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 2015 مارس 17التارخي: 

 
 
 

عالمات اللجنة الدائمة المعنية بقانون ال
الصناعية والبيانات  تصاميمالتجارية وال

 الجغرافية
 

 الثالثونو الثانيةالدورة 
 2014نومفرب  26ٕاىل  24جنيف، من 

 
 

 تقريرال

0Fا�ي اعمتدته اللجنة ا�امئة

1 

 قدمةامل

(املشار ٕا�هيا ف� ييل  اللجنة ا�امئة املعنية بقانون العالمات الت�ارية والتصاممي الصناعية والبيا�ت اجلغرافية تعقد .1
 .2014نومفرب  26ٕاىل  24يف الفرتة من  ،الثانية والثالثني، يف جنيف ا") دورهتاللجنة�مس "اللجنة ا�امئة" ٔأو "

واكنت ا�ول التالية أ�عضاء يف الويبو ٔأو يف احتاد �ر�س محلاية امللكية الصناعية ٔأو يف لكهيام ُممث�ً� يف �ج�ع:  .2
الربازيل، مكبود�، الاكمريون، كندا، ، بيالروسٔأفغا�س�تان، أ�رجنتني، ٔأسرتاليا، ا�منسا، ٔأذربي�ان، جزر ا�هباما، �ر�دوس، 

، ٕا�وادور، مرص، السلفادور، ا�امنرك، يةهورية التش�يك امجل ش�ييل، الصني، �ولومبيا، �وس�تار�اك، �وت ديفوار، �رواتيا، 
ندونيس�يا، ٕا�ران (مجهورية إ ، الهند، هنغار�ثيوبيا، فر�سا، جورجيا، ٔأملانيا، اليو�ن، غوات�ال، الكريس الرسويل، إ س�تونيا، إ 

ٓ إالسالمية)،  – يطاليا، �اما�اك، اليا�ن، أ�ردن، اكزاخس�تان، قري�زيس�تان، التفيا، لبنان، ليبيا، ليتوانيا، إ �رلندا، أ
مدغشقر، مالزي�، املكس�يك، مو��و، املغرب، موزامبيق، ميامنار، نيبال، ني�ري�، الرنوجي، ��س�تان، ب�، �راغواي، بريو، 

ولندا، الربتغال، مجهورية �ور�، مجهورية مو�وفا، رومانيا، �حتاد الرويس، اململكة العربية السعودية، الس�نغال، جنوب ب
�رينيداد  ،�يلند، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقةس�بانيا، رسي الناك، السودان، السويد، سو�رسا، إ ٔأفريقيا، 

 يتي وروغواي، إالمارات العربية املت�دة، اململكة املت�دة، الوال�ت املت�دة أ�مر�كية، ف وتو�غو، تو�س، �ر�يا، ٔأو�رانيا، أٔ 
 .واكن �حتاد أ�ورويب ُممث�ًال بصفته عضوًا �اصًا يف اللجنة). 86�م، زمبابوي (

                                                
 .للجنة ا�امئة املعنية بقانون العالمات الت�ارية والتصاممي الصناعية والبيا�ت اجلغرافيةاعُتمد هذا التقر�ر يف ا�ورة الثالثة والثالثني  1
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 للملكية الفكريةمنظمة احتاد بنلو�س يف �ج�ع بصفة مراقب:  تانالتالي  تانا�ولي  تاناحلكومي  اناملنظمتوشار�ت  .3
)BOIP ،( و) مركز اجلنوبSC) (2(. 

 مكتب الرابطات أ�وروبية املعنية �لتصمميممثلو املنظامت �ري احلكومية التالية يف �ج�ع بصفة مراقب: وشارك  .4
)BEDA ،( ا�مركز و) راسات ا�ولية للملكية الفكريةCEIPI) ومجعية الصني للعالمات الت�ارية ،(CTA ،( املركز و

ا�ولية للعالمات الت�ارية  عيةامجل و )، ICCغرفة الت�ارة ا�ولية (و )، ICTSDا�ويل للت�ارة والتمنية املس�تدامة (
)INTA و�ء الرباءات (ية لاليا�ن امجلعية )، وJPAA ،(وامجلعية ) اليا�نية للعالمات الت�اريةJTA(،  واملؤسسة ا�ولية

 ).MARQUES) (10(  العالمات الت�ارية أ�وروبينيومجعية ماليك، )KEI( ٕال�كولوجيا املعرفة

 هذه الوثيقة.ل يف املرفق الثاين  املشاركني رد قامئةُ �و  .5

ملدا�الت وجس�لهتا �ىل رشيط. ويلخص هذا التقر�ر املناقشات بناء �ىل مجيع املالحظات اليت � �لامً  أ�مانةُ ٔأ�اطت و  .6
 بِديت.أ� 

 ا�ورةمن �دول أ�عامل: افتتاح  1البند 

ٔأعامل ا�ورة الثانية والثالثني للجنة ا�امئة املعنية بقانون العالمات الت�ارية والتصاممي الصناعية  اللجنة افتتح رئيس .7
ود�ا الس�يد فرا�سس غري، املد�ر العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية  ،ب �ملشاركنيورح�  ،والبيا�ت اجلغرافية (اللجنة)

 تتاحية.ف قاء لكمة ا(الويبو)، ٕاىل ٕال

 وتوىل الس�يد مار�وس هو�رغر (الويبو) �مة ٔأمني اللجنة. .8

 من �دول أ�عامل: اع�د �دول أ�عامل 2البند 

يف مصل�ة صب س�ئ�نه ، التصامميمعاهدة قانون �شأٔن عقد مؤمتر دبلومايس  ؤيدٔأشار وفد ٔأملانيا ٕاىل ٔأن ٔأملانيا ت .9
، لها التخفيفمزيد من �دوث لتجنب  �ذف النصوص من �دول ٔأعامل اللجنة،اقرتح الوفد  ا�ول أ�عضاء. ومع ذ�،

 ،مناقشة ٕاضافيةٕاجراء �دوى من ٔأي �جضة مبا فيه الكفاية من ٔأ�ل عقد مؤمتر دبلومايس. وقال الوفد ٕانه ال �رى ٔ�هنا و
ٔأن عن رٔأي مفاده الوفد ، ٔأعرب ؤأ�رياً . اللجنةدا�ل  تناولها ٔأكرث من ذ� ُجيرى ٔأال ينبغي معاهدة قانون التصامميد ٔأن ؤأك� 

ٔأن تقرر ا�عوة ٕاىل عقد مؤمتر  ينبغي،و ، بل امجلعية العامة ميكنفٕان إالرادة الس�ياس�ية، اكنت مت�  ذاإ ا�ول أ�عضاء 
 دبلومايس.

 قانون التصامميذف معاهدة �ىل �قرتاح ا�ي تقدم به وفد ٔأملانيا حل اً ا�مو�ة أ�فريقية، وردّ �مس وفد �ينيا وحتدث  .10
شوا�ل عن قد ٔأعربت  ،�الل دورة امجلعية العامة املاضية، ا�مو�ة أ�فريقيةأٔن ب�ينيا  وفدُ  ذك�رمن �دول أ�عامل، 

من مث� هذا املوضوع، و  �شأٔناقرتا�ات  ا�هي�كون ٕاىل النص. وقال الوفد ٕان ا�مو�ة سوف يف العودة ها وق قاحتفظت حبو 
ٔأي اقرتاح يف تقدمي من  أٔ�دٌ  عمنَ ال يُ قال الوفد ٕانه يعتقد ٔأنه ينبغي أٔ هذا البند يف �دول أ�عامل. و إالبقاء �ىل رغب يف فٕاهنا �

م ٔأي فرتة طوي�، ومل مطروح للمناقشة منذ  اهذ�دول أ�عامل ٔأي وقت معني. ؤأضاف الوفد ٔأن  رٔأى تعدي�. و ل اقرتاح يُقد�
 واملسامهةأ�عضاء للمشاركة ا�ول اس�تعدت من �دول ٔأعامل بند ذف ، حل�ّ�اتا الوقت اقرتاح، يف هذتقدمي الوفد ٔأن 

 دون ٔأي تصحيح. هٕاقرار جبدول أ�عامل و  ا�متسكَ  حبزمٍ �ري مقبول. و�� طلب الوفد  ٔأمرٌ فيه 

 ).SCT/32/1 Prov.3اعمتدت اللجنة مرشوع �دول أ�عامل (الوثيقة و  .11
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 �ري حكومية من �دول أ�عامل: اع�د منظمة 3البند 

 يف دورات اللجنة. مث�الً ) مُ BEDAوافقت اللجنة �ىل ٔأن �كون مكتب الرابطات أ�وروبية املعنية �لتصممي ( .12

 من �دول أ�عامل: اع�د مرشوع تقر�ر ا�ورة احلادية والثالثني 4البند 

 )..SCT/31/10 Provاعمتدت اللجنة مرشوع تقر�ر ا�ورة احلادية والثالثني (الوثيقة  .13

 من �دول أ�عامل: التصاممي الصناعية 5البند 

مبعاهدة قانون ا�ي ٔأدىل به يف امجلعية العامة السابقة ف� يتعلق  هبيانب ر ا�مو�ة أ�فريقية، وذك� �مس وفد �ينيا حتدث  .14
 3املنصوص �لهيا يف املادة  وطللرش لقامئة املغلقة شوا�� ٕازاء اعن فيه ٔأعرب هذا البيان ا�ي  الوفدُ  رو�ر� ، املقرت�ة التصاممي

املفاوضات اليت اكن للمجمو�ة أ�فريقية ص� مبارشة هبا، ويه  يفاملقرت�ة، وتأٔثريها احملمتل  معاهدة قانون التصامميمن 
الوفد ٕاىل ٔأن اللجنة احلكومية ا�ولية املعنية �مللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور. ؤأشار مفاوضات 
مرشوع املنصوص �لهيا يف الرشوط ٕاضافية �ري ت� رشوط ب ل�ول أ�عضاء من طٕاىل منع ابوضوح  واد �شريمرشوع امل

 ،)3(5واملادة  ،)5(4واملادة  ،)2(3: املادة �ملواد التالية بوصفها ٔأمث� متكررةواستشهد  ،املواد ومرشوع الالحئة التنفيذية
معاهدة ) من 5(21واملادة  ،)4(20)، واملادة 6(19واملادة  ،)4(15واملادة  ،)5(12)، واملادة 3(11ة )، واملاد6(10واملادة 

الس�ياسات واخليارات املتا�ة للب�ان، ال  �ّزي تقليل س�يكون قادرًا �ىل الوفد �ىل ٔأن النص املقرتح ٔأك�د . و قانون التصاممي
من  : هلٔأن �سأٔلوا ٔأنفسهم�ىل أ�عضاء  ا�ولَ  حتث� ن ا�مو�ة أ�فريقية إ س�� الب�ان النامية. وقال الوفد يف هذا الس�ياق 

 لتلبية ٔأهداف الس�ياسة العامةاخلاصة هبم  تسجيلال جراءات إ ممي و اتصال رضوري �كييف قانون حىت من الٔأو املس�تحّب 
املنافسة تغلق �ب ٔأن و  قويةً  ميكن ٔأن توفر حاميةً  ،مثل �راءات ��رتاع ، مثلها يف ذ�التصامميذ�ر الوفد ٔأن . و اخلاصة هبم

الب�ان النامية �زي �كون �ى من أ�مهية مباكن ٔأن �ىل ٔأن  قال الوفد ٕان ا�مو�ة تؤكدطوي�. ويف هذا الصدد، زمنية لفرتة 
تقرتح ، وا�لالشبعض هذه ؤأضاف ٔأنه من ٔأ�ل تبديد . اخلاصة هبا الس�ياسات الالزم لتحقيق ٔأهداف الس�ياسة العامة

. تقدمي الطلبرشط كشف �مكييل ٔأثناء معلية  وجود) 1(3أ�طراف املتعاقدة مبوجب املادة  �شرتطا�مو�ة أ�فريقية ٔأن 
 ،وراثية �ىل مواردقامئًة التصاممي التقليدية اليت قد �كون  اختالسضد  اً يكون ٔأساس�يّ س�  هذا الرشطمىض يقول ٕان و 

 اقرتا�ا  صيا�ةميتقدأٔن تقوم ب قال ٕان ا�مو�ة تقرتح ا، مثل ٔأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. و واملعارف التقليدية املرتبطة هب
يف عن املسا�دة التقنية  ٕادراج مادة رٔأهيا ا�اعي ٕاىلكرر ذ�ر يف اخلتام ٔأن ا�مو�ة ��دول أ�عامل. و  �الل بندا�قيقة 

د �ىل ٔأن هذه املسأٔ� شدِّ ٔأهنا �ُ تنفيذ املعاهدة، و من ٔأ�ل لضامن تقدمي املسا�دة املس�هتدفة والاكفية  معاهدة قانون التصاممي
 دبلومايس. قبل ٔأي توصية أٔو قرار �شأٔن عقد مؤمتر ل� ٔأن حتُ  ينبغي

نظر فهيا يك ت لو�ئق ال�ىل ٕا�داد  شكر أ�مانةَ و  ،ٔأمر�اك الالتينية والاكرييب ب�ان مجمو�ة�مس وفد �راغواي وحتدث  .15
ا�ي �شري ٕاىل من �دول أ�عامل  5لبند ف� يتعلق �اللجنة. و  �ىلملناقشة القضا� املعروضة  تأٔييده داً �دّ د مُ اللجنة، ؤأك� 

معاهدة التوصل ٕاىل ٔأي اتفاق �شأٔن عقد مؤمتر دبلومايس الع�د ا�مو�ة تأٔسف لعدم قال الوفد ٕان الصناعية، التصاممي 
ه الوفد �ل جمعية العامة. و ل ل  السابقة وراُت ا�رمغ اجلهود اليت بذ�هتا هذه اللجنة و قانون التصاممي  �ىل ما رئيس لٕاىل اشكر تو��

قال و ملسا�دة التقنية. اخلاصة � ا�ٓراءبني اء يف حماولته للتوفيق مرة ٔأخرى دور بنّ من  �الل امجلعية العامة أ��ريةقام به 
طبيعة ٔأحاكم  يفاء بنّ ال  ك �رأٔهياوف �متسّ سفٕان ا�مو�ة ، معاهدة قانون التصامميٕاذا اس�تؤنفت املفاوضات �شأٔن  هنإ  الوفد

 ب�ان ٔأن�ىل د الوفد . ؤأك� النامية ؤأقل الب�ان منواً للب�ان  فعاالً  ، ٕاذا اكنت توفر تعاو�ً �كو�ن الكفاءاتاملسا�دة التقنية و 
بند �دول وف� خيص ال س�� �الل تنفيذ املعاهدة.  هذا النوع من ا�مع، ٕاىلشك  حتتاج بال ٔأمر�اك الالتينية والاكرييب

 فرصةً متنح ٔأن  اهذه امحلاية من شأٔهنن ا�مو�ة تود ٔأن تُذكِّر بأٔن إ الوفد قال حامية ٔأسامء الب�ان، ا�ي �شري ٕاىل أ�عامل 
أ�مانة ٕاىل أٔسامء الب�ان من �الل اس�ت�دام �المات. وذ�ر الوفد ٔأن قمية ضافة �لنس�بة للب�ان النامية، الٕ  �اصةً  ،�بريةً 

مت   حامية متسقة ٔ�سامء الب�ان. ه ال تو�دنّنيِ أٔ ب) تُ SCT/29/5(الوثيقة  للجنة دراسةً والعرش�ن يف ا�ورة التاسعة قد�
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ٕاىل  ودعت الوفودَ  ،هذه النقطة�شأٔن  اهمعل  مواص�قد قررت اللجنة يف دورهتا الثالثني ومىض يقول ٕان ا�مو�ة تُذكِّر بأٔن 
 ف� يتعلق حبامية ٔأسامء مرشوع نص لتوصية مشرتكة حممت�ٕاىل اللجنة م دِّ ونتي�ة �� قُ  ،قدمي مقرت�ات مكتوبة ٕاىل أ�مانةت

يقوم ٕ�رشاد  قرتاح ميكن ٔأنؤأضاف ٔأن �). SCT/31/4س�ت�دام كعالمات جتارية (الوثيقة �التسجيل و من انالب�
ه أٔنبالوفد ذك�ر سامء الب�ان. و �ٔ شام� ال تسقة و امل تعز�ز امحلاية و ، هاو�سجيل  ا�ول أ�عضاء يف معلية حفص العالمات الت�ارية

ُ  يف�ىل النظر �الل ا�ورة القادمة للجنة  يف ا�ورة السابقة للجنةمت االتفاق  اليت تعليقات �ىل ٔأساس ال  ،نق�ح�قرتاح امل
مت ٕاىل اللجنة و�ىل هذا أ�ساس ،ا ا�ول أ�عضاءٔأبدهت من مرشوع التوصية املشرتكة (الوثيقة  �ةٌ نق� مُ  �س�ةٌ  قُّدِ

SCT/32/2 .( ،حامية �شأٔن س�مترار العمل الللمناقشات وتؤكد جمددًا تأٔييدها يف هذا الصدد، واختمت قائًال ٕان ا�مو�ة
 ٔأسامء الب�ان.

شكر أ�مانة �ىل دمعها ومسا�دهتا يف التحضري و ة ب�ان أٓس�يا واحمليط الهادئ، مجمو��مس  وفد بنغالد�شوحتدث  .16
قال �ىل ذ�،  رتابط. و�الوةً امل نايف �امل  �لغةً  امللكية الفكرية قد اكتسبت ٔأمهيةً ٔأن  دركقال ٕان ا�مو�ة تو لهذه ا�ورة. 

 تطور مجيع ا�ول أ�عضاءل تنوع �حتيا�ات و ل  اكً درِ ن نظام امللكية الفكرية ينبغي ٔأن �كون مُ إ الوفد �ىل لسان ا�مو�ة 
ٔأن نظام امللكية الفكرية العادل،  ٔأيضاً تعتقد أٓس�يا واحمليط الهادئ  ب�ان مجمو�ةؤأضاف ٔأن  .هذا التنوع والتطورل  باً ي تج س� وم 

أ�عضاء. ؤأشار الوفد  ٔأمر ٔأسايس لتقدم مجيع ا�ول ه،وتعز�ز الصاحل العام ا�ي يوازن بني مصاحل ٔأحصاب احلقوق وحامية 
تعلق ا�مو�ة ومىض يقول ٕان يع �عضاء. اس�تفادة مج لضامن  ال غىن عنه نتي�ة متوازنة ٔأمرٌ حتقيق هذا �ج�ع ل ٕاىل ٔأن 

املقرت�ة من �الل ٕادراج مادة يف النص الرئييس.  معاهدة قانون التصاممياملسا�دة التقنية يف قدمي ضامن ت�ىل ٔأمهية �برية 
ٕاد�ال ، �ىل أ�رحج�س�تتبع، سوف ٔأن تنفيذ املعاهدة املقرت�ة  ٔأيضاً عتقد ت أٓس�يا واحمليط الهادئ ب�ان مجمو�ة ؤأضاف ٔأن 

�شاء بىن حتتية سوف تو�د �ا�ة ٕاىل مسا�دة تقنية �برية الٕ  ��و ،القوانني واملامرسات الوطنية �ىلبعض التعديالت 
املهارات القانونية منية ت ل و  ،زتايدة من املطالبأ��داد املوطنية ٕالدارة  و�ن كفاءاتتكل بات، و ل �ديدة للتعامل مع مزيد من الط 

، ينبغي ٔأن �ىل ٔأرض الواقعللتحقيق  �كون قاب�ً ذ�ر الوفد ٔأن ا�مو�ة تعتقد ٔأن املعاهدة، ليك ٕاىل ذ�،  ضافةً إ والتدريب. و 
ر، تُ  الوفد ٕان  ت� �لزتامات. وقال ٔأ�ل حتقيقتكو�ن الكفاءات من ل  اً ٔأحاكم ،يف الوقت ا�ي تفرُض فيه الزتاماٍت وفِّ

من الوفاء هذه ا�ول  نمكِّ �ىل حنو يُ مبا �ريض مجيع ا�ول أ�عضاء يف هذه ا�ورة ا أ�مر هذيُبت� يف ا�مو�ة تأٔمل ٔأن 
قضا� اخلاصة بيف املناقشات  بنشاطسوف �شار�ون أٓس�يا واحمليط الهادئ  ب�ان مبسؤولياهتا. وقال الوفد ٕان ٔأعضاء مجمو�ة

توافق يف ا�ٓراء وحتقيق �ر�مج معل مقبول. وقال الوفد يف اخلتام التوصل ٕاىل اجلغرافية هبدف بيا�ت حامية ٔأسامء الب�ان وال 
الوطنية. ؤأعرب بصفهتم �دول أ�عامل  يفدة �د� يف مسائل مُ  ون�سهم سوفأٓس�يا واحمليط الهادئ ب�ان ٔأعضاء مجمو�ة  ٕان
 يف هذه ا�ورة. ممثرةنتي�ة حتقيق اءة و ملشاركة يف مناقشة بنّ �ا�مو�ة  تعهدلوفد عن ا

معل  حرصه �ىلعن ؤأعرب ، مجمو�ة ب�ان أٓس�يا الوسطى والقوقاز ؤأورو� الرشقيةبيالروس �مس  وفدوحتدث  .17
، واسع النطاق ا�ورة�ول أ�عضاء يف الويبو. وذ�ر الوفد ٔأن �دول ٔأعامل هذه ل ة�بري  يةمعل ذات فائدة اللجنة، ٔ�ن نتاجئه 

م بعض املقرت�ات ٔأن ، و مناس�بة هبنودٔأن و  يتعلق ما ٕازاء . ؤأعرب الوفد عن قلقه لعمل املس�تقبيلمن ٔأ�ل إاىل اللجنة قُّدِ
املؤمتر ٔأي ٕاىل مس�توى خمتلف، قال نتيعتقد ٔأن الوقت قد �ان ا�ٓن لالقال ٕانه ، و معاهدة قانون التصامميمبرشوع 

ٔأعرب أ��رية �شأٔن القضا� اجلوهرية للمعاهدة، و مواطن اخلالف ب �ىل تغلّ ٔأن ت  ميكنا�بلومايس. وذ�ر الوفد ٔأن اللجنة 
دول أ�عامل، جلالبنود أ�خرى ص حلل هذه املسأٔ�. وف� خي ٔأكرب س�ياس�ية أ�طراف املعنية ٕارادةً تبدي يف ٔأن ٔأيضًا عن ٔأم� 

ه �ل ز، و حرَ لتقدم املُ رضاه عن أأعرب الوفد عن  يف اخلتام ٔأعرب الوفد أ�مانة �ىل ٕا�داد الو�ئق لهذه ا�ورة. و ٕاىل شكرتو��
ملواص� العمل بنشاط ٔأعرب عن اس�تعداد ا�مو�ة جناح �ديد، و حتقيق من ٔأ�ل  اً تقدم اللجنةُ ُحتِرز ٔأن ا�مو�ة يف  عن ٔأمل

 نة.دا�ل اللج 

 معاهدة رشوعاخلاص مب لعمل � لالنتقالتأٔييده  عنؤأعرب  ،ا�ول أ�عضاء فيهوحتدث وفد �حتاد أ�ورويب �مس  .18
عقد بتوصية   ٕاصدار��، وافق الوفد �ىلوعقد مؤمتر دبلومايس. ٔأي ٕاىل اخلطوة التالية،  التصاممي قانونل الشلكية الرشوط

د. و التحضريية �ج�ع ٔأعامل�ىل ٔأمانة الويبو وقال الوفد ٕانه يود ٔأن �شكر مؤمتر دبلومايس.  �حتاد أ�ورويب  وفدُ  شد�
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 هاوتبس�يط التصاممي  تسجيلاخلاصة ب  الشلكية الرشوطضافة لتنس�يق املقمية ال كبرية و ال مهية ا�ٔ وا�ول أ�عضاء فيه �ىل 
افعة للمنو �قتصادي يف الب�ان ا�قوة فهيي الواملتوسطة احلجم، ملؤسسات الصغرية ايع املس�ت�دمني، �اصة �لنس�بة مجل 

�ىل  قادرةٌ و مرن ودينامييك،  معل لوضع ٕاطار ٔأن النصوص مناس�بةٌ �ىل الوفد ٔأك�د سواء. و  املتقدمة والب�ان النامية �ىل �دٍ 
قال الوفد يف املس�تقبل. و  الثقافيةو �قتصادية و�ج�عية التكنولوجية والتغريات ٔأن توا�ب ٕ�ماكهنا وممي، انتاج قانون تصإ 

الرشوط تقريب حنو  �برية ميثل خطوةً  ٔأنهة، و تقنيالناحية ال  من مرشوع املواد ومرشوع الالحئة التنفيذية �جضانٕانه يعتقد ٔأن 
ٔأهنا ٕاىل احلفاظ �ىل منجزاهتا، و . وقال الوفد ٕان اللجنة حتتاج الشلكية وإالجراءات اخلاصة �لتصاممي الصناعية وتبس�يطها

. �� اقرتح وفد �حتاد أ�ورويب وا�ول معاهدة قانون التصامميمناقشة مرشوع ٔأحاكم ٔأن تواصل ٕاىل يست يف �ا�ٍة ل 
 �ىل قرار يويص بعقد مؤمتر دبلومايس. اللجنةأ�عضاء فيه �ركزي �ود 

ؤأعرب عن تقد�ره للرئيس �ىل قيادته ، ٔأورو� الوسطى والبلطيقمجمو�ة ب�ان ية �مس هورية التش�يك امجل وفد حتدث و  .19
، ال س�� الن�اح يف ٕاجناز العمل �مةد الطريق حنو حتقيق نتاجئ �� مما ٕاحراز تقدم �بري و ناقشة من امل  نت اللجنةَ اليت مك� 
ه . كام وممارساته ممي الصناعيةاقضا� قانون التصاخلاص ب وقال ٕان ٕا�داد و�ئق هذه ا�ورة. �ىل مانة �ٔ ٕاىل ا �لشكر الوفدُ تو��

امجلعية العامة �ىل اختاذ قرار �شأٔن عقد �سبب �دم قدرة  ةيبة ٔأملها الكبري مجمو�ة ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطيق تُذكِّر خب 
 قد بلغا در�ةً ني النصعتقد ٔأن � ا�مو�ة ت . وقال الوفد ٕان 2015يف �ام  معاهدة قانون التصامميمؤمتر دبلومايس الع�د 

 نالوفد عٔأعرب �ىل ذ�،  دبلومايس الع�د معاهدة �ديدة يف جمال التصممي الصناعي. و�الوةً لعقد مؤمتر من النضج  اكفيةً 
�لنس�بة  ٔأولويةمسأَٔ� معاهدة قانون التصاممي ذات عترب ت لبعض الوقت. وقال الوفد ٕان ا�مو�ة أ�مر ظل كذ� بأٔن  هنا�ت ق ا

ملشاركة بنشاط يف ��دول أ�عامل، ؤأخرى من بنود بنود بتناول . ؤأعرب الوفد عن الزتام ا�مو�ة اللجنةيف معل  لها
الزتام ا�مو�ة، وبعد ٔأن ٔأعرب الوفد عن بنود حمددة من �دول أ�عامل.  يفلو�ئق واملقرت�ات الواردة اخلاصة �املناقشات 

ف� يتعلق  �اصةً ، �شأٔن مسائل �ديدة�ر�مج معل مقبول  ٕاجنازيف و ٔأعرب عن ٔأم� يف التوصل ٕاىل توافق يف ا�ٓراء،
 .احلقولاجلغرافية ؤأسامء بيا�ت ل اخلاص ��لعمل 

يف هذه اللحظة احلر�ة،  ، خصوصاً معل اللجنة ته يفقياد �ىل الرئيَس وشكر ، �ء ا�مو�ة�مس  وفد اليا�نوحتدث  .20
عتقد ٔأن ت ، قال الوفد ٕان ا�مو�ة �ء معاهدة قانون التصاممينص ص وف� خي �ورة.ا�ىل معلها يف ٕا�داد  وشكر أ�مانةَ 

ٕاىل مس�توى من النضج  قد وصال ،ذ� أ�حاكم املتعلقة �ملسا�دة التقنية يفمبا  ،مرشوع املواد ومرشوع الالحئة التنفيذية
 هذا القرارلعدم اختاذ عرب الوفد عن ٔأسفه مؤمتر دبلومايس. وأٔ  عقدجعلهام ال حيتا�ان ٕاىل ٔأي يشء أٓخر سوى اختاذ قرار ب

. وقال الوفد ٕان اللجنة ال ال �ري وا�دة �ري جوهرية مسأٔ��سبب ذ� رمغ املناقشات املكثفة �الل ٔأربع مجعيات �امة، و 
 أ�مور�ريها من ٕاىل ، معني�منية مس�ت�ديم مس�توى مجيع �ىل املسائل اجلوهرية، اليت ميكن ٔأن تعود �لنفع  تضما ٔأن ميكهن

ٔأي  رى�ال ا�مو�ة  ٕان قال الوفدوهرية، نضج النصوص اجلنظرًا ل هدف املعاهدة. و ال تد�ل يف ٕاطار ا�بلوماس�ية اليت 
�ىل ٔأن القرار  د الوفدُ . وشد� معاهدة قانون التصامميمزيد من املناقشات �شأٔن مرشوع ٔأحاكم ٕاجراء مواص�  �دوى من

عاهدة قانون النصوص املقرت�ة ملبناًء �ىل عقد مؤمتر دبلومايس بتوصية ه هو ال تت�ذهذه اللجنة ٔأن ا�ي ال �زال ينبغي ل 
خفض رمبا يتسبب يف ويف امجلعية العامة  اللجنة املقرت�ة يف املعاهدةمناقشة �س�مترار يف . وذ�ر الوفد ٔأن ال�س التصاممي
�ىل ٔأن ٔأك�د الوفد . و �ا�لدبلومايس لعقد مؤمتر  اً انتظار  الرتايضا�ول أ�عضاء �روح النصوص اليت ٔأجنزهتا  ونضججودة 

ٕاىل �رفعها ز �ىل صيا�ة توصية ركِّ لنصوص ينبغي جتنهبا �الل هذه ا�ورة، وقال ٕان اللجنة ينبغي ٔأن �ُ ل املناقشة املوضوعية 
�كو�ن م املسا�دة التقنية و دِّ قٔأن تُ ينبغي ٔأن الويبو  من املقبول بو�ه �ام ٕانامجلعية العامة لعقد مؤمتر دبلومايس. وقال الوفد 

ٔأمهية هذه أ��شطة لضامن التنفيذ الفعال تدرك  �ء�ىل ٔأن ا�مو�ة الوفد د تنفيذ املعاهدة املقرت�ة. وشد�  الكفاءات عند
ؤأضاف روح دبلوماس�ية. �حمايد  مرض ومعيل ٕالجياد �لٍّ  العملبنشاط يف  تقد شار� �ءٔأ�لن الوفد ٔأن ا�مو�ة و للمعاهدة. 

تهٔأن التفاوض  ٔأيضاً  تعتربٔأن ا�مو�ة �ء  التقدم. واص� مل اً صارمًا رشط �ري جوهري عل حمكجب مرهو�ً كون ٔأال � ينبغي �ُرم�
يف قرار امجلعية العامة ٔأو يف بيان يف امجلعية العامة يف  نّصٍ من هذا املنطلق، قد اقرتحت ٕادراج  ،�ءؤأكد الوفد ٔأن ا�مو�ة 

 من خيضع ملزيد من التطو�رٔأن دون  ببساطةض فِ رُ  قدا النص املؤسف ٔأن هذٔأن من ومع ذ�، رٔأى الوفد  .سبمتربشهر 
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ؤأن ، �الل املناقشات املفتو�ة واملرنة نقطة ٔأخرى منٔأنه ميكن العثور �ىل  تعتقد ا�مو�ةؤأضاف ٔأن و�ات نظر ٔأخرى. 
 �ىل قلقها البالغت ا�مو�ة عن . ؤأعربناقشاتامل اء يف هذه عضا�ٔ مجيع �شارك أٔمل ٔأن ؤأهنا تا�مو�ة تؤكد �ىل ذ�، 

مس�ت�ديم نظام امللكية الفكرية العاملي واخلدمات اليت �شلك ٔأساس ا��ل من مث� �ىل و  معاهدة قانون التصاممي،مس�تقبل 
لفوائد احملمت� يف رض �وي مت�حم  ن التأٔ�ري النامج عن هذه املسأٔ� يؤدي ٕاىل تضحياتومىض الوفد يقول إ يف هذه املنظمة. 

