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  تقريرال

نة ا2امئةعا/ي ا  *للجمتدته ا

    مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

ية  .1 ياAت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والDذج ا ية بقانون العالمات ا نة ا2امئة ا فعقدت ا ب ع لص ل ن لللج شار إلهيا فP (ملع ملا
نة ا2امئة"ييل مس  نة"أو " للجا يف، يف الفرتة من ") للجا رشين، يف  سادسة وا ندورهتا ا جل باح 24لع ص إىل 

توبر 27  .2012 فرباير 3 إىل 1، ومن 2011 كأ

ثe يف dجcع .2 ية أو يف لكهيام  نا ية ا بو أو يف احتاد ريس محلاية ا ية األعضاء يف الو تا ممواكنت ا2ول ا ع لص ي ل : مللكل
ياك، وبنن،  سا، ونغالديش، وبردوس، ويالروس، و يا، وا تني، وأسرتا يا، واجلزائر، واألر با تان، وأ بلجأفغا ب ب من ل ن ن ل لسـ ج ن

نا والربا سالم، وبور يزيل، وبروين دار ا تارياك، فاصوكل يا، وكو ييل، والصني، وكولو ندا، و سـ، وبوروندي، والاكمريون، و ب شـ مك
ية،  هورية ا2و ية، وا2امنرك، وا ية ا2ميقرا هورية كور� ا ية، و هورية ا يا، وقربص، وا يكوكروا مجل مج يك نمجل يشـ مت ل طل ب شعت

ندا،  يويا، و تويا، وإ سلفادور، وإ نلوا ب ث ن سـ يا، فل ند، وإندو نغار�، وا يوAن، وغواتPال، و يا، وا يا، وأملا سـوفرسا، وجور ه ه ل ن نين ل ج
ية-هورية مج(وإيران  هورية إ، والعراق، و)م اإلسال يا، و تان، و يان، واكزا يا، وجاماياك، وا يل، وإيطا مجيرندا، وإرسا ين سـ ل ل ئ كل خ

شقر، ومالزي�، ومور يا، ومد توا ية، و ية ا غالو ا2ميقرا ن ي ب لط بال، وهوندا، لشع يامنار، و يك، واملغرب، و يا، وا لتا ن سـ ن يي م ملك
تان، نويجري�، والرنوجي،  هورية كسـو هورية كور�، و بني، وبوندا، والربتغال، وقطر، و مجوبD، وراغواي، وبريو، وا مج ل لفل

نغا يا، و نغال، ورص سعودية، وا يا، وdحتاد الرويس، واململكة العرية ا سـمو2وفا، وروما ب سـ ل ب نوب لن يجفورة، و ا، يقأفر
يداد وتوغو،  سابقة، وتر ية ا يوغوسال هورية مقدويا ا تان، و سويد، وسورسا، وطا يا، ورسي الناك، وا با نوإ ف يمج ل ل ن سـ ل ن جيكسـ ي

                                                
نة ا2امئة * رشين  سابعة وا تقرير يف ا2ورة ا تمد هذا ا للجا لع ل ل  .ُع
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بابوي  ية، وأوروغواي، وز تحدة األمر تحدة، والوال�ت ا يا، واململكة ا موتونس، وتريا، وأوكرا يك مل مل ن واكن dحتاد ). 90(ك
ث »األورويب  نةُمم ته عضوا خاصا يف ا جلال   .بصف

ية يف dجcع بصفة مراقب .3 تا ية ا2وية ا نظامت احلكو لوشاركت ا ل ل يلوكس )AU (فريقيdحتاد األ: ممل تب  ن، و بمك
يذ )BOIP(للملكية الفكرية  تب ا2ويل للكروم وا ب، وا نظمة دول رشيق الاكرييب )IWO(لنملك نظمة )OECS(م، و م، و
ية  تجارة العا ملا  ).WTO() 5(ل

ية يف dجcع بصفة مراقب .4 تا ية ا نظامت غري احلكو ثلو ا لوشارك  ل مل يني : ممم ية )ABA(يكنقابة احملامني األمر مجلع، وا
ية الفكرية  ية لقانون ا مللكاألمر هادئ لإلذاعة )AIPLA(يك يط ا يا وا ل، واحتاد آ حمل ية محلاية )ABU(سـ ية ا ملكسـيك، وا مجلع

ية الفكرية  ية )AMPPI(مللكا تجارية األورويني مجع، و بماليك العالمات ا ل، ومركز ا2راسات ا2وية )MARQUES(ل
تجارية )CEIPI (الفكريةللملكية  ية الصني للعالمات ا ل، و يب وأÎزة dتصال )CTA(مجع ناعة احلوا ية  س، و ص مجع

)CCIA( تجات املمزية بعالمة ناعة ا ية األوروية  ن، وا لص ب ية dحتادات األور)AIM(ملمجلع بوية للعاملني يف جمال مجع، و
تجارية  ية )ECTA(لالعالمات ا نا ية ا تني  ية األمر ع، و لص للملكمجع بحث يف )ASIPI(يك تدريس وا ية ا2وية 2مع ا ل، وا ل ل مجلع

ية الفكرية  ية )ATRIP(مللكجمال ا نا ية ا ية ا2وية محلاية ا ع، وا لص ل ية )AIPPI(مللكمجلع تجارة وا من، واملركز ا2ويل  لتلل
تدامة  تجارة ا2وية )ICTSD(ملسـا ل، وغرفة ا ية )ICC(ل نا ية ا ع، وdحتاد ا2ويل لوÔء ا لص ، والرابطة )FICPI(مللك

تجارية  لا2وية للعالمات ا يديو )INTA(ل ية اإلنرتنت )IVF(للف، وdحتاد ا2ويل  ية لوÔء )ISOC(مجع، و يا ية ا ن، وا ل مجلع
ية للعالمات ا)JPAA(الرباءات  يا ية ا ل، وا ن ل يا املعرية )JTA(تجارية مجلع سة ا2وية لإليكولو ف، واملؤ ج ل نظمة )KEI(س م، و

ية  ياAت اجلغرا بكة ا2وية  فا ب ل للشـ ية )oriGIn(ل نا ية ا ع، واحتاد العاملني األورويني يف جمال ا لص  ).UNION) (24(مللكب

هذه الويقة .5 ثاين  شاركني يف املرفق ا ثوترد قامئة ا ل  .لمل

ُودونت األمانة املداخالت و .6 يل» يع املالحظات . تسججسلهتا عىل رشيط  ناء عىل  شات  نا تقرير ا مجويلخص هذا ا ب ق مل ُل
ِاليت أبديت ُ. 

ند  ند ا ند ا ند ا تاح ا2ورة: : : :  من جدول األعامل من جدول األعامل من جدول األعامل من جدول األعامل1111للللببببا تاح ا2ورةا تاح ا2ورةا تاح ا2ورةا     ففففتتتتا

يد إمري غوندا  .7 تح ا2ورة ا سـا لت ية ) ئAئب الريس(ف نة ا2امئة ا رشين  سادسة وا نا/ي توىل رئاسة ا2ورة ا للج ملعل لع
تجا يونغ جون رك لبقانون العالمات ا يد  ياب ا ية يف  ياAت اجلغرا ية وا نا سـرية والرسوم والDذج ا سـ غ ب ع للص سا (فل تخب ر يا ئن مل

رشين سادسة وا رشين وا سة وا نة اخلا لع2وريت ا للع م  ).للج

يد ماركس هوبرغر  .8 بو(لسـوتوىل ا نة) يالو  .للجñمة أمني ا

ند  ند ا ند ا ند ا     اعcد جدول األعاملاعcد جدول األعاملاعcد جدول األعاملاعcد جدول األعامل: : : :  من جدول األعامل من جدول األعامل من جدول األعامل من جدول األعامل2222للللببببا

نة  .9 متدت ا للجا تعىل رشط أن يعكس تريب وôئق العمل يف ) SCT/26/1 Prov. ثالويقة(مرشوع جدول األعامل ع َ ُ
ند  شة الويقة 4لبإطار ا نا ث من جدول األعامل إلøحة  ق شـهتا، SCT/26/4م نا متر  باح أول يوم من dجcع وليك  ق يف  مص تسـ

تني  نظر يف الو تىض األمر، بعد ا يقإذا ا ثق  .SCT/26/3 وSCT/26/2ل

ن نا نا نا رشين: : : :  من جدول األعامل من جدول األعامل من جدول األعامل من جدول األعامل3333د د د د للللببببا سة وا رشوع تقرير ا2ورة اخلا رشيناعcد  سة وا رشوع تقرير ا2ورة اخلا رشيناعcد  سة وا رشوع تقرير ا2ورة اخلا رشيناعcد  سة وا رشوع تقرير ا2ورة اخلا لعاعcد  م لعم م لعم م لعم م     م

رشين  .10 سة وا رشوع تقرير ا2ورة اخلا نة  متدت ا لعا مم للج تعديالت اليت طلهبا ) .SCT/25/7 Prov ثالويقة(ع لمع ا
ية  ثل مركز ا2راسات ا2وية  سودان و للملكوفدا سورسا وا ل مم ل  ).CEIPI (الفكريةي



SCT/26/9 
3 
 

ند  ند ا ند ا ند ا ية: : : : عاملعاملعاملعامل من جدول األ من جدول األ من جدول األ من جدول األ4444للللببببا نا يةالرسوم والDذج ا نا يةالرسوم والDذج ا نا يةالرسوم والDذج ا نا عالرسوم والDذج ا علص علص علص     لص

نوب  .11 جحتدث وفد  يّ بýان األيقأفر يلا مس مجموعة ا بýان يقفر لة، وقال إن هذه يه املرة األوىل اليت تديل فهيا مجموعة ا ُ
ياأل يان عىل أنه معل تقين، و/�يقفر ثري من األ نة يف  نظر إىل معل هذه ا نة، وأضاف أنه اكن  يان يف هذه ا حة  كب للج ي للج َب  مل ُ

يل ية إال ا نا بالد ا شات من ا نا لقلشارك يف ا ل ل ق مل رسه أن يقدم وÎات . مت نظر عن املايض،  
ومىض يقول إن الوفد، بغض ا ُ ي ل
تعلقة بوضع املعايري يف جمال قانون الرسوم والDذج  تطورات ا نة، خصوصا ا تطورات األخرية يف هذه ا شأن ا ملنظره  ل للج ل ب

cالجية وممارساته، و نا عا تجاريةلص يهتم يف جمال العالمات ا سؤو لع اإلعاليم عن دور وسطاء اإلنرتنت و ل وذكر الوفد أن . م
ية وممارساته، تدركا�موعة  نا شأن قانون الرسوم والDذج ا متل  توصل إىل صك  شة من أجل ا نا تقدم احملرز يف ا ع ا لص ب ل ق مل حمل

شأن  نة  رشين  سة وا يط علام بقرار ا2ورة اخلا بوأهنا  للج م ية ا/ي يقرتح لعحت نا عالرسوم والDذج ا ا2عوة إىل عقد مؤمتر "لص
ية بعقد املؤمتر  تو شأن قانون الرسوم والDذج فور إحراز تقدم اكف وملا حيني الوقت  صدبلومايس يعىن عcد معاهدة  لل ّب ٍ

سري قدما" ا2بلومايس للسار ممكن  بýان األ. مك يلوأعرب الوفد عن الزتام مجموعة ا شة وضع صك ة بعيقفر نا نة يف  قمل ا مللج
ية مبؤمتر دبلومايس  تو ية اليت تؤدي إىل ا ية وممارساته، إال أهنا رأت أن ا نا شأن قانون الرسوم والDذج ا متل  صدويل  ل لعمل ع لص ب حم

بع بعض اإلجراءات . حممتل ال تزال غري واحضة بو جيب أن  يتوأعرب الوفد عن إدراك ا�موعة أن وضع املعايري يف الو ي
يةوا يات جدول أعامل ا ئة ء من تو منبادئ الواردة يف ا ص لتمل ية . لف تو بادئ واردة يف ا صوسلط الوفد الضوء عىل ثالثة  ل م َ ُ15 

يه األعضاء، وأن تأخذ بعني  بغي أن تكون مشوية وقامئة عىل تو شطة وضع املعايري  ية، أال ويه أن أ جمن جدول أعامل ا لن ي ن لتمن
ي تو�ت ا تلف  بار  dمن سـ خم لتت م نافعع يف وا تاك يق توازن بني ا بار  d ملة، وأن تأخذ بعني ل ل حتقت وقال الوفد إن مجموعة . ع

بýان األ يلا شطة وضع املعايري جيب أن يقفر تعلقة بأ ثالثة ا بادئ ا بادئ، وإن ا سرتشد هبذه ا شاط احلايل ال  نة تدرك أن ا مل ل مل مل ي لن
يع ا2ول األعضاء تخذها  نرية  مجند إىل قرارات  ت تس مسـت بغي عىل هذا وم. ت ينىض الوفد يقول إنه يف ظل هذه الظروف، 

يه األمر يف الوقت احلارض، وعالوة عىل ذ�، ال توجد معلومات  ية، وهو ما  شأن حصة ا  eئ ثار أ نحو أال  علا لعمل ب سـ ت ُل
بýان األقل منوا،  ية وا نا بýان ا بة  تصور  نافع الصك ا يف و ثرية عن تاك ية  لية جتر ل لل سـ مل ل ك ي ميل م نب لحتل تعلPت جدول » لوفقا 

ية يس . لتمنأعامل ا ية  نا بýان ا ية واملامرسات عىل ا نا تصورة لقوانني الرسوم والDذج ا تج الوفد أن تأثري املواءمة ا لوا م لن ل ع لص مل »ت سـ
بب ذ� . معروفا يعات قالئل من املوقعني، وقد يعزى  بو حتمل تو ناك عددا من الصكوك اليت تديرها الو سوذكر الوفد أن  ق ي ه

تأثري الصكوك يف ا2ول األعضاءإ تعلقة  ية واملعلومات ا بىل نقص ا مل بýان األ. مللك يلوأفاد الوفد أن مجموعة ا ة ترجو أن يقفر
بýان األ تقد مجموعة ا نة، ويف ضوء هذا  ية شامe ويف حوزة أعضاء هذه ا يجة هذه ا لتكون  تع للج لعمل يتن بýان يقفر لة أن ا

ية يف حاجة إىل مزيد من امل نا ما تصورل هم أثر الصك ا »علومات  مل وأعرب الوفد عن احلاجة إىل دراسة عن أثر مواءمة قوانني . لف
تطرد الوفد قائال إن ا2راسة  بýان األقل منوا، وا ية وا نا بýان ا بýان، وخاصة ا ية وممارساهتا يف ا نا سـالرسوم والDذج ا ل ل ل ل ع ملص

ناول ما ييل تبغي أن  تن نافع ت) أ: (ي يف و ميل تاك ل ية وممارساهتا؛ حتل نا يد قوانني الرسوم والDذج ا عو لص واألثر الواقع عىل ) ب(ح
ية الفكرية، وأحصاب احلقوق، واملصلحة العامة، وامل( العام؛  ية، وماكتب ا رشيعات الو تخدمني، وقوانني ا مللكا ن طسـ ل ) ج(تمل

نظام اله ية وممارساهتا  نا يد قوانني الرسوم والDذج ا ية ارباط تو بو ع لص حت تصور . ايكيف »ورمغ أنه من املفرتض أن يكون الصك ا مل
ية  يق بني الصكوك اإلجرا يث يوجد عادة فرق د يق؛  يل د ية مباكن إجراء  ية، رأى الوفد أن من األ يعة إجرا ئذا  حتل مه ئ قب ح ق ط

ية بýان األ. عواملوضو يلوأفاد الوفد أن مجموعة ا شات وضع صك يقفر نا يا يف  سامهة إجيا تعداد  قة عىل ا ب للم بشأن قانون مسـ
تطلع إىل احلصول عىل مزيد من املعلومات حول هذا املوضوع ته، وأهنا  ية وممار نا تالرسوم والDذج ا سـ ع وأضاف الوفد . لص

بýان األ يلقائال إن مجموعة ا تعدي عىل العالمات يقفر ية وسطاء اإلنرتنت خبصوص ا سؤو نقاش حول  لة ترى أيضا أن ا ل م ل
تط بكة dنرتنت  تجارية عىل  يا شـ بýان األل تعمقا، و/� ترحب مجموعة ا يال  للب  يمحتل ة لقرار ا/ي اختذته ا2ورة يقفر

تحديد سأ0 عىل وجه ا نة بعقد اجcع إعاليم خبصوص هذه ا لاألخرية  مل بýان األ. للج تمت الوفد قائال إن مجموعة ا لوا يخ ة يقفر
شة نا ند  شأن dجcع اإلعاليم  ييل  قسوف تقدم اقرتا2ا ا ع ب متفص ند جدول األعامل اخلاص هبذا املوضوعل  .ب 

تعلق جبدول   .12  Pتقدم املحرز ف يط علام  ية، وقال إن ا�موعة  يوحتدث وفد اجلزائر مس مجموعة جدول أعامل ا ل حت ُمن لت
شأن قانون الرسوم و نة  تعلقة ألحاكم أو اللواحئ ا شة ا نا تقدم احملرز يف ا نة، مبا يف ذ� ا بأعامل ا مل ق مل ل ية ملمكللج نا عالDذج ا لص
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ية، يف . وممارساته نة قد شاركت، خالل ا2ورات املا ية تذكر بأن ا2ول األعضاء يف ا ضوقال إن مجموعة جدول أعامل ا للج 5من ُ لت
ية وممارساته، ويف ميكن لإلجراءات  نا نة يف قانون الرسوم والDذج ا توافق ا شة تدور حول حتديد جماالت ا كنا ع لص ل ملمكق م

سطة أن  تسا يةبمل نا يل امحلاية ا2وية للرسوم والDذج ا عهم يف  لص ل ومىض الوفد يقول إن ا�موعة تؤكد عىل رضورة . تسه
نظر يف ا2عوة إىل عقد  بل ا نضج الاكيف،  بلغ الويقة درجة من ا نة ا2امئة إىل أن  شاريك يف ا توح وا لمواصe احلوار ا ل ث ت للج قت لملف

يق املواءمة بني اإلجراءات، ووافق الوفد عىل أنه جيب. مؤمتر دبلومايس هام سلفا من أجل  نظر بدقة يف أمرين و حتق ا حتليل ل
يريات جوهرية يف  بýان ملزمة بإجراء  يقة كون ا ية يف هذا ا�ال، و نوع احلايل بني األنظمة الو تغوهذا األمران هام ا ل ن حقت ط ل

ية يهنا الو طنقوا رش. ن سة وا تدرك الوفد قائال إن ريس ا2ورة اخلا لعوا م يق أنه ال ئسـ نة قد أوحض يف تقريره عىل حنو د قين  للج
ناسب نظر يف ا2عوة إىل عقد مؤمتر دبلومايس إال إذا مت إحراز تقدم اكف وحان الوقت ا ملميكن ا وأفاد الوفد أن مجموعة . ٍل

ن ناءة يف هذه ا شاركة ا بهتا يف ا تت ر بريا من املرونة وأ ية قد أبدت قدرا  ملجدول أعامل ا ب مل غ ك »من ل ثب شة، وذ� من خالل لت قا
شات رمغ عدم وجود توافق يف اآلراء حول هذا املوضوع ورمغ أنه مل يطلب ا2عوة إىل عقد مؤمتر  نا شاركة يف ا قبول ا مل مل ق

تقدمة بýان ا ملدبلومايس إال عدد من ا تني . ل ية ترحب لو ثيقوقال الوفد إن مجموعة جدول أعامل ا  SCT/26/2لتمن
هدSCT/26/3و شة العمل تع، وأعرب عن  نا رشوع األحاكم و يق عىل  تني، وخصوصا  ق ا�موعة بدراسة هاتني الو متعل ميق للث

بيل نا املوافقة مقدما عىل أي حمك . ملسـتقا رشوع األحاكم ال تعين  شات اليت تدور حول  نا ته يف ا شار »وذكر الوفد أن  ُ مض ق مل ك مم
شات نا يجة ا بقا عىل  قمن األحاكم أو احلمك  مل ن تسـ نظر يف عقد مؤمتر دبلومايس وقال الوفد إ. م بل ا لن هذا الهنج يدل،  ق

تعداد  dية، و ية يف ا شاركة ا يع  تطلب الزتام ا تحدي  ثل هذا ا سـمتل، عىل أن ا2ول األعضاء تدرك أن  لعمل لفعل مل مجل ي ل م حم
ية، ومن مث ال ب نا بýان ا منوية، فضال عن املعامe اخلاصة  »لضامن ما يلزم من مواطن املرونة ا م ل لل توحة لت ية  مفد من وجود  معل
بار d ان يفýب هذه ا تلفة  منوية ا تو�ت ا بýان مع وضع ا يع ا توشامe تعكس مصلحة  ل A سـ ل عمج لمل وذكر الوفد أنه، حىت . لت

بد أي  شأن صك دويل جديد يف هذا ا�ال، بل ومل  تفاوض  شات حنو ا نا ته يف دفع ا ِاآلن، مل يعرب أي بA ýم عن ر ي ب ل ق مل غب
يةبý حامسه  لعملشاركة يف هذه ا باين أنظمة حامية . للم شكك يف فائدة احلد من  ية يف الغالب  نا بýان ا توأضاف أن ا ت ل تل م

بو ية يف ا2ول األعضاء يف الو نا يالرسوم والDذج ا ع سه، إىل أن dتفاقات . لص شري، يف الوقت  نفوذكر الوفد أن ا2الئل  ت
شأن حامية الرسوم والDذج ية  با2وية احلا ل يةل نا بýان ا يد أحصاب حقوق الرسوم والDذج يف ا ية ال  نا م ا لتف ل ع تطرد . ُلص سـوا

ناء عىل نظام الهاي ال خيص سوى ثالثة %88الوفد قائال إن ما ال يقل عن  يالت ا2وية اليت متت  ب من إجاميل ا ل لتسج
تقدم، يف حني أن  نظام الفعيل %50ملبýان فقط من بýان العامل ا س من أعضاء ا بýان األقل منوا و للتل ليل، وخاصة ا ج

يل يس هلم أي  ية،  نا بýان ا سجا ل تل ل يهتا . م سؤو نصل من  ية ال  يد عىل أن مجموعة جدول أعامل ا تأ لوقال الوفد إنه يود ا م ت من ك تل لت
بل ناءة كام فعلت من  سامهة ا قيف ا ب نا. لمل ية، جيب أن تراعي ا قوأوحض الوفد أنه من أجل ز�دة فرص جناح هذه ا مل شات لعمل

ية اليت  تو بادئ ا بع ا نافع، وأن  يف وا تاك يق توازن بني ا ية، وأن تراعي  تلفة  تو�ت ا جهييف هذه ا2ورة ا ل مل ت مل ل ل من A تسـ حتق للت مل
يات  تو ية، وخصوصا ا صقررها جدول أعامل ا ل يط . 22 و21 و17 و15لتمن ية  حتوأضاف الوفد أن مجموعة جدول أعامل ا لتمن

تعلSCT/26/7ثعلام لويقة  تعدي مل ا ية وسطاء اإلنرتنت عن ا سؤو شأن  يب ا2عوة إىل عقد اجcع إعاليم  لقة بأسا ل م ب ل
تجارية نظمي هذا dجcع . لاملزعوم عىل العالمات ا ها حمدودا، ورحب  تجدة وال يزال  سأ0  تورأى الوفد أن هذه ا بهم ف سـ »مل م

هم القضا� العامة من وÎة نظر  يح الفرصة لز�دة  فاإلعاليم ا/ي  يني يت نيع أحصاب املصلحة ا أحصاب العالمات (ملعمج
تخديم خدمات اإلنرتنت تجارية، ووسطاء اإلنرتنت، و سـا نظر ). مل تلف اآلراء ووÎات ا لوحث الوفد عىل dسـcع إىل  خم ُ «

متزي إل بكة اإلنرتنت، ومن مث امليض قدما يف األعامل عىل حنو  تجارية و يحول الرتابط القامئ بني العالمات ا شـ رشاك ل
شمول منوية للقضا�، واقرتح أن يضم dجcع اإلعاليم . لوا يات ا تدا هم ا لتورأى الوفد أن من املطلوب أيضا ز�دة  ع ل ف

ناول  بادل املعلومات، وأن  تلف أحصاب املصاحل، وأن هيدف dجcع إىل  يع  ثلون  ية  نا بýان ا تتحدثني من ا م يم ت خم مج مي ل ل
نود اليت تع نوعة من ا بمجموعة  لت شاركني الفرصة م تلف أحصاب املصلحة، وذ� من أجل إعطاء ا شغل ل  ملكس ما  خم ي

تلفة نظر ا Aلالسـcع إىل وÎات ا  .ل

تعداده للعمل بإرصار يف ووحتدث   .13 يد عىل ا تأ ية والاكرييب، وأعاد ا مس مجموعة بýان أمرياك الال Dسـفد ب ك ل ني ت
منطقوشدد الوفد عىل أن . املوضوعات املقرتحة ُ نة، وأن سلطات » تعلقة هبذه ا مترار يف القضا� ا للجته ال تزال تعمل  مل سـ
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ياسات ية الفكرية تؤدي دورا ñام يف تطوير هذه ا لسـا شطة . مللك نويف هذا الصدد، سلط الوفد الضوء عىل األ َ تعلقةُ ثل ملا م، 
نة لP يف الفرت ها مبد ية، اليت  ياAت اجلغرا ية  ية ا ندوة العا يا ب ن مل نظمل ف ل هد 2011ن يويو 24 إىل 22ة من ملع بو وا ملع لك من الو ي

ية، اليت  نا ية يف بريو، وندوة الرسوم والDذج ا شؤون اخلار ية الفكرية ووزارة ا سة وحامية ا نا عالوطين لýفاع عن ا لص ل ف جمل مللك
ية2011 نومفرب 17 و16قدت يويم ُع هد الوطين  بو وا ييل ونظمهتا الو ياغو دي  نة  للملك مبد ملع يت شـ ن ييلسـي ية يف  نا شـ ا ع . لص

نة، وتؤكد عىل الزتاñا  شات اليت جتري يف ا نا تابع ا ية والاكرييب  ته قائال إن مجموعة بýان أمرياك الال تمت الوفد  للجوا ق مل ت ي نلكم تخ
تعدادها /� شاركة الفعا0 يف العمل وا سـمبواصe ا  .مل

نة  .14 همة امللقاة عىل عاتق ا للجوقال وفد رسي الناك إنه يدرك أن ا يث إن املوضوعات الواردة يف مل ح شاقة للغاية، 
ساسة لوضع معايري . جدول األعامل شامe إىل حد ما همة ا نطاق من أجل ا بارات واسعة ا حلورأى الوفد احلاجة إىل ا ل ملت ع

ية ياAت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والDذج ا فجديدة يف جمال واسع للعالمات ا ب ع لص نطقي وأشار الوفد إىل أنه من. لل مل ا
ترب وضع معايري جديدة يف ا�االت الواسعة  تفادة من وضع معايري جديدة، و/�  d تطلع إىل ية أن  نا بة لýول ا يع سـ ت ل مسـ لن

شة أمرا لغ الصعوبة نا قيد ا مل با وجمد� . ق نا يا و بغي أن يكون  سـوأعرب الوفد عن رأي مفاده أن وضع املعايري اجلديدة  معل مي ن
يةمجليع ا2ول األع نا منوية لýول األعضاء ا تطلعات ا هذه املعايري اجلديدة أن تليب ا بغي  مضاء، وعالوة عىل ذ�،  ل لن ل وأشار . لتي

ية  يص املوارد يف أنظمة ا ناء القدرات و تعلقة  مللكالوفد أيضا إىل أن املعايري اجلديدة ميكن أن تؤدي إىل قضا� جديدة  ب ختصم ب
بýان  رشة لفعل يف ا لالفكرية ا يةملنت نا ما يذ املعايري اجلديدة، من بني أمور أخرى، إدخال . ل تطلب  تنفوإضافة إىل ذ�، قد  ي

ياسات تاج إىل موافقة واضعي ا تا و تغرق و ية  سـتعديالت عىل القانون واللواحئ، وهذه  حت سـ لمعل تطلع إىل . قت يوذكر الوفد أنه 
توصل إىل توافق يف اآلراء ية ا ثات،  با ناءة يف ا شاركة ا لا بغ مل ب حمل يةل شأن القضا� اخلال ف   .ب

ية وممارساته، وأبدى الوفد   .15 نا تعلق بقانون الرسوم والDذج ا تطوير تطلعي للعمل ا ته  بني عن  عوأعرب وفد ا لص مل ب ثقلفل
رشوع  شات اليت تدور حول  نا  eمت يجة ا شأن ا نصوص  شاركة يف املفاوضات القامئة عىل ا شديد عىل ا محرصه ا ق للم ن ب ل مل حملل ت ل

يف احلصول عىل براءات الرسوم والDذج أمر ñم . داملواد والقواع يض تاك ند إىل إدراك أن  لوأوحض الوفد أن موقفه  ختفس ت ي
توسطة رشاكت الصغرية وا ها من ا ية، اليت  رشاكت ا بة  مل حملل لسـ معظملل وقال الوفد إنه يدرك أن احلصول عىل براءات . لن

يا هذه ا بة  نال  يد ا لكاخرتاع قد يكون أمرا  ل سـ مل بات اخلطوة لنبع يق احلد األدىن  يث إن  ملتطلAت يف الوقت احلارض؛  حتق ح
سوق وال  نافس يف ا يع معوما أن  توسطة ال  رشاكت الصغرية وا برية، وأضاف أن ا ية  بالغ ما تاكرية يلزمه  dل ت تط مل ك ل تسـب ل م

بب مواردها احملدودة ية؛ وذ�  ية عا نا يق مزية  هو0  سيع  حتق بس ملب سـ ت فتط تع ومع ذ� رأى الوف. تسـ ية  رشاكت ا متد أن ا تحملل ل
سوارات  ثل ا�وهرات واملالبس واألôث واإل ية،  تجات ا بني أن بعض ا سبإبداع مج، وهو ما تؤكده املؤرشات اليت  حملل ن كت ممل

ية جاملزنية، قد غزت األسواق اخلار يث إن هذه . ل بة لرباءات الرسوم والDذج،  تلفا  حوأقر الوفد بأن الوضع قد يكون  سـ لنخم
بق للحاميةال رشط  نرص األصا0  تطلب سوى  سط وال  سـرباءات أ ع ت مب وأفاد الوفد أنه يف حني أن براءات dخرتاع اليت . ك

تحواذ  يث ميكن ا رشة،  يe، إال أن براءات الرسوم والDذج تقدم بعض ا2الئل ا يون  بدعون  سـحصل علهيا  قل ححمل ملُبم
تجات  تاكر واإلبداع يف اجلانب امجلايل  dب ن يةللمب تجات ا مية إىل ا هام إلضافة  حمللهو0 أكرب و ملن ق يص ورأى الوفد أيضا أن . ختصس

نظر املواد والقواعدمرشوع  ئا، ولكن بغض ا ية أخف  نا توسطة ملزية  رشاكت الصغرية وا ساب ا ية ا ل املقرتح جيعل آ ب سـ ت مل ت عل ّف ل ك َ ُ
سمح  يل، فإن براءات الرسوم والDذج  تلكفة الواحض يف ا تعن عائد ا سج تعدي دون أن لتل لأيضا لصاحب احلق بأن جيزم 

بهتام من  يان الTان جيب عىل صاحب احلق أن  نرصان اإللزا نفاذ، وهام ا سخ وا تعدي  يام ا بات  همة إ  Vثثقل اكه م ق يمب لعل ل ن مل ث َي ُ
نجح يف إقامة دعوى تعد عىل حق املؤلف ٍأجل أن  َوسلط الوفد الضوء عىل أنه لكام مسح القانون الوطين 2. ي و0 عضو حبامية ُ

ناك مربر قوي 2مع الرأي القائل بأن  هرمس أو منوذج عىل حنو مزتامن من خالل أنظمة براءات dخرتاع وحق املؤلف، اكن 
نفع عىل أحصاب احلق شات سوف تعود  نا ليجة هذه ا ق مل شجع يف . تن بني بأن أي نطاق حامية واسع للغاية لن  يوأقر وفد ا لفل «

تاك d سةبالغالب عىل نا فر، بل قد يؤثر عىل ا توازن بني مصاحل . مل بوأعرب الوفد يف هذا الصدد عن احلاجة إىل dسرتشاد 
ية هور، وماكتب الرباءات الو منوذج، وا ثل مصاحل ما� الرمس أو ا نتلف أحصاب املصلحة،  طخم مجل ورمغ ذ� أقر الوفد، . لم

شة اليت تد نا قفP خيص براءات الرسوم والDذج، بأن ا ية غري امللموسة خلدمة أغراض مل مللكور حول احلاجة إىل تطويع حقوق ا
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ثرية للجدل كام هو احلال يف براءات dخرتاعات، ومن مث فإن ا ست مقلقة و ياسة العامة  لا ي مسـ ل رشوع تل يق عن أحاكم  مد ق
شاتاملواد والقواعد نا ته يف هذه ا شار شلك جزءا من إطار  ق سوف  مل ك م ند انورحب. ي شات اليت تدور ع الوفد بأنه  نا قهتاء ا مل
رشوع  ثل موضوع امحلاية املواد والقواعدمحول  ية  بات املوضو سك  م، سوف تظل ا2ول األعضاء قادرة عىل ا ع تطل ملمت ل

يد مهنا رسها ونفذها و نة للحامية ليك  ناءات ا d ها وكذ� تفونطا ملمك ث سـق تتف ت رشوع . سـت  حياول املواد والقواعدموأفاد الوفد أن 
ليط ا هدف رشيطة تبسـ هذا ا بو]  بýان، وأعلن الوفد  ثري من ا يل الرسوم والDذج يف  ها  لية اليت ميكن من خال ل ق لل ك سج تعمل

توسطة رشاكت الصغرية وا تاكر يف ا d يات حتفزي ملأن تكون حامية الرسوم والDذج إحدى آ ب  .لل

يات، وأع  .16 سؤو نطوي عىل حقوق و نغالديش أن أي وضع للمعايري  لوذكر وفد  م ي ته يف طلب ب غبرب الوفد عن ر
بýان األقل منوا ية يف ا نا شأن قانون الرسوم والDذج ا بيل  متل التفاق  تأثري ا لدراسة عن ا ع لص ب مسـتقل  .حمل

يل يف إقلمي øبع الحتاد فدرايل  .17 ند  ية  شأن صال يحا  سجوطلب وفد العراق تو سـ ب تض  .ح

نو  .18 يان ا/ي أدىل به وفد  تفق مع ا بابوي إنه  جوقال وفد ز بم يب لي بýان األيقأفر يلا مس مجموعة ا يان ا/ي يقفر لبة وا
بادئ وضع املعايري عىل  بابوي عىل رضورة dلزتام  ية، وشدد وفد ز مبأدىل به وفد اجلزائر مس مجموعة جدول أعامل ا ممن ّ لت

ية يات جدول أعامل ا نحو الوارد يف تو منا ص توصل إىل معاهدة شامe . لتل يورصح الوفد بأنه يود ا ل  .سـتفيد مهنا لك األعضاء»

تحضريية   .19 يف التفاق الهاي، وأشار إىل أنه مت dنهتاء من األعامل ا لوأعلن وفد تونس تصديق بýه عىل ويقة  ن جث
 .لالنضامم إىل بروتوكول مدريد

يات جدو تو تعلق   Pية وممارساته ف نا نة ا2امئة يف جمال قانون الرسوم والDذج ا صمعلومات عن معل ا ب ي ع لص بو للج يل أعامل الو
ية منشأن ا  لتب

شات إىل الويقة   .20 نا ندت ا ثا ق مل  .SCT/26/4تس

نوب   .21 يجوحتدث وفد  بýان األيقأفر يلا مس مجموعة ا همهتايقفر بـمة، وأعرب عن رأي مفاده أن ويقة املعلومات مل تف  ِ . ث
تطرد قائال إن الفقرة  ث من الويقة تقرر أن الويقة تقدم 5سـوا شأن قانون الرسوم بعض خصائص العمل ا/"ث نة  بي تقوم به ا للج

ية ئة ء من جدول أعامل ا يات ا ية واحدة أو أكرث من تو تطابق مع تو بدو أهنا  ية وممارساته اليت  نا منوالDذج ا ص ص ت ي ع لتلص ". لف
ي تو ية، ال سـP ا يات جدول أعامل ا تعممي تو نة ا2امئة  يام ا ية  بني  صورأى الوفد أن الويقة ال  ل من ص ب للج ت لتث ق وقال الوفد . 15ة كيف

ناك  يدة ألهنا توحض أن  شة اليت دارت حول القضا�، ورأى الوفد أن بعض املعلومات  نا ية  ية øر هإن الويقة تقدم  ق للم خي مفث خلف
ية نذ بداية هذه ا شات  نا يجة ا تلفة حول  لعملآراء  ق مل ن مخم  تذكر أن SCT/22/9ث من الويقة 65وأشار الوفد إىل أن الفقرة . ت

تني سفر عن ويقة ملزمة للماكتبجنوفد األر بغي أن  شة ال  نا ث أعرب عن رأي مفاده أن ا ت ي ق تقد أن هذا . نمل يعوقال الوفد إنه 
با يف ت( ا2ورة، فالويقة  نا يوم بقدر ما اكن  ناسب ا ثالرأي  سـ مل ية SCT/23/5م رشوط ا لشلك تذكر بوضوح أن ا ل

ب ية غا نا تعلقة حبامية الرسوم والDذج ا لواإلجراءات ا ع لص سممل تلف من نظام قانوين إىل آخر، وهذا  تتا ما  ثريا ما  يد و خت ك لتعق
بون يف إيداع  ية، وخصوصا ألوئك ا/ين ير نا بب يف صعوت ملاليك الرسوم والDذج ا تالف  dيد و غا ل ع لص س خ تتعق يل

تلفة خمبات يف أنظمة قانوية  ن تالف يف ا2ول األعضاء خبصوص حامية ا. طل لرسوم والDذج خوأشار الوفد إىل وجود ا
تخدم قانون  ها  تخدم نظاما فريدا من نوعه، و ها  تخدم قانون براءات dخرتاع، و بýان  بعض ا ية،  نا سـا سـ سـ ل ع يلص ي بعضت بعض ف

نة. الرسوم والDذج محلاية الرسوم والDذج ها يف ا يل عىل أن هذه القضا� مت  للجوقال الوفد إنه ال يوجد د »وذكر الوفد بأن . حلل
يدا ملاليك SCT/23/5ثالويقة  ية سوف يكون أمرا  نا توافق يف عدد من جماالت إجراءات الرسوم والDذج ا مف تذكر أن ا ع لص ل

ية نا ية ا ية من عدة نواح، وكذ� ملاكتب ا نا عالرسوم والDذج ا لص ع مللكلص باب الرابع . ٍ لوأضاف الوفد أن هذا ورد أيضا يف ا
ياسة ال بارات ا سـمن ويقة املعلومات حول ا ت لث تخدم نظام الهاي . عامةع ية ال  نا بýان ا سـوأبدى الوفد مالحظة قائال إن ا ل تل م

يا  نه، وإن نظام الهاي به حا يد  لوال  م ية29 دو0 عضوا، مهنا 58تسـتف نا بýان ا م بýا من ا ل تطرد الوفد قائال إن من . ل سـوا
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نظمة األ يملبني األعضاء أيضا ا ية الفكرية وامجلاعة األوروية، إيقفر بة  يالت 88ال أن ما يقرب من للملك يع ا سج من إجاميل  لتمج
ناء عىل نظام الهاي حىت عام  با2وية اليت متت  يا وسورسا، ويس :  خيص ثالثة بýان فقط، أال ويه2010ل لفرسا وأملا ي ن ن

ية األ نظمة اإل رشين وا سعة وا ية ا نا ميبýان ا مل ت ل قللل لع ل يم بýان األقل منوا أي يقفر ية الفكرية وا سة  تل ويف ضوء ذ�، . جيلللملك
يد قوانني الرسوم الDذج  شأن تو بýان األقل منوا من الصك احلايل  ية وا نا بýان ا تفادة ا ية ا حرأى الوفد مغوضا يف  م بيف ل ل ل سـ ك

نة يف الويقة . وممارساهتا متe ا نافع ا ثوساءل الوفد عام إذا اكنت ا ب مل »ت ي ُ مل تعود عىل ماليك الرسوم والSCT/23/5Dحمل ذج سـ واليت 
بýان  ية وا نا بýان ا نافع ا يل  ناك  يل جترييب أم ال، وعام إذا اكن  ند إىل د ية  نا ية ا ية وماكتب ا نا لا ل ل مل حتل ه ل س ع لص ع ملص ت تمللك

يد قوانني الرسوم والDذج . األقل منوا أم ال نافع املرتبة عىل تو يف وا تاك ية عن ا بق إىل إجراء دراسة  حودعا ما  ت مل ل ل يل حتلسـ
ية وممارساهت نا عا يث يوجد نقص واحض يف لص بýان األقل منوا؛  ية وا نا بýان ا بو، وال سـP يف ا حا يف ا2ول األعضاء يف الو لم ل ل ي

تعلقة هبذا األمر منوذج . ملاملعلومات ا تاكر والرمس أو ا d ناك أيضا حاجة إىل حتديد العالقة بني لورصح الوفد بأن  ب ه «
يد عىل أ تأ يث إن الويقة تزيد من ا ناعي  كا ل ث يد القواننيحلص ها عامال 2مع تو يا بو نولو حية تطوير ا صف ج لتك وذكر الوفد أنه . مه

نة  eب تصادي أن جيري ا2راسة، وأن تقدم إىل ا2ورة ا d بري تب ا للجبغي  خل ملقي ق ملك »ن ُ ُ. 

