1@jpo.go.jp  
 
Atsuko SAKUMA (Ms.), GI Examiner Patent Agent, Ministry of Agriculture, Forestry and 
Fisheries, Tokyo 
 
Hiroki UEJIMA (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 



SCT/42/9 
Annex I 
11 
 
 
KENYA 
 
Daniel KOTTUT (Mr.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
danielk@kenyamission.ch 
 
Wekesa KHISA (Mr.), Manager, Market Research and Product Development, Agriculture and 
Food Authority, Nairobi 
wekesa.khisa@gmail.com 
 
 
KOWEÏT/KUWAIT 
 
Taqi ABDULAZIZ (Mr.), Commercial Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
LESOTHO 
 
Mmari MOKEMA (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
LETTONIE/LATVIA 
 
Liene GRIKE (Ms.), Advisor, Economic and Intellectual Property Affairs, Permanent Mission, 
Geneva 
 
 
LITUANIE/LITHUANIA 
 
Digna ZINKEVICIENE (Ms.), Head, Trademark and Designs Division, State Patent Bureau of 
the Republic of Lithuania, Vilnius 
digna.zinkeviciene@vpb.gov.lt 
 
 
MACÉDOINE DU NORD/NORTH MACEDONIA 
 
Simcho SIMJANOVSKI (Mr.), Head, Trademarks Department, State Office of Industrial Property 
(SOIP), Skopje 
 
 
MAROC/MOROCCO 
 
Nafissa BELCAID (Mme), directeur des signes distinctifs, Office marocain de la propriété 
industrielle et commerciale (OMPIC), Casablanca 
 
Khalid DAHBI (M.), conseiller, Mission permanente, Genève 
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MEXIQUE/MEXICO 
 
Alfredo Carlos RENDÓN ALGARA (Sr.), Director General Adjunto, Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México 
 
Eunice HERRERA CUADRA (Sra.), Subdirectora Divisional de Negociaciones y Legislación 
Internacional, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México 
 
Karla Priscila JUÁREZ BERMÚDEZ (Sra.), Especialista en Propiedad Industrial, Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México 
 
María del Pilar ESCOBAR BAUTISTA (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
MONACO 
 
Gilles REALINI (M.), conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
MYANMAR 
 
Aye Thiri WAI (Ms.), Director, Intellectual Property Department, Ministry of Education, 
Nay Pyi Taw 
ms.ayethiriwai@gmail.com  
 
Yi Mar AUNG (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
NICARAGUA 
 
Mirna Mariela RIVERA ANDINO (Sra.), Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
NIGÉRIA/NIGERIA 
 
Amina SMAILA (Ms.), Minister, Permanent Mission, Geneva 
samilaamira@gmail.com 
 
 
NORVÈGE/NORWAY 
 
Trine HVAMMEN-NICHOLSON (Ms.), Senior Legal Advisor, Design and Trade Mark 
Department, Norwegian Industrial Property Office (NIPO), Oslo 
thv@patentstyret.no  
 
 
OMAN 
 
Mohammed AL BALUSHI (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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OUGANDA/UGANDA 
 
George TEBAGANA (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
george.tebagana@mofa.go.ug 
 
 
PAKISTAN 
 
Fahad RAZA (Mr.), Director, Intellectual Property Organization of Pakistan (IPO-Pakistan), 
Islamabad 
raza.moc@gmail.com 
 
Zunaira LATIF (Ms.), First 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 
 
 
PÉROU/PERU 
 
Cristóbal MELGAR PAZOS (Sr.), Ministro Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
 
Luís Gustavo VEGA ZAVALLOS (Sr.), Tercer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
PHILIPPINES 
 
Jesus Antonio Z. ROS (Mr.), Assistant Director, Intellectual Property Office of the 
Philippines (IPOHIL), Taguig City 
 
Arnel TALISAYON (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
arnel.talisayon@dfa.gov.ph  
 
Jayroma BAYOTAS (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva 
jayroma.bayotas@dfa.gov.ph  
 
 
POLOGNE/POLAND 
 
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 
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PORTUGAL 
 
Inês VIEIRA LOPES (Ms.), Director, Directorate of External Relations and Legal Affairs, 
Portuguese Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Justice, Lisbon 
 
Francisco SARAIVA (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 
 
SONG Kijoong (Mr.), Deputy Director, Trademark Examination Policy Division, Korean 
Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon  
 
