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اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم والنماذج 
  الصناعية والبيانات اجلغرافية

 
  ة والعشرونبعالدورة السا

مترب21 إىل 18جنيف، من   2012 سب 

 
 
  تقريرال

نة ادلامئة متدته ا للجاذلي ا  1ع

 دمةمق

ية  .1 ياانت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا ية بقانون العالمات ا نة ادلامئة ا فعقدت ا ب ع لص ل ن لللج شار إلهيا فامي (ملع ملا
نة ادلامئة"ييل  نة"أو " للجاب يف يف الفرتة من ") للجا رشين يف  سابعة وا ندورهتا ا جل مترب 21 إىل 18لع  .2012سب 

ية األعضاء يف  .2 تا لواكنت ادلول ا ثةل يف الاجامتعل ية أو يف لكهيام  نا ية ا بو أو يف احتاد ابريس محلاية ا ممالو ع لص : مللكي
ياك وبنن والربازيل  سا وبرابدوس ويالروس و يا وا تني وأسرتا بلجاجلزائر واألر ب من ل لن نا فاج سالم وبور يوبروين و دار ا و صكل

تارياك وكو يا وكو ييل والصني وكولو ندا و سـوبوروندي والاكمريون و ب شـ ية مك هورية ا يا وكواب وقربص وا يكت ديفوار وكروا لتشـمجل ت
يا  ندا وفرسا وغا يويا و تويا وإ سلفادور وإ بويت وإكوادور وا ية وادلامنرك و ية ادلميقرا هورية كوراي ا بو ن نل ب ث ن سـ ل ي ط مب ف ج لشع مج

يا وإيران  ند وإندو نغاراي وا يا و يا وغاان وغواتاميال و يا وأملا سـوجور ه ه نين ل ن ياابن ) مية اإلسال-مجهورية (غيج يا وجاماياك وا لوإيطا ل
بال وهوندا ويجرياي والرنوجي وعامن  يك واملغرب و شقر ومالزياي وا يا ومد توا يا و نان و يا و تان وال نواكزا ل سـ غ ن ي ب يسـ ب نتف ملكي ل ل لخ

يا والاحتاد الرويس وامل هورية مودلوفا وروما هورية كوراي و بني وبوندا والربتغال و تان وبريو وا نوبامن واب ل لفل مجسـ مج بملكة العرية ك
ند  سويد وسورسا وات سودان وا يا ورسي الناك وا با يا وإ نوب أفر يا و نغافورة وسلو يا و سعودية ورص يلا ل ل ن سـ ن سـ ب يل يق ج في

هورية  تحدة و يا واململكة ا ندا وأوكرا تان وأو يداد وتوابغو وتريا وتركام سابقة وتر ية ا يوغوسال هورية مقدويا ا مجو ن ف ملمج ن غ سـ ك ل ل نن ي

                                                 

تقرير يف 1 تمد هذا ا لا نة ادلامئةُع رشين  نة وا ثا للج ادلورة ا لع تلمت و. مل ُا تقرير سـ رشوع ا يقات عىل  لا م من وفدي الصني ) .SCT/27/11 Provثالويقة (لتعل
ثل ا تجارية للرابطة ادلوية للعالماتمموبريو ومن  يجة ذلكل عدلت تكل الفقرات يف . 217 و121 و93 و65 و64 و53خبصوص الفقرات  )INTA( لا ُو نت

 .قةثالوي هذه
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تحدة والو يا ا ملتزنا ية وأوروغواي وفزنويال ن تحدة األمر يكالايت ا بويفارية-مجهورية (مل ل ا مين ) ل يت انم وا لو واكن ). 93(في
نة ته عضوا خاصا يف ا ثال  للجالاحتاد األورويب  ًمم ً بصف َّ ُ. 

ية يف الاجامتع بصفة مراقب .3 تا ية ا نظامت ادلوية احلكو لوشاركت ا ل ل ية  :ممل ملنظمة الصحة العا نظمة) WHO(م  ملوا
ية مييةقلاإل نوب ومركز) ياألربو (الفكرية للملكية يقاألفر  ).AU) (4 (األفريقي والاحتاد جلا

ية يف الاجامتع بصفة مراقب .4 تا ية ا نظامت غري احلكو ثلو ا لوشارك  ل مل ية الفكرية : ممم ية لقانون ا ية األمر مللكا يك مجلع
)AIPLA ( يوية لوالكء الرباءات يـة اآل سـو ا ية املامرسني) APAA(مجلع ية مجعو نا ع يف جمال قانون العالمات والامنذج ا لص
)APRAM ( تجارية ية الصني للعالمات ا لو يب وأهجزة الاتصال ) CTA(مجع ناعة احلوا ية  سو ص ية ) CCIA(مجع مجلعوا

تجات املمزية بعالمة  ناعة ا ناألوروية  لص ية ) AIM(ملب نا ية ا تني  ية األمر عو لص للملكمجع ية ادلوية محلاية ) ASIPI(يك لوا مجلع
ية ملا نا عية ا لص تدامة ) AIPPI(لك ية ا تجارة وا سـواملركز ادلويل  من مللل ية ) ICTSD(لت نا ية ا عوالاحتاد ادلويل لوالكء ا لص مللك
)FICPI ( تجارية لوالرابطة ادلوية للعالمات ا يديو ) INTA(ل ية ابألسامء ) IVF(للفوالاحتاد ادلويل  ئة اإلنرتنت ا نو ملعي ه

نة  ي) ICANN(ملعيّواألرقام ا ية لوالكء الرباءات ) ISOC(ة اإلنرتنت مجعو يااب ية ا نوا ل ية ) JPAA(مجلع يااب ية ا نوا ل مجلع
تجارية  ية ) JTA(لللعالمات ا يا املعر سة ادلوية لإليكولو فواملؤ ج ل ية ) KEI(س ياانت اجلغرا بكة ادلوية  نظمة ا فو بم ل للشـ ل

)oriGIn) (18.( 

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

يلو .6 تسجدونت األمانة املداخالت وجسلهتا عىل رشيط  ُ يع املالحظات . َّ ناء عىل  شات  نا تقرير ا مجويلخص هذا ا ب ق مل ُل
ِاليت أبديت ُ. 

ند  تاح ادلورة:  من جدول األعامل1لبا  فتا

نة .7 رشين  سابعة وا ية الفكرية، ادلورة ا ية  نظمة العا سس غري، املدير العام  يد فرا تح ا للجا ل مل للم ن سـ لعت للملك ل  ادلامئة ف
شاركني ية ورحب اب ياانت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا ية بقانون العالمات ا ملا ب ع لص ل فن ل  .ملع

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

ند  يه:  من جدول األعامل2لبا تخاب الريس وان با ئئ  ن

يد إميري غوندا  .9 تخب ا سـا لن ي) هنغاراي(ُ نة وا سا  سـر للج لي ياان ئ يدة أحالم سارة رشخيي ) شـييل(غد أندريس غو لسـوا
نة) اجلزائر( للجانئيب ريس ا  .ئ

ند   اعامتد جدول األعامل:  من جدول األعامل3لبا

متدت .10 نة عا  إضايف واحد بند إضافة مع) SCT/27/1 Prov.2 ثالويقة (ّاملعدل األعامل جدول مرشوع للجا
هام "بعنوان نة سإ تو تنفيذ يف ادلامئة للجا ية صياتلا ية أعامل جدول من ملعنا ند صياغة وتعديل" لتمنا  ليصبح 11 لبا

 ".ئالريس ملخص"
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ند  ية:  من جدول األعامل4لبا نظمة غري حكو ماعامتد   م

نقاش حول الويقة  ثدار ا  .SCT/27/9ل

ية .11 ئة اإلنرتنت ا يل  نة  متدت ا نوا ي ث ملعللج ه مت نة   ع نة) ICANN(ملعيّابألسامء واألرقام ا  .للجيف دورات ا

ند  رشين:  من جدول األعامل5لبا سادسة وا تقرير املعدل لدلورة ا رشوع ا لعاعامتد  ل ل  م

تأنفة  .12 رشين ا سادسة وا تقرير املعدل لدلورة ا رشوع ا نة  متدت ا سـا ل ل ملللج لع م ) SCT/26/9 Prov.2ثالويقة (ع
ية ثا تان إىل قامئة األعضاء يف الفقرة ا نعىل أن يضاف وفد اب ل  .كسـ

ند ية والامنذج الرسوم: لاألعام جدول من 6 لبا نا عا  لص

ياانت العامة  لبا

يع اجملموعات والوفود  .13 ناءة مع  شاركة ا ته يف ا ية فأكد عىل ر مجحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أعامل ا ب مل ب لمن غ لت
مثرا ًليك يكون احلوار  يهت. م سؤو نظمي الاجامتع اإلعاليم عن دور وسطاء اإلنرتنت و لوقال إن اجملموعة ترحب  م م يف جمال بت

تجارية  يع األطراف ) الاجامتع اإلعاليم(لالعالمات ا بة  هم اب يق قدر أكرب من ا مجلوقال إن الاجامتع وفر فرصة  لنسـ لف لتحق
ئة اإلنرتنت تجارية وحاميهتا يف  تخدام العالمات ا تعلقة اب تعددة ا ية حول القضااي ا بيا ل سـ مل مل وقال إنه ابلرمغ من ذكل اكن . ملعن

يق  متابإلماكن  يةحتق فيل أكرث توازان لألقالمي اجلغرا ً تجارية، إال أن . ث يل العديد من القطاعات واملصاحل ا يامن مت  لوأضاف أنه  متث ب
ية والاكرييب ثل واحد من مجموعة دول أمرياك الال يامن جاء  شلك أسايس  تقدمة  تحدثني جاءوا من ادلول ا نا تيب مم ب مل تفت إىل . مل لوا

ش رشوع القواعد  برشوع املواد و م ته وقال إن ادلول األعضاء يف اجملموعة م ية وممار نا سـأن قانون الرسوم والامنذج ا ع لص
بل رشوع األحاكم والعمل ا شأن  يقات  ية يف حبث هذه الواثئق وإبداء ا ملقشارك بإجيا م ب تعل ب لت شاركة يف . س ملوأضاف أن ا

ي بق ألي أحاكم أو  بول ا رشوع األحاكم ال تعين ا تعلقة  شات ا نا لصا سـ مل ق ململ لق ية إجامال، وال تعين إصدار مب رشوع الاتفا ًغة  ق م
شات نا يجة ا بق بأي شلك عىل  قحمك  مل نتسـ يق اكن يركز ابألساس عىل القانون . م لتنسـوقال إن اجملموعة ترى أن هذا ا

بدلان  نعكس وقائع ا بح شامال وشفافا من الرضوري أن  تقدمة وأضاف أنه ليك  بدلان ا يل من ا ته يف ا لوممار ت يص مل ل لقل ًسـ ً
يةاأل نا بدلان ا مخرى يف الواثئق، مبا يف ذكل ا ل رشوع القواعد اخلاضعني . ل رشوع املواد و موأكد الوفد عىل أن الغرض من  م

يس من الواحض  ية وقال إنه يف هذه املرحةل  نا يل الرسوم والامنذج ا لنقاش هو وضع احلد األقىص من املعايري  ع لص سج لتلل
بة للعديد من ادلول األعضاء ما إذا اك يف املرتبة عىل ذكللنسـاب تاك تعوض ا يق  يذ هذا ا تنت مزااي  ل ل سـ لتنسـ وقال إنه . تنف

يف والفوائد تاك يق توازن بني ا لبغي  ل حتق يف املرتبة عىل ذكل. ين تاك تان  توقال إنه مثة  ل لل بار . فئ بغي أن تؤخذ يف الا عتأوال،  ين ً
شـهتا نا ناسب مع القواعد اجلاري  ية ليك  قتلكفة مواءمة القواعد ا محملل ، ألن العديد من ادلول األعضاء بصدد معاجلة اآلاثر تت

ية ساحة ا ية ا مياملرتبة عىل ذكل من ان مل لتنظت ية الالزمني ملعاجلة . ح ية وا ية ا بارشة مربطة اب يف  ترتتب تاك يا،  ناث ت ت ل سـ لتقن لتح ن لبم ً
ناسقة ية بطريقة  نا تبات الرسوم والامنذج ا ع لص تقدمة، مث. مطل بدلان ا بة  ملوقال إنه اب لل بة، ألن لنسـ يريات الوا يل من ا جة ا تغ للقل

ية منوذج قامئ عىل األطر احلا لا ثال للقواعد . ل هد من أجل الا ثري من ا ية، يلزم بذل ا نا بدلان ا بة  توقال إنه اب ل لل مسـ جل لك م لن
ية جيب أن توجه العمل يف هذا اجملال جب. اجلديدة املقرتحة يات جدول أعامل ا منوقال إن اجملموعة تؤكد عىل أن تو يع لتص مجانب 

تان  تو يات، خاصة ا تو ية مراعاة اجملموعة ابء من ا نظمة، وأكد عىل أ نفذها ا ياألعامل اليت  ل ص ل مه مل تفت إىل . 21 و15صت لوا
ية  ياانت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا ية بقانون العالمات ا نة ادلامئة ا متةل لعمل ا فادلراسة عن اآلاثر ا ب ع لص ل ن لللج ملع حمل

نة( ثرية لالهامتم ) للجا ية وممارساته، وقال إن اجملموعة ترحب ابدلراسة ألهنا تقدم آراء  نا معىل قانون الرسوم والامنذج ا ع لص
ساعد ادلول األعضاء يف حبث هذا املوضوع يدة  نارص  تو بل مجموعة . مفع قوأكد الوفد عىل أن هذه ادلراسة اقرتحت من  ُ

ي بدلان األفر ية ومجموعة ا يقجدول أعامل ا ل يق عىل لتمن شأن آاثر ا يل  تح نة كأداة ملزيد من ا سـة خالل ادلورة األخرية  ب ل ل لتنللج
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ية نا بدلان ا ما ل يل . ل سامح اب يل وا ية ا يل  سجوقال إن اجملموعة الحظت أن الفوائد بدت وكأهنا تركز عىل  ل سج معل ته لت ل ست
ية الفكرية ابألساس، وأضاف أنه اب يد أحصاب حقوق ا لنسـادلويل وقال إن ذكل  مللك بدلان يف ية الفكرية يف ا لبة ملاكتب ا مللك

بدلان  ية أكرب مهنا يف ماكتب ا نا بات الرسوم والامنذج ا يق القواعد اخلاصة مبعاجلة  بين  بدو أن تلكفة  ية،  نا لا ع لص طل سـ ي تنل ت م
تقدمة يد ابلقرار اذلي اقرتحه وفدا برابدوس وجاماياك. ملا بدلان وقال إن اجملموعة  تفت إىل حامية أسامء ا شـوا ل ثالويقة  (تل

SCT/27/6 ( بدلان، وأيضا ابقرتاح وفد جاماياك الوارد يف الويقة ثشأن حامية أسامء ا ل وقال إن اجملموعة . SCT/27/7ًب
ية نا بدلان ا بة  شة املوضوع اذلي يعد همما اب نا ناءة يف  شاركة ا مترغب يف ا لم لل سـ ق ب نمل لل ً.  

ية والاكر .14 يع تينوحتدث وفد بريو ابمس مجموعة دول أمرياك الال شة موا نا ناءة يف  شاركة ا تعداده  ضييب فأكد عىل ا ق ب للم مسـ ل
نارة. هذا الاجامتع ها بطريقة أكرث ا متكن ادلول األعضاء من مواصةل  ترب أن ادلراسة  توقال إنه  سمعل سـ وأضاف أنه ابلرمغ . يع

بدلان  تقدمة، وأن هذه ا ية جاءت من بدلان  نا يل الرسوم والامنذج ا بات  لمن أن معظم  ع لص سج مطل ية ت لباكنت أيضا وهجة غا ً
شأن الرسوم والامنذج  يد من الصك اجلديد  يف ميكن أن  ها أن تعرف  بات املقدمة يف اخلارج، إال أن اجملموعة  با ك تفلطل تسـهيم

ية نا عا شات اليت تدور حول هذا املوضوع ابهامتم. لص نا تابع بدلان اجملموعة ا قوقال إنه ذلكل  مل شكر إىل . ست لوتوجه الوفد اب
يع املطروحة أكرث وضوحا وقدم املزيد من املعلومات للحمك عىل األمانة نظمي الاجامتع اإلعاليم اذلي جعل املوا ً عىل  ض ت

نة بةل  شات ا نا للجا ق  .ملقمل

ثابة األداة  .15 يق فرحب ابالجامتع اإلعاليم اذلي اكن  نغاراي ابمس مجموعة بدلان أورواب الوسطى وا مبوحتدث وفد  بلط له
شأن تالفعاةل اليت ميكن أن  هم  هم يف تعزيز ا شات اليت تدور حول إماكية مواصةل العمل يف هذا اجملال كام أ نا بهل ا ن ق لفمل س س

ية ئة اإللكرتو ية الفكرية يف ا نموضوع معقد وهو حقوق ا ي نة هو زايدة . لبمللك هدف األسايس لعمل ا بار أن ا للجوقال إنه اب لت ع
ية للرسوم والامن رشوط ا توافق يف جمال ا شلكساحة ا ل لم ية إلجراءات ل رشوط ا ية وإجراءاهتا، ومبا أن ا نا شلكذج ا ع للص ل

يق، فإن الوفد يؤكد عىل  شمول اب ية الفكرية غري  ية يه عىل األرحج آخر جمال من جماالت ا نا سـالرسوم والامنذج ا م ع لتنلص مللك
رشيفة، ويه أ رشوعة واملامرسات ا سة ا نا يع ا بدعني و يع اإلبداع وماكفأة ا لرضورة  مل ف مل شج مل تشج ها سوى ت حتقيقهداف ال ميكن 

يد الوطين ية ويس فقط عىل ا نا سري إىل أنظمة حامية الرسوم والامنذج ا نفاذ ا لصعمن خالل ا ع لص ي لل وقال إن اجملموعة . ل
متر يف  نة أن  بغي عىل ا متةل، وقال إنه  توافق ومزاايه ا شأن دور ا همت يف تعزيز الوعي  سـالحظت أن ادلراسة أ تحمل للج ل نب يس

يةحتالعمل صوب  نا ية للرسوم والامنذج ا رشوط ا بول يف جمال ا توافق ا عيق ا لص شلك لل ل ملق بدلان وقال إن . ق تفت إىل أسامء ا لوا ل
يع بول  توصل إىل إجامع وإجناز برانمج معل  ية ا نقاش  للجماجملموعة ترحب مبواصةل ا ل بغ تاما، أكد الوفد عىل الزتامه . مقل ًو خ

نقاش بروح تعاوية ودامعة ناب  .ل

ية، خاصة تكل الواردة يف وأكد وفد مرص .16 يات جدول أعامل ا ية مراعاة تو ية عىل أ بدلان األفر من ابمس مجموعة ا ص مه لتل يق
بو . اجملموعة ألف ية اليت تقدهما الو ساعدة ا يات، ويه أن ا تو بادئ واردة يف هذه ا يوسلط الوفد الضوء عىل عدة  ن مل ص لتقل م

ياجات بار األولوايت والا تبغي أن تأخذ بعني الا حت ع بدلان األقل منوا عىل وجه اخلصوص فضال ين ية وا نا بدلان ا ل اخلاصة اب ل مل
يا بفضل  شطة يف أفر متويل األ بغي أن تعطي أولوية كربى  ية املدركة يف ادلول األعضاء، و توايت ا تلف  يقعن  نن من سـ لخم ي لت م

ثقايف والا تجاري وا تفاع القانوين وا ية للهنوض ابال لاملوارد من داخل ومن خارج املزيا ل ن بدلان ن ية الفكرية يف ا لتصادي اب مللك ق
ند عىل اجملموعة ابء، . املذكورة ية  نا شأن الرسوم والامنذج ا يقة أن العمل  برية عىل  ية  توأردف قائال إنه يعلق أ يسحق ع لص ب ك مه ً

يه األعضاء وأن تأخ شطة وضع القواعد واملعايري جيب أن تكون مشوية وقامئة عىل تو يقة أن أ جوسلط الضوء عىل  لحق ذ بعني ن
ياد  بدأ ا ثةل  نافع وأن تكون  يف وا تاك يق توازن بني ا بار  ية وأن تأخذ بعني الا توايت ا تلف  بار  حلالا مل ت مل ل ل ت من سـ خم ممت ع م حتقع لت

ية الفكرية ادلوية وال سـامي تكل اليت هتم  بان جوانب املرونة يف اتفاقات ا بو وأن تأخذ يف ا لاذلي تلزتم به أمانة الو سـ مللكي حل
ي نا بدلان ا ما ل بدلان األقل منوال ًة وا بدلان ذات  .ل تاجئ ادلراسة، تدعو احلاجة يف ا ناء عىل  لوقال الوفد يف هذا الصدد إنه  ن ب

تدريب يا املعلومات واإلدارة واخلربة القانوية وا نولو نخفض إىل ادلمع يف جماالت  توسط وا لادلخل ا ن مل جمل وقال إن اجملموعة  .تك
رشوع األحاكم والقواعد املق يلمالحظت أن  تقدمة اليت دلهيا القدرة عىل ا بدلان ا بة  سجرتح اكن أكرث فائدة اب مل لل تسـ لن وذكر  .ل

بدلان األقل منوا من  ية وا بدلان األفر ية  ساعدة ا تكوين الكفاءات وتقدمي ا بو ابلهنوض  هم أن تلزتم الو ًالوفد أنه من ا ل لل ن مل ب يقي لتقمل
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تاكر عىل حنو فعال يف جمال  بو يف حتمل بأجل الهنوض ابإلبداع والا ساعد الو بغي أن  ية وقال إنه  نا يالرسوم والامنذج ا ت ع ينلص
ية نا بدلان ا يد مهنا ا رشوع األحاكم والقواعد هذا، وأن تضمن وجود مواطن مرونة  يق  يف  متاك لتف ل ب مل  .تط

ية –مجهورية (وحتدث وفد إيران  .17 ي)ماإلسال هود اخلاصة  ته يف ا شار يوية فأكد عىل  بص ابمس اجملموعة اآل ك م اغة جلسـ
تعاون اإلجيايب مع اجملموعات األخرى ليك تؤيت ادلورة مثارها رشوع املواد والقواعد من أجل ا لنصوص  وأعرب عن حذر . م

نصوص  نظرون إىل هذه ا يع األعضاء  نصوص أن  يغة ا بط من  بغي أن  يعة العمل وقال إنه ال  لاجملموعة من  ي مج ل ص نب تن يُسـي ط
يجة توقعون نفس ا لنتمن نفس الزاوية و نة بعد و. ي يجة  توصل إىل  تخذ خطوة جادة  بغي أن  ممكقال إن اجملموعة ترى أنه  ت نن للي ت

ية نا نة عىل الرسوم والامنذج ا متةل لعمل ا ية لآلاثر ا تأ عادلراسة ا لص للج ن شكر إىل األمانة عىل تقدمي دراسة . حململ لوتوجه الوفد اب
سائل اليت أاثرهتا ادلول األعضاء حول ا تصدى إىل ا ملحاولت أن  يدة للغاية يف ت مفآلاثر، وقالت إنه بوجه عام اكنت ادلراسة 
ية نا بة للرسوم والامنذج ا نة اب عيل آاثر ومزااي معل ا لص سـ للج نة أن . لنحتل بغي عىل ا للجوقال إن اجملموعة تؤكد عىل أنه ال  ين

بدلا ية يف ا نا يل الرسوم والامنذج ا ية الصورة الكربى يه دراسة اجتاهات  لنىس أن  ع لص تسج خلف ية ويف ميكن ألي ت نا كن ا مل
يا يف هذه الاجتاه ًتغري اكن أن يرتك أثرا إجيا ب برية عىل معل . ً ية  بدلان وقال إنه يعلق أ سأةل حامية أسامء ا تفت إىل  كوا مه ل م ل

ها رسيع من وترية  نة عىل ا نة وحث ا معلا لت للج تام .للج يدا جدًاخو ً، شكر الوفد األمانة عىل الاجامتع اإلعاليم اذلي اكن  ً ا يف مف
تجارية يف العامل الافرتايض ساسة محلاية العالمات ا هم اجلوانب ا لتعزيز  حل  .ف

شأن وضع  .18 هامة  شطة ا ية اكن من األ نا يل الرسوم والامنذج ا ية  يق اجلوانب اإلجرا ند إن  بوقال وفد ا ن ع لص سج ئ سـ له ت لن ت ل
ية  تو صالقواعد واملعايري، وقال إن ا بو 15ل بت الو ية طا ي من جدول أعامل ا ل توايت لتمن تالف  باهنا ا سـبأن تأخذ يف  مسـ خح

يف واملزااي تاك توازن بني ا يق ا ية املدركة يف ادلول األعضاء واحلاجة إىل  لا ل ل حتقمن  مل SCT/27/4ثوقال الوفد إن الويقة . لت
شلك اكمل تصاصات ادلراسة  بحتدد ا نغا. خ ميا ملعاهدة قانون العالمات ومعاهدة  سـوأردف قائال إن ادلراسة وفرت  ً تقي فورة ً

 دوةل عضو يف 185ت دوةل عضو ابلرتيب من بني 27 و32 و53بشأن قانون العالمات ومعاهدة قانون الرباءات اليت تضم 
بو تب الرباءات  .يالو ست من ادلول األعضاء يف أي من هذه املعاهدات وذلكل ال ميكن أن يعلق  ند  مكوقال إن ا ي له ل

ندي عىل هذه املعاهدات ب. لها تخدمني حول العامل، وهو 143و تلقت يومىض يقول إن الو بات وا سـ ردا من مودعي ا مللطل ً
تدل به يف حتديد آاثر املعاهدة ية وال  يس هل فائدة إحصا يل  سـرمق  ئ يئ ثل  .لض ترب أن ادلراسة مل  تواسرتسل قائال إن الوفد  متيع ً

يث مل نة،  رشين  سادسة وا متدهتا ادلول األعضاء يف ادلورة ا تصاصات اليت ا حلال للجخ لعل تأثري نظام الرسوم ع ميا  تضمن  ل  ًت تقي
بدلان  تصادية ورفع الكفاءة يف ا ية الا تاكر وا توسطة ورعاية اإلبداع والا رشاكت الصغرية وا ية عىل ا نا لوالامنذج ا من ب مل ع قلص لت ل

نفاذ إىل املعارف يا وا نولو ية فضال عن تأثريه عىل نقل ا نا لا جل تك لم سادسة وقال الوفد إنه ذلكل يرى أن والية ادلورة. ً ل ا
نفذ وجيب أن جترى ادلراسة بطريقة أفضل نة مل  رشين  ُوا ُ ت للج بو أن . لع يل للميض قدما أن يطلب من الو يواقرتح الوفد  ُ ً كسب

سني ادلراسة نة . لتحتقرتح طرق  ثا نقاش يف ادلورة ا يهنا كأساس ملزيد من ا موقال إنه ميكن اختاذ ادلراسة بعد  لس ل حت
تكون  يهنا  نة، و رشين  سـوا حللج يل للميض قدمالع تحديد ا ها  سمح  ًادلول األعضاء يف موقف  ب لسل ب يد . ي ملفوقال الوفد إنه من ا

سني ادلراسةتنظمي اجامتعات إ حتية بعد  تام. قلمي شات ادلورة ًاخو نا ية يف  شاركة بإجيا تعدة  ند  ق، ذكر الوفد أن ا ب للم سـ مه م ل
نة ية  للجاحلا  .ل

نة عىل قانو متةل لعمل ا للجدراسة عن اآلاثر ا ية وممارساتهحمل نا عن الرسوم والامنذج ا لص
 

نقاش حول الويقة  .19 ثدار ا  .SCT/27/4ل

شكر األمانة عىل إعداد ادلراسة هبذه اجلودة .20 ية  بدلان األفر فحتدث وفد مرص ابمس مجموعة ا يقة أن . يقل حقوأكد عىل 
تقةل  بدلان ا بدلان األقل منوا وا ية وا نا بدلان ا بت بأن تكون ا تصاصات طا نالا ل ل ل ل ملل ً م تصاد احلر حمور ادلراسة، خ قإىل نظام الا

تصاصات سـامب ورد يف الا بدلان  يف ا باع  خوتعجب الوفد من عدم إ ح ل نص شأن . تت يحا  بفضال عن ذكل، طلب الوفد تو ًض ً
شاري اخلاريج بري الا يار ا تا خل ست متدت عىل الردود الواردة من . خ با من بني 53عوذكر أن ادلراسة ا  ً با لدلول 185مكت  ً مكت
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يهنا األعضا بو، من  بء يف الو ية من أصل 6ي بدلان األقل 54يق بدلان من القارة األفر ل من ادلول األعضاء ومل ترد أي ردود من ا
ياانت ية مجع ا ندت علهيا  نة اليت ا شلكة يف جحم ا ترب أنه مثة  بمنوا، ومن مث ا معل ي م لع ستلع يد . ً تعقوسلط الوفد الضوء عىل 

ية بة للماكتب الو تقصاء اب نالا سـ طسـ تقصاءلن شأن هذا الا يف مل تعمل  ثات يف  سـ وأشار إىل أن ا ب ن جبع توساءل الوفد عن . ل
يامن مل  ية،  نا يل ادلويل للرسوم والامنذج ا شأن ا ناء اتفاق الهاي  ببب عقد مقارنة مع املعاهدات األخرى، اب ث عس لص سج لتب سـت

تصاصات سب الا يل مطلواب  تح خيكن هذا ا ح ل بدلان. ًل بة حلاجة ا لوقال إنه اب تكوين لنسـ بدلان األقل منوا  ية وا نا ل ا ل ًل م
شلك اكف،  تصاصات  ية، فقد الحظ أن ادلراسة مل تراعي الا ساعدة ا ية وا ية ا تامثر يف ا ٍالكفاءات والا ب ن مل خت ن لتقس لتح لب
يريات املقرتحة فضال نفذ ا ية ليك  نا بدلان ا تامثرات اخلاصة املطلوبة  ياجات والا بني الا بغي أن  ًيث اكن  تغ ت ل لل ت لت م س ن حح  عن ي

