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 �ٕالنلكزيیةأ�صل: 
 2019 أٔكتو�ر 30 التارخي:

 الدويل التسجيل بشأن الهاي لنظام القانوني بالتطوير املعني العامل الفريق

 الصناعية للتصاميم

 السابعة الدورة
 2018یولیو  18ٕاىل  16جنیف، من 

 التقرير

 ا�ي اعمتده الفریق العامل

اجمتع الفریق العامل املعين �لتطو�ر القانوين لنظام الهاي �شأٔن التسجیل ا�ويل للتصاممي الصناعیة (املشار ٕالیه ف�  .1
 .2018 یولیو 18 ٕاىل 16یيل بعبارة "الفریق العامل") يف جنیف يف الفرتة من 

ٔأرمينیا وبلزي و ) OAPI( نظمة أ�فریقية للملكية الفكریةامل يف احتاد الهاي ممث� يف ا�ورة:  التالیة أ�عضاء تاكنو  .2
والیو�ن وهنغار� وٕایطالیا والیا�ن ولیتوانیا واملغرب ؤأملانیا وفنلندا وفر�سا وجورجيا و�حتاد أ�ورويب و�رواتیا وا�امنرك 

وبولندا ومجهوریة �ور� ورومانیا و�حتاد الرويس ورصبیا وس�نغافورة  والرنوجيومجهوریة مقدونیا الیوغوسالفية سابقا 
 ).30وٕاس�بانیا وسو�رسا وامجلهوریة العربیة السوریة وطاجيكس�تان واململكة املت�دة والوال�ت املت�دة أ�مر�كية (

ش�یكية وجيبويت وهندوراس بصفة مراقب: اجلزا�ر وبیالروس وكندا والصني وامجلهوریة الت ممث�� ا�ول التالیة واكنت  .3
 ).17(ٔأفریقيا والسودان و�یلند وفيیت �م  وٕاندونيس�یا وٕارسائیل وأ�ردن واكزاخس�تان ومدغشقر واملكس�یك وجنوب

املنظمة أ�وروبیة ا�ٓس�یویة وشارك ممثلو املنظمة احلكومية ا�ولیة التالیة يف ا�ورة بصفة مراقب:  .4
 ).EAPO( )1( للرباءات
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يف ا�ورة بصفة مراقب: امجلعیة أ�مر�كية لقانون امللكية  املنظامت �ري احلكومية التالیةممثلو وشارك  .5
الرابطة ا�ولیة للعالمات و  )ECTA( مجعیة �حتادات أ�وروبیة للعاملني يف جمال العالمات الت�اریةو ) AIPLA( الفكریة
مجعیة ماليك العالمات الت�اریة  - MARQUESو )JPAA( امجلعیة الیا�نیة لو�ء الرباءاتو  )INTA( الت�اریة

 ).5(أ�وروبیني 

 هذه الوثیقة.ل الثاين  املرفققامئة املشاركني يف  تو�د .6

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

 العامللفریق السابعة لورة الس�ید فرا�سس غري، املد�ر العام للمنظمة العاملیة للملكية الفكریة (الویبو)، ا� افتتح .7
 ب �ملشاركني.ورحّ 

، يه مكبود� و�حتاد الرويس نذ ا�ورة أ��رية للفریق العامل، ٔأصبحت ثالثة ب�انشار املد�ر العام ٕاىل ٔأنه م وأٔ  .8
 ،2017فربا�ر  25) التفاق الهاي يف 1999انضمت مكبود� ٕاىل وثیقة جنیف (و ٔأعضاء يف احتاد الهاي.  ،واململكة املت�دة

یونیو  13يف  1999وثیقة قت اململكة املت�دة �ىل وصد�  ،2018فربا�ر  28يف  1999وثیقة الرويس �ىل ق �حتاد وصد� 
ِقعةاملبذ� �دد أ�طراف لیصل  ،2018 اتفاق  �ىل املوقعةبلغ العدد إالجاميل لٔ�طراف و . اطرف 54وثیقة جنیف ٕاىل  �ىل و�
 .اطرف 68الهاي 

 �ه�م. وأٔشار كذ� ٕاىل ٔأن العدید من احلكومات تدرس 1999انضامم كندا ٕاىل وثیقة عن قرب �لن املد�ر العام وأٔ  .9
 يف املس�تقبل القریب.ا ٕا�هيا انضام�ٔأو  1999ىل وثیقة � هاتصدیق مسأٔ�ى 

ال�ت بعد انضامم مجهوریة �ور� والیا�ن وتصدیق الواملقدمة شار املد�ر العام ٕاىل الز�دة الهائ� يف الطلبات ا�ولیة وأٔ  .10
 ٕاىل �د ما ااكن هذا الرمق مس�تقر و �ىل التوايل.  2016و 2015يف �ايم  %35.5و %40.6بنس�بة بلغت  ،املت�دة أ�مر�كية

ت�  تتناولهااليت  تصامميزاد �دد ال حيث ؛ يف �دد الطلبات ا�ولیة %6.3مع اخنفاض طفيف قدره  ،2017يف �ام 
 .%3.8الطلبات ا�ولیة �شلك طفيف بنس�بة 

يف �دد الطلبات  %2.8ز�دة بنس�بة  �دثت ،2018املد�ر العام ٔأنه �الل أ�شهر امخلسة أ�وىل من �ام  دؤأفا .11
. ؤأضاف املد�ر العام ٔأنه مع 2017مقارنة �لفرتة نفسها من �ام  ،يف �دد التصاممي %2.6اخنفاض طفيف بنس�بة �دث و 

 ٔأن �س�متر الز�دة. ینبغي ،ٔ�طراف ٔأخرى �نضامم اجلدید والقادم

تلهيا ٔأملانیا  ،یداع الطلباتالٕ  أ�ولاملصدر بوصفها  يف صدارة الرتتيبمجهوریة �ور�  �اءت ،2017 �ام ويف .12
�س�تثناء  2018هو يف النصف أ�ول من �ام الوضع كام هذا  واس�متروسو�رسا وفر�سا والوال�ت املت�دة أ�مر�كية والیا�ن. 

اكن �حتاد أ�ورويب  ،2017يف �ام والوال�ت املت�دة أ�مر�كية. للطلبات قبل  موِدعاليت أٔصبحت �امس ٔأكرب  ،الیا�ن
 وهأ�طراف كام هذه �رتيب  ظلو یلیه الوال�ت املت�دة أ�مر�كية وسو�رسا و�ر�یا والیا�ن.  ،�سمیةكرث ا�ٔ  عقِ املو� هو الطرف 

 .2018يف النصف أ�ول من �ام 

�ىل مدار  ،املد�ر العام ٕاىل ٔأنه مت ٕاحراز تقدم �بري يف تطو�ر منصة �كنولوجيا املعلومات اجلدیدة لنظام الهايشار وأٔ  .13
وسيمت  ،ٕاىل دمع ٕادارة جسل الهاي ا�ويل وٕافادة املس�ت�دمنيهتدف منصة �كنولوجيا املعلومات اجلدیدة ؤأفاد بأٔن العام. 



H/LD/WG/7/11  
3 
 

س�یحتوي نظام �كنولوجيا املعلومات اجلدید �ىل نظام معاجلة �دید س�یكون ٔأكرث كفاءة وٕانتاجية. و �رشها قبل هنایة العام. 
 .س�ت�داميف �وسهو�  ةسزيید النظام �اذبی ،نتي�ة ��و 

ا�ي س�یكون قيد النظر يف ا�ورة  ،املهمة لتوس�یع النظام يه نظام اللغة الصكوكذ�ر املد�ر العام كذ� ٔأن ٕا�دى و  .14
. ؤأضاف ٔأن املنظمة تدمع بن�اح س�یاسة فریق مدرید العاملللأ��رية  ا�ورةمتت مناقشة نفس املشلكة يف و احلالیة. 

مت تطبیق مناذج خمتلفة يف مجیع ٔأحناء ویالتعددیة اللغویة املطبقة يف ٔأنظمة معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات ومدرید والهاي. 
ة طلب بأٔي لغ ٕایداعميكن  ،نظام معاهدة التعاون �شأٔن الرباءاتل  افقووحيث مت تطو�ر لك نظام �شلك مس�تقل.  ،املنظمة
ويه العربیة والصینية وإالجنلزيیة والفر�س�یة  ،ٔ�مم املت�دةهبا يف ال و عمامللغات الست الاليت تضم  ،ات النرش العرشمن لغ

نرش ی  ،ظام معاهدة التعاون �شأٔن الرباءاتنل  اووفق. والیا�نیة والكوریة والربتغالیةوكذ� أ�ملانیة  ،والروس�یة وإالس�بانیة
يف �ني ٔأنه س�یوفر �رمجة امللخص (ملخص ��رتاع) �للغتني إالجنلزيیة  ،املكتب ا�ويل الطلب بلغة إالیداع فقط

 ،�رمجة �للغة إالجنلزيیة لتقر�ر البحث ا�ا�يل اس�یقدم املكتب ا�ويل ٔأیضو مت تقدمي الطلب بلغة ٔأخرى. یحيث  ،والفر�س�یة
مجیع  ة�رمجیمت و  ،يه إالجنلزيیة والفر�س�یة وإالس�بانیة ،نظام الهاي بثالث لغاتیعمل و ٕاذا مل یمت ٕا�داده �للغة إالجنلزيیة. 

 �ىل غرار نظام مدرید. ،بلغة وا�دة �شلك مهنجي ٕاىل اللغتني أ�خریني موِدعطلب دويل ٔأي العنارص الببلیوغرافية يف 

من وفد �حتاد الرويس �شأٔن ٕاماكنیة ٕادراج اللغة الروس�یة  ااقرتا� ىریق العامل تلقالفشار املد�ر العام ٕاىل ٔأن وأٔ  .15
 تبعاتس�یكون للقرار و لكغة رمسیة لنظام الهاي. وذ�ر كذ� ٔأن القرار یعمتد �ىل ا�منوذج ا�ي یقرر الفریق العامل اتبا�ه. 

مت اختیاره جيب ٔأن یليب یذ�ر ٔأن نظام اللغة ا�ي وكذ� أٓ�ر �مة �ىل ٔأنظمة الویبو. و  ،مالیة �ىل �شغیل نظام الهاي
 ٕاىل �د معقول. امنشود أأمر ؤأن وجود بعض التشابه يف ٔأنظمة اللغة س�یكون  ،احتیا�ات املس�ت�دمني

ص الفریق العامل ٕاىل مطالبة لُ �َ  ،فریق مدرید العاملالبأٔنه ٔأثناء النظر يف اقرتاح مماثل دا�ل  اكّر املد�ر العام ٔأ�ري وذ .16
لتقدميها ٕاىل ا�ورة املقب� للفریق  ،أ�مانة ٕ�جراء حتلیل متعمق ٕالماكنیة ٕاد�ال اللغتني الصینية والروس�یة يف نظام مدرید.

 العامل.

أ��رية من  �نضامم�االت �ىل مع� املمتاز ف� یتعلق �لتصدیقات و خباصة  ،ر املد�ر العام الفریق العاملكَ شَ و  .17
ُ �الل حفص الوال�ت القضا املبنية �االت الرفض احملمت�  تفاديسخ من ٔأ�ل ئیة. ؤأشار ٕاىل "التوجيه �شأٔن ٕا�داد وتوفري الن

�ىل سبيل  ،2016�ىل �دم كفایة الكشف عن التصممي الصناعي من قبل ماكتب الفحص" ا�ي صدر يف ٔأغسطس 
 املثال.

 لرئيسائيس و�ئيب من �دول أ�عامل: انت�اب الر  2البند 

رئيسة للفریق العامل، وانُتخبت الس�یدة سوهن ٔأومني  دة ماري �روس (سو�رسا) �ٕالجامعلس�ینُتخبت اا .18
 �ور�) والس�ید دیفيد ر. �ريك (الوال�ت املت�دة أ�مر�كية) �ٕالجامع �ئبني للرئيسة. (مجهوریة

 توىل الس�ید هريويش ٔأو�وتويم (الویبو) �ام ٔأمني الفریق العامل.و  .19

 .1999وثیقة وبتصدیق �حتاد الرويس واململكة املت�دة �ىل  ،�نضامم مكبود� ةالرئيس تبح� ور .20



H/LD/WG/7/11  
4 
 

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

"مراجعة حممت�  �ش�متل �ىلوفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية ٔأن �س�ة وا�دة سابقة من مرشوع �دول أ�عامل  ذ�ر .21
ملعاهدات  إاىل ٔأنه وفق اصت�لُ  اللتني ،A/57/12من الوثیقة  "3"و "2" 88رتني شار الوفد ٕاىل الفقجلدول الرسوم". وأٔ 

� ؛ ؤأن �ىل �حتادات املمو� اصةینبغي ٔأن �كون �لك احتاد ٕا�رادات اكفية لتغطیة نفقاته اخل ،� من الرسوم�حتادات املمو� 
�اصة هبا ملعاجلة هذا العجز. ؤأشار  ملعاهدة االتدابري وفقمن الرسوم اليت تعاين من جعز متوقع يف فرتة الس�نتني ٔأن تدرس 

ج هذا ادر إ الوفد ٕاىل ٔأنه قدم ٕاىل أ�مانة وثیقة بعنوان "املسامهة يف الرفاه املايل للمنظمة". وطلب الوفد من الفریق العامل 
 البند يف �دول ٔأعامل ا�ورة احلالیة.

واليت  ،ا الوفود اليت مل �كن �ىل �مل هبذا �قرتاح قبل �ج�عيف �عتبار ا�ٓراء اليت ٔأعربت عهن ةالرئيس تٔأ�ذو  .22
يف  هقرت�ماقرتح ٔأن یقدم وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية وبناء �ىل ذ�  ،�شأٔن هذه املسأٔ� ممع ٕاداراهت هاتبادل  مال ميكهن
 : "مسائل ٔأخرى".املعنون 9البند 

 .دون تغیري) H/LD/WG/7/1 Prov.3ثیقة عمتد الفریق العامل مرشوع �دول أ�عامل (الو وا .23

 البیا�ت العامة

وشكر املكتب ا�ويل  ،ٔأنه �شارك ٔ�ول مرة يف الفریق العامل كعضو يف احتاد الهايٕاىل وفد اململكة املت�دة  ٔأشار .24
لتسجیل الرسوم  ٔأفضل اس�یوفر خيار  هتصدیقأٔن بالوفد  فادللویبو �ىل مسا�دته يف ٔأن یصبح العضو الثامن والس�تني. وأٔ 

من الناجت احمليل إالجاميل الوطين يف اململكة  %11ٔأكرث من  تُدر تصامميالوفد كذ� ٔأن ٔأعامل ال  ؤأوحض. تصاممي الصناعیةوال 
 نياملصمم التصدیقملیار جنیه ٕاسرتلیين. وس�ميكّن  14قدر بأٔكرث من یُ ري امللموسة وٕاجاميل است�رات يف أ�صول � ،املت�دة
الوفد ٔأنه منذ بدء نفاذ  وذ�ر. امن �سجیل تصامميهم دولی ،ال س�� ٔأحصاب املشاریع الصغرية واملتوسطة احلجمو ،نيالوطنی
حتتوي  ادولی �سجیال 30اململكة املت�دة �لفعل يف  �سمیةمت  ،2018یونیو  13ف� یتعلق �ململكة املت�دة يف  1999وثیقة 

ا�ي  طبیعة العاملعكس تت الطلب الواحض من املس�ت�دمني للحامیة ا�ولیة و ظهرت هذه البیا�تُ و تصممي.  100�ىل ٔأكرث من 
 . وذ�ر الوفد ٔأن املزید من ا�منو يف نظام الهاي لن یؤدي ٕاال ٕاىل ز�دة ا�منو.ا�الی ةملو ع�سوده ال

وثیقة فٕان  ،. و�لتايل2018یولیو  16يف  ،يف نفس الیوم ،1999وثیقة انضاممه ٕاىل  صك�لن وفد كندا ٕایداع وأٔ  .25
ٔأولویة  متثلٕاىل ٔأن �بتاكر وامللكية الفكریة الوفد ٔأشار و . 2018نومفرب  5ف� یتعلق �كندا يف  �زي النفاذد�ل تس�  1999

لالبتاكر  ا�املی ارائد اخطة �بتاكر واملهارات جلعل كندا مركز  2017ٔأطلقت احلكومة يف �ام  ،. وهكذاتهكوم رئيس�یة حل
مت الكشف عن اسرتاتیجیة �دیدة للملكية الفكریة  ،2018يف ٔأوائل �ام و. أأساس�ی اكية الفكریة عنرص واليت س�تكون فهيا املل 

ٔأفضل. كام  فهامملسا�دة الرشاكت واملبد�ني ور�ال أ�عامل واملبتكر�ن الكندیني �ىل فهم حامیة امللكية الفكریة والوصول ٕا�هيا 
كندا بصدد �نضامم  ؤأوحض ٔأنلكية الفكریة املبينة يف هذا الس�یاق. سرتاتیجیة للمكتب الكندي للم عرض الوفد اخلطة �

لزتوید الكندیني بطریقة ٔأرسع ؤأ�سط ؤأكرث  ،ٕاىل �روتو�ول مدرید ومعاهدة س�نغافورة واتفاق نيس ومعاهدة قانون الرباءات
ٕاىل �انب  ،شار الوفد ٕاىل ٔأن كنداأٔ  ،افعالیة من حيث التلكفة للحصول �ىل حامیة امللكية الفكریة يف ب�ان متعددة. ؤأ�ري 

 ٔأصدرت إال�ال�ت التالیة: ،صك انضام�ا

 ؛ملكتب الكندي للملكية الفكریةاطلب دويل من �الل  ٕایداع جيوزال  −
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دوالر كندي �لك تصممي  350و ،دوالر كندي �لك تصممي 400للطلب ا�ويل  ةالفردی التسمیةتبلغ رسوم  −
 ؛للت�دید

 ؛س�نة 15قدرها لحامیة لدة القصوى امل −

 .اشهر  12مدهتا س�تة ٔأشهر بفرتة مدهتا اليت سيمت استبدال فرتة الرفض  −

ؤأشار ٕاىل ٔأن بلزي يه العضو  ،ٔأشار وفد بلزي ٕاىل ٔأن هذه يه املرة أ�وىل اليت �شارك فهيا بلزي يف الفریق العاملو  .26
نس�بة للب�ان ا�اكریبية أ�خرى لالنضامم ٕاىل نقطة انطالق �ل  هالوفد عن رغبته يف ٔأن �كون ب� ا�اكریيب الوحيد. ؤأعرب

 عنالوفد  ؤأعربٔأمام امجلعیة العامة يف اخلریف.  1999الوفد عن خطته ٕالیداع صك انضاممه ٕاىل وثیقة  ؤأ�لننظام الهاي. 
ال س�� من حيث  ،واملنطقة هب�یة امللكية الفكریة ا�ولیة ل یؤدي انضاممه ٕاىل تعز�ز التطو�ر القانوين السرتاتیج ٔأم� يف ٔأن 
 .تصاممي الصناعیةالرسوم وال 