SOHN Eunmi (Ms.), Deputy Director, Design Examination Policy Division, Korean Intellectual 
Property Office (KIPO), Daejeon 
eunmi.sohn@korea.kr  
 
PARK Kwang Seon (Mr.), Judge, Seoul 
kwangseonpark@gmail.com 
 
 

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 
 
Adonis PUELLO CRUZ (Sr.), Encargado de Nombres Comerciales, Departamento de Signos 
Distintivos, Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), Ministerio de Industria y 
Comercio, Santo Domingo 
a.puello@onapi.gob.do 
 
 

RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE/DEMOCRATIC PEOPLE’S 
REPUBLIC OF KOREA 
 
KIM Myong Nam (Mr.), Chief, International Registration Division, Industrial Design and 
Geographical Indication Office (TIDGIO), Pyongyang 
 
KIM Chang Son (Mr.), Examiner, International Registration Division, Trademark, Industrial 
Design and Geographical Indication Office (TIDGIO), Pyongyang 
 
 

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC 
 
Kateřina DLABOLOVÁ (Ms.), Legal, International Department, Industrial Property Office, Prague 
kdlabolova@upv.cz 
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ROUMANIE/ROMANIA 
 
Florin TUDORIE (Mr.), Minister Plenipotentiary, Permanent Mission, Geneva 
florin.tudorie@romaniaunog.org  
 
Cătălin NIŢU (Mr.), Director, Legal Affairs and European Affairs Division, Office for Inventions 
and trademarks (OSIM), Bucharest 
catalin.nitu@osim.ro  
 
Alice Mihaela POSTĂVARU (Ms.), Head, Designs Division, State Office for Inventions and 
trademarks (OSIM), Bucharest 
postavaru.alice@osim.ro  
 
 
ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM 
 
Jamie LEWIS (Mr.), Trade Marks and Designs Directorate, Intellectual Property Office, Newport 
jamie.lewis@ipo.gov.uk 
 
Alison STANLEY (Ms.), Policy Advisor, Department for Environment, Food and Rural Affairs, 
London 
 
Simon CRANNE (Mr.), Head, Geographical Indications, Agri-food Chain Directorate, 
Department for Environment, Food and Rural Affairs, London 
 
 
SERBIE/SERBIA 
 
Andrej STEFANOVIC (Mr.), Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
SINGAPOUR/SINGAPORE 
 
Sharmaine WU (Ms.), Director, Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), Singapore 
sharmaine_wu@ipos.gov.sg  
 
Samantha YIO (Ms.), Senior Trade Mark Examiner, Registry of Trade Mark, Intellectual 
Property Office of Singapore (IPOS), Singapore 
 
Li Ting YEO (Ms.), Trademark Examiner, Registry of Trade Marks, 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 
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SOUDAN/SUDAN 
 
Hajer ALRSHEAD (Ms.), Legal Advisor, Intellectual Property Office, Registrar General of 
Intellectual Property Department, Khartoum  
 
Sahar GASMELSEED (Ms.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
SUÈDE/SWEDEN 
 
Carl Johan SUNDQVIST (Mr.), Legal Advisor, Division for Intellectual Property Law and 
Transport Law, Ministry of Justice, Stockholm 
carl.johan.sundqvist@regeringskansliet.se  
 
Johan EKERHULT (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
SUISSE/SWITZERLAND 
 
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 
 
Sébastien GAESCHLIN (M.), stagiaire juridique, Division du droit et des affaires internationales, 
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
 
 
THAÏLANDE/THAILAND 
 
Jutamon ROOPNGAM (Ms.), Legal Officer, Department of Intellectual Property (DIP), Ministry 
of Commerce, Nonthaburi 
ggjuta@gmail.com  
 
Oraon SARAJIT (Ms.), Design Examiner, Department of Intellectual Property (DIP), Ministry of 
Commerce, Nonthaburi 
 
 
TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO 
 
Kavish SEETAHAL (Mr.), Legal Officer II, Intellectual Property Office, Ministry of Attorney 
General and Legal Affairs, Port of Spain 
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TUNISIE/TUNISIA 
 
Moktar HAMDI (M.), directeur, Propriété intellectuelle, Institut national de la normalisation et de 
la propriété industrielle (INNORPI), Tunis 
 
