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 التقرير

 1اذلي اعمتدته اللجنة ادلامئة

 

 مقدمة

لهيا فامي بعد باعقدت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات  .1  ـجلغرافية )املشار اإ
ىل  23دورهتا التاسعة والثالثني يف جنيف يف الفرتة من "اللجنة ادلامئة" أأو "اللجنة"(   .2018 أأبريل 26اإ

 ،أأنغول، : اجلزائريف الاجامتع ثلت ادلول الأعضاء التالية يف الويبو و/أأو احتاد ابريس محلاية امللكية الصناعيةوم   .2
و، مكبوداي، كندا، ش ييل، صبوركينا فا ،بلغاراي، الربازيل، بواتن، بنن، بيالروس، أأذربيجان، المنسا، أأسرتاليا ،الأرجنتني

الصني، كولومبيا، كوس تارياك، كوت ديفوار، كرواتيا، قربص، امجلهورية التش يكية، مجهورية كوراي ادلميقراطية الشعبية، 
كوادورادلمنرك،  س تونيا، مرص، السلفادور، اإ ثيوبيا، اإ اميل، ، فنلندا، فرنسا، غابون، جورجيا، أأملانيا، غاان، اليوانن، غواتاإ

يران )امجلهورية الإسالمية(، العراق،  ندونيس يا، اإ يرلنداالكريس الرسويل، هندوراس، هنغاراي، أأيسلندا، الهند، اإ يطاليا، اإ ، اإ
 ،املكس يك ،موريتانيا ،مالطا ،مالزياي ،مالوي ،ليتوانيا ، فيات جاماياك، الياابن، الأردن، اكزاخس تان، كينيا، الكويت، ل

مجهورية  ،الربتغال ،بولندا ،الفلبني، بريو، ابراغواي، ابكس تان، عامن، الرنوجي ،نيجرياي ،نياكراغوا ،هولندا ،املغرب ،موانكو
، اململكة العربية السعودية، الس نغال، رصبيا، سيش يل، س نغافورة، الرويسالاحتاد  ،رومانيا ،مجهورية مودلوفا، كوراي

س بانيا ،أأفريقياجنوب سلوفاكيا، الصومال،   ،مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، يلندات ،سويرسا، السويد ،سودانال  ،اإ
الولايت املتحدة  ،اململكة املتحدة ،الإمارات العربية املتحدة ،أأوروغواي ،أأوكرانيا ،أأوغندا ،تركيا ،تونس ،ترينيداد وتوابغو
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 اعت مد هذا التقرير يف ادلورة الأربعني للجنة العالمات. 
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مثل الاحتاد الأورويب (. و  106مين، زامبيا، زمبابوي )فزنويال ) امجلهورية البوليفارية(، فييت انم، ال  ،أأوزبكس تان ،الأمريكية
 .حدة وفلسطني بصفة مراقبتامل  زايولايت ميكرون ثلت. وم  بصفته عضوا خاصا يف اللجنة ادلامئة

،  (OAPI)شاركت املنظامت احلكومية ادلولية التالية يف الاجامتع بصفة مراقب: املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية و .3
 لوكس للملكية الفكريةي، منظمة بن  (AU) ، الاحتاد الأفريقي(ARIPO) الإقلميية الأفريقية للملكية الصناعيةاملنظمة 

(BOIP) ،للرباءاتالأوروبية الآس يوية  املنظمة(EAPO)  ،املكتب ادلويل للكروم والنبيذ(IWO) مركز اجلنوب ، 
(SC)الاحتاد الاقتصادي والنقدي لغرب أأفريقيا ،(WAEMU) ظمة الصحة العاملية، من(WHO)  منظمة التجارة ،
 (.10)(WTO)  العاملية

ة ملامريس العالمات التجارية نس يفر العية امجل وشارك ممثلو املنظامت غري احلكومية التالية يف الاجامتع بصفة مراقب:   .4
 التجارية الأوروبيةالعالمات مجعية ،  (CTA)العالمات التجارية الصينيةمجعية ،  (APRAM)والتصاممي الصناعية

(AIM) ،قوقلطالب احل ةرابطة الأوروبيال (ELSA International)برانمج الصحة والبيئة ،(HEP)  ،امجلعية ادلولية 
 الرابطة،  (FICPI)امللكية الفكريةلوالكء ، الاحتاد ادلويل  (ICC)، غرفة التجارة ادلولية(AIPPI) الصناعية امللكية محلاية

الياابنية عية امجل ،  (ISOC)الإنرتنت، مجعية  (AIDV)النبيذقانون ادلولية لعية ، امجل  (INTA)ادلولية للعالمات التجارية
ني العالمات التجارية الأوروبيماليك رابطة  ،(JTA)لعالمات التجارية لالياابنية عية امجل ،  (JPAA)لوالكء الرباءات

(MARQUES) ، اجلغرافية  لبياانتلأحصاب اولية ادلش بكة ال(oriGIn)  (15.) 

 .ترد قامئة املشاركني يف املرفق الثاين لهذه الوثيقةو  .5

ىل املداخالت اليتوأأ  .6  .وجسلهتامت تقدميها  شارت الأمانة اإ

 من جدول الأعامل: افتتاح ادلورة 1البند 

ة )الويبو( أأعامل ادلورة التاسعة والثالثني افتتحت الس يدة وانغ بينينغ، انئبة املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكري .7
للجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية )جلنة العالمات( ورّحبت ابملشاركني 

 .نيابة عن املدير العام

 .وتوىل الس يد ديفيد مولس )الويبو( هممة أأمني جلنة العالمات .8

 ول الأعامل: انتخاب الرئيس وانئيب الرئيسمن جد 2البند  

أأعيد انتخاب الس يد عادل املاليك )املغرب( رئيسا للجنة، وأأعيد انتخاب الس يد أألفريدو اكرلوس ريندون أألغارا  .9
 .)املكس يك( والس يد س مييون ليفيتيش )مجهورية مودلوفا( انئبني للرئيس

 من جدول الأعامل: اعامتد جدول الأعامل 3البند  

 (.SCT/39/1 Prov. 5دت جلنة العالمات مرشوع جدول الأعامل )الوثيقة اعمت .10

 دلورة الثامنة والثالثنيا تقريرمرشوع من جدول الأعامل: اعامتد  4البند 

 (.SCT/38/6 Prov اعمتدت اللجنة مرشوع تقرير ادلورة الثامنة والثالثني )الوثيقة  .11
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 البياانت العامة

ندونيس ياأأعرب  .12 آس يا واحمليط الهادي، متحداث  ،وفد اإ ىل النجاح عن تطلع ابمس مجموعة أ لسة عقد اجل اىل اجملموعة اإ
وفد سزتيد من تعزيز الفهم املشرتك لأسامء البدلان. وأأشار ال لسة الإعالميةن اجل الوفد أأ  ىعن أأسامء البدلان. ورأأ  الإعالمية

جياد منطقة  ىل أأن أأحد حماور تركزي اللجنة هو اإ ( DLTعاهدة قانون التصاممي )ملعضاء بشأأن نص بني ادلول الأ توافق اإ
تعزيز قدرة ادلول الأعضاء، معاهدة قانون التصاممي ب مثل أأي معاهدة دولية أأخرى، ينبغي أأن يقرتن تنفيذ وأأفاد أأهنا . متةاحمل 

ىل أأنه يف (، لتنفيذ الالزتامات الناش ئة عن املعاهدة اجلديدة. LDCsلس امي البدلان النامية وأأقل البدلان منوًا ) وأأشار الوفد اإ
آس يا واحمليط الهادئ  من  ةاملقرتح معاهدة قانون التصاممي مضناملساعدة التقنية حمك  وجودحني يفضل معظم أأعضاء مجموعة أ

، اكن الأعضاء الآخرون يمتتعون اخالل مادة يف الهيئة الرئيس ية للصك، حىت تنعكس املساعدة التقنية بشلك مناسب فهي
يف رؤية قرار بشأأن هذه املسأأةل من خالل توافق الآراء عن أأمهل اجملموعة أأعرب وفد ضع مثل هذا احلمك. و و  بشأأنابملرونة 

آس يا واحمليط الهادئ يؤيدون مبدأأ الكشف عن املصدر كام مجيع الأعضاء. ومبا يريض  ذكر الوفد أأن معظم أأعضاء مجموعة أ
معايري مضن  عترب هممة لإمتام الإجراء الرمسي للحاميةت اليت عنارص ال ويعتقدون أأن البدلان ينبغي أأن تمتتع ابملرونة لتضمني 

آخرون أأعضاء أأعرب ، بيامن الأهلية للتصممي شار يف مواقف وطنية خمتلفة. واجملموعة عن من أ ىل أأن اجملموعة متفائة بأأنه  ةاإ اإ
ىل نتاجئ متفق علهيا بشلك متبادل  وفد أأن اجملموعة مس تعدة للمشاركة الأأفاد ، حول معاهدة قانون التصامميسيمت التوصل اإ

اجملموعة أأنه ينبغي أأن يكون دلى البدلان النامية جمال وفد  ىبشلك بنّاء من أأجل التوصل اإىل حل اكمل للقضااي املعلقة. ورأأ 
اق الصناعية اخلاصة هبا وفقا للمصلحة الوطنية، عىل النحو املتوىخ يف اتفتصاممي واسع من الس ياسات لصياغة نظم حامية ال 
عداد الوثيقة  التكنولوجية اجلديدة، وأأعرب عن تقديره لدلول التصاممي بشأأن  SCT/39/2تريبس. وشكر الأمانة عىل اإ

. وفامي يتعلق مبسأأةل أأسامء SCT/39/3الأعضاء واملنظامت غري احلكومية املعمتدة اليت قدمت املقرتحات الواردة يف الوثيقة 
براز حقيقة أأن هناك حاجة لختاذ اجملموعة عن أأمهل وفد البدلان، أأعرب  يف رؤية التقدم حنو توافق الآراء والعمل املقبول، مع اإ

جراء دويل ملنع التسجيل غري املربر  اجملموعة اقرتاح وفد كعالمات جتارية. ويف هذا الصدد، أأيد واس تخداهما سامء البدلان لأ اإ
عىل  هبأأن هناك أأمثة كثرية تثبت أأنوفد يف املس تقبل. وذكَّر الها واعامتدوفد جاماياك بتطوير توصية مشرتكة من اللجنة ادلامئة 

محلاية الاكفية يف املامرسة العملية. وأأيد وفد اجملموعة الاقرتاح املقدم من وفد بريو بشأأن ظ  ابأأسامء البدلان ل حتما يبدو أأن 
يطاليا وجاماياك وليختنش تاين واقرتاح وفود جورجيا وأأيسل  ،الاعرتاف ابلعالمات التجارية الوطنية وحاميهتا ندونيس يا واإ ندا واإ

ومالزياي واملكس يك وموانكو وبريو والس نغال وسويرسا والإمارات العربية املتحدة بشأأن حامية أأسامء البدلان والأسامء اجلغرافية 
شارة ذات الأمهية الوطنية.  ىل أأن التحديث اذلي أأعدته الأمانة حول اجلوانب ذات الصة ابلعالويف اإ نظام ل مات التجارية اإ

( يوفر معلومات مفيدة للغاية حول خمتلف اخلدمات والإجراءات املتوفرة ملاليك العالمات التجارية ملنع DNS) قولأأسامء احل
، وطلب الوفد من الأمانة أأن تواصل تقدمي تفاصيل عن اسامء احلقول أأو اس تخدام عالماهتم التجارية يف  بسوء نيةتسجيل ال 

ىل هذه اخلدمات واس تخداهما  لبدلان النامية اب لمس تخدمنيابلنس بة ل الأدوات والآليات احملددة املنشورة لتيسري الوصول اإ
عىل ر الوفد الأمانة (، شكINNsالصيدلنية ) مواد. وفامي يتعلق ابلأسامء ادلولية غري املسجة امللكية للواوأأقل البدلان من
عداد الوثيقة  جراء مناقشة  SCT/39/4اإ جيابية. وفامي يتعلق ابملشامة ورأأى أأن اإ ىل نتيجة اإ ؤرشات من شأأنه أأن يؤدي اإ
وهجة النظر ، مع .SCT/39/6 Revاجملموعة مس تعدة للمشاركة بصورة بناءة عىل أأساس الوثيقة  أأنالوفد أأفاد اجلغرافية، 

ليه يف خطة معل اللجنة ملوافقة عىل الاس تبياب عداد الوفد ات اجلغرافية. وأأخريا، شكر لمؤرشادلامئة لان املشار اإ الأمانة عىل اإ
اجلغرافية الأخرى يف نظام أأسامء صطلحات اجلغرافية وأأسامء البدلان واملمؤرشات للراهنة حاةل اللادلراسة الاس تقصائية ل

 .SCT/39/7الواردة يف الوثيقة  قولاحل

كو أأكد و  .13 اهامتمه عىل (، من جديد GRULACابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ) ، متحداثادوروفد اإ
اجملموعة ادلول الأعضاء عىل معاجلة وفد الصناعية، حث  لتصامميمبواصة العمل بشلك بناء خالل الأس بوع. وفامي يتعلق اب

رادهتا الس ياس ية ومرونهتا التأأكيد عىل القضااي املعلقة، و  ىل اتفاق مفيد مجل اإ اجملموعة وفد . وشدد يع الأطرافهبدف التوصل اإ
من خالل اس تخدام نظام امللكية  مهناعىل أأمهية حامية أأسامء البدلان كأداة قمية وفرصة للبدلان لالس تفادة وتوليد القمية 



SCP/39/11 
4 
 

س توى ادلويل بشأأن حامية طرية. وأأعرب عن أأسفه لعدم وجود توحيد عىل امل الفكرية، مبا يف ذكل تطوير عالمة جتارية ق  
الزتامه مبواصة املناقشة حول هذا املوضوع متش يًا مع الاقرتاح اذلي تقدم به وفد جاماياك يف د جمددا عىل كأأسامء البدلان، وأأ 

 ،SCT/39/9 الوثيقةو  SCT/39/8موعة ابملقرتحات الواردة يف الوثيقة وفد اجمل. وابملثل، رحب SCT/32/2الوثيقة 
أأعرب عن أأسامء البدلان و حول اجملموعة الأمانة عىل تنظمي اجللسة الإعالمية وفد عداده دلراس هتا. وشكر وأأعرب عن اس ت

مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ابجلهود املبذوةل لتنفيذ برانمج العمل وفد للمشاركة يف النقاش. وأأخريا، أأقر اده س تعدا
طار هذا البند.املؤرشات اجلغرافية، وأأعاذلي تأأسس بشأأن   رب عن اس تعداده للمشاركة بصورة بناءة يف املناقشة يف اإ

اإىل حد كبري بعملية التفاوض يف  هممتةاجملموعة بأأن مجموعة البدلان الأفريقية، ، متحداث ابلنيابة عن وفد املغرب أأفادو  .14
ن دمعه ملواصة العمل بشأأن حامية أأسامء اجملموعة عوفد أأعرب كام عىل أأمهية البنود قيد املناقشة. أأعرب عن تأأكيده اللجنة و 

ىل البدلان من التسجيل أأو الاس تخدام غري املربر كعالمات جتارية. و  بشأأن أأسامء  لسة الإعالميةأأمهية اجل أأشار الوفد اإ
حراز تقدم بشأأن هذا املوضوع اذلي ط   . رح عىل املائدة لفرتة طويةالبدلان، وأأعرب عن أأمهل يف أأن تس متر املناقشات يف اإ

معاهدة قانون التصاممي قرار عقد مؤمتر دبلومايس حول لتأأجيل اجملموعة الأفريقية عن أأسفه وفد وابلإضافة اإىل ذكل، أأعرب 
ىل  2017امجلعية العامة لعام اجامتع خالل  شارة . و2018امجلعية العامة لعام اجامتع اإ ىل أأن اجلهود الإضافية اليت تبذلها يف اإ اإ

ىل الأمام و مجيع ادلول الأعضاء ستسه حراز تقدم موضوعي بشأأن القضااي املعلقة، س  م يف دفع العملية اإ أأفاد متكّن اللجنة من اإ
ىل أأ  ماكنية التوصل اإىل حل يتفق عليه الوفد اإ ىل توافق يف الآراء يف امجلعية مجيع الأطراف ن اجملموعة ل تزال متفائة بشأأن اإ واإ

 بشأأن تصاممي واهجة جلسة الإعالميةلل، اليت تلخص النقاط الرئيس ية SCT/39/2العامة املقبة. وشكر الأمانة عىل الوثيقة 
احلاجة اإىل حامية اكفية لهذا  تأأاثر امرسة اليت جبدوى املأأقر (، و GUI) والأيقوانت واحملارف/اخلطوطاملصورة  املس تخدم

 .بدلانأأسامء ال بشأأن  جلسة الإعالميةللالنوع من التصاممي، واعترب أأنه من احلمكة اس تخدام نفس املهنجية 

عداد ملخص النقاط الرئيس ية الناش ئة عن  .15 لسة اجل وحتدث وفد سويرسا ابمس اجملموعة ابء وشكر الأمانة عىل اإ
ادلول من املقدمة املقرتحات ميع وجت  والأيقوانت واحملارف/اخلطوطاملصورة  املس تخدم تصاممي واهجةالناحجة بشأأن  الإعالمية
بشأأن أأسامء  لسة الإعالميةمن خالل ترحيبه ابجل . و SCT/39/3كومية املعمتدة الواردة يف الوثيقة واملنظامت غري احل الأعضاء
ىل الأمانة عىل تنظميها الوفد شكر ، البدلان ، املتعلقة بأأسامء البدلان SCT/39/8املقرتحات الواردة يف الوثيقة وأأشار اإ

املناقشات حول تنوير مات التجارية الوطنية، واليت ستساعد عىل لعالاملتعلقة اب SCT/39/9الواردة يف الوثيقة واملقرتحات 
اجلغرافية، الواردة يف الوثيقة ؤرشات اجملموعة ابء الأمانة عىل جتميع الأس ئة املتعلقة ابملوفد شكر كام هذه الأمور. 

SCT/39/6 Rev. جراء مناقشة بناءة لهذه الوثيقة.  هتطلعأأعرب عن ، و ىل اإ ىلكام اإ ترغب يف أأن ته أأن مجموع  أأشار الوفد اإ
اجملموعة ابء عن دمعه القوي للجنة وفد تطلب من الأمانة ترش يد عدد الأس ئة لضامن الامتسك التشغييل. وأأخريا، أأعرب 

لملكية الفكرية ادلويل ل قانون لادلامئة مكحفل هام ملناقشة القضااي وتسهيل التنس يق وتقدمي التوجيه بشأأن التطوير التدرجيي ل
 اجلغرافية.ؤرشات الصناعية واملتصاممي المات التجارية وال بشأأن الع

نه رمغ الزتامه ابلعمل املمثر أأ (، CEBSابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسط  ودول البلطيق )متحداث  ،وفد ليتوانياذكر و  .16
ىل امجلعية عاهدة قانون التصاممي لدلورة التاسعة والثالثني، فقد أأحيلت املناقشات املتعلقة مب ، وابلتايل، جيب عدم العامةاإ

جراء عن تطلعه مجموعة بدلان أأورواب الوسط  والبلطيق أأعرب وفد يف اللجنة. وفامي يتعلق ابلتصاممي الصناعية، مناقش هتا  ىل اإ اإ
ىل أأن اجللسة الإعالمية اليت ع  ا ، مشري والأيقوانت واحملارف/اخلطوطاملصورة  املس تخدم تصاممي واهجةمناقشة بشأأن  قدت اإ

آخر اجامتع للجنة اكنت مفيدة للغاية.يف  تقديره للموجز املمتاز للنقاط الرئيس ية، اذلي أأعدته الأمانة عن الوفد أأعرب و  أ
دلول الأعضاء واملنظامت غري احلكومية املعمتدة عىل مقرتحاهتا بشأأن ل هشكر كام أأعرب عن ، SCT/39/2يف الوثيقة الوارد و 

شارك بنشاط يف مناقشة الأنشطة املس تقبلية احملمتة ي س أأفاد بأأنه و  ،SCT/39/3الوثيقة الأعامل الإضافية اليت مت جتميعها يف 
: المتثيل البياين 6رمق اجملموعة عن تقديره ملبادرة وفد فرنسا بتقدمي "برانمج التقارب وفد أأعرب كام للجنة بشأأن هذا املوضوع. 

لسة اجل موعة الأمانة عىل تنظمي وفد اجملفامي يتعلق ابلعالمات التجارية، شكر و للتصاممي" يف الاحتاد الأورويب يف هذه ادلورة. 
ول كام شكر ادلتوي علهيا، حت من أأسامء البدلان أأو اليت تتكون بشأأن ممارسات الفحص املتعلقة ابلعالمات التجارية  الإعالمية
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ىل وأأشار . SCT/39/9و SCT/39/8 Rev.2واردة يف الواثئق الس تمكة امل ديدة أأو اجلقرتحات املالأعضاء اليت قدمت  اإ
اجلغرافية عىل أأساس خطة العمل اليت مت ؤرشات أأنه سيشارك بنشاط يف العمل مع ادلول الأعضاء الأخرى يف جمال امل
ىل أأن العدد الكبري وفد أأشار الكام  . .SCT/39/6 Revوضعها مؤخرا، وشكر الأمانة عىل جتميع الأس ئة الواردة يف الوثيقة  اإ

ذه العملية. هبالأس ئة ونوعية العديد مهنا أأظهر الاهامتم الشديد من جانب ادلول الأعضاء واملنظامت احلكومية ادلولية  من
دارة. وأأخريا، ليك يصبح اجملموعة اإىل حتسني وتبس يط الاس تبيان خالل ادلورة احلالية أأعرب عن تطلع و  أأعرب وفد قاباًل لالإ

ىل تفسري أأو تنقيح عن طيق مجموعة بدلان أأورواب الوسط  والبل  موقفه الثابت بأأن برانمج معل اللجنة ل ينبغي أأن هيدف اإ
 أأحاكم اتفاق لش بونة أأو وثيقة جنيف.

املطروحة قضااي اهامتمه ابلعىل لبيان اذلي أأدىل به وفد املغرب ابمس مجموعة البدلان الأفريقية، ل  اديأأي توأأكد وفد تونس،  .17
ىل أأن  ةشار يف اإ عىل جدول الأعامل. و ىل اتفاق حول توصل ، عىل الرمغ ةزال معلقتل معاهدة قانون التصاممي اإ الأعضاء اإ

الأخري للجمعية العامة يف توفري  جامتععن أأمهل يف أأن تس متر الروح البناءة اليت سادت خالل الاالوفد املوضوع، أأعرب 
ىل اقضااي هذه البشأأن النوااي احلس نة للميض قدما  معاهدة الوفد عىل أأمهية كام أأكد لنتيجة املتوقعة. وتساعد يف الوصول اإ

جراءات ال قانون التصاممي  براز تصاممي كأداة لتبس يط ومواءمة اإ نظام مصمي يف تمكن قيقة أأن العالمات التجارية حل  االصناعية. واإ
ويقية انحجة. وفامي يتعلق نه يعلق أأمهية كبرية علهيا لأهنا عنرص أأسايس يف أأي اسرتاتيجية تسأأ الوفد أأفاد امللكية الفكرية، 

 لتوصل اإىل حل توافقي.ابابس تخدام أأسامء البدلان يف نظام العالمات التجارية، أأكد الوفد عىل الزتام تونس 

الأمانة عىل معلها التحضريي ، ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، متحداث وفد الاحتاد الأورويبشكر و  .18
ىل الاباملمتاز وأأشار  روح البناءة اخلاصة اليت أأبدهتا مجيع الوفود يف ادلورة السابقة للجنة ادلامئة. ورأأى الوفد أأن لتقدير اإ

ىل توافق يف الآراء بشأأن برانمج معل مس تقبيل  يف معل اللجنة.  ةبارزهو أأحد املعامل ال املؤرشات اجلغرافية حول التوصل اإ
ىل مناقشة الواثئق  هتطلعأأعرب عن و  ،يف الاس تبيان وان الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه سامهأأ الوفد أأفاد و  اإ

SCT/39/6 ،وSCT/39/6 Rev. Corr. وSCT/39/7 ىل أأن اللجنة . وفامي يتعلق ابلعالمات التجارية، أأشار الوفد اإ
واس تخداهما كعالمات جتارية. وشكر الوفود الأخرى والرئيس والأمانة عىل  هاتسجيل ضد تناقش حامية أأسامء البدلان 

القادمة بشأأن املامرسات املكتبية، ورأأى الوفد أأن هذه اجللسة الإعالمية  لسة الإعالميةيف حتديد حمور تركزي اجل  ممساعدهت
ىل املشاركة يف اجل عن تطلعه الوفد أأعرب تقدم يف هذه املسأأةل. و قد تيرس احراز  لسة الإعالمية واس تكشاف املزيد من اإ
نه منفتح ملناقشة الاقرتاح اجلديد أأ الوفد كام ذكر . يف الوقت الراهنعىل نطاق املامرسات املعمول هبا ، وأأكد الأسس املنطقية

ق . وفامي يتعلSCT/39/9، وأأحاط علام ابلقرتاح املقدم من وفد بريو يف الوثيقة SCT/39/8اذلي مت طرحه يف الوثيقة 
ىل املناقشات اليت ع   امجلعية العامة اجامتع خالل  عاهدة قانون التصامميقدت فامي يتعلق مبابلتصاممي الصناعية، أأشار الوفد اإ

تصاممي فامي يتعلق و عقد يف اللجنة. ل ينبغي أأن ت  معاهدة قانون التصاممي وأأكد من جديد عىل أأن املناقشات حول  ،2017لعام 
ادلورة التاسعة خالل رأأى الوفد أأن اجللسة الإعالمية اليت عقدت  ،والأيقوانت واحملارف/اخلطوط املصورة املس تخدم واهجة

الواردة يف و ، الناش ئة عن تكل اجللسة الإعالميةوالثالثني اكنت مفيدة للغاية، وشكر الأمانة عىل ملخص النقاط الرئيس ية 
غري احلكومية املعمتدة عىل تقدمي املقرتحات املتعلقة ابملزيد من  شكر الوفد ادلول الأعضاء واملنظامتكام . SCT/39/2الوثيقة 

تكل اليت نه درس تكل املقرتحات ابهامتم كبري، لس امي أأفاد بأأ ، و SCT/39/3العمل املس تصوب، واليت مت جتميعها يف الوثيقة 
 واهجةواملنتجات املادية وتكل املتعلقة ابلطرق املسموح هبا لمتثيل املصورة  املس تخدم واهجةعىل متطلبات الربط بني  تركز 

ىل املشاركة بنشاط يف مناقشة الطريقة اليت ميكن  أأعرباملتحركة. و للصور  املس تخدم للجنة امليض قدما هبا الوفد عن تطلعه اإ
حتاد الأورويب. يف الال البياين للتصاممي" : المتثي6أأثىن الوفد عىل وفد فرنسا لتقدميه "برانمج التقارب كام يف هذا املوضوع. 
 أأنشئاجلغرافية، ذكّر الوفد بأأن اللجنة ادلامئة ستس متر يف امليض قدما وفقًا لربانمج العمل اذلي ؤرشات وفامي يتعلق ابمل

عداد قامئة مجمعة  ىل نص  ةشار يف اإ و. .SCT/39/6 Revلأس ئة الواردة يف الوثيقة ابمؤخًرا. وشكر الوفد الأمانة عىل اإ اإ
ىل  ىل أأنه  ةشار ابلإ . وعدد مناسبالأس ئة، جشع الوفد الرئيس عىل النظر يف دمج مبتكر للقامئة املقرتحة من أأجل الوصول اإ اإ

للمس تخدمني ابلنس بة س تبيان مس هتدف هيدف اإىل مجع معلومات مفيدة عن موضوعات حمددة ذات أأمهية ملموسة تفضيهل ل
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جراء مناقشات مف يسمح والصناعة و  أأحصاب املصلحة، أأكد الوفد جمددا عىل أأن برانمج معل اللجنة ينبغي أأل فائدة يدة لابإ
ىل تفسري أأو تنقيح أأحاكم اتفاق لش بونة أأو وثيقة جنيف.  هيدف اإ

يران )مجهورية  وأأعرب وفد .19 آس يا واحمليط ل  هتأأييد الإسالمية( عن -اإ ندونيس يا ابمس مجموعة أ لبيان اذلي أأدىل به وفد اإ
شيف الهادئ. و ىل البند اإ ن أأ الوفد أأفاد ، عاهدة قانون التصامميالصناعية، وفامي يتعلق مبالتصاممي من جدول الأعامل،  5ارة اإ

وفقا  اختاذ قرار هنايئ يعمتد يف املقام الأول عىل الاعرتاف بأأولوايت مجيع الأعضاء وعىل الهنج البناء والإجيايب من جانب امجليع
مجيع ادلول الأعضاء عىل العمل عىل أأساس الاحرتام حيث امجلعية العامة يف العام املايض  لقرار اذلي اختذتهذكر أأن ا. و ذلكل

ىل مؤمتر دبلومايس. ومبا أأن قرار امجلعية العامة مل مينع  املتبادل، هبدف التغلب عىل اخلالفات املتبقية وتقدمي مرشوع الصك اإ
الوقت يف بذل أأقىص غل أأنه ينبغي للجنة ادلامئة أأن تس تاللجنة من مواصة التفاوض حول مرشوع املعاهدة، رأأى الوفد 

، أأثىن الوفد عىل الأمانة لإعداد الوثيقتني تصاممي واهجة املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوطاجلهود. وفامي يتعلق ب 
SCT/39/2 وSCT/39/3 المتثيل البياين 6"برانمج التقارب اإىل عرض وفد فرنسا حول عن تطلعه الوفد أأعرب . كام :
ىل البند . و حتاد الأورويبيف الاللتصاممي"  ىل أأن عدم حامية وأأشار من جدول الأعامل بشأأن العالمات التجارية،  6انتقل اإ اإ

. البدلان ءلملكية الفكرية، وأأكد الوفد عىل أأمهية حامية أأسامل ادلويل نظام ال ثغرة يف ميثل أأسامء البدلان عىل املس توى ادلويل 
طار ملنع التسجيل  وذلكل، رأأى الوفد أأنه من الرضوري مواصة املناقشات حول هذا املوضوع مكسأأةل ذات أأولوية ووضع اإ
غري املربر أأو اس تخدام أأسامء البدلان كعالمات جتارية. ويف هذا الصدد، رحب الوفد ابلقرتاح املشرتك اذلي قدمته مجموعة 

جيابية يف مناقشة اللجنة من البدلان بشأأن حامية أأسام ء البدلان والأسامء اجلغرافية ذات الأمهية الوطنية، معتربًا أأهنا مسامهة اإ
ىل اجل كام بشأأن هذه املسأأةل.  اليت س تجمع عددا من اخلرباء البارزين ملناقشة بشأأن أأسامء البدلان  لسة الإعالميةتطلع الوفد اإ

وضوع. وأأشار الوفد اإىل الاقرتاح اذلي تقدم به وفد بريو بشأأن هذه القضية وس ترثي مناقشات اللجنة حول هذا امل
الوفد عرب اجلغرافية، أأ ؤرشات من جدول الأعامل، امل 7الاعرتاف ابلعالمات التجارية الوطنية وحاميهتا. وفامي يتعلق ابلبند 

جنيف وثيقة اق لش بونة و قلقه من أأن معل اللجنة ينبغي أأل يفرس أأو يراجع بأأي حال من الأحوال أأحاكم اتفجمددا عن 
اليت تدخل يف نطاق اللجنة  عاملالأ نه ينبغي للجنة ادلامئة أأن تتجنب الازدواجية يف أأ الوفد ذكر تفاق لش بونة. و اخلاصة اب

 ابلفعل أأو اليت تغطهيا املعاهدات القامئة اليت تديرها الويبو.

