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SCT/43/12 

 ابإلنلكزييةاألصل: 

 2021ايو م 28 التارخي:

اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية 
 واملؤشرات اجلغرافية

 األربعونو الثالثة الدورة
 2020 نومفرب 26إىل  23جنيف، من 

 التقرير
متدته اللجنة ادلامئةااذلي   *ع

 املقدمة

)املشار إلهيا فامي بعد  عقدت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية .1

نومفرب  26إىل  23ة من لفت يف جنيف يف ا"اللجنة ادلامئة" أو "اللجنة" أو "جلنة العالمات"( دورهتا الثالثة واألربعني عبارة ب 

وعقدت ادلورة بصيغة جهينة، مع حضور مادي لبعض الوفود يف جنيف ومشاركة وفود أخرى عن طريق منصة  .2020

 (.SCT/43/INF/2إنتبريفاي )انظر الوثيقة 

و/أو احتاد ابريس محلاية امللكية الصناعية يف الاجامتع: أفغانس تان، اجلزائر،  وُمثلت ادلول األعضاء التالية يف الويبو .2

املتعددة القوميات(، الربازيل، برواني دار السالم،  -أنغوال، األرجنتني، أستاليا، بنغالديش، بيالروس، بوليفيا )دوةل 

واب، امجلهورية التش يكية، مجهورية كوراي الشعبية بلغاراي، بوروندي، كندا، ش ييل، الصني، كولومبيا، كوس تارياك، كرواتيا، ك

ادلميقراطية، ادلامنرك، امجلهورية ادلومينيكية، إكوادور، مرص، السلفادور، إس تونيا، إثيوبيا، فنلندا، فرنسا، غابون، جورجيا، 

                                         
 اعُتمد هذا التقرير يف ادلورة الرابعة واألربعني للجنة العالمات.  *
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)امجلهورية اإلسالمية(، العراق، بيساو، هنغاراي، أيسلندا، الهند، إندونيس يا، إيران -أملانيا، غاان، اليوانن، غواتاميال، غينيا

إرسائيل، إيطاليا، جاماياك، الياابن، األردن، اكزاخس تان، كينيا، الكويت، قريغزيس تان، لبنان، ليسوتو، ليتوانيا، مالزياي، 

بريو،  املكس يك، منغوليا، املغرب، نيبال، هولندا، نياكراغوا، نيجرياي، مقدونيا الشاملية، الرنوجي، ُعامن، ابكس تان، بامن،

الفلبني، بولندا، الربتغال، مجهورية كوراي، مجهورية مودلوفا، رومانيا، الاحتاد الرويس، رواندا، اململكة العربية السعودية، 

رصبيا، س نغافورة، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، إس بانيا، السودان، السويد، سويرسا، اتيلند، ترينيداد وتوابغو، تونس، تركيا، 

اإلمارات العربية املتحدة، اململكة املتحدة، الوالايت املتحدة األمريكية، أوروغواي، فييت انم، زمبابوي  أوغندا، أوكرانيا،

 (. وُمثل الاحتاد األورويب بصفته عضًوا خاًصا يف اللجنة ادلامئة. وُمثلت فلسطني بصفة مراقب.98)

(، OAPIلفكرية )ااملنظمة األفريقية للملكية  شاركت املنظامت احلكومية ادلولية التالية يف الاجامتع بصفة مراقب:و  .3

 (.2) (BOIP)منظمة بنلوكس للملكية الفكرية 

(، امجلعية ABA)وشارك ممثلو املنظامت غري احلكومية التالية يف الاجامتع بصفة مراقب: مجعية احملامني األمريكية  .4

(، امجلعية CEIPIسات ادلولية للملكية الفكرية )(، مركز ادلراAFIGIAالفرنس ية للمؤرشات اجلغرافية الصناعية واحلرفية )

ألوروبية للعاملني (، مجعية الاحتادات اAIM(، مجعية العالمات التجارية األوروبية )CCFNاملعنية بأسامء األغذية العامة )

حة ص(، برانمج الELSA International(، الرابطة األوروبية لطالب احلقوق )ECTAيف جمال العالمات التجارية )

(، ASIPIعية )(، مجعية األمريكتني للملكية الصناELAPI(، مدرسة امللكية الفكرية يف أمرياك الالتينية )HEPوالبيئة )

ء امللكية (، الاحتاد ادلويل لوالكICC(، غرفة التجارة ادلولية)AIPPIامجلعية ادلولية محلاية امللكية الصناعية )

 MARQUESو (،JPAA(، وامجلعية الياابنية لوالكء الرباءات )AIDVن النبيذ )(، وامجلعية ادلولية لقانوFICPIالفكرية)

 (.17) (oriGIn)العالمات التجارية األوروبيني، ومنظمة الش بكة ادلولية للمؤرشات اجلغرافية  رابطة ماليك -

 يف املرفق األول لهذه الوثيقة.( SCT/43/INF/3)الوثيقة وترد قامئة املشاركني  .5

 ة إىل املداخالت اليت مت تقدميها وجسلهتا.وأشارت األمان .6

 من جدول األعامل: افتتاح ادلورة 1البند 

ة الثالثة واألربعني للجنة افتتح الس يد دارين اتنغ، املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(، أعامل ادلور .7

 رّحب ابملشاركني.و ة واملؤرشات اجلغرافية )جلنة العالمات( ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعي

 وتوىل الس يد ماركوس هوبرغر )الويبو( هممة أمني جلنة العالمات. .8

 من جدول األعامل: انتخاب الرئيس وانئيب الرئيس 2البند 

وشايي وييل مانُتخب الس يد ألفريدو اكرلوس ريندون ألغارا )املكس يك( رئيساً للجنة، وانُتخب لك من الس يد  .9

 )زمبابوي( والس يد اين تيشريت )أملانيا( انئبني للرئيس.

 من جدول األعامل: اعامتد جدول األعامل 3البند 

 (.SCT/43/1 Prov. 4اعمتدت جلنة العالمات مرشوع جدول األعامل )الوثيقة  .10
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 من جدول األعامل: اعامتد مرشوع تقرير ادلورة الثانية واألربعني 4البند 

 (.SCT/42/9 Prov.جلنة العالمات مرشوع تقرير ادلورة الثانية واألربعني )الوثيقة اعمتدت  .11

 بياانت عامة

حتدث وفد الاحتاد الرويس ابمس مجموعة بدلان آس يا الوسطى والقوقاز وأورواب الرشقية، وشكر األمانة عىل تنظمي  .12

لبنود جدول أعامل ادلورة. وفامي يتعلق حبامية تصاممي دورة جلنة العالمات وشدد عىل الاهامتم الكبري اذلي توليه مجموعته 

واهجات املس تخدم املصورة واأليقوانت واحملارف/اخلطوط، وبعد أن شكر األمانة عىل إعداد الواثئق وادلول األعضاء عىل 

شعبية بفضل  مساهامهتا، أشار إىل أمهية تبادل اخلربات بشأن هذه املسأةل، ألن واهجات املس تخدم املصورة أصبحت أكرث

التطورات التقنية. ولهذا السبب، شدد الوفد عىل احلاجة إىل مواصةل العمل عىل هذه املسأةل. وانتقل الوفد إىل حامية أسامء 

البدلان والتوس مي الوطين، وبعد أن شكر ادلول األعضاء عىل اقتاحاهتا بشأن هذه املسأةل، سلط الضوء عىل أمهية التوصل 

ء هذه املسأةل، وحيتم مصاحل امجليع. وأخريا، قال إن اجملموعة هممتة أيضا ابملناقشات املتعلقة ابلعالمات إىل هنج متوازن إزا

التجارية وأسامء احلقول وكذكل مسأةل املؤرشات اجلغرافية، وشكر الوفد األمانة عىل تنظمي جلسات إعالمية بشأن 

ية الوطنية واإلقلميية. واختمت الوفد لكمته معراب عن اس تعداد اجملموعة املؤرشات اجلغرافية، مما س يوفر عرضا مفيدا ألوجه امحلا

 للعمل بطريقة بناءة وأخذ اللكمة بشأن مجيع بنود جدول األعامل خالل ادلورة.

اممي الصناعية وشكر وفد الصني األمانة عىل إعداد دورة اللجنة والواثئق. وأشار إىل أن العالمات التجارية والتص .13

ققهتا اللجنة يف تكل جلغرافية تؤدي دورا هاماً منذ مدة طويةل، وأعرب الوفد عن تقديره لإلجنازات الهامة اليت حواملؤرشات ا

ناقشات املتعلقة اجملاالت. وأعلن الوفد أنه ال يزال يويل الاهامتم لعمل اللجنة ويدمعه، وأعلن أنه سيشارك بنشاط يف امل 

من خالل و ورأى أن ادلورة احلالية س تحقق نتاجئ جديدة حتت قيادة الرئيس مبختلف بنود جدول األعامل خالل ادلورة. 

ين موقف تعاوين وإظهار اجلهود املشتكة مجليع األعضاء. وفامي يتعلق مبعاهدة قانون التصاممي، دعا الوفد مجيع األعضاء إىل تب

الويبو. وأعرب الوفد  قيق نتاجئ جوهرية يف مؤمتراملزيد من املرونة والفهم الاكمل لشواغل مجيع األطراف والنظر فهيا بغية حت 

التقارب. وفامي يتعلق  عن أمهل يف مناقشة املزيد من األحاكم املتباينة بشأن معاهدة قانون التصاممي بغية التوصل إىل مزيد من

ما جديدا من اهامتحبامية واهجات املس تخدم املصورة، شكر الوفد األمانة عىل هجودها، وأشار إىل أن املوضوع قد اكتسب 

ألعضاء عىل امجيع األطراف، وأعرب عن اس تعداده للمشاركة يف املناقشات لتبادل اخلربات. ويف الوقت نفسه، جشع الوفد 

أن هذا املشاركة يف تكل املناقشات الكتساب فهم أمعق للتطورات يف اجملال، وإرساء أساس متني ملواصةل العمل بش

ولوية. وانتقل الوفد إىل أيضا بأنه ال يزال همامتً للتحديثات بشأن خدمة النفاذ الرمقي لواثئق األاملوضوع. وأبلغ الوفد اللجنة 

ستسهم يف حتسني  املوضوعات املتعلقة ابلعالمات التجارية، واعترب أن املناقشات بشأن أسامء البدلان والعالمات املشهورة

بدلان فامي يتعلق ابحتام ات اجلغرافية، أشار الوفد إىل أنه يؤيد هجود ال فهم املامرسات يف خمتلف البدلان. وفامي يتعلق ابملؤرش

لسة اإلعالمية الظروف الوطنية. وأشار الوفد إىل أنه يتطلع ملزيد من التبادل خالل ادلورة، معراب عن رأي مفاده أن اجل 

 بشأن املؤرشات اجلغرافية س تعزز فهم أعضاء اللجنة يف هذا اجملال.

بابوي، متحداث ابمس مجموعة البدلان األفريقية، عن ثقة اجملموعة بإحراز تقدم إجيايب خالل مداوالت وأعرب وفد زمي  .14

اللجنة يف ظل قيادة الرئيس، وأعرب عن تقدير مجموعته لألمانة وخدمات املؤمترات عىل اجلهود املضنية اليت بذلت يف إعداد 

ية. وذكر الوفد بأنه يعلق أمهية كبرية عىل معل اللجنة بشأن العالمات الواثئق ومرافق املؤمترات يف ظل الظروف الصعبة احلال 
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التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية، وأعرب جمددا عن رغبته يف اختتام املناقشات بشأن معاهدة قانون 

وأعرب الوفد عن أسفه لعدم  التصاممي اليت ينبغي أن تكون متوازنة وأن تشمل اهامتمات مجيع ادلول األعضاء ومصاحلها.

. وأعربت 19-إجراء مناقشات موضوعية لعقد مؤمتر دبلومايس بشأن معاهدة قانون التصاممي، نتيجة انتشار جاحئة كوفيد

اجملموعة عن تطلعها إىل حتليل لردود الاس تبيان بشأن تصاممي واهجات املس تخدم املصورة واأليقوانت واحملارف/اخلطوط، 

املعدل بشأن توصية مشتكة مقدمة من وفدي الياابن والوالايت املتحدة األمريكية. ورحب الوفد وكذكل الاقتاح 

ابملناقشات بشأن هذه املسأةل، ولكنه رأى أن تكل العمليات ال يقصد مهنا أن تتوج بأي قانون معياري أو غري ملزم أو ملزم. 

تبادل املعلومات بطريقة منفتحة وشامةل. ورحب الوفد ورأى الوفد أن اللجنة ينبغي أن تواصل إجراء مناقشات بشأن 

 11ابملناقشات املتعلقة ابالس تبيان اخلاص ابمحلاية املؤقتة املمنوحة للتصاممي الصناعية يف بعض املعارض ادلولية مبوجب املادة 

العالمات التجارية، وأكد عىل  وانتقل الوفد إىل جمال .من اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية، وأعرب عن تطلعه إىل ذكل

دمعه القوي مجليع الاقتاحات واملناقشات بشأن حامية أسامء البدلان واألسامء اجلغرافية ذات ادلالةل الوطنية من التسجيل أو 

 الاس تخدام كعالمات لفظية من قبل األشخاص العاديني، وحامية أسامء البدلان واألسامء اجلغرافية ذات ادلالةل الوطنية يف

نظام أسامء احلقول. ورأى الوفد أنه ال ينبغي احتاكر أسامء البدلان من قبل أشخاص عاديني، وال ينبغي اس تخداهما بطريقة 

مضلةل فامي يتعلق ابملنتجات واخلدمات اليت ال تنشأ يف البدل املعين. وأخريا، أعرب الوفد عن تطلعه إىل اجللسة اإلعالمية 

ن اس تعداد مجموعته للمشاركة بنشاط وبطريقة بناءة وحبسن نية من أجل التوصل إىل بشأن املؤرشات اجلغرافية، وع

 مداوالت اللجنة الناحجة.

وحتدث وفد بامن ابمس مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب، ورأى أن خربة الرئيس وتوجهياته، س متكن اللجنة من  .15

. وبعد 19-المات، اليت تعقد يف أوقات شديدة الغرابة نتيجة جلاحئة كوفيدإجراء مناقشات ممثرة خالل ادلورة احلالية للجنة الع

أن توجه ابلشكر إىل األمانة عىل حتضري ادلورة والواثئق، أكد اهامتم اجملموعة مبواصةل العمل البناء يف مجيع مناقشات اللجنة 

قرار بشأن عقد مؤمتر دبلومايس بشأن معاهدة  خالل ادلورة. وفامي خيص التصاممي الصناعية، ذكّر ابهامتم اجملموعة ابختاذ

قانون التصاممي، مبجرد أن تسمح الظروف بذكل، ودعا الوفد مجيع الوفود إىل التفكري، يف غضون ذكل، يف طريقة معاجلة 

بتجميع  املسأةل من أجل التوصل إىل اتفاق يعود ابلفائدة عىل امجليع. وقال إن اجملموعة س تصغي بعناية للمناقشات املتعلقة

الردود عىل الاس تبيان بشأن تصاممي واهجات املس تخدم املصورة واأليقوانت واحملارف/اخلطوط والاس تبيان بشأن امحلاية 

من اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية.  11املؤقتة املمنوحة للتصاممي الصناعية يف بعض املعارض ادلولية بناء عىل املادة 

التجارية، شدد الوفد عىل األمهية اليت تولهيا اجملوعة محلاية أسامء البدلان، ألهنا تتيح فرصة قمية خلطط  وفامي يتعلق ابلعالمات

التوس مي الوطنية اليت ميكن أن حتقق قمية من خالل اس تخدام العالمات التجارية، ال س امي يف البدلان النامية. والحظ غياب 

ادلويل، وأعاد الوفد التأكيد عىل الزتامه مبواصةل مناقشة حامية أسامء البدلان،  امحلاية املتسقة ألسامء البدلان عىل املس توى

، والاقتاح املتعلق حبامية أسامء البدلان SCT/43/9استنادا إىل الاقتاح املنقح املقدم من وفد جاماياك، كام ورد يف الوثيقة 

املقدم من وفود الربازيل وجورجيا وأيسلندا وإندونيس يا  واألسامء اجلغرافية ذات ادلالةل الوطنية يف نظام أسامء احلقول،

وجاماياك وليختنش تاين ومالزياي واملكس يك وموانكو وبريو والس نغال وسويرسا واإلمارات العربية املتحدة، عىل النحو الوارد 

" وهو Amazon. ويف هذا الصدد، أعرب الوفد من جديد عن قلقه إزاء امس احلقل "SCT/41/6 Rev. يف الوثيقة

مصطلح معتف به كجزء من ثقافة منطقة األمازون وهويهتا وتراهثا، مما أثر عىل التاث الثقايف واللغوي للك من البدلان 

الامثنية ملنطقة األمازون. ودعت اجملموعة ادلول األعضاء إىل مراعاة مصاحل ادلول األعضاء األخرى واألاثر املالية والثقافية عند 

. وينطبق ذكل أيضا عىل القرارات املتعلقة ابألسامء القطرية واإلقلميية. وأحاطت اجملموعة علام مع الاهامتم منح أسامء احلقول
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ابالقتاح املقدم من وفدي إكوادور وبريو إلجراء دراسة اس تقصائية بشأن حامية العالمات الوطنية يف ادلول األعضاء، 

ستشارك بطريقة بناءة يف املناقشات املتعلقة ابملؤرشات اجلغرافية،  وأحاط علام ابلردود عىل الاس تبيان.  وأعلنت أهنا

 اللجنة. وأعربت عن الزتاهما ابلعمل جنبا إىل جنب مع الرئيس وادلول األعضاء األخرى يف تظوير جدول أعامل

ت قيادة الرئيس، حتوحتدث وفد اململكة املتحدة ابمس اجملموعة ابء، وقال إن اجملموعة ابء تتطلع إىل العمل املشتك،  .16

-وء جاحئة كوفيدوأعرب عن امتنانه لألمانة ملا قامت به من معل شاق يف تنظمي دورة جلنة العالمات، نظراً للتحدايت يف ض

طراف املعنية، مبا . وشكر ادلول األعضاء عىل الزتاهما بنجاح ادلورة، وقال إن اجملموعة تالحظ أن اس مترار تكيف مجيع األ19

 األوقات اليت مل عضاء، أمر رضوري لضامن اس مترار العمل احلكويم ادلويل املهم اذلي تقوم به الويبو يف تكلفهيا ادلول األ

راز تقدم جيد يف يس بق لها مثيل. ورمغ اجلدول الزمين اخملزتل، فإن اللجنة لها جدول أعامل حافل يعكس رغبة الوفود يف إح

بشأن جدول أعامل  لألمانة عىل جتميع وحتليل الردود عىل ثالثة اس تبياانت معل اللجنة يف ادلورة. وأعرب عن تقدير مجموعته

شأن امحلاية ادلورة، ويه اس تبيان بشأن تصاممي واهجات املس تخدم املصورة واأليقوانت واحملارف/اخلطوط، والاس تبيان ب 

ة امللكية الصناعية، فاقية ابريس محلايمن ات 11املؤقتة املمنوحة للتصاممي الصناعية يف بعض املعارض ادلولية مبوجب املادة 

ملنظامت احلكومية والاس تبيان بشأن حامية العالمات الوطنية يف ادلول األعضاء. وأعرب الوفد عن امتنانه لدلول األعضاء وا

ل تناقش داخ ادلولية للملكية الفكرية عىل ملء تكل الاس تبياانت. وألن وضع قاعدة أدةل أمر رضوري لفهم املسائل اليت

ة عامة ممتازة عن الهنج اللجنة، أشار إىل أن الاس تبياانت يه طريقة جيدة مجلع األدةل دلمع معل جلنة العالمات، ألهنا تقدم حمل

ويف  ت النظر.املتبعة يف خمتلف الوالايت القضائية. وأضاف الوفد أن جلسات اإلحاطة يه أيضا طريقة فعاةل لتبادل وهجا

نوحة للتصاممي تنظمي اجللسات اإلعالمية بشأن املؤرشات اجلغرافية وامحلاية املؤقتة املم  هذا الصدد، شكر األمانة عىل

شكر مجيع الوفود من اتفاقية ابريس، مما سيساعد عىل تعزيز فهم اللجنة للموضوعات املطروحة. و  11الصناعية مبوجب املادة 

أكد جمددا الزتامه و ء مناقشات ممثرة بشأن تكل املقتحات. عىل اقتاحاهتا املتعلقة بعمل اللجنة، وقال إنه يتطلع إىل إجرا

ام ملناقشة القضااي ابلعمل البناء من أجل حتقيق أهداف اللجنة، وقال إن مجموعته ال تزال مؤيدة بشدة للجنة بوصفها منتدى هم

مات التجارية والتصاممي  بشأن العالوتيسري تبادل اآلراء وتقدمي التوجيه بشأن التطوير التدرجيي لقانون امللكية الفكرية ادلويل

 الصناعية واملؤرشات اجلغرافية.

وحتدث وفد بنغالديش ابمس مجموعة بدلان آس يا واحمليط الهادئ، وأعرب عن ثقته يف قدرة الرئيس عىل توجيه دورة  .17

توجه ابلشكر إىل األمانة جلنة العالمات حنو اختتام انحج وأعرب عن تقديره لعمل األمانة. وفامي خيص التصاممي الصناعية، 

عىل حتديث جتميع الردود عىل الاس تبيان بشأن تصاممي واهجات املس تخدم املصورة واأليقوانت واحملارف/اخلطوط، كام هو 

. وأشار الوفد إىل أن الوثيقة تتضمن اآلن املزيد من الردود أو الردود املنقحة اليت قدمهتا SCT/1/2 Rev.مبني يف الوثيقة 

أعرب الوفد عن تقديره للمساهامت اليت قدمهتا ادلول األعضاء يف الاس تبيان، وأعرب عن أمهل يف أن تساعد الوفود. و 

، اليت تتضمن حتليال للردود عىل ذكل الاس تبيان، اللجنة يف مداوالهتا املقبةل. وفامي خيص جمال العالمات SCT/43/2الوثيقة 

اية الاكفية ألسامء البدلان، ملنع التسجيل غري املربر أو اس تخداهما كعالمات التجارية، سلط الوفد الضوء عىل أمهية توفري امحل

جتارية. وأعرب الوفد عن تأييده لالقتاح املنقح املقدم من وفد جاماياك بشأن هذه املسأةل، وقال إنه يتطلع إىل اختاذ إجراء 

جيا وآيسلندا وإندونيس يا وجاماياك وليختنش تاين مناسب يف هذا الصدد. ورحب ابملقتحات املنقحة اليت قدمهتا وفود جور

ومالزياي واملكس يك وموانكو وبريو والس نغال وسويرسا واإلمارات العربية املتحدة بشأن حامية أسامء البدلان واألسامء اجلغرافية 

ع إىل املناقشات بشأن ذات األمهية الوطنية، وأعلن أهنا س يواصل املشاركة البناءة يف تكل املسائل. وأضاف الوفد أنه يتطل

الاقتاح املقدم من وفدي إكوادور وبريو إلجراء دراسة اس تقصائية بشأن حامية العالمات الوطنية يف ادلول األعضاء، 
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وكذكل بشأن الاقتاح املقدم من وفدي الياابن والوالايت املتحدة األمريكية بشأن توصية مشتكة بشأن حامية تصاممي 

رة مبوجب التصاممي الصناعية. واختمت الوفد لكمته قائال إنه يتطلع إىل إجراء مناقشات بناءة وإجراء واهجات املس تخدم املصو 

 مداوالت ممثرة يف دورة اللجنة.

دىل أقوميات( األمانة عىل إعداد الواثئق وتنظمي دورة اللجنة، وأيد البيان اذلي املتعددة ال -وشكر وفد بوليفيا )دوةل  .18

(، ACTOاألمازون ) منظمة معاهدة التعاون يف منطقة عضو يفكو وعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب. به وفد بامن ابمس مجم

خملصصة أعرب الوفد عن قلقه العميق بشأن ختصيص امس اجملال "أمازون" من قبل هيئة اإلنتنت لألسامء واألرقام ا

بدلان منطقة املصاحل املرشوعة ل  2019مة يف ديسمرب اتفاقية التسجيل املرب راع من وهجة نظر الوفد، مل تو )اإلياكن(. 

عرب يش يف منطقة األمازون، األمازون الامثنية، مما يؤثر عىل تراهثا الثقايف واللغوي وهيدد الرفاهية املس مترة للمجمتعات اليت تع 

ر مصادرة غري قانونية واعترب هذا القرااحلد من الاحامتالت املس تقبلية يف الاعتاف والقدرة التنافس ية والتمنية املس تدامة. 

سامح حبدوث مواقف دعا الوفد ادلول األعضاء إىل عدم ال و ، هتاوصور هاواترخي  هاوغري عادةل لثقافة منطقة األمازون وتقاليد

 مماثةل فامي يتعلق ابملدن أو املناطق األخرى يف البدلان األخرى.

ن ثقته يف قيادة عبه وفد زمبابوي ابمس اجملموعة األفريقية، وأعرب  وأعرب وفد نيجرياي عن تأييده للبيان اذلي أدىل .19

هود املبذوةل يف الرئيس إلحراز تقدم ملموس يف مداوالت اللجنة. وأعرب أيضا عن تقديره لألمانة وخدمات املؤمترات عىل اجل 

ة، قال إنه يعلق أمهية التصاممي الصناعي إعداد الواثئق ومرافق املؤمترات لعمل اللجنة يف األوقات الصعبة احلالية. وفامي خيص

 ومنصفة ومتوازنة كبرية عىل معل اللجنة، وكرر رغبته يف اختتام املناقشات بشأن معاهدة قانون التصاممي، اليت س تكون عادةل

ااي املساعدة ذكل قض وتتضمن رشطا للكشف عن املعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية، مبا يف

عاهدة قانون إجراء مناقشات موضوعية بشأن مؤمتر دبلومايس حممتل ملعدم إماكنية ومع ذكل، أحاط الوفد علام ب. التقنية

ان بشأن تصاممي الردود عىل الاس تبيموقف اجملموعة األفريقية بشأن حتليل وأيد الوفد . ةلعامليصاممي بسبب اجلاحئة االت

قبل وفدي  ، فضاًل عن الاقتاح املنقح للتوصية املشتكة منواأليقوانت واحملارف/اخلطوط واهجات املس تخدم املصورة

عىل لوقت نفسه كل املسائل، لكنه شدد يف ابشأن تالياابن والوالايت املتحدة ادلول األمريكية، ورحب الوفد ابملناقشات 

راء مناقشات ينبغي أن تواصل اللجنة إجرأى أنه و يقصد مهنا أن تتوج بأي قانون معياري أو ملزم.  أن تكل العمليات ال

املمنوحة للتصاممي  امحلاية املؤقتةعن ملناقشات املس تقبلية ابوجلسات تبادل املعلومات بطريقة مفتوحة وشامةل. ورحب الوفد 

ه القوي مجليع . وفامي يتعلق ابلعالمات التجارية، أكد الوفد من جديد دمعمن اتفاقية ابريس 11الصناعية مبوجب املادة 

و المتكل أو أ الوطنية ضد التسجيل الةلان واألسامء اجلغرافية ذات ادلاملقتحات واملناقشات بشأن حامية أسامء البدل

ات ادلالةل حامية أسامء البدلان واألسامء اجلغرافية ذبشأن الاس تخدام كعالمات لفظية من قبل أشخاص عاديني، وكذكل 

اختالسها أو  الوال ينبغي احتاكر أسامء البدلان من قبل أشخاص عاديني، أنه  الوفد ىول. ورأالوطنية يف نظام أسامء احلق

رخيص مناس بني. ويف اس تخداهما بطريقة مضلةل، فامي يتعلق ابملنتجات واخلدمات اليت ال تنشأ يف البدل املعين ودون إذن أو ت

الصةل وأنه عىل  ول إنه سيشارك بشلك بناء يف املناقشات ذاتاخلتام، تطلع الوفد إىل اجللس تني اإلعالميتني، واختمت ابلق

 اس تعداد للمشاركة بنشاط وبناء وحبسن نية يف مجيع املناقشات من أجل حتقيق نتيجة انحجة لعمل اللجنة.

