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الصناعية  تصاميمعالمات التجارية والاللجنة الدائمة املعنية بقانون ال
 والبيانات اجلغرافية

 
 الثالثونالدورة 

ىل  2جنيف، من   4172 نومفرب 8اإ
 
 

 التقرير

متدته اللجنة ادلامئة  *اذلي اع

 مقدمة

لهيا فامي ييل  التصامميادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية و عقدت اللجنة  .7 الصناعية والبياانت اجلغرافية )املُشار اإ
ىل  2ابمس "اللجنة ادلامئة" أأو "اللجنة"( دورهتا الثالثني، يف جنيف، يف الفرتة من   .4172نومفرب  8اإ

َّةًل يف الاجامتعواكنت ادلول التالية الأعضاء يف الويبو أأو يف احتاد ابريس  .4 : محلاية امللكية الصناعية أأو يف لكهيام ُممث
، المنسا، أأذربيجان، بنغالديش، برابدوس، بيالروس، بلجياك، بنن، بواتن، بوتسواان، أأسرتالياأأنغول، الأرجنتني، أأرمينيا، 

كوادور، الربازيل، كندا، ش ييل، الصني، كولومبيا، كوس تارياك، كوت ديفوار، امجلهورية التش يكية،  ادلامنرك، السلفادور، اإ
ثيوبيا، فنلندا، فرنسا، غابون، جورجيا، أأملانيا، غاان، اليوانن، غواتاميل، غينيا، هاييت، الكريس الرسويل،  س تونيا، اإ مرص، اإ

يران )مجهورية  ندونيس يا، اإ يطاليا، جاماياك، الياابن، –هنغاراي، الهند، اإ رسائيل، اإ يرلندا، اإ الأردن،  الإسالمية(، العراق، اإ
هولندا، كينيا، لتفيا، لبنان، ليتوانيا، مدغشقر، مالوي، مالزياي، مايل، موريتانيا، املكس يك، املغرب، انميبيا، نيبال، 

نيجرياي، الرنوجي، بامن، الفلبني، بولندا، الربتغال، مجهورية كوراي، مجهورية مودلوفا، رومانيا، الاحتاد الرويس، اململكة العربية 
س بانياالس نغال، س نغافورة، جنوب أأفريقيا،  السعودية، ، رسي لناك، السويد، سويرسا، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية اإ

السابقة، اتيلند، توغو، ترينيداد وتوابغو، تونس، تركيا، أأوكرانيا، اململكة املتحدة، مجهورية تزنانيا املتحدة، الولايت املتحدة 
َّاًل بصفته . (59البوليفارية(، فييت انم، زمبابوي ) –رية الأمريكية، أأوروغواي، فزنويال )مجهو  واكن الاحتاد الأورويب ُممث

 عضوًا خاصًا يف اللجنة.

                                                
*

 والثالثني. احلادية جلنة العالمات يف دورةاعمتد هذا التقرير  
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(، OAPIاملنظمة الأفريقية للملكية الفكرية ): وشاركت املنظامت احلكومية ادلولية التالية يف الاجامتع بصفة مراقب .2
 .(WTO( )2)(، منظمة التجارة العاملية SCنوب )(، مركز اجل BOIPمنظمة بنلوكس للملكية الفكرية )

مجعية املامرسني يف جمال قانون العالمات : وشارك ممثلو املنظامت غري احلكومية التالية يف الاجامتع بصفة مراقب .2
(، CTA(، مجعية الصني للعالمات )CEIPI(، مركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية )APRAMالصناعية ) التصامميو 

(، ASIPI(، مجعية الأمريكتني للملكية الصناعية )ECTAمجعية الاحتادات الأوروبية للعاملني يف جمال العالمات التجارية )
(، امجلعية ادلولية للعالمات FICPI(، الاحتاد ادلويل لوالكء امللكية الصناعية )AIPPIامجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكرية )

(، امجلعية الأوروبية ملاليك العالمات التجارية JPAAة الياابنية لوالكء الرباءات )(، امجلعيINTAالتجارية )
(MARQUESمنظمة الش بكة ادلولية للبياانت اجلغرافية ،) (oriGIn( )77.) 

 وترد قامئة املشاركني يف املرفق الثاين لهذه الوثيقة. .5

نت الأمانُة املداخالت وجسَّلهتا عىل رشيط تسجيل .6 عىل مجيع املالحظات  املناقشات بناءً  هذا التقريرُ ويلخص . ودوَّ
 اليت ُأبِديت.

 افتتاح ادلورة: من جدول الأعامل 7البند 

ب ابملشاركني، ودعا الس يَد فرانسس  –عادل املاليك )املغرب(  الس يد –افتتح الرئيُس  .1 ادلورَة الثالثني للجنة، ورحَّ
لقاء لكمة افتتاحية. –كرية )الويبو( العام للمنظمة العاملية للملكية الف املدير –غري  ىل اإ  اإ

 وتوىل الس يد ماركوس هوبرغر )الويبو( هممَة أأمني اللجنة. .8

 اعامتد جدول الأعامل: من جدول الأعامل 4البند 

 (.SCT/30/1 Prov.2اعمتدت اللجنة مرشوع جدول الأعامل املُراَجع )الوثيقة  .9

 يةاعامتد منظمة غري حكوم : من جدول الأعامل 2البند 

ىل الوثيقة  .71  .SCT/30/6استندت املناقشة اإ

َّاًل يف دوراهتا.ITSSDووافقت اللجنة عىل أأن يكون معهد التجارة واملعايري والتمنية املس تدامة ) .77  ( ُممث

 اعامتد مرشوع تقرير ادلورة التاسعة والعرشين: من جدول الأعامل 2البند 

( مع التعليقات اليت .SCT/29/10 Provتقرير ادلورة التاسعة والعرشين )الوثيقة  اعمتدت اللجنة مرشوع .74
 أأدىل هبا وفد الصني وممثل مركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية.

 التصاممي الصناعية: من جدول الأعامل 5البند 

 البياانت العامة

قلميية لبدلان أأورواب الوس .72 طى ودول البلطيق، وأأكَّد من جديد تأأييده الشديد لعمل حتدث وفد بولندا ابمس اجملموعة الإ
نه يعتقد . ، وهو أأمر ذو أأمهية كبرية ابلنس بة للمجموعةللتصاممياللجنة املعياري بشأأن تقريب الرشوط الشلكية  وقال الوفد اإ

قة س تكون مبثابة أأداة مفيدة لتشجيع الابتاكر والإبداع. وأأعرب الوفد  زاء أأن الرشوط الشلكية املُنسَّ عن خيبة أأمل اجملموعة اإ
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، رمغ 4172يف عام  التصامميتعذر التفاق، خالل امجلعيات املاضية، عىل قرار بعقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة قانون 
قلميية، مبا فهيا مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق د وأأكَّ . املشاركة البنّاءة وروح التوافق اليت أأبدهتا بعض اجملموعات الإ

دًا أأن اجملموعة ل تزال من أأشد املؤيدين لإبرام معاهدة قانون  نه عىل قناعة  التصامميالوفد ُمجدَّ يف أأقرب وقت ممكن، وقال اإ
وذكر أأن . بأأن مرشوع نص املعاهدة قد حظي مبا يكفي من ادلراسة لتوصية امجلعيات العامة بأأن تتخذ قرارًا لهذا الغرض

دًا تأأ  دٌة بشأأن املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات من أأجل اجملموعة تؤكد ُمجدَّ ييدها لأن تُدَرج يف نص املعاهدة مادٌة ُمحدَّ
تنفيذ املعاهدة املقبةل، وأأهنا تعتقد أأن أأي خالفات متبقية ميكن تسويهتا يف ادلورة الثالثني للجنة مث يف الاجامتع التحضريي، 

قلميية . 4172اذلي ميكن أأن يُعقَد يف الربع الأول من عام  ىل أأن اجملموعة تأأمل أأن تتحىل مجيع اجملموعات الإ وانهتىى الوفُد اإ
ىل توافق يف الآراء بشأأن هذه املسأأةل يف ادلورة الاس تثنائية للجمعية.  ابملرونة وأأن يمت التوصل اإ

ن ادلول الأعضاء، يف وذكر الوفد أأ . وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء، وأأكَّد الأمهية اليت يولهيا لأنشطة اللجنة .72
من أأجل اعامتد  4172ادلورة املاضية للجمعية العامة، اكنت قاب قوسني أأو أأدىن من اختاذ قرار بعقد مؤمتر دبلومايس يف عام 

، وذكل بفضل تيسري الس يد مارس يلو ديال نينا )من الربازيل( واملشاركة البنّاءة لدلول الأعضاء يف التصامميمعاهدة قانون 
ن اجملموعة ابء تتوقع، يف هذا الصدد، أأن يس متر خالل ادلورة الثالثني . غري الرمسية خالل امجلعيات العامة املشاورات وقال اإ

للجنة الزمُخ اذلي ظهر يف تكل املشاورات غري الرمسية، وأأن يمتكن الأعضاء من وضع اللمسات الأخرية عىل العمل بروح 
ًا جازمًا أأن الأعضاء ينبغي أأن يوافقوا عىل توصية ادلورة الاس تثنائية للجمعية العامة وذكر أأن اجملموعة ابء تعتقد اعتقاد. بنّاءة

وأأضاف أأنه من أأجل حتقيق هذا الهدف، ينبغي ختصيص وقٍت اكٍف للمناقشة ذات الصةل خالل . بعقد مؤمتر دبلومايس
، قد SCT/30/3و SCT/30/2، الوارد يف الوثيقتني التصامميورأأى الوفد أأن نص معاهدة قانون . ادلورة الثالثني للجنة

نه . بلغ ابلفعل من النضج ما يكفي لعرضه عىل املؤمتر ادلبلومايس ن النص ل يزال حيتوي عىل بعض الأقواس واإ ومىض يقول اإ
يف  قد يكون من الرضوري وجود مزيد من التوضيح بشأأن تفسري النص، ورمغ ذكل ميكن القيام هبذا التعديالت الطفيفة

ىل املساعدة . ادلورة الثالثني للجنة، بل وخالل فرتة املؤمتر ادلبلومايس، دون تأأخري قرار عقد مؤمتر دبلومايس والتفت الوفد اإ
هنا عىل اس تعداد للمشاركة يف املناقشة  ن اجملموعة ابء تُقرُّ بدورها املهم يف تنفيذ املعاهدة، واإ التقنية وتكوين الكفاءات وقال اإ

ن املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات ينبغي أأن توافق طبيعة معاهدة قانون . الأمر اخلاصة هبذا  التصامميومىض يقول اإ
 التصامميوذكر أأن زايدة تبس يط الرشوط الشلكية والإجراءات اخلاصة بتسجيل . واحتياجات الأعضاء عند تنفيذ املعاهدة

ومن مثَّ تقع عىل عاتق ادلول الأعضاء يف الويبو مسؤوليُة  ،التمنوياكن وضعهم  تُفيد مس تخديم نظام امللكية الفكرية، أأايًّ 
ن . يف الوقت املناسب التصامميحتسني أأنظمة امللكية الفكرية تلبيًة ملطالب املس تخدمني ابعامتد معاهدة قانون  واختمت قائاًل اإ

 اجملموعة ابء تؤيد أأسلوب العمل اذلي اقرتحه الرئيس لدلورة الثالثني.

د الاحتاد الأورويب ابمس ادلول الأعضاء فيه، وأأكَّد الأمهية الكبرية والقمية املضافة لتنس يق وتبس يط وحتدث وف .75
وذكر الوفد أأن اللجنة، عىل مدى الس نوات الست املاضية، قد . التصامميالرشوط الشلكية والإجراءات اخلاصة بتسجيل 

ن مرشوع املواد ومرشوع الالحئة التنفيذية يُمثِّالن خطوًة  .أأحرزت تقدمًا كبريًا وجوهراًي يف التعامل مع هذه املسائل وقال اإ
الصناعية وتبس يط هذه  لتصامميأأخرى حنو الهدف الهنايئ املمتثل يف التقريب بني الرشوط الشلكية والإجراءات اخلاصة اب

طار وأأضاف أأن مرشوع املواد ومرشوع الالحئة التنفيذية . الرشوط والإجراءات من أأجل املس تخدمني مالمئان أأيضًا لوضع اإ
بعد ذكل، وقادران عىل مواكبة التغريات التكنولوجية والاجامتعية والاقتصادية  التصامميدينامييك ومرن لتطوير قانون 

مدروس تني من الناحية التقنية، فقد نوقش تا يف  SCT/30/3و SCT/30/2وذكر الوفد أأن الوثيقتني . والثقافية يف املس تقبل
ورأأى الوفد أأن اللجنة لكام متادت هبا مناقشة هاتني الوثيقتني دون وجود هناية زمنية . ورات هذه اللجنةعدة دورات من د
مل تس تطع  4172وأأعرب الوفد عن خيبة أأمل كبرية لأن امجلعية العامة لعام . هتام عىل حساب العملية لكهاعواحضة، زادت ميو 

َّع وفد الاحتاد الأورويب وادلول . عىل سبيل الأولوية التصامميقانون اختاذ قرار بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس لوضع معاهدة  وتطل
متام املناقشات اخلاصة مبرشوع املواد ومرشوع الالحئة التنفيذية ابلروح البنّاءة اليت اتسمت هبا ادلورات  ىل اإ الأعضاء فيه اإ

ن هذا يشمل املسأأةل املهمة اخلاصة ابملساعدة. السابقة لهذه اللجنة التقنية وتكوين الكفاءات لتنفيذ املعاهدة، وهو  وقال اإ
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حدى  اجملال اذلي أأبدى فيه الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه قدرًا كبريًا من املرونة، ل س امي بتقدمي مقرتح ملرشوع اإ
بداء حسن النية يف وصف معل هذه اللجنة بأأنه . املواد ىل اإ مدروس يف توصيهتا ودعا وفُد الاحتاد الأورويب مجيَع الوفود اإ

ىل ادلورة الاس تثنائية للجمعية العامة يف شهر ديسمرب مة اإ وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن ختتمت هذه اللجنُة معلها بشأأن . املُقدَّ
ىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد املعاهدة التصامميمعاهدة قانون  ويف هذا الصدد، اقرتح الوفد أأيضًا توصية امجلعية . ابدلعوة اإ

م من الاحتاد الرويس ال ىل اجامتع جلنة حتضريية يف أأقرب وقت ممكن لالس تفادة من العرض السخي املُقدَّ عامة بأأن تدعو اإ
 .4172لس تضافة املؤمتر ادلبلومايس يف صيف عام 

وأأكَّد . وحتدث وفد املغرب ابمس اجملموعة الأفريقية، وأأعرب عن تأأييده التام لنجاح هذه ادلورة، وعن الزتامه بنجاهحا .76
الصناعية حفسب، بل تُمكِّن أأيضًا  التصامميالوفُد أأن اجملموعة تفضل وجود معاهدة ل يكون من شأأهنا أأن تُسهِّل تسجيل 

ن هذه البدلان أأماهما فرصة كبرية لتحقيق ماكسب من  ن . تصامميهاالبدلاَن الأفريقية من تطوير هذا القطاع، حيث اإ وقال اإ
عداد معاهدة لقانون  د عىل أأن املعاهدة ينبغي أأن تضع يف الاعتبار اختالف مس توايت التمنية التصاممياجملموعة تؤيد اإ ، وتُشّدِ

وذكر الوفد أأن املعاهدة تعود ابلنفع عىل . يف ادلول الأعضاء يف الويبو لمتكني هذه ادلول من الاس تفادة عىل حنٍو منصف
الصناعية وتمتتع بقدرة كبرية عىل تسجيلها، وهو ما ليس  التصامميا ابلفعل طلب كبري عىل تسجيل البدلان اليت يوجد فهي

ىل ادلمع فامي يتعلق بتكنولوجيا املعلومات، والإدارة، واخلربة . ابلرضورة حال البدلان الأفريقية ورأأى الوفد أأن هناك حاجًة اإ
ن من ا. القانونية، والتدريب ملهم أأن تلزتم الويبو ابملسامهة يف املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات يف وقال يف الس ياق نفسه اإ

وذكر أأن اجملموعة . الصناعية تعزيزًا فعالً  التصامميالبدلان الأفريقية والبدلان الأقل منوًا لتعزيز الابتاكر والإبداع يف جمال 
املعاهدة، وأأنه ينبغي أأن توجد مرونٌة اكفيٌة لصاحل البدلان  الأفريقية تعتقد أأن املنظمة ينبغي أأن تساعد هذه البدلان عىل تنفيذ

دراج هذه البنود من شأأنه أأن يُمكِّن من وضع صك دويل يس تجيب حلقائق مجيع . النامية ن اجملموعة ترى أأن اإ ومىض يقول اإ
لنس بة ملودعي الطلبات وأأضاف أأن اجملموعة تشدد عىل أأمهية الأحاكم اخلاصة بتخفيض الرسوم اب. ادلول الأعضاء وأأولوايهتا

ىل  ةل التصاممي، فضاًل عن تبادل املعلومات بشأأن البدلان النامية وأأقل البدلان منواً املنمتني اإ وأأعرب الوفد عن تطلعه . املُسجَّ
دراج املادة  ىل اإ اخلاصة ابملساعدة التقنية وتكوين الكفاءات يف نص املعاهدة، فهذا أأحد العوامل احلامسة ليك تمثر  47اإ

جيابيةامل  ل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة قانون . ناقشات عن نتيجة اإ ن اجملموعة الأفريقية تُفّضِ ، التصامميواختمت قائاًل اإ
زاء مسائل التمنية تعبريًا حصيحًا يف العمليات من خالل مادة عن  برشط التعبري عن الشواغل املرشوعة للمجموعة الأفريقية اإ

 الكفاءات، لمتكني هذه البدلان من الاس تفادة من مزااي املعاهدة اس تفادًة اكمةًل. املساعدة التقنية وتكوين

خالص يف امليض قدمًا  .71 آس يا واحمليط الهادئ، وأأكَّد مشاركة اجملموعة ابإ وحتدث وفد بنغالديش ابمس مجموعة بدلان أ
حدى أأمه جلان الويبو آس يا واحمل . بعمل اللجنة، اليت تعترب اإ ن مجموعة بدلان أ ابلعمل النيص اذلي ُأجِنز  يط الهادئ تُقرُّ وقال اإ

رساع معلها من أأجل . التصامميحىت الآن يف اللجنة من أأجل املعاهدة املقرتحة لقانون  وذكر الوفد أأن اللجنة قد ُطلب مهنا اإ
ساعدة التقنية الصناعية من خالل تقدمي أأحاكم مالمئة عن امل  التصامميامليض قدمًا يف املقرتحات الأساس ية ملعاهدة بشأأن 

ىل مرشوع معاهدة شامةل . البدلان النامية وأأقل البدلان منواً وتكوين الكفاءات من أأجل  وحثَّ الوفُد اللجنَة عىل التوصل اإ
ن . تعكس مصاحل مجيع ادلول الأعضاء، مع مراعاة اختالف مس توايت التمنية يف ادلول الأعضاء يف الويبو ومىض يقول اإ

آس يا واحمل  دخال بعض مجموعة بدلان أ يط الهادئ تعتقد أأيضًا أأن تنفيذ املعاهدة املقرتحة سوف يس تتبع، عىل الأرحج، اإ
نشاء بنية حتتية جديدة للتعامل مع مزيد من الطلبات، وتكوين  ،التعديالت عىل القوانني واملامرسات الوطنية ن اإ ومن مثَّ فاإ

وأأشار . القانونية والتدريب سوف يتطلب مساعدًة تقنيًة كبريةً  الكفاءات الوطنية لإدارة عدد أأكرب من املطالب وتمنية املهارات
هما وفد الاحتاد الأورويب واجملموعة الأفريقية ووفد مجهورية كوراي، واليت تُبنّيِ أأمهية مسأأةل  ىل املقرتحات اليت قدَّ الوفد اإ

نه وأأعرب الوفد عن رغبته يف وجود ماد. املساعدة التقنية يف تنفيذ املعاهدة املقرتحة ة واحضة عن املساعدة التقنية، وقال اإ
ىل توافق يف الآراء بشأأن هذه املسأأةل حبيث ميكن اختاذ  يعتقد أأن مجيع املعنيني سوف يتحلون ابملرونة من أأجل التوصل اإ

د الوطين واكن الوفد يرى أأن أأوجه املرونة املناس بة عىل الصعي. قرار هنايئ يف ادلورة املقبةل للجمعية العامة يف شهر ديسمرب
ه الوفُد ابلشكر لالحتاد الرويس عىل . التصامميرضوريٌة، وينبغي أأن يُسمح هبا يف معاهدة قانون  ىل ذكل، توجَّ ضافًة اإ واإ
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واختمت الوفد . اقرتاحه اس تضافة املؤمتر ادلبلومايس، كام شكر مجهورية كوراي عىل عرضها اس تضافة املؤمتر يف وقت سابق
ن أأعضاء مجموعة بدل آس يا واحمليط الهادئ سوف يشاركون بنشاط يف املناقشات.قائاًل اإ  ان أ

وحتدث وفد ترينيداد وتوابغو ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، وأأعرب عن اس تعداد هذه اجملموعة  .78
قلميية ملواصةل العمل عىل حنٍو بنّاء، هبدف املسامهة يف املناقشات املتعلقة ابملعاهدة املقرتحة لق ن . التصامميانون الإ وقال اإ

اجملموعة، رمغ أأهنا ليست املُقرِتح الرئييس للمعاهدة، تُقرُّ مبا س تعود به هذه املعاهدة من فوائد حممتةل ليس عىل البدلان 
رٌي ورأأى الوفد أأنه ليك يكون للمعاهدة تأأث. املتقدمة حفسب، ولكن عىل البدلان النامية داخل املنطقة ويف لك أأحناء العامل أأيضاً 

لزاميٌة بشأأن املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات يف شلك مادة؛ لضامن وجود  فعاٌل، ينبغي أأن تُدَرج يف املعاهدة أأحاكٌم اإ
وذكر . البدلان النامية وأأقل البدلان منواً معاهدة شامةل ل تراعي مطالب البدلان املتقدمة حفسب، بل تراعي أأيضًا طلبات 

ن . مللكية الفكرية الوطنية يف بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب تعاين من نقص املواردالوفد أأن كثريًا من ماكتب ا ومىض يقول اإ
حراز تقدم يف املفاوضات  اجملموعة ذلكل تمتسك ابلرأأي اذلي ُأعرِب عنه يف امجلعيات العامة واذلي مفاده أأنه من أأجل اإ

ب التفاق عىل حمك يُدَرج يف املعاهدة بشأأن املساعدة التقنية ، جي4172وامليض قدمًا حنو مؤمتر دبلومايس يُعقد يف عام 
ن اجملموعة حتثُّ مجيَع الوفود عىل املشاركة البنّاءة يف املناقشات اليت ُُترى يف اللجنة بشأأن  ،وتكوين الكفاءات ومن مثَّ فاإ

ن اجملموعة، . مضمون املادة اخلاصة ابملساعدة التقنية وتكوين الكفاءات ىل اتفاق يف امجلعيات ومىض يقول اإ رمغ عدم التوصل اإ
، تود أأن تشكر املُيرّسِ عىل ما بذهل من هجود دؤوبة التصامميالعامة فامي خيص عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن معاهدة قانون 

جامعية ىل م. لصياغة وثيقة حتظى مبوافقة اإ ذا ُدعيت اإ ا اإ واصةل وأأضاف أأن اجملموعة تود يف هذه اللحظة احلرجة أأن تذكر أأهنَّ
هنا سوف تؤيد ذكل آثر الوفُد ختصيص معظم الوقت يف . هذه املناقشات غري الرمسية عىل هامش هذه ادلورة، فاإ ومع ذكل، أ

حراز تقدم فهيام، وكذكل القضااي اجلوهرية الأخرى  هذا الاس بوع لتبس يط مرشوع املواد ومرشوع الالحئة التنفيذية واإ
ىل الوثيقة . املدرجة يف جدول الأعامل ن اجملموعة ترى أأن أأسامء البدلان ميكن أأن متنح  SCT/30/4والتفت الوفد اإ قائاًل اإ

. فرصًة مثينًة لربامج التوس مي الوطين اليت حُتقِّق قميًة من خالل اس تخدام العالمات التجارية، وخصوصًا يف حاةل البدلان النامية
ويف . عن تأأييدها للمناقشات واس مترار العمل بشأأن حامية أأسامء البدلانوأأضاف أأنه من هذا املنطلق تود اجملموعُة أأن تعرب 

ىل  ىل التوصل اإ َّع اإ ر الوفُد أأن اجملموعة عىل اس تعداد للمسامهة عىل حنٍو بنّاء يف ادلورة الثالثني للجنة، وأأهنا تتطل اخلتام، كرَّ
 حل ودي للواثئق املعروضة عىل اللجنة.

َّق أأمهيًة كبريًة عىل معل اللجنة بشأأن قانون  وحتدث وفد مرص ابمس مجموعة جدول .79 الصناعية  التصامميأأعامل التمنية، وعل
ب ابملفاوضات اجلارية بشأأن مرشوع املواد ومرشوع الالحئة التنفيذية الواردين يف الوثيقتني   SCT/30/2وممارساته، ورحَّ

ن اجملموعة تعتقد أأن تطوير قطاعات . SCT/30/3و أأمٌر حيويٌّ  البدلان النامية وأأقل البدلان منواً عية يف الصنا التصامميوقال اإ
يف التمنية الاقتصادية، ورضوريٌّ أأيضًا للسامح لهذه البدلان ابملشاركة الفعلية يف مرشوع املواد ومرشوع الالحئة التنفيذية 

لأفريقية ووفد الاحتاد الأورويب وأأضاف أأنه يف القلب من املفاوضات تأأيت مقرتحات اجملموعة ا. املُقرَتحني والاس تفادة مهنام
دراج مادة بشأأن املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات يف أأي اتفاق مس تقبيل أأو معاهدة مس تقبلية  ومجهورية كوراي اخلاصة ابإ

بني ورأأى الوفد أأن املادة رضوريٌة لضامن اليقني والقدرة عىل التنبؤ وحتقيق التوازن . الصناعية وممارساته التصامميعن قانون 
ىل الالزتامات املنصوص علهيا يف مرشوع التفاق أأو املعاهدة واحلاجة املاسة  تمنية القدرات الوطنية يف البدلان النامية يف اإ

الصناعية، يك تكون قادرًة عىل تنفيذ الالزتامات وتكون أأهاًل لأن تشارك مشاركًة فعاةًل وتس تفيد من املعاهدة  التصامميجمال 
ىل دراسة الويبو عن الأثر احملمتل لعمل اللجنة عىل قانون وأأشارت ا. املقرتحة وممارساته  الرسوم والامنذج الصناعيةجملموعة اإ

ىل ادلمع يف جمالت البنية  (، اليت أأكَّدت أأن هناك حاجةً SCT/27/4)الوثيقة  يف البدلان ذات ادلخل املتوسط واملنخفض اإ
وأأضاف أأن البدلان ذات ادلخل املرتفع، عىل العكس . ة القانونية، والتدريبالتحتية لتكنولوجيا املعلومات، والإدارة، واخلرب 

ىل ادلمع ىل التوصية . من ذكل، تشعر حباجة أأقل كثريًا اإ من توصيات جدول أأعامل التمنية، اليت  75وأأشارت اجملموعة أأيضًا اإ
عىل توجيه الأعضاء، وتأأخذ بعني الاعتبار  تنص عىل أأن أأنشطة الويبو لوضع القواعد واملعايري ينبغي أأن تكون شامةًل وقامئةً 

خمتلف مس توايت التمنية، وتأأخذ بعني الاعتبار حتقيق توازن بني التاكليف واملنافع، وتكون قامئًة عىل مشاركة مجيع الأطراف 
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ن من . حبيث تأأخذ بعني الاعتبار مصاحل وأأولوايت لك ادلول الأعضاء يف الويبو ىل ذكل، قال الوفد اإ ضافًة اإ الأمهية مباكن واإ
ر أأي اتفاق مس تقبيل أأو معاهدة مس تقبلية بشأأن قانون  الصناعية وممارساهتا ما يكفي من املرونة للتنفيذ عىل  التصامميأأن يُوفِّ

وذكر أأن هذا س يكون وفقًا ملبدأأ عدم وجود يشء واحد مناسب للجميع، وأأنه س يكون كذكل مراعيًا وممتثاًل . الصعيد الوطين
ىل أأن خالل ادلورة التاسعة . توصيات جدول أأعامل التمنية متام املراعاة والامتثالمن  44للتوصية  وأأشار الوفد أأيضًا اإ

 التصامميوالعرشين للجنة اكن لدلول الأعضاء يف الويبو وهجات نظر خمتلفة بشأأن نضج النص القانوين اخلاص بقانون 
ن اجملموعة تعتقد أأن ادلول الأعضاء أأماهما فرصة كبرية يف و . الصناعية وممارساته نضوجًا اكفيًا لعقد مؤمتر دبلومايس مىض يقول اإ

الهادفة والفعاةل اخلاصة ابملساعدة التقنية وتكوين  47ادلورة الثالثني للجنة للميض قدمًا ابلنص القانوين مع وجود املادة 
البنية التحتية، وختفيضات الرسوم، وتبادل الكفاءات، حيث تش متل هذه املادة عىل جمالت ادلمع املايل والتقين، والتدريب، و 

م من الاحتاد الرويس لس تضافة املؤمتر ادلبلومايس، . املعلومات، والرصد وأأضاف أأن اللجنة ترحب مع التقدير ابلعرض املُقدَّ
متام املفاوضات اخلاصة ابملادة  ىل اإ بت فهيا ليت مل يُ ، واخلاصة كذكل جبميع املواد واملسائل الأخرى ا47وتدعو مجيَع الوفود اإ

ويف اخلتام، أأكَّد الوفد أأن . ، مما ميهد الطريق لعقد املؤمتر ادلبلومايس يف أأقرب وقت ممكن وحاملا يُدَرس النص القانوينبعدُ 
قلميية من أأجل حتقيق نتيجة انحجة تعكس مصاحل  اجملموعة عىل اس تعداد للعمل عىل حنٍو بنّاء مع مجيع الوفود واجملموعات الإ

 ت مجيع ادلول الأعضاء يف الويبو.وأأولواي

َّه أأعلن يف امجلعيات العامة املاضية عن قرار حكومته ابقرتاح عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد  .41 وذكر وفد الاحتاد الرويس أأن
ىل املدير ا. يف الاحتاد الرويس 4172يف عام  التصامميمعاهدة قانون  ن املذكرة الرمسية أأرسلها الاحتاد الرويس اإ . لعاموقال اإ

ن حكومة الاحتاد الرويس سوف تبذل لك هجد ممكن  وأأكد الوفُد للجنة أأنه يف حاةل اعامتد قرار بعقد مؤمتر دبلومايس، فاإ
ليه الوثيقتان من نضج كبري يف املرحةل . لضامن جناح املؤمتر وحتقيق نتاجئه ذ يضع يف اعتباره ما وصلت اإ ن الوفد اإ ومىض يقول اإ

ىل  ذ يشري اإ نه يرى أأن اللجنة قادرٌة عىل أأن ختطو اخلطوة الراهنة، واإ اجلهود املشرتكة عىل مدى الس نوات القليةل املاضية، فاإ
وأأعرب الوفد عن . الهنائية وأأن تويص ادلورَة املقبةل للجمعيات العامة لدلول الأعضاء ابعامتد قرار بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس

قلمي  ية تذكر أأن املعاهدة هممٌة مجليع البدلان، وأأعرب عن أأمهل يف أأن يكون من رسوره لسامع بياانت من ممثيل اجملموعات الإ
دراج الأحاكم اخلاصة ابملساعدة التقنية يف الوثيقة ومتىن الوفد أأن تمتكن اللجنُة . املمكن حتقيق توافق يف الآراء بشأأن كيفية اإ

ىل امجلعية العامة لختاذ قرار بشأأن عقد مؤمتر دبلوما رسال توصية اإ  .التصاممييس لعامتد معاهدة قانون من اإ

آس يا واحمليط الهادئ، والبياَن اذلي أأدىل به  .47 َّد وفُد الهند البياَن اذلي أأدىل به وفد بنغالديش ابمس مجموعة بدلان أ وأأي
ىل أأن اللجنة خالل دورهتا . وفد مرص ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية املاضية مل وأأحاط الوفُد علامً ابلتقدم املُحَرز، وأأشار اإ

ىل امجلعية العامة للويبو لعام  ىل اتفاق لتقدمي توصية اإ من أأجل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد  4172تكن قادرًة عىل التوصل اإ
لهيا أأن تُقمّيِ التقدَم املُحَرز يف النص وأأن تفصل  4172وأأضاف أأن امجلعية العامة للويبو لعام . التصامميمعاهدة قانون  ُطلب اإ

دة اليت اقرتهحا وفد الهند خالل ادلورات السابقة . ؤمتر ادلبلومايس من عدمهيف عقد امل ورأأى الوفد أأن الإضافات املًحدَّ
ن . التصامميللجنة، واليت ل تزال موضوعًة يف احلوايش السفلية، ينبغي أأن تُدَرج يف النص الرئييس ملعاهدة قانون  وقال اإ

، مشاورات مفيدة جدًا بشأأن مجيع القضااي العالقة وبشأأن عقد 4172لويبو لعام املُيرّسِ قد أأجرى، خالل امجلعية العامة ل
وأأعرب الوفد عن رسوره بأأنَّ الاقرتاح اخلاص مبادة املساعدة التقنية للبدلان . التصامميمؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة قانون 

جراء املشاورات غري  ،رات غري الرمسيةحظي بقبول ادلول الأعضاء خالل املشاو قد الأقل منوًا يف نص املعاهدة  ل أأنه تعذر اإ اإ
وبدا للوفد أأن التقدم املُحَرز خالل امجلعية العامة ينبغي أأن يُدَرج يف النص . الرمسية خالل امجلعية العامة ومل يُعمتَد أأي قرار
د الوفد عىل أأن املعاهدة املق. وأأن تعمتده ادلورة الثالثني للجنة اعامتدًا رمسياً  جرائيٌة هتدف  التصامميرتحة لقانون وشدَّ معاهدٌة اإ

جراءات ورشوط شلكية ختص  قلميية من قوانني واإ ىل تبس يط وتنس يق ما تضعه املاكتب الوطنية والإ . الصناعية التصاممياإ
ىل وجود تنوع كبري يف. وذلكل رأأى الوفد أأن املعاهدة ينبغي أأن تكتفي بوضع احلد الأدىن، وليس الأقىص أأنظمة  وأأشار الوفد اإ