حيث مت صياغة قواعد متعددة الأطراف بشأأن  وأأعرب وفد الصني عن رأأي مفاده أأن اللجنة ادلامئة متثل منصة هممة .20
جنازات ملحوظة. اللجنة تلعب دذكر أأن اجلغرافية، و ؤرشات الصناعية واملتصاممي العالمات التجارية وال  كام ورا هاما وحتقق اإ

حراز مزيد من التقدم يف اللجنة. وأأفاد الوفد أأنه يف عام عن تطلعه الوفد أأعرب  ىل اإ عادة 2019اإ هيلكة  س تقوم الصني ابإ
دارة س تقوم ب مكتهبا الوطين للملكية الفكرية، و  اجلغرافية، هبدف تعزيز ؤرشات رباءات والعالمات التجارية واملالتبس يط اإ

ىل معاهدة قانون التصامميوضوع  يتعلق مبحامية امللكية الفكرية يف البالد.  وفامي فهم لك مهنم ت ، دعا الوفد مجيع الأطراف اإ
حراز تقدم ملموس فامي يتعلق ابملساعدة التقنية وال الآخر بروح تعاو اوف خمل . وأأعرب الوفد عن أأمهل كشفنية ومرنة من أأجل اإ

ىل توافق يف الآراء بشأأن القضااي اليت ل يزال يتعني  يف أأن تؤخذ املقرتحات من البدلان النامية يف الاعتبار من أأجل التوصل اإ
قبول تحفظات جلعل املعاهدة أأكرث مرونة و ال ايس. واقرتح الوفد النظر يف مؤمتر دبلومعقد التفاق علهيا وخلق ظروف مواتية ل

تصاممي واهجة املس تخدم املصورة بشأأن للبدلان. وفامي يتعلق ابلتصاممي الصناعية، رأأى الوفد أأن اجللسة الإعالمية ابلنس بة 
شارة قدمت للبدلان معلومات مفيدة. والأيقوانت واحملارف/اخلطوط  ىل أأن الويف اإ صني قدمت مقرتحاهتا بشأأن هذا املوضوع اإ

بداع، واليت أ   ىل أأن ادلراسات التفصيلية حول SCT/39/3درجت يف الوثيقة بناء عىل تعليقات من قطاع الإ ، أأشار الوفد اإ
عىل التجارب  بينلبدلان أأن ت ه ميكن ل الصناعية ستسهم يف حتديد اجتاهات القطاع ذي الصة. ورأأى الوفد أأنتصاممي ال 

ابية وحتسن النظام، من أأجل الاس تجابة لالحتياجات الفعلية لقطاع الإبداع. وابلإضافة اإىل ذكل، أأيد الوفد متديد الإجي
ودعي الصناعية، لأن ذكل من شأأنه أأن يقلل من عبء متصاممي الأولوية لتغطي ال واثئق ( لDASخدمة النفاذ الرمقي )

عداد واثئق الأولوية. وفامي يتعلق ابل أأسامء البدلان حيث حول عالمات التجارية، رحب الوفد ابجللسة الإعالمية الطلبات يف اإ
يف أأمر اعترب أأن املناقشات وادلراسات حول هذا املوضوع رضورية ومفيدة. وذكّر الوفد بأأن تعزيز حامية أأسامء البدلان هو 
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ىل أأن للمشاركة هبا، أأيد الوفد املناقشات حول املؤرشات اجلغرافية وتطلع امصلحة مجيع البدلان. وأأخري  بالده . وأأشار الوفد اإ
ميكن أأن وأأفاد أأنه توضيح النظم اخملتلفة وقواعدها. يف الصني تدمع املزيد من البحوث وادلراسات واحرتام أأوضاع البدلان 

 تكون مثل هذه ادلراسات مرجعا هاما ملزيد من العمل.

ندونيس يا، متحداًث بصفته الوطنية، ذكر و  .21 ة كبرية عىل امللكية الفكرية ابعتبارها حافزًا هاما للتمنية نه يعلق أأمهيأأ وفد اإ
ضافة قمية يف الاقتصادات املعوملة احلالية أأمر ابلغ الأمهية ويشمل  الاجامتعية والاقتصادية والتكنولوجية. واعترب الوفد أأن اإ

ىل أأن معل اللجنة همم يف ا حلفاظ عىل التوازن بني الابتاكر التصممي والسمعة والعالمة التجارية للمنتج. وأأشار الوفد اإ
ىل أأنه عىل عمل ابلقرار املتخذ يف عاهدة قانون التصامميواملنافسة والتمنية الاقتصادية الشامة. وفامي يتعلق مب ، أأشار الوفد اإ

عاهدة قانون أأن ادلول الأعضاء ستس متر يف النظر يف عقد مؤمتر دبلومايس ملومفاده  2017امجلعية العامة للويبواجامتع 
ىل اس تكشاف اتفاق ب. ومع ذكل، أأعرب الوفد عن اعتقاده 2018لعام امجلعية العامة اجامتع يف التصاممي  أأن هناك حاجة اإ

ذا مل يكن أأعضاء اللجنة ادلامئة راغبني يف السامح بأأ الوفد أأفاد بشأأن القضااي املعلقة يف أأقرب وقت ممكن. و  ن الفجوة ستبق  اإ
للمشاركة بشلك بنّاء يف  هاس تعدادعن الوفد أأعرب . و مجليع الأطرافاوةل سد الفجوة حنو حل مقبول ببعض الوقت واجلهد حمل

من مرشوع املعاهدة. وأأعرب عن اعتقاده  22واملادة  3حل القضااي املعلقة، لس امي سد الفجوات يف املواقف املتعلقة ابملادة 
انعقاد املؤمتر ادلبلومايس، اذلي ملناقشة بشأأن مساةل مماثاًل يس علقة ل بأأن السامح ببعض الوقت للمناقشة حول تكل القضااي امل

جياد حل بشأأن هذه املسأأةل يف أأقرب فرصة ممكنة.  أأعرب كام يتعني أأن تقرره امجلعية العامة. ورأأى الوفد أأنه من املمكن اإ
خلطة العمل املتفق علهيا. وأأعرب عن املؤرشات اجلغرافية وفقا اذلي أأحرز بشأأن الوفد عن اهامتمه القوي مبعرفة التقدم 

اعتقاده بأأن املؤرشات اجلغرافية يه واحدة من طرق حامية ممارسات الطهيي املعنية وكذكل اخلربات الزراعية واحمللية، مما 
ىل . وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن جتد اللجنة اتفاقا عاحمللية يسهم يف خلق فرص العمل وحتسني القوة الاجامتعية للمجمتعات

قلميية اليت توفر امحلاية لل ىل اجل مؤرشات فهم واحض للنظم الوطنية والإ لسة اجلغرافية. ويف اخلتام، أأعرب الوفد عن تطلعه اإ
 SCT/39/8يد من تعزيز فهم أأسامء البدلان ورحب ابملقرتحات الواردة يف الوثيقتني زت س اأأهنب، اعتقادا منه الإعالمية

 .SCT/39/9و

آس يا واحمليط الهادئوأأيد وفد الهند البي .22 ندونيس يا ابمس مجموعة أ جياد ، ان اذلي أأدىل به وفد اإ ورأأى أأنه من الرضوري اإ
امجلعية العامة اجامتع أأرضية مشرتكة بشأأن القضااي املعلقة ويه حتديدا توفري املساعدة التقنية ومتطلبات الكشف الإلزايم قبل 

 ا، أأعرب الوفد عن رأأي مفاده أأهناملصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوطتصاممي واهجة املس تخدم املقبل. وفامي يتعلق حبامية 
ىل ات لقضية س ياس (، INNsالصيدلنية ) موادسجة امللكية للامل ولية غري ادلسامء الأ دلول الأعضاء الفردية. وأأخريا، أأشار اإ

 موادسجة امللكية للامل ولية غري ادلسامء لأ لاملشاهبة ورأأى الوفد أأنه من الأمهية مباكن ضامن عدم تسجيل العالمات التجارية 
 أأو الس يقان املشرتكة. الصيدلنية

آس يا واحمليط الهادئ. و  .23 ندونيس يا ابمس مجموعة أ علق الوفد أأمهية كبرية ذكر أأنه يوأأيد وفد عامن البيان اذلي أأدىل به وفد اإ
وشكر الوفد اللجنة عىل معلها بشأأن  التصاممي.معاهدة قانون عىل املوضوعات املدرجة يف جدول الأعامل، لس امي موضوع 

ىل املشاركة بنشاط يف  املؤرشات اجلغرافية وحامية أأسامء البدلان من التسجيل غري املربر كعالمات جتارية، ودعا مجيع الوفود اإ
 املناقشات من أأجل حتقيق تقدم حقيقي.

لمشاركة يف هذا ل  هتطلعأأعرب عن و  ،ء البدلانالرئيس عىل اقرتاح اجللسة الإعالمية بشأأن أأسامجاماياك وشكر وفد  .24
ىل داخل اللجنة دعو ، اكنت جاماياك ت2009نه منذ عام أأ الوفد ذكر احلدث. و   توفري حامية أأكرث اتساقا وكفاية وفعالية لأسامءاإ
تفاقية ابريس. وذكر ، واليت اكنت محمية ابلفعل مبوجب اشعارات النباةلهمة لدلول مثل الأعالم و امل رموز عىل غرار ال ،البدلان

الوفد أأنه عىل الرمغ من أأن حامية أأسامء البدلان متاحة نظراي من خالل قوانني العالمات التجارية القامئة، فاإن هذه امحلاية غالبا 
بطريقة غري عادةل.  وةلما تقترص عىل ظروف معينة، مما يرتك فرصة وافرة للأشخاص والكياانت لإساءة اس تخدام مسعة ادل

ىل أأن امحلاية وأأشار ا وجودة نظراي لأسامء البدلان مبوجب قانون العالمات التجارية احلايل وتفسريه وممارساته غري امللوفد اإ
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ىل امحلاية ادلولية لأسامء البدلان من الناحية العمليةشامة وغري اكفية  تفامق الآن بسبب قد . وشدد الوفد عىل أأن الافتقار اإ
رموز. وأأشار الوفد الطرية أأو دة عالية املس توى، واليت تضم أأسامء البدلان أأو الصفات الق  جديحقول تسجيل أأسامء ب  الهتديد

ىل أأنه ل يزال م  متتع ت فتحا وملزتما ابلعمل مع مجيع ادلول الأعضاء والأمانة لإجياد حلول للحامية الفعاةل لأسامء البدلان اليت ن اإ
آراء مجيع الأعضاء.   بتوافق أ

معاهدة قانون التصاممي نه بفضل اجلهود املتواصة اليت تبذلها ادلول الأعضاء، حققت أأ وفد مجهورية كوراي ذكر و  .25
ىل اتفاق بشأأن اإ  امجلعية اجامتع خالل معاهدة قانون التصاممي جنازات كبرية حىت الآن. وأأعرب عن أأمهل يف أأن يمت التوصل اإ

تصاممي رب وقت ممكن. وفامي يتعلق ابلتصاممي التكنولوجية اجلديدة مثل العامة املقبة من أأجل عقد مؤمتر دبلومايس يف أأق
ىل أأن الأنظمة و واهجة املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط ىل ممارسات ، أأشار الوفد اإ الفحص خمتلفة من بدل اإ

آخر، الأمر اذلي  لويبو، ذكر الوفد أأن قانون لاذ الرمقي دمة النفربر املزيد من املناقشات حول هذا املوضوع. وفامي يتعلق خبيأ
، عىل الرمغ من أأن نظام 2017سبمترب  22قد مت تعديهل لتقدمي اخلدمة، اليت بدأأ رسايهنا اعتبارا من  كورايتصاممي يف حامية ال 

ن يفيد من شأأنه أأ  ةممي الصناعيايف س ياق التصخدمة النفاذ الرمقي ورأأى الوفد أأن اس تخدام  لتدقيق.الفحص خيضع حاليا ل 
دخال مودعي الطلبات  نه يؤيد ابلاكمل اإ . وفامي ةممي الصناعيايف نظام التصخدمة النفاذ الرمقي من مجيع أأحناء العامل، وابلتايل فاإ

تؤيد حامية أأسامء البدلان، احملمية ابلفعل مبوجب قانون العالمات التجارية بالده ن أأ الوفد أأفاد يتعلق ابلعالمات التجارية، 
هذا يامتىش مع توصية جاماياك أأفاد أأن ، وكذكل مبوجب قانون حامية التجارة. و يف كوراي املنافسة غري املرشوعة والوقاية من

برفض العالمات التجارية املكونة من امس بدل أأو مؤرشات خاطئة. ومع ذكل، شدد الوفد عىل رضورة جتنب القيود املفرطة 
ن أأمهل يف أأن تكون اجللسة الإعالمية بشأأن أأسامء البدلان الوفد عوأأعرب واملواءمة مع حقوق العالمات التجارية السابقة. 

مجهورية كوراي وفد فرصة جيدة لتعميق فهم نظام امحلاية للك دوةل عضو. وابلإشارة اإىل حامية املؤرشات اجلغرافية، أأعرب 
طار اللجنة ادلامئةجلغرافيعن دمعه لقرتاح وفد الولايت املتحدة الأمريكية ملناقشة قضااي املؤرشات ا ابلنظر أأفاد أأنه . و ة يف اإ

آخر، فاإن فهم هذه الاختالفات س يكون رشطًا مس بقا قبل  ىل أ ىل أأن أأنظمة حامية املؤرشات اجلغرافية ختتلف من بدل اإ اإ
دخال نظام تسجيل جغرايف دويل  ادلول اجلغرافية لها أأثر قانوين واقتصادي عىلؤرشات ذكر الوفد أأنه نظرا لأن حامية املكام  .اإ

آراءمه بشأأن هذه املسأأةل ويعرّبون عهنا. وهبذا املعىن، ف الأعضاء يف الويبو،  س يكون من الرضوري أأن يناقش أأعضاء الويبو أ
عداد الوثيقة عىل شكر الوفد أأمانة الويبو   .SCT/39/6اإ

 هاعلق ي عىل الأمهية اليت  جمددا، وأأكد وفد الس نغال البيان اذلي أأدىل به وفد املغرب ابمس مجموعة البدلان الأفريقيةأأيد و  .26
موضوعا ابلغ متثل أأسامء البدلان اليت حول  لسة الإعالميةعىل البنود اخملتلفة املدرجة يف جدول أأعامل اللجنة، ورحب ابجل 

واردا يف  اح الوفد أأنه قرر أأن يرع  اقرتاحالأمهية ابلنس بة للوفد بسبب الفجوات يف نظام امللكية الصناعية ادلويل. ورص
ىل SCT/39/8لوثيقة ا شارة اإ ، أأعرب الوفد عن أأمهل يف عقد معاهدة قانون التصاممي، وأأكد دمعه لقرتاح وفد جاماياك. ويف اإ

 ؤرشاترحب الوفد خبطة العمل اخلاصة ابملمؤمتر دبلومايس يف أأقرب وقت ممكن بروح شامة وموضوعية. ويف اخلتام، 
  لجنة.اجلغرافية املتفق علهيا يف ادلورة الأخرية ل 

مجيع اجملالت الثالثة للجنة ادلامئة، وأأيد البيان اذلي أأدىل به وفد بشأأن وأأعرب وفد برابدوس عن الزتامه ابلعمل  .27
كوادور ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب.  أأعرب عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد جاماياك، وأأبدى الزتامه كام اإ

ساءة الاس تخدام كعالمات جتارية و ضد البدلان  ابلعمل عىل حامية أأسامء دمعه لالقرتاح أأعرب عن اس مترار التسجيل واإ
ىل أأن امس برابدوس، ابعتبارهSCT/32/2املنقح الوارد يف الوثيقة  ابلنس بة دوةل انمية صغرية، هل أأمهية حامسة  ا. وأأشار اإ

جزء كس تخدام غري املرصح به لمس برابدوس من جانب الآخرين ن الاوأأفاد بأأ للتمنية الاقتصادية واملالية والاجامتعية للبالد، 
خدمات الأعامل اليت ل تنشأأ من برابدوس ميكن أأن يرض بسمعة البالد كعالمة لأغراض من عالماهتم التجارية املسجة 
 قطاع الأعامل والقطاع املايل.و الس ياحة  و ربابدويسال رشاب الرومجتارية، لس امي عند الإشارة اإىل 
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 من جدول الأعامل: التصاممي الصناعية 5ند لب ا

نظمة -ة ممي الصناعياالتصوممارسة قانون   مرشوع املواد ومرشوع الأ

ىل أأن "امجلعية العامة للويبو ] .28 ، أأهنا س تواصل النظر يف 2018[ قررت، يف دورهتا املقبة يف 2017أأشار الرئيس اإ
 ".2019يعقد يف هناية النصف الأول من عام عىل أأن ، معاهدة قانون التصامميعقد مؤمتر دبلومايس حول 

نه  .29 ىل أأنه يف حني ستبق  معاهدة قانون التصاممي مدرجة يف جدول أأعامل جلنة العالمات، فاإ وخلص الرئيس اإ
زاء ادلعوة  ىل أأن الفجوات املتبقية يف املواقف اإ ينبغي للجنة العالمات الالزتام بقرار امجلعية العامة.   وأأشار الرئيس اإ

ىل عقد مؤمتر دبلومايس تقلّصت أأكرث يف امجلعية العامة للويبو ]لعام  [، وحّث لك ادلول الأعضاء عىل بذل 2017اإ
بداء املرونة الالزمة بغرض تذليل تكل العقبات الهنائية  .هجود متضافرة واإ

متثيل البياين للتصاممي"6من وفد فرنسا "برانمج التقارب املقدم عرض ال  ورويبحتاد الأ يف الا : ال

حتاد الأورويب يف الا: المتثيل البياين للتصاممي" 6بناء عىل دعوة الرئيس، "برانمج التقارب ، قدم وفد فرنساو  .30
(CP6.) 

 شكر الرئيس وفد فرنسا عىل العرض الش يق.و  .31

يقوانت واحملارف/اخلطوط  تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأ

ىل الوثيقتني  .32  .SCT/39/3و SCT/39/2استندت املناقشات اإ

 قدمت الأمانة لكتا الوثيقتني.و  .33

يطاليا عن امتنانه لوفد فرنسا عىل العرض اذلي قدمه بشأأن أأعرب و  .34 : المتثيل البياين 6"برانمج التقارب وفد اإ
ىل تطوير اذلي أ جنز عىل أأن العمل وأأكد ، (CP6حتاد الأورويب )يف الاللتصاممي"  طار برانمج التقارب قد أأدى اإ يف اإ

التصاممي، هبدف التخفيف من حدة املشالك املرتبطة بتفسريها الالحق من وصف شرتكة ومواءمة الهنج املتعلقة بامل امرسات امل
أأفضل مبثابة أأحد س تخدم أأيضا كأداة مفيدة و هنجا فعال ومران ميكن أأن ي  يشلك ذا الربانمج أأن هالوفد رأأى قبل احملامك. و 

  املامرسات للبدلان الأخرى.

س بان  .35 ىل يا وفد فرنسا عىل العرض املمتازوهنأأ وفد اإ س بانيا شاركت يف ، مشريا اإ : المتثيل البياين 6برانمج التقارب أأن اإ
ىل اتفاق. حتاد الأورويبيف الا للتصاممي ، وأأبرز اجلهود اليت بذلهتا مجيع البدلان املشاركة يف جتميع أأفضل املامرسات والتوصل اإ

يتطلب مناقشات طوية،  حتاد الأورويبيف الا : المتثيل البياين للتصاممي6التقارب  انمجبربن العمل املتعلق أأ الوفد ذكر و 
ىل لالتفاق عىل املامرسات الشائعة اليت تفيد املس تخدمني وحتقق الأمن. و ،يف بعض الأحيان ضغوطةمو  شارة اإ أأن تنفيذ يف اإ

س بانيا قد لق   حتاد الأورويبيف الا : المتثيل البياين للتصاممي6برانمج التقارب نتاجئ  يف املبادئ التوجهيية لفحص التصاممي يف اإ
ىل اخلربة واجل حول أأن التوصل اإىل اتفاق الوفد من قبل املس تخدمني، رأأى  اكبري  اس تحساان هبدف  دهفهم مشرتك، يستند اإ

 .لن يكون من املس تحيلاهجات املس تخدم املصورة وضع أأفضل املامرسات أأو التوصيات للمتثيل الرسويم لو 

يف  : المتثيل البياين للتصاممي6برانمج التقارب وشكر وفد هنغاراي وفد فرنسا عىل العرض اذلي قدمه بشأأن نتاجئ  .36
ىل الربانمج وتنفيذه.حتاد الأورويبالا  ، وأأبلغ اللجنة أأن هنغاراي عدلت قليال من لواحئها الرمسية من أأجل الانضامم اإ
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برانمج ووفد فرنسا عىل العرض اذلي قدمه بشأأن  ، كام شكروشكر وفد السويد الأمانة عىل التحضري لدلورة .37
، وذكّر اللجنة ابجلزء النشط اذلي اختذته السويد يف ذكل الربانمج. حتاد الأورويبيف الا : المتثيل البياين للتصاممي6التقارب 

شارة اإىلو حتاد يف الا المتثيل البياين للتصاممي: 6برانمج التقارب تنفيذ نتاجئ بعد أأنه بسبب القيود القانونية، مل يمت  يف اإ
: المتثيل 6برانمج التقارب ده، أأعلن الوفد أأن السويد تعمل حاليا عىل التغلب عىل هذه القيود، هبدف تنفيذ يف بال الأورويب

 قبل لك يشء.املس تخدمني بل لفائدة ، حفسب ليس فقط لفائدة الفاحصني حتاد الأورويبيف الا البياين للتصاممي

يران )مجهورية  وأأشاد .38 : المتثيل البياين 6برانمج التقارب وفد فرنسا بشأأن لعرض اذلي قدمه الإسالمية( اب -وفد اإ
عداد ي ، واذلي حتاد الأورويبيف الا للتصاممي شلك مثال ممتازا لتبادل املعلومات حول هذه املسأأةل، وشكر الأمانة عىل اإ
ىل أأن او. SCT/39/3و SCT/39/2الوثيقتني  لإطار ادلويل احلايل يوفر املرونة الاكفية لضامن حامية التصاممي ابلنظر اإ

جراء مزيد من املناقشات بشأأن هذه القضية ينبغي أأن يقترص عىل تبادل اخلربات بني  التكنولوجية اجلديدة، ذكر الوفد أأن اإ
 .اوأأولوايهت اة، عىل أأساس احتياجاهتالوفود وينبغي أأن حيافظ عىل حزي س ياسة ادلول الأعضاء لتبين متطلباهتا القانونية الوطني

: المتثيل البياين للتصاممي" يف الاحتاد 6"برانمج التقارب  وهنأأ وفد الهند وفد فرنسا عىل العرض اذلي قدمه بشأأن .39
حامية ورأأى أأن . sتخدم املصورةس  واهجات امل ، وأأعرب عن عزمه عىل مواصة املشاركة البناءة يف املناقشات حول الأورويب
أأنه يف وأأشار اإىل عضو.  دوةلللك  اتقضية س ياستشلك  واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط تصاممي

ن امل  جراء حفص موضوعي، ورأأى أأنه ابلنس بة لتكل البدلان، فاإ تأألف من سأأةل ت العديد من البدلان، مبا يف ذكل الهند، مت اإ
الوفد عىل احلاجة اإىل حتديد خمتلف قوانني امللكية الفكرية، مثل قوانني حق شدد كام اعامتد معايري الفحص والبحث املوحدة. 

نه نظرا بقوهل أأ واختمت الوفد  لصناعية، يف حاةل وجود طبقات متعددة من امحلاية مبوجب خمتلف اللواحئ.التصاممي ااملؤلف و 
ذا اكن ينبغي وطتصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطللطبيعة احملددة ل  ، مل يكن من الواحض ما اإ

 .الصناعية التصاممي لحئةحامية املوضوع من خالل 

تصاممي مس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، أأن اجللسة الإعالمية بشأأن ، متحداث ابوفد الاحتاد الأورويب ذكرو  .40
 ادلورة السابقة للجنة ادلامئة اكنت ممارسة ممثرة، ، اليت عقدت يفواهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط

مكن اللجنة من اكتساب رؤى جيدة حول املامرسات يف خمتلف الولايت القضائية والاس امتع اإىل جتارب مثرية الأمر اذلي 
أأن هذه مدخالت قمية للمناقشات الالحقة للجنة بشوفرت تكل ادلورة رأأى أأن لالهامتم من أأحصاب املصلحة املعنيني. و 

شكر الأمانة عىل امللخص املمتاز للنقاط الرئيس ية الناش ئة عن اجللسة الإعالمية كام هو مبني يف الوثيقة و املسأأةل. 
SCT/39/2 ، س تصوب ادلول الأعضاء واملنظامت غري احلكومية املعمتدة عىل مقرتحاهتا بشأأن العمل الإضايف امل كام شكر

ىل أأن املقرتحات اليت متت دراس هتا ابهامتم كبري  أأشار الوفد أأولو ، SCT/39/3لوثيقة مت جتميعها يف احس امب بشأأن املوضوع،  اإ
تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت  أأشاكلمل تكن متقاربة فامي يتعلق بنطاقها: فقد غطت بعض الاقرتاحات 

يف الأفق مثل ظاهرة الديد العرص اجلممي اتناول البعض الآخر بشلك أأسايس تصبيامن ة ابلفعل، راخسال واحملارف/اخلطوط
طريق من الس يارات للمشاة. العىل يت تربز للزير أأو الرسومات الاليت تعمل ابلخارج من لوحات املفاتيح ربز لالتصاممي اليت ت

ىل أأن أأ يف حني . اثنيا، ابلتحديدوذلكل رأأى الوفد أأنه ينبغي أأن يكون دلى اللجنة فهم مشرتك ملا جيب أأن يغطيه معلها  شار اإ
ىل أأن هناك ابلفعل مشالك ميكن حلها يف أأيضا القضااي املتعلقة بتصاممي العرص اجلديد مثرية لالهامتم وذات صة، أأشار الوفد  اإ

نه سعييقوانتوالأ واهجات املس تخدم املصورة جمال الأشاكل املعروفة حاليا من  لميض قدما يف معل ا منه ل. ومن مث، فاإ
حول الاختالفات القامئة واملعروضة جيدا اليت ميكن ية  احلاجة اإىل هنج تدرجيي، مع مناقشة عامة أأول اللجنة، شدد الوفد عىل

ىل أأنه س يكون من حسن احلظ أأفاد أأنه معاجلهتا عىل الفور. و  -وينبغي - تصاممي واهجات عىل املناقشات  أأن تقترصابلنظر اإ
ىل فهم مشرتك يف س ياق تكل التصاممي القامئة، من أأجل ا املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط ل أأنه لتوصل اإ اإ

ىل املزيد حول تصاممي العرص اجلديد من مجعيات املس تخدمني، لتوجيه معل ابعرب عن اهامتمه أأ   مس تقبالاللجنة لس امتع اإ
ىل فهم مشرتك حول القضااي السائدة حاليا. و يف ىل املابلنتقال الاجتاه املناسب بعد التوصل اإ قرتحات اجملمعة يف الوثيقة اإ

SCT/39/3 واملنتجات واهجات املس تخدم املصورة (، املتعلق برشوط الربط بني 9عن تأأييده لالقرتاح )الوفد ، أأعرب
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( بشأأن الأساليب املسموح هبا 10والاقرتاح ) ،بواسطة حقوق التصمميس تخدم املصورة امية واهجات امل بغرض حاملادية 
مبا أأن الك الاقرتاحني يعاجلان مبارشة الاختالفات القامئة حاليا، فاإن رأأى أأنه تحركة. و املصورة امل  واهجات املس تخدملمتثيل 

ىل أأن مزيدا من العمل بشأأن كام املزيد من العمل بشأأن تكل القضااي ميكن أأن ميهد الطريق لهنج أأكرث تنس يقا.  أأشار الوفد اإ
عترب ت بقت علهيا، واملنتجات املادية اليت ط  واهجات املس تخدم املصورة  (، واليت تتعلق أأيضا ابلصة بني3( و )1املقرتحات )

واعرتافا ابلأمهية الاقتصادية للتصاممي التكنولوجية اجلديدة والطلب  .من قبل عدد من املشاركني يف اللجنة ادلامئةس تصوبة م 
، اذلي ملواصة العمل بشأأن هذا املوضوع ، أأعرب الوفد عن دمعهلهاالاكفية ة ايامحلاملزتايد من جانب املس تخدمني لضامن 

جياد توافق يف الآراء حول موضوع امحلاية يف ظل النظام العاملي احلايل للملكية الفكرية وطريقة  ينبغي أأن يركز أأول عىل اإ
 مرحة يفثرية لالهامتم حول تصاممي العرص اجلديد امل سائل امل حاميهتا. واختمت الوفد ابلتعبري عن انفتاحه عىل اس تكشاف 

 وحفص كيف ميكن لإطار امللكية الفكرية أأن يظل فعال لضامن حامية التطورات التكنولوجية يف املس تقبل.لحقة 

وحتدث وفد ليتوانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسط  والبلطيق وشكر وفد فرنسا عىل العرض اذلي قدمه بشأأن  .41
يف  لسة الإعالميةوأأثىن عىل الرئيس والأمانة عىل تنظمي اجل  الاحتاد الأورويب : المتثيل البياين للتصاممي" يف6"برانمج التقارب 
أأحصاب  اتلمامرسات الوطنية اخملتلفة وخرب لاكنت مفيدة للغاية يف بناء فهم اللجنة وذكر أأهنا للجنة ادلامئة. ادلورة السابقة 

ملخصًا ممتازا للنقاط الرئيس ية الناش ئة عن تكل  تتضمن، يف رأأيه، SCT/39/2املصلحة املعنيني. وأأضاف الوفد أأن الوثيقة 
ادلورة. ويف حني أأعرب الوفد عن تقديره ملقرتحات ادلول الأعضاء واملنظامت غري احلكومية املعمتدة اليت مت جتميعها يف الوثيقة 

SCT/39/3ل املعروفة حاليا علق ابلأشاكتبعض املقرتحات ت ، وأأفاد أأن ، سلط الضوء عىل النطاق اخملتلف لهذه املقرتحات
ديدة. وابلنظر اممي العرص اجلمع تصأأخرى عامل ت، بيامن ت تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوطل 

ىل أأن القضااي املتعلقة بتصاممي العرص اجلديد لمس تقبل، رأأى الوفد أأن الأولوية الفورية للجنة ادلامئة ينبغي أأن ل تعد مسأأةل  ةاإ
. ولهذا السبب، قدم الوفد تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانتل راخسة الشاكل لأ حل املشالك القامئة ابتركز عىل 

تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت الأولوية للفروق املوجودة يف جمال منح دمعه ملقاربة مرحلية، مع 
يف مرحة لحقة،  ةاف القضااي املتعلقة بتصاممي العرص اجلديد. كام أأعرب الوفد عن اس تعداده لس تكشواحملارف/اخلطوط

ىل الوثيقة  ىل فهم مشرتك بشأأن القضااي احلالية. وابلإشارة اإ ، ذكر الوفد أأن العمل الإضايف بشأأن SCT/39/3بعد التوصل اإ
كرث تنس يقا للتصاممي ( س يكون مفيدا لتضييق الاختالفات القامئة ولمتكني معاجلة أأ 10( و )9( و )2( و )1املقرتحات )

 .املعنية

برانمج عن امتنانه لوفد فرنسا بشأأن العرض املمتاز اذلي قدمه بشأأن  ، معرابوحتدث وفد الولايت املتحدة الأمريكية .42
ىل أأن : المتثيل البياين للتصاممي يف الاحتاد الأورويب6التقارب  القدرة عىل تقدمي طلب هو الطلبات ودعي محمل ، وأأشار اإ
مجموعة من الصور اليت ميكن اس تخداهما ملتابعة امحلاية يف ولايت قضائية أأخرى. وشكر أأعضاء اللجنة ادلامئة واحد مع 

ىل  هتطلعأأعرب عن ، و لسة الإعالميةواملنظامت غري احلكومية عىل مقرتحاهتم اليت بدت مبثابة تدفق طبيعي من اجل  . تناولهااإ
عالقة يتعلق الأمر الأول ابل، حيث عن تكل املقرتحات اليت حظيت بدمعهن هناك ثالثة جمالت انش ئة أأ الوفد كام أأفاد 
ذا اكن يعترب حفبني التصممي واملنتج ومتطلبات حتديد تكل العالقة وتأأثريها عىل النطاق. وابلنس بة للوفد،  الرابطة ص ما اإ

ذا اكن النطاق مرتبط مبنتج واحد فقط،  ،التصممي ملنتجات خمتلفةميكن حامية  أأما الأمر . للتناولأأس ئة حممتة يه أأو ما اإ
نبثق من الاقرتاح اخلاص ابس تبيان املس تخدمني مما يسمح هلم بتحديد املشالك يف متابعة حامية واهجة املس تخدم في الثاين 

ة يف . ورأأى الوفد أأنه ينبغي دعوة املس تخدمني أأيضا لالإبالغ عن املامرسات أأو الأنظمة أأو احلوادث الناحجصورة والأيقوانتامل
اذلاكء الاصطناعي وتأأثريه عىل جانبني من بشأأن اجملال الثالث انجت عن اقرتاح مثري للتفكري وأأفاد أأن متابعة هذه امحلاية. 