يب، ومض وعرب وفد ترينيداد وتوابغو عن دمعه للبيان اذلي أدىل به وفد بامن ابمس مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكري .20

صوته إىل اآلخرين يف اإلشادة ابلعمل ادلؤوب اذلي تقوم به اللجنة. وفامي يتعلق ابلتطورات احمللية الرئيس ية ذات الصةل بعمل 

واللواحئ املصاحبة هل، مما  2015لعام  8مت اإلعالن عن قانون العالمات التجارية رمق  2020الوفد أنه يف عام ذكر اللجنة، 
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يف الشهر السابق، أودعت ترينيداد وتوابغو صك وت العاملية يف ترشيعات العالمات التجارية. يعكس أحدث التطورا

انضامهما إىل الربوتوكول املتعلق ابتفاق مدريد بشأن التسجيل ادلويل للعالمات )بروتوكول مدريد(، واذلي س يصبح ساراًي يف 

يعمل جبد عىل الانهتاء الوطين الوفد أن مكتب امللكية الفكرية  الصناعية، أفاد التصاممييف جمال و. 2021يناير  12البالد يف 

يف  الصناعية للتصاممي( التفاق الهاي بشأن التسجيل ادلويل 1999من مرشوع الترشيع املتعلق ابالنضامم إىل وثيقة جنيف )

رياك الالتينية والاكرييب فامي أعرب عن دمعه الاكمل لبيان مجموعة بدلان أمو ، التصامميقانون معاهدة شار إىل أ. و 2021عام 

تصاممي ، عندما تسمح الظروف بذكل. وانتقل الوفد إىل مييتعلق بقرار عقد مؤمتر دبلومايس بشأن معاهدة قانون التصام

، وأشار إىل أنه سيس متع بعناية إىل املناقشات حول هذه املسأةل. واهجات املس تخدم املصورة واأليقوانت واحملارف/اخلطوط

العالمات التجارية، شاطر الوفد اآلراء اليت أعرب عهنا وفد بامن، ابمس مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب،  ويف جمال

، SCT/43/9بشأن الالزتام مبواصةل املناقشة بشأن الاقتاح املعدل اذلي قدمه وفد جاماياك، عىل النحو الوارد يف الوثيقة 

 الوطنية يف الةلفامي يتعلق حبامية أسامء البدلان واألسامء اجلغرافية ذات ادلو . SCT/41/6 Rev. فضال عن مناقشة الوثيقة

لوفد إىل معل اللجنة يف املس تقبل . وأشار الوفد إىل أنه يتوقع اتباع هنج متوازن جتاه تكل القضااي. وتطلع انظام أسامء احلقول

اذلي يسعى إىل دمع ادلول األعضاء وتوجهيها يف مساراهتا التمنوية، واختمت ابإلعراب عن امتنانه املس متر للويبو عىل مساعدهتا 

 الترشيعي احمليل. عاملاألفامي يتعلق جبدول 

 من جدول األعامل: التصاممي الصناعية 5البند 

 SCT/41/2ملصورة واأليقوانت واحملارف/اخلطوط )الوثيقتان حتليل لردود الاس تبيان اخلاص بتصاممي واهجات املس تخدم ا

Revو .SCT/43/2) 

ات تصاممي واهجب خلاص ا)جتميع الردود عىل الاس تبيان  SCT/41/2 Rev. استندت املناقشات إىل الوثيقتني .21

اهجات و اممي خلاص بتصاالاس تبيان عىل لردود احتليل ) SCT/43/2و( املس تخدم املصورة واأليقوانت واحملارف/اخلطوط

 .(املس تخدم املصورة واأليقوانت واحملارف/اخلطوط

اخلربات  رحب بتبادل، و وحتدث وفد الاحتاد الرويس ابمس مجموعة بدلان آس يا الوسطى والقوقاز وأورواب الرشقية .22

املواد اليت  صناعية، مشرًيا إىل أن الواثئق حتتوي عىل مكية كبرية منكتصاممي  واهجات املس تخدم املصورةبشأن تسجيل 

واأليقوانت  صورةاملس تخدم امل اتواهجتصاممي وضوع مباء. وعرب الوفد عن اهامتمه توحض املامرسات اخملتلفة يف ادلول األعض

ة" صوراملس تخدم امل ةوجود تعريف قانوين ملصطلح "واهج وتصماميت اخلطوط، وشدد عىل حقيقة عدم واحملارف/اخلطوط

ملتعلقة ابلعنارص املعلومات حاطت علام اباجملموعة أذكر أن عىل نطاق واسع. و  املصورةاهجات اس تخدام الو أشار إىل . و حالياً 

تعلقة ابلمتثيل املريئ عتربت اجملموعة أن القواعد امل ولكن ايف املعايري الوطنية،  احةتم ة صورالرسومية لواهجات املس تخدم امل

العنارص  ة، اليت ربطتصورإىل خصوصيات واهجات املس تخدم املة حباجة إىل التفصيل. وأشار صورلواهجات املس تخدم امل

نه رأى الوفد أ ة. ولهذا السبب،صوراملرئية بعنارص أخرى، وسلط الوفد الضوء عىل تعقيد اإلدارة القانونية للواهجات امل

بدلان املنمتية إىل ن يف ال س يكون من املفيد متابعة حفص املسأةل هبدف تكوين فهم أفضل لها. وأبلغ الوفد أن المتثيل يف بعدي

التصاممي عمتد ت  ، وأعرب عن وهجة نظر مفادها أنه مع تطور التكنولوجيات اجلديدة، ميكن أنةالغالباملامرسة  هواجملموعة 

 هذا املوضوع. يفثالثية األبعاد. ويف اخلتام، أعرب الوفد عن اهامتم اجملموعة ابلبحوث 
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 SCT/1/2 Rev. وعة ابء، وشكر األمانة عىل إعداد الوثيقتنيوحتدث وفد اململكة املتحدة ابمس اجملم .23

وانت ، وشكر مجيع األطراف عىل ردودها عىل الاس تبيان بشأن تصاممي واهجات املس تخدم املصورة واأليقSCT/43/2و

ديث ال احل رأى الوفد أن املوضوع وجيه وهام ألن اس تخدام واهجات املس تخدم املصورة يف الاقتصادو واحملارف/اخلطوط. 

د عىل واهجات يزال يتطور ويزداد. والحظ الوفد أن الوابء رفع جحم اس تخدام املنصات والتطبيقات اإللكتونية اليت تعمت

ملسأةل. وميكن أن املس تخدم املصورة للمتيزي بيهنا يف السوق وجعلها أسهل اس تخداما، ذلا مفن املناسب إجراء حتليل لتكل ا

 Zoomمثل  من الاختاقات الابتاكرية يف املنطقة من تكنولوجيات الاتصال الافتاضية، يؤدي الوابء إىل تشجيع مزيد

رة ، وصوال إىل منصات الصحة اإللكتونية، مما يؤدي إىل سعي مزيد من مبتكري واهجات املس تخدم املصو Webexو

لام ابالجتاهات عىل ا األمانة، وأحاط عاللامتس امحلاية وجعل هجودمه مفيدة للجمهور. وأكد عىل فائدة التحليالت اليت أجرهت

 .SCT/43/2من الوثيقة  105النحو املبني يف الفقرة 

د عىل ، وأشار إىل أن حتليل الردو SCT/43/2و SCT/41/2 Rev.وشكر وفد ش ييل األمانة عىل إعداد الوثيقتني  .24

طوط. وأن واأليقوانت واحملارف/اخل الاس تبيان أظهر وجود تنوع يف طرق التعامل مع تصاممي واهجات املس تخدم املصورة

دود من الردود الواردة التحليل أداة مفيدة جدا يف تقيمي املسأةل قيد النظر داخل ادلول األعضاء. وأشار الوفد إىل العدد احمل

اإلبقاء  من ادلول األعضاء، ورأى أن احلصول عىل نظرة أوسع عن الوضع يف أعضاء اللجنة س يكون مفيدا، وذلكل اقتح

 عىل الاس تبيان مفتوحا مجلع ردود إضافية.

عىل فائدة  وشكر وفد الصني األمانة عىل اجلهود اجلبارة اخملصصة لالس تبيان وادلول األعضاء عىل ردودها، وشدد .25

للجنة من الاس تبيان لفهم خمتلف املامرسات يف خمتلف ادلول األعضاء. وأضاف الوفد أن الاس تبيان مكن مجيع أعضاء ا

عاجلة تكل أحدث التطورات واملشالك يف هذا اجملال، والتعمل من بعضهم البعض والبحث عن أفاكر جديدة مل إدراك وفهم

ه يتطلع إىل تبادل التطورات الصعبة. وقال إنه يرى أن الاس تبيان سرييس أساسا متينا للعمل املقبل يف هذا اجملال، وقال إن

 شأن هذا املوضوع.جتربته وإىل الاس امتع من ادلول األعضاء األخرى ب 

ة األخرية للجنة وحتدث وفد الاحتاد األورويب ابمس الاحتاد األورويب وادلول األعضاء فيه، وذكر بأنه رحب يف ادلور .26

افية بغية توس يع بقرار ترك الاس تبيان بشأن تصاممي واهجات املس تخدم املصورة واأليقوانت واحملارف/اخلطوط، مجلع ردود إض

ىل الاس تبيان، كام عة. وشكر أعضاء اللجنة عىل مساهامهتم اإلضافية واألمانة عىل إعداد حتليل الردود جحم املعلومات املتاح

اردة يف الفقرة ، وأشار الوفد إىل أن التحليل يقدم ملخصا قامي للغاية ويؤيد الاس تنتاجات الو SCT/43/2ورد يف الوثيقة 

ليت تقبل الواثئق من الوثيقة، وذكر أن النس بة املئوية للماكتب ا 102. وأشار الوفد إىل الفقرة SCT/43/2من الوثيقة  105

ىش مع البيان املقابل ال تامت (يف املائة 98ألغراض املطالبة ابألولوية يف صيغة ورقية فقط، كام يه مبينة يف النقطة األوىل )

ة إجراء املزيد من ، وهو ما قد يثبت فائد(. وأكد جمددا أنه يرى يف مجيع اإلجاابت ثروة من املعلوماتيف املائة 31حتهتا )

مل الوثيقة اكاملناقشات بشأن تصاممي واهجات املس تخدم املصورة واأليقوانت واحملارف/اخلطوط داخل اللجنة، وأيد بشلك 

SCT/43/2 .اليت ستس تخدم مكرجع ملزيد من العمل بشأن قضااي خمتارة ذات صةل ابملسائل الوجهية اكلتصاممي 

لياابن عن امتنانه لألمانة عىل معلها الشاق يف إعداد ادلورة والواثئق، وشكر ادلول األعضاء واملنظامت وأعرب وفد ا .27

احلكومية ادلولية عىل ردودها القمية، وذكر أن مراجعة قانون التصاممي يف الياابن، هبدف توس يع نطاق تصاممي واهجات 

. ويعترب قانون التصاممي املعدل تصاممي 2020ذ يف األول من أبريل املس تخدم املصورة القابةل للحامية، قد دخلت حزي النفا

واهجات املس تخدم املصورة يف حد ذاهتا موضوعا قابال للحامية.  وبعبارة أخرى، فإن تصاممي واهجات املس تخدم املصورة غري 
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دار، تعترب لكها تصاممي صناعية املسجةل أو املعروضة عىل إحدى املواد يف الياابن، املقدمة عرب ش بكة، أو عىل طريق أو ج

قابةل للحامية مبوجب قانون التصاممي املعدل. وأبلغ الوفد اللجنة بأن مكتب الياابن للرباءات قد أنشأ، مبوجب قانون التصاممي 

عىل . وأشار إىل أن حتليل الردود 2020املنقح، إماكنية تسجيل تصاممي واهجات املس تخدم املصورة للمرة األوىل يف نومفرب 

الاس تبيان قد ألقى الضوء عىل اختالفات كبرية يف طرق حامية تصاممي واهجات املس تخدم املصورة يف الوالايت القضائية 

املعنية، وأعرب الوفد عن أمهل يف تعميق املناقشات بشأن حامية تصاممي واهجات املس تخدم املصورة يف اللجنة، بغية ضامن 

 ، لصاحل مس تخديم نظام التصاممي.الاتساق ادلويل محلاية تكل التصاممي

م املصورة وخلص الرئيس إىل أنه يُلمتس من األمانة إعادة فتح الاس تبيان اخلاص بتصاممي واهجات املس تخد .28

 ، من أجل تلقي املزيد من ردود الوفود.2021يناير  29واأليقوانت واحملارف/اخلطوط حىت 

 (SCT/43/10اقتاح معدل مقدم من وفدي الياابن والوالايت املتحدة األمريكية )الوثيقة 

 .SCT/43/10استندت املناقشات إىل الوثيقة  .29

 يف شلكها وحتدث وفد الوالايت املتحدة األمريكية، وأعرب عن ثقته يف قدرة الرئيس عىل توجيه معل اللجنة، حىت .30

ل تكل ظال س امي يف   التمجة الرسيعة لالقتاح املنقح يك تنظر فيه اللجنة يف دورهتا،الافتايض احلايل، وشكر األمانة عىل

 س ياق الظروف الصعبة. وذكر الوفد بأن اللجنة قد درست، عىل مدى عدة دورات سابقة للجنة، التصاممي الصناعية يف

للجنة يس تخدموهنا االيت يبدو أن مجيع أعضاء  البيئات التكنولوجية اجلديدة فامي يتعلق بتصاممي واهجات املس تخدم املصورة،

، س يكون SCT/3/10يف العامل الافتايض. ورأى الوفد أن الاقتاح املعدل بشأن توصية مشتكة، كام هو مبني يف الوثيقة 

ئية اليت تنظر ت القضامفيدا للمس تخدمني وماكتب امللكية الفكرية يف مجيع أحناء العامل، ألنه هيدف إىل توفري التوجيه للوالاي

احلالية من الاقتاح  يف اعامتد املامرسات الشائعة الاس تخدام أو أفضل املامرسات فامي يتعلق بتكل التصاممي. ورمغ أن النسخة

ات اليت تناولت ، لفت الوفد انتباه اللجنة إىل التحديثSCT/42/6تش به إىل حد كبري النسخة السابقة، الوارد يف الوثيقة 

اإللزامية للتوصية  دمة خالل ادلورة الثانية واألربعني للجنة: أوال، شدد الاقتاح املنقح عىل الطبيعة غريالتعليقات املق

المات املتعلقة املشتكة؛ واثنيا، سلط الضوء يف احلوايش عىل األس ئةل الوجهية والردود الواردة من اس تبياانت جلنة الع

وفود األخرى. تضمن الاقتاح مقتحات بشأن الصياغة اليت قدمهتا ال ، واثلثا،SCT/37/2 Rev. ابملوضوع، مثل الوثيقة

حسب  ، وابلتايل أعيد ترقمي توصيات أخرى،7و 6وأشار الوفد أيضا إىل إضافة توصيتني جديدتني، هام التوصيتان 

أن يؤيد الاقتاح  ينوي الاقتضاء. وعىل الرمغ من عدم إدراج ذكل يف الوثيقة إىل حينه، قال الوفد إنه يفهم أن وفد إرسائيل

يرها. ويف اخلتام، أعرب املنقح، مع وفدي الياابن والوالايت املتحدة األمريكية، ودعا وفد إرسائيل إىل تأكيد هذه املسأةل وتطو 

س امتع إىل الوفد عن شكره لوفد الياابن عىل اس مترار تعاونه ودمعه مكؤيد ومطور لالقتاح، وأعرب عن تطلعه إىل الا

 وآراء أعضاء اللجنة بشأن الاقتاح املنقح.تعليقات 

وشكر وفد إرسائيل األمانة، عىل إعداد واثئق ادلورة وضامن اس مترارية العمل خالل تكل األوقات العصيبة. وابإلشارة  .31

قح إىل البيان اذلي أدىل به وفد الوالايت املتحدة األمريكية، أكد الوفد أنه يرغب يف أن يصبح من مقديم الاقتاح املن

. وتوجه SCT/43/10للتوصية املشتكة بشأن حامية التصاممي الصناعية لواهجات املس تخدم املصورة، كام ورد يف الوثيقة 

الوفد ابلشكر إىل وفدي الياابن والوالايت املتحدة األمريكية عىل احلوار املمثر اذلي دار عقب الاقتاحات واملالحظات 

عني للجنة، واليت أدت إىل إدراج بعض املسائل املوضوعية يف الاقتاح املنقح. ورأى الوفد املقدمة خالل ادلورة الثانية واألرب
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أن التبادل اجلاري للمعلومات بني ادلول األعضاء بشأن املوضوع وتطوير املامرسات املشتكة، كام هو مقتح يف الوثيقة قيد 

خلاصة حبامية واهجات املس تخدم املصورة بوصفها تصاممي. النظر، س يكون أداة مفيدة مجليع ادلول األعضاء لصياغة هنجها ا

 واختمت الوفد لكمته بتشجيع املاكتب عىل اعامتد هنج متقدم يف التكنولوجيات الناش ئة.

لياابن اوحتدث وفد الاحتاد الرويس ابمس مجموعة بدلان آس يا الوسطى والقوقاز وأورواب الرشقية، وشكر وفدي  .32

د عن تأييد اجملموعة . وأعرب الوفSCT/3/10ية عىل التوصية املشتكة املنقحة الواردة يف الوثيقة والوالايت املتحدة األمريك 

صورة.  ومبا أن الاقتاح للمبادرة الرامية إىل تعممي املامرسات اإلقلميية والوطنية الفعاةل محلاية تصاممي واهجات املس تخدم امل

ات لمتكني األعضاء من لوفد تأجيل املناقشات حىت ادلورة املقبةل للجنة العالماملنقح قد نرش قبل ادلورة ببضعة أايم، اقتح ا

 دراس ته ابلتفصيل.

ىل اقتاهحام ادلاعي عوحتدث وفد اململكة املتحدة ابمس اجملموعة ابء، وشكر وفدي الياابن والوالايت املتحدة األمريكية  .33

فد عن وأعرب الو  .املصورة مبوجب التصاممي الصناعية إىل وضع توصية مشتكة بشأن حامية تصاممي واهجات املس تخدم

لسامح ابس تخدام تقديره للوفدين عىل حتديث املقتح، وشدد عىل الطابع غري اإللزايم للتوصيات وتضمني توصيتني جديدتني ل 

لبياانت اوصف شفهيي لتمكةل الرسومات اخلاصة بواهجات املس تخدم املصورة وتقدمي أنظمة اإليداع اإللكتوين وقواعد 

اسع النطاق ويغطي اخلاصة حبقوق التصاممي املسجةل يف تصاممي واهجات املس تخدم املصورة. ورأى الوفد أن الاقتاح املنقح و 

لشلكية ونطاق امجموعة من املسائل بدءا من التعريفات ووصوال إىل اإلنفاذ. ورمغ وجود هنج خمتلفة فامي يتعلق ابلرشوط 

اية لواهجات املس تخدم أن حتليل الردود عىل الاس تبيان قد أبرز أن معظم الوالايت القضائية متنح امحلامحلاية، أشار الوفد إىل 

تكل اليت اقتهحا  املصورة من خالل تسجيالت التصاممي الصناعية أو الرباءات. واعترب الوفد أن التوصيات غري امللزمة، مثل

ضامن دمع املصممني إطارا مفيدا بشأن حامية واهجات املس تخدم املصورة لوفدا الياابن والوالايت املتحدة األمريكية، س توفر 

 يف مجيع أحناء العامل يف هذا اجملال املتطور.

وحتدث وفد الاحتاد األورويب ابمس الاحتاد األورويب وادلول األعضاء فيه، وشكر وفدي الياابن والوالايت املتحدة  .34

. SCT/3/10، وأعرب عن أسفه لعدم وجود وقت دلراسة ومناقشة الوثيقة األمريكية عىل النسخة اجلديدة من اقتاهحام

. SCT/42/6ولهذا السبب أبلغ الوفد اللجنة بأن رأيه س يكون عىل أساس النسخة السابقة من الاقتاح، الواردة يف الوثيقة 

إنه يشاطر الفهم املشتك بأن وفامي يتعلق بتصاممي واهجات املس تخدم املصورة واأليقوانت واحملارف/اخلطوط، قال الوفد 

الاختالفات القامئة ينبغي أن تعاجل بشلك مبارش وأن املزيد من العمل بشأن هذه القضااي ميكن أن ميهد الطريق لهنج أكرث 

تنس يقا. وفامي يتعلق ابلعمل املقبل بشأن هذا املوضوع، ذكر الوفد بأنه أحاط علام ابهامتم كبري، يف ادلورة السابقة للجنة، 

. ورحب الوفد هبذه SCT/42/6ابالقتاح املقدم من وفدي الياابن والوالايت املتحدة األمريكية عىل النحو الوارد يف الوثيقة 

املبادرة اجلديدة، وأيد الهدف من اعامتد التوصية املشتكة كوس يةل معلية للتوصل إىل هنج أكرث اتساقا فامي يتعلق حبامية تصاممي 

أساس مشتك محلاية خط ورة كتصاممي صناعية. وأعاد الوفد تأكيد دمعه لألساس املنطقي للنص عىل واهجات املس تخدم املص

واهجات املس تخدم املصورة عىل األقل، ورأى أن التوصيات ينبغي أن تتك الباب مفتوحا أمام الترشيعات اليت تنص عىل 

ط األساس. وبعبارة أخرى، ينبغي أن تقترص التوصيات لواهجات املس تخدم املصورة مقارنة خب حامية خمصصة أو أكرث تفصيال

عىل وضع حد أدىن مشتك دون وضع حد أقىص. وذكر الوفد ان هذا املفهوم ذو أمهية خاصة يف س ياق التوصيتني التاليتني: 

فحص هبا ، اليت تنص عىل أن طلبات تصاممي واهجات املس تخدم املصورة ينبغي حفصها بنفس املعايري اليت ت6التوصية رمق 

، اليت تنص عىل أن احلقوق املمنوحة لتصاممي واهجات املس تخدم املصورة 8أنواع أخرى من طلبات التصاممي، والتوصية رمق 
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ينبغي أال ختتلف عن احلقوق املمنوحة للتصاممي اخلاصة ابملنتجات األخرى. ومن وهجة نظر الوفد، ينبغي أال متنع التوصيات 

وأعرب الوفد عن تأييده للمالحظة اليت أبداها وفد صورة. صصة لتصاممي واهجات املس تخدم املاألعضاء من توفري حامية خم

 3إس بانيا يف ادلورة السابقة للجنة بشأن أمهية معاجلة الاختالفات بشأن املتطلبات الشلكية، ورحب بأن التوصية رمق 

أن العدد األدىن واألقىص من املناظر يف طلبات تشمل بعض املتطلبات الشلكية فامي يتعلق بأنساق المتثيل. وأشار إىل 

التصاممي الصناعية اخلاصة بتصاممي واهجات املس تخدم املصورة ينبغي أن يسمح بوجود متثيل دقيق للتصاممي، وأضاف الوفد 

يتعلق أن اجلوانب الشلكية وجهية، ليس فقط فامي يتعلق ابلمتثيل املناسب لواهجات املس تخدم املصورة، وال س امي فامي 

ابلرسوم املتحركة، ولكن أيضا فامي يتعلق بقابلية التشغيل البيين لألنظمة القانونية عن طريق مطالبات األولوية. وابإلشارة إىل 

األس ئةل الواردة يف الاس تبيان بشأن أساليب المتثيل واملتطلبات الشلكية املطبقة، تساءل الوفد عام إذا اكنت التوصيات 

، 2، أوال، فامي يتعلق ابلتوصية رمق 4و 2وأخريا، طلب الوفد توضيحا بشأن التوصيتني وانب أيضا. ميكن أن تغطي تكل اجل

 ورمغ وقال الوفد إن عبارة "كيف مت تركيب واهجة املس تخدم املصورة عىل منتج" ليست واحضة، وأن تفسريها غري مؤكد.

ُ اليت لتصممي اامية نوع ح ذكر ذكل مكعيار بغض النظر عن الوفد أن قد فهم ة، فصوراملس تخدم امل اتمنح لواهججيب أن ت

املّدة الزمنية اليت يكون فهيا " و"الوضع التشغييل للجهاز اإللكتوين اذلي تُثبّت عليهأي " -املعيارين اآلخرين من هذا القبيل 

الوفد، عىل وجه اخلصوص،  . وتساءلةصوراملمرتبطة فقط ابلعرض الانتقايل لواهجة املس تخدم يه  –" التصممي متاحاً مرئياً 

، الواهجات العرض الرسويم اذلي تنتجه طالعام إذا اكنت الصياغة تشري إىل مفهوم امحلاية للربامج األساس ية اليت ال ت

يف يسمح لطرف ما بطلب بيان منتج  اكن احلمكن ، مل يكن من الواحض ما إ4، فامي يتعلق ابلتوصية رمق اً والعكس حصيح. اثني

ممي انظام التصاحلال يف  هوة، كام صورواهجة املس تخدم امل عىل نطاق امحلاية املمنوحة لتصمميالبيان تأثري هذا ل يكن  ملحال 

ة، وفقًا صورأنه يتفق مع الفكرة الشامةل املمتثةل يف وجود حامية تصممي مس تقةل للواهجة املذكر الوفد ، اً . اثلثالحتاد األورويبل

أو الاس تخدام يف  املّدة الزمنية اليت يكون فهيا التصممي متاحاً مرئياً فد إىل أن جوانب مثل أشار الو ولكن ، 4و 2للتوصيتني 

مظهر كون يقد و يف حفص املتطلبات املادية محلاية التصممي.  همامً  اً ورقد تؤدي د ،بيئات ذات شاشات عرض متعددة

طابع ذا ا أو لتحديد ما إذا اكن التصممي جديد هممةعوامل التصممي، وطريقة اس تخدامه وتقدميه يف بيئات عرض خمتلفة، 

. وتطلع إىل مواصةل اً أيض اً ن توضيح هذه النقطة قد يكون مفيد. ولهذا السبب، رأى الوفد أعديفردي، وكذكل لتقيمي الت

 .اً تناسقود األخرى لتعزيز هنج أكرث أعلن أنه عىل اس تعداد للعمل مع املؤيدين والوفو املناقشات بشأن الاقتاح املعدل، 

ة، ورحب وتوجه وفد الياابن ابلشكر إىل وفد الوالايت املتحدة األمريكية عىل تنقيح مرشوع التوصية املشتك .35

ال الوثيق مع قيد الاتص 19-مبشاركة وفد إرسائيل مكشارك يف تقدمي الاقتاح. وأضاف أن التأثري السليب جلاحئة كوفيد

ملصورة سيس متر امقنة، رأى وفد الياابن أن اس تخدام تصاممي واهجات املس تخدم اآلخرين. ونتيجة ذلكل، ومع تطور معلية الر 

عدت استنادا إىل أقد  SCT/3/10يف الاتساع وأن أمهية امحلاية ادلولية لتكل التصاممي ستمنو. وأشار الوفد إىل أن الوثيقة 

راجعة هتدف قة للجنة، وأشار إىل أن املاملناقشات بشأن تصاممي واهجات املس تخدم املصورة اليت عقدت يف ادلورة الساب

مفيداتن ألهنام  7و 6وأضاف الوفد أن التوصيتني اجلديدتني رمق زامية وغري املعيارية للتوصيات. إىل توضيح الطبيعة غري اإلل

خالل  س تضيفان املزيد إىل وضوح تصاممي واهجات املس تخدم املصورة ابلسامح برشط الوصف وس تضعان إطارا للبحث من

مي يف مجيع أحناء واعد البياانت اإللكتونية. وأكد الوفد وهجة النظر القائةل بأن التوصيات س تفيد مس تخديم نظام التصامق

 امليض قدما يفالعامل، وأعلن الوفد عن اس تعداده للمسامهة، ابلتعاون مع وفدي إرسائيل والوالايت املتحدة األمريكية، 

 ة.أن حامية تصاممي واهجات املس تخدم املصورة مبوجب التصاممي الصناعيابملناقشات حنو وضع توصية مشتكة بش
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أشار إىل أن حامية وشكر وفد الصني وفدي الياابن والوالايت املتحدة األمريكية عىل التوصية املشتكة اليت قدماها، و  .36

ية أكرب لتكل  يطالبون حبامواهجات املس تخدم املصورة تعد موضوعا متداوال يف جمال التصاممي الصناعية وأن املس تخدمني

ألعضاء لهذه لف ادلول االتصاممي. ورأى الوفد أن دراسة ومناقشة تعزيز حامية واهجات املس تخدم املصورة س تعمق فهم خمت

ىل ترشيعه إوذلكل أبدى الوفد حرصه عىل الاس تفادة من جتربة اآلخرين لتحسني نظام التصاممي. وأشار الوفد املسأةل. 