القانوين لنظام  �لتطو�رمن �دول أ�عامل: اع�د مرشوع تقر�ر ا�ورة السادسة للفریق العامل املعين  4البند 
 تصاممي الصناعیةلتسجیل ا�ويل للرسوم وال �شأٔن االهاي 

 ..H/LD/WG/6/7 Prov ستندت املناقشات ٕاىل الوثیقةا .27

 .دون تغیري) .H/LD/WG/6/7 Provعمتد الفریق العامل مرشوع التقر�ر (الوثیقة او  .28

 الالحئة التنفيذیة املشرتكةمن  3 القا�دةمن �دول أ�عامل: اقرتاح تعدیالت �ىل  5البند 

 .H/LD/WG/7/2ستندت املناقشة ٕاىل الوثیقة ا .29

 ومل �كن ،و�ء اهٔأودع  %85مهنا حوايل  ،يلطلب دو 5 200حوايل  ٕایداعمت  ،2017وحضت أ�مانة ٔأنه يف �ام وأٔ  .30
مما قد  ،مت �ل مجیع ت� القضا� يف هنایة املطاف ،بعد ا�عوةو الطلب.  ٕایداعمهنم تو�یل رمسي وقت  %10حوايل �ى 

الالحئة من  3 القا�دةهتدف التعدیالت املقرتح ٕاد�الها �ىل و شلكي.  ٕاجراءجمرد  هویو� بأٔن تقدمي التو�یل الرمسي 
ىل إ ") الالحئة التنفيذیة املشرتكةالتفاق الهاي (املشار ٕا�هيا ف� یيل �مس " 1960ووثیقة  1999وثیقة ل التنفيذیة املشرتكة

�لقدر نفسه ا�ي فع� املكتب ا�ويل مبوجب نظام  ،يف وقت إالیداع و�یللتعیني  تو�یل رمسيتقدمي  متطلبمن تخفيف ال 
 .2004 منذ �ام�شأٔن الرباءات  معاهدة التعاون

�قرتاح ی�ىش مع س�یاس�ته العامة يف  ورٔأى ٔأن). 2( 3ٔأعرب وفد ٕاس�بانیا عن تأٔییده للتعدیل املقرتح للقا�دة و  .31
 قدر إالماكن. مودي الطلباتوهو ختفيف العبء إالداري �ىل  ،النظام الوطين

نیة �ىل تق مع بعض التعلیقات ال  ،)2( 3 ٔأعرب وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية عن تأٔییده للتعدیل املقرتح للقا�دةو  .32
�الوة و . و�یللل افعلی اتعیينوليس ٕاىل ٔأنه مبثابة خيال قانوين �شري مصطلح "یعترب" يف الفقرة الفرعیة (أٔ) ؤأوحض ٔأن املرشوع. 
ع فٕان ٕاد�ال عبارة "مجلی ،ینص بوضوح �ىل "ا�متثیل ٔأمام املكتب ا�ويل" 3يف �ني ٔأن عنوان القا�دة  ،�ىل ذ�

رسة الوطنیة أ�غراض" يف ت� الفقرة الفرعیة ميكن ٔأن �سبب بعض �لتباس ٔأو الغموض يف توس�یع نطاق ذ� ليشمل املام
اقرتح الوفد  ،) يف الفقرة الفرعیة (أٔ). وبناًء �ىل ذ�1( 7. و�ساءل الوفد ٔأیضا عن إالشارة ٕاىل القا�دة و�ءف� یتعلق �ل
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من  اتعیين إالیداعيف الطلب ا�ويل عند  و�یلال ذ�ر امسیعترب ) (أٔ): "2( 3م� الثانیة من القا�دة الصیا�ة البدی� التالیة للج
 ".و�یلهذا الل  املوِدع ِقبل

مبا ٔأن املكتب ا�ويل لن �شرتط رٔأى الوفد ٔأنه،  ،. ومع ذ�3القا�دة ٔأعرب وفد الیا�ن عن تأٔییده القرتاح تعدیل و  .33
وا�ي ميكن  ،تقيیدٔأو ال  التنازل�ىل تقدمي طلب لتسجیل  ا هبذه الطریقة قادر املعني�  و�یلفيجب ٔأن �كون ال ،املوِدعتوقيع 

التو�یل ٔأن �كون  رضورةاقرتح الوفد  ،��و. التسجیل ا�ويل �سجی� يف ا�هنایة يف الس�ل ا�ويل دون موافقة صاحب
مع مرا�اة الصیا�ة  ،) (أٔ) املقرت�ة2( 3ینبغي تعدیل صیا�ة القا�دة  ،يلد. و�لتایقي ت يف �ا� التنازل ٔأو ال  مطلو�الرمسي 

 (د). 90.5(هـ) و 90.4معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات  قا�ديتالواردة يف 

 وختفيف ٕایداع الطلباتوا�ي من شأٔنه تبس�یط معلیة  ،ٔأعرب وفد اململكة املت�دة عن تأٔییده للتعدیل املقرتحو  .34
ٕاذا مت التشكيك يف  ،. ومع ذ�و�یلؤأوحض الوفد ٔأن نظامه الوطين ال حيتاج ٕاىل تو�یل رمسي لتعیني  أ�عباء �ىل الطلبات.

 .لال�رتاضٕاجراء  اللجوء ٕاىلفبٕاماكنه  ،الطلبصالحية 

 ،. ومع ذ�رمسیا یعاته الوطنیة ال تتطلب تو�یالٔأعرب وفد املغرب عن تأٔییده للتعدیل املقرتح. ؤأوحض الوفد ٔأن �رش و  .35
قاب� للمتدید ملدة شهر�ن ٕاضافيني عند دفع الرسوم. واقرتح الوفد  ،ميكن تقدميه يف غضون ثالثة ٔأشهر دون دفع ٔأي رسوم

 .اولكن ميكن تقدميه الحق إالیداعيف وقت  مطلو� تو�یل الرمسيال �كون  ال حبیث أأن �كون الصیا�ة ٔأكرث وضو� أأیض

ا�ي یتطلب تقدمي  ،الوطين يتعارض مع �رشیعهس  3املقرتح للقا�دة  ٔأشار وفد �حتاد الرويس ٕاىل ٔأن التعدیلو  .36
 تو�یل رمسي.

ٔأشار وفد �حتاد أ�ورويب ٕاىل ٔأن مصطلح "التو�یل الرمسي" املس�ت�دم يف وثیقة العمل ويف دلیل مس�ت�دم الهاي و  .37
وفد يف القانون". ؤأشار ال تو�یل رمسيت�دثني �للغة إالجنلزيیة �ري أ�صلیني �ىل ٔأنه "امل بل مربك حيث ميكن تفسريه من قِ 

تطلب يف الواقع ٔأي ی ال  مما ،الالحئة التنفيذیة املشرتكةیظهر يف وثیقة جنیف وال يف  ٕاىل ٔأن مصطلح "تو�یل رمسي" ال
 متطلبٔأمام املكتب ا�ويل. وطلب الوفد كذ� توضی�ا �شأٔن أ�ساس املنطقي للحفاظ �ىل  املوِدعمؤهالت قانونیة �متثیل 

املذ�ور من  املتطلبيف �ني مت �ذف  ،)2( 3يف الفقرة الفرعیة (ب) من القا�دة  التسجیل ا�ويل ٔأو صاحب املوِدعتوقيع 
 الفقرة الفرعیة (ٔأ).

س�تكون هناك  ،ٔأقرت بأٔنه مبوجب نظام معاهدة التعاون �شأٔن الرباءاتو  ،�ىل مدا�� وفد الیا�نأ�مانة  ترد� و  .38
 ٕایداعمت ی ،نظام الهايل  اوفقأ�مانة ٔأنه  ؤأفادتٕان مل �كن قد مت تقدميه بعد.  ،ب الطلب ا�ويللسحرمسي �ا�ة ٕاىل تو�یل 

مت التوقيع ببساطة عن طریق كتابة �مس ا�اكمل یحيث  ،إاللكرتوين إالیداعمن الطلبات من �الل وا�ة  %90ٔأكرث من 
یتحقق املكتب ا�ويل من حصة توقيع  ال ،الطلب يف منوذج وريقمت تقدمي یحىت عندما  ،�الوة �ىل ذ�و . و�یلٔأو ال موِدعلل

 .ا�ى املس�ت�دمني يف هذه احلا� ٔأیض فٕان ا�هنج العميل س�یكون مفضال ،معني. و�لتايل

أ�مانة ٔأن املدا�� اليت ٔأدىل هبا وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية حصی�ة ووافقت �ىل  رٔأت ،�الوة �ىل ذ�و  .39
 3نقلها ٕاىل هنایة القا�دة  ت) تظل مفيدة واقرتح1( 7عام ٕاذا اكنت إالشارة ٕاىل القا�دة  ت�ساءل ،ومع ذ� الصیا�ة املقرت�ة.

 ) (أٔ) ٕالضافة بعض الوضوح.4(
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) (أٔ) یتناول 2( 3القا�دة  نصٔأن  ،�ىل السؤال ا�ي طر�ه وفد �حتاد أ�ورويب هارديف  ة،الرئيس تٔأوحضو  .40
 يف مر�� الحقة. و�یلتناول تعیني ی ) (ب) 2( 3القا�دة  نصيف �ني ٔأن  ،يلالطلب ا�و ٕایداعوقت  و�یلتعیني 

 متطلب�ىل ٔأن روح �قرتاح �متثل يف التنازل ا�اكمل عن  ،�ىل مدا�� وفد املغرب هارديف  ،شددت أ�مانةو  .41
 �كون تقدمي التو�یل مطلو� ال ،يف املغرب لمعمول بهل ا�الف ،ٔأنه حبیث ،إالیداعيف وقت  و�یلتقدمي التو�یل الرمسي لتعیني 

 يف الطلب. و�یلال ذ�ر امسٕاذا مت  ،يف مر�� الحقة

 هنٕاال أٔ  ،مع قانونه الوطين�قرتاح  ٔأنه �ىل الرمغ من تعارض ،�ىل وفد �حتاد الرويس هارديف  ،ٔأوحضت أ�مانةو  .42
 فقظ.ٔأمام املكتب ا�ويل  و�یلیتناول تعیني 

ق و  .43 سوء الفهم احملمتل  ٕازاءالقلق إالضايف ا�ي ٔأ�ره وفد �حتاد أ�ورويب ٕاىل مر�كية وفد الوال�ت املت�دة ا�ٔ تطر�
�ىل ٔأنه "سلطة ا�متثیل" وليس  هذا املصطلح ونفهمی ملت�دثني �للغة إالجنلزيیة ا ٔأشار ٕاىل ٔأنو  ،ملصطلح "تو�یل رمسي"

وفد �خلوف ا�ي ٔأعرب عنه یتعلق  ف�و . احمامي و�یلٔأن �كون ال املكتب ا�ويل ٔأمامشرتط " ٔ�نه ال �ُ حملايم رمسي"تو�یل 
سأٔل وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية أ�مانة عام ٕاذا اكن هناك بعض س�بل  ،حتریف احتیال ٔأو من اح�ل �دوث الیا�ن

 .التنازلٔأو  السحبيف �ا�  ٕاذا تبني للمكتب ا�ويل ٔأن هناك احتیاال ا�نتصاف �الی

�دوث عن ٔأي حماو�  یبلغوامل الفاحصني  ٔأن ،�ىل وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية هارد ، يفٔأوحضت أ�مانةو  .44
 لقضیة.� التسجیل ا�ويلصاحب تنبيه و  بتحري أ�مرفس�یقوم املكتب ا�ويل  ،الفحص ٔأثناءولكن ٕاذا �دث ذ�  ،احتیال

يف  ٕالزايمٔأمٌر �رشیعه الوطين  اوفقٔأعرب وفد بیالروس عن تأٔییده للتعدیل املقرتح. وذ�ر الوفد ٔأن تقدمي التو�یل و  .45
 �رشیعها الوطين لی�ىش مع الترشیعات أ�خرى.يف  املتطلبهذا  تقيیدبیالروس�یا يف تفكر  ،. ومع ذ�إالیداعوقت 

 یمت ٔأن جيب" الثانیة امجل� �ذف الوفد اقرتح ،التبس�یط من زیدملو . املقرتح للتعدیل تأٔییده عن فر�سا وفد ٔأعربو  .46
 ) (ب).2" من الفقرة الفرعیة (التسجیل ا�ويلٔأو صاحب  املوِدع بلقِ  من املذ�ور التبلیغ توقيع

ويف هذه  ،) (ب) هو التو�یل الرمسي نفسه2" املشار ٕالیه يف الفقرة الفرعیة (التبلیغوحضت أ�مانة ٔأن مصطلح "وأٔ  .47
 .التسجیل ا�ويلٔأو صاحب  املوِدعمن قبل توقيع ال احلا� ینبغي 

 ،) (ٔأ)2للقا�دة الثانیة ( معدال ااقرتا� ،عقب �قرتاح املقدم من وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية ،مت أ�مانةقدّ و  .48
من قبل �� الو�یل  تعینيمبثابة  یداعاالٕ  عنديف الطلب ا�ويل  و�یلال ذ�ر امس یُعتربما یيل: "�ىل  نصی  ،امجل� الثانیة

حيل توقيع  ،(ٔأ) 2"حي� تنطبق الفقرة الفرعیة يه مج� �دیدة  ةضافإ ٔأن اقرتحت أ�مانة  ،�ٕالضافة ٕاىل ذ�و". وِدعامل
نامل الو�یل ن ٔأن �سا�د يف ميك ،بعد امجل� احلالیة ،) (ٔأ)4" يف الفقرة الفرعیة (املوِدعامسه يف الطلب ا�ويل حمل توقيع  دو�

 ).1( 7�ىل الرمغ من القا�دة  توضیح ٔأن التوقيع لن �كون مطلو�

) (أٔ) بي� اقرتح �ذف 2ٔأعرب وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية عن تأٔییده للصیا�ة اجلدیدة املقرت�ة للفقرة الفرعیة (و  .49
�ساءل الوفد عام ٕاذا اكنت امجل� املقرت�ة ميكن  ،) (ٔأ)4ف� یتعلق �لفقرة الفرعیة ( ،عبارة "الطلب ا�ويل". ومع ذ��كرار 

 املذ�ور فيه. الو�یلولكن ليس من قبل  املوِدعمت توقيع الطلب من قبل ی�شلك جيد حيث  تتالءمٔأن 
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ٔأوحضت أ�مانة و افقت أ�مانة �ىل �ذف مصطلح "الطلب ا�ويل" ا�ي اقرت�ه وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية. وو .50
الطلب. �ىل  و�یلالع ٔأي عندما یوقِ  ،(ٔأ) 2(أٔ) ینبغي ٔأن تنطبق فقط عندما تنطبق الفقرة الفرعیة  4الفرعیة ٔأن الفقرة 

 ).1( 7فيجب تطبیق القا�دة  ،املوِدعع ٕاذا وق�  ،و�لتايل

وقت  التو�یل الرمسي مطلو� ليس ،الوطين ترشیعهؤأوحض ٔأنه وفقا ل ه لالقرتاح اجلدید. عرب وفد سو�رسا عن تأٔییدوأٔ  .51
 لترشیع احلايل.ل مل یمت إالبالغ عن ٔأي احتیال يف أ�عوام الس�تة عرش املاضیة  ،�الوة �ىل ذ�ٔأفاد بأٔنه، و الطلب.  ٕایداع

ا�ة ٕاىل احل لعدم نظرا ،بل مجعیة احتاد الهاي يف ا�ورة القادمةم الع�ده من قِ قد� وحضت أ�مانة ٔأن �قرتاح س�یُ وأٔ  .52
لمك املٕا�داد تقين لتنفيذ احلُ   .�زي النفاذكتارخي دخو�  2019ینا�ر  1 سيمت اقرتاح ،ويف هذه احلا� ،عد�

أٔن ما ٕاذا اكن �قرتاح وطلب توضی�ا �ش ،3القا�دة ) من 4ٔأ�ر وفد املغرب خماوف �شأٔن الصیا�ة املقرت�ة للفقرة (و  .53
 ".املوِدعبل ن قِ م قيع الطلب ا�ويلتو جيب "ٔأنه ) اليت تنص �ىل 1( 7یتعارض مع القا�دة  ناجلدید ل

�متثل املبدٔأ يف ٔأن "یمت توقيع الطلب  ،)1( 7 للقا�دة أأنه وفق ،�ىل مدا�� وفد املغرب يف ردها ،ذ�رت أ�مانةو  .54
 ،توقيع الطلب و�یلللفهيا هناك �لفعل �االت ميكن  فٕان ،ٕالطار القانوين احلايلل اوفق ،". ومع ذ�املوِدعبل ا�ويل من قِ 

دخول ) اليت تنص �ىل ٔأن "�كون �رخي 3( 3. وقد ٔأیدت ذ� القا�دة تو�یل رمسيب  الطلب مصحو� �كون عندما وحتدیدا
 ".و�یل فيه العني� یُ  منفصل تبلیغاملكتب ا�ويل الطلب ا�ويل ٔأو هو التارخي ا�ي یتلقى فيه نفاذ �ّزي ال التعیني 

�لنظر ٕاىل  ،) (ٔأ) رضوریة4قرت�ة يف الفقرة الفرعیة (�ساءل وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية عام ٕاذا اكنت امجل� املو  .55
 ) (ٔأ).2التغیري يف الفقرة الفرعیة (

) (ٔأ) یبدو ٔأهنا مطلوبة �سبب املبدٔأ 4أ�مانة ٔأن إالشارة ٕاىل امجل� املقرت�ة املضافة يف الفقرة الفرعیة ( ؤأوحضت .56
) 2( 3القا�دة فٕان امجل� املقرت�ة املضافة سوف توحض ٔأنه فقط يف �ا� تطبیق  ،). وهكذا1( 7 لقا�دةاملنصوص �لیه يف ا

 توقيع الطلب. و�یلميكن لل ،(ٔأ)

من ٔأ�ل تقدمي التو�یل الرمسي  متطلبوالتنازل عن  3ٔأعرب وفد ٕایطالیا عن قلقه �شأٔن اقرتاح تعدیل القا�دة و  .57
 باس.معتربا ٔأنه قد یؤدي ٕاىل بعض �لت  ،الطلب ا�ويل ٕایداع

. وِد�نئأن �قرتاح هيدف ٕاىل التخفيف من ٕاجراءات التقدمي عن طریق ختفيف العبء �ىل امل ةالرئيس توحضوأٔ  .58
ن �ري املرحج مف ،كام متت مناقش�ته ،ٔأنه تأٔن هذه املامرسة موجودة �لفعل يف العدید من الترشیعات. ؤأضافب ةالرئيس ؤأفادت

