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اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم والنماذج 
  الصناعية والبيانات اجلغرافية

  
  والعشرون الثامنةالدورة 

        2012201220122012    ديسمربديسمربديسمربديسمرب    14141414ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     10101010جنيف، من جنيف، من جنيف، من جنيف، من 
  
  

   التقرير

  *اعمتدته اللجنة ا,امئةا*ي 

  مقدمة

 عقدت اللجنة ا,امئة املعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم والKذج الصناعية والبياFت اجلغرافية (واملشار ٕالهيا يف .1
 .2012ديسمرب  14ٕاىل  10دورهتا الثامنة والعرشين يف جنيف يف الفرتة من ما ييل بعبارة "اللجنة ا,امئة") 

يف الويبو ٔاو يف احتاد �ريس محلاية امللكية الصناعية أو يف لكهيام ممثf يف eجdع: اكنت ا,ول التالية أالعضاء  .2
اجلزائر، وأالرجنتني، ؤارمينيا، ؤاسرتاليا، والمنسا، وبر�دوس، وبيالروس، وبلجياك، والربازيل، وبوركينا فاسو، وبوروندي، 

وا,امنرك، وٕاكوادور، والسلفادور، هورية التشـيكية، وقربص، وامجل كوسـتارياك، و وكندا، وشـييل، والصني، وكولومبيا، 
وٕايطاليا،  يرلندا،إالسالمية)، وإ  –وٕاسـتونيا، وٕاثيوبيا، وفنلندا، وفرنسا، ؤاملانيا، وغاF، وهنغار�، والهند، وٕايران (مجهورية 

ونيجري�، ونيبال، ونياكراغوا،  وميامنار،ومدغشقر، واملكسـيك، واملغرب، واليا�ن، وأالردن، والكويت، وليبيا، وليتوانيا، 
ورومانيا، وeحتاد الرويس، واململكة العربية وبولندا، والربتغال، ومجهورية كور�، ومجهورية مو,وفا، وبK، وبريو، والرنوجي، 

مارات السعودية، والسـنغال، وجنوب ٔافريقيا، وٕاسـبانيا، والسودان، والسويد، وسويرسا، وترينيداد وتو�غو، وتركيا، واالٕ 
والوال�ت املتحدة أالمريكية، ؤاوروغواي، ؤاوزبكسـتان، وفييت العربية املتحدة، واململكة املتحدة، ومجهورية تزنانيا املتحدة، 

 واكن eحتاد أالورويب ممثًال بصفته عضوًا خاصًا يف اللجنة ا,امئة.). F69م (

                                                
  .اعُتمد هذا التقرير ٔاثناء ا,ورة التاسعة والعرشين للجنة *
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، OAPIفة مراقب: املنظمة أالفريقية للملكية الفكرية شاركت املنظامت احلكومية ا,ولية التالية يف eجdع بص .3
، BOIPبنيلوكس للملكية الفكرية  ومكتب، AU، وeحتاد أالفريقي ARIPO الفكريةواملنظمة إالقلميية أالفريقية للملكية 

 ).5ومركز اجلنوب (

ريكية لقانون امللكية الفكرية امجلعية أالمشارك ممثلون للمنظامت غري احلكومية التالية يف eجdع بصفة مراقب:  .4
AIPLA ، ذج الصناعية وKمجعية املامرسني يف جمال قانون العالمات والرسوم والAPRAM ، العالمات  مجعية ماليكو

املركز ا,ويل للتجارة والتمنية و ، CEIPI الفكريةمركز ا,راسات ا,ولية للملكية و ، MARQUES التجارية أالوروبيني
، INTA الرابطة ا,ولية للعالمات التجاريةو ، e FICPIحتاد ا,ويل لو¹ء امللكية الصناعيةو، ICTSD املسـتدامة

 ).TWN )9 شـبكة العامل الثالث، و JPAA امجلعية اليا�نية لو¹ء الرباءاتو 

 ذه الوثيقة.هبترد قامئة املشاركني يف املرفق الثاين  .5

ويلخص هذا التقرير املناقشات عىل أساس لك املالحظات  وجسلهتا عىل رشيط.داخالت مل� أالمانة علامً  ٔاحاطت .6
 ٔابديت.اليت 

    افتتاح ا,ورةافتتاح ا,ورةافتتاح ا,ورةافتتاح ا,ورةمن جدول أالعامل: من جدول أالعامل: من جدول أالعامل: من جدول أالعامل:     1111البند البند البند البند 

للجنة ا,امئة املعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم والKذج الصناعية فتتح الرئيس ا,ورة الثامنة والعرشين ا .7
ٕاىل ٕالقاء لكمة ملشاركني، ودعا السـيد فرانسس غري، املدير العام للويبو، ورحب � (اللجنة ا,امئة)، والبياFت اجلغرافية

 .يةافتتاح 

 ٔ×مني للجنة ا,امئة.معل السـيد ماركوس هوبرغر (الويبو)  .8

        اعdد جدول أالعاملاعdد جدول أالعاملاعdد جدول أالعاملاعdد جدول أالعاملمن جدول أالعامل: من جدول أالعامل: من جدول أالعامل: من جدول أالعامل:     2222البند البند البند البند 

يف واحد د فرعي مع ٕاضافة بن ).SCT/28/1 Provاعمتدت اللجنة ا,امئة مرشوع جدول أالعامل (الوثيقة  .9
دراسة عن االßٓر احملمتf لعمل اللجنة ا,امئة املعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم والKذج "بعنوان ، 4البند 

 ).SCT/27/4(الوثيقة  "الصناعية والبياFت اجلغرافية عىل قانون الرسوم والKذج الصناعية وممارساته

    وع تقرير ا,ورة السابعة والعرشينوع تقرير ا,ورة السابعة والعرشينوع تقرير ا,ورة السابعة والعرشينوع تقرير ا,ورة السابعة والعرشيناعdد مرش اعdد مرش اعdد مرش اعdد مرش من جدول أالعامل: من جدول أالعامل: من جدول أالعامل: من جدول أالعامل:     3333البند البند البند البند 

مع ٕادخال  )،.SCT/27/11 Provا,ورة السابعة والعرشين (الوثيقة اعمتدت اللجنة ا,امئة مرشوع تقرير  .10
 .عالمات التجاريةللالرابطة ا,ولية الصني وبريو وممثل التعديالت اليت طلهبا وفدا 

        الرسوم والKذج الصناعيةالرسوم والKذج الصناعيةالرسوم والKذج الصناعيةالرسوم والKذج الصناعيةمن جدول أالعامل: من جدول أالعامل: من جدول أالعامل: من جدول أالعامل:     4444البند البند البند البند 

 بياFت عامة

لتوصل ٕاىل توافق حول قانون الرسوم اليت سـيضيفها ا�لقمية فأقر ، Group Bاäموعة �ء �مس  وفد بلجياكحتدث  .11
 اخلاصة بتسجيل الرمس أو المنوذج�لرشوط الشلكية وإالجراءات يف ا,ول أالعضاء فé يتعلق والKذج الصناعية وممارساته 

تتطلع ٕاىل املشاركة بفعالية من ٔاجل التوصل ٕاىل معاهدة هنائية تفيد مجيع موعة �ء اäوقال ٕان هبدف تبسـيطها. 
للنظر اسـتعدادها اäموعة �ء ٔاكدت  ،ومن هذا املنطلقن النامية والبòان أالقل منوًا. يف البòامن مه املسـتخدمني، مبن فهيم 

صوهتا �ء موعة اäوفقًا لوالية امجلعية العامة. ويف اخلتام، مضت  اتيف التدابري املالمئة املتعلقة �ملساعدة التقنية وبناء القدر 
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مبواد وقواعد معاهدة قانون الرسوم والKذج يف ما يتعلق مئة عىل رسعة ٕاجناز معلها لصوت امجلعية العامة يف حث اللجنة ا,ا
DLT ، دdعاهدة قبل امجلعية العامة القادمة املؤاعربت عن أملها يف التوصل ٕاىل ٕاجامع بشأن عقد مؤمتر دبلومايس الع
 للويبو.

فقال ٕان التقدم الرسيع يف معل ، CEBS اäموعة إالقلميية ,ول وسط ٔاورو� والبلطيقوحتدث وفد هنغار� �مس  .12
بني  تعزيز التوافقيمتتع بأولوية واحضة، ؤانه يرى ٔان الشلكية لقانون الرسوم والKذج الرشوط تنسـيق  اللجنة ا,امئة بشأن

الصناعات يف تمنية ويسامه بفعالية  جيلب النفع للمسـتخدمني حول العامل،أن من شأنه يف ذû اäال الترشيعات الوطنية 
 ٕاىل eقتصاد احلر.املنتقf والبòان يف البòان النامية متنامية قتصادية ابأمهية يزتايد eهdم هبا وحتظى اليت إالبداعية 

إالرساع ٕ�جناز ا,امئة عىل وا*ي حيث اللجنة  2012يف امجلعيات العامة لعام ا*ي مت التوصل ٕاليه ار �لقر ورحبت اäموعة 
عن اäموعة  وأعربتملعاهدة قانون الرسوم والKذج. يف eقرتاح أالسايس حتقيق تقدم ملموس من ٔاجل  eلزتامبروح معلها 

يف البòان النامية والبòان مع مسأ� املساعدة التقنية وبناء القدرات لتعامل اجلاد � قرار امجلعية العامة،مبا يdىش مع الزتا�ا، 
ٔان هنا ترى إ  إالقلميية ,ول وسط ٔاورو� والبلطيقاäموعة وقالت  .املقبfاهدة قانون الرسوم والKذج معيف تنفيذ  أالقل منواً 

لك املسائل يف ا,ورة احلالية خالل ملموس ٕاىل حتقيق تقدم لع أهنا تتطو  ،مرشوع املواد والقواعد قد اكمتل بدرجة كبرية
 .2013ووافقت عىل عقد مؤمتر دبلومايس يف امجلعية العامة لعام  ،العالقة

يف مجموعة جدول أعامل  ، فأعلن أن أالرجنتني ٔاصبحت عضواً مجموعة جدول ٔاعامل التمنيةوحتدث وفد الربازيل �مس  .13
تعممي ب مجموعة جدول ٔاعامل التمنية لزتام اوهو ما من شأنه ٔان يعزز  òورة احلالية للجنة ا,امئة،ليف أالسـبوع السابق التمنية 

هو مواصf لت� ا,ورة ٔاعامل التمنية ٔان الهدف الرئييس  مجموعة جدولوترى  الويبو.لك جماالت معل البعد إالمنايئ يف 
ٔان ٕاىل الوفد وأشار . ر امجلعية العامة أالخريةالقر  الKذج، وفقاً معاهدة مقرتحة لقانون الرسوم و مناقشة مرشوع مواد وقواعد 

حتول  جداالً من املقصود ٔان يكون ؤان ما اكن  ،والية واحضة للتفاوضا,ول أالعضاء اكنت قد بدٔات مناقشة املسأ� بدون 
 منافععن للتساؤل أسـباب معقو� ,هيا من ا,ول أالعضاء  كبرياً  ورٔاى ٔان عدداً املعايري. القواعد و ٕاىل نشاط جديد لوضع 

يف ا,ورة السابعة  SCT/27/4وقد جرت مناقشة الوثيقة  .خاصة لٔالمانةٕاجراء دراسة وُطلب  وتاكليف املعاهدة املقرتحة،
واغل أن ت� الش ٕاال ٔان مجموعة جدول أعامل التمنية ترىمن القضا� وأالسـئf.  وطرحت الوفود عدداً للجنة ا,امئة  والعرشين

ٕاصدار توصية مل تتفق عىل ا,امئة اللجنة خلص الرئيس ٕاىل أن " ا,ورة أالخرية للجنة ا,امئة،ويف هdم. ابأي  حتظ مل
ٔاثناء حماوالت حيال ٕاجراء وعة جدول ٔاعامل التمنية دهشـهتا ؤابدت مجم عقد مؤمتر دبلومايس".بشأن للجمعية العامة للويبو 
ورمغ أن مجموعة جدول جيب ٔاخذها. ما يتعلق �خلطوات التالية اليت  تاجئ اللجنة ا,امئة يفللتغلب عىل ن  امجلعية العامة أالخرية

نت جارية ٔاثناء امجلعية العامة. اك ما يتعلق �لعملية اليت التفاوض، فٕان مثة خماوف ٔاثريت يفمعلية أعامل التمنية مل تعارض 
ٕاىل �ملرونة أن تتحىل  اكن علهياوتاكليف املعاهدة املقرتحة،  منافعيمي ويه االٔكرث اهdمًا بتق ويرى الوفد أن البòان النامية، 

تتطرق للك أالسـئf  مل ، واليتمواصفات ا,راسة تحقق كام ينبغئان ت عىل مواصf املناقشة بدون لتوافق درجة ٔاقىص 
مهيهتا يف معلية صنع القعربت عهنا البòان النامية، برصف النظر والشكوك اليت  يف ٕاطار التفاوض عىل  رراعن مدى أ

قة املعاهدة.  لتسجيل وذكر الوفد ٔانه ليس من الواحض حاليًا لكثري من ا,ول أالعضاء ما ٕاذا اكنت مزا� تنفيذ ٕاجراءات منس�
احمللية وٕاعداد البنية التحتية والتكنولوجيا اللواحئ مبا يف ذû تعديل تعوض المثن ا*ي جيب دفعه، سـ الرسوم والKذج 

ر االßٓيف eعتبار وضع أن تكام جيب ٔايضاً . عىل حنو يتسم �لتنسـيقلKذج الصناعية متني للتعامل مع طلبات الرسوم واالالز 
ويف رٔاي مجموعة جدول ٔاعامل ال سـé يف صناعات الرسوم والKذج احمللية يف البòان النامية. ، eقتصادية للمعاهدة املقرتحة
حتتاج ٕالهيا ا,ول  جيب ٕاجنازه بغية توفري إالجا�ت اليتتوضع جانبًا، ومثة معل موضوعي ب ٔاال التمنية، فٕان ا,راسة اكن جي

مناقشة الوثيقة قد طلبت مجموعة جدول ٔاعامل التمنية اكنت ولهذا السبب، عضاء يف هذه املرحf من التفاوض. االٔ 
SCT/27/4  ،هذا ؤاوحض الوفد ٔانورة القادمة للجنة ا,امئة. ا,تنقيحها ٔاكرث وتسلميها يف يك يتسـىن ٔاثناء ا,ورة احلالية 

ٕاىل القانون وممارساته يف عدد قليل يف معظمها التفاوض اكنت تستند معلية ؤاشار ٕاىل أن �ملفاوضات اجلارية. خيل ال الطلب 
وليك تتسم القانونية. أالنظمة واكن هدفها تنسـيق ٕاجراءات تسجيل الرسوم والKذج بني عدد كبري من ، املتقدمةمن البòان 
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وقد مت االتفاق ، مبا فهيا البòان النامية. ؤاولو�ت لك البòانوßئق العمل �لشمول والشفافية، فٕاهنا جيب ٔان تعكس واقع 
تتعلق �ملساعدة التقنية وبناء عىل أن يوضع يف eعتبار تضمني املعاهدة أحاكمًا مالمئة  2012أثناء امجلعية العامة لعام 

، اليت ٔاعدهتا SCT/28/4ٕاىل أن الوثيقة وأشارت مجموعة جدول ٔاعامل التمنية ن النامية والبòان أالقل منوًا. رات يف البòاالقد
وشددت  املعاهدات اليت تديرها الويبو. �ملساعدة التقنية وبناء القدرات ترد يفمتعلقة ٔامثf ٔالحاكم ، حتتوي عىل أالمانة

خرى ؤان ا,ول أالعضاء علهيا ٔان تضع ىل عمجموعة جدول أعامل التمنية  ٔان ت� أالحاكم يه جمرد ٔامثf من معاهدات أ
ٍف يف هذه ا,ورة لهذه أحاكمًا معينة للموضوع اجلاري النظر فيه وتتفق عىل هذه أالحاكم، ؤانه ينبغي ختصيص وقت اك

ه املنظمة، بتوصيات جدول ٔاعامل التمنية. وجيب أن يسرتشد العمل يف هذا اäال، وكذû لك العمل ا*ي جترياملناقشة. 
ر الوفد بأمهية مالحظة الفئة �ء من التوصيات، وال سـé التوصيتان  ، ؤاكد الزتام ٔاعضائه �لعمل الفعال 21و 15وقد ذك�

 واملشاركة البناءة مع لك امجلاعات والوفود.

يتطلع ٕاىل دورة ٕان eحتاد ، فقال يف eحتادأالعضاء السـبع والعرشين  ا,ولوحتدث ممثل eحتاد أالورويب �مس  .14
ة ٔان يسمح للجنينبغي تركزي املناقشات عىل مرشوع معاهدة قانون الرسوم والKذج أشار ٕاىل ٔان و تتسم �لكفاءة والفعالية. 

 مؤمتر هبدف الوصول هبذا املوضوع ٕاىلاعمتدهتا امجلعية العامة، ا,امئة بتحقيق تقدم ملموس عىل خريطة الطريق اليت 
خلوض مناقشة مفتوحة وبناءة حول كيفية فيه أالعضاء  ا,ولو عرب عن اسـتعداد eحتاد أالورويب وأ . 2013دبلومايس يف 

معاهدة قانون تضمني أالحاكم املالمئة املتعلقة �ملساعدة التقنية وبناء القدارت يف البòان النامية والبòان أالقل منوًا يف تنفيذ 
 القادمة. الرسوم والKذج

قرار امجلعية العامة يف ٔاكتوبر فذكر ، GRULACوحتدث وفد بريو �مس مجموعة بòان ٔامرياك الالتينية والاكرييب  .15
ؤاشارت اäموعة بشلك خاص ٕاىل أن ىل الرسوم والKذج الصناعية. مشريًا بشلك واحض إ املتعلق بعمل اللجنة ا,امئة،  2012

وأعرب الوفد عن  يف التقدم احملرز وتتخذ قرارًا بشأن عقد مؤمتر دبلومايس ٔاو عدم عقده. 2013تنظر ٔاثناء س امجلعية العامة 
وقال ٕان اäموعة تعترب ا ت� اليت هتم البòان النامية. ، مبا فهييف الويبو بشلك متوازن مع لك املسائلأن يمت التعامل أم/ يف 
من ٔاعضاهئا ٔاعربوا عن اه�dم �لتوصل ٕاىل نص متوازن بشأن  ٔاساسًا جيدًا للمناقشة، ؤان العديد SCT/28/4الوثيقة 
ملساعدة التقنية وبناء القدرات يف ما يتعلق �وترى اäموعة ٔان تضمني ٔاحاكم مالمئة والKذج الصناعية لصاحل امجليع. الرسوم 

ن اللجنة ا,امئة من حتقيق تقدم يف معلية وضع النص.  عة طلبت من أالمانة ٔان تكفل التوسع يف غري ٔان اäمو من شأنه ٔان ميكِّ
من ٔاجل تسهيل مشاركة البòان النامية ما يتعلق بأحاكم املساعدة املالية  لتشمل تفاصيل ٔاخرى يف SCT/28/4الوثيقة 

 وفقًا للمامرسة املعمول هبا يف امجلعية العامة لٔالمم املتحدة.

ا*ي ٔادىل به وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية. إالسالمية) تأييده للبيان  –ؤاعلن وفد ٕايران (مجهورية  .16
eمتثال لهذا اجلزء من ويف سبيل ؤاكد الوفد عىل ٔان املفاوضات جيب أن تسرتشد �لفئة �ء من جدول ٔاعامل التمنية. 

لتعزيز مساعدة تقنية مالمئة  البòان النامية والبòان أالقل منواً مباكن أن تتلقى  جدول ٔاعامل التمنية، قد يكون من أالمهية
ملسـتو�ت التمنية ا7تلفة بني البòان، اقرتح الوفد أن  ومراعاةً املعايري. القواعد و ل يف معلية ملزمة لوضع قدراهتا قبل ا,خو 

عداد الٕ يف تكنولوجيا املعلومات،  تنخرط أالمانة ٔاوًال يف ٔانشطة املساعدة التقنية وeست8ر يف البنية التحتية، خاصة
أالساس ا*ي يساعد البòان النامية والبòان أالقل منوًا عىل تنفيذ املعاهدة ويتيح لها اسـتخدام النظام عىل حنو حصيح قبل 

ق ملك�لتقيد أن تلزم نفسها  *û يرى الوفد ٔانه سـيكون من الرضوري، عند  ف ال يناسب مسـتوى التمنية فهيا.ٕ�جراء منس�
نون الرسوم والKذج هبدف عقد مؤمتر دبلومايس، ٔان توضع يف eعتبار eحتياجات واملتطلبات مناقشة معاهدة مقرتحة لقا

يمت توضيح العديد من املسائل املهمة، مثل العالقة بني معاهدة قانون الرسوم والKذج املقرتحة أن اخلاصة للبòان النامية و 
العالقة ؤاثرها احملمتل عىل ت� كام يرى الوفد أن اسـتكشاف اي). ونظام الهاي للتسجيل ا,ويل للرسوم والKذج (نظام اله

 ٔان يدخل يف ٔاية دراسة مقبf.غري أالطراف يف نظام الهاي ينبغي ا,ول أالعضاء من 
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ا*ي ٔاجنزته اللجنة حىت االٓن. وشدد الوفد عىل رضورة eعرتاف بأمهية وأشاد وفد مجهورية كور� �لعمل القّميِ  .17
ا ينطوي عليه هذا التسهيل من قمية مضافة. مباخلاصة بتسجيل الرسوم والKذج و الشلكية وإالجراءات الرشوط تسهيل 

ٔاجرهتا أالمانة، فٕان معاهدة قانون الرسوم والKذج من شأهنا أن جتعل تسجيل الرسوم والKذج ٔاسهل ووفقًا لòراسة اليت 
البòان ذات ا,خل بني االٓراء اليت ٔاعربت عهنا وفود بعض كبرية غري ٔان الوفد الحظ وجود اختالفات  ؤارخص ؤارسع.

من حيث الوقت والتلكفة، وآراء وفود ٔاخرى من البòان أفضل معلية التسجيل سـتجعل ترى ٔان التغيريات املرتفع، اليت 
عىل أن وشدد الوفد تاكليف سـيلزم حتملها.  ترى أن هذه التغيريات تنطوي عىلات ا,خل املتوسط واملنخفض، اليت ذ

هدف املعاهدة املقرتحة ليس ٕاجبار البòان عىل تغيري ٔانظمهتا ٔاو اسـتحداث ٔانظمة ٔاخرى، بل حتديد اäاالت اليت ميكن 
انني eلزتام به حبيث يكون معياراً جامعًا حيقق eتساق بني قو ميكن  حد ٔادىن معياريحتديد تبسـيطها، مث مبرور الوقت 

، بل ٔافاكراً ٔان ٕانشاء رمس أو منوذج ال يتطلب بنية حتتية معقدة ٔاو �لغة التطوروحض وأ الرسوم والKذج بشلك أفضل. 
لسد الفجوة اليت تعاين مهنا امللكية ومن مث، فٕان الرسوم والKذج يه ٔاكرث جماالت امللكية الفكرية مالءمة ٕابداعية وابتاكرية. 

البنية التحتية واخلربة يف ٕادارة أالنظمة قد تؤدي ٕاىل تفاوت يف يف مسـتوى  بني البòانؤاقر الوفد بأن eختالفات الفكرية. 
ٕاال ٔان توفري املساعدة لòول أالعضاء لتمنية وحتسني قدرات ذ معاهدة قانون الرسوم والKذج. درجات الرضا عند تنفي

ن معاهدة eسـتفادة الاكمf م مؤسسات امللكية الفكرية هبا ميكن أن يساعد البòان النامية والبòان أالقل منوًا عىل حتقيق
ؤاعرب الوفد عن اقتناعه بأنه ميكن العثور عىل حلول لالسـتجابة لت� eحتياجات كام اكن احلال يف قانون الرسوم والKذج. 

ا,ول أالعضاء للتوصل ٕاىل أكرث الوسائل مالءمة وفعالية ملعاجلة هذه مجيع معاهدات ٔاخرى، وقال ٕانه سـيواصل العمل مع 
مهية وقمية قانون الرسوم والKذج الصناعية وممارساته، ؤاعرب عن ٔام/ يف ٔان تمتكن اللجنة من سائل. امل  وشدد الوفد عىل أ

 رسيعًا ٕاىل ٕاجامع حول عقد املؤمتر ا,بلومايس يف املسـتقبل القريب.التوصل 

رى تؤمتر دبلومايس. حيث احلذر عند اختاذ القرار بشأن التقدم حنو عقد متوB ٕانه جيب  TWN ةمندوب توقال .18
ما يتعلق �لنطاق الاكمل الßٓر املعاهدة املقرتحة لقانون الرسوم والKذج، وال سـé  مسـتوى الفهم متواضع للغاية يفٔان  ةاملندوب

قرتحة عن االßٓر eقتصادية اليت قد ترتتب عىل املعاهدة امل ةاملندوب توسأل ما يتعلق بتبعاهتا عىل البòان أالقل منوًا. يف
املعاهدة فعًال eبتاكر يف البòان النامية والبòان أالقل وهل ستشجع عىل eبتاكر؛ احملمتل لقانون الرسوم والKذج؛ وأثرها 

وهل سـتنشئ املعاهدة املقرتحة لقانون الرسوم والKذج ا عىل املنافسة وعىل املسـهتلكني؟ وما هو ٔاثره؟ ٔام سـتثبطه منواً 
أنه جيب النظر  ةرى املندوبتو  تقلل اختيار املسـهت�؟ومن مث أالطراف الفاعf يف السوق عىل املنافسة  ٔانظمة حتد من قدرة

وقد قالت ٕان دراسة أالثر اليت ٔاجرهتا أالمانة مل تتطرق ٕاىل ت� يف هذه أالسـئf املهمة قبل عقد مؤمتر دبلومايس. بتعمق 
 زيد من ا,راسات املتعمقة حولها.عادة النظر يف ت� أالسـئf وٕاجراء مالشواغل �لاكمل، ؤاهنا ترى أن مثة ٔامهية �لغة الٕ 

ٔان  ، اليت تنص عىل15وذك�رت املندوبة بتوصيتني يف غاية أالمهية من توصيات جدول ٔاعامل الويبو للتمنية، وهام التوصية 
التاكليف واملنافع اليت سـتعود وكذû  تأخذ بعني eعتبار خمتلف مسـتو�ت التمنيةأنشطة وضع القواعد واملعايري يتعني أن 

ٔامانة الويبو ينبغي ٔان تتناول يف وßئق معلها املتعلقة بأنشطة وضع القواعد ٔان  اليت تنص عىل، 22عىل البòان، والتوصية 
 الهتا:جئ مداوواملعايري ما يناسب من القضا� التايل ذكرها عىل سبيل املثال، بتوجيه من ا,ول أالعضاء ودون ٕاخالل بنتا

لوجيا ونقل التكنو ، ؤاوجه الصf بني امللكية الفكرية واملنافسة، لكية الفكرية عىل املسـتوى الوطيناحلفاظ عىل تنفيذ قواعد امل 
وٕاماكنية ٕاضافة ، والتقييدات لòول أالعضاءوما ميكن توافره من جوانب املرونة وeسـتثناءات ، املرتبطة �مللكية الفكرية

òان أالقل منواً أحاكم خاصة �لبòم بشلك خاص مبسأ� أالحاكم اخلاصة  .ان النامية والبdهe كام ترى املندوبة ٔانه جيب
خمتلف جوانب املعاهدة. يف �لبòان النامية والبòان أالقل منوًا، ليس يف سـياق املساعدة التقنية حفسب، بل املتعلقة 

 رونة يف تنفيذ ٕاجراءات تسجيل الرسوم والKذج الصناعية.وشددت ٔايضًا عىل رضورة ٔان حتافظ البòان عىل امل

 مرشوع املواد ومرشوع القواعد –قانون الرسوم والKذج الصناعية وممارساته 

 .SCT/28/3و SCT/28/2استندت املناقشة ٕاىل الوثيقتني  .19
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د عىل أالمهية الكبرية ، فأقر وشدا,ول السـبع والعرشين أالعضاء يف eحتادحتدث ممثل eحتاد أالورويب �مس  .20
ومع التأكيد عىل تقدير اخلاصة بتسجيل الرسوم والKذج.  الرشوط الشلكية وإالجراءاتوالقمية املضافة لتنسـيق وتبسـيط 

مثل ٔان امل الكبري والقمي ا*ي ٔاجنزته اللجنة يف التعامل مع هذه املسائل، ٔاضاف للعمل فيه أالعضاء  ا,ولeحتاد أالورويب و 
يف أالعوام ٕاجنازه من العمل الواعد ا*ي مت السـتفادة �واصلت العمل ٕاذا تضمه ٕاىل جسلها نة سـتحقق ٕاجنازًا آخر هذه اللج 

للوصول هبذه املسأ� ٕاىل مؤمتر دبلومايس تأييدمه فيه أالعضاء  ا,ولولهذه أالسـباب، ٔاكد eحتاد أالورويب و  أالخرية. ةالسـت
تكون مسـتعدة وقادرة عىل eلزتام هبا، فٕان ت� قبل ٔان لوفود بأحاكم ٔاية معاهدة . فعىل الرمغ من عدم ٕالزام ا2013يف 

ن أ مثل ٔايضًا امل وذكر لك ٔانظمة تسجيل الرسوم والKذج. ديم سـتخالنوا� مل اخلطوة من شأهنا ٔان ترسل رسا� ٕاجيابية عن 
، اللتني SCT/28/3و SCT/28/2العمل قيت تأييدمه لوثييرغبون يف إالعراب عن فيه أالعضاء  ا,ولeحتاد أالورويب و 

بأن مرشوع هذه فيه أالعضاء  ا,ولوأقر eحتاد أالورويب و ة واعدة ٔاخرى عىل الطريق الصحيح. يرون ٔاهنام متثالن خطو 
اعية فقط الهدف الهنايئ املمتثل يف التقريب بني الرشوط الشلكية وإالجراءات اخلاصة �لرسوم والKذج الصنحاكم ال يليب االٔ 

ن مما ٕالنشاء ٕاطار دينامييك ومرن لتطوير قانون الرسوم والKذج بعد ذû، وتبسـيطها، بل ٕان هذا املرشوع مالمئ ٔايضًا  ميكِّ
e عيةdجeحتاد أالورويب قال املمثل ٕان و قتصادية والثقافية يف املسـتقبل. أالعضاء من مواكبة التغريات التكنولوجية وe

ٕاىل السري قدمًا يف مناقشة مرشوع املواد ومرشوع القواعد �لروح البناءة اليت اتسمت هبا يتطلعون فيه أالعضاء  لو ا,و 
ٔان تمتكن هذه اللجنة من التوصل ٕاىل ٕاجامع بشأن عقد مؤمتر دبلومايس العdد معاهدة  ونا,ورات السابقة للجنة، ويأمل

K2013ذج الصناعية يف عن الرشوط الشلكية وإالجراءات اخلاصة بتسجيل الرسوم وال. 

