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 مقدمة

ييل  والبيا�ت اجلغرافية (املشار ٕا�هيا ف�التصاممي الصناعية بقانون العالمات الت�ارية و عقدت اللجنة ا�امئة املعنية  .1
 .2013مايو  31ٕاىل  27�مس "اللجنة ا�امئة" ٔأو "اللجنة") دورهتا التاسعة والعرش�ن، يف جنيف، يف الفرتة من 

لكية الصناعية ٔأو يف لكهيام ممثً� يف �ج�ع: واكنت ا�ول التالية أ�عضاء يف الويبو ٔأو يف احتاد �ر�س محلاية امل  .2
، وبنن، والربازيل، اجلزا�ر، ؤأنغوال، وأ�رجنتني، ؤأرمينيا، ؤأسرتاليا، وا�منسا، ؤأذربي�ان، وبنغالد�ش، وبيالروس، وبلجياك

، وامجلهورية التش�يكية، و، ومكبود�، وكندا، وش�ييل، والصني، و�ولومبيا، والكونغو، و�وس�تار�اك، و�وت ديفوارصوبور�ينا فا
وا�امنرك، وجيبويت، وامجلهورية ا�ومينيكية، والسلفادور، وٕاس�تونيا، وٕاثيوبيا، وفنلندا، وفر�سا، ؤأملانيا، واليو�ن، وهنغار�، 

ينيا، إالسالمية)، والعراق، وٕا�رلندا، وٕايطاليا، و�اما�اك، واليا�ن، وأ�ردن، واكزاخس�تان، و�  –والهند، وٕا�ران (مجهورية 
والكويت، والتفيا، وليتوانيا، ومدغشقر، ومالزي�، وموريتانيا، واملكس�يك، واملغرب، ونيبال، وهولندا، ونياكراغوا، وني�ري�، 

والرنوجي، وب�، و�راغواي، وبولندا، ومجهورية �ور�، ومجهورية مو�وفا، ورومانيا، و�حتاد الرويس، واململكة العربية 
ل، وس�نغافورة، وجنوب ٔأفريقيا، وٕاس�بانيا، ورسي الناك، والسويد، وامجلهورية العربية السورية، السعودية، والس�نغا

وسو�رسا، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وتوغو، و�رينيداد وتو�غو، ؤأو�رانيا، واململكة املت�دة، والوال�ت 
). واكن �حتاد أ�ورويب ُممث�ًال 82يفارية)، وفييت �م، وا�مين (البول  -املت�دة أ�مر�كية، ؤأوروغواي، وفزنويال (مجهورية 

 بصفته عضوًا �اصًا يف اللجنة.
                                                

 يف ا�ورة الثالثني للجنة. مت اع�د هذه التقر�ر 1
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وشار�ت املنظامت احلكومية ا�ولية التالية يف �ج�ع بصفة مراقب: املنظمة إالقلميية أ�فريقية للملكية الصناعية  .3
(ARIPO) و�حتاد أ�فريقي ،(AU) للملكية الفكرية  لو�سي، ومكتب احتاد بن(BOIP) ومركز اجلنوب، ومنظمة ،

 ).5( (WTO)الت�ارة العاملية 

وشارك ممثلو املنظامت �ري احلكومية التالية يف �ج�ع بصفة مراقب: مجعية املامرسني يف جمال قانون العالمات  .4
، ومركز ا�راسات (MARQUES)، ومجعية ماليك العالمات الت�ارية أ�وروبيني (APRAM)التصاممي الصناعية و 

، وامجلعية ا�ولية محلاية (ELSA International)، وامجلعية أ�وروبية لطالب احلقوق (CEIPI)ا�ولية للملكية الفكرية 
، والرابطة ا�ولية للعالمات الت�ارية (FICPI)، و�حتاد ا�ويل لو�ء امللكية الصناعية (AIPPI)امللكية الفكرية 

(INTA) اليا�نية لو�ء الرباءات ، وامجلعية(JPAA) ومنظمة الش�بكة ا�ولية للبيا�ت اجلغرافية ،(oriGIn) وش�بكة ،
 ).10( (TWN)العامل الثالث 

 و�رد قامئة املشاركني يف املرفق الثاين لهذه الوثيقة. .5

نت أ�مانُة املدا�الت وجسلهتا �ىل رشيط �س  .6 مجيع املالحظات  املناقشات بناء �ىل جيل. ويلخص هذا التقر�رودو�
 اليت أ�بِديت.

 من �دول أ�عامل: افتتاح ا�ورة 1البند 

ا�ورة التاسعة والعرش�ن  –املد�ر العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو)  –افتتح الس�يد فرا�سس غري  .7
ب �ملشاركني.والبيا�ت اجلغر التصاممي الصناعية للجنة ا�امئة املعنية بقانون العالمات الت�ارية و   افية، ورح�

 وتوىل الس�يد مار�س هو�رغر (الويبو) �مة ٔأمني اللجنة. .8

 من �دول أ�عامل: انت�اب الرئيس و�ئب الرئيس 2البند 

 انُتِخب الس�يد �ادل املاليك (املغرب) رئيسًا، وانُتِخب الس�يد ٕاميري غوندا (هنغار�) �ئبًا لرئيس اللجنة. .9

 اع�د �دول أ�عاملمن �دول أ�عامل:  3البند 

ل (الوثيقة مرشوعاعمتدت اللجنُة  .10 مع ٕاضافة بند وا�د هو ) SCT/29/1 Prov.2 �دول أ�عامل املُعد�
 "ٕاسهام اللجنة يف تنفيذ توصيات �دول ٔأعامل الويبو �شأٔن التمنية".

 من �دول أ�عامل: اع�د مرشوع التقر�ر املُراَجع ل�ورة الثامنة والعرش�ن 4البند 

) دون SCT/28/8 Prov.2متدت اللجنة مرشوع التقر�ر املُراَجع ل�ورة الثامنة والعرش�ن (الوثيقة اع  .11
 .تعديالت

 التصاممي الصناعيةمن �دول أ�عامل:  5البند 

 بيا�ت �امة

ٔأشار . و دمعه الاكمل لن�اح هذه ا�ورة وعن الزتامه بن�ا�احتدث وفد اجلزا�ر �مس ا�مو�ة أ�فريقية، ؤأعرب عن  .12
من التصاممي الصناعية املقرت�ات أ�ساس�ية ملعاهدة �شأٔن  امليض قدمًا يفمعلها من ٔأ�ل  ٕ�رساعالوفد ٕاىل ٔأن اللجنَة ُملك�فٌة 

�الل تقدمي ٔأحاكم مالمئة �شأٔن املسا�دة التقنية و�كو�ن الكفاءات للب�ان النامية والب�ان أ�قل منوًا، وذ� للسامح للجمعية 
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بتقيمي التقدم املُحَرز واختاذ قرار �شأٔن عقد مؤمتر دبلومايس، وقال ٕان هذا، �لنس�بة للمجمو�ة  2013م العامة يف �ا
أ�فريقية، يعين ٔأنه حبلول هناية هذه ا�ورة ينبغي ٔأن �كون هناك مرشوع معاهدة شام� تعكس مصاحل مجيع ا�ول أ�عضاء 

ع ٔأ�شطة الويبو جيب ٔأن �سرتشد بتوصيات �دول ٔأعامل التمنية، وذ�ر و�راعي شوا�ل مجيع الوفود. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن مجي
ٔأن معل اللجنة جيب ٔأن �كون شامًال، ؤأن �راعي اختالف مس�تو�ت التمنية، وأٔن حيقق توازً� بني التاكليف واملنافع. وقال 

 ُ قة لتسجيل الوفد ٕان ا�مو�ة، يف هذه املر��، تعتقد ٔأن من الصعب حتديد هل منافع إالجراءات امل التصاممي الصناعية نس�
تفوق ا�مثن ا�ي يتعني دفعه لتنفيذ املعاهدة، ف� يتعلق بتغيري القوانني الوطنية، وٕا�شاء بنية حتتية وتقنيات ملعاجلة الطلبات، 

، �سعى ٕاىل تعز�ز صناعيةالتصاممي ال ٕاخل، ٔأم ال تفوقه. وذ�ر ٔأن ا�مو�ة أ�فريقية، مع تأٔ�يدها ٔأمهية القانون واملامرسة يف جمال 
. و�� قال ٕان ا�مو�ة تؤكد �ىل التصامميقدراهتا الوطنية يف هذا ا�ال من ٔأ�ل احلصول �ىل املنافع وز�دة �دد طلبات 

رضورة ٕاجياد توازن بني التاكليف واملنافع، ال س�� يف ضوء دراسة أ��ر اليت ٔأجرهتا الويبو اليت تُظهر بوضوح ٔأنه يف الب�ان 
املنخفضة واملتوسطة ا��ل تو�د �ا�ة ٕاىل املسا�دة إالدارية واملهارات القانونية والتدريب، يف �ني ٔأن هذه احلا�ة ٔأقل 

ملائة من الطلبات يف الب�ان النامية � 40ٕاىل ٔأن �شري ٕالحصاءات ا ٔأضاف ٔأنوضو�ًا �كثري يف الب�ان ذات ا��ل املرتفع. و 
م من �ري املقميني، ؤأنه ٔأن ، و التصاممي الصناعيةتو�د فوارق �برية بني الب�ان املتقدمة والب�ان النامية من حيث �سجيل  تُقد�

جيب ٔأن تَُوضع يف �عتبار يف ٔأعامل هذه اللجنة. ومىض الوفد يقول ٕان ا�مو�ة قد ٔأظهرت حتلهيا �روح هذه الفوارق 
يت �ركز �ىل املسا�دة التقنية و�كو�ن الكفاءات، وكذ� �ىل التعاون عن طريق تقدمي اقرتاح يف ا�ورة السابقة للمواد ال

ختفيض الرسوم، وتبادل املعلومات، واملسا�دة املالية. وذ�ر ٔأن ا�مو�ة تعتقد ٔأن ٕادراج هذه البنود من شأٔنه ٔأن يُمكِّن من 
م من وفدي مجهورية �ور� وضع صك دويل �س�تجيب حلقائق مجيع ا�ول أ�عضاء ؤأولو�هتا. ورحب الوفُد �ملُقَرتح املُ  قد�

و�حتاد أ�ورويب ف� يتعلق �ملسا�دة التقنية و�كو�ن الكفاءات، ؤأشار ٕاىل ٔأن هذه املقرت�ات سوف حتقق التوازن يف 
ر منا�ًا مناس�بًا للحوار والتفامه والتنازالت املتباد�. وقال ٕان ا� مو�ة املناقشة اليت ُجترى �شأٔن مرشوع املعاهدة، وسوف تُوفِّ
أ�فريقية، ٕاذ تضع يف اعتبارها ٔأن الوفود قد ٔأبدت مرونة يف ٕادراج ٔأحاكم �شأٔن املسا�دة التقنية و�كو�ن الكفاءات يف 

مرشوع املعاهدة، حتيط �لامً هبذا التقدم وس�تواصل العمل من ٔأ�ل التوصل ٕاىل صيا�ة ُمت�فق �لهيا لهذه أ�حاكم بناء �ىل 
مة من وفد �حتاد أ�ورويب وا�مو�ة أ�فريقية ووفد مجهورية �ور�. ومع ذ� قال ٕان ا�مو�ة املقرت�ات الثالثة احلالية  املُقد�

�شدد �ىل ٔأمهية أ�حاكم املقرت�ة �شأٔن ختفيض الرسوم �لنس�بة ملودعي الطلبات ا��ن ميثلون الب�ان النامية والب�ان أ�قل 
املُس���. ؤأضاف ٔأن ا�مو�ة تطلب ختصيص وقت اكٍف ملناقشة هذه البنود  ميالتصاممنوًا، وكذ� تبادل املعلومات �شأٔن 

 من ٔأ�ل حتقيق فهم ٔأفضل والتوصل ٕاىل صيا�ة يقبلها مجيع ا�ول أ�عضاء.

وحتدث وفد امجلهورية ا�ومينيكية �مس مجمو�ة ب�ان ٔأمر�اك الالتينية والاكرييب، ؤأعرب عن اس�تعداد ت� ا�مو�ة  .13
متثل ٔأساسًا جيدًا للمناقشات اخلاصة  .SCT/28/4 Rev ملواص� العمل �ىل حنٍو بنّاء. واعترب الوفد ٔأن الوثيقة إالقلميية

الصناعية، مما التصاممي �ملسا�دة التقنية و�كو�ن الكفاءات، اليت سوف تُمكِّن اللجنة من التوصل ٕاىل نص متوازن �شأٔن 
عامة. والتفت الوفد ٕاىل البيا�ت اجلغرافية وقال ٕان ا�مو�ة تويل ٔأمهية �برية �سمح بتوافق ا�ٓراء خبصوص والية امجلعية ال

ملعاجلة هذه املسأٔ� معا�ً� متوازنًة. واعترب الوفد ٔأن ٔأفضل طريقة لالنتفاع هبذا املفهوم يه �س�تفادة من السوق ا�ولية 
و�ري مثال �ىل ذ� هو ��رتاف مؤخرًا  ، املنافسة�ىلللمنت�ات اليت حتتاج ٕاىل ٔأن �متزي عن �ريها ليك �كون ٔأكرث قدرة 

 السو�رسية. بيان جغرايف محمي، منحته احلكومة "Café de Colombia" بأٔن عبارة

وحتدث وفد بلجياك �مس ا�مو�ة �ء، وحث� اللجنة �ىل ز�دة إالرساع يف معلها �شأٔن مواد وقوا�د معاهدة قانون  .14
ر امجلعية العامة للويبو، ؤأعرب عن ٔأم� يف التوصل ٕاىل توافق يف ا�ٓراء الع�د معاهدة �الل ش�يًا مع قراا، وذ� متالتصاممي

 ٔأسامء الب�ان. حامية خبصوصيف العمل  والتفكرياس�تعداد للمناقشة هذه ا�ورة. ؤأ�لن الوفد ٔأنه �ىل 

ة الكبرية لتنس�يق الرشوط الشلكية وحتدث وفد �حتاد أ�ورويب �مس ا�ول أ�عضاء يف �حتاد، ؤأكد �ىل أ�مهي .15
وتبس�يط هذه الرشوط وإالجراءات. وقال الوفد ٕان هذه اللجنة س�تحقق ٕاجنازًا أٓخر تضمه ٕاىل  �لتصامميوإالجراءات اخلاصة 

الوا�د ا�ي مت ٕاجنازه يف أ�عوام الس�تة أ��رية. ؤأضاف ٔأنه رمغ �دم ٕالزام  واصلت العمل �الس�تفادة من العملجسلها ٕاذا 
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الوفود بأٔحاكم ٔأي معاهدة قبل ٔأن �كون مس�تعدة وقادرة �ىل �لزتام هبا، فٕان ت� اخلطوة من شأٔهنا ٔأن تبعث رسا� ٕاجيابية 

. ؤأعرب وفد �حتاد أ�ورويب وا�ول أ�عضاء فيه عن تأٔييدمه للوثيقتني التصامميمجليع مس�ت�ديم نظام �سجيل 
SCT/29/2 وSCT/29/3 ثالن خطوة وا�دة ٔأخرى �ىل الطريق الصحيح. ؤأقر �حتاد أ�ورويب ، اللتني �رون ٔأهنام مت

وا�ول أ�عضاء فيه بأٔن مرشوع أ�حاكم ال يليب �ىل حنو اكٍف الهدف ا�هنايئ املمتثل يف التقريب بني الرشوط الشلكية 
�شاء ٕاطار دينامييك ومرن وتبس�يطها حفسب، بل ٕان هذا املرشوع مالمئ ٔأيضًا الٕ لتصاممي الصناعية وإالجراءات اخلاصة �

بعد ذ�، من ٔأ�ل موا�بة التغريات التكنولوجية و�ج�عية �قتصادية والثقافية يف املس�تقبل. وقال  التصامميلتطو�ر قانون 
الوفد ٕان �حتاد أ�ورويب وا�ول أ�عضاء فيه يتطلعون ٕاىل �نهتاء من مناقشة مرشوع املواد ومرشوع القوا�د �لروح 

اءة اليت ا�سمت هبا ا�ورات السابقة للجنة، ويأٔملون ٔأن �متكن هذه اللجنة من التوصل ٕاىل ٕاجامع �شأٔن توصية امجلعية البنّ 
التصاممي بعقد مؤمتر دبلومايس الع�د معاهدة �شأٔن الرشوط الشلكية وإالجراءات اخلاصة بتسجيل  2013العامة لعام 

عقد اللجنُة �لسًة ٔأخرى يف فصل اخلريف، يلهيا مؤمتر ول أ�عضاء فيه بأٔن تَ . ؤأوىص وفد �حتاد أ�ورويب وا�الصناعية
 .2014دبلومايس يف �ام 

، وقال ٕان �لتصاممي الصناعيةوحتدث وفد الربازيل �مس مجمو�ة �دول ٔأعامل التمنية، وأٔشار ٕاىل املناقشات اخلاصة  .16
التوصية مبؤمتر  التفكري يفالرئيس�ية بني و�ات النظر، قبل أ�عضاء ينبغي ٔأن �ركزوا ٔأوًال �ىل التغلب �ىل �ختالفات 

دبلومايس. ورمغ ٔأن هذا ميكن حتقيقه �الل هذه ا�ورة، اعترب الوفد ٔأن حتيل أ�عضاء �ملرونة س�يكون رضورً� عند تقيمي 
مة من الوفود أ�خرى. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن امجلعية العامة لعام  �ىل ٔأن اللجنة ينبغي ٔأن �راعي  اتفقت 2012املقرت�ات املُقد�

ٕادراج ٔأحاكم مناس�بة ف� يتعلق �ملسا�دة التقنية و�كو�ن الكفاءات للب�ان النامية والب�ان أ�قل منوًا، حيث ٔأظهرت نتاجئ 
الوفد أٔن الفئة ا�راسة اخلاصة ��ٓ�ر احملمت� لعمل اللجنة ٔأن �لكفة اع�د معاهدة س�تكون ٔأ�ىل �لنس�بة للب�ان النامية. وذ�ر 

�ء من توصيات �دول ٔأعامل التمنية تقدم مجمو�ة قيِّمة ومفيدة من املبادئ لتوجيه ٔأ�شطة الويبو اخلاصة بوضع القوا�د 
، �ىل و�ه الت�ديد، تنص �ىل ٔأن هذه أ��شطة يتعني ٔأن �كون شام� وقامئة �ىل توجيه 15واملعايري. وقال ٕان التوصية 
�عتبار خمتلف مس�تو�ت التمنية، ؤأن تأٔ�ذ بعني �عتبار حتقيق توازن بني التاكليف واملنافع، أ�عضاء، ؤأن تأٔ�ذ بعني 

ؤأن �كون قامئة �ىل مشاركة مجيع أ�طراف، حبيث تأٔ�ذ بعني �عتبار مصاحل لك ا�ول أ�عضاء يف الويبو وأٓراء ٔأحصاب 
 تت�ىلهبا ٔأمانة الويبو. ؤأكد الوفد ٔأن مجمو�ة �دول ٔأعامل التمنية  املصاحل ا�ٓخر�ن، ؤأن �كون ممتث� ملبادئ احلياد ا�ي تلزتم

 أ�عضاء، مما يعكس �لزتام�روح التعاون للمشاركة يف املناقشات القامئة �ىل النصوص ومناقشة القضا� اليت ختص مجيع 
 �لنظام املتعدد أ�طراف.

يق، ؤأثىن �ىل العمل ا�ي أ�جنز حىت ا�ٓن، ؤأعرب وحتدث وفد بولندا �مس مجمو�ة ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلط  .17
قد التصاممي الصناعية ق، ؤأن العمل �ىل تنس�يق قانون عن رٔأي مفاده ٔأن حتس�نًا �بريًا يف مشاريع املواد والقوا�د قد حتق� 

ملتبقية سوف تُفض� د�ل يف مر�� هنائية. ورمغ ٔأنه ال �زال تو�د بعض املسائل اليت يتعني �لها، رٔأى الوفد ٔأن اخلالفات ا
فات املتعلقة �ملسا�دة التقنية و�كو�ن الكفاءات للب�ان النامية بن�اح يف ٔأثناء مناقشات هذا أ�س�بوع، ال س�� ت� اخلال

 اً �اد. ؤأعرب الوفد عن الزتام ا�مو�ة بتناول املسأٔ� تناوًال التصامميوالب�ان أ�قل منوًا يف تنفيذ املعاهدة القادمة لقانون 
ش�يًا مع قرار امجلعية العامة، ؤأ�لن الوفد ٔأنه �رى ٔأن نص املعاهدة مدروٌس مبا فيه اومبناقش�هتا بطريقة منفت�ة وبنّاءة، وذ� مت

الكفاية. ؤأعرب الوفد ٔأيضًا عن ٔأم� يف التوصل ٕاىل توافق يف ا�ٓراء يف هناية أ�س�بوع من ٔأ�ل توصية امجلعية بعقد مؤمتر 
. وخبصوص ٔأسامء الب�ان، ٔأ�لن الوفد ٔأن مجموعته مس�تعدة ملواص� املناقشات، 2014ملعاهدة يف �ام دبلومايس الع�د ا

 هبدف بناء توافق يف ا�ٓراء وحتقيق نتي�ة يقبلها امجليع.

نة الواردة يف الوثيقة .18 ميكن  .SCT/27/4 Add وحتدث وفد الهند �مس ا�مو�ة ا�ٓس�يوية، وقال ٕان ا�راسة املُحس��
�ذ ٔأساسًا ملزيد من املناقشة يف هذه ا�ورة لت�ديد السبيل ا�ي س�متيض فيه اللجنة قدمًا. و�الوة �ىل ذ�، ٔأن تُت� 

املناس�بة �شأٔن �كو�ن  لتسرتشد هبا أ�حاكم�مًة  .SCT/28/4/ Revس�تكون ٔأمث� املسا�دة املالية الواردة يف الوثيقة 
. وف� يتعلق �لوثيقتني التصامميوًا من ٔأ�ل تنفيذ املعاهدة القادمة لقانون الكفاءات يف الب�ان النامية والب�ان أ�قل من
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ٔأ�لن الوفد ٔأن ا�مو�ة سوف �شارك مشاركًة بنّاءة يف املفاوضات، بغية  – SCT/29/3و SCT/29/2 –الرئيس�يتني 
واملعايري ينبغي ٔأن �كون شامً� وقامئًة  ٕاحراز تقدم يف النص. وقال ٕان ا�مو�ة تؤيد الرٔأي القائل بأٔن ٔأي معلية لوضع القوا�د

د يف توصيات �دول ٔأعامل التمنية، ؤأنه ينبغي ٔأن �كون الهدف هو وضع معايري ُدنيا،  �ىل توجيه أ�عضاء، �ىل النحو املُ�د�
فضل املامرسات، ، ٕاضافًة ٕاىل ضامن املرونة الوطنية يف تنفيذ املعاهدة. وذ�ر ٔأن ا�مو�ة ٕاذ تضع يف اعتبارها أٔ قُصوىوليست 

ح الوفُد بأٔن ا�مو�ة سوف �شارك بنشاط يف املناقشات  املصل�ة العليافٕاهنا جيب ٔأيضًا ٔأن تضمن  ٔ�عضاء الويبو. ورص�
اخلاصة �لك مقرت�ات املسا�دة التقنية و�كو�ن الكفاءات، ؤأهنا تؤيد ٕادراج مادة عن املسا�دة التقنية يف النص 

 للمعاهدة. الرئييس

الهند، بصفته الوطنية، عن رغبته يف ٔأن حتظى املقرت�ات اليت قد�ا يف ا�ورة املاضية للجنة خبصوص ؤأعرب وفد  .19
 مشاريع املواد والقوا�د �لر�اية املناس�بة يف ا�ورة احلالية، ؤأن تُذَكر يف منت املعاهدة الرئييس.

والعالمات الت�ارية، ؤأعرب عن رغبته يف  للتصاممي الصناعيةالتنس�يق ا�ويل  �ىلؤأ�لن وفد الصني ٔأنه يؤيد العمل  .20
. وحث� الوفد اللجنة �ىل ٕارساع العمل، وحتسني املشاريع، وتعز�ز مرونة التصاممي الصناعيةالتوصل ٕاىل اتفاق دويل �شأٔن 

صة �ملسا�دة املشاريع، وٕازا� العقبات القانونية والتقنية، والنظر يف احتيا�ات خمتلف أ�طراف، مبا يف ذ� �حتيا�ات اخلا
 التقنية و�كو�ن الكفاءات. ومتىن الوفد ٔأيضًا تعز�ز التواصل بني ا�ول أ�عضاء.

ؤأعرب وفد مجهورية �ور� عن رٔأي مفاده ٔأن املناقشات اخلاصة مبرشوع املواد والقوا�د قد ٔأحرزت تقدمًا جيدًا ؤأن  .21
هتدف ٕاىل تبس�يط النظام يف لك ٔأحناء تصاممي الصناعية ال اللجنة �ىل وشك التوصل ٕاىل اتفاق. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن معاهدة 

، ؤأن وضو�اً العامل وتوفري طريقة ٔأرسع ؤأكفأٔ ملودعي الطلبات الكتساب احلقوق، وهذا من شأٔنه ٔأن جيعل النظام ٔأكرث 
ل ٔأن تؤدي ٕاىل ُحيمتالتصاممي الصناعية �سا�د �ىل دفع التمنية �قتصادية والتحفزي �ىل �بتاكر. وقال ٕان معاهدة قانون 

�دوث تغيريات يف القانون الوطين، ٕاال ٔأنه يعتقد ٔأن هذه التغيريات لن �كون من الصعب �دًا تنفيذها، ٔ�ن ا�ول أ�عضاء 
س�يكون � ٔأ�ر ٕاجيايب من التصاممي الصناعية سوف �متتع بقدر من املرونة يف اع�د املعاهدة. ؤأضاف ٔأن تنس�يق ٕاجراءات 

وممارساته، التصاممي الصناعية ضح من نتاجئ ا�راسة إالضافية عن التأٔثري احملمتل لعمل اللجنة �شأٔن قانون حيث الكفاءة، كام يت
. وذ�ر الوفد ٔأنه، قبل لك يشء، يتفق مع �فرتاض أ�سايس ا�ي مفاده ٔأن التصاممي الصناعيةمما س�يؤدي ٕاىل حتسني نظام 

مر�� من مرا�ل التمنية �قتصادية. ويف هذا الصدد، رٔأى الوفد ٔأنه ينبغي اع�د املعاهدة ينبغي ٔأن يُفيد الب�ان يف لك 
تقدمي املسا�دة التقنية و�ريها من ٔأشاكل املسا�دة للب�ان النامية والب�ان أ�قل منوًا. ورمغ ٕاقرار الوفد بوجود اختالفات يف 

التوصل ٕاىل توافق يف ا�ٓراء �شأٔن هذا أ�مر �ىل  ا�ٓراء بني ا�ول أ�عضاء �شأٔن املسا�دة التقنية، ٔأعرب عن تطلعه ٕاىل
حنٍو ُمنفتح وبنّاء. ؤأعرب وفد مجهورية �ور� عن اس�تعداده للمشاركة �شلك بنّاء عن طريق تقدمي اقرتاح �شأٔن املسا�دة 

يف ٔأن �ُسِفر هذا  التقنية يطرح �ًال وسطًا بني و�ة نظر وفد �حتاد أ�ورويب وا�مو�ة أ�فريقية. ؤأعرب الوفد عن ٔأم�
. ؤأعرب الوفد عن تفاؤ� بأٔنه التصاممي الصناعية�ج�ع عن موافقة ٕاجامعية �ىل عقد مؤمتر دبلومايس ٕال�رام معاهدة قانون 

هذا �ج�ع من  يف املؤمتر نفسه، حىت لو مل ينتهسوف يمت التوصل ٕاىل اتفاق �شأٔن املعاهدة �الل فرتة إال�داد للمؤمتر ٔأو 
ملسائل، مبا فهيا مسأٔ� املسا�دة التقنية. وقال الوفد ٕانه مقتنع بأٔن مرشوع أ�حاكم ميكن ٔأن �سامه يف تبس�يط قوانني مجيع ا

ح الوفد بأٔن مجهورية �ور� تنظر ٕ�جيابية يف التصاممي الصناعية وممارسات  ويف وضع ٕاطار معيل ومرن للقانون. ورص�
 .التصاممي الصناعيةٔأ�ل ٕا�رام �حج ملعاهدة  اس�تضافة املؤمتر ا�بلومايس يف �ور�، من

�د وفد ٕا�ران (مجهورية  .22 إالسالمية) البيانني ال��ن ٔأدىل هبام وفدا الربازيل، �مس مجمو�ة �دول ٔأعامل التمنية،  –ؤأي
د حمتوى ا�راسة املُنق��ة شوا�ل ا�و  ل أ�عضاء، ال س�� والهند، �مس ا�مو�ة ا�ٓس�يوية. ؤأعرب الوفد عن ٔأم� يف ٔأن يُبّدِ

ف� يتعلق بأٔ�ر مشاريع املواد والقوا�د �ىل الب�ان النامية، واحتيا�ات �كو�ن الكفاءات، و�ست�ر يف البنية التحتية 
واملسا�دة التقنية، وتعز�ز إالبداع و�بتاكر والتمنية �قتصادية، ورفع الكفاءة يف الب�ان النامية. واتفق الوفد مع وفد 

زيل يف ٔأن املفاوضات اليت ُجترى يف اللجنة ينبغي ٔأن �سرتشد �لفئة �ء من توصيات �دول ٔأعامل التمنية، و�اصة الربا
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. وقال ٕان من املهم ٔأن تتلقى الب�ان النامية والب�ان أ�قل منوًا مسا�دة تقنية مالمئة من ٔأ�ل ز�دة قدراهتا، 15التوصية رمق 
التمنية من ب� �ٓخر. ود�ا الوفد أ�مانة  وذ� مع مرا�اة اختالف مس�تو�ت�د واملعايري، قبل �خنراط يف معلية وضع القوا

ٕاىل ٔأن �شارك يف ٔأ�شطة املسا�دة التقنية، وأٔن �ستمثر يف البىن التحتية، يك �هنض �ٕالبداع و�بتاكر �ىل حنو فعال يف 
منوًا �ىل �س�تفادة من النظام �شلك حصيح قبل ٔأن تلزتم  و�سا�د الب�ان النامية والب�ان أ�قلالتصاممي الصناعية جمال 

 الب�ان ٕ�جراء ُملكِّف ال يوافق مس�توى �منيهتا.