و�اصة لغرض �سجیل  ،يف مر�� الحقة و�یلٕاىل ٔأن تعیني  ةلرئيسا تٔأشار  ،�الوة �ىل ذ�و احتیال.  حيدثٔأن 
 ال �زال یتطلب تقدمي تو�یل رمسي. ،التغیريات

ٔأن التعدیل املقرتح ی�ىش مع املامرسة  ،لقلق ا�ي ٔأعرب عنه وفد ٕایطالیا، يف معرض تناولها لٔأضافت أ�مانةو  .59
حيث مل یمت إالبالغ عن ٔأي ٕاساءة  ،2004منذ ینا�ر  املعمول به ،نظام معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات يف ٕاطاراملعمول هبا 

 املس�ت�دمني. برتحيب حظیتٔأو ردود فعل سلبیة و 
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امجل� املضافة يف الفقرة الفرعیة  ه منمن �س�تفادةطلب وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية توضی�ا �شأٔن ما ميكن و  .60
التنفيذیة  الالحئةمك الوارد يف ا�یبا�ة "�س�تثناء احلاالت اليت تنص فهيا هذه نفس احلُ تنص �ىل  احيث یبدو ٔأهن ،) (أٔ)4(

 ".رصا�ة ذ� �الف�ىل 

 ،متش�یا مع املدا�� اليت ٔأدىل هبا وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كيةو عرب وفد ٔأملانیا عن تأٔییده للتعدیالت املقرت�ة. وأٔ  .61
) (أٔ) واقرتح نقل امجل� 4يف الفقرة الفرعیة ( تني أ�وىل والثانیة املقرتح لقه �شأٔن اح�ل اخللط بني امجللتنئأعرب الوفد عن ق

 ).1( 7 القا�دةالثانیة ٕاىل 

للمس�ت�دمني  مفيدا �دإاىل ٔأنه  ارشوأٔ  ،عن دمعه للتعدیل املقرتح الرابطة ا�ولیة للعالمات الت�اریةعرب ممثل وأٔ  .62
ٕاضافة  و�یلاقرتح ال ،)1( 7) (أٔ) والقا�دة 4( 3موا�ة التعارض بني امجل� الثانیة املقرت�ة يف القا�دة من ٔأ�ل و . و�هئمو 

 ،الوارد امسه يف الطلب ا�ويل ،و�یلال توقيعحيل  ٔأن جيوز ،) (ٔأ)2تنطبق الفقرة الفرعیة ( حي� ،ومع ذ�الصیا�ة التالیة: "
 "، ٔأ�د الشوا�ل اليت ٔأ�رها وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية.جيبمن" "، بدالزجيو قد یعاجل الفعل"و . "املوِدعحمل توقيع 

ي. ؤأشار الوفد ٔأنه مبثابة تغیري ٕاجيايب يف نظام الهایعد وا�ي  ،ٔأعرب وفد الرنوجي عن تأٔییده للتعدیل املقرتحو  .63
ٕاذا مل حيصل املكتب �ىل تو�یل  ،ذ�. ومع تو�یل رمسيدون  و�یلالمن قبل  الطلبات تقدميميكن  ،الوطين مبوجب �رشیعه

ٔ�ي �االت غش.  أأبدمل یتعرض املكتب ٔأن من الس�ل. ؤأشار الوفد ٕاىل  و�یلامس ال �ذفمت يفس  ،رمسي وقت التسجیل
 تقيیدیقدم طلب  و�یلالٕاذا اكن  مطلو��كون التسجیل ا�ويل ٔأو صاحب  وِدعاملمن ِقبل  املوق�عالتو�یل الرمسي ؤأفاد بأٔن 

 لغاء.ٔأو إ 

كام هو احلال يف  ،الرابطة ا�ولیة للعالمات الت�اریة�ر وفد ٕاس�بانیا بعض ا�اوف �شأٔن �قرتاح املقدم من ممثل وأٔ  .64
ذهب يف ٔأي من توميكن ٔأن  ،املوِدعل حمل توقيع حتل ٔأو ال حتقد و . podría"" تعين "جيوز" لكمةبأٔن  ،إالس�بانیة

 �جتاهني.

يف الس�ل ا�ويل.  و�یلال�سجیل  عند) تنطبق 4( 3ٕاىل أٔن القا�دة  ،�ىل املدا�الت ا�تلفة اد، ر ٔأشارت أ�مانةو  .65
) (ٔأ) هتدف ٕاىل معاجلة احلا� املنصوص �لهيا يف الفقرة 4فٕان امجل� املضافة اجلدیدة املقرت�ة يف الفقرة الفرعیة ( ،وهكذا

 ) (أٔ).2الفرعیة (

. الطلبات يموِدعٕاىل ٔأن الغرض من التعدیل هو ختفيف العبء عن  لفكریةاملنظمة أ�فریقية للملكية أأشار وفد و  .66
) ٕ�ضافة 1( 7اقرتح الوفد تعدیل القا�دة  ،واقرتح الوفد صیا�ة بدی� ملرا�اة الشوا�ل اليت ٔأعربت عهنا الوفود أ�خرى. ٔأوال

وافق الوفد �ىل  ،) (ٔأ)2( 3لقا�دة  یتعلق �ف�و �ىل الطلب ا�ويل".  املوِدعع " ٕاىل هنایة امجل� "جيب ٔأن یوقِّ و�ی�"ٔأو 
اقرتح  ،) (ٔأ)4( 3لقا�دة ف� یتعلق �و دون ٔأي صیا�ة ٕاضافية.  ،"املوِدعمن  االطلب موق�ع�ذف العبارة: "رشیطة ٔأن �كون 

حيث یبدو ٔأن  ،"رصا�ة �ىل �الف ذ� الالحئة التنفيذیة"�س�تثناء احلاالت اليت تنص فهيا هذه  عبارةالوفد �ذف 
 ) احلالیة.1( 7 لقا�دة�س�تثناء الوحيد هو املنصوص �لیه يف ا

) 2( 3النص واقرتحت تبس�یط القا�دة  بتعدیل قامت ،�ىل التعلیقات اليت ٔأبداها �دد من الوفودمن أ�مانة  اردو  .67
املنظمة أ�فریقية فدي ٔأملانیا و بعد مدا�� و  ،�الوة �ىل ذ�و يف الطلب ا�ويل.  و�یل(ٔأ) للرتكزي فقط �ىل �یفية تعیني 

ِقبل ٕان مل �كن و�یل لتوقيع الطلب من ِقبل ا) لتوضیح ٔأنه جيوز 1( 7�ىل القا�دة  اقرتحت أ�مانة تعدیال ،للملكية الفكریة
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 3ا�دة من الق یةالرشط العبارة ینبغي �ذف  ،املنظمة أ�فریقية للملكية الفكریةكام اقرتح وفد  ،. ؤأضافت أ�مانة ٔأنهاملوِدع
 يف الالحئة التنفيذیة املشرتكة. ،يف الوقت الراهن ،ٔأي �ا� ینطبق فهيا هذا الرشط نظرا لعدم وجود ،) (أٔ)4(

 �.ؤأملانیا عن تأٔییدهام للمقرت�ات املعد�  املنظمة أ�فریقية للملكية الفكریةعرب وفدا وأٔ  .68

الطلب ا�ويل مبوجب نظام  ٕالیداعالتو�یل الرمسي  من متطلباتتخفيف ال ٔأعرب وفد ٕایطالیا عن قلقه من ٔأن و  .69
ال ميكن  ،نظام مدریدل  اوفقس�یؤدي ٕاىل تغیريات مماث� يف نظام مدرید. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأنه عند العمل مككتب منشأٔ  الهاي

 .تو�یل رمسيدون و�یل ملكتب امللكية الفكریة التابع � قبول طلب دويل موقّع من 

تقدمي طلب  املوِدعجيب �ىل  ،ٔأنه مبوجب نظام مدریدٔأوحضت  ،للقلق ا�ي ٔأ�ره وفد ٕایطالیاأ�مانة من س�ت�ابة وا .70
 لقانون الوطين.ختضع لمسأٔ�  أ�صيلمكتب ا�متثیل ٔأمام  �كون ،. و�لتايلأ�صيلمكتب دويل من �الل 

لكنه ٔأعرب عن قلقه �شأٔن  ،3عرب وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية عن تأٔییده لالقرتاح اجلدید بتعدیل القا�دة وأٔ  .71
 7قق املقصود ٕاضافته يف القا�دة حي) (ٔأ) 4( 3). وأٔشار الوفد ٕاىل ٔأن التعدیل املقرتح للقا�دة 1( 7اقرتاح تعدیل القا�دة 

 ٔأو صاحب التسجیل املوِدعالتوقيع نیابة عن و�یل بعض �لتباس حول مىت ميكن لل یؤدي ٕاىلهذا من شأٔنه ٔأن و ). 1(
 .3القا�دة البساطة والوضوح يف الرتكزي فقط �ىل تعدیل توفري اقرتح الوفد  ،) (ب)1( 21 القا�دةشارة ٕاىل . و�الٕ ا�ويل

" و�یلال�ىل ٕاضافة " ووافق ،) (أٔ)4) (أٔ) و (2( 3ٔأعرب وفد فر�سا عن تأٔییده للصیا�ة املبسطة املقرت�ة للقا�دة و  .72
 .إالیداع عندلب ا�ويل املعنیة مبتطلبات الط ،)1( 7 لقا�دةكصیا�ة ٕاضافية يف ا

 ؤأشارالقلق ا�ي ٔأعرب عنه وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية. إالعراب عن دد وفدا �حتاد أ�ورويب وٕاس�بانیا ور .73
ٔ�حاكم أ�خرى اليت �شري ٕاىل � ف� یتعلقاللبس  �سبب) قد 1( 7أٔن الصیا�ة إالضافية الواردة يف القا�دة  ان ٕاىلدالوف

 ) (أٔ) تبدو اكفية.4( 3ٔأن القا�دة  اوذ�ر  املوِدعتوقيع 

ٕاىل امجل� الثانیة من  ةشري م  ،دعت ٕاىل ٕاجراء مناقشة �ذرةو  ،)1( 7 لقا�دةالتعدیل إالضايف ل أ�مانةوتناولت  .74
تلقى فيه املكتب ا�ويل ی هو التارخي ا�ي �ّزي النفاذ التعیني  دخولواليت تنص �ىل ٔأن "�كون �رخي  ،)3( 3القا�دة 

 ".و�یلني الیع مت فيه ت املنفصل ا�ي  التبلیغالطلب ا�ويل ٔأو 

) جيب ٔأال یتعارض مع ٔأي 1( 7" من القا�دة و�یلٔأشار وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية ٕاىل ٔأن �ذف عبارة "الو  .75
 قوا�د ٔأخرى.

 ا�ي اقرتحته أ�مانة.�ىل النحو  ،)1( 7لتعدیل القا�دة  تأٔییدهٔأعرب وفد لیتوانیا عن و  .76

 ،للمس�ت�دمني ٕایداع الطلباتذ�ر وفد �حتاد أ�ورويب ٔأن الغرض من التعدیل املقرتح ليس فقط �سهیل معلیة و  .77
املقاب� من الالحئة التنفيذیة املشرتكة  9 لقا�دةولكن ٔأیضا ملواءمة نظام الهاي مع ٔأنظمة الویبو أ�خرى. واقرتح الوفد مرا�اة ا

 .املوِدعشري فقط ٕاىل � ي وا� ،� االتفاقذلربوتو�ول املتعلق بالتفاق مدرید �شأٔن التسجیل ا�ويل للعالمات وا

ٔأو صاحب التسجیل ٔأمام  املوِدعمسؤولیة متثیل و�یل ٔأكد وفد ٕایطالیا �ىل ٔأمهیة التو�یل الرمسي ا�ي مينح الو  .78
 �ويل.املكتب ا
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ضوء  ) ال حتتاج ٕاىل تعدیل للسبب ا�ي ذ�ره وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية يف1( 7�رت أ�مانة ٔأن القا�دة وذ .79
 ).4() و3( 3القا�دة 

ٕاذا اكنت حبا�ة ما و  اكثري متكررة  ) (ٔأ)2( 3يف القا�دة الواردة " و�یل"هذا ال عبارة�ساءل وفد بلزي عام ٕاذا اكنت و  .80
 �ید.ٕاىل مزید من التأٔ 

 الوضوح.مزیدا من یضیف س� العبارة �لفعل و مشلكة يف  �سبب" ال و�یلشارت أ�مانة ٕاىل ٔأن مصطلح "هذا الوأٔ  .81

 ) (ٔأ).2( 3غة التعدیل املقرتح للقا�دة صیعن �ییده ل وفد بلزي ؤأعرب  .82

لتعدیل  معّدال قدمت اقرتا�او  نيالوفود واملمثللك من  ٔأبدهتاا�ٓراء اليت  احلس�بان خمتلفيف أ�مانة  ؤأ�ذت .83
 .3 القا�دة

تعدیل الالحئة التنفيذیة املشرتكة ف� یتعلق ل ٕاىل ٔأن الفریق العامل نظر يف تقدمي اقرتاح  ة�لُصت الرئيسو  .84
مجعیة يك تعمتده  ،ملخص الرئيسمرفق يف  واردكام هو  ،تعدیالت طفيفةٕاد�ال ) (أٔ) مع 4() (أٔ) و2( 3لقا�دة �

 .2019ینا�ر  1 النفاذ �رخي دخو� �ّزي واقرتحت ٔأن �كون  ،احتاد الهاي

 التعل�ت إالداریة ت �ىلتعدیال اقرتاحمن �دول أ�عامل:  6البند 

 .H/LD/WG/7/3ستندت املناقشات ٕاىل الوثیقة ا .85

تنص �ىل ٔأنه جيوز للمد�ر العام للویبو تعدیل املشرتكة ) من الالحئة التنفيذیة 1( 34القا�دة ٔأشارت أ�مانة ٕاىل ٔأن و  .86
بعد التشاور مع ماكتب أ�طراف  ،"التعل�ت إالداریة")ـالتعل�ت إالداریة لتطبیق اتفاق الهاي (املشار ٕا�هيا ف� یيل ب

ِقعةامل . املطرو�ة. واغتمن املكتب ا�ويل الفرصة يف ت� اجللسة ل�خول يف مثل هذه املشاورات �شأٔن التعدیالت املقرت�ة و�
 �سبب �دم التوافق بني �كنولوجيا االتصاالت اعمتد �لهيالفا�س ٕاىل املكتب ا�ويل مل یعد یُ مراسالت ٔأكدت أ�مانة ٔأن و 

 ،�الوة �ىل ذ�و مع نظام مدرید.  ی�ىشمن التعل�ت إالداریة  203 بنداقرتاح �ذف ال ورٔأت أ�مانة ٔأن القدمية واجلدیدة. 
وستسمح  ،إاللكرتويناليت س�تكون متا�ة �ىل موقع الهاي و  الو�ئققدمت أ�مانة خطة ٕالطالق وظیفة حتمیل 

ميكن اس�ت�دام هذه الوظیفة اجلدیدة و ٔ�غراض خمتلفة.  PDF�سهو� وبأٔمان يف تنس�یق  الو�ئقللمس�ت�دمني بتحمیل 
اخلیار  يه ٔ�ن أ�مانة تعتقد ٔأن وا�ة إالیداع إاللكرتوين ،املالذ أ��ري فقط �وهنا�ىل الرمغ من  ،كضامن وقايئ لٕالیداع

 أ�فضل.

من االتصاالت  اعرب وفد مجهوریة �ور� عن تأٔییده للتعدیل املقرتح ٔ�ن االتصاالت إاللكرتونیة ٔأكرث ش�یو�وأٔ  .87
�لفا�س. وشدد الوفد �ىل ٔأن التعدیل املقرتح سوف حيسن كفاءة معل املكتب ا�ويل وس�یبسط نظام الهاي من �الل 

ن أ�مانة توضیح ما ٕاذا اكن التعدیل سينطبق �ىل مجیع املراسالت بني الویبو دمج وا�ات االتصاالت. وطلب الوفد م
الرسوم ذات الص� يف �دول الرسوم و�ذف  ٕالغاءٔأشار الوفد ٕاىل ٔأن التعدیل جيب ٔأن یتبعه  ،ا. ؤأ�ري املسامةواملاكتب 

 .DM اس��راتإالشارات ٕاىل الفا�س يف 

القرار ا�ي اختذه ٔأعضاء  یيلوا�ي  ،من التعل�ت إالداریة 203 بندل �ىل ا ٔأید وفد اململكة املت�دة التعدیل املقرتحو  .88
 االطلبات خيار اس�ت�دام الفا�س ولكن هذا أ�مر ٔأصبح �در  ملودعيمدرید. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن مكتبه الوطين ال �زال یوفر 
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 اس�ت�دث ،اممي الوطنیة أ�وسع نطاقاكجزء من حزمة حتدیث التصو . اهم ٕالكرتونیتصاممي  نس�لو�  املود�نئ�ن معظم 
 %0.76و ،امن الطلبات ٕالكرتونی %99.2مت تقدمي ی ،خمفضة للتطبیقات إاللكرتونیة. ونتي�ة �� ااملكتب الوطين رسوم

الالحئة التنفيذیة من  5 لقا�دةميكهنم �ع�د �ىل ا املود�نيأٔن ب االوفد ٔأیض فادفقط عن طریق الفا�س. وأٔ  %0.04�لربید و
 .ارة متنعهم من ٕارسال الطلب عن طریق الربید ٔأو ٕالكرتونیٕاذا اكنت هناك ٔأي ظروف مرب�  املشرتكة

بعد  معقوالیبدو �قرتاح رٔأى ٔأن حيث  ،ٔأعرب وفد فر�سا عن تأٔییده للتعدیالت املقرت�ة �ىل التعل�ت إالداریةو  .89
يف  ةأٔن ما ٕاذا اكن قد مت توقع ٔأي خيارات احتیاطی�ش هخماوفعن الوفد  ؤأعربالتغیريات اليت ٔأد�لت �ىل نظام مدرید. 

 �س�ت�دام نظام الفا�س القدمي ٔأو الربید العادي. و�ئقمثل خيار ٕارسال ال ،�ا� تعطل ٔأداة االتصال اجلدیدة

ٔأنه حىت ٕاذا اكنت وا�ة إالیداع إاللكرتوين  ،�ىل املدا�� اليت ٔأدىل هبا وفد فر�سا هارد، يف ٔأوحضت أ�مانةو  .90
 نظام إالیداع إاللكرتوين خمتلف ورٔأت أ�مانة ٔأنالطلب.  ٕالیداعاس�ت�دام الوظیفة اجلدیدة  املوِدعفال �زال ٕ�ماكن  ،معط�

مل س�تعو . PDFطلب دويل بتنس�یق  اس��رة قد �كون يتوال ،وثیقةعن النظام أ�سايس ا�ي سيمت اس�ت�دامه لتحمیل 
 و�كون أ��رية مبثابة تدبري وقايئ جيد. ،ها�ن الوظیفتان �شلك مس�تقل عن بعضهام البعض

ؤأشار ٕاىل ٔأن التعل�ت  ،عرب وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية عن تأٔییده للتغیريات املقرت�ة �ىل التعل�ت إالداریةوأٔ  .91
آلیة مرنة للمكتب ا�ويل لت�دیث النظام من حيث التطورات والتكنولوجيا. وسأٔل الوفد أ�مانة عام ٕاذا اكنت  إالداریة توفر أ

مبا يف ذ� ٔأولئك ا��ن مل  ،وِد�نيس�تكون متا�ة مجلیع امل ،و�ئقالطلبات بتحمیل ال ملودعياليت �سمح  ،أ�داة اجلدیدة
مي طلب دويل من �الل هذا القلق ٔ�نه یتعني تقدعن الوفد  ؤأعرب. إالیداع إاللكرتوينیقدموا امللفات من �الل وا�ة 

 مكتبه يف الوال�ت املت�دة أ�مر�كية.

