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الصناعية  تصاميمعالمات التجارية والاللجنة الدائمة املعنية بقانون ال
 والبيانات اجلغرافية

 
 الثالثونو الثالثةالدورة 

ىل  16جنيف، من   2015 مارس 20اإ
 
 
 املعدل تقريرال

عدادمن  مانة اإ  الأ

 دقدمةامل

لهيا فامي ييل  نة ادلامئة املعنية بدقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافيةاللج  تعدقد .1 )املشار اإ
ىل  16يف الفرتة من  ،والثالثني، يف جنيف الثالثة ا"( دورهتاللجنة"اللجنة ادلامئة" أأو "مس اب  .2015 مارس 20اإ

لة ً يف جالجعام:: واكنت ادلول التالية الأعضاء يف الويبو أأو يف احت .2 ثث اد ابرس  امحاية املليية الصناعية أأو يف يلهي ا مم
مكبوداي،  و،سبيالروس، البوس نة والهرسك، الربازيل، بوركينا فا أأسرتاليا، المنسا، أأرمينيا، ، الأرجنتني،أأفغانس تان

كوادور، ، مجهورية كوراي، ادلامنرك، ةيهورية اليش يي اجل الاكمريون، كندا، ش ييل، الصني، كولومبيا، كوت ديفوار، كرواتيا،  اإ
ندونيس يا، اإ ، الهند، هنغارايغينيا، هندوراس،  اليوانن، غاان، جورجيا، أأملانيا، فرنسا، فنلندا، س تونيا،اإ مرص، السلفادور، 

يران )مجهورية  س يك، موانكو، كينيا، اليويت، لتفيا، لبنان، مايل، املي يطاليا، جاماياك، الأردن، اإ ، يرلندااإ ، الإسالمية( –اإ
، بولندا، الربتغال ،بنيالفل  ابكس تان، بامن، ابراغواي، بريو، ع ان، ميامنار، نيبال، نيجرياي، الرنوجي،مبيق، ااملغرب، موز

س بانيا، اإ جنوب أأفريدقيا،  نيا،، سلوفي ةس نغافور مجهورية مودلوفا، رومانيا، جالحتاد الرويس، املثلية العربية السعودية،
ترينيداد وتوابغو، تون ، تركيا، أأوكرانيا، و، توغ، مجهورية مدقدونيا اليوغوسالفية السابدقةسوسرسا،  السويد،السودان، 

لال ً بصفته عضوا ً خاصا ً  الأورويبواكن جالحتاد (. 81) فييت انمأأوروغواي، املثلية املتحدة، الولايت املتحدة الأمرييية،  ثث مم
 .يف اللجنة

منظثة احتاد بنلوك  للثليية ، فريدقيالأ حتاد جاليف جالجعام: بصفة مراقب: ة التالية احليومية ادلولي تاملنظ اوشاركت  .3
 .(4) ومنظثة التجارة العاملية( SC(، مركز اجلنوب )BOIP) الفيرية
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اجلعية الأمرييية لدقوانني املليية الفيرية ممثلو املنظ ات غري احليومية التالية يف جالجعام: بصفة مراقب: وشارك  .4
(AIPLA) ، ة املعنية ابلتصثميالأوروبيميتب الرابطات (BEDA ،) ة للعالمات التجاريةالأوروبياجلعية (ECTA) ،

الياابنية  واجلعية ،(JPAA)اجلعية الياابنية حملاميي العالمات التجارية (، INTAادلولية للعالمات التجارية ) عيةاجل و 
والأرقام  س اء، مؤسسة الإنرتنت للأ (oriGIn)لثؤرشات اجلغرافية منظثة الش بية ادلولية ل ،(JTAللعالمات التجارية )

 .(8) (ICANN)اخملصصة 

 هذه الوثيدقة.ل يف املرفق الثاين  املشاركني رد قامئةم تو  .5

 .ملداخالت وَّجللهااب عل ا ً  الأمانةم أأحاطت و  .6

 من جدول الأع ال: افتتاح ادلورة 1البند 

والثالثني الثالثة أأع ال ادلورة  ثنظثة العاملية للثليية الفيرية )الويبو(الس يد فرانس  غري، املدير العام لل افتتح  .7
 ب ابملشاركني.ورحل  ،للجنة ادلامئة املعنية بدقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية )اللجنة(

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

 نتخاب رئي  اللجنة وانئيب الرئي لأع ال: ادول امن ج 2البند 

( والس يدة جونسليجوفني )تركيا( هنغارايمت انتخاب الس يد عادل املاليك )املغرب( رئيسا للجنة والس يد أأمرجيوندا ) .9
 كنائبني لرئي  اللجنة.

 جدول الأع المن جدول الأع ال: اععامد  3البند 

عدقد  ؤيدأأن أأملانيا تاملتعلق بتبين جدول الأع ال. ك ا أأكد  للجنةالسابدقة  ادلورةاذلي أألدقاه يف  البيانوفد أأملانيا  أأكد .10
. ويرى الوفد أأن 2014اللجنة املنعدقدة يف نومفرب  دورةك ا مت طرحه يف  ،التصامميمعاهدة قانون بشأأن مؤمتر دبلومايس 

 لنصوص من جدول أأع ال اللجنة.اقرتح الوفد حذف ا يف مصلحة ادلول الأعضاء. ومع ذكل،معاهدة قانون التصاممي تصب 
انجضة مبا فيه اليفاية من أأجل عدقد مؤمتر دبلومايس. وقال ، 2014نومفرب  دورةيرى الوفد أأن النصوص، ك ا وردت يف و 

نه ل يرى  جراء جدوى من أأي الوفد اإ ضافيةاإ رىأأل  ينبغي معاهدة قانون التصامميد أأن وأأكل  ،مناقشة اإ  تناولها أأكرث من ذكل جيم
اجلعية العامة فاإن الإرادة الس ياس ية، اكنت متكل  ذااإ ادلول الأعضاء أأن عن رأأي مفاده الوفد ، أأعرب . وأأخريا ً اللجنةداخل 

ىل عدقد مؤمتر دبلومايس. ، بل وينبغي،ميين  أأن تدقرر ادلعوة اإ

يظل عىل جدول  اجملثوعة الأفريدقية عن رأأي مفاده أأن موضو: معاهدة قانون التصاممي جيب أأنمس اباي ريوعرب وفد نيج .11
 الأع ال. 

 (SCT/33/1 Prov.2وثيدقة الاللجنة مرشو: جدول الأع ال ) واعمتدت .12

 والثالثني الثانيةمن جدول الأع ال: اععامد مرشو: تدقرير ادلورة  4البند 

 (..SCT/32/6 Provوالثالثني )الوثيدقة  الثانيةاعمتدت اللجنة مرشو: تدقرير ادلورة  .13
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 بياانت عامة

عن ثدقته يف أأن قيادة رئي  اللجنة  (CEBS) وسط أأورواب ودول البلطيقدول مجموعة مس ابيا، عرب وفد رومان و  .14
ىل اس تي ال هذه ادل مانة  ورةسوف تدقود اللجنة اإ عداد الواثئق بصورة تمتزي ابليفاءة والنجاح. وتدقدم الوفد ابلشير للأ عىل اإ
عىل أأن مسأأةل  (CEBS)وسط أأورواب ودول البلطيق . وأأكدت دول مجموعة ورةوعىل تنظمي فعالية جانبية حتت مظة ادل

ورأأت اللجنة أأن الأمر يتطلب رغبة التصاممي لزالت من املسائل ذات الأولوية عىل جدول أأع ال اللجنة. معاهدة قانون تبين 
ىل أأن معظم العثل قد قامت به اللجنة.  ىل وقال الوفد أأن اللجنة قد اس تطاعت الوصج اعية للدقيام بذكل وأأشارت اإ ول اإ

ىل جالجتاه اذلي تدقوم بتبنيه.  ك ا تطلعت دول مجموعة وسط أأورواب ودول البلطيق حتدقيق اجناز كبري ذلا لبد علهيا أأن تنيبه اإ
وعرب الوفد عن أأمهل يف أأن . البياانت اجلغرافيةادلول و  أأس اءللثشاركة يف مناقشات حول موضوعات أأخرى مثل ح اية 

ىل منظور خمتلف عىل الواهجة بني اللجنة للوص ورةتساعد هذه ادل ادلول وحدقوق العالمة التجارية املثلوكة جلهات  أأس اءول اإ
منفردة حبيث ميين حتدقيق فهم أأفضل للتحدايت املرتبطة ابملوضو:. ويف أأعدقاب ذكل، رصح الوفد بأأنه س تيون هناك مزيد 

مجموعة دول وسط أأورواب ودول البلطيق عن دمعها من الفرص يف أأن تسري قراراهتا يف جالجتاه الصحيح. ويف الهناية أأكدت 
البياانت . وعرب الوفد عن رأأي مفاده أأن جالرتباط بني لبياانت اجلغرافيةللثدقرتح اذلي تدقدمت به مجموعة من ادلول فامي يتعلق اب

 من الأع ال املس تدقبلية للجنة. سس تحق أأن يصبح جزءا  (DNS)النطاق امس ونظام  اجلغرافية

مجموعة دول أأس يا واحمليط الهادي، عن شيره لرئي  اللجنة عىل رئاس ته لعثل اللجنة، مس ابكس تان، عرب وفد ابو  .15
وعربت مجموعة دول أ س يا واحمليط الهادي أأيضا عن اعتدقادها بأأن وجود نظام . ورةوأأثىن عىل الأمانة لعثلها املتعلق ابلإعداد لدل

ية الرفاه العام والرتوجي  ه بصفته عامال وروراي لتحدقيق التدقدم احلدقوق وح ا أأحصابمليية فيرية عادل يوازن بني مصاحل 
وعرب الوفد عن اعتدقاده بأأن هناك ورورة لوجود نظام مليية فيرية متوازن يمل بصورة مناس بة، ويتفاعل مع التنو: يف العاملي. 

ىل أأنه من الرضوري أأن يادلول الأعضاء. اكفة التمنية واحتياجات معلية  مت اخلروج بنتاجئ متوازنة من هذا وأأشار الوفد اإ
جالجعام: لض ان حتدقيق مزااي لاكفة ادلول الأعضاء. ومن أأجل ض ان التنفيذ الفعال، جيب أأن يصحب لك الزتام مفروض 

وأأكد الوفد عىل أأن تنفيذ املعاهدة املدقرتحة سوف سس تيبع تعديالت يف الدقوانني الوطنية، زايدة الدقدرات لتنفيذ هذا جاللزتام. 
تطلب بنية حتتية جديدة، وزايدة الدقدرات الوطنية وتطوير املهارات الدقانونية الالزمة للتعامل مع الزايدة يف عدد الطلبات. وي 

ىل جانب فرض  هنا اإ وذلكل، عربت اجملثوعة عن رأأي مفاده أأنه من أأجل أأن تصبح املعاهدة ممينة التطبيق بصورة واقعية، فاإ
دراج مادة يف النص وقد دمعت اجملثوعة بدقوة لبناء الدقدرات للوفاء هبذه جاللزتامات.  توفر بنود اكفيةالزتامات، جيب أأن  اإ

وقال الوفد ان اجملثوعة اكنت تأأمل أأن يمت اختاذ قرار يف  الرئييس لض ان تدقدمي ادلمع الفين يف معاهدة قوانني التصاممي املدقرتحة.
بصورة متيهنا من الوفاء مبسؤلياهتم. وعربت مجموعة أأس يا واحمليط  ورةهذا الأمر بصورة تريض اكفة ادلول الأعضاء يف هذه ادل

ج ا: يف الرأأي  ادلول  أأس اءووضع برانمج معل مدقبول خبصوص مسأأةل ح اية الهادي عن أأملها يف حتدقيق تدقدم يف جتاه حتدقيق اإ
سسهثون يف فدقرات معينة عىل  سوف. ويف اخلتام، رصح الوفد بأأن أأعضاء مجموعة أ س يا واحمليط الهادي البياانت اجلغرافيةو 

ىل نتاجئ ممثرة يف املناقشات  جدول الأع ال بصفهم الوطنية. وعرب الوفد عن الزتام اجملثوعة ابملشاركة يف جدل بناء والتوصل اإ
 . ورةاليت جرت يف هذه ادل

ته اليت مينت اللجنة من اجملثوعة الأفريدقية، عن شيره لرئي  اللجنة عىل خربته وقيادمس اباي، متحداث ريوعرب وفد نيج .16
ىل  مانة عىل معلها اجلاد والزتاهما. وقال الوفد أأن مناقشات هذه اللجنة مل تتطرق اإ السري قدما يف مفاوضاهتا وعن شيره للأ
ىل الإرادة الس ياس ية الالزمة للتغلب عىل املسائل  جمالت جديدة. وأأقرت اجملثوعة بدينامييية مرحة املفاوضات واحلاجة اإ

ممثرة. وأأقرت اجملثوعة الأفريدقية ابدلور الهام للتصثاميت الصناعية يف جالبتاكر ويف نظام املليية  دورةة وض ان عدقد اخلالفي

الفيرية العاملي. وقد شهد المنو الهائل يف التصثاميت الصناعية يف العدقد املايض عىل هذه احلدقيدقة اجلديدة. ورصح الوفد بأأن 
رشادية ملزمة الويبو تشارك ذلكل يف خطوة منطدق  يف للسري خبطى رسيعة ية ويف هجود متعددة الأطراف لإنشاء توجهيات اإ

وعرب الوفد عن رأأي مفاده أأنه من الرضوري أأن تتضثن معاهدة قانون التصاممي املدقرتحة خمتلف جمال املليية الفيرية املتنايم. 
ىل تواف ق يف الرأأي. وأأضاف الوفد أأن معاهدة قانون التصاممي املصاحل املتعلدقة ابدلول الأعضاء يف الويبو من أأجل التوصل اإ
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جيب أأن يأأخذ يف احلس بان املس توايت اخملتلفة للتمنية يف ادلول الأعضاء يف الويبو وجيب أأن يضثن أأن اجليع سيس تفيد مهنا 
وجود ثوعة الأفريدقية وأأن لك عضو سيمتين من املشاركة بصورة عادةل. وذكر الوفد بأأنه بناء عىل هذا املبدأأ، فدقد طالبت اجمل

أأن الإعداد ملعاهدة قانون التصاممي املدقرتحة ولحظ الوفد عدقد مؤمتر دبلومايس. مبادرة ض ان يتعلق مبادة حول ادلمع الفين يف 
دارية  وتنفيذها سوف ميثل أأعباء كبرية خمتلفة عىل ماكتب املليية الفيرية يف ادلول النامية ويه أأعباء مالية وتينولوجية واإ

اثرة هذه الندقطة من قبل يف هذه اللجنة. وعرب الوفد عن معيق تدقديره دلمع وتفهم وقا نونية وتنظميية. وأأشار الوفد أأنه متت اإ
ادلول الأعضاء يف الويبو يف هذا الشأأن، وأأكد عىل طلبه املتعلدقة بض ان يمتثل يف بند خيتص ابدلمع الفين يف مرشو: معاهدة 

ىل اختاذ قرار حمدد حول هذا الأمر يف بلومايس. قانون التصاممي قبل عدقد مؤمتر د ورصحت اجملثوعة الأفريدقية بأأهنا تتطلع اإ
ىل تدقدمي قامئة ورةهذه ادل . وعرب الوفد عن قلق اجملثوعة الأفريدقية فامي يتعلق بأأن مرشو: معاهدة قانون التصاممي هيدف اإ

ىل منع خيارات الس ياسات الوطنية. ورصح  بأأقىص عدد من املتطلبات اخلاصة بيسجيل التصاممي الصناعية واليت س تؤدي اإ
دماج  يف مرو: معاهدة قانون التصاممي قد اعمتد عىل أأساس  يشفال متطلبات الوفد بأأن طلب دو ه الأعضاء املتعلق ابإ

ح اية  من مرشو: معاهدة قانون التصاممي، وخاصة لأن 3املتعلدقة بدقامئة املتطلبات الدقصوى والطبيعة احلرصية لل ادة  ال راء
أأو جلزء منه مثل الشلك وخطوطه وحميطة وأأمناطه والألوان وامللث   لليشءالتصاممي الصناعية ل تغطي الهيئة اللكية اجلالية 

بأأن ح اية التصاممي الصناعية ختتلف من دوةل حفسب وليهنا تغطي أأيضا مادة املنتج وزينته. وعالوة عىل ذكل، رصح الوفد 
ىل أأن مرشو: معاهدة نظم براءات اخرتا: أأو عالمات جتارية أأو حدقوق مؤلف. لأخرى. ويه محمية مبوجب  وأأشار الوفد اإ

ذا اكن التعبري املادي للثنتج اذلي يدقصد  نه اإ قانون التصاممي مل يدقم بتعريف التصثمي الصناعي. ومن أأجل حتدقيق هذه الغاية، فاإ
ينية، أأو املعارف التدقليدية و/أأو التعبري الثدقايف التدقليدي، منه ح اية التصثمي الصناعي ميثل أأي شلك من أأشاكل املوارد اجل 

جراءات ح اية هذه  يشفال ترى اجملثوعة الأفريدقية أأنه اكن من املالمئ فدقط أأن ييون  عن مصدرها ومنشأأها جزء من اإ
اجملثوعة الأفريدقية  الضثين اكن املوضو: الواسع للشلك الزخريف للثنتجات املصنعة واحتفظتوقال الوفد أأن املبدأأ التصاممي. 

البياانت ورصح الوفد أأنه ابملثل أأن موضو: حبق تدقدمي املزيد من املدقرتحات النصية يف مرشو: نص معاهدة قانون التصاممي. 
ابملثل قد أأصبح قواي بصفة خاصة بسبب التغطية اليبرية وال اثر اخملتلفة اليت قد تنجم عن اتفاقية دولية حتدد  اجلغرافية

ىل جالقرتاح املدقدم من وفد احليومة الأمرييية وجالقرتاح املشرتك . البياانت اجلغرافيةل املعايري حو  وأأشارت اجملثوعة الأفريدقية اإ
يطاليا ومجهورية هنغارايوفرنسا وأأملانيا و اجلهورية اليش ييية املدقدم من قبل وفود  ولحظ الوفد س بانيا وسوسرسا. ودلوفا واإ م واإ

ن املناقشات البناءة يف هذا اجملال ميين أأن  غرافيةالبياانت اجلأأنه يف حني أأن  اكنت لفرتة طوية يف نطاق التفسري الوطين فاإ
ىل تفامه مشرتك. ويف الهناية أأكدت اجملثوعة الأفريدقية عىل  ىل التوصل اإ  اللجنة.  دورةابلعثل من أأجل جناح  الزتاهماتؤدي اإ

مانة عىل أأمرياك الالتينية ومجموعة مس ابوعرب وفد الأرجنتني،  .17 بدلان دول أأمرياك الالتينية والاكرييب، عن شيره للأ
عداد املسيندات اليت س تدقوم اللجنة بدراس ها. وفامي يتعلق ابلبند  ىل التصاممي الصناعية،  5اإ عىل جدول الأع ال واذلي سشري اإ

 التفاق بشأأن عدقد مؤمتر دبلومايس فدقد عربت اجملثوعة عن أأسفها لأنه ابلرمغ من اجلهود املبذوةل يف خمتلف املناس بات مل يمت
ن مجموعة بدلان دول  لتبين معاهدة قانون التصاممي.وقال الوفد أأنه لو اس تؤنفت املفاوضات حول معاهدة قانون التصاممي فاإ

 حاةل أأمرياك الالتينية والاكرييب سوف حتتفظ مبوقفها الإجيايب حول طبيعة الأحاكم اخلاصة ابدلمع الفين ودمع بناء الدقدرات يف
قياهما ابلتعاون الفعال من أأجل ادلول النامية وادلول الأقل منوا. وأأكد الوفد عىل أأن ومجموعة بدلان دول أأمرياك الالتينية 

من جدول الأع ال وادلي سشري  6والاكرييب تطلب هذا النو: من ادلمع لتطبيق معاهدة قانون التصاممي. وفامي يتعلق ابلبند 
ىل العالمات التجارية ، أأكدت ومجموعة بدلان دول أأمرياك الالتينية والاكرييب عىل أأن هذه اللجنة قد قامت مس بدقا ابلعثل اإ

التاسعة والعرشين للجنة بأأن الأمانة قد قدمت دراسة  ورةادلول. ورصح الوفد يف ادل أأس اءعىل ح اية 
بدلان دول أأمرياك الالتينية والاكرييب بأأنه  ادلول. وذكرت مجموعة س اءعرضت غياب اامحاية املس مترة لأ ( SCT/29/5 وثيدقةال)

ىل تدقدمي اقرتاحات كتابية  ورةيف ادل الثالثني، قررت اللجنة جالس مترار يف العثل عىل هذه الندقطة وقامت بدعوة اكفة الوفود اإ
ىل الأمانة.  تخداهما كعالمات ادلول عند تسجيلها واس   أأس اءنص لتوصية مشرتكة تتعلق حب اية  مرشو:وبناء عليه، مت تدقدمي اإ

ىل اللجنة. وميين أأن متثل هذه التوصية املشرتكة دليال لدلول الأعضاء يف معلية حفص SCT/31/4وثيدقة الجتارية ) ( اإ
السابدقة للجنة مت تدقدمي  ورةوذكر الوفد بأأنه يف ادلادلول.  س اءوتسجيل العالمات التجارية ويدمع اامحاية ادلامئة والشامة لأ 
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ىل اللجنة )نسخة مندقحة من ا (. وعىل هذا الأساس قامت الأمانة بينظمي فعالية جانبية SCT/32/2 وثيدقةاللتوصية املشرتكة اإ
ادلول والعالمات التجارية الوطنية. ويف هذا الصدد، عربت مجموعة بدلان  أأس اءتوفر معلومات عامة حول خمتلف جوانب 

مانة عىل  تنظمي الفاعلية واليت سيسثح ابلفعل للجنة بزايدة فهثها للثسأأةل. دول أأمرياك الالتينية والاكرييب عن شيرها للأ
العالمات  لأنظثةادلول ميين أأن تيون فرصة مفيدة ابلنس بة  أأس اءوتذكرت مجموعة بدلان دول أأمرياك الالتينية والاكرييب أأن 

. وأأكدت مجموعة بدلان دول أأمرياك التجارية الوطنية لتدقدم قمية من خالل اس تخدام العالمات وخاصة يف حاةل ادلول النامية
ادلول. وأأكد الوفد عىل أأن مجموعة بدلان دول  أأس اءالالتينية والاكرييب عىل دمعها للثناقشات واس مترار العثل حول ح اية 

ول عىل جدول الأع ال ح 7. وفامي يتعلق ابلبند ورةأأمرياك الالتينية والاكرييب قد عربت عن الزتاهما الاكمل بنجاح هذه ادل
 للتناول املتوازن لهذه املسأأةل. مجموعة بدلان دول أأمرياك الالتينية والاكرييب أأمهية كربى  أأعطت البياانت اجلغرافية

ىل  الأورويبجالحتاد مس اب الأورويبعرب وفد جالحتاد و  .18 ودو ه الأعضاء عن دمعه الاكمل للرئي  يف هجوده الرامية اإ
ىل اجل  جراءات قانون التصاممي. وأأكد حتدقيق توافق يف الرأأي حول توصية اإ عية العامة بعدقد مؤمتر دبلومايس حول مرشو: اإ

ىل اكفة مس تخديم النظام.  جراءات تسجيل التصاممي اإ وأأشار الوفد عىل املزااي الهامة اليت يوفرها تبس يط وتسهيل خطوات واإ
ىل أأنه يدقصد ابملس تخدمني املاكتب الوطنية واملرشوعات الصغرية واملتوس وك ا طة أأيضا املوجودة يف اكفة أأحناء العامل. الوفد اإ

اللجنة السابدقة، أأكد الوفد عىل أأن هذا النص انجض من الناحية الفنية وليست هناك حاجة لطرح  دورةمتت الإشارة يف 
جراءات قانون التصاممي يف مرشو دراج مدقرتح ل يتعلق ابإ ىل أأنه مت اإ : النص البنود للثناقشة. وابلرمغ من ذكل أأشار الوفد اإ

جراءات تسجيل التصاممي  ورةأأثناء ادل السابدقة للجثعية. ورأأى الوفد أأن هذا جالقرتاح قد ابعد النص عن تبس يط وموامئة اإ
عادة فتح املناقشات حول مرشو: البنود  الأورويبأأكرث من ذي قبل. وذلكل أأعلن وفد جالحتاد  أأنه ل سس تطيع أأن يدمع اإ

صدار قرار يويص بعدقد مؤمتر دبلومايس عىل واللواحئ واقرتح أأن تدقوم اللجنة ب دل من ذكل ابلرتكزي عىل اجلهود اخلاصة ابإ
ىل توافق يف الرأأي بشأأن هذه املسأأةل،  ذا مل يمت التوصل اإ يدقرتح أأساس العثل اذلي قامت به اللجنة قبل جلس ها السابدقة. واإ

ىل ح اية ويف اإ حول هذه املسأأةل. املوضوعية الوفد تعليق املزيد من املناقشات  ادلول والعالمات التجارية الوطنية  أأس اءشارة اإ
ن وفد جالحتاد  ىل عدقد فاعلية جانبية حول ودو ه الأعضاء ت  الأورويبفاإ البدلان والعالمات التجارية الوطنية  أأس اءح اية تطلع اإ

ىل مناقشة ادلواذلي ميثل نشاطا هاما للتوعية هبذا املوضو: الهام.   البياانت اجلغرافيةراسة احملمتة حول وقال الوفد أأنه يتطلع اإ
ىل أأن ادلراسة طرحت عنارص موضوعية . وأأشار الوفد SCT/31/8 Rev.3النطاق ك ا هو مطروح يف الوثيدقة  أأس اءو  اإ

النطاق. ورأأي الوفد أأن هذه املسائل مل تمت دراس ها من قبل وذلكل فهيي تس تحق ادلراسة.  أأس اءو  لبياانت اجلغرافيةتتعلق اب
مانة عىل أأع الها عن شيره لرئي  اللجنة عىل توجهياته أأثناء  الأورويبوفد جالحتاد  وعرب جالجعام: وعرب عن شيره للأ

س ييون اكفيا للتعامل مع العدد احملدود  أأايمالتحضريية املمتزية. وعرب الوفد عن رأأي مفاده أأن عدقد اجعام: عىل مدى ثالث 
 دورة أأثناءأأع ال اللجنة. ويف الهناية، رصح الوفد بأأن اخلربة اليت مت اكيساهبا من البنود املوضوعية اليت تظهر عىل جدول 

 الأورويباللجنة السابدقة اكنت مبثابة سابدقة هامة يف هذا الصدد وحث الأمانة عىل أأن تأأخذ يف احلس بان رأأي وفد جالحتاد 
 س تدقبلية للجنة. عند التخطيط لالجعامعات امل ودو ه الأعضاء بشأأن جالس تخدام الفعال للثوارد 

، عن رأأي مفاده أأن اللجنة متثل مجموعة بدلان أ س يا الوسطى والدقوقاز وأأورواب الرشقيةعرب وفد بيالروس، نيابة عن و  .19
جنازاهتا اكنت هامة ومتثل  ن اإ أأحد الأهجزة الهامة يف الويبو. وأأضاف الوفد أأن معل اللجنة  ه أأاثر اقتصادية هامة وذلكل فاإ

قلميية بدور فعال يف معل اللجنة مؤرشات هامة لاكفة أأ  ع ال الويبو. وعربت اجملثوعة عن رضاها ع ا رأأته من قيام اجملثوعات الإ
ىل أأنه مت تدقدمي عدد من املدقرتحات املتعلدقة اب وأأضاف الوفد أأنه مس تعد لنظر والعالمات التجارية.  لبياانت اجلغرافيةوأأشارت اإ

الت. وعرب الوفد عن اعتدقاده بأأن معل اللجنة س ييون  ه تبعات معلية لينه عرب هذه املدقرتحات ودمع معل اللجنة يف هذه اجمل
يدقا: مرشوعات معاهدة قانون التصاممي.  زاء اإ سابدقة قامت اللجنة بطرح عدد من  دورةوتذكر الوفد أأنه يف عن قلدقه اإ

أأن املوقف احلايل ولحظ الوفد  املدقرتحات. وعرب عن أأسفه بسبب عدم الدقدرة عىل السري قدما بشأأن املؤمتر ادلبلومايس.
حراز تدقدم يف املشالكت الأوىل. ورصحت اجملثوعة بأأهنا سوف  يعىن أأن اللجنة قد أأاثرت مسائل جديدة ابلرمغ من عدم اإ

تس متر يف العثل بصورة بناءة وسوف تدقوم بنظر اكفة املدقرتحات واملرشوعات. ويف الهناية، عرب الوفد عن أأمهل يف أأن تدقوم 
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ىل اتفاق منذ عام مىض. ويف هذا الصدد، عرب اللجنة بت  ىل أأن العثل مل يدقرتب من التوصل اإ حدقيق نتاجئ ملثوسة لينه أأشار اإ
ه ال معاهدة قانون التصاممي. وعرب الوفد عن أأمهل يف  الوفد عن رغبته يف أأن ييون اكفة أأعضاء اللجنة منفتحني حبيث ل يمت اإ

 تدقدما ملحوظا.الثالثة والثالثني للجنة  ورةأأن حتدقق ادل

مانة عىل معلها يف الإعداد لهذه ادلو  .20 اليت سيسثح للجنة بتحسني املناقشات املتعلدقة  ورةعرب وفد الصني عن شيره للأ
اقرتح الوفد أأنه فامي يتعلق ابملواد اليت مل حتسم بعد، ميين للجنة أأن مبعاهدة قانون التصاممي والتدقدم فهيا. عالوة عىل ذكل، 

ىل قبول أأكرب من قبل ادلول الأعضاء. وفامي يتعلق ببعض املسائل الأخرى  تلجأأ لبعض التحفظ وكثري من املرونة للتوصل اإ
ىل  وخاصة مسأأةل ادلمع الفين عرب الوفد عن أأمهل يف أأن يمت اكفة خماوف ادلول النامية يف احلس بان للس اح للجنة ابلتوصل اإ

لق ظروف مواتيه لعدقد مؤمتر دبلومايس. ويف الهناية، رصح الوفد توافق يف الرأأي بأأرس: ما ميين لتحسني معل اللجنة، وخل
 اكنت هامة للغاية وأأنه عىل اللجنة ذلكل أأن تولهيا مزيدا من جالهعامم.  البياانت اجلغرافيةالبدلان و  أأس اءبأأن مسائل ح اية 

يران )مجهورية عرب وفد و  .21 اللجنة من حتدقيق نتاجئ  عن شيره لرئي  اللجنة عىل قيادته اليت مينت الإسالمية( –اإ
دول أ س يا واحمليط الهادي. وعرب الوفد عن رأأي مفاده أأن مس ابوأأيد الوفد بيان وفد ابكس تان، اذلي أألدقاه . ورةانحجة أأثناء ادل

معل اللجنة لبد أأن ييسق مع الهدف التمنوي للثنظثة يف اجملالت الأخرى ومع متطلبات جدول أأع ال التمنية. وذلكل، فدقد 
ك ا مت بيانه يف املدقرتح املتضثن يف  البياانت اجلغرافيةلوفد يف هذا الصدد معل اللجنة املتعلق ابملنحى اجلديدة امحاية دمع ا

أأداه مفيدة من أأدوات املليية الفيرية يف  البياانت اجلغرافية. ورصح الوفد بأأنه ميين اعتبار SCT/31/8 Rev.3الوثيدقة 
ية يف املناطق الريفية، ويف دورها الفاعل يف التمنية جالجعامعية وجالقتصادية يف ادلول ادلول النامية، من حيث دمعها للتمن 

ساءة اس تخدام أأو تزوير وخاصة  البياانت اجلغرافيةالنامية. ويدمع الوفد أأي معلية حتديد معايري لعثلية ح اية  احلالية من أأي اإ
حرازهممي، أأحاط الوفد ابلتدقدم اذلي مت النطاق. وفامي يتعلق مبعاهدة قانون التصا س اءابلنس بة لأ  يف معلية املفاوضات املتعلدقة  اإ

قامة توازن بني التاكليف واملزااي. وبناء عليه، عرب  مبرشو: نص معاهدة قانون التصاممي لينه أأكد عىل أأنه س ييون من املهم اإ
الفين وبناء الدقدرات ويه أأمور همثة الوفد عن رأأي مفاده أأن معاهدة قانون التصاممي جيب أأن حتدد وسائل تدقدمي ادلمع 

ىل توافق يف الرأأي حول هذا الأمر قبل اختاذ أأي  ابلنس بة لدلول النامية. ورصح الوفد ذلكل بأأنه عىل اللجنة أأن تتوصل اإ
ذلا اكن الوفد يرى أأنه مبا يعامىش مع توصيات جدول أأع ال التمنية، س ييون من الرضوري قرار بشأأن عدقد مؤمتر دبلومايس. 