ذا اكن  التصممي اذلي أأنشأأه اذلاكء الاصطناعي يف ظل جيب حامية جوانب حامية التصاممي التكنولوجية اجلديدة، أأي ما اإ
لعالمات لعية الياابنية امجل ذلاكء الاصطناعي يف معلية الفحص. وردد الاقرتاح اذلي تقدمت به الأنظمة احلالية، واس تخدام ا

الأيقوانت، وذكر أأنه يف بداية املناقشات حول صورة و واهجة املس تخدم املتصاممي بعدم الالزتام الصارم بس ياق  التجارية
تصاممي اللجنة ادلامئة عىل معل قرص أأوىص الوفد بعدم و ديدة"، اجلتكنولوجية ال تصاممي ال م مصطلح "ااس تخدمت املوضوع، 



SCP/39/11 
12 
 

ىل تطوير التصاممي يف س ياق الصور أأو الإسقاطات الثالثية الأبعاد، واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت  فقط. وابلنظر اإ
دراج   صة يف مثل هذا العمل.الوضوع ذي املاقرتح الوفد اإ

عىل العرض املمتاز اذلي قدمه ووفد فرنسا ، SCT/39/2لوثيقة عىل االأمانة اإىل لك من شكر ابل  وجه وفد الصنيتو  .43
عىل ادلروس القمية اللجنة ادلامئة ومجيع أأعضاء  : المتثيل البياين للتصاممي يف الاحتاد الأورويب6برانمج التقارب بشأأن 

وهجة أأعرب الوفد عن ت التمنية. و أأن هذه املواد ستساعد عىل فهم اجملالت ذات الصة واجتاهاواعترب واملقرتحات البناءة، 
من شأأن مناقشة املوضوع أأن تساعد اللجنة عىل التعامل مع القضااي الناش ئة فامي يتعلق حبامية واهجات مفادها أأن نظر 

آلية امحلاية يف لك املس تخدم املصورة  ، وحتسني حامية التصاممي وتعزيزدوةل، والاس تجابة لالحتياجات الفعلية، وتعزيز أ
ىل اقرتاحه الوارد يف الوثيقة التصصناعة ا جيابية  هتطلعأأعرب عن ، و SCT/39/3ممي. ولفت الوفد انتباه اللجنة اإ ىل نتاجئ اإ اإ

صورة واهجات املس تخدم املوبني واملنتج املادي، صورة بشأأن العالقة بني واهجة املس تخدم امل لس اميومناقشات أأخرى، 
 يف متابعة املناقشات واملشاركة فهيا عن كثب.بته رب الوفد عن رغ ومعايري الانهتاك. وأأخريا، أأع

مانة عىل معلها الشاق يف التحضري لدلورة والوثيقتني  .44  SCT/39/3و SCT/39/2وأأعرب وفد الياابن عن امتنانه للأ
مج برانبشأأن ا قدمه وفد فرنسا مل، وتقدم ابلشكر لتقدمي مقرتحاهتاعىل ادلول الأعضاء واملنظامت غري احلكومية كام شكر 
ىل أأن اس تخدام التصاممي التكنولوجية اجلديدة، لس امي : المتثيل البياين للتصاممي يف الاحتاد الأورويب6التقارب  ، وأأشار اإ

. ومع ذكل، أأشار لسة الإعالميةبرسعة، كام يتضح من ادلراسة املقارنة واجل اتسع قد  واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت،
ىل أأن حامية هذه ال  اإىل حد ما حمدودة أأو غري متسقة يف خمتلف الولايت القضائية. تعترب تصاممي مبوجب نظام التصممي الوفد اإ

ىل الفوائد اليت تعود عىل مس تخديم نظام التصممي، فأأفاد أأنه و  من دمعه للهنوض بعمل اللجنة ادلامئة يقدم الوفد اإن ابلنظر اإ
 اس تكشاف طريقة مالمئة وموحدة محلاية هذه التصاممي اجلديدة. أأجل

مانة ابلشكر لوفد الاحتاد الرويس  تقدمو  .45 عىل وفد فرنسا  ، كام شكرSCT/39/3و  SCT/39/2لوثيقتني عىل الأ
لعمل عىل مجيع . وأأعرب الوفد عن اهامتمه اب: المتثيل البياين للتصاممي يف الاحتاد الأورويب6برانمج التقارب بشأأن تقدميه 

وقضية اذلاكء الاصطناعي، تصاممي واهجات املس تخدم املصورة لس امي فامي يتعلق ب ، SCT/39/3القضااي املبينة يف الوثيقة 
 .واهجات املس تخدم املصورة ومواصة دراسة طلب املس تخدمني عىل

مانة عىل التحضري لدلورة غرفة التجارةأأعرب ممثل و  .46  فرنسا عىل العرض املقدم بشأأن وفدلو ، ادلولية عن شكره للأ
أأعرب عن تقديره لإاتحة الفرصة لتبادل منظور الأعامل كام ، : المتثيل البياين للتصاممي يف الاحتاد الأورويب6برانمج التقارب 
ىل أأن الغرفة التيف . وصورةاملس تخدم امل اتاملقبل للجنة ادلامئة بشأأن حامية تصممي واهجتوقع بشأأن العمل امل  شارة اإ جارية اإ

، مبا يف ذكل العديد من دوةل 100ادلولية يه أأكرب منظمة أأعامل يف العامل، حيث متثل الرشاكت من مجيع الأجحام يف أأكرث من 
ادلور املهم الغرفة ممثل رز ، أأبتصاممي واهجات املس تخدم املصورة ممي مثلاالرشاكت اليت طورت أأشاكًل جديدة من التص

تسهيل تفاعل املس تخدم مع الأهجزة الإلكرتونية يف العديد من و يف العامل الرمقي،  املصورةواهجات املس تخدم اذلي تلعبه 
ىل اجملالت اخملتلفة مثل النقل والصحة والتصالت. و شارة اإ بوصفها صورة أأن تزايد أأمهية وقمية واهجات املس تخدم امليف اإ

ىل أأصول اسرتاتيجية و  انعكس يف المنو اذلي ، واهجات املس تخدم املصورةلريئ أأمهية حقوق التصممي يف حامية املظهر املاإ
عىل اللجنة ادلامئة لختاذها الغرفة يف الس نوات الأخرية، أأثىن ممثل  واهجات املس تخدم املصورةممي اتصطلبات امللحوظ يف 

رب عن ، وأأعيف الاعتبار ممي احلالية عىل التصماميت الرمقية اجلديدةاكيفية تطبيق متطلبات حامية التصوضع زمام القيادة يف 
ىل التعليقات الواردة من الرشاكت يف مجيع أأحناء العامل، لفت ممثل سعادته  انتباه الغرفة للمسامهة يف املناقشات. واستنادًا اإ

ىل ثالثة موض ممي واهجات اميكن أأن يكون العمل الإضايف من جانب اللجنة فهيا مفيدا يف جعل حامية تصوعات اللجنة اإ
 واهجات املس تخدم املصورةحتليل متطلبات الربط بني الغرفة أأكرث فعالية وكفاءة. أأول، اقرتح ممثل صورة ملاملس تخدم ا

ىل أأنه ميكن اس تخدام نفسو  ىل أأنه نظرا اإ عادة يف منتجات خمتلفة، فاإن  املس تخدم املصورة ةواهج املنتجات املادية، مشريًا اإ
ىل  واهجات املس تخدم املصورةول عىل امحلاية لالعديد من الرشاكت قد جتد أأنه من املفيد احلص عىل هذا النحو دون احلاجة اإ
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الغرفة ، اقرتح ممثل ا. اثنيصورةمبنتج معني، مما قد حيد دون داع من نطاق حامية حق تصممي واهجة املس تخدم املالربط 
ىل أأن امل  خدم املصورةواهجات املس تمواصة العمل اذلي تقوم به اللجنة بشأأن الأساليب املسموح هبا لمتثيل  تحركة، مشريا اإ

ماكنية تسجيل مقاطع الفيديو أأو نقل الصور يف ولايت قضائية أأكرث والسامح  الرشاكت قد جتد أأنه من املفيد امتالك اإ
أأنه يف الولايت القضائية اليت الغرفة . وأأضاف ممثل يف قواعد البياانت عهناسهل البحث ال لرسوم املتحركة و السهل لعرض لاب

 واهجات املس تخدم املصورةاملسموح هبا لاملشاهدات ل تزال هناك حاجة للمتثيالت البيانية التقليدية، فاإن زايدة عدد 
جراء اس تعراض للمتطلبات ل الغرفة . اثلثًا، اقرتح ممثل كون مفيداس ي طلبات يف صورة وظيفة واهجة املس تخدم املتوضيح اإ

ملوجودة حاليا يف بعض الولايت القضائية، واليت تفيد بأأن الرشاكت مل جتد هذا الرشط مفيدا يف معظم احلالت. التصممي ا
عىل سبيل املثال، ينبغي توضيح أأن لأغراض البحث  الوظيفة توضيحيف احلالت اليت يتعني فهيا مفاده أأنه رأأى وأأعرب عن 

غرفة يف تقرير جديد لأأعدت اللجنة بأأن هذه النقاط وغريها قد الغرفة ثل مم  مثل هذا املؤرش لن حيد من نطاق امحلاية. وأأبلغ
، واذلي يتضمن أأيضا معلومات عن الإنرتنتتاح عىل وامل ، صورةممي واهجات املس تخدم املاحامية تصبشأأن التجارة ادلولية 

نفاذ يف تصاممي  تقرير وذكر أأن تلف الولايت القضائية. اليت مت مجعها من خم  واهجات املس تخدم املصورةجوانب املقاضاة والإ
القضااي اليت ميكن أأن يضعها صانعو الس ياسات يف الاعتبار عند مراجعة أأنظمة التصممي جلعل اقرتح غرفة التجارة ادلولية 

املشالكت اليت حدد الهدف مهنا هو أأن تكون أأداة معلية للرشاكت، و أأن أأكرث فاعلية، و  واهجات املس تخدم املصورةحامية 
سرتاتيجيات تصممي  لكمته بتشجيع غرفة التجارة ادلولية . واختمت ممثل واهجات املس تخدم املصورةجيب معاجلهتا عند تطوير اإ

لأن هذا العمل لن يساعد عىل حتسني الإجراءات  واهجات املس تخدم املصورةممي االلجنة ادلامئة عىل العمل عىل حامية تص
س يحفز أأيضا التفكري يف حامية بل ، حفسبممي يف جمال التصممي هذا اذلي يزداد أأمهية ااية التصمحلالالزمة واملتطلبات 

 .الرمقية لتصامميل  يةجيال املس تقبل الأ 

عداد الواثئق املمتازة .47 برانمج وفد فرنسا عىل العرض املفيد للغاية بشأأن كام شكر  ،وشكر وفد أأسرتاليا الأمانة عىل اإ
جيابية لعتبارات مس مترة. وأأعرب عن اهامتمه ميثل ، واذلي اين للتصاممي يف الاحتاد الأورويب: المتثيل البي6التقارب  عالمة اإ

(، املبينة يف 10( و )9( و )3( و )1املقرتحات )تناول نه وجد قمية خاصة يف ذكر أأ ابلصة بني التصممي واملنتج املادي، و 
 .SCT/39/3الوثيقة 

 SCT/39/2لوثيقتني عىل االأمانة ، كام شكر عىل العرض املمتاز وشكر وفد مجهورية كوراي وفد فرنسا .48
س بانيا واذلي أأكد عىل حقيقة أأن SCT/39/3و : المتثيل البياين للتصاممي 6برانمج التقارب ، وأأيد البيان اذلي أأدىل به وفد اإ

نشاء نظام منسق.  مثال يعد يف الاحتاد الأورويب برانمج التقارب الأعضاء يف ادلول  كام هنأأ جيدا يوحض اجلهود املبذوةل يف اإ
ىل مواصة املناقشات ع : المتثيل البياين للتصاممي يف الاحتاد الأورويب6 ىل العمل الشاق والإجناز البارز، وشدد عىل احلاجة اإ

املناقشات أأن من شأأن هذه عن رأأي مفاده أأن  الوفدأأعرب بشأأن حامية التصاممي التكنولوجية اجلديدة داخل اللجنة ادلامئة. و 
عداد نظام تص فامي يتعلق بتوس يع التصاممي التكنولوجية اجلديدة وحتقيق املواءمة ادلولية محلاية دوةل ممي للك اتسهم يف اإ

 ممي.االتص

املقرتحات لس امي وأأعرب وفد مجهورية مودلوفا عن دمعه ملناقشة تكل النقاط اليت لها تأأثري معيل يف الوقت احلايل،  .49
اعترب أأن املناقشات حول النقاط الأخرى س تكون أأيضا ذات و ، SCT/39/3( الواردة يف الوثيقة 10( و )9( و )2( و )1)

وفد فرنسا عىل العرض لأأمهية يف املس تقبل اعامتدا عىل الوقت اذلي س تخصصه اللجنة لتكل املناقشات. ويف معرض شكره 
: المتثيل البياين 6برانمج التقارب ة سيمت مناقش هلن الوفد أأناذلي قدمه بشأأن جتربة الاحتاد الأورويب املثرية لالهامتم، أأع

 مكتب مجهورية مودلوفا. دلى للتصاممي يف الاحتاد الأورويب

ىل أأ  .50 ل أأنه لحظ أأن بعض الوفود قد أأعربت عن وأأشار الرئيس اإ ن الوفود حتبذ مواصة العمل بشأأن هذا املوضوع، اإ
ىل أأن الوفود قد حددت أأولوايت  بيامن ركزت اهامتهما ابملواضيع املس تقبلية الوفود الأخرى عىل القضااي احلالية. وأأشار الرئيس اإ

ىل املقرتحات ) ، واليت تتناول SCT/39/3( املبينة يف الوثيقة 10( و )9( و )3( و )1املناقشات املس تقبلية اليت أأشارت اإ



SCP/39/11 
14 
 

ذا اكن ميكن ابلإضافوأأساسا الصة بني التصممي واملنتج ومتثيل التصاممي املتحركة.  ة اإىل ذكل، اقرتح الرئيس التحقق مما اإ
واهجات املس تخدم من خالل مشاركة جتارهبم الإجيابية والسلبية يف حامية اللجنة ادلامئة للمس تخدمني املسامهة يف معل 

 .املصورة

س بانيا،  .51 ىل تضمني مجيع القضااي مبا يف ذكل مسأأةل داعام وأأكد وفد اإ  اذلاكء الاصطناعي.اقرتاح الرئيس، عىل احلاجة اإ

ىل أأنه يؤيد وجود نطاق حمدود  .52 وأأشار وفد الاحتاد الأورويب، متحداث ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، اإ
ىل املقرتحات )يف اإ ملزيد من التقدم وأأعرب عن دمعه ملقرتح الرئيس. و (، الواردة يف الوثيقة 10( و )9( و )3( و )1شارة اإ

SCT/39/3 جتارهبماقرتاح الرئيس اذلي هيدف اإىل طلب مدخالت املس تخدمني بشأأن ، أأيد الوفد. 

ورأأى وفد الولايت املتحدة الأمريكية أأن اقرتاح الرئيس خلص املناقشات بدقة، واقرتح أأن يكون مران ومفتوحا  .53
 .والأيقوانت واهجات املس تخدم املصورةلنقاط أأخرى غري 

: التصوير البياين للتصاممي، التابع لالحتاد 6د فرنسا عن "برانمج التوافق وأأحاطت علام مع الرضا ابلعرض املقدم من وف .54
 ."الأورويب

 :وبعد تبادل للآراء، قّررت جلنة العالمات ما ييل .55

، ل SCT/39/3و SCT/39/2ينبغي الاضطالع مبزيد من العمل بشأأن بعض من القضااي احملّددة يف الوثيقتني  -
، يف حني ميكن تناول القضااي املرتبطة SCT/39/3املبيّنة يف الوثيقة  10و 9و 3و 1س امي بشأأن املقرتحات 

 ابلتصاممي التكنولوجية اجلديدة يف مرحة لحقة.

س تدعو الأمانة الأعضاء واملنظامت احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية اليت لها صفة مراقب واملنظامت غري  -
ىل تقدمي املزيد من املساهامت، مبا يف ذكل أأس ئة مفصة ترغب يف رؤية الإجاابت علهيا، فامي ا حلكومية املعمتدة اإ

( رشط وجود صة بني تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط واملادة أأو 1خيص )
 مي املتحركة.( والأساليب اليت تسمح هبا املاكتب لمتثيل التصام2املنتج، )

، وجيب أأن تس تمل الأمانة املساهامت والأس ئة 2018يونيو  15س ت صدر الأمانة ادلعوة املذكورة يف موعد أأقصاه  -
امل قدمة، اس تجابة لتكل ادلعوة، من الأعضاء واملنظامت احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية اليت لها صفة 

 .2018أأغسطس  20دة يف موعد أأقصاه مراقب واملنظامت غري احلكومية املعمت

س ت عد الأمانة مرشوع اس تبيان عىل أأساس املساهامت والأس ئة امل س تلمة، يك تنظر فيه جلنة العالمات يف دورهتا  -
 املقبة.

يف دورهتا  ،الأخرى مثل التصاممي التكنولوجية اجلديدة ،س تقوم اللجنة بتبادل الآراء حول املسائل ذات الصة -
 .املقبة

ىل واثئق الأولويةDASمس تجدات عن خدمة النفاذ الرمقي )  ( اإ

فامي خدمة النفاذ الرمقي يف تنفيذ اذلي اإ حرز بناء عىل دعوة من الرئيس، قدمت الأمانة معلومات مس توفاة عن التقدم  .56
النفاذ الرمقي خدمة مكتبا يف الوقت احلايل  18س تخدم فيه ي الأمانة أأنه يف الوقت اذلي أأشارت يتعلق بنظام لهاي. و 
س بانيا لولوية الأ للحصول عىل واثئق  يداع ابلنس بة لماكتب متثل لرباءات، فاإن ماكتب الصني والهند واإ ولوية الأ واثئق اإ

يداع لخدمة النفاذ الرمقي املكتب ادلويل  أأطلق، 2018فرباير  28ممي. وفامي يتعلق بنظام لهاي، أأعلنت الأمانة أأنه يف التصل 
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من أأربعة أأحرف يف املكون خدمة النفاذ الرمقي رمز ودعي الطلبات الإشارة اإىل ذ ذكل احلني، ميكن ملمنو طلبات لهاي. 
طلباهتم ادلولية يف وقت تقدمي الطلب. ومن شأأن هذه الإشارة أأن تسمح للماكتب املعّينة ابسرتداد واثئق الأولوية خالل 

جراءاهتا الوطنية. وبيامن تالحظ الأمانة أأن  ابلنس بة س تخدم يف الوقت احلارض عىل نطاق واسع ت  لالرمقي  خدمة النفاذاإ
فامي يتعلق بنظام لهاي مبثابة مثال وحمفز للماكتب خدمة النفاذ الرمقي ممي، فقد أأعربت عن أأملها يف أأن يكون تنفيذ اللتص

ذ ، مكاكتب اس تخدام هذه اخلدمة يف التصاممي الأخرى للبدء يف يداع ووصول. واإ الأمانة أأن املكتب الكوري أأحاطت اإ
ممي ادلولية، أأعربت أأيضا عن ايف طلبات التصخدمة النفاذ الرمقي املكتب الأول اذلي يس تخدم هو للملكية الفكرية س يكون 

ىل  يف املس تقبل القريب. وأأضافت الأمانة  املكتب الكوري للملكية الفكريةأأملها يف أأن تنضم ماكتب امللكية الفكرية الأخرى اإ
يداع أأن امل  ، يف س ياق اللجنة بأأن املكتب ادلويلذًكرت لهاي. وأأخريا، طلبات ل ابلنس بة كتب ادلويل أأصبح أأيضًا مكتبا لالإ

اتحهتا، مل يقم نظام لهاي،  رسال رمزو ابسرتداد واثئق الأولوية أأو اإ ىل أأن دور املكتب ادلويل يقترص عىل اإ  أأشارت الأمانة اإ
يداع طلبات لهاي كطلبات يقدمه مودع اذلي  خدمة النفاذ الرمقي ىل اإ الطلب يف وقت تقدمي الطلب، ويف هناية املطاف اإ

 أأولية.

يف س ياق لهاي، بعد العمل الأسايس اذلي قام خدمة النفاذ الرمقي ن تطبيق أأ وفد الولايت املتحدة الأمريكية ذكر و  .57
خطوة هامة. ويف رأأيه، حيث ميثل من أأربعة أأرقام،  لهاي لتوفري الإطار القانوين للرمز املكوناملعين بنظام به الفريق العامل 

ىل أأن بعض ودعنيأأن املسأأةل تشلك أأحد أأمه طلبات امل ، فاإن حتديث نظام لهاي س يكون لصاحلهم. ومع ذكل، أأشار الوفد اإ
 الأمريكية دةالولايت املتحالتجارية يف والعالمات براءات الاخرتاع املاكتب تس تخدم النظام حاليا. وذكّر الوفد بأأن مكتب 

(USPTO ) يداع بعد، وأأبلغ اللجنة يس يف الوقت احلارض مكتب وصول، ولكنه ل ميثل براءات مكتب أأن بمكتبا لالإ
تكنولوجيا املعلومات ل قد بدأأ ابلفعل يف العمل عىل حتديث  الأمريكية الولايت املتحدةالتجارية يف والعالمات الاخرتاع 

ىل براءات الاخرتاع مكتب عن أأمهل يف أأن يصبح وأأعرب الوفد . ابكر لزالت  النفاذ الرمقيخدمة  لضامن أأن الصور املقدمة اإ
يداع يف عام  امكتب الأمريكية الولايت املتحدةالتجارية يف والعالمات  خلص اإىل جتديد الزتامه ابمليض قدما يف و ، 2018لالإ

فامي يتعلق خدمة النفاذ الرمقي خطوات حنو تنفيذ اهامتمه ابلس امتع من الوفود الأخرى واختاذ أأعرب عن هذا املوضوع و 
 ممي الصناعية.اابلتص

وأأعلن وفد الياابن، اذلي شكر الأمانة عىل التحديث، أأن مكتب الرباءات الياابين قد اختذ اخلطوات الالزمة فامي  .58
وأأبلغ الوفد اللجنة أأن التعديل اجلزيئ  الصناعية.تصاممي يف جمال ال خدمة النفاذ الرمقي يتعلق ابلنظم القانونية واحلاسوبية لتنفيذ 

ىل السامح ابلإجراءات من خالل  . وعىل الرمغ 2018قد مت تقدميه يف فرباير خدمة النفاذ الرمقي لقانون التصممي اذلي هيدف اإ
ىل مزيد من الوقت لتشغيل  ال ، أأعرب الوفد عن دمعه القوي لتوس يع نطاق اخلدمة يف جمخدمة النفاذ الرمقيمن احلاجة اإ

 .ةممي الصناعياالتص

يف جمال التصممي، ورأأى أأن اخلدمة س تكون  خدمة النفاذ الرمقيوأأعرب وفد مجهورية كوراي عن دمعه القوي لإدخال  .59
جراء تعديالت قانونية لعامتد  ده يف يف بالخدمة النفاذ الرمقي رضورية لتعزيز راحة املس تخدمني. ويف س ياق الإبالغ عن اإ

ري حاليا تطوير نظام تكنولوجيا املعلومات اخلاص به من أأجل فتح اخلدمة يف الفرتة من يونيو أأنه جي   ، أأعلن الوفد2017عام 
ىل أأغسطس  يداع ووصول حبلول ، هبدف 2018اإ خدمة النفاذ الرمقي ن تنفيذ لأ نظرا . وأأفاد أأنه 2018سبمترب العمل مككتب اإ

ىل زايدة  نه الإماكانت الاكمة للخدمة، يف أأكرث البدلان املعينة مرارا وتكرارا س يؤدي اإ ىل مقابة املزيد من الأعضاء فاإ يتطلع اإ
لكرتونيا يف املس تقبل القريب.خدمة النفاذ الرمقي لتنفيذ   والرشوع يف تبادل واثئق الأولوية اإ

آخر املس تجدات،  وجهوت .60 ىل الأمانة عىل أ س بانيا ابلشكر اإ ىل عدد معني من حت خدمة النفاذ الرمقي ذكر أأن و وفد اإ تاج اإ
ىل الوفد ابرتياح أأشار عمل. و تالبدلان املعنية ليك  خدمة أأن البدلان اليت دلهيا عدد كبري من التصاممي عىل وشك اس تخدام اإ

 البريوقراطية يف جمال الرباءات.تقيض عىل ذكّر اللجنة ابلس تفادة الكبرية من اخلدمة اليت توفر الوقت واملال و و ، النفاذ الرمقي
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وفود الياابن ومجهورية كوراي والولايت املتحدة الأمريكية عىل  ، كام شكرتحديثال وشكر وفد الصني الأمانة عىل  .61
ساعد عىل ختفيف العبء عىل ت س أأفاد بقوهل أأنه طاملا أأن اخلدمة . و دمة النفاذ الرمقيفامي يتعلق خببأأعامهلم مشاركهتم 

نه عىل ااملس تخدمني وزايدة كفاءة املاكتب،  ىل تصاممي شمل ال ت ل خدمة النفاذ الرمقي مع توس يع س تعداد دلفاإ الصناعية ويتطلع اإ
 .اتطبيقه

لوفود الياابن ومجهورية كوراي والولايت املتحدة الأمريكية  اعن امتناهنادلولية للعالمات التجارية  الرابطة ممثة توأأعرب .62
س بانيا، وأأكدالرابطة  ممثة توردد .خدمة النفاذ الرمقيأأخباًر سارة بشأأن عىل ما قدمته من   تالبيان اذلي أأدىل به وفد اإ

شجع مجيع ت  ، فاإهناوذلكل ،كون مبثابة وس ية رائعة للمس تخدمنيتابلتصاممي الصناعية س   ةخلاصاخدمة النفاذ الرمقي عىل أأن 
 .اخلدمةالبدلان عىل الانضامم اإىل 

ومن قبل الأمانة، يف تنفيذ خدمة النفاذ الرمقي لأغراض أأحاطت جلنة العالمات علام ابلتقدم احملرز من قبل الأعضاء، و  .63
 .التصاممي الصناعية

ويف حني واصل الرئيس تشجيع ادلول الأعضاء الأخرى عىل اس تعامل خدمة النفاذ الرمقي لأغراض التصاممي  .64
ىل أأن جلنة العالمات س تواصل تقدير التقدم  نه خلص اإ احملرز يف هذا الصناعية والعالمات التجارية عىل حد سواء، فاإ

 .الصدد

 من جدول الأعامل: العالمات التجارية 6البند 

كام تنظمي ادلورة، عىل عن أأسامء البدلان، الأمانة  لسة الإعالميةالرئيس، اذلي سلط الضوء عىل فائدة اجل  شكر .65
أأن جتري املناقشات حول اقرتح الرئيس و مشاركهتم يف املناقشة املمتازة. عىل مجيع املتحدثني وأأعضاء اللجنة ادلامئة شكر 

 .نظام أأسامء احلقولو الأسامء ادلولية غري املسجة امللكية للمواد الصيدلنية حول اليت جتري ناقشات امل أأسامء البدلان بعد 

 (INNsالصيدلنية ) وادالأسامء ادلولية غري املسجة امللكية للم

 .SCT/39/4نظرت اللجنة ادلامئة يف الوثيقة  .66

 .SCT/39/4عرضت الأمانة الوثيقة و  .67

للمواد بدمج الأسامء ادلولية غري املسجة امللكية أأن تقوم الويبو  ادلولية للعالمات التجارية الرابطةممثة  طلبتو  .68
 ماملثري لالهامتأأاًي اكن احلل اذلي ختتاره املاكتب، حيث س يكون من يف قاعدة بياانت العالمات التجارية العاملية الصيدلنية 

ىل  أأيضًا من خالل قاعدة  للمواد الصيدلنيةالأسامء ادلولية غري املسجة امللكية ابلنس بة للمس تخدمني الوصول املبارش اإ
 بياانت العالمات التجارية العاملية.