ىل أأن البدلان النامية ليست يه املس تفيد الرئييس من التفاقات ادلولية القامئة بشأأن حامية  امحلاية اخلاصة ابدلول الأعضاء، واإ
نظمة الوطنية . الصناعية التصامميقانون  نه نظرًا للتنوع احلايل للأ جراء  للتصامميوقال اإ ىل اإ ولأن البدلان سوف حتتاج اإ
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قوانيهنا الوطنية من أأجل تنس يق الإجراءات، مفن الرضوري وجود مادة عن املساعدة التقنية وتكوين  تغيريات جوهرية يف
وحثَّ الوفُد الوفود عىل املشاركة بنشاط يف املناقشات اخلاصة جبميع املقرتحات، مبا فهيا تكل . الكفاءات يف نص املعاهدة

مة من ممثل اجملموعة الأفريقية، وو وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن . فد الاحتاد الأورويب وممثل مجهورية كوراياملقرتحات املُقدَّ
ىل امجلعية العامة للويبو يف شهر ديسمرب بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة قانون  تمتكن اللجنُة من تقدمي توصية اإ

يف  التصامميبلومايس اخلاص مبعاهدة قانون كام توجه الوفُد ابلشكر لالحتاد الرويس عىل عرضه اس تضافة املؤمتر ادل. التصاممي
 .4172عام 

يران )مجهورية  .44 َّد وفُد اإ آس يا واحمليط  –وأأي الإسالمية( البيانني الذلين أأدىل هبام وفد بنغالديش، ابمس مجموعة بدلان أ
ىل اللجنة يف عام  وذكر الوفُد أأن الولية اليت أأس ندهتا امجلعيةُ . الهادئ، ووفد مرص، ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية العامة اإ

دراج أأحاكم مناس بة بشأأن املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات لفائدة  تضمنت 4174 ىل أأمهية اإ شارًة رصحيًة اإ البدلان النامية اإ
ا، ووافق الوفد بشدة عىل أأنه ينبغي حتقيق توازن بني تاكليف املعاهدة ومنافعه. التصاممييف معاهدة قانون  وأأقل البدلان منواً 

الصناعية وممارساته،  الرسوم والامنذجل س امي يف ضوء ادلراسة اليت أأعدهتا الأمانة بشأأن الأثر احملمتل لعمل اللجنة عىل قانون 
ىل املهارات القانونية والتدريب واستامثرات البنية  واليت أأظهرت بوضوح حاجة البدلان ذات ادلخل املنخفض واملتوسط اإ

ماكن . التحتية ن من املهم أأن يكون ابإ تلقي املساعدة التقنية املناس بة،  البدلان النامية وأأقل البدلان منواً ومىض يقول اإ
ىل أأي معلية ُملزِمة، وذكل  وخصوصًا استامثرات البنية التحتية وتكنولوجيا املعلومات، من أأجل تعزيز قدرهتا قبل الانضامم اإ

َّقة اخلاصة ابملعاهدة . دل لآخرمع مراعاة اختالف مس توايت التمنية من ب ورأأى الوفد أأنه ل يزال يتعني حّل بعض املسائل املُعل
ىل املؤمتر ادلبلومايس وأأضاف أأن اخلالفات املتبقية ينبغي تسويهتا بنجاح يف أأثناء ادلورة الثالثني، ل س امي تكل . قبل اذلهاب اإ

. يف تنفيذ املعاهدة املس تقبلية البدلان النامية وأأقل البدلان منواً لفائدة اخلالفات اليت تتعلق ابملساعدة التقنية وتكوين الكفاءات 
ن ادلورة الثالثني للجنة فرصٌة فريدٌة أأمام مجيع ادلول الأعضاء لتناول املسائل تناوًل جادًا ومناقش هتا عىل حنٍو  وقال الوفد اإ

ه الوفُد ابلشكر لالحتاد الرويس عىل . ر ديسمربرصحي وبنّاء قبل ادلورة الاس تثنائية املقبةل للجمعية العامة يف شه كام توجَّ
ىل توافق يف الآراء حبلول هناية الأس بوع من أأجل  اقرتاحه اس تضافة املؤمتر ادلبلومايس، وأأعرب عن أأمهل يف أأن يمت التوصل اإ

اخلتام، أأكَّد الوفد للجنة مشاركة ويف . يف موسكو 4172توصية امجلعية العامة بعقد املؤمتر ادلبلومايس لعامتد املعاهدة يف عام 
يران )مجهورية   الإسالمية( البنّاءة يف معل اللجنة. –اإ

آس يا واحمليط الهادئ، ورأأى  .42 ندونيس يا البيانني الذلين أأدلت هبام مجموعة جدول أأعامل التمنية ومجموعة بدلان أ َّد وفد اإ وأأي
وضع أأي صك قانوين دويل، مبا يف ذكل معاهدة قانون  أأن توصيات جدول أأعامل التمنية ينبغي أأن تؤخذ يف الاعتبار عند

ينبغي أأن تكون شامةًل، وأأن تُقرَّ ابحتياجات ادلول  التصامميوعالوة عىل ذكل، رأأى الوفد أأن معاهدة قانون . التصاممي
ر اختالف للتكيف مع التغريات التكنولوجية والاجامتعية الاقتصادية والثقافية يف املس تقبل، وأأن تأأخذ بعني الاعتبا

واكن من رأأي الوفد أأن الأحاكم اخلاصة بتكوين الكفاءات واملساعدة التقنية ينبغي أأن تكون جزءًا من . مس توايت التمنية
نه يعتقد أأن نضج النص سوف يكمتل يف املؤمتر . املعاهدة نه ل يزال ملزتمًا مبناقشة هذا الأمر، واإ واختمت الوفد قائاًل اإ

 ادلبلومايس.

ر وفد ت .42 البدلان النامية وأأقل البدلان رينيداد وتوابغو أأن الأحاكم املتعلقة ابملساعدة التقنية وتكوين الكفاءات لفائدة وكرَّ
تزداد من مودعي الطلبات احملليني وادلوليني  التصامميوذكر الوفد أأن طلبات . هممٌة، وينبغي تناولها يف أأقرب فرصة ممكنة منواً 

يداعات  التصامميو تطوير فامي يتعلق مبعاهدة قانون عىل حد سواء، ورأأى أأن أأي تغيري أأ   التصامميس يكون هل أأثر واحض عىل اإ
د الوفُد عىل أأن الصك ينبغي أأن يضع يف الاعتبار احتياجات مجيع ادلول، واحتياجات البدلان . يف ترينيداد وتوابغو وشدَّ

َّ . النامية عىل وجه اخلصوص مة لتحسني قانون وأأثىن الوفد عىل اللجنة لإجنازاهتا، وأأي الصناعية  التصامميد املقرتحات املُقدَّ
ه الوفُد ابلشكر لالحتاد الرويس عىل عرض اس تضافة املؤمتر ادلبلومايس.. وممارساته  كام توجَّ
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ب ممثُل مركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية ابلتقدم املُحَرز فامي يتعلق مبرشوع معاهدة قانون  .45 ، التصامميورحَّ
واقرتح املمثُل توحيد طريقة التعبري عن . عن أأمهل يف أأن حُيَرز تقدٌم حامٌس يف ادلورة الثالثني بشأأن املسائل املعلقةوأأعرب 

ىل أأن عبارة "طرف متعاقد" تُس تخَدم يف بعض احلالت، بيامن تُس تخدم عبارة  عبارة "أأطراف متعاقدة" يف الواثئق، ُمشريًا اإ
 "أأي طرف متعاقد" يف حالت أأخرى.

ن هذه املامرسة مثاٌل للمواءمة احلقيقية  .46 وقال ممثل مجعية الاحتادات الأوروبية للعاملني يف جمال العالمات التجارية اإ
نه قد حان أأخريًا وقت عقد مؤمتر دبلومايس وأأعرب املمثُل عن رسوره بتأأييد مجيع الوفود . والفعاةل عىل املس توى ادلويل، واإ

وأأعرب املمثُل عن أأمهل يف أأن حُتلَّ املسائل الثانوية حاّلً هنائيًا يف . ق درجة اكفية من النضجلهذه الفكرة، وببلوغ مجيع الواثئ
 .التصامميادلورة الثالثني للجنة، وأأن تُس توََف لك الرشوط الالزمة لعقد مؤمتر دبلومايس من أأجل اعامتد معاهدة قانون 

ر ممثُل الاحتاد ادلويل لوالكء امللكية الصناعية ت .41 ىل مسامهة املنظامت اليت وكرَّ أأييده املتواصل لعمل اللجنة، مشريًا اإ
كام أأعرب املمثُل عن الزتامه . ، واليت انقشت اللجنُة ادلامئة كثريًا مهناللتصامميتُمثِّل املس تخدمني يف حتديد املسائل الرئيس ية 

ذا لزم الأمر، يف   حتديد احتياجات املس تخدمني.بدمع املناقشات اجلارية واس تعداده ملساعدة ادلول الأعضاء، اإ

 املواد ومرشوع الالحئة التنفيذية مرشوع –الصناعية وممارساته  التصامميقانون 

ىل الوثيقتني  .48  .SCT/30/3و SCT/30/2استندت املناقشة اإ

الرئيُس أأن تُناقَش أأوًل املواد اليت حتتوي عىل خيارات، مث املواد اليت حتتوي عىل حواش سفلية، وبعد ذكل  واقرتح .49
 تُناقَش الأحاكم اخلاصة ابملساعدة التقنية وتكوين الكفاءات.

 اترخي الإيداع: 5املادة 

" من 5، برشط حذف البند "7 حتدث وفد الاحتاد الأورويب ابمس ادلول الأعضاء فيه، وأأعرب عن تأأييده للخيار .21
د الوفُد عىل أأن املادة . ()أأ(7الفقرة ) يداع 5وشدَّ د رشوط احلصول عىل اترخي اإ َّه ملّا اكن . مادٌة حامسٌة، لأهنا حُتّدِ وذكر الوفُد أأن

ل القليل، التصامميأأغلب مودعي  مفن املهم  عبارة عن رشاكت صغرية أأو متوسطة احلجم ل تعرف عن أأنظمة امللكية الفكرية اإ
يداع يف حاةل الإيداع خارج الوطن ماكهنا أأن حتصل بسهوةل عىل اترخي اإ نه حاملا يمت احلصول . التأأكد من أأن ابإ ومىض يقول اإ

ماكنية الامتثال للرشوط الأخرى، ورمبا يكون ذكل من خالل ممثل حميل يداع، ميكن منح املُوِدع اإ وأأضاف أأنه . عىل اترخي اإ
ىل ذا اضطرَّ املودُع اإ ىل لغة خمتلفة، من أأجل  اإ يداع، فس يكون هناك احامتل كبري حلدوث خطأأ  احلصول عىلاللجوء اإ  ،اترخي اإ

وسوف يشق  ،وسوف يثقل اكهل املودع بعبء حتديد ما جيب استيفاؤه من الرشوط الإضافية وحتديد الولايت القضائية
نه ل يؤيد اخليار وذلكل قال الوفد . ، فينبغي ُتنبهالتصامميهذا بال ريب عىل مودعي   .4اإ

ر مزيدًا من املرونة 4وأأعرب وفد الصني عن تأأييده للخيار  .27 وأأعرب الوفد . لأنه يضم قدرًا كبريًا من الاحامتلت اليت تُوفِّ
ضافة رشط "تعيني ممثل" دراج رشط الوصف املقتضب، ومتىن اس تكامل قامئة رشوط اترخي الإيداع ابإ  وذكر. عن رسوره ابإ

ىل جانب املادة   .2الوفد أأن هذا الرشط هممٌّ جدًا لصاحل املودعني، وينبغي النظر فيه اإ

، قال الوفد 4وفامي يتعلق ابخليار . ()أأ(7" من الفقرة )5مبا يف ذكل البند " 7وأأعرب وفد الياابن عن تفضيهل للخيار  .24
ىل توافق يف الآراء نه غري متأأكد من أأن اللجنة ادلامئة سوف تتوصل اإ بشأأن وجود "وصف خمترص" كرشط للحصول عىل  اإ

يداع (، 4(، ]املقتضيات املسموح هبا[، والفقرة )7وأأضاف الوفد أأنه ياكحف لريى هدف التنس يق يف الفقرة ). اترخي اإ
تُقيِّد  4( من اخليار 4وعالوة عىل ذكل، رأأى الوفد أأن الفقرة ). 4]املقتضيات الإضافية املسموح هبا[، من اخليار 

 خدمني.املس ت
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َّد وفد كندا اخليار  .22 ، معراًب عن رأأي مفاده أأن املعاهدة ينبغي أأن تُمكِّن املودعني من الاس تفادة من بيئة مالمئة 7وأأي
ر الوضوح واليقني القانوين.  للأعامل التجارية وأأن تُوفِّ

ن اخليار  .22 قامئة رشوط اترخي  وذكر أأن. التصاممييعكس هدف تنس يق الرشوط الشلكية لقانون  7وقال وفد هنغاراي اإ
وأأضاف أأن اعامتد حمك من شأأنه أأن يسمح لدلول الأعضاء . الإيداع ينبغي أأن تكون واحضًة، وقصريًة نسبيًا، وشفافًة جداً 

وحثَّ الوفُد الوفوَد الأخرى عىل . ابحلفاظ عىل الوضع احلايل لفرتة زمنية أأطول ل يامتىش مع الأهداف الأساس ية للتنس يق
 امرسات بدًل من الإبقاء عىل الاختالف يف هذا اجملال.اتّباع أأفضل امل

ىل . ، اذلي يامتىش مع الترشيع الوطين احلايل4وأأعرب وفد الهند عن تأأييده للخيار  .25 ومتسك الوفُد ابقرتاحه ادلاعي اإ
ر يف القانون املنطبق"، رهنًا بتقدم سري املناقشات. آخر ُمقرَّ ضافة عبارة "أأي بيان أأو عنرص أ  اإ

ىل 5فد الولايت املتحدة الأمريكية بأأمهية املادة وأأقرَّ و  .26 نقاص هذه القامئة اإ ىل أأمهية اإ َّد تكل الوفود اليت أأشارت اإ ، وأأي
فساح اجملال لهذا . ومع ذكل ذكر الوفد أأن الترشيع الوطين ينص عىل رشط قدمي العهد للمطالبة. أأقل ما ميكن والمتس الوفُد اإ

ىل أأقل حد ممكن سوف يعود بفائدة كبرية عىل مودعي  الرشط، مع أأنه يعتقد، من منظور عام، نقاص قامئة الرشوط اإ أأن اإ
 الطلبات واملعاهدة كلك.

ن قامئة رشوط اترخي الإيداع ينبغي أأن تظل واحضًة وموجزًة. 7وأأعرب وفد سويرسا عن تأأييده للخيار  .21  قائاًل اإ

 " أأودع "ماذا".ج رضوريٌّ ملعرفة "َمن  وأأوحض وفد مجهورية مودلوفا أأن بيان املنتَ  .28

َّد وفُد اململكة املتحدة البياَن اذلي أأدىل به وفد الاحتاد الأورويب .29 يه احلمك الأسايس  5ورأأى الوفُد أأن املادة . وأأي
اترخي  احلصول عىلوذكر الوفد أأن منظامت املس تخدمني قد أأوحضت ملاذا ينبغي أأل تتأألف رشوط . اذلي تقوم عليه املعاهدة

ن هذه املعلومات موجودٌة يف . املودع يف حدود املعقول ويف نطاق امحلاية املنشودةأأن يعلمه  يُنتظر يداع مما يزيد عامالإ  وقال اإ
وأأعرب الوفد عن تقديره ملوقف ادلول الأعضاء اليت تنص قوانيهنا الوطنية عىل رشوط أأكرث مما وردت يف اخليار . 7اخليار 

ن الهدف من املعاهدة هو أأن تك. 7 يداع سوى الإ ون سهةل التطبيق، وذلكل ينبغي أأل يُشرَتط ملنح اترخي ومع ذكل قال اإ
ىل اخليار . احلد الأدىن الرضوري ن الفقرة )4والتفت الوفد اإ (، ]املقتضيات املسموح هبا[، تلهيا 7، ورأأى أأنه ُمعقَّد، حيث اإ

ضافية مسموح هبا[، وهذه الأحاكم نفسها 4أأحاكٌم اختيارية، الفقرة ) ومىض . حتتوي عىل أأحاكم اختيارية(، ]مقتضيات اإ
ن  ولية ردت عىل الاس تبياانت، تشرتط أأن تكون املطالبة أأحد رشوط منح  11ولية قضائية، من أأصل  47الوفد يقول اإ

ل أأن ، اترخي الإيداع، وذكل وفقًا "لتحليل الردود عىل اس تبياانت الويبو" د عدد املطالبات 72اإ وتساءل . ولية قضائية حُتّدِ
ىل وجود حمكني اختياريني هناكالوف ذا اكن وجود مطالبة مضن رشوط اترخي الإيداع قد يؤدي اإ وتساءل الوفُد أأيضًا . د عام اإ

يداع ودفع الرسوم ذا اكن ينبغي أأن توجد صةل بني منح اترخي اإ ، ُمشريًا 7وحثَّ الوفُد ادلوَل الأعضاء عىل اختيار اخليار . عام اإ
ىل أأن الغرض من وجود معاهدة  جراءات شلكية هو تنس يق القواعد الإجرائية تسهياًل لعملية الإيداع عىل ُمودعي الطلبات اإ اإ

 يف ش ىت الولايت القضائية.

يران )مجهورية  .21 ل اخليار  –وقال وفد اإ نه يُفّضِ  ؛ للأس باب اليت ذكرها وفد الهند.4الإسالمية( اإ

لأن عدم الامتثال لهذا الرشط ميكن  ،رتبط بدفع الرسومورأأى وفد ترينيداد وتوابغو أأن منح اترخي الإيداع ينبغي أأل ي .27
ثبات بعد . أأن يؤثر يف مودع الطلب عىل حنٍو غري ُمنِصف وذكر الوفُد أأن معظم املاكتب تسمح بدفع الرسوم وتقدمي واثئق الإ

ذا تلقى املكتب عىل . الإيداع ن اترخي الإيداع يُمنَح، وفقًا للترشيع الوطين، اإ الأقل بيااًن هبوية ُموِدع ومىض الوفد يقول اإ
لكهيام يبددان شواغهل،  5وأأعلن الوفُد أأنه ل يزال مراًن، لأن خياري املادة . الصناعي نفسه التصمميالطلب، وبيااًن ابلإيداع، و 

 من منظور الرسوم.
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ىل قامئة رشوط اترخي الإيداع؛ حىت 7وأأعرب وفد املغرب عن تأأييده التام للخيار  .24 ضافة اإ تامتىش مع ، وعارض أأي اإ
 روح تبس يط الإجراءات وترش يدها.

آراء مؤيدة للخيار  .22  ()أأ(.7" من الفقرة )5، برشط حذف البند "7ووافق وفد امجلهورية التش يكية عىل ما ُأبدي من أ

لت اخليار  .22 ىل الوفود اليت فضَّ ، ووافق عىل أأنَّ قامئة الرشوط ينبغي أأن تكون واحضًة وقصريًة 7واحناز وفد الرنوجي اإ
َّد الوفُد أأيضًا حذف البند ". فةً وشفا َّد موقف وفد اململكة املتحدة بشأأن استبعاد 7()أأ( من اخليار 7" من الفقرة )5وأأي ، وأأي

 رشط الرسوم من رشوط منح اترخي الإيداع.

َّد وفدا ادلامنرك وبولندا البياَن اذلي أأدىل به وفد الاحتاد الأورويب، وأأعراب عن تفضيلهام للخيار  .25  .7وأأي

ن من املفيد ملودعي الطلبات أأن تكون قامئُة الرشوط حمدودةً  7رب وفد كولومبيا عن تفضيهل للخيار وأأع .26 وذكر . قائاًل اإ
رًا لرفض الطلب. ،وفقًا للترشيع الوطينيعترب،  دفع الرسومالوفد أأن   من رشوط منح اترخي الإيداع، ولكنه ليس ُمرّبِ

نه يؤيد .21 آثر حذف البند "7اخليار  وقال وفد اململكة العربية السعودية اإ ىل حد ما، وأ " من 5، اذلي يتّسم ابملرونة اإ
 ()أأ(.7الفقرة )

َّد و  .28 ىل أأن دفع الرسوم ينبغي أأل يكون من رشوط منح  وفدُ أأي الولايت املتحدة الأمريكية رأأي الوفود اليت أأشارت اإ
ىل حد ما اكه. اترخي الإيداع نه يُثقل اإ ن دفع الرمس أأمٌر ُمعقَّد، واإ ل مودعي الطلبات اذلين يتعجلون يف احلصول عىل وقال اإ

جراء قبل أأن . يداعالإ اترخي  ومع ذكل رأأى الوفد أأن املاكتب ينبغي أأن تمتتع حبرية الامتناع عن امليض قدمًا أأو اختاذ أأي اإ
هناك خالفًا حول ما  واقرتح الوفد أأن ترُتك الفقرة الثانية بني قوسني بوصفها حاّلً وسطًا، حيث يبدو أأن. تُدفَع رسوٌم معينة

ذا اكن ينبغي أأن يكون دفع الرسوم من رشوط منح اترخي الإيداع أأم ل.  اإ

ىل أأن الغرض من هذه العملية هو  .29 َّد وفُد الس نغال البياَن اذلي أأدىل به وفد الولايت املتحدة الأمريكية، وأأشار اإ وأأي
اعية من أأجل حامية حقوقهم. وأأضاف أأنه ذلكل ينبغي أأل الصن التصامميتعزيز الاس تخدام من ِقبل مودعي الطلبات يف أأنظمة 

يداع طلب   صناعي. تصممييكون دفع الرسوم عاماًل حاسامً يف حتديد اترخي اإ

قامة نظام بس يط ومرن محلاية  .51 ًا أأن منح اترخي الإيداع ينبغي أأل التصامميوأأكَّد وفد غينيا أأن من الأسايس اإ ، ُموحّضِ
 .7الأس باب، أأعرب الوفُد عن تفضيهل للخيار  ولهذه. يتوقف عىل دفع الرسوم

َّد وفُد غواتاميل اخليار  .57 ومع ذكل، . ، وأأعرب عن رأأي مفاده أأن من املهم أأن يُوَضع يف الاعتبار الغرض من العملية7وأأي
 متىن الوفُد أأن تتوفر املرونة اليت ُُتزي اشرتاط دفع الرسوم قبل منح اترخي الإيداع.

دًا عىل أأن دفع الرسوم ينبغي أأن يكون من رشوط ووافق وفُد الربازيل ع .54 ىل البيان اذلي أأدىل به وفد غواتاميل، ُمشّدِ
 منح اترخي الإيداع.

َّد وفُد الأردن اخليار  .52 واعترب الوفُد أأن دفع الرسوم ينبغي أأل يكون . ()أأ(7" من الفقرة )5واقرتاح حذف البند " 7وأأي
 من رشوط اترخي الإيداع.

ىل أأن اترخي الإيداع س يعمتد عىل التارخي  7( من اخليار 4وفُد الاحتاد الرويس متسائاًل: هل تشري الفقرة ) واس توحض .52 اإ
 اذلي تُدفَع فيه الرسوم يف الواقع.
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ر وفُد الياابن التأأكيد عىل أأمهية الفقرة ) .55 ًا أأن بيان املنتج ميثل عاماًل أأساس يًا لتحديد 7" من اخليار 5()أأ("7وكرَّ ، ُموحّضِ
يف املائة من البدلان  61، أأجابت ما يقرب من SCT/19/6وذكر الوفُد أأيضًا أأنه وفقًا للوثيقة . الصناعية التصاممينطاق حامية 

الصناعي" لغرض  التصمميبأأن قوانيهنا الوطنية تشرتط وجود "بيان واحض مبا فيه الكفاية ابملنتج )أأو املنتجات( اذلي يشلك 
 يداع.الإ احلصول عىل اترخي 

، وأأعلن أأن دفع الرسوم رشٌط من رشوط اترخي الإيداع يف القانون 4وأأعرب وفد جنوب أأفريقيا عن تفضيهل للخيار  .56
 الوطين.

َّه يؤيد اخليار  .51 كام هو؛ لأنه جيمع لك الرشوط املطلوبة يف معظم  7وأأعلن ممثُل املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية أأن
 ماكتب امللكية الفكرية.

وأأبدى . أأحد الأراكن الرئيس ية لأي معاهدة تنس يق 5مجلعية الأوروبية ملاليك العالمات التجارية أأن املادة وأأوحض ممثُل ا .58
ن املس تخدمني  َّلني والرشاكت الصغرية واملتوسطة  وأأكرثمه –املمثُل مالحظًة قائاًل اإ مني غري املُمث مني الأفراد واملُصّمِ من املُصّمِ

يداع يواهجون يف كثري من الأحيان مو  – نَّ من مصلحهتم وجود رشوط  تصممياقف صعبة عند اإ يف بدلان أأجنبية، واإ
قة، واليت جيب أأن تكون رشوطًا ُدنيا ىل الأمام من بدل . ُمنسَّ وأأوحض املمثُل أأن املس تخدمني يف كثري من احلالت ينتقلون اإ

ماكنية ت . الإيداع الأول ابس تخدام أأولوية اتفاقية ابريس نه رمغ اإ لبية احلد الأدىن من الرشوط الشلكية بسهوةل، ومىض يقول اإ
ضافية ويكون املُودع ُمقيَّدًا ابلفرتة الزمنية اليت تبلغ س تة أأشهر . ميكن أأن تنشأأ شواغل يف احلالت اليت تُطلَب فهيا واثئق اإ

ىل الأب ذا مل تُس توَف هذه الرشوط الإضافية، فسوف يسقط الطلب، ونتيجًة ذلكل سوف تضيع اإ د حامية وأأضاف أأنه اإ
 .7ومن مثَّ، أأعرب املمثُل، نيابًة عن املس تخدمني، عن تأأييده الشديد للخيار . التصممي

وأأعرب ممثُل الاحتاد ادلويل لوالكء امللكية الصناعية عن تأأييده التام للبيان اذلي أأدىل به ممثل امجلعية الأوروبية ملاليك  .59
ذا اكن من املناسب النظر يف املادة 4تأأييدها للخيار وفامي يتعلق ابلوفود اليت أأبدت . العالمات التجارية ، تساءل املمثل عام اإ

د رشوط الطلب، ويف القاعدة 2 وذكر . ، اليت ترسد مزيدًا من الرشوط اليت ميكن فرضها فامي يتعلق ابلطلب4، اليت حُتّدِ
. تفرضها حىت مييض الطلب قدماً املمثُل أأهنا ليست رشوط اترخي الإيداع، ولكن أأي دوةل من ادلول الأعضاء ميكن أأن 

ذا اكنت ادلول الأعضاء املؤيدة للخيار  ، 2قد ترى أأن من املمكن وجود قامئة اكمةل ابلرشوط يف املادة  4وتساءل املمثُل عام اإ
ىل فرتة زمنية قصرية لتقدمي هذه الرشوط، يف حاةل عدم الامتثال للقامئة الاكمةل من البداية ضافًة اإ كن، وأأضاف أأن هذا مي. اإ

ماكنية احلصول عىل تكل املعلومات برسعة، ولكن . عىل سبيل املثال، أأن ينطبق عىل الرسوم وبيان املنتج ن اإ وقال املمثُل اإ
 بعد أأن يكون اترخي الإيداع قد ُمِنَح، س تكون حامسة ابلنس بة لهدف التنس يق.

ىل اتفاق بشأأن املادة  البوليفارية( ادلوَل الأعضاء عىل التوصل –وحثَّ وفُد فزنويال )مجهورية  .61  .5اإ

ن ادلول الأعضاء أأماهما فرصة  .67 عامتد أأفضل املامرسات اليت لوقال ممثُل مركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية اإ
يداع، عىل النحو املُبنيَّ يف  تتكون، يف رأأيه، من القواعد اليت تنص عىل عدد أأقل من الرشوط من أأجل احلصول عىل اترخي اإ

ىل توافق يف الآراء بشأأن رشوط اترخي الإيداع، أأن . 7اخليار  ذا اكن من املمكن، يف حاةل تعذر التوصل اإ وتساءل املمثل عام اإ
بداء حتفظات مبقتىض املادة  ن احلل الوارد يف الفقرة ). 48يمكن احلُل يف السامح للأطراف املتعاقدة ابإ ()أأ( من 4وقال املمثُل اإ

اتحة املعلومات للجمهورمثرٌي لالهامت 5من املادة  4اخليار  وأأضاف أأنه، عالوة عىل ذكل، ميكن . م من منظور الشفافية واإ
 حسب تكل التحفظات يف أأي وقت.

 وأأعرب وفد نيجرياي عن تفضيهل لإدراج دفع الرسوم يف قامئة رشوط اترخي الإيداع. .64
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. خبصوص دفع الرسوم ، مع اختالف وهجات النظر7وذكر الرئيس أأن عددًا كبريًا من الوفود حيبذ اخليار  .62
ىل أأن الأمانة علهيا أأن تُعدَّ اقرتاحًا لدلورة املقبةل، . 4وأأضاف أأن وفودًا أأخرى أأبدت تأأييدها للخيار  وخلص الرئيس اإ

 ، ولكن مع وضع وهجات النظر اليت أأعرب عهنا مجيع الوفود يف الاعتبار.7بناًء عىل اخليار 

 جود العناية الالزمة أأو انعدام القصدرد احلقوق بعد أأن يتضح للمكتب و : 72املادة 

ن املادة  .62 ث وفد الاحتاد الأورويب ابمس ادلول الأعضاء فيه قائاًل اإ . التصامميهممٌة لضامن سهوةل اس تعامل نظام  72حتدَّ
ىل أأن اخليار  معاهدة قانون الرباءات، اليت حظيت ابلنجاح دلى املس تخدمني، وأأعرب عن صيغ عىل غرار  7وأأشار الوفد اإ

 فضيهل لهذا اخليار.ت 

 .7وأأعرب وفد السلفادور عن تفضيهل للخيار  .65

ن طبيعة احلمك التخيريية تامتىش مع ممارسات املاكتب يف الوقت 4وأأعرب وفد الهند عن تفضيهل للخيار  .66 ، وقال اإ
 احلايل.

ىل تدابري رد احلقوق7وأأعرب وفد مجهورية كوراي عن تفضيهل للخيار  .61 ىل أأن الافتقار اإ يف حاةل عدم الامتثال  ، ُمشريًا اإ
ض. ىل تكبُّد أأحصاب احلقوق خسائر ل تُعوَّ  للمهل الزمنية من شأأنه أأن يؤدي اإ

ىل أأن هذا احلمك سهل التطبيق وأأنه يس متيل مودعي الطلبات.7وأأعرب وفد نيجرياي عن تفضيهل للخيار  .68  ، مشريًا اإ

س بانياوأأوحض وفدا  .69 َّد . اهدة سوف يتعارض مع درجة اليقنيواململكة املتحدة أأن أأي حمك اختياري يف املع اإ وذلكل أأي
 تأأييدًا شديداً. 7الوفدان اخليار 

 ، وأأوحضت أأن هذا احلمك رضوريٌّ ملصلحة املس تخدمني.7وأأبدت وفود الياابن واملغرب وسويرسا تفضيلها للخيار  .11

تأأييدًا  7املتحدة الأمريكية اخلياَر  وأأيدت وفوُد كولومبيا، وامجلهورية التش يكية، واململكة العربية السعودية، والولايت .17
 شديداً.

َّد  .14 آثرت اخليار وأأي الصناعية، ومركز  التصامميممثلو مجعية املامرسني يف جمال قانون العالمات و  7تكل الوفوَد اليت أ
ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية، ومجعية الاحتادات الأوروبية للعاملني يف جمال العالمات التجارية، والاحتاد ادلويل لوالكء 

جيايب  امللكية الصناعية، واملنظمة الأفريقية للملكية الفكرية، وذكر املمثلون أأن وجود حمك بشأأن الرد ميكن أأن يكون هل أأثر اإ
  مصاحل مجيع املس تخدمني.عىل

ىل أأن اخليار  .12 ىل أأن اخليار  7وخلص الرئيُس اإ حيظى  4سوف يبقى وأأن حاش يًة سفليًة سوف تُضاف، مشريًا اإ
 بتأأييد وفد الهند.

 الآاثر املرتتبة عىل عدم تدوين الرتخيص: 76املادة 

ىل أأن تدوين الرتخيص يعترب، وفقًا للترشيعات 4وفدا الربازيل ومجهورية كوراي عن تأأييدهام للخيار  أأعرب .12 ، وأأشارا اإ
حداث أأثر لأطراف أأخرى، مبا يف ذكل السلطات القضائية.  الوطنية، رشطًا من أأجل اإ

ماكنه أأن يكون مراًن فيقبل بأأي خيار من خياري الفقرة ) .15  .(4وأأعلن وفد السلفادور أأن ابإ

يران )مجهورية  .16 َّدت وفوُد بيالروس، واإ  (.4للفقرة ) 4الإسالمية(، والهند، ونيبال اخلياَر  –وأأي
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الصناعية وممارساهتا وسهوةل تطبيق هذه  التصاممي، من منطلق تنس يق قوانني 7وأأعلن وفد الياابن أأنه يؤيد اخليار  .11
صوص عقود الرتخيص يف أأقالمي ما وراء البحار ُمعقَّدٌة، وأأن وأأكَّد الوفُد أأنَّ الأعامل الكتابية خب. القوانني واملامرسات

ذا اكنت املادة . املس تخدمني يواهجون كثريًا من الصعوابت ( ل تتعارض مع الإجراءات القضائية، 4)76وتساءل الوفُد عام اإ
ىل أأن معاهدة قانون  ىل أأ  التصامميمشريًا اإ نه يوجد يف معاهدة س نغافورة ليست معنّيًة مبعاجلة هذه املسائل. وأأشار الوفد اإ

 حمكٌ مشابٌه يشمهل رشٌط حتفّظي.

دًا عىل أأنَّ للتنس يق وسهوةل التطبيق فامي يتعلق هبذه املسأأةل أأمهيًة 7وأأعرب وفد الرنوجي عن تأأييده للخيار  .18 ، ُمشّدِ
 كبريًة.