شريا إىل أن وفد الربازيل اك  .22 ية، وأحاط علام لويقة،  موحتدث وفد اجلزائر مس مجموعة جدول أعامل ا ث ن قد طلهبا لتمن
ئة ء،  ية، ال سـP ا يات جدول أعامل ا ية تعممي تو ية هبدف تقدمي معلومات عن  لفيابة عن مجموعة جدول أعامل ا منيف ص من تن لت كل

ية وممارساهتا نا شأن قانون الرسوم والDذج ا نة ا2امئة  تعلق بعمل ا  Pعف لص ب للج بت من . ي ية  نا بýان ا طلوقال الوفد إن ا ل مل
ية يف األمانة بوضو نا شات اليت دارت حول الرسوم والDذج ا نا يف تطورت ا هم  عح أن تقدم هذه املعلومات من أجل  لص ق مل ك ف

شأن  رشوع أحاكم  شة  نا ية وضع معايري من خالل  نة ا2امئة  نة ا2امئة حىت وصلت إىل مرحe بدأت فهيا ا با ق معل للج مللج م
ية وممارساته نا عقانون الرسوم والDذج ا ترب ال. لص نة ا2امئة عوا ية لعمل ا ية øر ترص يف الغالب عىل  للجوفد أن الويقة  خي خلفث تق

شاركة يف اجcعات  ية ا نظامت غري احلكو ية وممارساته؛ وعىل قامئة ا2ول األعضاء وا نا ملشأن قانون الرسوم والDذج ا مل ع لص مب
ية و ية الفكرية احلا نة ا2امئة، وعىل مواطن املرونة يف اتفاقات ا لا شأن الرسوم والDذج مللكللج رشوع األحاكم  بالعالقة  مب

ية نا عا يف ميكن . لص توي عىل يشء يوحض  يدة، إال أهنا ال  تضمن معلومات  تدرك الوفد قائال إنه رمغ أن الويقة  كوا حت ت ث مفسـ
ية  يات جدول أعامل ا ية تراعي تو شات احلا نا بار ا منا ص ل ق مل لتت تعلقةع شأن وضع املعايريملا ثد إىل أن الويقة وبعد أن أشار الوف. ب 

يل موضوعي عىل هذا  رشوع األحاكم دون إعطاء أي جحة أو د ية يف  تو�ت ا تالف  لتذكر أنه متت مراعاة ا من مسـ لت م خ «
ية وعىل  ية عىل ا نا يد الرسوم والDذج ا يقة أنه ال توجد دراسة عن أثر تو تاج، سلط» الوفد الضوء عىل  dمن ع لص لتت ح حق َن ُ سـ

تخدمني يد األكرب حىت اآلن من أية ومىض الوفد . ملسـا تقدمة فقط يه ا بýان ا بني أن ا ملسـتفيقول إن جتربة نظام الهاي  ملُ ل ت
تفادة  d ان األقل منوا مل تكن قادرة عىلýب ية وا نا بýان ا ية، يف حني أن ا نا يل الرسوم والDذج ا سـية موحدة  ل ل ل ع لص سج ممعل لت

يل املطلو باب عدة، مهنا ارتفاع رسوم ا سجنظرا أل نظاملتسـ تىض ا لبة  شري إىل أن الرسوم . مبق توقال الوفد أيضا إن الويقة  ث
ترصحي، وهذا  هذا ا يل  نخفض، من دون أي  بýان ذات ا2خل املرتفع وا تاكر يف ا d ها تأثري إجيايب عىل لوالDذج  حتل مل ل لب ل

ية  نا تأثري أحاكم الرسوم والDذج ا ييل وشامل  يل  عيؤكد احلاجة إىل إجراء  لص ل تفص تاكر واإلبداع حتل d ها املقرتحة عىل بولوا حئ
ية نا بýان ا ميف ا ل تصاديني يف . ل d بة ريس اخلرباء نام هذه الفرصة ملطا ية تود ا قوأضاف الوفد أن مجموعة جدول أعامل ا ئ ل ت غمن لت

ن بýان ا تعلق   Pف Pتاكر، ال سـ d ية عىل نا بو بإجراء دراسة عن أثر الرسوم والDذج ا لالو ل ي ب ع لص بýان األقل منواي ية وا لا . م
تأثري طلب امحلاية يف اخلارج عىل أحصاب حقوق الرسوم  يال ال  تضمن  بغي أن  تمت الوفد قائال إن هذه ا2راسة  لوا حتل ت ني خ
تأثري عىل  نح يف أرض الوطن، مبا يف ذ� ا ية اليت  سب، بل وتأثري حقوق الرسوم والDذج األ ية  لوالDذج الو تم ب ل حف َن ُ نج ط

س نا فا ية اليت حتمهيا حقوق الرسوم والDذجمل تجات الهنا تأثري عىل أسعار ا ثل ا سـهتلكني،  ئة وا ن ل ململ  .م

بýان األ  .23 ية ومجموعة ا ياAت اليت أدلت هبا مجموعة جدول أعامل ا لوأيد وفد مرص ا من لتب ل يُ ة، مث أعرب الوفد عن رأي يقفر
يدة، إال أ تضمن معلومات  مفمفاده أنه رمغ أن هذه الويقة  ت ها أكرث ث برية من أجل  ية  نات إضا جعلنه يوجد جمال إلدخال  ف كي حتس

رشوع األحاكم واللواحئ وأثرها  نطاق الاكمل  هم ا تعلق األمر  ندما  بýان األقل منوا، وخصوصا  ية وا نا بýان ا ملنفعا  ل ي ع ل ل بفلل م
سة نا تاكر وا dفعىل اإلبداع و مل »وأبدى الوفد مالحظة قائال إن الويقة ركزت عىل . ب يات جدول أعامل ث ئة ء فقط من تو صا لف
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ية  تو شمل ا يل اكن ميكن أن  تح ملوضوع، ولكن ا eئة الويقة الص ية، ويه ا صا ل ي ل ل ث لفمن نفاذ إىل 19لت يل ا ية  ل، اخلاصة  ه تسبك يف
تاكر واإلبداع  d يع بýان األقل منوا من أجل  ية وا نا بýان ا يا عىل ا نولو باملعرفة وا شج ل ل تل م ج ذ�، رأى وعالوة عىل . لتك

توى الوطين، وأوجه  ية الفكرية عىل ا يذ قواعد ا ثل احلفاظ عىل  ناول قضا�  بغي أن  سـالوفد أن الويقة اكنت  ت ي ملث مللك نف م ت تن
ية  نا بýان ا ية إضافة أحاكم خاصة  ية الفكرية، وإماك يا املربطة  نولو سة، ونقل ا نا ية الفكرية وا مالصe بني ا مللك ج تك لمللك ل ن ت ف لمل

بýان ا ناول . ألقل منوالوا تتوأبدى الوفد رأ� مفاده أن الويقة مل  ية"ث نا بýان ا ماألثر عىل ا ل يث إن من " ل يقا شامال،  حناوال د ق ت
ية  يف إدارية ورش يe، مبا يف ذ� تاك ثرية أو  يف  ية تاك نا بýان ا بد ا توقع أن األحاكم واللواحئ املقرتحة سوف  يعا ل قل ك ل ل ل تمل م تك

ية ية ا يف ا توتاك ب تحل لل تلفة محلاية . ن بق أنظمة  بو  يدا أن ا2ول األعضاء يف الو تطرد الوفد قائال إنه من املعروف  خموا تط ي 5سـ ُ ج
هدف املقصود من  نة، وهو ا با يد هذه األنظمة ا تلكفة تو يمي الاكمل  ية، ومن مث وجب ا نا لالرسوم والDذج ا ح يتق ت ل ع مللص ل «

يل. مرشوع األحاكم واللواحئ تح لورأى الوفد أيضا أن ا يد من مزيد من األد0 ل يسـتف الوارد يف ويقة املعلومات اكن ميكن أن  ث
ها ياAت العامة املدىل هبا يف الويقة  يل عىل ا تعمقة إلقامة ا2 لكواملعلومات ا ث ب ل ُمل تعلقة . ل ياAت ا ملوساءل الوفد عام إذا اكنت ا ب لت

تقد بýان ا متدة من ا تخدمني  ملبوÎات نظر املالكني واملاكتب وا ل مسـسـ يه اجلزم مل ند إ ية، وما األساس ا/ي ا نا لمة أم ا س تل م
fنولو تطور ا تو�ت ا بان تفاوت  رشوع األحاكم يأخذ يف ا لتكبأن  لم سـ مسـ توصل إىل . حل ية ا لوساءل الوفد أيضا عن  كيفت

نخفض تصاد�ت ذات ا2خل ا d ام يفñ تاكر ية تعد عامل ا نا تاج القائل بأن الرسوم والDذج ا dمل ب ع لص قت ن شار الوفد وأ. سـ
تخدام  نح مواطن مرونة كجزء من ا بýان األقل منوا سوف  ية وا نا بýان ا سـإىل أن ويقة املعلومات ال تذكر ما إذا اكنت ا تم ل ل ل َث ُ م

تخدم نظام الهاي، ورمبا . مرشوع األحاكم واللواحئ بو، ال  ية، وفقا إلحصاءات الو نا بýان ا سـومىض الوفد يقول إن ا ي ل تل م
ية مع . ع الرسوميرجع ذ� إىل ارتفا تعامل بطريقة خاصة و تصور ا رشوع dقرتاحات  يلوساءل الوفد عام إذا اكن  ل ي تفضت م

بýان األعضاء  توسطة املوجودة يف ا رشاكت الصغرية وا باريون، وخصوصا ا يون أو ا بات اليت يقدñا أشخاص  لا مل ت يع للطل ع طب
ية واألقل منوا نا ما بو ميكن أن ت. ل رشوع األحاكم واللواحئ من خالل يورأى الوفد أن أمانة الو يمي أثر  مؤدي دورا ñام يف  تق

يد مهنا، ويف ميكن  بýان األقل منوا أن  ية وا نا بýان ا يف ميكن  هم  سالفة ا/كر، وذ� هبدف  نقاط ا كناول ا ل ل لل ك ل ل تفت م تسـف
بهئا شعروا  شاركوا عىل حنو فعال دون أن  بعألحصاب احلقوق أن  ي تقد أن ا. ي سعى يعوقال الوفد إنه  تنة ا2امئة سوف  للج

توصل شأن أفضل لجاهدة للعمل جبد خالل األ�م القادمة من أجل ا تخدام الرسوم اب إىل توافق يف اآلراء  ية ال سـسرتا تيج
بو يع أعضاء الو تصادية لصاحل  d ية تاكر واإلبداع وا ية كأداة لال نا يوالDذج ا مج من ب ع قلص بغي . لت نة  ينومىض الوفد يقول إن ا للج

سرتشد حلقائق ويدمع ألد0، وللكف عن اختاذ قرارات أن تعمل » عىل أساس راخس وôبت ملواصe معل حتضريي أمشل  ُ ي
ية الفكرية اليت توازن بني املصاحل  يع، وتعزيز مناذج ا ناسب ا ية الفكرية املوحدة اليت  نب مناذج ا مللكسابقة ألواهنا، و لمللك مجل ت لتج

تخد تلفة ألحصاب احلقوق وا سـا Aيع مل تاكر واإلبداع  dتصادية و d ية للجممني واإلداريني عىل حنو يدمع Ô من ا ب قمن لت
ها توافق  معو  .ي

ثوقال وفد الربازيل إنه قد أوىل املعلومات املقدمة يف الويقة   .24 « ُSCT/26/4 ثاين ند ا ناية خاصة، ال سـP ا ل  ب لع
ي( نا تعلق بقانون الرسوم والDذج ا شاركة يف العمل ا عا لص مل ياسة العامة(والرابع ) ة وممارساتهمل بارات ا سـا لت سادس ) ع لوا
بارات أخرى ( تلفة–عتا ية ا تو�ت ا  A من لتسـ تقرير، مما حقق ). م تلفة يف ا نظر ا لوأعرب الوفد عن رسوره مبراعاة وÎات ا A ل

هور بصفة ع ية وا نا ية ا ية وماكتب ا نا مجلتوازA بني مصاحل ماليك الرسوم والDذج ا عمللك لص ع بني يف لص نحو ا ملامة، عىل ا ل
نة ميكن . 51 الفقرة سارات ا رشين يذكر أن إحدى ا سة وا ملمكوأبدى الوفد مالحظة قائال إن ملخص الريس لýورة اخلا ملئ لعم

شأن قانون الرسوم والDذج  ّفور إحراز تقدم اكف وملا حيني "بأن يكون ا2عوة إىل عقد مؤمتر دبلومايس العcد معاهدة 
ثترب الوفد أن الويقة وأ". الوقت ية، SCT/26/4ع نا بýان ا يع األعضاء، ال سـP ا بغي أن تمكن  ية اليت  م خطوة يف ا لن ل مج ي 5لعمل ُ

شأن ما إذا اكن هذا  يق  يمي د بمن إجراء  ق سار املمكن"تق ية" ملا هم الو ياجاهتم ومصا نيعكس ا طت حل ويف هذا الصدد، أعرب . ح
ثل هذه ثالوفد عن رأي مفاده أن الويقة اكنت ميك ية من  نا بýان ا تفادة ا ية ا يل عن  تفا من أن تقدم مزيدا من ا م ليف ل سـ ص كل

ية . املعاهدة تو صوأشار الوفد أيضا إىل أن ا شطة 15ل تحديد أن أ بني عىل وجه ا ئة ء،  ية، يف إطار ا ن جبدول أعامل ا ل ت ُمن لف لت
ناف يف وا تاك يق توازن بني ا بار  d ملوضع املعايري سوف تأخذ بعني ل ل حتقت وأفاد الوفد أن الصك ا2ويل املقرتح هيدف إىل . عع

تلكفة، سوف يضطر العديد من ا2ول  ية ا A ية، ومن نا بات الرسوم والDذج ا ليق املواءمة بني املعايري القصوى  ع لص حلطل حتق
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تالفات اجلوهرية يف  ثال للصك املقرتح، وذ� نظرا لال d ية من أجل رش خاألعضاء إىل إجراء إصالحات  ت ميع القوانني ت
ية نه . طنواملامرسات الو تاكر، و d بة أمام يس، يف حد ذاته،  ية  نا نوع قوانني الرسوم والDذج ا لكورأى الوفد أن  عق بل ع لص ت

ýية للك ب ئات املؤ تلف ا سـيعكس  ب سخم يح فائدة dنضامم إىل املعاهدة املقرتحة، من . يل ضومىض الوفد يقول إنه ال بد من تو ّ
ية، أما من لتمنيث ا يل جدا من ح هر يف عدد  يالهتا  ية و نا بات الرسوم والDذج ا نفعة، فإن معظم  ية ا A ّ قل سج ع لص طل ظمل تح

بýان نة "وأفاد الوفد أنه وفقا . لا ية  ية الفكرية العا سـملؤرشات ا لمل ياAت، بدءا من عام "2010مللك شري أحدث  ب،  ، 2008ت
ثل  تة ماكتب  متإىل أن أعىل  بات الرسوم و%85سـ يع  طل من  ية يف ذ� العاممج نا عالDذج ا وأضاف الوفد أنه يف إطار . لص

يل عام  ها أي  بýان األقل منوا اليت مل يكن  ية وا نا بýان ا سجنظام الهاي، يوجد عدد من ا ل ل تل ل بýان، 2008م ل، وأن هذه ا
نظام شاركة يف ا تفد من ا ية، مل  ية ا نا لمن ا مل سـ لعمل تل شة وضع املعاي. ح نا قوشدد الوفد عىل أن  م ري يف قانون الرسوم والDذج »

شاركة فهيا ما يكفي من  توفر 2ى ا2ول األعضاء ا ها األعضاء و شة شامe وشفافة يو نا ية جيب أن تكون  نا ملُا ي ق ع Îّلص م
ية  املعلومات من يات جدول أعامل ا تو ثال  d منأجل ص ل لتت ئة ء –م ثاال øما–لف وخاصة ا يع ا2ول . مت ا مجوأفاد الوفد أن 

نافعاألعضاء يف وا تاك يل حكمي  شاركة اكمe إال بإجراء  نصوص  شارك يف العمل القامئ عىل ا يع أن  مل لن  ل لل حتل م ل ت ورأى . تسـتط
ياSCT/26/4ثالوفد أن الويقة  ية تلقا نا بýان ا يد ا ئ ال تقدم أد0 عىل أن dنضامم إىل املعاهدة اجلديدة املقرتحة سوف  ل مل . ُيف

d ُوناء عىل ذ�، أيد الوفد « بýان األب ية ومجموعة ا لقرتاحات اليت تقدمت هبا مجموعة جدول أعامل ا يلتمن »ة، وحث عىل يقفر
سأ0  .ملإجراء دراسات حمددة عن هذه ا

ية والاكرييب  .25 مس مجموعة بýان أمرياك الال Dيان ا/ي أدىل به وفد ب تني عىل ا ينووافق وفد األر ب تن ل ج وبعد أن أشار . ُ
ند إىل أد0 الوفد إىل أن بýه يع يل اآلôر املرتبة عىل املقرتحات، أيد dقرتاح ا2اعي إىل إجراء دراسة  ستكف عىل  ت تحتل َ

بýان األ ية ومجموعة ا ته مجموعة جدول أعامل ا نحو ا/ي اقرت ية، عىل ا لجتر من ل لتي ح يب وذكر الوفد أيضا أنه سوف يواصل . ةيقفر
شات، وأنه نا برية وشاط يف ا شاركة هبمة  قا مل ن ك هاّمل نجاح يف  نة ا2امئة ا متىن  معل  ل للج  .ي

ية خبصوص   .26 ية øر ترصت عىل  يدة للغاية، ولكهنا ا تضمن معلومات  تان إنه يرى أن الويقة  خيوقال وفد  ت ث خلفسـ ق مف ك
ية وممارساته نا شأن قانون الرسوم والDذج ا نة ا2امئة  عمعل ا لص ب ي. للج ية يه  كيفوبعد أن أشار الوفد إىل أن الوالية األ ة صل

ية وممارساته، رأى الوفد أن  نا شأن قانون الرسوم والDذج ا نة ا2امئة  ية عىل معل ا يات جدول أعامل ا عتعممي تو لص ب للج من لتص
ية  تو ثل ا توسع فهيا،  صناك جماالت أخرى ميكن ا ل ل ية 15مه تو نافع، وا يف وا تاك توازن بني ا ص، خبصوص ا ل مل ل ل ، خبصوص 19ل

نفاذ إىل املعرفة ع يل ا لية  سه تك ية يف تو بýان األقل منوا، وا ية وا نا بýان ا صىل ا ل ل ل يذ قواعد 22مل تنف، خبصوص احلفاظ عىل 
توى الوطين ية الفكرية عىل ا ملسـا بýان األ. مللك لوأيد الوفد dقرتاح ا/ي تقدمت به مجموعة ا ُ ي» ة ومجموعة جدول أعامل يقفر

ية  .لتمنا

ياAت اليت أدىل هبا وفد  .27 لبوأيد وفد أوروغواي ا ُ تاجئ » يق  يع  نة ا2امئة  تني، ورأى أن ا نا الربازيل واألر تط للج حتقن تسـ ج
يا يقا  ية  يات جدول أعامل ا يق تو معلأفضل  ب من ص تطب لتتط  .ب

ية، وأنه يرى   .28 نا بذل ملواءمة القوانني واملامرسات يف جمال الرسوم والDذج ا هود اليت  عوأعلن وفد الصني أنه يؤيد ا لص ُت جل
هم للرسوم والDذج يف الصني،وفطن.  الصددُأن تقدما قد أحرز يف هذا منو ا مل الوفد إىل ا نه رأل تصاد، و d لك وهو ما يعزز  ىق

تلف من بý إىل آخر ية قد  ختأهنا  بو . معل يع األطراف، مبا فهي–يوبعد أن أشار الوفد إىل أن الو  ال – الصني امج عالوة عىل 
ُبد أن تقوم مبزيد من العمل، حىت حتقق املواءمة 5 تاجئ، قال إنه يأمل أن ُ تلف تتوفر املرونةلن مزيدا من ا خم من أجل مراعاة 

بýان األقل منوا ية وا نا بýان ا لمصاحل ا ل  .مل

بýان األ  .29 ية ومجموعة ا يقات اليت أبدهتا مجموعة جدول أعامل ا يا ا لوأقر وفد أسرتا من تعل لتل يل هداهتام لعملة يقفر  من تعو
نة ا2امئ تلكل معل ا للجأجل أن  ثري من ي تفق مع  ية و هم خماوف مجموعة جدول أعامل ا نجاح، مث قال الوفد إنه  كة  ي من لتل يتف
يقات اليت أدلت هبا الوفود يد إجراء دراسة وفقا للخطوط العريضة . لتعلا شأن تأ تخذ بعد موقفا  يوأشار الوفد إىل أنه مل  ب ي
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يد املقرتحة نه أشار إىل أن عددا من القضا� هيأو عدم تأ ثل نطاقُتطلب أن حتلستلك، و ورأى .  طلب وموارد ما يلزم منم، 
نظر فهياالوفد أن عددا من القضا� اليت  لأمعن ا شاتُ نا ست ذات جدوى يف ا ق  مل تعلق مبدى دمع الرسوم والDذج . لي  Pيوف

يد هذا الزمع تأ تاكر، أعرب الوفد عن رأي مفاده أنه توجد بال شك دراسات  يلال ل ي. ب تص   Pتعلوف قات عىل نظام لخي
يل، ويس نظاما ملواءمة املعايري،  نظام نظام  نه، مث أوحض أن هذا ا ست جزءا  يا  لالهاي، أشار الوفد إىل أن أسرتا سجم ل ي للتل ل

ست واحضة تأكد من وجود أنظمة فعا0 . ليوأن جدوى إجراء مقارAت مع نظام الهاي  لوأعرب الوفد عن رأي مفاده أن ا
توسطة، وأن للرسوم والDذج ] أثر أك رشاكت الصغرية وا تصاد احمليل، وخصوصا عىل ا d ملرب عىل ل نفاذ إىلق ية ا لإماك  حامية ن

ثاين توى ا ست ñمة إال يف ا يع أحناء العامل  لالرسوم والDذج يف  سـ ي ملمج تج . ل نافع اليت  تنورأى الوفد أيضا أن العديد من ا سـمل
يا بدو بد هيعن هذه املعاهدة  نافعديد مقدار وإن اكن من الصعب حت،ي فاملعاهدة تدور حول وضع املعايري، مما ، مل ت( ا

يع  نظام إىل أدىن حد، وحول  تخديم ا باء امللقاة عىل عاتق املالكني و يف األ شجيؤدي إىل  ل سـ ع تسـ م يل بعضهم بعضاختف لتقل 
نفاذ إىل  هل علهيم ا يث  تخدمني واملالكني،  باء ا لأ حب سـ يسع نامل يل الرسوم والDذج ا لصنظام  تأكد . عيةتسج لورأى الوفد أن ا

تصاد،  يد لال هو0 أكرب إىل امحلاية ال بد أنه أمر  نفاذ  تصادات ميكهنا ا d يع توسطة يف  رشاكت الصغرية وا قمن أن ا ج س بق لل مج مل
رشاكت ت( ا يد  لوال بد أنه  ل نافع . ج شأن ا يام مبزيد من العمل  تاما، أعلن الوفد أنه ال يعرتض عىل أي اقرتاح  ملو ب لق خ

d نه لكتصادية، و هو0»حذق ييل، وذكر حلاجة إىل وجود نطاق واحض /� سر من مدى  يل  » إجراء  تفص بحثحتل وأعلن . لا
بب أي نة ا2امئةةتتسالوفد أيضا أنه ال يود أن  ية يف تأخري معل ا للج حبوث إضا  .ف

ثل dحتاد األورويب مس ا2ول األعضاء يف dحتاد،   .30 بýان األوأشار إىل ما مموحتدث  يلتقدمت به مجموعة ا ة يقفر
يف وأيدته وفود أخرى من طلب إجراء يل تاك تح ية  ل دراسة إضا ل ل ية وممارساهتا يف "ف نا يد قوانني الرسوم والDذج ا عتو لص ح

بýان األقل منوا ية وا نا بýان ا بýان، وال سـP ا لا ل ل يد" مل تو نافع ذ� ا حو بة dحتاد األوريب . لم ثل عن ر غوأعرب ا وا2ول ملم
يه يف إبداء تعلق هبذا األمرفاألعضاء   Pمحددا : أوال، ي مالحظات عديدة ف eمت ية  »جيب أن يكون نطاق أي دراسة إضا ُ حم ف

تني . بدقة ثل أن املواد والقواعد الواردة يف الو ثيقوأوحض ا ية SCT/26/3 وSCT/26/2ملم رشوط ا يد ا ناول تو شلك  لت ل ح ت
ية، وأنه نا عللرسوم والDذج ا بغي أن تركز عىل اآلôر املرتبة عىل لص ناء عىل ذ�، إذا اكن ال بد من إجراء دراسة،  ت،  ن فيب

بýان األقل منوا ية وا نا بýان ا بة   Pيد، ال سـ تو لذ� ا ل لل سـ مل ية، . لنح تأثري عىل املاكتب الو هذه اآلôر أن تراعي ا بغي  نو ل طي ل ن
بات وأحصاب احلقوق، تأثري عىل مودعي ا لطلفضال عن ا تويني ل توسطة، وذ� عىل ا رشاكت الصغرية وا سـ وخصوصا ا ململ ل

ميي ثل هذه . قلاحمليل واإل يذ  ية  بار يه إماك d همة األخرى اليت جيب أن تؤخذ يف ثل أن من اجلوانب ا موأضاف ا نف تمل ن ت عملم
نة عىل  بغي لألمانة أن تطلع ا للجا2راسة، وقال إنه  ياني يقه  ترب  نطقما  محتق تام، بع. يع بغي خلويف ا ثل إىل أنه  يند أن أشار ا ملم

يقة،  بيل دراسة د نة ا قدراسة اجلدول الزمين لعمل ا ملسـتق يه يفللج بة dحتاد األوريب وا2ول األعضاء  فأعرب عن ر  أن غ
نة  رشين  سابعة وا يد ا2ورة ا نة ا2امئة، وإن موا  eب شة يف ا2ورة ا نا ية جاهزة  للجتكون هذه الويقة اإلضا ل ع للج ق للم لعث ملق ف

هدفا يق هذا ا تضت الرضورة،  بغي أن تعدل، إذا ا ل2امئة  تحق ق لن ُ« ية مباكن أن يكون يف مقدور . ي ثل أن من األ مهوأوحض ا ملم
بل  ية  نا تعلق لرسوم والDذج ا نة ا شأن معل ا نري  قالوفود اختاذ قرار  عت لص مل للج ب ية العامة لعام انعقادمسـ ية 2012مجلع ا بغ، 

يل الرسوم والDذج ا2عوة إىل عقد مؤمتر دبلوما ية واإلجراءات اخلاصة  رشوط ا شأن ا سجيس العcد معاهدة  شلك تب بل ل
ية يف أرسع وقت ممكن نا عا  .لص

نوب   .31 يانني الTين أدىل هبام لك من وفد  يده الاكمل  سودان عن تأ جوأعرب وفد ا ب ي يللل بýان يقأفر لا مس مجموعة ا
ياأل يةة ووفد اجلزائر مس مجموعة جدول أعامليقفر ية . لتمن ا نا بýان ا تصادي يف ا d مواقرتح الوفد أن تراعي ا2راسة الوضع لق ل َ ُ

بýان األقل منوا شأن القضا� العالقة .لوا توصل إىل توافق يف اآلراء  نة ا يع ا بوأعرب الوفد أيضا عن أمV يف أن  ل للج  .تسـتط

تأنفة  ملسـا2ورة ا

بýان األ  .32 يلحتدث وفد مرص مس مجموعة ا نة ا2امئة يف ة ومجميقفر ياق معل ا ية وذكر أنه يف  للجوعة جدول أعامل ا سـ لتمن
ية وممارساته  نا عرشوع املواد والقواعد اخلاصة بقانون الرسوم والDذج ا لص تان (م ، ووفاء )SCT/26/3 وSCT/26/2ثيقالو
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تعلقة بوضع القواعد وامل ية ا يات جدول أعامل ا تو بو  مللزتام ا2ول األعضاء يف الو من ص ب يات –عايري لتي تو ص ال سـP ا  16 و15ل
ية – 23 و22 و19و نة ا2امئة أن تطلب من األمانة إجراء دراسة  بغي  يل  للج حتلي تصاديني  –ن d قساعدة ريس اخلرباء ئ  --مب

ية فP. تسـتعرض ثالثة موضوعات نا بýان ا بة   eمت يف ا تاك يود وا نافع وا بغي لýراسة أن تعرض ا مأوال،  لق لن لل سـ ل ل مل لني  خيص حمل
بات  توسطة –لطلمودعي ا رشاكت الصغرية وا مل ال سـP األفراد وا ية، –ل ن فضال عن القدرات اإلدارية والقانوية للماكتب الو طن
ية  ية اخلاصة لرسوم والDذج –طنواألنظمة الو ية عىل أنظمهتا ا رش يريات  تعلق بإدخال   Pحملل ف يع تغ ياجات يف –تي dحت و

dيةجمال تكوين الكفاءات و ساعدة ا ية وا ية ا نتnر يف ا مل ت لتقب تح لل ن تعرض ا2راسة أثر وضع املعايري فP . س بغي أن  يا،  ôُ سـ ي تن ن
توسطة إىل نظام الرسوم والDذج رشاكت الصغرية وا ية عىل نفاذ ا نا ية للرسوم والDذج ا رشوط ا ملتص  ع لص شلك لخي وعالوة ، لل

تعرض أثر وضع ا بغي لýراسة أن  سـعىل ذ�،  تي ية، ن نا بýان ا تصادية يف ا d ية تاكر وا dمملعايري عىل تعزيز اإلبداع و لق ل من لتب
 eمت نفاذ إىل املعارف، وعىل مواطن املرونة ا يا وا نولو حملوعىل نقل ا ل ج يود(لتك ناءات وا dلق بة لýول األعضاء ) سـتث لنسـ

ية  بýان األقل منووجودنوإماك ية وا نا بýان ا ية خاصة  ل أحاكم إضا ل ملل بغي أن تقدم . اف تاما، قال الوفد إن ا2راسة  نو يخ
توسطة املوجودة يف  رشاكت الصغرية وا ية عن نظام الرسوم والDذج مع إشارة خاصة إىل نفاذ ا يل معلومات إحصا مل ئ لتفص ل

يه ية إ نا بýان ا لا ل تو�ت من املعلوم. مل شمل ثالثة  بغي أن  يل اإلحصايئ  تح سـوأشار الوفد إىل أن هذا ا ي ي ل مل ية، ن لتفصيلات ا
ية ية يف بýان أ نا تعلقة حبامية الرسوم والDذج ا ية ا ية حول dجتاهات احلا بمن أجل تقدمي معلومات وا ع لص مل ل تطرد . جنقع سـوا

ية خارج  نا توى األول dجتاهات العامة املرصودة فP خيص حامية الرسوم والDذج ا بغي أن يعرض ا عالوفد قائال إنه  لص سـ ملي ن
ية واألقل منوا ؛)لامحلاية ا2ويةأي (احلدود  نا تقدمة وا بýان ا شأن طلب ا ية  يالت إحصا ثاين  توى ا م وأن يقدم ا ل مل ل ب ئ حتل ل ملسـ

ية يف اخلارج  نا عمحلاية الرسوم والDذج ا ئوية من إجاميل الطلب عىل امحلاية(لص بة  مأي طلب امحلاية يف اخلارج  ؛ وأن )كنسـ
ية يالت إحصا ثالث  توى ا ئيقدم ا حتل ل تعلق  قدñا تملسـ  Pنف ف شأ واملقصد وا شأن ا ية واألقل منوا  نا تقدمة وا بýان ا يا لص ن ب ل مل ملل م

ية يف اخلارج نا عحبامية الرسوم والDذج ا ياAت. لص ثة  بغي أن تعكس الفرتات احلد بوذكر الوفد أيضا أن ا2راسة  ي للي  .ن

يابة عن ا2ول  .33  ôتحد ثل dحتاد األورويب،  نوقال  رشينممم بع وا لعا نة ا2امئة إنه ، األعضاء لسـ ياق معل ا للجيف  سـ
ية  ياAت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والDذج ا ية بقانون العالمات ا فا ب ع لص ل لن ية للرسوم والDذج ملع شلكشأن اإلجراءات ا لب

ية  نا عا بار )SCT/26/3 وSCT/26/2 تانقيثوال(لص d يةلعت، وآخذا يف يات جدول أعامل ا منتو لجنة ل جيب عىل ا،لتص
نادا  بل، ا نة ا2امئة ا تصاديني، إعداد دراسة الجcع ا d شاركة ريس اخلرباء تا2امئة أن تطلب من األمانة العامة،  ملق ق سئ للج مب

نة ا2امئة  يةحول قانون سـبق ملاللجإىل معل ا نا عالرسوم والDذج ا يه يف لص نصوص  نحو ا عل عىل ا مل تني ل  SCT/26/2ثيقالو
نظر إىل ملموالحظ ا. SCT/26/3و بغي لýراسة أن حتللAاسـتو�ت ملالثل أنه،  ية،  ينتلفة من ا متe مل لتمن ودعي حملالفوائد ا

بات بة، خصوصالطلا بýان األقل منوا، ال سـP لنسـ  ية وا نا بýان ا ل  ل رشاكتملل توسطة احلجمو الصغرية لا  فضال عن ،ملا
 eمت ية ماكتب للحملالفوائد ا ية يف نظام ) بسط أمن خالل إجراءات(طنالو رشوط ا يط ا شلكيل و سـ لتقل ب لل الرسوم والDذج ت

ية نا عا ية. لص متe للماكتب الو يف ا تاك بغي أن حتلل ا ثل أيضا أن ا2راسة  نوذكر ا ل ل ي طملم حمل ية /ن ئات القضا ئا نامجة عن لهي لا
ية  نظم ا يريات عىل ا حمللإدخال  ل يةالرسوم والDذجتسجيل لتغ نا ع ا ثل أنه، . لص سـتطلب إعداد هذه الورقة، ثناء أملموالحظ ا

نة ا2امئة من األمانة  بýان األقل منوا العامة للجا ية وا نا بýان ا بة ا بارها ر لأن تضع يف ا ل ل غ مت قانون ممكنة لمعاهدة تسهم أن يف ع
ية  نا عالرسوم والDذج ا تصادية يف بýاهنلص d ية تnر وا dتاكر و dقيف اإلبداع و منس بغي، وذكر أنالتب  ا2راسة عىل  عىلينه 

يل ) أ: (وجه اخلصوص ية الوصول إىل نظم  نظر يف إماك سجا ن ية من جانب تل نا عالرسوم والDذج ا رشاكتلص  الصغرية لا
توسطة،  نة يف ا/ي ميكن ألوجه ادى رشح امل) ب(ملوا ية معاهدة قانون الرسوم والDذج ملمكملرونة ا نا عا عىل به تؤثر أن لص

رشاكت يف قدرة  بýانلا بýان لا ية وا نا ل ا يق فوائد املقرتحات، قل األمل نظر يف مدى مواءمة ) ج(لتحقمنوا  قرتحات ألحاكم امللا
ية وعالوة عىل ذ�، فقد طلب . اتفاق الهاي يه من األمانة أن تقدم معلومات إحصا ئdحتاد األورويب وا2ول األعضاء  ف

يال عن نظام الرسوم والDذج  ية تفصأكرث  نا عا ية الخاص بشلك ة شاراإلمع لص بل وصول نإىل إماك رشاكتقمن   الصغرية لا
ية نا بýان ا توسطة ويف ا موا ل ل بغي أن . مل ثل إىل أن هذه ا2راسة  ُوأشار ا ت ين نة ا2امئة سـتملم  eب بل انعقاد ا2ورة ا للجمكل  ملق ق

Pنة ا2امئة ف شأن معل ا نري  سـىن للوفود اختاذ قرار  للجحىت  ب سـتت ية  الرسوم والDذج خيصمي نا ع ا ية العامة قبل لص مجلعا
بغي وأضاف . 2012 عامل ثل أيضا أنه  ينا يس اخلرباء لرشوط وأساس هذه ا2راسة إيضاح ملم بو ور ئألمانة العامة للو ي
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تقدم األجوبة اليت ت تأكد من أن ا2راسة  بو، وذ�  تصاديني يف الو dسـ لل ي أعضاء جانب املعلومات من احلاجة إىل  متاما ليبق
نة ا2 بýان األقل منواللجا ية وا نا بýان ا لامئة، وخصوصا ا ل  .مل

يابة عن مجموعة  .34 بýان نوأيد وفد اجلزائر dقرتاح ا/ي تقدم به وفد مرص  ياأللا يةيقفر . لتمنة ومجموعة جدول أعامل ا
هدف من أجل غا�ت ح عكس قرتوأوحض الوفد أن امل من أجل العمل، يف كفاءة تتسم لمعلية الوصول إىل لا2راسة وا

شات نا قامليض قدما يف ا رشوع  إىلوأشار الوفد. مل يمي آôر  هدف من ا2راسة هو  م أن ا تق ية الفكرية عىل عاهدة املل مللكقوانني ا
تصادية d نظم قوا شامل عىل األثر تقيمي ومبجرد dنهتاء من . ل تصادياأللا d ول األعضاء، ةقنظمةýألعضاء سـميكن ل ل

ية وضع ا تصاصات، . لقواعد واملعايريمعلdخنراط يف  تعلق ال  Pخوف تعلق مبا ميكن جابة اإلإىل راسة تسعى ا2ي ساؤل  يعىل  ت
شلك  بة  لصك ااعيوب هذ وأمزا� يأن  تكون لنسـ تصادات، وماذا  سـلال ها تلكفة لاق األعضاء، مبا يف ذ� يتحملاليت 

ية رشية وا ية وا يف املا تاك نا ل ل تقل لب بýا»وذك. ل ية لر الوفد بأن ا نا من ا ثل ل متها أال  لرشاكت الصغرية ل إحجافاوضع القواعد واملعايري هيم
توسطة  يذ ت وأنملوا ية تنفساعد عىل  يات مجموعة جدول أعامل ا منتو يات لتص تو ية، عىل وجه اخلصوص، ا صعىل حنو أكرث فعا ل ل

مية مضافة لكشيميكن أن حول ما لرد عىل سؤال اا2راسة أيضا كام تعني عىل . 23 و22 و19 و16 و15 يق تنشأ عن ق  تو فا ل
يا نولو تاكر ونقل ا dيع اإلبداع و جبني القواعد وتأثري ذ� عىل  لتك ب بغي أن . تشج ا2راسة إىل تتطرق ينوعالوة عىل ذ�، 

ية تسـتفيد املرونة، وذ� لضامن أن جوانب  نا بýان ا ما ل نظاملفعل ل تعلق قرتاح dحتاد األورويب، أعرب . لمن ا  Pيوف
نه أشار إىل أنا تاكمالن، و لكلوفد عن رأي مفاده أن d Ôقرتاحني  يمت اقرتاح م  . يف وقت الحقصياغةلتعديالت عىل اسه 

ية –مجهورية (وفد إيران وأعلن  .35 يابة عن مجموعة )ماإلسال بýان ن،  برية لا ية  يوية، أنه علق أ كاآل مه راسة عىل ا2سـ
تعلقة ب ية ملا نا عقانون الرسوم والDذج ا تعلقة به واملامرسات لص يات صفP خيملا ية صتو شأن ا بو  منجدول أعامل الو ب وذكر أنه . لتي

تصاصات  ياغة ا خبغي  صن ية الرسوم والDذج مجيع جوانب قانونحول من وجود دراسة شامe تضطريقة ب2راسة اي نا عا ، لص
بغي أيضا  متe من صعوتحتلل الأن ينواليت  نافع ا حمل وا ية اإلجراءاتتنسـيق مل اليت الوفد إىل أن املقرتحات وأشار . لشلكا

بýان األ يلقدمهتا مجموعة ا ية ة ويقفر شرتكة، وتضمنت وdحتاد األورويب لتمنجدول أعامل ا منارص  ه لن يكون من نأ أفادع
توصل إىل بýان  الوفد أيضا أن مجموعة أوحضو.  حل توافقيلالصعب ا ناء يف لا شلك  شاركة  تعدة  يوية  باآل ب للم سـ مسـ

توصل ملشاوراتا ية، وذ� هبدف ا ل غري الر  .ختصاصاتبشأن dىل نص توافقي إمس

رشوع املعاهدة  .36  eمت سـمي اآلôر ا بو أنه ميكن  تصاديني يف الو d بري ملوالحظ  حمل تق ي تنسـيق إجراءات تواملرتبة عىل قك
ية الرسوم والDذج  نا عا يةآôر من آôر من ا2رجة األوىل وإىل لص ثا نا2رجة ا بارشة يف  ألوىلا ا2رجة آôر ثلتمتو. ل ملاآلôر ا

نامجة عن  ية إجراءات الرسوم والDذج معاهدة لا نا عا بات عىل لص هل. واملاكتبلطلمودعي ا .  يف دراسـهتاسواكنت ت( اآلôر أ
ية، ويهأما  ثا نآôر ا2رجة ا سةاآل ل نا تnر وا dيث اإلبداع و تصاد من  d ر عىلôف مل س ح بعد . كرث صعوبةها أتقيميفاكن  ،ق لوا

ثاين  بار هأخذا/ي جيب لا d توافرةهو عت يف يات ا ملا بو مجعكبري وأوحض . ملعط تصاديني أن الو dي شاط تق ياAت عن  ن  ب
يرسوم والDذجال نا ع ا ية الفكرية، ا كجزء من تقريرهةلص نوي عن إحصاءات ا مللك ا ية الفكرية ُا/ي يلسـ مللكرسل إىل ماكتب ا

ية يف لك عا بو دراسـتيف حني و. مطنالو ية إىل لك ماكاإل هتايرسل الو ية، ئحصا ية الفكرية الو طنتب ا ردود الفعل فإن مللك
تصادية  d ية توى ا يا مع  نوعة  للمتفاوتة و ق منم سـ سـ لتت م عك يبم �تب ا نظر إىل نوع و. ك لند ا يةالبياAت لاع هاصفو  ،مجع اليت مت 

نة ا2امئة عىل عمل بأن عددا تكون ينبغي أن  بýان األقل منوااملأقل من الردود جاء من للجا  متثلت مالحظةو. لاكتب يف ا
توسطة حول  ىخرأ رشاكت الصغرية وا ملا توسطة بدت ، حىت لو يف أنهل رشاكت الصغرية وا ملا مصلحة قوية، فقد أهنا ذات ل

تاحة تبيهنا يكون من الصعب جدا  ياAت ا مليف نطاق ا بو2ى لب متل. يالو ميكن اليت لبياAت ار دامصأن أحد  حملومن ا
ñتخدا ياAت ا اسـا ليه  بات سجل ب يةالطلحول  نا عرسوم والDذج ا شأن فإن ، ولكن حىت لص بو الليف ذ� ا أي متت(  يالو

تصاديني و. لطالبمودع ا صفاتمعلومات عن  d بري اخلرباء قأخريا، أشار  تعني عىلأنإىل ك نة ا2امئة سيه  عىل dتفاق للج ا
تلفة من ا2راسف. طلبهي ترغب يف نوع ا2راسة ا/ خمناك أنواع  توقع ا2ول األعضاء لمهنجية ونوع األد0 ل، وفقا اته تا/ي 

يد، لو. قدñااألمانة العامة أن تمن  مفيام بيشء  نه وااألمانة العامة سـيكون عىل لق سح ميكن امجلع  بيشاركة يف  م مقابالت بني مل
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لتطلب ا رصامةكرث األالهنج العلمي ف. مع أحصاب املصلحة ية من اعتي شوا نات  ئمل مع  ع بات عي يف عدد ال بأس لطلمودعي ا
تاج  بýان، و تحبه من ا ثري مواردووقت إىل سـل   .بكأكرث 

يابة عن ا2ول اوكرر  .37  ôتحد لثل dحتاد األورويب،  ن رشينممم لعبع وا  األعضاء، وÎة نظر dحتاد األورويب وا2ول سـ
يه  بل تكون أن حول رضورة فاألعضاء  نري  قالوفود قادرة عىل اختاذ قرار  ية العامة عام انعقاد مسـت ية عقد 2012مجلعا بغ، 

يل  شأن إجراءات  سجمؤمتر دبلومايس العcد معاهدة  ية يف أقرب وقت ممكنالرسوم والDذج تب نا عا  .لص

ثل  .38 ية الفكرية مموقال  بحث يف جمال ا تدريس وا ية ا2وية 2مع ا مللكا ل ل ل وضع قد سـتاذ للقانون، أكنه إ )ATRIP(مجلع
تلفاهنج بادل األفاكر حول هذا املوضوعل اخم  ية، واقرتح  نا تصادي للرسوم والDذج ا d يل تتح ع لص ل ثل إىل أن . قل ملموأشار ا

هرت أن براءات dخرتاع  شلك أكرب ظاإلحصاءات أ ية تودع  نا بللرسوم والDذج ا ع بل ملص يودعيقمن  بات ا حملل ا  .نيلطل

ُن ئواقرتح الريس أ .39 متةdناقش ت تلف ا�موعات والوفود ا ثيل  ملهتصاصات يف اجcع غري رمسي مع  خم مم ومبجرد . خ
d تفاق عىلdختصاصات ،ُ سة العامةأنسـتت نة ا2امئة . جللف ا يه ا/ي تفاق الللجوبعد ذ� يمت إبالغ ا توصل إ لمت ا يف ل

ية و سات غري الر مسا شأن هحول  اتخذ قرارتجلل سأ0بالعمل الالحق   .ملذه ا

سة العامةُورفعت  .40  .جللا

سة العامة، أشار الريس إىل أن عددا من الوفود وبعد .41 ناف ا ئ ا جللئ  SCT/25/4ثالويقة رمغ أن ، رأت أنهسـت
يدة، تتضمن  ناك حاجة 2مفمعلومات  تصاديني، جترهيا راسة هفإن  d شاركة ريس اخلرباء قاألمانة العامة  ئ مب

شحول  شاريع مواد و مأثر  ية وواعد قع يرام نا عقانون الرسوم والDذج ا تعلقة به  اتامرسامللص ملا
يةعىل ) SCT/26/3 وSCT/26/2 يقتنيثوال( نا بýان ا ما ل ثل هذه و. ل نت وفود أخرى أهنا لن تعارض  مأ عل

ها كون يا2راسة، رشيطة أن  نة ا2امئةتتسبب يف  بدقة وأال احمددقنطا شات غري ملوعقب ا. للجتأخري معل ا قنا
يال نة ا2امئة مسر تصاصات الواردة يف عىل أن تللجة، وافقت ا ية، وفقا لال خطلب من األمانة إعداد دراسة  حتليل

ثسخة يف املرفق األول من هذه الويقة (SCT/26/8 ثالويقة  ).مسـتن

ية –مجهورية (وفد إيران والحظ  .42 يابة عن مجموعة )ماإلسال بýان ن،  تصادلا d يوية، أن وجود ريس اخلرباء قاآل ئ يني سـ
يد تلفة لýراسة وجدواهتسليطل للغاية امفاكن  توازA. اA الضوء عىل اجلوانب ا تصاصات اكن  d موأشار إىل أن نص  خ

يع أحصاب املصلحة، أي سائلملوأعطى حملة عامة عن لك ا باتمج اليت هتم  ية و لطلمودعي ا ية أو اإل مياملاكتب الو قلن ط
تلفة، مع إيالء اهنظمةواأل ية ا A القضا بýان األقل منوائ ية وا نا بýان ا لcم خاص  ل ية هذه الويقة إوقال الوفد . ملل ثنه، نظرا أل مه

بل نة ا2امئة ا هرين من اجcع ا بل  رش هذه ا2راسة  بغي  نري،  بة لýول األعضاء يف اختاذ قرار  ملق ش ق ن للجت ي نسـ مسـ  وحضوأ. نل
تطلع إىل رؤية دراسة   .الوقائعة عىل حتليلية قامئشامe يالوفد أنه 

يابة عن وقام  .43 يةلنوفد اجلزائر،  يام هبذا العمل، ب، لتمنمجموعة جدول أعامل ا بذو0  هود ا للقيط الضوء عىل ا ملجل تسل
يع الزمالء ا/ نصوا سامهينمجوشكر  شة هذا ا نا ناءة يف  ل بطريقة  ق تصاديني . مب d قوأوحض الوفد أن وجود ريس اخلرباء ئ

شاو هم يف إملواألمانة العامة يف هذه ا تلف القضا�اضيسرات قد أ هم  خمح و ية اجلودة ا2راسة تكون أن توقع الوفد و. ف  األهنلعا
ية وضع القواعد واملعايريإدف هت هم اآلôر املرتبة عىل  ية عىل  نا بýان ا ساعدة ا معلىل  ت ل ل فم  .م

يابةوشكر  .44 ُوفد مرص،  بýان  عن مجموعة ن ياأللا تصاديني ئالريس واألمانة العامةÔ من ة، يقفر d يس اخلرباء ق ور ئ
ية اخلوقت وإلøحهتم ال ساعدة يف  معلربة  تصاصات ارشح للم للوصول إىل  ةñماكنت الوفد إىل أن ا2راسة وأشار . 2راسةخا

ية، وأعرب عن رأي مفاده أن  نارص هذه ا تلف  لعملهم أفضل  ع A يه الكفاية للحصول عىل dف فتصاصات اكنت شامe مبا  خ
يريات دراسة من شأهن يذ أي  يط الضوء عىل اآلôر املرتبة عىل إدخال و تغا  ت تنفسل شاريع املواد والقواعدسـتلزñات ةنقانويت . م 
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ثأعرب الوفد عن ارياحه لكون ويقة ركزو ياجات عىل تت بýان  حتا ية وا نا بýان ا لا ل بناء القدرات يف جماالت منوا األقل مل
ية  ية ا توا تحب لل تnرية ن dساعدة اس لتوا باه   الوفدلفتو. قنيةمل dاىل نتd ية بلزتام ية يف  يات جدول أعامل ا معلتعممي تو من لتص

ية مضيفا ،  هذهوضع القواعد واملعايري ياAت اإلحصا سـأن ا ئ هامع جدا إلعطاء صورة ةكون ñمتلب شاط ا لن هذا ا وعالوة . لن
ب نة ا2امئة ا هرين من اجcع ا بل  رش ا2راسة  ملقعىل ذ�، فإن  ش للجق تفادة من الوفود سـميكن ال ن dسـنظر يف ا2راسة و ل

ملتعداد للجو0 القادمة من اd، وامهن شاتسـ شاركة اإلقنا ية ومل، من أجل احلصول عىل املزيد من ا  .فضلاألبجيا

سق .45 تصاديني و d يس اخلرباء ييل األمانة العامة ور نوشكر وفد  مشـ ق ية إلعداد ويقة يئ ث ا�موعات اإل تصاصات قلمي خا
حتليل إجراء للجنة قادرة عىل امليض قدما يف سـتكون اوأعلن الوفد أنه مبجرد تقدمي هذه ا2راسة إىل الوفود، . اسة2را

ن ية ة حولممكموضوعي ملعاهدة  نا عإجراءات الرسوم والDذج ا ييل إذ رأى ، لص شلك جماال شـوفد  بýاذيأن ذ�  ية  ل أ . همه
سري قدما بر بة يف مواصe ا لوأكد الوفد الر يةغ  .بوح إجيا

ية الفكرية ممثل وأشار  .46 ية لقانون ا ية األمر مللكا يك نة  إىل أن أسلوب ا2راسة ا/)AIPLA(مجلع تاره أعضاء ا للجي ا خ
تصاد�اكن ا2امئة  باع هنج قانوين ميكن أن اعتربم، قا يديت أن ا مية ا2راسةي وأن امفكون   .قعزز من 

ثل  .47 نأ  ممو نة ا2امئة واألم(ATRIP)ه نجز للج أعضاء ا رشوع ورحب بغية ملانة عىل العمل ا ملهم ا يقة مشاركهتمبف لعم ا
رشوع هم تأثري حامية . مليف ا ثل أن  فوالحظ ا ية ملم نا عالرسوم والDذج ا ناسب حذف اإلشارة إىل لص ملñم للغاية، وأنه من ا

تقال   .إجراءات خاصة بهذا مسـنظام الهاي، نظرا ألنه اكن موضوعا 

يرسوم والDذج قانون ال نا عا تعلقة به  ةلص يذيةومشاريع املواد والل -ملواملامرسات ا  لتنفاحئ ا

ش .48 نا ندت ا قوا مل تني ىل إ ةتس  .SCT/26/3 وSCT/26/2ثيقالو

يابة عن ا2ول  .49  ôتحد ثل dحتاد األورويب،  نوقال  رشين ممم بع وا لعا ن dحتاد إاألعضاء يف dحتاد األورويب، لسـ
يه اعرت يط ملكبرية لامهية أل اففاألورويب وا2ول األعضاء  ية جراءات اإلتبسـواءمة و لا ية تسجيل لشلك نا عالرسوم والDذج ا لص

ثل. هيا علاوشدد/� ضافة املقمية لوا يه ملموأكد ا ا/ي قمي الوالضخم لعمل مثنا اف عىل أن dحتاد األورويب وا2ول األعضاء 
يكون افيضملجنة يف معاجلة هذه القضا�، لهنضت به ا نة لاجنازا آخر سـ أنه  مني الللجهذه ا ا/ي مت عىل واعد العمل تأن 

ية ومدار  ست املا نوات ا ضا ل هاا جديداف إجنازيضتأن لسـ باب، كرر dحتاد األورويب وا2ول األعضاء و. جسل إىل  سـهذه األ ل
ه معيه د سأ0 طرح  يف امف بل القريبيف ملهذه ا أحاكم بالوفود تلزم  الورمغ أن هذه اخلطوة . ملسـتقمؤمتر دبلومايس يف ا

سـي ، تصبح جاهزة وقويةاملعاهدة حىت  ية إتبعث برسا0 هف نوا� بجيا يل لعن ا يع أنظمة  سجتخديم  مج تسـ الرسوم والDذج مل
ية نا عا بكذ� . لص يه ر ثل أن dحتاد األورويب وا2ول األعضاء  غذكر ا هافملم بري عن د مع يف ا  SCT/26/2 العمل يتقيث لوالتع

تربنيتلل، اSCT/26/3و يحأخرى  خطوة واعدة امهتع ا يه أن وأقر . لصحيف dجتاه ا فdحتاد األورويب وا2ول األعضاء 
هدف الهنايئ فقط تسـتجب هذه مل األحاكم مشاريع  يق ا ية  لبصورة اك تحق يط إجراءات وهو لف الDذج الرسوم وتبسـتقريب و

ييك ومرن م نا بة لوضع إطار د نا ية، لكهنا اكنت أيضا  نا ما يم سـ ع تطور الالحق لقانون لص يةلن أجل ا نا عالرسوم والDذج ا ، لص
تقدمة Ôمما ميكن  بýان ا ية وا نا بýان ا مل من ا ل ل تغريات من ممل بة ا لوا ية ك نولو جا يةولتك ثقا تصادية وا dية و cجdف لق يف  ع
بل تطلع. ملسـتقا يه  ثل إىل أن dحتاد األورويب وا2ول األعضاء  توأشار ا رشوع املواد  إىل دفع جعeانفملم شات حول  نا م ا ق مل

