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 باإلنكليزية: األصل

 2011  أآتوبر24: التاريخ

اللجنة الدائمة املعنية بقانون 
العالمات التجارية والرسوم 

والنماذج الصناعية والبيانات 
 اجلغرافية

 ونعشراخلامسة وال الدورة
 2011  أبريل1إىل   مارس28من جنيف، 

 *تقريرال
 

 
 مقدمة

اللجنة الدائمة املعنية بقانون  عقدت .1
العالمات التجارية والرسوم والنماذج 

 الصناعية والبيانات اجلغرافية
 أو "باللجنة الدائمة"إليها الحقًا  املشار(
دورهتا اخلامسة والعشرين يف جنيف ) "اللجنة"

 .2011  أبريل1 مارس إىل 28يف الفرتة من 
وآانت الدول التالية األعضاء يف الويبو  .2

احتاد باريس حلماية امللكية أو يف /و
 : الصناعية ممثلة يف االجتماع

                                                           
اعتمد هذا التقرير يف الدورة السادسة والعشرين  *

 .للجنة
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جان االحتاد الروسي وأثيوبيا وأذربي
واألرجنتني وإسبانيا وأسرتاليا وإستونيا 

وأملانيا واإلمارات العربية املتحدة وأنغوال 
) اإلسالمية - مجهورية(وأوآرانيا وإيران 

يرلندا وإيطاليا والربازيل وبربادوس أو
ديش وبنما والربتغال وبلجيكا وبنغال
و وبولندا وبريو صوبوتسوانا وبورآينا فا

وتايلند وترآيا وجامايكا واجلبل األسود 
القمر واجلمهورية التشيكية  واجلزائر وجزر

الدومينيكية واجلمهورية  واجلمهورية
العربية السورية ومجهورية تنزانيا املتحدة 

اليوغوسال مقدونيا ومجهورية آوريا ومجهورية
فية السابقة ومجهورية مولدوفا وجنوب 
أفريقيا والدامنرك ورواندا ورومانيا 

وزامبيا وزميبابوي وسريالنكا والسلفادور 
 والسويدوالسودان وسلوفينيا وسنغافورة 

 وشيلي وصربيا والصني وطاجيكستان راوسويس
والعراق وعمان وغانا وفرنسا والفلبني 

وآوستاريكا وفنلندا وقطر وآندا وآوبا 
وآولومبيا والكويت والتفيا وليتوانيا 

وماليزيا ومصر واملغرب واملكسيك واململكة 
العربية السعودية واململكة املتحدة 

وموزمبيق وميامنار والنرويج والنمسا 
ونيبال ونيجرييا وهاييت واهلند وهنغاريا 

وهولندا والواليات املتحدة األمريكية 
وبي ممثًال اد األوروآان االحت ).85( واليابان

 .بصفته عضوًا خاصًا يف اللجنة
وشارآت املنظمات الدولية احلكومية التالية  .3

االحتاد اإلفريقي  :بصفة مراقبيف االجتماع 
)AU ( وجمموعة دول أفريقيا والكارييب واحمليط

ومرآز اجلنوب ومكتب ) ACP GROUP(اهلادئ 
واملنظمة ) BOIP( بنيلوآس للملكية الفكرية

 .)5( OAPI)(يقية للملكية الفكرية األفر
وشارك ممثلو املنظمات غري احلكومية التالية  .4

االحتاد الدويل  :يف االجتماع بصفة مراقب
واحتاد ) FICPI( لوآالء امللكية الصناعية

العاملني األوروبيني يف جمال امللكية الصناعية 
)UNION ( ومجعية االحتادات األوروبية للعاملني

واجلمعية ) ECTA(ات التجارية يف جمال العالم
) GRUR (حلماية امللكية الفكريةاألملانية 
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 قائمة املشارآني يف املرفق الثاني هلذه تردو .5
 .الوثيقة

متت  باملداخالت اليت  علمًا األمانةوأحاطت .6
ويلخص هذا  . آاسيتطوسجلتها على شري

 آافة باالستناد إىلالتقرير املناقشات 
 .صيغتاملالحظات اليت 

 افتتاح الدورة:  من جدول األعمال1البند 
افتتح السيد فرانسس غري، املدير العام  .7

للجنة  الدورة اخلامسة والعشرين ،للويبو
 بقانون العالمات التجارية الدائمة املعنية

والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات 
 . ورحب باملشارآني)اللجنة (اجلغرافية

) الويبو (مارآوس هوبرغروتوىل السيد  .8
 .أمانة اللجنة

انتخاب رئيس :  من جدول األعمال2البند 
 ونائبني للرئيس

مجهورية (جون  - سيونغانتخب السيد بارك و .9
ة وآال من السيد امري رئيسًا للجن) آوريا
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اعتماد جدول :  من جدول األعمال3البند 
 األعمال

حتدث وفد الربازيل باسم جمموعة جدول أعمال  .10
مشروع التنمية واقرتح إضافة بند جديد إىل 

آي " عمل اللجنة"جدول األعمال بعنوان 
نة إسهامها يف تنفيذ تناقش فيه اللج

 لقرار ًاتوصيات جدول أعمال التنمية وفق
اجلمعية العامة للويبو بشأن آليات 

التنسيق وإجراءات الرصد والتقييم وإعداد 
 .التقارير

وحتدث وفد فرنسا باسم اجملموعة باء وقال  .11
إنه يوافق على االقرتاح على أن يكون من 

 ًااملفهوم أال يصري ذلك البند اجلديد بند
 يف جدول األعمال وأال يستبق مسار ًادائم

 .العمل يف املستقبل وأال يشّكل سابقة
واعتمدت اللجنة مشروع جدول األعمال املعّدل  .12

مع إضافة ) SCT/25/1 Prov.2الوثيقة (
 ".عمل اللجنة" اجلديد بعنوان 9البند 

اعتماد منظمة :  من جدول األعمال4البند 
 غري حكومية

 .SCT/25/5ىل الوثيقة استندت املناقشات إ .13
ووافقت اللجنة على أن تكون نقابة احملامني  .14

 .ممثَّلة يف دورات اللجنة) ABA(األمريكيني 

اعتماد مشروع :  من جدول األعمال5البند 
 التقرير املعّدل للدورة الرابعة والعشرين

استندت املناقشات إىل الوثيقة  .15
SCT/24/8 Prov.2. 

 املعّدل واعتمدت اللجنة مشروع التقرير .16
للدورة الرابعة والعشرين باالستناد إىل 

 مع التعديالت SCT/24/8 Prov.2الوثيقة 
اليت التمستها وفود اجلمهورية التشيكية 

 .وإسبانيا وسويسرا
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الرسوم :  من جدول األعمال6البند 
 والنماذج الصناعية

 
 .SCT/25/2اقشات إىل الوثيقة استندت املن .17
جمموعة جدول أعمال وحتدث وفد الربازيل باسم  .18

 قائال إن الوفود اضطلعت يف تلك التنمية
جوهرية تتمثل يف اختاذ قرار الدورة مبهمة 

بشأن آيفية اضطالع اللجنة بأعماهلا 
املستقبلية فيما يتعلق بالرسوم والنماذج 

 وأشار الوفد إىل أن اللجنة. الصناعية
مناقشة بدأت يف دورهتا الثانية والعشرين يف 
 بقانونجماالت التقارب املمكنة فيما يتعلق 

أن و  وممارساتهالرسوم والنماذج الصناعية
 توضح أن حتديد جماالت SCT/22/6الوثيقة 

ميكن أن تكون حمل  التقارب واجملاالت اليت ال
لن يستبق مسار عمل اللجنة يف  "توافق

وقد استمرت ". لشأناملستقبل يف هذا ا
ت التقارب املمكنة يف املناقشات بشأن جماال

الدورة الثالثة والعشرين للجنة باالستناد 
اليت توضح، وفقًا  SCT/23/5إىل الوثيقة 

للطلب الذي قدمته اللجنة يف دورهتا 
السابقة، آيف ميكن للمستخدمني ومكاتب 

الرسوم والنماذج الصناعية االستفادة من 
 وآيف ميكن لتلك اإلجراءات نسقةملااإلجراءات 

 أن تساهم يف تسهيل احلماية الدولية نسقةامل
مث وافقت . للرسوم والنماذج الصناعية

الوفود على مواصلة عمل اللجنة بشأن جماالت 
وعليه، استمرت املناقشات .  املمكنةالتقارب

وخالل . بني الوفود يف الدورة األخرية للجنة
وة إىل ع الوفود الداقرتح عدد مناملناقشات، 

عقد مؤمتر دبلوماسي من أجل مناقشة 
. هبذا الشأناملوافقة على إبرام معاهدة 

أعضاء لكن ذلك االقرتاح مل حيظ مبوافقة 
وأشار وفد الربازيل إىل أن  . عمومًااللجنة
النصوص يف  يف املناقشات على أساس تهمشارآ

هذه الدورة ال تنطوي بأي شكل من األشكال 
قته األولية على أي من األحكام، على مواف

نتائج تلك املناقشات على حكم مسبق بوال 
لصاحل صكوك ملزمة قانونًا ولكنها تنطوي 
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وقال وفد اليابان إنه ينبغي عدم حتديد  .19
املناقشات بإطار زمين، نظرًا ألن املناقشات 

ضيق السابقة مل تتح إقامة تعاون بسبب 
عرب الوفد عن اعتقاده بأنه أو. الوقت

سيكون هناك التزام يف هذا الشأن وبأن 
 سيسهم يف إجياد متأنية مناقشات إجراء

توازن مالئم وتواءم بني األنظمة الوطنية 
 .والنظام الدويل

إدراج  أن مولدوفا إىلمجهورية وأشار وفد  .20
 يشكل يف حد  يف الوثيقة مستوينيمنأحكام 

ذاته جناحًا وأعرب عن ثقته يف أن اللجنة 
ستتمكن من إحراز املزيد من التقدم ومن 

عتمادها يف مؤمتر تنقيح الوثيقة ال
 .دبلوماسي
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 باسم الدول  أيضًاوحتدث ممثل االحتاد األوروبي .21
األعضاء السبع وعشرين يف االحتاد وقال إن 

قد شددوا على ه ءاالحتاد األوروبي وأعضا
 الكامنة يفاألمهية الكبرية والقيمة املضافة 

  والشروط الشكليةاإلجراءاتتنسيق وتبسيط 
النماذج  الرسوم واملتعلقة بتسجيل

وأعرب االحتاد األوروبي وأعضاؤه . الصناعية
 باالهتمام ذلك اهلدف مل حيظعن اعتقادهم بأن 

الالزم إىل اآلن وبأن عمل اللجنة يف ذلك 
آما ميكن للجنة .  عظيمًاًااجملال يشكل إجناز

 آخر لسجل جناحاهتا عن طريق ًاأن تضيف تقدم
 إمتام األعمال الواعدة اليت بدأت خالل الست

وهلذه األسباب، أعرب االحتاد . سنوات األخرية
عقد مؤمتر لاألوروبي وأعضاؤه عن دعمهم 

دبلوماسي لتناول تلك املسألة يف فرتة 
ودون إلزام الوفود . 2013 - 2012السنتني 

 أن تصبح معدة بالشكل بأحكام معاهدة قبل
 ذلك اإلجراء رسالة إجيابية الواجب، سيوجه

 تسجيل الرسوم إىل آافة مستخدمي أنظمة
وصرح ممثل االحتاد أن . والنماذج الصناعية

االحتاد وأعضاءه يودون اإلعراب عن دعمهم 
 اليت يعتربوهنا  SCT/25/2لوثيقة العمل

مبثابة خطوة إضافية واعدة وناجحة على 
واعرتف االحتاد وأعضاؤه بأن . الطريق السليم

 الواردة يف تلك املعدلة األحكام مشاريع
اعي على النحو الواجب الوثيقة تر

التعليقات واالقرتاحات اليت قدمتها الوفود 
يف الدورة الرابعة والعشرين للجنة، 

 أن مشاريع األحكام املشار إليها ال ينمعترب
حسب على حنو مالئم اهلدف النهائي فحتقق 

والشروط املتمثل يف التقريب بني اإلجراءات 
املتعلقة بالرسوم والنماذج الشكلية 

تسهم أيضا يف عية وتبسيطها، لكنها الصنا
وضع إطار حيوي ومرن لتطوير قانون الرسوم 

والنماذج الصناعية الحقًا، حبيث يساير 
التطورات التكنولوجية 

االقتصادية والثقافية يف  - واالجتماعية
 وأشار ممثل االحتاد إىل أن االحتاد. املستقبل
ه يتطلعون إىل إجراء ء وأعضااألوروبي
 الوثيقة اجلديدة يف االستناد إىلبمناقشات 
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وقال وفد النرويج إنه اعترب مواصلة  .22
 ودعا إىل عقد مؤمتر ًاإجيابيًا األعمال أمر

اإلجراءات بشأن دبلوماسي العتماد معاهدة 
املتعلقة بتسجيل الرسوم والشروط الشكلية 

تني نوالنماذج الصناعية خالل فرتة الس
 .قبلةامل

وقال وفد االحتاد الروسي إنه يؤيد عقد مثل  .23
 إعداد الوثائق  بإمكانيةًارهن، املؤمترهذا 

 .عالية اجلودة الالزمة لعقد املؤمتر
وأشار وفدا آوبا ونيجرييا إىل استعدادمها  .24

لعقد املزيد من املناقشات وأعربا عن 
 .دعمهما ملوقف وفد الربازيل

ه للمسامهة وأشار وفد اجلزائر إىل استعداد .25
بشكل بناء يف هذه العملية املهمة وقال إنه 

 .يؤيد البيان الذي أدىل به وفد الربازيل
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مولدوفا نقل البندين مجهورية اقرتح وفد  .26

 . إىل بداية النص"4" و"3"
واقرتح وفد إسبانيا االستعاضة عن عبارة  .27

وبإضافة " الطرف املتعاقد"بعبارة " الطرف"
". املرخص له"و" املرخص" من تعريف لكال

واعترب الوفد أيضًا أن تعريف مصطلح 
مبهم ألنه يشري فحسب إىل " تبليغات"

 . إىل املكتبالتبليغات املقدمة
وأعرب وفد آندا عن قلقه بشأن معىن التعبري  .28

املشار إليه يف " املدونةآافة البيانات "
وقال إنه يود التحلي ببعض ) 9 (البند

 .سجالتهضمون علق مباملرونة فيما يت
، أن "7" وأوضح وفد اهلند، مشريًا إىل البند .29

أو منوذجًا  ًاالطلبات يف اهلند قد تتضمن رمس
 .ًا واحدًاصناعي

و أن يغطي صواقرتح وفد بورآينا فا .30
 احلاالت اليت يتضمن فيها الطلب "7" البند

 .رمسًا أو منوذجًا صناعيًا واحدًا
ية مرآز الدراسات الدولواقرتح ممثل  .31

 حذف )CEIPI (للملكية الصناعية
اليت تصاحب آال من آلميت مواد " مشروع"آلمة

" طرف"وآذلك اإلبقاء على آلمة أحكام و
الطرف "وعدم االستعاضة عنها بكلمة 

آما اقرتح املمثل . يف النص بأآمله "املتعاقد
 مع مراعاة التعليق "7"مراجعة البند 

ارة  وإضافة عبفاصواملقدم من وفد بورآينا 
يف السطر الثاني عقب " التسجيل أو"

خريًا، أو". حال آان الطلب"العبارة 
وباإلضافة إىل عدد من املقرتحات اليت تتعلق 
بالنسخة الفرنسية من الوثيقة، اقرتح ممثل 

 : آما يلي"12" املرآز أن يصاغ البند
 الالئحة التنفيذية الالئحة  عبارةوتعين"

 ".19ادة التنفيذية املشار إليها يف امل
اجلمعية الدولية للعالمات واقرتح ممثل  .32

تعديل ترتيب التعاريف ) INTA (التجارية
لحات قبل ورود طلتفادي استخدام بعض املص

 "6"تعريفها واقرتح تعديل صياغة البند 
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 2 
 2تساءل وفد اليابان عما إذا آانت املادة  .33

تطبق على الطلبات املتحولة أو املعدلة 
ن حتدد املالحظات تلك أوأشار إىل ضرورة 

 .النقطة بوضوح
وفد اهلند بتأييد من واقرتح وفد الربازيل  .34

حال يصرح الطرف بإيداع "إضافة العبارة 
طلباهتا "بعد عبارة " تلك الطلبات

 ".الفرعية
مرآز الدراسات الدولية تساءل ممثل و .35

 عما إذا آان )CEIPI (للملكية الصناعية
من الضروري اإلشارة إىل الالئحة التنفيذية 

حذف عبارة الواردة يف تلك املادة واقرتح 
إضافة و) 1(يف الفقرة " للرسوم الصناعية"

املنظمة اإلقليمية األفريقية إشارة إىل 
 .الحظاتامل يف) ARIPO( للملكية الفكرية

اجلمعية طلب توضيح من ممثل وردًا على  .36
 AIPLA) (األمريكية لقانون امللكية الفكرية

فيما يتعلق بتطبيق تلك املادة على 
الطلبات املكملة، أشارت األمانة إىل أن تلك 

 إىل تغطية هذا النوع مياملادة ال تر
 .بالتحديد من الطلبات

2 
للبيان تأييده بني معربًا عن اعترب وفد الفل .37

جمموعة الذي أدىل به وفد الربازيل باسم 
، أنه ينبغي أن تتضمن جدول أعمال التنمية

وضيحية وأال تستبعد  قائمة ت3املادة 
 .العناصر اليت حددهتا القوانني الوطنية

واقرتح وفد اليابان إضافة بند آخر إىل  .38
 يتمثل يف توضيح الطلب األصلي يف) 1(3املادة 

واقرتح الوفد أيضا . حالة الطلبات املتحولة
حذف اإلشارة إىل املنتج الذي جيسد الرسم أو 
النموذج الصناعي من القواعد الواردة يف 