 .7وأأيدت وفود كولومبيا وغواتاميل واملغرب اخلياَر  .19

م من وفد الصني بشأأن العالقة بني اخليار  وقالت الأمانُة، رّدًا عىل طلب .81 ن الرتمجة 2-76واملالحظة  4توضيح ُمقدَّ ، اإ
جراءات التعدي من . الصينية تلزم مراجعهتا ص هل يف اإ ماكنية اشرتاك املُرخَّ وذكرت الأمانُة أأن هذه الأحاكم مل تنص عىل اإ

ط للحصول عىل تعويضات نتيجة للتعدي عىل وأأضافت أأن املسأأةل تتعلق بتدوين الرتخيص أأو عدم تدوينه كرش . عدهما
ص هل احلُق مبوجب قانون  التصممي ص، برشط أأن يكون للُمرخَّ  تعاقد يف الاشرتاك يف دعوى التعدي.امل طرف الاملُرخَّ

س بانياوقال وفد  .87 نه رمغ تأأييده للخيار  اإ مع صياغة  4تساوره أأيضًا خماوف بشأأن احامتلية عدم اتساق صياغة اخليار  7اإ
 .2-76الحظة امل

ىل اللغة الإس بانية، ُمشريًا  2-76البوليفارية( أأنه رمبا توجد مشلكة يف ترمجة املالحظة  –وذكر وفد فزنويال )مجهورية  .84 اإ
ىل لكمة "  ".personarseاإ

َّد ممثُل امجلعية الأوروبية ملاليك العالمات التجارية اخلياَر  .82  .7وأأي

زاء تفسري اخليار  وأأعرب ممثُل املنظمة .82  .2-76فامي يتعلق ابملالحظة  4الأفريقية للملكية الفكرية عن قلقه اإ

ذا اكن اخليار 7وأأعرب ممثُل مركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية عن تأأييده للخيار  .85 سوف يعين  4، وتساءل عام اإ
ىل القانون الوطين4حذف الفقرة  مثُل عىل البيان اذلي أأدىل به وفد الياابن فامي ووافق امل . ، أأي ترك تنظمي هذه املسأأةل اإ

بداء حتفظ ميكن أأن تكون حاّلً. ماكنية اإ  يتعلق بأأن اإ

يثارًا لأي خيار؛ نظرًا لشواغل التفسري  .86 وحتدث وفد الاحتاد الأورويب ابمس ادلول الأعضاء فيه، وأأعلن أأنه لن يبدي اإ
ص هل ينبغي أأن4اخلاصة ابخليار  ماكنه ممارسة حق الاشرتاك يف دعوى التعدي بغض النظر  ، ولكنه ذكر أأن املُرخَّ يكون ابإ

ن.  عن كون الرتخيص ُمدّواًن أأو غري ُمدوَّ

َّد وفدُ  .81 " notاذلي أأدىل به وفد الاحتاد الأورويب، واقرتح، توخيًا للوضوح، حذف لكمة " اململكة املتحدة البيانَ  وأأي
زيي، حبيث يكون النص كام ييل: "جيوز لأي طرف متعاقد أأن ينص يف النص الإنلك 4الواردة يف السطر الثاين من اخليار 

 .7كام أأعرب الوفد عن تأأييده للخيار . يف قوانينه عىل أأن يكون تدوين الرتخيص رشطًا"

كوادور والأردن واملغرب والس نغال و  .88 س بانياواقرتحت وفود بيالروس والربازيل وش ييل واإ ىل ممثل املنظمة اإ ضافًة اإ ، اإ
عادة صياغة اخليار )الأفريقية للم  ضفاء مزيد من الوضوح عليه.4لكية الفكرية، اإ  ( من أأجل اإ

ووافق ممثُل الاحتاد ادلويل لوالكء امللكية الصناعية عىل البيان اذلي أأدىل به ممثُل مركز ادلراسات ادلولية للملكية  .89
ىل ور. ( من معاهدة س نغافورة4)79صيغ عىل غرار املادة  7الفكرية، وذكر أأن اخليار  أأى املمثُل أأنَّ دافع هذه املادة يشري اإ
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ذا اكن قانون . ما قد حيدث يف بعض ماكتب امللكية الفكرية من تأأخريات عرضية يف تدوين الرتخيص طرف الوأأضاف أأنه اإ
ص هل ابملشاركة يف دعوى التعدي، فينبغي أأل حيول دون ذكل حدوُث تأأخري يف احلصول عىل الرتخيص امل  تعاقد يسمح ملُرخَّ

ن.  املُدوَّ

ذ اخليار  .91 عادة 4، وأأن وفودًا أأخرى أأبدت تأأييدها للخيار 7وذكر الرئيُس أأن عددًا من الوفود حُيّبِ ، ولكن اقرتحت اإ
يرتك الأمر للترشيع الوطين يف  4وذكر الرئيس أأنه يبدو من املناقشة أأن اخليار . 2-76صياغهتا عىل حنٍو مطابق للمالحظة 

ىل ما ح الرتخيص يف دعوى التعديلك بدل ليك يشرتط أأو ل يشرت  ص هل اإ واقرتح . ط تدوين الرتخيص قبل أأن ينضم املُرخَّ
آخرين أأن وفودًا  4الرئيُس، بدًل من الإبقاء عىل اخليارين، أأن تُوَضع الفقرة  بني قوسني مربعني وأأن يرَُشح بني قوسني مربعني أ

دراج الفقرة )  ( يف املعاهدة.4أأخرى ل تؤيد اإ

. من عدمه 4و 7ولايت املتحدة الأمريكية أأن اقرتاح الرئيس يمكن أأساسًا يف وجوب وجود نص اخليارين وذكر وفد ال .97
نه حسب فهمه يرى أأن وجود الفقرة ) ، يف حني أأن عدم وجودها سوف يكون 7( سوف يكون هل تأأثري اخليار 4وقال الوفد اإ

ن اقرتاح الرئيس، يف جوهره، . 4هل تأأثري اخليار  ط الأسلوب اللغويوقال الوفد اإ وأأضاف . ل يُغرّيِ معىن النص، ولكن يُبّسِ
 الوفد أأنه يؤيد الاقرتاح، من هذا املنظور.

َّد وفُد الرنوجي اقرتاَح الرئيس والبياَن اذلي أأدىل به وفد الولايت املتحدة؛ حىت يظل النص بس يطًا قدر الإماكن. .94  وأأي

ىل التفسريات الواردة يف م .92 حبمك  4و 7مقرتحًا الاس تعاضة عن اخليارين  76الحظات املادة وأأشار وفُد س نغافورة اإ
بداء حتفظات عىل قابلية تطبيق هذه املادة يف حاةل 4-76مشابه للبيان املوضوعي الوارد يف املالحظة  ، والسامح حفسب ابإ

ىل قدر من املرونة ص هل احلق مبوجب قانون واقرتح الوفُد أأيضًا النظَر يف الصيغة التالية: "عندما يكون للمُ . احلاجة اإ رخَّ
 التصمميتعاقد يف الاشرتاك يف دعوى تعّدٍ يرفعها املاكل ويف احلصول عىل تعويضات نتيجة لفعل تعّدٍ عىل امل طرف ال

ذا اكن . الصناعي، فال جيوز للطرف املتعاقد أأن يشرتط تدوين الرتخيص من أأجل ممارسة هذا احلق" وأأوحض الوفد أأنه اإ
ص هل ل يمت  ن هذا احلمك لن ينطبقاملُرخَّ ذا اكن  ،تع بأأي حق يف الاشرتاك يف دعوى التعدي، فاإ وعىل العكس من ذكل، اإ

ن ذكل يعين ببساطة تطبيق القانون  يمتتع مبوجب القانون احلايل ابحلق يف مشاركة ما ح الرتخيص يف دعوى التعدي، فاإ

 وجيب أأل يُلَزم بتدوين الرتخيص حىت يشارك يف ادلعوى. ،احلايل

ورأأى املمثل أأيضًا . 4ورأأى ممثل مركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية أأن اقرتاح وفد س نغافورة ل يشمل اخليار  .92
ومع ذكل ذكر املمثل أأن وفودًا كثريًة ترص عىل . أأن وفد الولايت املتحدة الأمريكية قد فرسَّ اقرتاح الرئيس تفسريًا حصيحاً 

خلتام، اقرتح املمثُل تقريب اخليارين أأحدهام من الآخر؛ من أأجل رؤية الفرق بوضوح ويف ا. 4وجود مسودة جديدة للفقرة 
 " بني قوسني.notأأكرث، ووضع لكمة "

ىل أأن الفقرة  .95 ن الأمانة ينبغي أأن تراجع  وعالوة. سوف تظل بني قوسني 4وخلص الرئيُس اإ عىل ذكل، قال اإ
ىل اللجنة لتنظر فيه يف دورهتا املقبةل مه اإ وأأضاف أأن احلمك سوف حيتوي عىل لكمة . احلمَك بناًء عىل املناقشة، وأأن تُقّدِ

"not.بني قوسني " 

 ادلخول حزي التنفيذ؛ التارخي الفعيل للتصديق والانضامم: 41املادة 

جد أأي تعليقات عىل هذه املادة، واقرتح اختاذ القرار اخلاص ابخليارات املقرتحة يف مرحةل ذكر الرئيُس أأنه ل تو  .96
ىل  منلحقة   عاهدة.املاملناقشة اليت ُُترى من أأجل التوصل اإ
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َّق علهيا هذه املعاهدة: 4املادة   الطلبات والتصاممي الصناعية اليت تُطب

ن املالحظة  .91 فة يف تقول  2-4قال وفد الولايت املتحدة اإ ن املعاهدة يُتوىخ مهنا أأن تُطبَّق عىل الطلبات، كام يه ُمعرَّ اإ
نه خيىش أأن يؤدي حذف عبارة "وعىل 2"7املادة  قلميية، ورمغ ذكل فاإ "، مبا فهيا الطلبات الفرعية للطلبات الوطنية أأو الإ

ىل جعل النص غري ُمعرّبِ بدقة عن أأن امل7)4طلباهتا الفرعية" الواردة يف املادة  عاهدة جيب أأن تُطبَّق أأيضًا عىل الطلبات ( اإ
 الفرعية.

ن الصياغة املقرتحة يه احلل الوسط  .98 وقالت الأمانُة، رّدًا عىل الشاغل اذلي أأاثره وفد الولايت املتحدة الأمريكية، اإ
قر  ار بأأن املعاهدة ملناقشٍة جرت يف ادلورة السابقة للجنة، اليت رأأت أأن وجود مادة رصحية تتناول تقس مي الطلبات يكفي لالإ

 سوف تُطبَّق عىل الطلبات الفرعية.

ىل املالحظة  .99 ىل أأن معاهدة قانون  2-4وأأشار وفد الياابن اإ يف معاهدة س نغافورة، وطلب مالحظًة مشاهبًة تشري اإ
 لن تُطبَّق عىل الطلبات ادلولية املُودعة بناء عىل نظام لهاي. التصاممي

 (؛ توخيًا لالإيضاح.7)4ة "وعىل طلباهتا الفرعية" يف نص املادة واقرتح وفد الولايت املتحدة ترك عبار  .711

ىل أأنه سوف تُضاف مالحظٌة عىل النحو اذلي اقرتحه وفد الياابن، عالوة عىل حاش ية  .717 وخلص الرئيس اإ
 سفلية تعكس اقرتاح الولايت املتحدة.

 املمثلون: عنوان التبليغ القانوين أأو عنوان املراسةل: 2املادة 

وفد الصني أأنه وفقًا للترشيع الوطين جيب عىل مودعي الطلبات الأجانب وغري املقميني أأن يترصفوا من خالل ممثل  ذكر .714
ذا مل ميتثل لهذا الرشط، فسوف يرفضه املكتب وسوف يفقد الإ من أأجل احلصول عىل اترخي  يداع، وأأوحض أأن الطلب اإ

ملودعي الطلبات الأجانب يصب يف مصلحهتم، لأهنم قد ل يكونون  واعترب الوفُد أأن المتثيل الإلزايم. مودع الطلب حقوقه
نه . عىل عمل ابلإطار التنظميي احمليل واللغة احمللية نه يرجو ممتنًا أأن يسمع ُتارب البدلان الأخرى يف هذا الشأأن، واإ وقال الوفد اإ

 حيتفظ مبوقفه بشأأن هذه املسأأةل.

َّد وفُد الهند البياَن اذلي أأدىل به وفد  .712 لزايم مبقتىض القانون الوطين عندما يُوَدع وأأي ىل وجود متثيل اإ الصني، مشريًا اإ
ٌر من أأجل احلفاظ عىل حقوق ُموِدع الطلب ولتجنب حدوث تأأخري يف . طلٌب من ِقبل ُموِدع أأجنيب ن هذا ُمربَّ وقال اإ

 الإبالغ؛ فليس ملودع الطلب الأجنيب عنوان للمراسةل يف البدل اذلي يطلب فيه امحلاية.

بداء تفضيهل لنص املادة  .712 ر وفُد هنغاراي اإ وذكر الوفُد أأن هذه املادة ينبغي أأن يُنَظر فهيا . ()أأ( و)ب(، كام هو4)2وكرَّ
ىل جانب املادة  آاثر املادة . 5اإ أأنه ينبغي أأن يوجد تنس يٌق لرشوط اترخي الإيداع يف مجيع الأطراف  5وأأضاف أأن من أ

نه نتيجًة لهذا. املتعاقدة ىل اكتساب معرفة خاصة برشوط اترخي الإيداع يف اخلارج؛  ومىض يقول اإ التنس يق لن توجد حاجٌة اإ
 فسوف تُطبَّق يف مجيع الأطراف املتعاقدة مجموعٌة واحدٌة من رشوط اترخي الإيداع.

َّد وفُد الولايت املتحدة الأمريكية احلُجج اليت ساقها وفد هنغاراي .715 ي طرحه وفد وقال الوفُد، رّدًا عىل السؤال اذل. وأأي
ن القانون الوطين ل يشرتط تعيني وكيل أأو ُممثٍِّل حميل من أأجل الإيداع وأأضاف أأن القانون ل يشرتط هذا . الصني، اإ

ورأأى الوفُد أأن هذا يساعد الكياانت الصغرية واملتوسطة احلجم يف سعهيا وراء . التعيني لس مترار املقاضاة أأو اس مترار التفاعل
نه يدرك أأن المتثيل، يف القضااي املعقدة، ميكن أأن يكون مفيدًا لفهم الرشوط احمللية، ولكن ومىض الوفد . حقوقها يقول اإ

ىل مودع الطلب وعىل مسؤوليته.  مواصةل الإجراءات أأمٌر يرجع اإ
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وأأعرب وفد الياابن عن تفضيهل للنص كام هو بصيغته احلالية، واتفق مع احلُجج اليت ساقها وفدا هنغاراي والولايت  .716
ىل املالحظة  ملتحدة الأمريكية.ا مس توحضًا سبب اقتصار اس تثناء المتثيل الإلزايم املتعلق بدفع الرسوم عىل  1-2وأأشار الوفُد اإ

ىل أأن املادة . مودعي الطلبات دون غريمه ( من معاهدة قانون الرباءات تنص عىل هذا الاس تثناء أأيضًا فامي 4)1وأأشار الوفد اإ
آ   خر.يتعلق مباكل أأو خشص معين أ

جراء تعديل بس يط للفقرة الفرعية )ب(، اليت  .711 وأأعلن ممثُل املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية أأنه س يؤيد النص، برشط اإ
يداع من  ماكنية قبول أأو رفض اإ جيب أأن تتبع طريقة صياغة الفقرة الفرعية )أأ(. ورأأى املمثُل أأن املكتب ينبغي أأن يُمنَح اإ

قامة ول منش  أأة صناعية أأو ُتارية حقيقية وفعاةل يف الأرايض التابعة لطرف متعاقد معين.ُموِدع ليس هل حمل اإ

ماكنية التقدم بطلب دون تعيني ُممثِّل من أأجل  .718 وأأعلن وفد مجهورية مودلوفا أأن ُموِدع الطلب ينبغي أأن يُمنَح اإ
ىل أأن ولايت قضائية كثرية متنح همةًل زمنيةً . يداعالإ احلصول عىل اترخي  لالمتثال لرشط المتثيل الإلزايم يف  وأأشار الوفد اإ

 حاةل مودعي الطلبات الأجانب.

َّد وفُد الولايت املتحدة الأمريكية البياَن اذلي أأدىل به وفد الياابن بشأأن توس يع نطاق اس تثناء المتثيل الإلزايم  .719 وأأي
آخر" يف املادة   ()ب(.4)2ليشمل "مودع الطلب أأو املاكل أأو أأي خشص معين أ

 الواردة يف معاهدة س نغافورة. 7-2الياابن أأنه س يكون من املفيد وجود مالحظة مشاهبة للمالحظة ورأأى وفد  .771

ندونيس يا الفقرة ) .777 َّد وفد اإ وأأضاف الوفد أأن . SCT/30/2يف الوثيقة  6( بصيغهتا الواردة يف احلاش ية السفلية 4وأأي
ند قامة القانوين للممثل يف اإ  ونيس يا.القانون الوطين يشرتط أأن يكون حمل الإ

ندونيس يا يُؤخذ بعني الاعتبار يف البند " .774  ()أأ(.7)2" من املادة 4وأأوحض الرئيُس أأنَّ الشاغل اذلي أأاثره وفُد اإ

ىل أأن املادة  .772 ()ب( سوف تضع يف الاعتبار مقرتحات وفدي الياابن والولايت املتحدة 4)2وخلص الرئيس اإ
الواردة يف معاهدة  7-2حظة مشاهبة للمالحظة وعالوة عىل ذكل، سوف تُضاف مال. الأمريكية، بني أأقواس

 وأأخريًا، سوف يُذَكر يف حاش ية سفلية التحفظ اذلي أأبداه وفدا الصني والهند.. س نغافورة

 : فرتة الإهمال لالإيداع يف حال الكشف6املادة 

وفد الصني أأنه وفقًا للقوانني الوطنية فاإن أأعامل الكشف اليت ترتتب علهيا فرتة الإهمال تقترص عىل املعارض  أأوحض .772
وأأوحض  الوطنية أأو ادلولية واملؤمترات الأاكدميية أأو التكنولوجية، والكشف عن طريق أأي خشص دون ترصحي من املبتكر.

قامة توازن بني املصلحة ا ىل اللجنة أأن  لعامة ومصلحة املودعني.الوفد أأن من نتاجئ ذكل اإ ويف هذا الصدد، طلب الوفد اإ
ماكنية قرص حالت الكشف.  تبحث اإ

( توضيًحا من وفد جنوب أأفريقيا بشأأن احلاش ية CEIPIوطلب ممثل مركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية ) .775
  السفلية وفرتة الإهمال يف حاةل التصاممي التخطيطية لدلوائر املتاكمةل.

ورأأى أأن اشرتاط أأن  شهًرا ابلنس بة لدلوائر املتاكمةل. 42وبنّي وفد جنوب أأفريقيا أأن التحفظ يتعلق ابلإهمال ملدة  .776
آخر وسيسمح للمبتكرين من لك بدل أأن يودعوا  ينطبق الإهمال لفرتة س نتني عىل ادلوائر املتاكمةل فقط لن يرض أأي بدل أ

ىل أأن  تخطيطية لدلوائر املتاكمةل.طلبات يف جنوب أأفريقيا محلاية التصاممي ال  ماكنية أأخرى بأأن يشار حتديًدا اإ ن مثة اإ وقال اإ
نه يرص عىل حتفظه يف الوقت احلارض بشأأن اشرتاط أأن  املعاهدة لن تنطبق عىل التصاممي التخطيطية لدلوائر املتاكمةل. وقال اإ

 ا سنتان.تكون فرتة الإهمال ابلنس بة للتصاممي التخطيطية لدلوائر املتاكمةل مدهت
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وحتدث الاحتاد الأورويب ابلنيابة عن دوهل الأعضاء فقال أأن التحفظ اذلي أأعرب عنه وفد الصني بشأأن قرص فرتة  .771
الإهمال عىل التصاممي التخطيطية املكشوف عهنا فقط من خالل معارض معينة س يلغي تأأثري فرتة الإهمال املوحدة ومن مث 

 يضعف هذه املادة.

والآلية اليت تتيح للجمعية مراجعة فرتة الإهمال،  6.2وفد الاحتاد الرويس، فامي خيص املالحظة  ورًدا عىل سؤال أأاثره .778
ن من احللول املمكنة حذف املالحظة أأو تعديلها. ىل التطور التارخيي لهذا النص وقالت اإ  أأشارت الأمانة اإ

 .6.2وأأعرب وفد الاحتاد الرويس عن تأأييده لوفد هنغاراي واقرتح حذف املالحظة  .779

ىل صعوبة معرفة مىت يكشف الغري عن التصاممي الصناعية دون موافقة املبتكر. .741   وأأشار وفد الهند اإ

ىل أأن املالحظة  .747  س تحذف. 3.6وخلص الرئيس اإ

 : وقف الإجراءات املتعلقة ابملهل74املادة 

لزامية ولكنه يرص عىل حتفظه. .744 نه يوافق عىل أأن تكون هذه املادة اإ  قال وفد الهند اإ

يران  وقال وفد .742 نه قد يبدي مرونة. (الإسالمية -)مجهوريةاإ  اإ

(، وأأيده وفد 4الاس تعاضة عن تعبري "القانون املطبق" بتعبري "الطرف املتعاقد" يف الفقرة ) أأسرتالياواقرتح وفد  .742
 الولايت املتحدة الأمريكية.

ىل أأن احلاش ية السفلية  .745 اذلي أأعرب  س تطمس وس تدرج حاش ية سفلية تتناول التحفظ 74وخلص الرئيس اإ
 (.4فضاًل عن ذكل، سيس تعاض عن تعبري "القانون املطبق" بتعبري "الطرف املتعاقد" يف الفقرة ) عنه وفد الهند.

 : نرش التصممي الصناعي9املادة 

 حسب وفدا بيالروس وبولندا اقرتاهحام ووافقا عىل املادة كام يه. .746

  الإيداع، وليس اترخي الأولوية.وطلب وفد الياابن أأن حُيسب تأأجيل النرش من اترخي  .741

أأن قانونه احمليل ينّص عىل أأن الطلب الفرعي جيب أأن يصحبه الامتس نرش ملنع مودعي الطلبات  أأسرتالياوأأوحض وفد  .748
 من الالتفاف عىل املهل.

ن ترشيعاته الوطنية تسمح بعدم نرش التصممي الصناعي عندما يلمتس مودع الطلب ذكل ويف .749 ندونيس يا اإ  وذكر وفد اإ
ذا اكنت رشوط عدم نرش التصممي الصناعي تعمتد عىل القوانني  حاةل وجود معلية قانونية أأمام احملمكة، وتساءل بشأأن ما اإ

 الوطنية أأم ل. 

وأأعرب ممثل الاحتاد ادلويل لوالكء امللكية الصناعية عن اتفاقه مع الاقرتاح اذلي أأدىل به وفد الياابن وتساءل بشأأن  .721
ذا اكن ممكنًا اإ  ، وذكل فامي خيص نقطة بدء حساب فرتة الأشهر الس تة اليت يظل التصممي 6عادة فتح النقاش حول القاعدة ما اإ

 الصناعي خاللها غري منشور.

 وتساءل وفد مجهورية تزنانيا املتحدة بشأأن الغرض من الامتس مودع الطلب أأل يُنرش التصممي الصناعي. .727
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تعاضة عن تعبري "من قبل قانوهنا املطبق" بتعبري "من قبل الطرف واقرتح وفد الولايت املتحدة الأمريكية الاس   .724
ن ذكل س يعاجل الشواغل اليت أأعرب عهنا لك من وفدي  ندونيس يا. أأسرتاليااملتعاقد"، وقال اإ  واإ

ىل أأن الاقرتاحات اليت قدمت من قبل وفدي بيالروس وبولندا عىل النحو املبني يف  .722 وخلص الرئيس اإ
بت وأأن الاقرتاح اذلي قدمه وفد الولايت املتحدة الأمريكية بشأأن الاس تعاضة عن قد حس  77احلاش ية السفلية 

 ( سريد يف حاش ية سفلية.7تعبري "من قبل قانوهنا املطبق" بتعبري "من قبل الطرف املتعاقد" يف الفقرة )

 : رد احلقوق بعد أأن يتضح للمكتب وجود العناية الالزمة أأو انعدام القصد72املادة 

نه حسب اقرتاحه، عىل النحو املبني يف احلاش ية السفلية  قال وفد .722  ، غري أأنه أأعلن أأنه يريد الإبقاء عىل حتفظه.74الهند اإ

ىل أأن حتفظ وفد الهند سريد يف حاش ية سفلية. .725  وخلص الرئيس اإ

ضافهتا ورد حق الأولوية 72املادة   )اثنيًا(: تصحيح املطالبة ابلأولوية أأو اإ

نه قد يكو .726  ، لأن هذه الفقرة تدمع سهوةل الاس تخدام.75بشأأن حسب احلاش ية السفلية  ن مرانً قال وفد الصني اإ
ىل احلاش ية السفلية  نه يرغب يف الإبقاء عىل حتفظه. 76والتفت اإ  وقال اإ

نه ليس مراتح .721 ىل معاهدة ابريس يف الفقرة ) اً وقال وفد الهند اإ وأأوحض أأنه يرص عىل موقفه بشأأن  (.4بشأأن الإشارة اإ
 (.4الفقرة )

ىل املادة  .728 عادة ترقمي املادة اإ ىل القاعدة  72واقرتح ممثل مركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية اإ والقاعدة املناظرة لها اإ
ىل معاهدة  ، نظًرا لأن مجيع الوفود قد وافقت علهيام من حيث املبدأأ.74 جراء مناقشة بشأأن الإشارة اإ ىل اإ ودعا املمثل اللجنة اإ

 بري أأو حذفه.ابريس لتوضيح هذا التع 

ذا أأضيفت املطالب .729 رسال اً )اثني 72ة ابلأولوية حتت املادة وتساءل وفد الياابن بشأأن ما قد حيدث اإ ( بعد انهتاء همةل اإ
نه ينصح الأطراف املتعاقدة بتناول هذه املسأأةل بطريقة معلية. فضاًل عن  وثيقة الأولوية اليت ينص علهيا القانون املطبق، وقال اإ

ضافهتا بعد أأن  ذكل، أأكد الوفد ن الطرف املتعاقد ليس ملزًما بتلقي طلب لتصحيح املطالبة ابلأولوية أأو اإ عىل الرأأي القائل اإ
 يصري الطلب مسجاًل.

وأأعرب لك من وفدي كندا والولايت املتحدة الأمريكية عن تأأييدهام ملداخةل ممثل مركز ادلراسات ادلولية للملكية  .721
عادة ترقمي  (. 4النص وحذف تعبري "]أأخذ معاهدة ابريس يف الاعتبار[" يف الفقرة ) الفكرية فامي يتعلق ابإ

ىل أأن التعبري "أأخذ معاهدة ابريس يف الاعتبار" س يحذف وأأن املادة س يعاد ترقميها. .727 كام أأن  وخلص الرئيس اإ
ن اقرتاح وفد الهند بشأأن الاس تعاضة عن لكمة "سوف" بلكمةاً وختام س تحذف. 75احلاش ية السفلية  "قد"  ، قال اإ

 ( سريد يف حاش ية سفلية أأخرى.4( سريد يف حاش ية سفلية، وأأن حتفظ وفد الصني بشأأن الفقرة )4يف الفقرة )

 : الامتس لتدوين ترخيص أأو تأأمني عيين72املادة 

ضافة نص جديد يف هناية الفقرة ) .724 مبا يف ذكل أأي رشوط تفرضها سلطة  ()ب(، وهو كام ييل:2اقرتح وفد الربازيل اإ
نه  وأأوحض الوفد أأنه يود أأن يرى هذا الاقرتاح يف النص نفسه وليس يف حاش ية سفلية. أأو السلطة النقدية".الرضائب  وقال اإ

نه يقرتح الإبقاء عىل اقرتاحه يف حاش ية سفلية. آخر وهو أأن يعامل  يف حاةل عدم تأأييد هذا الاقرتاح، فاإ ن مثة خيار أ وقال اإ
 الاقرتاح كبيان متفق عليه.
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ندون  .722 نه يؤيد اقرتاح وفد الربازيل بشأأن املادة وقال وفد اإ نه يف هذا 71()ب(، احلاش ية السفلية 2)72يس يا اإ . وقال اإ
ضافة لكمة "الاقتصادية" بعد تعبري "من قبيل سلطات الرضائب". ىل النص الرئييس مع اإ  الس ياق يود أأن ينقل الاقرتاح اإ

ىل املالحظة  دراج الصياغة "أأو منع الاحت 72.5والتفت اإ اكر وبعض هيئات املنافسة"، بعد تعبري "أأو السلطات وطلب اإ
عداد الإحصاءات".  املس ئوةل عن اإ

ذا أأيدته الأغلبية. .722  واقرتح ممثل املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية أأن يدرج النص املقرتح يف النص الرئييس فقط اإ

ن السطر الثاين من املادة ورحب وفد اململكة العربية السعودية ابلتحسن الكبري يف النص العريب، غري أأن .725 ه قال اإ
 ( يف النص العريب ينبغي أأن تعاد صياغته.2)72

ىل أأن التعليقات سرتد عىل النحو التايل: .726 س تعاد صياغة املواد اليت توجد خيارات بديةل لها  وخلص الرئيس اإ
ضع بني أأقواس مربعة مع وفقًا لقرار اللجنة؛ وس تدرج املقرتحات الفردية اليت أأيدهتا الوفود الأخرى يف النص وس تو 

ىل أأن الوفود قد أأيدت الاقرتاح؛ أأما املقرتحات الفردية اليت مل تؤيدها الوفود فس تظل يف حوايش سفلية؛  الإشارة اإ
 وس تدون التحفظات بشأأن املواد يف صورة حوايش سفلية. 

 : الآاثر املرتتبة عىل عدم تدوين الرتخيص76املادة 

يران )قال وفد و  .721 نه يريد أأن حيتفظ ابقرتاحه كام يرد يف احلاش ية السفلية  (الإسالمية -مجهوريةاإ  .78اإ

نه حسب اقرتاحه، عىل النحو املبني يف احلاش ية السفلية  .728 رصاره عىل موقفه 78وقال وفد الهند اإ ، غري أأنه أأعرب عن اإ
 (.7بشأأن الفقرة )

ىل الفقرة ) .729 ن النقاش ينبغي أأن يركز عىل صالحية عقد  ( وقال7والتفت ممثل املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية اإ اإ
 الرتخيص، وليس عىل صالحية تسجيل التصممي الصناعي.

نه يفضل الاحتفاظ ابلنص كام هو. .751  وقال وفد السلفادور اإ

ىل أأن اقرتاح  .757 يران )وخلص الرئيس اإ س يظل يف حاش ية سفلية، وسريد حتفظ وفد  (الإسالمية -مجهوريةاإ
 الهند يف حاش ية سفلية أأخرى.

سامء أأو العناوين79ملادة ا  : تغيريات يف الأ

 أأعرب وفد الهند عن حتفظه بشأأن هذه املادة. .754

ىل أأن حتفظ وفد الهند سريد يف حاش ية سفلية. .752  وخلص الرئيس اإ

 : الالحئة التنفيذية44املادة 

دراج الاس امترات ادلولية المنوذجية يف الالحئة التنفيذية عىل .752  غرار املعاهدات أأكد وفد املغرب عىل اقرتاحه بشأأن اإ
 الأخرى.

س بانياكولومبيا والسلفادور والس نغال و  وأأعربت وفود .755  عن تأأييدها لقرتاح وفد املغرب. اإ
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ىل احلاش ية السفلية  .756 بشأأن الاس تعاضة عن تعبري "ثالثة أأرابع" بتعبري "ابلإجامع" يف الفقرة  42والتفت وفد الهند اإ
ذا اكنت الصياغة احلالية تتوافق مع املعاهدات الأخرى  ت الأخرى.( وتساءل بشأأن املامرسة املتبعة يف املعاهدا4) نه اإ وقال اإ

نه سيسحب اقرتاحه.  اليت تديرها الويبو، فاإ

ن مسأأةل الاس امترات ادلولية المنوذجية ليست واحضة  .751 نه يتفق مع الرأأي القائل اإ وقال وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ
ذا ن معاهدة قانون الرسوم والامنذج الصناعية تعد  اكنت هذه الاس امترات مطلوبة. بشأأن أأنواع الاس امترات أأو حىت ما اإ وقال اإ

آليات مثل نظام لهاي أأو نظام مدريد، حيث  صاًك للرشوط الشلكية لقانون الرسوم والامنذج الصناعية، ويه ختتلف عن أ
 ترخس فهيام احلقوق.

ىل الفقرة ) وأأوحض .758 نه يريد أأن يضيف فقرة فرعية )ب( اإ وذكر أأن  ( تبني الاس امترات ادلولية المنوذجية.7وفد املغرب اإ
ىل الاُتاه حنو توحيد الإجراءات اليت تشملها املعاهدة. ىل مسأأةل تعديل هذه الاس امترات وأأكد  هذه املسأأةل تنمتي اإ والتفت اإ

ملس ئوةل عن أأي تعديالت عىل الالحئة التنفيذية، ومن مث يه املس ئوةل مضنًا عن ( تنص عىل أأن امجلعية يه ا4)42أأن املادة 
 أأي تغيريات يف الاس امترات ادلولية المنوذجية الواردة يف الالحئة التنفيذية.

ىل أأن وثيقة العمل املعدةل .759 يأأخذ يف احلس بان اقرتاح وفد املغرب واذلي أأيدته  اً ستتضمن نص وخلص الرئيس اإ
س بانياوالسلفادور والس نغال و  كولومبيا وفود اليت تتضمن اقرتاح  42فضاًل عن ذكل، س تحذف احلاش ية السفلية  .اإ

 وفد الهند بأأن الصياغة احلالية تتوافق مع املعاهدات الأخرى اليت تديرها الويبو.

 []قرار[ املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات47]املادة 

املسأأةل الهامة خالل هذه ادلورة، وذكل لأن املساعدة التقنية وتكوين  وأأعرب وفد السلفادور عن أأمهل أأن تعاجل هذه .761
نه رمغ أأنه ل يزال يتعني القيام  الكفاءات من املسائل الهامة ابلنس بة لتنفيذ هذه املعاهدة يف الترشيعات الوطنية. وقال اإ

ل أأنه شكر البدلان املتقدمة عىل تفهم ال  جامع، اإ ىل اإ  شواغل اليت أأعربت عهنا البدلان النامية.ابلكثري من العمل للوصول اإ
نه  ضافية، وقال اإ وأأعرب عن رضاه عن تضمني مادة بشأأن ختفيض الرسوم، رمغ أأنه يعي أأن هذه املسأأةل تتطلب مشاورات اإ

 سيسعد ابملشاركة فهيا.

