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H/LD/WG/9/8 

 باإلنكلیزیةاألصل: 
 2022 ریاربف/طابش 17التاریخ: 

 التسجيل بشأن ��هاي لنظام القانوني بالتطوير المعني العامل الفريق
 الصناعية للتصاميم الدولي

 التاسعة الدورة
 2020دیسمبر  16إلى  14جنیف، من 

 تقريرال

  الذي اعتمده الفریق العامل

اجتمع الفریق العامل المعني بالتطویر  .1
القانوني لنظام الھاي بشأن التسجیل الدولي 
للتصامیم الصناعیة (المشار إلیھ فیما یلي 

 15و 14بعبارة "الفریق العامل") في جنیف في 
 .2020بر دیسم

أسماؤھم وكان أعضاء اتحاد الھاي التالیة  .2
ممثلین في الدورة: المنظمة األفریقیة للملكیة 

)، البوسنة والھرسك، كندا، OAPIالفكریة (
الدانمرك، االتحاد األوروبي، فنلندا، فرنسا، 

ألمانیا، ھنغاریا، إسرائیل، إیطالیا، 
لیتوانیا، المكسیك،  ،الیابان، قیرغیزستان

النرویج، عمان، بولندا، جمھوریة  ،منغولیا
االتحاد رومانیا، جمھوریة مولدوفا،  كوریا،
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إسبانیا، سویسرا، سلوفینیا، الروسي، صربیا، 
، المملكة المتحدة، الوالیات تونس، تركیا

 ).32المتحدة األمریكیة، فییت نام (

 وكانت الدول التالیة ممث�لة بصفة مراقب: .3
الجزائر، أسترالیا، بنغالدیش، بیالروس، 

كوستاریكا، البرازیل، الصین، كولومبیا، 
، العراق، جامایكا، ، الھندالسلفادور، إثیوبیا

، ، مدغشقراألردن، كازاخستان، الكویت، لیسوتو
، الفلبین، المملكة العربیة اباكستان، بنم

 ،ترینیداد وتوباغو ،تایالند ،السعودیة
 ).27( زیمبابوي، فانواتو ،أوزبكستان

" فلسطین 1وشارك بصفة مراقب ممثلو كل من: " .4
الرابطة اآلسیویة لوكالء البراءات " 2" )؛1(
)APAA( ، جمعیة المناطق السویسریة الناطقة

)، مركز AROPIبالفرنسیة للملكیة الفكریة (
 )،CEIPIالدراسات الدولیة للملكیة الفكریة (

جمعیة االتحادات األوروبیة للعاملین في مجال 
والجمعیة الدولیة  ،)ECTAالعالمات التجاریة (

الرابطة  ،)AIPPIكیة الفكریة (لحمایة المل
الجمعیة  ،)INTAالدولیة للعالمات التجاریة (

الجمعیة  ،)JIPAالیابانیة للملكیة الفكریة (
جمعیة  ،)JPAAالیابانیة لوكالء البراءات (

MARQUES –  مالكي العالمات التجاریة جمعیة
 ).9(األوروبیین 

الوثیقة ( وترد قائمة المشاركین .5
H/LD/WG/9/INF/4 Prov.2 ( في المرفق الثاني

 .ھذه الوثیقةل

 من جدول األعمال: افتتاح الدورة 1البند 

افتتح السید دارین تانغ المدیر العام  .6
 للمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة (الویبو)

 لفریق العاملل الدورة التاسعة
 بالمشاركین. ورحب
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 تسّرع جائحةوأشار المدیر العام إلى أن ال .7
یتم  إذاالتصاالت الرقمیة،  استخداماالنتقال إلى 

في المائة من جمیع إخطارات  96إرسال  حالیا
، أثنى المدیر من ھذا اإلطارضو الھاي إلكترونًیا.

الذي  للقرار العام على جمعیة اتحاد الھاي
بجعل توفیر  والذي یقضيھ قبل شھرین فقط تاتخذ

 لمودعيمطلًبا إلزامًیا عنوان البرید اإللكتروني 
 ضمنوی بات والمالكین الجدد والممثلین.الطل

التواصل مع مستخدمي نظام إمكانیة ھذا التعدیل 
 الھاي في ھذه األوقات الصعبة.

االنضمام  عملیاتوتطرق المدیر العام إلى  .8
الھاي، فأشار إلى أن اتحاد األخیرة إلى نظام 

الھاي قد اكتسب بعض األعضاء الجدد منذ أن اجتمع 
، ال سیما فییت األخیرةمل في المرة افریق العال

أضاف أنھ، و نام وساموا وإسرائیل والمكسیك.
اتحاد أصبح ، ھذه األخیرةفضل عملیات االنضمام ب

والیة  91عضوا، یغطون  74 من حالیاتأّلف یالھاي 
 أصبحتباإلضافة إلى ذلك، و قضائیة وطنیة.

عضًوا  بعد أن كانت 1999في وثیقة  اسورینام عضو
رب تقی، مما جعل نظام الھاي فقط 1960قة في وثی

 الھدف المتمثل في أن یحكمھ قانون واحد. من
إلى انضمام  ھتطلععن المدیر العام أعرب و

والمنظمات الحكومیة المزید من البلدان 
في المستقبل  1999الدولیة المؤھلة إلى وثیقة 

دعم أشار إلى ضرورة التركیز على و القریب.
لتعزیز  رفع عدد األعضاءونظام الھاي استخدام 

نظام باعتباره النظام المفضل ھذا المكانة 
 الصناعیة.تصامیم للحمایة الدولیة لل

انتقل المدیر العام إلى جدول أعمال و .9
مل، مشیرًا إلى أن األمانة أعدت االع الفریق

بناًء على  وثیقتین تتعلقان بتوسیع نظام اللغات
، لكنو .تھ السابقةطلب الفریق العامل في دور

آلراء األعضاء األخیرة التي مفادھا أن  استجابةً 
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إلجراء مناقشة  مناسباً لن یكون  الھجینالشكل 
ھذه المسألة، تم حذف البند  حول متعمقة

أشار إلى و المذكور من جدول أعمال ھذه الدورة.
ستعداد اال أھب المكتب الدولي للویبو علىأن 

 األعضاء جاھزین یصبحالمناقشات عندما  إلكمال
 .لكذل

-كوفیدأشار المدیر العام إلى أن جائحة و .10
قد أدت إلى من جرائھا المتخذة والتدابیر  19

مستخدمي نظام الھاي ومن طالت  عدیدة اضطرابات
لبعض الوقت في  ھذا الوضع ستمریالمحتمل أن 

من أجل معالجة مثل ھذه و العالم. أنحاءمختلف 
ن ، تضمّ عالیة أكبرفالصعوبات في المستقبل ب

جدول األعمال اقتراًحا لتعدیل الالئحة التنفیذیة 
التفاق الھاي  1960ووثیقة  1999وثیقة لالمشتركة 

بھدف  مراعاة الُمھل فیما یتعلق بعذر التأخر في
ضمانات كافیة، ال بالھاي نظام  يمستخدم تزوید

وأشار المدیر  القاھرة.القوة  التاحسیما في 
تعدیالت  تم التوصیة باعتمادھ العام إلى أن
مدرید ولشبونة لائح التنفیذیة واللمماثلة على 

 المعنیة. ةملاالع الفرقمن قبل 

وأشار المدیر العام إلى أن جدول األعمال  .11
ن أیًضا مقترحات لجعل نظام الھاي أكثر یتضم

 تّم دعوةولھذه الغایة،  جاذبیة للمستخدمین.
بتمدید  الفریق العامل إلى النظر في اقتراح

 شھًرا. 12من ستة أشھر إلى  النشر العادیةفترة 

المالحظات االفتتاحیة ویمكن االطالع على  .12
الكاملة للمدیر العام على الموقع اإللكتروني 

 التالي:
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/hague/en/h

_ld_wg_9/h_ld_wg_9_opening_remarks.pdf 

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/hague/en/h_ld_wg_9/h_ld_wg_9_opening_remarks.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/hague/en/h_ld_wg_9/h_ld_wg_9_opening_remarks.pdf
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من جدول األعمال: انتخاب الرئیس  2البند 
 ونائبَي الرئیس

) منغولیا(ة أنغار أویون السید تانُتخب .13
للفریق العامل، والسید سییونغ  ةً باإلجماع رئیس

یرك بارك (جمھوریة كوریا) والسید دیفید ر. ج
(الوالیات المتحدة األمریكیة) باإلجماع نائبین 

 للرئیسة.

وتولى السید ھیروشي أوكوتومي (الویبو)  .14
 م أمین الفریق العامل.امھ

 البیانات العامة

تحدث وفد بیالروس باسم مجموعة بلدان آسیا  .15
)، CACEECالوسطى والقوقاز وأوروبا الشرقیة (

األخرى وأعرب عن امتنانھ للمجموعات اإلقلیمیة 
لما أبدتھ من مرونة في دعم اقتراحھ بمراجعة 

 جدول األعمال قبل الدورة.

من جدول األعمال: اعتماد جدول  3البند 
 األعمال

اعتمد الفریق العامل مشروع جدول  .16
) دون H/LD/WG/9/1 Prov. 3األعمال (الوثیقة 

 تغییر.

من جدول األعمال: اعتماد مشروع  4البند 
ة للفریق العامل تقریر الدورة الثامن

المعني بالتطویر القانوني لنظام الھاي 
 بشأن التسجیل الدولي للتصامیم الصناعیة

استندت المناقشات إلى  .17
 ..H/LD/WG/8/9 Prov الوثیقة

واعتمد الفریق العامل مشروع التقریر  .18
 ) دون تغییر..H/LD/WG/8/9 Prov (الوثیقة
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من جدول األعمال: اقتراح تعدیالت  5البند 
 الالئحة التنفیذیة المشتركة على

 .17اقتراح تعدیالت على القاعدة 

تین استندت المناقشات إلى الوثیق .19
H/LD/WG/9/2 .وH/LD/WG/9/2 CORR. 