جيايب عىل السؤال اذلي طرح و  .69 ، عىل الرمغ من أأن ادلولية للعالمات التجارية الرابطة ه ممثةتأأجابت الأمانة بشلك اإ
 ضع لتفاق مع أأمانة منظمة الصحة العاملية بشأأن تفاصيل التنفيذ.خيحلل ا

ندونيس يا، بصفته الوطنية، ابلطريقتني املقرتحتني من جانب الأمانة، فضاًل عن مضمون الفقرة  .70 ، 13ورحب وفد اإ
صدار التعماميت )...( اإىل مجيع املاكتب  وذكر أأن من أأي س تفد ليا، طاملا أأهنا مل ت اليت تتسلمها حا"أأمانة الويبو تعزتم مواصة اإ

نه من الأمهية مباكن ابلنس بة ملعظم ادلول الأعضاء يف الويبو ضامن عدم تسجيل أأ لوفد أأفاد ااخليارين الآخرين". و من أأي من 
 .ادلولية غري املسجة امللكية للمواد الصيدلنيةالعالمات التجارية الشبهية ابلأسامء 
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يران )مجهورية  .71 ىل قامئة الإ  -وسلط وفد اإ الأسامء ادلولية سالمية( الضوء عىل أأمهية وصول ماكتب العالمات التجارية اإ
لأسامء لاملوىص هبا حىت ميكن أأن تضمن عدم تسجيل العالمات التجارية املشاهبة  غري املسجة امللكية للمواد الصيدلنية

العديد من املقرتحات يف املايض لتحسني اعمتدت امئة اللجنة ادلأأفاد أأن . و ادلولية غري املسجة امللكية للمواد الصيدلنية
ىل قامئة  قلميية لدلول الأعضاء اإ ماكنية وصول ماكتب امللكية الصناعية الوطنية والإ الأسامء ادلولية غري املسجة امللكية للمواد اإ

صدار ورحب ابعزتام أأمان SCT/39/4. وأأحاط الوفد علام ابملعلومات الواردة يف الوثيقة الصيدلنية ة الويبو الاس مترار يف اإ
 اخليارات املوحضة يف املستندات.من التعماميت اإىل مجيع املاكتب اليت تتسلمها حاليا، طاملا أأهنا مل تكن قد اس تفادت من أأي 

يف قاعدة  الأسامء ادلولية غري املسجة امللكية للمواد الصيدلنيةوأأعرب وفد مجهورية مودلوفا عن دمعه دلمج بياانت  .72
 ملس تخدمني.لس امي لفائدة ابياانت العالمات التجارية العاملية، 

ىل قامئة  أأكدو  .73 الأسامء ادلولية غري املسجة امللكية للمواد وفد ش ييل عىل أأمهية وصول ماكتب العالمات التجارية اإ
قلية املاضية لضامن وصول ماكتب املوىص هبا واملعمتدة، ورحب ابلعمل اذلي أأجنزته الأمانة خالل الس نوات ال  الصيدلنية

ىل قامئة  قلميية اإ ىل الإجراءات الأسامء ادلولية غري املسجة امللكية للمواد الصيدلنيةامللكية الصناعية الوطنية والإ ، ابلإضافة اإ
ىل أأن البخرية اليت اختذهتا الأ  ىل تكل القوامئ. وابلنظر اإ ديلني املقدمني مع منظمة الصحة العاملية لتحديث وحتسني الوصول اإ

ىل البياانت مثريان لالهامتم، أأعرب الوفد عن رغبته يف معرفة املزيد من التفاصيل عهنا. أأول، طلب  ىل املاكتب لالنضامم اإ اإ
تساءل الوفد عن نوع املشورة اليت كام الوفد معلومات عن العمل والتاكليف الالزمة لتنفيذ اخليارات من قبل املاكتب. 

ذا اكنت هناك حمراكت حبث صوتية أأو لفظية فقط، وما يه الرشوط س تقدهما منظمة الص حة العاملية و/أأو الويبو، وما اإ
، يف العالمة التجارية العاملية الأسامء ادلولية غري املسجة امللكية للمواد الصيدلنيةدمج بياانت وفامي يتعلق باملقدرة للربط هبا. 

، وقع املعهد الوطين للملكية الفكرية 2017قع. وأأبلغ الوفد اللجنة أأنه يف يوليو طلب الوفد معلومات حول اجلدول الزمين املتو 
ىل قاعدة بياانت تنضم يف أأمرياك اجلنوبية دوةل أأول ش ييل  ت( اتفاقية تعاون مع الويبو، وأأصبحINAPIيف ش ييل ) اإ

ىل أأن بياانت العالمات التجارية يف العالمات التجارية العاملية للويبو. و شارة اإ رسالها شهراي، أأعرب الوفد عن يف ش ييل ياإ مت اإ
دخلت عىل حتسني حمراكت البحث اخلاصة هبا. وفامي رغبته يف اغتنام الفرصة لهتنئة الويبو عىل التحسينات املس مترة اليت أ  

ام ذ، ينبغي للنظأأنه أأاي اكن اخليار املتخرأأي مفاده ، أأعرب الوفد عن للمواد الصيدلنية يتعلق ابلأسامء غري املسجة امللكية
بعني الاعتبار؛ اثنيا، ينبغي أأن يكون من املمكن للماكتب حمراكت البحث املضمنة ، جيب أأخذ استيفاء الرشوط التالية: أأول

يف قواعد بياانهتا الوطنية اخلاصة ابلعالمات التجارية، بسهوةل  للمواد الصيدلنية أأن تدمج الأسامء ادلولية غري املسجة امللكية
جراء حبث عن عالمات جتارية سابقة. يف س تخداهما اب سمح للفاحصنيا ي مب من شأأن ذكل تسهيل معل فاحيص وذكر أأن اإ

لأسامء ادلولية العالمات التجارية وجتنب املصادر املتعددة للمعلومات ومتكني حمراكت البحث الصوتية واملفاهميية واللفظية ل
 .غري املسجة امللكية للمواد الصيدلنية

، الأسامء ادلولية غري املسجة امللكية للمواد الصيدلنيةاملبارش مع مركز بياانت ربط فامي يتعلق ابل، الأمانة أأوصتو  .74
فامي و الوفود ابلتصال ابلشخص احملدد يف الوثيقة من أأجل احلصول عىل معلومات مفصة عن املتطلبات احملددة وتاكليفها. 

يف قاعدة بياانت العالمات التجارية العاملية،  املسجة امللكية للمواد الصيدلنيةالأسامء ادلولية غري يتعلق بدمج بياانت 
ىل أأنه سيمت النظر يف هذه العنارص مبزيد من  أأحاطت الأمانة علام ابلقرتاحات من حيث نوع معليات البحث، مشرية اإ

وضع خطة تنفيذ ذات أأطر عبارة عن س تكون ن املرحة التالية أأ الأمانة يف الهناية، ذكرت التفصيل خالل مرحة التنفيذ. و
 زمنية.

والمتس الرئيس من الأمانة أأن تقدم اإىل جلنة العالمات، يف دورهتا املقبة، تقريرا مرحليا حول دمج بياانت  .75
 .الأسامء ادلولية غري املسجة امللكية للمواد الصيدلنية يف قاعدة البياانت العاملية لأدوات التوس مي



SCP/39/11 
18 
 

 انب املتصة ابلعالمات التجارية يف نظام أأسامء احلقولمس تجدات عن اجلو 

ىل الوثيقة  .76  .SCT/39/5استندت املناقشات اإ

وشكر وفد مجهورية كوراي الأمانة عىل التحديث الوارد يف الوثيقة وأأعرب عن دمعه ملواصة الرصد والتحديثات من  .77
 الإنرتنتمؤسسة من املتوقع أأن تفتح  هأأنعلام ب الوفدأأحاط و  .نظام أأسامء احلقولجانب الأمانة فامي يتعلق ابلعالمات التجارية و 

نرتنت العامة اجلديدة  العلوية احلقول( جوةل اثنية من تفويض ICANNللأسامء والأرقام اخملصصة ) ( يف gTLDs New)لالإ
ىل أأن اهامتم اللجنة ادلامئة و الس نوات املقبة،  أأعرب كام . بدلانأأسامء ال  عاجلة سوء اس تخدامملقد يكون همام املس متر أأشار اإ
كآلية عاملية  ا الويبواليت أأسس هت (UDRP)قول لس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلل الوفد عن امتنانه 

 .قولسامء احللأ  امليسءتسجيل ل ملعاجلة احلالت الواحضة ل 

ىل أأ  ،وشكر وفد الهند الأمانة عىل التحديث الوارد يف الوثيقة .78 قد يتعارض مع عالمة قل ن تسجيل امس احلوأأشار اإ
اذلي يش به اإىل حد كبري عالمة جتارية مسجة انهتااك للعالمة قل اس تخدام امس احل ثل، وأأنه يف النظام الهندي، قد مي ماجتارية 

ىل أأن الوثيقة مل تذكر مدى اس تخدام من  قولامء احلالس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأأس التجارية. وأأشار الوفد اإ
 البدلان النامية.يف قبل ماليك العالمات التجارية 

ىل الأمانة  أأشارتو  .79  أأن املعلومات الإحصائية متاحة عىل صفحات الويب اخلاصة مبركز الويبو للتحكمي والوساطة.اإ

د يف جدول وشكر وفد سويرسا الأمانة عىل التحديث الوارد يف الوثيقة، وأأعرب عن دمعه املس متر للحفاظ عىل البن .80
 الأعامل.

شارة اإىل وشكر وفد ش ييل الأمانة عىل التحديث الوارد يف الوثيقة. و .81 التحدايت اليت أأاثرهتا الطبيعة العاملية يف اإ
نرتنت، أأعرب عن تقديره لعمل الأمانة يف تطوير  حلاقا احلالية. و  قولالس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احللالإ اإ

العامة  العلوية احلقولتفويض ل جلوةل الثانية املتوقعة ابأأيضا علام وفد ش ييل  أأحاطدر عن وفد مجهورية كوراي، لبيان الصال 
نرتنتاجلديدة  ىل أأنه ينبغي للجنة ادلامئة  .لالإ ىل أأن كام رصد هذه التطورات عن كثب. أأن توأأشار الوفد اإ أأبرز الوفد احلاجة اإ
 يف اعتبارها خماوف ادلول الأعضاء. للأسامء والأرقام اخملصصة الإنرتنتمؤسسة تأأخذ 

ىل أأن مستشاري امللكية  .82 وشكر وفد الولايت املتحدة الأمريكية الأمانة عىل التحديث الوارد يف الوثيقة. وأأشار اإ
ؤسسة ة التابعة ملحرضوا ورصدوا بنشاط القضااي اليت أأثريت يف اجامتعات اللجنة الاستشارية احلكوميلبالده قد الفكرية 
اجملدوةل للأسامء والأرقام اخملصصة  الإنرتنتمؤسسة الوفد عن قلقه بشأأن مراجعة أأعرب . و للأسامء والأرقام اخملصصة الإنرتنت

ىل أأن لس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقولل  الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء ، مشريا اإ
ىل أأن بعض كام ذكل. تكون كأأفضل املامرسات العاملية محلاية العالمات التجارية، وأأنه ينبغي أأن يه ول احلق أأشار الوفد اإ

أأعربت عن خماوفها من أأن ماليك العالمات التجارية قد للأسامء والأرقام اخملصصة  الإنرتنتمؤسسة اجلهات الفاعة حول 
يف كثري من الأحيان وأأنه ينبغي "مراجعة" ازعات املتعلقة بأأسامء احلقول الس ياسة املوحدة لتسوية املنيف ظل س يطروا 

زاء هذ. الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول وأأعرب عن ه املراجعة ومع ذكل، أأعرب الوفد عن قلقه اإ
 .سلميةلس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول لأن تظل ادمعه 

مؤسسة عىل مشاركة جلنة ادلامئة ملوافقة اعن تقديره للأسامء والأرقام اخملصصة  الإنرتنتمؤسسة أأعرب ممثل و  .83
ىل أأمهيهتا يف س ياق وأأشار وشكر الأمانة عىل التحديث الوارد يف الوثيقة،  ،مكراقبللأسامء والأرقام اخملصصة  الإنرتنت اإ

العامة  العلوية حلقولالتفويض ابوكذكل اجلوةل الثانية املتوقعة من  للأسامء والأرقام اخملصصة الإنرتنتؤسسة العمل احلايل مل
نرتنتاجلديدة  ىل مشاركة جممتع للأسامء والأرقام اخملصصة  الإنرتنتمؤسسة أأشار ممثل و . لالإ للأسامء  الإنرتنتمؤسسة اإ
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نرتنتلوية العامة اجلديدة الع احلقوليف مراجعة شامة لس ياسة برانمج والأرقام اخملصصة  لعديد من مسارات املتعلقة اب لالإ
ممثل  حاطأأ كام هممة جدا.  للأسامء والأرقام اخملصصة الإنرتنتمؤسسة  العمل، مبا يف ذكل أأسامء البدلان، واليت اعتربهتا

دارةطالتوصيات املس متدة من مثل هذا العمل س ت  علام بأأن للأسامء والأرقام اخملصصة  الإنرتنتمؤسسة   رح عىل جملس اإ
العلوية العامة اجلديدة  احلقول، وعند هذه املرحة ستبدأأ معلية تقدمي مزيد من للأسامء والأرقام اخملصصة الإنرتنتمؤسسة 
نرتنت  للأسامء والأرقام اخملصصة الإنرتنتمؤسسة  أأشار ممثلكام مىت س يحدث ذكل. حتديدا واحض يس من الومع ذكل، ل  ،لالإ

ىل أأن احلكومات املشاركة يف اللجنة الاستشارية احلكومية، واليت  ، قد متكنت من التأأثري يف اللجنة ادلامئةمعظمها حيرض اإ
مثل الأسامء اجلغرافية واملراجعة املس مترة  اتبشأأن مسائل الس ياسللأسامء والأرقام اخملصصة  الإنرتنتمؤسسة مناقشة جممتع 

أأنه س يكون هناك اجامتع وزاري رفيع للأسامء والأرقام اخملصصة  الإنرتنتمؤسسة ممثل ذكر كام لآليات حامية احلقوق. 
حيث سيمت دعوة الوزراء وغريمه من كبار املسؤولني لتبادل وهجات النظر حول  ،2018املس توى يف برشلونة يف أأكتوبر 

 .خملصصةللأسامء والأرقام ا الإنرتنتمؤسسة  التوجه الاسرتاتيجي اذلي ميكن أأن تقوم به

 .نظام أأسامء احلقولوشكر الرئيس الأمانة عىل رصدها املس متر لتطورات  .84

بقاء ادلول الأعضاء عىل عمل ابلتطورات املس تقبلية  ،SCT/39/5نظرت اللجنة يف الوثيقة و  .85 لب من الأمانة اإ وط 
 املتعلقة ابلعالمات التجارية يف نظام أأسامء احلقول.

 س تخداهما كعالمات جتاريةحامية أأسامء البدلان من تسجيلها وا

ىل الواث .86  SCT/39/8 Rev.2و SCT/32/2و SCT/38/2. و.SCT/37/3 Rev ئقاستندت املناقشات اإ
 .SCT/39/9و

ىل تقدمي اقرتاهحا.و  .87  دعا الرئيس الوفود املعنية اإ

 SCT/39/8الوثيقة  املفيدة والبناءة عن أأسامء البدلان. وقبل تقدمي لسة الإعالميةوحتدث وفد سويرسا عن تنظمي اجل  .88
Rev.2 أأعرب الوفد عن رغبته يف التذكري بأأن مسأأةل أأسامء البدلان مدرجة يف جدول أأعامل اللجنة ملا يقرب من عرش ،

عبارة عن مرشوع اس تبيان يتعلق حبامية الأسامء الرمسية اكنت ، 2009الوثيقة الأوىل املؤرخة يف عام وأأفاد أأن س نوات. 
عىل الرمغ من أأن اللجنة و (. ومنذ ذكل احلني، SCT/22/4كعالمات جتارية )الوثيقة  اخداهمأأو اس ت هاتسجيل  بدلان منلل 

والوثيقة  SCT/34/2لوثيقة اب املدعوم من قبل وفد سويرساو ، SCT/32/2يف الوثيقة جاماياك الوارد انقشت اقرتاح وفد 
SCT/37/3 Rev. ، ىل نتيجة مرضية. وقد أأعربت بعض امل تتوصل لوفود عن حتفظات بشأأن النتاجئ احملمتة اللجنة بعد اإ

مسأأةل حفص الطابع اخلادع أأو املضلل وأأفاد أأن للعمل اذلي قد يكون ملزما أأكرث من الالزم ابملقارنة مع ترشيعاهتا الوطنية. 
أأسامء البدلان ن الاقرتاح اجلديد بشأأن حامية أأ الوفد ذكر للعالمة التجارية فامي يتعلق مبصدر السلع واخلدمات تعترب مشلكة. و 

( أأخذ يف الاعتبار تكل التحفظات ومل يتناول دراسة SCT/39/8 Rev.2والأسامء اجلغرافية ذات الأمهية الوطنية )الوثيقة 
اإىل حامية أأسامء البدلان والأسامء هيدف الاقرتاح اجلديد كام ذكر أأن لعالمات التجارية. ابلنس بة ل طبيعة اخلداع أأو التضليل

ىلالأطراف الأخرىمهية الوطنية ضد الاحتاكر من قبل اجلغرافية ذات الأ  شارة واحضة اإ رسال اإ  الإنرتنتمؤسسة  ، وكذكل اإ
ىل الرشاكت اخلاصةللأسامء والأرقام اخملصصة . اثلهمت ولكهنا حمفوظة لدلول اليت  ،، من أأجل ضامن عدم تفويض أأسامء البدلان اإ

ذا كام سع  الاقرتاح اإىل حامية أأسامء البدلان من تسجيل  ذا اكنت العالمة تتأألف حرصاًي من امس بدل أأو اإ ها كعالمات جتارية اإ
ىل احتاكر امس ذكل البدل. وأأضاف الوفد أأن الغرض من الاقرتاح هو ابلتايل منع  عالمة جتارية تسجيل أأدى هذا التسجيل اإ

ندونيس يالكمة " عىلحتتوي عىل سبيل املثال  مس تثنيا ي فقط هذه احلاةل، ". وأأكد الوفد عىل أأن الاقرتاح اجلديد يغطاإ
ىل العالمات التجارية املدجمة، و  ، فاإن رشوط SCT/39/8 Rev.2وثيقة من مرفق ال 5يف الصفحة  1أأنه وفقا للفقرة أأشار اإ

 ا، يف لك بدل وفقذات الأمهية الوطنية كعالمات ممزية، مثل العالمات التجاريةة اجلغرافيالأسامء تسجيل أأسامء البدلان و 
اليت تتأألف بشلك و لكمة يف شلك ، فاإن العالمة التجارية عالميةالإ لسة اجل خالل وأأفاد أأنه كام قيل لترشيعاته الوطنية. 
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ممزية. ومع ذكل، من املمكن أأن يمت تسجيل العالمة التجارية اليت حتتوي يست جل لأهنا ل عادة ل تسحرصي من امس بدل ما 
حتاكر امس ذكل البدل، عىل أأساس أأن امس البدل املعين يعترب غري معروف ليلها تسج ؤدي عىل امس بدل حرصاي، أأو اليت ي

مثل هذه احلاةل، عىل سوية ت الهدف من الاقرتاح هو حتديدا أأفاد أأن لبعض املامرسات الوطنية. و طبقا للجمهور أأو للفاحصني 
ني املعنية عن طريق قامئة حمددة وفقا للمعايري الشفافية الالزمة بشأأن الأسامء والقوانتأأسيس أأساس الترشيع الوطين من خالل 
اتحهتا للجميع . وأأعاد الوفد التأأكيد عىل املبدأأ القائل بأأن امس البدل، كعنرص أأسايس عن طريق أأمانة الويبو واملراجع املعروفة واإ

آنفا، بعد حوايل عرش س  أآخريف خشصيته القانونية ادلولية، جيب حاميته من احتاكر خشص  كر أ نوات من العمل بشأأن . وكام ذ 
ىل اتفاق عىل الأقل   .هذهبدأأ امل مسأأةل بشأأن حامية أأسامء البدلان، رأأى الوفد أأن الوقت قد حان للتوصل اإ

مانة عىل تيسري اجل أأعرب و  .89 نه وجد أأن أأفاد أأ و  ،املفيدة بشأأن أأسامء البدلان لسة الإعالميةوفد جاماياك عن شكره للأ
ىل توفري حامية  2009منذ عام  فضل املامرسات. وذكّر الوفد بأأنهتبادل اخلربات مفيد وهمم يف حتديد أأ  طار اللجنة اإ دعا يف اإ

احملمية ابلفعل  شارات النباةلمثل الأعالم و عىل قدم املساواة أأكرث اتساقًا ومالءمة وفعاةل لأسامء ادلول لأهنا ذات أأمهية 
، عىل أأنه عضاء الآخرين يف اللجنة ادلامئةالعديد من الأ وكذكل  هنظر من وهجة نه يرى أأ مبوجب اتفاقية ابريس. وقال الوفد 

ل أأن هذه امحلاية غالبا ، مما يرتك فرصة كبرية ةما تكون حمدود الرمغ من توفر امحلاية من الناحية النظرية لأسامء البدلان، اإ
، فاإن امحلاية القامئة نظراي بدل. وذلكلال ومسعة امس لشهرة  املعامة أأو الاس تغالل غري العادل ةءاسللأشخاص والكياانت لإ 

اكفية يف املامرسة. وقد أأظهرت حاةل أأيسلندا بوضوح اخلطر اذلي يهتدد الس يادة واملشلكة   شامة ول ليستلأسامء البدلان 
ىل امحلاية ادلولية لأسامء البدلان، اليت  شلكة نقص م وذكر الوفد أأن غري اكفية وغري فعاةل. تعترب املس مترة املمتثة يف الافتقار اإ

جديدة عالية املس توى تضم أأسامء البدلان أأو حقول بسبب خطر تسجيل أأسامء قد تفامقت امحلاية لأسامء البدلان دوليا 
ن بأأ الوفد، اذلي سلط الضوء عىل التقدم احملرز يف حتليل املسأأةل قيد النظر،  أأفاد. و أأو رموزها لبدلانل طرية الصفات الق  

. ورأأى الوفد أأن خماوف بعض ادلول 1فق مع صياغة جمال التوافق احملمتل رمق تت تعليقات معظم ادلول الأعضاء اليت قدمت
قوامئ ذات الصة من الرموز الاليقني ميكن تناولها عن طريق اس تخدام قامئة رمسية بأأسامء ادلول، وكذكل بشأأن الأعضاء 

شعارات رار قاعدة البياانت اخلاصة ابلرموز الرمسية و ، عىل غأأنهالوفد كام أأفاد ريات يف أأسامء البدلان. يوالاختصارات والتغ 
قاعدة البياانت املركزية لأسامء ادلول اليت أأنشأأهتا الويبو س تكون لدلول اليت حتتفظ هبا الويبو معال ابتفاقية ابريس، النباةل 

لهيا من قبل ماكتب امللكية الفكرية يف س ياق حفص طلبات العالمات التجارية.  واقرتح الوفد أأن ترسل ادلول مفيدة لالإشارة اإ
ىل الويبو امس بدلها وصيغها اخملتلفة اليت  لب تالأعضاء رمسيا اإ الطلبات  ودعيرأأى الوفد أأنه يتعني عىل مكام امحلاية. لها ط 

ل كل ابلفعذكر أأن تالعالمة التجارية ابللغة )اللغات( املس تخدمة من قبل مكتب امللكية الفكرية. و كن تقدمي ترمجة حيث ل ت
، رأأى الوفد أأن العالمات التجارية 2ممارسة قامئة يف العديد من ماكتب امللكية الفكرية. وفامي يتعلق مبجال التقارب احملمتل رمق 

املكونة فقط من امس بدل ينبغي رفضها يف حد ذاهتا عىل أأهنا وصفية، ما مل يمت تطبيق تسجيل العالمة بواسطة ادلوةل نفسها 
لأمة. ومع ذكل ، مل يوافق الوفد عىل الرأأي القائل لالتجارية  اتالعالم خطةن قبل ادلوةل كجزء من ممرصح هل أأو كيان ما 

ل وصفية ل تعترب بأأن العالمة التجارية اليت حتتوي عىل امس بدل ما  نتاج السلع واخلدمات، اإ عندما ي عرتف ابلبدل مكاكن لإ
ذا مل تكن وأأفاد أأنه أأن أأي اس تخدام لمس بدل يف عالمة جتارية ميكن اعتباره وصفيا للسلع واخلدمات. أأعرب عن اعتقاده بو  اإ

التسجيل من ِقبل البدل املعين أأو كيان مرصح هل من قبل البدل. وفامي ي طلب العالمة وصفية، فس يعترب ذكل خمادعا ما مل يمت 
ينبغي أأن  4و  3و  2أأس باب الرفض يف جمالت التقارب احملمتة رمق بأأن  الوفداتفق ،  5يتعلق مبجال التوافق احملمتل رمق 

انطالقًا من العدد الكبري لدلول اليت ردت عىل و لمعارضة. ل لإبطال العالمات التجارية املسجة وكذكل أأس باابس بااب تشلك أأ 
هناك توافقا عاما يف هذا الصدد. وفامي يتعلق  أأنه يبدو أأنبالوفد أأشار ، 5رمق متل الاس تبيان واليت اتفقت مع جمال التقارب احمل 

اتحة الوسائل القانونية املناس بة اتفق ، 6مبجال التقارب احملمتل رمق  الوفد عىل وجود توافق عام يف الآراء عىل وجوب اإ
نعقاد ادلورة منذ اوأأفاد أأنه امجلهور. الاس تخدام للأطراف املهمتة ملنع اس تخدام أأسامء البدلان عندما حيمتل أأن خيدع هذا 

توصية مشرتكة لحتاد ابريس وامجلعية العامة للويبو رشوع جاماياك م قدمت ، 2014الثانية والثالثني للجنة ادلامئة يف عام 
جراء مناقشة أأكرث تركزيا  جياد اللجنة ادلامئة و داخل محلاية أأسامء البدلان وذكل لتيسري اإ ماكنية اإ حلول للمشلكة. وأأضاف الوفد اإ

دراج جمالت التقارب املقبوةل يف املرشوع  أأنه من خالل التفكري يف أأحاكم مرشوع التوصية املشرتكة، ميكن للجنة أأن تضمن اإ
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ىل املرونة هناك حيث ، و عاجل تكل اجملالت اليت ل يوجد فهيا تقارب ودمجقد يمناسب نص وأأنه ميكن البحث عن  حاجة اإ
املشرتكة ة من مرشوع التوصي 2املادة وذكر أأن . معينةظروف افر و توحسن التقدير عىل املس توى الوطين عىل أأساس 

موافقة ادلول الأعضاء عىل "منع اس تخدام املؤرشات اليت اقرتحت  SCT/32/2الواردة يف املقرتح املنقح جلاماياك يف الوثيقة 
ليه يف امس البدل تتكون من أأو حتتوي عىل أأسامء البدلان فامي يتعلق ابلسلع أأو اخلدمات اليت ل تنشأأ يف البدل ". ومع املشار اإ

أأن يمت ذكل رمغ مبوجب معظم قوانني العالمات التجارية الوطنية، واليت ميكن  اس تثنائية فأأن هناك ظروقرار بالإ ذكل، مع 
فامي يتعلق ابلسلع أأو اخلدمات اليت ل تنشأأ يف البدل املذكور، فاإن مرشوع بدل تسجيل عالمة جتارية حتمل امس من خاللها 

وأأفاد من شأأنه توفري بعض املعايري املتفق علهيا لتكل الظروف الاس تثنائية.  نصاماياك اقرتح مرشوع التوصية املشرتكة جل
أأن جمددا الوفد أأكد اإىل حتديد تكل الظروف الاس تثنائية. و تسعيان من مرشوع التوصية املشرتكة  7و  6 نياملادتالوفد أأن 

القواعد اليت جيب أأن تتبعها ماكتب هيدف اإىل وضع ل  SCT/32/2لوارد يف الوثيقة الهدف من مرشوع التوصية املشرتكة ا
ىل امللكية الفكرية ول  طار متسق ومامتسك لتوجيه ماكتب امللكية الفكرية والسلطات اإ ضافية، ولكن لوضع اإ نشاء الزتامات اإ اإ

لتجارية وأأسامء احلقول واملعرفات التجارية اليت تتكون س تخداهمم للعالمات ااب  يتعلقاخملتصة الأخرى واملتداولني ادلوليني فامي
من وفود املقدم القرتاح رعايته املشرتكة له عىل الرمغ من مشاركته يف أأنالوفد كام أأفاد أأسامء البدلان.  من أأو حتتوي عىل

يطاليا وليختنش تاين ومالزياي واملكس يك وموانكو وبريو والس نغال و  ندونيس يا واإ سويرسا والإمارات العربية جورجيا وأأيسلندا واإ
ل أأن (، SCT/39/8 Rev.2املتحدة )الوثيقة  شارة هو حمل اقرتاح وفد جاماياك، لأن اقرتاح جاماياك مل حيل هذا الاقرتاح اإ اإ

ىل املبدأأ. وأأكد الوفد جمددا أأنه اس متر يف طرح اقرتاحه  مفصة وحمددة محلاية أأسامء البدلان، يف حني أأشار الاقرتاح املشرتك اإ
ملشلكة  ، وأأعرب عن دمعه للمبادرات اليت تقرتح حالمن خيارا احلل بشأأن توصية مشرتكة كجزء حممتل من احلل أأو خيار

واس تخداهما  هاهناك حاجة اإىل حامية جامعية وفعاةل لأسامء البدلان من تسجيل وأأفاد أأنه طاملا أأن امحلاية لأسامء البدلان. نقص 
نه ي كعالمات جتارية،  عادة النظر مرة أأخرى يف مرشوع التوصية املشرتكة بغية التفاق عىل شجع ادلول فاإ نص الأعضاء عىل اإ

ج جمالت التقارب مع ترك حزي س ياسات يضم حممتل  عن أأمهل يف أأن تمتكن اللجنة من خالل الوفد املتباينة. وأأعرب للهن 
جياد وس ية فعاةل محلاية أأسامء البدلان آراء ادلول الأعضاء يف الويبو.توافقتعكس  املشاركة البناءة من اإ  ا يف أ

نه ل حيق لطرف واحد أأن حيكر امس دوةل  .90 وأأعرب وفد أأيسلندا، عن تأأييده للبيان اذلي أألق  به وفد سويرسا وقال اإ
ىل  ماكنية الوصول اإ ىل أأن املصلحة العامة تتطلب عدم قدرة املشغلون يف القطاع العام واخلاص ابلمتتع ابإ ما. وأأشار الوفد اإ

ن  13م، وهو أأحد أأس باب قيام أأسامهئ اللجنة ادلامئة املعنية دوةل تشارك يف رعاية الاقرتاح. وكام أأشارت بعض الوفود، فاإ
قد اس مترت لبعض الوقت يف مناقشة املسائل  بقانون العالمات التجارية والرسوم والامنذج الصناعية والبياانت اجلغرافية

أأن املناقشات اليت جرت أأثناء اجللسة الإعالمية قد أأوحضت أأن املسأأةل ذات صة  املتعلقة حبامية أأسامء ادلول. ولحظ الوفد
وهممة ومعقدة عند ادلخول يف التفاصيل. ومن املؤكد أأن هناك أأنظمة خمتلفة وممارسات خمتلفة ومصاحل خمتلفة وهناك بعض 

د عىل أأن الاقرتاح هيدف فقط اإىل وضع الاس تثناءات املهمة للغاية اليت جيب أأن نفكر فهيا. وابلرمغ من ذكل، أأكد الوف
اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات املبادئ. وقد شعر الوفد ابلرسور نتيجة املناقشات البناءة املتعلقة بأأسامء ادلول يف 

 .التجارية والرسوم والامنذج الصناعية والبياانت اجلغرافية

علق حبامية أأسامء البدلان والأسامء اجلغرافية ذات الأمهية الوطنية وشدد وفد املكس يك، الراعي املشارك لالقرتاح املت .91
(، عىل أأمهية القضية قيد النظر ورأأى أأن اللجنة يف وضع ميكهنا من تقدمي مسامهة ملموسة فامي SCT/39/8 Rev.2)الوثيقة 

وفد أأن الاقرتاح يسع  اإىل وضع يتعلق بتخصيص أأسامء البدلان والأسامء اجلغرافية كنطاق عام من املرتبة العليا. ورأأى ال
طار مرجعي عام دلمع حامية أأسامء البدلان والأسامء اجلغرافية. واقرتح الوفد تطبيق سلسة من التدابري دلمع الهدف املذكور،  اإ

طاقات مع ترك مساحة للبدلان لإصدار اللواحئ اليت تعتربها رضورية لتنظمي تسجيل أأسامء البدلان والأسامء اجلغرافية كأسامء ن
عالية املس توى يف نظام امس النطاق وتسجيلها كعالمات ممزية، مثل العالمات التجارية. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تنهتز 

 اللجنة الفرصة دلمع الاقرتاح والرشوط العامة اليت قدهما.
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ندونيس يا ابملشاركة يف تقدمي  .92 ن أأحد الأس باب الرئيس ية وراء اهامتم اإ ندونيس يا بصفته الوطنية وقال اإ وحتدث وفد اإ
. هو اعتقاده القوي بأأن امس ادلوةل ذات الس يادة أأو الأسامء SCT/39/8 Rev.2الاقرتاح املشرتك الوارد يف الوثيقة 

رها مصاحل خاصة أأو مالك خاصني. وجيب حامية أأسامء البدلان والأسامء اجلغرافية ذات الأمهية الوطنية ل ينبغي أأن حتتك
اجلغرافية ذات الأمهية الوطنية من تسجيلها كأسامء نطاقات عالية املس توى يف نظام اإمس النطاق أأو كعالمات ممزية، مثل 

ذا اكن الأمر ي ذا اكنت العالمة تتأألف حرصاًي من هذه الأسامء أأو اإ ىل احتاكر الامس املعين. وردد العالمات التجارية، اإ صل اإ
نه ل يرى كيف  الوفد البيان اذلي أأدىل به وفدا سويرسا وأأيسلندا، وشدد عىل حقيقة أأن الاقرتاح يتعلق ابملبادئ، وقال اإ

 ميكن لبدل ذي س يادة أأن يكون ضد هذه املبادئ.