بو تلكفة واإلشارة إىل دور الو يتقدير ا سم . ل نفذ ما ورد يف ا لقوقال إنه يرى أن ادلراسة مل  شأن ) ب (2ت تصاصات  بمن الا خ
ية نا بدلان ا تصادية ورفع الكفاءة يف ا ية الا تاكر وا مرعاية اإلبداع والا لق ل من بب وراء قرص . لتب شأن ا يحا  لسوطلب الوفد تو ب ًض

يل الوارد يف  تح لا يةبنود "ل نا بدلان ا مخاصة اب ل سم ابء من ادلراسة " ل عىل قرار املؤمتر ادلبلومايس ") مواطن املرونة("لقيف ا
شأن قانون العالمات نغافورة  ييل ملعاهدة  با سـ بب وراء عدم حفص األحاكم اخلاصة األخرى . لتمك لسوساءل الوفد عن ا ت

بو األخرى، وساءل  ية يف إطار صكوك الو نا بدلان ا تاخلاصة اب ي ل يل مل يل رسوم ا يار  بب وراء عدم معاجلة  سجعن ا لتتقل خ لس
ية نا بدلان ا بات املودعة من ا بة  تقدمة اب بدلان ا بل ماكتب ا ممن  لق ل للطل سـ مل وفامي خيص اجلزء اإلحصايئ من ادلراسة، قال . لنل

ميني فهيا% 40إن اجملموعة الحظت أن  ية أودعت من غري ا نا بدلان ا بات يف ا ملقمن ا م ل ل ية وقال إن ا. لطل ئياانت اإلحصا لب
ية يف اخلارج نا يل الرسوم والامنذج ا ية  ية من ان نا بدلان ا تقدمة وا بدلان ا برية بني ا هرت جفوة  عأ لص سج ل ل مل ل تك ح م وقال إن هذا . ظ

هرت أن  يث أ يدين من نظام الهاي،  هر ا بري انعكس أيضا يف اإلحصاءات اليت  تفاوت ا ظا ح تف تظ ملسـلك ُ ً من إجاميل % 88ل
يالت ادلوي لا يا وسورسا( بدلان 3ة خيص لتسج يفرسا وأملا ن يامن ال خيص ) ن متع األورويب،  بوا بدلان 29جمل ية وا نا بدلان ا ل من ا ل مل

يل واحد ية الفكرية  ية  نظمة األفر سجاألقل منوا وا تمل للملك يق ية . ً بدلان األفر هذه الظروف، فإن مجموعة ا يقوأضاف أنه وفقا  لل ً
ية امل نا عترى أن صك الرسوم والامنذج ا بغي أن لص ية، واليت  نا بدلان ا تقدمة عن ا بدلان ا يكون ذا فائدة أكرب  نقرتح  يم ل ل مل لل سـ

ية نا تاكر أوال يف جمال الرسوم والامنذج ا عتكون الكفاءات وتهنض ابال لص بو املزيد . ًب بذل الو يواقرتح الوفد يف هذا الصدد أن  ت
نا بدلان ا تاكر يف ا تكوين الكفاءات والهنوض ابال هود  ممن ا لجل ل ب بدلان . يةل هرت ادلراسة أن ا يف، أ تاك بة  لوقال إنه اب ل ل ظسـ لن

يا  نولو يريات املقرتحة، خاصة يف جمال أهجزة  يذ ا يف  تعني علهيا حتمل تاك نخفض  توسط وا جذات ادلخل ا تك نف تغي ل مل لمل ت س
رشية وتكوين الكف ية وادلمع واإلدارة واخلربة القانوية وتدريب املوارد ا ية ا لباملعلومات وا ن لتحت ناء عىل ذكل . اءاتلبن بوقال إنه 

يذ يف ا بو يف حتمل تاك ساعد الو ية  بدلان األفر نفتطلب مجموعة ا لتيق ل ي م وقال الوفد إن تلكفة هذا الصك املقرتح تفوق مبراحل . ل
توقعة تقدمة . ملمزاايه ا بدلان ا بو وا ناءة مع الو شاركة ا بو إىل ا ية  بدلان األفر تاما، قال إن مجموعة ا ملو ل ي ب مل تص لل يق األخرى ًخ

 . للوصول إىل حلول فعاةل إلصالح هذا اخللل

يا .21 ية القوية يف وقت قصري  تح يق لألمانة عىل إكامل هذه ادلراسة ا هورية كوراي عن تقديره ا ًوأعرب وفد  ب نسمج يل ل . للعم
ها لك من األمانة واملاكتب و ية اليت بذ هود امجلا يدة ألهنا اكنت مثرة ا لوقال الوفد إن ادلراسة اكنت  جل ية عمف طنالو

تخدمني/واملودعني تج عهنا . ملسـا يريات  تقدوا أن ا بدلان ا يع ا بني من  هرت أن ا تاجئ أ نوقال الوفد إن ا سـيظ تغ ع ل مج ي لن جمل ل
ية . حتسينات توسطة اكنت إجيا رشاكت الصغرية وا نخفض وا توسط وا بدلان ذات ادلخل ا بوأشار إىل أن املاكتب يف ا مل مل مل لل

ت شأن اآلاثر عىل الا بشلك عام  ب تكون حمايدة ب تلكفة  يط اإلجراءات وأهنا رأت أن ا ية الفكرية و تخدام ا سـاكر وا ل سـ تبسـ مللك
توفري يل من ا يق ا ليف الغالب، مع إماكية  لقل يمي اإلجيايب يف امليض قدما . حتقن ساعد هذا ا ًوأعرب الوفد عن أمهل يف أن  لتق ي

ناسب بة ويف الوقت ا نا ملابملفاوضات ابلطريقة ا سـ هور. مل ية يه أنه حان الوقت ليك مجوقال إن  لضمنية كوراي ترى أن الرساةل ا
شأن الرسوم والامنذج  نة  مية وفائدة معل ا ية ورسيعة ألنه مت حتديد  بمتيض ادلول األعضاء قدما ابملفاوضات بطريقة وا للج ققع ً

شلك واحض ية  نا با ع مثر ادلول األعضاء الزمخ اذلي خلفه مؤمتر بكني . لص ادلبلومايس يف إكامل تستوأعرب عن أمهل يف أن 
ية . املفاوضات اجلارية يف هذا اجملال يف أقرب وقت تاما، سلط الوفد الضوء عىل احلاجة امللحوظة للهنوض ابخلربة وا نو لبخ ً

تاجات  ها إحدى الا نخفض، بو توسط وا بدلان ذات ادلخل ا يا املعلومات، خاصة يف ا نولو ية يف جمال  نا صف ج سـتتك مل مل ل لتحت
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ية لدلراسة شابه مت أيضا حتديد احلاجة إىل تعزيز الكفاءات اإلدارية واخلربة القانوية. سـاألسا نوأضاف أنه عىل حنو  وقال . ًم
ية ساعدة ا تلعب األمانة فهيا دورا فعاال الحقا، عن طريق تقدمي ا نالوفد إن هذه من اجملاالت اليت  مل لتقسـ ً ً ً. 

ية فقال إ .22 ساعد ادلول لتمنوحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أعامل ا يدة  نارص  تن ادلراسة قدمت آراء هامة و مفع ً
سائل املعقدة بطريقة أفضل يمي ا ملاألعضاء عىل  سري . تق بدو تركز عىل  هرت أن املزااي عىل ما  تاجئ أ يورأى الوفد أن ا ي تن ظ ل

ية الفكرية با أحصاب حقوق ا يل ادلويل، وهو ما خيدم غا سامح اب يل وا مللكإجراءات ا ً ل سج ل تسج لت بة ملاكتب وقال. ل لنسـ إنه اب
تكون  ية  نا بات الرسوم والامنذج ا يق القواعد اخلاصة مبعاجلة  بين  ية، فإن تلكفة  نا بدلان ا ية الفكرية يف ا سـا ع لص طل سـ ل تنل ت م مللك

تقدمة بدلان ا ملأعىل مما يف حاةل ماكتب ا ية جيب أن تؤخذ . ل نا بدلان ا ية الفكرية يف ا ياجات ماكتب ا ُوقال الوفد إن ا م لمللك ل حت
نةيف بار يف معل ا للج الا ها. عت تصاصات مل يمت مراعاهتا يف  ية رأت أن الا مجملوأشار الوفد إىل أن مجموعة جدول أعامل ا خ . لتمن

بدلان األقل منوا من أجل تكوين الكفاءات  ية وا نا بدلان ا ياجات ا شلك سطحي فقط ا ناولت ادلراسة  ًأوال،  ل ل ل ت ب مت ح ً
ساع ية وا ية ا تامثر يف ا ملوالا لتحت ن يةلبس شأن . لتقندة ا توسع ادلراسة  يا، مل  باث ت تصادية "ًن ية الا تاكر وا قرعاية اإلبداع والا من لتب

ية نا بدلان ا مورفع الكفاءة يف ا ل تني مزيدا". ل سأ يح هاتني ا توسع وتو ترب أن من الرضوري ا ًوقال إن اجملموعة  ل مل ض ل وطلب . تع
يح بدلان وطلب تو يف ا شأن  يحا من األمانة  ًالوفد تو ضً ل ن ب شاري اخلاريج تصض بري الا يار ا بب وراء ا شأن ا تا  خل ت سب خ سل

ناسب بار ادلول األعضاء يف وقت  باب اليت حالت دون إ مويف مت ذكل واأل خ سـ   .ك

شأن آاثر  .23 تاج  يا للوصول إىل أي ا يا إحصا يس اك يده للرأي القائل إن عدد الردود الواردة  ند تأ بوأعلن وفد ا ئ ك نه ف سـتل ً ً ل
بب ت هذا ا ساملعاهدة وإنه  يال أو غري اكمةللل تحزية  ًعد ادلراسة  قل يده لآلراء اليت أعرب عهنا لك من . م يوأعرب الوفد عن تأ

يذ اتفاق ال هاي واكن  بغي أن تعاجل  يقة أن ادلراسة اكن  ية، خاصة  بدلان األفر ية ومجموعة ا نفمجموعة جدول أعامل ا ن حق تيق ي ل لتمن
بدلان يف ا ية  تصاصات من ان بع الا لبغي أن  تصن ح خ ت تن نع . ي رشوع املواد والقواعد املقرتح لن  يذ  تاما، ذكر الوفد أن  يصو م نف تخ ً

شاري اخلاريج بري الا يار ا شأن ا يحا  ند وطلب تو تفارقا يف ا خل ت ب ض سه خ ًل ً. 

ية .24 نا نة عىل الرسوم والامنذج ا هم تأثري معل ا يدة جدا يف  عوقال وفد الصني إن ادلراسة اكنت  لص للج ف بب . ًمف بسولكن 
تاجات ادلراسة حبذرقةل عدد الردود ال رس ا بغي أن  تخدمني، فإنه  نواردة من املاكتب وا تن سـي تف وقال إنه ذلكل من . ملسـ

 .الرضوري متديد ادلراسة

شأن  .25 ية ابملعلومات  شكر إىل األمانة عىل إعداد ادلراسة، وقال إهنا قدمت نظرة شامةل  تني اب بوتوجه وفد األر ن ل غن ج
متةل للعمل عىل قانون الرسوم يام ابفرتاضاتحملاآلاثر ا نب ا ساعد عىل  ته وإهنا  ية وممار نا لق والامنذج ا جت ت سـ ع وقال الوفد إنه . سلص

شأن تأثري األحاكم اخلاضعة  بوةل  ية قدمت نظرة شامةل  سني أي دراسة، إال أن ادلراسة احلا بعىل الرمغ من إماكية  ل حت مقن
ية سـنقاش واإلحصاءات األسا نخفض تدعو وأشار الوفد إىل أنه يف معظم املاكتب. لل توسط وا بدلان ذات ادلخل ا مل يف ا مل ل

تعدد األطراف ية ادلمع  ية وسلط الضوء عىل أ ساعدة ا ية وا ية ا تامثر يف ا ماحلاجة إىل تكوين الكفاءات والا ن مهس ن مل لتقت لتح . لب
تني وقال إن ادلراس ية يف األر نا ثفة يف جمال الرسوم والامنذج ا شطة ا نوسلط الوفد الضوء عىل األ ع لص جن هرت أن ملك ظة أ

تقدمة بدلان ا بات يف اخلارج اكنوا من ا ية املودعني اذلين أودعوا ا ملغا ل لطل بات املودعة يف . لب ية ا ثل، فإن غا لطلوقال إنه اب ب لمل
تقدمة ية يف . ملاخلارج اكنت من ادلول ا نا ثفة يف جمال الرسوم والامنذج ا شطة  عوقال إنه ابلرمغ من ذكل، مثة أ لص مكن

تني، اليت ي مييجناألر يد اإل ية هبا من أعىل املعدالت عىل ا بات ا قلعد معدل تقدمي ا لصع حملل هد يعد . لطل ترب الوفد أن ا ملشوا ع
يون مقمي يالت للك  ملواعدا أكرث إذا ما نظر املرء إىل عدد ا لتسج بغي أن شلك . ً توأشار الوفد أيضا إىل أن هذه ادلراسة  ين ً

نة . ملعايريسابقة للجان امللكفة بوالايت لوضع القواعد وا هذه ا للجوأعرب الوفد عن أمهل يف أن يكون هذا العمل ذا فائدة  ل
ية نا يق الرسوم والامنذج ا شأن  نرية  عالختاذ قرارات  لص سـ تنب  . سـتم

يط  .26 يق و برية  ية ا رشين فأكد عىل األ بع وا ثل الاحتاد األورويب ابمس دوهل األعضاء ا سـوحتدث  سـ مه سـ بمم ن تل لت لك لع
يل الر ية  رشوط ا سجا تشلك لل مية املضافة ذلكلل ية وإجراءاهتا وا نا لقسوم والامنذج ا ع ثل عىل أن الاحتاد األورويب . لص ملموأكد ا
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يكون اجنازا آخر  يفا أنه  نة يف معاجلة هذه القضااي،  نا العمل الضخم والقمي اذلي هنضت به ا يه  سـوادلول األعضاء  مض للج مث ف
مني العمل الواعد اذلي مت عىل مدار ا نة أن  لهذه ا ت للج هال يف إجنازا جديدا إىل  ية وأن  ست املا جسلنوات ا تض ض ل لوهذه . سـ

بل القريب سأةل يف مؤمتر دبلومايس يف ا هام يف طرح هذه ا يه د باب، كرر الاحتاد األورويب وادلول األعضاء  تقاأل مع ملسـف مل . سـ
بعث برس ـي  بح جاهزة وقوية،  تورمغ أن هذه اخلطوة ال تلزم الوفود بأحاكم املعاهدة حىت  سه ف نوااي تص ية عن ا لاةل إجيا ب

ية نا يل الرسوم والامنذج ا يع أنظمة  عتخديم  لص سج مج تسـ با . مل يه ر ثل أن الاحتاد األورويب وادلول األعضاء  غكذكل ذكر ا فملم
ها لويقيت العمل  بري عن د ثيف ا معتع يحSCT/27/3 وSCT/27/2ل تربهتام خطوة واعدة أخرى يف الاجتاه ا تني ا لصح، ا ع . لل

هدف الهنايئ وأقر الاحتاد األ يق ا ية  تجب فقط بصورة اك شاريع األحاكم هذه مل  يه أن  لورويب وادلول األعضاء  تحق ف لف سـ تم
ييك ومرن من أجل  نا بة لوضع إطار د نا ية، لكهنا اكنت أيضا  نا يط إجراءات الرسوم والامنذج ا موهو تقريب و يم سـ ع لص تبسـ

ية، مما ميكن الك نا تطور الالحق لقانون الرسوم والامنذج ا عا لص تغريات ل بة ا تقدمة من موا بدلان ا ية وا نا بدلان ا ل من ا ك مل ل ل مل
بل ية يف ا ثقا تصادية وا ية والا ية والاجامت نولو تقا ف ق ج سـتك ملل ل بع . ع ثل الاحتاد األورويب ابمس دوهل األعضاء ا سـوأعرب  لمم

يده للويقة  رشين عن تأ ثوا ي سائل الوار. SCT/27/4لع شلك واحض ا ملوقال إن هذه ادلراسة تعاجل  تصاصات ب خدة يف الا
رشوع املواد  يريات املقرتحة يف  يذ ا تحقق من  بدلان أهنا  يع ا بون من  تقد ا ية اليت ا هرت املزااي اإلجيا موأ تغ ل مج ي ع لب نفجمل ت تظ س

تجلب مزااي من . والقواعد يريات املقرتحة  تربوا أن معظم ا بدلان ا يع ا سـوقال إنه من اجلدير ابذلكر أن املودعني من  تغ ع ل لمج
ية  يلي"حان يل"و" لتسجرس ا يل"و" لتسجوقت ا بدلان ". لتسجتلكفة ا يع ا ية الفكرية يف  ثل أن ماكتب ا لوأضاف ا مج مللكملم

ية لقانون الرسوم والامنذج  رشوط ا توقع أن تدخل معاهدة ا نخفض  توسط وا بدلان ذات ادلخل ا ناء ماكتب ا شلكاب ت مل مل لل ل سـتث
تعلق  نات فامي  ية  نا يا ع تاكر"حتسيلص بتوى الا ية الفكرية"و" مبسـ تخدام ا مللكا ًوأردف قائال إن ادلراسة أشارت إىل إن ". سـ

يع وإهنا من اجملاالت اليت ميكن  تكون ذات فائدة  ية  نا ية لقانون الرسوم والامنذج ا رشوط ا شأن ا للجماملعاهدة  سـ ع لص شلك لب ل
شأهنا توصل إىل اتفاق رسيع  بالعمل فهيا وا هرت أيضا أنه مثة موا. ل ًوقال إن ادلراسة أ يذ ظ ند  تنفطن مرونة هامة لألطراف  ع

رشوع املواد . املعاهدة شات حول  نا تطلعان إىل دفع جعةل ا يه  ثل إىل أن الاحتاد األورويب وادلول األعضاء  موأشار ا ق مل ت فملم
توصل إىل نة من ا متكن ا تا أن  نة، وأ سابقة  ناءة ذاهتا اليت متزيت هبا ادلورات ا رشوع القواعد ابلروح ا لو للج مل للج ل تب ل  توافق م

بل القريب ية يف ا نا يل الرسوم والامنذج ا شأن إجراءات  ملسـتقعىل فكرة عقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة  ع لص سج  .تب

بقا، وأكد عىل احلاجة إىل احرتام  .27 ية  توفرة ابللغة الفر ًوأشار وفد اجلزائر إنه اكن يفضل لو اكنت ادلراسة  سـ مسـ ن م
ندما جتري األمانة أي ية  نوات الر عا مس يل املزيد .  دراسةلق ية  سط،  بغي أن تكون أ ياانت اكن  حتصوقال الوفد إن الا بغ ب ن يب سـت

شاركة . من الردود ست  يدية و ية و يعة  تب اجلزائري اكنت ذات  موأشار الوفد إىل أن الردود الواردة من ا عك ه ن متب تق ط ملك
رس بأي ط رشوع املعاهدة، وال جيب أن  شأن  شات  نا ية يف ا سن  تفاجلزائر  ُم ب ق مل ن وخبصوص املضمون، قال . ريقة أخرىحب

ية  رشية واملا يكون هل أثر هام فامي خيص املوارد ا رشوع املعاهدة ادلوية  تاجات ادلراسة أن  هم من ا لالوفد إنه  سـ بل لم ن سـتف
ية والقواعد ية ا لتحتوا يري. لبن يف رشيعاهتا مع ا ية أن تدفعه  نا بدلان ا تعني عىل ا مثن اذلي  تغوقال إن هذا هو ا ل ل لي ت تك لم ات ل

تاكر بوجه عام ية والا نا ية الرسوم والامنذج ا ها أثر إجيايب واحض عىل  تغريات لن يكون  باملقرتحة، رمغ أن هذه ا ع لص من تل وقال . ل
تقدمة بدلان ا هم من ا تخدمون، واذلين  يفضهل ا رشوع املعاهدة  ملالوفد إن  ل سـ معظمسـ مل ًوأردف قائال إن احلاجة تدعو إىل . م

نقا يع ادلول األعضاءللحفص األحاكم اخلاضعة  ياجات  تالءم ا مجش مزيدا وتعديل هذه األحاكم  ت حل تاما، أكد الوفد عىل . ً ًو خ
ية يجة مر نة إىل  شات يف ا نا يع ادلول األعضاء حىت تصل ا يد مع  ضالزتام اجلزائر ابلعمل يدا  للج ق مل مج نتب ً. 

ية ويان مجم .28 بدلان األفر يان مجموعة ا يده  يا عن تأ نوب أفر بوأعرب وفد  ل ب يقي يق يةلج وسلط الضوء . لتمنوعة جدول أعامل ا
يان بدلان الوارد يف الا يف ا يد عىل الردود وقال إنه مل يكن مراتحا  يان وأثر هذا ا يد الا بعىل  تعق ب تتعق سـت لسـ لتصن ً وطلب . ل

شاهبة يذ املعاهدات ا يل أثر  بعاد اتفاق ال هاي من  شأن ا يحا  ملالوفد تو حتل ب نفض تت س تاما، قال الوفد إن الا. ً سـتو ً بغي خ نيان  يب
هذه الردود تخدمني وتوفري وقت اكف  نه من خالل مجع املعلومات من املزيد من املاكتب وا ية  توحا  لأن يظل  ي ٍمف سـ ملبغ حتس ً.  

يد من معاهدة قانون الرسوم والامنذج  .29 ها  هرت أن ادلول األعضاء بأ تفوأشار وفد الرنوجي إىل أن ادلراسة أ مكل سـظ
يده لعقد م ية وأعرب عن تأ نا يا ع  . ؤمتر دبلومايسلص
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تصاصات  .30 ثلت متاما لال يق فقال إن ادلراسة ا نغاراي ابمس مجموعة بدلان أورواب الوسطى وا خوحتدث وفد  ً ت بلط مه ل
ية نا نة عىل الرسوم والامنذج ا شأن تأثري معل ا هم  همت يف تعزيز ا عوأ لص للج ب لف ناء عىل ذكل، فإن اجملموعة تؤيد  .س ًوقال إنه  ب

بو رشوع صك  توصل إىل  مقا م ية العامة بعقد مؤمتر دبلومايسل ية ا يع وتؤيد تو مجلعل  ص   .للجم

شأن  .31 تاج  تفق مع الا سلفادور إىل أن ادلراسة قدمت املعلومات املطلوبة الختاذ القرار وقال إنه  بوأشار وفد ا ي سـتنل
يا امل نولو ية  ية ا ية والقانوية وا ية تكوين الكفاءات ا ساعدة من ان جاحلاجة إىل ا تك ن لح تتق ن ن لتحمل لب وقال الوفد إنه إذا . علوماتل

تايل عىل  بات واب يا عىل عدد ا تؤثر تأثريا إجيا يريات املقرتحة  ية، فإن ا ساعدة ا متدت املاكتب عىل هذه ا لا لطل ب سـ تغ ن ًمل ً ل لتق ع
ية تصادية الو طناألنظمة الا شأن نقل  .ق توحة مجلع املزيد من املعلومات، خاصة  بغي أن تظل  بوقال الوفد إن ادلراسة  مف ين

نفاذ إىل املعارفلتا يا وا لنولو ج  .ك

يدة .32 شكر إىل األمانة عىل إعداد هذه ادلراسة ا ياابن اب ملفوتوجه وفد ا ل هرت أن .ل تاجئ ادلراسة أ ظ وأشار الوفد إىل أن  ن
تاكر وأن  ية الا ية من ان تكون إجيا يريات املقرتحة  تربت أن ا نخفض ا توسط وا بدلان ذات ادلخل ا باملاكتب يف ا ب سـ تغ ع مل مل حل ل

ت يةملسـا شأن تأثريها عىل الر يني  نخفض اكنوا إجيا توسط وا بدلان ذات ادلخل ا حبخدمني يف ا ب ب مل مل وقال الوفد إن ادلراسة قد . ل
بل يدا لعقد مؤمتر دبلومايس يف ا رشوع األحاكم  شأن  شات  نا يف ا تقهم يف  سـس مت تك ملت ً ه ب ق مل  .مث

شريا إىل أن ادلراس .33 ها،  ًورصح وفد سورسا بأن ادلراسة حققت أهدا م ف رشوع ي ملة أبرزت بوضوح الوقع اإلجيايب 
توصل إىل حلول تليب تكل . املعاهدة عىل نظام الرسوم والامنذج ته بأن ا نا ية عن  ساعدة ا تعلق اب لوأعرب الوفد فامي  ع ن مل قي لتق

تحقق، كام اكن احلال يف إطار معاهدات أخرى ياجات  سيالا رشوع األحاكم . حت يده ملواصةل حفص  موأعرب الوفد عن تأ ي
يةبغ تاجئ إجيا يق  تقدم حنو  بية ا ن  . حتقل

ية .34 نا يط عىل قانون الرسوم والامنذج ا يل وقع ا عورصح وفد تريا بأن ادلراسة أفادت يف  لص سـ حتل كوقال إن تريا بدل . لتبك
شلك ملحوظ نايم هبا مرتفع  ية ا نا بات الرسوم والامنذج ا بتوسط ادلخل لكن معدل  ت ع لص ملطل ية . م ية  بالد  تووحض أن  حتلل بن

متةلسمؤ تغريات ا هوةل مع ا يف  حملية قوية وقدرة عىل ا ل سسـ بتك توايت ادلخل وقعا عىل . ل تقاده بأن  ًوأعرب الوفد عن ا سـ ملع
يريات  ثل ا ها أي وقع عىل جماالت أخرى  يس  يا املعلومات وناء القدرات القانوية، لكن  نولو ية  ية ا تغا ن ب لت متح ل ل ج تك لن ل لب

يل ية يف اإلدارة واإلجراءات و حتلا بدلان .  األخطاءملسـتقبل يف ا بق يرى جماال ملراجعة  ناء عىل ما  لوقال الوفد إنه  ن سـ تصب ً ً
ية تصادية ا ية الا يث يعكس ا تقرير  لفعلالوارد يف ا من حب قل  .لت

ية، وبني  .35 نا نة عىل الرسوم والامنذج ا متل ألعامل هذه ا ية للوقع ا ييل أن ادلراسة تعرض صورة  َّوذكر وفد  ع لص للج لك حملشـ
متةل ملعاهدة يامتىش مع أن هذه يه املرة  شة املواد ا نا بل  نطاق  هذه وأن وجود ويقة هبذا ا حملاألوىل اليت جترى دراسة  ق ل مث ق ك

ية يات جدول أعامل ا منتو تقد أن . لتص نه قال إنه ال  سني،  يعوأعرب الوفد عن رأي مفاده أنه ميكن إخضاع أي دراسة  لكتح لل
تلقي ردود  توحة  ها  سني ادلراسة وتر لمن شأن  مفحت تجاابت الواردة ك يث الا ية أن يؤدي إىل فرق جوهري من  سـإضا ح ف

يل العام تح لوا بة إىل بالده، وقال . ل ية اب ية وممارساته أ نا شأن قانون الرسوم والامنذج ا سـوبني الوفد أن إلحراز تقدم  مه ع لص لنب َّ
تعلق اب نة ادلامئة  ية يف ا يث إن ا تقدم،  توقع صعوبة يف إحراز هذا ا يإنه ال  للج لعمل ل يةحي ووجه الوفد ادلعوة . لشلكإلجراءات ا

شواغل اليت عربت عهنا  ثري من ا تقاء إجاابت عىل  يال، ألنه من املمكن ا رشوع األحاكم  يل  تح لإىل الوفود األخرى  ك سـ تفص ل ٍل ً م
ية من تكل األحاكم  .مبدلان ان
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ية وممارساته  نا عقانون الرسوم والامنذج ا رشوع قواعد-لص رشوع مواد و م   م

نقاش .36 ند ا لا تني ست  .SCT/27/3 وSCT/27/2ثيق إىل الو

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

ند  .37 لبوأشار وفد سورسا إىل ا بناء "وحذف اللكامت " الطلب األصيل"حمل " ئالطلب الرييس"واقرتح إحالل " 5"ي
تب سـمي" ملكعىل طلب ا تقسامح للمودع اب  . للل

ناعي"مجةل واقرتح وفد اجلزائر إضافة  .38 نح براءة لرمس أو منوذج  صأو  ند " م أو حذف نفس امجلةل من " 2"لبيف هناية ا
ند  ند " ثمن هذه الويقة"كام اقرتح الوفد إضافة اللكامت ". 3"لبا  ". 18"لبيف هناية ا

تخدام اللكامت وأشار وفد ادلامن .39 نغافورة " الطلب األصيل"سـرك إىل ا بشأن سـيف معاهدة قانون الرباءات ومعاهدة 
نص احلايل  .لقانون العالمات، وقال إنه يفضل ا

ند  .40 ترب أن لكمة " 12"لبوأشار وفد اجلزائر إىل ا سب من " تسجيالت"عوا نتكون أ تب"سـ  ".ملكجسالت ا

يح عىل مقابل اللكامت  .41 تب"تصحوطلب وفد بريو إجراء  ية" ملكجسالت ا با سخة اإل نيف ا سـ  .لن

ية أن  .42 تحدة األمر يكوأفاد وفد الوالايت ا بدو من غري املالمئ أن مل يل وقال إنه  يالت من هذا ا يس هبا  يبالده  ب لقسج ت ل
نص احلايل بدلان من ذكل املصطلح، واقرتح اإلبقاء عىل ا لتقىص بعض ا  .ل

يده ملصطلح  .43 شأن الطلب الرييس، وأعرب عن تأ به  يوحسب وفد سورسا  ب ئطل تب"ي  ".ملكجسالت ا

يا اإلبقاء عىل اللكامت  .44 تبجسالت"توأيد وفد كروا تندا يف األساس إىل إفادهتا مزيدا من الاساع" ملك ا ً ً  . مست

ناجت .45 بق احلمك عىل ا نقاش مل  ته يف ا شار لوقال وفد الربازيل إن  ل ك  .تستم

ية املادة  .46 شأن حا شـوأكد الريس، ردا عىل سؤال طرحه وفد الربازيل  ب ً شري إىل إماكية تويل األطراف 6ئ ن اليت  ت
ي ية وفقا لقوا هل الز نساب ا ًمل ن نصمح ية من ا سخة هنا بقى يف أي  ية  ية، عىل أن هذه احلا لهنا الو ئ ن شـ ستن  .ط