التي  H/LD/WG/9/2األمانة الوثیقة  عرضتو .20
وتمدید  17القاعدة تحتوي على اقتراح بتعدیل 

الحالیة البالغة ستة أشھر  النشر العادیةفترة 
أنھ تم تصحیح إلى ت األمانة شاروأ شھًرا. 12إلى 

 H/LD/WG/9/2 CORR. خطأ مطبعي بسیط في الوثیقة
 .في جمیع اللغات باستثناء النسخة اإلسبانیة

ھذا  ھ تم تقدیموأشارت األمانة إلى أن .21
 االقتراح خالل الدورة األخیرة للفریق العامل.

 كبیر من قبل تأییدعلى تراح االقرغم حصول ھذا و
من المكتب  ھذا األخیرالفریق العامل، طلب 

الدولي التشاور مع مجموعات المستخدمین بشأن 
ھذا االقتراح وتقدیم تقریر عن النتائج التي 

وبناًء على  توصل إلیھا في الدورة التالیة.
ذلك، تم إرسال استبیان إلى المنظمات غیر 

ي نظام الھاي في الحكومیة التي تمثل مستخدم
أرسلت األمانة أیًضا االستبیان إلى و .2020یونیو 

مكاتب جمیع األطراف المتعاقدة ودعتھم إلى 
 لكيالتواصل مع مجموعات المستخدمین المحلیین 

جموعات أیًضا من المشاركة في ھذا ھذه المتتمكن 
 ردا على االستبیان. 17تلقت األمانة و .بیاناالست

طلب من كل وأوضحت األمانة أن االستبیان  .22
النشر تمدید فترة توضیح موقفھا بشأن منظمة 

وإذا كانت تؤید ذلك  شھًرا 12إلى  العادیة
 رأیھا بشأنابداء باإلضافة إلى ، االقتراح أم ال

إمكانیة التماس نشر مبّكر في أي وقت قبل 
غالبیة أیدت و .انقضاء فترة النشر العادیة
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 النشر العادیةتمدید فترة اقتراح  شدةالردود ب
في  التماس نشر مبّكرإمكانیة یر فوتم تفي حال 

لذلك، أعد المكتب الدولي الوثیقة و .نفس الوقت
H/LD/WG/9/2  مع التعدیالت المقترحة على

 نتقالياالحكم ال، باإلضافة إلى 17القاعدة 
 .37المقترح إضافتھ إلى القاعدة 

ینص النرویج أن قانونھ الوطني وفد  أشارو .23
وبما أن  مدتھا ستة أشھر. تبلغ تأجیلفترة على 

یتطلب  قدیسمح بالتحفظات،  التعدیل المقترح ال
وأوضح  االقتراح تغییرًا في القانون الوطني.ھذا 

السریع  حمایةمنح الالوفد أنھ یعتبر نظام 
 ستةفحص أقل من إجراءات التطلب تإذ  .مناسبا

لحفاظ على سریة ا من الممكنكن یأشھر، ولم 
 یؤديقد و التصامیم لفترة أطول من ذلك.

 إلى النشر العادیةالتمدید المقترح لفترة 
عملیة التسجیل بأكملھا، على لغیر ضروري تأخیر 

 .التماس نشر مبّكربسمح یالرغم من أن االقتراح 
وأقر الوفد بأن فترة السریة الطویلة قد تكون 

ذلك، یمكن  رغمو من المستخدمین. للعدیدمفیدة 
نظام مصداقیة  إضعاف یؤدي ھذا األمر إلىأن 
 .ھ جیداألطراف ثالثة ال تعرف بالنسبة میماالتص

على البتكار ول الترویجعلى  سلبا قد یؤثر ذلكو
 میم للحصول على الحقوق.ااستخدام نظام التص

 االقتراحأشار الوفد إلى أنھ ال یؤید لذلك، و
 .الحالي

رت وفود كندا والیابان واالتحاد وشك .24
الروسي وسویسرا والوالیات المتحدة األمریكیة 

األمانة على إجراء الدراسة االستقصائیة، 
واستنادًا إلى الردود الواردة من المستخدمین، 

بناًء  و للتعدیالت المقترحة. تأییدھاعن أعربت 
وفد الوالیات  شارأ ،في ھذا المجال خبرتھ على

المتحدة األمریكیة أن حالة التقنیة الصناعیة 
 سبًبا للرفض. ال تشكل عادةالسابقة 
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وأعرب وفد جمھوریة كوریا عن دعمھ  .25
 تعزیز ساھم فيقد یللتعدیل المقترح الذي 

وشدد الوفد  .ھاستخدامسھولة مرونة نظام الھاي و
إمكانیة التواصل باستخدام ضمان على أھمیة 

بین المكتب الدولي  ةإللكترونیا الوسائل
ن قیام المكتب وذكر أ واألطراف المتعاقدة.

الدولي بتوفیر نسخ سریة للمكاتب یمكن أن یضمن 
أن المكاتب و التي تتوالھا الفحصعملیات جودة 

خالل فترة  ةعدم الیقین المحتمل حالةیقلل من 
 السریة الممتدة.

وأشار وفد المملكة المتحدة إلى أنھ أثار  .26
تمدید  بشأنمخاوف بعض الالدورة الماضیة  خالل

 لك األمرذال سیما أن شھًرا  12 إلىالنشر فترة 
أمام ل الخیارات المتاحة یقلإلى ت قد یؤدي

 الموضوعیةاالعتراضات  لمواجھةمودعي الطلبات 
فترة السماح  خاللالمقدمة من المكاتب الوطنیة 

لي االقتراح الحاأضاف ان و  شھًرا. 12البالغة 
 ةعالجیساھم في منشر مبّكر التماس الذي یسمح ب

عن  الوفد أعربذلك،  رغم؛ ومخاوفھذه ال
لمكتب الدولي یجب أن یقوم ا ھاعتقاده بأن

إرشادات إضافیة للمودعین بشأن ھذه وفیر تب
العواقب المحتملة لنشر حذیرھم من المسألة، وت

 الطلب وفحصھ بعد انتھاء فترة السماح.

خالل دورة الفریق العامل، قدم وفد الصین و .27
بیانا إلى المكتب الدولي أعرب فیھ عن دعمھ 
للتعدیالت المقترحة، مشیرا إلى أن االقتراح 

یتماشى مع الخصائص الودیة والمرنة لنظام الھاي 
 بشكل عام. للمودعینوأنھ كان أكثر مالءمة 

الجمعیة الیابانیة للملكیة  وأعرب ممثل .28
الجمعیة الیابانیة وممثل ) JIPAالفكریة (

للتعدیالت  اھمتأییدعن ) JPAAلوكالء البراءات (
الجمعیة الیابانیة وأضاف ممثل  المقترحة.

توقعات  یلبيأن االقتراح لوكالء البراءات 
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بالحفاظ على سریة فیما یتعلق المستخدمین 
أن التعدیالت أشار میم ألطول فترة ممكنة واالتص

 ھاي.ستسھل استخدام نظام ال

وأشار وفد النرویج إلى مخاوفھ التي أعرب  .29
یعرقل عنھا في وقت سابق، لكنھ ذكر أنھ لن 

في حال أرادت األغلبیة ذلك  االقتراح تأیید
التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن  وسیسھل عملیة
 ھذا االقتراح.

إلى أن الفریق العامل  ةالرئیس توخلص .30
 37و 17دتین وافق على اقتراح تعدیل القاع

من الالئحة التنفیذیة المشتركة، على النحو 
الثاني للوثیقة المبین في المرفق 

H/LD/WG/9/2ح إلى اقتر، وعلى تقدیم ذلك اال
جمعیة اتحاد الھاي العتماده، وأن یكون 

 1ھو  حیز النفاذ ھدخولالمقترح لتاریخ ال
 .2022ینایر 

من الالئحة  5اقتراح تعدیالت على القاعدة 
 المشتركةالتنفیذیة 

استندت المناقشات إلى  .31
 .H/LD/WG/9/6و .H/LD/WG/9/3 Rev تینالوثیق

 H/LD/WG/9/3 Rev. األمانة الوثیقة عرضتو .32
 .5التي تحتوي على اقتراح بتعدیل القاعدة 

الحالیة تنص على  5القاعدة وأوضحت األمانة أن 
التأخر في مراعاة في حال عذر إمكانیة تقدیم 

إلى المكتب لتوجیھ التبلیغات المحددة الُمھل 
د قیّ مُ كم الحالي ذلك، یبدو أن الحُ  رغمو .الدولي

مع بشكل أفضل  لیتماشى، وینبغي تعدیلھ جدا
األحداث مع أو وضع الراھن الناجم عن الجائحة لا

حكم صدار إبعد لذلك، و المماثلة في المستقبل.
الالئحة التنفیذیة لمعاھدة التعاون  فيمماثل 

 صیاغةتم اقتراح إعادة  ءات،بشأن البرا
وقف یسمح ب عامحكم  تتضمنبحیث  5القاعدة 



H/LD/WG/9/8 
10 
 

وأصحاب المودعون  یتمكن مل حال اإلجراءات في
االلتزام من والممثلون والمكاتب  التسجیالت

أن  یجبو القوة القاھرةألسباب الُمھل المحددة ب
التي قد تطرأ  مشاكلالھذا الحكم أیضًا شمل ی

ومؤسسات البرید الخاصة خدمات البرید على 
، بسبب ظروف خارجة وخدمات التواصل اإللكتروني

ینطبق وینبغي أن  .المعني عن إرادة الطرف
الحكم الجدید المقترح أیًضا على أي إجراء ُیتخذ 

 لھمھلة زمنیة د یتحدتم أمام المكتب الدولي 
الالئحة التنفیذیة المشتركة، مثل الرد على  في

 خطارخطاب مخالفة، أو دفع رسوم، أو إرسال إ
 .ما بالرفض من قبل مكتب

ن التعدیالت المقترحة أاألمانة أضافت و .33
الالئحة ألن  ستكون مفیدة لمستخدمي نظام الھاي

توفر لھم ضمانة معادلة سالتنفیذیة المشتركة 
ة التعاون بشأن لتلك المتاحة لمستخدمي معاھد

حات مماثلة اقترتمت مناقشة اوقد  البراءات.
 العاملین مدرید ولشبونة فریقيدورتي  خالل
واستند نص  2020في عام انعقدتا  نتیلال

إلى حد كبیر  5التعدیالت المقترحة على القاعدة 
 مدرید ولشبونة افریقإلى النص الذي اتفق 

 قبلعلى التوصیة باعتماده من  نالعامال
 ھما.یجمعیت

وأشارت األمانة إلى أنھا تلقت اقتراحا  .34
من وفد  5خطیا لمزید من التعدیالت على القاعدة 

 الوالیات المتحدة األمریكیة.