 .تلك املادة
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واقرتح وفد جنوب أفريقيا، معربًا عن  .39
تأييده للبيان الذي أدىل به وفد الربازيل، 

إىل القاعدة ) ه( إضافة بند آخر هو البند
يتمثل يف توضيح نوع الرسم أو ، )1(1

النموذج الصناعي حني يتضمن الطلب أآثر من 
 .نوع

واقرتح وفد السويد، معربًا عن تأييده  .40
للبيان الذي ألقي باسم االحتاد األوروبي 

 من "11" ، تعديل البندوالدول األعضاء فيه
ويف حال مل " :وصياغته آما يلي) 1(3املادة 

سم أو  مبتكر الريكن مودع الطلب هو
 أو أي ، بيان التنازلالنموذج الصناعي

دليل آخر يثبت انتقال الرسم أو النموذج 
واقرتح الوفد . "الصناعي إىل مودع الطلب
ماية اليت أودع احلأيضًا إضافة توضيح لفرتة 

قابلية الطلب من أجلها، من أجل ضمان 
التنبؤ ولتمكني املكاتب من حتديد قيمة 

 .الرسوم
 د الروسي إىل أن التشريعوأشار وفد االحتا .41

تأخري إمكانية  ال ينص على الروسي الوطين
نشر الرسم أو النموذج الصناعي وطلب 

حني يكون ذلك ممكنًا بنص " إدراج عبارة
 ."14"  يف البند"التشريع الوطين

واقرتح وفد الربازيل تعديل اجلزء الرئيسي  .42
جيوز ألي " :وصياغتها آاآلتي) 1(من الفقرة 
بعض على األقل ضي تضمني الطلب طرف أن يقت

." البيانات أو العناصر التالية أو مجيعها
واقرتح الوفد أيضًا إضافة بند جديد هو 

ويف حال " :يكون نصه آاآلتي" 15" البند
يطلب الطرف دفع رسوم فيما يتعلق بالطلب، 

آما اقرتح الوفد حذف ". نسخة من اإليصال
 آي ال حتد من قدرة التشريع) 2(الفقرة 

. تنظيم الشروط املتعلقة بالطلبالوطين على 
 يف الفقرة وأخريًا، اقرتح الوفد االستعاضة

جيوز أن يشمل الطلب رمسني  " عن العبارة)3(
ميكن أن " بعبارة أو منوذجني صناعيني أو أآثر

يقتضي أي طرف أن يعاجل الطلب الذي يتضمن 
رمسني أو منوذجني صناعيني أو أآثر آما هو أو 

 ." إىل طلبني أو أآثرأن يقسم
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 للتعليق ه تأييد عن وفد آولومبياوأعرب .43
املقدم من وفد السويد فيما يتعلق 

التنازل أن يثبت مودع الطلب بإمكانية 
بشكل عام واقرتح حذف الشرط الوارد يف 

 ).أ)(2(1القاعدة 
 "12"واقرتح وفد أملانيا االستعاضة يف البند  .44

عبارة وحذف " دليل"بكلمة " إعالن "آلمةعن 
 ".مع البيانات املؤّيدة هلذا اإلعالن"

 من "11"واقرتح وفد اهلند تعديل البند  .45
لتمكني املودع من تقدمي جمرد ) 1(3املادة 

بيان يثبت أنه صاحب الرسم أو النموذج 
الصناعي وإدراج عنصر إضايف إىل تلك املادة 

 املنتج الذي جيسد الرسم أو يتمثل يف توضيح
 .النموذج الصناعي

 أشار وفد آندا إىل أنه وفقًا للتشريعو .46
، ينبغي توضيح الشئ الذي الكندي الوطين

جيسد الرسم أو النموذج الصناعي يف آافة 
أشكاله وأعرب عن قلقه من أن تستبعد 

تلك ) ج)(1(2الصيغة املستخدمة يف القاعدة 
 .اإلمكانية

وأعرب وفد الواليات املتحدة األمريكية عن  .47
حد من العناصر لللة تقديره للجهود املبذو

واقرتح إضافة مالحظة  درجة املطلوبة إىل أقصى
) 1)(3 (املادة من "2"فيما يتعلق بالبند 

تشري إىل إمكانية أن يكون العنوان املقدم 
عنوان ميكن مراسلة مودع الطلب عليه وليس 
بالضرورة عنوان منزله، وذلك حفاظًا على 

 واقرتح الوفد أيضًا حذف الشرط. اخلصوصية
املتعلق ببيان اجلدة، ألن مودع الطلب ال 
يكون دومًا يف وضع يسمح له باإلملام حبالة 

التقنية السابقة يف نطاقها الواسع وعليه 
ن حيدد بدقة ما مييز أال يكون قادرًا على 

آما . و النموذج الصناعي اخلاص بهأالرسم 
آما هو منصوص "اقرتح الوفد إضافة عبارة 

 آلمةبعد " نفيذية الالئحة التعليه يف
 من الفقرة "8"اليت ترد يف البند " وصف"
واقرتح تعديل ذلك البند يف الالئحة ) 1(

إضافة وأخريًا، اقرتح الوفد . التنفيذية
آما هو منصوص عليه يف الالئحة "عبارة 
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وقال وفد سويسرا إنه سيكون من املفيد  .48
حتديد رقم آل رسم أو منوذج صناعي، لتفادي 
اخللط بني خمتلف الرسوم والنماذج الصناعية 

 .املدرجة يف العديد من الطلبات
مرآز الدراسات الدولية ترب ممثل واع .49

نه ليس من أ) CEIPI( للملكية الصناعية
الرسم أو النموذج "الضروري إدراج عبارة 

) 1)(3 (املادة من "1"يف البند " الصناعي
وأنه قد مت تغطية الشرط الوراد يف البند 

 املادةبالفعل يف ) 1)(3( املادة من "4"
الستعاضة اواقرتح ممثل املرآز أيضًا ). 3)(10(

من  "10"يف البند " و"باحلرف " أو"احلرف عن 
 مع معاهدة سنغافورة متاشيًا) 1)(3 (املادة

بشأن قانون العالمات التجارية وتعديل نص 
اتساقًا مع ) 1)(3( املادة من "15"البند 

املصطلحات املستخدمة يف اجلزء الرئيسي من 
قال ممثل املرآز إنه ال وأخريًا،  .املادة
ألنه يرى ) 2(على اقرتاح حذف الفقرة يوافق 

 . قد تكون أهم جزء يف املادةاأهن
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واقرتح وفد اململكة العربية السعودية حذف  .50
 .بند املطالبة

اجلمعية األمريكية لقانون وأشار ممثل  .51
إىل أنه ينبغي ) AIPLA(امللكية الفكرية 

للجنة أن تسعى إىل احلد من عدد العناصر 
ال إنه ينبغي عدم ، وق3الواردة يف املادة 

التشجيع على اللجوء إىل استخدام بيان 
اجلدة والوصف، ألن الرسوم وليست الكلمات 

هي أفضل وسيلة لوصف الرسوم والنماذج 
وفيما يتعلق . الصناعية
، مل يوافق ممثل اجلمعية )ج)(1)(2( بالقاعدة

 الرسم أو تصويرعلى فكرة أنه ينبغي 
 ممكنًا  وأنه ليسمبفردهالنموذج الصناعي 

املتعلقة بالبيئة يف الطلب، العناصر تقدمي 
 تلك العناصر قد تساعد عامة اجلمهور ألن

على فهم الرسم أو النموذج الصناعي حني 
وأخريًا، . منقطةيف صورة خطوط بوضوح تقدم 

حسب "اقرتح ممثل اجلمعية إضافة العبارة 
يف اجلزء الرئيسي من " اختيار املودع

جيوز أن يشمل "عبارة بعد ) 2)(2(القاعدة 
 ."نسخ الرسم أو النموذج الصناعي

االحتاد الدويل لوآالء امللكية وارتأى ممثل  .52
) ب)(3(2 أن القاعدة )FICPI (الصناعية

تتضمن عنصرين متناقضني وقال إنه يقع على 
عاتق مودع الطلب التقرير بشأن نطاق 

نه ينبغي إالرسم أو النموذج الصناعي و
 .ة ما قدمه املودعمكتب أن يبحث بدقلل

اجلمعية اليابانية لوآالء واقرتح ممثل  .53
إضافة مالحظة توضح أنه ال ) JPAA (الرباءات

ميكن ألي طرف أن يقتضي، بناء على البند 
، أن يتضمن الطلب )1(3  من املادة"7"

نتيجة حبث أو أي معلومات أخرى تثبت جدة 
 .الرسم أو النموذج الصناعي

وضح واقرتح وفد نيجرييا أن ت .54
إمكانية أن يقدم ) ب)(1(2 القاعدة

 .حسب اختيار املودعالتصوير بأي لون، 
 وفد الصني إىل أنه من غري املسموح يف وأشار .55

 وال الظالل املنقطةالصني استخدام اخلطوط 
ورود العناصر غري وارتأى أنه ال ينبغي 
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مجعية مالكي العالمات التجارية اقرتح ممثل و .56
بنص عدم املساس ) MARQUES( األوروبيني
 وتقليص قائمة العناصر الواردة 2 القاعدة
 إىل أقصى حد واقرتح نقل البنود 3 يف املادة

 الالئحة  إىل"11" و"9" و"8" و"7" و"6"
 .التنفيذية

 3 
أشار وفد الواليات املتحدة األمريكية إىل أن  .57

 إدراج ن اتفاق الهاي تتيحوثيقة جنيف م
اصة بتاريخ اإليداع ضمن الشروط اخل املطالبة

، بالنسبة للبلدان اليت تقتضي تقدمي مطالبة
وطلب إضافة املطالبة إىل قائمة العناصر 

 .4الواردة يف املادة 
وفد الصني أن تقدمي وصف وإلزام وأوضح  .58

مودعي الطلبات األجانب وغري املقيمني بإيداع 
الطلب من خالل مفوض يردان ضمن الشروط 

ع يف الصني وشرح أنه املتعلقة بتاريخ اإليدا
فإن املكتب تلك الشروط، ل الطلب ميتثللو مل 

. يرفضه وال يكون ممكنًا البتة إعادة تقدميه
واقرتح الوفد إضافة شرط تقدمي وصف إىل 

واالستعاضة ) 1(4القائمة الواردة يف املادة 
" الالئحة التنفيذية" عن عبارة 3يف الفقرة 

 ."القانون املطبق"بعبارة 
وفد اليابان إضافة وصف املنتج اقرتح و .59

وتصوير الرسم أو النموذج الصناعي 
باعتبارمها عنصرين مطلوبني للحصول على 

 .تاريخ إيداع
وأشار وفد الدامنرك إىل أن تصوير الرسم أو  .60

النموذج الصناعي يشكل شرطًا إلزاميًا 
للحصول على تاريخ إيداع وفقًا للقانون 
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وفود بتأييد من  ، وفد آولومبياواقرتح .61
 وشيلي وآوبا وليتوانيا فاصوبورآينا 

القائمة يف إىل إضافة دفع الرسوم ، واهلند
 ).4(4 املادة

االحتاد الدويل لوآالء امللكية وأشار ممثل  .62
 تصويرتقدمي  إىل أن )FICPI (الصناعية
 يعد الصناعيرسم أو النموذج بياني لل

يًا للحصول على تاريخ إيداع وأعرب عن أساس
اليت قد ) ب)(1(4 قلقه إزاء صياغة املادة

  تاريخ إيداع املكتبنحأن ميأنه ميكن تعين 
دون أن يقتضي تقدمي تصوير بياني للرسم أو 

 .النموذج الصناعي
اجلمعية اليابانية لوآالء ورأى ممثل  .63

 من "3"د  أن صياغة البن)JPAA (الرباءات
 واقرتح االستعاضة مل يكن دقيقًا) 1(4 املادة

صورة منظورية للرسم أو "عنه بعبارة 
 ".النموذج الصناعي

واقرتح وفد إسبانيا صياغة املواد بنفس  .64
 .الطريقة املتبعة يف معاهدة سنغافورة

إعادة صياغة  وفد الربازيل واقرتح .65
وميكن ألي " :لتبدأ آاآلتي) ب)(1(4 املادة

 اإليداع هو طرف أن يقتضي أن يكون تاريخ
 ...".تاريخ

مولدوفا عن موافقته مجهورية وأعرب وفد  .66
على اهلدف من تلك املادة، آما جاء يف 

تقليص الشروط  وأآد على أمهية 1.4املالحظة 
 .املتعلقة بتاريخ اإليداع بقدر اإلمكان

وأآد وفد سويسرا على موافقته على النص  .67
وقال إنه ال يؤيد ) 1(4 احلايل للمادة

 بإضافة دفع الرسوم آشرط للحصول االقرتاح
 .على تاريخ إيداع

 مبزيد من 3واقرتح وفد هاييت صياغة القاعدة  .68
 .الدقة

 5 
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من " مباشرة"اقرتح وفد فرنسا حذف آلمة  .69
 .5 املادة

وأشار وفد جنوب أفريقيا إىل أن الدوائر  .70
 ًااملتكاملة تتمتع باحلماية باعتبارها رسوم

 التشريع الوطين وأن  صناعية مبوجبًاو مناذجأ
فرتة اإلمهال بالنسبة هلا تصل إىل سنتني 

 حبيث تضع ذلك يف 5واقرتح تعديل املادة 
 .احلسبان

وأشار وفد الصني إىل أن فرتة اإلمهال تصل إىل  .71
ستة أشهر يف الصني وإىل أهنا تطبق فقط حني 

النموذج الصناعي ألول مرة  يقدم الرسم أو
متاحًا لعامة يصبح حني  وأيف معرض دويل، 

 وأدميية أو فنية ااجلمهور يف اجتماعات أآ
حني يتم الكشف عنه دون موافقة مودع الطلب 

تعكس خمتلف واقرتح إعادة صياغة املادة حبيث 
 .األوضاع يف الدول األعضاء

وقال وفد اهلند إن فرتة اإلمهال تصل إىل ستة  .72
 .أشهر يف اهلند

ل تصل وأشار وفد الربازيل إىل أن فرتة اإلمها .73
إىل ستة أشهر يف الربازيل وقال إنه من املهم 

واقرتح الوفد أيضًا . احلفاظ على تلك املرونة
حيدد أي طرف حاالت " :إضافة النص التايل

 ."الكشف اليت تطبق عليها تلك األحكام
وأشار وفد اليابان إىل أن فرتة اإلمهال تصل  .74

يف اليابان إىل ستة أشهر وقال إهنا تبدأ 
لب مودع ا اإليداع، حىت وإن طمنذ تاريخ

 .باألولويةالطلب 
وقال الرئيس إن فرتة اإلمهال تصل إىل ستة  .75

أشهر يف مجهورية آوريا موضحًا أنه يتم 
 12النظر يف إجراء تعديل لتمديدها إىل 

 .، وذلك بناء على طلب املستخدمنيشهرًا
وأعرب ممثل اجلمعية اليابانية لوآالء  .76

ه جلعل فرتة عن تأييد) JPAA(الرباءات 
ينص على  شهرًا واقرتح إضافة حكم 12اإلمهال 

 توافقأنه ال ميكن ألي بلد أن يقتضي إثبات 
 .فرتة اإلمهالوالرسم أو النموذج الصناعي 
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وأعرب ممثل االحتاد الدويل لوآالء امللكية  .77
لضرورة أن  عن تأييده FICPI) (الصناعية

 . فرتة اإلمهال منذ تاريخ األولويةتبدأ
 وفد اململكة العربية السعودية عن وأعرب .78

تأييده لضرورة أن تكون فرتة اإلمهال ستة 
 .أشهر

 إن فرتة اإلمهال فاصووقال وفد بورآينا  .79
 .اتفاق بانغي شهرًا يف 12تصل إىل 

وأشار وفد املغرب إىل أن فرتة اإلمهال يف  .80
 وتبدأ منذ تاريخ  أشهرستةاملغرب تصل إىل 

 .اإليداع
حلماية امللكية  األملانية اجلمعية ممثل وأشار .81

 إىل أن فرتة اإلمهال تشكل يف )GRUR (الفكرية
ل الرسوم والنماذج الصناعية وسيلة جما

إلنصاف الشرآات الصغرية وقال إنه يشجع 
ن تكون فرتة أبشدة الوفود على دعم فكرة 

 . شهرًا12اإلمهال 
واقرتح ممثل اجلمعية اليابانية لوآالء  .82

 مجلة توضح أنه إدراج) JPAA (الرباءات
ينبغي أن يقع الكشف املطبق يف إحدى الدول 
األعضاء يف الويبو، واقرتح أيضًا نقل الفقرة 

 .إىل الالئحة التنفيذية) ج(الفرعية 
 6 

اقرتح وفد الواليات املتحدة األمريكية حذف  .83
يف السطر األخري من " استمارة"آلمة 
 ).2(6 املادة

 شريع الوطينوأشار وفد اهلند إىل أن الت .84
ينص على ذلك الشرط وقال إنه من  ال اهلندي

 .املمكن ترك املسألة للقانون املطبق
فد آولومبيا، وردًا على طلب توضيح من و .85

شرحت األمانة أنه ليس من الضروري اإلشارة 
 .ر يف الطلبإىل اسم ممثل املبتِك

 7 
 ن التشريع الوطينأأشار وفد اهلند إىل  .86

 بتقسيم الطلبات وارتأى أن  ال يسمحاهلندي
ينص من الضروري تطبيق تلك املادة فقط حني 

 .القانون املطبق على ذلك التقسيم
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اجلمعية الدولية للعالمات اقرتح ممثل و .87
 3 إعادة صياغة الفقرة )INTA (التجارية

لضمان أال يتعدى جمموع الرسوم املقررة يف 
حالة الطلبات الفرعية الرسوم اليت آانت 

لو آان آل طلب من الطلبات األصلية ستدفع 
 .يتعلق برسم أو منوذج صناعي واحد

وأشار وفد الواليات املتحدة األمريكية إىل  .88
أنه يكون من الضروري يف الواليات املتحدة 

