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اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية 
 واملؤشرات اجلغرافية

 
 الدورة السادسة والثالثون

 2016أأكتوبر  19اإىل  17جنيف، من 
 
 

 التقرير 

 1اذلي اعمتدته اللجنة ادلامئة

 مقدمة

لهيا يف  والتصامميعقدت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية  .1 الصناعية واملؤرشات اجلغرافية )واليت يشار اإ
  19 اإىل 17 من الفرتة يف جنيف، يف والثالثني السادسةهذه الوثيقة ابمس "اللجنة ادلامئة" أأو "اللجنة"( دورهتا 

 .2016أأكتوبر 

 الأرجنتني، اجلزائر،: الاجامتع يف الصناعية امللكية محلاية ابريس احتاديف  أأو/و الويبو يف التالية الأعضاء ادلول ثلتوم   .2
 الكونغو، كولومبيا، الصني، ش ييل، كندا، الاكمريون، الربازيل، بلجياك، ،بيالروس الهباما، جزر أأذربيجان، المنسا، أأسرتاليا،

 ،ادلميقراطية الشعبية كوراي مجروهورية جيبويت، منرك،اادل ،يةالتش يك  روهوريةاجل  كواب، كرواتيا، ديفوار، كوت كوس تارياك،
 هنغاراي، هندوراس، ،الرسويل الكريس اليوانن، أأملانيا، غاان، الغابون، فرنسا، فنلندا، السلفادور، ،ادلومنيكية روهوريةاجل 

ندونيس يا، الروهند، يران اإ  لبنان، لتفيا، الكويت، كينيا، الياابن، جاماياك، ايطاليا، ارسائيل، ايرلندا، ،(الإسالمية - مجروهورية) اإ
 بولندا، الفلبني، أأوغندا، بامن، امن،ع   الرنوجي، ،نيجرياي نيبال، موزامبيق، املغرب، موانكو، املكس يك، مالزياي، ليتوانيا،
 جنوب سلوفاكيا، س نغافورة، رصبيا، الس نغال، الرويس، الاحتاد رومانيا، مودلوفا، مجروهورية كوراي، مجروهورية الربتغال،

س بانيا، فريقيا،اإ   -تميور ،مجروهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، اتيلند طاجيكس تان، سويرسا، السويد، السودان، اإ
 الاحتاداكن و (. 86) المين انم، فيت الأمريكية، املتحدة لولايتا املتحدة، اململكة أأوروغواي، أأوكرانيا، تركيا، تونس، ليش يت،
 .مراقب ةبصف فلسطني ثلتوم  . ادلامئة للجنةيف ا خاصا عضوا بصفتهممثال  الأورويب

                                                
1
 .السابعة والثالثني اللجنة دورة مت اعامتد هذا التقرير يف 
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منظمة احتاد بنيلوكس  ،(AU) الأفريقي الاحتاد: مراقب بصفة الاجامتع يف التالية ادلولية احلكومية املنظامتوشاركت  .3
 .(3) (WTO) العاملية التجارة ومنظمة ،(BOIPللملكية الفكرية )

 ،(AIM) العالمات التجاريةرابطة صناعات : مراقب بصفة الاجامتع يف التالية احلكومية غري املنظامت ممثلو وشارك .4
 الفكرية للملكية ادلولية ادلراسات مركز (،APRAM)ملامريس العالمات التجارية والتصاممي الصناعية  الفرنس يةعية اجل 
(CEIPI)، لطالب القانون  ةرابطة الأوروبيال(ELSA International)، الفكرية امللكية أأحصاب مجعية (IPO)، رابطةال 

 الفكرية مللكية احملاميي ادلويل الاحتاد ،(AIDV) النبيذ قانونلالرابطة ادلولية  ،(AIPPI) الفكرية امللكية محلاية ادلولية
(FICPI)، الرابطة ادلولية للعالمات التجارية (INTA)، مؤسسة الإنرتنت للأسامء والأرقام اخملصصة (ICANN)، 

 لأحصابالرابطة الأوروبية  ،(JTA) لعالمات التجاريةاجلعية الياابنية ل ،(JPAA)اجلعية الياابنية حملاميي العالمات التجارية 
 (.14) (oriGInاجلغرافية )للمؤرشات ولية ادلش بكة ال  ، منظمةللعالمات التجارية

 .الوثيقة هذه من الثاينرفق امل يف املشاركني قامئة وترد .5

 .وجسلهتا ملداخالتاب الأمانةحاطت وأأ  .6

 ادلورة افتتاح: الأعامل جدول من 1 البند

 للجنة والثالثني السادسة ادلورة ،(الويبو) الفكرية للملكية العاملية للمنظمة العام املدير غري، فرانسس /الس يد افتتح .7
 .ابملشاركني ورحب ادلامئة

 .للجنةا أأمني منصب( الويبومن ) مولز ديفيد وتوىل الس يد/ .8

 الأعامل جدولاعامتد : الأعامل جدول من 2 البند

 (..SCT/36/1 Prov وثيقةال)الأعامل  جدول مرشوع ادلامئة اللجنة اعمتدت .9

 والثالثني اخلامسة ادلورة تقرير مرشوع اعامتد: الأعامل جدول من 3 البند

 (..SCT/35/8 Prov الوثيقة) والثالثني اخلامسة ادلورة تقرير مرشوع ادلامئة اللجنة تاعمتد .10

 عامةال بياانتال 

 مل حيث ،للويبو العامة لجمعياتوامخلسني ل  السادسة ادلورة تامب  علام ابء، اجملموعة ابمس متحداث اليوانن، ط وفداأأح .11
ىلللأسف  التوصل يمت  خيبة عنالوفد  وأأعرب(. DLT) التصممي قانون معاهدة لعامتد دبلومايس مؤمتر عقدبشأأن  اتفاق اإ
 لنظام شلكيال  تبس يطال  من الاس تفادة من املس تخدمني نعاكنت مت  عاهدةامل نطاق خارج تقع اليت الاعتبارات أأنب أأمهل
رسال  عىلابء قد توافق  اجملموعةوأأفاد بأأن . ةالصناعي ممياالتص ىل املقدم النصاإ   يف والوارد 2014 العامة اجلعية اإ

ىل SCT/31/2 الوثيقة  أأثناء دمتق   اليت لتفسرياتل  تقديره عن أأعربو . املس تقبل يفاذلي سينعقد  بلومايسادل ؤمترامل اإ
 من احلداملمتثل يف  روهدفال  حتقيق يف تسروهم ملالتفسريات  هذه أأن لحظ لكنه ،ادلامئة للجنة والثالثني اخلامسة ادلورة

 الأعضاء البدلان جليع هام مكنتدى ادلامئة للجنةروها القوي دع ابء يف  اجملموعةأأعرب عن اس مترار  ذكل، ورمغ. الشلكيات
 العالماتبشأأن  الفكرية للملكية ادلويل للقانون التدرجيي التطوير بشأأن املشورة وتقدمي التنس يق وتسروهيل القضااي ملناقشة
 اللجنة عل تعزيزهبدف  اجلاعي والعمل ملشاركةابء اب اجملموعةكام أأعرب عن الزتام  .ؤرشاتوامل الصناعيةتصاممي وال  التجارية
 ناقشةمل  اكف وقتبشأأن ختصيص  والثالثني اخلامسة لدلورة الرئيس ملخص ختاموأأثىن الوفد عىل . التاجمل هذه يف ادلامئة
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ىل هتطلعأأعرب عن و  ،روها واس تخداهما كعالمات جتاريةحامية أأسامء البدلان من تسجيل    حول بناءة مناقشة اإ
 .اجلغرافية املؤرشات

ىل ،(CEBS) والبلطيق الوسطى أأورواب بدلان مجموعة ابمس متحداث لتفيا، وفدوأأشار  .12  بعنوان SCT/36/2 ثيقةو ال اإ
 ، "والأيقوانت واحملارف/اخلطوط (GUI) املصورة املس تخدم واهجةتصاممي بشأأن  الاس تبيان بشأأن الردود جتميع"

ىل الرمقي النفاذ خدمة عن معلومات" بعنوان SCT/36/3 والوثيقة أأعرب الوفد عن اعتقاده و  ،("DAS) الأولوية واثئق اإ
 فشلب  يتعلق فامي ،معاهدة قانون التصاممي بشأأنوفد اجملموعة عن خيبة أأمهل  وأأعرب. للمناقشات جيد أأساسهناك  بأأن

ىل لتوصليف ا الأعضاء ادلول  ينبغي لاملعاهدة  أأن اجملموعة وفد وذكر. العامة اجلعية يف جرت اليت املفاوضات خالل توافق اإ
ل اللجنة أأعامل جدول عىل تبقى أأن ىل التوصل مبجرد أأنه تذكري مبثابة اإ ىل القضية هذهدفع  ميكن ،الالزمة املرونة اإ . الأمام اإ

جرائية املعاهدة هذه واكنت. س نوات عدة منذ معاهدة قانون التصاممي عىل الأخرية اللمسات وضعقد مت ورأأى الوفد أأنه   ملو اإ
ىل الوصول تيسري اإىل دفهت تاكنو . اجلوهرية القضااي تتناول جراءات وتبس يط تنس يق طريق عن الفكرية امللكية حامية اإ  اإ

 الوطين املس توى عىلقانوين مرتفع  تنبؤ ماكنيةابإ  هلم والسامح للمس تخدمني مفيدا يكون أأن شأأنه من وهذا التسجيل،
 وليست س ياس ية اكنت دبلومايس مؤمتر عقدحول  اتفاق وجود عدم وراء الأس باب أأنأأعرب الوفد عن اعتقاده بو . وادلويل
حياد  وينبغي اللجنة، يف معاهدة قانون التصاممي ملناقشة سبب أأي هناك يكن مل وذلكل،. تقنية  الس يايس املس توى عىل حلاإ
ىل الفريق أأشارو . املقبةل العامة اجلعية خالل  اللجنة أأعامل جدولعىل  درجتأ  قد  الأخرى الروهامةالقضااي  من عددا أأن اإ
 ادلول من عدد من املقدمالاقرتاح املشرتك  اجملموعةوفد  أأيدو . اجلغرافيةؤرشات وامل البدلان أأسامء حامية ويه احلايل،
أأعرب عن و  النطاقات أأسامء نظام يف اجلغرافيةؤرشات امل حامية بشأأن والبلطيق الوسطى أأورواب بدلان يف مجموعة الأعضاء
 .ادلامئة املناقشات مجيع يف بناءة بطريقة للمشاركة هاس تعداد

 حافزا ابعتبارها الفكرية امللكية عىل كبرية أأمهية علقي أأنه ،الروهادئ واحمليط أ س يا مجموعة ابمس متحداث ،الروهند وفدأأفاد و  .13
حفسب،  الابتاكرعىل  شجعل ي  ودويل عادل فكرية ملكية نظامذكر بأأن و . والتكنولوجية والاجامتعية الاقتصادية للتمنية هاما

 عل توجهي  أأن ينبغي وذلكل. الأعضاء لدلول املتنوعة التمنوية حتياجاتمع الا يتالءممبا  للتعديل قابال أأيضا بل س يكون
ىل التوصل عىل والرتكزي العريضة العامة ملصلحةاو  احلقوق أأحصاب مصاحل بني التوازن عىل احلفاظحنو  اللجنة  بني اتفاق اإ
 أ خر، دويل صك أأي مثل وأأفاد بأأن تنفيذ معاهدة قانون التصاممي،. احملمتةل عاهدة قانون التصامميمل نص بشأأن الأعضاء ادلول
 أأن املقرتح لمرشوعينبغي ل و  ،اجلديدة املعاهدة عن الناش ئة الالزتامات تنفيذ عىل الأعضاءول ادل قدرة تعزيزب  يقرتن أأن ينبغي

أأعرب وفد  ذلا. منوا البدلان وأأقل النامية وللدل الفكرية امللكية أأنظمة داخل القدرات بناءاملمتثةل يف  روهمةالقضية امل  عاجلي
دراجاجملموعة عن تفضيهل  ىل ودعا املقرتحة، قانون التصامميعاهدة مل الرئييس اجلسم يف التقنية املساعدة بشأأن حمدد حمك اإ  اإ

جياد  جامعاإ  عنكشف ال  مبدأأ قد دعت  الروهادئ واحمليط أ س يابدلان  مجموعة أأعضاء معظموأأفاد بأأن . الأعضاء ادلول مجيع بني اإ
 يكون أأن الويبو، يفأأعضاء  س يادة ذات كدولوينبغي عىل ادلول، . الصناعيتصممي ال  مظروهر عىل تأأثري هل اكن اذلي املصدر
 محلايةالالزمة  الإجراءات لس تكامل هممة تعترب اليت الأهلية معايري عنارص التصممي من كجزء لتشملالاكفية  املرونةدلهيم 

 ادلولومفاده اس مترار  للويبو العامة اجلعية اذلي اختذته قرارالوأأشار الوفد . اختصاصاهتم يواقعة ال الصناعية التصاممي
 معاهدة قانون التصاممي اعامتدفائدة ل دبلومايس مؤمتر عقديف  ،2017 عام العامة اجلعية انعقاد خالل النظر،يف  الأعضاء
  من الأول النصف هناية يفيمت عقده  أأن ميكن، واذلي الصناعيةتصاممي ال  تسجيل لإجراءات مبسطة معايري وضعهبدف 

ىل التوصل أأجل من خرىالأ  موعاتاجمل مع بناء بشلك للمشاركة موعةأأعرب عن اس تعداد اجملو . 2018 عام تسوية اتمة  اإ
 جيبوأأفاد انه . املعاهدة مرشوع من 22 واملادة "9"( أأ )(1) 3 املادة بشأأن قفاو يف امل الثغرات سدلس امي  العالقة، لقضاايل

 اكنكام  الوطنية للمصاحل وفقا الصناعيةللتصاممي  حامية نظام لتشكيل الاكيف الس يايس احلزي النامية لبدلانى ادل يكون أأن
 الاقرتاح ملناقشة فتحةن م ته وع وذكر بأأن مجم. (TRIPS) اجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية اتفاق يف امتصور
: الناش ئة والتكنولوجيات الصناعي التصممي" بعنوان الأمريكية، املتحدة والولايت والياابن اإرسائيل وفود من املقدم املشرتك
 يف احلديثة التكنولوجية التطورات فروهم هبدف وذكل ،"ديدةاجل التكنولوجية تصامميال  حامية يف والاختالف التشابه أأوجه
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 الاجامتعي التواصل مثل ةاجلديد الإعالمعرص وسائل  يف الصناعيةتصاممي ال  تطوير عىلالاثر املرتتب و الالكرتونيات جمال
 بمتديد يتعلق وفامي. رسوميةال املس تخدم واهجاتالأيقوانت و  تصاممي ذكل يف مبا ،اللويح والمكبيوتر اذليك الروهاتف تكنولوجياو 

ىل الرمقي النفاذ خدمة عداد عبء من واقللي أأنقديم الطلبات ميكن مل هأأن اجملموعةوفد  رأأي الصناعية، تصامميال  اإ  الواثئق اإ
ىل وابلإضافة. الأولوية ذات للمطالبات الالزمة  أأسامء اس تخدام أأو ربرغري امل التسجيل ملنع دويل لتحرك حاجة هناك ذكل، اإ
. مشرتكة توصيةل  مس تقبيل واعامتد لتطوير جاماياك وفد به تقدم اذلي الاقرتاح جملموعةوفد ا وأأيد ،جتارية كعالمات البدلان

 القامئة الوطنية الأنظمة حول دراسةلإجراء  الأمريكية املتحدة الولايت وفد به تقدم اذلي الاقرتاح اجملموعةوفد  أأيد كام
 خمتلفاعمتدهتا  اليت اجلغرافية املؤرشات محلاية تلفةاخمل  ساليبالأ و  املشرتكة القوامس فروهم تعزيزهبدف  اجلغرافية، لمؤرشاتل

 البدلان أأسامء حامية مسأأةل بشأأن ال راء يف توافق حنو تقدما رىي أأنعن امهل يف  اجملموعةأأعرب وفد و . الأعضاء ادلول
ىل وابلإضافة. اجلغرافيةؤرشات وامل  النطاقات أأسامء نظام يف التجارية ابلعالمات املتعلق الأمانة تقريرأأفاد الوفد أأن  ذكل، اإ
(DNS ) يف النية سوء ملنع التجارية العالمات لأحصاب املتاحة والإجراءات اخلدمات خمتلف عن جدا مفيدة معلوماتقدم 

