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 عالماتاللجنة الدائمة المعنية بقانون ال

 مؤشراتالصناعية وال تصاميمالتجارية وال

 الجغرافية

 
 والثالثونالخامسة الدورة 

 2016أأبرةل  27اإىل  25جنيف، من 
 
 

 التقرير

 1اذلي اعمتدته اللجن  ادلامئ 

 قدم م
شؤارات الصناعي  واملتصاممي لجن  ادلامئ  املعني  بقانون العالمات التجارة  وال ل اخلامس  والثالثني ة ورانعقدت ادل .1

لهيا   .2016برةل أأ  27ىل اإ  25نيف،  ي التةرة من ب للجن  ادلامئ " أأو "اللجن "،، اب"لحقا اجلغرافي  )املشار اإ

احتاد ابريس محلاة  امللكي  الصناعي   ي الاجامتع: أألبانيا، اجلزائر،  ي الأعضاء  ي الوةبو أأو  التالي  ادلولوُمثلت  .2
، البوس ن  والهرسك، الربازةل، مكبوداي، الاكمريون، بيالروسأأنغول، الأرجنتني، أأسةراليا، المنسا، أأذربيجان، جزر الهباما، 

  الشعبيكوراي رك، مجهورة  منا، ادلي تش يك هورة  ال اجل كندا، ش ييل، الصني، كولومبيا، كوس تارياك، كوت دةتوار، كواب، 
س تونيا، فنلندا، فرنسا، جورجيا، أأملانيا، اليوانن، غواتاميل، هندوراس، هنغاراي، الهند، اإ ادلميقراطي ، مرص، السلتادور، 

يران )مجهورة   ندونيس يا، العراق، اإ كينيا، الكوةت، ةطاليا، جاماياك، الياابن، الأردن، اإ رسائيل، اإ يرلندا، اإ الإسالمي ،،  -اإ
لتتيا، لبنان، ليبيا، ليتوانيا، مايل، مالطا، مورةتانيا، املكس يك، موانكو، منغوليا، املغرب، موزامبيق، ميامنار، نيبال، 

هولندا، نيجرياي، الرنوجي، ابكس تان، ابراغواي، التلبني، بولندا، الربتغال، مجهورة  كوراي، مجهورة  مودلوفا، رومانيا، الاحتاد 
س بانيافرةقيا، أأ يس، اململك  العربي  السعودة ، الس نغال، س نغافورة، سلوفاكيا، جنوب الرو السوةد، سويرسا، ، رسي لناك، اإ

ند، مجهورة  مقدونيا اليوغوسالفي  السابق ، ترةنيداد وتوابغو، تونس، تركيا، أأوغندا، أأوكرانيا، أأوروغواي، طاجيكس تان، اتةل 
ثل الاحتاد الأورويب ،. ومُ دوةل 95ك  املتحدة، الولايت املتحدة الأمريكي ، زامبيا، زميبابوي )الإمارات العربي  املتحدة، اململ

 مراقب.بصت   ثلت فلسطنيبصتته عضوا خاصا للجن  ادلامئ . ومُ 

                                                
1
 السادس  والثالثني. ي دورهتا التجارة  قانون العالمات دت هاا التقرير اللجن  ادلامئ  املعني  باعمت  
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، ،OAPIاملنظامت احلكومي  ادلولي  التالي   ي الاجامتع بصت  مراقب: املنظم  الإفرةقي  للملكي  التكرة  )وشاركت  .3
 .منظامت، WTO( ،،4،، منظم  التجارة العاملي  )SC،، مركز اجلنوب )AUالاحتاد الأفرةقي )

،، AIM) العالمات التجارة املنظامت غري احلكومي  التالي   ي الاجامتع بصت  مراقب: رابط  صناعات  ممثلووشارك  .4
، مركز ادلراسات ادلولي  للملكي  التكرة  ،APRAM  ملامريس العالمات التجارة  والتصاممي الصناعي  )نس يتر العي  اجل 
(CEIPI ،، لعالمات التجارة  )الصيني  لعي  اجلCTA ،،لطالب القانون   رابط  الأوروبيال(ELSA International ،،

املس تدام  التمني  لتجارة و ل املركز ادلويل ،، AIPPI،، اجلعي  ادلولي  محلاة  امللكي  التكرة  )HEP)برانمج الصح  والبيئ  
(ICTSD  النبيا قانونل،، الرابط  ادلولي (AIDVمللكي  التكرة  ) ا،، الاحتاد ادلويل حملامييFICPI ،،  ادلولي  الرابط

لعالمات التجارة  ي  لالياابن عي  اجل ،، JPAAرباءات الاخةراع )نيني لالياابمجعي  احملامني ،، INTAللعالمات التجارة  )
(JTA،،  يكولوجيا املعرفي  ) املشؤسس  ادلولي ش بك  ال  ، منظم حصاب للعالمات التجارة لأ ، الرابط  الأوروبي  ،KEIلالإ
 ،.منظم  OriGin( ،16اجلغرافي  )للمشؤارات ولي  ادل

 .قامئ  ابملشاركني الوثيق الثاين لهاه  وةتضمن املرفق .5

ىل  وأأشارت الأمان  .6  املداخالت وجسلهتا. اإ

 جدول الأعامل: افتتاح ادلورة من 1البند 
للجن  ادلامئ  ادلورة اخلامس  والثالثني  ي، املدير العام للمنظم  العاملي  للملكي  التكرة افرانسس غر  /افتتح الس يد .7

 ورحب ابملشاركني. املعني  بقانون العالمات التجارة  والتصاممي الصناعي  واملشؤارات اجلغرافي 

 .الوةبو، منصب أأمني اللجن ر )غوتوىل الس يد ماركوس هوبر  .8

 ئبًيهانو اللجن  من جدول الأعامل: انتخاب رئيس 2البند 

أألترةدو  /اميري جوندا )هنغاراي، والس يد /خب الس يدانتُ رئيسا للجن ، و  عادل املاليك )املغرب، /ب الس يدانتخُ  .9
 للجن .الرئيس ئبني )املكس يك، ان أألغارااكرلوس رةندون 

 جدول الأعامل اعامتدجدول الأعامل:  من 3البند 

 ،..SCT/35/1 Provاللجن  ادلامئ  مرشوع جدول الأعامل )الوثيق  ت اعمتد .10

 والثالثني دلورة الرابع لتقرير املنقح مرشوع ال من جدول الأعامل: اعامتد  4البند 

 ،.SCT/34/8 Prov.2  )الوثيقوالثالثني دلورة الرابع  ل  نقحامل تقرير ال اللجن  ادلامئ  مرشوع ت اعمتد .11

 البياانت العام 

ماكني  ي  عن ثقته، ،GRULAC) أأمرياك الالتيني  والاكرةيببدلان وفد جزر الهباما، متحداث ابمس مجموع  أأعرب  .12  اإ
ىل توافق التوصل  ملعاهدة بشأأن نص الاقةراح الأسايس ب ذات الصةل ادلورة احلالي  بشأأن القضااي املعلق  خالل  ي الآراء اإ
أأن ذكر الوفد جمددا و من اجلعي  العام ، حبيث ميكن عقد جلن  حتضرية .  منوة ، وفقا للولة  امل DLTممي )االتص قانون

اليت تضم  نطق  أأمرياك الالتيني  والاكرةيبابلنس ب  مل  همماملساعدة التقني  التعاةل وتعزيز القدرات الوطني  ظلت مصدر قلق 
دراجاجملمو وفد  انمي . وذلكل، أأةد بدلاان واعترب بغض النظر عن طبيعهتا.  ي املعاهدة  الأحاكم بشأأن املساعدة التقني  ع  اإ
اخلاص  مسأأةل  ي غاة  الأمهي  توفر لدلول فرص  مثين  لتصممي خمططات العالمات التجارة  مبثاب  أأن حامة  أأسامء البدلان الوفد 
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أأشار الوفد ابلنس ب  للبدلان النامي . ومع ذكل، لس امي جارة ، قمي  من خالل اس تخدام العالمات التوفرت اليت بتكل البدلان و 
ىل  راس  ادلكام مت تأأكيد ذكل خالل ادلورة التاسع  والعرشين للجن  ادلامئ  و ي  سامء البدلانلأ دوليا   تسقم حامة  ه ل توجد أأناإ

تسجيل كعالمات جتارة  أأو عنارص عالمات ال اليت أأعدهتا الأمان  لتحدةد أأفضل املامرسات املمكن  محلاة  أأسامء البدلان ضد 
اإىل خطي  الأعضاء مقةرةات ادلول عىل ادلعوة املقدم   ي ادلورة الثالثني للجن  ادلامئ ، قدمت وفود ا ردأأفاد بأأنه جتارة . و 
مرشوع توصي  مشةرك  فامي ةتعلق حبامة  أأسامء البدلان ضد التسجيل واس تخدام العالمات التجارة   ي قدمت و  ،الأمان 

ىل ادلورة الثاني  والثالثنيتكل التوصي   نسخ  منقح  منكام قدمت ادلورة احلادة  والثالثني للجن  ادلامئ ،  وأأعرب . للجن  اإ
احلصول عىل حفص طلبات بشأأن دلول الأعضاء له يتوج توفر ال ك  ميكن أأن أأن هاه التوصي  املشةر باجملموع  الوفد عن اعتقاد 

مامتسك  وشامةل لهاه القضي . معاجل  أأسامء البدلان وستساعد عىل تعزيز أأو حتتوي عىل العالمات التجارة  اليت تتأألف من 
أأعرب الوفد عن تطلع اجملموع ، ىل ذكل، اجملموع  املناقشات املس مترة بشأأن حامة  أأسامء البدلان. وابلإضاف  اإ وفد  ذلكل، أأةدو

ىل مناقش  ودراس   الولة  احلالي  للجن  ادلامئ  واليت خالل لنظم اخملتلت  محلاة  املشؤارات اجلغرافي  اوفقا لقرار اجلعي  العام ، اإ
 .قضي تغطي مجيع جوانب ال 

بشأأن الانهتاء من مس  والثالثني للجن  ادلامئ  دلورة اخلااأأمهي  بوفد نيجرياي، متحداث ابمس اجملموع  الأفرةقي ، وأأقر  .13
ىل أأنبالزتامه ابلوفاء وفد . وأأكد العاهدة بشأأن قانون التصاممياملمرشوع  عقد اكن من املقرر  هقرارات اجلعي  العام ، وأأشار اإ

ىل الوفد وأأشار . 2016 أأبرةل 29و 28 بتارخيجلن  حتضرية   ميكن عقد ل  هأأنبالعام   تتهم اجملموع  الأفرةقي  لقرار اجلعي اإ
ذا اكن قد مت الانهتاء من املناقشات بشأأن املساعدة التقني  معاهدة بشأأن قانون التصاممي  مشؤمتر دبلومايس لعامتد ل اإ اإ

نص اللجن  عىل  وضع اللمسات الأخرية من قبلو والثالثني للجن  ادلامئ  واخلامس  ثالثني ادلورة الرابع  وال والكشف خالل 
ىل . تنيادلورهاتني خالل عاهدة بشأأن قانون التصاممي الاقةراح الأسايس مل ىل التوصل أأن اللجن  حباج  وأأشار الوفد اإ ىل اإ اإ

توافق  ي الآراء بشأأن القضااي العالق  قبل اختاذ مزةد من اخلطوات. وذلكل س يكون لزاما عىل مجيع ادلول الأعضاء املشارك  
وأأعرب الوفد . معاهدة بشأأن قانون التصامميالعالق  الرئيس ي  للقضااي س تكامل املناقشات حول اللعمل عىل اا ي اللجن  ادلامئ  

لعقد مشؤمتر دبلومايس دون شلك واع تسعى ب أأن ي دوةل من ادلول الأعضاء ل ميكن لأ أأن باجملموع  الأفرةقي  عن اعتقاد 
ىل ااحلاج   خالل ادلورة الرابع  والثالثني، لس امي ة للجن  ادلامئ ،  ي ادلورات الأخري وأأفاد بأأنه جناح متوقع.  ي لثق  اإ

زااي مبا  ي ذكل عنرص املربرات و املحول اليت ُطرحت و الأس ئةل من ومرئي  خطي  عدة عينات لاجملموع  الأفرةقي  اس تجابت 
ع متس  ت أأن  ي موع  اجملوأأعرب الوفد عن رغب  . املعاهدة بشأأن قانون التصاممي من مرشوع ،3) ي املادة الوارد الكشف 

دراج ارط الكشف  ي مرشوع مقاوم  ربرات اس مترار مل واذلي ، املعاهدة بشأأن قانون التصامميتكل الوفود اليت عارضت اإ
تقدير ال أأن كام أأعرب الوفد عن اعتقاده بالوةبو. أأعضاء عدد ملحوظ من جانب للتحقق من  وقابالميثل اهامتما حقيقيا اكن 
جيابي  ي للجن  ادلامئ  ميكن أأن دلى خمتلف الأعضاء  ي امس توايت خمتلت  من الأولوة  ها لقضااي اليت ل لفضل الأ  ستر عن نتاجئ اإ

لمنو املتسارع للتصاممي الصناعي  عن تقديره ل اجملموع  الأفرةقي  أأعرب وفد ، 2015عام لخالل اجلعي  العام  ورد كام و للجن . 

أأن جيب  بشأأن قانون التصاممياملقةرة  املعاهدة أأن أأعرب الوفد عن اعتقاده بلملكي  التكرة . و ل ودورها  ي النظام البييئ 
تصاممي محلاة  ال الالزم  احلتاظ عىل مساة  الس ياس  الوطني  يشمل حتقق التوازن بني احتياجات املوقعني املس هتدفني، مبا 

وأأقل ول النامي  لدلالالزم  طر امللكي  التكرة  املساعدة التقني  وبناء القدرات لتلبي  احتياجات أأ توفر ارط بشأأن الصناعي  و 
معل اللجن  من اجملموع  الأفرةقي  عىل اس تعداد للمشارك  البناءة  ي جوانب أأخرى ل تقل أأمهي  وأأفاد بأأن البدلان منوا. 

دي قدمه وفي اذل الصناعي بشأأن التصاممي علام ابلقةراح وفد ط اليلعالمات التجارة  واملشؤارات اجلغرافي . وأأح اب املتعلق
عرض هاا الاقةراح  ي انتظار اجملموع  وأأفاد الوفد بأأن . SCT/35/6الولايت املتحدة الأمريكي  والياابن والوارد  ي الوثيق  

 قبل تقدمي مزةد من التعليقات.

املعاهدة  ، أأمهي  كبرية عىل اعامتدCEBSوفد لتتيا، متحداث ابمس مجموع  بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق )وعلق  .14
حتقيق املهام يه دلورة لأأن املهم  الأكرث أأمهي  اإىل  مجموع  بدلان أأورواب الوسطى والبلطيقوأأشار وفد . بشأأن قانون التصاممي

لهيا املس ندة  زاةل أأي عقبات متبقي  لس امي من خالل قرار اجلعي  العام ، اإ عقد املشؤمتر ادلبلومايس. و ي هاا الصدد، أأمام اإ
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بلومايس. ادلشؤمتر املعقد بلزتام اكمل   ابمتتوةطرةق  تكل القضااي املتبقي  بعىل تناول مجيع ادلول الأعضاء  ي الوةبو وفد حث ال
لس تكامل املناقشات حول اكن الوقت مناس با ابلتايل واكنت انجض  لعدة س نوات،  املعاهدة بشأأن قانون التصاممين وأأفاد اب

الهام  املتعلق  ابلقضااي ناقشات امل للمشارك  بطرةق  معلي   ي  هاس تعدادعن ع  أأةضا اجملمو وأأعرب وفد املسائل العالق . 
 اجلغرافي .شؤارات حامة  أأسامء البدلان واملأأل ويه الأخرى من جدول الأعامل، 

ىل متحداث ابمس اجملموع  ابء، وأأشار وفد اليوانن،  .15 ىل التوايل الثاين عالاجامتع أأن ادلورة احلالي  للجن  ادلامئ  اكنت اإ
وضع اللمسات الأخرية عىل حنو للجمعيات العام  للوةبو، اليت وهجت اللجن  ادلامئ  دلورة السابع  ل كامل الناحجالاس تبعد 
غطي الأمر اذلي ةودراس  النظم اخملتلت  محلاة  املشؤارات اجلغرافي ،  معاهدة بشأأن قانون التصامميللالأسايس قةراح الانص 

ىل ال الاس مترار  ي الالزتام بضااي،  ي ةني مجيع جوانب هاه الق قرار اجلعي  توجيه اذلي وفره ولة  اللجن  احلالي . وابلنظر اإ
املعاهدة بشأأن قانون أأنه فامي ةتعلق بعقد مشؤمتر دبلومايس لعامتد ابء عن اجملموع  أأعرب وفد العام  والإطار الزمين املقةرح، 

ن اجملموع  ترحب بنتاجئ معلي  أأ وأأفاد بالكشف. بشأأن عطى الأولوة  للمساعدة التقني  والنص املقةرح تُ جيب أأن ، التصاممي
جراءات التسجيل وهو حتقيق الهدف املتتق عليه ابلتعل من أأجل لمناقشات بشأأن ارط الكشف، ل  اخلاص  تبس يط اإ
تبس يط الإجراءات للمتقدمني هو  انون التصامميلمعاهدة بشأأن قواحض لالن الهدف ابء أأ اجملموع  واعترب وفد لتصاممي. اب

عالق  قضي  الل والاستامثر ادلويل. وفامي ةتعلق ابادلولي  تعددة، وابلتايل تسهيل التجارة الاختصاصات امل  ي بطلبات التسجيل 
س تواصل القيام باكل  ي و بنجاح املساعدة التقني  قدمت أأن الوةبو عىل أأكد الوفد جمددا املساعدة التقني ، املمتثةل  ي الأخرى 

طار وليهتا، بغض النظر عن  دراج اإ دراج أأو عدم اإ أأعرب وفد نص  ي املعاهدة. وفامي ةتعلق بقضي  املشؤارات اجلغرافي ، اإ
ىل مناقش  بناءة و ابء عن تطلعه اجملموع    روح بناءة ودامع  خالل ادلورة.ابء بتوفري الزتام وفود اجملموع  أأكد عىل اإ

آس يا واحمليط الهادئ، عن رأأي متاده أأن امللكي  التكرة  قد اكتسبت أأمهي  وأأعرب وفد الهند .16 ، متحداث ابمس مجموع  أ
اذلي الأمر جحر الأساس لالبتاكر، قد وفر نظام امللكي  التكرة  املعارص وأأفاد بأأن تاكفل احلايل. امل ةرابط و املعامل الكبرية  ي 

ىل لملكي  التكرة  ل النظام البييئ حيتاج  ي نتس الوقت، و. دوةلأأي  دة التمني   يناكن ةاسام  ي بناء الاقتصاد ومسا القوي اإ
العمل املعياري للجن  الةركيزي عىل أأل ةتقد جيب و لحتياجات التمنوة  املتنوع  لدلول الأعضاء. ا ابواعيا و حساسأأن يكون 

ادلامئ  املعني  بقانون وأأفاد بأأن اللجن  . الأمشل احلتاظ عىل هاا التوازن ادلقيق بني مصاحل أأحصاب احلقوق والصاحل العام
بني ادلول الأعضاء بشأأن  واقفاملعىل سد ثغرات اكنت تعمل اجلغرافي  شؤارات الصناعي  واملتصاممي العالمات التجارة  وال 

 اىل تنتيا الزتاماهتالأعضاء عول مع تعزيز قدرة ادلتنتياها ةرافق ةاليت ةنبغي أأن و ، بشأأن قانون التصامميممكن  معاهدة نص 
لبناء القدرات داخل البني  التحتي  للملكي   اكفي  اروطتشمل أأن املرجوة، ةنبغي للمعاهدة املقةرة  اجئ لتحقيق النتو دةدة. اجل

آس يا واحمليط الهادئ وذلكل، أأكد وفد مجموع  منوا. البدلان التكرة   ي البدلان النامي  وأأقل  لرشط القوي ل  هدمعجمددا عىل أ
دراهجا ةمت مادة من خالل  بشأأن قانون التصاممياملقةرة  املعاهدة ملساعدة التقني   ي ا  اباخل لنص،   ل الرئيس يالبني   ي اإ

ىل اجملموع  وفد ناسب. ودعا امل شلك ل ابأأمهي  هاه املسأأةل عكس حبيث ة ريض مجيع ادلول ياختاذ قرار  ي هاا الشأأن اإ
آس يا واحمليط الهادئ وأأفاد بأأن ادلورة احلالي . خالل الآراء توافق  ي من خالل الأعضاء  مبدأأ دمعت معظم أأعضاء اجملموع  أ

ذات س يادة  ي الوةبو، ةنبغي أأن يكون أأعضاء كدول و الصناعي. التصممي عن املصدر اذلي اكن هل تأأثري عىل مظهر كشف ال 
املشموةل محلاة  التصاممي الصناعي  الالزم  ءات لعنارص اليت تعترب هام  لس تكامل الإجراالالزم  لش امتل ااملرون  دلى ادلول 

للوةبو فامي املاضي  اجلعي  العام  توجه اذلي منحته ل وفد اب. ورحب الالتصممياس تحقاق كجزء من معاةري  ا ي اختصاصاهت
صل اإىل خرى من أأجل التو الأ موعات وفود اجمل، وأأعرب عن اس تعداده للتعاون مع ملعاهدة بشأأن قانون التصامميابةتعلق 

عقد مشؤمتر دبلومايس مضن الإطار الزمين من كن اللجن  ادلامئ  ميمن شأأنه أأن الأمر اذلي لقضااي العالق ، لواكمةل  ةبناء ولةل
سامء لأ ربر غري املس تخدام الاأأو تسجيل ال حترك دويل ملنع اإىل اجملموع  أأن هناك ةاج   وفد احملدد. وابلإضاف  اإىل ذكل، ذكر

توصي  مشةرك  بشأأن أأسامء بشأأن وضع القةراح اذلي تقدم به وفد جاماياك وأأعرب عن تأأةيده ل ،ارة البدلان كعالمات جت
جراء اجملموع  الاقةراح اذلي تقدم به وفد الولايت املتحدة الأمريكي  وفد  أأةدو . والاعامتد املس تقبيل لهاالبدلان  دراس  بشأأن اإ

تلت  محلاة  املشؤارات اخمل ساليب الأ تعزيز فهم القوامس املشةرك  و تائدة اجلغرافي  للمشؤارات لحول الأنظم  الوطني  القامئ  
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حراز اجملموع  أأعرب وفد اجلغرافي  اليت مت اعامتدها من قبل خمتلف ادلول الأعضاء. و  تقدم حنو توافق  ي الآراء عن أأمهل  ي اإ
بشأأن الأمان  املقدم من تقرير أأفاد بأأن ال اإىل ذكل، اجلغرافي . وابلإضاف  شؤارات حامة  أأسامء البدلان واملقضي  بشأأن 

معلومات متيدة جدا عن خمتلف اخلدمات والإجراءات املتاة  قد وفر ، DNS) أأسامء احلقولالعالمات التجارة   ي نظام 
وع  وفد مجم. ومع ذكل، طلب مببدأأ سوء الني  أأسامء احلقولمنع تسجيل أأو اس تخدام هبدف لأحصاب العالمات التجارة  

آس يا واحمليط الهادئ  ن وجدت، لتسهيل احملليات الآ دوات و الأ الأمان  أأن تقدم تقريرا أأكرث تتصيال حول من أ ددة املنترشة، اإ
ىل الوصول بأأسعار  من قبل املس تخدمني من البدلان النامي  وأأقل البدلان منوا.  اواس تخداهممثل هاه اخلدمات مناس ب  اإ

ىل أأن بعض أأعضاء اجمل اخلاص   ي هاا ا بياانهتس تقدم و كشف مواقف وطني  خمتلت  بشأأن مسأأةل ال دلهيا موع  وأأشار الوفد اإ
ل مجيع القضااي بطرةق  توافقي  قبل أأن تقوم حبأأنه من الرضوري للجن  ادلامئ  بمجيع أأعضاء اللجن  وفد الر الصدد. وأأخريا، ذكً 

 اللجن  التحضرية  وذكل لضامن أأفضل النتاجئ.انعقاد 

 الوقت احملدد هل عقد مشؤمتر دبلومايس  يفامي ةتعلق بأأمهي  رئيس ي  لها أأن ادلورة احلالي  للجن  ادلامئ  بالصني وفد وأأفاد  .17
مزةدا من أأن  ي نتاجئ أأولي . وأأعرب عن أأمهل أأظهر قدرا كبريا من اجلهد اذلي بالت لأمان  وا الوفودكام ذكر بأأن . 2017عام 
ىل من جانب مجيع الأطراف املباوةل ضافي  الإ هود اجل  ىل ابللجن  ادلامئ  تسمح امليض قدما  ي العملي  و س تشؤدي اإ لتوصل اإ

هتيئ  الظروف الالزم  لعقد هبدف املساعدة التقني  والكشف عن املصدر، أأل ويه تقدم ملموس بشأأن القضااي الرئيس ي  
ىل  دعا الوفد مجيع الأطراف ذات الصةل،  ي الوقت نتسهومشؤمتر دبلومايس.  ظهار قدر أأكرب من املرون  و اإ الوعي واةةرام اإ
عن أأمهل  ي أأن املادة املتعلق  الوفد أأعرب و املعاهدة بشأأن قانون التصاممي أأكرث مرون  ومشول. م حىت تكون طموةات لك مهن

زاةل العقبات القانوني  والتقني  س تحتوي عىل اروط ابلتحتظات  قبول املعاهدة  املوجودة  ي طرةقاكفي  لرأأب اخلالفات واإ
ن املعاهدة بشأأن قانون التصاممي املقةرة  و بشأأن قانون التصاممي. املقةرة   تحظى بقبول أأوسع ويكون لها س  عىل هاا النحو، فاإ

خالل املناقشات  تخا هنجا نشطا وبناءً بأأنه سي وفد أأفاد التأأثري أأكرب. وفامي ةتعلق ابلعالمات التجارة  واملشؤارات اجلغرافي ، 
 .ذات الصةل

ىل أأنه خالل ادلورة السابق  مس وفد الاحتاد الأورويب، متحداث ابوأأشار  .18 الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، اإ
ملعاهدة بشأأن قانون التصاممي عىل ابللجن  ادلامئ  وحسب التلكيف الصادر عن اجلعي  العام ، تركزت املناقشات فامي ةتعلق 

ىل تتامه مشةرك حول تكل القضااي، خالل ادلورة احلاو . قضيتني متبقيتني لي ، ةتعني عىل اللجن  ادلامئ  الةركيزي عىل التوصل اإ
ىل ك  أأن مي من شأأنهالأمر اذلي  دورة ليومني عقب  عقدها اللجن  التحضرية  اليت اكن مقررعقد ن اللجن  من امليض قدما اإ

ىل املشؤمتر ادلبلومايس. وفامي شؤارات الصناعي  واملتصاممي لجن  ادلامئ  املعني  بقانون العالمات التجارة  وال ال  اجلغرافي ، ومن مث اإ
جراء مناقشات بناءة. وأأشار الوفد أأعرب الوفد ةتعلق بأأسامء البدلان واملشؤارات اجلغرافي ،  ىل اإ رغبته  ي اإىل عن تطلعه اإ

جراء دراس  حول املشؤارات اجلغرافي   ي نظام  دخل  ي نطاق القرار اذلي اختاته ةمن شأأنه أأن لأن ذكل ، أأسامء احلقولاإ
  تلت  محلاة  املشؤارات اجلغرافي  مضن وليهتا احلالي  واليت تغطي مجيع اجلوانب.اخمل نظم  الأ اجلعي  العام  دلراس  

آس يا واحمليط الهادئ. وأأةد  .19 للجن  وأأفاد بأأنه طاملا أأن اوفد رسي لناك البيان اذلي أأدىل به وفد الهند نياب  عن مجموع  أ
الصناعي  واملشؤارات اجلغرافي ، مبا  ي ذكل تطوير ادلويل لقانون العالمات التجارة  والتصاممي ال ولة  ملناقش  دلهيا دلامئ  ا

نه ةعتقد تنس يق القوانني والإجراءات الوطني ،  لضامن اس تتادة مجيع البدلان من أأمر حيوي يه لجن  ل توازن  امل نتيج  ال بأأن فاإ
 نظام امللكي  التكرة  املعارص لتنوع الاحتياجاتيس تجيب عامل يزداد ترابطا وتاكفال، من الرضوري أأن   يوأأفاد بأأنه . اأأعامله

