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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 24 :نومفرب 2020

اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية

واملؤشرات اجلغرافية

الدورة الثانية واألربعون

جنيف ،من  4اإىل  7نومفرب 2019

التقرير

اذلي اع متدته اللجنة ادلامئة



املقدمة
 .1عقدت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية (املشار اإلهيا فامي ييل
ابمس "اللجنة ادلامئة" أأو "اللجنة") دورهتا الثانية وا ألربعني يف جنيف يف الفرتة من  4اإىل  7نومفرب .2019
 .2و ُمثلت ادلول ا ألعضاء التالية يف الويبو و /أأو احتاد ابريس محلاية امللكية الصناعية يف الاجامتع :اجلزائر ،أأنغول،
ا ألرجنتني ،أأسرتاليا ،المنسا ،جزر الهباما ،بنغالديش ،برابدوس ،بيالروس ،بواتن ،بوليفيا (دوةل  -متعددة القوميات)،
الربازيل ،بوركينا فاصو ،اكبو فريدي ،الاكمريون ،كندا ،ش ييل ،الصني ،الكونغو ،كوس تارياك ،كوت ديفوار ،كرواتيا،
اجلهورية التش يكية ،مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية ،ادلامنرك ،اجلهورية ادلومينيكية ،اإكوادور ،مرص ،السلفادور،
اإس تونيا ،اإثيوبيا ،فنلندا ،فرنسا ،غامبيا ،جورجيا ،غاان ،أأملانيا ،اليوانن ،غواتاميل ،غياان ،هنغاراي ،أيسلندا ،الهند،


اع ُتمد هذا التقرير يف ادلورة الثالثة وا ألربعني للجنة العالمات.
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اإندونيس يا ،اإيران (مجهورية  -الإسالمية)  ،أأيرلندا ،إارسائيل ،اإيطاليا ،جاماياك ،الياابن ،كينيا ،الكويت ،لتفيا ،ليسوتو،
ليتوانيا ،املكس يك ،موانكو ،املغرب ،ميامنار ،هولندا ،نياكراغوا ،نيجرياي ،مقدونيا الشاملية ،الرنوجي ،عامن ،ابكس تان ،البريو،
الفلبني ،بولندا ،الربتغال ،مجهورية كوراي ،مجهورية مودلوفا ،رومانيا ،الاحتاد الرويس ،اململكة العربية السعودية ،رصبيا،
س نغافورة ،سلوفاكيا ،جنوب أأفريقيا ،اإس بانيا ،السودان ،السويد ،سويرسا ،اتيالند ،ترينيداد وتوابغو ،تونس ،تركيا،
أأوغندا ،أأوكرانيا ،أأوروغواي ،الإمارات العربية املتحدة ،اململكة املتحدة ،الولايت املتحدة ا ألمريكية ،فزنويال (مجهورية -
خاصا يف اللجنة ادلامئة.
عضوا ً
البوليفارية) ،زامبيا ( . )96و ُمثل الاحتاد ا ألورويب بصفته ً
.3

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

 .4وشارك ممثلو املنظامت غري احلكومية التالية يف الاجامتع بصفة مراقب :مركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية
( ،)CEIPIواحتاد أأسامء ا ألغذية الشائعة ( ، )CCFNومجعية العالمات التجارية ا ألوروبية ( )AIMوالرابطة ا ألوروبية
لطالب احلقوق ( ، )ELSA Internationalوبرانمج الصحة والبيئة ( ،)HEPومجعية ا ألمريكيتني للملكية الفكرية
( ، )ASIPIوالاحتاد ادلويل لوالكء امللكية الفكرية ( ،)FICPIوالرابطة ادلولية للعالمات التجارية ( ، )INTAواجلعية
ادلولية لقانون النبيذ ( ،)AIDVواجلعية الياابنية لوالكء الرباءات ( ،)JPAAواجلعية الياابنية للعالمات التجارية (،)JTA
واملؤسسة ادلولية ل إاليكولوجيا املعرفية ) ،(KEIومجعية ماليك العالمات التجارية ا ألوروبيني ( ،)MARQUESوالش بكة
ادلولية لأحصاب البياانت اجلغرافية ).)14( (oriGIn
.5

وترد قامئة املشاركني يف املرفق ا ألول لهذه الوثيقة.

.6

ودونت ا ألمانة املداخالت اليت مت تقدميها وجسلهتا عىل رشيط تسجيل.

البند  1من جدول ا ألعامل :افتتاح ادلورة
 .7افتتح الس يد أألفريدو ريندون أألغارا ،رئيس اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية
واملؤرشات اجلغرافية (جلنة العالمات) ،أأعامل ادلورة الثانية وا ألربعني للجنة العالمات ورحب ابملشاركني.
.8

و أأدىل الس يد فرانسس غري ،املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) ،مبالحظات افتتاحية.

.9

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

البند  2من جدول ا ألعامل :اعامتد جدول ا ألعامل
 .10اعمتدت جلنة العالمات مرشوع جدول ا ألعامل (الوثيقة .)SCT/42/1 Prov. 2

البند  3من جدول ا ألعامل :اعامتد مرشوع تقرير ادلورة احلادية وا ألربعني
 .11اعمتدت جلنة العالمات مرشوع تقرير دورهتا احلادية وا ألربعني (الوثيقة .)SCT/41/11 Prov.

البياانت العامة
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 .12حتدث وفد املكس يك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ( )GRULACوشكر ا ألمانة عىل اإعداد واثئق
العمل وعىل تنظمي دورة اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية .وفامي يتعلق
ابلتصاممي الصناعية ،أأعربت اجملموعة عن أأسفها ألن املشاورات اليت أأجراها السفري سوكورو فلوريس ليريا (املكس يك)
خالل اجلعية العامة للويبو لعام  2019مل تؤد اإىل اختاذ قرار بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة قانون التصاممي .ويف
هذا الصدد ،كررت اجملموعة الاعراب عن رغبهتا يف التعامل مع املوضوع بطريقة معلية وواقعية ورضورة التحيل اب إلرادة
الس ياس ية واملرونة الالزمتني للتوصل اإىل اتفاق مفيد جليع ا ألطراف .وفامي يتعلق ابلعالمات التجارية ،أأعربت اجملموعة أأهنا،
نظرا اإىل ا ألمهية اليت تولهيا ألسامء البدلان ،تأأمل أأن تمتكن اللجنة من اإحراز التقدم يف هذا املوضوع ،مع مراعاة املقرتحات
ً
الواردة يف الوثيقتني  SCT/32/2و ،SCT/39/8ومواصةل مناقشة الاقرتاح اذلي تقدمت به وفود جورجيا و أأيسلندا
وإاندونيس يا وجاماياك وليختنش تاين ومالزياي واملكس يك وموانكو وبريو والس نغال وسويرسا والإمارات العربية املتحدة بشأأن
حامية أأسامء البدلان وا ألسامء اجلغرافية ذات ادللةل الوطنية يف نظام أأسامء احلقول الوارد يف الوثيقة  .SCT/41/6وإاذ أأعربت
اجملموعة عن قلقها بشأأن امس احلقل " أأمازون" ( )Amazonاذلي اكن هل تأأ ًثريا عىل الرتاث اللغوي والثقايف للك من بدلان
ا ألمازون الامثنية ،أأشارت اإىل رغبهتا يف أأن تؤخذ مصاحل ادلول ا ألعضاء بعني الاعتبار عند اختاذ قرار منح أأسامء احلقول
وعند اعامتد قرارات أأخرى متعلقة بـأأسامء البدلان واملناطق .وابلإضافة اإىل ذكل ،ذكرت اجملموعة ابهامتم الاقرتاح اذلي تقدم
به وفد بريو بشأأن اإجراء دراسة اس تقصائية حول حامية الوسوم الوطنية يف ادلول ا ألعضاء ،كام ورد يف الوثيقة
 ،SCT/42/4وكذكل اقرتاح وفد مجهورية كوراي بشأأن حامية العالمات املشهورة ،كام ورد يف الوثيقة .SCT/42/5
خريا ،فامي يتعلق ابملؤرشات اجلغرافية ،أأعربت اجملموعة عن اهامتهما ابلعرض التقدميي لقاعدة البياانت اليت حتتوي عىل مجموعة
و أأ ً
الردود عىل الاس تبيان الأول بشأأن النظم الوطنية وا إلقلميية اليت ميكن أأن توفر قدرا من امحلاية للمؤرشات اجلغرافية
والاس تبيان الثاين بشأأن اس تخدام/اإساءة اس تخدام املؤرشات اجلغرافية و أأسامء البدلان واملصطلحات اجلغرافية عىل الإنرتنت
ويف نظام أأسامء احلقول و أأيدت اإاتحة قاعدة البياانت للجمهور .ويف اخلتام ،أأعلن الوفد عن الزتام اجملموعة ابلعمل مع أأعضاء
جلنة العالمات عىل مجيع بنود جدول ا ألعامل املطروحة يف ادلورة احلالية للجنة.
 .13وحتدث وفد س نغافورة ابمس مجموعة أس يا واحمليط الهادئ ،و أأعرب عن تقديره للمدير العام للويبو ول ألمانة عىل
التحضري املمتاز لهذه ادلورة ،وذكر أأنه عىل الرمغ من عدم التوصل اإىل توافق يف الراء حول معاهدة قانون التصاممي خالل
اجلعية العامة ا ألخرية للويبو ،س تواصل اجملموعة العمل عىل هذه املسأأةل ،حيث بقيت متفائةل فامي خيص اإماكنية التوصل اإىل
اتفاق حول هذا املوضوع .وفامي يتعلق ابملساعدة التقنية ،ذكر الوفد أأن معظم أأعضاء اجملموعة يفضلون اإدراج مادة بشأأهنا يف
املعاهدة ،بيامن قد يقبل الاخرون اإدراج حمك بشأأن املساعدة التقنية سواء يف املعاهدة أأو يف قرار معني .أأما ابلنس بة
للمجموعة ،فاملهم هو أأن حتصل البدلان النامية ،مبا فهيا البدلان ا ألقل منو ًا ،عىل القدرة الالزمة لتنفيذ املعاهدة .وفامي يتعلق
مبسأأةل الكشف عن املصدر ،أأيد معظم أأعضاء اجملموعة مبد أأ هذا الكشف ور أأوا أأنه جيب أأن تمتتع ادلول ابملرونة الالزمة
لتضمني العنارص اليت تعتربها هممة لس تكامل الإجراءات اخلاصة حبامية التصاممي الصناعية مضن اإطار ولايهتا القضائية ،كجزء
من معايري ا ألهلية لطلبات امحلاية لها .و أأعربت اجملموعة عن تطلعها اإىل مواصةل مناقشة لكتا القضيتني مع أأعضاء جلنة
العالمات .و أأقرت اجملموعة أأيضً ا بأأمهية الاس تبياانت حول تصاممي واهجات املس تخدم املصورة وا أليقوانت واحملارف/اخلطوط
وحول امحلاية املؤقتة املمنوحة للتصاممي الصناعية يف بعض املعارض ادلولية مبوجب املادة  11من اتفاقية ابريس محلاية امللكية
الصناعية ،و أأعربت عن أأملها يف أأن يساعد جتميع الردود اللجنة يف مداولهتا .وانتقل الوفد اإىل البند  5من جدول ا ألعامل
بشأأن العالمات التجارية ،وشدد عىل أأمهية توفري امحلاية الاكفية ألسامء البدلان ملنع تسجيلها أأو اس تخداهما غري املربر
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كعالمات جتارية ،و أأعرب الوفد عن تأأييد اجملموعة ابلاكمل لالقرتاح املقدم من قبل وفد جاماياك .كام أأعربت اجملموعة عن
تطلعها اإىل تطوير توصية مشرتكة بشأأن هذا املوضوع واعامتدها يف املس تقبل من قبل جلنة العالمات .و أأبلغ الوفد اللجنة أأن
اجملموعة ترحب ابلقرتاح املشرتك املنقح املقدم من قبل وفود جورجيا و أأيسلندا وإاندونيس يا وجاماياك وليختنش تاين ومالزياي
واملكس يك وموانكو وبريو والس نغال وسويرسا والإمارات العربية املتحدة بشأأن حامية أأسامء البدلان وا ألسامء اجلغرافية ذات
ادللةل الوطنية وأأهنا س تواصل مشاركهتا البناءة يف هذه القضية .و أأخري ًا ،وفامي يتعلق ابملؤرشات اجلغرافية ،أأعرب الوفد عن
تقدير اجملموعة ل ألمانة لتجميع الردود عىل الاس تبيان ا ألول بشأأن النظم الوطنية وا إلقلميية اليت ميكن أأن توفر قدرا من امحلاية
للمؤرشات اجلغرافية والاس تبيان الثاين بشأأن اس تخدام/اإساءة اس تخدام املؤرشات اجلغرافية و أأسامء البدلان واملصطلحات
اجلغرافية عىل الإنرتنت ويف نظام أأسامء احلقول .ويف اخلتام ،أأعرب الوفد عن تطلع اجملموعة اإىل املشاركة بنشاط يف
املناقشات حول الاقرتاحات الثالثة اجلديدة املقدمة ،ويه اقرتاح وفد بريو إابجراء دراسة اس تقصائية بشأأن حامية الوسوم
الوطنية يف ادلول ا ألعضاء ،الوارد يف الوثيقة  ،SCT/42/4واقرتاح وفد مجهورية كوراي بشأأن حامية العالمات املشهورة،
الوارد يف الوثيقة  ،SCT/42/5واقرتاح وفدي الياابن والولايت املتحدة ا ألمريكية خبصوص توصية مشرتكة بشأأن حامية
تصاممي واهجات املس تخدم املصورة مبوجب التصاممي الصناعية ،الوارد يف الوثيقة .SCT/42/6
 .14وحتدث وفد أأوغندا ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،وشكر ا ألمانة عىل معلها الشاق يف اإعداد ادلورة والوفود عىل اقرتاحاهتا.
وذكر الوفد أأن اجملموعة تتطلع اإىل مداولت ممثرة ومتوازنة بشأأن مجيع الاقرتاحات و أأهنا تويل أأمهية كبرية جليع بنود جدول
أأعامل اللجنة ،مع مراعاة مسامههتا يف التطوير التدرجيي للقانون ادلويل بشأأن العالمات التجارية والتصاممي الصناعية
واملؤرشات اجلغرافية .وشكر الوفد ا ألمانة عىل تنظمي اجللسة الإعالمية عن املؤرشات اجلغرافية عىل هامش دورة اللجنة،
وأأعرب عن أأمل اجملموعة يف أأن توّض هذه اجللسة مجموعة من القضااي هبدف متكني اللجنة من وضع برانمج معل ملموس
حول املؤرشات اجلغرافية .وفامي يتعلق ابلعالمات التجارية ،أأكدت اجملموعة من جديد تأأييدها جليع الاقرتاحات واملناقشات
بشأأن حامية أأسامء البدلان وا ألسامء اجلغرافية ذات ادللةل الوطنية من تسجيلها أأو اس تخداهما كعالمات من قبل ا ألشخاص
العاديني فضال عن حامية أأسامء البدلان وا ألسامء اجلغرافية ذات ادللةل الوطنية يف نظام أأسامء احلقول .وحبسب اجملموعة ،ل
جيوز احتاكر أأسامء البدلان من قبل أأشخاص عاديني ،أأو اس تخداهما بصورة خادعة أأو مضلةل فامي يتعلق ابملنتجات واخلدمات
اليت ل تنشأأ يف البدل املعين .كام أأعربت اجملموعة عن تطلعها اإىل مناقشة الاقرتاح الرايم اإىل اإجراء دراسة اس تقصائية بشأأن
حامية الوسوم الوطنية يف ادلول ا ألعضاء ،واذلي تقدم به وفد بريو ،والاقرتاح املقدم من قبل وفد مجهورية كوراي ،واذلي
هيدف اإىل تعزيز حامية العالمات املشهورة يف ادلول ا ألعضاء .و أأعرب الوفد عن امتنانه ل ألمانة للوثيقة  SCT/42/3اليت
تقدم مس تجدات عن اجلوانب املتصةل ابلعالمات التجارية يف نظام أأسامء احلقول ،و أأشار اإىل أأن الوثيقة حتتوي عىل معلومات
قمية لدلول ا ألعضاء فامي يتعلق ابإنفاذ حقوق امللكية الفكرية عىل الإنرتنت .و أأخري ًا ،انتقلت اجملموعة اإىل جمال التصاممي
الصناعية ،و أأعربت عن أأسفها ألن اجلعية العامة للويبو لعام ( 2019متاما اكجلعيات العامة الثالث ا ألخرية) وعىل الرمغ من
مجيع مساعي ادلول ا ألعضاء ،مل تمتكن من التوصل اإىل توافق يف الراء بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس ،لعامتد معاهدة قانون
التصاممي .واكنت اجملموعة مقتنعة بأأن بذل املزيد من اجلهود من قبل مجيع ادلول ا ألعضاء والتاكمل والتفهم املتبادل لشواغل
لك مهنا سوف يسامه يف التوصل اإىل حل يتفق عليه اجليع .ومع احلفاظ عىل موقفه ،ل س امي فامي يتعلق ابإدراج حمك موضوعي
بشأأن رشط الكشف الاختياري وكذكل بشأأن املساعدة التقنية ،أأعرب الوفد عن اس تعداد اجملموعة للعمل بشلك بناء مع
مجيع اجملموعات ا ألخرى هبدف التوصل اإىل توافق حول عقد مؤمتر دبلومايس يف املس تقبل القريب .ورحبت اجملموعة ابلردود
عىل الاس تبياانت بشأأن تصاممي واهجات املس تخدم املصورة وا أليقوانت واحملارف/اخلطوط و أأعربت عن أأملها يف اإجراء
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مناقشات اس تكشافية اإضافية لمتكني ادلول ا ألعضاء من فهم جتارب ادلول ا ألخرى بشلك أأفضل .ويف حني أأقر الوفد حبق
ادلول ا ألعضاء يف تقدمي مقرتحات بشأأن العمل املعياري اخلاص هبذا املوضوع ،حذرت اجملموعة بشدة من الرشوع يف أأنشطة
وضع القواعد واملعايري خالل املرحةل احلالية ،حيث مل تمت دراسة املوضوع بشلك ٍ
اكف بعد .ومن وهجة نظر اجملموعة ،جيب أأن
تواصل اللجنة أأنشطهتا الاس تكشافية ،مبا يف ذكل ادلراسات املمكنة حول ا ألثر الاقتصادي حلقوق امللكية الفكرية اخلاصة
هبذه التصاممي التكنولوجية عىل الابتاكر يف ادلول النامية .و أأخري ًا ،أأعرب الوفد عن اس تعداد اجملموعة للمشاركة البناءة يف
املناقشات بشأأن مجيع بنود جدول ا ألعامل هبدف ضامن جناح معل اللجنة.
 .15وحتدث وفد كرواتيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ( )CEBSوشكر ا ألمانة عىل اإعداد الواثئق وأأعرب
عن ارتياحه للتقدم احملرز يف بعض القضااي الرئيس ية للجنة .وفامي يتعلق ابلتصاممي الصناعية ،رحبت اجملموعة ابلتفاق عىل معل
أأكرث حتديدً ا حول تصاممي واهجات املس تخدم املصورة وابملناقشات املتعلقة ابملعارض ادلولية .وأأعرب الوفد عن أأمل اجملموعة
يف أأن يمت أأيضً ا حرص املسائل املتعلقة مبسأأةل املؤرشات اجلغرافية ،ألن ذكل س يكون مفيدً ا خملتلف أأحصاب املصلحة.
ولحظت اجملموعة بأأسف أأنه مل يمت التوصل اإىل قرار بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة قانون التصاممي ،عىل الرمغ
من أأنه مت اإظهار بعض املرونة يف خمتلف بنود جدول ا ألعامل املتعلقة ابلعمل املعياري داخل الويبو خالل اجلعية العامة
ا ألخرية للويبو .ولكن ،ول ألسف ،مل يمت التعامل ابملثل مع مسأأةل معاهدة قانون التصاممي ،عىل الرمغ من أأن اجملموعة اكنت
جاهزا منذ حوايل
عىل اس تعداد لتخطي اخلطوط امحلراء املتعلقة هبذا املوضوع .وحبسب الوفد ،مبا أأن نص املعاهدة اكن ً
عامني ،ينبغي يف الوقت الراهن ترقب موقف الخرين خالل انعقاد اجلعية العامة املقبةل يف عام  2020وإاذا اكنوا س يظهرون
قدر معني من املرونة من أأجل التوصل اإىل قرار حول مسأأةل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة قانون التصاممي .أأما فامي
خيص جتميع ردود الاس تبيان اخلاص بتصاممي واهجات املس تخدم املصورة وا أليقوانت واحملارف/اخلطوط عىل النحو الوارد يف
الوثيقة  ،SCT/41/2أأعرب الوفد عن أأمل اجملموعة يف أأن يوفر هذا العمل أأسس ًا متينة لإجراء حوار بناء خالل ادلورة
احلالية للجنة .وشكرت اجملموعة وفدي الياابن والولايت املتحدة ا ألمريكية عىل اقرتاهحام خبصوص توصية مشرتكة بشأأن
حامية تصاممي واهجات املس تخدم املصورة مبوجب التصاممي الصناعية ،الوارد يف الوثيقة  ،SCT/42/6ور أأت أأن املناقشات
بشأأن املعارض ادلولية الرمسية أأو املعرتف هبا رمسي ًا يه بنفس القدر من ا ألمهية .ويف هذا الصدد ،شكرت اجملموعة وفد
اإس بانيا عىل اقرتاحه ،وادلول ا ألعضاء عىل ردودمه والأمانة عىل جتميع الردود ،عىل النحو الوارد يف الوثيقة SCT/42/2
 .Provونظرا لوجود مواقف متباينة ،وجدت اجملموعة أأن هناك حاجة اإىل املزيد من املناقشات حول املوضوع لتبادل أأفضل
املامرسات .وفامي يتعلق ابقرتاح وفود جورجيا وأأيسلندا وإاندونيس يا وجاماياك وليختنش تاين ومالزياي واملكس يك وموانكو وبريو
والس نغال وسويرسا والإمارات العربية املتحدة بشأأن حامية أأسامء البدلان وا ألسامء اجلغرافية ذات ادللةل الوطنية ،كام هو
مبني يف الوثيقة  ،SCT/39/8 Rev. 3واملناقشات ذات الصةل ،كرر الوفد موقف اجملموعة اذلي يقيض برضورة مواصةل
املناقشات هبدف التوصل اإىل أأرضية مشرتكة بشأأن بعض املسائل التقنية .وشدد الوفد عىل أأمهية وجود واثئق ت ُس تخدم
أكدوات ملناقشات الس ياسات ،و أأعرب عن امتنان اجملموعة جليع الوفود عىل اقرتاحاهتا اليت مت تناولها يف املناقشات اليت
أأجريت مبوجب البند  5من جدول ا ألعامل .و أأقرت اجملموعة أأيضا بعمل ا ألمانة وبرسعة اإبالغها ادلول ا ألعضاء ابلتطورات فامي
خيص نظام أأسامء احلقول .وفامي يتعلق ابلبند  6من جدول ا ألعامل بشأأن املؤرشات اجلغرافية ،شكر الوفد ا ألمانة عىل حتديث
قاعدة البياانت اليت حتتوي عىل مجيع الردود عىل الاس تبيانني ا ألول والثاين بشأأن املؤرشات اجلغرافية .واعربت اجملموعة عن
تطلعها اإىل مواصةل مناقشة القضااي اليت س تغطهيا اجللسة الإعالمية بشأأن املؤرشات اجلغرافية.
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 .16وشكر وفد الصني ا ألمانة عىل اإعداد الواثئق ،ولحظ أأن جلنة العالمات تشلك منذ فرتة طويةل املرجع ا ألسايس
لتوجيه العمل يف جمايل التصاممي الصناعية والعالمات التجارية اذلي يشمل أأطراف متعددة .ومبا أأن الصني س تواصل اإيالء
الاهامتم لهذه اجملالت ،أأعرب الوفد عن اس تعداده للمشاركة بنشاط يف مجيع مناقشات اللجنة .وفامي يتعلق مبعاهدة قانون
التصاممي ،حث الوفد مجيع ا ألطراف عىل اإبداء املرونة من أأجل اإحراز التقدم يف مسأأليت الكشف عن املصدر واملساعدة
التقنية ،للمتكن من عقد مؤمتر دبلومايس .وفامي يتعلق ابلس تبيان اخلاص بتصاممي واهجات املس تخدم املصورة وا أليقوانت
واحملارف/اخلطوط ،شكر الوفد ا ألمانة عىل جتميع الردود اليت سيمت تناولها خالل املناقشات ،واليت ستساعد اللجنة عىل فهم
التطورات يف هذا اجملال ووضع أأسس متينة لدلراسات املس تقبلية .وفامي يتعلق خبدمة النفاذ الرمقي اإىل واثئق ا ألولوية ،أأيد
الوفد توس يع نطاق اخلدمة لتشمل واثئق ا ألولوية املتعلقة ابلتصاممي الصناعية و أأعرب عن أأمهل يف أأن متكن هذه اخلدمة ادلول
ا ألعضاء من تقدمي خدمات أأفضل للمس تخدمني .وانتقل الوفد للتحدث عن العالمات التجارية ،وأأعرب عن اعتقاده أأن
مناقشة العالمات املشهورة س تكون مفيدة ل ألطراف اخملتلفة ،وابلتايل أأعرب عن أأمهل يف أأن يمت تداول هذه القضية بطريقة
اإجيابية من قبل اللجنة .و أأخري ًا ،وفامي يتعلق ابملؤرشات اجلغرافية ،أأشار الوفد أأنه ،حبسب اعتقاده ،ينبغي أأن تواصل اجلنة
مناقشة هذا املوضوع لتعزيز التعاون بني ادلول.
 .17وحتدث وفد الاحتاد الرويس ابمس مجموعة بدلان أس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية ( )CACEECوشكر
ا ألمانة عىل اإعداد الواثئق لدلورة و أأقر ابجلهود اليت بذلهتا ادلول ا ألعضاء هبدف عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة قانون
التصاممي .وإاذ أأشار الوفد اإىل أأن اجملموعة أأيدت اعامتد معاهدة قانون التصاممي ،ذكر اللجنة بأأن بيالروس اقرتحت اس تضافة
املؤمتر ادلبلومايس .وبعد أأن أأشارت اجملموعة اإىل أأنه ينبغي الاس مترار يف البحث يف موضوع واهجات املس تخدم املصورة يف
املس تقبل ،شكرت ا ألمانة عىل الوثيقة  SCT/42/2حول امحلاية املؤقتة املمنوحة للتصاممي الصناعية يف بعض املعارض
ادلولية مبوجب املادة  11من اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية واليت س تكون مفيدة لعمل اللجنة .وفامي يتعلق حبامية أأسامء
البدلان وا ألسامء اجلغرافية ذات ادللةل الوطنية ،شكر الوفد ادلول ا ألعضاء عىل اقرتاحاهتا .و أأعلن الوفد أأيضً ا أأن اجملموعة
ستتابع عن كثب اجللسة الإعالمية حول املؤرشات اجلغرافية.
 .18وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،وشكر ا ألمانة عىل العمل التحضريي
املمتاز لدلورة .و أأكد الوفد أأن الاحتاد ا ألورويب قد أأمكل ا إلجراءات الترشيعية ليصبح طرفًا متعاقدً ا يف وثيقة جنيف لتفاق
لش بونة ،وابلتايل س يكون ابإ ماكنه اإيداع صك انضاممه اإىل الوثيقة املذكورة يف الويبو يف ا ألسابيع املقبةل .و أأعرب الوفد عن
تقديره لعمل اللجنة يف ادلورات السابقة ،مش ًريا اإىل أأهنا قد أأحرزت تقدما يف مجيع املواضيع الرئيس ية وقد اعمتدت هنج ًا بنا ًء
لتحقيق ذكل .وفامي يتعلق ابلعالمات التجارية ،لحظ الوفد أأن اللجنة أأجرت مناقشات مكثفة و أأحرزت بعض التقدم يف
البحث عن حل توافقي فامي خيص أأسامء البدلان .وفامي يتعلق ابلتصاممي الصناعية ،وافقت اللجنة عىل نطاق معل مس تقبيل
أأكرث حتديد ًا فامي يتعلق بتصاممي واهجات املس تخدم املصورة ورشعت يف البحث يف موضوع املعارض ادلولية .وفامي يتعلق
ابملؤرشات اجلغرافية ،أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يؤدي التقدم خبطى اثبتة يف هذا املوضوع يف هناية املطاف اإىل الوصول
اإىل نتاجئ واحضة وملموسة مضن ولية اللجنة وإاطار معلها وإاىل تأأثري اإجيايب عىل أأحصاب املصلحة ،و أأكد الوفد أأن اللجنة ل
ينبغي أأن تسعى اإىل تفسري أأو مراجعة أأحاكم اتفاقية لش بونة أأو وثيقة جنيف لتفاقية لش بونة .وابلنس بة اإىل البند  4من
جدول ا ألعامل بشأأن التصاممي الصناعية ،أأعرب الوفد عن رسوره من جراء مشاركته يف املناقشات حول معاهدة قانون
التصاممي خالل اجلعية العامة لعام  ،2019واليت أأطلقها اقرتاح امليرس ،للتوصل اإىل حل توافقي حممتل بشأأن القضااي العالقة.
ومع ذكل ،لحظ الوفد بأأسف أأنه مل يمت التوصل اإىل قرار اإجيايب خالل هذه الس نة بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس حول اعامتد
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معاهدة قانون التصاممي .وابلتايل ،بقيت املسأأةل عىل جدول أأعامل اجلعية العامة للويبو لعام  .2020وفامي يتعلق بواهجات
املس تخدم املصورة ،أأشار الوفد اإىل أأنه اكن قد وافق عىل متديد املوعد الهنايئ لتقدمي ردود اإضافية عىل الاس تبيان حول هذا
املوضوع حبلول  31يوليو  2019شاكرا أأعضاء اللجنة عىل مساهامهتم الإضافية وا ألمانة عىل جتميع الردود ،الواردة يف الوثيقة
 .SCT/41/2و أأشار الوفد اإىل أأن جتميع الردود تضمن معلومات عن املامرسة الشائعة اليت طورها مكتب الاحتاد ا ألورويب
للملكية الفكرية ( .)EUIPOومبا أأن الردود احملدثة واملفصةل اكنت حتمل ًًمك ً
هائال من املعلومات اليت س تكون مفيدة إلجراء
املزيد من املناقشات حولها ،أأيد الوفد اس تخدام جتميع الردود مكرجع ألي معل اضايف حول مسائل حمددة متعلقة هبذه
التصاممي .وفامي يتعلق ابلعمل املس تقبيل حول هذا املوضوع ،وبعد أأن أأعرب الوفد عن اهامتمه الشديد ابلقرتاح املقدم من
قبل وفدي الياابن والولايت املتحدة ا ألمريكية ،والوارد يف الوثيقة  ،SCT/42/6رحب الوفد بتكل املبادرة اجلديدة و أأيد
اعامتد توصية مشرتكة واس تخداهما كطريقة معلية للميض قدم ًا هبدف حتقيق هنج أأكرث تناسقًا فامي يتعلق حبامية التصاممي
الصناعية وتصاممي واهجات املس تخدم املصورة .وفامي يتعلق ابلقرتاح املقدم من قبل وفد اإس بانيا واملتعلق ابملعارض ادلولية
الرمسية أأو املعرتف هبا رمسي ًا ،أأشار الوفد اإىل أأنه اكن قد أأيد اإطالق اس تبيان حول هذا املوضوع ،واذلي مت الانهتاء من
ختضريه خالل اجللسة السابقة للجنة ،وشكر ا ألمانة عىل اإعداد جتميع الردود ،عىل النحو الوارد يف الوثيقة SCT/42/2
 .Proوبعد أأن لحظ الوفد أأن جتميع الردود كشف عن وجود اختالفات كبرية يف املامرسات املتعلقة بعدد من املسائل
الهامة ،أأعرب عن تأأييده ملواصةل املناقشات حول القضية واقرتح تنظمي جلسة اإعالمية لس تكشاف احتياجات املس تخدمني
والتجارب الوطنية وتبادل أأفضل املامرسات بني املاكتب .وانتقل الوفد اإىل البند  5من جدول ا ألعامل بشأأن العالمات
التجارية ،و أأشار اإىل أأن عدد ًا من الاقرتاحات بشأأن موضوع أأسامء البدلان قد متت مناقش هتا خالل ادلورة ا ألخرية للجنة.
وفامي يتعلق ابلقرتاح الوارد يف الوثيقة  SCT/41/6بشلك خاص ،ذكر الوفد أأنه ل يزال ،بشلك عام ،يؤيد ا ألساس املنطقي
الوارد يف الصفحات من  1اإىل  4من الوثيقة .وذكر الوفد اللجنة بأأنه ،خالل دورهتا ا ألخرية ،أأعد املؤيدون نسخة منقحة عن
النص الوارد يف الوثيقة  SCT/41/6متت مناقشاهتا بشلك غري رمسي ،أوأكد الوفد من جديد تقديره لهنج السعي للوصول اإىل
التوافق بني الراء ،واذلي ينعكس يف هذا الاقرتاح املشرتك ،وأأعلن عن اس تعداده للمشاركة يف املناقشات ملعاجلة بعض
املسائل التقنية الواردة يف أأحدث صيغة يقرتهحا املشاركون يف اعداد هذا الاقرتاح .وانتقل الوفد اإىل البند  6من جدول
ا ألعامل بشأأن املؤرشات اجلغرافية ،ورحب بقرار تنظمي جلسة اإعالمية خالل ادلورة احلالية للجنة هبدف مناقشة ثالثة
مواضيع مقدمة من قبل لك من املؤيدين ،من بني قامئة املواضيع املطروحة خالل ادلورة ا ألربعني للجنة ،و أأعرب عن تطلعه
اإىل املشاركة البناءة يف مناقشة لك موضوع من املواضيع اخملتارة .ومن أأجل التقدم يف النقاش ادلويل حول املؤرشات
اجلغرافية ،شع الوفد مجيع ا ألعضاء عىل وضع لحئة ابلقرتاحات حول املواضيع ا ألساس ية املتعلقة ابملؤرشات اجلغرافية اليت
ميكن مناقش هتا و أأعرب عن أأمهل يف أأن تكون اللجنة قادرة عىل التوصل اإىل التفاق عىل بعض املواضيع احملددة لإجراء املزيد
من املناقشات حولها خالل ادلورة الثالثة وا ألربعني للجنة .ويف اخلتام ،أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل مواصةل العمل واملسامهة
البناءة يف املناقشات بشأأن اجملالت الرئيس ية الثالثة للجنة.
 .19و أأيد وفد الربازيل البيان اذلي أأدىل به وفد املكس يك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وشكر ا ألمانة عىل
اإعداد الواثئق وعىل تنظمي ادلورة .وفامي يتعلق مبعاهدة قانون التصاممي ،دعا الوفد ادلول ا ألعضاء اإىل اإظهار املرونة ملعاجلة
هذه القضية ،مؤكد ًا أأن اإظهار الرباغامتية س ميكن اللجنة من التوصل اإىل اتفاق بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس .وشدد الوفد عىل
أأمهية حامية أأسامء البدلان وعىل ادلور النش يط اذلي ميكن أأن تضطلع به اللجنة يف هذا الصدد ،و أأعرب عن اس تعداده
للمشاركة يف املناقشات حول الاقرتاحات املقدمة من قبل ادلول ا ألعضاء ،ل س امي الاقرتاح املقدم من قبل وفود جورجيا
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وأأيسلندا ،وإاندونيس يا ،وجاماياك ،وليختنش تاين ،ومالزياي ،واملكس يك ،وموانكو ،وبريو ،والس نغال ،وسويرسا والإمارات
العربية املتحدة بشأأن حامية أأسامء البدلان وا ألسامء اجلغرافية ذات ادللةل الوطنية يف نظام أأسامء احلقول ،الوارد يف الوثيقة
 .SCT/41/6و أأعرب الوفد عن رغبته يف املشاركة يف الاقرتاح املذكور .وابلإشارة اإىل البيان اذلي أأدىل به وفد املكس يك
ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب فامي يتعلق بنظام أأسامء احلقول ،أأعرب الوفد عن قلقه البالغ إازاء ختصيص امس
احلقل " أأمازون" ( )Amazonمن قبل هيئة الانرتنت ل ألسامء وا ألرقام اخملصصة (الاياكن) ،مما أأثر عىل الرتاث الثقايف
واللغوي للك من بدلان ا ألمازون الامثنية .وبنظر الوفد ،ل ينبغي لدلول ا ألعضاء يف اللجنة أأن تسمح بتكرار مواقف مماثةل.
وابلفعل اإذا اكنت بدلان ا ألمازون اليوم قد فقدت جزء همم من تراهثا ،فقد تواجه بدلان أأخرى غدً ا نفس املصري يف مدهنا
ومناطقها .وذكر الوفد اللجنة ابلزتامه مبوضوع املؤرشات اجلغرافية ،و أأعرب عن اس تعداده للمسامهة يف املداولت بشأأنه
والاس امتع اإىل جتارب ا ألعضاء الخرين فامي خيص تنفيذ هذا النوع من امحلاية .واختمت الوفد ابلإعراب عن تطلعه اإىل اجللسة
الإعالمية بشأأن املؤرشات اجلغرافية.
 .20وشكر وفد ش ييل ا ألمانة عىل اإعداد الواثئق ،و أأيد البيان اذلي أأدىل به وفد املكس يك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك
الالتينية والاكرييب وأأعرب عن اهامتمه جبميع الواثئق املقدمة خالل ادلورة احلالية .وفامي خيص جمال التصاممي الصناعية ،كرر
الوفد قلقه بشأأن معاهدة قانون التصاممي اليت مل تسفر عن نتيجة ،و أأعرب عن أأمهل يف أأن يمت التوصل اإىل حل يف العام
املقبل .أأما يف جمال العالمات التجارية ،فذكر الوفد أأنه ينتظر ابهامتم عرض املقرتحات من قبل وفد البريو لإجراء دراسة
اس تقصائية بشأأن حامية الوسوم الوطنية يف ادلول ا ألعضاء ومن قبل وفود جورجيا وأأيسلندا وإاندونيس يا وجاماياك
وليختنش تاين ومالزياي واملكس يك وموانكو وبريو والس نغال وسويرسا والإمارات العربية املتحدة بشأأن حامية أأسامء البدلان
وا ألسامء اجلغرافية ذات ادللةل الوطنية يف نظام أأسامء احلقول .و أأخري ًا ،وفامي خيص جمال املؤرشات اجلغرافية ،أأعرب الوفد عن
اهامتمه بتجميع الردود عىل الاس تبيانني ا ألول والثاين والعرض التقدميي لقاعدة البياانت من قبل ا ألمانة .ور أأى الوفد أأيضً ا أأن
اجللسة الإعالمية بشأأن املؤرشات اجلغرافية سزتود اللجنة مبعلومات اإضافية لتحديد اخلطوات املس تقبلية خلطة العمل
اخلاصة هبذا املوضوع .واختمت الوفد لكمته ابلإعراب عن تأأييده لتيسري احلوار داخل اللجنة.
 .21و أأيد وفد ترينيداد وتوابغو البيان اذلي أأدىل به وفد املكس يك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب بعد أأن
شكر ا ألمانة عىل اإعداد واثئق العمل وعىل تنظمي ادلورة .و أأشار الوفد اإىل أأنه يؤيد بشدة اجلهود املس مترة اليت تبذلها اللجنة
يف جمالت العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية ،وذكر أأن جدول ا ألعامل الترشيعي لرتينيداد وتوابغو
يرتكز دامئا عىل القضااي الناش ئة عن مداولت اللجنة .وفامي يتعلق ابلتصاممي الصناعية ،أأعلن الوفد أأن حكومة ترينيداد
وتوابغو وافقت ،مبدئي ًا ،عىل الانضامم اإىل اتفاق لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية يف عام  2020واكنت
تعمل مع الويبو لصياغة الترشيعات ذات الصةل بعملية الانضامم هذه .وفامي يتعلق مبعاهدة قانون التصاممي ،أأيد الوفد الر أأي
اذلي عرب عنه وفد املكس يك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،وحث ادلول ا ألعضاء عىل معاجلة هذه املسأأةل
برباغامتية ومرونة .وفامي يتعلق ابملؤرشات اجلغرافية ،أأبلغ الوفد اللجنة أأن أأول مؤرش جغرايف يف ترينيداد وتوابغو قد مت
تسجيهل يف عام  2017وأأن مكتب امللكية الفكرية يف ترينيداد وتوابغو واصل إارشاك أأحصاب املصلحة عىل الصعيد الوطين.
وذلكل ،سيس متع الوفد ابهامتم شديد اإىل العرض التقدميي حول قاعدة البياانت اليت حتتوي عىل الردود عىل الاس تبيانني
ا ألول والثاين بشأأن املؤرشات اجلغرافية .وإاذ يدرك الوفد ا ألمهية الكربى محلاية أأسامء البدلان ،أأعرب عن أأمهل يف احراز تقدم
خالل املداولت حول هذا املوضوع يف ادلورة احلالية للجنة .وأأعرب الوفد عن تطلعه اإىل اس مترار معل اللجنة وإاىل العمل
مع ادلول ا ألعضاء ا ألخرى ،وعن امتنانه للويبو للمساعدة وادلمع املس مترين.
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 .22و أأيد وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) البيان اذلي أأدىل به وفد س نغافورة ابمس مجموعة أس يا واحمليط الهادئ ،و أأثىن
عىل ا ألمانة لإعدادها ادلورة .وانتقل الوفد أأو ًل البند  4من جدول ا ألعامل بشأأن التصاممي الصناعية ،و أأعرب عن أأسفه لعدم
التوصل اإىل توافق يف الراء بشأأن مسأأةل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة قانون التصاممي خالل اجلعية العامة ا ألخرية.
ودعا الوفد اجليع اإىل املشاركة يف اإجراء املناقشات بشلك بناء ومنفتح وابحرتام متبادل للتغلب عىل الاختالفات املتبقية،
من أأجل تقدمي مرشوع املعاهدة اإىل مؤمتر دبلومايس .وفامي يتعلق بتصاممي واهجات املس تخدم املصورة وا أليقوانت
واحملارف/اخلطوط ،أأشار الوفد اإىل أأن مداولت اللجنة حول هذا املوضوع سامهت بشلك اإجيايب يف التوصل اإىل تفامه
مشرتك بني ادلول ا ألعضاء ،من خالل تبادل اخلربات بني الوفود .ور أأى الوفد أأن الإطار ادلويل احلايل يوفر ابلفعل قدر
اكيف من املرونة لضامن حامية التصاممي التكنولوجية اجلديدة .وحبسب الوفد ،ينبغي أأن حتافظ املناقشات حول هذا املوضوع
عىل الهامش الس يايس الالزم لدلول الاعضاء لتمتكن من تكييف املتطلبات القانونية الوطنية .وفامي يتعلق ابخلطوات التالية
اليت يتعني اختاذها يف هذا اجملال ،أأعرب الوفد عن اس تعداده دلرس مجيع اخليارات ،عىل الرمغ من أأنه مل يكن مقتنعا بعد
ابإطالق أأي نشاط لوضع القواعد واملعايري يف هذا الصدد .وإاذ يعرب عن تقديره ل ألمانة لتجميع الردود عىل الاس تبيان بشأأن
امحلاية املؤقتة املمنوحة للتصاممي الصناعية يف بعض املعارض ادلولية مبوجب املادة  11من اتفاقية ابريس محلاية امللكية
الصناعية ،عىل النحو الوارد يف الوثيقة  ،SCT/42/2 Prov.أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل مناقشة هذا املوضوع .وانتقل
الوفد اإىل البند  5من جدول ا ألعامل بشأأن العالمات التجارية ،فذكر أأن عدم القدرة عىل حامية أأسامء البدلان عىل املس توى
ادلويل هو عيب يف نظام امللكية الفكرية ادلويل ،وشدد عىل احلاجة اإىل مواصةل مناقشة هذا املوضوع ،كونه يشلك أأولوية،
وإاىل وضع اإطار ملنع تسجيل أأو اس تخدام أأسامء البدلان كعالمات جتارية بشلك غري مربر .وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن
تمتكن اللجنة من اختتام مناقشاهتا حول هذا املوضوع قري ًبا من خالل تقدمي توصيات اإجيابية اإىل اجلعية العامة .و أأخري ًا ،انتقل
الوفد للتحدث عن البند  6من جدول ا ألعامل بشأأن املؤرشات اجلغرافية ،و أأعرب عن تطلعه اإىل اجللسة الإعالمية وعن
اعتقاده الراخس بأأن معل اللجنة جيب أأل يؤدي اإىل التفكري بأأي أأنشطة لوضع القواعد واملعايري يف اجملالت اليت يغطهيا حالي ًا
اتفاق لش بونة أأو وثيقة جنيف لتفاق لش بونة .وأأعرب الوفد عن تطلعه اإىل العرض التقدميي لقاعدة البياانت اليت حتتوي عىل
الردود عىل الاس تبياانت املتعلقة ابملؤرشات اجلغرافية ،واختمت ابلرتحيب ابنضامم الاحتاد ا ألورويب القريب اإىل وثيقة جنيف
لتفاق لش بونة.
 .23وشكر وفد جاماياك ا ألمانة عىل اإعداد الواثئق وتنظمي ادلورة ،و أأيد البيان اذلي أأدىل به وفد املكس يك ابمس مجموعة
بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .و أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل مواصةل املناقشات حول معاهدة قانون التصاممي .عالوة عىل
ذكل ،أأشار اإىل أأنه يويل أأمهية كربى محلاية أأسامء البدلان .ولهذا السبب ،أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تمتكن اللجنة ،خالل
ادلورة احلالية ،من التقدم يف املداولت بشأأن هذه القضية الهامة ،عىل أأساس اقرتاحه اخلاص الوارد يف الوثيقة
 ،SCT/32/2والاقرتاح املقدم من قبل وفود جورجيا و أأيسلندا وإاندونيس يا وجاماياك وليختنش تاين ومالزياي واملكس يك
وموانكو وبريو والس نغال وسويرسا والإمارات العربية املتحدة بشأأن حامية أأسامء البدلان وا ألسامء اجلغرافية ذات ادللةل
الوطنية يف نظام أأسامء احلقول ،الوارد يف الوثيقة  .SCT/41/6ابلإضافة اإىل ذكل ،أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل مناقشة
الاقرتاح اذلي تقدم به وفد بريو لإجراء دراسة اس تقصائية بشأأن حامية الوسوم الوطنية يف ادلول ا ألعضاء ،الوارد يف الوثيقة
 ،SCT/42/2خالل ادلورة احلالية .وفامي يتعلق ابملؤرشات اجلغرافية ،أأعرب الوفد عن اهامتمه ابلعرض التقدميي حول قاعدة
البياانت اليت حتتوي عىل الردود عىل الاس تبيانني ا ألول والثاين ،و أأيد الاقرتاح الرايم اإىل جعل قاعدة البياانت متاحة
للجمهور .كام أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل اجللسة الإعالمية حول املؤرشات اجلغرافية .ويف حني أأعلن الوفد عن ثقته بأأن
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اللجنة س تحرز تقدم ًا خالل ادلورة احلالية يف العديد من القضااي ،ل س امي فامي يتعلق حبامية أأسامء البدلان وا ألسامء اجلغرافية
ذات ادللةل الوطنية ،أأعرب الوفد عن اس تعداده للمشاركة يف مناقشات بناءة هبدف اإجياد حلول لتكل القضااي.