 حول تفاصيل تقدمي مواصةل لأمانةمن ا الروهادئ واحمليط أ س ياوفد مجموعة بدلان  طلبو . النطاقات أأسامء اس تخدام أأو تسجيل
ن ،اليت مت نرشها ددةاحمل لياتال  و  دواتالأ  ىل معقوةل بأأسعار وصول لتسروهيلوذكل  وجدت، اإ  اخلدمات هذه مثل اإ

ىل دالوف وأأشار. منوا البدلان وأأقل النامية البدلان من املس تخدمني قبل منواس تخداهما   اجملموعة أأعضاء بعضدلى  أأن اإ
  .الصدد هذا يف اخلاصة بياانهتمس يقومون بتقدمي و  كشفال  مسأأةل بشأأن خمتلفة وطنية مواقف

 بشأأن 2016لعام  العامة اجلعية مفاوضات لنتاجئ أأسفه عن الأفريقية، اجملموعة ابمس متحداث نيجرياي، وفدوأأعرب  .14
دراج مقاومة أأنأأعرب عن اعتقاده بو . معاهدة قانون التصاممي لعامتد دبلومايس مؤمتر بعقد املتعلقة املسائل  كبري عدد مصاحل اإ

 خاص بشلك راوأأش. معاهدة قانون التصاممي مرشوع يف للتقدم أأساس يا عائقاأأهنا  أأثبتت قد الويبويف  عضاءخمتلف الأ  من
ىل  دراج الأفريقية اجملموعة طلباإ  واملوارد التقليدي الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية للمعارف الأصيل املصدر عن الكشف اإ

لزاميةغري  مغلقة قامئة من كجزء من "9"( 1) 3 املادة يف الصناعية الامنذج يف املس تخدمة البيولوجية/ الوراثية  مبتطلبات اإ
 لملكيةل  بييئال  النظام يف الصناعية للتصاممي املتسارع المنو عىل الضوءوفد اجملموعة  سلطو . الصناعيةالتصاممي  تطبيقات
 ، الطلباتمقديم عىل ادلول تفرضروها اليت قد تطلباتامل  من للحد معاهدة قانون التصاممي مرشوع تصممي مت وقد. الفكرية
ىل الوفد أأشار وابلتايل  ميكن اليت الفكري والنشاط املعرفة من خمتلفة أأشاكل يستبعد أأن ميكنالواعي لصك  تسروهيلال  صعوبة اإ

 متطلبات قامئةسبب رضورة أأن تكون  الواحض غري من ليزالوابلنس بة للوفد، . الصناعيةتصاممي ال  تنفيذ يف تشارك أأن
ىل احلاجة عن فضال الأس باب، لروهذهو . مغلقة معايري عبارة عن احلد الأقىص لالحئة الصناعي التصممي حامية تطبيقات  توفري اإ
دراج اإىل ابحلاجةا مقتنع الأفريقية اجملموعة وفد ظل النص، يف القانوين اليقني معاهدة قانون  مرشوع نص يف الكشف رشط اإ

ىلعن تطلعه  جملموعةأأعرب وفد ا الس ياق، نفس يفو. التصاممي دراج اإ مبا  التقنية واملساعدة القدرات بناءل  الفعال التوفري اإ
معاهدة قانون  تنفيذ عىل قادرة تكون سوف اأأهن من للتأأكد وذكل منوا، البدلان وأأقل النامية البدلان احتياجات مع تناسبي 

ىل وابلنظر. فوائدها وجين التصاممي معاهدة قانون  مرشوعبشأأن املمكنة  رمسيةال غري شاوراتامل و  للتفكري الوقت من تسعامل  اإ
ىل  اجملموعةأأعرب وفد  ،2017 عامل العامة اجلعيةقبل  التصاممي ماكنية التوصل اإ وأأفاد بأأنه خالل . عيل حلعن أأمهل يف اإ
 واملؤرشات التجارية العالمات ويه املتبقية القضااي مناقشة يف اجملموعة أأعضاءسيشارك  ادلامئة، للجنة احلالية ادلورة

 .الصناعيةتصاممي ال  بشأأن ديداجل قرتاحالاو اجلغرافية

 العامة اجلعيات خالل لأنه أأسفه عن والاكرييب، الالتينية أأمرياك بدلان مجموعة ابمس متحداث ش ييل، وفدوأأعرب  .15
ىل التوصل املمكن من يكن مل الأخرية  أأنوفد جمددا الوأأكد . معاهدة قانون التصاممي حول دبلومايس مؤمتر عقد بشأأن اتفاق اإ
 الأعضاء النامية البدلانتضم  اليت للمنطقة ابلنس بة حامسة أأمهية ذات س تظل الوطنية القدرات وتعزيز الفعاةل التقنية املساعدة

ىل التوصل 2017 عام يف العامة للجمعية املقبةل ادلورة خاللميكن  هأأنعن أأمهل ب اجملموعةكام أأعرب وفد . املنظمة يف  توافق اإ
ىل وابلإضافة. دبلومايس مؤمتر عقد بشأأن ال راء يف  الأمهية غاية يف مسأأةلتشلك  البدلان أأسامء حاميةأأفاد بأأن  ذكل، اإ

 خالل من القمية لتحقيقمبتكرة  خططدلوةل وضعت  مثينة فرصة وفرت البدلان أأسامء أأن ترى اليت للمجموعة، ابلنس بة
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ىل  ذكل، ومع. النامية للبدلان ابلنس بةلس امي  التجارية، العالمات اس تخدام  دوليا متسقة حاميةه ل توجد أأنأأشار الوفد اإ
 لتحديد الأمانة أأعدهتا اليت ادلراسة يفخالل من و  للجنة والعرشين التاسعة ادلورة اللخذكل حيث تأأكد  البدلان، سامءلأ 

. التجارية العالمات من عنارص وأأ  جتاريةاية أأسامء البدلان من تسجيلروها واس تخداهما كعالمات محل املمكنة املامرسات أأفضل
 عن وأأعرب ،جتاريةحامية أأسامء البدلان من تسجيلروها واس تخداهما كعالمات  بشأأن ناقشاتابمل  املس متر الزتامهوأأكد الوفد عىل 

 لقرار وفقاوأأفاد أأنه (. SCT/32/2 الوثيقة) جاماياك وفد به تقدم اذلي الاقرتاح حول املناقشاتاملشاركة يف  يف رغبته
ن  العامة، اجلعية ىلتتطلع  اجملموعةفاإ طار يف اجلغرافية املؤرشات محلاية تلفةاخمل  نظمةحول الأ  مناقشات اإ  ادلامئة اللجنة ولية اإ
 .القضية هذه جوانب مجيع تغطي واليت

 اجلعية أأنب العميق أأسفه عن فيه، الأعضاء وادلول الأورويب الاحتادمس اب متحداث الأورويب، الاحتاد وفدوأأعرب  .16
ىل التوصل من تمتكن مل العامة  الفاشةل املفاوضات جتربةويف مقابل . معاهدة قانون التصاممي بشأأن املناقشات لإهناء اتفاق اإ

ىل نتقلت  أأن جيب اللجنة أأن الوفد رأأى العامة، للجمعية أأفاد أأنه و . أأعاملروها جدول يف املدرجة الصةل ذاتالأخرى  املوضوعات اإ
 أأن تقرر ،معاهدة قانون التصاممي حول لتفاق الهنائية الصيغة لوضع الوقت معظم صيص مت خت  حيث السابقة،ورة ادل خالل
ىلقد تعود  ادلامئة اللجنةأأن و  الأعامل جدول عىل البالد أأسامءتبقى  جراء وفدومن مث، توقع ال. املقبةل ادورهت يف املسأأةل هذه اإ  اإ

 الأوسع اجلوانببشأأن  الواثئق من عدد طرح مت ،عوامالأ  دارم عىلوأأفاد أأنه، . املسأأةل هذه بشأأن وموضوعية بناءة مناقشات
ىل الأورويب الاحتادتطلع و  اجلغرافيةمؤرشات لل ادلورة السادسة والثالثني  خالل املسأأةل هذه بشأأن تاملناقشا مواصةل اإ

 أأو لش بونة اتفاق أأحاكم تعديل أأو تفسري اإىل دفهي أأن ينبغي ل ادلامئة اللجنة عل أأن الوفد أأوحضذكل،  ومع. للجنة ادلامئة
 وأأعرب وفد. لش بونة احتاد لأعضاء احلرصي ختصاصالا منيه  جنيف وثيقة منس تقبلية م  نسخة أأي وأأن جنيف، وثيقة

جراء أأن فيه الأعضاء وادلول الأورويب الاحتاد منا  النطاق امس ونظام اجلغرافيةؤرشات امل حول دراسة اإ  قرار نطاق يف تندرجاإ
طار يف اجلغرافية املؤرشات محلاية تلفةاخمل  نظمةالأ  دلراسة العامة اجلعية جراء  دمع وابلتايل احلالية، وليهتا اإ  ادلراسة هذه مثلاإ
 .الأمانة قبل من

ل أأن  ،عاهدة قانون التصامميمب يتعلق فامي احملرز التقدم من الرمغ عىل أأنه الصني وفد وأأشار .17 مل يفي بعد  النصاإ
  العامة واجلعية احلالية ادلورة خالل تقدمت  أأن ميكن املناقشات أأنعن توقعه ب الوفدوأأعرب . الأعضاء ادلول تطلعاتب 
 أأعربو . كشفال  ومتطلبات التقنية املساعدة: وهام خاص قلق مصدرام ميثالن أأهن يبدو نابندوأأفاد بأأن هناك . 2017 عامل

ماكنية حتقيق  يف أأمهل عنالوفد   .اجلغرافية واملؤرشات التجارية ابلعالمات يتعلق اميف نتاجئاإ

 يف ممياالتص يملبدعابلنس بة  مثينة أأداة كونتس   معاهدة قانون التصاممي أأنعن اعتقاده ب كوراي مجروهورية وفد وأأعرب .18
 النامية البدلان يف والأفراد واملتوسطة الصغرية لرشاكتحفسب، بل ا الكبرية الرشاكتمهنا  تس تفيدولن  العامل، أأحناء مجيع
جراءات وتنس يق تبس يطهو  معاهدة قانون التصاممي من الروهدفلأن  منوا، البدلان وأأقل والتسروهيل  تصمميتقدمي طلبات ال  اإ
ىل  وكذكل الفكرية للملكية الوطنية املاكتب تقدمي طلباهتم اإىليف  ممياتصال  يبدعم  عىل . الأجنبية الفكرية امللكية ماكتباإ

 ملعارفا عىل مبارشةالبناء  أأواملوضوع  اس تخداملفائدة  ممياتصطلبات ال  يف الكشف رشط بأأن اعتقاده عن الوفدوأأعرب 
 الكشف أأن معتربا الإجراءات، مواءمة علية يف مناس با يكون لن ديالتقلي الثقايف التعبري وأأشاكل الوراثية واملوارد التقليدية

جراء  كوني أأن من بدل تصامميال  تسجيلقابلية  عىل ؤثري أأن شأأنه من موضوعيا رشطا اكن نه يقع  وابلتايل، ،اشلكياإ  خارجفاإ
دراج أأن من هقلقعن  الوفدأأعرب و . معاهدة قانون التصاممي نطاق  أأن شأأنه من قانون التصامميمعاهدة  يف الكشف رشط اإ
 الاجامتع أأن يف أأمهل عنالوفد  أأعربكام . الصناعيةالتصاممي  حقوقمقديم طلبات احلصول عىل  عىل هل مربر ل عبئا يضع
 وفامي. ممثرة نتاجئالأجل تؤيت  طويةل اجلارية املناقشات هذهجعل و  ادلبلومايس املؤمتر عقد لتسروهيل مكنصة س تخدمي  أأن ميكن
 ،تصاممي واهجة املس تخدم الرسومية والأيقوانت وصور احلروف/أأنواع اخلطوط مثلاجلديدة  التكنولوجية تصامميابل  يتعلق
  يف الأمريكية املتحدة والولايت والياابن اإرسائيللك من  وفود به تقدمت اذلي لالقرتاح التام تأأييده عن الوفد أأعرب
 الويبو للنفاذ خدمة توس يعالوفد  أأيدكام . حولروها ال راء وتبادل للمشاركة هاس تعداد الوفداليت أأبدى  ،SCT/35/6 الوثيقة
ىل الرمقي عداد عندء عباخفض الأ  طريق عن الطلبات مقديم فيدس ت  لأهنا الصناعية، للتصاممي الأولوية واثئق اإ  ئقواث اإ
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 اس تخدام أأو غري املربر تسجيلال  منع الرضوري من أأنه الوفد رأأى البدلان، أأسامء حبامية يتعلق وفامي. املطلوبة ابلأولوية طالبةامل
ىل أأشار لكنه ،جتارية كعالمة البدلان أأسامء  يف البدلان سامءلأ  نياحلالي الرشعيني املس تخدمني حقوق حامية رضورة اإ

ملؤرشات اب يتعلق وفامي. احمليل السوق يفت عىل اعرتاف حصل أأوأأصبحت شروهرية  تكون قد اليتحىت  التجارية العالمات
 يف الواردة الأمريكية املتحدة الولايت وفد قدهما اليت للمقرتحات الاكمل تأأييده عن الوفد أأعرب ،اجلغرافية

 تفاقل مؤخرا عمتدامل  اجلديد لقانوناخلاصة اب القيود اإىل وابلنظر. SCT/34/5و SCT/31/7و SCT/30/7 واثئقال
 الأعضاء، ادلول قبل من تنفيذها مت اليت الوطنية اجلغرافيةات املؤرش أأنظمة خمتلف الاعتبار بعني أأخذي ملواذلي  لش بونة،
جراء الرضوري من هأأن الوفدرأأى  يداع  دوىادلقيقة جل راجعةهبدف امل اجلغرافية املؤرشات عىل ادلراسة من مزيد اإ نظام اإ
طار اللجنة ادلامئة اجلغرافية لمؤرشاتدويل ل  .يف اإ

 الصناعية التصاممي: الأعامل جدول من 4 البند

 التنفيذية الالحئة ومرشوع مواد مرشوع -قانون التصاممي الصناعية وممارساته 

ىل  الرئيس أأشار .19  مؤمتر عقد يف النظر 2017 أأكتوبر يف املقبةل دورهتا يف تواصلقررت أأن  للويبو العامة اجلعية" أأناإ
 ادلامئة اللجنة انتباه الرئيس ولفت". 2018 من الأول النصف هناية يف عقده املقررو  ،معاهدة قانون التصامميبشأأن  دبلومايس

ىل  اللمسات وضع ادلامئة اللجنة فيه طلبت اذلي ،2015 عامل العامة اجلعية قرارعن  خمتلفا اكن القرار هذا أأن حقيقة اإ
شارة و. عاهدة قانون التصامميمل الأسايس الاقرتاح نص عىل الأخرية  غري املشاورات خاللاذلي مت تنفيذه  العمل نأأ  اىليف اإ
 الكشف رشطبشأأن  نتيجةمن أأنه مل يمت حتقيق  الرمغ، أأفاد الرئيس أأنه عىل 2016 لعام العامة اجلعية يف جرت اليت الرمسية

ن أأن  التقنية، واملساعدة ىل، معراب عن تفاؤهل، أأشاركام . قمية وثيقةهو  معاهدة قانون التصاممي مرشوعاإ  العامة اجلعية أأن اإ
ىل  ماكنية املسائل تكل ملناقشة املناسب احملفل كوهناقد أأشارت اإ شارة و. دبلومايس مؤمتر عقد واإ أأقر قد  اجليع أأن اإىليف اإ

جم واحد معاهدة حب كونت أأن املفرتض من يكن مل معاهدة قانون التصاممي مرشوع نأأ  الرئيسأأفاد  الصناعية،تصاممي ال  أأمهيةب
 .خمتلفة جمالت يف حمددة وممزيات خصائص لتشمليكفي  مبا مرنة تكون أأنجيب  ولكن يع،اجل يناسب 

 التفاوض من مس توى بأأي ترحب الأفريقية اجملموعة أأن ،الأفريقية البدلان مجموعة ابمس متحداث نيجرياي، وذكر وفد .20
جياد أأجل من ،معاهدة قانون التصاممي مرشوع حول  مغزى يوذصك مفعل  مع دبلومايس مؤمتر عقد عىلالقدرة و  حل اإ