 ي هاا الس ياق، مع الاعةراف ابحلاج  اإىل معل دويل  ي الوقت املناسب ملنع تسجيل أأو ووتطوير مجيع ادلول الأعضاء. 
بشأأن رب الوفد عن تأأةيده لالقةراح اذلي تقدم به وفد جاماياك مربر، أأعبشلك غري اس تخدام أأسامء البدلان كعالمات جتارة  

اللجن  بشلك بناء مع مجيع ادلول تعمل وأأعرب عن أأمهل أأن  ،،SCT/32/2توصي  مشةرك  )الوثيق  ل  واعامتد مس تقبيلوضع 
جياد هنج متوازن ملعاجل  هاه ال عىل الأعضاء  حرازه الوفد علام ابلتقدم أأحيط بيامن و . قضي اإ   ي املناقشات بشأأناذلي مت اإ

ىل ل تزال هناك ةاج   هعىل أأنأأكد الوفد ، مرشوع املعاهدة بشأأن قانون التصاممي خمتلف ليك تنعكس املزةد من العمل اإ
من ادلول عىل مزتاةدة ةتطلب قدرة املقةرة  املعاهدة. ورأأى أأن تنتيا املعاهدة  ي نص مس توايت التمني   ي ادلول الأعضاء 
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تلبي  الزتامات مرشوع املعاهدة من هبدف اكفي  لبناء القدرات الرشوط التيا الزتاماهتا. و ي هاا الصدد، اعترب الوفد أأن تن 
ىل التقدم اذلي أأحرزته اللجن  بشلك واقعي نتاجئ املرجوةال املسامه   ي حتقيق  اشأأهن املناقشات  ي . وأأشار الوفد أأةضا اإ

من قبل اليت مت تبنهيا تلت  الهنج اخمل ضال عن اجلهود املباوةل لتعزيز فهم القوامس املشةرك  و ، فشؤارات اجلغرافي املتعلق  ابمل
 36قانون امللكي  التكرة  رمق اكن  ي رسي لناك، وأأفاد بأأنه حامة  املشؤارات اجلغرافي . بشأأن خمتلف ادلول الأعضاء 

رف  القصاحل منتجي ومصدري الشاي الس يالين و تسهيل تسجيل املشؤارات اجلغرافي  وحامة  ماإىل دف هي 2003 لس ن 
وذكر بأأن أأمهي  امللكي  التكرة  كأداة للتقدم التكنولويج والتمني  الاقتصادة  والاجامتعي . برسي لناك وأأقر وفد . ي س يالن ال 

جراء  تاكر والعمل لملكي  التكرة   ي صياغ  س ياس هتا الوطني  مع الةركيزي بشلك خا  عىل الاب ل معلي  دمج بالده بصدد اإ
لتعاون مع الوةبو. نقاط اب 10مكون  من والإبداع لتعزيز التمني  الاقتصادة  والمتكني من خالل تنتيا خط  معل  والتكنولوجيا

لوةبو اي، مدير عام ر فرانسس غ / ي أأعقاب الزايرة اليت قام هبا الس يد 2014ةيزي التنتيا  ي عام دخلت ن اخلط  وأأفاد بأأ 
عن خالص تقديره للتعاون القمي اذلي تقدمه الوةبو التعبري . وأأعرب عن رغبته  ي 2013نومفرب عام شهر اإىل رسي لناك  ي 

آلي  وأأفاد بأأنه رسي لناك. ل شاهب  امل كون مبثاب  منوذج للبدلان تميكن أأن اليت   ي تطوير ودمع تنتيا خط  العمل نشاء أ مت اإ
، 2015،  ي ةوليو SCIPوطني  بشأأن امللكي  التكرة  )التوجهيي  ال   لجنوُعقدت ال  لتنتيا خط  العمل 2015تنس يق  ي عام 

التيدةو اليت مشؤمترات ومسشؤويل الوةبو من خالل اللجن  التوجهيي  وهجات النظر بني لومنا ذكل احلني، اكن هناك تبادل 
الوفد املدير العام عىل دمعه . وشكر نقاط 10املكون  من اكنت تعقد لك شهرين لتقيمي التقدم احملرز  ي تنتيا خط  العمل 

أأعرب عن توقعه ابس مترار مثل ، و اخلاص  هبااإىل رسي لناك  ي أأنشط  امللكي  التكرة  اذلي امتد التعاون عىل املتواصل و 
ىل مداولت ممثرة خالل ادلورةو هاا التعاون.   بروح بناءة.فهيا املسامه  ميكنه  أأعرب الوفد عن تطلعه اإ

شؤارات اذلي أأدىل به وفد الهند نياب  عن مجموع  أآس يا واحمليط الهادئ. وفامي ةتعلق ابمل امن البيانوأأةد وفد عُ  .20
ىل اتتاق بني ادلول الأعضاء. وفامي ةتعلق اجلغرافي  معاهدة رشوع مب ، رأأى الوفد أأن للجن  دورا تقوم به  ي تيسري التوصل اإ

ىل يع الأعضاء مج ، دعا الوفد بشأأن قانون التصاممي جراء مناقشاإ البدلان النامي  من مواهج  لمتكني ات بشأأن بناء القدرات اإ
اكن هل تأأثري اذلي عن ارط املنشأأ، كشف شؤمن بأأمهي  ال وأأفاد بأأن بالده ت. احتدايت تنتيا املعاهدة والاس تتادة الاكمةل مهن

. ورحب كشفمنوذج ال ما يكتي من املرون   ي تصممي هناك ةاج  اإىل عىل التتاصيل الواجب تقدميها مع الطلب، ولكن 
من أأجل التوصل بشلك نشط شارك ي س أأفاد بأأنه ربعني و الأ لتوجهيات اليت قدمهتا اجلعي  العام   ي دورهتا السابع  و ابالوفد 
ىل  لتوصي  بعقد مشؤمتر دبلومايس خالل املوعد احملدد. وفامي ةتعلق ابلعالمات جن  ابقرار البناء اذلي من شأأنه أأن يسمح لل الاإ

رأأى الوفد أأن هناك ةاج  ماس  اإىل حترك دويل ملواهج  الاس تخدام غري املرشوع لأسامء البدلان  ي العالمات  التجارة ،
ىل اتتاق بشأأن هاه ال وأأعرب عن اعتقاده بالتجارة   الوفد ، أأعرب شؤارات اجلغرافي . وفامي ةتعلق ابملقضي أأنه ميكن التوصل اإ

عطاء الأولوة  لإجيابأأنه عن اعتقاده   د هنج متوازن من شأأنه أأن يكون متوافقا مع ولة  لك من املنظم  واللجن  ادلامئ .ةنبغي اإ

أأمرياك الالتيني  والاكرةيب، مجموع  بدلان وأأةد وفد ترةنيداد وتوابغو البيان اذلي أأدىل به وفد جزر الهباما نياب  عن  .21
قد ترةنيداد وتوابغو ابلنس ب  لبالده لأن  أأمهي  خاص هلام  بشأأن قانون التصاممياملقةرة  عاهدة حول املن املناقشات أأفاد بأأ و 

ىل اتتاقي  أأمهي  خاص ، لس امي ذات حامة  أأسامء البدلان أأةضا قضي  . واكنت لهاي وافقت من حيث املبدأأ عىل الانضامم اإ
م والتقاليد وحىت متتكل لك دوةل هوة  مميزية خاص  هبا فامي ةتعلق ابلثقاف  والطعاحيث لبدلان منطق  الاكرةيب، ابلنس ب  
ة اذلي بدوره سيزيةد من التجار الأمر لبالد، اخلاص  ابلعالمات التجارة  لنوعها فرص  من ترةدة الهوة  ووفرت تكل ال الرايض . 
ىل ترةنيداد وتوابغو ن وحيث اإ لتصدير لبدلان منطق  الاكرةيب. اأأسواق ادلولي  و  اكنت حيث تنوةع اقتصادها، و قد سعت اإ

عن تأأةيده للجهود املباوةل من قبل وفد ابلتايل أأعرب الوفد فقد أأمهي  خاص ، ذات املناقشات بشأأن حامة  أأسامء البدلان 
ن و اة  امللكي  التكرة ، ابلنس ب  محلعددا من التحدايت قد أأاثر ، DNS) أأسامء احلقولنظام وأأفاد بأأن جاماياك.  يرجع ذكل اإ

ىل  نةر ال اإ عىل سبيل  املقابةل حلقوق العالمات التجارة  أأسامء احلقولسوء ني  واس تخدام ب تسجيل اكل نت، طبيع  العاملي  لالإ
ساءة التدابري ال أأةضا لس تكشاف هاما أأمهي  خاص  واكن ي ذ القضي . وذلكل، اكن الهنج ادلويل ملعاجل  املثال تعاةل ضد اإ

فامي ةتعلق ابملنتجات ، لس امي أأسامء احلقولنظام  م   ي معلياتوغريها من الأسامء اجلغرافي  الها شؤارات اجلغرافي اس تخدام امل
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خدم  ي صنع بعض أأفضل من ادلرج  الأوىل اذلي يس تدولي  لكونه اكاكو  هل شهرةاحمللي  مثل اكاكو ترةنيداد وتوابغو اذلي 
ل وفقا لقانون الأصناف النباتي  معلي  التسجيقيد أأةد عرش نوعا من الاكاكو هناك ، اكن 2016 ي عام والشوكولت   ي العامل. 

 ترةنيداد وتوابغو. ي اجلدةدة 

يران )مجهورة  أأةد و و  .22 آس يا واحمليط الهادئ. ورأأى االإسالمي ،  -فد اإ لبيان اذلي أأدىل به وفد الهند نياب  عن مجموع  أ
برام  هالوفد أأن جياد توازن بني التاكليف والتوائد املةرتب  عىل اإ ، مع الأخا  ي بشأأن قانون التصاممياملقةرة  عاهدة املمن املهم اإ

البدلان النامي  والبدلان الأقل منوا حتصل من املهم للغاة  أأن أأفاد بأأنه الاعتبار أأةضا اختالف مس توايت التمني  بني البدلان. و 
يث تصبح قادرة عىل تنتيا وبناء القدرات من أأجل تعزيز قدراهتا  ي جمال التصاممي الصناعي  حب املناس ب  التقني  ساعدة امل عىل 

. وابلتايل، فاإن امن املشارك  والاس تتادة بشلك فعال مهن ا، ومتكيهنبشأأن قانون التصاممياملقةرة  املعاهدة الزتاماهتا مبوجب 
دراج  بشؤ اليقني والقدرة عىل التن س يضمن بشأأن املساعدة التقني  وبناء القدرات  ي اجلزء الرئييس من املعاهدة املقةرة  اروط اإ

املساعدة التقني  وبناء القدرات جزءا  ه ةنبغي أأن تكونأأنعىل والتوازن بني احلقوق والواجبات  ي مرشوع النص. وأأكد الوفد 
ملزم من الناحي  القانوني  لمتهيد الطرةق للبدلان النامي  وأأقل ارط  ي شلك وذكل ، املعاهدة بشأأن قانون التصامميمن 

دراج اإىل تكل املعاهدة تعاةل من املعاهدة وتسهيل انضامهماالاس تتادة الحنو البدلان منوا  . وابلإضاف  اإىل ذكل، أأةد الوفد اإ
ىل أأفاد ب، و املعاهدة بشأأن قانون التصامميمن  ،3)ارط الكشف  ي املادة  جراء شلكي. وأأشار الوفد اإ أأن هاا الرشط جمرد اإ

اليت حتتاج اإىل ةل قبل عقد مشؤمتر دبلومايس. وأأعرب و  لتصامميملعاهدة بشأأن قانون اابأأنه ل تزال هناك بعض القضااي العالق  
البدلان النامي  لتائدة اخلالفات املتعلق  ابملساعدة التقني  وبناء القدرات تسوة   عىل وجه اخلصو ه ةنبغي عن اعتقاده بأأن

دراج ارط الكشف   تاكنت اجلعي  العام  قد وافقو . 2015لعام اجلعي  العام  ولة  وفقا لبشلك انحج وأأقل البدلان منوا واإ
اللجن  ادلامئ   ي قبل ن م لمعاهدة بشأأن قانون التصامميلنص الاقةراح الأسايس وضع اللمسات الأخرية عىل ةمت عىل أأن 

  ي النصف املعاهدة بشأأن قانون التصامميهبدف عقد مشؤمتر دبلومايس لعامتد  لهاالثالثني واخلامس  و الثالثني ادلورة الرابع  و 
 .2017عقد مشؤمتر دبلومايس  ي عام بهاه القضااي قبل اختاذ قرار  ه جيب تسوة الوفد أأن. ورأأى 2017الأول من 

آس يا واحمليط الهادئ، و عن دمعه وأأعرب وفد مجهورة  كوراي  .23 ن أأفاد بأأ للبيان اذلي أأدىل به وفد الهند نياب  عن مجموع  أ
رشاكت ال تتيد  لعاهدة ميكن أأ لأن امل ي مجيع أأحناء العامل، اممي ملبدعي التصكون أأداة مثين  تس   املعاهدة بشأأن قانون التصاممي

هو هدفها أأن الصغرية واملتوسط  والأفراد  ي البدلان النامي  وأأقل البدلان منوا، حيث املرشوعات أأةضا الكربى حفسب بل 
جراءات التسجيل. طلب ال تبس يط  شارة تصممي واإ ىل قرار و ي اإ لجن  ه ةنبغي ل للوةبو، رأأى الوفد أأنخرية الأ جلعي  العام  ااإ

خالل ادلورة احلالي ،  لمعاهدة بشأأن قانون التصامميلادلامئ  أأن تركز عىل وضع اللمسات الأخرية عىل نص الاقةراح الأسايس 
لوفد ب اأأعر . وابلإضاف  اإىل ذكل، 2017 ي هناة  النصف الأول من عام املعاهدة حبيث ميكن عقد مشؤمتر دبلومايس لعامتد 

املعارف التقليدة  وأأشاكل و املوارد الوراثي   ملوضوع عىل أأساساخلاص  اب ي طلبات التصممي كشف ال  ارطأأن عن اعتقاده ب
من  اموضوعي اارطاكن أأن هاا الكشف واعترب التعبري الثقا ي التقليدي لن يكون مناس با  ي معلي  مواءم  الإجراءات، 

ماكني  التسجي جراءً تصممي لل ل شأأنه أأن ةشؤثر عىل اإ نه ةقع شلكيا، وابلتايل،  بدل من أأن يكون اإ املعاهدة بشأأن خارج نطاق فاإ
دراج ارط الكشف  ي  هقلقأأعرب الوفد عن . و قانون التصاممي من شأأنه أأن ةضع عبئا  املعاهدة بشأأن قانون التصامميمن أأن اإ

ماكني  اس تخدام أأعرب عن أأمهل  ي و . ي تصاممي الصناع حقوق ال بطلبات احلصول عىل ل مربر هل عىل املتقدمني  الاجامتع اإ
ىل نتاجئ ممثرة. وفامي ةتعلق حبامة  أأسامء املطوةل املناقشات اجلارة  الوصول بتكل نص  لتسهيل عقد املشؤمتر ادلبلومايس و مك  اإ

أأن العالمات التجارة  أأفاد ب، و قضي س توفر للجن  معلومات قمي  حول هاه ال  SCT/35/4وثيق  الالبدلان، رأأى الوفد أأن 
ذا  بشلك أأسامء البدلان ابس تخدام  نياحلاليلعالمات ا ومس تخدمما قام اليت حتتوي عىل أأسامء البدلان جيب أأن تكون محمي  اإ

العالمات التجارة  معروف  أأو اكتسبت الاعةراف  ي السوق احمللي . وأأعرب الوفد عن دمعه الاكمل أأصبحت و ارعي 
. SCT/30/7 ،SCT/31/7 ،SCT/34/5واثئق ال ي والواردة فد الولايت املتحدة الأمريكي  للمقةرةات اليت قدهما و 

ىل ال  مجيع الأنظم   أأخا بعني الاعتبارةمل واذلي اذلي اعمتد مشؤخرا تتاق لش بون  لاجلدةد قانون ال ي املوجودة قيود وابلنظر اإ
جراء مزةد من أأنه وفد الادلول الأعضاء، اعترب  اجلغرافي  الوطني  اليت مت تنتياها من قبلاخملتلت  للمشؤارات  من الرضوري اإ
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طار اللجن  ادلامئ املشؤارات اجلغرافي  ادلولي  نظام حتظ جدوى مراجع  ادلراس  عىل املشؤارات اجلغرافي  و  أأعرب و .  ي اإ
 نجاح ادلورة.ب الزتامه الاكمل عن مجهورة  كوراي وفد 

لكم  العالم  التجارة  اكنت ابرزة أأن أأنه عىل الرمغ من  ، اإىلINTA) التجارة الرابط  ادلولي  للعالمات  وأأشار ممثل .24
ل أأهنا  ي امس املنظم ،  وكجزء من اخلط  الاسةراتيجي  احلالي  ، حقوق العالمات التجارة معاجل  جمرد أأبعد من  ت اإىلذهباإ
ةدىاكنو بشلك حصيح. معلها عددا من اللجان اجلدةدة لتعكس أأسست الرابط   جلن  التصاممي اليت يه تكل اللجان  ت اإ

ممي اتصال مجموع  واسع  من وهجات النظر حول التصاممي وبراءات اخةراع  تاليت مثلو عضوا من مجيع القارات،  50مشلت 
حقوق مت اش امتل لتصاممي. وذلكل ابلرابط  املتعلق  امواقف س ياس  افعت عن ممي وداتصال وضعت جلن  و  ي مجيع أأحناء العامل. 

ين دمع أأحصاب حقوق التصممي واملامرسني اذلب ةخفور الرابط  ادلولي  للعالمات التجارة ت واكن رابط ،صممي  ي معل الالت
جراءات وأأفاد بأأن منا فةرة طوةةل من دعاة التنس يق ادلويل فامي ةتعلق حبقوق امللكي  التكرة . واكنت الرابط  متثلهم.  تنس يق اإ

ابلنس ب  بشلك خا  اكن ذكل الأمر هاما عىل أأحصاب احلقوق حامة  حقوقهم. و  تسجيل جعلت من السهلال ةداع و الإ 
ىل ارتتاع غياب التنس يق  ي ممارسات أأدى حيث ، الصغرية واملتوسط املشارةع و فراد الأ  مصممنيلل ةداع التصاممي اإ التاكليف اإ

مشالك  صمم الترداملواجه  ،عىل سبيل املثال، تصمميال رسومات متثيل بفامي ةتعلق و حامة  امللكي  التكرة . أأمام وشلك ةاجزا 
تنس يق وتبس يط وأأفاد بأأن تسجيل محلاة  التصممي  ي مجيع أأحناء العامل. ال احلصول عىل  اوةلخضم   ي حمتاكليف تكبد متعددة و 

اليت  تلت ، فضال عن السلطاتاخمل قلميي  الإ وطني  و النظم ال متطلبات تسجيل التصممي س يتيد أأحصاب التصممي ومس تخديم 
حلاةااإىل جعل ال التطورات التكنولوجي  الرسةع  وأأدت ر تكل النظم. يتد تكنولوجيا أأصبحت . و بشلك ملحوظ تنس يق أأكرث اإ

ابرتتاع احلاج  للحامة  ارتتعت و .  ي كثري من الأماكن  ي متناول اجليع حمليا أأصبحتاليت ةاليا و الطباع  ثالثي  الأبعاد متوفرة 
هبدف ا الأعضاء  ي الوةبو حىت الآن هتاليت بالضخم  اجلهود اللرابط  ادلولي  للعالمات التجارة  ادمعت و خماطر التعدي. 

ةداع مبسط  من شأأهنا أأن تساعد ا جراءات اإ علي  من حيث اعلي  ورسع  وأأكرث فاأأكرث فحامة  تصاممي خلق عىل لتحرك حنو اإ
حقوقهم من خالل الكشف عن غري قصد أأو ون صممتقد املةأأن أأقل مثل هاا النظام املنسق ةعين أأةضا احامتل . و التلكت 

الرابط  ادلولي  للعالمات التجارة  وأأعرب ممثل تلت . الاختصاصات اخمل  ي الإةداع املعقدة أأو سوء فهم متطلبات عدم توفر 
بشأأن تكل القضااي حىت م  ي متناول اليد وانشد ادلول الأعضاء اس تكامل مناقشاهتعالق  القضااي العن اعتقاده بأأن تسوة  

وضع اللمسات هبدف  ي مصلح  املصممني والسلطات احلكومي  وأأحصاب املصلح  الآخرين،  مشؤمتر دبلومايسميكن عقد 
 .واعامتدها بشأأن قانون التصاممياملقةرة  املعاهدة عىل الأخرية 

جراءات امئ  اللجن  ادلتأأخا ةتوقعون أأن أأعضاءه ، أأن HEP) برانمج الصح  والبيئ  أأكد ممثلو  .25  ي الاعتبار مجيع اإ
بقوة عقد مشؤمتر الربانمج ممثل دمع بشأأن الكشف. و وجود ارط هاا التهم، أأةد أأساس التسجيل  ي مجيع أأحناء العامل، وعىل 

 دبلومايس  ي املوعد الهنايئ اذلي ةددته اجلعي  العام .

 تصاممي الصناعي من جدول الأعامل: ال  5البند 

 واد ومرشوع الالح املمرشوع  - تهاعي  وممارس  الصن التصامميقانون 

البند )اتسعا، من ارط الكشف عىل النحو املبني  ي بشأأن رئيس تركيزي النقاش حول الاقةراح الاقةرح  .26
قرار[ ال[ ]22 ي ]املادة عىل النحو املبني املساعدة التقني  وبناء القدرات، قضي  ، و SCT/35/2من الوثيق   ،،)أأ 1)3 املادة

 الوثيق . من نتس

وفد اكن أأنه  ي ادلورة السابق  للجن  ادلامئ ،  ،CEIPI) مركز ادلراسات ادلولي  للملكي  التكرة  وأأشار ممثل .27
، من 2)2مماثال للامدة ارطا مل ةتضمن  املعاهدة بشأأن قانون التصامميلتت انتباه اللجن  اإىل حقيق  أأن مرشوع قد موزامبيق 

دخالةاليا هاه الثغرة مت سد مع ذكل ،. و PLT) رباءاتالمعاهدة قانون  املعاهدة  ي مرشوع مكرر  1املادة  من خالل اإ
. وابلنظر اإىل أأن ارط الكشف اكن مسأأةل قانون موضوعي، وبشلك أأكرث حتدةدا مسأأةل تتعلق ابحلق بشأأن قانون التصاممي
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جراء شلكي قد أأنه ل ةتتق مع الرأأي القائل بأأن البند )اتسعا، املركز ممثل أأفاد  ي التصممي،  ىل أأن حي تعامل مع جمرد اإ تاج اإ
ىل عدم ورأأى أأ ،)أأ،. 1)3درج  ي املادة ة  ي رشط عدم وجود هاا ال ن اإ حيث تناسق، ال ن هاا النوع من التتكري ةشؤدي اإ

 ي ترشةعاهتا الوطني ، كشف متطلبات ال اشةراط من  اه املعاهدةهبنع بعض الأطراف املتعاقدة مي معاهدة قانون الرباءات مل 
 يرتبطما املركز أأن  ممثلى رباءات. ورأأ ال ي جمال قانون مسأأةل قانون موضوعي هو مبثاب  هاا الرشط  أأن أأثبتالأمر اذلي 

عىل ددا ع تأأكيده جموم. تصامميلقانون املوضوعي  ي قانون ال ابفقط أأن يرتبط رباءات ميكن أأةضا الابلقانون املوضوعي  ي قانون 
دراج ،)أأ، لن مينع أأي طرف من 1)3قناعته بأأن ةاف البند )اتسعا، من املادة  بقاء عىل أأو اإ ارط الكشف  ي ترشةعه الإ

دراج اس تكامل تكل املادة مع واقةرح بداة  حلل وسط. مكرر مبثاب   1انه ةعترب املادة املركز ممثل ذكر الوطين أأو الإقلميي،  اإ
ذا مل ن متتق عليه من قبل املشؤمتر ادلبلومايس بيا أأو ،مالحظ  اكفي . و ي اخلتام، أأعرب املمثل عن أأمهل  ي املالحظ  كن تاإ

ىل  ماكني  التوصل اإ  ةل وسط مقبول.اإ

ىل التوسع الأخري  ي نظام لهاي وأأشار  .28 تسليط الضوء عىل الأمهي  هبدف وفد اليوانن، متحداث ابمس اجملموع  ابء، اإ
ىل أأن املعاهدة املقةرة  س تكون متيدة ملس تخديم نظام امللكي  التكرة ، كام املزتاةدة للتصاممي الصناعي .  لأهنا أأشار الوفد اإ

ىل  ىل تعددة الاختصاصات امل تنس يق وتبس يط الإجراءات للمتقدمني  ي س تشؤدي اإ تسهيل التجارة والاستامثر مما ةشؤدي اإ
، TKاملعارف التقليدة  )و ، GRsاملتعلق  ابملوارد الوراثي  )كشف كيف ميكن ملتطلبات ال عن وتساءل الوفد ادلوليني. 

طار الهدف من تكون مناس ب  ، أأن TCEsوأأشاكل التعبري الثقا ي التقليدي )  ي تبس يط  املعاهدة بشأأن قانون التصاممي ي اإ
. املعاهدة بشأأن قانون التصامميقضي  موضوعي  مل تتناولها مبثاب  ممي تصال ممي، بقدر ما اكن حمتوى اتصلل الإجراءات الشلكي  

ىل أأن نسخ  مرشوع او شارة اإ اكنت للجن  ادلامئ  الواةدة والثالثني ادلورة اليت قدمت  ي  ملعاهدة بشأأن قانون التصاممي ي اإ
ناقشات حول امل رباءات و الواحض بني نظام  متييزيه ةنبغي أأن يكون هناك أأنب، أأفاد الوفد توفر املرون  الاكفي  لدلول الأعضاء

بأأن ادلول وبيامن أأقر . خرىاجله  الأ من   ممي الصناعيانظام التصوبني ، من هج ارط الكشف  ي طلبات براءات الاخةراع 
واليت أأن الصيغ  املقةرة  لرشط الكشف، ابء باجملموع  عن أأسف الوفد رب  ي أأي وقت، أأعمقةرةات تقدمي ميكهنا الأعضاء 

ادة  ي وقت متأأخر من املرةةل، بعد ظهور توافق  ي الآراء بشأأن نص املمت تقدميها ، قد 3املادة نص عن بقي    تلتخم  تاكن
سامه  ي حتقيق الهدف من ي مل  ،،)أأ 1)3البند )اتسعا، من املادة عىل الرأأي القائل بأأن  ي تأأكيده جمددا والغرض مهنا. و

عادة النظر  ي مقةرهحابء املشؤةدين اجملموع  ةدهيا، انشد وفد مشؤ أأعلنه دم الغرض اذلي ختاملعاهدة أأو  . و ي اخلتام، أأعرب ماإ
جياد ةل من التوصل أأعضاء اللجن  ادلامئ  وأأن يمتكن  تركّز عىل موضوعات حمّددةبيئ  تتاوض  ي اس تعادة عن أأمهل الوفد  اإ

ارط الكشف، حسب التلكيف الصادر عن اجلعي  والقدرات بناء و  التقني  لس تكامل املناقشات حول املساعدةمناسب 
 العام  للوةبو.