د يف املعاهدات ادلولية مثل راج بند حول ادلمع الفين يف املعاهدة. وأأكد الوفد عىل أأن هذه امل ارسة متتعت بسوابق هامة اإ
وفامي يتعلق ابقرتاح . رباءاتالومعاهدة التعاون بشأأن   (TRIPS)ملليية الفيرية املتصة ابلتجارةجوانب حدقوق ا اتفاق

دراج أأن هذا جالقرتاح سس تحق من مرشو: النص، رأأى الوفد  3يف املادة  كشفمطلب  اجملثوعة الأفريدقية اذلي يتعلق ابإ
ىل جمالت أأخرى.  ىل مفاوضات معاهدة قانون التصاممي ابلإضافة اإ مناقشات متعثدقة داخل اللجنة وهو ما جيلب قمية مضافة اإ

 أأس اءالفيرية. وفامي يتعلق حب اية  أأداه هامة للحفاظ عىل التوازن واملزااي لاكفة حدقوق املليية يشفال ورصح الوفد بأأن 
 البدلان.  أأس اءادلول، دمع الوفد التعاون وفيرة تطوير توصية مشرتكة تتعلق حب اية 

الهامة للجنة. ك ا عرب الوفد عن شيره أأيضا  ورةعرب وفد مجهورية كوراي عن شيره للرئي  عىل الزتامه يف هذه ادلو  .22
مانة عىل معلها ولدلول الأعضاء عىل  الصناعية  املتعلدقة مبعاهدة قانون التصامميهجودمه الرامية للسري قدما يف املناقشات للأ

عن مجموعة دول  ابلنيابةواليت متخضت عن نتاجئ هامة حىت ال ن. وعرب الوفد عن شيره لوفد ابكس تان، ودمع بيانه اذلي أألدقاه 
دلراسة  2005ة قانون التصاممي اليت بدأأت يف عام أأس يا واحمليط الهادي. وذكر الوفد ابملناقشات اليت دارت حول معاهد

الطرق الالزمة ملد املتدقدمني خبدمات حصول عىل حدقوق أأرس: وأأكرث كفاءة مع الدقيام يف نف  الوقت بتبس يط النظام يف 
ارت بصورة اكفة أأحناء العامل. وعرب الوفد عن اعتدقاده بأأن املناقشات اليت جرت بشأأن املرشو: احلايل للثواد والدقواعد قد س

جيدة بفضل الزتام وتعاون وجدل ادلول الأعضاء. ورصح الوفد بأأن اللجنة جيب أأن تركز عىل الوصول هبذه املناقشات 
ىل هناية ممثرة من خالل اس تغالل هذا جالجعام: ك  ندقطة لتيسري عدقد مؤمتر دبلومايس. وعرب الوفد عن الطوية واملس مترة اإ

أأن يمت حلها بصورة مناس بة يف املؤمتر مبجرد اس تي ال جالس تعدادات الرضورية. وعرب  اعتدقاده بأأن تفاصيل املعاهدة ميين
ادلول والعالمات التجارية الوطنية واليت س توفر  أأس اءالوفد عن تدقديره جلهود الأمانة املتعلدقة بينظمي فاعلية جانبية حول ح اية 
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ادلول والعالمات التجارية الوطنية.  أأس اءاملتعلدقة حب اية  لدلول الأعضاء يف اللجنة مبعلومات أأساس ية حول خمتلف املسائل
ىل  ، عرب الوفد عن دمعه للثدقرتح اذلي تدقدم به وفد الولايت املتحدة الأمرييية اذلي اقرتح البياانت اجلغرافيةوابلإشارة اإ

ضافية حتت رعاية اللجنة مع الأخذ يف جالعتبار أأن اللجن ة اكنت جلنة دامئة تتعامل مع بصورة حصيحة بأأن تمت أأي مناقشات اإ
تمت ح ايها بصورة خمتلفة يف لك بدل بناء عىل الظروف  البياانت اجلغرافية. ولحظ الوفد أأن لبياانت اجلغرافيةالأمور املتعلدقة اب

ات احمللية وأأن اتفاقية جوانب حدقوق املليية الفيرية املتصة ابلتجارة تسثح للك دوةل أأن متارس ح اية مس تدقة للثؤرش
ىل  البياانت اجلغرافيةاجلغرافية ابلطريدقة اليت ترغب فهيا. وعرب الوفد عن رأأي مفاده أأن دراسة نظم  احلالية سوف يضيف قمية اإ

الأع ال السابدقة اليت متت داخل اللجنة. وذلكل اعتدقد الوفد بأأنه من الرضوري الدقيام ابملراجعة ادلقيدقة جلدوى وجود نظام 
مع دراسة ال اثر الدقانونية وجالقتصادية لهذا النظام عىل اكفة ادلول الأعضاء. عالوة عىل  غرافيةالبياانت اجل ليسجيلدويل 

امحاية دوةل املنشأأ وتسجيلها ادلويل ل يؤدي  اتفاق لش بونةذكل، رصح الوفد بأأن املؤمتر ادلبلومايس لتبين قانون جديد حول 
ىل الس اح ابملشاركة الاكمة لاكفة ادلول الأعضا وقال الوفد أأنه ابلرمغ من أأن جالقرتاح املتعلق ابلدقانون اجلديد ء يف الويبو. اإ

ن العديد من الوفود، خارج الأعضاء الامثنية  املندقح خيرج عن نطاق مراجعة الإجراءات ويتضثن مواد موضوعية جوهرية فاإ
ىل النفوذ الالزم للتأأثري عىل املدقرتح الأسا ةوالعرشين لحتاد لش بون وعرب الوفد عن رأأي مفاده أأنه حيت يمت يس. يفتدقرون اإ

ن اللجنة يه أأفضل ماكن ملناقشة بناء نظام عاملي ل  بصورة  البياانت اجلغرافية يسجيلالدقضاء عىل أأوجه الدقصور هذه، فاإ
ة قانون تعي  خماوف اكفة ادلول الأعضاء يف الويبو. وأأكد وفد مجهورية كوراي عىل أأمهية التعامل مع املسائل املتعلدقة مبعاهد

سسثح لدلول الأعضاء يف الويبو بتوجيه هجودمه  يف الوقت املناسب ويف املاكن املناسب وهو ما البياانت اجلغرافيةالتصاممي و 
ىل اختاذ قرار ممث  ر.حنو الوصول هبذه الأمور اإ

 من جدول الأع ال: التصاممي الصناعية 5البند 

 الالحئة التنفيذيةاد ومرشو: مرشو: املو  – وممارساتهقانون التصاممي الصناعية 

ىلاملناقشات  اسيندت .23  .SCT/33/3و SCT/33/2 الوثيدقتني اإ

ىل جتنب املزيد من  اجملثوعة ابءمس حتدث وفد الياابن ابو  .24 وأأكد عىل الأمهية املزتايدة امحاية التصاممي الصناعية واحلاجة اإ
وقال الوفد أأنه يأأسف لأن مفاوضات معاهدة يية الفيرية. التأأخري يف تبين معاهدة قانون التصاممي لصاحل مس تخديم أأنظثة املل 

وشير الوفد اجملثوعة . يشفال الأخرية للجنة مع طرح مدقرتح جديد حول متطلبات  ورةقانون التصاممي قد تراجعت يف ادل
التعبريات الثدقافية الأفريدقية عىل التفسريات املتضثنة يف الوثيدقة غري الرمسية واليت تتعلق ابلصة بني املعارف التدقليدية و 

ىل تبس يط الرشوط الشلكية.  التدقليدية واملوارد الوراثية ابلتصاممي الصناعية وذكر الوفد أأن معاهدة قانون التصاممي هدف اإ
ورأأي الوفد أأن جالقرتاح اجلديد املدقدم من قبل اجملثوعة الأفريدقية سوف يعدقد الإجراءات ويزيد الأعباء عىل املتدقدمني 

هنا غري  يشفال ورصح الوفد بأأن متطلبات  خيص تصاممي صناعية.لحصول عىل ترال املدقرتحة لها طبيعة موضوعية وذلكل فاإ
زاء املادة  متعلدقة بعثلية حفظ ملفات الطلب وعرب الوفد عن تدقع  ورأأي أأهنا ل SCT/33/2يف الوثيدقة  "9"()أأ(1)3قلدقه اإ

ىل تدمري ومن خالل تشجيع املؤيدين  الغرض مهنا بصورة كبرية. مضن نطاق وأأهداف معاهدة قانون التصاممي وسوف يؤدي اإ
 .SCT/31/2 Revعىل التفيري يف حسب اقرتاهحم وتركزي املناقشات عىل الدقضااي الباقية يف الوثيدقة 

ىل أأن اجملثوعة ابء تأأمل بشدة يف أأن تمتين اللجنة خالل هذه ادل .SCT/31/3 Rev والوثيدقة بوضع  ورةأأشار الوفد اإ
ىل اجلعية العامة عىل أأساس هاتني الوثيدقتني. توصية  مرشو:  لعدقد مؤمتر دبلومايس وتدقدميها اإ

وقال أأنه قد متت تسوية الأحاكم املوضوعية  الأعضاءودو ه  الأورويبجالحتاد مس اب الأورويبوحتدث وفد جالحتاد  .25
دراج ادلمع الفين بص ورة أأفضل فامي يتعلق مبعاهدة قانون ملعاهدة قانون التصاممي وأأنه مل يمت حل مسأأةل كيف تمت معلية اإ

ىل أأنه لالتصاممي.  وابلنظر لأن طلب ادلمع الفين يف اجلزء الأسايس للنص.  أأحاكميزال متدقبال لفيرة تضثني  وأأشار الوفد اإ
سوف يدفع ابلنص بعيدا عن هدف تبس يط وموامئة الإجراءات  يشفال اجملثوعة الأفريدقية املتعلق بتضثني بند ملتطلبات 
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لكية ليسجيل التصاممي وأأنه ل يتعلق ابلإجراءات الشلكية اخلاصة ابلتصاممي الصناعية فدقد حث الوفد اجملثوعة الأفريدقية الش 
عادة فتح مناقشة  دخال أأمور ل صهل لها ابملوضو: قال الوفد أأنه ل جيب اإ ضعاف النص ابإ عىل حسب اقرتاهحا. ولتجنب اإ

اللجنة يف  دورةار عدقد مؤمتر دبلومايس بناء عىل النص املس تدقر اذلي طرح يف النص وجيب أأن تركز اللجنة هجودها عىل قر 
 .2014نومفرب 

 مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيقرغبة  مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيقمس وفد رومانيا متحداث اب أأكدو  .26
جض مبا ييفي لعدقد مؤمتر دبلومايس، فدقد عرب الوفد يف تبين معاهدة قانون التصاممي يف أأقرب وقت ممين. وابعتبار أأن النص ان

عن أأمهل يف أأن تدقوم اكفة ادلول الأعضاء يف اللجنة بتبين مهنج بناء وجالمتنا: عن تدقدمي اقرتاحات جديدة. وفامي يتعلق 
ىل الوثيدقة غري الرمسية اليت الثانية والثالثني للجنة قال الوفد أأنه اطلع ع ورةابلقرتاح اذلي تدقدمت به اجملثوعة الأفريدقية يف ادل

يزال يعتدقد أأن النص املدقرتح ل يعامىش مع غرض معاهدة قانون التصاممي املتعلدقة بتبس يط  قدمها اجملثوعة الأفريدقية لينه ل
نه ل يدمع جالقرتاح. وقد أأكد الوفد عىل مرونة  ومواءمة الإجراءات الشلكية ليسجيل التصاممي الصناعية. وبناء عليه، فاإ

وتطبيق معاهدة قانون التصاممي ابلنس بة لإدراج مادة حول ادلمع الفين وبناء الدقدرات  وعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيقمجم
جراء مثل هذه املناقشات حول املؤمتر ادلبلومايس نفسه.  ىل أأنه يتطلع اإ ورصح الوفد بأأن اللجنة يف نص املعاهدة ، وأأشار اإ

ىل اجلعية العامة بشأأن عدقد مؤمتر دبلومايس. جيب أأن تركز عىل صياغة توصية تدق  دم اإ

ىل املوارد الوراثية يف جالقرتاح اذلي قدمته اجملثوعة  .27 تتجاوز نطاق  الأفريدقيةوقال وفد امليس يك أأنه يرى أأن الإشارة اإ
ىل أأن املعايري معاهدة قانون التصاممي لأن التصاممي الصناعية تعين بصفة أأساس ية ابلس ات املرئية واجلالية. وقد أأشار  الوفد اإ

ىل حتدقيق توازن بني اليشجيع عىل جالبتاكر واامحاية الشديدة وعرب الوفد عن  والإجراءات الشلكية ادلولية جيب أأن تسعى اإ
عادة  ىل اإ بداء املصثثني. وبناء عليه، دعا الوفد اجملثوعة الأفريدقية اإ رأأي مفاده أأن وجود العديد من املتطلبات يعيق من اإ

 اقرتاهحا.  التفيري يف

اجملثوعة الأفريدقية واعترب أأن تعليق املناقشات خبصوص موضو: خطري ووروري يعترب مس وحتدث وفد نيجرياي اب .28
خطوة للخلف ابلنس بة للثنظثة وسوف يزر: بذور اخلالف يف معل اللجنة. وقال الوفد أأن اسييعاب العديد من ادلول يف 

 املنظثة قد اكن مبثابة حتداي. وابلرمغ من ذكل، فاليوم يوجد دلى اكفة ادلول وخارج اجملثوعة الأفريدقية كأعضاء ميساوين يف
وض ان أأن اكفة جالبتاكرات اليت تمت داخل أأراضهيا حتصل عىل نف  اامحاية عىل حتفزي مسؤوليات وواجبات تتعلق حب اية و 

لنظام املليية الفيرية فدقد أأكد ابلنس بة  مدقايضةيعترب  يشفال ولأن املس توى العاملي متاما ك ا حيدث عىل الصعيد الوطين. 
وقد رأأى الوفد أأن . يشفال الوفد عىل أأنه لي  هناك براءة اخرتا: واحدة أأو عالمة جتارية تصدر بدون قد من 

ىل أأنه لأن  اليشف()أأ( قد تضثن بعض متطلبات 1)3 البند ذات الطبيعة الإدارية وأأخرى ذات طبيعة موضوعية وأأشار اإ
ن املادة يشفال ب ابلفعل بوجود أأنوا: خمتلفة من هذا البند قد طال تظهر أأن اقرتاح اجملثوعة الأفريدقية يعترب  "9"()أأ(1)3، فاإ

عند اس تخدام املوارد الوراثية  يشفل مالمئا هنا. وعرب الوفد عن اعتدقاده يف أأن ادلول املتعاقدة جيب ان تمتين من املطالبة اب
 "9"()أأ(1)3 وأأضاف الوفد أأن املادةم أأمثهل عىل مواقف تنطبق فهيا هذه احلاةل. يف المتثيل املادي للتصاممي الصناعية وقد

الطلب  مود:لمتييهنا من مطالبة  يف قوانيهنا الوطنية يشفال ختتص مبطلب يتعلق ابدلول اليت قامت ابلنص عىل مثل هذا 
وارد الوراثية واليت تتجسد ماداي يف عن مصدر ومنشأأ املعارف التدقليدية والتعبريات الثدقافية التدقليدية وامل يشفال من 

وعند مالحظة أأن التصثمي اذلي يدقوم التصثمي الصناعي. ويرى الوفد أأن هذا الأمر ميثل جحر الزاوية يف نظام ح اية التصاممي. 
ىل احملبتير أأمام امل السوق بغلق عىل أأساس معارف تدقليدية أأو تعبريات ثدقافية تدقليدية يدقوم  انه ل يوجد يل، فدقد أأشار الوفد اإ

املبتيرين احملليني أأو يعتدقد أأن جالبتاكر احمليل لي   ه وجود يف نظام املليية عن نظام التصاممي الصناعية مبنع وفد هيمت 
ن ماكتب املليية الفيرية لدلول الفيرية.  ووفدقا لربوتوكول سواكومبوند حول ح اية املعارف التدقليدية والتعبريات الفللكورية فاإ

قلميية الأفريدقية للثليية الصناعية اكنت تطلب ابلفعل بتدقدمي تأأكيد عىل أأن التصثمي احملثي ملالأعضاء يف   يدقم املنظثة الإ
( يف 9()أأ()1)3تعبريات ثدقافية تدقليدية أأو موارد وراثية حبيث يعىن عدم الإبدقاء عىل املادة  ابس تخدام معارف تدقليدية أأو

ىل  أأنأأن علهيا  معاهدة قانون التصاممي ابلنس بة لهذه ادلول من  23املادة تدقوم بتغيري معايريها وقواعدها. وابلإشارة اإ
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الوفد  ورأأى 3املادة ذكر الوفد بأأنه يف حاةل التعارض بني أأحاكم املعاهدة وبني لواحئها جيب تطبيق نص  SCT/33/2 الوثيدقة
جبار أأعضاء ال أأن ذكل ميثل مشلكة.  عن  يشفل لجنة عىل مطالبة املتدقدمني ابوقال الوفد أأن الهدف من جالقرتاح مل يين اإ

مصدر املعارف التدقليدية والتعبريات الثدقافية التدقليدية واملوارد الوراثية املتضثنة يف التجس يد املادي للتصثمي ولين للس اح 
ذا اكن التصثمي يعمتد عىل منتج موجود من قبل وتغطيه املعارف التدقليدية والتعب ريات الثدقافية لدلول اليت تريد أأن تعرف ما اإ

ثغرة يف معاهدة ابكيشاف وقد رأأى الوفد أأن اجملثوعة الأفريدقية قد قامت . يشفل أأن تطالب ابالتدقليدية واملوارد الوراثية 
مل تأأخذ يف احلس بان الدقوانني احلالية اليت حتمك التصاممي يف خمتلف الأماكن يف العامل واسيبعدت  لأهناقانون التصاممي املدقرتحة 

ماكنية و  ىل أأن املادة دلى أأي عضو يف قوانينه.  كشفجود متطلبات اإ تنص عىل  SCT/33/2( من الوثيدقة 2)3وابلإشارة اإ
لهيا يف املادة  شارة أأو عنرص، سوى تكل اليت متت الإشارة اإ فامي يتعلق ابلطلب، فدقد  10( واملادة 1)3أأنه لن تمت املطالبة ابإ

يعامىش مع فرضية نظام املليية الفيرية وجالعرتاف حب اية  يشفال مطلب ، ن، ابلنس بة للثجثوعة الأفريدقيةأأكد الوفد عىل أأ 
ىل جاللزتامات  3التصاممي حول العامل والتناف  احلر والزنيه واملتطلبات املوضوعية الأخرى الواردة يف املادة  ابلإضافة اإ

 املوجودة يف بعض ادلول الأعضاء. 

يط الهادي، عن دمعه الدقوي لقرتاح اجملثوعة الأفريدقية ورأأى أأن جمل  أ س يا واحمل مس وعرب وفد ابكس تان، متحداث اب .29
 . والإبدا:الس ياسات الوطنية وسشجع عىل جالبتاكر  لأولوايتجالقرتاح وفر ض اانت 

ىل أأنه مل ير أأي ثغرة يف معاهدة قانون التصاممي وأأكد عىل أأنه ابلرمغ من أأن  .30 قد ييون  يشفال وأأشار وفد اليوانن اإ
ن رشط أأمرا أأساس يا اب املدقرتح من قبل اجملثوعة الأفريدقية اكن مطلبا موضوعيا ولي   يشفال لنس بة للثليية الفيرية فاإ

ىل تنامغ  هنا هتدف اإ مك من احملتوايت يف الطلب ومل هتدف  أأقىصشلكيا. ولأن معاهدة قانون التصاممي يه معاهدة شلكية فاإ
ىل املادة اليت ص  شارة اإ ىل وضع متطلبات للح اية. ويف اإ يدمع  نع مهنا املنتج ل تؤهل امحاية التصثمي، فدقد اس تنتج الوفد أأنه لاإ

 مدقرتح اجملثوعة الأفريدقية. 

ىل أأن زخرفة التصثمي تنتج عن املادة املس تخدمة. ولأن المتيزي بني املتطلبات ريأأشار وفد نيجو  .31 اي يف الأمثة اليت قدهما اإ
قد تضثنت ابلفعل متطلبات موضوعية، فدقد رصح الوفد بأأن مدقرتح  3الإدارية واملوضوعية اكن أأمرا بالغيا وأأن املادة 

اجملثوعة الأفريدقية مل يين سس هدف ح اية املعارف التدقليدية والتعبريات الثدقافية التدقليدية واملوارد الوراثية لينه سسثح لدلول 
ذا اكن املنتج يعمتد عىل املعارف  مود:اليت تطلب ذكل أأن تدقوم بسؤال  التدقليدية والتعبريات الثدقافية التدقليدية الطلب ع ا اإ

 واملوارد الوراثية أأم ل. 

 . وجيهوقال وفد كواب أأنه يرى أأن جالقرتاح  .32

وعرب وفد الولايت املتحدة الأمرييية عن شيره لوفد نيجرياي عىل وثيدقته غري الرمسية والتفسريات املصاحبة لها وأأشار  .33
ىل أأنه مل يمتين بدراس ها بصورة اكمة.  ذا اكنت معاهدة قانون التصاممي لها تبعات موضوعية ليست اإ وقال الوفد أأن مسأأةل ما اإ

جراءات معل امللفات اخلاصة ابلتصاممي مسأأةل ذات صة ، لأن هدف معاهدة قانون التصاممي هو تبس يط ومواءمة اإ
جراءات شلكية اللواحئ قد متت صياغها بناء عىل مرشو:البنود و  مرشو:الصناعية. وذكر الوفد أأن أأحاكم   معاهد ي اإ

راخستني وه ا معاهدة قانون براءات جالخرتا: ومعاهدة س نغافورة لدقانون العالمات التجارية وأأكد الوفد عىل أأن الك 
املعاهدتني قد أأرشدا اللجنة فامي يتعلق ابلإجراءات الشلكية اخلاصة بنظام حفظ امللفات لأنه يف بعض الولايت الدقضائية 

الصناعية خاضعة لنظام حفص موضوعي مماثل لنظام براءات جالخرتا: ويف ولايت قضائية أأخرى تيون تيون التصاممي 
ونظرا لأن معاهدة قانون التصاممي قد متت صياغته يف صورة وروح خاضعة لنظام تسجيل مياثل نظام العالمات التجارية. 

التجارية، فدقد رصح الوفد بأأنه خيالف أأي اقرتاح بأأن  معاهدة قانون براءات جالخرتا: ومعاهدة س نغافورة لدقانون العالمات
اذلي اقرتحته اجملثوعة الأفريدقية فدقد عرب الوفد  يشفال معاهدة قانون التصاممي يه معاهدة موضوعية. أأما فامي يتعلق برشط 

ثيدقة الصة موضوعية لأن املعلومات املطلوبة ليست و  أأحاكمعن اعتدقاده بأأن معاهدة قانون التصاممي جيب أأن تتضثن 
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ابلشلك الزخريف احملثي من قبل أأنظثة التصاممي الصناعية وليست مطلوبة لفهم التصثمي أأو لختاذ قرار بشأأن تسجيهل أأو 
صدار براءة اخرتا:  ه.  ولحظ الوفد أأيضا أأن مادة املنتج مثل صناعة زجاجات من نبااتت أأو أأكواب الزابدي املغلفة مبواد اإ

ىل وجو  تطورها جممتعات حملية أأو  جذابةد معارف تدقليدية يف العثليات املس تخدمة يف صناعة منتجات طبيعية ابلإضافة اإ
وميين ح اية الطرق أأو العثليات من خالل براءات اخرتا: املنفعة ولي  . الزخريفابملظهر مجموعات حملية لي   ه أأي عالقة 

ن تسجيل التصاممي الص  ناعية لن مينع أأي خشص من اس تخدام املادة، لن من خالل براءات اخرتا: التصاممي. وبذكل فاإ
درااك لأمهية املركبات البيولوجية واليمييائية ل ختضع وفدقا لتعريفها امحاية التصاممي.  لختبار  ةالسابدق حاةل التدقنية الصناعيةواإ

مت وضعه منذ عام، فدقد أأشار عبارة عن تعبريات ثدقافية تدقليدية أأو تصثمي  حاةل التدقنية الصناعية السابدقةالتصثمي، سواء ان 
ىل أأن مرشو: اللواحئ سسثح لدلول املتعاقدة بطلب معلومات ميين أأن ييون لها تأأثري عىل الأحدقية يف تسجيل  الوفد اإ

التصثمي الصناعي. وابلرمغ من ذكل، مل تسثح بطلب معلومات غري لزمة، مثل املعلومات املتعلدقة بصناعة التصثمي، واملواد 
درااك لأن متطلبات اةل التدقنية الصناعية السابدقةبدل املنشأأ اخلاصة حباملس تخدمة أأو  املدقرتحة من جانب اجملثوعة  يشفال . واإ

الأفريدقية لي  لها عالقة مبعاهدة قانون التصاممي أأو التصاممي الصناعية بصفة عامة، فدقد رأأى الوفد أأن اخملاوف الاكمنة اخلاصة 
عهنا يف معاهدة قانون التصاممي واليت نصت عىل ومسحت مبرونة متنع بشلك فعال منح  ابجملثوعة الأفريدقية سوف يمت التعبري

ىل أأنه يدقوم  الطلب يف دولته عليه واجب تدقدمي مرجعيات للفن السابق اليت  مود:التصاممي غري اجلديدة اامحاية. وأأشار الوفد اإ
ىل امليتب الأمرييك لرباءات جالخرتا: والعالم ذا عمل ييون عىل دراية هبا اإ الطلب أأن تصثميه/تصثميها  مود:ات التجارية. واإ

درااك بأأن هذا املطلب يعامىش مع  مود:لي  جديدا، تعترب براءة جالخرتا: غري قابة للتنفيذ عند حماوةل  الطلب تطبيدقها. واإ
قد   .SCT/31/3 Revوثيدقةالو  .SCT/31/2 Rev وثيدقةالأأهداف معاهدة قانون التصاممي فدقد عرب الوفد عن اعتدقاده بأأن 

 مسحتا مبرونة ميين أأن تيون أأساس جالقرتاح املدقدم من قبل اجملثوعة الأفريدقية. 

يف  "10"(1)2أأنه يرى أأن اخملاوف الاكمنة دلى اجملثوعة الأفريدقية مل تنعي  يف الدقاعدة  مبيقاموزورصح وفد  .34
ذا مت التفيري يف رشط مرشو: اللواحئ.  ىل معاهدة قانون  ىل أأنه رشط موضوعي لاملدقرتح ع يشفال وأأكد الوفد أأنه اإ ينمتي اإ

ذا  ننا اإ نه لن سسثح به مبوجب هذا البند. عالوة عىل ذكل، فاإ يف احلس بان الطبيعة السائدة لأحاكم املعاهدة  أأخذانالتصاممي فاإ
 3 املادة عىل اللواحئ يف حاةل حدوث تعارض، فدقد رصح الوفد بأأن اجملثوعة الأفريدقية اكنت ترغب يف وجود نص رصحي يف

عن منشأأ املعارف  يشفال عن املنشأأ. وقال الوفد أأنه يف حني أأن  يشفل يوحض أأن ادلول ل سسثح لها بأأن تطالب اب
ن ذكل لي  السبب الوحيد  التدقليدية والتعبريات الثدقافية التدقليدية واملوارد الوراثية قد سساعد يف حتديد أأن الأمر جديدا فاإ

ىل بروتوكول سواكومبوند، أأكد الوفد أأنه ابلرمغ من أأن لنو: من املعلومات. اذلي تطلب من أأجهل دو ه هذا ا وابلإشارة اإ
ن  أأحدقيتهيؤثر عىل  اس تخدام جزء فدقط من املعارف التدقليدية أأو التعبريات الثدقافية التدقليدية يف التصثمي قد ل يف اليسجيل فاإ

ذا اكنت املعارف التدقليدية أأو ال  لهيا واس تخداهما بشلك ادلوةل قد تريد أأن تعرف ما اإ تعبريات الثدقافية التدقليدية قد مت ادلخول اإ
قد اس تجابت بصورة اكفية ملساحة الس ياسة املطلوبة من قبل ادلول اليت  2وبناء عليه، يرى الوفد أأن الدقاعدة مالمئ أأم ل. 

 . واملوارد الوراثية ديةعن منشأأ املعارف التدقليدية والتعبريات الثدقافية التدقلي يشفل يوجد هبا قوانني تطالب اب

وقد اتفق الوفد مع الرأأي الدقائل بأأن التصثمي النامج عن وجود املعارف التدقليدية والتعبريات الثدقافية التدقليدية واملوارد  .35
الوراثية يف زخرفته املادية ل يعد تصثامي جديدا، ورصح بأأن اكفة أأعضاء اللجنة ميين أأن يوافدقوا عىل أأن التصثمي ل جيب أأن 

ذا اكن هناك فن سابق. ي ىل أأنه يف بعض الولايت الدقضائية ييون النظام جمرد صدر اإ وابلرمغ من ذكل، فدقد أأشار الوفد اإ
ىل  اليت نصت عىل أأن  SCT/33/2يف الوثيدقة  1.3 الفدقرةنظام تسجيل ول توجد فرصة للحديث عن فن سابق. وابلإشارة اإ

مييهنا   قد اقرتحت قامئة مغلدقة ابملؤرشات"، رصح الوفد بأأنه يرى أأن ادلول ل"هذه املادة والدقواعد ذات الصة هبا يف اللواحئ
ىل املادة  ضافة عنارص اإ وذلكل فدقد تساءل الوفد ع ا س يحدث ابلنس بة لدلول اليت يوجد رشط حىت من خالل الدقواعد.  3اإ

ىل ذكل عىل توافق اقرت عن املنشأأ يف قوانيهنا الوطنية.  اليشف ضافة اإ اح اجملثوعة الأفريدقية مع املصاحل املتعلدقة وأأكد الوفد اإ
ويف الهناية، أأشار . اتس ياسمبجال لوضع ل عىل التنبؤ ابلإجراءات والس اح يابلبتاكر وتعزيز قدرة مدقديم طلبات اليسج 
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ىل أأن اجملثوعة الأفريدقية أأظهرت الزتاما مبعاهدة قانون التصاممي وأ منت به. ويف رأأيه أأن رشط  ق حبداثة يتعل يشفال الوفد اإ
 وهو أأمر أأسايس ابلنس بة لطبيعة ح اية التصاممي الصناعية. التصثمي 

ىل أأن أأنظثة اليسجيل تنص عىل وسائل لندقض حدقوق التصاممي يف حاةل  .36 وأأشار وفد الولايت املتحدة الأمرييية اإ
ىل أأن معاهدة قانون التصاممي قد أأخذ يف احلس بان خمتلف أأ  نظثة التصاممي الصناعية. وجود مرجعيات لفن سابق ك ا أأشار اإ

لهام ل ميين أأن مينع  وابعتبار لهام، قال الوفد أأن الإ اامحاية يف  أأحدقيةأأن حداثة التصثمي عبارة عن حتليل مركز يتجاوز جمرد الإ
 نظام التصاممي الصناعية. وبناء عليه، فدقد رأأي الوفد أأن الأمر املهم هو وجود فن سابق ولي  املنشأأ. 

ىل أأن رشط وأأشار وفد نيجرياي .37 ىل ح اية املعارف التدقليدية والتعبريات  يشفال  اإ يف معاهدة قانون التصاممي ل هيدف اإ
ىل  رسالالثدقافية التدقليدية واملوارد الوراثية لينه هيدف اإ ىل هجة الفحص قد تؤثر عىل حداثة أأو أأصاةل التصثمي.  اإ معلومات اإ

قلميية الأفريدقية للثليية )ج( من بروتوكول س(3)19لوفد أأنه مبوجب املادة ورصح ا ن ادلول الأعضاء يف املنظثة الإ واكومبوند فاإ
املعارف التدقليدية أأو  أأتتالصناعية مطالبة بض ان اامحاية من املؤرشات املضلة وموافدقة أأو وجود صالت مع اجملمتع اذلي 

ن التصاممي تيون محمية أأيضا من خالل  وقد لحظ الوفد أأنه يف بعض الولايت الدقضائيةالتعبريات الثدقافية التدقليدية منه.  فاإ
ىل أأن حتديد املصدر يعترب أأمرا هاما يف هذه الأنظثة.  عالمات جتارية أأو عالمة مظهر املنتج أأو تيوين املنتج وأأشار الوفد اإ

ذا اكن مصطلح "براءة اخرتا:" املذكور يف املادة  ىل املواد تشري ف مرشو:( من 2)2ويف الهناية، تساءل الوفد ع ا اإ دقط اإ
ىل "براءة اخرتا: املنفعة" أأيضا.   "براءات اخرتا: التصاممي" أأو اإ

ل  التدقنية الصناعية السابدقةبأأنه ابلرمغ من أأن منشأأ  مبيقاموزورصح وفد  .38 قد ييون غري ذي صة يف بعض ادلول اإ
ىل املادة  اةل وفد بأأن املنشأأ اخلاص حب( من بروتوكول سواكومبوند رصح ال3)19أأنه هام يف بعض ادلول الأخرى. وابلإشارة اإ

شواغل تتعلق بض ان أأن املعارف التدقليدية والتعبريات الثدقافية ييون ذو صة عندما ييون هناك  التدقنية الصناعية السابدقة
لهيا بصورة مالمئة. وبناء عليه، أأكد الوفد عىل أأمهية ترك مساحة للدقوانني والس ي اسات التدقليدية واملوارد الوراثية قد مت النفاذ اإ

 املنشأأ.  عن يشفال الوطنية لطلب 

قرتاح اجملثوعة ابء عن رأأي مفاده أأن الغرض من اقرتاح اجملثوعة الأفريدقية ميين حتدقيدقه بدون امس وعرب وفد الياابن اب .39
لب ومثل هذه املعلومات ميين أأن تط( ميين أأن تغطي املعلومات اليت طلبها اجملثوعة الأفريدقية. 10)(1)2جديد لأن الدقاعدة 

ذا اكن للثعلومات أأثر عىل أأحدقية تسجيل التصثمي الصناعي. ولهذا السبب، دعا  حىت يف ادلول اليت ل يوجد هبا نظام حفص اإ
عادة النظر يف جالقرتاح والرتكزي عىل املسائل الباقية.  ىل اإ  الوفد اجملثوعة الأفريدقية اإ

عن رأأي  مجهورية كوراي   شلكي فدقد عرب وفدولأن اقرتاح اجملثوعة الأفريدقية قد تعامل مع مطلب موضوعي ولي .40
مفاده أأن مثل هذا املدقرتح سوف ميثل عبء عىل املتدقدمني بطلبات اليسجيل. ولأن الغرض من معاهدة قانون التصاممي هو 

جراءات  عدادتبس يط اإ ىل أأن الدقانون يفامللفات فدقد رصح الوفد بأأنه ل يدمع اقرتاح اجملثوعة الأفريدقية.  اإ شارة اإ مجهورية  ويف اإ
كوراي ل يتضثن بند يتعلق ابملعارف التدقليدية والتعبريات الثدقافية التدقليدية واملوارد الوراثية، فدقد تساءل الوفد عن سبب 

وجوب تعامل معاهدة قانون التصاممي بصفة خاصة مع املعارف التدقليدية والتعبريات الثدقافية التدقليدية واملوارد الوراثية لأن 
ىل جانب الصور والأشاكل الأخرى جيب دراس ها من أأجل حتديد صالحية تسجيل التصثمي. اكفة التصاممي ا  ملسجة اإ

ىل عىل اكفة ادلول  يشفال نيجرياي عىل أأن اقرتاح اجملثوعة الأفريدقية ل يفرض رشط وأأكد وفد  .41 الس اح لينه هدف اإ
ضافة هذا الرشط يف أأنلدلول اليت ترى أأمهيته يف  واكن الغرض من جالقرتاح هو تبس يط  قوانيهنا. حتافظ عىل قوانيهنا أأو اإ

ميين أأن تغطيه املدقرتح  يشفال ولأن اجملثوعة ابء رأأت أأن رشط معل هجة الفحص من خالل توفري معلومات هامة. 
اكن جزء من املعلومات املشار  يشفال ، فدقد اقرتح الوفد تندقيح نص هذه الدقاعدة حبيث توحض أأن رشط "10"(1)2 الدقاعدة
لهيا يف   هذه الدقاعدة.اإ
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اليت  الوجهيةميين أأن تتضثن املعلومات  "10"(1)2وأأكد وفد الياابن عىل رأأي مفاده أأن الصياغة احلالية للدقاعدة  .42
تدخل مضن نطاق أأهداف معاهدة قانون التصاممي ورصح بأأن اجملثوعة ابء مل تر ورورة تعديل صياغة هذه الدقاعدة لتتضثن 

  ابلأحدقية يف احلصول عىل الرتخيص.عنارص تتعدى املعلومات ذات الصة

قد قام بتغطية  3رصح وفد الولايت املتحدة الأمرييية بأأنه يرى أأن اقرتاح اجملثوعة الأفريدقية ك ا ظهر يف املادة و .43
ويف رأأيه أأن العنارص اليت تتعدى نطاق الغرض قسم صغري مهنا.  2نطاق واسع من املؤرشات والعنارص بيامن غطت الدقاعدة 

قانون التصاممي وهنج الشلكيات ميين أأن متثل عبئا ابلنس بة ملدقديم طلبات اليسجيل وأأن تدمر معاهدة قانون  معاهدةمن 
 التصاممي. 