البند  4من جدول ا ألعامل :التصاممي الصناعية
قانون التصاممي الصناعية وممارساته-مرشوع مواد ومرشوع الالحئة التنفيذية
 .24ذكر الرئيس بأأن اجلعية العامة للويبو قررت ،يف دورهتا املعقودة يف أأكتوبر  ،2019أأهنا س تواصل ،خالل دورهتا
القادمة يف عام  ،2020النظر يف ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن معاهدة قانون التصاممي ،عىل أأن يكون ذكل يف هناية
النصف ا ألول من عام .2021
 .25وخلص الرئيس اإىل أأن جلنة العالمات أأحاطت علام بلك البياانت اليت أأدلت هبا الوفود بشأأن هذا البند.
و أأحاطت جلنة العالمات علام بقرار اجلعية العامة ادلاعي اإىل مواصةل النظر يف هذه املسأأةل يف دورهتا القادمة
يف عام .2020

تصاممي واهجات املس تخدم املصورة وا أليقوانت واحملارف/اخلطوط
 .26استندت املناقشات اإىل الوثيقة ( SCT/41/2جتميع ردود الاس تبيان اخلاص بتصاممي واهجات املس تخدم املصورة
وا أليقوانت واحملارف/اخلطوط) وإاىل الوثيقة ( SCT/42/6اقرتاح مقدم من قبل وفدي الياابن والولايت املتحدة ا ألمريكية
خبصوص توصية مشرتكة بشأأن حامية تصاممي واهجات املس تخدم املصورة مبوجب التصاممي الصناعية).
 .27وذكرت ا ألمانة أأنه خالل ادلورة ا ألربعني للجنة ،خلص الرئيس اإىل أأنه ُطلب من ا ألمانة تعممي اس تبيان بشأأن تصاممي
واهجات املس تخدم املصورة وا أليقوانت واحملارف/اخلطوط ،وحتديد  31يناير  2019اليوم ا ألخري للحصول عىل الردود.
وتلقت ا ألمانة يف هذا اليوم ا ألخري  31رد ًا من ادلول ا ألعضاء ورد ًا واحد ًا من منظمة حكومية دولية معنية ابمللكية الفكرية.
وبعد ذكل ،قررت اللجنة خالل دورهتا احلادية وا ألربعني ،يف أأبريل  ،2019منح املزيد من الوقت ألعضاء اللجنة لتقدمي
ردود اإضافية أأو منقحة عىل الاس تبيان ،حىت  31يوليو  .2019وحبلول ذكل التارخي ،مت تلقي ردود جديدة من مثانية أأعضاء
من اللجنة ،ويه أأذربيجان وش ييل وإاكوادور والياابن وكينيا ولتفيا والرنوجي ومكتب الاحتاد ا ألورويب للملكية الفكرية.
و أأخري ًا ،لفتت ا ألمانة انتباه اللجنة اإىل أأن مجيع الردود ا ألربعني املس تلمة مت جتميعها يف الوثيقة .SCT/41/2
 .28وأأعرب وفد الياابن عن تقديره ل ألمانة عىل اإعدادها الوثيقة  SCT/41/2و ألعضاء اللجنة ادلامئة عىل ردودمه القمية.
و أأشار اإىل أأن مراجعة قانون التصاممي يف الياابن اليت هتدف اإىل توس يع نطاق تصاممي واهجات املس تخدم املصورة القابةل
للحامية ،قد متت املوافقة علهيا من ِقبل الربملان الوطين يف مايو  2019و أأن قانون التصاممي املراجع س يدخل حزي التنفيذ
اعتبارا من  1أأبريل  .2020ويف حني أأنه مبوجب القانون احلايل ،يمت التعامل مع تصاممي واهجات املس تخدم املصورة وحاميهتا
ً
ابرتباط وثيق مع مادة أأو منتج معني ،ابعتبارها تصاممي جزئية ملنتجات مادية ،أأشار الوفد اإىل أأنه يف املقابل ،اعترب قانون
التصاممي املراجع أأن تصاممي واهجات املس تخدم املصورة قابةل للحامية حبد ذاهتا .مبعىن أخر ،تعترب تصاممي واهجات املس تخدم
املصورة اليت مل يمت تسجيلها أأو عرضها يف مادة أأو منتج ما ،وتصاممي واهجات املس تخدم املصورة املقدمة عرب الش بكة،
وتصاممي واهجات املس تخدم املصورة املعروضة عىل احلائط مبثابة تصاممي الصناعية قابةل للحامية مبوجب قانون التصاممي
بناء
املراجع .ومبا أأن القانون اجلديد س يدخل حزي التنفيذ يف العام املقبل ،أأبلغ الوفد اللجنة بأأنه قدم اإجاابت عىل الاس تبيان ً
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عىل القانون احلايل والقانون املراجع .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يشلك هذا التغيري الترشيعي ا ألخري يف الياابن مثا ًل جيدً ا
تقليداي
عىل الهنج املس تخدم يف هذا اجملال الناشئ اخلاص حبامية التصاممي الصناعية .و أأشار الوفد اإىل أأن اللجنة اكنت تُعرف ً
ابمس "اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية" ) (SCTعىل الرمغ من أأهنا عاجلت أأيضً ا قضااي هممة تتعلق ابلتصاممي
الصناعية مثل معاهدة قانون التصاممي وحامية تصاممي واهجات املس تخدم املصورة .ولحظ الوفد أأن التصاممي الصناعية اكنت
حتظى يف املايض عىل نس بة اهامتم أأقل ابملقارنة مع الاهامتم اذلي اكنت حتصل عليه حقوق امللكية الفكرية ا ألخرى ،أأما اليوم،
جيب اإيالء أأمهية أأكرب محلاية التصاممي الصناعية كوهنا تشلك عام ًال أأساس ي ًا يف جمايل الابتاكر والتمنية الاقتصادية .ولهذا
السبب ،ر أأى الوفد أأنه جيب اإضافة اختصار ملصطلح "التصاممي الصناعية" ،اكحلرف "( "Dاإشارة اإىل لكمة " "Designsأأو
تصاممي ابلإجنلزيية) مث ًال ،اإىل العنوان اخملترص للجنة .فهذا التغيري البس يط قد يسامه بشلك كبري يف تشجيع املناقشات ادلولية
حول حامية التصاممي الصناعية.
 .29و أأشار وفد الاحتاد ا ألورويب ،متحد ًاث ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،اإىل أأن معظم الوفود ،مبا يف ذكل
الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،أأيدت يف ادلورات ا ألخرية للجنة العالمات مزيدا من العمل ،لس امي بشأأن العالقة
بني املنتج والتصممي وتأأثريه عىل نطاق امحلاية ،وكذكل حول متثيل واهجات املس تخدم املصورة املتحركة .وإاذ أأيد الوفد الفهم
املشرتك اذلي يقيض برضورة معاجلة الاختالفات احلالية بشلك مبارش وبأأن مواصةل العمل عىل هذه القضااي قد متهد الطريق
أأمام هنج أأكرث اتساقًا ،رحب ابلوثيقة  ،SCT/41/2 Provمعترب ًا أأن الوثيقة توفر الردود بطريقة واحضة ومتسقة ومفصةل
ابلشلك املناسب .و أأيد الوفد أأيضا متديد املوعد الهنايئ لتقدمي ردود اإضافية وشكر أأعضاء اللجنة عىل مساهامهتم ا إلضافية
وا ألمانة عىل جتميع هذه الردود اليت تضمنت معلومات عن املامرسة الشائعة اليت طورها مكتب الاحتاد ا ألورويب للملكية
الفكرية .و أأفاد الوفد أأنه عىل الرمغ من أأن الوثيقة ل تشلك أأول دراسة اس تقصائية حول هذا املوضوع ،اإل أأنه يعتربها الأكرث
حداثة وتفصيال .وحبسب ر أأيه ،حبثت ادلراسة الاس تقصائية اجلديدة يف قضااي مثل الرابط بني تصاممي واهجات املس تخدم
املصورة وا أليقوانت من هجة وبيان املنتج من هجة أأخرى من خالل أأس ئةل حمددة وإاضافية ،واس تخدام اإخالء املس ئولية
وتأأثريها ،ومعليات البحث يف حاةل التقنية الصناعية السابقة واملتطلبات الالزمة للتصاممي املتحركة .ومبا أأن الوفد يعترب أأن
املعلومات الهامة الناجتة عن الردود س تكون مفيدة يف املناقشات املس تقبلية حول تصاممي واهجات املس تخدم املصورة
وا أليقوانت واحملارف/اخلطوط داخل اللجنة ،أأعرب عن دمعه الاكمل لعملية جتميع الردود ليك يمت اس تخدام املعلومات الناجتة
عهنا مكرجع ملزيد من العمل عىل القضااي اخملتارة ذات الصةل .وإاذ رحب ابلقرتاح املقدم من قبل وفدي الياابن والولايت
املتحدة ا ألمريكية الوارد يف الوثيقة  ،SCT/42/6أأعرب الوفد عن تأأييده لعامتد توصية مشرتكة ،كطريقة معلية للميض قدم ًا
وحتقيق هنج أأكرث اتساقًا فامي يتعلق حبامية تصاممي واهجات املس تخدم املصورة مبوجب التصاممي الصناعية .ويف حني أأيد الوفد
ابلاكمل ا ألساس املنطقي لتوفري معيار أأسايس عىل ا ألقل محلاية تصاممي واهجات املس تخدم املصورة ،أأعرب عن تطلعه اإىل
مناقشة هذا الاقرتاح و أأعلن أأنه س يقدم اقرتاحات مفصةل بشأأن نص مرشوع التوصيات يف مرحةل لحقة .وبعد تأأكيده عىل
الر أأي القائل بأأنه "عىل الرمغ من أأن القضااي املتعلقة ابلتصاممي التكنولوجية اجلديدة يه أأيضا مثرية لالهامتم وذات صةل ،اإل أأن
هناك حاجة أأو ًل اإىل حل املشألك الراهنة يف جمال ا ألشاكل املعروفة حاليا لتصاممي واهجات املس تخدم املصورة وا أليقوانت
واحملارف/اخلطوط" ،أأعرب الوفد عن تأأييده لهنج العمل التدرجيي .ومع ذكل ،أأعلن الوفد أأنه ل يزال همامت مبعرفة املزيد عن
التصاممي التكنولوجية اجلديدة من مجعيات املس تخدمني .وفامي يتعلق ابلقرتاح املقدم من قبل وفد اإس بانيا بشأأن امحلاية
املنصوص علهيا يف املادة  11من اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية ،شكر الوفد ا ألمانة عىل جتميع الردود عىل الاس تبيان
يف الوثيقة  .SCT/42/2 Provور أأى الوفد أأن الردود كشفت عن اختالفات كبرية يف املامرسات يف عدد من القضااي ذات
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الصةل ل س امي فامي يتعلق ابملعايري املوضوعة لتحديد ما اإذا اكن املعرض مؤهل أأم ل ليمت اعتباره معرض ًا دولي ًا رمسي ًا أأو معرتف
به رمسي ًا .و أأعرب الوفد عن تأأييده ملواصةل النقاش حول هذه املسأأةل ،واقرتح تنظمي جلسة اإعالمية حول هذا املوضوع
لس تكشاف حاجات املس تخدمني والتجارب الوطنية ولتبادل أأفضل املامرسات بني املاكتب.
 .30وحتدث وفد كرواتيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،أوأكد تأأييده ملزيد من املناقشات حول واهجات
املس تخدم املصورة وشكر لك من ادلول ا ألعضاء عىل ردودمه عىل الاس تبيان وا ألمانة عىل جتميع هذه الردود ،مبا يف ذكل
نظرا اإىل أأمهية النتاجئ اليت مت حتقيقها حىت الن كوهنا سامهت
املعلومات اليت قدهما مكتب الاحتاد ا ألورويب للملكية الفكرية .و ً
يف توضيح الرابط بني املنتج والتصممي اإضافة اإىل اس تخدام اإخالء املس ئولية وتأأثريها ،ومعليات البحث يف حاةل التقنية
الصناعية السابقة ومتثيل التصاممي املتحركة ،أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يؤدي هذا العمل اإىل مزيد من التنامغ .وشكرت
فاكرا حول
اجملموعة وفدي الياابن والولايت املتحدة ا ألمريكية عىل اقرتاهحام الوارد يف الوثيقة  ،SCT/42/6واذلي قدم أأ ً
طرق معلية محلاية تصاممي واهجات املس تخدم املصورة مبوجب التصاممي الصناعية .وإاذ تتطلع اجملموعة اإىل مناقشة هذه
القضية ،اعتربت أأن وضع معيار أأسايس محلاية واهجات املس تخدم املصورة س يكون مفيدً ا للغاية .ومع ذكل ،أأعادت اجملموعة
التشديد عىل احلاجة اإىل معاجلة الاختالفات اليت مل يمت حلها بعد يف جمال تصاممي واهجات املس تخدم املصورة وا أليقوانت
واحملارف/اخلطوط أأو ًل ،من أأجل التوصل اإىل تفامه مشرتك حول القضااي احلالية ،والبحث يف التحدايت املرتبطة ابلتصاممي
اجلديدة يف مرحةل لحقة .و أأخري ًا ،شكرت اجملموعة وفد اإس بانيا عىل الاقرتاح الوارد يف الوثيقة  SCT/40/8الهادف اإىل فهم
كيفية تطبيق ادلول ا ألعضاء للامدة  11من اتفاقية ابريس ،وتوهجت ابلشكر اإىل ا ألمانة أأيضا لقياهما بتجميع الردود يف الوثيقة
نظرا اإىل أأن الإجاابت كشفت عن اختالفات يف املامرسات بني ادلول ا ألعضاء ،أأيدت اجملموعة اإجراء
 .SCT/42/2 Provو ً
املزيد من املناقشات ،واليت ميكن أأن تتخذ شلك جلسة غري رمسية حول املعارض ادلولية الرمسية أأو املعرتف هبا رمس ًيا.
 .31وحتدث وفد الاحتاد الرويس ابمس مجموعة بدلان أس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية ،وشكر ا ألمانة عىل العمل
املتعلق بواهجات املس تخدم املصورة و أأشار اإىل أأمهية تبادل اخلربات فامي يتعلق بتسجيلها كتصاممي صناعية .ور أأى أأن نتاجئ
ادلراسة الاس تقصائية عكست بشلك شامل ممارسات حامية تصاممي واهجات املس تخدم املصورة لدلول ا ألعضاء يف الويبو
و أأكدت الاهامتم املزتايد بتسجيل تصاممي واهجات املس تخدم املصورة وا أليقوانت واحملارف/اخلطوط .ورصح أأن التطور يف
جمال تصاممي واهجات املس تخدم املصورة يف س ياق معليات الرمقنة عىل نطاق واسع شع لك من املصممني وماكتب امللكية
نظرا اإىل أأنه أأصبح من املناسب حتديد العالقة بني تصممي واهجات
الفكرية عىل التفكري حبامية التصاممي اجلديدة واملبتكرة .و ً
املس تخدم املصورة أأو وا أليقوانت من هجة واملنتج من هجة أأخرى ،اإضافة اإىل مناقشة حامية التصاممي املتحركة ،اعتربت
ساسا جيدً ا لتبادل اإضايف للمعلومات .ور أأت أأنه من املمكن أأيضً ا اإضافة القضااي ا إلشاكلية
اجملموعة أأن نتاجئ ادلراسة تشلك أأ ً
اجلديدة عىل الاس تبيان اليت تواهجها ماكتب امللكية الفكرية واملصممون عند تسجيل تصاممي واهجات املس تخدم املصورة.
وأأعربت اجملموعة عن اهامتهما بدراسة طرق متثيل التصاممي املتحركة بشلك خاص ،وأأوحضت أأنه يف بدلان املنطقة ،اكنت هذه
التصاممي ممثةل بصور ثنائية ا ألبعاد تظهر احلركة .ومع ذكل ،فاإن تطور التقنيات احلديثة واحللول التقنية اخملتلفة املتوفرة
يتطلبان توس يع نطاق ادلراسة يف هذا اجملال .ويف اخلتام ،شكر الوفد وفدي الياابن والولايت املتحدة ا ألمريكية عىل اإعداد
مرشوع توصية مشرتكة ،و أأعرب عن تأأييد اجملموعة للمبادرة اليت هتدف اإىل تعممي ممارسات وطنية وإاقلميية فعاةل محلاية تصاممي
واهجات املس تخدم املصورة ،مبا يف ذكل متثيل تصاممي واهجات املس تخدم املصورة املتحركة.