رشوع ال ناءة  لواحئمو نة، وأذاهتا لبلروح ا سابقة  ملاليت متزيت هبا ا2ورات ا للج توصل اىل توافق تال نة من ا متكن ا ل أن  للج ت
يل  شأن إجراءات  سجعىل فكرة عقد مؤمتر دبلومايس العcد معاهدة  بل القريبالرسوم والDذج تب ية يف ا نا ملسـتقا ع  .لص

ييل عن رأيه بأن الوôئق رب وأع .50 ست  SCT/26/4 وSCT/26/3و SCT/26/2شـوفد  يقات عكقد  لتعلبصدق ا
سابقة، تاليت أدل يدا ملواصe تأن هذه الوôئق شلكمضيفا ل هبا الوفود يف ا2ورات ا نقاش ج أساسا  حول اجلوانب لا
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هام جدا هذا املوضوع ا ية  لا ل ية الوفد إىل أن الرسوم والDوكذ� أشار . لتقن نا عذج ا ية، متثل لص نا بýان ا مية هامة جدا يف ا ل ل قض
نة تواصل وأنه أمل أن  نصوص يف هذه ا2ورةالللجا  .لعمل عىل هذه ا

نقحة، واليت ساعدت التوأعرب وفد الربازيل عن ارياحه  .51 سريية اجلديدة وا مللمالحظات ا مل هم ع ندوبنيلتف األسلوب فىل 
نص حىت اآلنبه ضع ُوا/ي  يريات لوفد أن يمت واقرتح ا. لا ية تعقب ا تخدام خا تغا ص ساعدة الوفود اليف لسـ موôئق، من أجل 

هاماهتا بىل حتديد ع نصوصيف ح ووضسإ شات  عىلأيضاوفد الربازيل وأكد . لا نا ته يف ا شار ق أن  مل ك متدة م نص ال ملعا لعىل ا
تلقايئ ت بول ا لعين ا حدا وضع عن ملزم قانوA أو عن صك رضورة  لستمثرهذه األعامل ترى أن  حاكم، والاألي حمك من أللق

شاركة . ول األعضاءعايري لýأقىص من امل نظر إىل  بغي أن  موإمنا  ي ُي شات عىل أهنن نا قالوفد يف ا نامل » موقف  هذه إزاء اء ب
تقارب مع القانون  ساعدة عىل حتديد جماالت ا ية، من أجل ا لا مل ي واملامرسةلعمل ناطق اةيلالرباز إىل حتتاج ليت مل، واإلشارة إىل ا

نظور الربازييلمن  مزيد من العمل  .ملا

شاريع املواد وأعرب .52 يان عن رسوره ملالحظة أن ويقة  م وفد ا ث سة، عىل الرمغ من أن احتسـنتظهر ل سة بعد  جل  جل
يل شـهتا  نا تعني  تفصبعض القضا� ما زال  ق لي شات، يسأنه عىل وأكد الوفد . م نا شاط يف ا قشارك  مل بني  قق توازAمبا حيبن

 .تنسـيقلإىل ا اجةواحلالقامئ نظامه الوطين 

ترصة: 1املادة  تعابري ا Aا  ل
ترصة: 1القاعدة  تعابري ا Aا  ل

ية ممثل وأشار  .53 نا ية ا عمركز ا2راسات ا2وية  لص يمت إبالغ )CEIPI(للملكل عدد من  بمبارشة األمانة العامةس إىل أنه 
شلكاملالحظات العامة  تعاضة يفلحول ا d تايل عن "4" بندل اسـ، واقرتح تعريف ا لا بات " الطلب"تشمل لكمة : "ل لطلا

ناعيودعةامل نح براءة لرمس أو منوذج  ناعي و يل رمس أو منوذج  ص  مل ص تايل" لتسج تعريف ا بدا]  لوا ل تشمل لكمة " "تس
بات امل" الطلب" ند " لتسجيللة ودعلطلا ث". تسجيللا" لفعل تعريف مصطلحتضمن  "3"لبألن ا ملموساءل ا ل عام إذا ت

تعريف  ناك حاجة  لاكنت  تعريف "12"بند ل أنه يف اوحض، وأ"5"بند ليف ا" زيئاجلطلب ال"ه تعلق   Pب، ف فإن ، "مودع"ي
ناعي"عبارة  منوذج ا يل الرمس أو ا شخص ا/ي يطلب  لصا سج لل تعاضة عهن "ت d سـبغي إذ أن املودع صيغة أكرث مالءمة با ني

ب يقدمال ناعيالرمس أو  للحصول عىل اطل  منوذج ا لصا  .ل

ثل  .54 تجارية مموقال  لالرابطة ا2وية للعالمات ا تخدام مصطلح إ )INTA(ل يكون من األفضل ا سـنه  بدال ..." قانون"سـ
رشيعات القانوية"من  نا بق(" "6"بند ل، يف ا"لت بة لý، عىل حد سواء ")ملطالقانون ا نظمة وأعضو الو0 لنسـ ألن ،  العضوملا

رشيعات القانوية" نا بق"يق من ضأ" لت بارة و". ملطالقانون ا تعاضة عن  d ية، اقرتح سخة الفر عيف ا سـ سـ نن رشيعات "ل لتا
بقة بق"بعبارة " ملطا  ".ملطالقانون ا

ثلو .55 ية لوÔء الرباءات  ممأفاد  يا ية ا نا ل ية dنضامم إىل اتفاق الهاي، مما )JPAA(مجلع يان تدرس إماك ن أن ا ل
نظر يف القانون  يه إعادة ا ليرتتب  عل ثل إىل أنوالحظ .  2هياا2اخيلسـ ية اليت ه مثةملما ئ حاجز أسايس بني الوال�ت القضا

هادرس اجلدة، وت( اليت الت ية يهأ أضاف، وس تدر ية األكرث أ مهن ا ية معاهدة قانون ية وضع كيف لقض نا عالرسوم والDذج ا لص
تخدمني عىل احلصول عىل حامية  سـيع ا ملشج يةللت نا علرسوم والDذج ا  .لص

هل يف الربازيل أنه يوفد الربازيل إىل وأشار  .56 ساب ا ملمت  هم " أنه وحض�م، واقرتح إضافة فقرة تألح يفبغي أن  شهر لاين
ية30عىل أنه  تا ل يوما   ".مت

سويد أنه والحظ  .57 بول ن إمشلكة سـتكون 2يه لوفد ا لشهر اتعريف حول dقرتاح ا/ي تقدم به وفد الربازيل قمت 
 . يوما30بأنه 
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تخدام لكمة وأوحض .58 تخدم يف الصكوك املامثe " شهر"سـت األمانة أنه مت ا يسـيف هذه املادة وفقا للمصطلح ا/ي اكن 
سابقة ت،لا ساب أىل إ ةف ال ية  ية يه  ية الر حن ا سـ كيفلقض هلئي يال ملا إضافة ينبغي ما إذا اكن  األمانة العامة تت وساءل.ةمنز

ساب تملحوظة  يمت ترك طريقة  حشري إىل أنه   . للطرفنيهلملاس

يابة عن وأكد  .59 يةلنوفد اجلزائر،  تعاون ، الزتام بالده لتمنمجموعة جدول أعامل ا نظر يف ل حاكم األللمع ا2ول األخرى 
تعلق بفائدة طرح املقرتحات وأتلفة، Aا  Pترصحيات اليت أدىل هبا وفد الربازيل ف ييد ا تلف الوفودالعديدة ل يف  خماليت قدمهتا 

نص ويس فقط  لا تقريرل  .ليف ا

يا  .60 ية نه يؤيد إلوقال وفد أسرتا تخدام خا صا يريات يف سـ . مت dتفاق عىل نصيوôئق لفرتة من الوقت، حىت اللتغتعقب ا
ية، الوفد وأشار  هل الز ساب ا شأن  يارين  ناك  نكذ� إىل أن  ح ب مه مل سامح أحدها خ لك للمن شأنه احلفاظ عىل املرونة وا

ية واحدة من األنظمة ال ثل يف ولا وفقا للقانون املعمول به، واساهبحبئقضا تسق مع يأن جيب ي  تعريف، وا/ضعيمتثاين 
ثل  تعريفات األخرى،  ما  .ي قدمه اتفاق الهاي� ا/ذل

يده إلضافة تعريف  .61 يا عن تأ يوأعرب وفد أملا ية ؤيد ي، وأعلن أنه ال ادةيف هذه امل" شهر واحد"لعبارة ن تخدام خا صا سـ
نص ا يريات يف ا لتعقب ا  .ملنقحلتغ

نوب داوأعرب وف .62 يج اجلزائر و يدهيقأفر شأن اميا عن تأ ية ب القرتاح وفد الربازيل  تخدام خا صا يرياتسـ  .لتغتعقب ا

تعديل ا .63 ناك اقرتاحات  لوأشار الريس إىل أن  ل ه ية عبارة مفادها أضافة إل و12 و5 بندينئ هل الز منن ا شار مل ملا
هر إلهيا  ساهبا من جانب األطراف شأل   .قانوهنا الوطينوفقا لحميكن 

ية الالرسوم و وطلباتلا: 2املادة  نا عالDذج ا  نن املادøهاøعلهيا طبق نت يتلص

يان وسعى .64 شأن لل وفد ا تاملبلحصول عىل إيضاحات  ية من شأهنا أن حتدد وطلب ، 3 و2.2 نيحظال فمذكرة إضا
ثل طلباتلن اىل أنواع حمددة معتطبيق بعض أو لك هذه األحاكم بقام طرف بوضوح أنه إذا  أو " تعديل"أو " حتويل"م 

مترار" سمح ]سـ، طلباتلا" سـا نارصب ييكون الطرف يف وضع  واقرتح الوفد بدال من ذ� . حمددة عطلب مؤرشات أو 
نص عىل 2إضافة حمك يف املادة  نارصقأي طرف حيأن ت،  ) 2(2، كام اكن احلال يف املادة حمددة ع ] طلب مؤرشات أو 

بات اجلزية يف حرشوطلا"بشأن  ئا0 ا  ".لطل

يس من الرضوري إوقال وفد dحتاد الرويس  .65 شأن إلنه  يل  بعطاء تفا القانون ألن ات لبلطاصة من ااخلنواع األص
يق من شأنه أن  يالواجب ا  .نص علهيالتطب

يح لاطلب وفد اجلزائر و .66 تاملالواردة يف املعلومات  إدراجحول ضتو  .يف هذه املادة 3و 2.2 نيحظال

شات و) 1(2ام إذا اكنت املادة عد مرص وفتساءل و .67 نا شارك يف هذه ا قبق أيضا عىل األطراف اليت مل  مل ت أعرب تنط
بغي تعريف عن رأي  يس لرجوع إىل املادة )1(يف املادة لكية  "5"1يف املادة " زيئاجلطلب ال"ينمفاده أنه   .8ل، و 

بغي حذف  .68 نوأشار الريس إىل أنه   .2.3الحظة امليئ
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 لبالط: 3املادة 
شأن الطلب: 2 قاعدةال يل  بتفا  ص
يل : 3 قاعدةال شأن  يل  ثتفا ب يالرسوم والDذج متص نا عا  ةلص

تلفة حول ما وحضوأ .69 سريات  ناك  خم وفد الربازيل أنه قد تكون  تف بط يندرج ه كام اد، و املحتتالقواعد وحتت لض
نود عن رأي مفاده أن أعرب  بة (""3"لبا شأن هوية " ("6"، )بيان اجلدة (""4"، ")لاملطا منوذج  مبدعبإشارة  لالرمس أو ا

ناعي يس هو ودعمحيn اكن  (""8"، ")لصا منوذج مبدع ل الطلب  ناعيلالرمس أو ا يف ..." و0ا2امس  (""9"، ...")لصا
ها ) 1(2املادة  نقلبغي  ياغة املواقرتح الوفد أيضا . 3 املادة إىلين ن م "لباتلطالعديد من ا" قبول"إن  (9.3الحظة صإدراج 
متد عىل قبل  ثال ميعطرف ما  نصوص علهيا يف القانون ل الطلب ودعمتا ملرشوط ا يف نص ")  /� الطرفلتطبيقواجب ال

 ).2(3املادة 

يان  .70 نو� الطلب ودعاكن ممىت نه إلوقال وفد ا بغي طلب الطمعخشصا  هذا اابعين،  ل القانوين  ، كام اكن احلال شخصل
نغافورة بة ملعاهدة  سـ بغي . لنسـ نعكس هذه املعلومات يف املينو . SCT/26/2ث من الويقة 18 و15 و14اد وتأيضا أن 

تجات اليت تدمج إشارة إ ("2 قاعدة من ال"1" بندلإلضافة إىل ذ�، أعرب الوفد عن رأي مفاده أن او تج أو ا نىل ا ملن مل
ية نا عالرسوم والDذج ا  بوضوح تبنيا إضافة مالحظة من شأهنا أن واقرتح الوفد أيض). 3(درج يف املادة ُأن تينبغي ...") لص

نات والDذج يان أشار الوفد أخريا، و. لعيأنه ميكن تقدمي ا هر الرسوم والDذج لصورليس فقط أقرت لإىل أن ا ثل  مظ اليت  مت
ها، ولكن  ية  نا نفسا ع تج، لصوريضا ألص تخدام ا ية ا هم  ن اليت ساعدت عىل  ملسـ يف سمى كف ُواليت  يالصور امل"ت ، وطلب "ةجعر

يد أالوفد إضافة  ثل هذه  هنتفمالحظة   ".يةجعاملرالصور "مميكن تقدمي 

ثل  .71 ية ممواقرتح  نا ية ا عمركز ا2راسات ا2وية  لص ية،  "6")1(3 يف املادة صياغةلاملواءمة بني ا) CEIPI(للملكل نسـلفر
سخة ، "اإلعالن" مصطلح تسـتخدماواليت  ثل أيضا ". د0األ" مصطلح تسـتخدمازيية اليت لكنdلنوا ملمواقرتح ا

بدال،  ثالث، "9")1(2يف املادة ستا سطر ا ل ا نص الفرنيس" و "لفظةب" أو"ل ثل مراجعة او. ليف ا لأخريا، اقرتح ا  "9" بندملم
نهيا الطلب ودعامس ا2و0 اليت يكون م "يت ختصال) 1(2 قاعدةيف ال بع ..." طمن موا يقة تتيك  ياغة ا2 قا لص
نغافورة من م"3")أ)(1(3 للامدة   .سـعاهدة 

ثل  .72 ية مموذكر  نا ية ا عdحتاد ا2ويل لوÔء ا لص نوع هذا يف منظمته مبشاركة اخلاص dهcم أن )FICPI(مللك  من لا
رشاكت نظر هو طرح وÎات احملافل توسطة الصغرية لا نظمة متثلها اليت ملوا ثل واقرتح. ملا ياغة أن ملما لصبع ا ند يف تت  "2" لبا

ند يف املقرتحة صياغةلا) 1(2 القاعدة من يقة أن )3(3لقاعدة ا ىلإ إشارة ويف. "1" لبا تفق متاما مع  ثل إىل أنه  حق، أشار ا ي ملم
ية عن اكمل الكشف لdلزتام  نا عالرسوم والDذج ا هاطلامللص الحظ ومع ذ� .  الطلبودعىل مهو أمر يرجع إاية امحل لوب 

شلكة  ناك  ثل أنه اكنت  ما ه يةيف ملم ية يف ، ال سـP )ب (عالفقرة الفر ثا نامجلe ا شرتط تقدمي صور ومع ذ�، ("ل ُال  ية ي فإضا
سأ0 جديدةل مشف عن  شلك ، ")لك مليn يقرر ا  لغة ملودع الطلبصعوبةيمما  شف أنه مل يمت كتب ح عن لقدر الاكيف لكا

ناعي منوذج ا لصالرمس أو ا ساءل . ل ثل تو/�  ية  الفقرة تام إذا اكنعملما اقرتح فقد  كذ�، تذا اكنإ، وةرضوري) ب(عالفر
ياغهتا  تايلصإعادة  نحو ا لعىل ا ية : "ل تب صورا حمددة وإطلب ي، قد )أ(علرمغ من الفقرة الفر يnملكا ية  حضا  اكنت ت( ف

ناعي أو يك  ةرضوريالصور  منوذج ا تضمن الرمس أو ا تجات اليت  تج أو ا شلك اكمل ا لصهر  ت ن ن لب مل مل تخداا هبيتعلق اليت تظ م سـا
ية وأالرسوم  نا عالDذج ا شرتط تقدميفومع ذ�، . لص ية  صور يُال  سأ0 جديدة تؤثر لفإضا مشف عن  عىل الرمس أو لك
منوذج  ست لا ناعي،  سـا ي ملص يأو الصور  صورة من التقاةل يكون من الواحض أن ت( يف و" .ةصلاأل نصب سـاحلا0،  يdهcم 

لتج، ويسالصور املزيد من عىل احلصول عىل  يةل للمن نا علرسوم والDذج ا  .لص

ثل وأعرب  .73 يده القرتاح  يا عن تأ مموفد كولو ي تعلق (CEIPI)مب ية وdنلكزيية من املادة مل ا سـتني الفر نسخ لن
بارة "6")1(3 تعاضة عن  d ع، واقرتح تربيرية"سـ نارص ا لا سخة اإل" الفحص "لفظةب" لع ية لنيف ا نبا  .املادةلت( سـ
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ندا  .74 يد نه قد يكون منإكوقال وفد  تج كلك، وأنه يود أن تعرض عىل األقل تقدمي صورة واحدة ملف ا مت اإلشارة إىل تملنا
يف . مالحظةذ� عىل األقل يف  ساءل الوفد  كوعالوة عىل ذ�،  هم ت يل الرمس أو  يت، ال)ج)(1(3املادة فميكن  ثشرتط  متت

ناعي وحده منوذج ا لصا نقاط لإلشارة سـتخدام سمح تاليت ، )أ)(2(3، مع مراعاة القاعدة ل   املطلوب توفري امحلايةسأ0ملإىل الا
 .لها

يده  .75 يا عن تأ يوأعرب وفد أسرتا ثل لل مميقات اليت أدىل هبا  تخدام بشأن (FICPI)لتعل ياغة نفس سـا ندين يف لصا  لبا
 ).1(2 القاعدة من "2"و "1"

تعلق لو .76  Pيا ف يح من وفد أسرتا يردا عىل طلب تو ل ثل ، )3 (3 قاعدةض نوي القول إن  هن إ(FICPI)ممقال  يمل يكن 
نه طلب صور  تب ال  ميكا ية، وملك تجصور  ميكن طلب إمنافإضا هار اكفة جوانب ا ية من أجل إ ملنإضا ظ نظر لكنو. ف بغي ا ل  ني

ناعي  منوذج ا لصللرمس أو ا  . أصالتكام أودعالصور من ل

ثل توا .77 يني ممفق  ندا )ABA(يكنقابة احملامني األمر تخدمة يف الصياغةلأن اعىل ك مع وفد  تنطوي ) ج)(1(3 قاعدةملسـ ا
تعلق لعىل خلط   Pثل كذ� حذف املادة واقرتح ). أ)(2(3 قاعدةيف  ).ب(3)3(ملما

يا  .78 يكون من احلمكة هنإلوقال وفد أسرتا نة عمتد تأن سـ  نارص ا/ي يذهب إىل إدراج أقل مك ممكن املوقف للجا لعمن ا
 .يف املواد

نص عىل وأعرب وفد الربازيل عن رأي مفا .79 هدف يف عايري،  من املاحلد األقىصتده أنه، نظرا ألن هذه املادة  لثل ا يمت
بات يا/ي حلفاظ عىل احلد األقىص ا بýانأكرب متطلتوافق مع   .لعدد ممكن من ا

يان ا/ي أدىل به وفد  نوفد فرساعرب وأ .80 يده  بعن تأ يا، وأللي هم قال إلسرتا من حلفاظ عىل احلد األدىن املنه من ا
شاريع املواد ولعنا نغافورةو  قانون الرباءاتق مع معاهدةاتسdمارص يف   .سـمعاهدة قانون العالمات ومعاهدة 

ية أنأوحض و .81 تحدة األمر يكوفد الوال�ت ا رشوط يف املواد من أجل احلصول عىل  قامئة  يفضVهمل لحلد األدىن من ا
ية،  نا ميكمعاهدة د ترصحيات وفدوأعرب ي يده  لعن تأ يا وفرساسأ لك من يي نرتا  .ل

ياغة  .82 تايل من امللمشابه بأسلوب ) 2(من املادة ) 2(الفقرة صواقرتح وفد الربازيل  قبول إن : "9.3 الحظةللجزء ا
بل  "لباتلطالعديد من ا ثال مطرف ما قمن  نصوص علهيا يف ل الطلب ودعمتخيضع ال ملرشوط ا بقالل  ". للطرفملطقانون ا

يا عن قلقه إزاء إد .83  ).3(يف املادة ] األد0) [4(راج الفقرة لوأعرب وفد أسرتا

هدف من هذا احلمك  .84 نت لوأوحضت األمانة العامة أن ا من احلد األقىص يفرض حمك تعهو إجياد توازن يف مواÎة 
رشوط  يغ ولا نغافورة ومعاهدة قانون الرباءاتِصقد   .سـعىل غرار معاهدة 

نغالديشذكر ، )2(ىل الفقرة إشارة إيف و .85 رشط ا/بوفد  تويل ميقدتينص عىل ي ل أن ا ك ا  .أيضاينبغي فرضه ل

نص  وفد dحتاد الرويس اقرتح ،)صورال) (3(3ىل القاعدة إشارة إيف و .86 شرتط لتعديل ا ييث  منوذج يمتثحب لل ا
ناعي  يةل ة صورأو عدمن خالل صورة لصا نا شف متاما عن جوهر الرسوم والDذج ا عتج  لص تك  .لمن

نوب وأيد  .87 يجوفد  ياغة املاديقأفر شريا إىل أن )ب)(3(3ة صا  بات م،  ثللطلمودعي ا  عىل ين دامئا قادريسوال نيملمغري ا
شف اكن قد حتديد ما إذا  ناعي من خالل صورة واحدةاكمل عن للكمت ا منوذج ا لصالرمس أو ا  .ل
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يا  .88 بة لألمتثل  اليت اقرت2ا وفد dحتاد الرويس لن صياغةلن اإلوقال وفد أسرتا سـشلكة  اليت ال ية ئنظمة القضالنم
تج ا/ي مت شرتطت يل  ن أي  للمث شأنهمت ت( الوفد ، أعرب )ب)(3(3 قاعدةالخيص فP و. بإيداع الطلب   eلعن خماوف مماث

نوب  يجاليت عرب عهنا وفد  ترب أنه ميكن معاجلة يقأفر نه ا عا،  ياغة قلقه جوانب لك ملودع سمح ت يت، ال)أ)(3(3املادة صبواسطة 
شف الاكملاشرتطت وةواحدصورة تقدمي بالطلب  رشوع و. لك ا ية بملمسح هذا ا ندما لصور كتب ملطلب انإماك ية  عإضا ال ف

شلك اكمل ةقدمامل ةواحدتكشف الصورة ال ناعي وأالرمس عن ب   .لصالDذج ا

بارة  .89 من وأمظهر الرمس "عوأعرب وفد dحتاد الرويس عن رأي مفاده أن  ناعيولا بة، " لصذج ا نا سـست  مي ألن ل
ناعي لالرمس أو ا نهيا/ي هو لصمنوذج ا شف  عمت ا هرهلك مظ، ويس   .ل

 ).أ)(3(3 قاعدةيف ال" مظهر"ئواقرتح الريس حذف لكمة  .90

تج (ATRIP)ممثل وأشار  .91 هوم ا ملن إىل أن  هوما مف مفيعد  هاصعبُ هم موحد  ملف، ودعا إىل  تج "يموف رمس أو ال"و" ملنا
منوذج  ". احملميلا

 ).أ()3(3 قاعدةمن ال" مظهر"ذف لكمة حبئلريس وافق وفد dحتاد الرويس عىل اقرتاح او .92

يا اقرتاح الريس  .93 ئوأيد وفد أسرتا  ).أ()3(3 قاعدةمن ال" مظهر"ذف لكمة حبل

ثل  .94 هر"لكمة  حذف إن (FICPI)مموقال  يا حال وهe يبدو ألول" ملظا ضمر  حول 9.3ىل مالحظة إشارة إيف و. ُ
ثل العدد األقىص للصور،  نخفضي الينبغي أالصور د احلد األقىص لعدأن ملمرأى ا ثال، امكون  يل ا مل للغاية، عىل  قل يال أبس

رش   .صورععن 

يا أن احلد األقىص لعدد الحظو .95 يا الصور ن وفد أملا ثل وأعرب عرشة، هو نيف أملا يده لالقرتاح ا/ي تقدم به  ممعن تأ ي
(FICPI) . هر"لكمة وأيد أيضا حذف  ).أ()3(3 قاعدةمن ال" ملظا

ندا عن .96 ثل كوأعرب وفد  يده القرتاح قدمه  مم تأ  ).ب)(3(3 القاعدة بشأن (FICPI)ي

يده لالقرتاح ا/ي عرب .97 يا عن تأ يوأعرب وفد أسرتا ثل ل نه  مم   ).ب)(3(3 القاعدة بشأن (FICPI)ع

يمباقرتاح إىل ئأشار الريس و .98 ية اصواءمة  با ية واإل تني الفر نغة ا سـ سـ نسخ لنص ) 3( من املادة "5")1(لفقرة والن
 .dنلكزيي

نقل علام ملئ الريس حاطأو .99 نود لقرتحات  املادة إىل ) 1(2 قاعدة من ال"9" و"8"و "6"و "4"و "3" و"1"لبا
نوي إضافة إشارة إىل وب، 3 شخص ا ملعطابع ا نو� يف الودعاملإذا اكن ل صياغة  واءمةمب، و)1(2 قاعدةمع خشصا 
ند "2" الحظةامل  ).1(2 يف املادة "1"لب مع ا

رشوع الئوأشار الريس إىل أن .100 يقات عىل  ناك  مه مل تكن  تعل  ).2(2 قاعدةه

ناك اقرتاحا  .101 هوأشار الريس إىل أن  ياغة الفقرات بئ  .3 قاعدةمن ال) ب(و) أ(3و) أ(2صإعادة 
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نوان املراسe: 4املادة  يغ القانوين أو  نوان ا يل و عا بل ع تث لمت  ل
يغ القانوين أ: 4القاعدة  نوان ا ثلني أو  تعلقة  يل ا تفا بلا ع ملم مل ص نوان املراسeلتل  عو 

ية إىل يوأشار وفد سورسا  .102 سخة الفر سـوجود خطأ يف ا نن هرين بدال من ريشت يت، ال)3(4القاعدة يف ل ش إىل 
 .واحد شهر

ية، إىل وأشار وفد الصني  .103 رشيعات الو طنأنه وفقا  ميني ودعيميتعني عىل تلل بات األجانب وغري ا ملق ا لعمل من الطل
ثل من أجل احلصول عىل øرخي بغي أن يالوفد ورأى . يداعإ ممخالل  رشط ىل لك طرف لاألمر إ رجعينأنه  كفرض ذ� 

 .اإليداعøرخي للحصول عىل 

هe احملددة يف ال .104 يان متديد ا ملواقرتح وفد ا يnإىل ) 3(4 قاعدةل حهرين،  نوان  اكنش الطلب خارج إقلمي مودع ع 
ناظرة القاعدة مبا يcىش مع الطرف،  نغافورةملا  .سـيف معاهدة 

نغالديش  .105 ية تنص ، كام هو احلال يف الصني، أنهإىل بوأشار وفد  رشيعات الو طنا بات األجانب ودعيأن معىل تل لطل ا
ميني 2هيا  ثل من أجل احلصول عىل øرخي اإليداعإليتعني علهيم املقوغري ا  .يداعمم من خالل 

نص عىل eñ والحظ  .106 ية  رشيعات الو يا أن ا توفد كولو ن طب تل ترب أن مت يوما30مدهتا م ُيعد مدة شهرين إىل  ديدهاع، وا
 . من الالزمطولأ

ثل و .107 بدال CEIPIمماقرتح  بارة )ب)(2(4، يف املادة ستا  ".طرفاليف أرايض  "عبارةب" يف أراضهيا"ع، 

ثل »ذكرو .108 يع اإليل لمتث مسحت واليت الرباءات، قانون معاهدة أساس أنه مت إدخال احلمك عىل FICPIمم  مجللزايم 
بý ا/ي مودعي ، مبا يف ذ� ودعنيامل بات يف ا لا يه لطل ناءاتفتطلب  d يف معاهدة و. سـتثمحلاية، ونص عىل عدد من

ترص  قنغافورة، ا ساإلمتثيل لاسـ سة جتارية يف أرايض تليلزايم عىل املودعني واملالكني ا/ين  طرف الس 2هيم إقامة أو مؤ
يل ملا رشط ا ناء  ناك ا ثتعاقد ويس  ت مته لسـ ل ث ترب.  يف ت( احلاالتلزايماإلل ثل أن احلمك احلايل عوا  من أحاكم اقرتح مزجياملم ا

ناء من معاهدة قانون الرباءات نغافورة، مع ا تثمعاهدة  ية ومع ذ�، يف حني أن . سـسـ نا عالرسوم والDذج ا بهبيقرلص  لشـة ا
بب  برياهناك فرقإال أن رشط اجلدة، بسلرباءات  نني ألن اك  d ث بنيDية الرسوم وال نا عذج ا تسجيل لإىل إكامل امتيل لص

يق لوبقدر أقل من ارسع أ شلكة فو/�، . رباءات dخرتاعمقارنة بقتد يداع يف عىل øرخي اإلما طلب حصل أنه إذا يه ملا
نة من دون  ية  يوالية قضا يه معئ نظر  فأن  ثل حميل، في ها يف وقت الحق ألن تنجم عن ذ�  قدممأي  تصحيحشالك ال ميكن  م

نحيداع اإلøرخي  .ُم يكون قد 

رشيعات إوقال وفد املغرب  .109 ية، ال ميكن الللتنه وفقا  ثل ودعيداع ملاإلøرخي منح طنو للنوان ليس ] مم غري  تبليغ ع
نوان للمراسe يف املغربالقانوين  .ع أو 

ثل  .110 تجارية األورويني مموأعرب  بية ماليك العالمات ا ل  ).ب)(2(4 للحفاظ عىل املادة هدمع عن )MARQUES(مجع

ية معقدة،  .111 هورية مو2وفا إىل أنه عىل الرمغ من أن هذه  قضوأشار وفد  نص اكن مج تخدمنيلفإن ا . ملسـلصاحل ا
ناسب حذف  يكون من ا ملوأعرب الوفد عن رأي مفاده أنه  يل"ألفاظ سـ شخص املعين"و" لتسجصاحب ا مك هذا احلمن " لا

تحديد املتتناولألن املادة   .يداعإل وøرخي اودعنيل عىل وجه ا

ية لوÔء الرباءات ممثل »بني و .112 يا ية ا نا ل نفع عىل أن ميكن يف بعض احلاالت ) ب)(2(4 أن املادة )JPAA(مجلع لتعود 
 .ؤيد إدراج هذا احلمكي الومن مث فقد أعلن أنه  ترض به يف حاالت أخرى، أن الطلب، وودعم
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يا حذف املادة  .113 با نوأيد وفد إ  ).ب)(2(4سـ

ية أنه يؤيد إضافة ذ� احلمك، أساسا ورصح وفد الوال�ت  .114 تحدة األمر يكا الرسوم والDذج طلبات ألن العديد من مل
ها  ية يود نا عا ع تقلوخمرتعلص ترب الوفد و. ن ورشاكت صغريةومسـن  هم أأنه من عا شرتط ملا øرخي منح  ألغراض ،املاكتبتال 

ثل إلاإل يني  مميداع، أن يمت  سديد رستع قانون من معاهدة ) 2(7املادة وقد نصت . إيصال م أووتيداع الطلب، أو جمرد 
ناء الرباءات  يةطبق يف حا0 يُأن حكام مماثال جيب أن الوفد لزايم، ورأى اإللمتثيل لسـتثعىل ا نا عالرسوم والDذج ا وعالوة . لص

ثل فإن اشرتاط عىل ذ�،  مميني  تعارض تع يس  ومبوجب اتفاق الهاي، وهاملودعة  لباتلطمع ايقد  يهومرغلما  ترب . ف  عوا
يللمن معاهدة قانون الرباءات من شأنه أن يقلل من ا) 2(7إضافة حمك مماثل للامدة أن الوفد  ببات اليت تعرتض   طلب سعق
توى امحلاية  يد ا2ويلملسـعىل ا  .لصعالوطين، وكذ� عىل ا

بدأ إوقال وفد اجلزائر  .115 يث ا ملنه عىل الرمغ من أنه ميكن من  تقد أنه )ب)(2(4يؤيد حذف املادة أن ح يع، فإنه 
 ،eنظرإبراز سـيكون من األفضل، يف هذه املرح ليع وÎات ا  .مج

تفاظ  .116 d حوأيد وفد سورسا  ).ب)(2(4ملادة ي

 ).ب)(2(4وأيد وفد غواتPال حذف املادة  .117

يا اإلبقاء عىل املادة  .118 تحدة األمر) ب)(2(4نوأيد وفد أملا باب اليت طر2ا وفد الوال�ت ا يكوذ� لأل مل  .يةسـ

ية من أجل اإلبقاء عىل املادة  .119 تحدة األمر يان ا/ي أدىل به وفد الوال�ت ا يكوأيد وفد هوندا ا مل ب  ).ب)(2(4لل

هر رمغ أنه ال ييورصح وفد سورسا أنه،  .120 هe من  يري ا شؤيد اقرتاح  مل هرين يف الإتغ ، فإنه ميكن أن )د)(1(4 قاعدةشىل 
يان ي هeزييلمتلؤيد اقرتاح وفد ا ية لمل بني ا يلمن الز ت(  لتسجصاحب ا صاحب أرايض الطرف وداخل  عنواAميا/ي 

يل  . خارج ت( األرايضهعنوانا/ي يقع  لتسجا

نصوص علهيا يف املادة  .121 ية ا هe الز نغالديش أن ا ملوذكر وفد  ن مب هe احملددة يف متوامئة كون تينبغي أن ) د)(1(4مل ملمع ا
 .لطلباللتعامل مع هر واحد شتقل عن ال فرتة نصت عىل ، اليت 5املادة 

هe وحضوأ .122 يا أن ا مل وفد أسرتا منحه وأضاف أن هذه املدة كتب ملجيب عىل ا احلد األدىن من الوقت ا/ي ىلإ ريشتل
بقى فرتة قصرية ه. تجيب أن  هرملكون اؤيد ي وفو/�   eا واحداشه. 

شأن مصطلح  .123 يح من وفد سورسا  بوردا عىل طلب تو شخص املعين"يض يا )2(4ادة يف امل" لا إن ل، قال وفد أسرتا
شخص املعين"عبارة  شخُيفهم مهنا " لا تبوقالو احلق يف ص ا/ي، وفقا للقانون الوطين، ]لا وفد وأضاف أن ال. ملكف أمام ا

شخص املعين" عىل مصطلح بقاءفضل اإلي  ).2(4يف املادة " لا

يان أن اقرتاحه »وبني  .124 هe يمتثل يف لوفد ا يل فقط ألشهرينإىل ملمتديد ا بالد، معنواهنا/ين يقع  لتسجحصاب ا ل خارج ا
نغافورةيف ) 3(4عىل غرار املادة   .سـمعاهدة 

يةوأشار .125 نا ية ا ثل dحتاد ا2ويل لوÔء ا ع  لص يس إىل أ (FICPI) مللكمم لن احلصول عىل تويل   اتصالمسأ0 ك
ق ويقة ور، وإمنا هولكرتوينإ ها وإحضارها من ة يث يه ا/ياكن املقيعجيب تو . طلب الرباءة إيداع ماكناملودع إىل ف يوجد 

هر الواحدوقال إن  يام بذ�، قصرية للغاييف الواقع  تعد،لشفرتة ا تقاده بأنذا، هل؛ للقة  سامح بفرتة ا عأعرب عن ا لا شهرين ل
نصوص نغافورة، يف  علهيا ملا ية  سـاتفا ثريق سب  بكأ يةن ية ا نا لعمل من ا  .حل
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ية ل .126 يا ية ا ثل ا نوأعرب  ل مجلع ثل dحتاد ا2ويل ل (JPAA) وÔء الرباءاتمم يان ا/ي أدىل به  يده  ممعن تأ ب وÔء للي
ية، وقال إن نا ية ا عا لص تويل الواقع،يف  ،تطلبعادة ما   الرباءات ماكتبمللك ية من ا كسخة ور ل  .قن

 .لنص عىل فرتة أطول2هيا مرونة يف اورأى وفد أنغوال أن األطراف  .127

نوب  ووأعرب .128 يجفد  يده ا عن يقأفر ية  لالقرتاح ا/ي قدمهيتأ نا ية ا عثل dحتاد ا2ويل لوÔء ا لص ديد مت بشأنمللكمم
eه  .ملا

تعاضة عنواقرتح وفد أوروغواي  .129 dية "عبارة سـ  ".ناألطراف القانوية "بعبارة 4يف املادة " ملعناألطراف ا

تعلق لفقرة  .130 يوأشار الريس إىل وجود مقرتح  شأهن4من املادة ) ب(2ئ يقدم  ب،  تايلسـ رشوع ا لا، يف ا ، مل
بديلني تلفني  كيارين  خم هe يف الفقرة خ شأن ا تلفني  يارين  مل، كام أشار إىل وجود  بخ هام سيمت 4من القاعدة ) د(1خم  ميتقد

تايل رشوع ا ليف ا  .مل

 øرخي اإليداع: 5املادة 
تارخي اإليداع: 5القاعدة  تعلق  يل  بتفا ت  ص

نداوقال .131 يد  إنه قد يكونك وفد  بارهادة، أ5جلاحفص ُجتري تب اليت  للماكملفمن ا  حتديد øرخي ، لغرضعتن تأخذ يف ا
ثل الوصف ،اإليداع نارص أخرى  م  بة،  وأع نارص øرخي اإلويف إشارةلاملطا يف التفاق اليت وردت يفيداع ع إىل  ن ويقة  جث
تلفنيمعاهدتوجود  قال إن، الهاي بو  خت للو تعلق هامطرشو ي  Pية ]سـيكون  عاإليداتارخي ب يف سـتاجئ   .عكن

ية ويف إطار إشارة .132 تحدة األمر يك وفد الوال�ت ا يف التفاق الهاي أن  إىلمل نويقة  بة تسمح بأن تكونجث أحد  لاملطا
بة إىل ا اإليداعøرخي منح  رشوط يفلبýان اليت لنسـ يق توازن مع ويقة  بة، اقرتح الوفد  نشرتط املطا ث ل جت يث ميكن حتق حب 

يح لýو0 تصديقيتإدراج نص مماثل  رشط، إن وجد وقت ا تفاظ هبذا ا d ل الطرف ُ ل تحدة . ح ملوذكر الوفد بأن الوال�ت ا «
بة منوذج واملطا يان الرمس أو ا ية 2هيا رشطان فقط للحصول عىل øرخي اإليداع، هام  لاألمر لب سه . يك هوم  نفوأضاف أن ا ملف

نصوص علهيا يف املادة  ملبق عىل الرسوم ا  ).2(5ينط

منوذج)1(5ازيل إدراج رشط إضايف يف املادة الربواقرتح وفد  .133 تكر الرمس أو ا يان هوية  ل، هو  ب تعلق . مب  Pيوف
ية" هe الز منإلخطار وا بارة4يف الفقرة " مل تعاضة عن  d ع، اقرتح الوفد يذية" سـ هe املقررة يف الالحئة ا نفيف غضون ا " لتمل

ناك حاجة إىل القاعدة  أيضا أنه يف حا0وأضاف". يف غضون eñ معقو0"بعبارة  بول هذا dقرتاح، لن تكون  ه  وفP . 5ق
شأن 5يتعلق لفقرة  رشوط يف وقت الحق"ب  يفاء ا لøرخي اإليداع يف حا0 ا بارة "ست تعاضة عن  d ع، اقرتح الوفد يف "سـ

نارص اليت يطلهبا الطرف مبوجب الفقرة  ياAت وا يع ا تب  تالم ا لعøرخي ا ب مج لسـ يه  "بعبارة)"2(و) 1(ملك سمل  تارخي ا/ي  فيف ا ت ل
تب الطلب ألول مرة  ".ملكا

ميني بطلب احلصول عىل øرخي  .134 ملقوذكر وفد الصني أنه إلضافة إىل رضورة تقدم املودعني األجانب واملودعني غري ا
ثل، يان هوية املودع شرتط،يفإن بýه  مماإليداع من خالل  بنح øرخي اإليداع،   حا0 عدم وأوحض الوفد أيضا، أنه يف. مل

تقدميه من جديد ية  ناك أي إماك تب الطلب، ولن تكون  رشوط، سريفض ا هذه ا يفاء الطلب  لا ن ه ملكس ل  .لت

يان إضافة  .135 تج"لواقرتح وفد ا نيان ا ية % 95وقال إن . كأحد رشوط حتديد øرخي اإليداع" ملب ئمن األنظمة القضا
تج"تشرتط تقدمي  نيان ا بýان"ملب هم يف بعض ا ل، وإن من ا منوذج وحتديد نطاق امحلاية مل لهم الرمس أو ا  .ف
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نوب  .136 يجوأعرب وفد  شأن املادة يقأفر يده لالقرتاح ا/ي تقدم به وفد الربازيل  با عن تأ شأن øرخي اإليداع يف )5(5ي ب، 
رشوط يف وقت الحق يفاء ا لحا0 ا  .ست

يا أن هذا احلمك .137 ية لوالحظ وفد اسرتا بارة. مهلغ األ تجاوزال" عواقرتح الوفد إضافة  تقرأ كام ييل)5(5املادة  إىل" ي   ،ُ : ل
تجاوز øرخي اإليداع øرخي"  سمح للك نظام قضايئ أن يقرر بوضوح øرخي اإليداع...." يال   .سيمما 

نوب  .138 يجوقال وفد  يا خيلق نوعا من الغموضيقأفر  .لا إن مقرتح وفد أسرتا

يا .139 يده ملقرتح وفد أسرتا يا عن تأ لوأعرب وفد أملا ي  .ن

يةوأعرب وف .140 ته احلا نص  يده  يك عن تأ هورية ا لد  يغ لل ي بصشـ لت   .مج

ياغة اليت اقرت2ا وفد أوقال وفد الرباز .141 يالصيل إن ا  . مقبو0 لسرتا

تقرير) 3(5ورأى وفد اجلزائر أن املادة  .142 نقل وÎة نظره يف ا نه يود أن  ها،  ليدة للغاية، وقال إنه ال يطلب حبذ ي لك ف  .مق

ند أن øرخي اإليداع يف .143 تالم الطلب اكمال مع الرسوملهوقال وفد ا  .سـ بýه هو øرخي ا

ية املادة  .144 ييل أ مهوأبرز وفد   ).2 (5شـ

نوب  .145 يجوقال وفد  تعلقة ملادة يقأفر يا ا ياغة اليت اقرت2ا وفد اسرتا بل ا ملا إنه ميكن أن  ل لص  ).5(5يق

شأن .146 يا  تعديل ا/ي اقرتحه وفد اسرتا يك إنه يؤيد ا بوقال وفد ا ل ل ملادة ملكسـ 5(5.( 

تكر إو .147 تج ويان هبوية ا بأشار الريس إىل اقرتاحات تريم إىل إضافة مطلب ووصف ويان  ب ن ملب مل ىل قامئة ئ
نح øرخي اإليداع   5من املادة ) 1( يف الفقرة مرشوط 

رشوع الفقرات  .148 يقات عىل  موالحظ الريس عدم وجود أية  تعل  .5من املادة ) 3(و) 2(ئ

ّأشار الريس إىل اقرتاح قدمه وفد يريم  .149 بارة ئ تعاضة عن  d عإىل يذية"سـ يف "بعبارة " لتنفاملقررة يف الالحئة ا
 .5 وإىل حذف القاعدة )4(5 يف املادة "غضون eñ معقو0

ياغة املادة  .150 صوأشار الريس إىل اقرتاح يريم إىل تعديل  تارخي ا/ي ) 5(5ئ تجاوز øرخي اإليداع ا ليث ال  ي حب
نارص املطلوبة يع ا تب  يه ا لعتمل  مج ملكسـ ف  .ي

شف: 6املادة   لكفرتة اإلñال لإليداع يف حا0 ا

بدأ من øرخي اإليداع حىت وإن طالب املودع  .151 نا أهنا  هر،  تة أ يان أن فرتة اإلñال يف بýه  توأوحض وفد ا ي سـ مبل ش
رشة. بتارخي األولوية ناعي يف  منوذج ا شف عن الرمس أو ا نص عىل أن ا نوأشار أيضا إىل أنه يود إضافة مالحظة  لص لك  لت

تكر شف مل يمت من جانب ا شأ عهنا فرتة إñال؛ نظرا ألن ا نيب، ال  تب حميل أو أ بيصدرها  لك ملن ي ج رشعي، أو  مك لأو خلفه ا
نه شف  ناعي ومرصح ]  منوذج ا عمن جانب خشص عىل عمل لرمس أو  لك لص رشعيل تكر أو خلفه ا ل من جانب ا غري . ملب

بغي أن الوفد أشار إىل أنه إذا اكن الطلب ا/ي مت رش  سفي، فإن ا يجة ترصف  تلس  رشة قد ا نه يف ا شف  ن ا ت يخ تع ن ع نلك لن ل
نح فرتة إñال توساءل الوفد عام إذا اكن من املمكن لطرف، يف حا0 تقدم املودع بطلب للحصول عىل فرتة . مأن يؤدي إىل 

يا منوذج، كام هو احلال يف ا شف عن الرمس أو ا بت أنه مت ا لإñال، أن يطلب ويقة  لك لث وأخريا، أشار الوفد إىل رضورة . نتث
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شف، فقد ال يكون ذ� يف صاحل  تعدد أشاكل ا رشات ا2ورية؛ نظرا  شف العلين، فP عدا ا يد ا لكعدم  ل لك ني لتق
تخدمني  .ملسـا

يار  .152 يده  خلوأعرب وفد الربازيل عن تأ هرسـتة فرتة ي ية شأ يث تكون الفقرات الفر نص  يري ا ع، واقرتح  حب ل ) ب(و) أ(تغ
ية خيارية) ج(و نص عىل الفقرة الفر ع، كام يف القانون الربازييل ا/ي مل   ).ج(ي

يار فرتة .153 هر عىل األقل" خلوأعرب وفد الصني عن دمعه  شتة أ بق يف الصني إال ،"سـ شريا إىل أن فرتة اإلñال ال  تط  م
ية أوح ية أو  ناعي ألول مرة يف معرض دويل أويف اجcعات أاكد منوذج ا نمع عرض الرمس أو ا مي تقلص شف دون ل لكني يمت ا

تلف األوضاع يف ا2ول األعضاء وتضمن جوانب أخرى 6ورأى الوفد تعديل املادة . موافقة املودع توعب  يث  ت  خم سـ تحب
 .للمرونة

هر عىل"وقال وفد dحتاد الرويس أن فرتة  .154 شتة أ بة ]"  األقلسـ سـنا توساءل الوفد عن مربر متديد هذه الفرتة إىل . م
هرا12  . ش 

155. d ثل ناعي )ب(6 إىل أن نص املادة حتاد األورويبمموأشار  منوذج ا شخص لرمس أو ا شرتط عمل ا لص، ا/ي ال  ل لي
نه، قد يقلص الفوائد املرتبة عىل فرتة اإلñال شف  تسب، وأن يرصح ] أيضا  ع لك تعلق . ُحف رشط ا ملواقرتح حذف ا ل

ي رشوطا   Vناعي، أو جع منوذج ا شف عن الرمس أو ا ترصحي  حب لص لك مل هم ل تكرين و خلفث يكفل املزيد من املرونة لفائدة ا ملب
يني رش عا  .ل

يار املقرتح  .156 ييل  خلورحب وفد  هر عىل"شـ شتة أ نص عىل eñ قصوى لضامن قدر أكرب من" األقلسـ نه اقرتح ا ل،   لك
تخدمني بات القانوين  سـا للمث  .ل

تة  .157 هورية كور� إن فرتة اإلñال يف بýه، يف الوقت احلايل،  سـوقال وفد  بح مج ها  نظر يف تعد هر، لكن بýه  تصأ لت يل ش
تخدمني12 ناء عىل طلب ا هرا؛  سـ  ملب  .ش

تةفرتة اإلñال يف وقال وفد مالزي� إن  .158 هر، سـبýه، يف الوقت الراهن،  متديدها ش أ يا يف اقرتاح  نظر حا بإال أنه يمت ا ل ل
هرا12إىل   .ش 