عرض نص مرشوع املواد ومرشوع القواعد، وكذû تعليقات خمتلف اسـتخدام شاشة لوطلب وفد الهند ٔان يمت  .21
 الوفود.

أن املامرسة اليت تتبعها هذه اللجنة يه ٕاعداد الوßئق يف شلك مكتوب وتعمميها عىل الوفود، ٕاىل ٔاشار الرئيس لكن  .22
اسـتخدام الشاشة أن ٕاىل الرئيس ٔايضاً وأشار عروض عىل الشاشة يف هذا eجdع.  ةدمي ٔايٕانه ليس من املزمع تقو*û ف

 كون معلية سهf نظرًا لكرب عدد أالعضاء احلارضين يف هذه اللجنة.يلن  لعرض مساهامت احلارضين مبارشة

 ؤايد وفد جنوب ٔافريقيا اقرتاح وفد الهند. .23

، ومل يسـبق من ممارسات هذه اللجنة ساهامت احلارضين مبارشة ليساسـتخدام الشاشة لعرض م ؤاوحضت أالمانة ٔان  .24
ؤاوحضت أالمانة ٔان العرض عىل الشاشة يتطلب اسـتعدادات تقنية مسـبقة، وأشارت ٕاىل ٔان  أن طلبته هذه اللجنة.

بلغات املداخالت تلقى ؤدي ٕاىل بعض التعقيدات نظرًا ٕاىل أن يقد اسـتخدام الشاشة لعرض مساهامت احلارضين مبارشة 
 كثرية.

فقال ٕانه يرى ٔانه ال رضورة لعرض ، ا,ول السـبع والعرشين أالعضاء يف eحتادوحتدث ممثل eحتاد أالورويب �مس  .25
مبا يكفي خلوض املناقشة بدون هذه أالداة. ومع ذû، �لفعل مدروس لوفود عىل الشاشة، ٔالن النص امداخالت خمتلف 

فٕان هذا ميكن عىل الشاشة،  SCT/28/3و SCT/28/2تود رؤية نص الوثيقتني  ه ٕاذا اكنت هناك بعض الوفود اليتفٕان
 ، رشيطة ٔاال يؤدي ٕاىل ٕابطاء املناقشات.يف رٔاي املمثل تنفيذه

اه ممثل eحتاد أالورويب، ؤاشار ٕاىل ٔان هذه املسأ� مل يرثها ٔاي وفد لبيان ا*ي ٔالقعن تأييده ل وفد هنغار� ؤاعرب  .26
تتأخر ٔاال ينبغي  SCT/28/3و SCT/28/2 ا*ي نظمته أالمانة، و�لتايل فٕان مناقشة الوثيقتني خالل eجdع إالعاليم

 .اسـتخدام الشاشة لعرض مساهامت احلارضين مبارشةبطلب 

 وفد هنغار�.ا*ي ٔالقاه بيان ال ؤايد وفد بلجياك  .27
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  : التعابري ا7ترصة1املادة 
  : التعابري ا7ترصة1القاعدة 

ٕاىل حني  "19"تعليق تعريف "املؤمتر ا,بلومايس" يف البند  الفكريةا,راسات ا,ولية للملكية  مركزاقرتح ممثل  .28
 من النسخة الفرنسـية جيب ٕاعادة ترقميها. 1. وأشار ممثل املركز ٔايضًا ٕاىل أن القاعدة e24نهتاء من مناقشة املادة 

مس ٔاو منوذج و منوذجني صناعيني ٔاو ٔاكرث" ٕاىل "رتغيري عبارة "رمسني أ مقرتحًا  "5"وأشار وفد الهند ٕاىل البند  .29
 ."6"و "5"" يف هناية البندين قاملطبّ "حي8 يسمح القانون عبارة ٕاضافة ، و صناعي واحد أو ٔاكرث"

 وفد الهند، فاقرتح توضيح هذه eقرتاحات يف حاشـية.اليت ٔالقاها بياFت ال والحظ الرئيس عدم وجود تعليقات عىل  .30

 احلوايش.يف بته يف وضع اقرتاحاته يف مرشوع املواد وليس ؤاكد وفد الهند رغ  .31

 إالسالمية) عن تأييده للبياFت اليت ٔالقاها وفد الهند. –ؤاعرب وفد ٕايران (مجهورية  .32

كام اقرتح وفد الهند، نظرًا ٕاىل أن هذه املادة ßبتة ٕاىل حد  1ٕادخال تعديل عىل املادة حيبذ وذكر وفد هنغار� ٔانه ال  .33
ا,مع ليك يمت ٕادراجه يف النص الرئييس، طلب من وفد الهند ٔان اقرتاح وفد الهند حيتاج لتلقي الوفد، ٕاذ الحظ لكن كبري. 

 أن يرشح الغرض من طلبه.

لضامن تغطية لك  وفقًا للحروف أالجبدية 1الواردة يف املادة  تعاريفٔان يمت ترتيب ال  واقرتحت مجهورية تزنانيا املتحدة .34
 التعابري ا7ترصة.

وفد الهند عىل وفد هنغار� قائًال ٕانه طلب هذه التعديالت ٔالنه ال يوجد تعريف ملصطلح "الرمس ٔاو المنوذج رد و  .35
 الصناعي" يف مرشوع املواد ومرشوع القواعد.

هو ا*ي حيمتل  الطلبٔالن هذا  "5"يف البند رمسني أو منوذجني ٔاو ٔاكرث يشمل  صيلاالٔ  الطلبؤاوحضت أالمانة ٔان  .36
 ."4"�لتعريف الوارد يف البند  لكمة طلبيف حني ميكن تغطية فرعية،  طلبات أن ينقسم ٕاىل

 وفدا ٕاسـبانيا والسويد مداخf وفد هنغار� اليت طالب فهيا �ٕالبقاء عىل النص كام هو.ؤايد  .37

 ؤاعرب وفد السـنغال عن تأييده القرتاح وفد الهند. .38

عبارة ٕ�ضافة  "4"تعريف "الطلب" يف البند يف توسع ال يمت وقال وفد هنغار� ٕانه سـيكون من أالقرب ٕاىل املنطق ٔان  .39
 "رمس ٔاو منوذج صناعي أو اثنني ٔاو ٔاكرث".

إالسالمية) تأييده القرتاح وفد الهند، وكذû لرضورة عرض النص عىل الشاشة يف  –ؤاكد وفد ٕايران (مجهورية  .40
 جلسة بعد الظهر.

 ا*ي تقدم به وفد هنغار�، قد يكون حًال يوافق عليه امجليع.، "4"وقال وفد ٕاسـبانيا ٕان اقرتاح التوسع يف البند  .41

 ، كام اقرتح وفد هنغار�."4"وقال وفد املغرب ٕانه ال يؤيد تعديل النص، ٕاال فé يتعلق �لتوسع يف البند  .42
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 ٔان فٕانه ليس من املالمئمالمئًا فقط يف سـياق "الطلبات الفرعية"، " أالصيلوذكر وفد كندا ٔانه ملا اكن "الطلب  .43
حتقيق إالجامع، ميكن ٔان يؤيد ٕاضافة  لمن ٔاج. ومع ذû، قال الوفد ٕانه، "5"يف البند تسـتخدم صيغة املفرد بدًال من املثىن 

 ."4"يف هناية البند  شمل رسامً أو منوذجًا صناعيًا أو ٔاكرث"ي ي "ا*عبارة 

، واقرتح 2ٔاو  1عي" ميكن ٔان يدرج يف املادة وقال وفد ترينيداد وتو�غو ٕانه يرى ٔان تعريف "الرمس ٔاو المنوذج الصنا .44
قامئة توضيحية ملا ميكن ٕادراجه، ٔاو قامئة الرمس ٔاو المنوذج الصناعي، ٔاو  تعاريفب شامf ثالثة ُهنج ممكنة: فٕاما معل قامئة 

 استبعاد حتدد ما ال يغطيه الصك.

ٔالنه يرى أن بعض ا,ول تسمح  "5"بند يف ال اسـتخدام صيغة املفرد بدًال من املثىن ؤاوحض وفد الهند ٔانه اقرتح  .45
.ûبتضمني رسوم ٔاو مناذج متعددة يف الطلبات املفردة وبعض ا,ول ال تسمح بذ 

 .8و 3ملا بعد مناقشة املادتني  تعاريفواقرتح الرئيس تأجيل املناقشة حول ال  .46

، ٕاىل ٔان التعاريف جيب أن حتادا,ول السـبع والعرشين االٔعضاء يف eوأشار ممثل eحتاد أالورويب، متحدßً �مس  .47
 تتسم �التساق يف لك املعاهدة.

، ٔالن النص يف التعاريف ٔاصبح مالمئًا عندما مبعزلوأشار وفد اململكة املتحدة ٕاىل ٔانه ينبغي ٔاال يمت النظر يف التعاريف  .48
اسـتخدام صيغة املفرد بدًال  وطلب الوفد من الوفود اليت ترغب يف. 8و 3وال سـé املادRن مت اسـتخدامه يف سـياق املواد، 

 اقرتاSا يف سـياق اسـتخدام الطلبات أالصلية.املغزى من ٔان توحض للجنة  "5"يف البند من املثىن 

بني  "5و" "4"، واقرتح وضع البندين 8و 3ووافق وفد الهند عىل متابعة مناقشة التعاريف عند مناقشة املادتني  .49
 ٔاقواس مربعة يف الوقت الراهن.

ٕاىل مداخf وفد ترينيداد وتو�غو، الحظ وفد هنغار� ٔان ٕاضافة تعريف "الرمس ٔاو المنوذج الصناعي" يف  و�ٕالشارة .50
ر الوفد بأن أالعضاء اكنوا يفهمون بوضوح قبل بدء هذه العملية . موضوعيةمسأ� يه مرشوع املواد ٔاو مرشوع القواعد  وذك�

 .هذا هدةملعااأن املسائل املوضوعية لن تؤخذ يف سـياق مرشوع 

 واتفق وفد ٕاسـبانيا يف الرٔاي مع وفد هنغار�، ؤايده يف ذû وفدا ا,امنرك واليا�ن. .51

. ٔاما فé يتعلق �قرتاح 8و 3) ٕاىل حني مناقشة املادتني 5يف البند (الوارد ريف واقرتح الرئيس تأجيل مناقشة التع .52
 قرير.وفد ترينيداد وتو�غو، فقد قال الرئيس ٕانه سيمت توضيحه يف الت

 علهيا هذه املوادتطبق : الطلبات والرسوم والKذج الصناعية اليت 2املادة 

، ولكنه احتفظ �حلق يف العودة ٕاىل هذه 1ٔاعلن وفد أالرجنتني ٔانه مسـتعد لسحب eقرتاح املدرج يف احلاشـية  .53
 .8) و3(3املسأ� ٕاذا تأثر بذû التوازن املوجود يف املادتني 

). واقرتح 1(2" يف املادة "الطرف املتعاقدعبارة بعد  "املطّبق"حي8 يسمح القانون عبارة فة واقرتح وفد الهند ٕاضا .54
 ).2(2من اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصf �لتجارة (اتفاق تريبس) يف املادة  25أيضًا اسـتخدام صياغة املادة 

مسأ� موضوعية أو أالصا� واجلدة ٔالن مسأ� eسـتقالل  ال حيبذ الصياغة املقرتحة،وقال وفد اململكة املتحدة ٕانه  .55
 وليست ٕاجرائية، ويه *û تقع خارج نطاق مناقشة الرشوط الشلكية يف هذه اللجنة.
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يف الرٔاي مع ووفد هنغار�  ،ا,ول السـبع والعرشين أالعضاء يف eحتاد�مس  متحدßً واتفق ممثل eحتاد أالورويب،  .56
 وفد اململكة املتحدة.

القانونية  سائلامل وليس مسائل الرشوط الشلكية املقرتح يغطي القانوين اجلديد وقال الرئيس ٕان نطاق الصك  .57
هذا ٔانه قبل ٕاىل الرئيس ٔاشار ، فقد )1(2قرتSا وفد الهند للامدة االيت ما يتعلق �لصياغة اجلديدة  املوضوعية. ٔاما يف

وeنضامم ٕاىل هذا موقفه ٕاعادة النظر يف عام ٕاذا اكن وفد الهند يسـتطيع  لءوتسا اكن يوجد ٕاجامع عىل هذه املادة،eقرتاح 
 إالجامع.

املادة ىل جامع عولكنه يسـتطيع eنضامم لالٕ  )،1(2لالنضامم ٕاىل إالجامع عىل املادة  ٕانه ليس مسـتعداً وقال وفد الهند  .58
2)2.( 

قدم به وفد أالرجنتني يف ا,ورة توحض eقرتاح ا*ي ت) اليت 1(2س ٕاىل أن حاشـية املادة الرئي وخلص .59
 ) يف حاشـية.1(2رتاح وفد الهند بشأن املادة قالسابعة والعرشين للجنة ا,امئة سيمت حذفها، يف حني سيمت توضيح ا

 الطلب: )2) و(1(3املادة 

ٕاىل املادة ، "طلبامل" ،2من القاعدة  "3ٔاعلن وفد الربازيل ٔانه حسب eقرتاح ا*ي تقدم به لنقل الفقرة الفرعية " .60
خرى ٕاذا حتفظ �حلق يف العودة ٕاىل هذه املادة اولكنه )، 1(3 تغريت املناقشات املتعلقة �ملادة والتقدم هبذا eقرتاح مرة أ
 .موضوعياً  تغرياً ) 1(2

 الوفد ٔانؤاوحض  ".1)"1(2)، وليس القاعدة 1(3تنص عليه املادةاملنتج جيب ٔان بيان يه بأن أ ؤاكد وفد اليا�ن عىل ر  .61
املنتج يف حتديد التشابه مع تأخذ ببيان نظمة القانونية وأن بعض االٔ  املنتج رضوري لفهم الرمس ٔاو المنوذج الصناعي،بيان 

عىل  الردودلتحليل " ٕاىل ٔانه، وفقاً  ؤاشار أيضاً  ٔاو يف حتديد نطاق الرسوم أو الKذج املسجf.رسوم ٔاو مناذج ٔاخرى 
ردت عىل  نظمة القانونية اليتمن االٔ % 94فٕان ورة التاسعة عرشة للجنة ا,امئة، ا*ي صدر يف ا, يبو"،اسـتبياFت الو 
للرسوم والKذج لتسجيل ا,ويل ا بشأنتفاق الهاي الجنيف  وثيقةيف وأشار الوفد ٕاىل ٔانه املنتج. بيان تشرتط eسـتبياFت 

 وليس يف قاعدة. "4)"1(5املنتج يف املادة بيان ترد إالشارة ٕاىل  اتفاق الهاي)،الصناعية (

ال حيتوي عىل تعريف للرمس  هذا املرشوع للمعاهدةأن ٕاىل  فنظراً  .ه وفد اليا�نبؤايد وفد كندا eقرتاح ا*ي تقدم  .62
لقوانيهنا  وفقاً  النحو ا*ي تراه مالمئاً تعريف الرمس ٔاو المنوذج الصناعي عىل  أو المنوذج الصناعي، فٕان البòان تمتتع �حلرية يف

ما ٕاذا اكن الرمس ٔاو المنوذج ميكن حاميته حتديد يف  املنتج، يف السـياق الكندي، يعترب مالمئاً بيان ؤاوحض الوفد ٔان  ية.الوطن 
املنتج بيان نقل ينبغي  eتساق مع اتفاق الهاي،حتقيق ٔانه، من ٔاجل  ؤاوحض الوفد ٔايضاً  نطاق امحلاية.يف حتديد  ؤايضاً أم ال 

وليس من املفروض عىل  ٔاقىص ما ميكن فرضه من رشوطيه  3العنارص الواردة يف املادة عىل ٔان وشدد الوفد  .3ٕاىل املادة 
 طرف متعاقد ٔان يشرتط هذه العنارص يف الطلب.أي 

 ؤايدت وفود املغرب وبريو ومجهورية كور� بياين وفدي اليا�ن وكندا. .63

ما تبقى ٔاقرص ٔان ينبغي  3ة العنارص يف املادة أن قامئٕاىل  العالمات التجارية أالوروبيني مجعية ماليكممثل وأشار  .64
هو ٔاكرث قال ٕان وضع هذا العنرص يف القاعدة و سـé من الرشاكت الصغرية واملتوسطة،  ال ميكن، وذû لصاحل املسـتخدمني،

 .مرونة
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ي ا* ،لرمس ٔاو المنوذج اجلزيئ"ابيان هام " )،1(2ح وفد مجهورية كور� ٕادراج بندين جديدين يف القاعدة واقرت  .65
يف مرحf  النرش مبكراً يلمتس للسامح ملودع الطلب بأن  بكر"،امل نرش الdس ال و"، املنتجزء من جلاية امحلسـتخدم لطلب ي 

 الطلب.

 :3مالحظات املادة ٕاىل وٕاضافة امجلf التالية  )1(3) ٕاىل املادة 1(2واقرتح وفد الصني نقل الوصف من القاعدة  .66
حتديد حمتوى حلرية يف د. وللطرف املتعاقد ايف الطرف املتعاقاملطّبق للقانون  وفقاً  ترصاً خم  ٔان يشمل الوصف وصفاً "ينبغي 

وجيب ٔان يشمل الوصف  .لقبول الطلب ٕالزامياً  رشطاً  يف الصنيالوصف ا7ترص يعترب  وأوحض الوفد أن وشلك الوصف".
، وكذû السامت املمزية للمنتجات. وقال الصناعي تشمل الرمس ٔاو المنوذجاليت واسـتخدام املنتج ٔاو املنتجات ا7ترص امس 

 .3ٕاىل املادة  2ما يتعلق بنقل الوصف من القاعدة  ٕانه يسـتطيع مع ذû ٔان يبدي بعض املرونة يف الوفد

بقاء عىل االٕ فقال ٕانه يفضل ، ا,ول السـبع والعرشين أالعضاء يف eحتادل وفد eحتاد أالورويب �مس وحتدث ممث .67
 .3، يف القواعد وليس يف املادة الوصف"""، 5البند "

 دفع معل اللجنة ٕاىل أالمام.للحاجة ٕاىل  ةمراعاقرتاحه اوذكر وفد الصني ٔانه مسـتعد للنظر يف حسب  .68

 )،1(2القاعدة من  "3ح ا*ي تقدم به وفد الربازيل لنقل الفقرة الفرعية "الرئيس ٕاىل أن eقرتا وخلص .69
دة ٔايدت اقرتاح وفد اليا�ن، عدي ٕاىل ٔان وفوداً ونظرًا مت حسبه.  يف حاشـية،واملوحض )،1(3ٕاىل املادة  "،املطلب"

وفد مجهورية كور� فسوف  ٔاما اقرتاح .3) ٕاىل املادة 1(2/ من القاعدة سيمت نق ملنتج"بيان إاىل أن "الرئيس  خلص
 حاشـية. يوحض يف

 )3(3املادة 

 ٕانه يؤيد النص كام هو.قال وفد مجهورية مو,وفا  .70

لها قبول طلبات  يمت وفقاً  ٕاىل الرشوط اليت ) تشري3(3ٕان املادة  عىل سؤال طرحه وفد الهند، أالمانة، رداً  وقالت .71
 تقسـمي الطلب".، "8ٕاىل جنب مع املادة  ٔان خيضع للمناقشة جنباً رت أالمانة بأن هذا احلمك جيب وذك�  متعددة.

ٕاىل ما مل يكن يشري ٕاىل مادة تنمتي  احد يف الطلب الواحد،برمس ٔاو منوذج و سمح يف الهند ٕاىل ٔانه يُ وأشار وفد الهند  .72
 .مربراً  ومن هذا املنطلق، يكون اقرتاح ٕاضافة "واحد ٔاو ٔاكرث" نفس الفئة.

حد ىص ٕاىل ٔاقٔان هتدف ٕاىل ٔان تكون شامf فقال ٕان املعاهدة ينبغي  هذا احلمك،ٔامهية ؤاكد وفد اململكة املتحدة عىل  .73
سـتوضع يف املادة  أالحاكم اليتٕاىل ذات الصf  8واملادة الطلبات املتعددة حdل عدم قبول امض  ممكن. وقال الوفد ٕانه يفضل

 ، "التحفظات".27

ؤاعرب وفد هنغار� عن تأييده للبيان ا*ي ٔالقاه وفد اململكة املتحدة، وقال ٕان النص عىل الطلبات املتعددة Y ٔامهية  .74
 للبòان النامية واملتقدمة ٔايضًا.

الرسوم يقبل املكتب فد كندا وجود حاجة ٕاىل آلية حيتفظ مودع الطلب وفقًا لها بتارخي إاليداع ٕاذا مل والحظ و  .75
ؤاوحض الوفد ٔايضًا أن . 8) وٕاعادة صياغة املادة 3(3حذف املادة  ه من املالمئ ٔان يمت النظر يف، فقال ٕانوالKذج املتعددة

ٕاىل عدد معني من الطلبات جاز للطالب ٔان جيزئ طلبه "تنص عىل ٔانه  ءات،واملتعلقة �لربا، 1ز4اتفاقية �ريس، يف املادة 
"بناء عىل طلب عبارة ويرى الوفد أن . "و�لمتتع حبق أالولوية، ٕان وجدبتارخي الطلب أالول، مع eحتفاظ للك مهنا اجلزئية 

 فرعية.ال تشري بوضوح ٕاىل ٔان مودع الطلب Y احلق يف ٕايداع طلبات  8املكتب" يف املادة 
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. وأوحض ٔايضًا ٔانه يف الهند، عندما يودع مودع 8ما يتعلق بصياغة املادة  ؤاعرب وفد الهند عن تأييده لوفد كندا يف .76
أن تبدٔا امحلاية اعتباراً من Rرخي ٕايداع الطلب يكون خموًال ٕاليداع طلب ßٍن عىل الطلب رسامً ٔاو منوذجًا بتصنيف معني، فٕانه 

 أالول.

جيب ٔاخذهام كحزمة واحدة،  8) و3(3ٔالنه فهم ٔان املادتني  2تني ٔانه حسب اقرتاحه بشأن املادة ؤاوحض وفد أالرجن  .77
 ) كام يه، وٕان اكن مسـتعدًا ملناقشة حلول بديf.3(3املادة صياغة ٔانه يفضل إالبقاء عىل ؤاعلن 

، فسأل عام ٕاذا 9.3ة من املالحظالثالث " يف السطر يقبلوأراد وفد الهند استيضاح املقصود �سـتخدام مصطلح " .78
 اكنت هناك بòان ٔاخرى تقرص الطلب عىل رمس ٔاو منوذج واحد.

الطلب حبيث يرتتب عىل ذû تسجيل  قبول" يشري ٕاىل املوقف ا*ي يمت فيه يقبلوقالت أالمانة ٕان مصطلح " .79
 مت رفض الطلب.الرسوم ٔاو الKذج املتعددة يف طلب واحد، ي قبولللرسوم ٔاو الKذج املتعددة؛ فٕاذا مل يمت 

ٔان الطلب جيب ٔان يكون متعلقًا برمس ٔاو منوذج واحد فقط، ترشيعه الوطين ينص �لتحديد عىل  وقال وفد كندا ٕان .80
) هو ترك املرونة للبòان 3(3وٕاذ شعر الوفد بأن املقصود �ملادة رمغ توفري آلية للطلبات الفرعية بغية حامية مودعي الطلبات. 

 ).K3)3ذج املتعددة لكيًا، فقد كرر طلبه لتعديل ٔاو حذف املادة يف عدم قبول الرسوم وال

فقال ٕانه ميكن مواقف الوفود ا7تلفة ليست شديدة التباعد، ٔان  الفكريةمركز ا,راسات ا,ولية للملكية  والحظ ممثل .81
ويف رٔاي ىل اللجوء ٕاىل التحفظات. احلاجة إ ما اقرتحه وفد كندا، وهكذا تنتفي مع مبا يdىش ، 8خمتلفة يف املادة صياغة ٕاجياد 

تؤدي ٕاىل ٔاخرى تغيريها ٕاىل صياغة  لوفود، فٕانه من املمكنممثل املركز، فٕانه ٕاذا اكنت لكمة "تقسـمي" تثري مشلكة لبعض ا
 ويه eحتفاظ بتارخي إاليداع.نفس النتيجة، 

 .8) و3(3بشأن املادتني  واقرتح الرئيس أن يعمل وفدا كندا والهند عىل ٔاساس ثنايئ للتوصل ٕاىل اقرتاح .82

) 3(3و�ٕالشارة ٕاىل أن املادتني ٔاي تساهل كبري يف هذه أالحاكم املهمة. ؤاعرب وفد اململكة املتحدة عن قلقه ٕازاء  .83
 يف هاتني املادتني.تسمح �لطلبات املتعددة، طلب الوفد إالبقاء عىل هذا اجلانب  توفران بنيةً  8و

  لبتعلقة �لطامل تفاصيل ال : 2اعدة الق

ويف حال مل يكن " بعد "املودعاختيار  بحس"عبارة ، اقرتح وفد كندا ٕاضافة 2من القاعدة " 8و�ٕالشارة ٕاىل البند " .84
eختيارات املمنوحة ملودع الطلب كام هو لتوسـيع نطاق ، وذû مبتكر الرمس ٔاو المنوذج الصناعي"مودع الطلب هو 

ال ا,ليل ٔاو سـيقدم ما ٕاذا اكن مودع الطلب يقرر ترك قرتاح ليس واملقصود هبذا e. 6.2منصوص عليه يف املالحظة 
وسـيكون لٔالطراف منصوص علهيام يف احلمك. من أالد� بل توضيح ٔان مودع الطلب Y ٔان خيتار بني شلكني ، يقدمه

 املتعاقدة أن تقرر ما ٕاذا اكن ا,ليل يف حا� معينة دليًال اكفيًا ٔام ال.