وخبصوص عقد مؤمتر دبلومايس، رٔأى الوفد ٔأن من الرضوري مرا�اة �حتيا�ات واملتطلبات اخلاصة للب�ان النامية  .23
عن الزتامه �ملشاركة يف املناقشات مشاركًة بنّاءة، بغية اخلروج  وتوضيح العديد من املسائل املهمة. ؤأ�ريًا، ٔأعرب الوفد

 لصاحل مجيع الب�ان.التصاممي الصناعية بنص متوازن �شأٔن 

 مرشوع املواد ومرشوع القوا�د –وممارساته التصاممي الصناعية قانون 

 .SCT/29/3 و SCT/29/2 استندت املناقشة ٕاىل الوثيقتني .24

 رصة: التعابري ا�ت1املادة 

تتوقف �ىل نتي�ة  1، نظًرا ٔ�ن التعابري ا�ترصة الواردة يف املادة �لتفصيل 1اقرتح الرئيس ٔأال تُناقَش املادة  .25
مناقشات املواد املتبقية. وقال ٕانه ٕاذا تطلب العمل �ىل مشاريع املواد أ�خرى ٕاد�ال تعديالت �جتة عنه �ىل املادة 

 ٔ�س�بوع.، فميكن ٕاجراء هذه التعديالت �الل ا1

 اليت تُطب�ق �لهيا هذه املعاهدةالتصاممي الصناعية : الطلبات و 2املادة 

قائًال ٕان عبارة "حي� �سمح القانون املُطب�ق" ينبغي ٔأن تُدَرج بعد عبارة "�ىل  1ية فل الهند ٕاىل احلاش�ية الس  وفدٔأشار  .26
د يف املادة   )".1(8النحو املُ�د�

، التصاممي الصناعيةية امللكية الفكرية ٕاىل ٔأن مشاريع املواد والقوا�د ال �شمل تعريف ؤأشار ممثل امجلعية ا�ولية محلا .27
 وقال ٕانه ينبغي ٕا�شاء جلنة ٔأخرى، بقصد مواءمة هذا التعريف.

م من وفد الهند، ولكنه ذ�ر ٔأن عبارة "حي�  –وقال وفد ٕا�ران (مجهورية  .28 إالسالمية) ٕانه ميكن ٔأن يؤيد �قرتاح املُقد�
 القانون املُطب�ق" ينبغي أٔن تُوضع بعد عبارة "أ�طراف املتعاقدة". �سمح

م  .29 وحتدث وفد �حتاد أ�ورويب �مس �حتاد أ�ورويب وا�ول أ�عضاء فيه، ؤأعرب عن رٔأي مفاده ٔأن �قرتاح املُقد�
معلقًة، كام يُدِ�ل يف احلُس�بان إالسالمية) من شأٔنه ٔأن يرتك مسأٔ� موضوع املعاهدة  –من وفدي الهند وٕا�ران (مجهورية 

 مسائل فنية ال تتعلق �لرشوط الشلكية دون �ريها.

مني من وفدي الهند وٕا�ران (مجهورية  .30  –واتفق وفد هنغار� مع وفد �حتاد أ�ورويب، وقال ٕان �قرتا�ني املُقد�
 .ناعيةللتصاممي الص إالسالمية) ال �سا�دان �ىل حتقيق هدف تنس�يق إالجراءات الشلكية 

م من وفدي الهند  .31 ح بأٔنه ال يؤيد �قرتاح املُقد� وحتدث وفد بولندا �مس مجمو�ة ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطيق، ورص�
 إالسالمية). –وٕا�ران (مجهورية 

32.  � هذا ا اكن مرشوع املواد والقوا�د ال ينص �ىل الطريقة اليت جيب اتباعها يف تقس�مي الطلب، فٕان وقال وفد الهند ٕانه مل
 ٔأمٌر خيتص به القانوُن املوضوعي وينبغي ٔأن يُرتك للقانون الوطين. و�� رٔأى الوفد ٔأنه ميكن النظر يف اقرتا�ه.
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واتفق وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية مع ا�ٓراء اليت ٔأعرب عهنا وفد �حتاد أ�ورويب، وقال ٕان اقرتاح وفد الهند من  .33
 القصَد من املعاهدة. ف� يبدواضعة للقانون الوطين، ومن مث� سوف يقّوِض ٔأن جيعل املعاهدة � يف جوهره،شأٔنه، 

) دون تعديل 1(2)، اقرتح �رك املادة 1(8وبعد ٔأن ٔأشار وفد س�نغافورة ٕاىل ٔأن اقرتاح وفد الهند هو تقييد املادة  .34
 لق �ملسأٔ� التقس�ميية.)، حبيث يتضح ٔأن عبارة " وفقًا القانون الوطين" تتع1(8ونقل الرشط القيدي ٕاىل املادة 

واقرتح ممثل مركز ا�راسات ا�ولية للملكية الفكرية ٔأن تُدَرج عبارة "وفقًا للقانون الوطين"، يف �ا� ٕاضافهتا ٕاىل  .35
وبدًال من ذ� ميكن  ،)، بني ٔأداة العطف "و" وعبارة "�ىل طلباهتا الفرعية"، من ٔأ�ل جتنب ٔأي تأٔويل �اطئ1(2املادة 

 ة �لطريقة اليت اقرت�ا وفد س�نغافورة.ٔأن ُحتل� املشلك

فٌة يف  مع مرا�اة ٔأن) بعد عبارة "مكتب طرف متعاقد"، 1(2املادة  تنهتييواقرتح وفد الهند ٔأن  .36 الطلبات الفرعية ُمعر�
 .2) وليس يف املادة 1(8املادة 

م من وفد الهند �رشط ٔأن يُوحض�  .37  يف مالحظة ٔأن نوعي الطلبات وقال وفد هنغار� ٕانه ميكن ٔأن يؤيد �قرتاح املُقد�
 ) هام الطلبات الوطنية وإالقلميية، مبا يف ذ� الطلبات الفرعية للطلبات الوطنية ٔأو إالقلميية.1(2ال��ن �شملهام املادة 

م من وفد الهند، رشيطًة ٔأن يُوحض� ٔأن الطلب الفرعي ميكن ٔأن  .38 وقال وفد س�نغافورة ٕانه ميكن ٔأن يؤيد �قرتاح املُقد�
 ينتج من طلب وطين ٔأو ٕاقلميي.

) سوف تنهتيي بعد عبارة "مكتب طرف متعاقد"، ؤأنه سوف يُوحض� يف 1(2و�لص الرئيُس ٕاىل ٔأن املادة  .39
 مالحظة ٔأن الطلبات الفرعية ميكن ٔأن تنتج عن طلبات وطنية ٔأو ٕاقلميية.

  : الطلب3املادة 
 : التفاصيل املتعلقة �لطلب2القا�دة 
 ل املتعلقة بتصو�ر الرمس ٔأو ا�منوذج الصناعي: التفاصي3القا�دة 

ك وفد مجهورية �ور� �القرتاح  .40 )، �شأٔن ٕادراج بند�ن �ديد�ن لهذه 1(2يف القا�دة  1يف احلاش�ية السفلية  املُبني� متس�
 القا�دة، ٔأال وهام "بيان �لرمس ٔأو ا�منوذج الفرعي" و"ال�س النرش املبكر".

م من وفد مجهورية �ور�. ؤأعرب وفد اليا�ن عن تأٔييده .41  لالقرتاح املُقد�

) واقرتح �س�تعاضة عن عبارة "رمسني ٔأو منوذ�ني صناعيني ٔأو ٔأكرث" بعبارة "رمس 3(3ؤأشار وفد الهند ٕاىل املادة  .42
 ٔأو منوذج صناعي وا�د ٔأو ٔأكرث".

�د وفد املغرب ٔأن يُدَرج يف املادة  .43 ات اليت �شمل الرمس ٔأو ا�منوذج ": "وبيان �ملنتج ٔأو املنت�6) البنُد "1(3ؤأي
الصناعي، ٔأو اليت سيس�ت�دم ٔ��لها الرمس ٔأو ا�منوذج الصناعي". ؤأشار الوفد ٔأيضًا ٕاىل ٔأنه ال يؤيد اقرتاح وفد الصني بنقل 

، ٔأو اقرتاح وفد الهند �الس�تعاضة عن عبارة "ثالث �سخ" بعبارة "ٔأربع �سخ" يف 3ٕاىل املادة  2لكمة "وصف" من القا�دة 
 ).4(3لقا�دة ا

 وطلب وفد �رينيداد وتو�غو تأٔ�يد ٔأن أ�طراف املتعاقدة س�يكون ٕ�ماكهنا وضع هيلك ٔأجورها. .44

م من وفد مجهورية �ور� �شأٔن ٕادراج بند�ن �ديد�ن يف  .45 �د ممثل امجلعية اليا�نية لو�ء الرباءات �قرتاح املُقد� ؤأي
 ).1(2القا�دة 
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م من وفد الهند ٕ�دراج عبارة "رمس ٔأو منوذج صناعي وا�د ٔأو ٔأكرث" متسائًال: ؤأشار وفد هنغار� ٕاىل �قرتاح  .46 املُقد�
 هل لكمة "وا�د" س�تكون مناس�بة ٔأم ال، نظرًا ٔ�ن الرمس ٔأو ا�منوذج الصناعي الوا�د ال ميكن تقس�ميه.

قرتاح املتعلق وكذ� � 3للامدة  6ؤأ�لن وفد الصني ٔأنه �سحب �قرتاح املُوحض� يف احلاش�ية السفلية  .47
 )، �رشط ٕادراج مالحظة تُوّحضِ هذه املسأٔ�.3(3 �لقا�دة

م من ممثل مركز ا�راسات ا�ولية للملكية الفكرية، ٔأوحض وفد مجهورية �ور� ٔأن ٕ�ماكن  .48 وردًا �ىل طلب توضيح ُمقد�
اجلزء املُطالَب  تصو�رعن طريق  ،يطالب مبا يعتربه قلب وروح رمس ٔأو منوذجُموِدع الطلب يف بعض الوال�ت القضائية ٔأن 

 به خبطوط متص� وطلب رمس ٔأو منوذج فرعي.

)(ب) مع ٔأهنا �سمح، يف رٔأيه، للطرف املتعاقد بأٔن �شرتط احتواء الطلب �ىل بيان 1(3وقال وفد اليا�ن ٕان املادة  .49
بيان رضوري ٕالدارة معامالت الرسوم مبقدار الرسوم، ٕاال ٔأن املواد والقوا�د ال تنص �ىل ذ� رصا�ًة. وذ�ر الوفد ٔأن هذا ال 

بفعالية وكفاءة يف ٔأثناء معاجلة الطلبات الوطنية. و�� رٔأى الوفد ٔأنه س�يكون من أ�فضل وجود حمك رصحي �سمح 
) ينبغي ٔأن تتضمن ٔأيضًا، ف� خيص رسوم 1(11لٔ�طراف املتعاقدة بأٔن �شرتط وجود هذا البيان. ومىض يقول ٕان املادة 

 رصحيًا �سمح للطرف املتعاقد بأٔن �شرتط وجود بيان �لرمس املدفوع. الت�ديد، حكامً 

م من وفد مجهورية �ور�، واقرتح ٕادراج عبارة  .50 ؤأشار ممثل �حتاد ا�ويل لو�ء امللكية الصناعية ٕاىل �قرتاح املُقد�
ا� إالبقاء �ىل ٕادراج هذ�ن البند�ن، يك "حي� �كون ذ� قابًال للتطبيق" مع لك بند من البند�ن اجلديد�ن املقرت�ني، يف �

 �كون واحضًا ٔأن هذا ليس رشطًا ٔأساس�يًا يلزم توفره يف لك طلب.

واقرتح الرئيس �س�تعاضة عن عبارة "رمسني ٔأو منوذ�ني صناعيني ٔأو ٔأكرث" بعبارة "ٔأكرث من رمس ٔأو منوذج صناعي  .51
 ).3(3وا�د" يف املادة 

 اح الرئيس.ؤأ�لن وفد هنغار� عن تأٔييده القرت  .52

، سوف �ُس�تعاض عن عبارة "رمسني ٔأو منوذ�ني صناعيني ٔأو 3و�لص الرئيس ٕاىل ٔأنه، ف� يتعلق �ملادة  .53
). وٕاضافة ٕاىل ذ�، ٔأشار الرئيس ٕاىل حسب 3(3ٔأكرث" بعبارة "ٔأكرث من رمس ٔأو منوذج صناعي وا�د" يف املادة 

. وف� يتعلق 3ٕاىل املادة  2ة "وصف" من القا�دة بنقل لكم –ا�ي ورد يف �اش�ية سفلية  –اقرتاح وفد الصني 
، قال ٕان بند�ن �ديد�ن، هام "بيان �لرمس ٔأو ا�منوذج الفرعي" و"ال�س النرش املبكر"، سوف يُدَر�ا مع 2�لقا�دة 

اقرتاح  تُبّنيِ ، ذ�ر ٔأن احلاش�ية السفلية اليت 3تقييدهام بعبارة "حي� �كون ذ� قابًال للتطبيق". وف� يتعلق �لقا�دة 
 3) سوف ُحتَذف، وسوف تُضاف بدًال مهنا مالحظة �ىل املادة 3(3وفد الصني ٕ�ضافة الفقرة الفرعية (ج) ٕاىل املادة 

د ما جيوز حاميته بوصفه رسامً ٔأو  3لتوضيح ٔأن املادة  ال يعنهيا سوى تصو�ر الرمس ٔأو ا�منوذج الصناعي، ولكن ال ُحتّدِ
 منوذ�ًا صناعيًا.

  : ا�متثيل وعنوان التبليغ القانوين ٔأو عنوان املراس�4املادة 

 : التفاصيل املتعلقة �ملمثلني ٔأو عنوان التبليغ القانوين ٔأو عنوان املراس�4القا�دة 

ر وفد الهند ٕابداء تفضي� للخيار  .54  .2و�ر�

ل اخليار  .55  .1وحتدث وفد �حتاد أ�ورويب �مس ا�ول أ�عضاء فيه، ؤأ�لن ٔأنه يُفّضِ

 .1وحتدث وفد بولندا �مس مجمو�ة ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطيق، ؤأعرب عن تفضي� للخيار  .56
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 .1ؤأ�لن وفدا الربازيل و�حتاد الرويس ٔأهنام يفضالن اخليار  .57

ل اخليار  .58 ، وخصوصًا لصاحل ُموِدعي الطلبات أ��انب، معتربًا ٔأنه ينبغي ٔأن �كون للك 2وقال وفد الصني ٕانه يُفّضِ
 رية يف تقر�ر اشرتاط ا�متثيل ٔأو �دم اشرتاطه.طرف احل

ل اخليار  .59 ، من ٔأ�ل تبس�يط إالجراء والتخفيف من ٔأعباء الرشوط 1وقال وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية ٕانه يُفّضِ
، تصامميال  ف� يبدو هو ٔأكرث ما يفيض ٕاىلالشلكية �ىل ُموِدعي الطلبات. ورٔأى الوفد ٔأيضًا ٔأن هنج معاهدة قانون الرباءات 

 دامع �دًا ومفيد للرشاكت الصغرية واملتوسطة واملصممني أ�فراد. 1وقال ٕانه يعتقد ٔأن اخليار 

 .1واتفق وفد كندا مع احلجج اليت ساقها وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية، ؤأعرب عن تفضي� للخيار  .60

 2ريًا ٕاىل ٔأن اخليار سوف يبقى، ؤأن �اش�ية سفلية سوف تُضاف، مش 1و�لص الرئيس ٕاىل ٔأن اخليار  .61
 حيظى بتأٔييد وفدي الهند والصني.

 : �رخي إاليداع5املادة 

 : التفاصيل املتعلقة بتارخي إاليداع5القا�دة 

 بصيغهتا احلالية. 5ٔأعرب وفد السلفادور عن تأٔييده للامدة  .62

" ٕاىل قامئة رشوط مطالبة"بند ال ؤأك�د وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية ٔأنه ممتسك �قرتا�ه ا�ي يطالب فيه ٕ�ضافة  .63
 �رخي إاليداع.

د وفد �حتاد أ�ورويب وا�ول أ�عضاء فيه �ىل ٔأن �رخي إاليداع ميثل نقطة رئيس�ية يف املعاهدة القادمة لقانون  .64 وشد�
عرب عن " اكفية، وأٔ 4" ٕاىل "1)(ٔأ) من "1(5. واعترب الوفد ٔأن الرشوط املنصوص �لهيا يف النص احلايل للامدة التصاممي

" والرشوط إالضافية أ�خرى ٕاىل القوا�د. ؤأ�ريًا، ذ�ر الوفد ٔأن الهدف من املادة 5تفضي� لنقل الرشط املذ�ور يف البند "
 هو سهو� �س�ت�دام حبيث �كون املطلوب هو تلبية احلد أ�دىن من الرشوط الالزمة ملنح �رخي ٕايداع.

، ا�ي يطالب فيه ٕ�ضافة فقرة فرعية يف 8 يف احلاش�ية السفلية ؤأكد وفد الهند ٔأنه ممتسك �قرتا�ه، املُوحض�  .65
ر يف القانون املنطبق".1(5 املادة  ) تنص �ىل "ٔأي بيان ٔأو عنرص أٓخر ُمقر�

 .5ؤأعرب وفد املغرب عن تأٔييده للصيا�ة احلالية للامدة  .66

ا�ي تقدم به وفد �حتاد أ�ورويب ؤأعرب ممثل مجعية ماليك العالمات الت�ارية أ�وروبيني عن تأٔييده لالقرتاح  .67
�د اقرتاح نقل ال  " والرشوط إالضافية 5(ٔأ)")1(5رشط املنصوص �ليه يف املادة خبصوص الرشوط اُ�نيا لتارخي إاليداع، ؤأي

 أ�خرى ٕاىل القوا�د.

املسموح هبا يف  " مضن الرشوط إالضافيةةلبا"مط البندواقرتح ممثل مركز ا�راسات ا�ولية للملكية الفكرية ٕادراج  .68
 .وثيقة جنيف التفاق الهاي وفقًا للهنج املُت�بع يف ٕادراج، 5) من املادة 2الفقرة (

ؤأكد وفد اليا�ن ٔأنه ممتسٌك �قرتا�ه ا�اعي ٕاىل ٕاضافة "بيان �ملنتج ٔأو املنت�ات اليت �شمل الرمس ٔأو ا�منوذج  .69
). وأٔشار الوفد 1اعي" ٕاىل قامئة رشوط �رخي إاليداع يف الفقرة (الصناعي، ٔأو اليت سيس�ت�دم ٔ��لها الرمس ٔأو ا�منوذج الصن

ٕاىل ٔأن هذا البيان، يف بعض الوال�ت القضائية، �شلك �امًال ٔأساس�يًا يف حتديد نطاق امحلاية أٔو احلمك �ىل التشابه مع رسوم 
ٔأو ا�منوذج.   من تصو�ر الرمسجيوز ٔأال تُوَصف ٕاالٔأو مناذج ٔأخرى. ومىض الوفد يقول ٕان البعض يذهب ٕاىل ٔأن املنت�ات 
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م دون بيان �ملنت�ات، فس�يكون من الصعب  فعىل سبيل املثال، يف �ا� وجود طلب يصور س�يارة ذات ٔأربع جعالت وُمقد�

 ت، ٔأ�ابSCT/19/6حتديد هل الرمس ٔأو ا�منوذج ميثل س�يارة حقيقية ٔأم س�يارة لعبة. وذك�ر الوفُد ٔأيضًا بأٔنه وفقًا للوثيقة 
ملائة من الب�ان بأٔن قوانيهنا الوطنية �شرتط وجود "بيان واحض مبا فيه الكفاية �ملنتج (ٔأو املنت�ات) ا�ي � 60من  يقرب ما

 �شلك الرمس ٔأو ا�منوذج الصناعي" لغرض احلصول �ىل �رخي ٕايداع.

طني للحصول �ىل �رخي وذ�ر وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية ٔأنه ال يو�د يف الوال�ت املت�دة أ�مر�كية سوى رش  .70
ٕايداع، ٔأال وهام تصو�ر الرمس ٔأو ا�منوذج واملطالبة، وذ�ر ٔأن املعاهدات السابقة وضعت ذ� يف �عتبار. ؤأشار الوفد ٔأيضًا 

 ) قصرية قدر إالماكن.1ٕاىل ٔأنه يفضل إالبقاء �ىل قامئة الفقرة (

)(ٔأ)، وذ� لٔ�س�باب 1(5�رخي إاليداع يف املادة ؤأعرب وفد كندا عن تأٔييده لٕالبقاء �ىل بيان املنتج مضن رشوط  .71
 اليت ذ�رها وفد اليا�ن.

�د وفُد الهند البياَن ا�ي ٔأدىل به وفد اليا�ن، وقال ٕانه، وفقًا للترشيع الوطين، ال جيب ذ�ر بيان املنتج حفسب،  .72 ؤأي
 بل جيب ٔأيضًا ذ�ر الفئة اليت ينمتي ٕا�هيا املنتج.

م من وفد اليا�ن خبصوص ؤأ�لن وفد الرنوجي ٔأنه ميك .73 ن ٔأن يت�ىل �ملرونة ويوافق �ىل �قرتاح املُقد�
ل إالبقاء �ىل نص املادة 5)(ٔأ)"1(5 املادة  �ىل ما هو �ليه. 5"، رمغ ٔأنه يُفّضِ

وذ�ر وفد الصني ٔأنه اقرتح ٕاضافة البند�ن: "وصف موجز" و "يف �ا� وجوب تعيني ممثل، التعيني املطلوب" ٕاىل  .74
)، �ىل النحو املُبني� يف 4(5). ؤأ�لن الوفد ٔأيضًا حسبه القرتا�ه املتعلق �ملادة 1�رخي إاليداع يف الفقرة ( قامئة رشوط

 .9احلاش�ية السفلية 

وذ�ر وفد ٕاس�بانيا ٔأن الغرض من وجود معاهدة ٕاجراءات شلكية هو تنس�يق القوا�د إالجرائية �سهيًال لعملية إاليداع  .75
الوال�ت القضائية، وحث� ا�ول أ�عضاء �ىل العمل �ىل تنس�يق، وليس �كييف، مرشوع  �ىل ُمودعي الطلبات يف ش�ىت

) �ىل النحو املُقَرتح يف ٔأول أ�مر، دون 1(5أ�حاكم حسب �رشيعاهتا الوطنية. ؤأعرب الوفد عن تأٔييده لنص املادة 
 ".5" البند

مني �ري املُمث�لني والرشاكت الصغرية وذ�ر ممثل مجعية ماليك العالمات الت�ارية أ�وروبيني ٔأن املُص .76 مني أ�فراد واملُصّمِ ّمِ
واملتوسطة يوا�ون يف كثري من أ�حيان مواقف صعبة عند ٕايداع رمس ٔأو منوذج يف الب�ان أ�جنبية، وميكن ٔأن يفقدوا 

هيا وجود بيان �ملنتج �سهو� �رخي إاليداع وتضيع حقوقهم. وقال ٕانه ميكن ٔأن تنشأٔ شوا�ل يف احلاالت اليت �ُشرتط ف
�لفئة، يف �ني ٔأنه ميكن �سهو� القيام �ٕالجراءات الشلكية اليت ال تتطلب �ارات لغوية ٕاضافية، مثل تصو�ر الرمس  ٔأو
ا�منوذج والبيان ا�ي �سمح ٕ�ثبات هوية ُموِدع الطلب. ومىض يقول ٕان الطلب سوف �ُرفَض يف �ا� تقدمي بيان �ملنتج  ٔأو

ري اللغة اليت �س�ت�د�ا املكتب، ٔأو ٕاذا أ�خطئ يف تصنيف املنتج، ونتي�ة �� سوف تضيع ٕاىل أ�بد حامية بلغة ٔأخرى �
 حمدودةً  5الرمس ٔأو ا�منوذج. و�� ٔأعرب املمثُل، نيابًة عن املس�ت�دمني، عن تأٔييده الشديد لٕالبقاء �ىل املادة 

 إالماكن. قدر

 ماليك مجعية ممثل به ٔأدىل ا�ي للبيان الاكمل تأٔييدهة الصناعية عن ؤأعرب ممثل �حتاد ا�ويل لو�ء امللكي .77
 .(ٔأ))1(5دة املا يف املذ�ورة إاليداع �رخي رشوط قامئة ٕاىل ٕاضافة ٔأي �ىل وا�رتض أ�وروبيني، الت�ارية العالمات

ماليك العالمات الت�ارية ؤأعرب وفد مجهورية مو�وفا عن تأٔييده للبيا�ت اليت ٔأدىل هبا وفد ٕاس�بانيا، وممثل مجعية  .78
ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأنه ميكن احلصول �ىل عنارص ٔأخرى يف مر�� . أ�وروبيني، وممثل �حتاد ا�ويل لو�ء امللكية الصناعية
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الحقة من �الل معلية تواصل بني املكتب وُموِدع الطلب. ورٔأى ٔأن رشوط �رخي إاليداع ينبغي ٔأال �زيد عن ت� الرشوط 

 �ديد نطاق امحلاية املطلوبة.الالزمة لت

 ؤأعرب وفد اكزاخس�تان عن تأٔييده للبيان ا�ي ٔأدىل به وفد ٕاس�بانيا. .79

م من وفد هنغار� خبصوص حمتوى "الوصف ا�ترص"، ٔأن "الوصف  .80 وذ�ر وفد الصني، ردًا �ىل طلب توضيح ُمقد�
املطلوبة. وقال ٕان "الوصف ا�ترص" ينبغي ٔأن ا�ترص"، وفقًا للترشيعات الصينية، يُطلَب من ٔأ�ل حتديد نطاق امحلاية 

�شري ٕاىل امس املنتج واس�ت�دامه مع تضمني الرمس ٔأو ا�منوذج والسمة أ�ساس�ية للرمس ٔأو ا�منوذج، فضًال عن حتديد رمس 
يت تتضمن صورة تُبّنيِ �ىل ٔأفضل و�ه السمة أ�ساس�ية للرمس ٔأو ا�منوذج. ؤأضاف ٔأنه يف �ا� �دم تقدمي صورة املنتج ال ٔأو

الرمس ٔأو ا�منوذج، ٔأو يف �ا� طلب حامية مزتامنة لٔ�لوان، ينبغي ٔأن �ُشار ٕاىل ذ� يف الرشح ا�ترص، ؤأنه يف �ا� ٕايداع 
طلب لرمسني ٔأو منوذ�ني متشاهبني ٔأو ٔأكرث مدر�ني يف املنتج نفسه، تنبغي إالشارة يف الوصف ا�ترص ٕاىل ٔأن ٔأ�د ت� 

رمس ٔأو ا�منوذج الرئييس. وذ�ر ٔأن الوصف ا�ترص ينبغي ٔأال حيتوي �ىل ٔأي ٕا�ال�ت جتارية، وينبغي الرسوم ٔأو ال�ذج هو ال
ٔأال �ُس�ت�َدم لٕالشارة ٕاىل وظائف للمنتج. وقال ٕان العنارص الواردة يف الوصف ا�ترص �مة �لنس�بة للفاحصني والقضاة 

ة الرمس ٔأو   الصناعي. التصمميلتقيمي �د�

" والبيا�ت الواردة يف احلاش�ية 5)(ٔأ)"1(5بديل، ٔأال وهو النظر يف احلمك الوارد يف املادة  ناقشة �لّ واقرتح الرئيس م  .81
 .رشوط ٕاضافية مسموح هبا)، بعنوان 2يف فقرة �ديدة ( 8السفلية 

ٔأي ٕاطا�  مادٌة ٔأساس�يٌة ينبغي ٔأن تظل واحضًة و�س�يطًة، وقال ٕانه ال يؤيد 5ؤأشار وفد اململكة املت�دة ٕاىل ٔأن املادة  .82
م مكتوً�. 5للقامئة الواردة فهيا. ؤأعرب الوفد عن تفضي� لنص املادة   احلايل، وقال ٕانه مس�تعٌد �راسة اقرتاح الرئيس ٕاذا قُّدِ

م اقرتاُح الرئيس مكتوً�. .83  وطلب وفد هنغار�، بتأٔييد من وفد اليا�ن ووفد �حتاد أ�ورويب، ٔأن يُقد�

م الرئيُس ٕاىل اللجنة  .84  ) يف ورقة �ري رمسية. وف� ييل نص املرشوع اجلديد:2(5مرشو�ًا �ديدًا للامدة وقد�

 5املادة "
 �رخي إاليداع

[…] 

جيوز ٔ�ي طرف متعاقد يقتيض قانونه الوطين، يف الوقت ا�ي يصبح فيه (أٔ)  [رشط ٕاضايف مسموح به] )2( 
دة يف الفقرة الفرعية (ب) من ٔأ�ل منح �رخي ٕايداع �� طرفًا يف هذه املعاهدة، ٔأن ميتثل الطلب ٔ�ي من الرشوط املُ�د� 

 .الطلب، ٔأن خيطر املد�ر العام بت� الرشوط مبوجب ٕا�الن

 ف� ييل الرشوط اليت جيوز إالخطار هبا وفقًا للفقرة الفرعية (ب): �رد (ب) 

س�ت�دم ٔ��لها الرمس ٔأو ا�منوذج بيان �ملنتج ٔأو املنت�ات اليت �شمل الرمس ٔأو ا�منوذج الصناعي، ٔأو اليت سي  "1" 
 الصناعي؛

 ووصف مقتضب للنسخ ٔأو للسامت املمزية للرمس ٔأو ا�منوذج الصناعي؛ "2" 

 ومطالبة؛ "3" 

 "ودفع ما يلزم من رسوم. "4" 
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يف املُشار ٕاليه  إال�النواقرتح ممثل الرابطة ا�ولية للعالمات الت�ارية ٕاضافة فقرة فرعية �ديدة (ج) لٕالشارة ٕاىل ٔأن  .85
 الفقرة الفرعية (ٔأ) ميكن حسبه يف ٔأي وقت.

