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اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية
واملؤشرات اجلغرافية
الدورة الرابعة والثالثون

جنيف ،من  16اإىل  18نومفرب 2015

التقرير

اذلي اع متدته اللجنة ادلامئة



املقدمة
 .1عقدت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية و املؤرشات اجلغرافية املؤرشات اجلغرافية
(واليت يشار اإلهيا يف هذه الوثيقة ابمس "اللجنة ادلامئة" أأو "اللجنة") دورهتا الرابعة والثالثني يف جنيف يف الفرتة من  16اإىل
 18نومفرب .2015
 .2واكنت ادلول ا ألعضاء التالية يف الويبو و /أأو احتاد ابريس محلاية امللكية الصناعية ممثةل يف الاجامتع :أأفغانس تان،
اجلزائر ،ا ألرجنتني ،أأسرتاليا ،المنسا ،وبيالروس ،بواتن ،الربازيل ،بوروندي ،كندا ،تشاد ،ش ييل ،الصني ،كولومبيا،
الكونغو ،كوس تارياك ،كوت ديفوار ،اجلروهورية اليش يكية ،ادلامنرك ،مجروهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية ،اإكوادور ،مرص،
السلفادور ،إاس تونيا ،أأثيوبيا ،فنلندا ،فرنسا ،غابون ،جورجيا ،أأملانيا ،غاان ،اليوانن ،غواتاميل ،هندوراس ،هنغاراي ،الروهند،
اإندونيس يا ،مجروهورية اإيران الإسالمية ،إايرلندا ،إارسائيل ،إايطاليا ،جاماياك ،الياابن ،ا ألردن ،كينيا ،لتفيا ،لبنان ،ليبيا،
ليتوانيا ،لوكسمبورغ ،مالزياي ،املكس يك ،موانكو ،املغرب ،موزمبيق ،ميامنار ،نيبال ،نياكراغوا ،نيجرياي ،الرنوجي ،ابكس تان،
بامن ،ابراغواي ،بريو ،بولندا ،الربتغال ،مجروهورية كوراي ،مجروهورية مودلوفا ،رومانيا ،الاحتاد الرويس ،اململكة العربية
السعودية ،الس نغال ،سلوفاكيا ،سلوفينيا ،جنوب أأفريقيا ،اإس بانيا ،رسي لناك ،السويد ،سويرسا ،اجلروهورية العربية
السورية ،اتيلند ،تركيا ،تركامنس تان ،أأوكرانيا ،أأوروغواي ،اململكة املتحدة ،الولايت املتحدة ا ألمريكية ،فييت انم ،زميبابوي
( .)89واكن الاحتاد ا ألورويب ممثال بصفته عضوا خاصا يف اللجنة ادلامئة.


اع ُتمد هذا التقرير يف ادلورة اخلامسة والثالثني للجنة.
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 .3وشاركت املنظامت احلكومية ادلولية التالية يف الاجامتع بصفة مراقب :الاحتاد ا ألفريقي ،منظمة احتاد بنيلوكس للملكية
الفكرية ( ،)BOIPمركز اجلنوب ،منظمة التجارة العاملية (.)4
 .4وشارك ممثلون عن املنظامت غري احلكومية التالية يف الاجامتع بصفة مراقب :اجلعية ا ألمريكية لقوانني امللكية الفكرية
( ،)AIPLAمكتب الرابطات ا ألوروبية املعنية ابلتصممي ( ،)BEDAمركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية (،)CEIPI
برانمج الصحة والبيئة ( ،)HEPاملركز ادلويل للتجارة والتمنية املس تدامة ( ،)ICTSDمؤسسة الإنرتنت ل ألسامء وا ألرقام
اخملصصة ( ،)ICANNوالاحتاد ادلويل حملاميي امللكية الفكرية ( ،)FICPIومجعية أأحصاب امللكية الفكرية (،)IPO
والرابطة ادلولية للعالمات التجارية ( ،)INTAاجلعية الياابنية حملاميي العالمات التجارية ( ،)JPAAاجلعية الياابنية
للعالمات التجارية ( )JTAومؤسسة املعارف البيئة ادلولية ( ،)KEYمنظمة الش بكة ادلولية للمؤرشات اجلغرافية
( ،)oriGInش بكة برهارد للعامل الثالث (.)14( )TWN
.5

ويتضمن املرفق الثاين لروهذه الوثيقة قامئة ابملشاركني.

.6

و أأحاطت ا ألمانة علام ابملداخالت و أأعدت حمرضا هبا.

البند  1من جدول ا ألعامل :افتتاح ادلورة
 .7افتتح رئيس اللجنة ادلامئة (الس يد عادل املاليك ،املغرب) ادلورة الرابعة والثالثني للجنة ادلامئة املعنية بقانون
العالمات التجارية والتصاممي الصناعية و املؤرشات اجلغرافية املؤرشات اجلغرافية ورحب ابملشاركني.
.8

وتوىل الس يد ماركوس هوبرجر (الويبو) هممة أأمني اللجنة ادلامئة.

البند  2من جدول ا ألعامل :اعامتد جدول ا ألعامل
.9

اعمتدت اللجنة ادلامئة مرشوع جدول ا ألعامل (وثيقة )SCT/34/1 Prov.3

البند  3من جدول ا ألعامل :اعامتد مرشوع تقرير ادلورة الثالثة والثالثني املنقح
 .10اعمتدت اللجنة ادلامئة مرشوع تقرير ادلورة الثالثة والثالثني املنقح
(وثيقة )document SCT/33/6 Prov.2

بياانت عامة
 .11لحظ وفد اليوانن ابرتياح ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،أأن دورة اللجنة ادلامئة قد عقدت بعد الاس تكامل الناحج
لدلورة السابعة وا ألربعني للجمعية العامة للويبو ،واليت أأصدرت توجهياهتا للجنة ادلامئة بفحص خمتلف ا ألنظمة اخلاصة حبامية
املؤرشات اجلغرافية املؤرشات اجلغرافية من خالل صالحياهتا احلالية مع تغطية اكفة اجلوانب .كام قررت اجلعية العامة أأيضا
أأنه جيب انهتاء اللجنة ادلامئة من اإعداد نص الاقرتاح ا ألسايس ملعاهدة قانون التصاممي حبلول ادلورة الرابعة والثالثني وادلورة
اخلامسة والثالثية من أأجل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة قانون التصاممي يف هناية النصف ا ألول من عام 2017
رشيطة أأن اس تكامل املناقشات املتعلقة ابملساعدة التقنية ومتطلبات الكشف أأثناء تكل ادلورتني .واحتفاظا ابحلق يف املزيد
من الإيضاح حتت لك بند من بنود جدول ا ألعامل توقعت اجملموعة ابء أأنه نظرا للتوجهيات اليت قدهما قرار اجلعية العامة
والفرتة احملدودة دلورة اللجنة ادلامئة احلالية ،سيمت اإعطاء ا ألولوية للبنود املتعلقة ابملساعدة التقنية ومتطلبات الكشف ،واليت
يرحب بهنج معيل دلراس هتا .وفامي يتعلق ابملساعدة التقنية فقد أأشارت اجملموعة ابء أأن الويبو قد قامت بنجاح بتقدمي املساعدة
التقنية وسوف تس متر يف القيام بذكل من خالل صالحياهتا بغض النظر عام اإذا اكن هناك بند قد مت اإدراجه يف املعاهدة أأما
ل .وفامي يتعلق ابملؤرشات اجلغرافية تطلعت اجملموعة ابء اإىل اإجراء مناقشات بناءة.
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 .12ور أأى وفد نيجرياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،أأنه جيب اإعطاء أأولوية للتصاممي الصناعية حيث تزتايد
أأمهيهتا أكحد املكوانت ادليناميكية يف النظام احليوي للملكية الفكرية .ويف هذا الس ياق ،أأكدت اجملموعة ا ألفريقية الزتاهما مببد أأ
الكشف عن املصدر واملوارد ا ألصلية املعينة اليت ميكن أأن تؤثر عىل الشلك الزخريف للتصممي الصناعي .وبصفهتا كدول
ا ألعضاء يف الويبو وذات س يادة ،ميكن لدلول أأن تضمن معايري ا ألحقية يف التصاممي عنارص تعتربها هامة لس تكامل
الشلكيات اخلاصة حبامية التصاممي الصناعية يف ترشيعاهتا .وبذكل ظلت اجملموعة ا ألفريقية ملزتمة ابلتفاوض بشأأن معاهدة
قانون التصاممي الصناعية تقدم حامية غري إالزامية خملتلف أأشاكل املعرفة وا ألنشطة الفكرية اليت ميكن أأن تدخل يف زخرفة
التصاممي الصناعية .والزتمت اجملموعة أأيضا مبعاهدة قانون التصاممي تتضمن بند فين يوفر احتياجات بناء القدرات واملساعدة
التقنية اخلاصة بأأطر امللكية الفكرية للبدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا من أأجل ضامن قدرهتا عىل القيام بصورة فعاةل بينفيذ
الوثيقة والاس تفادة مهنا .ورحبت اجملموعة ابلتوجهيات اليت أأعطهتا اجلعية العامة  2015حول معاهدة قانون التصاممي وعربت
عن اس تعدادها لختاذ قرار بناء جتاه املسائل العالقة وهو ما س ميكن اللجنة ادلامئة من عقد مؤمتر دبلومايس يف الإطار الزمين
املتوقع .كام عربت اجملموعة ا ألفريقية أأيضا عن اس تعدادها للمشاركة بصورة بناءة يف جوانب أأخرى ل تقل أأمهية وتتعلق بعمل
اللجنة ادلامئة اخلاص ابلعالمات التجارية و املؤرشات اجلغرافية املؤرشات اجلغرافية.
 .13و أأكد وفد رومانيا ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى ودول البلطيق ،عىل الزتامه ابعامتد معاهدة قانون
التصاممي .وابلرمغ من أأن قانون اجلعية العامة قد وضع خارطة طريق واحضة لتحقيق هذا الروهدف ،فاإهنا ليست خارطة طريق
مبارشة ،ألن اللجنة ادلامئة حتتاج اإىل اس تكامل مناقشاهتا حول املساعدة التقنية ومتطلبات الكشف قبل عقد املؤمتر
ادلبلومايس .وعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تضع اكفة الوفود عند التعامل مع تكل املسائل املتبقية يف احلس بان الروهدف من
املعاهدة وهو حتقيق التنامغ وتبس يط شلكيات تسجيل قانون التصممي ملصلحة املتقدمني ابلطلبات واملاكتب الوطنية للملكية
الفكرية .و أأضاف الوفد أأنه من أأجل أأن يصبح ا ألمر فعال ينبغي عىل اللجنة العمل بصورة بناءة وإاجيابية .كام عربت مجموعة
بدلان أأورواب الوسطى ودول البلطيق عن رغبهتا يف املشاركة يف املناقشات املتعلقة ابلعالمات التجارية وحامية أأسامء ادلول،
ابلإضافة اإىل ا ألنظمة اخملتلفة محلاية املؤرشات اجلغرافية .و أأكد الوفد أأيضا عىل دمعه لالقرتاح اذلي تقدمت به مجموعة من
ادلول فامي يتعلق ابملؤرشات اجلغرافية ونظام امس النطاق .ومن وهجة نظر الوفد ،فاإن العالقة بني املوضوعني تس تحق املزيد
من ادلراسة من قبل اللجنة ادلامئة من أأجل ضامن حامية أأحصاب املؤرشات اجلغرافية بصورة اكفية من أأسامء النطاق اخملالفة.
 .14وعرب وفد الربازيل ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،عن دمعه املس متر لتضمني بنود تتعلق
ابملساعدة التقنية يف معاهدة قانون التصاممي وتعزيز بناء القدرات الوطنية بغض النظر عن طبيعهتا ،حبيث ميكن لتكل البنود
ضامن حدوث تعاون فعال ابلنس بة لدلول النامية وادلول ا ألقل منوا .وقد تتطلب العديد من ادلول يف منطقة أأمرياك الالتينية
والاكرييب بال شك احلصول عىل مثل هذا ادلمع لتنفيذ املعاهدة .وعالوة عىل ذكل ،فقد أأكد الوفد عىل أأمهية العمل املس متر
للجنة ادلامئة خبصوص حامية أأسامء ادلول .وذكرت بأأنه مبوجب الطلب اذلي طرح يف ادلورة السابعة والعرشين للجنة ادلامئة،
فقد أأعدت ا ألمانة دراسة لتحديد أأفضل املامرسات احملمتةل محلاية أأسامء ادلول ضد تسجيلروها كعالمات جتارية أأو عنارص يف
عالمات جتارية .و أأشارت نتاجئ ادلراسة ،اليت عرضت عىل ادلورة السابعة والعرشين للجنة ادلامئة ،اإىل أأن هناك غياب
لوجود حامية دولية ميسقة ألسامء ادلول .وقد قررت اللجنة ادلامئة يف دورهتا الثالثني الاس مترار يف العمل عىل هذه القضية
ودعت اكفة الوفود اإىل تقدمي اقرتاحات مكتوبة اإىل ا ألمانة .وبعد ذكل مت تقدمي مسودة نص التوصية املشرتكة املتعلقة حبامية
أأسامء ادلول من تسجيلروها واس تخداهما كعالمات جتارية (وثيقة  )SCT/31/4عىل اللجنة يف جلس هتا احلادية والثالثني كام مت
تقدمي نسخة منقحة ( )SCT/32/2يف ادلورة الثانية والثالثني .وميكن للتوصية املشرتكة اإرشاد ادلول ا ألعضاء يف معلية
حفص الطلبات املتعلقة بيسجيل العالمات التجارية من أأجل اإجياد معاجلة ميسقة وشامةل للمسأأةل .وذكر الوفد بأأن أأسامء
ادلول متثل فرصة يمينة ابلنس بة خلطط العالمات التجارية اخلاصة اب أل م واحلصول عىل قمية بسبب اس تخدام العالمة التجارية
وخاصة يف حاةل البدلان النامية .و أأعاد الوفد التأأكيد عىل دمعه للنقاشات واملزيد من العمل املتعلق حبامية أأسامء ادلول .وفامي
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يتعلق ب املؤرشات اجلغرافية أأعطت مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب أأمهية كربى للمعاجلة املتوازنة للمسأأةل ،مبا يامتىش
مع الصالحيات اليت حصلت علهيا دلراسة خمتلف ا ألنظمة اخلاصة حبامية املؤرشات اجلغرافية.
 .15وقال وفد الروهند ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أس يا واحمليط الروهادي ،اإن امللكية الفكرية قد اكيسبت اهامتما يف
العامل احلايل املرتابط ببعضه البعض واذلي يعمتد عىل بعضه بعضا .وذلكل اكن من املروهم أأن تس تجيب أأنظمة امللكية الفكرية
احلالية لتنوع الاحتياجات وتطور اكفة ادلول ا ألعضاء .وجيب عىل نظام امللكية الفكرية املنصف أأن يعمل جاهدا من أأجل
حتقيق التوازن بني مصاحل أأحصاب احلقوق وحامية وتعزيز رفاهية اجلاهري ا ألوسع نطاقا من أأجل حتقيق تقدم عاملي شامل.
واكن من املروهم التوصل اإىل نييجة متوازنة يف الاجامتع من أأجل ضامن اس تفادة اكفة ادلول من امللكية الفكرية بغض النظر عن
مس توى منوها الاقتصادي .ونظرا ألن التطبيق الفين للمعاهدة جيب أأن يصحبه زايدة القدرات لتنفيذ هذا الالزتام ،قال
الوفد اإن تنفيذ املعاهدة املقرتحة سوف يس تيبعه تعديل للقوانني الوطنية وسيتطلب بنية حتتية جديدة للتعامل مع املزيد من
التطبيقات وزايدة القدرات الوطنية وتطوير املروهارات القانونية من أأجل اإدارة ا ألعداد املزتايدة يف الطلبات .وبذكل جيب أأن
تتضمن املعاهدة املقرتحة بنود اكفية حول بناء القدرات ملساعدة ادلول عىل الوفاء ابلزتاماهتا .وذلكل فقد عربت اجملموعة عن
دمعروها الشديد لإدراج مادة حول املساعدة التقنية يف منت معاهدة قانون التصاممي املقرتح حىت يعكس بصورة مناس بة هذه
املسأأةل الروهامة يف املعاهدة .وقال الوفد اإنه جيب التوصل اإىل اإجامع يف الراء حول هذا املوضوع و أأشار اإىل احلاجة اإىل اختاذ
اإجراء دويل ملنع اليسجيل والاس تخدام غري املرشوع ألسامء ادلول كعالمات جتارية .وعربت مجموعة دول أأس يا واحمليط
الروهادي عن تأأييدها لقرتاح وفد جاماياك للقيام يف املس تقبل ابعامتد اللجنة ادلامئة لتوصية مشرتكة ابلإضافة اإىل اقرتاح وفد
الولايت املتحدة ا ألمريكية املتعلق ابإعداد دراسة حول أأنظمة املؤرشات اجلغرافية الوطنية احلالية من أأجل تعزيز فروهم الطرق
املشرتكة واخملتلفة املس تخدمة يف حامية املؤرشات اجلغرافية يف خمتلف ادلول .عالوة عىل ذكل ،توقعت مجموعة دول أس يا
واحمليط الروهادي حتقيق تقدم حنو التوصل اإىل اإجامع يف الراء وقبول محلاية أأسامء ادلول و املؤرشات اجلغرافية .وعرب الوفد عن
الزتامه اب إلسروهام يف لك بنود جدول ا ألعامل وتطلع اإىل اإجراء مناقشات بناءة والتوصل اإىل نتاجئ ممثرة يف مداولت اللجنة
ادلامئة.
 .16وقال وفد الصني اإن اجلعية العامة للويبو حققت يف أأكتوبر  2015تقدما حنو عقد املؤمتر ادلبلومايس حول معاهدة
قانون التصاممي وتقدمت بتوهجات واحضة للجنة ادلامئة .وذلا ،فقد لعبت ادلورة احلالية للجنة ادلامئة دورا هاما وعرب الوفد
عن أأمهل يف أأن حتقق اللجنة املزيد من التقدم من خالل العمل بفاعلية عىل البنود املتعلقة ابملساعدة التقنية ومتطلبات
الكشف واملسائل الرئيس ية ا ألخرى .ودعا الوفد اكفة ا ألطراف اإىل إاظروهار مرونة والعمل جبد عىل فروهم واحرتام خماوف
ا ألعضاء الخرين وصياغة مسودة أأكرث مرونة لتفاقية قانون التصاممي .ومن خالل اإدراج بند حتفظي يف املعاهدة ،سيمت قبول
املعاهدة عىل نطاق أأوسع وس تكون مؤثرة بشلك أأكرب .وقال الوفد اإنه سوف يشارك بفاعلية وبصورة بناءة يف املناقشات
املتعلقة باكفة النقاط مبا يف ذكل مسودة التوصية املشرتكة اليت اقرتهحا وفد جاماياك.
 .17ورحب وفد الاحتاد ا ألورويب ،متحداث ابلنيابة عن الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء ،بقرار اجلعية العامة اخلاص
بعقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة قانون التصاممي يف هناية النصف ا ألول من عام  2017برشط اس تكامل املناقشات
املتعلقة ابملساعدة التقنية ومتطلبات الكشف أأثناء ادلورتني الرابعة والثالثني واخلامسة والثالثية للجنة ادلامئة .ودعا الوفد اكفة
الوفود اإىل التعامل بصورة بناءة مع املناقشات املتعلقة ابلبنود املتبقية ،من أأجل التوصل اإىل اإجامع يف الراء مبا ميروهد الطريق
يف هناية املطاف اإىل عقد املؤمتر ادلبلومايس .وفامي يتعلق ب املؤرشات اجلغرافية ،عرب الوفد عن اعتقاده بأأن املناقشات جيب
أأن تأأخذ يف احلس بان قرار اجلعية العامة اذلي أأصدر توجهياته اإىل اللجنة ادلامئة دلراسة خمتلف ا ألنظمة اخلاصة حبامية
املؤرشات اجلغرافية من خالل صالحياهتا احلالية مع تغطية اكفة اجلوانب .ويف هذا الس ياق أأشار الوفد اإىل وثيقة
 SCT/31/8 Rev.4املقرتحة لإجراء دراسة حول املؤرشات اجلغرافية و أأسامء النطاق واليت اكنت تعترب عنرصا هاما واليت
س يفيد معل اللجنة علهيا ادلول ا ألعضاء واملس تخدمني عىل حد سواء.
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 .18و أأيد وفد مجروهورية اإيران الإسالمية بيان وفد الروهند ابلنيابة عن مجموعة بدلان أس يا واحمليط الروهندي و أأعادت التأأكيد عىل
دمعروها لعمل اللجنة ادلامئة املتعلق ابلتصاممي الصناعية .وقال الوفد اإن هذا اجملروهود ينطوي عىل وضع معايري وحيتاج اإىل حتقيق
التوازن بني التاكليف والعوائد .وميكن أأن متثل ادلراسة اليت أأعدهتا ا ألمانة حول ا ألثر احملمتل لعمل اللجنة ادلامئة عىل قانون
التصاممي الصناعية وممارس ته أأساسا لفروهم كيفية حتقيق التوازن .ومن اجلدير ابذلكر أأن ادلراسة قد أأقرت مبتطلبات ادلمع
الإداري وتكوين الكفاءات القانونية والتدريب والاسيامثر يف جمال البنية التحتية يف البدلان النامية البدلان النامية وادلول
ا ألقل منوا .واكنت الصالحيات اليت أأعطهتا اجلعية العامة يف عام  2015قد اعرتفت بصورة رصحية بأأمهية تضمني بنود مالمئة
حول املساعدة التقنية وبناء القدرات اخلاصة ب البدلان النامية وادلول ا ألقل منوا .وسوف يضمن وضع مثل هذه البنود يف
معاهدة قانون التصاممي ابلطبع املصداقية وس يحقق توازن بني حقوق والزتامات ا ألطراف .كام سيسروهم أأيضا يف تعزيز القدرات
الوطنية يف البدلان النامية يف جمال التصاممي الصناعية .وسوف يساعد مثل هذا الهنج تكل ادلول عىل تنفيذ الزتاماهتا والمتتع
مبزااي التفاقية املقرتحة .وعرب الوفد عن دمعه لقرتاح اجملموعة ا ألفريقية املتعلق ابإدراج متطلبات الكشف الإجباري للمعارف
التقليدية والتعبريات الثقافية التقليدية يف تطبيقات التصاممي الصناعية يف املادة  3من مرشوع معاهدة قانون التصاممي من
أأجل جتنب سوء اس تخدام التصاممي التقليدية .وعرب الوفد عن اعتقاده بأأن ا ألمور العالقة اخلاصة مبعاهدة قانون التصاممي
وخاصة يف املادة  3واملادة  21حتتاج اإىل تسويهتا قبل عقد املؤمتر ادلبلومايس عام  .2017وفامي يتعلق حبامية أأسامء ادلول من
اليسجيل أأو الاس تخدام غري املرشوع كعالمات جتارية ويه مسأأةل تناقشروها اللجنة ادلامئة منذ عام  ،2009فقد أأشار الوفد
اإىل أأن القوانني واملامرسات الوطنية اليت قامت ادلراسة السابقة اليت أأعدها املكتب ادلويل للويبو قد أأشارت اإىل أأن هناك
حاجة لختاذ اإجراء ملنع اليسجيل أأو الاس تخدام غري املرشوع ألسامء ادلول كعالمات جتارية .وذلكل فقد عرب الوفد عن
تأأييده لالقرتاح املقدم من وفد جاماياك خبصوص وضع واعامتد توصية مشرتكة.
 .19وقال ممثل برانمج الصحة والبيئة ( )HEPاإن امللكية الفكرية قد أأسروهمت يف التمنية من خالل حامية الإبداعات يف
جمال العالمات التجارية والتصاممي الصناعية و املؤرشات اجلغرافية .وفامي يتعلق بعقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة قانون
التصاممي يف النصف ا ألول من عام  2017أأشار ممثل الربانمج اإىل أأن ذكل خيضع ليسوية املسائل العالقة يف اللجنة ادلامئة.
وسوف يعزز تطبيق املعاهدة يف املس تقبل القدرات الوطنية من خالل املساعدة التقنية وعرب ممثل الربانمج عن أأمهل يف أأن
تؤدي املناقشات اجلارية يف ادلورة احلالية للجنة ادلامئة اإىل التوصل اإىل اإجامع يف الر أأي بني اكفة ادلول ا ألعضاء.