يت  الفكريةا,ولية للملكية  مركز ا,راساتواقرتح ممثل  .85 التنازل "بيان عبارة " بعد املودعاختيار  بحس"عبارة ٔان تأ
 ٔاو".

ٔانه ماû الرمس ٔاو المنوذج يعترب مودع الطلب يدعي ٔان يوحض وأشار وفد الهند ٕاىل أن تقدمي بيان من مودع الطلب  .86
": "ٔاو ٕاعالن من مودع الطلب يوحض ٔان مودع الطلب 7)"1(2التالية يف هناية القاعدة العبارة اكفيًا يف الهند، واقرتح ٕاضافة 

 يدعي ٔانه ماû الرمس أو المنوذج".
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يعمالن معًا، وقال ٕانه حيبذ امجلع بني " 8" و"7) ليست قامئة شامf وأن البندين "1(2وذك�ر وفد كندا بأن القاعدة  .87
 ".8" و"7البندين "

اختيار  بحس"عبارة لالقرتاح ا*ي تقدم به وفد كندا ٕالضافة  ؤاعرب وفد الوال�ت املتحدة أالمريكية عن تأييده .88
 ".8" يف البند "املودع

 .الفكريةمركز ا,راسات ا,ولية للملكية وقال وفد كندا ٕانه يؤيد الصياغة اليت اقرتSا ممثل  .89

" عبارة 7ند "" منفصلني، واقرتح ٔان تضاف يف الب 8" و"7البندين "أالرجنتني عن تفضي/ لٕالبقاء عىل ؤاعرب وفد  .90
هو مبتكر " عبارة "ٕاذا مل يكن مودع الطلب 8الرمس ٔاو المنوذج الصناعي"، ويف البند "مبتكر "ٕاذا اكن مودع الطلب هو 
 الرمس أو المنوذج الصناعي".

" منفصلني، وأعرب عن تأييده للنص ا*ي اقرتحه 8" و"7وأشار وفد ٕاسـبانيا ٕاىل أنه يفضل إالبقاء عىل البندين " .91
 كام قال ٕانه حيبذ ترك احلرية للك طرف متعاقد يف ٔان يقرر ما هو ا,ليل ا*ي جيب تقدميه.رجنتني. وفد االٔ 

عبارة "، ؤاكد عىل اقرتاحه ٕاضافة 7ؤاعرب وفد كندا عن تأييده للصياغة اليت اقرتSا وفد أالرجنتني يف البند " .92
 ".8" يف البند "املودعاختيار  بحس"

وفدي أالرجنتني ٕاىل اللجنة استنادًا ٕاىل اقرتا[ " 8" و"7مرشوع جديد للبندين " وقال الرئيس ٕانه سيمت تقدمي .93
 وكندا.

وينص املرشوع اجلديد عىل ما  .يف ورقة غري رمسية" 8" و"7وقدم الرئيس ٕاىل اللجنة مرشوعاً جديدًا للبندين " .94
 ييل:

        2222القاعدة القاعدة القاعدة القاعدة 
        تعلقة �لطلبتعلقة �لطلبتعلقة �لطلبتعلقة �لطلبامل امل امل امل تفاصيل تفاصيل تفاصيل تفاصيل ال ال ال ال 

ٔاي طلب بعض البياFت أن يقتيض تضمني جيوز ٔالي طرف متعاقد  ]3ملادة مبوجب ا[رشوط ٕاضافية   )1(
  :3املنصوص علهيا يف املادة �ٕالضافة ٕاىل الرشوط ٔاو مجيعها التالية ا*كر والعنارص 

[...]  

الرمس ٔاو المنوذج الصناعي، بيان يوحض ٔان مودع الطلب يعتقد مبتكر اكن مودع الطلب هو يف حال   "7"
  لمنوذج الصناعي؛الرمس ٔاو امبتكر ٔانه هو 

، حسب اختيار بيان التنازل ٔاو، مودع الطلب هو مبتكر الرمس ٔاو المنوذج الصناعيويف حال مل يكن   "8"
  ؛يقب/ املكتب عىل نقل الرمس ٔاو المنوذج الصناعي ٕاىل املودعٔاي دليل آخر  املودع،

95.  fو مبتكر الرمس ٔاو المنوذج يف حال اكن مودع الطلب ه"وطلب وفد الوال�ت املتحدة أالمريكية حذف مج
صعو�ت، ال سـé ٕاذا اكن ٔاحد البòان تنشئ "، ٔالن هذه الصياغة ميكن ٔان 7ملقرتح للبند "يف املرشوع اجلديد ا" الصناعي

 ".8يشرتط تقدمي ٕاعالن من ا7رتع ٔايضًا. ؤايد الوفد املرشوع اجلديد املقرتح للبند "

 ".8املقرتح للبند " تأييده للمرشوع اجلديدعن ؤاعرب وفد كندا  .96
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" يرسي يف لكتا 7يف املالحظة لتوضيح أن البند " رشحٕاضافة  الفكريةمركز ا,راسات ا,ولية للملكية واقرتح ممثل  .97
 ٔاو مل يكن كذû.املبتكر احلالتني: سواء اكن مودع الطلب هو 

صناعي مس الرمس ٔاو المنوذج ال ؤاوحض وفد الصني ٔانه وفقًا للترشيع الوطين يُشرتط تقدمي وصف خمترص يتألف من ا .98
تقول ٕان الطرف املتعاقد Y حرية حتديد شلك الوصف وحمتو�ته، تساءل  4.2وملا اكنت املالحظة والغرض منه وعنارصه. 

يشمل ٔايضًا وصفًا خمترصًا كام هو منصوص عليه يف  1)2" من القاعدة (5الوفد عام ٕاذا اكن الوصف املذكور يف البند "
 ترشيعه الوطين.

 الوصف ا7ترص.يشمل " 5)"1(2ؤاكدت أالمانة أن "الوصف" يف القاعدة  .99

"، ٔاوحضت أالمانة 6" يف البند "البياFتما يتعلق مبصطلح " واسـتجابة لطلب التوضيح ا*ي تقدم به وفد الهند يف .100
وجود سـبل خمتلفة ٕالعطاء هوية مت اختيارها لتوفري املرونة، مراعاة الحdل " املبتكراملتعلقة هبوية البياFت "أن مصطلحات 

 املبتكر. ولٔالطراف املتعاقدة احلرية يف تقرير الكيفية اليت جيب تقدمي هذه املعلومات هبا.

، لكنه ٔاضاف ٔانه ميكن ٔان يقب/ ٕاذا مل جتد يعترب تكراراً " 6"وقال وفد الهند ٕانه يرى ٔان مصطلح "بياFت" يف البند  .101
.ûاللجنة مشلكة يف ذ 

ٔاو ٔاو تسجيل سابق بيان ٔاي طلب ""، 11ما يتعلق �لبند " التوضيح ا*ي تقدم به وفد الهند يف واسـتجابة لطلب .102
ذك�رت ، "تسجيل الرمس ٔاو المنوذج الصناعيلها تأثري يف ٔاهلية ميكن أن يكون يعرفها مودع الطلب أية معلومات ٔاخرى 

ليست ملزمة بتطبيق لك ؤان أالطراف املتعاقدة  تشمل ٔاقىص ما ميكن فرضه من رشوطيه قامئة  2بأن القاعدة  أالمانة
لية " ليس املقصود به هو التصدي ملسائل مدة امحلاية أو أاله 11. وقالت أالمانة ٕان البند "2البنود الواردة يف القاعدة 

 .املوضوعي لرسوم والKذجالعنارص قانون  للحامية، ٔالن اللجنة مل تتصدّ 

" سيمت تعدي/ وفقًا للمرشوع ا*ي مت تقدميه 8كام هو، وأن البند " ى" سيبق7وخلص الرئيس ٕاىل أن البند " .103
لتوضيح أن "الوصف" يف القاعدة  4.2و�ٕالضافة ٕاىل ذû، سيمت التوسع يف املالحظة  يف ورقة الرئيس غري الرمسية.

القرتاح ا*ي تقدم به وفقًا ل 5.2" يشمل "وصفًا خمترصًا وفقًا للترشيع الوطين"، وسيمت التوسع يف املالحظة 5)"2(2
 .الفكريةمركز ا,راسات ا,ولية للملكية ممثل 

 الرمس ٔاو المنوذج الصناعي بتصويرالتفاصيل املتعلقة  :3القاعدة 

)، ال سـé عندما ال يشلك 2(3املنصوص علهيا يف القاعدة eسـتثناءات  احلد منٔاعرب وفد كندا عن خماوفه ٕازاء  .104
شدد éت إالدارية الصادرة يف ظل اتفاق الهاي، لجزءًا من مظهر املنتج. و�ٕالشارة ٕاىل التع الرمس أو المنوذج الصناعي ٕاال

خبطوط منقطة ٔاو متقطعة ٔاو وذû  ،بيان لك ما يظهر يف نسخة بعيهنا وال يراد Y امحلاية ينص عىل 403 البندالوفد عىل ٔان 
شلك جزءًا من ي  اللبيان ما كوسـيf يمت اسـتخدام الوصف ٔان  يبدو ٔان املامرسة املتبعة يهوأشار الوفد ٕاىل ٔانه اكن  .وصف

اخلطوط شري ٕاال ٕاىل ي ال  ، ٔالنهيعترب ٔاضيق نطاقاً ) 2(3، وخلص من ذû ٕاىل أن النص احلايل للقاعدة الرمس أو المنوذج
وعىل هذا ). 2(3" يف القاعدة تصوير" بلكمة "نسخة. و�ٕالضافة ٕاىل ذû، اقرتح الوفد eسـتعاضة عن لكمة "املتقطعة

)(ج)، جيوز ٔان يشمل تصوير الرمس أو 1الفقرة (�لرمغ من ] التصويرمواصفات يكون النص ا*ي يقرتحه الوفد كام ييل: "[
" مادة ال تشلك جزءاً من الرمس ٔاو المنوذج املطالب به، ٕاذا اكنت حمددة هبذه الصفة يف 1: "ما ييل المنوذج الصناعي

 خبطوط منقطة ٔاو متقطعة".الوصف، أو ٕاذا اكنت موحضة 

، فقال ٕانه يؤيد اسـتخدام مصطلح ا,ول السـبع والعرشين أالعضاء يف eحتادوحتدث ممثل eحتاد أالورويب �مس  .105
 ).2(3" يف القاعدة نسخة" بدًال من "تصوير"
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من ، مبفردهلصناعي )(ج) بتصوير الرمس أو المنوذج ا1(3وطلب وفد الرنوجي توضيحًا عام ٕاذا اكن إاللزام يف القاعدة  .106
 ) شامf.2(3تفسريًا صارمًا. وسأل الوفد ٔايضًا عام ٕاذا اكنت الوسائل املذكورة يف القاعدة تفسريه ينبغي ، دون أي عنرص آخر

" نسخةؤاعرب وفد الوال�ت املتحدة أالمريكية عن تأييده لالقرتاح ا*ي تقدم به وفد كندا لالسـتعاضة عن لكمة " .107
 ".تصويربلكمة "

) حرف "و" قبل 2(3" من القاعدة 1وفد اليا�ن ٕانه حيبذ اقرتاح وفد كندا، ولكنه اقرتح أن يضاف يف البند " وقال .108
" املادة اليت ال تشلك جزءاً من الرمس ٔاو المنوذج املطالب به ٕاذا 1) عىل النحو التايل: ""2(3وهكذا تكون القاعدة "ٔاو". 

 طة ٔاو املتقطعة".�خلطوط املنقموحضة اكنت حمددة هبذه الصفة يف الوصف و/ٔاو 

ٔالن القانون الوطين يشرتط ٔاربع نسخ، رشوط الترشيع الوطين، ) فقال ٕاهنا ال تليب 4(3القاعدة  وأشار وفد الهند ٕاىل .109
 واقرتح تعديلها.

اعدة فرعية (ج) يف القؤاعاد وفد الصني طرح eقرتاح ا*ي مت تقدميه يف ا,ورة السابعة والعرشين ٕالضافة الفقرة ال .110
املادة يبني للجزء املوحض �خلطوط املتصf وا*ي الفقرة الفرعية (ٔا)، ينبغي �لرمغ من تنص عىل ما ييل: ")، اليت 3(3

 ".موضوع حامية الرمس ٔاو المنوذج الصناعي ٔان يليب رشوط املكتب

ث نسخ" بعبارة "ٔاربع وعارض وفد اململكة املتحدة eقرتاح ا*ي تقدم به وفد الهند لالسـتعاضة عن عبارة "ثال .111
 ).4(3نسخ" يف القاعدة 

اختياره عىل ٔاساس )، قالت أالمانة ٕان عدد "ثالث نسخ" مت 4(3القاعدة بشأن وردًا عىل سؤال طرحه وفد الهند  .112
 ممارساته، واليت مت تقدميها ٕاىل اللجنة يفمت مجعها عن طريق اسـتبياFت قانون الرسوم والKذج الصناعية و املعلومات اليت 

 ا,ورة التاسعة عرشة. و�ٕالضافة ٕاىل ذû، فٕان عدد "ثالث نسخ" مت التصديق عليه من خالل معل هذه اللجنة.

ميكن ٕاال ٔانه  من التصوير.ٔان يقدم مودع الطلب مخس نسخ  يشرتط حالياً سرتاليا ٕاىل ٔان ترشيعه احمليل اوأشار وفد  .113
 وذû لصاحل املسـتخدمني. ات ا,ولية،ليتسق مع ٔافضل املامرسالنظر يف تعديل القانون الوطين 

�ٔالسود تقدمي نسخة واحدة ٕاذا اكن الرمس ٔاو المنوذج يلزم للترشيع الوطين  وفقاً ٕانه مو,وفا مجهورية قال وفد  .114
بعد ٔان يمت فٕانه ليس من املست  ،للتطور املسـمتر يف إالماكنيات التقنية غري ٔانه نظراً  ومخس نسخ ٕاذا اكن �ٔاللوان.وأالبيض 

 ديل الترشيع الوطين.تع

خفض هذا العدد للتعديل  رمغ أن هناك مرشوعاً  ثالث نسخ،يلزم تقدمي ٔانه وفقا للترشيع الوطين ٔاوحض وفد املغرب و  .115
 .كرتونيةلث التطبيقات االٕ اسـتحدامع ٕاىل نسختني 

تغيري ٔان يتضمن التعديل ال عىل  ها كام اقرتح وفد كندا،ري ) سيمت تغي2(3الرئيس ٕاىل أن القاعدة  خلص .116
 امٔاهنخلص الرئيس ٕاىل  وفدي الصني والهند،لعدم وجود تأييد القرتا[  ونظراً  الطفيف ا*ي اقرتحه وفد اليا�ن.

 يف احلوايش. انوحضيسـ 
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  ٔاو عنوان املراسfالتبليغ القانوين عنوان و  المتثيل: 4املادة 
 و عنوان املراسfأ التبليغ القانوين عنوان  و�ملمثلني أ التفاصيل املتعلقة : 4القاعدة 

ٔاعباء والتخفيف من وذû من ٔاجل تبسـيط إالجراء ، 1قال وفد الوال�ت املتحدة أالمريكية ٕانه يفضل اخليار  .117
مبجرد تسديد ٔاو "عبارة ٔان تضاف يف هناية الفقرة الفرعية (ب)  واقرتح الوفد ٔايضاً  .اتالطلبعىل مودعي الرشوط الشلكية 

 ) من معاهدة قانون الرباءات.2(7املادة  ويه الصياغة املسـتخدمة يف "،رمس

 .1الربازيل وeحتاد الرويس ٔاهنام يفضالن اخليار  ٔاعلن وفدا .118

 ، ؤايد اقرتاح وفد الوال�ت املتحدة أالمريكية.1ٔاعرب وفد كندا عن تفضي/ للخيار  .119

 .1اخليار  ٔانه يفضلا,ول السـبع والعرشين أالعضاء يف eحتاد ممثل eحتاد أالورويب �مس  ؤاعلن .120

والرشاكت للمسـتخدمني  1ما يتعلق بأمهية اخليار  ساقهتا الوفود السابقة يفاليت عىل احلجج وصدق وفد هنغار�  .121
 .1فأعلن تأييده للخيار ، الصغرية واملتوسطة

 .2ٔاهنام يفضالن اخليار الهند ونيجري�  أاعلن وفد .122

فٕانه ، ٔاو عدم اشرتاطه المتثيلاشرتاط احلرية يف تقرير رف أن تكون للك طالصني ٕانه �لنظر ٕاىل ٔانه ينبغي  وقال وفد .123
 ، وذû لصاحل مودعي الطلبات.2يفضل اخليار 

 .1عن تأييدهام للخيار وٕاسـبانيا ليتوانيا  ٔاعرب وفدا .124

قبل اختيار  الطلبأن يودعوا الطلبات ٔالنه من املالمئ ملودعي  ،1ؤاعلن وفد مجهورية مو,وفا ٔانه يفضل اخليار  .125
الطلبات من ٕايدعها مودعي ن متكِّ  ٕالكرتونية لٕاليداعنظمة أ تتيح نظمة قانونية كثرية أ أن هناك  وذكر الوفد أيضاً  مثل.امل 

 بأنفسهم.

 خيفف أالعباء اليت يتحملها مودعوأن بدون اشرتاط ممثل ميكن Rرخي ٕايداع منح وقال وفد مجهورية كور� ٕانه يرى أن  .126
 .1و*û فٕانه يؤيد اخليار ون والرشاكت الصغرية واملتوسطة، املبتكرون املسـتقلوالسـé ، الطلبات

 .2تفضي/ للخيار يبال ن ٔاعلن وفد  .127

من منظور ٕاىل ٔانه ، ا,ول السـبع والعرشين االٔعضاء يف eحتادحتاد أالورويب، متحدßً �مس شار ممثل eأ و  .128
 ؤاßر ممثل eحتاد ٔايضاً  خارج البالد.دعة أن يزيد عدد الطلبات املو لتطبيق نظام سهل eسـتخدام ميكن  املسـتخدمني،

 .)2(3مع املادة  متوافقاً  2اخليار ٕاذا اكن ام السؤال ع

 .2ٔانه يفضل اخليار إالسالمية)  –(مجهورية ٔاعلن وفد ٕايران  .129

 .1وسويرسا ٔاهنا تؤيد اخليار الرنوجي والسويد ٔاعلنت وفود  .130

ما  بشأن توضيحاً  شـييلطلب وفد ، 2يف اخليار  املكتب" ذû,ى يبارش أي ٕاجراء غراض الٔ "عبارة شارة ٕاىل و�الٕ  .131
 .عىل سبيل املثال ملعارضةاك ،التخامص ,ى املكتبٕاجراءات  ٕاذا اكن ذû يشمل

 .1ٔاعربت عن تفضيلها للخيار أصواهتا ٕاىل ٔاصوات الوفود اليت  وامجلهورية التشـيكية وفرنساومضت وفود بلجياك  .132
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 .1ة مو,وفا وeحتاد الرويس يف تأييد اخليار مع وفدي مجهوري واتفق وفد بيالروس .133

العالمات التجارية  مجعية ماليكو  مجعية املامرسني يف جمال قانون العالمات والرسوم والKذج الصناعية ؤاعلن ممثال .134
 .1أهنام يفضالن اخليار  أالوروبيني

 وفدا الصني والهند.ذكرها ٔالسـباب اليت لنفس ا 2ٔانه يؤيد اخليار ؤاعلن ممثل املنظمة أالفريقية للملكية الفكرية  .135

هو خيار ٕاضايف التبليغ القانوين واسـتجابة لطلب توضيح تقدم به وفد ترينيداد وتو�غو، ٔاوحضت أالمانة ٔان عنوان  .136
واسـتجابة لطلب التوضيح ا*ي تقدم به وفد شـييل، قالت . منشأة ٔاو حمل ٕاقامةال يوجد فهيا متثيل وال  يف احلاالت اليت

ميكن للمكتب أن يطلب لها "ٔاي ٕاجراء يبارش ,ى ذû املكتب" تغطي أيضًا ٕاجراءات التخامص اليت ة ٕان مصطلحات أالمان
 متثيًال.

توافق اخليار ، سؤاY عن مدى ا,ول السـبع والعرشين أالعضاء يف eحتادوكرر ممثل eحتاد أالورويب، متحدßً �مس  .137
 ىخر أ رص أاو عن تبياF ةال يُشرتط تقدمي ٔاييف ما يتعلق �لطلب ) تنص عىل ٔانه 2(3فاملادة ). 2(3واملادة  4مع املادة  2

تعيني ممثل يف الطلب،  ه ال ميكن، ٔان2هذا، وفقًا للخيار وقد يعين . 10) ويف املادة 1خبالف ت� املشار ٕالهيا يف الفقرة (
 ).2(3ٔالن ذû ليس منصوصًا عليه يف املادة 

هو تنظمي  3ٕان جمال املادة ) يشري ٕاىل وجود ممثل، فقد قالت أالمانة 1(3من املادة " 3و�لنظر ٕاىل أن البند " .138
 ؤان الرشوط املتعلقة بتعيني ممثل ختتلف عن الطلب. ،العنارص يف الطلب نفسه

 ؤاعرب وفدا أملانيا والرنوجي عن تأييدهام القرتاح وفد الوال�ت املتحدة أالمريكية. .139

 )(ج).1(4هبذه أالحاكم" يف القاعدة املطّبق "حي8 يسمح القانون عبارة وطلب وفد الهند ٕاضافة  .140

 eقرتاح ا*ي تقدم به وفد الهند، �لنظر ٕاىل ٔان هذا احلمك ليس ٕالزاميًا.مالءمة وتساءل وفد هنغار� عن  .141

ماكنية إ ٕاىل يف قانونه يتطرق طرف متعاقد ال ا حمك متساهل، *û فٕانه لن يرسي عىل ٔاي ؤاوحضت أالمانة ٔان هذ .142
 حسب الطلب ٔاو التنازل عن التسجيل.

 وطلب وفد الهند وضع التوضيح ا*ي قدمته أالمانة يف مالحظة. .143

. 2، يف حني ٔاعربت وفود ٔاخرى عن تأييدها للخيار 1حتبذ اخليار ئيس ٔان مثة عددًا من الوفود اليت الحظ الر  .144
يف هناية املادة "ٔاو مبجرد تسديد رمس" مريكية ٕالضافة �القرتاح ا*ي تقدم به وفد الوال�ت املتحدة االٔ ما يتعلق  ويف

، خلص الرئيس ٕاىل أن هذه العبارة سـتضاف، حيث ٔاهنا لقيت تأييدًا من وفدين ومل يعرب 1)(ب) من اخليار 2(4
)(ج) 1(4القاعدة س ٕاىل ٔانه ستمت ٕاضافة مالحظة عىل ٔاي وفد عن اعرتاضه علهيا. و�ٕالضافة ٕاىل ذû، خلص الرئي

 التوضيح ا*ي قدمته أالمانة. ٕالظهار

  Rرخي إاليداع: 5املادة 
  التفاصيل املتعلقة بتارخي إاليداع: 5القاعدة 

" ٕاىل مطلبٕاضافة "وا*ي يطلب فيه  8 ٔاكد وفد الوال�ت املتحدة أالمريكية ٔانه ممتسك �قرتاحه املوحض يف احلاشـية .145
 ).1قامئة رشوط Rرخي إاليداع يف الفقرة (
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، ٔاو تشمل الرمس أو المنوذج الصناعي بيان �ملنتج ٔاو املنتجات اليت" �ن ٔانه ممتسك �قرتاحه ٕاضافةؤاكد وفد اليا .146
). ؤاوحض الوفد ٔان هذا 1ٕاىل قامئة رشوط Rرخي إاليداع يف الفقرة (" ٔالجلها الرمس ٔاو المنوذج الصناعيسيسـتخدم  اليت

 التشابه مع رسوم ٔاو مناذج ٔاخرى.تقدير يف حتديد نطاق امحلاية ٔاو  البيان، يف بعض أالنظمة القانونية، يشلك عامًال رضور�ً 

تعلقة هبوية مبتكر الرمس ٔاو المنوذج امل بياFت ال ؤاعلن وفد الربازيل ٔانه حسب اقرتاحه ا*ي طلب فيه ٕاضافة " .147
 .8)، كام هو موحض يف احلاشـية 1الصناعي" ٕاىل قامئة رشوط Rرخي إاليداع يف الفقرة (

وصف" ٕاىل قامئة رشوط Rرخي إاليداع يف الفقرة الوeقرتاح ا*ي تقدم به ٕالضافة " 8دا ٕاىل احلاشـية وأشار وفد كن .148
)، فقال ٕانه بعد ٕاعادة النظر يف املسأ� ٔاصبح مسـتعدًا لسحب eقرتاح. وأعرب الوفد عن تأييده لالقرتاح ا*ي تقدم به 1(

ر بأن اللجنة اكنت قد وافقت عوفد اليا�ن.  تشمل الرمس ٔاو المنوذج الصناعي،  بيان �ملنتج ٔاو املنتجات اليتىل نقل "كام ذك�
أن يتضمنه نص املادة ٔان هذا البيان ينبغي ، وقال ٕانه يرى 3ٕاىل املادة " ٔالجلها الرمس ٔاو المنوذج الصناعيأو اليت سيسـتخدم 

)(ٔا)، يُقصد هبا أن تكون ٕاشارة ٕاىل املادة 1(5ة تظهر يف املاد)، واليت 2(10إالشارة ٕاىل املادة . ؤاخريًا، الحظ الوفد ٔان 5
)" 2(10املادة �للغة اليت تقتضهيا )(أ) عن مصطلحات "1(5)(ٔا) فقط، و*û يقرتح الوفد eسـتعاضة يف املادة 2(10

 ".يقبلها املكتببلغة "بعبارة 

ىل تنص عاليت  "5الفقرة الفرعية " )1(5واقرتح أن تضاف يف املادة  قرتاح وفد اليا�ن،الٔاعرب وفد الهند عن تأييده  .149
 ".املطّبقملا ينص عليه القانون  طبقاً ما ييل: "ٔاي بيان ٔاو عنرص آخر 

ر eقرتاحان ويظه للجنة ا,امئة. قرتاحات ٔاثناء ا,ورة السابعة والعرشينبثالثة ار وفد الصني بأنه اكن قد تقدم وذك�  .150
ية. ؤاعرب الوفد عن ٔام/ توضيح يف املالحظات ال ٕاىل eقرتاح الثالث  بشلك مايف حني ترد إالشارة أالوالن يف احلوايش 

النحو ليكون عىل ل اقرتاحه السابق فقال ٕانه عد�  )4(5وأشار الوفد ٕاىل املادة  نفسها. 5ته يف نص املادة اتظهر اقرتاحٔان يف 
، ٔاشار الوفد ٕاىل ؤاخرياً  لهذه الرشوط".متثال ما ٕاذا اكن سـيدعو مودع الطلب لالاملطّبق للقانون  وفقاً يقرر املكتب التايل: "

Y بفرض رشوطه اخلاصة املتعلقة بشلك وحمتوى  مسموحاً فقال ٕانه يرى ٔان لك طرف متعاقد ينبغي أن يكون )(ٔا) 1(5املادة 
 .الطلب

 .قرتاح وفد اليا�نٔاعرب وفد املغرب عن تأييده ال .151

أن ذكر وفد ا,امنرك  ،9)، كام هو موحض يف احلاشـية 4(5املتعلق �ملادة ما يتعلق �قرتاح وفد الصني يف  .152
ٔان تكون ,هيم فرصة لالمتثال الطلبات ملودعي ٔالنه من أالمهية مباكن  ا,امنركيني ال حيبذون ذe ûقرتاح،املسـتخدمني 

قد أعرب وفد ف ) كام هو. ٔاما يف ما يتعلق �قرتاح وفد الهند،4(5نص املادة إالبقاء عىل *û يفضل الوفد  للرشوط.
 ).1(5 للنص احلايل للامدة /يا,امنرك عن تفض 

ميثل نقطة ٔان Rرخي إاليداع فشدد عىل ، فيه أالعضاء ا,ولوحتدث ممثل eحتاد أالورويب �مس eحتاد أالورويب و  .153
للقانون   وفقاً أي عنرص ٕاضايف تضمنئان ٔاي اقرتاح ينص عىل وهو يرى  معاهدة قانون الرسوم والKذج.رئيسـية يف مسـتقبل 

ٕاىل  "1)(ٔا)"1(5كام تظهر يف النص احلايل للامدة Rرخي ٕايداع، فهو يرى ٔان رشوط احلصول عىل لن يكون Y معىن. احمليل 
قال ممثل eحتاد أالورويب ٕان البيان املقرتح  و�ٕالشارة ٕاىل اقرتاح وفد اليا�ن، ،و�ٕالضافة ٕاىل ذû رشوط اكفية.يه "، 4"

ا*ي ميكن فيه  ممثل eحتاد ٕاىل جمال الرباءات، ٔاشار ويف هذا الصدد، مودع الطلب بعد ٕايداع الطلب. ميكن أن يقدمه
 ن الهدف هو سهو� eسـتخدامأ ممثل eحتاد ذكر ، اً يف مرحf الحقة. ؤاخري طلب الرباءة وتنقيح Rرخي ٕايداع احلصول عىل 

 نح Rرخي ٕايداع.زمة مل الاللرشوط من احبيث يكون املطلوب هو تلبية حد ٔادىن 
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وهو  �ملعاهدة احملمتf.كن حتقيقها مياليت الرئيسـية متثل ٔاحد إالجنازات يف رٔايه، ، 5ن املادة أ وفد اململكة املتحدة وذكر  .154
 )1(5الوفد ٔان املادة ويرى  لتحديد نطاق امحلاية املطلوبة.ت� الالزمة  ىلعٔاال تزيد ينبغي أن رشوط Rرخي إاليداع يرى 
هو اقرتاح لتشمل ٔاي بيان آخر  5لتوسع يف املادة اوأن اقرتاح  املعلومات الالزمة لتحديد نطاق امحلاية، حنو واٍف عىل  حتدد

 بعيد عن املقصود هبذه املادة.