SCT/42/9
13

 .32و أأشار وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،مردد ًا التعليقات اليت قدمهتا وفود أأخرى ،اإىل أأن التصاممي الصناعية ،ل س امي
تصاممي واهجات املس تخدم املصورة ،ستس متر يف لعب دور همم يف جمال امللكية الفكرية نتيجة التقدم املتواصل اذلي تشهده
الصناعات .وشكر الوفد ا ألمانة عىل الاس تبيان اذلي وفر مرجع ًا قاميً للماكتب واملس تخدمني عىل املس توى ادلويل ،و أأعرب
عن تطلعه اإىل مواصةل النقاش حول هذا املوضوع.
 .33وأأعرب وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) عن امتنانه لدلول ا ألعضاء اليت قدمت مدخالت عىل الاس تبيان اخلاص
بتصاممي واهجات املس تخدم املصورة وا أليقوانت واحملارف/اخلطوط ،وعن تقديره ل ألمانة عىل جتميع الردود .واقرتح الوفد أأن
بناء عىل الردود ،ليك تنظر فهيا اللجنة خالل دورهتا املقبةل .ويعترب الوفد أأن وثيق ًة كهذه س تكون
تعد ا ألمانة وثيقة حتليلية ً
مفيدة لفهم الاختالفات بني ادلول ا ألعضاء بشلك أأفضل من أأجل اختاذ القرار املالمئ بشأأن اخلطوات التالية.
 .34وقدم وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،بدعوة من الرئيس ،اقرتاح التوصية املشرتكة ،شاكر ًا وفد الياابن عىل تعاونه،
نظرا لس تخداماهتا يف بيئات جديدة مل تكن
ومشددًا عىل ا ألمهية املزتايدة لتصاممي واهجات املس تخدم املصورة وعىل تفردهاً ،
متوقعة يف العقود املاضية .و أأشار الوفد اإىل العمل اذلي قامت به اللجنة منذ عام  2016اذلي يشمل تنظمي اس تبيانني عن
هذا املوضوع وعقد جلسة اإعالمية تمتحور حول ممارسات املاكتب وجتارب املس تخدمني .وبعد تقدمي مقرتحات للتقدم يف
معاجلة هذا املوضوع ،مت اإعداد الاقرتاح الوارد يف الوثيقة  SCT/42/6استنادًا غىل الردود عىل الك الاس تبيانني ابلإضافة
اإىل توصيات املس تخدمني .و أأضاف الوفد أأن الوثيقة اقرتحت "توصية" متاش ي ًا مع مبد أأ احلفاظ عىل املرونة اليت أأعرب عنه
عدد من الوفود ،وابلتايل فهو ل يلزم أأي ولية قضائية بتنفيذ تكل التوصيات .ويف اخلتام ،أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل
الاس امتع اإىل مجعيات املس تخدمني.
 .35وأأضاف وفد الياابن أأنه يف س ياق الارتفاع الرسيع لس تخدام تصاممي واهجات املس تخدم املصورة ،أأقر مس تخدمو
أأنظمة التصممي يف مجيع أأحناء العامل بأأمهية حامية تصاممي واهجات املس تخدم املصورة عىل نطاق واسع .وتبني من خالل معل
كبريا بني الولايت القضائية .وذلكل ،وهبدف
اللجنة أأن طرق حامية تصاممي واهجات املس تخدم املصورة ختتلف اختالفًا ً
ضامن الاتساق ادلويل فامي خيص حامية تصاممي واهجات املس تخدم املصورة وللحفاظ عىل مصلحة مس تخديم أأنظمة التصممي،
أأعرب وفد الياابن عن رغبته يف املسامهة يف املناقشة من خالل وضع توصية مشرتكة بشأأن حامية تصاممي واهجات املس تخدم
املصورة مبوجب التصاممي الصناعية ابلتعاون مع وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية.
 .36وشكر وفد مجهورية كوراي ادلول ا ألعضاء عىل مشاركهتا يف الاس تبيان ،ابلإضافة اإىل وفدي الياابن والولايت املتحدة
ا ألمريكية لإعدادهام التوصية املشرتكة املقرتحة الواردة يف الوثيقة  .SCT/42/6واعترب الوفد أأن هذا الاقرتاح شلك خطوة
متقدمة ابجتاه الوصول اإىل ممارسة مشرتكة محلاية تصاممي واهجات املس تخدم املصورة ،ا ألمر اذلي س يعزز ابتاكر أأنواع جديدة
من التصاممي القامئة عىل أخر التطورات يف جمال التكنولوجيا .ويف ظل الطلب املزتايد عىل حامية تصاممي واهجات املس تخدم
املصورة ،أأيد الوفد مبادرة التوصية املشرتكة لتعزيز حامية تصاممي واهجات املس تخدم املصورة ،واليت من شأأهنا أأن تزيد من
مصداقية امحلاية.
 .37وشكر وفد كندا وفدي الياابن والولايت املتحدة ا ألمريكية عىل املبادرة الواردة يف الوثيقة  ،SCT/42/6و أأعرب عن
اهامتمه مبواصةل العمل عىل تصاممي واهجات املس تخدم املصورة ،وذكل من أأجل تطوير خمتلف الهنج وفهمها لتأأمني احلقوق
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لتكل التصاممي .وبعد ا إلشارة اإىل تأأييده لالقرتاح ،أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل التعليق عىل النص دلفع العمل حول تصاممي
واهجات املس تخدم املصورة اإىل ا ألمام.
 .38و أأيد وفد اإس بانيا الاقرتاح املقدم من قبل وفدي الياابن والولايت املتحدة ا ألمريكية كام ورد يف الوثيقة
 ،SCT/42/6واذلي تطرق اإىل املسأأةل املهمة املتعلقة حبامية تصاممي واهجات املس تخدم املصورة ومجع أأفضل املامرسات من
حول العامل ،مبا يف ذكل ممارسة التقارب رمق  6لالحتاد ا ألورويب.
 .39وشكر وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) مق ِدمي مرشوع القرار عىل اقرتاهحام الوارد يف الوثيقة ،SCT/42/6
مشري ًا اإىل أأن الوثيقة  ،SCT/41/2اليت مجعت املدخالت املقدمة من قبل ادلول ا ألعضاء ،اكنت أأدا ًة غني ًة ابملعلومات
ومفيد ًة للمناقشات املس تقبلية يف اللجنة .ومع ذكل ،اعترب الوفد أأنه من الصعب حتديد الاختالفات والقوامس املشرتكة احلالية
بني ادلول ا ألعضاء وا ألنظمة الوطنية اخملتلفة من خالل هذه الوثيقة .وكرر الوفد طلبه بأأن تعد ا ألمانة وثيقة حتليلية ترتكز
عىل الردود وتقدهما اإىل اللجنة للنظر فهيا .وستشلك هذه الوثيقة مرج ًعا ملناقشة أأفضل اإجراء ميكن أأن تتخذه اللجنة بشأأن
هذا البند من جدول ا ألعامل ،وملناقشة الاقرتاح الوارد يف الوثيقة  SCT/42/6بشلك معمق.
 .40وشكر وفد املغرب ا ألمانة عىل جتميع الردود يف الوثيقة  ،SCT/41/2واليت وفرت معلومات جيدة جد ًا عن تصاممي
واهجات املس تخدم املصورة .و أأعرب الوفد عن تقديره لوفدي الياابن والولايت املتحدة ا ألمريكية لقرتاهحام التوصية
املشرتكة ،ور أأى أأن الاقرتاح يس تحق أأن يمت النظر فيه بشلك أأمعق .ويف اخلتام ،أأعرب الوفد عن اس تعداده ملتابعة
املناقشات والإيضاحات حول هذا املوضوع بلك اهامتم ،حىت يمتكن من اإبداء ر أأيه يف مرحةل لحقة.
 .41و أأيد وفد أأسرتاليا الاقرتاح وشكر وفدي الياابن والولايت املتحدة ا ألمريكية عىل اإعداده .و أأبلغ الوفد اللجنة أأن
مكتب امللكية الفكرية يف أأسرتاليا قد أأجرى مراجعة شامةل لنظام التصممي .وقد درست املراجعة بشلك خاص كيفية
استيعاب أأنواع جديدة من التصاممي بشلك أأفضل من خالل التعديالت الترشيعية و /أأو تعديل املامرسات .وابلإضافة اإىل
ذكل ،بد أأ املكتب ابإ جراء حبث نوعي ومكي لتحديد اجملالت القابةل للتحسني يف النظام الإيكولويج للتصممي من وهجة نظر
املس تخ ِدمني .وأأشار الوفد اإىل أأن اإحدى القضااي الرئيس ية اليت مت حتديدها يه دور حقوق التصممي وتطوير تكنولوجيات
جديدة .ومعترب ًا أأن مرشوع التوصية املشرتكة اكن مفيدً ا جد ًا ،أأعرب الوفد عن رغبته يف الاس امتع اإىل أراء الوفود ا ألخرى.
 .42وقال وفد الصني ان حامية تصاممي واهجات املس تخدم املصورة يه قضية حساسة وان املس تخدمني دعوا اإىل تأأمني
حامية أأفضل لتكل التصاممي .ور أأى الوفد أأن اإجراء املزيد من ادلراسات حول هذه املسأأةل س يؤدي اإىل فهم أأفضل وسيسمح
لدلول ا ألعضاء بتحسني نظم امحلاية اخلاصة هبا .و أأشار الوفد اإىل أأن الصني عدلت مبادهئا التوجهيية لفحص الرباءات ،مبا يف
ذكل تصاممي واهجات املس تخدم املصورة ،وحسنت حامية هذه التصاممي هبدف تلبية احتياجات املس تخدمني .و أأعرب الوفد
عن اس تعداده لتبادل ممارساته والتعمل من أأفضل ممارسات ادلول ا ألعضاء ا ألخرى.
 .43وشكر وفد مجهورية مودلوفا وفدي الياابن والولايت املتحدة ا ألمريكية ،معر ًاب عن دمعه ملناقشة الوثيقة
 .SCT/42/6و أأعلن الوفد اس تعداده ملواصةل العمل عىل أأفضل طرق محلاية تصاممي واهجات املس تخدم املصورة.
 .44وحتدث وفد أأوغندا ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،وشكر ا ألمانة عىل جتميع الردود عىل الاس تبيان اخلاص بتصاممي واهجات
املس تخدم املصورة وا أليقوانت واحملارف/اخلطوط ،وادلول ا ألعضاء عىل ردودها .وأأعربت اجملموعة أأيض ًا عن تقديرها لوفدي
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نظرا اإىل أأن أأقل من نصف أأعضاء الويبو
الياابن والولايت املتحدة ا ألمريكية لقرتاهحام التوصية املشرتكة بشأأن هذه املسأأةل .و ً
قد شاركوا يف الاس تبيان ،ذكر الوفد ان الغالبية العظمى من البدلان النامية من مجيع املناطق مل حتدد بعد اإذا اكنت تصاممي
واهجات املس تخدم املصورة مؤهةل للحامية حبسب ولايهتا القضائية أأم ل .وإاذ اعتربت اجملموعة أأن الاس تبيان ل يوفر
معلومات اكفية ميكن أأن يستند اإلهيا معل اللجنة املس تقبيل املتعلق هبذه املسأأةل ،حذرت بشدة من اإجراء أأي مناقشات لوضع
القواعد واملعايري املرتبطة هبذه املسأأةل يف هذه املرحةل .وذلكل ،ر أأى الوفد أأن العمل الاس تكشايف رضوري للتوصل اإىل تفامه
مشرتك بني عدد كبري من أأعضاء الويبو .ودعت اجملموعة بشلك خاص اإىل توضيح احلاجة واملربرات لتوس يع نطاق امحلاية
ليشمل هذه التصاممي التكنولوجية .وأأعرب الوفد عن قلقه إازاء طلبات اخلروج عن املبد أأ القدمي املمتثل حبرص التصممي مبادة
حمددة ،اإذ مل يكن هناك تربير جلعل واهجات املس تخدم املصورة قابةل للحامية ابعتبارها تصاممي حبد ذاهتا ،بد ًل من أأن تُعد
جزءا من منتج ما متت اإضافهتا اإليه ألغراض جاملية أأو زخرفية .ابلإضافة اإىل ذكل ،وجدت اجملموعة أأن اللجنة علهيا أأن
ً
ٍ
بشلك اكف بواسطة أأنظمة
تدرس اإماكنية وجود ثغرات ،أأو اإذا اكن من املمكن حامية تصاممي واهجات املس تخدم املصورة ٍ
نظرا ألن املتطلبات قد ختتلف بني
امللكية الفكرية القامئة حالي ًا (مثال قوانني التصممي وبراءات الاخرتاع وحقوق املؤلف) .و ً
الولايت القضائية اخملتلفة ،اقرتحت اجملموعة أأن تشارك ادلول ا ألعضاء جتارهبا املتعلقة بتنفيذ حقوق تصاممي واهجات
املس تخدم املصورة عىل املس توى الوطين ،وكذكل فامي يتعلق ابملعايري اليت حتدد التعدي عىل احلقوق .واقرتحت اجملموعة أأن
تنفذ ا ألمانة دراسة حول الاثر الاقتصادية لتوس يع نطاق حامية تصاممي واهجات املس تخدم املصورة عىل اجلهود الابتاكرية
للرشاكت املتناهية الصغر واملتوسطة والصغرية يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا ،معرب ًة عن اس تعدادها لتقدمي اقرتاح
رمسي حول هذا املوضوع.
 .45ورحب وفد إارسائيل ابلقرتاح املقدم من ِقبل وفدي الياابن والولايت املتحدة ا ألمريكية كام ورد يف الوثيقة
 .SCT/42/6وفامي ارتفع عدد طلبات التصاممي اخلاصة بتصاممي واهجات املس تخدم املصورة من الفئة  14.04يف إارسائيل،
يُتوقع ارتفاع اإضايف بعد دخول اتفاق لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية حزي التنفيذ يف بداية العام .2020
وأأعرب الوفد عن قناعته بأأن تبادل اخلربات وتطوير املامرسات املشرتكة من شأأنه السامح ملقديم الطلبات حبامية تصامميهم
بشلك أأفضل ،ومتكني املس تخدمني من وضع اسرتاتيجياهتم ومساعدة ماكتب امللكية الفكرية يف معلية التسجيل .و أأيد الوفد
ابلتايل اقرتاح التوصية املشرتكة وأأعري عن تطلعه اإىل مناقشة هذا النص بشلك موضوعي وإاىل احلصول عىل فرصة لقرتاح
التحسينات والإضافات .عالوة عىل ذكل ،أأيد الوفد الاقرتاح اذلي تقدم به وفد الاحتاد ا ألورويب لإبقاء الاس تبيان اخلاص
بتصاممي واهجات املس تخدم املصورة وا أليقوانت واحملارف/اخلطوط مفتوح ًا لتلقي املزيد من الردود هبدف احلصول عىل
معلومات مفيدة حول هذا املوضوع املهم ابلتوازي مع العمل املعياري عىل التوصية املشرتكة.
 .46وشكر وفد ش ييل وفدي الياابن والولايت املتحدة ا ألمريكية عىل اقرتاهحام الوارد يف الوثيقة  ،SCT/42/6و أأشار اإىل
أأنه اتبع النقاش اذلي دار حول هذا البند عن كثب كام أأنه رد عىل الاس تبياانت .وأأعرب الوفد عن رغبته يف معرفة املزيد
عن وضع امحلاية املمنوحة يف خمتلف ادلول ا ألعضاء .وإاذ أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن أأي اقرتاح تنظر فيه اللجنة ينبغي أأن
يكون مرانً مبا فيه الكفاية ليك تمتكن لك دوةل عضو من احلفاظ عىل امحلاية احلالية املنصوص علهيا يف قوانيهنا ،اقرتح الوفد
النظر يف القضية من منظار خمتلف ،من خالل وثيقة حول أأفضل املامرسات عىل سبيل املثال .و أأعرب الوفد عن اس تعداده
ملواصةل العمل يف جمال حامية تصاممي واهجات املس تخدم املصورة وا أليقوانت واحملارف/اخلطوط مبوجب التصاممي الصناعية
والنظر يف الترشيعات اخملتلفة جليع ادلول ا ألعضاء.
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 .47وأأعرب وفد جورجيا عن تقديره لوفدي الياابن والولايت املتحدة ا ألمريكية لقرتاهحام الوارد يف الوثيقة SCT/42/6
و أأيد اإجراء مزيد من املناقشات حول هذه املسأأةل الهامة.
 .48و أأيد وفد اإكوادور البيان اذلي أأدىل به وفد املكس يك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب (،)GRULAC
وأأعرب عن تقديره لتجميع الردود عىل الاس تبيان ،ورحب ابقرتاح وفدي الياابن والولايت املتحدة ا ألمريكية .ور أأى الوفد
أأن الس بل اجلديدة محلاية تصاممي واهجات املس تخدم املصورة هممة ،ويه تنعكس يف الترشيعات اخلاصة خملتلف ادلول
ا ألعضاء من دون اس تثناء تكل اليت ل متكل حال ًيا القدرة أأو الإماكنية عىل تطبيق معايري تقنية دقيقة لإدارة تكل ا ألعامل
الإبداعية اخلاصة ابلتصاممي الصناعية .ور أأى الوفد أأن توفري مبادئ توجهيية واحضة ،من السهل فهمها وتطبيقها يف ادلول
اخملتلفة ،ستتغلب عىل أأي شك أأو قلق بشأأن ا ألشاكل اجلديدة للحامية الواردة يف الوثيقة قيد النظر.
 .49وأأوّض وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأن الغرض من التوصية رمق  1املقرتحة هو تشجيع حامية التصاممي اجلديدة
وا ألصلية لواهجات املس تخدم املصورة مبوجب التصاممي الصناعية .وإاذ شدد الوفد عىل أأن تصاممي واهجات املس تخدم
املصورة قد تتغري مع مرور الوقت ،ذكر ان التوصية رمق  2هتدف اإىل السامح ملقديم الطلبات الراغبني حبامية تصاممي واهجات
بناء عىل طلب املس تخدمني ،هتدف
املس تخدم املصورة بعدم التقيد ابلقيود التقنية جلهاز المكبيوتر .و أأضاف الوفد أأنه ً
التوصية رمق  3اإىل تأأمني املزيد من املرونة ملقديم الطلبات يف متثيل التصاممي .ومع ذكل ،اعرتافًا بأأنه ينبغي أأن يكون للماكتب
القليل من السلطة التقديرية ،نصت التوصية املقرتحة ،كضامنة ،عىل أأن المتثيل جيب أأن يكشف مبا فيه الكفاية عن التصممي
الصناعي املطالب به.
 .50و أأيد وفد إارسائيل التوصية رمق  3املقرتحة ،واليت مبوجهبا جيب عىل املاكتب القبول جبميع أأنواع المتثيل ،مثل الصور
الفوتوغرافية اب ألبيض وا ألسود أأو الصور الفوتوغرافية امللونة أأو الرسومات أأو وسائل المتثيل الإلكرتونية أأو الرمقية ا ألخرى.
واقرتح الوفد أأيض ًا اإضافة أأنه ميكن ل ألطراف أأن تطالب بأأن يتضمن لك طلب محلاية أأحد تصاممي واهجات املس تخدم املصورة
شلك واحد من أأشاكل المتثيل لهذا التصممي ،هبدف جتنب خلط أأشاكل خمتلفة من المتثيل.
 .51ورحب ممثل الرابطة ادلولية للعالمات التجارية ( )INTAمببادرة وفدي الياابن والولايت املتحدة ا ألمريكية و أأيد
الاقرتاح ،لس امي التوصية رمق  3اليت تُعد هممة ملس تخديم النظام.
 .52و أأفاد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأن وفد إارسائيل تطرق اإىل مفهوم همم ،و أأشار اإىل أأنه من الناحية العملية،
يطبق املكتب الوطين قيودًا فامي يتعلق خبلط أأنواع خمتلفة من المتثيل .و أأعرب الوفد لهذا السبب عن انفتاحه عىل فكرة
نظرا ألنه يمت اس تخدام عادة تصاممي
مواصةل املناقشات حول هذه املسأأةل .مث انتقل الوفد اإىل التوصية رمق  ،4ولحظ أأنه ً
واهجات املس تخدم املصورة عىل أأنواع خمتلفة من الشاشات س يكون تقدمي طلب للك نوع من أأنواع الشاشات ملك ًفا
ابلنس بة ملقديم الطلبات .وابلفعل ،مسحت بعض الولايت القضائية يف مجيع أأحناء العامل حبامية تصاممي واهجات املس تخدم
املصورة عىل أأنواع خمتلفة من الشاشات ،وذكل عىل سبيل املثال ،عن طريق اس تعامل اخالء املسؤولية للمنتج اذلي
يس تخدم التصممي .والهدف من هذا احلمك هو توفري املرونة والسامح ابملطالبة حبامية التصاممي عىل خمتلف الشاشات ،عىل
الرمغ من اإماكنية وجود عالقة مبنتج أأو مبادة.
 .53وأأعرب ممثل الرابطة ادلولية للعالمات التجارية عن تأأييده لهذا البند ،مؤكد ًا أأنه عنرص أأسايس يف التوصية املشرتكة
املقرتحة و أأشار اإىل أأن الرابطة قدمت عدة مساهامت يف هذا الصدد.
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 .54ورصح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،مشري ًا اإىل املناقشات السابقة بشأأن الصور الانتقالية واملتحركة ،أأن ادلافع
وراء التوصية رمق  5هو التسجيل الفعال وادلقيق لتصاممي واهجات املس تخدم املصورة.
 .55واقرتح وفد إارسائيل ،مشري ًا اإىل اجلزء الثالث من التوصية املشرتكة املقرتحة بعنوان "طلب احلصول عىل حق تصممي
صناعي مسجل" ،اإضافة توصية بشأأن وضع رشط يفرض وصف السامت املرئية لتصاممي واهجات املس تخدم املصورة .و أأبلغ
الوفد اللجنة بأأن نظام التصاممي ا إلرسائيلية يشرتط أأن حيتوي طلب حامية تصممي واهجة مس تخدم مصورة متحركة عىل
وصف للمتثيل املريئ للتصممي ،ابلإضافة اإىل سلسةل من الصور اليت متثل حركة الرسوم .وذلكل ،اقرتح الوفد أأن تنص
التوصية عىل أأنه ميكن ل ألطراف أأن تشرتط أأن يرافق طلبات حامية تصاممي واهجات املس تخدم املصورة وصف للمتثيل املريئ
للتصاممي.
 .56واعترب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأن التوصيات املقرتحة يه توصيات عامة و أأن الصياغة املقرتحة من قبل وفد
إارسائيل تندرج مضن تكل ا ألحاكم .و أأعرب الوفد مع ذكل عن اس تعداده ملناقشة الصياغة املقرتحة.
 .57وذكر وفد الربازيل ،يف اإشارة اإىل صياغة التوصية رمق  ،5وخباصة اإىل عبارة "مزيات الصور املتحركة أأو اليت تتضمن
عددًا من املشاهدات املتصةل مرئي ًا واملُرمقة يك تعطي فكرة واحضة عن التقدم " ،ان الترشيعات الربازيلية تؤمن امحلاية للك
صورة اثبتة يف تسلسل متحرك بشلك منفصل .ويف هذا الصدد ،جيب عىل الوفد أأن حيلل كيفية مواءمة ترشيعاته مع
التوصية رمق .5
 .58وتساءل وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عام اإذا اكن مقبو ًل مبوجب الترشيعات الربازيلية أأن يقدم مقدم الطلب،
سواء عرب ورقة أأو ملف  ،PDFسلسةل من الصور الثابتة مضن تسلسل معني لتوضيح حركة التصممي اإذا أأراد حامية تصاممي
واهجات املس تخدم املصورة اليت حتتوي عىل نوع من احلركة الانتقالية.
 .59و أأكد وفد الربازيل أأن هذه يه املامرسة املتبعة و أأن الصور الثابتة تمت حاميهتا بشلك منفصل.
 .60وانتقل وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل التوصية رمق  ،6وذكر ان الهدف مهنا هو ضامن معامةل طلبات تصاممي
واهجات املس تخدم املصورة ابلطريقة نفسها اليت تعامل هبا طلبات التصاممي الصناعية ا ألخرى .وتشري عبارة "واملضمون
حفصا موضوعيا س تفحص تصاممي واهجات املس تخدم املصورة بنفس
حسب الاقتضاء" اإىل أأن الولايت القضائية اليت تقدم ً
الطريقة اليت تفحص هبا التصاممي الصناعية ا ألخرى .وإاذ اعرتف الوفد بأأن التبادل الإلكرتوين يسهل معل مقديم الطلبات،
اقرتح يف التوصية رمق  7توفري بعض الآليات اليت تتيح ملقديم الطلبات استيفاء رشط توفري نسخ مصدقة وواثئق أأخرى
اإلكرتوني ًا فامي يتعلق مبطالبات ا ألولوية .وقد مت ذكر خدمة الويبو للنفاذ الرمقي ( )WIPO DASمكثال غري حرصي .أوأمكل
الوفد مشري ًا اإىل أأن التوصية رمق  8تنص عىل أأن احلق املمنوح لتصاممي واهجات املس تخدم املصورة جيب أأن يكون مماث ًال
حلقوق التصاممي الصناعية ا ألخرى بشلك عام .و أأقرت التوصية رمق  9ابملثل أأنه ينبغي معامةل تصاممي واهجات املس تخدم
املصورة بنفس الطريقة اليت تعامل هبا التصاممي الصناعية ا ألخرى فامي يتعلق حبالت التعدي .وقدم الوفد عىل سبيل املثال
اختبار التعدي املطبق يف بدله ،أأي اختبار املراقب العادي اذلي يعود اإىل عام  1800واذلي مت اس تنتاجه من قضية للمحمكة
العليا واذلي ُطبق بنفس الطريقة عىل تصاممي الس يارات وعىل تصاممي واهجات املس تخدم املصورة .ويف اخلتام ،ذكر الوفد ان
التوصية رمق  10تنص عىل أأن تكون مدة امحلاية لتصاممي واهجات املس تخدم املصورة يه نفسها للتصاممي الصناعية ا ألخرى
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وأأل تقل عن الفرتة الزمنية اليت حيددها اتفاق لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية ،أأي  15عام من امحلاية عىل
ا ألقل ،واليت تشمل مدة مخس س نوات مكدة أأولية للحامية ويه قابةل للتجديد لفرتتني اإضافيتني مدة لك مهنام مخس س نوات.
 .61و أأشار وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) اإىل أأن النقاش يف اللجنة يف املرحةل احلالية يدور حول اس تكشاف
ممارسات ادلول املتعلقة حبامية التصاممي التكنولوجية اجلديدة ،ور أأى أأن املزيد من الوقت والعمل التحضريي رضوراين
للوصول اإىل تفامه مشرتك حول اجلوانب اخملتلفة قبل الانتقال اإىل أأي ممارسة لوضع القواعد واملعايري .و أأضاف الوفد أأن
مناقشة مشاريع التوصيات املقرتحة ل يعد اعرتافًا بأأن اللجنة اكنت متفقة عىل وضع توصيات مشرتكة ،و أأعرب عن دمعه
لالقرتاح اذلي تقدم به وفد أأوغندا ابمس اجملموعة ا ألفريقية لإجراء دراسة حول الاثر الاقتصادية لتوس يع نطاق حامية تصاممي
واهجات املس تخدم املصورة عىل اجلهود الابتاكرية للرشاكت املتناهية الصغر واملتوسطة والصغرية يف البدلان النامية والبدلان
ا ألقل منو ًا.
 .62وشكر الرئيس وفدي الياابن والولايت املتحدة ا ألمريكية عىل تقدمي الوثيقة  ،SCT/42/6و أأشار اإىل أأن قرار
مناقشة الاقرتاح قد أأيدته عدة وفود .ومت تقدمي وهجات نظر خمتلفة حول طبيعة الوثيقة ومرحةل املناقشات بشأأن تصاممي
واهجات املس تخدم املصورة .وسلط الرئيس الضوء عىل أأن اللجنة انقشت التصاممي التكنولوجية اجلديدة خالل عدة
جلسات ،ومت تعممي اس تبيانني وتنظمي جلسة اإعالمية ،واقرتح مواصةل العمل عىل الوثيقة ابلتوازي مع مجع معلومات اإضافية
حول املوضوع.
 .63و أأيد وفد اإس بانيا اقرتاح الرئيس بشأأن مجع معلومات اإضافية وشع الوفود عىل حتليل مرشوع التوصيات ومقارنهتا
اب ألحاكم ذات الصةل يف ترشيعاهتا الوطنية لتحديد الاختالفات بني مرشوع التوصيات واملامرسات الوطنية .ور أأى الوفد أأن
ذكل س يوفر للجنة حملة عامة عن الصعوابت احلقيقية اليت واهجهتا ادلول ا ألعضاء وعن تأأثري اعامتد تكل التوصيات ،مما
س ميكهنا من امليض قد ًما.
 .64وأأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن تقديره جليع املداخالت اليت أأدلت هبا الوفود بشأأن مرشوع التوصيات،
نظرا اإىل كون هذا النقاش هو ا ألول بشأأن هذا املوضوع،
بناء عىل توجهيات الرئيس .و ً
واعترب انه من املمكن مواصةل العمل ً
ر أأى الوفد أأن مسامهة أأعضاء اللجنة الخرين اكنت مفيدة وأأعرب عن تطلعه اإىل مزيد من املالحظات خالل ادلورة احلالية
وادلورة املقبةل للجنة هبدف حتسني التوصيات وتلبية احتياجات املس تخدمني وماكتب امللكية الفكرية بشلك أأفضل .وأأعرب
الوفد عن انفتاحه عىل اقرتاح الرئيس و أأيد مداخةل وفد اإس بانيا ،معترب ًا أأهنا اكنت مداخةل مدروسة.
 .65وسأأل وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) الرئيس عام اإذا اكن سيمت حتديث الوثيقة من ِقبل مقدمهيا بنا ًء عىل
املالحظات الواردة وإاعادة تقدميها خالل ادلورة التالية للجنة للمناقشة.
 .66وقال الرئيس ،ردًا عىل وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) ،ان الاقرتاح ا ألصيل لتحديث الوثيقة قد أأثراه الاقرتاح
اذلي تقدم به وفد اإس بانيا.
 .67وحتدث وفد أأوغندا ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،وذكر أأنه مل تتح هل الفرصة للمشاركة يف مناقشة التوصيات املشرتكة
املقرتحة .و أأعرب الوفد عن اعتقاده بشلك عام أأن املوضوع مل تمت مناقش ته بشلك جوهري يف اللجنة و أأن مزيد من العمل
الاس تكشايف ل يزال رضور ًاي ،و أأشار اإىل أأن اجملموعة قدمت اقرتا ًحا لإجراء دراسة اإضافية.
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 .68واحتفظ وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) ،رد ًا عىل اقرتاح الرئيس جبمع تعليقات اإضافية عىل الوثيقة وفقًا
بناء عىل ملخص الرئيس املكتوب .وطلب الوفد
لالقرتاحات املقدمة من قبل وفدي اإس بانيا وأأوغندا ،حبقه يف اختاذ القرار ً
أأيض ًا من ا ألمانة حتليل الوثيقة  SCT/41/2وتقدميها بطريقة أأسهل من أأجل دمع املناقشات املس تقبلية بشأأن تصاممي واهجات
املس تخدم املصورة بشلك أأفضل.
 .69وخلص الرئيس اإىل أأنه ال ُتمس من ا ألمانة ما ييل:
 الإبقاء عىل الوثيقة  SCT/41/2مفتوحة حىت  10يناير  2020يك يتس ىن للوفود تقدمي املزيد من الردودأأو تقدمي ردود مراجعة؛
 وإاعداد وثيقة حتلل لك الردود ،وعرضها عىل جلنة العالمات يك تنظر فهيا يف دورهتا القادمة؛ .70خلص الرئيس اإىل أأن املناقشة بشأأن الوثيقة  SCT/42/6ستتواصل يف ادلورة الثالثة وا ألربعني للجنة.

امحلاية املؤقتة املمنوحة للتصاممي الصناعية يف بعض املعارض ادلولية مبوجب املادة  11من اتفاقية ابريس محلاية امللكية
الصناعية
 .71استندت املناقشات اإىل الوثيقة .SCT/42/2 Prov
 .72ولفتت ا ألمانة انتباه اللجنة اإىل مرفق الوثيقة  ،SCT/42/2 Prov.اذلي مجع الردود عىل الاس تبيان بشأأن "امحلاية
املؤقتة املمنوحة للتصاممي الصناعية يف بعض املعارض ادلولية مبوجب املادة  11من اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية"
املقدمة من قبل  48دوةل من ادلول ا ألعضاء ومنظمتني حكوميتني دوليتني للملكية الفكرية تمتتعان بصفة مراقب .وسلطت
ا ألمانة الضوء عىل الطبيعة املؤقتة للوثيقة ألنه مت السامح ألعضاء اللجنة مبراجعة ردودمه للتأأكد من دقهتا ولأعضاء اللجنة
الخرين بتقدمي الردود .و أأعلنت ا ألمانة أأنه سيمت اإدراج التعديالت والردود الإضافية يف الصيغة الهنائية للوثيقة.
 .73وشكر وفد اإس بانيا ا ألمانة عىل صياغة الاس تبيان وجتميع الردود ،ورصح أأنه أأجرى دراسة أأولية حوهل .ولحظ عدم
وجود تفسري موحد بني ادلول ا ألعضاء بشأأن املادة  11من اتفاقية ابريس وأأعرب عن قلقه من أأن يرتك ذكل أاثر خمتلفة
عىل املس تخدمني فامي يتعلق بمتديد مدة حامية تصامميهم .ذلكل دعا الوفد اإىل مواصةل العمل عىل ادلراسة ،وشع البدلان اليت
مل تقدم ردود ًا بعد عىل القيام بذكل .عالوة عىل ذكل ،اقرتح الوفد تنظمي جلسة اإعالمية للسامح للمس تخدمني ابلتعبري عن
خماوفهم والصعوابت اليت يواهجوهنا يف املامرسة العملية .ور أأى الوفد أأن هذين التدبريين سيساعدان اللجنة عىل مواصةل
النقاش بطريقة بناءة وميكهنا من التوصل اإىل الاس تنتاجات املناس بة.
 .74وحتدث وفد الاحتاد الرويس ابمس مجموعة بدلان أس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية وشكر ا ألمانة عىل الوثيقة
ا إلعالمية بشأأن تطبيق املادة  11من اتفاقية ابريس و أأبلغ اللجنة أأن ترشيعات بدلان مجموعة أس يا الوسطى والقوقاز و أأورواب
الرشقية تنص عىل فرتة سامح من أأجل تقدمي الطلبات للتصاممي الصناعية اإذا اكنت معروضة يف معرض ما .ويف هذا الصدد،
أأعرب الوفد عن اهامتمه ابلتعرف عىل ممارسات املطالبة اب ألولوية بعد الكشف يف املعارض .و أأشار الوفد كذكل اإىل أأن عدم
وجود توصيات بشأأن تصنيف املعارض عىل أأهنا معارض دولية رمسية أأو معرتف هبا رمسي ًا قد تؤدي اإىل صعوابت يف تطبيق
املادة  11من اتفاقية ابريس فامي يتعلق ابلتصاممي الصناعية والعالمات التجارية .ور أأى الوفد أأنه ابلنس بة ملقديم الطلبات ،من
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املهم معرفة اإذا اكن حق ا ألولوية الناشئ نتيجة عرض تصممي صناعي يف معرض ما سيمت الاعرتاف به يف دول أأخرى عند
تقدمي طلب التسجيل .وإاذ ر أأى الوفد أأنه من املناسب دراسة ممارسة حتديد املعارض مكعارض دولية رمسية أأو معرتف هبا
ساسا
رمسي ًا وفقًا للامدة  11من اتفاقية ابريس ،خلص الوفد اإىل أأن نتاجئ هذه ادلراسة قد تكون لها قمية معلية وقد تشلك أأ ً
لإعداد توصيات فامي يتعلق ابملطالبة حبق الأولوية بعد الكشف يف املعارض.
 .75وشكر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ا ألمانة عىل اإعداد الوثيقة ،وذكر أأن جتميع الردود شلك ابلتأأكيد اإضافة هممة
عىل املعلومات املتوفرة وموردا أأساس يا للمس تخدمني حيث ساعدمه عىل الاطالع عىل خمتلف أأنظمة امللكية الفكرية .كام
شكر أأيضً ا وفد اإس بانيا عىل قيادته واقرتاحه ،ووافق عىل أأن احدى الطرق املمكنة للميض قدم ًا تمتثل ابلس امتع اإىل أراء
املس تخدمني الأكرث اإملا ًما يف هذا اجملال خالل جلسة اإعالمية حول هذا املوضوع.
 .76و أأشار الرئيس ،رد ًا عىل التوضيح اذلي طلبه وفد ش ييل بشأأن اإماكنية تقدمي ردود اإضافية عىل الاس تبيان ،اإىل أأن
الوثيقة اكنت مؤقتة ومن املتوقع احلصول عىل ردود اإضافية سيمت اإدراهجا يف نسخة الوثيقة الهنائية.
 .77وخلص الرئيس اإىل أأنه ال ُتمس من ا ألمانة ما ييل:
 الإبقاء عىل الوثيقة مفتوحة حىت  10يناير  ،2020يك يتس ىن للوفود تقدمي املزيد من الردود؛ واس تكامل الوثيقة بعد ذكل وعرضها عىل جلنة العالمات يك تنظر فهيا يف دورهتا الثالثة وا ألربعني؛ وتنظمي جلسة اإعالمية تدوم نصف يوم خالل ادلورة الثالثة وا ألربعني للجنة العالمات وتتناول ما ييل:" "1ممارسات املاكتب؛ " "2وجتربة املس تخدمني فامي خيص امحلاية املؤقتة املمنوحة للتصاممي الصناعية مبوجب
املادة  11من اتفاقية ابريس.