اكنت  املعاهدة بشأأن قانون التصامميأأن  ،بدلان أأورواب الوسطى والبلطيقمتحداث ابمس مجموع   ،وفد لتتياوأأفاد  .29
جرائي   ىل تيسري الوصول اإىل حامة  ال و القضااي اجلوهرة ، ل تعاجل معاهدة اإ عن طرةق تنس يق  الصناعي تصاممي هتدف اإ

ىل أأن املعاهدة س   توفر هلم القدرة عىل لأهنا للمس تخدمني  ةكون متيدتوتبس يط الإجراءات املطلوب  للتسجيل. وأأشار الوفد اإ
شارة التنبشؤ عىل املس توةني الوطين وادلويل. و ىل أأن  ي اإ ، موضوعياالاقةراح اذلي تقدمت به اجملموع  الأفرةقي  اكن مطلبا اإ

لدلول الأعضاء الس ياس  الالزم  مساة  وفرت رشوع املعاهدة مل احلالي  واللواحئ  رشوطلوفد عن رأأي متاده أأن ال أأعرب ا
حاكم وفقا لحتياجاهتا الوطني . واختمت الوفد ابلإعراب عن اس تعداده للمشارك   ي مناقشات بناءة لإجياد ةل الأ عامتد ل

 .من مجيع الأطراف وسط مقبول

جيابي  بشأأن القض ابلجن  ال ك  العربي  السعودة  وانشد وفد اململ .30 حراز تقدم بطرةق  اإ . تنيالعالق تني ي لتحرك برسع  واإ
ىل توافق  ي الآراء، وأأعرب الوفد عن رأأي متاده أأن النص عىل ا دعو  ظهار الانتتاح من أأجل التوصل اإ ىل اإ ادلول الأعضاء اإ

، املعاهدة بشأأن قانون التصاممي ي مرشوع بقاء عليه ي ، ميكن الإ اجملموع  الأفرةق وفد ارط الكشف، عىل النحو اذلي اقةرةه 
 زةد من املرون .من توفري املكن ادلول الأعضاء ميس   لأنه 
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متحداث ابمس اجملموع  الأفرةقي ، أأن اجملموع  الأفرةقي  ليست  ي وضع ميكهنا من حسب اقةراح ، أأعلن وفد نيجريايو  .31
دراج البند )اتسعا،  ي املادة  ىل أأن و  قةراحتعارض الابعض الوفود  تعن الأس باب اليت جعلوتساءل ، )أأ،. 1) 3اإ أأشار اإ

عىل اس تعداد لتقدمي املزةد من التوضيحات اذا  أأفاد بأأنهامئ  و  ي ادلورة السابق  للجن  ادل تاجملموع  الأفرةقي  قدم تتسرياوفد 
ىل أأنذكل طلب أأعضاء اللجن  ادلامعني وغريها من أأعضاء اللجن  ادلامئ   الأفرةقي لمجموع  ه ابلنس ب  ل. وأأشار الوفد اإ

ىل مسأأةل الأهلي . وةتناول الاقةراح القةراح، ل شارة اإ  تنظم  منعامل  أأساليب معل مرشوع الاقةراح الأسايس ول ه لأأن ي اإ
توافقا  ي هناك أأنه ل ةتتق مع الرأأي القائل بأأن بالوفد أأفاد بلومايس، ادلشؤمتر املاقةراح حىت قبل تقدمي دوةل عضو من أأي 

ليه الآراء قد مت التوصل   طرحته اجملموع  الأفرةقي .اذلي ،)أأ، 1)3لبند ) اتسعا،  ي املادة ل دراج املقةرح الإ قبل اإ

ىل أأمهي  تسهيل احلصول عىل امحلاة  للمصممني اذلين اكنوا املس تتيدين الرئيس يني من  وفد كولومبياوأأشار  .32 املعاهدة اإ
مع و وةدة املوضوعي  للمعاهدة. الاملعاةري اليت مل تكن جزءا من به اش امتل اعترب أأنه من غري املرغوب و ، بشأأن قانون التصاممي

عن  ي جمال براءات الاخةراع، تساءل الوفد منشأأ املوارد الوراثي  أأو املعارف التقليدة   ميكن الكشف عن هالاعةراف بأأن
وأأعرب . تصاممي الصناعي ل ترتبط ابأأن التعبري الثقا ي التقليدي أأشاكل املعارف التقليدة  أأو أأو الوراثي  ميكن للموارد كيف 

حماوةل بأأنه من وهج  نظره اكنت هناك أأفاد و  ،اكن الأصلينيلسا حىت ابكون ضار ي ي هاا اجملال ميكن أأن ارطا عن رأأةه بأأن 
من أأمهي   عدم تأأكدهمن عىل الرمغ ه أأعلن الوفد أأنو . التعبري الثقا ي التقليديحامة  أأشاكل  ي لس تخدام امللكي  الصناعي  

ل أأنه ظل رشطال   زةد من التوضيحات بشأأن الاقةراح.املسامع مس تعدا ل  املقةرح، اإ

يوأأفاد  .33 دمعه للبيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابلنياب  عن اجملموع  ، معربا عن الإسالمي ، -ران )مجهورة  وفد اإ
دراج ةشؤةد أأعلن الوفد أأنه و دلول الأعضاء احلق  ي تقدمي اقةراةات  ي أأي وقت حىت أأثناء املشؤمتر ادلبلومايس. لن ، بأأ الأفرةقي  اإ

ىل ةنظر حيث ، 3ارط الكشف  ي املادة  جراء شلكي طاملا لن ةمت حفص املعلومات اليت اإ ةمت هاا الرشط ابعتباره جمرد اإ
ىل توافق  ي الآراء بشأأن هاه املسأأةل قبل ال   اللجن  التحضرية .عقد كشف عهنا. وأأعرب الوفد عن رغبته  ي التوصل اإ

مرشوع منت ي متاده أأن وفد الاحتاد الأورويب، نياب  عن الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، عن رأأ وأأعرب  .34
حسب التلكيف الصادر عن العالق  ترص  مناقش  القضااي ا بترحيبو قد اس تقر لبعض الوقت.  املعاهدة بشأأن قانون التصاممي

ىل اللجن  التحضرية . وتكل القضااي  الوفد أأن ةلاعترب اجلعي  العام  للوةبو،  شارة اإ  يخطوة أأساس ي  لالنتقال اإ ىل أأن  اإ
بأأن عن عدم اقتناعه الوفد أأعرب ممي، اتصال التوافق وتبس يط معلي  تسجيل هو  اهدة بشأأن قانون التصاممياملعالغرض من 
لتصاممي همم ابلنس ب  ل  املعاهدة بشأأن قانون التصامميمن  3ارط الكشف عىل النحو الوارد  ي املادة بشأأن الاقةراح 

ىل أأن النظام مرتبط ب  ارط الكشفورأأى الوفد أأن الصناعي  اليت حتمي ظهور املنتج.  ارط قضي  رباءات. وأأشار الوفد اإ
الكشف قد مت تناولها  ي الاجامتع الأول للجن  احلكومي  ادلولي  املعني  ابمللكي  التكرة  واملوارد الوراثي  واملعارف التقليدة  

عىل الطاوةل. املطروة  ضااي تهم خمتلف القل ، حيث مت عقد مناقشات موضوعي  ممثرة ومتتوة  2016والتوللكور  ي فرباير 
ىل مواصةل املناقشات  ي ادلورة القادمو  للجن  احلكومي  ادلولي  املعني  ابمللكي  التكرة  واملوارد   أأعرب الوفد عن تطلعه اإ

وا هم، مما ةشؤكد حقيق  أأن الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه قد أأس 2016ماةو  ي الوراثي  واملعارف التقليدة  والتوللكور 
 ي و، لموارد الوراثي لخةراع الارباءة اخلا  بارط الكشف بشأأن اقةراح هام تقدمي بشلك بناء  ي تكل املناقشات مع 

اللجن  احلكومي  ادلولي  يه أأن الوفد رأأى ملوارد الوراثي . و اباملعارف التقليدة  املرتبط  بشأأن انتظار مزةد من املناقشات 
 .كشفتطلبات ال ذات الصةل مب اجلوهرة  قضااي احملتل املناسب ملناقش  ال

حامة  تعمل ختصا ، من حيث الاعن دمعه للبيان اذلي أأدىل به وفد كولومبيا، وذكر أأنه  وفد املكس يكوأأعرب  .35
ضا ي ةال أأن ورأأى عدد التسجيالت الوطني . ارتتع التصاممي الصناعي  بشلك حصيح وابلتايل  شؤدي اإىل نص عىل ارط اإ

 امللكي  التكرة . وقام حقانتاكس   ي اس تخد



SCT/35/8  
11 
 

أأةد أأةضا البيان الرئييس ابء، و وفد سويرسا عن تأأةيده للبيان اذلي أأدىل به وفد اليوانن نياب  عن اجملموع  وأأعرب  .36
أأمرا أأعرب الوفد عن رأأي متاده أأن ارط الكشف مل يكن كام . مركز ادلراسات ادلولي  للملكي  التكرة  اذلي أأدىل به ممثل

، أأكد رباءاتلل ي قانونه الوطين ارط به اعامتد اذلي مت رشط، ال أأقر بأأمهي  وبيامن سأأةل القانون املوضوعي. م  هشلكيا، ولكن
عالنه عن املظهر. هو فقط املهم ماكن  ي جمال التصاممي، حيث يس هل الوفد أأن الرشط ل  ، مكرر 1 تتق مع املادةة أأنه و ي اإ

دراج عىل النحو اذلي اقةرةه الرئيس، أأشار الوفد اإىل س يكون ةال  املعاهدة بشأأن قانون التصاممي ي مثل هاا الرشط  أأن اإ
 .اسحب اقةراهحب لمجموع  الأفرةقي  لوسطا جيدا ويسمح 

برام دمعه للعمل املعياري للجن  ادلامئ  جمددا عىل  وفد كنداوأأكد  .37 أأعرب عن و  معاهدة بشأأن قانون التصامميبشأأن اإ
ىل مس توى اكف من النضج قبل انعقاد ادلورة الثاني   لجن  ادلامئ  والثالثني ل رأأي متاده أأن نص املعاهدة قد وصل ابلتعل اإ

ىل أأن2014 ي نومفرب اليت عقدت   ي ذكل الوقت اكن عىل اس تعداد للعمل بشلك بناء مع ادلول الأعضاء ه . وأأشار الوفد اإ
ىل قرار  اجملموع  الأفرةقي ، جانب جدةد من ارط ح شؤمتر دبلومايس. ومنا ذكل احلني، اقةرُ مبي  لتوص ل الأخرى للتوصل اإ

ماكني  اروطواذلي أأنشأأ  املعاهدة بشأأن تعارض مع الهدف من  ،، وابلتايلبطلب التسجيل موضوعي  جدةدة للمتقدمني ااإ
ىل التقليل من املتطلبات الإدارة  املتعلقاذلي اكن هي، قانون التصاممي و ي تعبري عن . تصاممي الصناعي ال طلبات   ب دف اإ
طار  تصاممي الصناعي  ي طلبات ال كشف متطلبات ال بشأأن جدةد الأخرية لنص ضاف  أأسته عىل الإ  املعاهدة بشأأن قانون  ي اإ

ىل متاده رأأي عن الوفد أأعرب ، التصاممي ضاف  هاا الرشط اإ   ي س ياقا مل يكن مناس ب املعاهدة بشأأن قانون التصامميأأن اإ
ىل  وأأعرب الوفد جدةد. موضوعي أأن خيلق احامتل وجود الزتام  ذكل الشلكيات، ومن شأأنتنس يق املتاوضات اليت هتدف اإ

الأورويب، وكاكل مع البيان  وفد الاحتاد، و ابءاليوانن، نياب  عن اجملموع   يمع الترصحيات اليت أأدىل هبا وفدعن اتتاقه 
عىل مواصةل العمل ابلتعاون مع  همرونته وانتتاةكام أأعرب عن ، ادلولي  للملكي  التكرة مركز ادلراسات  اذلي أأدىل به ممثل

جيابي .خرى الأعضاء الأ ادلول   عىل حتقيق نتيج  اإ

، من ا، أأن البند )اتسعابءوفد الياابن، معراب عن دمعه للبيان اذلي أأدىل به وفد اليوانن ابلنياب  عن اجملموع  وأأفاد  .38
املعاهدة بشأأن قانون نسجم مع الهدف من ة ةنص عىل الرشط املوضوعي اذلي مل لأنه مل يكن رضوراي قةرح امل،)أأ، 1)3املادة 

ىل أأن قلق . التصاممي شارة اإ طار اجملموع  الأفرةقي  و ي اإ ، عىل النحو اذلي اقةرةه الرئيس  ي مكرر 1 املادةقد مت تناوهل  ي اإ
 اس تعداده ملواصةل مناقش  هاا البند بطرةق  بناءة.ادلورة السابق  للجن  ادلامئ ، أأعلن الوفد عن 

شارة وفد مجهورة  كوراي، فاد وأأ  .39 ىل أأن الهدف من  ي اإ جراءات  املعاهدة بشأأن قانون التصاممياإ طلبات هو تبس يط اإ
ليه تبس يطال لجن  أأن تركز عىل ه ةنبغي ل أأن ،التصممي  –ارط الكشف ارط جوهري وأأعرب عن رأأي متاده أأن . املشار اإ
ماكني شؤثر عىل ةمن شأأنه أأن الأمر اذلي  –جراء شلكي اإ جمرد  وليس دراج مثل هاا  لتصممي.اتسجيل  اإ ن اإ ونتيج  ذلكل، فاإ

جراءات لن  املعاهدة بشأأن قانون التصامميالرشط  ي  طار اإ تنس يق. وأأخريا، أأةد الوفد الآراء اليت أأعرب ال يكون مناس با  ي اإ
للجن  احلكومي  ادلولي  املعني  ابمللكي  التكرة  واملوارد الوراثي  ا  يقضي  هاه ال ه جيب مناقش  أأنبعهنا وفد الاحتاد الأورويب 

  .واملعارف التقليدة  والتوللكور

بدي مرون  ة اجملموع  الأفرةقي ، أأنه ميكن أأن وفد من حيث املبدأأ الاقةراح اذلي تقدم به ، مشؤةدا ذكر وفد الصنيو  .40
أأي ظر حت املعاهدة بشأأن قانون التصاممي، من 2)3اختياري وأأن املادة برشط ن الاقةراح متعلق أأ واعترب . قضي بشأأن هاه ال 

لهيا  ي املادة  أأعضاء اللجن   ي  ي أأن ةنظر  أأمهل، وأأعرب الوفد عن 10 ي املادة و، 1)3متطلبات أأخرى غري تكل املشار اإ
ضاف  ال  دراج املقةرح، وذكل لمتكني البدلان الراغب   ي رشط اإ  لقيام باكل.من ااا املطلب  ي قوانيهنا هاإ

يران ووفدي اجملموع  الأفرةقي  وفد وفد نيجرياي، متحداث بصتته الوطني ، الترصحيات اليت أأدىل هبا وأأةد  .41 الصني واإ
أأنه ل ةصح وصف اقةراةا بالوفد أأفاد ملصاحل الوطني  للمبدعني، تعكس ااملقةرةات ن وحيث اإ الإسالمي ،.  -)مجهورة  
دم اةةرام هو مبثاب  عغري مالمئ. ورأأى الوفد أأةضا أأن طلب حسب اقةراح بأأنه به أأي دوةل  ي منتدى حكويم دويل  تقدمت
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شارة ثلت  ي املنتدى. قد مُ مصاحل املبدعني أأن ضامن عن لس يادة الوطني  ومسشؤولي  ادلول ذات الس يادة ل  ىل أأن و ي اإ اإ
سعى للحتاظ عىل مساة  ي ، لأنه املعاهدة بشأأن قانون التصامميارط الكشف املقةرح لن ةغري من طبيع  أأو روح مرشوع 

أأو ته جدعىل د يتصممي اكن جزءا من التأأك ال شارة اإىل مصدر اشةراط الإ الوفد أأن أأفاد الس ياس  القامئ  عىل املس توى الوطين، 
املعاهدة بشأأن مرشوع اروط موضوعي  وأأن بعض نتاجئ لك معاهدة شلكيات لوفد أأن . وعالوة عىل ذكل، رأأى التهأأصال 

آاثر موضوعي . وأأخريا، أأعرب الوفد عن انتتاةه و  ا، لهعىل سبيل املثال 9ملادة اك، قانون التصاممي عىل حلتاظ اهامتمه ابأ
 توافق  ي الآراء.ال حماداثت بناءة ومتيدة للميض قدما وحتقيق 

دراج ارط الكشف املقةرح  ي املادة عن رأأي متاده أأن  عي  ادلولي  محلاة  امللكي  التكرة اجل ممثل  أأعربو  .42 من  3اإ
حق  ي ةني أأن ومن شأأنه أأن ةضيف طبق  من عدم اليقني والتلكت  والإدارة والتعقيد.  املعاهدة بشأأن قانون التصاممي

ىل أأي من أأجزاقد محى اصممي الت  العنارصيس تخرج املقةرح رشط بدا أأن ال فقد ، منه معين ء ملظهر العام للتصممي ول ميتد اإ
ىل أأنهالكشف عن أأصل مكوانت التصممي. ولأنه اشةرط  شارة اإ حيث "التقليدة " بلكم  "القدمي "، ميكن استبدال لتظ   ي اإ

ىل أأن حتدةد أأجزاء التصممي اليت اكنت تقليدة  اجلعي  مضين، أأشار ممثل السابق بشلك وجود ةويح ابلتقليدي ال  ءاليشأأن  اإ
أأشاكل التعبري الثقا ي التقليدي واملعارف التقليدة  مصطلحات . وابلإضاف  اإىل ذكل، اكنت س تكون مبثاب  مشلك أأو قدمي ، 
ىل تعرةف لمتكني س  غامض ، و   .الرشطلتلبي  كشف عنه معرف  ما جيب ال مقديم طلبات التسجيل من تحتاج اإ

وفود  هدمعواذلي دمعه للبيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي، نياب  عن اجملموع  الأفرةقي ، عن  فد موزامبيقو وأأعرب  .43
يران ) حلد من املتطلبات ااكن  املعاهدة بشأأن قانون التصامميبأأن الهدف من وأأقر الإسالمي ،،  -هورة  مج الصني والهند واإ

وحيث لن حيتاج لتصاممي عىل مس توى العامل. اوابلتايل تسهيل حامة   حلصول عىل امحلاة ،االواجب توافرها  ي مقدم طلب 
ىل أأن ون بطلبات امحلاة  املتقدم ةداع سوف ف تلت  من أأجل احلصول عىل امحلاة ، اخمل قوانني ابلعىل دراة   واكونياإ املزةد ةمت اإ
ذا اش متل تصممي مسجل و منوا.  ي مجيع أأحناء العامل، مبا  ي ذكل  ي البدلان النامي  وأأقل البدلان طلبات من ال  أأشاكل عىل اإ

قضائي    من سلط  سوف ةدافعون عن حقوقهم أأمام أأكرث الأصلي شعوبالتعبري الثقا ي التقليدي، فاإن اجملمتعات احمللي  وال 
عارة و ي نتقات كبرية. مقابل  قانون املعاهدة بشأأن أأةضا أأن بعض أأحاكم اعترب الوفد لبيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي، ل اإ
واد ىل املاإ ر الوفد ختالس  ي س ياق التصممي. وأأشاتناول الارمسي  وميكن أأن تعيق حتدةد و  امهنأأكرث بدت موضوعي   التصاممي

ىل لالإشارة   نقطامل طوط اخلابس تخدام احلمك اذلي يسمح ، فضال عن املعاهدة بشأأن قانون التصامميمن  17و 13و 6 اإ
آاثر موضوعي . ذات متطلبات  اش متلت عىل وهج  نظره من، واليت هبا دعىات غري املوضوعامل رشوط  ي ضوء تكل ال وأ

عن اعتقاده أأن الاقةراح املقدم من الوفد املوضوعي ، واليت ميكن أأن تشؤثر سلبا عىل أأقل البدلان منوا والبدلان النامي ، أأعرب 
ذا اكنت مساة  الس ياس  ةبدو متسقا مع امحلاة  الالزم  للتائدة اجملموع  الأفرةقي   لمصممني احملليني لتسهيل حتدةد ما اإ
 .تلستصامميهم قد اختُ 

ندونيس ياورصح وفد  .44 ىل ةنبغي  هأأنب اإ ، مكرر 1 أأن هناك مساة  للنقاش بني املادةه يرى ، لأناحلل الوسطالتوصل اإ
عادةالأأبلغ و اليت اقةرهحا الرئيس، واقةراح مجموع  البدلان الأفرةقي .  طار اإ التصاممي الصناعي  النظر  ي قانون  وفد اللجن  أأنه  ي اإ

ندونيس يا، جتري ةاليا مناقش  تنتيا ارط الكشف الإلزايم لأشاكل التعبري الثقا ي التقليدي عىل املس توى الوطين.  و ي  ي اإ
  ملناقشالوفد أأن هناك ةاج  أأفاد ، املعاهدة بشأأن قانون التصامميعدم وجود اتصال بني اللجن  احلكومي  ادلولي  و تأأكيد عىل 

أأشاكل التعبري الثقا ي التقليدي أأو أأو  صعوب  حتدةد املعارف التقليدة ل هتهموبيامن أأعرب عن ت بشلك منتصل. تكل القضااي 
جرائي . و ي اخلتامهل مقتنع أأن اقةراح اجملموع  الأفرةقي  بأأنه الوفد أأفاد املوارد الوراثي  أأو التوللكور،  ، أأفاد الوفد بأأنه طبيع  اإ

 .العنارص الإجرائي  واملوضوعي نظره هناك ارتباط بني  من وهج 

ةاكر فيه اذلي  قرارلإ حبيث ةمت النص عىل ا، ،،)أأ 1)3البند )اتسعا، من املادة اقةرح وفد كولومبيا تعدةل صياغ  و  .45
 ملادةفق مع اتتوامثل هاه الصيغ  تعترب من وهج  نظر الوفد، و أأصل التصممي. ميثل أأنه ا و جدةده اكن مقدم الطلب أأن تصممي

 لقانون الوطين.اكن هناك ةاج  ل ، عىل النحو اذلي اقةرةه الرئيس، وسوف تكون قابةل للتطبيق حيامثمكرر 1
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قناع ادلول أأختقوا أأن مقديم املقةرح قد أأفاد ب، و ابءاجملموع  متحداث ابمس وفد اليوانن، وفد اململك  املتحدة  وأأةد .46  ي اإ
ىل. وأأشار املعاهدة بشأأن قانون التصاممياكن عنرصا ةاسام  ي  ،،)أأ 1)3ادة البند )اتسعا، من املالأعضاء بأأن  أأن بعض  اإ

جاب  أأو ابء السابق  من قبل أأعضاء اجملموع  ورة الأس ئةل الرئيس ي  اليت أأثريت  ي ادل نه وحيث اإ رد. دون  جزئيابقيت دون اإ
عن هتا القضائي ، تساءل الوفد ولايبترشةع ال   يسلب حرة  ادلول الأعضاء ت لن  املعاهدة بشأأن قانون التصاممييرى أأن 

الس ياس . وأأخريا، أأعرب الوفد عن رغبته  ي التوصل اإىل ةل وسط من مساة  د حتأأن  امن شأأهناليت أأحاكم املعاهدة 
 .مناسب

 كولومبيا واملكس يك.دي وفد كوس تارياك الترصحيات اليت أأدىل هبا وفوأأةد  .47

شارة ، وأأعرب وفد مجهورة  مودلوفا .48 ىل أأن ارط الكشف املقةرح  ي املادة  ي اإ  ه، ذكر أأنموضوعيااكن مطلبا  3اإ
 ي العدةد من تصامميهم اج  للحصول عىل امحلاة  ل حبذلين قديم الطلبات امم عىل  اهامتهميزيأأعضاء اللجن  ادلامئ  تركةنبغي عىل 

 الطلب والواثئق.منوذج البدلان اليت تس تخدم نتس 

لتتسريات املقدم   ي ادلورة الرابع  والثالثني للجن  عىل اود موزامبيق ونيجرياي وجنوب أأفرةقيا وفد هنغاراي وفشكر و  .49
اس تطاعت وفقا للمناقشات بشأأن تنتيا ارط الكشف اذلي عقد  ي ادلورة الرابع  والثالثني للجن  ادلامئ ، ، وأأفاد أأنه ادلامئ 

ذا اكن الوضع قد تغري.معوفد تساءل الالوطني . و  ي ترشةعاهتا هاا ارط الكشف تنتيا فقط جنوب أأفرةقيا   ام اإ

آخر اجملموع  الأفرةقي  ول أأي بدل  يكن ةتعني عىل نياب  عن اجملموع  الأفرةقي ، أأنه ملمتحداث وفد نيجرياي، وأأفاد  .50 قناع أ اإ
عن الوفد ، أأعرب مكرر 1لامدة عىل دمع اجملموع  الأفرةقي  لكيده جمددا و ي تأأ رشعي  مبدأأ س ياس  متضل. ب ادلول الأعضاء 

 ي بني مصاحل اجملموع  الأفرةقي  ومصاحل املعارضني. وعىل سد التجوة معا  واعملأأن ةأأعضاء اللجن  ه ةتعني عىل اعتقاده أأن
شارة  ىل أأن بروتوكول سواكومبوند اإ  ي ذكل الوقت، عليه دقت اوأأن ست دول قد ص 2015ماةو  ي دخل ةيزي التنتيا قد اإ

قلميي  الأفرةقي  للملكي  التكرة  )ول الأعضاء  ي أأوحض الوفد أأن ادل  معاجل قد بدأأت الآن جترب  ، ARIPOاملنظم  الإ
ىل أأنه ليسالوفد أأشار ،)أأ،، 1)3ىل املادة اإ شارة اإ  ي و. املعين للحمكاملنتاة طلبات ال   هنتا  ي قانونسي لك طرف متعاقد  اإ

ىل توصل الالتنافر. وأأخريا، ات بعض درجحبيث س يظل هناك ، رشطمجيع البياانت أأو العنارص الواردة  ي هاا ال  وفد اإ
ىل اختالس أأو اكنت اس تنتاج متاده أأن التكرة  تسهيل وتبس يط معلي  احلصول عىل امحلاة  ادلولي  للتصاممي اليت ل تستند اإ

 رف الآخرين.ااس تخدام مع

عىل الرمغ من ابء. و الاحتاد الأورويب واجملموع  اليوانن، متحداث بصتته الوطني ، الترصحيات اليت أأدىل هبا وأأةد وفد  .51
ذا اكن التصممي يس تحق التسجيل، ل أأن بعض ادلول ترى أأن هناك ةاج   أأنه ل  جمدداوفد أأكد الرشط الكشف لتقيمي ما اإ

آاثر موضوعي  ارط ةحقيق  أأن و لشلكيات. ختتص ابأأن ةصلح  ي معاهدة  كهاا رشط موضوعيميكن ل ةتهم كيف  ةرتب عليه أ
دراجةعين أأن ل أأعرب عن اقتناعه . و املعاهدة بشأأن قانون التصاممي ي نص  الرمسي العنارص تكل غري عنارص أأخرى  ه ميكن اإ
 ترشةعاته الوطني . دراج ارط الكشف  ياإ من نع طرفا  مت ل املعاهدة بشأأن قانون التصامميأأن ب

ىل وأأشار الرئيس  .52 املساعدة بشأأن قضي  كشف وفتح الباب للوفود ارط ال قضي  بشأأن  دارتاملناقشات املمثرة اليت اإ
 التقني .