 
TURQUIE/TURKEY 
 
Tugba CANATAN AKICI (Ms.), Legal Counsellor, Permanent Mission to the World Trade 
Organization (WTO), Geneva 
 
 
UKRAINE 
 
Yurii KUCHYNSKYI (Mr.), Head of Department, State Enterprise Ukrainian Intellectual Property 
Institute (Ukrpatent), Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine Kyiv 
 
Tetiana MELNYK (Ms.), Head of Department, State Enterprise Ukrainian Intellectual Property 
Institute (Ukrpatent), Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine Kyiv 
 
Dmytro NIKOLAIENKO (Mr.), Head of Department, State Enterprise Ukrainian Intellectual 
Property Institute (Ukrpatent), Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine Kyiv 
Mariia VASYLENKO (Ms.), Head of Division, State Enterprise Ukrainian Intellectual Property 
Institute (Ukrpatent), Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine Kyiv 
 
Inna SHATOVA (Ms.), Deputy Head, Industrial Property Division, Department for Intellectual 
Property, State Enterprise Ukrainian Intellectual Property Institute (Ukrpatent), Ministry of 
Economic Development and Trade of Ukraine Kyiv 
ishatova@me.gov.ua 
 
 
URUGUAY 
 
Gabriela ESPÁRRAGO CASALES (Sra.), Encargada del Área de Signos Distintivos, Dirección 
Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI), Ministerio de Industria, Energía y Minería, 
Montevideo 
 
 
VENEZUELA (RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU)/VENEZUELA (BOLIVARIAN 
REPUBLIC OF) 
 
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 
 
 
ZAMBIE/ZAMBIA 
 
Patrick Macry MTONGA (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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UNION EUROPÉENNE/EUROPEAN UNION 
 
Oscar MONDEJAR (Mr.), Head, Legal Practice Service, European Union Intellectual Property 
Office (EUIPO), Alicante 
 
Francis FAY (Mr.) Policy Officer, European Commission (EC), Brussels 
francis.fay@ec.europa.ec 
 
Krisztina KOVACS (Ms.), Policy Officer, European Commission (EC), Brussels 
krisztina.kovacs@ec.europa.eu 
 ذ
Wojciech PTAK (Mr.), Policy Officer, European Commission (EC), Brussels 
wojciech.ptak@ec.europa.eu 
 
Elisa ZAERA CUADRADO (Ms.), Expert Trade Mark Examiner, Operations Department, 
European Union Intellectual Property Office (EUIPO), Alicante 
elisa.zaera@euipo.europa.eu 
 
Lucie BERGER (Ms.), First Secretary, Permanent Delegation, Geneva 
lucie.berger@eeas.europa.eu 
II. ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/ 

INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
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 
 
 
 
III. ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/ 
 INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
Association des industries de marque (AIM)/European Brands Association (AIM) 
Alix DUCHER (Ms.), Senior Intellectual Property Counsel, Brussels 
 
Association européenne des étudiants en droit (ELSA International)/European Law Student’s 
Association (ELSA International) 
Annamária DURUCSKÓ (Ms.), Head of the Delegation, Brussels 
Marie COUSTAU-GUILHOU (Ms.), Delegate, Brussels 
Greta MAIELLARO (Ms.), Delegate, Brussels  
 
 

                                         
  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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Association interaméricaine de la propriété industrielle (ASIPI)/Inter-American Association of 
Industrial Property (ASIPI)  
Jorge CHÁVARRO (Mr.), Vice-President, Bogota 
jchavarrovicepresidente2@asipi.org  
Juli GUTIÉRREZ (Ms.), Director, Lima 
jgutierrezvocal3@asipi.org  
 
Association internationale des juristes pour le droit de la vigne et du vin (AIDV)/International 
Wine Law Association (AIDV) 
Douglas REICHERT (Mr.), Representative, Geneva 
 
Association internationale pour les marques (INTA)/International Trademark Association (INTA) 
Michele Elio DE TULLIO (Mr.), Sub-Committee Chair of the Geographical Indications 
Committee, Roma 
Tat-Tienne LOUEMBE (Mr.), Representative Africa Middle East and IGOs, New York 
tlouembe@inta.org  
Bruno MACHADO (Mr.), Geneva Representative, Rolle 
bruno.machado@bluewin.ch 
Richard MCKENNA (Mr.), Representative, INTA Industrial Designs Committee, Milwaukee 
rmckenna@foley.com  
 