�ىل اس�ت�دام  أأن ٔأي خشص س�یكون قادر  ،�ىل مدا�� وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية هارديف  ،ٔأوحضت أ�مانةو  .92
وظیفة حتمیل رشطا مس�بقا الس�ت�دام ليس  إالیداع إاللكرتوينطلب �رب وا�ة ال ؤأفادت بأٔن ٕایداع. و�ئقوظیفة حتمیل ال

 ٕاىل ٕا�شاء حساب يف الویبو ٔ�س�باب ٔأمنیة.ٕاال  املوِدعحيتاج ولن . و�ئقال

�ابت أ�مانة كذ� �ىل أ�س�ئ� اليت طر�ا وفد مجهوریة �ور� ؤأوحضت ٔأن املكتب ا�ويل یعزتم وقف اس�ت�دام وأٔ  .93
ذف مجیع إالشارات ٕاىل ٔأرقام الفا�س من الفا�س مجلیع املراسالت من وٕاىل املكتب ا�ويل. ؤأضافت أ�مانة ٔأنه سيمت �

 الطلب وال�ذج أ�خرى ذات الص�. اس��رة

 من التعل�ت إالداریة. 203 بندهناك اتفاق �ىل اقرتاح �ذف ال  ٕاىل ٔأن ة�لُصت الرئيسو  .94

ٕاىل ف هيدالتعدیل املقرتح ؤأوحضت ٔأن من التعل�ت إالداریة.  "3" 801 لقا�دةدمت أ�مانة اقرتا�ا لتعدیل اوق .95
حتسني الوضع احلايل وجعل النص ٔأكرث مرونة حىت �متكن املكتب ا�ويل من النظر يف قبول املدفو�ات عن طریق بطاقة 

 اخلصم ٔأو ٔأشاكل �دیدة ٔأخرى يف املس�تقبل.

 وطلب ٔأن تظل عبارة "بطاقة االئ�ن" ،طلب وفد الیا�ن توضی�ا �شأٔن ما ٕاذا اكن سيمت تغیري وسائل ا�فع احلالیةو  .96
 مس�بق هبذا التغیري يف �ا� اع�د التعدیل. ٕاخطارالوفد من أ�مانة تقدمي  ا�متس ،�ٕالضافة ٕاىل ذ�ويف النص. 
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من املرونة  اس�یوفر للمس�ت�دمني مزیدورٔأى ٔأنه  ،وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية عن تأٔییده لالقرتاح ؤأعرب .97
 والبدائل ل�فع إاللكرتوين.

يف  تؤأ�ذ ،مبا يف ذ� بطاقات االئ�ن ،ٔأن �قرتاح هيدف ٕاىل توفري املزید من خيارات ا�فع ةالرئيس توحضوأٔ  .98
 �عتبار خمتلف ٕاماكنیات ا�فع اجلدیدة و�بتاكرات املس�تقبلیة.

 اس�یعكس الوضع احلايل وس�یكون مفيد ٔ�نهعن تأٔییده لالقرتاح  امجلعیة الیا�نیة لو�ء الرباءاتعرب ممثل وأٔ  .99
 �ديم نظام الهاي.ملس�ت

 ٔأعرب وفد الیا�ن عن موافقته �ىل �قرتاح.و  .100

من التعل�ت  801و 203 البند�نٕاىل ٔأن الفریق العامل رٔأى ٔأنه من املرغوب فيه تعدیل  ة�لُصت الرئيسو  .101
النفاذ  ا�خول �ّزي �ىل ٔأن �كون �رخي  ،H/LD/WG/7/3الوثیقة  مرفقيف  كام هو مبّني  ،إالداریة

 .2019 ینا�ر 1

(ٔأ) من التعل�ت إالداریة املتعلقة برتقمي  405 لقا�دةاقرتح وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية النظر يف ٕاماكنیة مراجعة او  .102
 ُ عالعملیة إالداریة ٔأمام طرف حيث مت ٕالغاء التصاممي ٔأثناء  ،سخ يف املس�تقبل. ؤأوحض الوفد ٔأنه يف �دد من املناس�باتالن  موقِّ

فضل أٓخرون ٕا�ادة �رقميها. ؤأوحض الوفد یأ�صلیة اخلاصة هبم بي�  النُسخ�حتفاظ بأٔرقام  وِد�نيملفضل بعض ای ،مسمى
ُ  أأیض أ�طراف الثالثة ف� یتعلق  �دوث التباس �ىظهرت يف بیان منح امحلایة قد تتسبب يف ت سخ املعاد �رقميها واليت ٔأن الن

 .�محلایة مشموالالتصممي كون �

�ىل  املسأٔ�ولكهنا اقرتحت متابعة  ،عنه وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية ٔأ�لنة �القرتاح ا�ي بت أ�مانح� ور .103
 .مس�توى العمل ٔأوال

 ات الرفضخطار �ٕال��ة العامة الٕ  ةیطاحمل من �دول أ�عامل: القضا�  7البند 

 .H/LD/WG/7/4ستندت املناقشات ٕاىل الوثیقة ا .104

ُ  ،مجعیة احتاد الهاي يف دورهتا الرابعة والثالثني وحضت أ�مانة ٔأنه بناًء �ىل قراروأٔ  .105 من ٕاخطارات  PDFسخ ٔأتیحت �
من ٔأ�ل ٕا��ة  ،2015منذ ینا�ر  إاللكرتوينحسب الرفض وبیا�ت منح امحلایة اليت تلقاها املكتب ا�ويل �ىل موقع الویبو 

هبدف ٔأضافت ٔأنه، و . املسمى وِقعاملالطرف  املعلومات للجمهور �شأٔن ٔأي تعدیل �ىل التصممي الصناعي يف ٕاجراء ٔأمام مكتب
ُ  ،تقدمي معلومات ٔأساس�یة �شأٔن هذه التعدیالت واتباع أ�س�بقية املنصوص �لهيا يف نظام مدرید سخ من ٕاخطارات ٔأتیحت �

 ،راضني عن مثل هذه املامرسة نبدو ی �ىل الرمغ من ٔأن �البیة املس�ت�دمني واملاكتب و الرفض �ىل موقع الویبو إاللكرتوين. 
الس�ت�دام نظام الهاي. ؤأعرب  �ائقفقد اعترب بعض املس�ت�دمني احملمتلني هذا الوصول املفتوح ٕاىل ٔأس�باب الرفض مبثابة 

 املكتب ا�ويل عن رغبته يف اغتنام هذه الفرصة لسامع أٓراء الفریق العامل �شأٔن املامرسة احلالیة.

ني الس�ت�دام وِد�ٔأمام بعض امل �بريةعقبة  تُعترباليت  ،الیةلتغیري املامرسة احل الشدید تأٔییدعرب وفد الیا�ن عن وأٔ  .106
ٔأنه ینبغي �ىل املكتب ا�ويل �متناع عن الكشف عن ٕاخطارات الرفض ما مل یمت حسب  انظام الهاي. وذ�ر الوفد ٔأیض

ُ  ،ر بیان مبنح امحلایةو من ذ� صد ٔأو بدال ،الرفض املقدمة يف الس�ل ٔأو �ري موثقة من التسجیالت  معمتدةسخ عند تقدمي �



H/LD/WG/7/11  
14 
 

دد حتُ  ،من الوثیقة 16يف الفقرة  واردكام هو و ) من الالحئة التنفيذیة املشرتكة. 3) ٔأو (2) (1( 32لقا�دة ل طبقاا�ويل 
ا�ولیة (املشار ٕا�هيا ف� یيل �مس  تصاممييف �رشة ال  ها�رش یتعني ) البیا�ت ذات الص� املتعلقة �لرفض اليت 1( 26القا�دة 
اخلاصة  PDFاملامرسة احلالیة املمتث� يف حتمیل ملفات  ؤأفاد الوفد بأٔنواليت ال ینبغي ٔأن تتضمن ٔأس�باب الرفض.  ،ة")"النرش 

ٔأضاف  ،اوثیقة جنیف. �نیع�د ا�ي مت اع�ده يف املؤمتر ا�بلومايس ال ،مكات الرفض تتعارض مع صیا�ة هذا احلُ خطار �ٕ 
ميكن للمس�ت�دمني �س�تفادة من توفر  ،يف هنایة املطافعند منح امحلایة و بطبیعهتا. مؤقتة الوفد ٔأن ٕاخطارات الرفض 

ٕاذا مت  ،. ومع ذ�املاكتبا�ي تقوم به مت ٕاصدارها من �الل الفحص املوضوعي یٔ�حاكم اليت لیفهموا �شلك ٔأفضل االرفض 
َ ف عهنا قد �شجع بعض أ�ش�و كشفٕان املعلومات امل  ،رفض التصممي يف ا�هنایة  سخ التصممي.اص �ىل �

حيث تتطلب مجیع إالجراءات إالداریة  ،مسأٔ� حساسة للغایة يف ٕاس�بانیا تُعدٔأشار وفد ٕاس�بانیا ٕاىل أٔن الشفافية و  .107
الكشف عن مجیع القرارات اليت اختذهتا إالدارة. ؤأوحض الوفد ٔأنه من �الل بوابة املكتب إالس�باين للرباءات والعالمات 

ولكن الشفافية  ،�لك ممارسة ٕاجيابیات وسلبیاتو مجیع الو�ئق املتعلقة بتسجیل حمدد. للجمهور  رتتوف ،)OEPMالت�اریة (
واليت  ،. وذكّر الوفد �لتعدیالت أ��رية اليت ٔأد�لت �ىل الالحئة التنفيذیة ملعاهدة التعاون �شأٔن الرباءاتا�د مبدٔأ �ام تُعد

�شأٔن دخول املر�� الوطنیة ٕاىل املكتب ا�ويل لنرشها �ىل  حمددةعلومات ٕارسال م املسامةمجیع املاكتب  یتعني �ىلمبوجهبا 
. ورٔأى الوفد ٔأن نظام الهاي جيب ٔأن یتبع نفس �جتاه للكشف عن املعلومات ومشاركهتا )Patentscope( الرباءات ر�ن

 ٕاىل ٔأقىص �د ممكن.

هذه ؤأفاد بأٔن ٔأعرب وفد �حتاد الرويس عن تأٔییده للحفاظ �ىل املامرسة احلالیة املمتث� يف ٕا��ة أٔس�باب الرفض. و  .108
 �شلك ٔأفضل و�س�ت�ابة �شلك ٔأفضل ٕالخطارات الرفض. املسامةبفهم متطلبات املاكتب  وِدعي الطلباتمل�سمح املامرسة 

) يف الكشف EUIPOكتب أ�ورويب للملكية الفكریة (امل ل ممارسة بادل وفد �حتاد أ�ورويب مع الفریق العاموت  .109
 عن الطلبات بعد �سجیلها فقط.

ّ و  .110  تأٔییدهد وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية البیانني ال��ن ٔأدىل هبام وفدا �حتاد الرويس وٕاس�بانیا. ؤأعرب الوفد عن ٔأی
اليت یتعني تقدميها يف  ةالسابق أ�دبیاتن �الل إالشارة ٕاىل ٕاشارة م ،ؤأكد �ىل ٔأمهیة الشفافية ،للحفاظ �ىل املامرسة احلالیة

 الطلب مبوجب النظام الوطين.

ؤأوحض ٔأن �رخي  ،شارك الوفد ٕاجراءاته الوطنیةو للحفاظ �ىل املامرسة احلالیة.  تأٔییدهٔأعرب وفد مجهوریة �ور� عن و  .111
 ،ذ� املوِدعٕاذا طلب  ،�نهتاء من حفص الطلبحىت ٕاذا مل یمت و للجمهور مبجرد �رشه.  اصبح متا�ی طلب الحفص 

جيب التعامل مع ورٔأى الوفد ٔأنه ). KIPOلمكتب الكوري للملكية الفكریة (إاللكرتوين ل وقع امل�ىل  افس�یكون الطلب متا�
فس�یؤدي ذ� ٕاىل تقویض  ،ٕاذا توقف املكتب ا�ويل عن تقدمي ٔأس�باب الرفضو . مماثلممي ا�ولیة �شلك اطلبات التص

تني فائدٕاىل الوفد  ٔأشار ،�ٕالضافة ٕاىل ذ�ؤأو التسجیالت املنشورة.  �لطلباتٕاماكنیة الوصول ٕاىل املعلومات املتعلقة 
اسرتاتیجیة  وصیا�ة�ىل حتدید القضا�  موِدعي الطلباتهذه املامرسة  سا�د�  ،لوصول املفتوح ٕاىل ٔأس�باب الرفض. ٔأوالل
هذه املامرسة للماكتب الوطنیة  سمح�  ،ااس هذه املعلومات والنظر يف تطو�ر نظام بييئ للملكية الفكریة. �نی�ىل ٔأس ٕالیداعل

بعد التشاور مع و . �هيا �حلصول �ىل تعلیقات املس�ت�دمني ومراجعة وتطو�ر �رشیعاهتا الوطنیة ٔأو معیار الفحص
ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأن  ،ااس�ت�دام نظام الهاي. ؤأ�ري ٔأمام  �ائقاعترب یة ال تُ ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأن املامرسة احلال  ،املس�ت�دمني احمللیني
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و�لتايل فٕان اخلیار  ،نظام الهايل  وفقا مسمىبل مكتب نرش قبل الفحص املوضوعي من قِ التصممي الصناعي جيب ٔأن یُ 
 املوضوعي قبل النرش ا�ويل قد �س�تحق النظر فيه. الفحصالبدیل ل�خول يف 

 للحفاظ �ىل املامرسة احلالیة. تأٔییدهٔأعرب وفد الرنوجي عن و  .112

 7املوحضة يف الفقرة  املسأٔ�ومع مرا�اة  ،ات الرفض. ومع ذ�خطار شدد وفد املغرب �ىل فائدة املعلومات املتعلقة �ٕ و  .113
 واليت تبدو ممارسة سيئة. ،اقرتح الوفد ٔأن یدرس الفریق العامل املسأٔ� بعمق ،من الوثیقة

�نةٔأنه ال ینبغي �لرضورة اعتبار املسأٔ�  ،�ىل مدا�� وفد املغرب ، يف ردهأ�مانةٔأوحضت ا .114 من  7فقرة يف ال املبي
وال س�� وفد الوال�ت  ،ٕاىل املدا�الت اليت ٔأدلت هبا خمتلف الوفودبعني �عتبار أ�مانة  تنظر و الوثیقة ممارسة سيئة. 

 ،الرفض املقدمة يف والیة قضائیة ٔأخرى بأٔس�باباكن من املمكن التذرع  ٔأنه ٕاذا ويف ضوء ذ� رٔأت ،املت�دة أ�مر�كية
هذا من شأٔنه ٔأن مينع ٔأي خشص أٓخر من احلصول �ىل حق يف نفس التصممي يف و . سلميةٕاجيابیة ٔأو ممارسة فيجب اعتبارها 

 .هجوهر  يفحيث ثبت ٔأنه ال ميكن حامیة التصممي  ،والیة قضائیة ٔأخرى

بأٔن مثل هذا الوصول املفتوح ٕاىل ٔأس�باب الرفض یعتربه  ،من الوثیقة 7كام هو موحض يف الفقرة  ،ذكّر وفد الیا�نو  .115
�ارج نطاق  تقع) �ىل ٔأن ٔأس�باب الرفض 1( 26اس�ت�دام نظام الهاي. وتنص القا�دة ٔأمام  �ائقابعض املس�ت�دمني احملمتلني 

 قرتح الوفد ٔأن تقوم أ�مانة ٕ�جراء حتلیل �شأٔن هذه املسأٔ�.. وانياحلالی یبدو ٔأن هناك تناقضا بني الرٔأي واملامرسةو النرش. 

ا�اوف اليت ٔأعرب عهنا وفد الیا�ن �شأٔن اح�ل �دم توافق املامرسة احلالیة للمكتب ا�ويل مع  أ�مانةوتناولت  .116
وحىت الوقت  1960 وثیقةمنذ بدایة . و ٔأوحضت ٔأن ٕاخطار الرفض متاح ٔ�ي خشص عند الطلبو  ،"2) "1( 26 لقا�دةا

أ�مانة ٔأن عبارة  رٔأت ،مل یمت اعتبار ٔأس�باب الرفض رسیة يف طبیعهتا مبوجب نظام الهاي. و�ىل هذا أ�ساس ،احلارض
َ اطمُ  ليسدرجت لترب�ر ٔأن املكتب ا�ويل " قد أ� 2) "1( 26 لقا�دة"دون ٔأس�باب الرفض" املنصوص �لهيا يف ا مجیع  نرشب  ابل

مع  ،"�االت الرفضأٔن �ىل  "2") 1( 26تنص القا�دة  ،يف الواقعو. ٔ�س�باب معلیة ٔأو تقنیةوذ� ، رفضالتفاصیل 
ذ�رة امل يف كام هو مبّني و ولكن دون ٔأس�باب الرفض".  ،إالشارة ٕاىل ما ٕاذا اكنت هناك ٕاماكنیة للمراجعة ٔأو �س�تئناف

ق �لهيا دولیًا ٔ�رقام املتفل )83(الرمز ئناف" مبوجب مت �رش "ٕاشارة �شأٔن ٔأي ٕاماكنیة للمراجعة ٔأو �س�ت ی ،لنرشةاملتعلقة �
 � ٔأنه الٔأوحضت أ�مانة كذو الرفض" يف هذه الوثیقة.  بابیمت تضمني "ٔأس�  بي� مل )INID( الببلیوغرافيةلت�دید البیا�ت 

. 6 لقا�دة� معال وٕاال ینبغي �رمجة لك التفاصیل ٕاىل اللغتني أ�خریني ،یمت �سجیل لك تفاصیل الرفض يف الس�ل ا�ويل
يف ضوء  ،ٕاىل ٔأهنا تعترب ٔأن املكتب ا�ويل ینرش "�االت الرفض" ولكن ليس "ٕاخطارات الرفض" اؤأشارت أ�مانة ٔأ�ري 

 .26 لقا�دةا

 .وإالرشادات التفاصیل من مزید تقدمي دراسة أ�مانة جترئأن  اقرتحت اليت الوفود من ةالرئيس تلبوط  .117

هو ینبغي ٔأن �كون ولكن الغرض من ا�راسة �س�تقصائیة  ،�یه اقرتاح حمدد ليسح وفد مجهوریة �ور� بأٔنه رص� و .118
لفریق العامل ٔأن یفهم �ىل اد الوفد �ىل رٔأیه بأٔنه ینبغي حتلیل ٔأ�ر �رش ٔأس�باب الرفض �لنس�بة ملس�ت�ديم نظام الهاي. وشدّ 

 احتیا�ات املس�ت�دم و�س�تجیب لها.