إيداع طلب فرعي حني يكون الطلب األصلي 
معلقًا وارتأى ضرورة إضافة مهلة زمنية 

 .إليداع الطلب الفرعي
وضيح من وفد الواليات وردًا على طلب ت .89

املتحدة األمريكية عن السبب وراء رفض 
التقسيم يف التشريع اهلندي، شرح الوفد 

اهلندي أنه على الرغم من أن املبدأ يف اهلند 
هو إيداع طلب واحد لكل رسم أو منوذج 

صناعي، فإنه من املسموح إيداع طلب الحق يف 
ظل ظروف معينة حني يكون ذلك الطلب شكًال 

 .من أشكال الطلب األصليًا متغري
وقال وفد املغرب إنه يتم النظر حاليًا يف  .90

هبدف إدراج  إجراء تعديل للتشريع الوطين
 . فيهتقسيم الطلبمبدأ 

واقرتح وفد أملانيا، معربًا عن تأييده  .91
للبيان الذي أدىل به ممثل اجلمعية الدولية 

، االستعاضة يف )INTA (للعالمات التجارية
الرسوم املستحقة "عن العبارة ) ب(3 الفقرة

رة ابالعب" عن عدد مماثل من طلبات منفصلة
يف  اليت آانت ستستحقالرسوم " :التالية

 ."حالة الطلبات األصلية املنفصلة
وقال وفد آندا إنه حينما يكون الرسم أو  .92

النموذج الصناعي يف الطلب الفرعي خمتلفًا 
متامًا عن الرسم أو النموذج الصناعي يف 

ب األصلي، ال حيتفظ الطلب الفرعي الطل
 .باملطالبة باألولوية

مرآز الدراسات الدولية وارتأى ممثل  .93
أن الصياغة  CEIPI) (للملكية الصناعية

 تنص بالفعل على مهلة 7احلالية للمادة 
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مريكية لقانون اجلمعية األواقرتح ممثل  .94
توسيع نطاق تلك  )AIPLA(  الفكريةامللكية

يكون املادة آي تضع يف احلسبان أية إجراءات 
هلا نفس تأثري الطلبات الفرعية آما هو 

احلال بالنسبة للطلبات املكملة يف الواليات 
 .املتحدة األمريكية

حلماية امللكية وأعرب ممثل اجلمعية األملانية  .95
 عن تأييده للنص احلايل )GRUR (الفكرية

السماح بإمكانية املطالبة ل إنه ينبغي وقا
 .بتقدمي طلب فرعي حينما يكون الطلب معلقًا

 4 
أشار وفد اهلند إىل أن التشريع الوطين يف  .96

 .اهلند ال ينص على تأجيل النشر
التشريع الوطين يف وأشار وفد فرنسا إىل أن  .97

 وطلب توضيح النشربالده ينص على تأجيل 
 دنيا تصل إىل ستة أشهر مدةحتديد  أمهية مدى

نشر الرسم أو النموذج  ميكن خالهلا عدم
 .الصناعي

وأشار وفد الواليات املتحدة األمريكية إىل  .98
أن القانون الوطين ال ينص صراحة على تأجيل 

إنه توجد آليات تتيح التأجيل النشر وقال 
 بسبب وجود نظام للفحص سيما الفعليًا، 

ثة أشهر لدفع رسوم وحتديد مهلة مدهتا ثال
ه ليس من وعليه، خلص الوفد إىل أن. اإلصدار

ختاذ إجراءات يف الواليات املتحدة الضروري ا
األمريكية لتأجيل النشر واقرتح إضافة 

مرحلة الستيعاب األنظمة اليت ال تنشر الطلب 
 .إال بعد منح الرباءة

أن يكون تاريخ بدء واقرتح وفد اليابان  .99
تاريخ اريخ اإليداع أو ت"مهلة التأجيل هو 

 ".التسجيل
وفد وأيده وأشار وفد االحتاد الروسي،  .100

أوآرانيا، إىل أن التشريع الوطين ال ينص 
صراحة على تأجيل النشر وأنه ميكن بالتايل 
أن يتم النشر خالل فرتة تقل عن ستة أشهر 

ومن مث، اقرتح . من تاريخ اإليداعاعتبارًا 
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 إنه وفقًا التفاق فاصووقال وفد بورآينا  .101
 12 لفرتة أقصاها ربانغي، ميكن تأجيل النش

 .من تاريخ اإليداعاعتبارًا شهرًا 
مولدوفا إىل أن طلب مجهورية وأشار وفد  .102

تأجيل النشر ليس شائعًا يف مولدوفا وأوضح 
مجهورية  من املمكن تأجيل النشر يف هأن

لفرتة مدهتا ستة أشهر قد متتد إىل مولدوفا 
 . شهرًا12

وقال ممثل االحتاد األوروبي إن صياغة  .103
 تبدو وآأهنا تستبعد إمكانية أن 4 القاعدة

ة أشهر ست قبل الريطلب مودع الطلب النش
 .املقررة يف تلك القاعدة

وأشار وفد الصني إىل أن التشريع الصيين ال  .104
كون يسمح بتأجيل النشر موضحًا ضرورة أن ت
القاعدة مرنة مبا يكفي الستيعاب خمتلف 

 .املمارسات الوطنية
وفد آولومبيا وأيده واقرتح وفد شيلي  .105

" ميكن" بالفعل" جيوز"االستعاضة عن الفعل 
 تسمحالستيعاب ممارسات تلك البلدان اليت مل 

 .إمكانية التأجيلببعد 
ثل مرآز  مموأيده ، وفد إسبانياوارتأى .106

 كية الصناعيةالدراسات الدولية للمل
)(CEIPI، أنه ينبغي احتساب املدة الدنيا 

املقررة لالحتفاظ بالرسم أو النموذج 
الصناعي دون النشر اعتبارًا من تاريخ 
 .اإليداع وليس اعتبارًا من تاريخ األولوية

ية اليابانية لوآالء وأوضح ممثل اجلمع .107
أنه من املمكن يف اليابان ) JPAA (الرباءات

سم أو النموذج الصناعي يف اإلبقاء على الر
طي الكتمان ملدة أقصاها ثالث سنوات 

تسجيل وقال إن حتديد اعتبارًا من تاريخ ال
املدة بستة أشهر ليس يف مصلحة املستخدمني 

لتمديد مدة ن من الضروري بذل اجلهود إو
التأجيل لفرتة أطول مع مراعاة أن مدة 

 .الستة أشهر تعادل مدة األولوية
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حتاد الدويل لوآالء امللكية االوأشار ممثل  .108
ذلك  إىل أن اهلدف من )FICPI(الصناعية 

 هو حتديد مدة زمنية قصرية ميكن ملودع احلكم
الطلب أن يراقب خالهلا نشر الرسم أو 

النموذج الصناعي وأعرب عن تأييده للنص 
 .احلايل

وأآد ممثل اجلمعية األمريكية لقانون  .109
  على القيمةAIPLA) (امللكية الفكرية

العظيمة لذلك احلكم وارتأى ضرورة توضيح 
 الطلب : تأجيل النشرهو الذي يكون حملما 

واقرتح ممثل اجلمعية أيضًا . أو التسجيل
القاعدة تلك إضافة بعض االستثناءات إىل 

ملراعاة املمارسات املتعلقة بالطلبات 
 .املكملة يف الواليات املتحدة األمريكية

حلماية امللكية   ممثل اجلمعية األملانيةوأآد .110
فائدة ذلك احلكم وقال على  )GRUR (الفكرية

إنه يفضل حتديد مدة دنيا للتأجيل تكون 
وارتأى أيضًا أنه ال . أطول من ستة أشهر

ينبغي أن يكون تاريخ األولوية هو تاريخ 
بدء مدة التأجيل، على اعتبار أنه يف 
الواقع يتم إيداع الطلب الذي يتضمن 

 يف اليوم األخري من فرتة املطالبة باألولوية
نه قد ال يكون ممكنًا ملودع أاألولوية، و

الطلب أن يطلب تأجيل النشر يف الطلبات 
 .الالحقة

مرآز الدراسات الدولية  وأشار ممثل .111
 إىل أنه ينبغي )CEIPI( للملكية الصناعية

يف " ajournement "آلمةاالستعاضة عن 
  نطاق هذهبكلمة أخرى ألنغة الفرنسية يالص

 .الكلمة ليس واسعا بالقدر الكايف
 5 
اقرتح وفد املغرب أن يتم تناول موضوع  .112

 .3 بعد املادة 9املادة 
نه إ وفد الواليات املتحدة األمريكية وقال .113

ال ينبغي للمكاتب أن تفرض التمثيل 
اإللزامي ملنح تاريخ اإليداع واقرتح إضافة 

اءات فيما فقرة لتلك املادة تنص على استثن
يتعلق بالتمثيل اإللزامي آما هو احلال يف 
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نيا وفد أملاوأيده  وفد سويسرا واقرتح .114
تقليل املدة الزمنية املقررة يف القاعدة 

من شهرين إىل شهر، متاشيًا مع ) ج)(2(5
معاهدة سنغافورة بشأن من ) 3(4القاعدة 

 .قانون العالمات
وفد الواليات واقرتح وفد الدامنرك، وأيده  .115

 أن تتبع تلك القاعدة ،املتحدة األمريكية
من معاهدة ) 3(4النهج املتبع يف القاعدة 

ورة ال النهج املتبع يف معاهدة قانون سنغاف
 .الرباءات

وأشار وفد اهلند إىل أن القانون الوطين ال  .116
ينص على أي متثيل إلزامي وقال إنه حني 
يودع الطلب شخص آخر غري املبدع أو مودع 

شخص الذي مت تعيينه هلذا ينبغي للالطلب، 
 ًا معتمدًاالغرض أن يكون رجل قانون أو شخص

 .جبعلى النحو الوا
 إىل أن التمثيل فاصووأشار وفد بورآينا  .117

إلزامي بالنسبة ملودعي الطلبات األجانب يف 
 .اتفاق بانغي

وردًا على طلب توضيح من وفد آولومبيا،  .118
 من املمكن توضيح ه أنأشارت األمانة إىل

 .يف مالحظة" الشخص املعين"مفهوم 
) 2(5وقال وفد الربازيل إن القاعدة  .119

لتشريع الوطين وأهنا تتماشى مع مقتضيات ا
 .الالزمة املرونة ققحت
 6 
أعرب وفد الواليات املتحدة األمريكية عن  .120

تأييده للمفهوم الوارد يف تلك املادة حيث 
ينبغي أن تقتصر الشروط الشكلية املتعلقة 
بالتبليغات على الشروط الشكلية الالزمة 

) ب)(2(10ملادة أال حتول اوقال إنه ينبغي 
 تقدمي بيان يفيد بأن الرتمجة سليمة دون

نه ينبغي توضيح تلك النقطة يف أو
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نيا االستعاضة عن عبارة اقرتح وفد إسباو .121
 ما هو منصوص عليه يف مشروع هذهخالف "

خالف احلاالت اليت يعرتيها "بعبارة ." األحكام
 ).ب)(2(10يف املادة " معقولةشكوك 

وأشار وفد الربازيل إىل أن املادة  .122
التتوافق مع القانون الربازيلي ) ب)(2(10

وقال إنه سيكون من الصعب تغيري القانون 
 . بتلك املسألةفيما يتعلق

وارتأى وفد أملانيا أنه ينبغي إعادة  .123
آما وردت يف النسخة ) ب)(2(دمج الفقرة 

 .السابقة للوثيقة
 وفد وأيدهواقرتح وفد السلفادور  .124

رهنًا باألحكام "الربازيل إضافة العبارة 
 ).ب)(2(يف الفقرة " الوطنية املطبقة

وطلب ممثل مرآز الدراسات الدولية  .125
يح ما إذا ضتو )CEIPI (ةللملكية الصناعي

الواردة يف املادة " أحكام"لمة آآانت 
تشري إىل املادة فقط أم إىل مشروع ) ب)(2(10

 .الالئحة التنفيذية أيضًا
وأشار وفد اهلند إىل أن التوقيع خبط اليد  .126

يكون مطلوبًا يف التبليغات على الورق يف 
اهلند وقال إن اخليار املطروح يف اجلزء 

لن ) 4(6 من القاعدة "2"ند الثاني من الب
 .يكون مقبوًال يف اهلند

 7 
أشار وفد اليابان إىل أنه ينبغي أن  .127

يسمح ذلك احلكم ملودعي الطلبات بدفع رسوم 
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وقال وفد السلفادور إن التشريع الوطين  .128
 .ال ينص على التجديد

وقال وفد اهلند إن رسوم التجديد تكون  .129
مستحقة قبل تاريخ االنقضاء، لكن إذا مل 

ديد الرسوم يكن مودع الطلب قادرًا على تس
قبل ذلك التاريخ، فإنه حيصل على مهلة ملدة 

سنة اعتبارًا من ذلك التاريخ لدفع رسوم 
 .التجديد والرسوم اإلضافية

وأعرب وفد الدامنرك عن تأييده للبيان  .130
الذي أدىل به وفد اليابان فيما يتعلق 

 .مهلبإمكانية التجديد لعدة 
واقرتح وفد آولومبيا إضافة صيغة لتوضيح  .131

ذلك احلكم ال يطبق إال على األطرف اليت أن 
 .تقتضي التجديد مبوجب قوانينها الوطنية

 8 
اقرتح وفد اليابان إضافة مالحظة تشرح  .132

 حددها مهلة" :مفهوم العبارة التالية
 ."املكتب

وارتأى وفد إسبانيا ضرورة أن يتبع  .133
 .احلكم النهج املتبع يف معاهدة سنغافورة

 9 
حكم قال وفد اليابان إنه ينبغي إضافة  .134

 من معاهدة "7")4(9 للقاعدة مماثل
سنغافورة فيما يتعلق باالستثناءات اخلاصة 

واقرتح الوفد . بإمكانية تطبيق رد احلقوق
أيضًا إضافة حكم فيما يتعلق بتدابري 

االنتصاف اليت تتيح استكمال أو إضافة أو 
وية آما هو منصوص إعادة املطالبة باألول

 من معاهدة قانون 13عليه يف املادة 
 .الرباءات
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واقرتح وفد سويسرا االستعاضة عن مهلة  .135
 "1"الشهرين مبهلة مدهتا شهر واحد يف البند 

واقرتح أن تشري املالحظة ) 2(9من القاعدة 
 إىل مفهوم الرسم أو النموذج 13.02

 .الصناعي
 10 
اليات املتحدة األمريكية، اقرتح وفد الو .136

) 4(14 وفد شيلي، أن تتضمن املادة وأيده
 .الرهونأحكامًا حمددة فيما يتعلق بتسجيل 

  من"2"وارتأى الوفد أيضًا أن البند 
 ال يتماشى مع معاهدة )أ()4(10املادة 

 من املعاهدة 17قانون الرباءات ألن القاعدة 
تتيح لألطراف احلصول على نسخة من أي 

ه ينبغي اإلشارة إىل وقال الوفد إن. اتفاق
 )6(ة إىل الفقرة  اإلشار بدًال من)5(الفقرة 

وفيما يتعلق بالقاعدة ). 7(14من املادة 
، اقرتح الوفد إضافة فقرة جديدة تكون 10

. ] العيينالتأمني[) 5(" :صيغتها آاآلتي
، عند )4(إىل ) 1(الفقرات من تطبق 

عيين ال نيالتأماالقتضاء، على طلبات تدوين 
يتعلق بأي طلب أو تسجيل ويشار بوجه فيما 

 التأمنيخاص إىل أنه من املمكن طلب نسخة من 
 ."لتدوينه) رهنعقد (العيين 

وأشار وفد الربازيل إىل أن ذلك احلكم ال  .137
إنه نون الربازيلي احلايل وقال ا مع القيتسق

ينبغي أن حيدد معايري دنيا بدال من معايري 
 .قصوى

حكم ليابان إنه ينبغي إضافة وقال وفد ا .138
 من معاهدة )أ()1(10 مماثل للقاعدة

واقرتح الوفد أيضًا أن يصاغ هذا . سنغافورة
 1 من املادة "11"املشروع على غرار البند 

 من معاهدة 1 من القاعدة "3"والبند 
وأخريًا، اقرتح الوفد إضافة . سنغافورة

 .مالحظة توضح تلك القاعدة
ينبغي املطالبة ه وقال وفد الصني إن .139

بنسخة من اتفاق الرتخيص لضمان أن يكون 
 العيين قد مت التأمنيتدوين الرتخيص أو 

 .بصورة سليمة
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وأشار وفد اهلند إىل أنه ال يتم تدوين  .140
 . العيين يف اهلندالتأمني

آافة وأشار وفد شيلي إىل ضرورة أن تقدم  .141
الوثائق اليت يتسلمها املكتب بلغة يقبلها 

  .املكتب
ح وفد مجهورية آوريا أن املادة وأوض .142

  يف بالدهتبتعد عن املمارسات الوطنية) 4(14
وأن االحتفاظ بذلك احلكم يقتضي إجراء تغيري 

 .جوهري يف التشريع الوطين
وأعرب وفد آوبا عن تأييده للبيانات  .143

 .اليت أدىل هبا آال من وفدي الربازيل وشيلي
واقرتح ممثل مرآز الدراسات الدولية  .144

 االستعاضة عن CEIPI) ( الصناعيةللملكية
يف البند " and "بالكلمةand/or" " الكلمتني

 "10"ويف البند ) أ)(1(10 القاعدة من "7"
 . يف النسخة اإلنكليزية)أ)(1(3 من املادة

 10تضمني القاعدة واقرتح وفد إسبانيا  .145
منح تراخيص بشكل صريح أو من إمكانية 

.  العقدالباطن، لو متت املوافقة على ذلك يف
أن تنص القاعدة وبناء على ذلك، ينبغي 

 العقد أو مستخرج من على تقدمي) 2(10
 . لتدوين الرتخيصآسندالعقد 

 10 
آوريا إنه ميكن االحتفاظ مجهورية قال وفد  .146

لو متت اإلشارة إىل القانون  ،15باملادة 
 .)4(14الوطين لألطراف يف املادة 

 10  
أشار وفد آولومبيا إىل أنه ينبغي تدوين  .147

 املادةأي ترخيص يف آولومبيا وقال إن 
 .بلدهختالف التشريع الوطين يف ) 1(16

وأعرب وفد إسبانيا عن مشاطرته وفد  .148
 . رأيهآولومبيا

ن تدوين الرتخيص ال ألي إىل يوأشار وفد ش .149
، شيلي الرتخيص يف من شروط صالحيةيعد شرطًا 