، نظمةٔأولئك ا��ن يدمعون النظام وامل يف الويبو و يفٔأن هذا قد يؤدي ٕاىل �دم الثقة ٕاىل الوفد انهتيى �بتاكر والتطو�ر. و 
لن  د الوفد ٔأن هذه العواقبٔأك� يف اخلتام . ؤأيضاً  ول�ول أ�عضاء فهيابل للمنظمة، �لنس�بة  وُمّرضاً  خطرياً وميكن ٔأن �كون 

ا�مو�ة نيابًة عن وفد اليا�ن، ؤأعرب . ملواقفعن تفادي مثل هذه اسؤو� من ا�ول أ�عضاء امل دو� ٔ�ي  ُمرضية�كون 
 اءة �الل هذه ا�ورة.الزتامه �لعمل �روح بنّ عن و  ،�ء، عن دمعه الاكمل للرئيس

�  الصني أ�مانةَ  وفدُ وشكر  .21  ،الصناعيةهبا �شأٔن التصاممي  ديلاليت أ� بيا�ت ال  الوفدُ د �ىل العمل التحضريي لالج�ع. ؤأي
يف ٔأقرب وقت ممكن. ؤأعرب الوفد عن رغبته يف معاهدة قانون التصاممي  ٕا�رام ٕاىلاللجنة  معلُ  يُفيضٔأن يف ؤأعرب عن ٔأم� 

ضع يف اعتبارها بغي ٔأن ت�عتبار. ؤأضاف الوفد ٔأن اللجنة ين شوا�ل ش�ىت الب�ان يف  ضعتل  مرنةً عاهدة املٔأحاكم �كون ٔأن 
ينبغي ٔأن �شمل مسأٔ� ٔأ�شطة املسا�دة التقنية.  ٔأهناو بعض التحفظات �ىل بعض املواد، يف ٕابداء  رغب�قد ٔأن بعض الوفود 
ٔأهنا لضامن ا�ول أ�عضاء  يقبلها ٔأكرب �دد ممكن منل ٕاىل معاهدة وص� الت�  بغيةعقد مؤمتر دبلومايس، يؤيد وذ�ر الوفد ٔأنه 

 �ملشاركة يف املناقشات هاجلغرافية، ٔأعرب الوفد عن الزتامبيا�ت وال  احلقولأٔسامء ب. وف� يتعلق اكمالً ذ تنفيذًا نف� تُ ميكن ٔأن 
 اللجنة نتاجئ �حجة. معلُ ُحيقِّق عن ٔأم� يف ٔأن  الوفد ٔأعربيف اخلتام . وإالضافية

�د  .22 وشكر  ،ٔأمر�اك الالتينية والاكرييب ب�ان مجمو�ة نيابًة عناليت ٔأدىل هبا وفد �راغواي بيا�ت املكس�يك ال  وفدُ ؤأي
 الوفدُ ه تو�� من ٕاحراز تقدم �الل هذه ا�ورة الثانية والثالثني للجنة. كام  ن اللجنةَ مكِّ تُ ٔأن قيادته اليت من شأٔهنا �ىل  الرئيَس 

وارد مبالفعال  نتفاعَ انعقاد هذا �ج�ع و� ماكنَ  الوفدُ  اس�تحسنا�ورة. و ٕا�داد الو�ئق لهذه  �ىل أ�مانةٔأيضًا �لشكر ٕاىل 
تعز�ز الكفاءة والفعالية �ىل  جيد �داً  لمثاذ� وذ�ر ٔأن ثالثة ٔأ�م، ٕاىل ج�ع ال س�� ا�زتال مدة � املنظمة يف ٕا�داده،

�ىل  نظمةامل لن �سا�د  مفاده ٔأن ذ�وفد عن رٔأي لمنظمة. ؤأعرب الل خرى ا�ٔ ج��ات �ىل � اليت ينبغي ٔأن تنعكس ٔأيضاً 
من حتقيق ٔأقىص هذه �ج��ات ا��ن حيرضون �رباء امللكية الصناعية ٔأيضًا ن مكِّ يُ وف بل س، حفسب توفري موارد املزيانية

�ىل �دول يشارك بنشاط يف مناقشات مجيع القضا� املطرو�ة يف اخلتام، قال الوفد ٕانه س ممكنة من وقهتم. واس�تفادة 
 يف هذه ا�ورة. �مةملرونة، من ٔأ�ل حتقيق نتاجئ ُمت�لّني �املناقشات ٔأن يُقِبلوا �ىل  �ىلالوفود  مجيعَ حث� أ�عامل، و 

ه  .23 ذه ا�ورة ٕاىل هناية �حجة. ال��ن سوف يدفعان هب هقيادته والزتام�ىل س يالرئ �لشكر ٕاىل وفد مجهورية �ور� وتو��
�  نةَ أ�ما كام شكر الوفدُ  مجمو�ة عن  اليت ٔأدىل هبا وفد بنغالد�ش نيابةً بيا�ت ال  د الوفدُ �ىل معلها يف ٕا�داد هذه ا�ورة. ؤأي

َ . وقال الوفد ٕانه ب�ان أٓس�يا واحمليط الهادئ معاهدة قانون  �شأٔن 2005يف �ام  اللجنةدا�ل املناقشات اليت بدٔأت ع �ب
هذه املناقشات. وف� يتعلق بصيا�ة ٔأحاكم �شأٔن ٕ�جراء أ�عضاء �ىل الزتا�م  وا�ولَ  اللجنةَ يود ٔأن �شكر ٕانه ، و التصاممي

يعتقد ٔأن ذ�ر ٔأنه بني ا�ول أ�عضاء، و  متنو�ة جهنُُ بوجود  لوفدُ ٔأقر� ا، يف معاهدة قانون التصاممي تُدَرجاملسا�دة التقنية 
املعاهدة تفاصيل �شأٔن وسط  �لٍّ التوصل ٕاىل يف عن ٔأم� الوفد . و�� ٔأعرب وا�دة�ول أ�عضاء لأ�هداف ا�هنائية 

ش �الل املؤمتر ا�بلومايس يف مر�� ناقَ تُ وف ٔأخرى سجوهريًة  اً رٔأى الوفد ٔأن ٔأمورو للمناقشات اجلارية.  نتي�ةً املقرت�ة 
من  يت، الالب�انٔأسامء �شأٔن ٕاىل ذ�، ٔأعرب الوفد عن تقد�ره لوفد �اما�اك �ىل توصيته املشرتكة املقرت�ة  ضافةً إ الحقة. و 

مجيع شوا�ل  تناولمن ٔأ�ل ينبغي ٔأن تُنف�ذ هذه التوصية وقال الوفد ٕانه يعتقد ٔأن حامية ٔأسامء الب�ان. سا�د �ىل � ٔأن  اشأٔهن
وصل ٕاىل تمناقشة موضوعية �شأٔن هذا البند من ٔأ�ل ال ٕاجراء  ه ال غىن عنو�� ذ�ر الوفد ٔأن .وتبديدها ا�ول أ�عضاء
مل �متكن يف ا�ورة السابقة للجنة بأٔن الوفود  الوفدُ  ذك�ر اجلغرافية،اخلاصة �لبيا�ت ناقشات �مل ء. وف� يتعلق توافق يف ا�ٓرا

 بعدقال الوفد ٕانه و اس�متر يف �ج�ع.  تطو�ر نظام لش�بونة �شأٔنل ااجلدبأٔن اتفاق �شأٔن هذه املسأٔ�، و من التوصل ٕاىل 
احملفل املناسب  اجلغرافية يهبيا�ت اليت تتعامل مع ال  اللجنةٔأن  يعتقدوفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية  هم�قرتاح ا�ي قد� 

حامية للش�ىت  اً هناك ُهنُ�الوفد عن رٔأي مفاده ٔأن ٕاىل ذ�، ٔأعرب  ضافةً إ و اجلغرافية.  بيا�تل أ�مور املتعلقة � ملناقشة
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مزيد من املناقشات وذ�ر الوفد ٔأنه يعتقد ٔأنه س�يلزم ٕاجراء  ني ا�ول أ�عضاء.بادي لبيا�ت اجلغرافية ؤأ�رها �قتصالقانونية ل 
حكمي أٓخر  �لٍّ التوصل ٕاىل عن ٔأم� يف الوفد ٔأعرب يف اخلتام اجلغرافية. وبيا�ت نظام �سجيل دويل �ديد لل  وضعشام� لال 

 من اختتام هذه ا�ورة بن�اح. ن اللجنةَ كِّ مقيادته اليت سوف تُ  �ىل يف هذه ا�ورة، وشكر الرئيَس مر هذا ا�ٔ  �شأٔن

هو  .24 من حتقيق نتاجئ �حجة  اللجنةَ  تنك� مَ اليت قيادته �ىل الرئيس ٕاىل شكر �ل إالسالمية)  – ٕا�ران (مجهورية وفدُ  تو��
�د ال�ىل معلها يف ٕا�داد هذه ا�ورة.  أ�مانةَ ٔأيضًا  �الل هذه ا�ورة. كام شكر الوفدُ  ا�ي ٔأدىل به وفد  لبيانَ ا وفدُ ؤأي

اخلاصة فاوضات املز يف حرَ تقدم املُ رضاه عن ال أٓس�يا واحمليط الهادئ. ؤأعرب الوفد عن ب�ان عن مجمو�ة  بنغالد�ش نيابةً 
�راسة اليت �توازن بني التاكليف والفوائد. وف� يتعلق  �ىل ٔأمهية حتقيقد الوفد . وشد� معاهدة قانون التصاممينص مبرشوع 
حبا�ة الب�ان النامية ٕاىل الوفد  ٔأقر� ، اتهالصناعية وممارستصاممي قانون ال  يف�شأٔن أ��ر احملمتل لعمل اللجنة مانة ٔأ�دهتا ا�ٔ 

معل اللجنة مفاده ٔأن  واملهارات القانونية، والتدريب، و�ست�ر يف البنية التحتية. ؤأعرب الوفد عن رٔأيٍ  ،املسا�دة إالدارية
�كو�ن املسا�دة التقنية و أٔن ب الوفدُ ذك�ر مع هدف املنظمة يف جماالت ٔأخرى. و  متش�ياً ، وذ� لتمنيةمع امتوافقًا ينبغي ٔأن �كون 

 معاهدة قانون التصامميمن  جزءاً  كو��توصيات �دول ٔأعامل الويبو �شأٔن التمنية، أٔن من للفئة �ء  وفقاً الكفاءات ينبغي، 
ديدة، اجلعاهدة امل ٕاىل انضام�التسهيل  لب�ان النامية والب�ان أ�قل منواً مام اأٔ د الطريق يه بغية مت  م قانو�ً لِز مُ  مكح ٕ�دراج

� و . لٕالجراءات الشلكية للمعاهدة�س�ت�دام الفعال �ىل سا�دة ت� الب�ان مل و  ُ  �قرتاحَ الوفُد د ٔأي م من وفد �ينيا، نيابة قد� امل
. وف� يتعلق حبامية ٔأسامء الب�ان، ٔأعرب يةاملس�تقبل  املعاهدةمن  3يف املادة  ٍف رشط كشْ عن ا�مو�ة أ�فريقية، �شأٔن ٕادراج 

يف �قرتاح تقدمًا اللجنة  معلُ �شهد �� متىن الوفد ٔأن وهذا املوضوع. �شأٔن الوفد عن أ�مهية اليت يو�هيا لعمل اللجنة 
�الل  ٕاىل أ�مانة�اما�اك  وفدُ  ٔأوالً  همقد�  �ياقرتاح وهو �املتعلق بوضع توصية مشرتكة ف� يتعلق حبامية ٔأسامء الب�ان، 

 ا�ورة الثامنة والعرش�ن للجنة.

 الصناعية التصامميمن �دول أ�عامل:  5البند 

 التنفيذية املواد ومرشوع الالحئة مرشوع – اتهالصناعية وممارستصاممي قانون ال 

 ..SCT/31/3 Revو .SCT/31/2 Revاكنت وثيقتا العمل مضن هذا البند الوثيقتني  .25

 ،)3(5، و)5(4و ،)2(3ٔأعرب عن رٔأي مفاده ٔأن ا�هنج املتبع يف املواد و وفد �ينيا �مس ا�مو�ة أ�فريقية، وحتدث  .26
ٔأضاف الوفد . و وال رضور�ً س�تحّبًا مُ ليس  24و ،)5(21و)، 6(19و ،)4(15و)، 5(12و)، 3(11و)، 6(10و

عندما �كون املوضوع املطلوب نصه كام ييل: "�كون )(أٔ) 1(3بند �ديد يف املادة  تقرتح ٕادراجا�مو�ة أ�فريقية ٔأن 
واملعارف التقليدية املرتبطة  امش�تقاهت و، أٔ وراثيةاملوارد ال اس�ت�دام مش�متال �ىلطلب تصممي صناعي حاميته يف 

ٔأي ٕاىل  ٔأو �ستند مبارشةً ، ئأشاكل التعبري الثقايف التقليدمن وا�د ٔأو ٔأكرث شلك املعارف التقليدية، ٔأو ٔأو هبا، 
، فامعرو مل �كنٕاذا ) الكشف عن ب� املنشأٔ، ٔأو 1: (ٔأن يطلب من املود�نيلك طرف فيجب �ىل ، من ذ�

ٔأشاكل التعبري الثقايف من وا�د ٔأو ٔأكرث شلك املعارف التقليدية، ٔأو ٔأو صدر املوارد الوراثية ٔأو مش�تقاهتا، مف
لرشوط  �متثالعن  امللكية الفكرية،كام ينص �ليه القانون الوطين ملكتب ، وجهيةمعلومات  قدمي) ت2( ؛التقليدي

ٔأو املصدر ٔأو ب� املنشأٔ بعدم معرفة  ٕا�النتقدمي ) 3. (املس�تنرية، مبا يف ذ� املوافقة املس�بقة النفاذ وتقامس املنافع
 ".، يف �ا� �دم معرفة ٔأ�دهام ٔأو لكهياماملكهي

ٔأعرب عن رٔأي مفاده ٔأن مرشوع املواد و وا�ول أ�عضاء فيه، �مس �حتاد أ�ورويب �حتاد أ�ورويب وحتدث وفد  .27
الوفد ٕاىل ٔأنه �رغب يف احلفاظ �ىل إالجنازات ومس�توى أٔشار . و تقنيةمن الناحية ال  ان�جضالالحئة التنفيذية  ومرشوع

ن اللجنة ينبغي أٔن �ٔ  اً �شأٔن النصوص. ونظر نه ال يؤيد مواص� املناقشات إ  ، وقالالتنس�يق ا�ي مت الوصل ٕاليه حىت ا�ٓن
 ملقرت�ات اليت ميكن ٔأن �سا�د �ىل حتقيق هذا الهدف.� �رحب ز �ىل قرار عقد مؤمتر دبلومايس، ذ�ر الوفد ٔأنه ال �زالركِّ �ُ 
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ميكن ٕاحراز أ�حِرز، ؤأنه ال قد  امللموسمن التقدم  �برياً  ٔأشار ٕاىل ٔأن قدراً و وفد اليا�ن �مس ا�مو�ة �ء، وحتدث  .28
ينبغي احلفاظ �ىل إالجنازات اليت حتققت حىت  ما دامٔأنه  ورٔأى الوفد ٕاال يف املؤمتر ا�بلومايس.لموس املتقدم مزيد من ال 

ز �ىل صيا�ة ركِّ النصوص وينبغي ٔأن �ُ  �شأٔنموضوعية  مناقشاتٕاجراء تجنب ينبغي ٔأن ت ، يف هذه ا�ورة، فٕان اللجنةا�ٓن، 
م قرت�اتاملعية العامة لعقد مؤمتر دبلومايس. ؤأعرب الوفد عن قلقه ٕازاء ٕاىل امجل �رفعها توصية  اللحظة أ��رية يف  اليت تُقد�
املشاورات �ري اعترب الوفد ٔأن ض إالجنازات اليت حتققت حىت ا�ٓن. و قوِّ تُ ، يف رٔأيه، ٔأن من شأٔهنااليت مفاهمي �ديدة  �شأٔن

ٕان اقرتح الوفد الصيغة التالية: "و ٕاىل امجلعية العامة لعقد مؤمتر دبلومايس، �ُرفَع كون ٔأفضل شلك ملناقشة توصية تالرمسية س� 
رت امجلعية العامة للويبو (ٔأ)   ال��ن اكنواملو�د امليف  2015يف �ام  معاهدة قانون التصامميعقد مؤمتر دبلومايس الع�د قر�

املسا�دة التقنية؛ (ب)  نٕادراج مادة عيف  �� وفقاً املؤمتر ا�بلومايس  نظري  ٔأنْ  رشط اللجنة التحضريية، �ىل امقررهت
 ".مبارشةً  ا�ورة الثالثة والثالثني للجنة ا�امئة تعقب دورة وا�دة للجنة التحضرييةتُعقد رت ٔأن قر� 

 جيبه ن النص احلايل لك� وقال إ  ،ال اتفاق �ىل ٔأي يشء ٕاىل �ني االتفاق �ىل لك يشءه وفد �ينيا ٕاىل ٔأن ٔأشارو  .29
مت ا�مو�ة أ�فريقية وقال ٕان بني قوسني.  هاعتبار  ٔأي  عدم وجودل اً نظر  3املادة  يفكشف �شأٔن ال  دراج رشطالٕ  اقرتا�اً قد�
بعد ٔأن ذك�ر وفُد �ينيا بأٔن اقرتا�ات من ٔأي دو� عضو يف ٔأي مر��، مبا يف ذ� �الل املؤمتر ا�بلومايس. و مينع تقدمي يشء 

م يُوَضع اقرتاح  ٔأي مًا من سفلية �اش�يةيف ُمقد� �ده لنص يف املنت الرئييس ل و وا�د وفد ٕاذا اكن ُمقد� من ٔأعضاء  �ددٌ ٕاذا ٔأي
بعد ٔأن . و 3املادة يف لنص ل الرئييس نت  امليف اقرتا�ا يُوَضعتتوقع ٔأن ، ب�اً  54تضم ٔأن ا�مو�ة أ�فريقية، اليت  ذ�ر ،اللجنة

يف  اتالس�ياس من شأٔنه ٔأن يُقلِّل �زيالرشوط قامئة مغلقة من وجود ٕاىل ٔأن طلبه، ٔأشار  مرشوعية�ىل  التأٔ�يدَ الوفُد  ٔأ�اد
مع مرا�اة مناقشات و لتصاممي. اخلاصة بتسجيل ا ةالشلكيرشوط ال و اخلاص هبا  ممياتصال معظم الب�ان النامية لصيا�ة قانون 

عن رٔأي مفاده  ٔأعرب الوفد، التقليدية والفوللكور اللجنة احلكومية ا�ولية املعنية �مللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف
ملناقشة ٔأي توصية ٕاىل امجلعية �ري مس�تعد ، أٔ�لن الوفد ٔأنه . ؤأ�رياً ذ�ريُ ينبغي ٔأن مما ت� اللجنة، ب ٔأن هناك ص� مبارشة 

 .اقضا�ه لكيمت تناول ٔأن  قبلالعامة 

�كفي مبا  ان�جض ني� النص طى والبلطيق، وقال ٕانة ب�ان ٔأورو� الوسمس مجمو�� يةهورية التش�يك امجل وفد  حتدثو  .30
ال �زال هتمت  ة ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطيقمجمو�اع�د معاهدة �ديدة. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن من ٔأ�ل لعقد مؤمتر دبلومايس 

واكن . هذه إالجراءات والرشوط تنس�يقب و  الصناعية والرشوط الشلكية اخلاصة �لتصامميس�يط إالجراءات تب ب  اً �بري  اً اه�م
 من يةممي الصناع اؤأحصاب التص حصول املبد�ني ومودعي الطلبات لسهِّ�ُ سوف  من رٔأي الوفد ٔأن معاهدة قانون التصاممي

يف سه� �س�ت�دام، مرنة و  ٔأداةوسوف تصب، بوصفها ، الصناعيةتصاممي حامية ال �ىل ٔأحناء العامل  لكمجيع الب�ان يف 
�كو�ن الكفاءات املسا�دة التقنية و  ادة عنٕادراج مبعد ٔأن ٔأكد الوفُد �ىل مرونة ا�مو�ة �شأٔن ملس�ت�دمني. و مصل�ة مجيع ا

يف املس�تقبل، ذ�ر الوفد ٔأن هذه املسأٔ� ميكن �لها يف مؤمتر  معاهدة قانون التصامميتنفيذ من ٔأ�ل  يف نص املعاهدة
بلطيق تنوي، يف هذه ا�ورة، ٔأن �ُركِّز �ودها �ىل توصية حمددة ة ب�ان ٔأورو� الوسطى وال مجمو�وقال ٕان دبلومايس. 

من أ�جزاء ا�هنائية �شأٔن املناقشات �ب  فتحُ يؤدي ٔأن �رفعها اللجنة ٕاىل امجلعية العامة لعقد مؤمتر دبلومايس، وذ� خش�يَة 
 .النصوصمن ٔ�جزاء املتفق �لهيا سأٔ� ٕاىل إالرضار �مزيد من التأٔ�ري يف هذه امل  �دوُث النصوص و 

�د  .31 ن من السابق ٔ�وانه العمل �ىل �ٔ  اً عن ا�مو�ة أ�فريقية. ونظر  ا�ي ٔأدىل به وفد �ينيا نيابةً  ني�ري� البيانَ  وفدُ ؤأي
 ر الوفدُ قة، ذك� عل� جوهرية ال �زال مُ ٔأن هناك مسائل عقد مؤمتر دبلومايس يف �ني بقرار من ٔأ�ل اختاذ فق �لهيا ت� مُ صيغة 

رمبا ؤأصول ٔأي تصممي صناعي يصف �لتفصيل مصادر الكشف �شأٔن رشط ا�ي يدعو ٕاىل ٕادراج قرتاح ا�مو�ة أ�فريقية �
�كون معارف تقليدية ٔأو ٔأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. ؤأعرب الوفد عن ٔأم� يف ٔأن  وأٔ قد اس�ت�دام موارد وراثية �كون 
 .ميكن الوثوق هباسوية ٕاىل �  التوصلمن ٔأ�ل قشة هذا املوضوع ملواص� منا مس�تعدةً اللجنة 

ٔأن مرشوع  اً عتِرب مُ ، مته ا�مو�ة أ�فريقيةعن تأٔييده لالقرتاح ا�ي قد� إالسالمية)  –ؤأعرب وفد ٕا�ران (مجهورية  .32
َ  يُصاغ يف شلكه ا�هنايئمل  معاهدة قانون التصاممي . وقال الوفد ملواد�مقرت�ات �ديدة تتعلق  مَ قدِّ يُ  ٔأنلك وفد ه حيق ل، ؤأنعدُ ب
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 ملادة�الكشف ف� يتعلق �شأٔن  اً رشطحيث ٕان الب�ان النامية اكنت قد اقرتحت  ًا،�ديد يس، يف رٔأيه، ل �قرتاح ٕان
 ملسا�دة التقنية.� اخلاصة

ب�ان ٔأورو�  عن مجمو�ة نيابةً مجلهورية التش�يكية امهتا وفود لالقرتا�ات اليت قد� عن تأٔييدها مجهورية �ور�  تؤأعرب .33
ٔأن ينبغي، يف هذه املر��، اللجنة الوفد ٔأن ورٔأى . �ءا�مو�ة نيابًة عن ، و�حتاد أ�ورويب، واليا�ن الوسطى والبلطيق

اجلوهرية الواردة ٕاىل ٔأن مجيع القضا� ٔأيضًا . ؤأشار الوفد ا أ�مر�ىل هذ ز �ىل عقد مؤمتر دبلومايس، و�� اقرتح الرتكزيَ ركِّ �ُ 
 ش يف املؤمتر ا�بلومايس.ناقَ يف النصوص ميكن ٔأن تُ 

ٔأعرب عن رٔأي مفاده ٔأن و امجلعية العامة املقب�، ه س�تكون هناك دورة ٔأخرى للجنة قبل ٔأنٕاىل وفد �ينيا ؤأشار  .34
ّ و عقد مؤمتر دبلومايس. بتوصية وضع زت �ىل ذا رك� ً� لوقهتا اس�تغالًال حك�ً إ س�تغِ ن �كون مُ ل اللجنة امجلعية العامة اكنت ا مل

س�تع�ال يف الت�دث عن هذه التوصية يف �ني ٔأن هناك ٕاىل �يف رٔأيه، ، فال داعي، عرشة ٔأشهروف تُعقد بعد املقب� س
ر ال. و تعني مناقش�هتات قضا� جوهرية ال �زال  النص. ؤأضاف الوفد ٔأن يف ُمدَر�ًا اقرتا�ا ٔأن �رى ا�مو�ة أ�فريقية  توقعَ  وفدُ �ر�

ال جيوز اشرتاط ٔأي بيان ٔأو عنرص �لنس�بة ٕاىل الطلب، �الف البيا�ت والعنارص املشار  هتنص �ىل ٔأن اليت– )2(3املادة 
صك قانوين �شأٔن ٕا�داد أٔنه يعمل �ىل ب الوفدُ  ذك�ر. و رشوطمن ال  مغلقةً  شلك قامئةً �  –10) ويف املادة 1ٕا�هيا يف الفقرة (

وقال ٕان  ،الكشف�شأٔن  اً يتضمن رشطوبأٔن هذا الصك قليدية واملوارد الوراثية ؤأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، املعارف الت 
حىت  تقدمي ت� املعلومات ٕاىلٔأي دو� من ا�ول أ�عضاء  ه لن حتتاجٔأن يعينسوف ا�ويل  املس�توىاع�د هذا الصك �ىل 

معل اللجنة احلكومية ا�ولية املعنية يه �نهتاء من  طريقةوفد ٔأن ٔأفضل . ومن هذا املنطلق، رٔأى الةً رضوري تٕاذا ٔأصبح
ذ�ر . ومع ذ�، الالحئة التنفيذيةواع�د  ،النظر يف نتاجئهمث �مللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور، 

مىض يقول ٕان يف اللجنة احلكومية ا�ولية، ال �ريد ٔأن يغلق الباب ٔأمام ٔأي رشط ل�ول أ�عضاء. و  �سبب مجودٍ الوفد ٔأنه، 
، ال س�� ف� يتعلق �ملعارف التقليدية وأٔشاكل التعبري ةلب�ان الناميٕاىل ا�لنس�بة  رضور�ً رشط الكشف سوف �كون 

ف� و  ،الرشوطكجزء من ، الكشف�شأٔن رشط ال يلزم وجود إ و قامئة مفتو�ة، يلزم وجود  لهذا السببو  ،الثقايف التقليدي
يف ٔأما�ن ٔأخرى، ال س�� يف اللجنة احلكومية ا�ولية. وقال الوفد ٕان املُنَجز العمل ال يوافق �ىل  رمبافٕان وفد �ينيا �دا ذ�، 

 ٕادراج هذه الضامنة يف القانون ا�ويل. يفنعكس ي ينبغي ٔأن  احلس�نةية �لزتام القامئ �ىل الن 

حيتاج نه الوفد إ  ، وقالو�ري متوقع ٔأن �قرتاح ا�ي تقدمت به ا�مو�ة أ�فريقية �ديدٌ  يةهورية التش�يك امجل وفد وذ�ر  .35
مضمون هذا �قرتاح  دا�ل مجمو�ة ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطيق، �شأٔن ، والتشاور�امصته تشاور معٕاىل ال 

 .هوراءاليت �مكن تيجية سرتا�و

القرتاح ا�ي تقدمت �لالقرتاح ا�ي تقدمت به ا�مو�ة أ�فريقية. وف� يتعلق عن تأٔييده ؤأعرب وفد جنوب ٔأفريقيا  .36
م  هذا �قرتاح ٔأن الوفدُ ذ�ر ، �ءبه ا�مو�ة  ومل حيظ �ملوافقة. �لفعل يف امجلعية العامة أ��رية �ش�به �قرتاَح ا�ي قُّدِ

 .صيغةهذه ال ت اللجنة ينبغي ٔأن تتباحث �شأٔن ا ٕاذا اكنمعّ  �ساءل الوفد�� و

وقال ٕانه �رى أٔن  ،�اريةً الالحئة التنفيذية ال �زال  ومرشوع رشوع املواداخلاصة مب وفد الهند ٕاىل ٔأن املناقشات ٔأشار و  .37
ٔأن ذ�ر الوفد بعد ٔأن و �امصته. التشاور مع ىل إ ، ٕاال ٔأنه حيتاج �س�تحق املناقشة �قرتاح ا�ي تقدمت به ا�مو�ة أ�فريقية

ت اللجنة ينبغي ا ٕاذا اكنمعّ ، �ساءل مرشوع الالحئة التنفيذيةع املواد و ورش مب تعلق ي ال  �ء�قرتاح ا�ي تقدمت به ا�مو�ة 
 توصية ٕاىل امجلعية العامة.رفع ناقش فقرة قرار لت ٔأن 

اءة وحبسن نية، لصاحل �روح بنّ  �شأٔن معاهدة قانون التصامميفاوض ن ا�مو�ة �ء شار�ت يف التأٔ وفد اليا�ن وذ�ر  .38
دورات امجلعية العامة ٕان وقال نظمة. امل ف اهدٔأ�د أٔ مجيع املس�ت�دمني، بغض النظر عن مس�توى التمنية، وذ� لتحقيق 

 ومع ذ� ،قانون التصاممي معاهدةمؤمتر دبلومايس الع�د ، لعقد مس�تعدةٌ ، و مؤيدةٌ ا�مو�ات مجيع يُفهَم مهنا ٔأن اللجنة و 
يف �شارك ظلت أٔن ا�مو�ة �ء ب ر الوفدُ ٕاىل هذا الفهم املشرتك، ذك�  املسا�دة التقنية. واستناداً يه بقيت مسأٔ� وا�دة، 
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شوا�ل مجيع  يبدد ،متبادل رٍض اجياد �ل مُ يف هذه املفاوضات من ٔأ�ل  ملرونةوتت�ىل �مفاوضات �شأٔن املسا�دة التقنية 
م  �قرتاح احلايلوقال ٕان ات. ا�مو� �د أ�مث� �ىل هذه أٔ ، قامئ �ىل النص ملواص� معل، ٔ�ساس �ءمن ا�مو�ة املُقد�

يف ا�قائق أ��رية من لظهور اقرتاح موضوعي �ديد من ا�مو�ة أ�فريقية  ٔأسفهٔأبدى الوفُد يف هذا الس�ياق، واملرونة. 
املسأٔ� املتبقية اخلاصة �ملسا�دة  سوىيشء  ٔأن ُحيل� ال جيب  هٔأنمفاده  وقدمي العهدفهم مشرتك حييد عن  و�ىل حنوالتفاوض 

ّ التقنية  تغيريًا  ت بيئة التفاوضقد �ريّ أ��رية قيقة اليت ظهرت يف ا�فا�أٔة هذه امل تا اكنقبل �نتقال ٕاىل مؤمتر دبلومايس. ومل
ا�ي فهوم امل �شأٔن املسا�دة التقنية، مبا يف ذ�  االنظر يف مرونهتد جيب ٔأن تعي �ء، ٔأ�لن وفد اليا�ن ٔأن ا�مو�ة �ذر�ً 

م قرتاح �س�ياق  وضعمع و يف هذه ا�ورة. عرضته  ا�مو�ة الوفد عن شوا�ل  ، ٔأعربيف �عتبار من ا�مو�ة أ�فريقيةاملُقد�
ليس � ٔأي �القة رشط الكشف اخلاص � ٔأن �قرتاح عن البيان  والغينواحض ورٔأى ٔأن من ال. ٕازاء طبيعة هذا �قرتاح �ء
ش يف ناقَ يُ ينبغي ٔأن  ياً موضوع  اً رشط ناوليت �قرتاح ومىض يقول ٕان . الرشوط الشلكية لطلبات التصامميدف تبس�يط هب

لوفُد ٔأبدى انية، ال حسن القامئة �ىل املفاوضات ا�بلوماس�ية و يف  ٔأسايس�  ا�رتام هذا الهدف عنرصٌ ؤ�ن  .س�ياقات ٔأخرى
ٔأن وفد من رٔأي الواكن  �ىل �ني غرة.ٕاىل أ�مام املفاوضات  اليت اكنت تدفع واتيةاملبيئة ٕالفساد ال واملفاوضات  اجعلرت ٔأسفه 

من ا�ول أ�عضاء ينبغي ٔأن وا�دة ٔأكرث من دو� حظي بتأٔييد اقرتاح ، رمغ ٔأن ٔأي تطبيقًا حصي�اً ٔأي قا�دة ينبغي ٔأن تُطب�ق 
دا�ل  معتاداً  ٔأمراً يف ا�قائق أ��رية من املفاوضات ليس  �ارج املساروقال ٕان ٕا�داث مفا�أٔة ج يف املواد بني قوسني. درَ يُ 

، ال يو�د �ءٔ�نه، يف نظر ا�مو�ة  ممبسؤولياهتالصحيح للوفاء املسار اللجنة ٔأن يعودوا ٕاىل مجيع ٔأعضاء  الويبو. و�شد الوفدُ 
 الفوائد يف جمال �بتاكر والتطو�ر.رار يف تأٔ�ري �س�متّربر يشء ميكن ٔأن يُ 

ح .39 من  3املادة  يفالكشف �شأٔن رشط ٕادراج  ا�ي يدعو ٕاىل أٔنه ال يؤيد اقرتاح ا�مو�ة أ�فريقيةبوفد ٔأملانيا  ورص�
يف –رشط الكشف املُقَرتح ليس ل و . غريبحمك  تطبيق، ٔ�ن هذا من شأٔنه ٔأن يؤدي ٕاىل معاهدة قانون التصامميمرشوع 

�ري مقبول. ، ومن مث� فٕانه يف ا�ول أ�عضاء اتهوممارس يةممي الصناع اأٔفضل املامرسات املتعلقة بقانون التصٔأي �القة ب –رٔأيه
ا بأٔمكلهاملعاهدة ض عّرِ حمتوى غريب يف هذه املر�� املتأٔخرة يُ مع ٕاد�ال  3لامدة ل جوهريتعديل ٕاجراء ورٔأى الوفد ٔأن طلب 

قبل مقدوره ٔأن ي يف  انهتيى ٕاىل ٔأنه ليس، لصاحل مجيع ا�ول أ�عضاء، �ىل تأٔييده للمعاهدة داً �د� مُ الوفُد  بعد ٔأن ٔأك�د. و للخطر
 مؤمتر دبلومايس. ٔأي مناورة من ٔأ�ل

ح بأٔنه ال يؤيد�حتاد أ�ورويب وا�ول أ�عضاء فيه، �مس وفد �حتاد أ�ورويب وحتدث  .40 ُ  ورص� م من قد� �قرتاح امل
�س�تنتاج الضوَء �ىل  الوفدُ  سل�ط، �لشلكومضمونه. وف� يتعلق  �قرتاح شلكمن  لكٍّ �ا�مو�ة أ�فريقية ٔ�س�باب تتعلق 
�ىل  الوفودَ هذا �س�تنتاُج  ّجشعحيث ، 2014�ام  اليت ُعقدت يف شهر مايو منلويبو ل ا�ي توصلت ٕاليه امجلعية العامة

وقال . هبدف �سوية القضا� العالقةعيات الويبو، �ج��ات الرابعة وامخلسني مجل  قبل سلس� مشاورات �ري رمسية،ٕاجراء 
�ها تقنية ٔأن مسأٔ� املسا�دة ال  يف ذ� الوقت،، قد ذ�رتٕان ا�مو�ة أ�فريقية  من ٔأ�ل التوصل ٕاىل اتفاق �شأٔن جيب �ل
فد �حتاد أ�ورويب ذ�ر و أ�فريقية. و  ا�ٓن ا�مو�ةُ اليت ٔأ�رهتا ديدة مل �رد ٔأي ٕاشارة ٕاىل املسأٔ� اجلو ،عقد مؤمتر دبلومايس

ومىض الوفد املسا�دة التقنية.  تقدميمسأٔ� �ىل و�ه احلرص تناول ت ٔأن القضا� العالقة بّنيِ تُ وامجلعية العامة  اللجنةٔأن جسالت 
 لب�تعهنا الب�ان النامية قد  ٔأفصحتملعاجلة الشوا�ل اليت كبرية اليت ٔأبداها املرونة ال يقول ٕانه يعتقد اعتقادًا �ازمًا ٔأن 

طريقة معل راخسة هتدف لحىت ا�ٓن ختضع اخلاصة مبعاهدة قانون التصاممي ال �زال املناقشات ؤأضاف ٔأن املرشو�ة.  اتوقعاهت
�شأٔهنا ٕاىل توافق مت التوصل  لنصٔ�جزاء من ا املؤقت إال�القِ و من املناقشات  اً اليت تتطلب مزيداملسائل املُعِض� ٕاىل حتديد 

ُ  وفدُ وحض ا�ٓراء. وأٔ يف  بوضوح ٔأن  مما يُظهِرا�ورة السابقة للجنة، يف  عَرتض �ليهمل يُ ضج النصوص �حتاد أ�ورويب ٔأن ن
يف ٕاجراء  ، تفكر �الياً جفأٔةً ، اللجنة لوفد ٔأنذ�ر انفدت، ٕاال ف� يتعلق �ملسا�دة التقنية. ومع ذ�، املناقشات قد استُ 

م توقيت �قرتاح اجلديد ومىض يقول ٕانه �رى ٔأن الصناعية.  التصامميجراءات �ٕ تعديالت ال �القة لها  من ا�مو�ة املُقد�
�حتاد أ�ورويب ٔأن �قرتاح  وفدُ  رٔأى�قرتاح،  مبضمونرى حبسن نية. وف� يتعلق ثبت ٔأن املفاوضات مل تعد جتُ يُ أ�فريقية 

هيدف  هولكن ،�ام و�هممي باقانون التصبو  معاهدة قانون التصامميأٔهداف ة �لرشوط الشلكية للتصاممي وبليس � ٔأي �الق
الهدف من معاهدة بعد ٔأن ذك�ر الوفُد بأٔن . و تقين�ىل املس�توى ال  �حجةً  نتي�ةً  حق�قت معليةٍ  ٕاضفاء صبغة س�ياس�ية �ىل ىلإ 
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 هذا الهدف �ىل ٔأن د الوفدُ ، ٔأك� احلالية اخلاصة �لتصاممي الشلكيةوالرشوط تبس�يط وتنس�يق إالجراءات هو ممي اقانون التص
يبدو ا�افع ورٔأى الوفد ٔأن مجليع، مبا يف ذ� الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف الب�ان النامية. �ىل ا�برية يعود مبنفعة  سوف