ذا اكن رشط و  .44 املدقرتح من قبل اجملثوعة الأفريدقية كجزء من الدقامئة  يشفال طالب وفد نيجرياي بتوضيح يتعلق مبا اإ
 ."10"(1)2لدقاعدة اسوف تغطيه  3املغلدقة املدرجة يف املادة 

 يف اليسجيل. الأحدقيةهو التأأثري عىل  "10"(1)2الدقاعدة وأأجاب وفد الياابن بأأن املعيار يف  .45

ودو ه الأعضاء وأأكد عىل أأنه مل يدمع مدقرتح اجملثوعة الأفريدقية.  الأورويبوحتدث وفد جالحتاد الأوريب نيابة عن جالحتاد  .46
ىل وقت لتدبر ا ىل أأنه حيتاج اإ  ملوقف وذلكل فدقد طالب بتعليق املناقشات. وأأشار الوفد اإ

يف حني انه يدقدر أأنه مل يتوفر الوقت الاكيف لأعضاء اللجنة دلراسة الوثيدقة غري الرمسية اليت مت اي أأنه ريوقال وفد نيج .47
ىل تدبر املوقف، فدقد اكن مس تعدا لإجراء مزيد من املناقشات وجالس مترار يف دورةتوزيعها قبل   اللجنة واكن حيتاج اإ

ىل تفامه مشرتك.  مشاركة الأفاكر من أأجل الوصول اإ

اي نيابة عن اجملثوعة الأفريدقية بأأن ادلمع الفين وبناء الدقدرات تعترب ميوانت هامة يف معل الويبو ريورصح وفد نيج .48
 وس تيون ورورية ابلنس بة لاكفة ادلول لي  ابلنس بة لدلول النامية وادلول الأقل منوا حفسب. 

ىل أأنه مل يدقم أأي وفد مبعارضة التفيري يف ادلمع الفين فامي يتصل مبعاهدة وقد لحظ وفد الو .49 شارة اإ لايت املتحدة، يف اإ
قانون التصاممي، أأن الولايت املتحدة الأمرييية اكنت تدقوم بصورة مس مترة بتدقدمي ادلمع الفين. وقد عرب الوفد عن رأأي مفاده 

ممي ميين التعامل معها بصورة مناس بة من خالل قرار ك ا أأكد عىل حدقيدقة أأن أأن ادلمع الفين اذلي يتعلق مبعاهدة قانون التصا
وذلكل، فدقد اعرتض الوفد عىل املوافدقة عىل مادة حول ادلمع ادلمع الفين يف السابق قد مت تناو ه يف املؤمتر ادلبلومايس نفسه. 

بدقية معاهدة قانون التصاممي أأثناء املؤمتر ادلبلومايس ويف رأأي الوفد أأنه مبجرد املوافدقة عىل الفين كرشط لعدقد مؤمتر دبلومايس. 
 سيمتين أأعضاء اللجنة من اختاذ قرار مناسب حول ادلمع الفين. 

صدار قرار حول ادلمع الفين يف  .50 وأأقر وفد كندا بيان وفد الولايت املتحدة الأمرييية وقال أأنه ليزال عىل ثدقة من أأن اإ
 واحض يتعلق بتدقدمي ادلمع الفين وبناء الدقدرات يف س ياق معاهدة قانون التصاممي. ويف املؤمتر ادلبلومايس س ميثل الزتام س يايس

جراء مفاوضات تتعلق مبادة خاصة ابدلمع الفين يف مؤمتر دبلومايس، فدقد أأشار الوفد أأنه ل ميينه  حني أأن الوفد ميينه دمع اإ
 الدقيام بذكل كرشط من رشوط عدقد املؤمتر ادلبلومايس. 

ودو ه الأعضاء مرونته بشأأن الشلك اذلي سيمت من خال ه  الأورويبابلنيابة عن جالحتاد  الأورويبحتاد وأأكد وفد جال .51
 تدقدمي ادلمع الفين سواء اكن ذكل من خالل مادة أأو من خالل قرار مس تدقل. 

ك ا أأنه اكن  ورأأي أأنه ميينه حتسني معاهدة قانون التصامميوأأكد وفد الصني عىل أأمهية ادلمع الفين وبناء الدقدرات  .52
ىل أأنه يدمع مرونة  س يفيد اكفة الأطراف. وابلرمغ من اعتدقاده بأأن تبين مادة سوف ييون خيارا أأفضل، فدقد أأشار الوفد اإ

 الأطراف.  اكفة
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 دورةاي ابلنيابة عن اجملثوعة الأفريدقية عدقد مشاورات غري رمسية حول مسأألتني متت دراس ه ا يف ريواقرتح وفد نيج .53
 اللجنة هذه. 

ودو ه الأعضاء بأأنه يف حني أأنه سشارك وفد نيجرياي  الأورويبابلنيابة عن جالحتاد  الأورويبح وفد جالحتاد ورص .54
نه ل يرى أأن عدقد مشاورات غري رمسية يف هذه املرحة هو أأمر مناسب  والرئي  يف رغبه ا يف سري أأع ال اللجنة قدما فاإ

اخلاصة بالك املسأألتني. فبيامن بلغ مس توى النضج يف مناقشة مسأأةل  بسبب وجود مس توايت خمتلفة من النضج يف املناقشات
 ل تزال يف بدايها.  يشفال ادلمع الفين ندقطة متدقدمة فدقد اكنت املناقشات املتعلدقة برشط 

ىل أأنه  .55 ىل أأنه أأيضا ييشارك يف الرغبة يف سري املناقشات قدما وأأشار اإ ل وأأشار وفد الياابن ابلنيابة عن اجملثوعة ابء اإ
يعتدقد أأن املشاورات غري الرمسية س تيون مالمئة للسري قدما، بسبب اختالف درجة نضج املناقشات ولأس باب تتعلق 

 ابلشفافية. 

عادة فتح املناقشات حول قرار املادة  .56 ذا اكنت هناك تطورات  22وقال وفد املثلية املتحدة أأنه رأأي فائدة يف اإ فدقط اإ
ىل أأن بدقية . جديدة. ورأأي الوفد أأن الوضع لي  كذكل وقد ذكر الوفد بأأن وقتا طويال قد مت قضاؤه يف املناقشات وأأشار اإ

وشير الوفد اجملثوعة الأفريدقية عىل التفسريات اليت قدمها يف الوثيدقة غري الرمسية املسائل ميين حلها يف مؤمتر دبلومايس. 
ىل أأنه ل يزال يدقوم بتحليلها وذلكل س ييون من الصعب أأن يدقدم  تعليدقات ملثوسة حىت سسري قدما. ولهذا السبب مل وأأشار اإ

 يين الوفد حمبذا لعدقد مشاورات غري رمسية حول املسأألتني. 

جعام: عام  مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيقوأأعلن وفد رومانيا ابلنيابة عن  .57 أأنه يؤيد عدقد مناقشات رمسية يف اإ
 ليسجيل التفسريات اليت قد تيون مفيدة. 

وجيبو ي ومرص اندونيس يا كينيا ابكس تان، بصفها الوطنية، بريو وجنوب أأفريدقيا والسودان  كوت ديفواروعربت وفود  .58
 عن دمعها لعدقد مناقشات غري رمسية. 

 واجملثوعة ابء وأأعلنوا أأهنم ل الأورويبوأأملانيا واليوانن ولتفيا وبولندا بياانت وفود جالحتاد  ادلمنركوساندت وفود  .59
 ات غري رمسية. يؤيدون عدقد مناقش

ىل عدم تأأييده ا لعدقد مناقشات غري رمسية وعربا عن تفضيله ا لعدقد مناقشات يف  .60  دورةوأأشار وفدي فرنسا والسويد اإ
 عامة. 

يران )مجهورية وأأيد وفد  .61 العادية ابلنس بة للجنة أأن  الأفريدقية ورأأي أأنه من امل ارساتاقرتاح اجملثوعة  الإسالمية( –اإ
زاةل اخلالفات  من خالل مشاورات غري رمسية.  حتاول اإ

ىل أأنه مس تعد للثشاركة.  .62 وقد عرب وفد نيجرياي عن دمعه لطلب اجملثوعة الأفريدقية بعدقد مشاورات غري رمسية وأأشار اإ
ىل  ىل أأن اجملثوعة الأفريدقية ل متتكل اكفة الإجاابت عىل كيفية السري قدما، فدقد دعا الوفد اكفة أأعضاء اللجنة اإ شارة اإ ويف اإ

 ركة يف معلية بناء الطريق حبيث ميين السري قدما يف سبيل عدقد مؤمتر دبلومايس انحج.املشا

ىل أأن العديد من أأعضاء اللجنة ليرغبوا يف عدقد مشاورات غري رمسية وأأنه لي  دليه أأية أأي وغورأأ وأأشار وفد  .63 واي اإ
ضاعة الوقت، اقرتح الوفد مناقشة البنود الأ تفضيالت.   خرى املعلدقة عىل جدول الأع ال. وابلرمغ من ذكل، لتجنب اإ

للتحرك حنو وغواي ورأأ واملثلية املتحدة والولايت املتحدة الأمرييية بيان وفد  الأورويبوأأيدت وفود ش ييل وجالحتاد  .64
 انقشة بنود أأخرى عىل جدول الأع ال. 
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الأعضاء أأنه مت عدقد مناقشات ودو ه  الأورويبابلنيابة عن جالحتاد  الأورويبوبعد اسرتاحة الغداء، أأشار وفد جالحتاد  .65
وقد ساعد ة الأطراف املعنية الأخرى يف مناخ متزي ابلشفافية والرصاحة. الأوروبيغري رمسية أأثناء وقت الغداء مع اجملثوعة 

الرابعة  ورةادلالفرتة اليت تس بق احلوار اجليد عىل فهم مواقف الوفود. وأأعلن الوفد أأنه يأأمل يف اس مترار املناقشات خالل 
 الثالثني للجنة. و 

ىل أأنه يف حني الأورويباجملثوعة الأفريدقية، عىل بيان وفد جالحتاد مس اي، متحداث ابريوقد وافق وفد نيج .66 . وأأشار الوفد اإ
نه مل يمت حل املسائل ابلرمغ من ذكل. وأأعلن الوفد أأن اجملثوعة الأفريدقية اكنت مس تعدة للثشاركة يف  اكنت املناقشات ممثرة فاإ

ووفود أأخرى. وفامي يتعلق ابدلمع الفين عرب الوفد عن أأسفه لعدم مناقشة املسأأةل وأأن  الأورويبوفد جالحتاد  مناقشات مع
ذا مت التفاق عىل عدقده.   النصوص املتضثنة داخل أأقواس ميين أأن تناقش يف مؤمتر دبلومايس اإ

عىل املشاركة يف املفاوضات واحتفظ  ورحب وفد اندونيس يا بنتاجئ املناقشات اليت جرت أأثناء الغداء وعرب عن عزمه .67
 حبق التعبري عن الرأأي والتعليق. 

ىل املناقشات اليت عدقدت أأثناء الغداء والتعليدقات والشواغل اليت مت التعبري وأأشار وفد الولايت املتحدة الأمرييية  .68 اإ
ذا اكنت اجملثوعة الأفريدقية س تأأخذ هذه التعليدقات ورةعهنا يف ادل يف احلس بان وس تلدقى نظرة أأخرى عىل  العامة وتساءل ع ا اإ

 التالية للجنة.  ورةالتالية للجنة. ويرى الوفد أأنه س ييون من اجليد عدقد مزيد من املناقشات يف ادل ورةاقرتاهحا من أأجل ادل

ىل أأنه مبا أأن اجملثوعة الأفريدقية لي   .69 نعضوا وأأشار وفد نيجرياي اإ   ه يرحب بأأي اقرتاح يفي مبصاحلها.يف املعاهدة فاإ

ىل أأن مفهوم و  .70 يف املعاهدة لي  الطريدقة املثىل لوصف املوقف وأأن العضو أأشار وفد الولايت املتحدة الأمرييية اإ
تدمع نظام املليية الفيرية ومتثل خطوة معاهدة جيدة طاملا أأهنا الولايت املتحدة الأمرييية س تدمع معاهدة قانون التصاممي 

جيابية ابلنس بة لاكفة مدقديم طلبات ال  ذا مل ختدم املعاهدة الغرض من وضعها، اإ يسجيل من اكفة ادلول. وابلرمغ من ذكل، اإ
ن الولايت املتحدة الأمرييية لن تدمعها.   فاإ

 وأأكد وفد نيجرياي عىل أأنه مس تعد ملناقشة أأي اقرتاح ويرحب بأأي اقرتاح يتدقدم به أأي عضو يف اللجنة.  .71

مفيدة حول جالقرتاح اذلي تدقدمت به اجملثوعة الأفريدقية أأن الوفود قد عدقدت مناقشات ب عل االرئي   وأأحاط .72
دراسة املعاهدة يف ك ا هو لو يتغري وسوف يمت عامة املوقف ظل  نية والثالثني للجنة. واس تنتج أأنالثا ورةيف ادل

 اجللسات التالية للجثعية العامة وللجنة.

 عىل جدول الأع ال: العالمات التجارية 6بند 

 النطاقاتاملتصة ابلعالمات التجارية يف نظام أأس اء مس تجدات عن اجلوانب 

ىلاملناقشات  اسيندت .73  .SCT/33/4 Revوثيدقة ال اإ

مانة عىل التحديث املتضثن يف الوثيدقة. وبسبب أأمهية العالقة بني النطاق العام من  هنغارايوعرب وفد   .74 عن شيره للأ
جود حتديث من أأجل اجللسات املس تدقبلية للجنة س ييون وحدقوق املليية الفيرية يرى الوفد أأن و  gTLDsاملرتبة العليا 

قام الوفد بطلب مزيد من  SCT/34/4 Rev. وثيدقةالمفيدا وطالب ابسيبدقاء هذا البند عىل جدول الأع ال. وعند ذكر 
 . UDRP النطاقات أأس اءالتفاصيل بشأأن مراجعة الس ياسات املوحدة ليسوية الزناعات املتعلدقة ب

، ييون عىل رشكة ICANNوالأرقام اخملصصة  س اءوفدقا للدقواعد ادلاخلية لرشكة جالنرتنت للأ وأأوحضت الأمانة أأنه  .75
والأرقام اخملصصة الدقيام مبراجعة الأدوات اليت قامت بتبنهيا مثل الس ياسات املوحدة ليسوية الزناعات  س اءجالنرتنت للأ 
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النطاق امس يف نظام  ات جديدة عامة من املرتبة العليااقنطويف ضوء تدقدمي النطاقات بناء عىل جدول زمين.  أأس اءاملتعلدقة ب
الس ياسات املوحدة ليسوية الزناعات املتعلدقة خالل العامني املاضيني، فدقد تدقرر أأن يمت تأأجيل للوقت احلايل معلية مراجعة 

ة. وس تدقوم أأمانة رشكة اليت متت جدولها عندئذ، من أأجل جتنب زعزعة اس تدقرار أ لية ح اية احلدقوق الدقامئ النطاقات أأس اءب
 يعترب أأساس لعثلية املراجعة. وتدقوم أأمانة الويبو مبتابعة التطورات. جرد والأرقام اخملصصة بتدقدمي َّجل  س اءجالنرتنت للأ 

يطاليا وفد  .76  يف طلب حتديثات مس تدقبلية للوثيدقة املدقدمة للجنة.  هنغارايوأأيد وفد اإ

صصة أأن برانمج النطاق العام من املرتبة العليا مس متر وابلرمغ من والأرقام اخمل س اءللأ وقال ممثل رشكة الإنرتنت  .77
وصة جديدة حاليا يف جذور جالنرتنت من املتوقع أأن يزيد هذا العدد يف فرتة ترتاوح بني س تة وتسعة أأشهر.  500وجود 

ىل مراجعة،  املذكورةوأأوحض أأن معلية املراجعة  ىل الس ياسات ابلإضافةيف السابق سوف تؤدي اإ املوحدة ليسوية الزناعات  اإ
مركز مبا يف ذكل  والأرقام اخملصصة س اءالنطاقات، اكفة أ ليات ح اية احلدقوق الأخرى يف رشكة جالنرتنت للأ  أأس اءاملتعلدقة ب

ورصح ممثل الرشكة بأأن مواقف أأعضاء اللجنة وجالحتادات املثثة اكنت هامة ابلنس بة لعثلية العالمات التجارية. تبادل 
 والأرقام اخملصصة. س اءة كذكل ال راء اليت مت التعبري عهنا يف اللجنة احليومية جالسيشارية لرشكة جالنرتنت للأ املراجع

بدقاء ادلول الأعضاء  .SCT/33/4 Revقامت اللجنة بدراسة الوثيدقة و  .78 عىل عمل ابلتطورات وطالبت الأمانة ابإ
 النطاق. امس املس تدقبلية يف نظام 

 جاماياك وفد منجالقرتاح املندقح 

ىلاملناقشات  اسيندت .79  . SCT/30/4وSCT/31/5 و .SCT/29/5 Revو SCT/32/2واثئق ال اإ

أأن الفاعلية اجلانبية حول العالمات التجارية الوطنية ساعدت يف تفسري جالنيشار الواسع والأمهية  جاماياكوأأعلن وفد  .80
وقد أألدقت الفاعلية أأيضا الضوء عىل ورورة وجود والنامية.  اليت تمتتع هبا العالمات التجارية الوطنية ابلنس بة لدلول املتدقدمة

 جاماياكدعت  2009ادلول أأكرث مما تدقدمه ممارسات العالمة التجارية احلالية. وذكر الوفد بأأنه يف عام  س اءمزيد من اامحاية لأ 
ىل تعديل املادة السادسة من معاهدة ابرس  لتحسني ح اية  الهامة الأخرى لدلوةل، مثل  ادلول بصورة تش به الرموز أأس اءاإ

ن الوقت مل يين مناس با لتعديل املادة السادسة وابلرمغ من ذكل، الأعالم والشعارات اخلاصة ابلنبالء. وابلرمغ من ذكل،  فاإ
درااكأأو أأي أأداة دولية ملزمة حول هذا الأمر.  لهذا املوقف ورغبة يف تسهيل وجود نظام بناء وواقعي بصورة أأكرب، قام  واإ

املناقشات اليت عدقدت يف اللجنة اختاذ و واكنت نتاجئ مثل هذه املشاورات بعدقد مشاورات موسعة حول هذه املسأأةل.  الوفد
عداد دراسة وفدقا للثرجعيات املوجودة يف  ورةأأثناء ادلقرار   مرفقالسابعة والعرشين اذلي طالب الأمانة ابإ

عداد حتليل مفصل للو SCT/27/10 الوثيدقة هو ما أأكد، يف رأأيه، أأنه ابلرمغ من أأن  SCT/29/5ثيدقة . وقد قام الوفد ابإ
ن مثل هذه اامحاية اكنت مدقصورة عىل ظروف  س اءاامحاية اكنت متوفرة لأ  ادلول من خالل العديد من الوسائل البدية فاإ

فراد واليياانت لتدقوم  ساءةمعينة، مبا ترك فرصة كبرية للأ والسثعة اليت  النية احلس نةاس تخدام وجالس تخدام واس تغالل  ابإ
دوةل. وقد قام احلضور يف الفاعلية اجلانبية بتدقدمي ادلمع الواحض لالس تنتاج. ويف الواقع أأن اامحاية ادلولية احلالية امس يمتتع هبا 

ادلول مل تين شامة ك ا أأهنا غري اكفية. وقد اتضح ذكل بصفة خاصة عند املدقارنة بني مس توى اامحاية املثنوحة للأعالم  س اءلأ 
ورموز املنظ ات ادلولية واحليومية. ويف ادلراسة،  أأس اءالوطنية، والشعارات اخلاصة ابلنبالء والرموز الرمسية لدلول و 

ادلول من اليسجيل كعالمات جتارية فدقط  أأس اءأأشارت معظم ادلول املشاركة أأنه يف ظل اليرشيعات املطبدقة، مت اس تثناء 
ذا اعترب أأهنا تصف منشأأ البضائع اليت  واكنت هذه يه الأرضية الشائعة واليت مت حفص أأساس يمت السعي ليسجيلها. اإ

ادلول كعالمات جتارية من خالل املدقارنة هبا. وابلرمغ من ذكل، مل يمت المتيزي بني العالمات اليت تيونت  أأس اءليسجيل 
ضافية و/أأو عنارص رمزية. امس بصورة حرصية من  ذا دوةل واليت تضثنت يل ات اإ دوةل مع عنارص امس مت مزج وذلكل، اإ

ىل ح اية أأقوى وأأكرث مشولية وميسدقة  ن العالمة التجارية يمت قبول تسجيلها. وقد أأكدت نتاجئ ادلراسة احلاجة اإ تعترب ممزية، فاإ
 واس مترت هذه املسأأةل يف كوهنا ذات أأمهية قصوى ابلنس بة جلاماياك فامي يتعلق ابلتجارةادلول.  س اءعىل املس توى العاملي لأ 
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وتعاين من ديون مرتفعة ومتوسطة ادلخل وهبا رشاكت ومتناهية الصغر وصغرية والتمنية. ولأن جاماياك دوةل صغرية وضعيفة 
ىل طرق فعاةل لدلخول يف التجارة العاملية  جاماياكومتوسطة وفدقا للثعايري ادلولية، فدقد واهجت  حتدايت تتعلق ابلتوصل اإ

ىل ق عصب املبيعات والمنو. حيث متثل العالمات التجارية واليسوي وابلرمغ من حماوةل املؤسسات العاملية الشجاعة ابدلخول اإ
هنا ل تس تطيع ابلفعل التناف  من خالل هجودها اليسويدقية.  ولهذا سوق التجارة العاملية يف ظل وجود موارد حمدودة، فاإ

ن ادلول النامية اليت تعاين من قيود خاصة وأأوجه ضعف اعمتدت لع التوس مي الوطين دة عدقود عىل اس تخدام السبب، فاإ
ورأأى الوفد أأن قدرات املؤسسات اليربى وخاصة يف ادلول . توس مي ادلوةللتعزيز منتجاهتا الضعيفة من خالل محالت قوية ل 

ويف أأمرا اقل أأمهية ابلنس بة لها. التوس مي الوطين قد جعل اس تخدام  سلعها وخدماهتااملتدقدمة لعثل عالمات جتارية وتسويق 
بيثري ومعرتف هبا بصورة أأكرب عن بعض ادلول  اقويالواقع أأن بعض العالمات التجارية للثنتجات يف هذه ادلول اكنت 

جراء من شأأنه تعزيز قدرات ، واكنت هذا هو الوضع بصفة عامة ابلنس بة لدلول النامية الصغرية. التوس مي الوطينو  وميين لأي اإ
لنامية عىل دخول سوق التجارة العاملية واملشاركة فيه بصورة فاعة ميين أأن ييون املرشوعات الصغرية واملتوسطة يف ادلول ا

ماكانت ه أأثرا كبريا عىل  ىل جدول أأع ال التمنية لبدلاهنا لأهنا ميين أأن تس تفيد من  ابلإضافةهذه الرشاكت الضعيفة  اإ اإ
وأأكد الوفد عىل أأن اامحاية الفعاةل . أأمة ج اعي يدار بشلك جيدتوس مي جالعرتاف وجاذبية يف السوق انمجة عن وجود 

ادلول يف  أأس اءوسوف تسثح املبادرة اخلاصة حب اية . توس مي وطينادلول أأمرا أأساس يا لدقوة واس تدامة وجناح  س اءوالاكفية لأ 
وك ا  الهناية لدلول ابلمتين بصورة أأفضل من تصثمي وتطبيق اسرتاتيجيات تسويق وطنية دلمع مرشوعاهتا يف السوق العاملية.

ن الهدف من  التوصية املشرتكة املدقرتحة مل يين فرض قواعد جربية  مرشو:متت الإشارة يف جلس يت اللجنة السابدقتني فاإ
طار ميسق ومتجان  لإرشاد هذه املاكتب والسلطات املعنية  نشاء اإ ضافية ولين اإ ملاكتب املليية الفيرية أأو خلق الزتامات اإ

النطاق ومعرفات الأع ال اليت تتيون من أأو اليت  أأس اءاس تخدام العالمات التجارية و  الأخرى والتجار العامليني يف معلية
ىل أأن جاماياك اكنت راغبة يف العثل مع اكفة ادلول الأعضاء ومع الأمانة من أأجل لتطوير دول.  أأس اءتتضثن  وأأشار الوفد اإ

دلول حتظى بتوافق يف الرأأي بني اكفة ادلول الأعضاء. ا أأس اءتوصية مشرتكة لحتاد ابرس  وجمال  الويبو فامي يتعلق حب اية 
ادلول  أأس اءوشير الوفد ادلول الأعضاء، اليت دمعت لأكرث من نصف عدقد من الزمان هذه املناقشات الهامة املتعلدقة حب اية 

جراء مناقشات مركزة والتدقدم داخل اللجنة.  ىل اإ  وتطلعت اإ

يه دوةل انمية من نف  املنطدقة، فهيي أأيضا  ترينيداد وتوابغو. ولأن بيان وفد جاماياك ترينيداد وتوابغووأأقر وفد  .81
املدقرتحة ل تنص عىل قواعد ملزمة ليهنا معايري دولية تدقوم  رشو:وأأقر الوفد بأأن امل ادلول.  أأس اءتواجه حتدايت تتعلق حب اية 

وفد  ترينيداد وتوابغوليية الفيرية. وأأيدت ادلول ومتثل نرباسا ملاكتب امل  أأس اءبتنس يق معلية معاجلة اليسجيل مبا يف ذكل 
ىل مزيد من ادلراسة للثوضو: من خالل اللجنة ادلامئة.   جاماياك ودعت اإ

ودو ه الأعضاء بأأن قوانني العالمات التجارية احلالية قد قدمت  الأورويبجالحتاد مس اب الأورويبوذكر وفد جالحتاد  .82
الإشارة يف ادلراسة اليت أأجرهتا الأمانة واليت مت تضثيهنا يف ادلول ك ا متت  س اءمس توى صلب من اامحاية لأ 

ن التوصية املشرتكة املدقرتحة متثل تفسريا الأوروبي. ومن وهجة نظر قانون العالمات التجارية .SCT/29/5 Rev الوثيدقة ة فاإ
فعىل ت الثابتة والسوابق الدقضائية. من اللواحئ اجملمتعية للعالمات التجارية ابملدقارنة ابمل ارسا 7لأس باب الرفض وفدقا لل ادة 

ن املادة  ىل أأنه بغض النظر عن البضائع  3سبيل املثال، ابعتبارها توصيفا، فاإ املندقحة اليت تتعلق ابلعالمات املتعارضة أأشارت اإ
ن هذه العالمة  ذا اكنت موضو: طلب ليسجيل أأو مت تسجيلها، فاإ أأو اخلدمات اليت تس تخدم العالمات من أأجلها وما اإ

ذا اكنت العالمة أأو جزء مهنا يتيون من أأو يتضثن امس ف تعترب أأهنا متعارضة مع سو  دوةل واكن يمت اس تخدام امس دوةل اإ
لهيا ابالعالمة  ادلوةل. وتعارضت هذه مس أأو يدقصد أأن يمت اس تخداهما بصورة تتعلق ببضائع وخدمات مل تنشأأ يف ادلوةل املشار اإ

ىل أأن املواقف جيب  أأس اءمن دراسة حول ح اية  25ة ك ا ذكر يف الفدقرة الأوروبياملادة مع السوابق الدقضائية  ادلول، أأشارت اإ
اجلغرافية. عالوة عىل ذكل،  س اءالأ مبدأأ مينع تسجيل  الأورويبومل يوجد وفدقا للدقانون وفدقا للك حاةل عىل حدا. أأن حيمك علهيا 

ىل املسأأةل من اكعرب الوفد عن اعتدقاده  فة اجلوانب، ولي  من وهجة نظر ادلول واملس هليني فدقط أأنه من الرضوري النظر اإ
ادلول يف عالمات جتارية واذلين مييهنم بصورة مرشوعة ابس تخدام  س اءولين أأيضا من وهجة نظر املس تخدمني احلاليني لأ 
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خري أأن مينع الإخ س اءالأ هذه  الل ابمل ارسات واذلين أأصبحت عالماهتم التجارية معروفة ومعرتف هبا يف السوق. وميين للأ
بطال العالمات التجارية  التجارية املرشوعة. وميين لأنشطة التوعية أأن تيون مفيدة يف التعريف ابل ليات املتوافرة لرفض أأو اإ

ىل املشاركة بصورة بناءة يف املناقشات املس تدقبلية حول  الأورويبدول. وتطلع جالحتاد  أأس اءاليت تتضثن  ودو ه الأعضاء اإ
 هذا املوضو:.

مجموعة دول وسط أأورواب ودول البلطيق أأنه من املفيد أأن يمت الدقيام بعثل دراسة مس أأعلن وفد رومانيا متحداث ابو  .83
املصلحة. وعرب الوفد عن أأمهل يف أأنه مبجرد توافر نتاجئ هذه  أأحصابادلول ابلنس بة لاكفة  أأس اءدقيدقة للتبعات احملمتة امحاية 

ن اللجنة س تيون يف وضع أأ  بطال ادلراسة فاإ فضل لختاذ قرار بشأأن قياهما من عدمه ابس تي ال ال ليات احلالية لرفض أأو اإ
 دول. أأس اءالعالمات التجارية اليت تتضثن 

وأأيد وفد كواب جالقرتاح اذلي قدمه وفد جاماياك وأأضاف أأنه ل يوجد حاليا حلول دولية تتعلق ابس تخدام وتسجيل  .84
ىل توصية مشرتكة تيون أأداة مفيدة ادلول كعالمات جتارية. وأأيد الوفد  أأس اء اس مترار مناقشات اللجنة هبدف التوصل اإ

 دول.  أأس اءلدلول الأعضاء عند دراسة طلبات اليسجيل اليت تتيون من أأو تتضثن 

 واتاميل أأن مدقرتح وفد جاماياك مشوق ودمع اس مترار املناقشات يف اللجنة حول هذا املوضو:. غورأأى وفد  .85

موانكو ومونت اكرلو يف اكفة  أأس اءه لأكرث من مخسة عرش عاما حاولت السلطات الوطنية ح اية وأأشار وفد موانكو أأن .86
ىل أأن  أأحناء واكنت تتطلب موارد برشية هامة وتضثنت ليست موحدة أأو حرصية. ادلول  أأس اءح اية العامل. وأأشار الوفد اإ

املصلحة  أأحصاب عة دوةل، سواء يف مصلحةصورة أأو مس ومثل هذه اجلهود مل تضثن ابلرمغ من ذكلتاكليف مالية. 
واكنت الفعالية اجلانبية حول التوس مي الوطين قد أأكدت عىل تعدقيد املشلكة وتنو: احللول جالقتصاديني أأو املس هليني. 

بد من ونييجة ذلكل، دمع الوفد مدقرتح وفد جاماياك املتعلق ابلتوفيق بني امل ارسات يف هذا اجملال. وعىل أأي حال، لاملطبدقة. 
 أأن يبدقى هذا البند عىل جدول أأع ال اللجنة. 

يطاليا عن تأأييده لبيان جالحتاد  .87 وأأكد عىل الأمهية اليت يولهيا للثوضو:. وسوف ميثل تبين توصية  الأورويبوعرب وفد اإ
يطاليا اهعامما قواي حب اية  واكنت ةل أأو خدا:. ادلول من أأي أأع ال منافسة غري عاد أأس اءمشرتكة نييجة لعثل اللجنة. وهتمت اإ

يطالية وحصلت عىل مزية ل تس تحدقها من مسعة الطعام الإيطايل  هناك حالت متيررة من عالمات جتارية تبدو ذات هيئة اإ
التوصية املشرتكة املندقحة أأكرث وضوحا وسهوةل من النص السابق.  مرشو:وبدا أأن والتصثاميت ومنتجات الأزايء الإيطالية. 

شاكليات وجيب النظر فهيا بصورة مناس بة. وقد  الأورويبد وك ا أأشار وفد جالحتا عرب الوفد عن اعتدقاده بأأنه لزالت هناك اإ
ىل اتفاق عىل أأداة صلبة ومتوازنة وتيون فعاةل يف نف  الوقت دلمع ح اية  ادلول ومن السهل اس تخداهما  أأس اءميين التوصل اإ

وأأكد الوفد عىل أأمهية وجود أأداة احلس بان أ فاق الأع ال املرشوعة.  من قبل ادلول الأعضاء وسلطاهتا احمللية بيامن تأأخذ يف
ىل املشاركة ادلول بصورة مضلة أأو خمادعة أأو خاطئة أأو عامة.  أأس اءتركز عىل وتوفر ح اية يف حاةل اس تخدام  ويتطلع الوفد اإ

جيابية يف املناقشات املس تدقبلية حول هذا املوضو:.   بصورة اإ

ادلول اكنت محمية جيدا  أأس اء. وعرب الوفد عن رأأي مفاده أأن الأورويبه لبيان وفد جالحتاد س بانيا عن دمعوعرب وفد اإ  .88
جراء دراسة لأ الأوروبييف اليرشيعات  نه من الرضوري اإ ادلول لي  فدقط من وهجة نظر  س اءة والوطنية. وابلرمغ من ذكل فاإ

ادلول يف العالمات التجارية اليت تنتج عن  س اءادلول واملس هليني لين أأيضا من وهجة نظر املس تخدمني احلاليني لأ 
 ولبد من اس مترار العثل حول هذه املسأأةل مع أأخذ أ راء اكفة الأطراف املعنية يف احلس بان. امل ارسات التجارية الرشعية. 