من الوثیقة ؤأشار ٕاىل ٔأن هناك �ا� أٔخرى حممت� ميكن ٔأن  7ب ٕاىل مدا�لته السابقة ف� یتعلق �لفقرة اد وفد املغر و� .119
وهو ما  ،�متثل يف ٔأن املنافس ميكنه اس�ت�دام املعلومات اليت مت الكشف عهنا عن طریق ٕاضافة بعض التفاصیل ٕاىل التصممي
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ٔأشار الوفد ٕاىل أٔن �س�تبيان قد �سا�د يف  ،ةه الرئيست�ي طرح �ىل السؤال ا اس�یقب� املكتب بعد ٕاخطاره الرفض. ورد
 ٔأمعق. حنوفهم القضیة احلالیة �ىل 

�شأٔن هذه املسأٔ� ٕاىل املكتب  همموقف حتدد الوفود واملمثلني ٕاىل تقدمي معلومات مفيدة ٔأو ٔأوراق  ةالرئيس تدعو  .120
 من ٔأ�ل امليض قدما يف هذه املسأٔ� يف ا�ورات املقب�. ،ا�ويل

ة ٕاىل ٔأن �البیة الوفود تؤید فكرة احلفاظ �ىل املامرسة الراهنة ف� خيص ٕا��ة ٕاخطارات �لُصت الرئيسو  .121
 الرفض للجمهور.

 .شأٔنيف هذا ال معلومات مفيدة  ةأٔیباملكتب ا�ويل  �زویدالوفود واملمثلني ٕاىل  ةالرئيس تعود .122

 ام اللغاتاعتبارات تتعلق ٕ�ماكنیة توس�یع نظمن �دول أ�عامل:  8البند 

 .H/LD/WG/7/5 الوثیقة قدم وفد �حتاد الرويس .123

اقرتح وفد �حتاد الرويس ٕادراج اللغة الروس�یة لكغة رمسیة لنظام الهاي. ؤأكد الوفد ٔأن اللغة الروس�یة يه ٕا�دى و  .124
ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأن اللغة الروس�یة یت�دث هبا ٔأكرث  ،�الوة �ىل ذ�و اللغات الرمسیة لٔ�مم املت�دة ومؤسساهتا املتخصصة. 

لغة ا�و� يف �دد من  ويهيف العامل.  مما جيعل اللغة الروس�یة وا�دة من اللغات العرش ا�ٔكرث حتد� ،ملیون خشص 250من 
 ةروس�ی �الیاتاللغة الروس�یة �ىل نطاق واسع للتواصل يف مناطق معینة ؤأجزاء ٔأخرى من العامل هناك س�ت�دم �ُ و الب�ان. 

سمح للعقول � مما  ،دو� 18لغة التعلمي يف  ويهمت اس�ت�دام اللغة الروس�یة �شلك مزتاید �ىل إالنرتنت وی�بري حول العامل. 
 إالبداعیة للش�باب �س�ت�دام ٕاماك�هتا الفكریة وإالبداعیة واملسامهة �شلك �بري يف �شجیع �بتاكر.

. و�الل ت� 2018فربا�ر  28�حتاد الرويس يف  خيصف�  زي النفاذ�ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأن وثیقة جنیف د�لت و  .125
�حتاد الرويس. ؤأكد الوفد ٔأن هذا یدل �ىل اه�م  �ُسمي ادولی �سجیال 140تلقى املكتب ا�ويل ٔأكرث من  ،الفرتة القصرية

 االوفد ٔأیض ؤأوحضالهاي.  ٕاىل اتفاق د الرويس منذ انضاممهيف �حتا تصاممي الصناعیة�بري للمس�ت�دمني بتسجیل الرسوم وال 
مقارنة بعام  تصاممي الصناعیةيف الطلبات الوطنیة اخلاصة �لرسوم وال  %18.7اكنت هناك ز�دة بنس�بة  ،2017ٔأنه يف �ام 

نظام  يف ٕاطارز�دة ٔأخرى يف التسجیالت ا�ولیة حلدوث ممي وٕاماكنیة ا�ىل �سجیالت التص ا. ؤأظهر ذ� طلب2016
 الهاي.

. ورٔأى الوفد ٔأن اس�ت�دام فریق مدرید العاملللدم يف ا�ورة أ��رية �ر الوفد كذ� ٔأن �قرتاح نفسه قُ ذو  .126
اللغة الروس�یة من شأٔنه ٔأن فٕان ٕادراج  ،�الوة �ىل ذ�و التكنولوجيا للرتمجة ا�آلیة ميكن ٔأن یقلل من عبء معل الرتمجة. 

زید من �دد طلبات التسجیل ليس فقط من �حتاد الرويس ولكن ٕاىل النظام و�ملت�دثني �للغة الروس�یة اوصول حيسن 
ؤأضاف الوفد فٕان ا�منو احملمتل لنظام الهاي مرتبط مبارشة بتوس�یع اللغات الرمسیة.  ،امن أ�عضاء ا�ٓخر�ن يف املنطقة. ؤأ�ري 

طلب الوفد من الفریق  ،و�� �دد لغات نظام الهاي من شأٔنه ٔأن حيفز منو الطلبات ا�ولیة وحيقق فوائد مالیة. ز�دةن أٔ 
 العامل ٔأن یويص مجعیة احتاد الهاي �لنظر يف ٕادراج اللغة الروس�یة لكغة رمسیة لنظام الهاي.

ذ�ر وفدا ٔأرمينیا و ٔأیدت وفود ٔأرمينیا ورصبیا وسور� وطاجيكس�تان �قرتاح املقدم من �حتاد الرويس. و  .127
ملس�ت�دمني الناطقني اوصول يف نظام الهاي من شأٔنه ٔأن �سهل  وطاجيكس�تان ٔأن ٕادراج اللغة الروس�یة لكغة رمسیة
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ٕاىل نظام الهاي ویعزز نظام الهاي يف املنطقة. ؤأضاف وفد ٔأرمينیا ٔأن ٕادراج اللغة الروس�یة يف نظام الهاي �لروس�یة 
�للغة الروس�یة  التسجیالت ا�ولیة. ؤأشار وفد رصبیا ٕاىل وجود �دد �بري من املت�دثني لفحصالوقت الالزم من س�یقلل 

وفد سور�  ذ�رنظام الهاي. و  يف ٕاطار�دد الطلبات ا�ولیة املقدمة  سيشجع �ىل ز�دةيف رصبیا ؤأن ٕادراج اللغة الروس�یة 
 ،ٔأن هذا س�یؤدي ٕاىل ز�دة التسجیالت ا�ولیة من �حتاد الرويس ودول أٓس�یا الوسطى والقوقاز ودول ٔأورو� الرشقية

 الفاحصني الناطقني �لروس�یة.كفاءات ز�دة عن  فضال

هناك ورٔأى الوفد ٔأنه �لرمغ من ٔأن ٔأعرب وفد هنغار� عن قلقه ٕازاء �قرتاح املقدم من وفد �حتاد الرويس. و  .128
مما س�یكون � تأٔثري  ،رسوم أ�ساس�یة للطلب ا�ويلالفٕان هذا سزيید من  ،فوائد ٕالضافة لغات �دیدة ٕاىل نظام الهاي

 ت الهنغاریة ولن خيدم مصاحل البالد.سليب �ىل �دد الطلبا

وفد هنغار�. ؤأعرب الوفد عن رٔأیه بأٔنه ینبغي معاجلة  ٔأعرب عهناد وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية ا�اوف اليت دّ ور .129
وكذ� مسأٔ� اللغات اليت جيب  ،ٕاىل حتلیل التأٔثري �ىل النظام ا�لكيس�یحتاج أ�مر وقال ٕان . ُلكياملوضوع �ىل مس�توى 

ٕاضافهتا. ؤأعرب الوفد عن خماوفه �شأٔن التاكلیف املرتبطة ٕ�ضافة اللغات. وذك�ر بأٔن مجعیة احتاد الهاي لكفت فریق الهاي 
ما یقرب من  2019-2018 للثنائیةس�یكون العجز املتوقع  ،يف هذا الس�یاقوالعامل بدراسة طرق معاجلة جعز احتاد الهاي. 

 ،17ٕاىل  13ٕاىل الفقرات من  اوحتدید ،H/LD/WG/7/INF/2یون فرنك سو�رسي. ؤأشار الوفد ٕاىل الوثیقة مل  14
 ،ابعض إالحصاءات واملعلومات عن العمل الكبري املتوقع والتاكلیف املرتبطة به الناجتة عن ٕاضافة ٔأي لغة. ؤأ�ري  قدمتواليت 

من  اأٔنه �ىل الرمغ من ٔأنه س�یكون من الرائع ٔأن �كون لك لغة جزءب ،لعاميف ٕاشارة ٕاىل البیان ا�متهیدي للمد�ر ا ،الوفد ٔأفاد
 �ذ ا�ٓ�ر العملیة واملالیة يف �عتبار.أٔ جيب ٕاال ٔأنه  ،النظام

املالیة.  �لتبعاتعربت وفود ا�امنرك وفر�سا ؤأملانیا ومجهوریة �ور� وٕاس�بانیا واململكة املت�دة عن قلقها ف� یتعلق وأٔ  .130
وفد  و�ىل الرمغ من ٔأنمت تضمیهنا يف نظام اللغة يف نظام الهاي. یؤأشار وفد ٕاس�بانیا ٕاىل أٔن إالس�بانیة يه اللغة الثالثة اليت 

 یبحث ما هو ینبغي ٔأن ذ�ر ٔأن املكتب ا�ويلٕاال ٔأنه  ،عن تعاطفه مع �قرتاح املقدم من وفد �حتاد الرويسٔأعرب ٕاس�بانیا 
�ي س�یكون ٔأفضل لنظام الهاي ؤأشار ٕاىل ٔأن نظام معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات ونظام مدرید خمتلفان. ا اتنظام اللغ

ٔأقل  مثل ارتفاع �اكلیف الرتمجة وجع� ،تأٔثري سليب �ىل النظام ٕاضافة لغات رمسیة �دیدة س�یكون �ؤأكد وفد ا�امنرك ٔأن 
جيب الت�لیل ورٔأى الوفد ٔأن �القرتاح.  امليض قدماقبل  فیل التاكو  لفوائدلحتلیل متعمق ٕاجراء  اقرتاحمت  ،��و�ساطة. 
مع املس�ت�دمني مما ٕاذا اكن ٕادراج لغات �لتعاون والتحقق  ،يف �عتبار ا�ٓ�ر املالیة وإالداریة وإالجرائیة والقانونیةٔأن یأٔ�ذ 

 تبعه فریق مدرید العامل.ی ا�هنج ا�ي  ممتش�یا معس�یكون هذا القرار ٔأفاد بأٔن �دیدة یتوافق �لفعل مع احتیا�اهتم. و 

الوفد د شدّ  ،ٔأشار وفد الیا�ن ٕاىل ٔأمهیة مواص� حتسني نظام الهاي من ٔأ�ل تعز�ز سهو� اس�ت�دامه. ومع ذ�و  .131
مثل املس�ت�دمني واملاكتب الوطنیة واملكتب  ،لغات �دیدة قد �كون � تأٔثري �بري �ىل مجیع أ�طراف املعنیة ٕادراج�ىل ٔأن 
�ذ يف �عتبار ثالث نقاط: أٔ عیوب ٕاضافة اللغات اليت جيب ٔأن توفد الیا�ن ٕاجراء حتلیل دقيق ملزا� و وا�متس ا�ويل. 

 ملكتب ا�ويل�ىل امعل مفرط عبء هذا س�ینتج عن ما ٕاذا اكن  ،ا�نیو �س�ت�دام.ما ٕاذا اكن هذا س�یعزز سهو�  ،ٔأوال
 ما ٕاذا اكن هذا س�یحقق التوازن بني التاكلیف املالیة والفوائد الناجتة. ،�لثاو أ�خرى.واملاكتب 
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ّ و  .132 يف  ا�الی یفكرد وفدا بیالروس�یا واكزاخس�تان �قرتاح املقدم من �حتاد الرويس. ؤأشار وفد بیالروس ٕاىل ٔأنه ٔأی
اللغة ٕاضافة ورٔأى الوفد ٔأن رمسیة س�یكون مزية ٕاضافية للنظام. �نضامم ٕاىل اتفاق الهاي ؤأن ٕادراج اللغة الروس�یة لكغة 

 سهم ٔأیضا يف ز�دة الطلبات والتسجیالت ا�ولیة.� الروس�یة سوف 

). وذ�ر ٔأن اللغة CACEEC( يةرشق ال  حتدث وفد اكزاخس�تان �مس مجمو�ة ب�ان أٓس�یا الوسطى والقوقاز ؤأورو�و  .133
لغة رمسیة يف اكزاخس�تان وطاجيكس�تان. ؤأضاف ٔأنه يف مجیع يه و ،اد الرويسالروس�یة يه لغة ا�و� يف بیالروس�یا و�حت

وكذ�  ،طلبات حامیة امللكية الفكریة �ى املاكتب الوطنیة بلغات ا�و� ٕایداعميكن  ،ب�ان املنطقة أ�وروبیة ا�ٓس�یویة
نظام  مضنسهم يف ز�دة �دد الطلبات ا�ولیة من شأٔن ٕاضافة اللغة الروس�یة لكغة رمسیة لنظام الهاي ٔأن �ُ و �للغة الروس�یة. 

سزيید من فعالیة معل الفاحصني الناطقني �للغة الروس�یة  ،�الوة �ىل ذ�و إالقلميیة.  هاي يف ا�ول أ�عضاء يف مجموعتهال
ّ و املاكتب الوطنیة يف املنطقة. يف لطلبات اویقلل الوقت الالزم لتجهزي  قوقاز ؤأورو� مجمو�ة ب�ان أٓس�یا الوسطى والدت ٔأی

 البند يف �دول ٔأعامل مجعیة الهاي.هذا اقرتاح ٕادراج  الرشقية

يف نظام الهاي هبا ل و عممٕاضافة اللغة الصینية لكغة  ا�متسو  ،ب وفد الصني �القرتاح املقدم من �حتاد الرويسرحّ و  .134
م يف مؤمترات الویبو. وذ�ر الوفد أٔن س�ت�دٔ�ن اللغة الصینية يه ٔأیضا وا�دة من اللغات الرمسیة الست لٔ�مم املت�دة و�ُ 

الویبو. ؤأضاف الوفد ٔأن الصني �س�تعد لالنضامم  نظام اللغات املعمول هبا يفی�ىش مع  معمول هبإاد�ال اللغة الصینية لكغة 
م قبل انضام اتؤأعرب عن ٔأم� يف �ل مشلكة نظام اللغ ،�� إاىل نظام الهاي من �الل تعدیل الترشیعات الوطنیة وفق

و�لتايل فٕان  ،يف العامل كرثا�ٔ  هويف الصني  ةممي الصناعیاالتص طلباتالصني ٕاىل نظام الهاي. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن �دد 
 ،سوف یؤدي هنكام أٔ يف نظام الهاي سزيید بال شك من �دد طلبات نظام الهاي. هبا ل و عممٕاد�ال اللغة الصینية لكغة 

 إالیداعویقلل من الوقت الالزم ٕالجراءات  ،ٕاىل ز�دة كفاءة الفاحصني الصینيني ،مبجرد انضامم الصني ٕاىل نظام الهاي
 الهاي.نظام ویوفر �دمات فعا� ملس�ت�ديم  ،والفحص

 معيل ٔأساس �ىل معها والتعامل املعقدة القضیة هذه معاجلة الهاي احتاد ٔأعضاء من التش�یكية امجلهوریة وفد وا�متس .135
 رمسیة لغة ليست أ�ملانیة اللغة فٕان ،ذ� ومع ،ٔأملانیا من مه الهاي نظام مس�ت�ديم معظم نأٔ  ٕاىل الوفد ؤأشار. قرا�ن�ىل و 

يف نظام هبا ل و عملغات املال�رش ٕاىل الهاي. ود�ا الوفد ا�ول أ�عضاء اليت ٔأیدت اقرتاح  نظام يف وال املت�دة أ�مم نظام يف
ٔأمام املس�ت�دمني  احقيقي اما ٕاذا اكنت اللغة الوطنیة �شلك �لفعل �ائق ممبزید من التفصیل يف ب�اهن ٕاىل ٔأن یبحثواالهاي و 

 مالیة ولكها مرتابطة. تبعاتاحملمتلني لنظام الهاي. وذكّر الوفد بأٔن لك هذه القضا� لها 

غة ٕاذا اكنت ٕاخطارات الرفض �لل ،: ٔأوال�متثل يف ثالثة شوا�لعن  امجلعیة الیا�نیة لو�ء الرباءاتممثل  ؤأعرب .136
؛ نظام الهايب اليت من شأٔهنا ٔأن ترض یؤدي ٕاىل ز�دة الرسوم إالضافية س� هذا  ،؛ و�نیا�رمجهتا فسوف یتعني ،الروس�یة

تأٔ�ري يف �دوث مما س�یؤدي ٕاىل  ،ز�دة يف وقت املعاجلة �سبب �رامك التأٔ�ري يف �رمجة لك وثیقةسوف �كون هناك  ،و�لثا
 التسجیل.

 ،نظام الهاي. ويف الوقت نفسه نظام اللغات املعمول هبا يفوجود تأٔیید �ام ملفهوم توس�یع ٕاىل أ�مانة  ؤأشارت .137
يف ٕادراج  ا�رددو  ،مزید من املعلوماتتوفري مطالبة ب و  ،احلذربتو�  نداءً  ،الحظت أ�مانة من نصف املدا�الت �ىل أ�قل

مدرید العامل فریق أٔن بأ�مانة  ؤأفادت. القادم اخلریف يف التالیة�قرتاح �ىل �دول ٔأعامل مجعیة احتاد الهاي يف دورهتا 
 توصل ٕاىل نفس النتي�ة.قد  ،ا�ي انعقد قبل ٔأس�بو�ني ،أ��ري
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 القادمةمن املكتب ا�ويل ٕا�داد وثیقة ل�ورة  انة �لام بأٔن �ددا من الوفود طلبٔأ�اطت أ�م ،الوة �ىل ذ�و� .138
فرصة ٕال�ادة النظر يف  ة والعملیة لتوس�یع نظام اللغات. ؤأضافت أ�مانة ٔأهنا س�تكونلل ا�ٓ�ر املالیة والقانونیللفریق العامل حتُ 

 ابتاكرٔأو عن طریق  ،مثل منوذج معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات ،بأٔمك� من �الل النظر يف ال�ذج احلالیة اتنظام اللغ
مجمو�ة من  ٔأكربلتوفري  ،املالیة والعملیة والقانونیةتداعیاهتا و  ،مناذج خمتلفة تدرسسوف الوثیقة قالت ٕان و منوذج أٓخر. 