مس تجدات من ادلول ا ألعضاء عن خدمة النفاذ الرمقي ) (DASاإىل واثئق ا ألولوية
 .78و أأشار الرئيس اإىل أأن اللجنة واصلت تقيمي التقدم احملرز يف اس تخدام خدمة النفاذ الرمقي ( )DASاإىل واثئق ا ألولوية
فامي يتعلق بطلبات التصاممي الصناعية ،ودعا الوفود اإىل اإطالع اللجنة عىل أخر التطورات.
 .79و أأعلن وفد أأسرتاليا أأن املكتبة الرمقية اخلاصة خبدمة النفاذ الرمقي ( )DASقد مت توس يعها يف  1نومفرب  ،2019لتشمل
العالمات التجارية والتصاممي الصناعية ،وذكر أأن هذا التوسع سوف يفيد املس تخدمني ألنه س يبسط معليات البحث عن
امحلاية يف البدلان ا ألخرى .وشع الوفد أأعضاء اللجنة الخرين عىل النظر يف تنفيذ أأو توس يع نطاق خدمة النفاذ الرمقي
( )DASليشمل حقوق امللكية الفكرية ا ألخرى مثل العالمات التجارية والتصاممي ليك تصبح هذه اخلدمة أأكرث أأمهية وقمية
ابلنس بة ملقديم الطلبات عىل الصعيد العاملي .وشكر الوفد الويبو عىل دمعها املتواصل ومعلها الوثيق مع مكتب أأسرتاليا
للملكية الفكرية ،لضامن توسع خدمة النفاذ الرمقي بشلك سلس.
 .80وذكر وفد إارسائيل أأن خدمة النفاذ الرمقي تقدم مزيات هممة ملقديم الطلبات وماكتب امللكية الفكرية ،و أأن مكتب
الرباءات ا إلرسائييل اختذ عدة خطوات ابجتاه تنفيذ هذه اخلدمة ألغراض التصاممي الصناعية حبلول يوليو .2020
 .81وهنأأ وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية وفد أأسرتاليا عىل أخر التطورات ،و أأشار ابهامتم اإىل أأن إارسائيل س تطبق
خدمة النفاذ الرمقي يف املس تقبل القريب ،مما يرفع عدد البدلان اليت تس تخدهما اإىل  .10وذكر الوفد أأن أأحصاب املصلحة يف
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الولايت املتحدة ا ألمريكية قد أأعربوا خالل اجامتعاهتم مع مكتب الولايت املتحدة ا ألمريكية للرباءات والعالمات التجارية
( )USPTOعن تقديرمه العميق خلدمة النفاذ الرمقي واكنوا يراقبون عن كثب عدد البدلان اليت تس تخدم هذه اخلدمة ،ألن
ذكل ا ألمر همم ابلنس بة ملامرساهتم املرتبطة ابلسعي لتأأمني حقوق التصاممي .وهنأأ الوفد الوفود اليت أأحرزت تقدما يف تنفيذ
خدمة النفاذ الرمقي للويبو و أأعرب عن تقديره للواهجة اجلديدة السهةل الاس تخدام ،و أأشار اإىل أأنه أأصبح من املمكن اإجراء
معليات البحث حبسب نوع حق امللكية الفكرية لتحديد البدلان اليت تس تخدم ذكل النظام.
 .82و أأبلغ وفد ش ييل اللجنة بأأن املعهد الوطين للملكية الصناعية يف ش ييل يس تخدم بنجاح خدمة النفاذ الرمقي للرباءات
والتصاممي الصناعية منذ أأكتوبر  ،2018و أأعلن أأن املعهد يعمل حال ًيا مع وحدة تقنية داخل الويبو لتنفيذ خدمة النفاذ الرمقي
نظرا اإىل مزيات وفوائد تكل ا ألداة ،شع الوفد ادلول ا ألعضاء ا ألخرى عىل الاس تفادة من
ألغراض العالمات التجارية .و ً
خدمة النفاذ الرمقي.
 .83وخلص الرئيس اإىل أأن جلنة العالمات س تطلب تزويدها مبعلومات حمدثة حول هذا البند يف دورهتا القادمة.

رساةل من رئيس جلنة ادلوةل للعلوم والتكنولوجيا يف بيالروس اإىل رئيس اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية
والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية
 .84نظرت جلنة العالمات يف الوثيقة .SCT/42/7
 .85و أأشار الرئيس اإىل أأن اجلعية العامة للويبو لعام  2019مل تتوصل اإىل اتفاق بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة
قانون التصاممي وذكر ان عدة وفود عرضت اس تضافة مثل هذا املؤمتر ادلبلومايس يف حال قررت اجلعية عقده .و أأشار
الرئيس اإىل أأن اللجنة قد تقدم اقرتا ًحا لهذا الغرض اإىل اجلعية العامة القادمة للويبو يف عام  ،2020ودعا وفد بيالروس اإىل
تقدمي العرض املقدم من بيالروس لس تضافة املؤمتر ادلبلومايس لعامتد معاهدة قانون التصاممي ،الوارد يف رساةل من رئيس
جلنة ادلوةل للعلوم والتكنولوجيا( .الوثيقة .)SCT/42/7
 .86وقدم وفد بيالروس رساةل الس يد أألكساندر شوميلني ،رئيس جلنة ادلوةل للعلوم والتكنولوجيا يف بيالروس ،الواردة
يف الوثيقة  .SCT/42/7وذكر الوفد ان رئيس بيالروس ،يف اجامتع مع املدير العام للويبو انعقد يف  4يونيو  ،2019عرض
اس تضافة املؤمتر ادلبلومايس لعامتد معاهدة قانون التصاممي يف مينسك ،بيالروس ،يف حال اختذت اجلعية العامة للويبو يف
عام  2019قرار ًا بشأأن عقد هذا املؤمتر .و أأعرب الوفد عن أأسفه ألن اجلعية العامة للويبو لعام  2019مل تتوصل اإىل اتفاق
بشأأن هذه املسأأةل ودعا مجيع ا ألطراف املهمتة اإىل التعاون للتوصل اإىل توافق يف الراء حول القضااي املعلقة.
 .87وشكر الرئيس وفد بيالروس عىل ادلعوة ،وقال ان اللجنة قد تقرر تقدمي اقرتاح اإىل اجلعية العامة للويبو يف عام
 2020لعقد مؤمتر دبلومايس ،ودعا الوفود اإىل التعبري عن أراهئا يف هذا الصدد خالل دورة اللجنة.

البند  5من جدول ا ألعامل :العالمات التجارية
اقرتاح منقح من وفد جاماياك (الوثيقة )SCT/32/2
 .88استندت املناقشات اإىل الوثيقة .SCT/32/2
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 .89و أأشار وفد جاماياك اإىل أأنه منذ ادلورة الثانية والثالثني للجنة العالمات يف عام  ،2014طرح مرشوع توصية مشرتكة
محلاية أأسامء البدلان عىل الطاوةل ،وذكل لتيسري املناقشة داخل اللجنة بشأأن احللول املمكنة لهذه املشلكة .ونظر ًا اإىل أأنه قد
مت تقدمي العديد من احللول اإىل اللجنة ،ر أأى الوفد أأنه ينبغي أأن حتدد اللجنة أأنسب احللول للمشلكة .وذلكل ،طلب الوفد
مشاركة ادلول ا ألعضاء بطريقة بناءة .و أأضاف أأنه من خالل البحث يف أأحاكم مرشوع التوصية املشرتكة ،ميكن أأن تضمن
اللجنة اإدراج جمالت التقارب يف مرشوع التوصية و أأنه ميكن التفكري ابلنص املناسب ملعاجلة اجملالت اليت ل يوجد فهيا
تقارب ،وتكل اليت يه حباجة اإىل املرونة وحسن التقدير عىل املس توى الوطين عىل أأساس توافر ظروف معينة .ومع ا إلقرار
بوجود ظروف اس تثنائية مبوجب معظم قوانني العالمات التجارية الوطنية ،واليت ميكن من خاللها تسجيل العالمة التجارية
اليت حتمل امس بدل فامي يتعلق ابلسلع أأو اخلدمات اليت ل تنشأأ يف البدل املذكور ،اقرتح مرشوع التوصية املشرتكة املقدم من
جاماياك نصا يف املادتني  6و 7من شأأنه أأن يوفر بعض املعايري املتفق علهيا لتكل الظروف الاس تثنائية .أوأكد الوفد أأن الهدف
من مرشوع التوصية املشرتكة املقرتح ليس وضع قواعد اإلزامية ،ولكن اإنشاء اإطار مامتسك ومتسق لتوجيه ماكتب امللكية
الفكرية للتعامل مع هذه القضية .وقال الوفد اإنه يتطلع اإىل املشاركة البناءة من قبل ادلول ا ألعضاء ويأأمل يف اإجياد حل
تتوافق عليه ادلول ا ألعضاء يف اللجنة.
 .90وذكر وفد سويرسا بأأنه يؤيد اقرتاح وفد جاماياك وهنجه ،وشدد عىل أأمهية أأن تعمل اللجنة عىل وضع حلول ملعاجلة
مسأأةل العالمات التجارية املضلةل بفعالية ،ويه العالمات اليت تتكون من أأو حتتوي عىل امس البدل فامي يتعلق ابلسلع أأو
اخلدمات اليت ل تنشأأ يف البدل اذلي يشري اإليه امس البدل .و أأعرب الوفد عن الزتامه مبواصةل العمل يف هذا املوضوع.
 .91و أأشار وفد موانكو اإىل مشاركته اخملاوف اليت أأعربت عهنا وفود أأيسلندا وجاماياك وسويرسا والوفود ا ألخرى ،و أأيد
الاقرتاح املقدم يف الوثيقة  SCT/39/8 Rev. 3بصفته أأحد املشاركني فيه .وذكر أأنه ،منذ عرضه ألول مرة يف عام ،2014
اكن يؤيد املبادئ الرئيس ية اليت مت التأأكيد علهيا يف الاقرتاح املقدم من وفد جاماياك ،ور أأى الوفد أأن املشلكة يف نظام
العالمات التجارية يه أأنه مل يقدم حامية موحدة وميكن التنبؤ هبا ألسامء ادلول .وذلكل ،أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تتوصل
اللجنة اإىل نتيجة ملموسة لتعزيز مواءمة املامرسات يف هذا اجملال.
نظرا للمخاوف اليت أأاثرهتا ادلول بشأأن عدم حامية أأسامء البدلان عىل الصعيد ادلويل لأكرث
 .92و أأشار وفد جاماياك أأنهً ،
من ثالثني س نة ،قدم اقرتا ًحا بشأأن هذا املوضوع اإىل اللجنة للنظر فيه خالل ادلورة احلادية والعرشين للجنة ،يف يونيو
 .2009وبعد ذكل ،أأعدت ا ألمانة اس تبياان بشأأن حامية ا ألسامء الرمسية لدلول من تسجيلها واس تخداهما كعالمات جتارية
و أأدرجت نتاجئ هذا الاس تبيان يف الوثيقة  .SCT/24/6ونتيجة ذلكل ،قدم الوفد يف ادلورة احلادية والثالثني للجنة ادلامئة يف
مارس  2014نسخة منقحة من اقرتاحه ،كام هو مبني يف الوثيقة  .SCT/31/4واستنادا اإىل مالحظات املشاركني يف هذه
ادلورة ،مت تنقيح الاقرتاح مرة أأخرى ،كام هو مبني يف الوثيقة  .SCT/32/2و أأشار الوفد اإىل أأن مرشوع التوصية املشرتكة
املنقح املقرتح بشأأن ا ألحاكم املتعلقة حبامية أأسامء البدلان هيدف بشلك أأسايس اإىل حامية أأسامء البدلان من العالمات التجارية
ومعرفات ا ألعامل و أأسامء احلقول املتضاربة .وابلإشارة اإىل أأن الاقرتاح هيدف اإىل منع اس تخدام املؤرشات اليت تتكون من أأو
حتتوي عىل أأسامء البدلان فامي يتعلق ابلسلع أأو اخلدمات اليت ل تنشأأ يف البدل اذلي يشري اإليه امس البدل ،رصح الوفد أأن
هدف الاقرتاح هو حتقيق الاتساق يف حفص طلبات العالمات التجارية اليت تتكون من أأو حتتوي عىل أأسامء البدلان ،من
أأجل تعزيز املعاجلة املتسقة والشامةل لهذه املسأأةل بني ادلول ا ألعضاء وحامية أأسامء البدلان .ولحظ الوفد أأن التوصية
املشرتكة الواردة يف الاقرتاح مس متدة اإىل حد كبري من التوصيات املشرتكة السابقة ،ل س امي من التوصية املشرتكة بشأأن
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ا ألحاكم املتعلقة حبامية العالمات التجارية املشهورة والتوصية املشرتكة بشأأن تراخيص العالمات التجارية والتوصية املشرتكة
بشأأن ا ألحاكم املتعلقة حبامية العالمات ،وحقوق امللكية الصناعية ا ألخرى يف الإشارات املوجودة عىل الإنرتنت .وابلتايل،
اس توىح الاقرتاح من املبادئ القامئة يف اجملالت ا ألخرى اليت نظرت فهيا اللجنة يف املايض .وذلاك ،ومن أأجل تقدمي نظرة
عامة عىل ا ألحاكم الرئيس ية للتوصية املشرتكة املقرتحة ،أأشار الوفد أأو ًل اإىل أأن املادة  1حتتوي عىل تعاريف للمصطلحات
املس تخدمة يف النص املقرتح ،مت نقلها من التوصيات املشرتكة السابقة وتكييفها قلي ًال .وانتقل الوفد اإىل املادة  2من مرشوع
التوصية املشرتكة ،و أأشار اإىل أأهنا تتعلق حبامية أأسامء البدلان يف حال تقدمي طلبات بسوء نية ،ووّض أأن مفهوم سوء النية مل
يمت تعريفه ابلرضورة يف العديد من ادلول ا ألعضاء وس تُرتك مسأأةل تطبيق احلمك لالعتبارات الوطنية الواسعة .وابلإشارة اإىل
أأنه مت تعقب التغيريات يف الاقرتاح املنقح ا ألمر اذلي يوّض الفرق بني الاقرتاح ا ألصيل والاقرتاح احلايل ،أأعرب الوفد عن
اس تعداده للعودة اإىل أأي من ا ألحاكم الواردة يف الاقرتاح ا ألصيل ،ألنه يعمل أأن هذا ا ألخري قد يوفر املزيد من املرونة لدلول
ا ألعضاء مقارنة ابلقرتاح املنقح احلايل .ومن مث ،ركز الوفد عىل املادة  3من مرشوع التوصية املشرتكة املتعلقة ابلعالمات
املتضاربة ،وذكر أأن احلمك هيدف اإىل توجيه ادلول ا ألعضاء يف حال وجود تعارض بني طلب العالمة التجارية وامس أأحد
البدلان .و أأشار الوفد اإىل أأن الاقرتاح املنقح يشري اإىل السلع أأو اخلدمات اليت ل تنشأأ يف البدل اذلي يشري اإليه امس البدل ،يف
حني أأن الاقرتاح ا ألصيل حيدد عوامل أأخرى تشري اإىل وجود عالقة زائفة ،وهو ابلتايل يوفر مرونة أأكرب ابلنس بة لقبول
العالمات التجارية اليت حتمل امس بدل ما .ومبوجب املادة  ،3جيب أأن يكون مسمو ًحا لدلوةل العضو املعنية اليت يُعرفها امس
البدل ابختاذ ا إلجراءات الالزمة مبوجب نظام العالمات التجارية حني ترى أأن امس بدلها ميكن أأن خيضع لالختالس .وفامي
يتعلق ابملادة  4من مرشوع التوصية املشرتكة بشأأن معرفات ا ألعامل املتعارضة ،ل س امي أأسامء الرشاكت التجارية ،لفت الوفد
انتباه اللجنة اإىل أأن هذا احلمك مس متد اإىل حد كبري من التوصية املشرتكة بشأأن ا ألحاكم املتعلقة حبامية العالمات التجارية
املشهورة .وعىل الرمغ من اقرار الوفد بأأن احلمك املقرتح ل يتناسب ابلرضورة مع أأنظمة العالمات التجارية احلالية ملعظم ادلول
ا ألعضاء (مبا أأنه ينطبق بشلك أأكرب عىل جسالت الرشاكت أأو ا ألسامء التجارية) ،أأشار اإىل أأن احلمك يسعى اإىل حتقيق نفس
الهدف مبا أأنه هيدف اإىل حظر ومنع ا ألسامء التجارية اليت تتعارض مع أأسامء البدلان .ومن مث ،ركز الوفد عىل املادة  5من
مرشوع التوصية املشرتكة املتعلقة بأأسامء احلقول املتضاربة ،وشدد عىل أأن مبد أأ هذا احلمك يمتثل يف منع حالت التضارب اليت
يتكون فهيا امس احلقل أأو حيتوي عىل امس بدل من دون وجود أأي صةل حقيقية بني امس احلقل والبدل اذلي يشري اإليه امس
البدل .والهدف من ذكل هو متكني ادلول ا ألعضاء من منع أأو اإبطال أأو حظر أأسامء احلقول املتضاربة غري املرتبطة ابدلول
ا ألعضاء .وابلإشارة اإىل املادة  6من مرشوع التوصية املشرتكة ،ذكر الوفد أأنه سعى اإىل تقدمي التوجهيات لدلول ا ألعضاء ،من
دون حتديد قواعد اإلزامية ،بشأأن ما اإذا اكن جيب رفض عالمة جتارية حتمل امس بدل .ويشمل احلمك ،استنادا اإىل ادلراسة
اخلاصة حبامية أأسامء البدلان الواردة يف الوثيقة  ،SCT/29/5بعض العوامل اليت قد تربر رفض العالمة التجارية .ويف املقابل،
أأشار الوفد اإىل أأن املادة  7من التوصية املشرتكة املقرتحة توفر اإرشادات بشأأن ما اإذا اكن جيب قبول عالمة جتارية حتمل امس
بدل .ولحظ الوفد أأن املادتني  6و 7تسعيان اإىل تبس يط الرشوط اليت يرفض عىل أأساسها مكتب العالمات التجارية أأو
يقبل تسجيل عالمة جتارية حتمل امس بدل .ومن مث ،ذكر الوفد أأن املادة  8من التوصية املشرتكة املقرتحة تتعلق إابجراءات
الاعرتاض وا إلبطال ،و أأن املادة  9تتعلق ابملنافسة غري املرشوعة أأو الغش وهو موضوع تتناوهل معظم قوانني العالمات
التجارية لدلول ا ألعضاء بشلك معمق .و أأخري ًا ،لحظ الوفد أأنه يف الاقرتاح ا ألصيل ،تضمنت املادة  10من التوصية
املشرتكة املقرتحة عوامل لتحديد عالقة زائفة بدوةل من ادلول ا ألعضاء ،وهذه العوامل مس متدة من التوصية املشرتكة بشأأن
ا ألحاكم املتعلقة حبامية العالمات التجارية ،وحقوق امللكية الصناعية ا ألخرى يف الإشارات املوجودة عىل الإنرتنت .ويف حني
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أأقر الوفد ابدلمع اذلي قدمه بعض أأعضاء اللجنة إاىل اقرتاحه وشكر ا ألعضاء الخرين عىل مالحظاهتم ،أأعرب عن اس تعداده
بناء عىل الراء املقدمة من ادلول ا ألعضاء خالل ادلورة.
ملواصةل تنقيح اقرتاحه ً
 .93و أأشار وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،بعد أأن شكر وفد جاماياك عىل رشح اقرتاحه ،اإىل أأنه قدم يف املايض
مالحظات عىل الاقرتاح ومرشوعه السابق .ورصح الوفد بأأنه ل يزال يشعر ابلقلق إازاء توسع نطاق الاقرتاح ،حيث وصل
ا ألخري اإىل القول اإن اللجنة ادلامئة جيب أأن تس تنتج أأن اس تخدام امس البدل ،يف مجيع ا ألشاكل اخملتلفة املذكورة يف الاقرتاح،
من املرحج أأن خيدع اجلهور فامي يتعلق بأأصل البضائع أأو اخلدمات .ومن وهجة نظر الوفد ،اإن ذكل ا ألمر ل يعكس الواقع
للك حاةل ،ألن س ياق الاس تخدام يوفر معلومات عن النظرة الهيا ،ونظرة املس هتكل لعالمة ما هو العنرص الرئييس لتقيمي ما
اإذا اكنت هذه العالمة التجارية قابةل للحامية وقابةل للتسجيل .ولهذا السبب ،ر أأى الوفد أأن القول بأأن املس هتلكني بأأنفسهم
سيشعرون ابخلداع او التضليل عند رؤية امس بدل يف عالمات أأو اسامء جتارية أأو معرفات ا ألعامل أأو اسامء احلقول ،ليس
حصي ًحا .وعىل الرمغ من أأن العديد من الوفود ترغب يف أأن يكون ذكل ا ألمر حقيق ًيا ،اعترب الوفد أأن بياانً من اللجنة ادلامئة
يزمع بأأن هذا ا ألمر حصيح س يكون مبالغًا فيه ،وأأعلن أأنه ليس مس تعدً ا لتأأييد مثل هذا البيان .وابلعكس متا ًما ،شدد الوفد
عىل احلاجة اإىل العمل لتفادي الإدلء ببيان كهذا وللحد من التفكري يف لك الاحامتلت املمكنة لسايم البدلان ألن ذكل ش به
مس تحيل .وس يكون من الصعب جدً ا ،عىل وجه اخلصوص ،التحمك مبُع ِرفات ا ألعامل ،ألن العديد من البدلان دلهيا أأنظمة
خمتلفة فامي يتعلق هبذا املوضوع ،ل س امي تكل اليت ل تتقيد ابلرضورة بنظام امللكية الفكرية و أأسامء احلقول .واعترب الوفد أأنه اإذا
اس مترت اللجنة يف مناقشة الوثيقة ،فيجب تضييق نطاق النقاش ،و أأعرب عن تقديره لوفد جاماياك لتفكريه يف مراجعة الوثيقة
و أأعلن أأنه س يكون سعيدً ا ابملشاركة يف هذه العملية.
 .94ورصح وفد الياابن أأنه فهم أأن الاقرتاح املقدم من وفد جاماياك وضع قاعدة حتمي أأسامء البدلان ،رمغ أأنه من غري
كبريا عىل طاليب العالمات التجارية
احملمتل أأن يساء فهام من قبل املس هتلكني .واعترب الوفد أأن مثل هذه القاعدة ستشلك عبئًا ً
وتُقيد اس تخدام العالمات التجارية املسجةل ،ألن وضع عدد كبري جدً ا من القيود عىل تسجيل العالمات التجارية واس تخداهما
ميكن أأن يعرقل ا ألنشطة الاقتصادية للرشاكت .ور أأى الوفد أأنه ينبغي مناقشة هذه املسأأةل بدقة.
 .95و أأشار وفد اإثيوبيا اإىل أأن أأسامء البدلان محمية ابلفعل يف بدله ألن قانون العالمات التجارية يتضمن حكام بشأأن حامية
امس البدل والرموز والتصاممي املس تخدمة لمتثيل البدلان.
 .96و أأفاد وفد اإكوادور ،بعد تسليط الضوء عىل أأمهية قضية أأسامء البدلان وحاميهتا من التسجيل والاس تخدام غري
املناسب ،أأن هذه املسأأةل انعكست يف ترشيعات بدله عىل املس توى ادلس توري وعىل مس توايت أأخرى .وأأشار بشلك
خاص اإىل املواد  411اإىل  414من القانون ا ألسايس بشأأن الاقتصاد الاجامتعي للمعرفة والإبداع والابتاكر اليت تنص عىل
حامية أأسامء البدلان .و أأوّض الوفد أأنه يف اإكوادور ،ل ميكن تسجيل عالمة جتارية حتمل امس بدل اإل يف حال مل تتسبب يف أأي
لبس ابلنس بة ملقدم الطلب والبدل املعين ولن يمت تسجيل أأي عالمة قد تدفع املس هتلكني اإىل الاعتقاد بوجود دمع رمسي من
البدل املذكور يف الامس .وشكر وفد جاماياك عىل اقرتاحه وأأعرب عن تأأييده لالقرتاح الوارد يف الوثيقة SCT/39/3 Rev.
 ،3وعن اس تعداده للمشاركة بنشاط يف املناقشة.
 .97وشكر وفد الصني وفد جاماياك عىل عرض اقرتاحه ،وأأثىن عىل تعليقات مجيع الوفود اليت أأدلهتا يف دورات اللجنة
ادلامئة السابقة ،واليت ساعدت اللجنة عىل فهم وسائل حامية أأسامء البدلان يف خمتلف البدلان .ور أأى الوفد أأن املوضوع حيتاج
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نظرا اإىل أأنه جيب ا ألخذ يف عني الاعتبار املامرسة والقانون
اإىل دراسة متأأنية مشددًا عىل أأمهية حامية أأسامء البدلان .و ً
موجزا حول املامرسة املتبعة
املتعلقان هبذا املوضوع الذلان خيتلفان بني بدل وأخر مبا أأهنام قد يؤثران عىل الاقرتاح ،قدم الوفد ً
يف الصني .وفامي يتعلق بقبول العالمة التجارية اليت تتكون من امس البدل ،ذكر الوفد أأن املكتب حتقق من متزي العالمة ونطاق
حاميهتا .ومبا أأن البدلان تس تخدم لغات خمتلفة وابلتايل تفهم أأسامء البدلان بطريقة خمتلفة ،أأشار الوفد اإىل أأن املامرسة املتبعة يف
الصني تتعلق بأأسامء البدلان الرمسية .ويف هذا الصدد ،شدد الوفد عىل احلاجة اإىل حتديد أأسامء ادلول لتوفري أأساس أأفضل
للمناقشات وإاجراء دراسة أأكرب هبدف حتديد ما اإذا اكن ينبغي حامية الصفات املتعلقة بأأسامء البدلان أأيضً ا.
 .98و أأقر وفد الرنوجي ،بعد شكر ا ألمانة عىل اعدادها لدلورة ،اب ألمهية اليت يولهيا أأعضاء اللجنة للمناقشات املتعلقة حبامية
أأسامء البدلان .و أأشار اإىل أأنه ،عىل مدار س نوات عديدة ،مجعت اللجنة املعلومات ونظمت جلسات اإعالمية وأأصدرت وثيقة
نظرا اإىل أأن احلفاظ عىل نظام للعالمات
مرجعية بشأأن حامية أأسامء البدلان من تسجيلها واس تخداهما كعالمات جتارية .و ً
التجارية يتسم ابلكفاءة واملرونة ابلنس بة اإىل املس تخدمني هو أأمر رضوري وأأن الترشيعات احلالية تكفي بشلك عام ملنع
الاحتاكر غري املناسب ألسامء البدلان وإاساءة اس تخداهما ،أأعرب الوفد أأنه ل يرى أأي فائدة يف وضع متطلبات جديدة.
ور أأى أأنه ل يوجد أأي مربر لفرض مثل هذه ا ألعباء الإضافية عىل مس تخديم نظام العالمات التجارية .وكام أأشار الوفد اإليه
يف دورات اللجنة ادلامئة السابقة ،ذكر اللجنة أأهنا ل تؤيد ملكية ادلوةل ألسامء البدلان .ويف حني أأنه مل يدمع أأي أأنشطة لوضع
القواعد واملعايري داخل الويبو بشأأن حامية أأسامء البدلان من تسجيلها واس تخداهما كعالمات جتارية ،اإل أأن الوفد مل يعارض
أأنشطة تقيص احلقائق أأو لتحديد أأفضل املامرسات أأو أأي أأنشطة أأخرى قد تنفذها اللجنة هبدف التوعية.
 .99أوأكد وفد الاحتاد ا ألورويب ،متحد ًاث ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،وبعد تذكري اللجنة مبوقفه املعلن
سابقا بشأأن الاقرتاح ،أأنه يؤيد مسار معل أخر بشأأن هذا املوضوع ،كام هو مبني يف الوثيقة ،SCT/39/8 Rev. 3
وابلتايل اتبع التطورات ذات الصةل ،كام هو مبني يف الوثيقة  .SCT/41/6ويف اخلتام ،ذكر الوفد أأنه ل حيبذ مثل بعض
ادلول ا ألعضاء ا ألخرى أأي نشاط داخل الويبو لوضع القواعد واملعايري ابلنس بة لهذه املسأأةل ،وي ُفضل اتباع طريقة أأخرى
للميض قدم ًا.
 .100وشكر وفد أأوغنداً ،
متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،وفد جاماياك عىل التوصية املشرتكة املقرتحة من قبهل واليت هتدف
اإىل تعزيز حامية ا ألسامء الرمسية للبدلان من تسجيلها كعالمات جتارية .و أأشار اإىل أأن شواغل ادلول ا ألعضاء بشأأن ضامن
امحلاية الفعاةل ألسامء بدلاهنم يه مسأأةل قدمية يف الويبو ،وذكر اللجنة ابدلراسة املتعلقة حبامية أأسامء البدلان ،واليت قُ ِدمت يف
دورهتا التاسعة والعرشين .وقد أأكدت ادلراسة وجود العديد من الثغرات يف القوانني واملامرسات املتعلقة ابلعالمات التجارية،
سواء يف مرحةل ما قبل املنح أأو ما بعده ،مما مسح بتسجيل بعض العالمات التجارية اليت حتتوي عىل أأسامء لبعض البدلان
بطريقة مضلةل ابلنس بة للمس هتلكني .و أأضاف أأنه يف دورات اللجنة ادلامئة السابقة ،قدمت ادلول ا ألعضاء للجنة أأمثةل
ملموسة بشأأن قيام بعض الرشاكت ا ألجنبية ابحتاكر أأسامء بدلاهنا واس تخداهما بشلك غري قانوين ،ور أأى الوفد أأن تكل
ا ألمثةل تشري بشلك مبارش اإىل اإخفاق أأو ضعف أأنظمة العالمات التجارية الوطنية ،وذلكل شدد عىل احلاجة اإىل اتباع هنج
منسق بشأأن هذه القضية عىل املس توى ادلويل .وابلإشارة اإىل مرشوع التوصية املشرتكة اذلي اقرتحه وفد جاماياك ،لحظ
الوفد أأنه حيتوي فقط عىل اإرشادات لفاحيص العالمات التجارية ليمت اس تخداهما خالل معاجلة طلبات احلصول عىل
العالمات التجارية املس متدة من أأو اليت تس تخدم أأسامء البدلان وابلتايل فهو ل يفرض عبئًا اإضاف ًيا عىل فاحيص العالمات
التجارية .ويف حني ترى بعض الوفود أأن وضع بعض القيود عىل تسجيل واحتاكر أأسامء ادلول من شأأنه أأن يفرض عبئًا غري
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رضوري عىل الرشاكت ،اإل أأن الوفد يعتقد أأن العبء أأعىل بكثري ابلنس بة ل ألشخاص أأو الرشاكت اليت مل تمتكن من
اس تخدام امس بدلها يف حال مت احتاكره أأو اإذا اكن هناك تضليل فامي يتعلق بأأصل املنتجات ،عىل حساب املواطنني اذلين
ينتجون منتجات مماثةل .ومن وهجة نظر اجملموعة الإفريقية ،جيب أأن تضمن اللجنة التوازن ادلقيق بني مصاحل الرشاكت /
املواطنني اذلين يسعون اإىل اس تخدام امس بدل أأجنيب من هجة ،ورشاكت  /مواطين البدل املعين من هجة أأخرى .ومع ذكل،
جيب أأل يكون هناك حاجز لس تخدام امس البدل .واختمت الوفد لكمته ابلتعبري عن تأأييد اجملموعة الإفريقية ابلإجامع للتوصيات
املشرتكة املقرتحة.
 .101أوأكد وفد املغرب جمدد ًا عىل اهامتمه حبامية أأسامء البدلان ،ور أأى أأن اقرتاح وفد جاماياك ،اذلي هيدف اإىل منع
الاس تخدام اخلادع ألسامء البدلان كعالمات جتارية ،مثري لالهامتم .ومع ذكل ،أأعرب الوفد عن عدم تأأييده لنظام حفص ُمقيد
من شأأنه أأن يؤدي تلقائ ًيا اإىل رفض مجيع اس تخدامات أأسامء البدلان كعالمات جتارية ،حىت اإذا اكن الاس تخدام غري مضلل
للمس هتلكني .ويف اخلتام ،ر أأى الوفد أأنه ينبغي دراسة املسأأةل بعناية ،مع مراعاة أأفضل املامرسات اليت مت اس تنتاهجا من
الإجاابت عىل الاس تبياانت السابقة.
 .102و أأشار وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،أأنه عند التفكري يف خمتلف العالمات التجارية اليت ميكن التقدم بطلب
للحصول علهيا ،ويف ظل التوصية املشرتكة املقرتحة ،فاإن أأي اس تخدام لمس بدل يف أأي عالمة جتارية ما سيشلك مشلكة
ويكون مضل ًال ،وابلتايل جيب رفض هذه العالمات يف بدلها وبدلان أأخرى .ويعين ذكل ،عىل سبيل املثال ،أأن عالمات
مثل "لينوكس" ( )Lenoxألواين الطعام و"البنات ا ألمريكيات" ( )American Girlsلدلىم و"تركيا الربية" ( Wild
 )Turkeyللمرشوابت الروحية و"اخلزب الفرنيس احملمص"( )French Toastملالبس ا ألطفال و" أأمرياكن اإكسربيس" سيمت
رفضها يف بدلها .واعترب الوفد أأن رفض طلبات احلصول عىل عالمات جتارية هبذه الرشوط من شأأنه أأن يزيد من عبء
العمل يف املكتب ،ويعكس عبء الإثبات ويعطل معلية الفحص ومعل الرشاكت ،يف احلالت اليت مل تكن العالمة فهيا ا ًمسا
لبدل أأو مل ت ُس تخدم اكمس بدل أأو لن ي ُنظر اإلهيا عىل أأهنا امس بدل .وابلتايل ،شدد الوفد عىل احلاجة اإىل الرتاجع عن فكرة وضع
قواعد تسمح برفض العالمة اليت تشري اإىل بدل ما بشلك تلقايئ ،ألن ذكل ل خيدم الغاية اليت وضعت من أأجلها أأنظمة
العالمات التجارية.
 .103وشكر وفد ش ييل وفد جاماياك عىل اقرتاحه ،وشدد عىل أأمهية حامية أأسامء البدلان و أأفاد أأن قانون امللكية الصناعية
اخلاص ببدله ينص عىل حامية صارمة ألسامء البدلان من خالل اعتبار امس البدل سببًا أأساس ًيا ومطلقًا لرفض طلب العالمة
التجارية .وابلإشارة اإىل مرشوع التوصيات املشرتكة ،ذكر الوفد وجود بعض أأوجه التضارب بني هذا املرشوع والترشيعات
القامئة يف بدله فامي يتعلق حبامية أأسامء البدلان مكُعرفات ل ألعامل من هجة ،و أأس باب الرفض من هجة أأخرى .وأأخري ًا ،أأعرب
الوفد عن اس تعداده ملواصةل العمل عىل الوثيقة لتحسيهنا وحل املشألك القامئة ،من أأجل التوصل اإىل توصية مشرتكة.
 .104وأأعرب وفد غياان عن تأأييده لقرتاح وفد جاماياك محلاية أأسامء البدلان وا ألسامء اجلغرافية ذات الصةل ،و أأشار اإىل
"سكر دميريارا" ( .)Demerara sugarوأأعرب الوفد عن
رغبته يف مشاركة خربته فامي يتعلق بفقدان حق اس تخدام عبارة ُ
اعتقاده أأن غياب حامية أأسامء البدلان وا ألسامء اجلغرافية ذات الصةل ،س يؤدي حمتًا اإىل اس مترار وارتفاع نس بة الاس تغالل
والتعدي عىل أأسامء البدلان.
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 .105وشكر وفد أأسرتاليا وفد جاماياك عىل العمل الكبري اذلي قامت به ملعاجلة اخملاوف بشأأن الاس تخدام غري املناسب
ألسامء البدلان .وعىل الرمغ من معرفته بأأن التوصيات املشرتكة ليست ُملزمة ألهنا هتدف اإىل توجيه الفاحصني ،اإل أأنه أأعرب
عن قلقه من أأن يؤدي توس يع نطاق تعريف أأسامء البدلان اإىل مشألك ملس تخديم العالمات التجارية والفاحصني .ومن وهجة
نظر الوفد ،س يكون التعريف الواسع النطاق غري معيل لتطبيقه خالل معلية الفحص وس يخلق عبء اإضايف عىل معلية
البحث ل يتناسب مع اخلطر اذلي حياول الاقرتاح معاجلته .ويف اخلتام ،تأأييدً ا للمالحظات اليت قدمهتا وفود أأخرى ،لحظ
الوفد أأن الاعتبارات املتعلقة ابلس ياق اكنت منطقية ،حيث أأن توفري امحلاية املطلقة دون تكل الاعتبارات ميكن أأن يؤدي
اإىل قيود غري رضورية عىل التجارة.
 .106و أأشار وفد سويرسا اإىل أأن بعض الوفود قد أأيدت الاقرتاح بيامن أأبدت وفود أأخرى خماوف ،و أأشار اإىل أأن موضوع
أأسامء البدلان أأاثر مسأألتني .ا ألوىل يه مرتبطة ابحتاكر امس البدل يف حال تقدمي طلب للحصول عىل عالمة جتارية تتكون
من امس البدل فقط .املسأأةل الثانية ا ألخرى ترتبط ابلتضليل ،يف حال اس تخدام امس البدل مع عالمات ممزية أأخرى .وشدد
الوفد عىل أأن الاقرتاح املشرتك ،الوارد يف الوثيقة  ،SCT/39/8 Rev. 3واقرتاح وفد جاماياك ل هيدفان اإىل حظر
اس تخدام أأسامء البدلان بشلك اتم .وابلنس بة اإىل املسأأةل ا ألوىل اليت جيب معاجلهتا املتعلقة إابماكنية احتاكر رشكة لمس بدل،
ذكر الوفد اللجنة أأن الاقرتاح املشرتك غطى هذا السؤال و أأشار اإىل أأنه يعترب أأن مثل هذا الاحتاكر غري ممكن .وفامي يتعلق
املسأأةل الثانية املرتبطة ابس تخدام عالمة جتارية جتمع بني امس بدل وعالمات ممزية أأخرى ،ر أأى الوفد أأن هذه العالمة املركبة
ينبغي أأن ت ُس تخدم فقط مع السلع أأو اخلدمات اليت منشؤها البدل املعين.
 .107وشكر وفد جاماياك مجيع الوفود عىل تعليقاهتم ،أوأكد أأن الاقرتاح ل يفرض أأي حظر بشلك مطلق وغري مرن .ومن
وهجة نظره ،سعى الاقرتاح اإىل تبس يط أأس باب الرفض ،وفقًا للس ياق ،اليت جيب أأن يمت حتديدها والتفاق علهيا ومعاجلهتا
بشلك مشرتك من قبل ادلول ا ألعضاء .و أأعرب الوفد عن امتنانه للمالحظات املقدمة خالل اجللسة ،و أأعلن أأنه س يقدم
نسخة مبسطة و أأكرث وضو ًحا ودقة لالقرتاح يف اجللسة القادمة للجنة ادلامئة.
 .108وخلص الرئيس اإىل أأن وفد جاماياك س يقدم نسخة مراجعة من تكل الوثيقة اإىل جلنة العالمات يف دورهتا
القادمة عىل ضوء التعليقات املقدمة خالل هذه ادلورة.