ميكن سـ  ٔاية عنارص ٔاخرىٔاوحض ٔان و  ٔادىن، تبقي عىل الرشوط عند حد 5عىل ٔان املادة وشدد وفد مجهورية مو,وفا  .155
 تصال بني املكتب ومودع الطلب.امن خالل معلية مرحf الحقة يف احلصول علهيا 

 و*û جيب ٔان تظل واحضة وبسـيطة. حمورية، مادةيه  5 اتفق وفد سويرسا مع وفد اململكة املتحدة يف ٔان املادة .156
 .5للامدة ؤاعرب عن تفضي/ للنص احلايل  افهيالواردة يف القامئة ال حيبذ ٔاي توسع وقال الوفد ٕانه 

بلغة ، ٔاي "الصياغة املقرتحة أن رحه يف البداية وفد كندا، قال وفد أالرجنتني ٕانه يرىطeقرتاح ا*ي ارة ٕاىل ٕالشو� .157
 .)(ب)1(5يف املادة  جيب أن تتكرر ٔايضاً ٕاذا قبلهتا اللجنة،  يقبلها املكتب"،

 .وفد أالرجنتنيبه  اسـتمك/عىل النحو ا*ي  ٔاعرب وفد الوال�ت املتحدة أالمريكية عن تأييده القرتاح وفد كنداو  .158

يه مادة حمورية، فأشار  5ذكرت ٔان املادة اليت البياFت عىل  العالمات التجارية أالوروبيني مجعية ماليكممثل  صدقو  .159
وأعرب ممثل امجلعية  احلد أالدىن.نطاقها هو كون ئان تكون هذه املادة بسـيطة ؤان برضورة قرت أ اكنت قد ٕاىل ٔان اللجنة 

عن  ، لكنه ٔاعرب ٔايضاً وفد أالرجنتنيبه اسـتمك/ عىل النحو ا*ي  )(أ)،1(5قرتاح وفد كندا املتعلق �ملادة العن تأييده 
 .5للامدة معارضته ٔالي تعديل آخر 

رشوط عىل مجموعة تنص ، واليت 5للامدة لنص احلايل البياFت اليت أعربت فهيا الوفود عن تفضيلها ل وفد هنغار� ؤايد  .160
، أعرب اً ؤاخري  وفد الهند للتوسع يف قامئة الرشوط.تقدم به ٔاوًال يد الوفد eقرتاح ا*ي ؤ ومل ي .للرشوط متثل احلد أالدىن

 وفد أالرجنتني.عىل النحو ا*ي اسـتمك/ به )(ٔا)، 1(5وفد هنغار� عن تأييده القرتاح وفد كندا املتعلق �ملادة 

 .5ر� يف تأييد النسخة احلالية من املادة واتفق وفد بلجياك مع ممثل eحتاد أالورويب ووفد هنغا .161

لكنه ٔاعرب عن تأييده القرتاح وفد كندا  )،1(5يف املادة  "5"مل يؤيد وفد اململكة املتحدة ٕادراج الفقرة الفرعية  .162
 .وفد أالرجنتنيبه اسـتمك/ عىل النحو ا*ي ، )(أ)1(5املتعلق �ملادة 

ؤاعرب عن تأييده القرتاح وفد كندا  قامئة رشوط Rرخي إاليداع، يفٔايد وفد فرنسا البياFت املعارضة ٔالي توسع  .163
 )(ٔا).1(5املتعلق �ملادة 

ما  ؤاعرب عن مرونته يفكام هو،  5تفضل إالبقاء عىل نص املادة ؤايد وفد ليتوانيا البياFت اليت ألقهتا الوفود اليت  .164
 )(ٔا).1(5يتعلق �قرتاح وفد كندا املتعلق �ملادة 

 ، ؤاعرب عن مرونته يف5امنرك، بتأييد من وفد السويد، ٔانه يرغب يف إالبقاء عىل النص احلايل للامدة ؤاعلن وفد ا, .165
 )(ٔا).1(5ما يتعلق �قرتاح وفد كندا املتعلق �ملادة 

 ".1)(ٔا)"1(5لامدة وفقًا لضمين" البيان ال ما يتعلق مبفهوم " وطلب وفد الهند توضيحًا يف .166

ؤاعرب عن هو ٔادق مصطلح،  5ٔالمريكية ٔانه يرى أن مصطلح "مضين" يف املادة ؤاوحض وفد الوال�ت املتحدة ا .167
 تأييده للنص كام هو.
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الرسوم. ؤاشار الوفد ٕاىل وتسديد ما يتعلق �لصf بني منح Rرخي إاليداع  وطلب وفد ترينيداد وتو�غو توضيحًا يف .168
 إاليداع.الرسوم وتقدمي الوßئق املؤيدة بعد بتسديد أن معظم املاكتب تسمح 

رت أالمانة  .169 عىل منح أالطراف املتعاقدة يف املسـتقبل تشجع  5املادة ؤاشارت ٕاىل ٔان ملناقشة السابقة لهذه املسأ� �ذك�
Rرخي منح بعد. وهكذا فٕان الرسوم ليست رشطًا ٕالزاميًا من رشوط تسديده Rرخي إاليداع حىت لو مل يكن الرمس قد مت 

 اري.إاليداع، بل يه جمرد رشط اختي

 فٕان eقرتاحني سيمتوخلص الرئيس ٕاىل ٔانه، نتيجة لسحب لك من وفدي الربازيل وكندا القرتاحه السابق،  .170
إالبقاء فسيمت يف احلوايش،  �ت املتحدة أالمريكية، واملوحضنيوفدي الصني والوالمن احلوايش. أما اقرتا[  هامحذف 
بدمع عدد من الوفود، ، حظي 8املوحض يف احلاشـية و ا�ن، والحظ الرئيس ٔان اقرتاح وفد الي يف احلوايش. امعلهي

د الهند و�ٕالضافة ٕاىل ذû، قال الرئيس ٕان اقرتاح وف. كخيار ممكن 5وسني يف نص املادة و*û ميكن توضيحه بني ق
 نيوفدي أالرجنتني وكندا املتعلقٕاىل أن اللجنة وافقت عىل اقرتا[ سيمت توضيحه يف احلوايش. كام خلص الرئيس 

لرئيس أن عددًا من ؤاخريًا، الحظ ا*û. وفقًا أالحاكم )(ٔا) و(ب)، ومن مث فٕانه ميكن تعديل ت� 1(5بنص املادة 
بسـيطًا قدر إالماكن، يف حني ٔابدت وفود  5املسـتخدمني قد ٔاعربوا عن تأييدمه لٕالبقاء عىل نص املادة الوفود وممثيل 

رشوط Rرخي إاليداع. و*û، مل تتوصل اللجنة ٕاىل اتفاق حول حمتوى ٔاخرى رغبهتا يف ٕادراج عنارص أخرى يف قامئة 
 وظل هذا النص يف حاجة ٕاىل مزيد من املناقشات.، 5املادة 

  الكشف فرتة إال�ال لٕاليداع يف حال: 6املادة 

قاء عىل الفقرة "، فاقرتح إالب3" و"2تغطهيا الفقرRن الفرعيتان "أالوضاع اليت وفد كندا ٔانه ال معىن للفصل بني رأى  .171
" يف 3" و"2"، ودمج مضمون الفقرتني الفرعيتني "3"، وٕاضافة حرف "ٔاو" يف هنايهتا، وحذف الفقرة الفرعية "1الفرعية "

خشص حصل عىل معلومات عن الرمس أو المنوذج من قبل "، ليكون نصها كام ييل: "2فقرة فرعية واحدة يه الفقرة الفرعية "
 ".خلفه الرشعي مبارش من املبتكر و/ٔاو الصناعي بطريق مبارش ٔاو غري

فٕان ذû  �لغة الطولسـتة أشهر، وقال ٕانه ٕاذا اكنت فرتة إال�ال مدهتا ؤاعرب وفد الصني عن تفضي/ لفرتة ٕا�ال  .172
التعامل مع هذه ة و�لنظر ٕاىل ٔان لك طرف جيب ٔان يقرر كيفياحلقوق واملنازعات والتاكليف. يف سـتقرار eسزييد من عدم 

 الترشيع احمليل للطرف".وفقًا "عبارة الكشف عن رمس أو منوذج صناعي" ٕان رتة، اقرتح الوفد ٔان تضاف بعد "الف

 شهراً. 12مدهتا تفضي/ لفرتة ٕا�ال عن ؤاعرب وفد ترينيداد وتو�غو  .173

 ؤايد وفد الوال�ت املتحدة أالمريكية اقرتاح وفد كندا. .174

املهل املتعلقة حبساب  6ؤاشار ٕاىل حاشـية املادة سـتة ٔاشهر، مدهتا  ؤاعرب وفد الربازيل عن تفضي/ لفرتة ٕا�ال .175
يومًا، وفقًا للترشيع املعمول به يف  30املعرب عهنا �ٔالشهر. وذك�ر الوفد بقلقه ٕازاء ٕاماكنية تفسري لكمة "شهر" �عتبارها 

نية، وتساءل عام ٕاذا اكن حمتواها سيشلك ما يتعلق بطبيعة احلاشـية املع  ًا يفحالربازيل. ويف هذا السـياق، طلب الوفد توضي
 جزءًا من النص القانوين الهنايئ كحاشـية ٔاو كبيان متفق عليه.

عىل لك سينطبق حتتوي عىل حاشـية مماثf، فأكدت ٔان حمتوى احلاشـية  SCT/28/3وأشارت أالمانة ٕاىل ٔان الوثيقة  .176
ٔاكرث السـبل مالءمة تطور نص املعاهدة سـميكن التوصل ٕاىل وأنه مع املعرب عهنا �لشهور واملذكورة يف نص املعاهدة، املهل 

 لتوضيح هذا الفهم.

 ".3ٔاشار وفد السويد ٕاىل ٔانه ال حيبذ حذف الفقرة الفرعية " .177
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ومع واعترب وفد الهند ٔان هذه املادة تتعلق مبسأ� موضوعية ؤاهنا ليست مالمئة يف صك متعلق �ملسائل إالجرائية.  .178
 جامع عىل إالبقاء عىل هذه املادة يف النص، فٕان الوفد يؤيد اقرتاح وفد الصني.ذû، فٕانه ٕاذا اكن هناك إ 

وذك�ر وفد ٕاسـبانيا بأن هذه املادة اكنت قد نوقشت بتوسع �لفعل ٔاثناء ا,ورات السابقة للجنة ا,امئة واكنت مقبو�  .179
 الوطين. قانونهيه، حىت وٕان مل تكن متوافقة مع كام  6املادة و*û فٕانه يفضل ٔان تبقى بصورهتا هذه ,ى لك الوفود تقريبًا، 

تعترب ٕاجنازًا كبريًا  6التسوية املوحضة بني قوسني يف املادة ؤايد وفد هنغار� البيان ا*ي ٔالقاه وفد ٕاسـبانيا، فقال ٕان  .180
شهراً  12تة ٔاشهر ٔاو سـ  –ويف رٔايه، فٕان ٕاRحة eختيار بني فرتتني خمتلفتني مناقشات سابقة ٔاجرهتا اللجنة ا,امئة.  نتج عن

 طرف بتحديد فرتة إال�ال وفقًا لقانونه الوطين.يعترب ٔاسهل يف التطبيق من السامح للك  –

ٔان قانون أالطراف املتعاقدة جيب ٔان يطبق، لكنه ٔاشار ٕاىل أنه ميكن أن يقبل ٔايضًا فرتة ؤايد وفد بيالروس فكرة  .181
 سـتة ٔاشهر عىل أالقل.مدهتا ٕا�ال 

 وفد الصني.ا*ي طرحه قرتاح eد وتو�غو ٕانه يشعر �لراحة ٕازاء وقال وفد ترينيدا .182

 ؤاعربت مجهورية كور� عن تأييدها القرتاح وفد كندا، ا*ي يعطي مدى ٔامشل للكشف. .183

البند يف التعسف  مفهوم، ٔالن ذû ٔاوحض من ٕادماج 6" يف املادة 3وقال وفد ٕاسـبانيا ٕانه يفضل إالبقاء عىل البند " .184
"2." 

 مجهورية مو,وفا ٕانه ميكن أن يقبل اقرتاح وفد كندا. وقال وفد .185

السابقة تغطية  6املادة يغطي يف رٔايه ؤاعرب وفد الوال�ت املتحدة أالمريكية عن تأييده القرتاح وفد كندا، ا*ي  .186
منصوص  " ميكن ٔان تشمل مفهوم التعدي، كام هو2ومن وjة نظر الوفد، فٕان الفقرة الفرعية "اكمf من منظور موضوعي. 

 " احلالية.3عليه يف الفقرة الفرعية "

توضيحًا عام ٕاذا اكن اقرتاح وفد كندا سـيغطي احلا� اليت يمت فهيا حتقيق الكشف عن وطلب وفد eحتاد الرويس  .187
 طريق االٔاكذيب.

اقرتSا وفد "، كام 2"الفرعية عن مشاركته وفد ٕاسـبانيا قلقه معتربًا الصياغة املسـتخدمة يف الفقرة ؤاعرب وفد شـييل  .188
 كام يه. 6كندا، ليست واحضة، وأشار ٕاىل ٔانه يفضل إالبقاء عىل املادة 

عن حتفظه ويوافق يتخىل ؤايد وفد جنوب ٔافريقيا اقرتاح وفد الصني. و�ٕالضافة ٕاىل ذû، ٔاعلن الوفد ٔانه ميكن ٔان  .189
لطبوغرافيا ا,وائر املتاكمf، اليت ميكن اء سـتة ٔاشهر للرسوم والKذج بصفة عامة، رشيطة تضمني اسـتثنمدهتا عىل فرتة ٕا�ال 

جنوب ٔافريقيا فقط، ٔالنه يطبق عىل ، فٕان هذا eسـتثناء ميكن ٔان وحسب فهمه. عامنيكون فرتة إال�ال اخلاصة هبا تأن 
 البò الوحيد ا*ي حيمي طبوغرافيا ا,وائر املتاكمf مبوجب قانون الرسوم والKذج.

واقرتح ٔان تضاف ، التعسفيةالترصفات بصياغهتا الواردة يف اقرتاحه، تغطي "، 2لفرعية "ؤاكد وفد كندا أن الفقرة ا .190
 ".التعسفمبا يف ذû نتيجة "عبارة "بطريق مبارش ٔاو غري مبارش"، عبارة "، بعد 2يف الفقرة الفرعية "

 ؤاعلن وفد eحتاد الرويس ٔانه يؤيد eقرتاح املعدل ا*ي تقدم به وفد كندا. .191
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كام هو، فٕانه مسـتعد لقبول الصياغة اليت اقرتSا وفد  6ٕاسـبانيا اللجنة ٔانه رمغ ٔانه ما زال يفضل نص املادة  وفدؤابلغ  .192
 مبزيد من التحليل. 6كندا، وذû بغية حتقيق بعض التقدم يف صياغة املواد. ومع ذû، احتفظ الوفد حبقه يف تناول املادة 

 ا*ي تقدم به وفد كندا. ؤايد وفدا ا,امنرك والسويد eقرتاح اجلديد .193

يتسم بوضوح ٔاكرب، فٕانه ميكن أن يوافق عىل اقرتاح وفد  6ٕانه رمغ ٔانه يرى أن النص احلايل للامدة وقال وفد شـييل  .194
 كندا، هبدف التوصل ٕاىل ٕاجامع، ولكنه احتفظ حبقه يف تناول املادة مبزيد من التحليل.

 ا وفود ا,امنرك وٕاسـبانيا والسويد.ؤايد ممثل eحتاد أالورويب االٓراء اليت ٔاعربت عهن .195

ٔاثناء به مت تعدي/ عىل النحو ا*ي  ك تأييد مزتايد القرتاح وفد كنداوخلص الرئيس ٕاىل ٔانه اكن هنا .196
، ؤان وفد جنوب أفريقيا ٔابقى يف احلوايش انوحضيوفدي الصني والهند سـ ات. وأشار الرئيس ٕاىل أن اقرتا[ املناقش

 عىل حتفظه.

 ا7رتعالطلب �مس ٕايداع رشط : 7املادة 

غري  الطلب خشصاً مودع ؤاوحض ٔانه يف ترينيداد وتو�غو ٕاذا اكن  ،لهذا احلمك طلب وفد ترينيداد وتو�غو توضيحاً  .197
 .املبتكروافقة مبيذكر ٔان الطلب قد مت تقدميه ٕ�عالن  ، فٕانه يتعني ٔان يكون الطلب مصحو�ً املبتكر

ذو طبيعة ؤانه املبتكر الطلب �مس ٕايداع ٔالمانة ٔان احلمك ال يعمم رشط ، ٔاكدت ا2.7شارة ٕاىل املالحظة و�الٕ  .198
fمتساه. 

 هذا احلمك.ىل ٔانه ال توجد تعليقات عٕاىل الرئيس خلص  .199

 تقسـمي الطلب: 8املادة 

فد واالٓخر من و  )1(8للصياغة، أحدهام من وفد الهند ويتعلق �ملادة اقرتاحني تقدمي أنه مت ب ٔاحاط الرئيس اللجنة علامً  .200
الشواغل  ٔايضاً ينبغي ٔان تغطي  8ناقشات املتعلقة �ملادة بأن امل وذك�ر الرئيس ". 3" ٕاىل "1)"1(8كندا ويتعلق بتعديل املادة 

 ).3(3ف مصطلح "الطلب أالصيل" واملادة " اليت تعّرِ 5"1املادة بشأن اليت ٔاßرها وفد الهند 

: "تعديل الطلب ليكون كام ييلٔايضًا  8عنوان املادة  تعديلرتح وفد كندا، واقالقرتاح ؤاعرب وفد الرنوجي عن تأييده  .201
 ".ٔاو تقسـميه أالصيل

مودع ٕاذا ٔاخطأ eحتفاظ بتارخي إاليداع، حىت أن الهدف العام لهذا احلمك هو ضامن والحظ ممثل eحتاد أالورويب  .202
 وفد الهند ال حيقق هذا الهدف.به قدم تeقرتاح ا*ي سمح فيه بذû، واعترب أن يف بò ال يُ  ٕ�يداع طلب متعددالطلب 

، كام 8تغيري صياغة عنوان املادة د كندا، وقاال ٔاهنام يوافقان عىل وفتأييدهام القرتاح ؤاعرب وفدا ٕاسـبانيا والسويد عن  .203
 اقرتح وفد الرنوجي.

 وفد الرنوجي.ا*ي اقرتحه عىل تعديل العنوان  نه يوافق ٔايضاً إ وفد كندا وقال  .204

" ومصطلح "الطلب" الوارد يف 4"1طلب" الوارد يف املادة العالقة بني تعريف "البشأن  توضيحاً  وطلب وفد الهند .205
يف حني  ،واحداً  صناعياً  منوذجاً رسامً أو " 4"1مصطلح "الطلب" كام تعرفه املادة لفهم الوفد، يغطي  وفد كندا. فوفقاً اقرتاح 

 كرث.أ منوذجني ٔاو ٔاو  رمسنيوفد كندا اقرتاح تتضمن لكمة "الطلب" كام وردت يف 
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أو أكرث. ؤاضاف الوفد ٔانه ال يعزتم  صناعياً  منوذجاً ؤاجاب وفد كندا بأنه يرى أن مصطلح "طلب" يغطي رسامً ٔاو  .206
 منوذج صناعي واحد فقط.رمس ٔاو قرص اسـتعامل مصطلح "الطلب" عىل 

 1مانة أن املادة . وذكرت االٔ 8) واملادة 3(3واملادة  1املادة ٔاحاكم، يه  ةأالمانة بأن املناقشات تتعلق بثالثوذك�رت  .207
ٔان لك الطلبات أالصلية عىل . ؤاكدت أالمانة �8ملادة ويرتبط هذا املصطلح أالخري "الطلب أالصيل"، تعّرِف "الطلب" و

لفهم أالمانة، يسـتخدم مصطلح "الطلب أالصيل" حيث  . ووفقاً ٔاصلياً  تعترب طلبات، يف حني ال يعترب لك طلب طلباً 
" ٕاذا مل يكن أالصيلرضورة السـتخدام مصطلح "ٔانه ال أالمانة وترى  .فرعية، تقسـمي ٕاىل عدة طلبات 8للامدة  طبقاً  يوجد،

يف نص االتفاقية، وهكذا فٕان الطريقة  أن لكمة "الطلب" يه مصطلح يتكرر كثرياً ب رت أالمانةذك� ٔاخريًا، مثة تقسـمي للطلب. و 
"الطلب أالصيل". ويف هذا الصدد، "الطلب" و ن ٔان تمتثل يف امجلع بني مصطلحيالبناءة للتخفيف من قلق وفد الهند ميك

أن لك الطلبات مع مراعاة ، 8تساءلت أالمانة عام ٕاذا اكن من الرضوري اسـتخدام مصطلح "الطلب أالصيل" يف املادة 
 أالصلية يه طلبات.

 يفيسـتخدم مصطلح "الطلب" ينبغي ٔاال  أن ٕاىلوأشار يتسم �التساق،  8أن نص املادة ٕانه يرى وفد ٕاسـبانيا وقال  .208
ٔامهية المتيزي بوضوح بني الطلب حد ميكن تقسـميه. ومع التأكيد عىل المنوذج الواالرمس أو ٔان ٔالن ذû ميكن ٔان يعين  8املادة 

 وفد ٕاسـبانيا �سـتخدام صفة ٔاخرى غري "أالصيل".الفرعي، ٔاوىص أالصيل والطلب 

ملا هو مطبق يف الوال�ت  قاً فوفد كندا، ؤاوحض ٔانه و القرتاح مريكية عن تأييده ؤاعرب وفد الوال�ت املتحدة االٔ  .209
واحدة، ٕاذا اكن من املتعذر الفصل بيهنام رمس أو منوذج منوذجني يف طلب واحد ومنحهام براءة ٕايداع رمسني ٔاو ميكن  ،املتحدة

وفد ٕاىل ٔانه ٕاذا مل يتوفر رشط الفصل بني الطلبني من . وأشار الٔاصلياً  لرباءة. ويعترب هذا الطلب طلباً لمن حيث اسـتحقاقهام 
، حبذف ٔاحد عدل الطلب (مثالً أن ي، حسب اختياره، يشرتط عىل مودع الطلب املكتبفٕان لرباءة، لحيث اسـتحقاقهام 

 المنوذجني) ٔاو تقسـمي الطلب ٕاىل طلبني خمتلفني.الرمسني ٔاو 

" ليس Y معىن ٔان مصطلح "الطلب أالصيل ٕاىلوأشار تساق، يتسم �ال 8ٔان نص املادة ٕانه يرى وفد الرنوجي وقال  .210
واحد رمس ٔاو منوذج صناعي الطلب املتعلق بالوفد أن مصطلح "الطلب" يعين ٕاال يف احلاالت اليت يقع فهيا التقسـمي. ويرى 

 *û. تبعاً املالحظات التوضيحية ٔاو ٔاكرث واقرتح ز�دة 

�عتباره فهمه يف ٔان مصطلح "الطلب" ينبغي وفد الرنوجي مع  الفكريةمركز ا,راسات ا,ولية للملكية ممثل واتفق  .211
اقرتح استبعاد مصطلح "الطلب ف ،ٔاو ٔاكرث. ؤاشار ٕاىل التفسريات املقدمة من أالمانة واحداً  صناعياً  منوذجاً رسامً ٔاو يشمل 

ن ٕاىل "تعديل ٔاو تقسـمي الطلب وفد كندا بتغيري العنوااقرتاح ا*ي يؤدي ٕاىل حاالت من سوء الفهم، وتعديل  ،أالصيل"
للامدة  "ٕاذا حدد الطرف املتعاقد، وفقاً تغيري الصياغة عىل النحو التايل: منوذجني صناعيني ٔاو ٔاكرث" و رمسني ٔاو ا*ي يشمل 

رمسني ٔاو  طلب يشملٕايداع منوذجني صناعيني ٔاو ٔاكرث ومت رمسني ٔاو ميكن أن يشمل الطلب مبقتضاها  )، رشوطاً 3(3
حسب اختيار هذا الطلب، مودع للمكتب أن يطلب من جاز الرشوط، ت� يسـتويف ولكنه ال عيني أو ٔاكرث منوذجني صنا

تسـتويف أو أكرث فرعيني تقسـمي الطلب ٕاىل طلبني  "2" الرشوط؛ ٔاوت� يسـتويف " تعديل الطلب حىت 1، ٕاما "أالخري
عىل هذه الطلبات". و�ٕالضافة ٕاىل ذû، ٔاشار ممثل حاميهتا الKذج الصناعية املطلوب الرسوم و الرشوط وذû بتوزيع ت� 

 ).3() و2(8لكمة "أالصيل" ٔايضا من املادة  حذفeقرتاح، ٕاىل ٔانه ينبغي هذا املركز، وبناء عىل 

 يمتثل يف استبعاد مفهوم "الطلب أالصيل". حممتالً  حالً مثة ٔان  إالسالمية) –وذكر وفد ٕايران (مجهورية  .212

مفهوم "الطلب أالصيل". والحظ الوفد  إالبقاء عىلحيبذ نه إ وفد كندا، وقال القرتاح يده ؤاعرب وفد املغرب عن تأي  .213
من بأن النسخة أالخرية  العالمات تشري ٕاىل مفهوم "الطلب أالصيل" ؤاحاط اللجنة علامً قانون أن معاهدة سـنغافورة بشأن 

 عىل هذه إالشارة. مرشوع قانون املغرب حتتوي ٔايضاً 
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ٔاشارت ٕاىل ٔان التقسـمي " موجود يف اتفاقية �ريس، اليت أن مصطلح "الطلب أالصيلاد الرويس بر وفد eحتوذك�  .214
أن حذف هذا املصطلح ال ميثل ، وهكذا، فٕانه يرى ميكن أن يقع فقط يف حا� الطلب أالصيل، وكذû يف اتفاقات ٔاخرى
 تقسـميه من قبل.عل �لف ىالهنج الصحيح. وتساءل الوفد عام ٕاذا اكن من املمكن تقسـمي طلب جر 

 ٔانه ليس هناك حد ٕالماكنية التقسـمي. ه يرىنإ وقال وفد مجهورية مو,وفا  .215

) من اتفاقية �ريس تسـتخدم مصطلح "الطلب أالصيل" يف سـياق التقسـمي. 1ز(.4رت أالمانة بأن املادة وذك�  .216
ٔاكرث من حيتوي عىل رباءة ال طلب احلصول عىلٔان  لرباءات، فٕانه ٕاذا كشف الفحص عنومبوجب هذا احلمك املتعلق �

كتارخي مع eحتفاظ بتارخي الطلب أالصيل ٕاىل عدد معني من الطلبات الفرعية الطلب الطلب تقسـمي جاز ملودع ، اخرتاع
وeسـتفادة من حق أالولوية ٕان وجد. وأشارت أالمانة ٕاىل ٔان مصطلح "الطلب أالصيل" قد اسـتخدم يف سـياق مهنا للك 

،ولمتيزي الطلبات الفرعية عن الطلب أالصيل. وللتخفيف من معلية التقسـمييف  فرعية وجود طلبات التقسـمي للتأكيد عىل
القلق ا*ي عرب عنه وفد الهند، اكن من رٔاي أالمانة أن هناك خيارين، هام جتنب ٔاي ٕاشارة ٕاىل مصطلح "الطلب أالصيل" 

 .سـميما يتعلق مبفهوم التق  املصطلح يفذû أو ٕاعادة النظر يف تعريف 

وليس عىل جوهرها، واقرتح االتفاق عىل اجلوهر  8والحظ وفد كندا أن املناقشات اجلارية تركز عىل صياغة املادة  .217
.û* ومطالبة أالمانة بصياغة احلمك تبعًا 

سـنغافورة بشأن قانون  معاهدةوالحظ وفد الرنوجي ٔان مصطلح "الطلب أالصيل" قد اسـتخدم يف املادة السابعة من  .218
ما يتعلق �لطلب الفرعي ويف معاهدة �ريس يف سـياق الطلب الفرعي، واقرتح عدم تعريف مصطلح "الطلب  ت يفالعالما

 ا7ترصة، واسـتخدامه فقط يف املادة اليت حتمك الطلبات الفرعية.التعابري أالصيل" يف قامئة 

، الحظ الرئيس ٔان هذه إاليداع ما يتعلق �لغرض من Rرخي ا*ي تقدم به وفد الهند يفالتوضيح وردًا عىل طلب  .219
 ينبغي ٔان حيمكها القانون الوطين لٔالطراف املتعاقدة.و*û  ،معاهدة قانون الرسوم والKذجالنقطة ليس لها تعريف يف 

أن حيتوي  " ميكن1: "8أن اللجنة قد وافقت عىل ثالثة مبادئ ٔاساسـية تتعلق �ملادة ٕاىل الرئيس وخلص  .220
منوذج واحد رمس ٔاو حيتوي عىل ٔاكرث من ٕاذا اكن الطلب " 2واحد ٔاو أكرث؛ "ناعي الطلب عىل رمس ٔاو منوذج ص 

" ويف 3الطلب ٕاماكنية تعديل طلبه ٔاو تقسـميه؛ "فٕانه جيب ٔان يتاح ملودع ، ال يسمح بذû الترشيع الوطينلكن 
عداد مرشوع ٔان تضطلع �ٕ  أن أالمانة مطلوب مهنإاىل الرئيس ٔايضًا وخلص . إاليداعهذه احلا� يمت eحتفاظ بتارخي 

أن توضع يف eعتبار التعليقات وeقرتاحات املقدمة من للجنة ا,امئة، عىل ا,ورة القادمة ، للعرض عىل 8للامدة 
 الوفود واملبادئ الثالثة املتفق علهيا.

