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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 82 :نومفرب 8024

اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية
والبيانات اجلغرافية
الدورة احلادية والثالثون

جنيف ،من  21اإىل  82مارس 8024

التقرير

اذلي اع متدته اللجنة ادلامئة
مقدمة
 .2عقدت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية (املُشار اإلهيا فامي ييل
ابمس "اللجنة ادلامئة" أأو "اللجنة") دورهتا احلادية والثالثني ،يف جنيف ،يف الفرتة من  21اإىل  82مارس .8024
 .8واكنت ادلول التالية ا ألعضاء يف الويبو أأو يف احتاد ابريس محلاية امللكية الصناعية أأو يف لكهيام ُممث َّ ًةل يف الاجامتع:
أأندورا ،أأنغول ،ا ألرجنتني ،أأرمينيا ،أأسرتاليا ،المنسا ،بنغالديش ،بيالروس ،بنن ،الربازيل ،بوركينا فاسو ،بوروندي ،كندا،
ش ييل ،الصني ،كولومبيا ،الكونغو ،كوس تارياك ،امجلهورية التش يكية ،جهورية كور ا الشعبية ادلقمقرايية ،ادلامنرك ،امجلهورية
ادلومينيكية ،اإكوادور ،مرص ،السلفادور ،اإس تونيا ،اإثيوبيا ،فرنسا ،جورجيا ،أأملانيا ،غاان ،اليوانن ،غواتاميل ،الكريس
الرسويل ،هنغار ا ،الهند ،اإندونيس يا ،اإيران (جهورية  -الإسالمية) ،العراق ،اإيرلندا ،إارسائيل ،اإيطاليا ،جاماياك ،الياابن،
كينيا ،لتفيا ،لبنان ،ليبيا ،ليتوانيا ،مدغشقر ،مالزي ا ،موريتانيا ،املكس يك ،املغرب ،هولندا ،الرنوجي ،ابكس تان ،بامن،
ابراغواي ،بريو ،الفلبني ،بولندا ،الربتغال ،جهورية كور ا ،جهورية مودلوفا ،رومانيا ،الاحتاد الرويس ،اململكة العربية
السعودية ،الس نغال ،س نغافورة ،سلوفينيا ،جنوب أأفريقيا ،اإس بانيا ،رسي لناك ،السويد ،سويرسا ،جهورية مقدونيا
اليوغوسالفية سابقا ،اتيلند ،توغو ،تركيا ،أأوكرانيا ،الإمارات العربية املتحدة ،اململكة املتحدة ،جهورية تزنانيا املتحدة،
الول ات املتحدة ا ألمريكية ،فزنويال (جهورية – البوليفارية) ،المين ،زمبابوي ( .)22واكن الاحتاد ا ألورويب ُممث َّ ًال بصفته
عضو ًا خاص ًا يف اللجنة.
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 .3وشاركت املنظامت احلكومية ادلولية التالية يف الاجامتع بصفة مراقب :املنظمة ا إلقلميية ا ألفريقية للملكية الفكرية
( ،)ARIPOوالاحتاد ا ألفريقي ( ،)AUومنظمة بنيلوكس للملكية الفكرية ( ،)BOIPومنظمة التجارة
العاملية (.)4( )WTO
 .4وشارك ممثلو املنظامت غري احلكومية التالية يف الاجامتع بصفة مراقب :امجلعية ا ألمريكية لقانون امللكية الفكرية
( ،)AIPLAوامجلعية الفرنس ية للمامرسني يف جمال قانون العالمات والتصاممي ( ،)APRAMوجعية املنايق السويرسية
النايقة ابلفرنس ية للملكية الفكرية ( ،)AROPIومركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية ( ،)CEIPIوامجلعية ادلولية محلاية
امللكية الفكرية ( ،)AIPPIوالاحتاد ادلويل لوالكء امللكية الفكرية ( ،)FICPIوالرابطة ادلولية للعالمات التجارية
( ،)INTAوامجلعية الياابنية لوالكء الرباءات ( ،)JPAAوجعية ماليك العالمات التجارية ا ألوروبيني (،)MARQUES
و منظمة الش بكة ادلولية للبياانت اجلغرافية (.)20( )oriGIn
.5

وترد قامئة املشاركني يف املرفق الثاين من هذه الوثيقة.

ودونت ا ألمان ُة املداخالت وجسَّلهتا عىل شيط .ويلخص هذا التقرير املناقشات بناء عىل جيع املالحظات
.6
َّ
اليت أأب ِديت.
البند  2من جدول ا ألعامل :افتتاح ادلورة
 .1افتتح الس يد فرانسس غري ،املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) ،ادلورة احلادية والثالثني للجنة
ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية ور َّحب ابملشاركني.
.2

وتوىل الس يد ماركوس هوبرغر (الويبو) همم َة أأمني اللجنة.

البند  8من جدول ا ألعامل :انتخاب الرئيس وانئيب الرئيس
 .9ان ُتخب الس يد عادل املاليك (املغرب) رئيسا للجنة ،وان ُتخب الس يد اإقمري غوندا (هنغار ا) والس يدة غونسيل
غوفن (تركيا) انئبني للرئيس.
البند  3من جدول ا ألعامل :اعامتد جدول ا ألعامل
 .20حتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية ويلب اإضافة بند جديد اإىل جدول ا ألعامل خبصوص اإسهام
اللجنة يف تنفيذ التوصيات املعنية من جدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية .و أأوحض الوفد أأن ذكل الطلب قُدم تنفيذا لقرار امجلعية
العامة يف اإيار ألية التنس يق ،أأي "توجيه تعلاميت اإىل هيئات الويبو املعنية لتضمني تقاريرها الس نوية اإىل امجلعيات وصفا
لإسهاهما يف تنفيذ التوصيات املعنية من جدول أأعامل التمنية"؛ و"وتوجيه تعلاميت اإىل هيئات الويبو املعنية لتحديد الس بل
اليت من خاللها تع ّمم توصيات جدول أأعامل التمنية عىل معلها وحّثّ ا عىل تنفيذ التوصيات وفقا ذلكل" .وابلإضافة اإىل ذكل،
ذكّر الوفد بأأن ذكل الطلب يتسق مع أأفضل املامرسات اليت تتبعها جلان الويبو.
 .22وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء و أأبدى دمعه لإدراج ذكل البند اجلديد ،عىل أأن يُفهم من ذكل أأن البند املذكور
لن يكون بندا دامئا عىل جدول ا ألعامل و أأنه س ُيعاجل كام عوجل سابقا يف اللجنة.
 .28واعمتدت اللجنة مرشوع جدول ا ألعامل املُرا َجع (الوثيقة  ،)SCT/31/1 Prov.2مع اإضافة بند عنوانه
"اإسهام اللجنة يف تنفيذ التوصيات املعنية من جدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية".
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البند  4من جدول ا ألعامل :اعامتد مرشوع تقرير ادلورة الثالثني
 .23اعمتدت اللجنة مرشوع تقرير ادلورة الثالثني (الوثيقة .)SCT/30/9 Prov.

البند  5من جدول ا ألعامل :التصاممي الصناعية
البياانت العامة
 .24حتدث وفد كينيا ابمس اجملموعة ا ألفريقية فر أأى أأن من البنود الهامة يف جدول أأعامل اللجنة حتليل مرشوع املواد
ومرشوع الالحئة التنفيذية بشأأن الرشوط الشلكية اخلاصة بتسجيل التصاممي الصناعية .وقال الوفد اإن اجملموعة ا ألفريقية
تتطلع اإىل وضع نظام ملكية فكرية متوازن يليب احتياجات جيع ا ألعضاء .و أأضاف أأن اجملموعة تقر ابدلور احلامس اذلي قمكن
للملكية الفكرية أأن تلعبه يف مواهجة التحد ات الإمنائية .و أأردف قائ ًال اإنه ليك يصري ذكل واق ًعا ،فاإن احلاجة تدعو اإىل املوازنة
بني احتياجات أأحصاب احلقوق ومصاحل اجملمتع ،وهو ما ينبغي أأن يظهر يف أأنشطة وضع القواعد واملعايري .وقال اإنه من هذا
املنطلق فاإن اجملموعة ا ألفريقية تلزتم ابلعملية وتأأمل أأن حتقق اللجنة نتيجة متوازنة .و أأشار الوفد اإىل أأن النتيجة املتوازنة تعد
أأ ًمرا حا ًمسا ألهنا س تجعل املعاهدة جذابة للبدلان املتقدمة والبدلان النامية عىل حد سواء ألهنا ستسمح بدخولها حزي النفاذ يف
وقت مبكر .ويف هذا الصدد ،أأعربت اجملموعة ا ألفريقية عن أأسفها ألن اقرتاهحا املتواضع بشأأن اإدراج مادة حول املساعدة
التقنية بشأأن تنفيذ معاهدة قانون التصاممي الصناعية املقرتحة مل يؤت مثاره واكن حمل جدل حاد يف ادلورات ا ألخرية للجنة
وامجلعية العامة .و أأوحضت اجملموعة أأيضً ا أأنه يف حني أأن الرشوط الشلكية أأو املعاهدات الإجرائية ل تتناول موضوع هذه
املعاهدات ،اإل أأن هدفها ا ألمسى هو املساعدة يف تنفيذ املعاهدات ذات الطبيعة املوضوعية .وأأضاف أأن الرشوط الشلكية
أأو املعاهدات الإجرائية تمتزي بتأأثري موفّق ل أليراف ،وذكل يعين أأنه ليك تفيد ا أليراف من هذه املعاهدات فاإن علهيا أأن
حتدث أأنظمهتا وقدراهتا ليك يف نفس مس توى ا أليراف ا ألخرى بشلك أأو بأخر ،ولضامن تطبيق الرشوط الشلكية عىل حنو
موحد .وقال الوفد اإن اجملموعة ترى أأن املعاهدات الإجرائية تقلل من حزي الس ياسات ابلنس بة للبدلان النامية ومواين
املرونة املتاحة مبوجب نظام امللكية الفكرية والالزمة لتعديل أأنظمة امللكية الفكرية الوينية هبا مبا يف ذكل اإجراءات التسجيل
حسب احتياجاهتا الوينية ومس توى التمنية .وقال اإن اجملموعة تشدد عىل أأمهية التاكليف املتضمنة يف تطبيق املعاهدات
الإجرائية ،خاصة ابلنس بة ابدلول ا ألعضاء اليت ليست دلهيا أأنظمة قامئة أأو تكل اليت تضطر اإىل اإدخال تعديالت جوهرية
عىل أأنظمهتا ليك تيرس تنفيذ املعاهدات .ويف هذا الصدد ،قال اإن اجملموعة ترى أأن من ا ألمهية مباكن ابلنس بة للبدلان النامية،
خاصة يف أأفريقيا ،أأن تضمن احلصول عىل مساعدة تقنية مناس بة واكفية لتنفيذ املعاهدات .وقال اإن اجملموعة ا ألفريقية ترى أأنه
بيامن س تدخل معاهدة قانون التصاممي الصناعية املقرتحة حزي النفاذ ابلنس بة لدلول ا ألعضاء اليت ستنضم اإلهيا ،اإل اإن ا ألمر
ينطبق أأيضً ا عىل البدلان النامية اليت ختطط لالنضامم اإىل منظمة التجارة العاملية .وقال اإن ذكل يشمل عددًا من البدلان
ا ألفريقية ،من بيهنا بدلان انمية وبدلان أأقل ًمنوا ،واليت ل تزال تتفاوض بشأأن الانضامم اإىل بعض معاهدات الويبو اليت هتم
بعض ادلول ا ألعضاء يف منظمة التجارة العاملية كجزء من التنازلت املتفق علهيا .و أأضاف أأن اجملموعة ا ألفريقية ترى أأن
البدلان النامية يف تفاوضها بشأأن اتفاقيات التجارة احلرة أأو اتفاقيات الرشاكة الاقتصادية مع البدلان املتقدمة تضطر يف بعض
ا ألحيان اإىل التصديق عىل معاهدات الويبو اليت هتم البدلان املتقدمة املعنية .وقال اإن اجملموعة ترى أأن مثة ارتفاع يف
مؤخرا يف اإيار منظمة التجارة العاملية .وقال اإن هذه املعاهدات
املعاهدات ا إلجرائية مبا يف ذكل اتفاقية تسهيل التجارة املربمة ً
كبريا ،خاصة ابلنس بة للبدلان النامية ألهنا ل يتعني علهيا أأن تفي ابلزتامات املعاهدات اخلاصة هبا يف
تشلك يف مجملها عبئًا ً
اإيار اتفاقيات الويبو وحسب ولكن أأيضً ا يف اإيار املعاهدات ا ألخرى اليت تتقيد هبا ..و أأضاف أأن اجملموعة ترى أأنه ليك
يكون النظام حمكو ًما ،من ا ألمهية مباكن ضامن حتقيق التوازن ادلاخيل يف املعاهدات نفسها ،خاصة تكل اليت تمتزي بطبيعة
اإجرائية ألهنا تتضمن تاكليف جوهرية يف تطبيقها .وقال اإن اجملموعة تؤكد أأن مثة العديد من التاكليف اخلفية وقال اإن بعضها ل
قمكن حتليهل بشلك اتم ألن لك بدل يعترب فريدً ا ويمتزي بنظام ملكية فكرية ذي مس توى خمتلف من التمنية .وختا ًما ،أأسهب
بقوهل اإن اجملموعة ا ألفريقية تشدد عىل أأن اعامتد مرشوع معاهدة قانون التصاممي سيتطلب تغيريات كبرية يف أأنظمة امللكية
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الفكرية الوينية يف البدلان النامية ،وذكل يتجاوز قدرة فرادى البدلان عىل تنفيذ املعاهدة .ومن مث فاإن اجملموعة تشدد عىل
جزءا من ا ألحاكم املوضوعية للمعاهدة
أأنه س يكون من املالمئ أأكرث أأن تدرج مادة حول املساعدة التقنية حبيث تشلك ً
املقرتحة ،وقال اإن ذكل س يحقق توازانً يضمن حصول ادلول ا ألعضاء اليت تنضم اإىل املعاهدة عىل املساعدة اليت حتتاهجا
لتنفيذ املعاهدة.
 .25وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء فأأكد عىل ا ألمهية اليت يعلقها عىل أأنشطة اللجنة .وقال اإن ادلورة الاس تثنائية
ا ألخرية للجمعية العامة يف ديسمرب  8023اقرتبت بشدة من الوصول اإىل قرار بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس يف  8024لعامتد
معاهدة قانون التصاممي الصناعية و أأعرب عن امتنانه لتيسري الس يد مارس يلو ديال نينا من البعثة ادلامئة يف الربازيل واملشاركة
البناءة لدلول ا ألعضاء خالل هذه ادلورة .و أأعرب عن رغبة اجملموعة ابء يف الإبقاء عىل الزمخ الناشئ خالل ادلورة احلالية
للجنة و أأن تكون اللجنة قادرة عىل وضع اللمسات ا ألخرية عىل هذا العمل بروح بناءة .وقال اإن اجملموعة قد أأكدت مر ًارا
وتكر ًارا أأن نص معاهدة قانون التصاممي الصناعية أأو "قانون التصاممي الصناعية وممارساته  -مرشوع مواد
(الوثيقة  ")SCT/31/2س يبسط الرشوط الشلكية لتسجيل التصاممي الصناعية وإاجراءاهتا ويعززها ،مما س يعود ابلنفع عىل
مس تخديم نظام امللكية الفكرية بغض النظر عن حاةل التمنية دلهيم .وقال اإن اجملموعة ابء ترى أأن مشاركهتا الفعاةل يف العمل
املتعلق بأأحاكم املساعدة التقنية برهن عن الزتاهما العميق هبذه العملية ،وا ألمهية الكبرية اليت تعلقها اجملموعة عىل املساعدة
التقنية و أأنشطة تكوين الكفاءات واليت س تقدم ألغراض تنفيذ املعاهدة .و أأعرب أأن اجملموعة ابء منفتحة بشأأن اس مترار النقاش
والعمل خالل ا ألس بوع بشأأن احملتوى احملمتل ألحاكم املساعدة التقنية .وقال الوفد اإن العمل املنجز ابلفعل ينبغي أأن يسمح
ابلنتقال اإىل املرحةل التالية يف الوقت املناسب .و أأكد أأن اجملموعة ابء مس تعدة لالنتقال اإىل املرحةل التالية ،ويه املؤمتر
ادلبلومايس لعامتد معاهدة قانون الرسوم والامنذج .وقال اإن ادلول ا ألعضاء ابلويبو مس ئوةل عن تلبية توقعات واحتياجات
املس تخدمني ،واذلين يسهمون بشلك كبري يف القاعدة املالية للويبو عن يريق حتسني أأنظمة امللكية الفكرية .ودعا الوفد
اللجنة اإىل الاخنراط يف التفاوض مع أأخذ هذا املبد أأ بعني الاعتبار .و أأضاف أأن املسأأةل املتعلقة ابملساعدة التقنية ينبغي أأل متنع
اللجنة من التوصل اإىل نص انجض حبلول املؤمتر ادلبلومايس .وقال اإن تأأخر القرار بسبب هذه املسأأةل س يؤخر املنافع ابلنس بة
ملس تخديم نظام امللكية الفكرية .و أأعرب ابلنيابة عن اجملموعة ابء عن دمعه الاكمل للرئيس والزتامه ابلعمل بروح بناءة خالل
دورة اللجنة هذه.
 .26وحتدث وفد بيالروس ابمس مجموعة بدلان أس يا الوسطى والقوقاز و أأورواب الرشقية فأأعرب عن رغبته أأن يس تغل
الوقت عىل النحو ا ألمثل يف هذه ادلورة يف اإجراء املناقشات املوضوعية .وقال اإن هذه ادلورة تعد هممة ألهنا س تحدد قدرة
اللجنة عىل اإحراز تقدم والتغلب عىل التناقضات واملسائل الإجرائية والوصول اإىل نتيجة اإجيابية .و أأعرب عن خيبة أأمهل
بسبب عدم التفاق يف الاجامتعات العديدة خالل امجلعية العامة لس نة  8023حول عقد مؤمتر دبلومايس وعدم التفاق حول
املعاهدة .وقال الوفد اإن اللجنة ينبغي أأن تبذل هجودًا للتوصل اإىل اإجامع بشأأن هذه املسأأةل .و أأعرب عن أأمهل أأن يفيض معل
اللجنة اإىل حتقيق نتاجئ موضوعية وتقدمي توصية اإىل امجلعية بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس حول هذا ا ألمر.
 .21وحتدث وفد بنغالديش ابمس مجموعة بدلان أس يا واحمليط الهادئ فأأعرب عن الزتام اجملموعة بدفع معل اللجنة قد ًما
ووصفها بأأهنا من أأمه جلان الويبو .وشكر الوفد أأيضً ا ا ألمانة عىل ادل م الإداري واللوجس يت وإاعداد الوئائق لهذه ادلورة .وقال
اإن ادلول ا ألعضاء يف مجموعة بدلان أس يا واحمليط الهادئ تقر بأأن العمل املنجز حىت الن يف اللجنة بشأأن مرشوع معاهدة
قانون التصاممي الصناعية ينبغي أأن يشلك أأساس املفاوضات .وقال الوفد اإن ادلورة الاس تثنائية الثالثة والعرشين للجمعية
العامة لكفت اللجنة ابمليض قد ًما يف معلها ليك ختتار أأفضل املقرتحات بشأأن معاهدة حول التصاممي الصناعية ،بتوفري أأحاكم
مناس بة حول املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات ،خاصة ابلنس بة للبدلان ا ألقل من ًوا ليك تمتكن من تنفيذ معاهدة قانون
التصاممي الصناعية املقبةل .وحث الوفد اللجنة عىل اإعداد مرشوع معاهدة شامةل تراعي مصاحل جيع ادلول ا ألعضاء عن
يريق أأخذ مس تو ات التمنية اخملتلفة ألعضاء الويبو يف احلس بان .وقال اإن اجملموعة ترى أأن تنفيذ املعاهدة املقرتحة سيتضمن
بال شك بعض التعديالت للقوانني واملامرسات الوينية .ومن مث فاإن اإنشاء بىن حتتية جديدة للتعامل مع املزيد من التطبيقات
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وتكوين الكفاءة الوينية الالزمة لإدارة المك املزتايد من الاحتياجات وبناء املهارات القانونية والتدريب علهيا سيتطلب مساعدة
تقنية كبرية .و أأكد الوفد عىل الاقرتاحات املقدمة من وفد الاحتاد ا ألورويب واجملموعة ا ألفريقية ووفد جهورية كور ا وقال اإهنا
جسدت أأمهية مسأأةل املساعدة التقنية يف تنفيذ املعاهدة املقرتحة .و أأعلن الوفد أأن غياب مادة واحضة بشأأن املساعدة التقنية
قد قمنع البدلان النامية والبدلان ا ألقل من ًوا من الانضامم اإىل املعاهدة .وقال اإن اجملموعة تفضل وجود مادة واحضة بشأأن
كثريا و أأنه ينبغي عىل
املساعدة التقنية و أأعرب عن تأأييده للراء اليت أأعرب عهنا املدير العام واليت تفيد بأأن الفرص ل تأأيت ً
جيع ا أليراف املعنية أأن حتاول أأن تصل اإىل اإجامع حول هذه املسأأةل .ور أأى أأن مواين املرونة الوينية تعد ابلغة ا ألمهية
وينبغي أأن ي ُسمح هبا يف معاهدة قانون الرسوم والامنذج .و أأعرب الوفد عن امتنانه لوفد الاحتاد الرويس لقرتاحه اس تضافة
املؤمتر ادلبلومايس .والتفت اإىل مسأأةل حامية أأسامء البدلان وشكر ا ألمانة عىل اإعداد ادلراسة .و أأشاد ابلنتاجئ الهامة املتضمنة يف
ادلراسة و أأعرب عن أأمهل أأن يس متر النقاش حول هذه املسأأةل لتوفري املزيد من امحلاية ألسامء البدلان .والتفت اإىل اقرتاح وفد
الول ات املتحدة ا ألمريكية حول الربانمج املقبل للجنة فامي يتعلق ابلبياانت اجلغرافية وقال اإن أأعضاء مجموعة أس يا واحمليط
الهادئ ل يزالون يفحصوهنا وسريجعون اإىل اللجنة فور انهتاهئم من الفحص .وختا ًما قال الوفد اإن ادلول ا ألعضاء يف مجموعة
بدلان أس يا واحمليط الهادئ ستشارك مشاركة بناءة يف املناقشات بشأأن جيع املسائل املطروحة يف جدول ا ألعامل وقال اإن
أأعضاء اجملموعة سيتدخلون عىل حنو منفرد فامي خيص مواضيع حمددة.
 .22وحتدث وفد امجلهورية التش يكية ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق فأأعرب عن امتنانه ل ألمانة عىل اإعداد
الوئائق لهذه ادلورة ،خاصة وثيقيت العمل  SCT/31/2و SCT/31/3بعنوان "قانون التصاممي الصناعية وممارساته -
مرشوع مواد" و"مرشوع الالحئة التنفيذية" عىل التوايل .وقال اإن اجملموعة تعتقد اعتقادًا راخسًا أأن اللجنة س تؤدي املهمة
اليت أألقهتا امجلعية العامة عىل عاتقها وستنجح يف الانهتاء من نص الاقرتاح ا ألسايس بشأأن معاهدة قانون الرسوم والامنذج.
وقال اإن اجملموعة تعترب هذا العمل ونتاجئه مبثابة أأولوية .وقال اإن اجملموعة تش يد ابلعمل القمي اذلي أأجنزته اللجنة حىت الن.
و أأوحض أأن اجملموعة ترى أأن مرشوع املواد ومرشوع الالحئة التنفيذية انجضان تقن ًيا وقمثالن خطوة هامة حنو تقريب الرشوط
الشلكية والإجراءات اخلاصة ابلتصاممي الصناعية وتبس يطها .و أأعرب عن الزتام اجملموعة وقال اإنه يأأمل يف التوصل اإىل اإجامع
بهناية ادلورة لتقدمي توصية اإىل ادلورة الاس تثنائية القادمة للجمعية العامة يف مايو لختاذ قرار بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس يف
أأقرب وقت .و أأعرب عن الزتام اجملموعة ابملشاركة يف النقاش البناء والشامل حول مسأأةل معاهدة قانون الرسوم والامنذج.
والتفت اإىل مسأأةل أأسامء البدلان وقال اإن اجملموعة منفتحة بشأأن اس مترار النقاش بغية الوصول اإىل اإجامع وإاجناز برانمج معل
مقبول .وتطلع اإىل دورة فعاةل وممثرة.
 .29وحتدث وفد أأوروغواي ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب فشكر ا ألمانة عىل اإعداد الوئائق ليك تنظر فهيا
اللجنة ،خاصة تكل املتعلقة بقانون التصاممي الصناعية وممارساته (الوثيقة  SCT/31/2والوثيقة  .)SCT/31/3و أأضاف أأن
اجملموعة تقر ابملنافع احملمتةل للمعاهدة املقبةل ابلنس بة مجليع ا ألعضاء وحث اللجنة عىل النظر يف املس تو ات اخملتلفة للتمنية يف
البدلان اخملتلفة فض ًال عن الوقائع اخملتلفة للماكتب الوينية اخملتلفة .و أأردف قائ ًال اإن اجملموعة تؤكد عىل رضورة وجود نصوص
تتضمن أأحاك ًما تضمن تقدمي املساعدة التقنية واملساعدة يف تكوين الكفاءات املؤسس ية عىل الصعيد الويين ابلنس بة للبدلان
النامية والبدلان ا ألقل ًمنوا بغض النظر عن كيفية صياغهتا .وقال الوفد اإن اجملموعة تأأمل أأيضً ا أأن تصل امجلعية الاس تثنائية يف
مايو اإىل اإجامع حول التوصية بعقد مؤمتر دبلومايس لعامتد املعاهدة يف  .8024والتفت اإىل بند جدول ا ألعامل املتعلق حبامية
أأسامء البدلان وقال اإن اجملموعة ترى أأن أأسامء البدلان من املمكن أأن توفر فرصة قمية خلطط التوس مي الويين اليت حتقق قمية
من خالل اس تغالل العالمات التجارية ،خاصة يف حاةل البدلان النامية .وقال الوفد اإن ا ألمانة قدمت يف ادلورة التاسعة
والعرشين للجنة دراسة (الوثيقة  )SCT/29/5تظهر عدم وجود حامية متسقة ألسامء البدلان .وقال اإن اجملموعة اإذ تشري اإىل
قرار اللجنة يف دورهتا الثالثني أأن تس متر يف معلها حول هذه املسأأةل فاإهنا تدعو جيع الوفود اإىل تقدمي مقرتحاهتا كتابة اإىل
ا ألمانة .وبناء عىل ذكل ،فاإن مرشوع النص اخلاص ابلتوصية املشرتكة املمكنة فامي يتعلق حبامية أأسامء البدلان من التسجيل
واس تخداهما كعالمات جتارية (الوثيقة  )SCT/31/4قد قدم للجنة .وقال اإن الاقرتاح من املمكن أأن يوجه ادلول ا ألعضاء
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يف معلية حفص العالمات التجارية وتسجيلها واس تخداهما فض ًال عن الهنوض حبامية أأسامء البدلان عىل حنو متسق وشامل.
ويف هذا الصدد ،قال اإن اجملموعة تشدد عىل دمعها للنقاش واس مترار العمل بشأأن حامية أأسامء البدلان .و أأكد الوفد أأن
اجملموعة تعرب عن الزتاهما الاكمل بنجاح هذه ادلورة.
 .80وشكر وفد الصني ا ألمانة عىل تيسري النقاش حول معاهدة قانون التصاممي الصناعية ودعا اللجنة اإىل التوصل اإىل
اإجامع يف أأقرب وقت حول املواد اليت مل يتفق علهيا بعد .وقال الوفد اإن عىل اللجنة أأن تعرث عىل هنج أأكرث مرونة وقال اإن
اللجنة ينبغي أأن ختلق بيئة اإجيابية للجمعية العامة الاس تثنائية يف مايو لختاذ قرار بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس هذه الس نة.
 .82وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس دوهل ا ألعضاء فأأعرب عن دمعه لالنهتاء من العمل بنجاح بشأأن مرشوع معاهدة
الرشوط الشلكية اخلاصة بقانون التصاممي الصناعية تويئة لختاذ قرار بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس بهناية س نة  .8024وقال
الوفد اإن هذا الهدف ينبغي أأن تكون هل ا ألولوية يف هذه ادلورة .وقال اإنه يريد أأن يتوجه ابلشكر ألمانة الويبو لإمتاهما ا ألعامل
التحضريية لالجامتع ،خاصة فامي يتعلق بوثيقيت العمل  SCT/31/2و SCT/31/3بشأأن "قانون التصاممي الصناعية
وممارساته  -مرشوع مواد" و"مرشوع الالحئة التنفيذية" .وشدد الوفد عىل ا ألمهية الكبرية والقمية املضافة لتنس يق الرشوط
الشلكية لتسجيل التصاممي الصناعية وتبس يطها ابلنس بة مجليع املس تخدمني ،خاصة املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت تعد
القوة احملركة للمنو الاقتصادي يف البدلان النامية والبدلان املتقدمة عىل حد سواء .وقال اإن معل اللجنة عىل مدار الس نوات
الس بع املاضية أأىت أألكه الن وتطلع اإىل الانتقال اإىل املرحةل التالية يف أأقرب وقت .وقال اإنه حس امب ذكر يف ادلورات الس بع
املاضية للجنة ،فاإنه يؤكد أأن مرشوع املواد ومرشوع الالحئة التنفيذية انجضان تقن ًيا وقمثالن خطوة كبرية حنو تقريب الرشوط
الشلكية والإجراءات اخلاصة ابلتصاممي الصناعية وتبس يطها .و أأكد الوفد أأن مرشوع املواد ومرشوع الالحئة التنفيذية
مناس بان لوضع اإيار دينامييك ومرن قادر عىل سن قانون التصاممي الصناعية ،وقادر عىل مواكبة التغريات التكنولوجية
والاجامتعية والاقتصادية والثقافية يف املس تقبل .وقال اإنه ذلكل فاإن الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء يدعون جيع الوفود اإىل
العمل حبسن نية ،ووصف معل هذه اللجنة بأأنه جاهز لتقدقمه اإىل مؤمتر دبلومايس .و أأعرب عن أأمهل أأن ختتمت اللجنة معلها
بشأأن معاهدة قانون التصاممي الصناعية بتقدمي توصية اإىل امجلعية العامة الاس تثنائية يف مايو بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس عىل
حنو واحض ودون لبس أأو تأأخري.
 .88و أأشاد وفد جهورية كور ا ابلإجنازات العظمية اليت حققهتا اللجنة حىت الن .وقال اإن املناقشات املتعلقة مبرشوع املواد
املعدل ومرشوع الالحئة التنفيذية املعدل س تحتاج اإىل الزتام جيع أأعضاء اللجنة وتعاوهنم وإاخالصهم .و أأردف قائ ًال اإن تقرير
مؤشات امللكية الفكرية العاملية لس نة  8023أأظهر أأن اإيداعات التصاممي الصناعية زادت عامل ًيا بنس بة  21ابملائة يف ،8022
ويه نس بة أأعىل من معدل منو اإيداعات الرباءات بنس بة  9ابملائة وإايداعات العالمات التجارية بنس بة  6ابملائة خالل نفس
الفرتة .وذكر عىل وجه التحديد أأن الطلبات يف البدلان ذات ادلخل املتوسط واملنخفض عُدّت من بني متوسط جيع يلبات
امللكية الفكرية عامل ًيا البالغ  65ابملائة .وقال اإنه عىل النقيض من ذكل ،زادت الغالبية العظمى ألنشطة اإيداعات يلبات
الرباءات يف البدلان ذات ادلخل املرتفع .و أأردف قائ ًال اإن هذه البياانت تظهر أأن التصاممي الصناعية أأصبحت أأداة مفيدة يف
الهنوض ابلتنافس بني الرشاكت وختطيط اسرتاتيجيات امللكية الفكرية ابلنس بة للبدلان ،بغض النظر مس تواها الاقتصادي.
ور أأى أأن املعاهدة س تجعل نظام التصاممي الصناعية أأيرس يف التعامل وستساعد يف د م التمنية الاقتصادية القوية والابتاكر
ألهنا س تجعل اإجراءات امللكية الفكرية أأوحض و أأبسط فامي يتعلق ابلتصاممي الصناعية .ومىض يقول اإن مسأأةل املساعدة التقنية
ينبغي الوصول اإىل اإجامع بشأأهنا وذكل بفضل النقاش البناء وروح التعاون اليت سادت بني ادلول ا ألعضاء خالل ادلورة
الثالثني للجنة وامجلعية العامة الاس تثنائية يف ديسمرب  .8023وتطلع الوفد اإىل احلفاظ عىل هذه الروح خالل ادلورة احلادية
والثالثني احلالية و أأعرب عن أأمهل يف الانهتاء من خطط عقد املؤمتر ادلبلومايس من أأجل اعامتد املعاهدة يف امجلعية العامة
الاس تثنائية املقبةل للويبو يف مايو .فض ًال عن ذكل ،أأعرب الوفد عن تقديره لوفد جامياك لقرتاحه بشأأن التوصية املشرتكة
حول أأسامء البدلان .وقال اإنه حس امب أأظهرت ادلراسات والاس تقصاءات اليت أأجرهتا ا ألمانة ،فاإن غالبية ادلول ا ألعضاء جلأأت
اإىل مجموعة من الطرق محلاية أأسامء البدلان فامي يتعلق ابلعالمات التجارية .واسرتسل قائ ًال اإنه يعد منفت ًحا بشأأن مناقشة هذه
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ا ألمور .وفامي خيص املناقشات املتعلقة ابلبياانت اجلغرافية اليت بدأأها وفد الول ات املتحدة ا ألمريكية ،ر أأى الوفد أأن هذه
املسأأةل تعد قمية ابلنس بة للجنة تتعامل مع البياانت اجلغرافية فامي خيص ا ألمور اخلارجة عن اإيار معلية مراجعة اتفاق لش بونة.
و أأعرب عن ر أأي مفاده أأن دراسة اجلدوى بشأأن نظام اإيداع البياانت اجلغرافية س تكون ذات فائدة عظمية يف توحيد نظام
خريا ،أأعرب الوفد عن الزتامه ابلنهتاء من املناقشات بشأأن معاهدة التصاممي الصناعية
البياانت اجلغرافية املعقد حول العامل .و أأ ً
والوصول اإىل اإجامع اتم بشأأن اعامتد املعاهدة.
كبريا يف املفاوضات املتعلقة مبعاهدة قانون الرسوم والامنذج .و أأوحض أأنه
 .83وقال وفد الربازيل اإن اللجنة قد أأحرزت تقد ًما ً
رمغ أأنه ل تزال مثة بعض ا ألمور اجلوهرية اليت يتعني حلها ،اإل أأن اللجنة مس مترة يف العملية .و أأوحض الوفد أأن الربازيل
مس تعدة لالخنراط البناء يف حفص جيع البدائل لالنهتاء من النص املقدم وقال اإن معل هذه اللجنة والعمل اذلي تنجزه
اللجان ا ألخرى يسرتشدان بتوصيات جدول أأعامل التمنية .وقال اإنه عند التفاوض بشأأن معاهدة قانون الرسوم والامنذج ،فاإن
التوصيتني  25و 82من جدول أأعامل التمنية متصلتان ابملوضوع عىل حنو وثيق .و أأحاط عل ًما بأأن اجلهود الكبرية واملناقشات
املتعلقة مبعاهدة قانون التصاممي الصناعية عىل مدار ادلورات السابقة وحتديدً ا املالحظات اليت نتجت عهنا فامي خيص بعض
ا ألحاكم س تؤثر عىل معل سلطات امللكية الفكرية يف الربازيل .وقال اإنه ذلكل فهو يأأمل أأن تُراعى لك هذه الراء ـ جبانب
أراء جيع الوفود ا ألخرى ـ يف النص دون الإخالل بنتيجة املناقشات وذكل ليك يكون املرشوع الهنايئ شام ًال وشفافًا .و أأكد
الوفد أأيضً ا عىل أأمهية املناقشات املتعلقة ابملساعدة التقنية والتعاون .وختا ًما ،شدد عىل أأن املاكسب احملمتةل ملعاهدة قانون
التصاممي الصناعية ابلنس بة للبدلان النامية ،ولس امي البدلان ا ألقل ًمنوا ،تعمتد اإىل حد كبري عىل تقدمي املساعدة الفعاةل ،وقال
اإن نص املعاهدة س ميثل الطريقة ا ألفضل لضامن اليقني القانوين اذلي حتتاجه هذه البدلان ليك تشارك يف النظام املرغوب.