اقرتاح من وفود جورجيا و أأيسلندا و إاندونيس يا وجاماياك وليختنش تاين ومالزياي واملكس يك وموانكو وبريو والس نغال وسويرسا
والإمارات العربية املتحدة بش أأن حامية أأسامء البدلان وا ألسامء اجلغرافية ذات ادللةل الوطنية (الوثيقة )SCT/39/8 Rev.3
 .109نظرت جلنة العالمات يف الوثيقة .SCT/39/8 Rev.3
 .110وذكر وفد سويرسا بأأن الهدف من الاقرتاح الوارد يف الوثيقة  SCT/39/8 Rev. 3هو منع احتاكر امس بدل أأو امس
جغرايف ذا دلةل وطنية من قبل فرد خاص ،ما مل تأأذن ادلوةل املعنية بذكل .ور أأى الوفد أأن بعض ا ألسامء اجلغرافية جيب أأن
تظل مفتوحة ويف متناول مجيع اجلهات الفاعةل يف السوق ،و أأن لك هجة فاعةل يف السوق جيب أأن تكون قادرة عىل الإشارة
اإىل منشأأ منتجاهتا أأو خدماهتا .ومبا أأن بعض الوفود قد أأعربت عن قلقها يف ادلورات السابقة فامي يتعلق ابس تخدام قامئة
اب ألسامء مكرجع ،أأشار الوفد اإىل أأن سويرسا واجلهات املشاركة يف تقدمي الاقرتاح تفكر يف مقارابت وبدائل خمتلفة.
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 .111وقال وفد أأيسلندا اإنه يعلق أأمهية كبرية عىل الاقرتاح ،ألن من بني ا ألدوار البارزة لمس البدل هو حتديد ماكن منشأأ
البضائع .ولحظ الوفد أأن منح حقوق حرصية لمس بدل ما ميكن أأن يعيق بشلك كبري التقدم التجاري والاقتصادي للبدل
املعين ،وشدد عىل أأن الاقرتاح ل يفرض أأي الزتام ابإ جراء تعديالت قانونية ،بل يسعى بشلك أأسايس اإىل اإعادة اإعطاء
حرصاي من أأسامء البدلان حقها .وشدد الوفد عىل أأن الاقرتاح هيدف اإىل وضع مبد أأ يامتىش مع قواعد
العالمات اليت تتكون
ً
العالمات التجارية القامئة منذ فرتة طويةل ،وشكر وفد الاحتاد ا ألورويب عىل التعديالت اليت متت بشأأن حفص أأسامء البدلان
كعالمات لكمة .وأأعرب الوفد عن اس تعداده ملواصةل مناقشة هذه املسأأةل بطريقة بناءة.
 .112وذكر وفد جاماياك بأأنه ،طوال س نوات عديدة ،دعا داخل اللجنة اإىل توفري حامية أأكرث اتساقًا واكفية وفعالية ألسامء
ادلول ،عىل غرار الرموز املهمة لدلول مثل ا ألعالم وشعارات النباةل ،واليت اكنت محمية ابلفعل مبوجب اتفاقية ابريس .و أأعرب
رموزا لفظية وعالمات تشري اإىل كيان ادلوةل ،واليت جيب أأن
الوفد عن اعتقاده الراخس بأأن ادلول ا ألعضاء متثل يف الواقع ً
حتمهيا الويبو .ورصح الوفد بأأنه عىل الرمغ من توفر بعض امحلاية ألسامء البدلان من خالل قوانني العالمات التجارية احلالية،
اإل أأن هذه امحلاية ل تزال غري اكفية ،مما يرتك فرصة كبرية ل ألشخاص اذلين ليس هلم أأي صةل حقيقية ابلبدل أأن يس تفيدوا من
شهرة ومسعة امس البدل .وذلكل ،ذكر الوفد أأنه س يواصل دمع الاقرتاح املشرتك الوارد يف الوثيقة ،SCT/39/8 Rev. 3
معتربا أأنه س يوفر حال للمشلكة اليت تؤثر حاليا عىل العديد من ادلول .و أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل ادلمع والالزتام
املس مترين من ادلول ا ألعضاء ورحب ابملناقشات اليت دارت يف اللجنة للتوصل اإىل حل.
 .113أأبلغ وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اللجنة ادلامئة بأأهنا ل تؤيد الاقرتاح الوارد يف الوثيقة ،SCT/39/8 Rev. 3
وذكل للعديد من نفس ا ألس باب اليت أأاثرهتا يف اإعالهنا بشأأن الوثيقة  .SCT/41/6ور أأى الوفد أأن س ياق الاس تخدام همم،
كام هو احلال ابلنس بة أأي مصطلح جغرايف .و أأشار اإىل أأن فصل حتليل امس البدل عن س ياقه ل يتوافق مع قانون العالمات
التجارية ومع وهجة نظر املس هتكل وحاميته ومع حامية املنافسني والرشاكت .ومن وهجة نظر الوفد ،اإن الاحتفاظ ابمس بدل
أكصل عام ل ميكن أأن حيتكره أأي خشص ،يفرتض أأن احلكومة متلكه و أأن مجيع ماكتب العالمات التجارية يف العامل س تعمل
وفق اإحدى الطريقتني التاليتني :اإما منع اس تخدام أأسامء ادلول كعالمات جتارية بشلك مطلق ،أأو الاحتفاظ اب ألسامء
للحكومة لتقرر هذه ا ألخرية بشأأن السامح ابس تخداهما .واعترب الوفد أأن هذه املسأأةل أأاثرت اخملاوف بشأأن الاس تخدامات
التجارية احلالية من قبل الرشاكت اليت حتدد بدقة منشأأ السلع أأو اخلدمات ،أأو لالس تخدامات اليت مل تكن مضلةل وخادعة
واليت تعد اس تخدامات مرشوعة مبوجب مبادئ قانون العالمات التجارية احلالية .وقال الوفد أأنه س يكون من دواعي رسوره
مشاركة طريقة ممارسة الفحص املعمتدة يف مكتبه .وعىل الرمغ من أأنه من الصعب جدً ا عىل الكياانت وفقًا لهذه املامرسة
تسجيل أأسامء البدلان مبفردها أأو ابلقرتان مع مسائل أأخرى ،اإل أأن الوفد ذكر أأنه ل يؤيد أأي ترصحي يشري اإىل وجوب قيام
نظرا للعواقب اليت قد تنتج
اجلعية العامة للويبو ابلإعالن عن أأن امس بدل ما هو أأصل عام ،اإذ يعد هذا ا ألمر
ً
احتاكرا تلقائ ًيا ً
عن مثل هذا الإعالن القانوين واليت يتعني عىل املاكتب التقيد هبا .ويف اخلتام ،أأضاف الوفد أأنه ل يؤيد القيام بذكل بسبب
الاثر عىل الاس تخدامات التجارية احلالية.
 .114وكرر وفد الاحتاد ا ألورويب ،متحد ًاث ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،خماوفه بشأأن احلظر العام لتسجيل
أأسامء البدلان وا ألسامء اجلغرافية ذات ادللةل الوطنية كعالمات ممزية ،مثل العالمات التجارية ،اإذا اكنت العالمة تتكون
حرصاي من هذا الامس أأو اإذا اكن ا ألمر يرتقي اإىل احتاكر هذا الامس.
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 .115وأأعرب وفد الصني عن اعتقاده أأن حامية أأسامء البدلان اكنت قضية رئيس ية و أأن ا ألسامء اجلغرافية ذات ادللةل
الوطنية حتتاج اإىل امحلاية اإىل حد ما .و أأشار الوفد اإىل أأن قانونه الوطين حيمي أأسامء البدلان بشدة خالل معلية حفص طلبات
العالمات التجارية اليت تتكون من أأو حتتوي عىل أأسامء البدلان ،وقد اعمتد هذا القانون عدة تدابري لتعزيز حامية أأسامء
البدلان .ويف حني ذكر أأن نطاق حامية أأسامء البدلان وا ألسامء اجلغرافية ذات ا ألمهية الوطنية هو نطاق واسع جدً ا ،أأعرب
الوفد عن الزتامه ابملشاركة النشطة يف املناقشات حول هذه القضية .وفامي يتعلق بصياغة أأحاكم حمددة ،ر أأى الوفد أأنه ينبغي
تقدمي اإرشادات أأكرث حتديد ًا وملموسة للفاحصني .و أأعرب الوفد عن ر أأيه بأأنه جيب مناقشة هذه املسائل بعناية وبشلك
مفصل.
 .116وأأعرب وفد الياابن عن اتفاقه مع الراء املتعلقة بأأمهية حامية أأسامء البدلان وا ألسامء اجلغرافية ذات ادللةل الوطنية.
و أأشار الوفد اإىل أأنه يف بدله ،يمت رفض العالمات التجارية اليت تتكون من أأسامء البدلان أأو ا ألسامء اجلغرافية يف حال مت
اعتبار أأهنا تشري اإىل ماكن منشأأ أأو بيع البضائع أأو تشري اإىل املوقع اذلي يمت فيه تقدمي اخلدمات ،أأو اإذا اكن من احملمتل أأن
يساء فهمها من قبل املس هتلكني فامي يتعلق جبودة السلع واخلدمات .ور أأى الوفد أأن قامئة ا ألسامء املذكورة يف البنود ( )1اإىل
( )5من الاقرتاح ستشلك معلومات مرجعية مفيدة ملامرسات الفحص ،رشط أأل تكون ملزمة قانوانً  .ومع ذكل ،ابلإشارة اإىل
أأنه مل يمت توضيح العنارص الواردة يف البند ( ،)6ول س امي فامي يتعلق بتعريف ا ألسامء اجلغرافية ذات ادللةل الوطنية ،ومعايري
اختيار تكل ا ألسامء ،ورشوط موافقة البدلان عىل اإنشاء القامئة ،وطريقة ومعلية تقدمي اعرتاض ،ر أأى الوفد أأنه ينبغي للجنة
مواصةل مناقشة هذه املسأأةل .وإاضافة اإىل ذكل ،ر أأى الوفد أأنه جيب أأن تمتتع ا ألنظمة الوطنية وممارسات الفحص ابحلرية يف
حتديد اإذا اكنت س توفر امحلاية املطلقة ألسامء البدلان وا ألسامء اجلغرافية ،أأم ل .ويف اخلتام ،ذكر الوفد أأنه يؤيد توافق الراء،
رشط أأل تكون القوامئ الواردة يف الاقرتاح ملزمة قانوانً لدلول ا ألعضاء و أأن يمت مناقشة العنارص الواردة يف البند ( )6بدقة.
 .117وحتدث وفد كرواتيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ( ،)CEBSوكرر خماوفه بشأأن احلظر العام
لتسجيل أأسامء البدلان وا ألسامء اجلغرافية ذات ادللةل الوطنية كعالمات ممزية ،مثل العالمات التجارية ،اإذا اكنت العالمة
تتكون حرصاي من هذا الامس أأو اإذا اكن ا ألمر يؤدي اإىل احتاكر هذا الامس ،عىل النحو املنصوص عليه يف الوثيقة
.SCT/39/8 Rev. 3
 .118ورصح وفد مجهورية كوراي بأأنه ل يؤيد الاقرتاح املشرتك ،ألن أأسامء البدلان محمية ابلفعل يف بدله مبوجب قانون
نظرا اإىل أأنه ينبغي جتنب القيود املفرطة عىل اختيار العالمات
العالمات التجارية وقانون منع املنافسة غري املرشوعة .و ً
التجارية و أأنه ينبغي أأيضً ا ا ألخذ يف عني الاعتبار حقوق العالمات التجارية السابقة ،أأوىص الوفد ابلسامح ابس تخدام أأسامء
صغريا من العالمة التجارية .و أأضاف الوفد أأنه جيب النظر فقط يف
جزءا ً
البدلان وا ألسامء اجلغرافية اإذا اكن امس البدل يشلك ً
جزءا أأساس ًيا من العالمة التجارية.
احلالت اليت يكون فهيا امس البدل ً
 .119ورصح وفد أأسرتاليا أأنه ل يدمع الالزتام ابحلظر املطلق لتسجيل أأسامء البدلان وا ألسامء اجلغرافية ذات ادللةل
الوطنية كعالمة جتارية أأو كجزء من عالمة جتارية .وتأأييدً ا للترصحيات اليت أأدلت هبا بعض الوفود ا ألخرى ،ر أأى الوفد أأن
امحلاية املطلوبة يف الاقرتاح واسعة للغاية وميكن أأن ختلق مشألك وتاكليف أأكرب من القضية اليت حتاول معاجلهتا .و أأشار الوفد
اإىل وجود أآليات مبوجب القانون ا ألسرتايل ملنع منح احلقوق احلرصية عىل املصطلحات اليت قد تكون دلى الخرين رغبة
مرشوعة يف اس تخداهما وملنع اس تخدام خادع أأو مضلل للمصطلحات .و أأضاف الوفد أأن املامرسة الوطنية يف أأسرتاليا قد مت
حتديهثا لتباع هنج أأكرث رصامة ابلنس بة للعالمات التجارية اليت حتتوي عىل مراجع جغرافية مبا يف ذكل أأسامء البدلان .ومع
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ذكل ،لحظت املامرسة احملدثة أأمهية الس ياق وما اإذا اكنت طريقة اإدراج املصطلح اجلغرايف قد تؤدي اإىل اعتبار أأن السلع أأو
اخلدمات تأأيت من ذكل املاكن ابلفعل.
 .120ورصح وفد سويرسا أأنه س يعمل عىل اتباع هنج جديد يف ضوء املالحظات اخملتلفة املقدمة ،من أأجل امليض قدما يف
النقاش يف ادلورة املقبةل.
 .121وخلص الرئيس اإىل أأن الوفود املشرتكة يف الاقرتاح الوارد يف الوثيقة  SCT/39/8 Rev.3س تقدم نسخة
مراجعة من اقرتاهحا اإىل جلنة العالمات يف دورهتا القادمة.

اقرتاح من وفود جورجيا و أأيسلندا و إاندونيس يا وجاماياك وليختنش تاين ومالزياي واملكس يك وموانكو وبريو والس نغال وسويرسا
والإمارات العربية املتحدة بش أأن حامية أأسامء البدلان وا ألسامء اجلغرافية ذات ادللةل الوطنية يف نظام أأسامء احلقول
(الوثيقة )SCT/41/6
 .122نظرت جلنة العالمات يف الوثيقة .SCT/41/6
 .123وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،وذكر أأن عد ًدا من املقرتحات قد نوقشت
يف ادلورة ا ألخرية للجنة ادلامئة حول موضوع أأسامء البدلان .وفامي يتعلق ابلقرتاح املشرتك الوارد يف الوثيقة ،SCT/41/6
شكر الوفد وفد سويرسا واملؤيدين الخرين عىل اإعداد ورقة غري رمسية للمناقشات غري الرمسية يف الاجامتع ا ألخري للجنة.
ورحب الوفد بفصل هديف الس ياسة املمتزيين الذلين مت تغطيهتام معا يف الوثيقة السابقة  SCT/39/8 Rev.2اإىل
وثيقتني .و أأشار اإىل أأن هدف الس ياسة املمتثل يف حامية أأسامء البدلان وا ألسامء اجلغرافية ذات ادللةل الوطنية من تسجيلها
أكسامء حقول عليا يف نظام أأسامء احلقول ،قد مت تناوهل يف الوثيقة  ،SCT/41/6و أأفاد أأنه من خالل هذا الفصل الواّض ،مت
حتسني الاقرتاح املشرتك ا ألصيل .وفامي يتعلق ابلقرتاح الوارد يف الوثيقة  ،SCT/41/6أأعرب الوفد عن دمعه ل ألساس
املنطقي الوارد يف الصفحات من  1إاىل  3من الوثيقة وللمبادئ اليت أأيدها تقرير ادلورة الاس تثنائية الثانية للجنة العالمات
بشأأن مرشوع الويبو الثاين حول أأسامء احلقول عىل الانرتنت عام  2002والوارد يف الوثيقة  .SCT/S2/8واب إلشارة اإىل أأنه
يف ادلورة السابقة للجنة أأعد املؤيدون صيغة منقحة للنص الوارد يف الوثيقة  SCT/41/6واليت متت مناقشاهتا بشلك غري
رمسي ،كرر الوفد تقديره لروح الامتس توافق الراء الواردة يف هذا الاقرتاح املشرتك ،أأعرب عن اس تعداده للمشاركة يف
املناقشات املس مترة ملعاجلة بعض املسائل الفنية الواردة يف أأحدث صيغة اقرتهحا مقدمو مرشوع القرار .وفامي يتعلق ابلقرتاح
اجلديد املقدم يف الوثيقة  SCT/39/8 Rev. 3اذلي يتناول هدف الس ياسة املمتثل يف حامية أأسامء البدلان وا ألسامء
اجلغرافية ذات ادللةل الوطنية من تسجيالهتا كعالمات ممزية مثل العالمات التجارية ،كرر الوفد خماوفه بشأأن احلظر العام
لتسجيل أأسامء ادلول وا ألسامء اجلغرافية ذات ادللةل الوطنية كعالمات ممزية ،مثل العالمات التجارية ،اإذا اكنت العالمة
حرصاي من هذا الامس أأو اإذا اكن ا ألمر يؤدي اإىل احتاكر هذا الامس .واب إلشارة اإىل أأن تكل املقرتحات ل تنطوي
تتأألف ً
عىل أأي ممارسة ترشيعية ول تتوىخ أأي تعطيل للمامرسات احلالية بشأأن الوصف والمتيزي ،ر أأى الوفد أأن اإنشاء صك جديد
لوضع القواعد واملعايري قد ل يشلك الطريقة ا ألنسب ملعاجلة هذه القضية .وفامي يتعلق ابقرتاح اإجراء دراسة اس تقصائية بشأأن
حامية الوسوم الوطنية يف ادلول ا ألعضاء ،الوارد يف الوثيقة  ،SCT/42/4أأشار الوفد اإىل أأنه أأاثر عددًا من اخملاوف خالل
ادلورة ا ألربعني للجنة يف س ياق اقرتاح سابق من وفد بريو بشأأن الاعرتاف ابلوسوم الوطنية وحاميهتا .وكرر الوفد الر أأي
القائل بأأن مفهوم الوسوم الوطنية ل يشمل فقط العالمات اليت تتأألف من أأسامء البدلان ،بل ميكن أأن يشمل أأيضً ا عنارص

SCT/42/9
31

تصويرية و أأي مزجي مهنا؛ ذلكل ،يبدو أأن املفهوم س يوسع بشلك كبري نطاق اجلوانب اليت جيب مراعاهتا عند حامية رموز
الس يادة بشلك صارم .ورصح أأنه غري مقتنع بأأن مواصةل العمل يف هذا الاجتاه من شأأنه أأن يكون مفيدً ا ابلنس بة للمناقشات
اجلارية حول هذا املوضوع ويسامه يف جناهحا ،ور أأى أأنه ينبغي للجنة ادلامئة أأن تركز هجودها عىل املقرتحات املطروحة ابلفعل
و أأن حتاول البحث عن حلول توافقية عىل هذا ا ألساس .وفامي يتعلق ابملامرسات ا ألوروبية اخلاصة ابلعالمات التجارية املتعلقة
بأأسامء البدلان ،أأبلغ الوفد اللجنة ادلامئة بأأن مكتب الاحتاد ا ألورويب للملكية الفكرية ( )EUIPOقد طور ممارساته فامي يتعلق
اب ألسامء اجلغرافية ،مع اإيالء اعتبار خاص لبعض أأحاكم حممكة العدل التابعة لالحتاد ا ألورويب .وفامي يتعلق بأأسامء البدلان
بشلك خاص ،من املفرتض أأن امس البدل يرتبط من حيث املبد أأ ابلسلع و  /أأو اخلدمات ذات الصةل و أأن اجلهور سوف
يعترب وفقًا ذلكل امس البدل كدليل عىل ا ألصل اجلغرايف لتكل السلع و  /أأو اخلدمات.
 .124ورصح وفد سويرسا أأنه يفضل مناقشة املقرتحات اخملتلفة بشأأن أأسامء البدلان بشلك منفصل واقرتح معاجلة الوثيقة
 SCT/41/6أأو ًل.
 .125وشكر وفد كرواتياً ،
متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،مجيع الوفود اليت سامهت يف صياغة
الاقرتاح املشرتك بشأأن حامية أأسامء البدلان ،ا ألمر اذلي مسح ابإ جراء مناقشات يف ادلورة ا ألربعني للجنة ادلامئة حوهل و أأدى
اإىل تطوير مقرتحني جديدين واردين يف الوثيقتني  SCT/39/8 Rev. 3.و .SCT/41/6كام أأعرب الوفد عن تقديره لعمل
اللجنة ور أأى أأن الاقرتاحني اجلديدين سيشالكن قاعدة صلبة للمناقشات البناءة .ويف اإشارة إاىل الهنج غري امللزم لتكل
املقرتحات ،أأعرب الوفد عن تأأييد اجملموعة للهنج املزدوج املتبع يف الواثئق .وعالوة عىل ذكل ،أأشار الوفد اإىل دمع اجملموعة
لآلية حامية البياانت اجلغرافية و أأسامء البدلان عىل املس توى الثاين من نظام أأسامء احلقول ،كام هو مقرتح يف الوثيقة
 .SCT/41/6ويف الوقت نفسه ،أأعرب الوفد عن قلق اجملموعة إازاء فكرة احلظر العام لتسجيل أأسامء البدلان وا ألسامء
حرصاي من هذا الامس أأو
اجلغرافية ذات ادللةل الوطنية كعالمات ممزية ،مثل العالمات التجارية ،عندما تتكون العالمات
ً
عندما قد يؤدي تسجيلها أأو اس تخداهما اإىل احتاكر هذا الامس .وذكر الوفد ،متطل ًعا اإىل تبادل ا ألفاكر حول هذا املوضوع،
أأن اجملموعة ل تؤيد وضع صك دويل ملزم ،ولكهنا تؤيد وضع هنج قانون غري ملزم بدل من ذكل.
 .126أوأكد وفد الربازيل جمددا دمعه لالقرتاح املتعلق حبامية أأسامء البدلان وا ألسامء اجلغرافية ذات ادللةل الوطنية يف نظام
أأسامء احلقول ،الوارد يف الوثيقة  ،SCT/41/6و أأعرب عن رغبته يف املشاركة يف رعايته .وحث الاقرتاح الأعضاء عىل أأن
حيظروا ،يف قوانيهنم الوطنية ،ختصيص أأسامء احلقول اليت تتطابق مع املصطلحات احملمية واقرتح اإدراج مثل هذه الزناعات يف
أآلية التحكمي اخلاصة بأأسامء احلقول للويبو ،أأل ويه الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول (،)UDRP
واليت ل تنطبق حال ًيا اإل عىل العالمات التجارية ،من أأجل حتقيق املزيد من التوازن واملساءةل يف مسأأةل لها أاثر واحضة عىل
املصلحة العامة .و أأشار الوفد اإىل التعيني ا ألخري من قبل هيئة الانرتنت ل ألسامء وا ألرقام اخملصصة ( )ICANNلمس حقل
كون من امس عام " أأمازون" ( )Amazonلرشكة التجارة الإلكرتونية ا ألمريكية .ورصح الوفد بأأنه ،داخل هيئة
علوي ُم َّ
الانرتنت ل ألسامء وا ألرقام اخملصصة ،بدا أأن قةل قدرة ادلوةل عىل التفاوض أأدت اإىل رفض ا ألمازون ح ًال تفاوض ًيا ،عىل الرمغ
من الاقرتاح املشرتك املقدم من منظمة معاهدة التعاون يف منطقة ا ألمازون .ومل ُحيدد الزتام املصلحة العامة اذلي صدر يف
شهر مايو املايض سوى عدد قليل جدً ا من الاس تثناءات اليت تصب يف مصلحة ادلوةل اإضافة اإىل أآليات اإدارة مشرتكة غري
اكفية .وقال الوفد اإن اس تخدام ادلوةل للحقل يعمتد ابلاكمل تقري ًبا عىل موافقة رشكة أأمازون .وينبغي أأن ي ُشلك منح احتاكر
محرا لدلول ا ألعضاء.
ضوءا أأ ً
افرتايض عىل مصطلح ل ميكن فصهل عن الرتاث الثقايف واللغوي للك من بدلان ا ألمازون الامثنيةً ،
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ور أأى الوفد أأنه اإذا مل تسعى ادلول ا ألعضاء جاهدة اإىل اختاذ زمام املبادرة فامي يتعلق ابلقرارات املرتبطة بنظام أأسامء احلقول،
أأي مبعىن أخر مناقشة مثل هذه القرارات خالل منتدى حبضور ممثلني عن احلكومة أأو احلكومات املعنية ،قد تصبح أأسامؤها
اخلاصة و أأسامء مدهنا ومناطقها ذات ادللةل ُعرضة للخضوع اإىل س يطرة رشكة واحدة وللطرح من اجملال العام .وتطلع الوفد
اإىل مناقشة هنج خمتلفة بشأأن هذا الاقرتاح ،اإضافة اإىل ا ألنواع اخملتلفة من الصكوك اليت ميكن س هنا.
 .127وحتدث وفد الاحتاد الرويس ابمس مجموعة بدلان أس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية ( ،)CACEECوشكر وفد
جاماياك عىل النظر يف هذه القضااي ،وكذكل مجموعات البدلان اليت أأعدت املقرتحات ا ألخرى فامي يتعلق حبامية أأسامء البدلان
وا ألسامء اجلغرافية ذات ادللةل الوطنية .و أأشار الوفد اإىل أأن املناقشات اليت دارت داخل اللجنة بشأأن املامرسات ادلولية
والاس تخدامات اخملتلفة ألسامء البدلان قد أأدت اإىل فهم ممارسات التسجيل احلالية بشلك أأفضل واس تخدامات هذه
ا ألسامء ،ل س امي كيفية ارتباطها ابلعالمات التجارية .ورصح الوفد بأأن اجملموعة ل تزال هممتة ابتباع هنج أأكرث توازان يف جمال
اس تخدام أأسامء البدلان وجيب أأن يؤدي معل اللجنة حول هذه املسائل اإىل وضع واعامتد توصية معينة.
 .128وشكر وفد أأيسلندا ا ألمانة عىل اجلهد املبذول من قبلها لإعداد ادلورة ،ورصح أأن حامية أأسامء البدلان واملؤرشات
اجلغرافية ا ألخرى يف نظام أأسامء احلقول ل تقل أأمهية عن حاميهتا يف نظام العالمات التجارية .وشدد الوفد عىل أأن اإماكنية
اختالس أأسامء البدلان واملؤرشات اجلغرافية يف نظام أأسامء احلقول مرتفعة و أأنه من املهم أأن حتمي القواعد املس تقبلية املتعلقة
بأأسامء احلقول العليا اجلديدة أأسامء البدلان واملؤرشات اجلغرافية .و أأضاف الوفد أأن وجود أآلية حامية نشطة للمس توى الثاين
من نظام أأسامء احلقول للمؤرشات اجلغرافية و أأسامء البدلان أأمر ل يقل أأمهية .أوأكد الوفد من جديد الزتامه ابمليض قد ًما يف
الاقرتاح وشع دمع ادلول ا ألعضاء ا ألخرى.
 .129و أأشار وفد جاماياك اإىل أأنه مت ختصيص العديد من ا ألسامء ألماكن شهرية يف جاماياك ويف بدلان أأخرى ،و أأعرب عن
تأأييده الاكمل لالقرتاح الوارد يف الوثيقة  ،SCT/41/6اذلي شارك بدله يف رعايته .أوأكد الوفد أأن الاقرتاح املتعلق حبامية
أأسامء البدلان يف نظام أأسامء احلقول اكن ممك ًال لالقرتاح الوارد يف الوثيقة  .SCT/39/8 Rev. 3و أأوّض أأن الاقرتاح الوارد
يف الوثيقة  SCT/41/6هيدف بشلك أأسايس اإىل متكني البدلان من تقدمي قوامئ بأأسامء البدلان والعوامص واملناطق ومواقع
شهرا ،وفقا للس ياسة العامة أأو القانون الوطين للك بدل .و أأشار الوفد اإىل أأن الهدف
الرتاث العاملي اإىل ا ألمانة خالل همةل ً 18
من ذكل هو التفاق عىل نص حممتل يضم جمالت التقارب مع ترك حزي للس ياسات للهنُ ج املتباينة .وشع الوفد ادلول ا ألعضاء
عىل مراجعة الاقرتاح الوارد يف الوثيقة  SCT/41/6هبدف التفاق عىل حل معيل ملشلكة عدم حامية أأسامء البدلان يف نظام
أأسامء احلقول.
 .130وأأعرب وفد السودان ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،مؤيدً ا للبيان اذلي أأدىل به وفد أأوغندا ،عن تطلعه اإىل مداولت ممثرة
حول مجيع املقرتحات .و أأيد الوفد املقرتحات اليت قدمهتا عدة بدلان ،ل س امي بشأأن حامية أأسامء البدلان وا ألسامء اجلغرافية
ذات ادللةل الوطنية يف نظام أأسامء احلقول .وقال الوفد اإنه يف عام  ،1969جتنب السودان أأن يمت ختصيص امسه ،ألن املادة
 8من قانون العالمات التجارية الوطين ُحتظر أأن تقدل العالمة التجارية ا ألحرف ا ألوىل لمس أأي بدل أأو منظامت حكومية
دولية ،ما مل تكن هناك موافقة من السلطات اخملتصة .وأأعرب الوفد عن تطلعه اإىل مواصةل النقاش حول هذه املسأأةل.
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 .131ورصح وفد فزنويال (مجهورية  -البوليفارية) ،يف معرض تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل ،أأنه ل يتفق مع
اإشارة هيئة الإنرتنت ل ألسامء وا ألرقام اخملصصة (الاياكن) اإىل أأن امس " أأمازون" يقع خارج اإطار املرجع الثقايف دلول ا ألمازون
الامثنية.
 .132ورصح وفد موانكو بأأن غياب امحلاية الاكفية ألسامء البدلان وا ألسامء اجلغرافية ذات ادللةل الوطنية يف نظام أأسامء
احلقول ي ُشلك مصدر قلق خاص ملوانكو بسبب خطر احتاكر تكل ا ألسامء والاستيالء علهيا من قبل كياانت خاصة
والعواقب املرتتبة عىل اجملمتعات املعنية ،كام هو موّض يف الوثيقة  .SCT/41/6وأأشار الوفد اإىل أأنه يؤيد متا ًما تكل الوثيقة
اليت هتدف اإىل وضع مبادئ بس يطة تستند اإىل قوامئ موجودة ابلفعل ومعمتدة دول ًيا .وابلإضافة اإىل ذكل ،سيشلك الاقرتاح
ح ًال أأول ًيا للمشألك والصعوابت اليت تواهجها دول كثرية ،مبا فهيا موانكو ،يف جمال حامية امس بدلها وا ألسامء اجلغرافية ا ألخرى
ذات ادللةل الوطنية .ولهذا السبب ،شارك الوفد يف رعاية الوثيقة  SCT/41/6بأأمكلها ،و أأعرب عن أأمهل يف التوصل اإىل
نتيجة اإجيابية من خالل هذه الوثيقة.
 .133وعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن خماوفه بشأأن قيام اللجنة ابإ رسال توصية اإىل الاياكن قد تقوض معلها،
وخاصة يف مسار العمل  5اذلي درس كيفية التعاطي مع ا ألسامء اجلغرافية يف املراحل الالحقة لعملية زايدة أأسامء احلقول
املكونة من أأسامء عامة .ورصح الوفد ،بعد اإشارته اإىل أأن الاياكن جتمتع حال ًيا يف مونرتايل ،أأن مسار العمل  5قدم
العليا َّ
املكونة من أأسامء عامة لس نة  2012ما
تقريره الهنايئ مع اس تنتاج مفاده أأن دليل ُمو ِدع طلب تسجيل احلقول العليا اجلديدة َّ
زال معمتدً ا .وقد أأيد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية القرار اليت مت التوافق عليه ،عىل الرمغ من أأنه ،كام ُذكر سابقًا ،مل يدمع
الوفد دليل ُمو ِدع الطلب لعام  2012هذا ،ابعتبار أأنه ختطى حدود املقبول .ور أأى الوفد أأن احلكومات ل متكل حق طبيعي
يف الاسامء اجلغرافية .و أأعرب الوفد عن قلقه بشأأن حقيقة أأن مثل هذا احلق يف نظام أأسامء احلقول ميكن أأن يتداخل مع
الاس تخدامات احلالية للرشاكت يف مجيع أأحناء العامل .وعالوة عىل ذكل ،فامي يتعلق ابملسأأةل املتعلقة ابس تخدام الس ياسة
املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول ( )UDRPللمؤرشات اجلغرافية ،أأعرب الوفد عن خماوفه بشأأن هذه
التوصية .و أأشار الوفد اإىل وجود بعض اخلالفات حول مفهوم سوء النية فامي يتعلق ابنهتاك املؤرشات اجلغرافية أأو اس تخدام
املؤرشات اجلغرافية يف نظام أأسامء احلقول ،وذكر أأنه من السابق ألوانه تقدمي مثل هذه التوصية يف حني أأن مسأأةل سوء النية
مل تناقش داخل اللجنة بعد .وذلكل ،يتعذر عىل الوفد دمع توجيه توصية لهيئة الإنرتنت ل ألسامء وا ألرقام اخملصصة (الاياكن).
 .134وقال وفد أأسرتاليا اإنه ل يزال متعاط ًفا مع اخملاوف بشأأن احتاكر أأسامء ادلول وا ألسامء ذات ادللةل الوطنية يف نظام
أأسامء احلقول .ور أأى الوفد أأن الاقرتاح من احملمتل أأن يكون هل عواقب عىل ا ألعامل العادية ابعتباره شامل جدً ا ويتخطى
مس توى امحلاية اليت يوفرها دليل ُمو ِدع الطلب لهيئة الإنرتنت ل ألسامء وا ألرقام اخملصصة .وطلب الوفد كذكل توضيح عدد
من النقاط ،مبا يف ذكل الآلية اليت اقرتحهتا الوفود .وابلإضافة اإىل ذكل ،قال الوفد اإنه من غري الواّض كيف سيتعامل الاقرتاح
مع ا ألسامء املوجودة يف أأكرث من ولية قضائية واحدة ،عىل سبيل املثال " أأوراجن" ( أأي الربتقال ،من الإجنلزيية  )Orangeأأو
روما ( .)Romaور أأى الوفد أأن مبادئ التعايش جيب أأن تسمح ابس تخدام مثل هذه ا ألسامء من ِقبل املسجلني الخرين،
رشط أأل يكون هذا الاس تخدام مضل ًال.
 .135ورصح وفد كندا أأنه متعاطف مع هذه القضية ،بعد اإبالغ اللجنة أأنه مضن اإطار نظام اسامء احلقول واجه مشألك
متعلقة إابساءة اس تخدام امس احلقل "كندا" .ورمغ اإدراكه أأن البدلان قد يكون لها مصلحة مرشوعة يف ا ألسامء اليت ترتبط
بشلك وثيق ابلرتاث والثقافة ،اإل أأن الوفد ل يزال دليه خماوف بشأأن بعض عنارص الاقرتاح ،مثل مفهوم أأن ا ألسامء
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اجلغرافية لها نطاق أأوسع وإاماكنية كبح الابتاكر يف جمال اسامء احلقول .و أأشار الوفد أأيضً ا اإىل أأن الاقرتاح يتضمن نص ميكن
مبوجبه منح احلقوق للبدلان اليت تتخطى املبادئ القانونية املعرتف هبا دول ًيا .وعالوة عىل ذكل ،ميكن أأن ينتج عن الاقرتاح
تأأثريات غري مقصودة ،فقد يؤدي ،عىل سبيل املثال ،اإىل نزاعات بني البدلان أأو اجلاعات أأو ا ألفراد اليت تتقامس التجارب
والرتاث .وأأعرب الوفد أأنه ،ابلنس بة هل ،جيب ا ألخذ يف عني الاعتبار ا ألثر عىل املتقدمني والتأأكد من جتنب العمليات املرهقة
اإدار ًاي خالل املناقشات املس تقبلية حول هذا املوضوع .واختمت الوفد لكمته ابلتشديد عىل أأنه ينبغي النظر يف هذه القضااي،
وتأأثرياهتا احملمتةل عىل ادلول ا ألعضاء واسامء احلقول مبزيد من التفصيل.
 .136وخلص الرئيس اإىل أأن املناقشة بشأأن الوثيقة  SCT/41/6ستتواصل يف ادلورة الثالثة وا ألربعني
للجنة العالمات.