البند  4من جدول ا ألعامل  :التصاممي الصناعية
قانون التصاممي الصناعية وممارساته – مرشوع املواد والالحئة التنفيذية

 .20اعمتدت املناقشات عىل الواثئق التالية  SCT/32/2و SCT/33/3و. SCT/34/3
 .21ورصح ممثل مركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية بأأن مركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية يويل اهامتما كبريا
ملسودة معاهدة قانون التصاممي واليت س تؤدي اإىل عقد مؤمتر دبلومايس انحج ليس ألن معاهدة قانون التصاممي سوف
تس تمكل املعاهدات احلالية يف جمال براءات الاخرتاع والعالمات التجارية ،أأي معاهدة قانون الرباءات ومعاهدة قانون
العالمات التجارية ومعاهدة س نغافورة ولكن أأيضا ألن معاهدة قانون التصاممي س متثل مساعدة يمينة ملبتكري التصاممي حول
العامل ،وخاصة املتواجدون يف البدلان النامية .ولروهذه ا ألس باب ،يبدو أأنه من الرضوري اإعداد الساحة جيدا للمؤمتر
ادلبلومايس ،من خالل حل ما ميكن ه
حهل من املشالكت اليت مثلت عائقا أأمام عقد املؤمتر .وابلإشارة اإىل اقرتاح اجملموعة
ا ألفريقية ،اذلي انعكس يف املادة  ()1(3أأ)" "9يف وثيقة  ،SCT/33/2أأشار ممثل املركز اإىل أأنه ابلرمغ من اإشارة الاقرتاح
اإىل متطلبات الكشف ابلنس بة ل ألطراف املتعاقدة يف معاهدة قانون التصاممي ،أأكدت العديد من بياانت اجملموعة ا ألفريقية أأن
الروهدف اكن فقط هو السامح لدلول املتعاقدة بتوفري متطلبات الكشف يف ترشيعاهتا .وذلكل ر أأى ممثل املركز أأن املسأأةل اليت
عىل احملك يه قدرة – وليس الزتام -ادلول املتعاقدة عىل السامح مبتطلبات الكشف .ومن وهجة نظره ،فاإن الروهدف من
الاقرتاح ميكن حتقيقه بدون اإدراجه يف املادة  3لس ببني يعمتدان من انحية عىل سابقة يف جمال قانون الرباءات ومن انحية
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عىل الطبيعة القانونية ملتطلبات الكشف .وابلإشارة اإىل السابقة يف جمال قانون الرباءات ،ذكر ممثل املركز بأأنه مت التفاق ،يف
بداية املؤمتر ادلبلومايس حول معاهدة قانون التصاممي ،بعدم تناول متطلبات الكشف يف هذا املؤمتر و أأن معاهدة قانون
التصاممي لن تشري اإيل أأي يشء يتعلق هبا .ومل مينع ذكل ادلول اليت مسحت بوضع متطلبات كشف يف ترشيعاهتا مثل
سويرسا من الانضامم ملعاهدة قانون التصاممي .ور أأي ممثل املركز أأن ما ينطبق عىل الرباءات ،حيث اكن الكشف همام بصفة
خاصة ينطبق عىل التصاممي الصناعية أأيضا .وفامي يتعلق ابلطبيعة القانونية ملتطلبات الكشف قال ممثل املركز اإن الروهدف من
املتطلبات هو السامح للجروهات اخملتصة بضامن أأنه يف حاةل السعي محلاية تصممي يتضمن معرفة تقليدية أأو تعبريا ثقافيا تقليداي أأو
موارد وراثية ،فاإن هذه العنارص س يكون مت احلصول علهيا بصورة ختالف قواعد بدل املنشأأ املتعلقة هبا .وإاذا طالبت دوةل
منشأأ ،عىل سبيل املثال ،ابملشاركة املنصفة يف املزااي النامجة عن الاس تخدام التجاري لتصممي ،فاإن الالزتام ابلكشف عن
املصدر سيسمح للجروهات اخملتصة بفحص ما اإذا اكن قد مت الوفاء هبذه املتطلبات .وإاذا مل يمت الوفاء هبا ،س يعترب ذكل
اس تخداما غري قانوين .وذلكل فاإن متطلبات الكشف متاثل ما ميكن أأن نطلق عليه "احلق يف التصممي" وهتدف اإىل ضامن أأن
احلق ل مينح لشخص ل يس تحقه .ومن وهجة نظر ممثل املركز ،أأن هذا ا ألمر يتعلق مبسأأةل موضوعية تتعلق مبتطلبات منح
تسجيل حصيح .ويف هذا الصدد ،مت تضمني متطلبات الكشف يف الالزتام بتوفري معلومات معينة وفقا للقاعدة "10")1(2
كام ورد يف الوثيقة  SCT/33/3واليت مبوجهبا ميكن لدلول املتعاقدة املطالبة بأأن يتضمن طلب احلصول عىل اليسجيل اإشارة
اإىل أأي طلبات تسجيل سابقة ،أأو أأي معلومات ،جيب عىل املتقدم ابلطلب أأن يكون ملام هبا" ،واليت قد تؤثر عىل التأأهل
ليسجيل تصممي صناعي" .وعرب ممثل املركز عن اعتقاده بأأن النسخة املس تقبلية من حوايش القاعدة رمق  2ميكن أأن تشري
بصفة خاصة ومفيدة لروهذه النقطة .واختمت ممثل املركز حديثه بأأن سابقة معاهدة قانون الرباءات والطبيعة القانونية ملتطلبات
الكشف قد تدفع اإىل اس تنتاج أأن غياب البند املقرتح يف املادة  3لن يلزم أأي دوةل تتضمن ترشيعاهتا متطلبات كشف بتغيري
ترشيعاهتا كام أأنه لن مينع ادلول اليت ترغب يف اإدخال مثل هذه املتطلبات يف ترشيعاهتا من القيام بذكل.
 .22وذكر وفد نيجرياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،مؤكدا عىل أأنه ل يوجد ممانعة ،من حيث املبد أأ ،لبند
املساعدة التقنية ،بأأن هنج اإدخال البند لزال مفتوحا .وابلإشارة اإىل بناء القدرات واملساعدة التقنية سيساعدان البدلان
النامية وادلول ا ألقل منوا عىل مواهجة ا ألعباء الروهيلكية و أأعباء البنية التحتية خالل تطبيق املعاهدة ،رصح الوفد اإىل أأن
اجملموعة ا ألفريقية تؤيد بشدة وجود مادة حول املساعدة التقنية يف مسودة معاهدة قانون التصاممي .ولن ميثل ذكل قاعدة
جديدة يف املنظمة ،ألن هناك سابقة ملادة حول املساعدة التقنية يف معاهدة قانون الرباءات .ومن وهجة نظر الوفد ،فاإن املادة
سوف يمت دمعروها يف اجلعية العامة اليت سيرشف عىل تنفيذ البند ،وس تقدم ضامانت أأقوى للوفود.
 .23وعرب وفد الروهند ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أس يا واحمليط الروهندي ،عن دمعه الشديد لإدراج مادة حول املساعدة
التقنية يف منت معاهدة قانون التصاممي املقرتحة.
 .24و أأيد وفد مجروهورية اإيران الإسالمية بياانت وفد الروهند ،ابلنيابة عن مجموعة دول أأس يا واحمليط الروهندي ،ونيجراي ،ابلنيابة
عن اجملموعة ا ألفريقية ،وعرب عن دمعه لإدراج بند حول املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات يف منت املعاهدة.
 .25وذكر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بأأن الويبو اكنت تقوم ابلفعل بتقدمي املساعدة التقنية ،و أأنه يف س ياق معاهدة
قانون التصاممي حىت يف حاةل عدم وجود قرار أأو مادة ،فاإن املساعدة التقنية سوف تشمل يف العمليات العامة للويبو .وابلرمغ
من ذكل ،فاإنه يف حاةل الشعور بأأنه هناك حاجة اإىل وجود نص يتعلق ابملساعدة التقنية ،يرى الوفد اإماكنية اإصدار قرار يوفر
املرونة والتبكري يف توفري املساعدة التقنية .وابلإشارة اإىل أأنه مل ترش أأي دوةل اإىل أأن القرارات أأو البياانت املتفق علهيا مل
تنجح يف املعاهدات املثيةل ،مثل معاهدة س نغافورة ومعاهدة قانون الرباءات واليت تعترب أأقرب املعاهدات ملعاهدة قانون
التصاممي ،فقد اس تنتج الوفد أأن وجود قرار أأو بيان متفق عليه سوف يكون مفضال و أأكرث فاعلية من وجود مادة يف هذا
الصدد.
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 .26ورصح وفد الاحتاد ا ألورويب ،متحداث ابلنيابة عن الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء ،أأنه ظل مران فامي يتعلق بشلك
بند املساعدة التقنية .وابلإشارة اإىل دمعه للتوفري الفعال لدلمع الفين أأثناء تنفيذ معاهدة قانون التصاممي ،ر أأي الوفد أأن أأي
شلك يمت التفاق عليه جيب أأن يوجه ليناسب متطلبات املس تخدم الهنايئ.
 .27و أأشار رئيس اللجنة ،بعد أأن لحظ أأن أأغلبية الوفود تؤيد املساعدة التقنية ،أأن هناك ثالثة اجتاهات خمتلفة تتعلق
بشلك ادلمع .فقد عربت مجموعة من ادلول عن دمعروها ملادة معينة حول املساعدة التقنية واليت ل جيب أأن تعمتد ابلرضورة عىل
الصياغة احلالية .وعربت بعض الوفود ،اليت أأشارت اإىل أأن الويبو تقوم بأأنشطة دمع فين ،عن تفضيلروها لوجود قرار حول
املساعدة التقنية ،كام حدث يف معاهدات أأخرى .أأما بعض الوفود ا ألخرى فقد عربت عن مرنهتا حيال الهنج املتبع .ودعا
الرئيس وفد نيجرياي ،ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،اإىل أأن يوحض الروهدف من اقرتاحه اذلي انعكس يف املادة ()1(3أأ)" "9يف
الوثيقة .SCT/33/2
 .28و أأوحض وفد نيجرياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،أأن اقرتاحه اكن يتعلق مبتطلبات كشف غري اإلزامية.
وابلإشارة اإىل أأن خماوفه ا ألولية اكنت تتعلق ابملادة  ،3واليت عرضت قامئة حمدودة بعنارص حامية أأو تسجيل التصاممي
الصناعية ،مضن العنارص الاختيارية ،ومتطلبات كشف تتعلق ابس تخدام املوارد الوراثية و ابملعرفة التقليدية و أأشاكل التعبري
الثقايف يف التصاممي اليت يطلب حاميهتا ألن بعض البدلان ا ألفريقية متتكل مثل هذه املتطلبات يف قوانيهنا وهناك العديد من
ادلول ،وخاصة داخل املنظمة ا إلقلميية ا ألفريقية للملكية الفكرية اكنت تدرس معلية اإدخال هذا البند يف قوانيهنا.
 .29و أأشار وفد موزمبيق ،مذكرا بأأن معاهدة قانون التصاممي املقرتحة قد متت مقارنهتا مبعاهدة قانون الرباءات بوصفروها
معاهدة اإجرائية ،اإىل أأن هذه املقارنة حتدها بعض القيود .وقد أأشار الوفد اإىل أأن مسودة معاهدة قانون التصاممي قد تضمنت
جمالت موضوعية أأمشل من معاهدة قانون الرباءات ألن معاهدة قانون الرباءات مل متنع ادلول املتعاقدة من املطالبة ابلكشف
عن املنشأأ يف الطلبات ابلصورة اليت يقرتح أأن تقوم به مسودة معاهدة قانون التصاممي .ومل تقم معاهدة قانون الرباءات بوضع
قيود عىل شلك وحمتوى الطلبات كام هو مطلوب يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات لكن املادة  2من معاهدة قانون
الرباءات قد رصح بوضوح بأأنه مل يقصد أأي يشء يف املعاهدة أأو اللواحئ بأأن يفروهم بأأنه ينص عىل أأي يشء يقيد حرية طرف
متعاقد يف النص عىل مثل هذه املتطلبات املتعلقة ابلقوانني املوضوعية املطبقة عىل الرباءات كام يروق هل .ومن خالل التأأكيد
عىل أأن هناك نص مماثل يف املادة  27يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومن خالل مالحظة أأنه ل يوجد مادة مماثةل يف
مرشوع معاهدة قانون التصاممي ،فقد عرب الوفد عن خماوفه اليت تتعلق بوجود قامئة مغلقة يف ظل املادة  3من معاهدة قانون
التصاممي ،ألنه ل يوجد اعرتاف رصحي بقيودها الرمسية .وابلإشارة اإىل أأنه يف ظل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومعاهدة
قانون الرباءات متكنت دول مثل سويرسا من وضع متطلبات الكشف عن املنشأأ يف قوانيهنا الوطنية ،فقد ذكر الوفد بأأن وفد
سويرسا قد سعى لتعديل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف أأكرث من دورة لتوضيح أأن متطلبات املنشأأ ميكن أأن تكون
مطلوبة .وقد أأاثرت صعوبة القيام هبذا التعديل خماوف تتعلق ابلقدرة عىل املطالبة ابلكشف عن املنشأأ يف معاهدة قانون
التصاممي .و ألن معاهدة قانون التصاممي قد مت وضعروها للتقليل من املتطلبات اليت قد تفرضروها ادلول عىل املتقدم ابلطلب
ليسروهيل احلصول عىل تصاممي عىل املس توى العاملي ،مفن املتوقع احلصول عىل املزيد من طلبات تسجيل التصاممي يف ادلول
ا ألجنبية .وبيامن ميكن أأن يكون ذكل امرا اإجيابيا ابلنس بة للمتقدمني ابلطلبات وابلنس بة للنظام بصفة عامة فقد ر أأى الوفد أأن
هذا ا ألمر قد خيلق مشالكت وخاصة ابلنس بة للبدلان النامية ألن التصاممي احملمية ميكن أأن تعمتد عىل وتس تخدم تعبريات
ثقافية تقليدية ومعارف تقليدية وموارد بيولوجية ووراثية .ومن وهجة نظر الوفد فاإنه من خالل توفري قامئة مغلقة للمتطلبات
يف املادة  3فاإن معاهد قانون التصاممي تضع قيودا خضمة عىل ادلول فامي يتعلق بيسجيل التصاممي ولن تسمح لدلول مبطالبة
املتقدم ابلطلب ابلكشف عن منشأأ أأو مصدر أأي معارف تقليدية أأو تعبريات ثقافية تقليدية أأو موارد وراثية مس تخدمة يف
املنتج اذلي يغطيه التصممي .وقد اعترب الوفد أأن معلية حامية التصممي يه معلية قوية وأأن القدرة عىل طلب الكشف عن
املنشأأ هو أأمر همم ومرن جيب عىل ادلول ذات الس يادة الاحتفاظ به من أأجل ضامن عدم منح حقوق لتصاممي تيسء
اس تخدام الإبداع احمليل والوطين .كام أأبلغ الوفد اللجنة ادلامئة أأيضا بأأن عدد قوانني ادلول ا ألفريقية اليت تطالب ابلكشف عن
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منشأأ التصاممي و أأنواع حقوق امللكية الفكرية يف تزايد و أأن بروتوكول ساوكومبوند اخلاص ابملنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية قد
دخل اإىل حزي النفاذ يف  11مايو  .2015وقد أأوحض الوفد أأن بوتسواان وجامبيا وليرباي ومالوي وانميبيا ورواندا وموزمبيق
قد قامت ابإيداع واثئق اعامتدها و أأنه من املتوقع أأن تقوم العديد من ادلول ا ألخرى ابملثل .ويف الهناية ،ومن خالل التأأكيد
عىل أأمهية وجود مرونة تتعلق بطلب الكشف عن املنشأأ ،أأكد الوفد عىل أأهنا متطلبات غري اإلزامية ألن الروهدف هو ترك
مساحة للس ياسات ابلنس بة لدلول اليت ترغب يف املطالبة ابلكشف عن املنشأأ.
 .30واقرتح وفد نيجرياي ،ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،اسيبدال مصطلح "سوف" مبصطلح "قد" يف نص
املادة  ()1(3أأ)" "9واذلي تقدمت به اجملموعة ا ألفريقية يف ادلورة الثانية والثالثني للجنة ادلامئة.
 .31و أأكد وفد رومانيا ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى ودول البلطيق ،عىل الزتام مجموعة بدلان أأورواب
الوسطى ودول البلطيق ابعامتد معاهدة قانون التصاممي مؤكدا عىل أأنه جيب أأن يكون هناك هدف مشرتك يتعلق جبعل
امللكية الفكرية متوفرة جليع املس تخدمني من خالل تبس يط الإجراءات وضامن وجود مس توى مرتفع من اإماكنية التنبؤ فامي
يتعلق ابلإجراءات يف البدلان ا ألخرى .وابلإشارة اإىل اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية ،ذكر الوفد بأأنه ابلنس بة جملموعة بدلان أأورواب
الوسطى ودول البلطيق فاإن متطلبات الكشف اخلاصة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
ل تامتىش مع الغرض من املعاهدة ،واذلي هيدف اإىل حتقيق الانسجام وتبس يط اإجراءات تسجيل التصاممي الصناعية .عالوة
عىل ذكل ،اعترب هذا املطلب من املطالب املوضوعية وهو أأمر ل وجود هل يف معاهدة اإجرائية .ودعا الوفد اكفة الوفود
للرتكزي عىل الصالحيات اليت أأعطهتا اجلعية العامة والعمل عىل عقد مؤمتر دبلومايس يف عام .2017
 .32وقال وفد الاحتاد ا ألورويب ،ابلنيابة عن الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء ،اإن الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء
ما زالوا يؤمنون بأأن الاقرتاح املتعلق مبتطلبات الكشف كام ظروهر يف العبارة اليت وردت بني قوسني يف املادة 3من معاهدة
قانون التصاممي ليست لروها عالقة ابإجراءات تسجيل التصاممي أأو ملواءمة أأو تبس يط تكل الإجراءات واذلي يعترب الغرض من
وراء معاهدة قانون التصاممي .وعرب الوفد عن رغبته يف المتيزي بني نظام الرباءات واملناقشات املتعلقة مبتطلبات الكشف يف
طلبات الرباءات ،واليت ميكن أأن تس متر يف اللجنة احلكومية ادلولية حول امللكية الفكرية واملوارد الوراثية ،واملعرفة التقليدية
والفللكور يف العام التايل ،من نظام التصاممي الصناعية ،اذلي حيمي شلك أأو اجلوانب اجلالية للمنتج .ومن وهجة نظر الوفد،
مل يقم مؤيدو الفكرة بتوضيح كيف ميكن أأن تكون املوارد الوراثية واملعارف التقليدية والتعبريات الثقافية التقليدية ذات صةل
بنظام التصاممي .واختمت الوفد بقوهل أأن متطلبات الكشف املقرتحة اكنت متطلبات موضوعية بيامن اكنت معاهدة قانون
التصاممي معاهدة اإجرائية فامي يتعلق بيسجيل التصاممي.
 .33و أأشار وفد اليوانن ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ابء ،اإىل أأنه ل ميكن اإناكر أأمهية التصاممي الصناعية كام يتضح من
التوسع ا ألخري لنظام لهاي .وذلكل ،اكن من املروهم ابلنس بة ملس تخديم نظام امللكية الفكرية جتنب املزيد من التأأخري يف اعامتد
معاهدة قانون التصاممي ألن املعاهدة س تحقق تبس يط الإجراءات .و ألنه ل يوجد هناك تفسري فين وملموس لكيفية ربط
املوارد الوراثية ومش تقاهتا واملعرفة التقليدية املرتبطة هبا والتعبريات الثقافية التقليدية مبوضوع املعاهدة ،وهو التصاممي
الصناعية ،رصح الوفد بأأن اجملموعة ابء دعت املؤيدين لإعادة التفكري يف الاقرتاح املتعلق مبتطلبات الكشف حبيث يمت
الرجوع اإىل الطريق الصحيح وجعل الوفود تشارك يف املفاوضات مرة اثنية ،مع احرتام هدف الاقرتاح .واختمت الوفد حديثه
بأأن اجملموعة ابء اكنت تتطلع لالس مترار يف املناقشات هبدف اس تكامل النص والتوصل اإىل اتفاق بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس
يف هناية النصف ا ألول من عام .2017
 .34و أأيد وفد الياابن بيان وفد اليوانن ابلنيابة عن اجملموعة ابء .ومن وجه نظر الوفد ميكن للمعاهدة أأن تفيد ليس فقط
الرشاكت الكربى فقط يف البدلان النامية ،ولكن أأيضا املرشوعات الصغرية واملتوسطة واملبتكرين الفرديني يف البدلان النامية،
من خالل تقليل أأعباهئم .و ألن الوفد مل ير أأي حاجة لتضمني متطلبات كشف يف املعاهدة يف ضوء أأهدافروها ،فقد عرب عن
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أأمهل يف أأن يمت حسب اقرتاح متطلبات الكشف يف ادلورة احلالية للجنة ادلامئة حبيث يمتكن ا ألعضاء من تركزي اهامتهمم عىل
تبس يط اإجراءات الطلبات .واختمت الوفد حديثه من خالل الإعالن عن رغبته يف املشاركة بفاعلية يف املناقشات بصورة
صادقة وبناءة حبيث تتحول املعاهدة اإىل واقع ابلنس بة للمس تخدمني يف لك أأحناء العامل.
 .35و أأيد وفد جورجيا موقف مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق اذلي يدمع بنود معاهدة قانون التصاممي .وعرب الوفد
عن أأمهل يف تطبيق قرار اجلعية العامة من خالل اس تكامل النص وعقد مؤمتر دبلومايس حول معاهدة قانون التصاممي.
 .36و أأشار وفد مجروهورية كوراي ،ابعتبار أأن اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية املتعلقة مبتطلبات الكشف قد تعامل مع مطلب
موضوعي ،اإىل أأنه يقع خارج نطاق وروح معاهدة قانون التصاممي .ونييجة ذلكل ،مل يدمع الوفد اإدراج البند املقرتح يف مرشوع
معاهدة قانون التصاممي.
 .37وعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن شكره لوفود نيجرياي ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ووفد موزمبيق عىل
تفسرياهتام ،ورصح بأأنه يشعر أأنه ل يزال غري متأأكد بشأأن غرض والتطبيقات العملية للبند املقرتح ،وهو ما أأاثر ثالثة أأس ئةل.
أأول ،تساءل الوفد كيف س يعمل البند يف جمال التطبيق وما اإذا اكن املتقدمون ابلطلبات حيتاجون اإىل فروهم ما اإذا اكن البند
قد فعل ،وإاذا اكن قد حدث ذكل ،ما اإذا اكنوا س يطالبون بتقدمي معلومات حول املواقع والتفاصيل .كام تساءل الوفد أأيضا
عام اإذا اكن ذكل ميكن أأن يكون سببا يف عدم حصة حقوق التصممي .اثنيا ،ألن احلال يف الولايت املتحدة و أأماكن أأخرى أأن
التصممي يرتبط ابلشلك الزخريف وليس ابملادة اليت صنع مهنا املنتج ،فقد طالب الوفد مبعلومات حول الارتباط بني التصممي
وبني املعرفة التقليدية والتعبريات الثقافية التقليدية واملوارد الوراثية .اثلثا ،عرب الوفد عن تساؤهل بشأأن ما اإذا اكن البند املقرتح
هيدف اإىل حفص ما اإذا اكن قد مت النفاذ اإىل املعرفة التقليدية والتعبريات الثقافية التقليدية واملوارد الوراثية بصورة حصيحة
لتبس يط معل القامئ ابلفحص من خالل توفري معلومات هامة،
 .38وقال وفد اإس بانيا اإنه يرى أأن البند املقرتح قد جتاوز نطاق الإجراءات وخرج عن مضمون بقية املعاهدة .وبيامن تفروهم
اخملاوف اليت أأثريت من قبل دول ترغب يف اإدخال متطلبات الكشف يف معاهدة قانون التصاممي فقد ر أأي الوفد أأن هذه
املعاهدة ليست املعاهدة املناس بة لحتواء هذه املتطلبات.
 .39وطالب وفد هنغاراي مبزيد من التفسري حول تنفيذ املادة ()3(19ج) من بروتوكول سواكومبوند يف اإجراءات تسجيل
التصاممي اخلاصة ابدلول املتعاقدة.
 .40ورصح وفد كندا بأأنه يشعر بنفس خماوف الوفود ا ألخرى فامي يتعلق ابلعبارات اجلديدة اليت متت اإضافهتا مؤخرا حول
الكشف عن منشأأ املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف طلبات التصاممي الصناعية ،يف
اللجنة احلكومية ادلولية وليس يف اللجنة ادلامئة .وابلإشارة اإىل أأن ادلول ا ألعضاء مل يتوصلوا اإىل توافق يف الر أأي حول أأن
متطلبات الكشف يه أأفضل وس يةل لتناول هذه املسائل يف الس ياق متعدد ا ألطراف ،عرب الوفد عن اعتقاده بأأن اإدراج هذا
املطلب يف معاهدة معينة من معاهدات الويبو س يكون من السابق ألوانه يف هذه املرحةل .عالوة عىل ذكل ،فقد ر أأي الوفد
أأن متطلبات الكشف متثل مطلب موضوعي ،يؤثر عىل القدرة عىل تسجيل التصاممي وليس الإجراءات .وس يكون تضمني
مثل هذا املطلب يف معاهدة قانون التصاممي غري مالمئ يف س ياق املفاوضات اليت هتدف اإىل حتقيق التنامغ بني الإجراءات.
و أأخريا ،نظرا ألن الغرض من معاهدات الويبو هو تقنني املعايري احلالية ،فقد أأضاف الوفد أأنه بسبب عدم انيشار متطلبات
الكشف يف القوانني ادلولية للتصاممي فاإن اإدراج مثل هذا البند يف معاهدة قانون التصاممي س يكون غري مالمئ.
 .41و أأكد وفد موزمبيق أأن ما مت السعي لتحقيقه اكن القدرة عىل املطالبة ابلكشف عن املنشأأ يف القانون الوطين ،وليس
اإلزام ادلول اليت ل ترغب يف املطالبة مبثل هذا الكشف يف أأن تفعل ذكل .وعرب الوفد عن اس تعداد اجملموعة ا ألفريقية لتغيري
النص جلعهل أأوحض .ومن خالل الإشارة اإىل أأن معاهدة قانون التصاممي ،ويه معاهدة اإجرائية ،ل جيب أأن تتدخل يف
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الرشوط املوضوعية محلاية التصممي ،فقد ر أأي الوفد أأنه يف حاةل عدم وجود هذا اخليار يف املادة  ،3فاإنه لن يكون هناك مثل
هذا التدخل .وقد ر أأي الوفد أأن ادلول جيب أأن يكون لروها حقوق س يادية تتعلق بطلب الكشف عن املنشأأ واختيار كيفية
القيام بذكل من خالل طلب معلومات عىل سبيل املثال.
 .42وعرب وفد مجروهورية اإيران الإسالمية عن دمعه لقرتاح اجملموعة ا ألفريقية املتعلق ابإدراج مطلب كشف اإلزايم يف
املادة  3من مرشوع معاهدة قانون التصاممي .وعرب الوفد عن اعتقاده بأأن مطلب الكشف هو مسأأةل اإجرائية تقع مضن نطاق
املعاهدة .و أأكد الوفد عىل أأمهية حامية املعرفة التقليدية والتعبريات الثقافية التقليدية ابلإضافة اإىل أأمهية وجود يشء مفيد لدلول
النامية يف هذه املعاهدة.
 .43ورصح وفد اليوانن ،متحداث بصفته الوطنية ،أأنه يؤيد بيان اجملموعة ابء حول هذه املسأأةل .وابلإشارة اإىل بيان وفد
موزمبيق اليت يؤيد اإدخال مطلب كشف غري اإلزايم ،فقد ر أأي الوفد أأن اكفة العنارص يف املادة  3اكنت ذات طبيعة
اختيارية .و أأشار الوفد اإىل أأن القاعدة  "10")1(2قدم خيار لدلوةل املتعاقدة اليت ترغب يف املطالبة ابلكشف عن املنشأأ يف
أأن تطالب املتقدم ابلطلب بتوفري معلومات يف طلبه .وابلإشارة اإىل أأن الكشف ،يف قانون التصاممي ،قد مت الوفاء به من
خالل تصوير التصممي ،فمل ير الوفد سببا لإدراج متطلبات كشف أأخرى يف املادة .3
 .44و أأوحض وفد موزمبيق أأنه مل يقرتح اإدراج مطلب الكشف عن املنشأأ ،ولكن اإدراج ،القدرة عىل املطالبة ابلكشف عن
املنشأأ ،يف القامئة املغلقة الواردة يف املادة  .3وابلإشارة اإىل أأن القامئة املغلقة الواردة يف املادة  3اكنت اختياريه ،فقد أأكد الوفد
عىل أأهنا اكنت ابلرمغ من ذكل قامئة مغلقة ،ألن ادلوةل املتعاقدة ميكهنا املطالبة بأأن يتضمن الطلب بعضروها أأو لكروها ،ولكن ليس
أأكرث من ذكل .وتتعلق خماوف الوفد بأأن هذا البند قد وضع قيودا موضوعية عىل ما اذلي ميكن لدلول مطالبة املتقدمني
ابلطلبات ابلكشف عنه فامي يتعلق ابإماكنية تسجيل التصاممي وحول حتديد ما اإذا اكن جيب حامية تصممي ألنه قد يتضمن
معرفة تقليدية أأو تعبريات ثقافية تقليدية أأو موارد وراثية .وقد أأكد الوفد عىل أأن الاقرتاح اكن يسعى لوجود مساحة خاصة
ابلس ياسات ومرونة.
 .45و أأيد وفد إارسائيل بياانت وفود كندا واليوانن ابلنيابة عن اجملموعة ابء ورصح بأأن الفقرة املقرتحة جيب عدم مناقش هتا
عىل أأهنا جزء من معاهدة قانون التصاممي.
 .46وعرب وفد الصني ،مشريا اإىل أأنه فروهم خماوف اجملموعة ا ألفريقية ،عن شكره لوفدي موزمبيق ونيجرياي عىل رشهحام
وعىل مرونهتام فامي يتعلق ابلطبيعة الاختيارية للنص املقرتح .ويف حني اكن يرى أأن الصياغة احلالية للنص املقرتح ميكن
حتسيهنا ،تساؤل وفد الصني عن ادلول اليت قامت ابلفعل بتضمني هذا املطلب يف قوانيهنا الوطنية.
 .47و أأكد وفد سويرسا ،مشريا اإىل بيان ممثل مركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية ،عىل أأنه يوجد دليه رشط الكشف
عن املصدر يف قوانينه الوطنية اخلاصة بقانون الرباءات .وابلرمغ من ذكل فقد رصح الوفد بأأنه مل ير عالقة بني هذا املوضوع
ومعاهدة قانون التصاممي .ومن خالل التأأكيد عىل معارضته لقرتاح اجملموعة ا ألفريقية ،أأشار الوفد اإىل أأن هذا املوضوع ميكن
تغطيته من خالل القاعدة  ."10")1(2وعرب الوفد عن اعتقاده بأأن هناك حاجة للتفكري يف هذه املسأأةل وعرب عن أأمهل يف
التوصل اإىل حل فامي يتعلق هبذه القاعدة.
 .48وطالب وفد اليوانن وفدي موزمبيق ونيجراي توضيح سبب أأن القاعدة  "10")1(2لن تريض ا ألطراف املتعاقدة اليت
تطالب ابلكشف عن املنشأأ.
 .49واقرتح الرئيس عقد مشاورات غري رمسية بعد الاس امتع اإىل الوفود يف اجللسة العامة.
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 .50و أأشار وفد اليوانن ،ابلنيابة عن اجملموعة ابء ،وذكل بدمع من وفد الاحتاد ا ألورويب ،ابلنيابة عن الاحتاد ا ألورويب
ودوهل ا ألعضاء ،اإىل أأنه يفضل عقد جلسات غري رمسية فقط للقيام بعملية الصياغة.
 .51وعرب وفدي الروهند ونيجرياي عن ر أأي مفاده أأن اجللسات غري الرمسية س تكون ممثرة يف مناقشة ا ألمر بصورة أأكرث
توسعا لسد الفجوة.
 .52ورصح وفد موزمبيق ،ردا عىل وفد اليوانن حول القاعدة  2من مرشوع الالحئة التنفيذية ،أأنه فروهم أأن القاعدة  2قد
متت صياغهتا مع وضع الكشف عن املنشأأ يف احلس بان ولن يمت فروهمروها من قبل بعض ادلول ا ألعضاء عىل أأهنا تغطي مطلب
الكشف عن املنشأأ .ولحظ الوفد أأن القاعدة  2متثل اإشاكلية يف حد ذاهتا ألن املادة  3من مرشوع املواد اكنت تتكون من
قامئة مغلقة ،بيامن قامت القاعدة  2بفتح هذه القامئة عىل مرصاعهيا .ورصح الوفد بأأنه مل يكن من الواحض كيف يمت تفسريها،
نظرا ألن املادة  23من مرشوع املواد قد نصت عىل ،يف حاةل وجود تعارض ،أأن تسود املعاهدة عىل اللواحئ .ولروهذه ا ألس باب
مجيعا قال الوفد اإنه يفضل وجود بند يف املادة .3
 .53وطالب وفد كندا ا ألمانة التأأكيد عىل فروهمروها للعالقة بني املادة  3والقاعدة  2ويه أأنه ابلرمغ من أأن املادة  3مل تنص
عىل قامئة مغلقة للعنارص اليت ميكن تضميهنا يف طلب التصاممي ،فاإن املادة نفسروها مل تتضمن قامئة اكمةل للعنارص وجيب فروهمروها
مع القاعدة .2
 .54و أأكدت ا ألمانة أأن املادة ()1(3أأ)" "10جيب فروهمروها اإىل جانب القاعدة  2واليت قامت ابلتوسع يف قامئة العنارص الواردة
يف املادة  .3ابلإضافة اإىل أأن البند ا ألمشل يف املادة  )2(3قد غطى عنارص يف القاعدة  .2وذكرت ا ألمانة بأأن هذا الروهيلك اكن
مقصودا ،لتجنب قيام املادة بغلق العضوية يف موقف ل يكون مرغواب فيه يف املس تقبل.
 .55و أأكد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عىل أأس ئلته املتعلقة كيف س يعمل البند اذلي اقرتحته اجملموعة ا ألفريقية يف جمال
التطبيق وما يه العالقة بني املعرفة التقليدية والتعبريات الثقافية واملوارد الوراثية ابلسامت الزخرفية ليشء .عالوة عىل ذكل،
تساءل الوفد عن الس ياسة والسبب املنطقي وراء الاقرتاح.
 .56و أأوحض وفد نيجرياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،أأن البند املقرتح هيدف اإىل اإعطاء مساحة للس ياسات
لدلول يف املنطقة ا ألفريقية واليت ترغب يف اإدراج هذا العنرص يف معايري ا ألهلية يف ترشيعاهتا .و أأشار الوفد اإىل أأن العديد من
ادلول ا ألفريقية اكنت تبحث عن أأساليب تضمن أأن ذكل ينعكس يف قوانيهنا الوطنية .وذلكل ،فقد عربت اجملموعة ا ألفريقية
عن اعتقادها بأأنه اإذا ر أأت دوةل أأنه من املروهم أأن تدرج هذا العنرص يف قانوهنا الوطين ،فاإنه عىل اللجنة أأن تيبع الاشرتاطات
اليت وضعهتا تكل الوفود من أأجل الوفاء مبتطلبات مثل هذه البنود يف قوانيهنا .كام أأكد الوفد أأيضا عىل أأن هذا البند مل يكن
اإجباراي كام أأنه ليس بندا محلاية املعرفة التقليدية والتعبريات الثقافية واملوارد الوراثية يف القانون ادلويل ،لكنه اكن خيارا
للمطالبة مبعلومات حول هذا ا ألمر.
 .57ورصح وفد موزمبيق بأأن املطالبة ابلكشف عن املنشأأ جيب أأن يظل أأمرا متعلقا ابلقانون الوطين املوضوعي ،و أأنه
س يكون عىل لك دوةل أأن حتدد كيفية معل هذا املطلب عند التطبيق ،بناء عىل كيفية تطبيق القانون املوضوعي .وفامي يتعلق
ابملسائل املتعلقة ابملوارد الوراثية فقد رصح الوفد بأأن نطاق حامية امللكية الفكرية قد مت التوسع فيه و أأن فروهم ادلول ا ألعضاء
للطرق اليت يمت اإساءة اس تغالل مواردها الوطنية هبا اكنت لتزال يف طور المنو ول جيب جتميدها قبل ا ألوان من خالل
معاهدة قانون التصاممي .ولحظ الوفد أأنه ،كام أأنه ميكن أأن ترى بعض ادلول أأن التصممي اذلي يصنع من خالل أأنشطة غري
قانونية أأو ل أأخالقية ل جيب أأن مينح ،فاإن ادلول ميكن أأن تقرر أأيضا الا متنح التصممي عندما ل يمت الوفاء مبطلب الكشف
عن املنشأأ.
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 .58وقام وفد اليوانن ،ابلنيابة عن اجملموعة ابء ،بأأخذ مالحظات حول تفسريات ا ألمانة حول املادة  3والقاعدة .2
واسيشروهادا ابلفقرة  2.6من املالحظات اليت نصت عىل أأن البند " "10من القاعدة  )1(2مكنت املكتب من احلصول عىل
املعلومات اليت ميكن أأن تؤثر عىل اإماكنية تسجيل التصممي الصناعي ،فقد رصح الوفد بأأنه ل يرى سببا عدم اإدراج اإشارة اإىل
الكشف عن املنشأأ يف القاعدة ."10")1(2
 .59و أأوحض وفد جنوب أأفريقيا أأن قانون تعديل قوانني امللكية الفكرية والساري منذ عام  2013يف جنوب أأفريقيا ينص
عىل حامية املعاررف التقليدية مبوجب قوانني امللكية الفكرية ،مبا يف ذكل مبوجب قانون التصاممي .أأما املادة (53ب) من هذا
القانون فقد نصت عىل وجود رشط كشف بوصفه رشط اإيداع من أأجل حصول تصممي عىل امحلاية مبوجب القانون.
 .60وتساءل وفد نيجرياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،عن سبب عدم اإماكنية اإدخال البند املقرتح من قبل
اجملموعة ا ألفريقية يف املادة .)1(3
 .61وطالب وفد الاحتاد ا ألورويب ،ابلنيابة عن الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء ،اجملموعة ا ألفريقية ابلإشارة اإىل املادة يف
بروتوكول سواكومبوند اليت تنص عىل رشط الكشف وتفسري كيفية تطبيق املادة يف القوانني الوطنية.
 .62ويف اإشارة اإىل أأن بروتوكول سواكومبوند قد تضمن مادتني ذات صةل ،وهام املادة  10واملادة  ،19فقد أأكد وفد
موزمبيق عىل أأن الربوتوكول قد دخل اإىل حزي النفاذ يف مايو  2015و أأن ادلول لزالت يف سبيل وضع ا ألنظمة الالزمة
لتطبيقه يف دولروها .وملعلومات الوفد ،مل تكن هناك أأمثةل عىل التنفيذ عىل املس توى الوطين حىت الن.
 .63وسأأل وفد هنغاراي وفد جنوب أأفريقيا عام اإذا اكن رشط الكشف يعترب رشط اإيداع زمين مبوجب قوانيهنا أأم ل.
 .64وذكر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بأأن الإجراء مل يكن يس هتدف معل قامئة بلك املامرسات الوطنية ذات الصةل يف
معاهدة قانون التصاممي ،لكن اكنت تس هتدف التوصل اإىل أأفضل املامرسات الشائعة اليت تفيد املتقدمني ابلطلبات
واملس تخدمني .لقد متت صياغة املعاهدات من خالل مواد متثل جزء جامد من املعاهدة ولواحئ تعترب أأكرث مرونة .و أأشار الوفد
أأيضا اإىل أأنه ابلنظر اإىل بروتوكول سواكومبوند فاإننا جند أأن املادة  19تغطي فقط الفللكور ومل يرد أأي ذكر للمعرفة التقليدية أأو
املوارد الوراثية .عالوة عىل ذكل ،مل ير الوفد أأي عالقة بني تعريف املعارف التقليدية والفللكور يف هذا الربوتوكول وما مت
اقرتاحه يف معاهدة قانون التصاممي .ور أأى الوفد أأيضا أأن رشط الكشف املقرتح ل يقترص عىل اإساءة اس تخدام أأو
الاس تغالل غري املرشوع لكن يبدو أأنه رشط أأكرث رحابة .ويف الهناية ،فاإن املادة  10من بروتوكول سواكومبوند ل يبدو أأنه
يتضمن اإشارة اإىل الرباءات أأو التصاممي .وردا عىل سؤال طرحه وفد نيجرياي حول سبب عدم اإماكنية وضع الاقرتاح يف املادة
 3من معاهدة قانون التصاممي ،بني الوفد أأن الغرض من املادة  3هو أأن تتضمن العنارص اليت مت التفاق علهيا بصفه عامة يف
الطلب.
 .65و أأشار وفد موزمبيق أأن بروتوكول سواكومبوند قد تضمن العديد من البنود املتعلقة ابلتعبريات الثقافية التقليدية واملعرفة
التقليدية واملوارد الوراثية و أأقر حقوقا ألحصاب التعبريات الثقافية التقليدية واملعرفة التقليدية واملوارد الوراثية .وبني الوفد أأن
هناك بعض البنود اليت وردت بتعبريات فضفاضة مثل القسم  10واذلي ينص عىل "جيب عىل الشخص اذلي يقوم
ابس تخدام املعرفة خارج نطاق س ياقروها التقليدي ابلإقرار بصاحهبا والإشارة اإىل مصدرها ومنشأأها اإن أأمكن ،ويقوم ابس تخدام
مثل هذه املعرفة ابلصورة اليت حترتم القمي الثقافية ألحصاهبا" .وميكن لدلول املتعاقدة جعل هذا احلق ذو معىن من خالل
رشط الكشف عن املصدر واملنشأأ يف خمتلف أأنواع قوانني امللكية الفكرية .وابلإشارة اإىل أأن ذكل أأمر يتعلق ابلقوانني
الوطنية و أأن الطرق اخملتلفة اليت س تقوم ادلول هبا بفرض رشط الكشف س يختلف من دوةل ألخرى ،ذكر الوفد بأأنه ألن
بروتوكول سواكومبوند قد دخل اإىل حزي النفاذ يف مايو  2015فاإنه من السابق ألوانه احلصول عىل معلومات حول تنفيذ
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الربوتوكول يف القوانني الوطنية .ورصح الوفد بأأنه طاملا أأن ادلول تقوم بينفيذ هذا الربوتوكول يبدو من الصواب اإعطاهئا
مساحة للس ياسات يف املادة  3والسامح لروها ابلس مترار يف املطالبة ابلكشف عن املنشأأ.
 .66وطالب وفد املكس يك بتوضيح يتعلق ابلعالقة بني املوارد الوراثية والتصاممي الصناعية.
 .67و أأكد وفد اإس بانيا عىل اليساؤل اذلي أأاثره وفد هنغاراي بشأأن ما اإذا اكن رشط الكشف معيارا للحصول عىل اترخي
ل إاليداع.
 .68وقال وفد نيجرياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،اإن أأفضل طريقة ممثرة للسري قدما يف هذا ا ألمر هو عرض
ا ألمثةل عىل الشاشة للعالقة بني التصاممي الصناعية والتعبريات الثقافية التقليدية واملعرفة التقليدية واملوارد الوراثية.
 .69وقال وفد موزمبيق مشريا اإىل الرشاحئ التوضيحية اليت مت عرضروها عىل الشاشة اإنه يف بعض الرشاحئ اكنت التصاممي
اليت مت عرضروها تتضمن موارد وراثية بيامن أأظروهرت بعض الرشاحئ ا ألخرى رسومات تتعلق ابلساكن ا ألصليني مت نسخروها عىل
جساد .و أأضاف الوفد أأن هناك أأمثةل يف الرشحية ا ألخرية لتصاممي مسجةل من قاعدة بياانت مكتب مواءمة السوق ادلاخلية
( .)OHIMوابلإشارة اإىل أأن تكل مل تكن جمرد أأمثةل للطريقة اليت ميكن هبا حامية املعرفة التقليدية والتعبريات الثقافية
التقليدية واملوارد الوراثية فقد أأشار الوفد اإىل أأنه اإذا متت حامية هذه التصاممي مبوجب القانون ،فاإن امحلاية سوف تسمح
ابسيبعاد املنتجات ا ألخرى من السوق.
 .70و أأشار وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل أأنه مل يرد يف الرشاحئ أأي طلب للتصاممي وقال اإنه اإذا اكن سيمت تقدمي
طلبات اإىل بعض املاكتب جيب عىل تكل املاكتب أأن تتخذ قرارا فاإن الإشارة اإىل هذا الطلب سوف تعترب جزءا هاما من
وجود معايري أأو حىت القيام بعملية حتليل .وعرب الوفد عن اعتقاده بأأن الرشاحئ قد عرضت ا ألشاكل التجارية للتصاممي لكهنا مل
توحض طلب تصممي أأو تسجيل وبذكل فقد أأبعدت املناقشات عن معاهدة قانون التصاممي .عالوة عىل ذكل ،مل يكن من
الواحض ما اإذا اكن كيف س يعرف املتقدم ابلطلب مىت يمت تطبيق رشط الكشف .وابلإشارة اإىل صورة عظاءة ظروهرت يف
املثال ،تساءل الوفد عام اإذا اكن املقصود هو أأن أأي تصممي لعظاءة سوف يتطلب رشط كشف .واختمت الوفد حديثه ابلقول
اإن وجود بند لرشط الكشف قد أأاثر تساؤلت حول جدواه وإاطاره وكيفية تطبيقه.
 .71وقال وفد موزمبيق اإن مطلب الكشف س يكون جمداي بنفس الطريقة اليت اكن جمداي فهيا وفقا لقانون حقوق املؤلف
يف الولايت املتحدة ا ألمريكية حيث يتطلب تسجيل حق املؤلف الكشف عن أأي أأعامل سابقة اعمتد علهيا العمل اجلديد.
وابلإشارة اإىل مسأأةل تصممي العظاءة ،فقد أأوحض الوفد أأنه اإذا اكن املتقدم ابلطلب قد حصل عىل الصورة ا ألصلية وقام بعمل
تصممي السجادة ابلعامتد علهيا فاإنه حيتاج اإىل الكشف عن ذكل .وإاذا مل يس تطع املتقدم ابلطلب النفاذ لتكل الصورة ومل
يعرف مصدر التصممي سوى أأنه من بنات أأفاكره ،فاإنه لن يكون علهيا الإفصاح عن يشء .وعرب الوفد عن اعتقاده بأأن القانون
الوطين هو اذلي حيدد كيفية الالزتام برشط كشف معني .وابلنظر اإىل املقارنة بقانون الرباءات ،قال الوفد اإن القاعدة العامة
يه أأنه اإذا مل يعرف الشخص املصدر أأو ا ألصل فاإنه لن يكون عليه الإفصاح عن يشء .واختمت الوفد قوهل بأأن الفكرة مل تكن
تتعلق خبلق أأعباء غري رضورية ولكن اكنت تتعلق بيشجيع الناس عىل الالزتام ابلكشف عن املنشأأ عندما تعمتد أأعامهلم عىل
أأعامل تقليدية موجودة من قبل.
 .72وعرب وفد اإس بانيا ،مشريا اإىل أأن املسأأةل تتعلق بكيفية التعامل مع الطلبات ،عن ر أأي مفاده أأن ماكتب امللكية الفكرية
مل متتكل اخلربة واملوارد الاكفية لتقوم بتحليل متعمق لتيبع التعبريات الثقافية التقليدية واملعرفة التقليدية املس تخدمة يف التصممي.
و أأضاف الوفد أأن هذا ا ألمر هو أأمر موضوعي وليس أأمر اإجرايئ.
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 .73و أأشار وفد موزمبيق بأأنه ل يشرتط عىل ماكتب امللكية الفكرية أأن تقوم بتقيمي ما اإذا اكن التصممي يعمتد عىل معل
سابق .ويف العديد من احلالت ،فاإن الرشط الوحيد هو الكشف عن املنشأأ حبيث ميكن توافر املعلومات .وميكن أأن تثار
املسأأةل يف معلية تقايض لحقة أأو يف ا ألمور املتعلقة بصحة أأو اإماكنية تطبيق احلق .و أأكد الوفد عىل أأنه ابلرمغ من أأن هذا
ا ألمر يتعلق ابلقوانني الوطنية فاإن هناك عبء اإضافيا من حيث املبد أأ عىل املاكتب ألنه ل توجد حاجة لمتتع الفاحصني
مبؤهالت متكهنم من حتليل أأي يشء .وابلرمغ من ذكل ،عرب الوفد عن اعتقاده بأأن رشط الكشف ميكن أأن ميثل حافزا
لاللزتام ابلقوانني اليت حتمي املعرفة التقليدية والتعبريات الثقافية التقليدية واملوارد الوراثية.
 .74وتساءل وفد هنغاراي ،مشريا اإىل أأن ا ألمثةل اليت مت عرضروها قد أأوحضت الاقرتاح ،عام اإذا اكن رشط الكشف
موضوعي أأم شلكي .و أأشار الوفد اإىل أأنه اإذا اكن رشط الكشف أأحد رشوط اترخي الإيداع فاإن املادة  3ميكهنا أأن تس توعبه.
ابلإضافة اإىل ذكل ،قال الوفد اإنه ل يدري يف أأي مرحةل من مراحل اإجراءات اليسجيل يمت حفص هذا املطلب وما اإذا اكن
جيب الالزتام به قبل أأو بعد اختاذ املكتب لإجراء ،وما اإذا اكن ميكن اس تخدامه كسبب للرفض .وتساءل الوفد أأيضا عام اإذا
اكنت ادلول املتعاقدة يف بروتوكول سواكومبوند للمنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية س تقدم أأمثةل عىل كيفية تنفيذ املادة 10
واملادة  19من هذا الربوتوكول.
 .75ويف اإشارة اإىل املداخةل السابقة لوفد موزمبيق خبصوص املقارنة حبقوق املؤلف ،قال وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية
اإن الالزتام ابلكشف عن املعلومات املتعلقة اب ألعامل السابقة يتعلق اب ألعامل املش تقة مهنا .واحلق يف خلق أأعامل مش تقة هو
حق ماكل حق املؤلف .وإاذا أأضاف خشص يشء جديد للتصممي فاإن هذا الشخص سوف ميتكل حقوق اجلزء املضاف ،لكنه
لن ميكل حقوق اجلزء ا ألصيل .و أأضاف الوفد أأنه ل توجد عالقة بني الالزتام الوارد يف حقوق املؤلف ومصدر املنشأأ .وقال
الوفد اإنه يرى أأن ما اقرتحته اجملموعة ا ألفريقية يتعلق ابإجراءات الفحص .وقال الوفد أأنه يؤيد فكرة قيام املاكتب بتحديد مدى
رغبهتا يف حفص مدى ابتاكر أأو تقليد التصاممي ،بناء عىل املطبوعات والرباءات السابقة ومواد أأخرى.
 .76و أأوحض وفد جنوب أأفريقيا أأن جنوب أأفريقيا ليست طرفا متعاقدا يف بروتوكول سواكومبوند و أأن رشط الكشف يف
قانوهنا هو رشط للتقدم ابلطلب.
 .77وقال وفد موزمبيق ،ردا عىل سؤال وفد هنغاراي ،اإن املتطلبات الواردة يف مرشوع املادة  3تتعلق ابلطلب ل بتارخي
الإيداع .و أأشار الوفد اإىل أأنه ل يتحدث ابمس املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية وطرق تنفيذ بروتوكول سواكومبوند حتديدا،
و أأشار اإىل خربة الصني حيث يتطلب قانون الرباءات الكشف عن املنشأأ اإذا اكن معلوما أأو الإقرار بأأن املنشأأ غري معلوم.
وقد يطالب الفاحصون املودعني ابلكشف عن املنشأأ اإذا اكن ذكل يبدو رضوراي .وعرب الوفد عن اعتقاده بأأن أأحد طرق
الالزتام هبذا املطلب هو اإيداع منوذج الكشف عن املنشأأ مع الطلب أأو تقدميه يف مرحةل لحقة .كام أأشار الوفد أأيضا اإىل
البند السويرسي و أأهنا تفروهم منه أأن املتقدم ابلطلب يكون أأمامه فرتة عدة أأشروهر بعد التقدم ابلطلب لاللزتام مبطلب الكشف
عن املنشأأ .واختمت الوفد قوهل بأأن املسأأةل الرئيس ية يه السامح لدلول ابملطالبة ابلكشف عن املنشأأ يف أأي مرحةل ختتارها من
مراحل الطلب.
 .78وقال ممثل برانمج الصحة والبيئة اإن الصور الواردة يف العرض التوضيحي شروهدت معلية قرصنة عىل معارف تقليدية
جملمتعات حملية مل تعرف كيف حتمي نفسروها .وعرب الوفد عن خماوفه اليت تتعلق بعدم قدره اجملمتعات احمللية من املطالبة حبقروها،
وتساءل عن كيفية التعامل مع التصاممي اليت مت احلصول علهيا بصورة غري مرشوعة.
 .79ويف اإشارة اإىل أأنه جيب فقط تناول عنارص ذات طبيعة عامة يف املواد ،أأكد وفد اليوانن عىل أأن رشط الكشف
جيب التعامل معه يف القواعد واليت متثل بيئة أأكرث مرونة.
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 .80وعرب وفد نيجرياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،عن اس تعداده للعمل عىل صياغة خمتلفة تس توعب املبد أأ
وتوفر مس توى مرحي للوفود القلقة ا ألخرى لكنه عرب عن الزتامه ابملبد أأ.
 .81واقرتح الرئيس اس مترار املناقشات يف صورة مشاورات غري رمسية.
 .82واس تأأنف الرئيس العمل بعد املشاورات غري الرمسية .و أأشار اإىل أأن مسأأةل املساعدة التقنية مل تمت مناقش هتا ابلتفصيل
يف الاجامتع غري الرمسي ألنه مت التوصل اإىل اتفاق حول املبد أأ وأأن املسأأةل اليت ظلت عىل احملك يه ما اإذا اكنت البنود
املتعلقة ابملساعدة التقنية س تأأخذ صورة مادة أأو قرار .وفامي يتعلق ابقرتاح اجملموعة ا ألفريقية بشأأن املادة  ،3أأشار اإىل أأنه يف
أأعقاب املناقشات املمثرة اليت جرت يف اجللسة العامة ،تقدمت اجملموعة ا ألفريقية ابقرتاح جديد للامدة  ()1(3أأ)" "9أأثناء
الاجامتع غري الرمسي واذلي نص عىل ما ييل "9"[" :الكشف عن منش أأ أأو مصدر أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي أأو
املعارف التقليدية أأو املوارد البيولوجية/الوراثية املس تخدمة أأو املتضمنة يف التصممي الصناعي؛]" كام أأعلن الرئيس أأيضا أأنه قد
طرح اقرتاحا بديال أخر يف صورة مادة جديدة (1اثنيا) بعنوان "مبادئ عامة" عىل أأساس بنود مشاهبة لبنود معاهدة قانون
الرباءات ومعاهدة مراكش واليت نصت عىل ما ييل [ )1(" :عدم تنظمي قانون التصاممي الصناعية املوضوعي] ليس يف هذه