س تخدم من أجل زايدة حامية واهجات امل  2019ويف سبمترب  2014بأن دليل الفحص الوطين عدل يف عام  احمليل، وأفاد

خدم املصورة املصورة ومعاجلة احتياجات مس تخدمهيا. وأضاف أن قانون الرباءات قد عدل لمتديد مدة حامية واهجات املس ت

فد عن . وأعلن الو 2021يونيو  1حزي النفاذ يف  س نة، وأشار إىل أن قانون الرباءات املعدل حديثا س يدخل 15إىل 

أجل الاس تفادة من  اس تعداده لتبادل املامرسات والترشيعات احمللية والاس امتع إىل املشورة املقدمة من البدلان األخرى، من

 األنظمة ادلاخلية يف جتارهبا املفيدة. وفامي يتعلق ابلتوصية املشتكة املقتحة، أعرب الوفد عن رأي مفاده أنه ينبغي النظر

 للبدلان داخل جلنة العالمات، وشدد عىل رضورة الاس امتع إىل اقتاحات خمتلف األطراف.

ىل أن عامصته تقوم وشكر وفد ش ييل وفود إرسائيل والياابن والوالايت املتحدة األمريكية عىل الاقتاح املنقح وأشار إ .37

مس مجموعة بدلان ابالوفد مع البيان اذلي أدىل به وفد الاحتاد الرويس حاليا مبراجعة النسخة اجلديدة من الاقتاح. واتفق 

بةل للجنة، مع آس يا الوسطى والقوقاز وأورواب الرشقية بشأن رضورة مواصةل املناقشات بشأن هذه املسأةل يف ادلورة املق 

ألعضاء اللجنة   أن يسمح احلوارمراعاة قرص الوقت املمنوح الس تعراض الاقتاح املنقح.  وأخريا، أعرب الوفد عن أمهل يف

 بإجياد أفضل طريقة ملعاجلة هذه املسأةل.

جل إحراز وحتدث وفد اململكة املتحدة بصفته الوطنية وأعرب عن تطلعه إىل العمل مع الرئيس طوال ادلورة من أ .38

ام، وشكر األمانة عىل عىل اقتاهح تقدم يف العمل املهم اذلي تقوم به اللجنة. وشكر وفدي الياابن والوالايت املتحدة األمريكية

 الاقتصاد الرمقي يفإعداد جتميع الردود عىل الاس تبيان، وأقر الوفد ابألمهية املزتايدة لتصاممي واهجات املس تخدم املصورة 

ومبا أن  ية.سواق العامل اآلخذ يف الاتساع، وأشار إىل أن املبدعني لتكل التصاممي منترشون يف مجيع أحناء العامل ويعملون يف األ

نيا املتفق علهيا محلاية قانون التصاممي ليس متسقا متاما عىل الصعيد ادلويل، رأى الوفد أن التوصل إىل قرار بشأن املعايري ادل

ايت املتحدة وذلكل، رحب الوفد ابالقتاح اذلي تقدم به وفدا الياابن والوال واهجات املس تخدم املصورة س يكون مفيدا.

توصيات الواردة يف وقال إنه يتطلع إىل إجراء مناقشة بناءة بشأن ال  يشارك اآلن وفد إرسائيل يف تقدميه. األمريكية، واذلي

التصاممي يف  وإىل إحراز تقدم حنو التوصل إىل اتفاق بشأن هذا اجملال املهم، ورأى الوفد أن نظام SCT/43/10الوثيقة 

الوفد إىل أن قانونه  وأشار املعايري ادلنيا املنصوص علهيا يف التوصيات.الوالايت املتحدة األمريكية قد اس توىف إىل حد كبري 

عبارة "وسائل  ، طلب الوفد توضيحا بشأن نطاق3وابإلشارة إىل التوصية رمق  الوطين ال يسمح بأشاكل خمتلطة من المتثيل.

ت بتكل الوسائل مقبوةل املقدمة عرب اإلنتنويف هذا الصدد، ذكر الوفد أن الطلبات  إلكتونية أو رمقية أخرى للمتثيل املريئ".

خدم املصورة أو ومع ذكل، ال تقبل الصور املتحركة كعروض لطلبات التصاممي، إذ يلزم متثيل واهجات املس ت يف بدله حاليا.

عىل  وابإلشارة إىل حتليل الردود التسلسالت املتحركة بلقطات ساكنة عىل الشاشة أو سلسةل من الصور الثابتة.

قبلون الصور ي ، أشار الوفد إىل أن معظم اجمليبني أشاروا إىل أهنم ال SCT/1/2 Rev. س تبيان، الوارد يف الوثيقةالا

نتقل إىل وا .ورحب الوفد ابلتوضيح بشأن هذه النقطة وتطلع إىل سامع آراء الوفود األخرى بشأن هذه املسأةل املتحركة.

خبدمة ال يكتفي كن بنسخة رمقية من واثئق األولوية املعمتدة عىل الورق، ول زود املودعنييأفاد أن مكتبه و ، 9 التوصية رمق

 رمقية فقط.
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ة وشكر األمان وحتدث وفد أستاليا معراب عن ثقته يف قيادة الرئيس إلجراء مناقشات إجيابية وبناءة خالل ادلورة، .39

الحظ الوفد أن ادليباجة ىل إعداد اقتاهحا املنقح. وعىل تنظمي ادلورة ووفود إرسائيل والياابن والوالايت املتحدة األمريكية ع

رب عن تقديره مفيدة لإلشارة إىل القصد من مرشوع التوصية املشتكة، ولكنه اعترب الوثيقة األخرية مفيدة للغاية، وأع

وطين ينظر للإلطار املفيد اذلي قدمه. وذكر، يف س ياق الاس تعراض الشامل اجلاري لنظام التصاممي الوطين، أن مكتبه ا

اممي، بصفة خاصة يف س بل حتسني استيعاب أنواع أحدث من التصاممي، مثل واهجات املس تخدم املصورة، يف نظام التص

 لوجياهتم اجلديدة.وأعرب الوفد عن اهامتمه مبناقشة الطرق اليت ميكن هبا للتوصية املشتكة أن تدمع املصممني محلاية تكنو 

ملنقح وعىل حدة األمريكية عن امتنانه للوفود عىل مالحظاهتا بشأن الاقتاح اوبعد أن أعرب وفد الوالايت املت .40

يف املقام األول، شدد املشاركني يف تقدمي تعليقاهتم، تناول األس ئةل اليت طرهحا وفدا الاحتاد األورويب واململكة املتحدة. و

ات موىص هبا، ويه قتاح املنقح حيتوي عىل ممارسالوفد عىل الطبيعة غري اإللزامية ملرشوع التوصية املشتكة، ورأى أن الا

د الضوء عىل أن ، وسلط الوف4و 2نظراي ليست حدا أدىن وال حدا أقىص. اثنيا، وابإلشارة إىل األس ئةل اخلاصة ابلتوصيتني 

أوجه التقييد يف  تلفالتوصيات الرامية إىل ضامن أن يركز املودعون حاميهتم عىل التصممي حبد ذاته، دون احلاجة إىل إدراج خم 

لتصممي منتجات معينة تشمل أو تس تخدم يف تصممي واهجة املس تخدم املصورة أو تس تخدهما. وعىل هذا النحو، س يكون ا

لكتونية اخملتلفة املطالب به يف طلب واحد قادرا عىل تغطية تصممي واحد لواهجة املس تخدم املصورة احملمية عىل األهجزة اإل

، رأى الوفد 4رمق  صنعني بأشاكل أو خصائص أو سامت إلكتونية خمتلفة. اثلثا، وفامي يتعلق ابلتوصيةاليت يقدهما خمتلف امل 

عضاء يف الاحتاد أن التوصية، من شأهنا بصيغهتا احلالية، أن تسمح مبامرسة بيان املنتج، عىل النحو املطبق يف ادلول األ

ذات صةل. وابملثل،  املنتج العام إن اكنت تنمتي إىل فئة مشتكة أو األورويب، إذ ميكن حامية تصاممي متعددة ابس تخدام بيان

ملعني اذلي يتضمن أعرب الوفد عن تقديره ألن العديد من ادلول األعضاء يف الاحتاد األورويب ال تقيد اجلهاز أو احلاسوب ا

ة، اليت ذكرها وفد د هبا هذه املامرسواهجة املس تخدم املصورة من أجل امحلاية، وقال إنه يرى العديد من الطرق اليت ستس تفي

ن الك البدلين هلام أالاحتاد األورويب، من التوصيات. وأخريا، انتقل إىل التعليق اذلي أدىل به وفد اململكة املتحدة، وذكر 

محمية أيضا يف لتصاممي اممارسات مماثةل فامي يتعلق بتصاممي واهجات املس تخدم املصورة املتنقةل أو املتحركة. ويف الواقع، هذه 

د أن مرشوع الوالايت املتحدة األمريكية بتقدمي سلسةل من لقطات الشاشة تبني العنارص الانتقالية. وذلكل، رأى الوف

 التوصية املشتكة يغطي الشاغل اذلي أاثره وفد اململكة املتحدة.

دورهتا  يف SCT/43/10وخلص الرئيس إىل أن جلنة العالمات س تواصل املناقشة بشأن الوثيقة  .41

 واألربعني. الرابعة

 11جتميع الردود عىل الاس تبيان اخلاص ابمحلاية املؤقتة املمنوحة للتصاممي الصناعية يف بعض املعارض ادلولية مبوجب املادة 

 (SCT/42/2من اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية )الوثيقة 

 .SCT/42/2استندت املناقشات إىل الوثيقة  .42

، اليت جتمع الردود عىل الاس تبيان بشأن امحلاية املؤقتة SCT/42/2واستعى الرئيس انتباه اللجنة إىل أن الوثيقة  .43

من اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية، تتضمن  11املمنوحة للتصاممي الصناعية يف بعض املعارض ادلولية بناء عىل املادة 

يناير  10متني حكوميتني دوليتني. وذكر الرئيس بأن الاس تبيان ظل مفتوحا حىت ردا من ادلول األعضاء وردين منظ  52
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املوضوع يوم  الس تالم الردود اإلضافية أو املنقحة اليت قدمهتا الوفود.  وأعلن الرئيس عقد جلسة إعالمية عن هذا 2020

 .2020 نومفرب 26امخليس 

يع اجمليبني مج ، وكذكل SCT/42/2ألمانة عىل إعداد الوثيقة وحتدث وفد اململكة املتحدة ابمس اجملموعة ابء، وشكر ا .44

مات، وإىل عىل الاس تبيان. وأعرب عن تطلع اجملموعة إىل مزيد من التحليل املوضوعي للردود من قبل أمانة جلنة العال

من اتفاقية ابريس  11دة ملااألفاكر املتعلقة بكيفية امليض قدما هبذا العمل. وقال الوفد إنه يعتقد أن اجللسة اإلعالمية بشأن ا

 س توفر فهامً أفضل لهذه املسأةل.

جنة عن وشكر وفد إس بانيا األمانة عىل جتميع الردود عىل الاس تبيان، ورحب بعقد جلسة إعالمية يف إطار الل  .45

الواردة من  لردوداملوضوع قيد النظر. وعالوة عىل ذكل، اقتح الوفد تطوير قاعدة بياانت لصاحل املس تخدمني استنادا إىل ا

ية احلصول عىل ادلول األعضاء. ورأى الوفد أن إاتحة قاعدة البياانت للجمهور س يكون مفيدا وس يتيح لدلول األعضاء إماكن 

 لجنة.املعلومات. واختمت الوفد لكمته قائال إنه س يقدم اقتاحا مكتواب فامي يتعلق ابملناقشات املقبةل يف ال 

لجنة، من اتفاقية ابريس عىل هامش دورة ال  11سة إعالمية بشأن املادة ورحب وفد مجهورية مودلوفا بعقد جل  .46

 وأعرب عن رغبته يف مواصةل مناقشة املوضوع يف دورة اللجنة املقبةل.

تب ستساعد املاك SCT/42/2وشكر وفد الصني األمانة عىل الاس تبيان وعىل مجع الردود، واعترب أن الوثيقة  .47

ركة يف املناقشة خملتلفة يف ادلول األعضاء بشلك أفضل. وأعرب الوفد عن اس تعداده للمشاواملس تخدمني عىل فهم املامرسات ا

ن حامية مؤقتة خالل من قانون الرباءات الصيين. وأبلغ بأن املبدعني يف الصني اس تفادوا م 24وتقامس ممارساته مبوجب املادة 

 ا حكومة الصني.املندرجة تقترص عىل تكل اليت تعتف هب س تة أشهر قبل منح امحلاية مبوجب الرباءة، وأشار إىل أن املعارض

نة عىل الوثيقة وحتدث وفد الاحتاد الرويس ابمس مجموعة بدلان آس يا الوسطى والقوقاز وأورواب الرشقية، وشكر األما .48

التجارية. وأشار ت من اتفاقية ابريس ورأى أن هذه املسأةل ذات صةل أيضا بإيداع طلبات العالما 11املتعلقة بتطبيق املادة 

طاعها، الوفد إىل أن الرشاكت تعرض خالل املعارض أحدث ما طورته وحتصل عىل معلومات عن الاجتاهات السائدة يف ق

ارك يف وأعرب عن اعتقاده بأن السؤال هو حتديد املعارض املس هتدفة، ومس توى املعارض، وأيضا من اذلي ميكن أن يش

لمعايري  الظروف الراهنة، من الرضوري توجيه هجود اللجنة حنو وضع تعريف لمثل هذه املعارض. وأضاف الوفد أنه يف

 من اتفاقية ابريس. 11العاملية للمس تخدمني من أجل معرفة املعارض اليت تشملها أحاكم املادة 

ية أن امحلا، وتلخيص الردود عىل الاس تبيان بشSCT/42/2وشكر وفد اململكة املتحدة األمانة عىل إعداد الوثيقة  .49

ب الوفد عن امتنانه من اتفاقية ابريس، وأعر  11املؤقتة املمنوحة للتصاممي الصناعية يف بعض املعارض ادلولية مبوجب املادة 

جللسة اإلعالمية وإىل مزيد مجليع الوفود عىل تقدميها معلومات قمية للتقدم يف العمل املقبل يف هذا اجملال. وقال إنه يتطلع إىل ا

 املسأةل قيد النظر. من املناقشات حول

ألربعني من يف دورهتا الرابعة وا SCT/42/2وخلص الرئيس إىل أن جلنة العالمات س تعاود النظر يف الوثيقة  .50

 أجل مناقشة طريقة امليض قدماً ابلعمل اخلاص هبذا املوضوع.
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 ( إىل واثئق األولويةDASمس تجدات من ادلول األعضاء عن خدمة النفاذ الرمقي )

لبات املودعة بناء ، للط 2020يناير  15اللجنة بأن خدمة الويبو للنفاذ الرمقي اكنت تنفذ ابجملان حىت نة األما تأبلغ .51

 عىل نظام الهاي للتسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية.

مل التصاممي لتش 2020يوليو  1وأعلن وفد إرسائيل أن املكتبة الرمقية اخلاصة خبدمة النفاذ الرمقي قد وسعت يف  .52

ليات الامتس ية، وأعرب عن رأي مفاده أن نظام خدمة النفاذ الرمقي من شأنه أن يفيد املس تخدمني، ألنه س يبسط مع الصناع 

ن شأنه، يف مامحلاية يف بدلان أخرى، ويقلل من التاكليف ملودعي الطلبات. وأضاف الوفد أن نظام خدمة النفاذ الرمقي 

لعصيبة احلالية. اه سيسهل املعامالت غري الورقية، ال س امي خالل الفتة الوقت نفسه، أن يفيد ماكتب امللكية الفكرية ألن

 وأخريا، شكر الوفد الويبو عىل دمعها املس متر وأعرب عن تطلعه ملواصةل اإلسهام يف معل اللجنة.

لواثئق الرمقي  وقال وفد الربازيل إن املكتب الربازييل قد أخطر الويبو بأنه س يوسع نطاق مشاركته يف خدمة النفاذ .53

 .2020أغسطس  3األولوية ليشمل طلبات العالمات التجارية والتصاممي الصناعية، بصفته مكتب إيداع، اعتبارا من 

مهية نظام وحتدث وفد الاحتاد الرويس ابمس مجموعة بدلان آس يا الوسطى والقوقاز وأورواب الرشقية، وشدد عىل أ .54

تطلعه إىل العمل عىل تطوير نظام خدمة النفاذ  ، وأعرب عن19-يدخدمة النفاذ الرمقي يف الس ياق احلايل جلاحئة كوف 

 ونرشه. الرمقي

كتبا لتسمل م ، سينضم مكتبه إىل نظام خدمة النفاذ الرمقي بوصفه 2020ديسمرب  1وقال وفد فرنسا إنه اعتبارا من  .55

ات تتاح خدمة العالمبشأن اف  2021طلبات احلصول عىل الرباءات. ويف وقت الحق، س يبت املكتب الفرنيس يف عام 

 التجارية والتصاممي الصناعية.

ص طلبات التصاممي خيوأكد وفد اململكة املتحدة، متحداث ابمس اجملموعة ابء، عىل أمهية نظام خدمة النفاذ الرمقي فامي  .56

مقي، مما يدل عىل لر الصناعية. وأعرب عن امتنان اجملموعة لدلول األعضاء عىل حتديثات خرباهتا ابس تخدام نظام خدمة النفاذ ا

 أن النظام يقدم فوائد واحضة للمبتكرين يف مجيع أحناء العامل.

حتاد األورويب الاوحتدث وفد الاحتاد األورويب ابمس الاحتاد األورويب وادلول األعضاء فيه، وأبلغ اللجنة بأن مكتب  .57

ول منذ يوليو ة بوصفها مكتب اإليداع األ( ينفذ خدمة الويبو للنفاذ الرمقي إىل واثئق األولويEUIPOللملكية الفكرية )

 ، وبوصفه مكتب اإليداع الثاين منذ سبمترب املايض.2020

ن حيظى أوقال وفد الصني إنه س يواصل دمع توس يع النظام ليشمل طلبات التصاممي الصناعية، وأعرب عن أمهل يف  .58

ص ويقلل العبء ام يساعد عىل زايدة كفاءة الفحنظام خدمة النفاذ الرمقي مبزيد من ادلمع وأن يس متر اس تخدامه، ألن النظ

 الواقع عىل اكهل املودعني.

وأشار وفد الوالايت املتحدة األمريكية إىل زايدة الوالايت القضائية اليت تس تخدم نظام الويبو للنفاذ الرمقي، والعمل  .59

 أن مودعي الطلبات متكنوا من اس تخدام احلالية. وأشار الوفد إىل 19-املهم واملمثر بشأن هذا املوضوع يف ضوء جاحئة كوفيد

النظام لتجنب املسائل اليت اكن ميكن أن تنشأ يف مطالبات األولوية بفضل واثئق األولوية املعمتدة للطلبات املودعة سابقا. 

فاذ وأعرب الوفد عن تقديره للتحديثات اليت أجريت عىل املوضوع، وواصل التوصية بأن تنظر ادلول األعضاء يف خدمة الن
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الرمقي يف س ياق تبادل واثئق األولوية اخلاصة ابلتصاممي الصناعية. وأكد الوفد عىل جتربته اإلجيابية مع خدمة النفاذ الرمقي، 

وجشع ادلول األعضاء عىل تبادل املعلومات بشأن خرباهتا. وأضاف الوفد أنه يف حال اكنت ادلول األعضاء قيد الانضامم إىل 

وقت املالمئ لتنفيذ خدمة النفاذ الرمقي للتصاممي الصناعية يف الويبو، ألن بعض الترشيعات أو نظام الهاي، فذكل هو ال

جوانب تكنولوجيا املعلومات ذاهتا قد تكون معنية وقد حتقق بعض أوجه الكفاءة. وهنأ الوفد وفد اململكة املتحدة وأثىن عىل 

 ق األولوية وما شاهبه من بيئات واثئق األولوية اإللكتونية.مواصةل العمل من أجل النظر يف خدمات النفاذ الرمقي لواثئ

ملاكتب الوطنية، وأبلغ وأقر وفد اململكة املتحدة ابلكفاءة احملمتةل خلدمة الويبو للنفاذ الرمقي ابلنس بة للمس تخدمني وا .60

شمل اذ الرمقي لت اللجنة بأن مكتبه يعكف حاليا عىل تطوير برانمج التحول الرمقي، اذلي يشمل متديد خدمة النف

 الصناعية. التصاممي

غراض التصاممي أحاطت جلنة العالمات علامً ابلتقدم احملرز من قبل األعضاء يف تنفيذ خدمة النفاذ الرمقي أل .61

الصناعية، وخلص الرئيس إىل أن جلنة العالمات س تطلب تزويدها مبعلومات حمدثة حول هذا البند يف 

 القادمة. دورهتا

 األعامل: العالمات التجاريةمن جدول  6البند 

اقتاح من وفود جورجيا وأيسلندا وإندونيس يا وجاماياك وليختنش تاين ومالزياي واملكس يك وموانكو وبريو والس نغال وسويرسا 

 (SCT/43/6واإلمارات العربية املتحدة بشأن حامية أسامء البدلان أو األسامء اجلغرافية ذات ادلالةل الوطنية )الوثيقة 

 .SCT/43/6استندت املناقشات إىل الوثيقة  .62

استند إىل المك الكبري من املعلومات الناجتة  SCT/43/6وأوحض وفد سويرسا أن الاقتاح اجلديد الوارد يف الوثيقة  .63

عن املناقشات بشأن حامية أسامء البدلان، واليت جرت منذ عدة س نوات. وذكر الوفد بأن الردود عىل الاس تبيان اخلاص 

عضوا، قد مجعت يف الوثيقة  70ة أسامء ادلول من التسجيل والاس تخدام كعالمات جتارية، والواردة من أكرث من حبامي

SCT/24/6( وعالوة عىل ذكل، اعمتدت اللجنة الوثيقة املرجعية .WIPO/Strad/INF/7 ونرشهتا، ويف عام )2016 ،

تسجيلها واس تخداهما كعالمات جتارية: املامرسات والهُنج  حامية أسامء البدلان منبشأن  SCT/35/4أعدت األمانة الوثيقة 

. وأوحض الوفد أنه مت تدوين أوجه التقارب هذه يف شلك مبادئ توجهيية غري ملزمة للفحص يف وجماالت التوافق املمكنة

د استبعد من من اذلين أجابوا عىل الاس تبيان أشاروا إىل أن امس البدل قاملائة  يف 94. وذكر بأن SCT/43/6الوثيقة 

التسجيل كعالمة جتارية إذا اكن خاليا من صفة ممزية، وقال الوفد إن هذه الرشوط ينبغي أن تظل متاحة متاما للجميع وأشار 

من اجمليبني أشاروا إىل أن امس البدل استبعد من  املائة يف 98.5من الاقتاح تعكس هذا املبدأ. وذكر أن  4إىل أن النقطة 

ارية إن اكن من املمكن اعتبار اس تخدام ذكل الامس مضلال بشأن منشأ السلع، وأشار الوفد إىل التسجيل كعالمات جت

من الاقتاح، اليت عكست ذكل املبدأ. وأضاف الوفد أنه عىل الرمغ من اإلجامع ش به التام عىل املبادئ العامة،  5النقطة 

حس امب قيل يف اجللسة اإلعالمية اليت عقدت يف إطار  فإن تنفيذ تكل املبادئ خيتلف اختالفا كبريا من مكتب إىل آخر،

للجنة العالمات. وقال الوفد إن الاقتاح يتضمن اآلن عدة اس تثناءات للمبادئ العامة من أجل إبراز تنوع  39ادلورة 

املبدئية املامرسات. وذكر عىل وجه اخلصوص أن الامس اجلغرايف ينبغي أن يظل متاحا ابلاكمل وأن اس تخدامه من الناحية 

مضلل إذا ما اس تعمل مع منتجات منشؤها ماكن آخر. ومع ذكل، فإن امس البدل املدرج يف عالمة جتارية مجمعة قد يكون هل 

معىن غري جغرايف يف الغالب، ويف هذه احلاةل، ال ينطبق املبدأ. وابملثل، ميكن تسجيل الامس اجلغرايف اذلي يشري إىل رشكة 
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را لعدم وجود خداع جغرايف. وأشار الوفد إىل أن امس البدل املكتوب بلغة غري معروفة للجمهور مشهورة كعالمة جتارية، نظ

املس هتدف لن يكون وصفيا ومن مث فهو ليس مضلل. وأعرب الوفد عن رأي مفاده أن هذه الاس تثناءات، اجلديدة مقارنة 

، وأعرب عن أمهل يف قبول الوثيقة. وشدد الوفد عىل ابالقتاحات السابقة، تعكس تنوع املامرسات اليت يطبقها أعضاء اللجنة

أن الاقتاح حيتوي عىل مبادئ توجهيية للفحص وال يعزتم تقييده أو فرض أعباء إضافية عىل ادلول األعضاء. وقال إن 

حتتوي عىل، الاقتاح يسعى فقط إىل التعبري عن توافق آراء ادلول األعضاء وتيسري حفص العالمات التجارية املكونة من، أو 

أسامء بدلان أو أسامء جغرافية ذات دالةل وطنية. وقال إن الوفود واملشاركني يف تقدمي الاقتاح عىل اس تعداد لإلجابة عىل 

 الوفود. أي سؤال من

ئ اليت يتبعها وشكر وفد إيسلندا وفد سويرسا عىل عرضه لالقتاح، وشدد عىل أنه ذو أمهية كبرية ألنه حيدد املباد .64

سامء جغرافية ذات أالبدلان. وأقر الوفد بأن التعامل مع طلبات العالمات التجارية اليت حتتوي عىل أسامء بدلان أو عدد من 

ا للتفسري. وأشار دالةل وطنية ليس ابلرضورة أمرا واحضا، وشدد عىل أن الاقتاح يتألف من مبادئ توجهيية تتيح جماال معين

و حتتوي عىل، أسامء أاذ الصارم ابلنيابة عن ماليك العالمات املسجةل اليت تتألف من، الوفد إىل وجود بعض األمثةل عىل اإلنف

ن املهم مباكن أال تكون ورأى الوفد أن منطقة اليت تتألف مهنا العالمة. البدلان من األطراف الفاعةل يف السوق من البدل أو امل 

وفد أن حقوق ف من امس بدل. وابإلضافة إىل ذكل، ذكر الحقوق امللكية هذه دون قيود حىت عند تسجيل عالمة جتارية تتأل

ملنتج أو اخلدمة. امللكية الفكرية ال ينبغي أن تعلو عىل احلقوق األساس ية للمواطن يف املطالبة يف شلك عالمة عىل منشأ ا

قوق اب احلن مسؤولية أحصورأى الوفد أن نظام العالمات التجارية ينبغي أن يضمن التعايش عند الاقتضاء، فضال ع

تخداهما كإشارة إىل وأكد الوفد أن تسجيل العالمة التجارية اليت حتتوي عىل امس بدل ينبغي أال مينع اآلخرين من اس  أنفسهم. 

بدلان منشأ السلع أو اخلدمات، رشيطة أن تكون اإلشارة حصيحة. ورأى الوفد أنه من غري املقبول أن تضطر بعض ال 

هتم التجارية، ألن هذه لدلفاع عن مواطنهيا اذلين يسعون إىل اإلشارة إىل منشأ املنتج يف عالماابس مترار للوقوف أمام احملامك 

ات النظر اإلجراءات ملكفة وتس تغرق وقتا طويال ومرضة بنظام العالمات التجارية. وذلكل طلب الوفد من جلنة العالم

 ات املتعمقة.بعناية يف الاقتاح املطروح، وأعرب عن تطلعه إىل مزيد من املناقش

لوثيقة وحتدث وفد اململكة املتحدة ابمس اجملموعة ابء، وشكر وفد سويرسا عىل تقدمي الاقتاح الوارد يف ا .65

SCT/43/6 البدلان واألسامء  وأحاط علام ابملبادئ التوجهيية املقتحة للفحص بشأن العالمات التجارية اليت تتألف من أسامء

 ذا املوضوع.و حتتوي علهيا. وأعرب عن تطلع اجملموعة إىل إجراء مناقشة بناءة عن هاجلغرافية ذات ادلالةل الوطنية أ

ة املشاركني يف وحتدث وفد الاحتاد الرويس ابمس مجموعة بدلان آس يا الوسطى والقوقاز وأورواب الرشقية، وشكر الرعا .66

ألسامء اجلغرافية ذات وي عىل أسامء البدلان واتقدمي الاقتاح املتعلق ابملبادئ التوجهيية لفحص العالمات التجارية اليت حتت

وطين. وأشار إىل ادلالةل الوطنية. وأشار الوفد إىل أن بدلان املنطقة تس تخدم مبادئ توجهيية مشاهبة جدا عىل املس توى ال

د عن رأي لوفاوجود توجه يف عدد من البدلان حنو تقس مي فئات التعيينات واس تخدام تكل األسامء كوس يةل للمتيزي، وأعرب 

حملمية أو تسميات مفاده أنه ال ينبغي السامح بتسجيل التسميات املطابقة أو املشاهبة إىل حد اللبس للمؤرشات اجلغرافية ا

 املنشأ، كعالمات جتارية.