يقية تضمني مادة بشأأن وحتدث وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية فأأوحض أأن من الأمهية مباكن ابلنس بة للمجموعة الأفر  .767
ىل ادلورة السابعة  املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات. ىل ادلراسة املقدمة اإ ن طلب اجملموعة الأفريقية اكن مستنًدا اإ وقال اإ

والعرشين للجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم والامنذج الصناعية والبياانت اجلغرافية، واليت ذكرت أأن 
ىل دمع جمالت تكنولوجيا املعلومات والإدارة والكفاءة القانونية احل اجة تدعو يف البدلان ذات ادلخل املتوسط واملنخفض اإ

ىل املساعدة والتدريب. نه يف البدلان ذات ادلخل املرتفع تكون احلاجة اإ ن املاكتب يف البدلان ذات  اً أأقل كثري  وقال اإ ومن مث فاإ
وأأضاف  حنو أأفضل لتنفيذ هذه التغيريات، واليت س يكون لها تأُثري ل يذكر عىل املوارد املوجودة. ادلخل املرتفع تعد هميأأة عىل

ىل التسجيل يف البدلان ذات ادلخل املرتفع أأكرث بكثري مما يف البدلان ذات ادلخل  أأن ادلراسة تظهر بوضوح أأن احلاجة اإ
نه عىل سبيل املثال، ذكرت ادلراسة أأن  املتوسط. احلصة الإجاملية للتسجيل يف البدلان ذات ادلخل املتوسط، ومىض يقول اإ

وأأكد أأن حصة الطلبات املودعة من  ابملائة يف البدلان ذات ادلخل املرتفع. 33,9 ملائة، بيامن تبلغاب 62,ابس تثناء الصني، تبلغ 
ن اجملموعة غري املقميني تعد أأعىل بكثري يف البدلان النامية مما يف البدلان ذات ادلخل املتوسط، وق نه عىل الرمغ من ذكل فاإ ال اإ

الأفريقية ترى أأن البدلان النامية سيتعني علهيا أأن تكيّف ترشيعاهتا وس تدفع مثن توحيد الإجراءات الوطنية ليك تنفذ املعاهدة 
ن اجملموعة الأفريقي اليت س تفيد أأكرث البدلان ذات ادلخل املرتفع. نه عىل الرمغ من ذكل، فاإ ة تدمع هذه واسرتسل قائاًل اإ

ىل اللجنة أأن تأأخذ  املعاهدة اليت س تفيد اجملموعة أأيًضا يف املس تقبل. ن اجملموعة الأفريقية تطلب اإ نه ابلرمغ من ذكل فاإ وقال اإ
يف احلس بان حقيقة الفوارق الاقتصادية املوجودة، وما يتبع ذكل من طلب كبري عىل املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات يف 

أأى الوفد أأنه ينبغي أأن يؤخذ بعني الاعتبار ختفيض الرسوم وتبادل املعلومات، وذكل ليك تس تفيد الرشاكت ور هذه اجملموعة.
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ىل اللجنة أأن تس تجيب يف صورة  الصغرية واملصممون الصغار من هذه املعاهدة أأيًضا. واعترب أأن طلبه يعد رشعًيا وطلب اإ
ن اجملموعة تؤكد عىل أأن جدول أأعامل  ة.مادة تضع الزتامات وليس حاًل ل يضع أأي الزتامات حقيقي نه فضاًل عن ذكل فاإ وقال اإ

 التمنية ذكر بوضوح أأن أأي نشاط مساعدة تقنية ينبغي أأن يأأخذ بعني الاعتبار الطلبات الواردة من مجيع ادلول الأعضاء.

يقية ووفد مجهورية وحتدث وفد مرص ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية فشكر وفد الاحتاد الأورويب واجملموعة الأفر  .764
ن  كوراي ومجموعة دول أأمرياك الالتينية والاكرييب عىل تأأييد املادة املتعلقة بتكوين الكفاءات يف مرشوع املعاهدة هذا. وقال اإ

ىل تطوير املساعدة وتكوين  هذه مسأأةل هممة لضامن حتقيق توازن بني الالزتامات والواجبات املفرتضة يف املعاهدة، واحلاجة اإ
ات يف جمال الرسوم والامنذج الصناعية لتنفيذ الزتامات املعاهدة وخلق القدرة عىل املشاركة الفعاةل والاس تفادة من الكفاء

ىل دراسة الآاثر اليت أأجرهتا الأمانة يف هذا الصدد واليت سلطت الضوء عىل الفئات اخملتلفة  املواد املقرتحة. وأأشار الوفد اإ
نه ابلنس بة للمس تفيدين من املساعدة  ذ املعاهدة يف البدلان ذات ادلخل املتوسط.للمساعدة اليت س تكون مطلوبة لتنفي وقال اإ

ن مرشوع املادة اس تخدم تعبري "الأطراف املتعاقدة". ذا اكنت  التقنية وتكوين الكفاءات، فاإ وأأضاف أأنه يريد توضيح ما اإ
وقعت عىل املعاهدة وصدقت علهيا أأم أأيًضا البدلان اليت املساعدة س تقترص عىل البدلان املوقعة عىل املعاهدة، أأم البدلان اليت 

نه ليس من الواحض كيف س تقدم املساعدة، سواء من  أأعلنت أأهنا ترغب يف توقيع املعاهدة. ىل مناذج املساعدة وقال اإ والتفت اإ
ىل الأمانة بشلك ثنايئ أأو عىل أأساس لك حاةل عىل حدة. ن اجملموعة ترى أأنه يتعني  وقال خالل منتدى يرسل طلبات اإ اإ

وأأعرب عن أأمهل أأن تكون املناقشات بناءة من أأجل  تقدمي توضيح بشأأن منوذج تقدمي املساعدة كجزء من هذه املادة أأيًضا.
هناء.  الانهتاء من هذه املادة الهامة، وذكل للميض قدًما بشأأن النص وجعهل أأكرث نضًجا واس تعداًدا لالإ

نه ممتسك برأأيه أأن القرار س يعاجل ويصون متاًما مصاحل وحتدث وفد الاحتاد الأورويب .762  ابمس دوهل الأعضاء فقال اإ
بداء املرونة  البدلان النامية فامي خيص املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات يف تنفيذ املعاهدة. وأأضاف أأنه من قبيل التعاون واإ

سهامه املتواصلني يف جدول أأعامل التمنية، فاإن الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء مس تعدون لقبول املادة  وكتعبري عن دمعه واإ
نه قد قدم اقرتاح بشأأن هذه  املتعلقة ابملساعدة التقنية رشيطة أأن تكون املادة فعاةل ومقصورة عىل أأطراف املعاهدة. وقال اإ

 .SCT/29/8املادة يف الوثيقة 

نه يدمع امليض قدًما بشأأن هذه املعا .762 يف  47هدة، وأأعرب عن سعادته مبرشوع املادة وقال وفد ترينيداد وتوابغو اإ
عداد مادة بشأأن املساعدة التقنية من شأأنه أأن يفيد ترينيداد وتوابغو يف تنفيذ املعاهدة. ن اإ وأأوحض الوفد  صورته احلالية وقال اإ

ماكنه العمل عىل الفقرة الفرعية )ج(، واليت تتضمن قامئة غري حرصية بأأشاكل املساعدة التقنية. نه مس تعد وق أأن ابإ ال الوفد اإ
للعمل بشلك بناء خالل هذه املفاوضات مع الوفود الأخرى لتحسني الصياغة، ولكن كبدل انيم ذي مكتب صغري، وسلط 

 الضوء عىل أأمهية وجود هذه املادة ابلنس بة لتكوين الكفاءات.

يران )وشكر وفد  .765 ووفد مجهورية كوراي عىل اقرتاحاهتم اجملموعة الأفريقية ووفد الاحتاد الأورويب  (الإسالمية -مجهوريةاإ
بشأأن املادة املتعلقة ابملساعدة التقنية وتكوين الكفاءات يف معاهدة قانون الرسوم والامنذج الصناعية وأأعرب عن تأأييده للبيان 

عاهدة وذكل وأأكد أأن املساعدة التقنية ينبغي أأن تكون جزًءا من امل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية. اذلي أأدىل به وفد مرص
طار مادة ملزمة قانواًن لمتهيد الطريق للبدلان النامية والبدلان الأقل منًوا ليك تفيد من املعاهدة. ورأأى الوفد أأنه ينبغي  يف اإ

ىل املؤمتر ادلبلومايس. نه قلق بشأأن قرص املساعدة التقنية وتكوين  الانهتاء من صياغة هذه املادة قبل اذلهاب اإ وقال اإ
ن من الأمهية مباكن تقدمي املساعدة التقنية للبدلان اليت تنوي الانضامم الكفاءات عىل  الأطراف املتعاقدة يف املعاهدة وقال اإ

ىل املعاهدة. ىل البدلان النامية والبدلان الأقل منًوا اليت  اإ واقرتح الوفد أأن تقدم املساعدة التقنية واملساعدة يف تكوين الكفاءات اإ
ىل املعاهد دراج ذكل يف املادة  ة.تنوي الانضامم اإ نه ينبغي اإ نه يف هذا الس ياق سيتعني عىل البدلان أأن 47وقال اإ . وقال اإ

ىل املعاهدة وأأن تتلقى املساعدة التقنية قبل دخولها يف  ىل املدير العام للويبو تعرب فيه عن نيهتا أأن تنضم اإ ترسل بيااًن اإ
 املعاهدة.



SCT/30/9  
22 
 

نه يعي أأمهية املساعدة التقنية وتكوين وحتدث وفد بولندا ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأ  .766 ورواب الوسطى والبلطيق وقال اإ
نه يقدر حقيقة أأن ادلمع مطلوب لتنفيذ مواد املعاهدة. ن  الكفاءات ابلنس بة للبدلان النامية والبدلان الأقل منًوا وقال اإ وقال اإ

ية يف أأقرب وقت ممكن وأأهنا عىل يقني من اجملموعة س تظل مؤيدة بشدة لالنهتاء من معاهدة قانون الرسوم والامنذج الصناع 
وأأكد الوفد عىل تأأييده لإدراج مادة حمددة بشأأن املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات يف  أأن مرشوع نص املعاهدة يعد انجًضا.

ن اجملموعة تؤكد عىل أأن هذه املعاهدة تفيد مجيع الأطراف، وليس مجموعة معينة من البدلان د نص املعاهدة. ون غريها، وقال اإ
 وتتطلب حواًرا بناًء بشأأن مجيع النوايح.

دراج مادة كحل وسط. .761 دراج قرار، ولكنه أأبدى مرونة ووافق عىل اإ نه رمغ أأنه يفضل اإ ولكنه  وقال وفد بيالروس اإ
ىل الصياغة احلالية، شعر أأن أأحاكم هذه املادة جيب أأن تنطبق عىل الأطراف املتعاقدة يف املعاهدة. نه ابلنظر اإ فاإن مثة  وقال اإ

 بعض الأحاكم اليت يتعني النظر فهيا بعناية لأهنا لن تكون لكها مقبوةل ابلنس بة هل. 

نه يفهم أأن أأنشطة املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات ينبغي أأن تلعب دوًرا هاًما يف تنفيذ هذه  .768 وقال وفد الياابن اإ
ورأأى الوفد أأن املساعدة التقنية يف س ياق املعاهدة  لأعضاء.املعاهدة بفعالية، مع مراعاة مس توايت التمنية اخملتلفة لدلول ا

ىل ادلول الأعضاء اليت تعزتم تنفيذ املعاهدة ليك تمتكن  ينبغي أأن تركز عىل تقدمي ادلمع القانوين ودمع تكنولوجيا املعلومات اإ
وسلط الوفد الضوء  و الأكرث فعالية.ادلول الأعضاء اليت تنوي ادلخول يف املعاهدة من الإفادة من املساعدة التقنية عىل النح

جراءات الرسوم والامنذج الصناعية وممارساهتا، وليس الهنوض بتكوين  ىل توحيد اإ عىل حقيقة أأن هذه املعاهدة تريم اإ
 وأأخرًيا، أأعرب الوفد عن رغبته أأن يسهم يف املناقشات عىل حنو صادق وبناء. الكفاءات.

ىل حمتوى هذه  تعكس أأمهية املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات.وأأعرب وفد ش ييل عن تأأييده للامدة اليت  .769 والتفت اإ
نه ابلغ الأمهية لبدله، وأأعرب عن تأأييده لإدراج مادة فعاةل ومفيدة تسمح للمواطنني ابس تخدام نظام الرسوم  املادة، وقال اإ

نه مس تعد ملناقشة هاتني والامنذج الصناعية وتسمح للماكتب بتحسني أأدواهتا. ىل حل هلام وذكل  وقال اإ املسأألتني للتوصل اإ
جامع بشأأن عقد املؤمتر ادلبلومايس. ىل اإ  للوصول اإ

 وأأعرب وفد كوس تارياك عن تأأييده لإدراج مادة يف املعاهدة. .711

وأأعرب وفد مجهورية تزنانيا املتحدة عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد اجملموعة الأفريقية وذكر أأن مؤهالت هذه  .717
ىل قامئة مرجعية ويصبح من الصعب التعامل معها.املساعدة التقن  وأأوحض أأن هذه القامئة ينبغي أأل تكون شامةل،  ية قد تؤدي اإ

ىل احلد من املواقف اليت تكون املساعدة التقنية فهيا مطلوبة. نه رمبا يتعني النظر يف مسأأةل عدم  لأن ذكل قد يؤدي اإ وقال اإ
عداد أأي قامئة.  اإ

ابلنس بة  47ده للبيان اذلي أأدلت به اجملموعة الأفريقية وأأكد عىل الأمهية البالغة للامدة وأأعرب وفد نيجرياي عن تأأيي .714
وأأوحض  لنيجرياي، وأأكد عىل الفارق الكبري بني املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم يف البدلان النامية والبدلان املتقدمة.

ىل هذه املعاهدة حالًيا، وقال اإ  وأأكد الوفد  نه يقدر أأن لك بدل بوسعه أأن يفيد من هذه املعاهدة.الوفد أأن أأفريقيا ل حتتاج اإ
 عىل تفضيهل لإدراج مادة يف املعاهدة.

ن النص ينبغي أأن يكون واقعًيا. .712 ندونيس يا أأن هذه املسأأةل تتعلق ابلهنوض ابلتمنية الاقتصادية وقال اإ  وأأكد وفد اإ

ن البدلان النامية  وأأعرب .712 وفد الس نغال عن تأأييده للآراء اليت أأعرب عهنا وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية وقال اإ
ىل املساعدة التقنية عىل الصعيدين القانوين والتقين ويف جمالت أأخرى. وسلط الضوء عىل أأمهية هذه الأحاكم اليت  حتتاج اإ

نه سريس  ل اقرتاحه اخلاص.ينبغي أأن تشلك مادة ملزمة، وقال اإ
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واعترب وفد الصني أأن املادة املتعلقة ابملساعدة التقنية وتكوين الكفاءات ابلغة الأمهية خاصة ابلنس بة للبدلان النامية  .715
ذا اكنت املادة قد صيغت جيًدا، فستسهل تنفيذ املعاهدة ابلنس بة مجليع البدلان  والبدلان الأقل منًوا. ىل أأنه اإ وأأشار الوفد اإ

  واغل البدلان النامية والبدلان الأقل منًوا.وسرتاعي ش

دراهجا يف  .716 وأأعرب وفد بامن عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد ترينيداد وتوابغو بشأأن أأمهية تطوير املساعدة التقنية واإ
نه يرغب يف الاس مترار  هذه املعاهدة. ن القرارات تعد صكوك قانونية دولية ذات رتبة أأقل، وقال اإ عداد ومىض يقول اإ يف اإ

 مادة بشأأن املساعدة التقنية.

وأأعرب ممثل املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية عن اتفاقه مع الآراء اليت أأعرب عهنا لك من وفد الصني واجملموعة  .711
ن تقدمي املساعدة التقنية ليس من قبيل املصلحة اذلاتية ولكن  الأفريقية، ومع الآراء الإجيابية بشأأن هذه املادة. من قبيل وقال اإ

 عوملة الاقتصاد.

وأأعرب وفد جاماياك عن تأأييده للبياانت اليت أأدلت هبا الوفود اليت أأعربت عن تأأييدها للامدة املتعلقة ابملساعدة التقنية  .718
 وتكوين الكفاءات.

واقرتح أأن وأأعرب وفد جنوب أأفريقيا عن تأأييده للمداخةل ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية،  .719
 يدرج الآن ما يفيد بأأنه ل يوجد اعرتاض عىل املادة.

آاثر مرشوع املعاهدة هذا ومعاهدة الرشوط الشلكية،  .781 وأأوحض وفد الولايت املتحدة الأمريكية أأنه فامي يتعلق بدراسة أ
نه فهم أأن معاهدة الرشوط الشلكية س تفيد مودعي الطلبات يف مجيع البدلان، رمغ أأنه أأقر بأأن بع ىل فاإ ض البدلان قد حتتاج اإ

نه عىل الرمغ من املرونة اليت أأبداها  مساعدة تقنية أأكرث من غريها. ىل مناقشة الأحاكم احملددة، وقال اإ ىل أأنه يتطلع اإ وأأشار اإ
ذا اكن س يدرج قرار أأو مادة.  عدد من الوفود، ل يوجد اتفاق حالًيا بشأأن ما اإ

ىل أأن وفد واحد فقط يود  47ـ تعديل احلاش ية السفلية  واقرتح وفد مرص ـ بتأأييد من وفد جنوب أأفريقيا .787 شارة اإ لالإ
 أأن يتخذ قرار.

دراج قرار. .784 نه يؤيد اإ  وقال وفد الرنوجي اإ

ذا اكن النص  أأسرتالياوأأعرب وفد  .782 ن وضوح احملتوى س يحدد ما اإ عن تأأييده لختاذ قرار يف هذه املرحةل، وقال اإ
 س يدرج عىل أأنه مادة أأم قرار.

نه يفضل أأن تُعاجل املسأأةل من خالل قرار.وأأقر وفد كندا بأأ  .782  مهية املساعدة التقنية وقال اإ

ىل  .785 نه يوافق عىل وجوب مراعاة الإدارة واملامرسة عىل الصعيد الوطين رمغ أأن هذه املعاهدة ل تريم اإ وقال وفد الياابن اإ
ن القرار يعد اخليار الأفضل لحتواء ا لأحاكم املتعلقة هبذه املسأأةل، عىل غرار الهنوض بتكوين الكفاءات يف حد ذاته، وقال اإ

 ما مت يف املعاهدات السابقة.

نه يف هذه املرحةل يفضل  .786 ىل القرار قد أأفلح يف املعاهدات الإجرائية السابقة وقال اإ ن اللجوء اإ وقال وفد سويرسا اإ
دراج قرار عوًضا عن املادة.  اإ

 واقرتح الرئيس دراسة هذا النص فقرة فقرة. .781

 :7الفقرة 
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نه حيث أأن الفقرة )حتدث و  .788 ( مكتوبة بصيغة ديباجة، ينبغي أأن ترد 7فد مرص ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية فقال اإ
 يف ادليباجة.

ضافة بندين بعد البند ) .789 ( "تنظمي الأنشطة ومتويلها من خالل 5) وهذان البندان كام ييل: (.2واقرتح وفد الس نغال اإ
عقد اجامتعات بني الأطراف املتعاقدة من البدلان الأقل منًوا والبدلان النامية والبدلان املتقدمة من أأجل الهنوض بتبادل 

عداد الواثئق ونرشها بشأأن التجارب الناحجة يف تنفيذ املعاهدة ليك تكون أأمثةل6اخلربات واملامرسات اجليدة"؛ ) يف  ( "اإ
 فرادية."الإ راسات ادل

وطلب الاحتاد الأورويب ابلنيابة عن دوهل الأعضاء أأن تظل عبارة "]الأطراف يف املعاهدة[" يف النص لأنه يرى أأن  .791
 النص املتعلق ابملساعدة التقنية وتكوين الكفاءات يعد حافًزا همًما لدلخول يف املعاهدة.

 :4الفقرة 

ن من املفيد توضيح نطاق ادلمع املايل املطلوب من الويبو عىل حنو حتدث وفد اجلزائر ابمس اجملموعة ا .797 لأفريقية فقال اإ
 أأكرث حتديًدا.

لزام الويبو بتقدمي دمع مايل اكمل مجليع  .794 وحتدث وفد الاحتاد الأورويب ابمس دوهل الأعضاء فأأعرب عن رأأي مفاده أأن اإ
د أأمًرا ل يتسم ابحلمكة وخيلق عبئًا غري معروف وقد يكون الأنشطة والإجراءات اليت يتعني عىل هذه البدلان أأن تنفذها يع

 ()أأ(.4ومن مث طلب حذف الفقرة ) مرهقًا للمنظمة.

وقال وفد مجهورية كوراي أأن هذا النص يبدو وكأنه واسع النطاق أأكرث مما ينبغي مقارنة ابملعاهدات الأخرى خاصة  .792
 التعبري "مجيع الأنشطة والإجراءات".

 ()ج(.7( يف الفقرة )6( و)5عن تأأييده لقرتاح وفد الس نغال فامي خيص البندين اجلديدين ) وأأعرب وفد نيجرياي .792

س بانياوقال وفد  .795 نه يؤيد البيان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد الأورويب فامي خيص ادلمع املايل الاكمل. اإ أأنه قد  وأأوحض اإ
يتعارض مع سلطات جلنة الربانمج واملزيانية وأأنه قد يثار جدل لأن املعاهدة لن تكون ادلول الأعضاء لكها أأطرافًا فهيا بيامن من 

 املمكن أأن تفرض الزتامات عىل مجيع ادلول الأعضاء الأخرى.

 :2الفقرة 

 )ب(. حتدث وفد مرص ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية فأأيد الفقرة الفرعية .796

ن الويبو متول ابلفعل مشاركة الوفود فامي خيص نظايم معاهدة  .791 وحتدث وفد الاحتاد الأورويب ابمس دوهل الأعضاء فقال اإ
التعاون بشأأن الرباءات ومدريد، وأأضاف أأنه ليست من املامرسات املعتادة للويبو أأن متول حضور الوفود للجمعيات فامي يتعلق 

نه يرى وجوب حذف هذا النص. ومن مبعاهدات الرشوط الشلكية.  مث فاإ

 وأأعرب وفد نيبال عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية. .798

 وأأعرب وفد مجهورية كوراي عن تأأييده للفقرة الفرعية )أأ(، واقرتح حذف الفقرة الفرعية )ب(. .799

لهنوج ادلولية احلالية للتعامل مع هذه املسأأةل، وأأعرب وفد بيالروس عن رأأي مفاده أأن هذا الهنج سيتعارض مع ا .411
  وطلب حذف هذه الفقرة.
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بقاء عىل هذه الفقرة والاس مترار يف اس تكشاف حمتوايت هذا الاقرتاح. .417  وأأعرب وفد السلفادور عن تأأييده لالإ

نه يعلق أأمهية كبرية عىل هذا النص لأنه يوفر  .414 ملودعي الطلبات فهيا وحتدث وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية فقال اإ
ىل الأسواق يف البدلان ذات ادلخل املرتفع.  طريقة أأفضل للوصول اإ

ىل  .412 وأأوحض وفد هنغاراي أأن مسأأةل ختفيض الرسوم ل تتعلق بنطاق املعاهدة وأأضاف أأن املعاهدة يف الأساس ل هتدف اإ
هذه الفقرة، واحامتل أأن يؤدي هذا وأأعرب الوفد عن بعض الشواغل فامي يتعلق جبدوى  توحيد مس توى الرسوم وهيلكها.

ىل ممارسة متيزيية وأأن يتعارض مع الزتامات دولية أأخرى. ىل أأنه ل يؤيد هذا النص. النص اإ  ومن مث خلص الوفد اإ

 وأأعرب وفد مجهورية تزنانيا املتحدة عن تأأييده التام للبيان اذلي أأدىل به وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية. .412

وأأضاف أأن ختفيض الرسوم  اد الأورويب ابمس دوهل الأعضاء فأأيد البيان اذلي أأدىل به وفد هنغاراي.وحتدث وفد الاحت .415
ل يتعلق ابملساعدة املنشودة القامئة عىل الاحتياجات لتنفيذ املعاهدة، ورأأى أأن الرسوم من الأمور اليت حتددها الأطراف 

هذا النص مع مبدأأ "ادلوةل الأوىل ابلرعاية" يف القواعد التجارية  وتساءل بشأأن توافق املتعاقدة وينبغي أأل حتددها اللجنة.
وبرمغ ذكل، أأعرب الوفد أأن الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء مس تعدون للمشاركة يف املزيد من  ملنظمة التجارية العاملية.

 املناقشات حول هذا املوضوع.

 لإدراج نص بشأأن ختفيض الرسوم. وأأعرب لك من وفد بنغالديش وترينيداد وتوابغو عن تأأييدهام .416

س بانياوقال وفد  .411 نه يتفق مع وفد الاحتاد الأورويب ووفد هنغاراي وأأوحض أأن هذه الفقرة ينبغي أأل تدرج حتت الفصل  اإ اإ
وقال الوفد أأيًضا أأن نظام ختفيض الرسوم س يثري صعوابت تشغيلية فامي يتعلق بتنفيذ الأنظمة  املتعلق ابملساعدة التقنية.

 من اتفاق تريبس. 2ة، كام س يثري أأيًضا مسأأةل التوافق مع مبدأأ "ادلوةل الأوىل ابلرعاية" الوارد يف املادة املالي

 (.2وأأعرب وفدا كندا وبولندا عن تأأييدهام للبياانت اليت تقول حبذف الفقرة ) .418

ن الهدف من هذا الاقرتاح هو تشجيع .419 الرشاكت الصغرية  وحتدث وفد مرص ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية فقال اإ
نه قد ورد اس تثناء  واملتوسطة عىل اس تخدام النظام اذلي حتدده املعاهدة. ىل مبدأأ "ادلوةل الأوىل ابلرعاية" وقال اإ والتفت اإ

ن اجملموعة  من اتفاق تريبس. 5لهذا املبدأأ حتت املادة  وأأكد عىل أأمهية هذه الفقرة ابلنس بة للرشاكت الصغرية واملتوسطة وقال اإ
ىل أأفاكر أأخرى من شأأهنا أأن تقدم حوافز للرشاكت الصغرية واملتوسطة ليك  منفتحة بشان اس مترار النقاش بغية التوصل اإ

 تس تخدم نظام التسجيالت املوحد.

ن املساعدة التقنية ينبغي أأن تكون مقصورة عىل تنفيذ معاهدة قانون الرسوم والامنذج الصناعية. .471  وقال وفد الياابن اإ
نه يدمع ا س بانيالبياانت اليت أأدلت هبا وفود بيالروس والاحتاد الأورويب وهنغاراي وبولندا و ومن مث فاإ  .اإ

نه بيامن خيرج  وعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن دمعه لقامئة البدلان اليت ذكرها للتو وفد الياابن. .477 ومىض يقول اإ
ل أأن الولايت املتح ابملائة للمؤسسات الصغرية  51دة تقدم خصًما قدره هذا القرار عن نطاق معاهدة الرشوط الشلكية، اإ

ىل هذه املامرسة وفقًا لتقديرها. 15و ن بوسع البدلان الأخرى أأن تنظر يف اللجوء اإ  ابملائة للمؤسسات املتناهية الصغر، وقال اإ

يران )وأأعرب وفد  .474 عن تأأييده للبيانني الذلين أأدىل هبام لك من وفد مرص ابمس مجموعة جدول  (الإسالمية -مجهوريةاإ
 أأعامل التمنية ووفد اجلزائر ابمس مجموعة البدلان الأفريقية.

نه تساوره الشكوك بشأأن توافقه مع قواعد منظمة التجارة  .472 ن ختفيض الرسوم يعد مسأأةل هامة وقال اإ وقال وفد ش ييل اإ
ذا اكنت البدلان الأقل منًوا والبدلان النامية سيتعني علهيا ختفيض رسوهما ملودعي الطلبات من  العاملية وتساءل بشأأن ما اإ
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ىل  البدلان الأخرى النامية أأو الأقل منًوا. وأأعرب الوفد عن رغبته يف مناقشة هذا املوضوع الهام وأأعرب عن أأمهل يف الوصول اإ
 حل مقبول للجميع.

اليت أأعرب عهنا بعض الوفود فامي خيص احامتل عدم التوافق مع الزتامات وأأعرب وفد س نغافورة عن تأأييده للآراء  .472
ذا اكنت الصياغة احلالية غري متوافقة مع قواعد منظمة التجارة العاملية أأو ل قبل  منظمة التجارية العاملية، واقرتح توضيح ما اإ

ىل مساعدة الب اس مترار النقاش حول هذه الفقرة. يف هجودها ملساعدة  اً ن النامية والبدلان الأقل منو دلاوأأضاف أأنه يفهم احلاجة اإ
ن املعاهدة قد ل تكون الأداة اجليدة ذلكل. نه يف هذا الصدد ميكن النظر يف  الرشاكت عىل التوسع، وقال الوفد اإ وقال اإ

 أأدوات أأخرى مثل نظايم لهاي ومعاهدة التعاون بشأأن الرباءات.

أأعرب عهنا وفد الاحتاد الأورويب والوفود اليت أأيدت حذف هذه الفقرة  وأأعرب وفد رومانيا عن تأأييده للآراء اليت .475
 من اتفاق تريبس. 2املتعلقة بتخفيض الرسوم، ورأأى أأن هذه الفقرة غري متوافقة مع املادة 

نه من الناحية العملية ل توجد سوابق لتخفيض الرسوم أأثناء السعي حنو توحيد الرشوط  .476 وقال وفد مجهورية كوراي اإ
ية والإجراءات، سواء يف معاهدة قانون الرباءات أأو معاهدة قانون العالمات أأو معاهدة س نغافورة بشأأن قانون الشلك 

 العالمات.

وأأكد عىل حقيقة أأن تسجيل الرسوم  (.2وأأعرب وفد الرنوجي عن تأأييده لبياانت الوفود اليت قالت حبذف الفقرة ) .471
ن اللجنة ينبغي أأن تركز عىل تسهيل معلية التسجيل وجعلها متاحة والامنذج الصناعية ل ميثل التلكفة الأمه يف ال  عملية، وقال اإ

عداد قامئة واحضة وخمترصة ابحلد الأدىن من متطلبات التسجي ل وجعل التسجيل بدون ممثلني للجميع، وذكل عن طريق اإ
  .اً ممكن

 :5الفقرة 

ن هذه املسأأةل ينبغي أأوحض وفد الياابن أأنه ليس مثة رابط مبارش بني هذا النص ومعاهدا .478 ت الرشوط الشلكية وقال اإ
اتحة املعلومات املتعلقة  وأأوحض الوفد أأنه ل يعارض تقامس املعلومات. التعامل معها خارج س ياق املعاهدة. ورضب مثاًل ابإ

 ابلرسوم والامنذج الصناعية املسجةل يف الياابن عرب الإنرتنت.

 ق وفد الياابن.وأأعرب وفدا كندا وسويرسا عن تأأييدهام لتعلي .479

وشاركت يف املناقشات  وقد علقت ادلورة لعقد مناقشات غري رمسية خبصوص املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات. .441
 دوةل عضو ومنظمة حكومية دولية، مبا يف ذكل مجيع منسقي اجملموعات. 44غري الرمسية وفود من 

ىل التقدم  .447 الهام احملرز بشأأن الفقرات اخملتلفة، وانطلق احلوار بشأأن وفامي خيص املناقشات غري الرمسية، أأشار الرئيس اإ
دراج مادة أأو قرار بشأأن املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات. آراء املشاركني اخملتلفني حول اإ وقدم الرئيس مرشوع النص  أ

ىل  /قرار، واذلي جاء نتيجة للمناقشات غري الرمسية.47املعدل للامدة  ن النص مقسم اإ واليت تبدو أأوحض  فقرات 6وقال اإ
ن ذكل يفرس الأقواس العديدة املوجودة. وأأدق. ىل الأمانة  وأأوحض الرئيس أأن ادليباجة قد نوقشت، وقال اإ وطلب الرئيس اإ

مبرشوع  SCT/30/2أأن تس تعيض عن مرشوع النص املتعلق ابملساعدة التقنية وتكوين الكفاءات واذلي يرد يف الوثيقة 
واقرتح الرئيس مناقشة مرشوع املادة/القرار اجلديد  ر[ املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات".[]قرا47النص اجلديد "]املادة 

 هذا فقرة فقرة.

نه يريد أأن يضيف ـ يف حاش ية سفلية ـ أأن يريد الاس تعاضة عن امجلةل الأوىل يف الفقرة ) .444 ندونيس يا اإ ( 5وقال وفد اإ
 ذج الصناعية املسجةل"."س تقمي املنظمة نظام مكتبة رمقية للرسوم والامن جبمةل:



SCT/30/9  
27 
 

ندونيس يا سريد يف حاش ية سفلية. .442 ن الاقرتاح اذلي تقدم به وفد اإ  وقال الرئيس اإ

ىل نتيجة انحجة جًدا للمشاورات  .442 وحتدث الاحتاد الأورويب ابمس دوهل الأعضاء فأأثىن عىل الرئيس وهماراته اليت أأدت اإ
ىل اتفاق حول النص املتعلق ابملساعدة وأأعرب عن امتنانه مجليع الوفود اليت أأبدت م غري الرمسية. رونة مسحت ابلوصول اإ

ىل حد كبري، فقد حان الوقت ملناقشة  التقنية حسب تلكيف امجلعية العامة. نه مبا أأن الأمور اجلوهرية قد عوجلت اإ وقال اإ
ن املؤمتر ادل ورأأى أأن مثل هذه القرارات لن تكون ممكن سوى عىل صعيد أأعىل. الأمور الشلكية. بلومايس يف س نة وقال اإ

، رأأى الاحتاد الأورويب أأن اللجنة ادلامئة حققت أأهداف اً وختام. س يوفر املنتدى املالمئ لهذه املناقشات البالغة الأمهية 4172
ىل املس توى التايل، وهو املؤمتر ادلبلومايس يف  وليهتا متاًما، وأأن الوقت قد حان ليك ترفع املس ئولية بشأأن هذا النص اإ

ىل بيان املضيف املقبل للمؤمتر ادلبلومايس بشأأن تفاصيل الأمور التنظميية، وذكل  . وقال4172 نه يتطلع يف هذا الصدد اإ اإ
 .4172للسامح مجليع الوفود بأأن تس تعد جيًدا للمؤمتر ادلبلومايس يف 

ة للأعضاء وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء فشكر الرئيس عىل قيادته وأأعرب عن امتنانه للمشاركة البناء .445
نه من خالل نشاط التشاور غري الرمسي، صار حمتوى هذا املرشوع أأوحض من ذي قبل، وانجًضا مبا يكفي  املشاركني. وقال اإ

نه يعتقد بشدة أأن مجيع الأعضاء اذلين شاركوا يف النشاط يقرون ابلأمهية البالغة املعلقة عىل  للمؤمتر ادلبلومايس. ومىض يقول اإ
ن اللجنة ينبغي أأن تتوافق يف هذه  كوين الكفاءات لتنفيذ املعاهدة والالزتام القوي هبذه العملية.املساعدة التقنية وت وقال اإ

ادلورة حول توصية واحضة بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس تقدم لدلورة الاس تثنائية للجمعية العامة، حىت ل يُفرض عبء مفرط 
تيجة هذا النشاط الأساس اذلي يتفق عليه مجيع ادلول الأعضاء وأأعرب الوفد عن أأمهل أأن تشلك ن  عىل امجلعية العامة.