املعاهدة أأو الالحئة التنفيذية ما يقصد بتفسريه أأنه يقتيض أأي يشء من ش أأنه أأن حيد من حرية الطرف املتعاقد يف أأن يقتيض
ما يرغب فيه من رشوط ترد يف القانون املوضوعي املطبق عىل التصاممي الصناعية[ )2( .العالقة مع معاهدات أأخرى] ليس
يف هذه املعاهدة ما حيد من أأية الزتامات مرتتبة عىل ا ألطراف املتعاقدة بعضروها جتاه بعض بناء عىل أأية معاهدات أأخرى" ."].
 .83وردا عىل سؤال وفد الياابن حول ما اإذا اكن ميكن طرح مسأأةل املساعدة التقنية للنقاش مرة اثنية ألن هل تعليق عىل
الصياغة يف الفقرة (()3ب) للبند ،أأشار الرئيس اإىل املناقشات يف هذه املرحةل قد ركزت عىل اجملالت اليت اكنت هناك
حاجة لالتفاق بشأأهنا وذكر بأأنه مت التوصل اإىل اتفاق حول مبد أأ املساعدة التقنية.
 .84و أأشار وفد كندا اإىل أأنه ل ميكنه التعبري عن موقفه من الاقرتاحات اجلديدة ألنه ليس دليه الوقت الاكيف دلراس هتا
واليشاور مع العامصة ،وتساءل عام اإذا اكن اقرتاح الرئيس يقصد به أأن حيل حمل النص املقرتح فامي يتعلق ابلكشف الإلزايم.
 .85و أأجاب الرئيس بأأن اللجنة ادلامئة يه اليت س تقرر مناقشة والتوصل اإىل اتفاق حول تكل الاقرتاحات .و أأوحض أأن
اقرتاح الرئيس قد اش تق من مناقشات سابقة حول املسائل الإجرائية واملوضوعية و أأن مرشوع معاهدة قانون التصاممي مل
يتضمن بند مشابه للبند املوجود يف معاهدة قانون الرباءات ضامن حرية ا ألطراف املتعاقدة فامي يتعلق ابملتطلبات املوضوعية
املطبقة.
 .86وقال وفد الاحتاد ا ألورويب ابلنيابة عن الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء اإنه مل يس تطع التعبري عن ر أأيه بشأأن
املقرتحات يف هذه املرحةل .وتساءل الوفد عام اإذا اكن الاقرتاح املبكر للمجموعة ا ألفريقية قد مت حسبه واسيبداهل ابلقرتاح
ا ألفريقي اجلديد وما اإذا اكن ذكل يعىن أأن اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية اجلديد واقرتاح الرئيس سوف يمت تضميهنام يف النص.
 .87و أأكد الرئيس عىل أأن الاقرتاح السابق للمجموعة ا ألفريقية قد مت اسيبداهل ابقرتاح جديد وسوف يمت تضمينه يف
النص .وفامي يتعلق ابقرتاحه ،قال الرئيس اإنه عىل اللجنة أأن تقرر ما اإذا اكن جيب تضمني الاقرتاح يف النص ،وما اإذا اكن
ميكن أأن حيل حمل نص أخر ،أأو ما اإذا اكن مفيدا من ا ألساس .واقرتح الرئيس أأيضا عقد مشاورات غري رمسية.
 .88واس تأأنف الرئيس الاجامتع و أأبلغ اللجنة بأأنه تقرر يف املشاورات غري الرمسية أأن يمت اإدراج املادة (1اثنيا) ،داخل
أأقواس ،يف مرشوع النص ،مشفوعة حباش ية تشري اإىل أأهنا متثل اقرتاح الرئيس .وسوف حيل الاقرتاح اجلديد للمجموعة
ا ألفريقية حلو املادة  ( )1(3أأ)" "9حمل الاقرتاح السابق للمجموعة ا ألفريقية .وفامي يتعلق ابملساعدة التقنية ظلت الراء املتعلقة
بشلك البند خمتلفة.
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 .89و أأشار وفد الصني ،مذكرا بصالحيات اجلعية العامة للويبو املتعلقة ابس تكامل مرشوع معاهدة قانون التصاممي يف
ادلورة الرابعة والثالثني و ادلورة اخلامسة والثالثني للجنة ادلامئة ،اإىل أأن الوثيقة  SCT/33/2قد ذكرت أأن بعض ادلول
ا ألعضاء قد عربوا عن حتفظروهم إازاء مخسة مواد .وابلرمغ من ذكل ،فاإن مرشوع املادة ،29التحفظات ،مل تتضمن نص.
وتساءل الوفد عام اإذا اكن مضمون هذا البند سيناقشه اللجنة ادلامئة يف جلس هتا القادمة.
 .90وقالت ا ألمانة اإنه جيب المتيزي بني مادة حول التحفظات عىل معاهدة وموقف مت التعبري عنه من قبل الوفد خالل
معل اللجنة ادلامئة عىل املس توى الفين .وقد مت تضمني ذكر أأن بعض الوفود قد حتفظت بشأأن موقفروها حول نص العمل يف
الوثيقة حبيث يمت معل تقارير خملصة حول تقدم سري العمل .وقد مت حتديد التحفظات يف املعاهدة من قبل املؤمتر ادلبلومايس.
ومن وهجة نظر التفاوض ،مت الاحتفاظ مبادة عن التحفظات حىت اللحظة ا ألخرية ألهنا الطريقة الوحيدة للخروج من اجلود
يف املفاوضات .ومن وهجة نظر الصياغة ،فاإن املهنج اذلي جيب اإتباعه هو ترك البند شاغرا ل إالشارة للوفود بأأن هناك اإماكنية
للتعبري عن التحفظات .واقرتحت ا ألمانة أأل تمت صياغة التحفظات يف هذه املرحةل وهو ما ل ميس مبواقف الوفود اليت اكن
دلهيا حتفظات واليت ميكهنا التعبري عهنا أأثناء سري املؤمتر ادلبلومايس.
 .91واختمت الرئيس حديثه بأأن الاقرتاح اجلديد للمجموعة ا ألفريقية واخلاص ابملادة  ()1(3أأ)" "9واقرتاح الرئيس
اخلاص ابقرتاح جديد للامدة (1اثنيا) ميكن تضمينه بني قوسني يف النسخة املنقحة للوثيقة  SCT/33/2دلراس هتا يف
دورة اللجنة ادلامئة اخلامسة والثالثني.