هرا، وقد أقرها ا12نوقال وفد فرسا إن فرتة اإلñال يف بýه  .159 مل  شاوراتش متخدمون بعد   .سـ

نرصين جديدين، هام  .160 هر، واقرتح إضافة  تة أ سمح بفرتة إñال  بني أن القانون الوطين يف بýه  عوأوحض وفد ا سـ ي شلفل
شف من جانب  تب الرباءات، وا شف من جانب  لكا بارش أو غري أطراف أخرى ممنمكلك شلك  م حصلوا عىل معلومات  ب

 .مبارش

هروقال وفد رسي الناك إن فرتة اإل .161 تة أ شñال يف بýه   .سـ

يار املقرتح بفرتة  .162 يده  يا عن تأ للخوأعرب وفد  ي ني هرا12ك  .ش 

نص املقرتح يف هذه املادة  .163 لوأكد وفد سورسا عىل أن ا هر عىل األقل"ي شتة أ بýان " سـ شلكة  ثل  بغي أن  للال  م مي ني
نص عىل فرتة  ثل بýه12تاليت  هرا،  م   .ش

ن .164 نغالديش أن قانون بýه ال  يوقال وفد  هر لألولويةب تة أ شص إال عىل    .سـ
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يا إىل أن .165 يا عىل فرتة إñال، لكن إن اكنت أفضل املامرسات تقيض بذ�،  لوأشار وفد اسرتا نص حا لرشيع بýه ال  ي ت
يcىش مع األ نظر يف تعديل قانونه  تعداد  لفإن بýه عىل ا لل ية األخرىسـ يا الوفود األخرى عىل وحث وفد أ. ئنظمة القضا لسرتا

رشيعاهتاالرتكزي  تخدمني، بدال من جمرد الرتكزي عىل الوضع احلايل  ياجات ا تعىل ا لح سـمل  .ت

يق ا/ي قدمه وفد فرسا12لوأوحض وفد بوندا أن فرتة اإلñال يف بýه  .166 يده  هرا، وأعرب عن تأ ن  تعل للي  .ش

ن .167 باب ا شأن أ ساؤل وفد dحتاد الرويس  ية عىل  تحدة األمر لويف معرض رد وفد الوال�ت ا سـ ب ت  12ص عىل فرتة يكمل
نادا إىل عدد من  تخذون قراراهتم يف الغالب؛ ا تهرا كفرتة إñال، قال الوفد إن املودعني، يف سعهيم للحصول عىل امحلاية،  سش ي

تلفة، وإن فرتة  بارات ا dA سعي 12عت يع املودعني عىل مواصe ا توازن العادل بني  يق ا بة  نا هرا تعد  ل  شج ل تسـ تحق م لش
هم يف  مية حقوق رسوماهتم أو مناذÎم حقللحصول عىل  منوذج من تقدير  يهنم أو متكني ماليك الرمس أو ا قامحلاية، وبني  ل متك

ية، عالوة عىل أن فرتة  نا عا يل12لص شاركة الاكمe يف ا نح املودع الفرصة  هرا  ث  للم لمتمت وأشار الوفد أيضا إىل أن املودع أو . ش
ناعي قد ال يعمل فورا منوذج ا لصما� الرمس أو ا شف، وأن فرتة ل يس 2هيم 12لك عن ا يد اAرتعني األفراد ا/ين  هرا  ل  تف سـش

ية . مستشارون تجابة ملقرتح وفد الربازيل جبعل الفقرات الفر عوا شار ) ج(و) ب(و) أ(سـ يارية؛ أكد الوفد أن األوضاع ا ملا خت
ية  سامح)ج(و) ب(و) أ(عإلهيا يف الفقرات الفر بغي ا ثe لألوضاع اليت  ل وردت كأ ني وأوحض الفريق أن .  فهيا بفرتة إñالم

ند نص فهيا عىل فرتة ) ج( لبا بغي أن يكون حا0  شريا إىل أنه  رشوعة،  سة غري ا نا ثاال  بدو  تحديد،  يعىل وجه ا ي م ف للم ي نل ملم
 .اإلñال محلاية حق املودع

ثل  .168 يده لفرتة إñال مقدارها ) JPAA(مموأعرب  بدأ من øرخي اإليداع أو 12øيعن تأ هرا  ت  رخي األولوية، وأوحض أن ش
تا إلجراهئا تغرق معوما و سوق  ية  تقصا يجة دراسة ا ناعي عادة ما يكون  رشكة إيداع رمس أو منوذج  ققرار ا سـت لل ئ سـ ن تص . ل

يفا أن فرتة اإلñال األطول ال تؤخر، من وÎة نظر 12أن فرتة  وأشار إىل هرا ال تصطدم مبصاحل أطراف أخرى،  مض  ش
تب، حفص الرمس أو ا لا ناء فرتة اإلñالملك سابقة أ ية ا نا ية ا تجاهل حا0 ا ناعي؛ نظرا  ثمنوذج ا ل ع لص ن ل وأشار أيضا إىل أن . لتقلص

بل انقضاء فرتة األولوية ـي  يدة؛ ألهنا قد  هر لن تكون  تة أ قفرتة  نهت مف تش وأضاف أن هذه املادة جيب أن توفر معلومات . سـ
تقدم بطلب للحصول عىل فرتة إñال، كام  يشأن إجراء ا ل يان لطلب ب نص، حتديدا، عىل عدم رضورة تقدمي  ببغي أن  ت ن

يل تكر طلب فرتة إñال دون أن يطلب أي د ية ا تب فقط  شرتط ا لاحلصول عىل فرتة إñال، أو عىل األقل أن  ب ن ملي . ملك
هوم  ية إضافة مالحظة توحض أن  ثل ا مفوأخريا اقرتح  مجلع شف"مم منوذج" لكا تب للرمس أو ا رش ا لتضمن  ملك ن   .ي

169. Pشأن وف تعلق القرتاح ا/ي قدمه وفد الربازيل  ب  ية ي ثل مركز ا2راسات )ج(و) ب(و) أ(عالفقرات الفر مم، أشار 
ية  نا ية ا عا2وية  لص ية، واقرتح إضافة لكمة ) CEIPI(للملكل ست ترا ثالثة  رشوط ا مكإىل أن ا ي لل ية " أو"ل عيف هناية الفقرة الفر

ياA). ب( يده  ثل املركز عن تأ بوأعرب  ي ية لوÔء الرباءات، وشدد عىل هبا وفد أت اليت أدىل للمم يا ية ا ثل ا يا و نسرتا ل مجلع مم ل
ها، وخلص إىل أن من األفضل  شأن فرتة اإلñال ونقطة بدايهتا والظروف اليت تؤدي إىل  ُاحلاجة إىل إجياد حلول موحدة  منح ب

بات قانوين غري موجود باع  يد أي يشء، بدال من إعطاء ا ثعدم تو بح  .نط

ية الفكرية و .170 بحث يف جمال ا تدريس وا ية ا2وية 2مع ا ثل ا مللكالحظ  ل ل ل مجلع أن فرتة اإلñال والظروف ) ATRIP(مم
هذا املوضوع يص بعض الوقت  بغي  همة، وأنه  ها لكهيام من القضا� ا لاليت تؤدي إىل  ن مل ختصنح ي  .م

تجارية األورويني .171 ية ماليك العالمات ا ثل  بوأكد  ل مجع صول عىل فرتة إñال حيقق فائدة أن احل) MARQUES (مم
سوق، إذ إن برامج اإليداع  نح املصمم فرصة طر2ا يف ا شف العريض عن الرسوم والDذج، كام  نع ا لتخدمني يف  مي لك مسـ للم

ية للرسوم أو الDذج ية أن فرتة إñال مقدارها  ملالعا ثل ا مجلعتلزم نفقات، وناء عىل ذ� رأى  مم ب بة12تسـ نا هرا تعد  سـ  م  وفP. ش
ثل؛ ألنه يؤدي إىل صعوت، كام يف  يس احلل األ نه  تلفة، قال إن ذ� ممكن،  ية حتديد فرتات إñال  متعلق بإماك ل لك خم ن ي

نص بý عىل فرتة إñال أقرص ندما  يحا0 اجلدة ا2وية،  ع  .ل



SCT/26/9 
26 
 

هورية  .172 تخدمني، كام أهنا مو2وفامجوأشار وفد  نفع عىل ا سـ إىل أن فرتة اإلñال األطول تعود  . ال تؤثر عىل املاكتبملل
شوب نزاع بني املودع وأطراف أخرى تخدم إال يف حا0  بدأ، لن  يث ا نورأى أن هذه املادة، من  سـ تمل  .ح

ية  .173 سوق ا2ا يق يف ا تب ا ثل dحتاد األورويب إن فرتة اإلñال 2ى  خلوقال  ل سـ لتنمم هرا، وإنه ال OHIM (12(مك ش 
تقدم بطلب للحصول عىل فرتة اإل يس لليوجد إجراء  تايل  رشط اجلدة، و تعلق   Pال، كام ال يوجد حفص موضوعي فñل ل بي

تب  .ملكلفرتة اإلñال تأثري عىل معل ا

نة إىل اتفاق .174 ية عن أمV يف أن تصل ا نا ية ا ثل dحتاد ا2ويل لوÔء ا للجوأعرب  ع لص يان . مللكمم لبوقال إنه يؤيد ا
ية  ا/ي أدىل به للملكثل مركز ا2راسات ا2وية  ل يةمم نا عا شأن مدة اإلñال اليت لص شأن احلاجة إىل الوصول إىل اتفاق  ب  ب

يد ا2ويل لصعبق عىل ا ثل dحتاد األورويب. سـتط ية مموأكد جمددا عىل الصعوت اليت ذكرها  ياغة الفقرة الفر شأن  ع  ص ) ب(ب
ية ياغة هذه الفقرة الفر نظر يف  عواقرتح إعادة ا ص  .ل

ثل  .175 تجاريةمجعية dحتادات األورومموقال  لية للعاملني يف جمال العالمات ا ية تفضل أن تكون ) ECTA (ب مجلعإن ا
يان ا/ي أدىل به 12فرتة اإلñال  يده  هرا، وأعرب عن تأ ب  للي  .(MARQUES)ممثل ش

شفو .176 بدأ إøحة فرتة إñال يف حال ا لكأشار الريس إىل dتفاق عىل  م والحظ أن عددا من الوفود أعربت . ئ
 eه ها  ملعن  تخدمني أن تدوم هذه الفرتة مقدارهاتفضيل ثل ا ئات  هر، وفضلت وفود أخرى و تة أ سـ  ّ مت ي ملسـ ه هرا12ش . ش 

هر عىل األقل مقدارها ئوالحظ الريس أن فرتة  شتة أ باين يف .  مقاربة مرنة يف هذا الصددتعدسـ لتوأشار أيضا إىل ا
يق فرتة اإلñال وعىل نقطة بدايهتا تدعي  باآلراء حول الظروف اليت  تطسـ  .ت

تكر: 7املادة   ملبرشط إيداع الطلب مس ا

بقوأوحض وفد  .177 سأ0 للقانون ا بغي أن ترتك ا رشط، وقال إنه  ثل هذا ا بýه مل يدرج  رشيع الوطين  ند أن ا ملطا مل ي ل ُه ل ت نل م  .ل

178. Aيح هنجا مر ية  يغهتا احلا ية؛ ألن املادة  ته احلا نص  يده  يا عن تأ تتوأعرب وفد اسرتا ل بص ل يغ لل ي  .بصل

يان ا/ي أدىل به وفد وأشار وفد رس .179 يده  شأن، وأعرب عن تأ بي الناك إىل أنه ال يوجد يف بýه رشط حمدد هبذا ا ي للل
ند  . لها

نةئالحظ الريس و .180 بة  بول  سد مهنجا مرA، وهو  ية  ته احلا نص  للجأن ا سـ جي ل يغ نل لبص مق ّ عدم وجود والحظ . ّ
يقات  رشوع هذا احلمكأخرى تعلأية   .معىل 

 تقسـمي الطلب :8املادة 

سـمي الطلب الواحد إىل  .181 تعددة؛ إذ ميكن  بات ا سمح  تقوقال وفد الربازيل إن قانون بýه  مل لطل تلفا20ي با  خم  غري . طل
بارة  متس حذف  سـمي الطلب؛ فإن الوفد  به،  نه، حبمك  تب الرباءات يف الربازيل  عأنه نظرا إىل أن  تق يلنص م ميك من جانب "مك

ية واقرتح الوفد أيض). 1(يف الفقرة " املودع لتكون عىل ) 4(، وإضافة فقرة برمق )3(8يف املادة ) ب(عا حذف الفقرة الفر
تايل نحو ا لا تويف فهيا الطلب :" ل سـمي الطلب يف احلاالت اليت ال  به، يف  تب، حبمك  سـال ختل هذه املادة حبق ا تق ينص م ملك

بقة رشوط ا ملطا  .ل

تعديل الفقرة  .182 يده ملقرتح وفد الربازيل  ندا عن تأ بوأعرب وفد  ي سـمي، واقرتح أيضا )1(ك سمح للماكتب بطلب ا تق؛ يك  لي
بارة  تعاضة عن  dع بق ذ�" بعبارة " إن وجد"سـ  ).2(يف الفقرة " نطإذا ا
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سـمي  .183 سمح  يث  بق،  بغي أن  بات، وقال إن هذه املادة  سـمي ا سمح  ند أن بýه ال  تقوأوحض وفد ا ُ ي تط ي لطل تق ت له حب ن ل
توى الوطين  .فقط ملسـعىل ا

ثل dحتا .184 ناء عىل طلب املودع، وإنه  ،)1(د األورويب إىل الفقرة مموأشار  سـمي الطلب  بدو   Pسمح ف بوقال إهنا  تق ي بت
سامح للمودع ال  ببغي ا ل تعلق لفقرة .يلحقه نقص مل ما الطلب تقسـميني  Pيحا ف ثل dحتاد أيضا تو ي وطلب  ض ال "، )ب(3مم

تحقة عن الطلب األصيل وا تحقة عن عدد مماثل من ملسـجيوز أن يفوق مجموع الرسوم ا ية مجموع الرسوم ا سـبات الفر ع مللطل
eنفص مبات  شريا إىل أنه وفقا "طل ل،  يل الرسوم والDذجم سجنظام امجلاعة األوروية  تحقة عن طلب لتب ملسـ بلغ مجموع الرسوم ا

يني  نا عتعدد يغطي رمسني أو منوذجني  ص بني مف525م تحقة عن  يD بلغ مجموع الرسوم ا طل يورو،  ملسـ  . يورو700ردين ب

ية  .185 شأن حذف الفقرة الفر يده القرتاح وفد الربازيل  عوأعرب وفد اجلزائر عن تأ ب  ).3(8من املادة ) ب(ي

يل جزيئ .186 ية احلصول عىل طلب جزيئ، بل و نص عىل إماك سجوأوحض وفد املغرب أنه يفضل إدراج مادة  ن  .تت

ثل  .187 تجارية األوروينيمموأشار  بية ماليك العالمات ا ل هدف من املادة  إىل أنمجع بة ) ب)(3(8ل ا لهو ضامن عدم مطا
برية يف  تاك بات،  تعدد ا سمح  بات عديدة يف بý ال  كاملودع ا/ي قدم  ل ب لطل ب ي ية. طل ته احلا نص  يده  لوأعرب عن تأ يغ لل  .بصي

ية لوأوحض وفد الربازي .188 شأن الفقرة الفر ع أن اقرتاحه  شأن الفقرة نتيجة الجاء ) ب(ب ، ربازيلإذ إنه يف ال ؛)1(بقرتاحه 
تب قإذا به،ملكام ا تعدد عن الرسوم األويةبتقسـمي الطلب ،منص حبمك  ية للطلب الواحد ا تلف الرسوم الهنا ل،  مل ئ  .خت

ية حذف الفقرة أوقال وفد  .189 شأن إماك تفظ مبوقفه  يا إنه  نسرتا ب حي  .)ب(3ل

يا إنه ال .190 ياغة املادة نوقال وفد أملا تعلق.)1(8ص يعارض إعادة   Pملادة ي وفيامنأ الوفد الحظ، )ب()8)3  تب، ق   ملكا
به، تعدد بتقسـمي منصحبمك  يؤدي إىل دفع رسوم أعىل؛نصف للمودعم غري هو أمرم طلب   .سـ نظرا ألن ذ� 

يا أ وفد وقال .191 ته عىل إنلسرتا نحو املقرتح) ب(3لفقرة ا فقموا سأ0 يف مالحظة تتوقف عىل لعىل ا يح هذه ا مل تو ض
يد عىل حصو] و يةإدراج اقرتح الوفد ا/ ؛ه بýمن حكومةكتأ ية بني ووضع، ع مالحظة توحض هذه الفقرة الفر ع الفقرة الفر

شة مربعةأقواس نا يد ا يح أهنا ال تزال  تو ق  مل ض  .قل

ته عىل  .192 ية أ وفد مقرتحفقوأعرب وفد الربازيل عن موا يا بوضع الفقرة الفر عسرتا عام توساءل .  مربعةأقواس بني )ب(3ل
ية نص  تعديل عدمأيضا إذا اكن من املمكن  تجاوز تلكفة الطلب الواحد لبيانعهذه الفقرة الفر ية  بات الفر ست أن تلكفة ا ع لطل

تعدد  .ملا

ية مو2وفامجهورية وأعرب وفد  .193 يده للفقرة الفر ع عن تأ ية) ب(ي ليغهتا احلا  ميكن أن مالحظة إدراج، وأشار إىل أن بص
سرييقدم سأ0ل اتف   .ملهذه ا

يده  .194 ية القرتاحيوأعرب وفد اجلزائر عن تأ تعاضة عن واقرتح الوفد أيضا . بني أقواس) ب(ع وضع الفقرة الفر dسـ
بارة "ne doit pas ال جيب"عبارة  بغي"بع  ية " ne devrait pasينال  سخة الفر سـيف ا نن  .ل

يةمن  )ز(4وأشار وفد dحتاد الرويس، إىل املادة  .195 شأن امقرتح ريس، وقال إهنا ال تدمع قاتفا لسامح ب وفد الربازيل 
بتب  به؛ نظرا ألنللمك نصسـمي الطلب حبمك  سـمي الطلبودع  املمتق يقوم دامئا  تقهو ا/ي   .بسـ

سـميل، حيق لبýهقانون وأوحض وفد الربازيل أنه وفقا ل .196 ناء عىل طلبتقمودع  نه أو  بادرة خاصة  به إما  ب  مب   منمطل
 ).1(8يف املادة " لبمن جانب مقدم الط "عبارة كرر الوفد اقرتاحه حبذف  /ا؛مكتب الرباءات



SCT/26/9 
28 
 

يا إىل أنه حىت يفأوأشار وفد  .197 سـمي الطلب، لسرتا تب  تق حا0 طلب ا ترصف؛حرية لمودع ظل لتملك  نظرا ألنه لا
ية  فيضطر إىل دفع رسوم إضا سـمي، عنسـ ية للطلبسـاملودع  فإن »ومن مث،لتق ا يجة الهنا شاراك يف حتديد ا ئيظل  ن تم  .ل

يده  وفد dحتاد الرويس وكرر .198 للتأ ية، واقرتح إضافة نصي ته احلا ل  باب بيانبصيغ سـمي، كأن سـأل لتق اليت دعت إىل ا
سـمي مت  ،يذكر ثال، أن ا يل ا تقعىل  مل لس تبمودعبادرة من مبب ناء عىل طلب من ا ملك الطلب أو   .ب

هورية  .199 يةمو2وفامجوأعرب وفد  ته احلا نص  ته عىل ا ل جمددا عن موا يغ بصل  .فق

يا إضافة  .200 يح مالحظةنواقرتح وفد أملا ضتو بارةل ية ......عن طريق توزيع "ع  بات الفر ععىل ا  ).1(8يف املادة " لطل

ته (FICPI)ممثل وأشار  .201 ياق إجا بيف  ياأ وفد إىلملسـتخدمني من اال  عىل سؤسـ يعي  لسرتا  يف قد حتددلطبإن الوضع ا
ند لأوها: خمتلفةخيارات املودع ى 2 أنالواقع ، و2.8املالحظة  تب ألنه  dعرتاض ا/ي أبدايفأن  دون قد يكون ملكه ا

ناعي، وôنهيا هومربر ية،  ا ألهنمن الطلبأو أكرث  ص حذف رمس أو منوذج  مية عا لست ذات  قي  جمزأ إيداع طلب ،وأخريال
يةدفع ورمبا املوافقة عىل ،أو أكرث ثل dحتاد قائال إن الوضع. ف رسوم إضا تمت  مموا تخدم؛ من وÎة نظر  واحضخ  ألن ملسـا
تحمك مئا داهواملودع  شمV امحلايةمل ا  Pتف. 

سأ0، توحض 2.8وأقر وفد الربازيل بأن املالحظة  .202 شعر رياح لكنه ملا ت قال إنه  من "عبارة  إذا مت حذف أكربسي
 ).1(يف الفقرة " املودعجانب 

ياغة الفقرةو .203 يح  سـمي الطلب، وعىل تو يح  بدأ إدراج حمك  صالحظ الريس اتفاقا عىل  ض تق تي م  يف ضوء )1 (ئ
 .تعليقات املقدمةلا

تعاضة عنئأشار الريس إىل اقرتاح يريم و .204 d بارة سـإىل بقت"بعبارة " إن وجدت"ع    ).2(يف الفقرة " نطإن ا

تفظا مبوقفهيام إزاء  .205 حوأشار الريس إىل أن وفدين ا  .3الفقرة ئ

ناعي :9املادة  منوذج ا لصرش الرمس أو ا ل  ن
رش :6القاعدة تعلقة  يل ا تفا لنا مل ص  ل

رش يف وأشار وفد  .206 ناعي دون  منوذج ا يان إىل أن احملافظة عىل الرمس أو ا نا لص  واحد ال خيدم أي غرض نظام قضايئلل
ناعي يف  منوذج ا رش الرمس أو ا لصإذا  ل يده نظام قضايئن شديد ي آخر، وأعرب عن تأ  .)1(9للامدة لا

نوساءل وفد فرسا عام  .207 رشوع احلايل للامدة ت سمح للم)3(9ملإذا اكن ا رشودع ا/ي ي  يل ا تأ لنتقدم بطلب  ج أن  ،ل
ناعي يف أي وقتي منوذج ا رش الرمس أو ا لصطلب  ل  .ن

بýوأشار وفد  .208 رشيع الوطين  ند إىل أن ا لا ته رش عقب لل ناعي  منوذج ا رش وأن الرمس أو ا يل ا نص عىل تأ نه ال  يُن لصل لي ج
بارشةتسجيللا  .م 

ية أن 2يه نظاموذكر .209 تحدة األمر يك وفد الوال�ت ا ية، لرسوم ا لفحص امل نا عوالDذج ا رش  وأنلص يل ا لنيار تأ ج مل يمت خ
يه  نص  با عل نوقال إن . شلك حمددل تخداممع ذ�، ، هميكاملودع  يات سـا يت حفص براءة dخرتاع خمتلفةل آ تحمك يف تو ق  لل

يال وإصدارها رش  يل ا معلتأ لن نه عىل امليض قدماأنه وأضاف. ج نه ،م حرصا  نص عموموافقة    فقد يوافق عىل؛لىل روح ا
نص يف رشيطة إجراءلا تعديل يف حذ.طف تعديل  ثل هذا ا ل  ها أن من الرضوري إجياد ف فكرةيمت ية ميكن للمودع من خال ل آ ل

رش منوذج دون  نطلب احملافظة عىل براءة الرمس أو ا يا، إجراء رمسي ميكن . ل تحدة،  نوأفاد بأنه ال يوجد يف الوال�ت ا تقمل
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d رش براءة تعديل املقرتح للفقرة ، بعد إجراء لنصاورأى الوفد أن . خرتاعنللمودع من خال] طلب عدم  ، ميكن أن )1(لا
يصيسـتوع نحو حبيث تكون، )1( الفقرة عنوان من" طلب "لكمةحذف  واقرتح ،خب نظام للفحص وأيضا نظام للرت ل عىل ا

تايل رش " :لا ناعي دون  منوذج ا ناحملافظة عىل الرمس أو ا لص تايل نلتكون يق الفقرة عىل او ".ل لطرف تسمح ا2و0 ا"لحو ا
رش للمودع  ناعي دون  منوذج ا نحملافظة عىل الرمس أو ا لص بق أقصاهال  ...." رشيطة ، ملطملدة حيدد القانون ا

يار� ال  .210 يث يكون احلمك ا نص  ييل تعديل ا تواقرتح وفد  حب ل بار�خشـ بýان اليت جإ يعاب ممارسات ا ل، وذ� هبدف ا تس
يهنا بعد عىل نص قوا نمل  يلت تأ ية ا ج إماك ل  .ن

يل الالوطين ترشيع لا نوأشار وفد رسي الناك إىل أ .211 نص عىل تأ لبýه ال  ج رش ني ناعي  منوذج ا يُنرش وأن الرمس أو ا لص ل
بارشةتسجيللاعقب  سخة كام أن. م  نه احلصول عىل  هور  ن أي فرد من ا ميك ناعيمعمتدةمجل منوذج ا لص من الرمس أو ا وأعرب . ل

يده القرتا ياري للحمكيالوفد عن تأ d شأن الطابع ييل  تح وفد  ب  .خشـ

تعاضة عنواقرتح وفد بريو  .212 dلفعل " سوف" الفعل سـنص ؛"رمبا" بýان اليت مل  يعاب ممارسات ا ت وذ� هبدف ا ل تس
يل تأ ية ا يهنا بعد عىل إماك جقوا لن  .ن

يده  .213 يا عن تأ يوأعرب وفد أملا ية، ملقرتحن تحدة األمر يك وفد الوال�ت ا ية حاتاملقرت أن ورأىمل نص مالرا ل إىل جعل ا
شأن فائدة املادةتساهالأكرث  ساؤل  ثري ا ب  لت  .تسـ

نص قانون بýه ن أ وفد الصني وأوحض .214 رشتأعىل يمل  لنيل ا ناعي وأ، ج منوذج ا لصن احملافظة عىل الرمس أو ا رش ل ندون 
هور مجلتؤثر عىل مصاحل ا ن،سـ رش من خالل حتديد وقت هميك وأشار إىل أن املودع   ورأى أن .وقت إيداع الطلب حتديدلن ا

ت بغي أن  نص  سـا ي يل ياجات ن ثل بýانحتوعب ا  .الصنيم 

يده أوأعرب وفد  .215 يا عن تأ يسرتا يةللمقرتح ا/ي قدمهل تحدة األمر يك وفد الوال�ت ا ياأن إ وقال، مل يس 2هيلسرتا  ال 
ي ، يف الوقت احلايل،أيضا تمتتثل اتلآ ية (ل  يعاب تسعى اكنت  إن هذه املعاهدة أنأيضا رأى و. لعملا  القوانني لكستال

eمت ميةحملا تكون بال  ق  يا لتعل اوأيد .فسـ تعاضة عنأنبنيق ا/ي أدىل به وفد أملا d سوف " الفعلسـ" يكون "رمبا "لفعل سـ 
تعلق . قليل الفائدة  Pملربر ا/ي ساقه يوفيان بأن رش يف  لوفد ا ناعي دون  منوذج ا ناحملافظة عىل الرمس أو ا لص م نظال

ناعي يف قضايئ منوذج ا رش الرمس أو ا لص واحد ال خيدم أي غرض إذا  ل بýه قد يكون عىل ن إ قال آخر، نظام قضايئن
تعداد سأ0لنظر يفل أيضا سـا  .مل هذه ا

ياق اإلشارة لزي� وفد ماوقال .216 بýسـ، يف  رشيع الوطين  لإىل أن ا رشهلت يل ا نص عىل تأ لن ال  ج رسية لا إنه إن اكنت ،ي
بةءات dخرتاع، برايف مفيدة  ناعيأ للرمس لنسـفإن جدواها  منوذج ا لصو ا بغي أن يكونل توساءل الوفد أيضا . حمل نظر ين 

يلعام إذا اكن  رشجتأ تدي عىل ؛أداة فعا0 يف إجراءات اإلنفاذميثل  لن ا توقع أن يكون ا ملع ألنه من غري ا  أو لرمس عململ
منوذج يده ، » ومن مث.لا ييلرتحملقيأعرب الوفد عن تأ  .شـ وفد 

يل، لانص عىل يه ال بýل  الوطينترشيعلا أن  إىلوأشار وفد املغرب .217 يا يقوم املغربن وأجتأ رشيعبل حا تيري  يث اتهتغ حب 
رشت يل ا تأ لنسمح  ج  .ب

رشيع الوطين إىل وفد dحتاد الرويسوأشار .218 بýهلت أن ا نص رصال ل  رش، ي  يل ا لناحة عىل تأ   2ىنأ مشريا إىلج
بات dحتاد الرويس نظر يف الرباءات،لطلنظاما لفحص ا تةتزيد عىل ، يف الوقت احلايل،ل وأن مدة ا هرسـ   من øرخي بدءا ش أ

بات، ؛ هذه املدةُتقلصمن غري املرحج أن أنه ، واإليداع تعاملون مع األشخاص عدد وقeلطل نظرا لزتايد عدد ا هذه  يا/ين 
بات يري ري ñمت عىل حنو خاه غن بýأ وأضاف الوفد .لطلا نه؛ بتغص  يؤدي نيقوا   املودعني،طلبات إىل ز�دة عدد ذ�سـإذ 

تلزم تقدمي املزيد من الوôئق مم يف ز�دةسيسفر يف الهناية عن األمر ا/ي هذه الوôئق، حفص ويسـا  تاك لا يد اإلجراءل . تعق و
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ته عىل الوفد وأعرب  نه اقرتمقرتحفقعن موا تحدة،  لك وفد الوال�ت ا عىل كون تحبيث ) 1(اية الفقرة هن عبارة يفح إضافة مل
تايل نحو ا لا رش، ينإذا مل " :ل يل ا بق عىل تأ لنص القانون ا ج ناعيفينبغيملط منوذج ا رش الرمس أو ا لص أال يمت  ل قبل الوقت  ن

يه نصوص  علا  .مل

يان ا/ي أدىل به وفد بريو .219 يده  يا عن تأ بوأعرب وفد كولو ي للب  .م

رشيع الوطين .220 يا إىل أن ا لتوأشار وفد  يل، ول ينك تأ نص عىل ا جبýه ال  ل يده أي ييل يعرب عن تأ شـملداخالت وفود 
 .مالزي�و الناك ورسي

يان عام إذا اكنت املادة  .221 لوساءل وفد ا سمح9ت شف،اصةاخلاالت بعض احليف  ،ت  يانف .لك  ل بيسعىل ، لفي ا
ثال ندما تطلب احملمكة أو ،ملا شف عن رمس أو منومعين طرفع  تب الرباءات ا لك من  نه، مك شف  ناعي مل يمت ا عذج  لك يمت ص

شف عن منوذج حىت لكا متسل الرمس أو ا يمتعساءل الوفد تو. غري ذ� املودع لوإن ا رش ن، هذه احلا0مثل يف  ،سام إذا اكن 
ناعي منوذج ا لصالرمس أو ا  الcستساءل أيضا عام إذا اكن بإماكن املودع حسب و. رفضهمت أو   معلقا الطلبحىت وإن اكن ل

 ).3(9 وفقا للامدة بهتقدم 

ية لوÔء الرباءات إىل أن املادة  .222 يا ية ا ثل ا نوأشار  ل مجلع لرشاكت، وأعرب عن اللمصممني واملواد  تعد من أمه 9مم
يد شديديتأ باري للطابع له ا  .9 للامدة جاإل

ينيوقال .223 يني األمر ثل نقابة احملا يك  م شأن حذف لكماقرتاحإىل مشريا  ،مم تحدة  ب وفد الوال�ت ا من " الcس"ة مل
، 6عدة  القايف 1.6ألخرية يف املالحظة امجلe اواقرتح تعديل . )3(ينبغي إجراء تعديل مماثل عىل الفقرة  ه إن،)1(9 املادة

تايل  نحو ا لتكون عىل ا ل شمول محلايةليكون "ل سموح بها"أو بدال من ذ� " مفكرة عام هو   ".ململوضوع ا

ثل وأشار .224 شاتملا  إىل(ATRIP)مم  يف التفاق الهاي اليت جرتقنا شأن ويقة  ن  ث تفادة مهنا،جب d سـ ودعا إىل. 

ثل وقال .225 شاطر  (CEIPI)مم  نه من شواغلنوفد فرسا يإنه ال  بري ؛ )3(9  املادةبشأن عفP أعرب  الفرتة "لتعألن ا
ناء عىل الفقرة  بقة  با يا )" 1(ملط شري إىل الفرتة ا2 نال  تةي بلغ  سـاليت  هر اليت نصت علهيا ت شري إىل الفرتة إمنا، 6 القاعدةش أ ي 

بق، واليت  رشيع ا ملطاليت حددها ا هر، و6ن عقل تميكن أن ال لت رشوعةبطريقةأن يطلب لمودع ل ه جيوزرأى أنش أ رش م  لن ا
 .يف أي وقت

ثل وأعرب .226 يده للر(JPAA)مم  بارية ينبغي أن تكون 9 املادة  بأنأي القائلي عن تأ تة  شهراألإن فرتة وقال ، جإ لسـا
نصوص علهيا يف القاعدة ءا من øرخي اإليداعبد ية، 6مل ا نظر ا لعمل قصرية للغاية من وÎة ا بة ألولويةخاصةل . ل يف حا0 املطا

يق يف هذا ا�ال ية  ثل ا سـوطالب  مجلع  .لتنمم

يار�و .227 بار� أو ا نة بني جعل هذا احلمك إ تالف اآلراء يف ا تأشار الريس إىل ا خللج ج خ رتاح وأشار أيضا إىل اق. ئ
بارة  ياغة يريم إىل حذف  عيف ا تخدمني عىل دمع هذا ". بناء عىل طلب املودع"لص ثيل ا سـوالحظ أيضا إجامع لك  ملمم

رشوع هذا احلمكُوخل. احلمك  eب ياغة ا ت( املواقف يف ا ملص إىل رضورة األخذ  ملق لص  .ب

يغات: 10املادة   لتبلا
يغا: 7عدة قاال تعلقة  يل ا تفا بلا مل ص  تلتل

ياق و .228 سويد إىل القاعدة ةشارإسـيف  ندبشأن ø )ب)(10(7 لوفد ا يغ  سمل ا عرخي  بل يل عىل لتت  ه،تسلملما ال يوجد د
بعاد حدوثنه ال ميكن إىل أالوفد وأشار  .هذه القاعدةلالعميل تطبيق لاوت يف  صعيواجهقال إنه  øرخي يف  تالعب ستا
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يغإرسال تفشل لا مبخاطرن هذه القاعدة تلقي وأ، لتبل ا تملالمسـيف ا يغ عىل عاتق ا سـ ا ملبل ية تأثر أطراف لت ن، عالوة عىل إماك
ناظرة يف . أخرى يض من ،غافورةنسـاهدة و يف معأمعاهدة قانون الرباءات موأشار الوفد إىل عدم وجود قاعدة  لنق بل عىل ا
ن) 8(6 القاعدة تنصذ�،  تعلقةغافورة سـمن معاهدة  سمل، لكرتوينإلإليداع ا ملا يغ تعىل أن øرخي  تارخي ا/ي هو لتبل ا لا

يغ تب الرباءات ا يه  بلسمل  لتت مك ف ناقض مع الالوفد أن ورأى ،ي هذه القاعدة  حذفالوفد ، واقرتح املقرتحةقاعدة يت هذا احلل 
 .هاليأو تعد

سويد .229 يده ملداخe وفد ا يان عن تأ لوأعرب وفد ا ي  .ل

تصديق  بýه  يفالوطين وفد الربازيل إىل أن القانون املدين يف معرض إشارةو .230 لشرتط ا تويقوي ثا  وإضفاء الصفة ل
يةك، نالقانوية يع الوôئق األ بقاعدة عامة   بطلب هذا لألطراف يُسمححبيث ) ب)(4(10تعديل املادة الوفد  ، طلبجنمجل

تصديق عىل  تويق أو ا لا ث يع، أي ل نص عىل ذ�ا2و0  اكن قانون إنقتو ضا أي) 5(7 تعديل القاعدة  الوفدواقرتح. يالطرف 
 .وفقا /�

ياق إشارة .231 يا إىل املادة سـويف  با ن وفد إ ية بشأن أعرب الوفد عن قلقه، )ب)(2(10سـ ثل املودعنإماك يام  مم  برتمجة  ق
يغ رشيع الوطينوقال إنه . لتبلا بýهللتوفقا  يعي أن جيوز، ل  ك ويال دون أن يكون لرضورة، مثلمك يترصفطب ألي خشص 

ية الفكريةجيبي ترمجة أ، فإن  ومع ذ�.للملكية الفكرية متد  للملك أن تمت بواسطة ويل  مع  .ك

ياق إشارة .232 ند إىل أن بýه سـويف  يعيله وفد ا يد، لتا قشرتط تو ية خبط ا ليغات الور يار ا/ي ورد إ قال الوفدقبل خلن ا
ثاين من القاعدة  ندال "2")4(7ليف اجلزء ا سمح به يف ا ه  ُ  .لي

يده  .233 سويد ملا وللرؤىيوأعرب وفد ا2امنرك عن تأ  ).ب)(10(7 بشأن القاعدةلشاغل اليت أعرب عهنا وفد ا

سويد .234 يده ملداخe وفد ا ياك عن تأ لوأعرب وفد  ي  .بلج

شاغل عن أيضاعرب وفد الرنوجي أو .235 ملشاطرته ا سويد اليت أعرب عهنا م  ).ب)(10(7القاعدة بشأن ل وفد ا

يان  .236 شختلوان من أية 7 والقاعدة 10املادة أن لوالحظ وفد ا يان األت أحاكم  ناوين برتط عىل األطراف  لعسامء وا
بات أو عن  أخرىبوياAت  ثلهيم أو أي أشخاص املالكلطلمودعي ا يني،مم أو  يD معنآخرين   معاهدة قانون الرباءات تنصب 

نغافورة  نادا إىل املادة ؛واقرتح الوفد إضافة أحاكم جديدة. مثل هذه األحاكمعىل سـومعاهدة   من )1(10والقاعدة ) 5(8ست ا
يث معاهد ُحبة قانون الرباءات  نوان املودع أو املا� أو أن ي ألي طرفسمح ي  وأخشص آخر معين أي عطلب امس أو 

ثل ، ورمق يل  ملما مسهلتسجا eسج ياAت ا ملأو غري ذ� من ا  .لب

يةواقرتح .237 نا ية ا ثل مركز ا2راسات ا2وية  ع  لص ل ياق إشارته  ،للملكمم تعلق) 5(7إىل القاعدة سـيف  لتصديق عىل  ةملا
شري احلمك أيضا إىل حسب الطلب يغ الوريق، أن  يع يف ا تو يا بل لتل   ويه القاعدةاللكامت األخرية الواردة يفحذف أن يمت  و،ق

نص ا2و0 الطرفإذا اكن قانون " هذا احلمك؛"عىل ذ�ي  يارية  d يعة ل نظرا لوضوح ا ت خب  .لط

تعلق لفو .238 يق من وفد واحد  يأشار الريس إىل  تعل ئتقدمي الرتجامت، كام أشار الريس بشأن ) ب()2(10 قرةئ
شأن املادة  رشوع الفقرات من )4(10بإىل حتفظ وفد واحد  يقات عىل  م، والحظ الريس أيضا عدم وجود أية  تعل ئ

 .)7(إىل ) 5(
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تعلق لقاعدة  .239  Pيل مطابقة ) 5(ئ، أشار الريس إىل اقرتاحات تريم إىل تعديل الفقرة 7يوف صوإضافة تفا
وأشار أيضا إىل ). 5(إىل حتفظ وفد واحد عىل الفقرة  وأشار أيضا. من معاهدة قانون الرباءات) 1(10 للقاعدة

 ).ب(d10تفاق عىل حذف الفقرة 

 طريقة تعريف الطلب بدون رمقه: 8 القاعدة

رشوع هذا احلمكو .240 يقات عىل  مالحظ الريس عدم وجود أية  تعل  .ئ

تجديد :11 املادة  لا
تجديدلا: 9 القاعدة تعلقة  يل ا لتفا مل  ص

يل يف الcس واحد .241 تجديد ألكرث من  يالت بدفع رسوم ا سمح ألحصاب ا يان إضافة حمك  سجواقرتح وفد ا ل سج ي تل  .لت

ياق إو .242 تجديد، قال إنd 9حتاد الرويس إىل القاعدة  وفدةشارسـيف  تقدمي الcس ا ية  هe الز هوم أن ا ل من ا ل من مل   يهملف
بلسـتة هر  ق أ هر بعد انهتا م انهتاءش تة أ ناعي و منوذج ا شدة امحلاية القانوية للرمس أو ا سـ لص ما إذا حتدد  القاعدة مل لكن ،هئالن

تجديد بعد انهتاء الcساكن من املمكن إيداع  هeهذه ل ا ثل هذا أ وأوحض. ملا سمح بإيداع  بýه  رشيع الوطين  من ا ي ل  dلcسلت
هلبعد انهتاء  ية، ملا يةسالc تقدمي رشيطةمن الز شأن ما إذا اكن هذا احلمك. ف خاص ودفع رسوم إضا  بوطلب الوفد إيضاحات 

متديد سمحي يةلآخر ب  ية مقابل دفع رسوم إضا فهe الز  .منلم

يالت  .243 متي إىل صاحب  يالت  ية الcس جتديد عدة  سجأشار الريس إىل اقرتاح يريم إىل إدراج إماك سج تن تنت ئ
 .واحد لcس واحد

يةوقف اإلج: 12 املادة هل الز تعلقة  نراءات ا ممل  مل
ناية الالزمة أو انعدام القصد: 13 املادة تب وجود ا تضح  لعرد احلقوق بعد أن   للمكي

هل: 10 القاعدة تعلقة  تعلقة بوقف اإلجراءات ا يل ا تفا ملا مل مل ص  ل
ناية الالزمة أو انعد :11 القاعدة تب وجود ا تضح  تعلقة برد احلقوق بعد أن  يل ا تفا لعا ي مل ص ناء عىل املادةللمكل  13 بام القصد 

نصوص علهيا يف القاعدة  .244 ية ا هe الز يا إىل ا با ملوأشار وفد إ ن ن مسـ هرين، وقال10مل نظر إىل تعد  ش إن مدة  لطويe جدا 
تقدم  يغ، واقرتح أن تكون جماليف  احملرزلا هe لتبل ا  .شهرا واحداملا

يث قال إن هذا 13لهوندا إىل املادة وأشار وفد  .245  من معاهدة قانون 13عىل غرار املادة مت انهتاجه ُاحلمك ح، 
يح يف املالحظات مفاده أن  يد إضافة تو يكون من ا ضالرباءات، وذكر بأنه  تعلقة هبملفسـ ملأحاكم احملامك واملامرسات القانوية ا ذا ن

تعلق نطبق لرضورة ترباءات ال الُاحلمك يف جمال   Pسريه ف يعىل  يةلرسوم والDذجتف نا ع ا  .لص

سار معاهدة قانون الرباءات، بأن الرسوم 13يوفد سورسا عن رأيه، بعد أن نوه إىل انهتاج املادة وأعرب  .246 م نفس 
ناك أي حمك  يس  تجارية، وأنه  ية أقرب إىل العالمات ا نا ُوالDذج ا ه ل ع نغافورةللص ناك إوقال . سـمماثل يف معاهدة  هن 

يارية، أو أن تكون13حذف املادة : خياران  .خت ا

شأن املادة  ورصح .247 شريا إىل dقرتاح ا/ي قدمه وفد سورسا  بوفد بريو،  بول13يم يارينق، بأنه ميكن   .خل ا

تعلق ملادة وأعرب  .248  Pاليت أدىل هبا وفد هوندا ف eيده للمداخ ياك عن تأ يوفد  ل ي  .13بلج
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شأن تعديل املاد)FICPI(ممثل وحتدث  .249 يا  با شريا إىل dقرتاح ا/ي أدىل به وفد إ ب،  ن سـ تفكري يف 10ة م سامح  ل  لل
هر، وقال  يده لإلبقاء عىل eñإنهشeñ مدهتا  ية، وأعرب عن تأ يو نظر يف واقع املامرسات ا ي يدعو الوفود إىل ا ل هرينمل  .لش ا

نصوص علهيا يف القاعدة واقرتح  .250 هe ا ملوفد فرسا تعديل ا هر إىل"1) "2(11ملن هرينش، من   .ش 

هورية مو2وفاوذكر  .251 ية، ميكن ، بأنه 13رة إىل املادة ، يف إشامجوفد  رشيعات الو طنوفقا  با "رد حق"تلل طل إذا مت تقدمي 
هرين بعد فقدان هذا احلق، وأكد عىل شأن خالل  شهبذا ا تخدمنيل بة  ية ذ�  سـ أ سـ للممه  .لن

نص عىل أسلوبني لوقف اإلجراءات، وحتديدااألنظاروفد dحتاد الرويس ولفت  .252 رشيع الوطين  ي إىل أن ا ديد مت: لت
ية  يل ملقدم الطلب اللحاق لفرتة الز ندما يكون من ا شأنه؛ ورد احلق،  با  تلزم تقدمي  ناملوعد الهنايئ، وا/ي  تح ع ب طل مسـ سـ ملي

هرااوقال إن مدة فرتة رد احلق . ددةاحمل رش  شثين  يارات يف مادة واحدة، وطلب . ع بب وضع ت( ا خلوساءل الوفد عن  ست
يحا للقاعدة   ."1)"2(11ضتو

ييلووذكر  .253 يار�13يف إشارة إىل املادة  شـفد  بول ذ� لو اكن ا تعد  ت، بأنه  خسـ لق ورأى الوفد أن رد احلقوق ميكن . م
بات، ولكن أيضا لألطراف  يس فقط ملقديم ا تعرض لعواقب،  يقني القانوين، مع ا يث ا شالك خطرية من  ثري  لطلأن  ل ل م لي ح

ية ية الواردة يف القاعدة وأيد الوفد أيضا املداخe اليت قام هبا. ملعناألخرى ا هe الز شأن تعديل ا يا  با ن وفد إ ب ن مسـ  .10مل

شرياوفد الربازيلواقرتح  .254 بارة ) 2(12 إىل املادة م  تعاضة عن  d ،اإلجراءات eعشأن مواص سـ بارة " يتعني تقدمي"ب لع
 ."جيوز تقدمي"

تعلق  ئالريسوأشار  .255  Pهليف تعلقة  ملبوقف اإلجراءات ا ) 2(من أحد الوفود جبعل الفقرة ، إىل اقرتاح مقدم مل
نصوص علهيا يف الفقرة 12من املادة  هe ا يارية، فضال عن اقرتاح من أحد الوفود بأن ختفض ا مل ا ملت ّ َ ُ من القاعدة ) 2(خ

هرين10 هرا واحدا بدال من  تكون  ش،  ش  .ل

تمت  .256 سودة املادة إ ئالريس قائالخوا تضمن  بغي أن  منه  ت يارا وبديال إلزا13ني تعلق خ القادمة   Pييا ف  ،برد احلقوقم
بة أو انعدام القصد ناية الوا تب وجود ا تضح  جبعد أن  لعللمك ئ وأشار الريس أيضا إىل اقرتاح أحد الوفود بأن .ي

هر"عبارة ، عن 11من القاعدة ) 2(يسـتعاض يف الفقرة   eñبارة " ش هرين"لع  eñش." 