ن اجملموعة ابء تشكر الاحتاد الرويس عىل 4172للميض قدًما عىل حنو واحض حنو عقد املؤمتر ادلبلومايس يف  . وختاًما، قال اإ
جيايب. ، واذلي ينبغي أأن ترد عليه اللجنة عىل حنو بناء4172عرضه لس تضافة املؤمتر ادلبلومايس يف   واإ

آس يا واحمليط الهادئ فأأعرب عن تفضيهل لإدراج مادة بشأأن املوضوع الهام  .446 وحتدث وفد بنغالديش ابمس مجموعة بدلان أ
  املتعلق ابملساعدة التقنية وتكوين الكفاءات.

وأأشاد  وحتدث وفد ترينيداد وتوابغو ابمس مجموعة دول أأمرياك الالتينية والاكرييب فشكر الرئيس عىل قيادته للجنة .441
وأأكد أأن اجملموعة لطاملا شاركت مشاركة بناءة، خاصة يف امجلعيات  /قرار.47ابلتقدم الكبري احملرز، خاصة فامي يتعلق ابملادة 

العامة الأخرية، حيث اكنت اجملموعة تؤيد دامئًا امليض قدًما يف أأعامل اللجنة، ولس امي بشأأن معاهدة قانون الرسوم والامنذج 
ت اجملموعة أأهنا س تكون مس تعدة حلضور مؤمتر دبلومايس رشيطة وجود مادة حول املساعدة التقنية وأأوحض الصناعية.

وأأضاف أأن اللجنة  وتكوين الكفاءات، ليك تمتكن ادلول الأعضاء، خاصة من البدلان النامية، من جين مثار هذه املعاهدة.
 ادلامئة تسري يف الاُتاه الصحيح.

كام شكر مجيع الوفود عىل  وعة الأفريقية فشكر الرئيس عىل العمل الرائع اذلي أأجنزه.وحتدث وفد اجلزائر ابمس اجملم .448
بداء املرونة من مجيع الأطراف. وأأكد أأن اجملموعة الأفريقية ومجموعة  الروح البناءة اليت أأبدهتا لأن هذه املهمة مل تكن لتمت دون اإ

آس يوية تطلب دراج مسأأةل املساعدة التقنية يف مادة، بيامن أأبدت وفود أأخرى مثل  دول أأمرياك الالتينية والاكرييب واجملموعة ال اإ
دراج مادة. آخرون مرونة لقبول اإ نه ابلرمغ من ذكل، ل  الاحتاد الأورويب ومجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق وأ وقال اإ

دراج هذا النص يف صورة  ن اجملموعة الأفريقية  مادة.يزال عدد قليل من الوفود يف هذه اجللسة العامة متحفًظا عىل اإ وقال اإ
دراج مادة يف مرشوع املعاهدة هذا، مما يسمع للجنة بأأن  ىل هذا العدد القليل من الوفود أأن يبدي مرونة ويقبل اإ تطلب اإ

 متيض قدًما وتفرغ من معلها قبل املؤمتر ادلبلومايس.

ابلتقدم الهائل احملرز يف مسأأةل املساعدة وحتدث وفد هنغاراي ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق فرحب  .449
والتفت  التقنية فامي يتعلق مبعاهدة قانون الرسوم والامنذج الصناعية، وشكر الرئيس عىل قيادته والوفود عىل مشاركهتا البناءة.

ن اجملموعة تبدي مرونة من أأجل العمل من خالل الهنج الأ  دراج قرار، وقال اإ دراج مادة مقابل اإ ىل مسأأةل اإ كرث واقعية واذلي اإ



SCT/30/9  
28 
 

ولكن اجملموعة كام قالت من قبل يف مناس بات عديدة،  حيقق أأفضل نتيجة بشأأن هذه املسأأةل الهامة املتعلقة ابملساعدة التقنية.
ذا ما أأجريت التعديالت الرضورية  دراج مادة اإ هنا يف سبيل امليض قدًما يف النقاش ولإظهار املرونة، فهىي مس تعدة لقبول اإ فاإ

 ة.عىل الصياغ

وشكر الوفد الوفود اليت حرضت املشاورات غري  وأأعرب وفد جنوب أأفريقيا عن تأأييده لبيان اجملموعة الأفريقية. .421
، مل 4174وأأكد أأنه خالل ادلورة السابقة للجمعية العامة يف  الرمسية وأأشاد ابلتقدم احملرز يف العمل املتعلق ابملساعدة التقنية.

معية العامة بعقد مؤمتر دبلومايس عىل الرمغ من تقدمي اقرتاح للجمعية العامة يف هذا تمتكن اللجنة من تقدمي توصية للج 
ن امجلعية العامة يف  الصدد. عداد نص حول املساعدة  4174وقال اإ ىل اللجنة أأن ترسع من وترية معلها وتفرغ من اإ طلبت اإ
نه منذ ذكل احلني، مل تأأل اللجنة هجًدا ليك تنهتىي  التقنية. من النص املتعلق ابملساعدة التقنية، وقد اقرتحت ومىض يقول اإ

نه قبيل اجامتع امجلعية العامة يف س نة  اجملموعة الأفريقية مرشوع مادة حول املساعدة التقنية. ، مل تقدم 4172واسرتسل قائاًل اإ
ن هذا القرار سيتعني عىل امجل  ىل امجلعية العامة بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس، وقال اإ عية العامة أأن تتخذه اللجنة توصية اإ

نه يف اجامتع امجلعية العامة يف س نة  بنفسها. ، أأبدى وفد جنوب أأفريقيا مرونة واقرتبت الوفود من التوصل 4172واتبع قائاًل اإ
دراج مادة بشأأن املساعدة التقنية. ىل قرار بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس واإ ن ادلول الأعضاء ابلاكمل تقريًبا  اإ وأأسهب بقوهل اإ

نه عىل رمغ من ذكل، مل يتخذ القرار بسبب وفد واحد.  اس تعداد لقبول هذا القرار.اكنت عىل وأأوحض وفد جنوب  وقال اإ
ن مسأأةل املؤمتر ادلبلومايس ابلنس بة هل  نه برمغ ذكل فاإ أأفريقيا أأنه ليست دليه مشلكة بشأأن حضور مؤمتر دبلومايس، وقال اإ

آن واحد.ونوه اإ  مرتبطة بوجود مادة حول املساعدة التقنية. نه يأأمل أأن  ىل أأن هذين القرارين ينبغي أأن يتخذا يف أ ومن مث، فاإ
من حبث هذه املسأأةل واختاذ قرار فهيا، بأأن اللجنة أأحرزت تقدًما بشأأن  4172تمتكن امجلعية العامة يف اجامتعها يف ديسمرب 

 احملتوى.

ضاًل عن الروح البناءة اليت أأبدهتا بقية وشكر وفد الصني الرئيس عىل قيادته احلكمية للمشاورات غري الرمسية، ف .427
وأأعرب عن أأمهية املساعدة التقنية، ولس امي فامي يتعلق  الوفود، وأأعرب عن أأمهل يف الانهتاء من املعاهدة يف أأرسع وقت ممكن.

دراج مادة بشأأن املساعدة التقني دراج مادة، والتقدم الكبري احملرز بشأأن حمتوى هذا النص، وأأوحض أأن خيار اإ ة س يجعل ابإ
املعاهدة خمتلفة جًدا عن املعاهدات الأخرى، لأهنىى س تحظى بقدر أأكرب من ادلمع والتقدير من البدلان، خاصة البدلان النامية 

ىل قرار. والبدلان الأقل منًوا. ىل التحيل بروح تعاونية ومرنة ليك تمتكن اللجنة من التوصل اإ  ودعا الوفود الأخرى اإ

ده للبيان اذلي أأدىل به وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية وشكر الرئيس والأمانة وأأعرب وفد الس نغال عن تأأيي .424
ىل التقدم الهام  والوفود اليت شاركت يف املشاورات غري الرمسية، واليت أأبدت مرونة واس تعداًدا للميض قدًما. وأأشار الوفد اإ

ن اللجنة تقرت  وأأكد عىل حقيقة أأن  ب من جناح هممهتا بشأأن الصياغة.احملرز فامي خيص النوايح اجلوهرية للمعاهدة، وقال اإ
ذا اكن هذا النص س يدرج عىل أأنه مادة أأم قرار،  املساعدة التقنية تعد ابلغة الأمهية ابلنس بة للبدلان النامية، خاصة مسأأةل ما اإ

 وأأكد أأنه يفضل أأن تدرج املساعدة التقنية يف صورة مادة.

حراز هذا التقدم الكبري هذا الأس بوع.وشكر وفد س نغافورة الرئيس عىل قيادت .422 وقال الوفد  ه اليت مكنت اللجنة من اإ
دراج هذا النص يف صورة مادة أأو قرار. ذا اكن ينبغي اإ نه مرن بشأأن ما اإ نه لطاملا ركز عىل حمتوى النص، وقال اإ  اإ

يران )وأأعرب وفد  .422 كام أأعرب  واملشاورات غري الرمسية.عن امتنانه للرئيس لقيادته هذه ادلورة  (الإسالمية -مجهوريةاإ
آس يا واحمليط الهادئ. ن مسأأةل املساعدة التقنية  عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد بنغالديش ابمس مجموعة بدلان أ وقال اإ

ىل جنب مع القرار املتعلق بعقد مؤمتر دبلومايس يف   .4172ينبغي أأن تعاجل جنًبا اإ

أأن مسأأةل املساعدة التقنية قد نوقشت يف اجامتعي امجلعية العامة س نة  (البوليفارية -)مجهوريةوأأكد وفد فزنويال  .425
ن دليه شواغل بشأأن الأقواس يف الفقرة ) .4172و 4174 نه عىل الرمغ من دمعه للمعاهدة، فاإ  /قرار.47( من املادة 4وقال اإ

بداء قدر معني من وأأضاف أأن املعاهدة بدون املساعدة التقنية لن تكون معاهدة انحجة عىل الأ  رحج، وهنا تمكن أأمهية اإ
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وسلط الوفد الضوء عىل حقيقة أأن من الأمهية مباكن معاجلة املساعدة التقنية بطريقة يسرية، دون اخلوض يف  املرونة.
 التفاصيل، وأأضاف أأن السلطات يف لك بدل لها أأن ختتار كيف تريد أأن تتلقى املساعدة التقنية.

أأييده للبيان اذلي أأدهل به وفد ترينيداد وتوابغو ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية وأأعرب وفد السلفادور عن ت .426
دراج مادة بشأأن املساعدة  والاكرييب، وشكر الرئيس والأمانة ومجيع الوفود اليت شاركت يف املشاورات. نه يفضل اإ وقال اإ

ن الوثيقة تعد انجضة مبا يكفي للسامح بعقد مؤمتر دبلو   .4172مايس يف التقنية وقال اإ

ندونيس يا ابلنيابة عن مجموعة جدول أأعامل التمنية فشكر الرئيس عىل مساعدته يف قيادة اللجنة حنو  .421 وحتدث وفد اإ
بداء املرونة خالل مناقشة املساعدة التقنية  املفاوضات خالل اجامتع املشاورات غري الرمسية، وشكر أأيًضا الوفود عىل اإ

نه ابلن  وتكوين الكفاءات. ن النص املتعلق بتكوين الكفاءات واملساعدة التقنية وقال اإ س بة جملموعة جدول أأعامل التمنية، فاإ
ن هذا رشط لعقد مؤمتر دبلومايس. ينبغي أأن يدرج يف صورة مادة.  وقال اإ

وشكر وفد الولايت املتحدة الأمريكية الرئيس عىل هجوده خالل الأس بوع فضاًل عن الوفود اليت شاركت يف  .428
نه يؤيد امليض قدًما حنو عقد مؤمتر دبلومايس مع الاس تعانة ابلنص بعد   الرمسية وأأسهمت عىل حنو بناء.املناقشات غري وقال اإ

ن هذا اجلدل ينبغي أأن يرتك حلني عقد املؤمتر ادلبلومايس. تعديهل. دراج قرار وقال اإ ىل  وأأوحض الوفد أأنه يفضل اإ وأأشار اإ
نه من انحية السوابق،  قنية وتكوين الكفاءات عوًضا عن املادة.أأس باب تفضيهل لإدراج قرار بشأأن املساعدة الت  أأوًل، قال اإ

نه لحظ أأن معاهدة س نغافورة بشأأن قانون العالمات تضمنت قراًرا فامي يتعلق هبذا النوع من النصوص، أأما معاهدة قانون  فاإ
نه ل يعمل وأأضاف أأن هاتني املعاهدتني اكنتا من معاه الرباءات فتضمنت بيااًن متفق عليه. دات الرشوط الشلكية، وقال اإ

نه عىل العكس من ذكل  بوجود أأي مشالك خبصوص املساعدة التقنية أأو تكوين الكفاءات فامي يتعلق هباتني املعاهدتني. بل اإ
ن يرى أأن املواد املتعلق ابملساعدة التقنية وتكوين الكفاءات يف الواقع قد واهجت صعوابت يف تنفيذها. ه من وأأردف قائاًل اإ

آلية مناس بة ومفضةل تقدم العديد من املنافع ابلنس بة لهذا النوع من النصوص. ىل أأن  املنظور القانوين، يعد القرار أ وأأشار اإ
ذا دخلت املعاهدة حزي  ل اإ دراج قرار بشأأن املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات ميكن أأن يمت فوًرا، ولكن املادة لن تفعل اإ اإ

دراج علهيا من قبل العدد املطلوب من الأطراف املتعاقدة. التنفيذ من خالل التصديق املقرتحات بشأأن موضوع  وأأوحض أأن اإ
ن املقرتحات العديدة املق أأمر مسموح من خالل قرار، وليس من خالل مادة. اً أأوسع نطاق دمة هذا الأس بوع ليست ومن مث فاإ
دراهجا يف  انً ممكنة قانو ن اشرتاط وجود مادة حول املساعدة التقنية  مادة.أأو قابةل للتنفيذ أأو ميكن قبولها عند اإ وأأسهب بقوهل اإ

وتكوين الكفاءات يرسل رساةل واحضة بأأن هذه املعاهدة ليست ذات قمية ابلنس بة لدلول الأعضاء من انحية أأحاكهما 
دراج قرار بوصفه الإطار الأنسب و اً وختام اجلوهرية، وهو أأمر غري حقيقي. نه بيامن يدمع بشدة اإ الأكرث نفًعا ابلنس بة ، قال اإ

ل أأنه يبدي مرونة من خالل اقرتاحه أأن يؤجل هذا الأمر حلني اختاذ قرار بشأأنه يف املؤمتر  لنصوص من هذا النوع، اإ
 ادلبلومايس، وأأعرب عن أأمهل أأن يبدي الآخرون مرونة مماثةل.

ملشاورات غري الرمسية وساعدت وأأعرب وفد الاحتاد الرويس عن امتنانه للرئيس والوفود الأخرى اليت شاركت يف ا .429
آراء متباينة بشأأن شلك النص املتعلق ابملساعدة التقنية وتكوين الكفاءات وأأوحض  يف تنقيح هذا النص املعدل. ن مثة أ وقال اإ

دراج نص بشأأن املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات. ىل اللجنة أأن متيض  أأن مجيع الوفود وافقت عىل اإ ومن مث طلب الوفد اإ
بشأأن املؤمتر ادلبلومايس وأأوحض أأن خيار النص املتعلق ابملساعدة التقنية وتكوين الكفاءات ينبغي أأن يرتك للجمعية قدًما 

ىل امجلعية العامة بشأأن عقد 4172العامة، يف دورهتا الاس تثنائية يف ديسمرب  ىل تقدمي توصية اإ . وختاًما، دعا الوفد اللجنة اإ
 .4172مؤمتر دبلومايس يف 

وأأعرب عن تأأييده ملا أأدىل به وفد اجلزائر ابمس اجملموعة  غاان الرئيس عىل قيادته للجلسات غري الرمسية. وشكر وفد .421
ظهار املرونة. ىل اإ دراج مادة، ودعا الوفود الأخرى اإ ىل اإ  الأفريقية ووفد الس نغال بشأأن احلاجة اإ
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حتاد الأورويب ابمس دوهل الأعضاء والولايت وأأعرب وفد كندا عن اتفاقه مع الآراء اليت أأعربت عهنا وفود الياابن والا .427
 وأأضاف الوفد أأنه س يكون متوفًرا لالإسهام كام ينبغي يف عقد املؤمتر ادلبلومايس. املتحدة الأمريكية.

دراج املساعدة  .424 وأأعرب لك من وفد نيبال ووفد نيجرياي عن تأأييدهام للبياانت اليت أأدلت هبا الوفود اليت طلبت اإ
 دة.التقنية يف صورة ما

ن اللجنة  .422 وأأعرب وفد اململكة املتحدة عن تأأييده التام للموقف اذلي أأعرب عنه وفد الاحتاد الأورويب حيامن قال اإ
أأحرزت تقدًما اكفيًا فامي يتعلق ابلنص، فضاًل عن النص املتعلق ابملساعدة التقنية، واذلي وصفه بأأنه جزء هام من املعاهدة 

نه عىل الرمغ من ت  نفسها. ل أأنه مس تعد متاًما لقبول طلب الوفود اليت رأأت ومن مث فاإ فضيهل أأن يدرج النص يف صورة قرار، اإ
ىل امجلعية العامة بشأأن  أأن املادة تليب احتياجاهتا عىل النحو الأفضل. نه حيث اللجنة ادلامئة عىل تقدمي توصية اإ وذلكل، قال اإ

 عقد مؤمتر دبلومايس.

ىل امجلعية العامة.اللجنة عىل تقدمي توصي أأسرتالياوحث وفد  .422  ة واحضة بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس اإ

وأأعربت وفود كوت ديفوار وغابون ومالوي ومجهورية تزنانيا املتحدة عن تأأييدها للبيان اذلي أأدىل به وفد اجلزائر  .425
 ابمس اجملموعة الأفريقية.

نه يرى أأن الوقت قد حان ليك تدعو اللجنة ادلامئة لعقد مؤمتر .426 ىل التقدم الكبري  وقال وفد سويرسا اإ دبلومايس ابلنظر اإ
 احملرز خالل هذه ادلورة، خاصة بشأأن مسأأةل املساعدة التقنية.

ن اللجنة ادلامئة متيض للخلف فامي يتعلق هبذه املسأأةل  .421 نه عوًضا عن امليض قدًما، فاإ وقال وفد ترينيداد وتوابغو اإ
طار اجامتعات امجلعية العامة يف سبمترب حتديًدا، وأأكد أأنه خالل املشاورات غري الرمسية اليت أأجريت يف ، اكن 4172 اإ

جامع حول هذه املسأأةل وش يك احلدوث. ىل اإ  الوصول اإ

نه يف حاةل قبول مبدأأ املساعدة  (البوليفارية -)مجهوريةفزنويال وسلط وفد  .428 الضوء عىل أأمهية املساعدة التقنية، وقال اإ
ن املؤمتر ادلبلومايس ينبغي أأن يعقد، ومي  كن مناقشة شلك املادة املتعلقة ابملساعدة التقنية يف مرحةل لحقة.التقنية، فاإ

وأأعرب وفد املغرب عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية ودعا الوفود اليت ل تزال  .429
دراج مادة حول املساعدة التقنية أأن تبدي مرونة.  متحفظة بشأأن اإ

مام عندما قبلت بوجود نص ورأأى ممثل املنظمة الأفري  .451 قية للملكية الفكرية أأن اللجنة ادلامئة قد اختذت خطوة كبرية للأ
نه ميكن عقد املؤمتر ادلبلومايس.  حول املساعدة التقنية وقال اإ

ىل أأن مجيع الوفود تؤيد عقد مؤمتر دبلومايس. .457 ن عدًدا كبرًيا من الوفود يرى أأن من  وأأشار الرئيس اإ وقال اإ
دراج مادة يف املعاهدة قبيل انعقاد هذا  الرضوري الوصول ىل اتفاق بشأأن معاجلة مسأأةل املساعدة التقنية عن طريق اإ اإ
وأأضاف أأن الوفود الأخرى ترى أأن اللجنة بوسعها أأن تقدم توصية امجلعية العامة ابلفعل بشأأن عقد  املؤمتر ادلبلومايس.

ذا اكن النص س يدرج عىل أأنه مادة أأو قرار وأأوحض أأن مثة وفد واحد يرى أأن اختاذ الق مؤمتر دبلومايس. رار بشأأن ما اإ
 جيب أأن يمت يف املؤمتر ادلبلومايس.

ن مثة فريقان من الوفود، واحد مس تعد  .454 ووصف وفد الولايت املتحدة الأمريكية الوضع عىل حنو خمتلف، فقال اإ
 املرحةل.للميض قدًما وترحيل اختاذ هذا القرار، والآخر يرص عىل اختاذ القرار يف هذه 
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ن مثة اتفاق بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس، وأأيًضا بشأأن تضمني نص حول  (البوليفارية -)مجهوريةفزنويال وقال وفد  .452 اإ
ذا اكنت املساعدة التقنية سرتد يف شلك مادة أأم قرار. املساعدة التقنية.  وأأضاف أأن الأمر اذلي ل يزال يتعني معاجلته هو ما اإ

نه يفضل  .452 تناول املساعدة التقنية يف صورة قرار، وأأعرب عن تأأييده لرأأي وفد الولايت املتحدة وقال وفد الياابن اإ
 الأمريكية فامي خيص أأس باب هذا الاختيار.

دراج مادة أأو قرار  .455 نه يود أأن يوحض أأن قرار عقد املؤمتر ادلبلومايس يرتبط حبل مسأأةل اإ وقال وفد جنوب أأفريقيا اإ
 بشأأن املساعدة التقنية.

رسائيل عن تأأييده لوفد الاحتاد الأورويب والوفود الأخرى اليت أأفادت بأأن الوقت قد حان لعقد مؤمتر وأأعرب وفد اإ  .456
 دبلومايس.

ىل امجلعية العامة بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس رشيطة الوصول  أأسرتالياواقرتح وفد  .451 عىل اللجنة ادلامئة أأن تقدم توصية اإ
ىل اتفاق هنايئ بشأأن طبيعة عنرص املساعدة الت   قنية.اإ

نه نظًرا لأنه ليس مثة وضوح يف هذه املرحةل بشأأن مسأأةل املساعدة  .458 وحتدث وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية فقال اإ
عداد ملخص للوقائع دون اخلوض يف املسأأةل أأكرث من ذكل. نه يرغب يف اإ  التقنية، فاإ

 .أأسرتاليااذلي قدمه وفد  وأأعربت وفود هنغاراي والياابن والرنوجي وسويرسا عن تأأييدها لالقرتاح .459

يران )وأأعرب لك من وفد  .461  .أأسرتالياوجنوب أأفريقيا عن عدم تأأييده لقرتاح وفد  (الإسالمية -مجهوريةاإ

نه مبا أأن مجيع الوفود احلارضة يف اجامتع اللجنة توافق عىل النص املتعلق ابملساعدة التقنية ودلهيا  وقال .467 وفد السلفادور اإ
ىل امجلعية العامة بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس. ن اللجنة ينبغي أأن تقدم توصية اإ  دافع تعاوين، فاإ

حيامن ذكر أأن  أأسرتالياالرشطي الوارد يف اقرتاح وفد الضوء عىل اجلانب  (البوليفارية -)مجهوريةفزنويال وسلط وفد  .464
 املؤمتر ادلبلومايس مرهون ابتفاق هنايئ حول طبيعة عنرص املساعدة التقنية.

 .أأسرتالياوحتدث وفد الاحتاد الأورويب ابمس دوهل الأعضاء فأأيد الاقرتاح اذلي قدمه وفد  .462

ر ادلبلومايس رشيطة وجود مادة تتناول مسأأةل املساعدة وأأكد وفد ترينيداد وتوابغو موقفه بشأأن وجوب عقد املؤمت .462
 التقنية.

ىل حتقيق تقدم حول النصوص يف مرشوع املادة  .465 ىل 47وفامي يتعلق ابملساعدة التقنية، أأشار الرئيس اإ /قرار وطلب اإ
ىل مسأأةل عقد مؤمتر دب /قرار اجلديد يف وثيقة العمل املعدةل.47الأمانة تدرج مرشوع املادة  لومايس لعامتد معاهدة والتفت اإ

ن اكفة الوفود اليت أأدلت مبداخالت أأيدت عقد مثل هذا املؤمتر ادلبلومايس. ن  قانون الرسوم والامنذج الصناعية، وقال اإ وقال اإ
ذا اكن ينبغي معاجلة املساعدة التقنية يف صورة قرار أأو مادة، بيامن رأأى وفد واحد أأن يؤجل  عدًدا مهنا أأبدى مرونة بشأأن ما اإ

 لبت يف هذا الأمر حلني عقد املؤمتر ادلبلومايس نفسه.ا

نه يف حني أأنه ل يوافق ابلرضورة عىل توصيف مبدأأ املرونة عىل النحو الوارد  .466 وقال وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ
ل أأنه يقر بأأن هذا هو ملخص الرئيس. ن يوافق عىل ما خل يف خامتة الرئيس، اإ ليه الرئيس من أأن وقال اإ  اً الوفود مجيعص اإ

وأأضاف أأنه ملزيد من املرونة من املمكن أأن يرتك النص كام هو لأنه ل يس تطيع  حنو عقد مؤمتر دبلومايس. اً تؤيد امليض قدم
 أأن يلزتم مبادة للأس باب القانونية املوحضة سابقًا.
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 من جدول الأعامل: العالمات التجارية 6البند 

 حامية أأسامء البدلان

ىل الوثيقة  .461  .veR/21/2والوثيقة  veR/49/5 TCSاستندت املناقشات اإ

شكر وفد الياابن الأمانة ابمس اجملموعة ابء لإعدادها مرشوع وثيقة مرجعية بشأأن حامية أأسامء البدلان من تسجيلها  .468
 أأةل. (، وذكر أأن اجملموعة الباء عىل أأمت اس تعداد ملناقشة املسveR/21/2واس تخداهما كعالمات ُتارية )

آس يا واحمليط الهادئ وذكر أأن امس البدل هو أأمه مواردها عىل الأرحج  .469 وحتدث وفد بنغالديش ابلنيابة عن مجموعة بدلان أ
وأأعرب عن أأمهل يف  veR/21/2بل هو مظهًرا من مظاهر س يادهتا. وأأحاط الوفد علًما بأأمهية النتاجئ اليت مشلهتا الوثيقة 

 .مواصةل املناقشات بشأأن هذه املسأأةل

ىل الأمانة عىل  اثً وتقدم وفد ترينيداد وتوابغو متحد .411 ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ابلشكر اإ
عدادها الوثيقة  براز أأمهية هذا البند حتديًدا عىل جدول الأعامل veR/21/2اإ . ويف البداية أأعربت اجملموعة عن رغبهتا يف اإ

ىل الآن. ففي أأعقاب الطلب املقدم أأثناء ادلورة السابعة والعرشين للجنة ادلامئة املعنية وأأعربت عن دمعها العمل اذلي مت  اإ
بقانون العالمات التجارية والرسوم والامنذج الصناعية والبياانت اجلغرافية أأعدت الأمانة دراسة لتحديد أأفضل املامرسات محلاية 

 veR/49/5عنارص من العالمات التجارية. واش متلت الوثيقة  أأسامء البدلان من تسجيلها واس تخداهما عالمات ُتارية أأو
عىل نتاجئ هذه ادلراسة. وأأحاط الوفد بأأن هذه الوثيقة وكذكل الإجاابت عىل الاس تبيان اخلاص حبامية أأسامء البدلان أأوحضت 

ىل حامية متسقة عىل املس توى ادلويل لأسامء البدلان. ويف هذا الشأأن أأعربت مجموعة بدل ان أأمرياك الالتينية الافتقار اإ
والاكرييب عن رغبهتا يف اس تكشاف الآاثر احملمتةل املرتتبة عىل التوصية املشرتكة املزمع اعامتدها يف اجامتع مجعية احتاد ابريس 

رية. مفن محلاية امللكية الصناعية ويف امجلعية العامة للويبو فامي يتعلق حبامية أأسامء البدلان من تسجيلها واس تخداهما عالمات ُتا
املمكن أأن تسرتشد ادلول الأعضاء هبذه التوصية وأأن تس تخدهما يف الأدةل اخلاصة بفحص العالمات التجارية عىل املس توى 

الوطين واملس توى الإقلميي بغية تعزيز معامةل هذه املسأأةل ابلغة الأمهية معامةل تتسم ابلتساق والشمول. ورأأت مجموعة بدلان 
رييب أأن أأسامء البدلان تتيح فرصة قمية أأمام برامج التوس مي الوطين اليت تضيف قمية من خالل اس تخدام أأمرياك الالتينية والاك

العالمات التجارية وخصوًصا يف حاةل البدلان النامية. ومن هذا املنطلق دمعت مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب مواصةل 
 العمل املتعلق حبامية أأسامء البدلان.

فد جاماياك البيان اذلي أأدىل به وفد ترينيداد وتوابغو نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وذكّر وأأيد و  .417
الوفد أأنه يف أأعقاب الالامتس املقدم من وفدي برابدوس وجاماياك يف ادلورة السابعة والعرشين للجنة ادلامئة املعنية بقانون 

( لتحديد أأفضل veR/49/5ذج الصناعية والبياانت اجلغرافية أأعدت الأمانة دراسة )الوثيقة العالمات التجارية والرسوم والامن
املامرسات املمكنة يف جمال حامية أأسامء البدلان من التسجيل كعالمات ُتارية أأو عنارص من العالمات التجارية، وأأعدت 

اس تخداهما كعالمات ُتارية وأأعرب الوفد عن كذكل مرشوع معدل لوثيقة مرجعية عن حامية أأسامء البدلان من تسجيلها و 
ىل ادلول الأعضاء اليت أأسهمت يف العمل. وعقب  تقديره ودمعه للعمل اذلي أأحرزته اللجنة يف هذا اجملال وتقدم ابلشكر اإ

جراء حتليل تفصييل لدلراسة كام هو مبني يف الوثيقة  امي رأأى الوفد تأأكيد نتاجئ ادلراسة أأن ممارسات ادلول ف veR/49/5اإ
يتعلق حبامية أأسامء البدلان ل يه موحدة ول شامةل. ومع أأن ادلراسة أأوحضت توافر امحلاية لأسامء البدلان من خالل عدد من 

الوسائل املتنوعة، فقد أأوحضت جلًيا كذكل أأن هذه امحلاية عادة تتقيد بظروف خاصة، مثال كأن يكون امس البدل العنرص 
لتحايل عىل هذه الوسائل املتنوعة يف الكثري من الأحيان مبا جيعل العالمة حتظى ابلقبول. الوحيد يف العالمة. وقد جيري ا

ضافية فسوف تقبل معظم ماكتب امللكية الفكرية حول  وعىل ذكل عندما حتتوي العالمة عىل لكامت أأو عنارص تصويرية اإ
عىن اثنوي غري جغرايف يتصف به. ومن املمكن أأن العامل تسجيلها. وتُقبل العالمة عىل حنو مشابه عندما يكون لمس البدل م

ن أأودع مودع الطلب حتذيًرا  ذا اكنت العالمة حازت عىل مسة متيزيية، أأو اإ تكون العالمة اليت حتتوي عىل امس بدل مسجةل اإ
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العالمات خبصوص امس البدل. وذلكل عند حتليل النتاجئ كام ينبغي تبني وجود العديد من احلالت اليت تُقبل فهيا تسجيل 
ىل وسائل متنوعة نظراًي  ماكنية اللجوء اإ التجارية اليت حتتوي عىل أأسامء البدلان يف ماكتب امللكية الفكرية. وعىل الرمغ من اإ

هنا  ، بل ويف بعض اً أأجنبي اً تاكد تتطلب دوًما متثياًل قانونيلتحقيق امحلاية مثل الاعرتاض واملنافسة غري املرشوعة والمتويه، فاإ
ابلنس بة للبدلان النامية والبدلان اجلزرية الصغرية النامية. وأأما  اً اوى قضائية ذات لكفة ابهظة وخصوصشمل دعالأحيان ت 

ىل برامج التوس مي الوطين أأوحضت ادلراسة أأن العديد من البدلان رشعت يف وضع  وطنية للتوس مي.  اسرتاتيجيةابلنس بة اإ
منا هو  اً أأساس ي راسة أأن امس ادلوةل عنرصاً وأأكدت ادل من عنارص أأي محةل للتوس مي الوطين بل وشددت عىل أأن امس ادلوةل اإ

أأقوى ارتباط هبا. ولكن ادلراسة مل تس تفض يف تقدير الأثر الفعيل أأو احملمتل أأو لكهيام املرتتب من جراء ضعف حامية امس البدل 
ىل التعامل معه. وذلا أأعرب الوفد عن وهجة نظره بأأن توفري  عىل برامج التوس مي الوطين، ول يزال هذا اجلانب يف حاجة اإ

امحلاية املناس بة لأسامء ادلول يتطلب امحلاية يف القوانني والس ياسات والإجراءات الوطنية ابلس تعانة بتوصية مشرتكة مقدمة 
ة والاهامتم من امجلعية العامة للويبو كام مت من قبل فامي يتعلق مبجالت أأخرى ذات صةل ابلعالمات التجارية ذات الأمهي

دراكها رضورة املزيد من  ىل هذه املسأأةل بعني الأمهية واإ املشرتك. وأأعرب الوفد عن شكره ادلول الأعضاء اليت واصلت النظر اإ
العمل يف هذا اجملال، وأأعرب الوفد عن رغبته يف العمل مع ادلول الأعضاء والأمانة بغية اس تطالع وضع مرشوع نص 

امجلعية العامة للويبو فامي يتعلق حبامية أأسامء البدلان من التسجيل ومن اس تخداهما عالمات  للتوصية املشرتكة املقدمة من
تسرتشد به ادلول الأعضاء وأأحصاب املصاحل الآخرين عند صياغة أأدةل  اً  دلياًل أأساس يُتارية. وهذا الصك من شأأنه أأن يشلك

بغية تعزيز التعامل مع هذه املسأأةل ابلغة الأمهية ابتساق  حفص العالمات التجارية عىل املس توى الوطين واملس توى الإقلميي
 ومشول. 