اية أأسامء البدلان والأسامء وأأعرب وفد الس نغال عن ترحيبه بعقد اجللسة الإعالمية وأأكد من جديد دمعه محل .93
ىل املادة  من اتفاق ابجني،  3اجلغرافية، اليت ل ينبغي أأن تكون ملاًك لأطراف خاصة أأو أأن تقوم ابحتاكرها. وأأشار الوفد اإ

ىل الأمهية اليت يولهيا الوفد بوجود حامية فعاةل لأسامء البدلان والأسامء اجلغرافية. ورصح الوفد، اذلي شارك يف رعاية  وأأشار اإ
طارا مالمئا نظرا لنطاقه العام واملرن، واذلي يشمل العالمات التجارية ونظام أأسامء النطاقات  الاقرتاح، بأأن الاقرتاح يوفر اإ

 وحتديد املبادئ ذات الصة.

مانة عىل تنظمي اجللسة الإعالمية، وأأكد عىل أأمهية مواصة معل اللجنة بشأأن حامية  .94 وأأعرب وفد موانكو عن شكره للأ
، بصورة اكمة العرض SCT/39/8 Rev.2سامء البدلان. وأأيد الوفد، اذلي شارك يف تقدمي الاقرتاح الوارد يف الوثيقة أأ 

اذلي قدمه وفد سويرسا. وعىل النحو املوحض يف الوثيقة، اكن الاقرتاح ممكال متاما لالقرتاح املنقح اذلي قدمه وفد جاماياك 
(SCT/32/2والاقرتاح املشرتك بشأأن مت ) ديد مبادئ الس ياسة املوحدة لتسوية الزناعات املتعلقة بأأسامء النطاقات لتشمل

(. ورأأى أأن الاقرتاح، اذلي يريم اإىل وضع مبادئ بس يطة عىل SCT/31/8 Rev.8الأسامء اجلغرافية وأأسامء البدلان )
ليت تواهجها العديد من ادلول، مبا يف أأساس القوامئ املتفق علهيا دوليا واليت توجد ابلفعل، سيشلك ردا جيدا عىل املشالك ا

ىل احلاةل  ذكل موانكو، عند حماوةل حامية أأسامء بدلاهنا وغريها من الأسامء ذات الأمهية اجلغرافية الوطنية. ويف معرض الإشارة اإ
املاكتب اليت قدهما وفد أأيسلندا، رأأى الوفد أأن اعامتد تكل املبادئ من شأأنه أأن يوحض وييرس معل  الواحضةامللموسة و 

الوطنية، كام س يفيد امجلهور وادلول اليت ميكن أأن حتمي أأسامهئا ومسعهتا بشلك أأفضل. ويف اخلتام، أأعاد الوفد تأأكيد دمعه 
لقرتاح وفد جاماياك والاقرتاح املشرتك بشأأن متديد مبادئ الس ياسة املوحدة لتسوية الزناعات املتعلقة بأأسامء النطاقات 

كام رحب ابهامتم ابلقرتاح اذلي تقدم به وفد بريو بشأأن الاعرتاف ابلعالمات التجارية الوطنية  لتشمل الأسامء اجلغرافية
 (، واليت اكن عىل اس تعداد دلراس هتا مبزيد من العمق يف ادلورة املقبة للجنة.SCT/39/9وحاميهتا )الوثيقة 

لأعضاء فيه، عن شكره للوفود الأخرى وأأعرب وفد الاحتاد الأورويب، متحداًث ابمس الاحتاد الأورويب وادلول ا .95
والرئيس والأمانة عىل املساعدة يف حتديد حمور اجللسة الإعالمية حول أأسامء ادلول املتعلقة مبامرسات املاكتب. واكنت اجللسة 

نطقية الإعالمية عىل شلك اجامتع مائدة مس تديرة واكن ميثل فرصة رائعة للتعرف عىل خمتلف املامرسات القامئة والأسس امل 
اليت تقوم علهيا هذه املامرسات واملعلومات اليت س تكون مفيدة ابلتأأكيد للمناقشات اليت س تجري يف اللجنة ادلامئة املعنية 
بقانون العالمات التجارية والرسوم والامنذج الصناعية والبياانت اجلغرافية. ولحظ الوفد الاقرتاح اجلديد الوارد يف الوثيقة 

SCT/39/8 Rev.2 ىل توافق الآراء اليت انعكست فيه وأأثىن عليه. ويف الوقت نفسه، أأراد الاحتاد ، وأأ قر بروح السعي اإ
الأورويب وادلول الأعضاء فيه تقدمي بعض التعليقات الأولية من أأجل احلصول عىل توضيح حول كيفية تنفيذ الاقرتاح 

ذا اكن الاقرتاح يس تلزم أأي تغيري يف وتطبيقه بصورة معلية. وس يكون من املهم، عىل وجه اخلصوص، اس تكشاف م ا اإ
ذا اكن سيتعارض مع بعض املبادئ املقبوةل  الترشيعات سواء عىل الصعيد ادلويل أأو عىل املس توى الوطين أأو الإقلميي، وما اإ

ىل أأن الاقرتاح اكن مرتبطا ابلقرتاح املشرتك ب  شأأن حامية عىل نطاق واسع فامي يتعلق ابلتعريف. وأأشار الوفد ابهامتم كبري اإ
. وعىل هذه SCT/31/8 Rev.8املؤرشات اجلغرافية وأأسامء البدلان يف نظام أأسامء النطاقات، كام هو وارد يف الوثيقة 

اخللفية، رحب الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه مبزيد من التوضيح لهدف الاقرتاح اجلديد فامي يتعلق ابلعمليات املس مترة 
سامء والأرقام اخملصصة، والفوائد احملمتة اليت قد تنطوي علهيا يف هذا الس ياق. وعالوة عىل ذكل، يف الأ  الإنرتنتيف هيئة 
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ىل الأسامء اجلغرافية ذات الأمهية الوطنية،  ىل أأن نطاق الاقرتاح مل يقترص عىل أأسامء البدلان حفسب، بل امتد أأيضا اإ أأشار اإ
نه س يكون همامت مبعرفة املزيد من مؤيدي هذه ا ملزية اخلاصة. وكام ذكر الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء يف الاجامتعات وقال اإ

السابقة، اكن من الواحض من العمل اذلي قامت به اللجنة ابلفعل أأن هناك وسائل قانونية متاحة لتأأمني امحلاية يف الترشيعات 
نشاء أأداة جديدة "لوضع املعايري" قد ل يكون الطريقة املثىل مل عاجلة املشلكة. ينبغي أأن تأأخذ اللجنة ادلامئة الوطنية، وأأن اإ

وأأعضاهئا يف اعتبارها الإجراءات الأخرى مثل رفع الوعي، واليت ينبغي أأن تركز بشلك خاص عىل توافر أأس باب رفض أأو 
ماكنية معاجلة القضااي ذات الصة يف أأدةل حفص الع بطال العالمات التجارية اليت حتتوي عىل أأسامء البدلان وعىل اإ المات اإ

ىل احلصول عىل مزيد من التفسريات أأو الإيضاحات حول تكل القضااي وظل مس تعدا للمشاركة يف  التجارية. وتطلع الوفد اإ
آخر قدمه وفد بريو يف الوثيقة  ىل اقرتاح جديد أ ، SCT/39/9املناقشات املتعلقة ابلقرتاح اجلديد. ويف اخلتام، أأشار الوفد اإ

ن الاحتاد الأورويب وادل  ول الأعضاء فيه س يقدمون تعليقات عليه يف ادلورة التالية للجنة.وقال اإ

وأأعرب وفد بريو عن شكره لوفد سويرسا عىل مداخلته وأأيد الآراء اليت عربت عهنا البدلان الأخرى بشأأن املبدأأ الهام  .96
ىل أأن SCT/39/9. عالوة عىل ذكل، قدم الوفد اقرتاحه الوارد يف الوثيقة SCT/39/8 Rev.2الوارد يف الوثيقة  ، مشريا اإ

نه يف العقود الأخرية،  الاقرتاح اكن مبثابة مسودة ميكن أأن تصبح اتفاقا دوليا محلاية العالمات التجارية الوطنية. وقال الوفد اإ
ويف س ياق العوملة املزتايدة والتغيري الأسايس يف الس ياسة ادلولية والاقتصاد العاملي، قامت عدد من احلكومات بتصممي 

ىل وتنفي ذ اسرتاتيجيات العالمات التجارية الوطنية املرتبطة ابلعالمات والشعارات والرموز. وسعت تكل الاسرتاتيجيات اإ
وضع العالمة التجارية للبدل يف الاعتبار وتصور امجلهور، وربطها بسمعة البد وصورهتا الإجيابية. وذلكل، اكنت العالمة 

وةل يف جمال الاسرتاتيجيات الس ياس ية املصممة لتعزيز كيان وصورة البدل وقطاعاته التجارية الوطنية تتأألف من عالمة تبنهتا د
الاسرتاتيجية )الس ياحة والصادرات والاستامثرات(. ويف معرض التأأكيد عىل حقيقة أأن العالمة التجارية الوطنية ل تقترص 

ىل أأن العالمة التجارية الوطنية لها تأأثري عىل عدد من املنتجات أأو اخلدمات، لكهنا تعرف ومتثل بدل باكمهل، أأشار الو  فد اإ
معيق عىل الصعيدين ادلويل والوطين. فعىل الصعيد ادلويل، تقدم العالمة التجارية الوطنية البدل اإىل مجهور أأجنيب من خالل 

صادي تسليط الضوء عىل عنارص جذب معينة وزايدة الوعي ابملنتجات واخلدمات، وهو ما ميكن أأن يكون هل تأأثري اقت
جيايب. وعىل الصعيد الوطين، مسحت العالمة التجارية الوطنية بتنفيذ س ياسات لدلفاع عن قمي  وجتاري وس يايح وثقايف اإ
البدل وتعزيزها، وكذكل اعرتاف اجملمتع ادلويل هبا. ومن خالل التشديد عىل عدم وجود نظام دويل لالعرتاف ابلعالمات 

ىل الإجراء اخلاص ابلإخطار والإبالغ بشعارات ادلول والعالمات الرمسية، اليت التجارية الوطنية وحاميهتا، أأشار الوف د اإ
ن بعض ادلول، من بيهنا بريو، اس تخدمت مثل هذا الإجراء  6أأكدت علهيا املادة  )اثلثا( من اتفاقية ابريس. وقال الوفد اإ

ماهتا أأمهتا كعالمة جتارية، وجسلهتا عىل هذا محلاية شعارات ادلوةل أأو عالماهتا الرمسية، يف حني تعاملت دول أأخرى مع عال
ىل تقليل قميهتا.  النحو. وأأعرب الوفد عن رأأي مفاده أأن التعامل مع العالمة الوطنية كعالمة جتارية من شأأنه أأن يؤدي اإ

جرا ء خاص، وذلكل، قدم الوفد اقرتاحا ابعامتد معاهدة من شأأهنا أأن تنشئ نظاما للعالمات الوطنية، يمت من خالهل وضع اإ
يسمح حباميهتا بطريقة بس يطة وفعاةل وعقالنية واقتصادية، من أأجل جتنب التسجيل والاس تخدام غري املرصح به لعالمات 

ىل أأن الإجراء املقرتح من شأأنه أأن يمكل املادة  )اثلثا( من اتفاقية  6متطابقة أأو متشاهبة من قبل أأطراف اثلثة. وأأشار اإ
اتحة الوقت الاكيف للجنة ابريس، وطلب الوفد من الرئيس تض مني الاقرتاح يف جدول أأعامل ادلورة املقبة للجنة ادلامئة واإ

 ملناقشة الوثيقة ابس تفاضة.

ذا اكن  .97 ىل أأنه مت تكريس الكثري من الاهامتم ملناجه خمتلفة لتحديد ما اإ وخلصت الأمانة اجللسة الإعالمية، مشرية اإ
مت اس تخدام املبادئ العامة للمتزي والوصف يف مجيع املاكتب، ولكن بطرق خمتلفة. تطبيق العالمة التجارية يتعلق ابمس البدل. و

خالء املسؤولية والتقييدات. وهناك قضية هممة للغاية تتعلق  ضافية، مثل اإ وعالوة عىل ذكل، ميكن أأن تتخذ املاكتب تدابري اإ
س تخدم هذا املصطلح. وأأبرزت الأمانة كذكل مدى ابلتدابري اليت اختذهتا املاكتب لضامن أأن الأطراف الثالثة قد ل تزال ت 

 فائدة مشاركة ممثيل القطاع اخلاص يف اجللسة الإعالمية.
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نه عىل الرمغ من عدم 2وأأعرب وفد الهند عن تأأييده لالقرتاح املعدل اذلي قدمه وفد جاماياك، وخاصة املادة  .98 . وقال اإ
يل العالمات التجارية اليت حتتوي عىل امس البدل، رفض وجود نص حمدد يف قانون العالمات التجارية اذلي حيظر تسج 

املكتب الهندي تسجيل هذه العالمات التجارية عىل أأساس الأسامء اجلغرافية. وأأضاف الوفد أأنه مت اقرتاح تعديل عىل قانون 
ابريس. وتطلع من اتفاقية  6، من أأجل استيعاب حظر التسجيل عىل أأساس املادة 1999العالمات التجارية يف الهند عام 

جراء مزيد من املناقشات حول هذا املوضوع. ىل اإ  الوفد اإ

عالمية مثرية  .99 وحتدث وفد ليتوانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسط  والبلطيق وشكر الأمانة عىل تنظمي جلسة اإ
 SCT/39/8 Rev.2الوثيقتني لالهامتم، مما زاد من فهم املسأأةل. وأأعربت اجملموعة عن تقديرها للمقرتحات اجلديدة الواردة يف 

ىل مزيد من املناقشة، ل س امي فامي يتعلق ابلسامت SCT/39/9و ، كام رأأت أأن العديد من الأس ئة ل تزال مفتوحة وحتتاج اإ
، لحظت اجملموعة ابهامتم أأن الاقرتاح SCT/39/8 Rev.2املوضوعية والإجرائية والإدارية للمقرتحات. وفامي يتعلق ابلوثيقة 

ابلقرتاح املشرتك بشأأن حامية البياانت اجلغرافية وأأسامء البدلان يف نظام امس النطاق، كام هو وارد يف الوثيقة يتعلق 
SCT/31/8 Rev.8 واليت شارك يف رعايهتا بعض أأعضاء مجموعة بدلان أأورواب الوسط  والبلطيق. ومع ذكل، لحظ الوفد ،

ىل مزيد من التوضيح، ل س امي ما يتعلق بطبيعة الصك املقرتح وعالقته ابلإطار القانوين القامئ. وفامي  أأن الوثيقة اجلديدة حتتاج اإ
بشأأن الاعرتاف ابلعالمات الوطنية وحاميهتا، طلب الفريق املزيد من املعلومات من مؤيد  SCT/39/9يتعلق ابلوثيقة 

نارص اجلديدة للحامية فامي يتعلق الأنظمة القانونية مرشوع نظام العالمة الوطنية، ل س امي فامي يتعلق ابلأدوار والوضع املتوقع للع 
ضافية من املؤيدين. يضاحات اإ ىل اإ ىل الاس امتع اإ قلميية القامئة. ويف اخلتام، تطلع الفريق اإ  ادلولية أأو الوطنية أأو الإ

نه لحظ خالل الس نوات املاضية زايدة يف ظهور العالمات التجارية لدلوةل واس تخدام  .100 نظام امللكية وقال وفد لتفيا اإ
ماكنية  الفكرية من قبل احلكومات محلاية عالماهتا التجارية الوطنية. وأأضاف الوفد أأنه ينبغي أأن يكون دلى لك بدل ورشاكته اإ
اس تخدام امس البدل يف اسرتاتيجيات العالمات التجارية اخلاصة هبا، لأنه ميثل جزء من هويهتم. ويف هذا الصدد، ردد الوفد 

رب عهنا وفد أأيسلندا بشأأن اس تخدام امس بدله. وابلنس بة لوفد لتفيا، فاإن احتاكر رشكة خاصة امس بدل ما اخملاوف اليت أأع
وعدم السامح حلكومة البدل ورشاكهتا بتسجيل أأي عالمة جتارية تتضمن امس البدل ميثل أأسوأأ اكبوس لأي بدل، وأأوحض الوفد 

ىل القيام مبزيد من التفكري بشأأن حامية أأسام  ء ادلول.احلاجة اإ

وانيا، متحداث بصفته الوطنية، عن رأأي مفاده أأن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية وأأعرب وفد ليت .101
والرسوم والامنذج الصناعية والبياانت اجلغرافية اكنت مبثابة منتدى ملناقشة اكفة املسائل املتعلقة بتسجيل أأسامء البدلان 

نه عرف كعالمات جتارية أأو أأسامء ن مانة عىل تنظمي اجللسة الإعالمية، قال الوفد اإ عرابه عن شكره للأ طاق. ويف معرض اإ
بشأأن خمتلف املامرسات ووهجات النظر اخملتلفة اليت تبنهتا خمتلف الولايت. وابلرمغ من أأنه اكن يرى أأن الترشيعات احلالية 

اإن قضية "أأيسلندا ضد أأيسلندا" قد أأاثرت خماوف تتعلق تضمن حامية أأسامء ادلول ضد تسجيلها املهني كعالمات جتارية، ف
عرابه عن تعاطفه مع أأيسلندا بشأأن املشلكة، وبعد الاس امتع اإىل جحج  ماكنية حدوث احتاكر لمس بدل ما. ويف معرض اإ ابإ

نة. وأأعرب ناقشات متعمقة يف اللج م الرعاة املشاركني، أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن مبدأأ عدم احتاكر امس ادلوةل يس تحق 
 . SCT/39/8 Rev.2الوفد عن تطلعه للقيام ابملزيد من ادلراسة للمسأأةل مبا يف ذكل عىل أأساس الوثيقة 

يران )مجهورية  .102 سالمية( يف معرض هتنتته للأمانة عىل تنظميها النا ح للجلسة الإعالمية، واليت الإ  –وحث وفد اإ
قدمي وثيقة تلخص تكل املناقشات، يف اجللسة التالية للجنة ادلامئة. تضمنت مناقشات مثرية لالهامتم ومفيدة، الأمانة عىل ت

وفامي يتعلق مبسأأةل حامية أأسامء ادلول، أأكد الوفد عىل أأن ادلراسات اليت أأجرهتا الأمانة واليت قامت بتجميع القوانني 
جياد حامية أأقوى لأسامء ادلول من تسجيلها أأو اس ت خداهما كعالمات جتارية. ويف واملامرسات الوطنية قد أأثبتت رضورة اإ

ىل ثالثة اقرتاحات خمتلفة لكهنا ممكة لبعضها البعض حول هذه املسأأةل، رأأى الوفد أأن عدد الاقرتاحات ميثل مؤرشا  شارة اإ اإ
عىل أأن هناك توافق متنايم يف الآراء بني ادلول الأعضاء حول رضورة حامية أأسامء ادلول. وأأعرب الوفد عن اعتقاده بأأنه عىل 

لجنة أأن تتبىن هنج لكي وخطة معل شامة تتضمن العنارص الرئيس ية يف املقرتحات الثالثة. كام أأعرب الوفد عن اعتقاده ال 
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أأيضا بأأن الاقرتاح الأخري املتعلق بأأسامء ادلول والأسامء اجلغرافية ذات الأمهية الوطنية قد وفر مبدأأ همم يس تحق دراس ته 
جيابية من أأجل تفعيل وحتسني حامية بصورة اكفية يف اللجنة. وحث الوفد اك فة ادلول الأعضاء عىل دراسة الاقرتاح بصورة اإ

نه حيتاج ملزيد من الوقت يك يدرسه وحيلهل طلب من  أأسامء ادلول. وفامي يتعلق ابلقرتاح اذلي قدمه وفد بريو قال الوفد اإ
 الرئيس أأن يبقيه عىل جدول أأعامل ادلورة التالية للجنة ادلامئة. 

مانة عىل تنظمي اجللسة الإعالمية، عىل املس توى الرفيع للمشاركني وأأكد  .103 عرابه عن امتنانه للأ وفد املغرب، يف معرض اإ
ن اجللسة الإعالمية قد  أأاثرت  يف اجللسة والأس ئة اليت طرحت مبا أأعط  نظرة عامة عىل املامرسات اخملتلفة. وقال الوفد اإ

ات املتوافرة للفاحصني وعبء الإثبات. ورأأى الوفد أأن املامرسة قد سامهت يف املس هتكل والأدو نظرة من املسائل مثل  اعدد
التوصل لفهم أأفضل خملتلف النظم الوطنية محلاية أأسامء ادلول وأأظهرت احلاجة الواحضة لس مترار العمل حول املوضوع مع 

جنازه ابلفعل.   البناء عىل ما مت اإ

ىل الوفود اليت ه  .104 نأأت الأمانة بتنظمي اجللسة الإعالمية، أأوجه التشابه والاختالف فامي وأأبرز وفد ش ييل، اذلي انضم اإ
يتعلق بكيفية قيام املاكتب بتحليل وجماراة املسأأةل موضع النقاش. وفامي يتعلق ابلقرتاح املتضمن يف الوثيقة 

SCT/39/8 Rev.2 ليه الاقرتاح لكنه طلب من املؤيدين لقاء بعض الضوء ، أأعرب الوفد عن دمعه للمبدأأ اذلي يستند اإ اإ
يضاحات  18عىل املعيار املس تخدم يف حتديد املهة الزمنية اليت تبلغ  رسال الطلبات. كام طالب الوفد أأيضا ابإ شهرا واخلاصة ابإ

حول مما سوف حيدث عندما تود دوةل من ادلول الأعضاء الإبالغ عن اإمس جغرايف ذو أأمهية وطنية بعد انهتاء املهة الزمنية 
الانشغال بشأأن البدلان بتخصيص أأسامء جديدة ذات أأمهية وطنية يف املس تقبل. وأأعرب الوفد أأيضا عن أأو حيث تقوم 
جيب أأن ينعكس يف الاقرتاح بصورة أأسهل وأأكرث مبارشة مثل أأن  ، واذليللأسامء والأرقام اخملصصة الإنرتنتالوضع يف هيئة 

للأسامء  الإنرتنتية احلكومية يف معلية اختاذ القرار يف هيئة يظهر يف صورة توصية تلق  الضوء عىل أأمهية اللجنة الاستشار 
ىل هيئة  والأرقام اخملصصة. وأأكد الوفد عىل رغبته يف العمل بصورة بناءة حول املقرتح وهو ما سوف يرسل رساةل واحضة اإ

ات الأمهية الوطنية وهو ما للأسامء والأرقام اخملصصة حول أأمهية حامية أأسامء ادلول الأسامء اجلغرافية الأخرى ذ الإنرتنت
، SCT/39/9سيمت التفاق بشأأنه بني أأعضاء الويبو. ويف معرض شكره لوفد بريو عىل تقدمي الاقرتاح املتضمن يف الوثيقة 

ىل أأن العالمة التجارية للأمة متثل أأصال غري  أأعرب الوفد عن موافقته عىل التأأكيد اذلي حدث يف الوثيقة واذلي يشري اإ
ماكنية ملموس ذو قمي ة كبرية لدلول وتساعد عىل ربط ادلوةل خبصائص معينة يف عقول املس هتلكني. وذلكل وافق الوفد عىل اإ

بناء العالمة التجارية للأمة من مزجي من العنارص لأهنا متثل معرف يصف وحيدد السامت املمزية واخلاصة بدوةل ما عىل 
ن العديد من ادلول أأبلغت  6ادة أأساس رأأساملها الثقايف واجلغرايف. وفامي يتعلق ابمل )اثلثا( من معاهدة ابريس، قال الوفد اإ

ابلعالمة التجارية اخلاصة بأأمهتا بيامن قامت دول أأخرى بتسجيلها كعالمة مسجة وحىت كعالمة جامعية ليس يف أأراضهيا 
ىل أأن تطوير عالمة جتاري ة وطنية تس تخدم مكعرف حفسب لكن يف ادلول الأخرى ذات الصة أأيضا. ومن خالل الإشارة اإ

ومروج دلوةل متثل ظاهرة حديثة، رأأى الوفد أأنه قبل تبين أأي قواعد عامة بني ادلول لتسجيل مس توايت خاصة من امحلاية، 
ىل فهم أأفضل بشأأن املسأأةل. ورصح الوفد بأأنه  اكن من الرضوري الاس مترار يف املناقشات وتبادل اخلربات حىت يمت التوصل اإ

عطاء اهامت )اثلثا( من اتفاقية  6م خاص للأدوات احلالية اليت ينطوي علهيا قانون العالمات التجارية مبا يف ذكل املادة جيب اإ
. ومع التأأكيد عىل املبادرة اجليدة املتعلقة ابلنص املقرتح، ذات الصة من اتفاقية الرتيبسوالأحاكم ابريس وعالمات التصديق  

طار نظام العالمات التجارية التقليدي.  ىل العالمات التجارية الوطنية يف اإ ىل أأن النص ينظر أأيضًا اإ أأشار الوفد مع ذكل اإ
ىل أأبعد من  لصارم املتعلق ابلعالمات االقانون وأأعرب الوفد عن رأأي مفاده أأن مفهوم العالمات التجارية الوطنية يذهب اإ

 التجارية وابلتايل ل ميكن تغطيته بنظام العالمات التجارية التقليدي.

ويف معرض تذكريه بأأن مسأأةل أأسامء ادلول قد ظلت عىل جدول أأعامل اللجنة ادلامئة لفرتة طوية، أأشار وفد مالزياي  .105
ىل أأن وجود العديد من املقرتحات يعكس اهامتم دلول الأعضاء ابمل  سأأةل. عالوة عىل ذكل، فاإن اجللسة الإعالمية قد أأكدت اإ

عىل أأن املسأأةل أأبعد ما تكون عن كوهنا مسأأةل نظرية. وذلكل، مل يتعارض الاقرتاح املشرتك الوارد يف الوثيقة 
SCT/39/8 Rev.2 هتا يف مع الاقرتاحات السابقة لكنه اكن ممكال لها ويه الاقرتاح املنقح جلامياك واملقرتحات اليت قدم
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السابق مجموعة من ادلول الأوروبية. وقد رأأى الوفد أأن الاقرتاح اجلديد املشرتك يعمتد بصفة أأساس ية عىل مبدأأ ضامن حامية 
أأسامء ادلول والأسامء اجلغرافية ذات الأمهية الوطنية يف العالمات التجارية ويف نظام امس النطاق. ومن خالل دمعه للنقاط 

ىل أأن تشكيل الرعاة املشاركني قد عكس اهامتم من خمتلف الأقالمي ابملسأأةل وهو  اليت أأاثرها وفد تش ييل، أأشار وفد مالزياي اإ
ىل مزيد من التأأكيد عىل الأمهية اليت تولهيا ادلول ذات الس يادة محلاية أأسامء دولها وأأسامهئا اجلغرافية ذات الأمهية  ما أأدى اإ

ن الوطنية. وقال الوفد، يف معرض تأأكيده عىل أأن الا قرتاح املشرتك لن يكون ملزما أأو يمتخض عنه تعديالت ترشيعية، اإ
الرعاة املشاركني قد اتبعوا هنج يقوم عىل التوافق يف الآراء ويعمتد عىل دمع اكفة الوفود. وفامي يتعلق ابلقرتاح اذلي قدمه وفد 

ىل أأن الأمر اكن قيد النقاش يف مكتب امللكية الفكرية  بريو حول الاعرتاف ابلعالمات التجارية الوطنية وحاميهتا أأشار الوفد اإ
 التابع هل. 

مانة عىل تنظميها  .106 وأأعرب وفد الأكوادور، متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، عن شكره للأ
ت حول حامية أأسامء اجللسة الإعالمية وأأشاد ابملس توى املرتفع للعروض التقدميية اليت قدمت معلومات مفيدة للمناقشا

عالوة  SCT/39/8 Rev.2البدلان. كام أأعرب الوفد عن شكره للوفود اليت قدمت الاقرتاح املشرتك املتضمن يف الوثيقة 
. وأأكدت اجملموعة عىل موقفها املتعلق بأأن أأسامء البدلان SCT/39/9عىل وفد بريو عىل عرض اقرتاحه املتضمن يف الوثيقة 

من خالل اس تخدام نظام امللكية الفكرية. لأسامهئا ميكن للبدلان من خاللها الاس تفادة وحتقيق قمية متثل فرصة وأأداة مثينة 
وأأعربت اجملموعة عن شواغلها املتعلقة بعدم توافر اتساق يف حامية أأسامء البدلان عىل املس توى ادلويل. وأأكدت مجموعة بدلان 

املناقشات عىل أأساس الاقرتاح اذلي تقدم به وفد جامياك وعرب عن رغبته يف  أأمرياك الالتينية والاكرييب الزتاهما ابلس مترار يف
 دراسة أأي مقرتحات جديدة حتت هذا البند. 