  المنوذج الصناعيالرمس ٔاو نرش : 9املادة 
  �لنرشالتفاصيل املتعلقة : 6القاعدة 

عن ؤاعرب الKذج الصناعية ميكن ٔان تكون Y اßٓر قوية عىل املسـتخدمني، الرسوم و �ن أن نرش ٔاوحض وفد اليا .221
 .ٕالزايمتفضي/ حلمك 

 .ٕالزايمحلمك  كذû ممثل eحتاد أالورويب عن تفضيلهمٔاعربت وفود كندا والهند وسويرسا و  .222

الرسوم والKذج تأجيل نرش ب السامح ن إ وأشار وفد مجهورية كور� ٕاىل ٔان هذه الوسـيf متاحة يف بòه، وقال  .223
 الطلبات.مودعي معينة ميكن أن حيمي مصاحل زمنية الصناعية لفرتة 
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الKذج الصناعية لفرتة زمنية معينة، فٕانه ٔاعرب عن تفضي/ حلمك الرسوم و فوائد عدم نرش شـييل بوفد ٔاقر ويف حني  .224
 اختياري حيقق مرونة أكرب.

 حتاد الرويس عن تفضيلها حلمك اختياري.والصني وe ؤاعربت وفود بيالروس .225

ومع ؤاعرب عن تفضي/ حلمك اختياري.  ،ق حاليًا يف بòه ال يتضمن هذه الوسـيfوذكر وفد املغرب أن القانون املطبّ  .226
 الوفد اللجنة ٔان مرشوع القانون ميكن ٔان ينص عىل ٕاماكنية تأجيل النرش لفرتة ٔاقصاها مثانية ٔاشهر.ذû، ٔابلغ 

ا*ي يعترب ضارًا �ملصاحل أالمنية حىت تأذن الرمس ٔاو المنوذج الصناعي هند أنه وفقًا لقانون بالده ال يُنرش وذكر وفد ال  .227
لرمغ من أي يشء �ما ييل: "، تنص عىل 9) ٕاىل املادة 4(برمق السلطة ا7تصة بنرشه. و*û، اقرتح الوفد ٕاضافة فقرة 

يعتربه رمس ٔاو منوذج صناعي معلومات تتعلق بتسجيل  ةٔايالكشف عن ) عدم (أ  :حتتوي عليه هذه املادة، فٕانه جيوز للمكتب
من الرمس أو المنوذج الصناعي يتعلق ٕ�لغاء تسجيل يف ما جراء إ أمنه و(ب) اختاذ ٔاي بمبصلحة الطرف املتعاقد ٔاو  اً ضار 

 ق".جانب الطرف املتعاقد عىل النحو املبني يف القانون املطبّ 

حيتوي عىل حمك مماثل حيظر التسجيل، وليس النرش فقط، ومينع ه الوطين دة اللجنة أن قانونٔابلغ وفد اململكة املتح .228
وأقر بأن حتقيق التوافق مع هذه النقطة يف ٔاي ماكن آخر. ؤاكد الوفد عىل خصوصية هذا احلمك  التسجيلالطلب من مودع 

 .9ٕاضافة فقرة جديدة ٕاىل املادة حيبذ ، ومل سـيكون صعبًا للغاية

. اختيار�ً  ، يف حني تفضل وفود ٔاخرى حكامً ٕالزايموضع حمك حيبذ الرئيس ٔان عددًا معينًا من الوفود والحظ  .229
 ،û*هذه املسأ�، وهكذا سيمت يتيح لها التوصل ٕاىل اتفاق حول  ٔان اللجنة ليست يف وضعٕاىل الرئيس خلص و

ذكر يف التقرير وأن الوفود سوف تُ ٔادلت هبا  إالبقاء عىل اخليارين يف النص. وأضاف الرئيس أن مجيع التعليقات اليت
لزم ٔاي ما يُ ما يتعلق بعدم وجود  سـتمكل برشوح تقد�ا أالمانة يفسوف تُ  9ية املتعلقة �ملادة توضيح ال املالحظات 

 �لنرش حيث متيل املصاحل أالمنية الوطنية ذû.طرف متعاقد 

  التبليغات: 10املادة 
  لتبليغاتالتفاصيل املتعلقة �: 7القاعدة 

 2واحلاشـية  10املادة يف  14و 13النحو املوحض يف احلاشـيتني  ٔاعلن وفد الربازيل ٔانه حسب اقرتاحاته السابقة، عىل .230
 .7القاعدة يف 

)، واقرتح 6(7تسجيل" يف القاعدة �لتخيل عن يتعلق بسحب طلب ٔاو التبليغ "ٕاذا اكن عبارة وأشار وفد الهند ٕاىل  .231
. و�ٕالضافة ٕاىل ذû، ختلٍّ ال ينص عىل ٔاي حسب ٔاو الوطين  هرف ينص عىل ذû"، ٔالن قانونٕاضافة "ٕاذا اكن قانون الط

 .يوماً  15تغيري املهf من شهر واحد عىل أالقل ٕاىل مقرتحًا " 2)"8(7الوفد ٕاىل القاعدة ٔاشار 

عبارة ٕاضافة  يمن الرضور  لت عام ٕاذا اكناءست ، و ذات طبيعة متساهf) يه 6(7وأشارت أالمانة ٕاىل ٔان القاعدة  .232
."ûٕاذا اكن قانون الطرف ينص عىل ذ" 

 15ٕاىل ٕاىل أن تقصري املهf  ، نظراً كام هو" 2)"8(7مريكية عن تفضي/ لنص القاعدة ؤاعرب وفد الوال�ت املتحدة االٔ  .233
 الطلبات.مودعي عىل  سـميثل ضغطاً يومًا 

 ."2)"8(7عىل النحو الوارد يف القاعدة  ٔالقلعىل ا واحداً  ؤاعرب وفد ا,امنرك عن تفضي/ للمهf البالغة شهراً  .234
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ٔادىن  " تفرض عىل أالطراف املتعاقدة حداً 2)"8(7ٔان القاعدة   الفكريةمركز ا,راسات ا,ولية للملكية  والحظ ممثل .235
fالبالغة شهراً  ا,وليةللتبليغات ، مراعاة املسـتحسنواعترب ٔانه من  ،للمه fواحداً  الورقية، إالبقاء عىل امله. 

بعد تلقي نسخة تأكيدية تقدمي "، ؤاكد ٔانه ٕاذا قرر الطرف املتعاقد 2)"8(7الاكمن وراء القاعدة ر الرئيس �ملنطق ذك� و  .236
 ال ميكن أن تقل عن شهر.ٕالرسال النسخة التأكيدية ، فٕان املهf رسا� �لفاكس

 .)6(7عىل ٕادراج مالحظة ترشح القاعدة  ووافق وفد الهند .237

 10املادة يف  14و 13النحو املوحض يف احلاشـيتني  عىل ،وفد الربازيل حسب اقرتاحاته أنعلامً بالرئيس ٔاحاط  .238
يمت التوسع فهيا س ) 6(7ية املتعلقة �لقاعدة توضيح ال ٕاىل أن املالحظات الرئيس وخلص . 7يف القاعدة  2واحلاشـية 

اح وفد الهند أن اقرت  ٕاىل الرئيس ٔايضاً  خلصللتفسريات املقدمة من أالمانة. كام  للحمك، وفقاً املتساهf الطبيعة لرشح 
 .يف حاشـيةسـيوحض " 2")8(7املتعلق �لقاعدة 

  التجديد: 11املادة 
 �لتجديدالتفاصيل املتعلقة : 9القاعدة 

وميكن متديدها  بòه، لعرش سـنوات،مسجل متتد، يف رمس ٔاو منوذج صناعي ملدة أالصلية محلاية ٔاوحض وفد الهند ٔان ا .239
يف  اسرتداد احلقوقميكن فٕانه �f متديد امحلاية، فاتت صاحب التسجيل نه ٕاذا إ الوفد وقال سـنوات.  بعد ذû ملدة مخس

 .Rرخي انقضاء املهfخالل عام واحد من 

رد احلقوق بشأن "، 2")2(11والقاعدة  13فد الهند �ملادة اقرتاح و تغطية وتساءلت أالمانة عام ٕاذا اكن من املمكن  .240
تطبقان بطريقة تلقائية، دون حاجة ٕاىل تقدمي  10والقاعدة  11رت أالمانة بأن املادة  التجديد. وذك� رمستسديد عدم  يف حال

وميكن  ،لتقدمي هذا ا,ليل 11والقاعدة  13، يف حني تتعرض املادة عدام القصدالعناية الالزمة ٔاو انوجود ٔاي دليل عىل 
 .لتسجيالتاطلبات ٔاو ٔاحصاب ßنية ملودعي ال  شـبكة ٔامان اماعتباره

 .13ٕاىل املادة  15ومع وضع التفسريات املقدمة من أالمانة يف eعتبار، طلب وفد الهند نقل احلاشـية  .241

 احلقوق.برد املتعلقة  ،13ٕاىل املادة  15يطلب نقل احلاشـية  أن وفد الهندٕاىل الرئيس وخلص  .242

  وقف إالجراءات املتعلقة �ملهل: 12املادة 
 لقة بوقف إالجراءات املتعلقة �ملهلالتفاصيل املتع: 10القاعدة 

 ٕاىل مادة ذات طبيعة اختيارية.ٕالزامية من مادة ذات طبيعة  )2(12اقرتح وفد الهند حتويل املادة  .243

تعليقات  ةأييمت إالدالء بوذكر ٔانه مل  ؤاعرب وفد ا,امنرك، يؤيده يف ذû وفد هنغار�، عن تفضي/ للنص كام هو، .244
 ؤاكد عىل ٔامهية هذا احلمك للمسـتخدمني.ا,امئة  للجنة ا,ورة السابقةخالل 

 يف حاشـية.سـيوحض أن اقرتاح وفد الهند ٕاىل الرئيس وخلص  .245
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  وجود العناية الالزمة ٔاو انعدام القصدبعد ٔان يتضح للمكتب رد احلقوق : 13املادة 
بناء عىل ٔاو انعدام القصد وجود العناية الالزمة بعد ٔان يتضح للمكتب التفاصيل املتعلقة برد احلقوق : 11القاعدة 

  13ملادة ا

يف  3ويف احلاشـية  13املادة يف  17و 16النحو املوحض يف احلاشـيتني  عىل نه حسب اقرتاحاتهأ وفد الربازيل  ٔاعلن .246
 .11القاعدة 

 .نيةٕاىل اللغة الصي  2ترمجة اخليار ٔاشار ٕاىل وجود خطأ يف ، و 13وأشار وفد الصني ٕاىل تفضي/ للخيار الثاين يف املادة  .247

من شهر واحد ٕاىل شهرين، ر بأنه اكن قد اقرتح تغيري املهf ، وذك� 11القاعدة يف  4وأشار وفد فرنسا ٕاىل احلاشـية  .248
 .معاهدة قانون الرباءات لتكون متسقة مع

 ؤايد وفد كندا اقرتاح وفد فرنسا. .249

 الواردة يف القاعدة تغيري املهf وافقت عىل أن تطلب من أالمانةاللجنة ا,امئة  أنٕاىل الرئيس وخلص  .250
 من شهر واحد ٕاىل شهرين. "1")2(11

 قد اقرتح، يف دورة سابقةاكن ر بأن ٔاحد الوفود ، وذك� 5.13املالحظة وأشار وفد الوال�ت املتحدة أالمريكية ٕاىل  .251
لوال�ت املتحدة حق أالولوية. والحظ وفد اواسرتجاع  ٔاو ٕاضافهتاطالبة �ٔالولوية املتصحيح حول حمك  ٕاضافة ،للجنة ا,امئة

أالمريكية ٔان املناقشات حول هذه املسأ� مل تسـمتر، واقرتح، يؤيده يف ذû وفدا كندا واليا�ن، ٔان تضطلع أالمانة ٕ�عداد 
 .ا,امئة للجنة نظر فهيا يف ا,ورة القادمة، يُ للمناقشةمرشوع حمك، ٔاو مادة 

وفد قال ، للجنة ا,امئة يف eجdعات السابقةيمت تناوY  ٔان اقرتاح وفد الوال�ت املتحدة أالمريكية ملونظرًا ٕاىل  .252
توافق علهيا يف مرحf الحقة. و*û، أحاكم جديدة يفرتض أن اللجنة سـ أن الوقت قد تأخر عىل ٕادراج ٕانه يرى السويد 

 ٔاشار الوفد ٕاىل ٔانه يفضل عدم اخلوض يف هذه املسأ�.

ثناء انعقاد ا,ورة أ د مرشوع يقدم يف وقت الحق من هذه ا,ورة أو وفد الوال�ت املتحدة أالمريكية ٕاعدا واقرتح .253
 القادمة.

 (ßنيًا)11(ßنيًا) والقاعدة 13تحدة أالمريكية ٕ�ضافة املادة اقرتاح من وفدي كندا والوال�ت امل 

ٔاو ة �ٔالولوية "تصحيح املطالب(ßنيًا) 13للمناقشة مرشوع نص للامدة  طرح وفدا كندا والوال�ت املتحدة أالمريكية .254
املطالبة �ٔالولوية ٔاو ٕاضافهتا واسرتجاع بتصحيح التفاصيل املتعلقة ، "(ßنيًا)11، والقاعدة "ٕاضافهتا واسرتجاع حق أالولوية

 ييل:عىل ما رشوع وينص امل . معاهدة قانون الرباءاتعىل نسق "، (ßنيًا)13ملادة بناء عىل احق أالولوية 

 

        ))))ßنياً ßنياً ßنياً ßنياً ((((13131313"املادة "املادة "املادة "املادة 

        حق أالولويةحق أالولويةحق أالولويةحق أالولويةهتا واسرتجاع هتا واسرتجاع هتا واسرتجاع هتا واسرتجاع أو ٕاضافأو ٕاضافأو ٕاضافأو ٕاضافملطالبة �ٔالولوية ملطالبة �ٔالولوية ملطالبة �ٔالولوية ملطالبة �ٔالولوية ااااتصتصتصتصححححيح يح يح يح 

الطرف املتعاقد ٔان ينص يف قوانينه عىل تصحيح املطالبة بأولوية عىل [تصحيح املطالبة �ٔالولوية ٔاو ٕاضافهتا]   )1(
  :ذا مت ما ييلإ ليه إ ضافهتا إ طلب ("الطلب الالحق") ٔاو 
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"1"   ûس بذd؛املقررة يف الالحئة التنفيذية للرشوط ىل املكتب وفقاً إ مت توجيه ال  

  ؛يداع eلdس خالل املهf املقررة يف الالحئة التنفيذيةإ ومت   "2"

يداع إ من Rرخي  يداع الطلب الالحق بعد Rرخي انقضاء فرتة أالولوية احملسوبة اعتباراً إ ومل يكن Rرخي   "3"
  .الطلب أالسـبق املطالب بأولويته

، ينص الطرف املتعاقد يف قوانينه عىل ٔان يف حال اتفاقية �ريسلالحق] مع مراعاة يداع الطلب اإ [التأخر يف   )2(
اكن الطلب ("الطلب الالحق") ا*ي حيتوي عىل مطالبة بأولوية طلب سابق ٔاو من املمكن أن حيتوي علهيا حيمل 

 رة يف الالحئة التنفيذية ، يتوىلاملقر  فيه فرتة أالولوية ولكنه يندرج يف املهf للتارخي ا*ي تنقيض يداع الحقاً لالٕ  Rرخياً 
  :ذا مت ما ييلإ املكتب رد حق أالولوية 

"1"   ûس بذd؛للرشوط املقررة يف الالحئة التنفيذية ىل املكتب وفقاً إ مت توجيه ال  

  ؛يداع eلdس خالل املهf املقررة يف الالحئة التنفيذيةإ ومت   "2"

  ؛ىل عدم eمتثال لفرتة أالولويةإ ٔادت  وورد يف eلdس ذكر أالسـباب اليت  "3"

بداء العناية الالزمة لظروف إ ورٔاى املكتب ٔان الطلب الالحق مل يودع خالل فرتة أالولوية �لرمغ من   "4"
  .، حسب اختيار الطرف املتعاقديداع مل يكن مقصوداً احلال ٔاو ٔان عدم االٕ 

ابل eلdسات املنصوص علهيا يف الفقرات من ] جيوز للطرف املتعاقد أن يشرتط تسديد رمس مقالرسوم[  )3(
  .)2ىل (إ ) 1(

لهيا يف الفقرة إ عالن ٔاو دليل آخر يدمع أالسـباب املشار إ يداع إ ] جيوز للطرف املتعاقد أن يشرتط أالد�[  )4(
  ." ,ى املكتب خالل �f حيددها املكتب3)"2(

) 1رفض الdس موجه بناء عىل الفقرات من (] ال جيوز الء �ملالحظات يف حال رفض مرتقبد[فرصة لالٕ   )5(
Rحة الفرصة لصاحب eلdس يك يديل مبالحظاته بشأن الرفض املرتقب خالل �f إ دون  أو جزئياً  ) لكياً 2ىل (إ 

  .معقو�

 

        ))))ßنياً ßنياً ßنياً ßنياً ((((11111111القاعدة القاعدة القاعدة القاعدة 

        (ßنيًا)(ßنيًا)(ßنيًا)(ßنيًا)13131313بناء عىل املادة بناء عىل املادة بناء عىل املادة بناء عىل املادة     التفاصيل املتعلقة بتصالتفاصيل املتعلقة بتصالتفاصيل املتعلقة بتصالتفاصيل املتعلقة بتصححححيح املطالبة �ٔالولوية أو ٕاضافهتا واسرتجاع حق أالولويةيح املطالبة �ٔالولوية أو ٕاضافهتا واسرتجاع حق أالولويةيح املطالبة �ٔالولوية أو ٕاضافهتا واسرتجاع حق أالولويةيح املطالبة �ٔالولوية أو ٕاضافهتا واسرتجاع حق أالولوية

"] جيوز للطرف املتعاقد ٔان يشرتط توقيع املودع عىل ß()1"(1نياً (13[الرشوط املشار ٕالهيا يف املادة   )1(
  ".ß()1"(1نياً (e13لdس املشار ٕاليه يف املادة 

سـتة " عن 1"(2((ßنيًا)13 املادة املشار ٕالهيا يف "] ال تقل املهل2)"ß()1نياً (13[املهf املشار ٕالهيا يف املادة   )2(
املهf فال تقل  ،التصحيح ٔاو إالضافة تغري يف Rرخي أالولويةسـيرتتب عىل ر اعتباراً من Rرخي أالولوية، ٔاما ٕاذا اكن ٔاشه

برشط ٔان يمت ٕايداع من Rرخي أالولوية ا*ي مت تغيريه عىل هذا النحو، ٔاي الفرتتني ٔاسـبق، اعتبارًا عن سـتة ٔاشهر 
  إاليداع.قبل انقضاء شهرين من Rرخي dس eل
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 )2(ßنيًا)(13لمتهيدي من املادة املشار ٕالهيا يف اجلزء ا )] تنقيض املهل2(ßنيًا)(13ادة [املهل املشار ٕالهيا يف امل  )3(
  من Rرخي انقضاء فرتة أالولوية.عىل أالقل اعتبارًا واحد  " بعد شهر2"(2(ßنيًا)(13واملادة 

"] جيوز للطرف املتعاقد ٔان يشرتط ما ييل يف ما يتعلق 2"(1(ßنيًا)(13املشار ٕالهيا يف املادة [الرشوط   )4(
  ":2"(1(ßنيًا)(�13اللdس املشار ٕاليه يف املادة 

  ٔان يوقعه مودع الطلب؛  "1"

  "وأن يكون مشفوعًا مبطالبة أالولوية يف حال مل ترد املطالبة بأولوية الطلب السابق يف الطلب.  "2"

أن يقوم يف Rرخي إاليداع ٔاو بعده الطلب ملودع املقرتحة تتيح  (ßنيًا)13) من املادة 1ن الفقرة (إ وقال وفد كندا  .255
ٔالولوية لطلب سابق ولكنه مل يفعل ذû. وتُطبق هذه املادة �لب ااكن ميكن ٔان يطٕاىل طلب مطالبة تصحيح ٔاو ٕاضافة ب 

 يفو ٔالولوية لطلب واحد سابق ٔاو أكرث.�لب الطلب فعًال اولوية وحيث يطالٔ مطالبة �عىل املودع حيث ال حيتوي الطلب 
) املقرتحة، اليت تستند 2((ßنيًا)11ا، فٕاهنا ترد يف القاعدة التصحيح ٔاو إالضافة فهيٕاجراء ميكن ما يتعلق �لفرتة الزمنية اليت 

. واعترب الوفد ٔايضًا ٔان فرتة سـتة ٔاشهر ن بشأن الرباءاتمن الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاو  )1((ßنيًا)26ٕاىل صياغة القاعدة 
. يف سـياق الرسوم والKذج الصناعية ميكن أن تكون مقبو�إاليداع من Rرخي اعتبارًا من Rرخي أالولوية ٔاو شهرين اعتبارًا 

ق بعد انقضاء فرتة طلب الحٕايداع حق أالولوية حيث يكون قد مت تنص عىل اسرتجاع )، فٕاهنا 2وفé يتعلق �لفقرة (
الطلب يف فرتة أالولوية قد حدث عىل الرمغ من ٕايداع ولن تطبق ٕاال ٕاذا اكن عدم ية ولكن يف حدود املهf احملددة. أالولو 

واملهf موجودة يف الفقرة . ٕاذا اكن ذû غري متعمد ،حسب اختيار الطرف املتعاقد ،تتطلهبا الظروف ٔاواليت الالزمة العناية 
احلمك املناظر يف  والحظ الوفد أن من Rرخي انقضاء فرتة أالولوية.اعتبارًا (ٔا) املقرتحة ولن تقل عن شهر واحد )3(ßنيًا)(11

الKذج الصناعية فٕان فرتة لرسوم و ما يتعلق � حد ٔادىن يمتثل يف فرتة شهرين، غري ٔانه يفعىل ينص معاهدة قانون الرباءات 
املواد مرشوع مربعني يف قوسني هو ٕادراج eقرتاح بني ٕاىل ٔان هدفه الرئييس د الوفوخلص أقرص قد تكون ٔاكرث مالءمة. 

 للجنة يف eجdع القادم.لتنظر فيه اوالقواعد حىت يكون متاحًا 

ن الغرض من هذه أالحاكم إ والقاعدة اجلديدة، اجلديدة وقال وفد الوال�ت املتحدة أالمريكية، مؤيدًا ٕادخال املادة  .256
 .معاهدة قانون الرسوم والKذج وغا�تيتسق مع ٔاهداف 

ؤاعرب ممثل eحتاد أالورويب عن رٔاي مفاده أن هذه املسأ� مسأ� �مة وحساسة، تسـتحق النظر فهيا، واقرتح  .257
 ٕابراز eقرتاح يف حاشـية.

مر ٕاىل مزيد من نه يف ضوء الطبيعة املعقدة لٔالحاكم، فٕانه يتوقع ٔان حيتاج االٔ إ وقال وفد الوال�ت املتحدة أالمريكية  .258
يف ا,ورة القادمة. غري ٔانه يف ضوء التأييد ا*ي مت التعبري عنه لهذا eقرتاح احليثيات الوقت ؤاعرب عن أم/ يف مناقشة 

تقيéً اكمًال يف احلوايش.  فد يرى ٔانه من الصعب تقيمي االßٓراحملدد ؤايضًا بسبب اقرتاح مادة جديدة وقاعدة جديدة، فٕان الو 
 .أفضلوفد من جديد رغبته يف وضع eقرتاح بني ٔاقواس يف نص الوßئق من ٔاجل فهم ؤاكد ال

وردًا عىل سؤال من وفد شـييل، ٔاوحض وفد الوال�ت ااملتحدة أالمريكية ٔان املادة والقاعدة اجلديدتني املقرتحتني  .259
 ، بل مادة وقاعدة منفصلتني.13من املادة  1ا بديًال للخيار تليسـ 

 اد أالورويب من جديد طلبه ٕابراز eقرتاح يف حاشـية ٕالRحة الوقت مجليع الوفود للنظر فهيا.ؤاكد ممثل eحت .260

 قشة هذه املسأ� املهمة ؤايد اقرتاح وفدي الوال�ت املتحدة أالمريكية وكندا.اورحب وفد اليا�ن مبن .261
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ملقرتح من وفدي كندا ، عىل النحو ا(ßنيًا)11والقاعدة  (ßنيًا)13أن نصوص املادة ٕاىل الرئيس وخلص  .262
 والوال�ت املتحدة أالمريكية، سوف تُدرج داخل ٔاقواس لتناقشها اللجنة يف دورهتا القادمة.