اقشات ورصح وفد الولايت املتحدة الأمرييية بأأن الفعالية اجلانبية حول التوس مي الوطين اكنت مفيدة يف س ياق من .89
ورأأى الوفد أأن بيان املشاركني يف الفاعلية اجلانبية يويح بأأن احليومات ميين بسهوةل أأن متنح ادلول.  أأس اءاللجنة حول 

عطاءدولها واليت ميين امس حدقوق حرصية حول  تصارحي هبا ملواطين هذه ادلوةل أأو أأي دول أأخرى عندما يعترب ذكل أأمرا  اإ
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زاءمفيدا.  هذا البيان، فدقد رأأى أأنه يعي  فيرة اقرتاح وفد جاماياك اذلي يفرتض اس تخدام خماد:  وعرب الوفد عن قلدقه اإ
ادلوةل للبضائع واخلدمات اليت ل تنشأأ يف هذه ادلوةل. وابلرمغ من أأن مس ابلنس بة لطلب أأي عالمة جتارية فامي يتعلق اب

ن ذكل يفرتض الطلب بدحض هذا جالفرت مود: جالقرتاح تيناول املواقف يدقوم فهيا  مرشو: وجود حق مليية غري اض، فاإ
ىل  ىل ذكر اامحاية حتت املادة السادسة من معاهدة ابرس  قال الوفد أأن اامحاية املطلدقة املثنوحة اإ موجود ابلفعل. وابلإشارة اإ

من قبل  أأعالم ادلول وشعارات النباةل لأن رموز الس يادة تتضثن أأن مثل هذه الرموز جيب أأن تبتعد عن اجملال التجاري حىت
ادلول واليت اكنت يف اجملال العام منذ عدة عدقود. جالبتعاد هبا عن  أأس اءجيب مدقارنة ح اية الأعالم ب وذلكل، لاحليومات. 

ن املسأأةل مت  مسأأةل معدقدة تتعلق بدقواعد املنشأأ واليت اكن  اجملال العام يف هذه اللحظة س ميثل مشلكة. عالوة عىل ذكل، فاإ
ا لين اكن الوقت لزال مبيرا لعدقد مفاوضات نصية حول التوصية املشرتكة قبل عدقد مثل هذه الوفد مس تعدا ملناقش ه
 املناقشات يف اللجنة. 

أأكد وفد جنوب أأفريدقيا عىل أأنه ل يزال ملزتما ابلس مترار يف املناقشات حول املوضو: يف اللجنة. وابلرمغ من ذكل، و  .90
ن الوفد مل يؤيد ذكر أأن نييجة هذه املناقش ىل توصية مشرتكة. فاإ  ات جيب أأن تيون التوصل اإ

تمكن أأمهيته يف  يف الإعالانت لأنه ل أأس اء البدلانيف اس تخدام  اوعرب وفد سوسرسا عن رأأي مفاده أأن هناك تزايد .91
اجلانب جالقتصادي حفسب ولينه يندقل أأيضا قمي وس ات دوةل ومسعها. وك ا اتضح يف الفعالية اجلانبية ويف 

ن الأحاكم الوطنية مل تعط .SCT/29/5 Rev الوثيدقة جابة أأيضا فاإ واختلفت  البدلان أأس اءواحضة يف حالت اس تخدام  اإ
رشادات دولية غري ملزمة  مس توايت اامحاية بصورة كبرية من دوةل لأخرى. وللك هذه الأس باب اعترب الوفد أأن وجود اإ

ن الأحاكم املتضثنة يف سوف يلدقي مزيد من الضوء ويوفر تأأمني قانوين أأكرب للبدلان اليت  تريد جالس تعانة هبا. وذلكل، فاإ
جراء مزيد من املناقشات بشأأهنا. واكن الوفد عىل قناعة بأأنه  يف هذا املوضو:، املدقرتح املندقح اذلي تدقدم به وفد جاماياك جيب اإ

سهامات كبرية يف نظام املليية الفيرية ومس تخدمهيا ومعالهئا.   ميين للجنة أأن تدقوم ابإ

ادلول لينه عرب عن قلدقه بشأأن جمال اامحاية  أأس اءد الصني بأأنه عىل اس تعداد لالس مترار يف دراسة ح اية ورصح وف .92
ذا اكن جيب منح نف  مس توى اامحاية لأ املدقرتح.   ادلول وطريدقة نطدقها ورموز البدلان.  س اءوتساءل الوفد ما اإ

جغرافية يف جمال التجارة من خالل  س اءبصفة عامة كأ البدلان اكنت تس تخدم  أأس اءوعرب وفد الياابن عن اعتدقاده بأأن  .93
نتاج. الإشارة، عىل ىل ماكن الإ ومن هذا املنظور، ميين للتوصية املشرتكة املدقرتحة أأن تفرض عبئا ثدقيال عىل  سبيل املثال، اإ

هذه الدقيود اليبرية ومثل املتدقدمني للحول عىل تسجيل العالمات التجارية وحيد من اس تخدام العالمات التجارية احلالية. 
املفروضة عىل اس تخدام العالمات التجارية قد يمتخض عنه نتاجئ سلبية تصيب الأنشطة جالقتصادية للرشاكت. ورأأى الوفد 

 أأن هذه املناقشات جيب ان تمت بصورة تمتزي ابحلرص وتأأخذ يف احلس بان اكفة هذه اجلوانب. 

يران )مجهورية وأأعلن وفد  .94 ادلول وذلكل دمع تبين توصية مشرتكة  أأس اءأأمهية كبرية امحاية  أأنه أأوىل الإسالمية( –اإ
 لتحدقيق التوافق بني امل ارسات اليت تمت يف هذا الصدد. 

 مرشو:السابدقة للجنة دمعت العديد من الوفود ادلعوة لبدء مناقشات حول  ورةأأنه أأثناء ادلبوذكر وفد جاماياك  .95
طالب أأحد و أأمهية جالقرتاح.  يفوفود أأخرى  شييتبيامن  SCT/32/2 ثيدقةالو التوصيات املشرتكة املندقحة واملتضثنة يف 

التوصية املشرتكة. ويف حماوةل لتحدقيق تدقدم يف املناقشات واصة العثل عىل مب الدقبولهذه الوفود بردود عىل عدة أأس ئة قبل 
الثانية والثالثني رصح وفد  ورةفي ادلف. املداخالت تكلعهنا يف  املعربخملاوف عىل التدقدمي ردود  اس تعدادهوفد جاماياك  أأبدى

ادلول عىل أأساس أأي مبدأأ خبالف خدا: املس هكل من احملمتل أأن يتعارض مع  أأس اءالولايت املتحدة الأمرييية بأأن تنظمي 
ذ تفهم الوفدولية. ادللية و احمل  اذلي تطبدقه الإداراتمتطلبات العالمات   عن وضع احمللية وادلولية املسؤوةل الإداراتدور  واإ

ا يتجاوز خدا: املس هكل لن يتعارض مع متطلبات وضع مبادلول  أأس اءالعالمات، عرب وفد جاماياك عن اعتدقاده بأأن تنظمي 
واكن دور تكل الهيئات هو ض ان تزويد املس هكل مبعلومات العالمات اليت تطبدقها هذه الهيئات ولينه س ييون ممكلها لها. 
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وبيامن جند أأن ممارسات ميتب املليية قد يتعارض مع متطلبات ماكتب املليية الفيرية.  ادقيدقة وذات صة ابملنتج وهو م
دول يه ممارسات متنوعة،  أأس اءالفيرية يف معلية حفص العالمات التجارية اليت تتضثن أأو تتيون بصورة حرصية من 

مات اليت تعترب وصفية أأو مضلة أأو خمادعة. فغالبية املاكتب تطلب متزي للعالمات التجارية وتدقوم بصورة طبيعية برفض العال
ن اامحاية املدقرتحة لأ  ادلول سوف تشجع السلطات الوطنية املعنية برفض العالمات اليت تتيون مجيعها أأو جزء مهنا من  س اءاإ

ذا اكنت البضائع أأو اخلدمات انش ئة يف ادلوةل اليت مت ذكر امسهاامس  وسعت . دوةل وميين اعتبارها مضلة أأو خمادعة اإ
ىل توافق يف الرأأي حول مسأأةل أأن معلية حتديد الطبيعة املضلة و/أأو  ىل اليشجيع عىل التوصل اإ التوصية املشرتكة املدقرتحة اإ

ن ح اية و/أأو اخلدمات.  السلعادلول لبد من دراس ها عىل أأساس دوةل منشأأ  س اءاخلادعة لأ  ادلول سوف  أأس اءوذلكل، فاإ
وادلولية فامي يتعلق بوضع العالمات لأن أأدوارها ومسؤولياهتا ل تتعارض مع أأدوار  لإداراتايدمع وسس تمكل دور الهيئات 

أأيضا بأأن قواعد املنشأأ اخلاصة بوضع العالمات عىل قد رصح وفد الولايت املتحدة الأمرييية اكن و ومسؤوليات املاكتب. 
وميين أأن ييون لالقرتاح تبعات جتارية سلبية. س ياسات خمتلفة  لأغراضعىل املس توى الوطين والعاملي  ييونالبضائع 

ادلول أأمرا يفيد اكفة ادلول الأعضاء واملس هليني. ويف  س اءوابلرمغ من ذكل فدقد رأأى وفد جاماياك أأن اامحاية املدقرتحة لأ 
ا يفيد مميرض أأكرث  مادوةل مل تنشأأ البضائع فهيا وهو امس الواقع أأن املس هليني يف اكفة أأحناء العامل يتعاملون مع بضائع حتثل 

ن اس تخدام امسهاادلوةل اليت حيثل املنتج  عىل اجلدوى  سليب حاد ثرأأ دوةل بصورة خادعة أأو مضلة ميين أأن ييون  ه امس . اإ
ن ادلوةل ومنتجهيا س يينافسون مع أأشخاص أأو كياانت لأ جالقتصادية للعديد من الصناعات والدقطاعات يف ادلوةل املعنية 

ىل التدقليل غري العادل من اكذبةاليت يمت اس تخدام امسها بصورة  أأخرى خارج ادلوةل ومسعة ادلوةل شهرة . وسوف يؤدي ذكل اإ
ورأأى الوفد أأن مثل هذه . واحلفاظ علهيا ومسعة ادلوةلشهرة بناء مبا سىسء لتنافس ية اجلهات اليت تضع عالمات من أأجل 

جباماياك قد  ني قدمه أأثناء الفعالية اجلانبية رئي  احتاد املصدريالأنشطة لها تبعات جتارية سلبية. واكن العرض التوضيح اذل
ن ح اية  ادلول من جالس تخدام املضلل أأو اخملاد: بناء  أأس اءأألدقى الضوء عىل العديد من الأمثة عىل هذا النو: من الأنشطة. اإ

جيايب عىل دمع التجارة العادةل وهو ما يعد أأ  حد الأهداف الأساس ية لنظام التجارة عىل دوةل املنشأأ سوف ييون لها أأثر اإ
ىل  2 العاملية. ك ا عرب وفد الولايت املتحدة الأمرييية عن خماوف تتعلق ابملواد من التوصية املشرتكة واليت  مرشو:يف  7اإ

لك دوةل مس اباخلدا:. ويرى الوفد أأنه من غري احملمتل أأن ييون املس هليون عىل دراية  افرتاضا أأطلق عليه مبتتعلق 
ن افرتاض اخلدا: يعترب من الأس  الصعبة اليت ميين قيام جالقرتاح علهيا. وأأوحض وفد جاماياك  ن املواد أأ وتنويعاته. ومن مث فاإ

ىل  2من  ن املسأأةل ل مس ن املس هليني ل جيب أأن ييونوا عىل دراية ابأأ مل تعمتد عىل هذا جالفرتاض. ويف حني  7اإ لك دوةل فاإ
ادلول  أأس اءالدقامئة حبيث ميين ح اية  للأحاكموتنويعاته ليهنا تتعلق بتوفري أأحاكم أأو تفسريات لك دوةل امس تتعلق بتذكر 

ن أأوجه الدقلق لبد أأل تتعلق مبعرفة املس هليني باكفة بصورة اكفية بدون خدا:.  ادلول وتنويعاهتا ولين خبلق  أأس اءذلكل فاإ
 أأس اءكعالمات جتارية و  أأممهمدومهم وتوس مي  أأس اءح مهم بيسجيل ادلول والس ا أأس اءنظام سشجع ادلول الأعضاء عىل ح اية 

ادلول معرتف هبا عامليا بصورة أأكرث من  أأس اءنطاق، و/أأو حمددات أأع ال لتجنب اخلدا:. وعرب الوفد عن رأأي مفاده أأن 
حبيث ييون أأعىل شابه ادلول من مس توى ح اية م  أأس اءالأعالم أأو الرموز أأو الشعارات الوطنية. وذلكل جيب أأن تس تفيد 

درجة من ذكل املدقدم يف معاهدة ابرس . واعترب وفد الولايت املتحدة الأمرييية أأيضا أأن حتديد الأطراف املس تفيدة أأمام 
ادلوةل امس يف أأو حدقوق مليية  اعام االتوصية املشرتكة( سوف خيلق اهعامم مرشو:من  3هيئة حتيمي أأو حممكة )املادة 

ليت متليها احليومة وهو ما قد ل تنص عليه الدقوانني الوطنية. وبيامن جند أأن الدقوانني الوطنية قد ل تسثح واحملددات الأخرى ا
ن  أأس اءول تتضثن أأحاكم معينة تتعلق ابلس اح ابمتالك  ادلوةل جيب أأن حيفظ لس تخدام امس ادلول من قبل احليومات، فاإ

نتاهجاالأمة فامي يتعلق ابلبضائع اليت يمت  ومن أأجل حتدقيق هذا الهدف، سعت جاماياك دمات اليت تنشأأ يف هذه ادلوةل. واخل اإ
ىل  كساب نف  الدقدر من اامحاية اذلي تمتتع به أأعالم ادلول اإ ىل اإ ورموز وشعارات ادلول. وسوف سسثح ذكل ابلتجارة  أأس اءاإ

د املس هليني من خالل ض ان وهو ما سوف يفيادلوةل مس من دوةل وجالس تخدام العام ل السلع واخلدماتالرشعية يف 
ىل  ىل أأنه لأن ادلول قد لاليت تأأ ي ابلفعل من ادلوةل املعنية.  السلع واخلدماتنفاذمه اإ تيون قادرة أأو راغبة يف  وأأشار الوفد اإ

ن  س اءالسعي يف احلصول عىل ح اية لأ  فسوف تساعد التوصية املشرتكة لن تطالب ادلول ابلدقيام بذكل.  مرشو:دولها فاإ
اللجنة  دورةوبذكل تيون ادلول حرة يف اس تخدام هذا اخليار. ويف أأثناء ول اليت مييهنا أأن ترغب يف الدقيام بذكل. ادل

ادلول. ورد وفد جاماياك بأأنه يف  س اءالسابدقة قال وفدي الرنوجي والولايت املتحدة الأمرييية أأهن ا ل يؤيدان مليية ادلول لأ 
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 –ادلوةل من قبل ادلوةل أأو احليومة امس ابملليية والس يطرة عىل تشجع عىل جالعرتاف  حني أأن التوصية املشرتكة املدقرتحة
ن ذكل ل يعترب  –وهو ما ل يتعارض مع الدقانون ادلويل  ذا مل تدقم دوةل ابملطالبة أأو السعي ابلعرتاف عىل ادلول.  الزتامافاإ فاإ

ن ادلول اليت طالبت مبليية والس يطرة عىل  من ذكل، دولها فهيي حرة يف قرارها. وابلرمغامس مبليية أأو الس يطرة عىل  فاإ
ن ادلول متتكل حدقوق دولها وترغب يف ح ايها جيب أأن سسثح لها ابلدقيام بذكل.  أأس اء ومثل مس تخديم العالمات التجارية فاإ

ن املبدأأ الأ  أأس اءومصاحل مرشوعة تتعلق بأأعالهما ورموزها وشعاراهتا و  سايس وراء التوصية دولها لض ان املنشأأ ومتيزيه. اإ
اليت  لسلع واخلدماتادلوةل واس تخدامه بصورة حرصية فدقط فامي يتعلق ابامس املشرتكة املدقرتحة هو أأنه جيب احلفاظ عىل 

ن ح اية تنشأأ يف هذه ادلوةل.  يف بضائع وخدمات من هذه ادلوةل  ابلجتارادلوةل يفيد الأفراد واليياانت اليت تدقوم امس اإ
لض ان ذكل هو جالعرتاف حبق ادلول يف امتالك والس يطرة عىل أأس اهئا ملصلحة هؤلء الأفراد اذلين حيق  والطريدقة الوحيدة

ن مليية ادلوةل لإمسها سوف سسثح لدلول بعالج أأوضا: جالس تخدام مهم اس تخداهما بصورة مرشوعة وفدقا للدقانون الوطين.  اإ
وقال وفد الرنوجي جرون يف بضائع وخدمات تصنع يف ادلوةل املذكورة. ااملضلل واخملاد: لإمسها لصاحل التجار الرشعيني اذلين يت

ماكنيةادلول قد مت التعامل معها من خالل  س اءأأيضا أأن خماوف جاماياك اليت تتعلق بعدم توافر ح اية لأ  بطال  اإ رفض أأو اإ
ن ممارسات العالمات التجار   بفحصية احلالية اليت تتعلق تسجيل عالمة جتارية ك ا ظهر يف ادلراسة. وابلرمغ من ذكل فاإ

امس دوةل يه ممارسات حمدودة وغري ميسدقة ك ا أأهنا تدقترص عىل ظروف معينة، مثل أأن ييون امس العالمات اليت تتضثن 
% من ادلول املس تجيبة 95وابلرمغ من أأن ادلراسة قد أأظهرت أأن ادلوةل عىل سبيل املثال العنرص الوحيد يف العالمة. 

ذا اكن امس رية تتيون من أأو تتضثن سوف ترفض عالمة جتا نه اإ ذا اعتربت العالمة وصفية، فاإ ادلوةل مدقرتان امس دوةل اإ
ن العالمة التجارية سوف يمت قبول تسجيلها ابلرمغ من ذكل.  ضافية تعترب ممزيه، فاإ ضافية أأو عنارص اإ نه بلك ات اإ وابملثل، فاإ

ظهار ادلراسة أأن هناك  ذا اعتربت مضلة فامي يتعلق مبنشأأ % من ادلول سوف ترف98.5ابلرمغ من اإ ض عالمة جتارية اإ
نه عندما جغرايف،  وقد قام عرض العالمة ابلرمغ من ذكل. ميين قبول معىن اثنوي أأو غري جغرايف، ذو ادلوةل امس ييون فاإ

لدقاء الضوء عىل العديد من احلالت يف أأورواب حيث اكنت الع المات التجارية توضيحي مت تدقدميه أأثناء الفاعلية اجلانبية ابإ
دوةل ومت تسجيلها ابلرمغ من أأن مدقدم الطلب ل عالقة  ه ابدلوةل املعنية وذكل لأن العالمة امس تتيون من أأو تتضثن 

ضايف التجارية تضثنت عنرص يتضثن شلك أ خر ك ا عرض أأيضا العديد من حالت العالمات التجارية اليت تتيون من أأو . اإ
امس رفضها بسبب اعتبارها وصفية أأو غري ممزيه، مبا يف ذكل رفض طلب من موانكو ليسجيل دوةل واليت مت امس حتتوى عىل 

ادلول حىت عندما تدقوم ادلول جبهود  أأس اءومن الواحض أأن حتديد الطبيعة الوصفية واملضلة ليست فعاةل يف ح اية دولها. 
عرب وفد الرنوجي أأيضا عن رأأي مفاده أأن اس تخدام  وقدجشاعة للدقيام بذكل من خالل اامحاية الإجيابية من خالل اليسجيل. 

شاكلية طاملا أأنه ل حيتير  أأس اء ادلول أأو يضلل اجلهور فامي يتعلق مبنشأأ بضائع أأو  أأس اءادلول يف العالمات التجارية ل ميثل اإ
هذه ادلوةل قد مت امس ين ادلوةل لمس وقد ل تيون احلاةل اليت عرضها احتاد املصدرين جباماياك تتضثن احتاكرا لخدمات. 

رشاديةبدون تنظمي أأو قواعد  السلع واخلدماتاس تخدامه عىل نطاق واسع عىل  ثبات أأي عالقة جباماياك.  اإ ومثل وبدون اإ
ىل  ىل تضليل املس هليني ك ا أأهنا تؤدي اإ ىل بل أأدت ابلفعل اإ ساءة اس تخدام وجالس تغالل هذه امل ارسات ميين أأن تؤدي اإ اإ

اليت تأأ ي  السلع واخلدماتادلوةل و مس والتناف  غري العادل فامي يتعلق اب دقليل الأمهية والتدقصري يف املسؤوليةأأو ت  غري الدقانوين
ىل توافق يف الرأأي فامي يتعلق بتحديد من هذه ادلوةل.  ىل اليشجيع عىل التوصل اإ وسعت التوصية املشرتكة املدقرتحة اإ

مهنج دوةل املنشأأ فامي يتعلق هبذا املاكتب والهيئات اخملتصة وتشجيع جالس تخدام املضلل و/أأو اخملاد: عند حفصه من قبل 
ىل خلق مزيد من اامحاية لأ  ك ا رصح وفد الرنوجي أأيضا بأأن ادلول عىل املس توى العاملي.  س اءالتحديد، وهو ما سوف يؤدي اإ

مرن يف اسرتاتيجياهتم  تبين معيار معني سوف يفرض أأعباء غري ورورية عىل املس تخدمني اذلين يريدون وجود نظام
رشادات اليسويدقية.  ورأأى وفد جاماياك أأن أأي عبء يفرض عىل املس تخدمني الأفراد خارج ادلول املس اة بسبب لواحئ واإ

فراد واملرشوعات  معدقوةل جيب أأن مت احلمك عليه مبدقارنته ابلأعباء غري املربرة )مالية أأو أأخرى( اليت تواجه املصاحل الرشعية للأ
ن احلاجة للثرونة يف اليسويق جيب أأل تغطي ادلول.  س اءلك من جراء جالس تخدام غري املنظم واملتاح للجثيع لأ وادلوةل ك اإ

ىل ح اية التجار الرشعيني املوجودين يف دوةل وح اية العالمات التجارية الرشعية اخلاصة اب  لسلع واخلدماتعلهيا احلاجة اإ
املرونة يف جمال اليسويق جيب أأن تتضثن مرونة يف تضليل املس هكل وجيب  ميين الدقول أأن ولالدقادمة من هذه ادلوةل. 

ادلول بصورة اكرب من قبولها فامي يتعلق ابلأعالم الوطنية والرموز والشعارات أأو اس تخدام  أأس اءقبول عدم املرونة فامي يتعلق ب
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ىل غياب معلومات اكفية عن تبعات النظام وأأشار وفد الرنوجي املنظ ات العاملية واحليومية.  أأس اءخمترصات  أأو أأس اء أأيضا اإ
وردا عىل ذكل، املدقرتح وتساءل عن سبب وجوب تفضيل مصلحة بعض ادلول عىل مس تخديم نظام العالمات التجارية. 

ادلول مرتبطة حب اية حدقوق ومصاحل املرشوعات الرشعية يف البدل املتعلدقة ابس تخدام  أأس اءأأكد وفد جاماياك عىل أأن ح اية 
ويف املدقابل، تساءل الوفد عن سبب دولها لتعزيز بضائعها وخدماهتا اليت نشأأت يف هذه ادلوةل مبا يدمع ادلوةل نفسها. مس ا

امس تدقدمي مصاحل مس تخديم نظام العالمات التجارية عىل حدقوق ومصاحل املرشوعات الرشعية يف دوةل ما يف اس تخدام 
ادلوةل. مس هجة هتديد املنافسة غري الرشيفة من قبل مس تخدمني غري رشعيني لدولها للرتوجي لبضائعها وخدماهتا دون موا

ولأن مس تخديم العالمات التجارية مهم حدقوق ومصاحل مرشوعة جتاه عالماهتم التجارية ولأن املنظ ات احليومية ادلولية تمتتع 
ن ادلول ابمل  ثل لها حدقوق ومصاحل مرشوعة تتعلق بأأعالهما حبدقوق ومصاحل مرشوعة تتعلق بأأس اهئا لض ان املنشأأ ولمتيزيه فاإ

وأأقر الوفد ابخملاوف اليت عرب عهنا وفد جنوب أأفريدقيا حول الإشارة يف ورموزها وشعاراهتا وأأس اهئا لض ان املنشأأ ومتيزيه. 
ىل حتدقيق التنامغ بني ممارسات الفحص وحتديد احلق يف تسجيل العالمة التجارية. واب مرشو: لرمغ من التوصية املشرتكة اإ

ن حتدقيق التنامغ ميين أأن يفرس ويطبق بعدة طرق.  التوصية املشرتكة من مهنج عام لفحص طلبات  مرشو: ويفذكل، فاإ
دول. وقد اكن املهنج املدقرتح غري ملزم، بناء عىل التوافق يف  أأس اءتسجيل العالمات التجارية اليت حتتوى عىل أأو تتيون من 

وعرب الوفد عن أأمهل للثساعدة عىل اختاذ قرار بشأأن طلبات تسجيل العالمات التجارية.  الرأأي، ويدقصد منه أأن ميثل دليال
ومل يين الدقصد منه تعديل ادلول.  أأس اءامحاية  املتبادلللتطبيق الدقابة يف ان يدقدم املهنج مس توى ما من املعاجلة امليسدقة و 

وردا عىل اخملاوف اليت عرب عهنا وفد يت ترغب يف الدقيام بذكل. الدقوانني الوطنية ابلرمغ من أأن ذكل سيبدقى خيارا أأمام ادلول ال
لزامية يف  التوصية املشرتكة املدقرتحة، أأوحض وفد جاماياك أأن اللغة املس تخدمة يف  مرشو:جنوب أأفريدقيا حول اس تخدام لغة اإ

مجعية احتاد ابرس  امحاية املليية املدقرتح للتوصية املشرتكة قد مت اس تلهاهما بصورة كبرية من اللغة اليت اس تخدمها  رشو:امل 
الصناعية واجلعية العامة للويبو يف التوصية املشرتكة املتعلدقة بأأحاكم ح اية العالمات املشهورة والتوصية املشرتكة املتعلدقة 

عالمات املتعلدقة حب اية العالمات وحدقوق املليية الصناعية الأخرى يف البرتاخيص العالمات التجارية والتوصية املشرتكة 
وقد اس تخدمت اكفة التوصيات املشرتكة السالفة اذلكر أأساليب ميشاهبة وغري ملزمة ليهنا اكنت متزي املوجودة عىل جالنرتنت. 

لزاميا.  اختيارايبني ما يويص بأأن ييون  ىل أأن بعض الأحاكم وما يوىص بأأن ييون اإ ك ا أأشار وفد جنوب أأفريدقيا أأيضا اإ
الرشاكت تيناقض مع الدقانون الوطين. ولأن  أأس اءشرتكة فامي يتعلق ابلعالمات التجارية و التوصية امل  مرشو:املتضثنة يف 

جراء أأي تعديالت يف الدقوانني الوطنية.  لزامية وذلكل ل حتمت اإ ن الأحاكم مل تين اإ واكن من النص اكن عبارة عن توصية فاإ
بني أأن مع قوانيهنا الوطنية. وميين لدلول الأعضاء أأن ختتار املتوقع أأن تدقوم ادلول الأعضاء بتطبيق التوصية طاملا أأهنا ميسدقة 

تدقوم بتعديل قوانيهنا الوطنية و/أأو س ياساهتا عندما ترغب يف ذكل، لين ذكل س ييون قرارا يرجع بصورة اكمة لدلوةل ولن 
واليرشيعات الوطنية ييون علهيا الزتام قانوين للدقيام بذكل. ويف الهناية، أأكد وفد جنوب أأفريدقيا أأن معاهدة ابرس ، 

ورصح وفد جاماياك بأأن معاهدة ابرس  مل ادلول ك ا اتضح من ادلراسة.  س اءوامل ارسات اخلاصة ابملاكتب متثل ح اية اكفية لأ 
ادلول. وبيامن جند أأن اليرشيعات الوطنية وامل ارسات امليتبية يف بعض الولايت الدقضائية تنص عىل ح اية  س اءتوفر اامحاية لأ 

ادلول، ففي غالبية الأحيان، مل تين هذه اامحاية اكفية وختتلف اليرشيعات الوطنية وامل ارسات امليتبية اختالفا كبريا بني  ءأأس ا
واكنت مادة معاهدة ابرس  اليت مت تطبيدقها يف اليرشيعات الوطنية قد أأعطت الأعالم ادلول الأعضاء ك ا يتضح من ادلراسة. 

املنظ ات ادلولية  أأس اءوخمترصات  س اءس توى قوي من اامحاية. ك ا وفرت اامحاية أأيضا لأ الوطنية والشعارات والرموز م 
التوصية املشرتكة  مرشو:ادلول من خالل  أأس اءواحليومية. ومت السعي لتحدقيق شلك مماثل غري ملزم ولينه أأقل قوة امحاية 

رة أأكرب ويمت اس تخداهما عىل نطاق أأوسع من أأعالم ادلول معرتف هبا بصو  أأس اءأأن املدقرتحة. واكن هذا الأمر هاما بسبب 
ادلول ورموزها وشعاراهتا. وعرب وفد جاماياك عن أأمهل يف أأن تيون جالس تجاابت اليت مت تدقدميها قد قامت ابلرد عىل خماوف 

 بعض الوفود وعربت عن اس تعدادها للرد عىل أأي اس تفسارات أأو خماوف. 

ىل هذا جالقرتاح يف جلس ها الدقادمة. عالوة عىل ذكل، طالب أأن اللجنة سوف تعب عل االرئي   وأأحاط .96 ود اإ
ادلول  أأس اءجلعلها أأكرث وصفا مل ارسات ميتب املليية الفيرية يف جمال ح اية   SCT/30/4الأمانة بيندقيح الوثيدقة

 للجنة.  التالية ورةدلراس ها يف ادل
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  البياانت اجلغرافيةعىل جدول الأع ال:  7البند 

ىلاقشات املن اسيندت .97  SCT/31/8 Rev.3 و SCT/31/7و SCT/30/7الواثئق  اإ

ىل أأن الربتغال قد أأرشكت نفسها كراعي مشارك لقرتاح و .98 رصحت الأمانة بأأهنا تلدقت مراسالت من الربتغال تشري اإ
يطاليا ومجهورية م يةهورية اليش يي اجل وفود   س بانيا وسوسرسا. ودلوفا واإ وفرنسا وأأملانيا وهنغاراي واإ

ودو ه الأعضاء، عن تفضيهل لإجراء مناقشات منفصة  الأورويبجالحتاد مس ، متحداث ابالأورويبد جالحتاد وعرب وف .99
 حول املدقرتحني. 

 SCT/30/7وفتح الرئي  ابب املناقشة حول املدقرتح اذلي طرحه وفد الولايت املتحدة يف الوثيدقة  .100
 . SCT/31/7 والوثيدقة

عداد دراسة أأكد وفد الولايت املتحدة الأمرييية ع .101 مانة ابلبدء يف اإ عن نظم البياانت اجلغرافية هبدف ىل اقرتاحه للأ
نشاء نظام  طالق حوار يتعلق ابإ وذكر الوفد بأأن مجموعة من أأعضاء الويبو مبن فهيم .اجلغرافيةبياانت لل حممتل تسجيل دويل اإ

عداد نظام ملفات للبياانت اجلغر الولايت املتحدة الأمرييية يدقومون حاليا  افية يف معلية مراجعة ليش بونة، وعرب عن قلدقه ابإ
زاء أأن احتاد  املنشأأ امس قد ل ييون يف وضع سساعده عىل اسييعاب نظم تسجيل بياانت جغرافية مل تعثل مثل نظم لش بونة اإ

ذا اكن أأعضاء احتاد  ت الرضورية غري هممتني بعثل املراجعالش بونة ونظم البياانت اجلغرافية يف جالحتاد. ورصح الوفد بأأنه اإ
ذا اكن جيب علهيا أأن  ن علهيا أأن تفير عندئذ ما اإ للس اح للولايت املتحدة الأمرييية وادلول الأخرى امل اثة، ابلنض ام، فاإ

ىل تطبيق نظام تسجيل بياانت جغر  احتياجات ادلول غري الأعضاء يف لش بونة.  افية خمتلف يف الويبو حبيث يناسبتسعي اإ
ن اخلطوة املنطدقية التالية يه بدء ندقاش يف اللجنة من خالل دراسة. وفامي يتعلق ابلرأأي الدقائل بأأن ولتحدقيق هذه الغاية، فاإ 

نظام مدريد يعترب البديل للبياانت اجلغرافية احملثية كعالمات جتارية، فدقد رأأى الوفد أأن ذكل يعترب حال غري اكمال لنظم 
نشأأ أأو نظام عالمات جتارية. وأأضاف الوفد أأنه جيب عىل اللجنة أأن م امس تسجيل البياانت اجلغرافية واليت ل تعترب نظام 

جراء مللء الثغرات لش بونة مل تدقم به مراجعة  تفير فامي قامت به وما ذا اكن عىل اللجنة اختاذ اإ مث تدقوم بعدئذ بدراسة ما اإ
، واليت طلب عدقدها وفد الأس بو: هذا اتفاق لش بونةاملعلومات حول  دورةوقد عرب الوفد عن أأمهل يف أأن تساعد املرتوكة. 