اقرتاح من وفد بريو لإجراء دراسة اس تقصائية بش أأن حامية الوسوم الوطنية يف ادلول ا ألعضاء (الوثيقة )SCT/42/4
 .137نظرت اللجنة ادلامئة يف الوثيقة  SCT/42/4ابلإضافة اإىل عرض تقدميي قدمه وفد بريو.
 .138و أأشار وفد بريو اإىل أأن عدد الوسوم الوطنية للك من البدلان املتقدمة والنامية قد زاد بشلك كبري وعرض صورة
تُظهر وسوم وطنية خمتلفة .عىل الصعيد ادلويل ،مت وضع مؤرشات لقياس أأمهية الوسوم الوطنية ،ومسامههتا يف المنو والتمنية
الاقتصادية ،وتعزيز الس ياحة والتجارة .يف مؤرش يسمى "الوسوم املس تقبلية ُ ،)Future Brands 2019( "2019صنف
ومس بريو يف املرتبة  .37حظيت مسأأةل الوسوم الوطنية ابهامتم الويبو منذ عام  ،2006عندما أأجرى الربوفيسور ساميون
استشاراي للمنظمة ،وبعد ذكل أأعدت الأمانة عدة واثئق حول هذا املوضوع .وذكر الوفد ابلقرتاح الوارد يف
أأهنولت مع ًال
ً
الوثيقة  SCT/39/9بشأأن الاعرتاف ابلوسوم الوطنية وحاميهتا اليت قدمهتا اإىل اللجنة يف أأبريل  .2018كام أأشار اإىل العرض
التقدميي اذلي حيمل عنوان "حتليل النظام ادلويل للوسوم التجارية" ،اذلي قدمته ا ألمانة خالل الندوة دون ا إلقلميية حول
الوسوم الوطنية وحاميهتا القانونية اليت عقدت يف لامي يف عام  ،2018ومت نرش نصها عىل املوقع الإلكرتوين للمعهد الوطين
لدلفاع عن املنافسة وحامية امللكية الفكرية ( .)INDECOPIوذكر الوفد أأن العالمة الوطنية "ماراك بريو" ( Marca
 )Peruدلهيا القدرة عىل تطوير هوية قوية ،مبا أأهنا تضم أألوان العمل الوطين ،و أأعادت تصممي أأسلوب و أأيقونة "خطوط انزاك"
أأحد أأمه الكنوز ا ألثرية يف بريو ،بطريقة مؤثرة .و أأشار الوفد اإىل عدم وجود تعريف موحد للوسوم الوطنية وعدم وجود معايري
حمددة لهذه العالمات .وقد أأدى ذكل اإىل قيام البدلان اإما بتسجيلها كعالمات جتارية ،أأو اطالع ادلول ا ألطراف يف اتفاقية
ابريس عهنا ،وفقًا ألحاكم املادة ( 6اثلثا) من تكل التفاقية .ويف ضوء هذه الصعوابت ،اقرتح الوفد تطوير وعرض يف ادلورة
القادمة للجنة ادلامئة اس تبيان يتناول بعض اجلوانب املهمة اليت من شأأهنا أأن تسمح للجنة جبمع أأكرب قدر ممكن من املعلومات
حول الاسرتاتيجيات اخلاصة ابلوسوم الوطنية .وميكن أأن تغطي ا ألس ئةل ،عىل سبيل املثال ،التعديالت اليت أأدخلت عىل
الوسوم الوطنية يف العقود السابقة أأو ممارسات ادلول ا ألعضاء فامي يتعلق مبؤسسات ادلوةل املسؤوةل عن اإدارة الوسوم
الوطنية ،وكذكل نوع الترشيع اذلي وضعه أأعضاء اللجنة لتنظمي اس تخدام وتسجيل وترخيص هذه العالمات .ور أأى الوفد
أأنه من املهم معرفة اخلطوات اليت اختذها ا ألعضاء ابلنس بة للتسجيل ادلويل للوسوم الوطنية ،وكذكل العالقة بني الوسوم
الوطنية والعالمات الوطنية ا ألخرى .وتشمل القضااي الإضافية أأنظمة الرتخيص ،وا ألمه من ذكل ،امحلاية املمنوحة للك عضو
مبوجب املادة ( 6اثلثا) من اتفاقية ابريس.
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 .139و أأيد وفد الاحتاد الرويس ،متحد ًاث ابمس مجموعة بدلان أس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية ،الاقرتاح اذلي تقدم
به وفد بريو .واعترب أأنه عىل الرمغ من حامية الوسوم ا إلقلميية والوطنية وفقًا للترشيع اخلاص بأأعضاء مجموعة بدلان أس يا
الوسطى والقوقاز و أأورواب الرشقية ،اإل أأن بعض املسائل املتعلقة هبا ل تزال حباجة اإىل توضيح ،بدء ًا من تعريف هذه
العالمات ،ومدى اس تخداهما وما اإذا اكن ميكن اعتبارها ملكية فكرية أأم ل ،ابلإضافة اإىل مسائل أأخرى تتعلق بطريقة
اس تخدام هذه الوسوم ،سواء اكن ذكل بشلك فردي أأو جامعي ،ونوع امحلاية املقدمة لها .واعترب الوفد أأنه عىل الرمغ من أأن
هذه املسائل قد نوقشت يف العديد من املنتدايت ادلولية ،اإل أأنه مل يمت التوصل اإىل اتفاق بعد .ويبدو أأن اللجنة يه املنتدى
املناسب ملناقشة حامية الوسوم الوطنية ،فض ًال عن طرق اس تخداهما من أأجل متيزي املنتجات من خمتلف املناطق.
 .140و أأشار وفد مجهورية كوراي أأنه قد فهم أأن الاقرتاح يتعلق إابجراء دراسة اس تقصائية عن الوسوم الوطنية بني أأعضاء
مؤخرا وارتفاع اس تخداهما ،هبدف اإعطاء مزية تنافس ية للبدل املعين .ومع ذكل ،س يكون
نظرا لتطور هذه العالمات ً
اللجنةً ،
الاقرتاح أأكرث اإقناعًا اإذا متت مشاركة احلالت الفعلية لإساءة اس تخدام الوسوم الوطنية مع أأعضاء اللجنة.
 .141ورصح وفد أأوغندا ،متحد ًاث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،أأنه يف السوق العاملية ،ميكن أأن تشلك صورة البدل اإحدى
أأصوهل الأكرث قمية ،ودلهيا أاثر طويةل ا ألمد عىل الفاق الاقتصادية للبدل املذكور وقدرته عىل جذب الاستامثرات وتعزيز
الس ياحة .اإن البدلان ختصص موارد خضمة لتطوير الوسوم الوطنية اخلاصة هبا واس تخداهما يف جمال الإعالن ولنقل قميها
وسامهتا ومسعهتا الوطنية .و أأشار الوفد اإىل أأن الهدف من الاقرتاح هو اس تكشاف منطقة رمادية يف بنية امللكية الفكرية
ادلولية .وعىل الرمغ من أأنه طرح عددًا من ا ألس ئةل حول تعريف الوسوم الوطنية أأو طرق الرتوجي لها وحاميهتا عىل سبيل
املثال ،اإل أأن الاقرتاح مفيد جدً ا ويس تحق أأن تمت مناقش ته بشلك اإجيايب .ومع ذكل ،ينبغي للجنة ادلامئة اإجراء ادلراسة
املقرتحة ألغراض مجع املعلومات فقط دون توقع تنفيذ نشاط لوضع القواعد واملعايري يف هذه املرحةل .خالفًا ذلكل ،أأيدت
اجملموعة ا ألفريقية الاقرتاح املقدم من وفد بريو.
 .142ورصح وفد اإكوادور أأنه يرغب يف الاشرتاك يف رعاية ادلراسة الاس تطالعية املقرتحة بني أأعضاء اللجنة فامي يتعلق
بس ياساهتم واسرتاتيجياهتم لتطوير عالمة متثل ال ِقمي الوطنية .و أأشار اإىل وجود اهامتم رئييس يف تطوير املعايري ا ألساس ية محلاية
الوسوم الوطنية .واعترب أأنه من أأمه املسائل اليت جيب طرهحا يه ما اإذا اكن أأعضاء اللجنة قد قدموا وسائل قانونية محلاية
الوسوم الوطنية.
 .143وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،و أأحاط علام ابدلراسة الاس تقصائية
املقرتحة حول كيفية تطوير أأعضاء اللجنة للوسوم الوطنية والتعامل معها وحاميهتا ،داخل وخارج ولايهتا القضائية .و أأشار
الوفد اإىل أأنه أأعرب عن عدد من اخملاوف يف س ياق الاقرتاح السابق املقدم من وفد بريو بشأأن الاعرتاف ابلوسوم الوطنية
وحاميهتا .واكن أأحدها أأن مفهوم الوسوم الوطنية ل يغطي فقط العالمات اليت تتكون من أأسامء ادلول ،ولكنه يشمل أأيضً ا
أأي عنارص من هذه ا ألسامء مضن أأي تركيبة ممكنة .ور أأى الوفد أأن املفهوم اذلي قدمه وفد بريو س يوسع بشلك كبري نطاق
النوايح اليت يمت اخذها يف الاعتبار عند حامية رموز الس يادة .وذلكل ،أأعرب الوفد عن عدم اقتناعه بأأن املزيد من العمل
عىل هذا املوضوع س يعود ابلفائدة عىل املناقشات اجلارية حوهل ،وخلص اإىل أأنه ينبغي للجنة ادلامئة أأن تركز هجودها عىل
املقرتحات املطروحة ابلفعل عىل طاوةل املفاوضات ،وتسعى للتوصل اإىل توافق يف الراء جولها وإاجياد حلول لها.
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 .144وأأعرب وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) عن اعتقاده بأأن الاقرتاح مفيد جدً ا و أأعلن عن تأأييده لإجراء دراسة
اس تقصائية لس تكشاف املامرسات احلالية ل ألعضاء فامي يتعلق حبامية الوسوم الوطنية .وبعد أأن لحظ أأهنا ادلورة الثانية اليت
يناقش خاللها هذا املوضوع ،أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يتناول ا ألعضاء القضية بروح اإجيابية و أأن يتفقوا عىل اإجراءات
ملموسة للميض قدم ًا.
 .145و أأشار وفد املكس يك اإىل ا ألمهية اليت تولهيا العديد من البدلان للقضية الاكمنة وراء الاقرتاح ،واليت بدا من
مشريا اإىل أأنه يف املايض ،أأثبت هذا
الرضوري مواصةل مجع املعلومات حولها .و أأيد الوفد فكرة اإجراء دراسة اس تقصائيةً ،
النوع من املبادرات أأنه مفيد للغاية لالس تفسار عن خمتلف القضااي اليت هتم أأعضاء اللجنة.
 .146وشدد وفد الصني عىل أأمهية الوسوم الوطنية يف الرتوجي لصورة البدل ،ولحظ أأن اإجراء دراسة اس تقصائية س يكون
مفيدً ا جلع معلومات اإضافية حول هذا املوضوع .و أأشار الوفد اإىل أأن ا ألحاكم املكرسة محلاية العالمات الوطنية موجودة
ابلفعل يف اتفاقية ابريس .أأما مفهوم الوسوم الوطنية فهو ل يزال مفهو ًما عا ًما وغامضً ا بعض اليشء ،خاص ًة عندما يتعلق ا ألمر
بتقيميها خالل معلية الفحص .ول يبدو أأن هناك اتفاقًا بني أأعضاء اللجنة عىل امحلاية املمنوحة لهذه العالمات ،وابلتايل من
املفيد جدً ا دراسة نطاق حامية الوسوم الوطنية.
 .147وذكر وفد ش ييل ابلقرتاح السابق اذلي قدمه وفد بريو الواردة يف الوثيقة  ،SCT/39/9واذلي يتضمن الهنج اخملتلفة
اليت ميكن ألعضاء اللجنة اعامتدها محلاية الوسوم الوطنية .ور أأى الوفد أأنه من الرضوري فهم النُظم واملامرسات املعيارية املعمتدة
معتربا هذا ا ألمر مسأأةل أأساس ية .و أأيد الوفد فكرة اإعطاء مجيع
من قبل ا ألعضاء لتحديد احلاجة اإىل قواعد وقوانني جديدة ً
أأعضاء اللجنة الفرصة للمشاركة يف الاس تبيان للتعبري عن القضااي اليت هتمهم بشلك خاصة.
 .148و أأيد وفد كولومبيا الاس تبيان املقرتح و أأشار اإىل أأنه س يكون من املفيد بشلك خاص معرفة ترشيعات ا ألعضاء بشأأن
هذه املسأأةل .وقد طورت كولومبيا عالمة وطنية تُعد أأداة ذات أأمهية كبرية للرتوجي لهويهتا الوطنية وهوية منتجاهتا وخدماهتا.
 .149و أأيد وفد ا ألرجنتني البيان اذلي أأدىل به وفد املكس يك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب (،)GRULAC
وشكر وفد بريو عىل ادلراسة الاس تقصائية املقرتحة اليت من شأأهنا أأن تساعد أأعضاء اللجنة ادلامئة عىل فهم الوضع احلايل
املتعلق حبامية الوسوم الوطنية اخلاصة هبم بشلك أأفضل.
 .150ور أأى وفد الياابن أأن تفاصيل الاقرتاح حتتاج اإىل مزيد من التوضيح .فعىل سبيل املثال ،مفهوم الوسوم الوطنية حبد
ذاته غري واّض ،و أأعرب الوفد عن قلقه من توسع نطاق الاس تقصاء ليتجاوز موضوع العالمات التجارية.
 .151وأأعرب وفد غواتاميل عن تأأييده لقرتاح وضع اس تبيان حول الوسوم الوطنية و أأشار اإىل أأمهية مجع املعلومات حول
هذا املوضوع ا ألسايس.
 .152ور أأى وفد بيالروس أأن الاقرتاح جاء يف الوقت املناسب وأأعرب عن تطلعه اإىل املشاركة بنشاط يف العمل مع
ا ألخذ يف عني الاعتبار التفسريات اليت قدهما منسق مجموعة بدلان أس يا الوسطى والقوقاز و أأورواب الرشقية.
 .153وأأعرب وفد أأيسلندا عن تأأييده أأيضً ا لالقرتاح ور أأى أأن ادلراسة الاس تقصائية س تكون مفيدة للمناقشات املس تقبلية
بناء عىل هجوده
حول الوسوم الوطنية واس تخدام أأسامء البدلان ومؤرشات البدلان يف هذه العالمات .و أأوّض الوفد أأنهً ،
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اخلاصة اليت بذلها محلاية الوسوم الوطنية أليسلندا ،لحظ عدم وجود أآلية حامية مناس بة .و أأشار اإىل أأن املادة ( 6اثلثا) من
اتفاقية ابريس ل تغطي هذه العالمات كام يبدو ،و أأن نظام العالمات التجارية غري مناسب للتعامل معها .و أأعرب عن ترحيبه
للنقاش حول هذه املسأأةل ألن الوسوم الوطنية ،مثل أأسامء ادلول ،تعكس هوية ومسعة ادلول.
 .154و أأيد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية املواقف اليت أأعربت عهنا وفود الاحتاد ا ألورويب والياابن .ور أأى أأن احلكومات
قد أأدركت فوائد نظام امللكية الفكرية ألعاملها التجارية وترغب يف اسرتجاع هذه الفوائد من خالل التأأثري عىل الر أأي العام.
واقرتحت الواكلت الفيدرالية ،مضن نطاق اختصاصها ،قوانني خاصة محلاية الرموز والعالمات ،لكن الواكةل الوطنية للملكية
الفكرية أأوصت برضورة اس تخدام نظام العالمات التجارية اذلي تعرفه الرشاكت وتعمتد عليه .و أأشار الوفد اإىل أأهنا ليست
املرة ا ألوىل اليت تناقش فهيا اللجنة العالمات الوطنية ،وعىل مر الس نني مل تسفر عن هذه املناقشات أأي نتيجة وشكك يف
اإماكنية أأن تؤدي أأي دراسة اس تقصائية جديدة بشأأن هذه املسأأةل اإىل اكتشاف مسائل أأو عوامل مل تمت مناقش هتا سابقًا .وكام
أأشار أأحد الوفود ،فاإن عرض بعض حالت اإساءة اس تخدام للوسوم الوطنية أأمام اللجنة ادلامئة س يكون مفيدً ا لفهم سبب
احلاجة اإىل وضع قواعد جديدة.
 .155و أأيد وفد كوس تارياك الاقرتاح اذلي يدعو اإىل اإعداد دراسة اس تقصائية عن الوسوم الوطنية واعتقد أأنه س يكون من
املفيد مواصةل املناقشات حول هذه املسأأةل.
 .156و أأعلن وفد سويرسا تأأييده لإجراء دراسة اس تقصائية حول الوسوم الوطنية واقرتح أأن يشمل الاس تبيان أأس ئةل
تتناول نطاق امحلاية املمنوحة مبوجب القوانني الوطنية لدلول ا ألعضاء يف اتفاقية ابريس ل إالشارات اليت تبلغ عهنا أأطراف
أأخرى مبوجب املادة ( 6اثلثا) من اتفاقية ابريس .و أأشار الوفد اإىل أأنه وفقًا للوثيقة  ،SCT/42/4اس تخدمت خمتلف البدلان
النظام املنصوص عليه يف املادة ( 6اثلثا) محلاية الوسوم الوطنية اخلاصة هبا .وأأضافت أأن النظام املنشأأ مبوجب املادة ( 6اثلثا)
هو جماين ،وهو يوفر حامية غري مقيدة بفرتة زمنية حمددة ،كام أأن الإجراء املتبع بس يط وفعال ألنه ل يتطلب سوى اتصال
واحد اإىل املكتب ادلويل للويبو ليمت اإيصال الرساةل بعد ذكل اإىل أأعضاء اتفاقية ابريس الخرين .وتدخل امحلاية تلقائ ًيا حزي
التنفيذ يف لك بدل ،ابس تثناء تكل ادلول اليت أأاثرت اعرتاضً ا مضن الوقت احملدد ذلكل .وذلكل ،يبدو أأن نظام املادة ( 6اثلثا)
يس تجيب مس بقا للقضااي اليت أأاثرها وفد بريو .ور أأى الوفد أأن العنرص الوحيد غري املعروف هو امحلاية الفعلية اليت تمتتع هبا
هذه العالمات يف أأرايض ادلول اخملتلفة .وابلتايل ،اقرتح وفد سويرسا أأن يتضمن الاس تقصاء املقرتح ،يف حال وافقت اللجنة
عىل ذكل ،أأس ئةل تتناول نطاق امحلاية اليت توفرها ادلول ا ألطراف يف اتفاقية ابريس ل إالشارات اليت يمت الابالغ عهنا مبوجب
املادة ( 6اثلثا) من تكل التفاقية .واقرتح الوفد أأيضً ا اإعطاء لك وفد اإماكنية املشاركة يف اإعداد ادلراسة الاس تقصائية من
خالل اضافة ا ألس ئةل املقرتحة من قبلها حول هذا املوضوع اإىل الاس تبيان.
 .157و أأيد وفد جاماياك الاس تقصاء املقرتح واعترب أأن حامية الوسوم الوطنية مرتبطة حبامية أأسامء البدلان وا ألسامء اجلغرافية
ذات ادللةل الوطنية .واكن دلى العديد من البدلان خمططات للوسوم الوطنية تشمل محالت تسويقية هتدف اإىل اإفادة
الاقتصاد الوطين والساكن .ومن دون القدرة عىل التحمك يف اس تخدام أأسامء البدلان وا ألسامء اجلغرافية ،س تصبح خمططات
الوسوم الوطنية غري جمدية ول ميكهنا توفري عائد الاستامثر اذلي تتوقعه ادلول من خالل اس تخدام هذه اخملططات .وستسامه
ادلراسة الاس تقصائية املقرتحة يف توضيح العنارص املدرجة يف خمططات الوسوم الوطنية بشلك أأفضل وستسمح لأعضاء
اللجنة مبعرفة أأمهية املسأأةل واحلاجة اإىل توفري حامية امللكية الفكرية لها.
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 .158و أأيد وفد املغرب الإعالن اذلي أأدىل به وفد أأوغندا ،ابمس اجملموعة ا ألفريقية .ور أأى الوفد ،أأنه ينبغي أأن يركز العمل
يف هذا اجملال عىل تعريف الوسوم الوطنية واعترب أأن أأي نتاجئ انجتة عن ادلراسة الاس تقصائية جيب أأن تس تخدم ألغراض
اإعالمية فقط.
 .159و أأعلن وفد اإندونيس يا تأأييده لدلراسة الاس تقصائية املقرتحة وملداخةل وفد سويرسا فامي يتعلق مبضمون الاس تبيان
واقرتاهحا بأأن يسامه مجيع أأعضاء اللجنة يف وضع ا ألس ئةل اليت ينبغي اإدراهجا بنظرمه.
 .160و أأشار وفد الاحتاد ا ألورويب ،متحد ًاث ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،اإىل أأنه بعد الاس امتع اإىل
املداخالت املقدمة بشأأن هذا املوضوع يف اجللسة العامة ،تقر بأأن غالبية الوفود أأيدت ادلراسة الاس تقصائية املقرتحة .وسع ًيا
للوصول اإىل توافق ،أأيد الوفد اقرتاح الرئيس بأأن يطلب من وفد بريو تقدمي مرشوع اس تبيان ملناقش ته يف ادلورة التالية
للجنة ،وابلتايل اإاتحة الفرصة ألعضاء اللجنة لإبداء مالحظاهتم حول ا ألس ئةل والعمل عىل تطويرها.
 .161و أأيد وفد كرواتيا ،متحد ًاث نيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،اإعداد ومناقشة الاس تبيان يف اجللسة
التالية للجنة.
 .162وطلب وفد سويرسا التأأكيد عىل أأنه من املتوقع أأن يُرسل أأعضاء اللجنة اإىل ا ألمانة ا ألس ئةل اليت يرغبون يف اإدراهجا
يف الاس تبيان ،و أأن اللجنة ستسعى يف دورهتا القادمة اإىل جتميع مجيع ا ألس ئةل الواردة من ا ألعضاء وحتديد تكل اليت سيمت
الاحتفاظ هبا يف النسخة الهنائية من الاس تبيان.
 .163و أأعلن ممثل مجعية ا ألمريكيتني للملكية الفكرية أأن أأعضاء اجلعية ودول أأمرياك الالتينية بشلك عام يرحبون ابدلمع اذلي
قدمه وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه لدلراسة الاس تقصائية املقرتحة.
 .164ورصح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأنه ميكن أأن يؤيد اقرتاحا لإرسال أأس ئةل اإىل ا ألمانة لتجميعها يف مرشوع
دراسة اس تقصائية.
 .165وشكر وفد بريو مجيع الوفود اليت قدمت مداخالهتا حول الاقرتاح و أأحاط علام مبالحظاهتا ومساهامهتا ،واليت سيمت
أأخذها يف الاعتبار يف مرشوع الاس تبيان .ور أأى أأنه من املهم مجع املعلومات ذات الصةل اليت من شأأهنا أأن تسمح للجنة
ادلامئة ابإ جراء مناقشة قامئة عىل احلقائق وذكل لصاحل اجليع.
 .166وخلص الرئيس اإىل ما ييل:
ُ
سريسل وفد بريو اإىل ا ألمانة ،قبل  31ديسمرب  ،2019اقرتاحا خبصوص مرشوع اس تبيان بشأأن
حامية الوسوم الوطنية يف ادلول ا ألعضاء؛
 ودُعي ا ألعضاء اإىل أأن يرسلوا اإىل ا ألمانة ،قبل  31ديسمرب  ،2019ا ألس ئةل اليت يودون اإدراهجا يفمرشوع الاس تبيان؛
 وال ُتمس من ا ألمانة جتميع لك ا ألس ئةل ،يك تنظر جلنة العالمات يف مرشوع الاس تبيان يفدورهتا القادمة.
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اقرتاح من وفد مجهورية كوراي بش أأن حامية العالمات املشهورة (الوثيقة )SCT/42/5
 .167نظرت جلنة العالمات يف الوثيقة .SCT/42/5
 .168وقدم وفد مجهورية كوراي الاقرتاح من خالل الإشارة اإىل أأن العالمات التجارية املشهورة لها قمية جتارية كبرية ابلنس بة
دورا هم ًما أكدوات للتسويق.
ألحصاهبا .وذلكل ،تزايد الطلب عىل امحلاية الفعاةل لها ،حيث تلعب هذه العالمات أأيضً ا ً
نظرا لقدرهتا
وسامهت العالمات التجارية اليت أأصبحت معروفة عىل نطاق واسع يف زايدة بيع املنتجات املرتبطة هباً ،
الاس تثنائية عىل لفت انتباه املس هتلكني .ومع ذكل ،يبدو أأن التعامل مع احلاجة احلالية محلاية العالمات املشهورة يتطلب
تعديل املبادئ القانونية التقليدية .ويف الس نوات ا ألخرية ،ازداد تقليد ثقافة الرشاكت الكورية والعالمات التجارية اخلاصة هبا،
واكتسب زخامً بني الرشاكت ا إلقلميية بسبب تأأثري املوجة الكورية ( )Hallyuوالعدد املزتايد من الرشاكت الكورية اليت
أأصبح دلهيا ماكنة ابرزة يف السوق العاملية .ويف العديد من البدلان ،ارتفع عدد حالت تقليد العالمات الكورية الشهرية
بشلك رسيع ،وابلتايل مل تمتكن هذه الرشاكت الكورية من ادلخول اإىل هذه ا ألسواق .و أأدى ذكل أأيضً ا اإىل عدم حامية
أأحصاب العالمات التجارية ا ألجنبية ابلشلك املناسب يف تكل البدلان .ونتيجة لهذه الوقائع ،أأصبحت احلاجة ملحة لتحديد
تدابري محلاية العالمات املعروفة من خطر التعدي علهيا .ور أأى الوفد أأن املعايري ادلولية احلالية ،أأي اتفاقية ابريس محلاية
امللكية الصناعية واتفاق منظمة التجارة العاملية بشأأن جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة (اتفاق تريبس) وتوصية
الويبو املشرتكة بشأأن ا ألحاكم املتعلقة حبامية العالمات املشهورة ،مل توفر املس توى الالزم من امحلاية للعالمات املشهورة.
وذلكل ،اقرتح الوفد اإجراء مسح لتقيص احلقائق لالس تفسار عن حامية العالمات التجارية املشهورة دلى أأعضاء الويبو،
بناء عىل نتاجئ املسح حتديد احللول لفرض حامية أأفضل أوأكرث رصامة للعالمات التجارية يف مجيع أأحناء العامل .وتوضي ًحا
و ً
لتحليهل للمعايري ادلولية احلالية ،أأشار الوفد اإىل أأنه وفقًا لتفاق تريبس ،اإن تسجيل العالمات املشهورة اإلزايم لتطبيق امحلاية
فامي يتعلق ابلسلع اخملتلفة .ويف حني نصت توصية الويبو املشرتكة عىل مس توى عال نسبي ًا من امحلاية للعالمات املشهورة ،اإل
معيارا ملز ًما .وابملقارنة ،فاإن قانون العالمات التجارية وقانون حظر املنافسة غري العادةل وحامية املعلومات
أأهنا مل تكن ً
التجارية الرسية جلهورية كوراي ،يوفران درجة عالية من امحلاية للعالمات املشهورة .وفامي يتعلق ابلقرتاح ذاته ،فالهدف منه
هو الاس تفسار عن املامرسات احلالية اليت تتبعها ادلول ا ألعضاء فامي يتعلق حبامية العالمات املشهورة وطرح أأفاكر لتحسيهنا
نظرا اإىل العدد املزتايد من العالمات املشهورة اليت تُس تخدم قبل أأواهنا يف بعض بدلان .وحيتوي
عىل مس توى الويبوً ،
الاقرتاح عىل خطة معل تشمل ثالث مراحل ،ويه :عرض الاقرتاح يف ادلورة احلالية للجنة ادلامئة وتنفيذ معلية املسح
لتقيص احلقائق يف عام  2020ومناقشة ا ألفاكر لتعزيز حامية العالمات املشهورة ،مبا يف ذكل معاهدة دولية جديدة يف عام
.2021
 .169و أأشار وفد الاحتاد الرويس ،متحد ًاث ابمس م مجموعة بدلان أس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية ،اإىل أأن حامية
العالمات املشهورة والعالمات التجارية العادية تشلك مواضيع هامة تغطهيا قوانني أأعضاء اجملموعة ،بنا ًء عىل اتفاقية ابريس.
ويمتتع الاحتاد الرويس خبربة واسعة يف جمال حامية العالمات املشهورة ،واليت ميكن أأن يشاركها مع أأعضاء اللجنة الخرين.
ولقد مر عرشون عا ًما منذ اعامتد توصية الويبو املشرتكة ،ومل يتبني بعد ما اإذا اكنت ادلول ا ألعضاء ستمتكن مرة أأخرى من
وضع توصية جديدة بشأأن العالمات املشهورة .ومع ذكل ،أأيدت مجموعة بدلان أس يا الوسطى والقوقاز و أأورواب الرشقية اقرتاح
تطوير دراسة اس تقصائية من أأجل حامية العالمات املشهورة.
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 .170و أأيد وفد مجهورية مودلوفا اقرتاح مناقشة حامية العالمات املشهورة .و أأشار اإىل أأنه من املهم للماكتب الوطنية أأن
تتعرف عىل ممارسات املاكتب ا ألخرى و أأن جتد طرقًا أأفضل لتحديد املعايري اليت عىل أأساسها ميكن اعتبار بأأن عالمة معينة
يه مشهورة.
 .171و أأشار وفد ش ييل أأن دليه بعض التحفظات فامي يتعلق ابلطريقة اليت مت هبا صياغة الاقرتاح .وعىل الرمغ من أأنه اكن
من املفيد اإجراء اس تبيان ملعرفة اإذا اكن أأعضاء اللجنة ادلامئة يواهجون مشألك يف حامية العالمات املشهورة وكيف يتعاملون
معها ،اإل أأنه ل ميكن توقع النتاجئ .وذلكل ،ل يؤيد الوفد فكرة املعاهدة يف عام  2021واقرتح اإعادة صياغة الاقرتاح وفقًا
ذلكل .ابلإضافة اإىل ذكل ،جيب أأن يكون أأعضاء اللجنة قادرين عىل مناقشة ا ألس ئةل قبل توزيع الاس تبيان.
 .172و أأشار وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل أأنه يشارك وفد ش ييل انزعاجه حول بعض املسائل املتعلقة بنطاق
الاقرتاح وتركزيه .ور أأى الوفد أأن حامية العالمات املشهورة أأاثرت قضااي مرتبطة اب ألولوية ابلنس بة لتعدي العالمات التجارية
عىل هذه العالمات املشهورة .وجيب حتديد ا ألولوية يف البدل اذلي يقوم بتحديد ما اإذا اكنت العالمة املشهورة أأم ل ،وليس
يف بدل املنشأأ ،ويف هذا الس ياق ميكن حتديد ا ألولوية من خالل التسجيل ا ألول أأو الاس تخدام ا ألول أأو السمعة .والقاعدة
العامة يف الولايت املتحدة ا ألمريكية يه أأنه جيب اس تخدام معلية حتديد ا ألولوية املعمول هبا واضطرت احملامك الوطنية يف
الونة ا ألخرية فقط التعامل مع قضية مل يمت فهيا تسجيل عالمة أأجنبية أأو اس تخداهما ،واكن دلى هذه العالمة فقط مسعة يف
السوق ذات الصةل .و أأاثرت القضية أأس ئةل مثل ،يف حال عدم تسجيل أأو اس تخدام عالمة أأجنبية ،هل ميكن أأن يؤثر ذكل
سل ًبا عىل صاحب العالمة وهل دليه حق رفع دعوى أأمام احملمكة .ولتصحيح الوضع ،نظرت احملامك يف الولايت املتحدة
ا ألمريكية يف املنافسة غري العادةل وسوء النية .وتبني أأن "سوء النية" ميثل مشلكة حقيقية ابلنس بة للمكتب الوطين ،اذلي
كبريا من طلبات سوء النية مما دفع السلطات الوطنية اإىل اس تخدام أأدوات خمتلفة .واكن اإحدى هذه
مؤخرا عددًا ً
تلقى ً
ا ألدوات يه اشرتاط قيام أأي مقدم طلب أأجنيب بتعيني ممثل قانوين مرخص ،حىت يتس ىن للمحايم احمليل املرخص هل تطبيق
العناية الواجبة ومنع سوء النية .ويف الولايت املتحدة ا ألمريكية ،يمت التعامل مع العالمات املشهورة مبوجب نظام القانون
العام ،وابلتايل طبقت السلطات اخملتصة معيار احامتل حدوث التباس بطريقة مرنة للغاية ،مما يسمح برفض الطلب عىل
أأساس قوة العالمة وكذكل ابفرتاض حدوث التباس يف احلالت اليت تكون فهيا العالمة قوية حقًا .وذلكل ،أأعرب الوفد عن
اهامتمه ابإ جراء دراسة اس تقصائية تبحث بشلك أأوسع يف مسأأةل سوء نية مقديم الطلبات واقرتح أأن يركز الاقرتاح ليس
فقط عىل العالمات املشهورة ولكن أأيضً ا عىل مجيع العالمات.
 .173و أأشار وفد الياابن اإىل أأن العالمات التجارية املشهورة من البدلان ا ألجنبية اليت يمت تقدمي طلبات بِشأأهنا ألغراض غري
واحضة يف الياابن ،يمت رفضها مبوجب الإطار القانوين املطبق يف ذكل البدل .وتشمل حالت الرفض الطلبات املقدمة ملنع
أأحصاب العالمات التجارية املشهورة من دخول السوق احمللية أأو عرض بيع التسجيالت الوطنية بسعر مرتفع ،مع الاس تفادة
من حقيقة أأن هذه العالمات غري مسجةل يف الياابن .و أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأنه س يكون من املفيد اإجراء مناقشات حول
حامية العالمات املشهورة عامل ًيا و أأيد املسح املقرتح لتقيص احلقائق واذلي ينبغي أأن يشمل أأيضً ا اللواحئ وممارسات الفحص
ألعضاء اللجنة.
 .174ورصح وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) بأأن الإطار القانوين ادلويل احلايل محلاية العالمات املشهورة يبدو
مالمئ ًا .وقال الوفد اإنه ل يرى أأي ثغرات جيب سدها يف النظام اذلي أأنشأأته اتفاقية ابريس واتفاق تريبس وتوصية الويبو
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املشرتكة .وبعد قراءة الاقرتاح ،مل جيد الوفد أأي داعي لتغيري النظام احلايل أأو اإنشاء صك قانوين جديد .ومع ذكل ،ميكن
للوفد أأن يؤيد فكرة اس تكشاف املامرسات احلالية ألعضاء اللجنة ادلامئة بشأأن هذه املسأأةل.
 .175و أأشار وفد أأوغندا ،متحد ًاث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،أأنه يوجد ابلفعل مس توى عال من امحلاية للعالمات املشهورة يف
الصكوك ادلولية املذكورة سابقًا .وبعد مراجعة نقدية لالقرتاح ،حددت اجملموعة ا ألفريقية بعض الثغرات املتعلقة ابلقرتاح
املقدم من وفد مجهورية كوراي .عىل سبيل املثال ،مل يمت حامية عدد من العالمات التقليدية املشهورة ،اليت متلكها الشعوب
ا ألصلية واجملمتعات احمللية يف ا ألسواق ا ألجنبية ألهنا غري مسجةل ،ومل يكن نظام حقوق امللكية الفكرية التقليدي اكفيا
محلايهتم .ويف حني أأن الاقرتاح مل يوّض الثغرات املوجودة يف الإطار ادلويل احلايل فامي يتعلق ابلعالمات املشهورة ،فاإن املسح
املقرتح لتقيص احلقائق حول القوانني واملامرسات الوطنية ميكن أأن يتيح لدلول ا ألعضاء فرصة لفهم القضية بشلك أأفضل .وقد
يكون املسح مفيدً ا لتحديد أأفضل املامرسات ووضع املعايري عىل املس توى الوطين ،وعىل هذا ا ألساس ،ميكن أأن تدمع
اجملموعة فقط عنارص الاقرتاح املتعلقة بتقيص احلقائق هبدف مجع املعلومات ،من دون توقع تنقيذ أأي نشاط لوضع القواعد
واملعايري فهيذه املرحةل.
 .176و أأشار وفد سويرسا اإىل أأن الاقرتاح املقدم من وفد مجهورية كوراي يسلط الضوء عىل مشلكة هممة وحساسة ابلنس بة
لسويرسا .فقد اكن هناك عدد من العالمات املمزية املعروفة جدً ا ختص املؤسسات السويرسية أأو رابطات املنتجني
السويرسية ،ومل تمتتع هذه العالمات دامئًا ابمحلاية الاكفية يف اخلارج .وذلكل ،فقد فضل الوفد اإعداد اس تفسار بني أأعضاء
اللجنة من أأجل التعرف عىل املامرسات الوطنية اخملتلفة املتعلقة ابلعالمات املشهورة .ومع ذكل ،من الناحية النظرية ،أأاثر
الاقرتاح السؤال التايل :وفقًا للقواعد املعمول هبا حال ًيا ،وليك تمت حامية عالمة معينة ابعتبارها عالمة مشهورة ،جيب أأن
تكون هذه العالمة ا ألجنبية مشهورة يف أأرايض ادلوةل حيث يمت طلب تأأمني امحلاية لها ،وليس اكفي ًا أأن تكون العالمة
معروفة يف اخلارج فقط ،أأي يف بدل أخر عىل سبيل املثال .وهذه القاعدة ،املس متدة من مبد أأ ا إلقلميية ،سائدة أأيضً ا لتسجيل
بناء عىل قامئة موجودة
العالمة .ويف ادلورات السابقة للجنة ،أأشارت وفود خمتلفة اإىل أأنه يمت السامح لها حبامية أأسامء معينة ً
مس بقًا ،عىل وجه التحديد عىل أأساس أأن حفص العالمات التجارية اكن يستند اإىل نظرة املس هتكل واجلهور يف البدل اذلي مت
فيه طلب التسجيل .وإاذا اكن وفد سويرسا قد فهم بشلك حصيح معىن املادة  34.1.13من قانون العالمات التجارية
جلهورية كوراي ،الوارد يف الوثيقة  ،SCT/42/5فاإن هذه املادة توفر امحلاية للعالمات املشهورة يف اخلارج فقط (يف بالد
أأخرى) .وإاذا اكن ينبغي ألعضاء اللجنة مناقشة قاعدة مماثةل عىل املس توى ادلويل ،تساءل وفد سويرسا عام اإذا اكن س يعاد
النظر يف مبد أأ نظرة املس هتكل أأو الر أأي العام يف البدل اذلي ُطلب فيه التسجيل ،وابلتايل ما هو تأأثري هذا التغيري عىل
املواضيع ا ألخرى اليت ستناقش من قبل اللجنة.
 .177و أأعلن وفد الصني أأن حامية العالمات املشهورة تس تحق اهامتم اللجنة ادلامئة .ويه قضية هممة ابلنس بة للصني ،حيث
مت اس تخدام عالمات الرشاكت الوطنية يف بدلان أأخرى من دون أأي اإذن .ولهذا السبب ،اكن الوفد هممتًا مبعرفة ممارسات
البدلان ا ألخرى املتعلقة حبامية العالمات املشهورة .مع ًال ابملعايري القانونية الواردة يف اتفاقية ابريس واتفاق تريبس ،طورت
البدلان أأنظمهتا الوطنية محلاية العالمات املشهورة ،واليت تتناسب مع بيئهتا احمللية .ور أأى الوفد أأنه س يكون من الإجيايب فهم
ا ألنظمة يف مجيع أأحناء العامل بشلك أأفضل و أأعلن اس تعداده للمشاركة يف املناقشات وعرض ا ألحاكم واملامرسات الوطنية
املعمول هبا يف الصني.
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 .178و أأشار وفد الاحتاد ا ألورويب ،متحد ًاث ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،اإىل أأنه بعد الاس امتع اإىل املناقشة
وبعد بعض املداولت ادلاخلية يود دمع العمل اذلي اقرتحه وفد مجهورية كوراي ،مع بعض التحفظات .فكام أأشار وفد أأوغندا
ابمس اجملموعة ا ألفريقية ووفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) ،س يكون من املهم واملفيد جدً ا التقيص عن موضوع العالمات
املشهورة ،لكن ل داعي لالخنراط يف نشاط لوضع القواعد واملعايري .وذلكل ،سينضم الوفد اإىل الوفود ا ألخرى اليت اقرتحت
اإيقاف الاقرتاح يف املرحةل الثانية من خطة العمل ،يف الصفحة  5من الوثيقة .SCT/42/5
بدءا
 .179وأأعرب وفد املغرب عن اتفاقه مع متحدثني سابقني عىل أأن هناك ابلفعل ا ً
إطارا دول ًيا محلاية العالمات املشهورةً ،
من املادة  6مكرر من اتفاقية ابريس .و أأبلغ الوفد اللجنة ادلامئة أأن الترشيعات الوطنية يف املغرب تتضمن عددًا من ا ألحاكم
املتعلقة حبامية العالمات املشهورة والإجراءات اليت ميكن أأن يتخذها أأحصاب العالمات التجارية ملنع سوء الاس تخدام .ومع
ذكل ،ابلنس بة للمكتب الوطين ،اكن من الصعب يف بعض ا ألحيان حتديد ما اإذا اكنت العالمة مشهورة يف أأرايض املغرب أأم
بناء عىل املعلومات اليت قدهما صاحب العالمة التجارية ،وجيب حل هذه النقطة قبل تطبيق املعايري القانونية عىل
لً ،
العالمات املشهورة .ور أأى الوفد أأن الاقرتاح اذلي قدمه وفد مجهورية كوراي اكن مثريا لالهامتم واقرتح أأن يدرج يف
الاس تبيان عدة أأس ئةل تتناول أأفضل املامرسات لتحديد العالمة عىل أأهنا عالمة مشهورة .وبعض ا ألمثةل حول نوع ا ألدةل اليت
جيب قبولها لختاذ مثل هذا القرار تشمل ا ألدةل اليت تشري اإىل اس تخدام امل ُنتج يف ا ألرايض حيث متت املطالبة حبامية عالمته
التجارية ،أأو اعرتاف من قبل اجلهور املس هتكل ،أأو ادلعاايت املرتبطة ابلعالمة.
 .180ورصح وفد كرواتيا ،متحد ًاث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،أأن اجملموعة تؤيد املسح لتقيص احلقائق
بشأأن العالمات ا ألجنبية املشهورة يف املرحةل الثانية من الاقرتاح املقدم من وفد مجهورية كوراي .ومع ذكل ،مل تر اجملموعة أأي
حاجة لوضع معاهدة حول هذا املوضوع يف عام .2021
 .181وشكر وفد مجهورية كوراي أأعضاء اللجنة عىل املالحظات اليت أأدلوها عىل اقرتاهحا بشأأن حامية العالمات املشهورة.
ووفقًا لتكل املالحظات ،يبدو أأن ا ألعضاء يفضلون معو ًما اإجراء املسح ،عىل الرمغ من أأن ابلنس بة لبعض ا ألعضاء ل يزال
نطاق املسح قابل للنقاش .واكن وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية قد اقرتح توس يع نطاق املسح ليشمل مسأأةل الطلبات
املقدمة عن سوء نية .ويف الواقع ،قد يشمل فهم طلبات العالمات التجارية املقدمة عن سوء نية عرب الولايت القضائية قضااي
مثل ،أأو ًل ،اإيداع طلبات استباقية لتسجيل عالمة جتارية حيث مل يكن دلى املس تخدم السابق حق مسجل يف الولية
القضائية ذات الصةل؛ واثني ًا ،تقدمي طلب لتسجيل عالمة جتارية تش به بشلك مربك عالمة جتارية مشهورة أأو معروفة قبل
نرش السلع أأو اخلدمات يف السوق حيث يمت تسجيل العالمة فهيا ،هبدف الاس تفادة بصورة غري عادةل من النية احلس نة
ملاكل العالمة التجارية أأو اكسرتاتيجية ضد املاكل اذلي يتخذ اإجراءات لوقف ابئعي املنتجات اذلين يس تخدمون عالمات
جتارية مشاهبة لعالمته .واثلثًا ،تقدمي طلبات لتسجيل عالمات جتارية دون أأي نية لس تخداهما ،رمبا بقصد منع مس تخدم
سابق من ادلخول اإىل السوق ،أأو من أأجل التفاوض عىل دفع رسوم الرتخيص أأو عىل حتديد رسوم احلقوق .ويف ظل هذه
اخللفية ،أأعلن وفد مجهورية كوراي اس تعداده لإجراء مشاورات مع أأعضاء اللجنة ادلامئة و أأمانة الويبو لتطوير حمتوى
الاس تبيان .واقرتح الوفد أأن يرسل أأعضاء اللجنة املهمتون اقرتاحات اإلهيا قبل هناية يناير  ،2020حىت يمت تقدمي نسخة
معدةل من الاقرتاح ،تشمل أأس ئةل حمددة تعكس مالحظاهتم ،يف ادلورة القادمة للجنة.
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 .182وخلص الرئيس اإىل ما ييل:
 س ُيقدم وفد مجهورية كوراي نسخة مراجعة من اقرتاحه بشأأن ممارسات ادلول ا ألعضاء فامي يتعلق حباميةالعالمات املشهورة دوليا ،مع مراعاة التعليقات املُقدمة من الوفود ،يك تنظر فهيا جلنة العالمات يف
دورهتا القادمة؛
 -ودُعي ا ألعضاء اإىل اإبالغ مساهامهتم اإىل وفد مجهورية كوراي قبل  31يناير .2020