خالل دورة الفریق العامل، قدم وفد الصین و .35
للتعدیالت المقترحة،  تأییدهبیاًنا أعرب فیھ عن 

مشیًرا إلى أن االقتراح یأخذ في االعتبار 
وسیوفر  19-كوفید ات الناجمة عن جائحةاالضطراب

الالئحة التنفیذیة في  الواردةنفس سبل االنتصاف 
لمستخدمي نظام  معاھدة التعاون بشأن البراءاتل

 الرسمیةمن الشروط تخفیف المن خالل وذلك  ،الھاي
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في حال عدم وقف اإلجراءات لتطبیق  المطلوبة
، األمر الذي سیسھل ما االلتزام بمھلة زمنیة

 .استخدام النظام

وفد الوالیات المتحدة األمریكیة  عرضو .36
التي تحتوي على مزید من  H/LD/WG/9/6الوثیقة 

وأوضح الوفد أن  .5التعدیالت على القاعدة 
التعدیل اإلضافي األول المقترح ھو حذف القاعدة 

) المقترحة في 3( 5القاعدة  أي) الحالیة 5( 5
 ناولتتوالتي  H/LD/WG/9/3 Rev. الوثیقة

وذكر  .الدفعة الثانیة من رسم التعیین الفردي
عدم فقط تغطي ) المقترحة 1( 5القاعدة أن 

 ةفي الالئح ةمحدد ةزمنیمھلة ـ"التقید ب
 ةلدفعل ةزمنی مھلة"، ولم یتم تحدید التنفیذیة
ة الالئحمن رسم التعین الفردي في الثانیة 
الفقرة ھذه یمكن حذف  وبالتالي، .التنفیذیة
وكان االقتراح   حاجة إلیھا.التي ال الفرعیة 

ح أن وضّ اإلضافي الثاني ھو إدراج فقرة جدیدة تُ 
تقدیم  شرطعن  تخليالمكتب الدولي یمكنھ ال

 لطرف المعنيلوفي ھذه الحالة یمكن برھان 
یبدو أن و .البرھانتقدیم بیان بدالً من ذلك 

في  الواردةالمقترحة،  5القاعدة 
، تتطلب تقدیم H/LD/WG/9/3 Rev. الوثیقة
تھدف الفقرة و في جمیع الحاالت. البراھین

الثانیة الجدیدة المقترحة إلى توضیح أنھ یمكن 
ت الطوارئ في حاالتقدیم برھان  شرطعن  تخليال

الوباء على نطاق واسع البدیھیة مثل تفشي 
، ویمكن قبول بیان بدالً من )19-(جائحة كوفید

ھذا ھ تمت مناقشة الوفد أنوأضاف  .برھانال
ي الدورة األخیرة للفریق العامل ف بدأالم

لمعاھدة التعاون بشأن البراءات في أكتوبر 
ھو إضافة كلمة فاالقتراح الثالث  أما .2020

 أیضا تمت مناقشتھ قد)، و1"وباء" في الفقرة (
في الدورة األخیرة للفریق العامل لمعاھدة 
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بشكل لى التأیید حصل عو التعاون بشأن البراءات
 .عام

وافقت األمانة على الحذف المقترح للفقرة و .37
من رسم التعیین  ةالثانی ةدفعالالمتعلقة ب

الفردي، وطلبت رأي الوفود األخرى بشأن إدراج 
فیما یتعلق و ).1مصطلح "وباء" في الفقرة (

الجدیدة المقترحة، أكدت األمانة ) 2( بالفقرة
تقدیم  شرطعن  تخليأن المكتب الدولي أعلن ال

ھذه القاعدة عندما أصبح  ضمن إطار البراھین
أدت  19-جائحة كوفید معروًفا على نطاق واسع أن

مؤسسات خدمات ع خدمات البرید واقطإلى ان
في العدید من لفترات معینة البرید الخاصة 

وأعرب المكتب الدولي عن  األماكن حول العالم.
ط عن الشر تخليأنھ قادر على الباعتقاده 

حكم محدد  إضافةدون تقدیم البراھین المتعلق ب
أنھ  إلى أن أیًضا القاعدة، لكنھ أشار على
 .صددبھذا الصریح وجود حكم  ون من األوضحكسی

للتعدیل  تأییدهوأعرب وفد ألمانیا عن  .38
سیكون مفیًدا لمستخدمي وأشار إلى انھ المقترح، 

نظام الھاي الذین یواجھون حاالت طوارئ أو 
 خاللتمنعھم من اتخاذ اإلجراء المطلوب  اضطرابات
وأید الوفد أیضا  المحددة. الزمنیة المھلة

التعدیالت اإلضافیة التي اقترحھا وفد الوالیات 
مزید من الیقین الوفر تالمتحدة األمریكیة ألنھا 

 .القانوني والوضوح

للتعدیل  تأییدهوأعرب وفد إسبانیا عن  .39
مزید من الإنھ سیوفر  إلى مشیراالمقترح، 

 الیقین القانوني والضمانات لمستخدمي النظام.
فیما یتعلق بالتعدیالت التي اقترحھا وفد و

وفد إسبانیا  أعربالوالیات المتحدة األمریكیة، 
بشأن ما إذا كان استخدام مصطلح عن قلقھ 

بعض أنظمة ل التنفیذیةلوائح الفي " اء"وب
 مدرید ولشبونة ومعاھدة التعاونأنظمة (الویبو 
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 ،الباقیةنظمة األولكن لیس في  ،)بشأن البراءات
 .التنفیذیة مختلفة للوائح إلى تفسیرات سیؤدي

، طلب تخليبالفیما یتعلق بالفقرة المتعلقة و
التي (الوفد توضیح إذا كانت الفقرة المقترحة 

ألنظمة ل التنفیذیة لوائحاللم تكن جزًءا من 
 لوائحالستؤدي إلى صعوبات في تفسیر  )األخرى

 .یھاولن تؤثر سلًبا علألنظمة األخرى ل التنفیذیة

 تأییدهوأعرب وفد المملكة المتحدة عن  .40
للتعدیالت المقترحة، بما في ذلك تلك التي 
شار وأ اقترحھا وفد الوالیات المتحدة األمریكیة.

على  ةملاالع الفرقجمیع إلى ضرورة أن تعمل 
كما  األنظمة، مختلف ساق بینتضمان نوع من اال

وطلب الوفد توضیًحا بشأن ما  وفد إسبانیا. ذكر
ستنطبق أیًضا على فترة  5إذا كانت القاعدة 

تعذر على المكتب تقدیم إخطار  في حالالرفض، 
أسباب  نتیجة أحدحددة الم المھلةبالرفض خالل 

 األمانة. علیھ أكدت ر الذيماأل، القوة القاھرة

د وردا على مداخلة وفد إسبانیا، أجاب وف .41
بشكل  ودعیالوالیات المتحدة األمریكیة بأن وفده 

 أنظمة الویبو.مختلف عام إلى االتساق بین 
، فیما یتعلق بھذا الموضوع، یعتبر الوفد لكنو

القاعدة  حیوضھي تالتعدیل المقترح أن وظیفة 
أن الممارسة الموصوفة في  أضافو .بشكل أفضل

 بشكل وافقتت تخليالنص المقترح فیما یتعلق بال
 األخرى.في األنظمة  المتبعة م مع الممارساتات

 من الممكنال یزال ھ وأشار الوفد أیضا إلى أن
الخاصة  التنفیذیة صیاغة اللوائحتعدیل 

باألنظمة األخرى ألن جمعیات االتحادات لم تجتمع 
 تخذ قرارا بشأن ھذا الموضوع.تبعد و

وأعرب وفد االتحاد الروسي عن تأییده  .42
لمقترحة، بما في ذلك تلك التي للتعدیالت ا

وشدد  اقترحھا وفد الوالیات المتحدة األمریكیة.
الوفد أیضا على أھمیة اتباع نھج متسق لجمیع 
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 التنفیذیة جمیع اللوائح تتمتع لكياألنظمة 
 نفس الدقة والیقین القانوني.ب

الجمعیة الیابانیة لوكالء وأعرب ممثل  .43
 رحة.للتعدیالت المقتتأییده عن البراءات 

 سمحفقرة ت راجوذكرت األمانة أن اقتراح إد .44
 تقدیم البراھینشرط عن  تخليالبلمكتب الدولي ل

لممارسة الحالیة ل بالنسبة شيءلن تغیر أي 
فإن  .أي من األنظمة المختلفةللمكتب الدولي في 

التي تتطرق ) MM/LD/WG/18/2 Revوثیقة مدرید (
في  اي تمت مناقشتھتالوھذا الموضوع إلى 

حددت  ،ملاعال فریق مدریدلالدورة األخیرة 
 تخليفي البوضوح أن المكتب الدولي یمتلك الحق 

فإن  ،وبالتالي .تقدیم البراھین عن الحاجة إلى
في سیاق مدرید، وھي  ھاعترف بم ھذه الممارسة

األنظمة، مع أو بدون فقرة  مختلف نفسھا في
ن اقتراح وفد وأشارت إلى أ محددة تنص على ذلك.