اخلاص مبعاهدة قانون التصاممي عمل البني  عةُمصطنَ ص�  ٕاقامة املقصود من التعديل املقرتح، ٔ�ن س�ياس�ية حبتةذا صبغة 
معاهدة قانون التصاممي ٔأحاكم وذك�ر بأٔن عام، ه البيانٔأشار الوفد ٕاىل يف اخلتام، يف ٔأما�ن ٔأخرى. و ىر واملناقشات اليت جتُ 

وُمرا�اًة .  الصناعيةوالرشوط الشلكية للتصامميٕاىل أ�مام حنو تقريب وتبس�يط إالجراءات  مةً � ل خطوةً مثِّ تُ و تقنّيًا  �جضةٌ 
ٕاىل  ال �رى �ا�ةقال الوفد ٕانه ل ٕاليه، و مت الوصا�ي مس�توى التنس�يق �ىل و اليت حتققت رضورة احلفاظ �ىل املنجزات ل

سحب �ىل ٔأن � أ�فريقية  ا�مو�ةَ  وفدُ ال ٔأو التعديالت اجلديدة املقرت�ة. و��، حث� املواد  مناقشة مضمون مرشوع
 اء. حوار بنّ يف تنخرط ، ؤأنيف موقفهاؤأن تُعيد النظر اقرتا�ا، 

مبا س�بق ٔأن ٔأدىل به من  اللجنةَ ر ذك� و ، ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطيق مجمو�ة�مس  يةهورية التش�يك امجل وفد  وحتدث .41
رة سائلامل اس�تعداده ملواص� مناقشة ؤأبدى  ذه ا�ورة،يف ه بيا�تب  مناقشة فقط ٕاضافًة ٕاىل لنصوص اخلاصة � �ري املُقر�

ٕاىل عقد مؤمتر  ٔأقربوقال ٕان هذا املسار دون �ريه هو ا�ي سوف جيعل اللجنَة قد مؤمتر دبلومايس. عل توصية من اللجنة
 بدتقد أٔ  تا�مو�ة أ�فريقية كلك، اكن هيإاىل ٔأن مجيع الوفود، مبا فية هورية التش�يك امجل وفد  بعد ٔأن ٔأشاردبلومايس. و 

لجمعية ل  سالسل اج��ات سابقةالسابقة و�الل �دة اللجنة د مؤمتر دبلومايس يف العديد من دورات اس�تعدادها لعق
رة هناك مسأٔ�واحض للجميع ٔأن قال الوفد ٕان من ال ،العامة عقد مؤمتر  من ٔأ�ل معاجلهتاتعني ت وا�دة فقط  �ري مقر�

ية يقول هورية التش�يك امجل وفد ومىض . اً �بري الوضع تغيريًا  �ري� قد �قرتاح ا�ي تقدمت به ا�مو�ة أ�فريقية ، ٕاال ٔأن دبلومايس
الرامية ٕاىل  اللجنة �ود وروح معاهدة قانون التصامميو�ارج نطاق  متاماً  اً �ديدحفسب ليس ، ٕاليهٕان �قرتاح، �لنس�بة 

. ويف ظل هذه الظروف، عاهدةلماملعىن الشامل لص للغاية ف� خي �ري متوازن ٔأيضاً بل ٕانه تبس�يط ٕاجراءات التسجيل، 
�� قال الوفد ٕان ؤأكرث. ٔأبعدها عن ذ� �حجة،  من الوصول ٕاىل نتي�ةقّرِب اللجنَة يُ ٔأن من  بدالً �قرتاح ٔأن  دوفال رٔأى

من  اً مزيد يُقمئأنه صدر حبسن نية و يهذا �قرتاح مل �س�تنتج ٔأن  مجمو�ة ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطيق ال �سعها ٕاال ٔأن
ح و .صطنعةالصالت امل  ب�ان  مجمو�ة اليت حتلّت هبا رونةاملعواقب خطرية �ىل  اس�تكون لهترصفات أٔن هذه ال ب الوفدُ رص�

رة�ملسأٔ� حىت ا�ٓن ف� يتعلق ٔأورو� الوسطى والبلطيق  سوف يظل  خطوات ٕاىل أ�مامالبحث عن  ؤأضاف ٔأن .�ري املقر�
 �اهزة الس�تقبالب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطيق  و�ةمجمٔأن  ٔأ�لن الوفديف اخلتام، يصبح ٔأصعب �كثري. ووف س ه، ولكناً ممكن

ما قامت به ا�مو�ة يف هذا  لتكرار�ىل اس�تعداد و  عاهدة قانون التصامميم مضمون يف �رى مزيةً  لوفود وا�مو�ات اليتا
 .ملّدِ اجلسورا�ال من �ود 

معاهدة قانون نظر يف غرض ن و اخللف ٕاىل  خطوةً ٔأن خنطو ن من املهم إ وقال وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية  .42
بداية  يف–�س�مترار  وايف رٔأيه، قد اتفقوذ�ر ٔأن ٔأعضاء اللجنة، ، يف ضوء القضا� الراهنة. هذه املعاهدة طبيعةالتصاممي ويف 

 رشوطمعاهدة معاهدة قانون التصاممي ٔأن �ىل  –�ىل مدى العقد املايضوضع هذا الصك و�الل صياغته ومراجعته 
حقوق  ني ٕاىل احلصول �ىل�اسالرشوط املفروضة �ىل مودعي الطلبات ال  تنس�يقو هتدف ٕاىل تبس�يط ؤأهنا ، ةشلكي
معاهدة قانون مثل يف التصاممي ٌة ُمنَاِظر  معاهدةٌ  معاهدة قانون التصاممئأن من املقبول �ى امجليع يبدو ٔأن من مث� و  ،ممياالتص
 رباءات ��رتاع ومعاهدة س�نغافورة �شأٔن قانون العالمات الت�اريةل ةلشلكيا الرشوطالتعامل مع ص اءات ف� خيالرب 

 زهعزِّ يُ التأٔويل ذا هب�عتقاد املشرتك ٔأن ٔأوحض الوفد و الت�ارية. لعالمات ل ص الرشوط الشلكيةف� خي(معاهدة س�نغافورة) 
ط الوفُد سل� و ، اللجنة معللالسرتشاد هبا يف  معاهدة س�نغافورةٔأحاكم معاهدة قانون الرباءات و ٕاىل  و�كراراً  مراراً  تطل�ع اللجنة

من معاهدة قانون الرباءات ٔأو  لواحئ تنفيذية مأٔخوذة مبارشًة منمواد و �ىل  معاهدة قانون التصاممينص  الضوَء �ىل احتواء
�ىل حنو  الصناعيةخصوصيات التصاممي تناسب ل  الطفيفة �لهيابعض التعديالت ٕاد�ال مع ، معاهدة س�نغافورة ٔأو من لكهيام

ا�ي ٔأ�رته ا�مو�ة فهوم امل طوي�، �ىل ٔأن  زمنية ، منذ فرتةقد اتفقت الويبو ٕاىل ذ�، ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأن ضافةً إ . و ٔأفضل
�ىل و�ه رشط الكشف،  ومىض الوفد يقول ٕان مسأٔ�. رشوط شلكيةع يف معاهدة وضَ ٔأال يُ  ينبغي ايف اقرتا�أ�فريقية 

ٔأعضاء وٕان  ،يف ٕاطار معاهدة قانون الرباءاتللغاية  مطوالً قد نُوقشت �لفعل نقاشًا اخلصوص، ف� يتعلق �ملوارد الوراثية 
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ٔأن اقرتاح  الوفدُ  رٔأى. و�� لن �كون مناس�باً رشوط شلكية  يف معاهدة هذا الرشط وضعٔأن  �ىلبعد ذ� اتفقوا الويبو 
ٔأعضاء الويبو حمو ٔأكرث من عقد من من طلب ال يكرث من عرش س�نوات، و�ٔ  اخللفٕاىل يعود �للجنة فريقية ا�مو�ة ا�ٔ 

قلقه ٕازاء اقرتاح ا�مو�ة بعد ٔأن ٔأعرب الوفد عن االتفاق �ىل احملفل املناسب ملناقشة هذه املسأٔ�. و بل حمو ، حفسب العمل
تصاممي حفص طلبات ال  يفذ�ر الوفد ٔأنه، من واقع �ربته الصناعية،  �لتصامميوجود �القة �ربطه أ�فريقية، مبا يف ذ� �دم 
ٔأي ليس لها املوارد الوراثية مىض يقول ٕان الصناعية. و تصاممي ٔأي �القة بني املوارد الوراثية وال  الصناعية لعدة عقود، مل �رَ 

اليت الوفود ٕاىل صّف الوفد احناز لمنت�ات. و ل الية امجلأٔو  الزخرفيةجلوانب � يُعىني ا�دور يف جمال التصاممي الصناعية، 
ٕاضافة هذا وقال ٕانه �رى ٔأن تطور، �م ال �بت وواكمل صك يف مرشوع  الواحضٕاد�ال هذا املوضوع ٔأعربت عن قلقها ٕازاء 

. قانون التصامميملعاهدة نتي�ة ٕاجيابية ٕاىل حتقيق هتدف ا بدو ٔأهنت ، ال هذه املر�� لنص، ٔ�ول مرة يفٕاىل اديد اجلوضوع امل
منطقية  ة�الق ليس � ٔأيديد اجل وضوعاملهذا ، ٔ�ن اقرتاح ا�مو�ة أ�فريقيةس�تطيع ٔأن يؤيد أٔنه ال � ٕاىل الوفد  وانهتيى

 ٕاىل �د �بري. اً �بتفيه نص وقت اكن ال  م يفدِّ قُ ٔ�نه و ،الصناعية�لتصاممي 

ال يو�د ، هاوو�ات نظر  طرحت اه�ماهتاالوفود رمغ ٔأهنا قد وقال ٕان ، تدرجييةبطريقة  ٔأنه يتفاوضوفد �ينيا  ذ�رو  .43
 سائلثريت ف� يتعلق مب هناك مناقشات وشوا�ل أ� ؤأضاف ٔأن ترصف �سوء نية. يشء �شري ٕاىل ٔأن ٕا�دى ا�مو�ات ت 

ٕانه ملّا اكن ٔأي  قال الوفدل�ان ٔأخرى. و ختضع لٔأو  اللجنةوالية معل نطاق �ارج عندما اكنت هذه املسائل تُعترب معينة، حىت 
مه ٔأ�د الوفود ويؤيده وفدٌ  اقرتاح ُ  �قرتاحَ ن �رى أٔ أٓخر ينبغي ٔأن يُدَرج يف النص، فٕانه يتوقع  يُقّدِ م من ا�مو�ة قد� امل

�ده أ�فريقية، ا�ي  ٕاىل يشء اتفاق �ىل ٔأي ال  الوفد ٔأنْ بعد ٔأن ذ�ر يف النص. و ُمدَر�ًا  ،إالسالمية) –ٕا�ران (مجهورية  وفدُ ٔأي
يف ا�ورة وبعد ٔأن ذك�ر الوفد بأٔنه احتفظ، . قرتا�ات�يف تقدمي لها احلرية الوفود  �ىل لك يشء، قال ٕاناالتفاق �ني 

يف �دد من املناس�بات. سأٔ� ٔ�نه ٔأ�ر هذه امل سيئة نية �قرتا�ات، قال ٕانه ال تو�د  أ��رية للجنة، حبقه يف العودة ٕاىل
 والنظر فهيا �ىل قدم املساواة.تناولها اليت ٔأ�رهتا ا�مو�ة أ�فريقية ينبغي سائل و�� ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأن امل 

 ا�مو�ةَ فهيا  ةً مَ هت�ِ مُ  بعض الوفودهبا  اليت ٔأدلت ةدِهشالبيا�ت املُ د �ىل لر� ٕاىل ا�حلا�ة  شعر� نه إ وفد اجلزا�ر  وقال .44
وفد اجلزا�ر بعد ٔأن ٔأعرب و�دم النضج ا�بلومايس. و  ،رصف �سوء نيةوالت�س�ييس العملية، والقيام مبناورة،  أ�فريقية مب�او�

�د�ٌر اقرتاح ا�مو�ة أ�فريقية  ، قال الوفد ٕانعن ا�مو�ة أ�فريقية الاكمل للبيان ا�ي أٔدىل به وفد �ينيا نيابةً تأٔييده عن 
ف� كشف �شأٔن ال وجود رشط ل رضورةً ك ٔأن هنارى �بعض الوفود ال ؤأضاف ٔأن �ون . املعاهدة الاكمل منظورلتعبري عن �

تس�ييس العملية. وقال الوفد ل  ال يعين ٔأن �قرتاح مناورةٌ  ، فٕان ذ�املعارف التقليدية ؤأشاكل التعبري الثقايف التقليدي خيص
ولكن اح، �قرت  ها لهذارفض  �دم موافقهتا �ىل اقرتاح ا�مو�ة أ�فريقية وعنالوفود عن يف ٕاعراب مشلكة  ه ال تو�د ٔأيٕان

 اً شلك رشط، �ُ الوفد يف رٔأيوملّا اكن رشط الكشف، س�ياس�ية.  قضيةً  تطرحمن العدل ٔأن نعترب ٔأن ا�مو�ة أ�فريقية ليس 
رشوط يف معاهدة  لٕالدراجهذا الرشط ال يصلح يفهم ملاذا  الوفد الفٕان ، بها يطالب معّ الطلب وِدُع مُ مبوجبه كشف �  اً شلكي
م يف ، وؤأشار الوفد ٕاىل أٔن �قرتاح ليس �ديداً  ة.شلكي اقرتاح  بل ٕانه �ستند ٕاىلفراغ،  ومل يأِٔت من ،اللحظة أ��ريةمل يُقد�

عنارص �ديدة، مثل ختفيض الرسوم وتبادل املعلومات ب  تعلقي للجنة  الثامنة والعرش�نا�مو�ة أ�فريقية يف ا�ورة  تهم قد� 
نوع من املعلومات �ىل  املعاهدةُ  تنص �ريد ٔأنيف ذ� الوقت، اكنت ن ا�مو�ة أ�فريقية، أٔ  وذ�رلتصاممي التقليدية. اخلاصة �
الرشوط  ليست معنيًة بتنس�يق�مو�ة أ�فريقية، ٕاىل ا�لنس�بة  املعاهدة، مىض الوفد يقول ٕانو لتصاممي التقليدية. اخلاصة �
مت ٕاىلٕاذا عاهدة ؤأضاف ٔأن امل. اأ�فريقية �ىل �س�تفادة مهن الب�انسا�دة مب  ٔأيضاً بل ، حفسب مميالتصالشلكية ل   قد�

قمية أٔيت ب وسوف ت ،دث فرقاً حتُ سوف  نئذحي  االتصاممي التقليدية، فٕاهن�دم ٕاساءة اس�ت�دام لضامن  أٓليةً �مو�ة أ�فريقية ا
ه ، فٕانتطور �ىل مر الس�ننئأهنا ت بتة و معلية �يست املفاوضات ل ٕانه ٕاذ يضع نُصب عينيه ٔأن مضافة �ديدة. وقال وفد اجلزا�ر 

الوفد عن  ٔأعربيف اخلتام، و. يف نيته احلس�نة ٔأو السيئةالتشّكك  دونمن �ديدة  اقرتا�اتيف تقدمي  لك وفد حر�  �رى ٔأن
ُ اللجنة  ٔأعضاءَ  وتفهمها، وحث�  وضعها يف اعتبارهو  دواعي القلق اس�تعداده ملناقشة ا�مو�ة  م منقد� �ىل النظر يف �قرتاح امل

 أ�فريقية.
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يشء ٔأي ه ال اتفاق �ىل د �ىل ٔأنوشد�  ،وفد �ينيا ي ٔأدىل بهالبيان ا��ىل إالسالمية)  –ٕا�ران (مجهورية  وفدُ وافق و  .45
مؤمتر عقد  �شأٔنقبل اختاذ ٔأي قرار  ل� ن حتُ أٔ يف رٔأيه، قة ينبغي، وقال ٕان مجيع املسائل املعل� االتفاق �ىل لك يشء. ٕاىل �ني 
� دبلومايس هذه ٕان ، حيث �عتقاد بأٔن �قرتاح املقدم من ا�مو�ة أ�فريقية ليس �ديداً  مع وفد اجلزا�ر يف فق الوفدُ . وات
ر املسا�دة التقنية. و مبادة بعض الب�ان النامية ف� يتعلق قدمهتا قد العنارص   الاكمل القرتاح ا�مو�ة أ�فريقية تأٔييده الوفدُ �ر�
 نع سوء �س�ت�دام.مي فيد الب�ان النامية و وف يُ النص س ٕادرا�ه يفقائًال ٕان 

معاهدة ج يف مرشوع نص درَ يُ ينبغي ٔأن  يا�مو�ة أ�فريقية، ا�املقدم من قرتاح اللتأٔييده ؤأعرب وفد الهند عن  .46
ُ قادمةنظر فيه اللجنة يف دورة ت ل قانون التصاممي  ٔأن تنظر فهيا ينبغي  مة من ا�ول أ�عضاءقد� . وقال الوفد ٕان املقرت�ات امل

ُمشرياً إالسالمية)  –ا�ي ٔأدىل به وفد ٕا�ران (مجهورية  البيانَ الوفُد د رد� و . يف مزا�هاض دون النظر رفَ ٔأال �ُ ، وينبغي اللجنةُ 
ٔأن من املؤسف ٔأال  وفدُ ٔأعترب ال. و ة�ديدمبواد  ٔأيضاً  سب، بل تتعلقتعلق �ملسا�دة التقنية حف ت العالقة ال سائل امل ٕاىل ٔأن 

�ده �قرتاح املقدم من ا�مو�ة أ�فريقية، وقال ٕان  ،وا�دٍ  وفدٍ موقف يف النص دَرج يُ  العديد من ا�ول أ�عضاء، ا�ي ٔأي
اللجنة  تعمل ٕاىل ٔأنال يتعني النظر فيه  �ء، ذ�ر الوفد ٔأن اقرتاح ا�مو�ة وختاماً . حسب أ�صول ج يف النصدرَ يُ ينبغي ٔأن 
 .الالحئة التنفيذيةوع املواد ومرشوع �ىل مرش 

ٕاضافة �ديدة يف مرشوع ٕادراج  يةأ�فريق مو�ة طلب ا�ب ،سف، مع ا�ٔ نه ٔأ�اط �لامً إ وقال وفد �حتاد أ�ورويب  .47
مة من للتعديالت سفلية  يف �اش�يةوطلب الوفُد ٕادراج موقفه بوضوح النص.  ٔأن �حتاد ؤأوحض ا�مو�ة أ�فريقية، املُقد�

لتعديالت املقرت�ة، وذ� لت�ديد ا املرتتبة �ىل ٕاىل وقت لتقيمي ا�ٓ�ر الاكم� انتا�حي سوف أ�ورويب وا�ول أ�عضاء فيه 
ن إ  . وقال الوفد ٔأيضاً اليت تغريتعقد مؤمتر دبلومايس يف ظل هذه الظروف  اؤيدي ٔأن اممقدورهيف  نز��ال  ما ٕاذا اك�

يف املايض ف� يتعلق حتلّيا هبا املرونة اليت  �ىل�قرتاح تبعات  اددِّ ينبغي ٔأن حيُ �ول أ�عضاء فيه �حتاد أ�ورويب وا
 .سوف يصبح �ري قابل للتحقيقتنس�يق ال تبس�يط و ل الهدف أ�سايس ل  نإ �ملسا�دة التقنية، حيث 

املؤسف ٔأن بعض من  وقال ٕان ،لالقرتاح ا�ي تقدمت به ا�مو�ة أ�فريقيةتأٔييده وفد �وت ديفوار عن ٔأعرب و  .48
م ٔأن الوفود أ�خرى، ال س�� ا�مو�ة أ�فريقية، يعترب ذات ص� و  اقرتا�اتاحلق يف تقدمي يدعي الوفود  �ري  اقرتا�اتتُقّدِ
 معقو�.

م �دم تأٔييده لالقرتاح يُذَكر يف احلاش�ية السفليةٔأن  طلبو س�بانيا �ىل ٔأمهية هذا البند، إ وفد ؤأك�د  .49 ن ا�مو�ة م املُقد�
 �قرتاحه �رى ٔأن . ؤأضاف الوفد ٔأنقرتاح�وفد �حتاد أ�ورويب وا�ول أ�عضاء فيه �ىل ا�رتاض ٕاىل  ضافةً إ ، أ�فريقية

 .�ماً  الرؤية الشام� تغيرياً  �ري�  ، ؤأنهوالية امجلعية العامةحييد عن 

 .السفلية يف احلاش�يةا�مو�ة �ء وا�رتاض اليا�ن  ا�رتاضيُدَرج ن أٔ طلب وفد اليا�ن و  .50

قرتاح املقدم من ا�مو�ة ال توافق �ىل � ية بأٔن مجمو�ة ب�ان ٔأورو� الوسطة والبلطيقهورية التش�يك امجل  وفدُ  ذك�رو  .51
ف�  أٔن �دم تغري الوضع�شالرئيس اليت ٔأبداها الحظة خيص امل. وف� السفلية يف احلاش�ية اموقفه�ُس��ل طلب ٔأن و أ�فريقية، 

الوضع لرتى هل ال �زال تقيمي حتتاج ٕاىل  ب�ان ٔأورو� الوسطة والبلطيقيتعلق بعقد مؤمتر دبلومايس، قال الوفد ٕان مجمو�ة 
 تغريات �برية.�ىل �ا� دون تغري ٔأم �دثت 

ذ� ر ذكَ ريقية، وطلب ٔأن يُ م من ا�مو�ة أ�فوفد اململكة املت�دة عن �دم موافقته �ىل �قرتاح املقد� ؤأعرب  .52
 .السفلية يف احلاش�ية رصا�ةً 

 .�ري املؤيدة ٔ�ي اقرتاحلك الوفود فهيا د رسَ �ُ سفلية �اش�ية  وجودموافقته �ىل ؤأعرب وفد اجلزا�ر عن �دم  .53

 .السفلية موقفه يف احلاش�ية �سجيل طلبو م من ا�مو�ة أ�فريقية، قبول �قرتاح املقد� ه ٔأنه ال ميكنفد ٔأملانيا ذ�ر و و  .54
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�د  .55 ع يف وضَ يُ م من ا�مو�ة أ�فريقية ينبغي ٔأن ٔأن �قرتاح املقد� ؤأعترب  ،ا�ي ٔأدىل به وفد اجلزا�ر �ينيا البيانَ  وفدُ ؤأي
اكم�، ال ا، دون اس�تنساخ بيا�هت�ري املُواِفقة الوفودالسفلية ينبغي أٔن تقترص �ىل رسد احلاش�ية ورٔأى ٔأن النص بني قوسني. 

 الرئيس.لخص ٕادرا�ا يف م اليت ميكن

البالغ �ددها ا�ول أ�عضاء يف �حتاد أ�ورويب السفلية ٔأسامء  يف احلاش�يةتُدَرج �حتاد أ�ورويب ٔأن  طلب وفدُ و  .56
ه، وشلكاقرتاح ا�مو�ة أ�فريقية  مضمونمن  لكٍّ تتعلق �ٔأن ا�اوف  ٔأن تُوّحضِ  ينبغيالسفلية حلاش�ية ورٔأى ٔأن ا. دو�ً  28

 .ُمختَرص منطقي تعليل �ىل  تنص� ؤأن 

 .السفلية يف احلاش�ية�سجيل موقفه طلب وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية و  .57

قرتاح �ري املؤيدة الوفود السفلية مضن ال يف احلاش�يةٔأسامؤها ر ذكَ تُ طلبت وفود الرنوجي ومجهورية �ور� وسو�رسا ٔأن و  .58
 ا�مو�ة أ�فريقية.

ٔأم ال من ٔأ�ل ينبغي ٔأن تُذ�ر ٔأسامؤها  ب�اً  54ّمعا ٕاذا اكنت ب�ان ا�مو�ة أ�فريقية البالغ �ددها  وفد اجلزا�رو�ساءل  .59
مو�ة أ�فريقية. وقال الوفد م من ا�ُمقد� قرتاح �ٕاىل ٔأن  ٔأن �شري ٔأيضاً السفلية ينبغي ٔأن احلاش�ية ، �ىل اعتبار لتاكفؤاحتقيق 

مهس� بل ، السفلية لن �شمل مضمون �قرتاح ٔأن احلاش�يةيتأٔكد من ٕانه �ريد ٔأن   .وَمْن ا�رتض �ليه تقترص �ىل رسد َمْن قد�

أ�خرى السفلية احلوايش السفلية املشار ٕا�هيا ينبغي ٔأن �كون خمتلفًة عن  وفد �حتاد أ�ورويب ٔأن احلاش�يةرٔأى و  .60
�ىل ٕادراج  وفد �حتاد أ�ورويبووافق . اللحظات أ��رية إالضافة �دثت يفٔأن يف النص، مع مرا�اة  �الياً  وجودةامل

لال�رتاض �ىل اقرتاح ا�مو�ة تنص احلاش�ية �ىل تعليل منطقي ُموَجز  طلب ٔأنٕاال ٔأنه ، ر بيا�ته اكم�ً كرِّ �ُ �اش�ية سفلية ال 
 أ�فريقية.

ن إ  ا، وقالعن توقيهت، بغض النظر ا�ول أ�عضاء يف الويبو �مةٌ اليت تقد�ا  �قرتا�اتوفد �ينيا ٔأن مجيع ذ�ر و  .61
�ران (مجهورية إ الهند و  اوفديؤيده و  اً فريقيب�ًا أٔ  54صادر عن  قرتاحالا�مو�ة أ�فريقية  ينبغي ٔأال تتغري �سبب تقدميالقوا�د 

 إالسالمية). –

ؤمتر املحىت يتفق  يشءاتفاق �ىل ٔأي ال  ها�مو�ة أ�فريقية يف القول بأٔنرمغ اتفاقه مع  هٕانوقال وفد هنغار�  .62
الرتكزي  يف �مكن، اللجنة بني ٔأعضاء مشرتاكً  تفاهامً  شّلكِ �ُ ي ، ا�اللجنة معل فٕان ٔأسلوب، توى ا�هنايئاحمل ا�بلومايس �ىل 

 .سفلية �اش�ية يفاملذ�ورة بني قوسني ٔأو سائل الواردة فقط �ىل امل 

ٔأسامء ا�ول  �دوى رسد يف �شككهؤأبدى ز �ىل املشالك، ركِّ ندونيس�يا ٕاىل ٔأن اللجنة ينبغي ٔأن �ُ إ وفد ؤأشار  .63
 مواص� مناقشة هذه املسأٔ� يف اج�ع �ري رمسي. بدًال من، سفلية أ�عضاء يف الويبو يف �اش�ية

لها ينبغي  تأٔييداً ٔأو ا�رتاضًا �ىل املقرت�ات بيا�ت وجحج ما يُدىل به من ن إ إالسالمية)  –ٕا�ران (مجهورية وفد وقال  .64
 .سفلية ٔأو يف ملخص الرئيس، وليس يف �اش�يةيف تقر�ر ا�ورة  دَرجٔأن يُ 

فد ٔأنه ٔأضاف الو و مشلكة مع مواد ٔأخرى. ٔأي �يه  يسٔأنه ل  بعض املواد ال يعين يه �ملرونة ٕازاءحتلّ ن إ وقال وفد الهند  .65
 يتعلق شا�لقد ٔأعرب عن  ه اكنٔأنالوفد ذ�ر . و ال يعترب ٔأن املسائل املُعل�قة يه ت� املسائل الواردة بني قوسني دون �ريها

تفظ حي و��  ،ادية والثالثنييف تقر�ر ا�ورة احل يُذ�ر ذ�مل و، فرتة إال�ال لٕاليداع يف �ال الكشفاخلاصة ب 6�ملادة 
 .سفلية يف �اش�ية 6�شأٔن املادة  هٔأو حتفظٔأن يُّرصِح من �ديد مبوقفه  قه يفحبالوفد 

 .السفلية من احلاش�ية رئيس صيا�ة مذ�رة تفسريية، بدالً الاقرتح و  .66
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 ، رشيطةً سفلية ٔأو �اش�ية وادامل رد ٔأسفلاختيار مذ�رة تفسريية � من ليس �يه مانعنه إ وقال وفد �حتاد أ�ورويب  .67
م من �قرتاح املقد�  ��رتاض �ىليعكس السفلية ا�ي نص احلاش�ية ب جسل املعارضات يف منت النص. وف� يتعلق �رد ٔأن 

هذه تيل  مثمن ا�مو�ة أ�فريقية (املقدم قرتاح التالية �"رفضت الوفود  أٔن يُصاغ اك�ٓيت: الوفدُ ا�مو�ة أ�فريقية، اقرتح 
معاهدة قانون �ارج نطاق ؤأهداف مرشوع  يقعالتعديل اكن الوفد �رى ٔأن ). و ٔأيدت هذا املوقفلب�ان اليت � قامئةٌ  امجل�

 ".ممياتصال قانون الشلكية لالرشوط سهم يف تنس�يق ٔأو تبس�يط �ُ لن و  التصاممي،

و�رى . 1السفلية يف احلاش�ية واردة أ�فريقية احلجج ال ا�مو�ةُ �رفض : "سفلية اش�يةحلغة التالية واقرتح وفد �ينيا الصي .68
 ٕاساءةمن لحامية لرضوري  يشلك رشٌط ؤأن رشط الكشف تُصاغ يف شلكها ا�هنايئ بعُد،  عاهدة ملاملٔأن  ا�مو�ة أ�فريقية

) ٕالدرا�ه يف إالسالمية –هورية مج �ران (إ الهند و قد حظي �قرتاح بتأٔييد وفدي . و اختالسهاو  التصاممي التقليدية اس�تعامل
 ".النص

 وفد �حتاد أ�ورويب. االيت اقرت� ووافق �ىل الصيغة�مس ا�مو�ة �ء،  وفد اليا�نوحتدث  .69

رو  .70 مجمو�ات ٔأو ب�ان معينة ر مواقف كْ ذِ  ٕاجياد �ل لهذه القضية، ؤأن من أ�ْوىلالرٔأي القائل بأٔن ندونيس�يا إ  وفدُ  �ر�
 �ل املشلكة. ٕاىلو�ده لن يؤدي 

�ة من الوثيقة بني قوسني نق� ج يف النس�ة املُ درَ وف يُ اقرتاح ا�مو�ة أ�فريقية سنهتيى الرئيس ٕاىل ٔأن وا .71
بعض الوفود وقال ٕان . تني سفليتني�اش�ي  يفسوف �ردان هذا �قرتاح ، ؤأن و�يت النظر ا�تلفتني �شأٔن مربّعني

هذه  بعدالعملية  �شأٔن ايف موقفهٔأن تعيد النظر ا�ٓن �لهيا ٕاىل ٔأن  ؤأشار ،ضموناملتوقيت و ٕازاء ال عن قلقها ٔأعربت 
�شأٔن مادة  �ىل ٕادراج يتوقفلومايس ال �زال عقد مؤمتر دب قالت ٕانبعض الوفود ٔأضاف ٔأن التطورات اجلديدة. و 

 .ةعاهدامليف مرشوع �كو�ن الكفاءات التقنية و املسا�دة 

 من �دول أ�عامل: العالمات الت�ارية 6البند 

 ع من وفد �اما�اكراجَ اقرتاح مُ 

 .SCT/32/2استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة  .72

امء حبامية ٔأس اخلاصةمرشوع التوصية املشرتكة  �شأٔن�اما�اك ٔأعضاء اللجنة �ىل تعليقاهتم واقرتا�اهتم  شكر وفدُ و  .73
ُ امل يف أ�دِرجت  ، اليتب�انال   يحيملن ٔأن النص وقال ٕان ا�متهيد املُنق�ح يُوّحضِ . SCT/32/2ح الوارد يف الوثيقة نق� رشوع امل

وذ�ر ٔأنه . احلقولؤأسامء  املناز�ة ٔأدوات التعريف الت�ارية حفسب، بل س�يحمهيا ٔأيضًا مناملناز�ة  عالماتال منٔأسامء الب�ان 
 10املادة  ُ�ذفت ��و ،العالقة بني حامية ٔأسامء الب�ان والعوامل �قتصادية�شأٔن بعض ا�اوف مت إالعراب عن 

ٔأن  �رىمالحظات ومىض يقول ٕانه عقب ٕابداء وسوء النية.  ،لحاميةل أ�دىن واملعيار، العالقة الزائفةكذ� مفاهمي ُ�ذفت و 
 تعبريات أ�سامءبقاء �ىل ، بي� مت االٕ النطقطرق سامء التارخيية و ا�ٔ ُ�ذفت من املرشوع ، اً ف ٔأسامء الب�ان واسع �دّ تعري

هتدف ٕاىل توضيح ٔأن ا�ول وإالبطال  ف� يتعلق �ال�رتاض 3�ىل املادة اليت أ�د�لت تعديالت ٔأضاف أٔن ال . و ىأ�خر 
ر يُنتَظر مهنا ٔأن أ�عضاء ال ح ٔأنات عندبل الط ميكن ٔأن �رفض ٔأهنا بطال، و االٕ ٔأو �رتاض لال �ديد تأٔيت مبُّربِ  ما �كون من املُرج�

ٕاىل ال تنشأٔ يف الب� املعين لسلع و�دمات و�ُس�ت�َدم   هذه أ�سامءتتأٔلف من ٔأسامء ب�ان ٔأو حتتوي �ىل�المات ؤدي ت
تني املاداليت أ�د�لت �ىل تنقي�ات واسرتسل قائًال ٕان ال اجلغرايف.  هئامنش�و  السلع واخلدمات ودةجب ف� يتعلق امجلهور تضليل

 هذه أ�سامء ٔأو حتتوي �ىل ب�انٔأسامء اليت تتأٔلف من  احلقولؤأسامء ٔأدوات التعريف الت�ارية ٔأن كذ�  تُوّحضِ  5و 4
وذ�ر ٔأن التنقيح، �الوًة �ىل . �ُسَمح �س�ت�دا�أأال  وأٔ ٔأال �ُس��ل ينبغي املعين تنشأٔ يف الب�  اللسلع ٔأو �دمات و�ُس�ت�دم 

هذه ، ٔأو شطب �سجيل منازع ٔأو امس حقلٔأداة تعريف جتارية مناز�ة  و/ٔأو اس�ت�دام حظر �سجيلينص �ىل ، ذ�
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ٕاصدار توصية مشرتكة عن مجعية . ورٔأى الوفد ٔأن ٕاىل ا�و� العضو املعنيةهذا التسجيل  حتويلٔأو أ�داة ٔأو هذا �مس 
وقال . ٕاساءة �س�تعاملان من �س�ت�دام املضلل و محلاية ٔأسامء الب�مفيدٌة و  مرنةٌ  طريقةٌ احتاد �ر�س وامجلعية العامة للويبو 

 عمل اللجنة يف هذا ا�ال.ب وأ�مانة للميض قدماً ٔأعضاء اللجنة �لعمل مع الوفد ٕانه ال �زال ملزتمًا 

ٕاىل تناقضات يف �سجيل  ىهنج مشرتك ف� يتعلق حبامية ٔأسامء الب�ان ٔأد �دم اتباعن إ وفد �ر�دوس وقال  .74
هذه املسأٔ� يف هنج ملكية فكرية واحض وشفاف ذ�ر ٔأن اتّباع واس�ت�دام العالمات الت�ارية اليت حتتوي �ىل ٔأسامء الب�ان. و 

ومىض يقول ٕان . اس�تعاملها من ِقبل الغرياحلد من سوء هئا، ومن مث� اس�ت�دام ٔأساميف  �لتحمكب�ان مجليع ال سوف �سمح 
كعالمات  ٔأسامء الب�انالس�ت�دام  املبذو� هودٔأو تُقلِّص اجل ، مضل�ً ، ٔأن �كون يف بعض احلاالتميكن، ارية عالمات جتال

�سهم النامية الصغرية، ب�ان مثل ال ب�ان بعض ال ٕاىل �لنس�بة ، �مسٔأضاف ٔأن شهرة . و ءت� أ�ساممسعة  هتددٔأو  ،مس��
ميكن ٔأن يؤ�ر من مث� فٕان �فتقار ٕاىل الشهرة و  ،املتخصصةالسوق �ىل مس�توى ال س�� يف �سويق املنت�ات،  اً �بري ٕاسهامًا 

ملواص� العمل  جيدٌ  م من وفد �اما�اك ٔأساٌس �ة من �قرتاح املقد� نق� املُ نس�ة اكن الوفد �رى ٔأن ال . و هذه الب�ان منويف  سلباً 
 �ىل ٔأسامء الب�ان.