املعاهدة من اروط قانوان  املزمارطا كون تأأن املساعدة التقني  ةنبغي أأن بموقته جمددا عىل وأأكد وفد الربازةل  .53
شارة واليقني القانوين والقدرة عىل التنبشؤ ابلنس ب  للأطراف. ن البند ةوفر حيث اإ ، بند ي شلك  بشأأن قانون التصاممي  ي اإ

، أأشار  ي الاعتبار بشلك خا  15و 12و 1التوصيات مع وضع ش يا مع روح جدول أأعامل التمني ، مامتاكن البند أأن اإىل 
ىل أأن املادة  آاثر اكن معاهدة التعاون بشأأن الرباءات م 51الوفد اإ جيابي  فامي ةتعلق ابملساعدة التقني  للبدلان النامي . ان لها أ  اإ
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للمجموع  واملس متر رن املوقف عىل امل، جمددا بدلان أأورواب الوسطى والبلطيقتحداث ابمس مجموع  وفد لتتيا، م وأأكد  .54
دلول الأعضاء لإظهار أأقىص لدعوة و ي . املعاهدة بشأأن قانون التصاممياملساعدة التقني   ي هبا الطرةق  اليت س تدرج بشأأن 

جياد ةل،  ، اقةرح ي املساعدة التقني   ي املعاهدة املس تقبل اش امتل بدأأ م عىل مل ةعةرض أأي وفد وحيث قدر من املرون   ي اإ
ىل املشؤمتر ادلبلومايس ملناقش  والتتاق عىل طرق موع  وفد اجمل  هاه املساعدة.تقدمي الانتقال اإ

لق متحداث ابلنياب  عن الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، أأنه ل يزال مران فامي ةتع ،وفد الاحتاد الأورويبوذكر  .55
، رأأى املعاهدة بشأأن قانون التصاممياملساعدة التقني  بشلك فعال  ي تنتيا لتقدمي دمعه دا عىل يوتأأك شلك املساعدة التقني . ب 

 متطلبات املس تخدمني الهنائيني.اإىل وجه ةُ جيب أأن عليه مت التتاق ةالوفد أأن أأي شلك 

 تأأةيده للبيان اذلي أأدىل به وفد الربازةل.وفد نيجرياي، متحداث ابمس اجملموع  الأفرةقي ، عن وأأعرب  .56

اكن جاهزا ملشؤمتر رشط ذكر وفد الاحتاد الرويس أأنه ل يزال مران بشأأن املساعدة التقني  وماكنهتا. ورأأى أأن نص ال و  .57
ىل قرار بشأأن عقد مشؤمتر دبلومايس أأن أأي دبلومايس و  ذا اكن جيب أأل يستند اإ ىل اتتاق بشأأن ما اإ ا وضع هاقد مت التوصل اإ

 .رشط من عدمهال 

يران )مجهورة   .58 نيجرياي، نياب  عن وفد الربازةل و د لبيان اذلي أأدىل به وفعن تأأةيده ل الإسالمي ،  -وأأعرب وفد اإ
، بشأأن قانون التصاممياملقةرة  املعاهدة مرشوع منت املساعدة التقني  وبناء القدرات  ي بشأأن اش امتل اجملموع  الأفرةقي ، 

 انوين والقدرة عىل التنبشؤ.ضامن اليقني القهبدف 

ملعاهدة بشأأن قانون ابوفد كندا أأنه ل يزال داعام لاللزتام بشأأن املساعدة التقني  وبناء القدرات فامي ةتعلق وذكر  .59
بأأن قرار املشؤمتر ادلبلومايس بشأأن املساعدة التقني  من شأأنه أأن ةوفر الزتاما واحضا مبا فيه ته . وأأعرب الوفد عن ثق التصاممي

وفد الومع ذكل، أأكد  .املعاهدة بشأأن قانون التصامميتاة  فامي ةتعلق بتوفري تدابري املساعدة التقني  وبناء القدرات  ي س ياق الك
ذا اكن هاا ال عىل  لن يكون ارطا البند التتاق عىل طاملا أأن أأو قرار، بندا ةنبغي أأن يكون رشط مرونته من حيث ما اإ

ىل مشؤمتر دبلو    مايس.مس بقا للميض قدما اإ

وس تواصل بنجاح املساعدة التقني  تقوم بتقدمي وفد اليوانن، متحداث ابمس اجملموع  ابء، الرأأي القائل بأأن الوةبو وكرر  .60
طار وليهتا، بغض النظر عن   .املعاهدة بشأأن قانون التصاممي ي وجود ارط القيام باكل  ي اإ

أأن غالبي  ادلول الأعضاء  ي مجموع  بدلان أأمرياك  ،متحداث ابمس مجموع  بدلان أأمرياك الالتيني  ،وفد جزر الهباماأأفاد و  .61
بغض النظر عن طبيع   ا،له  بابلنس  أأن املساعدة التقني  التعاةل وتعزيز القدرات الوطني  ذات أأمهي  حيوة  تعترب الالتيني  
 .الرشط

  .وجود بندمن أأنه ةتضل  وفد الصني أأنه ل يزال مران، عىل الرمغ ذكر و  .62

تهم متاما أأمهي  املساعدة التقني  ت ، وذكر أأنه ة ابءوفد الياابن البيان اذلي أأدىل به وفد اليوانن، نياب  عن اجملموع  وأأةد  .63
ىل أأن حكوم  الياابن  ول متاكنت وبناء القدرات  ي البدلان النامي  وأأقل البدلان منوا  ي جمال امللكي  التكرة . وأأشار الوفد اإ

طار أأموال  عاما، مبا  ي ذكل  ي  30ةرتيب مع الوةبو لنحو الصنادةق بعدد من الأنشط  عىل أأساس املسامه  الطوعي   ي اإ
مت تلقهيا جمال التصاممي الصناعي . وقد مت تنتيا تكل الأنشط  مع مراعاة الاحتياجات التردة  وطلبات البدلان املس تتيدة، و

ا معظمه مناس ب ي وفد أأن القرار جاء رأأى الي   ي تكل البدلان. وبناء عىل تكل التجرب ، من قبل اجلهات املعن بشلك جيد 
مثل تكل الأنشط  حبمك طبيعهتا ةنبغي أأن تنتا عىل نطاق واسع أأن موضوع املساعدة التقني  وبناء القدرات، للنص عىل 
 احتياجات البدلان املس تتيدة.بناء عىل تطور  بطرةق  مرن 
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ىل أأن معظم الوفود  وأأشار الرئيس .64 ىل اإ . واكنت ابطبيعهت أأن هناك هنجني فامي ةتعلقو  وفري املساعدة التقني تمتيل اإ
رئيس عىل البشأأن املساعدة التقني ،  ي ةني أأن وفود أأخرى أأعربت عن تتضيلها لقرار. كام أأكد تتضل بندا مجموع  من ادلول 

. و ي هاا الس ياق، اقةرح قضي الوفود  ي حماوةل لإحراز تقدم  ي هاه ال الروح الإجيابي  للمناقشات والرغب  اليت أأعرب عهنا 
  ي مشاورات غري رمسي .قضي  الرئيس مناقش  ال 

لرئيس خاص  ابورق  غري رمسي  مت تقدمي  هأأنببلغ اللجن  أأ ن  بعد املشاورات غري الرمسي ، و الرئيس معل اللج  اس تأأنفو  .65
ىل ا 3املادة بشأأن   لوفود.اإ

آس يا واحمليط الهادئ، انه عىل الرمغ من أأن اجملموع  فد اله لن و وأأع .66 مزااي  ي الاقةراح، رأأت ند، متحداث ابمس مجموع  أ
ل أأن  طار ن تُ أأ ، واليت ميكن النصحتتظات عىل اكن دلهيم بعض أأعضاء اجملموع  اإ و ي .  رمسيالغري ات شاورامل ناقش  ي اإ
آس يا الوفد ة اخلامس  والثالثني للجن  ادلامئ ، أأعرب طبيع  احلامس  لليوم اخلتايم لدلورال لضوء عىل لتسليط  عن رغبه مجموع  أ

 .الأخرى مرون  اجملموع  ورغبهتا  ي املشارك  البناءة مع الوفودأأعرب عن  ي هاه العملي ، و همم لعب دور  ي واحمليط الهادئ 

بعض أأعضاء أأن أأنه عىل الرمغ من  والاكرةيبوفد جزر الهباما، متحداث ابمس مجموع  بدلان أأمرياك الالتيني  وأأفاد  .67
ل أأن مجموعته ، القلقدلهيا بعض اجملموع    مليض قدما  ي املناقشات والتتاوض بطرةق  بناءة.اتود اإ

ىل متحداث ابمس اجملموع  الأفرةقي ،  ،وفد نيجريايوأأشار  .68 جيابي  دلى مجموعته  أأناإ الورق  غري الرمسي  بشأأن نظرة اإ
 اصةل مناقش  الاقةراح.للرئيس، ولكن هناك ةاج  ملو 

يقدم قد أأجرى مناقشات بشأأن الورق  غري الرمسي  للرئيس، وس  ه أأن ،وفد اليوانن، متحداث ابمس اجملموع  ابءوأأفاد  .69
ىل اللجن  ادلامئ .تعليقاته   اإ

وضيح تتقدمي بعض ال  ي اغب  ، أأن اجملموع  ر بدلان أأورواب الوسطى والبلطيقوفد لتتيا، متحداث ابمس مجموع  وأأعلن  .70
 بناءة.ال ، وأأكد الزتامه ابملشارك  للرئيسالتعليقات عىل الورق  غري الرمسي  بشأأن 

تخا هنجا نشطا وبناء وأأفاد بأأنه سي  أأن تقدما قد أأحرز فامي ةتعلق ابقةراح الرئيسمتاده رأأي عن  وفد الصنيأأعرب و  .71
  ي املتاوضات املس تقبلي .

من أأجل وضع اللمسات الأخرية عىل  ة اس تعداده للعمل بدو  لرئيسقةراح اه لدمععن  مودلوفامجهورة  وفد وأأعرب  .72
ىل املشؤمتر ادلبلومايس.ال رسالها اإ  وثيق  واإ

دراج عن بعض  أأعرب وفد مجهورة  كورايو  .73 ةتعارض مع الرشط اذلي جرت مناقش ته واذلي قد اخملاوف بشأأن اإ
ل أأنه ملعاهدة، ااتساق طبيع    .ويل بالدهمسشؤ طلب املزةد من الوقت للتشاور مع اإ

ثق  من أأن اللجن  ادلامئ  ابل نه يشعر أأ ، بمعراب عن امتنانه جليع الوفود عىل الزتاهمم ابلعمل بطرةق  بناءة ،رئيسالوأأفاد  .74
ىل أأن  بطرةقهتا  تصاممي الصناعي من النظر  ي ال دوةل نع أأي لن مت عاهدة املس تكون قادرة عىل التغلب عىل الصعوابت. وأأشار اإ

هو احلال مع معاهدة قانون الرباءات ومعاهدة لأن ذكل اكن من النظر  ي املادة واملوضوع بطرق خمتلت ، ها لن متنع اخلاص  و 
 اقةرح الرئيس مواصةل النقاش  ي املشاورات غري الرمسي .و قانون العالمات. 

اليت حتتوي عىل و للرئيس رمسي  الورق  غري الاس تئناف العمل بعد املشاورات غري الرمسي ، أأن عند الرئيس، وأأفاد  .75
أأشار نوقشت خالل املشاورات غري الرمسي . و قد متتق عليه، مرشوع بيان ،)ب، وكاكل 2)3مرشوع املادة اجلدةدة 

ىل الرئيس  زةد امللبعض مبا خيضع ، املقةرة  ،)ب،2)3عىل املبدأأ الوارد  ي مرشوع املادة  تأأن مجيع الوفود تقرةبا قد وافقاإ
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 ي ةني  ،نب البيان املتتق عليهااإىل جرشط بعض الوفود عن رغبهتا  ي مناقش  هاا ال أأعربت ، مع ذكلأأفاد أأنه و من العمل. 
زال هناك جفوة كبرية بني وهجات نظر الوفود تل وحيث . البيان املتتق عليهعىل مرشوع توافق مل بعض الوفود الأخرى أأن 

عادة ، مكرر 1 املادةأأخرى بشأأن صاغ ورق  غري رمسي   هأأنب، أأبلغ الرئيس اللجن  قضي بشأأن هاه ال  ، 2ترقمي املادة وقام ابإ
خالل قد نوقشت أأةضا دف ترك مساة  س ياس  للأطراف املتعاقدة. وأأفاد الرئيس أأن الورق  غري الرمسي  الأخرية هب

ل أأن ، 2 ي الاقةراح املتصل ابملادة  الارتأأت ةاملشاورات غري الرمسي . وأأضاف أأنه  ي ةني أأن بعض الوفود  البعض الآخر اإ
ىل مزةد من الوقت للنظر  ي ذكل.حي قد   تاج اإ

، عن تأأةيده لالقةراح املقدم من الرئيس والاكرةيب وفد جزر الهباما، متحداث ابمس مجموع  بدلان أأمرياك الالتيني وأأعرب  .76
 .2فامي ةتعلق مبرشوع املادة 

كأساس  3املادة بشأأن قةراح الأويل للرئيس اللوفد نيجرياي، متحداث ابمس اجملموع  الأفرةقي ، عن تتضيهل رب عوأأ  .77
 للمناقشات.

آس يا  بلغوأأ  .78 . 2وافق عىل اقةراح من الرئيس بشأأن املادة  هأأنب، اللجن  واحمليط الهادئوفد الهند، متحداث ابمس مجموع  أ
وفد الوفود الدعا و يس. رئ للالورق  غري الرمسي  توافق عىل معظم أأعضاء اجملموع  ميكن أأن أأفاد بأأن و ، 3وفامي ةتعلق ابملادة 

ىل الأخرى  ظهار املرون  اإ  روح التعددة .باإ

اجملموع  الأفرةقي ، قلق اول فهم حيزال ي، أأنه ل بدلان أأورواب الوسطى والبلطيقمتحداث ابمس مجموع   ،وفد لتتياوذكر  .79
ىل الهدف من عقد املشؤمتر لأجل ا ي روح من املرون  ووابلتعل  ي النص. قد مت تناولها  حيث رأأى أأن تكل اخملاوف لوصول اإ
ىل مادلبلومايس، أأعلن الوفد أأنه  جيابي . 2قةرح الرئيس بشأأن املادة ةنظر اإ  بطرةق  اإ

 لرئيس والاقةراح الأويل.لمع الورق  غري الرمسي  ةتتق أأنه ميكن أأن  ،معراب عن انتتاةه ،وفد الصنيأأفاد و  .80

ىل متحداث ابمس اجملموع  ابء أأنه  ،وفد اليواننذكر و  .81 جيابي .ةنظر اإ  اقةراح الرئيس بطرةق  اإ

ىل وأأشار الرئيس  .82 ىل من الصعب أأنه ةبدو  حيث. و 2أأي وفد ةعارض صياغ  املادة  ه ل ةوجدأأناإ أأبعد من اذلهاب اإ
 .2، اقةرح الرئيس مواصةل املشاورات غري الرمسي  بشأأن املادة 3رشوع املادة ابلنس ب  مل ذكل 

بشأأن   بعد املناقشات غري الرمسي . وأأبلغ اللجن  بأأنه قد أأعد ورق  غري رمسي  اس تأأنف الرئيس معل اللجن  ادلامئو  .83
ىل استيعاب 3و 2املادتني  آراء ، هتدف اإ خرية لالمتثال للولة  املمنوة  من قبل الأ ترص  نه يرى أأهنا الحيث اإ مجيع الوفود، أ

 اجلعي  العام  للوةبو.

، أأن مجموعته مس تعدة للعمل مع اقةراح والاكرةيب دلان أأمرياك الالتيني وفد جزر الهباما، متحداث ابمس مجموع  بوأأعلن  .84
ىل اللجن  التحضرية .أأعرب عن رغب  اجملموع   ي ملشؤمتر ادلبلومايس، وابلتايل ابالرئيس   امليض قدما اإ

النص اذلي  عىل من حيث املبدأأ أأنه ميكن أأن ةوافق وفد الصني، معراب عن تقديره للجهود اليت بالها الرئيس، وأأعلن  .85
ظهار املرون .  اقةرةه الرئيس وانشد الوفود الأخرى اإ

آس يا واحمليط الهادئ، أأنه أأفاد و  .86 ىل مل ةمت التوصلوفد الهند، متحداث ابمس مجموع  أ توافق  ي الآراء بني أأعضاء اجملموع   اإ
ميكن أأن تشلك أأساسا جيدا ملزةد  3و 2أأن بعض العنارص من املادتني رأأت النص املقةرح، عىل الرمغ من أأن اجملموع   بشأأن

 من املتاوضات.
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ةاف ارةط  ابقةراح الرئيس، ابء ترحب وفد اليوانن، متحداث ابمس اجملموع  ابء، أأن اجملموع  وأأعلن  .87
ىل النص. 3.08 الحظ امل ىل مشؤمتر ك  ، 3.08الحظ  املابس تثناء ، قةرحامل وأأفاد بأأن اجملموع  تنظر اإ سبيل للميض قدما اإ

عادة يث ميكن دبلومايس، ح   .عليه ووضع اللمسات الأخريةياغ  النص ص اإ

لرئيس، الأخري لقةراح لابحب تر موع  أأن اجمل، بدلان أأورواب الوسطى والبلطيقمتحداث ابمس مجموع   ،وفد لتتياوأأعلن  .88
 ،  ي مشؤمتر دبلومايس.3.08الحظ  املوميكن أأن تعمل عىل النص لكه، ابس تثناء 

ىل توافق  ي الآراء مل ةمت التوصل ه  ابمس اجملموع  الأفرةقي ، أأنوفد نيجرياي، متحداثوأأفاد  .89 اجملموع  الأفرةقي  أأعضاء بني اإ
أأنه  ي ةني أأن بعض العنارص ل ةنبغي أأن ت اجملموع  الأفرةقي  رأأ وذكر بأأن اذلي اقةرةه الرئيس. الأخري لنص ابفامي ةتعلق 

دراجالبعض الآخر هناك تدرج  ي النص،  ىل مزةد من العمل، ذكر الوفد أأن و ي تأأكيده  ه.اذلي مل ةمت اإ عىل أأن هناك ةاج  اإ
ىل مشؤمتر دبلومايس.تسمح بنقهل  ي مرةةل ليس أأن النص ت اجملموع  الأفرةقي  رأأ   اإ

س بانياوفد وطلب  .90 لرئيس اذلي خلق الأخري لقةراح الالأجزاء من  ا، توضيحوهنغاراي، بدمع من وفد كولومبيا اإ
 للمجموع  الأفرةقي .ابلنس ب  صعوابت 

متحداث نياب  عن الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، عن مرونته لس تكشاف  ،وفد الاحتاد الأورويبوأأعرب  .91
ىل اخليارات البدةةل واملزةد من التر    .اجيد اأأساسميثل أأن النص اذلي اقةرةه الرئيس وأأفاد بتوافق  ي الآراء، للتوصل اإ

ىل أأن  لي  محلاة  امللكي  التكرة اجلعي  ادلو وأأشار ممثل  .92 ىل ةنتظرون  ي مجيع أأحناء العامل املس تخدمني اإ اتتاق، التوصل اإ
اجلعي  ممثل رب أأعو . تعلي ال قوق احلو ني شأأهنا أأن تشؤثر عىل الناس احلقيقيمن  املعاهدة بشأأن قانون التصامميمعاهدة مثل لأن 
جياس تعداده للمساعدة  ي حماوةل عن  ذا اكن اد ةلاإ  .مشالكتالنص املقةرح ل يزال ةثري  اإ

يران )مجهورة  .93 آس يا واحمليط عن الإسالمي ،  - وأأعرب وفد اإ دمعه للبيان اذلي أأدىل به وفد الهند نياب  عن مجموع  أ
الاقةراح السابق كبدةل لةركيزي عىل ، أأو اقةراحالاعرب الوفد عن اس تعداده للعمل عىل العنارص الإجيابي   ي كام أأ الهادئ. 
طار اللجن  التحضرية  للمشؤمتر ه طلعرب عن تأأعو . ذلكل اإىل وضع اللمسات الأخرية عىل النص ومواصةل العمل  ي اإ

 ادلبلومايس.

شارة  .94 ىل أأنو ي اإ اللجن  ادلامئ  من رئيس ال، طلب غري الرمسي   ي ورقتهالصياغ  النقاش تركز أأساسا عىل قضااي  اإ
 الأخرية عىل النص. كيتي  وضع اللمساتبشأأن تقدمي املشورة هل 

س بانيا وكرر  .95 أأن  ذكرو ، قبولهاصعب اليت اكن من العنارص الاقةراح بشأأن جملموع  الأفرةقي  عىل االسشؤال طرح وفد اإ
ىل اتتاق. اوضع اللمسات الأخرية عىل العمل، وليس املمنوة  للجن  ادلامئ  ممتثةل  ي ولة  اجلعي  العام  للوةبو  لتوصل اإ

جن  قد اس تمكلت أأعاملها، حسب التلكيف الصادر عن اجلعي  العام  للوةبو، عىل الرمغ من عدم وجود ورأأى الوفد أأن الل 
ذا اكنت اللجن  ادلامئ  قد وأأعرب عن اعتقاده بأأنه اتتاق،  س يكون للجمعي  العام  للوةبو أأن تقرر  ي هناة  املطاف ما اإ
عن اعتقاده بأأن نص الورق  غري الرمسي  للرئيس ميكن وفد الذلكل، أأعرب و. من عدمه اللمسات الأخرية عىل العمل توضع
دراهج   ي الوثيق  بني قوسني. ااإ

لبيان الأس باب ادلاعي  ملثل هاه فرص  املعارض  لقةراح الرئيس الأطراف لك تُمنح ندونيس يا أأن اإ اقةرح وفد و  .96
 املعارض .

ذا وسأأل ال .97 ىل اللجن  التحضرية  والسامح اكنت قد رئيس اللجن  عام اإ وافقت عىل تقدمي النص عىل ما هو عليه اإ
ذا اكنت اللجن  ادلامئ  قد أأجنزت معلها ابختاذ القرار مبلجمعي  العام  للوةبو ل   . ي هاا الشأأن من عدمها اإ
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س بانياالبيان اذلي أأدىل به وفد  ، مشؤةداوفد ش ييلوأأعلن  .98 ن لك أأ وليهتا و بقد أأوفت أأن اللجن  ادلامئ  بأأنه يرى ، اإ
ىل اتتاق.قد بالت قصارى هجدها لالوفود  ماكني  للتوصل اإ  س تكشاف لك اإ

الاحتاد الأورويب وفد و ابء اجملموع  اليت أأدىل هبا وفد دمعه للمداخالت عن وأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكي   .99
مع ذكل، . و 3.08الحظ  املةاف ارةط  لرئيس، اقبل لنص املقةرح من ابوادلول الأعضاء فيه والوفود الأخرى فامي ةتعلق 

ن الأ أأنه عىل الرمغ من اخنراط الوفود،  أأعرب عن اعتقاده ىل توافق  ي الآراء ملاليت النص قواس حول فاإ  تتيد بعدم التوصل اإ
 ل املشلك .حت

ىل  .100 ذا اكنت هناك أأي اقةراةات أأخرى. 3.08الحظ  املاف حبقةراح الاوأأشار الرئيس اإ   وعام اإ

ىل  ا، مشري  الأساس يقضي  ال بشأأن أأنه مل يكن هناك تقارب  ،وفد نيجرياي، متحداث نياب  عن اجملموع  الأفرةقي  أأفادو  .101 اإ
ىل التعبري عن التقاليدةاف  تقد طلب تاكنابء أأن اجملموع   أأن ترى اجملموع  الأفرةقي   ت،  ي ةني أأرادمن النص الإشارة اإ

 ي مدرج  أأو مس تخدم  الكشف عن مصدر أأو منشأأ املعارف التقليدة  وأأشاكل التعبري الثقا ي التقليدي واملوارد الوراثي  
ذا اكن ميكن التوفيق بني وهج ه. وأأعرب الوفد عن اس تعداده للمشارك  بشلك بناء، ولكنتصاممي الصناعي ال  يت تساءل عام اإ

 .تنيالنظر املتباةن 

اليت من شأأهنا أأن جيد الصياغ  أأنه ةاول أأن مكرر، ب 1و 3لعدةد من املقةرةات بشأأن املادتني ابرا ماك ،رئيسوأأفاد ال .102
 وضع اللمسات الأخرية عىل نص الاقةراح الأسايس. ي فقط ممتثةل ر اللجن  أأن ولة  اجلعي  العام  للوةبو اجليع. وذكّ تريض 

وأأعرب ناقش   ي مشؤمتر دبلومايس. امل رب عن اس تعداده ملواصةل لنص وأأعابمرونته فامي ةتعلق عىل وأأكد وفد كولومبيا  .103
س بانياالوفد عن تأأةيده للبيان اذلي أأدىل به وفد   وفد ش ييل.واذلي كرره ، اإ

وفد الاحتاد الأورويب، متحداث نياب  عن الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، أأن الاحتاد الأورويب اكن واةدا وأأكد  .104
نه عىل اس تعداد ملواصةل املناقشات  ي وقت متأأخر من أأ الوفد أأفاد . و معاهدة بشأأن قانون التصامميلل نيالرئيس ي نشؤةدياملمن 

ذا اكن ميكن للوفود أأن  ذا لزم الأمر ومعرف  ما اإ ىل توافقالليل اإ شارة . ةتوصلوا اإ النص، أأعرب الوفد عن صالب  اإىل و ي اإ
أأعرب عن أأمهل  ي جناح ةتوج ، كام الوفد عن اس تعداده ملواصةل النقاش خرية. وأأعربلأ ااملرةةل  ي عن رؤة  الإختاق أأسته 

 هجود الرئيس.

اكن  املعاهدة بشأأن قانون التصامميالراخس بأأن نص  هموقتعىل وفد اليوانن، متحداث ابمس اجملموع  ابء، جمددا وأأكد  .105
ىل مشؤمتر دبلومايسأأعرب عن موافقته انجضا مبا فيه الكتاة  و    ملزةد من التتصيل.عىل تقدمي النص اإ

وس يةل لوضع اللمسات الأخرية عىل الاقةراح  لإجيادوشكر الرئيس مجيع الوفود عىل اجلهود اليت بالوها  ي حماوةل  .106
، بناء عىل طلب اجلعي  العام  للوةبو، هبدف عقد مشؤمتر دبلومايس. وأأشار املعاهدة بشأأن قانون التصامميالأسايس ملرشوع 

ىل أأنه اكن قد قدم ع ددا من املقةرةات عىل أأساس املناقشات اليت جرت  ي اجللس  العام  والاجامتعات غري الرمسي  من اإ
ىل توافق  ي الآراء. وأأعرب عدد  مكن اللجن  من مت تنتياه قد من الوفود عن رأأي متاده أأن العمل اذلي حمدد أأجل التوصل اإ
أأن العمل ب اعن اعتقادهأأعربت وفود أأخرى و . انون التصامميمعاهدة بشأأن قللوضع اللمسات الأخرية عىل الاقةراح الأسايس 

ىل مزةد من التتصيل.  ىل وثيق  أأساس ي ، ولكن اكنت ل تزال هناك بعض العنارص اليت حتتاج اإ أأعربت وفود كام قد أأدى اإ
، بناء عىل طلب ميعاهدة بشأأن قانون التصاممشلك أأساسا لقةراح ي كمتل مبا فيه الكتاة  ل ي أأخرى عن رأأي متاده أأن النص مل 

 اجلعي  العام .

س بانياوأأشار وفد  .107 ىل  اإ ذا اكنت قد قرر تأأن مل تس تطع نظره   من وهجللجن  أأن ااإ ، من عدمه انهتت من معلهاما اإ
ىل اجلعي  العام  للوةبو.ةعود هاا القرار ن حيث اإ   اإ
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ىل أأن دوره يمتثل  ي الإبالغ  .108 عهنا  ي اللجن  عندما مل يكن ري اليت جرى التعبلك وهجات النظر بوأأشار الرئيس اإ
ذا اكن حقيق  بشأأن وهجات نظر خمتلت  طرح مت وحيث ذلكل، وهناك توافق  ي الآراء.  من معل اللجن  ادلامئ  قد حتققت ما اإ

 الشتافي . ه لتائدةعكس تكل الآراء  ي ملخصأأعرب الرئيس عن رغبته  ي أأن ة، عدمه

ىل أأن اللجن  ادلامئ  قد  .109 طوال ادلورة هبدف وضع اللمسات الأخرية عىل الاقةراح الأسايس معلت وأأشار الرئيس اإ
عىل النحو املطلوب مبوجب قرار اجلعي  العام  للوةبو، هبدف عقد مشؤمتر دبلومايس لعامتد  لمعاهدة بشأأن قانون التصامميل

عددا من املقةرةات اإىل يس الرئ  . ولهاه الغاة ، قدم2017 ي هناة  النصف الأول من عام  املعاهدة بشأأن قانون التصاممي
 اللجن  ادلامئ .

وضع قد مت  هأأن عددا من الوفود اكن من رأأهيم أأن معل اللجن  ادلامئ  اكن اكفيا لعتبار أأنبقوهل واختمت الرئيس  .110
الاقةراح الأسايس. واعتربت وفود أأخرى أأن معل اللجن  ادلامئ  شلك سببا اكفيا لوضع عىل اللمسات الأخرية 

ىل مزةد من العمل.  اللمسات اعتربت وفود أأخرى أأن كام الأخرية عىل الاقةراح الأسايس وأأن بعض العنارص حتتاج اإ
 معل اللجن  ادلامئ  مل يكن اكفيا لوضع اللمسات الأخرية عىل الاقةراح الأسايس.