 .الأفريقية الفكرية امللكية ماكتبفائدة ل

ىل ،والبلطيق الوسطى أأورواب بدلان مجموعة ابمس متحداث لتفيا، وفدوأأشار  .21 معاهدة  مرشوع ملناقشة مس تعدغري  أأنه اإ
 .ادلامئة للجنة احلالية ادلورة يف موضوعية بطريقة قانون التصاممي

 اجلعية أأن من أأمهل خيبة عن فيه، الأعضاء وادلول الأورويب الاحتادمس اب متحداث الأورويب، الاحتاد وفدوأأعرب  .22
ىل التوصل من تمتكن مل العامة شارة . عاهدة قانون التصامميمب يتعلق فامي اتفاق اإ  قد معاهدة قانون التصاممي نص أأن اإىلويف اإ
قرار بأأن الوفد ذكر ،2014 عام منذ اس تقر  لستيعاب واسع نطاق عىل احللول ةناقشم مت  ،2015 عامل العامة اجلعية وليةه اإ
ىل احلاجة قلميية أأو الوطنية للمتطلبات الامتثال أأجل منة س ياس حزي اإ ىل الوفد وأأشار. التقنية املساعدة ومسأأةل الإ  أأن اإ
  العامة اجلعية ويف املناقشات تكل خالل والتفامه املرونة من كبريا قدرا واأأظروهر  قد فيه الأعضاء وادلول الأورويب الاحتاد
 اس تنتج وابلتايل س يايس، طابع يذ مسدود طريق اإىل وصلت قد العامة اجلعية يف املناقشات أأن الوفد ورأأى. 2016لعام 
طار يف عاهدة قانون التصامميمب املتعلقة اجلوهرية املسائل بشأأن املناقشات من مزيد لإجراء حاجة هناك أأن  .ادلامئة اللجنة اإ

 دبلومايس مؤمتر عقدمثر عن ت  مل 2016يف عام  للويبو العامة اجلعية أأنمن  أأمهل خيبة عن معرابوذكر وفد فرنسا،  .23
 ادلورة بنييف الفرتة ما  ادلامئة اللجنة داخل تناقش أأن ينبغي ل معاهدة قانون التصاممي أأن ،معاهدة قانون التصاممي لعامتد
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 مؤمتر عقد قرارأأن و  منه الانهتاء مت قدمعاهدة قانون التصاممي  مرشوع جوهر عىل العمل لأن العامة املقبةل واجلعية احلالية
 .تقنية مسأأةل يعد ومل اس ياس ي اقرار أأصبح  دبلومايس

 متنع املعاهدة نطاق خارج تقع اليت الاعتبارات أأنب أأسفه راكر عن ت ابء، اجملموعة ابمس متحداث اليوانن، وفدوأأعرب  .24
ىل الوفد وأأشار. ةالصناعي ممياالتص نظام يف الإجراءات تبس يط من الاس تفادة من املس تخدمني حاليا الوفد أأظروهر  أأن اإ

رسال عىل للموافقة 2014 لعام العامة اجلعية اس تعداده يف ىل النص اإ  يمت مل للأسفاذلي و  ،2015 عام يف دبلومايس مؤمتر اإ
 .بشأأنه اتفاق اىل التوصل

 متكن مل املعاهدةمؤيدي  من الترصحيات بعض أأن أأسفه عن الأفريقية، اجملموعة ابمس متحداث نيجرياي، وفدوأأعرب  .25
منه  املقصوداكن و  مشلكةميثل  اكن 2014 نومفرب منذ اللجنة يف حدث ما جتاهلورأأى أأن الرغبة يف . قدما مليضمن ا عمليةال 

 يف رغبتهأأكد عىل  حني يفو. معاهدة قانون التصامميبشأأن  النجاح لتحقيق رغبة وجود عدم الأفريقية، لمجموعةابلنس بة ل
جراء ل أأنه  ،ميض قدمالل فرصةال تفويت عدم أأجل من مشاورات اإ ىل أأشاراإ  نص عىلقامئة  ملناقشة اس تعداد عىلليس  أأنه اإ
أأنه من غري ذي مغزى أأن يمت عقد الاجامتعات  رأأيه يفو. ممكن غري املاضينيالعامني  أأثناء حدث ما حذفلأن  ،2014 عام
ذا أأعرب الوفد  اخلتام، ويف. 2014 نومفربلشروهر  معاهدة قانون التصاممي نص مرشوع وراء امل مناقشةمل يكن هناك رغبة يف  اإ
ذا مشاورات لإجراء اس تعدادهعن   .احلني ذكل منذ جرت اليت املناقشات يف ملشاركةراغبة يف ا الأعضاء ادلول اكنت اإ

ىل  فيه، الأعضاء وادلول الأورويب حتادالاالأورويب، متحداث ابمس  الاحتاد وفدوأأشار  .26  العامة، اجلعية خالل أأنهاإ
ومت . ةالأفريقيابخملاوف  املتعلقة الأحاكملس امي بشأأن  ،معاهدة قانون التصاممي نصبشأأن  واسعة رمسية غري مشاورات قدتع  

 والشمولية املرونةحنو  حقيقية نية وجود دمتق   اليت العروض توأأظروهر  جدا شفافة بطريقة اكمل بشلك اخملاوف هذهتناول 
ىل  املناقشاتتقدمت  الرمسية، غري املشاورات س ياق يف أأنه الوفد رأأىو . فيه الأعضاء وادلول الأورويب الاحتاد جانب من اإ

 .دبلومايس مؤمتر عقد بشأأن قرار اإىل التوصل أأجل من س يايس قرار اختاذ وقت املمكن وحاناملدى 

شارة  .27 ىل تحركي  مل الوضع أأن حقيقةبشأأن  الوفود عهنا أأعربت اليت الأمل خيبة اإىلويف اإ  العامة اجلعية يف الأمام اإ
ىل  الرئيسأأشار  ،2016 عام للويبو  .احلني ذكل منذ تتغري مل املواقف أأناإ

ل أأنه  أأعامهل، جدول عىل ستبقى معاهدة قانون التصاممي أأن حني يفه أأنبقوهل  الرئيس اختمتو  .28 عىل  ينبغياإ
 .العامة اجلعية بقرارتلزتم  أأناللجنة ادلامئة 

يقوانت وصور احلروف/أأنواع اخلطوط  تصاممي واهجة املس تخدم الرسومية والأ

ىل املناقشات تاستند .29  .SCT/36/2 الوثيقة اإ

تصاممي واهجة املس تخدم بشأأن  الاس تبيان عىل رد 46هناك  أأن اللجنة وأأبلغت SCT/36/2 الوثيقة الأمانة تقدمو  .30
 ،SCT/36/2 الوثيقة يف وانعكست املناسب لوقتقد وردت يف ا الرسومية والأيقوانت وصور احلروف/أأنواع اخلطوط

ضافية ردود مخسةووردت   .لحقة مرحةل يف اإ

 الوثيقة أأن، وأأفاد الاس تبيان عىل ردودهاعىل  الأعضاء دلولل هشكر عن  الأمريكية املتحدة الولايت وفدوأأعرب  .31
ىل الوفد وأأشار. للغاية مفيدة اكنت  ومجيع تصاممي واهجة املس تخدم الرسومية والأيقوانت وصور احلروف/أأنواع اخلطوط أأن اإ
يف و. الفكرية امللكية ملكتبابلنس بة  الأمهية مزتايد موضوعا تشلك الصناعية التصاممي جمال يف الأخرى الناش ئة التاجمل

شارة اإىل   التصاممي من السائدة الأنواعأأكرث  الأحيان من كثري يف واكنت انتشارا، أأكرث أأصبحت التصاممي من الأنواع هذه أأناإ
 مجيع يف اخملتلفة التصاممينظم و  احلايل الإطار فروهمعىل  ساعدت الوثيقة يف الواردة املعلومات أأن ، أأفاد الوفداختصاصروها يف
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 اخلتام، ويف. الصناعيةتصاممي ال  أأنظمة ملس تخديمابلنس بة  جدا مفيدة تاكن SCT/36/2 ورأأى أأن الوثيقة. العامل أأحناء
 .املوضوع هذا حول والتفاصيل التعليقات من مزيداإىل  الاس امتع اىل هتطلعأأعرب الوفد عن 

 حول وثيق بشلك معروهام عل قد اكنذلين وال الأمريكية، املتحدة والولايت الياابنوفدي  اإرسائيل وفد شكرو  .32
عىل  مانةكام شكر الأ  ،SCT/35/6 Rev.2 الوثيقة يف مبني هو كام الناش ئة والتكنولوجيات الصناعيةتصاممي ال  موضوع
 تقدر ل وثيقة يه SCT/36/2 الوثيقة أأن مفاده رأأي عنويف تعبري . اليت قامت ابلرد اكتبامل عن فضال الردود، جتميع
ىل استنادا اإرسائيل،يف  احلايلتصاممي الصناعية ال  قانونل الأسايس النظام استبدال علية أأن قيقةحب  لجنةال  وفدال أأبلغ بمثن،  اإ
 من لكل للحامية نظام لإنشاء وذكل ،يض قدمامت حديث أأسايسبنظام  ،1919 لعام املتحدة مملكةلل الأسايس النظام

تصاممي  التحديد وجه عىل يذكر املقرتح التصممي قانون مرشوع أأن حني يف أأنه الوفد وأأوحض. املسجةل وغري املسجةل التصاممي
ل أأن هناك دليل عىل  ،التصممي موضوع كامدة واهجة املس تخدم الرسومية والأيقوانت وصور احلروف/أأنواع اخلطوط اإ

ذا افامي يتعلق مبو  التصاممي تكلل  امحلاية ومدة بنطاق يتعلق فامي القانون مرشوع بشأأن وليةالأ  ناقشاتامل  س ياق يف خالفات  اإ
طار يف أأواملؤلف  حق لقانون وفقا نوعه من فريدال تصمميال  لقانون وفقا البنود تكل حامية ينبغي اكن مدى و  ،انوننيالق الك اإ

يف  الاكمل املؤلف حق محلاية اإرسائيلمارسوا ضغطا يف  قد ةالرمقياخلطوط  مصممي أأن الوفد وذكر. احلاةل هذه يفامحلاية 
اخلطوط من  أأن حقيقة بشأأن ال راء يف توافق وجود من ابلرمغو. نوعه من فريدال تصمميال  حامية من بدل الرمقية،اخلطوط 
طار  اإرسائيل يف دامئا ابمحلاية حظيتقد  القدمي الطراز ىل الوفد أأشار تصاممي فقط،ال  قانونيف اإ  التكنولوجيا يف التغيري أأن اإ
 ذلكل، ونتيجة. العنارص هذه وحامية موضوع وهرجل تغيريعىل أأنه  اجلروهور أأفراد بعضمن جانب  الأقل عىل رسف  ي  أأن ميكن
شارة أأية فاإن ىل اإ طار ق يف الناش ئة التكنولوجيات اإ . بعناية تصاغ أأن جيب عام، بشلك الفكرية امللكية قانون أأوتصاممي ال  انوناإ
تصاممي واهجة  محلاية اخملتلفة الوطنية جالهن   فروهم يفساعدت كثريا  SCT/36/2 وثيقةال أأن الوفد أأكد الإطار، هذا ويف

ىلو. الرسومية والأيقوانت وصور احلروف/أأنواع اخلطوط املس تخدم شارة اإ يف  املتنوعة جالهن   اتبعت الوطنية القوانني أأن يف اإ
 املس توى عىل والاقتصادية الاجامتعية كيفية طرح التوازانت عىل الضوء سلط قد الاس تبيان أأن الوفد ذكر ،سأأةلامل  هذه

 ذكل، عىل وعالوة. نالاس تبياردت عىل  اليتتني ادلولي تني احلكومي تني املنظم و الأربعة والأربعني  الأعضاء ادلول يف الوطين
 ترشيع يف الأعضاء ادلول مساعدة هبدف املسأأةل هذه ملعاجلة طريقة يف للتفكري البداية نقطةب  اللجنةتكل الوثيقة  زودت فقد

 .الفرديةا أأوضاعروهس يتناسب مع  اذلي التصممي حامية مس توايت

ىل أأن  ردودها، عىل الأعضاء ادلول وكذكل ،علروها عىل الأمانةوشكر وفد الياابن  .33  SCT/36/2 الوثيقةوأأشار اإ
يداعمتطلبات و  وطريقة الصةل ذات والقوانني امحلاية أأنواع حتديدمن  اللجنة أأعضاءمكنت   حامية نطاق عن فضال ،الطلبات اإ

من  دوةل لك يف تصامميال  قانون طبقن ي  عندما ،احلروف/أأنواع اخلطوطتصاممي واهجة املس تخدم الرسومية والأيقوانت وصور 
 يف الفكرية امللكية ملاكتب ابلفعل مفيدةمرجعية  مل تكن مادة الوثيقة أأن الوفد رأأى ذلا. ادلول اليت ردت عىل الاس تبيان

 .للمس تخدمني أأيضابل  ،حفسب الأعضاء ادلول

 قضيةيه  املس تخدم الرسومية والأيقوانت وصور احلروف/أأنواع اخلطوطتصاممي واهجة عىل أأن  الصني وفد أأكدو  .34
 أأن الوفد وذكر. التصممي جمال يف احليوي النشاط أأظروهرت حاميةلل والناش ئة اجلديدة الاحتياجاتكام اكد عىل أأن  هممة،

دخال الرباءات حفص دليل مراجعة خالل من اجلديدة الاحتياجات هذه مع تكيف قد الصيين كتبامل   العنارص تكل واإ
 ديدةاجل رباتجال  بعضحاليا  اكتسب قد أأنه اإىلشار أأ  حني يفو. نواملس تخدمهبا  رحب قدواليت  ،للحامية الثالثة الناش ئة

ل أأنه  اجملال، هذا يف ىل تاجاخلطوط حت  أأنواع/ تصاممي اخلطوط أأن مفاده رأأي عن أأعرباإ  الوفد واختمت. ادلراسة من مزيد اإ
 اخلاصة املامرسات وحتسني الأخرى ادلول ممارسات فروهممن أأجل  لدلولابلنس بة  للغايةة مفيد SCT/36/2 وثيقةال أأنبقوهل 
يالء واصليس   وأأنه هبا  .املوضوع ذاهب الاهامتم اإ

ىل أأن  فيه، الأعضاء وادلول الأورويب الاحتاد عن ابلنيابة متحداث الأورويب، الاحتاد وأأشار وفد .35  اإ
ىل أأشار قد  SCT/36/2 الوثيقة تصاممي واهجة املس تخدم الرسومية ل ختصاصات مل توفر امحلاية الا معظم أأن حقيقةت اإ
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طار  والأيقوانت وصور احلروف/أأنواع اخلطوط ذكر و . التجارية والعالماتاملؤلف  حق قواننيكتصاممي حفسب، بل يف اإ
احملمتل  التصاممي وضوعمل النطاق واسع مفروهوم منتض   للتصاممي املوحدة الأوروبية السوق يف املطبق القانوين النظام نأأ  الوفد
 تحركةامل  يقوانتالأ و  رسوميةواهجات املس تخدم ال حامية النظام تضمنكام . والشعارات البيانية الرموز ممياتص اميةحب ومسح
 التصممي وش بكة الأوروبية التجاريةات للعالم الفكرية امللكية اكتبلفائدة م الأخري التقارب برانمج يف أأيضا املبني النحو عىل

ىل  الوفدأأشار  ،ابخلطوط يتعلق وفامي. للتصاممي البياين المتثيلحول   املطبعيةاخلطوط  – املنتجمؤرش  مع تسجيلروها ميكن أأنهاإ
 .لتصاممي اجلاعة الأوروبية التنفيذية الالحئة من 4 املادة يف عليه منصوص هو كام الشلكية الرشوط جرى تلبية حيث -

. احلارض الوقت يف املوضوع هذا أأمهية عىلوسط الضوء  الأعامل جدول من البند هذا مودلوفا مجروهورية دوفودمع  .36
ىل أأنه طبقا لرأأيه  شارة اإ تصاممي واهجة املس تخدم الرسومية والأيقوانت ب  املتعلقة اخلربات وبعض قانونية أأحاكم هناكويف اإ
جياد املوضوع هذا مناقشة يف الاس مترار أأمهية عىل الوفد شدد، وصور احلروف/أأنواع اخلطوط  محلاية طريقة أأفضل واإ