وحتدث وفد الاحتاد األورويب ابمس الاحتاد األورويب وادلول األعضاء فيه، وشكر مؤيدي الاقتاح الوارد يف الوثيقة  .67

SCT/43/6 وبعد دراسة الاقتاح اجلديد ابهامتم، طلب الاحتاد األورويب توضيحا من الرعاة املشاركني بشأن عالقته .

. ورحب الاحتاد األورويب بأي حماوةل دلمج بعض املفاهمي SCT/39/8 Rev.3الاقتاح املذكور ابالقتاح الوارد يف الوثيقة 
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ط املناقشات بتخفيض عدد الاقتاحات املنقحة املتضاربة. ويف معرض اإلشادة اليت مت التأكيد علهيا يف املقتحات، وتبس ي

بروح السعي إىل توافق اآلراء الواردة يف الاقتاح املشتك اجلديد، أعرب الاحتاد األورويب عن تقديره املس متر ألي مسعى 

يف والمتزي. وطلب الوفد توضيحا من رعاة ال ينطوي عىل ممارسة ترشيعية وال أي انقطاع يف املامرسات القامئة بشأن التوص 

الاقتاح بشأن ما إذا اكن الاقتاح املنقح هيدف إىل وضع أسس جديدة للرفض يف قوانني العالمات التجارية. وأعرب عن 

 قلقه من أن الاقتاح يضع عىل قدم املساواة أسامء البدلان واألسامء اجلغرافية ذات ادلالةل الوطنية ألغراض حفص طلبات

العالمات التجارية، وقال الوفد إنه عىل الرمغ من أن مكتب الاحتاد األورويب للملكية الفكرية قد عدل ممارس ته لتعزيز حامية 

أسامء البدلان، فإنه يبدو من الصعب اتباع نفس الهنج يف فئة األسامء اجلغرافية ذات ادلالةل الوطنية األوسع نطاقا واألقل 

ت املؤرشاأن ممارسات الفحص تدمعها السوابق القضائية حملمكة العدل، اليت تفرق بني مفهوم جتانسا. وأشار الوفد إىل 

اجلغرافية وبني اإلشارة البس يطة إىل املصدر اجلغرايف. ورأى الوفد أنه ال توجد صةل مبارشة بني اجلودة أو السمعة أو 

، تساءل الوفد عن السبب يف أن املعايري املذكورة يف اخلصائص األخرى للمنتج ومنشأه اجلغرايف احملدد. وابإلضافة إىل ذكل

" اليت تنطبق فامي يتعلق ابإلشارات املضلةل مل يرش إلهيا فامي خيص اإلشارات غري املمزية مبوجب البند 4" إىل "1ابء"-5النقطة 

قط أو امس جغرايف ذو دالةل . وأشار إىل وجود فرق بني حامية أقوى يف حاةل العالمات التجارية اليت تتألف من امس بدل ف4

وطنية وهنج أكرث مرونة يف حاةل العالمات التجارية اليت حتتوي عىل مثل هذا الامس، وأعرب الوفد عن رأي مفاده أن 

اعتبارات من قبيل ما إذا اكن الامس قد فقد معناه اجلغرايف أو إذا اكن يعترب من نسج اخليال اكن هل نفس القدر من األمهية 

الطابع غري المتزيي واملضلل عىل حد سواء. ورأى أنه ال ينبغي اعتبار السلع واخلدمات غري ذات صةل يف حاةل يف تقيمي 

)ب(  5)أ( و 5اإلشارات غري املمزية، ولكن ينبغي أن تؤخذ بعني الاعتبار كام يف حاةل اإلشارات املضلةل يف إطار البندين 

قتاح اجلديد وأبدى اس تعداده ملواصةل حبثه ابلتعاون مع الرعاة ". وأعرب عن تطلعه إىل مواصةل النقاش حول الا2"

 املشاركني والوفود األخرى.

ة ألسامء البدلان. عاما عن قلقها إزاء انعدام امحلاية ادلولي 40وذكر وفد جاماياك بأن ادلول قد أعربت منذ أكرث من  .68

ىل غرار الرموز الهامة اتساقا وكفاية وفعالية ألسامء ادلول، ع، دعا وفد جاماياك اللجنة إىل توفري حامية أكرث 2009ومنذ عام 

ن أسامء ادلول تشلك لدلول، مثل األعالم وشعارات النباةل احملمية مبوجب اتفاقية ابريس. وأعرب الوفد عن اعتقاده الراخس بأ

نظام ادلويل للملكية يهتا من قبل ال رموزاً وبياانت لفظية عىل غرار أعالم ادلول والرموز والشعارات الوطنية اليت ينبغي حام

ية الوطنية القامئة يف الفكرية. وأكد الوفد عىل أنه، ورمغ توفر بعض امحلاية ألسامء البدلان من خالل قوانني العالمات التجار 

حلر س تغالل ابعض ادلول األعضاء، ويه حامية غري اكفية وغري متسقة، فغالبا ما تتك أسامء البدلان متاحة ومعرضة لال

 SCT/43/6ثيقة لسمعة البدل وشهرته دون أي صةل حقيقية ابمس البدل. وأوحض الوفد أن املبادئ التوجهيية الواردة يف الو 

 يتعلق بفحص أخذت يف احلس بان وهجات نظر أعضاء اللجنة اآلخرين وتعكس تنوع املامرسات املطبقة يف ادلول األعضاء فامي

ةل الوطنية. وأوحض العالمات التجارية اليت تتألف من، أو اليت حتتوي عىل، أسامء البدلان أو األسامء اجلغرافية ذات ادلال

ويقدم  من الاقتاح السابق اذلي قدمه الوفد ومن الاقتاح املشتك السابق. الوفد أن أحدث اقتاح مشتك مس متد

لفحص العالمات  الاقتاح قامئة خمترصة ابملبادئ والهنج اليت ميكن أن تس تخدهما ماكتب امللكية الفكرية مكبادئ توجهيية

لوفد الاقتاح املشتك نية أو تتضمهنا. وأيد االتجارية اليت تتألف من أسامء البدلان أو األسامء اجلغرافية ذات ادلالةل الوط 

 وأعرب عن تطلعه إىل املشاركة البناءة يف دورات اللجنة املقبةل. SCT/43/6الوارد يف الوثيقة 

وأعرب وفد الياابن عن تقديره للمشاركني يف تقدمي الاقتاح عىل هجودمه يف إعداد وثيقة العمل، وسلط الضوء عىل  .69

بدلان واألسامء اجلغرافية. ورأى الوفد أن تعريف "األسامء اجلغرافية ذات ادلالةل الوطنية" الوارد يف أمهية حامية أسامء ال 
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املبادئ التوجهيية املقتحة واسع للغاية. ورأى الوفد أنه ينبغي النظر يف األنظمة الوطنية وممارسات الفحص يف لك بدل عند 

واألسامء اجلغرافية وحسهبا من التسجيل كعالمات جتارية، أو اعتبارها قضااي البت يف توفري امحلاية املطلقة ألسامء البدلان 

تتعلق بطابع ممزي أو مضلل، والبت فامي إذا اكنت قابةل للتسجيل كعالمة جتارية أم ال. ورأى الوفد أنه حىت لو مل يكن مرشوع 

إىل حد كبري. وابإلضافة إىل ذكل، ورمغ أن مرشوع  التوصية املشتكة ملزما قانوان لدلول األعضاء، فإنه س يؤثر عىل ممارساهتا

التوصية املشتكة ينص عىل اس تثناء لالس تخدام العادل، فإنه يقيد من حيث املبدأ اس تخدام أسامء البدلان دون إذن من 

التجارية  سلطات البدل املعين. وذكر الوفد أن هذا األمر خيتلف عن نظام العالمات التجارية، اذلي يرفض تسجيل العالمات

 اليت تفتقر إىل المتزي أو اليت تعترب مضلةل فامي يتعلق مبنشأ املنتجات، وليس ألهنا تتضمن أسامء بدلان فقط.

يل الامس ، وأوحض أن القانون الربازييل يؤكد رصاحة احلق يف تسج SCT/43/6وشكر وفد الربازيل مقديم الوثيقة  .70

إن القانون ف اللبس بشأن منشأ املنتجات واخلدمات. وعالوة عىل ذكل، اجلغرايف كعالمة جتارية طاملا أنه ال يؤدي إىل

لوطنية، ألغراض تسجيل االربازييل ال يفرق بني أنواع األسامء اجلغرافية، مثل أسامء البدلان واألسامء اجلغرافية ذات ادلالةل 

 مر.عالمة جتارية. وأعرب الوفد عن اس تعداده لتقدمي مزيد من التوضيحات إذا لزم األ

ن واألسامء اجلغرافية وشكر وفد اململكة املتحدة الوفود املؤيدة عىل معلها بشأن الاقتاح املتعلق حبامية أسامء البدلا .71

محلاية الفعاةل ألسامء ذات ادلالةل الوطنية. وذكر بأن املسأةل نوقشت يف اللجنة لبعض الوقت، وأيد اجلهود الرامية إىل ضامن ا

ة املناس بة يف رافية ذات ادلالةل الوطنية. ومع ذكل، شدد عىل وجود وسائل قانونية لضامن امحلايالبدلان واألسامء اجلغ

ق مزيدا من ادلراسة الترشيعات الوطنية. ورمغ اإلقرار بأن التوس مي الوطين وحامية أسامء البدلان هام من املسائل اليت تس تح

ب أو جمد. وشكر شاء صك جديد لوضع القواعد واملعايري أمر مس تصو يف جلنة العالمات، فإن الوفد ال يزال غري مقتنع بأن إن 

ن الكيفية اليت الوفد معدي الاقتاح وكذكل وفدي جاماياك وسويرسا عىل عرضه. إال أنه أعرب عن اهامتمه مبعرفة املزيد ع

ويبو. وأشار الوفد إىل أن ة ألعضاء الس تعاجل هبا املبادئ التوجهيية املقتحة القضااي اليت مل تعاجل ابلفعل يف الترشيعات احمللي

، كعالمات جتارية يف قانون اململكة املتحدة حيول دون تسجيل األسامء اجلغرافية، مبا يف ذكل أسامء البدلان واملدن والبدلات

العالمة من أثر  حال وجود احامتل ربط بني امس املاكن واملنتج املعين. وأشار الوفد أيضا إىل األحاكم الوطنية اليت حتد

 للمنتجات. وأعرب التجارية املسجةل عرب حامية حقوق األطراف الثالثة يف اس تخدام اإلشارات اليت تشري إىل املنشأ اجلغرايف

ة اليت تمتتع هبا العديد الوفد أيضا عن قلقه إزاء الطبيعة الوصفية للمبادئ التوجهيية املقتحة للفحص، واليت قد حتد من املرون

ح املنقح بشأن حامية طنية يف حامية أسامء البدلان واألسامء اجلغرافية. وشكر الوفد وفد جاماياك عىل الاقتامن املاكتب الو 

عرفة كيفية عدم ، وأعرب عن اهامتمه مبSCT/43/6وألس باب مماثةل يف الوثيقة  SCT/43/9أسامء البدلان الوارد يف الوثيقة 

ن الاقتاح اكن مطروحا عىل األسامء اجلغرافية يف أنظمة العالمات التجارية. وذكر بأكفاية أوجه امحلاية احلالية ألسامء البدلان و 

اجة إىل ، وأعرب عن اعتقاده بأن العمل اذلي قامت به اللجنة منذ ذكل احلني مل يكشف عن احل2014الطاوةل منذ عام 

إبطال  ص عىل توافر أس باب رفض أوأوىص بأن يركز هذا اإلجراء بشلك خاو اختاذ إجراءات إضافية غري زايدة الوعي. 

ت الصةل يف أدةل حفص العالمات التجارية اليت حتتوي عىل أسامء البدلان واألسامء اجلغرافية وعىل إماكنية معاجلة القضااي ذا

، بشأن SCT/41/6 Rev. العالمات التجارية. ورحب الوفد بفرصة مواصةل املناقشات بشأن الاقتاح الوارد يف الوثيقة

ه مبعرفة رأي رعاة ة أسامء البدلان واألسامء اجلغرافية ذات ادلالةل الوطنية يف نظام أسامء احلقول، وأعرب عن اهامتمحامي

معلومات عن  الاقتاح يف كيفية تناس به مع التحديد الواحض للمسؤوليات بني الويبو واآلياكن. وسعى الوفد للحصول عىل

نة منالكيفية اليت ينوي هبا الاقتاح أن يتال رموز البدلان، نظرا ألن  ءم مع معليات اآلياكن املتعلقة ابحلقول العليا املُكوَّ

 اجلدول الزمين قد تغري منذ تقدمي الاقتاح األصيل للجنة.
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لتقدميه،  ووفد سويرسا SCT/43/6وشكر وفد أستاليا الرعاة املشاركني عىل إعداد الاقتاح الوارد يف الوثيقة  .72

مي قتاح انتقل من توصيات إىل مبادئ توجهيية للفحص وحدد بوضوح بعض املصطلحات واملفاهوأحاط علام بأن الا

توايته، أشار إىل األساس ية فيه. ورأى الوفد أن بعض عنارص الاقتاح قد مت توضيحها. وبيامن اكن الوفد ال يزال ينظر يف حم 

ة جتارية يف يف ذكل ما يتعلق بإماكنية تسجيل عالم أن الاقتاح يعاجل عىل ما يبدو بعض الشواغل السابقة للوفد، مبا

ه ميكن أن يدمع احلاالت اليت ال يرحج أن يفهم فهيا امجلهور العالمة اكمس بدل أو امس جغرايف ذي دالةل وطنية. ورمغ أن

أن املبادئ التوجهيية  املناقشات املقبةل بشأن مجموعة غري ملزمة من املبادئ التوجهيية ملساعدة الفاحصني، فقد أشار الوفد إىل

لبدلان واألسامء ااملقتحة للفحص تس تخدم لغة إلزامية ال ميكن أن يؤيدها. وأعرب الوفد أيضا عن قلقه من أن حامية أسامء 

مشالك وتاكليف قد  اجلغرافية ذات ادلالةل الوطنية يف املبادئ التوجهيية املقتحة للفحص واسعة للغاية وميكن أن تؤدي إىل

األخرى، وقال إن رؤيته  ا أكرب من املسأةل اليت حياول الاقتاح معاجلهتا. وأيد الوفد البياانت اليت أدلت هبا الوفودتثبت أهن

 لطبيعة املسأةل قيد النظر أو جحمها ال تزال غري واحضة، ودعا إىل فهم أفضل لهذه املسأةل.

أشار إىل أن . و SCT/43/6نقح الوارد يف الوثيقة وأعرب وفد الوالايت املتحدة األمريكية عن تقديره لالقتاح امل  .73

أن منظور املس هتكل الاقتاح يعكس فهام بأن أسامء البدلان ال ينظر إلهيا دامئا عىل أهنا كذكل من قبل املس هتكل العادي، و 

امئة دولية الختاذ قالعادي احمليل حيدد ما إذا اكنت العالمة غري ممزية أو خادعة. ورأى الوفد أنه ليس من الرضوري وضع أي 

عن  وأعرب الوفد هذا القرار ابلنس بة للماكتب الوطنية، وشكر الوفود عىل الاقتاح، اذلي يعترب طريقة بناءة للميض قدما.

شتاك ملعىن األسامء م قلقه بشأن نطاق املبادئ التوجهيية املقتحة للفحص بصيغهتا احلالية، وقال إنه ال يعتقد أن هناك فهام 

اجلغرافية ذات  ذات ادلالةل الوطنية. وقال إنه يرحب بتبادل املعلومات يف هذا الشأن، ولكنه يرى أن األسامء اجلغرافية

اده بأن التعريف ادلالةل الوطنية ينبغي استبعادها من نص أي مبادئ توجهيية للفحص تناقشها اللجنة. وأعرب الوفد عن اعتق

ي لغة، أوىص الوفد بأن يف طبيعهتا. وفامي يتعلق ابلتمجة املنقوةل حرفيا إىل أ املقتح ألسامء البدلان يتضمن لغة واسعة جدا

أن إدراج أسامء  ينظر الاقتاح فقط يف لغات األمم املتحدة الرمسية الست لزايدة اليقني. وابإلضافة إىل ذكل، رأى الوفد

لوفد إىل ايكون من الصعب إدارته. وأشار البدلان السابقة هو تفصيل مطول وغري رضوري من منظور الس ياسة العامة، وس  

رأى الوفد أن و أن الاقتاح يشمل الاختصارات والصفات الوصفية ألسامء البدلان، ورأى أن هذا قد يكون أبعد مما ينبغي. 

ة تعلق بقابلينطاق الاقتاح حباجة إىل مزيد من املناقشة يف اللجنة قبل التعمق يف املناقشات بشأن النص املوضوعي امل 

 تسجيل اإلشارات غري املمزية واملضلةل، وأعرب عن تطلعه إىل العمل مع الرعاة املشاركني بشأن الاقتاح.

ة للفحص وتوجه وفد مجهورية مودلوفا ابلشكر إىل املؤيدين، وأعرب عن اهامتمه ابملناقشة ووضع مبادئ توجهيي .74

 لوثيقة.لأفضل احللول والعمل عىل النص املوضوعي  تكون مفيدة للماكتب الوطنية. وأعرب الوفد عن اس تعداده إلجياد

ية وغري الرمسية، وتوجه وفد الصني ابلشكر إىل الرعاة املشاركني لعملهم، وسلط الضوء عىل وجود أسامء البدلان الرمس  .75

نطاق حاميهتا.  ديدحتاليت قد خيتلف نطاق امحلاية فهيا.  وشدد الوفد عىل احلاجة إىل زايدة توضيح تعريف أسامء البدلان قبل 

جلغرافية ذات ادلالةل وابلنظر إىل أهداف الاقتاح، اقتح الوفد إجراء دراسة أخرى حول هذه املسأةل. وفامي يتعلق ابألسامء ا

م املامرسات واقتح الوفد إجراء املزيد من ادلراسات لتحسني فهتوضيحا بشأن معىن هذا املفهوم.  الوطنية، طلب الوفد

 ف البدلان يف هذا الشأن.املتنوعة يف خمتل

تطلعه إىل املسامهة  وشكر وفد إرسائيل الوفود املؤيدة لالقتاح املثري لالهامتم، اذلي يقوم بتحليهل حاليا، وأعرب عن .76

 يف املناقشة يف ادلورة املقبةل.
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وال، أكد أ وشكر وفد سويرسا الوفود اليت عربت عن مواقفها وعلقت عىل الاقتاح، وأجاب عىل أربع نقاط أثريت. .77

ية. وذلكل، لن تتحقق الوفد أن هذا الاقتاح غري امللزم ال يقدم أس بااب جديدة للرفض أو أي الزتام بتعديل الترشيعات ادلاخل 

ن الاقتاح يشلك أاخملاوف اليت أثريت، إذ لن يطلب من األعضاء تكييف ترشيعاهتا لتامتىش مع الاقتاح. اثنيا، ذكر الوفد 

 تزال الوطنية ال ي يسعى إىل التعبري عن توافق اآلراء، وليس تنظامي شامال للمشلكة، وأوحض أن القواننياحلد األدىن، اذل

ع الوطين حيدد كيفية اثلثا، أكد الوفد أن الاس تثناءات تستند إىل تصور امجلهور املعين وأن الترشيسارية إن ختطت الاقتاح. 

 جلنة العالمات لتحديد سأةل اللغة والتعريفات، أوحض الوفد أن األمر ال يرجع إىلفهم البدل أو الامس اجلغرايف. وفامي يتعلق مب 

ميع اللغات وجبميع جب مصطلح امس البدل، ألن هذا الامس ما زال امس بدل أاي اكنت اللغة. ولكن ذكل ال يعين أنه ينبغي حاميته 

ة ال يفهمها ة عىل أنه عندما يس تخدم الامس بلغالوالايت القضائية. وأشار الوفد إىل اس تثناء واحد، ينص بوضوح ورصاح

مفيدة وتقدم  امجلهور املس هتدف، فإنه ال هيم حاميهتا. وتساءل عام إذا اكنت ادلراسات أو الاس تبياانت اجلديدة س تكون

 .توصل إىل فهم وتوافق يف اآلراءمعلومات جديدة، واقتح مواصةل املناقشات يف ادلورات املقبةل من أجل ال 

ضع معايري لتعريف و وفد العراق أن الاقتاح همم، وأنه ال ينبغي احتاكر أي امس بدل كعالمة جتارية، وأنه ينبغي ورأى  .78

ذا الشأن، لضامن واقتح الوفد صياغة مبادئ توجهيية عامة يف هء البدلان واملؤرشات اجلغرافية. العالمات التجارية وأسام

 معىن جغرايف وذكر الوفد بأنه يف بعض احلاالت، قد يكون المس البدلبدلان. لتكل املعايري من جانب ال التنفيذ املناسب 

 وب نزاع ومشالك ملاكتب التسجيل.حمدد، األمر اذلي حال دون احتاكره، ألنه س يؤدي إىل نش

يت تتكون ت التجارية الأن القانون الياابين تناول بعناية العالما (JPAA)وذكر ممثل امجلعية الياابنية لوالكء الرباءات  .79

زي والطابع املضلل فامي خيص من أسامء البدلان أو األسامء اجلغرافية ذات ادلالةل الوطنية أو حتتوي علهيا، فامي يتعلق مبسائل المت

د خيلق قمنشأ السلع واخلدمات أو جودهتا. وذلكل أعرب املمثل عن قلقه من أن اعامتد مبادئ توجهيية جديدة للفحص 

دل أو امس وبوجه خاص، ميكن أن يؤدي السامح لدلوةل اليت حيددها امس بمس تخدمني الياابنيني. متوقعة لل  صعوابت غري

ىل نزاعات ال إجغرايف ذو دالةل وطنية، أو خشص قانوين مفوض من ادلوةل املعنية، بإبطال تسجيل تكل العالمات التجارية 

إىل أرضار غري  قف غري مس تقر. وميكن أن يؤدي ذكل أيضاداعي لها أو إىل وضع أحصاب العالمات التجارية الياابنيني يف مو 

رض املبادئ متوقعة ألحصاب احلقوق اذلين جسلت عالماهتم التجارية بطريقة قانونية. وأعرب املمثل عن خشيته من أن تف

ني علهيم تعالتوجهيية للفحص عبئا إضافيا عىل مودعي الطلبات وتزيد من عبء معل الفاحصني، مبا أن مودعي الطلبات سي 

مدرجة يف الحئة  التحقق، قبل إيداع الطلبات، مما إذا اكنت العالمات التجارية حتتوي عىل أسامء بدلان أو أسامء جغرافية

ا شابه ذكل. وذلكل حث ، وقامئة التاث العاملي أو مISO 3166فريق خرباء األمم املتحدة املعين ابألسامء اجلغرافية واملعيار 

 النظر يف الاقتاح بعناية فائقة.املمثل اللجنة عىل 

 أمهية ، وشدد عىلSCT/43/6( عن تأييده لالقتاح الوارد يف الوثيقة HEPوأعرب ممثل برانمج الصحة والبيئة ) .80

غرافية ذات جتنب الاس تخدام التعسفي ألسامء البدلان يف العالمات التجارية، فضال عن الاس تخدام املضلل لألسامء اجل

أعرب عن أمهل يف واقتح املمثل أن تتبادل الوفود جتارهبا من أجل مساعدة اآلخرين عىل فهم املسأةل، و ادلالةل الوطنية. 

 إحراز تقدم يف معل اللجنة.

، وقال SCT/43/6( عن تأييده لالقتاح الوارد يف الوثيقة ASIPIوأعرب ممثل مجعية األمريكتني للملكية الفكرية ) .81

داده للتعاون مع وطنية تتطلب حامية أفضل من تكل اليت تمتتع هبا حاليا، وأعرب عن اس تعإن أسامء البدلان ذات ادلالةل ال

 اللجنة بشأن معلها املقبل يف هذا الشأن.
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يف دورهتا  SCT/43/6وخلص الرئيس إىل أن جلنة العالمات س تواصل املناقشة بشأن الوثيقة  .82

 واألربعني. الرابعة

 (SCT/43/9اقتاح منقح من وفد جاماياك )الوثيقة 

 .SCT/43/9استندت املناقشات إىل الوثيقة  .83

، وضعت اللجنة مرشوع توصية 2014وذكر وفد جاماياك بأنه منذ ادلورة الثانية والثالثني للجنة العالمات يف عام  .84

لقة هامة املتعمشتكة بشأن حامية أسامء البدلان يف اجلدول لتسهيل مناقشة مركزة، داخل اللجنة، بشأن هذه القضية ال 

وكام ورد يف ادلورة الثانية واألربعني للجنة العالمات، قال الوفد إنه أعد مرشوعا منقحا للتوصية املشتكة  ابمللكية الفكرية.

بشأن حامية أسامء البدلان، عىل غرار ما جرى يف اجملاالت األخرى للعالمات التجارية اليت حتظى بأمهية مشتكة وتوافق 

أن تستشد ادلول األعضاء هبا وتس تخدهما يف األدةل اخلاصة بفحص العالمات التجارية عىل جامعي، واليت من املمكن 

وشدد الوفد عىل أن مرشوع التوصية تسقة والشامةل ألسامء البدلان. املس توى الوطين واملس توى اإلقلميي بغية تعزيز امحلاية امل 

املشتكة املنقح وعىل غرار النسختني السابقتني، يس تخدم الصياغة وتعريف املصطلحات املس تخدمة يف التوصيات املشتكة 

السابقة )مبا يف ذكل ما يتعلق مهنا ابلعالمات الشائعة الشهرة والعالمات التجارية عىل اإلنتنت(، فضال عن تكل املس تخدمة 

( ومرشوع الوثيقة املرجعية املراجع عن حامية أسامء SCT/29/5)اثلثًا( من اتفاقية ابريس ودراسة الويبو )الوثيقة 6يف املادة 

ويس تخدم تعريف "عالمات البدلان" املس متد من (. SCT/30/4البدلان من تسجيلها واس تخداهما كعالمات جتارية )الوثيقة 

، SCT/43/8ألس ئةل بشأن حامية عالمات البدلان يف ادلول األعضاء، والوثيقة ، جتميع اSCT/43/3 REV. 2الوثيقة 

الردود عىل الاس تبيان اخلاص حبامية العالمات الوطنية يف ادلول األعضاء. وأشار الوفد إىل أن الاقتاح املنقح سعى إىل الرد 

شار إىل أنه ضيق إىل حد ما تعريف "امس البدل". بإجيابية عىل التعليقات السابقة الواردة من ادلول األعضاء يف اللجنة، وأ

العالمات اليت تتعارض مع أسامء البدلان وتنص أساساً عىل نفس امحلاية املكفوةل للعالمات  5إىل  2وتتناول املواد من 

طلبات التسجيل من مرشوع التوصية املشتكة املنقح وذكر أهنا تتعلق ب  2التجارية الشائعة الشهرة.  وأشار الوفد إىل املادة 

من مرشوع التوصية املشتكة املنقح ما ينبغي اعتباره عالمات  3بسوء النية ولن تكون إال ألغراض التوجيه. وتوحض املادة 

، ذكر الوفد أن األحاكم صيغت 5و 4متعارضة، أي العالمات التجارية اليت تتعارض مع امس البدل. وفامي يتعلق ابملادتني 

جلنة العالمات وتقريرها بشأن أسامء البدلان، وتسعى إىل التوصية مبربرات مقبوةل للرفض واألس باب ابالستناد إىل دراسة 

املقبوةل لقبول العالمات التجارية اليت تتألف من أسامء بدلان أو حتتوي علهيا. ولفت الوفد انتباه اللجنة إىل أن الاقتاح املنقح 

امللكية الفكرية، إلثبات رشعية اس تخدام امس البدل. وأضاف الوفد أن يضع العبء عىل مودعي الطلبات، ال عىل ماكتب 

 8تشمل املنافسة غري املرشوعة والمتويه. وأخريا، بينت املادة  7تشمل الاعتاضات وحاالت اإلبطال، وأن املادة  6املادة 

يرغهبا العديد من الوفود، ألنه يعطي العوامل اخلاصة بتحديد صةل زائفة ابدلوةل. وقال إن ذكل يوفر املرونة الرصحية اليت 

أس بااب وعوامل إضافية ملودعي الطلبات إلقامة صةل حقيقية مع ادلوةل، وابلتايل توفري أساس حصيح الس تخدام امس البدل يف 

ألعامل عالمة جتارية. وأشار الوفد أيضا إىل أنه قام بتبس يط املواد لإلشارة إىل العالمات التجارية فقط، وليس إىل معرفات ا

وأسامء احلقول، وأن الصياغة قد بسطت أيضا، مما أسفر عن نص أقرص وأسهل للقراءة. وأكد الوفد أن الهدف من الاقتاح 

املنقح ملرشوع التوصية املشتكة ليس حتديد القواعد اليت جيب عىل ماكتب امللكية الفكرية اتباعها، ولكن وضع إطار مامتسك 

الفكرية واإلدارات اخملتصة ومودعي العالمات التجارية فامي يتعلق ابلعالمات التجارية اليت ومتسق لتوجيه ماكتب امللكية 

تتألف من أسامء بدلان أو حتتوي علهيا. ورمغ أن الك الاقتاحني متاكمالن ومفيدان، قال الوفد إن اقتاحه اخلاص مبرشوع 
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لرعاة املشاركني اآلخرين من حيث أنه يقدم املزيد من توصية مشتكة خيتلف عن الاقتاح املشتك املقدم من سويرسا وا

التفاصيل والتوجهيات بشأن الكيفية اليت ميكن هبا ملاكتب امللكية الفكرية أن تعاجل حامية أسامء البدلان عند حفصها للعالمات 

ريس ومجعية الويبو، بيامن التجارية. وابإلضافة إىل ذكل، فقد صيغ مرشوع التوصية املشتكة بوصفه توصية مشتكة الحتاد اب

طرح الاقتاح املشتك مبادئ توجهيية للفحص املقتحة. وابلنظر إىل عرض العديد من احللول املمكنة عىل جلنة العالمات، 

قال الوفد إنه ال يزال يعتقد أن التقارب بني ادلول األعضاء بشأن هنج متفق عليه محلاية أسامء البدلان يف نظام العالمات 

واختمت الوفد  اء بني ادلول األعضاء يف اللجنة.ية ممكن. وأعرب الوفد عن أمهل يف إجياد حل ميكن أن حيظى بتوافق اآلر التجار 

لكمته قائال إنه يتطلع إىل مشاركة ادلول األعضاء البناءة يف دورات اللجنة املقبةل من أجل التوصل إىل أفضل تعبري ممكن 

 ة أسامء البدلان يف نظام العالمات التجارية.معليا عن التقارب ادلويل بشأن حامي

ماياك والرعاة وحتدث وفد الاحتاد الرويس ابمس مجموعة بدلان آس يا الوسطى والقوقاز وأورواب الرشقية وشكر وفد جا .85

دمة عن علومات املقاملشاركني لالقتاح املتعلق حبامية أسامء البدلان واألسامء اجلغرافية ذات ادلالةل الوطنية. ورحب ابمل

هيا، وقال إن مجموعته املامرسة العاملية فامي يتعلق بأساليب حفص العالمات التجارية اليت تتألف من أسامء بدلان أو حتتوي عل

 هممتة ابعامتد هنج متوازن إزاء هذه املسأةل.