الوالیات المتحدة األمریكیة سیجعل ھذه الممارسة 
األحكام اختالف  ذكرت أنھ على رغمو .أكثر وضوحا
ألنظمة، لمختلف ا التنفیذیة لوائحالالواردة في 

 ھي نفسھا. المتبعةفإن الممارسة 

العام  تأییدهوأعرب وفد إسبانیا عن  .45
بو على أنظمة الوی اسلب ال یؤثرلالقتراح طالما 

 األخرى.

لالقتراح  تأییدهوأعرب وفد سویسرا عن  .46
 الذي تقدم بھ وفد الوالیات المتحدة األمریكیة

مع تكرار المخاوف التي أثارھا وفد  بشكل عام
التباع نھج متسق في تأییده ذكر أیضا إسبانیا و

 جمیع أنظمة الویبو.

ممثل ، قدم الفریق العامل دورةخالل و .47
مالكي العالمات التجاریة األوروبیین جمعیة 
للتعدیالت الجمعیة  تأییدأعرب فیھ عن  بیاًنا

المقترحة، بما في ذلك التعدیالت التي اقترحھا 
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وفد الوالیات المتحدة األمریكیة فیما یتعلق 
) وحذف 1بإضافة كلمة "وباء" في الفقرة (

من رسم  ةالثانی دفعةبالالفقرة المتعلقة 
فیما یتعلق بإضافة فقرة و التعیین الفردي.
، شارك الممثل المخاوف تخليجدیدة تتعلق بال

التي أعرب عنھا وفدا إسبانیا وسویسرا، واقترح 
مزید من الحذر عند إجراء تغییرات على التوخي 

لتفادي وضع نص یكون من ، القاعدة الحالیة
أو خلق تناقضات مع األحكام المنصوص الصعب فھمھ 

 لقوة القاھرة في اللوائحعلیھا حالًیا بشأن ا
 .األخرى، وال سیما في نظام مدرید التنفیذیة

وأوضحت األمانة أن المكتب األوروبي  .48
للبراءات وفرنسا وسویسرا والمملكة المتحدة قد 

) إلى الدورة PCT/WG/13/10وثیقة ( واقدم
األخیرة للفریق العامل لمعاھدة التعاون بشأن 

حاالت البراءات بھدف تعزیز الضمانات في 
واقترحت الوثیقة عدة تعدیالت  .االضطراب العام
من معاھدة التعاون (رابعًا) 82على القاعدة 

بشأن البراءات، من بین تعدیالت أخرى مقترحة، 
قرة تنص إدراج مصطلح "وباء" وف باإلضافة إلى

ورغم أن  .البراھینعن شرط تقدیم  تخليالعلى 
الفریق العامل لمعاھدة التعاون بشأن البراءات 

لم یوص باعتماد االقتراح بأكملھ، فإن ھذین 
التعدیلین المقترحین قد حظیا بتأیید عام من 
الفریق العامل، ومن المحتمل أن یتم إدراجھما 

دم إلى الذي سیق نقحمرة أخرى في االقتراح الم
لمعاھدة الدورة المقبلة للفریق العامل 

كما أوضحت األمانة أن  التعاون بشأن البراءات.
لمكتب ل تسمحالفقرة الجدیدة المقترحة التي 

لم  البراھینتقدیم عن شرط  تخليالبالدولي 
ممارسات المكتب ل بالنسبةل أي تغییرات دخِ تُ 

أكدت و .أي من األنظمة المختلفةفي الدولي 
الخاصة  المعادلةالوثائق نصوص األمانة أن 

 .MM/LD/WG/18/2 Rev( بمدرید ولشبونة
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قد حددت صراحة ھذه  )LI/WG/DEV-SYS/3/3 Rev. و
 ةملاالع الفرقتجتمع  بینماو .اإلمكانیة

التابعة لألنظمة المختلفة في أوقات مختلفة، 
فإن جمعیات االتحادات تنعقد عادة في نفس 

خطو یمل واحد أن اع لفریقیمكن  لذلك،و الوقت.
 قد یتبعھ اآلخرون في وقت الحق.وخطوة إلى األمام 

وأشار وفد سویسرا إلى أن اقتراح وفد  .49
الوالیات المتحدة األمریكیة لن یوسع نطاق 

حتى إذا أدى االقتراح إلى بعض و .5القاعدة 
 التنفیذیة التناقضات في صیاغة اللوائح
العامل لمعاھدة  المختلفة، سیكون لدى الفریق

 العامل التعاون بشأن البراءات وفریق مدرید
 إمكانیة إعادة النظر في صیاغة اللوائح

 الخاصة بھما بشأن ھذه المسألة. التنفیذیة
للوفد االقتراح الذي تقدم بھ  قد یؤیدلذلك، و

 وفد الوالیات المتحدة األمریكیة.

ووافق وفد إسبانیا على مداخلة سویسرا  .50
وفد الوالیات المتحدة األمریكیة  وأید اقتراح

 مستخدمي نظام الھاي.ل افیدكون مألنھ سی

لالقتراح ألنھ من  تأییدهوكرر وفد ألمانیا  .51
شأنھ تقنین ممارسة قائمة بالفعل وبالتالي 

توفیر مزید من الوضوح والیقین القانوني في 
 نظام الھاي.

للتعدیالت  تأییدهوأعرب وفد الیابان عن  .52
المقترحة وطلب توضیح ما إذا كان المكتب 
الدولي سینشر المعلومات ذات الصلة بشأن 

 .تخليال

الیابان، وفد الذي طرحھ وردًا على السؤال  .53
أكدت األمانة أنھا ستنشر جمیع المعلومات ذات 

عن شرط  تخليالاعتماد الصلة في حال قررت 
 .البراھینتقدیم 
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فریق العامل إلى أن ال ةالرئیس توخلص .54
من  5وافق على اقتراح تعدیل القاعدة 

الالئحة التنفیذیة المشتركة، بصیغتھ 
على النحو المبین في والمنقحة خالل الدورة 

المرفق بملخص الرئیس، وعلى تقدیم ذلك 
ح إلى جمعیة اتحاد الھاي العتماده، اقتراال

حیز  ھدخولالمقترح لتاریخ الوأن یكون 
 من اعتماده.بعد شھرین ھو  النفاذ

 من جدول األعمال: مسائل أخرى 9البند 

 المكتب الدولي الوثیقة عرض .55
H/LD/WG/9/INF/1  عن التي تحتوي على دراسة

أنظمة التصامیم رسوم ومبالغ التجدید في 
 .المتعددة على المستوى الوطني أو اإلقلیمي

أوضح المكتب الدولي أن الفریق العامل و .56
ناقش في دورتھ السابقة االستدامة المالیة 

 جدول الرسوم. تنقیحلنظام الھاي وإمكانیة 
ووافق الفریق العامل على اقتراح زیادة مبلغ 
الرسم األساسي عن كل تصمیم إضافي مدرج في طلب 

ذلك، فإن االقتراح المذكور لم یتم  رغمو. دولي
الحظ كما  قبل جمعیة اتحاد الھاي. اعتماده من

في دورتھ السابقة، وجود فرق  ،الفریق العامل
كبیر بین مبلغ رسم التجدید األساسي للتصمیم 

وبناًء على  تصمیم إضافي. عن كل المبلغاألول و
ذلك، طلب الفریق العامل من المكتب الدولي 

زیادة مبلغ رسم إمكانیة إعداد دراسة حول 
كل تصمیم إضافي لمناقشتھ عن التجدید األساسي 

أن التعدیالت  وبما في الدورة التالیة.
المقترحة المتفق علیھا لرسم الطلب األساسي لم 
یتم اعتمادھا بعد من قبل جمعیة اتحاد الھاي، 

بشأن ھذا لم تتضمن الوثیقة الحالیة اقتراًحا 
طرح ھذه في ھذه المرحلة، ولكن تم الموضوع 
 .للبحث فیھا ملاالع الفریقعلى المسألة 
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وطلب وفد إسبانیا توضیحا بشأن نوایا  .57
األمانة فیما یتعلق بمراجعة الرسوم تمھیدا 

 للدورة المقبلة للفریق العامل.

محددة أھداف وأشارت األمانة إلى عدم وجود  .58
لوضع االقتصادي الناجم نظرا لفي ھذه المرحلة، 

وعدم إمكانیة توقع تطور  ةالحالیجائحة عن ال
اإلطار یوفر  ، األمر الذي الالمرتبطة بھااألوضاع 

باالتفاق مع الفریق و لرسوم.المراجعة  بسالمنا
ھذه  مناقشة العامل، اقترحت األمانة التوقف عن
 المسألة حتى یستقر الوضع قلیالً.

وأحاط الفریق العامل علما بمضمون  .59
 الوثیقة.

 من جدول األعمال: ملخص الرئیس 10البند 

على ملخص الرئیس  الفریق العامل وافق .60
معّدل لألخذ بمداخلة وفد بشأن النسخة كما ھو 

 اإلسبانیة.