والثغرات اليت ميين أأن تيون لش بونة الولايت املتحدة الأمرييية ووفود أأخرى، أأن تساعد الوفود عىل فهم أأثر مراجعة معلية 
طار اليسجيل ادلويل وح اية البياانت اجلغرافية.  ىل أأنه يعترب اتفاقو مرتوكة يف اإ متبادةل بني ح اية  اتفاقلش بونة  أأشار الوفد اإ

املنشأأ مثل نو: معني من حمددات املصادر اجلغرافية اذلي ابتيرته وتديره وتطبدقه احليومات.  أأس اءاحليومات لتبادل قوامئ 
املنشأأ. ولحظ الوفد أأن منوذج تبادل الدقوامئ  أأس اءبتعد عن منوذج تبادل قوامئ ي ن أأ لش بونة  حيتاج اتفاقوللتوصل حلل اكمل، 

نظم تسجيل البياانت اجلغرافية اليت تمت يف مدقابل رسوم واليت توجد يف العديد من ادلول وتتطلب تدقدمي طلبات يعامىش مع  ل
جراءات تنفيذ مدين من قبل أأطراف هجات رمسيةمن أأطراف من الدقطا: اخلاص، وحفص  ، ونرش ومعارضة، عالوة عىل اإ

دم اتساق العديد من أأنظثة تسجيل البياانت اجلغرافية وعرب الوفد عن رأأي مفاده أأن السبب وراء عمن الدقطا: اخلاص. 
قلميية  املبادئمدقابل رسوم مع اامحاية النابعة من تبادل احليومات لدقوامئ البياانت اجلغرافية هو  التدقليدية املتعلدقة ابلإ

بسبب تبادل احليومات والإجراءات الدقانونية الواجبة، واملليية الفيرية واليت تعترب حدقوق خاصة اكنت تدقل من عدة جوانب 
للدقوامئ. ومتتكل احليومات بصفة عامة سلطات اكرب من أأي هجة غري حيومية تتدقدم بطلب تسجيل أأو أأي طرف اثلث 

وبذكل، وخاصة عندما تيون اجلهة املتدقدمة ابلطلب أأو الطرف الثالث عبارة عن أأفراد أأو مرشوعات صغرية أأو متوسطة. 
ىل تدقويض التوازن يف املصاحل اذلي يعترب جزءا من عرب الوفد عن اعتدقاده بأأن هناك اح عامل بأأن يؤدي عدم التناسق هذا اإ

نظام تسجيل املليية الفيرية يف حني أأن نظام تسجيل البياانت اجلغرافية جيب أأن سسثح ابليشغيل املنتظم لنظم البياانت 
واكن ذكل يعىن أأنه جيب أأن متتكل ات الدقوية. اجلغرافية الوطنية ول مييل وجوب وجود معامة خاصة تتعلق مبصاحل احليوم

ادلول الدقدرة عىل أأن تتخذ قرار بشأأن ح اية البياانت اجلغرافية ل أأن تيون ملزمة بدقرارات صدرت يف دول أأخرى تدقوم 
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 جيب بتطبيق نظثها. وبعبارة أأخرى، جيب أأن تتوافر الفرصة للثس تخدمني السابدقني يف لك دوةل لتأأكيد ادلفاعات املناس بة ول
احلايل اخلاص  رشو:عىل احليومات أأن تلعب دور الدقطا: اخلاص يف تنفيذ أأو تطبيق احلدقوق. وقد لحظ الوفد أأن امل 

مل تتح مساحة للس ياسات لوضع نظم معلومات جغرافية  تفاق لش بونةابلقرتاح الأسايس املتعلق ابلدقانون اجلديد اخلاص اب
قلميية والإ  ملبادئوطنية تعثل وفدقا  وقال الوفد أأن جراءات الدقانونية املناس بة، والبياانت اجلغرافية كحدقوق مليية خاصة. الإ

قلميية مبدأأ هام ابلنس بة لنظم تسجيل البياانت اجلغرافية لأنه يعىن أأن اكفة ادلول مييهنا تطبيق قوانني وطنية لتحدقيق  مبدأأ الإ
ن ادلوةل املس تدقبة جيب ان تيون ملزمة ابلعرتاف او مبنح وبذكلالتوازن بني املصاحل الوطنية وبني الزتامات املعاهدة.  ، فاإ

قرينة الدقابلية للح اية امحاية بدل املنشأأ. وأأضاف الوفد أأن السبيل لتحدقيق ذكل هو الس اح لدلول املتعاقدة بتدقيمي السثعة احمللية 
ن معايري التعدي جيب أأن تربط مبفهوم وابملثل فاإ املنشأأ والبياانت اجلغرافية.  أأس اءابعتباره عنرصا من عنارص تعريف 

ذا املس هكل احمليل يف ادلوةل املس تدقبة.  ن أأي اس تخدام غري مرصح به قد ييون مضلال أأو خمادعا لين اإ ذا اكن لها شهرة، فاإ فاإ
ذا اكن املس هكل احمليل قد مت تضليهل أأو  ن معيار التعدي جيب أأن يدقوم بتدقيمي ما اإ رابمل تين هناك شهرة حملية فاإ أأو  كهاإ

ذا مل يين هناك لش بونة وقال الوفد أأن نص مراجعة ل.  أأمخداعه  جيب أأن سسيبعد افرتاض اخلدا: ومعايري التعدي الغامضة اإ
حىت عنرص شهرة. وجيب أأن يدقوم النص أأيضا ابسيبعاد احلظر املفروض عىل البياانت اجلغرافية املسجة يف ان تصبح عامة 

ومثل هذا احلظر جعل من غري املثين ابلنس بة لدلول امة يف أأرايض ادلوةل املس تدقبة. عندما تصبح البياانت اجلغرافية ع
نفاذ كرشط  جراءات اإ ذا اكنت نظثها الوطنية تطالب ابس تخدام واحلفاظ عىل أأو اختاذ اإ املتعاقدة احملمتة أأن تدقوم ابلنض ام اإ

ىل  نلس مترار اامحاية. وأأشار الوفد أأيضا اإ أأن يدقوم ابحرتام حدقوق الإجراءات الدقانونية املناس بة جيب لش بونة نص مراجعة  اإ
وذلكل، جيب اسيبعاد جالقرتاح الوارد يف احلدقوق السابدقني يف ادلول املس تدقبة.  أأحصاباخلاصة ابملس تخدمني السابدقني أأو 

يمت وقفها وجيب أأن  اليشءالنص خبصوص اعتبار جالس تخدامات السابدقة يف ادلول املس تدقبة اس تخدامات غري رشعية بعض 
عطاء ال اثر الاكمة للحدقوق  ابلتدرجي قبل اختاذ قرار امحاية البياانت اجلغرافية الأجنبية املتعارضة. وأأضاف الوفد أأنه جيب اإ

عطاء   أأحصاباخلاصة ابلطرف الثالث عند طلب الإبطال احمليل ليسجيل دويل لأي سبب وارد يف الدقوانني احمللية. وجيب اإ
ابدقني احلق يف منع جالس تخدام املربك للبياانت اجلغرافية املتعارضة الالحدقة وفدقا ملا تسثح به الدقوانني العالمات التجارية الس

ويف الهناية، فامي يتعلق ابلبياانت اجلغرافية ابعتبارها مليية خاصة، رأأى الوفد أأن النص جيب أأن يبتعد عن منوذج الوطنية. 
ويف ابلعثل كوكيل لل اكل وتدقوم ابلتفاوض بشأأن اامحاية يف الأسواق الأجنبية.  تبادل الدقوامئ احلايل حيث تيون احليومة خموةل

ىل أأن حتديد صاحب اليسجيل ادلويل جيب أأن ييون مطلواب، حبيث للس اح ابلنفاذ من قبل أأنظثة املعلومات  شارة اإ اإ
النص جيب أأن سسثح لدلول اجلغرافية حول العامل واليت مت أأنشاؤها لتيون مبثابة نظم حدقوق خاصة، أأضاف الوفد أأن 

الطلب أأن تيون دليه النية ابس تخدام املعلومات اجلغرافية يف أأرايض ادلوةل املس تدقبة كرشط  مود:املتعاقدة أأن تطلب من 
عالوة عىل ذكل، عرب الوفد عن اعتدقاده بأأن جالعرتاف ابلبياانت اجلغرافية كحدقوق خاصة اكن يعىن أأن من رشوط اامحاية. 

قبل من ن جيرب الأطراف املتعاقدة عىل قبول حيومة أأجنبية كطرف ذو مصلحة فامي اعترب معلية تدقدم بطلب النص ل جيب أأ 
ويرى الوفد أأن هذا الأمر قد أأكد عىل الطلب والسلطات اخملتصة يف ادلوةل املس تدقبة.  مود:بني ويه تمت طرف واحد 

ىل الدقضاء عىل ادلمع املايل اذلي متتعت به حيومات  يف املايض لمتويل معلياهتا لش بونة ادلول املتعاقدة يف احتاد احلاجة اإ
مه الأطراف اليت جيب أأن تدقوم بتحثل لش بونة اخلاصة ابلنظام لأن ماليك احلدقوق اذلين سس تفيدون من اس تخدام نظام 

 ل تعترب طرفا يف نفدقات احلصول عىل اامحاية ولي  الويبو أأو أأنظثة اليسجيل املدقبوةل عىل مس توى واسع، أأو احليومات اليت
جيب أأن تمت مراجعته للس اح جبثع رسوم فردية تتضثن رسوم صيانة وجتديد لش بونة النظام. ويف اخلتام، قال الوفد أأن نظام 

ىل المتويل من خالل املساه ات يف  ولزايدة رسوم الطلبات ادلولية ولوضع رسوم اس مترار عىل اليسجيل ادلويل ابلإضافة اإ
ذا اكن ميين  دورةجيدا يف  ابلإنصاتث الوفد الوفود املشاركة يف اللجنة حاةل حدوث جعز. وح املعلومات لتحديد وتدقيمي ما اإ

رسالتسجيل البياانت اجلغرافية يف الإطار احلايل ملناقشات مراجعة ليش بونة. ك ا حث الأعضاء أأيضا عىل  أأنظثةاسييعاب   اإ
ىل املؤمتر ادلبلومايس اذلي يعدقد يف شهر ماي وكيف ميين أأن يرتك ثغرات لش بونة و للدقيام مبزيد من التدقيمي لتطور نظام خرباء اإ

 تدقوم اللجنة مبلهئا. 
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يطاليا أأنه لي  يف موقف يؤههل لععامد خطة العثل اليت اقرتهحا وفد و  .102 يبدو  الولايت املتحدة الأمرييية لأنهأأكد وفد اإ
ىل اليشييل يف وجود نظام  اتفاق لش بونةأأن هذا جالقرتاح ل يدقصد وقف أأو تعطيل مراجعة  حفسب، ولينه هيدف اإ

عالوة عىل ذكل، قال الوفد أأن أأن اللجنة ليست احملفل املناسب ملناقشة واختاذ أأي قرار حول معل الأهجزة ليش بونة. 
ثل نظام الأخرى يف املنظثة وعىل مصري ومزااي ومعليات ومتويل نظام من أأنظثة املليية الفيرية العاملية التابعة للويبو م 

ن معلية املراجعة تسعى منذ عام ليش بونة.  ىل أأنه من خالل معلية تمتزي ابلشفافية والشثولية، فاإ ىل  2009وأأشار الوفد اإ اإ
لتناسب ترشيعات املليية الفيرية العاملية الناش ئة هبدف جعلها أأكرث جاذبية مع احلفاظ عىل  1958لعام  اتفاق لش بونةتعديل 

ين مل ييونوا أأطرافا خالل التأأكيد عىل جالس مترار يف قبول اكفة جالقرتاحات البناءة من أأعضاء الويبو اذل ومنمبادهئا وأأهدافها. 
مكشاركة قمية لتحدقيق أأهداف معلية املراجعة، رصح الوفد بأأنه  فاق لش بونةاتمن قبل ادلول الأعضاء يف  احلايل  التفاقيف

ىل جالس مترار يف هذا احلوار املمثر وأأضاف الوفد أأنه يمثن وقبهل.  2015يف املؤمتر ادلبلومايس اذلي يعدقد يف مايو  يتطلع اإ
وأأكد عىل أأهنا متت دراس ها  اتفاق لش بونةجالقرتاحات اليت تدقدمت هبا ادلول مؤخرا سواء الأطراف أأو من غري الأطراف يف 

عىل املشاركة يف  اتفاق لش بونةلأطراف يف بعناية. ورصح الوفد أأن مثل هذه املبادرة يه دليل عىل الزتام ادلول غري ا
ىل أأن بعض هذه ادلول دمعت اقرتاحا ميين أأن يعرض معلية املراجعة  تفاق لش بونةاملراجعة الناحجة ل وأأشار يف نف  الوقت اإ

ىل املروباكملها للخطر.  ىل مراجعة انحجة، هناك حاجة اإ ىل أأنه من أأجل التوصل اإ نة وبذل وعالوة عىل ذكل، أأشار الوفد اإ
ىل أأنه ش بونة. ل  اء وادلول غري الأعضاء يف اتفاقهجود للتدقارب بني وهجات النظر من جانب ادلول الأعض وأأشار الوفد أأيضا اإ

ىل جانب العديد من ادلول الأعضاء يف الويبو، من ادلول املتدقدمة وادلول النامية، ابملشاركة الفعاةل يف مراجعة  اتفاق قام اإ
ىل أأن  من منطلق لش بونة اعتدقاد راخس بأأن جالس تي ال الناحج لها سوف يفيد ادلول واملنتجني واملس هليني. وأأشار الوفد اإ

جيابيا عىل اقتصاد  أأس اءاملراجعة سوف تشجع عىل جالسيامثر العام واخلاص يف البياانت اجلغرافية و  املنشأأ مبا س ييون  ه أأثرا اإ
ىل التيسري عىل ادلوةل من حيث التنافس ية والتصدير والتنو: وخ لق فرص معل وأأضاف أأن ذكل سوف يؤدي أأيضا اإ

ورصح الوفد أأيضا بأأن املراجع املنتجني يف اكفة دول العامل يف احلصول عىل ح اية يف ادلول خارج دول منشأأمه بتلكفة معدقوةل. 
ساءةس تدقلل خماطر رفع قضااي بسبب  ل الأجنبية ك ا س توفر أأيضا اس تخدام البياانت اجلغرافية واحملاك ات الباهظة يف ادلو  اإ

ىل منتجات قابة لليسويق.  ابلرمغ من فرصة ح اية املزااي الفريدة لإقلمي املنتج مثل املعارف التدقليدية والتنو: احليوي وحتويلها اإ
ىل حتسني أأن املزااي اليت س تجلهبا معلية املراجعة مزااي هامة، قال الوفد أأنه ل جيب املبالغة يف جمالها لأن املراجعة هتد ف اإ

وتضثن العثل اذلي مت اجنازه حتديث أأحاكم ولي  تدقدمي نظام جديد. لش بونة وحتديث الإطار الدقانوين اذلي نظم معل نظام 
ذا قام املنتج بتدقدمي  اتفاق لش بونة وتوضيح جمالها لأنه ميين اليوم، حتت ظروف معينة، تسجيل البياانت اجلغرافية اإ

قلمي منشأأه حىت لو اكنت البياانت اجلغرافية محمية عىل املس توى الوطين من املعلومات املطلوبة حول الع القة بني املنتج واإ
وذلكل يعتدقد الوفد أأن املراجعة مل تلحق الأذى بعثل اللجنة حول قانون البياانت خالل عالمة ج اعية أأو عالمة اععامد. 

ىل فرض طريدقة واحدة امحاية البياانت اجل غرافية عىل املس توى الوطين أأو أ لية واحدة لتنفيذ الزتامات اجلغرافية ومل هتدف اإ
وابلنس بة وظلت لك ادلول حرة يف جالنض ام لنظام ليش بونة. TRIPSاجلوانب املتصة ابلتجارة من حدقوق املليية الفيرية 

ذا العثل لن يضيف قمية ملضثون العثل اذلي اقرتحه وفد الولايت املتحدة الأمرييية فدقد اس متر الوفد يف اعتدقاده بأأن مثل ه
ىل أأن  كبرية للعثل اذلي مت يف داخل اللجنة يف السابق أأو العثل اذلي يمت حاليا داخل منظم التجارة العاملية. وأأشار الوفد اإ

 SCT/9/4وSCT/8/4 اليثري من العثل قد مت يف املايض حول البياانت اجلغرافية داخل اللجنة، ك ا يظهر يف الواثئق 
عادة بدء هذا العثل من جديد SCT/10/4و SCT/9/5و ، ك ا أأكد عىل رأأي مفاده أأنه ل يوجد عنارص جديدة تتطلب اإ

اخلاصة  ورةوهو ما سوف جيعل هناك ازدواجية يف العثل اذلي يمت يف منظثة التجارة العاملية. ويف هذا الصدد، ذكر الوفد ادل
يية الفيرية اذلي قدم ملخصا حول مك العثل الضخم اذلي مت حول غري الرمسية جملل  اجلوانب املتصة ابلتجارة من حدقوق املل 

جراء دراسة أأخرى حول 1997البياانت اجلغرافية يف منظثة التجارة العاملية منذ عام  . وعرب الوفد عن اعتدقاده بأأن اإ
لهيا ابلفعل ويه أأن بع ىل نييجة مت التوصل اإ قامت حب اية  ض ادلولاليرشيعات الوطنية حول البياانت اجلغرافية سوف تؤدي اإ

ىل أأنه  وأأشارالبياانت اجلغرافية من خالل نظام العالمات التجارية وقامت دول أأخرى بتطوير أأنظثة فريدة من نوعها.  الوفد اإ
ل حيب مناقشة نو: اليرشيعات الأفضل ابلنس بة للبياانت اجلغرافية لأن ذكل الأمر يعد تدقيامي جيب أأن تدقوم به لك دوةل من 

ىل أأن احلل اذلي قد ييون مدقبول دلوةل قد ل ييون مدقبول ابلنس بة  أأشارعضاء بنفسها، ك ا ادلول الأ  خرى. لدلول الأ الوفد اإ
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وتمتتع لك دوةل من ادلول الأعضاء ابلس يادة وحيق لها جالختيار وفدقا لتوصيات جدول أأع ال التمنية عىل أأساس لك مس توى 
حاليا من قبل  املدقدمةال عىل قناعة بأأن تنو: أأنظثة حفظ ملفات املليية الفيرية يز  من مس توايت التمنية. ورصح الوفد بأأنه ل

الويبو، ويه نظام مدريد ونظام ليش بونة، تعترب أأكرث الطرق نزاهة وكفاءة لسييعاب مثل هذا التنو: بني اليرشيعات الوطنية 
ىل أأن خمتلف أأنظثة حفظ امللفات يده. ويرتك احلق لدلول الأعضاء ابلختيار ادلميدقراطي لنظام اامحاية اذلي تر  وأأشار الوفد اإ

اتفاق علهيا ان حتافظ عىل مثل هذا التنو: ومتنع املواقف اليت سسود فهيا ترشيع عىل أ خر ك ا رصح بأأن تعطيل مراجعة 
زاةل نظام  لش بونة املتصة ابلتجارة  اجلوانبيلية سوف يدقوض هذا التنو: وحيد من املرونة اليت مسحت هبا اتفاقية لش بونة أأو اإ

ويف الهناية، قال الوفد أأن املراجعة تعد فرصة دلمج وتعزيز ادلور الهام اذلي لعبه لدلول الأعضاء.  من حدقوق املليية الفيرية
ىل ادلول الأعضاء اليت لش بونة نظام  داخل نظام املليية الفيرية العاملي التابع اخلاص ابلويبو وهو تدقدمي نظام يفتح اببه أأيضا اإ

لهيا من قبل املنتجني اذلين اس تخدموا مثل  فريدةامت حب اية بياانهتا اجلغرافية من خالل ح اية ق من نوعها، واليت ميين النفاذ اإ
احد لش بونة وذلكل، مثل هذا النظام خطوة ورورية لس تي ال نظام مدريد. وسوف يظل نظام هذا النو: من اامحاية. 

وأأكد الوفد عىل الأساليب املتاحة يف الويبو واذلي من خال ه ميين للثنتجني السعي للحصول عىل اامحاية لبياانهتم اجلغرافية. 
ضايف، يف الس نوات الدقادمة، للثنتجني اذلين سيتوافر مهم حرية  اتفاق لش بونةأأن مراجعة  ىل ض ان تدقدمي خيار اإ هتدف اإ

فضلونه سواء نظام ح اية فريد من نوعه أأو نظام عالمات جتارية أأو يلهي ا. وأأيد الوفد ادلعوة اليت اختيار نظام اامحاية اذلي ي
ىل الوفود الأخرى للثشا وتسجيلها امحاية املنشأأ  تفاق لش بونةقانون جديد خاص اب ركة يف املؤمتر ادلبلومايس لتبينوهجت اإ

 يف معلية التمنية. ة قميادلويل من أأجل تبين أأداة ميين أأن متثل مشاركة ذات 

، بأأن جالقرتاح اذلي طرحه وفد الأعضاءودو ه  الأورويبجالحتاد مس ، متحداث ابالأورويبورصح وفد جالحتاد  .103
وعرب الوفد عن اعتدقاده بأأن لن يضيف أأمرا جديدا ملا هو معلوم ابلفعل.  SCT/31/7الولايت املتحدة الأمرييية يف الوثيدقة 

دارهتا الويبو أأفضل طريدقة لسييعاب تنو  : الأنظثة الوطنية هو من خالل التوسع يف أأنظثة اليسجيل ذات الصة واليت تدقوم ابإ
جيب أأن ييون الأولوية لش بونة ورصح الوفد بأأن السري قدما يف معلية مراجعة نظام ونظام مدريد. لش بونة ويه نظام 

لتنو: واملرونة املسثوح هبا لدلول الأعضاء من خالل اتفاقية الدقصوى للويبو فامي يتعلق ابلبياانت اجلغرافية مبا سسثح بتحسني ا
أأكرث جاذبية لش بونة اجلوانب املتصة ابلتجارة من حدقوق املليية الفيرية. ومن الأهداف الرئيس ية لهذه املراجعة جعل نظام 

ح اية  أأنظثةداخل لش بونة نظام  لدلول اليت ليست حاليا أأطراف هبا.ومثلت املراجعة فرصة لتدقوية الوظيفة الهامة اليت قام هبا
املليية الفيرية يف الويبو حبيث ييون للثنتجني خالل الس نوات الدقادمة سبيل يف الويبو، بغض النظر عن النظام اذلي 

سوف توفر للأعضاء اجلدد أأداه حديثة متعددة  اتفاق لش بونةمراجعة ورصح الوفد بأأن اس تخدموه عىل املس توى الوطين. 
م من جالس تفادة من الفوائد الضخثة اليت تنبع من املزااي الفريدة لأقالمي املنتجني وسوف سساعدمه عىل حتويل الأطراف متيهن

ىل منتجات قابة لليسويق.  ىل أأن هذه الفوائد اإ شارة اإ املنشأأ والبياانت اجلغرافية ميين أأن منتجي السلع كثيفة  أأس اءويف اإ
ىل مصدرين ملنتجات م  رشوعات زراعية عالية اجلودة وأأع ال حرف يدوي، أأضاف الوفد أأن املراجعة من جالس تعانة ابلع اةل اإ

قد قدمت، من خالل معلية احملمتل أأن توفر حافزا هاما للمنو والتوظيف. ورصح الوفد أأيضا بأأن مجموعة معل نظام لش بونة 
عضاء املراقبني بطرح تعديالت، مدقرتح أأسايس خ اص مبراجعة نظام لش بونة بوصفها مفتوحة لاكفة أأعضاء الويبو ومسحت للأ

ىل أأن املؤمتوس ية للحصول عىل البياانت اجلغرافية عىل مس توى العامل، من خالل تسجيل منفرد.  ر ادلبلومايس وأأشار الوفد اإ
 سوف يصدر قرار بشأأناملنشأأ والبياانت اجلغرافية اذلي س يعدقد يف شهر مايو  أأس اءحول  لش بونة املندقح اخلاص بتبين اتفاق

، ك ا رصح الوفد أأن اللجنة ليست املنتدى املناسب للتعامل مع معلية املراجعة. وبناء عليه، ولأن وفد الأسايسجالقرتاح 
 الأورويبجالحتاد مس مل سشعر بأأن برانمج العثل سوف يضيف قمية يف الوقت احلايل، أأعلن الوفد، متحداث اب الأورويبجالحتاد 

 قف جيعهل يدقره.وادلول الأعضاء، بأأنه لي  يف مو 

مجموعة دول وسط أأورواب ودول البلطيق، عىل رأأي مفاده أأن ادلراسة املدقرتحة لن مس أأكد وفد رومانيا، متحداث ابو  .104
ميانه العثيق بأأنه جيب توجيه اجلهود حنو حتسني والتوسع يف  تضيف قمية للعثل اذلي مت ابلفعل يف اللجنة. وعرب الوفد عن اإ

 الويبو مثل نظايم لش بونة ومدريد.  أأنظثة اليسجيل احلالية يف
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نه يرى ان  .105 وذكر وفد فرنسا أأنه ابلرمغ من عدم معارضته ملبدأأ الدقيام ابلعثل حول البياانت اجلغرافية داخل اللجنة، فاإ
جديد للندقاش. وقال الوفد أأنه جيب احرتام نطاق معل خمتلف مجموعات العثل ك ا ل  يشءادلراسة املدقرتحة لن تضيف أأي 

غ فال العثل اذلي قامت به مجموعة معل لش بونة. وأأعلن الوفد أأيضا أأن الويبو لبد من أأن تسعى لتحسني نظام جيب اإ
واذلي مل يؤثر سلبا عىل حرية ادلوةل يف اس تخدام طريدقة ح اية البياانت اجلغرافية اليت اليسجيل اذلي يغطيه نظام لش بونة 

عثل حول معاهدة لش بونة اكن يمتزي ابلشفافية والشثولية واحرتام وهجات ك ا رصح الوفد أأيضا بأأن الترى أأهنا مالمئة لها. 
ا يف النظر لأن ادلول اليت رغبت يف املشاركة يف العثل متينت من الدقيام بذكل ك ا مت تدقدمي بعض التعديالت اليت مت تضثيهن

يه لتصويت عل قام ابدقد يف شهر مايو قد وذكر الوفد أأن مزيانية املؤمتر ادلبلومايس اذلي س يعمن قبل أأعضاء مراقبني.  النص
وعرب الوفد عن رغبته يف جالس تفادة من اكفة فرص الندقاش واحلوار وذكر الوفود الأخرى  اكفة أأعضاء الويبو منذ عامني.

يل ابر  22اليت س تعدقد هذا الأس بو: ك ا أأبلغها بفعالية جانبية س يدقوم بينظميها يف يوم  اتفاق لش بونةاملعلومات حول  دورةب
يطاليا عىل هامش اجعام: جلنة التمنية واملليية الفيرية من أأجل توضيح سبب كون البياانت  الأورويبجالحتاد  وفرنسا واإ

ىل أأن املؤمتر ادلبلومايس اذلي س يعدقد يف مايو سوف خيتمت العثل اجلغرافية قاطرة المنو والتمنية.  ويف الهناية، أأشار الوفد اإ
لن الوفد أأنه سعى لض ان التعاسش بني اكفة الأنظثة وعدم فرض نظام قيايس واحد قد ييون اذلي بدأأ منذ س تة أأعوام، وأأع

 مناس با للبعض وغري مناسب للبعض ال خر. 

وفرنسا  الأورويبورصح وفد هنغاراي، مؤيدا وهجات نظر وفود مجموعة دول وسط أأورواب ودول البلطيق وجالحتاد  .106
يطاليا، بأأنه لي  يف موقف يؤههل دلمع  الدقيام ابملزيد من العثل خبصوص البياانت اجلغرافية بناء عىل برانمج العثل اذلي واإ

 اقرتحه وفد الولايت املتحد الأمرييية. 

 الأورويبس بانيا البيان اذلي أألدقته وفود مجموعة دول وسط أأورواب ودول البلطيق وجالحتاد وأأيد وفدي الربتغال واإ  .107
يطاليا.   وفرنسا وهنغاراي واإ

عن دمعه لالقرتاح اذلي طرحه وفد الولايت املتحدة الأمرييية  AIPLAنظام جالعرتاض بعد منح الرباءة وعرب ممثل  .108
جراء دراسة عىل  يف عام  الأورويباملنشأأ. واكنت اتفاقية التجارة بني كندا وجالحتاد  أأس اءلأن هناك اليثري اذلي تغري منذ اإ

جراء املنشأأ.  أأس اءتعلق ابلتعامل مع البياانت اجلغرافية و قد غريت بصورة كبرية النظام يف كندا فامي ي  2013 وسوف يؤدي اإ
لدقاء الضوء، لي  عىل الأنظثة الفريدة من نوعها وأأنظثة العالمات التجارية حفسب، ولين عىل التفاقيات  ىل اإ دراسة اإ

ىل جانب تفاصيل أأخرى جعلت  من الصعب عىل اجلهات احليومية املطبدقة، وطريدقة التعامل مع املس تخدمني السابدقني اإ
ىل العثالء فامي يتعلق ابلبياانت اجلغرافية.  وعرب ممثل النظام عن رأأي مفاده أأن هذه اخلاصة امل ارسة أأن تدقوم بتوجيه النصح اإ

ادلراسة لن تعارض املؤمتر ادلبلومايس ولن تعيدقه ورصح بأأهنا عىل العي  من ذكل سيساعد عىل دمع العثل الناجت عن املؤمتر 
جراء دراسة سوف سساعد الأعضاء يف نظام لش بونة ومايس. ادلبل ن اإ ذا اكن الهدف هو التوسع يف نظام لش بونة فاإ وقال أأيضا اإ

 عىل كيفية الدقيام بذكل خارج نطاق عضوية النظام. 

ىل بعض وأأكد وفد  .109 ش ييل دمعه لإجراء دراسة أأو سلسة من ادلراسات حول طريدقة نظر اليرشيعات الوطنية اإ
وذلكل، عرب الوفد عن دمعه لأي عىل املس توى ادلويل.  اتفاقتوافر ي ياانت اجلغرافية وخاصة حيامث ل تعلدقة ابلب اجلوانب امل 

وأأشار لش بونة.  ذكل تكل الأمور املتعلدقة ابتفاقمدقرتح من شأأنه مساعدة وفده يف فهم هذه الأمور بصورة أأفضل، مبا يف 
ىل انه من غري املدهش أأن يرى أأمورا تت علق مبسائل أأخرى متت مناقش ها داخل هذا املاكن تناقش يف هذه اللجنة. الوفد اإ

 ويف اخلتام، أأكد الوفد عىل أأن البياانت اجلغرافية اكنت وس تظل ذات أأمهية كبرية دلولته. 

اقرتاح الولايت املتحدة الأمرييية  لتدقبّل مل حينبأأن اللجنة ليست املاكن املناسب وأأن الوقت ورصح وفد سوسرسا  .110
مراجعة نظام لش بونة. ولأن النظم اخملتلفة وال راء اخملتلفة بني ادلول  اجلارية عىل ع اللأ اب رصاحةن هذا جالقرتاح يتعلق لأ 

 الإعدادالأعضاء يف الويبو حول البياانت اجلغرافية معروفة للجثيع، فدقد رصح الوفد بأأنه جيب أأن تعطى الأولوية عىل 
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رضاء للثناقشات اليت س تجري يف املؤمتر  ادلبلومايس بروح تمتزي ابلنفتاح والرغبة يف التفاوض بشأأن حلول وسط من أأجل اإ
ن لش بونة.  اتفاقأأكرب عدد ممين من ادلول وتشجيعها عىل املشاركة يف  ورأأى الوفد أأنه مبجرد معرفة نتاجئ املؤمتر ادلبلومايس فاإ

البياانت ل جديدة حو ل ع االأ  يف الرشو: احملمتلبشأأن ا يف هذا الشأأن و تبدي موقفلك دوةل عضو يف الويبو جيب علهيا أأن 
ن اعتمرب ذكل وجهيا. ،اجلغرافية  اإ

من اجملالت الهامة يف الدقانون ادلويل للثليية الفيرية ورحب بفرصة  البياانت اجلغرافيةسرتاليا أأن أأ وأأعلن وفد   .111
جراء د راسة حول موضوعات حمددة تتعلق مناقشة هذا املوضو: أأثناء عدقد جلسات اللجنة. ورصح الوفد بأأنه يدمع اإ

وقال أأنه من الهام ابلنس بة لاكفة ادلول الأعضاء أأن تفهم وتأأخذ يف احلس بان خمتلف الأنظثة الوطنية  لبياانت اجلغرافيةاب
ة اجلوانب املتصة ابلتجارة من حدقوق املليية الفيري اتفاقيةوالطرق اخلاصة ابحلصول عىل اامحاية ادلولية. وذكر بأأنه مبوجب 

ىل  البياانت اجلغرافيةجيب عىل اكفة ادلول الأعضاء ح اية  ن اللجنة يه أأفضل ماكن لإجراء هذه أأ يف أأنظثها الوطنية وأأشار اإ
ىل جانب رغبة الوفد يف عرض خرباته املتعلدقة بنظام اامحاية  املناقشات بسبب تنو: أأنظثة املعلومات اجلغرافية بني أأعضاهئا. واإ

ومخلور واامحاية مبوجب نظام اععامد العالمة التجارية، فدقد عرب الوفد عن اهعاممه ابلتعرف عىل أأنظثة الفريد من نوعه اخلاص اب
وأأضاف الوفد أأن التجار الزراعيني جالسرتاليني اذلين يرغبون يف احلصول عىل دلى ادلول الأخرى.  البياانت اجلغرافيةح اية 
ىل أأسواق أأخرى يف أأسواق أأخرى دلهيم اه البياانت اجلغرافيةح اية  عامم أأيضا ابلأمر، وكذكل الصناعات اليت تدقوم ابلتصدير اإ

وقال الوفد أأن املسائل الأساس ية ابلنس بة لوفده تتضثن كيفية تفيري ادلول الأعضاء يف شائعة.  أأس اءواليت تس تخدم 
جراؤها ملنح لبياانت اجلغرافيةالتطبيدقات اخلاصة اب وعدم منح اليسجيل، وكيفية  عىل أأراضهيا وجالختبارات اليت ميين اإ

التعامل مع حدقوق أأو رشوط العالمات التجارية السابدقة واليت قد تيون عالمات عامة يف اليرشيعات الوطنية ومايه 
وأأكد الوفد العامة. ال داب الشائعة أأو  س اءجالس تثناءات املتوافرة للح اية اليت ميين أأن متنح، مثل جالس تخدام العادل للأ 

عداد دراسة تساعد ادلول الأعضاء عىل فهثها سوف تساعد اكفة املنتجني الزراعيني عىل أأمهية هذ ه املسائل وأأضاف أأن اإ
عرب الوفد عن اهعاممه مبناقشة واملصدرين عىل جالس تفادة من اامحاية الفيرية املتاحة يف الأسواق الأخرى. عالوة عىل ذكل، 

توكول مدريد ووثيدقة يتضثن اكفة أ ليات اامحاية. ويرى الوفد أأن بروواذلي س  البياانت اجلغرافيةمفهوم نظام حفظ ملفات 
عداد أ لية البياانت اجلغرافيةلهاي تعترب مناذج مناس بة لنظام دويل شامل حلفظ ملفات  جنيف واتفاق  أأحصاب. فدقد قامت ابإ

تنس يق موضوعية. ك ا مينت املليية الفيرية لتطبيدقها عىل، وللحفاظ عىل، احلدقوق الوطنية، بدون ورورة وجود قواعد 
املسؤولني أأيضا يف ادلول املتعاقدة من اس تعادة تاكليف الإجراءات. وسوف يؤدي وجود منوذج شامل حلفظ ملفات 

ىل زايدة عدد الأعضاء وزايدة قمية املعاهدة. وظل الوفد متفائال بأأن قرار منع املشاركة عىل قدم املساواة  البياانت اجلغرافية اإ
لغاء يف املؤمتر ا عادة النظر فيه لأن الوفد ل يرى سببا لإ عاما من السوابق املتعلدقة بعدقد مؤمترات  25دلبلومايس ميين اإ

وقد قام البعض من الأعضاء الأوسع يف الويبو من أأعضاء الويبو. اليثري دبلوماس ية مفتوحة وخاصة فامي يتعلق مبسأأةل هتم 
سهاماتبتدقدمي  ىل أأن املساواة يف املشاركة يف املؤمتر بناءة يف هذه املراجعة ويودون  اإ جالس مترار يف ذكل. وأأشار الوفد اإ

ىل جانب زايدة قبول املعاهدة عند اس تي الها  ادلبلومايس سوف متثل طريدقة حدقيدقية وذات مغزي للثشاركة حبسن نية اإ
اليت منعت البعض  عىل املزااي حافظ ي، واذلونة املندقحلش ب لوفد عن قلدقه املتعلق بأأن اتفاقوزايدة عدد الأعضاء هبا. وعرب ا