مس تجدات عن اجلوانب املتصةل ابلعالمات التجارية يف نظام أأسامء احلقول (الوثيقة ) SCT/42/3
 .183نظرت جلنة العالمات يف الوثيقة  SCT/42/3والمتست من ا ألمانة اإطالع ادلول ا ألعضاء ابنتظام عىل املس تجدات
اليت س تطر أأ يف املس تقبل عىل نظام أأسامء احلقول.

البند  6من جدول ا ألعامل :املؤرشات اجلغرافية
 .184استندت املناقشات اإىل الوثيقتني  SCT/40/5و.SCT/40/6
 .185وعرضت ا ألمانة اإصدارا جتريبيا لقاعدة بياانت تورد مجيع الردود عىل الاس تبيان ا ألول بشأأن "النظم الوطنية وا إلقلميية
اليت ميكن أأن توفر قدرا من امحلاية للمؤرشات اجلغرافية" ،والاس تبيان الثاين بشأأن "اس تخدام/اإساءة اس تخدام املؤرشات
اجلغرافية و أأسامء البدلان واملصطلحات اجلغرافية عىل الإنرتنت ويف نظام أأسامء احلقول".
 .186وأأعرب وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) عن تقديره ل ألمانة لتطوير قاعدة البياانت عىل أأساس الردود الواردة من
ادلول ا ألعضاء ،واعتربها أأداة مفيدة للغاية لفهم ومقارنة الترشيعات الوطنية املرتبطة هبذا املوضوع بشلك أأفضل .ور أأى الوفد
أأن اإاتحة قاعدة البياانت للجمهور س يكون مفيدً ا وس يفيد أأيضً ا السلطات املعنية يف ادلول ا ألعضاء وكذكل املس تخدمني أأو
املس تفيدين الخرين.
 .187وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،وشكر ا ألمانة عىل جتميع الردود عىل
الاس تبيانني بشأأن املؤرشات اجلغرافية وعىل اإعداد قاعدة بياانت سهةل الاس تخدام عىل الإنرتنت .واعترب الوفد أأن اللجنة
ادلامئة تقوم بعمل قمي وبناء للتقدم ابملناقشات ادلولية بشأأن املؤرشات اجلغرافية ،وتطلع اإىل اس مترار اللجنة يف معاجلة مواضيع
جديدة يف اجللسات ا إلعالمية املقبةل .وفامي يتعلق حبامية املؤرشات اجلغرافية يف نظام أأسامء احلقول ،ر أأى الوفد أأنه ل ينبغي
نظرا للثغرات كبرية
خلط املؤرشات اجلغرافية مبسأأةل حامية أأسامء البدلان وا ألسامء اجلغرافية ذات ادللةل الوطنية .و ً
والاحنرافات غري مربرة اليت ترافق التعامل مع املؤرشات اجلغرافية كحقوق ملكية فكرية عىل الإنرتنت ابملقارنة مع التعامل مع
أأشاكل أأخرى حلقوق امللكية الفكرية ،فاإن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه يتطلعون اإىل مواصةل البحث يف هذه
املسأأةل يف اجللسة الإعالمية .وعالوة عىل ذكل ،ر أأى الوفد أأنه ينبغي التوسع يف جلسة املعلومات ،لتشمل معاجلة قضااي
املؤرشات اجلغرافية ذات الصةل ،عىل سبيل املثال ابلنس بة للبدلان النامية أأو لمتكني النساء املزارعات .ودعا الوفد اإىل تقدمي
مقرتحات لدلورات املقبةل ،وقال اإنه قد قدم مقرتحات بشأأن مواضيع أأخرى اإىل ا ألمانة.
 .188و أأيد وفد سويرسا البيان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد ا ألورويب وشكر ا ألمانة عىل جتميع املعلومات يف قاعدة البياانت.
ومع ذكل ،قال الوفد اإنه ل يزال هممتًا مبسأأةل حامية أأسامء البدلان يف س ياقات خمتلفة .ابلإضافة اإىل ذكل ،تساءل الوفد عن
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أأمهية بياانت ا ألداة املتوفرة عىل الإنرتنت ،اإذ أأنه مل تعد بعض الإجاابت املقدمة بواسطة هذه ا ألداة صاحلة ،نظرا اإىل تطور
الترشيعات املتعلقة ابملؤرشات اجلغرافية .وذلكل اقرتح الوفد الإشارة اإىل اترخي صالحية املعلومات املقدمة للك بدل ،حبيث
ميكن ملس تخديم قاعدة البياانت تقيمي موثوقية املعلومات.
 .189وحتدث وفد كرواتيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،وأأعرب عن امتنانه لدلول ا ألعضاء اليت أأرسلت
ردودًا عىل الاس تبيانني بشأأن املؤرشات اجلغرافية ،وشكر ا ألمانة عىل جتميع الردود وعرض قاعدة البياانت .واعترب أأن تبادل
ا ألفاكر حول هذه املواضيع همم للغاية ،وذلكل شدد عىل احلاجة اإىل مناقشة دولية حول املؤرشات اجلغرافية .و أأعرب الوفد
عن تقديره للعمل املنجز ابلفعل وتطلع اإىل مواصةل املناقشات حول مواضيع مثل املؤرشات اجلغرافية كس ندات للملكية
الفكرية يف تشغيل نظام أأسامء احلقول ويف س ياسات تسوية املنازعات.
 .190وشكر وفد مجهورية مودلوفا ا ألمانة عىل قاعدة البياانت اليت وجدهتا مفيدة للغاية لدلول ا ألعضاء واملنتجني .وتساءل
الوفد عام اإذا اكن ميكن يف املس تقبل جتميع الردود عىل اس تبياانت خمتلفة يف شلك قاعدة بياانت مماثةل.
 .191وحتدث وفد الاحتاد الرويس ابمس مجموعة بدلان أس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية ،وشكر ا ألمانة عىل معلها
بشأأن حامية البياانت اجلغرافية ،وكذكل مجيع البدلان اليت شاركت يف الاس تبياانت .و أأشار اإىل أأن قاعدة البياانت اكنت
مفيدة للغاية لفهم أأنظمة املؤرشات اجلغرافية املعقدة ،و أأعرب الوفد عن دمعه لتبادل املعلومات حول حامية املؤرشات
اجلغرافية يف خمتلف البدلان .وابلإضافة اإىل ذكل ،أأبلغ الوفد اللجنة أأن قانون جديد س يدخل حزي التنفيذ يف صيف عام
 ،2020سوف مينح امحلاية للمؤرشات اجلغرافية ابعتبارها س ندات للملكية الفكرية ،و أأن املكتب الوطين س يقدم معلومات
حمدثة اإىل ا ألمانة.
 .192وخلص الرئيس اإىل أأن قاعدة البياانت س تنرش عىل الصفحة الإلكرتونية للجنة العالمات ،و أأن ا ألعضاء مدعوون اإىل
تقدمي مساهامت جديدة أأو حتديثات ،حسب احلاةل.
 .193وطلب الرئيس من الوفود ابداء أراهئم بشأأن املواضيع اليت من املمكن مناقش هتا خالل اجللسات ا إلعالمية املس تقبلية
نظرا اإىل أأن اللجنة ادلامئة قررت عقد عدة جلسات اإعالمية يف املس تقبل.
بشأأن املؤرشات اجلغرافيةً ،
 .194و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن تقديره العميق لتنظمي جلسات اإعالمية حول املؤرشات اجلغرافية وشكر
وفد الاحتاد ا ألورويب عىل ذكل ،و أأشار اإىل أأنه هممت مبعرفة ممارسات الفحص الوطنية للمؤرشات اجلغرافية .وحبثًا عن أأكرث
الطرق البناءة لالتفاق عىل برانمج لدلورة الإعالمية التالية بعد مناقشة مع مجموعة من الوفود املواضيع احملمتةل ،اقرتح الوفد
اس تكشاف ما حدث محلاية املؤرشات اجلغرافية اإذا اكنت الظروف ا ألصلية اليت أأدت اإىل تأأمني امحلاية ،عىل سبيل املثال،
اجلودة أأو السمعة أأو الرابط اجلغرايف ،ل ميكن احلفاظ علهيا يف بدل املنشأأ .ور أأى الوفد أأنه ينبغي دراسة هذه املسأأةل بشلك
أأوسع وتساءل عن اعتبارات الس ياسة العامة والعمليات اليت ينبغي أأن تتبعها ماكتب امللكية الفكرية لتقيمي التعديالت
وإابالغها للمس هتلكني .وتساءل الوفد أأيضً ا عام اإذا اكنت حامية مؤرش جغرايف ُعرضة ل إاللغاء اإذا مل تعد الظروف اليت أأدت اإىل
اإنشاهئا موجودة باكملها ،أأو مل تعد موجودة لفرتة من الوقت يف بدل املنشأأ .وقال الوفد اإن هذا السؤال قد أأثري عندما مت تقدمي
طلب لتعديل التسجيل دلى مكتب الولايت املتحدة ا ألمريكية للرباءات والعالمات التجارية وفقا ملعايري خمتلفة تغريت
ألس باب خمتلفة .وتساءل الوفد اإذا اكنت ماكتب امللكية الفكرية ستشارك كيفية تقيميها لتكل الطلبات ،وإاذا اكن املس هتلكون
لن يشعرون بأأنه مت خداعهم أأم سيمت تلبية توقعاهتم ،يف حال تغريت الظروف ا ألصلية .ومبا أأن اجللسة الإعالمية تقترص عىل

SCT/42/9
45

نصف يوم ،أأشار الوفد اإىل أأن الوقت ل يسمح لطرح الكثري من املواضيع للمناقشة ودعا اإىل حماوةل احلد من عدد املواضيع
قدر الإماكن لتمتكن اللجنة ادلامئة من اجراء مناقشة ممثرة حول املامرسات اخملتلفة.
 .195وشكر وفد سويرسا وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ألخذ زمام املبادرة لإطالق النقاش حول املواضيع اخلاصة
ابجللسة ا إلعالمية القادمة حول املؤرشات اجلغرافية ،و أأشار اإىل أأن املوضوع املقرتح يبدو مث ًريا لالهامتم لعدد كبري من الوفود.
نظرا اإىل أأن املوضوع مرتبط بفحص العالقة بني خصائص أأو جودة املنتج من هجة وأأصهل اجلغرايف من هجة أأخرى ،اقرتح
و ً
الوفد أأن تمت معاجلة هذا املوضوع يف اجامتع أأوسع يشمل التقيمي ا ألويل للعالقة وتطورها أأو تغريها ،بغض النظر عام اإذا اكن
قد مت حتديد التغيريات من قبل املنتجني أأو ألس باب طبيعية .ويرتبط هبذا التقيمي أأيضً ا النظر يف ال آليات اخملتلفة لتنظمي
املنتجات املس تفيدة من املؤرشات اجلغرافية والهيئات اخملتصة ومعايري التقيمي .وتأأييدً ا للبيان اذلي أأدىل به وفد الولايت
املتحدة ا ألمريكية ،دعا الوفد أأعضاء اللجنة اذلين أأعربوا عن اهامتهمم ابجللسات ا إلعالمية إاىل تقدمي مقرتحات جديدة.
 .196وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،وتطلع اإىل حضور اجللسة الإعالمية حول
املؤرشات اجلغرافية ،واملقرر عقدها يف اليوم التايل ،واقرتح تقدمي مجيع املواضيع كتاب ًة ومناقش هتا بعد اجللسة الإعالمية.
 .197وشكر وفد الربازيل وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عىل الاقرتاح ،وأأعرب عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد
الاحتاد ا ألورويب.
 .198وبعد عقد اجللسة الإعالمية حول البياانت اجلغرافية ،هنأأ الرئيس ا ألمانة عىل التنظمي املمتاز للجلسة لإعالمية
املذكورة ،و أأشار اإىل أأنه اكن اجامتعًا ممث ًرا للغاية مسح للمشاركني بتبادل الراء ،وملمثيل املاكتب الوطنية للملكية الفكرية
ابس تخالص اس تنتاجات مفيدة.
 .199ووافق وفد ش ييل عىل الراء اليت أأعرب عهنا الرئيس بشأأن اجللسة الإعالمية وتساءل عام اإذا سيمت ااتحة العروض
التقدميية.
 .200وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،وردد تعليقات الرئيس ووفد ش ييل وهنأأ
أأعضاء اللجنة عىل املس توى الرفيع للغاية لالجامتع .ورأأى الوفد أأن الويبو ،مثل العديد من املنظامت ادلولية ا ألخرى ،هممتة
ابملساواة بني اجلنسني ،ومن اجلدير ابذلكر أأن مجيع املتحدثني الس تة املمتازين اكنوا من النساء.
 .201أوأكد الرئيس ،رد ًا عىل السؤال اذلي طرحه وفد ش ييل ،أأنه سيمت ااتحة العروض التقدميية.
 .202وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،و أأشار اإىل الاقرتاح الثاين للورقة غري
الرمسية و أأوّض أأنه اكن مبثابة متابعة مبارشة ملا متت مناقش ته يف اجللسة الإعالمية اليت عقدت يف صباح ذكل اليوم بشأأن
الاعرتاف حبقوق امللكية الفكرية واملؤرشات اجلغرافية يف نظام أأسامء احلقول .وبعد مالحظة أأن اثنني من املتحدثني أأشارا اإىل
طرق معينة اتبعهتا بعض وحدات التحمك يف احلقول العليا من أأجل احرتام حقوق املؤرشات اجلغرافية السابقة ،ر أأى الوفد أأنه
قد يكون من املفيد اس تكشاف الطرق اليت ميكن اس تخداهما ملنع املشغلني من الاس تفادة من سوء الاس تخدام .وشدد
الوفد عىل أأن الاقرتاح يقترص عىل سوء اس تخدام احلقول وتسجيلها ،وهيدف اإىل اس تكشاف الإجراءات أأو احللول املبتكرة
املتاحة للسلطات اليت ترعى احلقول العليا ،مضن اإطار القيود القامئة حال ًيا ،ملنع املشغلني من حتقيق أأرابح من جراء سوء
الاس تخدام وتسجيل املؤرشات اجلغرافية يف نظام أأسامء احلقول.