 الصالحيةوم هما إذا آان مفوطلب توضيح 
التدوين يف حد يعين  16الوراد يف املادة 

 .ذاته
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وأشار وفد اهلند إىل أنه لو مل يتم تدوين  .150
الرتخيص، ميكن للمحكمة أن تتوىل تدوينه يف 

 .قضايا التعدي
 تشري إىل 16 األمانة إىل أن املادة توأشار .151

صالحية تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي 
 .حية الرتخيص يف حد ذاتهوليس إىل صال

 وفد آوبا اإلشارة وأيدهواقرتح الرئيس  .152
 .إىل الشرح املقدم من األمانة يف مالحظة

 17 
 .ليس هناك تعليقات بشأن تلك املسألة .153

 11 
 18طلب وفد اليابان أن يضاف يف املادة  .154

نًا اما يوضح أن املالك اجلديد يشكل آي
يف املادة إنه ينبغي اإلشارة قانونيًا وقال 

) و()1(11 من املادة "4"إىل البند املقرتحة 
 .من معاهدة سنغافورة

واليات املتحدة األمريكية إىل وأشار وفد ال .155
أنه يوجد يف الواليات املتحدة رسوم منفصلة 

 آل حق من حقوق امللكية الفكريةمقابل 
التأآيد على أن   وطلبطلبوليس مقابل آل 

تسمح ) 3(18يف املادة " الرسوم" اإلشارة إىل
حقوق امللكية مقابل بتحصيل رسوم منفصلة 

 .الفكرية
وقال ممثل مرآز الدراسات الدولية  .156

 إنه ينبغي )CEIPI (للملكية الصناعية
 بتقدمي طلب إلجراء فيما يتعلقإدراج أحكام 

 .تغيري يف االسم أو العنوان أو لتصحيح خطأ
 19 
النظر يف الروسي اقرتح وفد االحتاد  .157

 .ذج لالئحة التنفيذيةاإمكانية إرفاق من
اقرتح ممثل مرآز الدراسات الدولية و .158

 تقدمي وثيقتني )CEIPI (للملكية الصناعية
تني يف الدورة املقبلة للجنة الدائمة، متميز

 .وذلك لتيسري القراءة
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أعرب ممثل االحتاد األوروبي من جديد عن  .159

د وأعضائه من الدول البالغ تأييد االحتا
 تلك املسألة لبحثعددها سبع وعشرين دولة 

 .2013-2012يف فرتة السنتني  يف مؤمتر دبلوماسي
واقرتح ممثل اجلمعية األمريكية لقانون  .160

تشكيل جلنة فرعية  )AIPLA (امللكية الفكرية
 .خمتلف نقاط اخلالفملناقشة 

 النظر يف ميكنهوصرح وفد اليابان أنه  .161
إن ذلك ل عقد مؤمتر دبلوماسي وقال احتما
 . من الوقتًا مزيديستلزم

وأشار وفد الربازيل إىل أنه على الرغم  .162
من حتديد جماالت اتفاق، فإنه ينبغي أوال حبث 

 عقد مؤمتر إمكانيةنقاط اخلالف قبل النظر يف 
 .دبلوماسي

وأعرب ممثل اجلمعية اليابانية لوآالء  .163
ان الذي عن تأييده للبي )JPAA (الرباءات

أدىل به ممثل اجلمعية األمريكية لقانون 
 .)AIPLA (امللكية الفكرية

 وفدي الربازيل  مع وفد اهلندواتفق .164
واليابان يف أنه ينبغي إضافة املزيد من 

التحسينات إىل النص والدعوة إىل عقد مؤمتر 
 .أنه سينجحالتأآد من فور دبلوماسي 

وقال وفد سويسرا إنه على الرغم من  .165
 احملرز، فإنه من الضروري بذل املزيد النجاح

من العمل آي يزداد عدد اجملاالت اليت تتفق 
الوفد إىل أنه من وأشار . بشأهنا اللجنة

من  اللجنة تتمكنأن املهم يف هذه املرحلة 
الدعوة إىل عقد مؤمتر إمكانية  يفالنظر 

علمًا حني يكون الوقت مناسبًا، دبلوماسي 
وعليه، . لغاية قريبًا لبأن ذلك قد يكون

ومن أجل إحراز املزيد من التقدم، اقرتح 
 يف إطالة مدة تنظر اللجنةالوفد أن 

 .دوراهتا
وأعرب ممثل االحتاد األوروبي باسم االحتاد  .166

والدول األعضاء يف االحتاد السبع وعشرين عن 
تأييده ملواصلة العمل بشأن مشاريع األحكام 

. املتعلقة بالرسوم والنماذج الصناعية
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 ملواصلة دعمهوأعرب وفد أسرتاليا عن  .167
لكنه مل .  مؤمتر دبلوماسيالعمل ولعقد
 . جلان فرعيةتشكيليوافق على 

وقال وفد آوبا إنه بالرغم من عدم  .168
معارضته لعقد مؤمتر دبلوماسي، فإنه يرى 

 أن تتوجه األعمال املقبلة أنه من الضروري
إىل مواصلة دراسة الوثيقة للحصول على نص 

وقال . معد بشكل جيد يرضي آافة األطراف
 جلان تشكيل اقرتاح الوفد إنه ال يؤيد

 .فرعية
) اإلسالمية - جهورية(ورأى وفد إيران  .169

نه من السابق ألوانه النظر يف عقد مؤمتر أ
دبلوماسي واقرتح أن تعتمد اجلمعية العامة 

للويبو تلك األحكام باعتبارها مبادئ 
توجيهية ميكن للمكاتب استخدامها آما 

يرتاءى هلا وأن تتم الدعوة الحقًا إىل عقد 
 .ر دبلوماسيمؤمت

وأعرب وفد الصني عن تقديره للعمل احملرز  .170
لتحقيق املواءمة بني القوانني وقال إن من 
الضروري مواصلة العمل حىت يصبح من املمكن 

 .عقد مؤمتر دبلوماسي
 ينصبن عمل اللجنة مل إوقال وفد أملانيا  .171

حتديد جماالت االتفاق احلالية وإمنا فقط على 
رضية اتفاق عند إجياد أانصب أيضًا على 

ويف هذا الصدد، ينبغي بذل اجلهود . االقتضاء
وأضاف الوفد . الالزمة لتجاوز بعض املواقف

أنه يعتقد بأن الوقت بات مناسبًا لعرض 
الوثيقة على اجلمعية العامة بعد 

 .التحسينات املهمة اليت أجريت يف هذا الشأن
وأشار وفد آولومبيا إىل أن العمل آان  .172

ءًا لكن الوثيقة تستلزم إجراء إجيابيًا وبنا
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وأعرب وفد السويد عن تأييده للبيانات  .173
اليت أدىل هبا وفد أملانيا وممثل االحتاد 

 .األوروبي
وأشار وفد شيلي إىل ضرورة تشجيع  .174

تيسري اإلجراءات املبادرات الرامية إىل 
أعرب عن موافقته على الشكلية وتبسيطها و

بشأن اجلوانب  االستمرار يف مناقشة املوضوع
وقال إنه مستعد لبحث أي اقرتاح الفنية 

. ينبثق عنهابشأن طبيعة الصك الذي قد 
وقال الوفد إنه ال يؤيد اقرتاح تشكيل جلان 

 .فرعية
وأعرب آال من وفدي النرويج ورومانيا عن  .175

د تأييدمها لالقرتاحات املقدمة من السوي
 . وأملانيا وممثل االحتاد األوروبي

واقرتح ممثل اجلمعية األمريكية لقانون  .176
أن تدعو األمانة  AIPLA) (امللكية الفكرية

أعضاء هذه اللجنة لتقدمي عروض مكتوبة 
ض النقاط حمل االختالف لفهم بشأن بع

 .مهمواقف
حلماية وأشار ممثل اجلمعية األملانية  .177

اهلدف من ن إىل أ GRUR) (امللكية الفكرية
تبسيط اإلجراءات املتعلقة بالرسوم 

والنماذج الصناعية هو حتقيق مصلحة آل من 
مستخدمي النظام واملكاتب بل وأيضًا عامة 

اجلمهور وذلك من خالل أنظمة للملكية 
الفكرية تتسم مبزيد من الشفافية، وأعرب 

 يف هذا  وإجنازهالعملعن تأييده ملواصلة 
 ضرورةمعية أيضًا إىل وأشار ممثل اجل. اجملال

أن تكون احللول املقبولة يف جمال العالمات 
التجارية مقبولة أيضًا يف جمال محاية الرسوم 

وأخريًا، أشار ممثل . والنماذج الصناعية
اجلمعية إىل أنه يفضل التعجيل بعقد مؤمتر 

 .دبلوماسي
واقرتح ممثل اجلمعية اليابانية لوآالء  .178

مانة قطاع أن تشجع األ) JPAA (الرباءات
الصناعة على تقدمي تعليقات بشأن األعمال 
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وخلص الرئيس إىل أنه سيتم تسجيل آافة  .179
التعليقات وطلبات التوضيح يف تقرير 

طلب إىل األمانة و. الدورة اخلامسة والعشرين
 للنظر فيها يف معدلةأن تعد وثيقة عمل 

وينبغي . الدورة السادسة والعشرين للجنة
أن تعكس تلك الوثيقة آافة التعليقات اليت 

قدمت يف الدورة احلالية وأن تربز املسائل 
. اليت تستلزم إجراء املزيد من املناقشات

 الوفود التشاور على نطاق من أيضًا والتمس
ع جمموعات املستخدمني الوطنية جلمع واسع م
وسيخصص جزء مهم . بالغ اللجنة هباإوآرائها 

 علىمن الدورة السادسة والعشرين للعمل 
وبالنسبة . الرسوم والنماذج الصناعية

واصلة العمل على قانون الرسوم والنماذج مل
الصناعية، أشار الرئيس إىل أن اللجنة قد 

كام بشأن تقّدمت يف عملها على مشروع األح
قانون الرسوم والنماذج الصناعية 

 ًاوأشار الرئيس أيضا إىل أن عدد. وممارساته
من الوفود جّددت التماسها بالتوصية إىل 

 يعىن ًا دبلوماسيًااجلمعيات بأن تعقد مؤمتر
باعتماد معاهدٍة بشأن قانون الرسوم 

وأشارت وفود . والنماذج يف أقرب وقت ممكن
مزيد من الوقت أخرى إىل ضرورة تكريس 

ملواصلة العمل معتربًة أن التوصية بعقد 
مؤمتر دبلوماسي يف الدورة اجلارية أمر سابق 

واللجنة متفقة، آمسار ممكن للسري . ألوانه
، على أنه من املمكن الدعوة إىل عقد ًاقدم

مؤمتر دبلوماسي يعىن باعتماد معاهدة بشأن 
قانون الرسوم والنماذج فور إحراز تقدم 

ّملا حيني الوقت للتوصية بعقد املؤمتر آاف و
 .الدبلوماسي

 العالمات التجارية:  من جدول األعمال7البند 
 
 .SCT/25/3استندت املناقشات إىل الوثيقة  .180
قال وفد اليابان إن من املفيد مناقشة  .181

العالمات األنواع اجلديدة الستخدامات 



SCT/25/7 
33  

تقدمي وصرح وفد أسرتاليا أنه من املفيد  .182
 إطار قانوني واضح ألصحاب العالمات

التجارية، يتيح الوصول إىل درجة من اليقني 
 التجارة اإللكرتونية يف تنظيمباإلضافة إىل 

الوفد أنه مل وأضاف . ة متغرية إلكرتونيبيئة
اليت آانت مالئمة ) توصية املشرتآةال (

وقال الوفد إنه مستعد ملواصلة . ودقيقة
من ) 70( النظر يف املسائل املثارة يف الفقرة

 وأعرب عن تأييده للنهج SCT/25/3 الوثيقة
 .املقرتح فيها

 باسموأآد من جديد ممثل االحتاد األوروبي،  .183
 يف  السبع وعشريناالحتاد والدول األعضاء

 لى أن االحتاد األوروبي مهتم بوجه، عاداالحت
عام مبواصلة العمل يف جمال العالمات 

التجارية واإلنرتنت وهو جمال مهم ومتطور 
وتوجه بالشكر إىل األمانة الضطالعها بإعداد 

وأشار ممثل االحتاد إىل . SCT/25/3 الوثيقة
التوجيه اخلاص بالتجارة اإللكرتونية أن 

2000/31/ECاألوروبي  أنشأ داخل االحتاد 
 شامًالمتوائمًا و للغاية وًانظامًا متوازن

فيما يتعلق بإعفاء وسطاء اإلنرتنت من 
 ياملسؤولية وأضاف أن هذا النظام يغط

األنشطة اليت تتجاوز جمال طائفة واسعة من 
نه أوارتأى ممثل االحتاد . العالمات التجارية

ليس من املالئم وال من الضروري إجراء 
حول املوضوع قيد البحث يف مناقشات إضافية 

اللجنة وصرح بأنه ال ميكن لالحتاد وأعضائه 
من الدول قبول أي اقرتاح يقضي بأن تتضمن 

عمال املقبلة للجنة املسائل املذآورة يف األ
. SCT/25/3  من الوثيقة70 و69 الفقرتني

 ءهاالحتاد وأعضاوأوضح ممثل االحتاد أن 
آخر مستعدون للنظر يف االضطالع بأي عمل 
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 SCT/25/3 وقال وفد الربازيل إن الوثيقة .184
 تثبت أن التوصية اهنمفيدة للغاية حيث إ

 علىاملشرتآة مل تعاجل بعض املواقف اليت تقع 
عمل  ضرورةوأشار الوفد إىل . اإلنرتنت
إجراء مناقشات على نطاق  سيما ال، املزيد

للتحقق من  قيد النظرأوسع بشأن املوضوع 
 ينبغي معاجلتها مشكالت تثري أن تلك املواقف 

إذا آانت النهج املشار إليها يف  وما
 سبيًالميكن أن تشكل  SCT/25/3 الوثيقة
 .تلك املشكالت احملتملةل مالئمًا حل

وأعرب وفد إسبانيا عن تأييده للبيان  .185
 .به ممثل االحتاد األوروبيالذي أدىل 

ورأى وفد إيطاليا أنه ينبغي تقييم  .186
من منطلق التعديات مسؤولية وسطاء اإلنرتنت 

وأشار الوفد إىل أن وسطاء . غري املباشرة
اإلنرتنت يتحملون املسؤولية يف حاالت األمساء 

السلع املقلدة وأنه يتعني عليهم املضللة أو 
صحاب آي يثبتوا حسن النية أن يبلغوا أ

وقال الوفد إنه ينبغي لوسطاء . املصلحة
 يف أي مشروع يتعلق املشارآةاإلنرتنت 

 .مبسؤوليتهم
واقرتح وفد أسرتاليا أنه يتعني على الدول  .187

جتري مناقشات مع منتدياهتا األعضاء أن 
الوطنية املعنية بالتشاور جلمع آراء 

وأعرب الوفد أيضًا عن بعض . املستخدمني
 تضارب املصاحل فيما بني القلق إزاء احتمال

املشارآني الذين قد يسامهون يف دورة إعالمية 
املدة الزمنية اليت قد إزاء مقبلة و

 .يستلزمها اإلعداد لتلك الدورة
وأعرب وفد الواليات املتحدة األمريكية عن  .188

تأييده القرتاح عقد دورة إعالمية عن املوضوع 
 .قيد النظر

 ملدة واقرتح الرئيس عقد اجتماع إعالمي .189
. يوم واحد خالل الدورة املقبلة للجنة

إىل أنه من الضروري حتديد بعض وأشار 
اإلجراءات الشكلية فيما يتعلق هبوية 
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رب وفد أملانيا عن مشاطرته وفد وأع .190
أسرتاليا الشعور بالقلق إزاء املسائل 
املتعلقة باالستقاللية واحليادية وتضارب 

املصاحل احملتمل فيما بني املشارآني الذين قد 
 يف الدورة اإلعالمية، موضحًا أنه نيسامهو

. سيكون لتلك املسائل تأثري يف شكل الدورة
ختيار وأشار الوفد إىل أنه ينبغي ا

املتحدثني احملتملني واملواضيع احملتملة بعناية 
فائقة وأنه من السابق ألوانه القيام بذلك 

وارتأى الوفد أنه ميكن للدول . على الفور
األعضاء تقدمي مقرتحات مكتوبة فيما يتعلق 

باإلجراءات الشكلية للدورة اإلعالمية 
احملتملة واملتحدثني فيها واملواضيع اليت قد 

ورأى الوفد أن من شأن ذلك . اتتناوهل
النهج أن ميكن اللجنة من اختاذ قرار يف 

الدورة املقبلة بشأن شكل الدورة اإلعالمية 
 تعقد يف الدورة السابعة والعشرين قداليت 
 .للجنة

حبث وصرح وفد الدامنرك أنه يتطلع إىل  .191
االقرتاحات املتعلقة باإلجراءات الشكلية 

يف املستقبل وشدد الالزمة لعقد دورة إعالمية 
على أمهية تقييم تلك املسألة بعناية بغية 

 .احلصول على نتائج متوازنة
وتوجه وفد املكسيك بالشكر إىل األمانة  .192

 اليت اعتربها وثيقة SCT/25/3 على الوثيقة
جيدة للغاية تربز املشكالت املتعلقة 

باستخدام العالمات التجارية على اإلنرتنت 
 تأخري إجراء وأشار إىل أنه ال يأمل

املناقشات حول تلك الوثيقة حىت انعقاد 
الدورة السابعة والعشرين حىت ميكن الرد 

 .على املسائل املثارة من قبل املستخدمني
  مهتمإىل أنه وفد االحتاد الروسي أشارو .193