قانون التصاممي الصناعية وممارساته ـ مرشوع املواد ومرشوع الالحئة التنفيذية
 .84استندت املناقشات اإىل الوثيقتني  SCT/31/2و.SCT/31/3

املادة  :8الطلبات والتصاممي الصناعية اليت تُطبَّق علهيا هذه املعاهدة
 .85أأكد وفد الول ات املتحدة ا ألمريكية عىل اقرتاح اإضافة عبارة "وعىل يلباهتا الفرعية" يف هناية الفقرة ( ،)2كام ورد يف
احلاش ية السفلية  ،2ألن هذه الصياغة س تعزز من وضوح هذه املادة ابلنس بة للمس تخدمني.
 .86وخلص الرئيس اإىل أأن احلاش ية السفلية اليت تتضمن اقرتاح وفد الول ات املتحدة ا ألمريكية س تظل كام يه.

املادة  :4ال متثيل وعنوان التبليغ القانوين أأو عنوان املراسةل
 .81أأعرب وفد الياابن عن تأأييده لإدراج اللكامت املوضوعة بني قوسني يف املادة ()8(4ب) ،ألن اإضافة عبارة "صاحب
التسجيل أأو الشخص املعين الخر" اإىل الفقرة الفرعية (ب) يزيد من سهوةل معاهدة قانون التصاممي الصناعية ابلنس بة
للمس تخدم .و أأوحض أأن النقاش يتعلق مبسأأةل صياغة و أأعرب الوفد عن رغبته يف توفيق املادة ()8(4ب) مع املادة  ()8(1أأ)
من معاهدة قانون الرباءات واليت تتضمن ًنصا مطابقًا.
 .82و أأعرب وفد الول ات املتحدة ا ألمريكية عن تأأييده ملداخةل وفد الياابن وقال اإن املسأأةل تتعلق بتغيري يف الصياغة
لضامن الاتساق ،واذلي ـ اإن مل يدرج ـ من املمكن أأن تكون هل تأأثريات ضارة عند تنفيذ املعاهدة.
 .89و أأعرب وفد الاحتاد الرويس عن تأأييده لقرتاح وفد الياابن و أأدىل بتعليق فامي خيص النسخة الروس ية من النص
واقرتح ترجة أأخرى.
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 .30و أأعرب وفد كندا عن تأأييده لتعليقات وفدي الياابن والول ات املتحدة أأمريكية.
 .32و أأشار وفد الهند اإىل احلاش ية السفلية  2واقرتح اإضافة عبارة "عىل حنو مؤكد" بعد تعبري "يف أأراضيه عنوان للتبليغ
القانوين أأو عنوان للمراسةل يف تكل ا ألرايض" .وقال اإن هذا التغيري سيسمح هل ابلتخيل عن حتفظه.
 .38واقرتح وفد الصني اإدراج النص يف املادة "( 89التحفظات") ،ليك يديل بتحفظ حول النص املذكور.
 .33و أأشار وفد اسرتاليا اإىل اقرتاح وفد الهند واقرتح الاس تعاضة عن تعبري "يف تكل ا ألرايض" يف هناية املادة )3(4
بتعبري "يف أأراض حيددها الطرف املتعاقد" ،وفقًا للصياغة املس تخدمة يف معاهدة قانون الرباءات.
 .34وقال وفد الول ات املتحدة ا ألمريكية أأن الروح السائدة يف هذا النشاط تتعلق مبحاوةل الإبقاء عىل التحفظات
والاس تثناءات عند أأدىن حد ممكن ،وحث جيع الوفود عىل ذكر أأي مشلكة قد تكون دلهيم ،واللجوء للتحفظ كخيار أأخري
لتجنب الوصول اإىل معاهدة بال تأأثري.
 .35ويلب وفد إارسائيل توضي ًحا بشأأن ما اإذا اكن مثة تعارض بني املادة  )3(4واملادة  5من حيث أأن الصياغة
املس تخدمة يف املادة  )3(4تس تلزم كرشط للحصول عىل اترخي اإيداع أأن يدرج مودع الطلب ا ألجنيب عنواانً حمل ًيا للتبليغ
القانوين أأو املراسةل يف يلبه/يلهبا .وإان اكن ا ألمر كذكل ،فاإنه يتساءل ما اإذا اكن ممكنًا أأن يُرفض اترخي الإيداع لعدم تقدمي
عنوان حميل للتبليغ القانوين أأو املراسةل.
 .36وردًا عىل تساؤل وفد إارسائيل ،أأوحضت ا ألمانة أأنه ل يوجد تعارض بني املادتني  4و .5و أأضافت أأنه للحصول عىل
اترخي اإيداع ،تس تلزم املادة  ()2(5أأ)" "4بياانت تسمح ابلتواصل مع مودع الطلب أأو ممثهل ـ اإن وجد ـ ولكن مل ترش اإىل
عنوان حميل أأو ويين.
 .31وردًا عىل سؤال وفد جهورية فزنويال البوليفارية فامي يتعلق ابلتفسري القانوين لعنوان التبليغ القانوين أأو عنوان
املراسةل ،قالت ا ألمانة اإن املالحظة  4.20أأوحضت أأن ما يشلك عنواانً للتبليغ القانوين أأو املراسةل يعد مسأأةل حيددها القانون
املطبق دلى الطرف املتعاقد املعين.
 .32وخلص الرئيس اإىل أأن ا ألقواس يف املادة ()8(4ب) س تحذف و أأن التصحيح املتعلق ابلنسخة الروس ية من
املادة ()8(4ب) سينفّذ .وفامي خيص املادة  ،)3(4خلص الرئيس اإىل أأن تعبري "عىل حنو مؤكد" س يدرج بعد تعبري
"يف أأراضيه عنوان للتبليغ القانوين أأو عنوان للمراسةل يف تكل ا ألرايض" وسيس تعاض عن تعبري "يف تكل ا ألرايض"
خريا ،التفت اإىل احلاش ية السفلية  ،2وقال اإن حتفظ وفد الهند
بتعبري "يف أأراض حيددها الطرف املتعاقد" .و أأ ً
س يحذف وإان حتفظ وفد الصني سيبقى.

املادة  :5اترخي الإيداع
حفصا موضوع ًيا للتصاممي الصناعية ،لتحديد
 .39أأوحض وفد الياابن أأن بيان املنتج ل مفر منه ابلنس بة للبدلان اليت جتري ً
نطاق امحلاية يف اترخي الإيداع .و أأشار اإىل الإحصاءات الواردة يف الوثيقة  SCT/19/6واليت أأظهرت أأن ما نسبته  51ابملائة
من البدلان قد اشرتط بيان املنتج ملنح اترخي الإيداع ،وقال اإنه يعجب حلقيقة أأن بيان املنتج قد اس تخرج من املادة  ()2(5أأ)
واعترب كرشط اإضايف مسموح به مبوجب املادة  )8(5بني قوسني .وقال الوفد اإن من ا ألمهية مباكن أأن يظل بيان املنتج يف
املادة  ،)2(5ألن هذه املسأأةل تتعلق جبانب موضوعي من شط شلكي.
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 .40وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس دوهل ا ألعضاء فقال اإن املادة  5تعد حامسة ألهنا حتدد املعلومات اليت يتعني عىل
مودع الطلب أأن يقدهما ليك حيصل عىل اترخي اإيداع .وقال اإنه حس امب ُذكر يف ادلورات السابقة للجنة ،وحس امب أأشارت
مجموعات املس تخدمني ،فاإن الغالبية العظمى ملودعي يلبات الرسوم والامنذج ،عادة من الرشاكت الصغرية واملتوسطة ،ليست
دلهيا دراية كبرية بنظام امللكية الفكرية .وقال اإن أأمه ما يشغهل هو ضامن حصول مودعي الطلبات يف البدلان ا ألخرى عىل
اترخي الإيداع بسهوةل .و أأسهب بقوهل اإنه فور احلصول عىل اترخي اإيداع ،من املمكن اإعطاء همةل ملودعي الطلبات للتعامل مع
الرشوط احمللية الإضافية ،مثل تكل الواردة يف املادة  .3وقال اإنه يرى أأن النظام ا ألبسط للحصول عىل اترخي الإيداع هو
اذلي مبوجبه يتعني عىل مودعي الطلبات أأن يفوا بنفس الرشوط القليةل بغض النظر عن ا ألنظمة القانونية اليت تطبق فهيا.
ور أأى أأن مثل هذا النظام يرد يف املادة  .)2(5وقال اإن النظام اذلي يلزم مودع الطلب بتحديد ما اإذا اكنت مثة شوط
يرسا ابلنس بة للمس تخدم وتتضمن
اإضافية يتعني الامتثال لها تب ًعا ل ألنظمة القانونية اليت يودع يلبه فهيا تعد مرهقة و أأقل ً
خمايرة بشأأن فقدان مودع الطلب حلقوقه .ومىض يقول اإنه اإذ يش يد مبحاوةل الفقرة ( )8من املادة  5أأن توفّق بني القوانني
الوينية لبعض ا أليراف املتعاقدة ،فاإنه يرى أأن الوضع بعيد عن املثالية .وحث الوفود عىل مراعاة هدف سهوةل اس تخدام
النظام ادلويل واقرتح حذف الرشوط الإضافية املشار اإلهيا يف املادة  )8(5من املادة .3
 .42وقال وفد الول ات املتحدة ا ألمريكية اإنه رمغ أأن املطالبة تشلك جان ًبا من نظام الفحص املوضوعي اخلاص هبا وتريم
اإىل فهم ماهية التصممي وحتديد احلقوق ـ مثل بيان املنتج حس امب أأفاد وفد الياابن ـ اإل أأنه يؤيد الهنج القامئ عىل الإعالن فامي
خيص هذه البنود .غري أأنه أأوحض أأن شوط اترخي الإيداع ينبغي أأن تكون ابلغة ا ألمهية ألنه بدوهنا لن يكون ممكنًا للمكتب أأن
يعرف "من" أأودع "ماذا" ،وقال اإن شط دفع الرسوم يعد خارج نية املادة  .)8(5وقال وفد الول ات املتحدة ا ألمريكية اإنه
يقرتح حذف ما يتعلق بدفع الرسوم املطلوبة من النص.
 .48وقال وفد جورجيا اإنه يؤيد اقرتاح وفد الول ات املتحدة ا ألمريكية ألنه يعتقد أأن دفع الرسوم ينبغي أأل يكون ً
شيا
للحصول عىل اترخي الإيداع.
 .43وشدد ممثل الاحتاد ادلويل لوالكء امللكية الصناعية عىل أأمهية احلصول عىل اترخي الإيداع بسهوةل ابلنس بة
للمس تخدمني بسبب أأمهيته .وقال اإنه من وهجة نظر املس تخدمني ،فاإن أأقل قامئة شوط ممكنة ـ حس امب ورد يف املادة )2(5
ـ تعد مالمئة .و أأوحض أأنه ل يعتقد أأن خيار فرض ا أليراف املتعاقدة شط اإضايف عىل النحو الوارد يف املادة  ،)8(5ولس امي
شط دفع الرسوم ،يعد رضوري .و أأشار اإىل البيان اذلي أأدىل به املدير العام للويبو يف ادلورة احلالية للجنة وقال اإن الغرض
من املعاهدة هو وضع معيار دويل ألفضل املامرسات بشأأن اإيداع يلبات التصاممي الصناعية وليس التقريب بني القوانني
الوينية.
 .44و أأعرب وفد جهورية كور ا عن تأأييده ملداخةل وفد الياابن وقال اإن من الصعب ابلنس بة ل أليراف املتعاقدة أأن تغري
قوانيهنا وقال اإن الفقرة ( )8من املادة  5تعد رضورية للحفاظ عىل املرونة بشأأن اترخي الإيداع.
 .45وقال وفد ش ييل اإن اإدراج الفقرة  8من املادة  5يعد رضوري للسامح ابإدراج الرشوط الإضافية اليت قد يطلهبا
مكتب .و أأضاف أأن من الرضوري أأيضً ا اإدراج الفقرة (ج) من الفقرة (.)8
 .46وقال وفد الصني اإنه يؤيد صياغة املادة  5ألهنا توفر مساحة أأكرب للمرونة ابلنس بة ل أليراف املتعاقدة .و أأوحض أأن
الصياغة ينبغي أأن تأأخذ يف احلس بان الاس تثناءات من المتثيل الإلزايم حس امب تذكر املادة .4
 .41وقال وفد اململكة املتحدة اإن املعاهدة تريم اإىل اإضفاء درجة معينة من اليقني عىل النظام ادلويل لتسجيل التصاممي
الصناعية ،وشدد عىل حقيقة أأن شوط احلصول عىل اترخي الإيداع ينبغي أأن تكون مضن احلد ا ألدىن قدر املس تطاع و أأن
يكون مودع الطلب عىل دراية هبا .وقال اإن جوانب نظام التصاممي الصناعية اليت تعد اس تثنائية وغري موحدة ليس لها ماكن
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يف املعاهدة .والتفت اإىل البيان اذلي أأدىل به املدير العام للويبو يف ادلورة احلالية للجنة وقال اإن الوثيقة تريم اإىل اعامتد
أأفضل املامرسات .ور أأى أأن أأفضل املامرسات تس تلزم قامئة شوط مضن احلد ا ألدىن .وقال اإن أأي شوط واردة يف املادة
 )8(5ل تعد مضن دراية مودع الطلب .والتفت اإىل مسأأةل دفع الرسوم وقال اإن احلصول عىل رسوم خايئة يعين فقدان اترخي
جزءا من
الإيداع وذكل يسبب اكرثة ابلنس بة للمصممني .والتفت اإىل املعلومات ا ألخرى ،مثل املطالبة ،وقال اإهنا قد تصري ً
أأنظمة تسجيل معينة ،ولكن س يكون من املفيد معرفة ما اإذا اكنت املطالبة تعين نفس اليشء متا ًما يف لك من ا ألنظمة
اخملتلفة .وختا ًما ،قال الوفد اإن فرض شوط أأكرث مما يلزم ملنح اترخي الإيداع يعين فقدان عدد أأكرب من مودعي الطلبات
حلقوقهم.
 .42و أأعرب وفد كندا عن تأأييده لبياين وفد الول ات املتحدة ا ألمريكية ووفد اململكة املتحدة.
 .49و أأعرب وفد هنغار ا اإنه يؤيد بشدة البيان اذلي أأدىل به وفد اململكة املتحدة ومن مث فاإنه يؤيد اإدراج الفقرة ( )8من
املادة .5
 .50و أأعرب ممثل مركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية عن تأأييده للبيانني الذلين أأدىل هبام لك من وفد اململكة املتحدة
وممثل الاحتاد ادلويل لوالكء امللكية الصناعية وقال اإنه لكام اكنت القامئة أأصغر صارت احلياة أأيرس ابلنس بة للمس تخدمني عند
اإيداع يلبات التصاممي الصناعية .و أأوحض أأن الفقرة ( )8صيغت بطريقة تعطي انطباعًا بأأهنا عبارة عن نص انتقايل ألن
ا أليراف املتعاقدة لن تكون قادرة عىل تطبيق الرشوط املذكورة يف الفقرة اإذا مل تكن هذه الرشوط مطبقة يف وقت انضامهما
للمعاهدة .ور أأى أأن اجلزء املتعلق بدفع الرسوم ينبغي أأن حيذف من الفقرة ( )8ألنه ل يرتبط بنطاق امحلاية.
 .52وقال ممثل امجلعية ادلولية للعالمات التجارية اإنه يؤيد متا ًما بيان ممثل مركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية.
 .58وردًا عىل يلب التوضيح الوارد من وفد اسرتاليا فامي خيص مسأأةل دفع الرسوم يف الفقرة ( ،)8أأوحض الرئيس أأنه ينبغي
منصوصا عليه يف القانون الويين
الوفاء برشيني ليك ينطبق دفع الرسوم كرشط ملنح اترخي الإيداع :جيب أأن يكون الرشط
ً
قبل موعد الانضامم اإىل املعاهدة وجيب الإعالن عن ذكل .واقرتح الرئيس حذف البند " "4من الفقرة (8ب).
 .53و أأعرب وفد كندا عن تأأييده لقرتاح الرئيس.
 .54و أأوحض لك من وفد الهند ووفد جنوب أأفريقيا أأنه ليس بوسعهام التفاق مع حذف البند " "4من الفقرة (8ب) ألن
دفع الرسوم مطلوب مبوجب قوانيهنام الوينية.
 .55و أأوحض وفد الول ات املتحدة ا ألمريكية أأنه وفقًا لترشيعاته فاإنه ل ي ُشرتط دفع الرسوم يف وقت الإيداع للحصول عىل
اترخي الإيداع .و أأضاف اإنه اإذا مل يدفع مودع الطلب الرسوم ،يُعلن أأن الطلب مرتوك .وتساءل الوفد بشأأن ما اإذا اكن هذا
النظام مقبو ًل ابلنس بة لوفدي الهند وجنوب أأفريقيا .و أأوحض أأن مسأأةل دفع الرسوم تبدو و أكهنا ذات يبيعة اإدارية و أأنه ل يبدو
أأن مثة سبب موضوعي لشرتاط ادلفع مقد ًما لفهم ماهية التصممي ومن يودعه.
 .56و أأشار وفد جنوب أأفريقيا اإىل أأنه مبوجب قانونه الويين ،اإن مل تُدفع الرسوم مع تقدمي الطلب ،ل قمكن ختصيص رمق
للطلب.
 .51وقال وفد كولومبيا اإنه رمغ أأن القانون املطبق يف كولومبيا حال ًيا يس تلزم دفع الرسوم ملنح اترخي الإيداع ،اإل أأنه قمكنه
قبول مبد أأ أأن دفع الرسوم ينبغي أأل يكون ً
شيا ملنح اترخي الإيداع.
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 .52وقال وفد جهورية مودلوفا اإن الهدف من هذا العمل هو إاعداد احلد ا ألدىن من الرشوط الالزمة للحصول عىل اترخي
الإيداع ،ملعرفة "من" يودع "ماذا".
 .59وخلص الرئيس اإىل أأن املادة  5س تظل كام يه.

املادة  :6فرتة الإهمال ل إاليداع يف حال الكشف
 .60أأشار وفد الصني اإىل احلاش ية السفلية  28وقال اإن موقفه بشأأن فرتة الإهمال قد ُذكر ابلفعل خالل ادلورات السابقة
للجنة .و أأكد أأن فرتة الإهمال تعد مسأأةل موضوعية ومن مث فاإهنا ابلغة ا ألمهية ألهنا تتعلق ابلتوازن بني املصلحة العامة ومصلحة
أأحصاب احلقوق .ور أأى الوفد أأن النصوص اليت تتيح جمال واسعا للغاية فامي يتعلق بفرتة الإهمال س تؤدي اإىل صعوابت
ابلنس بة للعامة بشأأن حتديد ما اإذا اكن التصممي املكشوف عنه يعد مضن املكل العام أأو ل ومن مث ز ادة احامتل املنازعات،
فض ًال عن التاكليف الاجامتعية حلل هذه املنازعات .ومن مث فاإن هذا املوقف س يرض املصلحة العامة و أأحصاب احلقوق.
و أأشار الوفد أأيضً ا اإىل عدم وجود نصوص بشأأن فرتة الإهمال يف معاهدة قانون الرباءات .وقال اإنه للتغلب عىل الفوارق وتعزيز
التقارب يف أأقرب وقت ممكن ،فاإن الوفد يقرتح اإدراج هذا البند يف مادة "التحفظات".
 .62وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس دوهل ا ألعضاء فقال اإن املادة  6قد نوقشت ابلفعل ابس تفاضة خالل ادلورات
السابقة للجنة ومن مث فهيي مقبوةل ابلنس بة مجليع الوفود .والتفت اإىل التحفظ اذلي أأعرب عنه وفد الصني بشأأن اقتصار فرتة
الإهمال عىل التصاممي املكشوف عهنا فقط من خالل معارض واجامتعات معينة ويف حاةل الكشف غري املرصح به ،و أأكد الوفد
أأن ذكل قد يلغي تأأثري النص املتعلق بفرتة الإهمال املوحدة .وقال اإن مودعي الطلبات اذلين يس تفيدون من فرتة الإهمال يف
بدل ما قد جيدون أأنفسهم واقعني حتت رضر عند اإيداع يلبات يف الصني .وقال اإن ذكل قد يؤدي اإىل وضع يس تفيد فيه
مودعو الطلبات من فرتة الإهمال يف ظروف معينة ومن مث يضعف تأأثري هذه املادة.
 .68و أأعرب وفد الول ات املتحدة ا ألمريكية عن تأأييده لبيان وفد الاحتاد ا ألورويب و أأشار اإىل أأن املادة  89بشأأن
التحفظات تعد فارغة حال ًيا ومن املبكر جدً ا افرتاض أأن املادة  89بشأأن التحفظات س تكون موجودة .ور أأى أأن املادة 89
وضعت كامدة حممتةل عند احلاجة ،ولكنه دليه شعور قوي بأأن هذا التحفظ س يقلل تأأثري هذا النص ويضعف الغرض منه،
وهو من النصوص ا ألساس ية يف مرشوع املعاهدة.
 .63وخلص الرئيس اإىل أأن احلوايش السفلية ابملادة  6ستبقى كام يه.

املادة  :9نرش التصممي الصناعي
القاعدة  :6التفاصيل املتعلقة ابلنرش
 .64أأشار وفد الول ات املتحدة ا ألمريكية اإىل احلاش ية السفلية  23وقال اإن الغرض من اقرتاحه هو توضيح النص فامي
يتعلق حبقيقة أأن مثة مصادر خمتلفة للقانون .وقال اإنه بعد دراسة النص فاإنه يرى أأن الصياغة مرنة مبا يكفي ليك تس توعب هذا
الشاغل ،ووافق عىل حذف احلاش ية السفلية.
 .65وقال وفد الياابن اإنه يش يد ابلنقاش الناحج فامي يتعلق بتأأجيل النرش .وقال اإنه ابعتبار شواغل الصناعات الياابنية،
خاصة صناعة الس يارات ،فاإن الوفد حيث اللجنة عىل تعزيز سهوةل النص ابلنس بة للمس تخدم واقرتح حساب فرتة التأأجيل
من اترخي الإيداع وليس اترخي ا ألولوية.
 .66وخلص الرئيس اإىل أأن احلاش ية السفلية  23يف املادة  9س تحذف وستبقى احلاش ية السفلية  8يف القاعدة .6
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املادة  :22التجديد
 .61أأشار وفد الربازيل اإىل املادة ()2(22ب) وقال اإن دفع رسوم التجديد ينبغي أأل يُفهم عىل أأنه يضيق الهامش املسموح
للبدل ليك يشرتط دفع رسوم حمافظة.

املادة  :28وقف الإجراءات املتعلقة ابملهل
 .62قال وفد الهند اإنه ممتسك بتحفظه املتعلق ابلطبيعة الإلزامية للفقرة (.)8
 .69وخلص الرئيس اإىل أأن احلاش ية السفلية ابملادة  28ستبقى كام يه.

املادة  :23رد احلقوق بعد أأن يتضح للمكتب وجود العناية الالزمة أأو انعدام القصد
 .10قال وفد الهند اإنه ممتسك بتحفظه املوحض يف احلاش ية السفلية .25
 .12و أأشار وفد الياابن اإىل تعبري "واكنت النتيجة املباشة ذلكل فقدان حقوق تتعلق بطلب أأو تسجيل" يف الفقرة ()2
واقرتح اإدراج مالحظة توضيحية مماثةل للمالحظة التوضيحية  28.08مبعاهدة قانون الرباءات.
 .18وتساءل وفد اسرتاليا بشأأن ما اإذا اكن حتفظ وفد الهند الوارد يف احلاش ية السفلية من املمكن معاجلته عن يريق
اإضافة تعبري "جيوز أأن" يف بداية الفقرة (.)2
 .13وخلص الرئيس اإىل أأن احلاش ية السفلية  25ستبقى ليك تعكس حتفظ وفد الهند وس تضاف مالحظة لتوضيح
مصطلح "فقدان احلقوق مباشة" يف املادة .)2(23

املادة  :24تصحيح املطالبة اب ألولوية أأو اإضافهتا ورد حق ا ألولوية
 .14أأشار وفد الهند اإىل املادة  )8(24وقال اإنه ممتسك بتحفظه املوحض يف احلاش ية السفلية .21
 .15وخلص الرئيس اإىل أأن احلاش ية السفلية  21ستبقى لتتضمن حتفظ وفد الهند.

املادة  :25الامتس لتدوين ترخيص أأو ت أأمني عيين
املادة  :26الامتس لتعديل تدوين ترخيص أأو ت أأمني عيين أأو اإلغائه
 .16أأوحض وفد الربازيل أأنه ابلإشارة اإىل أأمثةل حمددة فاإن الصياغة املضافة يف الفقرة الفرعية (ب) تريم اإىل اإضفاء املزيد
من الوضوح عىل هذا النص.
 .11وقال وفد اإندونيس يا اإن القانون الويين يلزم أأيراف الرتخيص بتوفري معلومات وفقًا لقانون املنافسة ومنع الاحتاكر.
 .12و أأعرب وفد الول ات املتحدة ا ألمريكية عن تفهمه للشواغل اليت أأعرب عهنا وفدا الربازيل وإاندونيس يا ور أأى أأن
احلاش ية السفلية  05.25تعد شارحة لنفسها ومتىن أأن تكون معاجلة لهذه الشواغل .ور أأى الوفد أأنه من منظور حسن
الصياغة ،تبدو اإضافة اللكامت املوضوعة بني قوسني و أكهنا مسهبة ورمبا تكون مربكة أأكرث من كوهنا موحضة .ومن مث فهو
يقرتح اإغفال اللكامت املوضوعة بني قوسني وتعزيز املالحظة اإذا اعتربت غري واحضة.
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 .19و أأعرب وفد الياابن عن تأأييده لقرتاح وفد الربازيل واقرتح اإضافة مالحظة شبهية ابملالحظة  05.25فامي يتعلق
ابملادة .20
 .20و أأعرب وفد كندا عن دمعه للبيان املقدم من وفد الول ات املتحدة ا ألمريكية.
 .22و أأعرب وفد الياابن عن تأأييده لالس تثناء الوارد يف املادة  )1(25من خالل الإشارة اإىل الفقرة  (4أأ)" "8من نفس
املادة واقرتح أأن يضاف نفس الاس تثناء يف املادة .)3(26
 .28و أأوحض وفد الاحتاد الرويس اإىل أأن الفقرة ( )6من املادة  25مل يشار اإلهيا يف املادة  )3(26وقال اإنه اإذا اكن القانون
املطبق دلى الطرف املتعاقد ينص عىل تدوين الرتخيص أأو التأأمني العيين فاإنه جيب أأن ينص أأيضً ا عىل اإماكنية تعديل هذه
التدوينات أأو اإلغاهئا .ومن مث فاإنه يقرتح الاس تعاضة عن الإشارة اإىل املادة  )8(25اإىل ( )5ابلإشارة اإىل املادة )8(25
اإىل ( )1يف املادة .)3(26
 .23خلص الرئيس اإىل تعديل الإحاةل الواردة يف املادة  )3(26وفق ًا لقرتاح وفدي الياابن والاحتاد الرويس.

املادة  :21الئار املرتتبة عىل عدم تدوين الرتخيص
 .24أأعرب وفد الربازيل عن تأأييده حلفاظ ا أليراف املتعاقدة عىل خيار اقتضاء تدوين الرتخيص كرشط لإجازة اشرتاك
املرخص هل يف دعوى ٍّّ
تعد.
 .25وسلط وفد الرنوجي الضوء عىل واقع أأن حذف لكمة "ل" س يؤدي اإىل انعدام جدوى الفقرة الثانية ،و أأعرب عن تأأييده
للحفاظ عىل لكمة "ل".
 .26و أأعرب وفد الول ات املتحدة ا ألمريكية عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد الرنوجي ،واقرتح اإلغاء ا ألقواس املربعة من
نص املادة ومواءمته مع معاهدة س نغافورة.
 .21و أأيد وفدا أأسرتاليا وكندا البيانني الذلين أأدىل هبام وفدا الرنوجي والول ات املتحدة ا ألمريكية.
 .22و أأيد وفد الياابن احلفاظ عىل لكمة "ل" وحذف ا ألقواس املربعة من املادة  )8(21من منطلق التنس يق وسهوةل
التطبيق .وأثر الوفد عدم وضع أأحاكم ختص الإجراءات القضائية أأو أأي تدابري أأو شوط جماورة نظر ًا اإىل أأنه من املفهوم أأن
معاهدة قانون التصاممي لن تشمل هذه الإجراءات.
 .29و أأيد وفد ابكس تان خيار عدم حذف لكمة "ل".
 .90ولحظ وفد اململكة املتحدة أأنه ُجيدر حذف الفقرة بأأمكلها نظر ًا اإىل انعدام جدواها يف حاةل حذف لكمة "ل".
 .92و أأفاد وفد س نغافورة بأأنه يرى قمية يف وضع حمك يتطابق مع احلمك املناظر هل يف معاهدة س نغافورة بشأأن قانون
العالمات ،اإذ س يعطي ذكل ملودعي الطلبات صورة واحضة ومتسقة بشأأن س بل التعامل مع الرتاخيص يف اإيار خمتلف
أأنواع امللكية الفكرية.
 .98و أأعرب ممثل مركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية عن تأأييده حلجة وفد س نغافورة قائ ًال اإنه يعجز عن فهم أأس باب
وجود قواعد خمتلفة للرتاخيص املتعلقة ابلتصاممي الصناعية وتكل اخلاصة ابلعالمات التجارية .اإذ اإن هذه الاختالفات من
شأأهنا أأن تزرع اللبس يف عقول املس تخدمني.
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 .93و أأيد وفد ش ييل البيانني الذلين أأدىل هبام وفدا الربازيل وابكس تان لصاحل حذف لكمة "ل" ،و أأشار اإىل أأن املادة
 )4(89من معاهدة س نغافورة تسمح ل أليراف املتعاقدة ابإبداء حتفظات يف هذا الصدد.
 .94وتساءل وفد فزنويال (جهورية – البوليفارية) عن اإماكنية حل هذه املشلكة من خالل استبدال لكميت "ل جيوز"
بلكمة "حيق" يف املادة  ،)8(21مما س يوفر املزيد من املرونة ل أليراف املتعاقدة.
 .95أأحاط الرئيس علامً بأأن بعض الوفود أأيدت هذه املادة بصيغة مماثةل للصيغة املس تخدمة يف معاهدة س نغافورة
بيامن أثر البعض الخر اإماكنية اإبداء حتفظات بشأأن هذه املادة .وخلص الرئيس اإىل اإلغاء ا ألقواس املربعة من الفقرة
" ."8وس يحافَظ عىل ا ألقواس املربعة ّ ِ
املؤيرة للكمة "ل" مع الإشارة يف حاش ية اإىل الوفد اذلي أأعرب عن رغبته يف
اإلغاء لكمة "ل".