من املبادئ  وعةوشكر وفد سويرسا وفد جاماياك عىل اقتاحه املنقح واملبسط، وكرر تأييده لالقتاح اذلي قدم مجم .86

ذكل الاقتاح  وأشار إىل أن اآلليات اليت استند إلهيا سجيل العالمات التجارية املضلةل.التوجهيية بشأن الفحص ملنع ت 

القتاح اجلديد، ، وأبرز الوفد الطبيعة التمكيلية لSCT/43/6الستبعاد اخلداع ليست مطابقة لآلليات الواردة يف الوثيقة 

 أسامء البدلان.بضلةل فامي يتعلق ، القتاح الردود عىل مشلكة تسجيل العالمات التجارية املSCT/43/6الوارد يف الوثيقة 

اج إىل مزيد من وتوجه وفد الوالايت املتحدة األمريكية ابلشكر إىل وفد جاماياك عىل اقتاحه املنقح وقال إنه حيت .87

 الوقت دلراسة املراجعة املقتحة بتعمق.

أى أن الاقتاح عن تقديره لوفد جاماياك عىل اجلهود اليت بذلها يف إعداد الاقتاح املنقح، وروأعرب وفد الياابن  .88

املسجةل ألنه ما  املنقح ال يزال يفرض عبئا ثقيال عىل مودعي طلبات العالمات التجارية ويقيد اس تخدام العالمات التجارية

س هتكل فامي ء البدلان، حىت عندما ال حيمتل أن تضلل امل زال يقيد تسجيل واس تخدام العالمات التجارية اليت تشمل أسام

أن يعيق  خيص منشأ السلع أو اخلدمات. ونظرا إىل أن فرض قيود مفرطة عىل تسجيل واس تخدام العالمات التجارية ميكن

 .األنشطة الاقتصادية اليت تقوم هبا الرشاكت، أعرب الوفد عن اعتقاده بأنه ينبغي مناقشة املسأةل بعناية

وشكر وفد كندا وفد جاماياك عىل تنقيح الاقتاح، واتفق مع اآلراء اليت طرهحا أعضاء آخرون يف اللجنة بشأن هذا  .89

البند من جدول األعامل. وأعرب عن قلقه إزاء الاس تخدام اخلادع المس "كندا"، اذلي يؤثر عىل املس هتلكني يف كندا ويف 

دث كجزء من العالمات التجارية املسجةل، ولكنه كثريا ما يكون أقرب، يف اخلارج. وأضاف أن هذا الاس تخدام املضلل مل حي

)اثنيا( من اتفاقية ابريس.  10جتربة كندا، إىل فعل من أفعال املنافسة غري املرشوعة مثل املنافسة املشار إلهيا يف املادة 

عة واسعة من الشواغل، س يكون األكرث وأعرب الوفد عن اعتقاده بأن الهنج القامئ عىل أفضل املامرسات، واستيعاب مجمو 

مالءمة، مبا أنه عاىن وال زال يعاين من القضااي املتعلقة ابالس تخدام اخلادع المس "كندا".  فعىل سبيل املثال، ميكن 

اس تحداث أدوات أو هنج إلذاكء الوعي من شأهنا أن توفر التوجيه يف جمال الفحص وأس باب الاعتاض واإلبطال فامي يتعلق 

عالمات التجارية ذات الوصف اجلغرايف. ويف هذا الصدد، ورمغ أن الوفد حيتاج إىل مزيد من الوقت للنظر يف تنقيح ابل
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الاقتاح، أعرب عن تطلعه إىل مناقش ته يف ادلورة املقبةل للجنة وعن رغبته يف تبادل بعض التعليقات واألس ئةل األولية 

" تناول املوضوع اذلي 9"1راج وتعريف "العالمة التجارية الوطنية" يف املادة بشأن الاقتاح املنقح. وشدد الوفد عىل أن إد

)اثلثا( من اتفاقية ابريس. ومن مث، س يكون أعضاء اتفاقية ابريس قد نفذوا ابلفعل  6تغطيه ابلفعل معاهدة دولية، ويه املادة 

هنا هو تعزيز الهوية الوطنية و/أو صورة بدل ما. الزتامات تتعلق برموز ادلول وشعاراهتا، برصف النظر عام إذا اكن الغرض م

" حياول معاجلة أية عالمات جتارية وصفية خادعة 2"3وابإلضافة إىل ذكل، طلب الوفد توضيحا بشأن ما إذا اكن نص املادة 

أو وصف خاطئ قد يكون مضلال. وعىل سبيل املثال، يف س ياق التوصيف اجلغرايف، قال الوفد إنه يف كندا، يراعي 

الاختبار القانوين، لتحديد ما إذا اكن اس تخدام مصطلح جغرايف خادعا، تصور املس هتكل يف السوق الكندي. وقد تكون 

العالمة التجارية خادعة تصف بشلك مضلل ماكن املنشأ إذا اكنت العالمة التجارية، أو جزء مهنا، اسام جغرافيا ليس ماكن 

التجارية. وميكن أيضا اعتبار التضليل خمادعا يف املقام األول إذا ضلل املس هتكل أو منشأ السلع أو اخلدمات املرتبطة ابلعالمة 

وعىل هذا النحو، اجلغرايف يف العالمة التجارية.  التاجر الكندي العادي إىل الاعتقاد بأن منشأ السلع أو اخلدمات هو الامس

 تكون الالعالمة التجارية تصف املنشأ بشلك خاطئ، أ الحظ الوفد أنه من املمكن، ابلنظر إىل وقائع قضية معينة، ورمغ أن

( املتعلقة بإجراءات الاعتاض، لن تكون 2)3مضلةل من وهجة نظر املس هتكل الكندي. فعىل سبيل املثال، فامي يتعلق ابملادة 

 ذكل، فامي يتعلق العالمة التجارية قابةل للتسجيل يف كندا جملرد أهنا مضلةل، ولكن ألهنا وصفية بشلك مضلل. وإضافة إىل

(، يف كندا، فإن البطالن يف س ياق العالمات التجارية الوصفية جغرافيا يتطلب توصيفا خاطئا أو غري ممزي. ويف 3) 3ابملادة 

هذا الصدد، رأى الوفد أن هذا احلمك يويح عىل ما يبدو ابلبطالن استنادا إىل وصف خاطئ حبت. وإضافة إىل ذكل، رأى 

تربز فامي يبدو الاختالفات احملمتةل يف هنج حامية أسامء البدلان بني األعضاء. وقال إن القانون الكندي واحض  5الوفد أن املادة 

بأن التوصيف اجلغرايف ينبغي أال يكون خادعا، مبا يف ذكل أسامء البدلان. ومع ذكل، فإن موقف الوفد، اذلي ينعكس ابلطبع 

ان واحد، مبا يف ذكل احلكومات، أن ميتكل حقوق العالمات التجارية يف القانون الكندي، هو أنه ال ينبغي ألي كي

"، وأشار الوفد إىل أنه يف 3" إىل "1( من "1)5الاس تئثارية اليت اكنت وصفية بوضوح للمنشأ اجلغرايف. والتفت إىل املادة 

غري قابةل للتسجيل مبوجب القانون كندا، إذا أكد مقدم الطلب أن السلع أو اخلدمات نشأت من البدل، فإن العالمة التجارية 

، ومع تنفيذ اإلطار القانوين احلديث 2019يونيو  17الكندي إذا اكنت وصفية بوضوح ملاكن املنشأ. وإضافة إىل ذكل، مفنذ 

ملاكن لكندا، فإن العالمات التجارية اليت يه يف املقام األول مواقع جغرافية يه ممزية بشلك عام ال بطبيعهتا، حىت إن مل يكن ا

تكل السلع أو اخلدمات، وقد ترفض هذه العالمات التجارية عىل هذا األساس. وأضاف الوفد أن الامتثال  بإنتاجمشهورا 

(، ذكر الوفد أن هذا احلمك 2) 5للقانون األجنيب ال يؤثر عىل قابلية تسجيل العالمة التجارية يف كندا. وفامي يتعلق ابملادة 

ذلي حيظر تسجيل عالمة جتارية تصف بوضوح ماكن منشأ السلع أو اخلدمات يف الطلب. وكام يتعارض مع القانون الكندي ا

أوحض أعضاء اللجنة، فإن حفص أسامء البدلان يف طلبات العالمات التجارية من قبل العديد من األعضاء يستبعد أسامء 

ولهذا السبب، رأى الوفد أن من ألهنا تعترب خادعة.  ا وصفية أوالبدلان من التسجيل إما ألهنا تفتقر إىل الطابع املمزي أو ألهن

األمهية مباكن أن يكون للبدلان نطاق دلمع قدرة السلطات القضائية عىل متابعة األحاكم الترشيعية احلالية وتفسريها استنادا 

م الترشيعية اليت قد تظل اثبتة، إىل حاةل التجارة اآلخذة يف التطور ابس مترار. ففي الواقع، تسعى احملامك إىل توفري تفسري لألحاك

ولكن الس ياق يتطور بشأهنا. وذكر الوفد أن السلطات القضائية الكندية قد نظرت يف الطبيعة احلالية للتجارة وعدلت 

الاختبار القانوين للعالمات التجارية الوصفية جغرافيا، وأشار إىل أن هذا التوضيح يوفر مزيدا من اليقني بوجود مس توى 

محلاية يف كندا ملنع اس تخدام أسامء البدلان بسوء نية. ويف اخلتام، أعرب الوفد عن رسوره مبواصةل تبادل خرباته يف اكف من ا

اجملال قيد املناقشة. وحث األعضاء أيضا عىل النظر يف األدوات احلالية املتاحة عىل املوقع اإللكتوين للمكتب الكندي 
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ممارسات كندا، مبا يف ذكل دليل للعالمات التجارية ودليل للفحص يتضمن قامئة للملكية الفكرية، واليت ترشح ابلتفصيل 

 جبميع السوابق القضائية املنطبقة يف كندا.

أعرب عن وشكر وفد الصني وفد جاماياك عىل تقدمي اقتاح منقح، ورأى أن املوضوع حيتاج إىل دراسة متأنية، و  .90

 رى.تطلعه إىل آراء ووهجات نظر ادلول األعضاء األخ

 التعليقات يفوشكر وفد جاماياك مجيع الوفود عىل تعليقاهتا، وأعرب عن تقديره للردود البناءة، وقال إنه س يفكر  .91

خالل الاجامتع  املقدمة. وأعرب الوفد عن تطلعه إىل تعميق مناقشات اللجنة بشأن الاقتاح، سواء عىل الصعيد الثنايئ أو

  ذات أمهية عاملية.املقبل للجنة، حيث رأى الوفد أن املسأةل

يف دورهتا  SCT/43/9وخلص الرئيس إىل أن جلنة العالمات س تواصل املناقشة بشأن الوثيقة  .92

 واألربعني. الرابعة

اقتاح من وفود الربازيل وجورجيا وأيسلندا وإندونيس يا وجاماياك وليختنش تاين ومالزياي واملكس يك وموانكو وبريو والس نغال 

بية املتحدة بشأن حامية أسامء البدلان واألسامء اجلغرافية ذات ادلالةل الوطنية يف نظام أسامء احلقول وسويرسا واإلمارات العر 

 .(SCT/41/6 Rev)الوثيقة 

 .SCT/1/6 Revاستندت املناقشات إىل الوثيقة  .93

نع م  . هيدف، أوال وقبل لك يشء، إىلSCT/41/6 prov.2وذكر وفد سويرسا بأن الاقتاح الوارد يف الوثيقة  .94

لبدل املعين. وترد يف احتاكر أسامء البدلان أو األسامء اجلغرافية ذات ادلالةل الوطنية يف نظام أسامء احلقول، دون موافقة ا

وى الثاين من نظام ، ويه إنشاء آلية محلاية املؤرشات اجلغرافية يف املس تSCT/31/8الاقتاح أيضا توصية واردة يف الوثيقة 

يتعلق ابلنقطة األوىل،  جودة فامي خيص العالمات التجارية يف الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات. وفاميأسامء احلقول، ألهنا مو 

ن املس توى األول ذكر الوفد أنه منذ الاقتاح األول، أحرز تقدم كبري يف العملية اليت س تقود موجة جديدة من التفويض بشأ

رافية يشمل احلفاظ عىل اآلراء املوجود يف جممتع اإلياكن بشأن األسامء اجلغألسامء احلقول العامة. وأشار الوفد إىل أن توافق 

إىل أن املسائل  ، مما يعين أن حامية أسامء البدلان لن تعدل أو ترتفع أو ختفض. وذلكل، أشار الوفد2012معظم قواعد عام 

ة وميكن مس البدل س تكون غري محمي، فإن صفة ا2012قد تتكرر. وكام يف عام  2012اليت ووهجت خالل التفويض يف عام 

ى بشأن هذه تفويضها إىل خشص عادي. وأعرب الوفد، اذلي عاىن جراء ذكل، عن اهامتمه ابالس امتع إىل رأي الوفود األخر 

الحظ أن هذا واإلماكنية. وإضافة إىل ذكل، أشار الوفد إىل عدم وجود قاعدة لألسامء اجلغرافية ذات ادلالةل الوطنية، 

. وفامي يتعلق ابجلانب يزال حموراي ابلنس بة للعديد من الوفود، ودعا الوفود إىل املشاركة بنشاط مع مقديم الاقتاح اجلانب ال

لية للمس توى الثاين الثاين من الاقتاح، قال الوفد إن العروض املقدمة خالل اجللسة اإلعالمية أظهرت أن آلية امحلاية احلا

عىل أمهية  رافية غري اكفية وسلطت الضوء عىل عدة مشالك. ويف اخلتام، أكد الوفدلنظام أسامء احلقول للمؤرشات اجلغ

  مناقش ته مبزيد من التعمق.الاقتاح، وأكد رغبته يف

، وأعرب عن رأي مفاده أن التوصيات SCT/41/6 Rev. وكرر وفد الربازيل تأييده لالقتاح الوارد يف الوثيقة .95

ن ادلول األعضاء فامي يتعلق ابس تخدام أسامء البدلان واألسامء اجلغرافية ذات ادلالةل الواردة فيه تعاجل شواغل عدد كبري م

الوطنية كأسامء حقول عليا وحقول من املس توى الثاين. وذكر الوفد أن لألعضاء احلق املرشوع يف منع الرشاكت اخلاصة من 
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، مما حيرم امجلاعات املعنية من اس تخداهما. وخالفا احتاكر األسامء اجلغرافية ذات ادلالةل الوطنية يف نظام أسامء احلقول

للعالمات التجارية، اليت ميكن أن تكون مملوكة لرشكتني خمتلفتني أو أكرث إذا ما أشارت إىل أنشطة اقتصادية خمتلفة، فإن 

عواقب العديدة ذلكل عىل وأوحض الوفد أنه نظرا لعدم إماكنية تقامس امس احلقل العايل ونظرا لل .أسامء احلقول حرصية بطبيعهتا

الس ياسات العامة، مفن الرضوري امليض قدما يف مناقشات املعايري املرشوعة لتكل الامتيازات بطريقة مفتوحة وشفافة 

" للرشكة .Amazonومتعددة األطراف. وأشار الوفد إىل تأكيد اإلياكن ختصيص احلقل العايل املكونة من امس عام "

ونية، وجدد عدم موافقته عىل قرار اإلياكن. ورأى الوفد أن التعيني وقع رمغ الاعتاض الرصحي اذلي األمريكية للتجارة اإللكت 

أبدته دول األمازون ومنظمة معاهدة التعاون يف منطقة األمازون، وأنه ال يتفق مع مشورة اللجنة الاستشارية احلكومية 

عن طريق التفاوض توافق عليه بدلان األمازون والرشكة. ورأى التابعة لإلياكن اليت أكدت عىل احلاجة إىل التوصل إىل حل 

الوفد أن هذه احلاةل كشفت عدم توازن يف هيالك إدارة اإلنتنت، حيث مل تؤخذ بعني الاعتبار عىل النحو الواجب شواغل 

أن الاقتاح الوارد يف الس ياسة العامة اليت أعربت عهنا حكومات ادلول ذات الس يادة وامجلاعات املعنية. وأشار الوفد إىل 

وسعى إىل معاجلة هذا اخللل ولفت الانتباه إىل الس ياسة املوحدة وكيفية حتديهثا من أجل  ،SCT/41/6 Rev. الوثيقة

ويف اخلتام، دعا الوفد األعضاء إىل املشاركة البناءة يف الاقتاح وتبادل  مالمئ للشواغل املذكورة آنفا. الاس تجابة بشلك

 كيفية معاجلة املسأةل قيد النظر، واليت تنطوي عىل آاثر هامة ابلنس بة للمصلحة العامة.وهجات النظر عن 

فية ذات ادلالةل وأعرب وفد جاماياك عن اعتقاده بأن السامح للرشاكت اخلاصة بتسجيل أسامء البدلان واألسامء اجلغرا .96

خدام أسامء احلقول لبدلان املعنية من إماكنية اس تالوطنية بوصفها أسامء حقول عليا قد أدى إىل احتاكر تكل األسامء وحرم ا

ية مبوجب الس ياسة هذه. ورأى الوفد أن أسامء البدلان واألسامء اجلغرافية مل تس تفد بشلك اكف من آلية حامية احلقوق احلال 

ل يف اس تخدام يمتثل يف املقام األو  SCT/41/6 Rev. املوحدة لتسوية املنازعات. وأوحض أن الاقتاح الوارد يف الوثيقة

بدل احلق، يف غضون  القوامئ احلالية ألسامء البدلان والعوامص واملناطق ومواقع التاث الريفي ألغراض امحلاية. وس يكون للك

فقًا لس ياس هتا العامة ذات و شهًرا، يف تقدمي قامئة ابألسامء اجلغرافية ذات ادلالةل الوطنية إىل أمانة الويبو  18إطار زمين مدته 

اةل ألسامء البدلان أو القوانني الوطنية املعمول هبا. وس تنرش القامئة عىل موقع الويبو. وسعيا للحصول عىل حامية فعالصةل 

قتاح هو الاواألسامء اجلغرافية ذات ادلالةل الوطنية من التسجيل والاس تخدام كأسامء حقول، أكد الوفد أن الهدف من 

ية الاتفاق عىل ب جماالت التقارب، مع ترك حزي س ياسات للهُنج املتباينة. وبغ الاتفاق عىل لغة ممكنة من شأهنا أن تس توع

نية يف نظام أسامء حل معيل للمشلكة املتفش ية املمتثةل يف نقص حامية أسامء البدلان واألسامء اجلغرافية ذات ادلالةل الوط 

 .SCT/41/6 Rev. احلقول، حث الوفد ادلول األعضاء عىل مراجعة الاقتاح الوارد يف الوثيقة

واتفق وفد إكوادور مع الرأي اذلي أعرب عنه وفد بامن ابمس مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب، وشدد عىل أمهية  .97

اجلوانب الثقافية والتاثية لدلول األعضاء عند ختصيص أسامء احلقول. وأعرب الوفد عن قلقه إزاء قرار اإلياكن ختصيص امس 

كة أمازون األمريكية ورفض هذا القرار.  وقد اعتضت منظمة معاهدة التعاون يف منطقة األمازون " لرش .Amazonاحلقل "

(ACTO عىل هذا القرار ومل تتفق مع مشورة اللجنة الاستشارية احلكومية اليت شددت عىل احلاجة إىل التوصل إىل حل )

املتعلقة حبامية األسامء اجلغرافية والثقافية، واحلق يف  مقبول من مجيع األطراف. وشدد الوفد عىل أمهية ادلفاع عن املصاحل

الهوية الثقافية اذلي أظهر، يف تكل احلاةل، اختالال بنيواي يف إدارة اإلنتنت ال تراعي شواغل الس ياسة العامة، اليت أعربت 

من املناسب إبالغ اإلياكن مبا عهنا حكومات ادلول ذات الس يادة وامجلاعات املعنية. وبناء عىل ذكل، رأى الوفد أنه س يكون 

يساور أعضاء الويبو من شواغل، مثل تكل اليت أعرب عهنا، حبيث ميكن اس تعراض اجلوانب اليت مت تناولها فامي يتعلق 

بتسجيل أسامء البدلان واألسامء اجلغرافية. وذكر الوفد أنه سيتابع عن كثب املناقشة املتعلقة حبامية أسامء البدلان واألسامء 
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غرافية ذات ادلالةل الوطنية يف نظام أسامء احلقول، وشكر الوفود اليت قدمت اقتاحا هبذا الشأن، مع الالزتام الراخس اجل

 مبواصةل العمل البناء مع معل اللجنة.

 يتعلق بتخصيص امس وأيّد وفد بريو البياانت اليت أدلت هبا وفود الربازيل وإكوادور وجاماياك وسويرسا، وال س امي فامي .98

الوفد إىل أن  . وأشاراحلكوميةاللجنة الاستشارية  ، رمغ التوصية اخملالفة الصادرة عنمن قبل اإلياكن" .Amazonاحلقل "

سورينام، اذلين اجمتعوا و والربازيل وكولومبيا وإكوادور وغياان وبريو  املتعددة القوميات( –)دوةل رؤساء ادلول وممثيل بوليفيا 

وضع طرية يف خ، أكدوا جمدًدا عدم موافقهتم عىل القرار املذكور، واذلي اكن مبثابة سابقة 2020يف كولومبيا يف أغسطس 

نطقة األمازون. املصاحل التجارية اخلاصة فوق اعتبارات الس ياسة العامة لدلول، مثل حقوق الشعوب األصلية واحلفاظ عىل م 

األمانة ادلامئة  متفق عليه، وطلب منمتبادل دي إىل حل عىل تعزيز معلية التفاوض اليت من شأهنا أن تؤ  اإلياكنوحث الوفد 

ابحتام هذه  ام رمسيلزت ابالكيان والرشكة الزتام اجلهود الالزمة، حىت بذل مواصةل  نظمة معاهدة التعاون يف منطقة األمازونمل 

 .اوضامهن احلقوق

ة عن اإلنتنت، ( الضوء عىل التحدايت القانونية النامجELAPIوسلط ممثل مدرسة أمرياك الالتينية للملكية الفكرية ) .99

ديسمرب  1ة منذ مثل انهتاك حقوق امللكية الفكرية والسطو اإللكتوين. وأشاد املمثل بعمل مركز الويبو للتحكمي والوساط

منازعة  3 717عىل  يزيدوتطبيق الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأسامء احلقول عىل اإلنتنت، وقال إن ما  1999

 املس هتلكني، . ورأى املمثل أن من الرضوري توليد الثقة، ليس فقط لصاحل2020قد عوجلت يف الفتة من يناير إىل نومفرب 

لاكرييب إىل تعممي ولكن أيضا محلاية أحصاب حقوق امللكية الصناعية عىل اإلنتنت. ودعا بدلان مجموعة أمرياك الالتينية وا

عدها ادلاخلية وات مثل الس ياسة املوحدة يف أراضهيا، وحث املمثل تكل البدلان عىل التحقق مما إذا اكنت قوااس تخدام أد

. ويف اخلتام، تفي مبتطلبات التحقق من الهوية عند تسجيل امس احلقل، من أجل عدم املساس حبقوق امللكية الفكرية للغري

حدوث انهتااكت  ة أمرياك الالتينية والاكرييب ومد اجلسور للتخفيف منأعرب املمثل عن اس تعداده للتعاون مع بدلان مجموع

 امللكية الفكرية عىل اإلنتنت.

 يف دورهتا SCT/41/6 Rev. وخلص الرئيس إىل أن جلنة العالمات س تواصل املناقشة بشأن الوثيقة .100

 واألربعني. الرابعة

 (SCT/43/4امء احلقول )الوثيقة مس تجدات عن اجلوانب املتصةل ابلعالمات التجارية يف نظام أس

 .SCT/43/4استندت املناقشات إىل الوثيقة  .101

اهامتمه  وأعرب وفد الاحتاد الرويس، متحداث ابمس مجموعة بدلان آس يا الوسطى والقوقاز وأورواب الرشقية، عن .102

، وأحاط SCT/43/4د الوثيقة . وشكر األمانة عىل إعداقولمبناقشة اجلوانب املتعلقة ابلعالمات التجارية يف نظام أسامء احل

ول، فضال عن تطور الس ياسة الوفد علام ابملعلومات احملدثة فامي يتعلق ابجلوانب املتعلقة ابلعالمات التجارية يف نظام أسامء احلق

ونية، جارة اإللكت التجحم يف هذا الصدد. وأقر الوفد بتحديثات الويبو املنتظمة بشأن منو السطو اإللكتوين ومراعاة زايدة 

الوفد إىل المنو  وأعرب عن اعتقاده بأن دور اآلليات اليت تضمن امحلاية الفعاةل للحقوق عىل اإلنتنت سزيداد فقط. وأشار

لب عىل حل ، وأعرب عن وهجة نظر مفادها أن الطالس ياسة املوحدةاملنتظم يف عدد الشاكوى اليت تنطبق علهيا إجراءات 

 مثل هذه الزناعات سزيداد أيًضا.
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ملتعلقة اوحتدث وفد اململكة املتحدة ابمس اجملموعة ابء، وشكر األمانة عىل إعداد التحديث اخلاص ابجلوانب  .103

لتطورات الس ياس ية . وأحاط الوفد علام ابSCT/43/4ابلعالمات التجارية يف نظام أسامء احلقول عىل النحو الوارد يف الوثيقة 

وق من إدارة فاظ عىل الوضوح بشأن الطرق الفعاةل اليت متكن أحصاب احلقيف نظام أسامء احلقول، ورأى أن من املهم احل

ا. ويف إشارة إىل أن هبحقوقهم. وأقر الوفد ابلعملية اجلارية يف اإلياكن الس تعراض آليات حامية احلقوق، وأقر ابهامتم الويبو 

املشاركة بنشاط  اب املصلحة املعنيني عىلالاس تعراض س ينتقل إىل املرحةل الثانية يف الوقت املناسب، جشع الوفد مجيع أحص

 يف املساعدة عىل ضامن أن تظل آليات حامية احلقوق فعاةل.