البند  5من جدول ا ألعامل :العالمات التجارية
مرشوع منقح لوثيقة مرجعية مراجع عن حامية أأسامء البدلان من تسجيلروها واس تخداهما كعالمات جتارية
اقرتاح منقح لوفد جاماياك
 .92اعمتدت املناقشات عىل وثيقتني هام  SCT/34/2 Prov.2و .SCT/32/2

 .93وعرب وفد جاماياك عن ر أأي مفاده أأن مرشوع الوثيقة املرجعية املنقحة حول حامية أأسامء ادلول من اليسجيل
والاس تخدام كعالمات جتارية ( )SCT/34/2Prov.2مل تساعد اللجنة ادلامئة أأو تقدم أأية معلومات أأفضل أأو وضوحا أأو
منظور يتجاوز ما مت تقدميه ابلفعل من خالل الوثيقة  . SCT/24/6وعرب الوفد عن اعتقاده بأأنه س يكون من املفيد دلفع
املناقشات قدما وجود وثيقة أأكرث بساطة واليت قد تكون عىل هيئة رمس بياين أأو جدول أأو وثيقة حول جمالت التوافق
وتوحض خمتلف املناجه املس تخدمة يف حامية أأسامء البدلان .ومنذ عام  2009تعمل جاماياك بصورة بناءة ابلتعاون مع أأعضاء
اللجنة ادلامئة للتوصل اإىل هنج مشرتك للتعامل مع هذه املسأأةل .وقدم الوفد حتليال مفصال لدلراسة (وثيقة )SCT/29/5
ونظرا ألوجه القصور اليت أألقت ادلراسة الضوء علهيا فقد قام بطرح املزيد من املقرتحات الكتابية كام تقدمت مبرشوع
توصيات مشرتكة يف جلسة اللجنة ادلامئة الواحدة والثالثني .ونييجة ذلكل ،مت تنقيح مرشوع التوصيات املشرتكة حبيث
تتضمن التعليقات والتعقيبات اليت قدمهتا ادلول ا ألعضاء يف اللجنة ادلامئة (الوثيقة  .)SCT/32/2كام شارك الوفد بصورة
فاعةل أأيضا يف احلدث اجلانيب اذلي مت تنظميه أأثناء جلسة اللجنة ادلامئة الثانية والثالثني واذلي أألقى الضوء عىل احلاجة اإىل
حامية دولية ألسامء البدلان تفوق ما توفره حامية العالمات التجارية احلالية .ويف أأثناء جلسة اللجنة الثالثة والثالثني أأجاب
الوفد عىل اليساؤلت و أأوجه القلق اليت عربت عهنا بعض ادلول ا ألعضاء .وعرب الوفد عن قناعته بأأن الوقت مناسب للبدء
يف مناقشات موضوعية حول مرشوع التوصيات املشرتكة املنقحة .ومل يكن الروهدف من الوثيقة هو النص عىل قواعد جيب
عىل ماكتب امللكية الفكرية اإتباعروها ،أأو وضع الزتامات اإضافية ،ولكن اكن الروهدف مهنا هو وضع اإطار مامتسك وميسق لإرشاد
ماكتب امللكية الفكرية والروهيئات اخملتصة ا ألخرى يف طريقة التعامل مع العالمات التجارية ،ومعرفات ا ألعامل و أأسامء النطاق
اليت تتضمن أأسامء بدلان .وعرب الوفد عن امتنانه لدلول ا ألعضاء اليت أأيدت تكل املناقشات املروهمة والوفود اليت عربت عن
أأوجه قلق .وعرب الوفد عن اس تعداده للعمل مع اكفة ادلول ا ألعضاء للخروج بتوصية مشرتكة لحتاد ابريس واجلعية العامة
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للويبو تمتتع ابلتفاق أراء اكفة ادلول ا ألعضاء وتطلع الوفد اإىل الاس مترار يف املناقشات وحتقيق تقدم فامي يتعلق بتكل املسأأةل
يف اللجنة ادلامئة.
 .94ورحب وفد رومانيا ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،ابلس تنتاج الوارد يف
الوثيقة  SCT/34/2 Prov.2اليت أألقت الضوء عىل توافر العديد من الفرص قبل وبعد تسجيل العالمة التجارية
لالسيشروهاد بعملية حامية أأسامء البدلان .و أأيد الوفد الاقرتاح املتضمن يف هذه الوثيقة للتعامل مع حامية أأسامء البدلان يف
كتيبات حفص العالمات التجارية ،بغرض زايدة الوعي ابحامتلت رفض أأو اإلغاء تسجيل العالمات التجارية اليت تتكون من
أأسامء بدلان .ور أأت مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق أأنه س يكون من املفيد بصورة كبرية ضامن وجود حفص دقيق
للنتاجئ احملمتةل لزايدة حامية اكفة أأحصاب املصلحة ،وعربت عن اعتقادها بأأنه يف ظل نتاجئ هذا الفحص س تكون اللجنة يف
موقف أأفضل ميكهنا من اختاذ قرار بشأأن مدى احتياج اللية احلالية اخلاصة برفض أأو اإلغاء العالمات التجارية اليت حتتوى
عىل أأسامء بدلان اإىل اإضافة عنارص لروها.
 .95وقال وفد الياابن اإن أأسامء البدلان مصطلحات جغرافية غري قابةل لليسجيل كعالمات جتارية اإذا اكنت وصفية أأو
تتضمن خداع فامي يتعلق ببضائع أأو خدمات معينة .وعرب الوفد عن اعتقاده بأأنه حىت يف حاةل وجود مصطلحات جغرافية يف
العالمات التجارية فاإن مثل هذه اليسجيالت ل جيب أأن تكون حرصية بصورة كبرية طاملا أأن العالمات ممزية و أأن اس تخدام
املصطلحات اجلغرافية مل يكن املقصود به تضليل اجلروهور .وابلرمغ من ذكل ،ابعتبار أأنه قد مت اس تخدام املصطلحات اجلغرافية
مبا يف ذكل أأسامء البدلان ل إالشارة اإىل ماكن منشأأ البضائع ،فقد عرب الوفد عن خوفه من أأن يتأأثر انس ياب ا ألنشطة
الاقتصادية بسبب املغالة يف حامية أأسامء البدلان .وبناء عليه ،عرب الوفد عن اعتقاده بأأنه من املروهم أأن نضع يف احلس بان أأمهية
مناقشة وسائل حامية أأسامء البدلان بعناية مع مراعاة تأأثري هذه امحلاية عىل ا ألنشطة الاقتصادية.
 .96ور أأى وفد الاحتاد ا ألورويب ،متحداث ابلنيابة عن الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء ،أأن مرشوع الوثيقة املرجعية
املنقحة حول حامية أأسامء البدلان من اليسجيل والاس تخدام كعالمات جتارية قد تضمنت معلومات من مصادر خمتلفة
حبيث توفر نظرة شامةل .ووافق وفد الاحتاد ا ألورويب ،متحداث ابلنيابة عن الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء ،عىل
الاس تنتاج الوارد يف الوثيقة والقائل بأأنه اكنت هناك العديد من الفرص يف خمتلف املراحل قبل وبعد تسجيل العالمة
التجارية ،حيث ميكن املطالبة حبامية أأسامء البدلان .وعرب الوفد عن اعتقاده بأأنه من الرضوري النظر اإىل املسأأةل من اكفة
ا ألوجه ،وليس من وهجة نظر ادلول واملس هتلكني حفسب ،ولكن النظر اإلهيا من وهجة نظر املس تخدمني احلاليني ألسامء
ادلول يف العالمات التجارية واذلين قد يكونوا يس تخدمون بصورة مرشوعة أأسامء بدلان أأصبحت معروفة ومعرتف هبا يف
السوق .ومن خالل وضع هذه احلقيقة يف الاعتبار ،فاإن اللجنة س متنع اإزعاج ممارسات ا ألعامل اليت تمت بصورة مرشوعة .و أأيد
الوفد الاقرتاح الوارد يف الوثيقة  SCT/34/2 Prov.2ومفاده أأن حامية أأسامء البدلان ميكن تناولروها يف كتيبات حفص
العالمات التجارية من أأجل زايدة الوعي ابلحامتلت املتواجدة عىل نطاق واسع حاليا لرفض أأو اإلغاء تسجيل عالمات جتارية
لعالمات تتكون من أأو تتضمن امس بدل .وقد يبدو من املفيد عىل وجه التحديد أأن نؤكد عىل أأن أأسامء البدلان عىل سبيل
املثال ميكن أأن تكون سببا حممتال لتطبيق القواعد العامة احلالية املتعلقة برفض العالمات اليت تفتقر اإىل المتزي أأو العالمات
الوصفية أأو اليت ختالف الس ياسات العامة أأو مضلةل أأو خمادعة أأو زائفة .وتطلع وفد الاحتاد ا ألورويب ،متحداث ابلنيابة عن
الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء ،اإىل املشاركة البناءة يف املناقشات املس تقبلية حول هذا املوضوع وعرب عن اس تعداده
للمشاركة يف وضع مرشوع وثيقة مرجعية منقحة تيناول املامرسات الوطنية ابلإضافة اإىل اقرتاح وفد جاماياك.
 .97ور أأى وفد الصني أأن الوثيقة  SCT/34/2 Prov.2قد خلصت العديد من القوانني الوطنية املتعلقة حبامية أأسامء
البدلان وقامت بتحليل خمتلف املامرسات من أأجل حتقيق تكل امحلاية .وسوف متكن الوثيقة اللجنة ادلامئة من تعميق
املناقشات حول هذه املسأأةل .وعرب الوفد عن شكره لوفد جاماياك عىل اقرتاحه اذلي اكن مفيدا للغاية لعمل اللجنة وعرب عن
رغبته يف املشاركة يف الانضامم للمناقشات املتعمقة حول هذا املوضوع.
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 .98و أأكد وفد سويرسا عىل دمعه ألي معل هيدف اإىل حتسني حامية أأسامء البدلان .وميكن تسجيل امس بدل عىل أأنه
عنرص من عنارص العالمة ،أأو حمدد ا ألعامل أأو امس نطاق أأو ميكن اس تخدامه ببساطة فامي يتعلق ابملنتجات أأو اخلدمات.
ويف جمال التطبيق ،تظروهر أأسامء البدلان يف هذه احملددات لسبب ما ،ويبدو أأن نظام العالمات التجارية مل يس تجب للحاجة
محلاية أأسامء البدلان أأو يقوم بذكل بصورة جزئية .واكن اقرتاح وفد جاماياك ميثل هنج شامل ويتضمن العديد من التخصصات
ويبدو أأنه رضوري للتعامل مع جحم املشلكة .وبعد الاطالع عىل الوثيقة  SCT/34/2 Prov.2أأشار الوفد اإىل أأن العديد
من ادلول قد رفضت تسجيل عالمة تتضمن امس بدل كعنرص وحيد .وابلرمغ من ذكل ،فاإن ا ألمر يكون أأكرث التباسا فامي
يتعلق بيسجيل عالمة تتضمن امس بدل بني عدد من العنارص ا ألخرى .وذلكل ،ر أأى الوفد أأنه من الرضوري وجود اإرشادات
غري ملزمة عىل املس توى ادلويل وميكن أأن تؤدي مناقش هتا اإىل املزيد من الوضوح واملزيد من ا ألمان القانوين يف هذا اجملال.
ور أأى الوفد أأن اللجنة جيب أأن تفحص وتناقش خمتلف بنود التوصية املشرتكة وعرب عن اعتقاده بأأنه من خالل القيام بذكل
ميكن للويبو أأن تقدم مشاركة كبرية يف تطوير نظام امللكية الفكرية ،ملصلحة املس تخدمني واملس هتلكني يف هذا اجملال.
 .99وعرب وفد موانكو عن دمعه لالقرتاح اذلي تقدم به وفد جاماياك ،واذلي بدا أأنه ميثل أأساسا جيدا لإحراز تقدم يف هذا
اجملال .ولأكرث من مخسة عرش عاما ،شاركت السلطات الوطنية يف موانكو يف امحلاية العاملية لمس "موانكو" وامس "مونت
اكرلو" .وابلرمغ من ذكل ،فقد لحظ أأن امحلاية اليت أأعطيت ألسامء البدلان غري ميسقة كام أأهنا ل تتضمن مجيع البدلان
وتتطلب حشد عدد من املوارد البرشية ،وهو ما أأدى اإىل تكبد نفقات كبرية ومل يضمن احلفاظ عىل صورة ومسعة ادلوةل ،من
وهجة نظر أأحصاب املصلحة واملس هتلكني احملليني .وعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تمتكن اللجنة من اإحراز تقدم يف هذه املسأأةل
وخاصة فامي يتعلق ابلقرتاح اذلي تقدم به وفد جاماياك.
 .100و أأيد وفد جزر الباهاما البيان اذلي أألقاه وفد جاماياك و أأيد مرشوع التوصية املشرتكة املنقحة اليت تتعلق ببنود حامية
أأسامء البدلان .وبوصفروها جزيرة صغرية ودوةل انمية من مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،وحتديدا من جممتع الاكرييب،
تفروهمت جزر الباهاما سبب احلاجة اإىل حامية أأسامء البدلان وكيف يؤثر غياب هذه امحلاية عىل اقتصادها .ويتعرض الاقتصاد
احمليل يف تكل املنطقة اإىل هزات خارجية وخاصة فامي يتعلق ابلتغريات املناخية واليت أأدت اإىل ظروف جوية سيئة مرت هبا
املنطقة .وتشري قراءة اقرتاح جاماياك اإىل أأهنا مل تنادي بوجود قواعد ملزمة لكهنا طالبت بوضع معايري دولية وحتقيق التنامغ يف
معاجلة معلية اليسجيل ،مبا يف ذكل أأسامء البدلان ،للمساعدة عىل اإرشاد ماكتب امللكية الفكرية الوطنية .ودعا الوفد ادلول
ا ألعضاء يف املنظمة اإىل دمع اقرتاح وفد جاماياك ،للبدء يف مناقشات موضوعية حول املوضوع مع وضع وثيقة تتضمن جمالت
التفاق من أأجل التحرك قدما يف املسأأةل.
 .101و أأيد وفد اإس بانيا اإعالن وفد الاحتاد ا ألورويب فامي يتعلق ابلقرتاح املنقح اذلي تقدم به وفد جاماياك واذلي ر أأى أأن
أأسامء ادلول محمية بصورة مناس بة يف ظل اليرشيعات ا ألوروبية احلالية ويف ظل قوانني العالمات التجارية الوطنية .وكام أأشار
الوفد فامي س بق ومتاش يا مع ما أأشار اإليه وفد الاحتاد ا ألورويب ،فاإن هناك حاجة اإىل وجود دراسة مفصةل حول مسأأةل أأسامء
ادلول لكن جيب عىل هذه ادلراسة أأن تقوم بتجميع خمتلف وهجات النظر وليس وهجة نظر ادلول واملس هتلكني حفسب لكن
جيب أأن تتضمن أأيضا وهجة نظر املس تخدمني احلاليني ألسامء البدلان يف العالمات التجارية ،من أأجل جتنب ا إلرضار
ابملامرسات التجارية املرشوعة .ور أأى الوفد أأنه س يكون من املفيد للغاية العمل والنظر بتعمق يف املسأأةل وعرب عن شكره لوفد
جاماياك عىل هجوده لصياغة اقرتاحات متعاقبة مع أأخذ وهجات نظر اكفة الوفود املعنية واملنظامت ادلولية يف احلس بان.
 .102و أأشار وفد هنغاراي اإىل أأنه بعد قيامه ابدلراسة املتأأنية ملرشوع الوثيقة املرجعية املنقحة فقد اس تنتج أأنه يف حاةل
العالمات التجارية املضلةل أأو اخملادعة فاإن ممارسات ماكتب امللكية الفكرية والسلطات خمتلف للغاية .ور أأى الوفد أأن هناك
أأمهية للسري قدما لفحص والتعرف عىل ا ألس باب اليت تؤدي اإىل اختالف املامرسات ،هبدف عقد مناقشات أأكرث معقا حل
تطبيق هذه القواعد لرفض وإالغاء العالمات التجارية.
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 .103وقال وفد ترينيداد وتوابغو اإن البدلان النامية قد أأصبحت عىل وعي بصورة أأكرب بأأنه ليست العالمات التجارية فقط
يه اليت تواجه التقليل من الشأأن لكن ذكل حيدث أأيضا ابلنس بة لسمعة امس ادلوةل اليت ترتبط هبا .ومن مث ،فاإن اإجراءات
حفص العالمات التجارية ينبغي أأن تكون أأكرث حساس ية لروهذه احلقيقة ويف هذا الس ياق دمع الوفد الاقرتاح اذلي تقدم به وفد
جاماياك.
 .104و أأقر وفد فرنسا املداخةل اليت قام هبا وفد الاحتاد ا ألورويب .وقد تفروهم الوفد بصورة اكمةل أأن مسأأةل حامية أأسامء ادلول
تعترب موضوعا همام جيب تناوهل يف اللجنة و أأيد اس مترار العمل حول هذا املوضوع .و أأشار الوفد اإىل أأن الفقرة  90يف مرشوع
الوثيقة املرجعية املنقحة قد تناولت طريقة السري قدما وس يكون من املفيد القيام بفحصروها .وسوف توفر أأي وثيقة تسمح
للجنة ابلسري قدما حول هذا املوضوع ،وحتصل عىل معلومات اإضافية حول ممارسات خمتلف املاكتب حول التعامل مع أأسامء
ادلول ،فروهام أأفضل للمخاوف اليت دلى ادلول ا ألعضاء بشأأن هذه املسأأةل.
 .105وشارك وفد جورجيا موقف مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،واليت اكنت عضوا فهيا ،و أأعلن أأنه جيب دراسة
ا ألثر احملمتل ل ألداة الواردة يف الاقرتاح اذلي تقدم به وفد جاماياك بصورة دقيقة.
 .106وقال وفد غاان اإنه يرحب ابملزيد من املناقشات حول أأسامء البدلان واليت متثل حمددات هامة يف اسرتاتيجيات
العالمات التجارية الوطنية.
 .107و أأشار ممثل اجلعية الياابنية حملاميي العالمات التجارية أأنه ابلرمغ من أأن وثيقة  SCT/34/2 Prov.2قد أأوحضت أأن
القواعد واملامرسات املتعلقة حبامية أأسامء البدلان ختتلف ابختالف ادلول ا ألعضاء ،فاإن أأسامء البدلان تلقى حامية اكفية يف
ترشيعات العديد من البدلان .وعرب ممثل اجلعية عن قلقه بشأأن أأن يؤدي تبين اإرشادات جديدة منسقة عامليا حول أأسامء
البدلان اإىل التدخل يف ا ألنشطة الاقتصادية للاملكني املسجلني لعالمات جتارية اليت تتضمن أأسامء بدلان واذلين ميتلكون
حقوقا بصورة مرشوعة تتعلق هبذه العالمات وعرب عن أأمهل يف أأخذ ر أأي املس تخدمني يف احلس بان أأثناء مناقشات اللجنة
ادلامئة.
 .108و أأوىل ممثل برانمج الصحة والبيئة أأمهية خاصة للعالمات اليت ميكن اعتبارها عالمات جتارية ،وخاصة عىل املس توى
ا إلقلميي .و أأشار ممثل الربانمج اإىل أأنه مل يكن من السروهل دامئا فروهم الفارق بني العالمة التجارية و املؤرشات اجلغرافية يف
الاقرتاح اذلي قدمه وفد جاماياك .واكن هدف برانمج الصحة والبيئة هو التوصل اإىل فروهم أأفضل للمسأأةل من أأجل تفسريها
للمجموعات ا ألخرى اليت مل حترض اجللسة.
 .109و أأشار وفد جاماياك اإىل اخملاوف املتكررة اليت طرحهتا الوفود وخاصة أأن كتيبات حفص العالمات التجارية ميكن أأن
تصبح وس يةل مفيدة محلاية أأسامء البدلان ،وفقا ملا مت اقرتاحه يف الفقرة  90من الوثيقة املرجعية املنقحة .و أأشار الوفد اإىل أأنه يف
حني أأنه جيب دمع اس تخدام كتيبات العالمات التجارية ،فاإنه يبقى من الرضوري التوصل اإىل توافق يف الر أأي حول هذه
املسائل .وبعد ذكل ميكن لدلول مراجعة كتيبات حفص العالمات التجارية هبا بدل من ترك ا ألمر مقصورا عىل اليرشيعات
الوطنية .وفامي يتعلق بوجه القلق الثاين واملتعلق بتأأثري امحلاية املقرتحة عىل املس تخدمني الرشعيني ألسامء البدلان ر أأى الوفد
أأنه ابلرمغ من رضورة وجود توازن و أأنه من املفيد القيام بعملية تقيمي ،فاإنه مل يكن يدري بكيفية القيام بذكل بسروهوةل وما هو
مدى اإماكنية الاعامتد عىل تكل املعلومات .واكن من املروهم الاعرتاف بأأن ادلول وخاصة ادلول الصغرية واجلزر اليت متثل دول
انمية وادلول اليت متتكل اسرتاتيجيات عالمات جتارية أأممية تعترب مس تخدمني مرشوعني ألسامء بدلاهنا .وذلكل ،فقد ر أأى
الوفد أأن التوازن اذلي يمت السعي لتحقيقه ميكن أأن يضمن أأيضا حقوق تكل ادلول ويوفر امحلاية اليت تس تحقروها.
 .110و أأشار الرئيس اإىل أأن اللجنة قد وافقت عىل مضمون وثيقة  .SCT/34/2 Prov.2وابلرمغ من ذكل ،فقد انقسمت
ادلول ا ألعضاء اإىل مجموعتني :اجملموعة ا ألوىل اكنت ترى أأن الوثيقة اكفية بذاهتا ومفيدة لفاحيص العالمات التجارية أأما
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اجملموعة الثانية فقد عربت عن رغبهتا يف أأن تسري أأبعد من ذكل وخاصة من خالل اإعداد توصية مشرتكة .وقد أأشارت اإحدى
الاقرتاحات اإىل مطالبة ا ألمانة ابلقيام ابإعداد وثيقة خمترصة تعمتد عىل الوثيقة املرجعية ،واليت ميكن أأن ترسد جمالت التفاق
واملامرسات املتوافقة أأيضا ،لس تخداهما أأثناء املناقشات أأثناء ادلورة التالية .وميكن اعامتد الوثيقة SCT/34/2 Prov.2
لس تخداهما كوثيقة مرجعية يف املاكتب الوطنية.
 .111و أأيد وفد سويرسا اقرتاح الرئيس واعتربه مهنجا جيدا للسري قدما .واقرتح الوفد أأنه جيب أأن تعمتد وثيقة التوافق عىل
الاقرتاح اذلي تقدم به وفد جاماياك واذلي اكن أأكرث حتديدا من الوثيقة العامة اليت أأعدهتا ا ألمانة.
 .112و أأيد وفد موانكو اقرتاح الرئيس ابلإضافة اإىل اقرتاح وفد سويرسا وتساءل عام اإذا اكن ميكن صياغة الوثيقة اجلديدة
وفقا لالقرتاح اذلي تقدم به وفد جاماياك لعرض املعلومات من خالل جدول أأم أأن الوثيقة س تأأخذ شالك أخر.
 .113وعرب وفد كندا عن ر أأي مفاده أأن اللجنة ادلامئة قد قامت بعمل اكيف حول حامية أأسامء البدلان.
 .114وعرب وفد الاحتاد ا ألورويب ،متحداث ابلنيابة عن الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء ،أأنه اإذا اكنت اللجنة ادلامئة تريد
الاس مترار يف العمل عىل هذا املوضوع ،جيب الرتكزي عىل حتديد املامرسات الوطنية.
 .115و أأيد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية تعليقات وفد الاحتاد ا ألورويب واليت مفادها أأن وثيقة املعلومات لبد من أأن
متثل أأساس اإعداد مزيد من العمل حول جمالت التفاق .وقال الوفد اإنه س يحتاج لوقت اإضايف دلراسة املقرتح املقدم من قبل
وفد جاماياك .ومن وهجة نظر الوفد فاإن الاقرتاح مل يبدو مفيدا من انحية نظر املامرسات الوطنية ومل يبدو أأن ممارسات
الولايت املتحدة ا ألمريكية قد مت تضميهنا يف الوثيقة.
 .116و أأيد وفد الياابن البياانت اليت أألقاها وفدي الاحتاد ا ألورويب ووفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ودعا اإىل اإعداد دراسة
أأخرى من أأجل فروهم املامرسات الوطنية والتفكري يف حتقيق توازن اكيف بني حامية أأسامء البدلان والعالمات التجارية.
 .117ووافق وفد هنغاراي عىل البيان اذلي أألقاه وفد كندا ومفاده أأن اللجنة ادلامئة قد قامت بعمل اكيف حول أأسامء البدلان
ويرى أأن مرشوع الوثيقة املرجعية املنقحة هو النييجة الطبيعية لروهذا العمل .وإاذا اكنت اللجنة سيس متر يف العمل عىل هذه
املسأأةل ،فقد أأيد الوفد الاقرتاح اذلي تقدم به وفد الاحتاد ا ألورويب املتعلق بتأأسيس أأي معل أخر عىل مرشوع الوثيقة
املرجعية وليس عىل اقرتاح وفد جاماياك.
 .118وشعر وفد جاماياك أأن وضع وثيقة حول نقاط التوافق ميكن أأن تؤدي اإىل تركزي مزيد من املناقشات عىل هذا البند
من بنود جدول ا ألعامل .وإاذا أأخذان جمالت التوافق حول اإجراءات معارضة العالمات التجارية ،فقد ر أأى الوفد أأن هذا الهنج
املفيد ميكن اس تخدامه أأيضا مع أأسامء البدلان .ور أأى الوفد أأن جمالت التوافق أأداة مفيدة ميكهنا تسروهيل اإجراء مناقشات
اإضافية وتساعد يف التوصل اإىل توافق يف الراء حول مرشوع التوصيات املشرتكة املقرتحة .وبيامن جند أأن الوفد قد وافق عىل
أأن تتضمن الوثيقة املرجعية املنقحة اليت تقوم ا ألمانة ابإعدادها رمس بياين أأو جدول يوحض جمالت التوافق والاختالف ،فاإن
الهنج قد يكون مشاهبا للهنج املس تخدم يف الواثئق السابقة ،برشط أأن يمت توضيح هذه اجملالت .عالوة عىل ذكل ،عرب الوفد
عن اعتقاده بأأنه من املفيد الإشارة اإىل املامرسات احلالية بناء عىل الوثيقة املرجعية احلالية و أأيضا إاظروهار اجملالت اليت ميكن
ملرشوع التوصية املشرتكة تناول جمالت الاختالف.
 .119و أأيد وفد اإس بانيا اإعالن وفد الاحتاد ا ألورويب فامي يتعلق بتحديد خمتلف املامرسات الوطنية .كام ر أأى الوفد أأيضا أأن
الوثيقة املنقحة اليت أأعدهتا ا ألمانة اكنت واحضة بدرجة اكفية.
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 .120ووافق وفد الاحتاد الرويس عىل الاس تنتاجات املتضمنة يف الوثيقة  .SCT/34/2 Prov.2وابلرمغ من ذكل ،ونظرا
للمخاوف اليت عرب عهنا عدد من الوفود ،فقد اكن مس تعدا للعمل عىل أأسامء البدلان وخاصة يف الاجتاه اذلي ورد يف اقرتاح
الرئيس.
 .121وقامت اللجنة ادلامئة ابعامتد وثيقة حامية أأسامء البدلان من اليسجيل والاس تخدام كعالمات جتارية
(وثيقة  )SCT/34/2 Prov.2بوصفروها وثيقة مرجعية.
 .122وطالب الرئيس ا ألمانة ابإعداد وثيقة جديدة بناء عىل الوثيقة  SCT/34/2ملناقش هتا يف ادلورة اخلامسة
والثالثني حتت بند جدول ا ألعامل مع حتديد خمتلف املامرسات واملناجه وجمالت التفاق احلالية فامي يتعلق حبامية أأسامء
البدلان.