Association japonaise des conseils en brevets (JPAA)/Japan Patent Attorneys 
Association (JPAA) 
Hiroshi KOSHIBA (Mr.), Member, Tokyo 
hk@koshiba.co.jp  
Mariko NAKAYAMA (Ms.), Member, Tokyo 
mariko.nakayama@bakermckenzie.com  
 
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 
 
Consortium for Common Food Names (CCFN)  
Frank HELLWIG (Mr.), Advisor, Saint Louis 
 
Fédération internationale des conseils en propriété intellectuelle (FICPI)/International 
Federation of Intellectual Property Attorneys (FICPI) 
Toni POLSON ASHTON (Ms.), Special Reporter, Designs and Trademarks, Toronto 
toni.at.toronto@gmail.com  
 
Health and Environment Program (HEP)  
Madeleine SCHERB (Mme), présidente et fondatrice, Genève 
madeleine@health-environment-program.org  
Pierre SCHERB (M.), conseiller juridique, Genève 
avocat@pierrescherb.ch  
 
Japan Trademark Association (JTA)  
Koga ABE (Mr.), Patent and Trademark Attorney (Benrishi), Tokyo 
 
Knowledge Ecology International, Inc. (KEI) 
Thiru BALASUBRAMANIAM (Mr.), Geneva Representative, Geneva 
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MARQUES - Association des propriétaires européens de marques de commerce/ 
MARQUES - The Association of European Trade Mark Owners 
Nathalie DENEL (Ms.), Chair, Member, Geographical Indications Team, Geneva 
Alessandro SCIARRA (Mr.), Member, Geographical Indications Team, Milano 
 
Organisation pour un réseau international des indications géographiques (oriGIn)/Organization 
for an International Geographical Indications Network (oriGIn) 
Massimo VITTORI (Mr.), Managing Director, Geneva 
massimo@origin-gi.com 
 
 
 
IV. BUREAU/OFFICERS 

 
Président/Chair:  Alfredo Carlos RENDÓN ALGARA (M./Mr.) 

(Mexique/Mexico) 
 
Vice-président/Vice-chair: Simion LEVITCHI (M./Mr.) (République de 

Moldova/Republic of Moldova) 
 
Secrétaire/Secretary: Marcus HÖPPERGER (M./Mr.) (OMPI/WIPO) 
 
 
 
 
 
IV. 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 
 
Erik WILBERS (M./Mr.), directeur principal, Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI, 
Secteur des brevets et de la technologie/Senior Director, WIPO Arbitration and Mediation 
Center, Patents and Technology Sector 
 
Marie-Paule RIZO (Mme/Ms.), chef, Section des politiques et des services consultatifs en 
matière de législation, Département des marques, des dessins et modèles industriels et des 
indications géographiques, Secteur des marques et des dessins et modèles/Head, Policy and 
Legislative Advice Section, Department for Trademarks, Industrial Designs and Geographical 
Indications, Brands and Designs Sector 
 
Martha PARRA FRIEDLI (Mme/Ms.), conseillère juridique (Marques), Département des 
marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques, Secteur des 
marques et des dessins et modèles/Legal Counsellor (Trademarks), Department for 
Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, Brands and Designs Sector 
 

http://intranet.wipo.int/people_finder/en/unit_pages/unit.jsp?unit_code=00000784
http://intranet.wipo.int/people_finder/en/unit_pages/unit.jsp?unit_code=00000784
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Gonzalo Manuel BLEDA NAVARRO (M./Mr.), juriste, 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/Legal Officer, Internet Dispute Resolution Section, WIPO Arbitration and Mediation 
Center, Patents and Technology Sector 
 
Marina FOSCHI (Mme/Ms.), juriste, Section des politiques et des services consultatifs en 
matière de législation, Département des marques, des dessins et modèles industriels et des 
indications géographiques, Secteur des marques et des dessins et modèles/Legal Officer, 
Policy and Legislative Advice Section, Department for Trademarks, Industrial Designs and 
Geographical Indications, Brands and Designs Sector 
 
Violeta GHETU (Mme/Ms.), juriste, Section des politiques et des services consultatifs en 
matière de législation, Département des marques, des dessins et modèles industriels et des 
indications géographiques, Secteur des marques et des dessins et modèles/Legal Officer, 
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] 