املادة  :29تغيريات يف ا ألسامء أأو العناوين
 .96قال وفد الهند اإنه يرص عىل حتفظه بشأأن هذه املادة.
 .91خلص الرئيس اإىل احلفاظ عىل التحفظ اذلي أأبداه وفد الهند والإشارة اإليه يف حاش ية.

املادة  :83الالحئة التنفيذية
 .92تساءل وفدا كندا والول ات املتحدة ا ألمريكية عن مغزى الاس امترات.
 .99وذكَّرت ا ألمانة بأأن عدد ًا من الوفود قد اقرتح ،يف ادلورة الثالثة عرشة ،التخطيط لوضع اس امترات منوذجية دولية
بطريقة أأو بأأخرى .وس يكون اس تخدام ا أليراف املتعاقدة لالس امترات المنوذجية عىل أأساس يوعي .وسرتيم الاس امترات
اإىل مساعدة البدلان اليت أأصبحت أأيراف ًا متعاقدة عىل تطبيق أأحاكم املعاهدة نظر ًا اإىل أأنه من املفهوم أأن مضمون
الاس امترات المنوذجية ادلولية س يقترص ابلرضورة عىل ما تنص عليه ا ألحاكم .وذكَّرت ا ألمانة بأأنه قد ُاختذ تدبري مماثل أأثبت
فائدته الكبرية يف اإيار معاهدة س نغافورة اليت تنهتج نظام ًا ديناميكي ًا ،اإذ جيوز مجلعية معاهدة س نغافورة تعديل الالحئة
التنفيذية وما يتصل هبا من اس امترات منوذجية دولية.
 .200واقرتح وفد الول ات املتحدة ا ألمريكية اذلي حظي بتأأييد وفد كندا احلفاظ ،يف الوقت احلارض ،عىل املادة
()2(83ب) بني قوسني مربعني.
 .202خلص الرئيس اإىل احلفاظ عىل القوسني املربعني.

املادة  :82دخول هذه املعاهدة حزي التنفيذ؛ والتارخي الفعيل للتصديق والانضامم
 .208أأشار الرئيس اإىل غياب أأي تعليقات عىل هذه املادة ،واقرتح اإرجاء اختاذ القرار بشأأن اخليارات املقرتحة اإىل
مرحةل لحقة من املناقشة الرامية اإىل وضع معاهدة ومن مث احلفاظ ،يف الوقت احلارض ،عىل ا ألقواس املربعة.

[املادة [ ]88قرار] املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات
 .203حتدث وفد كينيا ابمس اجملموعة ا ألفريقية و أأكد ترجيحه لوضع مادة عوض ًا عن قرار يف املعاهدة ،و أأضاف أأنه يرغب يف
حذف لكمة "قرار" .ور أأى الوفد أأن وضع أأحاكم تلزم بتقدمي املساعدة التقنية يف اإيار مجموعات خمتلفة من القواعد ل يامتىش
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مع أأهداف املواءمة .ومن مث ،شدد الوفد عىل أأمهية عدم وضع أأحاكم بشأأن خفض الرسوم وتبادل املعلومات تكون منفصةل
عن النص اخلاص ابملساعدة التقنية.
 .204وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس ادلول ا ألعضاء فيه وقال اإنه ممتسك بر أأيه ومفاده أأن قرار ًا س يخدم ويصون متام ًا
مصاحل البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا فامي خيص املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات يف تنفيذ املعاهدة .و أأضاف أأنه من
قبيل التعاون وإابداء املرونة وكتعبري عن دمعه وإاسهامه املتواصلني يف جدول أأعامل التمنية ،فاإن الاحتاد ا ألورويب وادلول
ا ألعضاء فيه مس تعدون لقبول مادة تتعلق ابملساعدة التقنية شيطة أأن تكون أأحاكهما عادةل و أأل تلقي بأأعباء غري رضورية عىل
عاتق املنظمة أأو ا أليراف املتعاقدة يف املعاهدة .و أأبدى الوفد ،يف هذا الصدد ،عدة تعليقات بشأأن مرشوع املادة 88
بصيغهتا املقدمة .ففامي خيص املادة  ،)2(88لحظ الوفد أأن وضع معاهدة بشأأن التصاممي لن يلقي بعبء عىل عاتق الويبو
يؤدي اإىل قيام املنظمة بعمل تتجاوز تاكليفه مواردها احلالية .وفامي خيص املادة  ،)8(88أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن اخليار 2
س ميثل مرجع ًا مالمئ ًا لمتويل املساعدة التقنية .وإان يلب تأأليف جلنة منفصةل تُعىن ابملساعدة التقنية ليس من شأأنه اإل
الانتقاص من أأموال الويبو اليت قد توظف عىل حنو أأكرث مالمئة يف امليدان ،أأي يف البدلان املس تفيدة من املساعدة التقنية.
وفامي خيص املادة  ،)3(88أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن اخليار  2س ميثل بند ًا مالمئ ًا لتناول مسأأةل املشاركة يف امجلعية
وسيامتىش مع ممارسات الويبو الراهنة .و أأشار الوفد اإىل أأن الويبو متول ابلفعل مشاركة الوفود فامي خيص نظايم معاهدة التعاون
بشأأن الرباءات ومدريد ،و أأضاف أأنه ليست من املامرسات املعتادة للويبو أأن متول حضور الوفود للجمعيات فامي يتعلق مبعاهدة
الرشوط الشلكية و أأن القمية املضافة لهذا الهنج ليست واحضة .وفامي خيص املادة  ،)4(88شدد الوفد عىل واقع أأن هذه الفقرة
ل تتعلق ابملساعدة املنشودة القامئة عىل الاحتياجات لتنفيذ املعاهدة قائ ًال اإهنا مسأأةل منفصةل متام ًا .و أأعرب الوفد عن اعتقاده
بأأن مسأأةل الرسوم يه مسأأةل يتعني عىل لك من ا أليراف املتعاقدة حتديدها ول ينبغي أأن تنص علهيا املعاهدة .اإذ اإن فرض
رسوم س يؤدي اإىل وضع يقدم فيه الطرف املتعاقد تسجيالت لتصاممي تسبب خسارة هل .وإاضافة اإىل ذكل ،مل ير الوفد أأن
هذا النظام معيل أأو أأنه س يحقق النتاجئ املنشودة ،ومل يكن من الواحض ما اإذا اكن سينطبق كذكل عىل أأحصاب ا ألعامل
ا ألغنياء عىل الصعيد احمليل فض ًال عن الرشاكت ا ألجنبية املتعددة اجلنس يات الواقع مقرها يف البدلان النامية .ومثة كذكل
مسأأةل توافق هذا احلمك مع مبد أأ "ادلوةل ا ألوىل ابلرعاية" يف القواعد التجارية ملنظمة التجارة العاملية.
 .205وحتدث وفد امجلهورية التش يكية ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،و أأكد مرونته بشأأن اإدراج مادة عن
املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات لتنفيذ املعاهدة اجلديدة بشأأن قانون التصاممي يف نص املعاهدة ذاهتا .واعترب الوفد أأن هذا
العنرص س ميثل اخلطوة ا ألخرية يف حتقيق نتيجة انحجة س ميثل فهيا الوفد فقط من خالل عقد مؤمتر دبلومايس .وقال الوفد
كذكل إانه يشاير بعض الشواغل اليت أأعرب عهنا الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه وبعض الوفود ا ألخرى ،وخباصة
الشواغل املتعلقة ابقرتاح رسوم خاصة وتفضيلية تطبق عىل مودعي الطلبات املنمتني اإىل البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا.
و أأضاف أأنه ينبغي للمساعدة التقنية أأن تتصل مباشة بتنفيذ معاهدة قانون التصاممي .ومن مث ،أأعرب الوفد عن تأأييده للر أأي
القايض بأأن مسأأةل خفض الرسوم ل تتعلق ابملساعدة التقنية أأو تكوين الكفاءات وقد تؤدي اإىل قيام ممارسة متيزيية س تثري
الشكوك بشأأن توافقها مع اتفاق تريبس .وفامي خيص الفقرتني  8و 3من مرشوع املادة  ،88أأيد الوفد أأيض ًا الر أأي القايض بأأن
اخليار  2مناس ب ًا يف لكتا احلالتني .ويف اخلتام ،أأعرب الوفد عن أأمهل يف التوصل اإىل توافق الراء بشأأن هذه املسأأةل خالل
هذه ادلورة.

 .206وفامي خيص مسأأةل املشاورات غري الرمسية ،عرض الرئيس مرشوع وثيقة مراجع بشأأن [املادة [ ]88قرار] املساعدة
التقنية وتكوين الكفاءات (ورقة الرئيس غري الرمسية رمق  ،)2متثل نتيجة املشاورات غري الرمسية املتعلقة ابملساعدة التقنية

وتكوين الكفاءات .واقرتح الرئيس مناقشة هذا املرشوع اجلديد للامدة/القرار.

 .201وحتدث وفد كينيا ابمس اجملموعة ا ألفريقية وكرر يلبه حبذف لكمة "قرار" من عنوان هذه املادة .واقرتح الوفد ،نظر ًا
اإىل عدم اإبداء الوفود أأي اعرتاض يف هذا الصدد ،تلبية يلبه.
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 .202فأأبدى وفدا كندا والول ات املتحدة ا ألمريكية اعرتاضهام عىل حذف لكمة "قرار".
 .209وحتدث وفد كينيا ابمس اجملموعة ا ألفريقية و أأفاد بأأنه حيتفظ حبقه يف تقدمي اقرتاحات بشأأن نصوص املواد ا ألخرى بغية
الإشارة اإىل احلاةل الراهنة لبعض من هذه ا ألحاكم وضامن توازن املصاحل.
 .220وذكَّر وفد جنوب أأفريقيا مبوقفه ادلامئ املؤيد لستبدال لكمة "قرار" بلكمة "مادة" و أأضاف أأنه رمغ اجلهود اليت قد
تبذلها اللجنة يف العمل عىل مضمون هذا احلمك وفق ًا للولية اليت أأانيهتا امجلعية العامة يف ديسمرب ،فاإن امليض قدم ًا يرهتن
حبل مسأأةل اس تخدام لكمة "مادة" أأو "قرار".
 .222وفامي خيص مسأأةل املشاورات غري الرمسية املتعلقة ابملساعدة التقنية وتكوين الكفاءات ،عرض الرئيس مرشوع وثيقة
مراجع جديد بشأأن [املادة [ ]88قرار] املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات (ورقة الرئيس غري الرمسية رمق  .)8ولحظ
الرئيس كذكل أأن املادة  84قد نوقشت كذكل عىل مدار املناقشات و أأن التعديالت املقرتحة قد قُدمت يف اإيار وثيقة
الرئيس غري الرمسية رمق .8
 .228وحتدث وفد امجلهورية التش يكية ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،و أأعرب عن رسوره ابلتقدم احملرز
وبنتيجة املشاورات غري الرمسية اليت أأجريت عىل مدار هذا ا ألس بوع بشأأن مسأأةل املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات .وعىل
الرمغ من أأنه ل تزال هناك عدة عنارص تتطلب دفعة أأخرية من حسن النية خالل املفاوضات ،أأكد الوفد موقف اجملموعة
املعزز بأأنه ينبغي للجنة أأن تويص امجلعية العامة يف مايو بعقد مؤمتر دبلومايس لإبرام معاهدة بشأأن قانون التصاممي.
 .223وحتدث وفد كينيا ابمس اجملموعة ا ألفريقية وشكر جيع الوفود عىل ما أأبدته من روح بناءة خالل املشاورات غري
الرمسية .ولحظ الوفد أأن اللجنة قد أأوشكت عىل حتقيق الهدف الهنايئ قائ ًال اإنه ينبغي مع ذكل معاجلة بعض املسائل مثل
الصيغة الهنائية لهذا النص قبل عقد املؤمتر ادلبلومايس .وقالت اجملموعة ا ألفريقية ،يف هذا الصدد ،اإهنا حتتفظ حبقها يف اإدخال
تغيريات عىل املواد ا ألخرى حبسب الصيغة الهنائية اليت سيتخذها هذا النص.
 .224وحتدث وفد بنغالديش ابمس مجموعة بدلان أس يا واحمليط الهادئ ولحظ أأن ادلول ا ألعضاء يف اجملموعة لها أراء متباينة
بشأأن جوانب خمتلفة ،و أأفاد بأأهنا تتشارك ،اإىل حد ما ،الر أأي فامي يتعلق ابختيار مادة أأو قرار بشأأن املساعدة التقنية وتكوين
الكفاءات .ورصح الوفد بأأن مجموعته ترغب يف وجود حمك ملزم قانو ًان سواء أأاكن مادة أأم قرار ًا.
 .225وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء وشكر الرئيس عىل ما أأبداه من روح قيادية وبناءة مكنت اللجنة من اإحراز
تقدم .واعترب الوفد أأن اللجنة قد أأحرزت ،من خالل املشاورة غري الرمسية املكثفة ،تقدم ًا جيد ًا للغاية بشأأن أأحاكم املساعدة
التقنية من خالل تعزيز النص ونقل بعض العنارص اإىل مواضع أأكرث مالءمة .وإاضافة اإىل ذكل ،رصح الوفد بأأن النص املتعلق
ابملساعدة التقنية قد وصل اإىل املس توى الالزم من النضج يك يس تمكل املؤمتر ادلبلومايس العمل عليه .ولحظ الوفد أأن
العالقة بني هدف معاهدة قانون التصاممي وغريها من ا ألحاكم املنصوص علهيا يف نص املعاهدة ل تزال متثل مشلكة ابلنس بة
اإىل اجملموعة ابء من حيث املبد أأ القايض بأأنه ينبغي لنطاق معاهدة بشأأن قانون التصاممي أأن يقترص عىل تعممي الإجراءات
الشلكية املتعلقة بطلبات التصاممي واملساعدة التقنية لتنفيذ املعاهدة ،مضيف ًا أأنه ينبغي مواصةل العمل عىل هذه املسأأةل.
و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تدفع الإجنازات احملققة من خالل املشاورات املكثفة بشأأن املساعدة التقنية اللجنة اإىل التوصية،
يف هذه ادلورة ،بعقد املؤمتر ادلبلومايس.
 .226وشكر وفد كندا الرئيس عىل قيادته و أأعرب عن تقديره ملا قامت به ادلول ا ألعضاء من معل ساده التعاون بشأأن
هذه املسأأةل .وحث الوفد جيع ادلول ا ألعضاء عىل اإبداء أأكرب قدر من املرونة بشأأن مسأأةل املساعدة التقنية مشري ًا اإىل أأن
املؤمتر ادلبلومايس سيتوصل يف هناية املطاف اإىل قرار بشأأن يبيعة هذا النص عىل غرار ما حدث يف حاليت معاهدة قانون
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الرباءات ومعاهدة س نغافورة .بيد أأن الوفد أأبدى اعرتاضه بشأأن املوافقة عىل مادة كرشط مس بق لعقد مؤمتر دبلومايس اإذ
ر أأى أأن هذه العملية س تقلل ،اإىل حد بعيد ،من شأأن العمل املعياري لهذه اللجنة .و أأكد الوفد متسكه ابعتقاده ابس تحسان
توجيه اجلهود التعاونية اليت تبذلها هذه اللجنة اإىل مسائل أأخرى عوض ًا عن اإنفاق وقت هائل يف املوافقة عىل مادة أأو قرار
بشأأن املساعدة التقنية قبل عقد مؤمتر دبلومايس .وشدد الوفد عىل مرونته وما حظي به هذا الصك من حسن نية هائةل
ومعل دؤوب عىل مدار ا ألشهر املاضية ،و أأعرب عن تأأييده التام لعقد مؤمتر دبلومايس خاص مبعاهدة قانون التصاممي .كام
أأكد الوفد دمعه لإدراج حمك بشأأن املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات يف اإيار املعاهدة .وخلص الوفد اإىل أأنه منفتح لتأأييد
مادة يف الوقت املناسب خالل مؤمتر دبلومايس شيطة أأن تبدي بعض ادلول ا ألعضاء ا ألخرى قدر ًا من املرونة بشأأن اإحراز
تقدم يف وضع النص ذاته وكذكل بشأأن التوصية بعقد مؤمتر دبلومايس.
 .221و أأشار وفد جنوب أأفريقيا اإىل أأنه شارك مشاركة بناءة للغاية يف التوصل اإىل حلول لبعض القضا ا اجلاري معاجلهتا
بشأأن املساعدة التقنية ،وقال اإن اجملموعة ا ألفريقية قد أأبدت أأكرب قدر من املرونة بشأأن هذا النص املتعلق ابملساعدة التقنية
و أأنه ل يزال ممتساكً ابملوقف ذاته بعد مرور تسعة أأشهر من العمل عىل هذه املسأأةل احملددة ،وذكل عىل حنو ما ذكره منسق
اجملموعة ا ألفريقية .وذكَّر الوفد كذكل بأأن الوفود اكدت أأن تصل ،خالل امجلعية العامة يف ديسمرب ،اإىل اتفاق .كام لحظ
الوفد أأن امجلعية العامة قد عهدت اإىل اللجنة بولية تمتثل يف اس تكامل العمل بشأأن الاقرتاح ا ألسايس ،و أأن امجلعية العامة
س تحيط علامً ابلتقدم احملرز وتقرر ما اإذا اكن ينبغي عقد مؤمتر دبلومايس .ومن مث ،يلب الوفد اإىل اللجنة الوفاء هبذه الولية.
ويف اخلتام ،أأعرب الوفد جمدد ًا عن ر أأيه القايض بأأنه ل ينبغي فصل مسأأةل عقد مؤمتر دبلومايس عن مسأأةل املوافقة عىل مادة.
 .222وسلط وفد اإيران (جهورية – الإسالمية) الضوء عىل التقدم اجليد اذلي ُأحرز يف املفاوضات بشأأن نص معاهدة
قانون التصاممي ،وشكر الرئيس عىل دوره القيادي والبناء .و أأعرب الوفد عن تأأييده لوضع مادة ملزمة قانو ًان بشأأن املساعدة
التقنية وتكوين الكفاءات أأ ً ا اكن مضمون نصها .ونظر ًا اإىل أأنه ل تزال هناك بعض املسائل العالقة الواجب معاجلهتا قبل عقد
مؤمتر دبلومايس وخباصة املسائل املتعلقة ابملساعدة التقنية وتكوين الكفاءات يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا يف جمال
تنفيذ معاهدة قانون التصاممي ،فقد أأفاد الوفد بأأنه ينبغي تسوية هذه اخلالفات قبل اختاذ أأي قرار بشأأن عقد مؤمتر
دبلومايس.
 .229وشكر وفد اجلزائر الرئيس وا ألمانة والوفود ا ألخرى عىل مرونهتا وقال اإن اللجنة قد جنحت يف تقدمي مرشوع مادة
بشأأن املساعدة التقنية أأكرث وضوح ًا ويتطرق مباشة اإىل جوهر املوضوع ،وسيساعد اللجنة عىل التوصل اإىل اتفاق هنايئ.
و أأيد الوفد بياين اجملموعة ا ألفريقية ووفد جنوب أأفريقيا وذكَّر بأأن ولية هذه اللجنة تمتثل يف ضامن حتقيق مرشوع معاهدة
التصاممي الصناعية تقدم ًا ملحوظ ًا .و أأشار الوفد اإىل البيان اذلي أأدىل به وفد كندا ورصح بأأن قضية وضع مادة بشأأن
املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات ليست مسأأةل وضع شوط وإامنا ضامانت اإذ تتعلق ابلتوازن ادلاخيل للمعاهدة .وينبغي أأن
تراعي معاهدة قانون التصاممي مسأأةل املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات ابلقدر ذاته اذلي تراعي به املسائل ا ألخرى.
 .280و أأعرب وفد الول ات املتحدة ا ألمريكية عن تأأييده للمداخةل اليت أأجراها وفد كندا فامي خيص التقدم امللحوظ اذلي
أأحرز خالل هذا ا ألس بوع .ولحظ الوفد أأن الوفود ا ألخرى مل ترث أأي شكوك بشأأن أأمهية املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات
خالل دورة اللجنة هذه ،و أأشار اإىل أأن البدل اذلي قمثهل من أأكرب مقديم املساعدة التقنية .وقال الوفد كذكل اإنه متسك مبوقف
ئابت بشأأن هذه املسأأةل وإانه أأبدى أأكرب قدر من املرونة يف د م امليض قدم ًا رمغ ترجيحه القوي لوضع قرار .وجشع الوفد
الوفود ا ألخرى عىل تأأييد الاقرتاحات اليت قدهما وفد كندا ملواصةل امليض قدم ًا بروح من املرونة ،وذكل بغية دفع مرشوع
معاهدة قانون التصاممي ،اذلي بذلت اللجنة هجود ًا ملحوظة يف اإعداده ،اإىل ا ألمام.
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 .282وشكر وفد الربازيل الرئيس عىل ما قدمه من اإرشاد لعمل اللجنة وخباصة بشأأن مسأأةل املساعدة التقنية .و أأكد الوفد
متسكه بر أأيه القايض بأأنه ينبغي ل ألحاكم يف هذا جملال أأن تكون فعاةل ومتوقعة و أأعرب من هذا املنطلق عن تأأييده ملوقف
اجملموعة ا ألفريقية.
 .288وحتدث وفد كينيا ابمس اجملموعة ا ألفريقية و أأكد رغبته يف حتقيق توازن يف النص املتعلق مبسأأةل املساعدة التقنية اإذ
حتتاج البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا اإىل ضامانت فامي يتعلق مبس توى التنبؤ يف تنفيذ معاهدة قانون التصاممي .ومن مث ر أأت
اجملموعة ا ألفريقية أأنه ياملا مل حتدد الصيغة الهنائية للصك ،فاإن هذه املسأأةل س تثري الشكوك ابلنس بة اإىل اجملموعة وقالت اإن
الوفد يعرتض عىل أأن النص قد بلغ املس توى الاكيف من النضج لعقد مؤمتر دبلومايس.
 .283وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس ادلول ا ألعضاء فيه وشكر الرئيس عىل ما بذهل من معل دؤوب وعىل تفانيه يف
العمل جتاه امليض قدم ًا يف معل اللجنة بشأأن مرشوع معاهدة قانون التصاممي .و أأشار الوفد يف هذا الصدد اإىل نضج جيع
ا ألحاكم املدرجة يف مرشوع معاهدة قانون التصاممي و أأثىن عىل الرئيس ملا ُأحرز من تقدم ملحوظ بشأأن ا ألحاكم اخلاصة
ابملساعدة التقنية .وشدد الوفد عىل أأن هذا التقدم امللحوظ يعزى اإىل املرونة اليت أأبداها امجليع .وسلط الوفد الضوء عىل
نضج مرشوع معاهدة قانون التصاممي ،وقال اإنه يتعني عىل اللجنة ،يك تصون الإجنازات احملققة ،أأن حتافظ عىل الزمخ و أأن
متيض قدم ًا جتاه عقد مؤمتر دبلومايس .و أأضاف الوفد كذكل أأن امجلعية العامة الاس تثنائية قد يلبت اإىل اللجنة اس تكامل
معلها بغية جتميع نص الاقرتاح ا ألسايس اخلاص مبعاهدة قانون التصاممي .وفامي خيص املساعدة التقنية ،أأفاد الوفد بأأن الاحتاد
ا ألورويب ل يزال مر ًان فامي يتعلق ابإدراج املساعدة التقنية بوصفها مادة أأو بوصفها نص ًا مس تق ًال يوضع يف صيغة قرار .ويف حني
أأن الوفد رحب بتوافق الراء الواحض بشأأن ا ألحاكم املوضوعية لهذه املساعدة وقال اإنه يرجع الن اإىل امجلعية العامة يف دورهتا
تقمي وتبحث النص مث تتخذ قرار ًا بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس ،أأثىن الوفد عىل مرشوع
الاس تثنائية اليت س تعقد يف مايو أأن ّ
النص املقدم اإىل امجلعية العامة وانشدها ابختاذ قرار يف صاحل عقد مؤمتر دبلومايس.
 .284وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء ورصح بأأنه عىل يقني من توافق الراء بشأأن التقدم امللحوظ احملرز فامي خيص
مرشوع نص معاهدة قانون التصاممي ،واعترب أأن مرشوع النص كلك قد بلغ املس توى الاكيف من النضج اذلي يتيح للجمعية
العامة اختاذ قرار بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس .و أأضافت اجملموعة ابء كذكل أأهنا تعقد أما ًل واسعة عىل أأن تصل امجلعية العامة
يف دورهتا الاس تثنائية التالية اإىل نتيجة اإجيابية.
 .285وشكر وفد الول ات املتحدة ا ألمريكية جيع الوفود ،وخباصة اجملموعة ا ألفريقية ،عىل الزتاهما والتقدم امللحوظ اذلي
أأحرز .وفامي خيص بيان وفد اجملموعة ا ألفريقية اذلي أأفاد فيه بأأنه يعجز عن تصور صيغة املادة أأو القرار ،لحظ الوفد أأنه ،من
الناحية التقنية ،ل يعرتي جوهر النص اخلاص ابملساعدة التقنية أأي مغوض وإامنا الاقرتاحني البديلني املمتثلني يف القرار
أأو املادة ل يعربان اإل عن اختالف عىل املسمى.
 .286وشدد وفد هنغار ا عىل وجود تطور يف املناقشات أأدى اإىل اإحراز تقدم ملحوظ بشأأن مسأأةل املساعدة التقنية يف
معاهدة قانون التصاممي ،و أأعرب عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد الول ات املتحدة ا ألمريكية .واكن التقدم امللحوظ اذلي
أأحرز بشأأن مضمون هذا النص أأمه عنرص يك يتس ىن للجمعية العامة أأن تتخذ قرار ًا يف مايو .ويف اخلتام ،ر أأى الوفد أأن
النص قد بلغ النضج الاكيف لعقد مؤمتر دبلومايس يسفر عن نتيجة اإجيابية.
 .281و أأشار وفد اإس بانيا اإىل أأن اللجنة قد خطت خطوات كبرية اإىل ا ألمام خالل هذه ا أل ام ،وقال اإنه عىل اس تعداد
لتقدمي توصية بعقد مؤمتر دبلومايس عىل الرمغ من وجود بعض التفاصيل اليت ل تزال حتتاج اإىل التفاوض بشأأهنا .وذكر الوفد
أأن واقع أأن النص ل يشري اإىل وهجات نظر جيع الوفود بدقة نتيجة يبيعية ألي تفاوض ول يعد سبب ًا لعدم عقد مؤمتر
دبلومايس.
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 .282و أأعلن وفد اململكة املتحدة أأنه يؤيد البياانت اليت أأدلت هبا وفود هنغار ا وإاس بانيا والاحتاد ا ألورويب ،وسلط الضوء
عىل واقع أأنه مت اإحراز تقدم ملحوظ يف هذه ادلورة .ور أأى الوفد أأن هذه اللجنة قد أأدت هممهتا ووصلت اإىل مس توى ٍّ
اكف
من النضج لس تكامل معلها بغية عقد مؤمتر دبلومايس .وعىل الرمغ من أأن الوفد يتفهم الشواغل القامئة بشأأن املسأأةل العالقة
املمتثةل يف الاختيار بني املادة والقرار ،فاإن هذه الشواغل ل تعين أأن النص مل يصل اإىل مس توى ٍّ
اكف من النضج لختاذ
اخلطوة التالية .وأأشار الوفد اإىل معلييت تفاوض تلكلتا ابلنجاح يف الويبو ،وهام املفاوضات اخلاصة مبعاهدة بيجني ومعاهدة
مراكش ،مشدد ًا عىل واقع أأن مواد معاهدة قانون التصاممي أأكرث نضج ًا ،و أأن مس توى التوافق بشأأن تكل املواد أأعىل بكثري مما
اكن عليه يف حاةل هاتني املعاهدتني عندما عقد املؤمتر ادلبلومايس اخلاص بلك مهنام .و أأخري ًا ،ر أأى الوفد أأن مرشوع نص
املعاهدة قد بلغ املس توى الاكيف و أأمت ولية هذه اللجنة .ومن مث ،حان الوقت للتوجه اإىل املس توى التايل ،أأي املؤمتر
ادلبلومايس ،اذلي من شأأنه أأن يعاجل القضا ا املتبقية املفتوحة ول س امي القضا ا الس ياس ية.
 .289و أأيد وفد مرص البيانني الذلين أأدىل هبام وفدا جنوب أأفريقيا واجملموعة ا ألفريقية .و أأضاف الوفد أأن القضية تمتثل يف
حتديد ما اإذا اكن القرار أأو املادة يه مسأأةل س ياس ية أأم قانونية .فاإذا اكن هناك اختالف س يايس ،فميكن حهل يف امجلعية
العامة عىل مس توى رفيع .أأما اإذا اكنت هذه القضية قضية اختالف قانوين أأو تقين ،فينبغي معاجلهتا يف اإيار هذه اللجنة.
 .230وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس ادلول ا ألعضاء فيه ،ولفت انتباه اللجنة اإىل الفقرة  24من الوثيقة GA/44/2
اليت تنص عىل ما ييل" :فامي يتعلق ابدلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن قانون التصاممي الصناعية ،أأشار
الرئيس اإىل أأن جيع الوفود اليت أأخذت اللكمة اكنت لصاحل ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس من ذكل القبيل" .و أأعرب الوفد
عن أأمهل الشديد يف أأل تتجه اللجنة اإىل الوراء بسبب ذكل البيان.
 .232وخلص الرئيس اإىل أأنه فامي خيص املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات ،أأشارت جيع الوفود اإىل التقدّم اذلي
أأحرز يف هذا املوضوع .ور أأى عدد من الوفود أأن احلمك املتعلق ابملساعدة التقنية جيب أأن يكون يف شلك مادة.
وبشأأن هذه املسأأةل ابلتحديد ،أأبدت وفود أأخرى مرونهتا .وقالت بعض الوفود ا ألخرى اإهنا وإان اكنت تفضل القرار
فهيي مس تعدة للنظر يف املادة ،ولكن ليس كرشط مس بق لدلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس.
 .238وفامي خيص ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن قانون التصاممي ،ر أأى عدد من الوفود أأنه
ل بدّ من التوصل اإىل اتفاق بشأأن معاجلة مسأأةل املساعدة التقنية يف شلك مادة يف املعاهدة قبل ادلعوة اإىل عقد
املؤمتر ادلبلومايس ،يف حني ر أأت وفود أأخرى أأن مرشوع املعاهدة بلغ من النضج ما يكفي لدلعوة اإىل عقد
مؤمتر دبلومايس.
 .233وخلص الرئيس اإىل أأن اللجنة قد أأحرزت مزيدا من التقدم حنو تنقيح مرشوع معاهدة قانون التصاممي و أأن
تقمي وتبحث النص والتقدم احملرز وتتّخذ قرارها.
امجلعية العامة يف الويبو ،خالل دورهتا الاس تثنائية يف مايو ،سوف ّ