حتديث اجلوانب املتعلقة ابلعالمات التجارية يف نظام امس النطاق

 .123اعمتدت املناقشات عىل وثيقة SCT/34/3

 .124وعرب وفد هنغاراي عن شكره ل ألمانة عىل التحديث املتضمن يف الوثيقة .ونظرا لزايدة عدد نطاقات املس توى ا ألعىل
النوعية  GTLDsواحامتلية وجود نقاشات تتعلق ابلعالمات التجارية ،فقد أأكد الوفد عىل أأمهية وجود أأطر مؤسس ية
وإاجرائية مناس بة ألحصاب العالمات التجارية واحلقوق ا ألخرى ،وخاصة القواعد والإجراءات املتعلقة حبل الزناعات وطالب
ا ألمانة ابإبقاء ادلول ا ألعضاء عىل اطالع ابملس تجدات .كام طالب الوفد أأيضا مبزيد من الإيضاحات من ا ألمانة حول الغموض
يف فاعلية اإجراءات حل الزنعات يف مرحةل ما بعد تفويض العالمة التجارية والعالقة بني النظام املوحد للتعليق الرسيع ألسامء
النطاق و الس ياسة املوحدة حلل الزناعات املتعلقة ابمس النطاق.
 .125و أأشار وفد الياابن اإىل العدد الكبري لنطاقات املس توى ا ألعىل النوعية اليت سيمت اإدخالروها وقال اإن املصاحل املرشوعة
ألحصاب حقوق العالمات التجارية ل ينبغي املساس هبا بشلك غري معقول ول جيب وضع أأعباء عىل حنو غري مالمئ عىل
أأحصاب حقوق العالمات التجارية عند تنفيذ ألية حامية احلقوق اخلاصة مبؤسسة الإنرتنت ل ألسامء وا ألرقام اخملصصة.
 .126وعرب وفد سويرسا عن شكره ل ألمانة عىل التحديث وانضم اإىل طلب وفد هنغاراي املتعلق بتقدمي مزيد من
الإيضاحات حول اإجراءات حل الزنعات يف مرحةل ما بعد تفويض العالمة التجارية.
 .127و أأوحضت ا ألمانة أأن اإجراءات حل الزنعات يف مرحةل ما بعد تفويض العالمة التجارية يه ألية حلل الزناعات اقرتهحا
مركز التحكمي والوساطة اخلاص ابلويبو (مركز الويبو) عىل مؤسسة الإنرتنت ل ألسامء وا ألرقام اخملصصة للتعامل مع السطو
الالكرتوين النظايم عىل املس توى الثاين من نطاقات املس توى ا ألعىل النوعية حيث يكون مشغيل السجل أأنفسروهم
متواطئون .ويف حني مت اإدخال عدد من التعديالت عىل معليات تطوير س ياسات مؤسسة الإنرتنت ل ألسامء وا ألرقام
اخملصصة ،فاإن ألية مرحةل ما بعد تفويض العالمة التجارية هذه تتوافر ابلنس بة ملاليك العالمات التجارية لس تخداهما يف
س ياق برامج نطاقات املس توى ا ألعىل النوعية اجلديدة يف مؤسسة الإنرتنت ل ألسامء وا ألرقام اخملصصة .و أأشارت ا ألمانة اإىل
أأنه مل يمت اإيداع حاةل واحدة لإجراءات حل الزنعات يف مرحةل ما بعد تفويض العالمة التجارية حىت الن و أأشارت اإىل أأهنا
سيس متر يف متابعهتا من منظور هجة حل الزنعات .وفامي يتعلق ابلعالقة بني النظام املوحد للتعليق الرسيع ألسامء النطاق و
الس ياسة املوحدة حلل الزناعات املتعلقة ابمس النطاق فقد أأشارت ا ألمانة اإىل أأن هذا املوضوع قد أأاثره مركز الويبو أأثناء معلية
تطوير س ياسة برانمج نطاقات املس توى ا ألعىل النوعية اخلاصة مبؤسسة الإنرتنت ل ألسامء وا ألرقام اخملصصة ويوجد حاليا عدد
حمدود من حالت النظام املوحد للتعليق الرسيع ألسامء النطاق وهو ما ل ميكن من احلمك عىل فاعليهتا .كام أأوحضت ا ألمانة أأن
معلية مراجعة الس ياسات تمت يف مؤسسة الإنرتنت ل ألسامء وا ألرقام اخملصصة ملراجعة النظام املوحد للتعليق الرسيع ألسامء
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النطاق ومن احملمتل أأيضا أأن تمت مراجعة الس ياسة املوحدة حلل الزناعات املتعلقة ابمس النطاق واليت س يقوم مركز الويبو
مبتابعهتا عن كثب هبدف تقدمي خرباته أأيامن اكن ذكل مالمئا.
 .128و أأشار ممثل مؤسسة الإنرتنت ل ألسامء وا ألرقام اخملصصة أأنه كام ذكرت ا ألمانة فاإن معلية نطاقات املس توى ا ألعىل
النوعية يف مؤسسة الإنرتنت ل ألسامء وا ألرقام اخملصصة تس متر من خالل اإدخال نطاقات مس توى أأعىل نوعية جديدة .عالوة
عىل ذكل ،فقد أأوحض ممثل املؤسسة أأنه مت البدء يف معلية مراجعة لفحص مسائل حامية احلقوق واجلوانب الاقتصادية
والس ياس ية ا ألمشل ،ومعليات حقوق املس هتكل وعالقهتا بنطاقات املس توى ا ألعىل النوعية اجلديدة اليت مت اإدخالروها .ورصح
ممثل املؤسسة بأأن مؤسسة الإنرتنت ل ألسامء وا ألرقام اخملصصة قد أأوحضت أأنه س تكون هناك جوةل اثنية لتطبيقات نطاقات
املس توى ا ألعىل النوعية يف الوقت املناسب ،واليت قد تبد أأ خالل عامني أأو ثالثة بناء عىل أليات املراجعة املتنوعة اليت يمت
تطبيقروها .و أأوحض ممثل املؤسسة أأن أليات املراجعة تكل سوف تفحص اقتصاد نطاقات املس توى ا ألعىل النوعية اجلديدة ونتاجئ
اإدخالروها فامي يتعلق حبامية املس هتكل والقرصنة ،واجلوانب ا ألخرى مثل التنافس مع مالحظة أأن احلكومات و املنظامت غري
احلكومية سيتوافر دلهيا اإماكنية توفري املدخالت يف مثل هذه العمليات من خالل متثيلروها يف اللجنة احلكومية الاسيشارية يف
مؤسسة الإنرتنت ل ألسامء وا ألرقام اخملصصة.
 .129ورصح الرئيس بأأن اللجنة ادلامئة قد قامت بدراسة الوثيقة  SCT/34/3و أأن ا ألمانة طالبت ابإبقاء ادلول ا ألعضاء
عىل اطالع ابلتطورات املس تقبلية لنظام أأسامء النطاق.