حيث ٔأن مجیع اللغات ليست لها نفس التاكلیف من و�ة  ،النظر يف طبیعة اللغات�لهيا  أ�مانة ٔأنورٔأت اخلیارات املمكنة. 
 نظر ٕاداریة.

ة يه اليت س�تدمع تب الوطنیأٔن املاكب ؤأفادت ،ٕاىل املدا�� اليت ٔأدىل هبا وفد امجلهوریة التش�یكية ؤأشارت أ�مانة .139
ٔأهنا يف �ني ٔأنه أ�مانة ؤأوحضت . اتع نظام اللغیتوس� ٔأفضل لتقيمي الفوائد احملمت� ل  كون يف وضعتس� و  اتتوس�یع نظام اللغ

فٕان ا�ول أ�عضاء يه اليت س�تكون يف وضع ٔأفضل لتقيمي الفوائد  ،نظر يف التاكلیف املرتتبة �ىل مثل هذا �قرتاحال  اميكهن
من تأٔيت  ب بأٔي ورقة يف هذا الصددذ�رت أ�مانة ٔأن املكتب ا�ويل سريحّ  ،ملس�ت�دمني. و��اليت س�تعود �ىل امت� احمل 

 .ت� املاكتب املعنیة

ل یصف وا�متس الفریق العامل من أ�مانة ٕا�داد  .140 ال�ذج وأٓ�رها ف� یتعلق ٕ�ماكنیة توس�یع نظام حتلیل مفص�
 .ناقش يف ا�ورة املقب� للفریق العاملیُ الهاي، يك اللغات املعمول به يف نظام 

 من �دول أ�عامل: مسائل أٔخرى 9البند 

 .H/LD/WG/7/6ستندت املناقشات ٕاىل الوثیقة ا .141

هبدف  ،قا�دة البیا�ت العاملیة للتصاممييف �رش النرشة من �الل  اأ�مانة خطة املكتب ا�ويل للميض قدم ورشحت .142
تتناول قا�دة البیا�ت العاملیة للتصاممي ؤأفادت بأٔن تبس�یط �رش البیا�ت املتعلقة �لتسجیالت ا�ولیة مبوجب نظام الهاي. 

وس�تواصل التوسع الرسیع. وتُنرش الطلبات ا�ولیة  ،الوطنیة وا�ولیة تصاممئأو �راءات ال  تصامميمن �سجیالت ال  ا�بري  ا�دد
اخلطة احلالیة هذا �جتاه. تتبع و  ،)Patentscope( الرباءات ر�نالرباءات يف الوقت الراهن �ىل  ملعاهدة التعاون �شأٔن

: إال�الن عن التسجیالت ا�ولیة والتسجیالت أ�خرى يف ، وهامالوظیفتني أ�ساس�یتني للنرشةٕاىل أ�مانة  ؤأشارت
ِقعةأ�طراف امل املكتب ا�ويل ٔأال �كون هناك ٔأي تأٔثري سليب �ىل  كفلس�یو هبذه املعامالت. لك مكتب ٕاخطار و  ،املسامة و�

 .�سمیتهعندما یمت  ،بل لك مكتبالتنفيذ احلايل لنظام الهاي من قِ 

ّ و  .143 �ساءل الوفد عام  ،بعض أ�س�ئ�. ٔأوال طرحلكنه  ،قوا�د البیا�ت توحيدد وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية اقرتاح ٔأی
ِقعةا�ولیة ٕاىل أ�طراف امل تصامميیؤ�ر �ىل إالرسال إاللكرتوين لتسجیالت ال ٕاذا اكن توحيد قوا�د البیا�ت لن   .املسامة و�

�ساءل الوفد عام ٕاذا اكنت �رتباطات التشعبیة احلالیة اليت �شري ٕاىل ٕاد�االت حمددة يف النرشة ٔأو يف قا�دة بیا�ت  ،ا�نیو
حض يف من املعلومات ف� یتعلق �لفرتة �نتقالیة كام هو مو�  اطلب الوفد مزید ،ا�لثوالهاي ٕا�سرب�س ستس�متر يف العمل. 

 .2018/2019الثنائیة من الوثیقة بأٔن التحول سيمت يف  23الفقرة 

آلیات  ،ا �ىل مدا�� وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كيةهرديف  ،ٔأوحضت أ�مانةو  .144 ٔأنه لن �كون هناك ٔأي تأٔثري �ىل أ
ٔأ�اطت أ�مانة �لام �الع�د �ىل �رتباطات و ملوجودة ؤأن �قرتاح یتعلق فقط بوا�ات املس�ت�دم. تبادل البیا�ت ا

�ل تقين.  �س�ت�دام قا�دة البیا�ت العاملیة للتصامميالتشعبیة احلالیة واحلا�ة ٕاىل ٕا�ادة توجهيها ٕاىل املاكن املناسب يف 
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ؤأنه من السابق ٔ�وانه حتدید اجلدول الزمين  ،ينتق�زال قيد التقيمي ال  ع اجلدید الٔأشارت أ�مانة ٕاىل ٔأن املرشو ،اؤأ�ري 
 ل.املفص� 

وفد �حتاد أ�ورويب توضی�ا �شأٔن ما ٕاذا اكنت ٔأدا� النرش س�تعمالن �لتوازي �الل فرتة انتقالیة ٔأو ما ٕاذا  وا�متس .145
 تعمل كنرشة.يك  العاملیة للتصاممي قا�دة البیا�تاكن سيمت ٕایقاف النرشة التقلیدیة �ىل الفور مبجرد تعز�ز 

سوف هيدف ٕاىل ٕا��ة مزيات البحث  �نتقالٔأن  ،ا �ىل مدا�� وفد �حتاد أ�ورويبهرديف  ،ٔأوحضت أ�مانةو  .146
 ،يف وقت الحقوام �لعمل �لتوازي لبعض الوقت. تهيمما �سمح �لك  ،قا�دة البیا�ت العاملیة للتصاممييف النرشة بأٔمكلها يف 

التوجهيات توفري ٕاىل النرشة الرمسیة مع  ،مبا يف ذ� ماكتب امللكية الفكریة ،س�یقوم املكتب ا�ويل بتوجيه املس�ت�دمني
 لنظام اجلدید.ٕاىل االالزمة للروابط السابقة 

 ٕاىل ٔأن الفریق العامل ٔأ�اط �لام مبضمون الوثیقة. ة�لُصت الرئيسو  .147

 .H/LD/WG/7/7ستندت املناقشات ٕاىل الوثیقة وا .148

شكرت أ�مانة مجیع املاكتب �ىل ردودها �ىل �س�تبيان املتعلق بو�ئق أ�ولویة اليت وزعت �ىل أ�عضاء يف و  .149
احلا�ة ٕاىل ٔأي تغیري فوري يف ممارسة املكتب ا�ويل ف�  �شري ٕاىل ال بيان. ؤأشارت أ�مانة ٕاىل ٔأن نتاجئ �س�ت 2017نومفرب 

املسح مفيد لفهم ممارسات أ�عضاء �شلك ٔأفضل. ؤأشارت ٔأیضا ٕاىل �دد ٔأن  أ�مانةورٔأت أ�ولویة. و�ئق یتعلق ٕ�صدار 
ٔأبلغت أ�مانة الفریق و يف املس�تقبل.  )DAS( للنفاذ الرمقي الویبو �دمةاملشاركة يف  مة �شأٔن نيهتقلیل من الردود إالجيابی

 .اقریب إاللكرتوينالعامل بأٔنه سيمت �رش مجمو�ة من الردود �ىل �س�تبيان �ىل موقع الویبو 

من ٔأ�ل  شكر وفد مجهوریة �ور� أ�مانة �ىل حتلیل الردود �ىل �س�تبيان. وطلب الوفد معلومات ٔأكرث تفصیالو  .150
 فهم رد لك مكتب واس�تفادة مس�ت�ديم نظام الهاي.

واقرتح ٔأن �س�ت�دم املكتب ا�ويل املعلومات اليت  ،د وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية مدا�� وفد مجهوریة �ور�رد� و  .151
ٕاىل  ا. ؤأشار الوفد ٔأیضإاللكرتوين مت احلصول �لهيا من �الل الت�لیل لتعز�ز حمتو�ت الصف�ات ا�صصة �ىل موقع الهاي

�شأٔن قضا�  موِدعي الطلباتأٔس�ئ� من  ااءات والعالمات الت�اریة یتلقى مرار ٔأن مكتب الوال�ت املت�دة أ�مر�كية للرب 
وٕاماكنیة املطالبة �ٔ�ولویة بني طلبات املنفعة  ،إالیداعطالبة �ٔ�ولویة بعد املٔأو ٕاضافة /ٕاماكنیة تصحیح و امن بيهن ،أ�ولویة

يف ٕاماكنیة  ،يف دورته القادمة ،لوفد الفریق العامل �ىل النظروجشع ا عمتدة.امل  وثیقة أ�ولویةبواملعلومات املتعلقة  ،تصامميوال 
�ىل النحو  ،إالیداعطالبة �ٔ�ولویة بعد املٔأو ٕاضافة /ٕ�ماكنیة تصحیح و وِد�نيلزتوید امل التنفيذیة املشرتكةتعدیل الالحئة 

اس�تعادة حق أ�ولویة. كام ٔأعرب  النص �ىلالنظر يف  الفریق العامل ٔأیض�ىل اینبغي ٔأضاف ٔأنه و  .6 املادةبه  ا�ي �سمح
. ؤ�نه تصاممييف س�یاق طلبات ال  )DAS�دمة الویبو للنفاذ الرمقي (ٔأعضاء الهاي �ىل تطبیق  حثالوفد عن رغبته يف 

ع داياست یصبح مكتب ٔأ�لن الوفد ٔأن مكتب الوال�ت املت�دة للرباءات والعالمات الت�اریة س�  ،ٔأصبح �لفعل مكتب وصول
يف  �دمة الویبو للنفاذ الرمقئأعرب الوفد عن ٔأم� يف ٔأن �س�ت�دم مجیع أ�عضاء  ،. ؤأ�ريا2018�سمرب يف نومفرب ٔأو د

 املس�تقبل القریب.

شكر وفد الیا�ن أ�مانة �ىل ٕاجراء �س�تبيان ؤأعرب عن رغبته يف حتمیل الردود �ىل �س�تبيان �ىل موقع الویبو و  .152
ِقعةف� بني أ�طراف املممارسات خمتلفة حسب الب�. والحظ الوفد وجود  إاللكرتوين  ،بعضها يف توقع تهرغب ٔأبدى  واليت ،و�
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من الوثیقة. ؤأ�لن الوفد ٔأن مكتب الیا�ن للرباءات قد اختذ  25يف الفقرة  املوَحضةبعض املواءمة ف� یتعلق �ملسأٔ�  ،وال س��
متت املوافقة �لفعل �ىل ٔأفاد بأٔنه و . لتصامميا لطلبات الرمقيللنفاذ  الویبو دمةخل هاخلطوات الالزمة لتوس�یع نطاق تطبیق

معلومات  نظام �كنولوجياجيري ٕا�داد  هؤأن ،لهذا الغرض من قبل الربملان الوطين تصامميمرشوع قانون لتعدیل قانون ال 
 .� لالس�ت�ابة

. تصامميلك من طلبات الرباءات وال ف� یتعلق � �دمة الویبو للنفاذ الرمقيشارك يف � ح وفد ٕاس�بانیا بأٔن مكتبه رصّ و .153
 .اوحث الوفد أ�عضاء ا�ٓخر�ن �ىل �نضامم ٕا�هي

عرفة مب ة�متوا�رتفت بأٔن العدید من الوفود  ،عتذرت أ�مانة عن التأٔ�ري يف �رش مجمو�ة من الردود �ىل �س�تبيانوا .154
أٔن الوثیقة س�تكون متا�ة �ىل املوقع إاللكرتوين يف وقت قریب �دا. بطمأٔنت أ�مانة الفریق العامل و النتي�ة ا�اكم� للردود. 

�ملكتب ا�ويل للحصول  ااقرتحت أ�مانة ٔأن یتصل ٔأي مكتب �مت هب ،�دمة الویبو للنفاذ الرمقيف� یتعلق �ملشاركة يف و 
ا�صص ملكتب  إاللكرتوينوقع مت عرض �ا� لك مكتب مشارك �ىل می ،ٕالخطاراهتم الرمسیة اوفقو �ىل املسا�دة التقنیة. 

 .تصاممئأو ال /رباءات والوكذ� طلبات  ،ٔأو الوصول/يداع وست �

 ٕاىل ٔأن الفریق العامل ٔأ�اط �لام مبضمون الوثیقة. ة�لُصت الرئيسو  .155

 .H/LD/WG/7/8استندت املناقشات ٕاىل الوثیقة و  .156

ا�ي قُدم  ،املعلومات اجلدید للس�ل ا�ويلٔأشارت أ�مانة ٕاىل ٔأن هذه الوثیقة مبثابة تقر�ر مر�يل عن هیلك و  .157
�مني يف ش�یئني  أٔنه مت ٕاحراز تقدمبت أ�مانة فاد. وأٔ 2016يف یونیو  ي اجمتعخمططه يف ا�ورة السادسة للفریق العامل ا�

) فرقة معل �سمى "فرقة معل CWSاس�تضافت جلنة معایري الویبو ( ،يف املرشوع احلايل منذ ذ� احلني. ٔأوال
XML4IP"، يف منذ�ة بیا�ت الس�ل  ا�بري  اتقدم ،للملكية الفكریة امكتب 11بفضل مسامهة �رباء من  ،واليت حققت

 أ�ساس�یةمجیع املكو�ت  ،2018فربا�ر  26ا�ي مت ٕاصداره يف  ،ST96من املعیار  3.0إالصدار ولقد تضمن ا�ويل. 
وا�ي سيمت ٕاصداره �الل ت� الس�نة  ،لتكنولوجيا املعلومات نظام ٔأسايس �دید يفالتقدم الثاين  و�متثلالهاي. ـ اخلاصة ب

 املرشوع. استنادا ٕاىلومنح الفرصة لت�دیث بنية البیا�ت ��اكمل 

تلبیة قادرا �ىل و  فعاال لیظللت�دیث نظام الهاي �شلك �ام  تأٔییدهٔأعرب وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية عن و  .158
 ،مثل �دة ٔأوصاف حسب التصممي ،ر الوفد ٕاىل التغیريات احملمت� يف املس�تقبلواملس�ت�دمني. ؤأشا وِد�نياحتیا�ات امل

واعترب الوفد أٔن لك هذه أ�مور س�تحتاج  ،والنرش حسب التصممي ،واس�ت�دام الس�الت القدمية ،التصمميحسب  و�سمیة
 العملیة. هاأٓ�ر ٕاىل دراسة من �انب الفریق العامل من حيث تداعیاهتا القانونیة ٔأو 

نظام الهاي مع املاكتب �رب �ارطة طریق �الیة املس�توى لتبادل البیا�ت إاللكرتوين هناك ضافت أ�مانة ٔأن وأٔ  .159
تتيح �نتقال السلس للماكتب اليت تعمتد �ىل  انتقالیةٔأشارت أ�مانة ٕاىل ٔأنه مت التخطیط لفرتة و يف مرفق الوثیقة.  متوفرة

اجلدیدة اليت ستتلقاها  XMLسيمت التعامل مع بیا�ت و ويل ٕاىل املاكتب. احلالیة اليت �رسلها املكتب ا� XMLبیا�ت 
و�لتايل ینبغي ٔأال تؤدي ٕاىل ٔأي تغیريات قانونیة ٔأو ٕاجرائیة يف نظام �كنولوجيا  ،ماكتب امللكية الفكریة بنفس الطریقة

ٕاذا مت حتدید  ،�ري مسمى. و�لتايلالقدمي ٕاىل ٔأ�ل  XMLمن املتوقع دمع  ليس ،الفاحصني. ومع ذ� معلاملعلومات ٔأو يف 
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 XMLٔ�ن  ،وقتٔأرسع فس�یكون من املس�تحسن رفعها يف  ،اجلدید ST96قانونیة ٔأو ٕاجرائیة �س�ت�دام  اتدیي ق ت ٔأي 
 القدمي سيمت ٕایقافه يف ا�هنایة.

 ٕاىل ٔأن الفریق العامل ٔأ�اط �لام مبضمون الوثیقة. ة�لُصت الرئيسو  .160

 املقدمة من وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية. ،H/LD/WG/7/9ستندت املناقشات ٕاىل الوثیقة وا .161

الرفاهیة املالیة للمنظمة ونظام الهاي.  حولعرب وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية عن امتنانه لٔ�مانة لرتمجة تقر�رها وأٔ  .162
ي وا� ،من الوثیقة 11 ؤأعرب الوفد عن رغبته يف ٔأن یتناول الفریق العامل والیة احتاد الهاي. ؤأشار الوفد ٕاىل اجلدول

ملیون فرنك سو�رسي. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن الفریق العامل  14عجز تقریيب قدره بٔأن نظام الهاي من املتوقع ٔأن یعمل  یوحض
وذ� ملتابعة والیة  ،طوی� أ��ل الحتاد الهاي السالمةس�یكون ٔأفضل ماكن للنظر يف طرق معاجلة العجز والنظر يف 

َ  احتاد الهاي. واقرتح ودراسة  ،رشع الفریق العامل يف مراجعة شام� لهیلك الرسوم والرسوم احلالیة لنظام الهايالوفد ٔأن �
طرق  حبث اولكن ميكن ٔأیض ،اخيار س�یكون تعدیل �دول الرسوم ؤأفاد بأٔن . االتدابري الالزمة ملعاجلة العجز املتوقع �الی

 .املسأٔ�الوفد من أ�مانة تقدمي �ربهتا يف هذه  وا�متس. هقصور فئأو معاجلة بعض ٔأو�ه ال ،النظام ٔأو تعدی� لت�دیثٔأخرى 

ٔأعربت وفود فر�سا ؤأملانیا وٕایطالیا وسو�رسا واململكة املت�دة عن امتناهنا لوفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية ٕال�رته و  .163
ا لعدم توفر الوقت ا�اكيف ٔأعربت الوفود عن ٔأسفهو ولتقدميه معلومات وتوضی�ات يف هذا الشأٔن.  ،هذه القضیة الهامة

اقرتحت الوفود تناول هذا البند يف دورة قادمة ٔأو مقب� و  لت�لیلها �شلك حصیح دا�ل ماك�هبا الوطنیة ٔأمام الفریق العامل.
 للفریق العامل.