 اً ح يعكس �دداملنق� �قرتاح بأٔن ؤأقر� ، ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطيقمجمو�ة  ية �مسهورية التش�يك امجل وفد  حتدثو  .75
، من قرتاح. ؤأعرب الوفد عن تأٔييده لال، و�ُزيد هذه املسأٔ� وضو�اً عرب عهنا يف ا�ورة أ��رية للجنةمن الشوا�ل اليت أ� 

أ�سامء اجلغرافية يف  لغريها من الب�ان ٔأوسامء �ٔ ضل� املاد�ة و اخلس�ت�دامات الناجتة عن �ا�ٓ�ر السلبية  ٕازا�ٔأ�ل 
أٔحصاب بقرتاح ف� يتعلق �ىل �مزيد من التحسني ٕالد�ال ٕاماكنية ٔأن هناك  ٔأيضاً �رى ا�مو�ة قال ٕان العالمات الت�ارية. و 

ب�ان يف  سامء�ٔ  ينيمصاحل املس�ت�دمني الرشعيني احلال �شأٔن مناقشة ٕاجراء واملس�هتلكني، ود�ا ٕاىل �ري الب�ان املصل�ة من 
 العالمات الت�ارية.

الطريق  دهّمرشوع التوصية املشرتكة قد مَ �شأٔن تعليقات واقرتا�ات ما أ�بدي من �رينيداد وتو�غو ٔأن  وفدُ ورٔأى  .76
تأٔييده لالقرتاح ا�ي تقدم به وفد �اما�اك الوفُد ر حوار �شأٔن حامية ٔأسامء الب�ان. و��، �ر� ٕالجراء لفهم ٔأفضل و

 دول أ�عامل.احلايل جلبند ال ار العمل يف ٕاطار س�متر الو

�د .77 كثريًة ثغرات ليست م�ثً� وال شامً�، وٕان هناك ح، وقال ٕان حامية ٔأسامء الب�ان املنق� �قرتاح جزر ا�هباما  وفدُ  ؤأي
 ساحنةٌ  فرصةٌ  �اما�اك قرتاح ا�ي تقدم به وفد�ذ�ر ٔأن . و��، قانون العالمات الت�ارية وممارساتهيف ال �زال موجودة 

و��ساق والقدرة �ىل التنبؤ يف هذا ا�ال.  لتحقق ال�ثل�قتصادات الصغرية والضعيفة و�ول اجلزرية الصغرية النامية ل
 ؤأيد الوفد التعليقات اليت ٔأدىل هبا وفود �ر�دوس و�رينيداد وتو�غو.

قال الوفد ٕانه . و SCT/31/5و SCT/31/4 تنيق ي وث اليف املذ�ورة الشوا�ل  بعضيف  اً  نصيب� نإ وقال وفد هنغار�  .78
� ٔأو �اد�ة ضلِّ أٔس�باب رفض �المات مُ ف� يتعلق بت�ارية �اصة �لعالمات ال  متطابقة حاكمن �ٔ تبا�امل تطبيق ال ٔأن يعتقد 

 ت� أ�سامءف ٔأن ؤأضا. حمل نزاع�كون ٔأسامؤها  مسعة الب�ان اليتٕاىل و�يسء ف ٔأهداف حامية املس�هت� ضعِ وف يُ س
ٔأن  الوفدُ  واعترب. اخلاصة �لتوس�مي الوطين صعو�ت يف تنفيذ �راجمها ٔأيضاً قد توا�ه لب�ان فٕان ا، ساء اس�ت�دا�اعندما �ُ 

 تتسم �ملرونة داةا�ٔ هذه ومىض يقول ٕان لتحقيق التقارب بني ماكتب امللكية الفكرية.  جيدةٌ  ٔأداةٌ  م"لِز قانون �ري مُ اس�ت�دام "
ق لسلطات ل  سمح� و   االتوصيات املشرتكة ٔأثبتت ٔأهنوذ�ر ٔأن املامرسات الواردة يف الصك.  يف فرتة قصرية ٔأفضلَ بأٔن تُطّبِ
 شرتكة �ديدة.م اع�د توصية من ٔأ�ل زيد من العمل القيام مب ، ومن مث� فٕان الوفد يؤيدمتع امللكية الفكريةحجة ومفيدة � �

اية ٔأسامء محل اللجنة ٔأعضاء عُض يو�هيا باليت مهية ��ٔ  ، ؤأقر� ا�ول أ�عضاء فيه�مس  وفد �حتاد أ�ورويبث وحتدّ  .79
�ىل اليت �س�ت�دم ٔأسامء الب�ان أٔن العالمات الت�ارية، ب ٔأيضاً الوفد . ؤأقر الوطينالتوس�مي  الب�ان واس�ت�دا�ا يف مبادرات

اس�ت�دامات ٕازاء عن قلقه  ويف هذا الصدد، ٔأعرب الوفدُ  املس�هتلكني. ، تؤ�ر سلبًا يفب� املنشأٔ �شأٔن  لضلِّ �ادع ٔأو مُ حنو 
املسأٔ� من  ٔأن �ُسَرب غورٔأي توصية مشرتكة، مناقشة من الرضوري، قبل ٕان الوفد  وقال. �ىل نطاق ٔأوسعأ�سامء اجلغرافية 
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ٔأسامء  ات الت�اريةالعالماملس�ت�دمني احلاليني ٔأيضًا ا��ن قد �س�ت�دمون بصورة قانونية يف و�ة نظر ومن  مجيع النوا�
ملامرسات ادون ٕابطال ٔأن حيول ميكن واسرتسل الوفد قائًال ٕان هذا أ�مر الثاين . ةٔأو حىت �ام ةً مشهوراليت ٔأصبحت  الب�ان

ل�ٓليات املتا�ة  الرتوجيمفيدًة يف سوف �كون عن اعتقاده ٔأن ٔأ�شطة التوعية  الوفد ؤأعرب .تبعة بصورة مرشو�ةامل ت�ارية ال 
تقدمي املسا�دة والتوجيه  عند من إالجراءات اً مزيد توفر للجنة، وسوف لرفض ٔأو ٕابطال �المات جتارية تتضمن ٔأسامء ب�ان

 يف هذا الصدد.

نهتااكت ٔأن �من ب� ٕاىل أٓخر، و  �برياً  اختالفاً خيتلف أٔن مس�توى امحلاية املمنو�ة ٔ�سامء الب�ان بوفد سو�رسا ؤأقر�  .80
س�يكون يف مة �ىل املس�توى ا�ويل لِز اع�د مبادئ توجهيية �ري مُ قال الوفد ٕانه يعتقد ٔأن عومل. و يف �امل مُ زتايد يومًا بعد يوم ت

نح قد ٕاىل ذ�، رٔأى الوفد ٔأن املرشوع املنق�  ضافةً إ و  .حمّ�ِ  سمح ٔأنه سي و  ،�قرتاح ا�ي تقدم به وفد �اما�اك ؤأوَحض  حس�
ب الوفد، أ�حاكم املقرت�ة.  تفصيلية �شأٔنمناقشة ٕ�جراء  �  وفقاً ا�ي ميكن واحض البدٔأ �مل �ىل و�ه اخلصوص، ورح�

 من الب� املعين.تأٔيت �لفعل مع املنت�ات واخلدمات اليت قانونيًا  اس�ت�داماً ٔأسامء الب�ان اس�ت�دام 

�د  .81 مشرتكة �شأٔن حامية ٔأسامء الع�د توصية تأٔييده ر ر� و� ،�حتاد أ�ورويب فدا�ي ٔأدىل به و  ٕايطاليا البيانَ  وفدُ ؤأي
موها ٔأن �س�تفيدوا دون و�ه حق قدِّ مُ  �اول�المات جتارية ذ�ر الوفد د�اوى املنافسة �ري املرشو�ة واخلداع. و  من ب�انال 

يف هذا الصدد، ومىض الوفد يقول ٕان . عبارات ذات ٕايقاع ٕايطايل�س�ت�دام ٕايطالية ٔأز�ء ٔأ�ت ٔأو تصاممي ٔأو من مسعة 
تعز�ز يف سبيل شلك خطوة ٕاىل أ�مام ، ؤأنه � من النص السابق ؤأكرث تنظ�ً  ٔأوحض املُنق�حلتوصية املشرتكة امرشوع يبدو ٔأن 

من املمكن ٔأن ، وٕانه يعتقد ملناقشة لك حمك س�تعد� . وقال الوفد ٕانه مُ �ىل حنٍو متسق وحام�هتا الب�ان ٔأسامءالتعامل مع 
 وذ�ر ٔأن. �عتبار يف املامرسات الت�ارية املرشو�ةوضع ز حامية ٔأسامء الب�ان مع عزِّ يُ متوازن  صكٍّ  �شأٔنفاق التوصل ٕاىل ات

 .اً ٔأو �امزائفًا  ًا ٔأو�اد� ٔأو الً ضلِّ ر امحلاية يف احلاالت اليت �كون فهيا اس�ت�دام ٔأسامء الب�ان مُ وفِّ سوف ياملقرتح  الصك� 

النص املقرتح  فٕانمتلكها، يس تنظمي ٔأسامء الب�ان ول رمغ جر�ن العادة �ىل الوال�ت املت�دة أ�مر�كية ٔأنه ذ�ر وفد و  .82
ا�ترصات، و مبا يف ذ� أ�سامء املس�تعارة، �لهيا، و�س�يطر ءها ٔأسامٔأن احلكومات مت� مفاده يقوم �ىل مبدٔأ ٔأنه يبدو 

الوفد ٔأن تنظمي ٔأسامء الب�ان �ىل ٔأساس ٔأي مبدٔأ ورٔأى  .خلإ ، للتوحيد القيايس ا�ولية املنظمةُ دهتا ان اليت �د� رموز الب�و 
واكالت حملية  �رشف �ىل استيفاهئاالرتمزي اليت تعارض مع متطلبات ي من احملمتل ٔأن  �داع املس�هت� التقليدي �ارج نطاق

�ىل املس�توى الوطين وا�ويل  تُطب�قملصدرة اليت او املس�توردة السلع  اخلاصة برتمزيقوا�د املنشأٔ بوفد الر ودولية ٔأخرى. وذك� 
�ىل أٓ�ر سلبية �برية  ة ٔأسامء الب�ان ميكن ٔأن �كون �ٕاىل ٔأن اقرتاح حامي ، ؤأشاراتلس�ياسخمتلفة تتعلق �ٔ�غراض 

� ٔأو ٔأن  تنص �ىل رشوعامل من  3املادة ومىض يقول ٕان . الت�ارة م �شأٔهنا ٔأي �المة ُمس�� مناز�ة عترب طلب �سجيل تُ ُمقد�
الطلب �حض وِدع مُ العبء يقع �ىل اكهل تنشأٔ يف ذ� الب�. �ا رٔأى الوفد ٔأن  ٔأو اخلدمات المىت اكنت السلع ب� مس ال

ولكن ، 6ٕاىل  2ٕاىل تقي�ت ٔأخرى يف املواد من �شري  ًا متنو�ةً ٔأحاكمومىض يقول ٕان هناك . 7للامدة  اخلداع وفقاً  افرتاض
ب� لك مس ��ىل دراية  املس�هتلكون ٔأن �كوناملُستبَعد من  ٔأنالوفد  ذ�راخلداع. و  افرتاضهو  اً حقّ فذ ناال الوحيد �ختبار 

�قرتاح. و�الوة �ىل ذ�، يصعب ٔأن �ستند ٕا�هيا ي�ة فرض كون يس�  اهذاخلداع  افرتاضو�� فٕان ، هذا �مس تنو�اتب و 
ٔأن  يف، ف� يبدو، يتسبب فيدراليةحممكة ٕادارية ٔأو حممكة  ٔأمام 3املادة يف ية أ�طراف املعن يعتقد أٔن حتديد قال الوفد ٕانه 

ُ الب�  يف امسملكية ق حٔأو  �امة مصل�ة�لواك� يُوِ�د   وهو ما قد ال يو�د يفكومة، اليت متلكها احلفات عّرِ ٔأو �ريه من امل
 مرشوع التوصية املشرتكة. �شأٔنٔأي معل الرشوع يف هذه أ�س�ئ� قبل وطلب الوفد إال�ابة عن . الوطين قانونال

  يفبني� مُ كام هو سامء الب�ان، �ٔ امحلاية احلالية �ىل ٔأساس مشرتكة توصية ه ال ميكن ترب�ر ٔأي نإ وفد الرنوجي قال و  .83
م مب عهنا يف �قرتاح املعِر الشوا�ل اليت أ� ؤأعرب الوفد عن اعتقاده ٔأن . ب�انامية أٔسامء ال اخلاصة حب راسةا� وفد ن قد�

اليت تتأٔلف من ٔأسامء ب�ان ٔأو حتتوي �ىل ٔأسامء ب�ان عالمات الٕاماكنية رفض ٔأو ٕابطال �سجيل �لفعل  تعاجلها�اما�اك 
كام هو موحض يف ، ا��ن ٔأ�ابوا عن �س�تبيان ٔأعضاء اللجنة يف املائة من 95.9 نإ  قائالً واسرتسل الوفد . جتارية اتكعالم

ب� ٕاذا امس  حتتوي �ىلامس ب� ٔأو  منأٔلف �المة جتارية تتٔأي سريفضون  ،.SCT/29/5 Revا�راسة الواردة يف الوثيقة 
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املنشأٔ  ف� خيص �ضلمعترب ت  تهذه العالمة ٕاذا اكنمهنم سريفضون يف املائة  98.5ٕان ، و ترب وصفيةت العالمة تع اكن
احتاكر  ينطوي �ىل مشالك ما دام ال يؤدي ٕاىل ال اس�ت�دام ٔأسامء الب�ان يف العالمات الت�اريةورٔأى الوفد ٔأن اجلغرايف. 

اع�د  ٔ�ن�ىل ذ�، ٔأعرب الوفد عن قلقه  ٔأو اخلدمات. و�الوةً سلع منشأٔ ال خيص ٔأسامء الب�ان ٔأو تضليل امجلهور ف� 
�ري رضورية �ىل املس�ت�دمني ا��ن حيتاجون ٕاىل نظام مرن يف  قا�دة �شأٔن حامية ٔأسامء الب�ان س�يفرض ٔأعباءً 

لعدم وجود معلومات اكفية عن ا�ٓ�ر املرتتبة �ىل النظام  نظراً و ٕاىل ذ�،  رتاتيجيات التسويق اخلاصة هبم. وٕاضافةً اس
و�ىل غرار  ؟نظام العالمات الت�ارية مس�ت�ديمتغليب مصل�ة بعض ا�ول �ىل مصاحل �ساءل الوفد: ملاذا ينبغي املقرتح، 

مواص� �ا�ة ٕاىل ال �رى ٕانه ال يؤيد ملكية ا�ول ٔ�سامء الب�ان، ومن مث� الرنوجي  فدُ قال و وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية، 
اس�تكشاف ذ�ر الوفد ٔأن اللجنة ٕاذا قررت مواص� . ومع ذ�، و�ه ٔأمعّ حامية ٔأسامء الب�ان ب�شأٔن �قرتاح ٔأو  �شأٔنالعمل 

كرشط تُوث�ق و  دقيقةً  دراسةً  ٔأن تُدَرساملصل�ة ينبغي  مجليع ٔأحصاب�لنس�بة هذا العمل  النتاجئ املرتتبة �ىلفٕان املوضوع، 
 مناقشة يف املس�تقبل. ٔأي ٔأسايس ٕالجراء

قرتاح وفد المزيد من ا�راسة ٕاجراء مرشوع التوصية املشرتكة بعد  �شأٔنم مقرت�ات قدِّ س�يُ  نإ وفد الصني قال و  .84
 .الرمز ا�ويل للب� من �دمهوالنطق و  ارخيي�مس التو ا�ترصلالمس وجوب منح امحلاية  ملسأٔ�ال س�� ، و�اما�اك

مه وفد �اما�اك مل يتناول التحفظات اليت ٔأثريت �الل ح ا�ي قد� املنق� �قرتاح ٔأن ٕاىل ؤأشار وفد جنوب ٔأفريقيا  .85
إالشارة ٕاىل توحيد ممارسات الفحص وحتديد مدى ٔأهلية وقال الوفد ٕانه ال �زال قلقًا �شأٔن للجنة. احلادية والثالثني ا�ورة 

بعض أ�حاكم تتعارض مع ٔأضاف ٔأن . و النص مرشوعالعالمة للتسجيل، فضًال عن الطابع إاللزايم للغة املس�ت�دمة يف 
والترشيعات  س�ر� لعالمات الت�ارية وأ�سامء الت�ارية. ورٔأى الوفد ٔأن اتفاقية�القانون الوطين جلنوب ٔأفريقيا ف� يتعلق 

اليت  ب�انامية ٔأسامء ال اخلاصة حبراسة ا�يف �ىل النحو الوارد حامية اكفية ٔ�سامء الب�ان،  وفرممارسات املاكتب تالوطنية و 
حأ�مانة. ٔأجرهتا  وثيقة ، ولن توافق ٕاال �ىل �قرتاح ا�ي تقدم به وفد �اما�اك تؤيد أٔن جنوب ٔأفريقيا البالوفد  ورص�

 .توجهييةمة و�ري لِز مُ �ري مرجعية 

عن وطلب الرئيس من أ�مانة تنظمي �دث �ىل هامش دورة اللجنة املقب�، تُعرض فيه معلومات ٔأساس�ية  .86
، سوف تعود اللجنة ٕاىل البند قيد اجلانيبّ والتوس�مي الوطين. وعقب ذ� احلدث  ب�انخمتلف جوانب حامية ٔأسامء ال 

 النظر.

 مات الت�ارية يف نظام ٔأسامء احلقولمس�ت�دات عن اجلوانب املتص� �لعال

 .SCT/32/3استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة  .87

ثة عن اجلوانب املتص� �لعالمات الت�ارية  –�ىل دعوة من الرئيس بناءً – مت أ�مانةُ قد� و  .88 نظام ٔأسامء ل معلومات ُمَ�د�
للتحكمي ملركز الويبو امتنانه  ٔأيضاً  الوفدُ ٔأبدى . و SCT/32/3�ىل الوثيقة . ؤأعرب وفد هنغار� عن تقد�ره لٔ�مانة احلقول

 احلقول نظرا ملنحنطاق نظام ٔأسامء  توسعحامية حقوق امللكية الفكرية يف س�ياق  تعز�ز دوره يف�ىل والوساطة (مركز الويبو) 
نة من ٔأسامء �امة وأ�سامء ب�ان ٔأسامء ال (احلقول اجلديدة). ؤأعرب الوفد عن قلقه ٕازاء حامية  حقول �ليا �ديدة مكو�

�ىل تقدمي هذه املعلومات اجلغرافية يف س�ياق احلقول اجلديدة. ؤأعرب وفد ٕايطاليا عن تقد�ره لٔ�مانة بيا�ت اجلغرافية وال 
ثة ف� يتعلق حبامية  وفد هنغار�خماوف  د الوفدُ . ورد� �ىل ما قام به من معل ركز الويبوملعن شكره ٔأيضًا . ؤأعرب الوفد املُ�د�

 ،SCT/32/3�لوثيقة  �لامً  ؤأ�اطت اللجنةُ ة يف س�ياق احلقول اجلديدة. اجلغرافيبيا�ت وأ�سامء اجلغرافية وال ء الب�ان ٔأسام
 وُطلب من أ�مانة ٕابالغ ا�ول أ�عضاء �لتطورات املس�تقبلية يف نظام ٔأسامء احلقول.
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 من �دول أ�عامل: البيا�ت اجلغرافية 7البند 

 .SCT/31/8 Rev.2و SCT/31/7استندت املناقشات ٕاىل الوثيقتني  .89

ه مل أٔنب الوفدُ ذك�ر . و اللجنةاجلغرافية يف  بيا�تال  �شأٔنالنقاش ه سعيٌد مبواص� نإ وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية وقال  .90
يف ٔأعضاء أٓخر�ن ن ذ� بتأٔييد من عن حّثِ اللجنة �ىل مناقشة البيا�ت اجلغرافية ودراس�هتا، واك يف ا�ورة السابقةيتوقف 

�حتاد الرويس و مجهورية �ور�و  �راغوايو الرنوجيو  اليا�نو  ٕارسائيلو  ش�ييلو  نداك و  ٔأسرتالياو أ�رجنتني مهنم ، يبوالو 
مجمو�ة ب�ان ٔأورو� الوسطى عن  ، نيابةً يةهورية التش�يك ٔأشار وفدا امجل  ومع ذ�، وس�نغافورة وجنوب ٔأفريقيا ؤأوروغواي

ا�ي ٔأجنزته اللجنُة �شأٔن البيا�ت عمل ٕاىل التضيف ٔأي قمية  ن�ة لا�راسة املقرتَ ٕاىل ٔأن ، و�حتاد أ�ورويب والبلطيق
 ليست سوىٔأن ا�راسة املقرت�ة مفادها شوا�ل مبا أ�ثري يف ا�ورة السابقة للجنة من . وف� يتعلق �اماً  12منذ اجلغرافية 

 ٔأعاململ يُِعْق العامل، و لش�بونة فريقيف  �شطٌ ركٌ مشا ٔأنه الوفدُ  وحضاحتاد لش�بونة، أٔ معل  ةٕا�اقمناورة ٕاجرائية هتدف ٕاىل 
جعل النص ٔأكرث املمتثل يف هدف الفريق العامل ٔأنه �اول املسا�دة �ىل حتقيق  �ىل د الوفدُ اتفاق لش�بونة. وشد� مراجعة 

نه يقول إ الوفد مىض مع ٔأنظمة العالمات الت�ارية. و  اً نص متوافقٕاجراء التغيريات الالزمة جلعل ال ٕاىل ح و ضو ، ؤأنه د�ا بمشوالً 
اجلغرافية، ٔ�نه  يف سبيل ٕاجياد نظام ٕايداع �املي وا�د للبيا�تملشاركة يف الفريق العامل من ٔأ�ل العمل ا يف بذل وقتًا و�داً 

�ري فعال. ٔأمٌر من الب�ان، يل �دًا لك نظام مهنا مع �دد قل  يتوافقيعتقد ٔأن وجود ٔأنظمة �سجيل متعددة لنفس املوضوع، 
يف املرة ٕايطاليا  وفدُ  كام اقرتح–عندما �كون ٔأعضاء الويبو  ُمتناِفَسة�كون لن  املتعددة التسجيلورٔأى الوفد ٔأن ٔأنظمة 

احملمية بوصفها اجلغرافية  اس�ت�دامه ٕاال للبيا�تميكن ، ا�ي ال بني نظام مدريد�ىل �ختيار  دميقراطياً  قادر�ن – أ��رية
كام اقرتح –ا�ي ال ميكن اس�ت�دامه ٕاال للبيا�ت اجلغرافية اخلاصة، ٔأو عندما �كون ٔأعضاء الويبو ش�بونة، ل  ، ونظام�المات

وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية من رٔأي �ىل اختيار النظام ا�ي حيتاجونه. واكن  �نقادر  –إالسالمية) - هوريةمج وفد ٕا�ران (
حيث ٕان املرء ليس بوسعه ٔأن ينضم ٕاّال ٕاىل ، أ�طراف املتعاقدة احملمت�ٔأي خيار ٔأمام مودعي الطلبات وال ٔأمام ه ال يو�د ٔأن

النظام ا�ي  وامس�ت�دنظامه الوطين من ٔأنظمة الويبو للبيا�ت اجلغرافية، وليس بوسع مودعي الطلبات سوى ٔأن �  يالمئما 
ٔأ�د أ�طراف املتعاقدة يف  يفصاحب البيان اجلغرايف ٕان  بعبارة ٔأخرىقال الوفد و . يُعتَرب بُ�مه ٔأ�د أ�طراف املتعاقدة فيه

، يف ب�ان العالمات الت�ارية اجلغرايف للبيان�ىل حامية  اس�ت�دام نظام مدريد للحصول قادرًا �ىل�كون لن لش�بونة نظام 
اس�ت�دام نظام مدريد للحصول ون قادرًا �ىل ٔأ�د أ�طراف املتعاقدة يف نظام مدريد لن �كصاحب العالمة الت�ارية يف وٕان 

مبا  ديدة التفاق لش�بونة مرنةً اجلثيقة �كون الو . ؤأعرب الوفد عن ٔأم� يف ٔأن اصةاخلٔأنظمة البيا�ت اجلغرافية �ىل امحلاية يف 
 اتفاق لش�بونة يف من �انب أ�عضاء احلاليني وقال الوفد ٕانه مع ذ� �شعر بعزوٍف مجيع أ�نظمة الوطنية.  �كفي للربط بني

 لش�بونة. وذ�ر الوفد ٔأن �ىل �نضامم ٕاىل نظام تكون قادرةً ل الوال�ت املت�دة أ�مر�كية  اليت س�تحتا�اقبول التعديالت  عن
لوال�ت املت�دة أ�مر�كية ا �نضامم التنقي�ات الالزمة للسامح وا ال �رغبون يف ٕاجراءٕاذا اكن نية احلالياحتاد لش�بونٔأعضاء 

ٔأن ينظر ف� ٕاذا اكن س�يحتاج حينئذ ٕاىل البحث عن نظام  ٕاىلفٕانه سوف حيتاج شابه، امل وضع ذات الب�ان من ال  �ريهاو 
، �بريةً  يكون �مةً ذ� س� ٔ�ن ولش�بونة. احتاد الب�ان �ري أ�عضاء يف خمتلف لتسجيل البيا�ت اجلغرافية يناسب احتيا�ات 

ا�راسة  أ�نظمة يفت�  عنمعلومات وضع  طلب الوفدُ نظام وطين،  ٔأي ٔأخطاء ٔأو استبعاد ٔأيمن ٔأ�ل �دم ار�اكب و 
ها أ�مانةُ  ، 2002 منذ �ام املشهد العاملي قد تغري� بعد ٔأن ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأن . و اليت اقُرتح يف ا�ورة السابقة للجنة ٔأن تُعد�

البيا�ت ن نظام �سجيل قال إ  ، ٔأ�منا هذهيفمن املرحج ٔأنه خيتلف اختالفًا �بريًا  أٓنذاكتعرفه ٔأي يشء اكنت اللجنة  ؤأن
رمبا جتد بعض فٕان اللجنة ، ا�راسةَ ا�ي ينبغي السري فيه فور ٔأن تُعد� اللجنُة �جتاه الصحيح اجلغرافية ٕاذا مل �كن هو 

م  اقرتا�هيف اخلتام، ٔأك�د الوفُد �ىل . واملامرسات الفضىل اليت ميكن ٔأن �ركّز �لهيا يف مجيع أ�نظمة الوطنية يف الوثيقة املقد�
SCT/31/7  وجودة يف مجيع ٔأحناء العامل، املاجلغرافية البيا�ت ٔأنظمة ملطالبة أ�مانة ٕ��داد دراسة �سا�د �ىل فهم ش�ىت

 ّمعا ٕاذا اكن أ�عضاء ا��ن ا�رتضوا �ىل ا�راسة قادر�ن ا�ٓن �ىل تأٔييدها. الوفدواس�تفهم 
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، ٕان SCT/31/8 Rev.2يف الوثيقة  الوارد �قرتاح ميقدلت الرئيُس  اليت وّ�ها عوةا��ىل  اً ردّ  ،وفد هنغار�قال و  .91
�ده يف ذ� خمتلفقرتا�ني � يموضوع �شلك �قرتا�ني مناقشة  اقرتح الوفدُ و �حتاد أ�ورويب وٕايطاليا.  ادوفان، ؤأي
 منفصل.

م اح القرت عن تأٔييدها لٔأعربت وفود السلفادور وغوات�ال ؤأوروغواي و  .92  من وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية.املقد�

ٔأعرب و اجلغرافية يف الويبو.  بيا�تاحملفل املناسب ملناقشة ال  يهاللجنة ؤأعرب وفد أ�رجنتني عن رٔأي مفاده ٔأن  .93
أ�نظمة ش�ىت مع مرا�اة ، SCT/32/7ه وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية يف الوثيقة مقد� عن تأٔييده لالقرتاح ا�ي  الوفدُ 

م تُ وف ا�راسة سوقال الوفد ٕانه يعتقد ٔأن اجلغرافية يف مجيع ٔأحناء العامل. البيا�ت اية املوجودة محل ٔأنظمة ش�ىت عن  �امةً  حملةً قّدِ
 .مرجعيةً  وثيقةً بوصفها واملس�ت�دمني الوطنية للسلطات  �كون مفيدةً ، وسوف امحلاية

اجلغرافية �ىل بيا�ت ال احملفل املناسب، ؤأهنا ُملك�فة مبناقشة  اللجنة يهالقائل بأٔن مع الرٔأي  وفد ش�ييلواتّفق  .94
 .يةمر�ك ا�ٔ الوال�ت املت�دة  يده لالقرتاح ا�ي تقدم به وفد، ؤأعرب عن تأٔي قامئ �ىل املشاركة �ىل حنوٍ املس�توى ا�ويل 

�د مطالبة غرافية، اجل بيا�تل احملفل املناسب يف الويبو ملناقشة ايه  اللجنةوفد اليا�ن ٕاىل ٔأن ؤأشار  .95 ٔأمانة الويبو ؤأي
ُ لبحث ش�ىت دراسة ٕ�جراء  �دوى وجود نظام ٕاليداع ، والس�تكشاف اجلغرافية املتّبعة مع البيا�تج القانونية الوطنية ا�هن�

 اجلغرافية.البيا�ت قضا� ش�ىت  ٕاىل تعميق فهمهذه ا�راسة  تؤدي. ؤأعرب الوفد عن ٔأم� يف ٔأن البيا�ت اجلغرافية

م منلالقرتاح املعن تأٔييده  ؤأعرب وفد مجهورية �ور� .96 نقاش �شأٔن البيا�ت ولل  الوال�ت املت�دة أ�مر�كية وفد قد�
تسجيل دويل� ل  نظامٌ ه قد يظهر �ىل ٔأن ، مؤكداً لل�دل اً مثري  ولكنعظ�ً،  اً تطور�شهد اجلغرافية البيا�ت ٔأن وذ�ر اجلغرافية، 

ا ٕاذا اكنت التطورات معّ  . و�ساءل الوفد ٔأيضاً شام�ً  مناقشةً  ا�ول أ�عضاء يف الويبوري ٔأن جتُ لبيا�ت اجلغرافية دون ا
 ش يف ا�ورة احلالية.ناقَ تُ وف أ��رية �شأٔن اتفاق لش�بونة س

ح الوارد قرتا�ىل �الوال�ت املت�دة أ�مر�كية  شكر وفدَ و ا�ول أ�عضاء فيه، �مس  وفد �حتاد أ�ورويبوحتدث  .97
ؤأن املؤمتر  خيضع للمراجعة �اليًا،نظام لش�بونة للتسجيل ا�ويل لتسميات املنشأٔ أٔن بالوفد ذك�ر و  .SCT/31/7وثيقة اليف 

قال . و 2015عقد يف �ام اجلغرافية سوف يُ بيا�ت �شأٔن �سميات املنشأٔ وال  املُراَجعع�د اتفاق لش�بونة اخلاص �ا�بلومايس 
من �الل  �ىل الصعيد ا�ويلاجلغرافية بيا�ت وس�ي� للحصول �ىل حامية ال لت� املراجعة هو توفري الهدف الرئييس ٕان 

توس�يع نطاق  ميكن يف الوقت احلايل، حىت يهف  طرفاً ليست لب�ان اليت ل  �سجيل وا�د، مما جيعل نظام لش�بونة أٔكرث �ذ�ً 
 �كون هوونة العامل قد وافق �ىل النص ا�ي ينبغي ٔأن ٔأن فريق لش�ب الوفدُ بعد ٔأن ذ�ر . و ز�دة �دد ٔأعضائهو النظام 

مجيع ٔأعضاء الويبو واملنظامت ا�ولية واملنظامت �ري احلكومية قادرة �ىل  قال ٕان ،�قرتاح أ�سايس للمؤمتر ا�بلومايس
من معٍل يتسم �النفتاح الفريق العامل وقال الوفد ٕانه يعتقد ٔأن ما يقوم به . او�ات نظره طرحو املشاركة يف الفريق العامل 

ُج املتبعة يف  �شأٔن السائد لنقاشورمغ إالقرار �. والشمول والشفافية  قال الوفد ٕانه يعتقد أٔن اجلغرافية، البيا�ت حاميةا�هن�
ٔأال وهام نظام  الويبو، امد�رهتُ  ��نالص� ال ذواالتسجيل  نظايمالتوسع يف يه الوطنية  أ�نظمة ٔأفضل وس�ي� الستيعاب تنوع

 ف� خيصالويبو �ىل رٔأس ٔأولو�ت كون �نظام لش�بونة ينبغي ٔأن مراجعة  يف لش�بونة ونظم مدريد. وذ�ر الوفد ٔأن امليض قدماً 
هبام اتفاق �ريبس ل�ول  �سمحال��ن �لتنوع واملرونة تتعلق ؤدي ٕاىل حتسينات س�يالنشاط  هذا ، ؤأناجلغرافية بيا�تال 

 ذ�، رص�ح وفُد �حتاد أ�ورويب بأٔنه ليس يف مقدوره ٔأن يوافق �ىل ا�راسة اليت اقرت�ا وفد أ�عضاء. وبناًء �ىل
 قمية.ٔأي ضيف ، ٔ�ن وفد �حتاد أ�ورويب ال �رى ٔأن هذه ا�راسة سوف تُ أ�مر�كيةالوال�ت املت�دة 

مناقشة ٕالجراء املناسب  احملفلَ  تُعدّ  يتال عن تأٔييده ملناقشة البيا�ت اجلغرافية دا�ل اللجنة وفد ٔأسرتاليا ؤأعرب .98
البيا�ت ٕاىل ٔأن ؤأشار الوفد . القامئة يف ا�ول أ�عضاءاجلغرافية البيا�ت �سبب تنوع ٔأنظمة ال س�� ، أ�مورشام� لهذه 

بعضنا ٔأن تقد�ر  ، ؤأعرب عن اعتقادهيتّبع فهيا ٔأعضاء الويبو ُهنُ�ًا متنو�ة اليتامللكية الفكرية يه ٔأ�د مواضيع اجلغرافية 
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ُج فهم �يفية معلحتسني و  بعضال نظر �ات لو  عن ٔأو�ه �شابه  ٕازا�ة النقاب عند التطبيق قد �سا�دان �ىلتلفة ا�  ا�هن�
�شغيل نظايم �سجيل  يف�ربة طوي�  �هيا –ف� س�بق من دورات ٔأوحضكام –وقال الوفد ٕان ٔأسرتاليا واختالف حقيقية. 