البند  6من جدول ا ألعامل :املؤرشات اجلغرافية

 .130اعمتدت املناقشات عىل الواثئق التالية  SCT/30/7و SCT/31/7و SCT/31/8 Rev.4و
SCT/34/4و.SCT/34/5
 .131و أأشار وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل أأنه ينوي التعامل مع مقرتحاته الواردة يف الواثئق SCT/30/7
و SCT/31/7و SCT/34/5عىل الفور ألهنا تعرب عن نفس املفروهوم .وذكر الوفد بأأنه اقرتح عدة مرات للجنة ادلامئة مناقشة
املناجه الوطنية لنظم املؤرشات اجلغرافية و أأكد الوفد عىل أأن اقرتاحه هيدف اإىل اجناز هممة اجلعية العامة للويبو .ومن خالل
الإشارة اإىل أأن قامئة الواثئق التارخيية يف الوثيقة  SCT/34/5قد مت تقدميروها للتأأكيد عىل التارخي الرثي للمناقشات يف اللجنة
ادلامئة حول حمددات املصادر اجلغرافية ،فقد رصح الوفد بأأنه قد أأكد أأيضا عىل كيفية توقف حوار اللجنة ادلامئة لالس تجابة
اإىل والتفاعل مع مناقشات املؤرشات اجلغرافية ا ألخرى اليت اكنت جتري يف منتدايت أأخرى .واقرتح الوفد اإهناء الفجوة
املتعلقة ابلعرشة س نوات املاضية املتعلقة مبناقشات املؤرشات اجلغرافية يف اللجنة ادلامئة ،وهو ما اكن أأساسا بسبب
مفاوضات منظمة التجارة العاملية .ومن وهجة نظر الوفد ،جيب اس تئناف العمل الن حول املؤرشات اجلغرافية .وابلإشارة
اإىل اقرتاحاته الواردة يف الوثيقة  SCT/30/7والوثيقة  ،SCT/31/7طالب الوفد بربانمج معل لس تكشاف وتبادل
املعلومات حول ا ألنظمة الوطنية اخلاصة حبامية املؤرشات اجلغرافية ألنه اكن يسعى للحصول عىل معلومات حول كيفية قيام
ا ألنظمة الوطنية اليت تطورت عىل مدى العرش س نوات املاضية ابلتعامل مع مسائل معينة تتعلق بفحص املؤرشات
اجلغرافية وحاميهتا وملاذا قامت ابختيار حلول معينة .ومن خالل التأأكيد عىل أأن العديد من ا ألوراق التارخيية قد حددت
مسائل تعترب أأمه أأو أأصعب املسائل يف ذكل الوقت ،فقد ر أأى الوفد أأنه قد يكون من املفيد مناقشة العديد من هذه املسائل
ألن أأنظمة تسجيل املؤرشات اجلغرافية وصلت ملرحةل النضج و أأصبحت املاكتب الوطنية تمتتع مبزيد من اخلربات اليت ميكهنا
تبادلروها .وابلإشارة إاىل أأن ا ألوراق التارخيية قد قامت بتحديد واسع النطاق لكيفية قيام املعاهدات ادلولية بيناول مسائل أأو
اجتاهات عامة عريضة لنظم حول العامل ومن خالل املالحظة أأنه ل ميكنه التوصل اإىل الكثري من املعلومات حول أأنظمة
وطنية معينة ،فقد ر أأى الوفد أأن ذكل ا ألمر ميثل نقيض الوثيقة املرجعية اليت اكنت اللجنة ادلامئة تناقشروها حول أأسامء البدلان
حيث قامت البدلان ابملشاركة يف خربات معينة .وإادرااك بأأن لك نظام قد مت تصمميه من أأجل دفع مصاحل س ياسات خمتلفة،
ر أأى الوفد أأنه من املروهم مناقشة ليس فقط أليات امحلاية املطبقة عىل املس توى الوطين ولكن أأيضا سبب تصمميروها بتكل
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الطريقة .و ألنه سعى اإىل اإجراء حوار بناء وليس حوار من طرف واحد للبدلان ،فقد رحب الوفد اب ألفاكر املتعلقة بكيفية
اإقامة هذا احلوار .وإامياان بأأن مطالبة ا ألمانة بصياغة اس تبيان أأو دراسة أأو القيام بعملية مسح قد ل تكون اكفية ،فقد تساءل
الوفد عام اإذا اكن من املمكن أأن تقوم الوفود ابقرتاح موضوعات للمناقشة ،من خالل تقدمي أأس ئةل ليجيب علهيا أأعضاء اللجنة
ادلامئة .ويف هذا الصدد ،ميكن أأن توفر ا ألوراق التارخيية أأفاكرا حول موضوعات حممتةل .وابلرمغ من أأن الوفد اكن مدراك ألنه
قام ابقرتاح قامئة قراءة كبرية ابلنس بة لالجامتع احلايل ،فقد عرب الوفد عن أأمهل يف أأن تنجح تكل الواثئق يف اإنعاش اذلاكرة
اجلعية حول نطاق كبري من املسائل اليت سيس تفيد من خالل اإعادة تركزي أأعضاء اللجنة ادلامئة ،من خالل دراسة التغريات
اليت حدثت يف بيئة امللكية الفكرية يف العقد املايض.
 .132وعرب وفد هنغاراي ،ميسائال عام اإذا اكنت الاقرتاحات املطروحة عىل الطاوةل جيب أأن تناقش مرة واحدة أأو بصورة
منفصةل ،عن تفضيهل القيام ابملناقشة بصورة منفصةل لالقرتاح ا ألسايس لوفد الولايت املتحدة ا ألمريكية والاقرتاح املشرتك
الوارد يف الوثيقة  SCT/31/8حول مسأأةل املؤرشات اجلغرافية يف أأنظمة النطاق العام مع أأخذ اختالف طبيعهتا ومضموهنا
يف احلس بان .و أأضاف الوفد أأنه قد احتفظ ابحلق يف التعليق عىل الاقرتاح اذلي طرحه وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية مبجرد
التفاق عىل طريقة السري قدما.
 .133وعرب وفد الروهند ،متحداث بصفته الوطنية ،عن دمعه لالقرتاح اذلي طرحه وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية لتطوير
دراسة حول أأنظمة املؤرشات اجلغرافية الوطنية احلالية لتعزيز فروهم القمي املشرتكة والاختالفات يف املناجه املتعلقة حبامية
املؤرشات اجلغرافية واليت تقوم بتطبيقروها خمتلف ادلول ا ألعضاء.
 .134و أأثىن وفد تش ييل عىل الوثيقة  SCT/34/5واليت أأعطت حملة اترخيية اكمةل عن الواثئق اليت وضعت حىت الن حول
املوضوع ،مؤكدا عىل أأنه يعلق أأمهية كبرية عىل املناقشات املرتبطة ب املؤرشات اجلغرافية ابعتبارها أأدوات هامة تس تخدم يف
التمنية الاقتصادية .وراى الوفد أأن ذكل قد مكن أأعضاء اللجنة ادلامئة من اخلروج بعنرصين جديدين .أأول ،أأكد الوفد عىل
أأن املناقشات حول هذه املسأأةل مل تكن غريبة عىل اللجنة و أأن هذه املسيندات قد أأوحضت أأن املناقشات مل تكن هادئة.
اثنيا ،بسبب مرور العديد من الس نني منذ اإجراء أخر نقاش يف هذا املنتدى ،فقد ر أأى الوفد أأن التقدم والقرارات املتعلقة
ابلس ياسات العامة يف ادلول ا ألعضاء تس تحق اليوم مناقشات مطوةل وفقا لتوصيات اجلعية العامة .ومن خالل مالحظة
وجود جمال ترشيعي دويل تتواجد فيه العديد من الرؤى وا ألنظمة جنبا اإىل جنب ،فقد رصح الوفد بأأن ذكل يتضمن نطاق
كبري من امحلاية الفريدة داخل إاطار التفاق املتعلق ابجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية والتفاقيات الثنائية
وا إلقلميية يف العامني املاضيني .وإاذ يشري الوفد اإىل أأن ولية اجلعية العامة جيب أأن متثل نرباسا للمناقشات حول بند جدول
ا ألعامل هذا  ،فقد ر أأى الوفد أأنه من املروهم وضع موعد هنايئ لتقدمي ا ألس ئةل حول املوضوعات ذات الاهامتم واليت جيب عىل
ادلول ا ألعضاء التعليق علهيا .واختمت وفد تش ييل بقوهل أأن هذا ميكن أأن يكون شلك جيد ،قادر عىل توفري اإطار مفاهميي
لس تكشاف خمتلف أأنظمة امحلاية اليت تغطي اكفة اجلوانب عىل املس توى الوطين وا إلقلميي.
 .135وعرب وفد كندا عن شكره لوفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عىل مقرتحاته وعرب عن اعتقاده بأأنه سوف تكون هناك
قمية مضافة دلراسة جوانب حامية املؤرشات اجلغرافية ألن هناك اختالف بني أأنظمة امحلاية الوطنية .و أأثناء الس نوات اليت
قامت فهيا اللجنة ادلامئة بدراسة املؤرشات اجلغرافية مت التوقيع عىل العديد من املعاهدات الثنائية ومتعددة ا ألطراف وذلكل
يرى الوفد أأنه قد يكون قد حان الوقت املناسب للقيام بعملية حتديث .ونظرا ألن مساةل اختبار النوعية مل يمت تقيميه بصورة
اكمةل ،فقد عرب الوفد عن اهامتمه ابإعداد دراسة حول هذا املوضوع .وقال الوفد اإن اقرتاحات جلنة الولايت املتحدة ا ألمريكية
اكنت مفيدة يف تنوير املناقشات اليت تطورت برسعة واليت دارت حول املؤرشات اجلغرافية عىل املس توى متعدد ا ألطراف
والثنايئ ا إلقلميي ويف ظل احلاجة اإىل فروهم أأفضل للتبعات العاملية الناش ئة للقضية .وذلكل ،فقد أأيد وفد كندا اإجراء اللجنة
ادلامئة ملزيد من ادلراسات والتحليل وفقا لقرتاحات وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية .وابلإشارة اإىل الاقرتاح الوارد يف الوثيقة
 SCT/31/8 Rev.4أأشار الوفد اإىل أأنه تفروهم رغبة بعض ادلول ا ألعضاء املتعلقة مبناقشة حامية املؤرشات اجلغرافية يف جمال
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أأسامء النطاق .وذكر الوفد بأأن اللجنة ادلامئة قد قامت بدراسة هذه املسأأةل يف عام  2002خبصوص توصيتني للويبو حول
أأسامء النطاق .وابلرمغ من ذكل ،فقد متت هذه املناقشات منذ اثىن عرش عاما وقال وفد كندا اإنه ل ميانع يف اإجراء املزيد من
املناقشات حول هذا املوضوع.
 .136وعرب وفد الياابن عن دمعه لإجراء دراسة جترهيا ا ألمانة من أأجل حفص العديد من املناجه القانونية الوطنية املتعلقة
مبوضوعات بياانت جغرافية معينة ألنه من انحية قامت اجلعية العامة للويبو ابإصدار توجهياهتا اإىل اللجنة ادلامئة بفحص
خمتلف أأنظمة حامية املؤرشات اجلغرافية ومن انحية أأخرى فاإن اللجنة ادلامئة تعترب أأفضل منتدى يف الويبو ملناقشة مسأأةل
املؤرشات اجلغرافية .ونظرا ألن مثل هذه ادلراسة سوف تعمق فروهم خمتلف املسائل املتعلقة ب املؤرشات اجلغرافية ،فقد قام
وفد الياابن بتقدمي ادلمع لقرتاح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية.
 .137وعرب وفد مجروهورية كوراي عن اعتقاده بأأن هناك قمية مضافة يف دراسة خمتلف مناجه حامية املؤرشات اجلغرافية نظرا
لختالف هذه ا ألنظمة من دوةل ألخرى .وخالل العقد املايض ،أأصبحت هذه الاختالفات أأكرث وضوحا نييجة لالتفاقيات
الثنائية ومتعددة ا ألطراف اليت مت توقيعروها ولليرشيعات اليت مت تعديلروها .ور أأى الوفد أأن مجروهورية كوراي متثل حاةل مناس بة
دلراسة سبب احلاجة اإىل اإجراء املزيد من ادلراسات حول أأنظمة املؤرشات اجلغرافية .وقامت مجروهورية كوراي بيشغيل نظام
اإيداع مؤرشات جغرافية يعمل بصفة متاثل نظاهما املتعلق حبامية العالمات اجلاعية وإاصدار الشروهادات اخلاصة ابلعالمات
التجارية مبوجب قانون العالمات التجارية .ووفقا التفاق املتعلق ابجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية ،فقد
قامت مجروهورية كوراي أأيضا حبامية املؤرشات اجلغرافية لدلول ا ألعضاء يف منظمة التجارة العاملية املتعلقة ابلنبيذ واملرشوابت
الروحية والبنود ا ألخرى املنصوص علهيا يف اتفاق التجارة احلرة .و أأعلن الوفد أأنه سيسعده مشاركة خربته املتعلقة بتطبيق
خمتلف أأنظمة حامية املؤرشات اجلغرافية مع ادلول ا ألعضاء يف الويبو .عالوة عىل ذكل ،أأكد الوفد عىل أأن اللجنة ادلامئة يه
أأفضل منتدى ملناقشة أأنظمة اإيداع املؤرشات اجلغرافية ألنه جلنة من جلان الويبو ،وتتعامل مع املؤرشات اجلغرافية ،وميكن
أأن حترضها اكفة ادلول ا ألعضاء يف الويبو بصورة ميساوية.
 .138وقال وفد أأوروغواي اإنه يويل أأمهية كبرية ملناقشة املؤرشات اجلغرافية يف هذه اللجنة .وكام قامت الوفود ا ألخرى
ابلإشارة من قبل ،فقد ر أأى وفد أأوروجواي أأن اللجنة ادلامئة يه املنتدى املالمئ ملناقشة هذه املسأأةل .و ألن عرش س نوات
قد مرت منذ أخر مرة قامت فهيا اللجنة ادلامئة مبناقشة املؤرشات اجلغرافية ،رحب الوفد ودمع اقرتاح وفد الولايت املتحدة
ا ألمريكية .ور أأى الوفد أأن العمل املشرتك بني ا ألمانة وادلول ا ألعضاء ميكن أأن يؤدي اإىل اإجراء اس تبيان يفيد يف تقدمي مزيد
من التوضيح حول هذه املسأأةل.
 .139ور أأى وفد فرنسا أأن هناك أأمهية لدلقة بشأأن ما ترغب ادلول ا ألعضاء يف اللجنة ادلامئة يف القيام به يف هذه ادلراسة
احملمتةل ،واليت ميكن أأن تمت لالس تجابة اإىل طلب اجلعية العامة .وذكر الوفد بأأن قرار اجلعية العامة قد وجه اللجنة ادلامئة
لفحص النظم اخملتلفة املتعلقة حبامية املؤرشات اجلغرافية ،و أأكد عىل أأنه من املروهم حتديد تلكيف اجلعية العامة مل يكن يتعلق
ابملعاهدات ادلولية لكنه تعامل مع مراجعة ا ألنظمة الوطنية املتعلقة حبامية املؤرشات اجلغرافية .وابلإشارة اإىل أأن هناك
العديد من الوفود اليت اكنت ترغب يف طرح مسأأةل املعاهدات ادلولية خالل نطاق ادلراسة ،أأكد الوفد عىل أأن تكل مل تكن
املروهمة املولكة من قبل اجلعية العامة .وابلإشارة اإىل اقرتاحه ،أأكد وفد فرنسا عىل أأنه هدف اإىل حتديد أأن ادلراسة تتعلق
حبامية املؤرشات اجلغرافية يف بعض ا ألنظمة القومية .و ألن الوفد اكن دليه تساؤلت أأيضا بشأأن معل بعض ا ألنظمة الوطنية،
فقد اكن الوفد ينشد اإجراء دراسة حول اإجراءات وقيود حامية املؤرشات اجلغرافية من خالل العالمات اجلاعية وإاصدار
الشروهادات للعالمات ابلإضافة اإىل دراسة تمكيلية حول العالمات التجارية اليت تس تخدم أأسامء جغرافية .وبسبب الاهامتم
اخلاص حبامية املؤرشات اجلغرافية عىل الانرتنت ،ابلرمغ من عدم جماراة اليرشيعات ذلكل حىت الن ،وابلإشارة اإىل الاقرتاح
الوارد يف الوثيقة  SCT/31/8 Rev.4اليت أأشارت اإىل املسارات اخملتلفة دلراسة حامية املؤرشات اجلغرافية يف أأسامء
النطاق ،ر أأى وفد فرنسا أأنه جيب التوصل اإىل وس يةل لتحسني امحلاية يف هذا اجملال.
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 .140وابلعودة اإىل املسأأةل الإجرائية اليت أأاثرها وفد هنغاراي ،تساءل وفد موانكو عام اإذا اكنت اللجنة ادلامئة س تقوم ابلنظر
يف الاقرتاحات بصورة منفصةل أأم معا وعرب عن تفضيهل لنظرها بصورة منفصةل.
 .141و أأشار وفد رومانيا ،ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،اإىل أأن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى
والبلطيق تمثن وتؤيد الاقرتاح املشرتك حول حامية املؤرشات اجلغرافية يف أأنظمة أأسامء النطاق .اإن اقرتاح اإعداد دراسة
حول فرص التوسع يف نطاق الس ياسة املوحدة حلل الزناعات املتعلقة ابمس النطاق ليشمل أأسامء البدلان و املؤرشات
اجلغرافية تعترب أأمرا مربرا يف الس ياق ادلويل احلايل حيث تلعب ادلول دورا حمدودا يف تشكيل نظام حامية املؤرشات
اجلغرافية عىل الانرتنت .واختمت الوفد ابلتأأكيد عىل احلاجة اإىل ضامن توفري امحلاية الاكفية ألحصاب حقوق املؤرشات اجلغرافية
ضد أأي أأسامء نطاق خمالفة.
 .142ورحب وفد الاحتاد ا ألورويب ،متحداث ابلنيابة عن الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء ،بقرار اجلعية العامة اذلي يتعلق
بتوجيه اللجنة ادلامئة اإىل دراسة خمتلف أأنظمة حامية املؤرشات اجلغرافية من خالل تلكيفروها احلايل مع تغطية اكفة اجلوانب.
و أأعلن الوفد أأنه يتطلب لعقد مناقشات حول كيفية تطوير العمل حول املؤرشات اجلغرافية .وابلإشارة اإىل أأن العمل جيب
أأن يكون داخل نطاق تلكيف اللجنة ادلامئة ،رصح الوفد بأأن اللجنة ادلامئة ليس دلهيا تلكيف قانوين ترجع اإليه أأو لرتاجع أأو
تفرس اتفاقية لش بونة أأو وثيقة جنيف اخلاص ابتفاقية لش بونة .ونييجة ذلكل ،فاإن حفص خمتلف أأنظمة حامية املؤرشات
اجلغرافية من خالل التلكيف احلايل مع تغطية اكفة اجلوانب ل ميكن أأن يقوم عىل أأساس الاقرتاحات الواردة يف الوثيقتني
 SCT/30/7و  SCT/31/7ألهنام مرتبطتني ابتفاقية لش بونة وثيقة جنيف اخلاصة ابتفاقية لش بونة .ونظرا ألن اللجنة ادلامئة
مل حتصل عىل تلكيف ملراجعة هذه التفاقيات ،فقد قال الوفد اإن نفس ا ألمر ينطبق عىل العديد من الواثئق املقرتحة والواردة
يف اقرتاح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية واملتضمن يف الوثيقة  SCT/34/5ألن العديد من هذه الواثئق يتعلق ابتفاقية
لش بونة وبذكل فروهو يقع خارج نطاق تلكيف اللجنة ادلامئة .و أأشار الوفد اإىل أأن اإجراء دراسة حول املؤرشات اجلغرافية
ونظام أأسامء النطاق أأو املؤرشات اجلغرافية والانرتنت كام هو مقرتح يف الوثيقة  SCT/31/8 Rev.4والوثيقة
 SCT/34/6س تحرز تقدما ل ألمام يف املسأأةل  .وتعترب مسأأةل املؤرشات اجلغرافية و أأسامء النطاق من املسائل احلقيقية
الروهامة واليت ميكن أأن تفيد ادلول ا ألعضاء واملس تخدمني .وابلإشارة اإىل أأن هذا الاقرتاح قد حصل عىل ادلمع من عدد من
الوفود ،فقد عرب الوفد عن اعتقاده بأأن ذكل جيب أأن ميثل أأساس العمل املس تقبيل للجنة ادلامئة .و أأشار الوفد اإىل اهامتمه
اخلاص ابقرتاح اإجراء دراسة تقوم ابلبحث فامي اإذا اكنت حاجة املس تخدمني محلاية املؤرشات اجلغرافية يف نظام أأسامء النطاق
قد تغريت أأم ل ،وما اإذا اكنت التدابري القامئة اليوم ابلنس بة ألحصاب العالمات اجلغرافية اليت حتمهيم من أأسامء النطاق
املتجاوزة فعاةل بصورة اكفية وكيف ميكن حتسني الإطار القانوين والإجرايئ احلايل .وقد عرب الوفد عن تأأييده لقرتاح وفد
فرنسا املتعلق ابإجراء دراسة حول املؤرشات اجلغرافية يف ا ألنظمة الوطنية وقال الوفد اإن ذكل ميكن أأن يتضمن دراسة
للرشوط والقيود املتعلقة حبامية املؤرشات اجلغرافية من خالل العالمات اجلاعية وإاصدار التصارحي للعالمات ابلإضافة اإىل
دراسة اليرشيعات والسوابق القضائية املتعلقة ابلعالمات التجارية ابس تخدام ا ألسامء اجلغرافية .وعرب الوفد عن اعتقاده بأأن
اإجراء دراسة يف جمال املؤرشات اجلغرافية اعامتدا عىل اقرتاح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية سوف يضيف القليل ألنه
سوف يؤكد فقط ،من حيث اجلوهر ،عىل احلقيقة الواحضة املتعلقة بأأن بعض ادلول قد قامت حبامية املؤرشات اجلغرافية
من خالل نظام العالمات التجارية وبعضروها الخر ،مبا فهيا الاحتاد ا ألورويب ،قام بذكل من خالل نظام فريد.
 .143وقال وفد إارسائيل اإنه يدمع اإجراء دراسة وحتليل يتعلق ب املؤرشات اجلغرافية وفقا ملقرتح وفد الولايت املتحدة
ا ألمريكية.
 .144وعرب وفد بولندا عن تأأييده الاكمل لالقرتاح الوارد يف الوثيقة  SCT/31/8 Rev.4املتعلق حبامية املؤرشات
اجلغرافية يف نظام أأسامء النطاق ،و أأكد عىل رغبته يف املشاركة برعايهتا .عالوة عىل ذكل ،عرب الوفد عن دمعه لقرتاح وفد
فرنسا ،وقال اإنه يؤيد بيان مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ووفد الاحتاد ا ألورويب ابلنيابة عن الاحتاد ا ألورويب
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ودوهل ا ألعضاء .ويرى الوفد أأن اإجراء دراسة حول حامية املؤرشات اجلغرافية ضد أأسامء النطاق املتجاوزة ميكن أأن يفيد
العديد من ادلول ومس تخدمهيا .ونظرا للشعبية املزتايدة ل إالنرتنت ،وزايدة عدد أأسامء النطاق ،والقدر الكبري من الرتوجي
للمؤسسات والاهامتم اخلاص ابلإجراءات احمللية اليت ترغب يف تعزيز منتجاهتا ا ألصلية ،مفن املطلوب بصورة كبرية حامية
املؤرشات اجلغرافية عىل الانرتنت .و أأشار الوفد اإىل أأن املؤرشات اجلغرافية يف بولندا قد أأصبحت أأكرث جذاب ألصاحب
املرشوعات كام يظروهر يف ازدايد أأعداد املؤرشات اجلغرافية الزراعية املسجةل .وبسبب أأمهية املؤرشات اجلغرافية ابلنس بة
للمرشوابت الروحية يف السوق البولندية ،ووارداهتا وصادراهتا ابلنس بة لالقتصاد البولندي ،ر أأى الوفد أأن مثل هذه ادلراسة
س يكون لروها أأمهية كربى .واختمت الوفد بقوهل أأنه من الرضوري القيام مبزيد من التحليل ملوضوع حامية املؤرشات اجلغرافية يف
أأنظمة أأسامء النطاق.
 .145و أأيد وفد ا ألرجنتني الاقرتاح اذلي تقدم به وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية لإجراء دراسات حول ا ألنظمة الوطنية
محلاية املؤرشات اجلغرافية مع أأخذ قرار اجلعية العامة املتعلق ب املؤرشات اجلغرافية يف احلس بان .ور أأى الوفد ان الوثيقة
 SCT/34/5املقدمة من قبل وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية قد حددت مجموعة من الواثئق اليت ميكن أأن تكون مفيدة يف
املناقشات املتعلقة ب املؤرشات اجلغرافية يف اللجنة ادلامئة.
 .146وعرب وفد اسرتاليا عن دمعه لقرتاح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية لعقد مناقشات حول مسائل معينة متعلقة
بس ياسات ذات أأمهية لدلول ا ألعضاء يف اللجنة ادلامئة حول خمتلف ا ألنظمة الوطنية محلاية املؤرشات اجلغرافية .وذكر الوفد
أأن الظروف الوطنية وادلولية قد تغريت منذ قيام اللجنة ادلامئة أخر مرة مبناقشة املؤرشات اجلغرافية بتعمق ،ور أأى الوفد
أأن بعض أأعضاء الويبو ميكن أأن يكونوا يف موقف أأفضل ملناقشة بيئة الس ياسات دلهيم .وابلنس بة لبعض ا ألعضاء فاإن
مهنجروهم اخلاص ب املؤرشات اجلغرافية قد يكون تغري .وقد مت توقيع العديد من التفاقيات التجارية ومت تطبيقروها يف بعض
احلالت وقد ينتج عن ذكل حتديث أأو معاجلة خمتلفة للبياانت اجلغرافية .و أأخريا ،رصح الوفد بأأنه يتقبل فكره دعوة ادلول
ا ألعضاء لتحديد مسائل معينة مبا يف ذكل املسائل املتعلقة ابإصدار الشروهادات والعالمات اجلاعية و أأنظمة حامية املؤرشات
اجلغرافية الفريدة.
 .147وذكر وفد الاحتاد الرويس بأأنه عرب من قبل عن اهامتمه ب املؤرشات اجلغرافية يف العديد من املناس بات و أأشار اإىل
أأن الاحتاد الرويس يقوم حاليا بدراسة احلاجة اإىل اإصالح ترشيعاته الوطنية وخلق نظام فعال محلاية املؤرشات اجلغرافية.
ومن مث ،فقد اهمت الوفد بدراسة اللجنة خملتلف ا ألنظمة الوطنية اخلاصة حبامية املؤرشات اجلغرافية .واقرتح الوفد اس تئناف
العمل السابق اذلي قامت به اللجنة ادلامئة حول املؤرشات اجلغرافية وإاضافة التحقيقات احلالية يف خمتلف اليرشيعات
الوطنية.
 .148وابلإشارة اإىل السؤال الإجرايئ اذلي طرحه وفد هنغاراي ووفود أأخرى ،ر أأى وفد سويرسا أأن هناك مسأألتني حتتاجان
اإىل التعامل معروهام بصورة منفصةل .مفن انحية ،وفامي يتعلق بتلكيف اجلعية العامة للجنة ادلامئة ،أأشار الوفد اإىل وجود احتاد يف
املنظور بني ثالثة مقرتحات متتالية من وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ووفد فرنسا .ومن انحية أأخرى ،وفامي يتعلق حبامية
املؤرشات اجلغرافية يف أأنظمة أأسامء النطاق عرب الوفد عن اعتقاده بأأن ا ألمر يتطلب التعامل معه بصورة منفصةل .و أأشار
الوفد اإىل أأن موضوع املؤرشات اجلغرافية والوارد يف نطاق اللجنة ادلامئة س يكون هل أأثرا واسع النطاق بسبب املقرتحات
امللموسة اخملتلفة ولبقية العمل السابق داخل الويبو منذ عام  .1970وقال الوفد اإنه يرسه أأن ميكن من التعامل مرة اثنية مع
مسائل مادية معينة وحالية بصورة بناءة هتدف اإىل التوصل اإىل حلول معلية ،متكن املس تفيدين من حقوق امللكية الفكرية
ذات الصةل من حتقيق أأمان قانوين أأكرب .و أأكد الوفد عىل أأن معلية مراجعة اتفاقية لش بونة ،واليت حدثت يف اإطار معني
مناسب ملراجعة اتفاقية دولية موجودة من قبل ومن خالل املشاركة الفعاةل لعدد كبري من أأعضاء الويبو ،قد أأدى اإىل اعامتد
وثيقة جنيف .ونظرا ألن اللجنة ادلامئة مل تكن املاكن املناسب لعقد مناقشات موازية حول مراجعة اتفاقية لش بونة فقد ر أأى
الوفد أأيضا أأن اللجنة ادلامئة ليست املاكن املناسب لإعادة فتح املناقشات اخلاصة ابملؤمتر ادلبلومايس اذلي عقد يف مايو
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 .2015وذكر الوفد بأأن تكل املناقشات اكنت منفتحة للغاية ومكثفة ومتزيت ابمحلاسة يف غالب ا ألحيان ور أأى الوفد أأن
التوترات يف املفاوضات جيب أأن تنحى جانبا و أأن يمت التفكري يف مراجعة اتفاقية لش بونة يف حد ذاهتا .وهو اإجراء س يلزتم به
فقط ادلول اليت قررت التوقيع عىل وثيقة جنيف .ور أأى الوفد أأن تطبيق وثيقة جنيف فقط س ميكن من اكيشاف مشالكت
حممتةل غري حملوةل لدلول املشاركة يف النظام وقياس نطاق املرونة املوجودة يف وثيقة جنيف حبيث تكون متنامغة مع أأكرب عدد
ممكن من ا ألنظمة واملواقف القانونية ،وبذكل تشجع عدد أأكرب من ادلول عىل املشاركة .و أأعلن الوفد أأنه ييناول بلك جدية
ويعرتف برشعية خماوف لك دوةل ترغب يف احلصول عىل حامية لبياانهتا اجلغرافية ،بغض النظر عن ا ألنظمة القانونية الوطنية
هبا .ومتاش يا مع التفاقيات ادلولية ،ر أأى الوفد أأيضا أأن املؤرشات اجلغرافية متثل فئة خاصة من قانون امللكية الفكرية واليت ل
جيب أأن يمت تغطيهتا بصورة اكمةل مبوجب أأنظمة أأخرى .ويعىن ذكل أأنه همام اكن النظام القانوين اذلي وقع عليه الاختيار عىل
املس توى الوطين ،فاإن البنود املتعلقة ابملؤرشات اجلغرافية تعترب حيوية ،عىل املس توى الوطين وادلويل ،للتعامل بصورة
اكفية مع اخلصوصيات املرتبطة مبفروهوم املؤرشات اجلغرافية .ونظرا ألن بعض ادلول ل يبدو أأهنا تشارك الوفد نفس الر أأي،
فقد أأعلن الوفد تقبهل القيام مبزيد من النقاشات حول هذا اجلانب .ويف هذا الصدد عرب الوفد عن اإميانه بأأن املناقشات ينبغي
أأن تعيد الرتكزي عىل املس توى الوطين ومن انحية عىل كيفية تقوم بدل املنشأأ حبامية بياانهتا اجلغرافية ومن انحية أأخرى حول
كيفية قيام البدل حبامية املؤرشات اجلغرافية ا ألجنبية .وكام متت الإشارة يف ادلورة السابقة للجنة فاإن الوفد مل يفكر يف أأن
ادلراسة العامة املتعلقة مبختلف ا ألنظمة الوطنية ميكن أأن جتلب عنارص جديدة اإىل املناقشات قادرة عىل حتقيق نتاجئ
ملموسة .ومن خالل التأأكيد عىل أأن الصالحيات املمنوحة من اجلعية العامة مل تذكر مثل تكل ادلراسة فقد عرب الوفد عن
اعتقاده بأأن ا ألعضاء يف حاجة اإىل التفاق حول اجلوهر اذلي سيمت التعامل معه وعىل ا ألدوار ذات الصةل ل ألمانة وعضو
اللجنة ادلامئة لتنفيذ برانمج العمل هذا .عالوة عىل ذكل ،ر أأى الوفد أأن الوثيقة  SCT/30/7والوثيقة  SCT/31/7مل تعودا
ا ألساس للمناقشات ألهنام يشريان بشلك كبري اإىل معلية مراجعة اتفاقية لش بونة اليت انهتت يف مايو املايض .وفامي يتعلق ب
املؤرشات اجلغرافية فقد ر أأى الوفد أأن الوضع احلايل يف هذه اللجنة مرباك قليال .وهناك اقرتاحني سابقني من وفد الولايت
املتحدة ا ألمريكية واكان ابليني من هجة ويف حاجة اإىل مراجعة .واكن هناك الاقرتاح املشرتك اذلي تقدمت به وفود مجروهورية
اليش يك وفرنسا أأملانيا وهنغاراي وإايطاليا والربتغال ومجروهورية مودلوفا وإاس بانيا وسويرسا حول موضوع معني وحايل وعاجل
واذلي مل يكن قد مت التعامل معه حاليا .ويف الهناية ،اكن هناك الاقرتاح ا ألخري اذلي تقدم به وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية
واملشفوع بعدد من الواثئق القدمية اليت تعكس س ياقات خمتلفة متعددة ملناقشات حول املؤرشات اجلغرافية .وابلنس بة
للوفد ،فاإنه يفضل وضع ملخص للمقرتحات بدل من املقارنة بني املقرتحات العدائية .وعرب الوفد عن اعتقاده بأأن العمل
املس تقبيل جيب أأن يسرتشد مبسائل معينة للبحث عن اوجه اليشابه والتوافق بغض النظر عن وجود أأنظمة خمتلفة ومتنوعة
تس تخدهما ادلول اخملتلفة .و ألن ا ألمر يتعلق بتحديد احللول احملمتةل ملشالكت فعاةل وملموسة وحمدودة ،رحب الوفد ابهامتم
كبري ،واكن حيبذ الاقرتاح اذلي قدمه وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،واذلي مبوجبه ميكن ألعضاء اللجنة ادلامئة طرح أأس ئةل
تتعلق اب ألنظمة الوطنية اخلاصة حبامية املؤرشات اجلغرافية خالل فرتة زمنية حمددة .وتقوم ا ألمانة عندئذ جبمع ا ألس ئةل اليت
تتلقاها حبيث متكن اللجنة من العمل يف جلس هتا التالية عىل اإعداد ملخص لروهذه ا ألس ئةل .وميكن أأن ميثل هذا امللخص أأساسا
لربانمج العمل عىل أأن يمت حتديد أأمناطه مبجرد التعرف عىل القاعدة املوضوعية .وابلإشارة اإىل مسأأةل املؤرشات اجلغرافية
و أأسامء البدلان يف أأنظمة أأسامء النطاق ذكر وفد سويرسا بأأنه اكن قد اقرتح ،مع دول أأخرى ،اإطالق مناقشات موضوعية
حول هذه املسأأةل ،ويه اليت تتطور حاليا برسعة وعىل نطاق واسع .ولروهذا السبب ،فاإن ا ألمر اكن يف حاجة للتعامل معه
بدون تأأخري .ور أأى الوفد أأن هذا ا ألمر هيم ادلول ا ألعضاء يف الويبو بغض النظر عن ا ألدوات اليت قاموا من خاللروها حبامية
املؤرشات اجلغرافية وهمام اكن منظورمه للمخاطر املتضمنة يف اس تخدام أأسامء البدلان .واختمت وفد سويرسا حديثه من خالل
دعوة أأعضاء اللجنة ادلامئة ،اذلين يعارضون العمل عىل هذا املوضوع ،ذلكر ا ألرضية املشرتكة اليت مت اقرتاح ادلراسة من أأجلروها
من خالل الوثيقة  SCT/31/8 Rev.4س تكون عدمية النفع أأو غري مالمئة.
 .149و أأكد وفد الربتغال اذلي شارك الراء اليت عربت عهنا الوفود ا ألخرى ،أأن املروهمة املولكة اإىل اللجنة ادلامئة من قبل
اجلعية العامة جيب تنفيذها من خالل الصالحيات احلالية لروهذه اللجنة .وعرب الوفد عن اعتقاده بأأن هناك بعض اجلوانب
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اخلاصة اليت جيب تناولروها من قبل هذه اللجنة يف املس تقبل مثل حامية املؤرشات اجلغرافية يف نظام أأسامء النطاق .وقد
رحب الوفد أأيضا ابهامتم كبري الاقرتاح الوارد يف الوثيقة  SCT/34/6اليت تقدم هبا وفد فرنسا.
 .150وعرب وفد مجروهورية اإيران الإسالمية عن دمعه للبيان اذلي أألقاه وفد سويرسا وخباصة حديثه بشأأن جتنب اإعادة فتح
مناقشات غري ممثرة يف اللجنة حول مؤمتر دبلومايس لعامتد وثيقة جنيف لتفاق لش بونة .ونظرا ألن تلكيف اجلعية العامة
جيب أأل يمت تفسريه خارج نطاق تلكيف اللجنة ادلامئة ،فقد رصح الوفد بأأن ادلراسة اليت اقرتهحا وفد الولايت املتحدة
ا ألمريكية جيب القيام هبا من خالل تلكيف اللجنة ادلامئة .وعرب الوفد عن اعتقاده بأأن هذه اللجنة ليس دلهيا تلكيف لرتمجة
أأو التعرض اإىل اتفاقية لش بونة أأو قانون جنيف اخلاص مبعاهدة لش بونة .وقال الوفد اإنه يشعر بنفس اخملاوف اليت طرهحا
وفدي هنغاراي واملغرب حول طريقة السري قدما .ويف الهناية ،عرب الوفد عن دمعه لالقرتاح اذلي تقدمه به وفد فرنسا لتنفيذ
ادلراسة حول القوانني الوطنية وا ألنظمة الوطنية اخلاصة حبامية املؤرشات اجلغرافية.
 .151ودمع وفد جورجيا الاقرتاح املشرتك اذلي تقدمت به وفود مجروهورية اليش يك وفرنسا و أأملانيا وهنغاراي وإايطاليا
ومجروهورية مودلوفا وإاس بانيا وسويرسا حول حامية املؤرشات اجلغرافية يف نظام أأسامء النطاق ابلإضافة اإىل الاقرتاح اذلي
تقدم به وفد فرنسا.
 .152و أأيد وفد اإيطاليا الاقرتاح اذلي تقدم به وفد فرنسا ،ورصح بأأنه يوافق عىل القيام بدراسات معينة حول العالمات
اجلاعية وإاصدار شروهادات العالمات وبصفة خاصة دراسة حول حامية املؤرشات اجلغرافية عىل الإنرتنت.
 .153و أأيد وفد مجروهورية مودلوفا الاقرتاح املتعلق ابلس مترار يف دراسة املؤرشات اجلغرافية و أأسامء البدلان عىل أأسامء
النطاق عىل الإنرتنت.
 .154و أأقر وفد تش ييل البياانت اليت تقدم هبا وفدي اسرتاليا وسويرسا وعرب عن اعتقاده بأأن الشلك املقرتح س يكون
مناس با لتطبيق تلكيف اللجنة والتعامل مع هذه املناقشة بني ادلول ا ألعضاء .وفامي يتعلق ابلقرتاح الوارد يف
الوثيقة  SCT/31/8 Rev.4فقد أأشار الوفد أأنه يشارك يف خلفيته ا ألساس ية .وابلإشارة اإىل اجلدل حول أأسامء النطاق عايل
املس توى فقد ر أأى الوفد أأنه جيب أأن يأأخذ يف احلس بان العالمات املمزية ا ألخرى مثل أأسامء البدلان وا ألسامء اجلغرافية .وبيامن
يمن الوفد أأي مبادرة متكن ا ألعضاء من مناقشة هذا املوضوع ،مبا يف ذكل ادلراسة ،فقد رصح الوفد بأأنه يرحب ابلحامتلت
ا ألخرى مثل تقدمي ا ألمانة لتقرير حول هذه املسأأةل أأو اإتباع مهنج أأكرث مرونة للنقاش بني ادلول ا ألعضاء .ور أأى الوفد بعد
مناقشة املوقف احلايل واس تكشاف الاس تنتاجات احملمتةل ،أأنه ميكن تقيمي احلاجة لتعديل وتوس يع أأو التقدم ابقرتاحات حلل
هذه الزناعات .ور أأى الوفد أأنه يصعب عقد نقاشات حول هذه املسأأةل وحول هذه الوثيقة يف هذه املرحةل.
 .155و أأيد وفد اإس بانيا الاقرتاح اذلي تقدم به وفد فرنسا حول دراسة حامية املؤرشات اجلغرافية عىل الانرتنت.
 .156وعرب وفد تركيا عن اعتقاده بأأنه متاش يا مع الصالحيات اليت أأعطهتا اجلعية العامة ،س يكون من املفيد القيام بفحص
خمتلف نظم حامية املؤرشات اجلغرافية مع تغطية خمتلف اجلوانب وخاصة من خالل تنفيذ دراسة حل هذا املوضوع .ورصح
الوفد بأأنه يرى فائدة من ا إلسروهاب يف رشح حامية واس تخدام املؤرشات اجلغرافية يف أأنظمة أأسامء النطاق .ويف الهناية ،دمع
الوفد الراء اليت اقرتحت التعامل مع املسأألتني بصورة منفصةل.
 .157و أأشار الرئيس اإىل أأن اكفة النقاط الواردة يف هذا البند سوف تظل عىل جدول ا ألعامل اذلي سيمت تناوهل يف
ادلورة التالية للجنة ادلامئة.