 .التصاممي تكل 

 أأعربو  الردود، جتميععىل  العامة الأمانةشكر و  مناقشةلل  املوضوعن أأيدوا طرح مل هشكر عن  الربازيل وفد وأأعرب .37
 بعني الأخذ مع املسأأةل، يف النظر عند الأعضاء لدلول عنارص توفري ادلامئة اللجنة داخل املناقشاتتواصل  أأن يف أأمهل عن

 أأبلغو . اجلوانب تكلتناول  عند للأعضاء ةالاكفي الس ياسة مساحةالتوجيه و  ابلفعل يوفر احلايل ادلويل الإطار أأن الاعتبار
 ومع. الأبعادثنائية  زينة رباءاتقابةل للتسجيل ك اكنت اختصاصروها يف رسوميةال املس تخدم اتواهج أأنب ادلامئة اللجنة وفدال

 ممياوالتص املتحركة يقوانتالأ  حامية أأن الوفد وأأوحض. جتارية عالمات أأو شعارأأو  نصعىل  متثيلال  حيتوي ل أأن جيب ذكل،
 أأن وميكن صناعي،تصممي  متثيل يف احلروف تضمنيب  سمحي   يكن مل ذكل، عىل وعالوة. دهبال يف ممكنة تكن مل الصناعية
 أأو أأسلحةأأو مس تودعات  ادلوةل شعارات مثل رمسية ارموز تكن مل أأهنا طاملا الصناعيةللتصاممي  كعنارص يقوانتالأ  تس تخدم
 تسجيليوفرها  اليت امحلايةعىل  ذاته حد يقترص يف مل الصناعيةتصاممي ال  تطبيق جمال ن، ذكر الوفد أأ اخلتام ويف. أأعالم

 .تكل التصاممي 

مانة تقديره عن معراب كندا، وفدوأأعلن  .38  التفصيلية املعلومات تبادل عىل الأعضاء ولدلول هذينف اذلي مت ت  العمل عىل للأ
 الفكرية امللكيةبالده، حيث أأن مكتب ل  ةومفيد املناسب الوقت يفاكنت  ادلراسة أأن أأعلن هبا، اخلاصة واملناجه الأطر حول

دخال يف فكري اكن الكندي جراءات عىل تغيريات اإ  املس تخدم اتواهج ذكل يف مبا املتحركة، لتصاممياب املتعلقة الفحص اإ
 حفص لتحسني اخليارات من عددحول  املصلحة أأحصاب مع تشاور قد اكن مكتبه أأنوأأبلغ . تحركةامل  يقوانتالأ و  لرسوميةا

ادلورات  يفذكل اجملال  حول واملناقشات ادلراسة من ملزيد تأأييده عن الوفد وأأعرب املتحركة، الرسوم تصممي طلبات
 .ادلامئة للجنةاملس تقبلية 

 املتحدة والولايت والياابن اإرسائيل منلك  لوفود امتنانه عن معراب، لعالمات التجاريةاجلعية الياابنية ل ممثل وأأعلن .39
  عىل يف املوضوع هذا ناقشةعن اهامتمه مب  الردود، جتميععىل  الأمانة وكذكل شرتك،امل  ااقرتاهحعىل  الأمريكية
 .ادلويل املس توى

مانةه لشكر عن  الرويس الاحتادأأعرب وفد و  .40  أأمهية عىل أأكدو  ،ردودمه عىل الأعضاء وادلول الردود جتميععىل  لأ
 ادلويل التسجيل بشأأن لهاي لتفاق( 1999) جنيفعىل قانون  التصديق علية بسبب لس امي ،SCT/36/2 الوثيقة

ىل . دهبال يف تجر  اليت الصناعية،تصاممي لل  شارة اإ  أأعرب الاختصاصات، خمتلف يف والهنج املامرسات يف الاختالفاتويف اإ
 العمل ملواصةل اس تعداده وأأعلن الصناعية، امللكية حامية يف جالهن   حتسني عىل تجميعيساعد ال  أأن يف أأمهل عن الوفد

 .الوثيقةبشأأن  

نه الأمريكية املتحدة الولايت وفد وقال .41 اليت  الإضافية امخلسة الردود SCT/36/2 الوثيقة ي دَرج يف أأن اقرتح اإ
لهيا  الأعضاء ادلول من املقدمة الردود أأيضا تشمل أأن ميكن ورأأى أأن الوثيقة. أأكرث قوة وثيقة لإعداد وذكل الأمانة، أأشارت اإ
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د مل اليت ضافية ردود ويه تعكس الاس تبيان عىل بعد تَر  جاابهتا ابلفعل قدمت اليت الأعضاء ادلول من مراَجعة أأو/ و اإ  لكهنا اإ
 .دقة أأكرث ردود تقدمي يف ترغب

 نتيجة لإثراء مفيدا س يكون معينة زمنية لفرتة مفتوحا الاس تبيان عىل احلفاظ أأن أأيضا يعتقد أأنه الياابن وذكر وفد .42
 .الإضافية تعليقاهتا أأو ردودها بتقدمي الأعضاء لدلول والسامح اس تخدامه وحتسني املسح

نه اإرسائيل وقال وفد .43  ميكن واذلي الياابن، وفد أأيده كام الأمريكية، املتحدة الولايت وفد به اذلي تقدم الاقرتاح أأيد اإ
 .وقمية مشول أأكرث حىت SCT/36/2 الوثيقة وجيعل اخملتلفة القانونية النظم فروهم أأيضا يف يسروهم أأن

مانة الشكر كوراي مجروهورية وفد ووّجه .44  يف رغبته عن وأأعرب الاس تبيان، عىل الأعضاء ادلول ردود عىل جتميع للأ
جتارهبم بشلك  تقدمي من الأعضاء ادلول متكني املفيد من س يكون ورأأى أأنه. ادلامئة ال خرين اللجنة أأعضاء مع اخلربات تبادل
حدى يف موجز لكرتونية التصالت لقضااي ونظرا. ادلامئة للجنة القادمة اجللسات اإ  ومكتب للويبو ادلويل املكتب بني الإ
  القادمة ابدلورة عن تقدميروها وأأعلنت ردوده تتضمن مل SCT/36/2 لأن الوثيقة سفهأأ  عن أأعرب الوفد الفكرية، امللكية
 .ادلامئة للجنة

مانة امتنانه مجعية ماليك حقوق امللكية الفكرية عن وأأعرب مثل .45 عداد عىل للأ  الوثيقة يف الردود ومجع الاس تبيان اإ
SCT/36/2 للغاية عاىل القمية أأمرا أأن التجميع ابلفعل الفكرية اعتربوامجعية ماليك حقوق امللكية  أأعضاء بأأن وأأبلغ اللجنة .

ذا عام املمثل وتساءل  واذلين مجعيته وحمامهيم، أأعضاء نظر وهجة من معزز منظور وتقدمي الاس تبيان عىل الإجابة ميكنه اكن اإ
 فامي أأيضا ولكن التصاممي مبشرتايت يتعلق فامي فقط ليس العامل، أأحناء مجيع يف قانون التصاممي بأأنظمة عىل دراية اكفية اكنوا
نفاذها يتعلق  .ابإ

 دامئة من شأأن أأي وثيقة أأنه ورأأى الوثيقة، ابس مترار الأمريكية املتحدة الولايت لقرتاح تأأييده عن كندا وأأعرب وفد .46
 القواعد من بينة عىل ويكونوا امحلاية اخملتلفة القضائية الولايت قدمت كيف لأن يفروهم املس تخدمون مفيدة أأن تكون الصالحية
 .هبا املعمول

ذا عاماجلعية الياابنية للعالمات التجارية  ممثل وتساءل .47 جاابت تقدمي ميكنه اكن اإ  قطاع نظر وهجة من الاس تبيان عىل اإ
 .ادلامئة للجنة القادمة ادلورات يف الأعامل

 للبدلان للسامح مفتوحا الاس تبيان عىل ابحلفاظ الأمريكية املتحدة الولايت نيجرياي عن تأأييده لقرتاح وفد وأأعرب .48
 العامل، أأحناء مجيع يف الفكرية امللكية ماكتب يف اجلارية الإصالحات من وجود العديد ولحظ أأن ردودها، بتقدمي الأخرى

ىل واليت اكنت تؤدي  .املناطق تكل يف توجهيية ومبادئ تغريات اإ

مانة السودان عن شكره وأأعرب وفد .49  الولايت وفود هبا أأدلت اليت الترصحيات وكرر ،SCT/36/2 الوثيقة لإعداد للأ
 .ونيجرياي والياابن الأمريكية املتحدة

 :أأن تقوم مبا ييل الأمانةمن الرئيس  المتسبعد املناقشات، و  .50

ضافية و/ أأو  - ىل تقدمي ردود اإ تصاممي واهجة س تبيان بشأأن الاعىل  مراَجعةدعوة ادلول الأعضاء اإ
 ؛الرسومية والأيقوانت وصور احلروف/أأنواع اخلطوطاملس تخدم 

 دعوة املنظامت غري احلكومية املعمتدة لتقدمي تعليقاهتا ومالحظاهتا حول هذا املوضوع، من  -
 جتربهتا؛ر و ظمن
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 من لإدراهجا يف نسخة مراَجعة املس تَلمةالردود والتعليقات واملالحظات  لكجتميع  -
 القادمة؛ هتادوريف للجنة ا عىل تعرض، SCT/36/2الوثيقة 

عداد وثيقة حتلل الردود والتعليقات واملالحظات  -  .القادمة االلجنة يف دورهت انظر فهييك ت ، املس تَلمةاإ

ولوية ي خدمة النفاذ الرمق  اإىل واثئق الأ

ىل الوثيقة ت استند .51  .SCT/36/3املناقشات اإ

 الرمقي. خدمة النفاذ عىل الشاشة عنعرض و  SCT/36/3الأمانة الوثيقة وقدمت  .52

ىل واثئق الأولوية املتعلقة  .53 وردا عىل سؤال طرحه الرئيس، أأكدت الأمانة أأن البدء يف اس تخدام خدمة النفاذ الرمقي اإ
 عىل الأقل من ماكتب امللكية الفكرية. مكتبنيالصناعية يتطلب اإرشاك  التصامميبطلبات 

طلب وأأبلغ اللجنة ادلامئة بأأنه قد مته الأمانة، وأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن تقديره للعرض اذلي قد .54
التصاممي يف اس تخداهما لأن يف طلبات الرباءات يف وليته،  بكثافة س بق اس تخداهما يتمعلومات عن خدمة النفاذ الرمقي، ال

بدأأ ب يف أأن عن أأمهل  وأأعربحتليهل يف هذا الشأأن، اذلي أأحرزه يف تقدم الوفد عىل ال كد وأأ تفكري حاليا. أأمرا موضع اكن 
اس تخدام تكل  واأأن العديد من أأحصاب املصلحة قد حددب، وأأفاد الوفد 2017لتصاممي يف عام ل ابس تخدام خدمة النفاذ الرمقي 

 .نطوي عىل تاكليف كبرية، ول س امي ابلنس بة للرشاكت الصغرية واملتوسطةاولوية لأن التعامل مع املستندات الورقية كأ اخلدمة 
ىل وأأشار الوفد   رأأىنظام لهاي، واذلي مع  اليت تتفق ابلطلباته مع خدمة النفاذ الرمقي، ميكن جتنب خطوة فامي يتعلق أأناإ

. وذلكل، فاإن خدمة النفاذ الرمقي التابع هل مكتب امللكية الفكرية داخلواثئق الأولوية  لتصنيفمطلوب حاليا أأنه أأمر مثل امل 
تقدمي واثئق عن  النامجةمتةل احمل  املشالكتذكر و يف متابعة حقوقروهم.  امليض قدما بطريقة فعاةل من مودعي الطلباتمتكن 

ىل أأن اس تخدام خدمة النفاذ الرمقي من شأأنه أأن يقلل من خطر و ل متتثل ملتطلبات الاعامتد، اليت الأولوية  أأشار الوفد أأيضا اإ
ولكن أأيضا  ملودعي الطلباتيكون مفيدا ليس فقط س  اس تخدام خدمة النفاذ الرمقي للتصاممي  ورأأى أأنالأولوية. توارخي رفض 
متتة. وأأكد الوفد أأن خدمة النفاذ الرمقي سوف لالفرصة  تتيحالكفاءة و يد هنا سزت لأ ملكتبه،  أأيضا يف س ياق نظام  ةكون مفيدتلأ

ذا تميكن أأن  الهاي، وشدد عىل أأهن أأيضا أأن  اشأأهن ماكتب امللكية الفكرية الأخرى مناكنت كون أأكرث فائدة للمس تخدمني اإ
ىل أأن نظام لهاي قد اشأأ فكر يف هذا اخليار. و ت ن النظر يف خدمة ينف مت ر اإ ذ مؤخرا يف وليته، واختمت الوفد لكمته ابلقول اإ

كون فعاةل يميكن أأن معا عىل خدمة النفاذ الرمقي وعىل نظام لهاي  املزتامنالعمل  لأنالنفاذ الرمقي ال ن هو الوقت املناسب 
عداد الأمتتة.يف عمل تضافر ال اتطلبي ذين املوضوعني ميكن أأن هلأن جدا   اإ

 SCT/36/3وثيقة الر الأمانة عىل شكّ و الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه،  ابمس وفد الاحتاد الأورويبوحتدث  .55
لكرتوين  يعرض ذالو  ىل أأن خدمة النفاذ الرمقي نظام اإ امثةل بني املواثئق والوية تبادل واثئق الأولب لويبو يسمح لالصةل، وأأشار اإ

ىل أأنه، يف الوفد لفت و ماكتب امللكية الفكرية.  نظام فقط من أأجل ال مت اس تخدام اكن ي، الوقت احلايلانتباه اللجنة ادلامئة اإ
 وأأعرب، املعمتدةممي اتصلل تبادل واثئق امللكية الفكرية الأخرى، مبا يف ذكل واثئق الأولوية ب لكنه مسح أأيضا و واثئق الرباءات، 

 أأمهية حتسني التعامل مع واثئق الأولوية يف احلالت والامنذج الصناعية.بيف الاعرتاف  تهرغب  عنالوفد 

مانة عىل العرضل هشكر عن ممثل مجعية ماليك العالمات التجارية الأوروبيني، وأأعرب  .56 ن اس تخدام خدمة وقال اإ  ،لأ
أأن خدمة النفاذ الرمقي ميكن وأأدرك ممي. اات التجارية والتصهائةل لأحصاب العالم بتحقيق وفوراتتسمح س النفاذ الرمقي 

ذا رغبت البدلان يف ذكل، ال ابلفعل اس تخداهما يف جمال  الاحتاد  بدلاننفذها أأن ت أأعرب املمثل عن أأمهل يف و تصاممي اإ
 خرى يف املس تقبل القريب.الأ  والبدلانالأورويب 
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عهنا ممثل مجعية ماليك العالمات التجارية  عرَب ل راء اليت ل ن تأأييدهعوأأعرب ممثل اجلعية الياابنية للعالمات التجارية  .57
جراء شجع اللجنة ادلامئة ت نه يتوقع أأن وقال اإ الأوروبيني  مع  خدمة النفاذ الرمقيهذا املوضوع حبيث يمت تنفيذ  عنمناقشات اإ

ىل اتفاقياإ أأشار املمثل و الرسوم والامنذج الصناعية.  طلبات ن مودعي الطلبات وقال اإ ، 2015ة لهاي لعام ىل انضامم الياابن اإ
مع مكتب الرباءات الياابين، واثئق الأولوية يف  وا،أأن يقدم علهيمالياابن من خالل نظام لهاي اكن  اذلين يقومون بتسمية

خي الطلبات من اتر وس تفيد مودعي ميكن أأن ل يف حاةل عدم القيام بذكل، وغضون ثالثة أأشروهر من اترخي نرش التسجيل. 
املمثل أأن تنفيذ خدمة النفاذ الرمقي من شأأنه أأن ورأأى الأولوية. ونظرا لفرتة حمدودة وقصرية من الوقت لتقدمي واثئق الأولوية، 

 الياابن أأو دول أأخرى. تسميةمينع مودعي الطلبات من فقدان مزية املطالبة ابلأولوية يف حاةل 

س بانياوتوجه  .58 ىل  كرشابل  وفد اإ لمساعدة وادلمع ملكتب ل  اأأعرب عن امتنانه للويبو عىل تقدميروهو العرض،  عىلالأمانة اإ
ىل وأأشارامللكية الفكرية الإس باين لتنفيذ خدمة النفاذ الرمقي يف جمال الرباءات.  أأن هذا التنفيذ اكن جناحا كبريا، مما مكن  اإ

علن الوفد عن اس تعداده للعمل عىل هذا أأ و الطلبات،  ومودع يتحملروهااليت حلد من التاكليف من امكتب امللكية الفكرية 
 املوضوع يف جمال التصاممي.