لت� إالجراءات اليت بدٔأت  فرتة ٕالغاء تدرجيي) سوف تقدم، حسب فهمه، 2وذ�ر وفد هنغار� ٔأن الفقرة املُقَرت�ة ( .86
 .التصاممي�لفعل قبل انضامم الب� ٕاىل معاهدة قانون 

لن �كون حكامً انتقاليًا، ومن مث ال يتوقع ٔأن الطرف  )، حسب فهمه،2ؤأشار وفد اليا�ن ٕاىل ٔأن الفقرة املُقَرت�ة ( .87
 املتعاقد سوف جيب �ليه تغيري قانونه الوطين.

 ) ال تنص ٕاال �ىل رشوط ٕاضافية مسموح هبا للحصول �ىل �رخي ٕايداع.2وذ�ر الرئيس ٔأن الفقرة ( .88

ل ز� .89 دة التنس�يق مع وجود قامئة حمدودة وذ�ر وفد هنغار� ٔأن احلمك املقرتح سوف يُقيِّد التنس�يق، ؤأ�لن ٔأنه يُفّضِ
 لرشوط �رخي إاليداع.

وقال وفد اململكة املت�دة، مؤكدًا �ىل حتفظاته، ٕان وجود رشوط اختيارية ميكن ٔأن تفرضها ا�ول بناًء �ىل �امل  .90
مني. ومىض يقول ٕان هذا سوف يعين مضنًا ٔأن ُموِدع الطلب �ري س�يجب �ليه ٔأن  ُمؤك�د س�يكون �مًة ينوء هبا اكهل املُصّمِ

يتحقق من الترشيعات الوطنية للتأٔكد من �ون احلمك معمول به يف وقت �نضامم ٔأم ال، وكذ� ملعرفة هل ا�و� ٔأبدت ٔأي 
مني ال �س�تعينون بو�ء حمرتفني وس�يجب  حتفظات يف وقت �نضامم ٕاىل املعاهدة ٔأم ال. وذ�ر الوفد ٔأن �ددًا �بريًا من املُصّمِ

 يوا�وا مشلكة لغوية عند احلصول �ىل ت� املعلومات. �لهيم ٔأيضًا ٔأن

 ؤأعرب وفد بلجياك عن شكوك ٕازاء فائدة وجود قامئة اختيارية �رشوط ٕاضافية. .91

�د وفُد السلفادور الفقرة اجلديدة املُقَرت�ة ( .92  ).2ؤأي

�د وفُد س�نغافورة البياَن ا�ي ٔأدىل به وفد اململكة املت�دة، وقال ٕان من املفيد مل .93 ودعي الطلبات ٔأن تو�د قامئة، ؤأي
 مؤك�دة، وا�دة فقط.

وقال وفد ٕاس�بانيا ٕانه ال �ر�ح كثريًا للفقرة اجلديدة املُقَرت�ة، ورمغ ذ� س�يكون مس�تعدًا لتأٔييدها بوصفها �ًال  .94
 وسطًا، �رشط ٔأال �زداد قامئة الرشوط إالضافية ٔأكرث من ذ�.

 ).2املُقَرت�ة (ؤأعرب وفد املغرب عن تأٔييده للفقرة اجلديدة  .95

�د ممثُل �حتاد ا�ويل لو�ء امللكية الصناعية .96  وجود ٔأن ٕاىل ؤأشار املت�دة، اململكة وفد به ٔأدىل ا�ي البيانَ  ؤأي
 قامئة نقل ٕاماكنية عن املمثلُ  و�ساءل. للمس�ت�دمني معلية مشلكة �سبب إاليداع لتارخي ا�تلفة الرشوط من متنو�ة مجمو�ة

 ) ٕاىل القوا�د.2رت�ة (املق الفقرة يف الواردة ية�ختيار  الرشوط

 وقال وفد �حتاد الرويس ٕانه س�يؤيد الرشوط �ختيارية إالضافية. .97

واتفق وفد ا�امنرك مع الشوا�ل اليت ٔأعرب عهنا وفد اململكة املت�دة، وقال ٕان مثة �ا�ة ٕاىل مزيد من الوقت للنظر  .98
م خياران ٕاىل ا�ورة املقب� للجنة من ٔأ�ل مزيد من املناقشة، وهام اخليار أ�ول يف اقرتاح الرئيس. و�� اقرتح الوفُد ٔأن  يُقد�

) 2، واخليار الثاين ا�ي يضم الفقرة اجلديدة (SCT/29/2) �ىل النحو الوارد يف الوثيقة 2) و(1ا�ي يُبقي �ىل الفقرتني (
 اليت اقرت�ا الرئيس.
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)(أٔ) عن عبارة "يف 2كية الفكرية ٔأن �ُس�تعاض يف الفقرة اجلديدة املقرت�ة (واقرتح ممثل مركز ا�راسات ا�ولية للمل  .99
) من 2(29الوقت ا�ي يصبح فيه طرفا يف هذه املعاهدة" بعبارة "يف �رخي اع�د هذه املعاهدة"، وهو ا�هنج املُت�بع يف املادة 

 معاهدة س�نغافورة �شأٔن قانون العالمات.

ف يُعرضان �ىل ا�ورة املقب� للجنة. وذ�ر ٔأن اخليار أ�ول سوف يتضمن و�لص الرئيُس ٕاىل ٔأن خيار�ن سو  .100
) 1(5، ٔأما اخليار الثاين فسوف يتضمن املادة SCT/29/2�لصيغة الواردة يف الوثيقة  5) من املادة 2) و(1( الفقرتني

ذ�، سوف ُحتَذف احلاش�ية ) املُقَرت�ة يف ورقته �ري الرمسية. و�الوة �ىل 2" والفقرة اجلديدة (5من دون البند "
م من وفد الصني ف� يتعلق �ملادة  ). ؤأ�ريًا، قال ٕانه سوف يبقى 4(5السفلية اليت �سلط الضوء �ىل �قرتاح املُقد�

) فقرة فرعية �ديدة تنص �ىل ما ييل: "ٔأي بيان ٔأو 1(5يف �اش�ية سفلية اقرتاح وفد الهند بأٔن تُضاف يف املادة 
 املطب�ق". ينص �ليه القانونعنرص أٓخر طبقًا ملا 

 : فرتة إال�ال لٕاليداع يف �ال الكشف6املادة 

مبوجب الترشيعات  تصاممي صناعيةٔأشار وفد جنوب ٔأفريقيا ٕاىل ٔأن ا�وا�ر املتاكم� حتظى �محلاية بوصفها رسومًا ٔأو  .101
ذج املتعلقة ��وا�ر املتاكم�، اليت سوف الوطنية، ؤأهنا تُمنَح فرتة ٕا�ال �اصة، وطلب الوفُد ٕاضافة اس�تثناء للرسوم وال�

 �س�تفيد من فرتة ٕا�ال تبلغ س�نتني.

تتعلق مبسأٔ� موضوعية، ؤأبدى تأٔييده لالقرتاح ا�ي تقدم به وفد  6ؤأعرب وفد الهند عن رٔأي مفاده ٔأن املادة  .102
 .11الصني، املُبني� يف احلاش�ية السفلية 

ك �قرتا�ه .103 ٕ�ضافة عبارة "وفقًا فيه ا�ي يطالب  – 11املُبني� يف احلاش�ية السفلية  – ؤأك�د وفد الصني ٔأنه ُممتّسِ
للترشيع احمليل للطرف" بعد عبارة "الكشف عن رمس ٔأو منوذج صناعي"، ؤأعرب عن رٔأي مفاده ٔأن فرتة إال�ال الطوي� 

 ، والتاكليف.الزنا�ات�دًا ميكن ٔأن تؤدي ٕاىل ز�دة �دم اليقني، و�دد 

 شهرًا. 12ينيداد وتو�غو عن تفضي� ٔ�ن �كون فرتة إال�ال ؤأعرب وفد �ر  .104

 بصيغهتا احلالية. 6ؤأعرب وفد �حتاد أ�ورويب عن تأٔييده للامدة  .105

 واتفق وفد نيبال مع البيان ا�ي ٔأدىل به وفد الهند. .106

ا �لشهور سوف �كون جزءاً وطلب وفد الربازيل تأٔ�يد ٔأن احلاش�ية السفلية املتعلقة حبساب املُهل الزمنية املُعرب� عهن .107
 من النص أ�سايس.

ؤأشار وفد هنغار� ٕاىل ٔأن هذه املادة س�بق ٔأن نُوقشت �س�تفاضة �الل ا�ورات السابقة للجنة، وقَِبلَها �ىل هذا  .108
ؤأعرب عن  ٕاجناٌز �ٌم، 6بصيغهتا الراهنة. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن املادة  6النحو مجيع الوفود تقريبًا، ؤأعرب عن تفضي� للامدة 

 فرتة إال�ال. يُقّوِض قمية التنس�يق يف جمالرٔأي مفاده ٔأن �قرتاح ا�ي تقدم به وفد الصني من شأٔنه ٔأن 

ؤأعرب وفد مجهورية مو�وفا عن رغبته يف ٔأن تبقى يف املعاهدة فرتة ٕا�ال وا�دة، بدًال من الفرتة اليت تبلغ س�تة  .109
 ٔأشهر ٔأو اثين عرش شهرًا.

 بصيغهتا الراهنة. 6عن تأٔييده للامدة ؤأعرب وفد املغرب  .110
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سوف يقترص  – 11املُبني� يف احلاش�ية السفلية  –و�لص الرئيس ٕاىل ٔأن �قرتاح ا�ي تقدم به وفد الصني  .111
�ىل ٔأعامل الكشف اليت تؤدي ٕاىل فرتة إال�ال. ؤأضاف ٔأن التحفظ ا�ي ٔأدىل به وفد جنوب ٔأفريقيا و�رد يف 

 ترص �ىل �ا� التصممي التخطيطي ل�وا�ر املتاكم�.سوف يق  12 احلاش�ية السفلية

 : رشط ٕايداع الطلب �مس ا�رتع7املادة 

 �لص الرئيس ٕاىل ٔأنه ال تو�د ٔأي تعليقات �ىل هذه املادة، ؤأن نصها سوف يظل كام هو دون تغيري. .112

 : تقس�مي الطلب8املادة 

س�مي س�يكون ٔأكرث قليًال من ٕاجاميل رسوم الطلبات ٔأشار وفد �حتاد الرويس ٕاىل ٔأن ٕاجاميل الرسوم يف �ا� التق  .113
 )(ب).3(8الفردية، ؤأ�لن ٔأنه ال يؤيد اخليار املنصوص �ليه يف املادة 

ؤأعرب وفدا ٔأسرتاليا ومجهورية �ور� عن تأٔييدهام للبيان ا�ي ٔأدىل به وفد �حتاد الرويس، واقرت�ا �ذف  .114
 (ب). الفقرة

م من وفد الهند، ٕاىل ٔأن عبارة "ت� الرشوط" الواردة يف ًا �ىل طلب توض ؤأشارت أ�مانُة، ردّ  .115 يح ُمقد�
، ٔأال ويه الرشوط اليت يقررها طرف متعاقد وفقًا 8) من املادة 1" ختص الرشوط املذ�ورة يف الفقرة (2)"1(8 املادة
 انون الوطين.د الرشوط، بل حتيل أ�مر ٕاىل القدِّ ) ال حتُ 3(3دت أ�مانة �ىل ٔأن املادة ). وشد� 3(3 للامدة

 وطلب وفد الهند ٕادراج الرشح السابق يف املالحظات. .116

واقرتح ممثل مركز ا�راسات ا�ولية للملكية الفكرية �س�تعاضة عن عبارة "اليت يقررها طرف متعاقد" بعبارة "اليت  .117
 ).1(8يقررها الطرف املتعاقد املعين" يف املادة 

)(ب) هو احليلو� دون ٕاثقال اكهل 3(8لصناعية ٕاىل ٔأن الغرض من املادة ؤأشار ممثل �حتاد ا�ويل لو�ء امللكية ا .118
 مودع الطلب �رسوم �ىل حنٍو �ري منصف يف �ا� تقس�مي الطلب، ؤأعرب عن تأٔييده لت� املادة.

ذ� لتجنب اح�ل )، و 3(8ؤأفاد ممثل ش�بكة العامل الثالث بأٔنه يؤيد �ذف الفقرة الفرعية (ب) الواردة يف املادة  .119
  لعملية ٕايداع طلبات متعددة.نيٕاساءة املس�ت�دم

)(ب) توفر هيلك رسوم مناسب ف� يتعلق 3(8ؤأشار ممثل مجعية ماليك العالمات الت�ارية أ�وروبيني ٕاىل ٔأن املادة  .120
ٕ�ماكن  �لطلبات الفرعية، وطلب إالبقاء �ىل اخليار (ب) يف املادة. وقال املمثل ٕان التقس�مي لن �كون � ٔأي �دوى ٕاذا اكن

 ا�ول فرض غرامة يف �ا� التقس�مي.

) س�ُت�َذف، ؤأن مالحظًة س�ُتضاف لتوضيح عبارة "ت� 3(8و�لص الرئيس ٕاىل ٔأن الفقرة (ب) من املادة  .121
 ."2")1(8الرشوط" املذ�ورة يف املادة 

 : �رش الرمس ٔأو ا�منوذج الصناعي9املادة 
 : التفاصيل املتعلقة �لنرش6القا�دة 

وميتثل لها �سبب الصيا�ة املدروسة والعامة لهذه املادة، رمغ  9ليا ٕانه ميكن ٕاىل �د بعيد ٔأن يؤيد املادة وفد ٔأسرتا قال .122
ٔأن الترشيعات أ�سرتالية ال تنص رصا�ًة �ىل الرسية ٔأو التأٔجيل. ؤأشار الوفد ٔأيضًا ٕاىل ٔأنه رمغ ذ� س�يوا�ه صعوبة يف 
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الترشيعات الوطنية �شرتط ٔأن �كون الطلبات الفرعية مصحوبًة بطلب ف� خيص الطلبات الفرعية، ٔ�ن  9تطبيق املادة 
�سجيل ٔأو �رش يف وقت �يداع. و�ساءل الوفد: هل �س�تعاضة عن عبارة "الرمس ٔأو ا�منوذج الصناعي" بعبارة "الطلب 

 ٔأم ال. ) سوف حتل مشالكهم1(9أ�صيل" يف املادة 

ة، ٔ�ن الطلبات الفرعية حتتفظ بتارخي ٕايداع الطلب أ�صيل، ؤأوحض الرئيس ٔأنه لن تو�د �ىل أ�رحج ٔأي مشلك .123
 يه س�تة ٔأشهر بدءًا من �رخي إاليداع. 6والفرتة ا�نيا للم�افظة �ىل رمس ٔأو منوذج دون �رش مبوجب القا�دة 

مه الرئيس، يفضل ٔأن حيتفظ بو�ة نظره يف الوقت الراهن .124  .وقال وفد ٔأسرتاليا ٕانه، مع تقد�ره للرشح ا�ي قد�

 .اختياري حمكؤأعرب وفد بولندا عن تفضي� لوجود  .125

وسل�ط وفُد ٕاس�بانيا الضوء �ىل رضورة التنس�يق، ؤأعرب عن تفضي� لوجود حمك ٕالزايم. وف� يتعلق �قرتاح وفد  .126
�س�تعاضة عن عبارة "الرمس ٔأو ا�منوذج الصناعي" بعبارة "الطلب أ�صيل"  ليا، ٔأعرب الوفد عن رٔأي مفاده ٔأنٔأسرتا

 ستنطوي �ىل مشالك، حيث ٕان هذا س�يعيد فتح مسأٔ� التعاريف.

ؤأعرب وفد اليا�ن عن تأٔييده الشديد للخيار إاللزايم، ؤأبدى قلقه من ٔأن حيول حساب فرتة التأٔجيل اليت تبلغ س�تة  .127
اقرتح الوفد ٔأن ُحتَسب . و 9ٔأشهر اعتبارًا من �رخي أ�ولوية دون اس�تفادة ُموِدع الطلب من ا�ٓلية املنصوص �لهيا يف املادة 

 اعتبارًا من �رخي �يداع، وليس من �رخي أ�ولوية. 6الفرتة ا�نيا اليت تبلغ س�تة ٔأشهر املنصوص �لهيا يف القا�دة 

ؤأعرب وفد ا�امنرك عن تأٔييده لوجود حمك ٕالزايم، ؤأ�لن ٔأنه ال حيبذ �س�تعاضة عن عبارة "الرمس ٔأو ا�منوذج  .128
 ب أ�صيل".الصناعي" بعبارة "الطل

ل وجود حمك ٕالزايم. .129  ؤأعربت وفود كندا والسلفادور وغوات�ال وهنغار� واملغرب ومجهورية �ور� ورومانيا ٔأهنا تُفّضِ

 ؤأعرب وفد بيالروس عن تفضي� لوجود حمك اختياري. .130

 عتوس�يوبعد ٔأن حصل وفد الصني �ىل توضيح �شأٔن مصطلحي "تأٔجيل النرش و"تأٔجيل منح احلقوق"، اقرتح  .131
من �الل نظام يتيح ٕاماكنية التأٔجيل الفعيل للنرش عن طريق تأٔجيل  9لُتوّحضِ ٔأنه ميكن �متثال للامدة  04.9املالحظة 

 احلقوق. منح

وذ�ر وفد �حتاد الرويس ٔأن الترشيعات الوطنية ال تنص رصا�ًة �ىل تأٔجيل النرش، وقال ٕان �رش �راءات  .132
س�متر �ادًة س�تة ٔأشهر بدءًا من �رخي �يداع. ولهذا السبب قال الوفد ٕانه ميكن ٔأن ��رتاع حيدث بعد فرتة الفحص، اليت � 

 ) يك ال �شري ٕاىل ُموِدع الطلب.1(9يؤيد وجود حمك ٕالزايم، �رشط تعديل صيا�ة املادة 

لطلب ميكن وذ�ر وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية ٔأن تأٔجيل النرش ال �رد يف قانونه �ىل و�ه الت�ديد، ولكن ُموِدع ا .133
�د الوفُد تعديل الفقرة ( ) ا�ي اقرت�ه وفد �حتاد 1ٔأن �س�ت�دم أٓليات خمتلفة للحفاظ �ىل الرمس ٔأو ا�منوذج دون �رش، ؤأي

الرويس، واقرتح �س�تعاضة عن عبارة "مودع الطلب بأٔن حيافظ �ىل" بعبارة "احلفاظ �ىل الرمس ٔأو ا�منوذج الصناعي". 
 )، حيث ٕان ٔأنظمة الفحص ال يو�د هبا طلب سابق للنرش.3وفد �ذف الفقرة (وٕاضافة ٕاىل ذ�، اقرتح ال

وذ�ر ممثل ش�بكة العامل الثالث ٔأن من املهم ٔأن �ُكَشف للجمهور عن الرمس ٔأو ا�منوذج الصناعي يف ٔأقرب وقت ممكن،  .134
كشف عن الرمس ٔأو ا�منوذج ؤأعرب عن رٔأي مفاده ٔأن اخليار ينبغي ٔأن يُرتك للك ب�. و�الوة �ىل ذ� قال املمثل ٕان ال 

 يُلِحق ٔأي رضر بأٔحصاب احلقوق، ٔ�نه مبجرد اكتساب احلق، ميكن املطالبة بتعويضات اعتبارًا من �رخي إاليداع. ال
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د ممثل �حتاد ا�ويل لو�ء امللكية الصناعية �ىل تفضي� لهذا احلمك  .135 مجليع أ�طراف املتعاقدة، وقال ٕانه  �لنس�بةوشد�
ليا�ن يف شوا�� اليت ٔأ�رها خبصوص ٔأن فرتة الس�تة ٔأشهر ميكن ٔأن تبدٔأ من �رخي أ�ولوية، وهو ما قد يعين �شاطر وفد ا

 .الحقفعليًا انتفاء ٕاماكنية تأٔجيل النرش يف وقت ٕايداع الطلب يف ب� 

) من 3) و(2قرتني ()، وذ�ر ٔأن الف3ؤأشار وفد ا�امنرك ٕاىل اقرتاح وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية حبذف الفقرة ( .136
) لن 3) و(2ال يتعلقان ٕاال بت� أ�نظمة اليت ميكن ٔأن يُطلب فهيا رصا�ًة تأٔجيل النرش، ومن مث� فٕان الفقرتني ( 9املادة 

 ).3نظام �راءات. و�� انهتيى الوفد ٕاىل �دم وجود �ا�ة ٕاىل �ذف الفقرة ( معينطبقا �ىل أ�طراف املتعاقدة 

لبية الوفود تؤيد وجود حمك ٕالزايم، و�� �لص ٕاىل ٔأن اخليار إاللزايم سوف يبقى ؤأشار الرئيس ٕاىل ٔأن ٔأ�  .137
) 1(9بيالروس وبولندا لوجود حمك اختياري. ؤأضاف ٔأن نص املادة  اؤأن �اش�ية سفلية سوف تُبّنيِ تفضيل وفد

م من وفدي �حتاد الرويس والوال�ت املت�دة أ�مر�كية. ؤأ�ريًا، قال ٕان  سوف تُعاد صياغته وفقًا لالقرتاح املُقد�
عسوف  04.9املالحظة   لتشمل التوضيح ا�ي طلبه وفد الصني. تُوس�

 : التبليغات10املادة 
 : التفاصيل املتعلقة �لتبليغات7القا�دة 

 ).6(7، وطلب مزيدًا من الوقت للتفكري يف القا�دة 10ٔأبدى وفد السلفادور رضاه عن املادة  .138

)، يُفهَم مهنا ٔأن البيا�ت اليت ميكن 1(7) واملادة 7(10)، عندما تُقرٔأ مقرتنة �ملادة 3(10ادة وذ�ر وفد اليا�ن ٔأن امل .139
ملكتب ٔأن �شرتط وجودها يف تبليغ تقترص �ىل س�تة بيا�ت، بغض النظر عن نوع التبليغ. ولكن رٔأى الوفد ٔأنه قد تو�د 

�ىل وجود بيا�ت ٕاضافية يف  15و 14ن �ثال تنص القا�د�ا�ٌة ٕاىل وجود بيا�ت ٕاضافية يف بعض الو�ئق، فعىل سبيل امل 
). 7(10�ل�س اخلاص بتدو�ن تغيري يف �مس ٔأو العنوان، ٔأو ال�س تصحيح خطأٔ، رمغ حظر الرشوط أ�خرى يف املادة 

 يتعلق �ٕالشارة ٕاىل )، �ىل و�ه اخلصوص، ف�7(10و�� اعترب الوفد ٔأن اللجنة قد حتتاج ٕاىل مناقشة ٕاماكنية تنقيح املادة 
 ).6) ٕاىل (1الفقرات من (

ا�ي يطالب فيه �الس�تعاضة عن ��  7للقا�دة  5ؤأ�لن وفد الهند ٔأنه ممتسك �قرتا�ه الوارد يف احلاش�ية السفلية  .140
 يومًا". 15"ال تقل عن شهر وا�د" مبه� "ال تقل عن 

)، حىت 7ٕاىل ما بعد الفقرة ( 10) من املادة 3، نقل الفقرة (واقرتحت أ�مانة، تبديدًا ملا ٔأبداه وفد اليا�ن من شوا�ل .141
 ال �شمل حظُر الرشوط أ�خرى البيا�ت اليت ميكن ٔأن �ُشرتط وجودها يف التبليغات.