وأأحاط وفد الاحتاد الأورويب نيابة عن دوهل الأعضاء بأأن ادلراسة تربز توافر العديد من الفرص أأمام الغري قبل معلية  .414
د يوفر الترشيع الوطين بدوره فرصة تسجيل العالمة التجارية وأأثناهئا وعقهبا ميكن من خاللها اس تحضار حامية أأسامء البدل. وق

للحيلوةل دون تسجيل الإشارات اليت تتأألف من امس بدل أأو حتتوي عليه. وفضال عن ذكل لحظ الوفد أأن ادلراسة اخُتمتت 
برضورة القيام بأأنشطة لإذاكء الوعي حبيث تعلن عن الآليات املتاحة لرفض العالمات التجارية اليت حتتوي عىل أأسامء البدلان 

ماكنية اعتبار أأسامء البدلان  ذاكء الوعي عىل احتواء أأدةل حفص العالمات التجارية عىل رشح يبني اإ آلية اإ بطالها. وركزت أ أأو اإ
جزء من الأسس العامة لرفض العالمات اليت تفتقر لأي مسة ممزية أأو ذات طابع وصفي أأو خمالفة للنظام العام أأو خادعة أأو 

ذاكء الوعي هدف محمود وأأحاط أأن اللجنة ادلامئة قد مضلةل أأو اكذبة. ورأأى وفد الاحت اد الأورويب ودوهل الأعضاء أأن أأنشطة اإ
، مما سلط الضوء هذه املسأأةل بدرجة ملحوظة منذ ذكل احلني. ورأأى الوفد 4119تعاملت مع مسأأةل حامية أأسامء البدلان منذ 

ا اقرتح الوفد اس مترار توافرهام عىل موقع الويبو متثالن ذروة هذا العمل وذل veR/49/5 TCS.و veR/21/2أأن الوثيقتني 
 لأغراض مرجعية.

البوليفارية( البيان املقدم من وفد ترينيداد وتوابغو ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية  -وكرر وفد فزنويال )مجهورية  .412
مة ُتارية. وأأحاط الوفد أأن قانون امللكية والاكرييب، وذكر أأن امس البدل يعرب عن ثقافهتا واترخيها وذلا ينبغي حظر تسجيهل عال

البوليفارية( حيظر تسجيل أأسامء البدلان عالمات ُتارية، ودمع الوفد مواصةل العمل بشأأن  -الصناعية يف فزنويال )مجهورية 
 مع وفد الاحتاد هذا املوضوع املهم. وأأعرب الوفد عن اعتقاده أأمهية الإبقاء عىل توافر الواثئق عىل موقع الويبو، متفقًا يف ذكل

 الأورويب.

وذكّر وفد سويرسا بدمعه ادلامئ لعمل اللجنة ادلامئة فامي خيص حامية أأسامء البدلان بغية حتسني البعد ادلويل للحامية  .412
والعمل عىل سد الفجوات القامئة فيه. وأأعرب الوفد عن شعوره أأن ادلراسات والواثئق املرجعية بدأأت توحض تنوع الإجراءات 

يف البدلان اخملتلفة. وعىل الرمغ من ذكل اس متر تسجيل أأسامء البدلان كعالمات ُتارية يف العديد من احلالت، حىت  السارية
ن مل تكن املنتجات واخلدمات اليت تغطهيا العالمة ترتبط ابلبدل املعين. وأأعرب الوفد عن أأمهل مواصةل اللجنة ادلامئة  واإ

اح املقدم من وفد ترينيداد وتوابغو نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. اس تعراض هذه املسأأةل ودمع الوفد الاقرت 
وعرب الوفد عن اعتقاده أأن للجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم والامنذج الصناعية والبياانت اجلغرافية ينبغي 
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ىل مجعية احتاد ابري س بشأأن حامية أأسامء البدلان بغية التفاق عىل مبادئ توجهيية ميكن دجمها علهيا العمل عىل تقدمي توصية اإ
لحقًا يف أأدةل حفص العالمات التجارية. وأأعرب الوفد عن شعوره بأأن مثل هذا الهنج س يفيد مجيع البدلان يف اس تحداث نظم 

 أأكرث كفاءة محلاية امس البدل.

املقدمة من وفدي جامياك وترينيداد وتوابغو ابلنيابة عن مجموعة  وأأحاط وفد الولايت املتحدة الأمريكية ابملداخالت .415
ايها، وأأشاد الوفد ابلهامتم امللحوظ اذلي حظيت به املسأأةل قيد املناقشة.  بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب معراًب عن تقديره اإ

ماكنية أأن تكون ُدهش لوجود مسة أأبرزهتا ال veR/49/5 TCSوأأحاط الوفد أأنه ابس تعراضه الوثيقة . وثيقة بوضوح أأل ويه اإ
احلكومات مالكة عالمة. وعىل حد عمل الوفد أأعربت بعض احلكومات عن رغبهتا يف اس تخراج أأسامء البدلان من املكل العام 

ىل امتالكها ابملعىن التجاري لللكمة. واتضحت مسأأةل التنفيذ اليت أأ  اثرها ومل تكتف بأأن ختضعها فقط للتنظمي، بل امتد الأمر اإ
ىل  27هذا املفهوم يف الفقرات من  املتعلقة ابلنظم اليت شلكت فهيا أأسامء البدلان  .veR/49/5/TCSمن الوثيقة  29اإ

ل يف  مسوغًا حمدًدا للرفض. وأأفادت بعض البدلان أأن الوثيقة تنص عىل أأل جيري تسجيل أأسامء البدلان كعالمات ُتارية اإ
براز ترصحي من السلطات اخملتص ىل أأن املكتب الأمرييك للرباءات والعالمات التجارية )حاةل اإ ( OvPRUة. وأأشار الوفد اإ

تلقى طلبات من ماكتب أأجنبية للعالمات التجارية ملنح موافقته عىل اس تخدام امس الولايت املتحدة الأمريكية يف طلبات 
ن أأسامء البدلان من املنظور الوطين ج زء من املكل العام، وذلكل حيق للأعامل خاصة ابلعالمات التجارية. وقال الوفد اإ

التجارية اس تخدام هذه الإشارات ما دامت ليست مضلةل. ورأأى الوفد أأن التضليل مسأأةل ينبغي تقيميها مبوجب القانون 
الوطين لدلوةل اليت يودع فهيا الطلب، ل مبوجب قانون الولايت املتحدة الأمريكية. وعىل ذكل يبدو أأن ادلوةل املتقدمة 

لطلب عند الامتسها ترصحي من مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات أأو من حكومة الولايت املتحدة الأمريكية مل اب
مع  مشورة الولايت املتحدة الأمريكية. ولكن عى للحصول عىلتكن تطبق قانوهنا ول حتليلها الوطين للتضليل، بل اكنت تس

ىل  ضافية مل يكن بوسع املكتب أأن يس تدل عىل كون الاس تخدام مضلاًل من عدمه وبذكل مل ميِل اإ عدم توافر معلومات اإ
دراك املس هتكل يف البدل الآخر. وأأما  الامتناع عن الترصحي ابلس تخدام دون معرفة احلقائق املتعلقة بلك حاةل عىل حدة واإ

جراء الامتس الترصحي لطلب أأجنيب بعالمة ُتارية وضع مكتب عىل مس توى الس ياسات أأعرب الوفد عن اعت قاده أأن اإ
الرباءات والعالمات يف وضع جعهل صاحب عالمة امس بالده. وذلكل وبرصف النظر عن القرار يتساوى القرار اذلي يمت 

صدار تصارحي برشوط اختاذه يف هذه احلاةل مع اس تخراج امس البدل من املكل العام ومع حتمل مسؤولية الس يطرة عليه واإ 
اس تخدام الامس، شأأن املكتب يف ذكل شأأن ماكل العالمة التجارية. ورأأى الوفد أأن ذكل سيشلك عبء كبري عىل 

احلكومات. ففي واقع الأمر اس تخدمت أأسامء البدلان بأأساليب ش ىت حبيث تُربك ملكية احلكومات لمس البدل التوقعات 
نفاذ فكرة ملكية الراخسة واحلاةل الراهنة لسري الأمور  حول العامل. واكن من رأأي الوفد رضورة تويخ اللجنة احلرص لأن اإ

احلكومة حقوق امللكية الفكرية من خالل الزتام دويل أأمر مغٍر، ولكنه قد يقف عقبة يف طريق الأعامل التجارية. غري أأن 
دارة ادلول اليت تشرت  ىل فهم أأفضل لكيفية اإ ط املوافقة عىل تسجيل أأسامء بدلان مثل هذا الوفد أأعرب عن رغبته يف التوصل اإ

النظام، وذلا اقرتح الوفد اس تقصاء الأمانة بياانت كتابية ومجعها خبصوص هذا املوضوع ابلتحديد بغية فهم الأهداف املتعلقة 
جراء اللجنة دراسة رصحية عىل هذا اجمل ال من جمالت ابلس ياسات اليت تنطوي علهيا هذه اخلاصية يف القانون. واقرتح الوفد اإ

منح الرتاخيص أأو الترصحي للغري بتسجيل أأسامء البدلان. فبدون هذه املعلومات يصعب عىل الوفد دمع العمل املتعلق 
 ابلتوصيات املقرتحة من مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ووفد جاماياك.

يطاليا املداخالت املقدمة من وفدي الاحتاد الأورويب و  .416 سويرسا واعترب العمل عىل أأسامء البدلان من وأأيد وفد اإ
الأمور ذات الأمهية ابلنس بة للبدلان النامية. ودمع الوفد مواصةل العمل عىل املسار املقرتح من وفدي جاماياك وترينيداد 

ىل حتسني الوضع الراهن اذلي ل يزال يشهد ا نهتااكت يف وتوابغو ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب الرايم اإ
 اس تخدام أأسامء البدلان.
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ىل هذه املسأأةل املهمة املتعلقة بأأسامء البدلان بغية  .411 وأأعرب وفد تركيا عن اعتقاده رضورة ختصيص املزيد من العمل اإ
مساعدة ادلول الأعضاء اليت تبذل هجوًدا يف جمال التوس مي الوطين، وأأعرب عن أأمهل يف بقاء هذا البند عىل جدول أأعامل 

 املقبةل للجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم والامنذج الصناعية والبياانت اجلغرافية. ادلورة

ودمع وفد السلفادور البيان املقدم من وفد ترينيداد وتوابغو ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، وكذكل  .418
يت تنطوي عىل اس تعراض املواقف القانونية القامئة بشأأن حامية أأسامء البدلان الاقرتاح املقدم من وفدي برابدوس وجاماياك، ال

ىل الأمهية القصوى للمسأأةل أأعرب الوفد عن اعتقاده أأن اً )اثلث 6املنصوص علهيا يف املادة  ( من اتفاقية ابريس. وابلنظر اإ
جعية بغية تشجيع امحلاية الفعاةل لهذه الأنواع املامرسات القامئة يف لك من برابدوس وجاماياك من املمكن أأن تس تخدم نقطة مر 

من احلقوق من خالل املاكتب الوطنية. وشدد الوفد عىل أأن الترشيع يف السلفادور ينص عىل حظر تسجيل أأسامء البدلان 
شارة. ولكن الفجوة قامئة عىل املس توى ادلويل كام أأوحض وفد سويرسا . وذلكل كعالمات ُتارية بناء عىل الطبيعة اذلاتية لالإ

ىل توصية تس تخدهما ادلول الأعضاء لحقًا.  المتس الوفد مواصةل العمل عىل حتديث الوثيقة بغية توصل مجعيات الويبو اإ

يطاليا وجاماياك وسويرسا وتركيا  .419 وأأيد وفد ترينيداد وتوابغو بصفته الوطنية البياانت املقدمة من وفود السلفادور واإ
( ومجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب لصاحل حامية أأسامء البدلان، وشدد الوفد عىل أأمهية البوليفارية -وفزنويال )مجهورية 

املوضوع. وأأعرب الوفد عن رغبته يف اس تطالع الآاثر احملمتةل املرتتبة عىل التوصية املشرتكة بشأأن حامية أأسامء البدلان من 
 بغية حتسني حامية أأسامء البدلان يف الس ياق ادلويل وزايدة اتساقها. تسجيلها واس تخداهما عالمات ُتارية ودمع مواصةل العمل

ىل ختام  .481 آنذاك اإ وذكّر وفد الرنوجي ابلبياانت املقدمة أأثناء انعقاد ادلورة السابقة للجنة واعترب أأن اللجنة قد توصلت أ
دراكه أأن العديد من الوفود ترغب يف مواصةل العمل بشأأن  هذه املسأأةل، فال يؤيد الوفد طبيعي للعمل. وعىل الرمغ من اإ

ن اكنت للجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم والامنذج  العمل هبدف صياغة توصية مشرتكة. ولكن اإ
الصناعية والبياانت اجلغرافية ترغب يف مواصةل العمل يف هذا اجملال، فعلهيا اتباع الاقرتاح املقدم من وفد الولايت املتحدة 

 مريكية.الأ 

ودمع وفد اململكة املتحدة املوقف اذلي أأعرب عنه لك من وفد الاحتاد الأورويب ووفد الولايت املتحدة الأمريكية.  .487
وأأعرب الوفد عن انشغاهل بتوجه اللجنة حنو توصية مشرتكة، س امي أأن معل اللجنة فامي يتعلق حبامية أأسامء البدلان مل يكمتل 

السارية عىل أأسامء البدلان ترسي بدورها عىل الأشاكل الأخرى من الأشاكل النصية أأو البيانية بعد. ورأأى الوفد أأن املبادئ 
ىل مشالكت يف  ن منح امحلاية لأسامء البدلان بوصفها كيان خاص قد يؤدي اإ شارات ذات العالقة ابملنشأأ. وعىل ذكل فاإ لالإ

ذ يشلك احنرافًا عن القانون الساري. وأأحاط الوفد عىل  سبيل املثال بأأن اململكة املتحدة ليست بدًلا ابملعىن التقين حد ذاته، اإ
مارة ولكن هذه الالحقة تس تحق بدورها امحلاية بوصفها داةل عىل املنشأأ. وأأعرب الوفد عن اعتقاده أأن اللجنة  لللكمة ولكهنا اإ

ىل ادلول اليت ىل ُتنب اس تحداث صور من التفاوت ادلاخيل ابلنس بة اإ ىل تويخ احلذر واإ  تمتتع بتطبيق متسق حتتاج اإ
 للقانون أأو ُتنب تقليص امحلاية القامئة.

ىل دراسة  .484 وأأعرب وفد املغرب عن تفضيهل مواصةل العمل يف هذا اجملال وعن أأمهل يف أأن ختضع معامةل أأسامء البدلان اإ
 أأكرث تعمقًا.

امء البدلان. فعىل الرمغ من وأأوحض وفد ش ييل عن مرونته ُتاه اس تطالع الأثر احملمتل للتوصية املشرتكة يف جمال أأس .482
أأن مثل هذا الصك من شأأنه أأن يعود ابلنفع، قد يثبت قصوره بل وقد تنشأأ عنه عقبات كام س بق وبنّي عدد من الوفود من 

ماكنية وجود بدائل أأخرى ملواصةل العمل.  قبل. وأأعرب الوفد عن اعتقاده اإ
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ابغو نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، وأأيد وفد غواتاميل البيان اذلي أأدىل به وفد ترينيداد وتو .482
والبياانت املقدمة من الوفود الأخرى بصفهتم الوطنية. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف مواصةل اللجنة دراسة حامية أأسامء البدلان 

ىل نتاجئ ملموسة.  بغية التوصل اإ

اخلاص حبامية أأسامء البدلان وعرب عن انشغاهل بشأأن وأأحاط وفد مجهورية تزنانيا املتحدة أأنه أأجاب عىل الاس تبيان  .485
ىل نتاجئ املناقشات س امي بشأأن مسأأةل ما يعترب انتفاع منصف  سوء اس تخدام مثل هذه الإشارات. وأأعرب الوفد عن تطلعه اإ

 بأأسامء البدلان.

واصةل العمل وأأعرب عدد كبري من الوفود عن دمعهم ملواصةل العمل بشأأن هذا البند. واقرتحت بعض الوفود م .486
ىل املزيد من تدارس  مبا يف ذكل العمل عىل توصية مشرتكة لحقة يف هذا اجملال. ودعت بعض الوفود الأخرى اإ

ىل  ىل تقدمي اقرتاحاهتا كتابة اإ جوانب حمددة لهذا املوضوع مثل دور البدلان بصفهتا مالكة عالمة. ودعا الرئيس الوفود اإ
لأمانة سوف ُتمع هذه الاقرتاحات الكتابية يف وثيقة معل يك تنظر فهيا للجنة الأمانة قبل هناية العام. وأأوحض أأن ا

 ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم والامنذج الصناعية والبياانت اجلغرافية يف دورهتا املقبةل.

سامء احلقول عىل الإنرتنت من حيث العالمات التجارية  مس تجدات عن توسع نظام اأ

ىل الوثيقة استن .481  .veR/21/5دت املناقشات اإ

بدعوة من الرئيس قدمت الأمانة مس تجدات توسع نظام اأسامء احلقول عىل الإنرتنت من حيث العالمات التجارية  .488
(SNv.) 

مانة لإعدادها الوثيقة  .489 آخر التطورات بشأأن هيئة الإنرتنت  veR/21/5وأأعرب وفد هنغاراي عن تقديره للأ املتعلقة بأ
(. وأأحاط الوفد ووافق عىل دور الويبو يف مسار تسوية املنازعات داخل هيئة NeANNلأرقام اخملصصة )للأسامء وا

آليات حامية احلقوق املتاحة يف جمال احلقول العليا  الإنرتنت للأسامء والأرقام اخملصصة. وأأعرب الوفد عن انشغاهل بأأن بعض أ
ئ قانون العالمات التجارية ول املبادئ املرعية دلى السلطات املعنية اجلديدة املكونة من أأسامء عامة رمبا ل تتسق مع مباد

ابمللكية الفكرية، وأأضاف أأن مركز تبادل املعلومات عن العالمات التجارية التابع للهيئة قد يس تحدث أأعباء غري رضورية عىل 
قام اخملصصة بعض الأسامء اجلغرافية أأحصاب العالمات التجارية. وأأحاط الوفد كذكل بتسجيل هيئة الإنرتنت للأسامء والأر 

بغرض حاميهتا من خالل نظام أأسامء احلقول املوّسع، ولكنه أأعرب عن انشغاهل مبعايري الاختيار اليت طبقهتا الهيئة. ورأأى الوفد 
دراهجا عىل هذه القامئة للأسامء اجلغرافية املشموةل اب محلاية، س امي أأن أأن البياانت اجلغرافية وادللةل عىل املنشأأ ل بد من اإ

أأدوات التعريف هذه واردة يف السجالت العامة ابلفعل. ودمع الوفد صيانة اجلوانب ذات الصةل ابلعالمة التجارية اخلاصة 
ابلتوسع يف نظام أأسامء احلقول عىل جدول أأعامل اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم والامنذج الصناعية 

 غرافية والمتس احلصول عىل مس تجدات لحقة.والبياانت اجل

يطاليا الأمانة عىل مسامههتا يف فض املنازعات القامئة يف جمال نظام أأسامء احلقول. وأأيد .491 الوفد التعليقات  وشكر وفد اإ
املقدمة من وفد هنغاراي فامي يتعلق ابلأسامء اجلغرافية وحاميهتا من خالل هيئة الإنرتنت للأسامء والأرقام اخملصصة. ودمع الوفد 

 الاس مترار يف مواصةل النظر يف هذه املسأأةل.

وفد سويرسا الأمانة عىل العمل اذلي تقوم به وعىل هذا التقرير اخلاص حبامية احلقوق يف ظل نظام أأسامء  وشكر .497
يطاليا فامي خيص حامية الأسامء اجلغرافية يف ظل نظام أأسامء احلقول،  احلقول. وأأيد الوفد البيانني املقدمني من وفدي هنغاراي واإ

آليات حامية احلقوق.   مبا يف ذكل أ
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د بنغالديش الأمانة عىل املس تجدات اليت قدمهتا بشأأن اجلوانب املتعلقة ابلعالمات التجارية فامي خيص وشكر وف .494
ىل زايدة يف أأعداد املنازعات بشأأن أأسامء احلقول.  التوسع يف نظام أأسامء احلقول، ما قد يؤدي اإ

ازعات، عىل الرمغ من أأنه بتوافر من املن اً م أأسامء احلقول قد يشهد نشوب عددوأأحاطت الأمانة بأأن التوسع يف نظا .492
آليات وقائية وعالجية محلاية احلقوق وبتوافر هجات تقدمي خدمات لتسوية املنازعات اتبعة لهيئة الإنرتنت للأسامء والأرقام  أ

ىل حد ما هذا الأثر من خالل الس ياسة املوحدة للويبو املتعلقة بأأسامء احلقول. وأأحاطت الأمانة مب واصلهتا اخملصصة قد تاُكئف اإ
 الاستامثر يف نظام فض املنازعات التابع للويبو مبوجب الس ياسة املوحدة املتعلقة بأأسامء احلقول.

طالع  veR/21/5وذكر الرئيس أأن اللجنة أأحاطت علًما ابلوثيقة  .492 والامتس الأمانة ابلس مترار يف اإ
 ادلول الأعضاء عىل تطورات نظام أأسامء احلقول عىل الإنرتنت.

 دول الأعامل: البياانت اجلغرافيةمن ج 1البند 

ىل الوثيقة  .495  .veR/21/1استندت املناقشات اإ

ىل رغبته يف مناقشة معامل البياانت اجلغرافية يف اللجنة ادلامئة املعنية بقانون  .496 أأشار وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ
بتعليق املناقشات بشأأن هذا املوضوع لفرتة من العالمات التجارية والرسوم والامنذج الصناعية والبياانت اجلغرافية، وذكّر 

الزمن بغية عدم املساس ابملواقف اخلاصة ابلبياانت اجلغرافية يف احملافل الأخرى، س امي منظمة التجارة العاملية. ولكن الوفد 
ىل معامةل غري متسقة بل وأأاثر مسائل هم مة ومعضةل أأحاط بأأن املفاوضات التجارية حول العامل سارت قدًما، ما أأدى اإ

ىل تنفيذ الالزتامات اخلاصة ابلبياانت اجلغرافية. ودعي مكتب الولايت املتحدة للرباءات مبشاطرة خرباته مع البدلان  ابلنس بة اإ
ماكنية حامية البياانت اجلغرافية يف الولايت املتحدة الأمريكية، عندما دخلت املسائل ذات الصةل بأأرايض  الأخرى لتحديد اإ

 يف شأأن احلقوق السابقة والتعممي. وبدا وجود طلب عىل تبادل مفتوح للمعلومات بشأأن املسائل اليت تؤثر عىل الإقلمي املعين
آخر. وذلا اقرتح الوفد مسارين اثنني للعمل: اس تكشاف جدوى نظام لإيداع  مدى حامية البيان اجلغرايف اخلاص بعضو أ

آليات امحلاية املنصوص  علهيا يف القوانني الوطنية، والالامتس من الأمانة أأن تعد دراسة أأو البياانت اجلغرافية يشمل مجيع أ
زاء موضوعات البياانت اجلغرافية احملددة اليت ينعدم  سلسةل من ادلراسات لبحث خمتلف املناجه املعمتدة يف القوانني الوطنية اإ

مانة عىل سبيل املثال أأن تبحث وتس تقيص أأعضاء ال ويبو حول املعايري املطبقة عىل البيان فهيا التفامه ادلويل. وميكن للأ
ىل املسار الأول املقرتح  اجلغرايف املطلوب للبت يف أأنه بيان جغرايف ذو طابع عام أأو ل يف أأرايض الإقلمي املعين. وأأما ابلنس بة اإ

يداع للبياانت اجلغرافية ترشف عليه الويبو ويتسم اب حلياد ُتاه نوع للعمل أأعرب الوفد عن اهامتمه ابس تكشاف جدوى نظام اإ
نظام البياانت اجلغرافية اخلاص ابلطرف املتعاقد عىل املس توى الوطين. وذكّر الوفد بأأن الفريق العامل املعين بتطوير نظام 

بغرض التوسع يف معاهدة  4175لش بونة )تسميات املنشأأ( المتس من مجعية لش بونة أأن ترصح هل بعقد مؤمتر دبلومايس يف 
ذ لش بونة توسًعا موضوعيً  نه مل ينشط يف املشاركة يف مناقشات الفريق العامل اإ ا حبيث تضم البياانت اجلغرافية. وقال الوفد اإ

دخالها عىل الإجراءات املنصوص علهيا يف اتفاق لش بونة"، ومل يكن  اكنت وليته مقيدة "ابس تكشاف التحسينات املمكن اإ
ليه، ومل ترغب يف امل  ساس مبوقف الولايت املتحدة يف املفاوضات التجارية اجلارية. دلى الولايت املتحدة نية الانضامم اإ

. وحتولت الوثيقة 4177وتوافر مرشوع صك جديد يتعلق ابلتسجيل ادلويل للبياانت اجلغرافية وتسميات املنشأأ يف ديسمرب 
ىل اتفاقية معدةل خاصة بتسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية. ورأأى الوفد رضورة أأل يُن ظر التوسع املوضوعي من عندها اإ

خالل املراجعة وحسب. وعند معرفته أأن الفريق العامل قد ُتاوز وليته بغية تضمني البياانت اجلغرافية، وأأنه المتس املوافقة 
عىل عقد مؤمتر دبلومايس، أأعرب الوفد عن انشغاهل هبذا الأمر من خالل مجعية لش بونة وجلنة الربانمج واملزيانية التابعة 

. والوفد عىل أأمت اس تعداد للمشاركة الاكمةل يف املناقشات املقبةل عند انعقاد جلسات الفريق العامل املعين ابتفاق للويبو
لش بونة. ورشح الوفد أأن انشغالته انبثقت من أأن النص املعدل اشرتط تنفيذ الأطراف املتعاقدة نظام خاص يوفر حامية 

دلى مجيع الأطراف املتعاقدة العضو ابتفاق لش بونة، بدل من جمرد حامية تسميات  عاملية وتلقائية وأأبدية للبياانت اجلغرافية
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املنشأأ، بناء عىل تقيمي بدل املنشأأ ومشولها ابمحلاية. وأأعرب الوفد عن اعتقاده أأنه عىل العكس من الضامانت املقدمة من أأمانة 
ن ن ظم العالمات التجارية املعنية حبامية البياانت اتفاق لش بونة بأأن النص املعدل مل ينص عىل شلك حمدد للتنفيذ، فاإ

اجلغرافية، عىل شالكة املنفذة يف الولايت املتحدة الأمريكية، استُبعدت لكية من النظام الوارد يف مرشوع النص املعدل. 
آليات ميكن لدلول الأعضاء ابلويبو من خاللها معارضة متويل مؤمت نه فامي يبدو ل توجد أ ر دبلومايس بشأأن وقال الوفد كذكل اإ

واحدة من معاهدات الويبو تتجاوز اختصاصاهتا بوضوح بل وغري قادرة عىل ادلمع اذلايت. والتبس عىل الوفد كيفية تطبيق 
هذا احلق اجلديد مبوجب اتفاق لش بونة ابلتوازي مع الزتامات البياانت اجلغرافية مبوجب اتفاق تريبس التابع ملنظمة التجارة 

آلية لتسوية الزناعات يف ظل معاهدة العاملية، ومدى ت  سببه يف خطر نشوب نزاعات بني النظامني، س امي فامي يتعلق ابقرتاح أ
ن اكنت الويبو من خالل مجعية لش بونة من املفرتض أأن تكون يف موضع يتيح لها التوسع  لش بونة. ومل يكن الوفد عىل يقني اإ

جيل البياانت اجلغرافية يف منظمة التجارة العاملية. وأأعرب الوفد التسجيل ادلويل حبيث تنسخ املفاوضات اجلارية بشأأن تس 
عن اعتقاده أأن وضع نظام يتسم بقدر أأكرب من الشمول دون متيزي ضد أأي من النظم الوطنية من شأأنه أأن جيتذب املزيد من 

ىل البنود اليت ختتلف من نظام وطين لآخر. واقرتح  ن ظل عىل احلياد ابلنظر اإ الوفد اس تكشاف اللجنة الأعضاء، س امي اإ
ىل  ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم والامنذج الصناعية والبياانت اجلغرافية جدوى هذا اخليار. وأأما ابلنس بة اإ

مشاطرة املعلومات اقرتح الوفد اس تقصاء الأمانة الآراء بشأأن موضوعات حمددة تتعلق بفحص البيان اجلغرايف بغية مجع 
ماكن الأمانة توجيه ادلعوة  ممارسات املاكتب الوطنية ووهجات نظرها هبدف تصنيفها يف سلسةل من الواثئق الإعالمية. وابإ

لتقدمي بياانت كتابية عن املوضوع، عىل سبيل املثال عن كيفية البت يف أأن البيان اجلغرايف ذو طابع عام يف أأرايض الإقلمي 
ماكن اللجنة املعين مع حلول موعد حمدد. وجيب مجع الرد عالمية مع حلول الاجامتع املقبل وابإ ود عىل هذا املوضوع يف وثيقة اإ

ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم والامنذج الصناعية والبياانت اجلغرافية مناقشة هذه الوثيقة وطرح الأس ئةل 
ىل املنتدى الإليكرتوين للجنة وأأن الاستيضاحية. واقرتح الوفد تقدمي ادلول الأعضاء قوامئ ابلبنود امل قرتحة لالس تقصاء اإ

تشلك هذه أأساس العمل املقبل. ومن مث اقرتح الوفد بغية البدء يف العمل الفوري أأن يكون موضوع الاس تقصاء الافتتايح 
 .4172هو تقيمي التعممي، وأأن تصدر الأمانة دعوة لتقدمي البياانت الكتابية عن هذا املوضوع مع حلول فرباير 

ىل  .491 يطاليا بأأن مسأأةل البياانت اجلغرافية ل تقترص عىل مكتب الرباءات والعالمات التجارية بل متتد اإ وذكّر وفد اإ
موضوعات تتعلق ابلإدارة العامة ويتطلب الفحص املمتعن للمزيد من العمل بشأأن البياانت اجلغرافية املزيد من الوقت. والمتس 

آخر بشأأن هذ جراء أ ىل الاقرتاح املقدم من الوفد تأأجيل أأي اإ ىل ادلورة املقبةل للجنة. وابلنظر اإ ا البند من جدول الأعامل اإ
ىل العمل اذلي نفذته اللجنة فامي س بق ول العمل اذلي تنفذه  الولايت املتحدة الأمريكية ل يعتقد الوفد أأن هل قمية مضافة ل اإ

ن الغرض الأس ايس فامي يبدو من الاقرتاح هو عرقةل أأو تأأخري معل الفريق العامل منظمة التجارة العاملية حالًيا. وقال الوفد اإ
ىل فرض طريقة وحيدة عىل حامية البياانت  املعين بتعديل اتفاق لش بونة. وذكّر الوفد بأأن تعديل اتفاق لش بونة مل هيدف اإ

آلية واحدة لتنفيذ الالزتامات املنصوص علهيا مبوجب ال رتيبس. وأأعرب الوفد عن اعتقاده اجلغرافية عىل املس توى الوطين ول أ
ل  ىل النتاجئ املعروفة جيدأأن دراسة أأخرى عن الترشيعات اخلاصة ابلبياانت اجلغرافية لن تؤدي اإ أأل ويه وجود بدلان  اً اإ

 حتمي البياانت اجلغرافية من خالل نظام العالمات التجارية بيامن توجد بدلان أأخرى ومن بيهنا بدلان الاحتاد الأورويب وضعت
مس تقةل للملكية  اً ا حقوقما يعرف ابمس النظم اخلاصة، ويه النظم اليت تعرتف اعرتافًا اكماًل حبامية البياانت اجلغرافية بوصفه

الفكرية. ورأأى الوفد أأنه يف ضوء تنوع النظم الوطنية أأثبتت نظم الإيداع اليت ترشف علهيا الويبو عىل شالكة نظايم لش بونة 
اتحة الفرصة أأمام ادلول الأعضاء المتتع ابحلق ادلميقراطي يف اختيار نظام امحلاية ومدريد كفاءهتا يف استي عاب هذا التنوع ويف اإ

ن عرقةل تعديل اتفاق لش بونة سوف يقوض هذا التنوع ويقيد املرونة املتاحة لدلول الأعضاء مبوجب  اذلي ترغبه. وقال الوفد اإ
قد ُأجنز ابلفعل يف هذا اجملال واقرتح الرتكزي عىل مسائل أأخرى مثل  اتفاق تريبس. وأأوحض الوفد أأن قدر كبري من العمل

اقرتح الوفد مناقشة حامية البياانت اجلغرافية يف نظام  اً التجارية شائعة الشهرة. وأأخري  أأسامء البدلان أأو جسالت العالمات
صدار احلقول العليا اجلديدة املكونة من أأسامء  طار اإ طار التوسع يف أأسامء احلقول العليا ويف اإ أأسامء احلقول، مبا يف ذكل يف اإ

ة ابلفعل. وينبغي النظر يف عامة. وذكّر الوفد بأأن س بل الانتصاف لأحصاب العالمات التجارية مثل نظام فض املنازعات قامئ
 حلول مشاهبة محلاية البياانت اجلغرافية من السطو الإلكرتوين.
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ىل  .498 وشكر وفد الاحتاد الأورويب ابمس دوهل الأعضاء وفد الولايت املتحدة عىل الاقرتاح املقدم والمتس تأأجيل نظره اإ
 رية والرسوم والامنذج الصناعية والبياانت اجلغرافية.جلسة مقبةل من جلسات اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجا

ىل متويل. ولكن  .499 ن املشاركة احملدودة يف الفريق العامل املعين ابتفاق لش بونة اكنت نتيجة لالفتقار اإ وقال وفد ش ييل اإ
لبياانت اجلغرافية عىل حد عمل الوفد من املمكن أأن تؤثر القرارات املتخذة داخل الفريق العامل عىل النظام ادلويل اخلاص اب

وعىل تسميات املنشأأ. وأأعرب الوفد عن رغبته يف مناقشات شامةل بشأأن البياانت اجلغرافية واحتفظ حبقه يف العودة 
 بتعليقات أأكرث تفصياًل بشأأن الاقرتاح املقدم من وفد الولايت املتحدة الأمريكية يف دورة مقبةل من دورات اللجنة.

يأأدىل به وفدي الاحتاد الأورويب و اليت  وأأيد وفد اليوانن البياانت .211 ضايف ملموس اإ طاليا. ورأأى الوفد أأن أأي معل اإ
ىل  اً بياانت اجلغرافية ينبغي حفصه جيدبشأأن ال  وذلا المتس الوفد تأأجيل اختاذ القرار بشأأن هذا البند من جدول الأعامل اإ

 ادلورة املقبةل للجنة ادلامئة.

ىل أأن العديد من ادلول الأعضاء ابجملموعة ابمس مجم ر وفد بنغالديش متحداثً وأأشا .217 آس يا واحمليط الهادئ اإ وعة بدلان أ
ليسوا أأعضاء يف نظام لش بونة، وأأضاف أأن الأمر ملتبس ابلنس بة هل بشأأن أأثر هذا الاقرتاح عىل معل اللجنة ادلامئة بشلك 

 ة الأمريكية.عام، والمتس املزيد من الوقت للنظر يف الاقرتاح املقدم من وفد الولايت املتحد

واتفق وفد الصني من حيث املبدأأ مع الاقرتاح املقدم من الولايت املتحدة الأمريكية ودمع مواصةل اللجنة ادلامئة  .214
املعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم والامنذج الصناعية والبياانت اجلغرافية معلها بشأأن املسائل املتعلقة ابلبياانت 

 اجلغرافية.