شأن الرتمجة العرية للكمة  .47 سعودية عن شواغهل  بوأعرب وفد اململكة العرية ا ب ل  ".13"1يف املادة " applicant"ب

سعودية وطلب اإلب .48 يان اذلي أدىل به وفد اململكة العرية ا تالفه مع ا لوأعرب وفد اجلزائر عن ا ب لب نص خ لقاء عىل ا
 .العريب كام هو

تعلق ابملادة  .49 يوذكر الريس أن مث اقرتاحني فامي  تب"، وهام اإلبقاء عىل "12"1ئ تخدام " ملكجسالت ا سـأو ا
ية". تسجيل"مصطلح  تا شة خالل ادلورة ا نا توحني  يان  لوقال إن الاقرتاحني  ل ق للم مف كام ذكر أن املصطلح . سيبق

ند  تخدم يف ا با لسـ نص . وسيبقى كام ه" 5"مل ية والعرية من ا با تني اإل بت أخريا وجود شاغل لغوي يف ا لوأ ب ن سـ لنسخ ً ث
تايل رشوع ا يحل يف ا لوقال إن هذا  ملسـ ُ . 
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بق علهيا هذه املواد: 2املادة  ية اليت  نا بات والرسوم والامنذج ا تطا ع لص  لطل

با .50 هذه ا بول بعض األعضاء  ية وإىل عدم  بات الفر تني إىل ا لطلوأشار وفد األر ع لطل لن ق يف "ت، واقرتح إضافة اللكامت ج
ها  ". 1"2يف هناية املادة " تقبلتكل األطراف اليت 

ية .51 يوضع يف حا تني  شـوذكر الريس أن اقرتاح وفد األر سـ جن  . ئ

 الطلب: 3املادة 
تعلقة ابلطلب: 2القاعدة  يل ا تفا ملا ص  ل

نود من القاعدة  .52 نقل عدد من ا سابق  بوحسب وفد الربازيل اقرتاحه ا ب لل ند 3ادة إىل امل) 1(2ٍ ناء ا لب، اب " 3"سـتث
 ").ومطلب("

 مفادها أنه 3وإدخال مالحظة جديدة عىل املادة ) 1(3إىل املادة ) 1(2واقرتح وفد الصني نقل الوصف من القاعدة  .53
رشيع الوطين تواه يف ا نص عىل شلك الوصف و لتبغي ا حم ل تايل. ين نص ا لواقرتح الوفد ا توي الوصف : "ل حيبغي أن  بيان ’عىل ين

يه يف القوانني ‘موجز نصوص  عل كام هو  بغي أن يكون م تعاقدة، و ية لألطراف ا ينالو مل رشوط اخلاصة طن بت يف ا لا ّ مبحتوى ل
تعاقدة  ."ملذكل الوصف وشلكه من همام األطراف ا

بات  .54 سـمي  تطلوأيد وفد الاحتاد الرويس الاقرتاحات اليت طرهحا وفدا الربازيل والصني، وقال إنه يرى أن من شأن  متق
ياريالطل باسا بني ما هو إلزايم وما هو ا بب للمودعني ا تب بني املواد والقواعد أن  خت ًي ل  . س

تج يف املادة  .55 يان ا نص عىل  بغي ا ياابن القول بأنه  نوكرر وفد ا ب ل ملل ية "1)"1(2ال يف القاعدة ) 1(3ين مه، ملا هل من أ
ناعي منوذج ا تصوير الرمس أو ا لصساوية  ل تج. لم يان ا نووحض الوفد أن  ن يكون حمل نظر، يف بعض األنظمة القانوية، يف ملب

يات  هل  نرص  ية أخرى، أو للوقوف عىل نطاق الرسوم والامنذج، كام أنه  نا شابه مع رسوم أو مناذج  بني ا معلمعرض  ع ع ص ت يست ل
بحث  .لا

تكر يف القاعدة  .56 تعلق هبوية ا رشط ا شأن ا يحا  بوطلب وفد اجلزائر تو مل ب ملض ل ً2)1.( 

رشوط اليت من شأهنا رك إنهوقال وفد ادلامن .57 تجربة أنه من املفضل إخالء املواد إال من احلد األدىن من ا بت اب ل قد  ل ث
تضت  بل دون اضطرار إىل عقد مؤمتر دبلومايس لكام ا ية إاتحة املزيد من املرونة يف ا قالصمود مع مرور الوقت  ملسـتق بغ

يري ناء عىل ذكل اإلبقاء عىل نيص. تغاحلاجة إجراء  ًواقرتح الوفد   . كام هام2 والقاعدة 3 املادة ب

ية .58 تحدة األمر يا والوالايت ا نوب إفر يا و با يا والرنوجي وإ يكوأيدت وفود جور يق ج ملج ن يان اذلي أدىل به وفد سـ لب ا
 . ركادلامن

يا إضافة مالحظة إىل املادة  .59 تخدام األطراف اسـامترة ) 2(3 مفادها أن املادة 3نواقرتح وفد أملا سـال حتول دون ا
ية  .مسر

تعلق بإضافة لكمة ووحض .60 مت األمانة، ردا عىل اقرتاح من وفد غاان  نوان املادة " للتسجيل"ً ، أن تعريف 3عيف 
شري إىل " 4"1يف املادة " الطلب" يل"تيوحض أن هذه اللكمة   ".لتسجطلب ا

بارة  .61 تصممي، أن املقصود من ا شأن وحدة ا ند  لعووحضت األمانة، ردا عىل سؤال من وفد ا ل ب له رشوط مع مراعاة "ً لا
بق نص علهيا القانون ا ّاليت ميكن أن  ملط تصممي أو وحدة الاخرتاع" ي رشوط، مبا يف ذكل وحدة ا يع ا يعاب  لهو ا لمج  . ست
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ية املادة  .62 شـوذكر الريس أن حا نة ادلامئة 3ئ رشين  سادسة وا للج اليت تورد اقرتاح وفد الربازيل خالل ادلورة ا لعل
تعلق مبطلب، ناء الاقرتاح ا ملتحذف، اب يهسـتثسـ بقى  هذا  عل  ي تعلقة ابقرتاح . سف ية ا ملوذكر الريس كذكل أن احلا شـ ئ

نقل  تضاف وهبا اقرتاح وفد الصني  ية  بقى علهيا وأن حا ياابن  با سـ شـ ، كام 3 إىل املادة 2من القاعدة " وصف"سيل
تعلق بإ يا ا تواه واقرتاح وفد أملا شلك الوصف و تعلق  تان إثر اقرتاح وفد الصني ا ملتضاف مال ن حم ب مل حظ نماكية سـ

ية تخدام اسـامترة ر مساشرتاط ا  . سـ

ناعي: 3القاعدة  منوذج ا تصوير الرمس أو ا تعلقة  يل ا تفا لصا ب مل ص  لل

ياابن إضافة مالحظة عىل القاعدة  .63 نات ومناذج" 3)"1(3لواقرتح وفد ا يح إماكية تقدمي  يتو ن ض  .عل

سامت اليت "واقرتح حذف اللكامت ) 2(3وأشار وفد بريو إىل القاعدة  .64 ليان ا منوذج لب لال شلك جزءا من الرمس أو ا ت
ند " املطالب به سم أو جحمه"و" 1"لبيف ا ناعي ا منوذج ا هار معامل الرمس أو ا َّإل جمل لص ل ند " ظ وقال الوفد إنه يرى أن ". 2"لبيف ا

يل ومن شأهنا أن تؤثر يف نطاق امحلاية، مما خيرج هبا عن حزي نقطة وا بني الغرض من اخلطوط ا تظلهذه اللكامت  مل  لت
يات احملضة  .لشلكا

رشوع القاعدة مضن) ج(إدراج فقرة  واقرتح  الاقرتاح اذلي تقدم به وفد بريووأيد وفد الصني .65 نحو ) 2(3م  لعىل ا
تايل يع اليت تطلب )أ(ابلرمغ من الفقرة : "لا يان املوا تب  تواصةل رشوط ا تويف األجزاء املعلمة خبطوط  بغي أن   ،ُ ض ب لسـ ملكت م ّن ي

يةبشأهنا حامية للرسوم و نا عالامنذج ا  ".لص

سويد أن القاعدة  .66 ًثل حكام ) 2(3لوذكر وفد ا شلك " ًجوازا"مت تعلق إىل حد أبعد اب لوأعرب عن رأيه أن هذا احلمك  ٍي
ناعي منوذج ا تصوير الرمس أو ا لصته  ب نص كام هو. للصل  . لوقال الوفد إنه يرغب يف اإلبقاء عىل ا

ية أن اللك .67 تحدة األمر يكوبني وفد الوالايت ا مل تخدام َّ نه ا تاح للمودعني  ياق اذلي  نظر تعرض ا سـامت حمل ا مض ي سـ لل
سويد يان اذلي أدىل به وفد ا يل، وأيد ا نقطة وا لاخلطوط ا ب تظل لمل شلكة اليت طرهحا وفد . ل متل  للمكام اقرتح الوفد، كحل  حم

ثال"بريو، إضافة اللكامت  يل ا ملعىل  نظر" سب لبل اللكامت حمل ا  .ق

بق .68 نص  يوذكر الريس أن ا سئ يةل  . شـى كام هو، مع عرض الاقرتاح اذلي تقدم به وفد بريو يف حا

نوان املراسةل: 4املادة  يغ القانوين أو  نوان ا يل و عا بل ع تث لمت  ل
نوان املراسةل: 4القاعدة  يغ القانوين أو  نوان ا ثلني أو  تعلقة اب يل ا تفا عا بل ع ملم مل ص  لتل

يار  .69 يده  للخوأعلن وفد الربازيل عن تأ  . 4 يف املادة 1ي

تفعني وأكد عىل وأ .70 رسة  ئة  ئة  يط هو  يق وا هورية كوراي إىل أن الغرض األسايس من ا نشار وفد  ي سـ للمسـ هت ب مين ي بمج ت لت ل
ية، خاصة ما يصب من ذكل يف صاحل آحاد  نا يل الامتس امحلاية للرسوم والامنذج ا عاحلاجة إىل احلد من املعوقات يف  لص سب

توسطة، لكرثة م رشاكت الصغرية وا ملاخملرتعني وا ثل من أجل احلصول عىل اترخي ل يني  ثقل كواهل هؤالء ابحلاجة إىل  مما  تع ت
يار . إيداع يهل  للخوأعلن الوفد عن   . 1تفض

يار  .71 ند إىل ا خلوأشار وفد ا تيض القانون الوطين أن يكون أي 2له يث  رشيع القانوين،  بات ا يق وقال إنه ال يفي  ح لت مبتطل
بغ ينثل ويل براءات أو ممارس قانوين، كام  ك بعا مم تلزم تعديل احلمك  ية، مما  يغ يف األرايض ا نوان  ًي أن يكون هل  ت سـ ن بل يع ملع للت

 .ذلكل

يار  .72 يهل  للخوأعلن وفد سورسا عن  تفض  . 1ي
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يار  .73 يد ا يغ تأ يا إنه  با خلوقال وفد إ ي سـ ن يار 1يستسـ خل، غري أنه ال جيد إشاكال يف ا ً2. 

شأن أ .74 هورية كوراي من جحج  بوأيد وفد الرنوجي ما ساقه وفد  يار مج خلية ا رشاكت واملصممني 1مه بة إىل صغار ا ل اب لنسـ
يار  يده  نظام، وأعلن عن تأ تخدام ا هوةل ا للخواحلاجة إىل احلفاظ عىل  ي ل سـ  .1س

يار  .75 يده  رشية وأعلن عن تأ يا الوسطى والقوقاز وأورواب ا بدلان آ ية  يا ابمس اجملموعة اإل للخوحتدث وفد جور ي سـ ل قمي لج قل
رشيعات الو2 يه مع ا ن لامت طشـ  . ية ألعضاء اجملموعةلت

يهل  .76 يل ال يكون مطلواب إذا مل يكن ملودع ما حمل إقامة يف األرايض وأعرب عن  تني إىل أن ا تفضوأشار وفد األر ث ٍن ً لمت ج
 . 1للخيار 

يار  .77 ية مع ا خلوقال وفد اجلزائر إنه ابلرمغ من توافق املامرسة الو يار 2طن نظر يف ا تعداد  هو عىل ا خل  لل سـ . ً أيضا1ف
تعلق ابلقاعدة واقرتح ا ثل، إضافة إىل الامس) 1(4يلوفد فامي  ًاشرتاط ذكر اللقب أو األسامء األخرى للك من املودع وا ملم ٍ . 

نقحة من  .78 يغة ا تعلق ابألسامء من خالل حمك أفقي يف ا ملوقالت األمانة إنه من املمكن معاجلة شاغل وفد اجلزائر ا لص مل
 . مرشوع القواعد

يل من عدمه للك طرف2خليار وقال وفد الصني إنه يفضل ا .79 شأن اشرتاط ا بغي ترك اختاذ قرار  تربا أنه  ث،  ب لمتمع ين ً . 

يار  .80 يهل  للخوأعلن وفد بريو عن   .1تفض

يار  .81 هورية مودلوفا إنه يرى ا خلوقال وفد  ثري من األنظمة القانوية أنظمة إيداع 1مج نادا إىل إاتحة  سب، ا ن أ ك ٍن ً ست
ها يع املودعون من خال ية  لإلكرتو تط هميسـن بارشة اإليداع بأ س   . نفم

يار  .82  .2خلوقال وفد غاان إنه يفضل ا

يار  .83 يا إن من شأن ا خلوقال وفد غا يار 1مب يهل  يق، غري أنه أعلن عن  يث ا للخ أن يكون مفضال من  تفض لتنسـ ح  مع 2ً
 .ذكل

يار  .84 ية إنه يفضل ا تحدة األمر خلوقال وفد الوالايت ا رشاكت الصغري1يكمل يه من مصلحة وحامية  لل ملا  توسطة ف ملة وا
 . وآحاد اخملرتعني

يده وأشار وفد ادلامن .85 ثل وأعرب عن تأ بالغة للحصول عىل اترخي إيداع دون اشرتاط وجود  ية ا يرك إىل األ مم ل مه
 . 1 للخيار

يار  .86 يدها  سويد وتريا عن تأ ندا وا نت وفود  للخوأ ي ك ل نل  . 1فعل

ثاين للقاعدة  .87 يار ا تني بأنه يؤيد ا لورصح وفد األر خل  . ييده يف ذكل وفدا بريو وسورسا، وأ)2(4جن

ند إىل املادة  .88 نوان الاتصال ) 6(4لهوأشار وفد ا يغه ما مل يذكر  عوقال إنه لن يكون من املمكن الاتصال ابملودع و تبل
تيض تعديل املادة  يغ، مما  نوان ا يقأو  بل رشوع املعاهدة وفقا ذلكل) 6(4لتع ًمن   .م

تعلقني اب .89 ملوذكر الريس أن الك الاقرتاحني ا نقح) 2(4ملادة ئ رشوع ا يه يف ا ملبقى  ملعل كام ذكر أنه يف ضوء . سي
ية يف القاعدة  هةل الز تعلق اب ثاين ا يار ا نيل ا مل ل خل متفض يار األول يف القاعدة ) 2(4مل  .سـيحذف) 2(4خلفإن ا
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 اترخي اإليداع: 5املادة 
تارخي اإليداع: 5القاعدة  تعلقة  يل ا تفا با مل ص  ل

ندي .90 يف حاةل "و" وصف موجز"، أال وهام )1(5ن جديدين إىل القامئة الواردة يف املادة بواقرتح وفد الصني إضافة 
يني املطلوب ثل، ا يني  تعوجوب  مم ية حمل اجلزء األخري) 4(5كام اقرتح الوفد تعديل املادة ". لتع تا لعن طريق إحالل امجلةل ا : ل

شأن دعوته املودع إىل الا" بق  تب قرارا وفق القانون ا متخذ ا ب ملط ًي نصوص علهيا ملك ية ا هةل الز رشوط خالل ا تكل ا ملثال  ن ل مت مل ل
شأن شلك ." يف القواعد من عدهما نص عىل حرية األطراف يف قراراهتا  بواقرتح الوفد عالوة عىل ذكل إضافة مالحظة  ت ً

يه يف املادة  شار إ يان الرصحي أو الضمين ا لا مل تواه" 1)"1(5لب يح عىل ا. حمو لوأخريا، طلب الوفد إجراء  تصح ية ً لصينيغة ا ص
يث سقطت اإلشارة إىل الفقرة )4(5للامدة   ). 2(ح، 

نح اترخي اإليداع حىت يودع الرمس املقرر والاسـامترة  .91 نص عىل عدم  رشيع الوطين  ند إىل أن ا موأشار وفد ا ي لته ل
بول اترخي إيداع بأثر رجعي تصوير، وبني أنه من غري املمكن  قوا َّ  .ل

ياابن، مؤيدا من وفو .92 ًوكرر وفد ا َ سابقة ل يا وسورسا، الاقرتاح املقدم يف ادلورة ا با هورية كوراي وإ ند و لد ا ن سـ يه مج ل
تج"بتضمني  نيان  يات اترخي اإليداع" للمب  . مقتضإىل قامئة 

شأن املادة  .93 تعلق ابملادة ) 5(5بوأعرب وفد بريو عن قلقه  تني ) 1(5يفامي  يح إن اكن تضمني ا متس تو للكموا ض أال "ل
رشوط املوضوعة يف املادة )5(5يف املادة " يتجاوز ثال الطلب  تارخي إيداع سابق يف حاةل عدم ا سمح  لل  ت ب ، مبا يف )1(5مي

ناعي منوذج ا تصوير الرمس أو ا لصذكل حاةل عدم اقرتان الطلب   .لب

رشين األع .94 بع و ثل الاحتاد األورويب ابمس ادلول ا عوحتدث  سـ يه، مؤيدا من وفود ادلامنلمم ًضاء  َ يا ف تفرك وفرسا وال ن
تج والرن يان ا منوذج، مما جيعل من ربط  يس هل أي أثر يف نطاق حامية الرمس أو ا تج  يح  يان ا نوجي، ورصح بأن ا ب ن لصح ملب للم لل ل

ئا ال رضورة هل عىل املودعني ًتارخي اإليداع  ب نص كام هو. عب ناء عىل ذكل يفضل إبقاء ا ثل إنه  لوقال ا ب  . ًملم

نص كام  .95 تني أنه يفضل إبقاء ا لوأعلن وفد األر  . هوجن

ند اجلديد  .96 تضمني ا به  بوكرر وفد الربازيل  ب ية ) أ)(1(يف الفقرة " 5"لطل نحو الوارد يف احلا شـعىل ا ، وأعرب عن 7ل
بة يف أن يكون ذكل جزءا من املادة ًر ية . غ ثاين الوارد يف احلا تعلق ابالقرتاح ا شـوفامي  ل به8ي  .حس، أعلن الوفد عن 

يان ا .97 ملوأشار وفد بريو إىل اقرتاح اشرتاط  توصل إىل حل عن طريق عدم ب نح اترخي إيداع وذكر أنه ميكن ا لتج  مل ن
تصوير، وهو وضع حمصور يف حاالت اندرة تج فهيا بوضوح يف ا هر ا لاشرتاطه إال يف تكل احلاالت اليت ال  ملن كام كرر الوفد . يظ

شأن املادة  شلك اكف للرمس"3)"أ)(1(5باإلعراب عن قلقه  يث إن اشرتاط تصوير واحض   ،ٍ ب ناعي أمر ح منوذج ا لص أو ا ل
تقد ذكل نح اترخي إيداع إن ا سوغ  فيوي، وال  م سامح ملودع بإيداع طلب دون تصوير مث تقدمي . يح ترب ا لوقال الوفد إنه  يع

بول مقتصوير سلمي يف وقت الحق واحلصول عىل اترخي إيداع بأثر رجعي أمرا غري  ً . 

شأن املادة  .98 بوذكر الريس أن اقرتاحات وفد الصني  ية) 4(و) 1(5ئ شـتوضع يف حا وأضاف أن مالحظة . سـ
نقح وفق اقرتاح وفد الصني" 1)"1(5عىل املادة  رشوع ا ملتدرج يف ا نقل . ملسـ ياابن  بكام ذكر الريس أن اقرتاح وفد ا ل ئ

ها الرمس أو ) "1(5املادة  تخدم أل ناعي، أو اليت  منوذج ا شمل الرمس أو ا تجات اليت  تج أو ا جليان اب سـ لص ت ن ن يب مل سمل ل
من ناعيلا ية"لصوذج ا بقى يف حا ته وفود أخرى،  شـ، واذلي أيده عدد من الوفود وعار ًوعالوة عىل ذكل، ذكر . سيض

ية املادة  شـالريس أن حا نة ادلامئة ) 4(5ئ رشين  سادسة وا للجاليت تورد اقرتاح وفد الربازيل خالل ادلورة ا لعل
بقى عىل احلوايش األخرى يامن  يتحذف،  شأن املادة ًوقال أخريا إن اقرتاح. بسـ ستشمهل " 3)"أ)(1(5ب وفد بريو 

ية  . شـحا
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شف: 6املادة   لكفرتة اإلهمال لإليداع يف حال ا

يار  .99 تعلق مبدة فرتة اإلهمال، إن  ثل الاحتاد األورويب، فامي  خوقال  ي هرسـتة "مم مهبم ومن شأنه أن "  عىل األقلشأ
شكاك قانويا ًبب  ن ًت يار . يس هرا الاثىن"خواقرتح الوفد اإلبقاء عىل  ًرش  ش ية" ع تا ياغة ا لأو ا ل رش : "لص هر واثين  تة أ عبني  ش سـ

ًهرا ند ". ش تعلق اب ثل فامي  بوقال ا ي منوذج " 2"لملم يس فقط عىل عمل ابلرمس أو ا شخص  لإنه يرى أن من شأن اشرتاط كون ا ل ل
نافع فرتة اإلهمال نه أيضا أن حيد من  شف  ناعي بل خموال اب ما ً ع لك بعاد اللك. ًلص شف "امت ستواقرتح الوفد ا لكومرصح هل اب َّ

 ".عنه

هام فرتة  .100 تفضيلوأعلن وفدا بريو وسورسا عن  هرا وعن موافقهتام عىل اقرتاح حذف اللكامت الاثىني رش   ً ش َّومرصح هل "ع
نه شف  عاب ند " لك  ".2"لبمن ا

رشيع الوطين يف الوقت الراهن عىل فرتة إهمال فإنه جار .101 تني إنه ابلرمغ من عدم نص ا لتوقال وفد األر نظر يف جن لي ا
تة  تحدث فرتة إهمال ملدة  يث  رشيع  سـتعديل ا سـ يحب هرلت ترب يف ادلراسة أنه أقل تلكفةشأ ُ، مما ا يه . ع لوأيد الوفد ما ذهب إ

تة " عىل األقل"ممثل الاحتاد األورويب من أن لكميت  يار فرتة  هام وا شكك قانوين واقرتح حذ سـمن شأهنام إحداث  ت خت هرف  . شأ

يار ورصح وفد الصني بأنه ي .102 هر عىل األقل"خؤيد  شتة أ تلفة " سـ نح فرتة إهمال يف الصني  بات  خموذكر أن  متطل م
بغي يف رأيه تعديل املادة . للغاية تلف األوضاع يف ادلول األعضاء وإطالق حرية اختاذ قرار 6ينوقال الوفد إنه  توعب  خم  لتسـ

شف للك طرف تعلقة اب بات ا لكشأن ا مل تطل  . ملب

تة وكرر وفد الربازيل اإلعرا .103 سري همةل ا ته يف إاتحة مرونة يف  سـب عن ر تف لب هرغ ً مبائة ومثانني يوما وتصوره أن هذا شأ
ية شـيذكر يف حا نص . سـ يغ املوافقة عىل ا هر ورصح بأنه  تة أ يار ا لوأيد الوفد  سـ تسـ يسل ش رش "خ هر واثين  تة أ عبني  ش سـ

ًهرا ية ". ش عورصح الوفد أخريا بأنه حسب اقرتاحه جبعل الفقرات الفر سايرة اقرتاح " 3"و" 2"و" 1"ً يغ  يارية وأنه  ما سـ يستت خ
نه"حذف  شف  عومرصح هل اب لك َّ." 

هر .104 تة أ تار فرتة ا ية وقال إنه  سن  شف عن  ية  ند همةل ز يس يف ا ند أنه  شوذكر وفد ا سـل خي ن ح للك ن ه له م ل  .ل

هرا .105 رش  يار املقرتح ابثين  ًوقال وفد غواتاميال إنه يؤيد ا ش ع  .خل

هر عىل األقل"فضل َّوبني وفد الاحتاد الرويس أنه ي .106 شتة أ ألن هذه يه الفرتة املذكورة يف القانون الوطين، وقال " سـ
يغ املوافقة عىل  هرا"يستسـإنه  رش  هر واثين  تة أ ًبني  ش عش نه"وحذف اللكامت " سـ شف  عومرصح هل اب لك َّ." 

نص  .107 سعودية وتريا عن موافقهتا عىل ا نت وفود اجلزائر واململكة العرية ا لوأ ك ل ب هر"عل تة أ شبني  هراسـ رش  ً واثين  ش  ". ع

ته عىل اقرتاح  .108 بال مبوا فقورصح وفد  هرا"ني رش  هر واثين  تة أ ًبني  ش عش َّومرصح هل "وعىل حذف اللكامت " سـ
نه شف  عاب  ". لك

ثل الاحتاد األورويب حبذف اللكامت  .109 يا الاقرتاح اذلي تقدم به  مموأيد وفد أملا نه"ن شف  عومرصح هل اب لك كام اقرتح ". َّ
ياغة  هراسـتة"لصالوفد ا رش  هر أو اثين  ً أ ش تة " عش ية إما  هةل الز يح كون ا سـزايدة يف تو ن مض مل هرً هرا شأ رش  ً أو اثين  ش ع

 .للمنتفعني

يا .110 شعر ابالرياح كذكل القرتاح وفد أملا هرا فإنه  رش  يهل لفرتة اثين  يا إنه ابلرمغ من  نوقال وفد جور ت ي ًتفض ش كام رصح . عج
ته عىل حذف اللكامت  نهَّومرصح هل"فقالوفد مبوا شف  ع اب  ". لك
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هورية كوراي إىل املادة  .111 نه"واقرتح حذف اللكامت " 2"6مجوأشار وفد  شف  عومرصح هل اب لك بارش "وإدراج " َّ مشلك  ب
بارش يث يكون نص املادة "مأو غري  بارش "حب،  بارش أو غري  شلك  ناعي  منوذج ا بل خشص عىل عمل ابلرمس أو ا ممن  م بق لص ل

رشعي تكر أو خلفه ا بل ا لمن  ملب  ".ق

ية وق .112 نا ية املامرسني يف جمال قانون العالمات والرسوم والامنذج ا ثل  عال  لص مجع إنه يفضل فرتة اثين ) APRAM(مم
بول اقرتاح  يغ  هرا، إال أنه  قرش  يستسـش ً هرا"ع رش  هر أو اثين  ًتة أ ش عش  "سـ

ية لوالكء الرباءات  .113 يااب ية ا ثل ا نوأيد  ل مجلع يث إن فرتة12فرتة إهمال مدهتا ) JPAA(مم هرا،  ح  هر عىل  "ًش شتة أ سـ
ية وفرتة " األقل معلست  هرسـتة "لي يوية يف جمال . أقرص من الالزم" شأ ية  ثل أ سامح بفرتة إهمال أطول  حوقال إن ا مه مي ل

ياق اختاذ رشكة ما قرارا  سوق يف  تقصاءات ا متد عىل ا تجات الاسـهتالية  يث إن ا ية،  نا ًالرسوم والامنذج ا سـ ل سـ ك ن ع تعلص مل ح
منوذج من عدمه، وعىل ذكل فإن من شأن فرتة إهمال مدهتا بشأن الامتس امحلاية للرمس هرا أن تغين عن حامية 12ل أو ا  ً ش

ها مية جتارية  لرسوم أو مناذج ال  تع املودعون بفرتة إهمال اكمةل ملدة . ق بغي يف نظره أن  ثل أنه  متوأضاف ا يملم هرا وفرتة 12ين  ً ش
هر تة أ شأولوية ملدة  ثل عالوة عىل ذكل. سـ ًواقرتح ا شلك رصحي عىل ملم نص  يق فرتة إهمال  شأن إجراء  ب إضافة مادة  ت ب تطب

بات للحصول عىل فرتة إهمال بات وفاء . ملتطلاحلد األدىن من ا يل املودع بعبء إ ثوقال إنه من املعقول يف هذا الصدد  حتم
ناعي أو إبطاهل منوذج ا رشط فرتة اإلهمال يف إطار رفض الرمس أو ا منوذج املودع  لصالرمس أو ا ل  . فقطبل

هرا"واقرتح وفد الرنوجي الاتفاق عىل  .114 رش  هر أو اثين  ًتة أ ش عش  ". سـ

بول اقرتاح  .115 يغ  تني أنه  قوأعلن وفد األر سـ يستن هرا"ج رش  هر أو اثين  ًتة أ ش عش  " سـ

رشيع الوطين  .116 تىض ا ناعي  بارها رمس أو منوذج  تاكمةل حتظى ابمحلاية اب يا أن ادلوائر ا نوب إفر لتوبني وفد  مبق يق صج ت عمل َّ
يار وأن ف تان، واقرتح اإلبقاء عىل  خرتة اإلهمال يف حالهتا مدهتا  هرسـتة "سن  ".  عىل األقلشأ

توي اللكامت  .117 نص  يحوذكر الريس أن ا سـل هرا"ئ رش  هر أو اثين  ًتة أ ش عش بني قوسني مربعني، وأن اللكامت " سـ
نه" شف  عومرصح هل اب لك ند " َّ يوضع يف ح" 2"لبيف ا يا  نوب إفر سـتحذف، وأن حتفظ وفد  يقسـ يةج  . شـا

 رشط إيداع الطلب ابمس اخملرتع: 7املادة 

يقات .118 بد أي  تعلمل   .ت

 تقسـمي الطلب: 8املادة 

سريية  .119 يا، إىل املالحظة ا نوب إفر تجابة لطلب من وفد  نة، ا باه ا تفواسرتعت األمانة ا سـ لللج يق ج نت أن 4.8نت بي و
نقحة للامدة  ياغة ا ملا شات اليت أجريت خالل ا8لص نا ق تريم إىل مراعاة ا نة ادلامئة والطلب الرصحي اذلي مل سابقة  للجدلورة ا ل