ىل توس يع التغطية بط الهدف الرايمحي جدد يف املس تدقبل وسوف  أأعضاءدخول س متر يف منع س سوف  من جالنض ام  ه  اإ
اس تخدام  اتفاق لش بونةولن سس تطيع املزارعون من ادلول الأعضاء احلاليني واملس تدقبليني يف دقوض نفعية املعاهدة. ياجلغرافية و 

. وأأعلن الوفد أأنه من املهم يف أأي نظام دويل حلفظ املعاهدةظام لش بونة للحصول عىل اامحاية يف ادلول غري الأعضاء يف هذه ن
أأن ييون ذا ي جالس تدامة وميين املسؤولني يف ادلول املتعاقدة من حتصيل رسوم فردية حبيث  البياانت اجلغرافيةملفات 

دخال الرسوم الفردية يف نظام مدريد قد ساعد عىل زايدة عدد ميين تغطية تاكليف الإجراءات والفحص ، وأأضاف الوفد أأن اإ
ماكنية حتصيل رسوم عىل املس توى الوطين وخاصة يف ادلول النامية. . أأعضاءه ورأأى الوفد أأنه من املهم ان يمت التفيري يف اإ

ن دافعي الرضائب والسلطات اخملتصة مثل ماك ماكنية تغطية التاكليف فاإ تب املليية الفيرية سيتحثل تلكفة ح اية فبدون اإ
ىل دمع ح اية حدقوق  أأحصابحدقوق املليية الفيرية الأجنبية. وسوف يؤدي دفع رسوم من قبل  حدقوق املليية الوطنيني اإ

املليية الفيرية الأجنبية املسجة يف نظام حفظ امللفات ادلويل. ورأأى الوفد أأن مراجعة لش بونة سوف تتضثن أ لية متين 
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راف املتعاقدة من حتصيل رسوم فردية بدل من تأأخري تضثني ذكل لوقت لحق. وعرب الوفد عن عدم فهثه ملشلكة الأط
ذا مل يرد املنتجني والأعضاء احلاليني يف  دفع رسوم فرديه، مييهنم ببساطة  اتفاق لش بونةتضثني مثل هذا جالحعامل، لأن اإ

ييون أأمام املنتجني عىل الأقل خيار السعي للحصول عىل اامحاية يف دول عدد وس  رفض اامحاية يف ادلول اليت تدقوم بتحصيلها. 
اتحة نظام مدريد لأعضاء الويبو اذلين اكرب من الأعضاء يف نظام لش بونة  ذا اكنت هذه الإماكنية متاحة. وفامي يتعلق ابإ ع ا اإ

ن الوفد ل ينشدون احلصول عىل اامحاية ادلولية للبياانت اجلغرافية املسجة كعالمات جت ارية ج اعية أأو كعالمات اععامد، فاإ
ن املس تفيدين من  ا جيب علهيم اس تخدام نظامني دوليني حلفظ أأحصاهبأأو  البياانت اجلغرافيةيرى أأي فائدة من هذا جالقرتاح. اإ

طوير نظام واحد . وقال الوفد أأنه جيب أأن ييون من املثين تالبياانت اجلغرافيةامللفات للحصول عىل اامحاية ادلولية لأحد 
حول العامل، ومل تين اسرتاليا ادلوةل الوحيدة اليت نصت عىل  البياانت اجلغرافيةميين اس تخدامه للحصول عىل اامحاية لأحد 

زاء العدقبات احملمتة أأمام جالنض ام لنظام لش بونة عند . البياانت اجلغرافيةأأكرث من طريدقة امحاية  وعرب الوفد أأيضا عن قلدقه اإ
اليت اكنت محميه  البياانت اجلغرافيةاملنشأأ و  أأس اءللثوافدقة عىل أأن الأعضاء اجلدد جيب علهيم ح اية أأو رفض اكفة  جعهل رشطا

وجيب ونظام لهاي.   PCTالرباءاتلنظام مدريد ونظام معاهدة التعاون بشأأن ابلفعل مبوجبه، وهو ما مل يعترب رشطا وفدقا 
يف السجل ادلويل. ويف حني أأنه  البياانت اجلغرافيةاملنشأأ و  أأس اءفحص وتدقيمي اكفة عىل الأطراف اليت تنضم للنظام أأن تدقوم ب

يف اكفة دول العامل بتلكفة  البياانت اجلغرافيةيعترب من املغري ابلنس بة لبعض من ادلول أأن تمتين من احلصول عىل ح اية 
. ومن املتوقع أأن تدقوم هذه ادلول يف املدقابل مبعاجلة أ لف زهيدة أأشار الوفد أأن غالبية ادلول دلهيا بياانت جغرافية قلية للغاية

وقد ل تمتين من احلصول عىل رسوم عن هذا العثل لتغطية تاكليفها. وأأكد الوفد أأيضا عىل أأن معلية  البياانت اجلغرافية
ذا اكن مصطلحا يف السجل ادلويل مؤهال للح اية يف جالنض ام أأي دوةل معينة.  هذه سوف تدقوض التفيري الرشعي يف ما اإ

ذا اكن بيان جغرايف جيب ح ايته أأم ل، عندما تيون هناك  وجيب عىل ادلول املتعاقدة أأن تتخذ قرارات س يادية حول ما اإ
حدقوق عالمة جتارية سابدقة عىل سبيل املثال أأو عندما تيون هناك حاجة رشعية لس تخدام مصطلح من قبل التجار يف 

ل  ابنود لش بونة املندقح ثن اتفاقتضي وعرب الوفد عن قلدقه من أأن عام لبضاعهم. مس اكدوةل لوصف منتجاهتم واس تخدامه 
تعامىش مع الزتامات اجلوانب املتصة ابلتجارة من حدقوق املليية الفيرية ونتاجئ نزا: منظثة التجارة العاملية بشأأن العالقة بني 

ذا مت احلصول عىل حدقوق عالمات جتارية شامة بنية حس نة الالحدقة وحدقوق العالمات التجارية الساب البياانت اجلغرافية دقة. واإ
جراءات الإقلمي املعين جيب أأن تيون هذه احلدقوق حرصية وختضع فدقط لالس تثناءات احملدودة املتضثنة يف اتفاقية  من خالل اإ

ن أأن احلدقوق الالحدقة، سواء اجلوانب املتصة ابلتجارة من حدقوق املليية الفيرية.وقال الوفد أأن معاهد الويبو جيب أأن تتضث
اكنت عالمة جتارية، أأو بياانت جغرافية اليت مت احلصول علهيا وفدقا للدقانون الوطين دلوةل أأخرى، سوف تتواجد بشلك 

ورأأى الوفد أأن ذكل س يدقوض بشلك خطري افرتايض جنبا جلنب مع العالمات التجارية السابدقة يف الطرق املتعاقد املعين. 
يف اس تخدام نظام العالمات التجارية. وفامي يتعلق ابملتطلبات املفروضة عىل الأطراف املتعاقدة فامي يتعلق  الأع ال أأحصابثدقة 

ذا اكنت  احملثية يف الطرف املتعاقد تعترب عامة  البياانت اجلغرافيةابلتعامل مع املصطلحات العامة، رأأى الوفد مسأأةل دراسة ما اإ
ب أأن تعمتد عىل ما حيدث يف بدل املنشأأ. وقال الوفد اهنا مسأأةل تتعلق حبدقائق وليست أأم ل، حيددها الدقانون الوطين، ول جي

مالؤهأأمرا ميين  الوفد  وتساءلعرب احلدود يف غياب الأدةل. ففي اسرتاليا عىل سبيل املثال، مت الفصل يف املسأأةل يف احملامك.  اإ
مالء  ذا اكن عىل نظام لش بونة أأن يدقوم ابإ ، عىل أأعضائه كيفية التعامل مع مسأأةل املصطلحات العامةتفاصيل عن بشأأن ما اإ

ىل تيسري  وقال أأن الغاء هذا املطلب لن ييون  ه أأي تأأثري عىل امل ارسات الوطنية يف الأعضاء احلاليني وميين أأن يؤدي اإ
ماكنية قيام نظام لش بونة املندقح ابحلد بص زاء اإ ورة خطرية من الأس باب زايدة العضوية يف هذا النظام. وعرب الوفد عن قلدقه اإ

بطال  اتحةيف الأطراف املتعاقدة. ورأأى أأن  البياانت اجلغرافيةاليت عىل أأساسها ميين اإ أ ليات للثراجعة من اجل اختاذ  اإ
دارية يه أأمر  نظثة اليت تعثل بصورة تمتزي ابلشفافية وحتدقيق الصاحل العام.  أأسايسقرارات اإ وأأحياان ما يمت اختاذ ابلنس بة للأ

اطئة بشأأن ح اية املليية الفيرية يف غياب اكفة املعلومات املطلوبة، أأو بسبب تغري الظروف مبرور الوقت يف قرارات خ
الإقلمي املعين. وقال الوفد أأن أأحد اخليارات اليت تمت دراس ها لإبطال اامحاية اكن حمدودا للغاية وهو سس تثىن ادلول اليت يوجد 

. وذكر الوفد عىل سبيل املثال أأن املراجعة مل تتضثن ان تيون جالنض امجتارية من هبا نظام فريد من نوعه أأو نظام عالمة 
نالعالمة منافية للنظام العام أأو ال داب العامة أأو  تيون العالمة غري محمية أأو انهت ح ايها يف بدل املنشأأ أأو توقف  اإ

 اس تخداهما يف بدل املنشأأ. 
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يران )مجهورية وذكر وفد  .112 نشاؤها مبوجب معاهدات الويبو حتمكها قرارات بأأن  الإسالمية( –اإ جالحتادات اليت مت اإ
عادة فتح مناقشة قرارات مجعية لش بونة حول عدقد مؤمتر دبلومايس أأو مراجعة  ن اللجنة مييهنا اإ ادلول الأعضاء. وذلكل، فاإ

عىل أأن َّجالت اجعامعات مجموعة  هذه العثلية. ويف تأأيد عىل أأن مجموعة معل لش بونة اكنت شامة وتمتزي ابلشفافية، أأكد الوفد
معل لش بونة أأظهرت أأن غالبية ادلول اليت اكنت تعارض العثلية مل تشارك أأو فضلت البدقاء صامتة أأثناء مفاوضات مجموعة 

هنا مييهنا جالس تفادة من احلدقوق املس متدة من معل لش بونة.  وأأكد الوفد عىل أأنه مبجرد قبول دوةل للزتام من خالل النظام فاإ
جاللزتام. وذلكل، فسيتخذ ادلول الأعضاء يف جالحتاد يف املؤمتر ادلبلومايس قرارا بشأأن النص. ولحظ الوفد أأن نتاجئ  هذا

مجموعة معل لش بونة اكنت مبتيرة وملحوظة هبدف زايدة العضوية. وسيتضح الدقمية جالقتصادية للنظام لدلول ابلتدرجي وخاصة 
ذا حتولت معا ىل أأداة قوية وفعاةل وقادرة عىل منع ابلنس بة لدلول النامية اإ ساءةهدة لش بونة اإ  أأس اءاس تخدام واس تغالل  اإ

ولبد أأن تساعد مداولت ابملدقارنة ابلعالمات التجارية. حىت ال ن واليت مل حتظ حب اية مناس بة  البياانت اجلغرافيةاملنشأأ و 
نشاء نظام حفظ  جلغرافيةلبياانت االلجنة هذه العثلية. ورصح الوفد أأن التحدايت اليت حتيط اب ل ميين تسويها من خالل اإ

عداد دراسة حول نظم  نشاء نظام بس يط  البياانت اجلغرافيةبياانت أأو اإ احلالية وعرب الوفد عن رأأي مفاده أأنه جيب جالهعامم ابإ
بطال العالمات التجارية اخملادعة واليت تتعارض مع  رأأى الوفد أأن جالقرتاح وذلكل، . البياانت اجلغرافيةميتكل الدقدرة عىل اإ

وذلكل فهو ل ميينه يف الويبو  البياانت اجلغرافيةاذلي قدمه وفد الولايت املتحدة الأمرييية مل يأأت بأأي قمية مضافة ملناقشة 
 قبو ه. 

من خالل مشاركة ادلول الأعضاء  البياانت اجلغرافيةوأأكد وفد الأرجنتني عىل أأن اللجنة يه املاكن املناسب ملناقشة  .113
ىل أأنه س ييون من املفيد أأن جترى دراسة حول الأنظثة الوطنية امحاية  لأن تنو: أأنظثة  البياانت اجلغرافيةيف الويبو وأأشار اإ

أأن وجود نظام موحد ذو نطاق عاملي سوف اامحاية هذه ميين أأن ميثل صعوابت عند السعي لإنشاء َّجل موحد. وقال الوفد 
تحامل عىل اسرتاتيجيات التمنية يف لك دوةل. ونييجة ذلكل، عرب الوفد عن شيره لوفد يؤثر عىل الأنظثة الوطنية وميين أأن ي 

الولايت املتحدة الأمرييية عىل اقرتاحه، لأن مثل هذه ادلراسة سوف تسثح بتيوين رؤية شامة خملتلف نظم اامحاية 
ىل تصثمي َّجل شامل لأنظثة اامحاية للجثيع.  زاوس تؤدي اإ اليت جتري حاليا،  اتفاق لش بونةء مراجعة وأأكد الوفد عىل قلدقه اإ

دماج  أأاثرتوقال أأن مثل هذه املراجعة   اقابلتف البياانت اجلغرافيةعددا من الإشاكليات، وخاصة حول حفواها. ومن خالل اإ
ىل خلق  فة ادلول الأعضاء بدون مشاركة اك لش بونة احلايل عن اتفاق يف طبيعته خمتلف يدجد اتفاقس تؤدي معلية املراجعة اإ

ىل املسائل املتعلدقة ابي سوف  اجلديد ا التفاقفاإن هذيف الويبو. عالوة عىل ذكل،  ذا نظران اإ ، مع لبياانت اجلغرافيةتداخل، اإ
قلميية اامحاية املثنوحة للعالمات  اجلوانب املتصة ابلتجارة من حدقوق املليية الفيريةاتفاقية  وخاصة فامي يتعلق مبسائل مثل اإ

ىل لتجارية ومسأأةل معومية املصطلح. ا نض ام دول جديدة اإ وخاصة ادلول  اتفاق لش بونةومما ل شك فيه أأن ذكل سوف يعيق اإ
 .اجلوانب املتصة ابلتجارة من حدقوق املليية الفيريةاليت أأسست نظم ح اية لبياانهتا اجلغرافية عىل أأساس اتفاقية 

مل جالقرتاح املدقدم من قبل الولايت املتحدة الأمرييية وساند البياانت وقال وفد مجهورية كوراي أأنه يدمع بشلك اك .114
طاملا  البياانت اجلغرافيةش ييل. وقال الوفد أأن اللجنة يه املاكن املناسب ملناقشة هبا وفود الأرجنتني واسرتاليا و  اليت تدقدمت

وأأنه يتضثن  تفاق لش بونةلنص اجلديد املدقرتح لوذكر الوفد ابأأن اكفة ادلول الأعضاء مييهنا املشاركة يف هذه املناقشات. 
ن  البياانت اجلغرافيةمصطلحات  دقتني خمتلفتني. املنشأأ يمت ح ايه ا بطري امس و  البياانت اجلغرافيةوأأكد الوفد عىل أأنه يف بدله فاإ

ن معلية املراجعة سالبياانت اجلغرافيةمفاده أأنه من خالل تضثني مصطلح " وعرب الوفد عن رأأي وف تغري نطاق اامحاية. " فاإ
 . اتفاق لش بونةويف هذا الس ياق، عرب الوفد عن اعتدقاده بأأن املناقشات ل جيب أأن تدقترص عىل أأعضاء 

نأأنه ميين وقال وفد كندا  .115 النظم لختالف  البياانت اجلغرافيةتيون هناك قمية مضافة وراء دراسة جوانب ح اية  اإ
ىل أأن هناك عدة  . وابملثل، ففي أأثناء البياانت اجلغرافيةس نوات قد مرت منذ بدأأت اللجنة يف نظر الوطنية. وأأشار الوفد اإ

ن الوقت مالمئ لتحديث العثل اذلي قامت به  الس نوات الأخرية، مت التوقيع عىل اليثري من املعاهدات الثنائية. وذلكل، فاإ
ىل أأن مسأأةل اختبار معومية املص طلح مل يمت التعرف عىل نطاقها بصورة اكمة الويبو منذ عدة س نوات. وأأشار الوفد أأيضا اإ

جراء دراسة حول هذه املسأأةل.  نه هممت ابإ وعرب الوفد عن اعتدقاده بأأن جالقرتاح  ه قميته يف ضوء املناقشات رسيعة وذلكل فاإ
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ىل فهم ا البياانت اجلغرافيةالتطور حول  لتفاه ات العاملية عىل املس توى املتعدد الأطراف والثنايئ الأطراف والإقلميي واحلاجة اإ
جراء مزيد من ادلراسة والتحليل من قبل اللجنة ك ا مت  الناش ئة حول هذه املسأأةل. ويف اخلتام، رصح الوفد بأأن كندا تدمع اإ

 ذكره يف جالقرتاح. 

وأأكد وفد الربازيل عىل أأن الربازيل قد أأيدت دامئا فيرة الشثولية يف املفاوضات متعددة الأطراف، وسلط الضوء عىل  .116
عىل  15. وذكر الوفد بأأن التوصية تفاق لش بونةيف املؤمتر ادلبلومايس لتبين الوثيدقة اجلديدة لأأمهية عدقد مناقشات شامة 

ىل أأن تيون اكفة الأنشطة شامة وحيركها الأعضاء وقال الوفد أأن اكفة ادلول  جدول أأع ال التمنية دعت بصورة رصحية اإ
واة يف املؤمتر ادلبلومايس لأن ذكل س ييون ميسدقا مع امل ارسات الإجيابية اليت الأعضاء جيب أأن تشارك عىل قدم املسا

 أأسست لها الويبو. 

ىل أأن اللجنة يه املنتدى املالمئ ملناقشة  .117 وعرب عن اعتدقاده بأأن  البياانت اجلغرافيةوأأشار وفد الياابن بصفته الوطنية اإ
 ا اجملال بصورة أأفضل. اقرتاح الولايت املتحدة الأمرييية سوف سسهم يف فهم هذ

ىل مراجعة وتوضيح العديد من  INTAوأأكد ممثل الرابطة ادلولية للعالمات التجارية  .118 الرأأي الدقائل بأأن هناك حاجة اإ
املناجه الوطنية املتبعة ابلنس بة للبياانت اجلغرافية وكيف يمت الوفاء ابللزتامات ادلولية يف هذا الصدد وخاصة تكل اليت ترتبط 

اجلوانب املتصة ابلتجارة من حدقوق املليية الفيرية وعرب عن اعتدقاده بأأن اللجنة جيب أأن تيناول هذه املسأأةل. ابتفاقية 
ورحب ممثل الرابطة ودمع جالقرتاح اذلي قدمه وفد الولايت املتحدة الأمرييية بشأأن التعرف عىل جدوى أأنظثة حفظ 

قلميية  مبادئامحاية الوطنية واليت س تدقوم عىل أأساس واليت سيشثل اكفة أ ليات ا البياانت اجلغرافيةملفات   والأولويةالإ
 والشثولية. 

ىل فائدة أأشار وفد جالحتاد الرويس و  .119 جراء دراسة تدقدم صورة اكمة للبياانت اجلغرافية يف غالبية دول العامل. وعرب اإ اإ
ية، ابلرمغ من أأن اكفة الأنظثة، مبا يف يف تطوير نظام دويل للح ا مفيدةالوفد عن اعتدقاده بأأن مثل هذه ادلراسة س تيون 

جياد نظام ح اية موحد للبياانت اجلغرافية.  ذكل نظام لش بونة، جيب أأن تتطور. وقال الوفد أأن ذكل ميين الدقيام به من خالل اإ
لأمر ابلرمغ ويرى الوفد أأن الربط بني هذه ادلراسة حباةل تطور معينة لنظام لش بونة رمبا ل ييون الطريدقة الصحيحة للدقيام اب

جراء هو أأمر هيم اكفة ادلول اليت مل تين أأعضاء يف النظام.  اتفاق لش بونةن أأن جتديد م نه يف حني أأن الوفد دمع اإ جياز، فاإ وابإ
جراء  لبياانت اجلغرافيةادلراسة اخلاصة اب فدقد رصح الوفد بأأنه س ييون من الرضوري حتديد الوقت اذلي تدقوم فيه اللجنة ابإ

 ادلراسة. 

لأنه يؤمن  اتفاق لش بونةعىل اهعاممه ابلنييجة الناحجة لإصالح  منظثة الش بية ادلولية للثؤرشات اجلغرافيةممثل  وأأكد .120
ىل احلصول عىل اامحاية ادلولية لبياانهتا ادلولية بتلكفة ميين  البياانت اجلغرافيةبأأن ذكل س يخدم مصاحل مجموعات  اليت حتتاج اإ

ىل  أأمهية سوق الولايت املتحدة الأمرييية للبياانت اجلغرافية وخاصة يف قطا: اومخلور املتنايم يف التحمك فهيا. وأأشار املثثل اإ
شهادة وعالمة ج اعية تصادق عىل املنشأأ اجلغرايف، وأأكد عىل أأمهية  200يف ظل وجود  (AVA)مناطق زراعة كروم اومخلر 

بدقدر  ال راءبدراسة هذه  اتفاق لش بونةعضاء يف أأخذ رأأي اكفة ادلول غري الأعضاء يف احلس بان، وجشع اكفة ادلول الأ 
ىل هذه املعاهدة.  ابلنض اماملس تطا: مبا سسثح لعدد كبري من ادلول  ىل أأنه لاإ  اتفاقيؤمن ابلرأأي الدقائل بأأن  وأأشار املثثل اإ

قلميية حي ل لش بونة اجلديد  س اءرد وجود نظام تسجيل عاملي لأ وأأوحض املثثل أأنه مبجالدقضائية املالمئة,  والإجراءاترتم مبدأأ الإ
وميينه، عند  س اءالأ عام حىت يطلع عىل هذه  اتفاق لش بونةس ييون أأمام لك عضو من أأعضاء  البياانت اجلغرافيةاملنشأأ أأو 

 ل البياانت اجلغرافيةاحلاجة، رفضها بناء عىل وجود عالمة جتارية سابدقة، أأو عىل أأساس معومية املصطلح، أأو بناء عىل أأن 
قلميية والإجراءات الدقانونية املالمئة، املنشأأ. امس و  اجلغرافيةالبياانت توافق تعريف  وذلكل، عرب املثثل عن اعتدقاده بأأن مبدأأ الإ

وفامي يتعلق ابحلدقوق اخلاصة أأشار املثثل ، يف النسخة احلالية ويف النص املندقح. اتفاق لش بونةقد مت احرتاهما بصورة اكمة يف 
ىل أأن  ماكنيةاملعاهدة اكن  مرشو:لإصالحات الرئيس ية يف حد اأأ اإ يدا:قيام املس تفيدين وماليك احلدقوق اخلاصة  اإ طلب  اإ
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ذا مسح الدقانون الوطين بذكل.  دويل وحماوةل  اتفاق لش بونةودعا املثثل اكفة الوفود لتلدقي نظرة جديدة عىل بصورة مبارشة، اإ
 أأن ييونوا مرنني قدر املس تطا:. 

فود ايت املتحدة الأمرييية عن شيره للوفود عن وهجات نظرمه جتاه اقرتاحه. ك ا شير الوفد أأيضا و وعرب وفد الول .121
ش ييل والياابن ومجهورية كوراي وجالحتاد الرويس وممثل نظام جالعرتاض بعد منح الرباءة وممثل الأرجنتني واسرتاليا وكندا و 

ىل الشثولية يف املؤمتر دلمعها وعرب عن شير  ادلولية للعالمات التجارية عيةاجل  ىل احلاجة اإ شارته اإ ه لوفد الربازيل عىل اإ
لأنه اكن  اتفاق لش بونةولحظ الوفد أأنه رمبا ييون قد ابلغ يف تدقدير جمال . تفاق لش بونةادلبلومايس لتبين الوثيدقة اجلديدة ل

ىل حل اكمل ملسأأةل ح اية  ذا مل يصبح النظام يف أأعدقاب . وابلرمغ من ذكلالبياانت اجلغرافيةيأأمل أأن تتحول اإ  قال الوفد أأنه اإ
نه س ييون عىل اللجنة مناقشة املسأأةل.  البياانت اجلغرافيةاملؤمتر ادلبلومايس التايل معامش يا مع نظم تسجيل  وأأعلن الوفد أأن فاإ

نه أأخذ ابقرتاح أأ ادلراسة املدقرتحة اكنت حماوةل لبدء مناقشات يف وجود معلومات جيدة حول النظم الوطنية وقال الوفد 
ىل أأن اقرتاحه مل يدقصد منه وفدي جالحتاد الرويس وسوسرسا بأأن توقيت ادلراسة املدقرتحة.  بعادوأأضاف اإ معلية مراجعة  اإ

ذا اكن جيب الدقيام  لش بونة عن مسارها أأو تدقويضها بأأي صورة، ولين بدء معلية دراسة للدقيام ابلتنظيف بعد معلية لش بونة اإ
ذا  ولحظ الوفد أأن نظام مدريد ادلويل ليسجيل العالمات التجارية مل اكن هناك أأي ثغرة يدقوم مبلهئا. بأأي معليات تنظيف واإ

البياانت ك ا أأن نظام لش بونة مل سس توعب اكفة نظم تسجيل  البياانت اجلغرافيةيين حال اكمال لأنه مل سس توعب نظم تسجيل 
كد أأن ادلراسة املتوقعة سوف تساعد عىل بدء مناقشات يف كذكل. واس تنتج الوفد أأنه سيشارك يف العثلية وأأ  اجلغرافية

 اللجنة وعرب عن أأمهل يف أأن تدقوم الوفود بدمعها. 

يطاليا ومجهورية يةهورية اليش يي اجل وتدقدم وفد هنغاراي ابقرتاح شارك يف تأأييده وفود  .122 ، وفرنسا وأأملانيا، وهنغاراي واإ
وذكر الوفد بأأن الوفود النطاق.  أأس اءو  البياانت اجلغرافيةادلول و  س اءأأ س بانيا وسوسرسا، حول ح اية ودلوفا والربتغال واإ م

نطاق عالية املس توى واليت ال  أأس اءالرابعة والعرشين للجنة، عىل قلدقهم بشأأن  ورةواملراقبني أأكدوا بصورة مس مترة، منذ ادل
وفد أأن هناك أأس باب مزدوجة ويرى ال .2013يف عام (ICANN)والأرقام اخملصصة  س اءمؤسسة الإنرتنت للأ  قدمها

نطاق  أأس اءاملصلحة مصاعب يف تأأمني حدقوق ملييهم الفيرية من التفويض واس تخدام  أأحصابللثخاوف. أأول، واهجت 
ن لواحق النطاق العام من املرتبة العليا اجلديدة فتحت أأفاقا جديدة للدقرصنة جالليرتونية بيامن مل تتوافر  متعارضة. اثنيا، فاإ

وعرب الوفد عن اعتدقاده بأأن أأكرث التبعات خطورة للنظام ية أأو عالجية أأو اكنت موجودة لين اكن أأثرها حمدودا. أأدوات قانون 
اجلديد يه التفويض من املس توى الثاين لأنه مبجرد أأن يمت تفويض النطاق العام من املرتبة العليا ييون صاحهبا حمتيرا بصورة 

ماكنية أأمام اكمة للتفويض الفرعي بيامن ل تيو ن هن ومن ى الثاين. املس تو املليية الفيرية مبعارضة التفويض من  أأحصاباك اإ
ىل الوثيدقة  حول حتديث اجلوانب املتعلدقة ابلعالمات التجارية  .SCT/33/4 Revأأجل توضيح جحم هذه الظاهرة أأشار الوفد اإ

ماليني تسجيل من  أأربعةمن  أأكرثقد جذب  العليا املرتبةنطاق عام جديد من  500النطاق مؤكدا عىل أأن تفويض  أأس اءمن 
ىل أأن املناقشات اليت جتري يف اللجنة قد أأثرت عىل معلية وضع املعايري يف يف نف  الوقت، واملس توى الثاين.  أأشار الوفد اإ

جيابية عىل أ لية ح اية احلدقوق الدقانونية املعززة يف جمال ا س اءمؤسسة جالنرتنت للأ  لعالمات والأرقام اخملصصة مع أ اثر اإ
ن التوسع يف التجارية.   أأس اءليشثل  النطاقات أأس اءالس ياسات املوحدة ليسوية الزناعات املتعلدقة بويف هذا الصدد، فاإ

النطاق العامة عالية املس توى ابلنس بة للزناعات اخلاصة ابلعالمات التجارية أأو ح اية املنظ ات احليومية تعترب أأمثة جيدة عىل 
عرب الوفد عن أأسفه لأن املواد اليت مت حتسيهنا بصورة كبريه يف كتيب املتدقدمني ابلطلبات اخلاص  وابلرمغ من ذكل، ذكل.

فشلت يف حل مسائل هامة، مثل ح اي  ابلنطاق العام من املرتبة العلياوالأرقام اخملصصة واملتعلدقة  س اءمبؤسسة جالنرتنت للأ 
ميين تدقدميها بدون  اجلغرافية الهامة اليت ل س اءالأ أأما ابلنس بة لدقامئة ملنشأأ. ا أأس اءمبا يف ذكل  البياانت اجلغرافيةادلول و  أأس اء

اكفة املتعلق بأأن تتضثن الدقامئة طثوح لموافدقة السلطات املعنية،فدقد رصح الوفد بأأنه لي  مدقتنعا ابلتطبيق اخمللص للدقامئة أأو اب
املصلحة أأن يمت حتليل التجربة املتعلدقة حىت ال ن  حصابنس بة لأ أأنه س ييون من املفيد ابل اجلغرافية الهامة. ويرى الوفد  س اءالأ 

جراءات التدقدمي املتعلدقة بذكل.  وذكر الوفد بينفيذ الدقامئة هبدف تدقدمي توصيات حول الطرق احملمتة لتحسني الدقامئة وقواعد اإ
. وعرب البياانت اجلغرافيةاملنشأأ و  س اءأأ اجلغرافية الهامة لتحثي  س اءالأ أأيضا أأن العديد من الوفود فيرت يف التوسع يف قامئة 
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الوفد عن اعتدقاده بأأن هذه املسثيات تمتتع بشهرة واسعة ومتثل قمية جتارية مرتفعة. ولهذا السبب، اكنت عرضة للتعدي 
شارةوجالس تخدام  ىل منتجات مل تنشأأ يف منطدقة  لالإ املعرضة للخطر وهو من الأمور املرضة للغاية  البياانت اجلغرافيةاإ

وأأضاف الوفد أأن مثل هذا جالس تخدام غري الدقانوين يزجع التناف  العادل يف السوق ويؤذي املس هكل . لبياانت اجلغرافيةاب
بوجود ض اانت  البياانت اجلغرافيةواملنتج واجملمتعات احمللية. وذلكل، عرب الوفد عن اعتدقاده بأأن مطالبة املس تفيدين من 

وبيامن اكنت هناك أ لية  ا النطاق العامة اجلديدة اكنت مطالبة تدقوم عىل أأس  جيدة. ملصاحلهم املرشوعة سوف وحفظها يف أأس
ن حاميل حق  أأساسجديدة امحاية احلدقوق الدقانونية ابلنس بة ملشغيل الأع ال عىل  البياانت قانون العالمات التجارية فاإ

ماكهنم  اجلغرافية الوفد بأأن اتفاقية جوانب حدقوق املليية الفيرية  ح اية حدقوقهم. وذكريف النظم الفريدة من نوعها مل يين ابإ
غياب املشاركة يف املتصة ابلتجارة قد أألزمت ادلول الأعضاء بتدقدمي اامحاية للبياانت اجلغرافية وعرب الوفد عن اعتدقاده بأأن 

ساءة اس تخدام  يف  البياانت اجلغرافيةنطاق اامحاية بني ادلول الأعضاء ل ميين أأن ييون مربرا لعدم تبين تدابري فعاةل ضد اإ
الس ياسات وبناء عىل نف  جالعتبارات، فدقد اعتدقد الوفد أأنه من املنطدقي أأن تمت دراسة احعاملية متديد نطاق  النطاق. أأس اء

وذكر الوفد أأيضا بأأن الويبو قامت . البياانت اجلغرافيةادلول و  أأس اءليشثل  النطاقات أأس اءاملوحدة ليسوية الزناعات املتعلدقة ب
املصلحة  أأحصابالنطاق عىل جالنرتنت ابلويبو. وأأظهرت املدقابالت الشخصية اليت متت مع  أأس اءدراس تان عىل مدى معلييت ب

بأأنه ابلرمغ وعرب الوفد عن أأسفه الهامة اكنت هدفا للسطو جالليرتوين.  البياانت اجلغرافيةادلول و  أأس اءيف ذكل الوقت أأن 
ن قبول الشاكوى و  ظلت مدقصورة عىل  النطاقات أأس اءلس ياسات املوحدة ليسوية الزناعات املتعلدقة بفدقا ل من هذه الإشارة فاإ

ن مل يين من املس تحيل أأن يمت تربير احلفاظ عىل مصاحل ماليك العالمات التجارية التجار فدقط.  ويرى الوفد أأنه من الصعب اإ
الس ياسات املوحدة ليسوية الزناعات  مثل نظام النطاقات املتعارضة يف نظام يمتزي ابليفاءة وجالس تخدام ادلامئ أأس اءضد 

وذكر الوفد بأأنه نييجة . البياانت اجلغرافية أأحصابتوفري نف  الإماكنية لدلول املنفردة أأو بيامن مل يمت  النطاقات أأس اءاملتعلدقة ب
لس ياسات املوحدة ليسوية ابمتديد نطاق نظام  2002لغياب هذا التوازن، قامت اجلعية العامة للويبو ابختاذ قرار يف عام 

ىل عدم تغري نطاق الوساطة والتحيمي  أأس اءليشثل  النطاقات أأس اءالزناعات املتعلدقة ب ادلول. وابلرمغ من ذكل، أأشار الوفد اإ
ىل مرور أأكرث من عدقد من الزمان منذ ذكل احلني وأأن  وأأشارالنطاق وعدم حدوث تدقدم يف هذه املسأأةل.  أأس اءيف  الوفد اإ

جراء مراجعة. الأمر سس تح نعالوة عىل ذكل، ميين للجنة جالس تفادة من التوقيت طاملا ق اإ  س اءمؤسسة الإنرتنت للأ  اإ
ونييجة ابلويبو.  النطاقات أأس اءالس ياسات املوحدة ليسوية الزناعات املتعلدقة بقد قررت مراجعة نظام  والأرقام اخملصصة

ىل جانب الوفود املشاركة يف الر  ماكنيةعاية، ابفتتاح مناقشات تتعلق بلكتا املسأألتني وه ا ذلكل، اقرتح الوفد، اإ حتسني  اإ
ماكنية متديد نطاق نظام  س اءاجلغرافية الهامة اليت تديرها مؤسسة الإنرتنت للأ  س اءالأ ومتديد قامئة  والأرقام اخملصصة واإ

 . البياانت اجلغرافيةادلول و  أأس اءابلويبو ليشثل  النطاقات أأس اءالس ياسات املوحدة ليسوية الزناعات املتعلدقة ب

سشري  مجموعة دول وسط أأورواب ودول البلطيق، عن دمعه لالقرتاح املشرتك وهو مامس وعرب وفد رومانيا، متحداث اب .123
ىل أأنه مربر يف الس ياق ادلويل احلايل حيث تلعب ادلول دورا حمدودا يف صياغة نظام ح اية  عىل  البياانت اجلغرافيةاإ

ماكنيةفد عن رأأي مفاده أأن ادلراس تني املدقرتحتني خمتلفتني من حيث اجلوهر وذلكل فدقد عارض الوفد جالنرتنت. وعرب الو   اإ
جراء دراسة تغطي الك املدقرتحني املدقدمتني يف البند   من جدول الأع ال.  7اإ

و ه الأعضاء ود الأورويبودو ه الأعضاء، بأأن جالحتاد  الأورويبجالحتاد مس ، متحداث ابالأورويبورصح وفد جالحتاد  .124
جراء دراسة حول  البياانت اجلغرافيةتويل أأمهية كبرية امحاية  لأمهيها جالقتصادية. وعرب الوفد عن اهعاممه ابلقرتاح املتعلق ابإ

موضوعية جديدة فامي  أأس ئةالنطاق ك ا عرب عن اعتدقاده بأأن املوضو: وادلراسة املدقرتحة يثريان  أأس اءو  البياانت اجلغرافية
وفد الولايت املتحدة الأمرييية  أأاثرهااليت  الأس ئةولأن هذه الأس ئة ختتلف عن النطاق.  أأس اءو  بياانت اجلغرافيةل يتعلق اب

وقد لحظ الوفد أأن جالقرتاح قد حصل عىل تأأييد بني عدد من أأعضاء اللجنة يف اقرتاحه مل يدمع الوفد دمج ادلراس تني معا. 
 للعثل املس تدقبيل للجنة ابلنس بة لهذا البند من بنود جدول الأع ال. سأأساواس تنتج أأنه جيب اعتبار جالقرتاح 

يطاليا عىل اس تعداده ملناقشة  .125 وعرب عن اعتدقاده بأأنه عىل اللجنة أأن تركز عىل املشالكت  البياانت اجلغرافيةوأأكد وفد اإ
وذكر بأأنه  الأورويبدي هنغاراي وجالحتاد وأأيد الوفد بياانت وفالنطاق.  أأس اءيف  البياانت اجلغرافية أأحصاباحلالية اليت تواجه 
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دراك أأن ممارسة اليسجيل الفاسد لأ  س اءيف أأثناء العثليتني الأوىل والثانية لأ  النطاق  س اءالنطاقات عىل جالنرتنت للويبو مت اإ
ىل حدقوق املليية الفيرية ولي  العالمات التجارية وعالمات اخلدمات. ومت جالعرتاف بأأن  ساءةقد امتدت اإ س تخدام ا اإ

ن مل تين متطابدقة، مع تكل اليت مت اكيشافها فامي يتعلق ابلعالمات  أأس اءو  البياانت اجلغرافيةتسجيل  ادلول اكنت ميشاهبة، اإ
وقد أأكد الوفد عىل أأن هذه الأمور تبدو عاجة اليوم يف ضوء زايدة ادلور اذلي يلعبه جالنرتنت التجارية وعالمات اخلدمات. 