تصممي واثئق الأولوية. تشمل متديد خدمة النفاذ الرمقي ل ل  تأأييده عنممثل مجعية ماليك حقوق امللكية الفكرية وأأعرب  .59
يداعواثئق الأولوية ابلنس بة  من املعمتدةعىل التاكليف املتكبدة يف التعامل مع النسخ الورقية  مثالاملمثل قدم أأن بعد و  يف  لالإ

أأن هذه التاكليف اكنت عبئا ل لزوم هل، خصوصا ملودعي الطلبات لكمته بالولايت املتحدة الأمريكية، واختمت املمثل 
ىل أأن التوقيت اكن أأيضا قضية،  وأأشارصغر. الأ   (3( )ال)د 4ثالثة أأشروهر املنصوص علهيا يف املادة ال أأن فرتة  وأأوحضاملمثل اإ

مسحروها و النسخ الورقية  احلصول عىل اكن من الالزم عند هشةمن اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية ميكن أأن تكون 
 .احلادي والعرشيناكتب امللكية الفكرية يف القرن ملذه اخلطوة هبلروهذه الأس باب، قال املمثل انه سريحب و ضوئيا ومعاجلهتا. 

 ،هبا منظامت املس تخدمني ال خرين لصاحل اخلدمة تاليت أأدل البياانتت التجارية ممثل الرابطة ادلولية للعالماوأأيد  .60
نه سيناشد  وقال واثئق الأولوية  فامي خيصتقدمي خدمة النفاذ الرمقي ملودعي الطلبات، ليس فقط ب ماكتب امللكية الفكرية اإ

 لعالمات التجارية.لواثئق الأولوية لالصناعية، ولكن أأيضا للتصاممي الرسوم 

 عىل الشاشة عن الأمانة قدمتهي عرض اذلابلو SCT/36/3لوثيقة ابعلام أأحاطت ن اللجنة ادلامئة اإ قال الرئيس  .61
 واثئق الأولوية.لخدمة النفاذ الرمقي 

للتصاممي لتبادل واثئق الأولوية  خدمة النفاذ الرمقيادلول الأعضاء عىل النظر يف اس تخدام الرئيس جشع و  .62
ىل أأن اللجنة ادلامئة ارية وخل  الصناعية والعالمات التج  قادمة التقدم احملرز يف هذا الصدد يف دوراهتا المّيِ تق سوفص اإ

 من جدول الأعامل: العالمات التجارية 5البند 

جامرسات املعالمات جتارية: ك ااس تخداهمروها و تسجيل  من البدلانحامية أأسامء   املعدلقرتاح الا؛ مكنةامل  توافقوجمالت ال  والهن 
 من وفد جاماياك.املقدم 

ىل ناقشة امل  تاستند .63  .SCT/32/2و SCT/35/4 تنيق ي الوث اإ

يران وأأبرز  .64 . SCT/35/4لوثيقة ابكبرية محلاية أأسامء البدلان، وأأحاط علام ال مهية الأ  (الإسالمية -)مجروهورية وفد اإ
ىل نتاجئاليت س تجري املناقشة تؤدي عن أأمهل يف أأن الوفد أأعرب و  أأشارت ادلراسات اليت  حيث ملموسة يف اللجنة ادلامئة اإ

ىل احلقامت هبا الأمانة   اجة لتحرك دويل ملنع تسجيل أأو اس تخدام أأسامء البدلان كعالمات جتارية.اإ
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طار هذا البند من  وأأحاطوفد لتفيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق،  وحتدث .65 علام ابلواثئق املقدمة يف اإ
التوافق  جمالتللمناقشة بشأأن  مس تعدغت بأأهنا تدرس يف س تة جمالت ممكنة للتوافق، وذكر أأنه جدول الأعامل. مجموعة أأبل

 ذلينال 4و 3 ارمق تنيلتوافق احملمتل ا جملايلما اذا اكن عىل اس تعداد ملناقشة يفكر زال يولكن ل  6و 5و 2و 1م ارقاملمكنة أأ 
 طابع فين. واذ انبدو ي 

أأكدت فكرة  SCT/35/4الوثيقة وأأكد أأن الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه ابمس وفد الاحتاد الأورويب وحتدث  .66
عدة فرص متاحة لأطراف اثلثة لس تدعاء حامية أأسامء هناك قبل وأأثناء وبعد علية تسجيل العالمات التجارية، اكنت  هأأن

بطال العال هتااثر اإ البدلان. وذكر الوفد أأن هناك عدة أأس باب ميكن  لكوهنا  أأو ايزمتمات التجارية، ويه عدم وجود يف رفض أأو اإ
ىل زائفةخادعة أأو أأو للس ياسة العامة أأو لكوهنا مضلةل  ةخمالف الكوهنأأو وصفية   نيمتاح وجود خيارين. وأأشار الوفد أأيضا اإ

بطال العالمات ابأأنشطة التوعية ب تعويضروهاملعاجلة الشواغل املثارة. أأول، ميكن  التجارية اليت حتتوي ل ليات املتاحة لرفض أأو اإ
عىل أأسامء البدلان. اثنيا، ميكن معاجلة حامية أأسامء البدلان يف كتيبات حفص العالمات التجارية من أأجل رفع الوعي 

بطال  امس البدل أأو  عالمات تتكون منلتسجيل كعالمة جتارية ال ابلإماكنيات املوجودة عىل نطاق واسع ابلفعل يف رفض أأو اإ
 5و 2و 1م ارقأأ لتوافق املمكنة اعارض مناقشة اجملالت ي وفد أأن الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فهيا مل. وأأكد اليهحتتوي عل 

يكون س  تقدم ال  لأناملرحةل احلالية  تكلللجنة ادلامئة يف اخارج نطاق عل  4و 3 احملمتالن نكون اجملالأأن يولكن جيب  6و
ىل املشاركة البناءة يف املناقشات القادمة و صعبا.   هذا املوضوع. عنأأعرب الوفد عن تطلعه اإ

ة لأسامء يية وفعال احامية أأكرث اتساقا وكفوجود ، قد دعا يف اللجنة ادلامئة ل2009وفد جاماياك أأنه منذ عام وأأكد  .67
احملمية مبوجب اتفاقية ابريس. وأأكد الوفد أأن ابلفعل يه و ،نفس قدر أأمهية الأعالم أأو الشعارات الرشفيةلأهنا عىل البدلان 

اكنت  كثريا ماف لأسامء البدلان،  رأأيه ورأأى العديد من الأعضاء ال خرين يف اللجنة ادلامئة أأنه عىل الرمغ من توفر امحلاية نظراي
ساءة  تهذه امحلاية حمدودة، وترك ىل اإ أأو   البدلسن النية ومسعة امساس تعامل حل فرصة كبرية للأشخاص والكياانت اإ

ل شامةل ول وافية وتكن  مل. وعالوة عىل ذكل، فاإن امحلاية املوجودة نظراي لأسامء البدلان هلام اين غري عادلالاس تغالل اجمل
تسجيل يف الغالبية ال منح العالمات التجارية اليت حتتوي عىل امس ادلوةل  سوف يمت ،الواقعيف اكفية يف املامرسة العملية. و

ذا اكنالعظمى من ادل . وابملثل، من شأأن العالمات التجارية روهاتسجيل ل  يمت السعي للسلع اليت ةعترب وصفيت ل  تول الأعضاء اإ
ذا مل تتكون  كون مقبوةلتاليت حتتوي عىل امس ادلوةل أأن  ش متل عالمة حرصا من امس البدل وت اليف الغالبية العظمى من ادلول اإ

ضافية و/ أأو عنارص  عىل عىل فرض قواعد ينبغي مل يكن  SCT/32/2الوفد أأن الروهدف من الوثيقة  . وأأكدرمزيةلكامت اإ
طار مامتسك  وضع، ول روهاتبع ت ماكتب امللكية الفكرية أأن  ضافية ولكن وضع اإ لتوجيه ماكتب امللكية الفكرية  ومتسقالزتامات اإ

أأسامء  فات الأعامل اليت تتكون منلعالمات التجارية وأأسامء احلقول، ومعّرِ لوغريها من السلطات اخملتصة يف اس تخداهما 
ميكن أأيضا أأن و . املمكنةلتوافق اللغاية، وخاصة جمالت  ةفيدم  SCT/35/4 ةالوثيقأأن وفد ال ورأأى. هياالبدلان أأو حتتوي عل

دراج فيد من امل يكون  خمتلف تفسري قانون العالمات التجارية يف و بياانت أأكرث واقعية فامي يتعلق مبامرسة العالمات التجارية اإ
من اذلي ، و زائفةتجارية مضلةل أأو خادعة أأو ال عالمة ال اعتبارمىت يمت  عنادلول الأعضاء، مثل الظروف والتفاصيل العملية 

 مزيد منؤدي اإىل حتديد ت. ومن شأأن هذه البياانت أأن بدلامس عىل توي حت احلق يف تقدمي معارضة لعالمة جتارية  يكون هلس  
ختالف املمكنة. وأأعرب الوفد عن اس تعداده للعمل مع مجيع ادلول الأعضاء الاأأيضا جمالت  جمالت التوافق املمكنة ولكن

جامع مجيع الأعضاء. وحتظىسامء البدلان لأ والأمانة لإجياد احللول من شأأهنا أأن تؤدي اإىل حامية فعاةل   ابإ

يطاليا وأأعرب  .68 القضااي املعيارية  بشأأنالامنذج الوطنية  بني املمكنتوافق لل يغلق الباب متاما لتقيمي  لعدم عن تأأييدهوفد اإ
 .5و 1 االتوافق رمق املوضوعية مثل جمايل

 حتديدعىل كيفية  ستتوقف ةكثري أأمورا أأن  ورأأى ،مواصةل العمل عىل هذا املوضوع أأنه من املفيدوفد هنغاراي ورأأى  .69
يشلك امس البدل. وأأكد الوفد اس تعداده للنظر يف مزيد  ذافامي يتعلق بتحديد جمالت التوافق وخاصة ما تفرداكرث الأ الأس ئةل 

ضلةل لطلبات تسجيل العالمات التجارية، وذكل هبدف املادعة أأو اخلطبيعة ل مكن فامي يتعلق ابامللتوافق ا جمالمن العمل عىل 
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اثرة هناك  اكن حيثسع أأس ئةل أأكرث دقة بشأأن معايري اخلداع، وليس فقط يف س ياق أأسامء البدلان، ولكن أأيضا مبعىن أأو  اإ
مثل ادلور اذلي  اجملاليف املثارة املزيد من الأس ئةل  التفكري يفيف املامرسات بني بعض ماكتب امللكية الفكرية. وميكن  ااختالف

ذا اكن ينبغي فقط تفسال عالمة للالطلب يف الطبيعة اخلادعة  مودعبه  يقومميكن أأن  كسبب  الهنايئ اخلداع ريتجارية أأو ما اإ
 هذه القضااي. عنمسامهة أأكرث تفصيال تقدمي ل  هاس تعدادعن الوفد  وأأعربب الرفض. من أأس با

س بانيا البيان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد الأورويب وأأيد  .70 واعترب أأن  SCT/35/4ثيقة الو اقرتاح وفد جاماياك و  عنوفد اإ
ذا اعتربت أأطراف اثلثة و التجارية. الترشيع الأورويب بشأأن العالمات  مبوجبمحمية بشلك مناسب اكنت أأسامء البدلان  اإ

عن الوفد  وأأعربيكون هناك سبب للرفض. س  من عالمة جتارية خمالفة للنظام العام أأو خادعة أأو مضلةل،  ينترضرم أأنفسروهم 
 واصةل العمل بشأأن هذه املسأأةل.مل اس تعداده

البدلان وأأكد أأنه عىل الرمغ من أأن أأمهل يف أأن تواصل اللجنة ادلامئة العمل عىل حامية أأسامء عن وفد موانكو وأأعرب  .71
أأكرث  تامرسة اكنفاإن املس تخدام كعالمة جتارية، الاهناك، من الناحية النظرية، أ ليات محلاية أأسامء ادلول ضد التسجيل و

وذكر عاما حامية التسميات "موانكو" و"مونيت اكرلو" يف مجيع أأحناء العامل.  15حاولت السلطات يف موانكو لأكرث من و تعقيدا. 
 الكثري من املوارد البرشية واملال، وعالوة عىل ذكل، مل تتطلبو  ،موحدة ول حامسةتكن  ملالوفد أأن حامية أأسامء البدلان 

ضمن للمس هتلكني أأو لرجال الأعامل احملليني، حلفاظ عىل صورة البدل املعين. وأأعرب الوفد عن اس تعداده ملواصةل العمل ت
 قرتاح املقدم من وفد جاماياك ميكن أأن يكون أأساسا ممتازا.عىل هذا املوضوع، وأأكد أأن الا

، للمجموعةوفد ش ييل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، وأأكد أأن حامية أأسامء البدلان هممة جدا وحتدث  .72
 .SCT/32/2اقرتاح وفد جاماياك الوارد يف الوثيقة  وأأيد

، ويه تقرير ادلورة السابقة للجنة ادلامئة، اليت تدل .SCT/35/8 Prov وفد سويرسا الأمانة لإعداد الوثيقةوشكر  .73
واصةل العمل عىل وثيقة مباقرتاح وفد جاماياك الوفد حامية أأسامء البدلان. وأأيد  لتعزيزالبدلان جانب زتايد من املهامتم الاعىل 

يان تمكييل للحصول عىل املزيد من صدار اس تبيان جديد أأو اس تب ابإ الأمانة  ةلباطمنظر يف ي ، وسوف SCT/35/4التوافق 
املعلومات العملية من ادلول الأعضاء. وأأكد الوفد أأن العمل عىل حتديد جمالت التوافق املمكنة الأخرى بني قوانني وممارسات 

جراءات املعارضة و ي ادلول الأعضاء ينبغي أأن  ان ولكن أأيضا ما تفعهل البدللروها زمنية الدود احلس متر، وخاصة فامي يتعلق ابإ
 املنتجات اليت ل تأأيت من البدل املعين. عىل اهماس تخداللحيلوةل دون تسجيل أأسامء البدلان كعالمة جتارية أأو 

طار متسق لتوجيه املاكتب  تنيمفيد ااكنت SCT/32/2و SCT/35/4 تنيق ي وث الوفد كوراي أأن ورأأى  .74 يف وضع اإ
جديد  ضامنةدخال بند ابإ وفد الأأوىص و عىل أأسامء البدلان.  الوطنية يف اس تخدام أأو تسجيل العالمات التجارية اليت حتتوي

ل ميكن  هاليت تنص عىل أأن املشروهورةلعالمات التجارية لمحلاية امن التوصية املشرتكة بشأأن توفري  "2")د(  4عىل غرار املادة 
ذا مت املطالبة ابمحل قبل أأن تصبح العالمة الأوىل معروفة يف ادلوةل  هياسجلأأو مت ت عالمة الالحقة تسجيل لل تقدمي طلباية اإ

ىلاليقني القانوين والقدرة عىل التنبؤ  س يضيفالعضو املعنية. وهذا النوع من الضامانت   شرتكة.امل توصية ال مرشوع  اإ

يران )مجروهورية  .75 وضع واعامتد يف  أأمهلوأأعرب عن نسخة مراَجعة من اقرتاح وفد جاماياك ال الإسالمية(  -وأأيد وفد اإ
 وصية مشرتكة بشأأن حامية أأسامء البدلان.ت

واصةل العمل يف اللجنة ادلامئة حول هذا املوضوع وأأي مبادرة للتعرف عىل املامرسة عن تأأييده ملوفد فرنسا  وأأعرب .76
لت يف مواصةل النظر يف جما تهرغب عىل اليت حتتوي عىل أأسامء البدلان. وأأكد الوفد  الطلباتتعامل مع اليت ت احلقيقية للماكتب 

 .2و 1 اجملالنيالتوافق املمكنة، وخاصة 
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ىل  2مكنة رم امل  منطقة التوافقتغيري اللغة يف ب ممثل اجلعية الياابنية للعالمات التجارية وأأوىص  .77 يصف  عندما"اإ
أأو طبيعة أأو نوعية اخلدمات املقدمة". وأأوىص  السلعويح بصورة غري مبارشة اإىل ماكن منشأأ ياس تخدام هذا الامس أأو 