 [الثايناملرفق ييل ذكل ]

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

 2019نومفرب  7التارخي: 

ون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية اللجنة الدائمة املعنية بقان
 واملؤشرات اجلغرافية

 الدورة الثانية واألربعون
 2019نومفرب  7اإىل  4جنيف، من 

 ملخص الرئيس
 اذلي اعمتدته اللجنة

 من جدول الأعامل: افتتاح ادلورة 1البند 

لعالمات التجارية والتصاممي الصناعية افتتح الس يد أألفريدو ريندون أألغارا، رئيس اللجنة ادلامئة املعنية بقانون ا .1

 واملؤرشات اجلغرافية )جلنة العالمات(، أأعامل ادلورة الثانية والأربعني للجنة العالمات ورح ب ابملشاركني.

 وأأدىل الس يد فرانسس غري، املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(، مبالحظات افتتاحية. .2

 وبرغر )الويبو( هممة أأمني جلنة العالمات.وتوىل الس يد ماركوس ه .3

 من جدول الأعامل: اعامتد جدول الأعامل 2البند 

 (.SCT/42/1 Prov. 2 اعمتدت جلنة العالمات مرشوع جدول الأعامل )الوثيقة .4
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 من جدول الأعامل: اعامتد مرشوع تقرير ادلورة احلادية والأربعني 3البند 

 (..SCT/41/11 Prov ورهتا احلادية والأربعني )الوثيقةاعمتدت جلنة العالمات مرشوع تقرير د .5

 من جدول الأعامل: التصاممي الصناعية 4البند 

 مرشوع مواد ومرشوع الالحئة التنفيذية-قانون التصاممي الصناعية وممارساته

رت، يف دورهتا املعقودة يف أأكتوبر  .6 ، خالل دورهتا ، أأهنا س تواصل2019ذك ر الرئيس بأأن  اجلعية العامة للويبو قر 

ىل عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن معاهدة قانون التصاممي، عىل أأن يكون ذكل يف هناية 2020 القادمة يف عام ، النظر يف ادلعوة اإ

 .2021 النصف الأول من عام

ىل أأن جلنة العالمات أأحاطت علام بلك البياانت اليت أأدلت هبا الوفود بشأأن هذا البند.  .7 وخلص الرئيس اإ

ىل مواصةل النظر يف هذه املسأأةل يف دورهتا القادمة وأأحاطت جلن ة العالمات علام بقرار اجلعية العامة ادلاعي اإ

 .2020عام  يف

يقوانت واحملارف/اخلطوط  تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأ

املصورة )جتميع ردود الاس تبيان اخلاص بتصاممي واهجات املس تخدم  SCT/41/2 نظرت جلنة العالمات يف الوثيقة .8

 والأيقوانت واحملارف/اخلطوط(.

ىل أأنه الُتمس من الأمانة ما ييل: .9  وخلص الرئيس اإ

بقاء عىل الوثيقة مفتوحة حىت  - ، يك يتس ىن للوفود تقدمي املزيد من الردود أأو تقدمي 2020يناير  10الإ

عة؛  ردود مراج 

عداد وثيقة حتل ل لك الردود، وعرضها عىل جلنة العالمات يك تنظ -  .ر فهيا يف دورهتا القادمةواإ

)اقرتاح من الياابن والولايت املتحدة الأمريكية  SCT/42/6وابلإضافة اإىل ذكل، نظرت جلنة العالمات يف الوثيقة  .10

 خبصوص توصية مشرتكة بشأأن حامية تصاممي واهجات املس تخدم املصورة مبوجب التصاممي الصناعية(.