البند  6من جدول ا ألعامل :العالمات التجارية
 .234استندت املناقشات اإىل الوثيقة .SCT/31/4
 .235وذكَّر وفد جاماياك بأأن وفدي برابدوس وجاماياك اقرتحا ،يف ادلورة السادسة والعرشين للجنة ،خطة معل تتأألف من
ثالث مراحل محلاية أأسامء البدلان .وتلبية لطلب قدمه هذان الوفدان خالل ادلورة السابعة والعرشين ،أأعدت ا ألمانة دراسة
ومرشوع وثيقة مرجعية لتحديد أأفضل املامرسات محلاية أأسامء البدلان من تسجيلها أأو اس تخداهما كعالمات جتارية أأو عنارص
من العالمات التجارية .وقُدمت النتاجئ اإىل اللجنة يف دورهتا التاسعة والعرشين .وقدم وفد جاماياك مالحظات تفصيلية،
وردت يف الوثيقة  ،SCT/31/5بشأأن تكل ادلراسة .و أأظهرت نتاجئ ادلراسة أأن حامية أأسامء البدلان مل تكن موحدة يف جيع
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ادلول ا ألعضاء يف الويبو .وتناولت ادلراسة مسأأةل اإماكنية حفص ومنح التسجيالت يف احلالت اليت ل يكون فهيا اس تخدام
امس البدل مسموح ًا به أأو متعلق ًا بصورة مباشة ابلبدل املعين .وقررت اللجنة يف دورهتا الثالثني مواصةل العمل عىل هذا البند
من جدول ا ألعامل ودعت الوفود اإىل تقدمي مقرتحات كتابة .وعليه قدم الوفد مرشوع التوصية املشرتكة الوارد يف
الوثيقة  ،SCT/31/4واذلي قمكن أأن تسرتشد به ادلول ا ألعضاء يف حفص العالمات التجارية من أأجل الهنوض مبعامةل
متسقة وشامةل محلاية أأسامء البدلان .وجشعت املادة  8من املرشوع ادلول ا ألعضاء عىل حامية أأسامء البدلان اليت مارس فهيا
خشص ما حق أأو اكتس به ،أأو قدم يلب ًا لتسجيل عالمة بدافع من سوء النية .كام جشع مرشوع التوصية املشرتكة حامية
أأسامء البدلان من العالمات املتنازعة (املادة  ،)3و أأدوات التعريف التجارية (املادة  )4و أأسامء احلقول املنازعة (املادة .)5
وبينت املاداتن  6و 1عىل التوايل الظروف اليت قمكن من خاللها للمكتب أأو السلطة اخملتصة أأن ترفض أأو تقبل تسجيل
عالمة تتأألف من امس بدل أأو حتتوي عليه .واقرتحت املادة  2أأن تنطبق أأيض ًا ا ألس باب اخلاصة برفض العالمات التجارية اليت
تتضمن امس بدل عىل اإجراءات الاعرتاض وعدم الصالحية .ونصت املادة  9عىل أأن تقوم املسؤولية يف ادلول ا ألعضاء مىت
ارتكب فعل من أأفعال املنافسة غري املرشوعة أأو المتويه نتيجة لالنتفاع بعالمة .ويقصد بذكل أأدوات التعريف التجارية
أأو أأسامء احلقول اليت تتأألف من امس بدل يعد مضل ًال أأو خادع ًا أأو زائف ًا أأو حتتوي عىل هذا الامس .و أأخري ًا ،رسدت املادة 20
العوامل الواجب مراعاهتا عند البت يف ما اإذا اكن الانتفاع ابلعالمة أأو أأداة التعريف التجارية أأو امس احلقل اذلي يتأألف من
امس بدل يشري اإىل عالقة زائفة ابدلوةل العضو اليت يعرفها امس البدل .وكام ُذكر سابق ًا ،ل يريم مرشوع التوصية املشرتكة اإىل
فرض قواعد جيب أأن تتبعها ماكتب امللكية الصناعية أأو توليد الزتامات اإضافية ،وإامنا هيدف اإىل وضع اإيار متسق ومتناسق
لإرشاد ماكتب امللكية الصناعية والعاملني يف جمال العالمات التجارية يف اس تخداهمم للعالمات التجارية اليت تتأألف من أأسامء
بدلان أأو حتتوي علهيا .وذلكل ،تطلع الوفد اإىل املشاركة عىل حنو هادف وبناء يف مرشوع التوصية املشرتكة ،و أأعرب عن
ثقته يف أأنه سيساعد عىل تعزيز الهنج امجلاعي الرايم اإىل معاجلة يلبات تسجيل العالمات التجارية اليت تتأألف من أأسامء
بدلان أأو حتتوي علهيا.
 .236و أأعرب وفد موانكو عن شكره لوفد جاماياك عىل اقرتاحه املثري لالهامتم البالغ ،واذلي فتح ابب النقاش بشأأن مسأأةل
أأساس ية .و أأيد الوفد الاقرتاح ور أأى أأنه قمكن أأن يشلك أأساس ًا للعمل واملناقشات يف املس تقبل ،وذكر أأن دليه تعليقات
حمددة عىل مواد خمتلفة فض ًال عن مسائل قمكن معاجلهتا بصورة ثنائية.
 .231وشكر وفد سويرسا أأيض ًا وفد جاماياك عىل ما قدمه من حتليل لدلراسة الواردة يف الوثيقة ،SCT/29/5 Rev.
فض ًال عن التوصية املشرتكة املقرتحة بشأأن حامية أأسامء البدلان والتوضيحات املشفوعة هبا .وكام ذكر وفد جاماياك ،فاإن
ادلراسة اليت أأجرهتا ا ألمانة قد أأظهرت بوضوح أأن املامرسات الوينية يف هذا اجملال مل تكن موحدة ول شامةل و أأن الوسائل
اخملتلفة املنفذة لضامن حامية أأسامء البدلان حتيل اإىل ظروف معينة ،عندما يكون امس البدل العنرص الوحيد للعالمة مث ًال.
وقمكن معاجلة هذه اجلوانب من خالل اإضافة عنارص ممزية أأو تنبهيات ،وعليه جيوز تسجيل عالمات خاصة مبنتجات
أأو خدمات ل صةل لها ابلبدل املذكور يف العالمة .وقال الوفد اإن سويرسا تواجه كثري ًا ذكل الوضع وذلكل فاإنه يد م التحليل
اذلي قدمه وفد جاماياك يف الوثيقة  ،SCT/31/5وشكر هذا الوفد عىل اقرتاحه املمتثل يف التوصية املشرتكة بشأأن ا ألحاكم
املتعلقة حبامية أأسامء البدلان الواردة يف الوثيقة  .SCT/31/4اإذ شلك الاقرتاح أأساس ًا ممتاز ًا ملواصةل معل اللجنة ،بصورة
موضوعية ،بشأأن حامية أأسامء البدلان وحتديد الوسائل اجملدية لتحقيق هذه امحلاية ،ويه مسأأةل ظلت يف جدول أأعامل اللجنة
لعدة س نوات .واعترب الوفد أأن التوصية املشرتكة املقرتحة قد أأاتحت أأخري ًا فرص ًا لالنتقال من النظرية العامة لفحص العالمة
التجارية اإىل حتديد تدابري حمددة وملموسة قمكن لدلول أأن تنفذها عىل املس توى ا إلقلميي أأو الويين ،عىل أأساس يوعي،
سواء اكن ذكل من خالل توجهيات أأو ممارسات يف جمال العالمات التجارية أأو من خالل اإجراءات قضائية أأو اإدارية اإضافية.
و أأعرب الوفد عن ثقته يف أأن حامية أأسامء البدلان س تكون أأكرث فعالية من خالل هذه العملية .وإاضافة اإىل ذكل ،اعترب الوفد
أأن ماكتب العالمات التجارية متثل عنرص ًا أأساس ي ًا من عنارص الليات اخلاصة حبامية أأسامء البدلان ،اإذ اإهنا تشلك مدخ ًال
محلاية العالمات التجارية من خالل منح حقوق حامية مبوجب العالمات التجارية .وقمثل عنرص حفص العالمات التجارية حق ًا

SCT/31/10
21

خيار ًا معلي ًا يتيرس للعديد من البدلان ،مبا فهيا البدلان النامية ،اس تخدامه واللجوء اإليه بأأسعار معقوةل؛ ولكن قمكن اإضافة
وسائل أأخرى ،وخباصة تدابري قضائية ،لس تكامل هذه اخليارات .ومن بني التدابري املقرتحة ،ر أأى الوفد أأن املادتني  6و1
مثرياتن لالهامتم بوجه خاص اإذ اإنه من املهم اس تخدام أأسامء البدلان للسلع واخلدمات اليت نشأأت ابلفعل يف هذه البدلان.
ومع اختتام العمل عىل التصاممي ،ينبغي للجنة أأن تبد أأ العمل يف دورهتا املقبةل عىل هذه املسأأةل من ابب ا ألولوية ،ول س امي
يف ضوء أأن العمل التحضريي قد بد أأ ابلفعل .وقال الوفد اإنه يتطلع اإىل اإجراء اس تعراض مفصل خملتلف ا ألحاكم الواردة يف
الاقرتاح اذلي قدمه وفد جاماياك بشأأن وضع توصية قمكن أأن تُس تخدم كدليل أأو مرجع لدلول يك تس تعرض ،عىل أأساس
يوعي ،ممارساهتا ولحئهتا التنفيذية الراهنة بغية حتسني حامية أأسامء البدلان ،وذكل نظر ًا اإىل الاهامتم اذلي أأئارته هذه املسأأةل
يف اإيار التبادلت عىل الصعيد العاملي.
 .232وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس ادلول ا ألعضاء فيه وذكر أأن اللجنة قد درست ،منذ عام  ،8009موضوع حامية
أأسامء البدلان من التسجيل أأو الاس تخدام كعالمات جتارية ،وهو أأمر أأدى يف حد ذاته اإىل تصاعد أأمهية هذه املسأأةل .وقال
الوفد اإنه يفهم متام ًا ا ألمهية اليت تولهيا بعض ادلول ا ألعضاء محلاية أأسامء البدلان واس تخداهما يف مبادرات التوس مي الوينية .كام
أأقر بأأن اس تخدام أأسامء البدلان كعالمات جتارية بصورة خادعة أأو مضلةل لبدل املنشأأ يؤثر سلب ًا عىل املس هتلكني .و أأعرب
الوفد عن قلقه إازاء الاس تخدام اخلادع واملضلل ألسامء البدلان وكذكل إازاء اس تخدامات ا ألسامء اجلغرافية عىل نطاق أأوسع.
واعترب الوفد من الرضوري ،قبل الرشوع يف العمل عىل أأي توصية مشرتكة يف هذا اجملال ،أأن يُنظر يف هذه املسأأةل من
جيع النوايح ،أأي أأل يُنظر فهيا من حيث وهجة نظر ادلول واملس هتلكني حفسب وإامنا كذكل من وهجة نظر املس تخدمني
احلاليني ألسامء البدلان والعالمات التجارية ،اذلين قد يس تخدموا بصورة مرشوعة امس بدل أأصبح مشهور ًا أأو حىت عام ًا.
و أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأنه من خالل حبث هذه املسأأةل ومراعاهتا ،قمكن احلول دون الإبطال احملمتل ملامرسات جتارية متبعة
بصورة مرشوعة .وبغض النظر عن ذكل ،ر أأى الوفد أأنه قمكن الاضطالع بأأنشطة توعية بصورة مفيدة بغية الرتوجي للليات
املتاحة لرفض أأو اإبطال عالمات جتارية تتضمن أأسامء بدلان .و أأضاف أأن وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه يتطلعون
اإىل املشاركة عىل حنو بناء يف املناقشات املقبةل بشأأن هذا املوضوع ،و أأشار اإىل أأنه س يد م اللجنة يف تقدمي املساعدة فامي
خيص مبادرات التوعية.
 .239و أأكد وفد ترينيداد وتوابغو دمعه املتواصل لعمل اللجنة املتعلق حبامية أأسامء البدلان وقال اإنه يشاير الراء اليت
أأعرب عهنا املتحدثون السابقون والقاضية بأأن نتاجئ ادلراسة بشأأن حامية أأسامء البدلان قد أأظهرت أأن هذه امحلاية ليست
موحدة .وعىل الرمغ من أأنه قمكن معاجلة مسأأةل حامية أأسامء البدلان يف اإيار القوانني الوينية لدلول ا ألعضاء ،ر أأى الوفد أأنه
لبد من وجود اإيار دويل أأكرث تناسق ًا واتساق ًا .ومن مث ،ينبغي للجنة أأن تواصل مناقشة اقرتاح وفد جاماياك اذلي يتضمن
مرشوع توصية مشرتكة ،اإذ اإن من شأأنه أأن يساعد اللجنة عىل التوصل اإىل توافق الراء بشأأن دليل مرجعي أأو وثيقة
ألفضل املامرسات ادلولية يف حامية أأسامء البدلان .وعليه رحب الوفد ابس مترار املناقشات بشأأن هذا الاقرتاح يف املس تقبل.
 .240و أأعرب وفد غواتاميل عن اهامتمه مبناقشة الاقرتاح اذلي قدمه وفد جاماياك ،واعترب أأن هذه املناقشة من شأأهنا اإثراء
الترشيعات القامئة يف هذا الصدد وكذكل اقرتاح أليات لتيسري التنفيذ العميل لهذه القوانني.
 .242و أأشار وفد السلفادور اإىل أأن القمية املضافة لالقرتاح اذلي قدمه وفد جاماياك متثلت يف الإسهام يف دراسة ا ألحاكم
القانونية اخلاصة حبامية أأسامء البدلان قائ ًال اإنه يرى أأن هذه ا ألحاكم تنظمها بصورة عامة للغاية املادة (6ئالث ًا) من اتفاقية
ابريس ،بيامن يبقت قوانني وينية بصورة أأكرث رصاحة هذه امحلاية .و أأيد الوفد البيان اذلي أأدىل به وفد ترينيداد وتوابغو
بشأأن مواصةل معل اللجنة عىل هذا املوضوع.
 .248و أأعرب وفد الول ات املتحدة ا ألمريكية عن شكره لوفد جاماياك عىل اقرتاحه ومعهل الشامل عىل املوضوع .فقد حدد
وفد جاماياك يف الوثيقة  SCT/31/5أأوجه القصور اليت استُشفت من الإجراءات الوينية القامئة واخلاصة حبامية أأسامء
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البدلان استناد ًا اإىل الوثيقة  .SCT/29/5اإذ أأشار وفد جاماياك مث ًال اإىل أأن معلية الفحص الويين تنظر عادة فامي اإذا اكن
اس تخدام امس البدل مضل ًال أأو خادع ًا أأو زائف ًا .وإاضافة اإىل ذكل ،ل قمتكل اإل عدد قليل من البدلان حامية حقيقية ألسامء
البدلان .كام لحظ أأن س بل يعن ا أليراف الثالثة يف العالمات التجارية اليت حتتوي عىل أأسامء بدلان ليست مالمئة اإذ
تواجه احلكومات صعوابت يف شوط التقايض ،والمتثيل من خالل حمايم أأجنيب ،وا ألسس القانونية لرفع دعوى يف بدل أخر،
وغياب وئائق قانونية واحضة تتعلق بتحديد السلطة اخملتصة مبتابعة اإجراءات الإنفاذ يف اإيار حكومة بعيهنا .ويف الواقع،
حددت هذه الانتقادات املشالكت احملمتةل القامئة يف اقرتاح وفد جاماياك ولس امي أأن حتويل احلكومات اإىل مالك عالمات
يتطلب اإجراء تغيريات أأساس ية يف أأنظمة امللكية الفكرية يف جيع أأحناء العامل .و أأقر الوفد بأأن احلكومات ،من ش ىت أأحناء
العامل ،تد م حقوق امللكية الفكرية بوصفها أأداة للتمنية واعترب من املنطقي أأن ترغب هذه احلكومات يف الاس تفادة من ا ألنظمة
ذاهتا اليت تساعد شاكهتا عىل المنو وتزيد الصادرات من السلع واخلدمات .بيد أأن انتقادات وفد جاماياك للليات القامئة
واخلاصة ابلطعن يف أأسامء البدلان يف ماكتب العالمات التجارية واحملامك الوينية قد كشفت عن الصعوابت اليت تواهجها
احلكومات بوصفها صاحبة حقوق خاصة .فعىل سبيل املثال ،يتطلب تأأدية دور "حكومة كاملكة عالمة" اختاذ اإجراءات
حكومية للحصول عىل عالماهتا واحلفاظ علهيا وفرضها .وينبغي للحكومة أأن تترصف كاملكة عالمة مما يعىن أأهنا حتتاج اإىل
اس تخدام أأنظمة امللكية الفكرية القامئة مثل أأحصاب احلقوق اخلاصة ،وحتتاج اإىل الاس تعانة مبمثلني قانونيني خمتصني عىل
الصعيدين ادلاخيل واخلاريج ،فض ًال عن توفري المتويل لهذه ا ألنشطة .وس تحتاج يف هناية املطاف اإىل اس تخدام أأدوات
التوس مي الوينية فامي خيص سلع أأو خدمات حمددة يف سوق الصادرات وكذكل ترخيص الانتفاع بعالماهتا لرعا اها أأو غريمه
من املرخص هلم مع توفري ا إلشاف املالمئ ملراقبة اجلودة .وشدد الوفد عىل أأن ذكل مل يكن دور احلكومات اترخيي ًا و أأنه ليس
من الواحض ما اإذا اكنت ستمتكن العديد من احلكومات من تويل هذا ادلور .وعليه فاإن هناك جفوة معيقة بني أأنظمة امللكية
الفكرية القامئة واليت ُأنشئت لصاحل أأحصاب احلقوق اخلاصة وبني رغبة بعض احلكومات يف تأأكيد حقوق امللكية عىل رموز
عامة .ويلب اإىل اللجنة معاجلة هذه الفجوة وسدها وس تكون هذه املهمة صعبة وستتطلب مع ًال ملحوظ ًا ،عىل الرمغ من أأن
بعض الوفود قد ل تشاير الرغبة يف تأأكيد حقوق ملكيهتا عىل رموزها العامة .وإاضافة اإىل ذكل ،فاإن العديد من البدلان
متتكل شاكت قد ل تؤيد خطة معل تريم اإىل الاعرتاف حبقوق امللكية هذه ،سواء اكن ذكل بأأثر مس تقبيل أأو رجعي .وسأأل
الوفد عن اخلطوات اليت ستتخذها اللجنة نظر ًا اإىل أأن الفرضية اليت يقوم علهيا الهنج املقرتح يه أأن البدلان متتكل أأسامءها.
بيد أأن البدلان مل تس تطع الرد عىل هذا السؤال دون الإملام متام ًا ابلئار املرتتبة عىل امللكية ابلنس بة اإىل حكومة الول ات
املتحدة والالزتامات ادلولية للول ات املتحدة ،وتأأثري احلقوق القامئة يف جيع أأحناء العامل ،والطلب احملمتل عىل الاعرتاف
حبقوق امللكية املتبادةل ابلنس بة اإىل احلكومات ا ألخرى .ومن مث ،اعترب الوفد أأن اإيالق نص يستند اإىل املناقشات سابق
ألوانه بوضوح ،واقرتح أأن تعد ا ألمانة ورقة تبحث القضا ا اليت أأئارهتا احلكومات بوصفها مالكة عالمات ،ول س امي بوصفها
صاحبة عالمات تتضمن أأسامء بدلان أأو رموز عامة أأخرى .والمتس الوفد حتديد ًا ردود ًا عىل أأس ئةل أأساس ية أأئارها هذا
الاقرتاح وتمتثل فامي ييل :ما هو احلق املطلوب من اللجنة الاعرتاف به وحاميته؟ وهل يوجد هذا احلق عىل الصعيد الويين
أأو ادلويل؟ وهل متتكل احلكومات أأو جيوز لها امتالك أأسامهئا ،وابلنس بة اإىل احلكومات اليت متتلكها ،كيف تنظم اس تخداهما
داخلي ًا ودولي ًا؟ وهل متتلكها فقط يف الس ياق التجاري أأم كذكل يف الس ياق غري التجاري؟ وإاذا اكن الس ياق جتار ً ا ،فهل
متتكل احلكومات أأسامءها فامي خيص سلع أأو خدمات بعيهنا وماذا عن اخلدمات احلكومية؟ وتساءل الوفد عن املربرات
التنظميية لتقييد حرية التعبري فامي خيص العالمات التجارية عندما يتجاوز تنظمي أأسامء البدلان وخباصة أأسامء البدلان ا ألجنبية
مسأأةل ا ألرضار التجارية ولس امي اخلداع ،كام تساءل عام اإذا اكنت النظم ادلولية ألسامء البدلان ستتعارض مع القواعد املتفق
علهيا دولي ًا بشأأن الإشارة اإىل املنشأأ .وإاذا حظيت أأسامء البدلان و أأدوات التعريف ذات الصةل ابلعرتاف وامحلاية يف جيع
البدلان ا ألخرى ،فس تقوم احلكومات ا ألجنبية أأساس ًا حبجز هذه املصطلحات للتسجيل ولن جيوز اس تخداهما اإل ملن تأأذن
هلم بذكل السلطات اخملتصة يف بدل املنشأأ .فكيف س يتس ىن للبدلان حتديد السلطة اخملتصة اليت تتحدث ابمس حكومة بعيهنا
مالكة عالمة ،و أأخري ًا هل متتكل جيع احلكومات سلطة خمتصة حمددة حتقق يف الاس تخدام املرخص به ألسامء البدلان
والسامح به ومراقبته؟ و أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن اللجنة ل متتكل املعلومات الالزمة للبدء يف دراسة الالزتامات امللحوظة
والبعيدة املدى اليت أأئارها وفد جاماياك ،ومن مث المتس املزيد من املعلومات عن هذا املوضوع.
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 .243وقال وفد تركيا إانه مس تعد ملناقشة مسأأةل أأسامء البدلان اليت تكتيس أأمهية خاصة ابلنس بة اإىل البدلان النامية .و أأضاف
أأنه سيبدي تعليقات عىل الاقرتاح اذلي قدمه وفد جاماياك يف مرحةل لحقة عندما يدرس اخلرباء الوينيون هذا الاقرتاح
بصورة أأكرث تفصي ًال ،و أأشار اإىل أأنه ينبغي اإبقاء هذه املسأأةل يف جدول أأعامل اللجنة.
 .244و أأقر وفد الرنوجي ابلهامتم اذلي أأئاره هذا املوضوع يف اللجنة و أأيد البيان اذلي أأدىل به وفد الول ات املتحدة
ا ألمريكية .وقبل مواصةل العمل عىل أأسامء البدلان ،مفن املهم للجنة أأن حتدد النتيجة اليت س تحقق .وسأأل الوفد عام اإذا اكنت
اللجنة ترغب يف وضع معايري ملساعدة ادلول ا ألعضاء عىل حامية أأسامء البدلان كجزء من اسرتاتيجية التوس مي الوينية أأم اإذا
اكن من ا ألمه وضع نظام فعال ومرن للمس تخدمني وماكتب امللكية الفكرية وغريها من السلطات عىل حد سواء ،مع القيام،
يف الوقت ذاته ،مبنع الاحتاكر وسوء اس تخدام أأسامء البدلان .وشدد الوفد عىل ترجيحه للخيار الثاين .ونظر ًا اإىل مكية
اإيداعات العالمات التجارية اليت تتضمن أأسامء بدلان ،مفن الواحض أأن املس تخدمني غالب ًا ما يسعوا اإىل ربط أأنفسهم ببدل املنشأأ
أأو ابلسلع واخلدمات يف صناعة ا ألز اء مث ًال .وقال الوفد اإنه ل يرى أأي سبب لعرقةل هذه املامرسات و أأعرب عن اعتقاده بأأن
اس تخدام أأسامء البدلان يف العالمات التجارية ل يطرح أأي اإشاكلية ياملا أأن أأحصاب العالمات مل حيتكروا أأسامء بدلان ومل
يضللوا امجلهور العام بشأأن مصدر السلع أأو اخلدمات .ويتضح من مرشوع الوثيقة املرجعية املراجع  SCT/30/4أأن هاتني
القضيتني قد عاجلهتام ادلول ا ألعضاء ابلفعل .ووفق ًا لهذه الوثيقة ،استبعدت جيع الردود عىل الاس تبيان تقريب ًا ( 95.5ابملئة)
العالمات التجارية اليت تتأألف من امس بدل أأو حتتوي عليه اإذا اعترب امس ادلوةل وصفي ًا ،بيامن استبعدت  9555ابملئة مهنا
العالمات من التسجيل اإذا اعتربت مضلةل للمنشأأ اجلغرايف .فبعبارة أأخرى ،متنع املاكتب سوء اس تخدام أأسامء البدلان برفض
تسجيل العالمات املضلةل .و أأعرب الوفد عن قلقه إازاء واقع أأن وضع معايري بشأأن حامية أأسامء البدلان س يرض بوضع
املس تخدمني .وس يحدث ذكل مث ًال اإذا ُيلب اإىل مودعي الطلبات تقدمي وئائق تثبت أأن سلعهم وخدماهتم نشأأت يف البدل
املعين أأو ُيلب اإلهيم تقدمي اإذن من البدل املعين بغية المتكن من تسجيل عالمة جتارية .فس يؤدي ذكل اإىل أأن يلقي اإجراء
اإيداع الطلبات املزيد من ا ألعباء عىل عاتق املودعني و أأن يودل عبئ ًا من العمل غري رضوري ملاكتب امللكية الفكرية عىل حنو
ما أأشار اإليه بوضوح وفد الول ات املتحدة ا ألمريكية .وقال الوفد اإنه ل يرى فائدة من اإنشاء هذا النظام ،ومن مث أأعرب عن
اعتقاده الشديد بعدم رضورة وجود توصية مشرتكة.
 .245وقال وفد الياابن ل ينبغي تقييد موقف العالمات التجارية اليت حتتوي عىل أأسامء بدلان تقييد ًا مفري ًا أأو مرشوي ًا
ياملا اكنت العالمة املمزية غري مس ئوةل عن تضليل امجلهور .ور أأى أأن أأسامء البدلان مصطلحات جغرافية قمكن اس تخداهما
ل إالشارة اإىل ماكن املنشأأ أأو اإىل منشأأة جتارية عند الرضورة يف الس ياق املعتاد ملزاوةل النشاط التجاري .و أأعرب الوفد عن
اعتقاده يف رضورة اإيالء العناية الواجبة عند امليض قدما يف النقاش املتعلق حبامية أأسامء البدلان من خالل مراعاة ا ألثر احملمتل
لهذه امحلاية عىل ا ألنشطة الاقتصادية.
 .246ولفت وفد اإيطاليا ا ألنظار اإىل أأمهية مسأأةل حامية أأسامء البدلان و أأيّد فكرة اعامتد توصية مشرتكة تتوجي ًا جلهود جلنة
العالمات يف هذا اجملال .و أأعرب عن اعتقاده يف اإماكنية التوصل اإىل اتفاق بشأأن اإعداد صك قوي يثبت فعاليته يف الهنوض
حبامية أأسامء البدلان وسهل الاس تخدام من جانب ادلول ا ألعضاء والسلطات الوينية ،ويقمي تواز ًان مناس ب ًا بني مصاحل جيع
ورصح الوفد برغبته يف العمل
املعنيني من خالل اإيالء الاعتبار الواجب للمامرسات التجارية املرشوعة و أأخذها يف الاعتبارّ .
عىل أأساس النص املُقرتح من وفد جاماياك عىل النحو اذلي مت وصفه .وعىل وجه اخلصوص ،احلاجة اإىل مزيد من العمل
لتحسني الوثيقة من خالل تبس يط هيلكها العام ،وتسهيل وتوضيح أأحاكهما.
 .241و أأيّد وفد كولومبيا املبادرة اليت تقدَّم هبا وفد جاماياك عىل خلفية النقص احلايل يف حامية أأسامء البدلان من خالل منع
تسجيل العالمات التجارية اليت حتمل أأسامء من هذا القبيل .ورفض الوفد اس تخدام أأسامء البدلان كعالمات جتارية ،و أأشار
اإىل اإماكنية أأن يكون الاقرتاح ممك ًال للفكرة الرامية اإىل عدم تسجيل أأسامء البدلان كعالمات جتارية ،بغض النظر عام اإذا
اكنت البدل املعين يه بدل املنشأأ للسلع أأو اخلدمات قيد النظر .ومىض يقول ،ل يستند سبب هذا الاستبعاد من التسجيل
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اإىل املعلومات الواردة يف العالمة ،حيث قمكن أأن تُباع العالمات التجارية يف وقت لحق أأو ُ َحت َّول ملكيهتا اإىل خشص أخر
قد ل يكون من رعا ا البدل املعين .واس تدرك قائ ًال ،قمكن أأن يكون الاس تثناء الوحيد هو العالمات امجلاعية وعالمات
التصديق أأو تسميات املنشأأّ .
وعرب عن وهجة نظره يف أأن أأداة التوس مي الوينية ل متثل مفهوم ًا قانوني ًا ولكهنا متثل اسرتاتيجية
أ
حكومية دل م الرشاكت التجارية واملنتجات الوينية .وقمكن تغطية هذا املفهوم عىل حنو أكرث مالءمة من خالل العالمات
التجارية امجلاعية وعالمات التصديق أأو حىت من خالل تسميات املنشأأ .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف ز ادة حتسني مس توى
حامية أأسامء البدلان وجتنب اإدراهجا يف جسالت العالمات التجارية .ومىض يقول ،ينبغي أأل ي ُسمح ابلتحذيرات ،خش ية أأن
تفتح هذه التحذيرات جما ًل لس تخدام أأسامء البدلان بكتابهتا عىل السلع .وهذا هو دور البياانت اجلغرافية ،وابلتايل ،فاإن
تسجيل أأسامء البدلان كعالمات جتارية ل يبدو رضور ً ا.
 .242و أأقر وفد جهورية كور ا ابس تخدام معظم ادلول ا ألعضاء جملموعة متنوعة من أأساليب حامية أأسامء البدلان ،و أأعرب
عن قلقه إازاء حقيقة ادلور اذلي قد يلعبه توجيه موحد يف تقييد السلطة التقديرية لدلول ا ألعضاء يف هذا اجملال.
 .249وتوجه وفد الاحتاد الرويس ابلشكر اإىل وفد جاماياك لقرتاحه ،واذلي عكس خماوف واسعة النطاق فامي يتعلق بعدم
وجود حامية ألسامء البدلان يف النظم الوينية ،ليس فقط ضد تسجيلها كعالمات جتارية ،ولكن أأيض ًا يف مواهجة صور أأخرى
من الاس تخدام مثل أأدوات التعريف التجارية أأو ا ألسامء التجارية أأو أأسامء احلقول .و أأفاد الوفد بأأنه أأبلغ جلنة العالمات يف
دورة سابقة بأأنه ل يرى أأي مشلكة يف اس تخدام أأسامء البدلان كعالمات جتارية ،نظر ًا لتوازن الترشيعات الوينية ،و أأيض ًا
نظر ًا ملا يمتتع به اخلرباء احملليني من فهم جيد للمشالك اليت قد تنشأأ يف حاةل تسجيل عالمات جتارية تتضمن أأسامء البدلان.
واس تدرك قائال ،قمكن أأن تنشأأ منازعات فامي يتعلق بأأدوات تعريف أأخرى مثل ا ألسامء التجارية أأو أأسامء ا ألنشطة التجارية
اليت ل ختضع للتسجيل ول ُجيرى أأي حفص يف شأأهنا قبل اس تخداهما يف السوق .و ُحتال هذه املنازعات اإىل احملامك الوينية
للفصل فهيا مبوجب قوانني املنافسة غري العادةل وماكحفة الاحتاكر .واسرتسل قائ ًال ،قمكن أأن تكون التوصية املقرتحة مفيدة
يف س ياق توحيد النظم الترشيعية اخملتلفة .وذلكل ،أأيّد الوفد القيام بعمل حتضريي يف اجتاه اخلروج بتوصية خاصة مبوضوع
حامية أأسامء البدلان يف أأوسع معانيه ،وليس فقط فامي يتعلق ابلعالمات التجارية .ومع ذكل ،سلَّط الوفد الضوء عىل ا ألمهية
الأكرب لإعداد وئائق املؤمتر ادلبلومايس اخلاص ابلتصاممي الصناعية يف اإيار التلكيف الصادر اإىل جلنة العالمات من "امجلعية
العامة" يف هذا الشأأن .ونتيجة ذلكل ،ر أأى تأأجيل العمل بشأأن التوصية املقرتحة بشأأن أأسامء البدلان اإىل مرحةل لحقة بعد
انهتاء ا ألعامل املتعلقة ابلتصاممي الصناعية.
 .250ووصف وفد الس نغال الاقرتاح املُقَ َّدم من وفد جاماياك بأأنه مثري جد ًا لالهامتم ،و أأيّد مرشوع مسودة التوصية
املشرتكة ،واليت استندت اإىل حبوث موسعة وتس تحق من جلنة العالمات بذل بعض اجلهد لتحسني النص .ور أأى الوفد
رضورة اإدراج حامية أأسامء مواقع حمددة يف البدل يف مرشوع مسودة التوصية أأيض ًا.
 .252و أأفاد وفد هنغار ا مبتابعته للمناقشات اليت دارت يف اجامتعات سابقة ابهامتم كبري ،وقد خلص اإىل حتديد بعض
اجلوانب اخملتلفة محلاية أأسامء البدلان يف اإجراءات تسجيل العالمات التجارية ويف اس تخدام هذه ا ألسامء كعالمات جتارية.
ورصح بقناعته ببعض الشواغل اليت تضمنهتا الوثيقة  SCT/31/4والوثيقة  ،SCT/31/5ول س امي تكل الناجة عن
ّ
املامرسات املتباينة يف اإجراءات تسجيل العالمات التجارية ويف اإجراءات ما بعد التسجيل .و أأعرب الوفد عن قلقه إازاء
اختالف ا ألساليب اليت تعمتدها ماكتب امللكية الفكرية يف تطبيق أأحاكم قانونية تاكد تكون متطابقة أأو متشاهبة متام ًا يف
مواهجة الطابع املضلل أأو اخلادع فامي يتعلق ابملنشأأ اجلغرايف لبعض املنتجات .ور أأى اإماكنية حتقيق بعض الفوائد احملمتةل من
خالل حماوةل ممارسة نوع من التقارب يف هذا اجملال بغية توحيد ممارسات ماكتب امللكية الفكرية .و أأعرب عن اس تعداده
ملواصةل العمل بشأأن هذه املسأأةل بروح بناءة للغاية ،كام أأعرب عن رغبته يف التعرف عىل مواقف ابيق الوفود ا ألخرى.
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 .258ولفت وفد جنوب أأفريقيا ا ألنظار اإىل سابق تأأييده اإعداد وثيقة مرجعية غري ملزمة ول حتمل يابع التوجيه فامي يتعلق
حبامية أأسامء ادلول ،مع الإقرار ابإماكنية اس تخدام هذه الوثيقة أكداة معل مفيدة للماكتب الوينية .بيد أأن الوفد قد أأكد
بوضوح عىل رضورة أأل ينتقص مدى و أأسلوب تطبيق هذه الوثيقة من سلطة التقدير املطلق ملاكتب امللكية الفكرية ،سواء
مت اس تخداهما كوثيقة مرجعية بس يطة أأو كتعلاميت للمامرسات ادلاخلية يف املاكتب أأو مت نرشها مكبادئ توجهيية للعمل هبا،
عىل أأن يكون مفهوم ًا الطبيعة غري امللزمة أأو الطابع غري التوجهييي للوثيقة .و أأضاف الوفد أأنه أأيّد ،من حيث املبد أأ ،برانمج
العمل املقرتح بشأأن حامية أأسامء ادلول اذلي ُيرح من قبل وفود برابدوس وجاماياك انطالق ًا من هذا الس ياق .وبعد أأن
ُأتيحت للوفد فرصة دراسة الاقرتاح امل ُق َّدم من وفد جاماياك الوارد يف الوثيقة  ،SCT/31/4ظهر للوفد عدد ًا من الشواغل
املهمة املتصةل مبرشوع مسودة النص املقرتح ،مما جعهل يرتاجع عن تأأييد هذا الاقرتاح .واسرتسل الوفد قائ ًال ،فعىل وجه
اخلصوص ،مسأأةل الإشارة اإىل توحيد اإجراءات وممارسات الفحص وحتديد مدى أأهلية العالمة للتسجيل ،فض ًال عن الطابع
الإلزايم للغة املس تخدمة يف معوم النص .وابﻹضافة اإىل ذكل ،أأعرب الوفد عن قلقه إازاء الالزتامات املصاحبة اليت سوف
تُفرض عىل ادلول ا ألعضاء يف الويبو مبقتىض بعض الرشوط الإلزامية .و أأكد عىل تشابه اللغة املس تخدمة مع لغة املعاهدات
التقليدية ،وليست يه اللغة امل ُفرتض اس تخداهما للتعبري عن وثيقة مرجعية غري ملزمة ول حتمل الطابع التوجهييي .وابلتايل،
خلص الوفد اإىل عدم اتساق مرشوع مسودة النص مع ما اكن متوىخ يف ا ألساس ،ولن يؤيد مسودة التوصية املشرتكة
املقرتحة ،كام ل يس تطيع تأأييدها هبذا الشلك مس تقب ًال.
 .253و أأعرب عدد من الوفود عن تأأيي ٍّد لالقرتاح اذلي تقد ّم به وفد جاماياك يف الوثيقة  ،SCT/31/4رمغ أأن بعضها ر أأى
أأن الاقرتاح حيتاج اإىل مزيد من التطوير.
 .254واعتربت وفود أأخرى أأنه من السابق ألوانه الرشوع يف مفاوضات قامئة عىل النصوص خبصوص هذا املوضوع
وفضّ لت تكريس املزيد من التحليل للقضا ا الوجهية ،مثل تداعيات أأية حامية اإضافية عىل اللواحئ والإجراءات السارية حاليا
بشأأن العالمات.
.255

و ّبني وفد جاماياك أأنه عىل اس تعداد لتطوير اقرتاحه والتقدّم به اإىل دورة اللجنة املقبةل.
وخلص الرئيس اإىل أأن اللجنة سوف تنظر يف صيغة مراجعة لقرتاح وفد جاماياك يف دورهتا الثانية
.256
والثالثني .وحتضريا لتكل ادلورة ،سوف يعمل وفد جاماياك ،مبساعدة ا ألمانة ،عىل تعديل اقرتاحه يف ضوء التعليقات
املقدّمة يف ادلورة احلالية فض ًال عن التعليقات الإضافية اليت تقدّ هما الوفود كتاب ًة قبل دورة اللجنة الثانية والثالثني.