يين :14املادة  يص أو تأمني  يل تر عطلب  خسج  .ت
يين :15املادة  يص أو تأمني  يل تر عطلب تعديل أو إلغاء  خسج  .ت

يل  : 12القاعدة  تفا صا يل ل تعديل أو إلغاء  يين أو  يص أو تأمني  يل تر بات اخلاصة بطلب  تعلقة  سجا ل ع سج تطل تمل ت خمل
يين يص أو تأمني  عتر  .خ

ناك عدد-14 يف إشارة إىل املادة -وفد الصني وأوحض  .257 ية،  رشيعات الو ه بأنه ووفقا  طن توجب تلل ي من الوôئق ا2امعة 
ية يص، وتقارير عن احلا0 املا ثال، تويل، وسخة من الرت يل ا يص، عىل  يل الرت ها من أجل  لتقد ن ك مل س خسج ب خ وطلب الوفد . تمي

شأن ما إذا اكنت الفقرة  يحات  بتو سات14 من املادة 4ض تصوير الضويئ وا حل حتظر أيضا ا يةل  .ل املا

يان عن رضورة طلوحتدث  .258 ياA قانويالوفد ا يل أو املرخص ]  ندما يكون صاحب ا نب الوضع القانوين  ك سج . لتع
 .18وأوحض الوفد رضورة تضمني نفس اإلشارة يف املادة 

تصممي للامدة واقرتح  .259 تخدام ا تعلق  لوفد dحتاد الرويس إضافة رشط  سـ  .)1(14م
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تعلق ملادة وأفاد  .260 ية14توفد الربازيل بأن 2يه ثالث اقرتاحات  ها ظروف خاصةبغ،  بýان اليت  ل إøحة مرونة  . لل
بارة  يق معايري احلد األدىن بدال من معايري احلد األقىص، اقرتح الوفد أن تضاف ا تعلق   Pلعأوال، ف ب " يتضمن عىل األقل"بتطي

تايل)1(14يف هناية املادة  نحو ا تقرأ عىل ا ل، واليت  ل ُس يل تر: "َ نص القانون اخلاص بأي طرف عىل  سجيث  تي خيص، جيوز ح
يل عىل األقل تضمن طلب ا يد بأن  سجهذا الطرف ا لتي تق ، فP 14من املادة ) 4(واقرتح الوفد كذ� إلغاء الفقرة  ....".لل

رشوط األخرى لتعلق حبظر ا ترسي األحاكم : "قرأُ، اليت ميكن أن ت14وأخريا، اقرتح الوفد إضافة فقرة جديدة إىل املادة . ي
يص 15  و14الواردة يف املادتني  سة يف الرتا نا متe املانعة  تدابري الالزمة ملاكحفة املامرسات ا ساس بأي من ا خ دون ا ف للم ل حململ

تعاقدية  ."لا

تلفة، وخيضع لرسوم وأشار  .261 يالت  تضمن  يص يف بالده ميكن أن  يل تر نغالديش إىل أن طلب  خموفد  سج ي سج تب خت
ن ية فرض رسوم أعىل  تعلق بإماك  Pية، وطلب إيضاحا ف عإضا ن ي يصف تعلقة برت تلفة  يالت  تعلق األمر  خدما  م خم سج  . مابتي

يا أن املادة وقال وفد  .262 ساب رسوم من شأهنا اإلجابة عىل ما أôره ) 2(14لأسرتا حبسمح  نغالديش"ت  ".بوفد 

ية واقرتح  .263 نا ية ا عثل مركز ا2راسات ا2وية  لص ل بارة ) CEIPI(للملكمم شارك يف اإليداع" عحذف  يف القاعدة "  أوملا
تطرد قائال بأن القاعدة )ب()2(12 ساق، وا d سـ، ألغراض يص 12ت يل الرت بق أيضا عىل  خ أوحضت أن ذ�  سج تنط ي

بة يقاتلنسـ  .للتطب 

بات احلد األقىص يف حا0 إبرام معاهدة، وأشار  .264 هم حتديد  يا إىل أنه من ا تطلوفد أسرتا مل يده مل يوأعلن عن عدم تأ
 . جعل هذا احلمك تقديرياملقدم من وفد الربازيل ا2اعي إىللالقرتاح 

يةوأفصح  .265 يقات اإلضا فالريس عن حتفظ وفدين، فضال عن عدد من ا  .لتعلئ

يص :16املادة  يل الرت خآôر عدم   تسج
يص :17املادة  خيان الرت  ب

شديد وأعرب  .266 يده ا يجة للرقابة اإلدارية، كام أعرب عن تأ ية  يا عن رأيه يف وجوب عدم فقدان حق ا لوفد أسرتا ي ن تل مللك
 .17 و16تني للامد

تفق مع القانون الربازييل، وطلب حذف )2(16ن املادة إوفد الربازيل وقال  .267 بعض حقوق املرخص ]، ال  تعلقة  ت، ا ب مل
ياريةهذه الفقرة، أو عىل األقل تكون  .خت ا

ية بأنه ال يؤيد أن تكون املادتني ورصح  .268 تحدة األمر يكوفد الوال�ت ا يارتني، معربا بذ� عن ت17 و16مل ي ا يده خت يأ
يا لياAت اليت أدىل هبا وفد أسرتا  .للب

ية، وساءلوأعلن  .269 تحدة األمر يا والوال�ت ا ياAت اليت أدىل هبا وفدا أسرتا يده  تحدة عن تأ توفد اململكة ا مل ل ب ي يكمل هل : لل
يار�) 2(16يف املادة " جيوز"سـتخدام لكمة ا  ؟ختجيعل هذا احلمك ا

بارة وذكر  .270 يا أن  عوفد أسرتا يار�ال" ال جيوز"ل  .خت جتعل هذا احلمك ا

همه، إنهالربازيل وقال وفد  .271 ية للامدة تف وفقا ملا  ياغة احلا لفإن ا يارية) 2(16لص ها ا ختال   .جتعل

تلف اللغاتوأكد  .272 هذه األحاكم  شرتاك  هام  ية توفر  ييل عىل أ مبخوفد  م مه لشـ يةف  .مس الر
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تحفظ الصادر من أحد الوفودوأفصح  .273 لالريس عن ا  .ئ

يةتسطلب : 18املادة  يري يف ا مللكيل  تغ  ج
ية: 13القاعدة  يري يف ا يل  تعلقة بطلب  يل ا تفا مللكا تغ سج مل ص  تل

يه يف القاعدة وأوحض  .274 شار إ سابق، كام هو  بل املا� ا لوفد سورسا بأن جمرد توفر ويقة موقعة من  م ل قث " 3) "2(13ي
ية يف"4"و يري ا يل  يا  مللك، ال يعد اك تغف  . بالدهلتسج

يق أئوأشار الريس  .275 تعلق ملادة تعلإىل   P2(13يحد الوفود ف.( 

ناوين: 19املادة  يريات اليت تطرأ عىل األسامء أو ا لعا  لتغ
يريات يف : 14القاعدة  يل  تعلقة بطلب  يل ا تفا تغا سج مل ص نوانdمستل  لع أو ا

تعلق  ال) "4(19وفد الصني حذف امجلe األخرية من املادة واقرتح  .276 هادة  تضاء تقدمي أية  تغجيوز ا لت ّ ش يث "يريق ح، 
رشيعاتإ تعارض مع ا لتهنا  يةت  .طن الو

تضمن املادة واقرتح  .277 ندا أن  توفد  نغافورة، 3.10ملحوظة عىل غرار املالحظات أرقام ) ج( )1(19فنل سـ يف معاهدة 
باتSCT/26/2ث من الويقة 4.18ورمق  يالت أو ا تالف عدد ا مية الرسوم املقدرة  تالف  يح ا تو لطل،  سج ض لتل خ يةقخ  .ملعن ا

يق أحد الوفود خبصوص امجلe األخرية من املادة ر وأشا .278 تعلالريس إىل  وأشار أيضا إىل طلب أحد ). 4(19ئ
 .SCT/26/2ث يف الويقة 4.18 عىل غرار املالحظة رمق 19 مالحظة عىل املادة إضافةالوفود 

 تصحيح اخلطأ :20املادة 
يح اخلطأ :15القاعدة  تعلقة بطلب  يل ا تفا تصحا مل ص  ل

ية عام إذا اكنممثل متوساءل  .279 نا ية ا عركز ا2راسات ا2وية  لص تعلقة تللملكل شة القضا� ا نا بة ألي وفد يف  ناك ر مل  ق غ مه
بة ألولوية أو إضافهتا ورد حق األولوية، كام ورد يف املذكرة  ليح املطا  .13 من املادة 3.13بتصح

رشوع هذه األحاكموأعلن  .280 يقات عىل  مالريس عدم وجود أي  تعل  .ئ

يذيةا: 21املادة   لتنفلالحئة ا

رشوع هذه األحاكموأعلن  .281 يقات عىل  مالريس عدم وجود أي  تعل  .ئ

ية اليت وأعرب  .282 شاورات ا2ا تفاظه حلق يف تقدمي مقرتحات فP بعد، وذ� عىل ضوء ا تني عن ا خلوفد األر مل حن ج
شاريع األحاكم يا يف بالده عىل عدد من  مجتري حا  .ل

نوب وتوجه  .283 يجوفد  بýان األا مس مجموعة يقأفر يلا ناءة عىل يقفر يا لردودمه ا شكر لالحتاد األورويب ووفد أسرتا بة  ل لل
بل نقاط اليت يرغب . قdقرتاح ا/ي قدمه الوفد من  شمل لك ا ية عن ا2راسة مل  لوأشار الوفد إىل أن ويقة املعلومات احلا ت ل ث

يهنا ي .تضميف  يا كأساس  ها وفد أسرتا جواقرتح اختاذ الويقة اليت صا لغ يا ث شجعا بذ� ودا ية،  شاورات غري الر هذه ا عد  م مس مل ل
شأن الطرائق املقرتحة تفاوض  شة وا نا سقني إىل إجراء املزيد من ا با ل ق مل  .ملن

سأ0وأعرب  .284 شأن هذه ا ية  تطورات اإلجيا ملوفد مرص عن شكره للوفود األخرى عىل ا ب ب شكر أيضا . ل ملمثل لوتوجه 
dيطه الضوء عىل أ مهحتاد األورويب  يق نطاق ا2راسةلتسل يحا عام إذا اكنت اإلشارة إىل جدوى هذه . قية تد ضوطلب تو
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يني اا2ارسة يقصد مهن تصاديني أو خرباء خار d بو بري خرباء الو يف  بغي  ج قدرة األمانة عىل إعدادها، أو عام إذا اكن  ق ين ك تلك ي
 .بإعدادها

ية وأعرب وفد  .285 شأن عن ) DAG(لتمناجلزائر مس مجموعة جدول أعامل ا ية  يقات إجيا بشكره للوفود اليت أدلت  ب بتعل
بار عىل الرمغ منو أنه أيضا الوفد وأضاف. اقرتاح إجراء دراسة ية ا ت إماك يدا عن يا أساسا  جالويقة املقرتحة من وفد أسرتا ل ث

نوب  بقا بواسطة وفد  نارص اليت أقرتحت  شات، إال أنه ميكن إضافة بعض ا جنا سـ لع ق مللم يُ لبýان ا مس مجموعة ايقأفر
ياأل يةيقفر ته مس مجموعة جدول أعامل ا منة، وبوا  .لتسط

تحدةوذكر  .286 يةملوفد الوال�ت ا تاج إىل الرتكزي عىل األحاكم يك األمر يدة، فإن األمر  حي بأنه وليك تكون هذه ا2راسة  مف
رشوع الالحئة ا رشوع املواد و تناحملددة اليت مت اقرتا2ا يف  م يف،  إائالوعرب الوفد عن رأيه ق. فيذيةلم تاك لن الرتكزي عىل ا ل

ياغة يني  نو تلزم فريقا من اخلرباء ا يذية  نة، وعىل اللواحئ ا للصوعىل فوائد هذه املواد ا ع ل سـ يي ته مقرتحا . لتنفملع تمت الوفد  لكموا خ
سقني تصار عىل ا d تلف الوفود، بدال من تخصصني من  تطوعني من اخلرباء ا ياغة ومض  يع فريق ا نتو خم مل لص ملسـ ق  .ميينيقل اإلم

تقرير ا2ورة  ئالريس بأن األمانةورصح  .287 ياق اإلعداد  بار اكفة املداخالت يف  d لسوف تأخذ يف سـ عت
رشين سادسة وا لعا نة ا2امئة يف  بأنه وأضاف قائال. ل نظر فهيا ا نقحة ليك  للجطلب من األمانة إعداد وôئق معل  ت م ُ

بغي أن تعكس ت( الوôئق اك رشين، و سابعة وا يندورهتا ا يط لعل ية، و يقات اليت وردت يف ا2ورة احلا سلفة ا ل تتعل ل
ها أو  شطب، أو وضع خط أ تخدام أقواس معقوفة، أو ا تلف dقرتاحات اليت قدمهتا الوفود  سفلالضوء عىل  ل سـ خم

سب ية،  ية  حإضافة حا سفل تضاءشـ d ق. 

ند  ند ا ند ا ند ا تجارية: : : :  من جدول األعامل من جدول األعامل من جدول األعامل من جدول األعامل5555للللببببا تجاريةالعالمات ا تجاريةالعالمات ا تجاريةالعالمات ا     للللالعالمات ا

شأن دور وسطاء اإل تجاريةباجcع إعاليم  يهتم يف جمال العالمات ا سؤو لنرتنت و ل  م

ندت  .288 شات إىل الويقة ستا نا ثا ق ية أعدهاSCT/26/5مل  .ئ الريسمس، وورقة غري ر

شأن dجcع اإلعاليم واخلاص بدور وأعلن  .289 ساهامت املقدمة من بعض الوفود  به  بوفد الربازيل عن تر مل حي
تجار ية وسطاء اإلنرتنت يف جمال العالمات ا سؤو لو ل توصل إىل أفضل م لية، وأضاف بأن ذ� من شأنه إثراء احلوار وا

نة لعقد هذا dجcع شاركة يف dجcع، بأنه . ملمكالطرائق ا ئات أحصاب املصلحة املدعوين إىل ا تعلق   Pملورصح الوفد ف بفي
ي سلطات الو ثلني  ية بإرشاك  تحدة األمر نيؤيد dقرتاح ا/ي قدمه وفد الوال�ت ا لل مم طمل تعلقةة يك تلف ا2ول ملا خم من 

متع املدين  .األعضاء ثلني آخرين من ا ية، دعوة  تحدة األمر �واقرتح الوفد، إلضافة إىل اقرتاح الوال�ت ا مم األوساط (يكمل
تخديم اإلنرتنت، إ سـهتلكني، و ية، وا سـاألاكد مل ية). ىل غري ذ�ممي Aتقدمة و يل بýان  بغي  تطرد الوفد قائال بأنه  موا م ثن ي  متسـ

ية يف dجcع ناطق اجلغرا تلف ا فمن  مل بغي أن وقال. خم شأن هذا dجcع، وا/ي ال  شة أوسع نطاقا  نا ن بأنه يلزم إجراء  يم ب ق
بغي إيالء  ية الفكرية فقط، بل  نترص عىل حقوق ا مللك بةاهcماييق بري عىل اإلنرتنت وإلجراءات القانوية الوا ج حبرية ا ن  .لتع

شا تعرف عىل مجموعة مواقرتح الوفد إجراء  سمح  تحضري لربAمج dجcع، مما  لورات بني ا2ول األعضاء من أجل ا ي ل
شة نا قنوعة من اآلراء، وإøحة ما يكفي من الوقت  للم نظمي اجcع ملدة يوم اكمل، عىل الرمغ من عدم . مت ية  تورأى الوفد إماك ن

ته لعقد اجcع ملدة يومني إذا لزم  . األمرضمعار

ته لعقد dجcع، SCT/26/5ث dحتاد األورويب إىل الويقة ممثلوأشار  .290 أن يؤخذ ينبغي ال ض، وأوحض أن عدم معار
ية وسطاء .  dجcعلفكرة عقد هذامعه  2ؤرشمك سؤو شأن  شات  نا تابعة  ثل قائال بأنه يرى أن أي  تطرد ا لوا م ب ق للم ملم مسـ

بو0 لالحتاد األورويب وا2ول األ تعداد d.  بهعضاءمقاإلنرتنت لن تكون  ثل ا سـوكرر ا سائل ملم نظر يف  محتاد األوريب  لل
بكة تجارية عىل  تخدام العالمات ا ياق موضوع ا تجارية يف  تعلقة لعالمات ا شـحمددة أخرى  ل سـ سـ ل  . اإلنرتنتم
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نوب وحتدث  .291 يجوفد  يا مس ا�موعة األيقأفر شأن يقفر نة  نة اليت أبداها أعضاء ا با بة وأشار إىل اآلراء ا للج ي ملت
نظر يف إوقال الوفد . SCT/26/5 ثالويقة نة ا2امئة  سمح  سأ0 لقدر ا/ي  ية عن هذه ا لنه ال توجد معلومات اك للج ي مل ف

ية وسطاء اإلنرتنت سؤو تعلقة  لإعداد املعايري ا مب ية هتدف إىل . مل سة إعال تدرك قائال بأن ا�موعة ترحب بقرار عقد  موا جل سـ
سأ هذه ا شاف القوى احملركة  ملا لتك شكر إىل وفود . 0سـ تحدة ركمناا2لوتوجه الوفد  مل، وdحتاد الرويس والوال�ت ا

شأن dجcع اإلعاليم ية ملا أدلوا به  باألمر يةواقرتح الوفد الزتام  .يك سة اإلعال ما متع املعلومات واليت جلل ية  بادئ القمة العا  � مل مب
تعرف عىلتدعو إىل  بح من  أحصاب املصلحة فPمتعددة من هنج لا تعلق لقضا� اخلاصة إلنرتنت، نظرا ألن اإلنرتنت أ ص  ي

تلفة شمل أحصاب مصلحة  خممصادر املعلومات ا2وية اليت  ت شاركني من لك . ل توازن  يل ا ية ا للموشدد الوفد عىل أ مل ث لمتمه
تقدمة يف dجcع بýان ا ية وا نا بýان ا ملا ل ل يواقرتح مس ا�موعة األ .مل ياق يقفر شاركة لك منسـة، يف  ميق ذ�،  : حتق

بحث، وخدمات الربيد (وسطاء اإلنرتنت واحلكومات،  لموفري خدمات اإلنرتنت، ومواقع املزادات عىل اإلنرتنت، وحمراكت ا
ية cجd باكت عاإللكرتوين وا سـهتلكني، )لشـ تخدمني أو ا تجارية، واخلرباء القانويني، وا مل، وأحصاب العالمات ا سـ ن ملل

نظامت ا2وية ميواألوساط األاكد متع املدين، إلضافة إىل ا لية وا مل تعلقة� بغي أن يكون dجcع غري . ملا تطرد قائال بأنه  ينوا سـ
بعاد ألفاكر أو دراسة آلراء أو تقدمي . رمسي تورصح بأنه يدرك أن الغرض من dجcع هو طرح معلومات ويس ا سل

يات شاء مجموعات.صتو تكون ا�مون واقرتح الوفد إ سة أعضاء عىل األقلعة الواحدة ت،  واقرتح أيضا عقد اجcع ملدة  .مخمن 
سة  نة 27جلليومني خالل ا تلف القضا� SCT/27للج من اجcعات ا خم إلøحة الوقت الاكيف ألعضاء هذه ا�موعات ملعاجلة 

شاركني شات فعا0 بني أعضاء ا�موعة وا نا ملوإلجراء  ق ثل ا�موعة األ. م يمموأعرب  ته، إلضافة إىل املوضوعات ةيقفر غب عن ر
نظر يف دور  تضمن dجcع اإلعاليم ا ية، يف أن  تحدة األمر لاليت اقرت2ا وفد الوال�ت ا ي نةذاملال"يكمل واحلصاAت " مات اآل
بلغ عهنا تجارية عىل اإلنرتنت وا تعدي عىل العالمات ا ية، ويف حاالت ا رشيعات الو مليف ا ل ل طن لعالمات أو ادعاءات انهتاك ا تل

تخدم، وشأن  ية ا تعلق خبصو  Pثانوي ف يط ا ية الو سؤو تجارية الاكذبة أو غري العاد0، واآلôر اليت ترتتب عىل  با سـ ص ي ل سـ ل م ملل
نفاذ إىل املعلومات ية ا تاح اإلنرتنت وإماك لا ن شأن  .نف تضاء  d سب ية  شاورات غري ر يام الريس بإجراء  بواقرتح الوفد  ح مس قم ئ ق

ية سة إعال بات املؤدية إىل عقد  توصل إىل قرار توافقي خبصوص الرت ية ا مdجcع اإلعاليم  جلي ت ل  .بغ

يان عن تقديره للمقرتحات اليت قدمهتا وأعرب  .292 تحا2امنركفود ولوفد ا يةمل، وdحتاد الرويس والوال�ت ا . يكدة األمر
تجارية، وقال إنه من  تعدي عىل العالمات ا يث ا ثانوية لوسطاء اإلنرتنت من  ية ا سؤو تعلق   Pلوأعرب عن رأيه ف ل ل ل مل حي

ية واملعلومات  سوابق القضا بادل املعلومات حول األنظمة القانوية، وا يد  ئا ل ن ت تعلقةملف تطرد قائال بأنه، وهذا .  يف لك بýملا لوا سـ
بب، يعلن نة لسا بو] ألي اجcع إعاليم، سواء مت عقده خالل فرتة معل ا للج عن   الرويس، dحتاد، كام اقرتح وفد SCTق

يةأو  تحدة الوال�ت كام اقرتح وفد لبينيف الفرتات ا يةمل ا بýان . يكاألمر بري من ا لوأعلن الوفد عن توقعه حضور عدد  ك
شاركة يف dجcع اإلعاليم يف هناية املطاف،  ندوبني ا/ي اقرتحه وفد الوال�ت ملوا ياري  d عcجd للمعىل الرمغ من خت

نة ا2امئة يعقد dجcع خالل دورة ا ية، وأضاف بأنه يؤيد ذ� dقرتاح طاملا  تحدة األمر للجا سـ وطالب الوفد بأن . يكمل
تكون ذات  تو�ت dجcع  تقاده بأن  نطلق ا يا، من  سـيكون dجcع اإلعاليم ر حم ع شات ممس نا سامهة يف  قمية يف ا ممل ق

تعلق حبامية . مسـتقبلية  Pشة دور وسطاء اإلنرتنت ف نا هم  نود جدول dجcع، بأنه من ا تعلق   Pيوذكر الوفد، ف ق ب مي مل ب
تعدي عىل  يلو0 دون ا يات الوسطاء يف ا سؤو تجارية و تجارية، وخدمات اإلدارة املربطة حبامية العالمات ا لالعالمات ا حل ل م ل ت ل

تجاريةالع  .لالمات ا

تضمن أحصاب وأعرب  .293 بغي أن  توازن يف املداخالت خالل dجcع، وا/ي  يل  يق  يوفد فرسا عن توقعه  ي ث نن م متحتق
تجارية يو العالمات ا تصا لاحلقوق، ووسطاء اإلنرتنت وا ص ته يف احلصول عىل . خ ته إلعالن عن ر تمت الوفد  بوا غلكم خ

ن همعلومات عن املامرسات القانوية الرا  . ا�الة يف ا2ول األعضاء يف هذان

ية وحتدث  .294 شريا إىل الويقة )DAG(لتمنوفد اجلزائر مس مجموعة جدول أعامل ا ث،  ، فقال إن ذ� SCT/26/7م
ها من ا2راسة لقدر الاكيف ية جديدة مل تأخذ  حقشلك  قض تقدا بأهنا سوف . ي ية،  سة إعال نظمي  به  معوأعلن عن تر جل ب مي ت ح

توص يني للتوفر الفرصة  يع أحصاب املصلحة ا هم أكرب من وÎة نظر  نل إىل  ملعمج تجارية، ووسطاء (ف لأحصاب العالمات ا
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تخديم اإلنرتنت،  ية) خدمات اإلنرتنتمسـو يع القضا� ا تعلق   Pنف جبم تلف اآلراء . ملعي يعه لالسـcع  Aوأعلن الوفد عن  تشج
بكة  تجارية و شأن العالقة بني العالمات ا نظر  شـووÎات ا ل ب بل امليض قدما  اإلنرتنتل شاركة، و قبطريقة شامe وقامئة عىل ا مل

ية ø eتلف أحصاب املصلحة،  .لملرح يع  ثلون  ية  نا بýان ا تحدثني من ا تضمن dجcع اإلعاليم  خمواقرتح الوفد أن  مج مي ل ل مي م
شلك أكرب ت( القضا�  ية  هم اآلôر اإلمنا نظر إىل رضورة  بوذ�  ل ئ يكون dجcع غري رمسي، وهيدف واقرتح أيضا أن  .تفل

تلف أحصاب املصلحة ليك  تلفة اليت تعكس اهcمات  نارص ا بادل املعلومات ويركز عىل ا خمإىل  A لع شاركني الفرصة توفرت للم 
تلفةلالسـcع إىل وÎات نظر  .خم 

توأعرب  .295 ية ا يان ا/ي أدىل به وفد فرسا، وسلط الضوء عىل أ يده  يا عن تأ لوفد أملا مه ن ب ي وازن بني املصاحل، وأعرب للن
هد عىل ذ� بلكمة وفد اجلزائر تعني إيالء الرتكزي الواجب عىل األشخاص املدعوين، وا ستشعن رأيه قائال بأنه  واقرتح  .ي

ثل هذا dجcع خالل  نظمي  بغي  يام األمانة بإعداد ورقة عن تكوين dجcع اإلعاليم، وأعرب عن رأيه بأنه  مالوفد  ن تق ي
ث نة ا2امئةلا2ورة ا رشين  نة وا للجا لع بة يف ظل وجود مصاحل قوية عديدة . م تطرد قائال بأن املوضوع يعد من األمور ا لصعوا سـ

ثل dحتاد األورويب نة، كام أكد  با ممو ي  .مت

ية اإلنرتنت وأوحض  .296 مجعثل  بو، وأن ) ISOC(مم شاركني اجلدد مكراقب دامئ يف اجcعات الو ية تعد من ا يأن ا مل مجلع
سةدورها هو يني بقضا� اإلنرتنت الر ياسات ا يه الفين لواضعي ا تو شورة وا ي تقدمي ا ن سـ ل ئمل ملع ل ثل قائال بأن . ج تطرد ا ملموا سـ

بو ثالث حلقات معل يف عام  ية قد نظمت الشرتاك مع الو يا نة األمم 2011مجلع ية من اجcعات  ثا جل، وشاركت يف ا2ورة ا ن ل
تصادية أل d تحدة قا يمل ية نبشأ) UNECA(ا يقفر شاركة يف اجcعات وعلوم املعرفة لتمن ا يا، إلضافة إىل ا نولو ملوا ج لتك

ية  هادئ الفكرية مللكمجموعة خرباء حقوق ا يط ا يا وا تصادي آل d تعاون للرابطة ا حملق سـ ثالثني)APEC(ل ثة وا ثا ل، ا2ورة ا ل . ل
شة طرائق اجcع إعاليم  نا نة ا2امئة عىل  ثل إىل موافقة ا قوأشار ا للج تعلق مملم  Pية وسطاء اإلنرتنت ف سؤو يشأن  ل م ب

تجارية تعدي املزعوم عىل العالمات ا ل تطرد قائال بأنه . ل ية أو دور وسطاء وسـوا سؤو نظر يف القضا� املربطة  لبل ا مل ت ل ق
تجارية، فإنه  ياسات هتدف إىل حامية العالمات ا لاإلنرتنت يف الهنوض  نة أن تكون ا2ول األعضاء يفجيدر dهcم ببسـ للج ا

نظام اإليكولوf لإلنرتنت، ومنوذج  بكة اإلنرتنت، وال سـP ا تخدام وتطوير  يل وا شأن   eلا2امئة عىل دراية اكم شـ سـ شغ تب
تلفة من وسطاء اإلنرتنت، وغريمه من األطراف الفاعe األخرى ئات ا Aاإلنرتنت، فضال عن اخلدمات اليت تقدñا ا ورصح . لف

تعداد ا) ISOC(ممثل  مجل ت( القضا�للعية سـ تعلق   Pملعلومات فسامهة  بشاركة يف dجcع وا ي مل باه . م ثل ا نتولفت ا ملم
ية  تصادي وا d تعاون نظمة ا يذه لفعل بواسطة  نة إىل العمل ا/ي مت  منا ل لتللج ق م بشأن وسطاء اإلنرتنت، ) OECD(تنف

شأن هذا2008حيث بدأ العمل يف عام  رش تقريران مفصالن  ب، وقد  ُ ية .  املوضوعن ته قائال بأن ا ثل  تمت ا مجلعوا لكم ملم خ
بو وأحصاب املصلحة لضامن تطوير  ية، وتطلع إىل مواصe العمل مع الو تصادي وا d تعاون نظمة ا يشاركت يف أعامل  ت من لتل ق م

إلنرتنت eتص ية الفكرية ا تعلقة بقضا� ا ياسات وdتفاقات ا ملا مل مللكسـ  .ل

ية dحتادات اوقال  .297 مجعثل  تجارية مم ية للعاملني يف جمال العالمات ا لألور بأنه يؤيد عقد اجcع إعاليم ) ECTA(ب
ية وسطاء اإلنرتنت سؤو لشأن  م تعرف عىل . ب تلف أحصاب املصلحة وا ية اسـcع الوفود إىل  تقد يف أ لو خم مه هذه رؤية يع  eلمفص

سأ0 املعقدة تابعة لالحتاد األورويب. ملا بين حممكة العدل ا لوأشار إىل  شأن هذا املوضوعت ففي . ب قرارات صادرة 
باي 2011 ليويو 2 ية لور�ل وإ شأن  ي، صدر قرارا  قض ية ) I'Oreal against Ebay( ب سؤو تعلقة  يالت  لنا  مل تفص متضم م

تجارية عرب اإلنرتنت مترب 22اسرتشد بأثر القرار الصادر يوم و. لعن انهتااكت العالمات ا تريفلورا و إم2011سب   ن، يف حا0 إ
تخدام اللكامت تنقيح، يف )Interflora against M&S(أند إس  تعلقة  سـ األحاكم ا سة يف إطار خدمات املوقع مل ئيالر

ية . لغوغلكرتوين إلا شأن الطرائق ا ية  يقات حمددة  ثل األنظار إىل أنه وعىل الرمغ من عدم وجود  لعملولفت ا ب للجمع تعل ملم
 وفد dحتاد الرويس، كام أيد أيضا املقرتحات اليت تقدم هبا وفد تقدم بهي لالجcع، إال أنه يرى وجاهة dقرتاح ا/

ته أيضا عىل  ية، وأعلن موا تقدمي عروض تو ئات من أحصاب املصلحة  يام ثالث  شأن  ية  تحدة األمر فقالوال�ت ا ف ق يحيك ب ب ضمل
تضمن يف ت( العروض توى ا ملا ثيل أحصاب ا. حمل شاركة  ته يف  ثل عن ر مموأعرب ا م ب تجارية يف dجcع يك غملم للعالمات ا

نب قرص العروض عىل وÎات نظر رشكة أو جامعة واحدة شريا إىل ما تقدم به . جتتعرب عن وÎات نظرها، و موأضاف، 



SCT/26/9 
39 
 

شأن األحاكم ركمناا2وفد  شرتكة  ية ا تو يذ ا ية  يد دراسة  يث أنه من ا ية توافق عىل هذا الرأي  ب، بأن ا مل ص ل نفمجلع يف ملف تح ك
تعلقة حب يهنا يف القوانني ملا بكة اإلنرتنت، و ية يف العالمات، عىل  نا ية ا تضمامية العالمات، وغريها من حقوق ا شـ ع لص مللك

ية، و كيفالو ية قيتطب يةطن تو نصوص علهيا يف هذه ا بادئ ا صا ل مل بلمل يةق من  ثل وأعرب. طن احملامك الو ته يف عن ملم ا غبر
نة شاركة يف هذه ا2راسة والرتكزي عىل بýان  يا بل انعقاد ا2ورة حولث، من أجل موافاة األمانة بويقة معمل ق هذا املوضوع 

نة ا2امئة  eب للجا  .ملق

تجارية  .298 ية ا2وية للعالمات ا ثل ا لوقال  ل مجلع يان غري رحبي، وهتدف إىل دمع والهنوض )INTA(مم ية  ك، أن ا مجلع
ية الفكرية  تجارية وا مللكلعالمات ا تعلقةل تجارة املا ية  نارص أسا لل  سـ سـهتلكنيكع تجار وا ملنظمة والعاد0 لصاحل ا ل تطرد . مل سـوا

تضمن يف عضويهتا  ية  تقائال بأن ا ية من أكرث من 6 000مجلع سات أاكد سة قانوية ومؤ مي رشكة ومؤ س ن ية، مما 190س ئ والية قضا
تخصصني يني ا تجارية وا ية حبق ألحصاب العالمات ا بكة عا ملها  ن ل مل ملهشـ يعا. جعل تطرد قائال لقد ظلت  بوا سلع املقýة، مسـ لت ا

ناعة فضال عن احلكومات سـهتلكني والقامئني عىل ا هامة اليت تواجه لك من ا سائل ا سأ0 من ا ية،  ئة العا لصيف ا مل مل م مل لب ي كام . ل
يث توفر للمزيفني  ية،  تو�ت عا شلكة ووصوها إىل  يد ا هدته من تطور رسيع إىل  هور اإلنرتنت وما  حأدى  ل ش لظ سـ مل متصع

نوات  سطة و قوسائل  تجاهتم املزيفةمب ية لرتوجي ويع  تجارة اإللكرتو ية يف جمال ا نإضا ب ن مل ثل . ف  إىل أنه وعىل األنظارملمولفت ا
تجات املزيفة عىل اإلنرتنت وبني األرضار يعات ا نالرمغ من وضوح dرباط بني ز�دة  ب ملت رشاكت واألعامل  م لاليت تلحق 

تحد�ت  ية يعد من ا هور، إال أن حل هذه ا لوا لقض بةمجل يل فرق معل 2راسة ووضع . لصعاملعقدة وا تشكوذكر بأنه قد مت 
تجات املزيفة عرب اإلنرتنت،  يع ا تصدي  ية  بل ا شأن ا يات  نتو ب لل لعمل سـ ب ملص ل شات جرت عىل وذ� ل نا تعمقة و قبعد دراسة  م م

ية ثقة من ا نة ماكحفة الزتوير ا نوات داخل  مجلعمدى عدة  ن جل بسـ شفت فرق العمل هذه . مل شلكت من  و-سـتكوقد ا تاليت 
ية عىل اإلنرتنت، ومن مواقع تمواقع  تجارية إيقسو بحث، ومقديم اخلدمات املدفوعة، وماليك العالمات ا ية  للكرتو لل بل–ن  لسـ ا
تاحة يهنملا  Pتعاون ف بكة اإلنرتنت  تجارية ومقديم اخلدمات عىل  ب ملاليك العالمات ا لل شـ يعا ل بتصدي  تجات املزيفة عرب للل ملن ا

بكة ا يةلإللشـا تصe . نكرتو رشاكت ا تجارية و ية ملاليك العالمات ا توصل إىل أفضل املامرسات الطو هذا، مت ا يجة  ملو ل ع ل للن ل ت
بكة اإلنرتنت تجارية عىل  سري حامية العالمات ا شـإلنرتنت، واليت هتدف إىل  ل يجة واحدة . تي ثل إلشارة إىل  تودلل ا نِ ملم َّ

توصل  تصلني إلنرتنت، ميكن أال إلهيا، لحتققت بفضل ت( املامرسات اليت مت ا ياAت اتصال ملقديم اخلدمات ا ملويه توفري  ب
بكة املعلومات، واإلبالغ عهنا تخدام  تجات مزيفة  يع أي  شاف  ند ا تخداñا  شـا سـ ن ب ت ع مسـ ية اليت . ك نومن بني املواقع اإللكرتو

ياغة  ل، وأمرياكن غوغ، وeBay، وإي ي !�هوموقع : ، وسامهت يف توفري معلومات dتصال املامرساتت(صشاركت يف 
سكفر، وي ل سربس، وماسرتاكرد، وفزيا، ود يإ ثل. ك تجات  بأنه وملموذكر ا يعات ا تصدي  ته بأن ا نا ياق  نيف  ب ل ع ملسـ مل ق

بكة اإلنرتنت سوف يظ بة واملعقدة، شـاملزيفة عىل  تحد�ت ا لصعل من ا سامهة ل مإال أن يقدر دور و ِ ّ يد يف ُ كاإلنرتنت بلك تأ
تجارة واأل ليري أسلوب ا بكة إوأضاف قائال . عامل حول العاملتغ تاكرات يعين أن  dو fنولو تقدم ا مترار ا شـن ا ب لتكل سـ

تفاعل يف العامل dفرتايض يب جديدة  شرتين طرق وأسا بائعني وا يح  تطور وسوف  للاإلنرتنت سوف  ل مل لل ت وعالوة عىل . تت
توص ثرية يف أن جتعل ا لذ�، فقد سامهت عوامل  بة، ومن ك تحد�ت ا شلكة برمهتا من ا لصعل إىل حل واحد يقيض عىل ا ل مل

بحث، وغري: بني هذه العوامل شطة مقديم خدمات اإلنرتنت، وحمراكت ا تجارية وأ تالفات يف مناذج األعامل ا dل ن ل  ذ� خ
بني مؤثرين  تجاريةعمن ال بكة اإلنرتنت، فضال عن أحصاب العالمات ا لعىل  ه يرى يف dجcع وأشار الوفد إىل أن. شـ

ها، وأعرب عن  تصدي  بل فعا0  بحث عن  هم أفضل للقضا� املطروحة، و تعزيز  نة  لاإلعاليم املقرتح عقده فرصة  للف سـ لل ل مثي
سامهة خبربهتا يف هذا dجcع اإلعاليم ية  تعداد ا للما مجلع  .سـ

بات اوأوحض  .299 ناعة احلا سـثل رابطة  ص ية وأÎزة dتصال إلمم ثلون قطاعا عريضا أن أع) CCIA(نلكرتو ميضاء الرابطة 
ته مصلحة  ية الفكرية بر نظام ا يل الفعال  يا املعلومات وdتصاالت، وبأن الرابطة ترى يف ا نولو ناعات  ممن  مللك ج لتك شغ لتص

يث كبرية، مبا تجارية،  ح يف ذ� العالمات ا هرة إل تجارية األكرث  بعض العالمات ا شن من بني هؤالء األعضاء ماليك  ل ل
ية الفكرية يف اململكة  .ة يف العاملواملعروف نظام ا تعراضه  سور هارجريفز يف ا هدا مبا قا] الربو ثل،  مللكوذكر ا لش سـ ي فملم مست

ندة إىل أد0، ويس عىل تقدمي أد0  ياسات  ية تؤمن بوضع  تحدة، بأن ا لا ست سـ مجلع نةمبنيةممل ية  يا ي عىل توÎات  سـ . معسـ
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متكن من حتديد أي أ ية مل  توشدد عىل أن ا تعلق حبامية العالمات مجلع  Pتدل عىل قصور اإلطار القانوين ا2ويل ف eيث م
سلمي حبدوث هذه dنهت تجارية عىل اإلنرتنت، وعىل أن ا تا يا احلاجة إىل تعديل اإلطار القانوين ا2ويلالل . ئاكت ال يعين تلقا

تجارية  شاركة أحصاب املصاحل ا بة لالجcع اإلعاليم،  ثل  لواقرتح ا م سـ ية حامية لنملم كيفلعرض جتارهبم وخرباهتم يف رشح 
ئة اإلنرتنت تجارية يف  بيالعالمات ا تجارية عىل . ل تخدام العالمات ا ية ا هم  توصل إىل  ثل بأنه وليك يمت ا لوأضاف ا سـ ل يفملم كف

تجارية عىل  تفاعل مع العالمات ا بة يف ا سـهتلكني ا لبكة اإلنرتنت، فإن خربة ا ل سـ مل بكةملكتشـ تد إىللشـا  ما هو أبعد مت، واليت 
تجارية، تكون من األمور الرضورية جدا ثل أيضا إىل أن . لمن املعامالت ا  يف املفاهمي العمل عىل حدوث توازAملمكام أشار ا

ية  نا تقدمة وا بýان ا ماملقدمة من ا ل مل هامة جدايعد منل تواصل dجcعي، وحمراكت . ل األمور ا باكت ا تطرد قائال بأن  لوا شـ سـ
بحث، ومواقع ا نوافذ اليت تقدم خدمات ولكهنا أيضالتسوق عىل اإلنرتنت ذات طابع عاملي، لا ل، ويف بعض احلاالت، تعد من ا

يهنا ية حمددة أو حىت لغة  نة أو قو ئة  بعمتحور حول  ي مب معي تخدمون . ت ناس  ئات املاليني من ا ناك  ثل بأن  سـوأضاف ا ل ه يملم م
س ية ومواقع ا cجd بحث ووسائل اإلعالم تحمراكت ا ع باليني من ا2والرات لل ئات ا يا، مما يدر  لوق عىل اإلنرتنت يو م م

تصادي للماليني غريمه d شاط ئات األلوف، فضال عن دمع ا بارشة يف خلق وظائف  هم بطريقة  نوية،  قكإيرادات  م نس مل لسـ . ت
ية جلزء ال بأس به من ساكن يو ياة ا متل عىل ا يري  يخلفه أي  مولفت األنظار إىل األثر ا/ي  ل حل تغ  العامل، فضال عن تأثريه حمسـ

يع  سعى  تصاد املعرفة واليت  ية قطاع وظائف ا ية، وخاصة يف نو تجارة العا ياس عىل ا  eمجتو�ت ملموسة وقاب ت ع مل ل قسـ للق مب
ها وجذهبا نة . خلقبýان العامل إىل  ند يف جدول أعامل ا ته يف اإلبقاء عىل هذا ا ته، د تام  ثل، يف  للجوأبدى ا ب شـ لكم لملم ه خ

يةأجل من ا2امئة سات إعال نظمي  م  جل  . فقطت

ية -مجهورية (وفد إيران وقال  .300 يوية، )ماإلسال مس ا�موعة اآل ôتحد سـ،  تخدام بم ية وسطاء اإلنرتنت وا سؤو سـأن  ل م
شات  نا تحق  ئة واجلديدة، ومن القضا� املعقدة اليت  نا هو من الظواهر ا بكة اإلنرتنت  تجارية عىل  قالعالمات ا سـ شـ ل شـ مل تل

ية لالقرتاح، وحتديدا ذ� dقرتاح اخلاص مبدة . جنة ا2امئةلل يف امسـتفيضة ئوعرب الوفد عن دمع بالده للجوانب اإلجرا
يع أحصاب املصلحة  شاركة  يق شامل لالجcع  ية، وإعداد  ناطق اجلغرا توازن  يل  يق  مجdجcع، بعد  مب سـ للم نث تمت ف م حتق

يني نطاق dجcع، عن . ملعنا تعلق   Pبوأعرب الوفد، ف ته عىل وجوب تركزي نطاق dجcع هذا يف األساس عىل ي فقموا
بكة اإلنرتنت تجارية عىل  تخدام العالمات ا شـا ل تعلق . سـ  Pع فcيط املؤهل لالج ية ا يوشدد الوفد عىل رضورة وأ تخط لمه

شلكني للجان ا نابر ا متe بني أعضاء ا ية العمل ا ية تفادي ازدوا ية ]، و ملجلوانب املوضو مل بغ حملع هامة ج يع ا للعمل، وحتديد املوا ض
شـهتا خالل dجcع. ومجموعات العمل نا ية و تا يع ا يوية يف درج املوا بýان اآل قوأعلن الوفد عن اهcم مجموعة ا ل ل ض سـ : مل

ية، وتأثريها معوما عىل  )1( رشيعات الو ية يف ا تالفات احلا d ثل يطة مبوضوع dجcع،  يدات القانوية ا نا ل حمل طن تل خل م تعق
تخدمني، خصو سـية ا متe عىل ) 2(ملص بýان مبا يف ذ� اآلôر ا ية ا ية وسطاء اإلنرتنت مع  سؤو تداخل املمكن بني  حملا ل من ل م تل

نفاذ إىل املعارف واملعلومات، و منوية ) 3(لا شطة  تمعلومات عن أي أ ته، .  يف حمافل أخرىمتعلقةن تام  لكموعرب الوفد، يف  خ
ناءة يف شاركة بصورة  بعن الزتامه  يدامل  Pنظ نظام  بe، كام توقع أن يكون dجcع اإلعاليم  شات ا نا ج ا م تملق ق  .مل

يوفد مرص مس ا�موعة األوحتدث  .301 بغي أن يكون غري رمسي، وال اإلعاليمة وأشار إىل أن dجcع يقفر ين املقرتح 
يات أو  صتضمن تقدمي أي مقرتحات أو تو نة ا2امئةيشلك جزءا من  قرارات من أي نوع، والاختاذي ية  للج ا2ورة الر . مس

تلف  ثلون  تحدثني ا/ين  توازنة من ا ية وجود قامئة  خموشدد الوفد عىل أ مي مل بýان األاألقالميممه يل، خصوصا من ا ية، يقفر نا مة ا ل
ية ضامن إجراء  متع املدين،  يني، ووسطاء اإلنرتنت، وا سؤولني احلكو متني من ا مومن جماالت األعامل ومن ا بغم �مل شة مله قنا

نةمتوازنة وعرض وÎات نظر  يبا شأن يراعيوأكد الوفد عىل رضورة أن . مت تداول  يا  تا اك يص و ب برAمج dجcع  لل فختص ق
نفاذ إىل املعلومات  نه يف ضامن الوصول وا ناء  d لدور وسطاء اإلنرتنت ومقديم خدمات اإلنرتنت وا/ي ال ميكن ع سـتغ

 Pتخديم اإلنرتنت وال سـ يةملسـواملعارف  نا بýان ا ممن ا ل يات . ل تو يد  صورأى الوفد أنه جيب عىل األمانة dسرتشاد وا ب لتق
ية  تعلقةلتمنجدول أعامل ا هذا dجcع اإلعاليمملا تحضري  ناء مرحe ا ل أ ل يةواقرتح الوفد، ضامA  .ث فشفا تب لل ملك، بأن يقوم ا

رش شأن  ناسب لýول األعضاء  يت  سة إحاطة يف تو نظمي  ما2ويل  ب جل مب ق تحدثنيت  .ملوع جدول األعامل والربAمج وقامئة ا
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ية اليت قدñا الريس  وحتدث .302 يده للورقة غري الر ية مس ا�موعة ء وأعرب عن تأ تحدة األمر ئوفد الوال�ت ا مسيك ي مل
تقاده يف أن عقد اجcعا مل يه األمانة يف عقد dجcع اإلعاليم، وأعلن عن ا تو يات  عخبصوص إرساء طرائق وآ ل دة يوما جل

يا  يدا جدا، عىل أال يكون هذا dجcع جزءا ر نة ا2امئة، قد يكون تدربا   eب يت ا2ورة ا مسواحدا لزتامن مع تو ي مفللج ملق ق
نة شات. للجمن اجcع ا نا نابر ا يق توازA يف  ية  قوشدد الوفد عىل أ مل ممه  .حتق

ية  .303 سق مجموعة جدول أعامل ا ته  منوحتدث وفد اجلزائر،  لتن م يان ا/ي ألقاه يف ا2ورة DAGبصف لب، وأشار إىل ا
يده لعقد اجcع إعاليم يه عن تأ نة ا2امئة، وا/ي أعرب  ياألخرية  ية. فللج تا نارص ا ية ا لوشدد الوفد أيضا عىل أ ل لع أوال، : مه

ي ôتلف اجتاهات ومصاحل ا2ول األعضاء؛ و توحة، مع مراعاة  ثلني  تحدثني وا نبغي أن تكون قامئة ا خم ملم مل مفي ا، جيب أن يكون ن
ية يات ر تضمن أية تو بادل للمعلومات، وال  هدف من هذا dجcع هو جمرد  مسا ص ي ت تصدى األمور ،ل بغي أن  ثا،  ôت و ي نل

تلف اهcمات ا2ول األعضاء نقاش  Aاملطروحة   .لل

ية اليت قدñا الريس واخلاصوأكد  .304 شريا إىل الورقة غري الر ية  تحدة األمر ئوفد الوال�ت ا مسيك م يمت مل سة ملوضوعات اليت 
تفادة من dجcع املذكور ية احلصول عىل أقىص ا تجارية  تصار عىل العالمات ا d ع، عىلcجd سـحبهثا يف بغ ل وأشار . ق

بكة اإلنرتنت،  تجارية، و يد عن املوضوع األصيل واخلاص لعالمات ا يع األخرى اليت اقرتحت  شـالوفد أيضا إىل أن املوا ل حت ُض
سفر اخل ها وقت تقدمي dقرتاحسيو يط  ناطق مل يمت ا تحام  لوض فهيا عن ا م  .لتخطق

ية، وأعلن عن تقديره وأعرب  .305 سق مجموعة جدول أعامل ا يان ا/ي أدىل به  ته عىل ا منوفد الربازيل عن موا ن لتب م ل فق
شأن أن يكون dجcع غري رمسي، وأن ية اليت قدñا الريس  بلإلشارة الواردة يف الورقة غري الر توازن ئمس يل  يق  م يمت  متثحتق

ية واملصاحل ناطق اجلغرا تعلق   Pفف مل تلف أحصاب املصلحة يف. ي يده تضمني  خموأعلن الوفد أيضا عن تأ  . dجcعي

ية ويدةوأشار  .306 ية وسطاء اإلنرتنت  سؤو ند إىل أن  لوفد ا قض ل م تضمني برAمج dجcع . له لوأعلن الوفد عن تقديره 
تلف ثلني من  خماملقرتح  ي.  أصاحب املصاحلمم يده  بوأعرب عن تأ ية - مجهورية(اAت اليت أدىل هبا وفد إيران للي ن اإليرا

ية ية) ماإلسال يوية ومجموعة جدول أعامل ا منواجلزائر مس ا�موعة اآل شأن تضمني . لتسـ بولفت الوفد األنظار إىل توقعاته 
سأ0 اخلاصة مبوضوع  نةالذامل"ملبرAمج dجcع ا ية للحد من و" مات اآل رشيعات الو به يف ا ناحلصاAت وا2ور ا/ي  طتلع تل

ية وسطاء اإلنرتنت لسؤو  .م

ية-مجهورية (وفد إيران ورصح  .307 شات عىل العالمات ) م اإلسال نا ته عىل قرص نطاق ا قبأنه وعىل الرمغ من موا مل فق
تجارية، إال أنه يؤكد عىل  يةلا تطورات يفمهأ بعض ا تعرض  توحا، وا ل ترك ا�ال  ل ل بادرات مف تعلق  يادين أخرى  مب حمافل و ت م

eمماث. 