اجلغرافية.  بيا�تأٔكرث من طريقة محلاية ال يوفر  يا�ب� الوحيد ، رمغ ٔأهنا ليست ال والربط بيهنامخمتلفني للبيا�ت اجلغرافية 
نظام مبقتىض اجلغرافية  ا��ن يوفرون امحلاية للبيا�ت الويبو عضاء�ٔ  متاحٌ نظام مدريد اليت تقول ٕان  التعليقات خيصوف� 

بيان لطلب امحلاية ا�ولية ل  نيدولييداع إ  اس�ت�دام نظايم شرتط�ُ ٔأال  ينبغيقال الوفد ٕانه يعتقد ٔأنه عالمات الت�ارية، ال
 اجلغرافية بغّض بيا�ت للحصول �ىل امحلاية لل  ميكن اس�ت�دامهنظام ٕايداع دويل  ٕا�دادمن املمكن جغرايف وا�د، ولكن 

يف أ�طراف املتعاقدة. ويف هذا املُطب�ق ، وبغض النظر عن النظام يف البداية همبوجباكنت ُحتمى ي ظر عن النظام ا�الن
ٔأنظمة محمية مبوجب اليت اكنت  –بوصفها �المات تصديق–توفر امحلاية للبيا�ت اجلغرافية أٔن ٔأسرتاليا ب الوفدُ ذك�ر الصدد، 
ُ دراسة ٔأي يف ب� املنشأٔ. ؤأعرب الوفد عن رٔأي مفاده ٔأن �اصة  دة عن ا�هن� ج اليت تتبعها القوانني الوطنية يف موضو�ات ُم�د�

م ميكن ٔأن  غرافيةختص البيا�ت اجل لتبادل  تُنري الطريق ٔأمام أ�عضاء، وميكن ٔأن معلومات مفيدة �داً  ٔ�عضاء اللجنةتُقّدِ
�ىل سبيل املثال، . واسرتسل قائًال ٕان أٔسرتاليا، قوانيهنايف دة �د� مُ  مسائل معٔأعضاء الويبو ش�ىت �يفية تعامل عن املعلومات 
عالمات �لف� يتعلق . و التعا�شمما ال حيول دون حتقيق ٔأي نتي�ة من نتاجئ "، أ�س�بق ٔأوىل �ٔ�حقيةملبدٔأ " تعمل وفقاً 

ٕابداء رغبته يف الوفد ر . و�ر� ، فٕان هذه احلاالت قليال ما تقعاليت تصبح ف� بعد �المات معومية� مس�� الُ ت�ارية ال 
ا�اطر اليت جتعل اللجنَة تعرف هل ا�راسة سوف قائًال ٕان  يف أ�نظمة أ�خرىاملوجودة الس�ياسات والنتاجئ اس�تكشاف 

 .حياول معاجلهتا تعترب خماطر حممت� ٔأو حىت موجودة ٔأم الح املنق� لش�بونة عتقد ٔأسرتاليا ٔأن نص ت 

�د  .99 ورة وقال ٕانه يود ٔأن يؤكد موقفه ا�ي ٔأعرب عنه يف ا�وفد �حتاد أ�ورويب، به  البيان ا�ي ٔأدىلٕايطاليا  وفدُ ؤأي
ه الوفد �لشكر ٕاىل وفد السابقة للجنة.  ومع  اجلغرافية، بيا�تاقرتاح خطة معل �شأٔن ال �ىل الوال�ت املت�دة أ�مر�كية وتو��

ب الوفُد ب . ذ� ذ�ر ٔأنه ليس يف مقدوره ٔأن يوافق �لهيا  مت املت�دة أ�مر�كية �ىل الزتا�وفد الوال� أٔ�يداتتوبعد ٔأن رح�
. متاماً  ال �شار�ونه الرٔأي نفسه�قرتاح  ذ�ن بعض مؤيدي �ٔ عن ٔأسفه الوفد نظام لش�بونة، ٔأعرب ملراجعة ناحج ال ختتام �ال

ٔأو تأٔ�ري معل الفريق قة ٕا�ا هوبصيغته احلالية، �رى ٔأن الغرض الرئييس لهذا �قرتاح، ال �زال ذ�ر الوفد ٔأنه ومع ذ�، 
ر الوفُد ال. و ذاته جود نظام لش�بونة�دوى و راجعة اتفاق لش�بونة، والتشكيك يف مبالعامل املعين   القائل بأٔن اللجنةرٔأي �ر�

ليست يه ، و هذا العملختاذ ٔأي قرار �شأٔن الوفريُق �رباء �امل أٓخر  يقوم به احملفل املناسب ملناقشة معلٍ  ليست يه
�شأٔن و ، مثل نظام لش�بونة، مصري نظام �املي للملكية الفكرية �بع للويبو ب، بو�ه ٔأّمع، الختاذ ٔأي قرار �شأٔناحملفل املناس

 اتفاق لش�بونة جعل�سعى ٕاىل  وشام�ٌ  شفافةٌ  لش�بونة معليةٌ  ٕاىل ٔأن مراجعة اتفاق ٔأشار الوفدُ ، و وس�بل متوي� هومعليات هممزيات
حلفاظ �ىل ، مع اذ�ً أٔكرث �ليكون  قوق امللكية الفكريةحب اخلاصةلترشيعات ا�ولية املتطورة مالمئًا ل  1958س�نة  ا�ي أ��رِم

مه ٔأعضاُء ٔأن ٔأك�د الوفُد �ىل . و مبادئه ؤأهدافه ب، مبا يُقّدِ بت، وسوف تظل �ُرّحِ ا�ول أ�عضاء يف نظام لش�بونة لطاملا رح�
وقال ٕانه  ،مة يف حتقيق أٔهداف املراجعةمسامهة قيّ بوصفها اءة، بنّ ا�ات الويبو ا��ن ليسوا طرفًا يف االتفاق احلايل من اقرت 

مايو شهر يف عقده ر عملية، ال س�� يف املؤمتر ا�بلومايس املقر� ال يف اخلطوات املتبقية من  مثراملُ هذا احلوار اس�مترار يتطلع ٕاىل 
اتفاق  يف مراجعة –يف الويبوأ�خرى أ�عضاء ا�ول كثري من نب إاىل �–ٔأيضًا ٔأنه �شارك بنشاط  الوفدُ وذ�ر . 2015

رًا فوائد �برية، مُ وف يأٔيت بس بن�اح �نهتاء مهنأأن عتقاد راخس �لش�بونة  حتسني إالطار ٕاال ٕاىل هتدف ال ٔأن املراجعة كّرِ
 يف ذ� التارخي،ٔأي بيان جغرايف ميكن حاميته �لفعل، الوفد ٔأن وحض وليس ٕاد�ال نظام �ديد. وأٔ  ه،القانوين للنظام وحتديث

�ىل املس�توى الوطين  اً محميّ ذ� البيان  ، حىت لو اكنمنطقة منش�ئهمعينة، ٕاذا ثبت وجود ص� بني املنتج و و�رشوط 
بيا�ت قانون ال �شأٔن  اللجنةعمل برض ال ت�ىل هذا أ�ساس، وقال الوفد ٕانه يعتقد ٔأن املراجعة، . مبوجب �المة تصديق

هذا عن اعتقاده ٔأن وفد ٕايطاليا ٔأعرب  جبوهر العمل ا�ي اقرت�ه وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية،جلغرافية. وف� يتعلق ا
منظمة  دا�ل �الياً ا�ي جيري القيام به لعمل ٕاىل أأو  اللجنةيف املايض دا�ل أ�ِجنز  ٕاىل العمل ا�ي ضيف قميةً ي العمل لن 

، كام أ�ِجنز �لفعل ف� مىض دا�ل اللجنةاجلغرافية قد بيا�ت ال �شأٔن من العمل كثريًا أٔن بعد ٔأن ذك�ر الوفُد بالت�ارة العاملية. و 
عنارص �ديدة رد�د الوفُد الرٔأي القائل بأٔنه ال تو�د ، SCT/10/4و SCT/9/5و SCT/9/4و SCT/8/4�اء يف الو�ئق 

يف و منظمة الت�ارة العاملية. معلرار ٕاىل �ك ٔأيضاً وهو أ�مر ا�ي من شأٔنه ٔأن يؤدي ، من �ديد هذا العملالبدء يف تتطلب 
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يؤدي ٕاىل سوف اجلغرافية  الوطنية للبيا�ت ترشيعاتال  ندراسة ٔأخرى عٕاجراء عن اعتقاده ٔأن الوفد هذا الصدد، ٔأعرب 
ؤأن  اجلغرافية من �الل نظام العالمات الت�ارية حتمي البيا�تبعض الب�ان ٔأال وهام ٔأن �لفعل، عروفني امل ني�س�تنتا�

ت  ب�اً� ٔأخرى �ىل ٔأهنا اجلغرافية  اصة تنظر ٕاىل البيا�تاخل ةنظمت� ا�ٔ ومىض يقول ٕان . أ�نظمة اخلاصةما �سمى قد ٔأ�د�
ر حقوق ملكية فكرية مس�تق�  ، سامءا�ٔ من اختالس  حامية ٔأكرث حتديداً ، ؤأهنا توفر املس�توى ا�ويل �ىلوفقًا ملا هو ُمقر�

ؤأشار . �كونت فهيااليت ، مبا يف ذ� التنوع البيولو� ٔأو املعارف التقليدية ملنطقة جغرافيةمعينة ت ساموتُعزى شهرهتا ٕاىل 
يتعني ٔأن  تقيميٌ حيث ٕان ذ� البيا�ت اجلغرافية، �رشيعات ٔأن يتناقش �شأٔن حتديد ٔأفضل ٔأنواع رغب يف ن �ل هٕاىل ٔأن الوفدُ 

ومن مث� ب�ان ٔأخرى. �س�تحس�نه الب�ان قد ال ا�ي �س�تحس�نه بعض  ٔأن احلل� وذ�ر لك دو� من ا�ول أ�عضاء، تقوم به 
ٔأفضل يه لش�بونة ومدريد، مثل نظايم إاليداع اليت تد�رها الويبو، أٔن ٔأنظمة الوطنية، نظمة تنوع ا�ٔ ظل ، يف رٔأى الوفد

ؤأشار الوفد . ي �ريد تطبيقها� ظام امحلايةناختيار ا�ميقراطي ل�ول أ�عضاء يف رتك احلق لوس�ي� الستيعاب هذا التنوع، و 
اليت تؤدي ٕاىل س�يادة نوع وا�د من  أ�وضاع دون حتولؤأن �ىل هذا التنوع جيب ٔأن ُحتاِفظ ا�تلفة إاليداع ٔأنظمة ٕاىل ٔأن 

املرونة املسموح هبا ل�ول  وس�ُتقيّد ض هذا التنوعوِّ قتُ س�َ اتفاق لش�بونة ا�ٓخر، وقال ٕان عرق� مراجعة الترشيعات �ىل 
اجلغرافية يف بيا�ت حامية �سميات املنشأٔ وال  لسهِّ�ُ ذ�ر الوفد ٔأن اتفاق لش�بونة يف اخلتام، �ريبس. واتفاق أ�عضاء يف 

 أ�دوات ا�ولية املتا�ة أ�خرى.�س�تعاضة عن �ني، وليس نتِ ٕاىل تقدمي خيار ٕاضايف للمُ ٔأن مراجعته �ريم اخلارج، و 

د أٔنه قد اقرتح �ىل اللجنة ب�حتاد الرويس  فدُ و ذك�ر و  .100 اجلغرافية يف �دة مناس�بات. اخلاص �لبيا�ت معلها ٔأن ُجتّدِ
ٕاىل منظمة الت�ارة العاملية، ٔأن ينضم� قبل ة غرافي�شأٔن البيا�ت اجلمناقشة ٕاجراء يف �رغب  وقال الوفد ٕان �حتاد الرويس

 يف الوقتومىض يقول ٕان �حتاد الرويس، خلربات يف هذا ا�ال. �مل �يكون �ىل ل ٔأفضل و فهامً فهم الزتامات �ريبس ليك ي 
ٔأعرب يف مجيع ٔأحناء العامل. و املطبقة ٔأنظمة امحلاية وٕانه حيتاج ٕاىل معرفة ش�ىت اجلغرافية،  بيا�تل حامية ا ينص �ىل، ال احلايل
، حىت بعد �نضامم ٕاىل منظمة الت�ارة اللجنةاجلغرافية دا�ل �شأٔن البيا�ت يف مواص� العمل  رغبتهعن  داً �د� مُ  الوفدُ 

ٕاىل ٕاصالح الترشيعات  �ا�ةٍ ٕاىل وجود املشالك العملية والنظرية اليت ٔأدت كثريًا من ٔأنه وا�ه  العاملية. ؤأوحض الوفدُ 
ني الوطنيمودعي الطلبات ٕاىل ّلكٍ من اجلغرافية، �لنس�بة  بيا�تام سهل �س�تعامل محلاية ال الوطنية، وذ� ٕال�شاء نظ

ثة �د� املُ  علوماتاملٔأشار ٕاىل ٔأن اجلغرافية،  بيا�تحامية ال ش�ىت ٔأنظمة اختالفات بني وبعد ٔأن ٔأقر� الوفُد بوجود . ينيوا�ول 
ُج املتّبعة سوف  عن واسرتسل . �دٔأقىص وز�دة كفاءته ٕاىل  ٕاصالح نظام �حتاد الرويسيف  مفيدًة �داً �كون ش�ىت ا�هن�
اجلغرافية الروس�ية من امحلاية يف اس�تفادة البيا�ت ٔأن هذه املعلومات سوف �سا�د �ىل فهم �يفية  ضاً فد قائًال ٕانه يعتقد ٔأيالو 

 يف مناس�بات خمتلفة ابت�د�هثجراء اس�تقصاءات وقامت أ�مانة قد قامت �لفعل �ٕ يف اخلتام، ذك�ر الوفُد بأٔن ب�ان ٔأخرى. و
 بيا�تيف جمال ال  شابهج م مث انهتيى ٕاىل ٔأن من الرضوري اتباع هنُُ  –مثالً  لصناعيةتصاممي اوال  يف جمال العالمات الت�ارية–

 اجلغرافية.

ُ ا�اس�تكشاف فد �ر�يا ٕاىل ٔأن ٔأشار و و  .101 ، اللجنة س�يكون مفيداً اجلغرافية دا�ل املتبعة يف حامية البيا�ت وطنية الج هن�
 الوال�ت املت�دة أ�مر�كية.م من وفد املقد� تأٔييده لالقرتاح ٔأعرب عن و 

�د  .102  حدرس �قرتا نهأٔ  بعد ٔأن ٔأشار الوفُد ٕاىليطاليا. و إ �حتاد أ�ورويب و  اداليت أٔدىل هبا وف البيا�توفد فر�سا ؤأي
بيا�ت حامية ال ش�ىت ٔأساليب  ندراسة ٔأخرى عٕاجراء ال �رى ٔأي قمية مضافة يف قال ٕانه  ،بدقة منذ ا�ورة السابقة للجنة

الويبو يف  تٔأولو�ينبغي ٔأن �كون من يف اتفاق لش�بونة  حتسني نظام التسجيل املنصوص �ليهٔأن  الوفدورٔأى فية. اجلغرا
 اجلغرافية.بيا�ت جمال ال 

�شأٔن حامية �سميات املنشأٔ و�سجيلها �ىل الصعيد  املراَجع وثيقة اتفاق لش�بونة مرشوعأٔن بمجهورية �ور�  وفدُ ذك�ر و  .103
 بيا�تمن ال  اً �اص اً �سميات املنشأٔ نو��ون  ٕاىل استناداً و اجلغرافية" يف النص.  بيا�تمصطلح "ال �ش�متل �ىل ا�ويل 

، �ىل ذ� �الوةً ومىض الوفد يقول ٕانه، امحلاية.  ع نطاَق وسِّ املُراَجع يُ مرشوع اتفاق لش�بونة قال الوفد ٕانه يعتقد أٔن اجلغرافية، 
التصويت ٔأو املشاركة يف  عضواً  28البالغ �ددمه  ٔأعضاء احتاد لش�بونةف خبالا�ول أ�عضاء يف الويبو لن �كون من حق 
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للمؤمتر  النظام ا�ا�يلٔأعضاء احتاد لش�بونة �شأٔن مرشوع ا�ي اختذه  هنايئا�لقرار ل وفقاً ، وذ� همة يف املؤمتربعض الل�ان امل 
ٔأ�ريًا، قال الوفد ٕان ا�ول أ�عضاء يف الويبو. و لسلطة  خطرياً  داً يقي يُعّد ت ذ� ؤأعرب الوفد عن اعتقاده ٔأن ا�بلومايس. 

اخلاصة ملناقشة القضا�  حمفالً لتكون  1998�شئت يف �ام أ� قد  –إالنرتنتش�بكة �ىل الويبو لصف�ة  وفقاً – اللجنة ما دامت
القوانني بني واءمة املالصناعية والبيا�ت اجلغرافية، مبا يف ذ� تصاممي لعالمات الت�ارية وال لللقانون ا�ويل  يالتدرجيتطو�ر �ل 

مبشاركة مجيع ا�ول أ�عضاء يف الويبو. ؤأعرب  اللجنةدا�ل ينبغي ٔأن تُناقَش اجلغرافية فٕان البيا�ت  ،الوطنيةوإالجراءات 
مناقشات مفتو�ة ٕاجراء من دون  طار الترشيعي ا�ويللالٕ ٔأي تطورات حتدث ميكن ٔأن ال  هعن رٔأي مفاده ٔأنٔأيضًا الوفد 

 هذه احلقائق الثالث. يفأٓراهئم �ىل طرح ٔأعضاء احتاد لش�بونة  الوفدُ  حث� يف اخلتام، اجلغرافية. و�شأٔن البيا�ت 

، ؤأعرب عن رٔأي مفاده ٔأن طرح هذا املوضوع اجلغرافيةبيا�ت موضوع ال  يفجنة ل ل �ختصاص ا سو�رسا وفدُ قر� وأٔ  .104
اجلغرافية البيا�ت  اللجنة �شأٔناس�تئناف معل وقال الوفد ٕانه يعتقد ٔأن �ري ممثر. ٔأمرًا وازية س�يكون تمنصات م للمناقشة يف 

املعين الفريق العامل ا�ي ٔأجنزه يف العمل سوف �ُشكِّك دراسات �ديدة عن احلا� الوطنية وا�ولية يف هذه املر�� ٕ�جراء 
 .من بيا�ت �حتاد أ�ورويب وٕايطالياا ٔأدىل به وفدا تأٔييده مل عنالوفد نظام لش�بونة. ولهذا السبب، ٔأعرب بتطو�ر 

 فر�سا وفدو ، عن ا�ول أ�عضاء فيه �حتاد أ�ورويب، نيابةً  وفدُ ساقها  لحجج اليتعن تأٔييده لؤأعرب وفد هنغار�  .105
ٕاىل الطاو� لب جيعن رٔأي مفاده ٔأن اقرتاح الوال�ت املت�دة أ�مر�كية لن  سو�رسا. ؤأعرب الوفدُ  ووفد ٕايطالياووفد 

تعريف اخلاصة ب �شأٔن املسأٔ� نفسها، مبا يف ذ� املداوالت  قد أ�جري �لفعل من ا�راسات �دداً ؤأن  معلومات �ديدةً 
، يف SCT/8/4 ،SCT/9/4 ،SCT/10/4القانوين الوطين، �ىل النحو املبني يف الو�ئق  هاطار البيا�ت اجلغرافية و�ٕ 

 قال الوفد ٕانه يود ٔأن يؤكد. و SCT/5/3يف الوثيقة  هاتناول جرى اجلغرافية البيا�ت �ني ٔأن العالقة بني العالمات الت�ارية و 
ٔأو ف� يتوصل ٕاليه من  نشأٔ مبوجب معاهدة مس�تق� تد�رها الويبوفريق �امل مُ ٔأي معل يف تتد�ل ال ينبغي أٔ اللجنة ٔأن �ىل 

فٕان اللجنة ميكن ٔأن ، ٕاذا اكن أ�مر كذ�واسرتسل الوفد قائًال ٕانه . تاجئ وينبغي ٔأال �رفض هذا العمل ٔأو هذه النتاجئن 
اتفاق الهاي ٔأو اتفاق  وأٔ الفرق العام� املُنشأٔة بغرض حتقيق مزيد من التطو�ر لنظام مدريد �س�يطر �سهو� �ىل �شاط 

 ذك�رو  .النتاجئ املفرتض التوصل ٕا�هيا مع�ري أ�عضاء يف �حتادات املذ�ورة  بعض أ�عضاء ٔأو بعض اختالف �رشطنيس، 
نظرًا لعدم وجود امحلاية لتسميات املنشأٔ، ٔأن متنح هبا اليت ينبغي للب�ان  الطريقة حيال�لفعل  حمايدٌ أٔن نظام لش�بونة ب الوفدُ 

ذ�ر الترشيعات الوطنية. و  يف اجلغرافيةالبيا�ت حامية اع ٔأنو د�ال نوع فريد من �ٕ  ما يُلزِمٔأحاكم من شأٔهنا ٔأن تنطوي �ىل 
للبيا�ت ٔأكرب حامية  منح الراغبة يفب�ان مينع ال  ال هاجلغرافية ولكن بيا�تمحلاية ال  يضع الرشوط ا�نيااتفاق �ريبس الوفُد ٔأن 
ح لقيام بذ�. من ااجلغرافية  م يف املس�تقبل �ىل ٔأساس �قرتاح  العملال يؤيد ٔ�س�باب، مجليع هذه ا ه،أٔنب الوفدُ ورص� املقد�

 وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية.من 

�د وفُد ٕا�ران  .106 يطاليا وسو�رسا و�حتاد إ و هنغار� فر�سا و  هبا وفود تاليت ٔأدلالبيا�ت  )إالسالمية –(مجهورية ؤأي
وحتسني إالطار القانوين تطبيق االتفاق ٕاىل توس�يع نطاق  �ريماتفاق لش�بونة اخلاص مبراجعة أٔن العمل ، وذك�ر بأ�ورويب
م محل عأٔن النظام قال الوفد ٕانه يعتقد اجلغرافية. و البيا�ت  ايةاملُنّظِ ، مع احلفاظ �ىل ةلبيا�ت اجلغرافيليشمل اامحلاية  نطاَق  يُوّسِ

 م.محلاية منت�اهت املتقدمة والب�ان النامية فرصةً الب�ان ّلكٍ من ني من نت�ِ ، مما يتيح مجليع املُ هؤأهداف مبادئ اتفاق لش�بونة
نص ال يف  واجدرِ يُ ٔأن  وااولحفيف معلية املفاوضات، حتلّوا بقدر �بري من املرونة وقال الوفد ٕان مجيع ٔأعضاء احتاد لش�بونة قد 

إالطار القانوين غري بتنقيح موضوع االتفاق لن يتعن رٔأي مفاده ٔأن  مجيع املشاركني يف الفريق العامل. ؤأعرب الوفدُ اقرتا�ات 
�ىل  . و�الوةً شاهبة�ىل تعريفات منفص� مع ٔأحاكم موضوعية م  إالبقاءاجلغرافية، مع ليشمل البيا�ت احلايل وتوس�يع نطاقه 

ٔأن  الوفد ٔأيضاً ذ�ر . و ٔأ�سط ؤأسهل يف �س�تعاملالنظام سوف جتعل  ةاملقرت� املراجعةعن اعتقاده ٔأن الوفد ٔأعرب ذ�، 
 ب�انبعض ال بأٔن  الوفدُ ذك�ر . و دون �ريها احتاد لش�بونة�ول أ�عضاء يف سوف تتعلق �ٔأحاكم اتفاق لش�بونة  تعديالت

واسرتسل  .ٔأنظمًة �اصةً قد وضعت ب�اً� كثرية اجلغرافية، يف �ني ٔأن البيا�ت  �س�ت�دم ٔأنظمة العالمات الت�ارية محلاية
ٔأفضل  الوطنية،نظمة تنوع ا�ٔ  ظليف  تعّد،مدريد، نظام لش�بونة و نظام ، مثل ٔأنظمة إاليداع اليت تد�رها الويبو قائًال ٕان

 اللجنة�لكيف الوفد ٔأن وحض . وأٔ حتتا�ه ياختيار نظام امحلاية ا�من متكني ا�ول أ�عضاء � اخليارات الستيعاب هذا التنوع و 
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لش�بونة  طراف املتعاقدة يف اتفاقا�ٔ ون لها سلطة منع كتٔأن اللجنة س�   �ىل ٔأنه يعينفرس� يُ ٔأال  يينبغاجلغرافية  البيا�ت ناقشةمب 
يف اجلغرافية  ٔأن يناقشا البيا�تواحتاد لش�بونة ميكن  اللجنةمن  �ً وقال الوفد ٕانه يعتقد أٔيضًا ٔأن نظام لش�بونة. مراجعة من 
ه الوفُد �لشكر ٕاىل . وة لك مهنموالي ٕاطار عن رٔأي  ٔأعرب الوفدُ ومع ذ� ، �هاقرتا�ىل وفد الوال�ت املت�دة يف اخلتام، تو��

 اجلغرافية.بيا�ت مضافة ٕاىل العمل ا�ي قامت به اللجنة يف املايض يف جمال ال  يأٔيت بأٔي قمية مفاده ٔأن �قرتاح ال

�د وفُد اليو�ن البيا�ت .107 أٔن ب وفدُ الر يطاليا وسو�رسا و�حتاد أ�ورويب، وذك� إ و  هنغار�فر�سا و هبا وفود  تاليت أٔدل ؤأي
. ؤأعرب 2015يف �ام سوف يُعقد  ياً دبلوماس�  اً مؤمتر خيضع للمراجعة وبأٔن لتسميات املنشأٔ نظام لش�بونة للتسجيل ا�ويل 

، هوحتديث تعز�ز إالطار القانوين القامئٔ�ن الغرض منه هو نظام لش�بونة �شأٔن مراجعة عن تأٔييده لعقد مؤمتر دبلومايس  الوفدُ 
الويبو أ�وىل  كون ٔأولوية� لش�بونة ينبغي أٔننظام مراجعة يف  ٔأن امليض قدماً ٕاىل  الوفدُ نهتيى أأكرث �اذبية. و  جع�من مث� و 

 اجلغرافية.البيا�ت  �شأٔن

 )إالسالمية – ٕا�ران (مجهوريةو  هنغار�و  اليو�نو  هبا وفود فر�سا تٔأدل بيا�ت اليتل ل وفد الربتغال عن تأٔييده ٔأعرب و  .108
أ�نظمة الوطنية �س�تلزم ٕاجراء اس�تقصاء ٕاضايف �شأٔن  لقمية املضافة اليتال ُمتشكِّاكً يف ا، وقال ٕانه ال �ز سو�رساو  ٕايطالياو 

 ز �ىلركِّ ينبغي ٔأن �ُ قال الوفد ٕانه يعتقد ٔأن اللجنة البيا�ت واملعارف املتا�ة �لفعل يف هذا ا�ال،  مكيةل  . ونظراً القامئة
 �لبيا�ت اجلغرافية. علقةاجلوانب أ�خرى املت

ؤأشار . ٕا�هيا �ىل ٔأهنا ٔأداة لتمنية الب�نظر اليت يُ  اجلغرافيةللبيا�ت حامية فريدة  نص �ىلش�ييل ت وفد ش�ييل ٔأن  ذ�رو  .109
متعاقدًا يف  اً طرفاليت ليست ٔأن بعض الوفود ؤأوحض اتفاق لش�بونة،  مراجعةمعلية  يتعدىموضوع �قرتاح الوفُد ٕاىل ٔأن 

، من �الل ٕانه �شعرالوفد قال الوطنية. و  ٔأنظمهتال�ا�ة ٕاىل ٕاصالح نظرًا ل، قمية ذو هذا �قرتاحرٔأت ٔأن اتفاق لش�بونة قد 
�ري ممكن ٔ�ن بعض ٔأمٌر اجلغرافية �شأٔن البيا�ت مناقشة  بأٔن بعض الوفود �رى ٔأن ٕاجراء، دا�الت�س��ع ٕاىل بعض امل

 ال س�� ٔأن البيا�ت، ليس �ادة الصوابهذا  ٔأنيعتقد  ٕانهقال الوفد يف احتاد لش�بونة. و  ٔأعضاء اللجنة ليسوا ٔأعضاءً 
�لفعل يف أ�ِجنز ا�راسات قد اخلاص بت�ديث عمل الأٔن ب الوفدُ  ذك�ر، يف اخلتام. وتعترب مضن اختصاص اللجنة اجلغرافية

 ت� ا�راسة لصاحل مجيع ا�ول أ�عضاء يف الويبو.ٕاجراء املايض، ؤأكد �ىل رضورة 

للبيا�ت اليت  ، ؤأعرب عن تأٔييده�مس مجمو�ة ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطيقية هورية التش�يك امجل  وفدُ  حتدثو  .110
ب�ان ٔأورو�  و�ريها. وقال ٕان مجمو�ة سو�رسا و�حتاد أ�ورويبو  الربتغالو  يطالياوهنغار� وإ  اليو�نو  فر�ساهبا وفود  تٔأدل

ٕاىل قمية مضافة يأٔيت ب  سوفاملت�دة أ�مر�كية �ت ا�ي اقرتحته الوال ٕاجراء دراسة �ىل النحوالوسطى والبلطيق ال �رى ٔأن 
 قامت به اللجنة.س�بق ٔأن لعمل ا�ي ا

ٔأعرب الوفد عن اعتقاده ٔأن اجلغرافية. و �شأٔن البيا�ت مناقشة ٕالجراء يه احملفل املناسب اللجنة  نإ وقال وفد كندا  .111
 هٔأن الوفدُ  ذ�ر. و خمتلفةوطنية ال مضافًة ٔ�ن أ�نظمة ٔأن حيقق قميةً ميكن ٕاجراء دراسة عن ش�ىت ٔأنظمة حامية البيا�ت اجلغرافية 

الوقت املناسب لت�ديث �� فقد �ان ، و�الل الس�نوات املاضية تعددة أ�طرافامل ثنائية و �دد من املعاهدات ال مت توقيع 
قط ٔأن اس�ُتعرضت ق مل �س�بالتعممي ٔأن مسأٔ� اختبار  ٔأيضاً  الوفدُ وحض يف الويبو منذ بضع س�نوات. وأٔ املضطلع به مل الع

رسيعة ال املناقشات  يف ضوء ذو قمية �قرتاحهذه املسأٔ�. ورٔأى الوفد ٔأن عن دراسة بأٔي  ، ؤأنه س�يكون ��ً �ماً  اس�تعراضاً 
تفاهامت العاملية ال واحلا�ة ٕاىل فهم  ،تعددة أ�طراف والثنائية وإالقلمييةامل س�تو�ت �ىل امل اجلغرافية تطور �شأٔن البيا�ت ال 

راَجع التفاق لش�بونة امل دبلومايس مفتوحمؤمتر ال �زال تؤيد عقد  ن كنداإ الوفد قال ئة �شأٔن هذه املسأٔ�. ويف اخلتام، الناش� 
 نظام لش�بونة. تتعدى أٓ�رٌ ه سوف ترتتب �ليحقوق التصويت الاكم� مجليع ا�ول أ�عضاء يف الويبو ٔ�ن هذا منح مع 

مع وفد يف الرٔأي  فق الوفدُ . واتّ �ىل مشاركهتا ومناقشة اقرتا�هالوفود  يعَ الوال�ت املت�دة أ�مر�كية مج  شكر وفدُ و  .112
�ىل  ن مها���لنس�بة ٔ�ولئك واجلغرافية �ىل مس�توى العامل. بيا�ت نظامني محلاية ال  وجودٔأال �ُشرتط  ينبغئأسرتاليا يف ٔأنه 

وقال ٕان �سجيل. اليت �هيا ٔأنظمة الب�ان يه وثيقة ال �س�ت�د�ا سوى  1960 وثيقةأٔن ب ر الوفدُ نظام الهاي، ذك� ب دراية 
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ذه هب تلزتم �الياً اليت �هيا ٔأنظمة حفص، وٕان كثريًا من الب�ان  لب�انل النظام تفتح �ب  1999لس�نة اتفاق الهاي  وثيقة
اجلغرافية، بيا�ت ل شابه من ٔأ�ل اىل مفهوم م إ  لوال�ت املت�دة أ�مر�كية. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن هناك �ا�ةً فهيا ا، مبا الوثيقة

ف� يتعلق  يس�حتاد الرو وفدُ لتعليقات اليت ٔأدىل هبا �ىل ذ�، ٔأعرب الوفد عن تقد�ره ل  لجميع. و�الوةً ل  يصلح نظامٍ  مع
احلادية يف ا�ورة الوفود أٔن ب الوفدُ ذك�ر . و ااخلاصة هبالقوانني  قب� �ىل تعديلامل لب�ان ٔأن توفرها ا�راسة ل لفوائد اليت ميكن �

. ٔأ�دى ؤأمشلنتي�ة حتقيق لش�بونة، وذ� لضامن اتفاق مناقشات مراجعة م ٕاىل نضامقد ُدعيت ٕاىل � للجنةوالثالثني 
يف هذه  ا�ٓخر�ن �دد من ٔأعضاء الويبوومىض يقول ٕان وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية قد شارك، بناًء �ىل هذه ا�عوة، مع 

بيا�ت �سميات املنشأٔ وال املعين �ع�د اتفاق لش�بونة املُراَجع �شأٔن  ٕاىل اللجنة التحضريية للمؤمتر ا�بلومايس موقد�  املناقشات
، ملشاركة�لسامح مجليع ٔأعضاء الويبو من ٔأ�ل امراجعة مرشوع النظام ا�ا�يل للمؤمتر ا�بلومايس يدعو ٕاىل  اجلغرافية اقرتا�اً 

ن املؤمتر إ و  ،لقبَ مرشوع النص. وقال الوفد ٕان �قرتاح مل يُ راجعة ملاقرتا�ات تقدمي ب و العامل،  الفريق اج��اتوحبضور 
لش�بونة من املشاركة  ليسوا ٔأعضاًء يف اتفاقٔأعضاء الويبو ا��ن النظاَم ا�ا�يل ا�ي �ستبعد ق طبِّ وف يُ ا�بلومايس س

ذ�ر الوفد ٔأنه �شعر بأٔن معظم ٔأعضاء اتفاق لش�بونة ال ديدة. و اجل ةاتفاق لش�بوناخلاص بوثيقة يف املؤمتر ا�بلومايس  اجلادة
ؤأعرب الوفد عن لسعي ٕاىل �ل وسط. يقبلون �قرتاح، وليس ذ� حفسب بل ٕان من الواحض ٔأنه ال يو�د ٔأي اه�م �

يف ٔأخرى ٔأعضاء ول د ستبعادقد صفّقت اس�تحساً� الملشاركة يف مناقشات لش�بونة دعت ٕاىل االيت  نفسهاالوفود ٔأسفه ٔ�ن 
�رغب يف إالبقاء  ،ت� الرسائل ا�تلطة�سبب واسرتسل الوفُد قائًال ٕانه، يف املؤمتر ا�بلومايس. اجلادة الويبو من املشاركة 

العمل �س�مترار يف  ٕاىل ٕاضافةً  اللجنةاجلغرافية يف �شأٔن البيا�ت العمل  مواص�، مبا يف ذ� مطرو�ة مجيع اخليارات�ىل 
ٔأعضاء الويبو �ىل حنو �سمح مجليع ديدة اجلاتفاق لش�بونة  ثيقة�ُراَجع و عن ٔأم� يف ٔأن ؤأعرب الوفُد لش�بونة. اتفاق �ىل نص 
وقال الوفد ٕانه . التحضريية لش�بونة جلنةٕاىل اج�ع  ، استناداً يف ٕاماكنية �دوث ذ� ه�شككمع ذ� ٔأبدى ، و �ملشاركة
املمتثل يف يف اج�ع اللجنة التحضريية يتعارض مع الهدف  لش�بونةيف نظام عضاء �ري ا�ٔ  قبالس�ت �دم الرتحيب �يعتقد ٔأّن 