تب ناء عىل طلب  سـمي  هوم ا مكتقدمت به بعض الوفود بإدخال  ًمف ب بادرة 8ووحضت األمانة أن املادة . لتق شمل حاالت  م ال  ت
سه، رمغ أن ذكل احلمك ال يقيص هذا الاحامتل سـمي الطلب من تلقاء  نفمودع إىل   . تق

تاج .120 حيوقال وفد سورسا إنه  يح اذلي أدلت به األمانةي تو شلك أمعق عىل ضوء ا سأةل  نظر يف هذه ا ض إىل ا ل ب مل  . ل

ياغة  .121 لصوساءل وفد بريو إن اكنت ا تب"ت ملكناء عىل طلب ا تب " ب يان أنه ميكن، إثر إبداء ا ملكمالمئة، واقرتح  ب
تب املو بلغ ا تصممي، أن  رشط وحدة ا تعلق بعدم الوفاء  ملكاعرتاضا أو مالحظة فامي  ي ل بي سـمي الطلب  بإماكنه أنبدع ً تقطلب 

شلكة للمحال  ً. 
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نه األمانة .122 هوم اذلي عربت  تفق مع ا سأةل، إنه  تفكر يف هذه ا تني، دون إخالل مبواصةل ا عوقال وفد األر ي مل ل ملفن وذكر . ج
بارة  هم اإلبقاء عىل  عالوفد أنه من ا تب"مل ملكناء عىل طلب ا ً هوم إصدار ا" ب شاهبة، حفاظا عىل  بارة  ملأو  مف ً م كتب ذاته ع

 .للطلب

تواء نص املادة  .123 ية ا تني وأبرز أ يق اذلي أدىل به وفد األر يده  ييل عن تأ حوأعرب وفد  مه ن تعل ي جشـ بارة 8لل ًناء "ع عىل  ب
تب شاهبة" ملكعىل طلب ا بارة  مأو   .ع

يارين الواردين يف املادة  .124 تعلق اب خلوقال وفد الاحتاد الرويس فامي  يار ) 3(8ي يث إ)ب(خلإنه ال يؤيد ا ن من شأن ح، 
تعلقة ابلرسوم يع الواثئق ا يريا يف  تيض  مليقه يف بالده أن  مج تغ ًب يق يا يف الاحتاد الرويس . تط بعة حا ًوذكر الوفد أن املامرسات ا ل ملت

ثري أي إشاكل  .تال 

يار  .125 يل إىل اإلبقاء عىل ا خلورصح وفد سورسا بأنه  مي يار إن )3(8يف املادة ) أ(ي تاح للك دوةل عضو الا يث  ت،  ي خحب
 .نت تريد فرض رسوم من عدمهاك

يار  .126 يهل  ية عن  تحدة األمر للخوأعرب وفد الوالايت ا تفض يلوةل )ب(يكمل يار اكن ا حل، وذكر بأن الغرض من ذكل ا خل َّ
تب ما رشوط ميلهيا  يجة  سـمي طلب  نصف يف حاةل احلاجة إىل  شلك غري  مكدون إثقال اكهل أي مودع برسوم  ت لم ن تق وقال . ب

ثل هنج يح ميالوفد إن هذا  توسطة ومن مل يودعوا العدد ا رشاكت الصغرية وا شلك خاص ا يد  لصحا مالمئا، ومن شأنه أن  مل لب يف ً ً
ية الرسوم والامنذج املقدمة يف طلب واحد بات  تغطمن ا  .للطل

يري) 2(و) 1(8ئوخلص الريس إىل أن نص املادة  .127 بقى دون  نة وأنه  سائد يف ا هم ا تغيعكس ا للج يل كام . سلف
يارين الواردين يف نص املادة ئخلص الريس إىل أن بقى عىل الك ا توصل إىل اتفاق،  خله، نظرا لعدم ا فسيل بني ) 3(8ً

 . أقواس مربعة

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

يار األول اذلي جيعل من املادة  .128 يده بقوة  ياابن عن تأ للخوأعرب وفد ا ي ياًحكام إلز) 1(9ل ًا بغي . م ينورصح الوفد بأنه 
تفعني نة ملصلحة ا ية  شورة لفرتة ز نإبقاء الرسوم والامنذج غري  ي ن ملن مع م وذكر الوفد أنه ال فائدة من إبقاء الرسوم والامنذج غري . م

منوذج يف نظام قانوين آخر لشورة يف نظام قانوين واحد إذا رش الرمس أو ا ن ي. من سع أي بدل  لوأشار الوفد إىل أنه  س به نظام ي
ثل مع ذكل للامدة  رسية أن  رش أو للرسوم والامنذج ا يل ا تتأ ميل ل لن يا)1(9ج بح احلمك إلزا ً، حىت ولو أ م وأشار الوفد إىل . ص

سريية  ناعي عن طريق 5.9لتفاملالحظة ا يح للمودع إرجاء رش رمس أو منوذج  توعب األنظمة اليت  ص وقال إن احلمك  نسـ تت ي
يل، دو نحولتسجتأخري سداد رسوم ا ية . لن إيداع أي طلب، عىل هذا ا نا رش الرسوم والامنذج ا عوأضاف الوفد أن  لص لن

يات األعامل تفعني واسرتا بة إىل ا مية اب يجبعات  ن سـ تت مل لن تاجئ . جسـ نة إىل  باه ا ياابن ا نويف هذا الصدد، اسرتعى وفد ا للج نتل
شلك  لادلراسة، خاصة ا ًC.2.2.7 ياانت، مبا فهيا يع ا بني أن  لك اذلي  مج بدلان ذات ادلخل ي توسطة يف ا رشاكت الصغرية وا لا مل ل

رسية خالل فرتة  توسط، أمجعت عىل أن من شأن ا نخفض وا لا مل تصادي إجيايب 6مل هر بعد إيداع طلب أن يكون هل أثر ا ق أ ش
سويق  .لتيف ا

سمح بدلان أخرى، .129 يامن ال  نة  رش لفرتة  بدلان بعدم ا سامح بعض ا توقال وفد الصني إنه نظرا  ي ل بل مع لن  ومهنا الصني، ً
يح مزيدا من املرونة ثاين اذلي  يار ا ًبذكل فإنه يفضل ا يت ل  . خل
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توسطة .130 رشاكت الصغرية وا بة إىل ا رش وفائدته، خاصة اب يل ا ية تأ ييل أ ملوابرز وفد  سـ مه لشـ لنن ل ومع ذكل فقد ذكر . ج
يذ احلمك تحديد أسلوب  سامح للك بدل  متل، ا ياق صك دويل  بغي، يف  نفالوفد أنه  تن ب ل حمسـ بب، أعرب الوفد عن . ي سوهذا ا لل

متل يذ الصك ادلويل ا يل  ية  ثاين  يار ا حمليهل  تنف هس بغ ل للخ  .تتفض

يارات األفضل .131 شلك عام، تكون ا ية،  يارات اإللزا تقاده أن ا خلورصح وفد الرنوجي اب ب خل وذكر الوفد أن الغرض من . مع
ية إلي يال  ية  يق القواعد اإلجرا ية هو  لعملمعاهدة إجراءات  ه ئ سـ ًشلك تس تلف األنظمة القانويةنت نداع عىل املودعني يف  وشدد . خم

سقة يف جوهرها ية  ية إلزام ادلول األعضاء حىت تكون القواعد اإلجرا توفد الرنوجي عىل أ ئ وعىل ذكل، أعرب الوفد عن . ممه
يار األول يده  للختأ ياابن، . ي يق اذلي أدىل به وفد ا يدا  لورصح وفد الرنوجي عالوة عىل ذكل، تأ تعل للي ً بأن من شأن جعل ً

نعه يف بدل آخر رش يف بدل ما و يل ا تأ سامح  شالك يف حاةل ا بب  ياراي أن  ماحلمك ا ج ٍس لن ب ل م يت وقال الوفد إن من شأن ذكل . ًخ
منوذج يف بدل آخر رش الرمس أو ا باء، نظرا  بدل األول  رش يف ا يل ا لأن جيعل تأ ن لن ًل ً ه ل  .ج

ياابن والرن .132  .وجي يف موقفهياملوأعلن وفد بريو عن انضاممه إىل وفدي ا

ها  .133 رشية وأعرب عن  يا الوسطى والقوقاز وأورواب ا بدلان آ ية  يا ابمس اجملموعة اإل يلوحتدث وفد جور ق تفضج ل سـ ل قلمي
ثاين ليار ا رش. للخ يل ا نص عىل تأ ياراي ألن رشيعات بعض بدلان اجملموعة ال  بغي جعل احلمك ا نوقال الوفد إنه  لت ج تن ًت خ  .ي

هورية كوراي ع .134 ثاينمجوأعرب وفد  يار ا يق اذلي أدىل به وفد الصني وقال إنه يفضل ا يده  لن تأ خل تعل وقال الوفد إن . للي
يعااب سلامي إال إذا ) 1(9املادة  شورة ا ية غري  نا تعلقة بإبقاء الرسوم والامنذج ا تلفة لألعضاء ا توعب األنظمة ا ًلن  ً ست ن ع لص مل خمل مسـ ت

ياراي ًاكن هذا احلمك ا  .خت

يار األوليوأشار وفد سورسا إىل ما  .135 يهل  يقات وأكد عىل  ياابن والرنوجي وبريو من  للخأدلت به وفود ا تفض تعل وأضاف . ل
ية نا بات الرسوم والامنذج ا يل  يق  ية ا ياق  يوية يف  ية  ثل أ عالوفد أن احلمك  لص طل ه سـ معل سـ مه تسمي لت ن ل يوذكر وفد سورسا أن . ح

بب صعوابت تالف املواقف أن  سمن شأن ا  .يخ

يهل وأشار وفد اجلزائر إىل أ .136 رش ملدة عام، وأعرب عن  يل ا يح للمودع أن يطلب تأ ية  تفضن قوانني بالده الو لنن ج تت ط
ثاين ليار ا  .للخ

يار األول .137 يهل  ياابن والرنوجي إنه ذكر سابقا  يقات وفدي ا شريا إىل  للخوقال وفد الاحتاد األورويب  تفض ل تعل ًم ً. 

يظالن موجودين يف املادة  .138 يارين  تمت الريس بقوهل إن ا سـوا خل ئ يد بعض الوفود، 9خ تأ يث أن لكهيام حيظى  ي  ب ح
يمي الوضع تاح املزيد من الوقت للوفود  تايل  تقواب لي س  .ل

يغات: 10املادة   لتبلا
يغات: 7القاعدة  تعلقة اب يل ا تفا بلا مل ص لتل

 

تعلق هبذه األحاكم .139 نظر يف اقرتاح وفد اجلزائر اخلاص بأسلوب ورود أسامء األطراف فامي  ياقرتحت األمانة ا  .ل

بح األمر وأش .140 يصار الريس فامي خيص اقرتاح وفد اجلزائر إىل أنه يف حاةل أن نص الصك القانوين ادلويل يعطي مرونة  ئ
يل وحتدد املقصود مبصطلح  تفا يث تدخل إىل ا ية  رشيعات الو صمرتواك  ل حب طن للت  ".امس"ً

ية  .141 تادة يف ، وأوحض ال11شـوقال وفد الربازيل إنه أراد اإلبقاء عىل موقفه كام جاء يف احلا معوفد أهنا تعكس ممارسة 
ناء خيرج عن هذه  سمح اب ية الفكرية وإمنا يف جوانب أخرى أيضا وال ميكن للوفد أن  يس فقط يف قوانني ا ثالربازيل  مللك سـتل ي ً

تلفة من خالل ترك قرار اشرت يق يف الوالايت القانوية ا نص قابال  ياغة جتعل ا سعى إىل  خملاملامرسة، وإن الوفد  ن ب ل ص للتطي اط ً
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تصديق بأي شلك من األشاكل لألطراف، وذلكل اقرتح وفد الربازيل فامي خيص املادة  بدال اللكامت ) ب)(5(10لا ال "ستا
تيض تيض"ابللكامت " يقجيوز ألي طرف أن  ّخالف احلاالت املقررة يف "ُوأن حتذف اللكامت " يقميكن ألي طرف أن 

يذية بح يف هذه احلاةل تكرارا ال داعي هل، ووفقا ذلكل اقرتح الوفد ) ج)(5(10إضافة إىل حذف املادة " لتنفالالحئة ا ًاليت  ً تص
بدال اللكامت ) 6(7يف القاعدة  تضاء"ستا تيض"ابللكامت " قجيوز ألي طرف ا وإضافة هذه اللكامت " يقألي طرف حرية أن 
نص قانون هذا الطرف عىل ذكل" : "وريق"بعد لكمة  ييث   ".ح

ند إىل القاعدة .142 هةل يف قانون بالده " 2)"8(7 لهوأشار وفد ا ملقائال إن ا شأن اللكامت 30ً ب يوما وإن دليه حتفظات  ال "ً
هةل هو " ّتقل عن توحة واقرتح أن يكون احلد األقىص  هةل ال ميكن أن تكون  هر، ورصح أن ا هةل تفوق ا سمح  للماليت  مف مل ش ّمب ل ت

 .شهر واحد

شمل احلاالت اليت موأوحضت األمانة يف هذا الصدد أن هذه املادة موروثة  .143 يث  تخدام هجاز الفاكس  تنذ ا حب سـ
شرتط احلصول عىل األصل ابلربيد، وحددت األمانة أن همةل وصول  تب  يتخدم فهيا املودع هجاز الفاكس علام بأن ا ملكسـ ً ي

تب هر تكون راجعة حلمك ا هر واحد وأن أي زايدة عن ا ملكاألصل جيب أال تقل عن  ش لش ّ ّ. 

تحدة .144 ية فامي خيص املادة ملوأكد وفد الوالايت ا ياغة ) ج)(2(10يك األمر ياراي عىل أن ا تجعل هذا احلمك ا لصاليت  ت ًسـ خ ُ
ها  يف املفرطة اليت ميكن أن  تاك نب ا نه هو  ياغة معاهدة قانون العالمات وأن الغرض  يه مطابقة  تخدمة  تحملا م يف ل ل جت لص ملسـ

ياغة احل يهل  تصديق، وذلكل أعرب الوفد عن  ية ا للصاملودع يف  تفض ل يةمعل  .لا

ية  .145 تمت الريس أن احلا شـوا ئ تابعة للامدة 11خ ية وأن نصوص املادة 10ل ا ها مضن احلا تظل عىل و شـ   10ضعسـ
يري7والقاعدة  تظل بال  تغ   . سـ

تجديد: 11املادة   لا
تجديد: 9القاعدة  تعلقة اب يل ا تفا لا مل ص ل

 

ياابن إنه يف إطار املادة  .146 يل دفع رسوم " 3)"1(11لقال وفد ا سجيع صاحب ا تتط لسـ يلني من ي تجديد ألكرث من  سجا تل
تعددة يف املواد  يالت  سمح ابلامتس واحد  شاهبة  مخالل الامتس واحد، وأشار إىل وجود أحاكم  سج ت ) 4(18و) 3(14لتم

يلني )3(20و تجديد  نه دفع رسوم ا يل  بني أن صاحب ا ية  ية أو حا سج، واقرتح الوفد إضافة مالحظة تو ل سج ت شـ تيح ت لض ميكل
 .س الواحدأو أكرث يف حاةل الالامت

تعددة من خالل الامتس جتديد واحد .147 يالت  يذ  شأن إماكية  يحا  موأراد وفد بريو تو سجنف ن ب تض ت ً. 

نوات األوية من اترخي  .148 رش  ند انقضاء فرتة ا تجديد  تلزم دفع رسوم ا ند أن قانون بالده  لوأفاد وفد ا سـ ع ل سـ لعه ي ل
بل انقضاء فرتة تجديد  ها وشرتط إيداع الامتس ا يل أو  قا لبل ي قسج توي لت نوات، وأضاف الوفد أن قانون بالده  رش  حي ا سـ لع

نا شابه  ند وجود حمك  هأيضا عىل حمك إضايف لغرض اسرتجاع منوذج يف خالل عام واحد من اترخي الوقف، واقرتح وفد ا م ُه لُ ً. 

هذ11ورشحت األمانة أن املادة  .149 سع  يل واحد وأن احلمك  تعلق بأكرث من  تجديد  ل مسحت ابلامتس واحد  ت سج ي يلل ُ ا ت
نة يف دورهتا األخرية، وأشارت إىل أن املادة  شات ا نا يجة  ياري، وذكرت األمانة أن هذا احلمك جاء  للجكإجراء ا ق مت نت ُ ّ  11خ

يل،  سمح ابلامتس واحد ألكرث من  يل واحد وكذكل املاكتب اليت  تجديد  يد الامتس ا سجتوعب املاكتب اليت  ت سج ل تسـ ت بت سـتق
تعلق الامتس جتديد واحد وذلكل اقرتحت األمانة إضافة مالحظة ت بني أن احلمك ترك احلرية للماكتب يف إماكية أن  ية  يو ن ت ُيح ض

يل  .تسجبأكرث من 
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ية إىل املادة  .150 تضاف مالحظة تو تمت الريس قائال إنه  يحوا ضسـ ُ ً ئ يضاف أيضا يف 11خ ند  ً وإن اقرتاح وفد ا ُ سـ له
ية اتبعة للامدة ذاهتا  .شـحا

تعلقة اب: 12املادة  ملوقف اإلجراءات ا  هلمل
هل: 10القاعدة  تعلقة اب تعلقة بوقف اإلجراءات ا يل ا تفا ملا مل مل ص ل

 

ية  .151 يه يف احلا شار إ نة بأنه حسب الامتسه ا شـأخرب وفد الربازيل ا ل مل  .12للج

بالده ألنه يعزز من حامية املودعني وأحصاب احلقوق،  .152 بة  بول اب هورية كوراي إىل أن هذا احلمك  لوأشار وفد  لنسـ مقُ مج
سارة للحقوق بال فرصة السرتدادهاملوالحظ أن فوات ا يعين  تعلقة هبا  خهةل بدون إماكية وقف اإلجراءات ا سـ مل  . ن

بل املادة  .153 ند أنه ال  يقورصح وفد ا ية12له تفق مع قوانني بالده الو ن ألهنا ال   .طت

ية  .154 يه يف احلا شار إ يا إنه حسب اقرتاحه ا با شـوقال وفد إ ل مل ن تابعة للقاعدة 2سـ  .10ل ا

تمت الريس بق .155 ئوا ية خ تابعة للامدة 12شـوهل إن احلا ية 12ل ا تابعة للقاعدة 2شـ واحلا تحذفان، وقال أيضا 10ل ا  ً ُ سـ
تعلق ابملادة  ند ا ملإن حتفظ وفد ا تقرير12له يه يف ا شار إ ل  ل  .سي

ناية الالزمة أو انعدام القصد: 13املادة  تب وجود ا تضح  لعرد احلقوق بعد أن   للمكي
يل ا: 11القاعدة  تفا ملا ص ناية الالزمعلقة برتل تب وجود ا تضح  لعد احلقوق بعد أن  للمكي ناء عىل املادة أو انعدام القصد ةّ  13ب 

سا  .156 بني أن الفقه القانوين واملامرسة الذلان تطوران يف جمال الرباءات  ية  يطلب وفد هوندا إدخال مالحظة تو ت يح لل َ َ ض
سري هذا احلمك يق يف  ُابلرضورة قابلني  تف  .للتطب

هورية ك .157 يث أن هذا ميكن أن يؤدي مجوالحظ وفد  تعادة احلقوق  نظام عىل ا نص ا حوراي أنه من غري املعقول أال  سـ ل ي
يار األول يده  سواب إىل املودعني أو أحصاب احلقوق، وذلكل أعرب عن تأ بب  للخإىل فقدان احلقوق حىت وإن مل يكن ا ي ًن م  .سل

يار األول،  وفود ادلمنوأعربت .158 ها  ياابن عن  يا وا با للخرك وإ ل ن ياابن أن إماكية وقف اإلجراءات تفضيلسـ نوأضاف وفد ا ل
هل كام وردت يف املادة  تعلقة اب ملا تخدمني13مل للمسـ تعد أمرا انفعا  ً ً ّ. 

رشيعات وألن فقدان احلقوق يعد  .159 نطاق هو املقاربة بني ا يث أن ا يار األول  ّورصح وفد مودلوفا أنه يفضل ا تل لّ حخل
منوذج لأمرا همام لصاحب ا ً ً. 

شار وقال وفد الرباز .160 هةل ا تخذ موقفا بعد، وعالوة عىل ذكل فقد ذكر الوفد أن ا مليل إنه ال يزال يفحص املوضوع ومل  ملي ً
يارين معا املوجودين يف املادة " 2)"1(13إلهيا يف القاعدة  تفق مع قوانني بالده واقرتح  ًال  للخ بدال اللكامت 13ت خالل "ست ا

يذية هةل املقررة يف الالحئة ا نفا ُ، ووفقا ذلكل حتذف القاعدة "خالل همةل معقوةل "ابللكامت" لتمل ً11)2.( 

ثاين .161 يار ا ييل إنه يفضل ا لوقال وفد  خل  . ّشـ

يده للامدة  .162 ند إىل عدم تأ يوأشار وفد ا يه 11 والقاعدة 13له نص  ها إال يف حاةل إجراءات الاسرتجاع وفقا ملا  عل املقابةل  ي ً ل
تأخر الربيدي ذي ادل لالقانون ادلويل إضافة إىل ا بارية يف قوانني ل تيض تعديالت إ ندي، وقال الوفد إن احلمك  جيل ا يق ُت ملس

بول ية وهو أمر غري  مقبالده الو  .طن
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بق املادة  .163 يح من وفد بريو أن أي طرف  تو يطوأحاطت األمانة علام يف ردها عىل طلب ا ض ل تاجا إىل ) 1(12ً ًال يزال  حم
بكة أ13تنفيذ املادة  ثل  يث أهنا  بارية  شـ إن اكنت إ مت ح شموةل يف املادة ج بة للحاالت غري ا ية اب ملمان اث سـ  اليت يؤدي 12لنن

هةل إىل فقدان احلقوق  .ملفهيا عدم الالزتام اب

يه  .164 نصوص  ثاين ألنه يعطي مرونة أكرب، وقال الوفد إن اسرتجاع احلقوق  يار ا يهل  علوأعرب وفد الصني عن  ل للخ متفض
تلفة مبوجب قانون الصني للرباءات وطلب  شأن توافق القانون يف بالده مع املادة خمحتت ظروف  يحا  بتو ، وابإلشارة 13ًض

ية، وأخريا أشار الوفد ) 2(13إىل املادة  يل إضا نص أيضا عىل فرتة سامح بدون تفا ًقال الوفد إن قانون الصني للرباءات  ف ص ًي
ية من املادة  سخة ا ثاين يف ا يار ا لصينإىل خطأ يف ترمجة ا ن ل  .13لخل

ثال به وأشارت األمانة إىل  .165 بدلان اليت تريد الا نه تقدمي اإلرشادات  باراي وأن الغرض  يس إ ثاين  يار ا تأن ا لل ل مخل م ج ًل
بحت املادة  ية، لكن األمانة أحاطت علام أنه يف حاةل أن أ نه وبني القوانني الو تضارب  صحىت ال توجد أي عواقب  ن ًلل ط  13بي

ها تفق  ية أن  بغي عىل القوانني الو بارية  معإ ن تج طن  .ي

يةواقرت .166 تو يحح وفد الصني إبراز رشح األمانة يف املالحظات ا  .ضل

شأن املالحظة  .167 يقا حتريراي  بوقدم وفد بريو  ًتعل ً يث وردت لكمة 13.2ّ بعادات"ح  ناءات"ًبدال من " ستالا " سـتثالا
تخدمت يف القاعدة  ُاليت ا  .11سـ

هام يف نص املادة  .168 يظالن عىل و يارين  تمت الريس قائال إن ا ضعوا ئ سـخ خل تضافان  وإن 13ً تني جديدتني  ُمال سـ حظ
يضاف  ية وفقا لطلب لك من وفد الصني ووفد هوندا، وأضاف أن حتفظ وفد الربازيل  تو ُإىل املالحظات ا سـ ل يح ًل ض

بدال لكمة  يمت ا ية، وكذكل  تيف حا سس بعادات"شـ ناءات"بلكمة " ستالا  ".سـتثالا

يين: 14املادة  يص أو تأمني  تدوين تر عالامتس   خل
تفا: 12القاعدة  صا يينل يص أو تأمني  رشوط الامتس تدوين تر تعلقة  عيل ا خمل يين أو  ب يص أو تأمني  عأو تعديل تدوين تر خ

 إلغائه

تني  .169 يث 14 و13شـيأشار وفد الربازيل إىل احلا ية إىل املرونة  سلطات الو تاج فهيا ا سان أوضاعا  نا أهنام  حب  ن ل حت تعك طي ًب ً م
مترار يف أداء واجهبا يف األمور اخلارجة سـيع الا نصوص تسـتط رشوع ا ية الفكرية، وقال الوفد إن  ل عن نطاق قانون ا م مللك
بة للربازيل، وفامي خيص املادة  بول اب لنسـاحلايل غري  نة ورصح ) 4(14مق ناء ادلورة األخرية  ها أ ّذكر الوفد أنه اقرتح حذ للج ث ف ّ

بح  يث  ياغة  نه اقرتاح إعادة  يا  ها دا نظر فهيا وان تصبأنه بعد أن أعاد ا حب ص خل ميكل ًش بة لوضع الربازيل، ق يق اب سـقابةل  نب لتط لل
تضاء ما"واقرتح حذف اللكامت  ، وكذكل حذف املادة )أ)(4(14من املادة " ييل ذكره قوبصفة خاصة، ال جيوز ا

ياغة املادة )أ)(1(12إىل القاعدة " 2)"أ)(4(14ونقل املادة " 1)"أ)(4(14 يري  ص، وأخريا اقرتح  تغ ال : "اكآليت) ب)(4(14ً
ية ُختل الفقر ياجات سلطات الرضائب بأية ا) أ(عة الفر تب الطرف، وبصفة خاصة فإن ا سلطات غري  تياجات  لل حت مكح

ناة من أي الزتام مبوجب هذه املواد ية دلى الطرف  مسـتثوسلطات املا ية "ل  اقرتح 14شـ، وفامي خيص الطلب الوارد يف احلا
نو14ُالوفد إضافة حمك جديد إىل املادة  ية "ان بع، وميكن هل أن يأيت  نا متةل ا تدابري الالزمة ملاكحفة املامرسات ا فا مل سةحملل فنا " للم

ية دابري ّ ال ختل بأي ت15 و14األحاكم الواردة يف املادتني : "وأن يصاغ اكآليت نا متةل ا فالزمة ملاكحفة املامرسات ا مل سة حمل فنا للم
تعاقدية يص ا ليف الرتا ند ج"خ ب، ووفقا ذلكل اقرتح وفد الربازيل إضافة  بيان : "يصاغ اكآليت) 1(12إىل القاعدة " 14"ديد ً

يص تعاقد الرت ية اخلاصة  رشوط املا خا ب ل متس"وحذف اللكامت " ل يار الطرف ا مللسب ا ت ) 2(12من القاعدتني " خح
ند "1)"2(12و لب، وأخريا اقرتح الوفد إضافة إشارة إىل ا  ".1)"ب)(1(12اجلديد املقرتح يف القاعدة " 14"ً
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ييل أ .170 شأن دفع الرسوم، ) 3(14ن املادة شـوالحظ وفد  تحدايت اإلدارية وأاثر شكواك  بب يف بعض ا بميكن أن  ًل تتس
يل، وسلط  يص يقابهل  هم الوفد فإن القاعدة العامة يه أن لك تر سب  ييل حيددها القانون، و ّوقال إن الرسوم يف  سج حب تشـ خ ف

سم) 3(14الضوء عىل أن املادة  هذه القاعدة ألهنا  ناء  تتكون ا لسـ ًث رشط أنه سـت يل واحد  تعلق بأكرث من  يص  بح برت سج تي خ
ياراي واقرتح تعديل املادة  بغي أن يكون ا رشوط الالزمة، وقال إن احلمك  ًتفق مع ا ت خي ين ُ يكفي "ابإلشارة إىل أنه ) 3(14ل

يل واحد تعلق بأكرث من  يص  سجالامتس واحد حىت إذا اكن الرت تي ّ  ".خ

ند جديد إىل الق .171 تويل الرمسي) أ)(1(12اعدة بواقرتح وفد الصني إضافة  كشري إىل ا ل  .ي

نة هبذا الصدد إىل القاعدة  .172 للجونهبت األمانة ا يغات وابألخص إىل القاعدة 7ّ يل ا تفا تعلقة  بل ا ص ب " 2)"ب)(1(7لتمل
تويل إشارة إو"خبصوص  كىل ا ترصف ل ثل عىل أساسهيالرمسي اذلي  بق عىل لك 7ّ، وذكر أن القاعدة "ملما ينط يه حمك أفقي  ُ

 . ليغاتلتبا

رشح األمانة .173 يط علام  بوأفاد وفد الصني بأنه حسب اقرتاحه بعد أن أ ً  .ح

بالده مع اإلشارة إىل لكمة  .174 بول  هورية كوراي إن هذا احلمك  لوقال وفد  مق يل"ُمج ، وأضاف )5(14الواردة يف املادة " لد
شأن حصة  تب فقط حال وجود شك معقول  ند إضايف من ا بأنه من املعقول اشرتاط  ملك ياانت يف الالامتس أو أي مست بأي 

ّويقة قدمت معه  .ث

تفق مع معاهدة قانون  .175 ية  ياغة احلا ية فامي خيص اقرتاح وفد الربازيل إىل أن ا تحدة األمر توأشار وفد الوالايت ا ل لص يكمل
يقع عىل عاتق املود تج عن اقرتاح وفد الربازيل  سـالعالمات ومعاهدة قانون الرباءات وأضافت أن العبء اذلي  عني سـين

شابه أكد الوفد عىل كفاءة احلمك املعين اباللامتس  يد  بدو مربرا، وعىل  تأخر، وقال الوفد إن هذا ال  يف وا تاك ُوكذكل ا م صع ي ل ل ًل
نص احلايل يده  يل، وذلكل أعرب الوفد عن تأ تعلق بأكرث من  يص  تدوين تر للالواحد  ي سج ي تل  .خ

تمت الريس بأن نيص املادة  .176 ئوا يظالن ب12 والقاعدة 14خ يري، لكن اقرتاح وفد الربازيل املوجود ابلفعل سـ  تغال 
تني  تحديث ويربز يف احل14 و13شـييف احلا يخضع   ُ لل يربز يف احلوايشسـ ييل  سـ وكذكل اقرتاح وفد   .وايششـ

يين أو إلغائه: 15املادة  يص أو تأمني  تعديل تدوين تر عالامتس  خل
 

) 8(واقرتح إضافة إشارة إىل الفقرة ) 5(14إىل ) 2(14اد تشري إىل املو) 3(15ًأحاط وفد الربازيل علام بأن املادة  .177
 .14ُواحلمك اذلي اقرتحه الوفد للامدة ) 3(15حبيث يمت الربط بني املادة 

تمت الريس بأن نص املادة  .178 ئوا ية15خ يضاف يف حا يري وأن اقرتاح وفد الربازيل  يظل بال  شـ  سـ تغ  . ُسـ

خاآلاثر املرتبة عىل عدم تدوين الرت: 16املادة   يصت

ية  .179 بدال اللكامت 15شـاقرتح وفد الربازيل ابإلشارة إىل احلا تيض"ست ا ) 2(16يف املادة " يقال جيوز ألي طرف أن 
يص لن يكون رشطا للحصول عىل أي حق ميكن للمرخص هل أن "ابللكامت  نص عىل أن تدوين الرت ّجيوز ألي طرف أن  ًي خ

يه مبوجب قانون ذكل الطرف  ".علحيصل 

ند  .180 ترصف للمحامك وقال إنه يود اإلبقاء عىل هذه احلرية، لهوأخرب وفد ا لأن القانون الوطين يف بالده يعطي حرية ا
بهيا ابملادة  تضمن حكام  ند للرسوم والامنذج ال  ًوعالوة عىل ذكل فإن قانون ا ش ً ُ ي بوةل) 1(16له ها غري  مقمما   .جيعل
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ية  .181 تو يحوأشارت األمانة إىل املالحظة ا يح نطاق املاد16.3ضل تو ض  ُوأحاطت علام بأن املادة لن جترب ) 2(16ة ل ً
يص، وأخربت  بق هذا احلمك عىل الاعرتاف بإماكية رفع دعوى تعد بواسطة مرخص هل غري مدون الرت خاألطراف اليت  ّ ّ ن ٍّتط ُُ

شمل احلاالت اليت ترفع هبا ادلعوى ابمس املرخص هل نة أن احلمك ال  ّاألمانة ا ي ُللج ّ. 