  عيينتأمني ترخيص أو الdس لتدوين : 14املادة 
ترخيص ٔاو تأمني ٔاو تعديل تدوين ٔاو تأمني عيين الdس تدوين ترخيص التفاصيل املتعلقة برشوط : 12القاعدة 
 ٕالغائه عيين ٔاو

يف املوحض ؤانه يرغب يف تبسـيط اقرتاحه  18ٔابلغ وفد الربازيل اللجنة ا,امئة ٔانه حسب اقرتاحه املدرج يف احلاشـية  .263
: "تُعفى، بصفة نصها كام ييل(ب)، )4(14ة مجf جديدة يف هناية املادة وٕاضاف 20، وذû حبذف احلاشـية 20احلاشـية 
لطرف من ٔاي الزتام وفقًا لهذه املواد". و�ٕالضافة ٕاىل ,ى او السلطات املالية سلطات الرضائب أ تفرضها رشوط  ةخاصة، ٔاي

ûقرتاحات ، ولكنه ٔابقى عىل 12يف القاعدة  6و 5ٔابلغ الوفد اللجنة ا,امئة ٔانه حسب اقرتاحاته الواردة يف احلاشـيتني  ،ذe
 .12القاعدة يف  8و 7يف احلاشـيتني املوحضة 

خبصوص عدة  واحدالتقدم �لdس ، موحضًا ٔاهنا ال ختتص ٕ�ماكنية 14املادة يف  19ية ٕاىل احلاشـ شـييل وأشار وفد  .264
. وأعلن الوفد عن اسـتعداده ٕاللغاء اقرتاحه، eلdسرمس عىل لك تسجيل يف فرض تسجيالت، بقدر ما ختتص ٕ�ماكنية 

لك شمل عدة تسجيالت سـتغطي ت  احدو مقابل eلdس ال االرسوم الواجب سداده ىل رشط أن يكون واحضًا متامًا ٔانع
 تسجيل معين.

، بناًء عىل حتديد مبلغ الرمستنص عىل ٔان للك طرف متعاقد احلرية يف ، اليت 3.18املالحظة وأشارت أالمانة ٕاىل  .265
مماثf مالحظة أمور مهنا عدد الطلبات ٔاو التسجيالت املعنية بتغيري امللكية، وتساءلت عام ٕاذا اكن من املمكن ٔان ختفف 

 عنه وفد شـييل.ٔاعرب من القلق ا*ي  14عىل املادة 

، وأشار ٕاىل ٔانه وفقًا للامدة تساقتتسم �الٔان غي ) ينب4(18) واملادة 3(14شـييل ٕانه يرى أن صياغة املادة وفد وقال  .266
من  رمس "ما"، وتساءل عام ٕاذا اكن رمس "ما" يشري ٕاىل تسجيل "واحد" ٔاو ٔاكرثتسديد )، جيوز للمكتب ٔان يطلب 2(14

 واحد.

عام ٕاذا اكن من  ، وتساءلاليت يفرضهالق �لرسوم ما يتع وأشار الرئيس أنه ال توجد نية للحد من حرية املكتب يف .267
 ية يه الطريق للميض قدمًا.توضيح مالحظة املمكن أن تكون 

ر ٕاىل ٔان نقل نه من املفيد توضيح هذه النقطة. وأشاإ يف التعبري عن قلقه، وقال شـييل انضم وفد الهند ٕاىل وفد  .268
رمس يشرتط تسديد توحض ٔانه جيوز للطرف املتعاقد ٔان ت� املالحظة لن يعاجل املسأ�، ٔالن  14ٕاىل املادة  3.18املالحظة 

رسامً واحداً يفرض نه ميكن للمكتب ٔان بأ نظر الوفد، فٕان هذا ميكن ٔان يو[ "ما". ومن وjة  �لdسما يتعلق  "ما" يف
 فقط.

فاملقابل سـبانية. االٕ ىل إ من اللغة إالنلكزيية ترمجة لكمة "ما" تنشأ عن شلكة رمبا امل أن عن  سـبانياإ ؤاعرب وفد  .269
أالداة ٔاما يف اللغة إالسـبانية فزيية، وميكن أن تشري ٕاىل عدة رسوم، لكنٔاداة نكرة يف اللغة االٕ  وه"، aإالنلكزيي، حرف "

"una " ٔ× داة تعريف وتشري ٕاىل رمس واحد.جاءت 

270. e مبلغ الرمس، بناًء حتديد ٔانه للك طرف متعاقد احلرية يف تنص عىل  3.18املالحظة ٔان حتاد الرويس والحظ وفد
 .14املتعلقة �ملادة املالحظة التوضيحية عىل الطلبات ٔاو التسجيالت، واقرتح ٕاضافة مجf مماثf يف 
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ٔان ذû فهو يرى . لتوضيحيةاملالحظات اوليس يف  نفسه 14ضل توضيحًا يف نص املادة ٔانه يفشـييل ؤاكد وفد  .271
 .بصفة عامةطريقة ٕالبالغ املسـتخدمني وامجلهور ٔاسهل سـيكون 

املالحظات يف  18سـبانيا عن تفضيلهام ٕالدراج مجf مماثf للجمf الواردة يف املادة إ ؤاعرب وفدا املكسـيك و  .272
 .التوضيحية

عدة املسـتخدمني وامجلهور العام يف معرفة ملسا 14وذكر وفد الهند ٔانه من أالفضل ٔان يظهر التوضيح يف نص املادة  .273
 .تسديدهامبلغ الرسوم اليت يتعني علهيم 

رمس فرض ٔانه ميكن للمكتب مبدٔا عىل أن املناقشات قد ٔاسفرت عن عدم اعرتاض ٔاي خشص شـييل والحظ وفد  .274
وع جديدة للامدة الوفد طرح مرش من الصعب توضيح نص املعاهدة نفسه. واقرتح ينبغي ٔاال يكون لك تسجيل. *û مقابل 

 اللجنة.لتنظر فيه ) بعد الظهر، 3) ٔاو (2(14

 للنظر يف املرشوع ا*ي ٔاعده وفد شـييل.مسـتعد ٕانه وقال وفد هنغار�  .275

ما يتعلق  يف (د))1(19) واملادة 4(18جه تشابه مع املادة ) حتتوي عىل ٔاو 3(14أن املادة  والحظ وفد شـييل .276
) عىل النحو 3(14م. واقرتح الوفد تعديل املادة د معًا حبيث يمت التوفيق بني أالحاكحتليل هذه املوا بتسديد الرسوم واقرتح

ٔارقام اكفة رشط ٔان تكون يتعلق بأكرث من تسجيل واحد، يكفي الdس واحد حىت ٕاذا اكن الرتخيص  د]"[الdس واح التايل:
نة التسجيالت  ٕاىل لك التسجيالت، هو نفسه �لنسـبة ص Y واملرخ� وأن يكون صاحب التسجيل  ،يف eلdساملعنية مبي�

وأن يمت تسديد رسوم لك التسجيالت املعنية يف ، خبصوص اكفة التسجيالتالرتخيص ؤان يرد يف eلdس بيان نطاق 
 )."2احلاالت اليت تنطبق علهيا الفقرة (

نه جيب تفسري مفهوم إ الوفد "رمس ما". وقال رسوم" والنه ال يوجد فرق، يف رٔايه، بني لكمة "إ  وقال وفد كندا .277
ٔانه ال توجد ٔاية مشلكة �لنسـبة Y  "الرسوم". وذكر وفد كنداميكن ٔان تشمل "رمس ما" ٔان عبارة و  "الرمس" بشلك عام جداً 
نه ٕاذا اكن يتعني ٕادخال تغيريات عىل املواد املعينة اليت ذكرت، أ ؤاشار ٕاىل  ،شـييلوفد ا*ي تقدم به حول eقرتاح اخلاص 

 ينصح �سـتعراض النص لكه للتأكد من اتساقه.فٕانه 

النص تسـتعرض قبول الصياغة اجلديدة للامدة، فٕان أالمانة سوف  أالمانة ٔانه ٕاذا اكن ينبغيويف هذا الصدد، ذكرت  .278
 .اكمالً 

دة سـنغافورة بشأن قانون معاه ؤايد وفد الرنوجي بيان وفد كندا، ؤاشار ٕاىل ٔان نفس الصياغة اكنت موجودة يف نص .279
 .فهيا مل يتسبب يف ٔاي لبس بني أالطراف املتعاقدةمن الواحض أنه ا*ي عالمات، ال

 هنجه احلايل. ؤاوحض الوفد ٔانمع ن هذا احلمك غري مقبول من eحتاد الرويس ٔالنه ال يتفق وقال وفد eحتاد الرويس إ  .280
وفد شـييل ويرى الوفد ٔان اقرتاح ال يعمتد عىل عدد التسجيالت.  للترشيع الوطين وفقاً تسديد رمس تسجيل الرتخيص 

 ، و*û فٕانه ال يؤيد هذه الصياغة.الرتاخيصيحد ٕاىل حد ما من ٕاماكنية ٔان تقرر أالطراف املتعاقدة رسوم تسجيل سـ 

ميكن ٔان يفهم منه أنه حيد من حرية وفد شـييل ن اقرتاح إ  الفكريةمركز ا,راسات ا,ولية للملكية ممثل  وقال .281
عىل لك  ، حيث ٔاهنا سـتضطر ٕاىل أن تطلب رسوماً )2(للفقرة  رمس وفقاً تسديد تشرتط  ليتأالطراف املتعاقدة ا

. واقرتح املمثل الصياغة التالية ٔاخرى ورمبا ٔاطراف متعاقدة حممتfتناقض مع ممارسات eحتاد الرويس التسجيالت، وهو ما ي 
حد حىت ٕاذا اكن الرتخيص يتعلق بأكرث من "يكفي الdس وا تتسم بقدر ٔاكرب من املرونة:ويه صياغة لتعديل النص، 

ص  نة يف eلdس، ؤان يكون صاحب التسجيل واملرخ� تسجيل واحد، رشط ٔان تكون ٔارقام اكفة التسجيالت املعنية مبي�
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Y هو نفسه �لنسـبة ٕاىل لك التسجيالت، وأن يرد يف eلdس بيان نطاق الرتخيص خبصوص اكفة التسجيالت، ؤان يمت 
، ورشط ٔان يُسمح للطرف املتعاقد بأن )2سوم لك التسجيالت املعنية يف احلاالت اليت تنطبق علهيا الفقرة (تسديد ر 

 ".لك التسجيالتيشرتط تسديد الرسوم عن 

ن اقرتاحه ال هيدف ٕاىل احلد من حرية أالطراف املتعاقدة يف حتديد الرسوم، واقرتح أن تضطلع إ وفد شـييل وقال  .282
املناقشة، لتنظر فهيا اللجنة ا,امئة يف دورهتا أثناء عهنا إالعراب مت جديدة تسـتوعب مجيع ا7اوف اليت  أالمانة ٕ�عداد صياغة

 القادمة.

الرسوم، بشأن مالحظة توضيحية  14 املادةاملالحظات عىل درج يف بأن تُ  من جديد اقرتاحاً  وطرح وفد بيالروس .283
 .3.18املالحظة متاثل 

 ، ٔاعلن أنه يؤيد بياينعرب عهنا وفد شـييلللمخاوف اليت ملتحدة أالمريكية عن تقديره ويف حني ٔاعرب وفد الوال�ت ا .284
قد يكون ٔاسهل كندا وفد ، ويعتقد أن اقرتاح تديرها الويبومعاهدات ٔاخرى بشأن الصياغة املامثf يف كندا والرنوجي  وفدي

 من حيث تنفيذه.

أالصلية للامدة. وقال النسخة كام يظهر يف ت حول النص ه ال توجد ,يه مشrٔانٕاىل وأشار وفد اململكة املتحدة  .285
حد ٔاو ٕاجراء لرسوم متعددة. ان تعبري "رمس ما" ميكن ٔان يكون ما ٔاراد الطرف املتعاقد Y ٔان يكون ٕاكجراء لرمس و إ الوفد 

 رصحية واحضة. ٔاو ٕاعادة صياغة النص، فضل الوفد أن تكون املوادمالحظة توضيحية ما يتعلق �الختيار بني ٕادراج  ويف

. ومن املفهوم أن وفرضهاه تعيني حدود لطريقة حساب الرسوم بيقصد ٔالمانة أنه ال يوجد حمك يف النص وذكرت ا .286
 لٔالطراف املتعاقدة اكمل احلرية يف حتصيل الرسوم �لطريقة اليت تراها.

يف املوحض عدل اقرتاحه و  14املادة يف  18وذكر الرئيس أن وفد الربازيل حسب اقرتاحه املتضمن يف احلاشـية  .287
دون تغيري ؤانه ى (د) سيبق)1(19) و4(18) و3(14ٕاىل أن نص املواد الرئيس وخلص . 14املادة يف  20احلاشـية 

 ٔان اقرتاح وفد شـييل سـيظهر يف حاشـية.ٕاىل  الرئيس ٔايضاً وخلص . مالحظات توضيحيةسـتضاف 

  غائهٔاو تأمني عيين أو ٕالتدوين ترخيص الdس لتعديل : 15املادة 

 .15املادة يف  21اشـية املدرج يف احلحسب وفد الربازيل اقرتاحه  .288

 دون تغيري.سيبقى  15سوف حتذف وأن نص املادة  21أن احلاشـية ٕاىل الرئيس خلص  .289

  تدوين الرتخيصعدم املرتتبة عىل ßر االٓ : 16املادة 

 ٕاىل حمك اختياري. )1(16اقرتح وفد الهند حتويل املادة  .290

، ؤاشارت ٕاىل بصالحية الرتخيصوليس الرمس أو المنوذج تسجيل  صالحية) ختتص 1(16ملادة وذكرت أالمانة أن ا .291
 .الرتخيصتدوين نفسه نتيجة لعدم صالحية الرمس ٔاو المنوذج أن احلمك يتجنب عدم 

كام ييل: نصه ، حبيث يكون 22نه يرغب يف ٕادخال تغيريات عىل اقرتاحه الوارد يف احلاشـية إ وقال وفد الربازيل  .292
ص Y] جيوز ٔالي طرف " ق عىل ٔاي ح اً رتخيص رشطالتدوين ينص يف قوانينه عىل ٔاال يكون ٔان متعاقد [بعض حقوق املرخ�

ص Y بناء عىل تعّدٍ يرفعها صاحب التسجيل ٔاو احلصول  يف eشرتاك يف دعوىاملتعاقد قانون ذû الطرف  قد ميلكه املرخ�
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ا*ي يكون موضع  عىل الرمس ٔاو المنوذج الصناعي يجة لفعل تعدٍّ عن طريق دعوى من ذû القبيل عىل تعويضات نت 
 ".الرتخيص

وخلص حاشـية. يف سـيوحض دون تغيري وأن اقرتاح وفد الهند سيبقى  16ٕاىل أن نص املادة الرئيس وخلص  .293
 املعد�. 22 احلاشـيةالرئيس أيضًا ٕاىل أن اقرتاح وفد الربازيل سـيوحض يف 

 بيان الرتخيص: 17املادة 

 دون تغيري.سيبقى  17وخلص ٕاىل ٔان نص املادة نه ال توجد ٔاية تعليقات إ الرئيس قال  .294

 تغيري يف امللكيةالdس تدوين : 18املادة 
 تغيري يف امللكية�لdس تدوين  التفاصيل املتعلقة: 13القاعدة 

 ).3(14وص املادة ) ينبغي ٔان تتسق مع احلل ا*ي يمت االتفاق عليه خبص4(18ٔاشار وفد شـييل ٕاىل أن املادة  .295

" بعد لكمة "امللكية" يف العنوان ويف ما تعاقدعن  Fشئ"عبارة )، واقرتح ٕاضافة 2(13وأشار وفد كندا ٕاىل القاعدة  .296
دة [الرشوط املتعلقة ") كام ييل: 2(13القاعدة نص احلمك نفسه، حبيث يكون  ِّ Fشئ لتدوين تغيري يف امللكية �ملستندات املؤي

بأحد الناشئ عن تعاقد ما يف امللكية الdس تدوين التغيري ٔان يقتيض ٕارفاق ٔالي طرف متعاقد  جيوزعن تعاقد ما] 
 حسب اختيار الطرف امللِمتس:..."املستندات التالية، 

املادة بشأن ا,ورة السابعة والعرشين للجنة ا,امئة يف طرحه ؤان طرح وفد الصني من جديد اقرتاحه ا*ي سـبق  .297
 .18يف نص املادة eقرتاح . وأعرب الوفد عن رغبته يف ٔان يظهر SCT/28/2لوثيقة � 23حلاشـية يف اواملوحض ) 7(18

املادة بشأن وفد الصني  اقرتاحوأن  ،دون تغيريستبقى  13والقاعدة  18أن نصوص املادة ٕاىل الرئيس وخلص  .298
 يف احلوايش.سـيوحضان ) 2(13القاعدة بشأن وفد كندا اقرتاح ) و 7(18

 العناوين ٔاو أالسامءتغيريات يف : 19املادة 
  العنوان تغيري يف eمس ٔاو�لdس تدوين التفاصيل املتعلقة : 14القاعدة 

بشأن )، ؤاعرب عن قلق مماثل 4(18) واملادة 3(14املادة ٕاىل املداخf السابقة لوفد شـييل بشأن  ٔاشار وفد الهند .299
 واد.)(ج) ؤاعرب عن رغبته يف توحيد صياغة هذه امل1(19 املادة

 الطلبات والتسجيالت.¹ً من ليشمل  19و 18و 14واقرتح وفد املكسـيك توسـيع نطاق املواد  .300

تنطبق عىل الطلبات بعد املناظرة تنص عىل ٔان أالحاكم  )2(19) و5(18) و6(14ت أالمانة ٕاىل ٔان املواد وأشار  .301
 ٕاجراء مجيع التغيريات الرضورية.

من املادة  ،)5الفقرة (كذû و  ،)4ر�، حذف امجلf أالخرية من الفقرة (واقرتح وفد الصني، يؤيده وفد مجهورية كو  .302
حلرية يف تقرير ما ٕاذا اكن يلزم تقدمي دليل والشلك ا*ي سـيكون عليه هذا ا,ليل �لطرف املتعاقد متتع ا، ٔاو النص عىل 19

 املطلوب تقدميه.
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 بعبارة 25و 23عن لكمة "الطرف" يف احلاشـيتني  تعاضةeسـ  الفكريةمركز ا,راسات ا,ولية للملكية  واقرتح ممثل .303
)، والحظ ٔان 5() و4(19بشأن املادة "الطرف املتعاقد" لتتسق مع نص املواد. وأشار ممثل املركز ٕاىل اقرتاح وفد الصني 

 حتتو�ن عىل ٔاحاكم مشاهبة.معاهدة سـنغافورة بشأن قانون العالمات و معاهدة قانون الرباءات 

وتتيح بعض املرونة، ؤاعلن ٔانه ال يؤيد جيدًا  توازFً حتقق ) 5(19املتحدة أالمريكية أن املادة  والحظ وفد الوال�ت .304
 القلق ا*ي أعرب عنه وفدا الصني ومجهورية كور�.

طلب فهيا ا,ليل، كوجود ٔاشخاص حيملون ٔاسامء مdثf، نه توجد حاالت ٔاخرى ميكن ٔان يُ إ وقال وفد مجهورية كور�  .305
 حول ملكية احلقوق. خيلق لبساً  وهو ما ميكن أن

معاهدة قانون الرباءات ومعاهدة سـنغافورة بشأن قانون العالمات. ويتصل  وذكر وفد كندا ٔانه توجد ٔاحاكم مماثf يف .306
حقوق حتقيق التوازن بني حاجة ٕاىل  املعاهدات هبدف تبسـيط أالمور للمسـتخدمني. ومثة دامئاً لت� أالساس املنطقي 
. ويف سـياق أالحاكم ذات من Fحية ٔاخرى وصاحل امجلهور العامحقوق أالطراف أالخرى من Fحية و مه �املسـتخدمني ومزا

fسات ٔالن  حدوث تعسفاملتعلقة بتغيري امللكية، ميكن ٔان نتوقع  الصdتغيري امللكية غالباً ال  Y ما تقدم من الشخص املتنازل
يتأكد من عدم ما حىت  ملعقول ٔان يطلب الطرف املتعاقد دليالً الظروف، يبدو من ا ت�ويف  ،صاحب التسجيل اجلديدأو 

) تتعلق فقط بتغيري eمس ٔاو العنوان، و*û، فٕان الوفد ال يرى ٔاي مربر النهتاج هنج 5(19. غري ٔان املادة تعسفحدوث 
سـنغافورة بشأن قانون معاهدة قانون الرباءات ومعاهدة خيتلف عن الهنج املسـتخدم يف معاهدة قانون الرسوم والKذج يف 

 العالمات.

لطرف املتعاقد متتع اعىل سؤال من وفد الهند، ٔاوحض وفد الصني ٔان السبب يف أن وفد دولته يقرتح النص عىل  ورداً  .307
هذه يه هذا ا,ليل هو ضامن صدق وجدوى تقدمي دليل والشلك ا*ي سـيكون عل  حلرية يف تقرير ما ٕاذا اكن من الرضوري�

 حة صاحب احلق املعين.احلمك، وضامن مصل

قدمان بديلني، وتساءلت عام ٕاذا اكن ي 25و 23يف احلاشـيتني  لصني واملدرجنيوفد اوالحظت أالمانة أن اقرتا[  .308
تقدمي دليل والشلك ا*ي سـيكون  حلرية يف أن يقرر ما ٕاذا اكن من الرضوري�لطرف املتعاقد متتع اعىل مالحظة النص يف 

 القلق ا*ي يساور الوفد.عليه هذا ا,ليل سـيخفف من 

نه يفضل إ ووافق ممثل eحتاد أالورويب عىل الرٔاي ا*ي عرب عنه وفدا كندا والوال�ت املتحدة أالمريكية، وقال  .309
 ).5(19املادة مالحظة توضيحية بشأن ، ولكنه ميكن ٔان يوافق عىل ٕادراج كام هوالنص 

بأن يتخذ القرار يف احلاالت اليت للطرف املتعاقد السامح  هووفد الرنوجي عام ٕاذا اكن الهدف من eقرتاح وتساءل  .310
 .تظهر فهيا شكوك لها ما يربرهاميكن أن 

حبث أن يمت، جنبًا ٕاىل جنب مع وفد الصني، ؤاعلن وفد مجهورية كور� ٔانه ملزتم بتأييد معلية التبسـيط، واقرتح  .311
 يف دورهتا القادمة. نظر فيهت تفق عليه بصورة مشرتكة ٕاىل اللجنة ل م ٕاماكنية تقدمي نص 

 ) ٔاو النص عىل مضموهنا يف مالحظة.5(19ذكر وفد الصني ٔانه يرغب يف النظر فé ٕاذا اكن سيسحب اقرتاحه املادة  .312

أن  يف حاشـية. وذكر الرئيس ٔايضاً ) سيبقى 5(19بشأن املادة أن اقرتاح وفد الصني ٕاىل الرئيس وخلص  .313
) املقدم من وفد الصني يف 4(19يف تنقيح eقرتاح املتعلق �ملادة  وفدي الصني ومجهورية كور� ٔاعر� عن رغبهتام

ا,ورة السابعة والعرشين للجنة ا,امئة، واملوحض يف حاشـية، وتقدمي نص ٕاىل اللجنة يف eجdع القادم للجنة ا,امئة، 
 ملزيد من املناقشة والنظر فيه.
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 تصحيح خطأ : 20املادة 
 تصحيح خطأ �لdس  التفاصيل املتعلقة: 15القاعدة 

 ستبقى دون تغيري. 15والقاعدة  20 أن نصوص املادةوخلص ٕاىل نه ال توجد تعليقات، إ قال الرئيس  .314

  الالحئة التنفيذية: 21املادة 

) 1(21من املادة  "3"" و2من البندين "ٔان النسخة الفرنسـية  الفكريةمركز ا,راسات ا,ولية للملكية ممثل  ذكر .315
 .معاهدة سـنغافورة بشأن قانون العالمات مع النسخة الفرنسـية من ةتكون متسقينبغي ٔان 

اللغة، ال بشأن  الفكريةمركز ا,راسات ا,ولية للملكية ممثل  عنهأعرب نه �سـتثناء القلق ا*ي إ وقال الرئيس  .316
 سيبقى دون تغيري. 21ٔان نص املادة وخلص ٕاىل توجد تعليقات، 

  امجلعية: 22املادة 

 سيبقى دون تغيري. 22أن نص املادة وخلص ٕاىل توجد تعليقات،  نه الإ الرئيس قال  .317

  املكتب ا,ويل: 23املادة 

 سيبقى دون تغيري. 23أن نص املادة وخلص ٕاىل نه ال توجد تعليقات، إ قال الرئيس  .318

 ٔاو التعديلاملراجعة : 24املادة 

يرها الويبو وذكر ٔان بعضها حيتوي عىل ٕاىل املعاهدات اليت تد الفكريةمركز ا,راسات ا,ولية للملكية ٔاشار ممثل  .319
ريات ي" لٕالشارة ٕاىل تغ مراجعة"مصطلح خدم خمتلفني يتعلقان بتغيريات اsدخلت عىل نص املعاهدة. فقد اسـتُ  مصطلحني

�مجلعية املتعلقة تغيري يف أالحاكم إالدارية، اكٔالحاكم ال ٕاىل  معوما"تعديل" مصطلح حاكم، يف حني يشري االٔ موضوعية يف 
نظرًا ٕاىل و  قرار من امجلعية ٕالدخال التعديل.يلزم عقد مؤمتر دبلومايس يف حني يكفي املراجعة كتب ا,ويل، ٕاخل... ولتنفيذ وامل 

"ٔاو تعديل" ٔاو ٕادراج عبارة جراءات التعديل، فقد اقرتح ممثل املركز حذف إ املواد حيدد مرشوع عدم وجود ٔاي حمك يف 
 ق مع املعاهدات أالخرى اليت تديرها الويبو.التعديل، حىت تتسٕاجراءات أحاكم توحض 

وخلص ٕاىل ، الفكريةمركز ا,راسات ا,ولية للملكية بتعليق ممثل علامً ن اللجنة ا,امئة ٔاحاطت إ قال الرئيس  .320
سـيكون متسقًا مع املصطلحات املسـتخدمة يف معاهدات الويبو أالخرى، بعد التشاور مع مكتب  24ٔان نص املادة 

 ين للويبو.املستشار القانو

 eنضامم ٕاىل املعاهدة: 25املادة 

 سيبقى دون تغيري. 25أن نص املادة وخلص ٕاىل نه ال توجد تعليقات، إ الرئيس قال  .321

 والتارخي الفعيل للتصديق وeنضاممدخول املعاهدة حزي التنفيذ : 26املادة 

اكف ,خول املعاهدة حزي  صكوك للتصديق ٔاو eنضامم كعدد 10توضيحًا للسبب يف وجود طلب وفد شـييل  .322
البرصي تنص عىل ٔان املعاهدة سـتدخل حزي بشأن أالداء السمعي ني من معاهدة بيج 26الوفد أن املادة  . وذكرالتنفيذ
اعرتف الوفد بأمهية دخول قد و طرفًا مؤهًال لصكوك التصديق ٔاو eنضامم اخلاصة هبم.  30بعد ثالثة أشهر من ٕايداع التنفيذ 



SCT/28/8  
35 
 

معقول من أالطراف نه من املهم ٔايضًا وجود عدد كبري يف ٔاقرب وقت ممكن، غري أ التنفيذ حزي الرسوم والKذج معاهدة قانون 
 اليت تصدق عىل الصك.