لنظام ال يتفق مع توفري املرونة ا"مبادئ"  ا �سمى�لزتام مبٕارصار احتاد لش�بونة �ىل ٕاضافًة ٕاىل ٔأن ، ز�دة �دد املُنضّمني
 يست تصوراتلنظام ٔ�هنا ل ائ تتعارض مع هدف ز�دة �اذبية ٔأن ت� املباد . ورٔأى الوفدُ �دد أ�عضاءالالزمة لز�دة 

من ٔأداء وظيفهتا  الوطنيةنظمة لقوانني الوطنية وا�ٔ متنع احامية امللكية الفكرية ٔ�هنا اليت ينبغي ٔأن �سري وفقًا لها كيفية ل ل  �ديثةً 
يف ملشاركة �للسامح ٔ�عضاء الويبو ا�ٓخر�ن النظام ا�ا�يل مرشوع �راجعوا لش�بونة مل  ٔأعضاء احتاد أٔن الوفدُ ذ�ر . و الطبيعية

أٔشار ٕاىل ٔأن قد احتاد لش�بونة ؤأضاف الوفُد ٔأن للمشاركة قبل �ج�ع.  فرصةً ٕاال ٔأهنم منحومه مجيعًا  ٔأثناء �ج�ع،
أ�عضاء يف أ�خرى  ا�ولَ  لوفدُ ا �الل املؤمتر ا�بلومايس. وحث� وف يُنَظر فهيا س 2015فربا�ر  1مة قبل املقد� �قرتا�ات 

مت،. اقرتا�اتتقدمي  �ىلالويبو  العامل،  لش�بونة فريق�الل اج��ات  ومىض الوفد يقول ٕان الوال�ت املت�دة قد قد�
 بعض املعلومات أ�ساس�يةؤأبدى الوفُد رغبته يف تقدمي ٔأو كخيارات يف مرشوع النص.  بني ٔأقواس اقرتا�ات �ديدًة ُوضعت

واملرشوع احلايل قامئ من و�ة نظر الوال�ت املت�دة، ٔأن اتفاق لش�بونة الوقال الوفد ٕانه يعتقد، . �قرتا�ات لق بت�ف� يتع
ؤأضاف . ات املنشأٔ تسميالقدمية اخلاصة ب  العاملٔ�نظمة �رخيية ؤأساس�ية  مزيةً ال �ز�ن يعكسان  املراَجع ش�بونةاتفاق ل لنص 

مل مرشوع النص  �شأٔنتد�الته ٕان  الوفدوقال  اية.امحلمعلية  مجمل يفها كة احلكومات وتأٔثري ت� أ�نظمة تعمتد �ىل مشار ٔأن 
من �الل نظام ٕ�قامة دعوى قضائية ضد اس�تعام�  –غرايفالبيان اجلما� –�اص ٔأن �سمح لطرف  ف ٕاىلد�كن هت

، حكومة ٔأجنبيةٕاىل ٔأي احلا�ة  ٕاىل ٔأقىص �د لقلِّ تُ ٔأن دون احلا�ة ٕاىل �ع�د �ىل حكومته، ٔأو  أ�جنيبالبيا�ت اجلغرافية 
. ش�ىت أ�قالمياجلغرافية يف  للبيا�ت حامية اس�تئثاريةواس�ت�دام أ�موال العامة يف احلصول �ىل  ،وتأٔثري ٔأي حكومة ٔأجنبية

ل هذا وِّ حيُ  من هذا القبيل سوفملكية �اصة نظام حامية حقوق عن رٔأي مفاده ٔأن ٕارشاك احلكومات يف  ؤأعرب الوفدُ 
وقال الوفد ٕانه يظن ٔأن ذ� . تُباع فهيا احلقوق و�ُشرتى –ي�مس منتدى جتار تُعرف ٔأيضًا –النظام ٕاىل حمادثة بني احلكومات 

لكن و  ارجية.اجلغرافية يف أ�سواق اخلبيا�ت حامية جمانية لل املرء ميكن ٔأن حيصل �ىل ٔ�ن  �ً ا، للوه� أ�وىل، �ذّ قد يبدو
مةٔأ�داد الطلبات بد من ٔأن يُوَضع يف �عتبار �دم توازن ه ال ٔأن رٔأى الوفدُ   سوف يتحمل اجلغرافية اليتبيا�ت محلاية ال  املقد�

 ٔأو لتأٔثري�لحكومات أ�جنبية ل مراجعة اتفاق لش�بونة �سمحنص مرشوع ٔأن ٔأيضًا �ىل د الوفد . ؤأك� هاالرضائب �اكليف  ودافع
عها �ىل ذ�الفكرية ومبادئامللكية يف العمل العادي لنظام التد�ل  يف  ُمصطلح ما معومياً  ٔأنه ٕاذا اكن الوفدُ ذ�ر . و ه و�ُشّجِ

فٕان النص حيث� لش�بونة، املصطلح ا�ي أ�خِطر به احتاد يف رفض ًا من الناحية النظرية حرّ واكن هذا الب� ، ٕا�دى الب�ان
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الب� حامية مصطلح ذا رفض إ و السابق،  العمويمت�دام س� � �س�تغناء تدرجييًا عنالبيان اجلغرايف وهذا الب� �ىل قبول 
مفاوضات مع الب� للضغط  ٔأن تطلب ٕاجراءجنبية ا�ٔ كومة �كون يف مقدور احليف سوقه، ٔ�نه معوميًا لش�بونة  أ�خِطر به احتاد

 يف الت�ارية العالماتسابقة يف ٔأي حقوق  ينطبق ٔأيضًا �ىلوقال الوفد ٕانه يعتقد أٔن ذ� سحب هذا الرفض. �  ه ليك�لي
ع الب� �ىلص الن� ؤأضاف ٔأن السوق.  غرايف اجل ما� البياناجلغرايف �ىل ٔأي �ال، لصاحل البيان حامية �ىل و  ،جتاه� �ُشّجِ
لقانون ختضع لجغرايف اس�ت�دام بيان معلية التفاوض الت�اري بني حكومتني منه ٕاىل  ٔأقرب ٕاىل ذ� ٔأن وفدُ رٔأى ال. و أ�جنيب

صبح يُ ٔأن مطلقًا مبوجب اتفاق لش�بونة، ال ميكن  ن البيان اجلغرايف،�نتباه ٕاىل أٔ  �ىل ذ�، لفت الوفدُ  الوطين. و�الوةً 
م  شهراً  12 معوميًا فور انقضاء تقتيض ٔأن أ�طراف املتعاقدة ال ميكن ٔأن  هذا يعينؤأضاف ٔأن ٔأي ا�رتاض. دون ٔأن يُقد�

ال ميكن مجع رسوم مقابل ، ٔأْي محلاية يف السوقالس�مترار ارشط ك  يهاحلفاظ �ل البيان اجلغرايف أ�جنيب ٔأو اس�ت�دام 
 وبدحق �حتفاظ ي عن رٔأي مفاده ٔأن  اجلغرافية أ�جنبية ٕاىل أ�بد. ؤأعرب الوفدُ بيا�ت ل اخلاصة � ذه احلقوقهب �حتفاظ

الوال�ت قال وفد  رسوم،�ليتعلق حامية امللكية الفكرية. وف� من مبادئ  مبدأٔ وليس التفاوض، �جتة عن ٔ�نه نتي�ة جتارية 
ٕاال ٔأنه قد ملس  ،رسوم فردية من ٔأ�ل تغطية �اكليف الفحص ٔأحل� يف ٕاماكنية السامح جبمعقد ٕانه اكن املت�دة أ�مر�كية 

ء ٔأعضأأن  ٔ�نه يالحظ، ومىض الوفد يقول ٕان هذه املقاومة تبدو غريبًة �لنس�بة ٕاليهيف احتاد لش�بونة. لهذه الفكرة  مقاومةً 
 – ٕا�ران (مجهوريةو جورجيا، و �و�، و البوس�نة والهرسك، وبور�ينا فاسو، و�وس�تار�اك، و مثل اجلزا�ر، ني لش�بونة احلاليّ اتفاق 

 رسامً  اً مجيعيفرضون وبريو، ورصبيا، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة  ،إالسالمية)، واجلبل أ�سود، ونياكراغوا
طلبات حفص ب�ان تنّص �ىل ت� ال ّمعا ٕاذا اكنت  �س�ت�دم نظام لش�بونة. و�ساءل الوفد اليت ال�ىل الطلبات  ٕادار�ً 

يف ٕاطار نظام عن الرمس تتنازل ٕاذا اكنت و ما بات لش�بونة، أٔ ل وليس ط  البيا�ت اجلغرافية املُوَد�ة مبارشًة دون �ريها،
امحلاية من �الل طرق �ىل للحصول ا�ي يتقدمون نني للمواط  التفريقيّةت� املعام� وقال الوفد ٕانه يعتقد ٔأن . فقط لش�بونة
ا�ي سوف �سمح بتحصيل  ةاجلديدمرشوع الوثيقة يف احملاط بأٔقواس �نتباه ٕاىل النص  الوفدُ  . ولفتحمريٌ ٔأمٌر خمتلفة 

دوا ٔ�عضاء احتاد لش�بونة �سمحيف النص موجود ٕاىل خيار  ٔأشار الوفدُ  ،�ىل ذ� . و�الوةً ومرس انضامم الب� عد ، ببأٔن ُحيّدِ
 اً . ونظر  ٔأم ال�ىل املس�توى الوطينحفص  رسوم ما ٕاذا اكن ذ� الب� سوف �كون يف مقدوره حتصيل، دةديالوثيقة اجلٕاىل 

العديد ذ�ر الوفد ٔأن لل�رية. و  ٔأكرث ٕا�رةً ٔأمٌر رمس فردي قال الوفد ٕانه يعتقد ٔأن ��رتاض �ىل حتصيل عدم توازن أ��داد، ل
واردة ال، من دون رسوم، مجيع ٕاخطارات لش�بونة واولكن قبل ش�بونةجسل ل  يف�سميات منشأٔ ليس �هيم ة من ٔأعضاء لش�بون

 ونزال�ال مصطلح وا�د ٔأو ٔأكرث ولكن حامية وا رفضا�ٓخر�ن قد ٔأعضاء لش�بونة م، ؤأن العديد من محلاية يف ٔأراضهيمن ٔأ�ل ا
من قليل سوى �دد ليس �هيم ن �أٓخر  هناك ٔأعضاءً  ؤأن، اضطلعوا به مقابل الفحص ا�يرمس �ىل حتصيل  �ن�ري قادر 

 – ٕا�ران (مجهوريةو )، 6مجهورية �ور� الشعبية ا�ميقراطية (و )، 1و�وس�تار�اك ( ،)7�: اجلزا�ر (املس�� املصطل�ات 
و�وفا مجهورية مو )، 7الربتغال (و )، 8بريو (و )، 2اجلبل أ�سود (و )، 14املكس�يك (و )، 1رسائيل (إ )، و 5إالسالمية) (

مئات  قبلوام )، ولكهن7وتو�س ( ،)4)، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة (6سلوفا�يا (و )، 3رصبيا (و)، 1(
ليس �يه  طرف متعاقد�لنس�بة ٕاىل تباد� امل  قوقاحلنظام  عيني: ماذا ٔأي رسوم. و�ساءل الوفدُ دون  جنبيةإالخطارات ا�ٔ 

يه هذه واسرتسل الوفد قائًال ٕانه رمغ ٔأن  ٔأي حقوق �فذة يف الب�ان أ�خرى ٔأو ليس �يه سوى قليل من هذه احلقوق؟
الوال�ت املت�دة حيقق مصل�ة نظام "حقوق متباد�" ٔأي ال �رى  ه، فٕاننواحلاليّ لش�بونة احتاد ٔأعضاء اليت اختارها اخليارات 
ن تد�الته يف إ  وفدالٕاىل ٔأس�باب ٔأخرى. وقال  ، ٕاضافةً ظرًا لعدم توازن أ��داد يف املقام أ�ول�ىل ٔأفضل و�ه نأ�مر�كية 

اجلغرافية يف ٕاطار بيا�ت حامية ال طلبات  عاجلةمبيف نظام حقوق متباد� لغري املشرتكني السامح اكن الغرض مهنا هو النص 
 2015فربا�ر  1حبلول  ا�قدِّ يُ د الوفد ٔأن التعليقات اليت س� ك� . وأٔ تأٔثري حكويم ٔأجنيبٔأي القانوين اخلاص هبم دون  منظا�

جيب �ىل ، ه ما ٕان تُمنح امحلاية ٔ�ي بيان جغرايف ُخيِطر به احتاد لش�بونةٔأن ٔأيضاً  الوفدُ ذ�ر . و هذا الغرض وف تعكس ٔأيضاً س
. "سوء اس�ت�دام" نون الوطينالقاال يُعترب يف عرف هذا السلوك اكن لو  س�ت�دام" حىت�من "ٕاساءة ٔأي ب� ٔأن حيميه 

ن واملس�هتلكمل �كن حىت لو مل �كن هناك ٔأي معل من ٔأعامل املنافسة �ري املرشو�ة ٔأو وبعبارة ٔأخرى، ٔأوحض الوفد ٔأنه 
"التشو�شيتعرضون للتضليل ٔأو  ٔأو "�س�تحرض"  ، فٕان الب� يظل ُملَزمًا بتوفري امحلاية من ٔأي اس�ت�دام "يغتصب" ٔأو "يُقّ�ِ

 غرايف أ�جنيب يفاجل البيان يف الواقع صاحُب حىت لو اكن البيان اجلغرايف أ�جنيب ال �س�ت�دمه ، اجلغرايف أ�جنيبالبيان 
وذ�ر القوانني الوطنية.  يف �يفية تعريف سوء �س�ت�دام يف اً واسع اً هناك تباينوقال الوفُد ٕانه يظن ٔأن . سوق ذ� الب�
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ه سوف ينظر �يف ميكن لوثيقة اتفاق لش�بونة اجلديدة ٔأن حتافظ ، فٕان2015فربا�ر  1 حبلولات تعليقال عند تقدمي الوفد ٔأنه 
 يتفامهوف يظل حياول ٔأن نه سإ قال الوفد يف اخلتام، . والقرارهذا �ىل تطبيق القوانني الوطنية يف مرونة ٔأعضاء الويبو  �ىل
. ؤأعرب الوفد عن ٔأم� يف ٔأن يةعامل ال ةغرافيللبيا�ت اجل ٕالجياد �لٍّ املتا�ة هذه الفرصة  تضيع احتاد لش�بونة ٔ�نه ال �ريد ٔأنمع 

ر ولكن ٕاذا من الو�ئق اليت ميكنه �نضامم ٕا�هيا، ديدةاجلثيقة اتفاق لش�بونة �كون و  بذل الوفد ٔ�قىص  رمغ–احتاد لش�بونة  قر�
مع ة تتعارض �ديد غة هنائية لوثيقةصي وضع –مشاركًة بنّاءةً  يف صيا�ة وثيقة �ديدة التفاق لش�بونةمن ٔأ�ل املشاركة وده �
 ا�ي سوفدفع التاكليف إالدارية للنظام �كون يف مقدورمه ن ٔأحصاب احلقوق اخلاصة ينبغي ٔأن ا�ي يقيض بأٔ فهوم امل 
لش�بونة ٕالعطاء احلرية ٔ�نظمة احتاد  وف�رهاحملفل ا�ي من أٔمشل  فلٍ أٔخرى يف حم رصةً سوف يُتيح فوفد فٕان المنه،  ونس�تفيد� 

 .�ىل النحو ا�ي ُمصِّمت من ٔأ��عمل تيف ٔأن الوطنية اجلغرافية  بيا�تت�ارية ٔأو ٔأنظمة ال العالمات ال 

مجهورية و ٕايطاليا وهنغار� و ٔأملانيا و فر�سا و  يةهورية التش�يك امجل وفود  �قرتاح مشرتك بدمع منهنغار�  م وفدُ قد� وت .113
بيا�ت حامية ٔأسامء الب�ان وال  ناول �قرتاحُ يت و  ،SCT/31/8 REV.2مو�وفا وسو�رسا، �ىل النحو الوارد يف الوثيقة 

مسأٔ� توفر ٕاجراءات  1990. وذك�ر وفُد هنغار� بأٔن اللجنة س�بق ٔأن تناولت يف ٔأواخر �ام نظام ٔأسامء احلقولاجلغرافية يف 
ويبو دراس�تني يف س�ياق مرشوعي الوساطة والتحكمي يف نظام ٔأسامء احلقول من ٔأ�ل البيا�ت اجلغرافية، و�� ٔأجرت ال

الويبو أ�ول والثاين �شأٔن ٔأسامء احلقول �ىل إالنرتنت. ومىض الوفد يقول ٕان املقابالت اليت أ�جريت يف ذ� الوقت مع 
ٔأحصاب املصل�ة ٔأظهرت ٔأن السطو إاللكرتوين �س�هتدف ٔأسامء الب�ان وأ�سامء اجلغرافية املهمة والبيا�ت اجلغرافية. ورمغ 

 احلقولوفد عن ٔأسفه ٔ�ن قبول الشاكوى مبقتىض الس�ياسة املو�دة لتسوية املناز�ات املتعلقة بأٔسامء الملؤرش، ٔأعرب هذا ا
ال �زال مقصورًا �ىل العالمات الت�ارية دون �ريها. ورٔأى الوفد ٔأن من الصعب، ٕان مل �كن من ) الس�ياسة املو�دة(

ت الت�ارية وحام�هتا من ٔأسامء احلقول املناز�ة يف نظام فعال وشائع املس�تحيل، ترب�ر احلفاظ �ىل مصاحل ٔأحصاب العالما
�س�ت�دام، مثل الس�ياسة املو�دة، يف �ني ٔأن إالماكنية نفسها �ري متوفرة لفرادى ا�ول ٔأو ٔ�حصاب البيا�ت اجلغرافية. 

تصحيح هذا الوضع  2002�لفعل يف �ام  وذك�ر وفُد هنغار� بأٔن امجلعية العامة للويبو، نتي�ًة النعدام هذا التوازن، �اولت
) بتوس�يع نطاق الس�ياسة املو�دة ليشمل ٔأسامء الب�ان، إال�اكننت لٔ�سامء وأ�رقام ا�صصة (من �الل توصية هيئة إالنرت 

ٔأسامء ومواص� ٕاعامل الفكر يف البيا�ت اجلغرافية. ومع ذ� الحظ وفد هنغار� �دم تغيري نطاق الوساطة والتحكمي �شأٔن 
احلقول و�دم ٕاحراز تقدم �شأٔن هذه املسأٔ�. ومىض يقول ٕانه استنادًا ٕاىل جتربة سلبية وقضا� �القة من املايض، مل يتوقف 

العليا اجلديدة اليت ٔأد�لهتا  الوفود واملراقبون منذ ا�ورة الرابعة والعرش�ن للجنة عن التأٔ�يد �ىل شوا�لهم ٕازاء ٔأسامء احلقول
وفد ٔأنه س�بق ٔأن ٔأوحض ٔأن ٔأي تطو�ر �ديد لٕالطار احلايل سوف يفتح الباب ٔأمام ال. وذ�ر 2013يف �ام  إال�اكن

اس�ت�دامات �ري مرشو�ة �ديدة حلقوق امللكية الفكرية، دون تقدمي تعويضات قانونية فعا� ٔ�حصاب احلقوق. ويف الوقت 
للمعايري، ؤأ�دثت ٔأ�رًا ٕاجيابيًا  إال�اكن معلية وضع للجنة قد ٔأ��رت يفنفسه، ٔأشار الوفد ٕاىل أٔن املناقشات اليت جرت دا�ل ا

يف ا�ٓلية القانونية املعززة محلاية احلقوق يف جمال العالمات الت�ارية. ؤأضاف ٔأن من أ�مث� اجليدة يف هذا الصدد توس�يع 
نة من ٔأسامء �امة ملناز�ات العالمات  الت�ارية ٔأو حامية ٔأسامء نطاق الس�ياسة املو�دة ليشمل أٔسامء احلقول العليا املكو�

اليت خضعت  ٕال�اكنوفد عن ٔأسفه لعجز ٔأحاكم دليل الطلبات اخلاص �الاملنظامت احلكومية ا�ولية. ومع ذ� ٔأعرب 
لتحسينات �برية عن �ل املشالك املهمة، مثل حامية ٔأسامء الب�ان والبيا�ت اجلغرافية. وف� خيص قامئة أ�سامء اجلغرافية 

فد هنغار� ٕانه �ري مقتنع ال �لتطبيق أ�مني لهذه القامئة وال بطموح احتواهئا �ىل مجيع أ�سامء اجلغرافية املهمة املهمة، قال و 
من �دمه. ورٔأى ٔأنه س�يكون من املفيد مجليع اجلهات املعنية حتليل طرائق اختيار أ�سامء اجلغرافية املهمة والتحسني احملمتل 

ىل ٔأسامء الب�ان ؤأسامء العوامص وأٔسامء أ�ما�ن اجلغرافية، قال الوفد ٕانه يبدو ٔأن هناك مغوضًا للقامئة. ورمغ احتواء القامئة �
�شأٔن احتواء القامئة �ىل لك �شاكل ا�تلفة لت� أ�سامء من �دمه، مبا يف ذ� الرتجامت وأ�سامء التارخيية و�ختصارات 

همة و�ري املهمة من �دمه. وذك�ر وفد هنغار� بأٔن وفودًا �ديدة س�بق ٔأن الشائعة �س�ت�دام، و�شأٔن ا�متيزي بني أ�سامء امل 
اعتربت ٔأن قامئة أ�سامء اجلغرافية املهمة ينبغي ٔأن تتسع للبيا�ت اجلغرافية احملمية، اليت يؤدي اس�ت�دا�ا، ٔ�سامء حقول 

الوفد ٔأن البيا�ت اجلغرافية كثريًا ما �ُساء اس�تعاملها �ليا، ٕاىل نقل معلومات ٕاىل املس�هتلكني عن املنشأٔ اجلغرايف للمنتَج. ؤأفاد 
ر ٔأن يطالب املس�تفيدون  �ىل حنو خيالف القانون ويرض املس�هتلكني واملنت�ني وا�متعات احمللية ٔأشّد الرضر، و�� من املُرب�
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املكونة من ٔأسامء �امة اجلديد. من البيا�ت اجلغرافية بضام�ت �كفل احلفاظ �ىل مصاحلهم املرشو�ة يف نظام ٔأسامء احلقول 
ها مؤخرًا، متا�ة ٔ�حصاب أ��شطة الت�ارية ا��ن حيمون ورمغ ٔأن ا�ٓلية اجلديدة محلاية احلقوق القانونية، اليت بدٔأ اس�ت�دامُ 

د  اخلاصة ليس  وفد �ىل ٔأن ٔأحصاب البيا�ت اجلغرافية يف أ�نظمةالبيا�هتم اجلغرافية بناًء �ىل قانون العالمات الت�ارية، شد�
يف ٕاماكهنم حامية حقوقهم. ومن مث� اقرتح وفد هنغار�، ٕاضافًة ٕاىل الوفود املؤيدة لالقرتاح، فتح �ب املناقشات �شأٔن � 

، والتوس�يع احملمتل إال�اكناجلغرافية املهمة اليت تد�رها أ�مر�ن يف ا�ورة املقب� للجنة، ٔأال وهام الطابع احملدود لقامئة أ�سامء 
ٔأسامء الب�ان والبيا�ت اجلغرافية، من ٔأ�ل ٕاجياد ٔأساس متني للمناقشات وٕا��ة لتشمل نطاق س�ياسة الويبو املو�دة ل 

ثة للوفود واملراقبني. واقرتح وفد هنغار� والوفود املؤيدة لالقرتاح ٔأن تطلب اللجنةُ   تنيمن أ�مانة ٕاجراء دراس�  معلومات ُم�د�
 كتوب.امل قرتاح �يف  الواردة ملعايريابناء �ىل  �شأٔن هذ�ن أ�مر�ن

ح و .114  .SCT/31/8 REV.2�قرتاح الوارد يف الوثيقة املشاركني يف  قامئةبأٔنه �رغب يف �نضامم ٕاىل ٕاس�بانيا  وفدُ رص�

ن �حتاد أ�ورويب وا�ول أٔ وا�ول أ�عضاء فيه، وذ�ر �مس �حتاد أ�ورويب �حتاد أ�ورويب  وحتدث وفد .115
ٕاجراء  قرتاح� اه�مه الوفدُ  ؤأبدى. كبريةالت�ارية ال  هتااجلغرافية �سبب قميبيا�ت اية ال محل �بريةً  ٔأمهيةً ه يُوليان في أ�عضاء
وعن مدى كفاية ، من �دمه نظام ٔأسامء احلقولاجلغرافية يف بيا�ت احتيا�ات املس�ت�دمني محلاية ال تتحرى عن تغري� دراسة 
القانوين  العمل حتسني ٕاطار ية�يف عن ، و قولٔأسامء احل�ىل اجلغرافية ضد التعدي  حصاب البيا�تاملتا�ة �ٔ  التدابريفعالية 

املس�تقبيل يف ٕاطار هذا البند  اللجنة ٔأساس لعملينبغي ٔأن �كون مبثابة  . ويف اخلتام، رٔأى الوفد ٔأن �قرتاحايلوإالجرايئ احل
 من �دول أ�عامل.

يتعلق الوفد ٔأن �قرتاح ذ�ر . و س�بانيا و�حتاد أ�ورويبإ و هنغار� هبا وفود  ت ٔأدلاليت بيا�تٔأملانيا ال  د وفدُ ورد�  .116
ؤأن يُناقَش واسع  تأٔييدٍ ب  �قرتاحُ حيظى من أ�مهية العملية. ؤأعرب الوفد عن ٔأم� يف ٔأن  اً �بري  اً � قدر  ٔأنقضية ملموسة، و ب 

 .يف اللجنة

من املشالك  �برياً  �دداً  تبأٔن ٕامارة مو��و قد وا�ؤأقر�  شرتك،امل القرتاح تأٔييده لؤأعرب وفد مو��و عن  .117
 املوحضة يف الوثيقة. املشالك والصعو�ت والصعو�ت مثل ت�

د . وشد� نظام ٔأسامء احلقول اجلغرافية يفبيا�ت يف ا�ورة أ��رية للجنة، مناقشة حامية ال اقرتح، أٔنه بٕايطاليا  وفدُ ذك�ر و  .118
إالنرتنت يف حركة �املية للسلع واخلدمات ش�بكة �زايد دور ظل ، يف ٔأكرث ٕاحلا�اً تبدو اليوم �ىل ٔأن هذه أ�مور  الوفدُ 

�دد �زايد احلقول العليا اجلديدة املكونة من ٔأسامء �امة. وقال الوفد ٕان ٔأسامء ٕاصدار و�اصًة ، قول العلياوالتوسع يف ٔأسامء احل
للبيا�ت اجلغرافية ؤأسامء الب�ان، التعسفية خطر التسجيالت ٔأدى ٕاىل ز�دة والثاين قد  أ�ولاحلقول �ىل املس�تويني  ٔأسامء

م لهذا السبب، و تدابري فعا� ضد السطو إاللكرتوين. اختاذ  ةغرافيالبيا�ت اجلطلب مس�ت�ديم  مما زاد من وفد ٕايطاليا قد�
بناًء �ىل ، اللجنةدا�ل  ا�ولفرادى و  ةغرافياجل البيا�ت مس�ت�ديمشوا�ل  ٔأن تُناقَشٕاىل  يدعو اقرتا�اً  الوفود املشاركةو 

تقدمي شاكوى ضد �سجيل ب تعديل الس�ياسة املو�دة للسامح ب يف التوصية �مكن هدف هذا �قرتاح وقال الوفد ٕان . دراسةٍ 
ا�ي اختذته قرار لل وفقاً ٔأسامء الب�ان، لتشمل وتوس�يع نطاق الس�ياسة املو�دة ني التعسفيّ  البيا�ت اجلغرافية واس�ت�دا�ا

قول ٔأسامء احلمحميٌة من ٔأحصاب العالمات الت�ارية ٕاناكر ٔأن مصاحل من الصعب ٕان الوفد  قال. و 2002امجلعية العامة يف �ام 
�ري متوفرة لفرادى  ماكنية نفسهأأن االٕ مثل الس�ياسة املو�دة، يف �ني شائع �س�ت�دام، نظام فعال و املناز�ة عن طريق 

مجيع  �ساوي مقام ٕالناكرجحًة مقبوً� الترشيعات الوطنية مل يعد  تبا�ناجلغرافية. وقال الوفد ٕان لبيا�ت حصاب ا�ٔ �ول ٔأو ا
ىل ٔأن �قرتاح ؤأشار الوفد إ . نظام ٔأسامء احلقولحامية أ�سامء اجلغرافية يف  احلا�ة ٕاىلحقوق امللكية الفكرية املعرتف هبا و 

قد  إال�اكنهيئة  وذك�ر الوفُد بأٔن، ٔأسامء احلقول العليا اجلديدة املكونة من ٔأسامء �امة منحند ع نهتااكت � خطر تناول ٔأيضاً ي 
رتو  ،همةامل غرافية اجلسامء �ٔ � وضعت قامئةً  جيب ٔأن توي �ىل هذه أ�سامء �شأٔن امس حقل �لوي �ام حي ب لٔأن ٔأي ط قر�

 يعتقد ٔأن هناك �ا�ةً قال الوفد ٕانه ٔأو احلكومة احمللية املعنية. ومع ذ�، ب� املعين موافقة ال ٔأال وهو ، اً ٕاضافي�س�تويف رشطًا 
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دراج مزيد من أ�سامء �ٕ ا�ول قيام ٕاماكنية �شأٔن و  ،قامئةيف وضع ال طب�قةختيار امل �ٕاىل مزيد من الوضوح �شأٔن معايري 
ٔ�سامء ل �شمل ٔأيضًا أ�شاكل ا�تلفةٕاذا اكن ا �ساءل معّ ؤأساليب تطبيقه، و  احلل ااجلغرافية. و�ساءل الوفد عن فعالية هذ

 سامءا�ٔ مجيع  حتتوي �ىلٔأن و  مة جيب ٔأن �كون شام�ً املهغرافية اجلسامء ا�ٔ قامئة قال الوفد ٕانه يعتقد ٔأن همة. و اجلغرافية امل 
اجلغرافية بيا�ت ٔأن تتضمن ال ينبغي ٔأن القامئة  حكومة حملية. ؤأضاف الوفدُ ٕاىل ب� ٔأو �لنس�بة  وجتار�ًّ  اً وثقافيّ  اً �رخييّ  املهمة

يف مصل�ة مجيع ا�ول أ�عضاء يف  يصبن العمل يف هذا ا�ال إ  قال الوفدُ يف اخلتام، . ويةم املنشأٔ احمل احملمية و�سميات 
من ومنح احلقول العليا املكونة من ٔأسامء �امة همة حامية أ�سامء اجلغرافية امل  عنوثيقة معل  عد� من أ�مانة ٔأن تُ  وطلب ،الويبو
 .إال�اكناخلاص هبيئة  الطلباتتنقيح دليل ب صيا�ة توصية ا�متكن من ٔأ�ل 

بيا�ت ٔأسامء الب�ان وال لتشمل الس�ياسة املو�دة  نطاق توس�يعٕاىل  وفد املكس�يك ٕاىل ٔأن هناك �ا�ةً ؤأشار  .119
عن رٔأي مفاده ٔأن  أٔيضاً  نة يف الوثيقة. ؤأعرب الوفدُ بي� س املعايري املُ �ىل ٔأسا اجلغرافية، ؤأعرب عن تأٔييده ٕالجراء دراسةٍ 

 ؤ�ذ بعني �عتبار.يرشوع توصية مشرتكة �شأٔن ٔأسامء الب�ان ينبغي أٔن مب ف� يتعلق  اللجنةالعمل احلايل يف 

ه و  .120 يف الوثيقة الوارد قرتاح هنغار� والوفود املشاركة يف �وفد ٕاىل شكر �ل الوال�ت املت�دة أ�مر�كية  وفدُ تو��
SCT/31/8 . العمل يف هذا ا�ال �سبب خماوف من سوء اس�ت�دام  تطلبقد بعض الوفود وقال الوفد ٕانه يدرك ٔأن

يف فريق  اً �شط مشاراكً ومىض الوفد يقول ٕانه بوصفه هذا �قرتاح. ٕاال ٔأنه ال يؤيد ، نظام ٔأسامء احلقوللبيا�ت اجلغرافية يف ا
نطاق ال  �شأٔنالفريق العامل يف �الف واسع بني املشاركني وجود املاضية الحظ ورات العديدة �الل ا�العامل لش�بونة 

فٕان الوفد نطاق احلقوق،  �شأٔنعدم وجود توافق يف ا�ٓراء لونظرًا  ،سوء �س�ت�دام منلبيا�ت اجلغرافية امحلاية  ناسبامل 
م اللج هذه املسأٔ� قبل  ه جيب تناولٔأنيعتقد  س�ت�دام يف �سوء  حتديد �يفية�شأٔن  إال�اكن لهيئة فعا�ً  مشورةً  نةُ ٔأن تُقّدِ
سؤو� عن وضع قوا�د امل ، إال�اكن دوا�را�ي جعزت اللجنُة عن القيام به ٕاىل العمل  نقلرفض �ٔأنه  . وذ�ر الوفدُ احلقولنظام 

 اجلغرافية. بيا�تٔأقل كفاءة يف جمال ال  �كونمتل ٔأن واليت حيُ  نظام ٔأسامء احلقولٕالدارة 

�س�ت�دام املُضلِّل للبيا�ت وذ�ر ٔأن ، ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطيقمجمو�ة ية �مس هورية التش�يك امجل  وفدُ  وحتدث .121
ٔأحصاب احلقوق سوى وسائل  أ�سامء اجلغرافية املهمة بوصفها ٔأسامء حقول من املامرسات اليت ليس �ى�ريها من اجلغرافية و 

ذات خماوف يعكس �قرتاح ورٔأى ٔأن . للتصدي لها �ىل الصعيد ا�ويل –ئل �ىل إالطالقٔأو ليس �هيم وسا–ضئي� 
ّ�ة ٕازاء وملّا اجلغرافية �ىل ش�بكة إالنرتنت.  البيا�ت يف �شكيل نظام حاميةود داحملا�ول أ�عضاء  دور ٔأساس متني من الّصِ

لب�ان املتقدمة وكذ� يف الب�ان النامية والب�ان أ�قل اكن ٔ�سامء احلقول تأٔثري جوهري ومزتايد يف سلوك املس�هتلكني يف ا
منوًا، رٔأى الوفد ٔأن القضا� املنصوص �لهيا يف �قرتاح، ٔأْي توس�يع نطاق س�ياسة الويبو املو�دة لتشمل ٔأسامء الب�ان 

بت ا�مو�ة عن تأٔييدها ٔأعر ، أٓنفاً لٔ�س�باب املذ�ورة و  والبيا�ت اجلغرافية، مناس�بٌة ملزيد من املناقشات دا�ل اللجنة.
 لهذا �قرتاح. الشديد

بني ٔأسامء احلقول والبيا�ت  التعارضات املوجودة ينبغي ٔأن تدرس اللجنةالرٔأي القائل بأٔن  معش�ييل  واتفق وفدُ  .122
� و اجلغرافية.  نظام ٔأسامء  اجلغرافية يفبيا�ت احتيا�ات املس�ت�دمني محلاية ال تتحرى عن تغري� دراسة ٕاجراء  اقرتاحَ  د الوفدُ ٔأي

عن ، و قولٔأسامء احل�ىل اجلغرافية ضد التعدي  حصاب البيا�تالتدابري املتا�ة �ٔ  وعن مدى كفاية فعالية، من �دمه احلقول
سوف يُقّرِر ما ٕاذا اكن س�ُيؤيد �ىل نتاجئ ا�راسة،  بناءً وقال ٕان الوفد، . ايلالقانوين وإالجرايئ احل العمل حتسني ٕاطار ية�يف 

 .ٔأم ال ٕال�اكنالطلبات اخلاص �توصية مشرتكة وتنقيح دليل  ٕاصدار

ساء اس�ت�دا�ا �ُ  أٔال اجلغرافية، ينبغيبيا�ت ال  هيابأٔن حقوق امللكية الفكرية، مبا فٔأسرتاليا مع الرٔأي القائل  وفدُ اتفق و  .123
 إال�اكن رية احلكومية التابعة لهيئة�ستشا اقرتحته اللجنةُ ما ، مبا فهيا اليةالضام�ت احلنظام ٔأسامء احلقول، وقال ٕان يف 

)GAC ا�ة  �ري مقتنع بظهور ٔأي. وذ�ر الوفد ٔأنه مت�احمل س�ت�دام �للتعامل مع ٕاساءة  واكفيةٌ  ، مالمئةٌ بي�ني مذ�رة) يف�
وقال الوفد ٕانه ف� يتعلق �لبيا�ت اجلغرافية. من ٔأ�ل ٔأسامء احلقول العليا اجلديدة املكونة من ٔأسامء �امة ضام�ت ٕاضافية ٕاىل 
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أ�نظمة تنوع �سبب مل يُفَصل فهيا بعُد ا�ويل البيا�ت اجلغرافية �ىل الصعيد تنظمي نطاقًا اخلاصة ب وسع ا�ٔ املسأٔ� يعتقد ٔأن 
اجلغرافية يف  املصطل�اتٔأمهية اختالف اجلغرافية يف مجيع ٔأحناء العامل ٕاىل �انب بيا�ت �شأٔن حامية ال الوطنية والس�ياسات 

ٔأرضية مشرتكة �شأٔن القضا� ٕاجياد قبل  نظام ٔأسامء احلقولاجلغرافية يف بيا�ت . ورٔأى الوفد ٔأن مناقشة ال قالميش�ىت ا�ٔ 
 يف اخلتام،. واحلّيسِ سوف �كون عكسًا للرتتيب الطبيعي لٔ�موريف العامل  يةغراف اخلاصة �لبيا�ت اجل ا�ولية أ�وسع نطاقاً 

مقصورًا الرتكزي نطاق  جعلقبل ٔأّمع اجلغرافية �شلك عن البيا�ت شام� و مفتو�ة ت ٕاجراء مناقشاحمتية �ىل د الوفد شد� 
 دة.عق� دة ومُ �د� قضا� مُ  �ىل

املس�تقبيل يف ٕاطار هذا البند من اللجنة ٔأن �كون مبثابة ٔأساس لعمل ينبغي ن �قرتاح املشرتك إ وقال وفد الربتغال  .124
 مه�� حتظىينبغي ٔأن  نظام ٔأسامء احلقول اجلغرافية وأٔسامء الب�ان يفبيا�ت مسأٔ� حامية ال ذ�ر الوفد ٔأن �دول أ�عامل. و 

ق حبامية حقوق امللكية الفكرية هذه اللجنة من ٔأ�ل ٕاجياد �لول مشرتكة ومناس�بة ملعاجلة �دم ��ساق ف� يتعلمن �اص 
 متا�اً الس�ياسة املو�دة ينبغي ٔأن �كون  اريف ٕاطفعال النظام وشاطر الوفُد الرٔأي القائل بأٔن ال . نظام ٔأسامء احلقول يف

�  �اجلغرافية. � ٔ�حصاب البيا�ت لتشمل لس�ياسة املو�دة لنطاق ا الالحق والتوس�يعالقرتاح ل وفقاً ٕا�داد دراسة  د الوفدُ ٔأي
 ٔأسامء الب�ان والبيا�ت اجلغرافية.