تمت الريس أن نص املادة .182 ئوا ية، وأضاف 16 خ يضاف يف حا يري وأن اقرتاح وفد الربازيل  يظل بال  شـ  سـ تغ ُسـ
تقرير يه أيضا يف ا شار إ ند  لالريس أن حتفظ وفد ا ل ي ًه س ل  .ئ

يص: 17املادة  خيان الرت ب
 

شأن املادة  .183 يقات  بأحاط الريس علام بعدم وجود أي  تعل ً تمت أن نص املادة 17ئ يري17خ وا يظل بال  تغ   .سـ

يةالامتس ت: 18املادة  يري يف ا مللكدوين   تغ
ية: 13القاعدة  يري يف ا تعلقة ابلامتس تدوين  يل ا تفا مللكا تغ مل ص  ل

تمت الريس أن نصوص املادة  .184 ئا بق عىل 13 والقاعدة 18خ يري وأن اقرتاح وفد الصني اذلي  تظل بال  نط  تغ يسـ
ية) انظر أدانه (19 واملادة 18لك من املادة  يه يف احلا شـُشار إ ل  .سي

ناوينتغيري: 19املادة   لعات يف األسامء أو ا
نوان: 14القاعدة  يري يف الامس أو ا تعلقة ابلامتس تدوين  يل ا تفا لعا تغ مل ص ل

 

شابه بني املادتني  .185  أو أن يمت 19من املادة ) 5(و) 4(ُ أن حتذف الفقراتن 19 و18لتاقرتح وفد الصني ابإلشارة إىل ا
ها حرية القرار يف رضورة تقدمي يل اذلي من شأنه أن يقدملحتديد أن ادلوةل الطرف  يعة ادل يل و ّ ادل ل ب  .طل

ية .186 هر يف حا تمت الريس أن اقرتاح وفد الصني  شـوا يظ ئ  .سـخ

 تصحيح خطأ: 20املادة 
تعلقة ابلامتس : 15القاعدة  يل ا تفا ملا ص تصحيح خطأل

 

شأن املادة  .187 يقات  بأحاط الريس علام بعدم وجود أي  تعل ً نصوص اخلاصة 15 أو القاعدة 20ئ تمت أن ا ل وا تظل خ سـهبام 
يري  .تغبال 

يذية: 21املادة  لتنفالالحئة ا
 

شأن املادة  .188 يقات  بأحاط الريس علام بعدم وجود أي  تعل ً تمت أن نص املادة 21ئ يري21خ وا يظل بال  تغ   .سـ

 مواصةل األعامل

سن دراسة اآلاثر  .189 ية من األمانة أن  بدلان األفر تحداث ابمس مجموعة ا ّطلب وفد مرص  حت يقل  خيص فامي) SCT/27/4(ًم
ية تا نقاط ا لا ل ندان : ل بدلان وفقا املواصفات من 2.2 و1.4لبا يف ا ً؛ و ل يل؛ اتفاق الهاي؛ وإدخال للمواصفاتتصن تح ل يف ا ل

ية؛ وإضافة أحاكم  نا بدلان ا متةل لألحاكم املقرتحة عىل تطوير قطاع الامنذج والرسوم يف ا شأن اآلاثر ا يل  يذ  مو لنف ل ب حملحتل ت
ساعدة شأن موضوع ا ية  ملإضا ب بدلان ف ساعدة ماكتب ا يان  يط الا ية؛ و نا بدلان ا ية ومواطن املرونة يف ا ل ا مل سـ ل ل بن سـتم تب تقل

يذية  رشوع املواد والالحئة ا يان، وفامي خيص  تجابة هل، وإعطاء مزيد من الوقت للرد عىل الا ية عىل الا نا نفا ب لتم م سـت سـ ل
يط علام بلك املداخالت يف تقرير ادل ًبت اجملموعة من األمانة أن  حت رشين وأن تعد واثئق معل معدةل طل سادسة وا ّورة ا ّ لع ل
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سلط الضوء عىل  ية وأن  يقات ادلورة احلا تعني عىل الويقة املعدةل أن تعكس لك  بةل، و نة يف دورهتا ا تنظرها ا ل تعل ث ي للج ّت ملق ل
ية واحلا ية وا تخدام األقواس املربعة واخلطوط ا تلفة املقدمة من الوفود اب لبينالاقرتاحات ا ت سـ  .شـية كام يلزملتحخمل

مترار ادلراسة  .190 برية يف ا رشين إنه ال يرى مزية  بعة و تحداث ابمس دوهل األعضاء ا ثل الاحتاد األورويب  سـوقال  ك سـ عمم ل ً م
يل الرسوم والامنذج  يات  شأن  تام العمل عىل معاهدة  ية إىل ا هود الرا مترارها يعين تأخري ا سجيث أن ا شلك ب تت خ م جل سـح

ية وإجراءاهتا، وأشار ا نا ملا ع رشوع املواد لص شأن  شات  نا مثل إىل أن ادلول أعضاء الاحتاد األورويب اتبعت ابهامتم ا ب ق مل م
تقدم، وأكد  تحقق ا نة إىل األمام فلن  توافق لكن بدون دفع من ا نص قريب جدا من ا يذية ورأت أن ا ّوالالحئة ا ل ي للج ل ًل لتنف

بل القريب العامتد مع يذ مؤمتر دبلومايس يف ا يده  تقعىل تأ سـنف ملت ل ية، ي نا يل الرسوم والامنذج ا يات  شأن  عاهدة  لص سج شلك تب
ية نا شأن الرسوم والامنذج ا بل  نة ا يا واحضا لعمل ا ية جدوال ز ثل أن تضع ادلورة احلا عومتىن ا لص ب للج ن ل ملقملم ً ً م ً ّ. 

ية اليت جاء فهي .191 بدلان األفر ية لكمة مجموعة ا تحداث ابمس مجموعة جدول أعامل ا يقوأيد وفد الربازيل  لم لتمن ً ا أن بعض نقاط ّ
يل املواصفات تح ية إضافة إىل احلاجة إىل مزيد من ا ساعدة ا تعلق اب شلك اكمل وابألخص فامي  ها  تعامل  ل مل يمت ا ل ن مل ي ب لتقل مع

يده القرتاح  يف، وأعرب الوفد عن تأ تاك تعلق اب ياته وابألخص فامي  رشوع املواد والقواعد وتدا يذ  ياملعين ابحامتالت  ل ل ي ع م تنف
متديد اإلطار الزمين اخلاص مجموعة جدول أ يده  ية، وأشار أيضا إىل تأ ساعدة ا ية اب ية بفحص األحاكم ا لعامل ا ي ن مل ن ًمن لتق ملع لت

تفق  بو وال  تفق مع مصطلحات الو تخدم يف ادلراسة ال  يف ا يل أفضل، وأوحض أن ا يمي و ية إجناز  يابدلراسة  ي ي سـ ن حتل ُبغ مل لتص تق
رشوع املواد والال ناول ممع املواصفات، وفامي خيص  تاج إىل  توحة و ثرية ال تزال  يع  يذية قال الوفد إن موا تحئة ا حت ك مفض لتنف

 .أفضل

يلك القانوين يف  .192 يذية املقرتح عىل ا رشوع املواد والالحئة ا يات  هوأفاد وفد الربازيل أن الربازيل ال تزال تقمي تدا لع نفت ل م ّ
ترصحي بأن ا سابق ألوانه ا للجالربازيل وممارساته وقال إنه من ا ل رشوع املواد والالحئة ل منة أوشكت عىل الاتفاق، وذكر أن 

ية نا بدلان ا باره واقع ا نفذ يف الربازيل وجيب أن يضع حمل ا تاج إىل مرونة أكرب حىت  يذية  ما لنف ل ت ي عحي ّ ُ  .لت

نغاراي ابمس  .193 شأن بعض هوحتدث وفد  باين يف املوقف  يق معرتفا بوجود ا بمجموعة بدلان أورواب الوسطى وا ت لبلط ًل
س تالفات ملا ناء معل هذه ادلورة، ورأى الوفد أن الا رشوع املواد والقواعد أ بري قد أجنز يف  سن  همة إال أن مثة  خائل ا ثمل ك محت ُ ّ

شجعا فكرة  تايل أيد الوفد اقرتاح الاحتاد األورويب  يا، واب بق مؤمترا دبلوما يعاهبا يف اجامتع حتضريي  ًالقامئة ميكن ا مً ل سـ ّسـ ً ي ست
ية ا ية  للجمعتقدمي تو شأن ادلعوة إىل مؤمتر دبلومايس ووضع جدول زمين واحض هبذا الصددص  .بلعامة 

سعي إىل  .194 نه قال إنه ال يرى حاجة  يت،  تو تحيل ابملرونة فامي خيص ا ندا عىل اختاذ هنج تعاوين وا للوجشع وفد  ل ل لكك ق
نة عىل اإلحا يا، وذلكل حث لك أعضاء ا يع ادلراسة اليت تعد ابلفعل تقريرا وا للجتو ّسـ ً ف ً نافع اليت أوردهتا ادلراسة ّ ملطة علام اب ً

ية نا عشأن إدارة الرسوم والامنذج ا لص  .ب

نغاراي .195 ثل الاحتاد األورويب ووفد  هومض وفد الرنوجي صوته إىل لكميت   .مم

تؤدي إىل  .196 تغريات  بدلان أن هذه ا بون من لك ا هورية كوراي أنه وفقا لدلراسة فقد رأى ا سـوالحظ وفد  ل ل جملي ً مج
تنات جتعل  رشوع املواد والالحئة حتسي هل وأقل تلكفة وأرسع، وأضاف الوفد أن  ية أ نا ميل الرسوم والامنذج ا س ع لص سج

ية وممارساهتا ووضع إطارا  نا يط قوانني الرسوم والامنذج ا هدف األسايس وهو  ية  تجابة وا تجاب ا يذية ا ًا َ َت ع لص سـ سـ تبسـ للل ف ًنف
ًيا ومران لقوانني الرسوم والامنذج بصفة عامة حىت و ً نقاش، وأعرب معل تاج إىل مزيد من ا لإن اكنت بعض اجملاالت ال تزال  حت

بل القريب نة رسيعا عىل ادلعوة إىل مؤمتر دبلومايس يف ا توافق ا ملسـتقالوفد عن أمهل يف أن  ً للج  .ت

ية مكامرسة يف وضع امل .197 نا يل الرسوم والامنذج ا ية يف  ية املقاربة بني اجلوانب اإلجرا ند أ عوذكر وفد ا لص سج ئ مه ته عايري، مث ل
تعود  يف اليت  تاك يود وا متةل وا نافع ا هدف األسايس وهو إلقاء الضوء عىل ا شلك واف ا ناول  سـقال إن ادلراسة مل  ل ل مل لقب ل حملت ٍ ت
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بدلان األقل منوا  ية وا نا بدلان ا بة  يق صك جديد وخاصة اب نة من خالل  ًعىل أعضاء ا ل ل لل سـ ب مللج ن بدلان لتط تقةل إىل نظام لوا ملنا
تصاد احلر، بة لدلعوة إىل مؤمتر دبلومايس مل يمت الوصول إلهيا بعدقالا نا تمت الوفد قائال إن املرحةل ا سـ وا مل ً  .خ

يع  .198 ناولت املوا ية، ورأى أن ادلراسة  هدهتا ادلورة احلا مثرة اليت  شات ا نا رسور للعمل اب ياابن إنه  ضوقال وفد ا ت ل ق مل شل مل م
شالك يف مترار وجود بعض ا ملبأسلوب مريض، وابلرمغ من ا سـ ناولت أكرثهاُ رشوع املواد والقواعد إال أن الواثئق قد  ت  , م

ها إىل الاتفاق نة يف طر ترب الوفد أن ا يقوذلكل ا للج  .ع

يذية وقال إنه ميكن ملؤمتر  .199 رشوع املواد والالحئة ا شأن  تاجئ  لتنفوأشار وفد الاحتاد الرويس إىل أنه مت الوصول إىل  م ب ن
تني  بت املزيد من الوقت SCT/27/3 و SCT/27/2ثيقدبلومايس أن يفحص الو بب أن بعض الوفود  طل، لكن  بس

يف  ية العامة بإعطاء ا نة ا شأن أثر صك جديد عىل بدلاهنا اقرتح الوفد بأن تويص ا تلكللحصول عىل معلومات أكرث  مجلع للج لب
ناول اخملاوف اليت عرب عهن متر العمل عىل ادلراسة يف ذات الوقت  لتالنعقاد مؤمتر دبلومايس وأن   .ا بعض الوفوديسـ

يريات عىل  .200 يل ألثر ا ترص العمل اإلضايف يف ادلراسة عىل  ية أن  بدلان األفر تغواقرتح وفد مرص ابمس مجموعة ا حتل لل يق يق
ية واألقل منوا وذكل للحد من الضغط عىل األمانة نا بدلان ا ًا م ل  .ل

توح .201 تالفات املطروحة أن تظل ادلراسة  باره الا ييل آخذا يف ا مفواقرتح وفد  خ ت عشـ ة ابلزتامن مع حماوةل الوصول إىل ً
شأن إماكية انعقاد مؤمتر دبلومايس نقرار   .ب

ثل الاحتاد األورويب ودمع كذكل الاقرتاح املقدم من الاحتاد الرويس .202 سان  يا ما جاء عىل  مموأيد وفد أوكرا ل ن ّ. 

توحة للمزيد من العمل وأيد ا .203 مترار ادلراسة  يا عن أمهل يف ا نوب أفر لوأعرب وفد  ّ مف يق لكمتني ابمس لك من مجموعة سـج
يع ألجل اخلروج  شامل  يد وا تحضريي ا بب هو رضورة العمل ا ية، وا ية ومجموعة جدول أعامل ا بدلان األفر للجما ل جل ل من سل ليق لت

يد واسع من األعضاء تأ يمبعاهدة حتظى  ته ملؤمتر دبلومايس إال أن املزيد من الوقت ال يزال , ب ضوأعلن الوفد عن عدم معار
ب قمطلواب   .ل انعقادهً

ية .204 شاورات غري الر سة النعقاد ا مسورفعت ا مل جلل ُ. 

رشوع القواعد، وطلب من  .205 رشوع املواد و شأن  نة حققت تقدما  سة إن ا ناف ا ند ا ُوقال الريس  م م ب للج جلل ًع ئ سـتئ
يقات ادلورة األمانة حتضري تعديالت لك  تعكس ا رشين، و نة وا ثا نة يف دورهتا ا نظرها ا تعل واثئق معل معدةل  ل سـ ل للج لعت م ل ّ

ية أو  ية أو ا تخدام األقواس املربعة أو اخلطوط ا تلفة من خالل ا تلقي الضوء عىل اقرتاحات الوفود ا ية و تاحلا سـ خمل سـ لتحل لبين ُ
ية كام يلزم  . شـاحلا

تطرد الريس أنه مل يعر .206 ُوا ئ هذا العمل، وكذكل ال توجد سـ يجة  ته إلماكية صدور صك دويل  لب أي وفد عن معار نت ن ض
ية وناء القدرات ساعدة ا شمل العمل ا شأن أن  بأي معارضة  ن مل ي  .لتقب

مترار معل ادلراسة  .207 شأن ا توافقة  نة غري  سـوا ب نة ادلامئة يف جمال قانون الرسوم والامنذج مللج متل لعمل ا للجحول الوقع ا حمل
ية نا عا  . وممارساتهلص

تعلق ابدلعوة إىل مؤمتر دبلومايس .208 بو العامة  ية الو ية  شأن تقدمي تو توافقة  نة غري  توكذكل ا ي مجلع ص ب  .مللج
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ند  تجارية:  من جدول األعامل7لبا  لالعالمات ا

تجارية يهتم يف جمال العالمات ا سؤو لاجامتع إعاليم عن دور وسطاء اإلنرتنت و ل م
 

تجاريةعاليماإلجامتع الا"ئذكر الريس أن  .209 يهتم يف جمال العالمات ا سؤو ل عن دور وسطاء اإلنرتنت و ل بارشة " م مانعقد 
نة يوم  رشين  سابعة وا للجبل ادلورة ا لعل ننيق مترب 17 ثالا يدة جدا 2012سب  هِد عروضا  ً، وأحاط علام أن الاجامتع  مف ًش ً

شارك ها ا تطاع من خال تديرة اليت ا شات املائدة ا نا ملوشامةل إضافة إىل  سـ سـ لق ئلهتمملم يقاهتم ويطرحوا أ سـون أن يقدموا   .تعل

هورية كوراي عن رأيه بأن الا .210 يهتم يف جمال العالمات اإلجامتع مجوأعرب وفد  سؤو لعاليم عن دور وسطاء اإلنرتنت و م
تجارية بل القريب، وأعرب لا يدة جدا وقال إنه يأمل يف الوصول إىل حلول يف هذا اجملال يف ا متل عىل معلومات  تق ا ملسـمف ً شـ

نةك رشين  نة وا ثا ناء ادلورة ا ند الفرعي أ متر العمل عىل هذا ا ته أن  للجذكل عن أ ل ث ب لعي م ل يسـن  .م

ند  .211 شأن هذا ا بل  نة ا هورية كوراي فامي خيص معل ا بوقال وفد الاحتاد الرويس إنه يف حني أن اقرتاح وفد  ب لللج ملق مج
بري هودا  نة ابلفعل بذلت  كالفرعي يعد همام إال أنه أكد أن ا ًللج جم ّ ً ها الهنايئ ّ ياغة يف  تعلق بوسطاء اإلنرتنت وا شلكا يف العمل ا لص مل ً

رشوع املواد  رشين بقدر اإلماكن عىل  نة وا ثا نة يف دورهتا ا ثري من العمل، واقرتح أن يرتكز معل ا تاج إىل  ممل تعد  لع م ل للج ك حت
ية وممارساته بغرض الوص نا يذية يف جمال قانون الرسوم والامنذج ا عوالالحئة ا لص مترار لتنف بل ا سـول إىل اتفاق هبذا الصدد  ق

شأن وسطاء اإلنرتنت  .بالعمل 

شأن الرسوم والامنذج  .212 تعلق بإعطاء األولوية للعمل  ثل الاحتاد األورويب مع اقرتاح وفد الاحتاد الرويس ا بواتفق  مل مم
شأن  نة  ية يف ا شة إضا نا ية وأعاد طرح رأيه بأنه ال يرى رضورة النعقاد  نا با للج ق ع فلص يهتم يف دور وسم سؤو لطاء اإلنرتنت و م

تجارية بالجمال العالمات ا نا ً وال يرى أن ذكل  سـ  .م

متر مدرجا يف جدول  .213 شأن هذا املوضوع وأنه لن  مترار يف العمل  نة ال تريد الا تمت الريس أن ا ًوا سـ يسـ ب للج ئ خ
ها  .لأعام

ت لأحدث املعلومات عن توسع نظام أسامء احلقول عىل اإلنرتنت فامي خيص العالمات ا  جاريةّ

شة عىل أساس الويقة  .214 نا ثقامت ا ق  .SCT/27/8مل

ئوقدمت األمانة بعد دعوة الريس  .215 ّأحدث املعلومات عن توسع نظام أسامء احلقول عىل اإلنرتنت فامي خيص العالمات ّ
تجارية  .لا

توسع  .216 ية  تطورات ا ّوشكر وفد سورسا األمانة عىل تقريرها وأحاط علام ابهامتمه اب ب ن ملعل ً ، وطلب من قولنظام أسامء احلي
نة ية إىل ا تطورات اإلضا للجاألمانة تقدمي ا  .فل

ثل  .217 تجارية الرابطةمموشكر  ل ادلوية للعالمات ا نات ) INTA(ل برية يف ا بة ا ياألمانة عىل تقريرها وأشار إىل الر لتحسلك غ
نة  ئة اإلياكن لألسامء واألرقام ا يات حامية احلقوق اخلاصة  يّادلاخةل عىل آ ي ملعل هب

)ICANN Rights Protection Mechanisms ( ثل علام بأن أحصاب توسع نظام أسامء احلقول، وأحاط ا ًاملربطة  ملم ب ّت
سـهتكل من خالل  تالط األمر عىل ا نع ا ية من أجل حامية عالماهتم و يف إضا تحملون تاك تجارية  ملالعالمات ا ل خل م ف سي

تعدية،  يالت أسامء احلقول ا يا ورصد  ّيل أسامء احلقول دفا مل سج ع تسج يات حامية احلقوق ًت سني آ لوقال إن احلاجة إىل  حت
ثاين من  توى ا لتعلق عىل وجه اخلصوص اب سـ ياتملت تجارية"ً وحتديدا لتكل اآل بادل املعلومات عن العالمات ا لمركز  ونظام " ت
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رسيع" رشوطة ج"لاإلجراء املوحد للوقف ا نفعة العامة من وراء توسع نظام أسامء احلقول  ثل أن ا م، وأضاف ا مل ًزيا ملم بكيفية ئ
يات محلاية احلقوقتشغيل ثل هذه اآل ل   .م

ثل  .218 تجات املمزية بعالمة ممواتفق  ناعة ا ية األوروية  نا لص ب ثل ) AIM(ملمجلع ية  مممع تو ل ادلوية للعالمات الرابطةص
يس لك أحصاب العالمات  يات حامية احلقوق، وأحاط علام أن  نات آل تجارية فامي خيص املزيد من ا تطا ل سيسـل ل ًي يعون لتحس

بغي وضع نظم ثل إنه وفقا ذلكل  يل ادلفاعي ألسامء احلقول يف نظام أسامء احلقول املوسع، وقال ا نيذ ا ينف ً ملم ّسج لت يذ  ت لتنفحمل ا
ية سويهتا أيضا وأن تكون ذات كفاءة وفعا نازعات و لنع ا ت مل ًمل  .ل

شأن أن ا .219 ية األمانة عىل تقريرها، واتفق  تحدة األمر لوشكر وفد الوالايت ا ب ية يكمل ية مل تعد اسرتا يجيالت ادلفا ع تسج ت
ياجات أحصاب  ها أن حتقق توازان بني ا بغي  يات حامية احلقوق  نظام أسامء احلقول، وقال إن آ تإنفاذ فعاةل ومعقوةل  ل حل ً ل ين

شأن نظام  تعاون  تجارية املعقوةل، وأيد الوفد احلاجة ملزيد من ا بارات ا تجارية والا بالعالمات ا ل ل ت ّل د للوقف اإلجراء املوح"ع
رسيع شأن حامية احلقوق يف نظام " لا ية الفكرية معا  يل وأحصاب ا ناء ا يل وأ تفاعل ماكتب ا بوبصفة عامة  سج سج ًل مللك تم لت ل

تعددين ئة اإلياكن ألحصاب املصاحل ا منوذج  ملأسامء احلقول، وفامي يربط هبذا األمر أكد الوفد عىل دمعه  ي هت ل ّ. 

ها الويقةألمانةلممثل اإلياكن عن تقديره وأعرب  .220 تقد ث  يع نطاق نظام أسامء احلقول معلية  أن وذكر، SCT/27/8 ميل سـتو
يجة  شاركةنتجاء  يملا نواتةع امجلا متع اإلياكن عىل مدى عدة  سـ  ية إىل وهجة نظر ونوه. جمل تحدة األمر يك وفد الوالايت ا تعلقةمل  ملا

ثانو يا واحلقول ا توازنة للحقوق يف لك من احلقول ا ليق حامية  لعل م نظام أسامء احلقولبتحق ، وأشار إىل أن عىل الانرتنت لية 
شأن مترة يف هذا ا شات ال تزال  نا لا ق يوي لأن احلقول ادلوية وأسامء احلقول ورأى . مسـمل حنرص  يع نطاق أسامء يف ع سـتو

شارية اوجشع،  عىل الانرتنتاحلقول نة الا شاركة يف اجامتعات اإلياكن جزيا من خالل ا ت احلكومات عىل ا للج ئ يةسمل  .محلكو

نة ادلامئة أحاطت علام ابلويقة  .221 ثوخلص الريس إىل أن ا للج تمس من األمانة أن تSCT/27/8ئ ُ وأنه ا ُ طلع ادلول ل
تطورات يف نظام أسامء احلقول عىل اإلنرتنت  .لاألعضاء عىل ا

تخداهما كعالمات جتارية ها وا سـحامية أسامء ادلول من   تسجيل

ندت .222 شستا نا ق ا  .SCT/27/7 وSCT/27/6 وSCT/27/5و  SCT/25/4 إىل الواثئقات مل

ياك َّذو .223 نةمع وفد برابدوس شاركأنه بمكر وفد جا تأنفة  رشين ا سادسة وا للج، يف ادلورة ا سـ ملل نعقدةلع  يف مل ادلامئة ا
شطة معل خل مقرتح يف تقدمي ،2012فرباير  تدفع سـ الوفدان أهنا يرى  اليت من األهداف احملددةامل عددتمن ثالث مراحل 

نة  معقدما ية يفللجل ا سأةل ابلغة األ مه  تخداهما كعالمات جتاريةيه م ها وا سـحامية أسامء ادلول من   وأشار إىل أن. تسجيل
رشوع ، ذكلوعالوة عىل. SCT/27/6 ثيف الويقة ورد املقرتح ياك  م قدم وفد جا تصاصاتم نفصالخا  يف ُأدرج ،م 
رس ، SCT/27/7ثالويقة رشوع أن  يومن شأن هذا ا  املقرتح حظيوقد . املقدم من الوفدين مج العمل املقرتحتنفيذ برانيمل

شرتك  تعلق ابملا يد واسعبملرحةل األوىل من خطة العمل ملا نة،يتأ بتوفود   وإن اكنت بضعةللج من أعضاء ا  مزيدا من طلقد 
رشوع للنظر بإمعان يفالوقت  تصاصاتم  تحيل ابملرونة مسـتعد اذلي قال الوفد إنه خالا  .بشأنهلل 

نة ادلامئة إىل ويف ذكل .224 نة ادلامئة فهيا، ودعا ا نظر ا نارص تكل املقرتحات ليك  ياك تقدمي  ياق، أعاد وفد جا للج ا للج ت ع مسـ ل
ند من جدول األعامل بل يف إطار هذا ا شأن العمل ا باختاذ قرار  لب تجاب الوفد وكذكل عدد من . ملق هدف، ا هذا ا سـوتعزيزا  ل ل

تقد نة ادلامئة  بالوفود األخرى إىل طلب ا مي معلومات عن ادلراسات وادلراسات اإلفرادية ذات الصةل حبامية أسامء ادلول، للج
شارك فهيا توسـمي الوطين اليت  تفضال عن أية معلومات عن برامج ا شأن قد . ل ياك يف هذا ا هامات جا لوأشار إىل أن إ م س

نفس القدر حيدد مجموعة من  يل ويف تقرير مفصل  بذكرت يف دراسة إفرادية شديدة ا لتفص األدةل غري احلرصية اليت ال تعدد ُ
ية تجارية الو سب بل تصف اخلطوات اليت اختذهتا محلاية صورهتا ا ياك  نشواغل جا ل طحف  .م



SCT/27/11 
28 
 

ياك، دون أن يكون  .225 تجات واخلدمات اليت حتمل امس جا ثال، عددا من ا يل ا موحتدد ادلراسات اإلفرادية، عىل  نب ململ س
يال من وسائط اإل ياك، كام قدمت د لها صةل جبا م تجي ومقديم ل يط من  بلغ لعدد  بني الك من املوقف ا ية  نعالم ا سـ مل ي محملل ب َّ

سلع واخلدمات اخملالفة، وكذكل املوقف  باينلاخلدمات إزاء تكل ا ياكملتا كام ألقت ادلراسات اإلفرادية الضوء . م حلكومة جا
ترب ياك؛  تخدمت امس جا سجةل اليت ا تجارية ا برية من العالمات ا لعىل مجموعة  سـ مل ل هامك نطاق خملاو فز الطابع الواسع ا  .ل

متل لزتوير  .226 تصادية لألثر ا ية الا يضة، ال عن األ ياك نظرة عامة  تقرير القطري جلا ية أخرى، قدم ا حملومن ان ق تف م مهح مسـل
ياك، واليت  بادرات اليت اختذهتا حكومة جا هود وا سب، وإمنا فصل أيضا ا ياك  تضمن امس جا تجارية اليت  مالعالمات ا جل ملم حف ت َّل

ياكا ية جلا تجارية الو يخ الصورة ا مختذها أيضا القطاع اخلاص لرت ن ل نطوي علهيا نظم . طسـ تقرير أوجه القصور اليت  توأبرز ا ل
تجارية تعلق ابإلرضار ابلعالمة ا شواغل، وذكر قضااي حمددة  ية الفكرية القامئة يف معاجلة تكل ا لحقوق ا ت ل متويه مللك سة  ولوا نا فا مل

رشوعة ها بعضملغري ا ثل هذه اخملالفاتصف، بو ية  رشاكت ا مب اجملاالت اليت تأثرت فهيا ا حملل  .ل

يس فقط عىل حتديد احلبوناء عىل ذكل، رأى الوفد  .227 شاغل، مع الرتكزي  هذه ا يق  ييل ود يمي  لاجة إىل إجراء  ل ق ملتق تفص
تخدامات وأية  مص تخدامسـادر هذه الا بدلان،سـاحامتالت إلساءة ا يمي ل ألسامء ا   جترييب ألثر هذهتقبل أيضا عىل إجراء 

ية نا بدلان ا تخدامات عىل ا مالا ل ل رشيعات والقوانني بلك صورها، من . سـ تعراض شامل  للتكام جشع الوفد بقوة عىل إجراء ا سـ
متل يف الهنج القانوية، وبلورة  تعاضد ا متةل و أوجه الاساق ومقومات ا ثغرات ا نأجل حتديد أوجه امحلاية القامئة، وإبراز ا ل ت حملل حمل

نة ادلامئةتكل امل يه ا تفق  للجعلومات بقدر أكرب يف ويقة واحدة أو أكرث يف شلك  عل ت هذه املامرسة يف . ث هدف الهنايئ  ثل ا لو ل يمت
تعلقة  ية وادلوية ا رشيعات والقوانني ا بيل للمامرسات وا تطوير ا شرتكة توجه ا ية  ملتوفري مصدر مرجعي أو تو ل حملل ل م لتص ملسـتق

بدلان؛ ذلكل دعا ا يوي؛ لحبامية أسامء ا ها يف هذا اجملال ا شأن اخلطوات القادمة  نة ادلامئة إىل اختاذ قرار إجيايب  حللوفد ا ب لعملللج
ية الفكرية نظام العاملي  ية معاجلة أسامء ادلول يف إطار ا يق   نظمي و للملكليك ميكن يف هناية األمر  ل معل سـ  . تنت

ها دراسات ودراسات إفر .228 تقد ميوشكر وفد برابدوس ادلول األعضاء  بدلان، كام ورد دال لية ذات صةل حبامية أسامء ا
ناك املزيد مما . SCT/27/5ثبإجياز يف الويقة  شفهورأى الوفد أن  شأن من أجل دفع العمل قدما؛ لكميكن ا نه يف هذا ا ل  ع

بدلان لذلكل اقرتح أن تعد األمانة دراسة عن حامية أسامء ا ُ. 