باإلجراءات املتعلقة بإجراء مناقشات يف 
املستقبل بشأن استخدام العالمات التجارية 

 مناقشة الوثيقة نه يأملأوعلى اإلنرتنت 
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أوضح الرئيس أن االقرتاح بعقد دورة و .194
إعالمية ناجم عن وجود نقاط خالف بشأن 

 وعن SCT/25/3  الوثيقةمناقشةاحتمال 
رغبة العديد من الدول األعضاء يف احلصول 

وأشار . علومات عن املوضوعمزيد من املعلى 
الرئيس إىل أنه على الرغم من أن اللجنة 

  املقبلةالدورةستخصص معظم وقتها يف 
ملناقشة قانون الرسوم أو النماذج 

الصناعية، فإن جزءًا من الوقت سيخصص 
للبند قيد النظر الذي ما يزال ضمن جدول 

 .أعمال اللجنة
وأعرب وفد اليابان عن اعتقاده بأن  .195

الدورة اإلعالمية ستكون مفيدة ومهمة 
وأضاف أن . للغاية لكافة الدول األعضاء

ا يربز  وفد أسرتاليأعرب عنهالقلق الذي 
 يف الدورة أمهية إجراء مناقشات متأنية

 بشأن اإلجراءات الشكلية الالزمة املقبلة
 .تملة احملعالمية اإلدورة اللعقد 

مجعية صناعة احلواسيب وأجهزة قال ممثل و .196
إنه من السابق ألوانه  CCIA) (االتصال

اقرتاح مسار للعمل غري حمدود حلل املسائل اليت 
أصحاب واليت هتم  ضوحمل حتدد أو مل تفهم بو

وأضاف . املصلحة الذين مل حيددوا أيضًا بوضوح
اجلمعية أن أي مناقشات تدور حول اختاذ ممثل 

 أدلة إىلإجراء دويل ينبغي أن تستند دومًا 
واضحة واقرتح أن تنظم األمانة سلسلة من 

الدورات اإلعالمية يف بداية الدورات املقبلة 
استعداد وأعرب ممثل اجلمعية عن . للجنة

اجلمعية للمسامهة يف الدورات اإلعالمية 
 .املذآورة

وقال ممثل اجلمعية الدولية للعالمات  .197
ملوضوع قيد النظر ا إن )INTA( التجارية

أمهية بالغة بالنسبة ألصحاب العالمات يكتسي 
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إن  )CTA( مجعية الصني للعالماتقال ممثل و .198
الصفقات املربمة على اإلنرتنت تزايدت بشكل 

ما آبريًا ترآز يف ًاصني وأن اهتميف المتسارع 
الوقت ذاته على محاية حقوق امللكية 

 احلقوق سيما الالفكرية على اإلنرتنت، 
عرب ممثل أو. املرتبطة بالعالمات التجارية

 جدول أعمال يلاجلمعية عن أمله يف أن يو
اللجنة املزيد من االهتمام إىل موضوع 

 .العالمات التجارية واإلنرتنت
 املكسيك عن رغبته يف مناقشةوأعرب وفد  .199

 الوثيقة  من71  من الفقرة"2" البند
SCT/25/3 املتعلق باملداوالت بشأن اتباع ،

 يف املستقبل لتناول  للعمل آخرمسار 
وطلب الوفد توضيحات . املوضوع قيد النظر

بشأن ما ينبغي أن يقدمه املستخدمون فيما 
يتعلق باملعلومات، مشريًا إىل عدم تقدمي 

جراءات إلاحات يف الوقت احلايل فيما خيص ااقرت
واقرتح الوفد . الالزم اختاذها يف هذا الصدد

خالل الدورة  SCT/25/3 مناقشة الوثيقة
 بغض النظر عن إمكانية تقدمي ،املقبلة

اقرتاحات مكتوبة من قبل الوفود اليت أعربت 
عن رغبتها يف ذلك وأضاف أن سري العمل على 

اإلجراءات اليت  مع هذا النحو سيكون متسقًا
 . عليها اللجنةاتفقت

وتساءل وفد هنغاريا عن مضمون الدورة  .200
اإلعالمية، ملعرفة ما إذا آانت ستتناول فقط 

مسؤولية وسطاء اإلنرتنت أم أهنا ستدرج 
العملية اليت تضطلع هبا مسائل أخرى مثل 

هيئة اإلنرتنت املعنية باألمساء واألرقام 
 اء احلقولاملعّينة فيما يتعلق بأمس

 ).اإليكان(
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 عرضتبناء على دعوة من الرئيس، و .201
 العالمات يف جمالآخر املستجدات األمانة 

وأشارت . نطاق أمساء احلقولالتجارية يف 
بوجه خاص إىل أن هيئة اإليكان قررت يف 

احلقول العليا  توسيع نطاق 2007 سنة
 وأنه على الرغم من املكونة من أمساء عامة

الوضع، يعتزم جملس إدارة احتمال تغري ذلك 
هيئة اإليكان املوافقة على إطالق برناجمه 

احلقول العليا املكونة اجلديد فيما يتعلق ب
 يف اجتماعه املقرر يف من أمساء عامة

، ومن مث سيصبح من املمكن قبول 2011 يونيو
أمناء تسجيل أمساء احلقول العليا طلبات 

ع  اعتبارًا من الرباملكونة من أمساء عامة
وأوضحت األمانة أنه . 2011 األخري من سنة

منذ إعالن هيئة اإليكان عن خطتها الرامية 
 مسألة أثريت، أمساء احلقولإىل توسيع نطاق 

 املعايري احلالية املتعلقة بامللكية حتديد
 املعايري املتعلقة سيما الالفكرية و

على حنو بالعالمات التجارية يف ذلك اجملال 
ديًا وأن عددًا من أصحاب  باعتبارها حتمالئم

وقد . املصلحة سعوا إىل حتقيق ذلك اهلدف
 تلك املناقشات يفشارآت األمانة بفعالية 

احات إىل هيئة اإليكان، قرتوقدمت عددًا من اال
قرتاحات الرامية إىل تعزيز المبا يف ذلك ا
العالمات  املرتبطة بقوقاحلآليات محاية 

ة للعالمات لضمان حتقيق محاية مالئمالتجارية 
 أمساء احلقول يف آافة املستهلكنيالتجارية و

، وتأتي تلك األنشطة يف بعد توسيع نطاقها
إطار التقليد الذي سنته الويبو منذ 

األعمال اليت اضطلعت هبا يف أواخر التسعينات 
السياسة املوّحدة لتسوية من أجل وضع 

ملعاجلة التضارب بني  منازعات أمساء احلقول
وأشارت . تجارية واإلنرتنتالعالمات ال
آيفية شعور بالقلق إزاء وجود األمانة إىل 

اختاذ اإلجراءات يف هيئة اإليكان حيث يبدو 
أن اهليئة ال تتبع مشورة اخلرباء يف جمال 

ويف هذا السياق، أصبحت . العالمات التجارية
مسألة محاية العالمات التجارية واملستهلكني 

ناقشات بني جملس م احلقول حمور  أمساءيف نطاق
 اللجنة االستشاريةإدارة هيئة اإليكان و
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وأشار وفد هنغاريا إىل أن األمانة أوضحت  .202
من املرتقب التوقف عن يف الدورة األخرية أنه 

استخدام بعض األمساء اجلغرافية باعتبارها 
 عليا مكونة من أمساء عامة وتساءل حقوًال

. عما إذا آان قد أحرز تقدم يف هذا الشأن
لو آان األمر آذلك، : وتساءل الوفد قائًال

آيف ستعد إذن تلك القائمة وآيف ميكن ألي 
منظمة وطنية أو دولية املسامهة يف تلك 

 لعملية؟ا
ليست على علم وأشارت األمانة إىل أهنا  .203

تلك  بالتطورات اجلديدة اليت طرأت على
ومن مث فإن الوضع احلايل يتمثل يف املسألة 

أنه من املتوقع توفري درجة من درجات 
احلماية لألمساء اجلغرافية مثل أمساء البلدان 

وأمساء املدن ويف بعض اللغات، لكن تلك 
ضعة للمناقشات اليت املسألة ما تزال خا
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لألمانة وأعرب وفد اليابان عن شكره  .204
قيامها بتوضيح إسهاماهتا يف هيئة اإليكان ل

وأشار إىل أن السلطات الوطنية ما تزال 
بالتطورات اليت تشهدها هيئة اإليكان  معنية

 تواصل تعاوهنا معوطلب إىل األمانة أن 
ن أيكان ولإل  احلكوميةاللجنة االستشارية

تواصل العمل وتقدمي االقرتاحات للهيئة من 
أجل محاية احلقوق املرتبطة بالعالمات 

 .التجارية
 مع اليابان اليت واتفق وفد سويسرا .205

عمال اليت تضطلع هبا ألأعربت عن تأييدها ل
األمانة فيما يتعلق هبيئة اإليكان وشجع 
األمانة على مواصلة عملها وعلى متابعة 

التطورات اليت تشهدها اهليئة يف جمايل 
 .العالمات التجارية واألمساء اجلغرافية

واتفق وفد أملانيا مع وفدي اليابان  .206
 للعرض تأييدمهاأعربا عن وسويسرا اللذين 

الذي قدمته األمانة عن أعماهلا فيما يتعلق 
هبيئة اإليكان ووافق على ترتيب املواضيع 

أوًال، مرآز تبادل املعلومات : آما يلي
املتعلقة بالعالمات التجارية، وثانيًا 

 وأخريًا اإلجراء املوحد للوقف السريع
ويبني . إجراءات تسوية املنازعات الالحقة

 الرتتيب أنه حىت قبل حتديد املسؤولية هذا
احملتملة لصاحب تسجيل اسم حقل أو حىت خلدمة 

التسجيل، ميكن أن تثار بعض املشكالت، 
 فيما يتعلق باملشارآة يف مرآز سيما ال

وأحاط الوفد علما . تبادل املعلومات
باملشكالت اليت يطرحها املفهوم احلديث ملصادقة 

صحة العالمات مرآز تبادل املعلومات على 
 ألنه قد يكون االستخدامالتجارية على أساس 

عمليات تسجيل ع املدى على اسله تأثري و
العالمات التجارية يف أوروبا ويف غريها من 
األنظمة القانونية حيث ال خيضع االستخدام 
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مجعية االحتادات األوروبية  ة ممثلتأشارو .207
 ECTA) (للعاملني يف جمال العالمات التجارية

إىل ضرورة توفري محاية فعالة حلقوق امللكية 
 أنه ًة، موضحنطاق أمساء احلقوليف الفكرية 

مشاعر القلق القوية اليت على الرغم من 
تساور قطاع الصناعة إزاء زيادة حاالت 

ختطط هيئة اإليكان  التعدي على احلقوق،
لتوسيع عدد احلقول العليا املكونة من أمساء 

وأشارت ممثلة اجلمعية إىل أن احلقول . عامة
ما  العليا اجلديدة املكونة من أمساء عامة

آخر اجتماعات وأن  واسعًاجدًال تزال تثري 
هيئة اإليكان شهد موافقة جملس إدارة اهليئة 

رغم عدم حصول ذلك " XXX" على إطالق احلقل
القرار على دعم فعال من اللجنة 

وبوجه عام، .  لإليكاناحلكومية ريةاشستاال
أشارت ممثلة اجلمعية إىل أن هيئة اإليكان 

 النسخة النهائية 2011 ستنشر يف مايو
إىل مودعي \املوجه " للدليل اإلرشادي"

حلقول العليا فيما يتعلق باالطلبات 
 وأن من اجلديدة املكونة من أمساء عامة

 طلبات تسجيل احلقول إيداعاحملتمل أن يبدأ 



SCT/25/7 
43  

وأيد ممثل اجلمعية الدولية للعالمات  .208
وسويسرا  وفود أملانيا )INTA (التجارية

يف تعليقاهتا على العمل الذي واليابان و
اضطلعت به األمانة يف جمال أمساء احلقول على 

اإلنرتنت، مبا يف ذلك يف اإليكان، وأآد من 
 آانت اجلمعية ذي الالقلق الشديدجديد على 

قد أعربت عنه يف الدورة األخرية للجنة وعلى 
املوقف الصارم الذي تتخذه اجلمعية فيما 

بالتوسع الذي تعتزم هيئة اإليكان يتعلق 
 احلقول العليا املكونة من ءإجراءه يف أمسا
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وأوضحت األمانة أن هيئة اإليكان ال تتعدى  .209
 آوهنا عضوًا مراقبًا يف اللجنة االستشارية

 ونظرًا لبنية اإليكان، فإنه يبدو. ةياحلكوم
أي بالغ مقدم من أمانة مهية أ أن قعيف الوا
ال تفوق أمهية البالغات األخرى الويبو 

وأشارت األمانة أيضًا . املقدمة من أي فرد
 تشاطر  احلكوميةإىل أن اللجنة االستشارية

 األمانة العديد من الشواغل اليت أثارهتا
 وأنه على فيما يتعلق بالعالمات التجارية
ضع استشاري الرغم من أن اللجنة تتمتع بو

ذي طابع رمسي داخل اإليكان، فإن القرار 
األخري يرجع رمسيًا إىل جملس إدارة اإليكان 

. يتبع إجراءات خاصة به لصنع القرارالذي 
واختتمت األمانة قوهلا باإلشارة إىل أن 

املنظمة  تضع سياسات اإليكان ويتاهليئة ال
تعربان على  GNSO)(الداعمة لألمساء العامة 

سع عن مصاحل شرآات التسجيل اليت نطاق وا
بدور رئيسي يف بالتايل يبدو أهنا تضطلع 

 .تشكيل النتائج اليت تتوصل إليها اإليكان
ه قد متت  إىل أن يف اخلتام الرئيسوأشار .210

إىل تقدمي  الدول األعضاء يف اللجنة دعوة
 عن 2011  هناية شهر مايوقبلمقرتحات 

لية إجراءات تنظيم اجتماع إعالمي عن مسؤو
 األمانة جتميع التمس منو. وسطاء اإلنرتنت

آافة املقرتحات اليت ستقدم وعرضها على 
الدورة السادسة والعشرين للجنة آي تنظر 

ه قد طلب واختتم الرئيس بقوله إن. فيها
إىل األمانة أن تعد وثيقة عن آخر املستجدات 

الذي تعتزم احلقول أمساء يف جمال توسيع نطاق 
وذلك لعرضها على الدورة اإليكان إجراءه 

 .السادسة والعشرين للجنة
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 .SCT/24/6  الوثيقةإىلاستندت املناقشات  .211
أبلغت األمانة اللجنة بأنه قد مت  .212

 بعد SCT/24/6 االنتهاء من صياغة الوثيقة
يرلندا أ مسامهات دول أن أدرجت فيها

مبا يف ذلك منطقة (ومجهورية آوريا والصني 
وأنه قد وآندا ) هونغ آونغ اإلدارية اخلاصة

 .مت نشر الوثيقة على موقع الويبو الشبكي



SCT/25/7 
46  

محاية أمساء الدول مشروع وثيقة مرجعية عن 
 من تسجيلها واستخدامها آعالمات جتارية

 .SCT/25/4  الوثيقةإىلاستندت املناقشات  .213
 SCT/25/4 رأى وفد أسرتاليا أن الوثيقة .214

تشكل مصدرًا مفيدًا للمعلومات فيما يتعلق 
حبماية أمساء البلدان واقرتح نشرها على 

وخالل . لالطالع عليهااملوقع الشبكي للويبو 
ت اللجنة فقالدورة الرابعة والعشرين، وا
 SCT/25/4 على االنتهاء من صياغة الوثيقة

 وعلى عدم مواصلة ونشرها لالطالع عليها
 .بشأن تلك املسألةالعمل 

 مناقشة عمل إنه يودوفد جامايكا وقال  .215
ماية أمساء البلدان اللجنة فيما يتعلق حب

وقال إن االستبيان وامللخص الالحق له آانا 
مفيدين للغاية يف التأآيد على رؤية الوفد 

الذي يرى ضرورة النظر أيضًا يف تعديل 
ة باريس من أجل  مكرر من اتفاقي6 املادة

محاية أمساء البلدان بشكل آامل من التسجيل 
. دون احلصول على تصريح من البلد املعين

االستبيان آشف عن افتقار وأضاف الوفد أن 
نظمة القضائية إىل تشريعات متنع بعض األ

االنتفاع بالعالمات التجارية اليت تتكون من 
أمساء بلدان أو تسجيلها مشريًا إىل أن 

عات ذات الصلة السارية يف معظم التشري
األنظمة القضائية ترمي إىل احلد من نطاق 

ن التشريعات تسمح إ، حيث محاية تلك األمساء
على سبيل املثال بتسجيل أمساء البلدان 

دامت ال تشكل العنصر الغالب يف العالمة  ما
التجارية أو إشارة أو مصدرًا للمنشأ، أو 

و اخلدمات ما دامت تشري إىل جودة السلع أ
وأشار . اليت تستخدم من أجلها العالمة

الوفد إىل أنه على الرغم من أن الردود 
 تشري إىل أن SCT/25/4 الواردة يف الوثيقة

ستبعد ينصف األنظمة القضائية أآثر من 
 اتبوجه عام أمساء البلدان من عملي

ذلك الرقم ال ميثل سوى ، فإن  فيهاالتسجيل
 ردت على  األنظمة القضائية اليتفنص

االستبيان، آما أن بعض األنظمة القضائية 
املذآورة تتضمن العديد من االستثناءات اليت 



SCT/25/7 
47  

وأيد وفد اليابان البيان الذي أدىل به  .216
 SCT/25/4 وفد أسرتاليا واعترب الوثيقة

شامًال للمعلومات املتعلقة مصدرًا مفيدًا و
 يف جمال محاية  األعضاءبقانون وممارسات الدول