ّ ويف .164 أٔعرب عن رغبته يف تلقي بعض الت�لیالت �شأٔن ٕاال ٔأنه  ،د وفد امجلهوریة التش�یكية تأٔجيل املناقشة �ني ٔأی
�االت /والوضع قبل وبعد العدد الكبري من تصدیقات ،اكن يف ازد�د ٔأم تناقص توحض ما ٕاذا احلايل هیلك ٔأو �ا� العجز

 .اء اجلدد ا�ي �دث قبل بضع س�نواتانضامم أ�عض

فریق من الوفود وافق �ىل مناقشة هذه املسأٔ� يف ا�ورة القادمة لل االحظ وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية ٔأن �ددو .165
ؤأوحض ٔأن السبب يف العامل. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأنه قد مت ٕادراج مراجعة حممت� جلدول الرسوم يف مرشوع �دول ٔأعامل سابق. 

املدا�� اليت ٔأدىل هبا  اد الوفد ٔأیضردا �ىل حسب هذا البند من �دول أ�عامل. ورد� �اء  ذ� ٔأنهو  وثیقةر تقدمي التأٔخُ 
اجتاهات العجز.  احلصول �ىل مزید من املعلومات حوليف  ؤأعرب عن رغبته ،و�ه اخلصوص وفد امجلهوریة التش�یكية �ىل

یارات خمتلفة ممكنة ملعاجلة العجز ا�ي سيمت خب  مصحوبة ،يف تلقي هذه املعلومات من أ�مانةٔأیضا ٔأعرب الوفد عن رغبته كام 
 مناقش�ته يف ا�ورة القادمة.

اليت �ستند ٕاىل  ،ا��ل ٔأو إال�راداتمصادر وحضت أ�مانة ٔأن املوارد املالیة الحتاد الهاي ال تعمتد فقط �ىل وأٔ  .166
الرسوم جمرد وا�دة من املعایري اليت �ددها إالطار  ؤأشارت ٕاىل ٔأن�ىل نفقات الرب�مج.  ابل تعمتد ٔأیض ،حتصیل الرسوم

لتطو�ر � لیضطلع 2011�شئ يف �ام املعين �لتطو�ر القانوين لنظام الهاي قد أ� أٔن الفریق العامل بأ�مانة  ؤأفادتالقانوين. 
ال س�� يف ضوء توس�یع  ،وسهل �س�ت�دام إاىل احلفاظ �ىل النظام مالمئالفریق العامل هيدف و القانوين لنظام الهاي. 

ويه جلنة  ، املالیة يف الهیئة املناس�بةالنظام ليشمل حفص الوال�ت القضائیة. ؤأضافت أ�مانة ٔأنه ینبغي معاجلة القضا�
الوال�ت القضائیة  ا�ي �شملع یللتوس�  الكبرئأقر الفریق العامل �لتأٔثري  ،2015يف �ام وذ�رت ٔأنه، الرب�مج واملزيانیة. 



H/LD/WG/7/11  
23 
 

أٔنه ال ب �لام ،وقرر مراقبة الوضع قبل النظر يف �دول الرسوم ،اجلدیدة �ىل عبء العمل والتاكلیف أ�خرى للمكتب ا�ويل
 يف كثري من أ�حيان.م ميكن مراجعة �دول الرسو 

یبدو ٔأن احلا� اليت یوا�ها نظام الهاي �شري ٕاىل ٔأنه ال �زال هناك  ،ضافت أ�مانة ٔأنه ٔأثناء ٕا�داد �دول أ�عاملوأٔ  .167
م �كيیف الطلبات سيتطلب توس�یع النظاو دون تقدمي اقرتاح حمدد.  حتولاملتحركة و�ري املعروفة اليت  العواملالكثري من 

ع ٕاىل تقدمي املزید من الطلبات والقرارات الصادرة من ٔأعضاء یس�یؤدي التوس� و هؤالء أ�عضاء اجلدد.  بتسمیةح ساملل ا�ولیة 
أ�مانة ٔأن إالطالق القادم ملنصة �كنولوجيا  ورٔأتویعين ٔأن املكتب ا�ويل سوف حيتاج ٕاىل حفص ٔأي عنرص �دید.  ،�دد

ف� و ال ميكن حتدید جحم ت� املاكسب حىت ا�ٓن.  ،الكفاءة. ومع ذ�ف� خيص اكسب املاملعلومات اجلدیدة س�یوفر بعض 
راجعة املن إ ف ،قر بأٔنه س�یكون � أٓ�ر مالیة. و��یُ ٔأن الفریق العامل ٕاىل أ�مانة  ٔأشارت ،الهاي لغاتیتعلق بتوس�یع نظام 

حىت وهو ما لن حيدث  ،قبل النظر يف املشلكة اجيب ٔأن یصبح النظام ٔأكرث اس�تقرار و . أ�واهن ةدول الرسوم سابقاحملمت� جل
 ولكن �ىل أ�رحج يف منتصف املدة. ،�ورة القادمةا

و�اصة توس�یع  ،الهاي وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية �لتاكلیف النامجة عن العدید من جوانب تطو�ر نظام ؤأقرّ  .168
ال ميكن ٕاجراء حتلیل للتوسع  ،و الطلبات. و�لتايلعدو م ي قد �شعر به�ىل التاكلیف ا�. ؤأ�رز الوفد التأٔثري اتنظام اللغ

ٔ�ن  ،التالیة للفریق العامل ا�ورةمسأٔ� الرسوم يف  حبثینبغي  ،��والرسوم والتاكلیف.  ملسأٔليتّ اللغوي دون فهم اكمل 
. وذ�ر الوفد ٔأهنم س�یواصلون �شجیع انظر فهيحىت ی  طویال انظام الهاي قد �كون يف وضع يسء ٕاذا انتظر الفریق العامل وقت

 ومناقش�ته يف ا�ورة القادمة. ُلكيا�ي ینبغي حتلی� من مس�توى  ،لهذا البند �برية�ىل ٕاعطاء ٔأولویة  الفریق العامل

 هذه أ�مور. لتناولوالیة الها س�تكون ل اليت تصة ا� لجنة ال ن الرضوري حتدید ٔأشار وفد فر�سا ٕاىل ٔأنه س�یكون مو  .169

هذه  یرتكٔأشار الوفد ٕاىل ٔأنه ال ینبغي للفریق العامل ٔأن  ،وفد ٕاس�بانیا النقطة اليت ٔأ�رها وفد فر�سا. ومع ذ� رو�رّ  .170
 الشأٔن يف مجمو�ات العمل ٔأو الل�ان أ�خرى.ر ٔأو الت�لیل ا�ي س�ی�دث يف هذا �ٔأن �كون �ىل درایة �لتطو �لیه املسأٔ� و 

س�تقوم أ�مانة بصدده وا�ي  ،ٕاىل ٔأن املوضوع � أٓ�ر �ىل �قرتاح املقدم من وفد �حتاد الرويس ةالرئيس تشار وأٔ  .171
 اتاللغ نظامعام ٕاذا اكن ميكن ٕاجراء حتلیل  ةالرئيس ت�ساءلو وا�ٓ�ر املالیة والنتاجئ.  ،اتبت�لیل خمتلف خيارات نظام اللغ

 الرسوم يف وقت وا�د. ومسأٔ�

للرسوم �شأٔن منوذج ما مت ٕاجنازه ف� یتعلق بنظام  اقرتح وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية ٔأن تقدم أ�مانة حتلیالو  .172
ینبغي ٔأن توفر وثیقة الت�لیل هذه ورٔأى ٔأن أٔن والیة الفریق العامل �متثل يف ز�دة الرسوم ٔأو ختفيضها. بالوفد  ؤأفاد. اتاللغ

 ینظر فهيا الفریق العامل.يك ات أ�ساس�یة واخلیارات احملمت� بعض املعلوم

اليت  قضا� الویبو املالیة تتناول ،فریق مدرید العامل�ىل ٔأشار وفد اململكة املت�دة ٕاىل ٔأنه مت اقرتاح وثیقة مماث� و  .173
 مناقش�هتا يف جلنة الرب�مج واملزيانیة. سيتعني

�ت املت�دة أ�مر�كية املشاركني يف الفریق العامل �ىل تعلیقاهتم البناءة واملمثرة �شأٔن القضیة اليت شكر وفد الوالو  .174
 نظر فهيا الفریق العامل يف الفرصة التالیة.يك ی س�یثريوهنا 

 .صت الرئيسة ٕاىل ٔأنه من املبكّر للغایة ٕاجراء مناقشة معّمقةو�لُ  .175
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 من �دول أ�عامل: ملخص الرئيس 10البند 

 .8ٔ��ذ �ملدا�الت اليت ٔأجریت �شأٔن البند بعد تعدی� لق الفریق العامل �ىل ملخص الرئيس افو  .176

 من �دول أ�عامل: اختتام ا�ورة 11البند 

 .2018یولیو  18السابعة يف  ٔأعامل ا�ورة ةالرئيس تختمتا .177

 
]انذ� املرفق[یيل 
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H/LD/WG/7/10 

 �ٕالنلكزيیةأ�صل: 
 2018یولیو  18التارخي: 

 الدويل التسجيل بشأن الهاي لنظام القانوني بالتطوير املعني العامل الفريق

 الصناعية للتصاميم

 السابعة الدورة
 2018یولیو  18ٕاىل  16جنیف، من 

 الرئيس ملخص

 ا�ي اعمتده الرئيس

العامل املعين �لتطو�ر القانوين لنظام الهاي �شأٔن التسجیل ا�ويل للتصاممي الصناعیة (املشار ٕالیه ف� اجمتع الفریق  .1
 .2018 یولیو 18 ٕاىل 16یيل بعبارة "الفریق العامل") يف جنیف يف الفرتة من 

ٔأرمينیا وبلزي و ) OAPI( الفكریةنظمة أ�فریقية للملكية امل يف احتاد الهاي ممث� يف ا�ورة:  التالیة أ�عضاء تاكنو  .2
وفنلندا وفر�سا ؤأملانیا وجورجيا والیو�ن وهنغار� وٕایطالیا والیا�ن ولیتوانیا واملغرب و�حتاد أ�ورويب و�رواتیا وا�امنرك 

لعربیة السوریة والرنوجي وبولندا ومجهوریة �ور� ورومانیا و�حتاد الرويس ورصبیا وس�نغافورة وٕاس�بانیا وسو�رسا وامجلهوریة ا
 ).30وطاجيكس�تان ومجهوریة مقدونیا الیوغوسالفية سابقا واململكة املت�دة والوال�ت املت�دة أ�مر�كية (
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بصفة مراقب: اجلزا�ر وبیالروس وبوروندي وكندا والصني وجزر القمر وامجلهوریة ممث�� ا�ول التالیة واكنت  .3

ئیل وأ�ردن واكزاخس�تان ولیرب� ومدغشقر واملكس�یك ونی�ري� التش�یكية وجيبويت وهندوراس وٕاندونيس�یا وٕارسا
 ).22( ٔأفریقيا والسودان و�یلند وفيیت �م وزامبیا وجنوب

املنظمة أ�وروبیة ا�ٓس�یویة وشارك ممثلو املنظمة احلكومية ا�ولیة التالیة يف ا�ورة بصفة مراقب:  .4
 ).EAPO( )1( للرباءات

يف ا�ورة بصفة مراقب: امجلعیة أ�مر�كية لقانون امللكية  ومية التالیةممثلو املنظامت �ري احلكوشارك  .5
الرابطة ا�ولیة للعالمات و  )ECTA( مجعیة �حتادات أ�وروبیة للعاملني يف جمال العالمات الت�اریةو ) AIPLA( الفكریة
عیة ماليك العالمات الت�اریة مج  - MARQUESو )JPAA( امجلعیة الیا�نیة لو�ء الرباءاتو  )INTA( الت�اریة

 ).5(أ�وروبیني 

 من �دول أ�عامل: افتتاح ا�ورة 1البند 
 لفریق العاملالسابعة لورة الس�ید فرا�سس غري، املد�ر العام للمنظمة العاملیة للملكية الفكریة (الویبو)، ا� افتتح .6

 ب �ملشاركني.ورحّ 

 الرئيسمن �دول أ�عامل: انت�اب الرئيس و�ئيب  2البند 
انُتخبت الس�یدة ماري �روس (سو�رسا) �ٕالجامع رئيسة للفریق العامل، وانُتخبت الس�یدة سوهن ٔأومني  .7

 �ور�) والس�ید دیفيد ر. �ريك (الوال�ت املت�دة أ�مر�كية) �ٕالجامع �ئبني للرئيسة. (مجهوریة

 لفریق العامل.أأمني �مة (الویبو)  هريويش ٔأو�وتويمالس�ید وتوىل  .8

 اع�د �دول أ�عاملمن �دول أ�عامل:  3 البند
 ) دون تغیري.H/LD/WG/7/1 Prov.3 اعمتد الفریق العامل مرشوع �دول أ�عامل (الوثیقة .9

للفریق العامل املعين �لتطو�ر القانوين لنظام  السادسةاع�د مرشوع تقر�ر ا�ورة من �دول أ�عامل:  4البند 
  الصناعیةالهاي �شأٔن التسجیل ا�ويل للتصاممي

 ..H/LD/WG/6/7 Prov الوثیقةاستندت املناقشات ٕاىل  .10

 ) دون تغیري..H/LD/WG/6/7 Prov الوثیقةواعمتد الفریق العامل مرشوع التقر�ر ( .11

 من الالحئة التنفيذیة املشرتكة 3اقرتاح تعدیالت �ىل القا�دة من �دول أ�عامل:  5البند 
 .H/LD/WG/7/2 الوثیقة استندت املناقشات ٕاىل .12
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ؤأ�ذت أ�مانة يف احلس�بان خمتلف ا�ٓراء اليت ٔأبداها لك من الوفود واملمثلني وقدمت اقرتا�ا معّدال لتعدیل  .13

 .3 القا�دة

ح لتعدیل الالحئة التنفيذیة املشرتكة ف� یتعلق اقرت اتقدمي  وافق �ىلٔأن الفریق العامل ٕاىل  ةالرئيس تو�لص .14
احتاد  عیة، يك تعمتده مج ملخص الرئيسرفق ميف كام هو وارد ، تعدیالت طفيفة(أٔ)، مع ٕاد�ال 4)(ٔأ) و2(3 �لقا�دة
 .2019ینا�ر  1النفاذ  ا�خول �ّزي ، واقرتح ٔأن �كون �رخي الهاي

 اقرتاح تعدیالت �ىل التعل�ت إالداریةمن �دول أ�عامل:  6البند 
 .H/LD/WG/7/3 الوثیقةاستندت املناقشات ٕاىل  .15

من التعل�ت  801و 203تعدیل البند�ن  املرغوب فيهرٔأى ٔأنه من ٔأن الفریق العامل ٕاىل  ةالرئيس تو�لص .16
النفاذ  ا�خول �ّزي ، �ىل ٔأن �كون �رخي H/LD/WG/7/3 إالداریة، كام هو مبّني يف مرفق الوثیقة

 .2019 ینا�ر 1

 القضا� احملیطة ٕ���ة ٕاخطارات الرفض للجمهورمن �دول أ�عامل:  7البند 
 .H/LD/WG/7/4 الوثیقة املناقشات ٕاىلاستندت  .17

و�لصت الرئيسة ٕاىل ٔأن �البیة الوفود تؤید فكرة احلفاظ �ىل املامرسة الراهنة ف� خيص ٕا��ة ٕاخطارات  .18
 الرفض للجمهور.

 ودعت الرئيسة الوفود واملمثلني ٕاىل �زوید املكتب ا�ويل بأٔیة معلومات مفيدة يف هذا الشأٔن. .19

 اعتبارات تتعلق ٕ�ماكنیة توس�یع نظام اللغات: من �دول أ�عامل 8البند 
 .H/LD/WG/7/5 الوثیقة قدم وفد �حتاد الرويس .20

ل یصف وا�متس الفریق العامل من أ�مانة ٕا�داد  .21 ال�ذج وأٓ�رها ف� یتعلق ٕ�ماكنیة توس�یع نظام حتلیل مفص�
 ق العامل.ناقش يف ا�ورة املقب� للفرییُ اللغات املعمول به يف نظام الهاي، يك 

 من �دول أ�عامل: مسائل أٔخرى 9البند 
 .H/LD/WG/7/6 استندت املناقشات ٕاىل الوثیقة .22

 و�لصت الرئيسة ٕاىل ٔأن الفریق العامل ٔأ�اط �لام مبضمون الوثیقة. .23

 .H/LD/WG/7/7 واستندت املناقشات ٕاىل الوثیقة .24

 و�لصت الرئيسة ٕاىل ٔأن الفریق العامل ٔأ�اط �لام مبضمون الوثیقة. .25
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 .H/LD/WG/7/8 تندت املناقشات ٕاىل الوثیقةواس  .26

 و�لصت الرئيسة ٕاىل ٔأن الفریق العامل ٔأ�اط �لام مبضمون الوثیقة. .27

 ، املقدمة من وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية.H/LD/WG/7/9 واستندت املناقشات ٕاىل الوثیقة .28

 و�لصت الرئيسة ٕاىل ٔأنه من املبكّر للغایة ٕاجراء مناقشة معّمقة. .29

 من �دول أ�عامل: ملخص الرئيس 10البند 
 .8ٔ��ذ �ملدا�الت اليت ٔأجریت �شأٔن البند بعد تعدی� لوافق الفریق العامل �ىل ملخص الرئيس،  .30

 من �دول أ�عامل: اختتام ا�ورة 11البند 
 .2018 یولیو 18اختمتت الرئيسة ٔأعامل ا�ورة السابعة يف  .31
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 الالحئة التنفيذیة املشرتكة

 التفاق الهاي 1960ووثیقة  1999لوثیقة 

 )2019ینا�ر  1يف (نّص �فذ 

[...] 

 3القا�دة 

 ا�متثیل ٔأمام املكتب ا�ويل

[...] 

ویُعترب ذ�ر امس الو�یل يف الطلب ا�ويل عند  ] (ٔأ) جيوز تعیني الو�یل يف الطلب ا�ويل.تعیني الو�یل[ )2(
 إالیداع مبثابة تعیٍني �� الو�یل من قبل املودع.

جيوز تعیني الو�یل ٔأیضًا يف تبلیغ منفصل قد یتعلق بطلب وا�د حمدد ٔأو ٔأكرث من الطلبات ا�ولیة ٔأو  (ب)
بتسجیل وا�د حمدد ٔأو ٔأكرث من التسجیالت ا�ولیة للمودع نفسه ٔأو لصاحب التسجیل ا�ويل نفسه. وجيب ٔأن یوقع 

 ا�ويل. التبلیغ املودع ٔأو صاحب التسجیل
يل ٔأن تعیني الو�یل خمالف لٔ�صول، وجب �لیه ٔأن خيطر بذ� املودع ٔأو صاحب ٕاذا رٔأى املكتب ا�و (ج)

 التسجیل ا�ويل والو�یل املفرتض.