ؤأوحض وفد اليا�ن ٔأن مكتب الرباءات اليا�ين يتلقى و�ئق وال�سات نيابًة عن السلطات القضائية ٔأو ش�به القضائية،  .142
اليت تد�ل يف نطاق اختصاص املكتب. وقال ٕان ت� الو�ئق وإالجراءات تلزتم �رشوط  ءات �ري التسجيلٕاجرايف س�ياق 

ت . وذ�ر ٔأن معاهدة قانون الرباءات ومعاهدة قانون العالماالتصاممي الصناعيةٔأكرث رصامًة من رشوط ٕاجراءات �سجيل 
�ستبعد إالجراءات القضائية وش�به القضائية استبعادًا تضع هذه الظروف يف �عتبار،  الت�ارية ومعاهدة س�نغافورة، ٕاذ

ينبغي ٔأيضًا ٔأن �ستبعد الو�ئق وإالجراءات القضائية املرتبطة �حملامك �ىل  التصامميرصحيًا. ورٔأى الوفد ٔأن معاهدة قانون 
 واحض. حنوٍ 

)، و�ىل اقرتاح وفد اليا�ن 10دة () يف املا7) ٕاىل ما بعد الفقرة (3ووافق وفد كندا �ىل اقرتاح أ�مانة بنقل الفقرة ( .143
)(ب) من معاهدة 4(8، �ىل غرار ما �رد يف املادة التصاممي�س�تثناء إالجراءات ش�به القضائية يف املعاهدة املنتظرة لقانون 

 قانون الرباءات.
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لقضائية ، ؤأن إالجراءات ش�به ا10) يف املادة 7) ستُنقَل ٕاىل ما بعد الفقرة (3و�لص الرئيس ٕاىل ٔأن الفقرة ( .144
. وذ�ر الرئيس ٔأيضًا ٔأن وفد الهند ممتسٌك �قرتا�ه �شأٔن املادة التصامميسوف �ُس�تثىن يف املعاهدة املنتظرة لقانون 

 .7للقا�دة  5"، املُبني� يف احلاش�ية السفلية 2)"8(7

 : الت�ديد11املادة 
 : التفاصيل املتعلقة �لت�ديد9القا�دة 

 عليقات �ىل هذ�ن الن�صني، ؤأهنام سوف يظالن كام هام دون تغيري.�لص الرئيس ٕاىل ٔأنه ال تو�د ٔأي ت  .145

 : وقف إالجراءات املتعلقة �ملهل12املادة 
 : التفاصيل املتعلقة بوقف إالجراءات املتعلقة �ملهل10القا�دة 

�ده يف ذ� وفد ٕا�ران (مجهورية  –اقرتح وفد الهند  .146 لطرف ٔأن �س�تعاضة عن عبارة "�ىل ا –إالسالمية)  –ؤأي
 ) بعبارة "جيوز للطرف املتعاقد، ٕاذا مسح بذ� القانون املعمول به".2(12ينص يف قوانينه" الواردة يف املادة 

وقالت أ�مانُة، ردًا �ىل السؤال ا�ي طر�ه وفد السلفادور، ٕان تفسري مصطلح "�� معقو�" الوارد يف  .147
 ) مرتوٌك للترشيع الوطين.6(12 املادة

د وفد كن .148 �ده يف ذ� وفد هنغار�  –دا وشد� �لنس�بة للمس�ت�دمني، ؤأعرب عن تفضي�  12�ىل ٔأمهية املادة  –ؤأي
"، وذ� متاش�يًا مع 2)"2(12لوجود حمك ٕالزايم. واقرتح الوفد ٔأيضًا ٕاضافة عبارة "وٕايداع طلب" يف بداية املادة 

 " يف معاهدة قانون الرباءات.2)"2(11 املادة

ها �ىل سؤال طر�ه وفد التفيا يقول فيه: ملاذا ال تتعلق املادة ؤأوحضت أ�مانُة يف ر  .149 ٕاال �ملهل اليت حيددها  12ّدِ
ٔأدىن لٕاللزام، ولكن ال متنع أ�طراف املتعاقدة من  اً ، اليت �ذت �ذو معاهدة قانون الرباءات، تضع �دّ 12املكتب، ٔأن املادة 

 تطبيق الوقف ف� خيتص �ملهل أ�خرى.

�ده وفد ٕا�ران (مجهورية و�لص الرئيس ٕاىل .150 إالسالمية) سوف  – ٔأن �قرتاح ا�ي تقدم به وفد الهند ؤأي
 ".2)"2(12يُذَكر يف �اش�ية سفلية. وانهتيى الرئيس ٔأيضًا ٕاىل ٔأن النص ا�ي اقرت�ه وفد كندا سوف يُدَرج يف املادة 

 ام القصد: رد احلقوق بعد ٔأن يتضح للمكتب وجود العناية الالزمة ٔأو انعد13املادة 
 13: التفاصيل املتعلقة �رّد احلقوق بعد ٔأن يتضح للمكتب وجود العناية الالزمة ٔأو انعدام القصد بناء �ىل املادة 11القا�دة 

 إالسالمية) عن تفضيلهام للخيار الثاين. –السلفادور وٕا�ران (مجهورية  وفدأأعرب  .151

اضة عن عبارة "يتوىل املكتب" الواردة يف الفقرة أ�وىل ؤأعرب وفد الهند عن تفضي� للخيار الثاين، واقرتح �س�تع .152
 من اخليار الثاين بعبارة "جيوز للمكتب".

�دت الوفود التالية اخلياَر أ�ول �شدة: كندا وغوات�ال واليا�ن واملغرب والرنوجي وبولندا  .153 نيابة عن مجمو�ة ب�ان  –ؤأي
 نيا والوال�ت املت�دة أ�مر�كية.ومجهورية مو�وفا وٕاس�با –ٔأورو� الوسطى والبلطيق 

ؤأشار ممثُل �حتاد ا�ويل لو�ء امللكية الصناعية ٕاىل ٔأن وجود حمك عن الرّد ميكن ٔأن �كون � تأٔثري ٕاجيايب يصب�  .154
�د ت� الوفود اليت اختارت اخليار أ�ول.  يف مصل�ة الرشاكت الصغرية واملتوسطة، ؤأي
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وفود تؤيد اخليار أ�ول، وثالثة وفود تؤيد اخليار الثاين، �لص ٕاىل ٔأن وبعد ٔأن ٔأشار الرئيس ٕاىل ٔأن �سعة  .155
� اخليار�ن سيبقيان. ؤأضاف الرئيس ٔأن اقرتاح وفد الهند �الس�تعاضة عن عبارة "يتوىل املكتب" الواردة يف الفقرة 

 يف �اش�ية سفلية. يُبني� أ�وىل من اخليار الثاين بعبارة "جيوز للمكتب" سوف 

 (�نيا): تصحيح املطالبة �ٔ�ولوية ٔأو ٕاضافهتا؛ ورد حق أ�ولوية]13[املادة 

 (�نيا)]13(�نيا): تفاصيل �شأٔن تصحيح املطالبة �ٔ�ولوية ٔأو ٕاضافهتا ورد حق أ�ولوية بناء �ىل املادة 11[القا�دة 

 �رشيعاهتا الوطنية �ىل (�نيا) وعن اس�تعداد اليا�ن ٔ�ن تنص يف13ٔأعرب وفد اليا�ن عن تأٔييده الاكمل للامدة  .156
تصحيح مطالبة �ٔ�ولوية ٔأو ٕاضافهتا. ؤأوحض الوفد ٔأن ٔأول ٕاجراء ينتج عن الفحص املوضوعي سوف حيدث يف اليا�ن بعد 

(�نيا) قد تنقيض بعد ٔأن ينهتيي املكتب من 13س�تة أٔشهر من �رخي إاليداع يف املتوسط، وذ�ر ٔأن امله� املذ�ورة يف املادة 
وعي. ؤأبدى الوفد رغبته يف توضيح ٔأن املكتب لن �كون ُملَزمًا بتلقي ال�س لتصحيح مطالبة �ٔ�ولوية الفحص املوض

ل ٕاىل اس�تنتاج �شأٔن الفحص املوضوعي. ؤأوحض الوفد ٔأن الفقرة ( ٔأو ) �شري 1ٕاضافهتا بعد ٔأن �كون ذ� املكتب قد توص�
تنص �ىل ٕاجراءات  التصاممي�ني ٔأن أ�حاكم أ�خرى ملعاهدة قانون ٕاىل "تصحيح املطالبة بأٔولوية طلب ٔأو ٕاضافهتا ٕاليه" يف 

"تتعلق بطلب ٔأو �سجيل". و�� ذ�ر الوفد ٔأنه يف احلا� اليت ال يقوم فهيا مكتب ما بفحص موضوعي، رس�ان ما سيتحول 
 .(�نيا)13طلب رمس ٔأو منوذج ٕاىل �سجيل لن تنطبق �ليه املادة 

) �ىل النحو التايل: "[التأٔخر يف ٕايداع الطلب 2)، واقرتح أٔن تصاغ الفقرة (1فقرة (ؤأعرب وفد الهند عن تأٔييده لل .157
 الالحق] مع مرا�اة اتفاقية �ر�س، جيوز للطرف املتعاقد ٔأن ينص �ىل ٔأن ...".

م من وفد الهند، ؤأوحض ٔأنه ال جيوز وفقًا للقانون الكندي املعمول به �ال  .158 يًا احلصول ؤأشار وفد كندا ٕاىل �قرتاح املُقد�
) 2�ىل رد حق أ�ولوية لرمس ٔأو منوذج صناعي بعد انهتاء فرتة أ�ولوية اليت تبلغ س�تة أٔشهر. بيد ٔأن الوفد اعترب ٔأن الفقرة (

تضع ٔأفضل املامرسات اليت حتمي ٕاىل �د ما حقوق املس�ت�دمني، بي� تتضمن يف الوقت نفسه �ددًا من الضام�ت اليت من 
نب ٔأي اح�ل لسوء �س�ت�دام. وذ�ر الوفد ٔأيضًا تعديالت طفيفة من شأٔهنا ٔأن تعكس أ�حاكم شأٔهنا ٔأن �سا�د �ىل جت 

"، �كون 7)، اقرتح الوفد ٕاضافة اس�تثناء ٕاضايف، بند �ديد "5(10املوجودة �اليًا يف معاهدة قانون الرباءات. ففي القا�دة 
(�نيا)". وطلب الوفد ٔأيضًا 13) من املادة 2) ٔأو (1الفقرة ( نصه كام ييل: "وقف إالجراءات املتعلقة مبه� ُمشار ٕا�هيا يف

) بعبارة 3(11" من املادة 5�س�تعاضة عن عبارة "مبارشة ٕاجراء تصحيح املطالبة �ٔ�ولوية أٔو ٕاضافهتا" الواردة يف البند "
 (�نيا)".13) من املادة 2) ٔأو (1"املُشار ٕا�هيا يف الفقرة (

�د وفد الوال�ت املت�د .159 �ا وفد كندا، ؤأعرب عن رٔأي مفاده ٔأن الفقرة (ؤأي ) من املادة 2ة أ�مر�كية املقرت�ات اليت قد�
 (�نيا) ينبغي ٔأن �كون ٕالزامية.13

�ا وفد كندا. .160  ؤأعرب وفدا السلفادور واليا�ن عن تأٔييدهام للمقرت�ات اليت قد�

م من وفد الصني �شأٔن الص� .161 (�نيا)، ٔأوحضت ٔأن 13و 13بني املادتني  ويف رد أ�مانة �ىل طلب توضيح ُمقد�
(�نيا) تتعلق حفسب �لتأٔخر يف ٕايداع مطالبة �ٔ�ولوية 13تتعلق �لك ٔأنواع إالجراءات، يف �ني ٔأن املادة  13 املادة

 تصحيحها. ٔأو

ها �ىل سؤال طر�ه وفد �حتاد أ�ورويب، نيابة عن ا�ول أ�عضاء فيه، ٕان ما تفه .162 مه هو ٔأن وقالت أ�مانة يف رّدِ
 هذا احلمك ينطبق فقط �ىل الطلبات.

 .احلمك لهذاؤأعرب ممثل �حتاد ا�ويل لو�ء امللكية الصناعية عن تأٔييده الشديد  .163
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) يف 2) و(1واقرتح وفد الصني �س�تعاضة عن عبارة "�ىل الطرف" بعبارة "جيوز للطرف" يف الفقرتني ( .164
 (�نيا).13 املادة

 (�نيا).13) من املادة 2أٔن اس�ت�دام عبارة "مع مرا�اة اتفاقية �ر�س" يف الفقرة (وطلب وفد الهند توضي�ًا �ش .165

وذ�ر وفد كندا ٔأن هذه املسأٔ� قد نوقشت �س�تفاضة يف اللجنة ا�امئة املعنية �لرباءات يف ٔأثناء وضع ٔأحاكم ماكفئة  .166
املعنية �لرباءات تدرك بوضوح ٔأن فرتة أ�ولوية اليت يف معاهدة قانون الرباءات، ؤأوحض ٔأن الوفود املشاركة يف اللجنة ا�امئة 

تبلغ س�تة ٔأشهر متثل، مبوجب اتفاقية �ر�س، رشطًا من الرشوط ا�نيا، ولكن س�يكون مبقدور أ�طراف املتعاقدة ٔأن متنح 
لق �شرتاط ز�دة فرتة ٔأولوية ٔأطول. ومىض الوفد يقول ٕان هذه املادة ليس هبا ٔأي يشء يتعارض مع اتفاقية �ر�س، ف� يتع

 (�نيا).13حمدودة �ّدًا حلقوق أ�ولوية يف احلاالت احملدودة املذ�ورة يف املادة 

 .)2((�نيا)13ؤأ�لن وفد الهند ٔأنه يوّد ٔأن توَضع بني قوسني عبارة "مع مرا�اة اتفاقية �ر�س" الواردة يف املادة  .167

 )1((�نيا)13رة "�ىل الطرف" الواردة �ملادة و�لص الرئيس ٕاىل ٔأن اقرتاح وفد الصني �الس�تعاضة عن عبا .168
مني من وفدي الصني والهند  بعبارة "جيوز للطرف" سوف يُبني� يف �اش�ية سفلية. ؤأضاف أٔن �قرتا�ني املُقد�

�نان ٔأيضًا يف 2(�نيا)(13�الس�تعاضة عن عبارة "�ىل الطرف" الواردة يف املادة  ) بعبارة "جيوز للطرف" سوف يُبي
) سوف تُوَضع 2(�نيا)(13سفلية. ومىض الرئيس يقول ٕان عبارة "مع مرا�اة اتفاقية �ر�س" الواردة يف املادة  �اش�ية

بني قوسني، وٕان مالحظًة سوف تُضاف لتعكس الفهم املمتثل يف ٔأن فرتة أ�ولوية اليت تبلغ س�تة ٔأشهر املنصوص �لهيا 
يق ٔأحاكم رد احلقوق يف �االت اس�تثنائية. ؤأ�ريًا، قال ) من اتفاقية �ر�س سوف ختضع لتطب 1(مي.ج4يف املادة

م من وفد 5)"3(11) و5(10الرئيس ٕان القا�دتني  الن، �ىل التوايل، وفقًا لالقرتاح املُقد� " سوف �ُس�تمكَالن ويُعد�
 .اكند

 : ال�س لتدو�ن �رخيص ٔأو تأٔمني عيين14املادة 

و�ن �رخيص ٔأو تأٔمني عيين ٔأو تعديل تدو�ن �رخيص ٔأو تأٔمني عيين : التفاصيل املتعلقة �رشوط ال�س تد12القا�دة 
 ٕالغائه ٔأو

ر وفد الربازيل اقرتا�ه ا�اعي ٕاىل ٕاضافة عبارة، يف هناية املادة  .169 )(ب)، لتوضيح ٔأن حظر الرشوط أ�خرى 4(14�ر�
 ال ينطبق �ىل السلطات الرضيبية والنقدية.

) 3(18، يف �ني ٔأن املادتني "una tasa" رة إالس�بانية) �س�ت�دم العبا2(14وذ�ر وفد ش�ييل ٔأن املادة  .170
، ؤأ�لن ٔأنه س�يكون يف مقدوره ٔأن �سحب �قرتاح املُبني� يف احلاش�ية "tasas" )(ج) �س�ت�دمان اللكمة إالس�بانية1(19و

 ).2(14يف الرتمجة إالس�بانية للامدة   "el pago de tasas" يف �ا� اس�ت�دام عبارة 16السفلية 

) ف� خيص منع بيان الرشوط املالية لعقد "التأٔمني العيين". وقال الوفد ٕان 7(14د اليا�ن تعديل املادة واقرتح وف .171
"�ىل التأٔمني العيين، ٔ�ن هاتني املعاملتني تعديلأ�حاكم اليت تنظم اتفاق الرتخيص ال ميكن ٔأن تطبق "مع ما يلزم من 

ظر �ىل املكتب اشرتاط بيان الرشوط املالية لعقد الرتخيص، ولكن هذه خمتلفتان بطبيعة احلال. وقال ٕان من املفهوم ٔأن حي
الرشوط املالية ختص مضمون اتفاق التأٔمني العيين ومن مث ميكن اشرتاطها يف وقت تدو�ن التأٔمني العيين. ؤأشار الوفد ٕاىل 

بيان الرشوط املالية عند تدو�ن ا خبصوص التأٔمينات العينية، ولكنه مل حيظر رصا�ة معاهدة قانون الرباءات تتضمن نص ٔأن
ا، ٔأعرب يتعلق �لتأٔمينات العينية. وختامالرتخيص. كام ٔأوحض ٔأن معاهدة س�نغافورة �شأٔن قانون العالمات مل تتضمن ٔأي نص 

 ).3(15) رمبا �كون مفص� �شلك مفرط ؤأن هذه املشلكة ختص ٔأيضا املادة 1(14الوفد عن رٔأي مفاده ٔأن املادة 
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" يف تعديلن من س�بل التغلب �ىل املشلكة �لنس�بة لوفد اليا�ن إالبقاء �ىل تعبري "مع ما يلزم من وقالت أ�مانة إ  .172
 ."2")(أٔ)4، �س�تثناء الفقرة (14) من املادة 7الفقرة (

 .وقال وفد اليا�ن ٕانه للوه� أ�وىل قد يتفق مع اقرتاح أ�مانة، ولكنه �رغب يف مزيد من النظر يف هذه املسأٔ� .173

وفد �حتاد أ�ورويب �مس دو� أ�عضاء فتساءل �شأٔن ما ٕاذا اكن اس�ت�دام التعبري "بناء �ىل القانون وحتدث  .174
 )(ب) يعاجل ختوف وفد الربازيل.4(14املطبق" عوضا عن التعبري "بناء �ىل قانون الطرف املتعاقد" يف املادة 

 .17ية وقال وفد الربازيل ٕانه ممتسك �قرتا�ه املوحض يف احلاش�ية السفل  .175

)(ب) املوحض يف احلاش�ية 2(14و�لص الرئيس ٕاىل ٔأن وفد الربازيل ممتسك �قرتا�ه خبصوص املادة  .176
)، 5) ٕاىل (1، تطبق الفقرات من ("2")(ٔأ)4) س�ُتعدل لتكون اكلتايل: "�س�تثناء الفقرة (7(14السفلية، ؤأن املادة 

 بطلب ٔأو �سجيل".، �ىل ال�سات تدو�ن تأٔمني عيين يتعلق تعديلمع ما يلزم من 

 : ال�س لتعديل تدو�ن �رخيص ٔأو تأٔمني عيين ٔأو ٕالغائه15املادة 

 . 14ٔأشار الرئيس ٕاىل �دم تقدمي ٔأي تعليقات �شأٔن هذه املادة، �دا تعليقات وفد اليا�ن ٔأثناء مناقشة املادة  .177

 : ا�ٓ�ر املرتتبة �ىل �دم تدو�ن الرتخيص16املادة 

 مبقدور احملمكة ٔأن تأٔمر بتدو�ن �رخيص �ري مدون يف ٕاطار د�اوى التعدي.قال وفد الهند ٕانه يف الهند  .178

ؤأعرب وفد بيالروس عن تأٔييده لالقرتاح ا�ي قدمه وفد الربازيل يف ا�ورة الثامنة والعرش�ن �شأٔن تعديل  .179
فظا بناء �ىل ذ� املقّدم . ؤأضاف ٔأنه ٕاذا مل يمت التعديل، فٕانه يود ٔأن يبدي حت19)، واملوحض يف احلاش�ية السفلية 2( الفقرة

  يف معاهدة س�نغافورة �شأٔن قانون العالمات.

 .19)، واملوحض يف احلاش�ية السفلية 2ؤأ�لن وفد الربازيل ٕانه ممتسك �قرتا�ه �شأٔن تعديل الفقرة ( .180

  ؤأعرب وفدا السلفادور وغوات�ال عن تأٔييدهام القرتاح وفد الربازيل. .181

  .18ا�ه املوحض يف احلاش�ية السفلية وقال وفد الهند ٕانه ممتسك �قرت  .182

 تقع مضن نطاق القانون املوضوعي، ومن مث طلب �ذفها.  16واعترب ممثل ش�بكة العامل الثالث ٔأن املادة  .183

 و�رب وفد مجهورية ٕا�ران إالسالمية عن تأٔييده القرتاح وفد الهند.  .184

) ويوضع 2(16س�ُيحّول ٕاىل املادة  19 و�لص الرئيس ٕاىل ٔأن اقرتاح وفد الربازيل املوحض يف احلاش�ية السفلية .185
) ٕاىل نص اختياري سيبقى 1(16ؤأشار الرئيس ٔأيضا ٕاىل ٔأن اقرتاح وفد الهند ٔأن حتّول املادة  بني قوسني، كخيار �ن.

 يف �اش�ية سفلية، موحضا ٔأنه حيظى بتأٔييد وفد مجهورية ٕا�ران إالسالمية.

 : بيان الرتخيص17املادة 

 مي ٔأي تعليقات حول هذه املادة و�لص ٕاىل ٔأن النص س�يظل بدون تغيري.ٔأشار الرئيس ٕاىل �دم تقد .186
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 : ال�س تدو�ن تغيري يف امللكية18املادة 

 : التفاصيل املتعلقة �ل�س تدو�ن تغيري يف امللكية13القا�دة 

 .20حسب وفد الصني اقرتا�ه الوارد يف احلاش�ية السفلية  .187

ينبغي ٕاضافة التعبري "�جت عن عقد" بعد التعبري "لتدو�ن تغيري يف )، 2(13وقال وفد كندا ٕانه خبصوص القا�دة  .188
 امللكية" سواء يف العنوان ٔأو يف النص نفسه، وقال ٕان من الواحض ٔأنه �ذف عن طريق اخلطأٔ.

و�لص الرئيس ٕاىل ٔأن احلاش�ية السفلية اليت تتضمن اقرتا�ا من وفد الصني س�ت�ذف ؤأن العبارة "�جت عن  .189
  )، وفقا القرتاح وفد كندا.2(13قا�دة عقد" س�تضاف يف ال

 : تغيريات يف أ�سامء ٔأو العناو�ن19املادة 

 : التفاصيل املتعلقة �ل�س تدو�ن تغيري يف �مس ٔأو العنوان14القا�دة 

 .22و 21حسب وفد الصني اقرتاحيه الوارد�ن يف احلاش�يتني السفليتني  .190

 . 22اح ا�ي قدمه وفد الصني يف احلاش�ية السفلية ؤأعرب وفد مجهورية �ور� عن تأٔييده لسحب �قرت  .191

 )(د).1(19نه يفضل اس�ت�دام التعبري "قد �كفي" عوضا عن "�كفي" يف املادة أٔ ؤأ�لن وفد الهند  .192

و�لُص الرئيس ٕاىل ٔأن احلاش�يتني السفليتني اللتني تتضمنان اقرتا� وفد الصني س�ي�ذفا ؤأن اقرتاح وفد  .193
 سيمت توضي�ه يف �اش�ية سفلية.)(د) 1(19الهند �شأٔن املادة 

 : تصحيح خطأٔ 20املادة 

 : التفاصيل املتعلقة �ل�س تصحيح خطأٔ 15القا�دة 

) مسحت للماكتب بتصحيح أ�خطاء القاب� للتصحيح 1(20ٔأعرب وفد السلفادور عن رضاه عن حقيقة ٔأن املادة  .194
 مبوجب القانون املطبق.

ليقات حول هذه أ�حاكم و�لص ٕاىل ٔأن نصوصها س�تظل بدون ؤأشار الرئيس ٕاىل �دم تقدمي املزيد من التع  .195
 تغيري.

 : الالحئة التنفيذية21املادة 

طلب وفد الهند ٕاضافة �اش�ية سفلية تتضمن اقرتا�ا �الس�تعاضة عن تعبري "ثالثة ٔأر�ع" بتعبري "بتوافق ا�ٓراء" يف  .196
 ).2الفقرة (

 ا�منوذجية. واقرتح وفد املغرب ٕادراج نص خبصوص �س��رات ا�ولية .197

 و�لص الرئيس ٕاىل ٔأن اقرتا� وفدي الهند واملغرب سيمت توضيحهام يف احلوايش السفلية. .198
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 : امجلعية22املادة 

 س�يظل بدون تغيري. 22ٔأشار الرئيس ٕاىل �دم تقدمي ٔأي تعليقات، و�لُص ٕاىل ٔأن نص املادة  .199

 : املكتب ا�ويل23املادة 

 س�يظل بدون تغيري. 23�لُص ٕاىل ٔأن نص املادة ٔأشار الرئيس ٕاىل �دم تقدمي ٔأي تعليقات، و  .200

 : املراجعة ٔأو التعديل24املادة 

 س�يظل بدون تغيري. 24ٔأشار الرئيس ٕاىل �دم تقدمي ٔأي تعليقات، و�لُص ٕاىل ٔأن نص املادة  .201

 : ٔأطراف املعاهدة25املادة 

 يري.س�يظل بدون تغ  25ٔأشار الرئيس ٕاىل �دم تقدمي ٔأي تعليقات، و�لُص ٕاىل ٔأن نص املادة  .202

 : دخول هذه املعاهدة �زي التنفيذ؛ والتارخي الفعيل للتصديق و�نضامم26املادة 

ٔأعرب وفد اجلزا�ر عن تأٔييده لوفدي الهند ومجهورية ٕا�ران إالسالمية وطلب �س�تعاضة عن تعبري "عرش دول  .203
 ).2دو� ٔأو منظمة حكومية دولية"يف الفقرة ( 30منظامت حكومية دولية" بتعبري " ٔأو

 ).2" س�يوضع بني قوسني يف الفقرة (30�لص الرئيس ٕاىل ٔأن الرمق "و  .204

 : التحفظات27املادة 

 وقال ٕان نص املادة سيت�دد �هناية املناقشات. 27ٔأشار الرئيس ٕاىل �دم تقدمي ٔأي تعليقات �شأٔن املادة  .205

 : نقض املعاهدة28املادة 

 س�يظل بدون تغيري. 28ادة ٔأشار الرئيس ٕاىل �دم تقدمي ٔأي تعليقات، و�لُص ٕاىل ٔأن نص امل .206

 : لغات املعاهدة؛ والتوقيع29املادة 

 س�يظل بدون تغيري. 29ٔأشار الرئيس ٕاىل �دم تقدمي ٔأي تعليقات، و�لُص ٕاىل ٔأن نص املادة  .207

 : ٔأمني إاليداع30املادة 

 س�يظل بدون تغيري. 30ٔأشار الرئيس ٕاىل �دم تقدمي ٔأي تعليقات، و�لُص ٕاىل ٔأن نص املادة  .208

 التصاممينظام الهاي للتسجيل ا�ويل للرسوم وال�ذج الصناعية ومرشوع معاهدة قانون  العالقة بني

والبيا�ت اجلغرافية �ىل  والتصاممي الصناعيةدراسة عن ا�ٓ�ر احملمت� لعمل اللجنة ا�امئة املعنية بقانون العالمات الت�ارية 
 الصناعية وممارساته التصاممي

 .SCT/27/4 Addو SCT/29/4تني استندت املناقشة ٕاىل الوثيق  .209
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 SCT/27/4 ADDو SCT/27/4حتدث وفد بلجياك �مس ا�مو�ة �ء فأٔعرب عن تقد�ره للو�ئق و  .210
ؤأشار ٕاىل ٔأن تبس�يط الرشوط الشلكية وإالجراءات قد ٔأفاد مجيع ا�ول أ�عضاء ومس�ت�دمهيا، بغض  SCT/29/4و

حلا�ة تدعو ٕاىل تقدمي املزيد من املسا�دة يف جمايل �كنولوجيا املعلومات وقال ٕانه مع ذ� فٕان ا النظر عن وضع التمنية فهيا.
وقال ٕان ا�مو�ة �ء �رى ٔأنه ليس مثة �القة رمسية  واخلربة القانونية، ويه النتي�ة اليت ٔأكد �لهيا قرار امجلعية العامة.

 .التصامميالهاي) ومرشوع معاهدة قانون مبارشة بني نظام الهاي للتسجيل ا�ويل للرسوم وال�ذج الصناعية (نظام  ٔأو
ولهذا فٕان ا�مو�ة �ء ٕاذ �رى ٔأنه ليس مثة ما يربر بذل املزيد من اجلهود ٕالجراء دراسة �اليا، فٕاهنا حتث اللجنة �ىل الرتكزي 

  �ىل تقدمي املسا�دة التقنية.

معاهدة قانون الرسوم وال�ذج" "العالقة بني نظام الهاي ومرشوع  SCT/29/4وقال وفد السلفادور ٕان الوثيقة  .211
  س�تكون مفيدة وستشلك مرجعا للمناقشات احلالية واملقب�.