مانة عىل تنظمي اجللسة الإعالمية، عىل املناقشات املثرية  .107 وسلط وفد الاحتاد الرويس الضوء، يف معرض شكره للأ
ا دراسة العديد من املناجه املس تخدمة يف حامية أأسامء البدلان. وأأعرب الوفد لالهامتم والغنية ابملعلومات واليت مت من خالله

ودعا اللجنة لالس مترار يف العمل بشأأن الاقرتاح لأنه أأيد فكرة حامية أأسامء البدلان  SCT/39/8 Rev.2عن اهامتمه ابلوثيقة 
 حول نطاق حامية أأسامء البدلان والأسامء والأسامء اجلغرافية ذات الأمهية الوطنية. وابلرمغ من ذكل، طرح الوفد أأس ئة

ىل ادلور اذلي تلعبه الترشيعات الوطنية يف تسجيل  اجلغرافية ذات الأمهية الوطنية، كام هو مقرتح يف الوثيقة ابلإضافة اإ
نه س   SCT/39/9العالمات التجارية. وفامي يتعلق ابلقرتاح اذلي قدمه وفد بريو واملتضمن يف الوثيقة  يدرسه قال الوفد اإ

 وس يقوم بتقدمي مالحظات يف ادلورة التالية. 

نه  .108 وقال الوفد، مؤكدا عىل أأمهية أأسامء البدلان واملؤرشات اجلغرافية يف نظام العالمات التجارية ونظام امس النطاق، اإ
طار الترشيعات الوطنية كام ورد يف بعض  الاقرتاحات.  من املهم يمت تسجيل أأسامء البدلان واملؤرشات اجلغرافية من خالل اإ

وأأعرب وفد نيجرياي عن ثقته يف اس مترار معل اللجنة. ورحب الوفد ابجللسة الإعالمية بشأأن أأسامء البدلان وحامية  .109
أأسامء البدلان والأسامء اجلغرافية ذات الأمهية لبدله. ويف الهناية، أأيد لوفد الاقرتاح املشرتك املتضمن يف الوثيقة 

SCT/39/8 Rev.2 . 

مانة عىل اجللسة الإعالمية املفيدة والغنية ابملعلومات حول أأسامء البدلان. ومن  ثيوبيااإ وأأعرب وفد  .110 عن شكره للأ
خالل الترصحي بأأن حامية املس هتكل متثل أأمرا همام، أأكد الوفد عىل أأن أأثيوبيا حتمي املؤرشات اجلغرافية بوصفها عالمات 

لغاء العالمات التجارية املسجة. جامعية ويوجد هبا أأحاكم خاصة محلاية أأسامء البدلان اإىل   جانب أأحاكم أأخرى تتعلق ابإ

ن الاقرتاح اجلديد اكن الهدف منه أأن يصبح أأداة مرجعية  .111 وردا عىل أأس ئة قامت بطرهحا الوفود، قال وفد سويرسا اإ
سيمت حتديد رشوط جسيل  متوافرة ملاكتب العالمات التجارية الوطنية يف حاةل تبين اللجنة هل. وذكر الوفد بأأنه وفقا لالقرتاح

أأسامء البدلان والأسامء اجلغرافية ذات الأمهية الوطنية دامئا يف لك دوةل وفقا للترشيعات الوطنية. وفامي يتعلق ابلطبيعة 
ىل أأن حامية أأسامء البدلان والأسامء اجلغرافية ذات الأمهية الوطنية، كام ورد يف الوث  يقة الوصفية للعالمة التجارية، أأشار الوفد اإ
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SCT/39/8 Rev.2 ىل التوافر اجملاين. ورأأى الوفد أأن أأسامء البدلان والأسامء اجلغرافية ذات ، يتعلق أأول وأأخريا ابحلاجة اإ
ىل منشأأ  الأمهية الوطنية جيب أأن تظل متاحة جماان للجميع وجيب أأن يكون لك خشص قادر عىل اس تخداهما جماان لالإشارة اإ

ات ل ينبغي أأن حيتكرها خشص ما حيث أأن أأساس الاقرتاح أأن يكون حرا. كام رأأى منتجاته. ذلكل، فاإن هذه املصطلح
ليه قد طبق بصورة منفصة عن الطبيعة الوصفية للعالمة. واكن من املمكن أأن يمت تشكيل العالمة  الوفد أأن املبدأأ املشار اإ

ت وطنية معينة، ويف هذه احلاةل فاإن بدل يعترب غري معلوم للجمهور أأو للفاحصني، وفقا ملامرسا امسبصورة حرصية من 
العالمة لن تكون وصفية لأن امس البدل غري معلوم. وابلرمغ من ذكل، ل ينبغي أأن يعمتد حامية أأسامء البدلان فقط عىل معرفة 

ىل معامة غري منصفة لأسامء البدلان يف نظام العالمات التجارية. وينبغي أأن نأأخذ يف احلس   بان امجلهور لأن ذكل س يؤدي اإ
ىل التوافر احلر يف جمال التجارة. اثنيا، فامي يتعلق مبسأأةل الاختالف بني الاقرتاح اجلديد والاقرتاح املشرتك  أأيضا احلاجة اإ

، فقد أأشار الوفد أأن املقرتحني يشرتاكن يف أأهنام يتناولن حامية املصطلحات SCT/31/8 Rev.8املتضمن يف الوثيقة 
 SCT/31/8 Rev.8وابلرمغ من ذكل، فقد تناول الاقرتاح املشرتك املتضمن يف الوثيقة  اجلغرافية يف نظام امس النطاق.

ىل التوسع يف س ياسة الويبو املوحدة لتسوية الزناعات املتعلقة بأأسامء النطاق لتشمل املؤرشات اجلغرافية وأأسامء  احلاجة اإ
جراء يطبق اليوم عىل العالمات التجارية فقط، بيامن هد ف الاقرتاح الوارد يف الوثيقة اإىل حامية أأسامء البدلان البدلان، وهو اإ

والأسامء اجلغرافية ذات الأمهية الوطنية قبل ختصيصها كأسامء نطاقات يف املس توى الأول )كنظم عامة من املرتبة العليا(. 
سامء النطاق من املس توى وخبالف الاقرتاح املشرتك الأول مل يتناول الاقرتاح اجلديد املسائل املتعلقة حبل الزناعات أأو أأ 

ليه حامية الأسامء اجلغرافية ذات الأمهية الوطنية مياثل منطق حامية  الثاين. ويف الهناية أأشار الوفد اإىل أأن املنطق اذلي يستند اإ
ورأأى الوفد أأن تكل املصطلحات لبد من أأن تظل متوافرة بصورة جمانية للجمهور ل ينبغي أأن حيتكرها   أأسامء البدلان. 

 SCT/39/8 Rev.2ص واحد. ولفت الوفد الانتباه حلقيقة أأن نظام امحلاية املقدم يف الاقرتاح اجلديد الوارد يف الوثيقة خش
اخلاصة بأأسامء  2-3166املتحدة اخلاصة بأأسامء العوامص، وقامئة الأيزو  الأمميعمتد عىل القوامئ احلالية، أأي نرشة مصطلحات 

عاملي اخلاصة بأأسامء املناطق اليت متثل جزء من الرتاث العاملي. وأأشار الوفد يف معرض تأأكيده املناطق، وقامئة مواقع الرتاث ال
ىل أأن الاقرتاح نص عىل  ماكنيهعىل أأمهية حامية تكل الأسامء أأيضا اإ بالغ ادلول الأعضاء لأمانه الويبو بقامئة ابلأسامء  اإ اإ
كل القوامئ الآنفة اذلكر ليست شامة. ويف الهناية، أأقر الوفد بأأنه اجلغرافية ذات الأمهية الوطنية مع الأخذ يف احلس بان أأن ت

مع اكفة  SCT/39/8 Rev.2ينبغي القيام مبزيد من املناقشات خبصوص بعض العنارص احملددة يف الاقرتاح الوارد يف الوثيقة 
 الوفود املعنية. 

سام الإعالميةوأأشار الرئيس اإىل رضا اللجنة ادلامئة عن اجللسة  .112  ء البدلان. حول اإ

عداد وثيقة تلخص خمتلف ممارسات الفحص فامي يتعلق ابلعالمات التجارية اليت  .113 وطلب الرئيس من الأمانة اإ
 تتكون من أأو تتضمن أأسامء بدلان كام أأشار املشاركني يف اجللسة الإعالمية الآنفة اذلكر. 

ىل أأنه فامي يتعلق ابلوثيقة  .114 آراهئا الأولية فقد عربت  SCT/39/8 Rev.2وأأشار الرئيس اإ بعض الوفود عن أ
 . SCT/32/2مت تقدميها، وأأنه سيس متر عقد مناقشات أأخرى حول الوثيقة  SCT/39/9بشأأن أأن الوثيقة 

ن اللجنة ادلامئة س تعقد مناقشات أأخرى متعمقة بشأأن هذا البند من بنود جدول  .115 واختمت الرئيس حديثه قائال اإ
 الأعامل  يف ادلورة التالية. 

 جدول الأعامل: املؤرشات اجلغرافية  من  7البند 

 SCT/39/7 و SCT/39/6 Rev. Corrو .SCT/39/6 Revاعمتدت املناقشات عىل الواثئق  .116

وحتدث وفد ليتوانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسط  والبلطيق، وأأعرب عن تقديره للعمل املمثر اذلي مت يف ادلورة  .117
ىل اعامتد خطة معل بشأأن املؤرشات اجلغرافية، وأأثىن عىل الأمانة لتجميعها للأس ئة الواردة يف  املاضية للجنة، واذلي أأدى اإ
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. وأأظهر العدد الكبري ونوعية الأس ئة أأمهية القضية واهامتم ادلول الأعضاء واملنظامت احلكومية SCT/39/6 Revالوثيقة 
رص ومبسط، مما حيد من التداخالت واملسائل ادلولية الشديد هبا. وابلرمغ من ذكل، ينبغي جتميع الأس ئة يف اس تبيان خمت

اليت تقع خارج نطاق المترين، وذكل لمتكني القيام جبمع املعلومات ذات الصة لإجراء مناقشات جمدية لصاحل املس تخدمني 
ىل تفسري أأو  تنقيح وجمال الصناعة. وأأكدت مجموعة بدلان أأورواب الوسط  والبلطيق أأن برانمج معل اللجنة ينبغي أأل هيدف اإ

مانة لإعداد ادلراسة الاس تقصائية بشأأن احلاةل احلالية  أأحاكم اتفاق لش بونة أأو وثيقة جنيف. وأأعربت اجملموعة عن شكرها للأ
، SCT/39/7للبياانت اجلغرافية وأأسامء البدلان وغريها من املصطلحات اجلغرافية يف نظام أأسامء النطاق، والواردة يف الوثيقة 

للأسامء والأرقام اخملصصة ومنظامهتا  الإنرتنترة العامة املوضوعية للموقف، كام تطرق اإىل معل هيئة وأأعرب عن تقديره للنظ
ىل أأن دليل مقدم الطلب اخلاص هبيئة   الإنرتنتادلامعة وجلاهنا الاستشارية. أأشارت مجموعة بدلان أأورواب الوسط  والبلطيق اإ

ىل املؤرشات ا جلغرافية، عىل العكس مما حدث مع أأسامء البدلان واملصطلحات اجلغرافية للأسامء والأرقام اخملصصة مل يتطرق اإ
جراء مناقشات داخل هيئة  دخالها عىل  الإنرتنتالأخرى. ومن خالل اإ للأسامء والأرقام اخملصصة حول التغيريات احملمتل اإ

ن طريقة التعامل مع هذا الإغفال الكبري جيب أأن تؤخذ بعني الاعتبار وأأهنا س تقدر  دليل مقدم الطلب، قالت اجملموعة اإ
ا ادلامعة وجلاهنا للأسامء والأرقام اخملصصة ومنظامهت الإنرتنتبشلك خاص تقدمي املزيد من التفاصيل حول دور هيئة 

الاستشارية، واليت لعبت مجيعها أأدوارا هامة يف تطوير الس ياسات املتعلقة بنطاقات املس توى الأعىل العامة، ونطاقات 
نرتنتاملس توى الأعىل لرمز ادلوةل وعناوين بروتوكول   .الإ

يران )مجهورية  .118 عداد دراسة اس تقصائ  –وأأعرب وفد اإ مانة عىل اإ ية حول الوضع احلايل اإسالمية( عن شكره للأ
هنا تضمنت معلومات مفيدة  للمؤرشات اجلغرافية وأأسامء البدلان واملصطلحات اجلغرافية الأخرى يف نظام امس النطاق وقال اإ
للغاية واليت ميكن أأن تس تفيد مهنا ادلول الأعضاء يف املس تقبل. وأأشاد الوفد ابدلول الأعضاء واملراقبني اذلين قدموا أأس ئة 

مانة عىل جتميعها يف الوثيقة حول املؤرش عداد  SCT/39/6ات اجلغرافية واعرب عن شكره للأ واليت ميكن أأن متثل أأساس اإ
اس تبيان يمت توزيعه عىل ادلول الأعضاء مبا يامتىش مع ملخص الرئيس اخلاص ابدلورة السابقة. وأأعرب الوفد عن رأأي مفاده 

ات اجلغرافية بدون تكرار للعمل اذلي قامت به اللجنة ابلفعل. ويف أأن الاس تبيان ينبغي أأن يبسط املناقشات حول املؤرش
ىل أأن الاس تبيان ل ينبغي أأن يتحدى أأو حيد من النظام ادلويل احلايل اخلاص حبامية املؤرشات اجلغرافية، فقد أأعلن  شارة اإ اإ

 الوفد عن اس تعداده لعقد مناقشات بناءة. 

مانة عىل تنظميها وحتدث وفد الاحتاد الأورويب ابمس الاحتاد ا .119 لأورويب وادلول الأعضاء فيه، وأأعرب عن شكره للأ
لالجامتع املثري لالهامتم واملمثر خالل ادلورة السابقة، واذلي اكن مثاًل للروح البناءة اليت مسحت بتحقيق نتاجئ ملموسة. 

مانة لتجميع قامئة الأس ئة الواردة يف الوثيقة  ن عدد ونوعية هذه SCT/39/6 Revوأأعرب الوفد عن تقديره للأ . وقال اإ
الأس ئة يظهران املس توى العايل من اهامتم اذلي أأبداه أأعضاء اللجنة ادلامئة واملنظامت احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية 
حراز تقدم يف  الفكرية. ووافق الوفد عىل توزيع املساهامت دون أأي تعليق أأو تعديل، ورأأى أأن هذه خطوة هممة حنو اإ

ات احلامسة بشأأن املؤرشات اجلغرافية يف اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم والامنذج الصناعية املناقش
والبياانت اجلغرافية. ودعا الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، مع الأخذ يف الاعتبار أأن الاس تبيان يف شلكه احلايل ل 

ىل تقليل جح ىل أأنه يفضل وجود ميكن التحمك فيه، اإ م القامئة املقرتحة من أأجل الوصول اإىل طول مناسب. وأأشار الوفد اإ
اس تبيان مس هتدف هيدف اإىل مجع معلومات مفيدة حول موضوعات حمددة ذات أأمهية ملموسة للمس تخدمني والصناعة، مما 

جراء مناقشات مفيدة لصاحل أأحصاب املصلحة. ورصح الوفد جمددا بأأن برانمج ا لعمل لينبغي هل، مبا يتفق مع ولية يسمح ابإ
ىل تفسري أأو تنقيح  اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم والامنذج الصناعية والبياانت اجلغرافية، أأن هيدف اإ

ىل أأن قامئة الأس ئة تدل عىل أأنه ميكن حذف بعض القضااي، اليت يبدو أأهنا  أأحاكم اتفاق لش بونة أأو وثيقة جنيف، وأأشار اإ
تقع خارج نطاق العملية، حيث اكنت واسعة النطاق وغري واحضة، أأو غطت مواضيع مماثة، أأو بدا أأهنا تكرر العمل اذلي 

ذا اكن القيام جبرد للنظم القامئة املعروفة  أأجنزته ابلفعل ادلورات السابقة للجنة ادلامئة. وابلإضافة اإىل ذكل، تساءل الوفد عام اإ
ىل عام SCT/9/4و  SCT/8/4 الوثيقتني جيدًا )الوارد يف ىل العمل احلايل. 2002، اليت يعود اترخيها اإ ( يضيف قمية فعلية اإ
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واكن الاهامتم ابلعملية والطبيعة اجلوهرية للأس ئة املقرتحة واعدا، وجشع الوفد الأعضاء والأمانة عىل وضع اس تبيان ميكن 
ن التحمك فيه عىل أأساس تكل املادة اخلام، مما يزي د من فهم حاةل املؤرشات اجلغرافية عىل الساحة العاملية. وقال الوفد اإ

الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه يرحبون بتقدمي نسخة منقحة من الاس تبيان خالل ادلورة احلالية، وأأنه ينبغي أأن تتاح 
ضاء. وفامي يتعلق ابدلراسة الاس تقصائية اليت لأعضاء اللجنة ادلامئة فرصة تأأييد النسخة اجلديدة قبل توزيعها عىل ادلول الأع

أأعدهتا الأمانة بشأأن الوضع احلايل للبياانت اجلغرافية وأأسامء البدلان واملصطلحات اجلغرافية الأخرى يف نظام أأسامء النطاقات 
وعية للوضع يف ، أأعرب الوفد عن تقديره للجهد املبذول يف توفري نظرة عامة موضSCT/39/7عىل النحو الوارد يف الوثيقة 

هنا  جمال معقد ودامئ التطور. وأأعرب الوفد عن اعتقاده بأأنه يف حني خلصت الوثيقة الكثري من املعلومات بشلك موجز، فاإ
ضافية علهيا. وذكّر الوفد بأأن نظام امس النطاق هو جمال يلعب فيه خمتلف  دخال حتسينات وتوضيحات اإ س تصبح أأفضل عند اإ

ن دور هيئة  الإنرتنتجممتع أأحصاب املصلحة، مبا يف ذكل  للأسامء والأرقام اخملصصة ومنظامهتا  الإنرتنتالتقين، دورًا هاما. اإ
ادلامعة وجلاهنا الاستشارية، اليت شاركت مجيعها يف وضع س ياسات نطاقات املس توى الأعىل العامة، ونطاقات املس توى 

بشلك أأفضل يف الوثيقة. ورأأى الوفد أأنه، خالفا لأسامء  الأعىل لرموز البدلان وعناوين امللكية الفكرية، ميكن أأن ينعكس
البدلان واملصطلحات اجلغرافية الأخرى، ل يمت التعامل مع املؤرشات اجلغرافية عىل هذا النحو يف دليل مقدم الطلب اخلاص 

النطاقات العامة اجلديدة للأسامء والأرقام اخملصصة، واذلي حيتوي عىل مجموعة من القواعد اليت حتمك تفويض  الإنرتنتهبيئة 
للأسامء والأرقام  الإنرتنتمن املرتبة العليا، وأأن هذا الأمر يس تحق مزيد من الاهامتم. ومع تكثيف املناقشات يف هيئة 

 اخملصصة حول التغيريات احملمتة يف دليل مقدم الطلب، جيب عىل اللجنة ادلامئة أأن تفكر س بل ملعاجلة مثل هذا القصور.

مانة عىل الوثيقة وأأعرب وفد ك .120 وعرب عن تقديره لدلول الأعضاء اليت سامهت يف  SCT/39/6وراي عن شكره للأ
عداد قامئة الأس ئة. وقد أأظهر طول القامئة تعقيد أأنظمة حامية املؤرشات اجلغرافية يف لك دوةل من ادلول الأعضاء وحدى  اإ

جاابت مفصة وملموسة من لك مك  ىل التنبؤ ابحلصول عىل اإ ىل ابلوفد اإ تب. وابلرمغ من ذكل فاإن بعض الأس ئة حتتاج اإ
جاابت واحضة، اكن من  توضيح وتبس يط أأكرب وطالب الوفد بتذييالت ترشح لك مهنا. ومن أأجل ضامن احلصول عىل اإ

 الرضوري طرح أأس ئة غري غامضة ذلكل ينبغي أأن تكون قامئة الأس ئة واحضة وموجزة. 

مانة عىل ادلراسة الاس تقصائية اليت وصفت القواعد احلالية فامي يتعلق ابملؤرشات  .121 وأأعرب وفد سويرسا عن شكره للأ
مفصة وموجزة. ورأأي  SCT/39/7اجلغرافية وأأسامء البدلان واملصطلحات اجلغرافية يف نظام امس النطاق واعترب أأن الوثيقة 

ىل اثنني من الشواغل. أأول، أأظهر الوفد أأنه مسحت بتحديد ثغرات وأأوجه القصور  يف النظام احلايل واليت أأشار بصددها اإ
اكن اكمال فامي يتعلق مبتطلبات تسجيل النطاق العام من املرتبة العليا. وبيامن نص  2012التقرير أأن دليل مقدم الطلب لعام 

قلميية عالوة عىل قامئة اليونيسكو للمناطق، فاإن املؤرشات اجلغرافية  عىل حامية أأسامء العوامص واملدن والأقسام الفرعية الإ
 SCT/39/8والأسامء اجلغرافية الأخرى مثل أأمازونيا مل تمت تغطيهتا يف ادلليل. ورأأى الوفد أأن الاقرتاح املتضمن يف الوثيقة 

تنطبق قواعد الس ياسة قد مت تصمميه ليحل هذه املشلكة. اثنيا، فامي يتعلق ابلزناعات املتعلقة ابملسميات من املس توى الثاين، 
املوحدة لتسوية الزناعات املتعلقة بأأسامء النطاقات فقط عىل العالمات التجارية وليس عىل املؤرشات اجلغرافية أأو أأسامء 

ىل أأنه يف احلالت القلية اليت مت فهيا تسجيل  البدلان أأو أأي مصطلحات جغرافية أأخرى. عالوة عىل ذكل، أأشارت الوثيقة اإ
 أأنه عالمة ومت ادلخول يف نزاعات حول مبادئ الس ياسة املوحدة لتسوية الزناعات املتعلقة بأأسامء النطاقات امس جغرايف عىل

عادة  املطبقة، فقد مت الاعرتاف مببدأأ التعايش املتبادل ابلنس بة للأطراف الثالثة ومل يس تطع املس تفيد من الامس اجلغرايف اإ
قد سع  بدقة لعالج  SCT/31/8 Rev.8بأأن الاقرتاح املتضمن يف الوثيقة  املطالبة ابمس النطاق ذي الصة. ورصح الوفد

ىل القواعد احلالية، فقد ذكرت أأيضا جولت جديدة يف املس تقبل  شارة ادلراسة الاس تقصائية اإ هذه املشلكة. وابلرمغ من اإ
للأسامء والأرقام اخملصصة فامي  نرتنتالإ لتخصيص نطاق عام من املرتبة العليا واملناقشات اجلارية داخل الفرق العامة هبيئة 

يتعلق بقواعد الوفد املتعلقة ابملصطلحات اجلغرافية وأأسامء البدلان. وأأعرب الوفد عن أأسفه لأن ادلراسة الاس تقصائية مل 
هذا تتضمن تفسريات بشأأن اجلدل احلايل املتعلق ابلتخصيصات احلالية وخاصة تكل اليت تتعلق حبامية الأسامء اجلغرافية يف 

واليت تعرضت محلاية أأسامء البدلان يف املس توايت العليا من نظام امس النطاق، فاإن  SCT/39/8الس ياق. ويف ضوء الوثيقة 
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شارة من الويبو حول مثل هذه امحلاية س تكون ذات أأمهية خاصة، لأن هيئة  للأسامء والأرقام اخملصصة  الإنرتنتوجود اإ
آراء أأو توصيات تقدهما ادلول يف اللجنة الاستشارية احلكومية. وقد ورد توضيح ملثل هذه احلرية يف وضع  ليست ملزمة بأأي أ

ىل أأنه يف  59قوانيهنا اخلاصة هبا بشأأن الأسامء اجلغرافية يف ادلراسة الاس تقصائية اليت جرت حتت البند  واليت أأشارت اإ
من حرفني للبدلان. وذكر الوفد بأأن النظام للأسامء والأرقام اخملصصة بتخصيص أأكواد  الإنرتنت، قامت هيئة 2016ديسمرب 

احلايل ينص عىل حقوق استباقية لدلول بشأأن أأسامهئا وأأعرب عن أأمهل يف تطبيق ذكل أأيضا عىل أأسامء البدلان، وهو موضوع 
زم ادلول للأسامء والأرقام اخملصصة يعمتد عىل الأرابح وأأل الإنرتنتمت التوقف عن احلديث عنه حاليا. ونظرا لأن منوذج هيئة 

ىل امحلاية عىل املس توى ادلويل. وأأعرب الوفد عن تقديره  ودعيبرشاء أأسامهئا، فقد رصح الوفد بأأنه يعارض مثل هذا النظام  اإ
دوةل والاحتاد الأورويب فامي يتعلق ابلنطاق العلوي لرمز البدلان. ويف  85للعمل اذلي مت مجلع وحتليل القواعد الوطنية يف 

ىل أأن هذه ا شارة اإ لترشيعات تنص عىل حامية املصطلحات اجلغرافية يف نظام امس النطاق، دعا الوفد ادلول املعنية بقمية اإ
ىل أأن املعلومات املتضمنة يف ادلراسة الاس تقصائية قد أأشارت  أأسامهئا لاللزتام حبامية أأسامء البدلان. ويف اخلامتة، أأشار الوفد اإ

ىل جانب واحد من جوانب حامية املصطلحات اجلغرافية يف العامل الإلكرتوين، وهو تسجيل امس النطاق، وأأنه ينبغي  فقط اإ
هذه  SCT/39/6. وقد تناول الاس تبيان املتضمن يف الوثيقة الإنرتنتالتفكري أأيضا يف اس تخدام املصطلحات اجلغرافية عىل 

مانة عىل مجعها ل أأس ئةاملسأأةل وأأعرب الوفد عن شكره لدلول الأعضاء اليت اقرتحت  اثرة وللأ ىل اإ لمعلومات وهو ما أأدى اإ
نه مدرك لأن املؤرشات اجلغرافية متثل  العديد من املوضوعات املثرية لالهامتم حول حامية املؤرشات اجلغرافية. وقال الوفد اإ
آراء خمتلفة حول  فئة من فئات امللكية الفكرية واليت تمتتع مبس توى منخفض من التوافق عىل املس توى العاملي بسبب وجود أ

فهوم املؤرشات اجلغرافية. وقد انعكس ذكل يف عدد وتعقيد الأس ئة. وابملقارنة ابلأس ئة املائتني والأربعة عرش املقرتحة فاإن م 
واجلزء امللحق به واخلاص مبجلس الرتيبس، واخلاص بفحص تطبيق بنود قسم املؤرشات اجلغرافية يف  IPC13الاس تبيان 

سؤالا أأجاب علهيا وفد سويرسا.  ورأأى الوفد أأن بعض الأس ئة املتضمنة  57قد تضمن ( 2) 24اتفاقية الرتيبس، وفقا للبند 
آليات ادلفاع اخلاصة ابلنطاق العلوي لرمز البدلان قد مت الاس تجابة  يف اجلزء الثاين من الاس تبيان وخاصة تكل اليت تتعلق بأ

آراء ودرجة رضا البدلان ووسائل . وابلرمغ من ذكل فاإن الأس ئة اSCT/39/7لها بصورة جزئية يف الوثيقة  لأخرى املتعلقة بأ
ساءةنرتنت والوسائل القضائية حملاربة ضد الاس تخدام غري املرشوع عىل الإ  امحلاية اس تخدام نظام امس النطاق مل يمت التعامل  اإ

رجاء املزيد من معليات التحقيق بشأأن تكل اجلوانب منSCT/39/7معها يف الوثيقة  أأجل اس تكامل  . ذلكل، من املطلوب اإ
نه ميكن دمج الأس ئة املامتثة بيامن جيب صياغة الأس ئة الأخرى بصورة أأكرث وضوحا من SCT/39/7الوثيقة  . وقال الوفد اإ

نه لزال ملزتما ابتباع هنج بناء  طار قابل للتطبيق وواحض يسمح ابلتبادل الكفء للمعلومات. وقال الوفد اإ أأجل توفري اإ
 هذا الهدف. ودينامييك من أأجل حتقيق 

ىل تضمني الأس ئة اليت اقرتهحا بدله يف الوثيقة اجملمعة واملؤرشات اجلغرافية  .122 وأأشار وفد تش ييل، معراب عن رضاه، اإ
وقال أأن عدد الأس ئة الكبري يعكس قمية وأأمهية املؤرشات اجلغرافية ابلنس بة لدلول الأعضاء يف الويبو. ورأأي الوفد أأن 

فهم أأفضل لأنظمة املؤرشات اجلغرافية الوطنية وكيفية ارتباطها ابملسائل الأخرى مثل حاميهتا  الأس ئة ستسهم يف التوصل اإىل
ىل جانب ارتباطها ابملصطلحات اجلغرافية وأأسامء ادلول. ونظرا لأن هذا الإجراء  الإنرتنتعىل  أأو يف نظام امس النطاق اإ

ن التحرك للأمام يف تفويض امجلعية العامة حول املؤرشات س يكون مفيدا ابلنس بة ملاكتب امللكية الصناعية وميكن اللجنة م
اجلغرافية، فقد أأعرب الوفد عن ثقته يف أأنه سوف يمت احراز تقدم بشأأن خطة العم وأأنه سوف يقدم يف ادلورة الأربعني للجنة 

مانة عىل ا دلراسة الاس تقصائية املتضمنة ادلامئة وثيقة مجمعة لاكفة الردود املتعلقة ابلس تبيان. وقد أأعرب الوفد عن شكره للأ
وأأعرب عن رأأي مفاده أأن هذه يه الطريقة الصحيحة ملعرفة احلقائق و/أأو الصعوابت النامجة عن  SCT/39/7يف الوثيقة 

هنا متثل املنتدى املناسب ملناقشة تكل  حامية املصطلحات اجلغرافية يف نظام امس النطاق. ونظرا لطبيعة الويبو الشامة، فاإ
املسأأةل زايدة الوعي بشأأن خمتلف جمالت امللكية الفكرية. ونظرا لأن ادلراسة الاس تقصائية ينبغي أأن تكون نقطة انطالق يف 

تقدمي اقرتاحات بناءة العمل التايل املتعلق بتحديد املشالكت العامة وأأفضل املامرسات، أأكد الوفد عىل رغبته يف التعاون و 
 أأثناء اجللسة. 
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عىل الاس تبيان املتعلق ابملؤرشات  الإجاابتوأأشار وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإىل شعوره ابلرضا عن عدد  .123
 اجلغرافية وهو ما أأظهر اهامتم الوفود ابملناقشات املتعلقة مبامرسات الفحص الوطنية. وأأيد الوفد الإعالانت اليت تقدم هبا وفد

خراج اس تبيان ميكن التحمك فيه  الأس ئةالاحتاد الأورويب والوفود الأخرى بشأأن التكرار يف بعض  ىل العمل عىل اإ احلاجة اإ
بصورة أأفضل. وقد أأكد الوفد عىل الرأأي القائل بأأنه عىل اللجنة ادلامئة جتنب التفاوض بشأأن حمتوى الاس تبيان واقرتح الوفد 

صداراجملمعة من خالل حذف الأس ئة املكررة. واقرتح الوفد أأيضا تطبيق مهنج مرحيل أأي  مطالبة الأمانة ابختصار الأس ئة  اإ
نصف الاس تبيان والإجابة عليه قبل الاجامتع التايل، من أأجل مناقشة ممارسات الفحص يف ادلورة الأربعني للجنة ادلامئة مث 

صداريمت  حتفاظ ابلقسم أأ و ج من اجلزء الأول معا ودمج القسم ب اجلزء الثاين من الاس تبيان بعد ذكل. واقرتح الوفد الا اإ
 من اجلزء الأول يف اجلزء الثاين. 