واقرتح الوفد أن تنهي . أمساء البلدان
 .ملسألةاتلك ن أبشاللجنة عملها 

وأشار وفد سويسرا إىل أن عددًا من  .217
مبينًا النقاط تستلزم املزيد من التوضيح 

ال ميكن أن تشكل  SCT/25/4 أن الوثيقة
 وقال الوفد إنه يود. وثيقة مرجعية هنائية

احلصول يف الدورة املقبلة للجنة على 
معلومات إضافية مفصلة حول األنظمة 

املتعلقة بتسجيل أمساء البلدان 
 استخدامها، مبا يف ذلك أمثلة عن تسجيلو

 أو  أمساء البلدانعالمات جتارية تتألف من
حتتوي على هذه األمساء باعتبارها عناصر من 

املشمولة ، حني ال يكون منشأ السلع العالمة
 وأعرب الوفد عن . هذه البلدانهوبالعالمة 

رغبته أيضًا يف احلصول على معلومات مفصلة 
شرتط احلصول على تصريح عن البلدان اليت ت

 .قبل تسجيل هذه العالمات أو استخدامها
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وأيد وفد أملانيا البيانات اليت أدىل هبا  .218
آال من وفدي أسرتاليا واليابان واعترب أن 

 لالطالع SCT/25/4 من الضروري نشر الوثيقة
عليها وإهناء املناقشات اجلارية حول تلك 

 .املسألة
لية عالية املنتجات اإليطاوباإلشارة إىل  .219

اجلودة، أعرب وفد إيطاليا عن رضاه 
الستبعاد نسبة آبرية من الردود على 
االستبيان أمساء البلدان من التسجيل 
قد آعالمات جتارية، موضحًا أن تلك األمساء 

من حيث  زائفة تكون يف الغالب مضللة أو
ن املصدر ال طبيعة أو منشأ السلع حيث إ

 .يكون مؤآدًا
ا والدامنرك والسويد ترآيوأعربت وفود  .220

عن وفرنسا واململكة املتحدة والنرويج 
تأييدها للبيان الذي أدىل به وفد 

أسرتاليا، آما أعرب ممثل االحتاد األوروبي عن 
 .تأييده له

 الفقرة يفسبانيا االستعاضة إوطلب وفد  .221
سبانية للوثيقة  النسخة اإلمن 20

إشارات غري " عبارةعن  SCT/25/4 الوثيقة
، معتربًا أن "إشارات زائفة"بعبارة " صحيحة

 .العبارة الثانية جتب األوىل
" غري صحيحة"وأوضح وفد سويسرا أن عبارة  .222

استخدمت يف االستبيان لإلشارة إىل احلاالت اليت 
يرفض فيها التسجيل ألن البلد املعين ليس هو 

منشأ املنتج، مضيفًا أنه مت تناول الطابع 
البنود الزائف أو املضلل للعالمة يف 

 .التالية يف االستبيان
وأحاط وفد إسبانيا علمًا بالشرح الذي  .223

 أشار إىل أن عبارة لكنهقدمه وفد سويسرا، 
 مدرجة يف ليستيف هذا السياق " غري صحيحة"

املصطلحات املتعلقة بالعالمات التجارية يف 
 .اللغة اإلسبانية

وطلب وفد جامايكا اإلشارة يف  .224
لردود الواردة  إىل أن اSCT/25/4 الوثيقة

يف االستبيان ال تعكس ممارسات آافة الدول 
 . دولة184 األعضاء يف الويبو البالغ عددها
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رأى وفد آوبا ضرورة أن تظل محاية أمساء و .225
البلدان مدرجة يف جدول أعمال اللجنة 

لتحسني فهم املشكالت اليت تواجه بعض 
 .البلدان

وأشار وفد الواليات املتحدة األمريكية إىل  .226
ألمساء ود التزامات دولية فيما يتعلق باوج

اجلغرافية وأوضح أنه تتم محاية أمساء 
البلدان من أوجه االستخدام املضللة أو 

وأشار الوفد . الزائفة أو املثرية للبلبلة
ن أمساء البلدان تقع يف امللك العام أإىل 

 اجملالموضحًا أن مواصلة العمل يف هذا 
ة وأيد سيتجاوز نطاق امللكية الصناعي

وإغالق باب  SCT/25/4 اقرتاح نشر الوثيقة
النقاش يف بند جدول األعمال املتعلق بتلك 

 .املسألة
 SCT/25/4 ورأى وفد بربادوس أن الوثيقة .227

من % 38 تشكل حتليًال حلماية أمساء البلدان يف
الدول األعضاء يف الويبو اليت ردت على 

االستبيان وأنه ال ميكن اعتبار أن ذلك يعطي 
ورة شاملة عن املوضوع يف آافة الدول ص

وأشار الوفد إىل أن . األعضاء يف الويبو
 الذي تعتمده الراهنالوثيقة تعكس الوضع 

بعض الدول األعضاء وصرح بأنه ال ينبغي 
تعترب ذلك الوضع مبثابة رد آاف للجنة أن 

على املشكالت اليت تواجه بعض الدول، مثل 
مساء بربادوس، فيما يتعلق باستخدام أ

البلدان دون تصريح من سلطة خمتصة يف البلد 
واقرتح الوفد أن تعد األمانة وثيقة . املعين

ملساعدة الدول األعضاء على حتديد آيفية 
. محاية أمساء البلدان بشكل أآثر فعالية

وأشار الوفد إىل أنه أدىل يف الدورة 
الثالثة والعشرين للجنة ببيان مفصل عن 

وأنه أشار وقتئذ إىل محاية أمساء البلدان 
 بذلتهااجلهود اليت أن أمور من بينها 
لالنتفاع بامللكية الفكرية حكومة بربادوس 

باعتبارها أداة لتحقيق التنمية 
االقتصادية قوضت بسبب استخدام بعض الصناع 
السم البلد إلعطاء قيمة لعالماهتم التجارية 

. يف بلدان تتمتع بظروف اقتصادية أفضل
امللكية الفكرية "مشروع إىل وأشار الوفد 



SCT/25/7 
50  

وأشار الرئيس إىل أنه مل يطلب من اللجنة  .228
 ولكن SCT/25/4 اختاذ قرار بشأن الوثيقة

وأوضح الرئيس أن خمتلف . النظر يف مضموهنا
الوفود ارتأت أنه ليس من الضروري مواصلة 

 . تلك الوثيقةعلىالعمل 
 مجعية االحتادات األوروبية ة ممثلتوصرح .229

 )ECTA(  العالمات التجاريةللعاملني يف جمال
نه ال ينبغي استخدام أمساء البلدان أب

إذا  سيما الآعالمات جتارية يف حاالت حمددة، 
و ذات أ تلك العالمات زائفة أو وصفية عتربت

وباإلشارة إىل العالمات . طابع مضلل
 إنه يف لًة قائممثلة اجلمعية تاجلماعية، أضاف

ل أمساء بعض الظروف يكون من الضروري أن تظ
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 أن )CTA( الماتوأوضح ممثل مجعية الصني للع .230
القانون الصيين حيظر بصرامة تسجيل أمساء 

البلدان واستخدامها آعالمات جتارية، ما مل 
 .يكن البلد املعين قد صرح بوضوح بذلك

وخلص الرئيس إىل أن  .231
 ستظل مفتوحة SCT/25/4 الوثيقة

لتعليقات أعضاء اللجنة من خالل حمفل 
 األمانةوالُتمس من . اللجنة اإللكرتوني

 باالستناد إىل SCT/25/4 عة الوثيقةمراج
 نسخة منقحة التعليقات املستلمة وتقدمي

 دورة السادسة والعشرينالىل منها إ
 . بغية النظر فيهاللجنة

 البيانات اجلغرافية:  من جدول األعمال8البند 
الحظ الرئيس انعدام أية مداخالت يف هذا  .232

 .البند من جدول األعمال

  عمل اللجنة: من جدول األعمال9البند 
 
باسم جمموعة جدول حتدث وفد الربازيل  .233

نه وفقًا لقرار أ وأشار إىل أعمال التنمية
اجلمعية العامة بشأن آليات التنسيق 

وإعداد جراءات الرصد والتقييم إو
، تدرج اللجنة يف تقريرها السنوي التقارير

سهامها يف تنفيذ إلاملقدم إىل اجلمعيات وصفًا 
ومن أجل . وصيات جدول أعمال التنميةت
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وأحاط وفد اهلند علمًا مبداخلة وفد  .234
إلخضاع تلك البند يل وأعرب عن رضاه الرباز

من جدول األعمال للبحث، ألن ذلك سيمكن 
اللجنة من االمتثال لتوجيهات اجلمعية 
العامة وسيتيح هلا أن تبلغ اجلمعية مبا 
تقوم به آي تدرج توصيات جدول أعمال 

وأشار الوفد إىل أنه . التنمية يف أعماهلا
 يرى أن جدول أعمال الويبو بشأن التنمية
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 يف اعتبارهفد الفلبني، واضعًا وقال و .235
 2010 العامة للويبو لسنة ةاجلمعيقرار 
آليات التنسيق وإجراءات الرصد بشأن 

 الواردة يف والتقييم وإعداد التقارير
على بوضوح تقوم  اليت WO/GA/39/7الوثيقة 

حقيقة أن اهلدف من جدول أعمال التنمية هو 
ضمان أن تشكل املسائل املتعلقة بالتنمية 

 ىيرإنه جزءًا ال يتجزأ من عمل الويبو، 
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 جنوب أفريقيا التصرحيات اليت وأيد وفد .236
 واهلند،  والفلبنيأدلت هبا وفود الربازيل

مؤآدًا من جديد على أن اهلدف من ذلك 
ول داإلجراء املهم يف إطار ذلك البند من ج

األعمال هو جتميع رؤى الدول األعضاء بشأن 
تنفيذ توصيات جدول أعمال التنمية يف 

وقال الوفد إنه من الضروري أن . اللجنة
تكون املناقشات بشأن وضع القواعد واملعايري 

مدفوعة يف جمال الرسوم والنماذج الصناعية 
أن يكون من األعضاء وأن تتسم بالشفافية و

لدى األعضاء ما يكفي من املعلومات حبيث 
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أدلت هبا وأيد وفد آوبا التصرحيات اليت  .237
 وأشار إىل .واهلند وفود الربازيل والفلبني

أنه من املهم أن تعرب البلدان عن آرائها 
منذ الدخول يف املناقشات وأن تواصل حتليل 

ورأى الوفد أن . تتبادل اخلرباتوالوثيقة 
من الضروري حصول الوفود على معلومات 

ة حىت تتمكن من إجراء التحليل قبل يقوث
التواءم وأشار إىل وجود الشروع يف حتقيق 

األسباب اليت تفسر حاجة البلدان العديد من 
وقال وفد آوبا . النامية إىل تلك املعلومات

بعض الوفود احلاضرة متكنت من املشارآة يف إن 
معاهدة على توقيع الت اليت سبقت ااالجتماع

سنغافورة، ومل تتمكن وفود أخرى من القيام 
بلدان بذلك، موضحًا أن العديد من ال

االتفاق وعدم االعرتاض  أدرآت ضرورة املعنية
 إدراج بعض العناصر، يف حني مل تتمكن على

ألسباب خمتلفة، من ،  األخرىبعض الوفود
االنضمام إىل املعاهدة، ومل يتمكن سكاهنا 

ورأى . بالتايل من االستفادة من تلك األحكام
الوفد أن أحد األسباب وراء عدم قدرة بعض 

 التوقيع على املعاهدة هو أن البلدان على
جتر حتليًال متعمقًا الحتياجات اللجنة مل 

البلدان ومتطلباهتا قبل االتفاق على 
وقال وفد آوبا إن من الضروري . املعاهدة

عدم إغفال تلك املشكلة لتفادي أال يتمكن 
 من املشارآة  يف الدول األعضاءاملستخدمون

راعاة ثانيا يف املعاهدة املقبلة بسبب عدم م
املناقشات  يف  بشكل سليماحتياجاهتم

يف التحضريية والرامية إىل إبرام املعاهدة، 
.  حتديد حمتوى املعاهدةالوقت الذي يتم فيه

التزود بصكوك ى الوفد أنه ال ميكن قبول أور
تنسيقية إال إذا آانت تلك الصكوك تليب 

ال لن يتمكن البعض إوشواغل الدول األعضاء، 
 املعاهدات واالستفادة من من االنضمام إىل

لوفد إىل أنه ينبغي للجنة اوخلص . فوائدها
اختاذ أي  حتليًال لكافة اجلوانب قبل أن جتري

 .خطوة حامسة
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وقال وفد اهلند، واضعًا يف اعتباره أن  .238
ذلك االجتماع هو األخري للجنة قبل انعقاد 

أآتوبر، إنه - العامة يف سبتمرباجلمعية
جلمعية العامة علمًا حتيط اينبغي للجنة أن 

باملناقشات اجلارية يف إطار ذلك البند من 
وأضاف الوفد أن األمانة . جدول األعمال

العامة آانت قد أعدت من قبل وثيقة توضح 
آيف أن املبادرات املقرتحة يف تلك اللجنة 

واملناقشات اجلارية بشأن الرسوم والنماذج 
الصناعية ستعود بالفائدة على املستخدمني 

ملكاتب الوطنية املعنية بالرسوم وا
 أن يوضح الوفد وأخذ. والنماذج الصناعية

الوثيقة املقرتحة يف إطار ذلك البند من 
تسري على هنج الوثيقة سجدول األعمال 

السابقة املذآورة اليت قد تعدهلا األمانة 
اآلثار اليت ستنعكس على بالتأآيد على 

املتعلقة التنمية بفضل تلك املبادرة 
سوم والنماذج الصناعية قبل نون الربقا

آما أوضح . يف الدورة املقبلة للجنةتقدميها 
أن الوثيقة لن حتوي تفاصيل العملية 
اجلارية، والسبب الرئيسي لذلك هو أن 

اللجنة عكفت بالفعل على إمتام تلك 
العملية، مما أتاح حتسني الوثيقة بعد تقدمي 

وأعرب وفد اهلند عن . الوفود تعليقاهتا
ثقته بأن الوقت املناسب سيأتي حني تنضج 

جتتمع آافة الوفود آي مبا يكفي تلك املسألة 
ويف اخلتام، قال . وتقرر اخلطوات التالية

الوفد إنه اقرتح أن تقوم األمانة، آما ينص 
جدول أعمال التنمية قبل اخلوض يف أي إجراء 
لوضع القواعد واملعايري، بإعداد وثيقة حتدد 

ا يف هلقة بالتنمية لتقدميتعاملسائل امل
الدورة املقبلة للجنة، ألن ذلك من شأنه أن 
يساعد على إجراء املناقشات ورمبا على حتقيق 

مسائل اليت تثريها بعض للاملزيد من الوضوح 
 .الوفود

وقال وفد أملانيا أنه مل يندهش من عدم  .239
وجود رؤية واحدة ومتسقة يف البيانات اليت 

عديد من نقاط عرضت وأشار إىل وجود ال
وأوضح أنه يوجد هنجان رئيسيان . االختالف

أوًال النهج الذي عرضه وفد الربازيل : مها
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وأشار وفد الربازيل إىل قرار اجلمعية  .240
إن ذلك القرار ال  وقال 2010العامة يف سنة 
 إعداد التقارير ذات آيفيةيوضح تفاصيل 

فمنذ املوافقة على ذلك يف سبتمرب . الصلة
فود آيفية إعداد املاضي، تناقش الو

التقارير وخالل الدورة األخرية للجنة 
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لبيان الذي دًا على اوصرح وفد فرنسا ر .241
أدىل به وفد الربازيل، بأن لديه وجهة نظر 
خمتلفة بعض الشئ ألنه حني أدرج ذلك البند يف 

 وفدجدول األعمال يف بداية الدورة، أوضح 
أنه ال فرنسا موافقته على إدراجه طاملا 

سواء يف إطار تلك اللجنة أو يشكل سابقة 
اللجنة االستشارية أي جلنة أخرى مثل 

 .عنية باإلنفاذامل
وفد أسرتاليا عن اعتقاده بوجود وأعرب  .242

بعض اخللط يف االقرتاحات املقدمة، لكنه وافق 
اح املقدم من وفد الربازيل ألنه قرتعلى اال

وفد وقال . ميتثل لتعليمات اجلمعية العامة
 فيما يتعلق باقرتاح وفد اهلند إنه أسرتاليا

يف قد يكون من األفضل الرتآيز على أمر واحد 
االنتظار حىت تأتي الدورة ومن مث آل مرة 
 .املقبلة

نه قبل الشروع يف أنشطة أورأى وفد مصر  .243
وضع القواعد واملعايري، ينبغي إجراء حتليل 
للفوائد اليت ستعود على الدول اليت ستضطلع 

من  إىل أنه وأشار الوفد. بتلك األنشطة
الطبيعي متامًا أن تطلب البلدان النامية 
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طلب ) اإلسالمية-مجهورية(وأيد وفد إيران  .244
 أيضًا أن تعد األمانة ألنه يفضلوفد اهلند 

وثيقة منفصلة عن تأثري املعاهدة اجلديدة 
على التنمية، وهي املعاهدة اليت سرتفق 
مبشروع أحكام قانون الرسوم والنماذج 

حيت تتمكن البلدان النامية وذلك الصناعية 
من اختاذ قرار مستنري بشأن مشارآتها 

 .وماسي عن تلك املسألةلاحملتملة يف مؤمتر دب
 من الوفود ًا الرئيس إىل أن عددأشارو .245

أدلت ببيانات يف إطار هذا البند من 
جدول األعمال حول إسهام اللجنة يف تنفيذ 

وقال . جدول أعمال الويبو بشأن التنمية
إن مجيع البيانات سوف تدوَّن يف تقرير 

دورة اللجنة اخلامسة والعشرين وستحال 
 بالقرار ًالإىل اجلمعية العامة للويبو عم

 سنةذي اختذته اجلمعية العامة للويبو لال
 فيما يتعلق بآلية تنسيق جدول 2010

 .أعمال التنمية
وأشار الرئيس أيضا إىل أنه الُتمس من  .246

األمانة تقدمي وثيقة معلومات إىل دورة 
اللجنة السادسة والعشرين عن آيفية 
تعميم توصية جدول أعمال التنمية، 