الصناعية  والتصاممئأما عن ا�راسة املنق�ة عن ا�ٓ�ر احملمت� لعمل اللجنة ا�امئة املعنية بقانون العالمات الت�ارية  .212
)، فقال وفد الهند ٕانه يود ٔأن �رى متثيال SCT/27/4 ADD(الصناعية وممارساته  التصامميوالبيا�ت اجلغرافية �ىل قانون 

ؤأضاف ٔأن هذه املشاركة  ٔأ�ىل من الب�ان النامية والب�ان أ�قل منوا، ٔ�نه مل �شارك يف �س�تبيان سوى القليل من الب�ان.
رية من الكفاءة يف هذا ا�ال ومن املنخفضة من الب�ان النامية والب�ان أ�قل منوا تبني ٔأن هذه الب�ان ليست �هيا در�ة �ب

ؤأردف قائال ٕان هذه الب�ان ينبغي ٔأن �س�تفيد من املسا�دة التقنية و�كو�ن الكفاءات  مث فهيي ليست من �بار املس�تفيد�ن.
وهذا من شأٔنه �لق �دد �بري من  ٔأو املسا�دة املالية، وذ� ليك �كون تطبيق املعاهدة متا�ا يف ٔأكرب �دد من الب�ان.

طراف املتعاقدة، �اصة يف الب�ان النامية والب�ان أ�قل منوا، بدال من القليل من أ�طراف املتعاقدة، كام يف �ا� معاهدة ا�ٔ 
"العالقة بني النظام  SCT/29/4والتفت الوفد ٕاىل الوثيقة  س�نغافورة �شأٔن قانون العالمات ٔأو �ريها من املعاهدات.

ذج" وطلب ٕاىل أ�مانة ٔأن تعد حتليال للفوائد املمكنة ٔ�حاكم مرشوع معاهدة قانون ومرشوع معاهدة قانون الرسوم وال�
�لنس�بة للب�ان النامية والب�ان أ�قل منوا، مع مرا�اة حقيقة ٔأن الب�ان النامية هبا �دد ضئيل من الرشاكت احمللية  التصاممي

 الصناعية. التصاممياليت �س�تعني �اليا بنظام �سجيل 

فقال ٕان الوثيقة  SCT/29/4بولندا �مس مجمو�ة ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطيق فأٔشار ٕاىل الوثيقة  وحتدث وفد .213
تغطي مجيع ا�االت النظرية للعالقة احملمت� بني النظامني وقال ٕان مجمو�ة ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطيق تتفق مع 

ٕاجراء املزيد من النقاش حول هذا البند من �دول أ�عامل لن  ومن مث فٕان ا�مو�ة �رى ٔأن اس�تنتا�ات الوثيقة و�الصاهتا.
 الصناعية وقوا�ده. التصاممييؤ�ر �ىل الهدف أ�سايس لهذه اللجنة، وهو ٕا�داد مواد معاهدة قانون 

وقال ٕان �حتاد أ�ورويب ودو�  SCT/29/4وحتدث وفد �حتاد أ�ورويب �مس دو� أ�عضاء فأٔشار ٕاىل الوثيقة  .214
املقرت�ة ليس بيهنام رابط رمسي ٔأو مبارش وهام التصاممي الصناعية اء يؤكدون �ىل حقيقة ٔأن نظام الهاي ومعاهدة قانون أ�عض

. SCT/27/4 Addوالتفت الوفد ٕاىل الوثيقة  مس�تقالن متاما ولك مهنام قامئ بذاته حيقق ٔأهدافه ا�تلفة مبنأٔى عن ا�ٓخر.
لواردة من ماكتب العالمات الت�ارية والردود إال�دى عرش إالضافية الواردة من املود�ني ؤأوحض ٔأن الردود ال�نية إالضافية ا

ؤأضاف ٔأن املود�ني يف مجيع الب�ان اعتربوا ٔأن  واملس�ت�دمني مل تغري اس�تنتاج ا�راسة، ولكهنا عززت �س�تنتاج السابق.
وقال ٕان ماكتب  ت التسجيل و�لكفة التسجيل.معظم التغيريات املقرت�ة س�تحقق فوائد من �حية سهو� التسجيل ووق

امللكية الفكرية يف مجيع الب�ان �س�تثناء ماكتب الب�ان ذات ا��ل املتوسط واملنخفض تتوقع ٔأن تد�ل معاهدة الرشوط 
ٕان ؤأردف قائال  الصناعية حتسينات ف� يتعلق مبس�توى �بتاكر واس�ت�دام امللكية الفكرية. التصامميالشلكية لقانون 

الصناعية س�تفيد امجليع ويه من ا�االت اليت ميكن  التصامميا�راسة ٔأشارت ٕاىل ٔأن معاهدة الرشوط الشلكية لقانون 
وقال ٕان ا�راسة ٔأظهرت ٔأيضا ٔأن مثة مواطن مرونة هامة لٔ�طراف عند تنفيذ  التعاون للوصول ٕاىل اتفاق رسيع �شأٔهنا.

القائل ٕان هذه ا�راسة املوسعة قدمت تأٔ�يدا اكفيا لقمية �شاط هذه اللجنة �شأٔن املعاهدة. وختاما، ٔأعرب عن تأٔييده للرٔأي 
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وقال الوفد ٕانه ال يعتقد ٔأن ٕابقاء ا�راسة مفتو�ة لفرتة ٕاضافية س�يكون من شأٔنه تغيري اس�تنتا�اهتا،  وضع القوا�د واملعايري.
  ومن مث فٕانه ال يدمع متديد مواصفاهتا.

ه لبياين مجمو�ة ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطيق و�حتاد أ�ورويب، �ري ٔأنه مل يؤيد ؤأعرب وفد هنغار� عن تأٔييد .215
وقال ٕان ا�راسة قدمت ٕا�ا�ت حول هذا املوضوع، وينبغي ٔأن �ركز  اقرتاح وفد الهند �شأٔن طلب ٕاجراء دراسات ٕاضافية.

  اللجنة ا�ٓن �ىل �نهتاء من املعاهدة �شلك رسيع.

ل ا�ي . وقال ٕانه رمغ ٔأن مكتبه مل �شارك ٕاال ٔأنه يؤيد العمSCT/27/4 Addٕاىل الوثيقة  والتفت وفد السلفادور .216
  الواردة يف الوثيقة.ٔأجنزته أ�مانة والنتاجئ 

ؤأعرب وفد �حتاد الرويس عن رٔأي مفاده ٔأنه ال ينصح �س�مترار ا�راسة ٔأو ٕاجراء دراسات ٕاضافية، وقال ٕان  .217
ؤأشار الوفد ٕاىل  هنا �اليا ميكن ٔأن �رشع يف عقد مؤمتر دبلومايس.إ  ٕا�داد الوثيقة نفسها و ودها �ىلاللجنة ينبغي ٔأن �ركز �

البيان ا�ي ٔأد� به وفد �ور� والبيان ا�ي ٔأد� به وفد �حتاد الرويس نفسه خبصوص ٕاماكنية اس�تضافة املؤمتر ا�بلومايس 
ٕان هذه املدا�الت ٔأوحضت ٔأن مثة فرصة حقيقية لتنظمي املؤمتر  يف مجهورية �ور� ويف �حتاد الرويس، �ىل التوايل، وقال

الصناعية  والتصامميوختاما، حث الوفد مجيع ا�ول أ�عضاء يف اللجنة ا�امئة املعنية بقانون العالمات الت�ارية  وعقده.
  والبيا�ت اجلغرافية �ىل بذل ٔأقىص اجلهود لالنهتاء من ٕا�داد الو�ئق.

 ٔأن مجيع الو�ئق سرتد يف التقر�ر.ؤأشار الرئيس ٕاىل  .218

 املسا�دة التقنية و�كو�ن الكفاءات 

اليت  SCT/29/8و SCT/29/6و SCT/28/5. والو�ئق SCT/28/4 Revاستندت املناقشة ٕاىل الوثيقة  .219
 تضمنت اقرتا�ات من ا�مو�ة أ�فريقية ووفدي مجهورية �ور� و�حتاد أ�ورويب، �لرتتيب.

�مس ا�مو�ة أ�فريقية فقدم اقرتا�ا قد قُدم من قبل يف ا�ورة الثامنة والعرش�ن ٕالدراج مرشوع وحتدث وفد اجلزا�ر  .220
وقال  ).SCT/28/5الصناعية وممارساته (الوثيقة  التصاممياملواد �شأٔن املسا�دة التقنية و�كو�ن الكفاءات يف معاهدة قانون 

وقال ٕان  الب�ان النامية والب�ان أ�قل منوا من خصم يف الرسوم.ٕان املادة أ�وىل تقرتح ٔأن �س�تفيد مودعو الطلبات من 
ن املادة الثانية تتعلق بتقدمي املسا�دة التقنية واملالية واملسا�دة يف �كو�ن الكفاءات من قبل ٔأمانة الويبو للب�ان النامية والب�ا

وختاما، قال  �سهيل مشاركة هذه الب�ان يف امجلعية.ؤأضاف ٔأن الثالثة هتدف ٕاىل  أ�قل منوا، ملسا�دهتا يف تطبيق املعاهدة.
ٕان املادة هاء هتدف ٕاىل حتسني مس�توى املعلومات اليت تتلقاها ماكتب الب�ان النامية والب�ان أ�قل منوا �شأٔن ما حيدث يف 

ب�ا، ؤأكد ٔأنه  50رث من ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن ا�مو�ة أ�فريقية متثل ٔأك الصناعية. التصاممياملاكتب أ�خرى خبصوص �سجيل 
 �رغب يف ٕادراج هذه �قرتا�ات يف نص املعاهدة.

الصناعية  التصامميوقدم وفد مجهورية �ور� اقرتا�ا �شأٔن املسا�دة التقنية واملالية يف تنفيذ معاهدة قانون  .221
بأٔن املسا�دة التقنية ؤأقر الوفد  )، وا�ي �ريم ٕاىل الوصول ٕاىل ٔأرضية مشرتكة حول هذا أ�مر.SCT/29/6 (الوثيقة

الصناعية �كفاءة وفعالية، ؤأوحض  التصاممياملقدمة للب�ان النامية والب�ان أ�قل منوا تعد ٔأداة رضورية لتنفيذ معاهدة قانون 
ية ٔأنه يقدر �شدة املناقشات اجلوهرية اليت دارت حول هذا املوضوع منذ اج�ع اللجنة ا�امئة املعنية بقانون العالمات الت�ار 

الصناعية والبيا�ت اجلغرافية السابق، �ري ٔأنه ٔأعرب عن بعض ا�اوف �شأٔن �ختالفات بني �قرتا�ني  والتصاممي
ؤأعرب عن ٔأم� ٔأن يفيض النقاش حول هذا املوضوع ٕاىل توافق من �الل  املقدمني من �حتاد أ�ورويب وا�مو�ة أ�فريقية.

املبدٔأ أ�سايس القرتا�ه يقوم �ىل �عتقاد بأٔن املسا�دة التقنية ينبغي ٔأن تنبين �ىل التواصل إالجيايب واملمثر، وقال ٕان 
ومىض يقول ٕان اقرتا�ه �اول ٔأن يبحث عن ٔأو�ه  اجلدوى والتساوي مع املعاهدات السابقة وس�ياقات بنية املعاهدة.
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أ�وىل تتعلق  فقرات. 5�قرتاح الكوري يتضمن  التقارب بني اقرتاح �حتاد أ�ورويب واقرتاح ا�مو�ة أ�فريقية، ؤأوحض ٔأن
من قرار املؤمتر ا�بلومايس  4وقال ٕان ذ� �ستند ٕاىل املادة  بتسهيل تنفيذ املعاهدة يف الب�ان النامية والب�ان أ�قل منوا.

) SCT/28/6(الوثيقة  من اقرتاح �حتاد أ�ورويب 2و 1التمكييل ملعاهدة س�نغافورة �شأٔن قانون العالمات، وٕاىل البند�ن 
ؤأقر بأٔن الب�ان النامية والب�ان أ�قل منوا  ).SCT/28/5) من اقرتاح ا�مو�ة أ�فريقية (الوثيقة 2) و(1وٕاىل املادة �ء (

تعد من أ�طراف املتعاقدة الهامة، ؤأوحض املبدٔأ ا�ي يلزم أ�طراف املتعاقدة والويبو بأٔن �سعى ٕاىل توفري مسا�دة تقنية 
 لية مالمئة �شمل ا�مع التكنولو� والقانوين ؤأشاكل ٔأخرى من ا�مع بغية تعز�ز القدرات املؤسس�ية يف ت� الب�ان.وما

وقال ٕان املسا�دة املالية مبوجب هذه املادة �ريم ٕاىل متكني املشاركة يف امجلعيات و�ج��ات املعنية، عوضا عن ٔأ�شطة 
ٔأوردت ٔأمث� حمددة �شأٔن املسا�دة التقنية، مع مرا�اة مس�توى التمنية التكنولوجية  ؤأردف قائال ٕان الفقرة الثانية ٔأخرى.

وقال ٕانه يفهم ٔأن  و�قتصادية للب�ان املس�تفيدة، وذ�رت ٔأن املسا�دة ينبغي ٔأن تقدم بناء �ىل طلب ا�ول املس�تفيدة.
) من اقرتاح ا�مو�ة 2� ورد يف املادة �ء الفقرة ("املسا�دة املو�ة حنو التمنية والقامئة �ىل الطلب و�ىل �حتيا�ات" حس�

)، من اقرتاح ا�مو�ة 4) و(3ؤأضاف ٔأن املادة �ء، الفقر�ن ( أ�فريقية تتضمن هذه املعاين رمغ ٔأن ذ� �ري منصوص �ليه.
مال مجليع أ��شطة والتدابري يف فرتة أ�فريقية واليت �رد فهيا ٔأن �ىل "الويبو وا�ول املتقدمة أ�عضاء فهيا ٔأن تقدم دعام ماليا اك

وقال ٕانه  حمددة" كام يبدو تضع ٔأعباء زائدة �ىل الويبو وا�ول املتقدمة أ�عضاء فهيا مبا ال يتساوى مع املعاهدات أ�خرى.
لوية �ىل الرمغ من ذ� �رى ٔأن طلبات الب�ان النامية وظروفها، مبا يف ذ� الب�ان أ�قل منوا، ينبغي ٔأن تعطى أ�و 

من قرار املؤمتر ا�بلومايس  4) مستندة ٕاىل املادة 2ومىض يقول ٕان أ�مث� احملددة للمسا�دة الواردة يف الفقرة ( القصوى.
واسرتسل قائال ٕان الفقرة الثالثة تناولت دور امجلعية ووظيفهتا يف رصد  التمكييل ملعاهدة س�نغافورة �شأٔن قانون العالمات.

من قرار املؤمتر ا�بلومايس التمكييل ملعاهدة  4وقال ٕان ذ� �ستند ٕاىل املادة  وتقيميه وضامنه. تنفيذ املسا�دة التقنية
) وٕاىل املادة SCT/28/6من اقرتاح �حتاد أ�ورويب (الوثيقة  2و 6س�نغافورة �شأٔن قانون العالمات، وٕاىل البند�ن 

وقال ٕان الفقرة الرابعة تناولت مسأٔ� املسا�دة املالية  ).SCT/28/5) من اقرتاح ا�مو�ة أ�فريقية (الوثيقة 2) و(1( �ء
املقدمة للب�ان النامية للمشاركة يف �ج��ات املعنية بتنفيذ املعاهدة، مبا فهيا ا�ورات العادية للجمعية، استنادا ٕاىل ٔأحاكم 

يل يف متويل املسا�دة التقنية املقدمة ب ا�ولفقرة اخلامسة تناولت �ود املكتومىض يقول ٕان ا مشاهبة يف معاهدات ٔأخرى.
من اقرتاح �حتاد  5) من معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات، وٕاىل البند 4(51، وٕاهنا مستندة ٕاىل املادة ةللب�ان املس�تفيد

 ة.). وختاما، ٔأوحض الوفد ٔأنه يوافق �ىل ٕادراج املواد املذ�ورة ٔأ�اله يف مرشوع املعاهدSCT/28/6أ�ورويب (الوثيقة 

وحتدث وفد �حتاد أ�ورويب �مس دو� أ�عضاء فأٔكد �ىل ٔأنه صاغ مرشوع قرار يف ا�ورة الثامنة والعرش�ن لهذه  .222
) ولكن مل يتحقق توافق �ىل هذا �قرتاح وال �ىل �قرتاح ا�ي صاغته ا�مو�ة أ�فريقية يف SCT/28/6اللجنة (الوثيقة 

وقال ٕان �حتاد أ�ورويب ودو� أ�عضاء ممتسكون �رٔأهيم ٔأن القرار س�يعاجل ويصون  ).SCT/28/5ا�ورة املذ�ورة (الوثيقة 
ومع ذ�، مفن قبيل ٕابداء  متاما مصاحل الب�ان النامية والب�ان أ�قل منوا ف� خيص املسا�دة التقنية و�كو�ن الكفاءات.

التمنية، فٕان �حتاد أ�ورويب ودو� أ�عضاء قد حسبوا التعاون واملرونة، وكتعبري �لين عن دمعهم وٕاسها�م يف �دول ٔأعامل 
وقال ٕانه يف  )، وا�ي تضمن مرشوع مادة.SCT/29/8اقرتا�م �شأٔن مرشوع القرار، وقدموا اقرتا�ا �ديدا (الوثيقة 

لرشوط الواقع، ينص مرشوع املادة املقرتح �ىل نفس �دمات املسا�دة التقنية و�كو�ن الكفاءات �شأٔن تنفيذ معاهدة ا
ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن ٕاغفال إالشارة ٕاىل  اليت ميكن توفريها مبوجب اقرتاح ا�مو�ة أ�فريقية.التصاممي الصناعية الشلكية لقانون 

ينبغي ٔأن  1 من اقرتاح �حتاد أ�ورويب اكن خطأٔ مطبعيا و�ري مقصود ٕاطالقا وقال ٕان الفقرة 1الب�ان أ�قل منوا يف الفقرة 
ؤأوحض الوفد ٔأن الفقرة أ�وىل من املادة �ريم ٕاىل قرص ٕاماكنية �س�تفادة من �دمات   الب�ان أ�قل منوا.�شري ٔأيضا ٕاىل

ؤأوحض ٔأن الفقرة الثانية تعرتف �حلا�ة ٕاىل ٔأن �كون  املسا�دة التقنية و�كو�ن الكفاءات �ىل ا�ول أ�طراف يف املعاهدة.
ّددة أ�هداف وقامئة �ىل الطلب، كام ٔأّهنا �سعى ٕاىل دمع متلقي ت� اخلدمات �دمات املسا�دة التقنية و�كو�ن الكفاءات حم

تنص �ىل املسا�دة التقنية نفسها  3وقال ٕان الفقرة  وموّردهيا يف البّت يف ا�االت اليت ينبغي ٔأن ُختّصص لها مواردمه.
(ب)). وقال ٕان عبارة "تدريب املتخّصصني وٕا�ارة اخلرباء 3(51املنصوص �لهيا يف معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات (املادة 

متنح امجلعية  4قرة وذ�ر ٔأن الف والزتويد �ملعدات" ذ�رت �ىل سبيل املثال ويه ال حتّد من نطاق املسا�دة التقنية املتا�ة.



SCT/29/10 
26 
 

ومىض يقول ٕان ذ� ميّكن من تاليف �دم اليقني  مسؤولية وسلطة اس�تعراض ٔأ�شطة املسا�دة التقنية و�كو�ن الكفاءات.
وقال  من معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات، اليت �شرتط ٕا�شاء فريق �امل لهذا الغرض. 51و�زدواجية الناش�ئني عن املادة 

س�تويف الرشط ا�ي �ّددته امجلعية العامة لهيئات الويبو والقايض برضورة �زويد امجلعيات بوصف الوفد ٕان هذه الفقرة � 
تنص �ىل أ�حاكم املالية ذاهتا  5وختاما، قال ٕان الفقرة  ٕالسها�ا يف تنفيذ ما يعنهيا من توصيات �دول ٔأعامل التمنية.

اءات، وقال ٕان ذ� سيسا�د �ىل ضامن �س�تدامة املالية ) من معاهدة التعاون �شأٔن الرب 4(51املنصوص �لهيا يف املادة 
مة مبوجب هذه املعاهدة.   ؤأعرب عن ٔأم� ٔأن حيظى �قرتاح �رضا امجليع. للمسا�دة التقنية املقد�

اح وقال وفد السلفادور ٕانه بي� يقر مبزا� اقرتا� وفد مجهورية �ور� و�حتاد أ�ورويب، ٕاال ٔأنه ٔأكرث اقتنا�ا �قرت  .223
 ا�مو�ة أ�فريقية، ٔ�نه يوافق �ىل أ�هداف املذ�ورة فيه. 

وحتدث وفد الربازيل �مس مجمو�ة �دول ٔأعامل التمنية فرحب �لتقدم احملرز، وذ�ر ٔأن �قرتا�ات الثالثة تضمنت  .224
اء بو�اههتا. ؤأكد �ىل ٔأمهية املسا�دة التقنية ٔ��د مواد املعاهدة، مما يظهر ٔأمهية املسا�دة التقنية و�زايد وعي ا�ول أ�عض

�ىل و�ه اخلصوص، ؤأعرب عن تأٔييده  12من �دول ٔأعامل التمنية، ؤأكد �ىل التوصية  11و 10و 9و 8و 3و 1التوصيات 
 القرتاح ا�مو�ة أ�فريقية. 

ن تأٔييده ؤأعرب وفد مجهورية فزنويال البوليفارية عن تأٔييده لبياين لك من وفد الربازيل ووفد السلفادور ؤأعرب ع .225
 مجليع اجلهود املبذو� ملعاجلة مسأٔ� املسا�دة التقنية و�كو�ن الكفاءات. 

ؤأعرب وفد الس�نغال عن تأٔييده القرتاح وفد ا�مو�ة أ�فريقية، فقال ٕان هذا �قرتاح يليب احتيا�ات الب�ان النامية  .226
لعملية، اليت س�تؤدي ٕاىل حتسني تنفيذ معاهدة قانون والب�ان أ�قل منوا ف� خيص املسا�دة التقنية و�ريها من أ�حاكم ا

الصناعية، ؤأعرب التصاممي الصناعية املقب�. وشدد �ىل ٔأمهية املعام� التفضيلية للب�ان النامية يف معاهدة قانون  التصاممي
 الصناعية. التصامميعن ٔأم� ٔأن يدرج اقرتاح ا�مو�ة أ�فريقية يف معاهدة قانون 

الصناعية،  التصاممي�ن ٕانه يعي أٔمهية املسا�دة التقنية بو�ه �ام، وحتديدا يف س�ياق تنفيذ معاهدة قانون وقال وفد اليا .227
التصاممي ؤأعرب عن رٔأي مفاده ٔأن اختاذ قرار س�يكون ٔأفضل ملعاجلة أ�حاكم املتعلقة هبذا املوضوع من نص معاهدة قانون 

وترية النقاش حول هذا املوضوع متاش�يا مع قرار امجلعية العامة القايض  الصناعية. وقال الوفد ٕانه من أ�مهية مباكن �رسيع
�لتوصل ٕاىل توافق حول عقد مؤمتر دبلومايس. ؤأضاف ٔأنه مس�تعد ٕالبداء املرونة �شأٔن موضع ٕادراج ٔأحاكم املسا�دة 

املسا�دة التقنية املرتبطة  التقنية، رشيطة التوصل ٕاىل توافق حول عقد مؤمتر دبلومايس. كام ٔأكد �ىل ٔأمهية الرتكزي �ىل
 الصناعية.  التصامميمبارشة بتنفيذ معاهدة قانون 

الصناعية، ؤأعرب عن تأٔييده القرتاح  التصامميوشدد وفد ني�ري� �ىل الزتامه بضامن فعالية معاهدة قانون  .228
 أ�فريقية.  ا�مو�ة

بعض التحفظات �شأٔن اقرتاح ا�مو�ة  وحتدث وفد بولندا �مس مجمو�ة ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطيق فأٔبدى .229
أ�فريقية، �اصة �شأٔن الرسوم اخلاصة والتفضيلية اليت س�تفرض �ىل مودعي الطلبات من الب�ان النامية والب�ان أ�قل منوا. 

قو� ٕان الصناعية. ؤأسهب بالتصاممي ؤأردف قائال ٕان املسا�دة التقنية ينبغي ٔأن �كون مرتبطة مبارشة بتنفيذ معاهدة قانون 
مسأٔ� اخلصم من الرسوم ال تتعلق �ملسا�دة التقنية ٔأو �كو�ن الكفاءات، وٕاهنا ستشلك ممارسة متيزيية، قد تثري التساؤالت 

�شأٔن ا�ساقها مع اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتص� �لت�ارة (�ريبس). ورٔأى ٔأن �قرتا�ني املقدمني من وفد 
اد أ�ورويب �س�تحقان املزيد من ا�راسة ٔ�هنام �سعيان ملعاجلة خماوف الب�ان النامية والب�ان مجهورية �ور� ووفد �حت

الصناعية. والتفت ٕاىل �قرتا�ات امللموسة وقال ٕان مجمو�ة ب�ان  التصامميأ�قل منوا �شأٔن قدراهتا �ىل تنفيذ معاهدة قانون 
رويب من �حية ٔأن املسا�دة املالية �متكني الوفود من الب�ان النامية ٔأورو� الوسطى والبلطيق تتفق مع رٔأي �حتاد أ�و 
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والب�ان أ�قل منوا من حضور �ج��ات واخلصم من الرسوم ليسا من أ�مور املرتبطة �ملسا�دة التقنية ٔأو �كو�ن 
رويب هو احلل ا�ٔكرث تواز� أ�و الصناعية. وقال ٕان اقرتاح وفد �حتاد  التصامميالكفاءات يف س�ياق تنفيذ معاهدة قانون 

 مة، ومن مث فٕانه يأٔمل ٔأن يمت التوصل ٕاىل توافق �ىل ٔأساس هذا �قرتاح. ءومال

التصاممي ؤأقر وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية بأٔن املسا�دة التقنية رضورية للسامح لٔ�عضاء بتنفيذ معاهدة قانون  .230
ذه الغاية ينبغي اختاذ قرار مشابه �� املوجود يف معاهدة قانون الرباءات الصناعية و�س�تفادة مهنا، ورٔأى ٔأنه لتحقيق ه

ٔأكرب من املرونة ٕاذا دعت احلا�ة ٕاىل ٕا�داث تغيريات  اومعاهدة س�نغافورة �شأٔن قانون العالمات، ٔ�نه س�يوفر قدر 
 املس�تقبل.  يف

�ىل اقرتا�م ٔأن تدرج مادة �شأٔن وشكر وفد مجهورية ٕا�ران إالسالمية وفد �حتاد أ�ورويب ودو� أ�عضاء  .231
املسا�دة التقنية و�كو�ن الكفاءات و�ىل بياهنم العلين �شأٔن ٕاسها�م املس�متر يف �دول ٔأعامل التمنية، ؤأعرب عن تفضي� 
ة يف القرتاح ا�مو�ة أ�فريقية. كام ٔأعرب الوفد عن قلقه �شأٔن قرص املسا�دة التقنية و�كو�ن الكفاءات �ىل أ�طراف املتعاقد

الصناعية. وقال ٕان من أ�مهية مباكن ٔأن تتلقى الب�ان النامية والب�ان أ�قل منوا املسا�دة التقنية  التصامميمعاهدة قانون 
املالمئة ليك تعزز قدراهتا قبل ٔأن تنضم ٕاىل املعاهدة. وقال ٕان ٔأ�شطة املسا�دة التقنية والبنية التحتية لالست�ر، �اصة يف 

لومات، س�متهد الطريق ٔأمام الب�ان النامية والب�ان أ�قل منوا لالنضامم ٕاىل املعاهدة. واقرتح الوفد ٕادراج فقرة �كنولوجيا املع
يف املادة تنص �ىل تقدمي �دمات املسا�دة التقنية و�كو�ن الكفاءات للب�ان النامية والب�ان أ�قل منوا اليت تعزتم ٔأن �كون 

 الصناعية.  التصاممئأطرافا يف معاهدة قانون 

ؤأعرب وفد سو�رسا عن الزتامه بتقدمي �دمات املسا�دة التقنية و�كو�ن الكفاءات للب�ان النامية والب�ان أ�قل  .232
منوا، ورٔأى ٔأن قرار املؤمتر ا�بلومايس سيشلك ٕاطارا ٔأفضل لٔ�حاكم املتعلقة هبذا املوضوع. ؤأ�لن الوفد ٔأن من أ�مهية مباكن 

 الصناعية.  التصامميقنية متوافقة مع حمتوى معاهدة قانون ٔأن �كون املسا�دة الت 

س�بانيا عن تأٔييده القرتاح وفد �حتاد أ�ورويب، ؤأشاد �جلهود العظمية اليت بذلها �حتاد أ�ورويب إ ؤأعرب وفد  .233
حقها ويلفت �نتباه ٕاىل ودو� أ�عضاء ليك حيرضوا هذه ا�ورة للجنة ومعهم اقرتاح يعطي للمسا�دة التقنية أ�مهية اليت �س�ت 

املصاحل املبينة يف �قرتا�ات أ�خرى، �اصة اقرتاح ا�مو�ة أ�فريقية. ؤأكد الوفد ٔأن امجلعية العامة لكفت اللجنة ا�امئة 
ه الصناعية والبيا�ت اجلغرافية �لكيفا واحضا بأٔن حترز تقدما موضوعيا يف هذ والتصاممياملعنية بقانون العالمات الت�ارية 

 ا�ورة ؤأ�لن ٔأنه حرض �ج�ع و�يه نية حقيقية للتوصل ٕاىل اتفاق. 