س تجدات والمتست من األمانة إطالع األعضاء ابنتظام عىل امل  SCT/43/4نظرت جلنة العالمات يف الوثيقة  .104

 اليت س تطرأ يف املس تقبل عىل نظام أسامء احلقول.

وبريو بشأن إجراء اس تقصاء عن حامية العالمات الوطنية يف ادلول األعضاء )الوثيقتان  اقتاح من وفدي إكوادور

SCT/42/4 Revو .SCT/43/3 Rev. 2) 

 (SCT/43/7اس تبيان بشأن حامية العالمات الوطنية يف ادلول األعضاء )الوثيقة 

 (SCT/43/8ثيقة الردود عىل الاس تبيان اخلاص حبامية العالمات الوطنية يف ادلول األعضاء )الو 

 .SCT/43/8و SCT/43/7و SCT/43/3 Rev. 2و SCT/42/4 Rev. استندت املناقشات إىل الواثئق .105

ثيقة وتوجه وفد بريو ابلشكر إىل أعضاء جلنة العالمات عىل الرد عىل الاس تبيان واألمانة عىل إعداد الو  .106

SCT/43/8 يث التنوع ح يلية وليست شامةل من املنظمة، من ، وقال إن األعضاء اذلين أجابوا عىل الاس تبيان مه عينة متث

لردود أكدت وجود اوأعرب الوفد عن رأي مفاده أن  قانونية لقضية العالمات الوطنية.اجلغرايف وخمتلف الهنج املفاهميية وال

ت التوس مي دواأورأى الوفد أن  مات الوطنية يف البدلان النامية.اهامتم كبري من جانب العديد من األعضاء بتطوير العال

األخرى ووضعها يف  القطرية أاتحت للبدلان توليد قمية كبرية خملتلف جوانب نشاطها ادلويل، وحتديد اجلهات الفاعةل ادلولية

الوفد أن القيود  وافتض ا وإدراهجا يف األسواق ادلولية.الواهجة، ويف العديد من احلاالت، لتحديد هوية مواطنهيا ورشاكهت

 يد من األعضاء من الرد عىل الاس تبيان يف اإلطار الزمين املتوقع، ذلا طلب الوفدمنعت العد 19-كوفيداليت فرضهتا جاحئة 

كرث املعلومات اكامتال أمن اللجنة فتح فتة اثنية لقبول الردود، إلاتحة الفرصة مجليع األعضاء للرد ولمتكني اللجنة من إاتحة 

 للمناقشة يف ادلورة املقبةل للجنة.

كوادور إالاحتاد الرويس ابمس مجموعة بدلان آس يا الوسطى والقوقاز وأورواب الرشقية، وشكر وفدي  وحتدث وفد .107

 علومات يف وثيقة.وبريو عىل الاقتاح املتعلق بإجراء دراسة اس تقصائية بشأن حامية العالمات الوطنية واألمانة لتجميع امل

العالمة الوطنية،  مجموعته أضفت صبغة رمسية قانونية عىل مفهوميف والحظ أن ال املعاهدات ادلولية وال الترشيعات الوطنية 

لعالمات التجارية ورأى الوفد أن العالمة الوطنية تتألف، مبعىن أوسع، من املؤرشات اجلغرافية املسجةل وتسميات املنشأ وا

لعالمات اإلقلميية، اىل أمهية تعزيز وأشار إ. اليت تتألف من عنارص تشري إىل منطقة جغرافية إلنتاج السلع أو تقدمي اخلدمات

إلقلميية املهمتة بتعزيز ورأى أن اجلانب اإلقلميي س يعود ابلنفع، ال عىل املنتجني احملليني فقط، بل أيضا عىل السلطات العامة ا

خلتام، أعرب يف او .اقتصادها والنفاذ إىل السوق ادلولية للمنتجات بوسائل فردية تعكس تقاليدها وقميها وأصالهتا وتفردها

 ردية.الوفد عن اعتقاده بأمهية ضامن احتام املصاحل العامة واخلاصة عند منح امحلاية القانونية للوسائل الف
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ليا والربازيل وحتدث وفد الاحتاد األورويب ابلنيابة عن الاحتاد األورويب وادلول األعضاء فيه، وشكر وفود أستا .108

عضاء، وشكر وإكوادور وبريو وسويرسا عىل إسهاماهتا يف مرشوع الاس تبيان بشأن حامية العالمات الوطنية يف ادلول األ

 SCT/43/8د ابلوثيقة ات األعضاء واملراقبني يف الصيغة الهنائية.  ورحب الوفاألمانة إلعدادها جتميع األس ئةل ومراعاة تعليق

هامتم، واكن دليه جميبا، مبا يف ذكل الاحتاد األورويب. وذكر الوفد أنه درس الردود عىل الاس تبيان اب 45اليت تضمنت ردود 

)اثلثا( من اتفاقية  6ات جتارية وعن طريق املادة انطباع بأن العالمات الوطنية احملددة يف الردود اس تفادت من امحلاية كعالم

مس تعدا ملواصةل  ابريس، وأن الردود مل تبني بشلك واحض ومبارش وجود مشالك كبرية بشأن حاميهتا. وقال الوفد إنه ال يزال

ع إىل وهجات نظر اس تكشاف الوضع فامي يتعلق حبامية العالمات التجارية الوطنية يف ادلول األعضاء وأنه يتطلع إىل الاس امت

 الوفود األخرى بشأن هذه املسأةل.

دود عىل ، وقال إنه اس تعرض الر SCT/43/8وشكر وفد الوالايت املتحدة األمريكية األمانة عىل إعداد الوثيقة  .109

ود فتح ابب الرد الاس تبيان ووجدها مثرية لالهامتم. وأعرب الوفد عن تأييده لالقتاح اذلي تقدم به وفد بريو بشأن إعادة

قام األول، مثال عىل الردود اإلضافية، وأشار إىل أن ادلول األعضاء تس تخدم أدوات التوس مي الوطين ألغراض جتارية يف امل

ت التجارية احمللية لتوجي الس ياحة أو السلع واخلدمات احمللية. وأشار إىل أن العديد من اجمليبني يس تخدمون أنظمة العالما

ات غري املرصح هبا أو الوطنية وأن الردود ال تبلغ عن مشالك واسعة النطاق فامي يتعلق ابالس تخدامواألجنبية محلاية عالماهتم 

لوفد أنه ال توجد امن اجمليبني إىل أحداث مماثةل( ورأى يف املائة  20وطنية يف اخلارج )أشار حوايل اخملالفة للعالمات ال

 مشلكة حتتاج الويبو إىل حلها.

قال إنه من و املؤيدة عىل الاس تبيان بشأن حامية العالمات الوطنية يف ادلول األعضاء،  وشكر وفد الصني البدلان .110

تلفة، ومن هذا خم املهم دراسة هذه املسأةل. ورأى الوفد أن مفهوم العالمة الوطنية مفهوم غامض وأن لك بدل يفهمه بطريقة 

يقة تسمح بتحديد اتفاقية ابريس حتتوي عىل أحاكم دق  املنظور، مفن الصعب حتديد العالمة الوطنية وحاميهتا. وأشار إىل أن

 العالمات الوطنية، وحث الوفد مجيع الوفود عىل الرجوع إىل هذا النص.

دلول األعضاء وشكر وفد إكوادور البدلان اليت اقتحت إجراء دراسة اس تقصائية بشأن حامية العالمات الوطنية يف ا .111

 وأعرب الوفد .SCT/43/8إنه اس تعرض ابهامتم كبري الردود الواردة يف الوثيقة والبدلان اليت ردت عىل الاس تبيان، وقال 

 احلصول عىل يفعن تأييده لالقتاح اذلي تقدم به وفد بريو بشأن إعادة فتح الباب لتلقي ردود إضافية، وأعرب عن رغبته 

 جنة.معلومات أوسع بشأن هذه املسأةل بغية حتليلها ومناقش هتا يف الاجامتع املقبل لل 

وتوجه وفد جاماياك ابلشكر إىل األمانة عىل جتميع الردود عىل الاس تبيان بشأن حامية العالمات الوطنية يف ادلول  .112

، وقال إن ادلراسة أظهرت األمهية األساس ية محلاية أسامء البدلان ابلنس بة للعالمات SCT/43/8األعضاء يف الوثيقة 

ية العالمات الوطنية ترتبط يف جوهرها حبامية أسامء البدلان واألسامء اجلغرافية الوطنية. وأعرب عن رأي مفاده أن مسأةل حام

ذات ادلالةل الوطنية، وقال الوفد إن العديد من البدلان وضعت خططا للعالمات الوطنية واس تخدمت تكل اخلطط 

استاتيجيات تسويقية لصاحل اقتصادات  لالس تفادة من النوااي احلس نة اليت متتلكها مجيع البدلان وحتويل تكل النية احلس نة إىل

ادلول وشعوهبا. وبدون قدرة ادلول عىل مراقبة وحامية اس تخدام أسامء البدلان واألسامء اجلغرافية ذات ادلالةل الوطنية، 

 س تكون خمططات التوس مي الوطين عدمية اجلدوى وال حتقق عائدات الاستامثر املتوقعة من ادلول األعضاء اليت تس تخدم هذه

اخملططات. وواصل الوفد ادلعوة إىل رضورة حامية أسامء البدلان واألسامء اجلغرافية األخرى ذات ادلالةل الوطنية، ومض 

صوته إىل طلب إعادة فتح الاس تبيان لمتكني املزيد من ادلول األعضاء من تقدمي إجاابت، حىت ميكن تعزيز بياانت ادلراسة 
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زيد من ادلول األعضاء عىل املعلومات ذات الصةل من شأنه أن حيسن ادلراسة الاس تقصائية. ورأى الوفد أن حصول امل

ااي امللكية الفكرية ذات الاس تقصائية ويساعد جلنة العالمات، ألن مجيع ادلول األعضاء تسعى إىل إجياد حلول لقض

 ادلولية. األمهية

ىل اقتاح ، بناء عSCT/43/8اد الوثيقة وحتدث وفد اململكة املتحدة ابمس اجملموعة ابء، وشكر األمانة عىل إعد .113

فر أساسا وقائعيا وفدي إكوادور وبريو بإجراء دراسة اس تقصائية بشأن حامية العالمات الوطنية. ونظرا ألن جتميع الردود يو 

أساس ن أن تشلك للمزيد من التفكري يف هذه املسأةل، أعرب الوفد عن تطلعه إىل حتليل الردود وحتديد الاجتاهات اليت ميك

 العمل املقبل للجنة يف هذا الشأن.

ة لتنفيذ والحظ ممثل مدرسة امللكية الفكرية يف أمرياك الالتينية أن العديد من البدلان يس تخدم إشارات ممزي  .114

دلولية، وأشار إىل أن الس ياسات الرامية إىل تعزيز الهوية الوطنية والسامت والقمي والصورة اإلجيابية للمنافسة عىل الساحة ا

منسق إىل  هذه األنواع من اإلشارات تس تخدم بأشاكل وطرائق خمتلفة. ومع ذكل، أدى غياب إطار مفاهميي ومعياري دويل

بيعهتا اخلاصة. ط معامةل العالمات الوطنية بشلك خمتلف من بدل إىل آخر. ويف العديد من احلاالت، مل يعتف هبا بعد بسبب 

رية يف أمرياك تبيان، فضال عن ندوة بشأن املسأةل عقدهتا مدرسة امللكية الفكوأعرب املمثل عن اعتقاده بأن نتاجئ الاس  

ا وقد اس تخدمهت الالتينية، أظهرت أن معظم البدلان قد اختذت قرارا بإنشاء واس تخدام عالمة ميكن اعتبارها عالمة وطنية.

ثقافة والقمي دمات الوطنية وتعزيز ال البدلان لتعزيز الس ياحة واحلصول عىل قدر أكرب من الشهرة وتعزيز املنتجات واخل

عن اعتقاده بأنه  والتقاليد، يف مجةل أمور. واستنادا إىل األدةل املوجودة بشأن اس تخدام العالمات الوطنية، أعرب املمثل

فر امحلاية س يكون من املالمئ وجود الحئة موحدة بشأن العالمات الوطنية عىل املس توى ادلويل، وهو ما من شأنه أن يو 

إلشارات كفئة ابالواجبة لتكل العالمات. ويف الوقت الراهن، يعامل لك بدل العالمات الوطنية بطريقة خمتلفة، وال يعتف 

 رمغ أهنا تس تخدم يف هذا اجملال.من فئات امللكية الصناعية، 

 وخلص الرئيس إىل أنه يُلمتس من األمانة ما ييل: .115

ل األعضاء، ن اخلاص حبامية العالمات الوطنية يف ادلو إعادة فتح أداة الاس تقصاء املتصةل ابالس تبيا –

 ، من أجل تلقي املزيد من ردود الوفود؛2021يناير  29حىت 

ألربعني يك بعد ذكل وتقدميها إىل جلنة العالمات يف دورهتا الرابعة وا SCT/43/8واس تكامل الوثيقة  –

 تنظر فهيا.

 من جدول األعامل: املؤرشات اجلغرافية 7البند 

حتدث وفد الوالايت املتحدة األمريكية، وأعرب عن اهامتمه ابالس امتع إىل املامرسات األخرى ألعضاء اللجنة بشأن  .116

مسائل حمددة تتعلق بفحص املؤرشات اجلغرافية، وأوحض أن مكتب الوالايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية يقوم 

امرسات ادلولية، حيامث أمكن. وأبدى دمعه إلجراء املزيد من اجللسات بتنقيح إجراءاته اخلاصة ابلفحص ومواءمهتا مع امل

اإلعالمية بشأن املؤرشات اجلغرافية، مبا يف ذكل عىل هامش ادلورة الرابعة واألربعني للجنة العالمات، واقتح الوفد املوضوع 

ت التجارية، مبا يف ذكل امجلع بني العنارص التايل للمناقشة: "حفص املؤرشات اجلغرافية يف األنظمة الفريدة وأنظمة العالما

الرسومية والوزن املعطى للعنارص الوصفية والزناعات ونطاق امحلاية". ورشح الوفد أن املوضوع املقتح هو مزجي من الاقتاح 
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، SCT/41/8 واقتاح وفد سويرسا الوارد يف الوثيقة SCT/41/7اذلي تقدم به وفد الوالايت املتحدة األمريكية يف الوثيقة 

وأعرب الوفد عن رغبته يف اس تكشاف كيفية موازنة ماكتب امللكية الفكرية بني خمتلف عنارص مصطلح املؤرش اجلغرايف 

املتعدد العنارص عند تقيمي الزناعات مع العالمات السابقة أو املؤرشات اجلغرافية السابقة. وابلقياس إىل ممارسات العالمات 

عنرصا هممينا يعطى أمهية أكرب يف حتديد احامتل حدوث لبس ألغراض التعدي أو الفحص، قال  التجارية، اليت حتوي عادة

الوفد إنه هممت مبعرفة ما إذا اكن اليشء نفسه ينطبق يف حاالت تقيمي الزناعات بني املؤرشات اجلغرافية مقارنة ابملؤرشات 

جارية. وأشار إىل اجللسة اإلعالمية الافتاضية بشأن اجلغرافية األخرى أو املؤرشات اجلغرافية مقارنة ابلعالمات الت

املؤرشات اجلغرافية، ورأى الوفد أنه ابلنس بة لدلورات املقبةل، س يكون من املس تحسن أن يكون هناك عدد أقل من 

يه املتحدثني اذلين يقدمون عروضا قصرية تركز ابلتحديد عىل القضية املس هتدفة، لتخصيص وقت لألس ئةل واألجوبة اليت 

أمر حامس يف جعل تكل اجللسات اإلعالمية هممة للجميع. ويف اخلتام، أعرب الوفد عن رغبته يف اس تخدام وظيفة ادلردشة 

 للجميع بتقدمي أس ئةل إىل املرشف.يف ادلورات املقبةل من أجل السامح 

إطار ادلورة  اجلغرافية يفواقتح وفد الاحتاد الرويس موضوعني للنظر فهيام يف اجللسة اإلعالمية بشأن املؤرشات  .117

 األربعني للجنة العالمات، وهام:الرابعة و 

إماكنية واس تصواب تضمني الترشيعات الوطنية حقا مؤقتا يف اس تخدام مؤرش جغرايف مسجل من قبل  (1)

 أشخاص ليس هلم احلق يف املؤرش اجلغرايف املعين، ولكهنم اس تخدموا مثل هذا املؤرش قبل تسجيهل؛

 اية القانونية للمؤرشات اجلغرافية املكونة من عنرص تصويري أو حتتوي عليه.إماكنية منح امحل (2)

لجلسة اإلعالمية لوحتدث وفد الاحتاد األورويب ابمس الاحتاد األورويب وادلول األعضاء فيه، واقتح املوضوع التايل  .118

وي علهيا عن رشات جغرافية أو حتتاملقبةل بشأن املؤرشات اجلغرافية: "س بل منع تسجيل أسامء احلقول اليت تتألف من مؤ

 جغرايف "اكمس سوء نية". وقال الوفد إن الفكرة وراء املوضوع املقتح يه مناقشة اخملاطر اليت ينطوي علهيا ختصيص مؤرش

ي قد يلحق حقل" يف نظام أسامء احلقول ملشغلني ذوي نية سيئة، وعواقب ذكل عىل مسعة املؤرش اجلغرايف أو الرضر اذل

ليت س تنشأ عن اجلغرايف بطريقة أخرى. وأعرب الوفد عن رغبته يف أن تناول املسائل املتعلقة بأنواع اخملاطر اابملؤرش 

ليت س يجري اختصيص احلقول العليا اجلديدة املكونة من أسامء عامة أو عن عدد احلقول العليا املكونة من أسامء عامة 

 ختصيصها واترخي ختصيصها، عىل سبيل املثال.

 ربعني.رئيس إىل أن جلنة العالمات س تعود إىل الاقتاحات ملناقش هتا يف دورهتا الرابعة واألوخلص ال .119

 من جدول األعامل: ملخص الرئيس 8البند 

 وافقت جلنة العالمات عىل ملخص الرئيس عىل النحو املعروض عىل الشاشة.  .120

 وافقت جلنة العالمات عىل ملخص الرئيس كام هو وارد يف هذه الوثيقة. .121

 من جدول األعامل: اختتام ادلورة 9لبند ا

ته وهمنيته يف قيادة معل جلنة حنك شكر وفد بامن، متحداث ابمس مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب، الرئيس عىل  .122

حامية عن تطلع الوفد إىل إجراء مناقشات و املمتثل يف مواصةل العمل يف ادلورة املقبةل،  ته. وأكد عىل موقف مجموع عالماتال
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اإلكوادور وبريو بشأن ا فدو الوطنية يف نظام أسامء احلقول والاقتاح اذلي قدمه الةل أسامء البدلان واألسامء اجلغرافية ذات ادل

اجلغرافية، املؤرشات ية يف ادلول األعضاء. وأعرب الوفد عن امتنانه لتنظمي اجللسة غري الرمسية بشأن طن حامية العالمة الو 

صة التعرف عىل الطرق اخملتلفة لتقيمي الظروف اليت وضعت األساس محلاية املؤرشات اجلغرافية وُسبل منع وقال إنه يقدر فر 

املشغلني من الاس تفادة من سوء النية يف اس تخدام حقوق امللكية الفكرية املرتبطة ابملؤرشات اجلغرافية وتسجيلها يف نظام 

 أسامء احلقول.

شكر املدير و عضاء اللجنة عىل الانهتاء بنجاح من ادلورة يف نسقها الهجني، أعرب وفد الصني عن تقديره مجليع أو  .123

ودمه الرامية إىل هجالعام للويبو وانئب املدير العام واألمانة والرئيس وموظفي خدمات املؤمترات واملتمجني الفوريني عىل 

لويبو، الس يد دارين لذلي أدىل به املدير العام حسن سري الاجامتع. وأكد جمددا عىل البيان اخلاص مبعاهدة قانون التصاممي، ا

ه املسأةل وإبداء اتنغ، يف افتتاح ادلورة وقال إنه حيث مجيع األعضاء عىل إجراء مناقشات بطريقة تعاونية وبناءة بشأن هذ

 املرونة الالزمة لتعزيز التقدم املوضوعي يف ادلورة املقبةل للجنة.

ئيس واألمانة موعة ابء وشكر الرئيس عىل توجهياته أثناء اللجنة ونواب الر وحتدث وفد اململكة املتحدة ابمس اجمل .124

 العمل، وأقر ابلتحدايت وأكد جمددا الزتامه مبواصةلمل الشاق والكفاءة املهنية. وخدمات املؤمترات واملتمجني الفوريني عىل الع

ألعامل الرمسية املناقشات يف إطار بنود جدول ا اليت يواهجها مجيع الزمالء يف املوقع ويف العوامص، وقال إن امجلع بني

موعة ابء الاكمل ويف اخلتام، أعرب الوفد عن دمع اجملسني فهم خمتلف املواقف واآلراء. واجللسات اإلعالمية اكن قامي يف حت 

 والروح البناءة للمسامهة يف املناقشات املمثرة اليت جتري خالل اللجنة.

ادة القديرة ة بدلان آس يا واحمليط الهادئ، وأثىن عىل الرئيس وانئبيه عىل القيوحتدث وفد بنغالديش ابمس مجموع .125

اللجنة. وأحاط الوفد  والفعاةل يف املناقشات وشكر األمانة وخدمات املؤمترات واملتمجني الفوريني عىل معلهم املمتاز يف دمع

 2021ناير ي  29يقوانت واحملارف/اخلطوط حىت علام بإعادة فتح الاس تبيان بشأن تصاممي واهجات املس تخدم املصورة واأل

شات بشأن ورأى أن الردود اإلضافية ستسامه يف تعزيز النقاش حول هذا املوضوع. وقال إنه يتطلع إىل مواصةل املناق 

ىل آخر إوالاس امتع  (SCT/43/10الاقتاح املنقح املقدم من وفدي الياابن والوالايت املتحدة األمريكية )الوثيقة 

لرمقي لواثئق تجدات بشأن اجلوانب املتعلقة ابلعالمات التجارية يف نظام أسامء احلقول وبشأن نظام خدمة النفاذ ااملس  

ان بشأن حامية ورحب الوفد بإعادة فتح الاس تبي. األولوية، وأكد الوفد جمددا عىل أمهية املناقشات بشأن أسامء البدلان

 يف ادلورة املقبةل للجنة عن تطلعه إىل النظر يف الوثيقة الهنائية اليت جتمع النتاجئالوطنية يف ادلول األعضاء، وأعرب  اتالعالم

امحلاية املؤقتة وبشأن  . وأعرب الوفد عن تقديره للتنظمي الناحج دلورتني إعالميتني ممثرتني بشأن املؤرشات اجلغرافيةعالماتال

فرصة  اميتني أاتحتعالاإلدلورتني امن اتفاقية ابريس، وقال إن  11للتصاممي الصناعية يف بعض املعارض ادلولية مبوجب املادة 

ه ألن الظروف الوفد عن أسفلتبادل أفضل املامرسات. وأعرب الوفد عن تطلعه ملواصةل تبادل اخلربات يف املس تقبل. وأعرب 

ت يف الوقت كل املناقشا، وأعرب عن أمهل يف اس تئناف تالتصاممياحلالية مل تسمح للجنة مناقشة معاهدة قانون  يبةص ع ال 

 املناسب.

وحتدث وفد زمبابوي ابمس اجملموعة األفريقية وأعرب عن تقديره للرئيس وانئبيه عىل توجيه املداوالت بطريقة فعاةل  .126

وودية، ولألمانة لزتويدها اللجنة ابجلو املوايت للمداوالت. وأعرب الوفد عن رسوره ملالحظة أن املنظمة وجلنة العالمات قد 

. وأشار إىل أن ادلورتني اإلعالميتني بشأن 19-تا من مواصةل معلهام عىل الرمغ من القيود اليت فرضهتا جاحئة كوفيدمتكن 

من اتفاقية  11املؤرشات اجلغرافية وبشأن امحلاية املؤقتة املمنوحة للتصاممي الصناعية يف بعض املعارض ادلولية مبوجب املادة 
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قرري الس ياسات، وأعرب الوفد عن تطلعه إىل عقد دورات مماثةل يف املس تقبل. وأعرب ابريس، قد وفرات معلومات قمية مل

الوفد عن اس تعداده للميض قدما بعمل اللجنة من خالل املشاركة البناءة يف دورات اللجنة املقبةل، والاخنراط يف خمتلف 

 مواضيع النقاش يف جدول األعامل.