صدارالنطاقات عالية املس توى وخاصة  أأس اءللبضائع واخلدمات والتوسع يف يف احلركة العاملية  نطاق جديدة عامة  أأس اء اإ
ىل مناقشة خماوف املس تخدمني وادلول  وعالية املس توى. يطاليا والرعاة املشاركني بتدقدمي اقرتاح هيدف اإ ولهذا السبب قامت اإ

الس ياسات املوحدة ليسوية من التوصية يتيون من التوصية بتعديل  واكن الهدفداخل اللجنة.  لبياانت اجلغرافيةاملتعلدقة اب
ساءةبتدقدمي شاكوى ضد للس اح  النطاقات أأس اءالزناعات املتعلدقة ب وتوس يع نطاق  البياانت اجلغرافيةتسجيل واس تخدام  اإ

ار اجلعية العامة يف ادلول يف أأعدقاب قر  أأس اءشثل ي ل  النطاقات أأس اءالس ياسات املوحدة ليسوية الزناعات املتعلدقة ب
النطاقات املتعارضة  أأس اءالعالمات التجارية محمية ضد  أأحصابأأن مصاحل أأل نعرتف بوقال الوفد أأنه من الصعب . 2002 عام

 أأس اءلزناعات املتعلدقة بالس ياسات املوحدة ليسوية امن خالل نظام يمتزي ابليفاءة ويمت اس تخدامه بصورة متيررة، مثل نظام 
وقال الوفد أأن التنو: بني اليرشيعات . البياانت اجلغرافية أأحصابلدلول املفردة أأو  الإماكنيةامن ل تتوافر نف  النطاق بي

ناكر  ىل ح اية  املساواةالوطنية مل يعد من املثين أأن تعترب سببا يف اإ البياانت يف اليرامة جليع حدقوق املليية الفيرية واحلاجة اإ
ىل أأن جالقرتاح قد تناول أأيضا خطر النطاق. وأأش وأأس اء اجلغرافية ساءةار الوفد اإ النطاق اجلديدة العامة عالية  أأس اءتفويض  اإ

جيب أأن يفي مبتطلبات  س اءالأ نطاق عايل املس توى يتضثن مثل هذه امس املس توى وأأكد عىل أأن أأي طلب للحصول عىل 
ضافية ك ا هو موضع يف كتيب املتدقدمني ابلطلبات.  ىل املزيد  وابلرمغ من ذكل فدقداإ عرب الوفد عن اعتدقاده بأأن هناك حاجة اإ

ذا اكن يغطي تنويعات  س اءالأ من الوضوح بشأأن  اجلغرافية. وتساءل الوفد بشأأن فاعلية هذا العالج وطرق تطبيدقه وما اإ
وتتضثن اكفة الهامة جيب أأن تيون شامة  البياانت اجلغرافيةوعرب الوفد عن اعتدقاده بأأن قامئة اجلغرافية الهامة.  س اءالأ 
الهامة من الناحية التارخيية والثدقافية والتجارية ابلنس بة دلوةل أأو حيومة. وأأضاف الوفد أأن الدقامئة جيب أأن تتضثن  س اءالأ 

منشأأ محمية. ويف الهناية، قال الوفد أأن العثل يف هذا اجملال يصب يف مصلحة اكفة ادلول  أأس اءبياانت جغرافية محمية و 
عداد وثيدقة معل حول ح اية الأعضاء يف الويبو  اجلغرافية الهامة وتفويض النطاقات عالية املس توى  س اءالأ وطالب الأمانة ابإ

والأرقام اخملصصة.  س اءالعامة من أأجل المتين من صياغة توصية ملراجعة كتيب املتدقدمني ابلطلبات يف مؤسسة الإنرتنت للأ 
ىل أأنه أأثناء  شارة اإ أأن يدقبل العرض  أأمهلالعديد من الوفود عن دمعها لالقرتاح، عرب الوفد عن اللجنة الأخرية عرب  دورةويف اإ

ك ا عرب الوفد عن اعتدقاده بأأن جالقرتاح قد أأاثر ال ن . لبياانت اجلغرافيةكأساس ملزيد من العثل من قبل اللجنة فامي يتعلق اب
يف  أأثريتتلف عن املسائل املفاهميية اليت النطاق ويه خت  وأأس اء لبياانت اجلغرافيةموضوعية جديدة فامي يتعلق اب أأس ئة

 هذين جالقرتاحني. دمج اخلتام، عارض الوفد  جالقرتاح املدقدم من قبل وفد الولايت املتحدة الأمرييية. ويف

ساءة اس تخداهما البياانت اجلغرافيةسرتاليا الرأأي الدقائل بأأن حدقوق املليية الفيرية، مبا يف ذكل أأ وأأيد وفد  .126 ، ل جيب اإ
التابعة  GACالنطاق، ورصح بأأن الض اانت احلالية، مبا يف ذكل تكل اليت قامت اللجنة احليومية جالسيشارية  س اءأأ يف 

والأرقام اخملصصة ابقرتاهحا يف اتصالت بيني، مناس بة واكفية للتعامل مع جالس تخدام الىسء احملمتل  س اءملؤسسة الإنرتنت للأ 
ضافية النطاق. و أأس اءللبياانت اجلغرافية و  ىل وجود ض اانت اإ النطاق  لأس اءرصح الوفد بأأنه مل يدقتنع بأأنه ظهرت حاجة اإ

ىل  البياانت اجلغرافيةاجلديدة العامة عالية املس توى. وبسبب وجود أأنظثة وطنية خمتلفة وس ياسات متعلدقة حب اية  حول العامل اإ
الدقضية الأمشل املتعلدقة بينظمي عرب الوفد عن اعتدقاده بأأن  جانب الأمهية اخملتلفة للثصطلحات اجلغرافية يف خمتلف الأقالمي، فدقد

ىل  البياانت اجلغرافية مشرتكة حول مسائل  أأرضيةمل تمت تسويها بعد. واعترب الوفد أأنه من املهم أأن تمت مناقش ها والتوصل اإ
 ذكل أأكد الوفد عىل ورورة عالوة عىلعىل جالنرتنت.  البياانت اجلغرافيةاس تخدام  مبادئقبل تطبيق  البياانت اجلغرافية

بصورة أأكرث معومية قبل تضييق الرتكزي عىل بعض قضااي معينة معدقدة.  البياانت اجلغرافيةعدقد مناقشات مفتوحة وشامة حل 
ىل جالقرتاح املطروح يف الوثيدقة  ، رصح الوفد بأأن ال ليات املوجودة اليت تتعامل مع SCT/31/8 Rev.3وابلإشارة اإ

دراك املس هليني للتعدي عىل التعدايت مبوجب  هنا جيب أأن البياانت اجلغرافيةالدقانون الوطين، يف ظل اختالف شلك اإ ، فاإ
ذا مت توس يع نطاق  الس ياسات املوحدة ليسوية الزناعات املتعلدقة يمت حتديدها وفدقا للدقوانني الوطنية اخلاصة ابدلول املعنية. واإ



SCT/33/6 
34 
 

ن العديد من البياانت اجلغرافيةبسوء النية يف اس تخدام و/أأو تسجيل يك تشثل الزناعات اليت تتعلق  النطاقات أأس اءب ، فاإ
املصلحة الرشعيني. وعرب الوفد عن اعتدقاده بأأن هذه املسائل  أأحصابالزناعات سوف تشثل اثنني من الأطراف أأو املاليني 

حلالية تصوره. وعرب الوفد عن عدم ا النطاقات أأس اءلس ياسات املوحدة ليسوية الزناعات املتعلدقة بأأكرث تعدقيدا ع ا ميين ل 
عىل املاكل أأو  لبياانت اجلغرافيةاملتعلدقة اباملصطلحات العاملية عىل جالنرتنت و  البياانت اجلغرافيةاقتناعه برضورة حرص 

 رافيةالبياانت اجلغوعرب الوفد أأيضا عن اعتدقاده بأأن معلية تفويض . بدل املنشأأ يف  البياانت اجلغرافية أأحصاباملس تفيدين من 
دراك املس هكل يف  املعين وهو ما قد خيتلف بصورة كبرية بني خمتلف الولايت  الإقلمييه أأمر يدقرره الدقانون الوطين واإ

الدقضائية. وبعض املصطلحات لها أأمهية جغرافية يف دوةل أأو منشأأ ليهنا تيون جزء من اللغة العادية يف دوةل أأخرى. ويف 
ذا اكن هناك بياانت جغر  ن جالس تخدام املرشو: لها أأو ملصطلحات الهناية، اإ افية ل تمت ح ايها يف بعض الولايت الدقضائية، فاإ

 مشاهبة لبد أأل خيضع،من وهجة نظر الوفد، لدقيود يف هذه الولايت الدقضائية. 

ب ان تمت البدلان جي وأأس اء البياانت اجلغرافيةوعرب وفد املغرب عن دمعه لالقرتاح املشرتك ك ا عرب عن اعتدقاده بأأن  .127
ىل  أأس اءح ايها بصورة أأفضل وخاصة يف جمال  شارة اإ النطاقات، من منطلق أأمهية جالنرتنت ابلنس بة لالقتصاد العاملي. ويف اإ

أأن هذه املسأأةل ختتلف طبيعها عن تكل اليت متت مناقش ها يف اقرتاح الولايت املتحدة الأمرييية، عرب الوفد عن اعتدقاده بأأنه 
جراء دراس تني منفصلتني. من س ييون من امل  المئ أأن يمت اإ

يران )مجهورية واعترب وفد  .128 ىل تعزيز  الإسالمية( –اإ أأن اللجنة يه احملفل املناسب لأي معلية حتديد معايري هتدف اإ
ساءةضد  البياانت اجلغرافيةح اية  جالس تخدام، وعرب عن اعتدقاده بأأن جالقرتاح جاء يف الوقت املناسب و ه قمية وذلكل عرب  اإ

لس ياسات املوحدة ليسوية الزناعات املتعلدقة الدقصور والطبيعة احملدودة ل  أأوجهعن تأأييده  ه. ك ا عرب الوفد عن اعتدقاده بأأن 
ىل حتدايت ملحة أأمام يف الويبو  النطاقات أأس اءب وخاصة يف ضوء تنايم اس تخدام  البياانت اجلغرافية أأحصابقد حتولت اإ

، فدقد عرب الوفد عن اعتدقاده بأأن تناول املشالكت الواردة يف جالقرتاح ميين أأن تعزز وختاماالنطاق يف املرشوعات.  أأس اء
 النطاق.  أأس اءو  لبياانت اجلغرافيةالنطاق وقد ييون لها أأثرا رادعا للث ارسات املضلة واخملادعة املتعلدقة اب أأس اءمصداقية 

ىل وجود نظام شامل والتوسع يف وعرب وفد امليس يك عن تأأييده لإجراء دراسة بناء عىل جالقرتاح و  .129 أأكد عىل احلاجة اإ
وأأشار . البياانت اجلغرافيةادلول و  أأس اءحبيث تشثل  النطاقات أأس اءلس ياسات املوحدة ليسوية الزناعات املتعلدقة بنطاق ا

ىل أأن هناك طلبني عىل  ةل دون موافدقة ادلول املعنية. ويف حا ”patagonia.“و ”amazon.“نطاق ه ا  أأس اءالوفد اإ
“.amazon”  تسثح برفض أأو قبول  البياانت اجلغرافيةمت التأأكيد عىل أأنه ل توجد قواعد وطنية أأو دولية مطبدقة يف جمال

والأرقام اخملصصة  س اءمثل هذا الطلب. وبناء عليه، عرب الوفد عن اعتدقاده بأأن الأدوات اليت مصثها مؤسسة الإنرتنت للأ 
نشاءاحلس بان هذه املسائل. واختمت الوفد بأأنه من املهم ان يمت مجع معلومات ويمت  اجلغرافية جيب أأن تأأخذ يف س اءللأ  قواعد  اإ

 بياانت يف هذا الصدد. 

يران )مجهورية وعرب وفد سوسرسا عن تأأييده لبياانت وفود  .130 يطاليا وامليس يك وموانكو ورومانيا، اإ و  الإسالمية( –اإ
وعرب عن اعتدقاده بوجوب قيام اللجنة بدراسة املسائل امللثوسة  مجموعة دول وسط أأورواب ودول البلطيقمس متحداث اب

ساءة اس تخدام  ىل حلول  أأس اءاملتعلدقة ابملليية الفيرية مثل اخملاطر املتعلدقة ابإ النطاق. ويرى الوفد أأنه من أأجل التوصل اإ
جراء دراسة حول هذه املسائل يف اللجنة ويه دراسة خمتلفة  عن ادلراسة العامة حول مالمئة للثشالكت املثارة جيب اإ

 . ويف اخلتام، عارض الوفد دراسة هذين جالقرتاحني يف ظل دراسة واحدة. البياانت اجلغرافيةالأنظثة الوطنية املتعلدقة حب اية 

ىل أأن هذين املوضوعني جيب تناومه ا بصورة منفصة.وعرب وفد اإ  .131  س بانيا عن البياانت سالفة اذلكر وأأشار اإ

النطاق، وقال أأن ح اية  أأس اءحدقوق املليية الفيرية فامي يتعلق بية دور الويبو يف ح اية فرنسا عىل أأمه وأأكد وفد  .132
البياانت البدلان و  أأس اءلينه جيب أأن يغطي النطاق جيب أأل تدقترص عىل العالمات التجارية، امس العالمات املوجودة يف 

ىل الثغرات املوجودة يف معلية ح اية . اجلغرافية شارة اإ النطاق يف س ياق التوسع فهيا، وعرب  أأس اءيف  اانت اجلغرافيةالبيويف اإ
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ىل أأن جالقرتاح اذلي شارك يف الوفد عن اعتدقاده بأأن جالقرتاح املشرتك اكن دقيدقا وخمتلف عن جالقرتاح ال خر.  شارة اإ ويف اإ
ماكنيةرعايته الوفد  ه هدف تشغييل أأي   النطاقات أأس اءاملتعلدقة ب الس ياسات املوحدة ليسوية الزناعات مبادئالتوسع يف  اإ

  واملدقترصة حاليا عىل العالمات التجارية السابدقة، عرب الوفد عن تأأييده لإجراء ادلراسة. 

وعرب وفد الولايت املتحدة الأمرييية عن تأأييده لبيان وفد اسرتاليا واتفق مع الرأأي الدقائل بأأن الض اانت احلالية  .133
جراء ادلراسة.  أأس اءواملتضثنة يف الزتامات مشغيل َّجل  النطاق و النطاق العام من املرتبة العليا اكنت اكفية متاما ومل يدمع اإ

جراء حوار حول وعرب الوفد عن اعتدقاده بأأن  ىل تفامه عام. وبدون هذا  البياانت اجلغرافيةبأأنه من الرضوري اإ للتوصل اإ
ىل . البياانت اجلغرافيةلق حب اية التفامه، يرى الوفد أأن اللجنة لن تمتين من تدقدمي أأي توصيات دولية تتع وأأشار الوفد اإ

ساءةضد  البياانت اجلغرافيةجالختالفات حول اجملال املناسب امحاية  جالس تخدام. وبسبب غياب التفاق يف الرأأي بشأأن  اإ
العثلية الثانية يف  البياانت اجلغرافيةليشثل  النطاقات أأس اءالس ياسات املوحدة ليسوية الزناعات املتعلدقة بالتوسع يف نطاق 

 وأأس اء البياانت اجلغرافيةللويبو، واذلي ل زال قامئا، عرب الوفد عن اعتدقاده بأأن الوقت لزال مبيرا لإجراء دراسة حول 
، واليت تعترب حدقوق مليية البياانت اجلغرافيةوعرب الوفد أأيضا عن اعتدقاده بأأنه من الرضوري الدقيام برتس مي حدود النطاق. 

ىل أأنه مت مناقشة قامئة  أأس اءخاصة، و  شارة اإ اجلغرافية اليت سيمت  س اءالأ ادلول، واليت ل تعترب حدقوق مليية خاصة. ويف اإ
و  والأرقام اخملصصة س اءمؤسسة الإنرتنت للأ وذكل داخل  النطاق العام من املرتبة العلياجالحتفاظ هبا يف معلية تطبيق 
، فدقد اقرتح الوفد بأأن يمت عرض املواقف الوطنية والأرقام اخملصصة س اءللأ مؤسسة الإنرتنت  اللجنة احليومية جالسيشارية و

س باب، مل يؤيد الوفد . وللك هذه الأ اللجنة احليومية جالسيشاريةوممثل  والأرقام اخملصصة س اءمؤسسة الإنرتنت للأ داخل 
 هذا املوضو: يف هذا الوقت. النطاق أأو الدقيام بدراسة حول  أأس اءيف  البياانت اجلغرافيةقيام اللجنة بدراسة 

ىل أأن  منظثة الش بية ادلولية للثؤرشات اجلغرافيةأأشار ممثل و  .134 النطاق لزالت أأولوية  أأس اءيف  البياانت اجلغرافيةاإ
لها مصادر  البياانت اجلغرافيةوقال ممثل الش بية أأن غالبية مجموعات النطاق.  أأس اءوخاصة يف س ياق التوسع يف نطاق 

امس  200ابلنس بة لأكرث من  البياانت اجلغرافيةين أأن تواجه مالكت فنية ومالية يف متابعة وتطبيق حدقوق حمدودة ومن املث
بطال موقع  وجود حق سابق يتعلق بعالمة  أأساسعىل  ”colombia.coffee“نطاق. وتساءل ممثل الش بية عن سبب اإ

اجلغرافية،  س اءالأ اخملاوف فامي يتعلق بينويعات  جتارية ولي  بسبب بياانت جغرافية. ك ا عرب ممثل الش بية أأيضا عن نف 
البياانت جيب أأن تشثل ه نطاق ومواقع تدقدم بضائع مزيفة. ويف اخلتام، عرب ممثل الش بية عن اعتدقاده بأأن س اءواملس تخدمة كأ 

 ارية داخل اللجنة. والعالمات التج البياانت اجلغرافيةوعرب عن رغبته يف دراسة أأنظثة فعاةل التلكفة لالك من  ،اجلغرافية

 النطاق.  أأس اءيف  البياانت اجلغرافيةوعرب وفد جاماياك عن دمعه لإجراء دراسة حول  .135

والأرقام اخملصصة بأأنه يف أأعدقاب حوارات ميثفة جرت يف مؤسسة الإنرتنت  س اءورصح ممثل مؤسسة الإنرتنت للأ  .136
احلدقوق والرشاكت واجملمتع املدين  أأحصابومات و املصلحة يف اجملمتع واحلي أأحصابوالأرقام اخملصصة بني  س اءللأ 

عدادواملس تخدمني، مت  ن هذه الدقامئة مل ادلول احملثية من املس توى الأول والثاين.  أأس اءقامئة مفصة ب اإ وابلرمغ من ذكل، فاإ
 س اءنرتنت للأ وتضثنت املناقشات اليت جرت يف مؤسسة الإ اجلغرافية.  س اءأأو أأي تنويعات للأ  البياانت اجلغرافيةتتضثن 

املليية الفيرية  وأأحصابوالأرقام اخملصصة داخل مجموعة معل ممثلني من احليومات ومسؤويل اليسجيل والسجالت 
ذا اكن جيب تعديل هذه الدقامئة بأأي صورة وعن تبعات التوسع احملمتل يف  والرشاكت واجملمتع املدين واملس تخدمني حول ما اإ

رافية الأخرى. وذكر ممثل املؤسسة أأن هناك مجموعة معل داخل اللجنة احليومية جالسيشارية اجلغ س اءالأ نطاق الدقامئة ليشثل 
 مت تلكيفها أأيضا ابلتعامل مع هذه املسائل. 

 للعالمات التجارية عن تأأييده لقرتاح وفد هنغاراي والرعاة املشاركني ال خرين.  ةالأوروبيوعرب ممثل اجلعية  .137

ىل أأن وعرب وفد هنغاراي عن شيره لل .138  س اءدليل مؤسسة الإنرتنت للأ وفود اليت عربت عن تأأييدها لالقرتاح وأأشار اإ
ملدقديم الطلبات واخلاص ابلنطاقات العامة من املرتبة العليا اجلديدة تضثن بعض البنود املتعلدقة ابملليية  والأرقام اخملصصة
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ماكنية قيام خرباءواكن أأحد أأهداف هذا جالقرتاح هو الفيرية.  يف املليية الفيرية من ادلول الأعضاء والوفود املراقبة  توفري اإ
عداد حتليالت أأكرث معدقا حول معاجلة الوفود للنطاقات العامة من املرتبة العليا اجلديدة.  وأأكد الوفد عىل أأن النية من وراء ابإ

بة العليا ولين تعزيز شفافية الدقواعد اجلغرافية من الوفود بوصفها نطاقات عامة من املرت  س اءالأ جالقرتاح مل تين اس تثناء اكفة 
جراءات  ويف هذا الصدد، عرب الوفد عن اعتدقاده بأأن عامصة. امس منطدقة أأو امس دول أأو  أأس اءاليت تتضثن  س اءالأ وتفويض اإ

ىل بند معني، مل يين من الواهناك بعض اللب  فامي يتعلق بييفية تطبيق هذه الدقواعد عند امل ارسة الفعلية.  حض وابلنظر اإ
كيف تمت معلية جالختيار بني خيار املوافدقة املبارشة من السلطات املعنية أأو خيار تدقدمي ادلليل عىل أأن السلطة ظلت صامته. 

ماكنية النطاقات العامة من املرتبة العليا خربة اجلوةل الأوىل املتعلدقة بتفويض ورأأى الوفد أأن  اجلديدة س تيون همثة ملعرفة اإ
ىل أأنه ل تتوافر الفرصة للك دوةل بتدريب ممثلهيا ادلول.  أأس اءية الفيرية و احلفاظ عىل حدقوق امللي  شارة اإ يف اللجنة ويف اإ

رسالاملتعلدقة ابملليية الفيرية أأو  احليومية جالسيشارية عىل الأمور ضايف يف املليية الفيرية، عرب الوفد عن اعتدقاده  اإ خبري اإ
ىل اللج بأأن اللجنة مييهنا تدقدمي نصاحئ  اجلغرافية  س اءللأ فامي يتعلق ابلتوصية مبهنج وضع قامئة  نة احليومية جالسيشاريةمفيدة اإ

جراءات التطبيق.   الهامة وقواعد اإ

جراء وفد أأملانيا، بوصفة أأكد و  .139 راعي مشارك لالقرتاح، عىل تأأييد بيان وفد هنغاراي. وأأكد الوفد أأيضا عىل انه ل يؤيد اإ
 تحدة الأمرييية وعارض دمج ادلراس تني. ادلراسة اليت اقرتهحا وفد الولايت امل 

ىل أأن ح اية  .140 النطاق  أأس اءادلول يف  أأس اءو  البياانت اجلغرافيةوأأشار وفد الربتغال، بوصفة راعي مشارك لالقرتاح، اإ
ىل حلول عامة ومناس بة للتعامل مع  أأوجه اخللل تتطلب عناية خاصة من هذه اللجنة حىت تتوصل، يف املس تدقبل الدقريب، اإ

 النطاق. وكرر الوفد البيان السابق وعارض دمج ادلراس تني.  أأس اءلية يف ح اية حدقوق املليية الفيرية يف احلا

ىل بأأن اللجنة عل االرئي  وأأحاط  .141  الدقادمة.  ورةقرتاحني يف ادلجال س تعود اإ

 عىل جدول الأع ال: تبين الرئي  مللخص  8بند 

ا بعض ادلول الأعضاء، وأأوىص برضورة مراجعة قام فريق جاماياك بتلخيص اخملاوف اليت عربت عهن .142
لدقاء الضوء عىل جمالت ادلول والتوس مي الوطين لوصف ممارسات ماكتب املليية الفيرية  أأس اءحول  SCT/30/4 وثيدقةال ولإ

عدادتفاق وجالختالف حول هذا املوضو:. واقرتح الوفد ال صول عىل الأمانة للوثيدقة املندقحة وعرضها عىل ادلول الأعضاء للح اإ
 اللجنة التالية.  دورةتعليدقات كتابية قبل 

 .SCT/33/5يف الوثيدقة  وردرئي  ك ا ملخص ال عىل اللجنة ووافدقت .143

 اختتام ادلورةعىل جدول الأع ال:  9بند ال 

اد اجملثوعة ابء، عن شيره للرئي  عىل قيادته ك ا شير الأمانة واملرتمجني عىل العثل اجلمس عرب وفد الياابن، متحداث اب .144
ىل أأن اللجنة عدقدت مناقشات حول جالقرتاح املدقدم من . ورةأأثناء ادل وفامي يتعلق مبعاهدة قانون التصاممي أأشارت اجملثوعة اإ

زاةل العدقبة اليت واهجها اللجنة، وحتدقيق الهدف، رأأت اللجنة ان اللغة احلالية  قبل اجملثوعة الأفريدقية. وذلكل، من أأجل اإ
ن التصاممي ميين أأن تتعامل مع اجلزء ذو الصة من خماوفها. عالوة عىل ذكل، فامي يتعلق املس تخدمة يف معاهدة قانو

ومن أأجل جالس تخدام الفعال للثوارد، طالبت اجملثوعة الأمانة ان تأأخذ يف احلس بان التجربة يف اثنني ابجللسات املدقبة للجنة، 
 فرتة أأقرص بدل من مخسة أأايم.  الدقادمة يف ورةلدل الإعدادمن جداول الأع ال السابدقة من أأجل 

مجموعة دول وسط أأورواب ودول البلطيق، عن شيره للرئي  عىل هجوده الرامية دلفع مس عرب وفد رومانيا، متحداث ابو  .145
. وشيرت مجموعة دول وسط أأورواب ودول البلطيق اللجنة عىل ورةأأع ال اللجنة للأمام، والأمانة عىل دمعها خالل ادل

ىل نتاجئ ملثوسة. وفامي يتعلق مبعاهدة قانون ورةة يف هذه ادلاملناقشات املثتع ، ليهنا عربت عن أأسفها لعدم التوصل اإ
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ىل التفاه ات اخملتلفة حول ما قصدته جلنة املعاهدة.  ابلنس بة لبعض الوفود  لأنهوعرب الوفد عن دهش ته التصاممي، أأشار الوفد اإ
ن مثل هذا جاللزتام يعامىش مع اقرتاح خيالف ال تبس يط وتوافق الإجراءات الشلكية للتصثاميت ومع  :غرض من املعاهدةفاإ

بيامن اكن النص انجضا بصورة اكفية لعدقد مؤمتر دبلومايس.  تفاقتوقعة يف املواد يف نص الالإعالن عن مزيد من التعديالت امل 
ذا اكن  جراءذلكل تساءل الوفد ع ا اإ ىل جال اإ قرتاب من أأو جالبتعاد عن تبين املعاهدة. املزيد من املناقشات س يؤدي ابللجنة اإ

، عرب الوفد عن اعتدقاده بأأنه ل ميين جتاهل تنو: ال راء اليت مت التعبري عهنا البياانت اجلغرافيةادلول و  أأس اءوفامي يتعلق حب اية 
ىل أأرضية  ثريت منأأ . وأأضاف أأنه عىل اللجنة أأن تويل عناية خاصة ابجلوانب العثلية للثسائل اليت ورةأأثناء ادل أأجل التوصل اإ

مشرتكة. ويف الهناية، اختمت الوفد بدقو ه أأنه من أأجل ض ان الدقيام بعثل فعال، لبد عىل الأمانة أأن تدقوم بتيييف مدة 
 جالجعامعات عىل جدول الأع ال. 

اد ابلأمانة مجموعة دول أأس يا واحمليط الهادي، عن شيره للرئي  عىل معهل اجلاد وأأشمس وعرب وفد ابكس تان، متحداث اب .146
واملرتمجني لتيسريمه أأع ال اللجنة. ورصح الوفد بأأن مجموعته شاركت بروح بناءة يف املناقشات وحافظت بشلك دامئ عىل 

ىل نتاجئ ملثوسة.  ىل جنب مع جاللزتام ابلتوصل اإ وعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يرى تدقدما احلاجة لبناء الدقدرات اليت تسري جنبا اإ
  تعي  احتياجات وأأولوايت متنوعة لاكفة الأعضاء، بصورة شامة، يف اجللسات املس تدقبلية. يف اكفة املسائل اليت

وعرب الوفد عن شيره . ورةاجملثوعة الأفريدقية، عن شيره للرئي  عىل قيادته أأثناء ادلمس وعرب وفد نيجرياي، متحداث اب .147
ىل أأن اللجنة مانة املرتمجني. وأأشارت اجملثوعة الأفريدقية اإ بناءة، وهو ما مسح للثجثوعة الأفريدقية  دورةقد نظثت  أأيضا للأ

يضاحات ملتطلبات  وقال الوفد أأهنم أأجابوا عىل الأس ئة واعتدقدوا أأن املوضو: قد متت مناقش ته بصورة . يشفال بتدقدمي اإ
د الأخرى فامي وبعض الوفو  الأورويبوابلرمغ من ذكل، فدقد عرب الوفد عن تدقديره للثوقف اذلي عرب عنه وفد جالحتاد اكفية. 

جراء املزيد من املناقشات حول هذا البند من بنود جدول الأع ال يتعلق بتفضيلها دلراسة وتدقيمي جالقرتاح.  ىل اإ وتطلع الوفد اإ
يران )مجهورية و وعرب عن تدقديره لوفود كواب والهند  وفامي يتعلق . يشفال متطلبات وابكس تان واذلين دمعوا  الإسالمية( –اإ

فين عرب الوفد عن أأسفه لعدم قضاء وقت اكيف يف مناقشة هذا اجلانب اخلطري من جوانب معاهدة قانون مبسأأةل ادلمع ال
ىل ختصيص التصثاميت املدقرتحة وهو أأمر س ييون مفيدا للوفود الأفريدقية والعديد من ادلول النامية.  وقال الوفد أأنه يتطلع اإ

ىل أأنه يف أأعدقاب بيانه اللجنة التالية.  دورةرث يف مزيد من الوقت لهذه املناقشات حول هذه املسأأةل بعثق أأك وأأشار الوفد اإ
يف اليوم السابق، اعتدقدت كثري من اجملثوعات بأأن اجملثوعة الأفريدقية قد وافدقت عىل عدقد مؤمتر دبلومايس. وابلرمغ  أألدقاهاذلي 

صداروعة الأفريدقية يف ومن أأجل تفادي أأي حالت سؤ تفامه، أأوحض الوفد موقفه وأأكد عىل رغبة اجملثمن ذكل،  قرار حول  اإ
رصحت وادلمع الفين،  يشفال وفامي يتعلق مبسأأةل طلهبم املتعلق بوجود مادة حول املساعدة الفنية قبل عدقد مؤمتر دبلومايس. 