البند  7من جدول ا ألعامل :اعامتد ملخص الرئيس
 .158أأقرت اللجنة ادلامئة ملخص الرئيس كام ورد يف الوثيقة .SCT/34/7
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البند  8من جدول ا ألعامل :اختتام ادلورة
مالحظات ختامية
 .159هنأأ وفد رومانيا الرئيس عىل عزمه وصربه واجلروهود احلثيثة اليت بذلروها من أأجل تطبيق جدول أأعامل اللجنة ادلامئة حول
الثالثة موضوعات – التصاممي الصناعية والعالمات التجارية و املؤرشات اجلغرافية -كام عرب عن شكره ل ألمانة عىل الواثئق
وادلمع ادلامئ اذلي قدمته أأثناء اجللسة .وفامي يتعلق مبعاهدة قانون التصاممي فقد عرب الوفد عن اعتقاده بأأن ديناميكية
املناقشات اكنت اإجيابية ألن مؤيدي رشط الكشف قد قدموا مزيد من الإيضاحات حول املقصد من طرهحم ،كام مت تقدمي
مزيد من الإيضاحات ممن يشاركون يف الشعور بنفس القلق إازاء مدى حصة الاقرتاح .وابلرمغ من شكرها للمجموعة ا ألفريقية
عىل تبس يط اقرتاهحا ،فقد أأشار الوفد اإىل أأنه ليس يف موضع جيعهل يعرب عن رضاه إازاء هذه اخلطوة ألن النص اجلديد مل
ييناول أأوجه قلقه .ويرى الوفد أأن مرشوع املعاهدة احلالية ومرشوع الالحئة التنفيذية مل تقدم املساحة الالزمة للس ياسات.
وابلرمغ من أأن ذكل اكن اخليار املرحج دليه ،فاإن وفد رومانيا ،من خالل روح بناءة ،سوف يدرس اقرتاح الرئيس بناء عىل
املعاهدات السابقة .وقال الوفد اإنه عىل ثقة من أأن الصياغة لن تكون عائقا قط أأمام التوصل اإىل أأرضية مشرتكة اإذا توافرت
ا إلرادة الس ياس ية .واختمت وفد رومانيا ابلإعالن عن أأنه يتطلع اإىل جلسة اللجنة ادلامئة القادمة وعرب عن أأمهل يف حتقيق تقدم
يف املوضوعات ا ألخرى أأيضا وهو ما يصب يف مصلحة ادلول ا ألعضاء.
 .160وعرب وفد اليوانن ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ابء ،عن امتنانه للرئيس للزتامه وتكريسه هجوده لعمل اللجنة .وقال
الوفد اإن اجملموعة ابء اكنت تتطلع ملواصةل املناقشات حول معاهدة قانون التصاممي هبدف اس تكامل نص املعاهدة والتوصل
اإىل اتفاق حول عقد مؤمتر دبلومايس يف هناية النصف ا ألول من عام .2017
 .161وعرب وفد الاحتاد ا ألورويب ،متحداث ابلنيابة عن الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء ،عن رغبته يف التقدم ابلشكر
للرئيس للسري ابملناقشات قدما ابمحلاس والتصممي املعتاد كام تقدم ابلشكر ل ألمانة عىل دمعروها المثني .و أأشار الوفد اإىل
املناقشات املثرية لالهامتم واملفيدة اليت جرت حول معاهدة قانون التصاممي و املؤرشات اجلغرافية والعالمات التجارية أأثناء
جلسة اللجنة ادلامئة .وفامي يتعلق مبعاهدة قانون التصاممي فبالرمغ من أأن اللجنة ادلامئة قد انتقلت اإىل اجللسة التالية مع
مرشوع جديدة ،فقد رصح الوفد بأأنه يأأسف ألن اللجنة مل تس تطع اس تكامل املناقشات حول احلاجة اإىل ومالءمة رشط
الكشف والشلك اذلي جيب أأن تكون عليه املساعدة التقنية .وعرب وفد الاحتاد ا ألورويب ،متحداث ابلنيابة عن الاحتاد
ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء ،عن أأمهل يف أأن يمتكن أأحصاب املصلحة من حل اخلالفات القامئة من خالل التصالت الثنائية عىل
مدى ا ألشروهر القليةل القادمة ،هبدف اس تكامل التفاقية يف ادلورة اخلامسة والثالثني للجنة ادلامئة .وفامي يتعلق ب املؤرشات
اجلغرافية ،أأشار الوفد اإىل أأنه لحظ املقرتحات اخملتلفة املطروحة عىل الطاوةل ،وبعضروها يمكل بعضه البعض ،وبعضروها الخر
متعارض .واختمت الوفد بقوهل أأنه يرحب ابلروح البناءة اليت جرى فهيا احلوار و أأنه يتطلع اإىل اإجراء مزيد من املناقشات يف
الاجامتع املقبل للجنة ادلامئة.
 .162وعرب وفد الروهند ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة دول أس يا واحمليط الروهادئ ،عن شكره للرئيس عىل معهل اجلاد كام هنأأه
عىل مرحه وروح ادلعابة اجلادة دليه كام تقدم ابلشكر اإىل ا ألمانة واملرتمجني عىل تقدمي دمع ممتزي أأثناء الاجامتع .وابلإشارة اإىل
مجموعة دول أأس يا واحمليط الروهادي قد شاركت بروح بناءة أأثناء املناقشات الرمسية وغري الرمسية ،أأضاف الوفد أأنه حافظ
بصورة مس مترة عىل موقفه اذلي يتعلق بأأن بناء القدرات يسري جنبا اإىل جنب مع الالزتام ابلوصول اإىل النتاجئ امللموسة
املرجوة .و أأبلغ وفد الروهند أأعضاء اللجنة ادلامئة بأأن مجموعة دول أس يا واحمليط الروهادي اكنت تشعر بيشء من الإحباط لعدم
قضاء وقت اكيف عىل هذا اجلزء الروهام من معاهدة قانون التصاممي ،ويه مسأأةل املساعدة التقنية اذلي يعترب أأمرا غاية يف
ا ألمهية ابلنس بة جملموعة دول أس يا واحمليط الروهادي ألهنا س تكون هامة يف بناء القدرات اخلاصة ابلبنية التحتية للملكية الفكرية
يف البدلان النامية .وابلإشارة اإىل بيانه الافتتايح ،ذكر وفد الروهند بأأنه مجموعة دول أس يا واحمليط الروهادي ترغب يف رؤية بند
حول املساعدة التقنية يف املعاهدة املقرتحة من خالل مادة يمت اإدراهجا يف منت نص املعاهدة .و أأشار الوفد اإىل أأن غالبية
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ا ألعضاء يف مجموعة دول أس يا واحمليط الروهادي ترحب ابلقرتاح اجلديد املتعلق ابملادة  ( )1(3أأ)( )9اذلي تقدم به وفد نيجرياي
ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ور أأى غالبية أأعضاء اجملموعة فائدة املادة اجلديدة رمق  1مكرر اليت تقدم هبا الرئيس .كام عرب وفد
الروهند عن أأمهل يف رؤية حترك اإجيايب وتقدم يف اكفة املسائل بصورة تعكس الاحتياجات وا ألولوايت املتنوعة لاكفة ا ألعضاء
بصورة شامةل يف ادلورة اخلامسة والثالثني للجنة ادلامئة حبيث يصبح مرشوع معاهدة قانون التصاممي غري قابل للمقارنة ويمت
طرحه يف املؤمتر ادلبلومايس يف .2017
 .163وعرب وفد نيجرياي ،متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،عن رغبته يف التقدم جبزيل الشكر للرئيس من أأجل أأسلوب
العمل الش يق ولنائيب الرئيس وا ألمانة واملرتمجني .وقال الوفد اإنه نظرا للمناقشات املفيدة اليت عقدت حول اكفة بنود جدول
ا ألعامل أأثناء جلسة اللجنة ادلامئة ،فقد عربت اجملموعة ا ألفريقية عن أأملروها يف أأن تسمح جلسة اللجنة ادلامئة للجنة ابس تكامل
املناقشات حول املسائل العالقة اخلاصة برشط الكشف واملساعدة التقنية يف مرشوع معاهدة قانون التصاممي .وعرب الوفد
عن أأمهل يف أأن يظروهر أأعضاء اللجنة ادلامئة مرونة وتفروهم أأثناء فرتة التفكري واملشاورات اليت س تعقدها ادلول ا ألعضاء قبل
ادلورة التالية للجنة ادلامئة ،ألن هناك واجب مبارش للجمعية العامة للويبو مبحاوةل اس تكامل املناقشات .وعرب وفد نيجرياي
عن رغبته يف التوجه ابلشكر اإىل الوفود اليت دمعت اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية وطالب الوفود اليت مل ترى فائدة من هذا
الاقرتاح إابظروهار مرونة .وابلنس بة لبند جدول ا ألعامل الخر أأي العالمات التجارية و املؤرشات اجلغرافية فقد رصح وفد
نيجرياي بأأن اجملموعة ا ألفريقية تس متر يف حث خمتلف الوفود اليت دلهيا خماوف بشأأن هذه املوضوعات ابلتوصل اإىل حلول بناءة
خملتلف املسائل.
 .164وعرب وفد الصني عن شكره للرئيس ولنائبيه للمساعدات اليت قدموها دلفع معلية بنود جدول ا ألعامل وشكره لنائب
مدير عام الويبو واملرتمجني عىل دمعروهم أأثناء جلسة اللجنة ادلامئة .ورصح الوفد أأنه بيامن يعتقد أأن جلسة اللجنة ادلامئة تكل قد
مثلت فرصة للقيام بعقد مناقشات اكمةل وتعزيز الاحرتام املتبادل بني ا ألعضاء كام جيب القيام ابملزيد من تبادل وهجات النظر
بني اكفة ا ألعضاء للتوصل اإىل توافق يف الراء حول خمتلف املسائل .و أأعلن الوفد أأنه يتطلع للجلسة القادمة حيث ميكن
حتقيق مزيد من التقدم ابلنس بة للبنود .وفامي يتعلق مبعاهدة قانون التصاممي عرب الوفد عن امتنانه عىل الاقرتاحات اجلديدة
واجلروهود اليت مت بذلروها و أأضاف أأنه ملزتم ابلقيام ابدلراسة املتأأنية لروهذه الاقرتاحات وتقدمي مزيد من املساهامت يف العملية.
 .165وعرب وفد الربازيل ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،عن شكره للرئيس عىل اجلروهود الرامية
اإىل السري قدما يف املسائل الروهامة عىل جدول ا ألعامل ،ورصح بأأنه عىل قناعة بأأنه أأثناء جلسة اللجنة ادلامئة مت متروهيد الطريق
لس مترار وتعميق املناقشات اليت س تعقد أأثناء ادلورة التالية .واختمت الوفد ابلإعالن بأأن الرئيس ميكنه الاعامتد عىل مجموعة
بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب.
 .166وقال ممثل برانمج الصحة والبيئة اإنه يفخر ألنه ر أأى الرئيس وهو ير أأس اللجنة ادلامئة ألنه ميثل قارة باكملروها ابلإضافة
اإىل ادلول الفرانكوفونية .ورصح ممثل الربانمج بأأنه قام بفحص وسيس متر يف حفص الاقرتاحات ابهامتم كبري وفقا للوثيقة
املرجعية املنقحة .واختمت ممثل الربانمج بقوهل أأنه يأأمل يف أأن يؤدي معل اللجنة ادلامئة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس يف سبمترب
.2017
 .167واختمت الرئيس ادلورة يف  18نومفرب .2015
[ييل ذكل املرفقان]
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A

SCT/34/7

ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 18 :نومفرب 2015

اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية
واملؤشرات اجلغرافية
الدورة الرابعة والثالثون

جنيف ،من  16اإىل  18نومفرب 2015
ملخص الرئيس

البند  1من جدول ا ألعامل :افتتاح ادلورة
 .1افتتح رئيس اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية (اللجنة)،
الس يد عادل املاليك (املغرب) ،أأعامل ادلورة الرابعة والثالثني للجنة ور هحب ابملشاركني.
.2

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

البند  2من جدول ا ألعامل :اعامتد جدول ا ألعامل
.3

اعمتدت اللجنة مرشوع جدول ا ألعامل (الوثيقة .)SCT/34/1 Prov.3

البند  3من جدول ا ألعامل :اعامتد مرشوع تقرير ادلورة الثالثة والثالثني املعدل
.4

اعمتدت اللجنة مرشوع تقرير ادلورة الثالثة والثالثني املعدل (الوثيقة .)SCT/33/6 Prov.2
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البند  4من جدول ا ألعامل :التصاممي الصناعية
.5

أأجريت مناقشات أأخرى حول هذا البند من جدول ا ألعامل.

 .6وقدم وفد نيجرياي ،ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،اقرتاحا جديدا فامي خيص املادة  ()1(3أأ)" ،"9كام هو وارد يف مرفق
هذه الوثيقة.
.7

وقدم الرئيس نص املادة (1اثنيا) بشأأن املبادئ العامة ،كام هو وارد يف مرفق هذه الوثيقة.
 .8وخلص الرئيس اإىل أأن الك الاقرتاحني س ُيدرج بني قوسني مربعني يف النسخة املراجعة من
الوثيقة  SCT/33/2يك تنظر فهيا اللجنة يف دورهتا اخلامسة والثالثني.

البند  5من جدول ا ألعامل :العالمات التجارية
 .9اعمتدت اللجنة الوثيقة املرجعية املُراجعة عن حامية أأسامء البدلان من تسجيلروها واس تخداهما كعالمات جتارية
(الوثيقة  )SCT/34/2 Prov.2ابعتبارها وثيقة مرجعية.
 .10والمتس الرئيس من ا ألمانة اإعداد وثيقة جديدة اسينادا اإىل الوثيقة  SCT/34/2يك تُناقش يف ادلورة اخلامسة
والثالثني للجنة مضن هذا البند من جدول ا ألعامل ،عىل أأن ُحتده د ممارسات وهنُ جا خمتلفة وجمالت التقارب املوجودة فامي خيص
حامية أأسامء البدلان.
 .11ونظرت اللجنة يف الوثيقة  SCT/34/3والمتست من ا ألمانة اإطالع ادلول ا ألعضاء ابنتظام عىل املس تجدات اليت قد
تطر أأ يف املس تقبل عىل نظام أأسامء احلقول.

البند  6من جدول ا ألعامل :املؤرشات اجلغرافية
 .12أأجري تبادل لوهجات النظر حول هذا البند من جدول ا ألعامل.
 .13و أأشار الرئيس اإىل أأن مجيع النقاط الواردة يف هذا البند س تظل مطروحة عىل جدول ا ألعامل يك تُعاجل يف
ادلورة القادمة للجنة.

البند  7من جدول ا ألعامل :ملخص الرئيس
 .14وافقت اللجنة عىل ملخص الرئيس كام هو وارد يف هذه الوثيقة.

البند  8من جدول ا ألعامل :اختتام ادلورة
 .15اختمت الرئيس ادلورة  18نومفرب .2015
[ييل ذكل املرفقان]
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املادة 3
الطلب
([ )1حمتوايت الطلب؛ الرمس] ( أأ) جيوز للطرف املتعاقد أأن يقتيض تضمني الطلب بعض البياانت أأو العنارص التالية أأو
مجيعروها:
" "1الامتس تسجيل؛
" "2وامس مودع الطلب وعنوانه؛
" "3و إاذا اكن ملودع الطلب ممثل ،امس ذكل املمثل وعنوانه؛
" "4وعنوان التبليغ القانوين أأو عنوان املراسةل ،يف حال اكن ذكل العنوان
مطلواب مبقتىض املادة )3(4؛
مقرر يف الالحئة التنفيذية؛
" "5وتصوير للتصممي الصناعي ،كام هو ه
" "6وبيان ابملنتج أأو املنتجات اليت تشمل التصممي الصناعي ،أأو اليت
سيس تخدم ألجلروها التصممي الصناعي؛
" "7ويف حال رغب مودع الطلب يف الاس تفادة من أأولوية طلب سابق،
اإقرار يطالب فيه ب أأولوية ذكل الطلب السابق ،مع البياانت وا ألدةل املؤيدة لإقرار ا ألولوية واليت
جيوز اقتضاؤها بناء عىل املادة  4من اتفاقية ابريس؛
" "8ويف حال رغب مودع الطلب يف الاس تفادة من املادة  11من اتفاقية
ابريس ،أأدةل تفيد ب أأن املنتج أأو املنتجات اليت جتسد التصممي الصناعي أأو اليت يس تخدم ألجلروها
التصممي الصناعي قد مت عرضروها يف معرض دويل رمسي أأو معرتف ب أأنه رمسي؛
[" "9الكشف عن منش أأ أأو مصدر أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
أأو املعارف التقليدية أأو املوارد البيولوجية/الوراثية املس تخدمة أأو املتضمنة يف التصممي
الصناعي؛]
مقررة يف الالحئة التنفيذية.
" "10و أأية بياانت أأو عنارص ه
(ب) وابلنس بة اإىل الطلب ،جيوز أأن ي ُشرتط دفع رمس.
([ )2حظر أأية رشوط أأخرى] ل جيوز اشرتاط أأي بيان أأو عنرص ابلنس بة اإىل الطلب ،خالف البياانت والعنارص
املشار اإلهيا يف الفقرة ( )1ويف املادة .10
([ )3عدة تصاممي صناعية يف الطلب ذاته] جيوز أأن يشمل الطلب أأكرث من تصممي صناعي واحد ،مع مراعاة الرشوط
اليت ميكن أأن ينص علهيا القانون املطبهق.
([ )4ا ألدةل] جيوز للطرف املتعاقد أأن يقتيض تقدمي ا ألدةل اإىل املكتب أأثناء حفص الطلب ،يف احلاةل اليت قد يكون فهيا
للمكتب شك معقول يف حصة أأي بيان أأو عنرص وارد يف الطلب.
[ييل ذكل املرفق الثاين]

(اثنيا)2 1
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[املادة 1

مبادئ عامة
( [ )1عدم تنظمي قانون التصاممي الصناعية املوضوعي] ليس يف هذه املعاهدة أأو الالحئة التنفيذية ما يقصد بتفسريه أأنه
يقتيض أأي يشء من ش أأنه أأن حيد من حرية الطرف املتعاقد يف أأن يقتيض ما يرغب فيه من رشوط ترد يف القانون
املوضوعي املطبق عىل التصاممي الصناعية.
([ )2العالقة مع معاهدات أأخرى] ليس يف هذه املعاهدة ما حيد من أأية الزتامات مرتتبة عىل ا ألطراف املتعاقدة بعضروها
جتاه بعض بناء عىل أأية معاهدات أأخرى].
[هناية املرفق الثاين والوثيقة]
[ييل ذكل املرفق الثاين]

 1يسيند نص هذه املادة اإىل الاقرتاح املقدم من الرئيس يف ادلورة الرابعة والثالثني للجنة ،والوارد يف ورقة الرئيس غري الرمسية رمق .1
 2أأشارت بعض الوفود اإىل أأهنا ل تؤيد ل هذه املادة املقرتحة ول البند " "9من املادة  ()1(3أأ).
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I.