ية حامية  .229 ياق إدراكه أل تني، يف  مهوحتدث وفد األر سـ بدلان القامئة يف عدة بدلان، معراب عن رأيه بأنه ميكن جن لأسامء ا
بدلان ية مع أسامء ا نا ية ا توافق يف تعامل ماكتب ا لإجياد جماالت  ع لص تني قد اختذت عددا من . مللكلل جنوأكد الوفد أن األر

ئات، و تلف ا ها يف  تخدام ا بادرات محلاية ا يا خم سـ لهمل نقاش يعد انظرا ألن املقرتح حملمس م ا بادرات، فقدل تكل ا ملتدادا  حث  ل
نة ادلامئة عىل مواصةل العمل يف هذا اجملال عىل   .أساس تكل املقرتحاتللجالوفد ا

هورية  .230 ية يف  بدلان  ياك، وذكر الوفد أن أسامء ا هورية كوراي املقرتح املقدم من وفدي برابدوس وجا مجوأيد وفد  م محممج ل
تجارية وقانون  رشوعةلكوراي مبوجب قانون العالمات ا سة غري ا نا ملماكحفة ا ف  .مل

شأن حامية أسامء  .231 بل  تعلقة ابلعمل ا ياك عىل مقرتحاهتام ا ثل الاحتاد األورويب وفدي برابدوس وجا بوشكر  مل ملقمم م
ية واملامرسات  ادلول، رش ياك مبواصةل العمل يف ذكل اجملال، وإعداد دراسة عن األحاكم ا يعوأحاط الوفد علام ابهامتم جا لت م

ية يف تجارب وأفضل املامرسات يف لاحلا تخداهما، وأيضا عن ا تعلقة حبامية أسامء ادلول وا ية ا ية أو اإل رشيعات الو ل ا سـ مل مي قلن ط لت
توسـمي الوطين عىل.  تنفيذ تكل األحاكم بادراهتا  شأن  ياك  تقرير اذلي أعده وفد جا تعرض ا للوأشار الوفد إىل أنه قد ا ب ل مسـ  م

نحو املوجز يف الويقة   ثا ثوخباصة املقرتح املكون من ثالث مراحل لربانمج العمل املدرج يف الويقة ، SCT/27/5ل ُ
SCT/27/6 يل املرحةل األوىل من هذا الربانمج املدرج يف الويقة ث ، وتفا ثل الاحتاد . SCT/27/7ُص ممومع ذكل، أعرب 

ته وجدواه؛ ففي اجلزء األول من املرح شأن نطاق برانمج العمل املقرتح و تلكفعن حتفظات  تعراض ب سـةل األوىل اليت مشلت ا
تخدام  بدلان، أشار إىل عدم وضوح املقصود ابال رشوع ألسامء ا رشوع وغري ا تخدام ا ية عن الا يدا سـمعلومات  ل سـ ملن مل م

رشوع" رشوع"و" ملا ها" ملغري ا ونوه إىل أن ذكل اجلزء من املقرتح . تطبيق، وكذكل عدم وضوح املعايري احملددة اليت ميكن 
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ب لتضمن أيضا ا نة ادلامئة عن أسامء ادلول األخرى ي تجارية للك دوةل من ادلول األعضاء يف ا للجحث يف جسالت العالمات ا ل
بري من العالمات. األعضاء نطوي عىل حتديد عدد  كوشدد عىل أن تلكفة هذا العمل، اذلي قد  تحدد يف  ي ها، مل  تو حتليل
ثاين من املرحةل األوىل من . املقرتح يا يف لوأخريا، فإن اجلزء ا بعة حا ية ا رش تعلق بدراسة األحاكم واملامرسات ا لاملقرتح ا ت يع ململ لت

ية،  مبا يف ذكل  ية أو اإل رشيعات الو ميا قلن ط يكةتأية رشيعات لت يةو شـقامئة أو و يةئ أية أحاكم قضا يبدو _ ئ أو مراجعات قضا
بدو، املوارد الالزمة لالضطالع  تحدد، عىل ما  نطاق للغاية مل  يهممة واسعة ا ت  .هبال

شأن حامية  .232 يه غري قادرة عىل دمع العمل  ثل الاحتاد إن الاحتاد األورويب وادلول األعضاء  بوناء عىل ذكل، قال  مم فب
نظر يد ا نحو الوارد يف املقرتحات  لأسامء ادلول عىل ا ند ظل عىل جدول . قل ثل الاحتاد بأن هذا ا بإضافة إىل ذكل، ذكر  لمم َّ

نذ عام  نة ادلامئة  مأعامل ا نة ادلامئة قد بذلت هجدا هائال يف هذا املوضوع، وأن األمانة أعدت عدة واثئق 2009للج للج، وأن ا
نحو املوجز يف الويقة  ثعىل ا ثل الاحتاد إنه ال يوجد ما يدل عىل أن أسامء ادلول . SCT/27/5ل هود، قال  ممورمغ لك هذه ا جل

يل ند  ية  سجال تلقى الاحرتام وامحلاية من جانب املاكتب الو ع تن تجارية اجلديدةط ياق إدراكه  إال أنه. ل العالمات ا سـأوحض، يف 
شأن نقاش يف هذا ا تعداده ملواصةل ا سأةل أسامء ادلول، ا ياك  ية الكربى اليت يولهيا وفدا برابدوس وجا للأل ل سـ مل وأخريا أكد . ممه

نظر القائةل ب يه لوهجة ا يد الاحتاد األورويب وادلول األعضاء  لثل الاحتاد جمددا تأ ي نة ادلامئة هجودها فمم للجرضورة أن تركزي ا
ية  رشوط ا شأن ا ية هبدف عقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة  نا ها يف جمال الرسوم والامنذج ا شلكإلهناء  ب ع للص ل معل

يل  تعلقة  سجواإلجراءات ا يةوالامنذجالرسوم بتمل نا ع ا بل القريبلص  .ملسـتق يف ا

سابقني بأن ت .233 تحدثني ا ييل طلب ا ُوأيد وفد  ل مل ية القامئة يف شـ رش نظم ا شأن القواعد واملعايري وا يععد األمانة دراسة  ل لتب
تلفة ية ا توايت الو خملجمال أسامء ادلول عىل ا ن طسـ  .مل

تعراضا شامال لقوانني ادلول األعضاء  .234 يث قدمت ا يدا،  ثل مرجعا  نقاش  ندا بأن الواثئق حمل ا سـوأقر وفد  مت ل حك مف
تعلقة  هحبامية ملا تخداهما تسجيلأسامء ادلول من  تخدام  إىل أنعالوة عىل ذكل، أشار الوفد . كعالمات جتاريةسـا وا سـاعامتد وا

يزيية  ما ملكندايف حمظور أسامء ادلول  سمة ا بات ا متيمت إ ل بدلان من ، لث يا محلاية أسامء ا لوأعرب عن رأيه بأن هذا احلظر اك ف
رشوع تخدام غري ا ملالا  .سـ

نة ادلامئةلتنظ والحظ وفد بريو أن الواثئق املقدمة .235 ية يف حامية  للجر فهيا ا نا بدلان ا شالكت اليت تواجه ا مال حتدد ا ل ل مل
سب، وإمنا تخدام غري املرصح به  ية من الا حفأسامهئا الر سـ بدلان الصعوابت اليت  أيضاتربز مس ها تكل ا لتوا   محلاية صورهتاهج

متدة من بدلملسـومسعهتا ا توسـمي الوطين اذلي يعد شالك ل امس ا ُ، السـامي ا بدلل تخدام امس ا لممزيا ال وأشار الوفد إىل أن . سـ
تايل مسعهتا، دون ترصحي، خاصة من  تخدم فهيا امس ادلوةل، واب ثةل ملواقف ا نت أ ياك  لالويقة اليت قدهما وفد جا سـ تضم ُث م م

بة تصادية ا سام األرابح الا سمعة، دون ا تفادت من هذه ا هات اخلاصة اليت ا سـجانب ا ت ل ملكتسـ ق رأيه  وأعرب الوفد عن. قجل
نة بأنه بغي  للج  سأةلأن تواصلادلامئة ين بارها مدى مل العمل يف هذه ا يةعت، وأن تأخذ يف ا نا بدلان ا يهتا  مأ ل لل  محلاية أسامهئا مه

تخدام تصادية املرتبة عىل هذا الا سـواحلصول عىل الفوائد الا ت توسـمي . ق بق، رأي الوفد أن الاعرتاف اب لإضافة إىل ما  سـ
نا يف  نة ادلامئة الرتكزي عىل مضالوطين قد ورد  بغي  بدل، وخلص الوفد إىل أنه  سأةل، وشلك طريقة ممزية محلاية امس ا للجا ل ينمل ُ َّ

سأةل دون  تخدام غري املرصح بهاإلخاللملتكل ا  .سـ ابلعمل عىل حامية أسامء ادلول من الا

يداد وتوابغووأيد وفد  .236 ثل  املرحةل األوىل من املقرتح اذلي قدمه وفدا برابدوس وجينتر ياك، واليت ميكن أن  متا م
تخدام  نطوي عىل ا يل  بات  تعامل مع  ند ا بقه  توى األسايس لالساق اذلي ميكن لدلول األعضاء أن  سـا ت سج طل ل ع تط ت تسـ مل

بدلان  .  لأسامء ا

يق، وأحاط دول وسط أوروابمجموعة  اجملر ابمس وحتدث وفد .237 ية دلول ا بلطواجملموعة الفر . SCT/27/5ثابلويقة  علام لع
ند إىل املعاهدةورحب ب نب هنج  يستقرار مقديم املقرتح  ية الرأي القائل إنه رمغ أن اإلطار القانوين . بتج عوأيدت اجملموعة الفر

شأ تضارب  تجارية وإلغاهئا، فقد  يل العالمات ا بدلان يف إجراءات  ية ألسامء ا نادلويل والوطين القامئ يكفل حامية اك ل سج يل ت ف
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شرتك  سري  منظرا إىل عدم وجود  تقاربتف ية لللقواعد املامثةل وملامرسات ا نا ية ا بعة يف ماكتب ا عا لص مللكت ورأت اجملموعة . مل
سأةل يد عىل الطابع املعقد  تأ بغي ا نة، أنه  ها للحلول ا ية، يف  للمالفر ك ل نع ملمك ييل بني أن مثة ارباطا ويقا بني الصفة . حتل ثوقد  ت ت

يزيية أو احامتل أن تؤد سوق ومعارف لمتاملمزية للعالمة أو مسهتا ا سـهتلكني وبني خصائص ا يل ا لي عالمة ما إىل  مل تضل
متال بدو هنجا  سري املوحد واملامرسة املوحدة ال  سـهتلكني ذوي الصةل يف بدل معني؛ ذلكل، فإن ا حما ت تف ورمغ تكل العوامل، . لمل

هوةل عىل املعلومات يف عامل يزنع إىل العا سـهتلكني ميكهنم احلصول  ملذكر الوفد بأن ا بسمل شاركة َّ تعداده  للمية، وأبدى الوفد ا سـ
نة بل  ها أساسا للعمل ا للجيف ادلراسة املقرتحة بو ملق  .صف

بدلان كعالمات جتارية .238 تخدام أسامء ا ية يف بدله حتظر ا رشيعات الو سودان إن ا لوقال وفد ا سـ ن طل  .لت

ته اب .239 نة ادلامئة نظرا إىل أ يد  لوأيد وفد سورسا املقرتح، ورأى أن املوضوع  ي مهللج مف  .نسـبة إىل عدة بدلاني

تعلقة حبامية أسامء  .240 يدة عن ادلراسات اإلفرادية ا تكل الوفود اليت قدمت معلومات  ياابن عن تقديره  ملوأعرب وفد ا ل مفل
ية هذا األخري توسـمي الوطين، وأقر بأ بدلان، وأيضا عن طرق ا مها ل بدلان شلك جزءا من . ل هم أن أسامء ا ُوقال إنه  ت ل يتف

ية، هور فاملصطلحات اجلغرا ية أو مضلةل  يل معوما كعالمات جتارية إذا اكنت و للجم والحظ أهنا غري قابةل  صف  بشأنللتسج
نة ندما يكون ذكل . معيسلع أو خدمات  ية،  تجات األ رشوع ذكر امس بدل ما عىل ا ععىل أية حال، رأى الوفد أنه من ا صل ملن مل

شاط جتاري ياق مزاوةل  نرضوراي يف  ياابن"فقد ورد امس . سـ تخدم يف ،ع" لا تحديد، يف عالمات جتارية أو ا ُىل وجه ا سـ ل
يه ابلفعل شأت  ياابن أو  نعت يف ا ية  فتجات أ ن ل ص صل يل . من يل ما إذا اكن ميكن  تح سجوذكر الوفد أن لك دوةل قامت  ل تب

تخدام ا نة كعالمة جتارية عىل أساس احلقائق اخلاصة بلك حاةل عىل حدة؛ ذلكل رأى الوفد أن معايري الا سـعالمة  ملرشوع معي
نة  شة يف ا نا ياك غري واحضة، وأن هذا الغموض من شأنه أن يضلل اجتاه ا رشوع يف املقرتح املقدم من جا للجوغري ا ق مل م مل

تعديل ميكن أن . ادلامئة تعديل املقرتح، ونوه إىل أن ذكل ا ياك  ها وفد جا هود اليت بذ ياق، رحب الوفد اب لويف هذا ا ل مسـ ل جل ل
نق يدا ملواصةل ا لشلك أساسا   .اشجي

سابقون .241 تحدثون ا ياانت اليت أدىل هبا ا يع ا لوأعرب وفد غاان عن تقديره للمقرتح املعدل، وأيد  مل ب وأعرب الوفد عن . لمج
بدلان هد محلاية أسامء ا تقاده برضورة بذل مزيد من ا لا تجارية يف غاان . جلع لوأشار، إضافة إىل ذكل، إىل أن قانون العالمات ا

يليشـمتل عىل أحاكم حتمي أسامء  باب رفض ا ها جزءا من أ سجادلول بو لتسـ يل عندما يرفضلكن، . صف تب  تسج ا ملك
يل هذه العالمات يف دول أخرى؛ ذلكل  يد  هادات  بات  با ما يقدم مقدمو ا توي عىل أسامء بدلان، غا سجعالمات  لطل ل تحت تف ش

شأن أمر حامس  . لرأى الوفد أن توافق اآلراء هبذا ا

ثل الاحتاد األورويب عن ر .242 تضمن رابطا للويقة مموأعرب  بغي للمقرتح املعدل أن  ثأي مفاده أنه ال  ي  نظرا SCT/27/6ين
نة ادلامئة مل توافق علهيا يه أن نطاق ادلراسة واسع جدا، . للجألن ا فعالوة عىل ذكل، رأى الاحتاد األورويب وادلول األعضاء 

شاورات غري رمسي مع مقديم امل شة املقرتح املعدل يف اجامتع  نا موطلب  ق سة م شة إىل ا نا تاجئ ا بلغ  جللقرتح، عىل أن  ق مل ن ُت
 .العامة الحقا

بدلانورأى وفد الصني أن املقرتح املعدل إجيايب للغاية  .243 لبب تفرد أسامء ا يل بس ئة عن  نا ية ا سج والعواقب ا شـ ل تب لسل
تخداهما كعالمات جتارية سأةل، وأضاف. سـهذه األسامء أو ا شأن هذه ا شات  نا ملوأيد الوفد مواصةل ا ب ق  أن قانون العالمات مل

تصة، ويفرض عقوابت عىل  سلطات ا يل أسامء ادلول دون ترصحي من ا شلك واحض  يين حيظر  تجارية ا خملا ل سج ب لص تل
 . مسـتخديم أسامء ادلول كعالمات جتارية

بدلان .244 تخدام أسامء ا تعلقة اب شات ا نا هاماهتا يف ا لوشكر وفد برابدوس ادلول األعضاء عىل إ سـ مل ق مل ناك . س هوذكر أن 
توسـمي الوطين، وقال إن عدة وفود أعربت أيضا عن  بريا يف ا بدلان اليت بذلت هجدا  بة  ته اب ثري اذلي جيب حام لا ك لل سـ لني لك

ية ويف املامرسات إساءةقلق حكوماهتا إزاء  تطرق إلهيا يف القوانني ا سأةل قد مت ا تخدام أسامء ادلول، وأن تكل ا حملل ا ل مل سـ
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تجارية يف ا تعلقة ابلعالمات ا لا بدلانمل تجارية مضلةل، . للعديد من ا لوشدد الوفد عىل وجود حاالت قد تكون فهيا العالمات ا
بدلان املربطة هبذه األسامء ية إىل توسـمي أسامهئا، وقد تعرض أيضا للخطر مسعة ا بدلان الرا توقد تضعف هجود ا ل مل ورأى الوفد . ُ

شرتك، ونظرا ألن بضعة بدلان فقط بدلان أيد مأنه نظرا إىل عدم وجود هنج  ثري من ا ل  يه اليت قدمت معلومات، رمغ أن ا لك
شلكة تكل ا تصدي  تفادة من مناذج أخرى يف ا ناك حاجة إىل الا بادرة، فإن  ملا ل ل سـ ه تعداد . مل سـوساءل الوفد عن مدى ا ت

رب الوفد عن وأع. ادلول األعضاء الختاذ إجراء عىل أساس املعلومات املعروضة أماهما، حىت لو مل تقدم هذه ادلول دراسات
بدلان بل اليت انهتجهتا ا تقاده بأن توافر معلومات عن ا لا سـ هود  لع ية تكل ا شلكة، ومدى فعا هذه ا تصدي  جلحملاوةل ا لل مل ل

شلكة ثل ملعاجلة ا توصل إىل هنج أ ملساعد يف ا ل مي توصل إىل هنج دويل. س تخدام إساءةيف حاةل  لورأى الوفد رضورة ا سـ ا
بدلان،  منتجي اخلارج سأةل نظرا إىل أن حامية أسامء لألسامء ا هذه ا ساعد يف إجياد حل انحج  يل  ملوأشار إىل أن إجراء  ي لحتل س

ية نا بدلان ا بعض ا برية  تصادية  ية ا بدلان أمر حيظى بأ ما لق ل ل ك مه  .ل

ياك مقرتحا جديدا معدال يقيض بإجراء دراسة عن حامية أسامء  .245 شاورات غري الرمسي، قدم وفد جا موعقب اجامتع ا مل
بدلان، رشيعات واملامرسات غري اخلاصة ابلعالمات لا بار ا تجارية مع األخذ يف الا لت وركز املقرتح عىل جمال العالمة ا ت عل

تضاء سب الا ية  تعانة خبربات خار تجارية اليت حتمي أسامء ادلول، ومسح لألمانة الا قا حج سـ  . ُل

ياك .246 تصاصات املعدةل اليت قدهما وفد جا ثل الاحتاد األورويب الا موأيد  خ  .مم

ست من األمانة إعداد دراسة وفقا للمواصفات الواردة يف مرفق و .247 نة ادلامئة ا متخلص الريس إىل أن ا لللج ئ
 .)SCT/27/10ثالويقة (ئ الريس ملخص

ند  ية:  من جدول األعامل8لبا يدال تحرضات ا ية  سجةل ا ناألسامء ادلوية غري ا لص سـ مل للمل  مللك

شات  .248 نا ندت ا قوا مل تور ست ييل مدير برانمجكإىل العرض املقدم من د يل ابلوكو ماات فرا يةفي نظمة الصحة العا مل  ألسامء ل م
ية يدال تحرضات ا ية  سجةل ا نادلوية غري ا لص سـ مل للمل ية (مللك نظمة الصحة العا ثل  يه فامي ييل  ملوشار إ مبم ل ُ قدم العرض موجزا ). مي

يار ا ية ا تعاما  يةخلعمل سجةل ا مللكألسامء ادلوية غري ا مل تلف ادلعامات، ن، ورش القوامئ املقرتل هذه األسامء يف  خمحة واملوىص هبا  ل
شأن هذه األسامء ياانت عاملي  شاء مركز  بوإ ب  .مؤخرا ن

ياانت العاملي .249 يمت إدراج قامئة جبذور األسامء يف مركز ا لبوسأل وفد ادلامنرك عام إذا اكن  لألسامء ادلوية غري بشأن ا س
ية سجةل ا مللكا يل العمل بات  بحث وحفص  سري ا سج  طل ل تي هذه لت توي عىل جذور  تكون من أو اليت  تجارية اليت  لالمات ا حت ت ل

 .األسامء

ية الفكرية، مبا فهيا العالمات  .250 ية، وأعرب عن وهجة نظر مفادها أن ا مللكوحتدث وفد مرص ابمس اجملموعة اإلفر يق
نافع املرتبة ع يامي  بغي أن تدمع الصحة العامة، وذكر بأن اجملموعة أجرت  تجارية،  تا للم تقل َّن بات الرباءة يلزم ي طلىل وضع رشط يف 

شف عن ا سجةل لكاب ملألسامء ادلوية غري ا هوةل أكربل ية  تجات ا بس، وحتديد األسامء العامة  ب لطن ثل . للم ممواقرتح الوفد أن يقدم 
ية بقانون الرباءات نة ادلامئة ا ية عرضا مماثال أمام ا ننظمة الصحة العا للج ملعمل  .م

هورية مودلوفا  .251 مم وشكر وفد  ياانت مج ية عىل املعلومات اليت قدهما، وأشار إىل أن قاعدة  نظمة الصحة العا بثل  مل م
يةا سجةل ا مللكألسامء ادلوية غري ا مل تجارية الوطينل تب العالمات ا يويم  يدة يف العمل ا ل تعد أداة  ملكل  .مف

ند بدمع من وفد فزنويال  .252 بويفارية - مجهورية(لهوسأل وفد ا لا يةألسامء ااعام إذا اكنت ) ل سجةل ا مللكدلوية غري ا مل  ل
ية أم ال يولو جبق عىل أسامء املربات ا ب ك لنط  .ت
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بات  .253 يك معلومات عام إذا اكنت  طلوطلب وفد ا يةاملكسـ سجةل ا مللكألسامء ادلوية غري ا مل  اليت نظر فهيا فريق خرباء ل
نفصةل ميكن أن ها قد أدرجت يف قامئة  ية املعين هبذه األسامء ور منظمة الصحة العا فض ُم تجاريةمل تاح أيضا ملاكتب العالمات ا ل   .ُت

ية إىل أن  .254 تحدة األمر يكوأشار وفد الوالايت ا يةامل سجةل ا مللكألسامء ادلوية غري ا مل ثل عادة جزءا من طلب ل مت ال 
نح الرباءة  .مالرباءة، إذ عادة ما ختصص األسامء بعد 

رش العرض ا .255 يمت  ندوب ادلامنرك، أكدت األمانة أنه  نوردا عىل سؤال  س ية عىل م نظمة الصحة العا ثل  ململقدم من  ممم
تجارية عىل اإلنرتنت ية بقانون العالمات ا نة ادلامئة ا لصفحة ا ن  .ملعللج

ثل  .256 يةمموردا عىل سؤال وفد ادلامنرك، أوحض  ملنظمة الصحة العا ُ أن قامئة جبذور األسامء قد رشت عام م  يف 2011ن
يهل من م حتمتاب جذور األسامء، وميكن  نظمة اك ية عىل اإلموقع  وأشار إىل أنه رمغ أن قامئة جذور األسامء . نرتنتمللصحة العا

بل نظر يف إدراهجا يف ا ياانت العاملي فإنه ميكن ا يا يف مركز ا ملسـتقغري مدرجة حا ل ب  .لل

ند وفزنويال  .257 شاغل اليت أاثرها وفدا ا هوردا عىل ا بويفارية - مجهورية(لمل لا شأن العالقة بني)ل ري لألسامء ادلوية غا ب 
ية سجةل ا مللكا سأةل معقدة للغايةمل ية أن هذه ا نظمة الصحة العا ثل  ية، أوحض  يولو مل واملربات ا مل مم ب مك ج وأشار إىل أن املواد . ل

يعهتا سة حبمك  تجا ية غري  يولو با ن طب مل يايئ. ج يان  يص امس  ند  ميو ختص كع ية، وأضاف أن لك ثا ناظرا ملادة  ل يكون ذكل الامس  م م
ناول تخدمت يف وضع يتبرانمج األسامء مل  ها، وقد وضعت بعض القواعد وا يص امس  بغي  ية اليت  ثا ية ا ُ سوى ا سـ ختص ل ُمل ل ن ين لب

مترة شات ال تزال  نا ية، وإن اكنت ا يولو مسـأسامء للمواد ا ق مل جب يات . ل يد مع  تأ سموأضاف أن برانمج األسامء تعامل اب ك مل
ميت وفقا جلدارهت ية قد  يولو ية وأن لك مادة  يولو تجات ا ُقا ج بج ب لن يةمل  .تا اذلا

شأن براءات الاخرتاع و .258 ية  يق اذلي أبداه وفد مرص ابمس اجملموعة اإلفر بوردا عىل ا يقتعل سجةل ا ل ملألسامء ادلوية غري ا ل
ية ية، أوحض مللكا نظمة الصحة العا ملثل  هذا يعين حدوث تطور معني يف ممم يص أحد هذه األسامء  ند تلقي طلب  ف أنه  تخص لع

رسيري شة ابلفعل، وأضاف أن برانمج األسامء يرفض طلب لاملادة يف املرحةل ا نا يد ا قة، وعادة ما يكون طلب الرباءة  مل ق
شأن األهداف  تضمن معلومات  بغي أن  بكرة جدا من تطورها؛ نظرا ألن الطلب  بيص امس ملادة إذا اكنت يف مرحةل  ي نختص يم

ية للامدة  .لطبا

نة ادلامئة  .259 تجارللجوأحاطت ا ية بقانون العالمات ا لا ية اذلي قدمهية علام ابلعرض ملعن نظمة الصحة العا ثل  مل  ممم
ياانت العاجمل ملموعة ا يةلب يدال ية للمواد ا سجةل ا شأن األسامء ادلوية غري ا ية  نظمة الصحة العا نية  لص مل ل ب مل  .مللكمل

ند  ية:  من جدول األعامل9لبا ياانت اجلغرا فا لب
 

ند من جدووجودئ الحظ الريس عدم  .260  .ل األعامللب أية مداخةل حتت هذا ا

ند  شأن :  من جدول األعامل10لبا بو  ية من جدول أعامل الو يات ا تو يذ ا نة ادلامئة يف  هام ا بإ ي ن ص ل ملعللج نف تس
ية  لتمنا

تني ألف  .261 نة ادلامئة إىل ا ية، ولفت نظر ا ئوحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أعامل ا للج لفمن ية (لت ساعدة ا نا لتقمل
شطة وض(وابء ) بوناء القدرات ية العامة يف عام ) ع القواعدنأ متدهتا ا يات اليت ا تو مجلعمن ا ص نة 2007عل للج وعالقهتام بعمل ا