اكم املالمئة خبصوص املسا�دة التقنية و�كو�ن الكفاءات متاش�يا مع الوالية اليت حوفد كندا ٔأنه يؤيد النظر يف ا�ٔ  وذ�ر .234
ت ٕاىل مسأٔ� متويل الوفود للمشاركة يف امجلعيات ٔأ�طهتا امجلعية العامة، ؤأكد ٔأنه يؤيد القرار اخلاص �ملؤمتر ا�بلومايس. والتف

 املعنية، وقال ٕانه يؤيد الصيغة املوجودة يف معاهدة �كني ومعاهديت الويبو لٕالنرتنت. 

وا�رتف وفد ش�ييل �ٔ�مهية البالغة للمسا�دة التقنية يف هذه املناقشة وقال ٕانه ينبغي تناولها بأٔكرب قدر من التفصيل،  .235
الصناعية، ٔ�ن ذ�  التصامميوفود اليت اقرتحت ٔأن �كون املسا�دة التقنية جزءا من معاهدة قانون ؤأعرب عن تأٔييده لل

س�يبني ٔأمهية هذه أ�حاكم. ورٔأى ٔأن العامل أ�مه هو ٔأن تتضمن أ�حاكم حمتوى موضوعي حقا ليك �سا�د الب�ان النامية 
التصاممي ما فعاال. وشدد الوفد �ىل ٔأن معاهدة قانون الصناعية املقب� اس�ت�دا التصاممي�ىل اس�ت�دام معاهدة قانون 

الصناعية املقب� ختتلف عن معاهدة قانون الرباءات ومعاهدة س�نغافورة �شأٔن قانون العالمات ٔ�نه سيمت �نهتاء مهنا بعد 
حاكم املتعلقة معلية �دول ٔأعامل التمنية. واسرتسل قائال ٕانه جيب وضع ذ� أ�مر يف �عتبار عند حتديد حمتوى ا�ٔ 

 �ملسا�دة التقنية ومواضعها. 
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وقال وفد الرنوجي ٕانه �ىل الرمغ من ٔأنه �رى ٔأن من أ�فضل ٕادراج هذه املواد يف صورة قرار، ٕاال ٔأنه مس�تعد للنظر  .236
، ينبغي ٔأن الصناعية، متاش�يا مع الوالية اليت ٔأ�طهتا امجلعية العامة. وقال ٕانه مع ذ� التصاممييف ٕادرا�ا يف معاهدة قانون 

�كون النتي�ة متوازنة وينبغي ٔأن �كون مجليع املواد املتعلقة �ملسا�دة التقنية و�كو�ن الكفاءات مرتبطة ارتباطا مبارشا بتنفيذ 
 الصناعية. ومن مث ال ينبغي ٕادراج ٔأي مواد متعلقة �خلصم من الرسوم ٔأو ا�مع املايل للوفود.  التصامميمعاهدة قانون 

بال عن تأٔييده القرتاح ا�مو�ة أ�فريقية وطلب ٕاىل اللجنة ٔأن تأٔ�ذ يف اعتبارها النصوص إالجيابية يف ؤأعرب وفد ني  .237
 �قرتا�ات أ�خرى بغية التوصل ٕاىل توافق. 

وقد �لقت ا�ورة لعقد مناقشات �ري رمسية خبصوص املسا�دة التقنية و�كو�ن الكفاءات. وشار�ت يف املناقشات  .238
دو� عضو ومنظمة حكومية دولية، مبا يف ذ� منسقو ا�مو�ات ومؤيدو �قرتا�ات الواردة يف  27�ري الرمسية وفود 

 .SCT/29/8و SCT/29/6و SCT/28/5الو�ئق 

وبصدد املناقشات �ري الرمسية، قدم الرئيس ورقة �ري رمسية جتمع بني عنارص اقرتا�ات ا�مو�ة أ�فريقية ووفدي  .239
 ، �ىل التوايل. SCT/29/8و  SCT/29/6و SCT/28/5�ور�، الواردة يف الو�ئق �حتاد أ�ورويب ومجهورية 

وحتدث وفد اجلزا�ر �مس ا�مو�ة أ�فريقية فشكر الرئيس �ىل العمل املنجز و�ىل �وده ا�ؤوبة خللق مناخ توافقي  .240
ر�ت يف املفاوضات و�رهنت �ىل الزتا�ا حول مسأٔ� املسا�دة التقنية البالغة أ�مهية. كام تو�ه �لشكر ٕاىل الوفود اليت شا

�ملشاركة الفعا� يف النقاش. ؤأعرب عن رضاه ملا رأٓه من توضيح للمواقف ٔأثناء �ج�ع �ري الرمسي، ؤأنه قد �ت واحضا 
الوفد ٔأيضا مجليع الوفود ٔأن مسأٔ� املسا�دة التقنية و�كو�ن الكفاءات تعد من احلا�ات اليت ينبغي ٔأن �سدها املعاهدة. ؤأشاد 

�لنقاط الست اليت عرضها الرئيس يف الورقة �ري الرمسية واليت تبني بأٔمانة مجيع املبادئ اليت تؤيدها ا�مو�ة أ�فريقية. وقال 
ٕانه مع ذ� فٕانه �رى ٔأنه يف هذه املر�� ال يعد املوقف واحضا بعد �شأٔن ما ٕاذا اكنت مسأٔ� املسا�دة التقنية و�كو�ن 

يف املعاهدة ٔأو ال. ومىض يقول ٕانه يف هذه املر�� يأٔمل ٔأن �كون للجنة موقف ٔأكرث وضو�ا. ؤأشار ٕاىل  الكفاءات س�تدرج
ٔأن املوقف يعد مؤسفا، ؤأوحض ٔأن ا�مو�ة أ�فريقية تطالب الوفود أ�خرى بأٔن تبدي مرونة ٔأكرث �شأٔن ٕادراج هذه النصوص 

 املهمة �لنس�بة للمجمو�ة أ�فريقية يف املعاهدة.

ر وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية ٔأن وثيقة الرئيس �ري الرمسية �ىل �د �لمه سوف �كون وا�دة من مرفقات وذ� .241
 مرشوع املواد ومرشوع القوا�د و�ىل ذ� ال بد من �سميهتا هبذا �مس. 

اكن اقرتاح ٔأوحض ٔأن هذا النص  وذكّر الرئيس بأٔن وثيقة الرئيس �ري الرمسية سوف تُدرج يف منت أ�حاكم، ولكنه .242
مقدم من الرئيس بناء �ىل اقرتا�ات مقدمة من مجمو�ة الب�ان أ�فريقية ومن وفدي �حتاد أ�ورويب ومجهورية �ور�، كام 

 يوحض النص يف وا�دة من حواش�يه رغبة �دد من الوفود يف �دم تضمني النص �ملعاهدة بل وضعه يف صيغة قرار.

حملرز �ىل و�ه اخلصوص �ىل مس�توى حتديد النقاط اليت من احملمتل ٔأن �كون س�بانيا �لتقدم امللحوظ اإ ورحب وفد  .243
و�ا �رى الوفد ٔأن هذا التقدم مد�اة للتفاؤل �شأٔن حتقق �ختصاص ا�ي منحته امجلعية العامة للجنة يف  نقاط متفق �لهيا.

 الس�نة املاضية.

م صوته ٕاىل البيان املقدم من مجمو�ة الب�ان أ�فريقية وذ�ر وفد الربازيل نيابة عن مجمو�ة �دول ٔأعامل التمنية ٔأنه يض .244
ومبا ٔأن  ؤأضاف ٔأن تضمني هذه أ�حاكم يف منت املعاهدة ذاهتا سوف يربز ٔأمهية املسا�دة التقنية و�كو�ن كفاءات ٔأعضائه.

ء ٔأمهية لهذه أ�مور �شد �دول ٔأعامل التمنية حيتوي �ىل فئة بأٔمكلها ومبا ٔأن للجنة اختصاص من امجلعية العامة ينص �ىل ٕايال
  الوفد مجيع الوفود أ�خرى �لنظر يف مواقفها وتضمني هذا النص مادة يف املعاهدة.
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ؤأعرب وفد كندا عن دمعه للبيان املقدم من وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية �شأٔن فصل هذه الوثيقة عن مواد  .245
ا و�ا �رغب الوفد يف التعامل طلق �شأٔن جعل النص مادة ٔأم قرار امل ؤأ�اط الوفد بأٔن اللجنة مل حتقق توافق ا�ٓراء املعاهدة.

 مع هذا النص منفصال.

ؤأوحض الوفد ٔأنه  فريقية فأٔعرب عن دمعه لالقرتاح املقدم من الرئيس.زا�ر نيابة عن مجمو�ة الب�ان ا�ٔ وحتدث وفد اجل .246
جنة ٔأن �رسل وثيقة ٕاىل امجلعية العامة تعرب عن مجيع مبا ٔأن امجلعية العامة سوف تأٔ�ذ معل اللجنة بعني �عتبار فعىل الل 

وا�متس الوفد تضمني هذا النص مبينا ٔأن التفرقة بني املسائل املوضوعية واملسا�دة التقنية  املواقف واملصاحل اليت تُذ�ر.
 تعرب عن املناقشات تعبريا مناس�با. ال

و�ة نظره بأٔن للجنة ا�امئة املعنية بقانون العالمات  س�بانيا ٔأعرب وفد هنغار� عنإ ا للبيان ا�ي قدمه وفد و�كرار  .247
، كام التصامميوالبيا�ت اجلغرافية قد ٔأحرزت تقدما يف جمال تنس�يق الرشوط الشلكية لقانون  والتصاممي الصناعيةالت�ارية 

املناقشات اجلوهرية يتضح من تطو�ر نص مرشوع املواد والقوا�د ومن املرونة اليت يبدهيا �دد من الوفود ومن واقع بدء 
 �شأٔن املسا�دة التقنية.

واقرتح الوفد مت�د� بصفته الوطنية رفع توصية ٕاىل امجلعية العامة  ؤأ�رز وفد بلجياك ٕاقرار ا�مو�ة �ء ٕ�حراز تقدم. .248
 .2014بعقد مؤمتر دبلومايس يف س�نة 

الوفد الرئيس والوفود أ�خرى اليت  وشكر س�بانيا.إ بلجياك وهنغار� و  ودمع وفد �حتاد أ�ورويب مدا�الت وفود .249
ؤأعرب الوفد عن اعتقاده ٕ�حراز تقدم ملموس وٕاجيايب �شأٔن هذه  معلت �ىل مسأٔ� املسا�دة التقنية هبذا أ�سلوب إالجيايب.

 املسأٔ� ؤأن املعاهدة اليت تعىن �لرشوط الشلكية لقانون الرسوم وال�ذج �اهزة لعقد مؤمتر دبلومايس.

ب ٔأفريقيا البيان املقدم من مجمو�ة الب�ان أ�فريقية قائال بأٔن اللجنة ا�امئة مل تتوصل بعد ٕاىل اتفاق ودمع وفد جنو  .250
ن للجمعية العامة اختصاص إ امئة �لهيا �س�مترار يف معلها و ن اللجنة ا�إ  ؤأضاف الوفد قائال �شأٔن ٔأحاكم املسا�دة التقنية.

 لها اختاذ القرار �شأٔن عقد مؤمتر دبلومايس.القيام بتقد�ر التقدم املتحقق مث بعد ذ� 

  وذ�ر وفد اململكة املت�دة اختاذ خطوة معتربة ٕاىل أ�مام مبناقشة مادة عن املسا�دة التقنية و�كو�ن الكفاءات. .251

و�رر وفد ٕايطاليا املدا�الت اليت قد�ا وفد اململكة املت�دة و�ريه من الوفود �ىل الوترية ذاهتا ؤأعرب عن تقد�ره  .252
وارتأٔى الوفد ٔأن اللجنة ا�امئة قد ٔأحرزت تقدما ملموسا كام �ددت  دى الزتام املناقشات وجودهتا �ىل مدار أ��م املاضية.مل

  جماالت شهدت قدرا من توافق ا�ٓراء �شأٔن املسا�دة التقنية.

واعترب الوفد ٔأن اللجنة ا�امئة  فريقية.ر نيابة عن مجمو�ة الب�ان ا�ٔ ؤأيد وفد ني�ري� البيان ا�ي ٔأدىل به وفد اجلزا� .253
  �زال �لهيا التوصل ٕاىل اتفاق وخصوصا �شأٔن املسا�دة التقنية. ال

ؤأقر وفد مجهورية �ور� بأٔن اللجنة ا�امئة قد ٔأحرزت تقدما �ىل الرمغ من ٔأو�ه �ختالف بني بعض ا�ول  .254
 اد للمؤمتر ا�بلومايس بل ؤأثناء املؤمتر ا�بلومايس ذاته.ورٔأى الوفد ٔأن االتفاق ممكن التوصل ٕاليه ٔأثناء فرتة إال�د أ�عضاء.

 و�ا اقرتح الوفد التقدم بتوصية ٕاىل امجلعية العامة بعقد مؤمتر دبلومايس.

فريقية والبيان ا�ي ا�ٔ  ؤأيد وفد مجهورية ٕا�ران إالسالمية البيان ا�ي ٔأدىل به وفد اجلزا�ر نيابة عن مجمو�ة الب�ان .255
ؤأعرب الوفد عن اعتقاده بأٔن التقدم احملرز يف جمال املسا�دة التقنية و�كو�ن الكفاءات ليس اكفيا  ٔأفريقيا. ٔأدىل به وفد جنوب

  ؤأن للجمعية العامة اختصاص تقد�ر عقد مؤمتر دبلومايس واختاذ قرار �شأٔنه.
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 قد مت �لفعل ؤأن اللجنة وقال وفد بولندا نيابة عن مجمو�ة ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطيق ٕانه �رى ٔأن نقاشا جوهر� .256
و�ا اقرتح الوفد رفع توصية ٕاىل امجلعية العامة بعقد مؤمتر  ا�امئة اختذت خطوة �مة ٕاىل أ�مام ف� يتعلق �ملسا�دة التقنية.

  .2014دبلومايس يف �ام 

ايس رهنا بتحقق س�بانيا عن و�ة نظره بأٔنه من �ري إالنصاف جعل التقدم بتوصية بعقد مؤمتر دبلومإ ؤأعرب وفد  .257
ؤأشار الوفد ٕاىل املؤمتر ا�بلومايس املعين ٕ��رام معاهدة لتيسري نفاذ أ�ش�اص معايق  االتفاق التام املس�بق �شأٔن املضمون.

البرص وأ�ش�اص العاجز�ن عن قراءة املطبو�ات ٕاىل املصنفات املنشورة ا�ي انعقد دون وجود نص اكمل لهذه املعاهدة 
 قبل انعقاده.

وفد اجلزا�ر نيابة عن مجمو�ة الب�ان أ�فريقية ٔأنه ليس من اختصاص اللجنة ا�امئة التقدم بتوصية بعقد مؤمتر  وذ�ر .258
ت املادة املتعلقة دبلومايس ٕاىل امجلعية العامة. واس�تطرد الوفد قائال ٕان مجمو�ة الب�ان أ�فريقية ال �رى بوضوح ٕان اكن

ؤأ�ريا ٔأفاد الوفد بأٔن احلا�ة املل�ة ٕاىل  ة وال �رى بوضوح مضمون مادة هبذا الشلك.ية سوف تتضمهنا املعاهدن ق �ملسا�دة الت 
، ورٔأى الوفد ٔأنه من �ري املناسب التصاممي الصناعية�س�ت�ابة ٕاىل احتيا�ات أ�ش�اص معايق البرص ٔأشد من مسأٔ� 

 مقارنة املسأٔلتني.

بأٔن امجلعية العامة مل تطلب من اللجنة ٔأن تبدي رٔأهيا بعقد ودمع وفد جنوب ٔأفريقيا البيان ا�ي ٔأدىل به وفد اجلزا�ر  .259
ؤأضاف الوفد أٔن  مؤمتر دبلومايس، بل عهدت ٕا�هيا فقط �لعمل �ىل مرشوع املواد وبتضمني ٔأحاكم معنية �ملسا�دة التقنية.

أ�سلوب ا�ي أ�جنز به وذ�ر الوفد ٔأن هذا ٔأيضا هو  امجلعية العامة سوف تقرر بنفسها �شأٔن مسأٔ� عقد مؤمتر دبلومايس.
 العمل يف اللجنة احلكومية ا�ولية املعنية �مللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور.

 وحتدث وفد بلجياك بصفته الوطنية وقال ٕان أ�مر مرتوك للك دو� من ا�ول أ�عضاء للخروج بتوصية. .260

وذ�ر الوفد ٔأن اللجنة ا�امئة طولبت �لعمل  من اختصاصها ٕاصدار التوصيات.ؤأ�لن وفد سو�رسا ٔأن اللجنة ا�امئة  .261
ؤأقر  �ىل املضمون ولكن هذا �ختصاص ال �ستبعد تعبريها عن و�ة نظرها ف� يتعلق بقمية معل اللجنة ا�امئة و�دواه.

كن امجلعية العامة ال بد ٔأن تُعمل بأٔن اللجنة الوفد بأٔن للجمعية العامة مطلق احلرية يف اختاذ قرارها بعقد مؤمتر دبلومايس ول
ؤأ�رز الوفد  وذكّر الوفد ٔأنه �لنس�بة ٕاىل اللجنة احلكومية ا�ولية مل تُمنع اللجنة من التقدم بتوصيات. ا�امئة مس�تعدة لعقده.

 با.ٔأن الل�ان املوضوعية �هيا دوما ٕاماكنية التقدم بتوصيات ٕاىل امجلعية العامة يف شأٔن ارتأٔته مناس� 

و�رر وفد مجهورية ٕا�ران إالسالمية و�ة النظر بأٔن اللجنة �لهيا فقط ٔأن �ُرسل النص ٕاىل امجلعية العامة دون التقدم  .262
وسوف تتوىل امجلعية العامة تقد�ر التقدم ا�ي ٔأحرزته اللجنة  بأٔية توصيات ودون احلمك املس�بق �ىل نتاجئ معل اللجنة.

  دبلومايس. وتقيميه مث تت�ذ قرارها بعقد مؤمتر

واعترب الوفد ٔأن هذا  ؤأن و�ات النظر املتباينة مل تتكرر كثريا. ؤأ�اط وفد الصني بأٔن اللجنة ا�امئة معلت معال بناءً  .263
ٔأما ف� يتعلق بأٔو�ه التبا�ن املتبقية فأٔعرب الوفد عن اعتقاده ٔأنه هبذه الروح اليت �متتع هبا  ٔأساس ممتاز لعقد مؤمتر دبلومايس.

 فل سوف �متكن اللجنة ا�امئة من هتيئة الظروف املواتية لعقد مؤمتر دبلومايس ومن ٕاجناز املهمة املولكة ٕا�هيا.هذا احمل

و�رر وفد اليا�ن الشعور ا�ي �رب عنه وفدي بلجياك وسو�رسا �شأٔن النقطة املتعلقة بقدرة اللجنة ا�امئة �ىل التقدم  .264
واس�تطرد الوفد يف و�ة نظره  دا�ل نطاق القرارات اليت تت�ذها امجلعية العامة. ببعض التوصيات ٕاىل امجلعية العامة اليت تقع

ؤأعرب الوفد عن  قائال ٕان اللجنة ا�امئة قد ٔأحرزت تقدما ملموسا يف جمال لك من املسائل املوضوعية واملسا�دة التقنية.
 ائية من املنظور املوضوعي.قد ٔأرشفت �ىل الوصول ٕاىل املر�� ا�هن التصاممياعتقاده ٔأن معاهدة قانون 
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و�ىل الرمغ من اختالف املواقف ٔأعرب الوفد  ودمع وفد كندا املدا�الت املقدمة من وفود بلجياك واليا�ن وسو�رسا. .265
ؤأعرب الوفد ٔأيضا عن اعتقاده ٔأن للجنة ا�امئة احلق  عن اعتقاده ٔأن اللجنة ا�امئة قد اقرتبت من التوصل ٕاىل اتفاق هنايئ.

 بتوصيات �ال اختيارها ذ� �ىل الرمغ من ٔأن القرار ا�هنايئ سوف يظل مرتواك للجمعية العامة. يف التقدم

ؤأ�رز الوفد ٔأن للجنة ا�امئة القدرة �ىل التقدم  ؤأبدى وفد اململكة املت�دة اتفاقه مع البيان املقدم من وفد كندا. .266
اللجنة اكنت قد ٔأوصت ف� س�بق بعقد مؤمتر دبلومايس  وفد ٔأند مؤمتر دبلومايس وذكّر البتوصية ٕاىل امجلعية العامة �شأٔن عق

واعترب الوفد ٔأن البيا�ت القائ� بأٔن اللجنة ا�امئة ليس �هيا السلطة  بغية مراجعة معاهدة قانون العالمات الت�ارية.
 الوالية �لقيام بذ� �ري دقيقة.الصفة وال  وال

ؤأعرب  �الت املقدمة من وفود كندا والصني واليا�ن واململكة املت�دة.ودمع وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية املدا .267
ودمع الوفد بدوره و�ة  الوفد عن اعتقاده بتحقق قدر من العمل اجليد مع ٕاحراز تقدم جوهري �شأٔن أ�حاكم املوضوعية.

 النظر القائ� بأٔنه من اكمل اختصاص اللجنة التقدم بتوصية �شأٔن امليض قدما.

الربازيل بأٔنه سيشعر بقدر ٔأكرب من �رتياح ٕان تقدمت اللجنة ا�امئة ببيان حمايد يطالب امجلعية العامة ؤأ�اط وفد  .268
  �ٔ��ذ بعني �عتبار التقدم احملرز والنظر فيه وبأٔن تت�ذ قرارها بناء �ىل هذا التقدم.

دة ٕاىل مؤمتر دبلومايس ؤأهنا قد ؤأ�لن وفد �حتاد الرويس ٔأن اللجنة ا�امئة �ىل اس�تعداد لتقدمي مرشوع معاه .269
و�ىل ذ� دمع الوفد اقرتاح تقدمي اللجنة ا�امئة توصية ٕاىل امجلعية العامة للنظر يف  سارت قدما �ىل مسار املسا�دة التقنية.

 .2014عقد مؤمتر دبلومايس يف س�نة 

الثالثني، حبيث تأٔ�ذ الو�ئق جبميع  وا�متس الرئيس من أ�مانة ٔأن تنقح و�ئق العمل ليك تنظر فهيا اللجنة يف ا�ورة .270
 التعليقات املقّدمة يف ا�ورة اجلارية وتربز �قرتا�ات ا�تلفة اليت تقدمت هبا الوفود �س�ت�دام أ�قواس املربعة ٔأو الشطب

فاءات بناء ن مرشوع مادة ٔأو قرار دا�ل أ�قواس املربعة عن املسا�دة التقنية و�كو�ن الكٔأو التسطري ٔأو احلوايش، ؤأن تضم
وسوف �شري احلوايش ٕاىل ٔأن مرشوع املادة هذا مقرتح من الرئيس ؤأن بعض الوفود فضلت  �ىل وثيقة الرئيس �ري الرمسية.
 ٔأن يُغطى موضوع املادة بقرار.

واختمت الرئيس بأٔن اللجنة قد أٔحرزت تقدما جيدا ف� يتعلق مبرشوع املواد ومرشوع القوا�د املتضمن يف  .271
ؤأفاد �دد من  ؤأن العمل �ىل املسا�دة التقنية و�كو�ن الكفاءات تقدم بدوره. SCT/29/3وٍ  SCT/29/2الوثيقتني 

الوفود حبدوث تقدم اكٍف دا�ل اللجنة مبا يتيح رفع توصية ٕاىل امجلعية العامة للويبو بعقد مؤمتر دبلومايس يف س�نة 
املسا�دة التقنية و�كو�ن الكفاءات بغية  ٕاحراز تقدم ٕاضايف خبصوص رضورةوارتأٔت بعض الوفود أ�خرى  .2014

التوصل ٕاىل نتي�ة ملموسة، واكن رٔأهيا ٔأن امجلعية العامة سوف تقف �ىل ا�ٓراء املبينة يف النص والتقدم احملرز 
 وتأٔ�ذهام بعني �عتبار مث تت�ذ قرارها �شأٔن عقد مؤمتر دبلومايس.

 من �دول أ�عامل: العالمات الت�ارية 6البند 

 ن حامية ٔأسامء الب�اندراسة ع

 .SCT/29/5استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة  .272

�ر وفد �امو  .273 �اك بأٔنه شارك مع وفد �ر�دوس، يف ا�ورة السادسة والعرش�ن املس�تأٔنفة للجنة ا�امئة املنعقدة يف اذ�
أ�هداف احملددة  خلطة معل من ثالث مرا�ل �شمل �ددا من SCT/27/6، يف تقدمي مقرتح تضمنته الوثيقة 2012فربا�ر 

اليت �رى الوفدان ٔأهنا س�تدفع قدما معل اللجنة يف مسأٔ� �لغة أ�مهية يه حامية ٔأسامء ا�ول من �سجيلها واس�ت�دا�ا 
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وا�متست اللجنة من أ�مانة يف ا�ورة السابعة والعرش�ن ٕا�داد دراسة مبا يتوافق مع �ختصاصات  كعالمات جتارية.
ويف هذا الس�ياق تقدم الوفد �لشكر ٕاىل أ�مانة �ىل العمل ا�ي تعهدته  .SCT/27/10لوثيقة املنصوص �لهيا يف مرفق ا

كام تقدمت �لشكر ٕاىل ا�ول أ�عضاء اليت ٔأ�ابت �ىل �س�تبيان وٕاىل الب�ان أ�خرى اليت  SCT/29/5ٕ��داد الوثيقة 
ومع ٔأن ا�راسة ٔأوحضت توافر امحلاية ٔ�سامء  دة �لغة.قدمت الحقا بيا�ت كتابية عن املوضوع ويه اليت ٔأفادت ا�راسة ٕافا

وهو أ�مر ا�ي  الب�ان من �الل �دد من الوسائل املتنو�ة، فقد ٔأوحضت �ليا أٔن هذه امحلاية �ادة تتقيد بظروف �اصة.
ويف  ع هبا ��ان.س�تغالل الشهرة الت�ارية المس ب� ومسعهتا ولالنتفافرص لٔ�ش�اص والكيا�ت ٕالساءة أأ�ح العديد من ال

 احلقيقة ٔأوحضت ا�راسة ٔأن امحلاية القامئة ٔ�سامء الب�ان �ىل املس�توى ا�ويل ليست شام� و�لتايل فهيي �ري مناس�بة.
وبينت تقريبا مجيع الب�ان اليت ٔأ�ابت �ىل �س�تبيان ٔأنه مبوجب الترشيع النافذ �ُستبعد ٔأسامء ا�ول من التسجيل 

اكن  ا�يواكن هذا هو املسوغ الشائع  ع فقط يف �ال اعتبارها تصف منشأٔ السلع املراد �سجيلها.كعالمات جتارية للسل
ومتت التفرقة بني العالمات اليت "تتأٔلف حرصا" من امس الب� وت�  �سجيل ٔأسامء الب�ان كعالمات جتارية يُفحص مبوجبه.
�ىل ذ� قبول التسجيل يف �ا� توليف امس الب� مع  و�رتب اليت تتضمن لكامت ٕاضافية ٔأو عنارص تصو�رية ٔأو لكهيام.

ورٔأى الوفد عند النظر يف مسأٔ� ٕاجراءات ��رتاض و�ريها من إالجراءات ٔأن �ع�د �ىل ��رتاض  عنارص تعترب ُممزية.
القوانني الوطنية و�ىل الرمغ من ٔأن العديد من الب�ان فرست  واملالحظات محلاية ٔأسامء الب�ان ليست اكفية وال مناس�بة.