ل  الفئة باء، فيما يتعلق بعمسيما ال
اللجنة يف جمال قانون الرسوم والنماذج 

  .الصناعية وممارساته
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 ملخص الرئيس:  من جدول األعمال10البند 
وافقت اللجنة على ملخص الرئيس آما هو  .247

  .رفق األول هلذه الوثيقةاملوارد يف 

 اختتام الدورة:  من جدول األعمال11البند 
اختتم الرئيس أعمال الدورة يف األول من  .248

 .2011أبريل 
]يلي ذلك املرفقان[
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 باإلنكليزية: األصل
 2011 أبريل 1: التاريخ

اللجنة الدائمة املعنية بقانون 
العالمات التجارية والرسوم 

والنماذج الصناعية والبيانات 
 اجلغرافية

 الدورة اخلامسة والعشرون
 2011 أبريل 1 مارس إىل 28جنيف، من 

 ملخص الرئيس
 

 افتتاح الدورة:  من جدول األعمال1البند 
افتتح املدير العام للويبو، السيد فرانسس   .1

غري، الدورة اخلامسة والعشرين للجنة 
الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية 

والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات 
 .ورّحب باملشارآني) اللجنة(اجلغرافية 

مهمة ) الويبو(وتوىل السيد مارآس هوبرغر   .2
 .أمني اللجنة
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انتخاب الرئيس :  من جدول األعمال2البند 
 ونائيب الرئيس

مجهورية (جون -انُتخب السيد بارك سونغ  .3
رئيسا للجنة والسيد إميري غوندا ) آوريا

) املغرب(والسيدة آرمية فرح ) هنغاريا(
 .نائيب رئيس اللجنة
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 اعتماد جدول األعمال:  من جدول األعمال3البند 
حتدث وفد الربازيل باسم جمموعة جدول أعمال   .4

التنمية واقرتح إضافة بند جديد إىل جدول 
آي تناقش " عمل اللجنة"األعمال بعنوان 

فيه اللجنة إسهامها يف تنفيذ توصيات جدول 
أعمال التنمية وفقا لقرار اجلمعية العامة 

للويبو بشأن آليات التنسيق وإجراءات 
 .الرصد والتقييم وإعداد التقارير

وحتدث وفد فرنسا باسم اجملموعة باء وقال   .5
إنه يوافق على االقرتاح على أن يكون من 
املفهوم أال يصري ذلك البند اجلديد بندا 
دائما يف جدول األعمال وأال يستبق مسار 

 . يشّكل سابقةالعمل يف املستقبل وأال
واعتمدت اللجنة مشروع جدول األعمال  .6

مع ) SCT/25/1 Prov.2الوثيقة (املعّدل 
عمل " اجلديد بعنوان 9إضافة البند 

 ".اللجنة

اعتماد منظمة غري :  من جدول األعمال4البند 
 حكومية

 .SCT/25/5استندت املناقشات إىل الوثيقة   .7
افقت اللجنة على أن تكون نقابة وو .8

 ممثَّلة يف دورات (ABA)احملامني األمريكيني 
 .اللجنة

اعتماد مشروع :  من جدول األعمال5البند 
 لدورة الرابعة والعشريناملعّدل لتقرير ال

استندت املناقشات إىل الوثيقة   .9
SCT/24/8 Prov.2. 

رير واعتمدت اللجنة مشروع التق  .10
املعّدل للدورة الرابعة والعشرين 

 SCT/24/8 Prov.2باالستناد إىل الوثيقة 
مع التعديالت اليت التمستها وفود 

 .اجلمهورية التشيكية وإسبانيا وسويسرا
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الرسوم والنماذج :  من جدول األعمال6البند 
 الصناعية

 
 .SCT/25/2استندت املناقشات إىل الوثيقة  .11
 SCT/25/2ونظرت اللجنة يف الوثيقة  .12

 .بإمعان
وخلص الرئيس إىل أن تدوَّن آل   .13

التعليقات واالستفسارات يف تقرير الدورة 
والُتمس من األمانة أن . اخلامسة والعشرين

تعّد وثيقة عمل معّدلة للنظر فيها يف 
ومن . لدورة السادسة والعشرين للجنةا

املقرر أن تأخذ تلك الوثيقة جبميع 
التعليقات املقّدمة يف الدورة اجلارية وأن 

تربز القضايا اليت تقتضي مزيدا من 
والُتمس من الوفود أيضا . النقاش

التشاور آثريا مع جمموعات املستخدمني 
الوطنيني بغية االطالع على آرائهم 

وسيخصَّص .  أعمال اللجنةواإلسهام هبا يف
قسط وافر من الدورة السادسة والعشرين 

 .للعمل على الرسوم والنماذج الصناعية
وبالنسبة على مواصلة العمل على   .14

قانون الرسوم والنماذج الصناعية، أشار 
الرئيس إىل أن اللجنة قد تقّدمت يف عملها 

على مشروع األحكام بشأن قانون الرسوم 
وأشار . ماذج الصناعية وممارساتهوالن

الرئيس أيضا إىل أن عددا من الوفود 
جّددت التماسها بالتوصية إىل اجلمعيات 

بأن تعقد مؤمترا دبلوماسيا يعىن باعتماد 
معاهدٍة بشأن قانون الرسوم والنماذج يف 

وأشارت وفود أخرى إىل . أقرب وقت ممكن
ضرورة تكريس مزيد من الوقت ملواصلة 

عتربًة أن التوصية بعقد مؤمتر العمل م
دبلوماسي يف الدورة اجلارية أمر سابق 

واللجنة متفقة، آمسار ممكن للسري . ألوانه
قدما، على أنه من املمكن الدعوة إىل عقد 

مؤمتر دبلوماسي يعىن باعتماد معاهدة 
بشأن قانون الرسوم والنماذج فور إحراز 
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 العالمات التجارية:  من جدول األعمال7البند 
 

 .SCT/25/3استندت املناقشات إىل الوثيقة  .15
وخلص الرئيس إىل دعوة أعضاء اللجنة   .16

إىل التقدم إىل األمانة باقرتاحات حول 
 بشأن الرتتيبات لتنظيم اجتماع إعالمي

مسؤولية وسطاء اإلنرتنت، قبل هناية شهر 
والُتمس من األمانة أن جتمع . 2011مايو 

آل االقرتاحات اليت تستلمها وأن تقّدمها 
إىل دورة اللجنة السادسة والعشرين بغية 

 .النظر فيها
وأحاطت اللجنة علما بالعرض الذي قدمته  .17

األمانة عن آخر التطورات املتعلقة 
لعالمات التجارية يف سياق توسيع نظام با

أمساء حقول اإلنرتنت الذي تعتزم تنفيذه 
هيئة اإلنرتنت املعنية باألمساء واألرقام 

 .(ICANN)املعّينة 
وخلص الرئيس إىل االلتماس من األمانة  .18

بأن تعّد وثيقة ألغراض دورة اللجنة 
السادسة والعشرين حتتوي على مستجدات عن 

 التطورات يف سياق توسيع نظام أمساء آخر
حقول اإلنرتنت الذي تعتزم تنفيذه هيئة 
اإلنرتنت املعنية باألمساء واألرقام املعّينة 

(ICANN). 
 

 .SCT/25/4استندت املناقشات إىل الوثيقة  .19
وخلص الرئيس إىل أن الوثيقة   .20

SCT/25/4 ستظل مفتوحة لتعليقات أعضاء 
. اللجنة من خالل حمفل اللجنة اإللكرتوني
والُتمس من اللجنة مراجعة الوثيقة 

SCT/25/4 باالستناد إىل التعليقات 
املستلمة وتقدميها إىل دورة اللجنة 
 .السادسة والعشرين بغية النظر فيها
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 البيانات اجلغرافية: األعمال من جدول 8البند 
الحظ الرئيس انعدام أية مداخالت يف هذا  .21

 .البند من جدول األعمال

 عمل اللجنة:  من جدول األعمال9البند 
أشار الرئيس إىل أن عددا من الوفود أدلت  .22

ببيانات يف إطار هذا البند من جدول 
ذ جدول األعمال حول إسهام اللجنة يف تنفي

وقال إن مجيع . أعمال الويبو بشأن التنمية
البيانات سوف تدوَّن يف تقرير دورة اللجنة 

اخلامسة والعشرين وستحال إىل اجلمعية 
العامة للويبو عمال بالقرار الذي اختذته 

 فيما 2010اجلمعية العامة للويبو لعام 
 .يتعلق بآلية تنسيق جدول أعمال التنمية

 الرئيس أيضا إىل أنه الُتمس من وأشار .23
األمانة تقدمي وثيقة معلومات إىل دورة 

اللجنة السادسة والعشرين عن آيفية تعميم 
توصية جدول أعمال التنمية، ال سيما الفئة 

باء، فيما يتعلق بعمل اللجنة يف جمال 
قانون الرسوم والنماذج الصناعية 

 .وممارساته



SCT/25/7 
Annex I 
7  

 

 28 إىل 24أعلن الرئيس عن األسبوع من   .24
 آموعد مؤقت لعقد الدورة 2011أآتوبر 

 .السادسة والعشرين للجنة

 ملخص الرئيس:  من جدول األعمال10البند 

نة على ملخص الرئيس آما هو وافقت اللج .25
 .وارد يف هذه الوثيقة

 اختتام الدورة:  من جدول األعمال11البند 
اختتم الرئيس أعمال الدورة يف األول من  .26

 .2011أبريل 
 

 يلي ذلك املرفق[
 ]الثاني
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Anja M. BECH HORNECKER, Special Legal Advisor, Policy and Legal Affairs, Danish Patent and 
Trademark Office, Taastrup 
<abh@dkpto.dk> 
 
 
ÉGYPTE/EGYPT 
 
Mohamed Omar GAD, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
<mohamed.gad@ties.itu.int> 
 
 
EL SALVADOR 
 
Martha Evelyn MENJIVAR CORTEZ (Srta.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
<emenjivar@minec.gob.sv> 
 
 
ÉMIRATS ARABES UNIS/UNITED ARAB EMIRATES 
 
Fatema KHALAF AL HOSANI (Mrs.), Director, Trademarks Department, Ministry of Economy, 
Abu Dhabi 
<fatima@economy.ae> 
 
 

mailto:sylvia.poll@ties.itu.int
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ESPAGNE/SPAIN 
 
Aurora HERNÁNDEZ AGUSTÍ (Sra.), Jefa del Área de Examen de Modelos, Diseños y 
Semiconductores, Departamento de Patentes e Información Tecnológica, Oficina Española de 
Patentes y Marcas (OEPM), Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Madrid 
<aurora.hernandez@oepm.es> 
 
Paloma HERREROS RAMOS (Sra.), Jefa de Servicio de Examen de Marcas Nacionales, 
Departamento de Signos Distintivos, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio, Madrid 
<paloma.herreros@oepm.es> 
 
 
ESTONIE/ESTONIA 
 
Karol RUMMI (Mrs.), Head, Trademark Department, Estonian Patent Office, Tallinn 
<karol.rummi@epa.ee> 
 
 
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA 
 
Amy P. COTTON (Mrs.), Senior Counsel, Office of Intellectual Property Policy and Enforcement, 
United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria 
<amy.cotton@uspto.gov> 
 
Karin L. FERRITER (Ms.), Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva 
<Karin_Ferriter@ustr.epo.gov> 
 
 
ETHIOPIE/ETHIOPIA 
 
Aehu GIRMA KASSAYE, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
<girma_kassaye@yahoo.com> 
 
 
EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE/THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF 
MACEDONIA 
 
Biljana LEKIK (Mrs.), Deputy Head of Department, State Office of Industrial Property (SOIP), 
Skopje 
<biljana@ippo.gov.mk> 
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FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION 
 
Liubov L. KIRIY (Mrs.), Deputy Director General, Federal Service for Intellectual Property, 
Patents and Trademarks (ROSPATENT), Moscow 
<lkiriy@rupto.ru> 
 
Ekaterina M. IVLEVA (Mrs.), Specialist, International Cooperation Department, Federal Service 
for Intellectual Property, Patents and Trademarks (ROSPATENT), Moscow 
<ivela@rupto.ru> 
 
Anna ROGOLEVA (Ms.), Specialist, Law Department, Federal Service for Intellectual Property, 
Patents and Trademarks (ROSPATENT), Moscow 
 
Olga KOMAROVA (Mrs.), Director, Department of Trade Marks and Registration, Federal Institute 
of Industrial Property (FIPS) Federal Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks 
(ROSPATENT), Moscow 
<OKomarova@rupto.ru> 
 
Elena KOLOKOLOVA, (Ms.), Representative, Chamber of Commerce and Industry of the 
Russian Federation, Geneva 
<e.kolokolova@hotmail.com> 
 
 
FINLANDE/FINLAND 
 
Teija MILLER, Government Secretary, Ministry of Employment and the Economy, Helsinki 
<teija.miller@tem.fi> 
 
Olli TEERIKANGAS, Senior Legal Officer, Trademarks and Designs Division, National Board of 
Patents and Registration, Helsinki 
<olli.teerikangas@prh.fi> 
 
Anne KEMPPI (Ms.), Lawyer, Trademarks and Designs Division, National Board of Patents and 
Registration, Helsinki 
<anne.kemppi@prh.fi> 
 
 
FRANCE 
 
Isabelle CHAUVET (Mme), chargée de mission au Service du droit international et 
communautaire, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Paris 
<ichauvet@inpi.fr> 
 
Caroline LE PELTIER (Mlle), chargée de mission, Institut national de la propriété 
industrielle (INPI), Paris 
<clepeltier@inpi.fr> 
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GHANA 
 
Joseph TAMAKLOE, Chief State Attorney, Registrar General’s Department, Accra 
<jtamakloe@gmail.com> 
 
Jude Kwame OSEI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
<oseij@ghanamission.ch> 
 
 
HAÏTI/HAITI 
 
Rodrigue JOSAPHAT, directeur des affaires juridiques, Ministère du commerce et de l’industrie, 
Port-au-Prince 
<jrodriguerosier@yahoo.fr> 
 
Pierre JOSEPH MARTIN, ministre-conseiller, Mission permanente, Genève 
<pierjosmartin@hotmail.com> 
 
 
HONGRIE/HUNGARY 
 
Imre GONDA, Deputy Head, Trade Mark, Model and Design Department, Hungarian Intellectual 
Property Office (HIPO), Budapest 
<imre.gonda@hpo.hu> 
 
Tamas KIRALY, Legal Advisor, European Union Law Department, Ministry of Public 
Administration, Budapest 
<tamas.kiraly@kim.gov.hu> 
 
Csaba BATICZ, Third Secretary, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO), 
Geneva 
<csbaticz@kum.hu> 
 
 
INDE/INDIA 
 
Depak Kumar RAHUT, Deputy Controller, Patents and Designs, Office of the Controller-General 
of Patents, Designs and Trademarks, Department of Industrial Policy Promotions, Ministry of 
Commerce and Industry, New Delhi 
<deepak.rahut@nic.in>  <rahut1954@yahoo.co.in> 
 
 
IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’)/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 
 
Gholam Reza BAYAT, Head, Trademark Office, Intellectual Property Office, State Organization 
for Registration of Deeds and Properties of the Islamic Republic of Iran, Tehran 
<tathiri_m2000@yahoo.com>  <gr.bayat@yahoo.com> 
 
Ali NASIMFAR, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
<anasimi@yahoo.com> 
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IRAQ 
 
Naeim Ahmad Isma ALZAKI, Observer, Central Organization for Standardization and Quality 
Control (COSQC), Ministry of Planning and Development Cooperation, Baghdad 
<cosqc@yahoo.com> 
 
Naeim A. ESMAEEL, Observer, Industrial Property Division, Central Organization for 
Standardization and Quality Control (COSQC), Ministry of Planning and Development 
Cooperation, Baghdad 
<naeim.ahmed@yahoo.co.uk> 
 
Yassin M. DAHAM, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
<yassin.hiyat@yahoo.com> 
 
 
IRLANDE/IRELAND 
 
David COOMBES, Executive Officer, Patents Office, Department of Enterprise, Trade and 
Innovation, Dublin 
<david.coombes@patentsoffice.ie> 
 
 
ITALIE/ITALY 
 
Bruno MASSIMILIANO, Officer, Italian Patent and Trademark Office (IPTO), General Directorate 
for the Fight Against Counterfeiting, Department for Enterprise and Internationalization, Ministry 
of Economic Development, Rome 
<massimiliano.bruno@sviluppoeconomico.gov.it> 
 
Lilia FABI (Miss), Intern, Permanent Mission, Geneva 
<lilia.fabi@hotmail.com> 
 
 
JAMAÏQUE/JAMAICA 
 
Kai-Saran DAVIS (Miss), Manager, Trade Marks, Industrial Designs and Geographical Indications 
Directorate, Jamaica Intellectual Property Office (JIPO), Kingston 
<kai-saran.davis@jipo.gov.jm>  <kaisy28@hotmail.com> 
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JAPON/JAPAN 
 
Hirofumi AOKI, Director, Trademark Examination Planning, Trademark Division, Japan Patent 
Office (JPO), Tokyo 
<aoki-hirofumi@jpo.go.jp> 
 
Yoichi NARITA, Deputy Director, Design Division, Trademark, Design and Administrative Affairs 
Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo 
<narita-yoichi@jpo.go.jp> 
 
Kanako AYA, Examiner, Trademark Division, Trademark, Design and Administrative Affairs 
Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo 
<aya-kanako@jpo.go.jp> 
 
 
KOWEÏT/KUWAIT 
 
Shaker Abdul Kareem AL-SALEH, Assistant, Under Secretary for Commercial Register and 
Trademarks, Patent and Trade Marks Department, Ministry of Commerce and Industry, Safat 
<sh-al-saleh@windowslive.com> 
 