ية نا عادلامئة يف جمال قانون الرسوم والامنذج ا ية رمق . لص تو ئة ابء  من ا ية ا صوشدد عىل أ ل ، اليت تدعو إىل إجراء 15لفمه
ت تلف  شطة  يث تراعي هذه األ شطة لوضع قواعد ومعايري  سـأ خم ن حب يف من تاك يق توازن بني ا ية، وتراعي  لوايت ا ل حتقمن لت

نافع سابقة، عن احلاجة إىل مراعاة . ملوا ية والعديد من الوفود قد أعربت، يف مداخالهتا ا لوذكر بأن مجموعة جدول أعامل ا لتمن َّ
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بادئ شطة وضع القواعد واملعايري. ملتكل ا ية هو جعل أ يات جدول أعامل ا نوأضاف أن أحد أهداف تو من ية لتص ف أكرث شفا
ية، وأيد وهجة  نا بدلان ا هود اليت بذلهتا ا نات اليت أدخلت يف هذا الصدد واليت تعزى أساسا إىل ا مومشوال، وأقر اب جل لي ل ُ ُ لتحس

تعلقة ب شات ا نا نظر القائةل بأن ا ملا ق مل يةل نا عقانون الرسوم والامنذج ا بدو أكرث لص نة ادلامئة  رشين  سادسة وا ناء ادلورة ا ت  أ للج ل لعث
ية آنفة اذلكرمال تو صمئة  يل الفوائد . لل نة ادلامئة هدفت إىل  ناء عىل طلب ا حتلوأشار إىل أن ادلراسة اليت أعدهتا األمانة  للج ب

ية  نا بدلان ا نة ادلامئة، السـامي ا ها أعضاء ا متةل اليت  يف ا تاك يود وا موا تحمل للق ل للج ل سيل بدلان األقل منواحمل بدلان اليت متر لوا ل وا
ية تقا لمبرحةل ا شاريع املواد والقواعد يف جمال ن يق  م يف حاةل  يةتطب نا عقانون الرسوم والامنذج ا بت مجموعة .  وممارساتهلص حور

ناقش بقدر اكف يف  تصاصات، ومل  نود اليت وردت يف الا يح  تو ية ابدلراسة، وأوصت مبزيد من ا ُجدول أعامل ا ت ب ض ل خمن لل لت
متديد الوقت للماكتب وملقديم ا يانبادلراسة، كام أوصت  يفاء الا ببات ال تت سـس يمي أي أوجه . لطل تقوهدفت ادلراسة أيضا إىل 

نحو  ية الفكرية عىل ا توازن  ثل جزءا رضوراي من نظام  تاحا لدلول األعضاء، وأكد أن أوجه املرونة  يكون  لاملرونة  مت للملكسـ م م
ية نقاط األخرى اليت ورد. لتمناملقرتح يف جدول أعامل ا ناك بعض ا لومع ذكل، قال إن  ية جيب ه لتمنت يف جدول أعامل ا

ية  ساعدة ا شة ا نا بق وأاثر العديد من ادلول األعضاء، إىل  ناك حاجة واحضة، كام  بو، وأن  شطة الو نإدراهجا يف أ مل ق سـ ه ي لتقن م
يع إدخال مزيد من . بوناء القدرات تكون حباجة إىل  ية يه اليت  نا بدلان ا ية، أن ا نصوص احلا شاريع ا بدو، من  شجو سـ ل ل ل ل م تي م

يلتغا بق القواعد اجلديدة املقرتحةةخليريات ادلا تقين؛ ليك  تويني القانوين وا تط عىل ا ل نظر القائةل وساندت. ملسـ ل اجملموعة وهجة ا
شطة وضع ب ية، من أن تقرر عن وعي ما إذا اكنت أ نا بدلان ا يع األعضاء، السـامي ا بغي أن متكن  ية  نأن هذه ا ل ل مج ملعمل َّن ي

ت املقرتحةالقواعد واملعايري يةسـ  ياجاهتا الو نليب اهامتماهتا وا طت تاما، أيدت اجملموعة الرأي القائل . ح ند برضورة أن يكونخو ب 
ندا دامئا يف جدول األعاملجدول نظر  يد ا ب األعامل  ل  .ق

ية،  .262 يات جدول أعامل ا يذ تو نة ادلامئة يف  هام ا بل إ يا  نوب إفر يمي اذلي قدمه وفد  منويف إطار ا ص للج لتسـ نف س يق ج تتق لل
يات العامةأكد الوفد بق انعقاد ا نة ادلامئة اليت  ندا دامئا يف دورات ا سأةل أن تكون  هذه ا هم  مجلع أنه من ا سـ للج ب تمل ل وقال إن . مل

يمي نة ادلامئة حتت ا شاط يف دوريت ا يا شاركت  تقنوب إفر يق لج للجب تعلق بوضع القواعد واملعايري، أبدى الوفد ارياحه .  ن توفامي  ي
نة ادلامئة عىل نة للجملوافقة ا متل لعمل ا شأن األثر ا ية بإعداد دراسة  ية ومجموعة جدول أعامل ا للج طلب اجملموعة اإلفر ب حملمن لت يق

يةادلامئة عىل قانون  نا عالرسوم والامنذج ا ئة وممارساتهلص متىش مع ا لف، مبا  ية رمق ي تو ية، وخباصة ا ص ابء من جدول أعامل ا ل لتمن
ن. 15 شديدثوأضاف أن ادلراسة، عىل حنو ما ُعرضت أ تعمق ا سم اب لاء تكل ادلورة،  ل وشكر الوفد األمانة واخلرباء . تت

رشوع  تعلقة  نافع ا يف وا تاك يني وأشاد هبم، وأشار إىل أن ادلراسة أضفت بعض الوضوح عىل ا شاريني اخلار مبالا مل مل ل ل جت س
ية مواد قانون نا عالرسوم والامنذج ا وجه املرونة، رمغ أن هذه وأعرب عن رسوره بوجه خاص ابملعلومات املقدمة عن أ. لص

ية نا شطة اجلارية اليت نفذت يف إطار معاهدة قانون الرسوم والامنذج ا ياق األ عاملعلومات وردت يف  لص ن ومع ذكل، اكنت . ُسـ
ها؛ ذلكل أيد  تصاصات نظرا ألن هذه ادلراسة يه األوىل من نو يود عىل مجع بعض املعلومات املطلوبة يف الا عناك أيضا  خ ق ه

يقات اليت أبدهتا ادلول الوفد وهجة  تضاء، مبا يامتىش مع ا سب الا نات عىل ادلراسة  نظر القائةل برضورة إدخال  تعلا ح لل ق حتسي
تقين والروابط مع معاهدة الهاي تعاون ا تعلقة اب بدلان واألحاكم ا يف ا تعلق  لاألعضاء، وخاصة فامي  ل مل ل ن وأعرب الوفد . بتصي

تقاده بأن ادلراسة ميكن أن تعزز  أكرث ية، وأضاف أن ععن ا نا شأن قانون الرسوم والامنذج ا توخاة  ع أحاكم املعاهدة ا لص ب مل
تجاريةبشأنعاليم اإلجامتع الا يهتم يف جمال العالمات ا سؤو ل دور وسطاء اإلنرتنت و ل يدا م نة ادلامئة، اكن  مف، كام أقرته ا للج

نف املوضوع يدات اليت  تكتللغاية، وألقى بعض الضوء عىل ا بح مصدرا ونظرا ألن . تعقل يا، صالانرتنت أ اكن الوفد فإن ملعا
ثريا سامعحيبذ سأةل خرباتك  شأن هذه ا ية  مل القارة اإلفر ب يدة حقا. يق شات اكنت غزيرة املعلومات و نا مفومع ذكل فإن ا ق . مل

ية، و يات جدول أعامل ا يذ تو ية  ية إجيا نة ادلامئة قد رشعت يف  تقاده بأن ا منوأعرب الوفد عن ا ص ب معل للج لتع نة بتنف للجحث ا
يات تو يذ تكل ا هاهما يف  سني إ صادلامئة عىل مواصةل  ل نفحت  . تس

يات جدول  .263 تو نة ادلامئة الاسرتشاد  ية، وأعرب عن تقديره ملواصةل ا صوحتدث وفد مرص ابمس اجملموعة اإلفر ب للج يق
ية ومم نا شطة وضع القواعد واملعايري يف جمال قانون الرسوم والامنذج ا ية، وأن أ عأعامل ا لص ن تني لتمن لفئارسـهتا قد اسرتشدت اب

يات رمق  تو ية، وخباصة ا يات جدول أعامل ا صألف وابء من تو ل من وشكر األمانة عىل إعداد دراسة األثر . 17 و 15 و2 و1لتص
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ية يات جدول أعامل ا تو بو  مناليت أكدت الزتام ادلول األعضاء يف الو ص ب أيضا، عىل  والحظ الوفد أن ادلراسة قد غطت. لتي
ساو بدلان املرتفعة ادلخل، مما يربهن عىل أنملقدم ا تقدمة وا بدلان ا متل عىل ا لاة، األثر ا مل ل ية حمل يات جدول أعامل ا منتو  يه لتص

يع ادلول األعضا يقة لفائدة  مجليف ا بوءحلق نات عىل . ي يف الو لتحسيوأعرب الوفد عن أمهل يف إماكية إدخال مزيد من ا ن
تصاصات ك يع الا ناول  يث  خادلراسة،  مجت شاريع املواد والقواعد عىل تحب مام وافقت علهيا ادلول األعضاء،  وحتديدا أثر 

ية، وأيضا عىل  ساعدة ا ية وا ية األسا تامثر يف ا ناء القدرات والا بدلان األقل منوا  ية وا نا بدلان ا ياجات ا نا مل سـ ب ل ل ل تقت لح ن س لبم ل
نا بدلان ا تصادية والكفاءة يف ا ية الا تاكر وا لتعزيز اإلبداع والا ل من قب نة . ميةلت هام ا للجوأعرب عن أمهل يف مواصةل رؤية إ س

نة  ندا دامئا يف جدول أعامل ا بغي أن يكون  نظر  يد ا ند  ية، وقال إن ا يات جدول أعامل ا يذ تو للجادلامئة يف  ب ل ب من نص ق ينف ل لت ت
 .ادلامئة

ياانت اليت أدىل هبا وفدا  .264 يد و،الربازيل ومرصلبوأيد وفد اجلزائر ا ته يف تأ يأعرب عن ر نة ال غب هام ا للجقائلني بأن إ س
نة  ندا دامئا يف جدول أعامل ا ية جيب أن يكون  شأن ا بو  ية من جدول أعامل الو يات ا تو يذ ا للجادلامئة يف  ب من ب ي ن ص لتل ملع تنف

نة ادلامئة أن تأخذ  ية هتدف إىل وضع معايري داخل ا بو، وأضاف أنه من الرضوري ألية  يع جلان الو للجادلامئة، بل ويف  معل ي مج
ية رمق عتيف ا تو ية، وخباصة ا يات جدول أعامل ا صبارها تو ل من تقين وناء القدرات4لتص تعاون ا شأن ا ب  ل ل يمي . ب تعلق  بتقوفامي  ي

ية، أعرب الوفد عن ارياحه، بصورة خاصة، للعمل اذلي قامت به  يات جدول أعامل ا يذ تو نة ادلامئة يف  هام ا تإ من ص لتللج نف تس
شأن ادلراسة اليت أعدهت نة ادلامئة  با شاريع املواد والقواعد، كام للج شأن أثر  ما األمانة  تقاده بأنب ية لوضع هعأعرب عن ا معل أية 

بو جيب أن  تسـبقاملعايري داخل الو يع دراسة ألثر تكل املعايري،  هاي يمي أثر وضع القواعد واملعايري القانوية عىل  مجيث ميكن  ن تقحب
بو نة ادلامئ. يادلول األعضاء يف الو بع، فإن ا للجواب يام ابملزيدلط ياق ؛لقة ميكهنا ا سـ ليك تكون قدوة لغريها من اللجان، ويف 

تجابة  سني ادلراسة والا سـحماوةل  يدة حقاحت نة الو ها ا نة ادلامئة بو نظر إىل ا ية، ميكن ا نا بدلان ا ياجات ا ح ال صف للجم للج ل ل ل حت
شاريع املواد والقواعد بل امليض قدما يف  ماليت رشعت يف إعداد دراسة األثر  بغي أن يكون هذا ،ن وهجة نظر الوفدوم. ق ين 

بوهو  بع يف الو يالهنج ا شطأن تعززأيضا للجنة ادلامئة كن وأشار إىل أنه مي. ملت يةلا ةن أ تقين وناء القدرات لغرض ا منتعاون ا ب  .لتل

تحدة ابمس اجملموعة ابء، وقال إنه يعرتض عىل الاقرتاح القائل برضورة أن يكون ا .265 لوحتدث وفد الوالايت ا يد مل قند  ب
نة ادلامئة ندا دامئا يف جدول أعامل ا نظر  للجا ب  .ل

ية .266 تحدة األمر يان اذلي أدىل به وفد الوالايت ا يا إنه يؤيد ا يكوقال وفد إيطا مل ب  .لل

يان اذلي  دول وسط أوروابمجموعة ابمس وحتدث وفد اجملر  .267 يده  يق، وأعرب عن تأ ية دلول ا بواجملموعة الفر ي بلط للع ل
ية ابمس اجملموعة ابءأدىل به وفد الوالايت تحدة األمر يك ا  .مل

ية من جدول أعامل  .268 يات ا تو يذ ا نة ادلامئة يف  هام ا ياانت عن إ نالحظ الريس أن عددا من الوفود أدلت  ص ل ملعللج نف س ب تئ ب
ية شأن ا بو  منالو ب تحال إىل ا. لتي نة وأهنا  رشين  سابعة وا ياانت سوف تدون يف تقرير ادلورة ا يع ا مجلوقال إن  سـ للج ل ب لعمج َّ عية ل

بو يف عام  ية العامة للو متدته ا بو معال ابلقرار اذلي ا يالعامة للو مجلع ية2010عي يق جدول أعامل ا ية  تعلق بآ من فامي  سـ ل لتي  .تن

ند   ئملخص الريس:  من جدول األعامل11لبا

نة ادلامئة عىل ملخص الريس كام هو وارد يف الويقة  .269 ثوافقت ا  . SCT/27/10ئللج

ند  تام ادلورة: ل من جدول األعام12لبا  ختا

تمت الريس هذه ادلورة يف  .270 ئا مترب 21خ  .2012سب 

]ناييل ذكل املرفق[
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اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم والنماذج 
  الصناعية والبيانات اجلغرافية

 
  لعشرونالدورة السابعة وا

مترب21 إىل 18جنيف، من   2012 سب 

 
 

  ملخص الرئيس

نة ادلامئة متدته ا للجاذلي ا  ع

ند  تاح ادلورة:  من جدول األعامل1لبا  فتا

نة ادلامئة  .1 رشين  سابعة وا ية الفكرية، ادلورة ا ية  نظمة العا سس غري، املدير العام  يد فرا تح ا للجا ل مل للم ن سـ لعت للملك ل ف
ية بقانون العالمات ا شاركنيملعنا ية ورحب اب ياانت اجلغرا ية وا نا ملتجارية والرسوم والامنذج ا ب ع لص ّل ف  .ل

يد ماركس هوبرغر  .2 بو(لسـوتوىل ا نة ادلامئة) يالو  .للجهممة أمني ا

ند  تخاب الريس وانئيب الريس:  من جدول األعامل2لبا ئا ئ  ن

يد إمري غوندا  .3 تخب ا سـا لن ي) هنغاراي(ُ يد أندريس غو تخب ا سا وا جر سـ ن لي ُ يدة أحالم سارة رشخيي ) شـييل(اان ئ لسـوا
بني للريس) اجلزائر( ئان  .ئ
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ند   اعامتد جدول األعامل:  من جدول األعامل3لبا

رشوع جدول األعامل املعدل  .4 نة ادلامئة  متدت ا ّا م للج نون ) SCT/27/1/Prov.2ثالويقة (ع ند إضايف  معمع إدراج  ب
يذ " نة ادلامئة يف  هام ا نفإ تس يات لاللج يةصتو ية من ملعنا شأن ا بو  منجدول أعامل الو ب ند" لتي ياغة ا بوتعديل  بح 11 لص ليص 

 ".ئملخص الريس: "ييل كام

ند  ية:  من جدول األعامل4لبا نظمة غري حكو ماعامتد   م

شات إىل الويقة  .5 نا ندت ا ثا ق مل  .SCT/27/9ست

نة ادلامئة عىل أن تكون  .6 ية ابألسامء واألرقام للجووافقت ا نئة اإلنرتنت ا ملعي نة ه ثةل يف )اإلياكن(ملعيّا  ّ ُمم
نة دورات  .للجا

ند  رشين املراجع:  من جدول األعامل5لبا سادسة وا رشوع تقرير ادلورة ا لعاعامتد  ل  م

تأنفة  .7 رشين ا سادسة وا تقرير املراجع لدلورة ا رشوع ا نة ادلامئة  متدت ا سـا ل ل ملللج لع م ثالويقة (ع
SCT/26/9 Prov.2(تان إ كسـ، رشيطة أن يضاف وفد اب  .2ىل قامئة األعضاء يف الفقرة ُ

ند  ية:  من جدول األعامل6لبا نا عالرسوم والامنذج ا  لص

ية وممارساته نا عقانون الرسوم والامنذج ا رشوع القواعد واد املمرشوع  -لص نة ادلامئة يف مو متل لعمل ا للجوادلراسة حول الوقع ا حمل
ية وممارساته نا عجمال قانون الرسوم والامنذج ا  لص

ندت  .8 شات إىل الواثئق ستا نا قا  .SCT/27/4 وSCT/27/3 وSCT/27/2مل

رشوع القواعدو .9 رشوع األحاكم و شأن  نة ادلامئة قد أحرزت تقدما  مقال الريس إن ا م ب للج تمس من األمانة أن . ئ ُوا ل
نة نظر فهيا ا للجتعد واثئق معل مراجعة يك  ت يع ا ادلامئةّ رشين، عىل أن تأخذ  نة وا ثا ت يف دورهتا ا جبم لل لع ّيقات املقدمة خالل م عل

سطري أو  شطب أو ا تخدام األقواس املربعة أو ا تلف الاقرتاحات اليت تقدمت هبا الوفود اب ية وأن تربز  تادلورة احلا ل سـ خم لل ّ ّ
سب احلال  .حاحلوايش، 

توصل هبذا العمل إىل صك دويل .10 ّوأشار إىل أنه مل يعرب أي وفد عن اعرتاضه عىل إماكية ا ل ن  عن َّ، مل يعربوكذكل. ّ
نظر يف  ية وتكوين الكفاءاتهذا العمل إىللأي اعرتاض عىل ا ساعدة ا ن ا  .لتقمل

نة  .11 تفق ا للجومل  نة ادلامئة يف جمال قانون الرسوم ادلامئة ت متل لعمل ا شأن ادلراسة حول الوقع ا بل  للجعىل أي معل  حملب مق
ية وممارساته نا عوالامنذج ا  .لص

نة ادلامئة .12 تفق ا للجوكذكل، مل  شأن ادلعوة إىل عقد مؤمتر دبلومايس ت بو  ية العامة للو ية إىل ا تو تقدم  بعىل ا ي مجلع ص ب  .ّل

ند  تجارية:  من جدول األعامل7لبا  لالعالمات ا

تجارية يهتم يف جمال العالمات ا سؤو لاجامتع إعاليم عن دور وسطاء اإلنرتنت و ل  م

نة ادلامئة ال ترغب يف مواصةل الع .13 للجخلص الريس إىل أن ا تفظ به عىل جدول ئ ُحيمل عىل هذا املوضوع ولن 
نة ادلامئة  .للجأعامل ا
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تجارية لأحدث املعلومات عن توسع نظام أسامء احلقول عىل اإلنرتنت فامي خيص العالمات ا ّ 

شات إىل الويقة  .14 نا ندت ا ثا ق مل  .SCT/27/8ست

نة ادلامئة أحاطت علام ابلويقة  .15 ثوخلص الريس إىل أن ا للج تمس من األمانة أن تطلع ادلول  SCT/27/8ئ ُوأنه ا ل
تطورات يف نظام أسامء احلقول عىل اإلنرتنت  .لاألعضاء عىل ا

تخداهما كعالمات جتارية ها وا سـحامية أسامء ادلول من   تسجيل

شات إىل الواثئق  .16 نا ندت ا قا مل  .SCT/27/7 وSCT/27/6و SCT/27/5 و SCT/25/4ست

نة ادلامئ .17 للجخلص الريس إىل أن ا ست من األمانة إعداد دراسة وفقا للمواصفات الواردة يف مرفق هذه ئ لمتة ا
 .ثالويقة

ند  ية:  من جدول األعامل8لبا يدال ية للمواد ا سجةل ا ناألسامء ادلوية غري ا لص مل  مللكل

شأن األسامء ادلوي ية  نظمة الصحة العا ية  ياانت العا ية عن مجموعة ا نظمة الصحة العا ثل  لعرض  ب مل مل مل ب مل لملم سجةل م ملة غري ا
ية يدال ية للمواد ا نا لص  مللك

ية .18 نظمة الصحة العا ثل  نة ادلامئة علام ابلعرض اذلي قدمه  ملأحاطت ا مم مللج ّ. 

ند  ية:  من جدول األعامل9لبا ياانت اجلغرا فا  لب

ند من جدول األعامل .19 لبالحظ الريس عدم وجود أية مداخةل حتت هذا ا  .ئ

ند  ها:  من جدول األعامل10لبا شأن سإ بو  ية من جدول أعامل الو يات ا تو يذ ا نة ادلامئة يف  بم ا ي ن ص ل ملعللج تنف
ية  لتمنا

ية من جدول أعامل  .20 يات ا تو يذ ا نة ادلامئة يف  هام ا ياانت عن إ نالحظ الريس أن عددا من الوفود أدلت  ص ل ملعللج نف س ب تئ ب
ية شأن ا بو  منالو ب ياانت سوف تدون يف تقرير ادلور. لتي يع ا َّوقال إن  ب ية لمج تحال إىل ا نة وأهنا  رشين  سابعة وا مجلعة ا سـ للج لعل

بو يف عام  ية العامة للو متدته ا بو معال ابلقرار اذلي ا يالعامة للو مجلع ية2010عي يق جدول أعامل ا ية  تعلق بآ من فامي  سـ ل لتي  .تن

ند   ئملخص الريس:  من جدول األعامل11لبا

نة ادلامئة عىل ملخص الريس كام هو وارد .21 ئوافقت ا  .ث يف هذه الويقةللج

ند  تام ادلورة:  من جدول األعامل12لبا  ختا

تمت الريس هذه ادلورة يف  .22 ئا مترب 21خ  .2012سب 

 ]ييل ذكل املرفق[
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 َّ املعدلاقرتاح برابدوس وجاماياك

بدلانبشأن   لدراسة عن حامية أسامء ا
مترب 20  2012سب 

شود  ملنالغرض ا

بني أدانه شود من العمل ا ّالغرض ا مل يل كعالمات جتارية، ملن بدلان من ا متةل محلاية أسامء ا سج هو حتديد أفضل املامرسات ا لتل حمل
نارص من عالمات جتارية  .كعأو 

 مواصفات ادلراسة

ياانت  ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا ية بقانون العالمات ا نة ادلامئة ا بت ا بق أن  بعالوة عىل العمل اذلي  ع لص ل ن للج طل لسـ ملع
ية إجر تني فاجلغرا بدلان، والوارد يف الو شأن أسامء ا ثيقاءه  ل نة ادلامئة، يف دورهتا SCT/25/4 وSCT/24/6ب للج، لكفت ا ّ

ية تا شطة ا بو ابالضطالع ابأل رشين، أمانة الو سابعة وا لا ل ن ي  .لعل

بعة  ية ا رش تضاء، دراسة عن األحاكم واملامرسات ا سب الا ية  تعانة خبربات خار تجتري األمانة، ابال يع ح ملُسـ لت ق يا يف ج لحا
تجارية، فضال عن أفضل املامرسات  يل العالمات ا بدلان يف جمال  تعلقة حبامية أسامء ا ية ا ية أو اإل رشيعات الو لا سج ل مل مي تن قلط لت

يذ تكل األحاكم بتنفاملربطة   .ت

تاح يف جمال ند تكل ادلراسة أيضا إىل ما هو  موابإلضافة إىل أية رشيعات قامئة فعال أو عىل وشك الصدور،  تست  العالمات ت
تابعة لدلول  ية ا ية واإل ية الو توافرة يف األنظمة القضا بدلان وتكون  شمل موضوع أسامء ا ية  تجارية من سوابق قضا لا مي ن ئ ل ت ئ قلل ط م

بو  .ياألعضاء يف الو

رشيعات واملامرسات غري اخلاصة تجارية، ابإلضافة إىل ا تلف قوانني العالمات ا يةل ادلراسة عرضا مركزا  لتوتوفر  ل خمل  َّحص
باب الرفض و يار بديل، مبا يف ذكل أ ها ادلول األعضاء  تجارية اليت  سـابلعالمات ا كخ شطب، واليت حتمي أسامء /تضعل لأو ا

بدلان يط الضوء عىل . لا بدلان و متدة محلاية أسامء ا تلف الهنج ا تعراض عام  بغي أن تريم ادلراسة إىل توفري ا سلو ل خمل تسـ ملع ُ ين
بدلانعتاألجزاء أو اخلصائص اليت ميكن ا تعزيز حامية أسامء ا يةل  نة ا نارص ا لبارها من أفضل املامرسات أو ا ب لكفلع  .ملمك

 قرار

سابعة تلمتس ا ية، يف دورهتا ا ياانت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا ية بقانون العالمات ا لنة ادلامئة ا ب ع لص ل ن فللج ل ملع
بو إجراء دراسة عن حامية أسامء ا رشين من أمانة الو يوا نة ادلامئة يف دورهتا لع للجبدلان وتقدمي تكل ادلراسة إىل ا ل

تاسعة رشين لا  .لعوا

 
 



SCT/27/11 
ANNEX II 
ثاين لاملرفق ا  

 

SCT/27/INF/1
ORIGINAL:  FRANÇAIS/ENGLISH

DATE: 21 SEPTEMBRE 2012/SEPTEMBER 21, 2012

 

 

 

 

 
Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles 
industriels et des indications géographiques 
 

Vingt-septième session 

Genève, 18 – 21 septembre 2012 

 

 

Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs 
and Geographical Indications 
 

Twenty-Seventh Session 

Geneva, September 18 to 21, 2012 
 

 

 

LISTE DES PARTICIPANTS 

LIST OF PARTICIPANTS 

 
 
 
établie par le Secrétariat 
prepared by the Secretariat 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCT/27/11 
Annex II 
2 
 
I. MEMBRES/MEMBERS 
 
(dans l’ordre alphabétique des noms français des États/ 
in the alphabetical order of the names in French of the States) 
 
 
AFRIQUE DU SUD/SOUTH AFRICA 
 
Fleurette COETZEE (Ms.), Senior Manager (Registrar), Trade Marks Division, Department of 
Trade and Industry (DTI), Companies and Intellectual Property Commission (CIPC), Pretoria 
fcoetzee@cipc.co.za 
 
Abram Ntate TUWE, Deputy Registrar, Department of Trade and Industry (DTI), Companies and 
Intellectual Property Commission (CIPC), Pretoria 
atuwe@cipc.co.za 
 
Elena ZDRAVKOVA (Ms.), Senior Manager (Registrar), Patents and Designs, Department of 
Trade and Industry (DTI), Companies and Intellectual Property Commission (CIPC), Pretoria 
ezdravkova@cipc.co.za 
 
 
ALGÉRIE/ALGERIA 
 
Malika HABTOUN (Mme), chef d’études, Institut national algérien de la propriété 
industrielle (INAPI), Ministère de l’industrie et de la promotion des investissements, El Biar 
 
Ahlem Sara CHARIKHI (Mlle/Ms.), attaché, Mission permanente, Genève 
 
 
ALLEMAGNE/GERMANY 
 
Marcus KUEHNE, Senior Government Official, German Patent and Trademark Office, Munich 
marcus.kuehne@dpma.de 
 
Isabell KAPPL (Mrs.), Judge at Local Court, Federal Ministry of Justice, Berlin 
kappl-is@bmj.bund.de 
 
Heinjoerg HERRMANN, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA 
 
Mohammed S.M. AL-YAHYA, Deputy Director of Technical Affairs, Directorate General for 
Industrial Property, King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST), Riyadh 
myahya@kacst.edu.sa 
 
Mohammed AL-FAIFI, Industrial Design Examiner, Directorate General for Industrial Property, 
King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST), Riyadh 
malfaifi@kacst.edu.sa 
 
 



SCT/27/11 
Annex II 
3 
 
ARGENTINE/ARGENTINA 
 
Liberto PARDILLOS, Director de Modelos y Diseños Industriales, Instituto Nacional de la 
Propiedad Industrial (INPI), Buenos Aires 
lpardillos@inpi.gov.ar 
 
Alfredo CURI, Dirección de Asuntos Económicos Multilaterales, Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto, Buenos Aires 
 
Rodrigo BARDONESCHI, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
AUSTRALIE/AUSTRALIA 
 
Celia POOLE (Ms.), General Manager, Trade Marks and Designs Group, IP Australia, 
Department of Innovation, Industry, Science, Research and Tertiary Education (DIISRTE), 
Woden ACT 
 

Tanya DUTHIE (Ms.), Assistant Director, International Policy and Cooperation, IP Australia, 
Department of Innovation, Industry, Science and Research and Tertiary Education (DIISRTE), 
Woden ACT 
tanya.duthie@ipaustralia.gov.au 
 
David KILHAM, First Secretary, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO), 
Geneva 
 
 
AUTRICHE/AUSTRIA 
 
Walter LEDERMÜLLER, Lawyer, Trademark Examiner, Legal Department for International 
Trademark Affairs, Austrian Patent Office, Ministry of Transport, Innovation and Technology, 
Vienna 
walter.ledermueller@patentamt.at 
 
 
BARBADE/BARBADOS 
 
Janice Marlene HINDS (Ms.), Corporate Affairs Officer II, Corporate Affairs and Intellectual 
Property Office (CAIPO), Ministry of International Business and International Transport, 
Saint Michael 
general@caipo.gov.bb 
 
Corlita BABB-SCHAEFER (Mrs.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
cbabb-schaefer@foreign.gov.bb 
 
Marion Vernese WILLIAMS (Mrs.), Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, Permanent 
Representative, Permanent Mission, Geneva 
geneva@foreign.gn.bb 
 
 



SCT/27/11 
Annex II 
4 
 
BÉLARUS/BELARUS 
 
Natallia SHASHKOVA (Ms.), Head, Trademark Examination Department, National Center of 
Intellectual Property (NCIP), State Committee on Science and Technologies, Minsk 
a.chenado@belgospatent.by 
 
 
BELGIQUE/BELGIUM 
 
Bertrand de CROMBRUGGHE, ambassadeur, représentant permanent, Mission permanente, 
Genève 
 
Katrien VAN WOUWE (Mme), attaché, Service public fédéral économie P.M.E., classes 
moyennes et énergie, Bruxelles. 
 