ىل أأن املناقشة بشأأن الوثي .11 ستتواصل يف ادلورة الثالثة والأربعني  SCT/42/6قة وخلص الرئيس اإ

 العالمات. للجنة

من اتفاقية ابريس محلاية امللكية  11امحلاية املؤقتة املمنوحة للتصاممي الصناعية يف بعض املعارض ادلولية مبوجب املادة 
 (.SCT/42/2 Provالصناعية )

ردود الاس تبيان اخلاص ابمحلاية املؤقتة املمنوحة )جتميع  .SCT/42/2 Provنظرت جلنة العالمات يف الوثيقة  .12

 من اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية(. 11للتصاممي الصناعية يف بعض املعارض ادلولية مبوجب املادة 
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ىل أأنه الُتمس من الأمانة ما ييل: .13  وخلص الرئيس اإ

بقاء عىل الوثيقة مفتوحة حىت  -  تقدمي املزيد من الردود؛ ، يك يتس ىن للوفود2020يناير  10الإ

 واس تكامل الوثيقة بعد ذكل وعرضها عىل جلنة العالمات يك تنظر فهيا يف دورهتا الثالثة والأربعني؛ -

عالمية تدوم نصف - خالل ادلورة الثالثة والأربعني للجنة العالمات وتتناول ما ييل:  يوم وتنظمي جلسة اإ

 فامي خيص امحلاية املؤقتة املمنوحة للتصاممي الصناعية مبوجب " وجتربة املس تخدمني2" ممارسات املاكتب؛ "1"

 من اتفاقية ابريس. 11 املادة

ولوية (DAS)مس تجدات من ادلول الأعضاء عن خدمة النفاذ الرمقي  ىل واثئق الأ  اإ

( لأغراض DASأأحاطت جلنة العالمات علام ابلتقدم احملرز من قبل الأعضاء يف تنفيذ خدمة النفاذ الرمقي ) .14

 الصناعية. التصاممي

ىل أأن جلنة العالمات س تطلب تزويدها مبعلومات حمدثة حول هذا البند يف دورهتا القادمة. .15  وخلص الرئيس اإ

 من جدول الأعامل: العالمات التجارية 5البند 

 (SCT/32/2اقرتاح منقح من وفد جاماياك )الوثيقة 

 .SCT/32/2نظرت جلنة العالمات يف الوثيقة  .16

عة من تكل الوثيقة اإىل جلنة العالمات يف دورهتا وخلص الرئيس اإ  .17 ىل أأن وفد جاماياك س يقدم نسخة مراج 

 القادمة عىل ضوء التعليقات املقدمة خالل هذه ادلورة.

اقرتاح من وفود جورجيا وأأيسلندا واإندونيس يا وجاماياك وليختنش تاين ومالزياي واملكس يك وموانكو وبريو والس نغال وسويرسا 
مارات الع  (SCT/39/8 Rev.3الوطنية )الوثيقة  ربية املتحدة بشأأن حامية أأسامء البدلان والأسامء اجلغرافية ذات ادللةلوالإ

 .SCT/39/8 Rev.3نظرت جلنة العالمات يف الوثيقة  .18

ىل أأن الوفود املشرتكة يف الاقرتاح الوارد يف الوثيقة  .19 س تقدم نسخة  SCT/39/8 Rev.3وخلص الرئيس اإ

عة من اقرتاهح ىل جلنة العالمات يف دورهتا القادمة.مراج   ا اإ

اقرتاح من وفود جورجيا وأأيسلندا واإندونيس يا وجاماياك وليختنش تاين ومالزياي واملكس يك وموانكو وبريو والس نغال وسويرسا 
مارات العربية املتحدة بشأأن حامية أأسامء البدلان والأسامء اجلغرافية ذات ادللةل  احلقولالوطنية يف نظام أأسامء  والإ

 (SCT/41/6 )الوثيقة

 .SCT/41/6نظرت جلنة العالمات يف الوثيقة  .20

ىل أأن املناقشة بشأأن الوثيقة  .21 ستتواصل يف ادلورة الثالثة والأربعني  SCT/41/6وخلص الرئيس اإ

 العالمات. للجنة
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 (SCT/42/4 وثيقةاقرتاح من وفد بريو لإجراء دراسة اس تقصائية بشأأن حامية الوسوم الوطنية يف ادلول الأعضاء )ال

 .SCT/42/4نظرت جلنة العالمات يف الوثيقة  .22

ىل ما ييل: .23  وخلص الرئيس اإ

ىل الأمانة، قبل  - ، اقرتاحا خبصوص مرشوع اس تبيان بشأأن 2019ديسمرب  31سرُيسل وفد بريو اإ

 حامية الوسوم الوطنية يف ادلول الأعضاء؛

ىل الأمانة، قبل  - ىل أأن يرسلوا اإ دراهجا يف 2019مرب ديس 31وُدعي الأعضاء اإ ، الأس ئةل اليت يود ون اإ