 .2020نومفرب  26اختمت الرئيس ادلورة يف  .127

 ]ييل ذكل املرفقان[
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Pablo LATORRE (Sr.), Asesor, División de Propiedad Intelectual, Subsecretaria de Relaciones 
Económicas Internacionales (SUBREI), Santiago de Chile 
platorre@subrei.gob.cl 
 
Martin CORREA (Sr.), Consejero, Misión Permanente ante la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), Geneva 
macorrea@subrei.gob.cl 

mailto:niyubir@gmail.com
mailto:congeraconsolate@gmail.com
mailto:gahungujc74@gmail.com
mailto:nahisera@yahoo.fr
mailto:evelynengiramahoro@yahoo.fr
mailto:eugenien78@gmail.com
mailto:platorre@subrei.gob.cl
mailto:macorrea@subrei.gob.cl
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CHINE/CHINA 
 
JIANG Qi (Ms.), Deputy Director, Trademark Office, China National Intellectual Property 
Administration (CNIPA), Beijing 
 
YANG Wenjing (Ms.), Project Administrator, International Cooperation Department, China 
National Intellectual Property Administration (CNIPA), Beijing  
 
SUN Di (Mr.), Associate Consultant, Law and Treaty Department, China National Intellectual 
Property Administration (CNIPA), Beijing 
 
 
COLOMBIE/COLOMBIA 
 
María José LAMUS BECERRA (Sra.), Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 
Bogotá D.C. 
mlamus@sic.gov.co  
 
Juan Pablo MATEUS BERNAL (Sr.), Director de Signos Distintivos, Dirección de Signos 
Distintivos, Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo, Bogotá D.C. 
jmateus@sic.gov.co  
 
Catalina CARRILLO (Sra.), Asesora Senior de Operaciones, Propiedad Industrial, 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 
Bogotá D.C. 
ccarrillor@sic.gov.co  
 
Primitivo BOLAÑOS (Sr.), Coordinador de Protocolo de Madrid, Dirección de Signos Distintivos, 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 
Bogotá D.C. 
pbolanos@sic.gov.co  
 
Yesid Andrés SERRANO (Sr.), Segundo Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
COSTA RICA 
 
Jonathan LIZANO ORTÍZ (Sr.), Subdirector, Registro de la Propiedad Intelectual, San José 
jlizano@rnp.go.cr 
 
Silvia Paola MONGE QUESADA (Sra.), Coordinadora del Área Registral de Signos Distintivos, 
Derecho de Autor y Derechos Conexos, Registro de la Propiedad Intelectual, San José 
silvia.monge@rnp.go.cr  
 
 
CROATIE/CROATIA 
 
Antoneta CVETIĆ (Ms.), Head, Trademarks and Industrial Designs Department, State 
Intellectual Property Office of the Republic of Croatia (SIPO), Zagreb 
 
 

mailto:jlizano@rnp.go.cr
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CUBA 
 
William DÍAZ (Sr.), Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
oficome@ch.embacuba.cu 
 
 
DANEMARK/DENMARK 
 
Bjarke Pii KORREMANN (Mr.), Senior Legal Advisor, Danish Patent and Trademark Office, 
Ministry of Industry, Business and Financial Affairs, Taastrup 
 
Bo Oddsønn SAETTEM (Mr.), Legal Advisor, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of 
Industry, Business and Financial Affairs, Taastrup 
 
 
ÉGYPTE/EGYPT 
 
Ahmed IBRAHIM (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
EL SALVADOR 
 
Diana HASBÚN (Sra.), Ministra Consejera, Misión Permanente ante la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), Ginebra 
 
 
ÉMIRATS ARABES UNIS/UNITED ARAB EMIRATES 
 
Abdelsalam AL ALI (Mr.), Director, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO), 
Geneva 
 
Shaima AL-AKEL (Ms.), International Organizations Executive, Permanent Mission to the World 
Trade Organization (WTO), Geneva 
 
 
ÉQUATEUR/ECUADOR 
 
Heidi VÁSCONES (Sra.), Segundo Secretario, Misión Permanente ante la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
 
 
ESPAGNE/SPAIN 
 
Gerardo PENAS GARCÍA (Sr.), Jefe de Área, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Madrid 
gerardo.penas@gmail.com 
 
Carmen ÁLVAREZ DE LAS ASTURIAS (Sra.), Jefe de Servicio, Oficina Española de Patentes y 
Marcas (OEPM), Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Madrid 
carmen.alvarezdelasasturias@oepm.es  
 

mailto:oficome@ch.embacuba.cu
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María José RODRÍGUEZ ALONSO (Sra.), Jefe de Servicio, Departamento de Marcas 
Internacionales y Comercio, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, Madrid 
mjose.rodriguez@oepm.es  
 
Juan LUEIRO GARCÍA (Sr.), Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
juan.lueiro@maec.es  
 
 
ESTONIE/ESTONIA 
 
Liina PUU (Ms.), Advisor, Trademark Department, The Estonian Patent Office, Tallinn 
liina.puu@epa.ee  
 
 
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA 
 
David GERK (Mr.), Acting Senior Patent Counsel, Office of Policy and International Affairs, 
United States Patent and Trademark Office (USPTO), Alexandria, Virginia 
david.gerk@uspto.gov 
 
Amy COTTON (Ms.), Senior Counsel, Office of Policy and International Affairs, United States 
Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria, Virginia 
amy.cotton@uspto.gov 
 
Laura HAMMEL (Ms.), Attorney-Advisor, Office of Policy and International Affairs, United States 
Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria, Virginia 
 
John RODRIGUEZ (Mr.), Attorney-Advisor, Office of Policy and International Affairs, United 
States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria, Virginia 
john.rodriguez@uspto.gov  
 
Yasmine FULENA (Ms.), Intellectual Property Advisor, Permanent Mission, Geneva 
 
Marina LAMM (Ms.), Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ÉTHIOPIE/ETHIOPIA 
 
Tigist Bogale JEMBERE (Ms.), Trademark Registration and Protection Director, Ethiopian 
Intellectual Property Office (EIPO), Addis Ababa 
tigistbogale@yahoo.com  
 
Tebikew ALULA (Mr.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
tebkterefe@gmail.com  
 
 

mailto:mjose.rodriguez@oepm.es
mailto:david.gerk@uspto.gov
mailto:amy.cotton@uspto.gov
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FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION 
 
Tatiana KOLOTILINSKAYA (Ms.), Head, International Cooperation Department, Federal Service 
for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow 
rospat172@rupto.ru 
 
Sergey RENZHIN (Mr.), Head, Trademarks and Industrial Designs Department, Federal Service 
for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow 
renzhin@rupto.ru 
 
Zara GADZHIEVA (Ms.), Specialist-Expert, International Cooperation Department, Federal 
Service for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow 
zaragzh@mail.ru  
 
 
FINLANDE/FINLAND 
 
Sara HENRIKSSON (Ms.), Senior Legal Officer, Patents and Trademarks, Finnish Patent and 
Registration Office (PRH), Ministry of Economic Affairs and Employment of Finland, Helsinki 
sara.henriksson@prh.fi  
 
Päivi HOLMA (Ms.), Legal Counsel, Finnish Patent and Registration Office (PRH), Ministry of 
Economic Affairs and Employment of Finland, Helsinki 
paivi.holma@prh.fi  
 
Stiina LOYTOMAKI (Ms.), Expert, Ministry of Economic Affairs and Employment, Helsinki 
stiina.loytomaki@tem.fi  
 
 
FRANCE 
 
Alexandre LEVY (M.), directeur adjoint, Service juridique, Institut national de l’origine et de la 
qualité (INAO), Lyon 
a.levy@inao.gouv.fr 
 
Élise BOUCHU (Mme), chargée de mission, Institut national de la propriété industrielle (INPI), 
Courbevoie 
 
Josette HERESON (Mme), conseillère (affaires économiques et environnement), Mission 
permanente, Genève 
 
 
GABON 
 
Gildas Borrys NDONG NANG (M.), directeur général adjoint, chef de l’office de propriété 
industrielle et du bureau du droit d’auteur, Ministère du commerce, des petites et moyennes 
entreprises et de l’industrie, Libreville 
darlinfran@yahoo.fr 
 
Edwige KOUMBY MISSAMBO (Mme), première conseillère, Mission permanente, Genève 
premierconseiller@gabon-onug.ch 
 
 

mailto:rospat172@rupto.ru
mailto:renzhin@rupto.ru
mailto:a.levy@inao.gouv.fr
mailto:darlinfran@yahoo.fr
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GÉORGIE/GEORGIA 
 
Irakli KASRADZE (Mr.), Head, Trademarks, Geographical Indications and Designs Department, 
National Intellectual Property Center (SAKPATENTI), Mtskheta 
iraklikasradze@sakpatenti.org.ge 
 
Tamar MTCHEDLIDZE (Ms.), Acting Head, International Relations Department, National 
Intellectual Property Center (SAKPATENTI), Mtskheta 
tmtchedlidze@sakpatenti.gov.ge 
 
 
GHANA 
 
Cynthia ATTUQUAYEFIO (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
GRÈCE/GREECE 
 
Myrto LAMBROU MAURER (Ms.), Head, Department of International Affairs, Hellenic Industrial 
Property Organisation (HIPO), Athens 
 
Leonidas HARITOS (Mr.), First Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
haritos.leonidas@mfa.gr 
 
 
GUATEMALA 
 
Flor de María GARCÍA DÍAZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente ante la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
flor.garcia@wtoguatemala.ch 
 
 
GUINÉE-BISSAU/GUINEA-BISSAU 
 
Adex Watena UNA DA SILVA (M.), technicien supérieur, marques, dessins et modèles et 
gestion, Ministère du commerce et de l’industrie, Bissau 
silva.adex@gmail.com  
 
 
HONGRIE/HUNGARY 
 
Eszter KOVÁCS (Ms.), Legal Officer, Industrial Property Law Section, Hungarian Intellectual 
Property Office (HIPO), Budapest 
eszter.kovacs@hipo.gov.hu 
 
Veronika CSERBA (Ms.), International Trademark Examiner, International Trademark Section, 
Hungarian Intellectual Property Office (HIPO), Budapest 
veronika.cserba@hipo.gov.hu  
 
 

mailto:tmtchedlidze@sakpatenti.gov.ge
mailto:haritos.leonidas@mfa.gr
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INDE/INDIA 
 
Susheel Kumar PANDEY (Mr.), Senior Examiner, Trade Marks and Geographical Indications, 
International Division of Trade Marks Registry, Department for Promotion of Industry and 
Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, Mumbai 
 
Animesh CHOUDHURY (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
eco.genevapmi@mea.gov.in 
 
 
INDONÉSIE/INDONESIA 
 
Fitria WIBOWO (Ms.), Deputy Director, Trade Disputes Settlements and Intellectual Property, 
Directorate of Trade, Commodities and Intellectual Property, Ministry of Foreign Affairs, Jakarta 
wibowo.fitria@gmail.com 
 
Reyhan PRADIETYA (Mr.), Officer, Trade Disputes Settlements and Intellectual Property, 
Directorate of Trade, Commodities and Intellectual Property, Ministry of Foreign Affairs, Jakarta 
reyhan.pradietya@kemlu.go.id 
 
Erry Wahyu PRASETYO (Mr.), Officer, Trade Disputes Settlements and Intellectual Property, 
Directorate of Trade, Commodities and Intellectual Property, Ministry of Foreign Affairs, Jakarta 
 
Agung INDRIYANTO (Mr.), Trademark Examiner, Directorate General of Intellectual Property, 
Ministry of Law and Human Rights, Jakarta 
agung_indriyanto@yahoo.com 
 
Marchienda WERDANY (Ms.), Trademark Examiner, Directorate General of Intellectual 
Property, Ministry of Law and Human Rights, Jakarta 
marchienda@gmail.com 
 
Indra ROSANDRY (Mr.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
indra.rosandry@mission-indonesia.org  
 
Ditya Agung NURDIANTO (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
ditya.nurdianto@mission-indonesia.org  
 
 
IRAQ 
 
Raghda ALASWADI (Ms.), Director of Electronic Systems and Trademark Examiner, 
Trademarks Department, Ministry of Industry and Minerals, Baghdad 
raghdamohyya@gmail.com  
 
Maitham ZUBAIDY (Mr.), Chief Engineer, Ministry of Industry and Minerals, Baghdad 
maitham_adham@yahoo.com  
 
Fawzi IDAN ALI ALI (Mr.), Head, Technical Division, Trademark Department, Ministry of 
Industry and Minerals, Baghdad 
fouzialiraqi@gmail.com  
 
Amel HAMOOD (Ms.), Patent Examiner, Industrial Property, Ministry of Planning, Baghdad 
amalhashim27@gmail.com 
 
Jaber AL-JABERI (Mr.), Senior Agent, Ministry of Culture, Baghdad 

mailto:eco.genevapmi@mea.gov.in
mailto:wibowo.fitria@gmail.com
mailto:reyhan.pradietya@kemlu.go.id
mailto:agung_indriyanto@yahoo.com
mailto:marchienda@gmail.com
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Thanaa MOHAN (Ms.), Consultant, Trademark Department, Ministry of Industry and Minerals, 
Baghdad 
thanaamohan72@gmail.com 
 
Suha GHARRAWI (Ms.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
suhaalgarrawi@gmail.com  
 
 
IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’)/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 
 
Bahareh GHANOON (Ms.), Legal Officer, Legal Department, Ministry of Foreign Affairs, Tehran 
bahareghanoon@gmail.com  
 
Reza DEHGHANI (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ISLANDE/ICELAND 
 
Gautur STURLUSON (Mr.), Specialist, Directorate for External Trade and Economic Affairs, 
Ministry for Foreign Affairs, Reykjavík 
gautur.sturluson@utn.is  
 
Brynhildur PALMARSDÓTTIR (Ms.), Legal Expert, Department of Energy, Industry and 
Business, Ministry of Industries and Innovation, Reykjavík 
brynhildur.palmarsdottir@anr.is  
 
Margret RAGNARSDÓTTIR (Ms.), Head of Legal Affairs, Icelandic Intellectual Property 
Office (ISIPO), Reykjavík 
margretr@isipo.is 
 
 
ISRAËL/ISRAEL 
 
Ayelet FELDMAN (Ms.), Advisor, Ministry of Justice, Jerusalem 
 
Nitzan ARNY (Mr.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Tamara SZNAIDLEDER (Ms.), Advisor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ITALIE/ITALY 
 
Basilio Antonio TOTH (Mr.), Counsellor, Ministry of Foreign Affairs and International 
Cooperation, Rome 
basilio.toth@esteri.it 
 
 

mailto:thanaamohan72@gmail.com
mailto:basilio.toth@esteri.it
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JAMAÏQUE/JAMAICA 
 
Cheryl SPENCER (Ms.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Marcus GOFFE (Mr.), Deputy Director, Legal Counsel, Jamaica Intellectual Property 
Office (JIPO), Ministry of Industry, Investment and Commerce, Kingston 
marcus.goffe@jipo.gov.jm 
 
Craig DOUGLAS (Mr.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
mc@jamaicamission.ch 
 
Rashaun WATSON (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
firstsecretary2@jamaicamission.ch 
 
 
JAPON/JAPAN 
 
NAKAMURA Yoshinori (Mr.), Deputy Director, International Cooperation Division, Policy 
Planning and Coordination Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo 
nakamura-yoshinori@jpo.go.jp  
 
NAITO Takahito (Mr.), Specialist for Trademark Planning, Trademark Policy Planning Office, 
Trademark Division, Trademark and Customer Relations Department, Japan Patent 
Office (JPO), Tokyo 
naito-takahito1@jpo.go.jp  
 
UEJIMA Hiroki (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
JORDANIE/JORDAN 
 
Akram HARAHSHEH (Mr.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
akram.h@fm.gov.jo  
 
 
KAZAKHSTAN 
 
Zaure ORYNBEKOVA (Ms.), Director, Branch of the National Institute of Intellectual Property, 
Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan, Almaty 
 
Aidyn ARTYKOVA (Mr.), Head, Division of International Law and Cooperation, National Institute 
of Intellectual Property, Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan, Nur-Sultan 
 
Gulnara KAIMULDINA (Ms.), Head, Division of Industrial Property, Department for Intellectual 
Property Rights, National Institute of Intellectual Property, Ministry of Justice of the Republic of 
Kazakhstan, Nur-Sultan 
g.kaimuldina@adilet.gov.kz 
 
Assemgul KAZIYEVA (Ms.), Head, Department of Trademarks, Appellations of Origin and 
Industrial Designs, National Institute of Intellectual Property, Ministry of Justice of the Republic 
of Kazakhstan, Nur-Sultan 
 
Ayagul ABITBEKOVA (Ms.), Deputy Head, Department of Trademarks, Appellations of Origin 
and Industrial Designs, National Institute of Intellectual Property, Ministry of Justice of the 
Republic of Kazakhstan, Nur-Sultan 

mailto:mc@jamaicamission.ch
mailto:firstsecretary2@jamaicamission.ch
mailto:g.kaimuldina@adilet.gov.kz
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Fatima KENZHEKHANOVA (Ms.), Deputy Head, Division of Legal Support, National Institute of 
Intellectual Property, Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan, Nur-Sultan 
 
Adema SHOMAKOVA (Ms.), Expert, Division of Industrial Property, Department for Intellectual 
Property Rights, National Institute of Intellectual Property, Ministry of Justice of the Republic of 
Kazakhstan, Nur-Sultan 
adema.shomakova@mail.ru 
 
 
KENYA 
 
Dennis MUHAMBE (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
dmuhambe@kenyamission.ch 
 
 
KIRGHIZISTAN/KYRGYZSTAN 
 
Kemel Kyzy ASEL (Ms.), Industrial Property Examination Department, State Service of 
Intellectual Property and Innovation under the Government of the Kyrgyz 
Republic (Kyrgyzpatent), Bishkek 
asel.kemel@patent.kg  
 
Mirlan BAKIEV (Mr.), Industrial Design Examination Department, State Service of Intellectual 
Property and Innovation under the Government of the Kyrgyz Republic (Kyrgyzpatent), Bishkek 
mirlan.zarlyk@patent.kg  
 
Dariha IMANALIEVA (Ms.), Trademarks Examination Department, State Service of Intellectual 
Property and Innovation under the Government of the Kyrgyz Republic (Kyrgyzpatent), Bishkek 
dariha.imanaly@patent.kg  
 
Gulnaz KAPAROVA (Ms.), Industrial Property Examination Department, State Service of 
Intellectual Property and Innovation under the Government of the Kyrgyz 
Republic (Kyrgyzpatent), Bishkek 
gulnaz.kapar@patent.kg  
 
Sulpukor OMOKEEV (Mr.), Trademarks Examination Department, State Service of Intellectual 
Property and Innovation under the Government of the Kyrgyz Republic (Kyrgyzpatent), Bishkek 
sulpukor.omokeev@patent.kg  
 
Tinatin OSMONALIEVA (Ms.), Trademarks Examination Department, State Service of 
Intellectual Property and Innovation under the Government of the Kyrgyz 
Republic (Kyrgyzpatent), Bishkek 
tinatin.osmonaly@patent.kg  
 
 
KOWEÏT/KUWAIT 
 
Abdulaziz TAQI (Mr.), Commercial Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
LESOTHO 
 
Mmari MOKOMA (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 

mailto:adema.shomakova@mail.ru
mailto:dmuhambe@kenyamission.ch
mailto:dariha.imanaly@patent.kg
mailto:gulnaz.kapar@patent.kg
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LIBAN/LEBANON 
 
Wissam EL AMIL (Mr.), Director, Office of Intellectual Property, Department of Intellectual 
Property, Directorate General of Economy and Trade, Ministry of Economy and Trade, Beirut 
wamil@economy.gov.lb  
 
 
LITUANIE/LITHUANIA 
 
Lina MICKIENE (Ms.), Deputy Director, State Patent Bureau of the Republic of Lithuania, Vilnius 
lina.mickiene@vpb.gov.lt  
 
Rasa SVETIKAITE (Ms.), Justice and Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva 
rasa.svetikaite@urm.lt  
 
 
MACÉDOINE DU NORD/NORTH MACEDONIA 
 
Goran GERASIMOVSKI (Mr.), Director, State Office of Industrial Property (SOIP), Skopje 
goran.gerasimovski@ippo.gov.mk  
 
Luljeta DEARI (Ms.), Head of Information Technology, State Office of Industrial Property (SOIP), 
Skopje 
luljeta.deari@ippo.gov.mk  
 
Dardan SULEJMANI (Mr.), Advisor, Trademark, Industrial Design and Geographical Indication, 
State Office of Industrial Property (SOIP), Skopje 
Dardan.Sulejmani@ippo.gov.mk 
 
 
MALAISIE/MALAYSIA 
 
Azahar ABDULRAZAB (Mr.), Senior Director, Trademark and Geographical Indication Division, 
Intellectual Property Corporation of Malaysia (MyIPO), Ministry of Domestic Trade and 
Consumer Affairs, Kuala Lumpur 
azaharazab@myipo.gov.my 
 
Sharuji FAIIZUDIN (Mr.), Director, Industrial Designs Division, Intellectual Property Corporation 
of Malaysia (MyIPO), Ministry of Domestic Trade and Consumer Affairs, Kuala Lumpur 
faiizudin@myipo.gov.my 
 
Badiah ABBAS (Ms.), Head, Trademark and Geographical Indication Division, Intellectual 
Property Corporation of Malaysia (MyIPO), Ministry of Domestic Trade and Consumer Affairs, 
Kuala Lumpur 
 
Zaiton HARIS (Ms.), Assistant Registrar, Trademark and Geographical Indication Division, 
Intellectual Property Corporation of Malaysia (MyIPO), Ministry of Domestic Trade and 
Consumer Affairs, Kuala Lumpur 
zaitonh@myipo.gov.my 
 
Ahmad ZAHIDI (Mr.), Assistant Registrar, Trademark and Geographical Indication Division, 
Intellectual Property Corporation of Malaysia (MyIPO), Ministry of Domestic Trade and 
Consumer Affairs, Kuala Lumpur 
zahidi@myipo.gov.my 

mailto:Dardan.Sulejmani@ippo.gov.mk
mailto:azaharazab@myipo.gov.my
mailto:faiizudin@myipo.gov.my
mailto:zaitonh@myipo.gov.my
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SCT/43/12 
Annex I 
16 
 
Muhammad Azfar AB. MALEK (Mr.), Intellectual Property Officer, Policy and International Affairs 
Division, Intellectual Property Corporation of Malaysia (MyIPO), Ministry of Domestic Trade and 
Consumer Affairs, Kuala Lumpur 
azfar@myipo.gov.my 
 
Siti Salwa HAJI GHAZALI (Ms.), Intellectual Property Officer, Trademark and Geographical 
Indication Division, Intellectual Property Corporation of Malaysia (MyIPO), Ministry of Domestic 
Trade and Consumer Affairs, Kuala Lumpur 
 
Ryzul OSMAN BASAH (Mr.), Intellectual Property Officer, Trademark and Geographical 
Indication Division, Intellectual Property Corporation of Malaysia (MyIPO), Ministry of Domestic 
Trade and Consumer Affairs, Kuala Lumpur 
ryzul@myipo.gov.my 
 
Nur Azureen MOHD PISTA (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
MAROC/MOROCCO 
 
Nafissa BELCAID (Mme), directrice, Direction des signes distinctifs, Office marocain de la 
propriété industrielle et commerciale (OMPIC), Casablanca 
 
Khalid DAHBI (M.), conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
MEXIQUE/MEXICO 
 
Alfredo RENDÓN ALGARA (Sr.), Director General Adjunto de Propiedad Industrial, Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México 
alfredo.rendon@impi.gob.mx  
 
Eunice HERRERA CUADRA (Sra.), Subdirectora Divisional de Negociaciones y Legislación 
Internacional, Dirección Divisional de Relaciones Internacionales, Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México 
eunice.herrera@impi.gob.mx  
 
Karla Priscila JUÁREZ BERMÚDEZ (Sra.), Especialista “A” en Propiedad Industrial, Dirección 
General Adjunta de Propiedad Industrial, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), 
Ciudad de México 
karla.juarez@impi.gob.mx  
 
Gilberto TIRADO LÓPEZ (Sr.), Especialista en Propiedad Industrial, Dirección Divisional de 
Relaciones Internacionales, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de 
México 
gilberto.tirado@impi.gob.mx  
 
María del Pilar ESCOBAR BAUTISTA (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
pescobar@sre.gob.mx  
 
 
MONGOLIE/MONGOLIA 
 
Angar OYUN (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
mongolie@bluewin.ch 

mailto:azfar@myipo.gov.my
mailto:ryzul@myipo.gov.my
mailto:mongolie@bluewin.ch
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NÉPAL/NEPAL 
 
Bhuwan PAUDEL (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
mofabhuwan2065@gmail.com 
 
Chandika POKHREL (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
chandikapokhrel50@gmail.com 
 
 
NICARAGUA 
 
María Fernanda GUTIÉRREZ GAITÁN (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
NIGÉRIA/NIGERIA 
 
Amina SMAILA (Ms.), Minister, Permanent Mission, Geneva 
smailaamira@gmail.com 
 
Adamu Yauri SHAFIU (Mr.), Head, Trademarks Registry, Industrial Property, Federal Ministry of 
Industry, Trade and Investment, Abuja 
sayauri@yahoo.com 
Stella EZENDUKA (Ms.), Registrar, Patents and Designs Registry, Commercial Law 
Department, Federal Ministry of Industry, Trade and Investment, Abuja 
Stellaezenduka@yahoo.co.uk 
 
Jane IGWE (Ms.), Assistant Chief Registrar, Patents and Designs Registry, Commercial Law 
Department, Federal Ministry of Industry, Trade and Investment, Abuja 
Jaklint16@gmail.com 
 
Chimezie Bright ONYEBINANMA (Mr.), Senior Assistant Registrar, Patents and Designs 
Registry, Commercial Law Department, Federal Ministry of Industry, Trade and Investment, 
Abuja 
brightc764@gmail.com 
 
Esther AKINLAWON-IBRAIMOH (Ms.), Assistant Registrar, Patents and Designs Registry, 
Commercial Law Department, Federal Ministry of Industry, Trade and Investment, Abuja 
eibraimoh1@gmail.com 
 
 
NORVÈGE/NORWAY 
 
Trine HVAMMEN-NICHOLSON (Ms.), Senior Legal Advisor, Norwegian Industrial Property 
Office (NIPO), Oslo 
thv@patentstyret.no  
 
 
OMAN 
 
Hilda AL-HINAI (Mr.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission to the World 
Trade Organization (WTO), Geneva 
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OUGANDA/UGANDA 
 
Scovia ATUGONZA (Ms.), Officer, Search and Examination, Uganda Registration Services 
Bureau (URSB), Ministry of Justice and Constitutional Affairs, Kampala 
scovia.atugonza@ursb.go.ug 
 
Maria NYANGOMA (Ms.), Senior Registration Officer, Uganda Registration Services 
Bureau (URSB), Ministry of Justice and Constitutional Affairs, Kampala 
maria.nyangoma@ursb.go.ug 
 
Sarah RUKUNDO (Ms.), Senior Registration Officer, Uganda Registration Services 
Bureau (URSB), Ministry of Justice and Constitutional Affairs, Kampala 
sarah.rukundo@ursb.go.ug 
 
Mugarura Allan NDAGIJE (Mr.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
alanndagije@gmail.com  
PAKISTAN 
 
Saima KANWAL (Ms.), Expert, Intellectual Property Organization of Pakistan (IPO-Pakistan), 
Islamabad 
saimakanwal.ipo@gmail.com 
 
Muhammad Salman Khalid CHAUDHARY (Mr.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
salman_khalid9@hotmail.com 
 
 
PANAMA 
 
Krizia MATTHEWS (Sra.), Representante Permanente Adjunta, Misión Permanente ante la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
deputy@panama-omc.ch  
 
 
PAYS-BAS/NETHERLANDS 
 
Saskia JURNA (Ms.), Senior Policy Advisor, Intellectual Property Department, Ministry of 
Economic Affairs and Climate Policy, The Hague 
s.j.jurna@minezk.nl 
 
Margreet GROENENBOOM (Ms.), Policy Officer, Ministry of Agriculture, Nature and Food 
Quality, The Hague 
m.m.groenenboom@minlnv.nl 
 
 
PÉROU/PERU 
 
Cristóbal MELGAR PAZOS (Sr.), Ministro, Misión Permanente, Ginebra 
cmelgar@onuperu.org  
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PHILIPPINES 
 
Lolibeth MEDRANO (Ms.), Director, Bureau of Patents, Intellectual Property Office of the 
Philippines (IPOPHL), Taguig City 
lolibeth.medrano@ipophil.gov.ph  
 
Arnel TALISAYON (Mr.), Minister, Permanent Mission, Geneva 
arnel.talisayon@dfa.gov.ph  
 
Ann EDILLON (Ms.), Assistant Director, Bureau of Patents, Intellectual Property Office of the 
Philippines (IPOPHL), Taguig City 
ann.edillon@ipophil.gov.ph  
 
Amelita AMON (Ms.), Division Chief (IPRS V), Industrial Design Examining Division, Bureau of 
Patents, Intellectual Property Office of the Philippines (IPOPHL), Taguig City 
amelita.amon@ipophil.gov.ph  
 
Maria Katrina RIVERA (Ms.), Attorney, Intellectual Property Office of the Philippines (IPOPHL), 
Taguig City 
mkatrina.rivera@ipophil.gov.ph  
Kristinne Dianne VILORIA (Ms.), Senior Consultant, Policy and International Affairs Office, 
Intellectual Property Office of the Philippines (IPOPHL), Makati 
kristinne.viloria@ipophil.gov.ph  
 
Jayroma BAYOTAS (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva 
jayroma.bayotas@dfa.gov.ph  
 
 
POLOGNE/POLAND 
 
Anna DACHOWSKA (Ms.), Director, Cabinet of President, Patent Office of the Republic of 
Poland, Warsaw 
Anna.Dachowska@uprp.gov.pl 
 
Daria WAWRZYŃSKA (Ms.), Head, Opposition Division, Trademarks Department, Patent Office 
of the Republic of Poland, Warsaw 
daria.wawrzynska@uprp.gov.pl  
 
Agnieszka HARDEJ-JANUSZEK (Ms.), First Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
PORTUGAL 
 
Rui SOLNADO DA CRUZ (Mr.), Director, Extinction of Rights Directorate, National Institute of 
Industrial Property (INPI), Ministry of Justice, Lisbon 
 
Sandra SILVA (Ms.), Executive Officer, External Relations Department, National Institute of 
Industrial Property (INPI), Ministry of Justice, Lisbon 
 
Francisco SARAIVA (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
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RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 
 
KIM Ji Hoon (Mr.), Deputy Director, Design Policy Division, Korean Intellectual Property 
Office (KIPO), Daejeon 
dr.kimjihoon@korea.kr  
 
SEO Nari (Mr.), Deputy Director, Trademark Policy Division, Korean Intellectual Property 
Office (KIPO), Daejeon 
sehr@korea.kr  
 
JEONG Hee Young (Ms.), Judge of Daejeon District Court, Daejeon 
sunwill03@gmail.com 
 
PARK Si-young (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA 
 
Simion LEVITCHI (Mr.), Head, Trademarks and Industrial Design Department, State Agency on 
Intellectual Property (AGEPI), Chisinau 
 
Alexandru SAITAN (Mr.), Head of Industrial Designs Division, State Agency on Intellectual 
Property (AGEPI), Chisinau  
Alexandru.Saitan@agepi.gov.md 
 
 
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE/DOMINICAN REPUBLIC 
 
Bernarda BERNARD (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
bbernard@mirex.gob.do 
 
 
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE/DEMOCRATIC PEOPLE’S 
REPUBLIC OF KOREA 
 
Myong Hak JONG (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva  
 
 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC 
 
Katerina DLABOLOVA (Ms.), Legal, International Department, Industrial Property Office, Prague 
kdlabolova@upv.cz 
 
Petr FIALA (Mr.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva  
 
 
ROUMANIE/ROMANIA 
 
Alice Mihaela POSTĂVARU (Ms.), Head, Designs Division, State Office for Inventions and 
Trademarks (OSIM), Bucharest 
 
Mihaela UHR (Ms.), Legal Advisor, Legal Department, State Office for Inventions and 
Trademarks (OSIM), Bucharest 
mihaela.uhr@osim.ro 

mailto:sunwill03@gmail.com
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ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM 
 