 
LETTONIE/LATVIA 
 
Dace LIBERTE (Ms.), Director, Trademarks and Industrial Designs Department, Patent Office of 
the Republic of Latvia, Riga 
<dace.liberte@lrpv.gov.lv> 
 
 
LITUANIE/LITHUANIA 
 
Digna ZINKEVIČIENÉ (Ms.), Head, Trademarks and Designs Division, State Patent Bureau 
<d.zinkeviciene@vpb.lt> 
 
 
MALAISIE/MALAYSIA 
 
Abdul Rahman RAFIZA (Miss), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
<rafiza@kln.gov.my> 
 
 
MAROC/MOROCCO 
 
Karima FARAH (Mme), chef du Département des signes distinctifs, Office marocain de la 
propriété industrielle et commerciale (OMPIC), Casablanca 
<farah@ompic.org.ma> 
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MEXIQUE/MEXICO 
 
Joseph KAHWAGI RAGE, Director Divisional de Marcas, Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial (IMPI), México 
<jkahwagi@impi.gob.mx> 
 
José Luis CASTAÑEDA E., Subdirector Divisional de Procesamiento Administrativo de Patentes, 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), México 
<jcastaneda@impi.gob.mx> 
 
José Alberto MONJARÁS OSORIO, Subdirector Divisional de Servicios Legales, Registrales e 
Indicaciones Geográficas, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), México 
<amonjaras@impi.gob.mx> 
 
Juan Carlos MORALES VARGAS, Especialista en Propiedad Industrial, Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial (IMPI), México 
<jmorales@impi.gov.mx> 
 
Luis Antonio MEDINA ROMERO, Misión Permanente, México 
<lamedina@sre.bog.me> 
 
 
MONTÉNÉGRO/MONTENEGRO 
 
Dušanka PEROVIĆ (Mrs.), Deputy Director, Intellectual Property Office, Podgorica 
<dusankaperovic@gmail.com>  <dusankacopyright@t–com.me> 
 
 
MOZAMBIQUE 
 
Nacivia Safina Gonçalves MACHAVANA (Mrs.), Trademarks Examiner, Industrial Property 
Institute (IPI), Ministry of Industry and Commerce, Maputo 
<nacivia.machavana@ipi.gov.mz> 
 
 
MYANMAR 
 
Khim Thidar AYE (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
<thidark@gmail.com> 
 
 
NÉPAL/NEPAL 
 
Pratap Kumar PATHAK, Secretary, Department of Industry, Ministry of Industry, Kathmandu 
<moind@wlink.com.np>  <pratap.pathak@gmail.com>  <pratap968pathak@yahoo.com> 
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NIGERIA 
 
Aisha Y. LALIHU (Ms.), Assistant Registrar, Commercial Law Department, Old Federal 
Secretariat, Trademarks, Patent and Designs Registry, Federal Ministry of Commerce and 
Industry, Abuja 
<sayishah@yahoo.com> 
 
M.Y. SADIQ, Trademarks, Patents and Designs Registry, Federal Ministry of Commerce and 
Industry, Abuja 
<etxmohammed@yahoo.com> 
 
 
NORVÈGE/NORWAY 
 
Solvår Winnie FINNANGER (Ms.), Senior Legal Advisor, Design and Trademark Department, 
Norwegian Industrial Property Office (NIPO), Oslo 
<swf@patentstyret.no> 
 
Karine LUTNÆS AIGNER (Mrs.), Legal Advisor, Legal and International Affairs, Norwegian 
Industrial Property Office (NIPO), Oslo 
<kai@patentstyret.no> 
 
Marianne NERGAARD MAGNUS (Ms.), Advisor, Legislation Department, Ministry of Justice and 
the Police, Oslo 
<marianne.magnus@jd.dep.no> 
 
 
OMAN 
 
Fatima AL-GHAZALI (Mrs.), Minister Plenipotentiary, Permanent Mission, Geneva 
 
Ali AL-MAMARI, Legal Auditor, Intellectual Property Department, Ministry of Commerce and 
Industry, Muscat 
<ahsn500@yahoo.com> 
 
 
PANAMA 
 
Kathia Itzel FLETCHER SEVILLANO (Sra.), Jefa del Departamento de Marcas, Dirección 
General del Registro de la Propiedad Industrial (DIGERPI), Ministerio de Comercio e Industrias, 
Panamá 
<kfletcher@mici.gob.pa> 
 
Digna RODRÍGUEZ CÁCERES (Sra.), Examinadora de Marcas, Dirección General del Registro 
de la Propiedad Industrial (DIGERPI), Ministerio de Comercio e Industrias, Panamá 
<drodriguez@mici.gob.pa> 
 
 
PAYS-BAS/NETHERLANDS 
 
Angela A. M. VAN DER MEER (Mrs.), Senior Policy Advisor, Directorate-General for Enterprise 
and Innovation Department, Netherlands Patent Office, Ministry of Economic Affairs, The Hague 
<a.a.m.vandermeer@minez.nl> 
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PÉROU/PERU 
 
Giancarlo LEON, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
<Giancarlo.leon@ties.itu.int> 
 
 
PHILIPPINES 
 
Josephine M. REYNANTE (Ms.), First Secretary and Consul, Permanent Mission, Geneva 
<treaties_legal@yahoo.com> 
 
 
POLOGNE/POLAND 
 
Marta Donata CZYŻ (Mrs.), Director, Trademark Department, Patent Office of the Republic of 
Poland, Warsaw 
<mczyz@uprp.pl> 
 
Daria WAWRZYŃSKA (Mrs.), Expert, Trade Mark and Design, Patent Office of the Republic of 
Poland, Warsaw 
<dwawrzynska@uprp.pl> 
 
 
PORTUGAL 
 
Margarida MATIAS (Mrs.), Trademark Examiner, National Institute of Industrial Property (INPI), 
Secretary of State for Justice and Judicial Modernization, Ministry of Justice, Lisbon 
<mmatias@inpi.pt> 
 
Luis SERRADAS TAVARES, Legal Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
<legal@missionportugal.ch> 
 
 
QATAR 
 
Nasser Saleh. H. AL SULAITI, Trade Marks Registrar, Industrial Property Office, Ministry of 
Economy and Commerce, Doha 
<nsulaiti@mec.gov.qa> 
 
 
RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE/SYRIAN ARAB REPUBLIC 
 
Hiam DIAB (Miss), Head, International Registration of Marks Section, Directorate of Commercial 
and Industrial Property Protection (DCIP), Ministry of Economy and Trade, Damascus 
<hiam_diab@hotmail.com> 
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RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 
 
PARK Seong-Joon, Senior Director, Trademark Examination Policy Division, Korean Intellectual 
Property Office (KIPO), Daejeon 
<sipk@kipo.go.kr>  <seongjoon.park@gmail.com> 
 
KIM Hye-Sook (Miss), Deputy Director, Trademark Examination Policy Division, Korean 
Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon 
<hskim@kipo.go.kr> 
 
LEE Hak-Jin, Deputy Director, Design Examination Policy Division, Trademark and Design 
Examination Bureau, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon 
<kipo111@kipo.go.kr> 
 
YUN Hyun-Jin (Ms.), Deputy Director, Design Examination Policy Division, Korean Intellectual 
Property Office (KIPO), Daejeon 
<miroo980@kipo.go.kr>  
 
BAIK Kang-Jin, High Court Judge, Seoul High Court of Korea, Seoul 
<kkjin0511@gmail.com> 
 
KIM Chang-Hyeon, Partner, You Me Patent and Law Firm, Seoul 
<chkim@youme.com> 
 
 
RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA 
 
Simion LEVITCHI, Director, Trademark and Industrial Design Department, State Agency on 
Intellectual Property (AGEPI), Chisinau 
<simion.levitchi@agepi.md> 
 
 
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE/DOMINICAN REPUBLIC 
 
Ivette Yanet VARGAS TAVÁREZ (Sra.), Directora del Departamento de Signos Distintivos, 
Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI), Santo Domingo 
<i.vargas@onapi.gov.do> 
 
 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC 
 
Radka STUPKOVÁ (Ms.), Head, Law Unit, Industrial Property Office, Prague 
<rstupkova@upv.cz> 
 
Ludmila ČELIŠOVÁ (Ms.), Head, Industrial Designs Division, Patent Department, Industrial 
Property Office, Prague 
<lcelisova@upv.cz> 
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RÉPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE/UNITED REPUBLIC OF TANZANIA 
 
Seka KASERA, Assistant Registrar, Intellectual Property, Business Registrations and Licensing 
Agency, Dar-Es-Salaam 
<skasera@yahoo.com> 
 
Monica MIHIGO (Mrs.) Intern, Permanent Mission, Geneva 
<pipilo2007@yahoo.com> 
 
 
ROUMANIE/ROMANIA 
 
Liviu BULGAR, Director, Legal Affairs, Trademarks, Designs, International Cooperation 
Directorate, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest 
<liviu.bulgar@osim.ro> 
 
Alice Mihaela POSTǍVARU (Miss), Head, Industrial Designs Section, State Office for Inventions 
and Trademarks (OSIM), Bucharest 
<pstavaru.alice@osim.ro> 
 
Liliana DRAGNEA (Mrs.), Legal Advisor, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), 
Bucharest 
 
 
ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM 
 
Mike FOLEY, Trade Marks Policy Advisor, Trade Marks Directorate, Intellectual Property Office, 
Newport 
<mike.foley@ipo.gov.uk> 
 
 
RWANDA 
 
Myriam K. NTASHAMAJE (Ms.), Multilateral Officer, Permanent Mission, Geneva 
<ntashamaje@gmail.com> 
 
 
SERBIE/SERBIA 
 
Mirela BOŠKOVIĆ (Ms.), Assistant Director, Sector for Distinctive Signs, Intellectual Property 
Office, Belgrade 
<mboskovic@zis.gov.rs> 
 
Gordana STOJANOVIĆ JOVČIĆ (Ms.), Counsellor, Industrial Designs, Intellectual Property 
Office, Belgrade 
<gstojanovic@zis.gov.rs> 
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SINGAPOUR/SINGAPORE 
 
Anne LOO (Ms.), Director, Legal Counsel, Registry of Designs, Intellectual Property Office of 
Singapore (IPOS), Singapore 
<Anne_Loo@ipos.gov.sg> 
 
 
SLOVÉNIE/SLOVENIA 
 
Grega KUMER, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
SUÈDE/SWEDEN 
 
Anne GUSTAVSSON (Mrs.), Senior Legal Advisor, Designs and Trademark Department, 
Swedish Patent and Registration Office, Stockholm 
<anne.gustavsson@prv.se> 
 
Claes ALMBERG, Legal Advisor, Division for Intellectual Property Law and Transport Law, 
Ministry of Justice, Stockholm 
<claes.almberg@justice.ministry.se> 
 
 
SRI LANKA 
 
Manorie MALLIKARATCHY (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
SUISSE/SWITZERLAND 
 
Alexandra GRAZIOLI (Mme), conseillère juridique principale, Institut fédéral de la propriété 
intellectuelle (IPI), Berne 
<alexandra.grazioli@ipi.ch> 
 
Marie KRAUS (Mme), conseillère juridique à la Division droit et affaires internationales, Institut 
fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
<marie.kraus@ipi.ch> 
 
 
TADJIKISTAN/TAJIKISTAN 
 
Nigina NEGMATULLAEVA (Mrs.), Director, National Center for Patents and Information (NCPI), 
Dushanbe 
<abdolbakht@hotmail.fr>  <director@ncpi.tj> 
 
 
THAÏLANDE/THAILAND 
 
Tanyarat MUNGKALARUNGSI (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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TURQUIE/TURKEY 
 
Tülay İŞGÖR, Trademark Examiner, Turkish Patent Institute, Ankara 
<tulay.isgor@tpe.gov.tr> 
 
 
UKRAINE 
 
Olena LIEVICHEVA (Ms.), Head, Rights on Signs, Ukrainian Industrial Property Institute, Ministry 
of Education and Science, Kyiv 
<levicheva@ukrpatent.org> 
 
Inna SHATOVA (Ms.), Head, Industrial Property Division, State Department of Intellectual 
Property (SDIP), Kyiv 
<Inna_Shatova@sdip.gov.ua> 
 
 
ZAMBIE/ZAMBIA 
 
MacDonald MULONGOTI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
<mulongotim@yahoo.com> 
 
 
ZIMBABWE 
 
Garikai KASHITIKU, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
<zimbabwemission@bluewin.ch>  <kgari79@hotmail.com> 
 
 
UNION EUROPÉENNE∗/EUROPEAN UNION∗ 
 
Jens-L. GASTER, Principal Administrator, Industrial Property, Internal Market and Services 
Directorate-General, European Commission, Brussels 
<jens.gaster@ec.europa.eu> 
 
Vincent O’REILLY, Director, Department for Intellectual Property Policy, Office for Harmonization 
in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM), Alicante 
<vincent.oreilly@oami.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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II. ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/ 
 INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
GROUPE DES ÉTATS D'AFRIQUE, DES CARAÏBES ET DU PACIFIQUE (GROUPE DES 
ÉTATS ACP)/AFRICAN, CARIBBEAN AND PACIFIC GROUP OF STATES (ACP GROUP) 
 
Houffan ISMAEL HOUSSEIN (Mlle), Intern, Geneva 
<houffan@yahoo.ca> 
 
Charles Vyawo CHAVULA, Intern, Geneva 
<vyawocharles@gmail.com> 
 
 
ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OAPI)/ 
AFRICAN INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (OAPI) 
 
Marie Bernadette NGO MBAGA (Mlle), juriste au Service des signes distinctifs, Yaoundé 
<ngommabe@yahoo.fr> 
 
 
ORGANISATION BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OBPI)/ BENELUX 
ORGANISATION FOR INTELLECTUAL PROPERTY (BOIP) 
 
Camille JANSSEN, juriste au Département des affaires juridiques, La Haye 
<cjanssen@boip.int> 
 
 
SOUTH CENTRE 
 
Nirmalya SYAM, Program Officer, Geneva 
<syam@southcentre.org> 
 
 
UNION AFRICAINE (UA)/AFRICAN UNION (AU) 
 
Georges-Remi NAMEKONG, Senior Economist, Geneva 
<gnamekong@africanunion.ch> 
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III. ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/ 
 INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
Association allemande pour la propriété industrielle et le droit d'auteur (GRUR)/German 
Association for the Protection of Intellectual Property (GRUR) 
Alexander VON MÜHLENDAHL, Attorney-at-Law, Munich 
<vonmuehlendahl@bardehle.de> 
 
Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA)/American Intellectual 
Property Law Association (AIPLA) 
Christopher CARANI, Representative, Arlington 
<ccarani@mcandrews-ip.com> 
Garfield GOODRUM, Representative, Arlington 
<garfiel.goodrum@designlawgroup.com> 
 
Association communautaire du droit des marques (ECTA)/European Communities Trade Mark 
Association (ECTA) 
Anne-Laure COVIN (Mrs.), Co-ordinator, Brussels 
 
Association de l’industrie de l’informatique et de la communication (CCIA)/Computer and 
Communications Industry Association (CCIA) 
Nick ASHTON-HART, Representative, Nyon 
<nashton@ccianet.org> 
Matthias LANGENEGGER, Deputy Representative, Nyon 
<mlangenegger@ccianet.org> 
Annabelle DANIEL VARDA (Mrs.), Representative, New York 
<adanielvarda@google.com> 
Catherine BREL (Mrs.), Representative, Paris 
<cbrel@ebay.com> 
Veronica ABREU (Ms.), Representative, Geneva 
 
Association des industries de marque (AIM)/European Brands Association (AIM) 
Jean BANGERTER, Representative, Brussels 
<bangerter.jean@citycable.ch> 
 
Association des propriétaires européens de marques de commerce (MARQUES)/Association of 
European Trademark Owners (MARQUES) 
David STONE, Member, London 
<david.stone@simmons-simmons.com> 

 
Association européenne des étudiants en droit (ELSA international)/European Law 
Students’ Association (ELSA International) 
Jan SCHRICK, Germany 
Marzia IOSINI, Milan 
Krystyna WARYLEWSKA, Gdánk 
George IONUT TRIF, Romania 
 
Association interaméricaine de la propriété industrielle (ASIPI)/Inter-American Association of 
Industrial Property (ASIPI) 
Juan VANRELL, Secretario, Montevideo 
<secretario@asipi.org> 
 

mailto:adanielvarda@google.com
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Association japonaise des conseils en brevets (JPAA)/Japan Patent Attorneys 
Association (JPAA) 
Masahiko FUJITA, Vice Chairman, Trademark Committee, Tokyo 
<masa@kfip.jp> 
Tomohiro NAKAMURA, Member, Design Committee, Tokyo 
<nakamura@ipworld.jp> 
Hideki TANAKA, Member, International Activities Center, Tokyo 
<BQX10473@nifty.com> 
 
Association japonaise pour les marques (JTA)/Japan Trademark Association (JTA) 
Koji MURAI, Representative, Osaka 
<koji.murai@kitapat.com> 
 
Centre d’études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI)/Centre for International 
Intellectual Property Studies (CEIPI) 
François CURCHOD, chargé de mission, Genolier 
<francois.curchod@vtxnet.ch> 
 
Centre international pour le commerce et le développement durable (ICTSD)/International Center 
for Trade and Sustainable Development (ICTSD) 
Ahmed ABDEL LATIF, Program Manager, Geneva 
Daniella Maria ALLAM (Miss), Intern, Geneva 
<dallam@ictsd.ch> 
China Trademark Association (CTA) 

LI Bin (Ms.), Partner, Attorney at Law, Beijing 

<libin@wanhuida.com> 

 
Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI)/International Federation of 
Industrial Property Attorneys (FICPI) 
Lars THYRESSON, Representative, Stockholm 
<lars.t@hanssonthyressson.se> 
Robert WATSON, Reporter, Reporter of Design Study Group, London 
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