عالمة كلك اإىل جعل الاس تخدام هذا الامس عندما يؤدي " كام ييل: 3منطقة التوافق املمكنة رم يكون نص مثل أأيضا أأن امل 
طبيعة أأو نوعية اخلدمات املقدمة". وابملثل، ب أأو موحية بشلك غري مبارش  السلعنشأأ مب خادعة أأو مضلةل أأو زائفة فامي يتعلق 

عالمة اإىل جعل الاس تخدام هذا الامس عندما يؤدي ": كام ييل 4منطقة التوافق املمكنة رم يكون نص أأوىص املمثل أأن 
 أأو نوعية اخلدمات املقدمة". ةأأو طبيع السلعنشأأ مب كلك خادعة أأو مضلةل أأو زائفة فامي يتعلق 

ىل أأن هذا البند س يظل امل وبعد  .78  والمتس عىل جدول أأعامل اللجنة ادلامئة.مطروحا ناقشات، خلص الرئيس اإ
ىل أأن تقدم،  ةمن الأمانة دعو  )مفروهوم  1جمالت التوافق رم  عىلعليقات ومالحظات ت الأولوية،  عىل سبيلالأعضاء اإ

ذا العالمة من ا استبعاد) 2رم و  امس البدل(  6الاعرتاض( ورم وبطال الإ ( )5(، رم )ت وصفيةعترب التسجيل اإ
 ق هذه املبادئ يف وليهتا القضائية.تطباليت  الطريقةعىل (، مبا يف ذكل أأمثةل علية كعالمة مس تخداالا)

 (DNS) نظام أأسامء احلقول يفعىل اجلوانب املتعلقة ابلعالمات التجارية  مس تجدات

ىل الوثيقة  تاستند .79  .SCT/36/4املناقشات اإ

بقاالواردة يف الوثيقة وأأعرب عن تأأييده  س تجداتامل  عىلالأمانة ابلشكر وفد هنغاراي وتوجه  .80 عىل هذا البند  ءلالإ
املزيد من التوضيحات بشأأن أأي خربات مكتس بة من مراقبة تقدمي جدول الأعامل. وطلب الوفد من الأمانة  مطروحا عىل

الإنرتنت  رشكة( اليت بدأأت يف RPMقوق )احل(. وفامي يتعلق ابس تعراض أ ليات حامية URSنظام التعليق الرسيع املوحد )
س ياسة املوحدة ال ؤقت لس تعراض املزمين الدول اجلوفد من الأمانة عن ال(، اس تفرس ICANNة )للأسامء والأرقام اخملصص

رحةل اثنية من علية مراجعة أ ليات حامية احلقوق التابعة املزمع أأن يمت مك(، UDRP) احلقولأأسامء املتعلقة ب زناعاتالتسوية ل 
 لرشكة الإنرتنت للأسامء والأرقام اخملصصة.

تسوية منازعات لنظام التعليق الرسيع املوحد  لأن أأحد مقديم خدمةعدم املشاركة بالأمانة أأن قرار الويبو وأأوحضت  .81
ىل واعتبارات أأخذ يف احلس بان الاعتبارات التشغيلية   اليت جعلتعدد من الأس باب  وجودالس ياسة. وأأشارت الأمانة اإ

قبالينظام التعليق الرسيع املوحد ل  ( ابملقارنة مع الس ياسة gTLDs)اجلديدة العليا املكونة من أأسامء العامة  احلقول اكبري  لقى اإ
التابعة فامي يتعلق ابس تعراض أ ليات حامية احلقوق  ،القامئة املوحدة لتسوية الزناعات املتعلقة بأأسامء احلقول. وأأوحضت الأمانة

تسوية الزناعات املتعلقة بأأسامء احلقول من املقرر أأن مراجعة الس ياسة املوحدة ل  ،رشكة الإنرتنت للأسامء والأرقام اخملصصةل 
جراؤها مبدئيا  الس ياسة و لتداخل املوضوعي لنظام التعليق الرسيع املوحد ل ، ولكن نظرا تقدير عىل أأقل 2018يف بداية العام اإ

صوصا يف حال علية الاس تعراض عن كثب وخ ةراقبم، تواصل الأمانة املوحدة لتسوية الزناعات املتعلقة بأأسامء احلقول
 .اجلدول الزمين املتوقعحدوث تقدم يف 

ر الأمانة عىل الوثيقة والإحاطة. وأأشار الوفد أأيضا وأأعرب وفد سويرسا عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد اجملر وشكَ  .82
ىل تأأييده  يف نظام أأسامء احلقول.اجلارية لتطورات الأمانة ل ملواصةل رصد  اإ

ىل سامء والأرقام اخملصصة ممثل رشكة الإنرتنت للأ وتوجه  .83 يف الوثيقة. وفامي  ةرداو ال عىل املس تجداتالأمانة ابلشكر اإ
كن تن مل اإ أأن رشكة الإنرتنت للأسامء والأرقام اخملصصة، و اإىل يتعلق حبامية خمترصات املنظامت احلكومية ادلولية، أأشار املمثل 

ىل ممثيل ادلول الأعضاء من الأمني العام للأمم امل موهجة رساةل عىل  ردتقد ف، خماطبة  ماملساعدة من حكوماهت تلمتستحدة اإ
ىل أأن هناك تسجيل أأسامء احلقول اليت حتتوي عىل خمترصات  بشأأنحاليا، رشيط مؤقت  ،لروهذا الغرض. وأأشار املمثل اإ

لإجياد حل يوازن بني خماوف املنظامت احلكومية  االعمل مس متر  ذكلاملنظامت احلكومية ادلولية يف املس توى الثاين ويبقى 
، كام هو مبني يف الوثيقة، مجموعة صغرية هناك ثالث. ويف هذا الصدد، أأوحض املمثل أأنال طرف المصاحل تسجيل و ادلولية 
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دارة املنظامت احلكومية ادلولية وجملس  تشمل كومية رشكة الإنرتنت للأسامء والأرقام اخملصصة واللجنة الاستشارية احلاإ
ل يزال رهنا بنظر جممتع رشكة الإنرتنت للأسامء والأرقام اخملصصة. وعالوة عىل ذكل، أأشار املمثل  ولكنحل وسط،  تاقرتح
ىل  ىل الأس بابس ياسة جارية يف رشكة الإنرتنت للأسامء والأرقام اخملصصة ملناقشة ال تطوير ل علية  وجوداإ  اليت تدعو اإ

ضافية رضورة بقاء   .احلقول العليا املكونة من أأسامء عامةلتوس يع مساحة احلقول العليا املكونة من أأسامء تطبيق ل  جديدةعلية اإ

اجلغرافية عىل ش بكة الإنرتنت، ول س امي املصطلحات عىل صعوبة حامية  وأأكدلوثيقة، عىل اوفد فرنسا الأمانة وشَكر  .84
شارة يف نظام أأسامء احلقول.  ىل اقرتاحه أأيضاأأشار صعوبة، ه الالوفد اإىل هذوبعد اإ جراء  SCT/34/6الوارد يف الوثيقة  اإ ابإ

 دراسة عن املؤرشات اجلغرافية.

ىل الرئيس وتوجه  .85 عىل أأمهية مواصةل رصد التطورات نظام أأسامء احلقول  وأأكدالأمانة عىل املس تجدات ابلشكر اإ
ىل أأن التجارة الإ حبهذا يتصل لأن وخصوصا  يف  6لكرتونية متثل حاليا ما يقدر بنحو امية العالمات التجارية. وأأشار الرئيس اإ

ىل و من التجارة العاملية  املائة  توضيحي قدمه، بناء عىل عرض 2020حبلول عام  يف املائة 13من املتوقع أأن تزيد النس بة اإ
التجارة من أأكرب  االرئيس أأن التجارة الإلكرتونية قد تشلك يف هناية املطاف جزء ورأأىاملنتدى الاقتصادي العاملي يف الويبو. 

 وأأعرب عن أأمهل يف اس مترار حامية حقوق امللكية الفكرية يف نظام أأسامء احلقول. كلك

 ابنتظام عىلادلول الأعضاء  اإطالعمن الأمانة  والمتست، SCT/36/4وثيقة يف الونظرت اللجنة ادلامئة  .86
 نظام أأسامء احلقول. عىلاملس تقبل املس تجدات اليت س تطرأأ يف 

 جدول الأعامل: املؤرشات اجلغرافية من 6البند 

ىل الواث استندت .87  .SCT/34/6و SCT/31/8 Rev.5و SCT/31/7و SCT/30/7ق ئاملناقشات اإ

ىل أأن اجلعية العامة قد وهجت اللجنة و اجملموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق،  ابمسفد لتفيا حتدث و و  .88 أأشار اإ
طار وليهتا احلالية واليت  ادلامئة دلراسة أأنظمة خمتلفة محلاية املؤرشات يف البداية، ومجيع اجلوانب.  تشملاجلغرافية يف اإ

يطاليا و اجملر و أأملانيا و فرنسا و لوفود مجروهورية التش يك  عن تأأييدهابدلان أأورواب الوسطى والبلطيق أأعربت مجموعة  بولندا و اإ
نرتنت. جلغرافية يف نظام أأسامء احلقول أأو عىل الإ درس حامية املؤرشات ابأأن تس بانيا وسويرسا اإ مجروهورية مودلوفا و و الربتغال و 
جراءأأنه من الأمهية مباكن أأيضا رأأى و أأن الاقرتاح يمتىش مع عل اللجنة ادلامئة وقرار اجلعية العامة،  الوفدرأأي و  حتليل  اإ

، العليا املكونة من أأسامءاحلقول هذه القضية خالل التوسع يف  عنقد مت اكتشاف ثغرات مفاهميية  لأنهمعمق للوضع الراهن، 
قرتحات ململؤرشات اجلغرافية وحاميهتا يف نظام أأسامء احلقول. وفامي يتعلق ابابلتعقيدات احمليطة أأن يمت تعزيز فروهم اوأأنه من املروهم 

طار البند الأ  ن موقف  6خرى يف اإ أأن  رمغو بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق مل يتغري. مجموعة من جدول الأعامل، قال الوفد اإ
حيث رغبته يف فروهم قمية ادلراسات املقرتحة، أأعرب الوفد عن اقرتح معاجلة املؤرشات اجلغرافية،  ةقدماملعددا من املقرتحات 

ىل أأن  واشار الوفد. اللجنةلأعضاء  انمعروف العالمة التجارية والنظم الفريدة، اكان امغرافية، وهاجل املؤرشاتحامية  نظايمّ  أأن اإ
 تنسجم مع ولية اللجنة ادلامئة. نأأن تكل املقرتحات ل اإىلخلص و وزت حتليل النظم الوطنية، بعض املقرتحات جتا

 كبريةمعاجلة مجموعة وأأعرب عن رغبته يف الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، ابمس وفد الاحتاد الأورويب  وحتدث .89
طار هذا البند من جدول الأعامل. قد ط   اجلغرافية، حيث أأن العديد من الواثئق املؤرشات املتعلقةمن القضااي  رح يف اإ

رتم ولية اللجنة حتاملؤرشات اجلغرافية داخل اللجنة ادلامئة جيب أأن  بشأأنوشدد الوفد عىل أأن خطة العمل املس تقبلية 
عادة النظر يف أأحاكم وثيقة جنيف لتفهيل أأ ادلامئة. ونتيجة ذلكل، جيب  ىل تفسري أأو اإ اق لش بونة، دف عل اللجنة ادلامئة اإ

حفص فاإن لحتاد لش بونة. ونتيجة ذلكل،  اخلالصختصاص الامن اكن  الوثيقة ههذعىل يف املس تقبل يمت لأن أأي تعديل 
عىل املقرتحات  أأن يقومانوانب ل ميكن اجلمجيع  يةتلفة محلاية املؤرشات اجلغرافية داخل الولية احلالية وتغط اخمل نظمة الأ 

وثيقة جنيف لتفاق لش بونة. و تفاق لش بونة اب، لأهنا تتعلق SCT/34/5و SCT/31/7و SCT/30/7واثئق الالواردة يف 
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نظام أأسامء  وأأ اجلغرافية املؤرشات  عنأأن عل اللجنة يف املس تقبل ينبغي أأن يركز عىل املناقشات املوضوعية الوفد ورأأى 
 احلقول أأو أأسامء الإنرتنت.

يطاليا و اجملر و أأملانيا و فرنسا و ن وفود مجروهورية التش يك قدم مم شرتكامل قرتاح الاىل اإ  وفد اجملروأأشار  .90  بولنداو اإ
رض ابلتفصيل خالل ادلورة احلادية والثالثني أأن الاقرتاح قد ع  وأأوحض س بانيا وسويرسا، اإ مجروهورية مودلوفا و و الربتغال و 

ية واحلقيقية ملس تخديم املؤرشات اجلغرافية، عىل الاحتياجات احلال قام التأأكيد عىل أأن الاقرتاح املشرتك وأأعاد للجنة ادلامئة. 
ىل الوفد  وأأشار واسع من ادلول الأعضاء يف اللجنة ادلامئة. وذلكل، من أأجل الرشوع يف مناقشة  بتأأييد حظيقرتاح الاأأن اإ

 رغبته يف الاس تفادة من املناقشات غري الرمسية.أأعرب الوفد عن ، الاقرتاح موضوعية بشأأن

ن الأخرية ل ينبغي أأن وقال اإ املؤرشات اجلغرافية  بشأأن 2015لعام رار اجلعية العامة ىل قاإ  وفد فرنساوأأشار  .91
عىل العكس من ذكل، و يف ادلورات السابقة للجنة.  ابلفعلس تخدم كذريعة لإعادة النظر يف لك ادلراسات اليت أأجريت ت  

ىل هذا القرار ابعتباره فرصة دلراسة عدد من  رأأى حىت ال ن، عىل سبيل  يمت تناولروها اليت مل املسائلالوفد أأنه ينبغي النظر اإ
شاكليات أأسامء احلقول، وأأمهية اس تخدام أأنواع أأخرى من امللكية  ،املثال، حامية املؤرشات اجلغرافية عىل ش بكة الإنرتنت واإ

 الفكرية مثل العالمات اجلاعية وعالمات التصديق محلاية املؤرشات اجلغرافية.

تفق مع الوفود ي نه فاإ يف الاعتبار،  2015مع أأخذ القرار اذلي اختذته اجلعية العامة عام نه، اإ وقال وفد الربتغال  .92
ىل اللجنة ادلامئة، ويه حفص خمتلف نظم حامية  رأأتالأخرى اليت  اجلغرافية، اكن ل بد من القيام املؤرشات أأن املروهمة املولكة اإ

طار الولية احلالية للجنة ادلامئة. وابلتايل، فاإ  ستند عىل أأي ي نظام لش بونة أأو أأن ل أأي تنقيح  يشملأأن  هنه ل ميكنهبا يف اإ
ليه يف ابواثئق تتعلق   SCT/30/7 تنيق ي وث التفاق لش بونة أأو وثيقة جنيف لتفاق لش بونة، عىل النحو املشار اإ

ىل  اكنت حباجةعن اعتقاده بأأن هناك مسائل الوفد يف هذا الس ياق، أأعرب و. SCT/31/7و من جانب هامتم مزيد من الااإ
اية املؤرشات اجلغرافية يف مجيع أأحناء العامل، مثل حامية املؤرشات اجلغرافية وأأسامء محل اديداكنت تشلك هت يتللجنة، والا

الوفد أأن هذه املسائل تس تحق مزيدا من  ورأأىالبدلان يف نظام أأسامء احلقول أأو حامية املؤرشات اجلغرافية عىل الانرتنت. 
جياد حلول مشرتكة ومناس بة يف املس تقبل القريب. وأأخريا، املناقشة داخل اللجنة  املوضوعات  الوفد أأن رأأىادلامئة من أأجل اإ

لعالقة بني اب املتعلقةأأعرب عن تأأييده لفكرة أأن الأمور و ذات أأمهية كبرية،  SCT/34/6املقرتحة من وفد فرنسا يف الوثيقة 
من تجارية ال عالمات ال يفسامء اجلغرافية الأ واس تخدام من هجة  دالاعامت وعالماتالعالمات اجلاعية و املؤرشات اجلغرافية 

 يكون أأساسا لعمل اللجنة ادلامئة يف املس تقبل.هجة أأخرى س  

ىل وأأشار  .93 املؤرشات اجلغرافية يف ادلورات السابقة للجنة ادلامئة،  اليت جرت بشأأنتلفة اخمل ناقشات امل وفد الصني اإ
يطاليا و اجملر و أأملانيا و فرنسا و شكر وفود مجروهورية التش يك و   عىلس بانيا وسويرسا اإ مجروهورية مودلوفا و و الربتغال و بولندا و اإ

 قرتاح الوارد يف  الاىلع، فضال عن وفد الولايت املتحدة الأمريكية SCT/31/8 Rev.4يف الوثيقة  الواردالاقرتاح 
ىل أأن اجلعية العامة وأأشار الوفد . SCT/31/7و SCT/30/7 يقتنيوث ال نظمة الأ د وهجت اللجنة ادلامئة دلراسة ق 2015اإ
طار وليهتا احلالية و اخمل  مجيع اجلوانب، وأأعرب عن أأمهل يف اختاذ خطوات أأخرى  ةغطيت تلفة محلاية املؤرشات اجلغرافية يف اإ

 جدول الأعامل قيد النظر. بشأأن بندحنو تنفيذ هذا القرار ومناقشة مجيع املقرتحات 

أأساس جيدا أأنه  ورأأى، SCT/31/8 Rev.5القرتاح مشرتك الواردة يف الوثيقة ل عن تأأييدهوأأعرب وفد جاماياك  .94
جراء مشاورات غري رمسية ابعتبارها وس يةل ممكنة للميض قدما  هتطلع عنالوفد  وأأعربللعمل يف املس تقبل.  ىل اإ بند يف اإ

 جدول الأعامل قيد النظر.