مس تجدات عن اجلوانب املتصةل ابلعالمات التجارية يف نظام أأسامء احلقول
 .251استندت املناقشات اإىل الوثيقة .SCT/31/6
 .252واس تعرضت ا ألمانة ،بناء عىل يلب من الرئيس ،معلومات ُم َحدَّثة عن اجلوانب املتصةل ابلعالمات التجارية يف نظام
أأسامء احلقول ( ،)DNSواذلي يشهد حالي ًا حماولت لتوس يع نطاقه.
 .259و أأعرب وفد الهند عن تقديره ل ألمانة نظري اإعداد الوثيقة  .SCT/31/6ويلب بعض التوضيحات بشأأن كيفية قيام
مركز الويبو للتحكمي والوساية (مركز الويبو) بعمهل فامي يتعلق مبؤسسة الإنرتنت لإس ناد ا ألسامء وا ألرقام لعناوين الإنرتنت
(اإياكن).
 .260و أأشارت ا ألمانة اإىل جانيب معل مركز الويبو ألسامء احلقول :اجلانب املتعلق ابإدارة قضا ا أأسامء احلقول ،واجلانب الخر
املتعلق ابلس ياسة العامة .ويشمل اجلانب املتعلق ابلس ياسة العامة ،اليت ُحتاط به ادلول ا ألعضاء علامً ،املشاركة يف اجامتعات
الإياكن هبدف التصدي لشواغل أأحصاب العالمات التجارية و أأخذها يف الاعتبار .أأما يف جانب اإدارة القضا ا ،يعمل مركز

SCT/31/10
26

الويبو بصفة حمايدة ومس تقةل ،مبا يف ذكل تعيني ُم َح ِ ّمكني كطرف ئالث ،مع السامح إابشاك الإياكن مشاركة حمدودة يف
ا ألساس لضامن تنفيذ نتاجئ قرارات جلنة الويبو من قبل مسجيل الإياكن املعمتدين.
 .262و أأعرب وفد الياابن عن تقديره ل ألمانة لتوفري املعلومات املُحدَّثة .والتفت اإىل احلقول العليا اجلديدة املكونة من أأسامء
عامة ،واندى برضورة مواصةل الاهامتم مبصاحل أأحصاب العالمات ،ورضورة أأل يشلك تنفيذ مرشوع مركز تبادل املعلومات
بشأأن العالمات التجارية أأي عبء عىل أأحصاب العالمات التجارية.
 .268و أأعرب وفد هنغار ا عن شكره ل ألمانة نظري العرض اذلي قدَّمته ،وحّثا عىل مواصةل متابعة هذا املوضوع.
 .263وتوجه وفد سويرسا ابلشكر اإىل ا ألمانة عىل ما قدمته من معلومات ُم َحدّثة عن اجلوانب املتصةل ابلعالمات التجارية
يف نظام أأسامء احلقول ،و أأعرب عن تأأييده لبياانت وفود هنغار ا والياابن فامي يتعلق حبقوق أأحصاب العالمات التجارية.
ويلب من ا ألمانة مواصةل تقدمي حتديثات منتظمة يف هذا الصدد.
 .264وشكر وفد اإيطاليا ا ألمانة عىل معلها ،و أأعلن عن اتفاقه يف الرأأي مع وفود هنغار ا والياابن وسويرسا يف شأأن يلب
احلصول عىل حتديثات منتظمة للمعلومات.
 .265و أأحايت اللجنة علامً ابلوثيقة ُ SCT/31/6ويلب من ا ألمانة اإبالغ ادلول ا ألعضاء ابلتطورات املس تقبلية يف
نظام أأسامء احلقول عىل الإنرتنت.