ومع ذ� قال . نظام ٔأسامء احلقوليف  هتانبغي حام�ت اجلغرافية بيا�ت وفد مجهورية �ور� مع الرٔأي القائل بأٔن ال اتّفق و  .125
اجلغرافية البيا�ت اية �ىل هل سوف تقترص ت� امحل :موضوع ت� امحلاية. و�ساءل الوفد �شأٔنصعو�ت ٕانه يوا�ه وفد ال
وفد ٔأسرتاليا البيان ا�ي ٔأدىل به �ىل  الوفدُ  وافق�ىل ذ�،  و�الوةً  دون �ريها ٔأم ال؟ � مبوجب اتفاق لش�بونةس�� املُ 

 دة.�د� قضا� مُ  �ىلمقصورًا الرتكزي جعل نطاق  اجلغرافية قبلبيا�ت ال  ّمع عنٕالجراء مناقشات أٔ 

مزيد من املناقشات �شأٔن هذه ٕاجراء ع ٕاىل لّ تطو  ،ل�راسة املذ�ورة يف �قرتاحعن تأٔييده ؤأعرب وفد �اما�اك  .126
 املسأٔ� يف ا�ورة املقب� للجنة.

ا�راسة  ٕاجراء �س�تحقاجلغرافية ؤأسامء الب�ان يف السوق العاملية بيا�ت ن احلا�ة ٕاىل حامية ال إ وقال وفد �رواتيا  .127
 .هنغار� والوفود املشاركة يف �قرتاحوفد اليت اقرت�ا 

 ب�ًا، وقال 40مجعيات املنت�ني من مجعية من  400عن  نيابةً  منظمة الش�بكة ا�ولية للبيا�ت اجلغرافية ثلُ حتدث مم و  .128
العديد من أ�عضاء، من الب�ان النامية  نإ  . وقال املمثلُ �بريةٌ  اجلغرافية من الس�ياسة املو�دة مشلكةٌ بيا�ت استبعاد ال ٕان 

يد عدوذ�ر ٔأن ال. نظام أٔسامء احلقول�لقلق ٕازاء �س�ت�دام املنتظم للبيا�ت اجلغرافية يف �شعرون ، �ىل �د سواء واملتقدمة
اسامً من ٔأسامء  22يف قد اكتُشف املس�توى الثاين �ىل ٔ�سامء حقول  لبيا�ت اجلغرافية �سوء نيةا�االت �سجيل  من

لطلب وس�ي�  ، ٔأييف ظل نظام الس�ياسة املو�دة احلايلال تو�د، ه �ىل ٔأن د املمثلُ ٔأك� و . �الياً �ُس�ت�دم  احلقول العليا اليت
يف �ا� املطالبة ملس�هتلكني، ٕاال يف �حتيال �ىل اة وق�� بيع سلع مُ يف  س�ت�دمما �ُ  �الباً اليت  ،إاللكرتونية ت� املواقع �ذف

، احلقول العليا املكونة من رموز ب�انبعض  يفميكن،  ٔأعرب املمثل عن رضاه عن ٔأنه جتارية. ومع ذ�، ة�الم يفحلق �
ٔأيضًا عن رٔأي ٔأعرب املمثل و . ذفحل�املطالبة  يُعّزِزجغرايف كدليل  يف بيانق حل�يُقر� تقدمي س�ند قانوين ، it.و ch. مثل:

حتد�ت �ش�ئة،  حقل من احلقول العليا اجلديدة املكونة من ٔأسامء �امة ميثالن 1000 حنو�شاء إ ٕالنرتنت و ا مفاده ٔأن ش�بكة
دة �د� ضام�ت مُ ل �ُكفَ ما مل  wine. احلقل يُمنَحٔأال  ٔأعرب املمثل عن ٔأم� يفو اجلغرافية.  �ىل البيا�ت ورةطشديد اخلبعضها 

شفافية النظام القانوين ٔأسامء احلقول هذه ؤأن زيد يف �َ قد  التقليدمن ٔأن ه عن قلق ٔأيضاً  ٔأعرب املمثلُ و اجلغرافية. بيا�ت لل 
تتعارض مع القوا�د ا�ولية. ٔأسامء احلقول العليا  توس�يع نطاقمعلية ٔأن  مثلُ رٔأى امل يف خطر. و  نكو�تس�  �ىل التنبؤ تهوقدر 

اليت جيب ٔأن �ىل مس�توى امحلاية ٔأال �ُركِّز  ن املناقشة ينبغيإ  ، وقالاجلغرافيةبيا�ت ل اتفاق �ريبس يُقّر �أٔن ب املمثلُ  ذك�رو 
املواقع �ذف مطالبات يُعّزِز  اً قانوني اً ��رتاف هبا بوصفها س�ندبل ينبغي ٔأن �ُركِّز حفسب �ىل اجلغرافية، تُمنح للبيا�ت 

ُ  اليت �س�ت�د�ا رشاكت ال متّت بأٔي ص� ٕاىل ماكن املنشأٔ ، املُ�اِلفةإاللكرتونية  غرايف اجل البيانعني ٔأو امل ٔأو الب� د�د� امل
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 ُ أ�وىل حنو  اخلطوةَ  ا�راسةُ �كون ٔأن   يفٔأم� ، ؤأبدىالاكمل ٕالجراء دراسةتأٔييده ن ع املمثلُ ٔأعرب يف اخلتام، ود. �د� امل
 .نظام ٔأسامء احلقوللضامن امحلاية الاكم� للبيا�ت اجلغرافية يف الس�بل ٔأفضل �شأٔن �املية شام� مناقشة 

من  قدراً بدت لت وأٔ اليت تد�ّ الوفود كذ� شكر لالقرتاح، و  تأٔييدها عن تٔأعرب اليت هنغار� الوفودَ  وشكر وفدُ  .129
ه ن هذإ قال الوفد ، العامللش�بونة اجلغرافية دا�ل فريق بيا�ت ناقشة نطاق حامية ال اخلاصة مب تعليقات �شأٔن ال املرونة. و 

علقة الشوا�ل املتخيص لش�بونة. وف� اتفاق معلية مراجعة  مع�ل اهناك ٔأي تد ٕانه ليسس�ياق خمتلف، و املناقشة لها 
ذك�ر ، ٔأوالً  لبيا�ت اجلغرافيةاخلاصة �قانونية �ريه من املصطل�ات الو  تعريفال مناقشة �شأٔن ٔأْي ٕاجراء املناقشات،  بتسلسل

ش�بكة ٕاىل ٔأن  الوفدُ  ٔأشاريف منظمة الت�ارة العاملية. و  ٔأيضاً ٔأعضاٌء من ا�ول أ�عضاء يف الويبو  �بريةً  أٔن ٔأ�لبيةً ب وفدُ ال
س�نوات  وانتظر ي عضاء ال ميكن ٔأن وقال ٕان ا�ٔ  ،يف ت� اللحظةٔأن هناك تطورات حتدث و ال تتوقف عن التطور إالنرتنت 
مىض . و قولأٔسامء احلالقضا� املتعلقة بنتقال ٕاىل �غرافية �ىل املس�توى الوطين مث اجل البيا�ت لالتفاق �ىل تنس�يقٔأخرى 

ثيقة �ىل و شرتكة و ا�ٓراء امل  اللجنة �ىل اتفقت�كثري ٕاذا  كون أٔ�ىل ؤأقوىيصوت جممتع امللكية الفكرية س� الوفد يقول ٕان 
 ا�ي دفعه ٕاىل ٔأن يقرتح ٕاجراء. ؤأوحض الوفد ٔأن ذ� هو السبب الرئييس مبسار ما إال�اكنهيئة  مرجعية هتدف ٕاىل توصية

، شكر ويف اخلتام. إال�اكن�ستشارية احلكومية التابعة لهيئة  اللجنةيف  مبارشةً  طرح أ�مردا�ل اللجنة بدًال من  دراسة
البيا�ت اجلغرافية  عن شوا�ل جممتع قد�ا اليت عامةاللم�ة ال �ىل منظمة الش�بكة ا�ولية للبيا�ت اجلغرافية ممثلَ  الوفدُ 

 .هومصاحل

شمل � ٕاماكنية ٕاجراء دراسة � �ىل ٕايطاليا  فدُ ا�رتض و ي ٔأدىل به الرئيس، ملناقشة ا�ا�ىل ملخص  اً وردّ  .130
مني   من �دول أ�عامل. 7يف ٕاطار البند �قرتا�ني املُقد�

131.  � ه ال يؤيد ا�راسة اليت اقرت�ا وفد الوال�ت املت�دة ؤأضاف ٔأنا�ي ٔأدىل به وفد ٕايطاليا،  هنغار� البيانَ  د وفدُ ؤأي
 أ�مر�كية.

ٔأن هذ�ن املوضو�ني  وذ�رايطاليا، إ و  البيانني ال��ن ٔأدىل هبام وفدا هنغار��حتاد أ�ورويب وسو�رسا  اد وفدورد�  .132
 �ىل �دة. لك مهنام لعامَ يُ ينبغي ٔأن 

تناوهلام  املقرتحٕاىل ٔأهنا ال متانع من امجلع احملمتل بني املوضو�ني لسلفادور والرنوجي و�حتاد الرويس وفود ات ؤأشار  .133
 مصاحل مجيع ا�ول أ�عضاء. التوفيق بنياو� وذ� حمل ا�راسة،مبزيد من 

 ربتٔأع ، ولكنSCT/31/7الوثيقة  لالقرتاح الوارد يف هاعن تأٔييد ٔأعربت الوفود ذ�ر الرئيس ٔأن بعضو  .134
مجيع الوفود اليت وذ�ر الرئيس ٔأيضًا ٔأن . SCT/31/8 Rev.2لالقرتاح الوارد يف الوثيقة  هاوفود ٔأخرى عن تأٔييد

ّرصح بعضها بأٔن التأٔييد يقترص �ىل ٕاجراء ذ� العمل ورمغ ذ� لعمل، ملواص� ا هأأ�ذت اللكمة ٔأعربت عن تأٔييد
ٕاماكنية امجلع بني  �شأٔنمرونة  ٔأبدتقد ٔأخرى  اً ودوفؤأضاف ٔأن هناك �ىل ٔأساس اقرتاح حمّدد وا�د فقط. 

. و�لص الرئيس ٕاىل ٔأن اللجنة سوف تعمل يف دورهتا املقب� �ىل تناوهلام مبزيد من ا�راسة املقرتح املوضو�ني
 اس�تكشاف س�بل العمل املقبل يف ٕاطار هذا البند.

 من �دول أ�عامل: اع�د ملخص الرئيس 8البند 

ُ ندونيس�يا إ  وفدُ  رٔأى .135 ر ذكَ تُ طلب ٔأن و كشف، ال رشط ال يتعلق حفسب � م من ا�مو�ة أ�فريقية قد� ٔأن �قرتاح امل
 تقامس املنافع يف ملخص الرئيس.النفاذ و  رشوط

 ف� يتعلق �قرتاح ا�مو�ة أ�فريقية. .SCT/31/2 Revٕاضافة ٕاشارة ٕاىل الوثيقة  يةهورية التش�يك امجل اقرتح وفد و  .136
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ح .137  .SCT/31/2 Revالوثيقتني ٕاىل مقدمة ٔأن �ُشار  من املعقولبأٔن إالسالمية)  – وريةوفد ٕا�ران (مجه ورص�
 يع الشوا�ل.مجل  مرا�اةً ، وذ� .SCT/31/3 Revو

�د .138 م ، يةهورية التش�يك امجل  �حتاد أ�ورويب وفدَ  وفدُ  ؤأي ح بأٔن �قرتا�ات تُقد� ، ٕاال الية�ىل ٔأساس النصوص احلورص�
 مل تناقش هذه النصوص. اللجنةٔأن 

أٔن مفاده ٔأن القول برٔأي  اتني الوثيقتني، ؤأعرب عنهمل ُجتر ٔأي مناقشة بناًء �ىل أٔنه باململكة املت�دة  وفدُ وذك�ر  .139
 .واقعياً سوف �كون ، اشناقَ من �دول أ�عامل، ولكن مل تُ  5يف ٕاطار البند  الوثيقتني مدرجتان

رو  .140 لٕالشارة ٕاىل  �ءمدى اس�تعداد ا�مو�ة  مث طلب توضي�ًا �شأٔن، 6املادة  �شأٔنتعليق قد ٔأدىل ب الهند ٔأنه  وفدُ  �ر�
 ..SCT/31/3 Revو .SCT/31/2 Revالوثيقتني 

ح  .141  تنيق ي الوث هاتني عقد مؤمتر دبلومايس �ىل ٔأساس بامجلعية العامة  هو توصية �ءأٔن اقرتاح ا�مو�ة باليا�ن  وفدُ ورص�
 ُ  يقتني.الوث �كون من الرضوري ٔأن �ُشار ٕاىل  ، حبيثتنيد�د� امل

اقرتاح  ؤأن، فقط مو�ة أ�فريقيةا�اقرتاح �شأٔن ، ولكن ه ال تو�د مناقشات �شأٔن هاتني الوثيقتنيذ�ر الرئيس ٔأنو  .142
م من ا�م.SCT/31/3 Revو .SCT/31/2 Revالوثيقتني  �ء �ستند يف احلقيقة ٕاىلا�مو�ة  و�ة . وقال ٕان �قرتاح املُقد�

 احلوايش سوف تُدَرج يفذا �قرتاح مربّعني، وٕان ش�ىت ا�ٓراء اخلاصة هببني قوسني أ�فريقية سوف يُدَرج يف النص 
هام من �دول أ�عامل  5العمل يف ٕاطار البند  ه ٔأن وثيقيتيف ملخصٔأن يُضيف اقرتح الرئيس يف اخلتام، . والسفلية

SCT/31/2 Rev. وSCT/31/3 Rev.. 

مشلكة مع �قرتاح ا�ي تقدم به وفد ٔأي ٔأنه ليس �يه ذ�ر . و �ىل إالشارة ٕاىل وثيقيت العملنيا ووافق وفد �ي  .143
�ىل ٕادراج مادة �شأٔن املسا�دة التقنية يف مرشوع  توقفدبلومايس ال �زال ي د ٔأنه قال ٕان عقد مؤمتر ؤأك�  ،ٕاندونيس�يا
 املعاهدة.

تتأٔىس  سابقةً  ملخص الرئيس هذايف بع إالسالمية) عن ٔأم� يف ٔأن �كون إالجراء املتّ  – ؤأعرب وفد ٕا�ران (مجهورية .144
 .ملخص الرئيس ال �س�تلزم توافق ا�ٓراء ذ�ر ٔأنو ٔأخرى،  جلانٌ هبا 

معاهدة الع�د  دبلومايس عقد مؤمترٍ يف املوافقة �ىل بعض الوفود اليت يالقهيا  صعوبةاله يتفهم ٕانس�بانيا إ وقال وفد  .145
م يف �دِ اس�تُ ٔأن س�بق وذ�ر ٔأن هذا ٔأسلوُب تفاوٍض صعب ٔأخرى.  يف جماالٍت  تقدمٍ  ٕاحرازيأٔملون يف ٔ�هنم  ،لتصامميقانون ا

لعدم ٕاحراز ٕاحباط يدرك ما �شعر به بعض الوفود من وفد ٕاس�بانيا ومىض يقول ٕان . اج��ات ٔأخرىمنظامت دولية ٔأخرى و 
يوفر  ال هبعض ا�اطر ٔ�نينطوي �ىل ٔأسلوب التفاوض هذا يف س�مترار � �ت، ٕاال ٔأنّ ولوهنا من ا�ٔ يعتربوجماالت تقدم يف 

ٕاىل وفد ٕاس�بانيا،  هيابعض الوفود، مبا ف دفعقد يو  حتقيق الهدف املرجو، تعيقيأٔيت بنتاجئ قد و ، اجلو املناسب بني الوفود
عقد قبول مفاده ٔأن عن رٔأي  ؤأعرب الوفدُ ٔأخرى. مو�اٍت ��مة  ٔأخرى لتقدم يف جماالٍت السامح �و�دم  هاوقف التشب�ث مب

دا�ل الويبو واملسا�دة �ىل حتقيق أ�هداف يف  اجلوحتسني وف يؤدي ٕاىل ٕاىل نص �اهز، س دبلومايس، استناداً  مؤمترٍ 
 مجيع جماالت الويبو دون اس�تثناء.

ٕاال ٔأنه سوف الرئيس،  �رةهو ذاالقائل بأٔن ملخص الرئيس  الرٔأيَ يؤيد نه إ املت�دة أ�مر�كية وقال وفد الوال�ت  .146
وفد الوال�ت هيا بعض الوفود، مبا فوقال ٕان لش�بونة. اتفاق �شأٔن معلية مراجعة مناقشات  ما دار من �سجيلاملهم �كون من 

حقيد املناقشة. ا�ي هو وضوع امللش�بونة و اتفاق معلية مراجعة �شأٔن ّلكٍ من تعليقات ٔأدلت ب املت�دة أ�مر�كية، قد   ورص�
قال . و��، اجلديدة اتفاق لش�بونةوثيقة ومرشوع  اللجنةمن  لكٍّ  املوضو�ات املشرتكة بنيمن  اجلغرافيةبيا�ت أٔن ال ب الوفدُ 

جلغرافية يف ا �شأٔن البيا�تشام� و متعمقة و  يةحصّ يف ٕاجراء مناقشة  س�مترار�من الرضوري ضامن الوفد ٕانه يعتقد ٔأن 
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. ةاجلغرافيالبيا�ت س�تفيد من فهم التطورات اجلديدة يف جمال حامية � يف الويبو ٔأن  ، حىت يتس�ىن مجليع ا�ول أ�عضاءاللجنة
مؤمتر دبلومايس لالتفاق �ىل معاهدة  �ىل ٔأعتابمجمو�ة صغرية من ٔأعضاء الويبو ٕان حيث  �بريةً  هذا ٔأمهيةً ورٔأى الوفد ٔأن ل 

مجيع النطاق تتعلق �مللكية الفكرية والت�ارة �ىل عة � أٓ�ر واس، وهو موضوع �ش�متل �ىل البيا�ت اجلغرافية�ديدة لش�بونة 
 وُمّطِلع مفتوححمفٍل يف ال بد ٔأن ُجيرى اجلغرافية �شأٔن البيا�ت احلوار  . ؤأعرب الوفد عن رٔأي مفاده ٔأنٔأعضاء الويبو

 �الف �لنس�بة للبعض.مثار  يعترب يف الغالباملوضوع ، ٔ�ن هذا وشامل

ؤمتر �ملنب �دد �بري من ا�ول أ�عضاء يف الويبو، ٔأ�ر خماوف تتعلق ا، ٕاىل �هأٔنب مجهورية �ور� وفدُ ذك�ر و  .147
هذه نظرًا ٔ�ن الرئيس ت� ا�اوف. و  ملخُص يعكس ٔأن  راجعة اتفاق لش�بونة. و��، طلب الوفدُ املعين مب بلومايسا�

ب الوفد عن رٔأي مفاده ٔأن املؤمتر اجلغرافية، ٔأعر  �شأٔن البيا�تمناقشات ٕالجراء اللجنة يه احملفل الرشعي الوحيد 
العبارة التالية ٕادراج . واقرتح الوفد املس�تقبيل اجلغرافيةبيا�ت حامية ال  ٕاطار�لنس�بة ٕاىل  هامً �كون مُ ميكن ٔأن ر ا�بلومايس املقر� 

حامية �سميات  �شأٔن املُراَجع بعض الوفود عن قلقها من ٔأن مرشوع اتفاق لش�بونة تهذا البند من �دول أ�عامل: "ٔأعربيف 
�ول ل ةقيِّداملُ مع املشاركة  ،2015مايو شهر املؤمتر ا�بلومايس يف يف  ميكن ٕا�رامه�سجيلها �ىل الصعيد ا�ويل و املنشأٔ 

مجليع  مفتو�اً بلومايس ا�ؤمتر �كون املٔأن  تاجلغرافية، وطلبالبيا�ت أ�عضاء يف الويبو، رمغ ٔأن العنوان �شري ٕاىل حامية 
 ".أ�عضاء يف الويبوا�ول 

ح بأٔن ، ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطيق�مس مجمو�ة ية هورية التش�يك امجل وفد  وحتدث .148 ال �ُكتفى من الرضوري أٔ ورص�
مجهورية �ور� ما قام به وفدا ٔأن  ٕاىل ذ�، رٔأى الوفدُ  . وٕاضافةً ��رتاضات ٔأيضاً بل جيب ٔأن تُذَكر ، تأٔييد �قرتا�اتذ�ر ب

ٔأدلت هبا  بيا�ٍت وقال ٕانه �رى ٔأن ٕادراج . للمناقشات انعاكساً وليس ، بيا�تاكن من مدا�الت �دة أ�مر�كية والوال�ت املت
 .�كون مناس�باً  لنيف ملخص الرئيس وفود �ديدة 

نظام لش�بونة. و��، رٔأى الوفد ٔأن مراجعة املناسب ملناقشة  احملفلَ ليست  اللجنةٕايطاليا ٕاىل ٔأن  ؤأشار وفدُ  .149
س�بق ٔأن لعمل ا�ي � ربطهاال ميكن اجلغرافية ٕاجراءها �شأٔن البيا�ت وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية يت طلب الراسة ا�

. لٔ�عضاء واملراقبني اً مفتو� اكنا�ي ، نظام لش�بونةعين �شأٔن العامل امل  مدى الس�نوات الست املاضية الفريُق �ىلقام به 
معاهدة مراجعة �ىل �ُركِّز أٔن معلية املراجعة ب الوفدُ ذك�ر يف �عتبار. و  قد ُوضعت املساهامت يف املناقشةوذ�ر ٔأن مجيع 

للمس�ت�دمني وأ�طراف املتعاقدة احملمت�  ذ�ً �كون ٔأكرث �وليك  �ىل حنو ٔأفضل حتيا�ات الفعلية� تعكسليك قدمية، 
، ؤأن 2015ا�بلومايس لعام  هنا�هتا مع املؤمتر ٕاىلا�ٓن وصلت املراجعة ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأن معلية يف اخلتام، اجلديدة. و

 .ليس لها ٔأي �القة بعملية املراجعةوفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية،  اليت طلهباغرافية، اخلاصة �لبيا�ت اجل ا�راسة

ام به فريق العمل ا�ي قورٔأى ٔأن . ال يليق العامللش�بونة فريق عمل ب اللجنةربط معل يعتقد ٔأن نه إ وفد فر�سا وقال  .150
 .فيه ٔأو التشكيك��رتاض �ليه العامل ال ميكن لش�بونة 

ٔأمور املناسب ملناقشة  ٕاىل ٔأن اللجنة ليست احملفلَ ؤأشار �حتاد أ�ورويب، �مس  وفد �حتاد أ�ورويب حتدثو  .151
ح ، مراجعتهنظام لش�بونة و تتعلق ب   .قبلا�بلومايس امل ش�بونة واملؤمتر احتاد ل ختص  أٔن هذه مسأٔ�ٌ ب الوفدُ ورص�

فٕان هناك ٔأيضًا خماوف يف ٕاطار هذا البند من �دول أ�عامل، �قرتا�ني  ل�ٕانه رمغ وجود تأٔييد وفد هنغار� وقال  .152
هنغار� ٕاىل ٔأن اللجنة ليست احملفل ٕاىل ذ�، ٔأشار وفد  ضافةً إ يف امللخص. و  ٔأيضاً ذ�ر ينبغي ٔأن يُ وهو ما ، أ�عرِب عهنا

 الويبو.�رها مس�تق� تدعاهدة فريق �امل أ��شئ مبنتاجئ  يفلتد�ل املعين �

�د  ش�ييل وفدُ ذك�ر و  .153 فهم  يف �سهامنٔ�هنام ، مزا�ا�راس�تني املقرتحتني، وقال ٕانه �رى ٔأن للك مهنام  تالك بأٔنه قد ٔأي
متتد ٕاىل ما هو اتفاق لش�بونة، ارتباطها مبراجعة ، رمغ مصلحتهٔأن  الوفدُ ومع ذ� ٔأوحض اجلغرافية.  سائل املتعلقة �لبيا�تامل 

احملفل ورٔأى الوفُد ٔأن اللجنة يه احتاد لش�بونة. أ�عضاء و�ري أ�عضاء يف  ات لها أٓ�ر �ىل�و ٔأبعد من ذ� ٔ�ن املوض
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�لبيا�ت وا�ٓ�ر املتعلقة مور مجيع ا�ٔ ، مع �ىل حنو قامئ �ىل املشاركة، �ىل الصعيد ا�ويل و املُلك�ف �لتعاملاملناسب و 
 للبيان ا�ي ٔأدىل به وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية.ٔأعرب الوفد عن تأٔييده جلغرافية. �ا ا

�د وفُد  .154 البيا�ت  تناولو�شأٔن اتفاق لش�بونة من بيا�ت �شأٔن الوال�ت املت�دة أ�مر�كية  وفدُ ما ٔأدىل به ٔأسرتاليا ؤأي
د وفُد ٔأسرتاليا اجلغرافية يف الويبو.  اجلغرافية دا�ل بيا�ت نه يؤيد مناقشة ال إ قال و دىل به وفد ش�ييل، ا�ي أٔ  البيانَ ورد�

ؤأعرب الوفد عن �دم اتفاقه مع الرٔأي القائل بأٔن البيا�ت يف الويبو ملناقشة هذا املوضوع. تعترب احملفَل املناسب ، اليت اللجنة
 العدد ا�ٔكرب من بلمناقش�هتا من قِ فال ميكن  نةعضاء يف احتاد لش�بو ا�ٔ من ما دامت تُناقشها مجمو�ٌة فرعيٌة صغريٌة اجلغرافية 

 .اللجنةيف الويبو ٔأعضاء 

ك نص امللخص �ىل ما رتَ واقرتح ٔأن يُ هذا البند من �دول أ�عامل، يف  انقسامات وا�شقاقاتٔأن هناك  رئيُس وذ�ر ال .155
ن ملخص إ  التقر�ر. مث قال الرئيُس يف سوف يُذَكر لخص املهو �ليه، ؤأ�لن ٔأن الرٔأي ا�ي ٔأعرب عنه مجيع الوفود �شأٔن 

 .قد اعُتِمد من �دول أ�عامل 7الرئيس �شأٔن البند 

ٕازاء أ�ورويب وا�ول أ�عضاء فيه  حتادأ�مل الشديدة اليت �شعر هبا � ٔأعرب وفد �حتاد أ�ورويب عن خيبةو  .156
 اخلاصةناقشات وقال ٕان امل ٕاىل الوراء.  خطوةً ، بل رجعت ز ٔأي تقدمرِ مل حتُ  اللجنةٔأن  الوفدُ ذ�ر لجنة. و ال تاجئ دورة ن 

ٔأ�لن و ا�مو�ة أ�فريقية. طرحته ا�ي  التعديلٔأحياها ، مكمت�ً  امجليعُ اليت اعتربها ، عاهدة قانون التصامميجلوانب التقنية مل�
م من �قرتاح املقد� تبة �ىل املرت  وسع نطاقاً ا�ٔ  ا�ٓ�رلتفكري يف حيتا�ان ٕاىل أأن �حتاد أ�ورويب وا�ول أ�عضاء فيه  الوفدُ 

ذا هبتغريت  اليت �ىل عقد مؤمتر دبلومايس يف ظل هذه الظروف مقدرهت يفهذا تأٔثري والنظر يف �يفية  ،ا�مو�ة أ�فريقية
حتّىل هبا �حتاد اليت  املرونةذ� �ىل يف عواقب لتفكري ٔأنه حيتاج ٕاىل ا�ىل ذ�، رٔأى الوفد  النص اجلديد. و�الوةً 

سوف تصبح �ري قاب�  أ�هداف أ�ساس�يةٔ�ن يف املايض ف� يتعلق �ملسا�دة التقنية، أ�عضاء فيه أ�ورويب وا�ول 
 ٔأن املنظمة �اولت دامئاً �ىل د ؤأك�  ،موضُع �الٍف  نطاقاً فد عن رٔأي مفاده ٔأن بعض القضا� أ�وسع و ؤأعرب ال. للتحقيق

 .اليت �كون مجليع أ�عضاء مصل�ة مشرتكة فهياالقضا� تفاق �ىل حل مجيع ٔأحصاب املصل�ة وتيسري االحتقيق توازن بني مصا
ٔأ�لّت ، قد معاهدة قانون التصامميرشط الكشف يف ٕاطار ها اخلاص � تعديل بتقدمي ، واكن من رٔأي الوفد ٔأن ا�مو�ة أ�فريقية

 ٔأخرى ا�مو�ةَ  �حتاد أ�ورويب مرةً  وفدُ �� حث� اء يف هذه املنظمة. وللحوار البنّ  ر ٕاطاراً وفِّ يُ ا�ي  بلعهد �ري املكتو �
من  من ٔأ�ل متكني اللجنة، �سود الصوابٔأعرب عن ٔأم� يف ٔأن و  ،ٕا�ادة النظر يف موقفها يف ضوء هذا البيان�ىل أ�فريقية 

�شأٔن معاهدة قانون ماكنية عقد مؤمتر دبلومايس �ٕ أ�س�بوع ف� يتعلق اكنت يف بداية ٕاىل حيث  ، �ىل أ�قل،العودة
 .التصاممي

ا�مو�ة أ�فريقية  وذ�ر ٔأنحبسن نية.  دامئاً ، واكنت مشاركُهتا اً �دّ  اءةً بنّ  ن ا�مو�ة أ�فريقية اكنت دامئاً إ وفد �ينيا وقال  .157
وحىت �الل  أ��رية لسةية حىت اجل من بداية العمل اقرتا�ات احلق يف العودة ٕاىل النص يف ٔأي وقت وتقدمي  ٔأوحضت ٔأن لها

اع�د  ٕاىل �ني االتفاق �ىل لك يشء، ٕاىل �نييشء اتفاق �ىل ال  هٔأنوقال ٕان من الواحض، يف رٔأيه، املؤمتر ا�بلومايس. 
 أ�ساس�ية هامصاحل ا�ي يقوم �ىل ٔأساس اقرتاح ا�مو�ة أ�فريقية اندهاشه من اعتبار ؤأعرب الوفد عن الوثيقة اخلتامية. 