 من جدول األعمال: اختتام الدورة 11البند 

 15 التاسعة في الدورة ةالرئیس تاختتم .61
 .2020مبر دیس

 [یلي ذلك المرفق]
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 باإلنكلیزیةاألصل: 
 2020دیسمبر  17التاریخ: 

 التسجيل بشأن ��هاي لنظام القانوني بالتطوير المعني العامل الفريق
 الصناعية للتصاميم الدولي

 التاسعة الدورة
 2020دیسمبر  16إلى  14جنیف، من 

 ملخص الرئيس

 العاملالذي اعتمده الفریق 

اجتمع الفریق العامل المعني بالتطویر  .1
القانوني لنظام الھاي بشأن التسجیل الدولي 
للتصامیم الصناعیة (المشار إلیھ فیما یلي 

 15و 14بعبارة "الفریق العامل") في جنیف في 
 .2020بر دیسم

وكان أعضاء اتحاد الھاي التالیة أسماؤھم  .2
ملكیة ممثلین في الدورة: المنظمة األفریقیة لل

)، البوسنة والھرسك، كندا، OAPIالفكریة (
الدانمرك، االتحاد األوروبي، فنلندا، فرنسا، 

ألمانیا، ھنغاریا، إسرائیل، إیطالیا، 
لیتوانیا، المكسیك،  ،الیابان، قیرغیزستان
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النرویج، عمان، بولندا، جمھوریة  ،منغولیا
االتحاد رومانیا، كوریا، جمھوریة مولدوفا، 

إسبانیا، سویسرا، سلوفینیا، یا، الروسي، صرب
، المملكة المتحدة، الوالیات تونس، تركیا

 ).32المتحدة األمریكیة، فییت نام (

 وكانت الدول التالیة ممث�لة بصفة مراقب: .3
الجزائر، أسترالیا، بنغالدیش، بیالروس، 

البرازیل، الصین، كولومبیا، كوستاریكا، 
امایكا، السلفادور، إثیوبیا، الھند، العراق، ج

األردن، كازاخستان، الكویت، لیسوتو، مدغشقر، 
، الفلبین، المملكة العربیة اباكستان، بنم

 ،ترینیداد وتوباغو ،تایالند ،السعودیة
 ).27زیمبابوي (، فانواتو ،أوزبكستان

" فلسطین 1وشارك بصفة مراقب ممثلو كل من: " .4
الرابطة اآلسیویة لوكالء البراءات " 2" )؛1(
)APAA( ، جمعیة المناطق السویسریة الناطقة

)، مركز AROPIبالفرنسیة للملكیة الفكریة (
 )،CEIPIالدراسات الدولیة للملكیة الفكریة (

جمعیة االتحادات األوروبیة للعاملین في مجال 
والجمعیة الدولیة  ،)ECTAالعالمات التجاریة (

الرابطة  ،)AIPPIلحمایة الملكیة الفكریة (
الجمعیة  ،)INTAالتجاریة ( الدولیة للعالمات

الجمعیة  ،)JIPAالیابانیة للملكیة الفكریة (
جمعیة  ،)JPAAالیابانیة لوكالء البراءات (

MARQUES –  مالكي العالمات التجاریة جمعیة
 ).9األوروبیین (

وترد قائمة المشاركین في الوثیقة  .5
H/LD/WG/9/INF/4 Prov.2. 

 رةمن جدول األعمال: افتتاح الدو 1البند 

افتتح السید دارین تانغ المدیر العام  .6
 للمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة (الویبو)



H/LD/WG/9/8 
Annex I 
3 
 

لفریق العامل ل الدورة التاسعة
 بالمشاركین. ورحب

من جدول األعمال: انتخاب الرئیس  2البند 
 ونائبَي الرئیس

) منغولیا(ة أنغار أویون السید تانُتخب .7
سییونغ للفریق العامل، والسید  ةً باإلجماع رئیس

بارك (جمھوریة كوریا) والسید دیفید ر. جیرك 
(الوالیات المتحدة األمریكیة) باإلجماع نائبین 

 للرئیسة.

وتولى السید ھیروشي أوكوتومي (الویبو)  .8
 م أمین الفریق العامل.امھ

من جدول األعمال: اعتماد جدول  3البند 
 األعمال

اعتمد الفریق العامل مشروع جدول األعمال  .9
 ) دون تغییر.H/LD/WG/9/1 Prov.3ة (الوثیق

من جدول األعمال: اعتماد مشروع  4البند 
تقریر الدورة الثامنة للفریق العامل 
المعني بالتطویر القانوني لنظام الھاي 
 بشأن التسجیل الدولي للتصامیم الصناعیة

استندت المناقشات إلى  .10
 ..H/LD/WG/8/9 Prov الوثیقة

التقریر واعتمد الفریق العامل مشروع  .11
 ) دون تغییر..H/LD/WG/8/9 Prov (الوثیقة
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من جدول األعمال: اقتراح تعدیالت  5البند 
 على الالئحة التنفیذیة المشتركة

من الالئحة  17اقتراح تعدیالت على القاعدة 
(الوثیقتان  التنفیذیة المشتركة

H/LD/WG/9/2 .وH/LD/WG/9/2 CORR( 

تین استندت المناقشات إلى الوثیق .12
H/LD/WG/9/2 .وH/LD/WG/9/2 CORR. 

إلى أن الفریق العامل  ةالرئیس توخلص .13
 37و 17دتین وافق على اقتراح تعدیل القاع

من الالئحة التنفیذیة المشتركة، على النحو 
الثاني للوثیقة المبین في المرفق 

H/LD/WG/9/2 وعلى تقدیم ذلك المقترح إلى ،
جمعیة اتحاد الھاي العتماده، وأن یكون 

 1ھو  حیز النفاذ ھدخولالمقترح لریخ تاال
 .2022ینایر 

من الالئحة  5اقتراح تعدیالت على القاعدة 
 التنفیذیة المشتركة

 .H/LD/WG/9/3 Rev (الوثیقتان
 )H/LD/WG/9/6و

استندت المناقشات إلى  .14
 .H/LD/WG/9/6و .H/LD/WG/9/3 Rev تینالوثیق

إلى أن الفریق العامل  ةالرئیس توخلص .15
من  5وافق على اقتراح تعدیل القاعدة 

الالئحة التنفیذیة المشتركة، بصیغتھ 
على النحو المبین في والمنقحة خالل الدورة 

المرفق بملخص الرئیس، وعلى تقدیم ذلك 
ح إلى جمعیة اتحاد الھاي العتماده، اقتراال

حیز  ھدخولالمقترح لتاریخ الوأن یكون 
 بعد شھرین من اعتماده.ھو  النفاذ
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 من جدول األعمال: مسائل أخرى 6البند 

استندت المناقشات إلى  .16
 .H/LD/WG/9/INF/1 الوثیقة

وخلصت الرئیسة إلى أن الفریق العامل  .17
 أحاط علما بمضمون الوثیقة.

 من جدول األعمال: ملخص الرئیس 7البند 

على ملخص الرئیس  الفریق العامل وافق .18
بمداخلة وفد بشأن النسخة معّدل لألخذ كما ھو 

 اإلسبانیة.

 من جدول األعمال: اختتام الدورة 8البند 

 15 التاسعة في الدورة ةالرئیس تاختتم .19
 .2020مبر دیس
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 المشتركةالالئحة التنفیذیة 
 1960ووثیقة  1999لوثیقة 

 التفاق الھاي

 )2022 ینایر 1 ذة اعتبارًا من(ناف

[...] 

 1الفصل 
 أحكام عامة

[...] 

 5القاعدة 
 عذر التأخر في مراعاة الُمھل

سباب ألالُمھل  عذر التأخر في مراعاة[ )1(
إذا لم یتقید طرف ما بمھلة  القوة القاھرة]

المشتركة ُمقر�رة في ھذه الالئحة التنفیذیة 
التخاذ إجراء ما أمام المكتب الدولي، فُیعذر 
ذلك التأخر إذا برھن ذلك الطرف، بما ُیرضي 

المكتب الدولي، أن ذلك التأخر كان بسبب حرب 
أو ثورة أو اضطراب مدني أو إضراب أو كارثة 

 اتأو اضطرابات في خدمات إدارأو وباء  طبیعیة
خدمات  أومؤسسات البرید الخاصة البرید أو 

نتیجة ظروف خارجة عن سیطرة التواصل اإللكتروني 
سبب آخر من أسباب القوة  المعني أو الطرف

 القاھرة.

 

 [التبلیغات المرسلة عن طریق إدارات البرید]
إذا لم یتقید طرف معني بمھلة ما لتوجیھ تبلیغ 

إلى المكتب الدولي عن طریق إدارة البرید، 
ا یلي بما یرضي فإنھ یعذر عن تأخره إذا برھن م

 المكتب الدولي:

أن التبلیغ أرسل قبل انقضاء المھلة  "1"
بخمسة أیام على األقل، أو بعد استئناف خدمات 
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إدارة البرید بخمسة أیام على األكثر في حالة 
توقفھا خالل أيٍّ من األیام العشرة السابقة لیوم 
انقضاء المھلة بسبب حرب أو ثورة أو اضطرابات 

راب أو كارثة طبیعیة أو ألیة داخلیة أو إض
 أسباب مماثلة أخرى،

وأن التبلیغ المرسل بالبرید مسجل أو  "2"
البیانات المتعلقة بإرسالھ مدّونة لدى إدارة 

 البرید وقت اإلرسال،

وأن التبلیغ قد أرسل في فئة من البرید  "3"
تصل إلى المكتب الدولي في غضون یومین من 

بالبرید الجوي، في إرسالھا عادة، أو أرسل 
الحاالت التي ال تصل فیھا كل فئات البرید إلى 

المكتب الدولي في غضون یومین من إرسالھا 
 عادة.