البند  1من جدول ا ألعامل :البياانت اجلغرافية
 .266استندت املناقشات اإىل الوثيقتني  SCT/31/7و.SCT/31/8 Rev.
 .261ولفت وفد الول ات املتحدة ا ألمريكية ا ألنظار اإىل اقرتاحه اخلاص ابلبدء يف العمل يف شأأن البياانت اجلغرافية واذلي
يرحه خالل دورة جلنة العالمات السابقة ،وقد حظى الاقرتاح ابلعديد من الردود الإجيابية .وذلكل ،يلب الوفد من ا ألمانة
اإعداد دراسة اس تقصائية عن نظم البياانت اجلغرافية الوينية القامئة وعرضها خالل ادلورة الثانية والثالثني للجنة العالمات.
ور أأى أأن مثل هذه ادلراسة الاس تقصائية سوف تسلط الضوء عىل املشهد ادلويل امل ُ َعقّد ألحصاب البياانت اجلغرافية
و أأحصاب العالمات التجارية ومس تخديم املصطلحات العامة مما س يوفر للجنة وللويبو بوجه عام دلي ًال مناس ب ًا يرشدهام اإىل
السبيل ا ألنسب للميض قدم ًا .و أأشار الوفد اإىل ت ََو ِ ّيل "احتاد لش بونة" يف ذكل الوقت رئاسة املنتدى الوحيد املعين ابلبياانت
اجلغرافية يف الويبو ،ومل تكن جلنة العالمات حارضة فيه .كام أأعرب عن ر أأيه يف أأن تصممي نظام البياانت اجلغرافية من قبل
"احتاد لش بونة" قد شابه المتيزي والإقصاء ،ومع ذكل فهو مس متر يف الاعامتد عىل ابيق أأعضاء الويبو يف متويل املؤمتر
ادلبلومايسّ .
وعرب الوفد عن ر أأيه قائ ًال ،مل يتوفر لوفود املراقبني يف "فريق لش بونة العامل" القدرة عىل اإحداث أأي تغيري عىل
الاقرتاح ا ألسايس للمعاهدة .وبدا فرق العمل ملزتم ًا متاما ابلمنوذج ا ألصيل امل ُ َص َّمم من قبل عدد قليل من البدلان منذ ،2952
استناد ًا اإىل تسميات اإدارية خاصة بتكل البدلان لنظم تسميات املنشأأ .و ّبني الوفد الزتام الفريق العامل هبذا المنوذج مع عدم
احليود عنه ،والعمل عىل تقييد أأي اقرتاح جديد يف ضوء اقرتاب عقد املؤمتر ادلبلومايس يف  .8025وبعد أأن أأعرب الوفد
عن قلقه إازاء د م أأنشطة ومعليات "نظام لش بونة" ومتويلها من قبل الويبو ،قال اإن هذا ادل م سوف يبدو متسق ًا مع ا ألنظمة
احمللية ألعضاء "احتاد لش بونة" اذلين يعمتدون عىل ا ألموال العامة يف سداد تاكليف اإنشاء وإانفاذ حقوق ملكية خاصة .وشدد
عىل أأن خمطط المتويل هذا مل يكن من اختيار دافعي الرضائب يف الول ات املتحدة ا ألمريكية ،و أأعرب عن قلقه إازاء حماوةل
يلب احلصول عىل متويل يتحمهل دافعو الرضائب يف البدلان ا ألخرى محلاية بياانت جغرافية أأجنبية .كام أأعرب عن اعرتاضه
أأيض ًا عىل منوذج البياانت اجلغرافية اذلي يتبناه "احتاد لش بونة" وقميض فيه قدم ًا .ور أأى الوفد أأن الاحتفاظ بقوامئ بياانت
جغرافية أأجنبية ل تتطلب شط الاس تخدام للحفاظ عىل احلقوق ،وإالغاء أأو التخفيف التدرجيي لعالمات جتارية أأو
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اس تخدامات عامة ذات أأس بقية س يؤثر تأأثري ًا كبري ًا عىل الصناعات احمللية واملس هتلكني احملليني ودافعي الرضائب .واقرتح الوفد
شوع ا ألمانة يف اإعداد دراسة اس تقصائية لنظم البياانت اجلغرافية الوينية القامئة ،حيث ينبغي أأن تكون اخلطوة ا ألوىل ألي
مناقشة جمدية يه الفهم الصحيح للمشهد ادلويل .وشدد عىل احلاجة اإىل اإيالء نظرة فاحصة اإىل خمتلف مناذج البياانت
اجلغرافية من أأجل اس تكامل العمل امل ُ ْن َجز ابلفعل يف اإيار جلنة العالمات.
 .262و أأعلن وفد ا ألرجنتني عن موافقته عىل البيان اذلي أأدىل به وفد الول ات املتحدة ا ألمريكية ،وشايره اخملاوف فامي
يتعلق ابلإجراءات املتبعة من قبل "احتاد لش بونة" ملراجعة "اتفاق لش بونة" محلاية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد
ادلويل .ور أأى أأن هذه املراجعة ،واليت اقترصت يف ا ألصل عىل املسائل الإجرائية ،قد انهتجت مسار ًا مغاير ًا ،مبعىن ،اجتهت
حنو توس يع نطاق املعاهدة فامي خيتص ابلبياانت اجلغرافية ،ابلإضافة اإىل تسميات املنشأأ .ور أأى الوفد جتاوز "الفريق العامل
املعين بتطوير نظام لش بونة" حدود التلكيف الصادر هل يف سبمترب  ،8002وسوف يؤدي هذا اإىل اتفاق جديد للملكية
الفكرية .وعالوة عىل ذكل ،وكجزء من هذه املراجعة اليت يقودها "احتاد لش بونة" ،وافقت "امجلعية العمومية لحتاد لش بونة"
يف أأكتوبر  8023عىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد اتفاق لش بونة امل ُ َعدَّل بشأأن تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية يف .8025
كام أأعرب الوفد أأيض ًا عن قلقه إازاء متويل املؤمتر ادلبلومايس من مزيانية الويبو ،عىل الرمغ من اعرتاض بعض ادلول ا ألعضاء
اليت مل تكن مضن أأعضاء اتفاق لش بونة .ومىض يقول ،تزتايد غرابة هذه املامرسة من حقيقة اشرتاك جيع ادلول ا ألعضاء يف
الويبو يف المتويل ،من خالل مزيانية املنظمة ،لعقد مؤمتر دبلومايس مل يوافق عىل عقده سوى ادلول ا ألعضاء يف "احتاد
لش بونة" فقط .و أأعلن عن موقفه الرافض لهذه املامرسة ولرشوط التفاق الساري ولنطاق التعديل املقرتح .ولفت الوفد
ا ألنظار أأيض ًا اإىل عدم اتباع القواعد الإجرائية للموافقة عىل عقد مؤمتر دبلومايس يف اإيار الويبو .كام أأشار اإىل النتاجئ املرتتبة
عىل توس يع نطاق "اتفاق لش بونة" ،معر ًاب عن اعتقاده يف أأن ذكل من شأأنه تعزيز نظام دويل لتسجيل البياانت اجلغرافية،
ومن مث ا إلرضار مبصاحل ادلول ا ألعضاء يف س ياقات أأخرى .وقال الوفد يتعني عىل الويبو مراعاة مصاحل جيع ادلول ا ألعضاء
فهيا ،وليس فقط عدد حمدود من ا ألعضاء ،كام جيب عند اإجراء أأي مناقشة بشأأن نظام تسجيل دويل للبياانت اجلغرافية
اختيار هيئة يُراعى يف تشكيلها متثيل جيع ادلول ا ألعضاء يف الويبو .واسرتسل قائ ًال ،يتعني عىل جلنة العالمات ،بصفهتا
هيئة ذات مس ئولية حمددة معنية ابلبياانت اجلغرافية ،مواصةل املناقشات بشأأن البياانت اجلغرافية ،مبا يف ذكل مسأأةل نظام
الإيداع محلاية البياانت اجلغرافية .ور أأى كذكل رضورة التصدي ل ألعامل املتعلقة بتطوير نظام لش بونة يف اإيار جلنة
العالمات .ويف اخلتام ،قال الوفد سوف تسهم دراسة عن الهنج الوينية احلالية محلاية البياانت اجلغرافية يف املساعدة عىل فهم
أأفضل ملسارات العمل املمكنة لتخفيف امحلاية ادلولية دون التأأثري عىل النظم القانونية واملامرسات القامئة يف البدلان املنضمة
اإىل اتفاق تريبس.
 .269وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس ادلول ا ألعضاء فيه و أأعرب عن شكره لوفد الول ات املتحدة ا ألمريكية لالقرتاح
الوارد يف الوثيقة  .SCT/31/7وذكر الوفد أأن "فريق لش بونة العامل" قد تصدى لتعديل "نظام لش بونة" للتسجيل ادلويل
لتسميات املنشأأ كوس يةل لتحقيق حامية البياانت اجلغرافية عىل املس توى ادلويل من خالل تسجيل واحد .ومىض يقول ،اكن
الهدف الرئييس من هذا التعديل هو َج ْعل نظام لش بونة أأكرث جاذبية للبدلان اليت مل تكن أأعضاء يف ذكل الوقت .وابلتايل،
فرمبا يسهم هذا التعديل يف توس يع النظام وز ادة رقعة العضوية فيه .ويف س ياق احملاوةل لبناء نظام شامل ،اتسم موقف
مراقيب نظام لش بونة يف العمل ابلنفتاح عىل جيع ادلول ا ألعضاء يف الويبو .و أأشار اإىل حصول "فريق لش بونة العامل" عىل
ُمدْ َخالت مفيدة للغاية من هؤلء املراقبني .كام ّبني أأن أأفضل وس يةل لستيعاب تنوع النظم الوينية هو التوسع يف نظم
التسجيل ذات الصةل اليت تديرها الويبو ،وحتديد ًا ،التوسع يف نظايم لش بونة ومدريد .و أأضاف ،جيب أأن حيظى امليض قدما
يف تعديل نظام لش بونة بأأولوية خاصة يف الويبو بشأأن البياانت اجلغرافية ،وسوف يؤدي هذا النشاط اإىل حتسينات فامي
يتعلق ابلتنوع واملرونة املسموح هبا لدلول ا ألعضاء يف اإيار اتفاق تريبس .ونتيجة ذلكل ،أأعرب الوفد عن عدم قناعته يف
ورصح بعدم موافقته علهيا.
حتقيق أأي قمية مضافة من خالل ادلراسة اليت اقرتهحا وفد الول ات املتحدة ا ألمريكيةّ ،
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 .210و أأعرب وفد الربتغال عن شكره لوفد الول ات املتحدة ا ألمريكية لالقرتاح الوارد يف الوثيقة  .SCT/31/7وقال ،أأشار
هذا الاقرتاح اإىل جتدد اهامتم ادلول ا ألعضاء يف الويبو حبامية البياانت اجلغرافية اليت تشلك أأمهية قصوى جملمتع ا ألعامل .ومع
ذكل ،ودون التشكيك يف اختصاص جلنة العالمات يف مناقشة البياانت اجلغرافية ،أأعرب عن عدم ت َّي ُقنه من العائد املتحصل
من اإعداد دراسة اس تقصائية اإضافية عن ا ألنظمة الوينية القامئة أأو ما س يرتتب عىل ذكل من اإجراء مناقشات أأخرى بشأأن
ممارسات الفحص الويين .ومىض يقول ،اضطلعت جلنة العالمات مبجموعة كبرية من ادلراسات ،وحتديد ًا تكل ادلراسات
الواردة يف الوئائق SCT/8/4 :و SCT/9/4و ،SCT/10/4يف شأأن تعريف البياانت اجلغرافية ويف شأأن خمتلف النظم
املتاحة محلاية تكل البياانت .وابلنظر اإىل مكية البياانت املتاحة ابلفعل واملتغريات احلديثة اليت قمكن أأن تربر يف الهناية اإعادة
تقيمي للموقف ،ل يستشعر الوفد يف هذا املنعطف احلاجة لإجراء املزيد من العمل .وعىل الرمغ من ذكل ،أأعرب الوفد عن
اس تعداده ملواصةل العمل والرتكزي عىل بياانت جغرافية أأخرى ذات صةل ،مثل حامية البياانت اجلغرافية و أأسامء البدلان يف
نظام أأسامء احلقول ،ويه من املشالك اليت اكتسبت اهامتم ًا متجدد ًا يف الس نوات القليةل املاضية بسبب التوسع الكبري يف
" أأسامء احلقول العليا" واحلاجة املتصةل ملنع التسجيل التعسفي حلقوق امللكية الفكرية أكسامء حقول والرصاعات احملمتةل بيهنام.
وشدد الوفد عىل أأن الاقرتاح ابإجراء نقاش حول نظام للتسجيل ادلويل للبياانت اجلغرافية يف الويبو أأو يف لش بونة كبديل
حممتل ،يشلك حتد ً ا مباش ًا لعملية مراجعة "نظام لش بونة" اليت جتري ابلفعل ،واليت تُ َع ِل ّق علهيا حكومة الربتغال قدر ًا كبري ًا من
ا ألمهية ،وقمكن اس تنتاج هذه ا ألمهية من العرض ا ألخري اذلي قدَّمته احلكومة لس تضافة املؤمتر ادلبلومايس يف العام القادم.
و أأعلن الوفد عن رفضه للر أأي القائل بعدم توفر مس تو ات الرشعية والشمولية املطلوبة ملراجعة نظام لش بونة ،فض ًال عن
املالحظات السلبية اخلاصة ابلنوايح الإجرائية .وشدد أأيض ًا عىل حقيقة عدم اختصاص جلنة العالمات ملناقشة املسائل
املتعلقة ابملزيانية أأو ا ألمور الإجرائية املتعلقة "ابحتاد لش بونة" .وقال ،عىل الرمغ من تنفيذ اإجراءات املراجعة من قبل عدد
صغري من ادلول ا ألعضاء يف الويبو ،اإل أأن املالحظ هو عدم اقتصار الاهامتم الرئييس والغرض التوجهييي من العملية برمهتا
عىل اهامتمات تكل ادلول ومصاحلها احملددة فقط .ففي الواقع ،اتصف الاهامتم الرئييس ابلتوسع عىل حنو أأكرب ،حيث اجته حنو
حتديد س بل لتحسني النظام ابلشلك اذلي جيعهل أأكرث جاذبية لدلول وللمس تخدمني ،مع احلفاظ عىل مبادئ و أأهداف "اتفاق
لش بونة" .وجشع الوفد جيع ا أليراف املهمتة عىل املشاركة يف معلية التعديل هذه بغية التوصل اإىل نظام أأكرث نفع ًا ومشولية من
نظام لش بونة احلايل.
 .212وحتدث وفد امجلهورية التش يكية ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق وشكر وفد الول ات املتحدة ا ألمريكية
عىل اإعداده الاقرتاح الوارد يف الوثيقة  SCT/31/7بشأأن وضع خطة معل دلراسة جدوى وجود نظام لإيداع البياانت
ورصحت اجملموعة بأأهنا وضعت أأمهية كبرية عىل العمل احلايل "للفريق العامل املعين بتطوير نظام لش بونة" "بشأأن
اجلغرافيةّ .
التسجيل ادلويل لتسميات املنشأأ" ،وفق ًا لتلكيف "احتاد لش بونة" ،مبا يف ذكل القرار اذلي اختذته "امجلعية العمومية لحتاد
لش بونة" بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس خبصوص تعديل "اتفاق لش بونة" .ور أأى الوفد رضورة العمل من أأجل اإدخال املزيد من
التحسينات عىل نظام لش بونة وجعهل أأكرث جاذبية للبدلان ا ألخرى .و ّبني أأن العمل يف هذا الصدد مفتوح ملشاركة املراقبني
وا ألعضاء احملمتلني ،وسوف تتحقق اس تفادة كبرية من تكل املشاركة .و أأشار اإىل الر أأي القائل بأأن اإجراء دراسة عن البياانت
اجلغرافية يف اإيار جلنة العالمات يشلك ازدواجية يف العمل ،وقال اإنه يتفق يف الر أأي مع من يقول أأن جلنة العالمات ليست
يه احملفل املناسب ملناقشة موضوعات املزيانية وابيق املوضوعات ا ألخرى املتعلقة ابلإجراءات املرتبطة "ابحتاد لش بونة".
و أأعرب عن عدم قناعته يف حتقيق قمية مضافة من جراء اإعداد دراسة كام هو مقرتح يف الوثيقة  ،SCT/31/7وابلتايل ،فهو
ل يؤيد ذكل الاقرتاح.
 .218وتوجه وفد فرنسا ابلشكر اإىل وفد الول ات املتحدة ا ألمريكية عىل اقرتاحه ،و أأعرب عن اعتقاده برضورة اإيالء أأولوية
واجبة لعمل الويبو يف جمال البياانت اجلغرافية بغرض حتسني نظام التسجيل املنصوص عليه يف "اتفاق لش بونة" .ومىض
يقول ،مل هتدف معلية مراجعة نظام البياانت اجلغرافية يف اإيار "نظام لش بونة" ،ول النصوص الواردة يف "اتفاق تريبس" اإىل
فرض نظام موحد محلاية البياانت اجلغرافية .و أأشار اإىل عدم معارضته ألي معل بشأأن البياانت اجلغرافية بشلك عام ،ولكنه
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يرى أأن أأي دراسة أأخرى بشأأن ا ألساليب اخملتلفة محلاية البياانت اجلغرافية لن تضيف أأي عنرص جديد اإىل حقيقة اس تخدام
بعض ادلول ألنظمة العالمات التجارية واس تخدام دول أأخرى لنظم حامية خاصة للبياانت اجلغرافية ابعتبارها ملكية فكرية
مس تقةل ،وابلتايل ،ففي مقدور امجليع اختيار أأنسب الطرق لتوفري حامية أأفضل.
 .213و أأعرب وفد اإيطاليا عن تأأييده للبياانت اليت أأديل هبا لك من وفود الاحتاد ا ألورويب وامجلهورية التش يكية وفرنسا
والربتغال .و أأعلن متسكه بوهجة نظره بأأن العمل عىل هذا الاقرتاح لن يضيف قمية للعمل املضطلع به يف السابق يف اإيار جلنة
العالمات أأو العمل اجلاري حالي ًا يف اإيار منظمة التجارة العاملية .ومىض يقول ،يبدو جلي ًا أأن الغرض الرئييس من هذا
الاقرتاح هو منع أأو تأأخري معل "الفريق العامل املعين مبراجعة اتفاق لش بونة" .وعالوة عىل ذكل ،أأعرب الوفد عن قلقه
املزتايد إازاء ما يبدو من الصعوبة الكبرية يف حتقيق الهدف ،حيث تظهر دعاوى التشكيك يف اجلدوى من وجود نظام
لش بونة ذاته ،وهو نظام قامئ حتت إاشاف الويبو من أأكرث من  40عام ًا مضت وسامه يف تقدمي خدمات اإىل الكياانت
امل ُ ْن ِتجة ،مبا يف ذكل الكياانت املتواجدة يف املنايق الريفية ،وذات ا ألجحام اخملتلفة سواء الصغري مهنا أأو املتوسط ،فض ًال عن
انتشاره عرب  82دوةل .و أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن جلنة الرباءات ،من الناحية الإجرائية ،ليست يه احملفل املناسب
ملناقشة واختاذ أأي قرار بشأأن معل يقوم به فريق خرباء أخر ،وبشلك أأكرث معومية ،ليست يه احملفل املناسب ملناقشة
مصري وممزيات ومعليات وس بل متويل نظام عاملي للملكية الفكرية اتبع للويبو ،مثل نظام لش بونة .واس تطرد قائ ًال ،مل هتدف
مراجعة "اتفاق لش بونة" اإىل فرض أأسلوب واحد محلاية البياانت اجلغرافية عىل الصعيد الويين ،ول لفرض ألية واحدة لتنفيذ
الزتامات اتفاق تريبس .وشدد الوفد عىل عدم املساس حبرية أأي بدل يف الانضامم اإىل نظام لش بونة ،و أأنه ومع ًال ابلولية اليت
أأقرهتا "امجلعية العمومية لحتاد لش بونة" ،ل هيدف العمل بشأأن تعديل "اتفاق لش بونة" اإل اإىل حتسني وحتديث الإيار
القانوين اذلي ينظم أأداء النظام فقط .وابلتايل ،مل يرى الوفد أأي رضر واقع عىل معل جلنة العالمات فامي يتعلق بقانون
البياانت اجلغرافية من جراء معلية املراجعة هذه .والتفت اإىل مضمون العمل املقرتح من وفد الول ات املتحدة ا ألمريكية،
وقال اإنه مل يعرتض عىل مناقشة البياانت اجلغرافية يف جلنة العالمات ،ولكنه ر أأى أأن أأي دراسة أأخرى حول الترشيعات
الوينية للمؤشات اجلغرافية سوف تؤدي اإىل اس تنتاجات معروفة ابلفعل من قبل ،وحتديد ًا :هناك بدلان حتمي البياانت
اجلغرافية من خالل نظام العالمات التجارية ،وبدلان أأخرى قامت بتطوير ما ي ُسمى ابلنظم اخلاصة اليت تعرتف حبامية
البياانت اجلغرافية بوصفها حقوق ًا مس تقةل للملكية الفكرية .ور أأى الوفد ،يف ضوء تنوع النظم الوينية ،أأن أأنظمة الإيداع اليت
تديرها الويبو ،كنظايم لش بونة ومدريد ،هام أأفضل الس بل لستيعاب هذا التنوع ،وببساية ترك احلق يف الاختيار
ادلقمقرايي لدلول ا ألعضاء لختيار نظام امحلاية اليت تبغي تطبيقه .و أأشار اإىل وجوب احملافظة عىل هذا التنوع من قبل أأنظمة
الإيداع اخملتلفة وتفادي ا ألوضاع اليت تؤدي اإىل س يادة نوع واحد من الترشيعات عىل ابيق الترشيعات ا ألخرى ،و أأوحض أأن
عرقةل مراجعة "اتفاق لش بونة" َس ُيقَّ ِوض هذا التنوع ،بد ًل من احملافظة عليه ،ويُقّيد مساحة املرونة املسموح هبا لدلول
ا ألعضاء يف اإيار اتفاق تريبس .والتفت الوفد اإىل جحم العمل الكبري اذلي ُأجنز يف هذا اجملال ،و أأشار عىل سبيل املثال اإىل
انهتاء جلنة العالمات من اإعداد س بع وئائق معل تضم بياانت جغرافية ،وكرر وهجة نظره بعدم وجود مس تجدات تس تدعي
اإعادة هذا العمل ،وهو وإان حدث فسوف يكون جمرد ازدواجية مع معل أخر ُم ّ
ضطلَع به يف منظمة التجارة العاملية .ويف هذا
الصدد ،لفت الوفد ا ألنظار اإىل أأن الوفد اذلي يالب ابإجراء مناقشة داخل جلنة العالمات بشأأن نظام اإيداع عاملي حممتل،
هو نفسه من اندى داخل منظمة التجارة العاملية ابإنشاء قاعدة بياانت غري ملزمة ،تقترص فقط عىل امخلور واملرشوابت
الروحية ،وفقا ملا هو ئابت يف وثيقة منظمة التجارة العاملية  .TN/IP/W/10/Rev.4و أأك َّد عىل أأن هذا التوضيح اكن
مطلو ًاب يف شأأن هذا املوضوع .و أأهنيى لكمته ابقرتاح مناقشة حامية البياانت اجلغرافية يف نظام أأسامء احلقول ،مشري ًا اإىل
مشاركته مع دول أأعضاء أأخرى يف تقدمي هذا الاقرتاح.
 .214و أأعرب وفد جورجيا عن تأأييده للعمل اجلاري يف مراجعة "اتفاق لش بونة" ،وقال اإن اإدراج البياانت اجلغرافية يف
"اتفاق لش بونة" س يكون هل أئار ًا اإجيابية جبعل النظام أأكرث فعالية للمس تخدمني ،و أأكرث جاذبية لضم أأعضاء جدد .و أأعرب عن
اعتقاده يف وجود ارتباط بني البياانت اجلغرافية وتسميات املنشأأ ،اإىل املدى اذلي أأدى ابدلول ا ألعضاء يف نظام لش بونة اإىل
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اس تخدام النظام يف الس نوات ا ألخرية محلاية بياانهتا اجلغرافية جنب ًا اإىل جنب مع تسميات املنشأأ اخلاصة هبا .وبصفته عضو ًا يف
"اتفاق لش بونة" ،ومع ا ألخذ يف الاعتبار التقدم الكبري اذلي أأحرزه "فريق لش بونة العامل" حىت ذكل الوقت ،ر أأى الوفد
عدم معقولية البدء يف نقاش جديد يف اإيار جلنة العالمات بشأأن مراجعة "اتفاق لش بونة" وبشأأن العالقات املتبادةل بني
تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية ،فض ًال عن اإهدار مبد أأ فعالية التاكليف .و أأعرب عن أأمهل يف عدم تأأخري عقد املؤمتر
ادلبلومايس املعين بتعديل "اتفاق لش بونة" ،و أأهنيى لكمته ابلتعويل عىل ادلول ا ألعضاء يف اإظهار روح التعاون والتوصل اإىل
توافق يف الراء.
 .215وتو ّجه وفد الرنوجي ابلشكر اإىل وفد الول ات املتحدة ا ألمريكية عىل اقرتاحه ،ور أأى أأن جلنة العالمات يه احملفل
املناسب ملناقشة البياانت اجلغرافية يف الويبو .ولفت ا ألنظار اإىل أأنظمة حامية البياانت اجلغرافية اخملتلفة القامئة حالي ًا يف خمتلف
أأحناء العامل ،و أأعرب عن تأأييده لإعداد دراسة تكون مبثابة وثيقة مرجعية هتدف اإىل توفري نظرة شامةل عن تكل ا ألنظمة،
ومساعدة الهيئات الوينية واملس تخدمني.
ورصح وفد كندا ابإماكنية حتقيق قمية مضافة من اإجراء دراسة بشأأن أأنظمة حامية البياانت اجلغرافية اخملتلفة كام ورد
ّ .216
يف اقرتاح وفد الول ات املتحدة ا ألمريكية ،و أأعرب عن دمعه لهذه ادلراسة .ولفت الوفد ا ألنظار اإىل توقيع معاهدات ثنائية
ومتعددة ا أليراف خمتلفة خالل الس نوات املاضية ،وتعديل ترشيعات وابلتايل ،فالوقت مناسب لتحديث العمل املضطلع به
يف الويبو منذ بضع س نوات مضت .كام أأشار أأيض ًا اإىل عدم حتديد نطاق اختبار التعممي من قبل ،و أأعرب عن اهامتمه للتطرق
اإىل هذا ا ألمر يف دراسة هبذا الشأأن.
 .211و أأعرب وفد ش ييل عن شكره لوفد الول ات املتحدة ا ألمريكية عىل اقرتاحه ،واتفق مع الفكرة القائةل بأأن معلية
مراجعة "اتفاق لش بونة" قد حولت التفاق من كونه اتفاق ًا ذي موضوع حمدد اإىل اتفاق دويل جديد يش متل عىل البياانت
ورصح بأأن "فريق لش بونة العامل" ليس هو اجلهة املناس بة للتعامل مع هذا املوضوع حيث أأنه يتجاوز نطاق
اجلغرافيةّ .
ورصح بعدم موافقته عىل َ ّحت ُمل الويبو متويل عقد املؤمتر ادلبلومايس لعام  ،8025بل يتعني تدبري المتويل من قبل
وليتهّ ،
"احتاد لش بونة" .وبيامن أأيّد الوفد الاقرتاح اذلي تقدم به وفد الول ات املتحدة ا ألمريكية لإعداد دراسة لس تكشاف نظم
امحلاية ادلولية للبياانت اجلغرافية ،اإل أأنه مل يؤيد وهجات النظر اليت أأعرب عهنا وفد الول ات املتحدة ا ألمريكية فامي يتعلق
ابلقمية اليت تشلكها نظم البياانت اجلغرافية .واختمت لكمته قائ ًال ،يعد نظام البياانت اجلغرافية صاكً قاميً للتمنية الثقافية
والاقتصادية للبدلان.
 .212و أأعرب وفد اإيران (جهورية-الإسالمية) عن شكره لوفد الول ات املتحدة ا ألمريكية عىل الاقرتاح ،و أأشار اإىل
اس تخدام بعض البدلان ألنظمة العالمات التجارية محلاية البياانت اجلغرافية ،يف حني جلأأت العديد من البدلان ا ألخرى اإىل
وضع نظم خاصة للحامية وفريدة يف يبيعهتا .ومىض يقول ،يف ضوء تنوع النظم الوينية ،تعد أأفضل اخليارات املتاحة
لستيعاب هذا التباين ومتكني ادلول ا ألعضاء من اختيار نظام امحلاية اذلي يعرب عن احتياجاهتا ،يه تكل ا ألنظمة اليت تديرها
الويبو ،مثل نظايم لش بونة ومدريد .ويف اإشارة اإىل الر أأي القائل بأأن الاقرتاح لن يتأأىت منه أأي قمية مضافة للعمل اذلي أأجنزته
جلنة العالمات يف السابق يف جمال البياانت اجلغرافية ،قال الوفد تمكن الفكرة من وراء هذا الاقرتاح يف عرقةل معل الفريق
العامل املعين بتعديل "اتفاق لش بونة" .و أأضاف ،جيب أأل يُفرس التلكيف الصادر اإىل جلنة العالمات بشأأن مناقشة
املؤشات اجلغرافية عىل أأنه قمنح السلطة للجنة ملنع "ا أليراف املتعاقدة" يف "اتفاق لش بونة" من تعديل التفاق .كام ر أأى
الوفد أأيض ًا اإماكنية قيام لك من جلنة العالمات و"احتاد لش بونة" مبناقشة البياانت اجلغرافية يف اإيار الاختصاص احملدد هلام.
ويف اخلتام ،أأعلن الوفد عن رفضه البدء يف العمل يف شأأن البياانت اجلغرافية يف اإيار جلنة العالمات يف تكل املرحةل.
 .219وتوجه وفد بريو ابلشكر اإىل وفد الول ات املتحدة ا ألمريكية لالقرتاح الوارد يف الوثيقة  ،SCT/31/7واس تدرك
قائال بأأنه ل يؤيد مناقش ته .و أأشار الوفد اإىل أأول اجامتع عقده "فريق لش بونة العامل" خبصوص تطوير النظام يف مارس
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 ،8009أأي منذ مخس س نوات مضت تقريب ًا ،بناء عىل يلب "امجلعية العمومية لحتاد لش بونة" يف دورهتا الثالثة والعرشين،
وقال ،اكن الهدف من هذا الاجامتع هو دراسة كيفية حتسني الإجراءات يف اإيار "اتفاق لش بونة" ووضع نظام أأفضل
لتسميات املنشأأ ،كام سعى "فريق العمل" أأيض ًا اإىل اإقامة نظام أأكرث مشولية .و أأشار الوفد اإىل توفر برانمج معل "لفريق
لش بونة العامل" ،فض ًال عن وثيقة معل واحضة ،وإاذا انتابت بعض الوفود شواغل حمددة ،فينبغي اإئارهتا يف اإيار فريق العمل
وليس يف جلنة العالمات .وتساءل الوفد عن نطاق الاقرتاح اذلي تقدم به وفد الول ات املتحدة ا ألمريكية ،والقمية املضافة
لإجراء دراسة جديدة ،وذكل مع الوضع يف الاعتبار العديد من ادلراسات اليت ُأجريت يف السابق ابلفعل يف شأأن هذا
املوضوع يف اإيار جلنة العالمات .ومن انحية أأخرى ،وإاذا اكنت الشواغل مرتبطة ابلرتتيبات املتعلقة ابملزيانية ،ر أأي الوفد أأن
املنتدى املناسب ذلكل هو اللجنة املعنية ابلربانمج واملزيانية .واختمت لكمته قائال ،اإنه ل يتذكر اعرتاض أأي دوةل عىل قرار
ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس يف  ،8025أأثناء انعقاد دورة امجلعية العامة يف أأكتوبر .8023
 .220و أأشار وفد سويرسا اإىل الاقرتاح اذلي تق َّدم به وفد الول ات املتحدة ا ألمريكية ،و أأعلن عن عدم املوافقة عىل
مناقش ته يف جلنة العالمات ألس باب موضوعية خاصة مبضمون الاقرتاح ،وكذا لئاره احملمتةل عىل هيالك الويبو وهيئاهتا
ا ألخرى .و ّبني أأن ادلراسة املقرتحة لن تأأيت بأأي قمية مضافة للعمل املُن َجز ابلفعل من قبل جلنة العالمات ،كام ل يوجد هناك
أأي متغريات جديدة يف اجملال تس تدعي اس تئناف العمل بشأأن البياانت اجلغرافية .وفامي يتعلق ابلوثيقة  ،SCT/31/7أأعرب
ورصح بعدم موافقته عىل الر أأي القائل بأأن "نظام لش بونة" أأو معلية تعديهل
الوفد عن رغبته يف اإلقاء الضوء عىل عدة نقاطّ .
سوف تُضفي حامية خاصة للبياانت اجلغرافية ،مشري ًا اإىل سابق توضيح هذا ا ألمر يف عدة مناس بات .وفامي يتعلق بتقييدات
أأوجه املرونة ،لفت الوفد ا ألنظار اإىل احلد ا ألدىن اذلي نص عليه اتفاق تريبس محلاية البياانت اجلغرافية ،وقال مل قمنع هذا
التحديد البدلان الراغبة يف حتقيق حامية أأعىل للبياانت اجلغرافية من امليض قدما يف هذا ا ألمر .واسرتسل قائ ًال ،لقد د أأب،
ومعه العديد من الوفود ا ألخرى ،عىل الشكوى من عدم كفاية مس توى امحلاية املنصوص عليه يف اتفاق تريبس ملنتجات
خبالف امخلور واملرشوابت الروحية .و أأعرب عن أأسفه إازاء حقيقة حماوةل بعض الوفود اإعاقة البدلان الراغبة يف حتقيق
مس توى أأعىل من امحلاية ومنعها من اإماكنية حتقيق ذكل يف اإيار الويبو .وابلإضافة اإىل احلجج املوضوعية ،أأعرب الوفد عن
قلقه جتاه حماولت اهجاض التفاقات أأو القرارات امل ُتَّ ِخذة وتعريضها للخطر الفعيل .وعند هذه النقطة ،أأعلن الوفد عن رفضه
الرشوع يف معل يتعلق ابلبياانت اجلغرافية يف اإيار جلنة العالمات .واس تدرك قائال ،ومع ذكل ،يظل موضوع حامية البياانت
اجلغرافية املتصل بأأسامء احلقول مفتوح ًا للمناقشة ،ويتطلب املزيد من البحث.
 .222و أأيّد وفد أأسرتاليا اإجراء مناقشة حول البياانت اجلغرافية يف اإيار جلنة العالمات ،حيث أأن جلنة العالمات يه احملفل
املناسب لهذه املسائل ،و أأعرب عن رسوره ملا ملسه من اإحياء لنشاط معل اللجنة يف هذا املوضوع ،ول س امي و أأن جلنة
العالمات قد أأثبتت جدارهتا مكنتدى ف َّعال فامي تصدت هل من قضا ا أأخرى يف اإيار مس ئوليهتا .وتوجه الوفد ابلشكر اإىل وفد
الول ات املتحدة ا ألمريكية لالقرتاح اذلي قدمه ،ومىض يقول ،تضمن هذا الاقرتاح بعض ا ألفاكر الهامة ،ور ّحب ابإاتحة
الفرصة لس تكشاف املزيد عن هذه ا ألفاكر أأيض ًا .ولفت الوفد ا ألنظار اإىل ما ذكره يف ادلورة السابقة من حيث توفر نظامني
يف أأسرتاليا لتسجيل البياانت اجلغرافية .قمثل نظام عالمات التصديق أأحد هذين النظامني ،واذلي قمكن من خالهل توفري
حامية للبياانت اجلغرافية لاكفة السلع واخلدمات .أأما الخر فهو الترشيع اخلاص حبامية البياانت اجلغرافية للخمور .و أأعرب عن
اس تعداده ورسوره ملشاركة خربته يف هذا الصدد وتوضيح التداخالت بني النظامني .ور أأى الوفد اإماكنية تطوير نظام اإيداع
دويل يشمل نظايم التسجيل املذكورين .ويف هذا الس ياق ،حث الوفد عىل اس تكشاف جمالت التقارب يف املناقشات
بشأأن أليات امحلاية الوينية بد ًل من الرتكزي عىل نقاط الاختالف فقط .و أأعرب أأيض ًا عن اهامتمه ابس تكشاف مفهوم
اس تخدام "بروتوكول مدريد" أأو "وثيقة جنيف لتفاق لهاي" كمنوذج مناسب لنظام اإيداع شامل للبياانت اجلغرافية.
واسرتسل قائ ًال ،مل تتضمن تكل ا ألنظمة توحيد جوهري للقوانني أأو ل ألنظمة القانونية ،ولكهنا اس تحدثت فقط ألية ألحصاب
حقوق امللكية الفكرية لتطبيق احلقوق الوينية واحلفاظ علهيا .ور أأى الوفد أأن وضع منوذج شامل لنظام اإيداع دويل َس ُي َّمكن
من توس يع رقعة العضوية ،ويعمل عىل ز ادة وجاهة املعاهدة للجميع .وعىل املس توى العميل والويين ،أأعرب الوفد عن عدم
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تأأكده من الكيفية اليت ستمتكن من خاللها املاكتب الوينية أليراف اتفاق لش بونة يف صورته امل ُ َعدَّةل من اسرتداد تاكليف
الفحص وحامية البياانت اجلغرافية احملددة وفقا لالتفاق .ومىض يقول ،يف حاةل عدم وجود ألية واحضة تس تعني هبا املاكتب
الوينية يف اسرتداد التاكليف ،فسوف حتتاج حامية البياانت اجلغرافية ا ألجنبية اإىل د م من خالل فرض رسوم وينية ،أأو
توفري امحلاية مقابل تلكفة تُسدد لصاحل املكتب الويين .ومىض يقول ،قمكن اس تخدام أأنظمة الإيداع ادلويل القامئة كمنوذج
لضامن الاس تدامة اذلاتية لتفاق لش بونة بعد أأي تعديل يطر أأ عليه يف الويبو ،وحبيث ل يشلك عبئ ًا مالي ًا عىل املاكتب
الوينية .وتساءل الوفد أأيض ًا عن التأأثري املنشود من املادة  4-89من مسودة اتفاق لش بونة املعدل .ومن وهجة نظره ،تُشلك
تكل املتطلبات عام ًال مثبط ًا عىل حنو أأكرب من كوهنا عام ًال مشجع ًا جلذب أأعضاء جدد ،وذكل يف حاةل اإذا ما ُيلب من
املنضمني اجلدد لتفاق لش بونة املعدل حامية التسميات احملمية أأص ًال يف اإيار التفاق .ولفت الوفد ا ألنظار اإىل أأنه سيتعني
عىل ا أليراف املنضمة حفص أأو تقيمي اكفة تسميات املنشأأ أأو البياانت اجلغرافية القامئة ،و ّبني عدم وجود أأحاكم تتعلق برسوم
اخلدمة مقابل هذا العمل.
 .228وتوجه وفد هنغار ا ابلشكر اإىل وفد الول ات املتحدة ا ألمريكية عىل اقرتاحه ،ولكنه أأعرب عن دمعه للراء اليت أأدىل
هبا وفود لك من الاحتاد ا ألورويب ابمس ادلول ا ألعضاء فيه ،وامجلهورية التش يكية ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى
والبلطيق ،وفرنسا وجورجيا وإايران (جهورية-الإسالمية) وإايطاليا وبريو والربتغال وسويرسا .و أأعرب عن رغبته يف التأأكيد
عىل حقيقة عدم اختصاص جلنة العالمات يف التدخل يف أأعامل أأو التأأثري عىل نتاجئ فريق معل ُم َلكّف بتنفيذ هممة ما مبوجب
معاهدة ترشف الويبو عىل اإدارهتا بصفة مس تقةل .وإاذا اكن ا ألمر كذكل ،اكن من السهوةل مباكن التحمك يف أأنشطة الفرق
العامةل املُنشأأة بغرض حتقيق املزيد من التطوير لنظام مدريد واتفاق لهاي أأو اتفاق نيس ،مبجرد اعرتاض بعض ا ألعضاء أأو
بعض من غري ا ألعضاء يف الاحتادات املذكورة عىل النتاجئ املفرتض التوصل اإلهيا من قبل أأفرقة العمل .ولفت الوفد ا ألنظار
اإىل املوقف احليادي الفعيل لنظام لش بونة حىت ذكل التارخي فامي يتعلق ابلكيفية اليت توفر هبا البدلان امحلاية لتسميات املنشأأ،
حيث مل يتضمن النظام أأي نصوص تفرض الالزتام ابس تحداث أأي نظام ذي يبيعة خاصة محلاية البياانت اجلغرافية وإادراجه
يف الترشيعات الوينية .وقال الوفد ،غالب ًا ما تتعرض تكل املسأأةل للتفسري اخلايئ .وفامي يتعلق ابملسائل املالية ،أأكد الوفد
عىل أأن جلنة العالمات ليست يه املاكن املناسب ملناقشة املسائل املتعلقة ابملزيانية ،ويف الوقت نفسه ،لفت الانتباه اإىل
سهوةل الاقتداء بأأمثةل قامئة ألنظمة ُمنشأأة مبوجب معاهدات الويبو وتعمل يف اإيار مغاير ألسلوب المتويل اذلايت .ولفت الوفد
ا ألنظار اإىل أأن معيار الرحبية هو ا ألساس الوحيد للحمك عىل جدوى أأي جمال قانوين للملكية الفكرية ،وتساءل هل ينتاب
أأحد الشكوك يف جدوى التسجيل مبوجب املادة (6ئالثا) من اتفاقية ابريس .وابلنظر اإىل لك تكل ا ألس باب اليت أأوردها
الوفد ،أأعرب عن عدم تأأييده ألي معل مس تقبيل عىل أأساس الاقرتاح املقدم من وفد الول ات املتحدة ا ألمريكية ،و أأفاد بأأنه
سيمت تقدمي اقرتاح للعمل املس تقبيل بشأأن حامية البياانت اجلغرافية و أأسامء البدلان يف نظام أأسامء احلقول ابلشرتاك مع وفود
أأخرى يف وقت لحق خالل ادلورة.
 .223وتوجه وفد الياابن ابلشكر اإىل وفد الول ات املتحدة ا ألمريكية عىل اقرتاحه ،و أأعرب عن اعتقاده يف أأن جلنة
العالمات يه احملفل املناسب يف الويبو ملناقشة البياانت اجلغرافية .و أأيَّد الطلب املقدم ل ألمانة واخلاص ابإجراء دراسة لبحث
خمتلف الهنج القانونية الوينية للبياانت اجلغرافية .و أأعرب عن أأمهل يف أأن دراسة من هذا القبيل سوف تُ َع ِّمق فهم خمتلف
رصح الوفد مبشاركته الشواغل اليت أئارها وفد الول ات املتحدة
القضا ا املتعلقة ابلبياانت اجلغرافية .وابلإضافة اإىل ذكلّ ،
ا ألمريكية فامي يتعلق ابملسائل الإجرائية وتكل املتعلقة ابملزيانية ألعامل "احتاد لش بونة" ،ور ّحب ابإجراء مناقشة لهذه
املوضوعات يف منتدى أخر مناسب.
 .224و أأشار وفد إارسائيل اإىل عضويته يف "اتفاق لش بونة" ومشاركته النشطة يف مفاوضات منظمة التجارة العاملية اجلارية
بشأأن البياانت اجلغرافية ،و أأعرب عن تأأييده لالقرتاح اذلي تقدم به وفد الول ات املتحدة ا ألمريكية.
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 .225و أأيّد وفد جهورية كور ا الاقرتاح اذلي تقدم به وفد الول ات املتحدة ا ألمريكية ،و أأعرب عن اعتقاده يف أأن جلنة
العالمات يه احملفل املناسب ملناقشة البياانت اجلغرافية .كام ر أأى الوفد أأيض ًا أأن اإجراء دراسة لس تكشاف جدوى نظام
اإيداع البياانت اجلغرافية سوف يعود بفائدة كبرية عىل جيع ادلول ا ألعضاء.
 .226وحتدث وفد أأوروغواي بصفته الوينية و أأيّد البياانت اليت أأدلت هبا وفود ا ألرجنتني و أأسرتاليا وكندا والياابن
ورصح ابتفاقه مع الر أأي القائل بأأن جلنة العالمات يه احملفل املناسب يف الويبو ملناقشة
والول ات املتحدة ا ألمريكيةّ .
البياانت اجلغرافية .واس تطرد يقول ،سوف تضيف هذه ادلراسة قمية اإىل ا ألعامل اليت ن ُفذت يف املايض داخل جلنة العالمات
نظر ًا حلدوث العديد من املتغريات اجلديدة ،وابلتايل ،سوف يسهم اإجراء مسح حتدييث يف اإلقاء الضوء عىل تكل املتغريات
جيعها ويعزز املناقشات داخل جلنة العالمات يف هناية املطاف.
 .221و أأشار وفد جنوب أأفريقيا اإىل الوثيقة  ،SCT/31/7وقال اس مترت املناقشات يوال عقود من الزمان يف شأأن النظم
املناس بة محلاية البياانت اجلغرافية .وقد جاء يف الوثيقة أأن جلنة العالمات يه اللجنة اخملتصة يف الويبو ،ويه اليت يتضمن
جدول أأعاملها بند ًا دامئ ًا بشأأن البياانت اجلغرافية .كام لفت الوفد ا ألنظار أأيض ًا اإىل الهنج اخملتلفة واملتضاربة محلاية البياانت
اجلغرافية القامئة واليت جيري التفاوض يف شأأهنا يف جيع أأحناء العامل .كذكل أأشار الوفد اإىل أأن الوثيقة ذاهتا قد تضمنت اقرتاح ًا
بتوجيه يلب اإىل ا ألمانة لإعداد دراسة اس تقصائية ألنظمة البياانت اجلغرافية الوينية القامئة حالي ًا واليت من شأأهنا اإلقاء الضوء
عىل املشهد ادلويل امل ُ َعقّد للبياانت اجلغرافية ،كام سوف توفر توجهي ًا مناس ب ًا للجنة العالمات والويبو معوم ًا يف شأأن أأنسب
املسارات و أأكرثها مالءم ًة للميض قدما لتحسني الوضع .واقرتح الوفد عىل ا ألمانة أأن تس تقيص وتبحث عن مدخالت بشأأن
مواضيع حمددة متصةل مبختلف نظم البياانت اجلغرافية بغية جتميع ممارسات ووهجات نظر املاكتب الوينية يف وثيقة شامةل يف
جلنة العالمات لعرضها يف الاجامتع املقبل .وشدد الوفد عىل أأمهية مسأأةل البياانت اجلغرافية لبالده حيث بد أأت جنوب
أأفريقيا يف اإضفاء الطابع الرمسي عىل حامية البياانت اجلغرافية يف اإيار ترشيعي جديد خاص هبا كحقوق مس تقةل للملكية
الفكرية .ويف اخلتام ،أأعلن الوفد عن اس متراره يف الالزتام مبناقشة هذا املوضوع بغية التأأثري عىل املتغريات الناش ئة يف مشهد
حامية البياانت اجلغرافية ولضامن اتساق هذه النظم مع الالزتامات ا ألخرى ،مبا يف ذكل تكل الالزتامات املنصوص علهيا يف
اإيار اتفاق تريبس والتفاقات الثنائية.
 .222وقال وفد ابراغواي اإنه يتفق يف الر أأي مع البياانت اليت أأدلت هبا وفود ا ألرجنتني و أأسرتاليا والياابن و أأوروغواي
والول ات املتحدة ا ألمريكية ،و أأيَّد مواص َةل اللجنة للعمل اخلاص مبسائل البياانت اجلغرافية .و أأعرب الوفد عن ر أأي مفاده أأن
هذا لن يكون تكرر ًا للعمل اذلي ُأجنِز ابلفعل ،بل عىل العكس من ذكل س يكون اس تكام ًل للمناقشات اليت جرت يف اإيار
اللجنة .و أأشار الوفدُ اإىل أأن مسأأةل البياانت اجلغرافية ذات أأمهية خاصة ابلنس بة لباراغواي ،وقال اإنه يعتقد أأن اإجراء دراسة
اس تقصائية ُمحدَّثة بشأأن ش َّىت أأنظمة البياانت اجلغرافية س يكون مفيد ًا جد ًا .وفامي يتعلق بنظام لش بونة ،اقرتح الوفدُ الإحاي َة
حرز داخل الفريق العامل من أأجل جتنب تكرار العمل .و أأشار الوفد أأن ابراغواي ليست عضو ًا يف اتفاق
علامً ابلتقدم امل ُ َ
لش بونة ،و أأيَّد مناقشة البياانت اجلغرافية داخل اللجنة ،شيطة أأن تكون املناقشة شام ًةل مبا فيه الكفاية و أأن تضع أر َاء جيع
ا ألعضاء يف الاعتبار عىل حنو مناسب.
 .229وتو َّجه وفد الاحتاد الرويس ابلشكر لوفد الول ات املتحدة ا ألمريكية عىل اقرتاحه ،ولكنه اختلف يف الر أأي مع احلُجج
املُقدَّمة يف الوثيقة  – SCT/31/7ل س امي تكل احلُجج اليت تشري اإىل ولية فريق لش بونة العامل – وكذكل مع التعليقات
اخلاصة بمتويل هذه ا ألنشطة .وذكَّر الوفدُ بأأن السبب الرئييس لإنشاء فريق لش بونة العامل هو أأن اتفاق لش بونة مل يُ َ
عترب
ف ّعا ًل مبا فيه الكفاية .وقال اإن نظام لش بونة ،رمغ اإنشائه منذ أأكرث من  40عام ًا وانضامم دول كثرية اإليه ،ل بد من تنقيح
معاهدته من أأجل ضامن فعالية أأكرب وتغطية أأوسع .وذكَّر الوفدُ بأأن صفة مراقب يف فريق لش بونة العامل متاحة مجليع أأعضاء
الويبو وملمثيل املس تخدمني اكفة .و أأشار الوفد أأيض ًا اإىل أأن عدد ًا كبري ًا من الوفود قد شاركت يف ا ألعامل ،و أأن فريق لش بونة
العامل اس متتع بكثري من املداخالت املفيدة من امجليع .و َّكرر الوفدُ اإبداء اهامتمه مبواصةل العمل اخلاص ابلبياانت اجلغرافية
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داخل اللجنة ،و أأوحض أأنه ينبغي حتديد ا ألولو ات .ووافق الوفد عىل أأن مسأأةل حامية البياانت اجلغرافية فامي يتعلق بأأسامء
احلقول يف س ياق التوسع يف التجارة الإلكرتونية ل تزال قامئ ًة ،وتتطلب حبث ًا اإضافي ًا.
 .290و أأشار وفد سويرسا اإىل أأنه يرى أأن الاقرتاح املُقدَّم من وفد الول ات املتحدة ا ألمريكية ليس أأساس ًا مناس ب ًا لبدء
العمل اخلاص ابلبياانت اجلغرافية داخل اللجنة.
 .292وقال وفد هنغار ا اإنه يتفق يف الر أأي مع مداخةل وفد سويرسا ،و أأشار اإىل صعوبة الفصل ،يف الاقرتاح املُقدَّم من وفد
الول ات املتحدة ا ألمريكية ،بني عنارص ادلراسة وهدفها .وذكر أأن من الصعب املوافقة عىل دراسة من شأأهنا أأن تؤدي اإىل
هدف ل يس تطيع الوفد أأن يؤيده.
 .298و أأعرب ممثل امجلعية ا ألمريكية لقانون امللكية الفكرية عن تأأييده لالقرتاح اذلي تقدم به وفد الول ات املتحدة
ا ألمريكية ،و أأشار اإىل أأن كثري ًا من ادلراسات الاس تقصائية والتحليلية اليت ُأجريت يف اإيار الويبو أأو منظمة التجارة العاملية
قد عفا علهيا الزمن .و أأشار املمثل اإىل املعاهدة الثنائية اليت ُأب ِرمت مؤخر ًا بني كندا والاحتاد ا ألورويب قائ ًال إان أأش ياء كثرية
قد تغريت يف عامل البياانت اجلغرافية .وذكر ُ
املمثل أأن هناك اختالفات يف الر أأي بني الوفود ا ألعضاء يف فريق لش بونة العامل
والوفود غري ا ألعضاء فيه .و أأشار ُ
املمثل اإىل أأن البياانت اجلغرافية مسأأ ٌةل فهيا سعة ،فهيي ليست اإما أأبيض أأو أأسود ،بل قمكن
التوصل فهيا اإىل حل وسطَّ ،
وحث الوفو َد عىل املشاركة البنّاءة والتحيل بروح التوافق عند مناقشة البياانت اجلغرافية داخل
اللجنة اليت أأثبتت أأهنا منتدى كفء لكثري من املناقشات ا ألخرى .وعالوة عىل ذكل ،أأوحض املمث ُل أأن املامرسني يُق ِّدمون
املشورة للعمالء اذلين خيتلط علهيم أأمر البياانت اجلغرافية أأيامن اكنوا ،ويف هذا الصدد حتظى املواد اليت تُعدّها وتُق ِّدهما اللجنة
والويبو ابلتقدير من هؤلء العمالء .وقال ُ
املمثل اإنه يشجع ويؤيد أأشدّ ما يكون التشجيع والتأأييد أأي دراسة اس تقصائية
تُس ِل ّط الضوء عىل هذا اجملال الشديد التعقيد اذلي ما فتئت املعاهدات الثنائية ،يف ر أأيه ،تزيده متزيق ًا .وإاضاف ًة اإىل ذكل ،ذكر
ُ
املمثل أأن وفد الول ات املتحدة ا ألمريكية مل يقل اإن ادلراسة الاس تقصائية سوف تعيق ،بطريقة أأو بأأخرى ،معل فريق
لش بونة العامل.
 .293وقال ممثل منظمة الش بكة ادلولية للبياانت اجلغرافية اإنه يود أأن يعرب عن ر أأيه من منظور مس تخديم البياانت
اجلغرافية اذلين يواهجون لك يوم حتد ات اإدارة البياانت اجلغرافية يف عرص العوملة ،ومن منظور منظمة الش بكة ادلولية
للبياانت اجلغرافية ،ويه منظمة تُم ِث ّل جامعات البياانت اجلغرافية ،من ٍّّ
لك من الول ات القضائية اليت دلهيا أأنظمة خاصة
و أأنظمة عالمات جتارية محلاية البياانت اجلغرافية .ور أأى ُ
املمثل أأن املُن ِتجني قد أأثبتوا أأهنم واقعيون ومتقدمون من حيث فهم
احتياجات حامية البياانت اجلغرافية يف الول ات القضائية اخملتلفة ،فكثري مهنم ،عىل سبيل املثال ،قد جسلوا بياانهتم اجلغرافية
مبقتىض نظام خاص وعالمات جامعية داخل الاحتاد ا ألورويب وكعالمات تصديق يف الول ات املتحدة ا ألمريكية .ور أأى
املمثل أأيض ًا أأن البدلان قادر ٌة عىل التوصل اإىل حلول وسط ،واستشهد ابلتفاق الثنايئ بني كندا والاحتاد ا ألورويب مكثال
عىل ذكل .و أأعرب ُ
املمثل أأيض ًا عن ر أأي مفاده أأن ش بكة الإنرتنت و أأسامء احلقول اجلديدة متثل حتد ات انش ئة .وقال املمثل
اإنه يعتقد أأن املشالك الرئيس ية يه استبعاد البياانت اجلغرافية من الس ياسة املوحدة لتسوية منازعات أأسامء احلقول
(الس ياسة املوحدة) ،وعدم اليقني القانوين فامي يتعلق بغُرف املقاصة ،والتحد ات اخلاصة ابلتاكليف فامي خيص أليات تسوية
املنازعات .وذكر أأنه بغض النظر عن ذكل ،قمكن أأن تؤدي حقول مثل " "coffeeو" "foodو" "organicاإىل وجود مواقع
جديدة عىل ش بكة الإنرتنت ل تنمتي ابلرضورة اإىل روابط املُنتجِ ني املعنية .ور أأى املمثل أأن الوقت قد حان ملناقشة هذه
املشالك يف إايار اللجنة.
 .294ورحب ممثل امجلعية ادلولية للعالمات التجارية ابلقرتاح اذلي تقدم به وفد الول ات املتحدة ا ألمريكية لس تكشاف
جدوى نظام لإيداع البياانت اجلغرافية يشمل جيع أليات امحلاية املنصوص علهيا يف القوانني الوينية .وذكَّر املمث ُل بأأن امجلعية
ادلولية للعالمات التجارية تؤيد منذ س نوات عديدة – مبا يف ذكل يف الفريق العامل املعين بتطوير نظام لش بونة – اإنشاء
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نظام دويل ل إاليداع والتسجيل يرتك املسائل اجلوهرية للقانون الويين شأأنه يف ذكل شأأن نظام مدريد ،ويكون ابإماكنه
تشجيع البدلان اليت تس تخدم أأنظم ًة خمتلفة محلاية البياانت اجلغرافية عىل املشاركة تشجيع ًا فعا ًل .كام شاير املمث ُل وفدَ
الول ات املتحدة ا ألمريكية الشواغل اليت أأعرب عهنا بشأأن معلية تنقيح اتفاق لش بونة ،و أأعرب املمث ُل عن أأسفه ألن هذه
العملية مل تثبت أأهنا تفيض اإىل نوع اللية الشامةل لكتساب احلقوق واحلفاظ علهيا اذلي تبحث عنه امجلعية ادلولية للعالمات
التجارية.
 .295وتو َّجه وفد الول ات املتحدة ا ألمريكية ابلشكر لوفود ا ألرجنتني و أأسرتاليا وكندا وش ييل وإارسائيل والياابن والرنوجي
وابراغواي وجهورية كور ا وجنوب أأفريقيا و أأوروغواي عىل تأأييدمه ،و أأكَّد عىل التوسع والتنوع اجلغرافيني من أأجل جع مزيد
من املعلومات عن هذا املوضوع .وذكر الوفدُ أأن بعض الوفود تشايره مشاعره بشأأن معلية تنقيح نظام لش بونة .ور أأى الوفدُ
ينضم اإىل نظام لش بونة شيطة أأن يُط ّبِق نظام ًا ممتث ًال ،ومن َّمث فاإن الانضامم اإىل نظام لش بونة
أأن ابإماكن أأي بدل أأن َّ
سيتطلب حتو ًل اكم ًال اإىل نوع واحد فقط من ا ألنظمة ،ألن ا ألنظمة ا ألخرى غري النظام اذلي حدده يف ا ألصل نظام لش بونة
ل تصلح .وعالوة عىل ذكل ،أأشار الوفد اإىل أأن الهدف من اقرتاحه هو مطالبة ا ألمانة جبمع معلومات ،وذكر أأنه يبدو من
الغريب أأشد الغرابة أأن تعرتض اللجنة عىل جع معلومات عن موضوع مضن وليهتا ويؤيده عدد غري قليل من الوفود ،و أأعرب
عن قلقه إازاء هذا الاعرتاض .و أأضاف الوفد أأنه املعلومات أأو ادلراسات السابقة عفا علهيا الزمن ،كام أأوحض بعض الوفود وكام
َّبني ممثل امجلعية ا ألمريكية لقانون امللكية الفكرية .و أأخري ًا ،توقَّع وفدُ الول ات املتحدة ا ألمريكية أأ َّن الوفود بعد أأن تناقش نظام
لش بونة سوف تؤيد ،بوصفها أأعضاء يف نظام مدريد ،اقرتاحات تعديل نظام مدريد ليك يقبل البياانت اجلغرافية ،اإذا أأصبح
ذكل أأحد املوضوعات.
 .296وتق َّدم وفد هنغار ا ابقرتاح مشرتك بد م من وفود امجلهورية التش يكية و أأملانيا وهنغار ا وإايطاليا وجهورية مودلوفا
وسويرسا ،عىل النحو الوارد يف الوثيقة  ،SCT/31/8 Rev.ويتناول الاقرتاح حامية أأسامء البدلان والبياانت اجلغرافية يف
نظام أأسامء احلقول .وذكَّر وفدُ هنغار ا بأأن اللجنة س بق أأن تناولت يف أأواخر عام  2990مسأأةل توفر اإجراءات الوساية
والتحكمي يف نظام أأسامء احلقول من أأجل البياانت اجلغرافية ،وذلكل أأجرت الويبو دراس تني يف س ياق مرشوعي الويبو ا ألول
والثاين بشأأن أأسامء احلقول عىل الإنرتنت .ومىض الوفد يقول اإن املقابالت اليت ُأجريت يف ذكل الوقت مع أأحصاب املصلحة
أأظهرت أأن السطو الإلكرتوين يس هتدف أأسامء البدلان وا ألسامء اجلغرافية املهمة والبياانت اجلغرافية .ورمغ هذا املؤش ،أأعرب
وفد هنغار ا عن أأسفه ألن قبول الشاكوى مبقتىض الس ياسة املوحدة ل يزال مقصور ًا عىل العالمات التجارية دون غريها.
ور أأى الوفد أأن من الصعب ،اإن مل يكن من املس تحيل ،تربير احلفاظ عىل مصاحل أأحصاب العالمات التجارية وحاميهتا من
أأسامء احلقول املنازعة يف نظام فعال وشائع الاس تخدام ،مثل الس ياسة املوحدة ،يف حني أأن الإماكنية نفسها غري متوفرة
لفرادى ادلول أأو ألحصاب البياانت اجلغرافية .وذكَّر وفدُ هنغار ا بأأن امجلعية العامة للويبو ،نتيج ًة لنعدام هذا التوازن،
حاولت ابلفعل يف عام  8008تصحيح هذا الوضع من خالل توصية هيئة الإنرتنت ل ألسامء وا ألرقام اخملصصة (ا ألياكن)
بتوس يع نطاق الس ياسة املوحدة ليشمل أأسامء البدلان ،ومواصةل اإعامل الفكر يف البياانت اجلغرافية .ومع ذكل لحظ وفد
هنغار ا عدم تغيري نطاق الوساية والتحكمي بشأأن أأسامء احلقول وعدم اإحراز تقدم بشأأن هذه املسأأةل .ومىض يقول اإنه
استناد ًا اإىل جتربة سلبية وقضا ا عالقة من املايض ،مل يتوقف الوفود واملراقبون منذ ادلورة الرابعة والعرشين للجنة عن التأأكيد
عىل شواغلهم إازاء أأسامء احلقول العليا اجلديدة اليت أأدخلهتا ا ألياكن يف عام  .8023وذكر وفد هنغار ا أأنه س بق أأن أأوحض أأن
أأي تطوير جديد ل إاليار احلايل سوف يفتح الباب أأمام اس تخدامات غري مرشوعة جديدة حلقوق امللكية الفكرية ،دون تقدمي
تعويضات قانونية فعاةل ألحصاب احلقوق .ويف الوقت نفسه ،أأشار الوفد اإىل أأن املناقشات اليت جرت داخل اللجنة قد أأث َّرت
يف معلية وضع ا ألياكن للمعايري ،و أأحدثت أأثر ًا اإجيابي ًا يف اللية القانونية املعززة محلاية احلقوق يف جمال العالمات التجارية.
املكونة من أأسامء
و أأضاف أأن من ا ألمثةل اجليدة يف هذا الصدد توس يع نطاق الس ياسة املوحدة ليشمل أأسامء احلقول العليا َّ
عامة ملنازعات العالمات التجارية أأو حامية أأسامء املنظامت احلكومية ادلولية .ومع ذكل أأعرب وفد هنغار ا عن أأسفه لعجز
أأحاكم دليل الطلبات اخلاص اب إلياكن اليت خضعت لتحسينات كبرية عن حل املشالك املهمة ،مثل حامية أأسامء البدلان
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والبياانت اجلغرافية .وفامي خيص قامئة ا ألسامء اجلغرافية املهمة ،قال وفد هنغار ا اإنه غري مقتنع ل ابلتطبيق ا ألمني لهذه القامئة
ول بطموح احتواهئا عىل جيع ا ألسامء اجلغرافية املهمة من عدمه .ور أأى أأنه س يكون من املفيد مجليع اجلهات املعنية حتليل
يرائق اختيار ا ألسامء اجلغرافية املهمة والتحسني احملمتل للقامئة .ورمغ احتواء القامئة عىل أأسامء البدلان و أأسامء العوامص وأأسامء
ا ألماكن اجلغرافية ،قال الوفد اإنه يبدو أأن هناك مغوض ًا بشأأن احتواء القامئة عىل لك الاشاكل اخملتلفة لتكل ا ألسامء من عدمه،
مبا يف ذكل الرتجامت وا ألسامء التارخيية والاختصارات الشائعة الاس تخدام ،وبشأأن المتيزي بني ا ألسامء املهمة وغري املهمة من
عدمه .وذكَّر وفد هنغار ا بأأن وفود ًا عديدة س بق أأن اعتربت أأن قامئة ا ألسامء اجلغرافية املهمة ينبغي أأن تتسع للبياانت
اجلغرافية احملمية ،اليت يؤدي اس تخداهما ،أكسامء حقول عليا ،اإىل نقل معلومات اإىل املس هتلكني عن املنشأأ اجلغرايف للمنتَج.
و أأفاد الوفد أأن البياانت اجلغرافية كثري ًا ما ي ُساء اس تعاملها عىل حنو خيالف القانون ويرض املس هتلكني واملنتجني واجملمتعات
احمللية أأشدّ الرضر ،وذلكل من امل ُ َّربر أأن يطالب املس تفيدون من البياانت اجلغرافية بضامانت تكفل احلفاظ عىل مصاحلهم
املرشوعة يف نظام أأسامء احلقول املكونة من أأسامء عامة اجلديد .ورمغ أأن اللية اجلديدة محلاية احلقوق القانونية ،اليت بد أأ
بناء عىل قانون العالمات التجارية ،شدَّد
اس تخداهما مؤخر ًا ،متاحة ألحصاب ا ألنشطة التجارية اذلين حيمون بياانهتم اجلغرافية ً
وفد هنغار ا عىل أأن أأحصاب البياانت اجلغرافية يف ا ألنظمة اخلاصة ليس يف اإماكهنم حامية حقوقهم .ومن َّمث اقرتح وفد
هنغار ا ،اإضاف ًة اإىل الوفود املؤيدة لالقرتاح ،فتح ابب املناقشات بشأأن الك ا ألمرين يف ادلورة املقبةل للجنة ،أأل وهام الطابع
احملدود لقامئة ا ألسامء اجلغرافية املهمة اليت تديرها ا ألياكن ،والتوس يع احملمتل لنطاق س ياسة الويبو املوحدة ألسامء البدلان
والبياانت اجلغرافية ،من أأجل اإجياد أأساس متني للمناقشات وإااتحة معلومات ُمحدَّثة للوفود واملراقبني .واقرتح وفد هنغار ا
والوفود املؤيدة لالقرتاح أأن تطلب اللجنة من ا ألمانة اإجراء دراسات بشأأن هذين ا ألمرين .و أأخري ًا ،قال وفد هنغار ا اإنه يدرك
أأن املُناقشات التفصيلية لن ُجترى اإل يف ادلورة املقبةل للجنة ،بسبب التأأخر يف تقدمي الاقرتاح ،اإل أأنه أأعرب عن سعادته
بأأن الاقرتاح حيقق املصاحل الرئيس ية للجهات املعنية ابلبياانت اجلغرافية ،كام ذكر ممثل منظمة الش بكة ادلولية للبياانت
اجلغرافية.
 .291وعلَّق وفد س نغافورة عىل الاقرتاح املُقدَّم من وفد الول ات املتحدة ا ألمريكية قائ ًال اإنه يعتقد أأنه قد يكون من املفيد
دراسة كيفية معل نظام الطلبات يف نظام لش بونة مع نظام حامية خاص وكذكل مع نظام العالمات التجارية أأو وسائل امحلاية
ا ألخرى .وفامي خيص الاقرتاح اذلي تقدمت به وفود امجلهورية التش يكية و أأملانيا وهنغار ا وإايطاليا وجهورية مودلوفا
وسويرسا ،ذكر وفد س نغافورة أأن امحلاية من أأسامء احلقول املنازعة توجد يف أأنظمة العالمات التجارية ،ولكن ل توجد يف
ا ألنظمة اخلاصة محلاية البياانت اجلغرافية .وذلكل ر أأى وفد س نغافورة أأن الك ادلراس تني قيّمتان وسوف تكوانن مفيدتني ،ل
س امي للماكتب الصغرية ،مثل مكتبه ،يك تتلقى حتديث ابدلراسات السابقة اليت أأجرهتا اللجنة وحتصل عىل معلومات عن
امحلاية من أأسامء احلقول املنازعة من أأجل ا ألنظمة اخلاصة.
 .292وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،وشكر وفود امجلهورية التش يكية و أأملانيا
وهنغار ا وإايطاليا وجهورية مودلوفا وسويرسا عىل اقرتاهحم املمتاز للعمل عىل البياانت اجلغرافية ونظام أأسامء احلقول .وبعد
أأن أأشار اإىل أأن هذا الاقرتاح قد حظي ابلفعل بتأأييد من عدد من الوفود ،ر أأى وفد الاحتاد ا ألورويب أأن الاقرتاح ينبغي أأن
يكون مبثابة أأساس لعمل اللجنة املس تقبيل يف اإيار هذا البند من جدول ا ألعامل.
 .299وحتدث وفد اإيطاليا عن سبب الاعرتاض عىل فكرة اإجراء دراسة الواردة يف اقرتاح وفد الول ات املتحدة ا ألمريكية،
فقال اإن معل اللجنة ،وفق ًا لعدد معني من الوفود ،سوف يركز عىل حنو أأنفع عىل املسائل العملية ،مثل حامية البياانت
اجلغرافية و أأسامء البدلان يف نظام أأسامء احلقول .و أأضاف أأن ممثيل املس تخدمني قد أأشاروا اإىل أأن هذه املسائل ملموسة
وفعلية .وذلكل أأعرب وفد اإيطاليا عن رغبته يف أأن تكون هناك أأنشطة بشأأن هذه البنود.
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 .800وقال وفد فرنسا اإنه يؤيد متام ًا الاقرتاح اذلي تقدمت به وفود امجلهورية التش يكية و أأملانيا وهنغار ا وإايطاليا وجهورية
مودلوفا وسويرسا ملراجعة الس ياسة املوحدة وتوس يع نطاقها ليشمل البياانت اجلغرافية .ور أأى الوفد أأن ادلراسة سوف تكون
مبثابة أأساس جيد للعمل يف ادلورات املقبةل للجنة.
 .802و أأعرب وفد الربتغال عن تأأييده الشديد لالقرتاح الوارد يف الوثيقة  ،SCT/31/8 Rev.اذلي يُعترب أأساس ًا بنّ ًاء لعمل
اللجنة املس تقبيل.
 .808وحتدث وفد امجلهورية التش يكية ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،وشكر الوفود املُق ِّدمة لالقرتاح الوارد
يف الوثيقة  .SCT/31/8 Rev.و أأعرب عن تأأييده الشديد لهذا الاقرتاح .ور أأى أأن الاقرتاح يعكس شواغل لها ما يُ ّربرها
فامي يتعلق بدور ادلول ا ألعضاء احملدود يف صياغة نظام حامية البياانت اجلغرافية عىل ش بكة الإنرتنت .وملّا اكن ألسامء احلقول
تأأثري جوهري ومزتايد يف سلوك املس هتلكني يف البدلان املتقدمة وكذكل يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا ،ر أأى وفد
امجلهورية التش يكية أأن القضا ا املنصوص علهيا يف الاقرتاح ،أأ ْي توس يع نطاق س ياسة الويبو املوحدة لتشمل أأسامء البدلان
والبياانت اجلغرافية ،مناس ب ٌة ملزيد من املناقشات داخل اللجنة .وقال اإن الاس تخدام املُض ِل ّل للبياانت اجلغرافية وا ألسامء
اجلغرافية املهمة بوصفها أأسامء حقول من املامرسات اليت ليس دلى أأحصاب احلقوق سوى وسائل ضئيةل – أأو ليس دلهيم
وسائل عىل الإيالق – للتصدي لها عىل الصعيد ادلويل .و أأضاف الوفد أأن الطابع احملدود لقامئة ا ألسامء اجلغرافية املهمة اليت
تديرها ا ألياكن ينبغي أأيض ًا أأن يُوضَ ع يف الاعتبار.
 .803واحناز وفد رومانيا اإىل ر أأي وفود فرنسا والربتغال والاحتاد ا ألورويب ووفود أأخرى ،وقال اإنه يؤيد متام ًا الاقرتاح اذلي
تقدمت به وفود امجلهورية التش يكية و أأملانيا وهنغار ا وإايطاليا وجهورية مودلوفا وسويرسا .واتفق وفد رومانيا مع الر أأي القائل
بأأن أأوجه القصور يف النظام احلايل حتول دون توفري حامية فعاةل حلقوق امللكية الفكرية ،ور أأى أأن الاقرتاح قمكن أأن يكون
أأساس ًا مناس ب ًا لإجراء مناقشات يف املس تقبل داخل اللجنة.
 .804و أأعرب وفد أأوكرانيا عن تأأييده لالقرتاح اذلي تقدمت به وفود امجلهورية التش يكية و أأملانيا وهنغار ا وإايطاليا وجهورية
مودلوفا وسويرسا ،الوارد يف الوثيقة  .SCT/31/8 Rev.و أأكد الوفد عىل عظم فائدة الوثيقة و أأمهيهتا ،وقال اإنه يتطلع اإىل
املشاركة يف املناقشات ذات الصةل.
 .805وحتدث وفد أأوروغواي ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،وقال اإنه يود أأن يشكر وفود امجلهورية
ورصح الوفد بأأنه مل يكن دليه وقت اكف لتقيمي
التش يكية و أأملانيا وهنغار ا وإايطاليا وجهورية مودلوفا وسويرسا عىل اقرتاهحمَّ .
الوثيقة ،وذلكل اقرتح العودة اإلهيا يف ادلورة املقبةل للجنة.
 .806و أأعرب وفد بولندا عن امتنانه لوفد هنغار ا وغريه من الوفود املشاركة يف تقدمي الاقرتاح الوارد يف الوثيقة
 SCT/31/8 Rev.عىل تقدقمها لالقرتاح اإىل اللجنة ،و أأبدى الوفد تأأييده التام لهذا الاقرتاح .وقال اإن الاس تخدام املُض ِل ّل
للبياانت اجلغرافية وغريها من ا ألسامء اجلغرافية املهمة أكسامء حقول يُعدّ من املامرسات اليت ليس دلى أأحصاب احلقوق سوى
وسائل ضئيةل – أأو ليس دلهيم وسائل عىل الإيالق – للتصدي لها عىل الصعيد ادلويل .وقال الوفد اإن ادلول ا ألعضاء
واملُنتجِ ني ينبغي أأن يكون هلم اكمل احلقوق يف نظام من شأأنه أأن حيمي البياانت اجلغرافية عىل ش بكة الإنرتنت .و أأكَّد وفد
بولندا عىل أأن أأسامء احلقول متثل جزء ًا همامً يف أأي اقتصاد ،ور أأى أأن القضا ا اليت يتناولها الاقرتاح ،أأ ْي توس يع نطاق س ياسة
الويبو املوحدة لتشمل أأسامء البدلان والبياانت اجلغرافية ،مناس ب ٌة لإجراء مزيد من املناقشات بشأأهنا داخل اللجنة.
 .801وقال وفد سويرسا اإنه ،بصفته أأحد ُم ِّقديم الاقرتاح ،يتفق يف الر أأي مع البيان اذلي أأدىل به وفد هنغار ا يف التقدمي
للوثيقة  .SCT/31/8 Rev.وذكر وفد سويرسا أأنه يعتقد ،كام قيل ابلفعل يف ادلورات السابقة للجنة ،أأن من املناسب أأن
تناقش اللجن ُة البياانت اجلغرافية والس ياسة املوحدة ،اليت ل تُطبَّق حالي ًا اإل عىل منازعات أأسامء احلقول والعالمات التجارية.