MEMBRES/MEMBERS

(dans l’ordre alphabétique des noms français des États/in the alphabetical order of the names in
French of the states)
AFGHANISTAN
Surya DALIL (Ms.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
Nazir Ahmad FOSHANJI, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

AFRIQUE DU SUD/SOUTH AFRICA
Fleurette COETZEE (Ms.), Senior Manager, Trademarks Division, Department of Trade and
Industry, Companies and Intellectual Property Commission (CIPC), Pretoria
fcoetzee@cipc.co.za
Elena ZDRAVKOVA (Ms.), Senior Manager, Patents and Designs, Companies and Intellectual
Property Commission (CIPC), Pretoria
ezdravkova@cipc.co.za
Letlala MASENOAMETSI (Ms.), Foreign Service Officer, Economic Relations and Trade,
Ministry of International Relations and Cooperation, Pretoria
letlalam@dirco.gov.za

ALGÉRIE/ALGERIA
Fayssal ALLEK, premier secrétaire, Mission permanente, Genève
allek@mission-algeria.ch

ALLEMAGNE/GERMANY
Jan TECHERT, Senior Counsellor, Trademarks Law Division, Federal Ministry of Justice and
Consumer Protection, Berlin
techert-ja@bmjv.bund.de
Marcus KÜHNE, Senior Government Official, Designs Section, German Patent and Trade Mark
Office (DPMA), Jena
Pamela WILLE (Ms.), Counsellor, Economic Division, Permanent Mission, Geneva
wi-2-io@genf.diplo.de
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ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA
Mohammed AL-YAHYA, Deputy Director General, Administrative Affairs, Saudi Patent Office,
King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST), Riyadh
Rana AKEEL (Ms.), International Trade Officer, Commercial Attaché Office, Ministry of
Commerce and Industry, Geneva
rakeel@mci.gov.sa
Mashhor AL ALI, Commercial Attaché, Commercial Attaché Office, Ministry of Commerce and
Industry, Geneva
mash.alali@mco.gov.sa

ARGENTINE/ARGENTINA
María Inés RODRÍGUEZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra

AUSTRALIE/AUSTRALIA
Gavin LOVIE, Acting General Manager, Trade Marks and Designs Group, IP Australia,
Canberra
Tanya DUTHIE (Ms.), Assistant Director, International Policy and Cooperation, IP Australia,
Canberra
tanya.duthie@ipaustralia.gov.au

AUTRICHE/AUSTRIA
Walter LEDERMÜLLER, Lawyer, Trademark Examiner, Expert, Legal Department for
International Trademark Affairs, The Austrian Patent Office, Federal Ministry for Transport,
Innovation and Technology, Vienna
walter.ledermueller@patentamt.at

BÉLARUS/BELARUS
Andrew SHELEG, Head, Examination Division, Trademarks Department, National Center of
Intellectual Property (NCIP), State Committee on Science and Technologies, Minsk

BHOUTAN/BHUTAN
Tshering WANGMO (Ms.), Chief Intellectual Property Officer, Intellectual Property Division,
Ministry of Economic Affairs, Thimphu
twangmo@moea.gov.bt
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BURUNDI
Thérence NDAMUHAWENIMANA, Advisor, International Organizations, Ministry of External
Relations and International Cooperation, Bujumbura
ndamuhawe.therence@gmail.com

BRÉSIL/BRAZIL
Cleiton SCHENKEL, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
Rodrigo MENDES ARAÚJO, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

CANADA
Pierre MESMIN, Director, Copyright and Industrial Designs Branch, Canadian Intellectual
Property Office (CIPO), Gatineau
Cary SEIPP, Senior Trade Officer, Intellectual Property Trade Policy Division, Department of
Foreign Affairs, Trade and Development, Ottawa
Brittany STIEF (Ms.), Senior Analyst, Canadian Intellectual Property Office (CIPO), Gatineau
Frédérique DELAPRÉE (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
frederique.delapree@international.gc.ca

CHILI/CHILE
Nelson CAMPOS, Asesor Legal, Departamento de Propiedad Intelectual, Dirección General de
Relaciones Económicas Internacionales, Ministerio de Relaciones Exteriores, Santiago
ncampos@direcon.gob.cl
Jorge LABBE, Coordinador Examen de Fondo, Subdepartamento de Marcas, Instituto Nacional
de Propiedad Industrial (INAPI), Ministerio de Economía, Santiago
jlabbe@inapi.cl
Marcela PAIVA (Sra.), Consejera, Misión Permanente ante la Organización Mundial del
Comercio (OMC), Ginebra
mpaiva@minrel.gov.cl
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CHINE/CHINA
YANG Hongju (Ms.), Director, State Intellectual Property Office of the People’s Republic of
China (SIPO), Beijing
CHENG Yiqun (Ms.), Deputy Director, Legal Affairs Division, Trademark Office, State
Administration for Industry and Commerce (SAIC), Beijing
NIE Rui, Project Administrator, State Intellectual Property Office of the People’s Republic of
China (SIPO), Beijing
nierui@sipo.gov.cn
NIU Zehui (Ms.), Examiner, State Intellectual Property Office of the People’s Republic of
China (SIPO), Beijing
SHI Yuefeng (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva

COLOMBIE/COLOMBIA
Beatriz LONDOÑO SOTO (Sra.), Embajadora, Representante Permanente, Misión
Permanente, Ginebra
Gabriel DUQUE MILDENBERG, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente
ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra
Juan Camilo SARETZKI-FORERO, Consejero, Misión Permanente, Ginebra
María Catalina GAVIRIA BRAVO (Sra.), Consejera Comercial, Misión Permanente ante la
Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra

CONGO
Antoine GUELOI AMBOULOU, chef du Service de la valorisation, Antenne nationale de la
propriété industrielle (ANPI), Direction générale de l’industrie, Ministère du développement
industriel et de la promotion du secteur privé, Brazzaville

COSTA RICA
Cristian MENA CHINCHILLA, Director, Registro Propiedad Industrial, Registro Nacional,
Ministerio de Justicia, San José
CÔTE D’IVOIRE
Kumou MANKONGA, premier secrétaire, Mission permanente, Genève
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DANEMARK/DENMARK
Anja Maria Bech HORNECKER (Ms.), Special Legal Advisor, Danish Patent and Trademark
Office (DKPTO), Ministry of Business and Growth, Taastrup
Nors ASTRID LINDBERT (Ms.), Legal Advisor, Danish Patent and Trademark Office (DKPTO),
Ministry of Business and Growth, Taastrup

ÉGYPTE/EGYPT
Fatma Sayed Abdelkarim ALI (Ms.), Head, Department Issues for Trademarks, Trademarks and
Industrial Designs Office, Ministry of Trade and Industry, Cairo
monaazaaki@gmail.com

EL SALVADOR
Katia CARBALLO (Sra.), Ministra Consejera, Misión Permanente ante la Organización Mundial
del Comercio (OMC), Ginebra
kcarballo@minec.gov.sv

ÉQUATEUR/ECUADOR
Juan Carlos CASTRILLÓN JARAMILLO, Experto, Misión Permanente ante la Organización
Mundial del Comercio (OMC), Ginebra
jcastrillon@mmrree.gob.ec

ESPAGNE/SPAIN
Paloma HERREROS RAMOS (Sra.), Jefa, Servicio de Examen de Marcas, Departamento de
Signos Distintivos, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, Madrid
paloma.herreros@oepm.es
Gerardo PEÑAS GARCÍA, Jefe, Área de Examen de Modelos, Diseños y Semiconductores,
Departamento de Patentes e Información Tecnológica, Oficina Española de Patentes y
Marcas (OEPM), Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Madrid
gerardo.penas@oepm.es
Xavier BELLMONT ROLDÁN, Consejero, Misión Permanente, Ginebra
mission.spain@ties.itu.int

ESTONIE/ESTONIA
Karol RUMMI (Ms.), Head, Trademark Department, The Estonian Patent Office, Tallinn
karol.rummi@epa.ee
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ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA
Amy COTTON (Ms.), Senior Counsel, Office of Policy and International Affairs, United States
Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria, Virginia
amy.cotton@uspto.gov
David GERK, Patent Attorney, Office of Policy and International Affairs, United States Patent
and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria, Virginia
david.gerk@uspto.gov
Karin Louise FERRITER (Ms.), Attorney Advisor, Office of Policy and International Affairs,
Alexandria

ÉTHIOPIE/ETHIOPIA
Yanit Abera HABTEMARIAM (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
abyanit@gmail.com

FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION
Anna ROGOLEVA (Ms.), Counsellor, Law Department, Federal Service of Intellectual
Property (ROSPATENT), Moscow

FINLANDE/FINLAND
Mika KOTALA, Legal Advisor, Trade and Labour Department, Ministry of Employment and
Economy, Helsinki

FRANCE
Véronique FOUKS (Mme), chef, Service juridique et international, Institut national de l’origine et
de la qualité, Montreuil
Olivier HOARAU, chargé de mission, Service des affaires européennes et internationales,
Institut national de la propriété industrielle (INPI), Courbevoie
Olivier MARTIN, conseiller, Mission permanente, Genève

GABON
Edwige KOUMBY MISSAMBO (Mme), premier conseiller, Mission permanente, Genève

GÉORGIE/GEORGIA
Irakli KASRADZE, Head, Trademarks, Geographical Indications and Designs Department,
Tbilisi
iraklikasradze@sakpatenti.org.ge
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GHANA
Grace Ama ISSAHAQUE (Ms.), Chief State Attorney, Registrar General’s Department, Ministry
of Justice, Accra
graceissahaque@hotmail.com
Ted Frimpong ASARE, Assistant State Attorney, Registrar General’s Department, Ministry of
Justice and Attorney General’s Department, Accra
tedfasare@gmail.com

GRÈCE/GREECE
Myrto LAMBROU MAURER (Ms.), Head, International Affairs, Industrial Property
Organization (OBI), Athens
mlab@obi.gr
Dimitros GIAGTZIDIS, Trademarks Examiner, General Secretariat of Commerce, Direction of
Commercial and Industrial Property, Ministry of Economy, Competitiveness and Tourism,
Athens
dgiagtzidis@gmail.com
Paraskevi NAKIOU (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva

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

HONDURAS
Giampaolo RIZZO ALVARADO, Embajador, Representante Permanente Adjunto, Encargado de
Necogios a.i., Misión Permanente, Ginebra
mission@hondurasginebra.ch
Gilliam Noemi GOMÉZ GUIFARRO (Sra.), Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra
gilliam.gomez@hondurasginebra.ch
María Isabella PÁEZ (Srta.), Pasante, Misión Permanente, Ginebra
humanitarian@hondurasginebra.ch

HONGRIE/HUNGARY
Imre GONDA, Deputy Head, Trademark, Model and Design Department, Hungarian Intellectual
Property Office (HIPO), Budapest
imre.gonda@hipo.gov.hu
Peter MUNKACSI, Senior Advisor, Department for Codification of Competition, Consumer
Protection and Intellectual Property, Budapest
peter.munkacsi@im.gov.hu
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INDE/INDIA
Sumit SETH, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

INDONÉSIE/INDONESIA
Triyono WIBOWO, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission to the World
Trade Organization (WTO), Geneva
Robert Matheus Michael TENE, Deputy Permanent Representative, Pemanent Mission to the
World Trade Organization (WTO), Geneva
Ahmad Mujahid RAMLI, Director General, Directorate General of Intellectual Property
Rights (DGIP), Ministry of Law and Human Rights, Jakarta
Andrieansjah ANDRIEANSJAH, Head, Foreign Affairs Cooperation Division, Directorate
General of Intellectual Property Rights (DGIP), Ministry of Law and Human Rights, Jakarta
Denny ABDI, Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Erik MANGAJAYA, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
erik.mangajaya@mission-indonesia.org
IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’)/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
Nabiollah AZAMI SARDOUEI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

IRLANDE/IRELAND
David COOMBES, Executive Officer, Intellectual Property Unit, Department of Jobs, Enterprise
and Innovation, Kilkenny
david.coombes@djei.ie

ISRAËL/ISRAEL
Naama DANIEL (Ms.), Attorney, Legislation and Legal Counsel, Intellectual Property Law
Department, Ministry of Justice, Jerusalem

ITALIE/ITALY
Bruno MASSIMILIANO, Expert, Italian Patent and Trademark Office, Directorate General of
Combating Counterfeiting, Ministry of Economic Development (UIBM), Rome
massimiliano.bruno@mise.gov.it
Matteo EVANGELISTA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
Edoardo MARANGONI, Intern, Permanent Mission, Geneva
wipostage.ginevra@esteri.it
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JAMAÏQUE/JAMAICA
Marcus GOFFE, Trademarks, Designs and Geographical Indications Manager, Jamaica
Intellectual Property Office (JIPO), Kingston
marcus.goffe@jipo.gov.jm
Simara HOWELL (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
fsec@jamaicamission.ch

JAPON/JAPAN
Yoshinari OYAMA, Deputy Director, Japan Patent Office (JPO), Tokyo
Kenji SAITO, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

JORDANIE/JORDAN
Amani ARABYAT (Ms.), Trademark Examiner, Industrial Property Protection Directorate,
Ministry of Industry and Trade, Jordan

KENYA
Grace W. RANJI (Ms.), Trademarks Examiner, Kenya Industrial Property Institute (KIPI),
Ministry of Trade and Industry, Nairobi

LETTONIE/LATVIA
Liene GRIKE (Ms.), Advisor, Economic and Intellectual Property Affairs, Permanent Mission,
Geneva

LIBAN/LEBANON
Wissam EL AMIL, Legal Expert, Intellectual Property Rights, Office of Intellectual Property,
Department of Intellectual Property, Directorate General of Economy and Trade, Ministry of
Economy and Trade, Beirut
wamil@economy.gov.lb

LIBYE/LIBYA
Lamees Fathullah Abdullah ALBARAESI (Mme), déléguée, Département des organisations
internationales, Ministère des affaires étrangères, Tripoli
Naser ALZAROUG, conseiller, Mission permanente, Genève

LITUANIE/LITHUANIA
Lina MICKIENÈ (Ms.), Deputy Director, State Patent Bureau of the Republic of Lithuania, Vilnius
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LUXEMBOURG
Christiane DALEIDEN DISTEFANO (Mme), représentant permanent adjoint, Mission
permanente auprès de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), Genève
Iris DEPOULAIN (Mme), chargée de mission, Office la propriété intellectuelle, Ministère de
l’économie, Luxembourg
iris.depoulain@eco.etat.lu
Julie SCHMIT (Mme), attachée, Mission permanente, Genève

MALAISIE/MALAYSIA
Azahar ABDUL RAZAB, Expert, Trademark Division, Intellectual Property Corporation,
Kuala Lumpur

MAROC/MOROCCO
Adil EL MALIKI, directeur général, Office marocain de la propriété industrielle et
commerciale (OMPIC), Casablanca
adil.elmaliki@ompic.org.ma
Dounia EL OUARDI (Mme), directrice, Département du développement, Office marocain de la
propriété industrielle et commerciale (OMPIC), Casablanca
Ghofran SALAH (Mlle), conseillère, Mission permanente, Genève

MEXIQUE/MEXICO
Karla Priscilla JUÁREZ BERMÚDEZ (Sra.), Especialista en Propiedad Industrial, Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Cuidad de México
Sara MANZANO MERINO (Sra.), Asesora, Misión Permanente, Ginebra

MONACO
Gilles REALINI, premier secrétaire, Mission permanente, Genève

MOZAMBIQUE
Pedro Afonso COMISSÁRIO, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission,
Geneva
mission.mozambique@bluewin.ch
Olga MUNGUAMBE (Ms.), Commercial Counsellor, Permanent Mission, Geneva
mission.mozambique@bluewin.ch
Margo A. BAGLEY (Ms.), Expert, Permanent Mission, Geneva
mission.mozambique@bluewin.ch
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MYANMAR
Su SU WIN (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

NÉPAL/NEPAL
Khanal LAKSHUMAN, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
mission.nepal@bluewin.ch

NICARAGUA
Hernán ESTRADA ROMAN, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente,
Ginebra
Humberto Javier COLLADO FERNÁNDEZ, Negociador, Registro de la Propiedad
Intelectual (RPI), Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), Managua
Jenny ARANA VIZCAYA (Sra.), Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra

NIGER/NIGERIA
Chichi UMESI (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

NORVÈGE/NORWAY
Karine L. AIGNER (Ms.), Senior Legal Advisor, Legal and International Affairs, Norwegian
Industrial Property Office (NIPO), Oslo
kai@patentstyret.no
Trine HVAMMEN-NICHOLSON (Ms.), Senior Legal Advisor, Norwegian Industrial Property
Office (NIPO), Oslo
thv@ patentstyret.no
Marthe Kristine Fjeld DYSTLAND (Ms.), Acting Legal Advisor, Legislation Department, Ministry
of Justice and Public Security, Oslo
marthe.dystland@jd.dep.no

PAKISTAN
Tehmina JANJUA (Ms.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
Aamar Aftab QURESHI, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
mission.pakistan@ties.itu.int
Bilal Akram SHAH, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
mission.pakistan@ties.itu.int
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PANAMA
Ana Leny VILLARREAL (Sra.), Jefe de Oficina, Propiedad Industrial o Derecho de Autor,
Subdirectora General, Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial (DIGERPI),
Ministerio de Comercio e Industrias, Panamá

PARAGUAY
Roberto RECALDE, Segundo Secretario, Misión Permanente, Ginebra

PÉROU/PERU
Luis Enrique MAYAUTE, Ministro Consejero, Misión Permanente, Ginebra
lmayaute@onuperu.org
Ray Augusto MELONI GARCÍA, Director, Signos Distintivos, Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), Lima

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
adachowska@uprp.pl
Wojciech PIATKOWSKI, Minister 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
Pina de Morais JOÃO, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE/SYRIAN ARAB REPUBLIC
Muhammad MUHAMMAD, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva
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RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA
KIM Hyesook (Ms.), Deputy Director, Trademark Examination Policy Division, Industrial
Property or Copyright Office, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon
fragance123@korea.kr
YEOM Hojun, Judge, Incheon
KIM Shi-Hyeong, Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA
Simion LEVITCHI, Director, Trademarks and Industrial Designs Department, State Agency on
Intellectual Property of the Republic of Moldova (AGEPI), Chisinau
simion.levitchi@agepi.gov.md

RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE/DEMOCRATIC PEOPLE’S
REPUBLIC OF KOREA
CHOE Chi Ho, Director General, Trademark, Industrial Design and Geographical Indication
Office (TIDGIO) of the Democratic People’s Republic of Korea, State Administration for Quality
Management of the Democratic People’s Republic of Korea (SAQM), Pyongyang
IM Jong Thae, Senior Examiner, Department of International Registration, Trademark, Industrial
Design and Geographical Indication Office (TIDGIO) of the Democratic People’s Republic of
Korea, State Administration for Quality Management of the Democratic People’s Republic of
Korea (SAQM), Pyongyang
KIM Myong Hyok, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC
Petra MALECKOVA (Ms.), Senior Officer, International Affairs Department, Industrial Property
Office, Prague
pmaleckova@upv.cz

ROUMANIE/ROMANIA
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.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva
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ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM
Clare HURLEY (Ms.), Head, Brands and International Trade Mark Policy, Intellectual Property
Office, Newport
clare.hurley@ipo.gov.uk

SÉNÉGAL/SENEGAL
Mame Baba CISSE, ambassadeur, représentant permanent, Mission permanente, Genève
Aboubacar Sadikh BARRY, ministre conseiller, Mission permanente, Genève
repsengen@yahoo.fr
Ndeye Soukeye NDIAYE (Mme), conseiller technique, Agence sénégalaise pour la propriété
industrielle et l'innovation techologique (ASPIT), Ministère du commerce, de l'industrie et de
l'artisanat, Dakar
ndeyesoukeyendiaye@gmail.com
Lamine Ka MBAYE, premier secrétaire, Mission permanente, Genève
repsengen@yahoo.fr

SLOVAQUIE/SLOVAKIA
Martin KABÁČ, Deputy Head, Permanent Mission, Geneva
Juraj MAJCIN, Intern, Permanent Mission, Geneva

SLOVÉNIE/SLOVENIA
Ales ORAZEM, Head, Trademarks, Designs and Geographical Indications Department,
Slovenian Intellectual Property Office (SIPO), Ministry of Economic Development and
Technology, Ljubljana
ales.orazem@uil-sipo.si

SRI LANKA
Ravinatha P. ARYASINHA, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission,
Geneva
Rukmal Sena Kumara DOOLWALAGE, Director, Commerce Division, Ministry of Industry and
Commerce, Colombo
rdoolwalage@hotmail.com
Dilini GUNASEKERA (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
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SUÈDE/SWEDEN
Mattias BJUHR, Legal Advisor, Division for Intellectual Property and Transport Law, Stockholm
mattias.bjuhr@regeringskansliet.se
Åsa COLLETT (Ms.), Legal Advisor, Swedish Patent and Registration Office (SPRO),
Söderhamn
Marie-Louise ORRE (Ms.), Legal Officer, Swedish Patent and Registration Office (SPRO),
Söderhamn

SUISSE/SWITZERLAND
Marie KRAUS (Mme), conseillère juridique, Division du droit et des affaires internationales,
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne
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
Olivia WIPF, conseillère juridique, Division du droit et des affaires internationales, Institut fédéral
de la propriété intellectuelle (IPI), Berne

TCHAD/CHAD
Haroun MAHAMAT SALEH BRAHIM, directeur général, Direction générale de l’industrie des
petites et moyennes entreprises et des coopératives, Ministère de l’économie, du commerce et
du développement touristique, N’Djamena
harounardjaymi@yahoo.fr
Mourno Adam TAHIR, secrétaire général, Ministère de l’économie, du commerce et du
développement touristique, N’Djamena
tmourno@yahoo.fr
Mahamat Delio SOULEYMANE, directeur de la propriété industrielle et de la technologie,
Ministère de l’économie, du commerce et du développement touristique, N’Djamena
souleymhtderio@hotmail.com

THAÏLANDE/THAILAND
Atchara PHRAPHAIPUG, Legal Officer, Department of Intellectual Property (DIP), Ministry of
Commerce, Nonthaburi
aautt@hotmail.com
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TURKMÉNISTAN/TURKMENISTAN/
Sulgun GURBANOVA (Mrs.), Head, Trademark and Industrial Designs Department, State
Service on Intellectual Property, Ministry of Economy and Development, Ashgabat
sulgun@list.ru

TURQUIE/TURKEY
Elif Betül AKIN (Ms.), Head, Trademarks Department, Turkish Patent Institute (TPI), Ministry of
Science, Industry and Technology, Ankara
elif.akin@tpe.gov.tr
Günseli GÜVEN (Ms.), Legal Counsellor, Permanent Mission, Geneva
gunseli.guven@mfa.gov.tr

UKRAINE
Valentyna HAIDUK (Ms.), Head, Rights to Designation Department, State Enterprise “Ukrainian
Institute of Industrial Property” (SE UIPV), Kiyv
v.gayduk@uipv.org
Larysa TUMKO (Ms.), Deputy Head, Rights to Results of Scientific and Technical Activity
Department, State Enterprise “Ukrainian Institute of Industrial Property” (SE UIPV), Kiyv
l.tumko@uipv.org

URUGUAY
Brenda Flor JUSTO DELORENZI (Sra.), Encargada de Área Signos Distintivos, Dirección
Nacional de la Propiedad Industrial, Ministerio de Industria Energía y Minería, Montevideo
bjusto@dnpi.miem.gub.uy
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

ZIMBABWE
Taonga MUSHAYAVANHU, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission,
Geneva
Rhoda TAFADZWA NGARANDE (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva
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UNION EUROPÉENNE /EUROPEAN UNION

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

II.

ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/
INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

CENTRE SUD (CS)/SOUTH CENTRE (SC)
Nirmalya SYAM, Program Officer, Innovation and Access to Knowledge Program, Geneva
syam@southcentre.org
Viviana MUÑOZ TELLEZ (Ms.), Coordinator, Innovation and Intellectual Property Program,
Geneva
munoz@southcentre.int
Carlos CORREA, Special Advisor, Trade and Intellectual Property, Geneva
quiess@gmail.com
Juneja NEHA (Ms.), Intern, Development, Innovation and Intellectual Property Program, Geneva
juneja@southcentre.int

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)
Maegan McCANN (Ms.), Junior Legal Affairs Officer, 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.
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UNION AFRICAINE (UA)/AFRICAN UNION (AU)
Jean-Marie EHOUZOU, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
Susan ISIKO STRBA (Ms.), Expert, Permanent Mission, Geneva
Claude KANA, Expert, Permanent Mission, Geneva

III.

ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/
INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA)/American Intellectual
Property Law Association (AIPLA)
Richards JONATHAN, Co-Chair, Trademark and International Law Committee, Salt Lake City
jrichards@wnlaw.com
Thomas MOGA, Member, Board of Directors, Washington D.C.
thomas.moga@leclairryan.com
Sophie QUERIN (Ms.), Member, Grenoble
Association internationale pour les marques (INTA)/International Trademark Association (INTA)
Bruno MACHADO, Geneva Representative, Rolle
Association japonaise des conseils en brevets (JPAA)/Japan Patent Attorneys
Association (JPAA)
Mizue KAKIUCHI (Ms.), Member, Design Committee, Tokyo
gyoumukokusai@ jpaa.or.jp
Ryota MORIHIRO, Member, Trademark Committee, Tokyo
gyoumukokusai@ jpaa.or.jp
Association japonaise pour les marques (JTA)/Japan Trademark Association (JTA)
Yuko MURAMATSU (Ms.), Member, Design Committee, Tokyo
Bureau of European Design Associations (BEDA)
Anouk SIEGELAAR (Ms.), Expert, Brussels
office@beda.org
Centre d’études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI)/Centre for International
Intellectual Property Studies (CEIPI)
François CURCHOD, chargé de mission, Genolier
francois.curchod@vtxnet.ch
Centre international pour le commerce et le développement durable (ICTSD)/International
Center for Trade and Sustainable Development (ICTSD)
Ahmed ABDEL LATIF, Senior Program Manager, Innovation and Intellectual Property, Geneva
Varun EKNATH, Junior Associate, Geneva
veknath@ictsd.ch
Pedro ROFFE, Senior Associate, Geneva
Health and Environment Program (HEP)
Madeleine SCHERB (Ms.), chair, Geneva
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Fédération internationale des conseils en propriété intellectuelle (FICPI)/International
Federation of Intellectual Property Attorneys (FICPI)
Paula SAILAS (Ms), CET Group 1, Helsinki
paula.sailas@ficpi.org
Intellectual Property Owners Association (IPO)
Richard STOCKTON, Patentn Attorney, Chicago
rstockton@bannerwitcoff.com
Knowledge Ecology International, Inc. (KEI)
Thiru BALASUBRAMANIAM, Managing Director, Geneva
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
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
Third World Network Berhad (TWN)
Mirza ALAS PORTILLA (Ms.), Legal Advisor, Geneva
mirza@twnetwork.org
Gopakumar KAPPOORI, Legal Advisor, Geneva
Sangeeta SHASHIKANT (Ms.), Legal Advisor, Geneva
sangeeta@twnetwork.org

IV.

BUREAU/OFFICERS

Président/Chair:

Adil El MALIKI (Maroc/Morocco)

Vice-présidents/Vice-chairs:

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

Secrétaire/Secretary:

Marcus HÖPPERGER (OMPI/WIPO)
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VI.

SECRÉTARIAT DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE (OMPI)/SECRETARIAT OF THE WORLD
INTELLECTUALPROPERTY ORGANIZATION (WIPO)

Francis GURRY, directeur général/Director General
WANG Binying (Mme/Ms.), vice-directrice générale/Deputy Director General
Marcus HÖPPERGER, directeur, Division du droit et des services consultatifs en matière de
législation, Secteur des marques et des dessins et modèles/Director, Law and Legislative
Advice Division, Brands and Designs Sector
Brian BECKHAM, chef, Section du règlement des litiges relatifs à l'Internet, Centre d'arbitrage et
de médiation de l'OMPI, Secteur des brevets et de la technologie/Head, Internet Dispute
Resolution Section, WIPO Arbitration and Mediation Center, Patents and Technology Sector
Martha PARRA FRIEDLI (Mme/Ms.), chef, Section du droit des marques, Division du droit et
des services consultatifs en matière de législation, Secteur des marques et des dessins et
modèles/Head, Trademark Law Section, Law and Legislative Advice Division, Brands and
Designs Sector
Marie-Paule RIZO (Mme/Ms.), chef, Section du droit des dessins et modèles et des indications
géographiques, Division du droit et des services consultatifs en matière de législation, Secteur
des marques et des dessins et modèles/Head, Design and Geographical Indication Law
Section, Law and Legislative Advice Division, Brands and Designs Sector
Marina FOSCHI (Mme/Ms.), juriste, Section du droit des dessins et modèles et des indications
géographiques, Division du droit et des services consultatifs en matière de législation, Secteur
des marques et des dessins et modèles/Legal Officer, Design and Geographical Indication Law
Section, Law and Legislative Advice Division, Brands and Designs Sector
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
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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
Matteo GRAGNANI, juriste adjoint, Division du droit et des services consultatifs en matière de
législation, Secteur des marques et des dessins et modèles/Associate Legal Officer, Law and
Legislative Advice Division, Brands and Designs Sector

][هناية املرفق الثاين والوثيقة