السلفادور عن دمعه تبادل املعلومات اخلاصة ابلبياانت اجلغرافية ورحب مبواصةل هذا احلوار يف ادلورة  وأأعرب وفد .212
 املقبةل للجنة ادلامئة.

وأأوحض وفد الأرجنتني أأن مسأأةل البياانت اجلغرافية ذات أأمهية خاصة لبالده، وذكر أأنه حيتفظ حبقه يف التعليق عىل  .212
 ة ادلامئة.الاقرتاح يف ادلورة املقبةل للجن

وأأعرب وفد الياابن عن اعتقاده أأن الاقرتاح املقدم من وفد الولايت املتحدة الأمريكية من املمكن أأن يضفي بعًدا  .215
طار اللجنة ادلامئة. وشاطر الوفد الوفود الأخرى شعوره أأن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون  جديًدا عىل املناقشات املنعقدة يف اإ

لرسوم والامنذج الصناعية والبياانت اجلغرافية يه احملفل املناسب داخل الويبو ملناقشة مسأأةل البياانت العالمات التجارية وا
 اجلغرافية ورأأى أأنه من املناسب ابلنس بة لدلول الأعضاء اس تكشاف نظم امحلاية املناس بة للبياانت اجلغرافية.

اح والمتس تأأجيل اختاذ قرار بشأأن هذا البند من وأأوحض وفد الربتغال احتياجه املزيد من الوقت للنظر يف الاقرت  .216
طار نظام  جدول الأعامل. ويف تعليق متهيدي أأعرب الوفد عن انشغاهل بشأأن التدخل احملمتل يف املناقشات اليت تمت حالًيا يف اإ

طار الفريق العامل املع  ين ابتفاق لش بونة.لش بونة. وأأخرًيا كرر الوفد الزتامه ابلعمل عىل مواصةل تطوير نظام لش بونة يف اإ

وذكّر وفد الاحتاد الرويس بأأنه اكن قد اقرتح منذ فرتة عىل اللجنة ادلامئة ُتديد معلها بشأأن البياانت اجلغرافية. وقال  .211
ىل عضوية منظمة التجارة العاملية واكن معين ابملناقشات ذات الصةل  ن الاحتاد الرويس اكن ينوي وقهتا أأن ينضم اإ الوفد اإ

دراك اخلربات يف هذا اجملال. ابلبياانت اجلغ ىل الالزتامات اليت يفرضها اتفاق الرتيبس وابإ ىل فهم أأفضل اإ رافية، وابلتوصل اإ
ذ اكنت ترغب يف الرتكزي عىل جمالت أأخرى. وذكّر الوفد أأن املسائل املهمة املتعلقة هبذا  آنذاك اقرتاحه اإ ولكن اللجنة رفضت أ

ذج الصناعية وعقد مؤمتر دبلومايس ل تزال تتطلب انتباه اللجنة ادلامئة. وحث البند من جدول الأعامل مثل الرسوم والامن
الوفد أأعضاء اللجنة ادلامئة عىل الرتكزي عىل صياغة هذه الواثئق. ورأأى الوفد أأن موضوع البياانت اجلغرافية موضوع ش يق 

أأن الاحتاد الرويس ليس عضو يف اتفاق وشكر وفد الولايت املتحدة الأمريكية عىل تقدميه هذا الاقرتاح. وذكر الوفد 
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من املمكن  veR/21/1لش بونة ولكنه يتابع معل الفريق العامل املعين ابتفاق لش بونة. وأأعرب الوفد عن اعتقاده أأن الوثيقة 
ن للمناقشات املقبةل يف اللجنة، ولكن ليس قبل الانهتاء من العمل املعين بوضع مرشوع معاهدة بشأأن قانو اً أأن تشلك أأساس

 التصاممي.

ودمع وفد كندا املناقشات اخلاصة ابلبياانت اجلغرافية يف الويبو وأأعرب عن اعتقاده أأن احمللف املناسب ملثل هذه  .218
الوفد أأن  املناقشات هو اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم والامنذج الصناعية والبياانت اجلغرافية. ورأأى

 الاقرتاح املقدم من وفد الولايت املتحدة الأمريكية هل وجاهته ودمع مواصةل العمل عىل حتليهل.

آس يا واحمليط الهادئ، ورحب  .219 ودمع وفد مجهورية كوراي البيان املقدم من وفد بنغالديش ابمس مجموعة بدلان أ
عن اعتقاده أأن هذا لهو احملفل املناسب ملناقشة البياانت ابملناقشات بشأأن البياانت اجلغرافية يف اللجنة ادلامئة وأأعرب 

 اجلغرافية. وأأعرب الوفد عن اعتقاده أأن تبادل املعلومات يف هذا اجملال س يكون مفيد للغاية.

ىل وفد الولايت املتحدة الأمريكية عىل الاقرتاح املقدم منه أأعرب عن وهجة  .271 وبعد أأن تقدم وفد سويرسا ابلشكر اإ
ىل العمل اذلي أأجنزته اللجنة ادلامئة فامي س بق يف جمال البياانت اجلغرافية. ويف ظل نظره أأن الاقرت  اح مل يأأت بقمية مضافة اإ

املفاوضات اليت أأجريت داخل اللجان الأخرى التابعة للويبو أأو احملافل الأخرى مل ير الوفد كيف ميكن دلراسات جديدة بشأأن 
نه من املعروف أأن بعض البدلان تس تخدم نظم نظم امحلاية املتعددة أأن تقدم للجنة ادلا ضافية. وقال الوفد اإ مئة أأية معلومات اإ

العالمات التجارية محلاية البياانت اجلغرافية بيامن وضعت بدلان أأخرى نظًما خاصة محلايهتا. وأأعرب الوفد عن اعتقاده أأن لك 
مل يشاطر الوفد الرأأي أأن نظام لش بونة أأو تعديهل من نظايم لش بونة ومدريد اعرتفا بتنوع س بل امحلاية عىل أأساس وطين، و

احلايل من شأأنه أأن يفرض نظاًما بعينه خيص حامية البيان اجلغرايف. وأأعرب الوفد عن أأسفه أأن بعض أأعضاء اللجنة ادلامئة مل 
ق لش بونة يشاركوا يف معل الفريق العامل املعين ابتفاق لش بونة وأأعرب عن أأمهل يف أأل يرغب أأحد يف وقف تطور اتفا

وتعطيل عقد املؤمتر ادلبلومايس. ويف الوقت احلايل مل يفضل الوفد العمل عىل مسأأةل البياانت اجلغرافية داخل اللجنة ادلامئة 
ن مسأأةل حامية البياانت  املعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم والامنذج الصناعية والبياانت اجلغرافية. غري أأن الوفد قال اإ

 فامي يتعلق بأأسامء احلقول ل تزال مفتوحة بل وتتطلب املزيد من الأحباث. اجلغرافية

يطاليا والربتغال وسويرسا. ومل يدمع الوفد املزيد من العمل بناء عىل  .277 وأأيد وفد هنغاراي البياانت اليت أأدىل هبا وفود اإ
العمل عىل البياانت اجلغرافية من منطلق  الاقرتاح املقدم من وفد الولايت املتحدة الأمريكية عىل الرمغ من عدم معارضته

ىل الالزتامات يف ظل منظمة  veR21/1جمالت أأخرى. واختلف الوفد مع احلجج اليت ساقهتا الوثيقة  س امي تكل اليت تشري اإ
 التجارة العاملية وكذكل التعليقات اخلاصة بتطور نظام لش بونة.

لايت املتحدة الأمريكية وأأعرب عن اعتقاده أأن الوقت قد ورجب وفد جنوب أأفريقيا ابلقرتاح املقدم من وفد الو .274
ىل علمه مرشوع التعديالت املقرتحة من الفريق العامل  حان ملواصةل العمل عىل البياانت اجلغرافية. وذكر الوفد أأنه منذ منا اإ

. وأأعرب الوفد عن veR/21/1يقة املعين ابتفاق لش بونة فامي يتعلق ابتفاق لش بونة انتابت الوفد الانشغالت اليت أأاثرهتا الوث 
ىل املشاركة يف املناقشات اخلاصة ابلقرتاح املقدم من وفد الولايت املتحدة الأمريكية، وتكل اخلاصة ابلبياانت  تطلعه اإ

 اجلغرافية بشلك عام يف اجامتعات اللجنة ادلامئة املقبةل.

املناقشات ادلائرة خبصوص البياانت اجلغرافية داخل اللجنة ادلامئة اليت اعتربها احملفل املناسب لهذه  أأسرتالياوأأيد وفد  .272
الأمور، ورحب ابلفرص املتاحة للمزيد من اس تكشاف هذه الأفاكر. وأأضاف أأن تبادل املعلومات وتشاطر خربات الأعضاء 

ن البياانت اجلغرافية جماًل تتنوع فيه هنج التعامل مع املسائل عرب من اجملالت اليت أأثبتت فهيا اللجنة متزيها. وقال الوفد  اإ
ىل فهم أأمعق لوهجة نظر لك دوةل من شأأنه أأن يكشف عن أأوجه تشابه وأأوجه  ن التوصل اإ ادلول الأعضاء ابلويبو، واإ

ن الاقرتاح ابس تكش ىل املس توى ادلويل ابلشلك الأمثل. وذلا فاإ يداع اختالف حقيقية، وعن كيفية نقلها اإ اف جدوى نظام اإ
آليات امحلاية اليت تنص علهيا الترشيعات الوطنية لفكرة جيدة. ومن املمكن أأن تكون ادلراسة  للبياانت اجلغرافية يشمل ش ىت أ
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اليت ُترى عىل الهنج املتنوعة املنصوص علهيا يف القوانني الوطنية خبصوص موضوعات تتصل ابلبياانت اجلغرافية دراسة 
عالمية للغاية  ابلنس بة لدلول الأعضاء ابللجنة ادلامئة اليت قد تنهتج الهنج املقرتح فهيا. وذكّر الوفد أأنه مبوجب القوانني الوطنية اإ

اس تخدمت العالمات امجلاعية أأو عالمات التصديق محلاية لك من البياانت اجلغرافية ادلاخلية والأجنبية. وأأعرب الوفد عن 
راخس عىل املس توى ادلويل وأأن مس تخدميه يعرفون ما يتوقعون من حيث نطاق امحلاية اعتقاده أأن نظام العالمات التجارية 

نه مع ذكل  نفاذها. وأأحاط الوفد ببقاء أأوجه الاحنراف يف القوانني الوطنية ويف س ياسات حامية البياانت اجلغرافية، وقال اإ واإ
عرب الوفد عن رغبته يف اس تكشاف أأوجه التاليق توجد جمالت حيدث فهيا التاليق ولكهنا مع ذكل ليست مفهومة متاًما. وأأ 

آليات امحلاية الوطنية بقدر أأفضل بدل من مواصةل الرتكزي عىل أأوجه التنافر حفسب. وذكّر الوفد بأأن  بدورها  أأسرتالياهذه يف أ
دارة نظامني خمتلفني لتسجيل البياانت اجلغرافية. أأحدهام اكن جسل البياانت اجلغ رافية احملمية وغريها من دلهيا خربة طويةل يف اإ

وامجلاعة الأوروبية بشأأن ُتارة النبيذ اعتباًرا من  أأسرتالياالرشوط مبوجب قانون الرشكة الأسرتالية للنبيذ، اذلي نفذ اتفاقية 
. وأأما الآخر فيتعلق بنظام عالمات التصديق. وأأحاط الوفد بأأن العديد من البياانت اجلغرافية اخلاصة ابلنبيذ 7992س نة 

شموةل ابمحلاية مبوجب نظام خاص للبياانت اجلغرافية حظيت ابمحلاية لحقًا مبوجب نظام عالمات التصديق. وأأوحض ذكل امل 
أأن أأحصاب البياانت اجلغرافية قد يرون فائدة تعود علهيم من حامية العالمات التجارية عالوة عىل امحلاية املتخصصة للبياانت 

 بتعديل اتفاق لش بونة اذلي أأاثره الفريق العامل املعين ابتفاق لش بونة يف امجلعية العامة. اجلغرافية. وأأعرب الوفد عن انشغاهل
ىل اس تحداث معايري دولية جديدة، رشيطة أأن يتسم هذا العمل مبا يفي من  ودمع الوفد معل اللجان التابعة للويبو الرايم اإ

 ء.الشمول حبيث يأأخذ بعني الاعتبار وهجات نظر مجيع ادلول الأعضا

ىل مشاركته النشطة يف الفريق العامل املعين اب .272 عىل  اً تفاق لش بونة وأأحاط أأنه يعكف حاليوأأشار وفد املكس يك اإ
 حتليل الاقرتاح املقدم من وفد الولايت املتحدة الأمريكية وأأعرب عن أأمهل يف التعليق عليه يف دورات مقبةل للجنة.

اد الأورويب ودوهل الأعضاء والمتس املزيد من الوقت للنظر يف وأأيد وفد بولندا البيان اذلي أأدىل به وفد الاحت .275
 الاقرتاح.

وذكّر وفد اململكة املتحدة بأأن مكتب امللكية الفكرية ليس ابملنظمة الوحيدة اليت تتوىل مسؤولية البياانت اجلغرافية.  .276
ة والغذاء والشؤون الريفية. وليس بوسع بل تقع املسؤولية الأساس ية ابلنس بة للمنتجات غري الزراعية عىل عاتق وزارة البيئ

ىل الوزارة أأول. وذكّر ال يف نظام  اً و وفد أأن اململكة املتحدة ليست عضالوفد املشاركة يف أأية مفاوضات متهيدية دون الرجوع اإ
آاثر ابلنس بة ملعاهدة ليست بالده طرف فهيا.  نه ميتنع عن املشاركة يف مناقشات قد ترتتب علهيا أ وأأكد الوفد لش بونة ذلا فاإ

آنذاك يف التشاور والرجوع مبوقف  ذ ستتاح هل الفرصة أ عىل التوصية بتأأجيل النظر يف هذا الاقرتاح حىت الاجامتع املقبل، اإ
 حمدد.

وأأيد وفد فرنسا البيان اذلي أأدىل به وفدي الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء. ومل يدمع الوفد مناقشة الاقرتاح يف  .271
ر السليب احملمتل ذلكل عىل املناقشات ادلائرة يف احملافل الأخرى س امي الفريق العامل املعين ابتفاق اللجنة ختوفًا من الأث

 لش بونة.

وشكرت وفود الربازيل وكولومبيا وغواتاميل وفد الولايت املتحدة الأمريكية عىل الاقرتاح املقدم فامي يتعلق ابلعمل  .278
ت التجارية والرسوم والامنذج الصناعية والبياانت اجلغرافية بشأأن البياانت اجلغرافية املقبل للجنة ادلامئة املعنية بقانون العالما

 واحتفظت حبقها يف التعليق عليه أأثناء انعقاد ادلورة املقبةل للجنة.

البوليفارية( رضورة الشفافية والشمول يف معل مجيع املنظامت متعددة الأطراف،  -وأأبرز وفد فزنويال )مجهورية  .279
أأسفه ُتاه ما حدث مع املراقبني اذلين شاركوا يف مناقشات الفريق العامل املعين ابتفاق لش بونة، حيث اكن الرد  وأأعرب عن

 علهيم دوًما "شكًرا عىل تعليقاتمك، ولكننا لن نأأخذها بعني الاعتبار لأنمك لس مت أأعضاء."
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س بانياوبني وفد  .241 ة ابلتأأكيد ينطوي عىل عدد من العنارص أأن الاقرتاح املقدم من وفد الولايت املتحدة الأمريكي اإ
البناءة، ولكن نتيجة للمهةل القصرية املتاحة ليس بوسع الوفد أأن يقدم تعليقاته ولكنه أأعرب عن أأمهل يف متكنه من ذكل أأثناء 

 انعقاد ادلورة املقبةل للجنة ادلامئة.

ىل وزارة .247 الصناعة ووزارة الزراعة ومكتب املنظمة  وأأحاط وفد الس نغال بأأن البياانت اجلغرافية يف الس نغال خاضعة اإ
نه سوف يعلق عىل الاقرتاح أأثناء انعقاد ادلورة املقبةل للجنة ادلامئة.  الإفريقية للملكية الفكرية، وقال اإ

ىل الاقرتاح املقدم من وفد الولايت املتحدة NNRAوذكر ممثل الرابطة ادلولية للعالمات التجارية )  .244 ( أأنه نظر اإ
 الاهامتم. وشاطر املمثل وهجة النظر القائةل برضورة اس تعراض الهنج الوطنية املتنوعة املعنية حبامية البياانت الأمريكية بعني

اجلغرافية واستيضاهحا، عالوة عىل كيفية الامتثال لاللزتامات ادلولية، س امي مبوجب اتفاق تريبس )التابع ملنظمة التجارة 
ياانت اجلغرافية والعالمات التجارية. وأأقر املمثل رضورة تويل اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العاملية(، مبا يف ذكل العالقة بني الب 

العالمات التجارية والرسوم والامنذج الصناعية والبياانت اجلغرافية تناول هذه املسائل. وشدد املمثل عىل احلقيقة القائةل بأأن 
ياانت اجلغرافية بوصفها حق من حقوق امللكية الفكرية. ويف الوقت نفسه الرابطة ادلولية للعالمات التجارية دمعت حامية الب 

أأيدت الرابطة بقوة رضورة أأل متس هذه امحلاية حبقوق امللكية الفكرية الأخرى القامئة مبا يف ذكل العالمات التجارية، وأأن أأية 
قلميية واحلرصية والأولوية. ورحب املمثل نزاعات بني هذه احلقوق ل بد من تسويهتا مبوجب مبادئ راخسة تتعلق مببادئ ا لإ

آليات امحلاية املنصوص علهيا يف القوانني  ابلقرتاح املقدم لس تكشاف جدوى نظام لإيداع البياانت اجلغرافية يشلك مجيع أ
اف ويف حماوةل للمسامهة يف املفاوضات ادلائرة خبصوص تأأسيس نظام متعدد الأطر  4112الوطنية. وذكّر الوفد أأنه س نة 

خطار ابلبياانت اجلغرافية وتسجيلها مبوجب املادة  من اتفاق تريبس، وضعت الرابطة ادلولية للعالمات التجارية مفهوًما  42لالإ
يداع والتسجيل ابلنس بة للنبيذ وامخلور شبهيًا ابملنصوص عليه مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأو نظام  لنظام لالإ

طاًرا منوذجيًا متاًحا عىل البوابة املعنية ابملوضوع عىل موقع الرابطة مدريد. ومنذ ذكل احلني تطور  هذا املفهوم حبيث أأصبح اإ
يداع  عىل ش بكة الإنرتنت. وكرر الوفد أأن جممتع البياانت اجلغرافية ادلويل من املمكن أأن يس تفيد اس تفادة مجة من نظام لالإ

ىل القانون الوطين شأأنه يف ماكنه اجتذاب مشاركة البدلان  ادلويل، يدع مسائل املضمون اإ ذكل شأأن نظام مدريد، ولكن ابإ
جرائية  اليت تطبق نظًما خمتلفة يف حامية البيان اجلغرايف. وأأعرب املمثل عن اعتقاده أأن خلط املسائل املوضوعية جبوانب اإ

مي الهنج الشامل اذلي حمضة داخل نظام للتسجيل عىل غرار نظام مدريد جعل التعديل املقرتح لنظام لش بونة يفشل يف تقد
ىل حتقيقه الإطار المنوذيج املقرتح من الرابطة. وذلا أأيد ممثل الرابطة الهنج ذي املسارين املقرتح من وفد الولايت  سعى اإ

 املتحدة الأمريكية.

ىل الاجامتع املقبل. .242  والمتس وفد نيبال تأأجيل النقاش يف هذا البند من جدول الأعامل اإ

يران )مجهور .242 يران )مجهورية  -ية وذكر وفد اإ سالمية( أأحد أأعضاء اتفاق لش بونة. وأأكد الوفد أأن الإ  -الإسالمية( أأن اإ
مجيع أأعضاء نظام لش بونة قد أأبدوا املرونة القصوى ُتاه ادلول غري الأعضاء ابلتفاق، بل وحاولوا مض أأفاكرمه ومفاهميهم يف 

لرضورة أأثرى النص، وأأضفى عليه املزيد من العمق مرشوع نص التفاق. وأأعرب الوفد عن اعتقاده أأن هذا الهنج اب
 والشمول.

ىل حامية البياانت اجلغرافية  (ORIGINوشاطر ممثل منظمة الش بكة ادلولية للبياانت اجلغرافية )  .245 انشغاهل ابلفتقار اإ
" einaine"." أأو eniC" أأو ".eeffCCفامي يتعلق بأأسامء احلقول. وشدد الوفد عىل أأن سلسالت احلروف اجلديدة مثل ".

نشاء مواقع جديدة مثل  ىل اإ ىل حامية البياانت اجلغرافية يف أأسامء احلقول قد تؤدي اإ مصحوبة ابلفتقار اإ
"eefeocnai.eeffCC" أأو "cf.Coe.iiani.eeffCC" أأو "inewa.eniC ىل روابط املنتجني " ل تنمتي ابلرضورة اإ

ىل  س بل مشرتكة لضامن النظر يف مسأأةل البياانت اجلغرافية فامي يتعلق املعنية. وذكّر املمثل مبناقشة هذه املسائل والتوصل اإ
 .(ICANNبأأسامء احلقول اجلديدة من خالل مسار هيئة الإنرتنت للأسامء والأرقام اخملصصة )
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تكل اليت أأعربت عن دمعها مواصةل  اً مجيع الوفود عىل مداخالهتا وخصوصوشكر وفد الولايت املتحدة الأمريكية  .246
لنظر يف موضوع البياانت اجلغرافية، هذا البند القامئ عىل جدول أأعامل اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية العمل وا

ىل املزيد من ال ما والرسوم والامنذج الصناعية والبياانت اجلغرافية. وعىل حد عمل الوفد ذكر الاحتياج اإ وقت لصياغة مواقف اإ
نه سوف يقدم وثيقةبشأأ  اً أأو حتديد أأكرث تفصيالً  بشأأن نظام الإيداع احملمتل للبياانت  أأكرث تفصيالً  ن الاقرتاح. وقال الوفد اإ

ن اكن  ىل الأمانة قبل حلول ادلورة القادمة. وأأعرب الوفد عن ترحيبه بأأية اقرتاحات كتابية من الوفود الأخرى اإ اجلغرافية اإ
عدادها ليك تنظر الوفود فهيا أأثناء انعقاد ادلورة دلهيم أأفاكر متهيدية بشأأن املوضوع. والمتس الوفد من الأ  مانة مجع الواثئق واإ

جناز معل يف جمال أأسامء احلقول عىل الإنرتنت وعالقهتا ابلبياانت اجلغرافية أأثناء انعقاد ادلورة العارشة  املقبةل. وذكّر الوفد ابإ
نه ل يعارض املزيد من املناقشات بشأأن هذا امل وضوع. وأأعرب الوفد عن اعتقاده أأنه من املفيد ابلنس بة للجنة ادلامئة، وقال اإ

مجليع ادلول الأعضاء أأن تنعش الأمانة اذلاكرة املشرتكة ابملناقشات اليت دارت من قبل. وذلا أأعرب الوفد عن توقعه احامتل أأن 
الاحتاد الرويس أأل ويه أأن تقدم الأمانة املزيد من املعلومات يف هذا املوضوع. وأأضاف الوفد أأنه يرغب يف بيان فكرة لوفد 

اقرتاح وفده مبواصةل العمل عىل البياانت اجلغرافية ل يأأيت بنية تعطيل أأو عرقةل التقدم احملرز يف جمال قانون معاهدة الرسوم 
آليات امحلاية الوطنية  والامنذج. وأأيد الوفد كذكل التعليق اخلاص الصادر من وفد سويرسا بشأأن رغبته يف احرتام النظم أ

لبدلان، وأأنه لهذا السبب ابلضبط رأأى رضورة مواصةل العمل يف هذا اجملال. وأأعرب الوفد عن شكره وفد جنوب أأفريقيا اب
لإحاطته بأأن العمل عىل مسأأةل البياانت اجلغرافية مل يمت التخيل عنه قط، بل جرى تعليقه بشلك غري رمسي مبوافقة ادلول 

عىل مداخلته وخصوًصا ابقرتاح تضمني وهجات نظر مجيع ادلول  أأسرتالياالوفد وفد  شكر اً لأعضاء يف اللجنة ادلامئة. وأأخري ا
الأعضاء بشأأن هذا املوضوع ابلتحديد. وشكر الوفد اللجنة ادلامئة عىل نظرها هذا املوضوع املهم للغاية يف جدول الأعامل، 

ىل مواصةل املناقشات بشأأنه.  وأأعرب عن تطلعه اإ

يطاليا أأن موقفه .241 ل يعارض مناقشة البياانت اجلغرافية داخل اللجنة ادلامئة. وأأعرب الوفد عن انشغالت  وكرر وفد اإ
، ومن مّث اقرتح الوفد مسارات أأخرى للنقاش بشأأن البياانت veR/21/1تتعلق خبارطة الطريق املقرتحة يف الوثيقة 

ن مواصةل العمل تتطلب تنس يقاجلغرافية. وقال ال عىل املس توى الوطين. وذلكل المتس الوفد تأأجيل املناقشات  ايً وزار اً وفد اإ
ىل ادلورة املقبةل للجنة ادلامئة.  اإ

 واحتفظ وفد الفلبني حبقه يف التعليق عىل الاقرتاح أأثناء انعقاد ادلورة املقبةل للجنة ادلامئة. .248

يطاليا. وأأضاف الوفد أأن الل  .249 جنة ادلامئة ليس بوسعها أأن وشاطر وفد هنغاراي وهجات النظر اليت أأعرب عهنا وفد اإ
ضايف بشأأن هذا املوضوع.  تلمتس من الأمانة القيام بأأي معل اإ

وأأبدى وفد سويرسا تأأييده البيان املقدم من وفد هنغاراي. وكرر الوفد أأنه ل يفضل مواصةل العمل بناء عىل  .221
 .veR/21/1 الوثيقة

نه ل يرى أأي رضر يف مجع الأمانة الاقرتاحات الكتابية من البدلان يف الفرتة بني هذه ادلورة وتكل  أأسرتالياوقال وفد  .227 اإ
 املقبةل.

ابملزيد من العمل دون أأن  اً سوف تعزم عىل منح الأمانة اختصاصوكرر وفد الاحتاد الرويس انشغاهل بأأن اللجنة ادلامئة  .224
مانة ابلرضورة املوارد الأساس ية لل   مجلع املساهامت. اً جلغرافية يف الوقت احلارض، وخصوصتعامل مع البياانت ايتوافر للأ

وكرر وفد الاحتاد الأورويب ابمس دوهل الأعضاء موقفه برضورة تأأجيل النظر يف الاقرتاح املقدم من وفد الولايت  .222
ىل دورة مقبةل من دورات اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية وال رسوم والامنذج الصناعية والبياانت املتحدة اإ

 اجلغرافية.
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نه من الرضوري  .222 يطاليا وسويرسا وقال اإ وساند وفد اليوانن البياانت املقدمة من وفود الاحتاد الأورويب وهنغاراي واإ
اتحة الوقت للتدبر يف الاقرتاح.  اإ

كية أأحاط عدد من الوفود أأنه مل وذكر الرئيس أأنه فامي يتعلق ابلقرتاح املقدم من وفد الولايت املتحدة الأمري  .225
يُقدم سوى يف بداية الاجامتع وبرضورة قضاء املزيد من الوقت للنظر فيه. ولكن عدد كبري من الوفود رأأى أأن اللجنة 

ادلامئة ينبغي علهيا مواصةل معلها يف جمال البياانت اجلغرافية مبا يف ذكل مسائل أأخرى مثل حامية البياانت اجلغرافية يف 
ن مجيع الوفود مدعوة لتقدمي اقرتاحاهتا بشأأن هذا البند من جدول الأعامل يف ظل نظا م أأسامء احلقول. وقال الوفد اإ

وقت مناسب قبل انعقاد ادلورة املقبةل للجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم والامنذج الصناعية 
 والبياانت اجلغرافية.

 عامتد ملخص الرئيس من جدول الأعامل: ا 8البند 

ىل أأنه ل توجد أأي تعليقات عىل بنود جدول الأعامل  .226 ىل  7خلص الرئيس اإ  . 6اإ

من ملخص الرئيس أأبدى وفد هنغاراي رغبته يف تصنيف املناقشات مبوجب هذا البند من  76وأأما فامي يتعلق ابلفقرة  .221
جدول الأعامل ابلطريقة الآتية: "أأاثرت بعض الوفود انشغالت حمددة وطرحت أأس ئةل تتصل ببعض جوانب احلقوق القانونية 

آليات امحلاية، عىل وجه اخل صوص، ووضع قامئة ابملصطلحات اجلغرافية واقرُتح التوسع يف القامئة اخلاصة من ادلرجة الثانية، وأ
ليصبح كام  76ابلبياانت اجلغرافية املشموةل ابمحلاية وتسميات املنشأأ." وأأعرب الوفد كذكل عن رغبته يف تغيري نص الفقرة 

لأس ئةل املطروحة، والامتس الأمانة للرد عىل وابلتعليقات وا veR/21/5ييل: "وذكر الرئيس أأن اللجنة أأحاطت علًما ابلوثيقة 
طالع ادلول الأعضاء عىل تطورات نظام أأسامء احلقول عىل الإنرتنت."  الأس ئةل وابلس مترار يف اإ

ىل الفقرة  .228 شارة اإ أأنه يعتقد أأن النص ل يعرب عن مسار املناقشات. واقرتح الوفد تعديل  71وذكر وفد سويرسا يف اإ
دخال حاش ية سف   لية هبذا املعىن.الفقرة أأو اإ

يطاليا بوجود وهجات نظر متنافرة بشأأن العمل املقبل خبصوص البياانت اجلغرافية وأأن املسأأةل قد تأُجلت  .229 وذكّر وفد اإ
ىل الاجامتع املقبل. وذكر الوفد أأن بعض الوفود تعارض العمل املقبل عىل أأساس الاقرتاح املقدم من وفد  الولايت املتحدة اإ

 .71لوفد أأن هذا الأمر ل تعرب عنه الفقرة . وأأحاط االأمريكية

يطاليا وأأعرب عن اعتقاده أأن وضع حاش ية سفلية هبذا املعىن قد حتل  .221 ودمع وفد الاحتاد الأورويب مداخةل وفد اإ
 املسأأةل.

يطالية وذكّر بأأن بعض الوفود ل تدمع أأي معل مقبل بناء عىل الاقرتاح  ودمع .227 وفد هنغاراي البيان املقدم من وفد اإ
 .veR/21/1املقدم من وفد الولايت املتحدة الأمريكية. وذكّر الوفد كذكل بعدم اختاذ قرار بشأأن الوثيقة 

بيل للسري قدًما قد يكون عدم املساس مبلخص وأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن اعتقاده أأن أأنسب س  .224
ذ يشلك هذا  أأسرتالياالرئيس بأأي تغيري وحظي الوفد بتأأييد وفود لك من  وكندا والأردن وجنوب أأفريقيا يف هذا الشأأن، اإ

 امللخص مجمل املناقشات اليت أأدارها الرئيس يف اللجنة ادلامئة.

يطا .222 ىل التعبري عن وهجات النظر املتباينة ابلنس بة سويرسا ليا و ودمع وفد جاماياك البياانت املقدمة من وفدي اإ الرامية اإ
 لهذا البند من جدول الأعامل.

يطاليا.وأأيد وفدا اليوانن والربتغال البياانت اليت أأدىل هبا وفدي الاحتاد الأورويب  .222  واإ
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يران )مجهورية  .225 يطاليا ورفض تأأييد أأي معل مقبل بناء عىل الاقرتاح الإ  -ودمع وفد اإ سالمية( البيان املقدم من وفد اإ
 .الولايت املتحدة الأمريكيةاملقدم من وفد 

 .veR/21/8/PieSوافقت اللجنة ادلامئة عىل ملخص الرئيس عىل النحو الوارد يف الوثيقة و  .226

 من جدول الأعامل: اختتام ادلورة  9البند 

ىل حتقيق هذه النتاجئ املمثرة. شكر وفد سويرسا .221  الرئيس عىل رئاس ته املمتازة لالجامتع وعىل قدرته عىل قيادة اللجنة اإ

وأأعرب وفد الاحتاد الأورويب ابمس دوهل الأعضاء عن شكره والمتس تسجيل البيان اذلي أأدىل به يف جسالت وقائع  .228
لوفد العديد من املالحظات ذات الصةل بتوصيف الوقائع، اليت اللجنة ادلامئة واعتباره جزء ل يتجزأأ من مسار اخلتام. واكن ل

رأأى من وهجة نظره أأهنا ل تمُل مبجمل وهجات النظر الإجيابية يف اللجنة ادلامئة فامي يتعلق ابعامتد معاهدة بشأأن قانون التصاممي 
فقط  اً أأن اللجنة ادلامئة مل حترز تقدم لوفدالصناعية ول ابلتقدم امللحوظ احملرز بشأأن معاهدة قانون الرسوم والامنذج. وأأضاف ا

ضافي وأأجرت مناقشات جوهرية بشأأن املسائل املفتوحة املتبقية عالوة عىل التقدم امللحوظ بشأأن  اً بل أأحرزت تقدًما اإ
ىل  املساعدة التقنية. وأأحاط الوفد كذكل بعدم اعرتاض أأي من الوفود عىل عقد مؤمتر دبلومايس. وختاًما تقدم الوفد ابلشكر اإ

 الرئيس عىل الزتامه اذلي مل يتواىن طوال املناقشات املنعقدة هذا الأس بوع.

حراز تقدم وعن تقديره للحقيقة القائةل بأأن مجيع الوفود تفضل عقد مؤمتر دبلومايس  .229 وأأعرب وفد مرص عن اعتقاده ابإ
 ملقبةل.واتفقت عىل تضمني أأحاكم بشأأن املساعدة التقنية يف املعاهدة ا

نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب بأأن اللجنة ادلامئة أأحرزت تقدًما بشأأن  وتوابغووأأقر وفد ترينيداد  .251
 من رشوط املساعدة التقنية.  47النص اخلاص مبعاهدة قانون الرسوم والامنذج وبشأأن املادة 

جيابية بشأأن فريقية لأ زائر نيابة عن مجموعة البدلان اوأأقر وفد اجل .257 ابجلهود اليت بذلها الرئيس والأمانة يف حتقيق نتاجئ اإ
 املناقشات.