 مرشوع الاس تبيان؛

والتُمس من الأمانة جتميع لك الأس ئةل، يك تنظر جلنة العالمات يف مرشوع الاس تبيان يف  -

 القادمة. دورهتا

 (SCT/42/5 اقرتاح من وفد مجهورية كوراي بشأأن حامية العالمات املشهورة )الوثيقة

 .SCT/42/5لوثيقة نظرت جلنة العالمات يف ا .24

ىل ما ييل: .25  وخلص الرئيس اإ

عة من اقرتاحه بشأأن ممارسات ادلول الأعضاء فامي يتعلق حبامية  - س ُيقدم وفد مجهورية كوراي نسخة مراج 

العالمات املشهورة دوليا، مع مراعاة التعليقات املُقدمة من الوفود، يك تنظر فهيا جلنة العالمات يف 

 القادمة؛ دورهتا

بالغ مساهامهتم اإىل وفد مجهورية كوراي قبل وُدعي  - ىل اإ  .2020يناير  31الأعضاء اإ

 مس تجدات عن اجلوانب املتصةل ابلعالمات التجارية يف نظام أأسامء احلقول

والمتست من الأمانة اإطالع ادلول الأعضاء ابنتظام عىل املس تجدات  SCT/42/3 نظرت جلنة العالمات يف الوثيقة .26

 بل عىل نظام أأسامء احلقول.اليت س تطرأأ يف املس تق 

 من جدول الأعامل: املؤرشات اجلغرافية 6البند 

 .SCT/40/6و SCT/40/5نظرت جلنة العالمات يف الوثيقتني  .27

قلميية  .28 صدارا جتريبيا لقاعدة بياانت تورد مجيع الردود عىل الاس تبيان الأول بشأأن "النظم الوطنية والإ وعرضت الأمانة اإ

ساءة اس تخدام املؤرشات اليت ميكن أأن توفر قدرا  من امحلاية للمؤرشات اجلغرافية"، والاس تبيان الثاين بشأأن "اس تخدام/اإ

 اجلغرافية وأأسامء البدلان واملصطلحات اجلغرافية عىل الإنرتنت ويف نظام أأسامء احلقول".

لكرتونية للجنة العالمات، وأأن الأ  .29 ىل أأن قاعدة البياانت س ُتنرش عىل الصفحة الإ عضاء وخلص الرئيس اإ

ىل تقد   مساهامت جديدة أأو حتديثات، حسب احلال.ميمدعوون اإ
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عالمية يُزمع عقدها عىل مدى  .30 ونظرت جلنة العالمات يف ورقة غري رمسية تشمل موضوعات مقرتحة لأغراض جلسة اإ

 نصف يوم أأثناء ادلورة الثالثة والأربعني للجنة العالمات.

ىل أأن جلنة العالمات اتفقت عىل  .31  ما ييل:وخلص الرئيس اإ

عالمية تدوم نصف يوم بشأأن املؤرشات اجلغرافية مبوازاة مع ادلورة الثالثة والأربعني  - عقد جلسة اإ

 العالمات؛ للجنة

" تقيمي 1ووضع برانمج لتكل اجللسة الإعالمية يشمل حلقيت نقاش حول املوضوعني التاليني: " -

اجلغرافية وتقيمي أأية تغيريات طرأأت عىل تكل  الظروف اليت أأنشأأت الأساس اذلي تقوم عليه حامية املؤرشات

بل منع املشغ لني من الانتفاع عن طريق هجات ت 2الظروف؛ " ىل اس تخدام سعى" وس ُ ، بسوء نية، اإ

 وتسجيل حقوق امللكية الفكرية املرتبطة ابملؤرشات اجلغرافية يف نظام أأسامء؛

ىل تزويد جلنة العالمات يف دورهتا الثالث - ة والأربعني ابقرتاحات موضوعات لأغراض ودعوة الأعضاء اإ

عالمية بشأأن املؤرشات اجلغرافية يُزمع عقدها مبوازاة مع ادلورة الرابعة والأربعني للجنة العالمات.  جلسة اإ

 من جدول الأعامل: اختتام ادلورة 8البند 

 .2019 نومفرب 7اختمت الرئيس ادلورة يف  .32

 الوثيقة[و  الثايناملرفق  ]هناية
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