نوب وحتدث  .308 يجوفد  ثل ا�موعة األيقأفر يان ا/ي أدىل به  نه مع ا نا عن تضا مما،  ب لمعل يم سق مجموعة جدول يقفر منة و
تجارية فقط تصار نطاق dجcع اإلعاليم عىل العالمات ا ية، وأكد عىل ا لأعامل ا قمن باب. لت ية، سـوأشار الوفد إىل أنه وأل معل 

نة ا2امئة  eب نا مع نفس فرتة ا2ورة ا للجميكن أن يكون مزتا ملق  .م

نة ا2امئة وافقت عىل طرائق dجcع اإلعاليم الواردة يف الورقة غري  .309 شات قائال إن ا نا تمت الريس ا للجوا ق مل ئ خ
ية اليت أعد نهتا الويقة ئها الريسمسالر ث، و هذ (SCT/26/8تضم  ).ثه الويقةلالواردة يف املرفق األول 

تعلقة لعالمات يع نطاق نظام أسامء احلقول ا شأن عوامل تو ملحتديث  سـ  ب

شات إىل الويقة  .310 نا ندت ا ثا ق مل  .SCT/26/6تس



SCT/26/9 
42 
 

ثا وقدمت  .311 ناء عىل دعوة من الريس، حتد ياألمانة،  تصe ملا طرأ عىل ئب يع نطاق نظام أسامء احلقول ا ملعوامل تو سـ
تجارية   ).DNS( للعالمات ا

 اليت قدمهتا SCT/26/6ثس عن تقديره لألمانة ملا قامت به من حتديث للمعلومات، وأشار إىل الويقة ئالريوأعرب  .312
رشين سة وا نة ا2امئة خالل دورهتا اخلا لعاألمانة وفقا لطلب ا م  .للج

تطورات املربطة وأعرب  .313 ته من نظرة عامة عىل ا ية عن شكره لألمانة ملا قد تحدة األمر توفد الوال�ت ا ل ممل يك
نة لع ية ألسامء واألرقام ا ئة اإلنرتنت ا تجارية اليت انهتجهتا  يّالمات ا ن ي ملعل ملع يا املكونة ) ICANN(ه تعلق حلقول ا  Pلعلف ي

ية الفكرية وأن تكون ). gTLDs(من أسامء عامة  بة محلاية ا نا يات ا مللكوعرب الوفد عن الرأي القائل بوجوب توفري اآل سـ مل ل
تعداد إلدخال أسامء  تعاملني يف سـعىل ا سـهتلكني، وتقويض ثقة ا تجارية وإرك ا تعامل العالمات ا تفادي إساءة ا ملجديدة  مل ل سـ ل

يات حامية احلقوق . DNSنظام أسامء احلقول  ية )RPMs(لوأعرب الوفد عن خماوفه إزاء مدى كفاية آ توقعات احلا ل، وفقا  لل
ها اجلديد اخلاص حلق Aياق بر ية يف  جمئة اإلنرتنت ا سـ ن ملعي يا املكونة من أسامء عامةله يده إلجراء . لعلول ا يوأعرب الوفد عن تأ

يا املكونة من  ها يف احلقول ا تخداñا و يات حامية احلقوق ت(، بعد اعcد ا ية آ لعليP دور� للوقوف عىل مدى فعا سـ ل يلل تشغتق
يت أي مراجعات . أسامء عامة جديدة تو تعلق  سـوأعرب الوفد أيضا عن خماوف حمددة  ب للت نازعات ق سوية  مياسة املوحدة  لت

ية؛ وأشار الوفد إىل أنه قد مت إعداد )UDRP(أسامء احلقول عىل اإلنرتنت  ية أو اإلجرا نارص املوضو بة  ئ، سواء  ع للع لنسـ
ية  يات حامية احلقوق للحقول العامة اجلديدة عىل فر ضآ مترارل نازعات أسامء احلقول عىل سـا سوية  ياسة موحدة  م توفر  ت لسـ

ياسة، إن وجدت، اإلنرتنت  يا، وعىل أن مراجعات هذه ا سـكام يه موجودة حا يب ال لل نصبغي أن تمت إال بعد dنهتاء من  تن ي
يات حامية احلقوق اجلديد توى الكفاءة يف ممارسة آ يمي  لبرAمج احلقول العامة اجلديدة، وبعد أن يمت  مسـ  يف إطار هذا ةتق

 .الربAمج

تهيوفد سورسا عن شكره لألمانة عىلوأعرب  .314 شار ته، كام أعرب عن  تقرير ا/ي قد ك ا م تحدة  مل ملوفد الوال�ت ا
ية شأن حامية  يفيكاألمر ية ألسامء واألرقام اAصصة  ئة اإلنرتنت ا تطورات يف  تعلق   Pاوف اليت أبداها فAب ا ن ي ل ملعي ه

ية الفكرية تحدا�ا محلاية ا. مللكا يات اليت مت ا ية اآل مللكوأشار الوفد إىل أ سـ ل ية الفكرية من أجل مواصe الوفاء لغرض ا/ي مه
Vشأت من أج يات. نأ تفادة من مراجعة ت( اآل يق ا لوعرب الوفد عن رأيه قائال بأنه ميكن، عىل وجه العموم،  سـ . حتق

ب نازعات أسامء احلقول، وبوجه خاص  سوية  ياسة املوحدة  يا  يام بأي مراجعة حا تدرك قائال بأنه ال يؤيد ا قوا م تلق سـ ل لسـ ل لل
يا اجلديدة املكونة من أسامء عامة يات حامية احلقوق للحقول ا يل آ لعليذ و ل تشغ هود األمانة . تنف جلوأعرب الوفد عن تقديره 

ية ئة اإلنرتنت ا تعلق   Pمترة ف نا ي ملعي هب  .ملسـ

ية ووفد سورسا فPوأعرب  .315 تحدة األمر ته اAاوف اليت أعرب عهنا وفد الوال�ت ا شار يا عن  يوفد أملا يك مل ك م تعلق ن ي 
يا جديدة مكونة من أسامء عامة تحداث حقول  تجارية يف إطار ا علحبامية حقوق العالمات ا سـ ناك، . ل هوأشار الوفد إىل أن 

ئة اإلنرتنت ته  يا اجلديدة ا/ي ا يات حامية احلقوق املأمو0 من برAمج ت( احلقول ا يمن وÎة نظره، أخطاء يف آ نهتج لعل . هل
يهتا، وطلب من األمانة أن تعرض وأوىص الوفد إلبقاء عىل تت فعا نازعات أسامء احلقول اليت  سوية  ياسة املوحدة  ل ا ت بسـ ثم ل ل

يتفهمها تو ياسة املوحدة يف هذا ا ية إىل مراجعة ت( ا هود الرا تو¡  نطاق ا نة، وا ق لýوافع الاك م للج لم سـ مل وذكر الوفد بأنه . لل
ناية إىل أي Îود يكون من شأهنا مراجعة ت(  بعنظر  ياسة املوحدةيس نة ا2امئة . لسـا يام األمانة بإحاطة ا للجوطالب الوفد  ق

 .بأي تطورات أخرى

متدوأخطر  .316 تجارية اليت  شطة ا تعلق أل تحدث تدابري  نة ا2امئة بأنه ا ية ا هورية الصني ا تعوفد  ل ن ت سـ للج لشعب عىل  مج
توافق مع قانون ا ثال وا d سري يع مقديم اخلدمات  لبكة اإلنرتنت  ت ي شج مشـ لت تجاريةتل بغي عىل . للعالمات ا ينورأي الوفد بأنه 

بكة اإلنرتنت سـهتلكني عىل  يا يف حامية ا سلطات أن تلعب دورا إدار� و شـا مل مي متراره يف رصد هذا األمر. تنظل . سـوأشار إىل ا
ية يدها مبحددات جغرا يث عدم  يعة الفريدة ألسامء احلقول من  فوتعرض الوفد  تق ح تطرد قائال بأن هذا . للطب متعا سـوا جمالعامل 
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ية  هم يف ز�دة أ ية الفكرية، وأ تعدي عىل حقوق ا يف موانع ا يا هو ا/ي أدى إىل  نولو تقدم يف ا مهمع أوجه ا ل سل مللك ختف ج لتك
بكة اإلنرتنت سـهتلكني عىل  شـحامية أحصاب احلقوق وا تعلقة . مل شطة احلقل ا بغي وضع أ ملورأي الوفد بأنه  ن  واخلاضعة المسني

ئة اإلن يياسات  هسـ نة لرقابة أكرث رصامةل ية ألسامء واألرقام ا يّرتنت ا ملعن يل هذه القضا� يف حماو0 . ملع حتلوأيد الوفد دراسة و
بكة اإلنرتنت تجارية عىل  تخدام العالمات ا ية إىل القضاء عىل اإلرصار عىل إساءة ا شـإلجياد احللول الرا ل سـ  .م

نة ا2امئة وطالب  .317 بتوفد موAكو من األمانة إبالغ ا ية للعالمات للج ية عن العالقة املأمو0 بني املاكتب الو نهامته احلا طل ف
نة ية ألسامء واألرقام ا ئة اإلنرتنت ا تجارية اخلاصة  بادل معلومات العالمات ا يات مراكز  تجارية وبني  يّا ن ي ل ت معل ملعل ملع  .هب

نت  .318 ئة اإلنرتنت عن خططاألمانة علوأ ية إىل جعل هي  بادل معلومات العمالرا ها تمراكز  تابعة  تجارية ا لالمات ا ل ل
تجارية  يل العالمات ا ياAت  لتودعا مركز�  سج ب تسـ ل تعلقةم ياAت ملا تايل، ميكن إرسال  نظام نطاق أسامء احلقول؛ و ب  ل ب

يات  يق آ بري من جسالت احلقول الفردية كأساس  تجارية إىل موقع واحد بدال من إرسا] إىل عدد  ليل العالمات ا ب ك ل تطسج لت
يل سانرايز حامية حقوق  ثل خدمات  ية الفردية،  تسجا م ية ) Claims(، وخدمات )Sunrise(مللك تجارية، وآ لللعالمات ا ل

رسيع نة قد أصدرت مؤخرا . لاإلجراء املوحد للوقف ا ية ألسامء واألرقام ا ئة اإلنرتنت ا يّوأشارت األمانة إىل أن  ن ملعي ملع ه
تو) RFI(منوذجا لطلب معلومات  تعلق جيه لبغرض طلب اإلرشاد وا  Pبني ف بادل املعلومات املر شغيل مراكز  يمن  ت تقم

ية ية قد ركزت، من مضن مجe . لتشغيلمبجموعة من الطرائق ا ئة اإلنرتنت ا شات داخل  نا نوأشارت األمانة إىل أن ا ي ق ملعمل ه
بادل املعلوم ية ارباط قرارات مراكز  بادل املعلومات، فضال عن  يفة مركز  تأمور أخرى، عىل و ت ت ات بقرارات ماكتب كيفظ

ية؛ وما تزال هذه القضا� معلقة حىت اآلن ية واإل تجارية الو ميالعالمات ا ن قلل بات . ط تطلويربط هذا، عىل وجه اخلصوص،  مبت
تخدام احلايل، عىل الرمغ من أن العديد من  تجارية لال تحقق من حصة العالمات ا ية واليت تقيض  سـئة اإلنرتنت ا ل ل ن ملعي ه

يان تسجيالت املاكتب ا ند عىل  ية ال  بلو س تن ت تخدامط d يلسـعن ية ا سج يف إمتام  وأشارت األمانة إىل أن هذا . لتمعل
ئة اإلنرتنت  نة  يD أعربت  ثريا للجدل؛  ياملوضوع عىل وجه اخلصوص  هجل ب شاريةم dية ست عن وÎات نظر ) GAC(م احلكو

ئة -قوية  ها عىل جملس إدارة ا لهي ومت عر بول قرار–ض ية كام يه، وعىل ق وتقيض بوجوب  تجارية الو تب العالمات ا نات  طل مك
يالت  ئة اإلنرتنت خضوع اكفة ا سجالرمغ من ذ� اشرتطت  تي تخدام العcدله d بادل املعلومات عىل أساس سـ مراكز  ت

يات جديدة حمددة محلاية احلقوق يام ما� احلقوق بطلب آ ند  رشط  لاحلايل،  قع  .ك

ية للفصل يف نزاعات أسامء ا�االت يف األمانة إىل تضمني اقرتاح مروأشارت  .319 ئة اإلنرتنت ا ية  ياسة احلا ناجعة ا ي ل ملعسـ ه لل
يل داخل نظام نطاق أسامء احلقول تعلقة  تجاوزات ا ئة امللكف بدراسة بعض ا تقرير اخلاص بفريق معل ا سجا مل ل ي تل له . ل

سطو اإللكرتوين الو تحقق من تعريف ا يات مجموعة العمل ا ية من تو نت تو لو ل ص ص سوية تضم ياسة املوحدة  تارد يف ا لسـ ل
نازعات ياسة املوحدة ذاهتا . ملا ية ا تعراض آ ية عن مطالب الحقة ال تو سـوأسفرت هذه ا ل سـ ص يل وما -لل لتسج أساسا من ا

تجارية لسمى ملصاحل غري ا  .ي

يات حامية حقوق العوأشار  .320 تصورات اخلاصة بآ نة ا2امئة عىل احلاجة إىل وضع ا يد ا لالريس إىل تأ ل للج ك المات ئ
يا املكونة من أسامء عامة  تجارية يف برAمج احلقول ا ّا لعل ية يك يكون فعاال، وأعرب عن ول ئة اإلنرتنت ا ته  نا/ي  ي ملعب ه نت

ياسة املوحدة اليت  تقرار ا ئة اليت ختاطر بزعزعة ا سـقلقه إزاء إجراءات ا سـ لي ية قامئة، وميكن انهتجهتاله بو كآ ل الو ي
يد الع نة ا2امئة من األمانة بإحاطة ا2ول األعضاء علام . امليلصعdعcد علهيا عىل ا للجوأشار أيضا إىل طلب ا

تطورات اليت حدثت يف نظام أسامء احلقول اجلديدة  .ل

ية محلاية  جعرشوع الورقة املر تجاريةم تخدام العالمات ا يل وا ناهضة  لأسامء ا2ول ا سـ سج  لتمل

ندت  .321 شات إىل الويقة ستا نا ثا ق  .SCT/25/4مل
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يات من القرن املايض وحتدث  .322 nدوس ورصح أن مثة اقرتاحات طرحت يف النينوفد جاماياك مسه ومس وفد بر
ية  نا ية ا ية ريس محلاية ا عمبراجعة اتفا لص مللك ية ريس(ق قوشار إلهيا فP بعد مس اتفا يع) ي سـتو ثا(6نطاق املادة  ل ôحبيث ) ل

بýان لتضمن حامية أسامء ا تعلقا مبراجعة اكمe للامدة وقال إن آخر اقرت .ت ثا(6ماح، وا/ي اكن  ôبغرض إجراء تعديالت ) ل
ُمتe، قدم خالل مؤمتر دبلومايس عقد يف فرباير  نوان  .1980حم بديل ء"عوذكر أنه يف ذ� املؤمتر، وحتت  »، قدم اقرتاح "لا

بارة  بýان dحتاد"لعأوىص بإدراج ا ية  لإضافة إىل األسامء الر ئ" مس باهتا كعالمات جتارية فحتت  تعني رفض إ ثة ا�االت اليت  ي
eيع املادة  .مسج يا إىل تو سـوقال إن ذ� اكن من شأنه أن يؤدي  ثا(6فعل ôان) أ)(1) (لýب تضمن حامية أسامء ا ليث  ت  .حب

ثا(6ووحض أن حماوالت مراجعة املادة  ôشل لألسف) ل ية ريس خالل املؤمتر ا2بلومايس ءت  لفمن اتفا  نظرا لرفض ق
بýان ثا(6وقال إنه مع ذ� فقد وقع رفض تضمني املادة  .لعدد من ا2ول اقرتاح حامية أسامء ا ôية واقع ) ل بارة عىل  خلفهذه ا لع

تلف للغاية،-سـيايس واجcعي تصادي  خما يجة للعوملة وحترير  ق بýان من توسع وتعمق  هدته الروابط بني ا يث أدى ما  ت  ش نح ل
يل تجارة إىل  ها تضمن سلعا حتمل أسامء بýان غري مرصح هباتسل سلع، مما  ي ز�دة هائe يف جتارة ا نة قررت إثر  .ل للجوذكر أن ا

رشين يف يويو  وفدتلقي اقرتاح من ن جاماياك خالل دورهتا احلادية وا يان ) SCT/21/6ثالويقة  (2009لع رشوع ا سـتبإعداد  م
ها ية لýول مقابل  تسجيلتعلق حبامية األسامء الر مس يهي نة  نظر ا تخداñا كعالمات جتارية  ف أو ا للج ت يان يف  .لسـ d سـتبوبني أن

ية  نقحة والهنا ته ا ئيا مل غ نة) SCT/24/2(ص رشين  ثة وا ثا نة عقب ا2ورة ا للجمعم عىل أعضاء ا ل ل لعللج ووحض أن األمانة  .ُ
نة رشين  نظر فهيا خالل ا2ورة الرابعة وا يان وعرضهتا  d للجمجعت الردود عىل لل لعت ب نة  ،)SCT/24/6 (سـ ست ا للجوا لمت

نة يف ذ�  نادا إىل معل ا ية، ا تا نظر فهيا خالل دورهتا ا ية  رشوع ويقة مر للجخالل ت( ا2ورة من األمانة إعداد  س ل ل لل جع تث م
ها  بýان مقابل  تعلق حبامية أسامء ا  Pتعراضا شامال لقوانني ا2ول األعضاء وممارساهتا ف يث تقدم ا تسجيلا�ال  ل ي سـ حب

ية، إىل  .تخداñا كعالمات جتاريةسـوا شأن الويقة املر نقاش ا/ي دار  نادا إىل ا جعوقال إن الريس اكن قد خلص، ا ث ب ل تس ئ
نة اإللكرتوين SCT/25/4ثإبقاء ت( الويقة  تدى ا نة من خالل  يقات من أعضاء ا تلقي مزيد من ا للجتوحة  ن للج تعل مل ل  .مف

ثوبني أن األمانة طوبت مبراجعة الويقة  نظر  SCT/25/4ل نة  ية  ها إىل ا2ورة احلا يقات الواردة مث تقد نادا إىل ا للا للج ل تعل ميس لت
ية .فهيا سامهة يف هذه ا لعملوقال إن dقرتاح احلارض اسـهتدف إذا ا  .مل

سمح لألطراف عcد  .323 بýان، مما  نص عىل قواعد حمددة محلاية أسامء ا ية ريس ال  يوأشار وفد جاماياك إىل أن اتفا ل ت ق
نة يف هذا األمرمهنج  يبا ية الفكرية تورد يف . ت رشيعات ا هر أن  ميي أ تويني الوطين واإل يال رسيعا عىل ا مللكوقال إن  تظ قل سـ ملحتل

ثل هذه  تخدام  توي عىل أسامء بýان أو حظر ا متe لرفض عالمات جتارية  يان عددا من األوضاع ا مثري من األ سـح حت حملك
تضمن قامئة غري يث  تجارية،  تالعالمات ا تضمنحل تجارية، مما  ت اكمe من هذه العالمات ا عالمات جتارية غري ممزية؛ ) أ: (ل

ية؛  )ب( يحة، وغري ذ�) د(عالمات جتارية مضلe؛ ) ج(صفعالمات جتارية و نادا  .حصعالمات جتارية غري  ستووحض أنه ا
نذ دورهتا  نة  مإىل األعامل اليت اضطلعت هبا ا رشين، ونظرا ملا يقداحلاديةللج بق لع وا ية، كام  يان والويقة املر d سـمه جع ث بت سـ

تدابري واملامرسات  يح حمدود إىل حد ما  نة، من تو رشين  سة وا رشين واخلا نويه خالل ا2ورتني الرابعة وا للا ض للج م ٍت لع لع ل
توي عىل أسامء بýان، فإن الوفد يرى حاجة إىل مزيد من ا يل عالمات جتارية  تعلق   Pية ف ية احلا رش ٍا حت سج ي ل تيع بل لعمل ت

نة للوضع الراهن وضوحا هم ا للجلز�دة  ية . ف بýان أل ثري من ا يان تو¥ بإدراك  d تفادة من تاجئ ا مهوقال إن ا ل ك ت سـ بن سـ مل ل
تجارية تعاجل هذا األمر، مما يؤيد املوقف ا/ي  ية وممارسات العالمات ا بýان، وأن القوانني ا2ا لاحلاجة إىل حامية أسامء ا خل ل

ية  حتقشري إىل إماك ن ية ي تجارية وا بýان يف نظام العالمات ا شأن هنج توافقي محلاية أسامء ا مللكيق تقارب بني األعضاء  ل ل ب
بýان بني ا2ول األعضاء يا يف امحلاية املقدمة ألسامء ا لالفكرية يراعي الفروق القامئة حا تايل،. ل شرتك لو تقاد هنج  م فإن ا ف

ية الفكرية ملوضوع أسامء ا تخدام مللكملعاجلة ماكتب ا يل وا ساق الظاهر يف  d هم يف يشء من عدم سـبýان قد أ سج ت تل س
سلع وخدمات توي عىل أسامء بýان  لعالمات جتارية  ها . حت يالت أو  نظر يف  منحوذكر أن مثة خماوف من احcالت ا سج تل

ي بý املعين،  بارشة  تخدام امس بý ما ودون أن يكون ] عالقة  بق ذ� ترصحي  حدون أن  لم سـ ٍسـ ث خيىش أن يؤدي ي
سـهتلكني ته واإلرضار مبصاحل ا بý و تأثري يف صورة ا سارة جتارية وا بب يف  ملذ� إىل احcل ا مسع ل ل خ بغي لعمل . لتس ينوقال إنه 

ية cجd يات تدا بان ا تخذ هنجا أكرث مشوية وأن يأخذ يف ا بýان أن  تعلق حبامية أسامء ا  Pبل ف نة يف ا عا ع ل سـ ل ي ل ي حلللج -ملسـتق
تصاد dماق ýب تدامة  ية ا ٍية والقانوية، مبا يف ذ� عىل األخص األثر يف ا ل سـ من ملن ورصح أنه من الواحض أن من شأن عدم . لت
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سمة جتارية، وال  ميهتا  ها، مما يؤدي إىل فقد  سمعة املقرتنة هبذه األسامء أو  بýان أن هيدد بإضعاف ا كحامية أسامء ا ل قل هتك
مية العالمات يات ذ� عىل  قترص تدا ع ته الفكرية تق سحب كذ� عىل قدرة أي بý عىل حامية حقوق  تجارية، بل  ي ا ن ملكل ت

شلك خاص بشلك عام، ويف بýان أخرى  شدة عىل أسامهئا وعىل أو .ب متد  بýان اليت  بوحض أن ا ية"تعل تجارية الو نسامهتا ا " طل
ت ية الصغرية اليت  نا بýان ا ية األسواق، وخاصة ا تجارة و يوية  تفكأداة  م لح ل من شدة تلل متد  تايل  ية و سو بقد رشاكهتا املوارد ا ل تعت يق ل

تخدام أسامهئا دون رقابة ية، تعاين أشد املعاAة من ا تجارية الو سمة ا سـعىل هذه ا ن ل ية اجلذرية لوضع  .طل مهوقال إنه يف ضوء األ
تجاري ئة عن وقع العالمات ا نا بýان ومعاجلة اAاوف ا لتدابري فعا0 ومالمئة محلاية أسامء ا شـ ل توي عىل أسامء بýان، ل حتة اليت 

بار، فقد اقرتح الوفد برAمج معل يقام  d شأت فهيا ت( األسامء واجب بýان اليت  تخدم دون إيالء مصاحل ا تواليت  ن ل عسـ ت
توازن عىل ثالث مراحل، ناء و سأ0 دفعة إىل األمام عىل حنو  نة من أجل إعطاء هذه ا ممضن ا ب مل بغي يف املرحe  ٍللج يث  ن  يح

شملاأل تخدام أسامء بýان مما  شأن حامية وا يل  بادل معلومات بقدر أكرب من ا يوىل تعزيز  سـ ب تفص لت يا   )1: (ٍ تعراضا جتر يبا سـ
تعلق  يان ا d تاجئ ها وحاميهتا مع مراعاة، مىت ما اكن /� وجه،  تغال بýان وإساءة ا تخدام أسامء ا مللوضع ا ت ن سـ ل بسـ سـل

تخدام  بأسامءسـ بýان، مبا يف ذ�  م ا توسـمي الوطين؛ ول ية واملامرسات ) 2(لادرات ا رش يعدراسة مفصe عن األحاكم ا لت
تجارب وأفضل  رشوع، إضافة إىل ا تخداñا ا بýان وا تعلقة حبامية أسامء ا ية ا ية أو اإل رشيعات الو ية يف ا لاحلا سـ ل مل مي ن ملل قلت ط ل

يذ هذه األحاكم ت. تنفاملامرسات يف  نطوي عىل ا ية  ثا لوبني أن املرحe ا ت ن حقق من األحاكم واملامرسات اليت من شأهنا توفري ل
ها، خاصة  ية وخماو نا بýان ا ياجات اخلاصة  d ان عىل حنو أفضل، مع مراعاةýب فحامية فعا0 ومالمئة ألسامء ا م ل لل ت حل بýان ٍ لا

ية اليت ميكن للقد. ًاألقل منوا يمي ا يذ ذ� و بغي أن تعاجل ت( املرحe ظروف  يفوقال إنه  تق نف لكن تأثري يف تي ية هبا ا لرات الو طن
بý ما تاحة  تدابري القانوية ا تخدام ا ٍا ل مل ن ل ية . سـ يل إرشادي أو تو ها إعداد د بغي خال ثة فقال إنه  ثا صمث تطرق إىل املرحe ا ل ي ل لل ن

ت سق وفعال وقابل  شلك  بýان  تعامل مع أسامء ا تعزيز ا  eي متدهام كو ية العامة و نظر فهيام ا للشرتكة  ت ب ل ل ل سـ مجلع ت مم وقع ومالمئ تع
تار dسرتش تخذها ا2ول اليت  تجارية اليت  يل العالمات ا ختيف إجراءات  ت ل نودهاتسج تمت الوفد بقو] . بباد  ن من شأن إخوا

بو بإحراز تقدم يف شلك سلمي مع الزتام الو ية  cيا2راسات املقرتحة أن تكون م ب بادرات املشـ يةمل ا  .لتمنركزة عىل ا

هم .324 تعديل املادة يتفوقال وفد جاماياك أنه  نة ويعرتف بأنه رمبا ال يكون األوان مالمئا  ثري من أعضاء ا ل خماوف ا للج لك
ثا(6 ôسأ0، مما حدا به إىل . ، بل وأي صك دويل ملزم)ل ناء وواقعي ملعاجلة ا سري أكرث هنج  ملوأعرب عن حرصه عىل  ب تي

شاور ساع واملرونة يف ا d لغباع أسلوب  تا ت شاور .لت سأ0 حامية ملوقال إن هذه ا تعامل مع  يريا يف هنج ا مات وÎت  ل تغ
نة نظر بني أعضاء ا نادا إىل تقريب وÎات ا توصل إىل توافق ا متس جاماياك ا يث  بýان،  للجأسامء ا ل س ل تل يل  .تلح سبويف 

تعمق والكفاءة للوضع الراهن محل سم مبزيد من ا لذ�، اقرتح الوفد كأولوية أوىل الcس اتفاق عىل إجراء دراسة  ٍت اية ت
بýان كعالمات جتارية أو جزء مهنا تخدام أسامء ا لوا ية  .سـ تا نة من حتديد خطواهتا ا لوأعرب الوفد عن أمV يف متكن ا ل للج

ية جترهيا األمانة مع ما يلزم من مزيد  يالت جتر ند إىل أحباث و بشلك أفضل من خالل حفص مركز ومفصل وواف  يت حتل س يب ٍ
تقل بحث ا سـا تو. ملل شلك واحض وشامل فP يوقال الوفد إنه  نة يف الوقوف عىل الوضع الراهن  بقع أن تعني هذه ا2راسة ا للج

يح اخلطوات  ثل، إىل تو يدين الوطين وا2ويل والوصول، يف الوضع األ بýان عىل ا تخدام أسامء ا ضتعلق حبامية وا لصع ل سـ مي
تخدام d بغي اختاذها ملعاجلة ذ� سـاليت ميكن و للعمل ا/ي قامت به األمانة ووحض أن هذه وأعرب الوفد عن تقديره  .ني

سأ0  شة ذات الفكر املامثل، مفدار األمر لها ملا تصادات الصغرية ا d بة إىل جاماياك ومن عىل شالكهتا من ية لغة  هأ سـ لمه ق لن
ية تجارة وا منساطة عىل ا ل لتب توسط ا2خل يرزح حتت وطأة ديون  .ب يف  موقال إن جاماياك، بصفهتا بý صغري  خضمة ضع

توصل   Vي مية يف  توسط، واجه حتد�ت  نايه الصغر والصغري وا للوترتاوح أجحام رشاكته وفق املعايري ا2وية بني  س مل ت بل جسـ م
منو بقاء وا يعات وا ياة ا سويق عصب  تجارية وا سامت ا يه ا ثل  ية  يب فعا0 لýخول يف جتارة عا لإىل أ ل ب ت ل ل مت مل ملسل ح وبني أن . لف

سة العcد عىل جاماياك وجدت خالل Îودها  نا ثريا مهنا جعز عن ا ية مبواردها احملدودة أن  ثة 2فع رشاكهتا حنو العا فا مل ك مل يث حل
ية، ية ا/ا سو تÎودها ا يقت تجهيا األضعف  ل ية تعزيز  توسـمي الوطين  بب ا2فعة القوية اليت تعطهيا جاماياك  نوهذا هو  بغ ملل س

ýب لواألوهن من خالل محالت قوية تربط  تربة ألن أكرث من وقال إ .ت منوية  مية  ترب أن للخطوات املقرتحة  معن جاماياك  تتع ق
ثري من  تجون األصغر واألقل حظا ا/ين يكونون يف  نافس يف األسواق ا2وية مه ا توسـمي الوطين  كمتد عىل مظe ا ن ل ت ملل لل سـيع

ýب برية، خاصة ما اكن مهنا يف ا رشاكت ا شني يف ت( األسواق، وأما ا يان  لاأل لكñم توسـمي لح تقدمة، فإن قدرهتا عىل ا لان ا مل
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بة إلهيا توسـمي الوطين  تخدام ا ية ا سويق بذاهتا تقلل من أ سـوا ل سـ مه لنت تجارية بقوة أكرب . ل سامت ا تع بعض ا لوشدد عىل  ل مت
ية بýان ومسهتا الو ثري من بعض ا هور أبرز  نو طل بك رشاكت الصغرية وا. ظ تدابري اليت تعزز قدرة ا ملوبني أن من شأن ا توسطة لل

رشاكت  ترب يف فرص هذه ا ها أثر  شاركة فهيا أن يكون  ية وا تجارة العا ية عىل دخول ا نا بýان ا ية الصغر يف ا نا لو معم مل مل ل ل ل ه لت م
تع به  ية يف بالدها كذ�، مما يفرزه ما  متاألضعف ويف جدول أعامل ا تمن شلك سلمي من ذيوع " مسة جتارية قطرية"لت ها  بيروج  ل

سوق ية يف ا لوجاذ متكن من تصممي وع. ب بýان يف هناية املطاف ا نة  بادرة املطروحة أمام ا يح ا لرب الوفد عن تصوره أن  لل للج مل تت
ية تغلغل يف األسواق العا شلك أفضل 2مع Îود رشاكهتا  ية  سويق و يات  يذ اسرتا ملو لل ب ن ت طيج ت كام أعرب الوفد عن توقعه . تنف

هل وأن خت يات أ سنفس القدر أن تكون هذه dسرتا يج بýان تب تخدام أسامء ا هود يف حا0 ا لفف خماوف تقويض ت( ا سـ جل
يكون  بýان، و نة مزيدا من الوضوح والرتابط عىل معاجلة أسامء ا رشوع إذا أضفت ا شلك غري  تجارية  سـووقع سامهتا ا ل للج ب مل

تدامة توسـمي أكرث ا تnر الوطين يف ا d سـمن شأن ذ� جعل ل ند الوفد إىل ما ذكر وأعرب عن . س ته يف اقرتاح ستوا غبر
ية تضع معايري واحضة ألنواع  شجع وتعني ا2ول األعضاء عىل اعcد هنج  يات  ميخطة معل من شأهنا أن تؤدي إىل تو ت تنظص ُ

تجارية بýان يف العالمات ا بول ألسامء ا تخدام ا dل ل توى . ملقسـ ملسـوذكر الوفد أنه يعي احcل وجود ممارسات فضىل عىل ا
تخالص  نة يف سـالوطين ميكن ا ية اليت قد ترغب ا ثe مهنا  للجأ يفللك ية إوقال . متيض قدما هباأن م تو صنه ميكن اخلروج  ب

بو يف اعcدها ية العامة للو نظر ا يشرتكة  مجلع ت  .م

ية –مجهورية (إيران وحتدث وفد  .325 يوية وشكر وفدي بردوس وجاماياك عىل )ماإلسال بýان اآل سـ مس مجموعة ا ل
ش ية ببرAمج العمل املقرتح  ية أو  توصل إىل تو ية هو ا هدف األمسى من هذه ا بýان وذكر أن ا مهنجأن حامية أسامء ا ص ل لعمل لل

سه عن dقرتاح األصيل  بýان، وأن وفد جاماياك بذ� قد نأى  شأن حامية أسامء ا ية  ية غري ملزمة وغري إمال نفتوا ل ب بئ فق
ثا(6بتعديل املادة  ôريس) لية  ية وأعلن أن يوقال الوفد أنه  .قمن اتفا يق وا هدف الراهن أقرب إلماكن ا لعملترب ا تحقع لل

يذ تدرجيي لربAمج العمل املقرتح سايرة  تعداد  بدي مرونة وا يوية  بýان اآل تنفمجموعة ا مل سـ ت سـ وعىل ذ�  ، أي مجع األد0– ل
يذ املرحe األوىل من برAمج العمل املقرتح نفهو يؤيد  نة  .تف تسـوقال الوفد أنه يرى، أن ا يذ للج شأن  تخذ قرارا  تنفيع أن  ب ت تط

ت با تني ا ياملر ل بýان أني من برAمج العمل املقرتح عىل قحل تخدام أسامء ا ييل لوضع ا تح تجرييب ا تعراض ا d تاجئ لساس  سـ ل ل ل سـ ن
تاحة رشوع وامحلاية ا رشوع أو غري  ملشلك  مب  .م

بýان األ .326 يلوحتدث وفد مرص مس مجموعة ا نأ وفدي بردوس وجاماياكيقفر  عىل اقرتا2ام ورحب قرتاح املؤيدين فهة 
بýان األ .جتنب الهنج القامئ عىل اإلمالء أو املعاهدات من خالل برAمج العمل املقرتح يلوقال إن مجموعة ا ة وافقت عىل يقفر

سأ0  شأن هذه ا بادل املعلومات واملامرسات الفضىل  ية  ملأ ب ت تعلقةمه يملا ساحة من ا سامح يف نفس الوقت  سـ مع ا مب اسات لل
ية  تربها األكرث فعا ية اليت  تدابري الو يق ا سعى يف  لوالقوانني للك دو0 عضو يك  تع ن ل ب طت بýانومالمئةتط وقال إنه  .ل محلاية أسامء ا

بýان األ تعددة، فإن مجموعة ا شاف جوانهبا ا يد واحلاجة إىل ا نظر من  سأ0 موضع ا سم به ا نظر إىل ما  ل مل تك ل مل ت سـل تعق يت ة يقفر
باع تقامس املعلومات وأفضل املامرسات تتويص  بديئ  يق برAمج العمل املقرتح مع تكريس العمل ا ل هنج تدرجيي يف  مل تطب

يل  شأن حامية أسامء ا2ول من ا يان ا/ي أجري  d بط شاملني للردود الواردة عىل يل و سجإضافة إىل إجراء  ب ت ض تحتل لسـ ب
تخدام كعالمات جتارية  dثالويقة (سـوSCT/24/2 .( ان األوقالýب يلإن مجموعة ا يمي يقفر بغي إجراء  تقة ترى كذ� أنه  ين

تايل متكن من امليض قدما يف العمل ا لتقدم احملرز يف املرحe األوىل من أجل ا بýان . للل تعداد مجموعة ا يد عىل ا تأ تمت  لوا سـ ك ل خ
ياأل شات ا2ائرة يقفر نا ية إحراز تقدم يف ا تفاعالت مع املؤيدين  قة ملواصe ا مل بغ بýان من سوء ل لحول حامية أسامء ا

تعدي تخدام أو ا dل  .سـ

نوب  .327 يجوأيد وفد  يان ا/ي أدىل بهيقأفر بýان البا ا يألل وفد مرص مس مجموعة ا يد يقفر ثابت بعدم تأ ية وكرر موقفه ا ل
ثا(6إجراء أي تعديل عىل املادة  ôنحو ا/ي اقرتحه وفد جاماياك أول األم) ل ية ريس، عىل ا لمن اتفا ر، من أجل توفري ق

تو¡ إفرازه . حامية ألسامء ا2ول يده لالقرتاح احلايل جبدول معل، ا/ي طرحه وفدا بردوس وجاماياك،  يوعرب الوفد عن تأ ي
شلك غري شامل، دور مرجع غري  بýان من شأهنا أن تؤدي،  شأن حامية أسامء ا شرتكة  ية  يال أو تو يال إرشاد� أو د بد ل ب م ص ل ل

بوملزم وغري إماليئ يع ا2ول األعضاء يف الو ي  ية . مجل تعرف عىل القوانني واملامرسات ا بوقال إنه إقرارا بأن احلاجة إىل ا ملكتل
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ية الفكرية 2يه من  يل ا تب  ية الفكرية األخرى اكنت قامئة دوما من أجل الوقوف عىل مدى متكن  مللكملاكتب ا مك تسجمللك
ية، فإن الوفد ير شلك أكرث فعا ته  لالوفاء بوال ب يدة يف املاكتب الوي هذه أن تكون أداة معل  طى أن من شأن ويقة  مف ك ومع . نيةث

ية الفكرية وأسلوبه، سواء أذ� فقد شدد الوفد عىل  تخدام ت( الويقة يف ماكتب ا بغي ترك الفصل يف مدى ا مللكنه  ثن سـ ي
تقد شورة،  ية  ية  بادئ تو ية أو  ية دا ية أو ممارسة  لاكن كويقة مر ن ب جهي خل ب جع مث ت مكت يعة ممك هم  طبير املاكتب وحدها، يف ضوء  ف

ية ية وغري اإلمال ئالويقة غري اإللزا بدأ برAمج . مث يث ا يه من  ياق ا/ي أيد الوفد  تاجا أن ذ� هو ا ملوقال الوفد ا سـ حت ف لن سـ
تعلق حبامية أسامء ا2ول ا/ي اقرتحه وفدا بردوس وجاماياك  .ملالعمل ا

يا، مؤيدا من وفود  .328 تحدة، أنه يدرك مقصد وفدي ركا2امننوقال وفد أملا سويد واململكة ا مل وفرسا والرنوجي وا ل ن
بادرة  بهتام يف dضطالع  تعارض مع ر سأ0، اليت يربز بوضوح تصورها عىل أهنا  مببردوس وجاماياك للعمل عىل هذه ا غ ت مل

توسـ سه من خالل ا متكن من الرتوجي  بغي للك بý أن  لتوسـمي الوطين، كام تربز أنه  نف ي للل ي وقال الوفد أنه مع ذ� . مي الوطينن
تخدامات غري  يجة ال توسـمي الوطين  بýان من ا نع بعض ا ية من الوقائع تدمع دعوى  ياب  ية يف  سـيرى إشاك ن ل ل غ تل م خلف

ية شلكة  ية تربهن عىل وجود  ية اك بýان وأنه ال توجد أي أد0 إحصا يقرشوعة ألسامء ا حقف م ئ ل تعلق . م  Pيوأعرب الوفد ف
يا بطرح الربAم تعراضا جتر نة ا ته األوىل، إجراء ا يبج ا/ي اقرتحه وفدا بردوس وجاماياك، وا/ي بدأت لفعل مر سـ للج حل

نة شلكة ال عىل ا بýان اليت تدعي وجود  بغي أن يقع أوال عىل اكهل ا بات  للجعن رأيه أن عبء اإل م ل ي وشدد الوفد عىل . نث
متل اخلطأ، غري أنه متل الصحة كام  حتأن ا2عاوى  ية أقوى حت تطلب أوال  شة أمر حامية أسامء ا2ول اكنت  نا شعر أن  خلف  تم ق ي

 . من الوقائع

رشوع  .329 بýان و شكر إىل وفدي بردوس وجاماياك عىل تقدñام قرتاح حامية أسامء ا يداد وتوغو  موتوجه وفد تر ل ل ني
بعه ال. املواصفات خلطة العمل املقرتحة يع توعرب الوفد عن تقديره للهنج ا/ي ا يار تو نب  يث  شاراكن من  يان ا سـرا جت مل خع ح

ثا(6املادة  ôيق ) ل تعدادهام إلبداهئا من أجل  يان ا هر درجة املرونة اليت أبدى الرا هذا  ية ريس وإجعابه به،  حتقمن اتفا يظ ف سـق ع
شأن هذا ا�ال احملوري نة، املرحe األوىل من dقرتاح. بتوافق دويل   وأعرب عن هوأيد الوفد، يف ظل الظروف الرا

يع ا2ول األعضاء وأن تعني  يد  تقل، أن  شاري  تاجئ هذه ا2راسة، سواء أجرهتا األمانة أو ا تقاده أن من شأن  مجا سـ ت ن تفع م س
ها نة وتو Îا نة . للج يذ ا ية  ية قصوى وأن من شأن خمرجاهتا أن حتدد إماك تقاده أن لýراسة أ للجكام أعرب الوفد عن ا ن مه تنفع

ث ية وا ثا تني ا لللمر ن ل بe علهيا تقديرا اكمال حىت حل هام ا متكن من تقدير ا نة لن  يث إن ا ية ذ�،  ثة من dقرتاح و ملقا مل ح تيف للج كل
ياAت بتلقى هذه ا  .لت

بýان، وا/ي من شأنه،  .330 شأن حامية أسامء ا شكر إىل وفدي بردوس وجاماياك عىل اقرتا2ام  لوتوجه وفد اجلزائر  ب ل
ن تصادات ا d ليف رأيه، أن يقوي تجات Aبعة من نفس ق سويق  ية  بýان كآ تخدام أسامء ا ية من خالل ا نا ت ل ل مسـ ل م

تصادات dأن . ق ýية وأن األمر يرجع إىل لك ب تصاصات الو d ان يقع حتتýب يان أن حامية أسامء ا ية  نوأبرز الوفد أ ل ب طمه خ
يل جين مثار ت( امحلاية عىل أفضل وجه تدابري اليت يراها رضورية يف  سبتخذ ا ل ته .ي حل وقال الوفد إنه يرحب القرتاح يف مر

متل علهيا من فائدة خاصة بýان وأي تعد  تخدام أسامء ا شأن ا ية  ٍاألوىل ملا يف احلصول عىل معلومات ودراسة  حم ٍ ل سـ ب . حتليل
متخض عن ممارسة أفضل يف هذا ا� نحو ألن من شأن ذ� أن  بادل املعلومات عىل هذا ا يوأعرب الوفد عن اهcمه  ل ال تب

تاجئ املرحe األوىل ثة إىل  ثا ية وا ثا تني ا ناد املر نوأشار إىل رضورة ا ل ل ن ل حل  .تس

بýان بأي قدر عام  .331 سابق عن خماوف حول مد حامية أسامء ا ية بأنه أعرب يف ا تحدة األمر لوذكر وفد الوال�ت ا ل يكمل «
يه dلزتامات املرتبة عىل املعاهدات القامئة تنص  عل تخإفد وقال الو. ت تحام العمل يف هذا ا�ال منه  قوف أيضا من احcل ا

ية أو املادة  ياAت اجلغرا ثل أسامء احلقول أو ا فيادين أخرى  م ثا(6لبم ôشلك عام) ل ية  بأو العالمات اجلغرا وشدد الوفد عىل . ف
بني خالل مضهيام قدما يف Îودهام من أجل تعزيز بني املعلومات اليت تكون أعظم نفعا للطا لأنه حياول  ناعاتهيام وصادراهتام، ت ص 

eئ تعامل مع عدد من األ تعالم  d ترب أن مثة حاجة ملزيد من يا و هم أيضا موقف وفد أملا سـنه  لل سـ يع ٍن ٍ تف توساءل الوفد عن . يلك
توسـمي الوطين بادرات ا شلكة ويف ميكن أن تؤثر عىل  ية ا لما ك مل سؤال . مه ترب الوفد أن ا تحديد، ا توى أعىل من ا لوعىل  ع ل مسـ
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يوي رشوعةحلا رشوعة أو غري  تخدامات  بان ا تربه الطا م رمبا يكون عام  م سـ ل يد . يع يفورصح الوفد بأن من شأن مجع األد0 أن 
نه مرتدد يف املوافقة عىل أي دراسة ألن األمانة تعمل لفعل عىل إجراء دراسة ñمة  نة يف هذا الصدد،  يه معل ا لكتو للجج ل

يح . أخرى ياA آخر  تمث اقرتح الوفد ا يب ثe سـت بق رفض خاص وأ يف  بني   eث ية وأ سوابق قضا  eث تقدم بأ مللوفود ا م ُطم ك ت ئ ل ل
ية أو إدارية حامية  بقت حمامك و يف  نبني  ط ك بýانأسامءطت سامع عن قضا� من وال�ت إوقال الوفد . ل ا شلك خاص  لنه ñمت  ب

يع الوفود نه ذكر أنه رمبا يكون 2ى  بني،  ية يف دوليت الوفدين الطا مجقضا ل هالكئ ثe تعر ض أ واقرتح الوفد عالوة عىل ذ� أن . م
توسـمي الوطين القامئة  ثري لالهcم أن تربز محالت ا يكون من ا توسـمي الوطين عىل نطاق أوسع وقال إنه  يان ا d ليعاجل مل سـ ل َت ٍ ب سـ

تخدمت بدائل مل يذها أن ا بل خالل  تلف الوفود وإن اكن حدث من  ية  سـلفعل يف الوال�ت القضا A نفئ صطلحات تق
ية أو أسامء بýان  . فجغرا

بýان عىل  .332 ية حامية أسامء ا شكر إىل وفدي بردوس وجاماياك عىل اقرتا2ام وأعلن أنه يدرك أ ييل  لوتوجه وفد  مه ل شـ
يل  توى الوطين وأنه ال ميكن  سجا تسـ تجات وال خلدماتأسامءمل ييل ال كعالمات  ن بýان يف  وأشار الوفد إىل وجود  .ملشـ

شلك موضوعيحاجة واحضة  نقاش  بإىل مزيد من املعلومات حىت ميكن إحراز تقدم يف ا ل سابق أمثر . ٍ يان ا d لوقال إن بت سـ
ية يث . فبعض املعلومات لكهنا مل تكن اك نادا إىل ذ�، املرحe األوىل من dقرتاح معقو0 متاما من  ترب الوفد، ا حوا ست ع

تعراض جترييب نة من إجراء دراسة أو ا سـيهنا ا للج سامع وÎة .متك نه رحب  نا  ترب إجراء ا2راسة أمرا  ب وذكر الوفد أنه  لكيع ممك
ية ت( اإلماك يحا  ننظر األمانة تو ل  .ض

بذول يف إعداده .333 هد ا ية وشكر األمانة عىل ا رشوع الويقة املر به  يا عن تر ملوأعرب وفد  جع ث ي جلي مبن ح وأبرز الوفد حرص . ك
تخدام أس سـيا عىل ضامن وجود حامية مالمئة من ا ني سـهتلكني فP ك ملامء ا2ول كعالمات جتارية أو بأي أشاكل أخرى تضلل ا

سلع واخلدمات يقي  شأ ا للتعلق  ن حلقي يده لالقرتاحات املقدمة من وفدي بردوس وجاماياك وعن . مل يوأعرب الوفد عن تأ
بýان األ شاعر اليت عربت عهنا مجموعة ا لتوافقه مع ا يمل تعلق حلاجة إىل مزيد ة وغريها من الوفود ذات الفكريقفر  Pاملامثل ف ٍ ي

نقاش يف هذا ا�ال  .لمن العمل وا

يا أو جتار� فمل يرد أي ذكر  .334 نة  تخدام أسامء  نع ا ند  ند أنه لرمغ من وجود حمك قانوين يف ا نوأعلن وفد ا ي سـ مل ه ñه مع ل ل
رشيع  بýان يف جدول ا لتحمدد ألسامء ا تعلقل يلملا تعني مراعاته يف حظر  سج ا/ي  نةتي نه بني أن . معي عالمات جتارية  لكو

يريه يع تعديل ذ� اجلدول أو  ندية  تغاحلكومة ا تط تسـه تعلق . ل  Pدوس وجاماياك فيوأيد الوفد dقرتاح ا/ي قدمه وفدا بر
شأن  تخذ قرارا  ية، وقال إنه يرى أن لألمانة أن  ية واملامرسات احلا رش شأن األحاكم ا ية  ببإعداد دراسة جتر ت ل يع ب لتي ما ييل ذ� ب

 .من خطوات عقب إعداد ا2راسة

تقريب بني املادة  .335 تضمن أيضا ا بغي أن  يا أنه يف حا0 املوافقة عىل ا2راسة  لوذكر وفد كولو ت ن فيب ثا(6م ôونظام حامية ) ل
شأ أو عالمات الرقابة يات ا ية، إما من خالل  ياAت اجلغرا نا سم ملب ت  .فل

336. شكر إىل وفدي بر دوس وجاماياك عىل اقرتا2ام ورحب هبذا dقرتاح ألن من شأن هذه لوتوجه وفد غواتPال 
نة فائدة لغة يد معل ا للجا2راسة أن   .تف

تعلق ملادة  .337 ية أحاكم صارمة للغاية  رشيعات ا توأعلن وفد الصني أنه توجد وفق ا حملل ثا(6لت ôريس ) لية  قمن اتفا
يل، كام بعد من ا بýان، واليت  سجوحامية أسامء ا س تل لت ية كعالمات جتاريةت تخدام أسامء بýان أ ب ال جيوز ا وقال إن مثة . جنسـ

ناك حاالت إعفاء كذ�، مبعىن  بع فP خيص الفحص املوضوعي لطلب عالمة جتارية، إال أن  بالغة  نفس الرصامة ا هأحاكما  ت ل تب
ية رشكة عىل ترصحي بذ� من ا2و0 ا بý إذا حصلت ا يل امس ا سامح  نا ل سج ملعل لت شكر إىل األمانة وتوجه. ب ل الوفد أيضا 

يدا للغاية تربه  يان، ا/ي ا d مفعىل عب  .سـت
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ية .337 .338 ية الفكرية الو طنوأعلن وفد رسي الناك أن قوانني ورشيعات ا مللك بýان، إال  ت لهبا توفر حامية مالمئة ألسامء ا
شرتك تقاد هنج  تخلص من dقرتاح ا/ي قدمه وفدا بردوس وجاماياك أن ا مأنه ا ية الفكرية حول فسـ مللك ملعاجلة ماكتب ا

توي عىل  تخدام عالمات جتارية  يل وا ساق الظاهر يف  d هم يف يشء من عدم بýان قد أ حتالعامل ملوضوع أسامء ا سـ سج ت تل س
سلع وخدمات سأ0. لأسامء بýان  يعة ا يقات اليت أدلت هبا وفود أخرى وإدراكه أن  ملوقال الوفد أنه لرمغ من تقديره  ب طتعل  لل

بe يف هذا الصدد تويل األمانة أي أعامل  مقإدارية للغاية، فإنه يويص   .ب

نطقي ا/ي طرح اآلن عقب  .339 شكر إىل وفدي جاماياك وبردوس عىل تقدمي dقرتاح واألساس ا يا  ملوتوجه وفد زا ل مب
ته فإن الوفد ي. تدبرهام اقرتا2ام األصيل ية  سا ية املوضوع و يعوأعلن أنه يف ضوء أ سـ ح يان ا/ي أدىل به وفد مرص طبمه لبؤيد ا
بýان األ يلمس مجموعة ا بل أن ميكن حتديد يقفر بادل املعلومات  يد لو أجري يشء من  يكون من ا قة ورصح بأنه  تملف ُسـ

يل إحراز تقدم ية يف  تا سباخلطوات ا ل ويف هذا الصدد، خلص الوفد إىل أن من شأن املرحe األوىل اليت تضمهنا اقرتاح . ل
يدة للغايةجاماياك ل يل عن امحلاية أن تكون  مفلحصول عىل معلومات مبزيد من ا لتفص ٍ. 