SCT/31/10
38

و أأبدى الوفد رغبته يف الإبقاء عىل هذا البند يف جدول أأعامل اللجنة عىل املديني املتوسط والبعيد .ور أأى أأنه ينبغي البدء يف
اإجراء ادلراسات امل ُ َّ
وحضة يف الوثيقة  .SCT/31/8 Rev.و أأضاف أأن البياانت اجلغرافية ،كام س بق أأن قيل فامي مىض يف
حق العالمات التجارية ،تتعرض أأيض ًا ملامرسات مسيئة أأو تُس َّجل أكسامء حقول من ِقبل أأشخاص ليس هلم أأي صةل
ابملنتجات أأو اخلدمات يف املنطقة اجلغرافية املعنية .وذكر أأن هذا يرض ٍّّ
بلك من البياانت اجلغرافية ومصداقية النظام عىل حد
سواء .ومع وضع التطورات اليت قامت هبا ا ألياكن يف الاعتبار ،أأكَّد وفد سويرسا عىل احلاجة امللحة للعمل ،و أأضاف أأن
الوقت قد حان محلاية البياانت اجلغرافية يف نظام أأسامء احلقول .ور أأى أأن ملمثيل املس تخدمني وللويبو دور ًا رئيس ي ًا جتب
تأأديته .وتطلع وفد سويرسا اإىل مواصةل مناقشة الاقرتاح يف ادلورة املقبةل للجنة ،ألنه يدرك أأن الوفود حتتاج اإىل مزيد من
الوقت دلراس ته.
مض وفدُ اإيطاليا – بصفته أأحد ُمقدّ يم الاقرتاح الوارد يف الوثيقة  – SCT/31/8 Rev.صوته اإىل البياانت اليت
 .802و َّ
أأدىل هبا وفد هنغار ا وغريه من الوفود امل ُ ِّقدمة لالقرتاح .وذكَّر وفدُ اإيطاليا بأأنه قد اقرتح ،يف ادلورة ا ألخرية للجنة ،مناقشة
حامية البياانت اجلغرافية يف نظام أأسامء احلقول .ومىض يقول اإن اللجنة يف الس نوات املاضية اختارت هذا املوضوع لتنظر فيه
بعد اإجناز العمل املطلوب والتوضيح اخلاص حبامية البياانت اجلغرافية .و أأضاف أأن حامية أأسامء البدلان يف نظام أأسامء احلقول
قد ن ُوقشت أأيض ًا .وشدَّد الوفد عىل أأن هذه املسائل تبدو اليوم أأكرث اإحلاح ًا ،يف ضوء التوسع يف أأسامء احلقول العليا ،وخاص ًة
اإصدار احلقول العليا اجلديدة املكونة من أأسامء عامة .وذكَّر الوفد بأأنه س بق أأن ُأ ِقر يف مرشوعي الويبو ا ألول والثاين بشأأن
أأسامء احلقول عىل الإنرتنت بأأن ممارسات التسجيل التعسفي ألسامء احلقول تشمل حقوق امللكية الفكرية ،خبالف العالمات
التجارية وعالمات اخلدمة ،فض ًال عن أأسامء البدلان .ومىض يقول اإنه قد ُأ ِق َّر حينئذ أأيض ًا بأأن انهتااكت تسجيل البياانت
اجلغرافية و أأسامء البدلان مشاهبة – اإن مل تكن مماثةل متام ًا – لتكل الانهتااكت اليت لوحظت فامي يتعلق ابلعالمات التجارية
وعالمات اخلدمة .و أأضاف أأن أأد ًةل كثري ًة ُوجِ دت تثبت تسجيل واس تخدام البياانت اجلغرافية أأو أأسامء البدلان من ِقبل
أأشخاص ل عالقة هلم عىل الإيالق ابلبدل أأو املاكن اذلي تشري اإليه احملددات ألغراض اس تغالل السمعة دون وجه حق ،أأو
لتأأجري امس احلقل أأو بيعه بأأكرث من سعره ،أأو حىت ملنع أخرين من تسجيل الامس نفسه .و أأشار وفد اإيطاليا اإىل أأن الويبو
توفر تعويضات من أأجل العالمات التجارية وعالمات اخلدمة ،مثل الس ياسة املوحدة .ومىض يقول اإن يف ادلورات السابقة
للجنة نظر ا ألعضاء يف اإماكنية وجود حامية أأفضل للبياانت اجلغرافية و أأسامء البدلان يف حاةل السطو الإلكرتوين .و أأضاف أأن
توس يع نطاق الس ياسة املوحدة اكن أأحد اخليارات اليت ُاقرتحت .وقال اإن من الصعب يف الوقت احلارض ،كام ذكر وفد
هنغار ا ،اإناكر أأن مصاحل أأحصاب العالمات التجارية محمي ٌة من أأسامء احلقول املنازعة عن يريق نظام فعال وشائع
الاس تخدام ،مثل الس ياسة املوحدة ،يف حني أأن الإماكنية نفسها غري متوفرة لفرادى ادلول أأو ألحصاب البياانت اجلغرافية.
وإاضاف ًة اإىل ذكل ،أأعرب وفد اإيطاليا عن قلقه إازاء الطابع احملدود لقامئة ا ألسامء اجلغرافية املهمة اليت تديرها ا ألياكن .وقال
الوفد اإنه غري مقتنع ل ابلتطبيق ا ألمني للقامئة ول بطموح احتواهئا عىل جيع ا ألسامء اجلغرافية املهمة .و أأخري ًا ،ر أأى الوفد أأن
قامئة ا ألياكن ينبغي أأن تشمل أأيض ًا البياانت اجلغرافية ،وقال اإنه مل يعد من املقبول حرمان املنتجني اذلين يس تخدمون قوانني
خاصة من التعويضات القانونية املناس بة لتفادي سوء اس تخدام بياانهتم اجلغرافية يف نظام أأسامء احلقول .و أأخري ًا ،ذكر وفد
اإيطاليا أأنه يعتقد اعتقاد ًا راخس ًا أأن العمل يف هذا اجملال – أأ ْي قامئة ا ألسامء اجلغرافية املهمة اليت تديرها ا ألياكن والتوس يع
احملمتل لنطاق س ياسة الويبو املوحدة ليشمل البياانت اجلغرافية و أأسامء البدلان – سوف يكفل حامي ًة وكرام ًة متساويتني
ألسامء البدلان ومجليع حقوق امللكية الفكرية دون متيزي ل مربر هل ،وسوف حيمي احتياجات لك من املُنتجِ ني واملس هتلكني.
 .809و أأعرب وفد جورجيا عن تأأييده لالقرتاح اذلي تقدمت به وفود امجلهورية التش يكية و أأملانيا وهنغار ا وإايطاليا
وجهورية مودلوفا وسويرسا ،معترب ًا أأن توس يع نطاق الس ياسة املوحدة ليشمل أأسامء البدلان والبياانت اجلغرافية سوف
يكون اإجيابي ًا.
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 .820وتقدم وفد جاماياك ابلشكر لوفود امجلهورية التش يكية و أأملانيا وهنغار ا وإايطاليا وجهورية مودلوفا وسويرسا عىل
اقرتاهحم الوارد يف الوثيقة  ،SCT/31/8 Rev.وقال اإنه هممت هبذا املوضوع وذلكل حيتاج اإىل وقت اإضايف لس تعراض الوثيقة
والتشاور مع أأحصاب املصلحة املعنيني .وتطلع وفد جاماياك اإىل مواصةل النقاش بشأأن هذه املسأأةل يف ادلورة املقبةل للجنة.
 .822وتوجه وفد الول ات املتحدة ا ألمريكية ابلشكر لوفود امجلهورية التش يكية و أأملانيا وهنغار ا وإايطاليا وجهورية مودلوفا
وسويرسا عىل اقرتاهحم .وذكَّر الوفدُ بأأنه اعرتض عىل اإضافة البياانت اجلغرافية اإىل الس ياسة املوحدة منذ عام  8002خالل
مرشوع الويبو بشأأن أأسامء احلقول عىل الإنرتنت ،وقال اإن موقفه مل يتغري .وذكر أأن اعرتاضه أأصبح أأشد نظر ًا لالفتقار اإىل
العمل بشأأن البياانت اجلغرافية يف اللجنة ،اإضاف ًة اإىل احلوار ا ألحادي اجلانب بشأأن البياانت اجلغرافية يف احتاد لش بونة.
ور أأى وفد الول ات املتحدة ا ألمريكية أأن هناك قصور ًا يف الفهم ،ساعد عليه عدم قدرة اللجنة عىل اإجراء مناقشات بشأأن
البياانت اجلغرافية ،وهو ما يتجىل يف عدم السعي اإىل جع مزيد من املعلومات .وقال اإنه ل يزال هناك عدم يقني فامي يتعلق
بنطاق احلقوق والئار ا إلقلميية للبياانت اجلغرافية .ور أأى أأن اإضافة البياانت اجلغرافية اإىل الس ياسة املوحدة يه مطالبة
أأعضاء هيئة التحكمي بتنفيذ العمل اذلي رفضت احلكومات أأن تقوم به أأو اكنت غري قادرة عىل اإجياد ح ٍّ ّل ف ّعال هل .و أأضاف
أأن أأعضاء هيئة الس ياسة املوحدة س ُيطلب مهنم وضع قانون دويل ألن احلكومات ل تس تطيع أأن تتفق .ور أأى الوفد أأن دفع
احلكومات لعمل مل يُ ّ
بت فيه اإىل السوق سوف يمن عن عدم شعورها ابملسؤولية ألن النتيجة س تكون عبارة عن تعجزي حممتل
توسع نظام أأسامء
للس ياسة املوحدة للعالمات التجارية يف وقت حرج ابلنس بة ألحصاب العالمات التجارية اذلين يواهجون ع
لتوه،
احلقول .و أأخري ًا ،أأوحض وفد الول ات املتحدة ا ألمريكية أأن ما س بق هو انطباعاته ا ألولية ،حيث اإن الاقرتاح قد قُ ِّدم ّ ِ
و أأنه سوف يُق ِّدم اإىل اللجنة مزيد ًا من التعليقات يف ادلورة املقبةل للجنة ،اإذا ن ُوقش الاقرتاح حينئذ.
 .828و أأعرب عدد من الوفود عن تأأييد اقرتاح اإعداد دراسة اس تقصائية حديثة عن ا ألنظمة الوينية احلالية للبياانت
اجلغرافية اذلي قدَّمه وفد الول ات املتحدة ا ألمريكية يف الوثيقة  .SCT/31/7ومل تؤيّد وفود أأخرى هذا الاقرتاح.
 .823ابلإضافة اإىل ذكل ،تقدّم وفد هنغار ا ابقرتاح مشرتك بد م من وفود امجلهورية التش يكية و أأملانيا وهنغار ا وإايطاليا
وجهورية مودلوفا وسويرسا يف الوثيقة  SCT/31/8 Rev.بعنوان "حامية البياانت اجلغرافية و أأسامء البدلان يف نظام أأسامء
احلقول" .و أأعرب عدد من الوفود عن تأأيي ٍّد لهذا الاقرتاح .وب ّينت وفود أأخرى أأهنا حتتاج اإىل مزيد من الوقت للتفكري فيه أأو
أأهنا ل تؤيّده.
 .824وخلص الرئيس اإىل أأنه مبا أأن الوفود مل تتوصل اإىل اتفاق حول تكل املسائل ،فاإن اللجنة سوف تعود اإلهيا يف
دورهتا املقبةل.

البند  2من جدول ا ألعامل :اإسهام اللجنة يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية
 .825حتدث وفد مرص ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية ،ويلب أأن تصبح مسأأةل جدول أأعامل التمنية بند ًا يف جدول
ا ألعامل يف الاجامتعات املقبةل لهذه اللجنة .و أأشار الوفد أأيض ًا اإىل التوصية  25من توصيات جدول أأعامل التمنية ،اليت تنص
عىل أأن أأنشطة الويبو لوضع القواعد واملعايري ينبغي أأن تكون شام ًةل وقامئ ًة عىل توجيه ا ألعضاء ،وتأأخذ بعني الاعتبار خمتلف
مس تو ات التمنية ،وتأأخذ بعني الاعتبار حتقيق توازن بني التاكليف واملنافع ،وتكون قامئ ًة عىل مشاركة جيع ا أليراف حبيث
تأأخذ بعني الاعتبار مصاحل و أأولو ات لك ادلول ا ألعضاء يف الويبو ووهجات نظر أأحصاب املصلحة الخرين وتكون ممتش ية
مع وهجة نظر أأمانة الويبو .وقال الوفد اإن الوفود تتناول الفئة أأ ِلف ،اليت تتعلق أأيض ًا ابملساعدة التقنية وتكوين الكفاءات.
وذكر الوفد أأن اقرتاح الرئيس بشأأن املساعدة التقنية يتضمن أأحاكم ًا فعلية ملادة املساعدة التقنية اليت س تدرج يف معاهدة
قانون التصاممي ،ور َّحب الوفد أأيض ًا ابللزتام ابلولية املمنوحة من امجلعية العامة اإىل اللجنة بشأأن العمل عىل النص اخلاص
ابملساعدة التقنية .وقال اإن مجموعة جدول أأعامل التمنية تتطلع اإىل مواصةل تبس يط النص من خالل اإجياد حل ل ألقواس
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املوجودة يف بعض ا ألحاكم احلالية بشأأن املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات من أأجل البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا،
وتتطلع اإىل تنفيذ معاهدة مس تقبلية حممتةل لقانون التصاممي.
 .826وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء ،وقال اإنه يعتقد أأن جدول أأعامل التمنية قد ُ ِّمعم متام ًا يف أأنشطة الويبو يف جمال
التصاممي الصناعية والعالمات التجارية والبياانت اجلغرافية ،مبا يف ذكل معل اللجنة .وذكر أأنه يعتقد أأن العمل املتعلق مبعاهدة
قانون التصاممي خالل دورة اللجنة يسامه يف جدول أأعامل التمنية املتعلق بوضع القواعد واملعايري ،ل س امي التوصية  .25ومىض
يقول اإن املفاوضات ُأجريت بطريقة شامةل وقامئ ًة عىل توجيه ا ألعضاء ،وإان املفاوضات وضعت يف الاعتبار ادلراسة اخلاصة
ابلئار احملمتةل لعمل اللجنة ،مبا يف ذكل املساعدة التقنية ،اليت أأولت الاعتبار الواجب ملس توى التطورات والتاكليف
والفوائد .وذكر أأن تبس يط الإجراءات الشلكية لطلبات التصاممي قمكن أأن يسهم يف حتسني البيئة ،ونتيجة ذلكل سوف يُم ِكّن
مزيد ًا من املستمثرين من ادلخول اإىل السوق .و أأضاف الوفد أأن تنفيذ معاهدة قانون التصاممي سوف يُفيد البدلان النامية
والبدلان ا ألقل منو ًا ،ل س امي الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف تكل البدلان .وذكرت اجملموعة ابء أأيض ًا أأن العمل اذلي ُأجنِز يف
اللجنة بشأأن العالمات التجارية والبياانت اجلغرافية يسامه أأيض ًا يف ز ادة الفهم .وقال الوفد أأيض ًا أأن ز ادة الاستامثر يف
الاقتصاد من شأأهنا أأن ت ّ ُِعزز التمنية الاقتصادية ،ويه هدف حتقق من خالل تنفيذ جدول أأعامل التمنية .ويف اخلتام ،قال
الوفد اإن اجملموعة ابء تعتقد أأنه قمكن الاس مترار يف تنفيذ جدول أأعامل التمنية بطريقة اإجيابية يف جمال اللجنة.