[التبلیغات المرسلة عن طریق مؤسسات   )2(
إذا لم یتقید طرف معني بمھلة  البرید الخاصة]

ما لتوجیھ تبلیغ إلى المكتب الدولي عن طریق 
، فإنھ یعذر عن إحدى مؤسسات البرید الخاصة

تأخره إذا برھن ما یلي بما یرضي المكتب 
 الدولي:

أن التبلیغ أرسل قبل انقضاء المھلة  "1"
بخمسة أیام على األقل، أو بعد استئناف خدمات 

مؤسسة البرید الخاصة بخمسة أیام على األكثر في 
حالة توقفھا خالل أيٍّ من األیام العشرة السابقة 

بسبب حرب أو ثورة أو لیوم انقضاء المھلة 
اضطرابات داخلیة أو كارثة طبیعیة أو ألیة 

 أسباب مماثلة أخرى،

وأن البیانات المتعلقة بإرسال التبلیغ  "2"
 مدّونة لدى مؤسسة البرید الخاصة وقت اإلرسال.

[التبلیغات المرسلة إلكترونیا] إذا  )3(
لم یتقید أي طرف معني بالمھلة المحددة إلرسال 

تب الدولي موجھ بالوسائل تبلیغ للمك



H/LD/WG/9/8 
Annex I 
8 
 
اإللكترونیة، فإنھ یعذر عن تأخره إذا برھن بما 
یرضي المكتب الدولي أن المھلة لم ُتراع بسبب 
عطل في التواصل اإللكتروني مع المكتب الدولي، 
أو عطل أصاب مكان وجود الطرف المعني من جراء 

ظروف استثنائیة خارجة عن سیطرة الطرف المعني، 
رسل بالفعل بعد استئناف خدمات وأن التبلیغ أ

 التواصل اإللكتروني بخمسة أیام على األكثر.

التخلي عن لزوم تقدیم البرھان؛ [ )2(
یجوز للمكتب الدولي  ]برھانال نم بدالً بیان ال

) 1الشرط المنصوص علیھ في الفقرة (التخلي عن 
تقدیم البرھان. وفي تلك الحالة، وجب على بشأن 

عدم التقید  بیان بأنّ الطرف المعني تقدیم 
بشأنھ  ىتخل الذي سببناجمًا عن الكان بالمھلة 

كتب الدولي عن الشرط المتعلق بقدیم الم
 برھان.ال

ال ُیقَبل العذر عن عدم  [حدود العذر] )34( 
التقید بأي مھلة بناء على أحكام ھذه القاعدة، 

إال إذا تسّلم المكتب الدولي البرھان الُمشار 
أو البیان الُمشار إلیھ في  )1(إلیھ في الفقرة 

) والتبلیغ أو نسخة 3) أو (2أو ( )2الفقرة (
وات�خِذ أمام  ،طبق األصل عنھ، حسب االقتضاء

، في أقرب وقت المعنيالمكتب الدولي اإلجراء 
 بعد انقضاء المھلةممكن في حدود المعقول و

 بستة أشھر على األكثر. المعنیة

ال تنطبق ھذه القاعدة على  [استثناء] )5(
تسدید الدفعة الثانیة من رسم التعیین الفردي 
عن طریق المكتب الدولي كما ھو مشار إلیھ في 

  )(ج).3(12القاعدة 

[...] 

[نھایة المرفق 
 والوثیقة]
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Torben ENGHOLM KRISTENSEN (Mr.), Principal Legal Advisor, Danish Patent and Trademark 
Office, Ministry of Industry, Buniness and Financial Affairs, Taastrup 
tkr@dkpto.dk 
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ESPAGNE/SPAIN 

Elena BORQUE (Sra.), Jefa del Servicio de Dibujos y Modelos Industriales, Oficina Española de 
Patentes y Marcas (OEPM), Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Madrid 
elena.borque@oepm.es 
 
Raquel SAMPEDRO-CALLE (Sra.), Jefa del Área Jurídica y Patente Europea y PCT, 
Departamento de Patentes e Información Tecnológica, Oficina Española de Patentes y 
Marcas (OEPM), Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Madrid 
raquel.sampedro@oepm.es 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA 

David GERK (Mr.), Acting Senior Patent Counsel, Office of Policy and International 
Affairs (OPIA), United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of 
Commerce, Alexandria, Virginia 
david.gerk@uspto.gov 

Courtney STOPP (Ms.), Patent Attorney, Office of Policy and International Affairs  (OPIA), United 
States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria, Virginia 
courtney.stopp@uspto.gov 

Boris MILEF (Mr.), Senior Legal Examiner, International Patent Legal Administration, United 
States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria, Virginia 
boris.milef@uspto.gov  

Yasmine FULENA (Ms.), Intellectual Property Advisor, Permanent Mission, Geneva 

FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION 

Andre ZHURAVLEV (Mr.), Director, International Cooperation Center, Federal Institute of 
Industrial Property (FIPS), Federal Service for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow 
azhuravlev@rupto.ru 

Larisa BORODAY (Ms.), Head, International Registration Systems Department, Federal Institute 
of Industrial Property (FIPS), Federal Service for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow 
larisa.boroday@rupto.ru 
 
Yulia GRACHEVA (Ms.), State Expert, International Registration Systems Department, Federal 
Institute of Industrial Property (FIPS), Federal Service for Intellectual Property (ROSPATENT), 
Moscow 
otd11309@rupto.ru 
 
Evgeniia KOROBENKOVA (Ms.), Lead Expert, Multilateral Cooperation Department, Federal 
Institute of Industrial Property (FIPS), Federal Service for Intellectual Property (ROSPATENT), 
Moscow 
e.korobenkova@gmail.com 
  

mailto:elena.borque@oepm.es
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FINLANDE/FINLAND 

Sara HENRIKSSON (Ms.), Senior Legal Officer, Patents and Trademarks, Finnish Patent and 
Registration Office (PRH), Ministry of Economic Affairs and Employment of Finland, Helsinki 
sara.henriksson@prh.fi  

Olli TEERIKANGAS (Mr.), Head of Unit, Patents and Trademarks, Finnish Patent and 
Registration Office (PRH), Ministry of Economic Affairs and Employment of Finland, Helsinki 
olli.teerikangas@prh.fi  

FRANCE 

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

Josette HERESON (Mme), conseillère (affaires économiques et environnement), Mission 
permanente, Genève 

 
HONGRIE/HUNGARY 
Eszter KOVÁCS (Ms.), Legal Officer, Industrial Property Law Section, Hungarian Intellectual 
Property Office (HIPO), Budapest 
eszter.kovacs@hipo.gov.hu  

Lilla Fanni SZAKÁCS (Ms.), Head of Section, Model and Design Section, Hungarian Intellectual 
Property Office (HIPO), Budapest 
lilla.szakacs@hipo.gov.hu  

ISRAËL/ISRAEL 

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

Tamara SZNAIDLEDER (Ms.), Advisor, Permanent Mission, Geneva 
project-coordinator@geneva.mfa.gov.il  

ITALIE/ITALY 

Gian Lorenzo CORNADO (Mr.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 
ginevraonu.segreteria@esteri.it 

  

mailto:sara.henriksson@prh.fi
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JAPON/JAPAN 

ENOMOTO Fumio (Mr.), Deputy Director, International Policy Division, Japan Patent 
Office (JPO), Ministry of Economy, Trade and Industry, Tokyo 

KONNO Chikako (Ms.), Deputy Director, 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), Ministry of Economy, Trade and Industry, Tokyo 

NAKAMURA Yoshinori (Mr.), Deputy Director, International Policy Division, Japan Patent 
Office (JPO), Ministry of Economy, Trade and Industry, Tokyo  

MUNAKATA Tetsuya (Mr.), Assistant Director, International Policy Division, Japan Patent 
Office (JPO), Ministry of Economy, Trade and Industry, Tokyo 

TSURUWA Mei (Ms.), Assistant Director, 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), Ministry of Economy, Trade and Industry, 
Tokyo 

UEJIMA Hiroki (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva  

KIRGHIZISTAN/KYRGYZSTAN 

Gulnaz KAPAROVA (Ms.), Department of Examination of Industrial Property Objects, State 
Service of Intellectual Property and Innovation under the Government of the Kyrgyz 
Republic (Kyrgyzpatent), Bishkek 
gulnaz.kapar@patent.kg  

Asel KEMEL KYZY (Ms.), Chief Specialist, Examination Department, State Service of 
Intellectual Property and Innovation under the Government of the Kyrgyz 
Republic (Kyrgyzpatent), Bishkek 
asel.kemel@patent.kg 

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

Rasa SVETIKAITĖ (Ms.), Justice and Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva 
rasa.svetikaite@urm.lt  
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MEXIQUE/MEXICO 

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

Hosanna Margarita MORA GONZÁLEZ (Sra.), Coordinadora Departamental de Asuntos 
Multilaterales, Dirección Divisional de Relaciones Internacionales, Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México  

Gustavo OLVERA VELASCO (Sr.), Especialista, Dirección Divisional de Patentes, Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México 

Luis Silverio PÉREZ ALTAMIRANO (Sr.), Coordinador Departamental de Examen Área Diseños 
Industriales y Modelos de Utilidad, Dirección Divisional De Patentes, Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México 

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

MONGOLIE/MONGOLIA 

Angar OYUN (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

NORVÈGE/NORWAY 

Rikke LØVSJØ (Ms.), Senior Legal Advisor, Design and Trademark Department, 
Norwegian Industrial Property Office (NIPO), Oslo  
ril@patentstyret.no 