[...] 

)(ٔأ) حمل توقيع املودع ٔأو صاحب 3بناء �ىل الفقرة (امسه  املدّون] (ٔأ) حيل توقيع الو�یل ٔأ�ر تعیني الو�یل[ )4(
 التسجیل ا�ويل.

ه املكتب ا�ويل ٕاىل الو�یل  (ب) ٔأن �رسل ٕاىل  جيب)(ٔأ) لك تبلیغ 3بناء �ىل الفقرة (امسه  املدّونیوّ�ِ
و�یل، ما مل تقتض هذه الالحئة التنفيذیة رصا�ة توجيه التبلیغ ٕاىل املودع ٔأو لو مل �كن � املودع ٔأو صاحب التسجیل ا�ويل 

تبلیغ یو�ه هبذا الشلك ٕاىل الو�یل املذ�ور أ��ر ذاته كام لو اكن قد صاحب التسجیل ا�ويل وٕاىل الو�یل. ویرتتب �ىل لك 
 ه ٕاىل املودع ٔأو صاحب التسجیل ا�ويل.و�ّ 

)(أٔ) ٕاىل املكتب ا�ويل أ��ر ذاته 3بناء �ىل الفقرة (امسه  املدّونیرتتب �ىل لك تبلیغ یو�ه الو�یل  (ج)
ه ٕالیه املودع ٔأو صاحب التسجیل   ا�ويل.كام لو اكن قد و��

[...] 

 ]الثايناملرفق  یيل ذ�[ 
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I. MEMBRES/MEMBERS 

(dans l’ordre alphabétique des noms français des parties contractantes) 
(in the alphabetical order of the names in French of the Contracting Parties) 

ALLEMAGNE/GERMANY 

Kristin EBERSBACH (Ms.), Head, Design Unit, German Patent and Trade Mark Office (DPMA), 
Jena 

Caroline SCHMIDT (Ms.), Legal Advisor, Design Unit, German Patent and Trade Mark 
Office (DPMA), Jena 

ARMÉNIE/ARMENIA 

Tigran DAVTYAN (Mr.), Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 

BELIZE 

Olabimpe Atinuke AKINKUOLIE (Ms.), Deputy Registrar, Belize Intellectual Property 
Office (BELIPO), Belmopan 

CROATIE/CROATIA 

Alida MATKOVIČ (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

DANEMARK/DENMARK 

Ida JOHANNESEN (Ms.), Legal Advisor, Danish Patent and Trademark Office (DKPTO), 
Ministry of Industry, Business and Financial Affairs, Taastrup 
ijo@dkpto.dk 

ESPAGNE/SPAIN 

Raquel SAMPEDRO-CALLE (Sra.), Jefa, Área Jurídica, Patente Europea y PCT, Oficina 
Española de Patentes y Marcas (OEPM), Madrid 
raquel.sampedro@oepm.es 

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA 

David GERK (Mr.), Attorney-Advisor, Office of Policy and International Affairs, United States 
Patent and Trademark Office (USPTO), Alexandria 
david.gerk@uspto.gov 

Boris MILEF (Mr.), Senior Legal Examiner, International Patent Legal Administration, 
United States Patent and Trademark Office (USPTO), Alexandria 
boris.milef@uspto.gov 
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EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE/THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC 
OF MACEDONIA 

Slobodanka TRAJKOVSKA (Ms.), Head of Section, Trademark, Industrial Design and 
Geographical Indications Department, State Office of Industrial Property (SOIP), Skopje 

FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION 

Yulia DUTIKOVA (Ms.), Principle State Examiner, Division of International Registration 
Systems, Federal Institute of Industrial Property (FIPS), Federal Service for Intellectual Property 
(ROSPATENT), Moscow 
yulia.dutikova@rupto.ru 

Nikita ZHUKOV (Mr.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 

Maria RYAZANOVA (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 

FINLANDE/FINLAND 

Olli TEERIKANGAS (Mr.), Head of Unit, Trademarks and Designs, Finnish Patent and 
Registration Office, Helsinki 
olli.teerikangas@prh.fi 

FRANCE 

Julie GOUTARD (Mme), chargée de mission, Institut national de la propriété industrielle (INPI), 
Courbevoie 

Florence BREGE (Mme), responsable du Service des dessins et modèles, Institut national de la 
propriété industrielle (INPI), Courbevoie 
fbrege@inpi.fr 

GÉORGIE/GEORGIA 

Temuri PIPIA (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

GRÈCE/GREECE 

Christina VALASSOPOULOU (Ms.), First Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

HONGRIE/HUNGARY 

Eszter JAMBOR (Ms.), Head, Model and Design Section, Hungarian Intellectual Property 
Office (HIPO), Budapest 
eszter.jambor@hipo.gov.hu 
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ITALIE/ITALY 

Alfonso PIANTEDOSI (Mr.), Head of delegation, Italian Patent and Trademark Office (UIBM), 
General Directorate for the Fight Against Counterfeiting, Ministry of Economic Development, 
Rome 
alfonso.piantedosi@mise.gov.it 

Marco BERTINI (Mr.), Expert, Marks, Designs and Models Division, Italian Patent and 
Trademark Office (UIBM), General Directorate for the Fight Against Counterfeiting, Ministry of 
Economic Development, Rome 
marco.bertini@mise.gov.it 

Silvia COMPAGNUCCI (Ms.), Examiner, Designs and Models Division, Italian Patent and 
Trademark Office (UIBM), General Directorate for the Fight Against Counterfeiting, Ministry of 
Economic Development, Rome 

Matteo EVANGELISTA (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
matteo.evangelista@esteri.it 

Luigi BOGGIAN (Mr.), Intern, Permanent Mission, Geneva 
luigi.boggian@studenti.univr.it 

JAPON/JAPAN 

Mayako OE (Ms.), Senior Specialist for Formality Examination, Office for International Design 
Applications under the Geneva Act of the Hague Agreement and International Trademark 
Applications under the Madrid Protocol, Japan Patent Office (JPO), Tokyo 
pa1b40@jpo.go.jp 

Megumi TSURUTA (Ms.), Assistant Director, International Cooperation Division, Japan Patent 
Office (JPO), Tokyo 
pa1b40@jpo.go.jp 

LITUANIE/LITHUANIA 

Digna ZINKEVIČIENĖ (Ms.), Head, Trademark and Designs Division, State Patent Bureau of 
the Republic of Lithuania, Vilnius 
digna.zinkeviciene@vpb.gov.lt 

MAROC/MOROCCO 

Soumia ISMAILI ALAOUI (Mme), examinatrice, Département des signes distinctifs, Office 
marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), Casablanca 
soumia.alaoui@ompic.ma 

NORVÈGE/NORWAY 

Sissel BØE-SOLLUND (Ms.), Senior Legal Advisor, Design and Trademark Department, 
Norwegian Industrial Property Office (NIPO), Oslo 
sbs@patentstyret.no 
  

mailto:matteo.evangelista@esteri.it
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ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OAPI)/AFRICAN 
INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (OAPI) 

Maurice BATANGA (M.), directeur des affaires juridiques, Direction des affaires juridiques, 
Yaoundé 
maurice.batanga@yahoo.fr 

POLOGNE/POLAND 

Daria WAWRZYŃSKA (Ms.), Examiner, Trademarks Department, Patent Office of the Republic 
of Poland, Warsaw 
dwawrzynska@uprp.pl 

RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE/SYRIAN ARAB REPUBLIC 

Mohamadia ALNASAN (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
mohamadia.alnasan.7@gmail.com 

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 

SOHN Eunmi (Ms.), Deputy Director, International Application Division, Korean Intellectual 
Property Office (KIPO), Daejeon 

KIM Eunji (Ms.), Assistant Deputy Director, International Application Division, Korean Intellectual 
Property Office (KIPO), Daejeon 

ROUMANIE/ROMANIA 

Alice Mihaela POSTĂVARU (Ms.), Head, Industrial Designs Division, State Office for Inventions 
and Trademarks (OSIM), Bucharest 
postavaru.alice@osim.ro 

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM 

Andrew SADLER (Mr.), Head of International Brands and Trade, Trade Marks and Designs 
Policy Department, Intellectual Property Office (UK IPO), Newport 
andrew.sadler@ipo.gov.uk 

Louise HAMILTON-JONES (Ms.), Trade Marks and Designs Policy Advisor, Trade Marks and 
Designs Policy Department, Intellectual Property Office (UK IPO), Newport 
louise.hamilton-jones@ipo.gov.uk 

Andrew LOCKYER (Mr.), Designs Operation Manager, Trade Marks and Designs Policy 
Department, Intellectual Property Office (UK IPO), Newport 
andrew.lockyer@ipo.gov.uk 

SERBIE/SERBIA 

Milos DURDEVIC (Mr.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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SINGAPOUR/SINGAPORE 

Fuad JOHARI (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
muhammad_fuad_johari@mfa.gov.sg 

SUISSE/SWITZERLAND 

Beat SCHIESSER (M.), chef, Service des dessins et modèles, Division des brevets, Institut 
fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 

Marie KRAUS (Mme), conseillère juridique, Division du droit et des affaires internationales, 
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 

Irene SCHATZMANN (Mme), conseillère juridique, Division du droit et des affaires 
internationales, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 

TADJIKISTAN/TAJIKISTAN 

Parviz MIRALIEV (Mr.), Head, International Cooperation Department, National Center for 
Patents and Information (NCPI), Ministry of Economic Development and Trade, Dushanbe 
parviz.info@gmail.com 

UNION EUROPÉENNE (UE)/EUROPEAN UNION (EU) 

Stefan HANNE (Mr.), Legal Specialist, Legal Practice Service, European Union Intellectual 
Property Office (EUIPO), Alicante 

II. OBSERVATEURS/OBSERVERS 

AFRIQUE DU SUD/SOUTH AFRICA 

Tshenolo Elizabeth KEKANA (Ms.), Industrial Design Team Leader, Companies and Intellectual 
Property Commission (CIPC), Pretoria 

ALGÉRIE/ALGERIA 

03.1. Mustapha CHAKAR (M.), examinateur-contrôleur, Direction des brevets, Institut national 
algérien de la propriété intellectuelle (INAPI), Alger 
03.2. m.chakar@inapi.org 

BÉLARUS/BELARUS 

Tatsiana KAVALEUSKAYA (Ms.), Head, Department of Law and International Treaties, National 
Center of Intellectual Property (NCIP), Minsk 
icd@belgospatent.by 
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CANADA 

Sandra NEWSOME (Ms.), Policy Manager, Canadian Intellectual Property Office (CIPO), 
Gatineau 
sandra.newsome@canada.ca 

Maxime VILLEMAIRE (Mr.), Policy Advisor, Canadian Intellectual Property Office (CIPO), 
Gatineau 
maxime.villemaire@canada.ca 

CHINA 

LIU, Yue (Ms.), Director, State Intellectual Property Office (SIPO), Beijing 

LIU, Heming (Mr.), Deputy Section Chief, State Intellectual Property Office (SIPO), Beijing 

DJIBOUTI 

Ouloufa ISMAIL ABDO (Mme), directrice, Office de la propriété industrielle et 
commerciale (ODPIC), Ministère du commerce et de l’industrie, Djibouti 
conseil.legal@gmail.com 

HONDURAS 

Carlos ROJAS SANTOS (Sr.), Representante Permanente Adjunto, Misión Permanente, 
Ginebra 
crojasantos@msn.com 

Mariel LEZAMA PAVON (Ms.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
mariel.lezama@hondurasginebra.ch 

INDONÉSIE/INDONESIA 

Erni WIDHYASTARI (Ms.), Director, Copyright and Industrial Design, Directorate General of 
Intellectual Property (DGIP), Ministry of Law and Human Rights, Jakarta 

Hariyadi Punto HANDOYO (Mr.), Deputy Director, Classification and Examination Division, 
Directorate General of Intellectual Property (DGIP), Ministry of Law and Human Rights, Jakarta 

Suratno SURATNO (Mr.), Deputy Director, Application and Publication Division, Directorate 
General of Intellectual Property (DGIP), Ministry of Law and Human Rights, Jakarta 

ISRAËL/ISRAEL 

Alice MAHLIS ABRAMOVICH (Ms.), Head, Designs Department, Israel Patent Office, Ministry of 
Justice, Jerusalem 

Ayelet FELDMAN (Ms.), Advisor, Legal Council and Legislation, Israel Patent Office, Ministry of 
Justice, Jerusalem 
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JORDANIE/JORDAN 

Abdel-Haleem EL-JAMRAH (Mr.), Head, Industrial Designs and Models Section, Industrial 
Property Protection Directorate (IPPD), Ministry of Industry, Trade and Supply, Amman 
abelhaleem.j@mit.gov.jo 

KAZAKHSTAN 

Lyazzat SALKEN (Ms.), Chief Specialist, Division on Legal Affairs and Monitoring of Public 
Services, National Institute of Intellectual Property, Ministry of Justice, Astana 
l.salken@kazpatent.kz 

MADAGASCAR 

Mathilde Manitra Soa RAHARINONY (Mme), chef, Service de l’enregistrement international des 
marques et dessins et modèles, Office malgache de la propriété industrielle (OMAPI), Ministère 
de l’industrie, Antananarivo 
marques.int.omapi@moov.mg 

MEXIQUE/MEXICO 

Viridiana Estefania LÓPEZ ISLAS (Sra.), Especialista en Propiedad Industrial, Dirección 
Divisional de Patentes, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México 
estefania.lopez@impi.gob.mx 

Ruben MARTÍNEZ CORTE (Sr.), Especialista en Propiedad Industrial, Dirección Divisional de 
Relaciones Internacionales, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad 
de México 
ruben.martinez@impi.gob.mx 

María del Pilar ESCOBAR BAUTISTA (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC 

Evžen MARTÍNEK (Mr.), Lawyer, International Department, Industrial Property Office, Prague 
emartinek@upv.cz 

SOUDAN/SUDAN 

Osman Hassan Mohamed HASSAN (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
sudan.secretariat@bluewin.ch 

THAÏLANDE/THAILAND 

Jutamon ROOPNGAM (Ms.), Legal Officer, Department of Intellectual Property (DIP), Ministry 
of Commerce, Nonthaburi 
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VIET NAM 

Nguyet Minh TRAN (Ms.), Official, Legislation and Policy Division, National Office of Intellectual 
Property (NOIP), Hanoi 

III. ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/ 
INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS  

ORGANISATION EURASIENNE DES BREVETS (OEAB)/EURASIAN PATENT 
ORGANIZATION (EAPO)  

Julie FIODOROVA (Ms.), Deputy Head, Legal Division, Legal Support, Quality Supervision and 
Document Workflow Department, Moscow 

IV. ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES/NON-GOVERNMENTAL 
ORGANIZATIONS 

American Intellectual Property Law Association (AIPLA) 
Margaret POLSON (Ms.), Member, Westminster 

Association communautaire du droit des marques (ECTA)/European Communities Trade Mark 
Association (ECTA) 
Beatrix BREITINGER (Ms.), Member of Design Committee, Munich 
breitinger@wuesthoff.de 

International Trademark Association (INTA) 
Bruno MACHADO, Geneva Representative, Rolle 
bruno.machado@bluewin.ch 

Japan Patent Attorneys Association (JPAA) 
Kotaro ITO (Mr.), Member, Tokyo 
gyoumukokusai@jpaa.or.jp 
Kenji TAGUCHI (Mr.), Member, Tokyo 
gyoumukokusai@jpaa.or.jp 

MARQUES – Association des propriétaires européens de marques de commerce/ 
MARQUES – Association of European Trademark Owners 
Inga GEORGE (Ms.), Member, Designs Team, Hamburg 
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V. BUREAU/OFFICERS 

Président/Chair: Marie KRAUS (Mme/Ms.) (Suisse/Switzerland) 

Vice-présidents/Vice-Chairs: SOHN Eunmi (Mme/Ms.) (République de Corée/ 
Republic of Korea) 
David R. GERK (M./Mr.) (États-Unis d’Amérique/ 
United States of America) 

Secrétaire/Secretary: Hiroshi OKUTOMI (M./Mr.) (OMPI/WIPO) 

VI. SECRÉTARIAT DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE (OMPI)/SECRETARIAT OF THE WORLD INTELLECTUAL 
PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) 

Francis GURRY (M./Mr.), directeur général/Director General 

WANG Binying (Mme/Ms.), vice-directrice générale/Deputy Director General 

Grégoire BISSON (M./Mr.), directeur, Service d’enregistrement de La Haye, Secteur des 
marques et des dessins et modèles/Director, The Hague Registry, Brands and Designs Sector 

Kim MILES-REIMSCHÜSSEL (Mme/Ms.), directrice, Systèmes informatiques de La Haye, 
Service d’enregistrement international de La Haye, Secteur des marques et des dessins et 
modèles/Director, IT System Hague, The Hague Registry, Brands and Designs Sector 

Päivi LÄHDESMÄKI (Mme/Ms.), chef, Section du développement et de la promotion du système 
de La Haye, Service d’enregistrement international de La Haye, Secteur des marques et des 
dessins et modèles/Head, Hague Development and Promotion Section, The Hague Registry, 
Brands and Designs Sector 

Hiroshi OKUTOMI (M./Mr.), chef, Section des affaires juridiques du système de La Haye, 
Service d’enregistrement de La Haye, Secteur des marques et des dessins et modèles/Head, 
Hague Legal Affairs Section, The Hague Registry, Brands and Designs Sector 

Quan-Ling SIM (M./Mr.), chef, Service des opérations, Service d’enregistrement de La Haye, 
Secteur des marques et des dessins et modèles/Head, Operations Service, The Hague 
Registry, Brands and Designs Sector 

Geneviève STEIMLE (Mme/Ms.), juriste, Section des affaires juridiques du système 
de La Haye, Service d’enregistrement de La Haye, Secteur des marques et des dessins et 
modèles/Legal Officer, Hague Legal Affairs Section, The Hague Registry, Brands and Designs 
Sector 

Jean-François OUELLETTE (M./Mr.), analyste fonctionnel adjoint, Service des opérations, 
Service d’enregistrement de La Haye, Secteur des marques et des dessins et 
modèles/Associate Functional Analyst, Operations Service, Brands and Designs Sector 

Dinara KAMALOVA (Mlle/Ms.), stagiaire, Section des affaires juridiques du système 
de La Haye, Service d’enregistrement de La Haye, Secteur des marques et des dessins et 
modèles/Intern, Hague Legal Affairs Section, The Hague Registry, Brands and Designs Sector 
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Sarah MELKA (Mme/Ms.), Section des affaires juridiques du système de La Haye, Service 
d’enregistrement de La Haye, Secteur des marques et des dessins et modèles/Hague Legal 
Affairs Section, The Hague Registry, Brands and Designs Sector 
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