و�ا فٕان ٕاجراءات ��رتاض  محلاية ٔأسامء الب�ان فٕان هذه امحلاية ال تتسم �لت�ا�س كام ٔأهنا تتيح العديد من �س�تثناءات.
بل يف الواقع تقف ��رتاضات  ال تقدم ٔأي قدر ٔأكرب من امحلاية مقارنة �محلاية احملدودة اليت يوفرها قانون العالمات الت�ارية.

قبة ٕاضافية ٔأمام حامية ٔأسامء الب�ان حيث تتطلب الرقابة �ىل ماكتب العالمات الت�ارية وماكتب التسجيل حول العامل مث ع 
قدرا يعتد به من موارد ا�و�  الرشوع يف ٕاجراءات ��رتاض بل ورمبا التقايض ٔأمام حمامك يف وال�ت قضائية ٔأجنبية

ومن العقبات إالضافية أ�خرى املهل الزمنية ٕاليداع هذه  ان اجلزرية الصغرية النامية.وخصوصا يف �ا� الب�ان النامية والب�
ؤأعرب الوفد عن اعتقاده  ��رتاضات، ففي معظم النظم القانونية ال جيوز ��رتاض ٕاال يف غضون شهر�ن ٔأو ثالثة ٔأشهر.

فال �ُشرتط نظر مكتب  ٔأسامء الب�ان بقدر ٔأكرب. ٔأن املالحظات مقارنة �ال�رتاضات �ري مناس�بة بل و�ري مؤ�رة يف حامية
وال تلزتم معظم ماكتب امللكية الفكرية حىت �لرد �ىل  امللكية الفكرية وال املودع يف املالحظات وال اختاذ ٕاجراء حيالها.

جيل العالمات ويف الغالبية العظمى من النظم القانونية �درا �ُرفض طلبات �س  املالحظات، بل وال �رد معظمها �لهيا.
من  توس�مي الوطين أٔن امس ا�و� عنرص ٔأسايسؤأكدت ا�راسة عند مناقشة �رامج ال  الت�ارية بناء �ىل مالحظات مقدمة.

ولكن ا�راسة مل �س�تفض يف  عنارص ٔأي مح� للتوس�مي الوطين كام شددت �ىل ٔأن امس ا�و� ٕامنا هو ٔأقوى ارتباط هبا.
ؤأكدت  ٔأو لكهيام املرتتب �ىل �رامج التوس�مي الوطين من جراء ضعف حامية ٔأسامء الب�ان.تقد�ر أ��ر الفعيل ٔأو احملمتل 

وكام ُذ�ر أٓنفا قد متثل  ا�راسة �ىل رضورة توفري حامية ٔأقوى ؤأكرث مشوال وا�ساقا �ىل املس�توى ا�ويل ٔ�سامء الب�ان.
ب�ان مثل �اما�اك ويه الب�ان اليت تعاين من موارد إالجراءات البدي� للحامية مثل ��رتاضات واملالحظات عبئا �ىل 

و�س�متر الوفد يف التعبري عن و�ة نظره بأٔن توفري امحلاية املناس�بة ٔ�سامء ا�ول يتطلب امحلاية دا�ل القوانني  حمدودة �لفعل.
للويبو كام مت من قبل والس�ياسات وإالجراءات الوطنية �الس�تعانة بدليل ٔأو توصية مشرتكة مقدمة من امجلعية العامة 

وا�متس الوفد من أ�مانة اس�تغالل  يتعلق مب�االت ٔأخرى ذات ص� �لعالمات الت�ارية ذات أ�مهية و�ه�م املشرتك. ف�
) لتداولها بني ا�ول أ�عضاء قبل انعقاد ا�ورة القادمة SCT/25/4هذه ا�راسة يف حتديث الوثيقة املرجعية أ�صلية (

الوفد ٔأن ا�راسة حتتاج ٕاىل وقت ملراجعهتا وحتليلها �لتفصيل بغرض عرض اقرتاح �ىل ا�ورة القادمة للجنة للجنة وذ�ر 
 يتعلق بطريقة امليض قدما يف هذا الشأٔن.

يف هبا ن املعلومات اليت وفرهتا دراسة حامية ٔأسامء الب�ان مفيدة لالسرتشاد إ د بلجياك نيابة عن ا�مو�ة �ء وقال وف .274
 ن املناقشات من املمكن تنقيحها هبذه املساهامت املفيدة.إ شات اجلارية �شأٔن املوضوع و ملناق ا

ؤأكد وفد سو�رسا �ىل أ�مهية اخلاصة محلاية ٔأسامء الب�ان ؤأعرب عن رضاه عن اس�مترار اللجنة ا�امئة يف العمل �ىل  .275
و�ا من  ني الب�ان اليت �شارك يف التوس�مي الوطين.هذا املوضوع ٔأ�ذا يف �عتبار أ�مهية املزتايدة لهذه املسأٔ� ف� ب
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ؤأيد الوفد البيان ا�ي ٔأدىل به وفد �اما�اك  الرضوري �لنس�بة للجنة ٔأن تدمع املسار املت�ذ وتدابريه الفعا� يف هذا الس�ياق.
و�ا ٔأبدى  حضها وفد �اما�اك.ؤأوحض ٔأن جتربة سو�رسا يف حامية امسها (ٔأسامهئا) تتطابق متاما مع الصعو�ت والت�ارب اليت ٔأو 

الوفد اه�مه بت�ديث الوثيقة املرجعية بغية احلصول �ىل حملة ٔأكرث مشوال عن الوضع وا�متكن من تقد�ر ما ميكن تطو�ره بناء 
  �ىل ذ�.

توي �لهيا ؤأ�رز وفد السلفادور فائدة ا�راسة املعدة عن حامية ٔأسامء الب�ان وقال ٕانه مقتنع بقمية املعلومات اليت حت  .276
ا�راسة �لنس�بة للماكتب الوطنية واعترب ٔأن اس�مترار العمل يف هذا ا�ال من شأٔنه توفري املزيد من اليقني القانوين وتيسري 

  ودمع الوفد البيان ا�ي ٔأدىل به وفد �اما�اك و�قرتاح املقدم لت�ديث ا�راسة. حامية احلقوق.

 ٔأعرب عهنا وفد �اما�اك ؤأ�اط بأٔن حامية ٔأسامء الب�ان أٔمر رضوري وتقامس وفد �رينيداد وتو�غو ا�ٓراء اليت .277
و�دى الوفد بتطو�ر ا�ليل  �لنس�بة جلاما�اك ولغريها من اجلزر الواقعة يف منطقة الاكرييب اليت �شمل �رينيداد وتو�غو.

بوصفه خطوة ٔأوىل يف  SCT/25/4ثيقة اخلاص �ملوضوع والتوصية املشرتكة اليت ٔأقرهتا امجلعية العامة للويبو وبت�ديث الو 
  هذا �جتاه.

ؤأ�رز وفد �ر�يا ٔأن التوس�مي الوطين �م �لنس�بة للعديد من الب�ان مبا فهيا الب�ان النامية، ؤأعرب عن ٔأم� ٔأن يظل  .278
 هذا البند �ىل �دول ٔأعامل اللجنة ا�امئة بغية �س�مترار يف العمل �ىل هذا املوضوع.

أ�ورويب نيابة عن دو� أ�عضاء بتوافر العديد من الفرص ٔأمام الغري قبل معلية �سجيل العالمة  ؤأ�اط وفد �حتاد .279
وقد يوفر الترشيع الوطين بدوره فرصة للحيلو� دون  الت�ارية ؤأثناهئا وعقهبا ميكن من �اللها اس�تحضار حامية ٔأسامء الب�.

والحظ الوفد ٔأن ا�راسة اختمتت برضورة القيام بأٔ�شطة ٕالذاكء  �سجيل العالمات اليت تتأٔلف من امس ب� ٔأو حتتوي �ليه.
واكنت ا�ٓلية  الوعي حبيث تعلن عن ا�ٓليات املتا�ة لرفض ٔأو ٕابطال العالمات الت�ارية اليت حتتوي �ىل ٔأسامء الب�ان.

وقد تتأٔلف هذه امحلاية من  لت�ارية.املقرت�ة ٕالذاكء الوعي التأٔ�يد �ىل اجلزء اخلاص حبامية ٔأسامء الب� يف ٔأد� حفص العالمات ا
تطبيق ٔأسس �امة لرفض العالمات اليت تفتقر ٔ�ي مسة ممزية ٔأو ذات طابع وصفي ٔأو خمالفة للنظام العام ٔأو �اد�ة ٔأو مضل� 

ورٔأى وفد �حتاد أ�ورويب ودو� أ�عضاء ٔأن ٔأ�شطة ٕاذاكء الوعي هدف محمود ؤأ�اط ٔأن اللجنة ا�امئة قد  ٔأو اكذبة.
ولكن مراجعة ٔأد� حفص العالمات الت�ارية لن تتضمن تغيريات ٕادارية  .2009املت مع مسأٔ� حامية ٔأسامء الب�ان منذ تع

و�ىل ذ� اعتقد الوفد ٔأنه س�يكون من املفيد �رك حتديد أٓليات ٕاذاكء الوعي لتقد�ر  فقط بل تدريب املوظفني بتلكفة معتربة.
تعلق ٕ�نتاج كتاب ٔأو دليل ٕارشادي �شأٔن ٔأسامء الب�ان فأ�مر يتطلب املزيد من ٔأما ف� ي  لك دو� من ا�ول أ�عضاء.

ؤأ�ريا ذ�ر الوفد بأٔن �حتاد أ�ورويب ودو� أ�عضاء رٔأى رضورة �ركزي اللجنة �ودها �ىل �نهتاء من  الوقت للتفكري فيه.
 دبلومايس. ��عوة ٕاىل عقد مؤمتر 2013ة العامة لس�نة حبيث �متكن من رفع توصيهتا ٕاىل امجلعيالتصاممي الصناعية معلها �شأٔن 

ثيوبيا �ىل ٔأمهية حامية ٔأسامء الب�ان و�ساءل عن ٕاماكنية تضمني ٔأسامء املدن الشهرية ٔأو املدن ٔأو أ�ما�ن إ وشدد وفد  .280
 التارخيية يف حامية ٔأسامء الب�ان كام �ساءل عن نطاق هذه امحلاية. 

اليت توحض معىن  SCT/29/5من الوثيقة  9ثيوبيا �ٕال�ا� ٕاىل الفقرة إ ي طر�ه وفد مانة �ىل السؤال ا�ؤأ�ابت ا�ٔ  .281
  اصطالح "أٔسامء الب�" ٔأو "ٔأسامء ا�ول" ٔ�غراض هذه ا�راسة.

ؤأعرب وفد املغرب عن اعتقاده ٔأن العمل �ىل ٔأسامء الب�ان جيب �س�متر دا�ل اللجنة ا�امئة ؤأيد املوقف ا�ي �رب  .282
 ف� يتعلق بت�ديث ا�راسة. عنه وفد �اما�اك

ورٔأى الوفد ٔأنه ٔأندهش ملعرفة  فدمع البيان املقدم من وفد �اما�اك. البوليفارية) -وحتدث وفد فزنويال (مجهورية  .283
ف� أٔن امس الب�  ٕاماكنية اس�ت�دام ٔأسامء ا�ول كعالمات جتارية دون ترصحي من ا�و� صاحبة الشأٔن عند قراءته الوثيقة.
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) من قانون 5(33وحتظر املادة  افهتا وهو�هتا فال بد من حظر اس�ت�دام امس الب� كعالمة جتارية حظرا �ما.يعرب عن ثق
ودمع الوفد �قرتاح املقدم  البوليفارية) �سجيل ٔأسامء الب�ان كعالمات جتارية. -امللكية الفكرية يف فزنويال (مجهورية

 لالس�تفاضة يف ا�راسة وحتد�هثا.

احتوت  SCT/29/5فرٔأى الوفد ٔأن الوثيقة  وجي اتفاقه مع البيان املقدم من وفد �حتاد أ�ورويب.ؤأبدى وفد الرن  .284
�ىل حملة �امة لٔ�حاكم واملامرسات الترشيعية احلالية يف القوانني الوطنية ٔأو إالقلميية ذات الص� حبامية ٔأسامء الب�ان كام 

ا�ي صاغته اللجنة ا�امئة يف دورهتا السابعة والعرش�ن قد جرى والطلب  احتوت �ىل ٔأفضل املامرسات يف هذا الصدد.
وبينت ا�راسة الناجتة توافر العديد من الفرص يف  التعامل معه �ه�م من �انب ا�ول أ�عضاء وأ�مانة �ىل �د سواء.

واعترب  حامية ٔأسامء الب�ان.مرا�ل خمتلفة قبل معلية �سجيل العالمة الت�ارية ؤأثناهئا وعقهبا ميكن من �اللها اس�تحضار 
الوفد ٔأن ا�راسة بصحبة العمل ا�ي قامت به اللجنة لت�ديد وضع حامية ٔأسامء الب�ان متثل النتي�ة الطبيعية للعمل يف هذا 

املوضوع ؤأن املعلامت اليت توفرها سوف �شلك مرجعا مفيدا ل�ول أ�عضاء عن التعامل مع املسائل املتعلقة حبامية 
 لب�ان.ا ٔأسامء

 ودمع وفدا غوات�ال ونيبال ا�ٓراء اليت ٔأعرب عهنا وفد �اما�اك ف� يتعلق برضورة حتديث ا�راسة.  .285

ودمع وفد كندا التعليقات اليت تقدم هبا وفد الرنوجي بأٔن ا�راسة مثلت النتي�ة الطبيعية للموضوع ؤأنه من املمكن  .286
  كرية حول العامل.اس�ت�دا�ا دليال اسرتشاد� يف ماكتب امللكية الف

و�ىل ذ� ٔأ�اب الوفد �ىل �س�تبيان أ�ويل وقدم  ورٔأى وفد ش�ييل ٔأن حامية ٔأسامء الب�ان موضوع �م للغاية. .287
ويف �ا� ال�س اللجنة من أ�مانة مراجعة ا�راسة �رغب  املعلومات الالزمة عن الترشيع واملامرسات الوطنية �شأٔن املوضوع.

عن املامرسات يف الب�ان ا�تلفة ف� يتعلق �س�ت�دام امس دو� ما من رشاكت من دا�ل ا�و� املعنية  الوفد يف معرفة املزيد
ؤأوحض ٔأن املكتب الوطين يف ش�ييل قد �سمل طلبات من ٔأطراف ٔأجنبية ساعية لتسجيل �المة  يف أ�سواق أ�جنبية.

معرفة قيام الب�ان بتطبيق التدابري بنفسها �سمح للرشاكت و�ا من املهم  جتارية حتمل امس الب� اليت حيملون �نسيهتا.
 اململوكة ملواطنهيا بطلب �سجيل �المة جتارية يف اخلارج حتمل امس الب�. 

 ؤأوحض وفد مو��و ٔأن مو��و �هيا اه�م �لغ �ملوضوع و�ا فتفضل �س�مترار يف العمل �ىل املوضوع دا�ل اللجنة. .288

ا�نية لو�ء الرباءات نيابة عن الواك� و�ٔ�صا� عن نفسه بوصفه من املامرسني ا��ن وا�وا وتد�ل ممثل امجلعية الي .289
وذ�ر ٔأنه يف ٕا�دى احلاالت اليت تعامل معها مؤخرا وتتعلق بطلب �سجيل �المة جتارية  موقفا يتعلق حبامية ٔأسامء الب�ان.

و�ا رٔأى ممثل امجلعية رضورة  ء الب�ان حيمتل املزيد من إاليضاح.حتتوي �ىل امس ب� بينت نتي�ة الزناع ٔأن معىن تعبري ٔأسام
 ٔأن ختضع املسأٔ� للمزيد من النقاش ؤأن ٔأسامء الب�ان ال بد من تعريفها يف دليل للمامرسني بغية جتنب سوء �س�ت�دام.

 SCT/25/4وثيقة ودمع وفد ٔأوروغواي ا�ٓراء اليت �رب عهنا وفد �اما�اك وا�متس فهيا من أ�مانة حتديث ال .290
 و�س�مترار يف العمل �ىل هذه املسأٔ� يف ا�ورة القادمة.

البوليفارية) فأٔوحضت ٔأن ا�راسة الاكم� متا�ة �للغة  -وردت أ�مانة �ىل السؤال املقدم من وفد فزنويال (مجهورية  .291
يبو اليت تقيد �رمجة الو�ئق اليت �زيد �ىل إالنلكزيية بي� توفرت �سخ ملخصة بلغات معل اللجنة وفقا للس�ياسة اللغوية يف الو 

و�ا قد تظهر بعض التفاو�ت يف �رقمي الفقرات ويف املراجع يف الو�ئق املرتمجة ٕاىل لغات  جحم معني ٔ�س�باب تتعلق �ملوازنة.
  خمتلفة.

كن مجيع أ�عضاء بأٔمكلها ٕاىل مجيع لغات العمل يف اللجنة حبيث �مت SCT/29/5وا�متس وفد �اما�اك �رمجة الوثيقة  .292
 من احلصول �ىل املعلومات ذاهتا.
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ؤأوحض وفد ٔأسرتاليا ٔأنه سوف يتقدم ٕاىل أ�مانة بتوضيح يتعلق �ٔ�مث� املتضمنة يف املرفق الثاين من الوثيقة  .293
SCT/29/5 .اليت اكن قد قد�ا كتابيا عند ٕا�داد الوثيقة 

 بأٔمكلها ٕاىل مجيع لغات العمل SCT/29/5للوثيقة وانهتيى الرئيس ٕاىل ٔأن أ�مانة الُتمست بتوفري �رجامت  .294
مث تقد�ا ٕاىل  SCT/29/5بناء �ىل الوثيقة  SCT/25/4�لويبو. ؤأضاف أٔن أ�مانة �لهيا ٔأن �راجع الوثيقة أ�خرى 

اللجنة للنظر فهيا ٔأثناء دورهتا القادمة. ؤأ�لنت بعض الوفود ٔأهنا سوف تقدم اقرتا�ات لتنظرها اللجنة يف دورهتا 
 القادمة.

 مس�ت�دات عن توسع نظام ٔاسامء احلقول �ىل إالنرتنت من حيث العالمات الت�ارية

 .SCT/29/7استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة  .295

تو�ه وفد السلفادور ٕاىل أ�مانة �لشكر �ىل تقر�رها ؤأ�اط �ىل و�ه اخلصوص ٔأن السلفادور تنظر ٔأحاكما حمددة  .296
وا�متس الوفد من أ�مانة ف� يتعلق مبشاركة السلفادور يف اج��ات هيئة  قول �ىل إالنرتنت.يف �رشيعها ف� يتعلق بأٔسامء احل

 إالنرتنت لٔ�سامء وأ�رقام ا�صصة ٕاطالع اللجنة �ىل املس�ت�دات املتص� �لتطورات املقب�.

لسابقة ف� يتعلق حبامية ؤأ�اط وفد هنغار� ٔأنه �ىل الرمغ من احتواء بعض الهواجس اليت ٔأثريت يف �ج��ات ا .297
) قد تقوم بعض الصعو�ت من جراء gTLDsحقوق العالمات الت�ارية يف جمال احلقول العليا املكّونة من ٔأسامء �امة (

ؤأعرب الوفد عن تقد�ره للجهود اليت يبذلها مركز الويبو للتحكمي والوساطة  تطبيق ٕاجراءات فض املناز�ات اجلديدة.
ؤأ�اط الوفد �ىل و�ه  مس�ت�دات.من نرتنت لٔ�سامء وأ�رقام ا�صصة وذ�ر ٔأنه يقدر معرفة ما مت يتعلق هبيئة االٕ  ف�

اخلصوص بأٔن مركز تبادل املعلومات عن العالمات الت�ارية املزمع ٕا�شائه يبدو من �ب الناف� ٔأ�ذا يف �عتبار دور 
وا�د البيا�ت كام ٔأعرب عن ختوفه من مدى مسامهة هذا ماكتب العالمات الت�ارية والعمل املس�متر من �انب الويبو �ىل ق

و�رب الوفد عن ا�شغاالته ف� يتعلق بنطاق حامية املصطل�ات  املركز ا�ي يتقاىض الرسوم �ىل مع� بفا�لية يف هذا الس�ياق.
 قوا�د البيا�ت اخلاصة اجلغرافية من �انب هيئة إالنرتنت لٔ�سامء وأ�رقام ا�صصة، كام ٔأوحض رغبته يف ٕا��ة الوصول ٕاىل

 ٕان اكن ذ� سيسا�د يف املناقشات. �لبيا�ت اجلغرافية �ى هنغار�

و�ىل بيان املس�ت�دات اخلاصة  SCT/29/7وتقدم وفد �حتاد أ�ورويب �لشكر ٕاىل أ�مانة �ىل ٕا�دادها الوثيقة  .298
 �متس الوفد املزيد من املس�ت�دات الحقا.بتوسع نظام ٔاسامء احلقول �ىل إالنرتنت من حيث العالمات الت�ارية وا

ؤأ�اط وفد سو�رسا بأٔمهية اس�مترار الويبو يف هيئة إالنرتنت لٔ�سامء وأ�رقام ا�صصة ودمع التعليقات املقدمة من  .299
 و�رر الوفد رضورة �س�مترار يف متابعة التطورات.  وفد هنغار� ف� يتعلق �ملصطل�ات اجلغرافية.

وال�س أ�مانة �الس�مترار يف ٕاطالع ا�ول أ�عضاء �ىل  SCT/29/7طة أ�مانة �لوثيقة واختمت الرئيس ٕ��ا .300
 تطورات نظام ٔأسامء احلقول �ىل إالنرتنت.

 من �دول أ�عامل:  البيا�ت اجلغرافية 7البند 

ورة ٔأ�اط الرئيس بعدم توافر مدا�الت حتت هذا البند �ىل �دول أ�عامل وببقائه �ىل �دول أ�عامل ل� .301
 للجنة. التالية

  من �دول أ�عامل:  ٕاسهام اللجنة ا�امئة يف تنفيذ التوصيات املعنية من �دول ٔأعامل التمنية 1.7البند 
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حتدث وفد الربازيل �مس مجمو�ة �دول ٔأعامل التمنية، فأٔشار ٕاىل أٔن معل اللجنة احلايل ف� يتعلق �لتصاممي الصناعية  .302
يات �دول ٔأعامل التمنية، وقال ٕانه �رى ٔأن مثة فئة اكم� توفر املبادئ الواجب اتباعها ٔأثناء يقع دا�ل نطاق العديد من توص 

شام� ويقودها أ�عضاء، و�راعي ، ٔأن �كون 15ٔأ�شطة وضع القوا�د واملعايري. وينبغي لهذه أ��شطة، وفقا لنص التوصية 
لفوائد، وتندرج يف ٕاطار معلية �شار�ية تضع يف �عتبار خمتلف مس�تو�ت التمنية، و�راعي حتقيق التوازن بني التاكليف وا

مصاحل ؤأولو�ت اكفة ا�ول أ�عضاء يف الويبو وو�ات نظر ٔأحصاب املصل�ة ا�ٓخر�ن، وتتوافق مع مبدٔأ احليادية ا�ي 
يف اعتبارها ٕاىل ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن اللجنة طبقت ت� الرشوط يف هذه ا�ورة. حيث ٔأ�ذت الوفود . تعمل به ٔأمانة الويبو

�د ما الفئة ٔألف، املتعلقة �ملسا�دة التقنية و�كو�ن الكفاءات. وقدمت لك الو�ئق اليت معمهتا مجمو�ة الب�ان أ�فريقية 
ومجهورية �ور� و�حتاد أ�ورويب اقرتا�ات حمددة لتضمني مواد يف املعاهدة احملمت� لقانون التصاممي، واكنت توصيات �دول 

. وقال الوفد ٕانه �رى أٔن ا�ساع نطاق هذه 12و 11منية املعنية يه التوصيات وا�د واثنني و�سعة وعرشة ؤأعامل الت 
التوصيات يؤكد ما للمسا�دة التقنية و�كو�ن الكفاءات من ٔأمهية وفوائد حممت� للب�ان النامية، وال س�� الب�ان أ�قل منوا. 

حثت اللجنة �ىل مرا�اة أ�حاكم املالمئة املتعلقة �ملسا�دة التقنية و�كو�ن  2012 و�ٕالضافة ٕاىل ذ�، فٕان امجلعية العامة لعام
لب�ان النامية والب�ان أ�قل منوا يف تنفيذ معاهدة قانون التصاممي اليت من احملمتل ٕا�را�ا يف املس�تقبل. ويف رٔأي الكفاءات �

هذه أ�حاكم كامدة بت� املعاهدة. ويف ضوء ذ�، شكر الوفد  مجمو�ة �دول ٔأعامل التمنية، لن ميكن حتقيق هذا ٕاال بتضمني
وفد �حتاد أ�ورويب ومجهورية �ور� ومجمو�ة الب�ان أ�فريقية �ىل اقرتا�اهتا، وحث ا�ول أ�عضاء أ�خرى �ىل الت�يل 

 �ملرونة يف هذا الصدد.

ٕازاء تضمني بند يتعلق بأٓلية التنس�يق يف �دول  حتدث وفد اجلزا�ر �مس مجمو�ة الب�ان أ�فريقية، فأٔعرب عن رضاهو  .303
ٔأعامل اللجنة ؤأعرب عن ٔأم� يف ٔأن يبقى �بند دامئ يف �دول أ�عامل. ؤأقر الوفد بأٔمهية خطة معل التمنية يف العمل العام 

توازن والشمول، للويبو، وقال ٕانه �رى ٔأهنا تالمئ الغرض املنشود، يف سبيل ٕا�شاء نظام للملكية الفكرية يتسم مبزيد من ال 
س�� للب�ان النامية والب�ان أ�قل منوا. ؤأشار ٕاىل ٔأن وجود أٓلية للتقيمي والتنس�يق تتسم �لكفاءة والفعالية قد �كون  وال

ٔأفضل هنج يف تقيمي ٔأسلوب تنفيذ الويبو لٔ�عامل لصاحل التمنية. وينبغي ٔأن تعد اللجنة تقر�را عن ٔأعاملها يف جمال التمنية و�رفع 
ا التقر�ر ٕاىل امجلعية العامة. وقال الوفد ٕانه �رى ٔأن معل اللجنة تغطيه لكتا الفئتني ٔألف و�ء من خطة معل التمنية، هذ

املتعلقتني بتكو�ن الكفاءات ووضع القوا�د واملعايري �ىل التوايل. وقال ٕان اللجنة، �عتبارها جلنة تنظميية، جيب ٔأن متتثل 
الالزمة ف� يتعلق بتكو�ن الكفاءات ؤأ�شطة التمنية. وشدد الوفد �ىل ٔأن الوالية اليت منحهتا لت� التوصيات وتنفذ التدابري 

اكنت �شري رصا�ة ٕاىل ٔأمهية تضمني املعاهدة ٔأحاكما تتعلق بتكو�ن الكفاءات واملسا�دة التقنية،  2012امجلعية للجنة يف 
 املعاهدة. وقال ٕان اللجنة جيب ٔأن �كفل تضمني هذه املواد يف

ٔأيد وفد جنوب ٔأفريقيا البيان ا�ي ٔأدىل به وفد الربازيل �مس مجمو�ة �دول ٔأعامل التمنية والبيان ا�ي ٔأدىل به وفد و  .304
اجلزا�ر �مس مجمو�ة الب�ان أ�فريقية. وشدد �ىل ٔأمهية تنفيذ أٓلية الرصد والتقيمي واملناقشة وإالبالغ املعروفة ٔأيضا �مس أٓلية 

قد وافقت �ىل ت� ا�ٓلية حبيث �رفع لك هيئات الويبو املعنية تقار�ر عن  2010ة العامة للويبو لعام التنس�يق. واكنت امجلعي
ٕاسها�ا يف تنفيذ توصيات �دول ٔأعامل التمنية. ؤأكد الوفد �ىل ٔأنه �ٕالضافة ٕاىل اقرتا�ا املتعلق �رفع التقار�ر ٕاىل امجلعية 

فٕان أٓلية التنس�يق، ٕان مت تطبيقها كام ينبغي، ميكن ٔأن تيرس التنس�يق من العامة عن تعممي توصيات �دول ٔأعامل التمنية، 
�الل تنظمي مسائل ؤأ�شطة شام�، وذ� �ىل حنو �سا�د �ىل تاليف �زدواج. وقال الوفد ٕانه يفهم ٔأن وضع القوا�د 

القوا�د واملعايري ومواطن واملعايري يف الويبو جيب ٔأن �سري وفق مسارات ومبادئ معينة موحضة يف الفئة �ء �شأٔن وضع 
من  15املرونة والس�ياسة العامة وامل� العام، من توصيات �دول ٔأعامل التمنية. ؤأشار ٕاىل ثالثة مبادئ موحضة يف التوصية 

و�راعي خمتلف مس�تو�ت �دول ٔأعامل التمنية: جيب ٔأن �كون ٔأ�شطة وضع القوا�د واملعايري شام� ويقودها أ�عضاء، 
ي حتقيق التوازن بني التاكليف والفوائد. ومن مث، فقد طلب الوفد دراسة عن ٔأ�ر أ��شطة اليت تضطلع هبا التمنية، و�راع

اكن قد ذ�ر بوضوح ٔأن اللجنة جيب ٔأن تعمتد ٔأحاكما عن  2012اللجنة. و�ٕالضافة ٕاىل ذ�، فٕان قرار امجلعية العامة يف 
وقال الوفد ٕانه �رى ٔأن فقة مع توصيات �دول ٔأعامل التمنية املعنية. املسا�دة التقنية و�كو�ن الكفاءات، �ىل ٔأن �كون متوا



SCT/29/10 
37 
 
املبادئ املذ�ورة ميكن �لزتام هبا دامئا، واقرتح ٔأن تضطلع أ�مانة ٕ�جراء تقيمي شامل وٕا�داد تقر�ر عن ٕاسهام اللجنة يف تنفيذ 

ن ٔأن يتخطى جتميع بيا�ت ا�ول أ�عضاء. توصيات �دول ٔأعامل التمنية املعنية للعرض �ىل امجلعية العامة، وهو ما ميك
و�ٕالضافة ٕاىل ذ�، اتفق الوفد مع وفد اجلزا�ر يف ٔأن هذا حيتاج ٕاىل ٔأن �كون بندا دامئا يف �دول ٔأعامل اللجنة. ويف 

 اخلتام، ذ�ر الوفد ٔأنه س�يواصل دمع تعممي �دول ٔأعامل التمنية يف لك ٔأ�شطة الويبو.