نه من املروهم تنفيذ قال اإ داخل اللجنة ادلامئة، و  عىل أأمهية وجدوى مناقشة املؤرشات اجلغرافية وفد ش ييلوشدد  .95
طار الولية احلالية وتغطياخمل نظمة الأ دراسة  واملمتثةل يفاجلعية العامة،  منحهتااليت  الولية  ةتلفة محلاية املؤرشات اجلغرافية يف اإ

 رأأىملناقشة تفاعل املؤرشات اجلغرافية مع نظام أأسامء احلقول، لأنه  ادهس تعداالوفد  أأبدىيف الوقت نفسه، ومجيع اجلوانب. 
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عن تأأييده للمبادرات اليت لكمته ابلتعبري أأن مناقشة املقرتحات جيب أأن تكون شامةل وتعكس مجيع الشواغل. واختمت الوفد 
ىلقد تضيف أأي قمية مفاهميية   غرافية.املؤرشات اجل بشأأناملناقشة، بناء عىل خطة عل متوازنة  اإ

س بانياوأأشار  .96 احامتل متديد س ياسة  والقرتاح وهلالروهدف املروهم وأأكد عىل ، SCT/31/8 Rev. 5وثيقة الىل اإ  وفد اإ
تقترص حاليا عىل واليت أأسامء البدلان واملؤرشات اجلغرافية، تشمل الويبو املوحدة لتسوية الزناعات املتعلقة بأأسامء احلقول ل 

ي ، واذلSCT/34/6الوفد عن تأأييده لالقرتاح اذلي تقدم به وفد فرنسا يف الوثيقة  عربوأأ حقوق العالمات التجارية فقط. 
دف دلراسة حامية املؤرشات اجلغرافية يف النظم الوطنية وحامية املؤرشات اجلغرافية عىل ش بكة الإنرتنت ويف نظام اكن هي

حامية املؤرشات  دراسةملوضوعات، حبيث ميكن عىل أأمهية مجع معلومات عن تكل ا أأكد الوفدأأسامء احلقول. ويف اخلتام، 
 أأوسع نطاق ممكن.باجلغرافية 

بشأأن حامية أأسامء البدلان واملؤرشات  SCT/31/8 Rev. 5ىل الاقرتاح الوارد يف الوثيقة اإ  وفد رومانياوأأشار  .97
جراء مسح مع  واتفقاجلغرافية يف نظام أأسامء احلقول،  شأأنه من نظام أأسامء احلقول لمؤرشات اجلغرافية و لالرأأي القائل بأأن اإ

وأأعرب ادلول الأعضاء يف الويبو واملس تخدمني. منه ميكن أأن تس تفيد و مع عل اللجنة ادلامئة،  ىشامتييكون نشاطا هاما، أأن 
ضاف يف قامئة املشاركني يف ي  طلب أأن و  SCT/31/8 Rev. 5 النحو املقرتح يف الوثيقةعىل لإعداد دراسة  عن تأأييده وفدال

 هذا الاقرتاح.رعاية 

ىل موقفه بشأأن الاقرتاح الوارد يف الوثيقة وأأشار  .98 وفد من املشاركني الي اكن ، اذلSCT/31/8 Rev.5وفد سويرسا اإ
دراج مضمون الاقرتاح يف خطة عل  هأأن الوفدأأكد و  .يف ادلورتني السابقتني للجنة ادلامئةواذلي مت تقدميه ، تهيف رعاي  ينبغي اإ

ىل الوفد  أأشارؤرشات اجلغرافية. ويف اخلتام، امل بشأأن اللجنة ادلامئة ىل أأن هناك حاجة اإ جراء اإ مناقشات غري رمسية من اإ
حراز تقدم يف هذا املوضوع.  أأجل اإ

يطاليا عن وأأعرب  .99 جراء دراسة بشأأن حامية املؤرشات اب وأأشادلالقرتاح اذلي تقدم به وفد فرنسا،  تأأييدهوفد اإ قرتاح اإ
 حبثرغبته يف  وأأبدىيف الاقرتاح،  وردتالشواغل اليت الوفد عن نفس  وأأعربقول. اجلغرافية داخل نظام أأسامء احل

 الروابط بني املؤرشات اجلغرافية ونظام أأسامء احلقول.

ىل أأن بدله يعلق أأمهية كبرية عىل مناقشة املوضوع قيد النظر،  .100 منحت املؤرشات اجلغرافية لأن وأأشار وفد الربازيل اإ
ىل أأن الربازيل  الوفدوأأشار لقطاع الزراعي. قمية للمنتجني، وخاصة يف ا  اتلمؤرشليف تطوير نظام حامية  استمثرتاإ

طاراملؤرشات اجلغرافية،  بشأأنخطة عل متوازنة  عنحوار بناء عن اس تعداده للمشاركة يف أأعرب و ، ةاجلغرافي  وذكل يف اإ
 التفويض املمنوح من اجلعية العامة.

تلفة محلاية اخمل وطنية النظم ل القضااي املتعلقة اب عنالاكمل لإجراء مسح  هتأأييدوأأعرب وفد الاحتاد الرويس عن  .101
طاراملؤرشات اجلغرافية،  ذ اختيمت االتفويض املمنوح من اجلعية العامة. ويف هذا الصدد، اقرتح الوفد أأن  وذكل يف اإ

البياانت اجلديدة  من خاللكأساس لتكل ادلراسة واس تكامل البحث  SCT/8/5و SCT/6/3املعلومات الواردة يف الواثئق 
 امية املؤرشات اجلغرافية عىل حبو  وعالمات الاعامتداملتعلقة حبامية املؤرشات اجلغرافية من خالل العالمات اجلاعية 

 ش بكة الإنرتنت.

ىل أأنه عىل الرمغ من لك الوفود اليت أأخذت اللكمة أأعربت عن ت .102 أأعرب زيد من العمل، لقيام مبأأييدها ل وأأشار الرئيس اإ
ودعا منسقي  ادلورةعلق الرئيس و ذا العمل فقط عىل أأساس اقرتاح واحد حمدد. هب يقترص عىل القيام عن تأأييدبعضروها 

ىل  املعنيةاجملموعات وادلول الأعضاء   مشاورات غري رمسية.عقد اإ

 [تعليق ادلورة]
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 الرمسية. الرئيس اللجنة عىل نتاجئ املشاورات غريأأطلع  .103

ىل ما ييل:  .104  وبعد املناقشات، خلص الرئيس اإ

عالمية ادلورة السابعة والثالثني للجنة يف ،عقدت  س   (أأ  )  تتناول ما ييل: من شطرين، دورة اإ

قلميية اخملتلفة ال وممارسات وجتارب  خصائص "1"  ايةمحلنظم الوطنية والإ
 ؛اجلغرافية املؤرشات

اجلغرافية عىل ش بكة الإنرتنت، واملؤرشات اجلغرافية وأأسامء البدلان يف  املؤرشاتحامية " و 2"
 احلقول؛نظام أأسامء 

 دلمع وليةالالزم عمل البشأأن برانمج أأخرى مناقشات وس تيل اجللسة الإعالمية  (ب )
 ؛اجلعية العامة

 عىل جدول الأعامل.مطروحة ذا البند هب اخلاصة تالاقرتاحا لكس تظل و  (ج )

 لخص الرئيسمجدول الأعامل: اعامتد  من 7لبند ا

أأكد أأن صياغة الفقرة الفرعية الثانية من و الرئيس عىل السؤال اذلي طرحه وفد الولايت املتحدة الأمريكية،  أأجاب .105
مبا فيه الكفاية لإدراج مناقشة  ةمرن ت( اكن.SCT/36/5 Prov)الوثيقة  الرئيس اذلي أأعدهلخص املؤقت املمن  15الفقرة 

 وفد خالل املشاورات غري الرمسية.ال ذكلة القادمة بشأأن املسح املقرتح من يف ادلور

 .SCT/36/5ملخص الرئيس كام وردت يف الوثيقة عىل اللجنة ادلامئة ووافقت  .106

 من جدول الأعامل: اختتام ادلورة 8البند 

 .2016أأكتوبر  19يوم  ادلورةالرئيس اختمت  .107

 يل ذكل املرفقات[ي]
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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2016 أأكتوبر 19التارخي: 

 
 
 

اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية 
 واملؤشرات اجلغرافية

 
 والثالثون السادسةالدورة 

 2016أأكتوبر  19اإىل  17جنيف، من 
 
 

 ملخص الرئيس

 اذلي اعمتدته اللجنة

 من جدول الأعامل: افتتاح ادلورة 1البند 

الس يد فرانسس غري، املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( أأعامل ادلورة السادسة والثالثني افتتح  .108
 )اللجنة( ورّحب ابملشاركني. التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافيةبقانون العالمات للجنة ادلامئة املعنية 

 لجنة.ال )الويبو( هممة أأمني  مولس فيدي دوتوىل الس يد  .109

 اعامتد جدول الأعاملمن جدول الأعامل:  2البند 

 .(.SCT/36/1 Prov جنة مرشوع جدول الأعامل )الوثيقةالل اعمتدت  .110

 والثالثني اخلامسةاعامتد مرشوع تقرير ادلورة من جدول الأعامل:  3البند 

(.SCT/35/8 Prov )الوثيقةاخلامسة والثالثني  ةورادل لجنة مرشوع تقريرال اعمتدت  .111
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 : التصاممي الصناعيةمن جدول الأعامل 4البند 

 معاهدة قانون التصاممي

، 2017 [ قّررت أأهنا س تواصل، يف دورهتا املقبةل يف أأكتوبر2016 ذكّر الرئيس بأأن "اجلعية العامة للويبو ]لعام .112
ىل عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن معاهدة قانون التصاممي، ي نَظم يف هناية النصف الأول من س نة  "، 2018النظر يف ادلعوة اإ

ىل أأن لك البياانت املتعلقة مبعاهدة   قانون التصاممي س ت دّون يف التقرير.وأأشار اإ

ىل أأنه ينبغي للجنة، ابلرمغ من بقاء معاهدة قانون الرباءات مطروحة عىل جدول أأعاملروها،  .113 وخلص الرئيس اإ
 الالزتام بقرار اجلعية العامة.

يقوانت واحملارف/املس تخدم  تصاممي واهجات  اخلطوطاملصورة والأ

 .SCT/36/2 نظرت اللجنة يف الوثيقة .114

 املناقشات، المتس الرئيس من الأمانة ما ييل: وبعد .115

ضافية و/أأو مراَجعة عىل  - ىل تقدمي ردود اإ الاس تبيان بشأأن تصاممي واهجات دعوة ادلول الأعضاء اإ
يقوانت واحملارف/اخلطوط  ؛املس تخدم املصورة والأ

ىل تقدمي تعليقات ومالحظات حول املوضوع، -  من  ودعوة املنظامت غري احلكومية املعمتدة اإ
 منظور جتربهتا؛

وجتميع لك الردود والتعليقات واملالحظات امل س تلمة لإدراهجا يف نسخة مراَجعة من  -
 ت عرض عىل اللجنة يف دورهتا القادمة؛ SCT/36/2 الوثيقة

عداد وثيقة حتلّل الردود والتعليقات واملالحظات امل س تلمة، يك تنظر فهيا اللجنة يف دورهتا القادمة. -  واإ

ىل واثئق الأولوية مات بشأأن خدمةمعلو   النفاذ الرمقي اإ

ىل  SCT/36/3 أأحاطت اللجنة علام ابلوثيقة .116 وابلعرض اذلي قدمته الأمانة عىل الشاشة حول خدمة النفاذ الرمقي اإ
 واثئق الأولوية.

ىل واثئق  .117 ماكنية اس تعامل خدمة النفاذ الرمقي اإ الأولوية ويف حني جّشع الرئيس ادلول الأعضاء عىل النظر يف اإ
ىل أأن اللجنة س تقّدر  نه خلص اإ لأغراض تبادل واثئق الأولوية اخلاصة ابلتصاممي الصناعية والعالمات التجارية، فاإ

 التقدم احملرز يف هذا الصدد يف دوراهتا املقبةل.

 العالمات التجاريةمن جدول الأعامل:  5البند 

 كعالمات جتارية حامية أأسامء البدلان من تسجيلروها واس تخداهما

 .SCT/32/2و SCT/35/4 نظرت اللجنة يف الوثيقتني .118



SCT/36/6 

Annex I 
3 
 

ىل أأن لك البياانت املتعلقة اب .119  س ت دّون يف التقرير. SCT/32/2و SCT/35/4 لوثيقتنيوأأشار الرئيس اإ

ىل أأن هذا البند س يظّل مطروحا عىل جدول أأعامل اللجنة؛ والمتس من  .120 وبعد املناقشات، خلص الرئيس اإ
زاء جمالت التوافق رمالأمانة دعوة ا ىل أأن تقدم، عىل سبيل الأولوية، تعليقات ومالحظات اإ مفروهوم امس ) 1 لأعضاء اإ

ذا اعت  ) 2 ( ورمالبدل جراءات الإبطال والاعرتاض) 5 ( ورمربت وصفيةاستبعاد العالمة من التسجيل اإ ( اإ
 ت طبق فهيا هذه املبادئ يف ولايهتا القضائية.(، مبا يف ذكل أأمثةل علية عىل الطريقة اليت الاس تخدام كعالمة) 6 ورم

 مس تجدات عن اجلوانب املتعلقة ابلعالمات التجارية يف نظام أأسامء احلقول

والمتست من الأمانة اإطالع ادلول الأعضاء ابنتظام عىل املس تجدات اليت  SCT/36/4 نظرت اللجنة يف الوثيقة .121
 س تطرأأ يف املس تقبل عىل نظام أأسامء احلقول.