Karine MATHISEN (Ms.), Senior Legal Advisor, Design and Trademark Departement, 
Norwegian Industrial Property Office (NIPO), Oslo 
kma@patentstyret.no 

OMAN 

Hilda AL HINAI (Ms.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission to the World 
Trade Organization (WTO), Geneva 

ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OAPI)/AFRICAN 
INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (OAPI) 
 
Issoufou KABORE (M.), directeur, Direction des marques et autres signes distinctifs (DMSD), 
Yaoundé 
issoufou.kabore@oapi.int  

Marie Bernadette NGO MBAGA DJONDA (Mme.), examinatrice, Direction des marques et des 
signes distinctifs (DMSD), Yaoundé 
marie-bernadette.ngombaga@oapi.int  

mailto:ruben.martinez@impi.gob.mx
mailto:ril@patentstyret.no
mailto:kma@patentstyret.no
mailto:marie-bernadette.ngombaga@oapi.int
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POLOGNE/POLAND 

Elżbieta DOBOSZ (Ms.), Head, Design Division, Trademark Department, Patent Office of the 
Republic of Poland, Warsaw 
elzbieta.dobosz@uprp.gov.pl  

Paulina USZYŃSKA-RZEWUSKA (Ms.), Expert, Patent Office of the Republic of Poland, 
Warsaw 
paulina.uszynska-rzewuska@uprp.gov.pl 

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 

KIM Ji Hoon (Mr.), Deputy Director, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon 
dr.kimjihoon@korea.kr 

KIM Insook (Ms.), Examiner, International Application Division, Korean Intellectual Property 
Office (KIPO), Daejeon 
kis0929@korea.kr  

RYU Hojeong (Ms.), Examiner, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon 
hojeong.ryu@korea.kr 

YANG Mina (Ms.), Examiner, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon  

YUU Ben (Mr.), Committee Member, Asian Patent Attorneys Association (APAA), Seoul 
byuu@nampat.co.kr 

PARK Si Young (Mr.), Counsellor, Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva  

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA 

Alexandru SAITAN (Mr.), Head, Industrial Designs Section, Trademark and Industrial Design 
Department, State Agency on Intellectual Property (AGEPI), Chisinau 

Lilia VERMEIUC (Ms.), Principal Consultant, Industrial Design Section, Trademark and 
Industrial Design Department, State Agency on Intellectual Property (AGEPI), Chisinau 
lilia.vermeiuc@agepi.gov.md 

ROUMANIE/ROMANIA 

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

Mihaela RADULESCU (Ms.), Expert, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), 
Bucharest 

  

mailto:Elzbieta.Dobosz@uprp.gov.pl
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mailto:postavaru.alice@osim.ro


H/LD/WG/9/8 
Annex II 
8 
 
ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM 

Fiona WARNER (Ms.), Head of Designs Policy, Trade Marks and Designs Policy, 
UK Intellectual Property Office, Newport  
fiona.warner@ipo.gov.uk  

Mark DAVIES (Mr.), UK Intellectual Property Office, Newport 
mark.davies@ipo.gov.uk 

Jeff LLOYD (Mr.), Head, International Trade Mark and Design Policy, UK Intellectual Property 
Office, Newport 

Katy SWEET (Ms.), Policy Advisor, Trade Marks and Designs Policy, UK Intellectual Property 
Office, Newport 
katy.sweet@ipo.gov.uk 

Simon UNDERHILL (Mr.), Operations Manager, Trade Mark and Designs, UK Intellectual 
Property Office, Newport 
simon.underhill@ipo.gov.uk 

Jan WALTER (Mr.), Senior Intellectual Property Advisor, Permanent Mission, Geneva 
jan.walter@fcdo.gov.uk  

Nancy PIGNATARO (Ms.), Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva 
nancy.pignataro@fcdo.gov.uk  

SERBIE/SERBIA 

Marija BOZIC (Ms.), Assistant Director, Distinctive Signs Sector, Intellectual Property Office of 
the Republic of Serbia, Belgrade 
mbozic@zis.gov.rs 

SLOVÉNIE/SLOVENIA 

Darja CIZELJ (Ms.), Senior Trademark and Design Examiner, Trademark, Design and 
Geographical Indication Department, Slovenian Intellectual Property Office (SIPO), Ministry of 
Economic Development and Technology, Ljubljana 

SUISSE/SWITZERLAND 

Irene SCHATZMANN (Mme), directrice adjointe, Service juridique, Droit général, designs et 
mise en oeuvre du droit, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 

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

Reynald VEILLARD (M.), conseiller, Mission permanente, Genève 
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TUNISIE/TUNISIA  

Wafa FERSI (Mme), chef, Service des dessins et modèles industriels, Direction de la propriété 
industrielle, Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI), Tunis 
wafa.fersi@innorpi.tn   

Houda BARKAOUI (Mme), juriste chargée des inscriptions aux registres nationaux des 
marques, des dessins et modèles et des brevets d'invention, Direction de la propriété 
industrielle, Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI), Tunis 
houda.barkaoui@innorpi.tn  

Sabri BACHTOBJI (M.), ambassadeur, représentant permanent, Mission Permanente, Genève 

TURQUIE/TURKEY 

Fatih KARAHAN (Mr.), Head of Design Department, Turkish Patent and Trademark 
Office (TURKPATENT), Ministry of Science, Technology and Industry, Ankara 

UNION EUROPÉENNE (UE)/EUROPEAN UNION (EU)  

Edina WEINER (Sra.), Examinadora Dibujos y Modelos Industriales, Oficina de Propiedad 
Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), Alicante 
edina.weiner@euipo.europa.eu 

Gaile SAKALAITE (Sra.), Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) , 
Alicante 
gaile.sakalaite@euipo.europa.eu 

Oscar MONDEJAR ORTUNO (Mr.), First Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

VIET NAM 

Thuy LE CAM (Mr.), Deputy Director, Industrial Design Examination Center, Intellectual 
Property Office of Viet Nam, Ha Noi 
lecamthuy@ipvietnam.gov.vn 
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file://wipogvafs01/MARKS/OrgHague/Shared/_LEGAL%20AFFAIRS/Meetings_HAGUE/WG%202020%20(9)/H_LD_WG_9_INF_4%20Prov.%20Participants/edina.weiner@euipo.europa.eu
mailto:gaile.sakalaite@euipo.europa.eu


H/LD/WG/9/8 
Annex II 
10 
 
II.  OBSERVATEURS/OBSERVERS 

1. ÉTATS MEMBRES DE L’OMPI/WIPO MEMBER STATES 

ALGÉRIE/ALGERIA 

Mustapha CHAKAR (M.), assistant technique (dessins et modèles industriels), Institut national 
algérien de la propriété industrielle (INAPI), Ministère de l'Industrie, Alger 

 
ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA 

Hisham ALBEDAH (Mr.), Head, Industrial and Layout Designs Department, Saudi Authority for 
Intellectual Property (SAIP), Riyadh 
 
Mohammad ALTHROWI (Mr.), Head, PCT Department, Saudi Authority for Intellectual 
Property (SAIP), Riyadh 
 
Mashael ALHAWTI (Ms.), Senior Legislative and Regulations Analyst, Legal Department, Saudi 
Authority for Intellectual Property (SAIP), Riyadh 
mhouti@saip.gov.sa 
 
Kholoud BIN LEBDAH (Ms.), Intellectual Property Policy Analyst, Saudi Authority for Intellectual 
Property (SAIP), Riyadh 
klebdah@saip.gov.sa 

AUSTRALIE/AUSTRALIA 

Oscar GROSSER-KENNEDY (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
oscar.grosser-kennedy@dfat.gov.au  

BANGLADESH 

Md. Mahabubur RAHMAN (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
mahabub31@mofa.gov.bd 

BÉLARUS/BELARUS 

Tatsiana KAVALEUSKAYA (Ms.), Head, National Center of Intellectual Property (NCIP), Minsk 
 
Elzhbeta SKSHIDLEUSKA (Ms.), Leading Specialist, Division of Industrial Property Law of the 
Legal and Human Resources Department, National Center of Intellectual Property (NCIP), 
Minsk 
 
Alena USACHOVA (Ms.), Head, Department of Industrial, Property Examination, National 
Center of Intellectual Property (NCIP), Minsk 
 
Dmitry DOROSHEVICH (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
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BRÉSIL/BRAZIL 

Flávio ALCÂNTARA (Mr.), Head, Industrial Designs Division, Directorate of Trademarks, 
Industrial Designs and Geographical Indications, National Institute of Industrial Property (INPI), 
Ministry of Economy, Rio de Janeiro 
flavio.alcantara@inpi.gov.br   

CHINE/CHINA  
 
ZHANG Ling (Ms.), Deputy Director, International Cooperation Division I, International 
Cooperation Department, China National Intellectual Property Administration (CNIPA), Beijing 
 
FU Anzhi (Ms.), Program Administrator, Department of Treaty and Law, China National 
Intellectual Property Administration (CNIPA), Beijing 
 
LI Yujie (Ms.), Program Administrator, Industrial Design Examination Department, China 
National Intellectual Property Administration (CNIPA), Beijing 

COLOMBIE/COLOMBIA 

María José LAMUS BECERRA (Sra.), Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, 
Delegatura para la Propiedad Industrial, Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Bogotá  
mlamus@sic.gov.co  

Yesid Andrés SERRANO ALARCÓN (Sr.), Segundo Secretario, Misión Permanente, Ginebra 

COSTA RICA 

Daniel MARENCO BOLAÑOS (Sr.), Jefe, Oficina Patentes de Invención, Directora de la 
Propiedad Intelectual, Registro Nacional, Ministerio de Justicia y Paz, San José  
intelectuadmarenco@rnp.go.cr 

EL SALVADOR 

Diana HASBUN (Sra.), Ministra Consejera, Misión Permanente ante la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), Ginebra 