 SCT/35/6الولايت املتحدة الأمريكي  والياابن عىل النحو الوارد  ي الوثيق  دي اقةراح وف

ىل الوثيق   تستندا .111  .SCT/35/6املناقشات اإ

ىل أأن و ، SCT/35/6الوثيق  مسامهته  ي عىل وفد الياابن ل هشكر عن  وأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكي  .112 أأشار اإ
 انتشار وأأمهي  التكنولوجيا اجلدةدة والتصامميولكن لس نوات عدةدة عىل الأدوات املادة  التقليدة . قد ركز التصممي الصناعي 

ىل التصممي قد دفعت واهجات املس تخدم والرموز والسلع الإلكةروني  الأخرى بالناش ئ  ذات الصةل  ومل تكن جمالت جدةدة. اإ
 ي العدةد من ادلول الأخرى  ي بل ، حفسب بني الأكرث انتشارا  ي الولايت املتحدة الأمريكي من تكل التصاممي اجلدةدة 

ةداع تكل التئات من التصاممي اكنت الس نوات القليةل املاضي ، ار عىل مدو مجيع أأحناء العامل.  ممي الأكرث االتصمبثاب  طلبات اإ
ىل قد و . الزتاةد ي  هاواصل عددو  ،الأمريكي ش يوعا  ي مكتب الولايت املتحدة  مالحظات مماثةل  ي مجيع مت الاس امتع اإ

. ورأأى تصاممي الصناعي ل اخلاص  ابناس ب  ملناقش  تكل القضااي امل  أأحناء العامل. ورأأى الوفد أأن اللجن  ادلامئ  اكنت جلن  الوةبو
أأمام ترص  دلراس  تكل التصاممي واقتنا  اللجن  ملناقش  التصاممي التكنولوجي  اجلدةدة، ل الوفد أأن الوقت قد ةان 

ميثل وضوع املأأن التطور. ورأأى رسةع  تكل التكنولوجيات طوةةل الأمد بشأأن مواقف متصلب  اختات اليت الاختصاصات 
ىل أأنوماكتب التصممي  ي مجيع أأحناء العامل، طلبات التصاممي  ملقديم اكبري  اوعد عكس بعض ت SCT/35/6الوثيق   وأأشار اإ

ىل مناقش  واس تكشاف املامرس   هتطلع ي اخلتام، أأعرب الوفد عن للنقاش. و ي طرهحا اليت جرى التتكري للمواضيع الأمثةل  اإ
 .ولة  قضائي ملوضوعات  ي لك تكل ا خبصو احلالي  

الولايت املتحدة الأمريكي  والياابن  ي دي القةراح اذلي تقدم به وفلوفد اإرسائيل، معراب عن تأأةيده وأأعلن  .113
ىل ، أأنه انضم SCT/35/6 الوثيق  ىلارك  ي تقدمي الاقةراح. وأأشار تكل الوفود مكشاإ أأن القضااي اليت أأثريت  ي الاقةراح  اإ

احلالي  ربملان و ي جلسات اس امتع ال ي س ياق مرشوع قانون التصاممي اجلدةد  بعضها اكنت مالمئ  جدا لإرسائيل ومت تضمني
ىل قانون ال ي لتصممي  ي اإرسائيل ل  ن النظام الأسايس احلايلبأأ وفد اللجن  الأأبلغ و اإرسائيل.  ي  لمملك  لتصاممي الصناعي  ستند اإ

ىل ةد كبري من قانون التصمس متدا واكن مرشوع القانون اجلدةد  1919 ا عاماملتحدة من اململك  املتحدة  ي  ممي احلايلااإ
عداد مرشوع القانون و ي جلسات الاس امتع الربملاني  حىت الآن،  .والاحتاد الأورويب واةدة اكنت وأأضاف الوفد أأنه أأثناء اإ

بني العاملني  ي القطاع اخلا  والأاكدمييني والقضاة واملسشؤولني احلكوميني  ي اإرسائيل تدور ساخن  ال من أأكرث املناقشات 
ذا اكن ممي اتصال حامة  للحصول عىل مشؤهةل  ،GUI)بياني  املنتجات الرمقي  مثل واهجات املس تخدم ال ت حول مسأأةل ما اإ

يه   بياني واهجات املس تخدم ال س تكون نون املقةرح، مبوجب القانون احلايل لإرسائيل. وأأوحض الوفد أأنه مبوجب مرشوع القا
مرشوع القانون حيدد ممي، ارةط  استيتاء مجيع املعاةري. وابلإضاف  اإىل ذكل، اتصاخلاص  ابل حامة  لتصممي املشؤهل لموضوع ال 
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ىل . و تصممييه موضوع  واحملارف واخلطوطالرمقي  تصاممي التخطيطي  أأن ال  هناك  القانون احلايلمبوجب أأنه أأشار الوفد اإ
ذا اكنفهيا واحضا مل يكن مطالبات   ي مشؤلف. واكن وزير العدل م موضوع حق أأ تصاممي موضوع بياني  يه احملارف ال ت ما اإ

لكةروني  أأو الرمقي  ميكن وجيب أأن لإ املنتجات ا دامئ وهو أأن موقف، هل مللكي  التكرة ااإرسائيل، وهو املسشؤول عن ترشةع 
آخر ي منتج تكون محمي  مثل أأ  اذلي أأن التغيري أأعرب الوفد عن عدم اعتقاده بأأنه تصممي. و أأي التعامل معه عىل ملموس، أ

عىل ترس ة ميكن وجيب أأن اممي تصا مس مترا بأأنه حىت قانون ال موقتاختا جوهر القانون و أأن ةغري ةأأيت نتيج  للتكنولوجيا جيب 
 تداخةل ملثل هاه املنتجات الرمقي شؤلف امل ق املححامة   مينع أأةضا رسائييلالإ نظام ال ن وأأفاد بأأ أأنه ةنطبق عىل التصاممي الرمقي . 

آخر، عىل  عزز املنافس  ةالرأأي القائل بأأن نظام حامة  التصاممي الصناعي  من شأأنه أأن ةوفر امحلاة  الاكفي  و أأساس كأي منتج أ
أأن الوقت قد بالولايت املتحدة الأمريكي   مع وفدعن اتتاقه وفد اعرب ال ي ضوء جتربته، ولق منتجات رمقي  جدةدة. خيو 

تأأخا . وابلإضاف  اإىل ذكل، اقةرح الوفد أأن شاركالقةراح مك ل ي الانضامم رب عن رغبته ةان لإجراء البحوث املقةرة  وأأع
 أأو اخلطوط.الرمقي  حامة  احملارف  ي الاعتبار مسأأةل الأحباث أأةضا 

وفد اإرسائيل مكشارك  ي تقدمي بتتسرياته ورحب عىل وفد الولايت املتحدة الأمريكي  ل هشكر عن  وأأعرب وفد الياابن .114
خلق ما يكتي من املعلومات اجلدةدة والتصاممي انترش ىل أأنه  ي ةني اإ الوفد . وأأشار SCT/35/6الاقةراح الوارد  ي الوثيق  

والرموز الناش ئ ، مع التقدم الرسةع  ي بياني  س تخدم ال التكنولوجي ، مبا  ي ذكل تصممي الرسوم البياني  والصور مثل واهج  امل 
امحلاة  لهاه التصاممي  ي ي  توفري كيت معلومات اكفي  عن تكنولوجيا املعلومات والتصالت  ي الس نوات الأخرية، مل يكن هناك 

لمس تخدمني من ادلول ل  امجع املعلومات  ي هاا الصدد متيدس يكون  ي مجيع أأحناء العامل. ونتيج  ذلكل، الاختصاصات 
جراء دراس  اس تقصائي  وتأأكيدا الأعضاء، مبا  ي ذكل الياابن.  غرض مجع هاه املعلومات باللجن  ادلامئ  دلى عىل أأمهي  اإ

رسائيل. دي شةرك مع وفامل الوفد هاا الاقةراح قدم وتقامسها بني ادلول الأعضاء واملس تخدمني،  الولايت املتحدة الأمريكي  واإ
نطاق اكن . ومع ذكل، 2007للحامة  مبوجب القانون الوطين منا أأبرةل  تضع ي الياابن خد أأن الرسوم البياني  وأأوحض الوف

سابقا من التطبيق ما مت تسجيهل قترص عىل الرسوم البياني  والصور املس تخدم  لمتكني هاه املادة ة  2016أأبرةل  1قبل امحلاة  
ىل أأن املبادئ التوجهيي  اخلاص  ابلربامجني  مثل الاكمريات الرمقي  والرسوم البياها ع م  لتصاممي اتحص اجليدة ل. وأأشار الوفد اإ

ىل الرسوم البياني  اليت مت وبياني . رسوم التصاممي اليت حتتوي عىل عىل  2016أأبرةل  1تطبيقها منا قد مت تعدةلها و  ابلإضاف  اإ
مثل  اسوبوتسجيلها عىل أأهجزة احل ابعد ذكل تثبيهت صور برامج التطبيقات اليت متأأصبحت تسجيلها سابقا مع املادة، 

 ظهر املادة.التشكيل اخلاريج مل أأةضا موضوع حامة  كجزء من  ،الهواتف اذلكي  وأأهجزة المكبيوتر اللويح

فةراضي  وغري الاتصاممي ال الأعضاء الآخرين بشأأن حامة  وهج  نظر وأأعرب وفد أأسةراليا عن رغبته  ي التعرف عىل  .115
فةراضي  أأو غري املادة ، مضيتا أأن هاا الاتصاممي ال امة  حببتقيمي س ياساهتا اخلاص  تقوم سةراليا ةاليا أأ ن اب. ورصح قائال ادة امل

فةراضي  الالتصاممي االق  أأو اس تجاب  خملاوف بشأأن حامة  هل عتصممي وليس فقط نظام ال التقيمي هو جزء من مراجع  أأوسع ل 
ىل أأن مراجع  مس تقةل أأو غري املادة . وأأشار الوفد أأ  عادة النظر  ي تناول ال  تتصممي أأوصال نظام متت مشؤخرا ل ةضا اإ تصاممي ابإ

عىل سبيل   ي ةالته الساكن  وليس  نشط ته ال لنظر  ي املنتج فقط  ي ةال ابعن طرةق السامح  فةراضي  أأو غري املادة الا
معلومات عن هنج النظام احلايل محلاة  تكل الأنواع من تقدمي وأأعرب الوفد عن سعادته عند  الحيته.عند النظر  ي صاملثال 

ىل أأنه مل ةعرف بعد موقف حكومته فامي ةتعلق ابلس ياس  املس تقبلي . و ي اخلتام، شدد الوفد عىل فائدة  التصاممي، لفتا اإ
 تبادل املعلومات حول هاا املوضوع.

والاحتاد الأورويب، نياب  عن  س بانيااإ س يك و هنغاراي واملك و  فرنساو  كولومبياو  ش ييلو  من كندالك وفود  توتقدم .116
رسائيل و  الياابنو  وفود الولايت املتحدة الأمريكي لشكر ابل الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه  عىل الاقةراح املشةرك اإ

 دمعهم ملناقش  وتبادل وهجات النظر حول تكل املواضيع  ي ادلورة املقبةل للجن  ادلامئ .عن  واأأعربو 

أأعرب عن رغبته كام اجلدةدة من التصاممي الصناعي ، الت تكل اجملعن اهامتمه الكبري ب  وفد الاحتاد الرويسوأأعرب  .117
  ي أأن ةقدم معلومات عن التجرب  الروس ي .
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جيايب  .118 ىل أأن عددا من الوفود قد اس تجاب بشلك اإ  SCT/35/6القةراح املشةرك الوارد  ي الوثيق  لوأأشار الرئيس اإ
دراج هاا املوضوع عىل جدول أأعامل اللجن  ادلامئ .   ي تبادل ا رغبهتعن بعض الوفود أأةضا  تأأعربكام وأأعرب عن رغبته  ي اإ

 .اواهامتماهتا خرباهت

ىل الوثيق  من طلب الرئيس و  .119 عداد اس تبيان استنادا اإ اإىل مجيع ادلول الأعضاء موهجا  SCT/35/6الأمان  اإ
عداد ن  طلب من الأماكام  ي الوةبو.   ي ادلورة املقبةل للجن  ليك ةمت عرضها ردود عىل الاس تبيان، الوثيق  تتضمن اإ

 ادلامئ .

 ،DASلنتاذ الرمقي )الوةبو ل  خدم 

لنتاذ الرمقي. وأأشار   الوةبو ل خدمبشأأن معلومات اإىل الس امتع عن اهامتمه لوأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكي   .120
ىل أأن اخلدم  الس تخدام  ي س ياق التصممي الصناعي. وعالوة عىل جاهزة لم   ي س ياق براءات الاخةراع، املس تخد الوفد اإ
 خدم نظام س تخدام ميهد الطرةق لمر اذلي الأ  ي الأنظم  والتعلاميت الإدارة ،  قد أأدرج نصاالعامل لهاي ذكل، اكن فرةق 

اخلدم  بعد  ي س ياق التصممي الصناعي. وابلتايل، ةمت اس تخدام عىل الرمغ من لك ذكل، مل و ، ولكن. لنتاذ الرمقيالوةبو ل 
  ي ادلورة املقبةل للجن  ادلامئ .لنتاذ الرمقي الوةبو ل خدم  طلب الوفد من الأمان  أأن تقدم معلومات عن 

 ط الرئيس علام ابلطلب املقدم من وفد الولايت املتحدة الأمريكي .يأأح و  .121

 ت التجارة من جدول الأعامل: العالما 6البند 

 لعالمات التجارة ا

املعدل قةراح الااملمكن  والتقارب وجمالت هنج جتارة : املامرسات وال عالماتكس تخدام الاحامة  أأسامء ادلول ضد التسجيل و
 وفد جاماياكل

ىل وفد جاماياك  أأشار .122 حامة   حتسنيهبدف من اتتاقي  ابريس )اثلثا،  6 اكن قد اقةرح تعدةل املادة 2009أأنه  ي عام اإ
قرارا ، . ومع ذكل، وما اإىل ذكلاوأأعالهم دلولارموز باحلايل املتعلق لرشط أأسامء البدلان بطرةق  مماثةل ل  بأأن الوقت مل حين واإ

عداد بعد ملثل هاا التعدةل وبعد مشاورات بناءة مع عدد من ادلول الأعضاء، اقةرح الوفد بدةال وطلب من الأمان    دراس اإ
ىل أأن بشأأنه عىل العالمات التجارة  لزتوةد املس تخدمني ، اعمتدت بعض نقاط الضعفدلهيا البدلان النامي ، اليت . وأأشار اإ

اس تطاعت الصناعي  املتقدم  وذات ادلخل املتوسط فاد بأأن ادلول أأ و جتارة  قوة . ات مالت عالمثرين حبأأ تاء واملتضعال
ىل توفري وفد السعى  ناس ب ، وابلتايلمالت العالمات التجارة  والتسوةق امل حبدخول التجارة العاملي   تدابري لتعزيز قدرة اإ

أأن تس تتيد من  اي  حيث ميكهندلخول واملشارك  بتعالي   ي التجارة العامل عىل االصغرية واملتوسط   ي البدلان النامي  شارةع امل 
الأمر اذلي  ،بشلك جيد هاتروجي  ةمتتدار بشلك جامعي و اليت وطني  التجارة  ال عالم  اذلي توفره السوق نداء ال الاعةراف و 

قدرة املشؤسسات الكبرية، لس امي  ي البدلان املتقدم ، وقد ل تعاين . لتحقيق النجاحةتطلب توفري امحلاة  التعاةل لأسامء البدلان 
الاقتصادات  ي مشؤسسات ابلنس ب  للهو احلال من مثل هاه املشالك كام ، العالم  التجارة  وتسوةق منتجاهتا وخدماهتابشأأن 

ىل وراء هو السبب ذكل واكن  الصغرية والضعيت . جياد سعى الوفد اإ ةل من خالل املناقشات اليت دارت  ي اللجن . واكن اإ
جراء وفد ال من الناحي  النظرة  متاة  اكنت محلاة  أأن ا، واذلي أأكد أأنه عىل الرمغ من SCT/29/5 للوثيق  حتليلقد قام ابإ

ل انهلأسامء البدلان غري ليك تس ئي الاس تخدام والقتز لأشخا  والكياانت أأمام اهناك فرص    ظل ظروف معين  ي ، اإ
وغري  امةلغري شامحلاة  املوجودة نظراي لأسامء البدلان اكنت  ي الواقع، و. وةلعىل حسن الني  ومسع  امس ادلواجملاين عادل ال

توفر مل ىل أأن ترشةعاهتا اإ سابق  ال اليت اس تجابت لدلراس  مجيع البدلان شارت أأ . و غري اكفي   ي كثري من الأحيانو مناس ب ،
ذا اعتربت أأهنا وصتي   ي املنطق   ل اإ نتاج السلعاليت امحلاة  لأسامء ادلول اإ الأكرث ش يوعا ا هو السبب . واكن هافهيا مت اإ
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من امس البدل عالم  حرصا تتأألف فهيا ال  ي احلالت اليتلرفض طلبات العالمات التجارة . ومع ذكل، اكن الوضع خمتلتا 
ضافي  أأو عنارص تصويرة . العالم   فهيا تضمنت اليت  حلالتمقارن  اب العالمات التجارة  اكنت  ي املامرس  العملي ، ولكامت اإ

العنارص الأخرى وةل و مت اجلع بني امس ادلةأأسامء البدلان  ي كثري من الأحيان مقبوةل للتسجيل حيث تتضمن اليت تتأألف أأو 
 ي ودلورة الثالث  والثالثني للجن  ادلامئ . لدمت أأمثةل عدةدة خالل احلدث اجلانيب العالم  التجارة  مميزية كلك. وقُ جتعل  اليت

هو حتدةد منط   ي الغالبي  العظمى من ادلول الأعضاء  ي الوةبوالتجارة    لب العالمطمقدم ما ةتعني عليه اكن لك الواقع، 
ضاف  لكامتوةل امس ادل من مثةل هناك أأ لأسامء البدلان. و  أأو عنارص أأخرى للتغلب عىل امحلاة  الأساس ي  املقدم  نظراي أأو اإ

مبا  ي ذكل أأسامء البدلان اليت مت العثور علهيا  ي جسل  واحض، بشلكو دل عىل هاا الوضع الراهن تالعالمات التجارة  
احلاج  اإىل حامة  عىل  SCT/35/4وثيق  واللث  والثالثني دلورة الثالاجلانيب دث . وأأكد احلبدلانعدة لالعالمات التجارة  

فرض القواعد الواجب هو لتوصي  املشةرك  ل رشوع املقةرح امل الهدف من مل يكن سامء البدلان. ولأ شامةل ومتسق  دوليا 
طار مامتسك واثبت لتوجيه ماكتب امللكي  التكرة   ي  حمددات الهوة  التجارة  و اس تخدام العالمات جمال اتباعها ولكن وضع اإ

اجملالت املمكن  بينت متيدة جدا لأهنا  SCT/35/4ثيق  بأأن الو وفد وأأفاد الأأسامء البدلان. أأو حتتوي عىل ليت تتأألف من ا
ميكن أأن تس تتيد من البياانت التجرةبي  فامي ةتعلق مبامرس  العالمات التجارة   رأأى الوفد أأن الوثيق للتقارب. ومع ذكل، 

اذلي مت دلول الأعضاء اخلا  ابسح امل . واكن املمكن  حتدةد جمالت التتاق والاختالفهبدف دلول الأعضاء، ات اتسري وت 
جرائه  أأسامء البدلان قد قامت حبامة  أأظهر أأن العدةد من البدلان حيث مبا فيه الكتاة ، ا  ي الس نوات السابق  ليس دقيقاإ

بتسجيل  تولكن هناك العدةد من الاس تثناءات أأو التتسريات اليت مسح عالمات جتارة  اكذب  أأو مضلةل،نظراي مبوجب 
 ي العالم  هئا أأسام تردان اليت و البدله اهل هبعالمات جتارة  عىل الرمغ من أأن مقدم الطلب ل عالق  ان كالبدلأأسامء 

اإىل مجع املزةد من متتد ة مع أأس ئةل الأمان  لتشمل دراس  جدةد اأأعدهتيت التتاق وثيق  التعدةل التجارة . وذلكل، طلب الوفد 
اليت ارتقت الظروف ماهي   ضافي  عىل سبيل املثالالإ قضااي الأأو س ئةل وميكن أأن تشمل الأ . البدلاناملعلومات العملي  من 

ىل  اليت تش متل تقدمي اعةراضات عىل طلبات العالمات التجارة  من مُسح هلم ب عالمات جتارة  مضلةل أأو خادع  أأو اكذب ، و اإ
جراء دراس  اس تقصائي  أأخرى فامي بني ادلول الأعضاء بشأأن التجارب عىل  أأسامء البدلان. وهكاا، اقةرح الوفد عىل الأمان  اإ
امة  أأسامء البدلان. وطلب فامي ةتعلق حبوالنظر  ي التجوات بني القانون واملامرس   انالبدل ءسامأأ طلبات عالمات جتارة  بمع 

تضميهنا  ي دراس  جدةدة، اليت سيمت س ئةل الأ قةراةات أأو الاعىل املوعد الهنايئ لتقدمي املوافق  لجن  ادلامئ  ال من الوفد أأةضا 
جياد ةلول محلاة  فعاةل وأأفاد بأأنه عىل اس تعداد   .البدلان سامءلأ للعمل مع مجيع ادلول الأعضاء والأمان  العام  من أأجل اإ

. وأأعرب عن SCT/32/2د جاماياك والاقةراح املعدل الوارد  ي الوثيق  وأأةد وفد سويرسا البيان اذلي أأدىل به وف .123
عىل عدد من املبادئ املتعلق  حبامة  أأسامء البدلان. وأأشار ه ميكن تصور التتاق أأظهرت أأن SCT/35/4أأن الوثيق  باعتقاده 
ىل أأن  ذا اكن اس تخدام امس  هناك تقارب حممتل حول عدم تسجيلةقةرح بأأن من الوثيق   ،3رمق )جمال التقارب اإ العالم  اإ

طبق  ي القانون ذكل أأن ةن التقارب جمال  من شأأنو أأو اخلدمات. سلع نشأأ ال مب فامي ةتعلق  أأو اكذاب اأأو خادع مضلال وةلادل
آخر. بد، WIPO/Strad/INF/7الوطين ملعظم البدلان. ومع ذكل،  ي الوثيق   ىل أ ت فكرة اخلداع غامض  وخمتلت  من بدل اإ

لضامن حامة  مامتسك  ا اكفيغري اة ، اكن حمتوى جمالت التقارب امحلمبادئ  تقدم SCT/35/4من أأن وثيق   عىل الرمغو 
ىل مبادئ توجهيي  غري ملزم  عىل املس توى ادلويل و  رأأي متاده أأن دراس  أأعرب عن وحمددة لأسامء البدلان. ودعا الوفد اإ

ىل الأمام. وابلإضاف  اإىل ذكل، ةنبغي من الأس باب الاكمن  وراء املامرسات املتباةن  س ميكن اللجن  ادلامئ   حترةك النقاش اإ
عداد اس تبيان بشأأن العوامل اليت ةنبغي أأخاها  ي الاعتبار عند حتدةد الاس تخدام املضلل سامء لأ ضلل املاكذب أأو أأو ال اإ

 البدلان.

، واليت SCT/35/4ابلوثيق  علام نياب  عن الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، رويب، و يط وفد الاحتاد الأ وأأح  .124
ميكن فهيا قبل وأأثناء وبعد معلي  تسجيل العالمات التجارة  اليت أأخرى عدة فر  متاة  لأطراف أأن هناك أأكدت 

عىل أأنشط  التوعي  حول الآليات املتاة  للحصول عىل رفض أأو حامة  أأسامء البدلان. واقةرح الوفد الةركيزي الاحتجاج عىل 
بطال  بطال العالمات التجارة ، أأفاد بأأن لعالمات التجارة  اليت حتتوي عىل أأسامء البدلان. و لاإ هناك عدة أأس باب للرفض أأو اإ
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مضلةل أأو خادع  أأو اكذب . والطابع الوصتي وحقيق  أأن العالمات التجارة  خمالت  للنظام العام أأو  ويه عدم وجود أأي متيزي
حامة  أأسامء البدلان  ي كتيبات بشأأن تناول  SCT/34/2لقةراح الوارد  ي الوثيق  اهامتمه ابعن جمددا الوفد وأأعرب 
بطال تسجيل لابلإماكنيات املوجودة ابلتعل هبدف التوعي  التحص،  سامء أأو حتتوي عىل أأ من اليت تتأألف عالم  الرفض أأو اإ
بأأنه ل الوفد أأفاد خمتلف الأعضاء،  ي جملالت املمكن  للتقارب بني القوانني واملامرسات ابارة . وفامي ةتعلق جتكعالم  البدلان 
 ،3) رمقاجملالت ذات الطابع املوضوعي مثل الت أأن اجمله أأعرب عن اعتقاده ب، ولكنالتمواصةل العمل  ي تكل اجمل ةعارض

 .بشأأهناحتقيق تقدم ةصعب كون خارج نطاق العمل لأنه ت، جيب أأن ،4) رمقو 

عام  عن وضع حامة  اللمح  لعن تقديره  ،بدلان أأورواب الوسطى والبلطيقوفد لتتيا، متحداث ابمس مجموع  وأأعرب  .125
 ةتعلق اخملتلت  اليت مت اعامتدها من قبل ادلول الأعضاء فاميهنج ال تأأظهر  SCT/35/4الوثيق  فاد بأأن وأأ أأسامء البدلان. 

جملالت ابط الوفد علام يمعلومات عن س بل معارض  هاا التسجيل. وأأح  توتضمن ،بتسجيل أأسامء البدلان كعالمات جتارة 
جيابي   هتطلعأأعرب عن وثيق  و الاملمكن  للتقارب اليت مت حتدةدها  ي  جراء مناقشات بناءة واإ ىل اإ ىل الأمام.بشأأن اإ   الطرةق اإ

حراز تقدم  ي معل اللجن  بشأأن لأ  هدمععن وأأعرب وفد موانكو  .126 ىل اإ لس امي أأسامء البدلان، قضي  ي مبادرة هتدف اإ
ماكني  مواءم  املامرسات الوطني   ي هاا اجملال.  لأكرث من مخس  عرش عاما، والسلطات الوطني   ي موانكو وأأفاد بأأن بشأأن اإ

ىل لوفد اوأأشار حتاول حامة  أأسامء موانكو ومونت اكرلو  ي مجيع أأحناء العامل.  موةدة ول مل تكن أأن حامة  أأسامء البدلان اإ
واملس هتلكني شغلني امل مل تساعد دامئا  اعىل الرمغ من أأهن، مالي  غري عادة خضم  وموارد برشة  تتطلب موارد اكنت شامةل، و 
جاماياك وسويرسا دي السبب، أأةد الوفد الترصحيات اليت أأدىل هبا وف لهااو ضامن هاه امحلاة . عىل املس هتلكني  وأأ احملليني 

 .قضي للميض قدما  ي معل اللجن  بشأأن هاه ال  واقةراةاهتام

ةطاليا الاقةراح املعدل اذلي  .127 من مرشوع التوصي  املشةرك ،  7و 6املادتني لس امي به وفد جاماياك، تقدم وأأةد وفد اإ
ن شأأن وأأفاد أأنه مب الوطني  عند حفص العالمات التجارة  اليت حتتوي عىل أأسامء البدلان. اليت ميكن تطبيقها من قبل املاكت

ىل أأن تكون أأكرث ةارا عند النظر  ي هاا اجلانب.ابحلالتوصي  املشةرك  تاكري مجيع ادلول الأعضاء   اج  اإ

تشلك معيارا أأو نقط   SCT/35/4الواردة  ي الوثيق  املمكن  لتقارب اأأن جمالت عن تتهمه بوفد ش ييل وأأعرب  .128
أأو عالمات اليت تتأألف من التسجيل أأو اس تخدام ب القضااي املرتبط  تسوة  مرجعي  ميكن أأن تس تخدهما املاكتب عند حماوةل 

وفد جاماياك وغريها من أأعضاء اللجن  تناول اهامتمات قترص عىل ة هاا الهنج لأنه مل الوفد حتتوي عىل أأسامء البدلان. وأأةد 
. وأأعرب هاه املشلك  أأعضاء اللجن تناول هبا الطرق اليت  خمتلفاملرون  الالزم  للتعامل مع أأةضا وفر سب، بل ةحف ادلامئ  

دراجهللعالم خرى الأ عنارص ال "النظر  ي بشأأن  4رمق أأن جمال التقارب بعن اعتقاده  ، 3رمق   ي جمال التقارب "، ميكن اإ
ذا تأألتت حيث يرى أأنه  نه ل ميكن أأن حتتوي ادلوةل امس  منعالم  الاإ عىل العكس من و عىل عنارص أأخرى. هاه العالم  فاإ

ذا اكن4رمق التقارب وطبقا جملال ذكل،  ، ادلوةلأأهنا حتتوي عىل امس بميكن القول ف تضمن عنارص أأخرى، ت عالم  ال ت، اإ
. 4رمق ال اجمل ةغطهياضيح الترضي  اليت ذلكل اكن لبد من تو و. 3غطهيا ابلتعل جمال التقارب رمق ةهاه احلاةل فاإن وابلتايل 
جراءات بشأأن  5رمق تقارب عن اتتاقه مع جمال ال الوفد وأأعرب  ىل لأنه بطال واملعارض ، الإ اإ عترب ة ، 3و 2رمق جانب اجملال اإ
 وأأعربلطلب املعارض . خيضع ةقرره املكتب و أأن لرفض مبوجب الترشةعات الوطني ، ولكن مثل هاا الرفض ل ميكن لسببا 
. من اتتاقي  ابريس 10نطقي  ي املادة أأساسه امل  وجدقد ، الاس تخدام كعالم ) 6رمق متل عن فهمه أأن جمال التقارب احمل الوفد 

اةل احلأأو املضبوطات  اترو حظملاملمكن لنطاق ةتجاوز ال أأول، ميكن أأن  رشط.هاا ال عن صيغ  ال ومع ذكل، اختلتت 
 هتاجمال التقارب اإىل سامت معين  من املنتجات واخلدمات مثل نوعيهتا أأو طبيعر أأشااملنصو  علهيا  ي اتتاقي  ابريس، اثنيا، 

ذا أأدرج املاكن اجلغرا ي لل و اليت اكنت غامض  وتعمتد عىل تقدير خشيص. و  ثبات ميكن أأن ف ، منشأأ عىل العكس من ذكل، اإ ةمت اإ
 وفقا لقواعد املنشأأ.ذكل 
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يران )مجهورة و  .129 وأأفاد بأأن حامة  أأسامء البدلان. قضي  الإسالمي ، أأمهي  كبرية عىل معل اللجن  ادلامئ  بشأأن  -علق وفد اإ
أأن هناك ةاج  لتحرك دويل ملنع أأوحضت  القوانني واملامرسات الوطني بني ادلراسات اليت قامت هبا املنظم ، واليت مجعت 

مات جتارة . وذلكل، أأعرب الوفد عن تأأةيده لالقةراح اذلي تقدم به وفد جاماياك تسجيل أأو اس تخدام أأسامء البدلان كعال
 لتطوير التوصيات املشةرك   ي هاا اجملال.