 املؤرشات اجلغرافية :من جدول الأعامل 6البند 

ىل ما ييل: .122  بعد املناقشات، خلص الرئيس اإ

عالمية من شطرين تتناول ما ييل: )أأ(  س ت عقد، يف ادلورة السابعة والثالثني للجنة، جلسة اإ

خصائص وجتارب وممارسات خمتلف الأنظمة الوطنية والإقلميية محلاية املؤرشات  "1"
 اجلغرافية،

وحامية املؤرشات اجلغرافية عىل الإنرتنت، واملؤرشات اجلغرافية وأأسامء البدلان يف نظام  "2"
 أأسامء احلقول؛

 وس تيل اجللسة الإعالمية مناقشات أأخرى حول برانمج العمل الالزم دلمع ولية  )ب(
 اجلعية العامة؛

 وس تظّل لك الاقرتاحات اخلاصة هبذا البند مطروحة عىل جدول الأعامل. )ج(

 : ملخص الرئيسمن جدول الأعامل 7البند 

 وافقت اللجنة عىل ملخص الرئيس كام ورد يف هذه الوثيقة. .123

 اختتام ادلورةمن جدول الأعامل:  8البند 

 .2016 أأكتوبر 19اختمت الرئيس ادلورة يف  .124

 ]ييل ذكل املرفق الثاين[
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Comercio (OMC), Ginebra 
 
 
OUGANDA/UGANDA 
 
George TEBAGANA, Economic Affairs Officer, Economic Affairs, Permanent Mission, Geneva 
tebgeowill@yahoo.com 
 
 
PHILIPPINES 
 
Arnel TALISAYON, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
agtalisayon@gmail.com 
 
Jayroma BAYOTAS (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva 
jheng0503bayotas@gmail.com 
 
 
POLOGNE/POLAND 
 
Edyta DEMBY-SIWEK (Ms.), Director, Trademark Department, Patent Office of the Republic of 
Poland, Warsaw 
edemby-siwek@uprp.pl 
 
Anna DACHOWSKA (Ms.), Expert, Trademark Department, Patent Office of the Republic of 
Poland, Warsaw 
adachowska@uprp.pl 
 
Wojciech PIATKOWSKI, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 

mailto:adachowska@uprp.pl
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PORTUGAL 
 
João PINA DE MORAIS, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 
 
KIM Min-Hee (Ms.), Deputy Director, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon 
kmhkmh@korea.kr 
 
KIM Shin, Judge, Suwon District Court, The Judiciary, Daejeon 
 
RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA 
 
Simion LEVITCHI, Head, Trademarks and Industrial Designs Department, State Agency on 
Intellectual Property of the Republic of Moldova (AGEPI), Chisinau 
simion.levitchi@agepi.gov.md 
 
 
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE/DOMINICAN REPUBLIC 
 
Ysset ROMÁN MALDONADO (Sra.), Ministra Consejera, Misión Permanente ante la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
 
 
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE/DEMOCRATIC PEOPLE’S 
REPUBLIC OF KOREA 
 
CHOE Chi Ho, Director General, Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, 
Invention Office of the Democratic People's Republic of Korea, Pyongyang 
 
IM Jong Thae, Senior Examiner, Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, 
Invention Office of the Democratic People's Republic of Korea, Pyongyang 
 
 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC 
 
Raddka STUPKOVÁ (Ms.), Head, Trademarks Section, Industrial Property Office, Prague 
rstupkova@upv.cz 
 
 
ROUMANIE/ROMANIA 
 
Alice Mihaela POSTĂVARU (Ms.), Head, Designs Division, Legal, Appeals, International 
Cooperation and European Affairs Directorate, State Office for Inventions and 
Trademarks (OSIM), Bucharest 
postavaru.alice@osim.ro 
 
Gratiela COSTACHE (Ms.), Legal Advisor, Legal Department, State Office for Inventions and 
Trademarks (OSIM), Bucharest 
gratiela.duduta@osim.ro 
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ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM 
 
Clare HURLEY (Ms.), Head, Brands and International Trade Mark Policy, Intellectual Property 
Office, Newport 
 
 
SAINT-SIÈGE/HOLY SEE 
 
Carlo Maria MARENGHI, Intellectual Property and Trademark Attaché, Permanent Mission, 
Geneva 
mission.holy-see@itu.ch 
 
 
SÉNÉGAL/SENEGAL 
 
Lamine Ka MBAYE, premier secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
 
SERBIA 
 
Marija BOŽIĆ (Ms.), Head, International Trademark Department, Intellectual Property Office of 
the Republic of Serbia, Belgrade 
mbozic@zis.gov.rs 
 
 
SINGAPOUR/SINGAPORE 
 
Mei Lin TAN (Ms.), Senior Legal Counsel, Trade Marks, Intellectual Property Office of 
Singapore (IPOS), Singapore 
tan_mei_lin@ipos.gov.sg 
 
Isabelle TAN (Ms.), Acting Director, Trade Marks, Intellectual Property Office of 
Singapore (IPOS), Singapore 
 
 
SLOVAQUIE/SLOVAKIA 
 
Emil ZATKULIAK, First Secretary, Permanent Representation of the Slovak Republic to the 
European Union, Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic, Brussels 
 
 
SOUDAN/SUDAN 
 
Azza MOHAMMED ABDALLA HASSAN (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
mission.sudan@bluewin.ch 
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SUÈDE/SWEDEN 
 
Gustav MELANDER, Legal Advisor, Swedish Patent and Registration Office (SPRO), 
Söderhamn 
gustav.melander@prv.se 
 
Josefin PARK (Ms.), Legal Advisor, Division for Intellectual Property and Transport Law, 
Ministry of Justice, Stockholm 
josefin.park@gov.se 
 
Charlotte SVENSSON (Ms.) Legal Intern, Division for Intellectual Property and Transport Law, 
Ministry of Justice, Stockholm 
charlotte.e.svensson@regeringskansliet.se 
 
 
SUISSE/SWITZERLAND 
 
Gilles AEBISCHER, conseiller juridique, Division du droit et des affaires internationales, Institut 
fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
 
Nicolas GUYOT YOUN, conseiller juridique, Division du droit et des affaires internationales, 
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
 
Marie KRAUS (Mme), conseillère juridique, Division du droit et des affaires internationales, 
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
 
Erik THÉVENOD-MOTTET, conseiller juridique, expert en indications géographiques, Institut 
fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
 
Reynald VEILLARD, conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
TADJIKISTAN/TAJIKISTAN 
 
Parviz MIRALIEV, Head, Department of International Registration of Trademarks, National 
Center for Patents and Information (NCPI), Ministry of Economic Development and Trade of the 
Republic of Tajikistan, Dushanbe 
 
 
THAÏLANDE/THAILAND 
 
Udomsit PATTRAVADEELUCK, Legal Officer, Department of Intellectual Property (DIP), 
Ministry of Commerce, Nonthaburi 
udomsitp@gmail.com 
 
 
TIMOR-LESTE 
 
Natalina Maria AMARAL DA COSTA (Ms.), Chief, Department of License, Ministry of 
Commerce, Industry and Environment, Dili 
mamarcho0408@gmail.com 
 

mailto:mamarcho0408@gmail.com
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João Castro PEREIRA, Employee, Manufacturing, Ministry of Commerce, Industry and 
Environment, Dili 
 
 
TUNISIE/TUNISIA 
 
Walid DOUDECH, Ambassador, Permanent Mission, Geneva 
at.geneve@diplomatie.gov.tn 
 
Naouali NASREDDINE, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
n.naouali@diplomatie.gov.tn 
 
 
TURQUIE/TURKEY 
 
Osman GÖKTÜRK, Second Secretary, Permanent Mission to the World Trade 
Organization (WTO), Geneva 
 
UKRAINE 
 
Valentyna HAIDUK (Ms.), Head, Department of Rights for Indications, Ministry of Economic 
Development and Trade, State Intellectual Property Service, State Enterprise “Ukrainian 
Institute of Industrial Property” (SE UIPV), Kiyv 
v.gayduk@ukrpatent.org 
 
Iryna DEUNDIAK (Ms.), Chief Expert, Department of International Registrations, Ministry of 
Economic Development and Trade, State Intellectual Property Service, State Enterprise 
“Ukrainian Institute of Industrial Property” (SE UIPV), Kiyv 
i.deundiak@ukrpatent.org 
 
 
URUGUAY 
 
Gabriela Lourdes ESPÁRRAGO CASALES (Sra.), Encargada de la División de Signos 
Distintivos, Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI), Ministerio de Industria, 
Energía y Minas (MIEM), Montevideo 
 
Juan José BARBOZA, Consejero, Misión Permanente ante la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), Ginebra 
 
 
VIET NAM 
 
Quang Tuan NGUYEN, Head, Industrial Design Division, National Office of Intellectual 
Property (NOIP), Hanoi 
 
 
YEMEN 
 
Hussein AL-ASHWAL, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
h.alashwal@yahoo.com 
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UNION EUROPÉENNE

/EUROPEAN UNION


 

 
Margreet GROENENBOOM (Ms.), Legal and Policy Affairs Officer, Directorate General for the 
Internal Market and Services, European Commission, Brussels 
 
Stephan HANNE, Policy Officer, International Cooperation and Legal Affairs Department, 
European Union Intellectual Property Office (EUIPO), Alicante 
 
Oliver HALL-ALLEN, First Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Lucas VOLMAN, Intern, Permanent Mission, Geneva 
 
 
 
I. OBSERVATEURS/OBSERVERS 
 
PALESTINE 
 
Samer MASRI, Manager, Intellectual Property Department, Industrial Property Office, Ministry of 
National Economy, Nablus 
 
Ibrahim MUSA, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
 
 
III. ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/ 

INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
ORGANISATION BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OBPI)/BENELUX 
ORGANISATION FOR INTELLECTUAL PROPERTY (BOIP) 
 
Camille JANSSEN, juriste, Département des affaires juridiques, La Haye 
cjanssen@boip.int 
 
 
ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE 
ORGANIZATION (WTO) 
 
Wolf MEIER-EWERT, Counsellor, Geneva 
 
 
UNION AFRICAINE (UA)/AFRICAN UNION (AU) 
 
Georges Remi NAMEKONG, Senior Economist, Permanent Delegation, Geneva 
 
 
 

                                                

  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. 
 

mailto:cjanssen@boip.int
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IV. ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/ 
 INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
Association des industries de marque (AIM)/European Brands Association (AIM) 
Hubert DOLÉAC, conseiller juridique principal en propriété intellectuelle, Vevey 
 
Association européenne des étudiants en droit (ELSA International)/European Law Student’s 
Association (ELSA International) 
Elif Benan YAMAN (Ms.), Head, Brussels 
Bjorka DUKA (Ms.), Member, Brussels 
Christina LEMKE (Ms.), Member, Brussels 
Federica SIGNORETTI (Ms.), Member, Brussels 
Kelly VERNY (Ms.), Member, Brussels 
 
Association française des praticiens du droit des marques et modèles (APRAM) 
Giulio MARTELLINI, Representative, Torino 
g.martellini@ip-skill.it 
 
Association internationale des juristes pour le droit de la vigne et du vin (AIDV)/International 
Wine Law Association (AIDV) 
Matthijs GEUZE, Representative, Divonne-les-Bains 
matthijs.geuze77@gmail.com 
 
Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI)/International 
Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI) 
Irmak YALCINER (Ms.), Observer, Zurich 
 
Association internationale pour les marques (INTA)/International Trademark Association (INTA) 
Bruno MACHADO, Geneva Representative, Rolle 
bruno.machado@bluewing.ch 
 
Association japonaise des conseils en brevets (JPAA)/Japan Patent Attorneys 
Association (JPAA) 
Jiro MATSUDA, Expert, Tokyo 
gyoumukokusai@jpaa.or.jp 
Yoshiki TOHYAMA, Expert, Tokyo 
gyoumukokusai@jpaa.or.jp 
Kenji TAGUCHI, Expert, Tokyo 
gyoumukokusai@jpaa.or.jp 
 
Association japonaise pour les marques (JTA)/Japan Trademark Association (JTA) 
Tomohiro NAKARUMA, Chair, Designs Committee, Nagoya-shi 
nakamura.t@wi.kualnet.jp;  nakamura@ipworld.jp 
 
Centre d’études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI)/Centre for International 
Intellectual Property Studies (CEIPI) 
François CURCHOD, chargé de mission, Genolier 
francois.curchod@vtxnet.ch 
 

mailto:Nakamura.t@wi.kualnet.jp
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Fédération internationale des conseils en propriété intellectuelle (FICPI)/International 
Federation of Intellectual Property Attorneys (FICPI) 
Toni POLSON ASHTON (Ms.), CET Group 1, Toronto 
ashton@simip.com 
 
Intellectual Property Owners Association (IPO) 
Richard STOCKTON, Attorney, Chicago 
rstockton@bannerwitcoff.com 
 
MARQUES - Association des propriétaires européens de marques de commerce/ 
MARQUES - Association of European Trade Mark Owners 
Peter GUSTAV, Member, Designs Team, Copenhagen 
 
Organisation pour un réseau international des indications géographiques (oriGIn)/Organization 
for an International Geographical Indications Network (oriGIn) 
Massimo VITTORI, Managing Director, Geneva 
 
Société pour l’attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet (ICANN)/ 
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) 
Nigel HICKSON, Vice President, Europe and Middle East, Geneva 
nigel.hickson@icann.org 
Tarek KAMEL MAHMOUD, Senior Advisor to the President for Government and 
IGO Engagement, Geneva 
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V. BUREAU/OFFICERS 

 
Président/Chair:  Adil El MALIKI (Maroc/Morocco) 
 
 
Vice-présidents/Vice-chairs: Imre GONDA (Hongrie/Hungary) 
 Alfredo Carlos RENDÓN ALGARA (Mexique/Mexico) 
 
 
Secrétaire/Secretary: David MULS (OMPI/WIPO) 
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VI. SECRÉTARIAT DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ 

INTELLECTUELLE (OMPI)/SECRETARIAT OF THE WORLD 
INTELLECTUALPROPERTY ORGANIZATION (WIPO) 

 
Francis GURRY, directeur général/Director General 
 
WANG Binying (Mme/Ms.), vice-directrice générale/Deputy Director General 
 
David MULS, directeur principal, Division du droit et des services consultatifs en matière de 
législation, Secteur des marques et des dessins et modèles/Senior Director, Law and 
Legislative Advice Division, Brands and Designs Sector 
 
Brian BECKHAM, chef, Section du règlement des litiges relatifs à l'Internet, Centre d'arbitrage et 
de médiation de l'OMPI, Secteur des brevets et de la technologie/Head, Internet Dispute 
Resolution Section, WIPO Arbitration and Mediation Center, Patents and Technology Sector 
 
Martha PARRA FRIEDLI (Mme/Ms.), chef, Section du droit des marques, Division du droit et 
des services consultatifs en matière de législation, Secteur des marques et des dessins et 
modèles/Head, Trademark Law Section, Law and Legislative Advice Division, Brands and 
Designs Sector 
 
Marie-Paule RIZO (Mme/Ms.), chef, Section du droit des dessins et modèles et des indications 
géographiques, Division du droit et des services consultatifs en matière de législation, Secteur 
des marques et des dessins et modèles/Head, Design and Geographical Indication Law 
Section, Law and Legislative Advice Division, Brands and Designs Sector 
 
Marina FOSCHI (Mme/Ms.), juriste, Section du droit des dessins et modèles et des indications 
géographiques, Division du droit et des services consultatifs en matière de législation, Secteur 
des marques et des dessins et modèles/Legal Officer, Design and Geographical Indication Law 
Section, Law and Legislative Advice Division, Brands and Designs Sector 
 
Violeta GHETU (Mme/Ms.), juriste, Section du droit des dessins et modèles et des indications 
géographiques, Division du droit et des services consultatifs en matière de législation, Secteur 
des marques et des dessins et modèles/Legal Officer, Design and Geographical Indication Law 
Section, Law and Legislative Advice Division, Brands and Designs Sector 
 
Nathalie FRIGANT (Mme/Ms.), juriste adjointe, Section du droit des dessins et modèles et des 
indications géographiques, Division du droit et des services consultatifs en matière de 
législation, Secteur des marques et des dessins et modèles/Assistant Legal Officer, Design and 
Geographical Indication Law Section, Law and Legislative Advice Division, Brands and Designs 
Sector 
 
Noëlle MOUTOUT (Mme/Ms.), juriste adjointe, Section du droit des marques, Division du droit 
et des services consultatifs en matière de législation, Secteur des marques et des dessins et 
modèles/Assistant Legal Officer, Trademark Law Section, Law and Legislative Advice Division, 
Brands and Designs Sector 

 ]هناية املرفق الثاين والوثيقة[

http://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0172&lang=fr
http://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0027&lang=fr
http://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0027&lang=fr
http://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0167&lang=fr
http://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0172&lang=en
http://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0172&lang=en
http://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0027&lang=en
http://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0167&lang=en
http://intranet.wipo.int/people_finder/en/unit_pages/unit.jsp?unit_code=00000784
http://intranet.wipo.int/people_finder/en/unit_pages/unit.jsp?unit_code=00000784
http://intranet.wipo.int/people_finder/en/unit_pages/unit.jsp?unit_code=00000784
http://intranet.wipo.int/people_finder/en/unit_pages/unit.jsp?unit_code=00000784
http://intranet.wipo.int/people_finder/en/unit_pages/unit.jsp?unit_code=00000784
http://intranet.wipo.int/people_finder/en/unit_pages/unit.jsp?unit_code=00000784
http://intranet.wipo.int/people_finder/en/unit_pages/unit.jsp?unit_code=00000784
http://intranet.wipo.int/people_finder/en/unit_pages/unit.jsp?unit_code=00000784