البند  9من جدول ا ألعامل :اعامتد ملخص الرئيس
 .821حتدث وفد كينيا ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،وشكر الرئيس عىل ملخصه ،ووافق عىل التغيريات اليت ُاقرتحت ،ل س امي
اس تخدام مصطلح "تنقيح" اذلي ل يعين مضن ًا أأن مرشوع معاهدة قانون التصاممي اتم النضج .كام أأعرب الوفد عن أأمهل يف
أأن تأأيت الوفود ا ألخرى اإىل امجلعية العامة جاهز ًة لتكون م نر ًة بشأأن التفاق عىل مادة ما ليك تس تطيع الانهتاء من ذكل
وامليض قدم ًا.
 .822وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس ادلول ا ألعضاء فيه ،ور أأى ،فامي يتعلق ابلفقرة  9من ملخص الرئيس للبند  5من
جدول ا ألعامل ،أأن جيع الوفود اليت حتدثت تؤيد عقد مؤمتر دبلومايس ،رمغ أأنه ل يوجد حىت الن تقارب اتم يف وهجات
النظر بشأأن التسلسل .و أأضاف أأن هذا ما اس تنتجه الرئيس يف ادلورة الثالثني للجنة ،وورد يف الفقرة  28من
الوثيقة  .SCT/30/8وذكر الوفد أأنه ل يود أأن يظن أأن اللجنة قد تراجعت عن هذا املوقف ،ومن مث فاإنه يرى أأن من
ا ألدق أأن تبد أأ الفقرة مبا ييل" :فامي يتعلق بعقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن قانون التصاممي ،ذكر الرئيس أأن الوفود
تؤيد مبد أأ عقد مؤمتر دبلومايس من هذا القبيل" .ور أأى الوفد أأن امجلعية العامة الاس تثنائية قد تسرتشد ابمجلةل ا ألخرية يف
حرز بشأأن حمك املساعدة التقنية ،ترى الوفود
الفقرة  9عند اختاذ قرارها يف حاةل صياغة امجلةل اكليت" :نظر ًا للتقدم الكبري امل ُ َ
أأن مرشوع املعاهدة بلغ من النضج ما يكفي للسامح بعقد مؤمتر دبلومايس" .وفامي خيص الفقرة  ،20ر أأى الوفد أأن من ا أل ّدق
اس تنتاج أأن اللجنة قد "انهتت من جوهر معاهدة قانون التصاممي عىل مس توى اخلرباء" بد ًل من اس تنتاج أأن اللجنة قد
أأحرزت "مزيد ًا من التقدم" .ويف اخلتام ،ذكر الوفد أأنه مت التوصل اإىل اتفاق بشأأن النص اذلي اقرتحه الرئيس يف اإيار هذا
البند من جدول ا ألعامل.
 .829وحتدث وفد امجلهورية التش يكية ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،و أأحاط علامً بأأعامل وإاجنازات هذا
الاس بوع .وفامي يتعلق مبعاهدة قانون التصاممي ،قال الوفد اإنه يعتقد أأن التقدم الكبري قد أأدى اإىل الانهتاء من العمل عىل
مس توى خرباء هذه اللجنة وفق ًا للولية اليت أأس ندهتا اإلهيا امجلعي ُة العامة الاس تثنائية اليت انعقدت يف ديسمرب  .8023ور أأى
أأن ا ألمر يرجع الن اإىل دورة مايو الاس تثنائية للجمعية العامة لتعقد مؤمتر ًا دبلوماس ي ًا أأيدت جيع الوفود انعقاده منذ عدة
أأشهر كام ورد يف ملخص الرئيس من ادلورة السابقة (الفقرة  28من الوثيقة  .)SCT/30/8وذكر الوفد أأيض ًا أأن
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املس تخدمني يف جيع املنايق ينتظرون منذ فرتة يويةل الانهتاء من هذه املعاهدة .ويف ضوء ذكل ،قال الوفد اإنه يُ ِّ
فضل تعزيز
ملخص الرئيس وفق ًا ملا اقرتحه وفد الاحتاد ا ألورويب ،اإل أأنه حيرتم ملخص الرئيس احلايل ،وقمكن أأن يوافق عليه.
 .880وحتدث وفد كينيا ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،وذكر أأن مرشوع النص اخلاص ابلتصاممي الصناعية يتسم حالي ًا بقدر كبري
من عدم اليقني بشأأن الشلك الهنايئ اذلي س تكون عليه هذه املعاهدة .وقال اإن الاقرتاح يقدم احامتلني ،الاحامتل ا ألول هو
أأن تُقدَّم جيع املسائل يف مرشوع املواد ،ومن مث يكون لها الوضع القانوين نفسه ،والاحامتل الثاين هو ذكر بعض املسائل يف
مرشوع املواد وذكر املسائل ا ألخرى يف قرار ،وذلكل فاإن السؤال اذلي يُطرح عند حتديد مس توى النضج هو :هل س يظل
موقف اجملموعة كام هو يف حاةل احتواء معاهدة قانون التصاممي عىل مواد أأو مزجي من مواد وقرار .والإجابة عن هذا السؤال
ابلنس بة للمجموعة ا ألفريقية س تكون ابلنفي اجلازم ،نظر ًا ملس توى عدم اليقني والغموض اذلي يأأيت به احامتل وجود معاهدة
جتمع بني مواد وقرار .و أأضاف الوفد أأن ر أأيه س يكون خمتلف ًا يف حاةل احتواء املعاهدة عىل مرشوع مواد فقط ،مما س يؤدي اإىل
وجود انسجام داخيل وتوازن يف املعاهدة .ويف اخلتام ،ذكر الوفد أأن املاكن ا ألنسب ملثل هذا العمل هو أأن يكون داخل
اللجنة وليس يف مؤمتر دبلومايس .ويف هذا الصدد ،ر أأى الوفد أأن مرشوع املعاهدة ليس انجض ًا.
 .882و أأيَّد وفدُ جنوب أأفريقيا ما أأدلت به اجملموعة ا ألفريقية من بياانت ،و أأكد عىل الر أأي القائل بأأن مسأأةل املساعدة التقنية
كامدة ينبغي أأن ُحت ّل قبل عقد مؤمتر دبلومايس .وذلكل دعا الوفدُ جيع الوفود ا ألخرى اليت اكنت تعرتض عىل أأن تكون
املساعدة التقنية يف شلك مادة اإىل التحيل ابملرونة يف شهر مايو ،كام فعلت اجملموعة ا ألفريقية خالل هذه ادلورة .وقال اإن
الوفود ا ألخرى اإذا حتلت هبذه املرونة حينئذ ،فس يكون يف مقدورها امليض قدم ًا حنو اإمتام هذه العملية .و أأضاف وفد جنوب
أأفريقيا أأنه ل يظن أأهنم سوف يس تطيعون بأأي حال حتقيق تقدم يف هذه املسأأةل يف حاةل عدم وجود مرونة من جانب الوفود
ا ألخرى.
 .888وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء ،وذكر أأن ابإماكنه أأن يقبل النسخة املُعدَّةل من ملخص الرئيس ،اإل أأنه يود أأن
يعرب عن وهجة نظره يف ملخص الرئيس .و أأكَّد الوفد عىل ا ألجواء الإجيابية بشأأن معاهدة قانون التصاممي والتقدم الكبري
اذلي حتقق يف ادلورة ،وقال اإن امللخص اكن قمكن أأن يُصاغ عىل حن ٍّو أأ ّدق .أأما ابلنس بة للمؤمتر ادلبلومايس ،فلفت الوفدُ
الانتباه اإىل أأن الفقرة  28من ملخص الرئيس ،يف ادلورة املاضية ،تقول بوضوح ما ييل " :أأشار الرئيس اإىل أأن جيع الوفود
اليت أأخذت اللكمة اكنت لصاحل ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس من ذكل القبيل" .وذكر الوفد أأن النسخة احلالية للملخص
قد تعطي انطباع ًا خايئ ًا للخارج .و أأكد الوفد كذكل عىل أأن هذه ادلورة ،كام ذكر الرئيس مرار ًا وتكرار ًا ،أأجنزت عىل أأمت وجه
الولي َة اليت أأس ندهتا اإلهيا امجلعي ُة العامة ،و أأن تقدم ًا كبري ًا قد ُأح ِرز خالل هذه ادلورة .ويف اخلتام ،ذكرت اجملموعة ابء أأن هذه
احلقيقة اكن قمكن أأن يُ َّعرب عهنا بطريقة أأ ّدق و أأكرث اإسها ًاب يف الفقرة  20من ملخص الرئيس.
 .883وحتدث وفد أأوروغواي ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،و أأ َّقر ابلتقدم املُحرز خالل هذه ادلورة ،و أأشاد
ابملرونة واملواقف البنّاءة اليت ظهرت خالل املناقشات .وقال اإن النص أأكرث قابلية للفهم من سابقه ،وإان املساعدة التقنية
موجودة به .و أأكد الوفد عىل أأن مجموعته تريد أأن تتحىل ابملرونة بغض النظر عن الشلك اذلي سوف يقع عليه الاختيار،
وذكر أأنه يؤيد عقد مؤمتر دبلومايس.
 .884وقال وفد مرص اإن ملخص الرئيس قمثل بوضوح لك ما قيل وجيع القرارات اليت عاختذت ،ويعكس بوضوح أأنه مل
يعرتض عىل املساعدة التقنية أأي وفد.
 .885وحتدث وفد بنغالديش ابمس مجموعة أس يا واحمليط الهادئ ،وقال اإن مجموعته س تكون عىل اس تعداد لقبول أأي حمك
ُمل ِزم قانو ًان سواء أأاكن ماد ًة أأو قرار ًا.
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 .886واتفق وفد بريو يف الر أأي مع ما أأدىل به وفد أأوروغواي من بياانت ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب،
مرن بشأأن الشلك الهنايئ للمساعدة التقنية سواء أأاكن ماد ًة أأو قرار ًا ما دام أأنه س يكون ُمل ِزم ًا قانو ًان.
و أأضاف الوفد أأنه ٌ
 .881واتفق وفد اإس بانيا يف الر أأي مع البياانت اليت أأدلت هبا وفود الاحتاد ا ألورويب واجملموعة ابء ومجموعة بدلان أأمرياك
الالتينية والاكرييب ومجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،و أأعرب عن رضاه املعقول عن ملخص الرئيس .وقال الوفد اإنه
ق ِلق بعض اليشء بشأأن بيان سابق جيعل املؤمتر ادلبلومايس متوقف ًا عىل اختاذ موقف .وذكَّر الوفد بأأن وفدا اإس بانيا والاحتاد
ا ألورويب مس تعدان لوجود مادة ،ور أأى أأن عدم البت يف هذه املسأأةل حىت الن ل قمنعهام من اعتبار أأن تقدم ًا كبري ًا قد
ُأح ِرز .وبعد أأن ذكر الوفد أأنه ل يغلق الطريق يف وجه اإماكنية وجود مادة ،يلب من الوفود أأن تذهب اإىل امجلعية العامة
الاس تثنائية مبوقف بنّاء ،اترك ًة خلفها املواقف املتطرفة و ِ ّالهنائية.
 .882ووافق وفد فزنويال (جهورية – البوليفارية) عىل البيان اذلي أأدىل به وفد مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب،
وقال اإنه يؤيد امللخص اذلي اقرتحه الرئيس.
 .889وتو َّجه وفد الهند – بوصفه عضو ًا يف مجموعة أس يا واحمليط الهادئ – ابلشكر اإىل الرئيس عىل قيادته وعىل البيان
املتوازن اذلي أأعدَّه .ومن أأجل تقدمي توضيح بشأأن البيان اذلي أأدلت به مجموعة أس يا واحمليط الهادئ ،ذكر الوفد أأنه يؤيد
وجود مادة.
 .830ور أأى وفد اإيران (جهورية – الإسالمية) أأن املؤمتر ادلبلومايس قمكن عقده حاملا يكون النص انجض ًا مبا فيه الكفاية،
خاص ًة حيامن ُحت ّل مشلكة املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات.
 .832وقال وفد ترينيداد وتوابغو اإنه يتفق يف الر أأي مع البياانت اليت أأدلت به وفود مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب،
وبريو ،وفزنويال (جهورية – البوليفارية) .وقال الوفد اإن بدله س بق أأن فضَّ ل وجود مادة ُمل ِزمة قانو ًان من أأجل املساعدة
التقنية ،اإل أأنه بعد الاس امتع اإىل جيع الوفود قمكن أأن يكون الن مر ًان بشأأن وجود مادة أأو قرار ألنه يعتقد أأن هناك حكامً
انفذ ًا بشأأن املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات.
 .838وتوجه وفد الربازيل ابلشكر للرئيس عىل ملخصه اذلي يعكس املناقشات بدقة جيدة .ور َّحب الوفد ابلتقدم اذلي
أأحرزته اللجنة بشأأن النص ،وقال اإن النص ل يزال مع ًال جار ً ا وإانه ينبغي تقيمي مس توى نضجه يف لك خطوة ،مبا يف ذكل
شلك احلمك اخلاص ابملساعدة التقنية وتكوين الكفاءات.
 .833و أأكَّد وفد الول ات املتحدة ا ألمريكية أأن ملخص الرئيس يعرب عن سعة أأفق كثري من الوفود ،وذكر أأنه ل ألسف يبدو
أأن وفود ًا أأخرى تظن أأن الشلك التقين ل ألحاكم مرتبط ابلنتيجة القانونية أأو بيقني هذه ا ألحاكم .وذكر الوفد أأنه حتىل بأأقى
قدر من املرونة ،وقال اإنه ل يزال رحب الصدر بشأأن شلك حمك املساعدة التقنية ،وانضم اإىل وفد ترينيداد وتوابغو وغريه
من الوفود اليت أأعربت عن عدم تعصهبا لر أأي دون غريهَّ .
وحث الوفدُ الوفو َد ا ألخرى عىل التحيل ابلقدر نفسه من املرونة.
 .834ووافقت اللجنة عىل ملخص الرئيس الوارد يف الوثيقة .SCT/31/9

البند  20من جدول ا ألعامل :اختتام ادلورة
ئيس ادلورة يف  82مارس .8024
 .835اختمت الر ُ
[ييل ذكل املرفقان]
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املرفق ا ألول

A

SCT/31/9

ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 82 :مارس 8024

اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية
والبيانات اجلغرافية
الدورة احلادية والثالثون

جنيف ،من  21اإىل  82مارس 8024
ملخص الرئيس

اذلي اع متدته اللجنة
البند  2من جدول ا ألعامل :افتتاح ادلورة
 .2افتتح الس يد فرانسس غري ،املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) أأعامل ادلورة احلادية والثالثني
للجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية (اللجنة) ور ّحب ابملشاركني.
.8

وتوىل الس يد ماركوس هوبرغر (الويبو) هممة أأمني اللجنة.

البند  8من جدول ا ألعامل :انتخاب الرئيس وانئيب الرئيس
 .3ان ُتخب الس يد عادل املاليك (املغرب) رئيسا للجنة ،وان ُتخب الس يد اإقمري غوندا (هنغار ا) والس يدة غونسيل
غوفن (تركيا) انئبان للرئيس.
البند  3من جدول ا ألعامل :اعامتد جدول ا ألعامل
 .4اعمتدت اللجنة مرشوع جدول ا ألعامل املراجع (الوثيقة  )SCT/31/1 Prov. 2بعد اإضافة بند بعنوان
"اإسهام اللجنة يف تنفيذ التوصيات املعنية من جدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية".
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البند  4من جدول ا ألعامل :اعامتد مرشوع تقرير ادلورة الثالثني
.5

اعمتدت اللجنة مرشوع تقرير ادلورة الثالثني (الوثيقة .)SCT/30/9 Prov.

البند  5من جدول ا ألعامل :التصاممي الصناعية
.6

استندت املناقشات اإىل الوثيقتني  SCT/31/2و.SCT/31/3

 .1واس تعرضت اللجنة ابلتفصيل جيع ا ألحاكم اليت قدمت بني أأقواس مربّعة أأو اليت وردت يف حواش هيا اقرتاحات أأو
دون يف تقرير ادلورة احلادية والثالثني.
حتفظات الوفود .وقال الرئيس ا ّإن جيع البياانت اليت أأدلت هبا الوفود س ُت ّ
 .2وفامي خيص املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات ،أأشارت جيع الوفود اإىل التقدّم اذلي أأحرز يف هذا املوضوع .ور أأى
عدد من الوفود أأن احلمك املتعلق ابملساعدة التقنية جيب أأن يكون يف شلك مادة .وبشأأن هذه املسأأةل ابلتحديد ،أأبدت وفود
أأخرى مرونهتا .وقالت بعض الوفود ا ألخرى اإهنا وإان اكنت تفضل القرار فهيي مس تعدة للنظر يف املادة ،ولكن ليس كرشط
مس بق لدلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس.
 .9وفامي خيص ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن قانون التصاممي ،ر أأى عدد من الوفود أأنه ل ب ّد من
التوصل اإىل اتفاق بشأأن معاجلة مسأأةل املساعدة التقنية يف شلك مادة يف املعاهدة قبل ادلعوة اإىل عقد املؤمتر ادلبلومايس ،يف
حني ر أأت وفود أأخرى أأن مرشوع املعاهدة بلغ من النضج ما يكفي لدلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس.
 .20وخلص الرئيس اإىل أأن اللجنة قد أأحرزت مزيدا من التقدم حنو تنقيح مرشوع معاهدة قانون التصاممي و أأن
تقمي وتبحث النص والتقدم احملرز وتتّخذ قرارها.
امجلعية العامة يف الويبو ،خالل دورهتا الاس تثنائية يف مايو ،سوف ّ
البند  6من جدول ا ألعامل :العالمات التجارية

اقرتاح من وفد جاماياك
 .22استندت املناقشات اإىل الوثيقة .SCT/31/4
 .28و أأعرب عدد من الوفود عن تأأيي ٍّد لالقرتاح اذلي تقد ّم به وفد جاماياك يف الوثيقة  ،SCT/31/4رمغ أأن بعضها ر أأى
أأن الاقرتاح حيتاج اإىل مزيد من التطوير .واعتربت وفود أأخرى أأنه من السابق ألوانه الرشوع يف مفاوضات قامئة عىل
النصوص خبصوص هذا املوضوع وفضّ لت تكريس املزيد من التحليل للقضا ا الوجهية ،مثل تداعيات أأية حامية اإضافية عىل
اللواحئ والإجراءات السارية حاليا بشأأن العالمات .و ّبني وفد جاماياك أأنه عىل اس تعداد لتطوير اقرتاحه والتقدّم به اإىل دورة
اللجنة املقبةل.
 .23وخلص الرئيس اإىل أأن اللجنة سوف تنظر يف صيغة مراجعة لقرتاح وفد جاماياك يف دورهتا الثانية والثالثني.
وحتضريا لتكل ادلورة ،سوف يعمل وفد جاماياك ،مبساعدة ا ألمانة ،عىل تعديل اقرتاحه يف ضوء التعليقات املقدّمة يف
ادلورة احلالية فضال عن التعليقات الإضافية اليت تقدّ هما الوفود كتاب ًة قبل دورة اللجنة الثانية والثالثني.
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مس تجدات عن اجلوانب املتصةل ابلعالمات التجارية يف نظام أأسامء احلقول
 .24استندت املناقشات اإىل الوثيقة .SCT/31/6
 .25و أأحايت اللجنة علام ابلوثيقة ُ SCT/31/6ويلب من ا ألمانة اإبالغ ادلول ا ألعضاء ابلتطورات املس تقبلية يف
نظام أأسامء احلقول عىل الإنرتنت.
البند  1من جدول ا ألعامل :البياانت اجلغرافية
 .26استندت املناقشات اإىل الوثيقتني  SCT/31/7و.SCT/31/8 Rev.
 .21و أأعرب عدد من الوفود عن تأأيي ٍّد لالقرتاح اذلي تقدّم به وفد الول ات املتحدة ا ألمريكية يف الوثيقة SCT/31/7
وادلاعي اإىل اإعداد دراسة اس تقصائية حديثة عن ا ألنظمة الوينية احلالية للبياانت اجلغرافية .ومل تؤيّد وفود أأخرى هذا
الاقرتاح.
 .22ابلإضافة اإىل ذكل ،تقدّم وفد هنغار ا ابقرتاح مشرتك بد م من وفود امجلهورية التش يكية و أأملانيا وهنغار ا وإايطاليا
وجهورية مودلوفا وسويرسا يف الوثيقة  SCT/31/8 Rev.بعنوان "حامية البياانت اجلغرافية و أأسامء البدلان يف نظام أأسامء
احلقول" .و أأعرب عدد من الوفود عن تأأيي ٍّد لهذا الاقرتاح .وب ّينت وفود أأخرى أأهنا حتتاج اإىل مزيد من الوقت للتفكري فيه أأو
أأهنا ل تؤيّده.
 .29وخلص الرئيس اإىل أأنه مبا أأن الوفود مل تتوصل اإىل اتفاق حول تكل املسائل ،فاإن اللجنة سوف تعود اإلهيا يف
دورهتا املقبةل.
البند  2من جدول ا ألعامل :اإسهام اللجنة يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية
ِّ .80قدمت بياانت حول اإسهام اللجنة يف تنفيذ التوصيات املعنية من جدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية .وقال
تدون يف تقرير ادلورة احلادية والثالثني للجنة وس تحال إاىل امجلعية العامة للويبو.
الرئيس اإهنا سوف ّ
البند  9من جدول ا ألعامل :ملخص الرئيس
 .82وافقت اللجنة عىل ملخص الرئيس كام ورد يف هذه الوثيقة.
البند  20من جدول ا ألعامل :اختتام ادلورة
 .88اختمت الرئيس ادلورة يف  82مارس .8024
[ييل ذكل املرفق الثاين]
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Ali ALHOSANI, Deputy Director General, Intellectual Property, Ministry of Economy, Abu Dhabi
alialhosani@economy.ae

ÉQUATEUR/ECUADOR
Juan Carlos CASTRILLON JARAMILLO, Experto, Misión Permanente ante la Organización
Mundial del Comercio (OMC), Ginebra
jcastrillon@mmrree.gob.ec
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ESPAGNE/SPAIN
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
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
Xavier BELLMONT ROLDAN, Consejero, Misión Permanente, Ginebra

ESTONIE/ESTONIA
Karol RUMMI (Ms.), Head, Trademark Department, The Estonian Patent Office, Tallinn
Liina SEPP (Ms.), Head, Legal Division, Legal Department, The Estonian Patent Office, Tallinn
liina.seep@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 (Ms.), Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva

ÉTHIOPIE/ETHIOPIA
Girma Kassaye AYEHU, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva

EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE/THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC
OF MACEDONIA
Simcho SIMJANOVSKI, Head, Trademark Department, Industrial Design and Appellation of
Origin, Trademark, State Office of Industrial Property of Republic of Macedonia (SOIP), Skopje
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FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION
Liubov KIRIY (Ms.), 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
Elena LUKIYANOVA (Ms.), Head, Ministry of Economic Development, Moscow
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

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

GÉORGIE/GEORGIA
Ketevan KILADZE (Ms.), Expert, International Affairs and Project Management Division,
National Intellectual Property Center (SAKPATENTI), Mtskheta
kkiladze@sakpatenti.org.ge
Gvantsa DUDUCHAVA (Ms.), Senior Legal Officer, Legal and Copyright Law Department,
National Intellectual Property Center (SAKPATENTI), Mtskheta

GHANA
Alexander BEN-ACQUAAH, Counsellor, Permanent Mission, Geneva
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GRÈCE/GREECE
Myrto LAMBROU MAURER (Ms.), Head, International Affairs, Industrial Property
Organization (OBI), Athens
mlab@obi.gr
Matina CHRYSOCHOIDOU (Ms.), Legal Advisor, Industrial Property Organization (OBI), Athens
mchr@obi.gr

GUATEMALA
Flor de María GARCÍA DÍAZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente ante la Organización
Mundial del Comercio (OMC), Ginebra
flor.garcia@wtoguatemala.ch

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 (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

INDONÉSIE/INDONESIA
Triyono WIBOWO, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
Edi YUSUP, Ambassador, Deputy Permanent Representative, 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
Thanaa A. MOHAMMED (Ms.), Head, Trademarks Department, Industrial Property
Department
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Central Organization for Standardization and Quality Control (COSQC), Ministry of
Planning, Baghdad

IRLANDE/IRELAND
David COOMBES, Executive Officer, Intellectual Property Unit, Department of Jobs, Enterprise
and Innovation, Patents Office, Kilkenny
david.combes@patentsoffice.ie
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

ITALIE/ITALY
Mauro SGARAMELLA, Head, Division XII, Italian Patent and Trademark Office, Directorate
General of Combating Counterfeiting, Ministry of Economic Development (UIBM), Rome
Bruno MASSIMILIANO, Expert, Italian Patent and Trademark Office, Directorate General of
Combating Counterfeiting, Ministry of Economic Development (UIBM), Rome
massimiliano.bruno@mise.gov.it
Franco LITTA, Officer, Italian Patent and Trademark Office, Directorate General of
Combating Counterfeiting, Ministry of Economic Development (UIBM), Rome
franco.litta@mise.gov.it
Tiberio SCHMIDLIN, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

JAMAÏQUE/JAMAICA
Marcus GOFFE, Trademarks, Designs and Geographical Indications Manager, Jamaica
Intellectual Property Office (JIPO), Kingston
marcus.goffe@jipo.gov.jm
Simara HOWELL (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
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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 Cooperation Division,
Japan Patent Office (JPO), Tokyo
Yuko HAYASHIDA (Ms.), Specialist for Trademark Planning, Trademark Division, Japan Patent
Office (JPO), Tokyo
Kuhiniko FUSHIMI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

KENYA
Timothy KALUMA, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva

LETTONIE/LATVIA
Baiba GRAUBE (Ms.), Head, Division of National Marks, Patent Office of the Republic of Latvia,
Riga
baiba.graube@lrpv.gov.lv
Liene GRIKE (Ms.), Expert, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO),
Geneva

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

LIBYE/LIBYA
Adel ALAKHDER, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
Rabie MANSOUR, Attaché, Permanent Mission, Geneva

LITUANIE/LITHUANIA
Lina MICKIENÉ (Ms.), Deputy Director, State Patent Bureau of the Republic of Lithuania, Vilnius
lina.michiene@vpb.gov.lt

MADAGASCAR
Haja Nirina RASOANAIVO, conseiller, Mission permanente, Genève
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MAROC/MOROCCO
Adil EL MALIKI, directeur général, Office marocain de la propriété industrielle et
commerciale (OMPIC), Casablanca
adil.elmaliki@ompic.org.ma
Salah Eddine TAOUIS, conseiller (désarmement), Mission permanente, Genève

MALAISIE/MALAYSIA
Abdul Aziz BIN ISMAIL, Senior Director, Trade Mark and Geographical Indication Department,
Intellectual Property Corporation of Malaysia (MyIPO), Kuala Lumpur

MAURITANIE/MAURITANIA
Debbe Salem ZEINE, chef du Service des études, Direction de l’Industrie, Ministère du
Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, Nouakchott
lemrabottde@yahoo.fr

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
José Alberto MONJARÁS OSORIO, Subdirector Divisional de Servicios Legales, Registrales e
Indicaciones Geográficas, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), México
Sara MANZANO MERINO (Ms.), Asistente, Misión Permanente, Ginebra

NORVÈGE/NORWAY
Karine L. AIGNER (Ms.), 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 (Ms.), Advisor, Legislation Department, Ministry of Justice and
Public Security, Oslo
marthe.dystland@jd.dep.no
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PAKISTAN
Nadia Zubair SHAH (Ms.), Deputy Director, Geographical Indication Law Department,
Intellectual Property Organization of Pakistan (IPO-Pakistan), Karachi
Fareha BUGTI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

PANAMA
Zoraida RODRÍGUEZ MONTENEGRO (Sra.), Misión Permanente ante la Organización Mundial
del Comercio (OMC), Ginebra

PARAGUAY
Roberto RECALDE, Segundo Secretario, Misión Permanente, Ginebra

PAYS-BAS/NETHERLANDS
Margreet GROENENBOOM (Ms.), Policy Advisor, Intellectual Property Section, Innovation
Department, The Hague

PÉROU/PERU
Luis Enrique MAYAUTE VARGAS, Consejero, Misión Permanente, Ginebra

PHILIPPINES
Josephine M. REYNANTE (Ms.), Minister, Permanent Mission, Geneva

POLOGNE/POLAND
Elżbieta DOBOSZ (Ms.), Head, Design Division, Trademark Department, Patent Office of the
Republic of Poland, Warsaw
edobosz@uprp.pl
Wojciech PIATKOWSKI, First Counsellor, Permanent Mission, Geneva

PORTUGAL
Ana BANDEIRA (Ms.), Director, Trademarks and Patents Directorate, Portuguese Institute of
Industrial Property (INPI), Lisbon
Filipe RAMALHEIRA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
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RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA
AHN Sunhee (Ms.), 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
SON Hojin, Deputy Director, Trademark Examination Policy Division, Korean Intellectual
Property Office (KIPO), Daejeon
sonhojin@korea.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
Igor MOLDOVAN, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE/DOMINICAN REPUBLIC
Ivette Yanet VARGAS TAVÁREZ (Sra.), Directora, Signos Distintivos, Oficina Nacional de la
Propiedad Industrial (ONAPI), Secretaría de Estado de Industria y Comercio,
Santo Domingo
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE/DEMOCRATIC PEOPLE’S
REPUBLIC OF KOREA
RI Hung Sik, Secretary General, National Coordinating Committee, Trademark, Industrial
Design and Geographical Indication Office (TIDGIO) of the DPR Korea, State
Administration for Quality Management of the Democratic People's Republic of Korea
(SAQM), Pyong Yang
kim.myonghyok@gmail.com
KIM Myong Hyok, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
kim.myonghyok@gmail.com

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC
Petra MALECKOVA (Ms.), Senior Officer, International Department, Industrial Property Office,
Prague
pmaleckova@upv.cz
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RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE/UNITED REPUBLIC OF TANZANIA
Loy MHANDO (Ms.), Assistant Registrar, Intellectual Property, Industry and Trade, Business
Registrations and Licensing Agency (BRELA), Ministry of Industry and Trade, Dar Es
Salaam
loymhando@yahoo.com

ROUMANIE/ROMANIA
Constanta Cornelia MORARU (Ms.), Head, Legal, International Cooperation Division, Legal,
Trademarks, Designs, International Cooperation Directorate, State Office for Inventions and
Trademarks (OSIM), Bucharest
moraru.cornelia@osim.ro
Alice Mihaela 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
Silvano M. TOMASI, nonce apostolique, observateur permanent, Mission permanente, Genève
Carlo Maria MARENGHI, attaché, Mission permanente, Genève
mission.holy-see@itu.ch

SÉNÉGAL/SENEGAL
Makhtar DIA, directeur général, Agence sénégalaise pour la propriété industrielle et
l'innovation techologique (ASPIT), Ministère du commerce, de l'industrie et de l'artisanat,
Dakar
makhtar.dia2013@gmail.com
Ndeye Fatou LO (Mme), premier conseiller, Mission permanente, Genève
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SINGAPOUR/SINGAPORE
Hoi Liong LEONG, Acting Deputy Director, Registries Group, Intellectual Property Office of
Singapore (IPOS), Ministry of Law, Singapore,
leong_hoi_liong@ipos.gov.sg
Simon SEOW, Group Director and Legal Counsel, Patents, Designs, Plant Varieties, Registries
Group, Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), Ministry of Law, Singapore
simon_seow@ipos.gov.sg

SLOVÉNIE/SLOVENIA
Katja HAFNER (Ms.), Senior Trademark Examiner, Trademark, Design and Geographical
Indication Department, Slovenian Intellectual Property Office (SIPO), Ministry of Economic
Development and Technology, Ljubljana
katja.hafner@uil-sipo.si

SRI LANKA
Dilini GUNASEKERA (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
dilinigunasekera@gmail.com

SUÈDE/SWEDEN
Eva WEI (Ms.), Legal Advisor, Swedish Patent and Registration Office (SPRO), Söderhamn
eva.wei@prv.se

SUISSE/SWITZERLAND
Alexandra GRAZIOLI (Mme), conseiller (propriété intellectuelle), Mission permanente, Genève
alexandra.grazioli@eda.admin.ch
Marie KRAUS (Mme), conseillère juridique à la Division du droit et des affaires internationales,
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne
marie.kraus@ipi.ch
Alexander PFISTER, conseiller, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne
alexander.pfister@ipi.ch

THAÏLANDE/THAILAND
Vaowdao DAMRONGPHOL (Mrs.), Head, Legal Group, Legal Office, Department of Intellectual
Property (DIP), Ministry of Commerce, Nonthaburi
vaowdao@hotmail.com
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TOGO
Essohanam PETCHEZI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

TURQUIE/TURKEY
Ahmet Alkan DIMBILOĞLU, Trademark Examiner, Turkish Patent Institute (TPI), Ankara
alkandmblg@gmail.com
Günseli GÜVEN (Ms.), Legal Counsellor, Permanent Mission, Geneva
gunseli.guven@mfa.gov.tr

UKRAINE
Iryna VASYLENKO (Ms.), Deputy Director, Legal Provision, State Enterprise “Ukrainian
Industrial Property Institute”, State Intellectual Property Service of Ukraine (SIPS), Kyiv

VENEZUELA (RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU)/VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC
OF)
Osvaldo REQUES OLIVEROS, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra
osvaldo.reques@ties.itu.int

YÉMEN/YEMEN
Abdu Abdullah ALHUDHAIFI, Director General, Industrial Property Office, General Department
for Intellectual Property Protection, Ministry of Industry and Trade, Sana’a
Hussein AL-ASHWAL, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva
mission.yemen@ties.itu.int

ZIMBABWE
Rhoda Tafadzwa NGARANDE (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva
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UNION EUROPÉENNE /EUROPEAN UNION

Oliver HALL-ALLEN, Head, Industrial Property or Copyright Office, Directorate General for the
Internal Market and Services, European Commission, Brussels
Julio LAPORTA INSA, Policy Officer, Office for Harmonization in the Internal Market (Trade
Marks and Designs) (OHIM), Alicante
Jakub PINKOWSKI, Policy Officer, Designs Office, Office for Harmonization in the Internal
Market (Trade Marks and Designs) (OHIM), Alicante
Michael PRIOR, Policy Officer, Industrial Property, Directorate General for the Internal Market
and Services, European Commission, Brussels
Andreas KECHAGIAS, Intern, Directorate General for the Internal Market and Services,
European Commission, Brussels

II.

ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/
INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OBPI)/BENELUX
ORGANIZATION 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
ORGANISATION RÉGIONALE AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (ARIPO)/
AFRICAN REGIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (ARIPO)
Kujo Elias McDAVE, Legal Counsel, Harare
mcdaveap@yahoo.com
UNION AFRICAINE (UA)/AFRICAN UNION (AU)
Georges Remi NAMEKONG, Minister Counsellor, Geneva


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

Based on a decision of the Standing Committee, the European Communities were accorded member status
without a right to vote.
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III.

ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/
INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA)/American Intellectual
Property Law Association (AIPLA)
Richard STOCKTON, Observer, Chicago
rstockton@bannerwitcoff.com
Association française des praticiens du droit des marques et modèles (APRAM)
Stéphanie DI PALMA (Ms.), juriste, Genève
s.dipalma@chanelsarl.ch
Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI)/International
Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI)
Giulio SIRONI, Chair, Zürich
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)
Jiro MATSUDA, Patent Attorney, Tokyo
Chikako MORI (Ms.), Member, Tokyo
Shigeo TASHIRO, Member, Tokyo
Association Romande de la Propriété Intellectuelle (AROPI)
Marc-Christian PERRONNET, trésorier, Genève
Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI)/Centre for International
Intellectual Property Studies (CEIPI)
François CURCHOD, chargé de mission, Genolier
francois.curchod@vtxnet.ch
Fédération internationale des conseils en propriété intellectuelle (FICPI)/International
Federation of Intellectual Property Attorneys (FICPI)
Robert WATSON, Chair, Design Study Group, London
robert.watson@ficpi.org
MARQUES (Association européenne des propriétaires de marques de commerce)/MARQUES
(European Association of Trade Mark Owners)
Sébastien VITALI, Legal Counsel, Geographical Indications Team, Vevey
sebastienugo.vitali@nestle.com
Organisation pour un réseau international des indications géographiques (oriGIn)/Organization
for an International Geographical Indications Network (oriGIn)
Massimo VITTORI, Executive Director, Geneva

IV.

BUREAU/OFFICERS
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Président/Chair:

Adil El MALIKI (Maroc/Morocco)

Vice-présidents/Vice-chairs:

Imre GONDA (Hongrie/Hungary)
Günseli GÜVEN (Mme/Ms.) (Turquie/Turkey)

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/Ms.), 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/Ms.), 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/Ms.), 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
Marina FOSCHI (Mme/Ms.), juriste à la Section du droit des dessins et modèles et des
indications géographiques, Division du droit et des services consultatifs en matière de
législation, Secteur des marques et des dessins et modèles/Legal Officer, Design and
Geographical Indication Law Section, Law and Legislative Advice Division, Brands and Designs
Sector
Geneviève STEIMLE (Mme/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
Nathalie FRIGANT (Mme/Ms.), 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 (Mme/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/Ms.), 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

][هناية املرفق الثاين والوثيقة