واعترب وفد بولندا اذلي حتدث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق أأن الأس بوع املنرصم اكن انطالقة جادة  .254
وتكوين الكفاءات يف نص املعاهدة وأأعرب  وممثرة وأأن النتاجئ اكنت مشجعة. وكرر الوفد الزتامه مبادة بشأأن املساعدة التقنية

ىل عقد مؤمتر دبلومايس.  الوفد عن تطلعه اإ

آس يا واحمليط الهادئ عن رضاه عن نتاجئ املناقشات وشكر ادلول الأعضاء  .252 وأأعرب وفد بنغالديش ابمس مجموعة بدلان أ
ىل توافق بداء املرونة واملشاركة الفعاةل. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف التوصل اإ بشأأن املادة املعنية ابملساعدة التقنية والمتس  عىل اإ

 من الوفود التحيل بروح من املرونة.

يف جمال املسائل املتعلقة  اً لجنة ادلامئة أأحرزت تقدًما ملحوظابمس اجملموعة ابء عىل أأن ال  وشدد وفد الياابن متحداثً  .252
دلورة سواء يف اجللسة العامة أأو يف الاجامتعات غري مبعاهدة قانون الرسوم والامنذج من خالل نقاش مكثف انعقد أأثناء هذه ا

متام عقد مؤمتر دبلومايس بشلك مقبول وبنجاح. ىل اإ  الرمسية. وأأعرب الوفد عن أأمهل العميق يف مواصةل هذا الزمخ مبا يؤدي اإ

م البناءة عىل وشكر وفد الصني الرئيس عىل قيادته املمتازة عالوة عىل شكره مجيع الوفود جلهودمه الفعاةل ومساهامهت .255
 مدار هذا الأس بوع.

 وأأقر وفد الربازيل ابلتقدم احملرز وشكر مجيع الوفود عىل مشاركهتا البناءة. .256
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البيان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد الأورويب ابمس دوهل الأعضاء. وأأعرب الوفد عن اعتقاده اململكة املتحدة وأأيد وفد  .251
ىل مؤمتر دبلومايس خبصوص معاهدة بشأأن قانون التصاممي الراخس أأن العمل احملرز هذا الأس بوع من شأأنه أأ  ن يفيض اإ

 .4172الصناعية يف 

عن أأمهل يف حل املسائل املتبقية عىل أأعىل املس توايت أأثناء انعقاد امجلعية العامة يف شهر  الاحتاد الرويسوأأعرب وفد  .258
 مته ابس تضافة املؤمتر ادلبلومايس.وكرر الزتام حكو  4172ديسمرب. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف انعقاد املؤمتر يف 

يطاليا البيان املقدم من لك من الاحتاد الأورويب و  .259 ن التقدم الهائل اذلي حتقق اململكة املتحدةوأأيد وفد اإ . وقال الوفد اإ
ىل قرار الاحتاد الرويسيف  4172همد الطريق أأمام عقد مؤمتر دبلومايس يف  ، وأأعرب عن أأمهل اخلالص يف أأن يمت التوصل اإ

 جيايب أأثناء انعقاد امجلعية العامة املقبةل.اإ 

ابلتقدم احملرز وشكر مجيع الوفود عىل مشاركهتا البناءة. وأأعرب الوفد عن اهامتمه الولايت املتحدة الأمريكية وأأقر وفد  .261
ىل السري قُدًما يف هذا الاُتاه مع عقد مناقشات جامعي ىل املؤمتر ادلبلومايس وعن تطلعه اإ  ة مرنة وبناءة.البالغ ابذلهاب اإ

ماكنية تناول املسائل  .267 وأأقر وفد نيجرياي ابلتقدم احملرز أأثناء انعقاد هذه ادلورة للجنة ادلامئة وأأعرب عن أأمهل يف اإ
 الأساس ية املتبقية أأثناء انعقاد امجلعية العامة الاس تثنائية بغية السري قُدًما حنو عقد املؤمتر ادلبلومايس.

ن  وكرر وفد .264 جنوب أأفريقيا املشاعر اليت عربت عهنا الوفود الأخرى بشأأن التقدم احملرز أأثناء هذه ادلورة. وقال الوفد اإ
امجلعية العامة سوف تمتكن من تقيمي عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن قانون التصاممي الصناعية حيتوي عىل مادة 

 بشأأنه. خاصة ابملساعدة التقنية من عدمه واختاذ قرار

 .4172نومفرب  8واختمت الرئيس ادلورة يف  .262

 [فقات]ييل ذكل املر 
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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 4172 نومفرب 8التارخي: 

 
 
 

الصناعية  تصاميماللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية وال
 والبيانات اجلغرافية

 
 الثالثونالدورة 

ىل  2جنيف، من   4172 نومفرب 8اإ
 
 

 ملخص الرئيس

متدته اللجنة  اذلي اع

 من جدول الأعامل: افتتاح ادلورة 7البند 

 تصامميجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية وال ادلورة الثالثني لل  )املغرب(،، الس يد عادل املاليك الرئيسافتتح  .7
للمنظمة العاملية للملكية فرانسس غري، املدير العام ودعا الس يَد  ورّحب ابملشاركني)اللجنة(  اانت اجلغرافيةالصناعية والبي

لقاء لكمة افتتاحية.لويبالفكرية )ا ىل اإ  و(، اإ

 لجنة.ال س هوبرغر )الويبو( هممة أأمني و اركوتوىل الس يد م .4

 من جدول الأعامل: اعامتد جدول الأعامل 4البند 

 .(.SCT/30/1 Prov 2 )الوثيقةاملراجع مرشوع جدول الأعامل جنة الل اعمتدت  .2

 من جدول الأعامل: اعامتد منظمة غري حكومية 2البند 

ىل الوثيقة .2  .SCT/30/6 استندت املناقشات اإ
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َّال (ITSSDمعهد التجارة واملعايري والتمنية املس تدامة )ووافقت اللجنة عىل أأن يكون  .5  ا.يف دوراهت ممث

 والعرشين التاسعةمن جدول الأعامل: اعامتد مرشوع تقرير ادلورة  2البند 

 أأدىل هبا مع التعليقات اليت (.SCT/29/10 Provوالعرشين )الوثيقة  التاسعة ةورادل مرشوع تقريرلجنة ال اعمتدت  .6
 (. (CEIPIمركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكريةوفد الصني وممثل 

 الصناعية التصامميمن جدول الأعامل:  5البند 

ىل  .1  SCT/30/3 و SCT/30/2 الوثيقتنياستندت املناقشات اإ

قانون بشأأن للجنة لعمل ا عامتأأييد عن ببياانت عامة  واأأدلاذلين املنظامت املراقبة  وممثيلالأعضاء فود الو مجيع  وأأعرب .8
متام  التصاممي الصناعية وممارساته مجيع الوفود، من  وأأيد. الصناعية مميالتصاقانون بشأأن هذا العمل يف شلك معاهدة ولإ

للبدلان النامية والبدلان الأقل منوا يف س ياق تنفيذ املعاهدة  تكوين الكفاءاتاملساعدة التقنية وتدابري  تقدميحيث املبدأأ، 
 . بةلاملق 

واس تعرضت اللجنة ابلتفصيل مجيع الأحاكم اليت قدمت يف شلك خيارات بديةل أأو اليت وردت يف حواش هيا  .9
ّن مجيع البياانت اليت أأدلت هبا الوفود س ُتدّون يف تقرير ادلورة الثالثني.  اقرتاحات أأو حتفظات الوفود. وقال الرئيس اإ

ن اللجنة أأحرزت املزيد من التقدم يف .71  مرشوع الأحاكم اليت اس تعرضهتا وطلب من الأمانة وقال الرئيس اإ
عداد واثئق معل مراجعة لتنظر فهيا اللجنة، أأو رمبا مؤمتر حتضريي حسب احلال، عىل أأن تأأخذ جبميع التعليقات  اإ

للجنة؛ خيارات بديةل تعاد صياغهتا وفقا لقرار ا لهااملقدمة أأثناء ادلورة احلالية عىل النحو التايل: الأحاكم اليت اكنت 
ىل منت النص وتوضع بني أأقواس مربعة مع بيان  والاقرتاحات الفردية اليت دمعهتا وفود أأخرى تُنقل من احلوايش اإ

الوفود اليت دمعت الاقرتاح؛ والاقرتاحات الفردية اليت مل حتظ بأأي دمع حُيتفظ هبا يف احلوايش؛ والتحفظات عىل 
 الأحاكم تدّون يف احلوايش.

ىل التقدم احملرز يف نص الأحاكم من مرشوع املادةوفامي خيص املساعد .77 /مرشوع 47 ة التقنية، أأشار الرئيس اإ
 /مرشوع القرار اجلديد يف وثيقة العمل املراجعة.47 القرار وطلب من الأمانة أأن تبنّي مرشوع املادة

ىل  .74 ىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن قانون التصاممي الصناعية، أأشار الرئيس اإ وفامي خيص ادلعوة اإ
ىل عقد مؤمتر دبلومايس من ذكل القبيل. واكن من رأأي عدد  أأن مجيع الوفود اليت أأخذت اللكمة اكنت لصاحل ادلعوة اإ

ىل اتفاق عىل تناول ا كبري من الوفود أأن ىل املؤمتر يمّت التوصل اإ ملساعدة التقنية يف شلك مادة يف املعاهدة قبل ادلعوة اإ
ىل عقد املؤمتر  ماكن اللجنة أأن تويص امجلعية العامة من الآن ابدلعوة اإ ادلبلومايس. واكن من رأأي وفود أأخرى أأن ابإ

زاء رضورة تناول املساعدة التقني ة يف قرار أأو مادة، بيامن ادلبلومايس. وأأبدى البعض من بني هذه الفئة الأخرية مرونة اإ
ىل املؤمتر ادلبلومايس نفسه. ل هذه املسأأةل اإ  اكن من رأأي وفد واحد أأن تؤجَّ

 العالمات التجاريةمن جدول الأعامل:  6البند 

 دراسة عن حامية أأسامء البدلان

ىل الوثيقتني .72  SCT/30/4 و .SCT/29/5 Rev استندت املناقشات اإ
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عدد كبري من الوفود مواصةل العمل عىل هذا البند. واقرتح بعض الوفود الاس مترار يف ذكل العمل، مبا فيه  وأأيد .72
ضافية بشأأن جوانب  جراء دراسة اإ ماكنية وضع وصية مشرتكة مقبةل يف ذكل اجملال. وطلبت وفود أأخرى اإ العمل عىل اإ

ىل تقدمي اقرتاحاهتا كتابيا حمددة للموضوع مثل دور البدلان ابعتبارها صاحبة أأدوات التعر  يف. ودعا الرئيس الوفود اإ
ىل الأمانة قبل هناية الس نة، عىل أأن ُتمع الأمانة تكل الإسهامات يف وثيقة معل لتنظر فهيا اللجنة يف دورهتا املقبةل.  اإ

 مس تجدات عن توسع نظام أأسامء احلقول عىل الإنرتنت من حيث العالمات التجارية

ىل .75  .SCT/30/5الوثيقة  استندت املناقشات اإ

ن اللجنة أأحاطت علام ابلوثيقة .76 بالغ ادلول الأعضاء  SCT/30/5 وقال الرئيس اإ وُطلب من الأمانة اإ
 ابلتطورات املس تقبلية يف نظام أأسامء احلقول عىل الإنرتنت.

 البياانت اجلغرافية من جدول الأعامل: 1البند 

ّل يف بداية الاجامتع، وعليه ل  أأشار .71 نه مل يُقدم اإ ىل اقرتاح الولايت املتحدة الأمريكية وقالت اإ عدد من الوفود اإ
بد من مزيد من الوقت دلراس ته. بيد أأن عددا كبريا من الوفود يرى أأن عىل اللجنة أأن متيض قدما يف العمل عىل 

ياانت اجلغرافية يف نظام أأسامء احلقول. ودعا الرئيس مجيع البياانت اجلغرافية، مضن موضوعات أأخرى مثل حامية الب 
ىل تقدمي اقرتاحاهتا بشأأن هذا البند من جدول الأعامل قبل انعقاد دورة اللجنة املقبةل بوقت اكف.  الوفود اإ

 ملخص الرئيسمن جدول الأعامل:  8البند 

 وافقت اللجنة عىل ملخص الرئيس ابلصيغة الواردة يف هذه الوثيقة. .78

 اختتام ادلورةمن جدول الأعامل:  9ند الب 

 .4172نومفرب  8اختمت الرئيس ادلورة يف  .79

 [ييل ذكل املرفق الثاين]
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Organization (WTO), Geneva 
 
 
ÉQUATEUR/ECUADOR 
 
Juan Carlos CASTRILLON JARAMILLO, Experto, Misión Permanente ante la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
jcastrillon@mmrree.gob.ec 
 
 
ESPAGNE/SPAIN 
 
Gerardo PEÑAS GARCÍA, Jefe de Área de Examen de Modelos, Diseños y Semiconductores, 
Departamento de Patentes e Información Tecnológica, Oficina Española de Patentes y 
Marcas (OEPM), Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Madrid 
gerardo.penas@oepm.es 
 
Paloma HERREROS RAMOS (Sra.), Jefe de Servicio, Departamento de Signos Distintivos, 
Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 
Madrid 
paloma.herreros@oepm.es 
 
 
ESTONIE/ESTONIA 
 
Liina PUU (Ms.), Deputy Head, Trademark Department, The Estonian Patent Office, Tallinn 
liina.puu@epa.ee 
 
 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA 
 
David R. GERK, Patent Attorney, Office of Policy and External Affairs, United States Patent and 
Trademark Office (USPTO), Alexandria 
david.gerk@uspto.gov 
 
Karin FERRITER (Mrs.), Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ÉTHIOPIE/ETHIOPIA 
 
Abebe Tesfa SENDEKU, Director, Trademark and Industrial Design Department, Ethiopian 
Intellectual Property Office (EIPO), Addis Ababa 
abbtesfa@yahoo.com 
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EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE/THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC 
OF MACEDONIA 
 
Simcho SIMJANOVSKI, Head, Department of Trademark, Industrial Design and Appellation of 
Origin, Trademark, State Office of Industrial Property of Republic of Macedonia (SOIP), Skopje 
simcos@ippo.gov.mk 
 
 
FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION 
 
Liubov KIRIY (Mrs.), Deputy Director General, Federal Service of Intellectual 
Property (ROSPATENT), Moscow 
lkiriy@rupto.ru 
 
Olga KOMAROVA (Ms.), Director of Department, Federal Service of Intellectual 
Property (ROSPATENT), Moscow 
okomarova@rupto.ru 
 
Ekaterina IVLEVA (Ms.), Principal Specialist, International Cooperation Department, Federal 
Service of Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow 
ivleva@rupto.ru 
 
Anna ROGOLEVA (Ms.), Counsellor, Department for the Provision of State Services, Federal 
Service of Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow 
arogoleva@rupto.ru 
 
Arsen BOGATYREV, Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
FINLANDE/FINLAND 
 
Tapio PRIIA, Deputy Director, National Board of Patents and Registration of Finland, Helsinki 
 
 
FRANCE 
 
Olivier HOARAU, chargé de mission au Service des affaires européennes et internationales, 
Institut national de la propriété industrielle (INPI), Courbevoie 
ohoarau@inpi.fr 
 
Caroline LE PELTIER (Mme), chargée de mission au Service des affaires juridiques et 
contentieuses, Direction juridique, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Courbevoie 
clepeltier@inpi.fr 
 
 
GABON 
 
Landry MBOUMBA, First Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
GÉORGIE/GEORGIA 
 
Eka KIPIANI (Mrs.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
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GHANA 
 
Owusua ADANSI-OFORI (Mrs.), Senior State Attorney, Intellectual Property Office, Registrar 
General’s Department, Ministry of Justice, Accra 
 
Jude Kwame OSEI, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
oseij@ghanamission.ch 
 
 
GRÈCE/GREECE 
 
Myrto LAMBROU MAURER (Mrs.), Head, International Affairs, Industrial Property 
Organization (OBI), Athens 
mlab@obi.gr 
 
Paraskevi NAKIOU (Mrs.), Attaché, Permanent Mission, Geneva  
mission.greece@ties.itu.int 
 
 
GUATEMALA 
 
Flor de María GARCÍA DÍAZ (Srta.), Consejera, Misión Permanente ante la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
flor.garcia@wtoguatemala.ch 
 
 
GUINÉE/GUINEA 
 
Aminata MIKALA-KOUROUMA (Mrs.), conseiller économique, Mission permanente, Geneva 
 
 
HAÏTI/HAITI 
 
Pierre SAINT AMOUR, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
HONGRIE/HUNGARY 
 
Imre GONDA, Deputy Head, Trademark, Model and Design Department, Hungarian Intellectual 
Property Office (HIPO), Budapest 
imre.gonda@hipo.gov.hu 
 
Virág Krisztina HALGAND DANI (Ms.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission 
to the World Trade Organization (WTO), Geneva 
 
 
INDE/INDIA 
 
Depak Kumar RAHUT, Joint Controller, Patents and Design, Ministry of Commerce and 
Industry, Kolkata 
 
Alpana DUBEY (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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INDONÉSIE/INDONESIA 
 
Triyono WIBOWO, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Edi YUSUP, Ambassador, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Nina Saraswati DJAJAPRAWIRA (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Erik MANGAJAYA, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D')/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 
 
Nabiollah AZAMI SARDOUEI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
IRAQ 
 
John IMAD, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
IRLANDE/IRELAND 
 
Cathal LYNCH, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ISRAËL/ISRAEL 
 
Daniel NAAMA (Ms.), Advocate, Legislation and Legal Counsel, Ministry of Justice, Jerusalem 
naamada@justice.gov.il 
 
Yotal FOGEL (Ms.), Advisor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ITALIE/ITALY 
 
Mauro SGARAMELLA, Head, Division XII, Italian Patent and Trademark Office, Directorate 
General of Combating Counterfeiting, Ministry of Economic Development (UIBM), Rome 
mauro.sgaramella@mise.gov.it 
 
Tiberio SCHMIDLIN, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
JAMAÏQUE/JAMAICA 
 
Esmond REID, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Marcus GOFFE, Trademarks Manager, Jamaica Intellectual Property Office (JIPO), Kingston 
marcus.goffe@jipo.gov.jm 
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JAPON/JAPAN 
 
Kazuo HOSHINO, Director for Policy Planning and Research, International Policy Division, 
Japan Patent Office (JPO), Tokyo 
 
Masashi OMINE, Deputy Director, Design Policy Section, International Affairs Division, Japan 
Patent Office (JPO), Tokyo 
 
Kunihiko FUSHIMI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
JORDANIE/JORDAN 
 
Khaled ARABEYYAT, Director, Industrial Property Protection Directorate, Ministry of 
Industry and Trade, Amman 
 
Zain AL AWAMLEH (Mrs.), Deputy Director, Industrial Property Protection Directorate, 
Ministry of Industry and Trade, Amman 
zain.a@mit.gov.jo 
 
 
KENYA 
 
Timothy KALUMA, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
LETTONIE/LATVIA 
 
Dace LIBERTE (Ms.), Head, Trademark and Industrial Design Department, Patent Office of the 
Republic of Latvia, Riga 
dace.liberte@lrpv.gov.lv 
 
 
LIBAN/LEBANON 
 
Wissam EL AMIL, Legal Expert, Intellectual Property Rights, Office of Intellectual Property, 
Department of Intellectual Property, Directorate General of Economy and Trade, Ministry 
of Economy and Trade, Beirut 
wamil@economy.gov.lb 
 
 
LITUANIE/LITHUANIA 
 
Dovilè TEBELŠKYTÉ (Ms.), Deputy Head, Law and International Affairs Division, State Patent 
Bureau of the Republic of Lithuania, Vilnius 
dovile.tebelskyte@vpb.gov.lt 
 
 
MADAGASCAR 
 
Haja Nirina RASOANAIVO, conseiller, Mission permanente, Genève 
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MALAWI 
 
Namelo CHIKUMBUTSO, Registrar, Department of the Registrar General, Ministry of 
Justice and Constitutional Affairs, Blantyre 
chikunamelo@gmail.com 
 
 
MALAISIE/MALAYSIA 
 
Nurhana Intan Nor ZAREEN (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
MALI 
 
Cheick Oumar COULIBALY, deuxième conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
MAROC/MOROCCO 
 
Adil EL MALIKI, directeur général, Office marocain de la propriété industrielle et 
commerciale (OMPIC), Casablanca 
adil.elmaliki@ompic.org.ma 
 
Nafissa BELCAID (Mme), directrice du Pôle des signes distinctifs, Office marocain de la 
propriété industrielle et commerciale (OMPIC), Casablanca 
belcaid@ompic.ma 
 
 
MAURITANIE/MAURITANIA 
 
Sidi Ahmed AMAR OULD DIDI, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
MEXIQUE/MEXICO 
 
Luis Silverio PÉREZ ALTAMIRANO, Jefe de Departamento, Dirección Divisional de Patentes, 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Cuidad de México 
isperez@impi.gob.mx 
 
Mayra Elena RAMOS GONZÁLEZ (Sra.), Jefe de Departamento de Recepción y Control de los 
Documentos, División de Marcas, Dirección Divisional de Patentes, Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial (IMPI), Cuidad de México 
mramos@impi.gob.mx 
 
 
NAMIBIE/NAMIBIA 
 
Linus INDONGO, Examiner of Trade Marks, Intellectual Property Office, Ministry of Trade and 
Industry, Windhuek 
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NÉPAL/NEPAL 
 
Dhruba Lal RAJBAMSHI, Director General, Department of Industry, Ministry of Industry, 
Kathmandu 
dlrajbamshi@gmail.com 
 
 
NIGÉRIA/NIGERIA 
 
Yvonne ANYANWU (Mrs.), Assistant Registrar, Trademarks, Patents and Designs Registry, 
Federal Ministry of Trade and Investment, Abuja 
 
 
NORVÈGE/NORWAY 
 
Karine L. AIGNER (Mrs.), Senior Legal Advisor, Legal and International Affairs, Norwegian 
Industrial Property Office (NIPO), Oslo 
kai@patentstyret.no 
 
Thomas HVAMMEN NICHOLSON, Senior Legal Advisor, Design and Trademark Department, 
Norwegian Industrial Property Office (NIPO), Oslo 
thn@patentstyret.no 
 
Marthe Kritine Fjeld DYSTLAND (Mrs.), Advisor, Legislation Department, Ministry of Justice and 
Public Security, Oslo 
marthe.dystland@jd.dep.no 
 
 
PANAMA 
 
Samuel Alberto MORENO PERALTA, Director Jurídico de Negociaciones, Oficina de 
Negociaciones Comerciales de Propiedad Intelectual, Ministerio de Comercio e Industrias, 
Cuidad de Panamá 
smoreno@mici.gob.pa 
 
Kathia FLETCHER (Sra.), Jefe, Departamento de Marcas, Dirección General del Registro de 
la Propiedad Industrial (DIGERPI), Ministerio de Comercio e Industrias, Cuidad de 
Panamá 
 

Yarina CARREIRO CAMACHO (Sra.), Examinador Supervisor, Marcas, Ministerio de Comercio 
e Industrias, Cuidad de Panamá 
 
 
PAYS-BAS/NETHERLANDS 
 
Margreet GROENENBOOM (Ms.), Policy Advisor, Innovation Department, Intellectual Property 
Section, Ministry of Economic Affairs, The Hague 
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PHILIPPINES 
 
Leny RAZ (Mrs.), Director, Bureau of Trademarks, Intellectual Property Office of 
Philippines (IPOPHIL), Taguig City 
leny.raz@ipophil.gov.ph 
 
María Asunción INVENTOR (Mrs.), Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
POLOGNE/POLAND 
 
Elżbieta DOBOSZ (Mrs.), Head, Design Division, Trademark Department, Patent Office of the 
Republic of Poland, Warsaw 
edobosz@uprp.pl 
 
Wojciech PIATKOWSKI, First Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
PORTUGAL 
 
Filipe RAMALHEIRA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 
 
PARK Seong-Joon, Director General, Trademark and Design Examination Policy Bureau, 
Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon  
 
AHN Sunhee (Mrs.), Deputy Director, Multilateral Affairs Division, Korean Intellectual Property 
Office (KIPO), Daejeon 
asunh@kipo.go.kr 
 
KIM Jihoon, Deputy Director, Design Examination Policy Division, Korean Intellectual Property 
Office (KIPO), Daejeon 
asunh@kipo.go.kr 
 
KIM Shi-Hyeong, Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA 
 
Simion LEVITCHI, Director, Trademarks and Industrial Design Department, State Agency on 
Intellectual Property of the Republic of Moldova (AGEPI), Chisinau 
simion.levitchi@agepi.gov.md 
 
 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC 
 
Olga SVEDOVA (Mrs.), Deputy Head, Legal Department, Industrial Property Office, Prague 
 
Petra MALECKOVA (Mrs.), Senior Officer, International Department, Industrial Property Office, 
Prague 
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RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE/UNITED REPUBLIC OF TANZANIA 
 
Modest MERO, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Hakiel MGONJA, Assitant Registrar, Business Registrations and Licensing Agency (BRELA), 
Ministry of Industry and Trade, Dar-es-Salaam 
hakielmgonja@gmail.com 
 
 
ROUMANIE/ROMANIA 
 
Alice Mihaela POSTĂVARU (Ms.), Head, Designs Division, Legal, Trademarks, Designs, 
International Cooperation Directorate, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), 
Bucharest 
postavaru.alice@osim.ro 
 
 
ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM 
 
Mike FOLEY, Head of Policy, Trade Marks and Industrial Designs, Department for Business, 
Innovation and Skills, Intellectual Property Office, Newport 
mike.foley@ipo.gov.uk 
 
 
SAINT-SIÈGE/HOLY SEE 
 
Carlo Maria MARENGHI, Attaché, Permanent Mission, Geneva 
mission.holy-see@itu.ch 
 
 
SÉNÉGAL/SENEGAL 
 
Abdourahmane Fady DIALLO, directeur technique, Agence sénégalaise pour la propriété 
industrielle et l'innovation techologique (ASPIT), Ministère du commerce, de l'industrie et 
de l'artisanat, Dakar 
afadydiallo@yahoo.fr 
 
Ndeye Fatou LO (Mme), premier conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
SINGAPOUR/SINGAPORE 
 
Simon SEOW, Group Director and Legal Counsel, Patents, Designs, Plant Varieties, Registries 
Group, Intellectual Property Office, Singapore 
 
 
SRI LANKA 
 
Devi Thakshila WIJAYARATNE (Mrs.), Legal Officer, Sri Lanka Export Development Board, 
Ministry of Industry and Commerce, Colombo 
thakshila@edb.tradenetsl.lk 
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SUÈDE/SWEDEN 
 
Eva WEI (Mrs.), Legal Advisor, Swedish Patent and Registration Office (SPRO), Söderhamn 
eva.wei@prv.se 
 
Benjamin WINSNER, Legal Advisor, Swedish Patent and Registration Office (SPRO), 
Söderhamn 
benjamin.winsner@prv.se 
 
 
SUISSE/SWITZERLAND 
 
Marie KRAUS (Mme), conseillère juridique à la Division du droit et des affaires internationales, 
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
levent.guelen@ipi.ch 
marie.kraus@ipi.ch 
 
Alexander PFISTER, conseiller, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
alexander.pfister@ipi.ch 
 
Alexandra GRAZIOLI (Mme), conseiller (propriété intellectuelle), Mission permanente, Genève 
 
 
THAÏLANDE/THAILAND 
 
Vaowdao DAMRONGPHOL (Mrs.), Head, Legal Group, Legal Office, Department of Intellectual 
Property (DIP), Ministry of Commerce, Nonthaburi 
vaowdao@hotmail.com 
 
 
TOGO 
 
Essohanam PETCHEZI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO 
 
Justin SOBION, First Secretary, Geneva 
 
 
TUNISIE/TUNISIA 
 
Mokhtar HAMDI, directeur de la propriété industrielle, Institut national de la normalisation et 
de la propriété industrielle (INNORPI), Ministère de l'industrie et de la technologie, Tunis 
mokhtar.hamdi@innorpi.tn 
 
 
TURQUIE/TURKEY 
 
Günseli GÜVEN (Ms.), Legal Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
gunseli.guven@mfa.gov.tr 
 
 

mailto:alexander.pfister@ipi.ch
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UKRAINE 
 
Olena KULYK (Ms.), Chief Expert, Industrial Property Division, Legal Provision and Rights 
Enforcement Division, State Intellectual Property Service of Ukraine (SIPS), Kyiv 
 
Iryna VASYLENKO (Ms.), Deputy Director, Legal Provision, State Enterprise “Ukrainian 
Industrial Property Institute”, State Intellectual Property Service of Ukraine (SIPS), Kyiv 
 
 
URUGUAY 
 
Blanca MUÑOZ GONZÁLEZ (Sra.), Encargada, División Marcas, Dirección Nacional de la 
Propiedad Industrial, Ministerio de Industria, Energía y Minería, Montevideo 
bmunoz@dnpi.miem.gub.uy 
 
 
VENEZUELA (RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU)/VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC 
OF) 
 
Osvaldo REQUES OLIVEROS, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
osvaldo.reques@ties.itu.int 
 
 
VIET NAM 
 
TRAN Huu Nam, Deputy Director General, National Office of Intellectual Property (NOIP), 
Ministry of Science, Technology and the Environment, Ha Noi 
 
MAI Van Son, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ZIMBABWE 
 
Memory CHIDAVAENZI (Ms.), Advisor, Policy and Legal Research, Ministry of Justice, Legal 
and Parliamentary Affairs, Harare 
memochid@yahoo.co.uk 
 
Rhoda T. NGARANDE (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
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UNION EUROPÉENNE

/EUROPEAN UNION


 

 
Michael PRIOR, Policy Officer, Industrial Property, Directorate General for the Internal Market 
and Services, European Commission, Brussels 
 
Jakub PINKOWSKI, Head, Designs Office, Office for Harmonization in the Internal 
Market (Trade Marks and Designs) (OHIM), Alicante 
 
Julio LAPORTA INSA, Expert, Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and 
Designs) (OHIM), Alicante 
 
 
 
 
II. ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/ 

INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OAPI)/AFRICAN 
INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (OAPI) 
 
Hamidou KONE, chef du Service des signes distinctifs, 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 MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE 
ORGANIZATION (WTO) 
 
Wolf MEIER-EWERT, Counsellor, Intellectual Property Division, Geneva 
 
SOUTH CENTRE (SC) 
 
ZHANG Yuan (Ms.), Intern, Innovation and Access to Knowledge Programme, Geneva 
yuanzhang@southcentre.org 
 
 
 
 

                                                

  Sur une décision du Comité permanent, les Communautés européennes ont obtenu le statut de membre sans 

droit de vote. 

  Based on a decision of the Standing Committee, the European Communities were accorded member status 

without a right to vote. 

 

mailto:cjanssen@boip.int
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III. ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/ 
 INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
Association communautaire du droit des marques (ECTA)/European Communities Trade Mark 
Association (ECTA) 
Antonio ANDRADE, Expert, Design Committee, Brussels 
aja@vda.pt 
 
Association française des praticiens du droit des marques et modèles (APRAM) 
Claire LAUGA (Mme), représentante, Paris 
claire@starcknetwork.com 
 
Association interaméricaine de la propriété industrielle (ASIPI)/Inter-American Association of 
Industrial Property (ASIPI) 
Justin YOUNG, Secretary, Chicago 
 
Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI)/International 
Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI) 
Ruth ALMARAZ (Mrs.), Observer, Zurich 
Peter WIDMER, Observer, Zurich 
 
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) 
Fumie ENARI (Ms.), Member, Trademark Committee, Tokyo 
Yoko SOMEYA (Ms.), 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 
 
China Trademark Association (CTA) 
SHUN Yan, Deputy Director, Legal Affairs Department, Beijing 
MA Wenfei, Patent Attorney, Shanghai 
 
Fédération internationale des conseils en propriété intellectuelle (FICPI)/International 
Federation of Intellectual Property Attorneys (FICPI)  
Andrew PARKES, Special Reporter (Trade Marks and Designs), Dublin 
andrew.parkes@ficpi.org 
 
MARQUES (Association européenne des propriétaires de marques de commerce)/MARQUES 
(European Association of Trade Mark Owners) 
Peter Gustav OLSON, Lawyer, Designs Team, Copenhagen 
peter.gustav.olson@dk.maqs.com 
 
Organisation pour un réseau international des indications géographiques (oriGIn)/Organization 
for an International Geographical Indications Network (oriGIn) 
Massimo VITTORI, Executive Director, Geneva 
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IV. BUREAU/OFFICERS 

 
Président/Chair:  Adil El MALIKI (Maroc/Morocco) 
 
 
Vice-président/Vice-chair: Imre GONDE (Hongrie/Hungary) 
 
 
Secrétaire/Secretary: Marcus HÖPPERGER (OMPI/WIPO) 
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V. SECRÉTARIAT DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ 
 INTELLECTUELLE (OMPI)/SECRETARIAT OF THE WORLD INTELLECTUAL
 PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) 
 
Francis GURRY, Directeur général/Director General 
 
WANG Binying (Mme/Mrs.), vice-directrice générale/Deputy Director General 
 
Marcus HÖPPERGER, directeur de la Division du droit et des services consultatifs en matière 
de législation, Secteur des marques et des dessins et modèles/Director, Law and Legislative 
Advice Division, Brands and Designs Sector 
 
Martha PARRA FRIEDLI (Mme/Mrs.), chef de la Section du droit des marques, Division du droit 
et des services consultatifs en matière de législation, Secteur des marques et des dessins et 
modèles/Head, Trademark Law Section, Law and Legislative Advice Division, Brands and 
Designs Sector 
 
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, Secteur des marques et des dessins et modèles/Head, Design and Geographical 
Indication Law Section, Law and Legislative Advice Division, Brands and Designs Sector 
 
Geneviève STEIMLE (Mlle/Ms.), juriste à la Section du droit des marques, Division du droit et 
des services consultatifs en matière de législation, Secteur des marques et des dessins et 
modèles/Legal Officer, Trademark Law Section, Law and Legislative Advice Division, Brands 
and Designs Sector 
 
Tobias BEDNARZ, juriste adjoint à la Section du droit des marques, Division du droit et des 
services consultatifs en matière de législation, Secteur des marques et des dessins et 
modèles/Associate Legal Officer, Trademark Law Section, Law and Legislative Advice Division, 
Brands and Designs Sector 
 
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, Secteur des marques et des dessins et modèles/Assistant Legal Officer, Design and 
Geographical Indication Law Section, Law and Legislative Advice Division, Brands and Designs 
Sector 
 
Noëlle MOUTOUT (Mlle/Ms.), juriste adjointe à la Section du droit des marques, Division du 
droit et des services consultatifs en matière de législation, Secteur des marques et des dessins 
et modèles/Assistant Legal Officer, Trademark Law Section, Law and Legislative Advice 
Division, Brands and Designs Sector 
 
Violeta JALBA (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, Secteur des marques et des dessins et modèles/Assistant Legal Officer, Design and 
Geographical Indication Law Section, Law and Legislative Advice Division, Brands and Designs 
Sector 
 

 والوثيقة[ ]هناية املرفق الثاين

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