يطاليا عن دمعه لالس تبيان، نظرا لأن املؤرشات اجلغرافية متثل موضوعا همام ابلنس بة لاكفة ادلول  .124 وأأعرب وفد اإ
ية للجنة. وأأيد الوفد بند جدول الأعامل الأعضاء، كام أأعرب عن ثقته يف أأن الأمانة س تقوم بتلخيص الأس ئة بصورة مرض 

املتعلق ابملؤرشات اجلغرافية وأأسامء ادلول واملؤرشات اجلغرافية يف نظام امس النطاق واذلي اكن هل أأمهية خاصة ابلنس بة 
 لإيطاليا. 

ىل أأمهية  .125 شارة اإ ن اكفة الأس ئة تس تحق الانتباه لها والإجابة علهيا. ويف اإ املؤرشات وقال وفد الاحتاد الرويس اإ
 الوفد الاقرتاح اذلي تقدم به وفد الولايت املتحدة الأمريكية لتنقية الاس تبيان.  أأيداجلغرافية ابلنس بة دلولته، 

 وتش ييل ومجهورية كوراي الاقرتاح اذلي تقدم به وفد الولايت املتحدة الأمريكية  أأسرتالياوأأيدت وفود  .126

يران )مجهورية .127 ذلي اقرتحه وفد الولايت املتحدة الأمريكية واملتعلق بتقس مي اإسالمية( أأن الهنج ا-ورأأى وفد اإ
ىل قسمني ملناقش ته أأثناء ادلورتني التاليتني للجنة ل يامتىش مع خطة العمل املتفق علهيا، واليت نصت عىل القيام  الاس تبيان اإ

. وبذكل أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن أأي بتوزيع الاس تبيان بعد اجللسة احلالية ومناقش ته أأثناء ادلورة الأربعني للجنة ادلامئة
ىل أأنه مل يمت وضع أأية  ىل مناقشة التفاق بشأأنه مرة أأخرى. عالوة عىل ذكل، أأشار اإ اقرتاح يبتعد عن خطة العمل س يحتاج اإ

دراهجا يف الاس تبيان الأول.  عطاؤها الأولوية واإ  معايري حول كيفية تقس مي قامئة الأس ئة وأأي من الأس ئة ينبغي اإ

نه من غري الاكيف أأن نقوم وقا .128 ل وفد اجملر أأنه ابلرمغ من تأأييده للهنج اذلي اقرتحه وفد الولايت املتحدة الأمريكية فاإ
ابلقضاء عىل التداخل الواحض يف الأس ئة. فهناك أأس ئة ينبغي دجمها وهناك أأس ئة مكررة يف حد ذاهتا. ورأأى الوفد وجوب 

عادة هيلكة الاس تبيان من أأجل توفري مجم وعة من الأس ئة اليت يسهل التحمك فهيا ويف هذه احلاةل فاإن املهنج املرحيل لن اإ
 يكون رضوراي.  

ورحب وفد الاحتاد الأورويب، متحداث ابلنيابة عن الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء، ابلقرتاح اذلي تقدم به وفد  .129
عن موقفه لحقا فامي يتعلق ابلطريقة اليت ينبغي تقس مي الولايت املتحدة الأمريكية حول حذف التكرار وقال أأنه سوف يعرب 

 الاس تبيان هبا اإىل جزئني. 

ىل  .130 ندونيس يا، مرصحا ابس تعداده يف التفكري يف الاقرتاح اذلي طرحه وفد الولايت املتحدة الأمريكية، اإ ودعا وفد اإ
نه س يكون م ن الرضوري عقد اجامتع غري رمسي وجود اس تبيان مبسط أأو ل حيتوى عىل تكرار عىل الأقل. وقال الوفد اإ

ىل اللجنة بصورة مس بقة.  ذا مت تقدمي الاس تبيان املنقح اإ  فقط اإ

ن اللجنة ينبغي تفكر يف وجود قامئة أأقرص من  .131 اليت قدمهتا الأمانة مث التفكري بعد  الأس ئةوقال وفد مجهورية مودلوفا اإ
 ذكل فامي اكن سيمت تقس مي الاس تبيان اإىل جزئني أأم ل. 

 ب وفد جورجيا عن اس تعداده ملناقشة مسأأةل مراجعة الاس تبيان وأأيد موقف وفد اجملر. وأأعر  .132
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وأأعرب الرئيس عن شكره للوفود عىل اقرتاحاهتا وطلب من الأمانة العمل عىل تقليل عدد الأس ئة وتوزيعها يف اليوم  .133
ىل اجللسة العامة.   التايل ملناقش هتا بصورة غري رمسية قبل العودة اإ

 ]لسةتعليق اجل [

وبعد اس تتناف اجللسة أأخرب الرئيس اللجنة بنتيجة املشاورات غري الرمسية وأأشاد ابلعمل املمتاز اذلي قامت به  .134
ىل  214الأمانة واذلي مكهنم من تقليل عدد الأس ئة من   .109اإ

ىل نتاجئ معل الأمانة بشأأن الوثيقة  .135  .SCT/39/6 Revوالوثيقة SCT/39/6 Revونظرت اللجنة ادلامئة بعني الرضا اإ
Corr.  .واذلي مسح لها ابلنهتاء من الاس تبيان 

 ومبا يامتىش مع خطة العمل اخلاصة هبذا البند من بنود جدول الأعامل، قررت اللجنة ادلامئة السري كام ييل:  .136

ىل الأعضاء ومنظامت امللكية الفكرية ادلولية اليت حتمل ص - صدار أأول اس تبيان  اإ  موعد فة مراقب، يفتقوم الأمانة ابإ
قلميية اليت ميكن أأن توفر حامية معينة للمؤرشات اجلغرافية مث  2018 يونيو 11أأقصاه  حول النظم الوطنية والإ

ساءة اس تخدام املؤرشات اجلغرافية أأسامء البدلان واملصطلحات اجلغرافية عىل  تصدر اثين اس تبيان حول اس تخدام/اإ
آنفة ويف نظام امس النطاق. وسوف يتوافر الاس   الإنرتنت تبياانن، وفقا للشلك املتفق عليه، لدلول الأعضاء واملنظمة أ

 . الإنرتنتاذلكر يف صورة ورقية مطبوعة وعىل 

آنفة اذلكر بتقدمي  - جاابهتاتقوم ادلول الأعضاء واملنظامت أ ىل  اإ سبمترب  10يف موعد أأقصاه  الأمانةعىل الك الاس تبيانني اإ

نرتنتم نسخة الاس تبيان املوجودة عىل . ولأس باب تتعلق ابلكفاءة حيبذ اس تخدا2018  لتقدمي الإجاابت.  الإ

صدار وثيقة جتمع اس تجاابت الاس تبيان لتدارسها يف ادلورة التالية  2018أأكتوبر  15تقوم الأمانة يف موعد أأقصاه  - ابإ
 للجنة ادلامئة. 

 أأمور أأخرى

ملناقشة اكفة بنود جدول الأعامل، أأعلن الرئيس وفري وقت اكيف تبتقدمي اقرتاح، وهبدف  امودلوفيف أأعقاب قيام وفد  .137
ىل  12أأن اللجنة ادلامئة قد قررت أأن تضم ادلورة التالية مخسة أأايم من   .2018نومفرب  16نومفرب اإ

قرار ملخص الرئيس  8البند   من بنود جدول الأعامل: اإ

 .SCT/39/10أأقرت اللجنة ادلامئة ملخص الرئيس الوارد يف الوثيقة  .138

 من بنود جدول الأعامل: اختتام ادلورة  9البند 

آس يا واحمليط الهادي، عن شكره للرئيس عىل قيادته وعىل  .139 ندونيس يا، متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أ أأعرب وفد اإ
مانة والأعضاء يف اللجنة عىل اجللسة الإعالمية املمثر  ة حول توجهيه لالجامتع حىت حقق هناية انحجة. ويف معرض هتنتته للأ

ىل أأن اجملموعة ظلت ملزتمة بعمل اللجنة،  شارة اإ أأسامء البدلان أأعرب الوفد عن تقديره لاكفة املتحدثني يف اجللسة. ويف اإ
ىل نتيجة متفق علهيا بصورة متبادةل فامي يتعلق بعقد مؤمتر دبلومايس  أأعرب الوفد أأيضا عن تفاؤل اجملموعة بأأنه سيمت التوصل اإ

طار ترحيب الوفد ابخلطوة التالية املتعلقة حبامية أأسامء ادلول عرب  تصممي معاهدة قانون ال لتبين  يف أأقرب فرصة ممكنة. ويف اإ
جيابية وأأن تتحرك اللجنة للأمام بشأأن تكل املسأأةل.  الوفد عن أأمهل يف تنتج املناقشات املتعمقة يف ادلورة التالية عن نتاجئ اإ

ىل نتيجة مقبوةل للجميع يف تنفيذ خطة العمل بشأأن عالوة عىل ذكل، أأشاد الوفد باكفة ادلول الأع ضاء بسبب التوصل اإ
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املؤرشات اجلغرافية وخاصة ما يتعلق ابلتفاق بشأأن الاس تبيان والالزتام ابجلدول الزمين. ومن خالل الرتحيب بيوم العمل 
ىل الإضايف يف ادلورة القادمة للجنة ادلامئة، أأعرب الوفد عن تفاؤهل لأن املناقشات املت وازنة واملمثرة واملتعمقة سوف تؤدي اإ

جيابية. ونظرا لأن اللجنة ادلامئة اس تطاعت حتقيق تقدم كبري عرب الوفد عن أأمهل يف اس تدامه العمل يف الاجامتعات  نتاجئ اإ
ىل املس تقبلية ويف جلان الويبو الأخرى أأيضا. ويف الهناية، وأأثناء حديثه بصفته الوطنية، دعا الوفد أأعضاء اللجنة ا دلامئة اإ
 أأسرتالياالاحتفال ابليوم العاملي للملكية الفكرية من خالل حضور افتتاح معرض مقام من أأجل اخملرتعات النساء من 

ندونيس يا واملكس يك ومجهورية كوراي وتركيا ومشاهدة عرض سيامنيئ نظمته البعثتني ادلامئتني للمنسا والولايت املتحدة  واإ
 الأمريكية. 

نيا، متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسط  والبلطيق عن شكره للرئيس عىل توجهياته وأأعرب وفد ليتوا .140
املتخصصة للجنة واليت مكنهتم من التغلب عىل حتدايت خضمة وحتقيق نتاجئ ملموسة. ويف معرض تعبريه عن تقديره لعمل 

ىل اس تبياانت يسهل  التحمك فهيا حول املسائل املتعلقة ابملؤرشات اجلغرافية، الأمانة املتعلق بتحويل عدد كبري من الأس ئة اإ
ن ذكل قد مكن اللجنة من التحرك للأمام بشأأن التنفيذ يف الوقت املناسب خلطة العمل املتفق علهيا بشأأن  قال الوفد اإ

عداد ملخص للجلسة الإعالمية املتعلقة  مانة ابإ بأأسامء البدلان املؤرشات اجلغرافية. كام رحب الوفد أأيضا بطلب مقدم للأ
ىل أأن هذه اجللسة قد أأاتحت قدر كبري من وهجات النظر املتعلقة ابلتفكري يف الإعداد لدلورة التالية للجنة ادلامئة  مشريا اإ
ىل أأن مجموعة بدلان  واليت تطلع الوفد خاللها لعقد مداولت هادفة حول املسائل املطروحة. عالوة عىل ذكل، أأشار الوفد اإ

ىل العرض التقدميي اذلي قدمه وفد أأورواب الوسط  و  البلطيق تقدر معل اللجنة بشأأن واهجات املس تخدم البيانية ابلإضافة اإ
اذلي أأثرى املناقشات. ونظرا لعتقاد اجملموعة بأأن جدول أأعامل اللجنة  6فرنسا حول برانمج التوافق يف الاحتاد الأورويب رمق 
 دورة عىل مدى مخسة أأايم.  التالية س يكون غنيا وطموحا فقد اكنت حتبذ عقد

اجملموعة الأفريقية، عن شكره للرئيس وانئبيه عىل الاجتاه املهين والكفاءة اليت وأأعرب وفد املغرب، متحداث ابمس  .141
سهاماهتا  مانة عىل الإعداد للجلسة ولاكفة الوفود عىل اإ أأظهروها يف معل اللجنة ادلامئة. كام أأعرب الوفد أأيضا عن شكره للأ

لبناء ويف معرض تعبريها عن امتناهنا للتنظمي النا ح للجلسة الإعالمية حول أأسامء البدلان، قالت اجملموعة الأفريقية وتفاعلها ا
عداد الأمانة لوثيقة تلخص خمتلف ممارسات حفص العالمات التجارية اليت تتكون من، أأو تتضمن، أأسامء بدلان، سيسهم  أأن اإ

ثراء وفهم املوضوع. وفامي يتعلق مب ماكنية الوصول اإىل حل يف اإ عاهدة قانون التصممي أأكدت اجملموعة الأفريقية عىل تفاؤلها جتاه اإ
قلميية الأخرى. ودعت اجملموعة ادلول الأعضاء يف اللجنة  يتفق عليه امجليع يأأخذ يف احلس بان شواغلها وشواغل اجملموعات الإ

حراز تقدم ب  ىل بذل مزيد من اجلهد لمتكني اللجنة من اإ  . التفاوضية شأأن القضااي العالقة والإسهام يف العمليةادلامئة اإ

بارعة خالل ادلورة وأأعرب وفد سويرسا، متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ابء، عن شكره للرئيس عىل قيادته احلكمية وال  .142
عداد كام شكر املرتمجني وخدمات املؤمتر عىل همنيهتم وتواجدمه كام شكر الأمانة عىل علمها أأثناء الأس بوع وخاص ة اإ

الاس تبياانن بشأأن املؤرشات اجلغرافية. ونظرا حلجم العمل يف ادلورة التالية للجنة ادلامئة أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن عقد 
دورة ملدة مخسة أأايم س يكون اكفيا لعقد مناقشات متعمقة حول الاقرتاحات والواثئق اخلاصة حبامية أأسامء البدلان 

ات الأخرى. واختمت الوفد حديثه ابلتعبري عن دمع اجملموعة ابء الاكمل وشعورها البناء جتاه واملؤرشات اجلغرافية واملوضوع
طار اللجنة.   الاس مترار يف عقد مناقشات ممثرة يف اإ

وأأعرب وفد الاحتاد الأورويب، متحداث ابلنيابة عن الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء، عن هتنتته للرئيس عىل جعل  .143
ميانه بأأن حتقيق التوافق يف الرأأي بشأأن الاس تبيان ادلورة التاسعة وال  ثالثية للجنة ادلامئة دورة انحجة. وأأعرب الوفد عن اإ

جنازا همام. وأأشاد الوفد يف  املتعلق ابملؤرشات اجلغرافية يف تكل ادلورة، كام هو حمدد يف برانمج العمل املتفق عليه، ميثل اإ
لالجامتعات بأأن جتري بسالسة والتقدم اجليد اذلي مت متاز اذلي مسح معرض تسليط الضوء عىل دور الأمانة ابلعمل امل 

حرازه حول فهم املسائل احمليطة بأأسامء البدلان. ويف معرض تعبري الوفد عن تقديره لتنظمي جلسة مائدة مس تديرة الرثية  اإ
ملزيد من الإيضاحات بشأأهنا. وأأشار ابملعلومات أأعرب الوفد أأيضا عن شكره ملؤيدي املقرتحات اليت مت طرهحا مؤخرها لتقدمي ا
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ىل نقطة  ىل أأن اللجنة قد اس تطاعت التوصل اإ الوفد اإىل رسوره للتقدم احملرز بشأأن موضوع واهجة املس تخدم البيانية مشريا اإ
اظ عىل الاهامتم الصحيحة للقيام ابملزيد من العمل حول تكل املسأأةل. ويف الهناية أأعرب الوفد عن حتيته لاكفة الوفود عىل احلف

روح بناءة كام أأعرب عن أأمهل يف اس مترار اللجنة ادلامئة يف عقد مناقشات ممثرة حول اكفة املسائل الرئيس ية يف ادلورة 
 الأربعني للجنة ادلامئة. 

اه وأأشاد وفد الإكوادور، متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، ابللزتام والاجتاه اجليد اذلي تبن .144
ىل نتاجئ  ىل التوصل اإ الرئيس عند القيام بأأعامل اللجنة. كام أأعرب الوفد عن تقديره لدلول الأعضاء عىل هجودها واذلي أأدى اإ
نه  عداد اجللسة الإعالمية حول أأسامء البدلان وشكره للمتحدثني، قال الوفد اإ جيابية. ويف معرض ثنائه عىل دور الأمانة يف اإ اإ

تلخيصية للجلسة س ميثل أأساسا جيدا لس مترار املناقشات. أأما ابلنس بة للمؤرشات اجلغرافية  عىل ثقة من أأن وجود وثيقة
حرازه وحث ادلول الأعضاء عىل بذل اجلهود املطلوبة حبيث حترز  أأعرب الوفد عن هتنتته للجنة عىل التقدم اذلي قامت ابإ

املعلومات للجنة، ومتكني عقد مناقشات ممثرة. ويف الاس تبياانت املتفق بشأأهنا الأهداف املرجوة مهنا وتقدمي املزيد من 
معرض تعبريه عن مرونته بشأأن متديد ادلورة التالية للجنة ادلامئة اختمت الوفد حديثه بأأن اللجنة علهيا أأن تدير الوقت بصورة 

ىل نتاجئ.   تمتزي ابلكفاءة من خالل الولوج اإىل املوضوعات اليت تمت مناقش هتا والتوصل اإ

الصني عن شكره للرئيس عىل قيادته اليت مكنهتم من عقد اجامتع ان ح. وفامي يتعلق ابملناقشات البناءة وأأعرب وفد  .145
عداد الواثئق اجلديدة وعىل هجودها  اليت عقدت بشأأن املؤرشات اجلغرافية والتصاممي الصناعية، أأثىن الوفد عىل الأمانة عىل اإ

 الوفد حديثه بمتنيه السعادة للجميع يف اليوم العاملي للملكية الفكرية.  املتعلقة بضامن السري السلس لعمل اللجنة. واختمت

يران )مجهورية  .146 ن اللجنة قد حققت بعض  –وأأعرب وفد اإ اإسالمية( عن تقديره جلهود الأمانة أأثناء العمل وقال اإ
مئة، عرب الوفد عن أأمهل يف أأن التقدم بشأأن موضوعات حمددة. وفامي يتعلق ابليوم الإضايف ابلنس بة لدلورة التالية للجنة ادلا

فادة اكفة ادلول  ىل اإ ىل مناقشات ليست ممثرة ومتعمقة وبناءة بصورة أأمعق حفسب لكهنا ينبغي أأن تؤدي أأيضا اإ يؤدي القرار اإ
 الأعضاء عىل بنود جدول الأعامل. 

دارة .147 ىل  وأأشار ممثل برانمج الصحة والبيئة، يف معرض ترحيبه ابلطريقة اليت قام هبا الرئيس ابإ املناقشات يف اللجنة، اإ
اجللسة الإعالمية املتعلقة بأأسامء البدلان وأأهنا اكنت ثرية للغاية وأألقت الضوء عىل خمتلف املامرسات املتعلقة حبامية أأسامء 

 البدلان. 

جلسة وقالت الأمانة أأهنا ترغب يف أأن تؤكد عىل البياانت اليت تقدم هبا منسقو اجملموعات فامي يتعلق بتقيمي نتيجة  .148
ىل أأن أأكرث من  شارة اإ آخذين يف الاعتبار التقدم احملرز كوس ية هادفة لالحتفال ابليوم العاملي للملكية الفكرية. ويف اإ اللجنة أ

وهو "متكني  2018ثلث ممثيل الوفود يف ادلورة اكنوا من النساء، أأكدت الأمانة عىل موضوع اليوم العاملي للملكية الفكرية 
 ال الابتاكر والإبداع".التغيري: املرأأة يف جم

 وأأعرب الرئيس عن شكره للوفود والأمانة والعاملني ابملؤمتر واملرتمجني.  .149

بريل  26وأأغلق الرئيس اجللسة يوم  .150  2018اإ

 

 [يل ذكل املرفق الأولي[
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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2018أأبريل  26 التارخي:

 
 
 

اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية 
 واملؤشرات اجلغرافية

 
 والثالثون التاسعةالدورة 

 2018أأبريل  26اإىل  23جنيف، من 
 
 

 ملخص الرئيس

 اذلي اعمتدته اللجنة

 من جدول الأعامل: افتتاح ادلورة 1البند 

والثالثني  التاسعةاملدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( أأعامل ادلورة انئبة ، ت الس يدة وانغ بينينغافتتح .1
ت ابملشاركني ( ورّحبالعالمات )جلنة بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافيةللجنة ادلامئة املعنية 
 لعام.نيابة عن املدير ا

 .جلنة العالمات)الويبو( هممة أأمني  مولس ديفيدوتوىل الس يد  .2

 انتخاب الرئيس وانئيب الرئيسمن جدول الأعامل:  2البند 

أأعيد انتخاب الس يد أألفريدو اكرلوس ريندون أألغارا أأعيد انتخاب الس يد عادل املاليك )املغرب( رئيسا للجنة، و  .3
 .للرئيس نية مودلوفا( انئبالس يد س مييون ليفيتيش )مجهوريو )املكس يك( 

 اعامتد جدول الأعاملمن جدول الأعامل:  3البند 

 .(SCT/39/1 Prov. 5 مرشوع جدول الأعامل )الوثيقةالعالمات نة جل اعمتدت  .4
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 والثالثني الثامنةاعامتد مرشوع تقرير ادلورة من جدول الأعامل:  4البند 

 .(.SCT/38/6 Prov )الوثيقةوالثالثني  الثامنة ةورادل مرشوع تقرير جلنة العالماتاعمتدت  .5

 : التصاممي الصناعيةمن جدول الأعامل 5البند 

 معاهدة قانون التصاممي

، 2018 أأهنا س تواصل، خالل دورهتا القادمة يف عام[ ]قّررت[ 2017ذكّر الرئيس بأأّن "امجلعية العامة للويبو ]لعام  .6
ىل عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن   ".2019 معاهدة قانون التصاممي يف هناية النصف الأول من عامالنظر يف ادلعوة اإ

نه ينبغي  .7 ىل أأنه يف حني ستبق  معاهدة قانون التصاممي مدرجة يف جدول أأعامل جلنة العالمات، فاإ وخلص الرئيس اإ
زاء ىل أأن الفجوات املتبقية يف املواقف اإ ىل عقد مؤمتر  للجنة العالمات الالزتام بقرار امجلعية العامة. وأأشار الرئيس اإ ادلعوة اإ

بداء 2017دبلومايس تقلّصت أأكرث يف امجلعية العامة للويبو ]لعام  [، وحّث لك ادلول الأعضاء عىل بذل هجود متضافرة واإ
 املرونة الالزمة بغرض تذليل تكل العقبات الهنائية.

يقوانت واحملارف/اخلطوط  تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأ

لعرض املقدم من . وأأحاطت علام مع الرضا ابSCT/39/3و SCT/39/2 يف الوثيقتني نظرت جلنة العالمات .8
 ".، التابع لالحتاد الأورويب: التصوير البياين للتصاممي6افق فرنسا عن "برانمج التو  وفد

 وبعد تبادل للآراء، قّررت جلنة العالمات ما ييل: .9

 SCT/39/2 حملّددة يف الوثيقتنيينبغي الاضطالع مبزيد من العمل بشأأن بعض من القضااي ا -
، يف حني ميكن تناول SCT/39/3 املبيّنة يف الوثيقة 10و 9و 3و 1 املقرتحاتس امي بشأأن  ، لSCT/39/3و

 القضااي املرتبطة ابلتصاممي التكنولوجية اجلديدة يف مرحة لحقة.

 2لفكرية اليت لها صفة مراقبس تدعو الأمانة الأعضاء واملنظامت احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية ا -
ىل تقدمي املزيد من املساهامت، مبا يف ذكل أأس ئة مفصة ترغب يف رؤية  واملنظامت غري احلكومية املعمتدة اإ

تصاممي واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت ( رشط وجود صة بني 1الإجاابت علهيا، فامي خيص )
 ساليب اليت تسمح هبا املاكتب لمتثيل التصاممي املتحركة.( والأ 2واملادة أأو املنتج، ) واحملارف/اخلطوط

، وجيب أأن تس تمل الأمانة املساهامت 2018يونيو  15س ت صدر الأمانة ادلعوة املذكورة يف موعد أأقصاه  -
 مللكية الفكرية اليتاملعنية ابنظامت احلكومية ادلولية امل و اس تجابة لتكل ادلعوة، من الأعضاء  والأس ئة امل قدمة،
 .2018أأغسطس  20يف موعد أأقصاه  واملنظامت غري احلكومية املعمتدة لها صفة مراقب

س ت عد الأمانة مرشوع اس تبيان عىل أأساس املساهامت والأس ئة امل س تلمة، يك تنظر فيه جلنة  -
 العالمات يف دورهتا املقبة.

                                                
2

 أأي املنظامت اليت تتوىل، مبوجب معاهدة تأأسيسها، مسؤولية حامية حقوق امللكية الصناعية. 
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حول املسائل ذات الصة، مثل س ت جرى جلنة العالمات، يف دورهتا املقبة، املزيد من تبادل الآراء  -
 التصاممي التكنولوجية اجلديدة الأخرى.

ىل واثئق الأولوية (DAS)مس تجدات عن خدمة النفاذ الرمقي   اإ

أأحاطت جلنة العالمات علام ابلتقدم احملرز من قبل الأعضاء، ومن قبل الأمانة، يف تنفيذ خدمة النفاذ الرمقي لأغراض  .10
 التصاممي الصناعية.

صل الرئيس تشجيع ادلول الأعضاء الأخرى عىل اس تعامل خدمة النفاذ الرمقي لأغراض التصاممي ويف حني وا .11
ىل أأن جلنة العالمات س تواصل تقدير التقدم احملرز يف  نه خلص اإ الصناعية والعالمات التجارية عىل حد سواء، فاإ

 الصدد. هذا

 العالمات التجاريةمن جدول الأعامل:  6البند 

 البدلان من تسجيلها واس تخداهما كعالمات جتاريةحامية أأسامء 

 أأحاط الرئيس علام برضا جلنة العالمات عن اجللسة الإعالمية بشأأن أأسامء البدلان. .12

والمتس الرئيس من الأمانة أأن ت عد وثيقة تلّخص فهيا خمتلف ممارسات الفحص املتعلقة ابلعالمات التجارية  .13
 علهيا، كام عرضها املتحدثون يف اجللسة الإعالمية املذكورة.تتكون من أأسامء بدلان أأو حتتوي  اليت

. SCT/39/9 . وق دمت الوثيقةSCT/39/8 Rev.2 وأأعرب عدد من الوفود عن رأأيه الأويل خبصوص الوثيقة .14
جراء املزيد من املناقشات حول الوثيقة  .SCT/32/2 وتواصل اإ

ىل أأن جلنة العالمات س ت جري املزيد من املن .15 اقشات املس تفيضة مضن هذا البند من جدول وخلص الرئيس اإ
 دروهتا املقبة. الأعامل يف

 (INNsالأسامء ادلولية غري املسجة امللكية للمواد الصيدلنية )

 .SCT/39/4 أأحاطت جلنة العالمات علام ابلوثيقة .16

ول دمج بياانت والمتس الرئيس من الأمانة أأن تقدم اإىل جلنة العالمات، يف دورهتا املقبة، تقريرا مرحليا ح .17
 الأسامء ادلولية غري املسجة امللكية للمواد الصيدلنية يف قاعدة البياانت العاملية لأدوات التوس مي.

 مس تجدات عن اجلوانب املتصة ابلعالمات التجارية يف نظام أأسامء احلقول

والمتست من الأمانة اإطالع ادلول الأعضاء ابنتظام عىل املس تجدات  SCT/39/5 يف الوثيقة جلنة العالماتنظرت  .18
 اليت س تطرأأ يف املس تقبل عىل نظام أأسامء احلقول.

 املؤرشات اجلغرافية :من جدول الأعامل 7البند 

 .SCT/39/7و.SCT/39/6 Rev. Corr و .SCT/39/6 Rev نظرت جلنة العالمات يف الواثئق .19
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 .SCT/39/6 Rev يف نتاجئ العمل اذلي اضطلعت به الأمانة بشأأن الوثيقتني ونظرت جلنة العالمات مع الرضا .20
 ، مما مسح لها ابس تكامل الاس تبيانني..SCT/39/6 Rev. Corrو

 وقّررت جلنة العالمات، طبقا خلطة معلها بشأأن هذا البند من جدول الأعامل، اختاذ الإجراءات التالية: .21

، كومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية اليت لها صفة مراقبواملنظامت احلس ت صدر الأمانة للأعضاء  -
قلميية ، اس تبياان أأول عن 2018 يونيو 11موعد أأقصاه  يف اليت ميكن أأن توفر قدرا من الأنظمة الوطنية والإ

ساءة اس تخدام امل، واس تبياان اثنيا عن لمؤرشات اجلغرافيةامحلاية ل البدلان اجلغرافية وأأسامء ؤرشات اس تخدام/اإ
. وس يكون الك الاس تبيانني، ابلنسق املتفق قولواملصطلحات اجلغرافية عىل الإنرتنت ويف نظام أأسامء احل

 عليه، متاحني للأعضاء واملنظامت املذكورة يف الشلكني الوريق والإلكرتوين.