نة،  .340 تقدم بعمل ا يل ا يد للغاية يف  ترب أنه  للجوأيد وفد سورسا dقرتاح املقدم من وفدي بردوس وجاماياك وا ل س بع مف ي
ئة فكرة واحضة للموقف احلايل محل ها دور يف  هتيألن من شأن ا2راسة املقرتحة أن يكون  بýانل تصل . لاية أسامء ا  Pيوف

باب اليت تدعو إىل توقع فائدة من هذا العمل، ذكر  بني األ يحات  تقاد تو شأن ا يقات اليت أبدهتا وفود أخرى  « سـ ت ض ب فتعل ل
eنة يف املرح شالك بوضوح عن ذ� وأنه يلزم ا نة، أعربت الوفود اليت تعاين من هذه ا للجالوفد أنه يف اجcعات سابقة  مل  للج

سأ0 شأن ا نة إحراز تقدم  ملالرا ب هر أن . ه يان أ بق تعممي ا يان آخر أنه  تعلق قرتاح تعممي ا  Pظوأشار الوفد ف ب تب سـ ت سـي سـ
بري نه حمدودة إىل حد  ها  با تاجئ اليت ميكن ا كا ت ٍن م ط ن سـ وقال الوفد أنه يرى أن من شأن ا2راسة اليت اقرت2ا وفدا بردوس  .ل

يدة من  يق تقدممفوجاماياك أن تكون  نظر و بادل وÎات ا توصل إىل قدر أكرب من  حتقأجل ا ل ت نقطة اليت . ل تعلق   Pلوف ي
يف هنج معيل اللcس  نة عىل تو ظأثريت حول الرتكزي عىل أمور أخرى حمددة وعبء العمل عىل األمانة، حث الوفد ا للج

نظم شلك  مبل حنو إحراز تقدم  ب  .سـ

سأ0 حامية أسامء وأعرب وفد بردوس عن تقديره ملدير عام  .341 ها  ية اليت  نة األ بو إلبرازه رضورة إدراك ا مالو مه للج حتملي
بýان بة إىل عدد من ا تخداñا كعالمات جتارية  ها وا بýان ضد  لا سـ سـ ٍل لن وقال الوفد أن بردوس، كام ذكر يف . سجيلت

ث نة  يل تواجه حتد�ت  تصاد  ية جزرية صغرية ذات ا A 0بات سابقة، كدو منا ق م يم ئ معسـ تقار إىل ض dفل ارتفاع تلكفة العام0 و
يا ودويا ية دا نا نعة غري  تجات ا لوفورات احلجم مما جيعل، كقاعدة عامة، ا خل سـ ت ملص فن نعون يف  .مل ملصوبني أنه /� يضطر ا

توسـمي الوطين  بادرة ا يهنا  ياء من  سه من خالل عدة أ  ýب سمعة اليت حنهتا ا هبردوس إىل dعcد عىل ا ل شـ نف ل لتسل م ب يع ل بيل 
تجات اليت حتمل امس بردوس ها . ملنا تخدام ا ية إخضاع ا ية يف بردوس يزيد من أ مسووحض أن حش املوارد ا سـ مه لطبيع

يل امس أي بý أو حروفه  نص عىل عدم جواز  يد الوطين  رشيعات عىل ا نهيا، و/� فإن ا سجنظمي لصاحل موا ت لصع ط تت ل تلل
تصاره كعالمة جتارية أو عالم تخدامخاألوىل أو ا d تصة بذ� ية ما مل ترصح سلطة  سـة خدمة أو عالمة جام خم وقال الوفد  .ع

بع  بýان  بو من خالل ذ� احلمك احملدد، فال لك ا تتإنه لرمغ من توفري بردوس امحلاية ألسامء بýان ا2ول األعضاء يف الو ل ي
يد. ذ� ية عىل ا لصعوذكر أنه إلضافة إىل ذ� ال توجد أي خطوط تو تخدام أو جهي نظمي ا سـ ا2ويل موÎة حتديدا حنو  ت

بý املعين تصة يف ا ليل أسامء بýان كعالمات جتارية دون إذن من سلطة  خم باب وغريها شاركت  .تسج هذه األ سـوقال إنه  ل
يهنا الفوائد  ياء من  سأ0 لفحص عدة أ يام مبزيد من العمل عىل هذه ا ببردوس يف رعاية الربAمج ا/ي اقرتح ا شـلق متe مل حملا

يد  ية حمددة عىل ا بادئ تو ها، إلعداد  بýان  ية و نا بýان ا توسطة يف ا رشاكت الصغرية وا لصعنعني، خاصة ا جهي لل ل ل مل مللمص س نفم ل
تخدام أسامء بýان كعالمات جتارية يل وا شأن  سـا2ويل  سج تعلقة لرسوم  .تب شات ا نا ملوقال الوفد أنه يرى، كام اكن حال ا ق مل

ية و نا عوالDذج ا يع ا2ول األعضاءلص سعي يف معاجلة خماوف  بو ا بغي للو بýان، أنه  شأن حامية أسامء ا شة  نا مجهذه ا ل ي ي ل ب ق  .نمل
يف أن هذه  بýان وبني  تعلقة بأسامء ا ية ا بة أخرى، جحج كفاية القواعد واإلجراءات احلا نا كوذكر الوفد أنه عاجل، يف  ل مل ل سـ م «

نظور اإلنفاذ لألسف ية من  مالقواعد غري اك ية والرتكزي اجلديد عىل أهداف إنهوقال الوفد  .ف لتمن يرى يف ضوء جدول أعامل ا
ية ية أو تو بادئ تو ية الفكرية أنه ميكن إجياد  يدان ا تعلق هبا من خماوف يف  ية وما  صا جهي ي ممن مللك م يد  لت لصعشرتكة عىل ا م
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ية وأه نا بýان ا بýان، مع مراعاة ظروف ا سأ0 حامية أسامء ا شأن  ما2ويل  ل ل ل م منوية، خاصة ا2ول اجلزرية الصغرية ب ها ا لتدا ف
شة الصغرية يف هذا ا�ال من القانون تصادات ا dية و نا ها لل ق ية عىل  .م بادئ تو جهيوأبرز الوفد كذ� أن من شأن إجياد  م

تجارية  سامت ا تخدام ا نع سوء ا بýان و تلف ا توسـمي الوطين يف  بادرات ا شجع وتدمع  يد ا2ويل أن  لا ل سـ مت ل خم ل ت تطورة ملصع ملا
هو0 تعاجل  .لسهبذه ا  eشأن حامية أسامء ا2ول وأضاف أن دراسة مفص سـوقال إنه عىل ذ� يؤيد برAمج العمل املقرتح  ب

يا مؤيدا من آخرين يع الوفود اليت أيدت اقرتاحه ورحب لهنج  .ناAاوف اليت أôرها وفد أملا شكر  ته  تمت الوفد  مجوا ب لكم خ
ناء ا/ي انهتجه وفد ال سأ0لبا بة جبمع مزيد من املعلومات عن هذه ا ية للمطا تحدة األمر ملوال�ت ا ل ٍمل  .يك

نغال  .342 ثرية لالهcم جدا وبني أن ا شكر إىل وفدي بردوس وجاماياك عىل اقرتاحاهتام ا نغال  سـوتوجه وفد ا مل ل لسـ ل
نظمة األ يملاكنت عضوا يف ا ية يف هذا ا�يقفر رشيعاهتا الو ية الفكرية وأن  طنة  ت ية للملك قال اكنت مربطة ارباطا ويقا تفا ث ت ت

بýان نص عىل مواد حمددة تغطي حامية أسامء ا لنغي، واليت مل  شعر لرمغ من ذ� حاجة إىل إøحة  .ت يستوقال الوفد إنه 
نحو املعروض يف dقرتاح ا/ي قدمه وفدا بردوس وجاماياك يذ املراحل عىل ا تعمقة و نة دراسة  لإجراء ا نفللج  .تم

شكر إىل وفدي بردوس وجاماياك عىل اقرتا2ام وأعرب عن تقديره للهنج غري امللزم احلايل .343 . لوتوجه وفد الربازيل 
هم  يل  ية يف  ثل خطوة إجيا نحو املطروح يف املرحe األوىل من dقرتاح،  فوقال الوفد إنه يرى أن إجراء دراسة، عىل ا سب ب مي ل

شلك أفض به  يدات األمر وعوا بيع  قمج يه فقد أيد هذه الفكرةتعق علل، وناء  سمع رأي األمانة . ب يوأعرب الوفد عن أمV أن 
يا تعلق هبذه ا2راسة   Pيقه ف يذه و فعلشأن ما ميكن  ي حتقب  .تنف

يا dقرتاح املقد .344 تا نوأيد وفد مور بýان األأم من وفدي بردوس وجاماياك وما ي تا ا لدلت به مجمو يع بýان يقفر لة وا
Aيا يوية من  باآل تني بعد ذ�سـ تا تني ا شأن املر يذ املرحe األوىل من dقرتاح مث اختاذ قرار  يت  ل حل لب  .لتنف

سأ0  .345 شكر إىل وفدي بردوس وجاماياك عىل اقرتاح برAمج معل لفحص ا نظمة دول رشيق الاكرييب  ثل  ملوتوجه  ل ممم
سائل يع الوفود األخرى اليت أعربت عن نفس ا ملإىل حد أبعد، إضافة إىل  مج نظمة دول رشيق ٍ ساور  م واAاوف اليت  ت

شة لغة الصغر هبا رشاكت صغرية . الاكرييب تألف من دول جزرية  نظمة دول رشيق الاكرييب  ثل إىل أن  هوأشار ا ت مملم
نظمة دول  بة إىل  ية  توسـمي الوطين من خالل أسامء بýاهنا أ سأ0 ا ية الصغر، مما يضفي عىل  نا توسطة بل و مو سـم مه ل م ه لنت م

تقد أن ا2راسة املقرتحة، واليت من شأهنا تقدمي صورة أوحض للوضع .  الاكرييب وا2ول األعضاء فهيارشيق ثل إنه  يعوقال ا ملم
شرتكة و/� فقد أيد dقرتاح ية  توخاة أو أي تو ية ا تو بادئ ا توصل إىل ا نة ا يح  سأ0،  موا ص مل جهي ل مل ل للج ت تمل  .سـ

يع الوفود ا .346 شكر إىل  مجوتوجه وفد جاماياك  نه عدد من الوفود من ل يدها وأحاط علام مبا عرب  عليت أعربت عن تأ ي
يل امليض قدما يال . سبخماوف ومرونة يف  يمي أكرث  ست احلاجة إىل  شواغل  تقاده أن هذه ا تفصوأعرب الوفد عن ا عك ل تقع

ية شفا يع ا2ول األعضاء  شاركة  نقاش  ته يف مواصe ا فللوضع الراهن وأكد ر ب مج مب ل تعلق . غب  P2راسة املقرتحة قدم وفد يوف
شأن أسامء  يفا  سابق  نة به يف ا يل مواصe العمل ا/ي أصدرت ا رشوع املواصفات اليت اقرتح فهيا، يف  بجاماياك  تلك ل للج بس م

تني  بýان، والوارد يف الو ثيقا بýان، أن SCT/25/4 وSCT/24/6ل تعلق حبامية أسامء ا يذ برAمج العمل ا ل، ومن أجل  مل تنف
ن ية يف املرحe األوىلللجتلكف ا تا شطة ا بو بإجراء األ تأنفة أمانة الو رشين ا سادسة وا لة خالل دورهتا ا ل ن ي سـ ملل ينبغي ) 1: (لع

بýان مع  تاحة، ألسامء ا رشوع، إضافة إىل لك امحلاية ا رشوع وغري ا تخدام ا d يا لوضع تعراضا جتر للألمانة أن تعد ا مل سـ ي ملسـ مل ب
يn اكن /� وجه، الردو تخدام حمراعاة،  dيل و تخدام أسامء ا2ول ضد ا تعلق حبامية وا يان ا d سـد عىل سج سـ مل تت لسـ ب

بýان )SCT/24/6(كعالمات جتارية  توسـمي الوطين، خاصة يف ا بادرات ا تخدام يف  d يمي ألثر ذ� ل، مبا يف ذ�  ل مسـ تق
ية نا ما سجال" 1. "ل تعراضا  ياAت وا ثا شامال يف قواعد ا تضمن ذ�  بغي أن  لو سـ ب حب ي لي تجارية 2ى ا2ول ن لت العالمات ا

سوح عىل اإلنرتنت،  تضمن  بغي أن  تجارية اليت تضم أسامء بýان، كام  شلك حمدد عىل العالمات ا ماألعضاء، مع الرتكزي  ي ي ل نب
نارص يف  تجات أو خدمات قامئة توظف أسامء بýان كعالمات جتارية أو  يغات من ا2ول األعضاء  كعإضافة إىل أي  ن مببل ت

رشوعة وغري " 2. "جتاريةعالمات  تخدامات ا d ثل هذه هدت  تضمن ذ� أيضا القطاعات اليت  بغي أن  ملو سـ ي مي ش ن
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رشوع يف  بة احلق ا رشاكت صا بة إىل ا نفاذ إىل األسواق  يP ألثر أي تعد�ت يف فرص ا رشوعة، ويعرض  ملا ل حمل سـتق لنل
بýان  تخدام أسامء ا لا تعلقةسـ نارص يف عملا توسطة يف كع كعالمات جتارية أو  رشاكت الصغرية وا ملالمات جتارية، خاصة  لل

ية نا بýان ا ما ل بýان " 3. "ل رشوعة ألسامء ا رشوعة وغري ا تخدامات ا d يال ألثر لك من تضمن ذ�  بغي أن  لكام  سـ حتل ي ملي مل ٍ ن
رشاكت الصغرية وا توسـمي الوطين ويف ا يات ا نارص يف عالمات جتارية يف اسرتا ملكعالمات جتارية أو  ل يج لكع بýان ت لتوسطة يف ا

ية نا ما بريينبغي أن جتري األمانة، أو) 2. (ل ية يف خ  ية واملامرسات احلا رش تقل، دراسة عن األحاكم ا شاري  ل ا يع سـ تت لس م
تجارب وأفضل املامرسات يف  رشوع، إضافة إىل ا تخداñا ا بýان وا تعلقة حبامية أسامء ا ية ا ية أو اإل رشيعات الو لا سـ ل مل مي ملن قلت ط ل

ند هذه ا2راسة أيضا إىل أي " 1. "حاكمتنفيذ هذه األ بغي أن  يكة الصدور،  رشيعات قامئة أو و تإلضافة إىل أي  سن ي تشـ ت
ية وأي مصادر أخرى للمامرسات القانوية، عن موضوع  ية واملراجعات القضا تاحة، خاصة القرارات القضا نمصادر قانوية  ئ ئ من

تاح مضن الوال�ت الق بýان مما قد  تخدام أسامء ا يا ل بوسـ ية لýول األعضاء يف الو ية واإل ية الو يضا مي ن قلئ تكون ينبغي أن " 2. "ط
eتاحة، حصي ية واملامرسات الفضىل ا يع القوانني املر ية،  ية أو ويقة مر مل ا2راسة مجعا، عىل شلك خالصة وا جع مجل جع ث ف

ت تعلق  يذها، مع إدراج ألي دراسات إفرادية  شأن  ية  بادئ تو بإلضافة إىل أي  ت ب نفجهي جارب ا2ول األعضاء يف هذه تم
نظر . ا�االت نة  تاجئ املرحe األوىل عىل ا يذ برAمج العمل، اقرتح وفد جاماياك عرض  تعلق جلدول الزمين   Pتوف للج ن لي لتنف

رشين سابعة وا لعفهيا خالل دورهتا ا  .ل

نظ .347 يا، أنه يأمل احلصول عىل فرصة  تحدة، مؤيدا من وفد أملا للوقال وفد اململكة ا ن ر يف املواصفات املقرتحة بقدر أكرب مل
يل تطلب نقاشا .لتفصمن ا بديئ أن dقرتاحات  توعرب الوفد عن شعوره كرد فعل  هرت  SCT/24/6ثوقال إن الويقة  .م ظأ

رشوعا متاما يف بعض   ýتخدام امس ب تخدام أسامء ا2ول مما جيعل ا ثري من احلاالت ال يوجد حظر شامل عىل ا مأنه يف  سـ سـ ك
تخدام مصطلح  .األحوال تخوف من ا سـوبني الوفد أنه، يف ضوء ذ�،  رشوع"م رشوع املواصفات" مغري  وقال إنه . ميف 

يجري هذا  تقارا إىل ا2قة وإنه من غري الواحض من  ياAت ا سـإضافة إىل ذ� يرى يف طلب إجراء حبث شامل يف قواعد ا فب ل
بحث وعىل أي أسس وبأي معلامت وألي غرض  .لا

باب .348 شأنهميوأبرز وفد ز بل أن ميكن إبداء أي ردود أفعال  توبة  نظر يف dقرتاح يف ويقة  بوي احلاجة إىل ا ث قل   .مك

نوب  .349 يجوشدد وفد  بغي أن يكون من املمكن يقأفر ية ا2ول األعضاء للمرحe األوىل،  يد أ نا أنه يف ضوء تأ ب يي فغل
ية نة احلا لdتفاق عىل اآليات خالل دورة ا للج سويف وقال الوفد إنه عىل ذ� .ل نب ا باع هنج معيل و نة عىل ا ت حيث ا جت ت لللج

بو0 يات  يقه يف املرحe األوىل من أجل dتفاق عىل آ مقيف غامر حتديد ما ميكن    .لحتق

يعاب املواصفات املقرتحة أمرا معقوال .350 يا ال تا اك ترب إعطاء الوفود و ثل dحتاد األورويب أنه  توقال  ف سق يع »وذكر بأن . مم
نة تصدر قرار شأن إجراء دراسة من للجا تخذ  ية مث شدد عىل أنه ال يوجد حىت هذه املرحe قرار  توافق ال األ باهتا  ب مل غل

شلك اكمل. عدمه يار  شاف هذا ا يان املقرتح وأعرب عن اهcمه  d ثل إىل بكام أشار ا خل تك ت سـملم  .بسـ

يع أو .351 نة أن املقصود من املواصفات املقرتحة هو  شجوأخرب وفد جاماياك ا بادل املعلومات تللج تسع نطاق ممكن من 
يل وقدم ملخصا رسيعا  يه طلب إجراء دراسة مبزيد من ا نطوي  سأ0 وإضفاء وضوح عىل ما  تفصشأن هذه ا عل ي مل لب ٍ

 . للمواصفات املقرتحة

شكر إىل وفدي بردوس  .352 تقدم  ته يف ا يه وأعرب عن ر ثل dحتاد األورويب مس ا2ول األعضاء  لوحتدث  ل ب غمم ف
بل يف جمال حامية أسامء ا2ول وأحاط علام هcم وفد جاماياك مبواصe العمل يف وجاما تعلق لعمل ا ملقياك عىل اقرتا2ام ا مل

تعلقة حبامية  ية ا ية أو اإل رشيعات الو ية يف ا ية واملامرسات احلا رش ملهذا ا�ال وإجراء دراسة عن األحاكم ا مي ن ل قليع ط ل تل ت
رشوع ألسامء ا2 تخدام ا dمل ثل هذه األحاكمسـ يذ   eتص مول، إضافة إىل اخلربات وأفضل املامرسات ا تنف ثل أنه . بمل ملموبني ا

متكن من املوافقة  بلغ بعد حد ا يه من مواصفات للمرحe األوىل، مل  يف إ تاح لفحص dقرتاح وما أ يق الوقت ا لنظرا  ي ل ض مل لض
eقرتاح يف ت( املرحd ثل إنه، دون إخالل بأ. عىل شأن ملموقال ا ساوره شكوك  شأن هذا dقرتاح،  بي موقف هنايئ  ت ب
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يف تاك نطاق واإلطار الزمين وا تعلق  شطة املقرتحة مضن املواصفات، خاصة ما  لجدوى بعض األ ل ل ي ثل يف هذا . ن ترب ا ملموا ع
شالك ملموسة واÎهت متة تعرض  يد احلصول عىل مزيد من املدخالت من الوفود ا يكون من ا مالصدد أنه  ملهسـ ٍ تضمن ملف يا، مما 

سائل املطلوب معاجلهتا هام أفضل  يح  للمدراسات إفرادية، مما من شأنه أن  في  .ت

شككه يف  .353 ته يف إøحة مزيد من الوقت 2راسة املواصفات املقرتحة ورصح  تحدة عن ر توأعرب وفد الوال�ت ا ب بمل ٍ غ
يق املطلوب م يل  ئe املطروحة، رمغ أهنا مالمئة متاما، يف  حتقفائدة األ سب كام . ن أجل ز�دة dسـهتداف والرتكزي يف العملسـ

ية األكرب  متة وأكد جمددا عىل اهcمه  ية من ا2ول األعضاء ا لقضكرر الوفد اقرتاحه جبمع دراسات إفرادية أو سوابق قضا ملهئ
توسـمي الوطين القامئ تعلقة بأنظمة ا ئe األكرث حتديدا ا شلك عام وأل توسـمي الوطين  تعلقة  لا مل سـ ب ل كة ويف تديرها احلكومات مل

يه بý املعين وموا ها هذه األنظمة ويف أفادت حكومة ا شالك اليت توا نوما يه ا ل ك طمل Î . بالغ بوضع لوشدد الوفد عىل اهcمه ا
نفس القدر ية  ياق العالمات اجلغرا توسـمي الوطين ويس  ياق ا ياقه املالمئ وأنه يرى أن هذا هو  نقاش يف  با سـ ل سـ سـ فل ورصح . ل

بغي مجع مزيد من األد0 من الوفد أن ية سابقا ألوانه وأنه  شأن املواصفات املقرتحة خالل ا2ورة احلا ٍه رمبا يكون اختاذ قرار  ين ل ب
نة  .ٍأجل تأطري املواصفات عىل حنو أفضل تدى اإللكرتوين  للجواقرتح أن جتمع ت( األد0 عىل األمد القصري من خالل ا ملن
ية أو معلومات عن محالت توسـمي وطينحبيث ترسل ا2ول األعضاء سوابق ق تمت الوفد بقو] أنه ميكن من خالل . ئضا خوا

يه شلك ا/ي ميكن للمواصفات أن تصل إ هم أفضل  توصل إىل  تعراض املواد املقدمة هبذا األسلوب ا لا لل ل  .فسـ

بالغ القرت .354 به ا سأ0 وعىل تر ية امليض قدما  يث  ته من  لوأكد وفد جاماياك عىل مرو ي مل حن يفك اح املقدم من وفد ح
نظر يد ا ية وا/ي يعرب عن أسلوب تفكري  تحدة األمر لالوال�ت ا بع نارص اليت اقرت2ا . يكمل تقاده أن ا لعوأعرب الوفد عن ا ع

توى أعىل من  يق  شلك أكرث حتديدا علهيا من أجل  سـالوفد األخري اكنت جزءا من dقرتاح احلايل واقرتح الرتكزي  مب حتق
بادل املعل نةتالوعي يف  وذكر الوفد حتديدا إىل إشارة اجلزء األول من املرحe األوىل . للجومات لصاحل لك عضو من أعضاء ا

نظر يف الوضع  متس ا ثاين من املرحe األوىل ا ية تقدم ا2ول األعضاء حبقائق وأد0، وأن اجلزء ا بادل للمعلومات وإماك لإىل  ل ن لت
تعلق حبامية أسام بýانملالقانوين ا تمت. لء ا نة عىل إ الوفد بقو] خوا ية  نفذ ا2ورة احلا للجنه يؤيد ذ� الهنج بقوة واقرتح أن  ل ت

رشين سابعة وا نظر يف املعلومات الواردة خالل ا2ورة ا بادل املعلومات عىل أن  سامح  ية  لعاألقل آ ل ي ب لل ُل  .ت

ناء للغا .355 ية عىل هنجه ا تحدة األمر شكر إىل وفد الوال�ت ا بوتوجه وفد بردوس  مل لل ية وأعرب عن اهcمه القوي يك
نارص املطروحة إجامال شاف ا لع بýان يدور . سـتك شأن حامية أسامء ا بديئ  توصل إىل اتفاق عىل قرار  لواقرتح الوفد ا ب مل

ية تحدة األمر نارص اليت اقرت2ا وفد الوال�ت ا يكحول مجع دراسات إفرادية تضم ا مل ويف هذه احلا0، أعرب الوفد عن . لع
ته يف تل توسـمي الوطينغبر توافرة 2هيا عن ا يع املعلومات ا متس من األمانة إøحة  ية وا لقي عون يف هذه ا مل مج  .للعمل

يD أعربت وفود  .356 يدها القرتاح بردوس وجاماياك،  بوخلص الريس إىل أن عددا من الوفود أعربت عن تأ يئ
تدبر األمر لأخرى عن حاجهتا إىل مزيد من املعلومات والوقت  متني إىل إبالغ وقال إن . ٍ نة تدعو األعضاء ا ملها للج

توسـمي  للاألمانة حلاالت وا2راسات اإلفرادية ذات الصe حبامية أسامء ا2ول، إضافة إىل معلومات عن أي أنظمة 
يغات إىل األمانة يف  يذ، عىل أن تصل هذه ا شالك اليت واÎوها خالل ا تضمن ا بلالوطين شاركوا فهيا، مما  مل لتي لتنف

ئة ويقة معل تعرض خالل ا2ورة . 2012 مارس 15يته موعد غا يغات عىل  بة جبمع هذه ا ثوقال إن األمانة مطا ي بل هل لت َ
نة ية  تا للجا ل بو. ل تاح يف الو توسـمي الوطين ا بغي أن توفر أيضا معلومات عن ا يوذكر أن ويقة العمل هذه  مل ل ي  .نث

ياAت املادة  ية يف قاعدة  يغات اإللكرتو بمعلومات عن ا ن ثا(6لتبل ôل( 

نة أحاطت علام مبضمون الويقة  .357 ثخلص الريس إىل أن ا للج  .SCT/26/7ئ
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ند  ند ا ند ا ند ا ية    :::: من جدول األعامل من جدول األعامل من جدول األعامل من جدول األعامل6666للللببببا ياAت اجلغرا يةا ياAت اجلغرا يةا ياAت اجلغرا يةا ياAت اجلغرا ففففا     للللبببب

ند من جدول األعامل .358 لبأشار الريس إىل أنه مل جتر أي مداخe حتت هذا ا  .ئ

ند  ند ا ند ا ند ا     ئئئئاعcد ملخص الريساعcد ملخص الريساعcد ملخص الريساعcد ملخص الريس    :::: من جدول األعامل من جدول األعامل من جدول األعامل من جدول األعامل7777للللببببا

نة عىل ملخص الريس كام .359 ئوافقت ا  .ث هو وارد يف هذه الويقةللج

ند  ند ا ند ا ند ا تام ا2ورة    :::: من جدول األعامل من جدول األعامل من جدول األعامل من جدول األعامل8888للللببببا تام ا2ورةا تام ا2ورةا تام ا2ورةا     خخخختتتتا

تمت الريس ا2ورة يف  .360 ئا  .2012 فرباير 3خ

]ييل ذ� املرفقان[
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إلنلكزييةإلنلكزييةإلنلكزييةإلنلكزيية: : : : األصلاألصلاألصلاألصل    
تارخي تارخيا تارخيا تارخيا     2012201220122012     فرباير فرباير فرباير فرباير3333: : : : للللا

 
 
 

اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم والنماذج 
  ية والبيانات اجلغرافيةالصناع

 
  الدورة السادسة والعشرون

توبر     28282828 إىل  إىل  إىل  إىل 24242424ججججننننيف، من يف، من يف، من يف، من  توبر أ توبر أ توبر أ     2012201220122012 فرباير  فرباير  فرباير  فرباير 3333 إىل  إىل  إىل  إىل 1111 من  من  من  من 2011201120112011ككككأ
 
 

  ملخص الرئيس
نة متدته ا للجا/ي ا  ع

ند  ند ا ند ا ند ا تاح ا2ورة: : : :  من جدول األعامل من جدول األعامل من جدول األعامل من جدول األعامل1111للللببببا تاح ا2ورةا تاح ا2ورةا تاح ا2ورةا     ففففتتتتا

يد إمري غوندا  .1 تح ا2ورة ا سـا لت رش) ئAئب الريس(ف سادسة وا لعا/ي توىل رئاسة ا2ورة ا ية ل نة ا2امئة ا نين  ملعللج
يونغ جون رك  يد  ياب ا ية يف  ياAت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والDذج ا سـبقانون العالمات ا سـ غ ب ع لص لل سا (فل تخب ر يا ئن مل

رشين سادسة وا رشين وا سة وا نة اخلا لع2وريت ا للع م  ).للج

يد ماركس هوبرغر  .2 بو(لسـوتوىل ا نة) يالو  .للجñمة أمني ا

ند  ند ا ند ا ند ا     اعcد جدول األعاملاعcد جدول األعاملاعcد جدول األعاملاعcد جدول األعامل: : : : ول األعاملول األعاملول األعاملول األعامل من جد من جد من جد من جد2222للللببببا

رشوع جدول األعامل  .3 نة  متدت ا ما للج تعىل أن يعكس تريب وôئق العمل يف إطار ) .SCT/26/1 Provثالويقة (ع ُ
ند  شة الويقة 4لبا نا ث من جدول األعامل إلøحة  ق شـهتا، إذا SCT/26/4م نا متر  باح أول يوم من dجcع وليك  ق يف  مص تسـ

تىض األمر، بعد ا لا تني ق  .SCT/26/3 وSCT/26/2ثيقنظر يف الو
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ند  ند ا ند ا ند ا رشين: : : :  من جدول األعامل من جدول األعامل من جدول األعامل من جدول األعامل3333للللببببا سة وا رشوع تقرير ا2ورة اخلا رشيناعcد  سة وا رشوع تقرير ا2ورة اخلا رشيناعcد  سة وا رشوع تقرير ا2ورة اخلا رشيناعcد  سة وا رشوع تقرير ا2ورة اخلا لعاعcد  لعم لعم لعم     ممممم

رشين  .4 سة وا رشوع تقرير ا2ورة اخلا نة  متدت ا لعا مم للج تعديالت املقرتحة من ) .SCT/25/7 Provثالويقة (ع لمع ا
ثل  سودان وسورسا و مموفدي ا للمركز ا2راسات ا2وية يل يةل نا عية ا لص  ).CEIPI (ملك

ند  ند ا ند ا ند ا ية: : : :  من جدول األعامل من جدول األعامل من جدول األعامل من جدول األعامل4444للللببببا نا يةالرسوم والDذج ا نا يةالرسوم والDذج ا نا يةالرسوم والDذج ا نا عالرسوم والDذج ا علص علص علص     لص

ته  ية وممار نا سـقانون الرسوم والDذج ا ع رشوع مواد–لص رشوع قواعدم   م و

تني  .5 رشوعات القواعد الواردة يف الو رشوعات املواد و نة لك  شت ا Aثيق م م للج  .SCT/26/3 وSCT/26/2ق

تدو .6 سـوذكر الريس أن األمانة  رشينئ سادسة وا لعن لك املداخالت يف تقرير ا2ورة ا وأضاف أن املطلوب مهنا هو . ل
يقات املدىل هبا يف هذه  يع ا تضمن  يث  رشين،  سابعة وا نة يف ا2ورة ا نظر فهيا ا نقح وôئق العمل ليك  تعلأن  مج ت حب ل للج ت لت لع

تخدام األ تقدم هبا الوفود  تلفة اليت  سـا2ورة وأن تربز dقرتاحات ا ت A سطري أو احلوايش شطب أو ا تقواس املربعة أو ا لل
تضاء d قسب  .ح

ية م نا نة يف جمال قانون الرسوم والDذج ا ية وعالقهتا بعمل ا شأن ا بو  يات جدول أعامل الو ععلومات عن تو لص للج من ب ي لتص
ته  سـوممار

شات إىل الويقة  .7 نا ندت ا ثا ق مل  .SCT/26/4تس

تربت .8 عأشار الريس إىل أن عددا من الوفود ا يدة لكهنا رأت من الرضوري أن ئ متلت عىل معلومات  مف أن الويقة ا شـ ث
شأن قانون الرسوم  رشوع القواعد  رشوع املواد و تصادية عىل إعداد دراسة حول وقع  d شؤون بتعمل األمانة مع مدير ا مل م ق

ية  نا عوالDذج ا تان (لص ية) SCT/26/3 وSCT/26/2ثيقالو نا بýان ا معىل ا ل نت أهنا لن تعرتض وقال إن وفودا أخ. ل علرى أ
نة ها بوضوح وأال تؤدي إىل تأخري معل ا للجعىل ت( ا2راسة رشيطة أن حيدد نطا ق ية، اتفقت . ّ شات غري ر نا مسوبعد  ق م

ثاين ية وفقا للمواصفات الواردة يف املرفق ا نة عىل أن تطلب من األمانة إعداد دراسة  لا يل  .حتلللج

ند  ند ا ند ا ند ا     تجاريةتجاريةتجاريةتجاريةللللالعالمات االعالمات االعالمات االعالمات ا: : : :  من جدول األعامل من جدول األعامل من جدول األعامل من جدول األعامل5555للللببببا

تجارية يهتم يف جمال العالمات ا سؤو لاجcع إعاليم عن دور وسطاء اإلنرتنت و ل  م

شات إىل الويقة  .9 نا ندت ا ثا ق مل ية أعدها الريسSCT/26/5تس ئ وإىل ورقة غري ر  . مس

ية اليت أعدها الر .10 يات dجcع اإلعاليم الواردة يف الورقة غري الر نة وافقت عىل آ تج الريس أن ا مسوا ل للج ئت ن ئيس سـ
هذه الويقة ها يف املرفق األول  ثوالوارد  ل  .ّنص

تجارية يث العالمات ا لتجدات عن توسع نظام أسامء احلقول عىل اإلنرتنت من  حسـ  م

شات إىل الويقة  .11 نا ندت ا ثا ق مل  .SCT/26/6تس

توخاة يف برAمج .12 تجارية ا يات حامية حقوق العالمات ا يل آ نة أكدت رضورة  ملوأشار الريس إىل أن ا ل ل تفع للج  احلقول ئ
نة  ية ألسامء واألرقام ا ئة اإلنرتنت ا يا اجلديدة املكونة من أسامء عامة  يا ن ي ملعلعل ملع ها إزاء )األياكن(له قلق، وأعربت عن 
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بو  تعلقة بأسامء احلقول اليت اسـهتلهتا الو نازعات ا سوية ا ياسة املوحدة  بات ا ئة اليت قد هتدد  يسارات ت(  مل مل ت سـ ث ي لم ل ه
مت ية  بارها آ ُيع ل ياعت تطورات نظام أسامء . ملد علهيا عا ست من األمانة أن ختطر ا2ول األعضاء  نة ا بوأشار أيضا إىل أن ا مت لللج

 .احلقول اجلديد

تخداñا كعالمات جتارية ها وا ية عن حامية أسامء ا2ول من  سـرشوع ويقة مر جع سجيلث  تم

شات إىل الويقة  .13 نا ندت ا ثا ق مل ندت أيضا إىل اقرتاح . SCT/25/4تس بýان تقدم ستوا لشأن برAمج معل محلاية أسامء ا ب
شأن املواصفات احملددة للمرحe األوىل من dقرتاح األول ّبه وفدا بردوس وجاماياك واقرتاح آخر من وفد جاماياك   .ب

يدها القرتاح وفدي بردوس وجاماياك، وقالت وفود أخرى إهنا  .14 يوأشار الريس إىل أن عددا من الوفود أعربت عن تأ ئ
تفكري للتاج إىل مزيد من املعلومات والوقت  متني إىل تزويدها 2راسات وا2راسات اإلفرادية . حت ملهودعت األمانة األعضاء ا ُ

شت اليت واÎهتا يف  توسـمي الوطين، مبا يف ذ� ا تعلقة حبامية أسامء ا2ول واملعلومات عن أية برامج رشعت فهيا  ملا لل مل
بت األمانة أن. تنفيذها بل طلو يغات  ق توجه إلهيا ت( ا لتبل يغات يف . 2012 مارس 15ّ تمس من األمانة أن جتمع ت( ا بلوا لتل ُ

eب نة ا ملقويقة معل وتقدñا إىل دورة ا للج توسـمي . ّث بو عن ا تاحة 2ى الو توي ويقة العمل عىل املعلومات ا لواقرتح أن  ي مل ث حت ُ
 .الوطين

ية يف قاعدة  يغات اإللكرتو نمعلومات عن ا ثا(6بياAت املادة لتبل ôل( 

نة أحاطت علام مبضمون الويقة  .15 ثخلص الريس إىل أن ا للج  .SCT/26/7ئ

ند  ند ا ند ا ند ا ية: : : :  من جدول األعامل من جدول األعامل من جدول األعامل من جدول األعامل6666للللببببا ياAت اجلغرا يةا ياAت اجلغرا يةا ياAت اجلغرا يةا ياAت اجلغرا ففففا     للللبببب

ند من جدول األعامل .16 لبأشار الريس إىل أنه مل جتر أية مداخe حتت هذا ا  .ئ

ند  ند ا ند ا ند ا     ئئئئاعcد ملخص الريساعcد ملخص الريساعcد ملخص الريساعcد ملخص الريس: : : :  من جدول األعامل من جدول األعامل من جدول األعامل من جدول األعامل7777للللببببا

نة عىل .17 ث ملخص الريس كام هو وارد يف هذه الويقةللجوافقت ا  .ئ

ند  ند ا ند ا ند ا تام ا2ورة: : : :  من جدول األعامل من جدول األعامل من جدول األعامل من جدول األعامل8888للللببببا تام ا2ورةا تام ا2ورةا تام ا2ورةا     خخخختتتتا

تمت الريس ا2ورة يف  .18 ئا  .2012 فرباير 3خ
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ية من إعداد ريس  ية من إعداد ريس ويقة غري ر ية من إعداد ريس ويقة غري ر ية من إعداد ريس ويقة غري ر ئئئئويقة غري ر مسمسمسمس رشثثثث سادسة وا رشا2ورة ا سادسة وا رشا2ورة ا سادسة وا رشا2ورة ا سادسة وا لعا2ورة ا لعل لعل لعل تجارية ييييل ية بقانون العالمات ا نة ا2امئة ا تجارية ن  ية بقانون العالمات ا نة ا2امئة ا تجارية ن  ية بقانون العالمات ا نة ا2امئة ا تجارية ن  ية بقانون العالمات ا نة ا2امئة ا لن  ن لللج ن لللج ن لللج ن ملعملعملعملعللج
ياAت ية وا نا ياAتوالرسوم والDذج ا ية وا نا ياAتوالرسوم والDذج ا ية وا نا ياAتوالرسوم والDذج ا ية وا نا بوالرسوم والDذج ا ع بلص ع بلص ع بلص ع يةلللللص ية اجلغرا ية اجلغرا ية اجلغرا شأأأأن ن ن ن فففف اجلغرا ش  ش  ش  يهتمممم    اإلاإلاإلاإلجcع جcع جcع جcع ddddبببب  سؤو يهت عن دور وسطاء اإلنرتنت و سؤو يهت عن دور وسطاء اإلنرتنت و سؤو يهت عن دور وسطاء اإلنرتنت و سؤو لعالعالعالعاليميميميم عن دور وسطاء اإلنرتنت و لم لم لم م

تجارية تجاريةيف جمال العالمات ا تجاريةيف جمال العالمات ا تجاريةيف جمال العالمات ا     لللليف جمال العالمات ا

يدية    أوالأوالأوالأوال يديةمالحظات  يديةمالحظات  يديةمالحظات      متمتمتمتههههمالحظات 

شت Aية اق ياAت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والDذج ا ية بقانون العالمات ا فنة ا2امئة ا ب ع لص ل ن لللج نة ("ملع يف دورهتا ") للجا
رشين الو سادسة وا ثا تجارية( SCT/26/5يقة لعل يهتم يف جمال العالمات ا سؤو لاجcع إعاليم عن دور وسطاء اإلنرتنت و ل ). م

ثالثة املقدمة يف ت( الويقة  ثوإلضافة إىل dقرتاحات ا ية وdحتاد الرويس (ل تحدة األمر يكمن وفود لك من الوال�ت ا مل
يقات وdقرتاحات)وا2امنرك بات  فP خيص لتعل، قدمت الوفود عددا من ا شة . عقد ذ� dجcعتيتر نا قومن أجل إجراء ا مل

ناد إىل ئاجلزياتدون هدر الوقت وتفادي ا2خول يف  ية ال شاورات غري ر نظمي  سة العامة، أعلن الريس عن  ت يف ا سئ مس م ت جلل
يقاهتا ية القرتاحات ا2ول األعضاء و بادئ الر تضمن األفاكر وا ية  تعلويقة غري ر سـ مل ت مس  .ئيث

ôôôôية    ننننيايايايا ية الويقة غري الر ية الويقة غري الر ية الويقة غري الر مسمسمسمسهدهدهدهدفففف الويقة غري الر     ثثثث

رشوع اقرتاح لوضع  يص اقرتاحات الوفود وتقدمي  ية هو  مإن هدف الويقة غري الر تلخ مس باتث  توجه األمانة يف عقد تيتر
 .dجcع اإلعاليم

هدف األسايس /� dجcع اإلعاليم هو تقدمي معلومات عن  يهتم يف جمال لوا سؤو لدور وسطاء اإلنرتنت و تخدام م سـا
تجارية نظر يف املوضوع أو إعداد اقرتاحات أو .  عىل اإلنرتنتلالعالمات ا تدى  للومبا أنه اجcع غري رمسي، فلن يكون  ًن م

يات أو اختاذ قرارات من أي نوع صياغة تو نة. ص ية  للجولن يكون dجcع غري الرمسي جزءا من ا2ورة الر  .مس

ثا ôثا ôثا ôثا ôاإلطار الزماإلطار الزماإلطار الزماإلطار الزمينينينين    لللل    

بار ومبا أن ا2ول األعضاء أعربت عن بعد أخذ dقرتاحات املقدم d ع غري الرمسي بعنيcشأن اإلطار الزمين لالج تة  عب
بدو حال وسطا  رشين  سابعة وا نة ا بل دورة ا بارشة  شأن، فإن مدة يوم واحد لالجcع ا/ي يعقد  تمرونهتا يف هذا ا ل للج لعل ق م

تطلعات تلف ا ية  ية  تكون اك با و لصا خم ب سـ لتلئ  .ف

تحدثون    رابعارابعارابعارابعا تحدثونا تحدثونا تحدثونا     ململململا

تحدثني يار ا ية ا شدد عىل أ يقات اليت  ثري من ا ملورد ا ت مه ت ختعل ّ ل يقات . لك متلت ا نظر املعرب عهنا، ا باين وÎات ا تعلورمغ  ل لت شـ ّ
شرتكة بادئ ا ملعىل بعض ا تجارية تفاق واسع ألنه . مل ية والقطاعات واملصاحل ا توازن لألقالمي اجلغرا يل ا بدأ ا لفقد حظي  مل فث لمتم