س بانياوأأةد وفد  .130 رغبته  ي عرب عن ، وأأ SCT/35/4البيان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد الأورويب بشأأن الوثيق   اإ
دراج حامة  اس تكشاف رفض العالمات التجارة  مبا  ي ذكل أأ   ي ان البدلسامء أأ سامء البدلان، وكاكل اس تكشاف اقةراح اإ

 املامرسات. وأأةد اس مترار املناقشات حول هاا املوضوع.بني مكن امللنظر  ي التقارب اكتيبات حفص العالمات التجارة  و 

عالم  ت ال ي العدةد من البدلان اكن هأأنعن رأأي متاده ، ،2رمق )تقارب مبجال ال فامي ةتعلق ، وفد كولومبياوأأعرب  .131
ىل أأة  تعترب متتقرة تجارة  ال  ىل أأن  ي قوانني بدلان أأمرياك الالتيني ، دوةلضمن امس تمميزية عندما ت مس  اإ ميكن . وأأشار الوفد اإ

ىل أأن تكون  ذا تقيمي منتصل. ومذكل مبثاب  واكن   كون وصتيتأأو ل ميكن أأن ة املميزي السم  العالم  اليت تتتقر اإ ع ذكل، اإ
نه  ةمميزي العالم  غري  تاكن ، ادلوةل فقطعندما تتكون العالم  التجارة  من امس و عالم  جتارة  سارة .  ال ميكن اعتبارهفاإ

بني  ،2رمق ) ي جمال التقارب  تقس مي رضورايال . وذلكل، اكن مشؤارات جغرافي قضي  فاإن ذكل ميثل مع املنتجات، ابلرتباط 
ذا اكن املنتج مل ةأأت من  ا، فضال عن البلبةل اليت قد تسبهبة  من هج م  التجار وصتي  للعالالطبيع  ال  ادلوةل اليت حيمل اإ

ذا ةال  ي  أأخرىهج  ، ومن امسها  ميزية.سم  املاكن هناك غياب اكمل لل ما اإ

وفد مجهورة  كوراي أأن قانون العالمات التجارة  الوطين ةنص عىل حامة  أأسامء البدلان املدرج   ي العالمات  وأأوحض .132
ىل اس تخدام امس ةُ عندما اكن مت رفض طلبات العالمات التجارة  والتجارة .  هان  أأو اكن من احملمتل أأن يسبب ادلوةل اكإ نظر اإ

عارض مثل هاه أأن تلأطراف املعني  للكام لزم الأمر، ميكن وأأفاد بأأنه ة .  ي العالم  التجار لدلوةل املتضمن سوء مسع  
بطال تو طلبات ال  ذا ضللت أأسامء املنتجات و . هاطلب اإ نه سيمت منع لعمالء فامي ةتعلق مبصدر املنتج، ااإ هاا الاس تخدام فاإ

للتقارب الواردة  ي عن تقديره للمجالت املمكن  وأأعرب الوفد مبوجب قانون منع املنافس  غري املرشوع . 
ىل ولكنه  SCT/35/4 الوثيق  الوثيق ، لس امي تتناولها توضيحات حول عدد من القضااي اليت أأفاد بأأنه س يكون حباج  اإ

جراء الاخلالفات  دراس  قامئ  بني ادلول الأعضاء وكيتي  التغلب علهيا. وأأةد الوفد الاقةراح اذلي تقدم به وفد جاماياك ابإ
 لتحدةد الثغرات.

قلميي والوطين القامئ عن اعتقاده ب هنغارايوفد وأأعرب  .133 امحلاة  الاكفي  لأسامء البدلان ةوفر أأن الإطار القانوين ادلويل والإ
اليت ةمت فهيا طلبات العالمات التجارة  ب . وفامي ةتعلق ادلوةلوخصوصا  ي طلبات العالمات التجارة  اليت تتأألف فقط من امس 

ماكني  التسجيل، اس تخدام ةنبغي أأفاد الوفد بأأنه عنارص املميزية الأخرى، ال وةل و اجلع بني امس ادل مزةدا من املعاةري  ي تقيمي اإ
اذلي ملنتج اباكن مرتبط ادلوةل كوس يةل مميزية ملعندما ةتهم املس هتكل امس ، مثل العادياحمليل ملس هتكل اخلاص  ابعرف  املويه 

ظلت فقد الصةل، وي س يعمتد عىل السوق واملعلومات املتاة  للمس هتلكني ذمثل هاا القرار ن . وحيث اإ عالم تغطيه ال
ن التوسع  ي اس تخدام الإنةرنت قد  غري ةاملامرسات املتعلق  بتحدةد طلبات العالمات التجارة  اخلادع  متباةن . ومع ذكل، فاإ

جياد النقاط املشةرك  اليت  ي العمل املتواصل هبدف حتدةد املبأأن هناك ميزية رأأى الوفد  مبوجب ذكلو  ،الصورة ادئ أأو اإ
 املنشأأ اجلغرا ي للمنتجات.بوصتها  العالمات التجارة طلبات ميكن أأن تصاغ بطرةق  جمردة  ي س ياق خداع 

املقةرة  لتقارب ل جملالت املمكن  ابوأأعرب وفد جنوب أأفرةقيا عن اس تعداده للمشارك   ي املناقشات املقبةل فامي ةتعلق  .134
ىل أأنه اكن دامئا عىل أأكد جمددا بولكنه  ،ء البدلانحامة  أأسامبشأأن  أأنه لن ةدمع وثيق   ي شلك توصي  مشةرك . وأأشار الوفد اإ

 اس تعداد دلراس  ودمع وثيق  غري ملزم .

س تخدام الاحامة  أأسامء البدلان ضد التسجيل وحول الوثيق  املرجعي  بشأأن لأمان  عىل اوفد جورجيا ثىن وأأ  .135
آراء مجموع  وأأةد الوفد جاماياك عىل اقةراةه اذلي سلط الضوء عىل أأمهي  حامة  أأسامء البدلان. وشكر  ،كعالمات جتارة  وفد أ



SCT/35/8  
25 
 

للمشارك   ي  هاس تعدادوأأعرب عن بدق  التأأثري احملمتل لعامتد الصك املقةرح  تدرساليت ، بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق
لنظر  ي املامرسات الوطني  فضال عن ل وع وثيق  مرجعي  منقح  ، مبا  ي ذكل مرش قضي املناقشات املس تقبلي  بشأأن هاه ال 

 قدمه وفد جاماياك.اذلي قةراح الا

عكس تلتقارب، ل س ت  جمالت  تاقةرحاليت ، SCT/35/4وثيق  الأأن عن رأأي متاده وأأعرب وفد الاحتاد الرويس  .136
حامة  أأسامء البدلان قضي  زةد من التتاصيل بشأأن مبللعمل  هاس تعدادعن الوفد كام أأعرب عىل النحو الواجب. معل اللجن  

 عىل النحو اذلي اقةرةه وفد جاماياك.

ىل أأن مجيع البياانت بشأأن الوثيق   .137  تقرير.ال  ي ها ل ي تسج سيمت  SCT/35/4وأأشار الرئيس اإ

ليه  ي دورهتاللجن  ادلامئ   أأن هاا البند س يظل عىل جدول الأعامل وأأنبقوهل واختمت الرئيس  .138 ا املقبةل س تعود اإ
 مناقش  اكمةل.من توفري متكن ل مع ما يكتي من الوقت ل 

 أأسامء احلقولنظام ل اجلوانب املتعلق  ابلعالمات التجارة  بشأأن التحدةث 

ىل الوثيق  ت استند .139  .SCT/35/5املناقشات اإ

دة لتسوة  املنازعات الس ياس  املوةمبراجع  التحدةث الوارد  ي الوثيق . وفامي ةتعلق عىل شكر وفد هنغاراي الأمان  و  .140
وفد سلط ال، ،ICANNالإنةرنت للأسامء والأرقام اخملصص  ) هيئ  ي اليت مت بدأأها  ،،UDRP) أأسامء احلقولاملتعلق  ب

. وأأشار الوفد أأةضا اإىل عدم وجود حامة  للأسامء ه هباا الشأأنراجع  وأأعرب عن قلقاملالشكوك املرتبط  بعملي  الضوء عىل 
عن دمعه القوي ملواصةل رصد التطورات، الوفد ،. و ي اخلتام، أأعرب DNS) نطاق ي نظام امس ال كام هو احلال اجلغرافي  

 من قبل الأمان  حسب الاقتضاء.املقدم  سامه  امل و 

 .هنغارايللبيان اذلي أأدىل به وفد ه دمععن  وأأعرب وفد سويرسا .141

 ادم.من التحدةث  ي الاجامتع الق امزةدت اللجن  ادلامئ  وطلب .142

 من جدول الأعامل: املشؤارات اجلغرافي  7البند 

حامة  أأسامء بشأأن  SCT/31/8 Rev.5ىل الاقةراح املشةرك الوارد  ي الوثيق  اإ شارة اإ ،  ي هنغارايوفد أأعرب  .143
ىل أأن املقةرح قد قُ عن رغبته  ي الإشارة ، أأسامء احلقولالبدلان واملشؤارات اجلغرافي   ي نظام  دم ابلتتصيل  ي الاجامتعات اإ
اإىل اكن الاقةراح هيدف رغبته  ي تسليط الضوء عىل هدفني هامني أأعرب عن الثالث  الأخرية للجن  ادلامئ . ومع ذكل، 

أأسامء لتائدة  أأسامء احلقولاملوةدة لتسوة  املنازعات املتعلق  بالوةبو س ياس  حامتل متدةد ةتعلق ابالهدف الأول اكن . حتقيقهام
أأسامء البدلان واملشؤارات ورأأى أأن تقترص ةاليا عىل حقوق العالمات التجارة  فقط. اليت دلان واملشؤارات اجلغرافي ، الب

فرادى ادلول أأو أأحصاب املشؤارات اجلغرافي  وجيب أأن تمتتع اجلغرافي ، مبا  ي ذكل تسميات املنشأأ، اكنت موضوع امحلاة  
طار ابإ  ةتعلق الهدف الثاين واكن . أأسامء احلقولياس  املوةدة لتسوة  املنازعات املتعلق  بالس  ماكني  اس تدعاء تكل احلقوق  ي اإ
الإنةرنت للأسامء والأرقام  لهيئ اجلدةد  أأسامء احلقولوأأسامء البدلان  ي نظام  شؤارات اجلغرافي وسائل تقدمي أأو تعزيز حامة  املب

ىل أأن أأكرث من أألف . اخملصص  هيئ   دخلت من قبلأ  قد املس توى الأعىل ةدة من داجل قولأأسامء احلمن امس وأأشار الوفد اإ
أأظهر جحم هاه الظاهرة و املس توى الثاين. من مليون تسجيل  17أأكرث من  تاجتابواليت  الإنةرنت للأسامء والأرقام اخملصص 

من املشؤارات  املس تتيدينجانب اس تخدام تكل احلقوق السابق . ورأأى أأن الطلب من فيه ميكن أأن يساء اذلي  النطاقجحم 
شارة املرشوع  اكن جح  دلمع هاا الاقةراح. و ي الوقت نتسه، م مصاحلهابحلتاظ عىل ضامانت لاجلغرافي   ىل أأن نطاق فتي اإ اإ

أأنه لن أأعرب الوفد عن اعتقاده بوحامة  أأسامء البدلان،  شؤارات اجلغرافي املنطاقات معني من  نطاقعىل اقترص هاا الاقةراح 
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ىل أأن الاقةراح املشةرك املقدم من عرشة وفود ومناقش ته داخل  يكون من الصعب العمل  ي هاا اجملال. وأأشار الوفد أأةضا اإ
جيايب ودمع واسع من ادلول الأعضاء  ي اللجن  ادلامئ . وأأخريا، أأعرب الوفد قد اللجن  ادلامئ   انتتاةه عىل عن ودل رد فعل اإ

 عمل ومبادهئا.التتق أأول عىل طرةق  ت اللجن  ادلامئ  أأن  ه ةتعني عىلاده أأنعن رأأي متو مناقش  مقةرةات أأخرى 

شارة الأس ئةل قيد املناقش . وبشأأن  بروح بناءةللميض قدما عن اس تعداده وفد فرنسا رب أأعو  .144 ىل ال ي اإ ولة  اإ
معاهدة بشأأن قانون بشأأن تيج  ولة  لتحقيق ن الاملشؤارات اجلغرافي ، أأقر الوفد أأن بشأأن من قبل اجلعي  العام    املمنوة
حلاةا. ذلا رأأى الوفد أأن مناقش  املشؤارات اجلغرافي  ميكن تأأجيلها اإىل جلس  للجن  ادلامئ  حيث اكنت  التصاممي أأكرث اإ

، وذكل لضامن التقارب. ورأأى أأن مجيع املقةرةات ميكن التوفيق بيهنا وأأنه لبد من ااملزةد من الوقت متاةس يكون هناك 
هناك لش بون  وأأن عضوا  ي احتاد بأأن فرنسا اكنت  ي تاكري وىل مهنجي  العمل واختاذ مزةد من اخلطوات. وأأخريا، التتاق ع

 .قضاايبناءة  ي مناقش  تكل الللمشارك  ال  هاس تعدادعىل حتاد، أأكد الوفد الاظلت متتوة  بشأأن اليت بعض الأس ئةل 

ىل أأن اجلعي  العام  قد وهجت اللجن  ادلامئ  الوسطى والبلطيقمجموع  بدلان أأورواب لتتيا، نياب  عن وأأشار وفد  .145 ، اإ
وفد  ي البداة ، اكن وتلت  محلاة  املشؤارات اجلغرافي  داخل الولة  احلالي  واليت تغطي مجيع اجلوانب. اخمل نظم  الأ دراس  ب

مجهورة  مودلوفا و  الربتغالو  بولنداو  ةطاليااإ و  هنغارايو  أأملانياو  فرنساو  ي هورة  التش يك اجل عرب عن دمعه لوفود قد أأ موع  اجمل
ىش بأأن الاقةراح ةامت ا منهاعتقادو نةرنت. لإ عىل ا أأسامء احلقول   ي نظام دراس  حامة  املشؤارات اجلغرافيبوسويرسا  س بانيااإ و 

مت اكتشاف  وحيثعمق للوضع الراهن. تحتليل م هناك مع معل اللجن  ادلامئ ، رأأى الوفد أأنه من الأمهي  مباكن أأن يكون 
فهم من  لبدعن اعتقاده أأنه الوفد جمال فضاء املس توى الأعىل، أأعرب   ثغرات متاهميي  حول هاه القضي  خالل توسع

طار البند الأ قةرةات مل. وفامي ةتعلق ابأأسامء احلقولملشؤارات اجلغرافي  وحاميهتا  ي نظام ابأأفضل للتعقيدات احمليط   خرى  ي اإ
دراس  نظم حامة  أأوصت برمغ أأن عددا من املقةرةات املطروة  و من جدول الأعامل، ظل موقف اجملموع  دون تغيري.  7

ما من خالل أأنظم  العالمات التجارة  أأو من خالل محمي  غرافي ، اكن من املعروف أأن املشؤارات اجلغرافي  املشؤارات اجل اإ
شارة  و ي. حبمك طبيعهتاالنظم  ىل أأن بعض املقةرةات جتاوزت حتليل النظم الوطني ، خلص الوفد اإ ىل اإ أأن تكل املقةرةات ل اإ

 تنسجم مع ولة  اللجن  ادلامئ .

ناقش  بشأأن حامة  املشؤارات جمددا اهامتمه مب  ،OriGinاجلغرافي  )للمشؤارات ولي  ادلش بك  ال  منظم وأأكد ممثل  .146
 متةمل  اجلغرافي  املشؤارات أأسته أأنعن وأأعرب  نطاق.نظام امس ال   س ياق توسعس امي ل، أأسامء احلقولاجلغرافي   ي نظام 

آلي  و املس توى الثاين، من تسجيل نطاق لطعن  ي حص  ل اصاحل عنواان ااعتباره طار أ دراج ذكل  ي اإ أأكد املمثل عىل أأمهي  اإ
 د التشغيليق  املس توى الأول اكن من جدةد حقلأأن أألف ب علام،  احلقولالس ياس  املوةدة لتسوة  املنازعات املتعلق  بأأسامء 

نتاذ حقوق اإ خماوفه املتعلق  بتاكليف رصد و عن أأعرب املمثل كام . اكن مسجال املس توى الثاينمن  حقلمليون  17أأن و 
ملقبةل. لنطاقات املس توى الأعىل  ي الس نوات ا ةاجلدةد  اجلغرافي  عىل ش بك  الإنةرنت، وأأةضا  ي ضوء التوسعاملشؤارات 
شارة  طار نطاقات املس توى الأعىل اجلدةدة ب عدد املنازعات املتعلق  ارتتاع اإىل و ي اإ الس ياس  املوةدة لتسوة  املنازعات  ي اإ

حصاب امللكي  ميكن لأ كيتي  حتسني امحلاة  القانوني  حلقوق امللكي  التكرة  حبيث عن تساءل املمثل  ،احلقولاملتعلق  بأأسامء 
أأداة رائع  لتعزيز العالمات التجارة  واملشؤارات اجلغرافي  وبيع مبثاب  أأةضا  تاكنيت من الإنةرنت، وال واس تتيدي التكرة  أأن 

نازعات املتعلق  بأأسامء الس ياس  املوةدة لتسوة  امل أأن عن اعتقاده بملمثل أأعرب ا ي اخلتام، واملنتجات  ي مجيع أأحناء العامل. 
من  للكمن حيث التلكت  تعاةل النظم دراس  ال أأعرب عن رغبته  ي ، كام رافي جيب أأن تشمل املشؤارات اجلغ قولاحل

 اجلغرافي  والعالمات التجارة  داخل اللجن  ادلامئ . املشؤارات

ىل أأن العمل ابوفد الاحتاد الأورويب، متحداث وأأشار  .147  بشأأنلنياب  عن الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، اإ
تلت  محلاة  املشؤارات اخمل نظم  الأ شد بقرار من اجلعي  العام  لتوجيه اللجن  ادلامئ  دلراس  اسةر قد اجلغرافي  املشؤارات 

الاحتاد الأورويب أأعرب وفد هاا القرار بعني الاعتبار، . وبأأخا اجلغرافي  مضن وليهتا احلالي  واليت تغطي مجيع اجلوانب
، وهو موضوع همم جدا نطاقنظام امس ال  كز عىلر   ةنبغي أأن تاملشؤارات اجلغرافيبشأأن أأن العمل عن وادلول الأعضاء فيه 
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ىل مناقش  عن تطلعه الوفد رب أأعو عي. و وموض ، عىل النحو احلقولراس  حول نظم املعلومات اجلغرافي  ونظام أأسامء ادلاإ
ذا اكنت ةاج  املس تخدمني محلاة  املشؤارات وأأفاد بأأنه . SCT/31/8 Rev.5املقةرح  ي الوثيق   جيب أأن تبحث ادلراس  ما اإ

ذا اكنت التدابري املتاة  حلو قد تغريت،  احلقولاجلغرافي   ي نظام أأسامء  أأسامء انهتاك نظام املشؤارات اجلغرافي  ضد ائزي ما اإ
، املطروة خرى الأ قةرةات ابملقامئ. وفامي ةتعلق فعاةل مبا فيه الكتاة ، وكيف ميكن حتسني الإطار القانوين والإجرايئ ال احلقول
ىل أأو   قانونيولة   االوفد أأن اللجن  ادلامئ  ليس دلهيأأفاد  مراجع  أأو تتسري اتتاق لش بون  أأو وثيق  جنيف لتتاق للتطرق اإ

واليت تغطي مجيع جوانب ل تلت  محلاة  املشؤارات اجلغرافي  داخل الولة  احلالي  اخمل نظم  الأ حفص فاإن لش بون . ونتيج  ذلكل، 
ىل ميكن  وثيق  جنيف و تتاق لش بون  ابتعلق ة ، لأنه SCT/31/7و SCT/30/7واثئق الاملقةرةات الواردة  ي أأن يستند اإ

اختصا  حرصي هو اتتاق لش بون  أأو وثيق  جنيف عىل لتتاق لش بون . وشدد الوفد عىل أأن أأي تعدةل  ي املس تقبل 
راس   ي جمال املشؤارات اجلغرافي  بناء عىل اقةراح وفد ادلعن اعتقاده أأن الوفد أأةضا ب طراف هاه التتاقيات. وأأعر لأ 

قد أأن بعض البدلان بواحض  القيق  احل فقط س يكرر   ي الأساسلأنه الولايت املتحدة الأمريكي  من شأأنه أأن ةضيف قليال 
، مبا  ي ذكل الاحتاد الأورويب، البدلان الأخرى، وقامت بعض  العالم  التجارة نظام املشؤارات اجلغرافي  من خالل محت 
من أأجل التوافق، أأعرب الوفد عن اس تعداده لبدء حوار بشأأن الأنظم  و من خالل نظام فرةد من نوعه. ومع ذكل، ابمحلاة  

 .ة السادس  والثالثني للجن  ادلامئ رادلو  الوطني  والإقلميي  محلاة  املشؤارات اجلغرافي   ي

ىل أأنه  ي ادلورة الأخرية للجن  ادلامئ   ايت املتحدة الأمريكي وفد الولوأأشار  .148 الوفود قرةب  جدا من التوصل اإىل اكنت اإ
عن طرةق الامتس الأس ئةل بس يط  من قاعدة البدء بقصد  كرر اقةراةهو املشؤارات اجلغرافي ، حول خط  معل بشأأن اتتاق 

و ي ملعلومات حول النظم الوطني  محلاة  املشؤارات اجلغرافي . ادلامئ  لس تكشاف وتبادل االأعضاء  ي اللجن  من الوفود 
شارة  ىل أأن هناك العدةد من القضااي اليت سيمت حتدةدها خالل معلي  حفص مشؤار جغرا ي، رأأى الوفد أأنه قد يكون من اإ اإ

 ولن جانب ادلمدفوع مهو خلق حوار ه تبادل اخلربات. وأأوحض الوفد أأن قصدالقضااي و  املتيد مناقش  العدةد من تكل
نتاجئ هاا احلوار عدم تأأكده بشأأن البعض. وأأعرب الوفد عن  امورد لبعضهمهنا مضن اللجن  ادلامئ  حبيث يكون لك الأعضاء 

فكرة جتميع الأس ئةل من قبل أأفاد أأن صعب. ومع ذكل، هو مبثاب  أأمر خرى الأ طوات اخلأأن اقةراح سلسةل من عن اعتقاده بو 
تتاق اراك  احمليط اخلا  ابخالل التتاوض اذلي جرى جدا. وقال الوفد أأن احلوار ة ن متيدكوتس  كتكرة أأولي  الوفود 
ترتبط  جغرافي  معقدة  ي مجيع أأحناء العاملمشؤارات من خالل نظم معلوا املتاوضني هاا احلوار لأن مت ، ،TPP) الهادئ

ىل أأن اراكء ك العدةد من هاه الواكلت تعمل ومل تكن كتاءات متعددة. ذات واكلت متعددة ب سجالت ملكي  فكرة . وأأشار اإ
طاري وابلتايل حققوا أأرضي  مشةرك  واتتقوا عىل املبادئ الأساس ي ، وا قد وجد اتتاق اراك  احمليط الهادئ شؤار ملاتتاق اإ

ل أأنه معقدا اكن احلوار و جغرا ي واسع.  آخر اجللوس عىل الطاوةل اكن مرثاي حبيث ميكن اإ وطرح الأس ئةل حول نظام أ
جاابت مث حماوةل  عن اعتقاده بأأن الوفد بعني الاعتبار، أأعرب تكل التجرب  مع أأخا و صياغ  حول ذكل. وضع واحلصول عىل اإ

جياد طرةق  حي، وسوف البعض للآخرللغاة  لتهم نظام  كون قامييداخل اللجن  ادلامئ  س   مماثال احوار  دث فرقا كبريا  ي اإ
ىل أأن  للميض قدما. ىل أأندوةل، اكن من مصلح  لك  التحصممارسات حول بدء هاا احلوار ب قةراح الاوابلنظر اإ ه أأشار الوفد اإ

 املشؤارات اجلغرافي .بشأأن اتتاق، وأأعرب عن أأمهل  ي أأن ةبدأأ العمل  ي املرة الأخرية قد مت التوصل اإىل 

شارة وفد سويرسا، وأأعرب  .149 ىل الولة  املمنوة  من قبل اجل  ي اإ ةشؤدي عي  العام  للجن  ادلامئ ، عن أأمهل  ي أأن اإ
ىل النقاش حول املشؤارات اجلغرافي   املشؤارات بشأأن تس تأأنف معلها من أأن للجن  ادلامئ  متكن ااعامتد خارط  طرةق اإ

تلت  محلاة  اخمل قلميي  الإ وطني  و النظم  الأ أأن املناقش  ةنبغي أأن تركز عىل بهاا املنظور، أأعرب عن اعتقاده ومن اجلغرافي . 
ىل قضي  املشؤارات اإ شارة اإ  ي وتأأخا بعني الاعتبار القضااي اليت أأثريت من قبل ادلول الأعضاء. أأن املشؤارات اجلغرافي  و 

ىل ادلمع والاهامتم أأسامء احلقولاجلغرافي  وأأسامء البدلان  ي نظام  عنه العدةد من  تاا الاقةراح اذلي أأعربهب، أأشار الوفد اإ
ىل اتتاق بشأأن خط  العمل.  ه ميكن جتميعوفد أأنلرأأي االوفود. و  بتأأكيده جمددا وفد الاختمت و هاه املواضيع وميكن التوصل اإ

 عىل الزتامه حنو حتقيق هاا التتاق.
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كام أأعرب عن اعتقاده حلوار ودراس  خمتلف القضااي اليت أأثريت  ي املقةرةات، عىل اانتتاةه عن  وفد كولومبياوأأعرب  .150
ىل اخملاوف اليت أأعرب عهنا ممثل اإ شارة اإ  ي وتطوير وفهم كيتي  معل لك نظام. من أأجل نتس القدر من الأمهي   لهامجيعا ا أأهنب

أأن موضوع املشؤارات اجلغرافي  وأأسامء البدلان  ي بعن اعتقاده الوفد عرب ، أأ اجلغرافي للمشؤارات ولي  ادلش بك  ال  منظم 
عن تأأةيده للبيان وأأعرب نطاق وحامة  املشؤارات اجلغرافي . حول ةنبغي أأن يكون جزءا من مناقش  أأوسع  أأسامء احلقولنظام 

ىل  أأنباذلي أأدىل به وفد سويرسا، وعن اعتقاده  وفد الاقةراح كام أأةد الوضع خط  معل عىل أأساس اس تبيان. هناك ةاج  اإ
اا املوضوع ل يزال موضع اهامتم ادلول الأعضاء، بغض النظر عن أأن هرأأي اذلي تقدم به وفد الولايت املتحدة الأمريكي . و 

طار اللجن  ادلامئ . وشدد الوفد عىل أأن أأنظم  امحلاة  اخملتلت  ل ى جر ي املشؤارات اجلغرافي  اذلبشأأن العمل   ي السابق  ي اإ
منا مشلت أأةضا امن نوعها الترةدة ظم  الأنتقترص عىل  ملنافس  غري املرشوع  وحامة  املس هتكل أأو أأنظم  العالمات التجارة ، واإ

آليات تنظميي  د من مزةو  شارة . عام  أأخرىأ جياد أأرضي  مشةرك  و ي اإ ىل أأمهي  اإ أأعرب الوفد أأةضا عن أأمنيته تكل الأنظم ، ب اإ
جياد  جاابت عىل أأس ئةل حمددة تتعلق مبتطلبات تسجيل العالمات اجلاعي   ي اإ جياد ، لشهاداتاخلاص  ابو اإ الصةل دليل عىل واإ

سابق  ومتهوم تضليل ال قوق واحل، أأسامء احلقولنظام بني املنتج والأصل اجلغرا ي، وحامة  املشؤارات اجلغرافي  مضن 
 لك تكل الأس ئةل.تناول اليت من شأأهنا  التتاق عىل خط  العملبرضورة ذلكل، أأعرب عن اعتقاده واملس هتلكني. 