ىل  - الأمانة يف موعد س تقدم الأعضاء واملنظامت احلكومية ادلولية املذكورة ردودا عىل الك الاس تبيانني اإ
. وضامان للكفاءة، ي فّضل اس تخدام النسخة الإلكرتونية لالس تبيان لأغراض 2018 سبمترب 10أأقصاه 
 الردود. تقدمي

، وثيقة جتّمع فهيا الردود عىل الك الاس تبيانني، 2018 أأكتوبر 15س ت صدر الأمانة، يف موعد أأقصاه  -
 .تنظر فهيا جلنة العالمات يف دورهتا املقبة يك

 مسائل أأخرى

جدول  الاس تفادة من وقت اكف لإجراء مناقشة مس تفيضة حول لك املوضوعات املدرجة يف توّد جلنة العالمات .22
أأن تدوم دورهتا املقبة وابلتايل قّررت أأعاملها واملتعلقة ابلتصاممي الصناعية والعالمات التجارية واملؤرشات اجلغرافية، 

ىل  12أأايم )من  مخسة  (.2018نومفرب  16اإ

 ملخص الرئيسمن جدول الأعامل:  8لبند ا

 وافقت جلنة العالمات عىل ملخص الرئيس كام ورد يف هذه الوثيقة. .23

 اختتام ادلورةمن جدول الأعامل:  9البند 

 .2018 أأبريل 26اختمت الرئيس ادلورة يف  .24

 يل ذكل املرفق الثاين[]ي
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Joan RYAN (Ms.), Higher Executive Officer, Intellectual Property Unit, Department of Business, 
Enterprise and Innovation, Dublin 
 
Mary KILLEEN (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva 
mary.killeen@dfa.ie 
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ISLANDE/ICELAND 
 
Harald ASPELUND (Mr.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 
ha@mfa.is 
 
Margrét HJÁLMARSDÓTTIR (Ms.), Head, Office of Legal Affairs, Icelandic Patent Office, 
Ministry of Education, Science and Culture, Reykjavik 
margret@els.is 
 
Brynhildur PÁLMARSDÓTTIR (Ms.), Legal Counsellor, Ministry of Industries and Innovation, 
Reykjavik 
brynhildur.palmarsdottir@anr.is 
 
Anna Katrin VILHJÁLMSDÓTTIR (Ms.), Counsellor, Directorate for External Trade and 
Economic Affairs, Ministry of Foreign Affairs, Reykjavik 
anna.k.vilhjalmsdottir@utn.stjr.is 
 
 
ITALIE/ITALY 
 
Alfonso PIANTEDOSI (Mr.), Head, Italian Patent and Trademark Office, Directorate General of 
Combating Counterfeiting, Ministry of Economic Development (UIBM), Rome 
alfonso.piantedosi@mise.gov.it 
 
Marco BERTINI (Mr.), Expert, Italian Patent and Trademark Office, Directorate General of 
Combating Counterfeiting, Ministry of Economic Development (UIBM), Rome 
marco.bertini@mise.gov.it 
 
Silvia COMPAGNUCCI (Ms.), Expert, Italian Patent and Trademark Office, Directorate General 
of Combating Counterfeiting, Ministry of Economic Development (UIBM), Rome 
silvia.compagnucci@mise.gov.it 
 
 
JAMAÏQUE/JAMAICA 
 
Sheldon BARNES (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
JAPON/JAPAN 
 
Hiroyuki ITO (Mr.), Director, Design Division, Patent and Design Examination Department, 
Japan Patent Office (JPO), Tokyo 
ito-hiroyuki@jpo.go.jp 
 
Yugen SASAKI (Mr.), Specialist for Trademark Planning, Trademark Division, Japan Patent 
Office (JPO), Tokyo 
 
Makiko SHIGEMITSU (Ms.), Examiner, Food Industry Affairs Bureau, Intellectual Property 
Division, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, Tokyo 
makiko_shigemitsu670@maff.go.jp 
 
Kenji SAITO (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 

mailto:margret@els.is
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JORDANIE/JORDAN 
 
Ghazi ELTAWALLBEH (Mr.) Head, Trademark, Auditing and Reception Section, Industrial 
Property Protection Directorate, Ministry of Industry and Trade, Amman 
 
 
KAZAKHSTAN 
 
Assel SHAKUANOVA (Ms.), Head, Trademarks Examination, Appellations of Origin and 
Industrial Designs Division, Department on Intellectual Property Rights, Ministry of Justice of the 
Republic of Kazakhstan, Astana 
a.shakuanova@kazpatent.kz 
 
 
KENYA 
 
Wekesa KHISA (Mr.), Manager, Market Research and Product Development, Ministry of 
Agriculture, Livestock and Fisheries, Nairobi 
wekesa.khisa@gmail.com 
 
Peris MUDIDA (Mr.), Legal Manager, Legal Department, Agriculture and Food Authority, Nairobi 
watau2001@yahoo.com 
 
 
KOWEÏT/KUWAIT 
 
Taqi ABDULAZIZ (Mr.), Commercial Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
LETTONIE/LATVIA 
 
Baiba GRAUBE (Ms.), Head, Trademark and Industrial Designs Department, Patent Office of 
the Republic of Latvia, Riga 
baiba.graube@lrpv.gov.lv 
 
Liene GRIKE (Ms.), Advisor, Economic and Intellectual Property Affairs, Permanent Mission, 
Geneva 
 
 
LITUANIE/LITHUANIA 
 
Lina MICKIENÈ (Ms.), Deputy Director, State Patent Bureau of the Republic of Lithuania, Vilnius 
lina.mickiene@vpb.gov.lt 
 
Renata RINKAUSKIENE (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
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MALAISIE/MALAYSIA 
 
Syed Edwan SYED ANWAR (Mr.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 
 
Priscilla Ann YAP (Ms.), Advisor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
MALAWI 
 
Robert Dufter SALAMA (Mr.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 
robertsalama@gvamw.org 
 
Loudon Overson MATTIYA (Mr.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 
mattiya2069@yahoo.com 
 
 
MALTE/MALTA 
 
Olaph John TERRIBILE (Mr.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 
olaph.j.terribile@gov.mt 
 
Nicoleta CROITORU-BANTEA (Ms.), Political Officer, Political and Economic Department, 
Permanent Mission, Geneva 
nicoleta.croitoru@gov.mt 
 
 
MAROC/MOROCCO 
 
Adil EL MALIKI (M.), directeur général, Office marocain de la propriété industrielle et 
commerciale (OMPIC), Casablanca 
adil.elmaliki@ompic.org.ma 
 
Hassan BOUKILI (Mr.), chargé d’affaires, Mission permanente, Genève 
 
Khalid DAHBI (M.), conseiller, Mission permanente, Genève 
dahbi@ mission-maroc.ch 
 
 
MAURITANIE/MAURITANIA 
 
Babacar MOHAMED BABA (M.), directeur du développement industriel, Ministère du 
commerce, de l’industrie et du tourisme, Nouakchott 
bmohamed.baba@gmail.com 
 
 

mailto:Bmohamed.baba@gmail.com
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MEXIQUE/MEXICO 
 
Juan Raúl HEREDIA ACOSTA (Sr.), Embajador, Representante Permanente Adjunto, Misión 
Permanente, Ginebra 
 
Flores Liera SOCORRO (Sra.), Embajadora, Representante Permanente Adjunta, Misión 
Permanente, Ginebra 
 
Alfredo Carlos RENDÓN ALGARA (Sr.), Director General Adjunto, Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México 
 
Karla Priscila JUÁREZ BERMÚDEZ (Sra.), Especialista en Propiedad Industrial, Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México 
 
María del Pilar ESCOBAR BAUTISTA (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
MONACO 
 
Gilles REALINI (M.), premier secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
 
NICARAGUA 
 
Nohelia Carolina VARGAS IDIÁQUEZ (Sra.), Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
nohelia.vargasi@gmail.com 
 
 
NIGÉRIA/NIGERIA 
 
Audu A. KADIRI (Mr.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
info@nigerian-mission.ch 
 
Ubale IDRIS (Mr.), Senior Assistant Registar, Trademarks, Patents and Designs Registry, 
Commercial Law Department, Federal Ministry of Industry, Trade and Investment, Abuja 
 
Benaoyagha OKOYEN (Mr.), Minister, Permanent Mission, Geneva 
benokoyen@yahoo.com 
 
 
NORVÈGE/NORWAY 
 
Karine L. AIGNER (Ms.), Senior Legal Advisor, Legal and International Affairs, Norwegian 
Industrial Property Office (NIPO), Oslo 
kai@patentstyret.no 
 
Trine HVAMMEN-NICHOLSON (Ms.), Senior Legal Advisor, Norwegian Industrial Property 
Office (NIPO), Oslo 
thv@ patentstyret.no 
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OMAN 
 
Aziz HADHRAMI (Mr.), Trademark Examiner, Patent and Intellectual Property Directorate, 
Ministry of Commerce and Industries, Muscat 
aziz48935@gmail.com 
 
Mohammed AL BALUSHI (Mr.), First Secretary, Commerce and Industry, Permanent Mission, 
Geneva 
abubashar83@hotmail.com 
 
 
OUGANDA/UGANDA 
 
George TEBAGANA (Mr.), Second Secretary, Foreign Affairs, Permanent Mission, Geneva 
 
 
OUZBÉKISTAN/UZBEKISTAN 
 
Irina MITROFANOVA (Ms.), Head, Trademark Division, Agency on Intellectual Property of the 
Republic of Uzbekistan, Tashkent 
i.mitrofanova@ima.uz 
 
 
PAKISTAN 
 
Latif ZUNAIRA (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
zunairalatif1@gmail.com 
 
 
PARAGUAY 
 
Patricia Mariel BAEZ CHAMORRO (Sra.), Abogado, Dirección Nacional de Propiedad 
Intelectual (DINAPI), Asunción 
pbaez@dinapi.gov.py 
 
Walter J. CHAMORRO MILTOS (Sr.), Segundo Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
 
Raquel PEREIRA (Sra.), Experta, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
PAYS-BAS/NETHERLANDS 
 
Saskia JURNA (Ms.), Senior Policy Officer, Economic Affairs and Climate Policy, Netherlands 
Patent Office, Netherlands Enterprise Agency, Ministry of Economic Affairs, The Hague 
s.j.jurna@minez.nl 
 
 
PÉROU/PERU 
 
Cristóbal MELGAR PAZOS (Sr.), Ministro Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
cmelgar@onuperu.org 
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PHILIPPINES 
 
Jayroma BAYOTAS (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva 
jheng0503bayotas@gmail.com 
 
Arnel TALISAYON (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
agtalisayon@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.), Head, Cooperation with International Institutions, Trademark 
Department, Patent Office of the Republic of Poland, Warsaw 
adachowska@uprp.pl 
 
Agnieszka HARDEJ-JANUSZEK (Ms.), First Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
agnieszka.hardej-januszek@msz.gov.pl 
 
 
PORTUGAL 
 
Inês VIEIRA LOPES (Ms.), Director, External Relations and Legal Affairs Directorate, National 
Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Justice, Lisbon 
 
João PINA DE MORAIS (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 
 
KIM Donggyu (Mr.), Judge, Daejeon 
kdk0325@gmail.com 
 
KIM Tak Young (Mr.), Deputy Director, Trademark Policy Division, Korean Intellectual Property 
Office, Daejeon 
kjsog111@korea.kr 
 
SONG Kijoong (Mr.), Deputy Director, Trademark Policy Division, Korean Intellectual Property 
Office, Daejeon 
 
SOHN Eunmi (Ms.), Korean Intellectual Property Office, Daejeon 
eunmi.sohn@korea.kr 
 
JUNG Dae Soon (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
ddaesoon@korea.kr 
 
NHO Yu Kyong (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
ddaesoon@korea.kr 
 
 

mailto:adachowska@uprp.pl
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RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA 
 
Simion LEVIȚCHI (Mr.), Head, Trademarks and Industrial Designs Department, State Agency 
on Intellectual Property (AGEPI), Chisinau 
simion.levitchi@agepi.gov.md 
 
Marin CEBOTARI (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
marin.cebotari@mfa.md 
 
 
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE/DEMOCRATIC PEOPLE’S 
REPUBLIC OF KOREA 
 
KIM Hyon Il (Mr.), Vice Director General, Trademark, Industrial Design and Geographical 
Indication Office (TIDGIO), State Administration for Quality Management of the Democratic 
People’s Republic of Korea (SAQM), Pyongyang 
 
KIM Myong Nam (Mr.), Director, Department of International Registration, Trademark, Industrial 
Design and Geographical Indication Office (TIDGIO), State Administration for Quality 
Management of the Democratic People’s Republic of Korea (SAQM), Pyongyang 
 
 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC 
 
Kateřina DLABOLOVÁ (Ms.), Legal, International Department, Industrial Property Office, Prague 
kdlabolova@upv.cz 
 
ROUMANIE/ROMANIA 
 
Ionuṭ BARBU (Mr.), Director General, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), 
Bucharest 
ionut.barbu@osim.ro 
 
Dănuṭ NEACṢU (Mr.), Deputy Director General, State Office for Inventions and 
Trademarks (OSIM), Bucharest 
daunt.neacsu@osim.ro 
 
Cătălin NIṬU (Mr.), Director, Legal, Appeals, International Cooperation and European Affairs 
Directorate, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest 
catalin.nitu@osim.ro 
 
 
ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM 
 
Natasha Joanne CHICK (Ms.), Deputy Director, Intellectual Property Office, Newport 
 
Andrew SADLER (Mr.), Head, International, Brands and Trade, Trade Marks and Designs 
Directorate, Intellectual Property Office, Newport 
 
Mark JEFFERISS (Mr.), Hearing Officer, Trade Marks and Designs Directorate, Intellectual 
Property Office, Newport 
mark.jefferiss@ipo.gov.uk 
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SAINT-SIÈGE/HOLY SEE 
 
Carlo Maria MARENGHI (Mr.), Advisor, Permanent Mission, Geneva 
iptrade@nuntiusge.org 
 
Giuila RUSSO (Ms.), Intern, Permanent Mission, Geneva 
 
 
SÉNÉGAL/SENEGAL 
 
Lamine Ka MBAYE (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
repsengen@yahoo.fr 
 
 
SERBIE/SERBIA 
 
Marjia BOŽIĆ (Ms.), Assistant Director, Distinctive Signs Department, Intellectual Property 
Office of the Republic of Serbia, Belgrade 
mbozic@zis.gov.rs 
 
 
SEYCHELLES 
 
Wendy PIERRE (Ms.), Registrar General, Registration Division, Department of Legal Affairs, 
President’s Office, Mahé 
 
Denise AZEMIA (Ms.), Registration Officer, Intellectual Property Section, Registration Division, 
Department of Legal Affairs, President’s Office, Mahé 
denise@registry.gov.sc 
 
 
SINGAPOUR/SINGAPORE 
 
Isabelle TAN (Ms.), Director, Trade Marks, Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), 
Singapore 
 
Wee Ying FOO (Ms.), Senior Trade Examiner, Registry of Trade Marks, Intellectual Property 
Office of Singapore (IPOS), Singapore 
 
 
SLOVAQUIE/SLOVAKIA 
 
Zdena HAJNALOVA (Ms.), Director, Trademarks and Designs Department, Industrial Property 
Office of the Slovak Republic, Banská Bystrica 
zdenka.hajnalova@indprop.gov.sk 
 
Anton FRIC (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
anton.fric@mzv.sk 
 
 



SCT/39/11 

Annex II 
19 
 
SOMALIE/SOMALIA 
 
Sharmake Ali HASSAN (Mr.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
genevasomalia@gmail.com 
 
SOUDAN/SUDAN 
 
Mohamed Elhassan AHMED (Mr.), Legal Advisor, Ministry of Justice, Khartoum 
wadsitanahasoon@gmail.com 
 
Abdelgadir DIAB (Mr.), Legal Advisor, Ministry of Justice, Khartoum 
salihalshain2030@gmail.com 
 
Salih MOHAMMED ADDELRAHMAN (Mr.), Legal Advisor, Ministry of Justice, Khartoum 
salihalshain2030@gmail.com 
 
Azza MOHAMMED ABDALLA HASSAN (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
aazz-85@hotmail.com 
 
 
SUÈDE/SWEDEN 
 
Katarina ISAKSSON (Ms.), Legal Advisor, Trademark Department, Swedish Patent and 
Registration Office (SPRO), Söderhamn 
nina.isaksson@prv.se 
 
Marie-Louise ORRE (Ms.), Legal Advisor, Swedish Patent and Registration Office (SPRO), 
Söderhamn 
marie-louise.orre@prv.se 
 
Sara DAHLBWERG (Ms.), Trademark Examiner, Trademark and Design Department, Swedish 
Patent and Registration Office (SPRO), Söderhamn 
sara.dahlberg@prv.se 
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SUISSE/SWITZERLAND 
 
Gilles AEBISCHER (M.), conseiller juridique, Division du droit et des affaires internationales, 
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
 
Nicolas GUYOT YOUN (M.), conseiller juridique, Division du droit et des affaires internationales, 
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
 
Marie KRAUS (Mme), conseillère juridique, Division du droit et des affaires internationales, 
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
 
Erik THÉVENOD-MOTTET (M.), conseiller juridique, expert en indications géographiques, 
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
 
Stéphane BONDADLLAZ (M.), conseiller juridique, Office fédéral de la communication 
(OFCOM), Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et des 
communications (DETEC), Berne 
 
Jorge CANCIO (M.), expert, relations internationales, Office fédéral de la communication 
(OFCOM), Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et des 
communications (DETEC), Berne 
 
Dominik GAUTSCHI (M.), stagiaire, Division du droit et des affaires internationales, Institut 
fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
 
Jonathan REIST (M.), stagiaire, Division du droit et des affaires internationales, Institut fédéral 
de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
 
Reynald VEILLARD (M.), conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
THAILAND/THAÏLANDE 
 
Nakornpat PAVINEE (Ms.), Legal Officer, Department of Intellectual Property (DIP), Ministry of 
Commerce. Nonthaburi 
pavinee.nkp@gmail.com 
 
 
TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO 
 
Makeda ANTOINE-CAMBRIDGE (Ms.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent 
Mission, Geneva 
prungeneva@foreign.gov.tt 
 
Anne Marie Omed JOSEPH (Ms.), Deputy Controller, Intellectual Property Office, Ministry of 
Legal Affairs, Port of Spain 
annemarie.omedjoseph@ipo.gov.tt 
 
 
TUNISIE/TUNISIA 
 
Sami NAGGA (M.), ministre plénipotentiaire, Mission permanente, Genève 
samifnagga@gmail.com 
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TURQUIE/TURKEY 
 
Mustafa Kunilay GUZEL (Mr.), Head, Trademark Department, Turkish Patent and Trademark 
Office (TURKPATENT), Ankara 
 
 
UKRAINE 
 
Olnea KULYK (Ms.), Head, Intellectual Property Department, State Intellectual Property Service, 
State Enterprise “Ukrainian Institute of Industrial Property” (Ukrpatent), Ministry of Economic 
Development and Trade, Kiyv 
 
Dmytro NIKOLAIENKO (Mr.), Head, Law Department, State Intellectual Property Service, State 
Enterprise “Ukrainian Institute of Industrial Property” (Ukrpatent), Ministry of Economic 
Development and Trade, Kiyv 
 
Mariia VASYLENKO (Ms.), Head, Legal Providing and Economy of Intellectual Property 
Department, State Intellectual Property Service, State Enterprise “Ukrainian Institute of 
Industrial Property” (Ukrpatent), Ministry of Economic Development and Trade, Kiyv 
 
Yevgeniya KALISHENKO (Ms.), Principal Legal Counsel, Law Department, State Intellectual 
Property Service, State Enterprise “Ukrainian Institute of Industrial Property” (Ukrpatent), 
Ministry of Economic Development and Trade, Kiyv 
y.kalishenko@ukrpatent.org 
 
 
URUGUAY 
 
Gabriela Lourdes ESPÁRRAGO CASALES (Sra.), Jefa de Área Signos Distintivos, Dirección 
Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI), Ministerio de Industria, Energía y Minería, 
Montevideo 
 
Juan José BARBOZA CABRERA (Sr.), Consejero, Misión Permanente ante la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
 
 
VENEZUELA (RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU)/VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC 
OF) 
 
Violeta FONSECA OCAMPOS (Sra.), Ministro Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
 
Genoveva CAMPOS DE MAZZONE (Sra.), Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
camposg@onuginebra.gob.ve 
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VIET NAM 
 
Quang Tuan NGUYEN (Mr.), Deputy Director, Industrial Design Division, National Office of 
Intellectual Property (NOIP), Ministry of Science and Technology, Hanoi 
 
Ngoc Lam LE (Mr.), Deputy Director General, National Office of Intellectual Property (NOIP), 
Ministry of Science and Technology, Hanoi 
lengoclam@noip.gov.vn 
 
Dao NGUYEN (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
YÉMEN/YEMEN 
 
Mohammed FAKHER (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ZAMBIE/ZAMBIA 
 
Anthony BWEMBYA (Mr.), Registrar, Patents and Companies Registration Agency (PACRA), 
Ministry of Commerce, Trade and Industry, Lusaka 
a.bwembya@pacra.org.zm 
 
 
ZIMBABWE 
 
Vimbai Alice CHIKOMBA (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 

UNION EUROPÉENNE

/EUROPEAN UNION


 

 
Francis FAY, Head, Directorate General Agriculture, European Commission, Brussels 
 
Oscar MONDEJAR (Mr.), Head, Legal Practice Service, International Cooperation and Legal 
Affairs Department, European Union Intellectual Property Office (EUIPO), Alicante 
 
Krisztina KOVÁCS (Ms.), Policy Officer, Directorate General for Internal Market, Industry, 
Entrepreneurship and SMEs, Intellectual Property and Fight Against Counterfeiting, European 
Commission, Brussels 
 
Ptak WOJCIECH (Mr.), Policy Officer, Directorate General for Agriculture and Rural 
Development, European Commission, Brussels 
 
Nestor MARTINEZ-AGUADO (Mr.), International Cooperation and Legal Affairs Department, 
European Union Intellectual Property Office (EUIPO), Alicante 
nestor.martinez-aguado@ext.euipo.europa.eu 
  

                                                

  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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Oliver HALL-ALLEN, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Angela PESTALOZZI (Ms.), Intern, Permanent Mission, Geneva 
 
 
 
 
II.  OBSERVATEURS/OBSERVERS 
 
MICRONÉSIE (ÉTATS FÉDÉRÉS DE)/MICRONESIA (FEDERATED STATES OF) 
 
Josephine JOSEPH (Ms.), Assistant Attorney General, Federated States of Micronesia 
Department of Justice, Palikir 
jpj.fsm@gmail.com 
 
 
PALESTINE 
 
Ashraf HMIDAN (Mr.), Deputy Director, Trademarks Department, Intellectual Property Rights 
General Directorate, Ministry of National Economy, Ramallah 
ashrafh@met.gov.ps 
 
 
 
 
III. ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/ 

INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
CENTRE SUD (CS)/SOUTH CENTRE (SC) 
 
Nirmalya SYAM (Mr.), Program Officer, Development, Innovation and Access to Knowledge 
Program, Geneva 
syam@southcentre.int 
 
Viviana MUÑOZ TELLEZ (Ms.), Coordinator, Development, Innovation and Intellectual Property 
Program, Geneva 
munoz@southcentre.int 
 
Mirza ALAS PORTILLO (Ms.), Research Associate, Development, Innovation and Intellectual 
Property Program, Geneva 
alas@southcentre.int 
 
Victor PINTO IDO (Mr.), Intern, Development, Innovation and Intellectual Property Program, 
Geneva 
ido@ southcentre.int 
 
 

mailto:syam@southcentre.int
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ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OAPI)/AFRICAN 
INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (OAPI) 
 
Denis Loukou BOHOUSSOU (Mr.), directeur général, Yaoundé 
 
Wéré GAZARO (M.), directeur général, Yaoundé 
 
Jacqueline Taylor BISSONG HELIANG (Mme), chef, Service des affaires juridiques, de la 
coopération et des questions émergentes, Yaoundé 
jheliang@yahoo.fr 
 
 
ORGANISATION BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OBPI)/BENELUX 
ORGANISATION FOR INTELLECTUAL PROPERTY (BOIP) 
 
Camille JANSSEN (M.), juriste, Département des affaires juridiques, La Haye 
 
ORGANISATION EURASIENNE DES BREVETS (OEAB)/EURASIAN PATENT 
ORGANIZATION (EAPO) 
 
Julie FIODOROVA (Ms.), Deputy Head, Legal Support, Quality Supervision and Document 
Workflow Department, Moscow 
 
 
ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA VIGNE ET DU VIN (OIV)/INTERNATIONAL VINE 
AND WINE OFFICE (IWO) 
 
Tatiana SEIVARTCHUK (Ms.), Chief, Economy and Law Unit, Paris 
ecodroit@oiv.int 
 
 
ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE 
ORGANIZATION (WTO) 
 
Wolf MEIER-EWERT (Mr.), Counsellor, Geneva 
wolf.meier-ewert@wto.org 
 
Jorge GUTTIÉREZ (Mr.), Expert, Intellectual Property, Government Procurement and 
Competition Division, Geneva 
 
 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS)/WORLD HEALTH 
ORGANIZATION (WHO) 
 
Raffaella BALOCCO (Ms.), Group Lead INN Programme, Geneva 
baloccor@who.int 
 
 
ORGANISATION RÉGIONALE AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 
(ARIPO)/AFRICAN REGIONAL INDUSTRIAL PROPERTY ORGANIZATION (ARIPO) 
 
Charles PUNDO (Mr.), Head, Formality Examination, Harare 
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UNION AFRICAINE (UA)/AFRICAN UNION (AU) 
 
Georges Rémi NAMEKONG (Mr.), Senior Economist, Permanent Mission, Geneva 
 
 
UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE OUEST-AFRICAINE (UEMOA)/WEST AFRICAN 
ECONOMIC AND MONETARY UNION (WAEMU) 
 
Iba Mar OULARE (M.), délégué permanent, Genève 
uemoa.gva@gmail.com 
 
Koffi Addoh GNAKADJA (M.), conseiller, Genève 
uemoa.gva@gmail.com 
 
 
 
 
IV. ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/ 
 INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
Association européenne des étudiants en droit (ELSA International)/European Law Student’s 
Association (ELSA International) 
Antti LANKINEN (Mr.), Head, Brussels 
Marialuciana DI SANTI (Ms.), Representative, Brussels 
Karim KANFASH AKKACH (Mr.), Representative, Brussels 
Sofia PAKSUNIEMI (Ms.), Representative, Brussels 
 
Association des industries de marque (AIM)/European Brands Association (AIM) 
Alix WILLEMS (Ms.), Senior Intellectual Property Counsel, Brussels 
Annemieke DE KOSTER (Ms.), Representative, Vevey 
annemieke.dekoster@nestle.com 
Danièle LE CARVAL (Ms.), Representative, Brussels 
 
Association française des praticiens du droit des marques et modèles (APRAM) 
Emmanuel DE LA BROSSE (M.), conseil en propriété industrielle, membre, Sergy 
 
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 
 
Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI)/International 
Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI) 
Irmak YALÇINER (Ms.), Observer, Zurich 
 
Association internationale pour les marques (INTA)/International Trademark Association (INTA) 
Bruno MACHADO (Mr.), Geneva Representative, Rolle 
bruno.machado@bluewin.ch 
Clark LACKERT (Mr.), Expert, New York 
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Association japonaise des conseils en brevets (JPAA)/Japan Patent Attorneys 
Association (JPAA) 
Miki IWASAKI (Ms.), Patent Attorney, Osaka 
tomii@fukamipat.gr.jp 
Mizue KAKIUCHI (Ms.), Expert, Tokyo 
it.takahashi-jpaa@nifty.com 
 
Association japonaise pour les marques (JTA)/Japan Trademark Association (JTA) 
Tsuyoshi FUJIMOTO (Mr.), Patent and Trademark Attorney, Tokyo 
t.fujimoto@sugimura.partners 
 
China Trademark Association (CTA) 
ZHANG Haiyan (Mr.), Expert, Beijing 
65489988@gg.com 
 
Chambre de commerce internationale (CCI)/International Chamber of Commerce (ICC) 
Daphne YONG-D’HERVÉ (Ms.), Chief Intellectual Property Officer, Paris 
dye@iccwbo.org 
José GODINHO (Mr.), Intellectual Property Officer, Paris 
jose.godinho@iccwho.org 
 
Fédération internationale des conseils en propriété intellectuelle (FICPI)/International 
Federation of Intellectual Property Attorneys (FICPI) 
Toni POLSON ASHTON (Ms.), Co-Chair, CET Group 1, Toronto 
ashton@simip.com 
Jürgen BUCHHOLD (Mr.), Reporter, CET Group 2, Frankfurt 
bucchold@olbrichtpatent.de 
 
Health and Environment Program (HEP) 
Madeleine SCHERB (Ms.), President, Geneva 
 
Internet Society (ISOC) 
Nigel HICKSON (Mr.), Head, Geneva 
nigel.hickson@icann.org 
Laurent FERRALI (Mr.), Government and IGO Engagement Director, Geneva 
laurent.ferrali@icann.org 
 
MARQUES - Association des propriétaires européens de marques de commerce/ 
MARQUES - The Association of European Trade Mark Owners 
Alessandro SCIARRA (Mr.), Chair, Geographical Indications Team, Milano 
 
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 
Maurizio CRUPI (Mr.), Consultant, Geneva 
Ida PUZONE (Ms.), Project Manager, Geneva 
ida@origin-gi.com 
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V. BUREAU/OFFICERS 

 
Président/Chair:  Adil El MALIKI (M./Mr.) (Maroc/Morocco) 
 
Vice-présidents/Vice-chairs: Simion LEVITCHI (M./Mr.) (République de Moldova/Republic 
 of Moldova) 
 Alfredo Carlos RENDÓN ALGARA (M./Mr.) 
 (Mexique/Mexico) 
 
Secrétaire/Secretary: David MULS (M./Mr.) (OMPI/WIPO) 
 
 
 
 
VI. SECRÉTARIAT DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ 

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

 
WANG Binying (Mme/Ms.), vice-directrice générale/Deputy Director General 
 
David MULS (M./Mr.), 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 
 
Marie-Paule RIZO (Mme/Ms.), chef, Section des politiques et des services consultatifs en 
matière de législation, Département des marques, des dessins et modèles industriels et des 
indications géographiques, Secteur des marques et des dessins et modèles/Head, Policy and 
Legislative Advice Section, Department for Trademarks, Industrial Designs and Geographical 
Indications, Brands and Designs Sector 
 
Brian BECKHAM (M./Mr.), chef, Section du règlement des litiges relatifs à l’Internet, Centre 
d’arbitrage et de médiation de l’OMPI, Secteur des brevets et de la technologie/Head, Internet 
Dispute Resolution Section, WIPO Arbitration and Mediation Center, Patents and Technology 
Sector 
 
Martha PARRA FRIEDLI (Mme/Ms.), conseiller juridique (Marques), Département des marques, 
des dessins et modèles industriels et des indications géographiques, Secteur des marques et 
des dessins et modèles/Legal Counsellor (Trademarks), Department for Trademarks, Industrial 
Designs and Geographical Indications, Brands and Designs Sector 
 
Marina FOSCHI (Mme/Ms.), juriste, Section des politiques et des services consultatifs en 
matière de législation, Département des marques, des dessins et modèles industriels et des 
indications géographiques, Secteur des marques et des dessins et modèles/Legal Officer, 
Policy and Legislative Advice Section, Department for Trademarks, Industrial Designs and 
Geographical Indications, Brands and Designs Sector 
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http://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0027&lang=fr
http://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0167&lang=fr
http://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0172&lang=en
http://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0172&lang=en
http://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0027&lang=en
http://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0167&lang=en
http://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0167&lang=en
http://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0235&lang=fr
http://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0235&lang=fr
http://intranet.wipo.int/people_finder/en/unit_pages/unit.jsp?unit_code=00000784
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Violeta GHETU (Mme/Ms.), juriste, Section des politiques et des services consultatifs en 
matière de législation, Département des marques, des dessins et modèles industriels et des 
indications géographiques, Secteur des marques et des dessins et modèles/Legal Officer, 
Policy and Legislative Advice Section, Department for Trademarks, Industrial Designs and 
Geographical Indications, Brands and Designs Sector 
 
Nathalie FRIGANT (Mme/Ms.), juriste adjointe, Section des politiques et des services 
consultatifs en matière de législation, Département des marques, des dessins et modèles 
industriels et des indications géographiques, Secteur des marques et des dessins et 
modèles/Assistant Legal Officer, Policy and Legislative Advice Section, Department for 
Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, Brands and Designs Sector 
 
Noëlle MOUTOUT (Mme/Ms.), juriste adjointe, Section des politiques et des services 
consultatifs en matière de législation, Département des marques, des dessins et modèles 
industriels et des indications géographiques, Secteur des marques et des dessins et 
modèles/Assistant Legal Officer, Policy and Legislative Advice Section, Department for 
Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, Brands and Designs Sector 
 
Matteo GRAGNANI (M./Mr.), 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/Policy and Legislative Advice 
Section, Department for Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, Brands 
and Designs Sector 
 

 ]هناية املرفق الثاين والوثيقة[
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