تل تقدمي  خمرشط ñم  شلك سلميل نظر  بف وÎات ا  .ل

ثلني عن وسطاء  يه ا2عوة إىل  بغي تو شاركة يف dجcع،  يدعون إىل ا ئات أحصاب املصلحة ا/ين  مموفP خيص  ي مل جسـ ن ف
ية سلطات احلكو متع املدين وا ية وا تصني فهيا واألوساط األاكد تجارية وا ماإلنرتنت وماليك العالمات ا ل مي A  .�ل
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سا ساخا ساخا ساخا     الربAمالربAمالربAمالربAمجججج    ممممخا

تخدام ينبغي بغي أن يركز ألساس عىل قضا� ا نة و سـ أن يظل برAمج dجcع غري الرمسي داخل نطاق معل ا ي نللج
تجارية عىل اإلنرتنت شأن . لالعالمات ا بو  ية من جدول أعامل الو يات ا تو بان أيضا ا بغي أن يأخذ الربAمج يف ا بو ي ن ص ل سـ ملعي حل ن

بادرات مماثe يف حماف ية وميكن أن يغطي  ما بل عقد dجcع . ل أخرىلتمن نظم لقاءا حول الربAمج  متس من األمانة أن  قو ت ُيل
شمل الربAمج ما ييل. اإلعاليم بغي أن  يقاهتا،  يووفقا القرتاحات ا2ول األعضاء و ي  :نتعل

تجاريةوÎة نظر ماليك العالمات فP خيص  - يهتم يف جمال العالمات ا سؤو لدور وسطاء اإلنرتنت و ل  ؛م

ية فP خيص موقف وسط - يهتم يف جمال لشـبكاء اإلنرتنت ومقديم اخلدمات ا سؤو لدور وسطاء اإلنرتنت و م
تجارية  ؛لالعالمات ا

ية؛ -  ميوÎة نظر األوساط األاكد

تخدمني؛ -  ملسـآراء ا

رشااكت بني القطاع ا - نازعات وا سوية ا  eبدي يات ا تجارب مع اآل ية، مبا فهيا ا ية واإل تجارب الو لا ملل ت ل ل ل مي ن قلل لعام ط
 .واخلاص
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متل لعمل  متل لعمل ن الوقع ا متل لعمل ن الوقع ا متل لعمل ن الوقع ا شأأأأن الوقع ا بو  شمواصفات دراسة تعدها أمانة الو بو  شمواصفات دراسة تعدها أمانة الو بو  شمواصفات دراسة تعدها أمانة الو بو  حملحملحملحملمواصفات دراسة تعدها أمانة الو بببب تجارية يييي ية بقانون العالمات ا نة ا2امئة ا تجارية ا ية بقانون العالمات ا نة ا2امئة ا تجارية ا ية بقانون العالمات ا نة ا2امئة ا تجارية ا ية بقانون العالمات ا نة ا2امئة ا لا ن لللج ن لللج ن لللج ن ملعملعملعملعللج
ية    والرسوم والDذجوالرسوم والDذجوالرسوم والDذجوالرسوم والDذج ياAت اجلغرا ية وا نا يةا ياAت اجلغرا ية وا نا يةا ياAت اجلغرا ية وا نا يةا ياAت اجلغرا ية وا نا ففففا ب ع بلص ع بلص ع بلص ع ية وممارساتهلللللص نا ية وممارساته عىل قانون الرسوم والDذج ا نا ية وممارساته عىل قانون الرسوم والDذج ا نا ية وممارساته عىل قانون الرسوم والDذج ا نا ع عىل قانون الرسوم والDذج ا علص علص علص     لص

ياق معل  ية بقانون العالسـيف  نة ا2امئة ا نا تجارية والرسوم والDذجملعللج ية لمات ا ياAت اجلغرا ية وا نا فا ب ع نة (للص عىل ) للجا
ية وممارساته نا عقانون الرسوم والDذج ا تان  (لص بو SCT/26/3)  وSCT/26/2ثيقالو يوالزتام ا2ول األعضاء يف الو

تعلقة بوضع القواعد واملعايري، ئة ء ا ية، وال سـP ا يات جدول أعامل ا ملتو من ص لفب شؤون لت شاركة مدير ا متس من األمانة،  ل  مب ُيل
شأن ما ييل ية  تصادية، إعداد دراسة  dب حتليل  :ق

ية  .1 نا شأن قانون الرسوم والDذج ا رشوع القواعد  رشوع املواد و يق   eمت يف ا تاك يود وا نافع وا عا لص ب ب ل ل ممل م لتط حمل لق
تان (وممارساته  نة، وSCT/26/3)  وSCT/26/2ثيقالو بة ألعضاء ا للج بýان األقل منوا لنسـ ية وا نا بýان ا لال سـP ا ل مل

تصاد احلرو d إىل نظام eتق بýان ا قا ن  : فP خيص ما ييلملل

بات  - توسطة(لطلأحصاب ا رشاكت الصغرية وا باريون، وال سـP ا dيون و ملاألشخاص ا ت ليع ع  ؛)لطب

ية؛ - ية واإل ميالقدرة اإلدارية واخلربة القانوية للماكتب الو ن قلن  ط

ية عىل نظاñا اخلاص األ - رش يريات ا ية فP خيص إجراء ا ية واإل يعنظمة القانوية الو تغ مي ن لتن ل لرسوم قلط
ية والDذج نا عا  ؛لص

ية  - ية ا تnر يف ا dان األقل منوا يف جمال تكوين الكفاءات وýب ية وا نا بýان ا ياجات ا تا ب ل ل ل تحت لل ن س م ح
ساعدة ية؛ ملوا  لتقنا

شأن القواعد مرشوعمرشوع املواد وووقع  .2 ية وممارساته ب  نا عقانون الرسوم والDذج ا تان (لص  SCT/26/2ثيقالو
 :، إن وجد، عىل ما ييل)SCT/26/3و

توسطة إىل نظام  - رشاكت الصغرية وا ملنفاذ ا يةل نا عالرسوم والDذج ا  ؛لص

ية؛ - نا بýان ا تصادية والكفاءة يف ا d ية تاكر وا dمتعزيز اإلبداع و لق ل من  لتب

نفاذ إىل املعارفنقل  - يا وا نولو لا ج  .لتك

شأن .3 رشوع القواعد  رشوع املواد و نة يف  بة ألعضاء ا بومواطن املرونة  للج مسـ م ية لن نا ع قانون الرسوم والDذج ا لص
تان (وممارساته  ية من الويقة )SCT/26/3 و SCT/26/2ثيقالو يل الوارد يف األجزاء ا تح يق ا ث، و ن ل ل ، SCT/26/4ملعتعم

نظر يف أحاك بýان األقل منوالوا ية وا نا بýان ا لم خاصة لفائدة ا ل  .مل

ية////املعلوماتاملعلوماتاملعلوماتاملعلومات يالت اإلحصا تح يةا يالت اإلحصا تح يةا يالت اإلحصا تح يةا يالت اإلحصا تح ئا ل ئل ل ئل ل ئل ل     ل

ية حول نظام  تاحة، معلومات إحصا ياAت ا ئتقدم ا2راسة، يف نطاق ا مل ب يةلسـ نا عالرسوم والDذج ا  مع إشارة خاصة إىل لص
يه ية إ نا بýان ا توسطة من ا رشاكت الصغرية وا لنفاذ ا ل ل ممل بغي أن . ل تو�ت من املعلومات املفصe ليك تقدم ينو سـتضمن ثالثة  مت

ية نا ية يف جمال حامية الرسوم والDذج ا ية حول dجتاهات احلا عمعلومات وا لص ل  .قع

توى  - يةdجتاهات العامة املرصودة فP خيص حامية : 1ملسـا نا عالرسوم والDذج ا  ؛لص

توى  - شأن الطلب عىل حامية: 2ملسـا ية  بيالت إحصا ئ ية حتل نا عالرسوم والDذج ا  ؛لص
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توى  - تعلق حبامية: 3ملسـا  Pنف ف شأ واملقصد وا شأن ا ية  ييالت إحصا لص ن ب ئ ية ملحتل نا عالرسوم والDذج ا  .لص

بغي أن  ياAتجتسد ا2راسةينو ثة لعرض ا ب الفرتات احلد  . لي

ية يةاملدة الز يةاملدة الز يةاملدة الز     ممممنننناملدة الز

بe ينبغي  نة ا بل انعقاد دورة ا رش ا2راسة  بالعمل عىل  ملقن نرية حول للجق ساعدة عىل إجراء نقاشات  تهرين هبدف ا مسـش مل
ية نا نة يف جمال الرسوم والDذج ا عمعل ا لص  .للج

 

ثاين[  ]لييل ذ� املرفق ا
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Institute of Industrial Property, Ministry of Development, Industry and Foreign Trade (INPI), Rio 
de Janeiro  
<susana@inpi.gov.br> 
 

Guilherme LACERDA SILVA, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO), 
Geneva 
 

 

BRUNÉI DARUSSALAM/ BRUNEI DARUSSALAM 
 

Haji Ahmad Nizam DATO PAOUKA HAJI ISMAIL, Legal Counsel, Attorney General's 
Chambers, Bandar Seri Begawan 
<hanbdphi@hotmail.com> 

 

 

BURKINA FASO 
 
S. Mireille SOUGOURI KABORE (Mme), attaché, Mission permanente, Genève 
<skmireille@yahoo.fr> 
 

 

BURUNDI 
 

Esperance UWIMANA (Mrs.), deuxième conseiller, Mission permanent, Genève 
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CAMEROUN/CAMEROON 
 

Urbain Noël EBANG MVE, secrétaire général du Ministère de l’industrie, des mines et du 
développement technologique, Yaoundé 
 

Joseph YERIMA, directeur du développement technologique et de la propriété industrielle, 
Yaoundé 
 

 

CANADA 
 

Lisa POWER (Mrs.), Director General, Trademark, Canadian Intellectual Property 
Office (CIPO), Industry Canada, Gatineau 
<lisa.power@ic.gc.ca> 
 

Félix DIONNE, Director, Copyright and Industrial Design Branch, Canadian Intellectual Property 
Office (CIPO), Gatineau 
<felix.dionne@ic.gc.ca> 
 
 
CHILI/CHILE 
 
Martín Alejandro CORREA, Asesor Legal, Departamento de Propiedad Intelectual, Dirección 
General de Relaciones Económicas Internacionales, Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Santiago de Chile 
<macorrea@direcon.cl> 
 

Andrés GUGGIANA V., Consejero, Misión Permanente ante la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), Ginebra 
<aguggiana@minrel.gov.cl> 
 

 

CHINE/CHINA 
 
LIU Zhi (Mrs.), Division Director, Research Division, Industrial Design Department, Patent 
Office, State Intellectual Property Office (SIPO), Beijing 
<liuzhi@sipo.gov.cn> 
 
PEI Zhihong (Ms.), Deputy Division Director, Division III, Legal Affairs Department, State 
Intellectual Property Office (SIPO), Beijing 
<peizhihong@sipo.gov.cn> 
 
ZHANG Wen (Ms.), Division Director, Trademark Examination Division, Trademark Office, State 
Administration of Industry and Commerce (SAIC), Beijing 

 
YUAN Qi (Ms.), Director, Trademark Office, State Administration for Industry and Commerce of 
the People's Republic of China (SAIC), Beijing 
<waiban.sbj@saic.gov.cn> 
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CHYPRE/CYPRUS 
 

Yiangos-Georgios YIANGOULLIS, Expert Legal Affairs, Permanent Mission, Geneva 
 

Christina TSENTA (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 

Myrianthy SPATHI (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 

 

COLOMBIE/COLOMBIA 
 

Clara Inés VARGAS SILVA (Sra.), Embajadora, Representante Permanente, Misión 
Permanente, Ginebra 
<clara.vargas@misioncolombia.ch> 
 
José Luís LONDOÑO FERNÁNDEZ, Superintendente Delegado, Superintendencia de Industria 
y Comercio, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Bogotá 
<jlondono@sic.gov.co> 
 

Andrea BONNET (Srta.), Asesora, Propiedad Intelectual, Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Bogotá 
<andrea.bonnet@cancilleria.gov.co> 
 
Juan Camilo SARETZKI, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
 

 

COSTA RICA 
 
Luís Gustavo ÁLVAREZ RAMÍREZ, Director del Registro de Propiedad Industrial, Registro 
Nacional, Ministerio de Justicia y Paz, San José 
<lalvarez@rnp.go.cr> 
 

 

CROATIE/CROATIA 
 
Ana RAČKI MARINCOVIČ (Mrs.), Assistant Director General, State Intellectual Property Office 
of the Republic of Croatia, Zagreb 
<ana.racki-marincovic@dziv.hr> 
 
 

DANEMARK/DENMARK 
 

Mikael Francke RAVN, Chief Legal Advisor, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of 
Trade and Industry, Taastrup 
<mfr@dkpto.dk> 
 

Torben ENGHOLM KRISTENSEN, Principal Legal Advisor, Trademarks and Designs, Danish 
Patent and Trademark Office, Taastrup 
<tkr@dkpto.dk> 
 
Anja M. BECH HORNECKER (Ms.), Special Legal Advisor, Policy and Legal Affairs, Danish 
Patent and Trademark Office, Ministry of Trade and Industry, Taastrup 
<abh@dkpto.dk> 
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EL SALVADOR 
 
Melvy Elizabeth CÓRTEZ DE ALAS (Sra.), Jefe de la Unidad de Propiedad Industrial, Centro 
Nacional de Registros (CNR), San Salvador 
<mcortez@cnr.gob.sv> 
 

Martha Evelyn MENJIVAR CORTEZ (Srta.), Consejera, Misión Permanente ante la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
<emenjivar@minec.gob.sv> 
 
 

ESPAGNE/SPAIN 
 

Águeda FOLE SANZ (Sra.), Jefa del Servicio Relaciones Internacionales, Oficina Española de 
Patentes y Marcas (OEPM), Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Madrid 
<agueda.fole@oepms.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> 
 

Lourdes VELASCO GONZÁLEZ (Sra.), Jefa del Servicio Examen I, Departamento de Signos 
Distintivos, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio, Madrid 
 

Elena GARCÍA FIÑANA (Sra.), Técnico Superior Examinador, Departamento de Patentes e 
Información Tecnológica, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio, Madrid 
 

Xavier VILASECA LEMUS, Colaborador, Misión Permanente, Ginebra 
 

 

ESTONIE/ESTONIA 
 
Karol RUMMI (Mrs.), Head, Trademark Department, Estonian Patent Office, Tallinn 
<karol.rummi@epa.ee> 
 
Kaia LÄÄNEMETS (Ms.), Advisor, Legislative Policy Department, Ministry of Justice, Tallinn 
<kaia.laanemets@just.ee> 
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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 to the World Trade 
Organization (WTO), Geneva 
<Karin_Ferriter@ustr.epo.gov> 
 

J. Tood REVES, Intellectual Property Attaché, Economic and Science Affaires, Permanent 
Mission, Geneva 
<RevesJT@state.gov> 
 
David R. GERK, Patent Attorney, United States Patent and Trademark Office (USPTO), 
Department of Commerce, Alexandria 
<david.gerk@uspto.gov> 
 
Janis LONG (Ms.), Staff Attorney, Office of the Commissioner for Trademarks, United States 
Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria 
<janis.long@uspto.gov> 
 
Pierre HEUZÉ, Intern, Permanent Mission, Geneva 
<heuzep@state.gov> 
 
 
ÉTHIOPIE/ETHIOPIA 
 
Abebe Tesfa SENDEKU, Director, Trademark and Industrial Designs, Ethiopian Intellectual 
Property Office (EIPO), Addis Ababa 
<abbtesfa@yahoo.com>  
 

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> 
 
Dalila JARMOVA (Mme), Head, Marks, State Office of Industrial Property (SOIP), Skopje 
<dalilaj@ippo.gov.mk> 
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FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION 
 
Liubov L. KIRIY (Mrs.), Deputy Director General, Federal Service for Intellectual 
Property (ROSPATENT), Moscow 
<lkiriy@rupto.ru> 
 

Olga KOMAROVA (Mrs.), Director, Department of Trade Marks and Registration, Federal 
Institute of Industrial Property (FIPS), Federal Service for Intellectual Property (ROSPATENT), 
Moscow 
<okomarova@rupto.ru> 
 

Ekaterina M. IVLEVA (Mrs.), Specialist, International Cooperation Department, Federal Service 
for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow 
<ivela@rupto.ru> 
 

Elena KOLOKOLOVA (Ms.), Representative, Chamber of Commerce and Industry of the 
Russian Federation, Geneva 
<e.kolokolova@hotmail.com> 
 
 
FINLANDE/FINLAND 
 
Tuulimarja MYLLYMÄKI (Ms.), Legal Advisor, Trademarks and Designs Division, National Board 
of Patents and Registration, Helsinki 
<tuulimarja.myllymaki@prh.fi> 
 
Anne KEMPPI (Ms.), Lawyer, Trademarks and Designs Division, National Board of Patents and 
Registration, Helsinki 
<anne.kemppi@prh.fi> 
 

 

FRANCE 
 

Olivier HOARAU, juriste au Service des oppositions aux marques, Institut national de la 
propriété industrielle (INPI), Paris 
<ohoarau@inpi.fr> 
 

Daphné de BECO (Mme), chargée de mission, Affaires européennes et internationales, Institut 
national de la propriété industrielle (INPI), Paris 
<ddebeco@inpi.fr> 
 
Katerina DOYTCHINOV (Mme), premier secrétaire, Affaires économiques et développement, 
Mission permanente, Genève 
<katerina.doytchinov@diplomatie.gouv.fr> 
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GÉORGIE/GEORGIA 
 
Ekaterine EGUTIA (Ms.), Deputy Chairman, Intellectual Property Center (SAKPATENTI), Tbilisi 
<e.egutia@sakpatenti.org.ge> 
 
Ana GOBECHIA (Mrs.), Head, International Affairs and Project Management Division, National 
Intellectual Property Center (SAKPATENTI), Tbilisi 
<a.gobechia@sakpatent.org.ge> 
 
Eka KIPIANI (Mrs.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 

 

GRÈCE/GREECE 
 

Despoina SAREIDAKI (Miss), Intern, Permanent Mission, Geneva 
<dsaridaki@gmail.com> 
 

 

GUATEMALA 
 
Flor de María GARCÍA DÍAZ (Sra.), Secretaria General, Registro de la Propiedad Intelectual, 
Ministerio de Economía, Ciudad de Guatemala 
<fmgarcia@rpi.gob.gt> 
 

Alberto Pimentel MATA, Consejero, Misión Permanente ante la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), Ginebra 
<alberto.mision@wtoguatemala.ch> 
 

 

INDE/INDIA 
 
Chandni RAINA (Mrs.), Director, Office of the Controller-General of Patents, Designs and 
Trademarks, Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and 
Industry, New Delhi 
<chandni.raina@nic.in> 
 
Amar PRAKASH, Deputy Registrar of Trademarks, Office of the Controller-General of Patents, 
Designs and Trademarks, Department of Industrial Policy Promotions, Ministry of Commerce 
and Industry, New Delhi 
<amar.prakash@nic.in> 
 
Sukanya CHATTOPADHYAY, Assistant Controller, Office of the Controller-General of Patents, 
Designs and Trademarks, Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce 
and Industry, Kolkata 
<sukanya.ipo@nic.in> 
 
 
INDONÉSIE/INDONESIA 
 

Stephanie KANO (Mrs.), Head, Application and Publication Division, Directorate of Trademark, 
Directorate General of Intellectual Property Rights, Tangerang 
<stephaniekano@yahoo.com>   
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IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’)/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 
 
Sadeghi MAHMOUD, Associate Professor, Department of Law, Tarbiat Modarres University, 
Industrial Property Office, Registration Organization of Deeds and Property of Islamic Republic 
of Iran, Tehran 
<sadegh_m2000@yahoo.com> 
 
Ali NASIMFAR, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
<anasimi@yahoo.com> 
 
 

IRAQ 
 
Abbas Saeed Abdullah AL-ASADI, Director General, Industrial Property Department, Central 
Organization for Standardization and Quality Control (COSQC), Ministry of Planning and 
Development Cooperation, Baghdad 
<info@iq-tmo.com>  <dr.alasadi@yahoo.com> 
 

Thaana ABDUL SALAM MUHAMAD (Mrs.), Head Manager, Trademarks Section, Ministry of 
Industry and Minerals, Baghdad 
<info@iq-tmo.com> 
 
Mohammed AL-KHAFAJI, Legal Directorate, Ministry of Industry and Minerals, Baghdad 
<legal@industry.gov.iq> 
 

Bashar S.I. AL-NUAIMEE, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
<basharyg75@gmail.com> 
 

 

IRLANDE/IRELAND 
 

David COOMBES, Executive Officer, Patents Office, Department of Enterprise, Trade and 
Employment, Kilkenny 

<david.coombes@patentsoffice.ie> 
 

 

ISRAËL/ISRAEL 
 

Dana SCETBUN (Mrs.), Adviser, Permanent Mission, Geneva 
<reporter@geneva.mfa.gov.il> 
 
 
ITALIE/ITALY 
 
Delfina AUTIERO (Mrs.), Deputy Chief Office, International Affairs, Italian Patent and 
Trademark Office (IPTO), Directorate General for the Fight Against Counterfeiting, Ministry of 
Economic Development, Rome 
<delfina.autiero@sviluppoeconomico.gov.it> 
 
Mauro SGARAMELLA, Officer, Italian Patent and Trademark Office (IPTO), General Directorate 
for the Fight Against Counterfeiting, Department for Enterprise and Internationalization, Ministry 
of Economic Development, Rome 
<mauro.sgaramella@sviluppoeconomico.gov.it> 
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Tiberio SCHMIDLIN, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
<tiberio.schmidlin@esteri.it> 
 

Barbara BIANCHI (Mrs.), Intern, Permanent Mission, Geneva 
<barbara.bianchi87@gmail.com> 
 

 

JAMAÏQUE/JAMAICA 
 
Wayne McCOOK, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
<apr@jamaicomission.ch> 
 
Richard BROWN, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
<fsec@ jamaicomission.ch> 
 

 

JAPON/JAPAN 
 

Shinichi KITASHIRO, Director, Design Examination Planning, Design Division, Trademark, 
Design and Administrative Affairs Department, Japan Patent Office (JPO), Ministry of Economy, 
Trade and Industry (METI), Tokyo 
<kitashiro-shinichi@jpo.go.jp> 
 
Ken-Ichiro NATSUME, Director, Multilateral Policy Office, International Affairs Division, General 
Affairs Department, Japan Patent Office (JPO), Ministry of Economy, Trade and 
Industry (METI), Tokyo 
<natsume-kenichiro@jpo.go.jp> 
 
Hideo YOSHIDA, Design Examiner, Design Registration System Planning Office, Design 
Division, Trademark, Design and Administrative Affairs Department, Japan Patent Office (JPO), 
Ministry of Economy, Trade and Industry (METI), Tokyo 
<yoshida-hideo@jpo.go.jp> 
 

Koji TAKAHASHI, Deputy Director, International Affairs Division, General Affairs Department, 
Japan Patent Office (JPO), Ministry of Economy, Trade and Industry (METI), Tokyo 
<takahashi-koji@jpo.go.jp> 
 
Nobuaki TAMAMUSHI, Assistant Director, Design Division, Trademark, Design and 
Administrative Affairs Department, Japan Patent Office (JPO), Ministry of Economy, Trade and 
Industry (METI), Tokyo 
<pa0800@jpo.go.jp> 
 
Kanako AYA (Ms.), Specialist, Trademark Planning, Trademark, Design and Administrative 
Affairs Department, Japan Patent Office (JPO), Ministry of Economy, Trade and 
Industry (METI), Tokyo 
<pa0800@jpo.go.jp> 
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KAZAKHSTAN 
 
Assel SMAGULOVA (Mrs.), Senior Expert, Committee for Intellectual Property, Ministry of 
Justice, Astana 
<assel.smagulova.s@gmail.com>   
 
Nurzhigit MYRZAKHMETOV, Expert, Department for Realization of the State Policy on 
Industrial Property, Committee for Intellectual Property Rights, Ministry of Justice, Astana   
<assel.smagulova.s@gmail.com>   
 

 

KENYA 
 
Geoffrey Muchai RAMBA, Senior Trademarks Examiner, Kenya Industrial Property 
Institute (KIPI), Ministry of Trade and Industry, Nairobi 
<info@kipi.go.kl>  <jefframba@yahoo.co.uk>  <gmramba@kipi.go.ke> 
 
 

LA HONGRIE/HUNGARY 
 
Imre GONDA, Deputy Head, Trademark, Model and Design Department, Hungarian Intellectual 
Property Office (HIPO), Budapest 
<imre.gonda@hpo.hu> 
 

Marta TOHATI (Ms.), Head, International Trademark Section, Hungarian Intellectual Property 
Office (HIPO), Budapest 
<marta.tohati@hipo.gov.hu> 
 

Zsófia BÁTHORY (Ms.), Legal Advisor, Ministry of Justice, Budapest 
<zsofia.bathory@kim.gov.hu> 
 

Viktória HEGEDÜS (Ms.), Legal Officer, Trademark, Model and Design Department, National 
Trademark Registration, Hungarian Intellectual Property Office (HIPO), Budapest 
<victoria.hegedus@hipo.gov.hu> 
 

 

LITUANIE/LITHUANIA 
 
Digna ZINKEVIČIENÉ (Ms.), Head, Trademarks and Designs Division, State Patent Bureau of 
the Republic of Lithuania, Vilnius 
<digna.zinkeviciene@vpb.gov.lt> 
 

 

MADAGASCAR 
 
Haja Nirina RASOANAIVO (Mme), conseillère, Mission permanente, Genève 
<ambamadrh@yahoo.fr> 
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MALAISIE/MALAYSIA 
 
Ismail BKRI, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Faridah KASMADI (Mrs.), Head, Formality Section, Trademarks Division, Intellectual Property 
Corporation of Malaysia (MyIPO), Kuala Lumpur 
<faridah@myipo.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> 
 
Abderrahim JALLAOUI, chef du Département d’opposition et nouveaux signes distinctifs, Office 
marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), Casablanca 
<jallaoui@ompic.org.ma>  
 

 

MAURITANIE/MAURITANIA 
 
Fatimetou MINT ISSELMOU (Mme), deuxième conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
MEXIQUE/MEXICO 
 

Nelia AMERO TELLO (Sra.), Subdirectora de Examen de Signos Distintivos, Dirección de 
Marcas, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México 
<namero@impi.gob.mx> 
 

Héctor CORNEJO GONZÁLEZ, Subdirector Divisional de Examen de Signos Distinivos, 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), México 
<hcornejo@impi.gob.mx> 
 
Luis PÉREZ ALTAMIRANO, Coordinador Departamental de Examen de Fondo, Modelos de 
Utilidad y Diseños Industriales, Dirección de Patentes, Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial (IMPI), Ciudad de México 
<lsperez@impi.gob.mx> 
 
Liliana Selene HERNÁNDEZ (Sra.), Examinadora, Sección de Diseños, Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial (IMPI), México 
<lhernandez@impi.gob.mx> 
 
Pedro Damon ALARCÓN ROMERO, Especialista en Propiedad Industrial, Dirección de Marcas, 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), México 
<palarcon@impi.gob.mx> 
 

 

MYANMAR 
 

Mya SANDAR (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva 
<msandar2008@gmail.com> 
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Khim Thidar AYE (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
<thidark@gmail.com> 
 

 

NÉPAL/NEPAL 
 
Begendra Raj SHARMA PAUDYAL, Joint Secretary, Ministry of Industry, Kathmandu 
<brspaudyal@yahoo.com> 
 
 
NIGÉRIA/NIGERIA 
 
Jane Chikaogwu IGWE (Mrs.), Senior Assistant Registrar, Trademarks, Patents and Designs 
Registry, Federal Ministry of Commerce and Industry, Abuja 
<janeclintin@yahoo.com> 
 
Mohammed Awal ALIYU, Assistant Registrar, Trademarks, Patents and Designs Registry, 
Federal Ministry of Commerce and Industry, Abuja 
<isthnain@yahoo.ca> 
 
 

NORVÈGE/NORWAY 
 
Marianne NERGAARD MAGNUS (Ms.), Advisor, Legislation Department, Ministry of Justice and 
the Police, Oslo 
<marianne.magnus@jd.dep.no> 
 
Knut ANDREAS BOSTAD, Head of Section, Design and Trademark Department, Norwegian 
Industrial Property Office (NIPO), Oslo 
<kab@patentstyret.no> 
 
Pål LEFSAKER, Legal Advisor, Design and Trademark Department, Norwegian Industrial 
Property Office (NIPO), Oslo 
<ple@patentstyret.no> 
 

 

PAKISTAN 
 
Ahsan NABEEL, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
<ahsannabeel@yahoo.com> 
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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> 
 
Zoraida RODRÍGUEZ MONTENEGRO (Srta.), Consejera Legal, Misión Permanente, Ginebra 
 
Kathia OROCÚ (Sra.), Examinadora de Marcas, Departamento de Marcas, Dirección General 
del Registro de la Propiedad Industrial (DIGERPI), Ministerio de Comercio e Industrias, Panamá 
<korocú@mici.gob.pa> 
 
 
PARAGUAY 
 
Raúl MARTÍNEZ, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
<raul.martinez@ties.itu.int> 
 

 

PAYS-BAS/NETHERLANDS 
 
Margreet GROENENBOOM (Ms.), Policy Advisor, Ministry of Economic Affairs, Agricultural and 
Innovation, The Hague 
<m.m.groenenboom@minez.nl> 
 
Rik VAN BREUKELEN, Assistant, Economic Affairs Permanent Mission, Geneva 
<van.breukelen@minbuza.nl> 
 
 
PÉROU/PERU 
 
Giancarlo LEÓN COLLAZOS, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
<giancarlo.leon@ties.itu.int> 
 
 
PHILIPPINES 
 
Ma. Corazón DP. MARCIAL (Miss), Director III, Intellectual Property Office of 
Philippines (IPOPHIL), Intellectual Property Center, Taguig City 
<corazon.marcial@ipophil.gov.ph> 
 
Josephine M. REYNANTE (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
<treaties_legal@yahoo.com> 
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POLOGNE/POLAND 
 
Marta Donata CZYŻ (Mrs.), Director, Trademark Examination Department, Polish Patent Office, 
Warsaw 
<mczyz@uprp.pl> 
 

Grażyna LACHOWICZ (Ms.), Head, International Cooperation Division, Patent Office of the 
Republic of Poland, Warsaw 
<glachowicz@uprp.pl> 
 

Daria WAWRZYŃSKA (Mrs.), Expert, Trademark Examination Department, Polish Patent 
Office, Warsaw 
<dwawrzynska@uprp.pl> 
 

Ewa LISOWSKA (Ms.), Senior Policy Advisor, International Cooperation Division, Patent Office 
of the Republic of Poland, Warsaw 
<elisowska@uprp.pl> 
 

 

PORTUGAL 
 

Miguel GUSMÃO, Head, Trademarks and Industrial Designs Department, National Institute of 
Industrial Property (INPI), Secretary of State for Justice and Judicial Modernization, Ministry of 
Justice 

<miguel.gusmao@inpi.pt> 
 

Luis SERRADAS TAVARES, Legal Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
<legal@missionportugal.ch> 
 

 

QATAR 
 

Mohammed Muftah F. B. AL-ABDULLA, Expert on Trade, Industrial Property Office 
Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications Competent Administration, 
Ministry of Business and Trade, Department of Commercial Registration and Licensing, Doha 
<mmuftah@mbtgov.qa> 
 
 
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> 
 
YUN Hyun-Jin (Ms.), Deputy Director, Design Examination Policy Division, Korean Intellectual 
Property Office (KIPO), Daejeon 
<miroo980@kipo.go.kr>  
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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 DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO/LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC 
REPUBLIC 
 
Vanmaly SOMPHERTHONY (Miss), Attaché, Permanent Mission, Geneva 
<vanmaly-mofa@yahoo.com> 
 
 
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE/DOMINICAN REPUBLIC 
 
Ivette Janet VARGAS TAVÁREZ (Sra.), Directora del Departamento de Signos Distintivos, 
Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI), Santo Domingo 
<i.vargas@onapi.gob.do> 
 

 

RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE/DEMOCRATIC PEOPLE'S 
REPUBLIC OF KOREA 
 

KIM Tonghwan, Advisor, Permanent Mission, Geneva 
<kim.tonghwan@bluewin.ch> 
 
 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC 
 

Ludmila ČELIŠOVÁ (Ms.), Head, Industrial Designs Division, Patent Department, Industrial 
Property Office, Prague 
<lcelisova@upv.cz> 
 

Olga SVEDOVA (Mrs.), Head, Legal Department, Industrial Property Office, Prague 
<osvedova@upv.cz> 
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ROUMANIE/ROMANIA 
 

Elena Elvira MARIN (Mrs.), Head, Registrar Office, Opposition and Post Examination 
Procedures Bureau, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest 
<elvira.marin@osim.ro> 
 
Cornelia Constanta MORARU (Mrs.), Head, Legal Affairs and International Cooperation 
Division, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest 
<moraru.cornelia@osim.ro> 
 

Alice Mihaela POSTǍVARU (Miss), Head, Designs Division, State Office for Inventions and 
Trademarks (OSIM), Bucharest 
<pstavaru.alice@osim.ro> 
 

Oana MǍRGINEANU (Mrs.), Legal Counsellor, State Office for Inventions and 
Trademarks (OSIM), Bucharest 
<oana.margineanu@osim.ro> 
 

 

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM 
 
Mike FOLEY, Head, Technical Policy, Trade Marks and Designs Directorate, Intellectual 
Property Office, Newport 
<mike.foley@ipo.gov.uk> 
 
Laura HARBIDGE (Mrs.), Head, International Institutions and Strategy Team, Intellectual 
Property Office, Newport 
<laura.harbidge@ipo.gov.uk> 
 
 
SÉNÉGAL/SENEGAL 
 
Bassirou SOW, chargé du Département des signes distinctifs, Agence sénégalaise de la 
propriété industrielle et de l'innovation technologique (ASPIT), Ministère de mines, de l'industrie, 
de l'agro-industrie et des petites et moyennes entreprises (PME), Dakar 
<bassirousow2004@yahoo.fr> 
 

Ndèye Fatou LO (Mme), premier conseiller, Mission permanente, Genève 
 

 

SERBIE/SERBIA 
 
Mirela BOŠKOVIĆ (Mrs.), Assistant Director, Sector for Distinctive Signs, Intellectual Property 
Office, Belgrade 
<mboskovic@zis.gov.rs> 
 

Gordana STOJANOVIĆ JOVČIĆ (Ms.), Counsellor, Industrial Designs and Indications of 
Geographical Origin, Sector for Distinctive Signs, Intellectual Property Office, Belgrade 
<gstojanovic@zis.gov.rs> 
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SINGAPOUR/SINGAPORE 
 
Anne LOO (Ms.), Director, Legal Counsel, Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), 
Singapore 
<anne_loo@ipos.gov.sg> 
 
Mei Lin TAN (Ms.), Director, Legal Counsel, Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), 
Singapore 
<tan_mei_lin@ipos.gov.sg> 
 
Ankur GUPTA, Senior Assistant Director, Legal Counsel, Registry of Designs, Intellectual 
Property Office of Singapore (IPOS), Singapore 
<ankur_gupta@ipos.gov.sg> 
 

 

SRI LANKA 
 
Janaka SUGATHADASA, Additional Secretary, Ministry of Industry and Commerce, Colombo 
<janakas@commerce.gov.lk> 
 
 

SOUDAN/SUDAN 
 
Osman Mohamed Elbashir MOHAMMED, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
<hajjaz100@hotmail.com> 
 
 
SUÈDE/SWEDEN 
 

Gustav MELANDER, Legal Officer, Designs and Trademark Division, Swedish Patent and 
Registration Office (SPRO), Söderhamn 
<gustav.melander@prv.se> 
 
Anne GUSTAVSSON (Mrs.), Senior Legal Advisor, Designs and Trademarks Division, Swedish 
Patent and Registration Office (SPRO), Söderhamn 
<anne.gustavsson@prv.se> 
 
Mattias BJUHR, Legal Advisor, Division of Intellectual Property and Transport Law, Ministry of 
Justice, Stockholm 
<mattias.bjuhr@justice.ministry.se> 
 
Mikael HJORT, Legal Advisor and Associate Judge of Appeal, Ministry of Justice, Stockholm 
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SUISSE/SWITZERLAND 
 
Alexandra GRAZIOLI (Mme), conseillère juridique principale à la Division droit et affaires 
internationales, 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> 
 
Marc HOTTINGER, stagiaire, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
<marc.hottinger@ipi.ch> 
 

 

TADJIKISTAN/TAJIKISTAN 
 
Guennadi KOUPAI, Head, International Cooperation Department, National Center for Patents 
and Information (NCPI), Dushanbe 
<g-koupai@mail.ru> 
 
 
TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO 
 
Justin SOBION, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
<sobionj@ttperm-mission.ch> 
 
 

TUNISIE/TUNISIA 
 
Lamia KATEB (Mme), directrice adjointe chargée de la Division des signes distinctifs, Institut 
national de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI), Tunis 
<innorpi.dpi.marque@planet.tn> 
 

 

TURQUIE/TURKEY 
 
Bekir GÜYEN, Trademark Examiner, Trademark Department, Turkish Patent Institute (TPI), 
Ankara 
<bekir.guyen@tpe.gov.tr> 
 
Mustafa Kubilay GÜZEL, Trademark Examiner, Trademark Department, Turkish Patent 
Institute (TPI), Ankara 
<mustafa.guzel@tpe.gov.tr> 
 

Gonca ILICALI, Trademark Examiner, Turkish Patent Institute (TPI), Ankara 
<gonca.ilicali@tpe.gov.tr> 
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UKRAINE 
 
Mariia VASYLENKO (Ms.), Head, International Law Division, Ukrainian Institute of Industrial 
Property (UKRPATENT), Kyiv 
 
Natalya KOZELETSKA (Ms.), Chief Expert, Industrial Property Division, State Intellectual 
Property Service of Ukraine (SIPS), Kyiv 
 

 

URUGUAY 
 
Blanca MUÑOZ GONZÁLEZ (Sra.), Encargada de la División de Marcas, Dirección Nacional de 
la Propiedad Industrial (DNPI), Ministerio de Industria, Energía y Minería, Montevideo 
<bmunoz@dnpi.miem.gub.uy> 
 

 

ZIMBABWE 
 
Innocent MAWIRE, Principal Law Officer, Zimbabwe Intellectual Property Office (ZIPO), Ministry 
of Justice, Legal and Parliamentary Affairs, Harare 

<i_mawire@yahoo.com> 
 

Garikai KASHITIKU, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 

 

UNION EUROPÉENNE
∗

/EUROPEAN UNION
∗

 
 

Julio LAPORTA, Head, Legal Practice Service, Office for Harmonization in the Internal Market 
(Trade Marks and Designs) (OHIM), Alicante 
<juliolaporta@oami.europa.eu> 
 
Zuzana SLOVÁKOVÁ (Ms.), Legal and Policy Affairs Officer, Industrial Property Rights, Internal 
Market and Services Directorate-General, European Commission, Brussels 
<zuzana.slovakova@ec.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 
 
OFFICE INTERNATIONAL DE LA VIGNE ET DU VIN (OIV)/INTERNATIONAL VINE AND 
WINE OFFICE (IWO) 
 
Tatiana SVINARTCHUK (Mme), chef d’unité économie et droit, Paris 
<ecodroit@oiv.int> 
 

 

ORGANISATION BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OBPI)/BENELUX 
ORGANIZATION FOR INTELLECTUAL PROPERTY (BOIP) 
 
Camille JANSSEN, juriste au Département des affaires juridiques, La Haye 
<cjanssen@boip.int> 
 

 

ORGANISATION DES ÉTATS DES ANTILLES ORIENTALES (OEAO)/ORGANIZATION OF 
EASTERN CARIBBEAN STATES (OECS) 
 
Ricardo JAMES, chargé d’affaires, Genève 
<rmjames@oecs.org> 
 
 

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE 
ORGANIZATION (WTO) 
 

Ana Sofia ROSA MENDES WALSH (Ms.), Legal Researcher, Intellectual Property Division, 
Geneva 
<anasofia.rosamendeswalsh@wto.org> 
 

 

UNION AFRICAINE (UA)/AFRICAN UNION (AU) 
 
Georges-Remi NAMEKONG, Senior Economist, Geneva 
<gnamekong@africanunion.ch> 

 
 
 
 

III. ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/ 
 INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual (AMPPI) 
Eduardo KLEINBERG, Presidente, Ciudad de México 
<kleinberg@basham.com.mx> 
Javier UHTHOFF, Vicepresidente, Ciudad de México 
<j.uhthoff@uhthoff.com.mx> 
 
Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA)/American Intellectual 
Property Law Association (AIPLA) 
Jonathan MADSEN, Representative, New York 
<jmadsen@IPlawUSA.com> 
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Association communautaire du droit des marques (ECTA)/European Communities Trade Mark 
Association (ECTA) 
Anne-Laure COVIN (Mrs.), Legal Co-ordinator, Brussels 
António ANDRADE, Representative, Lisboa 
<aja@vda.pt> 
Andrew MILLS, Representative, London 
 

Association de l’industrie de l’informatique et de la communication (CCIA)/Computer and 
Communications Industry Association (CCIA) 
Jennifer Lynne BRANT (Ms.), Consultant, Grand-Sacconnex 
Nick ASHTON-HART, Representative, Nyon 
<nashton@ccianet.org> 
Louise DELCROIX (Mrs.), Representative, Paris 
Matthias LANGENEGGER, Representative, Nyon 
<mlangenegger@ccianut.org> 
 

Association des avocats américains (ABA)/American Bar Association (ABA) 
Christopher CARANI, Representative, Chicago 
<ccarani@mcandrews-ip.com> 
 
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 interaméricaine de la propriété industrielle (ASIPI)/Inter-American Association of 
Industrial Property (ASIPI) 
Juan VANRELL, Secretario, Montevideo 
<secretario@asipi.org> 
 

Association internationale pour la promotion de l’enseignement et de la recherche en propriété 
intellectuelle (ATRIP)/International Association for the Advancement of Teaching and Research 
in Intellectual Property (ATRIP) 
William FRYER, Representative, Baltimore 
<wtfryer@aol.com> 
 

Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI)/International 
Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI) 
Peter WIDMER, Attorney-at-Law, Bern 
<widmer@fmp-law.ch> 
Ruth ALMARAZ (Mrs.), Design Committee, Zurich 
Eduardo KLEINBERG, Trademarks, Mexico City 
<kleinberg@basham.com.mx> 
Michael REINLE, Trademarks, Zurich 
Anne Marie E. VERSCHUUR (Mrs.), Representative, Amsterdam 
<annemarie.verschuur@nautadutilh.com> 
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Association internationale pour les marques(INTA)/International Trademark Association (INTA) 
Bruno MACHADO, Geneva Representative, Rolle 
<bruno.machado@bluewin.ch> 
 

Association japonaise des conseils en brevets (JPAA)/Japan Patent Attorneys 
Association (JPAA) 
Tomohiro NAKAMURA, Chairman, Design Committee, Tokyo 
<nakamura@ipworld.jp> 
Kanako YASHIRO (Ms.), Vice Chairman, Trademark Committee, Tokyo 
<info@hiroe.co.jp> 
Koji MURAI, Representative, Tokyo 
<koji.murai@kitapat.com> 
 

Association japonaise pour les marques (JTA)/Japan Trademark Association (JTA) 
Koji MURAI, Vice-chair, International Activities Committee, Osaka 
<koji.murai@kitapat.com> 
Reiko TOYOSAKI (Ms.), Representative,Tokyo 
<reiko.toyosaki@nifty.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) 
Daniela ALLAM (Ms.), Junior Programme Officer, Programme on Innovation, Technology and 
Intellectual Property, Geneva 
Harsh GURSAHANI, Programme Assistant, Geneva 
<hgursahani@ictsd.ch> 
Alessandro MARONGIU, Programme Assistant, Programme on Innovation, Technology and 
Intellectual Property, Geneva 
 

Chambre de commerce internationale (CCI)/International Chamber of Commerce (ICC) 
Elio DE TULLIO, Representative, Roma 
<edt@detulliopartners.com> 
 

China Trademark Association (CTA) 
LIU Ye (Ms.), Deputy Secretary-General, Beijing 
WU Jiangtao, Representative, Beijing 
<wujt@founder.com> 
ZHONG Hongbo Julia (Ms.), Representative, Beijing 
 

Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI)/International Federation 
of Industrial Property Attorneys (FICPI) 
Andrew PARKES, CET Special Reporter for Trademarks and Designs, Dublin 
Coleen MORRISON (Ms.), Chair of the Trademarks Group, Kanatu 
<cmorrison@markclerk.com> 
Robert WATSON, Representative, London 
<robert.watson@ficpi.org> 
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Fédération internationale de la video (IVF)/International Video Federation (IVF) 
Benoît MÜLLER, Legal Advisor, Brussels 
<benoit.muller@benoitmuller.ch> 
 

Internet Society (ISOC) 
Nicolas SEIDLER, Policy Advisor, Geneva 
<seidler@isoc.org> 
 

Knowledge Ecology International (KEI) 
Thiru BALASUBRAMANIAM, Geneva Representative, Geneva 
<thiru@keionline.org> 
 

Organisation pour un réseau international des indications géographiques (oriGIn)/Organization 
for an International Geographical Indications Network (oriGIn) 
Massimo VITTORI, secrétaire général, Genève 
<massimo@origin-gi.com> 
 
Union de radiodiffusion Asie-Pacifique (URAP)/Asia-Pacific-Broadcasting Union (ABU) 
Fasihi Langroudi SEYEDEH FARANG (Ms.), Representative, Teheran 
 
Union des praticiens européens en propriété industrielle (UNION)/Union of European 
Practitioners in Industrial Property (UNION) 
Laurent OVERATH, Vice-President, Trademarks Commission, Brussels 
<laurento@bede.be> 
 
 
 
 
IV. BUREAU/OFFICERS 

 

Président/Chair:  PARK Seong-Joon (République de Corée/Republic of Korea) 
 
 

Vice-présidents/Vice-chairs: Imre GONDA (La Hongrie/Hungary) 
 
Karima FARAH (Mme) (Maroc/Morocco) 

 

 

Secrétaire/Secretary: Marcus HÖPPERGER (OMPI/WIPO) 
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V. SECRÉTARIAT DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ 
 INTELLECTUELLE (OMPI)/SECRETARIAT OF THE WORLD INTELLECTUAL
 PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) 
 
Francis GURRY, directeur général/Director General 
 
WANG Binying (Mme/Mrs.), vice-directrice générale/Deputy Director General 
 
Marcus HÖPPERGER, directeur de la Division du droit des marques et des dessins et 
modèles/Director, Trademark and Design Law Division 
 
Martha PARRA FRIEDLI (Mme/Mrs.), chef de la Section du droit des marques, Division du droit 
des marques et des dessins et modèles /Head, Trademark Law Section, Trademark and Design 
Law Division 
 
Marie-Paule RIZO (Mme/Mrs.), chef de la Section du droit des dessins et modèles et des 
indications géographiques, Division du droit des marques et des dessins et modèles /Head, 
Design and Geographical Indication Law Section, Trademark and Design Law Division 
 
Marina FOSCHI (Mme/Mrs.), juriste à la Section du droit des dessins et modèles et des 
indications géographiques, Division du droit des marques et des dessins et modèles/Legal 
Officer, Design and Geographical Indication Law Section, Trademark and Design Law Division 
 
Nathalie FRIGANT (Mme/Mrs.), juriste adjointe à la Section du droit des dessins et modèles et 
des indications géographiques, Division du droit des marques et des dessins et 
modèles/Assistant Legal Officer, Design and Geographical Indication Law Section, Trademark 
and Design Law Division 
 
Tobias BEDNARZ, administrateur adjoint à la Division du droit des marques et des dessins et 
modèles/Associate Officer, Trademark and Design Law Division 
 
Noëlle MOUTOUT (Mlle/Ms.), juriste adjointe à la Section du droit des marques, Division du 
droit des marques et des dessins et modèles/Assistant Legal Officer, Trademark Law Section, 
Trademark and Design Law Division 
 
Violeta JALBA (Mme/Mrs.), juriste adjointe à la Section du droit des dessins et modèles et des 
indications géographiques, Division du droit des marques et des dessins et modèles/Assistant 
Legal Officer, Design and Geographical Indication Law Section, Trademark and Design Law 
Division 
 
 
 

ثاينهناية املرفق[ ]ث والويقةل ا  
 

 