 .املناظر يف معاهدة سـنغافورة بشأن قانون العالماتاحلمك نسق قد صيغت عىل  26وذكرت أالمانة أن املادة  .323

 شـييل ؤاعرب عن رغبته يف ٔان تنظر اللجنة ا,امئة يف املسأ�. وفدا*ي أدىل به ؤايد وفد الهند التعليق  .324

 ٔاهنا سـتظهر يف تقرير ا,ورة الثامنة والعرشين للجنة ا,امئة.وخلص ٕاىل لتعليقات علامً �الرئيس ؤاحاط  .325

 التحفظات: 27املادة 
 املعاهدةنقض : 28 املادة

 486ن القرار إ وقال رسوم والKذج ذات طبيعة متطرفة، معاهدة قانون اليف الواردة الحظ وفد كولومبيا ٔان أالحاكم  .326
الKذج املتعددة الرسوم و ال ينص عىل طلبات  أالنديز بòانأالعضاء يف جامعة البòان أالخرى ا*ي يطبق عىل كولومبيا ولك 

 "�لتحفظات".املعنية  27 ما يتعلق �ملادة نه من املهم للجنة ٔان تضع  ذû يف اعتبارها، يفإ أو عىل التقسـمي. وقال الوفد 

 ٔانه سـيظهر يف تقرير ا,ورة الثامنة والعرشين يف اللجنة ا,امئة.وخلص ٕاىل لتعليق علامً �الرئيس ؤاحاط  .327

 التوقيعو  لغات املعاهدة: 29املادة 
  ٔامني إاليداع :30 املادة

 يري.سيبقى دون تغ  30و 29ٔان نص املادتني وخلص ٕاىل نه ال توجد تعليقات إ قال الرئيس  .328

م املساعدة التقنية وبناء القدرات يف املعاهدات اليت أحاكاملتعلقة بلمامرسات لوعرض عام  ةالصناعيالرسوم والKذج قانون 
 تديرها الويبو

ٕالدراjا يف معاهدة قانون  بشأن املساعدة التقنية وبناء القدراتمواد  مبرشوعأالفريقية اقرتاحًا البòان قدمت مجموعة  .329
 .Kذج الصناعية وممارساتهالرسوم وال

أالقل والبòان النامية ًا لتقدمي املساعدة التقنية للبòان أحاكم فاقرتح ،أالفريقيةالبòان مجموعة �مس وفد مرص حتدث  .330
 املنتظرة. وقدم الوفد ٔاربع مواد ٕالدراjا يف مرشوعمعاهدة قانون الرسوم والKذج يف تنفيذ وبناء قدرات هذه البòان  منواً 

عىل  أالقل منواً والبòان النامية البòان الطلبات من مودعي تشجيع معاهدة قانون الرسوم والKذج. وهتدف املادة أالوىل ٕاىل 
البòان الطلبات من مودعو واقرتح الوفد أن يسـتفيد الKذج. الرسوم و طلبات ٕ�يداع ما يتعلق  eسـتفادة من املعاهدة يف

من الرسوم.  أالقل منواً البòان الطلبات من يمت ٕاعفاء مودعي عىل أالقل ؤان % 50يصل ٕاىل النامية من خصم يف الرسوم 
 .الويبو يف هذا الصددٔاجرهتا من نتاجئ دراسة  لية وبناء القدرات، ويه مسـتوحاةوتتعلق املادة الثانية �ملساعدة التقنية واملا

وتسـهتدف  أالقل منواً والبòان النامية البòان ذ املعاهدة يف تنفيتسهيل . وهتدف الفقرة أالوىل ٕاىل فقراتتشمل ست يه و
إالضافية واملالمئة املوjة تقدم املساعدة التقنية ل ٕاىل الويبو وسيمت توجيه الdس قد تنضم ٕاىل املعاهدة. ا,ول أالعضاء اليت 

لتنفيذ البòان الوطنية يف ت�  لقدراتٔاشاكل ا,مع أالخرى لتعزيز اوالقانوين و ية، مبا يف ذû ا,مع التكنولوu والاكف 
واملسـتخدمني احملليني فهيا من حتقيق eسـتفادة الاكمf من ٔاحاكم املعاهدة. وكام ورد يف الفقرة البòان املعاهدة ومتكني ت� 

تتسم و ياجات ٔاساس eحت عىل بنية وم  قامئة عىل الطلبو لتمنية ا موjة حنؤان تكون هذه املساعدة التقنية ينبغي الثانية، 
وتنص . أالقل منواً البòان النامية وبصفة خاصة للبòان  �لشفافية، ؤان تضع يف eعتبار أالولو�ت وeحتياجات اخلاصة

املتقدمة، بناء عىل طلب أالطراف املتعاقدة البòان الفقرة الثالثة عىل ٔان تقدم الويبو وأالطراف املتعاقدة يف املعاهدة من 
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لتنفيذ املعاهدة البòان يتعني اختاذها يف ت� لك أالنشطة والتدابري اليت النامية، ا,مع املايل الاكمل لòان الباملعنية من 
وتعاجل الفقرة الرابعة مسأ�  .التنفيذمن دخول املعاهدة حزي اعتبارًا عىل أالقل أالوىل  ةسأالعوام امخل ، ملدة والحئهتا التنفيذية
ا,ول املتقدمة ا,مع املايل الاكمل ٕاىل لك ؤاعضاؤها من تقدم الويبو  ه اخلصوص، وتنص عىل ٔانعىل وج البòان أالقل منواً 

 ماوالحئهتا التنفيذية يتعني اختاذها لتنفيذ املعاهدة مجيع أالنشطة والتدابري اليت يف  أالقل منواً البòان أالطراف املتعاقدة من 
املعدات والتكنولوجيا املالمئة، مبا يف ذû لك قرة اخلامسة مسأ� املساعدة يف وتعاجل الف. أالقل منواً البòان من البò  بقي

البòان املاكتب يف ، والتدريب املالمئ ملوظفي الالزمة واملرافق أالخرىالتحتية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والبنية 
عىل نتاجئ ا,راسة اليت  يرتكز ٔايضاً هذا ن إ ا. وقال الوفد لتشغيل هذه املعدات ٔاو هذه التكنولوجي أالقل منواً والبòان النامية 

ذكر وفد قد تقيمي املساعدة. و أالخرية وتعاجل الفقرة يف تنفيذ املعاهدة.  حاسامً  خلصت ٕاىل أن تكنولوجيا املعلومات تلعب دوراً 
ويف ٔاي اجdع يعقد بني  يف امجلعية اً أالقل منو والبòان النامية البòان  مشاركةتسهيل الثالثة هو املادة مرص ٔان الهدف من 

. وتأيت املادة أالخرية، واخلاصة والحئهتا التنفيذيةيتعلق �ملعاهدة ر دبلومايس ٔاو مؤمت مراجعةأو  املأو فريق ع ا,ورات
مت� غري وجود ٔابلغت عن البòان أالفريقية، اليت الKذج الصناعية، اكسـتجابة لبعض خماوف الرسوم و ادل املعلومات عن ببت 

 الKذج التقليدية.لرسوم و مرشوع ل

املمكل بقرار من املؤمتر ا,بلومايس  eحتاد أالورويب وا,ول أالعضاء فيه، اقرتاحاً �مس وقدم ممثل eحتاد أالورويب،  .331
 الKذج الصناعية وممارساته.الرسوم و قانون املعنية بمعاهدة لل

ن eحتاد أالورويب وا,ول فقال إ ، لسـبع والعرشين أالعضاء يف eحتاداا,ول �مس  ممثل eحتاد أالورويبوحتدث  .332
قنية يف تنفيذ ما يتعلق �ملساعدة الت  يف أالقل منواً والبòان النامية البòان  احتياجات أالعضاء فيه حيرتمون ويقدرون متاماً 

العاملي الKذج الرسوم و مسـتخدمو نظام ، حبيث يسـتطيع لKذجتعىن �لرشوط الشلكية لقانون الرسوم وامقبf معاهدة 
وقال ممثل eحتاد أن eحتاد أالورويب وا,ول أالعضاء فيه هلم Rرخي طويل يف جمال تقدمي اكن موقعهم.  eسـتفادة ٔا�ً 

fان  املساعدة التقنية الشامòان النامية للبòرية. وقال ممثل ما يتعلق حبقوق امللكية الفك والتعاون معها يف أالقل منواً والب
والعرب اللجنة معلها عىل ٔاساس ٔافضل املامرسات أن تبين  ،نه يتعني، عند معاجلة مسأ� املساعدة التقنيةإ  eحتاد ٔايضاً 
نه يتعني عىل اللجنة ٔان تأخذ إ وقال ممثل eحتاد  من تنفيذ تدابري املساعدة التقنية يف جماالت ٔاخرى لعمل الويبو.املسـتخلصة 
عىل الطلب. قامئة املساعدة التقنية املقدمة من الويبو تكون بأن من جدول ٔاعامل التمنية اليت تويص ٔالف الفئة يف احلسـبان 

بò عىل ٔان ختاطب لك مي برامج املساعدة التقنية ينبغي الKذج ومعليات تقيالرسوم و فٕان آليات تسلمي  ،ويف هذا الصدد
. وذكر ممثل eحتاد مالمئة لتنفيذهااعدة التقنية عىل تنفيذ املعاهدة وأن تكون املستركز أن ، ينبغي وليس آخراً  حدة. ؤاخرياً 

نه إ وقال ممثل eحتاد الKذج احلالية. الرسوم و  موجود �لفعل يف ٔانظمة تسجيل مقبfأن الكثري مما هو مطلوب لتنفيذ معاهدة 
الوثيقة املوحض يف عىل النحو  انون العالماتعاهدة سـنغافورة بشأن قيرى بعض املزا� يف سابقة القرار امللحق مب

SCT/28/4ذج معاهدة  . مفادة مرشوعKمعاهدة سـنغافورة  يف طبيعهتا من تقرتب كثرياً الرشوط الشلكية لقانون الرسوم وال
قرتح ما يتعلق مبحتوى هذا القرار، ا اسـتلهام هذه السابقة. ويفبشأن قانون العالمات، و*û فٕانه من املنطقي ٔان يمت 

البòان النامية اليت وقعت ٔاو صدقت " ٔان يكون املسـتفيد من القرار هو 1" :ما ييل eحتاد أالورويب وا,ول أالعضاء فيه
مع القرار املتخذ يف  " متشـياً 2املتعاقدة يف املعاهدة؛ "وأالطراف هذه املعاهدة، يف حني يكون مقدم املساعدة هو الويبو عىل 

أالقل والبòان النامية البòان ٔان تسـهتدف املساعدة التقنية التنفيذ الفعال للمعاهدة ومتكني ، ينبغي 2012لعام امجلعية العامة 
املسـتفيدة ؤان تأخذ البòان طلب من التقنية بناء عىل ٔان تقدم املساعدة " ينبغي 3سـتفادة الاكمf مهنا؛ "من حتقيق e منواً 

e يف uوعتبار مسـتوى التطور التكنولوe " ينبغي 4"قتصادي فهيا؛ �ل املساعدة التقنية من خالل اتفاقات الويبو ٔان متو
�ملساعدة الواكالت املتخصصة التابعة لٔالمم املتحدة املعنية وال سـé واملنظامت احلكومية ا,ولية، المتويل ا,ولية مع منظامت 

ملعاهدة �سـتعراض ا" ميكن ٔان تضطلع مجعية 5نية؛ "املساعدة التق التقنية، �ٕالضافة ٕاىل حكومات ا,ول اليت حتصل عىل 
 هذه املساعدة التقنية عىل فرتات منتظمة.
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البòان �القرتاحات املقدمة من مجموعة فرحب الاكرييب، و مجموعة بòان ٔامرياك الالتينية �مس وفد بريو وحتدث  .333
eقرتاحات يف ت� . واعترب الوفد ٔان مناقشة بناء القدراتدة التقنية واملالية و تعزيز املساعبشأن أالفريقية وeحتاد أالورويب 

النامية ليك تنفذ البòان قد تطلهبا كذû بناء القدرات، اليت و  ،املاليةالتقنية و ٕاطار اللجنة ميكن ٔان يشلك نوع املساعدة 
املعنية �ملساعدة التقنية لٔالحاكم  امللزمةؤاعرب الوفد عن تفضي/ للطبيعة  بشلك ٔافضل.الرسوم والKذج الصناعية صك 

 وبناء القدرات.

ؤاعرب عن رغبته يف تقدمي  �SCT/28/4لوثيقة فرحب ، GROUP B ءاäموعة � �مس وفد بلجياكوحتدث  .334
ٔان تتسق مع  دامئاً ا تقدمي املساعدة التقنية ينبغي يرتتب علهيٕان التدابري اليت مالحظات عامة عن املساعدة التقنية. وقال الوفد 

يف والعرب املسـتخلصة من تنفيذ معاهدات ٔاخرى العرب املسـتخلصة . ويشمل ذû والعرب املسـتخلصة ل املامرساتأفض
ملساعدة التقنية قامئة التدابري اليت يرتتب علهيا تقدمي ا ٔان تكونكام ينبغي اعدة التقنية املقدمة من الويبو. النطاق أالوسع للمس

ترى ٔان �ء ن اäموعة إ كام قال الوفد  .ملوارد املتاحة بأحسن طريقة ممكنةان اسـتعامل الية حىت ميكعالكفاءة والف عىل مبادئ
إالجرائية، الرشوط ، حيث أن هذا النوع من املعاهدات ينظم الرشوط الشلكيةمسأ� خفض الرسوم ال عالقة لها مبعاهدة 

مي املساعدة التقنية يرتتب علهيا تقدن التدابري اليت د ٕاىل أ ٔاشار الوف ،و�ٕالضافة ٕاىل ذûولكنه ال يدير خطة تتطلب رسومًا. 
من توصيات جدول الفئة ٔالف ويتفق هذا مع خصوصية  .ٔان ترتبط بشلك حمدد ومبارش بتنفيذ املعاهدةوبناء القدرات ينبغي 

استبعاد التوصية اقرتاحات بتقدمي شلك ٔاوسع ٔاو حىت شلك اكمل من ا,مع. وينبغي  ةاستبعاد ٔاي*û ينبغي أعامل التمنية. و
البòان اليت للمعاهدة، بل مبهf حمددة ٔاو مبجرد حا�  يرتبط مبارشًة �لتنفيذ الفعيل املتعلقة �,مع غري املرشوط ا*ي ال

لKذج التقليدية وال تتعلق �ٕالنفاذ لرسوم وامل تضع تعريفًا لمعاهدة قانون الرسوم والKذج ونظراً ٕاىل ٔان حتصل عىل ا,مع. 
اللجنة مثل من جلان الويبو، هذه املسأ� يف ٔاعامل جلنة ٔاخرى  ٕادراج ءفحص املوضوعي، فقد اقرتحت اäموعة �وال

الهاي. �تفاق املعين مل اعالفريق الٔاو احلكومية ا,ولية املعنية �مللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور 
جوانب ا,مع التقين مبا يف ذû  معاهدة قانون الرسوم والKذج، نية التوصل ٕاىل اتفاق حولويشعر الوفد �لثقة يف ٕاماك

، مع مالحظة ٔان بطريقة بناءة يف مزيد من املناقشاتللمشاركة اسـتعداد ء عىل فٕان اäموعة � ،واملايل. ويف هذا الصدد
أن ختلق ازدواجًا مع تدابري ا,مع املايل ال ينبغي نون الرسوم والKذج عاهدة قايرتتب علهيا تقدمي ا,مع املايل وفقًا ملالتدابري اليت 

 ٔاخرى للويبو ٔاو ا,مع املايل املقدم من ا,ول أالعضاء يف الويبو ٔاو ماكتهبا إالقلميية.معاهدات أالخرى، سواء مبوجب 

أالفريقية، ٔالن البòان مجموعة �مس وفد مرص ا*ي تقدم به الاكمل لالقرتاح وتأييده ؤاعرب وفد نيبال عن ترحيبه  .335
 ûذeان القلق ,ى  قرتاح يسـتوعب معظم املسائل اليت تثريòنص ي أالقل منواً. وذكر الوفد ٔان اتفاق تريبس و النامية الب

 . ؤاشار الوفدمعاهدة قانون الرسوم والKذج يفإال�ال للتنفيذ الاكمل، واقرتح ٕادراج حمك خاص حول فرتة ٕا�ال عىل فرتة 
 تنفذ املعاهدة بشلك فعال.يك لٔاعوام  ةمثل نيبال سـتطلب عىل أالقل مخسبòاFً ٕاىل ٔان 

336.  ßًٔان املساعدة التقنية تعد جانبًا رئيسـيًا يف املعاهدة �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنيةواعترب وفد الربازيل، متحد ،
. الفئة ٔالفمع  ، وال سـéوصيات جدول ٔاعامل التمنيةيتسق مع توهو ما  ،الKذج الصناعيةالرسوم و املقرتحة بشأن قانون 

يوفر ٔاساسًا جيدًا ملناقشة املساعدة التقنية، ؤاعلن أن ٔافضل طريقة ملعاجلة املسأ� يه عترب الوفد أن eقرتاح أالفريقي وا
 .2012يف ٔاكتوبر ، ٔالن ذû يتسق مع والية امجلعية العامة يف املعاهدة املساعدة التقنيةبشأن ٕادراج ٔاحاكم ملزمة 

صة ر وفد هنغار� بأن امجلعية العامة يف دورهتا احلادية وأالربعني توصلت ٕاىل قرار مشرتك ؤاولت عناية خاذك� و  .337
ودقيقة . وقدمت امجلعية العامة توجهيات واحضة معاهدة قانون الرسوم والKذجيف مرشوع  للمساعدة التقنية وبناء القدرات

وى املساعدة التقنية وبناء القدرات بشلك صارم عىل الهدف أن يركز حمتناء القدرات. وينبغي بشأن املساعدة التقنية وب 
املعنية، ؤان يكون قامئًا عىل الطلب البòان وفعا� الحتياجات مالمئة ، ويقدم حلوًال عاهدة قانون الرسوم والKذجملالرئييس 

ٔان تكون سهf املنال قابf الوفد ٔان املساعدة التقنية ينبغي وذكر بو. فقًا للامرسة املتبعة يف الوي عىل حدة، و بò وخياطب لك 
تطلب املساعدة التقنية. ووجه الوفد والبòان اليت غري رضورية للك من الويبو معقدة و عقبات  ةخالية من أيو للتطبيق، 
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عن بعض ؤاعرب عن الزتام واحض �لعملية، تعرب ام، اليت أالفريقية وeحتاد أالورويب عىل اقرتاحاهتالبòان الشكر ٕاىل مجموعة 
، ويرى مسأ� مساعدة تقنية ٔاو بناء قدرات ليست ،ن هذه املسأ�، يف رأيهإ وقال الوفد  ا7اوف ٕازاء مسأ� خفض الرسوم.

التساؤالت  المتيزي، ميكن ٔان تثريممارسة قامئة عىل ن هذه املسأ� سـتنشئ إ أهنا خارج نطاق هذه العملية. كام قال الوفد ٔايضًا 
، ءعرب عهنا ممثل eحتاد أالورويب ومنسق اäموعة �بس. وأيد الوفد بعض ا7اوف اليت حول مدى توافقها مع اتفاق تري 

. ويف هذا احلل يف نطاق ممارسة الويبوولكنه يرى أنه من املهم أن يبقى  ؤاعلن ٔانه هيمت كثرياً ٕ�جياد حل مشرتك لهذه املسأ�،
 رى أن اقرتاح eحتاد أالورويب هو حل ٔاكرث مالءمة وتوازFً ملسأ� املساعدة التقنية.الوفد يهذا الصدد، فٕان 

. ويدرك �ءاäموعة �مس عرب عهنا وفد بلجياك عن رغبته يف التأكيد من جديد عىل املشاعر اليت ؤاعرب وفد اليا�ن  .338
مهية املساعدة التقنية يف هذه الصورة مبعناها العام، و  البòان قد تعاونت اليا�ن، بناء عىل هذا إالدراك، مع كثري من الوفد أ

عدة التقنية يف السـياق احملدد ملعاهدة ما يتعلق �ملناقشة اخلاصة �ملسا ويف .أالقل منوًا وقدمت لها املساعدةوالبòان النامية 
معاهدة قانون  ترتبط ارتباطًا مبارشًا بتنفيذاليت رتكزي عىل املساعدة التقنية ، ٔابرز الوفد احلاجة ٕاىل القانون الرسوم والKذج

يف حمافل ي أن جترى أالوسع ينبغالتحتية �ملعىن ، يف حني يرى ٔان املناقشة اخلاصة بتحسني القدرة والبنية الرسوم والKذج
خرى مناسـبة. الشلكية، اليت �لرشوط بوضوح بني املسائل املتعلقة يفصل نه جيب رمس خط إ ويف هذا الصدد، قال الوفد  أ
 هذه العملية. كام اعترب الوفد ٔانخترج عن نطاق معاهدة قانون الرسوم والKذج، واملسائل املوضوعية اليت يه جزء من 

ن من والKذج، مبا يف ذû املسـتخدمالرسوم و نظام لك مسـتخديم من شأنه ٔان جيعل  التقارب يف الرشوط الشلكيةحتقيق 
بنفس ا,رجة من نتاجئ هذه العملية، دون ٔاي اعتبار آخر ملعامf فئة حمددة  ونقل منوًا، يسـتفيداالٔ والبòان النامية البòان 

من إالجنازات العرب املسـتخلصة من املسـتخدمني معامf خاصة. ويرى الوفد ٔان اقرتاح eحتاد أالورويب يقوم عىل ٔاساس 
التقنية  ةوفد ٔانه عىل اسـتعداد ملناقشة مسأ� املساعد. ؤاعلن ال، مثل معاهدة سـنغافورة بشأن قانون العالماتالسابقة

 الالزمة بروح بناءة.

اء املساعدة التقنية أالقل منوًا وخماوفها ٕاز والبòان النامية البòان ؤاعلن وفد مجهورية كور� ٔانه يفهم متامًا احتياجات  .339
أن يقوم عىل املالية والتقنية للبòان النامية ينبغي املساعدة ٔان نطاق ب الوفد عن رغبته يف التأكيد عىل . ؤاعر وبناء القدرات

اليت حتصل عىل املساعدة وذû لتعظمي فعالية املساعدة. وأشار الوفد ٕاىل أنه ينبغي الربط بني البòان ٔاساس احتياجات 
املساعدة املالية والتقنية جيب أن تقدم هبا ن الطرائق اليت إ . وقال الوفد ٔايضًا معاهدة قانون الرسوم والKذجاملساعدة وتنفيذ 

مثل معاهدة سـنغافورة بشأن قانون العالمات ومعاهدة قانون الرباءات. تقريرها �لرجوع ٕاىل املعاهدات السابقة، ينبغي 
معاهدة �ملساعدة التقنية حًال لها يف شلك قرار، كام هو احلال يف املتعلقة ؤاعرب الوفد عن أم/ يف أن جتد ا7اوف 

 .أن قانون العالمات ومعاهدة قانون الرباءاتسـنغافورة بش

عن شكره فأعرب ؤاورو� الرشقية، لبòان القوقاز وآسـيا الوسطى إالقلميية اäموعة �مس  وفد بيالروسوحتدث  .340
ج ٔان تعالَ ي ، يف رأيه، ينبغأالفريقية القرتاحاهتام. ؤاشار الوفد ٕاىل أن مسأ� املساعدة التقنيةالبòان لالحتاد أالورويب ومجموعة 

يف قرار، وأعرب عن تفضي/ القرتاح eحتاد أالورويب. وأعرب الوفد عن رغبته يف التأكيد من جديد عىل أالسـباب اليت 
معاهدة قانون واحلاجة ٕاىل الربط بني املساعدة التقنية وتنفيذ مرشوع  ءذكرها ممثل eحتاد أالورويب ومنسق اäموعة �

 لوفد عن أم/ يف أن جتد اللجنة حًال لصاحل لك ا,ول أالعضاء.. وأعرب االرسوم والKذج

ج نه من املهم ٔان تعالَ إ الاكرييب، وقال و بòان ٔامرياك الالتينية ا*ي ٔالقته مجموعة ؤاعرب وفد ٕاكوادور عن تأييده للبيان  .341
 هذه املسأ� بطريقة ملزمة يف نطاق املعاهدة نفسها.

أن تفيد مجيع املسـتخدمني، ؤايد وجود آليات وأحاكم ينبغي الKذج لرسوم و أان معاهدة ٕانه يرى وفد كندا وقال  .342
متاشـيًا مع والية امجلعية العامة. وذكر الوفد ٔان كندا تقدم فعًال ا,مع يف  ق �ملساعدة التقنية وبناء القدراتما يتعل يفمالمئة 
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ارة حقوق امللكية الفكرية، وأعرب عن تأييده لبيان يف ٕادالتقنية جماالت عديدة من خالل تبادل أفضل املامرسات واخلربات 
 .ءاäموعة �

ما يتعلق وال سـé يف أالفريقية، البòان مجموعة �مس وفد مرص ا*ي أدىل به وفد مجهورية تزنانيا املتحدة البيان ؤايد  .343
ٔان تنص عىل خفض ٕان املعاهدة ينبغي فد قل منواً. وقال الو البòان االٔ النامية و للبòان �قرتاح املعامf اخلاصة والتفضيلية 

 ة الاكمf مهنا.دالرسوم لمتكني أالعضاء من حتقيق eسـتفا

وبناء املساعدة التقنية بشأن قرار امجلعية العامة املتعلق ٕ�دراج أالحاكم املناسـبة عىل وفد جنوب ٔافريقيا ؤاكد  .344
�مس مجموعة جدول ٔاعامل ل يوفد الرباز و أالفريقية البòان  مجموعة�مس وفد مرص ال}ين ٔادىل هبام  القدرات، ؤايد البيانني

 .التمنية

بتسهيل ما يتعلق  أالفريقية يفالبòان مجموعة �مس وفد مرص ا*ي ٔادىل به ؤاعرب وفد املغرب عن تأييده للبيان  .345
 الKذج الصناعية املسجf.الرسوم و املشاركة يف eجdعات وتبادل املعلومات حول 

اقرتحهتا بشأن املساعدة التقنية، البòان أالفريقية عىل أالحاكم اليت ل eحتاد أالورويب عن شكره äموعة ؤاعرب ممث .346
 قبfن eحتاد أالورويب وا,ول اأالعضاء فيه يشعرون �لقلق من أن بعض أالحاكم خترج عن نطاق املعاهدة امل إ وقال 

نه يعتقد ٔان بعض أالحاكم املقرتحة خترج عن املامرسات احلالية إ ًا . وقال ممثل eحتاد أيض�لرشوط الشلكيةاملتعلقة 
وعىل وجه من جدول ٔاعامل التمنية.  الفئة ٔالفRمًا مع اتفاقًا والسوابق، ٕ�نشاهئا لنظام ٕالزايم للمساعدة التقنية ال يتفق 

لعمل الشديد ل/ عىل تفضي ثل eحتادمم ؤاكد ذكر ممثل eحتاد ٔانه مل حيدث ٔاي ربط �لتنفيذ الفعال للمعاهدة. اخلصوص، 
dحتاد املوجودة مع السوابق ىش عىل ٔاساس مرشوع قرار، مبا يe ٔان املساعدة التقنية لهذا النوع من املعاهدات. ويرى ممثل

 انضمت من قبل ٕاىل املعاهدة، حىت ميكن السامح لها بتنفيذها �لشلك الصحيحجيب ٔان تسعى ٕالهيا ا,ول أالعضاء اليت 
، �سـتعراض املساعدة التقنية عىل فرتات منتظمة، 22وeسـتفادة مهنا. وميكن أن تقوم امجلعية، كام هو موحض يف املادة 
 وميكن املوافقة عىل اتفاقات لتقدمي هذه املساعدة التقنية ومتويلها.

وقال . ة جدول ٔاعامل التمنية�مس مجموعالربازيل ا*ي أدىل به وفد ) البيان إالسالمية –وفد ٕايران (مجهورية ؤايد  .347
يف عاهدة قانون الرسوم والKذج ما يتعلق مب ملساعدة التقنية يفاملتعلقة �تفسري والية امجلعية العامة ٕانه يرى ٔانه ينبغي الوفد 

ليك تنضم ية النام البòان من جدول ٔاعامل التمنية. واعترب الوفد ٔانه من الرضوري تقدمي احلوافز املطلوبة ٕاىل الفئة �ء سـياق 
 جراءات.تنسـيق االٕ ب وخفض التاكليف املتعلقة املقبf ٕاىل املعاهدة 

مجموعة �مس ووفد بريو  �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية،وفد الربازيل  البيانني ال}ين ٔادىل هباموفد أالرجنتني ؤايد  .348
ورأى ٔان ذû هو التفسري الصحيح  ، املعاهدةالاكرييب، وأعرب عن تفضي/ ٕالدراج أحاكم ملزمة يفو بòان ٔامرياك الالتينية 
 لوالية امجلعية العامة.