أٔن  حامية التصاممي التقليدية، ٔأوحض الوفدُ خيص الكشف عنرص ٔأسايس ف�  رشطؤ�ن �ري مكتوبة. بقا�دة عهد و ٕا�الًال ب 
ُ التصاممي التقليدية  ٔأي من  فهيا ا�متعات اليت �شأٔتمما حيرم ، وهنالكمي بل ٔأفراد المن قِ وُختتلَس و�ُس��ل  �اساء اس�ت�دا�

مع مرا�اة لك مهنا من الب�ان املتقدمة والنامية،  املنظمة ينبغي ٔأن تعمل من ٔأ�ل لكٍّ ٕانه يعتقد ٔأن  قال وفد �ينيا. و اس�تفادة
املساواة يف املعام�، د �ىل رضورة املنظمة، ٔأك� �ىل  �ا�ً ليست ن ا�مو�ة أ�فريقية وبعد ٔأن ٔأشار الوفد ٕاىل أٔ . ا�ٓخرصاحل مل
 .املتبادل�رتام �و

 واحضةً  حماو�ً  وا�هتُ  وذ�ر ٔأن اللجنة، ية �مس مجمو�ة ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطيقالتش�يك هورية امجل وفد  حتدثو  .158
 للجنةيف رٔأيه، ٕاشارة وقال ٕان هذا، مة. �تنظميية ٔ�ي مسأٔ� اح للعودة ٕاىل اخللف وحتايش ٔأي جن بل ا�مو�ة أ�فريقيةمن قِ 
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يف ضع ٔأن تٕاىل أ�فريقية  ا�مو�ةَ  وفدُ الد�ا و . س�ياس�ية �ىل العمل�روابط وحماوالت ٕالضفاء صبغة  ُخيتلَق املضمون�ىل ٔأن 
يف د ووقت �اللجنَة مبا بُذل من  وفدُ وذك�ر ال. اقرتا�اعند ٕا�ادة النظر يف ترصفات هذه ال ل  وسع نطاقاً العواقب ا�ٔ  هااعتبار 

 مع جتنب ٕاضا�ة الوقت.معاهدة قانون التصاممي، قائًال ٕانه يعتقد ٔأّن العودة �للجنة ٕاىل اخللف ال ي�ىش 

ؤأعرب الوفد �ىل النصوص.  بناءً  املؤمتر اءة وتوصية ٕاىلاللجنة �روح بنّ تأٔيت ٕاىل  �ءٔأن ا�مو�ة ٕاىل ؤأشار وفد اليا�ن  .159
ٔأي لك دو� من ا�ول أ�عضاء لها احلق يف تقدمي ؤأك�د الوفد ٔأن . ٕاىل اخللفعن ٔأسفه لعدم ٕاحراز تقدم ولعودة اللجنة 

ال بد �شلك حصيح، ورٔأى ٔأن املنظمة ليك تعمل . اً ٔأهداف معلٔأن للك  �ىل، يف الوقت نفسه، داقرتاح يف ٔأي وقت، وشد� 
، من هذا املنظورو . ا�حنراف عهنو ، دون ربط مجيع أ�هداف املشرتكة�روح موضوعية حبتةموضوع يف لك للجنة ٔأن تنظر 

 .املنظمة ا�ي مل يتغريهدف حنو  يدًا وا�دةً يعملوا نه ال �زال يعتقد أٔن ٔأعضاء اللجنة ميكن ٔأن إ  وفدُ القال 

نه يعتقد إ اء، و بنّ  �ىل حنوٍ شارك يف هذه املناقشات ، وقال ٕانه مجمو�ة أٓس�يا واحمليط الهادئ�مس وفد ��س�تان حتدث و  .160
ملموسة. ؤأعرب الوفد عن ٔأم� يف ٔأن نتاجئ من ٔأ�ل حتقيق  قدرات ا�ول لتمنية �ً متساو اً اه�ماللجنة ينبغي ٔأن تويل ٔأن 

 احتيا�ات ؤأولو�ت مجيع ا�ول بطريقة شام� يف ا�ورات املقب�.ش�ىت اليت تعكس سائل تقدم �شأٔن مجيع امل ُحيَرز 

ر الوفد ٔأن ات اللجنة. و يف حتسني مناقش ؤأعرب وفد الصني عن رغبته .161 للب�ان النامية  اً �دّ  هم� معل اللجنة مُ �ر�
 للتوصل ٕاىل توافق يف ا�ٓراء زيد من املرونةمبمجيع أ�طراف تت�ىل ٔأن  ٕانه يأٔملقال و لب�ان املتقدمة يف املنظمة، ل وكذ� 

ٔأعرب عن اس�تعداده و سامهة يف معل الويبو، مل مسؤول عن ابأٔن لك وفد  وفدُ ال يف اخلتام، ذك�راملعارضات. وٕاظهار من  بدالً 
 .للمنّظمة قضا� اجلوهرية�شأٔن اليع امجل للعمل مع 

 .SCT/32/5 �ىل ملخص الرئيس �لصيغة الواردة يف الوثيقة وافقت اللجنةُ و  .162

 من �دول أ�عامل: اختتام ا�ورة 9البند 

 .2014نومفرب  26يف  ا�ورةَ  اختمت الرئيُس  .163

 

 ]نيل ذ� املرفقاي[
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 �ٕالنلكزييةأ�صل: 

 2014نومفرب  26التارخي: 

 
 
 

عالمات اللجنة الدائمة المعنية بقانون ال
الصناعية والبيانات  تصاميمالتجارية وال

 الجغرافية
 

 والثالثونالثانية الدورة 
 2014نومفرب  26ٕاىل  24جنيف، من 

 
 
 

 ملخص الرئيس

 ا�ي اعمتدته اللجنة

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

الصناعية  تصامميجنة ا�امئة املعنية بقانون العالمات الت�ارية وال ا�ورة الثانية والثالثني لل  ٔأعاملالرئيس افتتح  .1
، املد�ر العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية ود�ا الس�يد فرا�سس غري ورّحب �ملشاركني(اللجنة)  ا�ت اجلغرافيةوالبي

 .(الويبو)، ٕاىل ٕالقاء لكمة اقتتاحية

 لجنة.ال س هو�رغر (الويبو) �مة ٔأمني و وتوىل الس�يد مار� .2

 من �دول أ�عامل: اع�د �دول أ�عامل 2البند 

 .)SCT/32/1 Prov.3 ثيقةمرشوع �دول أ�عامل (الو جنة الل اعمتدت  .3
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 منظمة �ري حكوميةمن �دول أ�عامل: اع�د  3البند 

 ممث�ال يف دورات اللجنة. )BEDAمكتب الرابطات أ�وروبية املعنية �لتصممي (وافقت اللجنة �ىل ٔأن �كون  .4

 احلادية والثالثنيمن �دول أ�عامل: اع�د مرشوع تقر�ر ا�ورة  4البند 

 .).SCT/31/10 Prov(الوثيقة احلادية والثالثني  ةورا� مرشوع تقر�رلجنة ال اعمتدت  .5

 الصناعية التصامميمن �دول أ�عامل:  5البند 

 ..SCT/31/3 Revو .SCT/31/2 Rev الوثيقتني اكنت وثيقتا العمل مضن هذا البند .6

)(أٔ) من 1(3 املادة يفف ٕالدرا�ه " �شأٔن رشط الكش9وقّدم وفد �ينيا، �مس ا�مو�ة أ�فريقية، اقرتا�ا ببند �ديد " .7
 ..SCT/31/2 Rev مرشوع معاهدة قانون التصاممي �لصيغة الواردة يف الوثيقة

وقّدم وفد اليا�ن، �مس ا�مو�ة �ء، اقرتا�ا بقرار للجنة تويص فيه امجلعية العامة للويبو ��عوة ٕاىل عقد مؤمتر  .8
، .SCT/31/2 Rev، بناًء �ىل الوثيقتني 2015صاممي يف �ام دبلومايس من ٔأ�ل اع�د معاهدة �شأٔن قانون الت

 ..SCT/31/3 Revو

و�لص الرئيس ٕاىل ٔأن اقرتاح ا�مو�ة أ�فريقية سوف يُدرج مضن الصيغة املراجعة للوثيقة وس�يوضع بني  .9
قوسني مربّعني ؤأن خمتلف و�ات النظر �شأٔن �قرتاح سوف تُدرج يف احلوايش. ؤأعربت بعض الوفود عن قلقها 

قفها حول املسار عقب هذه التطورات عيد النظر يف مو تُ ٕازاء التوقيت واملضمون ؤأوحضت ٔأن �لهيا ا�ٓن ٔأن 
اجلديدة، يف �ني ّرصحت وفود ٔأخرى بأٔن ا�عوة ٕاىل عقد مؤمت دبلومايس ال �زال مرتبطة ٕ�ضافة مادة حول 

 املعاهدة. املسا�دة التقنية و�كو�ن الكفاءات يف مرشوع

 العالمات الت�اريةمن �دول أ�عامل:  6البند 

 اقرتاح مراجع من وفد �اما�اك

 .SCT/32/2 استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة .10

ؤأبدت بعض الوفود دمعها ملواص� املناقشات حول هذا البند، بي� ٔأعربت وفود ٔأخرى عن شوا�ل يف هذا  .11
 اخلصوص.

وطلب الرئيس من أ�مانة تنظمي �دث �ىل هامش دورة اللجنة املقب�، تُعرض فيه معلومات ٔأساس�ية عن  .12
ا�ول والتوس�مي الوطين. وعقب ذ� احلدث املقرتح تنظميه، سوف تعود اللجنة ٕاىل البند خمتلف جوانب حامية ٔأسامء 

 قيد النظر.
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 مس�ت�دات عن اجلوانب املتص� �لعالمات الت�ارية يف نظام ٔأسامء احلقول

 .SCT/32/3استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة  .13

وُطلب من أ�مانة ٕابالغ ا�ول أ�عضاء �لتطورات املس�تقبلية يف  SCT/32/3لوثيقة ؤأ�اطت اللجنة �لام � .14
 نظام ٔأسامء احلقول �ىل إالنرتنت.

 البيا�ت اجلغرافية من �دول أ�عامل: 7البند 

 .SCT/31/8 Rev.2و SCT/31/7استندت املناقشات ٕاىل الوثيقتني  .15

. واعتربت وفود ٔأخرى عن تأٔييد لالقرتاح SCT/31/7ؤأعرب �دد من الوفود عن تأٔييٍد لالقرتاح الوارد يف الوثيقة  .16
. ورمغ ٔأن مجيع الوفود اليت ٔأ�ذت اللكمة ٔأعربت عن تأٔييد للعمل املقبل، ّرصح .SCT/31/8 Rev.2الوارد يف الوثيقة 

ة فقط. ؤأبدت وفود ٔأخرى مرونة حول ٕاماكني بعضها بأٔن التأٔييد يقترص �ىل ٕاجراء ذ� العمل �ىل ٔأساس اقرتاح حمّدد وا�د
 .املوضو�ني املقرتح تناوهلام مبزيد من ا�راسةامجلع بني 

و�لص الرئيس ٕاىل ٔأن اللجنة سوف تعمل يف دورهتا املقب� �ىل اس�تكشاف س�بل العمل املقبل يف ٕاطار  .17
 هذا البند.

 ملخص الرئيسمن �دول أ�عامل:  8البند 

 وافقت اللجنة �ىل ملخص الرئيس �لصيغة الواردة يف هذه الوثيقة. .18

 اختتام ا�ورةمن �دول أ�عامل:  9البند 

 .2014نومفرب  26اختمت الرئيس ا�ورة يف  .19

 [هناية الوثيقة]

 

 [ييل ذ� املرفق الثاين]
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I. MEMBRES/MEMBERS 
 
(dans l’ordre alphabétique des noms français des États/in the alphabetical order of the names in 
French of the States) 
 
AFGHANISTAN 
 
S. Nooruddin HASHEMI, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Nazir Ahmad FOSHANJI, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
AFRIQUE DU SUD/SOUTH AFRICA 
 
Fleurette COETZEE (Ms.), Senior Manager, Trademarks Division, Department of Trade and 
Industry, Companies and Intellectual Property Commission (CIPC), Pretoria 
fcoetzee@cipc.co.za 
 
Elena ZDRAVKOVA (Ms.), Senior Manager, Patents and Designs, Companies and Intellectual 
Property Commission (CIPC), Pretoria 
ezdravkova@cipc.co.za 
 
Pragashnie ADURTY (Ms.), Counsellor, Economic Development, Permanent Mission, Geneva 
adurthyp@dirco.gov.za 
 
Nosisi POTELWA (Ms.), Counsellor, Economic Development, Permanent Mission, Geneva 
 
Mandixole MATROOS, Second Secretary, Economic Development, Permanent Mission, 
Geneva 
 
 
ALLEMAGNE/GERMANY 
 
Jan TECHERT, Senior Counsellor, Trademark Law Division, Federal Ministry of Justice and 
Consumer Protection, Berlin 
techert-ja@bmjv.bund.de 
 
Marcus KÜHNE, Senior Government Official, Designs Section, German Patent and Trade Mark 
Office (DPMA), Jena 
 
Pamela WILLE (Mrs.), Counsellor, Economic Division, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA 
 
Mohammed ALYAHYA, Deputy Director General, Technical Affairs of Saudi Patent Office, 
General Directorate of Industrial Property, King Adbulaziz City for Science and 
Technology (KACST), Riyadh 
 
 
ARGENTINE/ARGENTINA 
 
María Inés RODRÍGUEZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
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AUSTRALIE/AUSTRALIA 
 
Celia POOLE (Ms.), General Manager, Trade Marks and Designs Group, IP Australia, Canberra 
 
Andrew SAINSBURY, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
AUTRICHE/AUSTRIA 
 
Young-Su KIM, Trademark Examiner, Legal Department, International Trademarks, Austrian 
Patent Office, Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology, Vienna 
young-su.kim@patentamt.at 
 
 
AZERBAÏDJAN/AZERBAIJAN 
 
Ramin HAJIYEV, Head, Trademark Examination Department, State Committee for 
Standardization, Metrology and Patent of the Republic of Azerbaijan, Baku 
rhajiyev@azstand.gov.az 
 
 
BAHAMAS 
 
Bernadette BUTLER (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
BARBADE/BARBADOS 
 
Marion Vernese WILLIAMS (Mrs.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent 
Mission, Geneva 
 
Hughland ALLMAN, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
 
BÉLARUS/BELARUS 
 
Andrew SHELEG, Head, Examination Division, Trademarks Department, National Center of 
Intellectual Property (NCIP), State Committee on Science and Technologies, Minsk 
 
Aleksandr PYTALEV, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
BRÉSIL/BRAZIL 
 
Adriana BRIGANTE DEORSOLA (Mrs.), Industrial Property Researcher, National Institute of 
Industrial Property (INPI), Ministry of Development, Industry and Foreign Trade, Rio de Janeiro 
adrianad@inpi.gov.br 
 
Cleiton SCHENKEL, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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CAMBODGE/CAMBODIA 
 
OP Rady, Deputy Director, Department of Industrial Property (DIP), Ministry of Commerce, 
Phnom Penh 
oprady@yahoo.com 
 
 
CAMEROUN/CAMEROON 
 
Martin ELIBMI MBOTTA, directeur général, Institut national de cartographie (INC), Ministère de 
la recherche scientifique et de l’innovation (MINRESI), Yaoundé 
elimbimartin@yaohoo.fr 
 
Fabian Bumah LOKOMBE, assistant chef, Unité de propriété industrielle, Direction du 
développement technologique et de la propriété industrielle (MINMIDT), Ministère de l’industrie, 
des mines et du développement technologique, Yaoundé 
bumsoon2000@yahoo.fr 
 
Boubakar LIKIBY, secrétaire permanent, Comité national de développement des technologies, 
Ministère de la recherche scientifique et de l’innovation (MINRESI), Yaoundé 
likibyboubakar@gmail.com 
 
 
CANADA 
 
Brittany STIEF (Ms.), Policy Analyst, Technical Policy Department, Canadian Intellectual 
Property Office (CIPO), Industry Canada, Gatineau 
 
Sophie GALARNEAU (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission to the World Trade 
Organization (WTO), Geneva 
 
 
CHILI/CHILE 
 
Lorena MANSILLA INOSTROZA (Sra.), Encargada del Departamento Jurídico de Marcas, 
Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), Ministerio de Economía, Santiago 
lmansilla@inapi.cl 
 
Marcela PAIVA (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
 
 



SCT/32/6 
Annex II 
5 
 
CHINE/CHINA 
 
YANG Hongju (Mrs.), Director, Department of Treaty and Law, State Intellectual Property Office 
of the People's Republic of China (SIPO), Beijing 
 
YU Xiaokuo, Deputy Director, Industrial Design Examination Department, State Intellectual 
Property Office of the People's Republic of China (SIPO), Beijing 
 
CHENG Yi Qun, Civil Servant, Trademark Office, State Administration for Industry and 
Commerce of the People’s Republic of China (SAIC), Beijing 
chengyiqun@saic.gov.cn 
 
CHEN Wenjun, Project Officer, International Cooperation Department, State Intellectual 
Property Office of the People's Republic of China (SIPO), Beijing 
chenwenjun@sipo.gov.cn 
 
SHI Yuefeng, Advisor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
COLOMBIE/COLOMBIA 
 
Juan José QUINTANA ARANGUREN, Embajador, Representante Permanente, Misión 
Permanente, Ginebra 
 
Gabriel DUQUE MILDENBERG, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente 
ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
 
Juan Camilo SARETZKI-FORERO, Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
 
María Catalina GAVIRIA BRAVO (Sra.), Consejera Comercial, Misión Permanente ante la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
 
 
COSTA RICA 
 
Jorge MOREIRA GÓMEZ, Coordinador, Oficina de Marcas y Otros Signos Distintivos, Registro 
de la Propiedad Industrial, Registro Nacional, Ministerio de Justicia y Paz, San José 
jorge.moreira@rnp.go.cr 
 
Kattia MORA CORDERO (Sra.), Asesora, Tribunal Registral Administrativo, Ministerio de 
Justicia, San José 
kmora@tra.go.cr 
 
Leonardo VILLAVICENCIO CEDEÑO, Asistente de Juez, Tribunal Registral Administrativo, 
Ministerio de Justicia, San José 
lvillavicencio@tra.go.cr 
 
 
CÔTE D’IVOIRE 
 
Kumou MANKONGA, premier secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
 

mailto:chenwenjun@sipo.gov.cn
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CROATIE/CROATIA 
 
Višnja KUZMANOVIĆ (Ms.), Head, Trademark and Industrial Designs Department, State 
Intellectual Property Office, Zagreb 
visnja.kuzmanovic@dziv.hr 
 
 
DANEMARK/DENMARK 
 
Astrid Linderberg NORS (Ms.), Legal Advisor, Danish Patent and Trademark Office (DKPTO), 
Ministry of Business and Growth, Taastrup 
 
Maria-Victoria VIERECK (Ms.), Legal Advisor, Danish Patent and Trademark Office (DKPTO), 
Ministry of Business and Growth, Taastrup 
 
 
ÉGYPTE/EGYPT 
 
Sobhia ELNABAWY ELSAYED AHMED (Mrs.), Manager, Trademark, Internal Trade 
Development Authority, Ministry of Supply and Internal Trade, Cairo 
monaazaaki@gmail.com 
 
 
EL SALVADOR 
 
Martha Evelyn MENJIVAR CÓRTEZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente ante la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
 
 
ÉMIRATS ARABES UNIS/UNITED ARAB EMIRATES 
 
Khalafan AL SUWAIDI, Director, Intellectual Property Division, Ministry of Economy, Abu Dhabi 
 
 
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.), Jefa de Servicio de Examen de Marcas, 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 ROLDÁN, Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
 
Angela JIMÉNEZ (Sra.), Asesora, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
ESTONIE/ESTONIA 
 
Karol RUMMI (Ms.), Head, Trademark Department, The Estonian Patent Office, Tallinn 
 
Liina SEPP (Ms.), Head, Legal Department, The Estonian Patent Office, Tallinn 
liina.sepp@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 
 
Kristine SCHLEGELMILCH (Ms.), Intellectual Property Attaché (Economy and Science Affairs), 
Permanent Mission, Geneva 
 
 
ÉTHIOPIE/ETHIOPIA 
 
Azanaw Tadesse ABREHA, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Yanit Abera HABTEMARIAM (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE/THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC 
OF MACEDONIA 
 
Ljuljzime DEMIRI (Mrs.), Trademark Expert, Trademark, Industrial Design and Geographical 
Indication Department, State Office of Industrial Property of Republic of Macedonia (SOIP), 
Skopje 
lulzime75@gmail.com 
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FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION 
 
Liubov KIRIY (Ms.), Acting Director General, Federal Service of Intellectual 
Property (ROSPATENT), Moscow 
lkiriy@rupto.ru 
 
Olga KOMAROVA (Ms.), Director of Department, Federal Service of Intellectual 
Property (ROSPATENT), Moscow 
okomarova@rupto.ru 
 
Ekaterina IVLEVA (Ms.), Principal Specialist, International Cooperation Department, Federal 
Service of Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow 
ivleva@rupto.ru 
 
Anna ROGOLEVA (Ms.), Counsellor, Law Department, 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 
 
 
GÉORGIE/GEORGIA 
 
Eka KIPIANI (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
GRÈCE/GREECE 
 
Alexandros ALEXANDRIS, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 
 
Myrto LAMBROU MAURER (Ms.), Head, International Affairs, Industrial Property 
Organization (OBI), Athens 
mlab@obi.gr 
 
Paraskevi NAKIOU (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva  
mission.greece@ties.itu.int 
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GUATEMALA 
 
Gloria Angélica JERÓNIMO MENCHÚ (Sra.), Técnico III, Registro de la Propiedad Intelectual, 
Ministerio de Economía, Cuidad de Guatemala 
gloriange12@yahoo.com.mx 
 
Flor de María GARCÍA DÍAZ (Srta.), 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 HALGAND DANI, Deputy Permanent Representative, Counsellor, Permanent Mission to 
the World Trade Organization (WTO), Geneva 
 
 
INDE/INDIA 
 
Depak Kumar RAHUT, Joint Controller, Patents and Designs, Ministry of Commerce and 
Industry, Kolkata 
 
Alpana DUBEY (Mrs.), First Secretary, Economic Division, Permanent Mission, Geneva 
 
 
INDONÉSIE/INDONESIA 
 
Triyono WIBOWO, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Edi YUSUP, Ambassador, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Nina S. DJAJAPRAWIRA (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Erik MANGAJAYA, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D')/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 
 
Nabiollah AZAMI SARDOUEI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
IRLANDE/IRELAND 
 
Eileen CROWLEY (Ms.), Advisor, Permanent Mission, Geneva 
eileen.crowley@dfa.ie 
 
Cathal LYNCH, Advisor, IP Attaché, Permanent Mission, Geneva 
cathal.lynch@dfa.ie 
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ITALIE/ITALY 
 
Renata CERENZA (Mrs.), First Examiner, International Trademarks, Italian Patent and 
Trademark Office, Directorate General of Combating Counterfeiting, Ministry of Economic 
Development (UIBM), Rome 
renata.cerenza@mise.gov.it 
 
Tiberio SCHMIDLIN, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
JAMAÏQUE/JAMAICA 
 
Wayne McCOOK, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
info@jamaicamission.ch 
 
Cherryl GORDON (Ms.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
dpr@jamaicamission.ch 
 
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 
fsec@jamaicamission.ch 
 
 
JAPON/JAPAN 
 
Isao HONZAWA, Deputy Director, International Procedure Administration Section, International 
Policy Division, Japan Patent Office (JPO), Tokyo 
honzawa-isao@jpo.go.jp 
 
Kohei WATANABE, Expert, Trademark Policy Planning Office, Trademark Division, Japan 
Patent Office (JPO), Tokyo 
watanabe-kohei@jpo.go.jp 
 
Kuhiniko FUSHIMI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
JORDANIE/JORDAN 
 
Ghadeer Hameidi Moh’d ELFAYEZ (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
KAZAKHSTAN 
 
Madina SMANKULOVA (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
m.smankulova@kazakhstan-geneva.ch 
 
 

mailto:info@jamaicamission.ch
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KIRGHIZISTAN/KYRGYZSTAN 
 
Elmar MUKAMBETOV, Head, Trademark Examination Division, State Service of Intellectual 
Property and Innovation (Kyrgyzpatent), Bishkek 
 
LETTONIE/LATVIA 
 
Dace LIBERTE (Mrs.), Head, Trademark and Industrial Design Department, Patent Office of the 
Republic of Latvia, Riga 
dace.liberte@lrpv.gov.lv 
 
 
LIBAN/LEBANON 
 
Hanan ABI GHANEM (Ms), Examiner, Intellectual Property Rights, Office of Intellectual 
Property, Department of Intellectual Property, Directorate General of Economy and Trade, 
Ministry of Economy and Trade, Beirut 
 
 
LITUANIE/LITHUANIA 
 
Dovile TEBELSKYTE (Ms.), Deputy Head, Law and International Affairs Division, State Patent 
Bureau of the Republic of Lithuania, Vilnius 
 
 
LYBIE/LIBYA 
 
Naser ALZAROUG, Counsellor, Foreign Affairs and Cooperation, Permanent Mission, Geneva 
 
 
MADAGASCAR 
 
Haja Nirina RASOANAIVO, conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
MALAISIE/MALAYSIA 
 
Syuhada ADNAN (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
syuhada.wp@gmail.com 
 
 
MAROC/MOROCCO 
 
Adil EL MALIKI, directeur général, Office marocain de la propriété industrielle et 
commerciale (OMPIC), Casablanca 
adil.elmaliki@ompic.org.ma 
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MEXIQUE/MEXICO 
 
Myra Elene RAMOS GONZÁLEZ (Sra.), Subdirectora de Examinación Sustantiva, División de 
Marcas, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Cuidad de México 
 
Sara MANZANO MERINO (Ms.), Asistente, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
MONACO 
 
Gilles REALINI, premier secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
 
MOZAMBIQUE 
 
Gizela MUEGE (Ms.), Legal Advisor, Industrial Property Institute (IPI), Ministry of Industry and 
Commerce, Maputo 
gizelamuege@tpi.gov.mz 
 
 
MYANMAR 
 
Kyaw Nyunt LWIN, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
NÉPAL/NEPAL 
 
Shankar BAHADUR K. C., Under Secretary, Ministry of Industry, Kathmandu 
 
Lalita SILWAL (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
NIGÉRIA/NIGERIA 
 
Umunna Humphrey ORJIAKO, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 
 
Chichi UMESI (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
NORVÈGE/NORWAY 
 
Karine L. AIGNER (Ms.), Senior Legal Advisor, Legal and International Affairs, Norwegian 
Industrial Property Office (NIPO), Oslo 
kai@patentstyret.no 
 
Ingeborg Alme RÅSBERG, Senior Legal Advisor, Legal and International Affairs, Norwegian 
Industrial Property Office (NIPO), Oslo 
ingeborg.rasberg@ 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 
 
Fareha BUGTI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
mission.pakistan@ties.itu.int 
 
 
PANAMA 
 
Zoraida RODRÍGUEZ MONTENEGRO (Sra.), Representante Permanente Adjunta, Misión 
Permanente ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
 
 
PARAGUAY 
 
Roberto RECALDE, Segundo Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
PÉROU/PERU 
 
Ray Augusto MELONI GARCÍA, Director, Signos Distintivos, Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), Lima 
 
 
POLOGNE/POLAND 
 
Elżbieta DOBOSZ (Ms.), Head, Design Division, Trademark Department, Patent Office of the 
Republic of Poland, Warsaw 
edobosz@uprp.pl 
 
Maciej JAROSZ, Expert, Trademark Department, Patent Office of the Republic of Poland, 
Warsaw 
 
Wojciech PIATKOWSKI, First Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
PORTUGAL 
 
Ana BANDEIRA (Ms.), Director, Trademarks and Patents Directorate, National Institute of 
Industrial Property (INPI), Ministry of Justice, Lisbon 
 
Inés VIEIRA LOPES (Mrs.), Director, External Relations and Legal Affairs Directorate, National 
Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Justice, Lisbon 
 
Filipe RAMALHEIRA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 
 
 
JEONG Bu-Yong, Deputy Director, Trademark and Design Examination Bureau, Design 
Examination Policy Division, Daejeon 
kklique@korea.kr 
 
SON Eunjung (Ms.), Deputy Director, Multilateral Affairs Division, Korean Intellectual Property 
Office (KIPO), Daejeon 
soneunjung@korea.kr 
 
YOON Young Mi, Deputy Director, International Trademark Examination Division, Korean 
Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon 
 
KIM Heechul, Judge, Daejeon 
 
KIM Shi-Hyeong, Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA 
 
Simion LEVITCHI, Director, Trademarks and Industrial Designs Department, State Agency on 
Intellectual Property of the Republic of Moldova (AGEPI), Chisinau 
simion.levitchi@agepi.gov.md 
 
 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC 
 
Petra MALECKOVA (Ms.), Senior Officer, International Affairs Department, Industrial Property 
Office, Prague 
pmaleckova@upv.cz 
 
Jan WALTER, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
jan_walter@mzv.cz 
 
 
ROUMANIE/ROMANIA 
 
Alice Mihaela POSTĂVARU (Ms.), Head, Designs Division, Legal, Trademarks, Designs, 
International Cooperation Directorate, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), 
Bucharest 
postavaru.alice@osim.ro 
 
 
ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM 
 
Mike FOLEY, Head of International Policy, Trade Marks and Industrial Designs, Department of 
Business, Innovation and Skills, Intellectual Property Office, Newport 
mike.foley@ipo.gov.uk 
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SAINT-SIÈGE/HOLY SEE 
 
Carlo Maria MARENGHI, attaché, Mission permanente, Genève 
mission.holy-see@itu.ch 
 
 
SÉNÉGAL/SENEGAL 
 
Ndeye Fatou LO (Mme), premier conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
SOUDAN/SUDAN 
 
Abdelrazig Mohamed ALI, Legal Counsel, Intellectual Property Office, Khartoum 
 
 
SRI LANKA 
 
Thakshila Devi WIJAYARATNE (Mrs.), Legal Officer, Sri Lanka Export Development Board, 
Ministry of Industry and Commerce, Colombo 
 
Dilini GUNASEKERA (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
dilinigunasekera@gmail.com 
 
 
SUÈDE/SWEDEN 
 
Liv BERNITZ (Mrs.), Deputy Director, Ministry of Justice, Stockholm 
liv.bernitz@gov.se 
 
Eva WEI (Ms.), Legal Advisor, Swedish Patent and Registration Office (SPRO), Söderhamn 
eva.wei@prv.se 
 
 
SUISSE/SWITZERLAND 
 
Marie KRAUS (Mme), conseillère juridique, Division du droit et des affaires internationales, 
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
marie.kraus@ipi.ch 
 
Agnès VON BEUST (Mme), conseillère juridique, Division du droit et des affaires 
internationales, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
 
 
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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TRINIDAD ET TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO 
 
Justin SOBION, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
TUNISIE/TUNISIA 
 
Raja YOUSSFI MNASRI (Mme), conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
TURQUIE/TURKEY 
 
Elif Betül AKIN, (Mrs.), Head, Trademark Department, Turkish Patent Institute (TPI), Ankara 
elif.akin@tpe.gov.tr 
 
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 Enterprise “Ukrainian Institute of Industrial Property” 
(SE UIPV), Kiyv 
i.vasylenko@sips.gov.ua 
 
Olha MERKULOVA (Ms.), Chief Expert, Division of Examination of Appellations for Indications 
and Industrial Designs, State Enterprise “Ukrainian Institute of Industrial Property” (SE UIPV), 
Kiyv 
o.merkulova@uipv.org 
 
 
URUGUAY 
 
Blanca Iris MUÑOZ GONZÁLEZ (Sra.), Encargada de Área de Signos Distintivos, Dirección 
Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI), Ministerio de Industria, Energía y Minería, 
Montevideo 
 
Juan BARBOZA, Segundo Secretario, Misión Permanente ante la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), Ginebra 
 
 
VIET NAM 
 
Van Tan HOANG, Deputy Director General, National Office of Intellectual Property (NOIP), 
Ministry of Science, Technology and the Environment, Hanoi 
hoangvantan@noip.gov.vn 
 
Van Son MAI, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
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ZIMBABWE 
 
Rhoda Tafadzwa NGARANDE (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
UNION EUROPÉENNE∗/EUROPEAN UNION∗ 
 
Peter SØRENSEN, Ambassador, Permanent Observer, Permanent Mission, Geneva 
 
Oliver HALL-ALLEN, First Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Dimitris BOTIS, Deputy Director, Legal Affairs, International Cooperation and Legal Affairs 
Department, Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM), 
Alicante 
 
Julio LAPORTA INSA, Deputy Director, Operations Department, Office for Harmonization in the 
Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM), Alicante 
 
Margreet GROENENBOOM (Ms.), Policy Officer, Legal and Policy Affairs, Directorate General 
for the Internal Market and Services, European Commission, Brussels 
 
Margherita MARINI (Ms.), Intern, Permanent Mission, Geneva 
 
 
 
 
II. ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/ 

INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
ORGANISATION BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OBPI)/BENELUX 
ORGANISATION FOR INTELLECTUAL PROPERTY (BOIP) 
 
Camille JANSSEN, juriste, Département des affaires juridiques, La Haye 
cjanssen@boip.int 
 
SOUTH CENTRE (SC) 
 
Viviana MUÑOZ (Ms.), Manager, Innovation and Access to Knowledge Program, Geneva 
munoz@southcentre.org 
Nirmalya SYAM, Program Officer, Innovation and Access to Knowledge Program, Geneva 
syam@southcentre.org 
Germán VELASQUEZ, Special Advisor on Health and Development, Geneva 
gvelasquez.gva@gmail.com 
Carlos CORREA, Special Advisor, Trade and Intellectual Property, Geneva 
quiess@gmail.com 
Daniela GUARAS (Ms.), Intern, Innovation and Access to Knowledge Program, 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. 

 

mailto:cjanssen@boip.int
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III. ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/ 
 INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
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, Member, International Activities Center, Tokyo 
gyoumukokusai@jpaa.or.jp 
Shoji NAKAMURA, Member, Trademark Committee, Tokyo 
Satoko NISHIDA (Ms.), Member, Design Committee, Tokyo 
gyoumukokusai@jpaa.or.jp 
 
Association japonaise pour les marques (JTA)/Japan Trademark Association (JTA) 
Takuhiro SHINODA, Member, Design Committee, Tokyo 
 
Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI)/Centre for International 
Intellectual Property Studies (CEIPI) 
François CURCHOD, chargé de mission, Genolier 
francois.curchod@vtxnet.ch 
 
Centre international pour le commerce et le développement durable (ICTSD)/International 
Center for Trade and Sustainable Development (ICTSD)  
Nithya ANAND, Programme Assistant, Geneva 
nanand@ictsd.ch 
 
Chambre de commerce internationale (CCI)/International Chamber of Commerce (ICC) 
Ania JEDRUSIK (Ms.), Consultant, Grand Saconnex 
gdu@iccwbo.org 
 
China Trademark Association (CTA) 
JIANG Ruibin, Secretary General, Beijing 
 
Knowledge Ecology International, Inc. (KEI) 
Thiru BALASUBRAMANIAM, Managing Director, Geneva 
 
MARQUES (Association européenne des propriétaires de marques de commerce)/MARQUES 
(European Association of Trade Mark Owners) 
Keri JOHNSTON (Mrs.), Vice-Chair, Geographical Indications Team, Toronto 
Ortrun GÜNZEL (Mrs.), Expert, Geographical Indications Team, Germany 
o.guenzel@taylorwessing.com 
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IV. BUREAU/OFFICERS 

 
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, 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 
 
James Brian BECKHAM, chef, Section du règlement des litiges relatifs à l'Internet, Centre 
d'arbitrage et de médiation, Secteur des brevets et de la technologie/Head, Internet Dispute 
Resolution Section, Arbitration and Mediation Center, Patents and Technology Sector 
 
Martha PARRA FRIEDLI (Mme/Ms.), chef, 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, 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, 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, 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 
 
Violeta JALBA (Mme/Ms.), juriste, 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 
 
Noëlle MOUTOUT (Mme/Ms.), juriste adjointe, 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 
 
 
 

 والوثيقة][هناية املرفق الثاين 

http://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0172&lang=fr
http://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0167&lang=fr
http://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0027&lang=en
http://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0167&lang=en
http://intranet.wipo.int/people_finder/en/unit_pages/unit.jsp?unit_code=00000784
http://intranet.wipo.int/people_finder/en/unit_pages/unit.jsp?unit_code=00000784
http://intranet.wipo.int/people_finder/en/unit_pages/unit.jsp?unit_code=00000784
http://intranet.wipo.int/people_finder/en/unit_pages/unit.jsp?unit_code=00000784
http://intranet.wipo.int/people_finder/en/unit_pages/unit.jsp?unit_code=00000784
http://intranet.wipo.int/people_finder/en/unit_pages/unit.jsp?unit_code=00000784
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