Jeff LLOYD (Mr.), Head, Trade Marks and Designs Policy, Intellectual Property Office, Newport 
jeff.lloyd@ipo.gov.uk  
 
Fiona WARNER (Ms.), Head of Designs Policy, Trade Marks and Designs Policy, Intellectual 
Property Office, Newport 
fiona.warner@ipo.gov.uk 
 
Susan WILLIAMS (Ms.), Senior Policy Advisor, Trade Marks and Designs Policy, Intellectual 
Property Office, Newport 
sue.williams@ipo.gov.uk 
 
Tom TWEEDY (Mr.), Advisor, Intellectual Property Office, Newport 
tomos.tweedy@ipo.gov.uk 
 
Jan WALTER (Mr.), Senior Intellectual Property Advisor, Permanent Mission, Geneva  
jan.walter@fco.gov.uk  
 
Nancy PIGNATARO (Ms.), Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva  
nancy.pignataro@fco.gov.uk  

RWANDA 

Marie-Providence UMUTONI HIBON (Ms.), Counsellor, Multilateral Officer, Permanent Mission 
to the World Trade Organization (WTO), Geneva 
pumutoni@embassy.gov.rw 

SERBIE/SERBIA 

Marija BOZIC (Ms.), Assistant Director, Distinctive Signs Sector, Intellectual Property Office of 
the Republic of Serbia, Belgrade 
mbozic@zis.gov.rs 

SINGAPOUR/SINGAPORE 

Sharmaine WU (Ms.), Director, Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), Singapore 
sharmaine_wu@ipos.gov.sg  

Isabelle TAN (Ms.), Director, Trademarks and Geographical Indications Department, Intellectual 
Property Office of Singapore (IPOS), Singapore 
isabelle_tan@ipos.gov.sg 

Genevieve KOO (Ms.), Senior Executive, Registry of Patents, Designs and Plant Varieties, 
Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), Singapore 
genevieve_KOO@ipos.gov.sg 

Lily LEE (Ms.), Principal Assistant Director, Registry of Patents, Designs and Plant Varieties, 
Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), Singapore 
Lily_Lee@ipos.gov.sg 
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mailto:tomos.tweedy@ipo.gov.uk
mailto:pumutoni@embassy.gov.rw
mailto:mbozic@zis.gov.rs
mailto:isabelle_tan@ipos.gov.sg
mailto:genevieve_KOO@ipos.gov.sg
mailto:Lily_Lee@ipos.gov.sg


SCT/43/12 
Annex I 
22 
Wee Ying FOO (Ms.), Senior Trademark Examiner, Registry of Trade Marks, Intellectual 
Property Office of Singapore (IPOS), Singapore 
foo_wee_ying@ipos.gov.sg  

Samantha Phui Ling YIO (Ms.), Senior Trademark Examiner, Registry of Trade Marks, 
Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), Singapore 
samantha_yio@ipos.gov.sg  

Mei Hui CHAN (Ms.), Trademark Examiner, Registry of Trade Marks, Intellectual Property Office 
of Singapore (IPOS), Singapore 

Benjamin TAN (Mr.), Counsellor (Intellectual Property), Permanent Mission, Geneva 

SLOVÉNIE/SLOVENIA 

Savina DERNOVŠEK (Ms.), Slovenian Intellectual Property Office (SIPO), Ministry of Economic 
Development and Technology, Ljubljana 

Jan MERC (Mr.), Slovenian Intellectual Property Office (SIPO), Ministry of Economic 
Development and Technology, Ljubljana 

SOUDAN/SUDAN 

Iman ATABANI (Ms.), Head, Office of Registrar General of Intellectual Property (IPO-SUDAN), 
Ministry of Justice, Khartoum 
iman.atabani.58@gmail.com  

Ammar ABUZAID (Mr.), Legal Counsel, Office of Registrar General of Intellectual 
Property (IPO-SUDAN), Ministry of Justice, Khartoum 
ammar12abuzaid@gmail.com  

Nadia ABUBAKER MUDAWI (Ms.), Registrar of Trademarks, Office of Registrar General of 
Intellectual Property (IPO-SUDAN), Ministry of Justice, Khartoum 
nadiamudawi@hotmail.com  

Sabino AKONYDIT (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
ssud.mission.geneva@outlook.com  

Sahar GASMELSEED (Ms.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 

SUÈDE/SWEDEN 

Asa COLLETT (Ms.), Head, Legal Department, Designs and Trademarks Department, Swedish 
Intellectual Property Office (PRV), Stockholm 

Martin BERGER (Mr.), Legal Advisor, Designs and Trademarks Department, Swedish 
Intellectual Property Office (PRV), Stockholm 
bergermartin@hotmail.com 
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SUISSE/SWITZERLAND 

Irene SCHATZMANN (Mme), directrice adjointe, Service juridique, Droit général, designs et 
mise en œuvre du droit, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 

Charlotte BOULAY (Mme), conseillère juridique, Relations commerciales internationales, Institut 
fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 

Nicolas GUYOT YOUN (M.), conseiller juridique, Droits de propriété industrielle, Institut fédéral 
de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 

Erik THÉVENOD-MOTTET (M.), conseiller juridique, Relations commerciales internationales, 
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 

Reynald VEILLARD (M.), conseiller, Mission permanente, Genève 

THAÏLANDE/THAILAND 

Pornpimol SUGANDHAVANIJA (Ms.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission 
to the World Trade Organization (WTO), Geneva 
pornpimol@thaiwto.com 

Navarat TANKAMALAS (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission to the World Trade 
Organization (WTO), Geneva 
navarat@thaiwto.com 

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

TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO 

Kavish SEETAHAL (Mr.), Legal Officer, Intellectual Property Office, Ministry of the Attorney 
General and Legal Affairs, Port of Spain 

Steffi MOHAMMED (Ms.), Trademark Systems Specialist, Intellectual Property Office, Ministry 
of the Attorney General and Legal Affairs, Port of Spain 

Allison ST BRICE (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

TUNISIE/TUNISIA 

Khalid SOUSSI (M.), directeur général, Institut national de la normalisation et de la propriété 
industrielle (INNORPI), Ministère de l’industrie et des petites et moyennes entreprises, Tunis 

mailto:pornpimol@thaiwto.com
mailto:navarat@thaiwto.com
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TURQUIE/TURKEY 

Mustafa Kubilay GÜZEL (Mr.), Head, Trademarks Department, Turkish Patent and Trademarks 
Office (TURKPATENT), Ministry of Science and Technology, Ankara 
mustafa.guzel@turkpatent.gov.tr 

Dilan KARATEPE YILMAZ (Ms.), Intellectual Property Rights Expert, Department of 
Geographical Indications, Turkish Patent and Trademarks Office (TURKPATENT), Ministry of 
Science and Technology, Ankara 
dilan.karatepe@turkpatent.gov.tr 

Erman VATANSEVER (Mr.), Intellectual Property Expert, Trademarks Department, Turkish 
Patent and Trademarks Office (TURKPATENT), Ministry of Science and Technology, Ankara 
erman.vatansever@turkpatent.gov.tr 

Tuğba CANATAN AKICI (Ms.), Legal Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

UKRAINE 

Tetiana TEREKHOVA (Ms.), Deputy Head, Department of Rights for Indications, State 
Enterprise Ukrainian Intellectual Property Institute (Ukrpatent), Ministry of Economic 
Development and Trade of Ukraine, Kyiv 
t.terehova@ukrpatent.org 

Yuliia HROMOVA (Ms.), Department of Rights for Indications, State Enterprise Ukrainian 
Intellectual Property Institute (Ukrpatent), Ministry of Economic Development and Trade of 
Ukraine, Kyiv 
j.gromova@ukrpatent.org 

Andriy NIKITOV (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
andriy.nikitov@mfa.gov.ua  

URUGUAY 

Lucía ESTRADA ECHEVARRÍA (Sra.), Directora Técnica, Dirección Nacional de la Propiedad 
Industrial (DNPI), Ministerio de Industria, Energía y Minería, Montevideo 

Gabriela ESPÁRRAGO (Sra.), Jefa del Área Signos Distintivos, Dirección Nacional de la 
Propiedad Industrial (DNPI), Ministerio de Industria, Energía y Minería, Montevideo 
gabriela.esparrago@miem.gub.uy 

Fernanda Andrea GIANFAGNA GAUDIOSO (Sra.), Encargada, División Gestión Tecnológica, 
Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, (DNPI), Ministerio de Industria, Energía y 
Minería, Montevideo 
fernanda.gianfagna@miem.gub.uy  

VIET NAM 

DAO Nguyen (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
nguyennoip@gmail.com  
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ZIMBABWE 

Willie MUSHAYI (Mr.), Deputy Registrar, Zimbabwe Intellectual Property Office (ZIPO), Ministry 
of Justice, Legal and Parliamentary Affairs, Harare 
wmushayi@gmail.com  

Pearson CHIGIJI (Mr.), Minister Counsellor, Deputy Permanent Representative, Permanent 
Mission, Geneva 
mikechigiji@yahoo.com 

Tanyaradzwa MANHOMBO (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
tanyamilne2000@yahoo.co.uk  

UNION EUROPÉENNE1/EUROPEAN UNION* 

Asta LUKOSIUTE (Ms.), Head, Legal Practice Service, European Union Intellectual Property 
Office (EUIPO), Alicante 
asta.lukosiute@euipo.europa.eu 

Susana PALMERO (Ms.), Team Leader, International Cooperation and Legal Affairs (ICLAD), 
European Union Intellectual Property Office (EUIPO), Alicante 
susana.palmero@euipo.europa.eu 

Oscar MONDEJAR ORTUNO (Mr.), First Counsellor, Permanent Delegation, Geneva 
II. OBSERVATEURS/OBSERVERS 

PALESTINE 

Rajaa JAWAADA (Ms.), General Director, Intellectual Property Department, Ministry of National 
Economy, Ramallah 
rajakh@met.gov.ps  

Nada TARBUSH (Ms.), Counsellor, Permanent Observer Mission, Geneva 

III. ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/ 
INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 

 
ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OAPI)/ AFRICAN 
INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (OAPI) 
 
Issoufou KABORE (M.), directeur, Direction des marques et autres signes distinctifs, Yaoundé 
 
Jacqueline Taylord HELIANG (Mme), cheffe, Service des marques, Yaoundé 
jacqueline-taylord.heliang@oapi.int 

                                         
*
 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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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 

IV. ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/ 
 INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 

Association communautaire du droit des marques (ECTA)/European Communities Trade Mark 
Association (ECTA)  
Barbara ABEGG (Ms.), Representative, Zurich 

Association des avocats américains (ABA)/American Bar Association (ABA)  
Shane DELSMAN (Mr.), Chair, Trademark Division, Intellectual Property Law Section, 
Milwaukee 
sdelsman@gklaw.com  
Cheryl STEPLIGHT (Ms.), Attorney, Intellectual Property Law Section, Washington D.C. 
csteplightlaw@gmail.com 

Association des industries de marque (AIM)/European Brands Association (AIM)  
Marie PATTULLO (Ms.), Senior Trade Marks and Brand Protection Manager, Brussels 
marie.pattullo@aim.be 

Association européenne des étudiants en droit (ELSA International)/European Law Student’s 
Association (ELSA International) 
Jordi ADRIÀ VERDENY (Mr.), Head of the Delegation, Brussels 
jordiadriav@gmail.com 
Yoana IVANOVA (Ms.), Delegate, Brussels  
joana_a_ivanova@abv.bg 
Jalmari MÄNNISTÖ (Mr.), Delegate, Brussels  
jalmari.mannisto@gmail.com 
Noemi MILANESIO (Ms.), Delegate, Brussels  
noemi.milanesio95@gmail.com 

Association française des indications géographiques industrielles et artisanales (AFIGIA)  
Audrey AUBARD (Mme), secrétaire générale, Bordeaux 
audrey.aubard@gmail.com  

Association interaméricaine de la propriété industrielle (ASIPI)/Inter-American Association of 
Industrial Property (ASIPI)  
Jorge CHÁVARRO (Mr.), Vice-President, Bogota 
jorgechavarro@cavelier.com  

Association internationale des juristes pour le droit de la vigne et du vin (AIDV)/International 
Wine Law Association (AIDV) 
Matthijs GEUZE (Mr.), Representative, Divonne-les-Bains 
matthijs.geuze77@gmail.com 
Douglas REICHERT (Mr.), Representative, Geneva 

mailto:csteplightlaw@gmail.com
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Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI)/International 
Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI)  
Christopher CARANI (Mr.), Zürich 
Ari LAAKKONEN (Mr.), Zürich 
Maria SCUNGIO (Ms.), Zürich 
Irmak YALCINER (Ms.), Zürich 

Association japonaise des conseils en brevet (JPAA)/Japan Patent Attorneys 
Association (JPAA) 
Kotaro ITO (Mr.), Expert, Tokyo 
ito@ipworld.jp 
Jiro MATSUDA (Mr.), Expert, Tokyo 
jiro-matsuda@kioizaka-themis.com 

Centre d’études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI)/Centre for International 
Intellectual Property Studies (CEIPI) 
François CURCHOD (M.), chargé de mission, Genolier 
f.curchod@netplus.ch  

Chambre de commerce internationale (CCI)/International Chamber of Commerce (ICC)  
Danny GRAJALES (Mr.), Knowledge Manager, Commission on Intellectual Property, Paris 
danny.grajales@iccwbo.org  

Consortium for Common Food Names (CCFN)  
Allen JOHNSON (Mr.), Representative, Washington 
aljohnson@afjandassociates.com 

Fédération internationale des conseils en propriété intellectuelle (FICPI)/International 
Federation of Intellectual Property Attorneys (FICPI) 
Toni ASHTON (Ms.), Reporter, Trademarks and Designs, Toronto 
toni.at.toronto@gmail.com  

Health and Environment Program (HEP) 
Madeleine SCHERB (Ms.), President, Geneva 
madeleine@health-environment-program.org 
Pierre SCHERB (Ms.), Legal Advisor, Geneva 
avocat@pierrescherb.ch 

Intellectual Property Latin American School (ELAPI) 
Juan Carlos SALAZAR CAMARGO (Mr.), Secretary-General, Bogotá 
juan.salazarcamargo@gmail.com 
Juan Sebastián SÁNCHEZ POLANCO (Mr.), Chief Executive Officer (CEO), Buenos Aires 
direccion@elapi.org 
Oscar CABALLERO HINOSTROZA (Mr.), Chief Operating Officer (COO), Lima 
elapiperu@hotmail.com 
Laura Stephanie Claret HERNÁNDEZ BETHERMYT (Ms.), Chief Operating Officer (COO), 
Santiago 
lhbethermyt@gmail.com 
Juan Luis ASTUDILLO MARTÍNEZ (Mr.), Member, Caracas 
juanluisam1474@gmail.com 
Johana CALDERÓN VALENCIA (Ms.), Member, Lima 
johana29@gmail.com 
Lina María RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ (Ms.), Member, Quito 
linamarodriguez@gmail.com 
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MARQUES  Association des propriétaires européens de marques de commerce/ 

MARQUES  The Association of European Trademark Owners 
Jessica LE GROS (Ms.), Member, Chair of International Trademark Law and Practice Team, 
London 
David BIRCHALL (Mr.), Member, Geographical Indications Team, London 
Alessandro SCIARRA (Mr.), Member, Geographical Indications Team, Milan 
Inga GEORGE (Ms.), Member, Designs Team, Hamburg 
Gavin STENTON (Mr.), Member, International Trademark Law and Practice Team, Oxford 

Organisation pour un réseau international des indications géographiques (oriGIn)/Organization 
for an International Geographical Indications Network (oriGIn) 
Massimo VITTORI (Mr.), Managing Director, Geneva 
massimo@origin-gi.com 
Ida PUZONE (Ms.), Project Manager, Geneva 
ida@origin-gi.com  
Solène BLANC (Ms.), Consultant, Geneva 

V. BUREAU/OFFICERS 

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

Vice-présidents/Vice-chairs: Willie MUSHAYI (M./Mr.) (Zimbabwe) 

 Jan TECHERT (M./Mr.) (Allemagne/Germany) 

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

VI. SECRÉTARIAT DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE (OMPI)/SECRETARIAT OF THE WORLD 
INTELLECTUALPROPERTY ORGANIZATION (WIPO) 

Daren TANG (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 

Brian BECKHAM (M./Mr.), Chef, Section du règlement des litiges relatifs à l’Internet, Centre 
d’arbitrage et de médiation de l’OMPI, Secteur des brevets et de la technologie/ Head, Internet 
Dispute Resolution Section, WIPO Arbitration and Mediation Center, Patents and Technology 
Sector 

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 
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 ابإلنلكزييةاألصل: 

 2020نومفرب  26التارخي: 

الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية لجنة ال
 واملؤشرات اجلغرافية

 الثالثة واألربعون الدورة
 2020نومفرب  26إىل  23جنيف، من 

 مشروع ملخص الرئيس
متدته اللجنة  اذلي اع

 من جدول األعامل: افتتاح ادلورة 1البند 

للجنة واألربعني ة الثالثة أعامل ادلور ،للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( ، املدير العامدارين اتنغافتتح الس يد  .1

 رّحب ابملشاركني.( و جلنة العالماتاجلغرافية ) ؤرشاتالصناعية واملادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي 

 )الويبو( هممة أمني جلنة العالمات. وتوىل الس يد ماركوس هوبرغر .2

 من جدول األعامل: انتخاب الرئيس وانئيب الرئيس 2البند 

وشايي موانُتخب لك من الس يد وييل  للجنة، انُتخب الس يد ألفريدو اكرلوس ريندون ألغارا )املكس يك( رئيساً  .3

 )زمبابوي( والس يد اين تيشريت )أملانيا( انئبني للرئيس.
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 من جدول األعامل: اعامتد جدول األعامل 3البند 

 (.SCT/43/1 Prov. 4ة جدول األعامل )الوثيق مرشوع جلنة العالماتاعمتدت  .4

 الثانية واألربعني من جدول األعامل: اعامتد مرشوع تقرير ادلورة 4البند 

 .(.SCT/42/9 Provاعمتدت جلنة العالمات مرشوع تقرير ادلورة الثانية واألربعني )الوثيقة  .5

 من جدول األعامل: التصاممي الصناعية 5البند 

 تصاممي واهجات املس تخدم املصورة واأليقوانت واحملارف/اخلطوطب  اخلاص حتليل لردود الاس تبيان

 .(SCT/43/2و .SCT/41/2 Rev )الوثيقتان

 .SCT/43/2و .SCT/41/2 Revنظرت جلنة العالمات يف الوثيقتني  .6

م املصورة واهجات املس تخدتصاممي اخلاص ب الاس تبيان وخلص الرئيس إىل أنه يُلمتس من األمانة إعادة فتح  .7

 ، من أجل تلقي املزيد من ردود الوفود.2021 يناير 29حىت  واأليقوانت واحملارف/اخلطوط

 (SCT/43/10)الوثيقة  من وفدي الياابن والوالايت املتحدة األمريكية معدل مقدماقتاح 

 .SCT/43/10نظرت جلنة العالمات يف الوثيقة  .8

 .SCT/43/10وأعرب وفد إرسائيل عن رغبته يف الانضامم إىل قامئة مقديم الاقتاح الوارد يف الوثيقة  .9

يف دورهتا  SCT/43/10وخلص الرئيس إىل أن جلنة العالمات س تواصل املناقشة بشأن الوثيقة  .10

 واألربعني. الرابعة

 11لية مبوجب املادة صاممي الصناعية يف بعض املعارض ادلو محلاية املؤقتة املمنوحة للتاخلاص ابجتميع الردود عىل الاس تبيان 

 (SCT/42/2)الوثيقة  من اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية

 .SCT/42/2نظرت جلنة العالمات يف الوثيقة  .11

ألربعني من يف دورهتا الرابعة وا SCT/42/2وخلص الرئيس إىل أن جلنة العالمات س تعاود النظر يف الوثيقة  .12

 ناقشة طريقة امليض قدماً ابلعمل اخلاص هبذا املوضوع.أجل م 

 ( إىل واثئق األولويةDASمس تجدات من ادلول األعضاء عن خدمة النفاذ الرمقي )

 راض التصامميألغلتقدم احملرز من قبل األعضاء يف تنفيذ خدمة النفاذ الرمقي اب علامً  جلنة العالمات أحاطت .13

رهتا العالمات س تطلب تزويدها مبعلومات حمدثة حول هذا البند يف دو  وخلص الرئيس إىل أن جلنة، الصناعية

 القادمة.
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 من جدول األعامل: العالمات التجارية 6البند 

الس نغال وسويرسا اقتاح من وفود جورجيا وأيسلندا وإندونيس يا وجاماياك وليختنش تاين ومالزياي واملكس يك وموانكو وبريو و 

 (SCT/43/6الوثيقة ) ن حامية أسامء البدلان أو األسامء اجلغرافية ذات ادلالةل الوطنيةواإلمارات العربية املتحدة بشأ

 .SCT/43/6نظرت جلنة العالمات يف الوثيقة  .14

يف دورهتا  SCT/43/6وخلص الرئيس إىل أن جلنة العالمات س تواصل املناقشة بشأن الوثيقة  .15

 واألربعني. الرابعة

 (SCT/43/9 ةاقتاح منقح من وفد جاماياك )الوثيق

 .SCT/43/9نظرت جلنة العالمات يف الوثيقة  .16

يف دورهتا  SCT/43/9جلنة العالمات س تواصل املناقشة بشأن الوثيقة وخلص الرئيس إىل أن  .17

 واألربعني. الرابعة

والس نغال  كو وبريواقتاح من وفود الربازيل وجورجيا وأيسلندا وإندونيس يا وجاماياك وليختنش تاين ومالزياي واملكس يك وموان

ة يف نظام أسامء وسويرسا واإلمارات العربية املتحدة بشأن حامية أسامء البدلان واألسامء اجلغرافية ذات ادلالةل الوطني

 (.SCT/41/6 Rev)الوثيقة  احلقول

 ..SCT/41/6 Revنظرت جلنة العالمات يف الوثيقة  .18

يف دورهتا  .SCT/41/6 Revيقة جلنة العالمات س تواصل املناقشة بشأن الوث وخلص الرئيس إىل أن  .19

 واألربعني. الرابعة

 (SCT/43/4)الوثيقة  مس تجدات عن اجلوانب املتصةل ابلعالمات التجارية يف نظام أسامء احلقول

 .SCT/43/4نظرت جلنة العالمات يف الوثيقة  .20

س تجدات والمتست من األمانة إطالع األعضاء ابنتظام عىل امل  SCT/43/4نظرت جلنة العالمات يف الوثيقة  .21

 اليت س تطرأ يف املس تقبل عىل نظام أسامء احلقول.

 اقتاح من وفدي إكوادور وبريو بشأن إجراء اس تقصاء عن حامية العالمات الوطنية يف ادلول األعضاء

 (SCT/43/3 Rev. 2و .SCT/42/4 Rev )الوثيقتان

 (SCT/43/7)الوثيقة  لعالمات الوطنية يف ادلول األعضاءاس تبيان بشأن حامية ا

 (SCT/43/8)الوثيقة  امية العالمات الوطنية يف ادلول األعضاءحب اخلاصالردود عىل الاس تبيان 

 .SCT/43/8و SCT/43/7و SCT/43/3 Rev.2و .SCT/42/4 Revنظرت جلنة العالمات يف الواثئق  .22
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 األمانة ما ييل:وخلص الرئيس إىل أنه يُلمتس من  .23

، ل األعضاءالس تبيان اخلاص حبامية العالمات الوطنية يف ادلو إعادة فتح أداة الاس تقصاء املتصةل اب -

 ؛من أجل تلقي املزيد من ردود الوفود، 2021 يناير 29حىت 

ألربعني يك بعد ذكل وتقدميها إىل جلنة العالمات يف دورهتا الرابعة وا SCT/43/8 واس تكامل الوثيقة -

 تنظر فهيا.

 من جدول األعامل: املؤرشات اجلغرافية 7البند 

ألمريكية اأحاطت جلنة العالمات علامً ابملوضوعات املقتحة من قبل وفدي الاحتاد الرويس والوالايت املتحدة  .24

 اجلغرافية. ألغراض دورة إعالمية بشأن املؤرشات

 ربعني.وخلص الرئيس إىل أن جلنة العالمات س تعود إىل الاقتاحات ملناقش هتا يف دورهتا الرابعة واأل .25

 من جدول األعامل: اختتام ادلورة 9البند 

 .2020نومفرب  26اختمت الرئيس ادلورة يف  .26

 ]هناية املرفق الثاين والوثيقة[


	اللجنة الدائمة المعنية بقانون العلامات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشرات الجغرافية
	المقدمة
	البند 1 من جدول الأعمال: افتتاح الدورة
	البند 2 من جدول الأعمال: انتخاب الرئيس ونائبي الرئيس
	البند 3 من جدول الأعمال: اعتماد جدول الأعمال
	البند 4 من جدول الأعمال: اعتماد مشروع تقرير الدورة الثانية والأربعين
	بيانات عامة

	البند 5 من جدول الأعمال: التصاميم الصناعية
	تحليل لردود الاستبيان الخاص بتصاميم واجهات المستخدم المصورة والأيقونات والمحارف/الخطوط (الوثيقتان SCT/41/2 Rev. وSCT/43/2)
	اقتراح معدل مقدم من وفدي اليابان والولايات المتحدة الأمريكية (الوثيقة SCT/43/10)
	تجميع الردود على الاستبيان الخاص بالحماية المؤقتة الممنوحة للتصاميم الصناعية في بعض المعارض الدولية بموجب المادة 11 من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية (الوثيقة SCT/42/2)
	مستجدات من الدول الأعضاء عن خدمة النفاذ الرقمي (DAS) إلى وثائق الأولوية

	البند 6 من جدول الأعمال: العلامات التجارية
	اقتراح من وفود جورجيا وأيسلندا وإندونيسيا وجامايكا وليختنشتاين وماليزيا والمكسيك وموناكو وبيرو والسنغال وسويسرا والإمارات العربية المتحدة بشأن حماية أسماء البلدان أو الأسماء الجغرافية ذات الدلالة الوطنية (الوثيقة SCT/43/6)
	اقتراح منقح من وفد جامايكا (الوثيقة SCT/43/9)
	اقتراح من وفود البرازيل وجورجيا وأيسلندا وإندونيسيا وجامايكا وليختنشتاين وماليزيا والمكسيك وموناكو وبيرو والسنغال وسويسرا والإمارات العربية المتحدة بشأن حماية أسماء البلدان والأسماء الجغرافية ذات الدلالة الوطنية في نظام أسماء الحقول (الوثيقة SCT/41/6 ...
	مستجدات عن الجوانب المتصلة بالعلامات التجارية في نظام أسماء الحقول (الوثيقة SCT/43/4)
	اقتراح من وفدي إكوادور وبيرو بشأن إجراء استقصاء عن حماية العلامات الوطنية في الدول الأعضاء (الوثيقتان SCT/42/4 Rev. وSCT/43/3 Rev. 2)
	استبيان بشأن حماية العلامات الوطنية في الدول الأعضاء (الوثيقة SCT/43/7)
	الردود على الاستبيان الخاص بحماية العلامات الوطنية في الدول الأعضاء (الوثيقة SCT/43/8)

	البند 7 من جدول الأعمال: المؤشرات الجغرافية
	البند 8 من جدول الأعمال: ملخص الرئيس
	البند 9 من جدول الأعمال: اختتام الدورة

	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 ...
	Brian BECKHAM (M./Mr.), Chef, Section du règlement des litiges relatifs à l’Internet, Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI, Secteur des brevets et de la technologie/ Head, Internet Dispute Resolution Section, WIPO Arbitration and Mediation Cen...
	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 modèle...
	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 ...
	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 Arb...
	Marina FOSCHI (Mme/Ms.), juriste principale, 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 dessin...
	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 modèle...
	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 dessi...
	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...
	اللجنة الدائمة المعنية بقانون العلامات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشرات الجغرافية
	البند 1 من جدول الأعمال: افتتاح الدورة
	البند 2 من جدول الأعمال: انتخاب الرئيس ونائبي الرئيس
	البند 3 من جدول الأعمال: اعتماد جدول الأعمال
	البند 4 من جدول الأعمال: اعتماد مشروع تقرير الدورة الثانية والأربعين
	البند 5 من جدول الأعمال: التصاميم الصناعية
	البند 6 من جدول الأعمال: العلامات التجارية
	البند 7 من جدول الأعمال: المؤشرات الجغرافية
	البند 9 من جدول الأعمال: اختتام الدورة