أالفريقية، وأعرب عن أم/ يف ٕادراج البòان مجموعة �مس وفد مرص ا*ي تقدم به وصدق وفد تونس عىل eقرتاح  .349
 .قبfامل معاهدة قانون الرسوم والKذج أالحاكم يف منت ت� 

مجموعة �مس  ، ووفد مرص�مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنيةوفد الربازيل  أدىل هبام ؤايد وفد اجلزائر البيانني ال}ين .350
بأن تؤخذ عية العامة ا*ي يقيض أالفريقية. ؤاعرب الوفد عن سعادته لرغبة لك ا,ول أالعضاء يف متابعة قرار امجل البòان 

. كام أعرب الوفد عن وممارساته الKذج الصناعيةالرسوم و بشأن تنسـيق قانون املقبf املساعدة التقنية يف eعتبار يف املعاهدة 
معاهدة التقنية تعد ٔاداة حيوية لتنفيذ مرشوع  للبòان النامية يف رٔاهيا من أن املساعدةسعادته ملشاركة عدد كبري من الوفود 

وبشلك خاص ٔاحاكم  ،دة التقنيةاملساعيف جمال ما يتعلق �حلاجة ٕاىل اسـتلهام ممارسات الويبو  ويف. قانون الرسوم والKذج
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دو� فقط. ومن  29هو معاهدة سـنغافورة، وجه الوفد عناية اللجنة ا,امئة ٕاىل ٔان عدد ا,ول أالعضاء يف معاهدة سـنغافورة 
خرى، فٕان تتعلق  عىل أحاكميف منت النص حتتوي دو� عضوًا،  147تضم اليت  معاهدة التعاون بشأن الرباءات، Fحية أ

تعد مثاًال ممتازًا حيتذى. والحظ الوفد ٔان بعض الوفود معاهدة التعاون بشأن الرباءات  ويرى الوفد ٔانة. لتقني�ملساعدة ا
الوفد ٔايضًا ويرى  .أن تؤخذ يف احلسـبانالفئة �ء ٔايضًا ينبغي ٔان وهو يرى  ،من جدول ٔاعامل التمنيةالفئة ٔالف ٔاشارت ٕاىل 

يف املعاهدة ٔان توجد لمساعدة التقنية، وهو ما يعين من الناحية املنطقية ٔانه ينبغي م ل أن امجلعية العامة تدعو ٕاىل ٕادراج ٔاحاك
البòان و*û، حث الوفد اللجنة عىل ٕايالء ٔاولوية لفحص اقرتاح مجموعة  .ما يتعلق �ملساعدة التقنية أحاكم ٕالزامية يف

 أالفريقية.

مهية املسا .351 ، لتحسني تقبل التقنية واملالية، وكذû بناء القدراتعدة ؤاكدت وفود ٕاثيوبيا وغاF ونيجري� والسـنغال أ
ة �ملساعدة التقنية . واعتربت الوفود ٔانه، ليك تكون أالحاكم املتعلقعاهدة قانون الرسوم والKذج املقبfأالفريقية ملالبòان 

 طبيعة ملزمة.ٔاكرث فعالية، فٕانه ينبغي ٕادراjا يف منت املعاهدة نفسها ؤان تكون ذات  وبناء القدرات

، ؤاعرب عن تأييده القرتاح مجموعة �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية الربازيلا*ي ٔادىل به وفد وفد الهند البيان ؤايد  .352
 .املتعلقة �ملساعدة التقنية وبناء القدراتما يتعلق �لطبيعة امللزمة لٔالحاكم  خاصة يف ،أالفريقيةالبòان 

، وطلب ٕادراج ءاäموعة ��مس ممثل eحتاد أالورويب ووفد بلجياك  ين ٔادىل هبامالبيانني ال} ؤايد وفد ٕاسـبانيا .353
 .�SCT/28/4ملشاركني يف eجdعات ا7تلفة ا*ين قامت الويبو بمتويلهم يف نسخة منقحة من الوثيقة املتعلقة املعلومات 

الواردة يف  ٔاشار ٕاىل أن املبادئو به اäموعة �ء  ا*ي ٔادلت حدة أالمريكية عن تأييده للبيانؤاعرب وفد الوال�ت املت .354
ما يتعلق �قرتاح مجموعة  eحتاد أالورويب يف خماوفه يف للمناقشة. وشارك الوفد جيداً  ساساً أ اقرتاح eحتاد أالورويب تشلك 

عاهدة سـنغافورة eسرتشاد مبمزا� اليت مت إالدالء هبا بشأن البياFت التأكيد عىل أالفريقية، ؤاعرب عن رغبته يف البòان 
 .بشأن قانون العالمات ومعاهدة قانون الرباءات

. ويرى الوفد ٔان �مس اäموعة �ءوفد بلجياك التأكيد عىل املشاعر اليت عرب عهنا ؤاعرب وفد ليتوانيا عن رغبته يف  .355
عىل أالطراف املتعاقدة  لويبو، بل ٔايضاً الزتامات مالية ملزمة بشدة، ليس فقط عىل ايضع أالفريقية البòان مجموعة اقرتاح 

 أالخرى. و*û فٕان الوفد حيتاج ٕاىل مزيد من الوقت للنظر والتشاور مع السلطات الوطنية.

 .يف معاهدة قانون الرسوم والKذجملزمة معينة ٔاكد وفد الربازيل من جديد احلاجة ٕاىل وضع ٔاحاكم  .356

�ملساعدة املالية يف املعاهدات املشار ٕالهيا يف القسم أالول من  وطلب وفد أالرجنتني ٕادراج نص أالحاكم املتعلقة .357
 يف الوثيقة نفسها. SCT/28/4 الوثيقة

معل للجنة اقرتاح eحتاد أالورويب كوثيقيت أالفريقية و البòان ا,امئة من أالمانة نرش اقرتاح مجموعة  وطلبت اللجنة .358
 ورهتا التاسعة والعرشين. من قبل اللجنة يف داما,امئة ملزيد من النظر فهي

املتعلقة ، ٕالدراج نص أالحاكم SCT/28/4 الوثيقةمراجعة أن أالمانة مطلوب مهنا ٕاىل الرئيس وخلص  .359
اسـتكامل الوثيقة . وينبغي SCT/28/4 يف املعاهدات املشار ٕالهيا يف القسم أالول من الوثيقة �ملساعدة املالية

ما يتعلق بمتويل مشاركة الوفود يف اجdعات مجعيات املعاهدات  الويبو، يفمبعلومات مفصf عن املامرسة احلالية، يف 
 اليت تديرها الويبو.
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دراسة عن االßٓر احملمتf لعمل اللجنة ا,امئة املعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم والKذج الصناعية 
  تهوالبياFت اجلغرافية عىل قانون الرسوم والKذج الصناعية وممارسا

وعد املأنه قد مت االتفاق عىل متديد ب، �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنيةعقب مشاورات غري رمسية، أفاد وفد الربازيل،  .360
الطلبات مودعي ملدة شهرين، هبدف ز�دة عينة البياFت. وسـيكون مبقدور املاكتب ٔاو اجلديدة املساهامت الهنايئ لتلقي 

ة ضيق الوقت ٔاو ٔالي سبب آخر أن يفعلوا ذû. كام يساعد المتديد يف ٕاRحة الفرص ا*ين مل جييبوا عىل eسـتبيان بسبب
ٔارسلت يف وقت سابق. ونتيجة *û، سوف تقدم ٕاىل ا,ورة القادمة نسخة جديدة حمدثة لتعديل ٔاو ٕاكامل إالجا�ت اليت 

عىل هيلك ا,راسة كام هو. وأفاد الوفد  من ا,راسة وتدرج كبند من بنود جدول ٔاعامل eجdع القادم. وسوف يمت إالبقاء
العالقة بني نظام الهاي حول أن ا,ول أالعضاء اتفقت عىل ٔان تطلب من أالمانة ٕاعداد وثيقة جديدة مسـتقf ب أيضاً 

 .بشأن الرشوط الشلكية للرسوم والKذجواملعاهدة املقرتحة 

نه اسـمتع �هdم ٕاىل eقرتاحات فقال إ أالعضاء فيه، eحتاد أالورويب وا,ول �مس  ممثل eحتاد أالورويبوحتدث  .361
ممثل  لٕالجابة عىل eسـتبيان. ويقدرالبòان عادة فتح ا,راسة هبدف ٕاRحة الفرصة ملزيد من الٕ بعض الوفود اليت تقدمت هبا 

ممثل eحتاد عىل متديد و*û، ميكن أن يوافق ذû. لفعل ترغب يف إالجابة ومل يتح لها الوقت eحتاد خماوف الوفود اليت 
إالجا�ت إالضافية يف ا,راسة هذه من ٕادراج  تمتكن أالمانة أيضاً عىل eسـتبيان ملدة شهرين، وحىت  للردالهنايئ وعد امل

تعديالت عىل eسـتبيان وeختصاصات  ةٔاييمت ٕادخال الراهنة ٕ�صدار نسخة منقحة لòورة القادمة، عىل ٔاساس ٔانه لن 
، املقبfعىل ٕاعداد وثيقة جديدة مسـتقf عن العالقة بني نظام الهاي واملعاهدة  كام وافق ممثل eحتاد أيضاً  ا,راسة.وبنية 

إالخالل يؤدي ٕاىل ٔان ذû لن  طالع الوفود علهيا. ومن املفهوم ٔايضاً الٕ  ،تضطلع ٕ�عدادها أالمانة قبل انعقاد ا,ورة القادمة
جيب ٔان  دة فتح ا,راسةٕاعامعلية ٕاىل ٔان  القواعد. ونبه ممثل eحتاد ٔايضاً وع مرش املواد و اجلاري يف وضع مرشوع عمل �ل

 اكسـتثناء يف معل الويبو.تبقى 

ٔاال وشدد عىل ٔان ذû ينبغي الطبيعة eسـتثنائية ٕالعادة فتح ا,راسة فأكد  ،�مس اäموعة �ء وفد بلجياكوحتدث  .362
 القواعد.مرشوع واد و املوضع مرشوع يف �لعمل اجلاري إالخالل يؤدي ٕاىل 

اجلاري يف وضع ، بدون إالخالل �لعمل ٕاىل ٔانهالرئيس خلص وعقب مشاورات غري رمسية بني الوفود،  .363
ن أجل ا,راسات متد ملدة شهرين آخريليك أالمانة ٕاىل طلب مت توجيه ، معاهدة قانون الرسوم والKذج مرشوع

البياFت املتاحة عن طريق  لز�دة عينةوذSCT/27/4 ،( û ٔاجريت ٕالعداد ا,راسة (الوثيقةeسـتقصائية اليت 
حتديث ا,راسة لتنظر فهيا ٕاكامل إالجا�ت السابقة. وينبغي  عن طريق احdل تعديل أو ، ؤايضاً جديدة ٕاجا�تمجع 

إالبقاء عىل ي  eعتبار الردود إالضافية اليت ترد. وينبغاللجنة ا,امئة يف دورهتا التاسعة والعرشين، عىل ٔان توضع يف
 قدم بصفة اسـتثنائية.ماكن من رٔاي بعض الوفود ٔان هذا الطلب قد . و البنية العامة لòراسة كام يه

عداد وثيقة مسـتقf تبني العالقة بني نظام ليك تقوم �ٕ أالمانة مت توجيه طلب ٕاىل أنه ٕاىل الرئيس خلص كام  .364
 .معاهدة قانون الرسوم والKذجالهاي ومرشوع 

    البياFت اجلغرافيةالبياFت اجلغرافيةالبياFت اجلغرافيةالبياFت اجلغرافيةجدول أالعامل: جدول أالعامل: جدول أالعامل: جدول أالعامل:     منمنمنمن    5555البند البند البند البند 

 حتت هذا البند من بنود جدول أالعامل.ٕانه مل يمت ٕاجراء ٔاية مداخf الرئيس قال  .365

 ملخص الرئيسملخص الرئيسملخص الرئيسملخص الرئيسمن جدول أالعامل: من جدول أالعامل: من جدول أالعامل: من جدول أالعامل:     6666البند البند البند البند 

 وافقت اللجنة ا,امئة عىل ملخص الرئيس عىل النحو الوارد يف هذه الوثيقة. .366
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ٔانه اكن ميكن للجنة جلان الويبو. وبّني فاكر العامة خبصوص تنظمي وقال وفد ٕاسـبانيا ٕانه يود إالدالء ببعض االٔ  .367
eنتظار حىت ما بعد ظهر يوم امجلعة للرشوع يف مرحf تاليف هر يف وقهتا احملّدد و ا,امئة بدء جلسة ما بعد الظ 

ية وتاكليف الوقت الضائع السـé ما خيص الرتمجة الفور هذأان هناك اßٓرا تنجم عن موحضا التفاوض الشاقة، 
الكهر�ء. والحظ ٔايضا ٔان التغيريات املُدخf يف آخر حلظة عىل نسخة ملخص الرئيس املُعدة ٕ�حدى لغات أالمم 

أن الفرصة مل تُتح Y  ٕاىل، بوجه خاص، الوثيقة وفهمها واعdدها. وأشارصّعبت عىل املندوبني قراءة املتحدة الرمسية 
وقال ٕان  خة إالسـبانية مللخص الرئيس وأنه مل يعمتد سوى عىل الرتمجة الفورية.لقراءة التغيريات املُدخf عىل النس

د وفد  فاوضات مطّو�.أن تتوّسع يف احليثيات ٔاو تكون مدعاة مليه، ، يف رأ ملخصات الرئيس ال ينبغي ؤاخريا ٔاكّ
ملتبعة يف مجيع جلان الويبو، ودعا ٕاسـبانيا عىل ٔان هذه املالحظات ال تشّلك انتقادا للجنة ا,امئة بل تذكريا �ملامرسة ا

 ٕاىل حتسني الوضع واختاذ تدابري لتسوية القضا� املذكورة.  

 خخخختام ا,ورةتام ا,ورةتام ا,ورةتام ا,ورةمن جدول أالعامل: من جدول أالعامل: من جدول أالعامل: من جدول أالعامل:     7777البند البند البند البند 

  .2012ديسمرب  14اختمت الرئيس ا,ورة يوم  .368

  [ييل ذû املرفقان]
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        �ٕالنلكزيية�ٕالنلكزيية�ٕالنلكزيية�ٕالنلكزييةاالٔصل: االٔصل: االٔصل: االٔصل: 
        2012012012012222    ديسمربديسمربديسمربديسمرب    14141414التارخي: التارخي: التارخي: التارخي: 

  
  
  

ة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم والنماذج اللجن
  الصناعية والبيانات اجلغرافية

  
  الدورة الثامنة والعشرون

        2012201220122012    ديسمربديسمربديسمربديسمرب    14141414ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     10101010جنيف، من جنيف، من جنيف، من جنيف، من 
  
  

  ملخص الرئيس

  ا*ي اعمتدته اللجنة

        من جدول أالعامل: افتتاح ا,ورةمن جدول أالعامل: افتتاح ا,ورةمن جدول أالعامل: افتتاح ا,ورةمن جدول أالعامل: افتتاح ا,ورة    1111البند البند البند البند 

لجنة ا,امئة املعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم والKذج الصناعية افتتح الرئيس ا,ورة الثامنة والعرشين ل  .1
  والبياFت اجلغرافية ورّحب �ملشاركني ودعا السـيد فرانسس غري، املدير العام للويبو، ٕاىل ٕالقاء لكمة افتتاحية.

  وتوىل السـيد ماركس هوبرغر (الويبو) �مة ٔامني اللجنة ا,امئة. .2

        عامل: اعdد جدول أالعاملعامل: اعdد جدول أالعاملعامل: اعdد جدول أالعاملعامل: اعdد جدول أالعاملمن جدول االٔ من جدول االٔ من جدول االٔ من جدول االٔ     2222البند البند البند البند 

 4  ) مع ٕاضافة بند فرعي يف البند.SCT/28/1 Provاعمتدت اللجنة ا,امئة مرشوع جدول أالعامل (الوثيقة  .3
دراسة عن االßٓر احملمتf لعمل اللجنة ا,امئة املعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم والKذج الصناعية عنوانه "

  ).SCT/27/4" (الوثيقة  قانون الرسوم والKذج الصناعية وممارساتهوالبياFت اجلغرافية عىل
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        والعرشينوالعرشينوالعرشينوالعرشين    السابعةالسابعةالسابعةالسابعةمن جدول أالعامل: اعdد مرشوع تقرير ا,ورة من جدول أالعامل: اعdد مرشوع تقرير ا,ورة من جدول أالعامل: اعdد مرشوع تقرير ا,ورة من جدول أالعامل: اعdد مرشوع تقرير ا,ورة     3333البند البند البند البند 

)، .SCT/27/11 Provاعمتدت اللجنة ا,امئة مرشوع تقرير ا,ورة السابعة والعرشين (الوثيقة  .4
  .(INTA)و وممثل الرابطة ا,ولية للعالمات التجارية التعديالت اليت طلهبا وفدا الصني وبري  مع

        من جدول أالعامل: الرسوم والKذج الصناعيةمن جدول أالعامل: الرسوم والKذج الصناعيةمن جدول أالعامل: الرسوم والKذج الصناعيةمن جدول أالعامل: الرسوم والKذج الصناعية    4444البند البند البند البند 

  ومرشوع الالحئة التنفيذيةواد املمرشوع  -  قانون الرسوم والKذج الصناعية وممارساته

  .SCT/28/3و SCT/28/2استندت املناقشات ٕاىل الوثيقتني  .5

وسـُتدّون . الالحئة التنفيذيةبشأن مرشوع أالحاكم ومرشوع جيدا ,امئة قد ٔاحرزت تقدما اللجنة ا قال الرئيس ٕانّ و  .6
والُتمس من أالمانة ٔان تعّد وßئق معل مراجعة يك تنظر مجيع البياFت اليت قدمهتا الوفود يف تقرير ا,ورة الثامنة والعرشين. 

قدمة خالل ا,ورة احلالية وأن تربز خمتلف أخذ جبميع التعليقات املُ والعرشين، عىل ٔان ت تاسعةيف دورهتا ال ا,امئة فهيا اللجنة 
  eقرتاحات اليت تقدمت هبا الوفود �سـتخدام أالقواس املربّعة ٔاو الشطب ٔاو التسطري ٔاو احلوايش.

  مبا يتفق وقرار امجلعية العامة ملساعدة التقنية وتكوين الكفاءاتأالحاكم اخلاصة �

ة اقرتاحا يشمل مرشوع مواد عن املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات ٕالدراجه يف معاهدة قدمت اäموعة أالفريقي .7
  قانون الرسوم والKذج الصناعية وممارساته.

قرار املؤمتر ا,بلومايس وقدم ممثل eحتاد أالورويب، �مس eحتاد أالورويب وا,ول أالعضاء فيه، اقرتاحا يشمل  .8
  .ن الرسوم والKذج الصناعية وممارساتهقانو التمكييل للمعاهدة بشأن

والمتست اللجنة ا,امئة من أالمانة نرش eقرتاحني يف شلك وثيقتني من وßئق معل اللجنة ا,امئة يك تواصل اللجنة  .9
  النظر فهيام يف دورهتا التاسعة والعرشين.

نص أالحاكم اخلاصة ٕالدراج  SCT/28/4وخلص الرئيس ٕاىل ٔانّه الُتمس من أالمانة مراجعة الوثيقة  .10
. وينبغي اسـتكامل الوثيقة �SCT/28/4ملساعدة املالية يف املعاهدات املشار ٕالهيا يف اجلزء "ٔاوال" من الوثيقة 

مبعلومات مفصf تتعلق �ملامرسة املُتبعة حاليا يف الويبو لمتويل مشاركة الوفود يف اجdعات مجعيات املعاهدات اليت 
  تديرها الويبو.

االßٓر احملمتf لعمل اللجنة ا,امئة املعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم والKذج الصناعية والبياFت اجلغرافية  دراسة عن
  عىل قانون الرسوم والKذج الصناعية وممارساته

 بعد املشاورات غري الرمسية اليت جرت بني الوفود، خلص الرئيس ٕاىل ٔانّه الُتمس من أالمانة، دون ٕاخالل .11
�لعمل اخلاص مبرشوع معاهدة قانون الرسوم والKذج، متديد ا,راسـتني eسـتقصائيتني اللّتان ٔاجريتا يف ٕاطار 

) ملدة شهرين ٕاضافيني، وذû من أجل ز�دة توافر عّينات البياFت من خالل SCT/27/4حتضري ا,راسة (الوثيقة 
بقة ٔاو اسـتكاملها. وينبغي حتديث ا,راسة يك تنظر فهيا تقدمي ردود جديدة ومن خالل ٕاماكنية تعديل الردود السا

اللجنة ا,امئة يف دورهتا التاسعة والعرشين، مع مراعاة ما يرد من ردود ٕاضافية. وينبغي احلفاظ عىل الهيلك العام 
  لòراسة. ورٔات بعض الوفود ٔاّن هذا الطلب يكتيس طابعا اسـتثنائيا.



SCT/28/8  
Annex I 
3 
 
 
 

أالمانة ٕاعداد وثيقة منفصf تصف العالقة بني نظام الهاي للتسجيل  وخلص الرئيس ٔايضا ٕاىل ٔانّه الُتمس من .12
  ا,ويل للرسوم والKذج الصناعية وبني مرشوع معاهدة قانون الرسوم والKذج.

        من جدول أالعامل: البياFت اجلغرافيةمن جدول أالعامل: البياFت اجلغرافيةمن جدول أالعامل: البياFت اجلغرافيةمن جدول أالعامل: البياFت اجلغرافية    5555البند البند البند البند 

  ٔاشار الرئيس ٕاىل ٔانّه مل تُسّجل ٔايّة مداخf مضن هذا البند من جدول أالعامل. .13

        من جدول أالعامل: ملخص الرئيسمن جدول أالعامل: ملخص الرئيسمن جدول أالعامل: ملخص الرئيسمن جدول أالعامل: ملخص الرئيس    6666بند بند بند بند ال ال ال ال 

  ا,امئة املعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم والKذج الصناعية ا,ورة التاسعة والعرشون للجنة
 (SCT/29) والبياFت اجلغرافية

  .2013و ماي 31ٕاىل  27ٔاعلن الرئيس ٔاّن ا,ورة التاسعة والعرشين للجنة ا,امئة سـُتعقد مبدئيا يف أالسـبوع من  .14

  ووافقت اللجنة ا,امئة عىل ملخص الرئيس �لصيغة الواردة يف هذه الوثيقة. .15

        من جدول أالعامل: امن جدول أالعامل: امن جدول أالعامل: امن جدول أالعامل: اخخخختتام ا,ورةتتام ا,ورةتتام ا,ورةتتام ا,ورة    7777البند البند البند البند 

  .2012ديسمرب  14اختمت الرئيس ا,ورة يف  .16

  ]ييل ذû املرفق الثاين[
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gabriel.bellon@urugi.ch 
 
 
VIET NAM 
 
Van Son MAI, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 

UNION EUROPÉENNE
∗
/EUROPEAN UNION

∗
 

 
Delphine LIDA (Mrs.), Counsellor, Permanent Delegation, Geneva 
 
Alfonso CALLES SÁNCHEZ, Policy Officer, DG Internal Market and Services (DG MARKT), 
Brussels 
 
Jakub PINKOWSKI, Head, Designs Office, Office for Harmonization in the Internal 
Market (Trade Marks and Designs) (OHIM), Alicante 
 

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

INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OAPI)/AFRICAN 
INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (OAPI) 
 
Jacqueline Taylord HELIANG BISSONG (Mme), cadre juriste, Yaoundé 
 
 
ORGANISATION BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OBPI)/BENELUX 
ORGANISATION FOR INTELLECTUAL PROPERTY (BOIP) 
 
Camille JANSSEN, juriste au Département des affaires juridiques, La Haye 
cjanssen@boip.int 
 
 
ORGANISATION RÉGIONALE AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (ARIPO)/ 
AFRICAN REGIONAL INDUSTRIAL PROPERTY ORGANIZATION (ARIPO) 
 
Letu Mathew SHILONGO, Head, Internal Auditor, Geneva 
 
Kujo McDAVE, Legal Officer, Harare 
kmcdave@aripo.org 
 
 
SOUTH CENTRE 
 
Nirmalya SYAM, Program Officer, Innovation and Access to Knowledge Program, Geneva 
syam@southcentre.org  
 
 
UNION AFRICAINE (UA)/AFRICAN UNION (AU) 
 
Nadir MERAH, Head, Trade Division, Trade and Industry, Addis Ababa 
 
Batanai CHIKWENE, Expert, Trade and Industry, Addis Ababa 
batanaich@gmail.com 
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III. ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/ 
 INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA)/American Intellectual 
Property Law Association (AIPLA) 
Margaret POLSON (Ms.), Vice-Chair, Industrial Design Committee, Westminster 
mlpolson@oppedahl.com 
 
Association des propriétaires européens de marques de commerce (MARQUES)/Association of 
European Trademark Owners (MARQUES) 
David STONE, Chair of Designs Team, London 
david.stone@simmons-simmons.com 
 
Association française des praticiens du droit des marques et modèles (APRAM) 
Claire LAUGA (Mme), représentante, Paris 
claire@starcknetwork.com 
 
Association internationale pour les marques (INTA)/International Trademark Association (INTA)  
Bruno MACHADO, Geneva Representative, Rolle  
bruno.machado@bluewin.ch 
 
Association japonaise des conseils en brevets (JPAA)/Japan Patent Attorneys 
Association (JPAA) 
Megumi SAITO (Ms.), Member, Trademark Committee, Tokyo 
Muneaki KAIGUCHI, Member, Design Committee, Tokyo 
 
Centre d’études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI)/Centre for International 
Intellectual Property Studies (CEIPI) 
François CURCHOD, chargé de mission, Genolier 
francois.curchod@vtxnet.ch 
 
Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI)/International Federation 
of Industrial Property Attorneys (FICPI)  
Jon HEGGSTAD, Reporter, International Designs Study Group, Oslo 
jon.heggstad@ficpi.org  
 
Centre international pour le commerce et le développement durable (ICTSD)/International 
Center for Trade and Sustainable Development (ICTSD) 
Alessandro MARONGIU, Research Assistant, Geneva 
amarongiu@ictsd.ch 
 
Third World Network Berhad (TWN) 
Sangeeta SHASHIKANT (Ms.), Legal Advisor, Geneva 
Gopakumar KAPPOORI, Legal Advisor, Geneva 
 
 



SCT/28/8  
Annex II  
16  

 
 

IV. BUREAU/OFFICERS 
 

Président/Chair:  Imre GONDA (Hongrie/Hungary) 
 
 
Vice-présidents/Vice-chairs: Andrés GUGGIANA (Chili/Chile) 
 
 Ahlem Sara CHARIKHI (Mlle/Ms.) (Algérie/Algeria) 
 
 
Secrétaire/Secretary: Marcus HÖPPERGER (OMPI/WIPO) 
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V. SECRÉTARIAT DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ 
 INTELLECTUELLE (OMPI)/SECRETARIAT OF THE WORLD INTELLECTUAL
 PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) 
 
Francis GURRY, directeur général/Director General 
 
WANG Binying (Mme/Mrs.), vice-directrice générale/Deputy Director General 
 
Marcus HÖPPERGER, directeur de la Division du droit et des services consultatifs en matière 
de législation/Director, Law and Legislative Advice Division 
 
Martha PARRA FRIEDLI (Mme/Mrs.), chef de la Section du droit des marques, Division du droit 
et des services consultatifs en matière de législation/Head, Trademark Law Section, Law and 
Legislative Advice Division 
 
Marie-Paule RIZO (Mme/Mrs.), chef de la Section du droit des dessins et modèles et des 
indications géographiques, Division du droit et des services consultatifs en matière de 
législation/Head, Design and Geographical Indication Law Section, Law and Legislative Advice 
Division 
 
Marina FOSCHI (Mme/Mrs.), juriste à la Section du droit des dessins et modèles et des 
indications géographiques, Division du droit et des services consultatifs en matière de 
législation/Legal Officer, Design and Geographical Indication Law Section, Law and Legislative 
Advice Division 
 
Geneviève STEIMLE (Mme/Ms.), juriste à la Section du droit des marques, Division du droit et 
des services consultatifs en matière de législation/Legal Officer, Trademark Law Section, Law 
and Legislative Advice Division 
 
Tobias BEDNARZ, administrateur adjoint à la Section du droit des marques, Division du droit et 
des services consultatifs en matière de législation/Associate Officer, Trademark Law Section, 
Law and Legislative Advice Division 
 
Nathalie FRIGANT (Mme/Mrs.), juriste adjointe à la Section du droit des dessins et modèles et 
des indications géographiques, Division du droit et des services consultatifs en matière de 
législation/Assistant Legal Officer, Design and Geographical Indication Law Section, Law and 
Legislative Advice Division 
 
Noëlle MOUTOUT (Mlle/Ms.), juriste adjointe à la Section du droit des marques, Division du 
droit et des services consultatifs en matière de législation/Assistant Legal Officer, Trademark 
Law Section, Law and Legislative Advice Division 
 
Violeta JALBA (Mme/Mrs.), consultante à la Section du droit des dessins et modèles et des 
indications géographiques, Division du droit et des services consultatifs en matière de 
législation/Consultant, Design and Geographical Indication Law Section, Law and Legislative 
Advice Division 

 
 
 

[ والوثيقة املرفق الثاينهناية  ] 

  