Mathias KENDE, deuxième secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
Marie-Charlotte ANNEZ-DE-TABOADA (Mlle), attaché, Mission permanente, Genève 
 
 
BÉNIN/BENIN 
 
Charlemagne Eric M. DEDEWANOU, chargé d’affaires (affaires consulaires), Mission 
permanente, Genève 
chdedewanou@yahoo.fr 
 
 
BRÉSIL/BRAZIL 
 
Breno BELLO DE ALMEIDA NEVES, Director of Technology Contracts, Geographical 
Indications and Registers, National Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of 
Development, Industry and Foreign Trade, Rio de Janeiro 
breno@inpi.gov.br 
 
Susana María SERRAÓ GUIMARÓES (Mrs.), General Coordinador, Coordination of Industrial 
Designs, National Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Development, Industry and 
Foreign Trade, Rio de Janeiro 
susana@inpi.gov.fr 
 
 
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 
 
 



SCT/27/11 
Annex II 
5 
 
BURUNDI 
 
Espérance UWIMANA (Mrs.), deuxième conseillère, Mission permanente, Genève 
 
 
CAMEROUN/CAMEROON 
 
Yolande Alida BOMBA (Mme), chef de Service à la Division de la normalisation et de la qualité, 
Direction du développement technique et de la propriété industrielle (DDTPI), Ministère de 
l’industrie, des mines et du développement technologique, Yaoundé 
 
 
CANADA 
 
Pierre MESMIN, Director, Copyright and Industrial Designs Branch, Canadian Intellectual 
Property Office (CIPO), Industry Canada, Gatineau 
 
Rita CARREAU (Mrs.), Manager, Technical Policy, Copyrights and Industrial Designs Branch, 
Canadian Intellectual Property Office (CIPO), Industry Canada, Gatineau 
 
Sophie GALARNEAU (Mrs.),Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
CHILI/CHILE 
 
Andrés GUGGIANA, Consejero Comercial, Misión Permanente ante la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), Ginebra 
 
 
CHINE/CHINA 
 
YANG Hongju, Director, Legal Affairs Department, State Intellectual Property Office of the 
People’s Republic of China (SIPO), Beijing 
yanghonju@sipo.gov.cn 
 
ZHANG Yueping (Ms.), Division Director, Design Examination Department, State Intellectual 
Property Office of the People’s Republic of China (SIPO), Beijing 
 
CHEN Yongsheng, Deputy Director, Legal Affairs Division, Trademark Office, State 
Administration for Industry and Commerce (SAIC), Beijing 
chenyongsheng@saic.gov.cn 
 
 
CHYPRE/CYPRUS 
 
Yiango-George YIANGOULLIS, Expert, Legal Affairs, Permanent Mission, Geneva 
Yiangos.yiangoullis@cyprusmission.ch 
 
 
COLOMBIE/COLOMBIA 
 
María Catalina GAVIRIA BRAVO (Sra.), Consejero Comercial, Misión Permanente ante la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
 



SCT/27/11 
Annex II 
6 
 
 

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 
 
 
CÔTE D’IVOIRE 
 
Kouadio Théodore SOUN’GOUAN, sous-directeur, Office ivoirien de la propriété 
intellectuelle (OIPI), Ministère d’État, Ministère de l’industrie et de la promotion du secteur privé, 
Abidjan 
troucassy@yahoo.fr 
 
Tiemoko MORIKO, conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
CROATIE/CROATIA 
 
Višnja KUZMANOVIĆ (Ms.), Head, Substantive Examination Section, Trademarks and Design 
Department, State Intellectual Property Office of the Republic of Croatia (SIPO), Zagreb 
 
 
CUBA 
 
Mónica RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ (Sra.), Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra  
 
 
DANEMARK/DENMARK 
 
Mikael Francke RAVN, Chief Legal Advisor, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of 
Trade and Industry, Taastrup 
 
Anja Maria Bech HORNECKER (Mrs.), Special Legal Advisor, Danish Patent and Trademark 
Office, Ministry of Trade and Industry, Taastrup 
abh@dkpto.dk 
 
 
DJIBOUTI 
 
Djama Mahamoud ALI, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ÉQUATEUR/ECUADOR 
 
Juan Manuel ESCALANTE DAVILA, Counsellor, Mission Permanente to the World Trade 
Organization (WTO), Geneva 
jescalante@murree.gob.ec 
 
 



SCT/27/11 
Annex II 
7 
 
EL SALVADOR 
 
Martha Evelyn MENJIVAR CORTÉZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente ante la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
emenjivar@minec.gob.sv 
 
 
ESPAGNE/SPAIN 
 
Paloma HERREROS RAMOS (Sra.), Jefe de Servicio, Departamento de Signos Distintivos, 
Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 
Madrid 
Paloma.herreros@oepm.es 
 
Gerardo PEÑAS GARCÍA, Jefe de Área de Diseños Industriales, Oficina Española de Patentes 
y Marcas (OEPM), Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Madrid 
gerardo.penas@oepm.es 
 
 
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 
 
 
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 
 
David R. GERK, Patent Attorney, Office of Policy and External Affairs, United States Patent and 
Trademark Office (USPTO), Alexandria 
David.gerk@uspto.gov 
 
Montia PRESSEY (Ms.), Staff Attorney, Petitions Office, Office of the Commissioner for 
Trademarks, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Alexandria 
montia.pressey@uspto.gov 
 
Karin L. FERRITER (Ms.), Intellectual Property Attaché, Permanent Mission to the World Trade 
Organization (WTO), Geneva 
karin_ferriter@ustr.epo.gov 
 
 
ÉTHIOPIE/ETHIOPIA 
 
Girma Kassaye AYEHU, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 



SCT/27/11 
Annex II 
8 
 
EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE/THE FORMER YOUGOSLAV REPUBLIC 
OF MACEDONIA 
 
Simcho SINJANOVSKI, Head, Department of Trademark, Industrial Designs and Geographical 
Indications, State Office of Industrial Property (SOIP), Skopje 
 
 
FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION 
 
Liubov KIRIY (Mrs.), Deputy Director General, Federal Service for Intellectual 
Property (ROSPATENT), Moscow 
lkiriy@rupto.ru 
 
Olga KOMAROVA (Mrs.), Director of Department, Federal Institute of Industrial 
Property (ROSPATENT), Moscow 
okomarova@rupto.ru 
 
Ekaterina IVLEVA (Mrs.), Principal Specialist, Federal Service for Intellectual 
Property (ROSPATENT), Moscow 
eivleva@rupto.ru 
 
Anna ROGOLEVA (Mrs.), Counsellor, Federal Service for Intellectual Property (ROSPATENT), 
Moscow 
arogoleva@rupto.ru 
 
Stepan KUZMENKOV, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Arsen BOGATYREV, Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
FINLANDE/FINLAND 
 
Tapio PRIIA, Deputy Director, Trademarks and Designs, National Board of Patents and 
Registration of Finland, Helsinki 
tapio.priia@prh.fi 
 
Anne KEMPI (Ms.), Lawyer, Trademarks and Designs, National Board of Patents and 
Registration of Finland, Helsinki 
anne.kemppi@prh.fi 
 
 
FRANCE 
 
Olivier HOARAU, chargé de mission au Service des affaires européennes et internationales, 
Institut national de la propriété industrielle (INPI), Paris 
ohoarau@inpi.fr 
 
Caroline LE PELTIER (Mme), chargée de mission, Institut national de la propriété 
industrielle (INPI), Paris 
clepeltier@inpi.fr 
 
 



SCT/27/11 
Annex II 
9 
 
GAMBIE/GAMBIA 
 
Nyuma Isata JAWARA (Ms.), Advisor, State Counsel, Intellectual Property Department, Office of 
the Registrar General, Attorney General’s Chambers, Ministry of Justice, Banjul 
isataj@hotmail.com 
 
 
GÉORGIE/GEORGIA 
 
Ketevan KILADZE (Mrs.), Senior Legal Officer, Legal and Copyright Law Department, National 
Intellectual Property Center (SAKPATENTI), Tbilisi 
kkiladze@sakpatenti.org.ge 
 
Eka KIPIANI, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
GHANA 
 
Helen Akpene Awo ZIWU (Mrs.), Principal State Attorney, Registrar General’s Department, 
Ministry of Justice, Accra 
awoziwu@yahoo.com 
 
Jude Kwame OSEI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
GUATEMALA 
 
Flor de María GARCÍA DÍAZ (Srta.), Secretaria General, Registro de la Propiedad Intelectual, 
Ministerio de Economía, Ciudad de Guatemala 
fmgarcia@rpi.gob.gt;  flordemagar@gmail.com 
 
 
GUINÉE/GUINEA 
 
Aminata KOUROUMA MIKALA (Mme), conseillère, Mission permanente, Genève 
 
Louise LAMA (Mlle), stagiaire, Mission permanente, Genève 
 
 
HONGRIE/HUNGARY 
 
Imre GONDA, Deputy Head, Trademark, Model and Design Department, Hungarian Intellectual 
Property Office (HIPO), Budapest 
imre.gonda@hipo.gov.hu 
 
Zsófia BATHORY (Ms.), Legal Adviser, Ministry of Public Administration and Justice, Budapest 
Zsofia.bathory@kim.gov.hu 
 
 



SCT/27/11 
Annex II 
10 
 
INDE/INDIA 
 
Sukanya CHATTUPADHYAY, Assistant Controller, Patents and Designs, Office of the 
Controller-General of Patents, Designs and Trademarks, Department of Industrial Policy 
Promotions, Ministry of Commerce and Industry, New Delhi 
sukanya.ipo@nic.in 
 
Premanshu BISWAS, Official, Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and 
Industry, New Delhi 
p.biswas@nic.in 
 
Alpana DUBEY (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
INDONÉSIE/INDONESIA 
 
Adi SUPANTO, Deputy Director, Legal Service Division, Directorate of Trademark, Directorate 
General of Intellectual Property Rights, Ministry of Law and Human Rights, Tangerang, Banten 
 
Erick Christian Fabrian SIAGIAN, Officer, Directorate of Trademark, Directorate General of 
Intellectual Property Rights, Ministry of Law and Human Rights, Tangerang, Banten 
Erick-siagian@yahoo.co.id 
 
 
IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’)/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 
 
Gholam Reza BAYAT, Head, Trademark Office, Intellectual Property Office, State Organization 
for Registration of Deeds and Properties of the Islamic Republic of Iran, Tehran 
tathiri_m2000@yahoo.com;  gr.bayat@yahoo.com 
 
 
ITALIE/ITALY 
 
Renata CERENZA (Ms.), Senior Trademark Examiner, Italian Patent and Trademark Office, 
Directorate General for the Fight Against Counterfeiting, Ministry of Economic Development, 
Rome 
renata.cerenza@sviluppoeconomico.gov.it 
 
Tiberio SCHMIDLIN, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
JAMAÏQUE/JAMAICA 
 
Wayne MCCOOK, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
apr@jamaicamission.ch 
 
Richard BROWN, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
fsec@jamaicamission.ch 
 
 



SCT/27/11 
Annex II 
11 
 
JAPON/JAPAN 
 
Masashi OMINE, Deputy Director, Design Policy Section, International Affairs Division, General 
Affairs Department, Japan Patent Office (JPO), Ministry of Economy, Trade and  
Industry (METI), Tokyo 
pa0800@jpo.go.jp 
 
Masatoshi OTSUKA, Trademark Examiner, Trademark Division, Trademark, Design and 
Administrative Affairs Department, Japan Patent Office (JPO), Ministry of Economy, Trade and  
Industry (METI), Tokyo 
pa0800@jpo.go.jp 
 
Kunihiko FUSHIMI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
KAZAKHSTAN 
 
Saule ZHUSSUPBEKOVA (Mrs.), Deputy Director, Republic State Enterprise “National Institute 
of Intellectual Property”, Committee on Intellectual Property Rights, Ministry of Justice, Astana 
 
Zharkin KAKIMZHANOVA (Mrs.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
LETTONIE/LATVIA 
 
Dace LIBERTE (Ms.), Head, Trademark and Industrial Design Department, Patent Office of the 
Republic of Latvia, Riga 
dace.liberte@lrpv.gov.lv 
 
 
LIBAN/LEBANON 
 
Ghada SAFAR (Ms.), Intellectual Property Expert, Ministry of Economy and Trade, Beirut 
gsafar@economy.gov.lb 
 
 
LIBYE/LIBYA 
 
Amina MAURAD (Mrs.), International Organization, Ministry of Foreign Affairs, Tripoli 
 
Naser ALZAROUS, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
LITUANIE/LITHUANIA 
 
Digna ZINKEVIČIENÉ (Ms.), Head, Trademarks and Designs Division, State Patent Bureau of 
the Republic of Lithuania, Vilnus 
d.zinkeviciene@vpb.lt 
 
 



SCT/27/11 
Annex II 
12 
 
MADAGASCAR 
 
Haja Nirina RASOANAIVO, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
ambamadrh@yahoo.fr 
 
 
MALAISIE/MALAYSIA 
 
Fadali JAAFAR, Industrial Design Examiner Officer, Industrial Design Department, Intellectual 
Property Corporation of Malaysia (MyIPO), Kuala Lumpur 
 
Nurhana MUHAMMAD IKMAL (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
nurhana@kin.gov.my 
 
 
MAROC/MOROCCO 
 
Nordine SADOUK, conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
MEXIQUE/MEXICO 
 
Héctor CORNEJO GONZÁLEZ, Subdirector de Examen de Signos Distintivos a la Dirección 
Divisional de Marcas, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Cuidad de México 
hcornejo@impi.gob.mx 
 
Luis Silverio PÉREZ ALTAMIRANO, Coordinador Departamental de Examen de Fondo, 
Modelos de Utilidad y Diseños Industriales a la Dirección de División de Patentes, Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México 
lsperez@impi.gob.mx 
 
 
NÉPAL/NEPAL 
 
Dhruba Lal RAJBAMSHI, Director General, Department of Industry, Ministry of Industry, 
Commerce and Supplies, Kathmandu 
dlraj@hotmail.com 
 
 
NIGÉRIA/NIGERIA 
 
Aisha Yunusa SALIHU (Ms.), Senior Assistant Registrar, Trademarks, Patents and Designs 
Registry, Federal Ministry of Commerce and Industry, Abuja 
sayishah@yahoo.com 
 
Abdulwasiu POPOOLA, Assistant Registrar, Trademarks, Patents and Designs Registry, 
Federal Ministry of Commerce and Industry, Abuja 
popesonone@yahoo.com 
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NORVÈGE/NORWAY 
 
Thomas HVAMMEN NICHOLSON, Senior Legal Advisor, Design and Trademark Department, 
Norwegian Industrial Property Office (NIPO), Oslo 
thn@patentstyret.no 
 
Pål LEFSAKER, Legal Advisor, Design and Trademark Department, Norwegian Industrial 
Property Office (NIPO), Oslo 
ple@patentstyret.no 
 
Karine L. AIGNER (Ms.), Advisor, Legal and International Affairs, Norwegian Industrial Property 
Office (NIPO), Oslo 
kai@patentstyret.no 
 
 
OMAN 
 
Nada AL-AZZAN (Ms.), Trademark Examiner, Intellectual Property Department, Directorate 
General of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, Muscat 
 
 
OUGANDA/UGANDA 
 
Eunice KIGENYI IRUNGU (Mme), conseillère, Mission permanente, Genève 
 
 
PANAMA 
 
Zoraida RODRÍGUEZ MONTENEGRO (Sra.), Representante Permanente Adjunta, Misión 
Permanente ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
zrodriguezm11@gmail.com;  zrodriguez@mici.gob.pa 
 
Yarina Aimee CARREIRO CAMACHO (Sra.), Examinador de Propiedad Intelectual, Supervisor 
de Marcas, Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá, Panamá 
ycarreiro@mici.gob.pa 
 
 
PAKISTAN 
 
Ahsan NABEEL, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
ahsannabeel@yahoo.com 
 
 
PAYS-BAS/NETHERLANDS 
 
Margreet GROENENBOOM (Ms.), Policy Advisor, Innovation Department, Intellectual Property 
Section, Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation, The Hague 
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PÉROU/PERU 
 
Luz CABALLERO (Sra.), Encargada de Negocios a.i., Representante Permanente Alterna, 
Misión Permanente, Ginebra 
 
Luis MAYAUTE VARGAS, Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
lmayaute@onuperu.org 
 
Octavio ESPINOSA, Consultante, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), Lima 
 
 
PHILIPPINES 
 
Josephine M. REYNANTE (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
treaties_legal@yahoo.com 
 
María Asunción F. INVENTOR (Mrs.), attaché, Permanent Mission, Geneva 
mafinventor@yaohoo.com 
 
 
POLOGNE/POLAND 
 
Ala GRYGIEŃĆ-EJSMOSR (Ms), Expert, Trademark Examination Department, Polish Patent 
Office, Warsaw 
Agrygienc-ejsnonr@uprp.pl 
 
Daria WAWRZYŃSKA (Mrs.), Expert, Trademark Examination Department, Polish Patent 
Office, Warsaw 
dwawrzynska@uprp.pl 
 
 
PORTUGAL 
 
Miguel GUSMÃO, Head, Trademarks and Designs Department, National Institute of Industrial 
Property (INPI), Ministry of Justice, Lisbon 
 
 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 
 
JEON Ho Beom, Deputy Director, Design Examination Policy Division, Korean Intellectual 
Property Office (KIPO), Daejeon 
Jhb1213@kipo.go.kr 
 
SONG Kijoong, Deputy Director, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon 
kjsong11@kipo.go.kr 
 
KIM Taehyung, Judge, Court of Korea, Sungnam 
gurismo@hanmail.net;  gurismo@scourt.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 POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE/DEMOCRATIC PEOPLE’S 
REPUBLIC OF KOREA 
 
KIM Tong Hwan, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC 
 
Olga ŠVÉDOVÁ (Mrs.), Deputy Head, Legal Department, Industrial Property Office, Prague 
osvedova@upv.cz 
 
Petra MALEČKOVÁ (Mrs.), Desk Officer, Industrial Property Office, Prague 
pmaleckova@upv.cz 
 
 
RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE/UNITED REPUBLIC OF TANZANIA 
 
Seka Isaya KASERA, Assistant Registrar, Intellectual Property, Business Registrations and 
Licensing Agency, Ministry of Industry and Trade, Dar-es-Salaam 
skasera@yahoo.com 
 
 
ROUMANIE/ROMANIA 
 
Constanţa MORARU (Mrs.), Head, Legal and International Cooperation Division, Legal and 
International Cooperation, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest 
moraru.cornelia@osim.ro 
 
Alice Mihaela POSTǍVARU (Ms.), Head, Designs Division, State Office for Inventions and 
Trademarks (OSIM), Bucharest 
postavaru.alice@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 (Ms.), Head, International Institutions and Strategy Team, Intellectual 
Property Office, Newport 
laura.harbidge@ipo.gov.uk 
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SERBIE/SERBIA 
 
Mirela BOŠKOVIĆ (Mrs.), Assistant Director, Sector for Distinctive Signs, Intellectual Property 
Office, Belgrade 
mboskovic@zis.gov.rs 
 
 
SINGAPOUR/SINGAPORE 
 
Ankur GUPTA, Senior Assistant, Trade Marks Registry, Intellectual Property Office of 
Singapore (IPOS), Ministry of Law, Singapore 
 
 
SLOVÉNIE/SLOVENIA 
 
Ales ORAZEM, Head, Trademarks and Designs Department, Slovenian Intellectual Property 
Office (SIPO), Ministry of Economy, Ljubljana 
ales.orazem@uil-sipo.si 
 
 
SOUDAN/SUDAN 
 
Souad ELNOUR (Mrs.), Legal Advisor, Intellectual Property Department, Office of the Registrar 
General of Sudan, Ministry of Justice, Khartoum 
soaad-elamin@hotmail.com 
 
 
SRI LANKA 
 
Natasha GOONERATNE (Mrs.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
SUÈDE/SWEDEN 
 
Magnus AHLGREN, Head, Legal Section, Swedish Patent and Registration Office (SPRO), 
Söderhamn 
magnus.ahlgren@prv.se 
 
 
SUISSE/SWITZERLAND 
 
Alexandra GRAZIOLI (Mme), conseillère juridique senior, Division droit et affaires, Institut 
fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
alexandra.grazioli@ipi.ch 
 
Marie KRAUS (Mme), conseillère juridique, Division droit et affaires, Institut fédéral de la 
propriété intellectuelle (IPI), Berne 
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THAÏLANDE/THAILAND 
 
Chakkra YODMANI, Minister Counsellor, Permanent Mission to the World Trade 
Organization (WTO), Geneva 
 
Panghom SAIFON (Ms.), Industrial Design, Department of Intellectual Property, Ministry of 
Commerce, Nonthaburi 
psaifon60@hotmail.com 
 
Natapanu NOPAKUN, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Kanita SAPPHAISAL (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO 
 
Justin SOBION, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
sobionj@ttperm-mission.ch 
 
 
TURKMÉNISTAN/TURKMENISTAN 
 
Orazmyrat SAPARMYRADOV, Main Specialist of Patent Department, Ministry of Economy and 
Development, Ashgabat 
tmpatent@online.tm 
 
 
TURQUIE/TURKEY 
 
Bekir GÜVEN, Trademark Examiner, Turkish Patent Institute (TPI), Ankara 
bekir.guven@tpe.gov.tr 
 
Mustafa Kubilay GÜZEL, Trademark Examiner, Turkish Patent Institute (TPI), Ankara 
mustafa.guzel@tpe.gov.tr 
 
 
UKRAINE 
 
Volodymyr DMYTRYSHYN, Deputy Chairman, State Intellectual Property Service of 
Ukraine (SIPS), Kyiv 
dmitrishin@sips.gov.ua 
 
Tetiana TEREKHOVA (Ms.), Deputy Head, Rights to Indications Division, Division of Legislation 
Development in the Sphere of Industrial Property, Ukrainian Institute for Industrial 
Property (UKRPATENT), Kyiv 
t.terehova@uipv.org 
 
 
URUGUAY 
 
Blanca MUÑOZ GONZÁLEZ (Sra.), Encargada División Marcas, Dirección Nacional de la 
Propiedad Industrial, Ministerio de Industria, Energía y Minería, Montevideo 
bmunoz@dnpi.miem.gub.uy 
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VENEZUELA (RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU)/VENEZEILA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF) 
 
Osvaldo REQUES OLIVEROS, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
VIET NAM 
 
TRAN Huu Nam, Deputy Director General, National Office of Intellectual Property (NOIP), 
Ministry of Science, Technology and the Environment, Hanoi 
vietnamipo@noip.gov.vn;  hoangduykhanh@noip.gov.vn 
 
 
YEMEN 
 
Amani AL-LOUDHAI, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 

UNION EUROPÉENNE
∗

/EUROPEAN UNION
∗

 
 
Julio LAPORTA, Administrator, Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks 
and Designs) (OHIM), Alicante 
juliolaporta@oami.europa.eu 
 
Jakub PINKOWSKI, Administrator, Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks 
and Designs) (OHIM), Alicante 
 
Michael PRIOR, Administrator, European Commission, DG Internal Market and 
Services (DG MARKT), Brussels 
 
 
 
 
II. ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/ 

INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS)/WORLD HEALTH 
ORGANIZATION (WHO) 
 
Raffaella G. BALOCCO MATTAVELLI (Mrs.), Manager of the International Nonproprietary 
Name (INN) Program, Quality Assurance and Safety: Medicines, Department of Essential 
Medicines and Health Products (EMP), Geneva 
 
 
ORGANISATION RÉGIONALE AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (ARIPO)/ 
AFRICAN REGIONAL INDUSTRIAL PROPERTY ORGANIZATION (ARIPO) 
 
Kujo McDAVE, Legal Officer, Harare 
kmcdave@aripo.org 

                                                 

∗  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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SOUTH CENTRE 
 
Nirmalya SYAM, Program Officer, Innovation and Access to Knowledge Program, Geneva 
syam@southcentre.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 
 
Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA)/American Intellectual 
Property Law Association (AIPLA) 
Garfield GOODRUM, Vice Chair, Boston 
garfiel.goodrum@gdrmlaw.net 
 
Association asiatique d’experts juridiques en brevets (APAA)/Asian Patent Attorneys 
Association (APAA) 
Peter HEATHCOTE, Co-Chairperson, Designs Committee, Sydney 
 
Association de l’industrie de l’informatique et de la communication (CCIA)/Computer and 
Communications Industry Association (CCIA) 
Nick ASHTON-HART, Representative, Geneva 

nashton@ccianet.org 
Terri CHEN, Legal Director of Trademarks 
terrichen@google.com 
Louise DELCROIX (Mrs.), European Manager, Rights Owner Relations 
ldelcroix@ebay.com 
 
Association des industries de marque (AIM)/European Brands Association (AIM) 
Jean BANGERTER, Representative, Trade Mark Committee, Brussels 
 
Association des praticiens du droit des marques et modèles (APRAM) 
Claire LAUGA (Mme), représentante, Paris 
claire@starcknetwork.com 
 
Association interaméricaine de la propriété industrielle (ASIPI)/Inter-American Association of 
Industrial Property (ASIPI) 
Juan VANRELL, Secretario, Montevideo 
secretario@asipi.org 
Juan Andrés VANRELL PIRIZ, Montevideo 
jvanrell33@hotmail.com 
 
Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI)/International 
Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI) 
Peter WIDMER, Chair of Special Committee Q212, Trademarks, Zurich 
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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) 
Tomomi ISHIDA (Ms.), Member, Trademark Committee, Tokyo 
Muneaki KAIGUCHI, Member, Design Committee, Tokyo 
 
Association japonaise pour les marques (JTA)/Japan Trademark Association (JTA) 
Reiko HASE, Representative, Tokyo 
hase@quon-ip.jp 
 
Centre international pour le commerce et le développement durable (ICTSD)/International 
Center for Trade and Sustainable Development (ICTSD)  
Alessandro MARONGIU, Research Assistant, Geneva 
amarongiu@ictsd.ch 
 
China Trademark Association (CTA) 
Christopher SHEN, Attorney at Law, New York 
GE Aidi, Trademark Attorney 
 
Fédération internationale de la vidéo (IVF)/International Video Federation (IVF) 
Benoît MÜLLER, Legal Advisor, Brussels 
 
Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI)/International Federation 
of Industrial Property Attorneys (FICPI) 
Toni ASHTON (Ms.), Vice Chair CET 1, Gatineau 
 
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) 
Nigel HICKSON, VP Global Partnership, Brussels 
nigel.hickson@icann.org 
 
Internet Society (ISOC) 
Konstantinos KOMAITIS, Policy Advisor, Public Policy, Geneva 
komaitis@isoc.org 
 
Knowledge Ecology International (KEI) 
Thiru BALASUBRAMANIAM, 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> 
María Daniela AGUILAR (Mme), consultante, Genève 
daniela@origin-gi.com 
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IV. BUREAU/OFFICERS 
 

Président/Chair:  Imre GONDA (Hongrie/Hungary) 
 
 
Vice-présidents/Vice-chairs: Andrés GUGGIANA (Chili/Chile) 
 
 Ahlem Sara CHARIKHI (Mlle/Ms.) (Algérie/Algeria) 
 
 
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 et des services consultatifs en matière 
de législation/Director, Law and Legislative Advice Division 
 
Martha PARRA FRIEDLI (Mme/Mrs.), chef de la Section du droit des marques, Division du droit 
et des services consultatifs en matière de législation/Head, Trademark Law Section, Law and 
Legislative Advice Division 
 
Marie-Paule RIZO (Mme/Mrs.), chef de la Section du droit des dessins et modèles et des 
indications géographiques, Division du droit et des services consultatifs en matière de 
législation/Head, Design and Geographical Indication Law Section, Law and Legislative Advice 
Division 
 
Marina FOSCHI (Mme/Mrs.), juriste à la Section du droit des dessins et modèles et des 
indications géographiques, Division du droit et des services consultatifs en matière de 
législation/Legal Officer, Design and Geographical Indication Law Section, Law and Legislative 
Advice Division 
 
Geneviève STEIMLE (Mme/Mrs.), juriste à la Section du droit des marques, Division du droit et 
des services consultatifs en matière de législation/Legal Officer, Trademark Law Section, Law 
and Legislative Advice Division 
 
Tobias BEDNARZ, administrateur adjoint à la Section du droit des marques, Division du droit et 
des services consultatifs en matière de législation/Associate Officer, Trademark Law Section, 
Law and Legislative Advice Division 
 
Nathalie FRIGANT (Mme/Mrs.), juriste adjointe à la Section du droit des dessins et modèles et 
des indications géographiques, Division du droit et des services consultatifs en matière de 
législation/Assistant Legal Officer, Design and Geographical Indication Law Section, Law and 
Legislative Advice Division 
 
Noëlle MOUTOUT (Mlle/Ms.), juriste adjointe à la Section du droit des marques, Division du 
droit et des services consultatifs en matière de législation/Assistant Legal Officer, Trademark 
Law Section, Law and Legislative Advice Division 
 
Violeta JALBA (Mme/Mrs.), consultante à la Section du droit des dessins et modèles et des 
indications géographiques, Division du droit et des services consultatifs en matière de 
législation/Consultant, Design and Geographical Indication Law Section, Law and Legislative 
Advice Division 
 
 
 

ثاين والويقةاملرفقهناية [ ث ا  ]ل