SCT/42/9
46

 .203وشكر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية وفدي الاحتاد ا ألورويب وسويرسا ،و أأشار اإىل أأهنم اتفقوا عىل اقرتاح مشرتك
ابلنس بة للجلسة الإعالمية التالية خالل ادلورة الثالثة وا ألربعني للجنة ادلامئة .و أأكد الوفد اهامتمه مبعرفة ممارسات الفحص
لطلبات تعديل تسجيالت املؤرشات اجلغرافية عندما مل يكن من املمكن احلفاظ عىل الظروف ا ألصلية اليت أأدت اإىل
اإنشاهئا ألس باب خمتلفة .و أأشار اإىل أأن وفد سويرسا قد أأاثر مسأأةل التقيمي ا ألويل للطلب ا ألصيل محلاية املؤرشات اجلغرافية
فامي يتعلق جبودة املؤرش اجلغرايف أأو ارتباطه أأو تعريفه ،وقال اإنه ميكن دمج اقرتاح مشرتك بشأأن هذين املوضوعني يف حلقة
نقاش واحدة .و أأعرب الوفد عن رغبته يف التأأكد من اإاتحة الوقت الاكيف للمشاركني يف النقاش واحلضور لطرح ا ألس ئةل
وتبادل خرباهتم و أأفضل املامرسات .وإاذ أأكد الوفد من جديد أأن اجللسة الإعالمية اكنت ممتعة للغاية و أأن العروض أأاثرت
العديد من ا ألس ئةل و أأجابت عىل العديد مهنا يف نفس الوقت ،أأعرب عن رغبته يف الاس مترار يف تكل التبادلت املفيدة
ملاكتبه اخلاصة وغريها من ماكتب امللكية الفكرية لتحديد كيفية التعامل مع بعض القضااي والتعمل من جتارب الخرين.
 .204وأأعرب وفد الربازيل عن دمعه للمقرتحات اليت تقدمت هبا وفود سويرسا والولايت املتحدة ا ألمريكية والاحتاد
ا ألورويب ،واقرتح موضوعًا خاص به ملناقش ته يف جلسة اإعالمية مس تقبلية .و أأبلغ اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات
التجارية أأن قانون امللكية الفكرية الربازييل يسمح بتسجيل ،مكؤرشات جغرافية ،العالمات اليت تتأألف حرص ًا من أأسامء
والعالمات املكونة من أأسامء وعنارص أأخرى ،مثل التصماميت والرسومات والصور ،وأأعرب الوفد عن رغبته يف اس تكشاف
ممارسات ادلول ا ألعضاء ا ألخرى يف حامية املؤرشات اجلغرافية اليت تتأألف حرص ًا من ا ألسامء واملؤرشات اجلغرافية اليت
تتكون من أأسامء وعنارص أأخرى.
 .205و أأيد وفد أأسرتاليا البياانت اليت وردت بشأأن فائدة اجللسة الإعالمية وطابعها املفيد ،و أأعرب عن دمعه لقرتاحات
وفود سويرسا والولايت املتحدة ا ألمريكية والاحتاد ا ألورويب .وتساءل الوفد كذكل عام اإذا اكنت ادلول ا ألعضاء هممتة بتقدمي
بشلك مس بق مواضيع للجلسة الإعالمية ابلزتامن مع ادلورة الرابعة وا ألربعني للجنة ،وما اإذا اكن ميكن مناقشة هذه املواضيع
واختاذ قرار بشأأهنا يف ادلورة الثالثة وا ألربعني للجنة.
 .206وأأعرب وفد كرواتيا ،متحد ًاث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،تأأييده لقرتاحات وفود سويرسا والولايت
املتحدة ا ألمريكية والاحتاد ا ألورويب.
 .207وأأعرب وفد كندا عن دمعه لالقرتاحات اليت تقدمت هبا وفود سويرسا والولايت املتحدة ا ألمريكية والاحتاد
ا ألورويب ،ور أأى أأن اجللسة الإعالمية اكنت ممثرة ومفيدة للغاية ومسحت بتبادل أأفضل املامرسات حيث ميكن للجميع تعمل
مهنا .و أأعرب الوفد عن دمعه لالقرتاح اذلي تقدم به وفد أأسرتاليا ،ورصح أأن تقدمي املواضيع ومراجعهتا والنظر فهيا بشلك
مس بق من شأأنه أأن يسهل املناقشات ويؤدي اإىل اختاذ قرار بشأأن املواضيع الهنائية بطريقة فعاةل.
 .208وعرب وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) عن موافقته عىل املواضيع املطروحة للمناقشة يف اجللسة الإعالمية التالية،
و أأيد الاقرتاح املقدم من وفد أأسرتاليا لتقدمي املواضيع قبل الاجامتع ،وابلتايل منح املزيد من الوقت للنظر يف القضااي واختاذ
أأفضل القرارات خالل اجللسة.
 .209ونظرت جلنة العالمات يف ورقة غري رمسية تشمل مواضيع مقرتحة ألغراض جلسة اإعالمية يُزمع عقدها عىل مدى
نصف يوم أأثناء ادلورة الثالثة وا ألربعني للجنة العالمات.
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 .210وخلص الرئيس اإىل أأن جلنة العالمات اتفقت عىل ما ييل:
 عقد جلسة اإعالمية تدوم نصف يوم بشأأن املؤرشات اجلغرافية مبوازاة مع ادلورة الثالثة وا ألربعنيللجنة العالمات؛
 ووضع برانمج لتكل اجللسة الإعالمية يشمل حلقيت نقاش حول املوضوعني التاليني "1" :تقيميالظروف اليت أأنشأأت ا ألساس اذلي تقوم عليه حامية املؤرشات اجلغرافية وتقيمي أأية تغيريات طر أأت عىل تكل
الظروف؛ "ُ "2وس بل منع املشغلني من الانتفاع عن طريق هجات تسعى ،بسوء نية ،اإىل اس تخدام
وتسجيل حقوق امللكية الفكرية املرتبطة ابملؤرشات اجلغرافية يف نظام أأسامء احلقول؛
 ودعوة ا ألعضاء اإىل تزويد جلنة العالمات يف دورهتا الثالثة وا ألربعني ابقرتاحات مواضيع ألغراضجلسة اإعالمية بشأأن املؤرشات اجلغرافية ُيزمع عقدها مبوازاة مع ادلورة الرابعة وا ألربعني للجنة العالمات.

البند  7من جدول ا ألعامل :اعامتد ملخص الرئيس
 .211اعمتدت جلنة العالمات ملخص الرئيس كام ورد يف الوثيقة .SCT/42/8

البند  8من جدول ا ألعامل :اختتام ادلورة
 .212وحتدث وفد أأوغندا ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،وشكر الرئيس عىل قيادته املمتازة ،وانئيب الرئيس وا ألمانة ،واملرتمجني
الفوريني وخدمات املؤمترات دلمعهم ومجيع ادلول ا ألعضاء عىل مشاركهتم البناءة .وذكَّر الوفد بأأنه ،يف افتتاح ادلورة ،تطلع
اإىل اختتاهما بنجاح وإاىل التوصل اإىل نتاجئ مقبوةل من اجليع تراعي املصاحل اخملتلفة جليع أأعضاء اللجنة وأأحصاب املصلحة
الخرين بطريقة متوازنة .و أأشار الوفد ابرتياح اإىل أأنه مت اإحراز بعض التقدم يف بعض اجملالت ،ل س امي فامي يتعلق ابجللسة
ا إلعالمية الناحجة بشأأن املؤرشات اجلغرافية ،والتفاق عىل املواضيع اليت ستُناقش يف ادلورة املقبةل للجنة ادلامئة ،وكذكل
عىل بعض الاقرتاحات لإجراء املزيد من ادلراسات الاس تكشافية ،واليت من وهجة نظر الوفد ،ستسامه يف تعزيز فهم ادلول
ا ألعضاء للقضااي اليت جتري مناقش هتا داخل اللجنة .ومع ذكل ،أأعرب الوفد عن أأسفه ألن عددًا من القضااي القدمية ل تزال
عالقة ،ل س امي مسأأةل حامية أأسامء البدلان من الاحتاكر من قبل الرشاكت اخلاصة أأو اس تخداهما بطريقة مضلةل ،وكذكل
مرشوع املواد ملعاهدة قانون التصاممي .ومرة أأخرى ،حذر الوفد بشدة من الانتقال اإىل العمل املعياري يف بعض اجملالت اليت
مل تنفذ فهيا اللجنة سوى القليل من ا ألعامل الاس تكشافية ،ومل يشارك فهيا سوى عدد حمدود من أأعضاء الويبو .وذكرت
اجملموعة أأيض ًا بأأن جدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية ،ل س امي التوصيتان  21و ،22تفرض عىل الويبو "اإجراء مشاورات غري
رمسية ومفتوحة ومتوازنة ،حسب الاقتضاء ،قبل الرشوع يف أأي أأنشطة جديدة لوضع القواعد واملعايري ،من خالل معليات
موهجة من ا ألعضاء ،وتشجيع مشاركة خرباء من ادلول ا ألعضاء ،ول س امي البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا " و"ينبغي أأن
تكون أأنشطة الويبو بشأأن وضع القواعد واملعايري دامعة ل ألهداف الإمنائية املتفق علهيا يف منظومة ا ألمم املتحدة ،مبا يف ذكل
ا ألهداف الواردة يف اإعالن ا أللفية" .و أأخري ًا ،أأعرب الوفد عن اس تعداده ملواصةل املشاركة بطريقة بناءة يف مجيع القضااي املعلقة
يف دورات اللجنة ادلامئة املقبةل.
 .213وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،وهنأأ الرئيس عىل توجهيه للجنة بنجاح
خالل ادلورة .وفامي يتعلق مبوضوع التصاممي الصناعية ،رحب الوفد ابلقرار اذلي ينص عىل أأن الاس تبيانني (ا ألول بشأأن
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"تصاممي واهجات املس تخدم املصورة وا أليقوانت واحملارف/اخلطوط" والثاين بشأأن "امحلاية املؤقتة املمنوحة للتصاممي الصناعية
يف بعض املعارض ادلولية مبوجب املادة  11من اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية") جيب ابقاهئام مفتوحني ل ألعضاء
لتقدمي ردود اإضافية ،وذكل من أأجل احلصول عىل معلومات اضافية .وأأعرب الوفد عن تقديره حلقيقة أأن الاقرتاح املقدم من
وفدي الياابن والولايت املتحدة ا ألمريكية سيبقى مطرو ًحا يف اجللسة التالية ،وشكر الوفد املؤيدين عىل مرونهتم واس تعدادمه
ملراعاة املالحظات اليت مت تقدميها املقدمة .كام أأشار الوفد ابرتياح اإىل أأنه مت التوصل اإىل توافق بشأأن تنظمي جلسة اإعالمية
حول موضوع املعارض ادلولية يف ادلورة التالية .وفامي يتعلق ابلعالمات التجارية ،وخاصة النقاش حول أأسامء البدلان ،شكر
الوفد مجيع الوفود واملؤيدين عىل هجودمه املس مترة للتوصل اإىل توافق يف الراء .و أأشار الوفد أأنه مس تعد ملواصةل مناقشة هذه
املسأأةل ،ل س امي فامي يتعلق ابلقرتاح املشرتك الوارد يف الوثيقة  ،SCT/41/6و أأعرب عن تطلعه اإىل اإعداد ومناقشة
الاس تبياانت املتعلقة ابلوسوم الوطنية وحامية العالمات التجارية املشهورة يف ادلورة القادمة .وفامي يتعلق ابملؤرشات
اجلغرافية ،رحب الوفد ابإ عداد قاعدة البياانت اليت تورد مجيع الردود عىل الاس تبيانني ا ألول والثاين .ور أأى الوفد أأنه من
خالل اجللسة الإعالمية متكنت اللجنة من الاس امتع اإىل ثالث جلنات من اخلرباء بشأأن اجلوانب الهامة للمؤرشات اجلغرافية،
معتربا أأن تكل اجللسات سامهت يف تلبية احلاجة ا ألساس ية لتبادل اخلربات من أأجل تعزيز احلوار العاملي بشأأن املؤرشات
اجلغرافية بطريقة بناءة وهمنية .وابلإضافة اإىل ذكل ،رحب الوفد بقرار تنظمي جلسات اإعالمية مس تقبلية يف اللجنة ادلامئة
ملناقشة موضوعني ،أأحدهام عرضه وفدا الولايت املتحدة ا ألمريكية وسويرسا ،والخر ،وفد الاحتاد ا ألورويب .و أأعرب الوفد
عن ترحيبه أأيضا ابلقرتاحات الإضافية املقدمة من ا ألعضاء ،وعن تأأييده ملناقشة اقرتاح الربازيل يف ادلورة املقبةل ،وكذكل
الاقرتاحات ا ألخرى لدلورة الرابعة وا ألربعني .كام أأعرب الوفد عن رسوره لإعالن أأن الاحتاد ا ألورويب خيطط لإيداع صك
انضاممه اإىل وثيقة جنيف لتفاق لش بونة يف  26نومفرب  .2019و أأخري ًا ،أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تواصل اللجنة يف اإجراء
مناقشات ممثرة بشأأن مجيع اجملالت الرئيس ية الثالثة يف ادلورة املقبةل.
 .214وحتدث وفد س نغافورة ابمس مجموعة أس يا واحمليط الهادئ ،و أأثىن عىل الرئيس وانئبيه لقيادهتم القديرة والفعاةل يف
توجيه مناقشات ادلول ا ألعضاء خالل دورة اللجنة .و أأعربت اجملموعة عن شكرها ل ألمانة واملرتمجني الفوريني وخدمات
املؤمترات عىل معلهم املمتاز دلمع اللجنة .وفامي يتعلق ابلتصاممي الصناعية ،تطلع الوفد اإىل اإجراء مزيد من املناقشات حول
واهجات املس تخدم املصورة يف ادلورة التالية للجنة ادلامئة .ومبا أأن الاس تبيان املتعلق بتصاممي واهجات املس تخدم املصورة
وا أليقوانت واحملارف/اخلطوط ما زال مفتوحا لتلقي املزيد من الردود ،تطلع الوفد اإىل مواصةل املناقشات مع ادلول ا ألعضاء
حول هذا املوضوع .وذكر أأنه من املؤسف أأن املناقشات بشأأن معاهدة قانون التصاممي مل تؤدي اإىل توافق يف الراء ،و أأعرب
عن تطلعه اإىل مزيد من املناقشات حول موضوع املؤمتر ادلبلومايس لعامتد معاهدة قانون التصاممي .وانتقل الوفد اإىل
العالمات التجارية ،مؤكد ًا أأمهية توفري حامية اكفية ألسامء البدلان ملنع تسجيلها أأو اس تخداهما غري املربر كعالمات جتارية،
وأأعرب عن تطلعه اإىل مزيد من املناقشات ،وكذكل فامي يتعلق مبختلف الاقرتاحات الواردة يف الواثئق ،SCT/32/2
 SCT/42/4و  .SCT/42/5وإاذ يرى الوفد أأن اجللسة الإعالمية بشأأن املؤرشات اجلغرافية قد أأاتحت فرصة ممتازة
ل ألعضاء لتبادل أأفضل املامرسات ،أأعرب عن تطلعه اإىل اس مترار تبادل اخلربات من خالل اجللسات الإعالمية يف اجامتعات
اللجنة ادلامئة املقبةل.
 .215وحتدث وفد املكس يك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،وشكر الرئيس عىل همنيته يف توجيه معل اللجنة.
وفامي يتعلق حبامية أأسامء البدلان ،أأعرب الوفد عن اس تعداده ملواصةل املناقشات بشأأن الاقرتاحات املنقحة الواردة يف الوثيقتني
 SCT/32/2و ،SCT/39/8 Rev.3وكذكل بشأأن أأي مبادرة أأخرى قد يمت تقدميها حول هذا املوضوع يف ادلورة التالية
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للجنة ادلامئة .وعالوة عىل ذكل ،أأشار الوفد اإىل أأن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ستتابع ابهامتم النقاش ادلائر حول
الاقرتاح املتعلق حبامية أأسامء البدلان وا ألسامء اجلغرافية ذات ادللةل الوطنية يف نظام أأسامء احلقول ،اذلي شارك يف اعداده
وفود جورجيا و أأيسلندا وإاندونيس يا وجاماياك وليختنش تاين ومالزياي واملكس يك وموانكو وبريو والس نغال وسويرسا والإمارات
العربية املتحدة ومؤخر ًا الربازيل ،وحول أأي صيغة منقحة حممتةل لهذه الوثيقة .ورحب الوفد بقرار تقدمي نسخة منقحة من
بناء عىل املالحظات املقدمة
اقرتاح بريو حول اإجراء دراسة اس تقصائية بشأأن حامية الوسوم الوطنية يف ادلول ا ألعضاءً ،
أأثناء ادلورة واملالحظات اليت قد تتلقاها ا ألمانة يف وقت لحق .و أأشار الوفد اإىل أأن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب
تؤيد اقرتاح بريو ،ألنه ميكن أأن يوفر معلومات هامة ابلنس بة لعمل اللجنة .و أأحاطت اجملموعة علام بقرار نرش قاعدة البياانت
اليت حتتوي عىل الردود عىل الاس تبيانني حول املؤرشات اجلغرافية عىل صفحة اللجنة عىل الإنرتنت ودعوة أأعضاء اللجنة اإىل
تقدمي مساهامت جديدة أأو حتديث املعلومات اإذا لزم ا ألمر ،معرب ًة عن تقديرها لهذا القرار .و أأعربت اجملموعة عن تقديرها
لتنظمي اجللسة الإعالمية حول املؤرشات اجلغرافية ،و أأشارت اإىل أأنه اكن اجامتعًا م ًمثرا مسح للجنة ابلتعرف عىل الهنج اخملتلفة.
و أأحاطت مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب علام ابملواضيع اليت سيمت النظر فهيا مضن اإطار اجللسة الإعالمية يف ادلورة
الثالثة وا ألربعني للجنة ادلامئة ،ودعوة ادلول ا ألعضاء اإىل تقدمي مواضيع اإضافية للنظر فهيا يف ادلورة الرابعة وا ألربعني
للجنة .كام أأعرب الوفد أأيضً ا عن تطلعه اإىل اجللسة الإعالمية اليت س تتناول ممارسات املاكتب وجتارب املس تخدمني فامي
يتعلق ابمحلاية املؤقتة املمنوحة للتصاممي الصناعية يف بعض املعارض ادلولية مبوجب املادة  11من اتفاقية ابريس .واختمت الوفد
لكمته بتوجيه الشكر ل ألمانة ،وكذكل خدمات املؤمترات واملرتمجني الفوريني ،عىل ادلمع املقدم لتسهيل الاجامتع.
 .216وشكر وفد الربازيل الرئيس وا ألمانة عىل العمل اذلي يقومون به مضن اإطار اللجنة ،وشكر أأيضً ا املرتمجني الفوريني.
وفامي يتعلق ابلتصاممي الصناعية ،أأعرب الوفد عن أأسفه ألنه خالل انعقاد اللجنة واجلعية العامة للويبو لعام  ،2019مل يكن
من املمكن التوصل اإىل اتفاق بشأأن مسأأةل معاهدة قانون التصاممي .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تتوصل ادلول ا ألعضاء اإىل
التوافق بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس يف أأقرب وقت ممكن .وفامي يتعلق ابلعالمات التجارية ،شدد الوفد عىل أأمهية وجود توازن
يراعي املصاحل املرشوعة لدلول ا ألعضاء بشأأن حامية أأسامء البدلان ،مشريا اإىل أأن اللجنة ادلامئة ميكن أأن تضطلع بدور نشط
يف هذه املسأأةل .وذلكل ،أأعلن الوفد أأنه سيشارك يف رعاية الاقرتاح املتعلق حبامية أأسامء البدلان وا ألسامء اجلغرافية ذات
ادللةل الوطنية يف نظام أأسامء احلقول ،الوارد يف الوثيقة  .SCT/41/6و أأضاف أأن الفرق ا ألسايس بني اس تخدام أأسامء
البدلان واملناطق يف العالمات التجارية واس تخداهما يف أأسامء احلقول هو أأنه يف حاةل العالمات التجارية ،ل مينع منح احلق
متا ًما اس تخدام هذه ا ألسامء من قبل الرشاكت ا ألخرى أأو حىت احلكومات يف س ياقات أأخرى ،بيامن يف حاةل أأسامء احلقول
الإنرتنت ،مت وضع احتاكر استبعد جممت ًعا بأأمكهل من الناس .ويف ر أأي الوفد ،يؤدي ذكل اإىل عدم توازن مذهل .وبعد الاس امتع
بعناية لراء ا ألعضاء بشأأن الاقرتاح الوارد يف الوثيقة  ،SCT/41/6كرر الوفد الزتامه ابلعمل للتوصل اإىل توافق حول حل
يتناسب مع املصاحل اخلاصة ولكن يف نفس الوقت حيمي الاهامتمات واملبادئ العامة .وفامي يتعلق ابملؤرشات اجلغرافية ،شكر
الوفد ا ألمانة واملتحدثني عىل مشاركة معلهم يف اجللسة الإعالمية املتعلقة ابملؤرشات اجلغرافية ،و أأشار اإىل أأن العالقة بني
مثريا لالهامتم يس تحق اإجراء مزيد من املناقشات حوهل داخل اللجنة.
العالمات التجارية واملؤرشات اجلغرافية اكنت موضوعًا ً
وأأعرب الوفد عن رغبته يف معرفة املزيد عن جتارب ادلول ا ألعضاء ا ألخرى و أأبدى اس تعداده لتقدمي املساهامت يف ادلورات
املقبةل للجنة ادلامئة .وإاذ أأعرب عن تأأييده للمواضيع اليت متت املوافقة علهيا ملناقش هتا يف ادلورة الثالثة وا ألربعني للجنة ادلامئة،
ل س امي " تقيمي الظروف اليت أأنشأأت ا ألساس اذلي تقوم عليه حامية املؤرشات اجلغرافية وتقيمي أأية تغيريات طر أأت عىل تكل
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الظروف" ،ذكر الوفد أأنه س يقدم اقرتاحا لبعض املواضيع ملناقش هتا يف ادلورة القادمة ليمت النظر فهيا يف ادلورة الرابعة
وا ألربعني للجنة ادلامئة.
 .217وحتدث وفد فرنسا بصفته الوطنية ،و أأيد البيان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد ا ألورويب وقدم هتانيه لالحتاد لنضاممه
القريب اإىل وثيقة جنيف لتفاق لش بونة ،ل س امي و أأن لك دوةل من أأعضاء الاحتاد س تكون قادرة عىل الانضامم اإىل الوثيقة
وفقًا لقرار اجمللس ا ألورويب املنشور يف اجلريدة الرمسية لالحتاد ا ألورويب يف  24أأكتوبر  .2019وعالوة عىل ذكل ،رحب
الوفد ابإبرام التفاق الس يايس بني الاحتاد ا ألورويب والصني بشأأن املؤرشات اجلغرافية .وقد مت الإعالن عن هذا التفاق يف
معرض جتاري دويل يف ش نغهاي حبضور رئيس اجلهورية الفرنس ية ورئيس مجهورية الصني الشعبية .مفنذ بدء نفاذ هذا
التفاق يف عام  ،2020سيسمح هذا ا ألخري بفرض مس توى عالٍ من امحلاية لـ  100مؤرش جغرايف أأورويب ( 26مهنا
فرنس ية) و 100مؤرش صيين .وابلتايل ،سوف تس تفيد املؤرشات اجلغرافية الفرنس ية من ضامانت قوية ويه :أأو ًل ،ضامن
ترمجة أأسامء املؤرشات اجلغرافية اإىل اللغة الصينية وكتابهتا (كام تلفظ) بأأحرف اللغة الصينية؛ اثني ًا ،منع ا ألطراف ا ألخرى من
تسجيل املؤرشات اجلغرافية احملمية كعالمات جتارية؛ اثلثًا ،الرفض التلقايئ لطلبات العالمات التجارية اليت تتضمن
املؤرشات اجلغرافية الواردة يف التفاقية ،مبا يف ذكل أأي اإشارات اإىل املؤرشات اجلغرافية .و أأضاف الوفد أأن التفاق سامه يف
تعزيز منوذج التمنية الريفية اذلي جيمع بني املناطق احمللية واملنتجني واملس هتلكني اذلين جيسدون املؤرشات اجلغرافية .وهو
ميثل خطوة هامة من انحية اعرتاف اثين أأكرب قوة جتارية يف العامل ابلنظام الفرنيس محلاية املؤرشات اجلغرافية .ويف اخلتام ،ذكر
الوفد أأن وثيقة جنيف لتفاق لش بونة ،اإىل جانب التفاق الس يايس مع الصني بشأأن املؤرشات اجلغرافية ،همدت الطريق
بشلك كبري محلاية املؤرشات اجلغرافية والاعرتاف هبا عىل نطاق أأوسع.
 .218واختمت الرئيس ادلورة يف  7نومفرب .2019
[ييل ذكل املرفقات]
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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
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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]
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املرفق الثاين

A

SCT/42/8

ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 7 :نومفرب 2019

اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية
واملؤشرات اجلغرافية

الدورة الثانية واألربعون

جنيف ،من  4اإىل  7نومفرب 2019
ملخص الرئيس

اذلي اع متدته اللجنة

البند  1من جدول الأعامل :افتتاح ادلورة
 .1افتتح الس يد أألفريدو ريندون أألغارا ،رئيس اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية
واملؤرشات اجلغرافية (جلنة العالمات) ،أأعامل ادلورة الثانية وا ألربعني للجنة العالمات ورحب ابملشاركني.
.2

و أأدىل الس يد فرانسس غري ،املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) ،مبالحظات افتتاحية.

.3

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

البند  2من جدول الأعامل :اعامتد جدول الأعامل
 .4اعمتدت جلنة العالمات مرشوع جدول ا ألعامل (الوثيقة .)SCT/42/1 Prov. 2

SCT/42/9
Annex II
2

البند  3من جدول الأعامل :اعامتد مرشوع تقرير ادلورة احلادية والأربعني
 .5اعمتدت جلنة العالمات مرشوع تقرير دورهتا احلادية وا ألربعني (الوثيقة .)SCT/41/11 Prov.
البند  4من جدول الأعامل :التصاممي الصناعية

قانون التصاممي الصناعية وممارساته-مرشوع مواد ومرشوع الالحئة التنفيذية
 .6ذكر الرئيس بأأن اجلعية العامة للويبو قررت ،يف دورهتا املعقودة يف أأكتوبر  ،2019أأهنا س تواصل ،خالل دورهتا
القادمة يف عام  ،2020النظر يف ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن معاهدة قانون التصاممي ،عىل أأن يكون ذكل يف هناية
النصف ا ألول من عام .2021
 .7وخلص الرئيس اإىل أأن جلنة العالمات أأحاطت علام بلك البياانت اليت أأدلت هبا الوفود بشأأن هذا البند.
و أأحاطت جلنة العالمات علام بقرار اجلعية العامة ادلاعي اإىل مواصةل النظر يف هذه املسأأةل يف دورهتا القادمة
يف عام .2020

تصاممي واهجات املس تخدم املصورة وا أليقوانت واحملارف/اخلطوط
 .8نظرت جلنة العالمات يف الوثيقة ( SCT/41/2جتميع ردود الاس تبيان اخلاص بتصاممي واهجات املس تخدم املصورة
وا أليقوانت واحملارف/اخلطوط).
 .9وخلص الرئيس اإىل أأنه ال ُتمس من ا ألمانة ما ييل:
 الإبقاء عىل الوثيقة مفتوحة حىت  10يناير  ،2020يك يتس ىن للوفود تقدمي املزيد من الردود أأو تقدميردود مراجعة؛
 وإاعداد وثيقة حتلل لك الردود ،وعرضها عىل جلنة العالمات يك تنظر فهيا يف دورهتا القادمة. .10وابلإضافة اإىل ذكل ،نظرت جلنة العالمات يف الوثيقة ( SCT/42/6اقرتاح من الياابن والولايت املتحدة ا ألمريكية
خبصوص توصية مشرتكة بشأأن حامية تصاممي واهجات املس تخدم املصورة مبوجب التصاممي الصناعية).
 .11وخلص الرئيس اإىل أأن املناقشة بشأأن الوثيقة  SCT/42/6ستتواصل يف ادلورة الثالثة وا ألربعني
للجنة العالمات.

امحلاية املؤقتة املمنوحة للتصاممي الصناعية يف بعض املعارض ادلولية مبوجب املادة  11من اتفاقية ابريس محلاية امللكية
الصناعية ()SCT/42/2 Prov.
 .12نظرت جلنة العالمات يف الوثيقة ( SCT/42/2 Prov.جتميع ردود الاس تبيان اخلاص ابمحلاية املؤقتة املمنوحة
للتصاممي الصناعية يف بعض املعارض ادلولية مبوجب املادة  11من اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية).
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 .13وخلص الرئيس اإىل أأنه ال ُتمس من ا ألمانة ما ييل:
 الإبقاء عىل الوثيقة مفتوحة حىت  10يناير  ،2020يك يتس ىن للوفود تقدمي املزيد من الردود؛ واس تكامل الوثيقة بعد ذكل وعرضها عىل جلنة العالمات يك تنظر فهيا يف دورهتا الثالثة وا ألربعني؛ وتنظمي جلسة اإعالمية تدوم نصف يوم خالل ادلورة الثالثة وا ألربعني للجنة العالمات وتتناول ما ييل:" "1ممارسات املاكتب؛ " "2وجتربة املس تخدمني فامي خيص امحلاية املؤقتة املمنوحة للتصاممي الصناعية مبوجب
املادة  11من اتفاقية ابريس.

مس تجدات من ادلول ا ألعضاء عن خدمة النفاذ الرمقي ) (DASاإىل واثئق ا ألولوية
 .14أأحاطت جلنة العالمات علام ابلتقدم احملرز من قبل الأعضاء يف تنفيذ خدمة النفاذ الرمقي ( )DASألغراض
التصاممي الصناعية.
 .15وخلص الرئيس اإىل أأن جلنة العالمات س تطلب تزويدها مبعلومات حمدثة حول هذا البند يف دورهتا القادمة.
البند  5من جدول الأعامل :العالمات التجارية

اقرتاح منقح من وفد جاماياك (الوثيقة )SCT/32/2
 .16نظرت جلنة العالمات يف الوثيقة .SCT/32/2
 .17وخلص الرئيس إاىل أأن وفد جاماياك س يقدم نسخة مراجعة من تكل الوثيقة اإىل جلنة العالمات يف دورهتا
القادمة عىل ضوء التعليقات املقدمة خالل هذه ادلورة.

اقرتاح من وفود جورجيا و أأيسلندا و إاندونيس يا وجاماياك وليختنش تاين ومالزياي واملكس يك وموانكو وبريو والس نغال وسويرسا
والإمارات العربية املتحدة بش أأن حامية أأسامء البدلان وا ألسامء اجلغرافية ذات ادللةل الوطنية (الوثيقة )SCT/39/8 Rev.3
 .18نظرت جلنة العالمات يف الوثيقة .SCT/39/8 Rev.3
 .19وخلص الرئيس اإىل أأن الوفود املشرتكة يف الاقرتاح الوارد يف الوثيقة  SCT/39/8 Rev.3س تقدم نسخة
مراجعة من اقرتاهحا اإىل جلنة العالمات يف دورهتا القادمة.

اقرتاح من وفود جورجيا و أأيسلندا و إاندونيس يا وجاماياك وليختنش تاين ومالزياي واملكس يك وموانكو وبريو والس نغال وسويرسا
والإمارات العربية املتحدة بش أأن حامية أأسامء البدلان وا ألسامء اجلغرافية ذات ادللةل الوطنية يف نظام أأسامء احلقول
(الوثيقة )SCT/41/6
 .20نظرت جلنة العالمات يف الوثيقة .SCT/41/6
 .21وخلص الرئيس اإىل أأن املناقشة بشأأن الوثيقة  SCT/41/6ستتواصل يف ادلورة الثالثة وا ألربعني
للجنة العالمات.
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اقرتاح من وفد بريو لإجراء دراسة اس تقصائية بش أأن حامية الوسوم الوطنية يف ادلول ا ألعضاء (الوثيقة )SCT/42/4
 .22نظرت جلنة العالمات يف الوثيقة .SCT/42/4
 .23وخلص الرئيس اإىل ما ييل:
ُ
سريسل وفد بريو اإىل ا ألمانة ،قبل  31ديسمرب  ،2019اقرتاحا خبصوص مرشوع اس تبيان بشأأن
حامية الوسوم الوطنية يف ادلول ا ألعضاء؛
 ودُعي ا ألعضاء اإىل أأن يرسلوا اإىل ا ألمانة ،قبل  31ديسمرب  ،2019ا ألس ئةل اليت يودون اإدراهجا يفمرشوع الاس تبيان؛
 وال ُتمس من ا ألمانة جتميع لك ا ألس ئةل ،يك تنظر جلنة العالمات يف مرشوع الاس تبيان يفدورهتا القادمة.

اقرتاح من وفد مجهورية كوراي بش أأن حامية العالمات املشهورة (الوثيقة )SCT/42/5
 .24نظرت جلنة العالمات يف الوثيقة .SCT/42/5
 .25وخلص الرئيس اإىل ما ييل:
 س ُيقدم وفد مجهورية كوراي نسخة مراجعة من اقرتاحه بشأأن ممارسات ادلول ا ألعضاء فامي يتعلق حباميةالعالمات املشهورة دوليا ،مع مراعاة التعليقات املُقدمة من الوفود ،يك تنظر فهيا جلنة العالمات يف
دورهتا القادمة؛
 -ودُعي ا ألعضاء اإىل اإبالغ مساهامهتم اإىل وفد مجهورية كوراي قبل  31يناير .2020

مس تجدات عن اجلوانب املتصةل ابلعالمات التجارية يف نظام أأسامء احلقول
 .26نظرت جلنة العالمات يف الوثيقة  SCT/42/3والمتست من ا ألمانة اإطالع ادلول ا ألعضاء ابنتظام عىل املس تجدات
اليت س تطر أأ يف املس تقبل عىل نظام أأسامء احلقول.
البند  6من جدول الأعامل :املؤرشات اجلغرافية
 .27نظرت جلنة العالمات يف الوثيقتني  SCT/40/5و.SCT/40/6
 .28وعرضت ا ألمانة اإصدارا جتريبيا لقاعدة بياانت تورد مجيع الردود عىل الاس تبيان ا ألول بشأأن "النظم الوطنية وا إلقلميية
اليت ميكن أأن توفر قدرا من امحلاية للمؤرشات اجلغرافية" ،والاس تبيان الثاين بشأأن "اس تخدام/اإساءة اس تخدام املؤرشات
اجلغرافية و أأسامء البدلان واملصطلحات اجلغرافية عىل الإنرتنت ويف نظام أأسامء احلقول".
 .29وخلص الرئيس اإىل أأن قاعدة البياانت س ُتنرش عىل الصفحة الإلكرتونية للجنة العالمات ،و أأن ا ألعضاء
مدعوون اإىل تقدمي مساهامت جديدة أأو حتديثات ،حسب احلال.
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 .30ونظرت جلنة العالمات يف ورقة غري رمسية تشمل موضوعات مقرتحة ألغراض جلسة اإعالمية يُزمع عقدها عىل مدى
نصف يوم أأثناء ادلورة الثالثة وا ألربعني للجنة العالمات.
 .31وخلص الرئيس اإىل أأن جلنة العالمات اتفقت عىل ما ييل:
 عقد جلسة اإعالمية تدوم نصف يوم بشأأن املؤرشات اجلغرافية مبوازاة مع ادلورة الثالثة وا ألربعنيللجنة العالمات؛
 ووضع برانمج لتكل اجللسة الإعالمية يشمل حلقيت نقاش حول املوضوعني التاليني "1" :تقيميالظروف اليت أأنشأأت ا ألساس اذلي تقوم عليه حامية املؤرشات اجلغرافية وتقيمي أأية تغيريات طر أأت عىل تكل
الظروف؛ "ُ "2وس بل منع املشغلني من الانتفاع عن طريق هجات تسعى ،بسوء نية ،اإىل اس تخدام
وتسجيل حقوق امللكية الفكرية املرتبطة ابملؤرشات اجلغرافية يف نظام أأسامء؛
 ودعوة ا ألعضاء اإىل تزويد جلنة العالمات يف دورهتا الثالثة وا ألربعني ابقرتاحات موضوعات ألغراضجلسة اإعالمية بشأأن املؤرشات اجلغرافية ُيزمع عقدها مبوازاة مع ادلورة الرابعة وا ألربعني للجنة العالمات.
البند  8من جدول ا ألعامل :اختتام ادلورة
 .32اختمت الرئيس ادلورة يف  7نومفرب .2019
[هناية املرفق الثاين والوثيقة]