قدم به وفد الولايت املتحدة الأمريكي ، عىل أأمهي  اعامتد خط  وفد ش ييل، معراب عن دمعه لالقةراح اذلي توأأكد  .151
رحب الوفد و  احلوار البناء فكرةأأةد و . لولة  املمنوة  من قبل اجلعي  العام اباملشؤارات اجلغرافي  والوفاء حول معل متوازن  
النظم الوطني  محلاة  املشؤارات حول تساؤلت  واعضاء اللجن  ادلامئ  أأن ةثري  ميكن لأ وفقا هلاذلي لقةراح بلك اهامتم اب
أأسامء وأأسامء البدلان  ي نظام  شؤارات اجلغرافي حامة  املحول قةراح بشأأن دراس  ابلنتس السبب، أأشاد الوفد و اجلغرافي . 
احتياجات  ي لتحقيق حتدةدا اب هامتمهأأقر ابقةراح و الا ي  الهياإ جزء من اخملاوف املشار وأأعرب عن مشاركته  ي . احلقول

خالل دراس ، أأو ندوة. و ي من مت ت، واليت ميكن أأن أأسامء احلقولحامة  املشؤارات اجلغرافي   ي نظام بشأأن املس تخدمني 
ىل أأنه من املهم أأن نكون واقعينيأأشار الوفد اخلتام،  أأخا  ي الاعتبار مجيع املصاحل اليت أأعربت عهنا ادلول الأعضاء نن وأأ  اإ

 نتاجئ تكل العملي .الإخالل ب ، دون وحتقيق توافق  ي الآراء

س بانياوفد وأأةد  .152  البيان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد الأورويب. اإ

ندونيس ياوفد وأأعرب  .153 ندونيس يا اللجن  ادلامئ  بأأبلغ و عن رغبته  ي مناقش  حول املشؤارات اجلغرافي ،  اإ بصدد  أأن اإ
نشاء نظام فعال محلاة  ةاليا اإصالح ترشةعاهتا الوطني   وا  ي اتتاق كن عضتمل  ااملشؤارات اجلغرافي ، عىل الرمغ من أأهنواإ

ندونيس يان اإ لش بون . وقال الوفد  قلميي  مع عدد من البدلان. تتتاوض بشأأن  اإ عىل أأمهي  وتأأكيدا ذلكل، واتتاقيات ثنائي  واإ
  املشؤارات اجلغرافي . وأأشار خمتلف الأنظم  الوطني  محلاةاليت تبحث للجن  أأعرب الوفد عن اهامتمه ابتبادل املعلومات، 

ىل فائدة وجود صورة اكمةل عن حامة  املشؤارات اجلغرافي   ي معظم بدلان العامل.  أأن هاه الصورة وأأعرب عن اعتقاده بالوفد اإ
املتبناة اجلغرافي  املشؤارات س تكون متيدة لأغراض التنس يق ومن أأجل فهم أأفضل لأوجه التشابه والاختالف  ي هنج حامة  

ىل البيان اذلي أأدىل به وفد الولايت املتحدة الأمريكي ،  ةشار  ي اإ ل خمتلف ادلول الأعضاء. ومن قب رغبته أأعرب الوفد عن اإ
املشؤارات اجلغرافي .  ي حول خرى الأ قلميي  الإ ثنائي  أأو ال ات يتتاق الأأو  اتتاق اراك  احمليط الهادئ ي معرف  املزةد عن 

شارة اخلتام،  ىل أأن املشؤاراو ي اإ منظم  دلى أأةضا حفسب، بل  عىل جدول أأعامل الوةبومدرج  ت اجلغرافي  مل تكن فقط اإ
جراء حتليل خملتلف الترشةعات الوطني    املشؤارات اجلغرافي . بشأأنالتجارة العاملي ، أأةد الوفد اإ

أأن أأشار اإىل دمعه لعامتد برانمج معل بشأأن املشؤارات اجلغرافي   ي اللجن  ادلامئ . و عن وأأعرب وفد أأسةراليا  .154
أأنه لن بلملكي  التكرة ، وأأعرب عن اعتقاده ادلويل ل قانون من جمالت الهام ومثرية للجدل جمال املشؤارات اجلغرافي  يه 

الأنظم  الوطني  حول أأعضاء اللجن  ادلامئ  تتعلق ابلس ياس  اليت هيمت هبا يكون هناك سوى املزااي  ي مناقش  قضااي حمددة 
وفد أأن اللجن  ادلامئ   ي رأأي التلت  للحصول عىل امحلاة  ادلولي . و اخمل ليات الآ شؤارات اجلغرافي ، وكاكل اخملتلت  محلاة  امل

عىل الرمغ من أأن اللجن  و . دلى أأعضاهئا القامئ اجلغرافي  املشؤارات لتكل املناقش  بسبب تنوع أأنظم  ابلنس ب  وضع جيد 



SCT/35/8  
29 
 

ل أأن لتتصيل، اباجلغرافي  املشؤارات عدة س نوات  ي مناقش  خمتلف جوانب حامة  ت ادلامئ  قد أأمض تكل املناقشات اإ
بعض أأعضاء املنظم  قام  ،منا ذكل احلنيو الظروف الوطني  وادلولي   ي هاه الأثناء. تغريت . و س نوات 10توقتت منا 

عداداهتمه اجلغرافي  الوطني ، ورمبا املشؤارات أأنظم  تعدةل أأو أأو تنتيا  وضعب اخلاص  القانوني   م ي وضع أأفضل ملناقش  اإ
ىل . وأأخريا، ذكر الوفد أأنه منتتح عىل فكرة دعوة ادلول الأعضاء  س ياسابل  حمددة والتتاق عىل برانمج معل قضااي حتدةد اإ

 مصاحل مجيع أأعضاء اللجن .ا بشأأن تقدمحيرز من شأأنه أأن 

ذات الصةل مبوضوعات القانوني  الوطني  هنج التحص خمتلف تص بخت وأأعرب وفد الياابن عن تأأةيده لإجراء دراس   .155
ىل أأن هاه ادلراس  ستساعد عىل تعميق فهم خمتلف قضااي احملددة اجلغرافي املشؤارات  ،  غرافياجل اتشؤارامل. وابلنظر اإ

 الوفد عن تأأةيده لقةراح وفد الولايت املتحدة الأمريكي . بأأعر 

الولايت املتحدة الأمريكي  وش ييل، الرأأي القائل بأأن  يدمعه للبيان اذلي أأدىل به وفدوفد اإرسائيل، معراب عن وكرر  .156
 بني ادلول الأعضاء  ي شلك حوار شامل س يكون متيدا للجميع. شؤارات اجلغرافي تبادل املعلومات املتعلق  ابمل

 هنغارايو  أأملانياو  فرنسا  و يهورة  التش يك اجل قدمته وفود اذلي شةرك امل القةراح لعن دمعه  وفد جورجياوأأعرب  .157
ةطالياو  كام ، احلقولأأسامء  نظام وسويرسا بشأأن حامة  املشؤارات اجلغرافي   ي س بانيااإ مجهورة  مودلوفا و و  الربتغالو  بولنداو  اإ

 .البدلان واملس تخدمنيلك من أأن مثل هاه ادلراس  ميكن أأن تتيد أأعرب عن اعتقاده ب

أأن هناك قمي  مضاف   ي دراس  الطرق اخملتلت  محلاة  املشؤارات اجلغرافي ، عن اعتقاده بوأأعرب وفد مجهورة  كوراي  .158
آخر.  ىل أ بشأأن خرباهتا  ي شارك  ادلول الأعضاء  ي الوةبو عن سعادته مب الوفد رب أأعو معتربا أأن هاه الأنظم  ختتلف من بدل اإ

أأن رأأي الوفد ه وفد الولايت املتحدة الأمريكي ، لالقةراح اذلي تقدم بوتأأةيدا اجلغرافي . املشؤارات تنتيا خمتلف أأنظم  حامة  
جراء مسح ادلول ت تعاملمن شأأنه أأن يساعد عىل فهم كيتي  ته عن نظام حامة  املشؤار اجلغرا ي للك دوةل عضو وممارس   اإ
 اجلغرافي  تضارب املصاحل بني العالمات التجارة  واملشؤارات اجلغرافي  مثلاملشؤارات قضااي مع ادلامئ   ي اللجن  الأعضاء 

 .عىل سبيل املثال

اجلغرافي  عىل املس توايت حامة  املشؤارات أأن هناك قمي  مضاف   ي دراس  خمتلف نظم عن اعتقاده بوفد كندا وأأعرب  .159
قلميي  وأأعرب عن تأأةيده للترصحيات اليت أأدىل هبا   أأسةراليا والولايت املتحدة الأمريكي .وفدي الوطني  / الإ

لأنظم  الوطني  اخملتلت  محلاة  املشؤارات اجلغرافي ، ابالاكمل ملناقش  القضااي املتعلق   هدمعن ع وفد الأرجنتنيوأأعرب  .160
تكون متيدة جليع أأعضاء قد لمشؤارات اجلغرافي  لعقد املويل بشأأن املشهد ادلشامةل ال علومات املن وأأعرب عن اعتقاده بأأ 

جراء دراسات ابإ ذلي تقدم به وفد الولايت املتحدة الأمريكي  القةراح الاللجن . و ي هاا الصدد، أأعرب الوفد عن تأأةيده 
خطوة أأوىل  ي برانمج معل مبثاب  ذكل ا بشأأن النظم الوطني  محلاة  املشؤارات اجلغرافي  عىل أأساس اس تبيان، معترب 

 . اجلغرافي اتاملشؤار

 كندا والياابن.دي من وفوفد املكس يك البيان اذلي أأدىل به وفد الولايت املتحدة الأمريكي ، بدمع أأةد و  .161

عرش س نوات وحيث أأن وأأكد وفد أأوروغواي أأن اللجن  ادلامئ  يه املنتدى املناسب ملناقش  املشؤارات اجلغرافي .  .162
آخر مرة  العدةد من الترشةعات قد تغريت،  وفد أأنافةرض ال، ملشؤارات اجلغرافي االلجن  ادلامئ  انقشت فهيا قد انقضت منا أ

 معلومات مس تمكةل عن الأنظم  احلالي  محلاة  املشؤارات اجلغرافي .احلصول عىل ون من املتيد أأنه س يكرأأى وابلتايل 

يران )مجهورة ودمع  .163 وهنغاراي  أأملانياو  فرنساو  قةراح اذلي تقدم به وفد اجلهورة  التش يكي الاالإسالمي ،  - وفد اإ
ةطالياو   .س بانيا وسويرسااإ مجهورة  مودلوفا و و  الربتغالو  بولنداو  اإ
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ىل هاا اللجن  ادلامئ  أأن لك نقط   ي هاا البند ستبقى عىل جدول الأعامل وأأن قائال واختمت الرئيس  .164 س تعود اإ
برانمج معل بشأأن املشؤارات اجلغرافي   ي حول مناقش  اكمةل وفري ا يكتي من الوقت لتمب املقبةل االبند  ي دورهت

 اللجن .

 لخص الرئيسممن جدول الأعامل: اعامتد  8البند 

 .SCT/35/7اللجن  ادلامئ  ملخص الرئيس كام ورد  ي الوثيق  اعمتدت  .165

 من جدول الأعامل: اختتام ادلورة 9البند 

زاء حقيق  أأنه عىل الرمغ من اجلهود ادلؤوب  و أأعرب  .166 قدر الوفد اليوانن، متحداث ابمس اجملموع  ابء، عن خيب  أأمهل اإ
اللجن  ادلامئ  وضع اللمسات الأخرية عىل النص مل تس تطع ري  ي احللول، عضاء للتتكالأ معظم  هأأبدتي كبري من املرون  اذلال 

ىل اتتاق . وأأعرب الوفد عن امتنانه للرئيس ملثابرته  ي مساعدة أأعضاء اللجن  ادلامئ   جياد ةلول مشةرك  عىل والتوصل اإ اإ
 خالل املتاوضات

صرب والالزتام وحتليه ابل عزمهىل ، الرئيس عيقبدلان أأورواب الوسطى والبلط وفد لتتيا، متحداث ابمس مجموع  وشكر  .167
الأمان  واملةرمجني كام شكر وفد عن شكره للوفود اليت أأبدت مرون  خالل املتاوضات، المليض قدما  ي العمل. وأأعرب اب

 .اذلي مت تقدميهدلمع عىل االتورةني 

زاء حقيق  أأنه عىل الرمغ من  .168 آس يا واحمليط الهادئ، عن خيب  أأمهل اإ وأأعرب وفد الهند، متحداث ابلنياب  عن مجموع  أ
ىل توافق  ي الآراء. ورأأى أأنمل تس تطع اللجن  ادلامئ  ، معاهدة بشأأن قانون التصامميالعمل عىل  ةنبغي مكبدأأ عام، ه التوصل اإ
ىلأأي معاهدة اخلاص  بولة  أأن تصل ال بعني خماوفهم لثغرات، مع أأخا سد اوتساعدمه عىل   قطرةالوهجات النظر باجلاعات  اإ
ىل توافق اكن ي ةني أأنه أأقر بأأن التوصل والاعتبار.  من املهم  ههمم  صعب  وشاق ، أأعرب الوفد عن رأأي متاده أأنمبثاب   اإ

أأن ةنقل الهنايئ للنجاح. وأأعرب الوفد عن أأمهل  ي املقياس فيه هو الإجامع ةعترب  ي نظام لس امي ، التوافق  ي الآراء جدا
ىل  املعاهدة بشأأن قانون التصامميالتحرك الإجيايب والإجامع مرشوع   بلومايس.ادلشؤمتر املاإ

هجودمه ادلؤوب  ئبيه عىل ، الرئيس وانوالاكرةيب وفد جزر الهباما، متحداث ابمس مجموع  بدلان أأمرياك الالتيني وشكر  .169
عضاء وحيث ميكن أأن الأ زةد بني مجيع املتبادل ةمت اجلعي  العام ، حيث انعقاد وذكر الوفد أأنه ةتطلع اإىل خالل املناقشات. 

ىل توافق  ي الآراء.  ىل اتتاق.  اقصارى هجده تأأن اجملموع  قد بالعن اقتناعه بالوفد وأأعرب ةمت التوصل اإ من أأجل التوصل اإ
ةتعلق ببنود جدول الأعامل الأخرى، أأعرب الوفد عن امتنانه للمناقش  بشأأن العالمات التجارة  واملشؤارات اجلغرافي ،  فاميو 

ىل   لنظر  ي املقةرةات املقدم  حول تكل املواضيع ومواصةل املسامه   ي هاه العملي .الزتامه ابمشريا اإ

 ي بارة اجل هود عىل اجل للرئيس عىل معهل الشاق و شكره عن وأأعرب وفد نيجرياي، متحداث ابمس اجملموع  الأفرةقي ،  .170
ىل توافق  ي الآراء بشأأن القضااي اخملتلت .  ىل النتيج  املرجوة، و حتقيق عن أأسته لعدم كام أأعرب حماوةل التوصل اإ ه أأنأأشار اإ

ىل بعضها البعض. واإىل الاس امتع أأفضل  اوةلحمالوفود  ةتعني عىل شارة اإ ىل أأن ثقته  ي املس تقبل،  ي اإ هناك العدةد من واإ
ىل اتتاق. واتتق الوفد مع وفد جزر س   هأأنفاد الوفد باملطروة ، أأ اخليارات  تكون هناك فر  للعمل من أأجل التوصل اإ
 جمالت الاختالف  ي معل اللجن .حتدةد املناس ب  لختاذ القرارات و  ه اجل يه أأن اجلعي  العام  عىل الباهاما 

، متحداث ابلنياب  عن الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، عن شكره للرئيس عىل وفد الاحتاد الأورويبوأأعرب  .171
أأن اللجن  مل عن أأسته بالوفد كام أأعرب  ي هناة  اليوم.  بارعال  هأأداءلعدم تتوجي أأعرب عن أأسته و هجوده ادلؤوب  واملتواصةل، 

ىل نتيج  بشأأن  د قد أأوىل الاهامتم و من الوفلك وفد أأن الرمغ من ، عىل املعاهدة بشأأن قانون التصامميتس تطع التوصل اإ
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ذا اكنت الالزم ل  ىل اتتاق هناك تحقيق النجاح  ي ذكل اليوم. وذكر الوفد أأنه س يواصل مساعيه ملعرف  ما اإ ماكني  للتوصل اإ اإ
  ي مرةةل لحق .

ىل ال وفد الصنيوتقدم  .172 ىل املس تقبلعرب عن تطلعه العمل، وأأ بشأأن احلثيث   ههجودعىل رئيس ابلشكر اإ أأعرب ، كام اإ
حراز تقدم لصاحل مجيع ادلول الأعضاء.  عن أأمهل  ي أأن ةمت اإ

وفد لتتيا، متحداث بصتته انئب رئيس اجلعيات العام  للوةبو أأن التشل  ي التتاق عىل طلب قرار اجلعي  وأأفاد  .173
فرص  احلصول عىل اتتاق دويل ا اذلين خرسو، بدءا من املصممني خارسااجليع  اذلي اكن  ي متناول اللجن ، جعل العام ،

قاعدة ترشةعي ، ب، اليت فشلت  ي اختتام أأعاملها حفسب نظم امل  ليس هو اخلارسو حول هاا املوضوع  ي املس تقبل القرةب. 
ئيس انئب الر وأأعرب أأةضا الغالف اجلوي، اذلي اكن الإجناز الرئييس للجمعيات العام  املاضي . بل ، من الوفود وفد لكل و

ىل أأن الرضرأأشار و أأي تأأثري مضاعف، ل يكون للموقف بأأن  عن أأمهل ملنظم . وأأضاف أأن اجلعيات ، مع ذكل، مل ةلحق اباإ
جياد ةل من أأجل تلبي  القرار وعقد مشؤمتر دبلومايس  ي عام س تحاول العام  ستتوىل اكف  املسشؤوليات و  ، عىل الرمغ 2017اإ

ىل اتتاق اليوم. و ي اخلتام، لو اكن مما من أأنه س يكون عىل الأرحج أأكرث صعوب   انئب رئيس اجلعي  أأعرب قد مت التوصل اإ
 ، وأأعرب عن شكره الشخيص للرئيس عىل معهل الرائع.التوصل اإىل ةلعن امهل  ي العام  

تتحقق أأن مهل  ي أأ ، كام أأعرب عن كن أأكرث مرون تعىل أأن ادلول مل عن أأسته  برانمج الصح  والبيئ أأعرب ممثل و  .174
 املس تقبل. ي النتاجئ اجليدة 

التوصل س تقبل  ي امل أأعضاء اللجن  ادلامئ  يس تطيع  عن رغبته  ي أأن اجلعي  ادلولي  محلاة  امللكي  التكرة وأأعرب ممثل  .175
ىل اتتاق،  ىل أأنه  ي هاه الأثناءال وقت الحيث ضاع اإ اجلعي  ادلولي  اذلين متثلهم ن والعمالء واملس تخدمظل  مثني. وأأشار اإ

مس تخدم مل يس تطع ، تقدميهاللجن  أأن من بني مالةني التصاممي اليت مت اجلعي  اممثل بلغ أأ و دون نظام.  اة  امللكي  التكرة محل
 .اطلقعليه متأأثري أأي لموارد البيولوجي  أأو الوراثي  اكن لتصممي ي أأ من حتدةد  لجمعي  ادلولي  محلاة  امللكي  التكرة واةد اتبع ل 

شارة  ي  ،الرئيسأأفاد و  .176 ىل البيان اذلي أأدىل به انئب رئيس اجلعي  العام  للوةبو، اإ التر   ي كثري من بأأنه طاملا أأن اإ
نه ةعرب عىل أأصابع اليد الواةدة، تعد الأحيان  هاه الترص . وذكر أأنه عىل الرمغ من هاه فقدت عن أأسته أأن اللجن  قد فاإ
جياد تسوة  لهاا لتوفيق  ي اب  للوةبو لجمعي  العاموأأعرب عن أأمنيته ل متتائال، س يظل النتيج ،   الوضع.اإ

 .2016أأبرةل  27ادلورة  ي الرئيس واختمت  .177

]تيل ذكل املرفقات[
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 ابلإنلكيزية الأصل: 
 2016 أأبرةل 27التارخي: 

 
 
 

عالمات اللجنة الدائمة المعنية بقانون ال

 مؤشراتالصناعية وال تصاميمالتجارية وال

 الجغرافية

 
 الخامسة والثالثونالدورة 

 2016أأبرةل  27اإىل  25جنيف، من 
 
 

 ملخص الرئيس

 

 من جدول الأعامل: افتتاح ادلورة 1البند 

الس يد فرانسس غري، املدير العام للمنظم  العاملي  للملكي  التكرة  )الوةبو، أأعامل ادلورة اخلامس  والثالثني فتتح ا .1
 .)اللجن ، ورّحب ابملشاركني بقانون العالمات التجارة  والتصاممي الصناعي  واملشؤارات اجلغرافي للجن  ادلامئ  املعني  

 لجن .ال )الوةبو، همم  أأمني  س هوبرغرو وتوىل الس يد مارك .2

 انتخاب الرئيس وانئيب الرئيسمن جدول الأعامل:  2البند 

ميري غوندا )هنغاراي، والس يد أألترةدو اكرلوس  الس يد عادل املاليك )املغرب،انُتخب  .3 رئيسا للجن ، وانُتخب الس يد اإ
 رةندون أألغارا )املكس يك، انئبني للرئيس.

 د جدول الأعاملاعامتمن جدول الأعامل:  3البند 

 .،.SCT/35/1 Prov جن  مرشوع جدول الأعامل )الوثيق الل اعمتدت  .4
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 املعّدل والثالثني الرابع اعامتد مرشوع تقرير ادلورة من جدول الأعامل:  4البند 

 .،SCT/34/8 Prov.2 )الوثيق ل والثالثني املعدّ  الرابع  ةورادل لجن  مرشوع تقريرال اعمتدت  .5

 : التصاممي الصناعي من جدول الأعامل 5البند 

ىل أأن اللجن  ظلت تعمل طوال ادلورة عىل اس تكامل الاقةراح الأسايس ملعاهدة قانون التصاممي  .6 أأشار الرئيس اإ
ىل عقد مشؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن قانون التصاممي  الصناعي ، اس تجاب  لقرار اجلعي  العام  للوةبو، هبدف ادلعوة اإ

ىل اللجن .2017 اة  النصف الأول من عام ي هن  . ولهاا الغرض، قدم الرئيس عددا من الاقةراةات اإ

ىل أأن عددا من الوفود رأأت أأن معل اللجن  ةُعد اكفيا لعتبار الاقةراح الأسايس مس تمكال.  .7 وخلص الرئيس اإ
زالت  وأأن هناك بضع  عنارص ماورأأت وفود أأخرى أأن معل اللجن  ميثّل مرّبرا اكفيا لس تكامل الاقةراح الأسايس 

 تتطلب مزةدا من العمل. ورأأت وفود أأخرى أأن معل اللجن  ل ةُعد اكفيا لس تكامل الاقةراح الأسايس.

رسائيل، والوارد  ي  .8 وأأجري تبادل للآراء بشأأن الاقةراح املُقدم من وفود الولايت املتحدة الأمريكي  والياابن واإ
 .SCT/35/6 الوثيق 

ىل الوثيق وطلب الرئيس  .9 عداد اس تبيان ابلستناد اإ ه اإىل لك ادلول الأعضاء  SCT/35/6 من الأمان  اإ يك ةُوجَّ
عداد وثيق  تتضمن الردود عىل ذكل الاس تبيان لعرضها عىل ادلورة القادم  للجن .   ي الوةبو. وطلب من الأمان  أأةضا اإ

 العالمات التجارة من جدول الأعامل:  6البند 

 أأسامء البدلان من تسجيلها واس تخداهما كعالمات جتارة : املامرسات والهُنج وجمالت التوافق املمكن  حامة 
ل لوفد جاماياكو، SCT/35/4 )الوثيق   ،.SCT/32/2 الوثيق ) الاقةراح املعدَّ

ىل أأن لك البياانت املتعلق  ابلوثيقتني .10  س ُتدّون  ي التقرير. SCT/32/2و SCT/35/4 أأشار الرئيس اإ

ىل أأن هاا البند س يظّل ُمدرجا  ي جدول الأعامل وأأن اللجن  س تعود لتناوهل  ي دورهتا  .11 وخلص الرئيس اإ
 القادم ، مع تكريس وقت اكف لإجراء مناقش  مس تتيض .

 مس تجدات عن اجلوانب املتصةل ابلعالمات التجارة   ي نظام أأسامء احلقول

  أأن تواصل اإطالع ادلول الأعضاء عىل املس تجدات اليت وطلبت من الأمان SCT/35/5 نظرت اللجن   ي الوثيق  .12
 س تطرأأ  ي املس تقبل عىل نظام أأسامء احلقول.

 املشؤارات اجلغرافي  :من جدول الأعامل 7البند 

ىل أأن لك البياانت املتعلق  هباا البند من جدول الأعامل س ُتدّون  ي التقرير .13  .أأشار الرئيس اإ

ىل أأن لك النقاط الواردة  ي هاا البند س تظّل ُمدرج   ي جدول الأعامل وأأن اللجن  س تعود  وخلص .14 الرئيس اإ
لتناول هاا البند  ي دورهتا القادم ، مع تكريس وقت اكف لإجراء مناقش  مس تتيض   ي اللجن  حول برانمج معل 

 بشأأن املشؤارات اجلغرافي .