ة �ء، فذك�ر �رٔأيه ا�ي س�بق وأٔن ٔأعرب عنه يف هذا الشأٔن وقال ٕان تضمني هذا وحتدث وفد بلجياك �مس ا�مو� .305
 البند يف �دول أ�عامل جيب ٔأن يمت طلبه يف لك دورة للجنة.

ؤأشار الرئيس ٕاىل ٔأن �ددًا من الوفود ٔأدلت ببيا�ت حول ٕاسهام اللجنة يف تنفيذ ما يتعلق هبا من توصيات �دول  .306
ة. وقال ٕان مجيع البيا�ت سوف تدون يف تقر�ر دورة اللجنة التاسعة والعرش�ن وس�ت�ال ٕاىل امجلعية ٔأعامل الويبو �شأٔن التمني

 العامة للويبو.

واكن من رٔأي بعض الوفود ٔأن هذا البند جيب ٔأن يصبح بندا دامئا يف �دول ٔأعامل اللجنة. وذ�رت وفود ٔأخرى ٔأهنا  .307
امل هذه ا�ورة، �رى ٔأن ٕاضافة هذا البند جيب ٔأن �كون بقرار من رمغ �دم ا�رتاضها �ىل ٕاضافة ذ� البند ٕاىل �دول ٔأع

  اللجنة تت�ذه وفق مقتىض احلال."

 اع�د ملخص الرئيس من �دول أ�عامل: 8البند 

 وافقت اللجنة ا�امئة �ىل ملخص الرئيس �ىل النحو الوارد يف هذه الوثيقة. .308

 اختتام ا�ورة  أ�عامل:من �دول  9البند 

 .2013مايو  31يس ا�ورة يف اختمت الرئ  .309

][ييل ذ� املرفقان



SCT/29/10 
ANNEX I 
 املرفق أ�ول
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SCT/29/9 PROV. 
 أ�صل: �ٕالنلكزيية

 2013مايو  31التارخي: 

 
 
 

اللجنة الدائمة المعنية بقانون العالمات 
التجارية والرسوم والنماذج الصناعية 

 والبيانات الجغرافية
 

 الدورة التاسعة والعشرون
 2013 مايو 31ٕاىل  27جنيف، من 

 
 

 مشروع ملخص الرئيس

 

 من �دول أ�عامل: افتتاح ا�ورة 1البند 

افتتح الس�يد فرا�سس غري، املد�ر العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو)، ا�ورة التاسعة والعرش�ن للجنة  .1
 غرافية ورّحب �ملشاركني.ا�امئة املعنية بقانون العالمات الت�ارية والرسوم وال�ذج الصناعية والبيا�ت اجل

 وتوىل الس�يد مار�س هو�رغر (الويبو) �مة ٔأمني اللجنة ا�امئة. .2

 من �دول أ�عامل: انت�اب الرئيس و�ئب الرئيس 2البند 

 انُتخب الس�يد �ادل املاليك (املغرب) رئيسا وانُتخب الس�يد ٕاميري غوندا (هنغار�) �ئبا للرئيس. .3

 د �دول أ�عاملمن �دول أ�عامل: اع� 3البند 

) مع ٕاضافة بند عنوانه .SCT/29/1 Prov 2اعمتدت اللجنة ا�امئة مرشوع �دول أ�عامل املراجع (الوثيقة  .4
 "ٕاسهام اللجنة ا�امئة يف تنفيذ توصيات �دول ٔأعامل الويبو �شأٔن التمنية".
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 راجعمن �دول أ�عامل: اع�د مرشوع تقر�ر ا�ورة الثامنة والعرش�ن امل 4البند 

 )..SCT/28/8 Prov 2اعمتدت اللجنة ا�امئة مرشوع تقر�ر ا�ورة الثامنة والعرش�ن املراجع (الوثيقة  .5

 من �دول أ�عامل: الرسوم وال�ذج الصناعية 5البند 

 SCT/29/6وSCT/28/5 وSCT/29/4 و SCT/29/3و SCT/29/2استندت املناقشات ٕاىل الو�ئق  .6
 ..SCT/28/4 Revو .SCT/27/4 Addني وكذ� ٕاىل الوثيقت SCT/29/8 و

 SCT/29/2واس�تعرضت اللجنة �لتفصيل مرشوع املواد ومرشوع الالحئة التنفيذية الوارد�ن يف الوثيقتني  .7
 . وقال الرئيس ٕاّن مجيع البيا�ت اليت ٔأدلت هبا الوفود س�ُتدّون يف تقر�ر ا�ورة التاسعة والعرش�ن.SCT/29/3و

ة و�كو�ن الكفاءات، عرض الرئيس ورقة �ري رمسية جتمع بني عنارص من �قرتا�ات وف� خيص املسا�دة التقني .8
 SCT/28/5املقدمة من ا�مو�ة أ�فريقية و�حتاد أ�ورويب وا�ول أ�عضاء فيه ومجهورية �ور� والواردة يف الو�ئق 

 ، �ىل التوايل.SCT/29/8و SCT/29/6و

معل مراجعة يك تنظر فهيا اللجنة ا�امئة يف دورهتا الثالثني، �ىل ٔأن تأٔ�ذ وا�متس الرئيس من أ�مانة ٕا�داد و�ئق  .9
�لك التعليقات املدىل هبا يف ا�ورة احلالية وتربز خمتلف �قرتا�ات اليت تقدمت هبا الوفود �س�ت�دام أ�قواس املربّعة 

ربّعني �شأٔن املسا�دة التقنية و�كو�ن قوسني م بنيالشطب ٔأو التسطري ٔأو احلوايش، مبا يف ذ� مرشوع مادة ُمدرج  ٔأو
الكفاءات، استنادا ٕاىل ورقة الرئيس �ري الرمسية. وستشري احلوايش ٕاىل ٔأّن مرشوع املادة املذ�ور مقرتح من قبل الرئيس، 

 ؤأّن بعض الوفود فّضلت ٔأن �كون موضوع مرشوع املادة املعين مشموال بقرار.

ٔأحرزت  تقدما جيدا �شأٔن مرشوع املواد ومرشوع الالحئة التنفيذية و�لص الرئيس ٕاىل ٔأّن اللجنة ا�امئة قد  .10
ؤأّن شوطا قد قُطع يف العمل اخلاص �ملسا�دة التقنية و�كو�ن  SCT/29/3و SCT/29/2الوارد�ن يف الوثيقتني 

مة ��عوة الكفاءات. وقال �دد من الوفود ٕاّن اللجنة ا�امئة قد ٔأحرزت تقدما بقدر اكف لتوصية مجعية الويبو العا
. ورٔأت وفود ٔأخرى، ّممن تعتقد ٔأنّه جيب ٕاحراز املزيد من التقدم يف جمال 2014ٕاىل عقد مؤمتر دبلومايس يف �ام 

املسا�دة التقنية و�كو�ن الكفاءات من ٔأ�ل بلوغ نتي�ة ملموسة، ٔأّن امجلعية العامة ��ات يه اليت جيب ٔأن تت�ذ 
 قرار ا�عوة ٕاىل عقد مؤمتر دبلومايس.

 من �دول أ�عامل: العالمات الت�ارية 6لبند ا

 دراسة عن حامية ٔأسامء الب�ان

 .SCT/29/5استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة  .11

�لك لغات معل الويبو  SCT/29/5و�لص الرئيس ٕاىل ٔأنّه الُتمس من أ�مانة ٕا��ة �رجامت اكم� للوثيقة  .12
وعرضها �ىل  SCT/29/5�ىل ٔأساس الوثيقة  SCT/25/4يقة �ري اللغة إالنلكزيية. كام ينبغي لٔ�مانة مراجعة الوث 

اللجنة ا�امئة يك تنظر فهيا يف دورهتا القادمة. ؤأ�لنت بعض الوفود ٔأّهنا س�تقدم اقرتا�ات يك تنظر فهيا اللجنة ا�امئة 
 يف دورهتا القادمة.
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 الت�اريةٔأ�دث املعلومات عن توّسع نظام ٔأسامء احلقول �ىل إالنرتنت ف� خيص العالمات 

 .SCT/29/7استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة  .13

ؤأنّه الُتمس من أ�مانة ٔأن تواصل  SCT/27/8و�لص الرئيس ٕاىل ٔأّن اللجنة ا�امئة ٔأ�اطت �لام �لوثيقة  .14
 ٕابالغ ا�ول أ�عضاء �ملس�ت�دات الطارئة �ىل نظام ٔأسامء احلقول.

 من �دول أ�عامل: البيا�ت اجلغرافية 7البند 

الرئيس ٕاىل ٔأنّه مل يُدَىل بأٔية مدا�� مضن هذا البند من �دول أ�عامل ؤأّن البند سيبقى مطرو�ا �ىل ٔأشار  .15
 �دول أ�عامل ل�ورة القادمة.

 من �دول أ�عامل: ٕاسهام اللجنة ا�امئة يف تنفيذ ما يعنهيا من توصيات �دول أٔعامل الويبو �شأٔن التمنية 1.7البند 

ا من الوفود قدمت ٕا�ال�ت �شأٔن ٕاسهام اللجنة ا�امئة يف تنفيذ ما يعنهيا من ٔأشار الرئيس ٕاىل ٔأّن �دد .16
توصيات �دول ٔأعامل الويبو �شأٔن التمنية. وقال ٕاّن مجيع إال�ال�ت س�ُتدّون يف تقر�ر ا�ورة التاسعة والعرش�ن للجنة 

 ا�امئة وٕاّهنا سُرتفع ٕاىل امجلعية العامة للويبو.

البند ينبغي ٔأن يصبح دامئا �ىل �دول ٔأعامل اللجنة ا�امئة. وقالت وفود ٔأخرى ٕاّهنا ال ورٔأت بعض الوفود ٔأّن هذا  .17
تعارض فكرة ٕاضافة هذا البند ٕاىل �دول ٔأعامل ا�ورة احلالية ولكّهنا �رى، يف الوقت ذاته، ٔأّن اللجنة ا�امئة ينبغي ٔأن تبّت 

 يف ٕاضافته حسب احلا�ة.

 يسمن �دول أ�عامل: ملخص الرئ  8البند 

 ا�ورة الثالثون للجنة ا�امئة املعنية بقانون العالمات الت�ارية والرسوم وال�ذج الصناعية والبيا�ت اجلغرافية

 .2013نومفرب  8ٕاىل  4ٔأ�لن الرئيس ٔأّن ا�ورة الثالثني للجنة ا�امئة س�ُتعقد مبدئيا، من  .18

 من �دول أ�عامل: اختتام ا�ورة 9البند 

 .2013مايو  31يف اختمت الرئيس ا�ورة  .19

 

 [ييل ذ� املرفق الثاين]
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IRLANDE/IRELAND 
 
David COOMBES, Executive Officer, Intellectual Property Unit, Department of Jobs, Enterprise 
and Innovation, Patents Office, Kilkenny 
david.coombes@djei.ie 
 
Karen HENEBRY (Ms.), Higher Executive Officer, Intellectual Property Unit, Department of 
Jobs, Enterprise and Innovation, Patents Office, Kilkenny 
 
Cathal LYNCH, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
cathal.lynch@dfa.ie 
 
 
ITALIE/ITALY 
 
Tiberio SCHMIDLIN, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
JAMAÏQUE/JAMAICA 
 
Marcus GOFFE, Trademarks Manager, Jamaica Intellectual Property Office (JIPO), Kingston 
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JAPON/JAPAN 
 
Kazuo HOSHINO, Director for Policy Planning and Research, International Affairs Division, 
Japan Patent Office (JPO), Tokyo 
 
Masashi OMINE, Deputy Director, International Affairs Division, Japan Patent Office (JPO), 
Tokyo 
 
Mikihiro SHIRATORI, Assistant Director, International Affairs Division, Japan Patent 
Office (JPO), Tokyo 
 
Kunihiko FUSHIMI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
JORDANIE/JORDAN 
 
Mamduh Radwan Ali AL-KSAIBEH, Assistant Director, Industrial Property Protection 
Directorate, Ministry of Industry and Trade, Amman 
mamdouh.al-ksaibeh@mit.gov.jo 
 
 
KAZAKHSTAN 
 
Madi SADANOV, Head, Industrial Property Division, Ministry of Justice of the Republic of 
Kazakhstan, Astana 
ipkz.int@gmail.com 
 
Madina SMANKULOVA (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
KENYA 
 
Timothy M. KALUMA, Minister Consellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
KOWEÏT/KUWAIT 
 
Ahmed ALMUTAIRI, Director, Trademark and Patent Department, Ministry of Commerce and 
Industry, Kuwait 
eng_m@hotmail.com 
 
Tawfiq ALZAYED, Assistant Undersecretary, International Organizations and Intellectual 
Property Sector, Ministry of Commerce and Industry, Kuwait 
tawfiq@moci.gov.kw 
 
Mohammad ALSAYEGH, Engineer, Trademark and Patent Department, Ministry of Commerce 
and Industry, Kuwait 
maw3ods@hotmail.com 
 
Hussain SAFAR, Attaché, Permanent Mission, Geneva 
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LETTONIE/LATVIA 
 
Janis ANCĪTIS, Counsellor, Patent Office of the Republic of Latvia, Riga 
janis.ancitis@lrpv.gov.lv 
 
 
LITUANIE/LITHUANIA 
 
Dovile TEBELSKYTE (Ms.), Deputy Head, Law and International Affairs Division, State Patent 
Bureau of the Republic of Lithuania, Vilnius 
dovile.tebelskyte@vpb.gov.lt 
 
 
MADAGASCAR 
 
Haja RASOANAIVO (Mrs.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
MALAISIE/MALAYSIA 
 
Nurhana IKMAL (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
MAROC/MOROCCO 
 
Adil EL MALIKI, directeur général, Office marocain de la propriété industrielle et 
commerciale (OMPIC), Casablanca 
adil.elmaliki@ompic.org.ma 
 
Nafissa BELCAID (Mme), directrice du Pôle des signes distinctifs, Office marocain de la 
propriété industrielle et commerciale (OMPIC), Casablanca 
belcaid@ompic.ma 
 
Salah Eddine TAQUIS, conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
MAURITANIE/MAURITANIA 
 
Sidi Ahmed AMAR OULD DIDI, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
MEXIQUE/MEXICO 
 
Héctor CORNEJO GONZÁLEZ, Subdirector, Departamento de Marcas, Dirección Divisional de 
Patentes, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Cuidad de México 
 
Luis Silverio PÉREZ ALTAMIRANO, Jefe de Departamento, Dirección Divisional de Patentes, 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Cuidad de México 
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NÉPAL/NEPAL 
 
Dhruba Lal RAJBAMSHI, Director General, Department of Industry, Ministry of Industry, 
Kathmandu 
dlrajbamshi@gmail.com 
 
 
NICARAGUA 
 
Harry Miguel PERALTA LÓPEZ, Director General, Dirección General del Registro de la 
Propiedad Intelectual, Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, Managua 
hperalta@rpi.gov.ni 
 
 
NIGÉRIA/NIGERIA 
 
Abdulwasiu POPOOLA, Assistant Registrar, Trademarks, Patents and Designs Registry, Trade 
and Investment Ministry, Abuja 
 
 
NORVÈGE/NORWAY 
 
Thomas HVAMMEN NICHOLSON, Senior Legal Advisor, Design and Trademark Department, 
Norwegian Industrial Property Office (NIPO), Oslo 
thn@patentstyret.no 
 
Karine L. AIGNER (Mrs.), Legal Advisor, Legal and International Affairs, Norwegian Industrial 
Property Office (NIPO), Oslo 
kai@patentstyret.no 
 
 
PANAMA 
 
Kathia FLETCHER (Sra.), Jefe, Departmento de Marcas, Dirección General del Registro de la 
Propiedad Industrial (DIGERPI), Ministerio de Comercio e Industrias, Panamá 
 
Raquel MARTÍNEZ VÁSQUEZ (Sra.), Examinador de Marcas, Dirección General del Registro 
de la Propiedad Industrial (DIGERPI), Ministerio de Comercio e Industrias, Panamá 
 
 
PARAGUAY 
 
Roberto RECALDE, Segundo Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
PAYS-BAS/NETHERLANDS 
 
Margreet GROENENBOOM (Ms.), Policy Advisor, Innovation Department, Intellectual Property 
Section, Ministry of Economic Affairs, The Hague 
 
 



SCT/29/10  
Annex II 
12 
 

 

POLOGNE/POLAND 
 
Grażyna LACHOWICZ (Ms.), Advisor, Cabinet of the President, Patent Office of the Republic of 
Poland, Warsaw 
glachowicz@uprp.pl 
 
Wojciech PIATKOWSKI, First Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE/SYRIAN ARAB REPUBLIC 
 
Hiam DIAB (Ms.), Head, International Registration of Marks, Directorate of Commercial and 
Industrial Property Protection (DCIP), Ministry of Internal Trade and Consumer Protection, 
Damascus 
hiam_diab@hotmail.com 
 
 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 
 
PARK Jae Hun, Director, Multilateral Affairs Division, Korean Intellectual Property Office (KIPO), 
Daejeon 
 
KIM Jihoon, Deputy Director, Design Examination Policy Division, Korean Intellectual Property 
Office (KIPO), Daejeon 
 
AHN Sunhee (Mrs.), Deputy Director, Multilateral Affairs Division, Korean Intellectual Property 
Office (KIPO), Daejeon 
asunh@kipo.go.kr 
 
YEOM Hojun, Judge, Daejeon 
royeom@gmail.com 
 
SHI-HYEONG Kom, Intellectual Property Attaché, Permanent Mission 
iprshkim@gmail.com 
 
 
RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA 
 
Simion LEVITCHI, Director, Trademarks and Industrial Design Department, State Agency on 
Intellectual Property of the Republic of Moldova (AGEPI), Chisinau 
simion.levitchi@agepi.gov.md 
 
 
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE/DOMINICAN REPUBLIC 
 
Ysset ROMÁN (Mrs.), Minister Counsellor, Permanent Mission to the World Trade 
Organization (WTO), Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC 
 
Petra MALECKOVA (Mrs.), Senior Officer, International Department, Industrial Property Office, 
Prague 
pmaleckova@upv.cz  
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ROUMANIE/ROMANIA 
 
Constanta MORARU (Mrs.), Head, Legal, International Cooperation Division, Legal, 
Trademarks, Designs, International Cooperation Directorate, State Office for Inventions and 
Trademarks (OSIM), Bucharest 
moraru.cornelia@osim.ro 
 
Alice Mihaela POSTAVARU (Ms.), Head, Designs Division, Legal, Trademarks, Designs, 
International Cooperation Directorate, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), 
Bucharest 
postavaru.alice@osim.ro 
 
 
ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM 
 
Mike FOLEY, Head of Policy, Trade Marks and Industrial Designs, Department for Business, 
Innovation and Skills, Intellectual Property Office, Newport 
mike.foley@ipo.gov.uk 
 
 
SÉNÉGAL/SENEGAL 
 
Ndeye Fatou LO (Mrs.), Advisor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
SINGAPOUR/SINGAPORE 
 
Simon SEOW, Director, Registry of Designs, Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), 
Ministry of Law, Singapore 
 
Maslina MALIK (Ms.), Senior Assistant Director, Intellectual Property Office of 
Singapore (IPOS), Ministry of Law, Singapore 
maslina_malik@ipos.gov.sg 
 
 
SRI LANKA 
 
Rukmal Sena Kumara DOOLWALAGE, Director, Commerce Division, Ministry of Industry and 
Commerce, Colombo 
rdoolwalage@hotmail.com  
 
 
SUÈDE/SWEDEN 
 
Eva WEI (Mrs.), Legal Advisor, Swedish Patent and Registration Office (SPRO), Söderhamn 
eva.wei@prv.se 
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SUISSE/SWITZERLAND 
 
Marie KRAUS (Mme), conseillère juridique, Division du droit et des affaires internationales, 
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
 
Alexandra GRAZIOLI (Mme), conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
TOGO 
 
Essohanam PETCHEZI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO 
 
Justin SOBION, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
UKRAINE 
 
Mariia VASYLENKO (Ms.), Head, Division of Legislation Development in the Sphere of 
Industrial Property, Ukrainian Institute of Industrial Property (SEUIPV), Kyiv 
m.vasilenko@uipv.org  
 
Inna SHATOVA (Ms.), Head, Industrial Property Division, State Intellectual Property Service of 
Ukraine (SIPS), Kyiv 
inna_shatova@sips.gov.ua  
 
 
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 
 
 
VENEZUELA (RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU)/VENEZUELA (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, Ha Noi City 
 
 
YÉMEN/YEMEN 
 
Abdulbaset Seif Ali AL-BAKRI, Senior Level Expert in IP and Deputy Director General, 
Intellectual Property, Ministry of Industry and Trade, Sana'a 
asabmsh@yahoo.com 
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UNION EUROPÉENNE1F

∗/EUROPEAN UNION2F

∗ 
 
Delphine LIDA (Ms.), Counsellor, Permanent Delegation, Geneva 
 
Michael PRIOR, Policy Officer, Industrial Property, Directorate General for the Internal Market 
and Services, European Commission, Brussels 
 
Jakub PINKOWSKI, Head, Designs Office, Office for Harmonization in the Internal 
Market (Trade Marks and Designs) (OHIM), Alicante 
 
Julio LAPORTA INSA, Expert, Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and 
Designs) (OHIM), Alicante 
 
 
 
 

                                                
∗  Sur une décision du Comité permanent, les Communautés européennes ont obtenu le statut de membre sans 
droit de vote. 
∗  Based on a decision of the Standing Committee, the European Communities were accorded member status 
without a right to vote. 
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II. ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/ 
INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 

 
 
ORGANISATION RÉGIONALE AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE (ARIPO)/AFRICAN REGIONAL INTELLECTUAL PROPERTY 
ORGANIZATION (ARIPO) 
Kujo Elias MCDAVE, Legal Counsel, Legal and International Cooperation Affairs, Harare 
 
ORGANISATION BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OBPI)/BENELUX 
ORGANISATION FOR INTELLECTUAL PROPERTY (BOIP) 
 
Camille JANSSEN, juriste au Département des affaires juridiques, La Haye 
cjanssen@boip.int 
 
ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE 
ORGANIZATION (WTO) 
 
Wolf MEIER-EWERT, Counsellor, Intellectual Property Division, Geneva 
 
Thu-Lang TRAN WASESCHA (Ms.), Counsellor, Intellectual Property Division, Geneva 
 
SOUTH CENTRE (SC) 
Nirmalya SYAM, Program Officer, Geneva 
 
UNION AFRICAINE (UA)/AFRICAN UNION (AU) 
Georges Remi NAMEKONG, Minister Counsellor, Permanent Delegation, Geneva 
 
 
 
III. ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/ 
 INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
Association européenne des étudiants en droit (ELSA International)/European Law 
Students' Association (ELSA International) 
Mariarosa BUSCAGLIA (Ms.), Representative, Pisa 
m_buscaglia@hotmail.it 
Solveig HAGNÄS (Ms.), Representative, Turku 
solveig@hagnas.com 
Martina LIPKE (Ms.), Representative, Heidelberg 
martina.lipke@gmail.com 
Katja VAAHTERA (Ms.), Representative, Turku 
katja.vaahtera@utu.fi 
 
Association française des praticiens du droit des marques et modèles (APRAM) 
Claire LAUGA (Mme), représentante, Paris 
claire@starcknetwork.com 
 
Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI)/International 
Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI) 
Mario FRANZOSI, représentant, Milan 
franzosi@franzosi.com 
 

mailto:cjanssen@boip.int
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Association internationale pour les marques (INTA)/International Trademark Association (INTA) 
Bruno MACHADO, Geneva Representative, Rolle 
 
Association japonaise des conseils en brevets (JPAA)/Japan Patent Attorneys 
Association (JPAA) 
Sakae MIYANAGA, Member, Trademark Committee, Tokyo 
Chikako MORI (Ms.), Member, Design Committee, Tokyo 
info@suneast-ip.com 
 
Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI)/Centre for International 
Intellectual Property Studies (CEIPI) 
François CURCHOD, chargé de mission, Genolier 
francois.curchod@vtxnet.ch 
Natalia KAPYRINA (Mlle), assistante chercheur, Strasbourg 
kapyrina@ceipi.edu 
 
Fédération internationale des conseils en propriété intellectuelle (FICPI)/International 
Federation of Intellectual Property Attorneys (FICPI)  
Andrew PARKES, Special Reporter (Trade Marks and Designs), Dublin 
andrew.parkes@ficpi.org 
 
MARQUES (Association européenne des propriétaires de marques de commerce)/MARQUES 
(European Association of Trade Mark Owners) 
David STONE, Chair, Designs Team, London 
Peter Gustav OLSON, Lawyer, Designs Team, Copenhagen 
peter.gustav.olson@dk.maqs.com 
 
Organisation pour un réseau international des indications géographiques (oriGIn)/Organization 
for an International Geographical Indications Network (oriGIn) 
Massimo VITTORI, Executive Director, Geneva 
massimo@origin-gi.com 
Ida PUZONE (Mrs.), Project Manager, Geneva 
ida@origin-gi.com 
Daniela LIZARZABURU (Mrs.), Consultant, Geneva 
daniela@origin-gi.com 
Fernando CANO TREVIÑO, Representative Consejo Regulador del Tequila, Geneva 
fcano@crt.org.mx 
Luis Fernando SAMPER, Representative Café de Colombia, Bogota 
luisfernando.samper@cafedecolombia.co 
 
Third World Network Berhad (TWN) 
Gopakumar KAPPOORI, Legal Advisor, Geneva 
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IV. BUREAU/OFFICERS 

 
Président/Chair:  Adil El MALIKI (Maroc/Morocco) 
 
 
Vice-président/Vice-chair: Imre GONDE (Hongrie/Hungary) 
 
 
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, juriste adjoint à la Section du droit des marques, Division du droit et des 
services consultatifs en matière de législation/Associate Legal 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 
 
 
 

 ]هناية املرفق الثاين والوثيقة[
 
 

http://intranet.wipo.int/people_finder/en/unit_pages/unit.jsp?unit_code=00000784
http://intranet.wipo.int/people_finder/en/unit_pages/unit.jsp?unit_code=00000784
http://intranet.wipo.int/people_finder/en/unit_pages/unit.jsp?unit_code=00000784
http://intranet.wipo.int/people_finder/en/unit_pages/unit.jsp?unit_code=00000784
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