ة التايل. اجملثوعة الأفريدقية بأأهنا مس تعدة للثشاركة يف املناقشات مع ادلول الأعضاء قبل اجلعية العامة التالية واجعام: اللجن
وقال الوفد أأنه عرب مرارا وتيرارا عن اس تعداده ادلامئ للثشاركة وعرب عن أأمهل أأن تعرب ادلول الأعضاء عن اس تعدادها 

ىل املناقشات املفيدة اليت حول البياانت اجلغرافيةللثشاركة معه. وفامي يتعلق ابلعالمات التجارية و  ، أأشارت اجملثوعة الأفريدقية اإ
، وهو ما مسح بتوضيح تعدقيد هذه املسأأةل، وامل ارسات اخملتلفة والتفسريات اخملتلفة لدلول للجنةقدمت املدقرتحات اليت 

جراء املزيد من املناقشات يف هذا الصدد.   الأعضاء. وجشع الوفد عىل اإ

عىل  . وعرب الوفد عن شيره للثرتمجنيورةوعرب وفد الصني عن شيره للرئي  والأمانة عىل هجوده ا يف قيادة ادل .148
وقد شارك الوفد كبايق الوفود بصورة معلهم. ك ا عرب عن رأأيه الدقائل بأأن معل اللجنة اكن هاما ابلنس بة لاكفة ادلول الأعضاء. 

وفامي بناءة وفعاةل يف مناقشات اللجنة. وعرب الوفد عن أأمهل يف ان حتدقق اللجنة تدقدما بأأرس: ما ميين حول مسائل معينة. 
لتصاممي، رصح الوفد بأأنه يود أأن يرى تبين معاهدة بأأرس: ما ميين. أأما ابلنس بة للثخاوف اليت أأاثرهتا قانون ا عاهدةيتعلق مب

عالوة عىل ذكل، قال الوفد انه . يشفال بعض ادلول، فدقد رصح الوفد بأأن اللجنة جيب علهيا أأن هتمت اهعامما اكمال مبتطلبات 
يف  ابلإرسا:حىت تدقوم  يشفال للجنة أأن تعطي اهعامما اكمال ملتطلبات ابلرمغ من أأن هذه املسأأةل جديدة نسبيا، لبد عىل ا

ىل توافق يف الرأأي.  وأأكد الوفد عىل الزتامه ابلس مترار يف املشاركة الفعاةل والبناءة مناقشة معاهدة قانون التصاممي والتوصل اإ
 يف معل اللجنة. 
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رصارودو ه الأعضاء، عن خيبة أأمهل جتاه  الأورويبجالحتاد مس ، متحداث ابالأورويبوعرب وفد جالحتاد  .149 اجملثوعة  اإ
 يشفال ورصح الوفد بأأن متطلبات . يشفال الأفريدقية عىل تضثني بنود جديدة يف معاهدة قانون التصاممي حول متطلبات 

ىل اتفاق لتبس يط  ة ليسجيل الشلكي الإجراءاتل تعامىش ببساطة مع أأهداف اللجنة اليت وضعها بنفسها فامي يتعلق ابلتوصل اإ
طار التصاممي  رمسي مع اجملثوعة الأفريدقية غري مبثابة فرصة لإجراء حوار رمسي و  ورةقانون التصاممي. واكنت هذه ادل معاهدةيف اإ

ىل أأرضية حول نطاق وهدف هذا جالقرتاح.  ىل أأنه ل يوجد ما جيعل اللجنة تعتدقد أأن اللجنة سوف تصل اإ وأأشار الوفد اإ
حراز  تدقدم حنو حتدقيق الهدف املشرتك املتعلدقة بتبس يط الإجراءات الشلكية اخلاصة بيسجيل التصاممي. مشرتكة تسثح لها ابإ

ودو ه الأعضاء ذلكل بأأهنا مس تعدة لإجراء املزيد من املناقشات غري الرمسية مع اجملثوعة الأفريدقية،  الأورويبورصح جالحتاد 
ورصح الوفد بأأن بأأن اللجنة . خمتلف الأطرافىل فهم أأفضل ملواقف الرابعة والثالثني للجنة، من أأجل التوصل اإ  ورةأأثناء ادل

ىل تدقيمي احعاملت الوثيدقة  اخلاصة مبعاهدة قانون التصاممي حبيث تدقوم ابختاذ قرار يتعلق مبسار معلهيا  SCT/34اكنت حتتاج اإ
ىل أأن الطبيعة املتغرية املس تدقبيل.  مت ابالغ اللجنة هبا يف جلس ها احلادية  لقرتاح اجملثوعة الأفريدقية، واليتوأأشار الوفد اإ

ورصح الوفد بأأن هذه العدقبة اجلديدة والثالثني عندما أأقر اجليع بأأن النص مس تدقر، وهو ما وضع اللجنة يف موقف حرج. 
ىل قرار بشأأن الوهجة الهنائية للعثل حول  . قانون التصاممي معاهدةجيب أأن يمت التغلب علهيا قبل أأن تمتين من التوصل اإ

ىل تلدقى مدقرتحات  أأس اءوأأشاد الوفد ابلرئي  والأمانة عىل تنظمي فعالية جانبية حول  ادلول والتوس مي الوطين وتطلع اإ
وختاما، قال الوفد أأن اخلربة اليت مت اكيساهبا أأثناء اجللس تني الثانية والثالثني والثالثة مس تدقبلية والتدقدم بشأأن هذه املسأأةل. 

ة قد أأظهرت بوضوح بأأن عدقد اجعام: ملدة ثالثة أأايم اكيف لعثل اللجنة، وس ييون شديد والثالثني من جلسات اللجن
بالغ املدير العام بأأنه جيب تعديل مدة جالجعامعات املس تدقبلية وفدقا ذلكل. ويف الهناية، عرب  جالمتنان للرئي  والأمانة عىل اإ

مانة عىل دمعها.  الوفد عن شيره للرئي  ونواب الرئي  عىل قيادهتم أأثناء املناقشات  وللأ

، ك ا شير الأمانة واملرتمجني. ورصح الوفد بأأنه ورةوعرب وفد امليس يك عن شيره للرئي  عىل قيادته أأثناء هذه ادل .150
اتبع ابهعامم لك ندقاش حول لك بند من بنود جدول الأع ال. وابلرمغ من ذكل، أأكد الوفد عىل أأنه أأصبح من الواحض أأثناء 

ىل مخسة أأايم لإجناز العثل املوضو: عىل جدول الأع ال، وأأن ذكل مل سسهم اللجنة أأن اللجن دورة ة مل تين يف حاجة اإ
وعرب الوفد عن أأسفه لأن اللجنة اكن دلهيا رأأاي جامدا بشأأن عدد الأايم املدقررة لهذه ابلرضورة يف تدقدم املناقشات. 

 جالجعام: السابق عندما وجدت أأن ثالثة أأايم يه جالجعامعات ولحظ أأن اللجنة قد اتبعت العثل اذلي مت التخطيط  ه يف
وذلكل فدقد طالب الوفد الأمانة بأأن تدقوم ابملزيد من التخطيط لالجعامعات املس تدقبلية للجنة مع منح الوقت الاكيف مدة اكفية. 

 للثناقشات يف ظل هدف هنايئ يتعلق ابلس تفادة الدقصوى من املوارد. 

ىل أأن اللجنة قد حدقدقت تدقدما يف  دورةاقشات املثتعة اليت جرت يف ورصح وفد أأملانيا بأأنه اتبع املن .151 اللجنة وأأشار اإ
ادلول والتوس مي الوطين واليت عززت  أأس اءبعض الدقضااي الهامة. ك ا اتبع الوفد أأيضا الفاعلية اجلانبية اليت عدقدت حول ح اية 

نه ابلنس بة لأمه مسأأةل عىل جدول الأع ال، ويه التفامه املتبادل بني ادلول الأعضاء حول هذه املسأأةل. وابلرمغ من ذ كل، فاإ
ىل توافق يف الرأأي.  وأأوحض الوفد أأنه مل معاهدة قانون التصاممي، فدقد عرب الوفد عن أأسفه لأن اللجنة مل تمتين من التوصل اإ

املعاهدة مفيدة  أأناعترب يعترب نفسه دوةل مؤيدة ملعاهدة قانون التصاممي بيامن اكنت ادلول الأخرى قد قبلت ابملعاهدة لينه 
ىل أأرضية مشرتكة مدقبوةل لاكفة ادلول الأعضاء. وذكر الوفد  لاكفة ادلول الأعضاء. ورصح الوفد بأأن اللجنة حتتاج للتوصل اإ

السابدقة، أأيد عدقد مؤمتر دبلومايس حول معاهدة قانون التصاممي لين ابلس تعانة مبسودات  ورةبأأنه، منذ عدقد ادل
براملوفد أأن هذه النصوص متثل أأساسا مالمئا للثفاوضات حول . وأأشار ا2014 نصوص معاهدة رمسية وعدقد مؤمتر  اإ

أأن اللجنة اكنت تتعامل مع الإجراءات الشلكية للثعاهدة، ولي  مع املسائل اجلوهرية أأو النوايح دبلومايس. وأأضاف الوفد 
ل تعامىش مع هذا الرشط  يشفال مؤخرا حول متطلبات الدقانونية ملعاهدة قانون التصاممي. ولحظ الوفد أأن الفدقرة املدقدمة 

عائدقا  لي النص اخلاص ابلإجراءات الشلكية ملعاهدة قانون التصاممي  مرشو:ويف هذا الس ياق، أأكد الوفد عىل أأن املس بق. 
د عن شيره أأمام اليرشيعات الوطنية حول جوهر معاهدة قانون التصاممي أأو النوايح الدقانونية الأخرى. وختاما، عرب الوف

 . ورةللرئي  والأمانة واملرتمجني عىل معلهم أأثناء ادل
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وعرب وفد املثلية املتحدة عن شيره للرئي  عىل الطاقة واجلهود اليت بذلها من أأجل حتريك جدول أأع ال اللجنة  .152
جالحتاد مس ، متحداث ابلأورويبااجملثوعة ابء، ووفد جالحتاد مس للأمام. وأأيد الوفد ال راء اليت عرب عهنا وفد الياابن، متحداث اب

وعرب الوفد عن خيبة أأمهل فامي يتعلق ابملوقف احلايل ملعاهدة قانون التصاممي واذلي ودو ه الأعضاء، ووفد أأملانيا.  الأورويب
بدا، أأكرث من ذي قبل، ابعد ما ييون عن عدقد مؤمتر دبلومايس. ورصح الوفد بأأن املثلية املتحدة مس تعدة عىل اذلهاب 

السابدقة اس متعت اللجنة  ورةاللجنة الثانية والثالثني. وقال الوفد أأنه خالل ادل دورةنصوص  رشو:متر ادلبلومايس مب للثؤ 
ىل شعوره ابلإحباط لأن أ راء اخلرباء من مجموعتني  ابهعامم كبري لتفسريات اجملثوعة الأفريدقية حول جالقرتاح. وأأشار الوفد اإ

الدقادمة وأأشار  ورةن رأأي مفاده أأن اللجنة مييهنا جالس مترار يف مناقشة املسأأةل يف ادلخمتلفتني جاءت خمتلفة. وعرب الوفد ع
ىل أأرضية مشرتكة يف  ذا مل يمت التوصل اإ ماكنية حمدودة للغاية. وذلكل، اإ ىل توافق يه اإ ىل أأن أأماكنية التوصل اإ ابلرمغ من ذكل اإ

الثانية  ورةالتالية ك ا اكنت يف ادل ورة عرضت يف ادلالتالية للجنة جيب أأن تعود اللجنة ملناقشة النصوص اليت ورةادل
ىل بعض  والثالثني أأو تركز عىل موضوعات أأخرى. وختاما، عرب الوفد عن دمعه الاكمل لطلب وفد امليس يك، ابلإضافة اإ

س تخدام الفعال وقال الوفد أأنه ملزتم دامئا ابلالوفود الأخرى، وعرب عن قلدقه الشديد فامي يتعلق التخطيط لهذا جالجعام:. 
واليفء للثوارد، لي  من قبل الويبو حفسب، ولين من قبل ادلول الأعضاء أأيضا. وذلكل، وبناء عىل جالجعام: اذلي اس متر 

اللجنة الثانية والثالثني وبناء عىل جدول الأع ال، اقرتح الوفد عدقد اجعام: عىل مدى ثالثة أأايم اثبت أأنه  دورةثالثة أأايم يف 
 لوفد الأمانة بأأن تدقوم ابلتخطيط لالجعام: التايل وفدقا ذلكل. اكفيا. وطالب ا

بالده، عن شيره للرئي  والأمانة عن العثل اجلاد اذلي مت أأثناء جلسات اللجنة. مس وعرب وفد نيجرياي، متحداث اب .153
سوف تفيد اكفة ادلول  وفامي يتعلق مبسأأةل التصاممي الصناعية، عرب الوفد عن اعتدقاده بأأن معاهدة قانون التصاممي املدقرتحة

ىل خطوة ما.  وعرب الوفد عن دمعه ورصح الوفد بأأنه مس تعد للتفاوض ولتحريك العثلية للأمام. الأعضاء عند التوصل اإ
دماج مطلب الاكمل للثجثوعة الأفريدقية  املدقدم من اجملثوعة الأفريدقية يعىن الوفاء بأأولوايهتا  يشفال وتود من املندوبني فهم أأن اإ

رتك جمال لوضع س ياسات من قبل الوفود. يمعاهدة قانون التصاممي جيب أأن  مرشو:عرب الوفد عن اعتدقاده بأأن و الوطنية. 
وعرب الوفد عن . الأفريدقيةببعض اختبارات الأهلية من قبل ماكتب املليية الفيرية  يشفال وجيب عىل أأن تفي متطلبات 

ثوعة ابء اكنت تيرر أأن اللجنة تبتعد عن هدف معاهدة قانون واجمل الأورويبأأسفه لأن العديد من الوفود مثل جالحتاد 
دوةل أأعضاء. وعرب وفد نيجرياي  54التصاممي بيامن اكنت اجملثوعة الأفريدقية تؤيد جالهعامم املربر جملثوعة اكمة من ادلول، ويه 
أأي بند عىل جدول أأع ال اللجنة. واجملثوعة الأفريدقية عن اس تعداده ا لعدقد لدقاء مع ادلول الأعضاء اليت ترغب يف مناقشة 

ىل نتاجئ ممثرة فامي يتعلق ببنود جدول أأع ال اللجنة.  ىل التوصل اإ  يتطلع الوفد اإ

. وعرب الوفد عن تأأييده لالماتهوهنأأ وفد اجلزائر الرئي  عىل قيادته املمتزية أأثناء جالجعام: ك ا عرب عن شيره  .154
ىل أأن اللجنة قد ل للبيان اذلي أألدقاه وفد نيجرياي ابلنيابة عن اجمل ثوعة الأفريدقية وابلأصاةل عن نفسه. وأأشار الوفد اإ

ىل نتاجئ ملثوسة خترج يف صورة توصيات ليهنا عدقدت مناقشات موضوعية ممتعة وخاصة حول اقرتاح اجملثوعة  تصل اإ
ىل جالقرتاح عىل أأنه طريدقة لإعاقة التدقدم وهو أأمالأفريدقية.  ر لي  حصيحا. وعرب الوفد عن دهش ته بسبب النظر اإ

ذا عربت عن  ذا رغبت يف ذكل واإ وعرب الوفد عن اعتدقاده بأأن اللجنة مييهنا السري قدما بشأأن معاهدة قانون التصاممي اإ
الزتاهما مبناقشة جالقرتاح، ومراجعة بعض عنارص جالقرتاح. ورصح الوفد ابلرمغ من ذكل بأأنه عىل اكفة ادلول الأعضاء 

س تجابة للثصاحل الوطنية للجثيع وأأنه ل يتعلق خبلق الزتامات جديدة ولين فتح الباب أأن تفهم أأن جالقرتاح قد أأىت ا
جراءات  وعرب الوفد عن أأمهل أأن ، وهو أأمر لي  ملزما ولينه خيارا متاحا. كشفببساطة لدلول الراغبة يف وجود اإ

 تدقوم اللجنة بفهم الهدف بصورة أأفضل وأأن يمت حتدقيق بعض التدقدم. 

فريدقيا البيان اذلي أألدقاه وفد نيجرياي ابلنيابة عن اجملثوعة الأفريدقية. ويف هذا الصدد، اعترب الوفد أأن وأأيد وفد جنوب أأ  .155
ىل عدقد مزيد من املناقشات  يشفال متطلبات  مطلبا وروراي وأأشاد ابملناقشات اليت متت يف اللجنة. وعرب الوفد عن تطلعه اإ

ىل تو  ذا اس تطاعت اللجنة التوصل اإ ن ذكل س ييون يف مصلحة اجليع. لأنه يعتدقد أأنه اإ  افق يف الرأأي حول املسائل اخلالفية فاإ
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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2015 مارس 19التارخي: 

 
 
 

الصناعية  تصاميمعالمات التجارية والاللجنة الدائمة املعنية بقانون ال
 بيانات اجلغرافيةوال

 
 الثالثة والثالثونالدورة 

ىل  16جنيف، من   2015مارس  20اإ
 
 

 ملخص الرئيس

متدته اللجنة  اذلي اع

 من جدول الأع ال: افتتاح ادلورة 1البند 

ادلورة الثالثة والثالثني  أأع ال ، املدير العام للثنظثة العاملية للثليية الفيرية )الويبو(الس يد فرانس  غريافتتح  .157
 .ورّحب ابملشاركني)اللجنة(  اانت اجلغرافيةالصناعية والبي تصامميجنة ادلامئة املعنية بدقانون العالمات التجارية وال ل ل 

 لجنة.ال س هوبرغر )الويبو( همثة أأمني و وتوىل الس يد مارك .158

 انتخاب الرئي  وانئيب الرئي من جدول الأع ال:  2البند 

ميري غوندا )هنغاراي( وانتمخب الس يد للجنة، سا الس يد عادل املاليك )املغرب( رئي انتمخب  .159 والس يدة غونسيل اإ
 للرئي . نيبانئ  )تركيا( غوفن

 من جدول الأع ال: اععامد جدول الأع ال 3البند 

 .(SCT/33/1 Prov.2 مرشو: جدول الأع ال )الوثيدقةجنة الل اعمتدت  .160
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 ثالثنيوال  الثانيةمن جدول الأع ال: اععامد مرشو: تدقرير ادلورة  4البند 

 .(.SCT/32/6 Prov)الوثيدقة الثانية والثالثني  ةورادل مرشو: تدقريرلجنة ال اعمتدت  .161

 الصناعية التصامميمن جدول الأع ال:  5البند 

ىل أأن الوفود أأجرت مناقشات مفيدة حول جالقرتاح املدقدم من اجملثوعة الأفريدقية يف ادلورة  .162 أأشار الرئي  اإ
ىل  أأن الوضع يظّل عىل حا ه بشلك عام وأأنه سيمنظر يف مسأأةل معاهدة قانون الثانية والثالثني للجنة. وخلص اإ

 التصاممي يف ادلورات الدقادمة للجثعية العامة واللجنة.

 العالمات التجاريةمن جدول الأع ال:  6البند 

 أأجري تبادل لوهجات النظر بشأأن جالقرتاح املراجع املدقدم من وفد جاماياك. .163

ىل أأن اللج  .164 نة س تعود لتنظر يف ذكل جالقرتاح يف دورهتا الدقادمة. وعالوة عىل ذكل، طلب وأأشار الرئي  اإ
جلعلها تصف بشلك أأكرب ممارسات ماكتب املليية الفيرية يف جمال  SCT/30/4الرئي  من الأمانة أأن تراجع الوثيدقة 

 ح اية أأس اء البدلان، يك تنظر فهيا اللجنة يف دورهتا الدقادمة.

لب من الأمانة أأن تمطلع ادلول الأعضاء ابس مترار عىل  .SCT/33/4 Rev ونظرت اللجنة يف الوثيدقة .165 وطم
 التطورات اليت س تطرأأ يف املس تدقبل عىل نظام أأس اء احلدقول.

 البياانت اجلغرافية من جدول الأع ال: 7البند 

 .SCT/31/8 Rev.3و SCT/31/7أأجري تبادل لوهجات النظر بشأأن جالقرتاحني الواردين يف الوثيدقتني  .166

ىل أأن اللجنة س تعودو  .167  للنظر يف جالقرتاحني يف دورهتا الدقادمة. أأشار الرئي  اإ

 ملخص الرئي  من جدول الأع ال: 8البند 

 ة.الوثيدقهذه عىل ملخص الرئي  ابلصيغة الواردة يف  وافدقت اللجنة .168

 اختتام ادلورةمن جدول الأع ال:  9البند 

 .2015مارس  19اختمت الرئي  ادلورة يف .169

 [رفق الثاينييل ذكل امل]
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Industry, Kolkata 
deepak.rahut@nic.in 
 
Anil Kumar RAI, Counsellor, Humanitarian Affairs, Permanent Mission, Geneva 
 
 
IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’)/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 
 
Ali NASIMFAR, Deputy Director, Legal Department, Industrial Property General Office, State 
Organization for Registration of Deeds and Properties, Tehran 
 
 
IRLANDE/IRELAND 
 
Eileen CROWLEY (Ms.), Advisor, Permanent Mission, Geneva 
eileen.crowley@dfa.ie 
 
Cathal LYNCH, Advisor, Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva 
cathal.lynch@dfa.ie 
 
 
ITALIE/ITALY 
 
Bruno MASSIMILIANO, Expert, Italian Patent and Trademark Office, Directorate General of 
Combating Counterfeiting, Ministry of Economic Development (UIBM), Roma 
massimiliano.bruno@mise.gov.it 
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JAMAÏQUE/JAMAICA 
 
Herman Anthony DAWSON, Assistant Manager, Trade Marks, Designs and Geographical 
Department, Jamaica Intellectual Property Office (JIPO), Kingston 
herman.dawson@jashipco.com 
 
Patrice LAIRD GRANT (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
mc.jamaicamission.ch 
 
Simara HOWELL (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
fsec@jamaicamission.ch 
 
 
JORDANIE/JORDAN 
 
Ghadeer ELFAYEZ (Ms.), Advisor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
KENYA 
 
Chrisistim KHISA, Manager, Market Research and Product Development, Agriculture Fisheries 
and Food Authority, Nairobi 
 
 

KOWEÏT/KUWAIT 

 
Musalam H. M. AL-ENAZI, Director, Trademarks and Patents Department, Ministry of 
Commerce and Industry, Kuwait City 
 
Sheikh Nimr Fahad Al Malik AL SABAH, Assistant Undersecretary for International 
Organizations and Foreign Trade Affairs, Ministry of Commerce and Industry, Kuwait City 
info@kuwaitmission.ch 
 
Hussain SAFAR, Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
LETTONIE/LATVIA 
 
Baiba GRAUBE (Ms.), Head, Division of National Marks, Patent Office of the Republic of Latvia 
Riga 
 
Liene GRIKE (Ms.), Advisor, Economic and Intellectual Property Affairs, Permanent Mission, 
Geneva 
 
 
LIBAN/LEBANON 
 
Rana EL KHOURY (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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LITUANIE/LITHUANIA 
 
Dovile TEBELSKYTE (Ms.), Deputy Head, Law and International Affairs Division, State Patent 
Bureau of the Republic of Lithuania, Vilnius 
dovile.tebelskyte@vpb.gov.lt 
 
 
MALI 
 
Amadou Opa THIAM, conseiller, Mission permanente, Genève 
amadouopa@yahoo.fr 
 
 
MAROC/MOROCCO 
 
Adil EL MALIKI, directeur général, Office marocain de la propriété industrielle et 
commerciale (OMPIC), Casablanca 
adil.elmaliki@ompic.org.ma 
 
 
MEXIQUE/MEXICO 
 
Alfredo Carlos ALGARA, Director General Adjunto, Propiedad Industrial, Instituto Mexicano de 
la Propiedad Industrial (IMPI), Cuidad de México 
 
Sara MANZANO MERINO (Sra.), Asesora, Misión Permanente, Ginebra 
 
Beatríz HERNÁNDEZ NARVÁEZ (Sra.), Segunda Secretaria, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
MONACO 
 
Gilles REALINI, premier secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
 
MOZAMBIQUE 
 
Honório Francisco CUMBI, Head, Management of Intellectual Property Rights Section, Industrial 
Property Institute (IPI), Ministry of Industry and Commerce, Maputo 
 
Margo A. BAGLEY (Ms.), Advisor, Permanent Mission, Geneva 
mission.mozambique@bluewin.ch 
 
 
MYANMAR 
 
Kyaw Nyunt LWIN, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
NÉPAL/NEPAL 
 
Lalita SILWAL (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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NIGÉRIA/NIGERIA 
 
Peters Omologbe EMUZE, Chargé d’Affaires, Permanent Mission, Geneva 
 
Chichi UMESI (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Ruth OKEDIJI (Ms.), Professor of Law, 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 Kristine Fjeld DYSTLAND (Ms.), Advisor, Legislation Department, Ministry of Justice and 
Public Security, Oslo 
marthe.dystland@jd.dep.no 
 
 
OMAN 
 
Ali AL-MAMARI, Head, Intellectual Property Department, Ministry of Commerce and Industry, 
Oman 
ahsn500@yahoo.com 
 
Mohamed El SAADI, First Secretary, Commercial Affairs, Permanent Mission, Geneva 
 
 
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 
rrecalde@missionparaguay.ch 
 
 
PÉROU/PERU 
 
Luis Enrique MAYAUTE, Ministro Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
lmayaute@onuperu.org 
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PHILIPPINES 
 
Irma Vera MORCILLO (Ms.), Intellectual Property Rights Specialist, Bureau of Trademarks, 
Intellectual Property Office of Philippines (IPOPHIL), Taguig City 
irma.morcillo@ipophil.gov.ph 
 
 
POLOGNE/POLAND 
 
Edyta DEMBY-SIWEK (Ms.), Director, Trademark Examination Department, Patent Office of the 
Republic of Poland, Warsaw 
 
Anna DACHOWSKA (Ms.), Expert, Trademark Examination 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 (Ms.), Director, External Relations and Legal Affairs Directorate, National 
Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Justice, Lisbon 
 
Filipe RAMALHEIRA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 
 
LEE Bokung (Ms.), Deputy Director, Multilateral Affairs Division, Korean Intellectual Property 
Office (KIPO), Daejeon 
 
CHOI Youngmi (Ms.), Deputy Director, Design Examination Division, Korean Intellectual 
Property Office (KIPO), Daejeon 
 
KIM Donggyu, Presiding Judge, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon 
 
 
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 
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RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE/DEMOCRATIC PEOPLE’S 
REPUBLIC OF KOREA 
 
MUN Jong Chol, Senior Officer, National Coordinating Committee, Trademark, Industrial Design 
and Geographical Indication Office (TIDGIO) of the DPR Korea, State Administration for Quality 
Management of the Democratic People's Republic of Korea (SAQM), Pyong Yang 
kim.myonghyok@gmail.com 
 
KIM Myong Hyok, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
kim.myonghyok@gmail.com 
 
 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC 
 
Petra MALECKOVA (Ms.), Senior Officer, International Affairs Department, Industrial Property 
Office, Prague 
pmaleckova@upv.cz 
 
Martin TOČIK, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ROUMANIE/ROMANIA 
 
Constanta Cornelia MORARU (Ms.), Head, Legal, International Cooperation, European Affairs 
Division, Legal, Appeals, International Cooperation, European Affairs Directorate, State Office 
for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest 
moraru.cornelia@osim.ro 
 
Alice Mihaela POSTĂVARU (Ms.), Head, Designs Division, Legal, Appeals, International 
Cooperation, European Affairs Directorate, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), 
Bucharest 
postavaru.alice@osim.ro 
 
Livia PUSCARAGIU (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ROYAUME UNI/UNITED KINGDOM 
 
Clare HURLEY (Ms.), Head, Brands and International Trade Mark Policy, Intellectual Property 
Office, Newport 
 
 
SINGAPOUR/SINGAPORE 
 
LEONG Hoi Lioing, Acting Director, Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), Singapore 
leong_hoi_liong@ipos.gov.sg 
 
NG Charmaine (Ms.), Associate Trademark Examiner, Registry of Trade Marks, Intellectual 
Property Office of Singapore (IPOS), Singapore 
charmaine_ng@ipos.gov.sg 
 
 

mailto:kim.myonghyok@gmail.com
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SLOVÉNIE/SLOVENIA 
 
Andrej ŽITKO, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
SOUDAN/SUDAN 
 
Adil Khalid Hassan HILAL, Registrar General, Intellectual Property Department, Ministry of 
Justice, Khartoum 
adilhilal2001@yahoo.com 
 
 
SUÈDE/SWEDEN 
 
Eva WEI (Ms.), Legal Advisor, Swedish Patent and Registration Office (SPRO), Söderhamn 
eva.wei@prv.se 
 
 
SUISSE/SWITZERLAND 
 
Fanny AMBÜHL (Mme), conseillère juridique, Division du droit et des affaires internationales, 
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
 
Marie KRAUS (Mme), conseillère juridique, Division du droit et des affaires internationales, 
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
marie.kraus@ipi.ch 
 
Thu-Lang TRAN WASESCHA (Ms.), conseillère, Division du droit et des affaires internationales, 
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
thulang.tranwasescha@ipi.ch 
 
Agnès VON BEUST (Mme), conseillère juridique, Division du droit et des affaires 
internationales, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
 
Erik THÉVENOD-MOTTET, expert en indications géographiques, Division du droit et des 
affaires internationales, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
 
Bénédicte LUISIER (Mme), stagiaire juridique, Division du droit et des affaires internationales, 
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
 
Patrick PARDO, conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
TOGO 
 
Lare Arzouma BOTRE, chargé de mission, Direction de la propriété intellectuelle, Secrétariat 
d'État chargé de l'Industrie, Lomé 
larbotre@yahoo.fr 
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TRINITÉ ET TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO 
 
Justin SOBION, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
sobionj@ttperm-mission.ch 
 
 
TURQUIE/TURKEY 
 
Ilicali GONCA (Ms.), Trademark Examiner, Trademarks Department, Turkish Patent 
Institute (TPI), Ministry of Science, Industry and Technology, Ankara 
gonca.ilicali@tpe.gov.tr 
 
Şengül KULTUFAN BÍLGÍLÍ (Ms.), Expert, Industrial Design Department, Turkish Patent 
Institute (TPI), Ministry of Science, Industry and Technology, Ankara 
sengul.kultufan@tpe.gov.tr 
 
Günseli GÜVEN (Ms.), Legal Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
gunseli.guven@mfa.gov.tr 
 
 
UKRAINE 
 
Larysa PLOTNIKOVA (Ms.), Head, Division of Examination of Application for Indications and 
Industrial Designs, State Enterprise “Ukrainian Institute of Industrial Property” (SE UIPV), Kiyv 
plotnikova@uipv.org 
 
Tetiana TEREKHOVA (Ms.), Deputy Head, Rights for Indications Department, State Enterprise 
“Ukrainian Institute of Industrial Property” (SE UIPV), Kiyv 
t.terekhova@uipv.org 
 
 
URUGUAY 
 
Juan BARBOZA, Segundo Secretario, Misión Permanente ante la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), Ginebra 
 
 
VIET NAM 
 
Huu Nam TRAN, Deputy Director General, National Office of Intellectual Property (NOIP), 
Ministry of Science, Technology and the Environment, Hanoi 
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UNION EUROPÉENNE*/EUROPEAN UNION* 
 
Oliver HALL-ALLEN, First Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Oscar MONDEJAR, Head, Legal Practice Service, Office for Harmonization in the Internal 
Market (Trade Marks and Designs) (OHIM), Alicante 
 
Margreet GROENENBOOM (Ms.), Legal and Policy Affairs Officer, Directorate General for the 
Internal Market and Services, European Commission, Brussels 
 
Antonella ZAPPIA (Ms.), Intern, Economic and Development Sector, Permanent Mission, 
Geneva 
antonella.zappia@eeas.europa.eu 
 
 
 
 
II. OBSERVATEURS/OBSERVERS 
 

PALESTINE 
 
Mazen ABU SHARIA, General Director, Intellectual Property Rights, General Directorate of 
Intellectual Property, Ramallah 
mazensh@met.gov.ps 
 
 
 
 
III. 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 
 
 
ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE 
ORGANIZATION (WTO) 
 
Wolf MEIER-EWERT, Counsellor, Intellectual Property Division, 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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SOUTH CENTRE (SC) 
 
Nirmalya SYAM, Program Officer, Innovation and Access to Knowledge Program, Geneva 
syam@southcentre.org 
 
Emmanuel K. OKE, Intern, Innovation and Access to Knowledge Program, Geneva 
oke@southcentre.int 
 
 
UNION AFRICAINE (UA)/AFRICAN UNION (AU) 
 
Georges Remi NAMEKONG, Minister Counsellor, Geneva 
 
 
 
 
IV. ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/ 
 INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA)/American Intellectual 
Property Law Association (AIPLA) 
Richard STOCKTON, Attorney, Chicago 
rstockton@bannerwitcoff.com 
 
Association communautaire du droit des marques (ECTA)/European Communities Trade Mark 
Association (ECTA) 
Judit LANTOS (Ms.), Attorney at Law, Brussels 
ecta@ecta.org 
 
Association internationale pour les marques (INTA)/International Trademark Association (INTA) 
Bruno MACHADO, Geneva Representative, Rolle 
 
Association japonaise pour les marques (JTA)/Japan Trademark Association (JTA) 
Kiyoshi TANABE, Member, Tokyo 
k.tanabe@shimizu-daigo.com 
 
Bureau of European Design Associations (BEDA) 
Alberto NAVAS, Observer, Brussels 
 
Japan Patent Attorneys Association (JPAA) 
Yoshiki TOYAMA, Member, Design Committee, Tokyo 
gyoumukokusai@jpaa.or.jp 
Kouji AKISHINO, Member, Design Committee, Tokyo 
gyoumukokusai@jpaa.or.jp 
 
Organisation pour un réseau international des indications géographiques (oriGIn)/Organization 
for an International Geographical Indications Network (oriGIn) 
Massimo VITTORI, Managing Director, Geneva 
massimo@origin-gi.com 
Ida PUZONE (Ms.), Project Manager, Geneva 
ida@ origin-gi.com 
Celine MEYER, Consultant, Geneva 
 

mailto:syam@southcentre.org
mailto:massimo@origin-gi.com
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Société pour l’attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet (ICANN)/ 
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) 
Nigel HICKSON, Vice President, Europe and Middle East 
nigel.hickson@icann.org 
 
 
 
 
V. 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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VI. 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 
 
Erik WILBERS, directeur, Centre d'arbitrage et de médiation, Secteur des brevets et de la 
technologie/Director, Arbitration and Mediation Center, Patents and Technology Sector 
 
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 
 
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 
 
Violeta GHETU (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 
 
Nathalie FRIGANT (Mme/Ms.), juriste adjointe, Section du droit des dessins et modèles et des 
indications géographiques, Division du droit et des services consultatifs en matière de 
législation, Secteur des marques et des dessins et modèles/Assistant Legal Officer, Design and 
Geographical Indication Law Section, Law and Legislative Advice Division, Brands and Designs 
Sector 
 
Noëlle MOUTOUT (Mme/Ms.), juriste adjointe, 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 
 
 
 

 والوثيدقة[ هناية املرفق الثاين]
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