ÉTHIOPIE/ETHIOPIA 

Tebikew ALULA (Mr.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
tebkterefe@gmail.com 

INDE/INDIA 

Shyam Kumar BARIK (Mr.), Assistant Controller of Patents and Designs, Department for 
Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce and Industry, Kolkata 
sk.barik@nic.in 

mailto:flavio.alcantara@inpi.gov.br
mailto:mlamus@sic.gov.co
mailto:Intelectuadmarenco@rnp.go.cr
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IRAQ 

AAISHA Haji (Ms.), Industrial Property Department, Ministry of Planning, Central Organization 
for Standardization and Quality Control (COSQC), Ministry of Planning, Baghdad 
aaishaalenze@yahoo.com 

JAMAÏQUE/JAMAICA 

Craig DOUGLAS (Mr.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
mc@jamaicamission.ch 

JORDANIE/JORDAN 

Hamzeh MATARNEH (Mr.), Head, Industrial Design Office, Industrial Property Protection 
Directorate, Ministry of Industry Trade and Supply, Amman 
hamzeh.al-matarneh@mit.gov.jo  
 
Shaden KHATATBEH (Ms.), Industrial Design Examiner, Industrial Design Department, 
Industrial Property Protection Directorate, Ministry of Industry, Trade and Supply, Amman 

KAZAKHSTAN 

Ayagul ABITBEKOVA (Ms.), Deputy Head, Department of Trademarks, Appellations of Origin 
and Industrial Designs, National Institute of Intellectual Property, Ministry of Justice of the 
Republic of Kazakhstan, Nur-Sultan 

Fatima KENZHEHANOVA (Ms.), Deputy Head, Division of Legal Support, National Institute of 
Intellectual Property, Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan, Nur-Sultan 

Dinara SERZHANOVA (Ms.), Chief Expert, Industrial Design Examination Division, National 
Institute of Intellectual Property, Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan, Nur-Sultan 

Adema SHOMAKOVA (Ms.), Expert, Division of Industrial Property, Department for Intellectual 
Property Rights, National Institute of Intellectual Property, Ministry of Justice of the Republic of 
Kazakhstan, Nur-Sultan 
adema.shomakova@mail.ru 

Nurdaulet YERBOL (Mr.), Specialist, Division of International Law and Cooperation, 
National Institute of Intellectual Property, Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan, 
Nur-Sultan 

KOWEÏT/KUWAIT 

Abdulaziz TAQI (Mr.), Commercial Attaché, Permanent Mission, Geneva  

LESOTHO 

Mmari MOKOMA (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva  
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MADAGASCAR  

Naharisoa Oby RAFANOTSIMIVA (Mme), coordinatrice juridique, Service juridique, Office 
malgache de la propriété industrielle (OMAPI), Ministère de l'industrie, du commerce et de 
l’artisanat, Antananarivo 
naharisoa@yahoo.fr 
 
Mathilde Manitra Soa RAHARINONY (Mme), chef,  Service de l’enregistrement international 
des marques, Office malgache de la propriété industrielle (OMAPI), Ministère de l'industrie, du 
commerce et de l'artisanat, Antananarivo  
marques.int.omapi@moov.mg 

OUZBÉKISTAN/UZBEKISTAN 

Abdujalil URINBOYEV (Mr.), Head, Department of Industrial Designs, Agency on Intellectual 
Property under the Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan, Tashkent 
a-urinbaev@yandex.ru 

PAKISTAN 

Shams un Nisa HASHMI (Ms.), Assistant Controller of Patents, Patent Office, Intellectual 
Property Organization of Pakistan (IPO-Pakistan), Ministry of Commerce, Karachi 
patent@ipo.gov.pk 
 
Aemen JAVAIRIA (Ms.), Deputy Director, Industrial Designs and Utility Models, Intellectual 
Property Organization of Pakistan (IPO-Pakistan), Ministry of Commerce, Islamabad 
aemen.javairia@ipo.gov.pk 

PANAMA 

Krizia Matthews (Ms.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission to the World 
Trade Organization (WTO), Geneva 
deputy@panama-omc.ch 

PHILIPPINES 

Amelita AMON (Ms.), Intellectual Property Rights Specialist , Industrial Design Examining 
Division, Intellectual Property Office of the Philippines (IPOPHL), Taguig City 
amelita.amon@ipophil.gov.ph 
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THAÏLANDE/THAILAND 

Naviya JARUPONGSA (Ms.), Legal Officer, Department of Intellectual Property (DIP), Ministry 
of Commerce, Nonthaburi 
naviyasan@gmail.com 

Jutamon ROOPNGAM (Ms.), Legal Officer, Department of Intellectual Property (DIP), Ministry 
of Commerce, Nonthaburi 
ggjuta@gmail.com  

Oraon SARAJIT (Ms.) Senior Design Examiner, Department of Intellectual Property (DIP), 
Ministry of Commerce, Nonthaburi 
oraon.s@ipthailand.go.th   

TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO 

Kavish SEETAHAL (Mr.), Legal Officer, Intellectual Property Office (IPO), Ministry of the 
Attorney General and Legal Affairs, Port of Spain  
kavish.seetahal@ipo.gov.tt   

VANUATU 

Sumbue ANTAS (Mr.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
sumbue.antas@vanuatumission.ch  

ZIMBABWE 

Tanyaradzwa MANHOMBO (Mr.), Counsellor, Economic Section, Permanent Mission, Geneva 
tanyamilne2000@yahoo.co.uk 

 

2. AUTRES/OTHERS 

PALESTINE 

Rajaa JAWWADEH (Ms.), Head, Industrial Property or Copyright Office, Trademarks Registrar, 
Department of Intellectual Property, Ministry of National Economy, Ramallah 
rajakh@mne.gov.ps 
 
Nada TARBUSH (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
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3.  ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/ 

INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 

Association asiatique d’experts juridiques en brevets (APAA)/Asian Patent Attorneys 
Association (APAA) 
 
ZHENG Catherine (Ms.), Hong Kong, China SAR 
catherine.zheng@deacons.com 
 
Association communautaire du droit des marques (ECTA)/European Communities Trade Mark 
Association (ECTA) 

Beatrix BREITINGER (Ms.), Attorney at Law, Munich 
breitinger@wuesthoff.de 

Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI)/International 
Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI) 

Christopher Carani (Mr.), Chair of Designs Committee, Chicago 
ccarani@mcandrews-ip.com 

Association japonaise pour la propriété intellectuelle (JIPA)/Japan Intellectual Property 
Association (JIPA) 

ISHII Hidenori (Mr.), The Hague and Overseas Group Leader, Design Committee, Tokyo 
hidenori.liu.ishii@sony.com 
 
OKUBO Kenichiro (Mr.), Manager, Kanagawa 
okubo.kenichiro@fujitsu.com  
 
OKURA Keiko (Ms.), Unit Leader, Osaka 
okura.keiko@jp.panasonic.com 

Association romande de propriété intellectuelle (AROPI) 

Julie MONDON (Mme), observateur, Petit-Lancy 
julie.mondon@katzarov.com 
 
Éric NOËL (M.), observateur, Petit-Lancy 
eric.noel@katzarov.com 

Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI)/Centre for International 
Intellectual Property Studies (CEIPI) 

François CURCHOD (M.), chargé de mission, Genolier 
f.curchod@netplus.ch 
International Trademark Association (INTA) 

Tat-Tienne LOUEMBE (Mr.), Representative, New York  
tlouembe@inta.org 

file://wipogvafs01/MARKS/OrgHague/Shared/_LEGAL%20AFFAIRS/Meetings_HAGUE/WG%202020%20(9)/H_LD_WG_9_INF_4%20Prov.%20Participants/catherine.zheng@deacons.com
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Alexander SPÄTH (Mr.), Lawyer, Partner, New York 
aspaeth@kleiner-law.com 

Japan Patent Attorneys Association (JPAA) 

ITO Kotaro (Mr.), Member, Tokyo 
 
KAWAMOTO Atsushi (Mr.), Member,Tokyo 
 
SAITO Ryohei (Mr.), Member, Tokyo 
 
TAGUCHI Kenji (Mr.), Member, Tokyo 
 
TANAKA Yuka (Ms.), Member, Tokyo 

MARQUES −  Association des propriétaires européens de marques de commerce/MARQUES − 
The Association of European Trademark Owners 

Alessandra ROMEO (Ms.), External Relations Officer, Turin 
aromeo@marques.org 
 

III.  BUREAU/OFFICERS 

Président/Chair:   Angar Oyun (Mme/Ms.) (Mongolie/Mongolia) 

Vice-présidents/Vice-Chairs:   Siyoung Park (M./Mr.) (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)  
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IV.  SECRÉTARIAT DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ 

INTELLECTUELLE (OMPI)/SECRETARIAT OF THE WORLD INTELLECTUAL 
PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) 

Daren TANG (M./Mr.), directeur général/Director General 

WANG Binying (Mme/Ms.), vice-directrice générale, Secteur des marques et des dessins et 
modèles/Deputy Director General, Brands and Designs Sector 
 
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 
 
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 
 
Silke WEISS (Mme/Ms.), juriste principale, Section des affaires juridiques du système 
de La Haye, Service d’enregistrement de La Haye, Secteur des marques et des dessins et 
modèles/Senior Legal Officer, Hague Legal Affairs Section, The Hague Registry, Brands and 
Designs Sector 
 
Kosuke OMAGARI (M./Mr.), administrateur adjoint, Section des affaires juridiques du système 
de La Haye, Service d’enregistrement de La Haye, Secteur des marques et des dessins et 
modèles/Associate Officer, Hague Legal Affairs Section, The Hague Registry, Brands and 
Designs Sector 
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