SCT/35/8  
Annex I 
3 

 ملخص الرئيس: من جدول الأعامل 8البند 

 فقت اللجن  عىل ملخص الرئيس كام ورد  ي هاه الوثيق .وا .15

 اختتام ادلورةمن جدول الأعامل:  9البند 

 .2016 أأبرةل 27  ي اختمت الرئيس ادلورة .16

 ]تيل ذكل املرفق الثاين[
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Young-Su KIM, Legal Advisor, The Austrian Patent Office, Federal Ministry for Transport, 
Innovation and Technology, Vienna 
young-su.kim@patentamt.at 
 
 

AZERBAÏDJAN/AZERBAIJAN 

 
Ramin HAJIYEV, Head, Trademark Examination Department, State Committee for 
Standardization, Metrology and Patents of the Republic of Azerbaijan, Baku 
rhajiyev@azstand.gov.az 
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BAHAMAS 
 
Bernadette BUTLER (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
BÉLARUS/BELARUS 
 
Natalia SHASHKOVA (Ms.), Head, Trademarks Department, National Center of Intellectual 
Property (NCIP), State Committee on Science and Technologies, Minsk 
icd@belgospatent.by 
 
 
BOSNIE-HERZÉGOVINE/BOSNIA AND HERZEGOVINA 
 
Josip MERDZO, Acting Director, Institute for Intellectual Property of Bosnia and Herzegovina, 
Mostar 
j_merdzo@ipr.gov.ba 
 
Lidija VIGNJEVIĆ (Ms.), Assistant Director, Institute for Intellectual Property of Bosnia and 
Herzegovina, Mostar 
l_vignjevic@ipr.gov.ba 
 
 
BRÉSIL/BRAZIL 
 
Caue OLIVEIRA FANHA, Secretary, Permanent Mission to the World Trade 
Organization (WTO), Geneva 
caue.fanha@itamaraty.gov.br 
 
 
CAMBODGE/CAMBODIA 
 
THOUK MUCH Theary (Ms.), Deputy Director, Department of Industrial Property (DIP), Ministry 
of Industry and Handicraft (MIH), Phnom Penh 
dipr.moc@gmail.com 
 
 
CAMEROUN/CAMEROON 
 
Nadine Yolande DJUISSI SEUTCHUENG (Mme), chef, Service de la coordination de la 
recherche, Division des politiques scientifiques et de la planification (DPSP), Ministère de la 
recherche scientifique et de l’innovation (MINRESI), Yaoundé 
 
Sylvie NKEPTCHOUANG NGUEFANG EP LEKAMA (Mme), chargée d’études, Ministère des 
mines, de l’industrie et du développement, Yaoundé 
 
 

mailto:Dipr.moc@gmail.com


SCT/35/8  
Annex II 
5 
CANADA 
 
Pierre MESMIN, Director, Copyright and Industrial Designs Branch, Canadian Intellectual 
Property Office (CIPO), Gatineau 
 
Dean FOSTER, Deputy Director, Intellectual Property Trade Policy Division, Global Affairs 
Canada, Ottawa 
 
Nicholas GORDON, Senior Trade Policy Officer, Intellectual Property Trade Policy Division, 
Global Affairs Canada, Government of Canada, Ottawa 
 
Sandra NEWSOME (Ms.), Manager, Legislation and Practices, Copyright and Industrial Design 
Branch, Canadian Intellectual Property Office (CIPO), Ottawa 
 
Frédérique DELAPRÉE (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
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 
 
Denisse PÉREZ (Sra.), Asesora, Departamento Internacional y de Políticas Públicas, Instituto 
Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), Ministerio de Economía, Santiago 
dperez@inapi.cl 
 
Marcela PAIVA (Sra.), Consejera, Misión Permanente ante la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), Ginebra 
mpaiva@minrel.gov.cl 
 
 
CHINE/CHINA 
 
SHENG Li (Ms.), Director, International Cooperation Department, State Intellectual Property 
Office of the People’s Republic of China (SIPO), Beijing 
 
YANG Hongju (Ms.), Director, State Intellectual Property Office of the People’s Republic of 
China (SIPO), Beijing 
 
ZHOU Jia (Ms.), Director, Industrial Design Examination Department, State Intellectual Property 
Office of the People’s Republic of China (SIPO), Beijing 
 
QIU Junchang (Ms.), Expert, International Cooperation Department, State Intellectual Property 
Office of the People’s Republic of China (SIPO), Beijing 
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COLOMBIE/COLOMBIA 
 
Gabriel DUQUE MILDENBERG, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente 
ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
gabriel.duque@colombiaom.ch 
 
Beatriz LONDOÑO SOTO (Sra.), Embajadora, Representante Permanente, Misión 
Permanente, Ginebra 
 
María José LAMUS BECERRA (Sra.), Directora de Signos Distintivos, Superintendencia de 
Industria y Comercio, Ministerio de Relaciones Exteriores, Bogotá, D.C. 
 
José Luis LONDOÑO FERNÁNDEZ, Superintendente Delegado, Propiedad Industrial, 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 
Bogotá, D.C. 
 
Heidi BOTERO HERNÁNDEZ (Sra.), Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
COSTA RICA 
 
Elayne WHYTE (Sra.), Embajadora, Representante Permanente, Misión Permanente, Ginebra 
 
Marcelo VARELA-ERASHEVA, Embajador, Representante Permanente Alterno, 
Misión Permanente, Ginebra 
 
Norman LIZANO, Ministro Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
 
Cristián MENA CHINCHILLA, Director, Registro de Propiedad Industrial, Registro Nacional, 
Ministerio de Justicia y Paz, San José 
 
Andrea QUEVEDO (Sra.), Pasante, Misión Permanente, Ginebra 
 
Katherine SCHLINDER (Sra.), Pasante, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
CÔTE D'IVOIRE 
 
Kumou MANKONGA, premier secrétaire, mission permanente, Genève 
 
 
CUBA 
 
Madelyn RODRÍGUEZ LARA (Sra.), Primer Secretario, Ginebra 
 
 
DANEMARK/DENMARK 
 
Kristensen TORBEN ENGHOLM, Special Legal Advisor, Danish Patent and Trademark 
Office (DKPTO), Ministry of Business and Growth, Taastrup 
 
Astrid Lindberg NORS (Ms.), Legal Advisor, Danish Patent and Trademark Office (DKPTO), 
Ministry of Business and Growth, Taastrup 
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ÉGYPTE/EGYPT 
 
Hoda Helmy Gorgy EL SHAMMAS (Ms.), Director, Trademark Administration Department, 
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 
 
 
ÉMIRATS ARABES UNIS/UNITED ARAB EMIRATES 
 
Shaima AL-AKEL (Ms.), Advisor, International Organizations Executive, Office of the United 
Arab Emirates to the World Trade Organization (WTO), Geneva 
 
 
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 
 
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 
 
 

mailto:mission.spain@ties.itu.int
mailto:karol.rummi@epa.ee
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ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA 
 
Theodore ALLEGRA, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
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-Advisor, 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, 
United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria 
karin.ferriter@uspto.gov 
 
Melissa KEHOE (Ms.), Counsellor, Economic and Science Affairs, Permanent Mission, Geneva 
 
Kristine SCHLEGELMILCH (Ms.), Advisor, Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, 
Geneva 
 
Yasmine FULENA (Ms.), Intellectual Property Attaché, Permanent Mission to the World Trade 
Organization (WTO), Geneva 
 
Deborah LASHLEY-JOHNSON (Ms.), Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, 
Geneva 
 
 
EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE/THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC 
OF MACEDONIA 
 
Dalila JARMOVA (Ms.), Head, Trademarks Section, Trademarks, Industrial Design and 
Geographical Indications Department, State Office of Industrial Property of the Republic of 
Macedonia, Skopje 
dalilaj@ippo.gov.mk 
 
Slobodanka TRAJKOVSKA (Ms.), Head, Industrial Design and Geographical Indications 
Section, Trademarks, Industrial Design and Geographical Indications Department, State Office 
of Industrial Property of the Republic of Macedonia, Skopje 
slobodankat@ippo.gov.mk 
 
 
FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION 
 
Olga KOMAROVA (Ms.), Director, Trademarks Department, Law Department, Federal Service 
of Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow 
 
Olga ALEKSEEVA (Ms.), Deputy Director, Law Department, Federal Service of Intellectual 
Property (ROSPATENT), Moscow 
 
Anna ROGOLEVA (Ms.), Counsellor, Law Department, Federal Service of Intellectual 
Property (ROSPATENT), Moscow 
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FINLANDE/FINLAND 
 
Tapio PRIIA, Deputy Director, Trademarks and Designs, Finnish Patent and Registration Office, 
Helsinki 
tapio.priia@prh.fi 
 
Nina SANTAHARJU (Ms.), Legal Officer, Finnish Patent and Registration Board, Helsinki 
nina.santaharju@prh.fi 
 
 
FRANCE 
 
Olivier HOARAU, chargé de mission, Service des affaires européennes et internationales, 
Institut national de la propriété industrielle (INPI), Courbevoie 
 
Yann SCHMITT, conseiller, Affaires économiques internationales, Ministère des affaires 
étrangères et du développement international, Paris 
 
Olivier MARTIN, conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
GÉORGIE/GEORGIA 
 
Medea TCHITCHINADZE (Ms.), Chief Specialist, Department of Trademarks, Geographical 
Indications and Designs, National Intellectual Property Center of Georgia (SAKPATENTI), Tbilisi 
 
 
GRÈCE/GREECE 
 
Myrto LAMBROU MAURER (Ms.), Head, International Affairs, Industrial Property 
Organization (OBI), Athens 
 
Dimitrios 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 
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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 
 
Gerson RUÍZ GUITY, Pasante, Misión Permanente, Ginebra 
humanitarian@hondurasginebra.ch 
 
 
HONGRIE/HUNGARY 
 
Imre GONDA, Deputy Head, Trademark, Model and Design Department, Hungarian Intellectual 
Property Office (HIPO), Budapest 
 
Peter MUNKACSI, Senior Advisor, Department for Codification of Competition, Consumer 
Protection and Intellectual Property, Ministry of Justice, Budapest 
 
 
INDE/INDIA 
 
Sumit SETH, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 

mailto:mission@hondurasginebra.ch
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INDONÉSIE/INDONESIA 
 
Triyono WIBOWO, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission to the World 
Trade Organization (WTO), Geneva 
 
Robert Matheus Michael TENE, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission to the 
World Trade Organization (WTO), Geneva 
 
Parlagutan LUBIS, Director, Directorate of Intellectual Property Cooperation and Empowerment, 
Directorate General of Intellectual Property Rights (DGIP), Ministry of Law and Human Rights, 
Jakarta 
 
Christine REFINA (Ms.), Head, Directorate of Trade, Industry, Investment and Intellectual 
Property Rights, Ministry of Foreign Affairs, Jakarta 
crefina@gmail.com 
 
Erni WIDHYASTARI (Ms.), Head, Industrial Property or Copyright Office, Directorate General of 
Intellectual Property Rights (DGIP), Ministry of Law and Human Rights, Jakarta 
ewidhyastari@yahoo.com 
 
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 
 
Rina SETYAWATI (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
rina.setyawati@mission-indonesia.org 
 
 
IRAQ 
 
Haqi HILAL, Expert, Ministry of Industry and Minerals, Baghdad 
hakiismaeel21@gmail.com 
 
Baqir RASHEED, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’)/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 
 
Nabiollah AZAMI SARDOUEI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
azaminabi@yahoo.com 
 
 
IRLANDE/IRELAND 
 
David COOMBES, Executive Officer, Intellectual Property Unit, Department of Jobs, Enterprise 
and Innovation, Kilkenny 
david.coombes@djei.ie 
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ISRAËL/ISRAEL 
 
Na’ama DANIEL (Ms.), Attorney, Legislation and Legal Counsel, Intellectual Property Law 
Department, Ministry of Justice, Jerusalem 
naamada@justice.gov.il 
 
Yehudit GALILEE METZER (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
counsellor@geneva.mfa.gov.il 
 
 
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 
 
Bruna GIOIA (Ms.), Senior Examiner, Italian Patent and Trademark Office, Directorate General 
of Combating Counterfeiting, Ministry of Economic Development (UIBM), Rome 
bruna.gioia@mise.gov.it 
 
Matteo EVANGELISTA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
matteo.evangelista@esteri.it 
 
Alessandro MANDANICI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
alessandro.mandanici@esteri.it 
 
Francesca MARIANO NARNI (Ms.), Intern, Permanent Mission, Geneva 
wipostage.ginevra@esteri.it 
 
 
JAMAÏQUE/JAMAICA 
 
Marcus GOFFE, Acting Deputy Director, Legal Counsel, Jamaica Intellectual Property 
Office (JIPO), Kingston 
marcus.goffe@jipo.gov.jm 
 
 
JAPON/JAPAN 
 
Shinichiro HARA, Deputy Director, International Procedure Administration Section, International 
Policy Division, Japan Patent Office (JPO), Tokyo 
 
Hideo YOSHIDA, Deputy Director, Design Policy Section, International Cooperation Division, 
Japan Patent Office (JPO), Tokyo 
 
Masataka TAKENOUCHI, Specialist for Trademark Planning, Trademark Division, Japan Patent 
Office (JPO), Tokyo 
 
Kenji SAITO, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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JORDANIE/JORDAN 
 
Saja MAJALI (Ms.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Mohammad AL-JAGHBEER, Legal Researcher, Industrial Property Protection Directorate, 
Ministry of Industry and Trade, Amman 
 
Zeid ABUHASSAN, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
KENYA 
 
Peter KAMAU, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
pmkamau2012@gmail.com 
 
 
KOWEÏT/KUWAIT 
 
Abdulaziz A. TAQI, Commercial Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
LETTONIE/LATVIA 
 
Janis KARKLINS, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Liene GRIKE (Ms.), Advisor, Economic and Intellectual Property Affairs, Permanent Mission, 
Geneva 
 
 
LIBAN/LEBANON 
 
Wissam EL AMIL, Head, 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 
 
Ahmed Almabrouk Alsadiq WADI, Tripoli 
 
Mohamed Ali Mansour ASAR, Tripoli 
 
 
LITUANIE/LITHUANIA 
 
Lina MICKIENÈ (Ms.), Deputy Director, State Patent Bureau of the Republic of Lithuania, Vilnius 
lina.mickiene@vpb.gov.lt 
 
 
MALI 
 
Amadou Opa THIAM, ministre conseiller, Mission permanente, Genève 
amadouopa@yahoo.fr 
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MALTE/MALTA 
 
Roberto PACE, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
MAROC/MOROCCO 
 
Adil EL MALIKI, directeur général, Office marocain de la propriété industrielle et 
commerciale (OMPIC), Casablanca 
adil.elmaliki@ompic.org.ma 
 
 
MAURITANIE/MAURITANIA 
 
Salka MINT BILAL YAMAR (Mme), ambassadeur, représentant permanent, Mission 
permanente, Genève 
 
 
MEXIQUE/MEXICO 
 
Jorge LOMÓNACO, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente, Ginebra 
 
Raúl HEREDIA ACOSTA, Embajador, Representante Permanente Alterno, Misión Permanente, 
Ginebra 
 
Alfredo Carlos RENDÓN ALGARA, Director General Adjunto, Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial (IMPI), Cuidad de México 
 
Karla JUÁREZ BERMÚDEZ (Sra.), Especialista en Propiedad Industrial, Instituto Mexicano de 
la Propiedad Industrial (IMPI), Cuidad de México 
 
Pilar ESCOBAR BAUTISTA (Sra.), Asesora, Misión Permanente, Ginebra 
 
Sara MANZANO MERINO (Sra.), Asesora, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
MONACO 
 
Gilles REALINI, premier secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
 
MONGOLIE/MONGOLIA 
 
Sarnai GANBAYAR (Ms.), Head, Administration and Management Division, Intellectual Property 
Office of Mongolia (IPOM), Ulaanbaatar 
sarnai@ipom.mn 
 
 
MOZAMBIQUE 
 
Margo A. BAGLEY (Ms.), Expert Advisor, Government of Mozambique (Professor of Law, 
University of Virginia School of Law), Charlottesville 
mbagley@virginia.edu 
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MYANMAR 
 
Su WIN (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
NÉPAL/NEPAL 
 
Khanal LAKSHUMAN, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
NIGÉRIA/NIGERIA 
 
Ruth OKEDIJI (Ms.), Expert Advisor, Nigerian Copyright Commission (NCC), Federal Ministry of 
Information and Culture, Abuja 
rokediji@umn.edu 
 
Chichi UMESI (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
NORVÈGE/NORWAY 
 
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 
 
 
OUGANDA/UGANDA 
 
Maria NYANGOMA (Ms.), Senior Registration Officer, Uganda Registration Services Bureau, 
Ministry of Justice and Constitutional Affairs, Kampala 
 
 
PAKISTAN 
 
Tehmina JANJUA (Ms.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Aamar Aftab QURESHI, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
mission.pakistan@ties.itu.int 
 
Fareha BUGTI (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
mission.pakistan@ties.itu.int 
 
 
PARAGUAY 
 
Hector BALMACEDA, Director General, Industrial Property, National Directorate of Intellectual 
Property, Asunción 
hectorbalmaceda@hotmail.com 
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PAYS-BAS/NETHERLANDS 
 
Saskia JURNA (Ms.), Policy Officer, Innovation and Knowledge, Economic Affairs, The Hague 
s.j.jurna@minez.nl 
 
 
PHILIPPINES 
 
Arnel TALISAYON, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
agtalisayon@gmail.com 
 
Jayroma BAYOTAS (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva 
jheng0503bayotas@gmail.com 
 
 
POLOGNE/POLAND 
 
Elzbieta DOBOSZ (Ms.), Head, Design Division, Trademark Department, Patent Office of the 
Republic of Poland, Warsaw 
edobosz@uprp.pl 
 
Wojciech PIATKOWSKI, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Piotr KRZYZANSKI, Intern, Permanent Mission, Geneva 
piotr.krzyzanski1@gmail.com 
 
Marta LUTOMSKA (Ms.), Intern, Permanent Mission, Geneva 
marta.lutomska@msz.gov.pl 
 
 
PORTUGAL 
 
Inés VIEIRA LOPES (Ms.), Director, External Relations and Legal Affairs Directorate, National 
Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Justice, Lisbon 
 
João PINA DE MORAIS, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 
 
SONG Kijoong, Deputy Director, Trademark Examination Policy Division, Korean Intellectual 
Property Office (KIPO), Daejeon 
kisog111@korea.kr 
 
KWON Changwan, Advisor, Trademark Examination Policy Division, Korean Intellectual 
Property Office (KIPO), Daejeon 
kisog111@korea.kr 
 
 
RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA 
 
Simion LEVITCHI, Director, Trademarks and Industrial Designs Department, State Agency on 
Intellectual Property of the Republic of Moldova (AGEPI), Chisinau 
simion.levitchi@agepi.gov.md 
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RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE/DEMOCRATIC PEOPLE’S 
REPUBLIC OF KOREA 
 
KIM Myong Hyok, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
kim.myonghyok@gmail.com 
 
 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC 
 
Světlana KOPECKÁ (Ms.), Director, International Affairs Department, Industrial Property Office, 
Prague 
skopecka@upv.cz 
 
 
ROUMANIE/ROMANIA 
 
Cătălin NITU, Director, Legal, Appeals, International Cooperation and European Affairs 
Directorate, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest 
catalin.nitu@osim.ro 
 
Alice Mihaela POSTĂVARU (Ms.), Head, Designs Division, Legal, Appeals, International 
Cooperation and European Affairs Directorate, State Office for Inventions and 
Trademarks (OSIM), Bucharest 
postavaru.alice@osim.ro 
 
Livia PUSCARAGIU (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM 
 
Clare HURLEY (Ms.), Head, Brands and International Trade Mark Policy, Intellectual Property 
Office, Newport 
 
 
SÉNÉGAL/SENEGAL 
 
Lamine Ka MBAYE, premier secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
 
SINGAPOUR/SINGAPORE 
 
Mei Lin TAN (Ms.), Director, Trade Marks, Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), 
Singapore 
tan_mei_lin@ipos.gov.sg 
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SLOVAQUIE/SLOVAKIA 
 
Tomáš KLINKA, Head, Legal and International Affairs, Industrial Property Office of the Slovak 
Republic, Banská Bystrica 
tomas.klinka@indprop.gov.sk 
 
Jitka MIKULIČOVÁ (Ms.), Expert, Legal and International Affairs, Industrial Property Office of 
the Slovak Republic, Banská Bystrica 
jitka.mikulicova@indprop.gov.sk 
 
 
SOUDAN/SUDAN 
 
Azza MOHAMMED ABDALLA HASSAN (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
SRI LANKA 
 
Ravinatha P. ARYASINHA, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 
 
Kumudu Bandara TENNEKOON MUDIYANSELAGE, Secretary, Ministry of Industry and 
Commerce, Colombo 
tmkbtennekoon@yahoo.com;  secretarymid@gmail.com 
 
Dilini GUNASEKERA (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
SUÈDE/SWEDEN 
 
Marie-Louise ORRE (Ms.), Legal Advisor, Swedish Patent and Registration Office (SPRO), 
Söderhamn 
marie-louise.orre@prv.se 
 
Josefin PARK (Ms.), Legal Advisor, Division for Intellectual Property and Transport Law, 
Ministry of Justice, Stockholm 
josefin.park@gov.se 
 
Sanna SAHLQVIST (Ms.), Legal Intern, Division for Intellectual Property and Transport Law, 
Ministry of Justice, Stockholm 
sanna.sahlqvist@gov.se 
 
 

mailto:Tomas.klinka@indprop.gov.sk
mailto:Jitka.mikulicova@indprop.gov.sk
mailto:tmkbtennekoon@yahoo.com
mailto:secretarymid@gmail.com
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SUISSE/SWITZERLAND 
 
Nicolas GUYOT YOUN, conseiller juridique, Division du droit et des affaires internationales, 
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
 
Marie KRAUS (Mme), conseillère juridique, Division du droit et des affaires internationales, 
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
 
Erik THÉVENOD-MOTTET, conseiller juridique, expert en indications géographiques, Division 
du droit et des affaires internationales, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
 
Reynald VEILLARD, conseiller, Division du droit et des affaires internationales, Institut fédéral 
de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
 
 
TADJIKISTAN/TAJIKISTAN 
 
Parviz MIRALIEV, Head, Division of International Registration of Trademarks, State Institution, 
National Center for Patents and Information (NCPI), Ministry of Economic Development and 
Trade of the Republic of Tajikistan, Dushanbe 
 
 
THAÏLANDE/THAILAND 
 
Udomsit PATTRAVADEELUCK, Legal Officer, Department of Intellectual Property (DIP), 
Ministry of Commerce, Nonthaburi 
udomsitp@gmail.com 
 
 
TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO 
 
Regan ASGARALI, Controller, Intellectual Property Office, Ministry of Legal Affairs, 
Port of Spain 
 
Anesa ALI-ROGDRIGUEZ (Ms.), Chargé d’affaires a.i., Permanent Mission, Geneva 
 
 
TUNISIE/TUNISIA 
 
Mokhtar HAMDI, directeur, Département de la propriété industrielle, b 
 
 
TURQUIE/TURKEY 
 
Saadet DEMIRDÖKER (Ms.), Director, International Affairs Division, Turkish Patent 
Institute (TPI), Ankara 
saadet.demirdoker@tpe.gov.tr 
 
Murat DONERTAS, Trademark Examiner, Department of Trademark, Turkish Patent 
Institute (TPI), Ankara 
 
Osman GÖKTÜRK, Second Secretary, Permanent Mission to the World Trade 
Organization (WTO), Geneva 
osman.gokturk@mfa.gov.tr 
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UKRAINE 
 
Volodymyr SENCHUK, Head, Department of Examination on Claims for Marks and Industrial 
Designs, Ministry of Economic Development and Trade, State Intellectual Property Service, 
State Enterprise “Ukrainian Institute of Industrial Property” (SE UIPV), Kiyv 
senchuk@sips.gov.ua 
 
Mariia VASYLENKO (Ms.), Head, Department of the Management of Methodology of the Law 
Intellectual Property, Ministry of Economic Development and Trade, State Intellectual Property 
Service, State Enterprise “Ukrainian Institute of Industrial Property” (SE UIPV), Kiyv 
m.vasilenko@ukrpatent.org 
 
 
URUGUAY 
 
Juan BARBOZA, Segundo Secretario, Misión Permanente ante la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), Ginebra 
 
 
ZAMBIE/ZAMBIA 
 
Margret KAEMBA (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ZIMBABWE 
 
Taonga MUSHAYAVANHU, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 
 
Rhoda Tafadzwa NGARANDE (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 

UNION EUROPÉENNE

/EUROPEAN UNION


 

 
Oliver HALL-ALLEN, First Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Oscar MONDEJAR, Head, Legal Affairs Department, European Union Intellectual Property 
Office (EUIPO), Alicante 
 
Fernando MARTÍNEZ TEJEDOR, Senior Administrator, Customer Services Department, 
European Union Intellectual Property Office (EUIPO), Alicante 
 
Margreet GROENENBOOM (Ms.), Legal and Policy Affairs Officer, Directorate General for the 
Internal Market and Services, European Commission, Brussels 
 
 
 
 

                                                

  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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II. OBSERVATEURS/OBSERVERS 
 

PALESTINE 
 
Ibrahim MUSA, Counsellor, Permanent Observer Mission, Geneva 
 
 
 
 
III. ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/ 

INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
CENTRE SUD (CS)/SOUTH CENTRE (SC) 
 
Nirmalya SYAM, Program Officer, Development, Innovation and Access to Knowledge Program, 
Geneva 
syam@southcentre.int 
 
Viviana MUÑOZ TELLEZ (Ms.), Coordinator, Development, Innovation and Intellectual Property 
Program, Geneva 
munoz@southcentre.int 
 
Carlos CORREA, Special Advisor, Trade and Intellectual Property, Geneva 
 
Juneja NEHA, Intern, Development, Innovation and Intellectual Property Program, Geneva 
juneja@southcentre.int 
 
 
ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OAPI)/AFRICAN 
INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (OAPI) 
 
Jacqueline Taylord BISSONG EPSE HÉLIANG (Mme), chef du Service des affaires juridiques 
et du contentieux, Yaoundé 
jheliang@yahoo.fr 
 
 
ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE 
ORGANIZATION (WTO) 
 
Wolf MEIER-EWERT, Counsellor, Geneva 
 
 
UNION AFRICAINE (UA)/AFRICAN UNION (AU) 
Georges Remi NAMEKONG, Senior Economist, Permanent Delegation, Geneva 
 
 
 
 
IV. ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/ 
 INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
Association des industries de marque (AIM) 
Hubert DOLÉAC, conseiller juridique principal en propriété intellectuelle, Vevey 
 

mailto:syam@southcentre.int
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Association européenne des étudiants en droit (ELSA International)/European Law Student’s 
Association (ELSA International) 
Leda BARKAI (Ms.), Member, Brussels 
Arantxa CORDÓN MUÑOZ (Ms.), Member, Brussels 
Veronica FORTINO (Ms.), Member, Brussels 
Aikaterini KANELLIA (Ms.), Member, Brussels 
Justine OFFRE (Ms.), Member, Brussels 
 
Association française des praticiens du droit des marques et modèles (APRAM) 
Giulio MARTELLINI, Representative, Torino 
g.martellini@ip-skill.it 
 
Association internationale des juristes pour le droit de la vigne et du vin (AIDV)/International 
Wine Law Association (AIDV) 
Matthijs GEUZE, Representative, Divonne-les-Bains 
matthijs.geuze77@gmail.com 
Douglas REICHERT, Advisor, Geneva 
 
Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI)/International 
Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI) 
Christopher CARANI, Observer, Zurich 
 
Association internationale pour les marques (INTA)/International Trademark Association (INTA) 
Bruno MACHADO, Geneva Representative, Rolle 
Lori SCHULMAN (Ms.), Senior Director, Internet Policy, Washington, D.C. 
David STONE, Chair, Design Committee, London 
 
Association japonaise des conseils en brevets (JPAA)/Japan Patent Attorneys 
Association (JPAA) 
Tetsuya FUSE, Expert, Design Committee, Tokyo 
gyoumukokusai@jpaa.or.jp 
Yoko SAKUMA (Ms.), Expert, International Activities Center, Tokyo 
info.jpaa@jpaa.or.jp 
 
Association japonaise pour les marques (JTA)/Japan Trademark Association (JTA) 
Katsuyuki KOBAYASHI, Member, Tokyo 
kobayashi@karin-ip.com 
 
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) 
Pedro ROFFE, Senior Associate, Geneva 
proffe@ictsd.ch 
Jimena SOTELO (Ms.), Junior Program Officer, Geneva 
 
China Trademark Association (CTA) 
FENG Chao, Trademark Attorney, Beijing 
charles_feng@east-concord.com 
 

mailto:proffe@ictsd.ch
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Fédération internationale des conseils en propriété intellectuelle (FICPI)/International 
Federation of Intellectual Property Attorneys (FICPI) 
Toni ASHTON (Ms.), CET Group 1, Toronto 
ashton@simip.com 
 
Health and Environment Program (HEP) 
Madeleine SCHERB (Ms.), Chair, Geneva 
madeleine@health-environment-program.org 
Pierre SCHERB, Legal Advisor, Geneva 
avocat@pierrescherb.ch 
 
Knowledge Ecology International, Inc. (KEI) 
Thiru BALASUBRAMANIAM, Managing Director, Geneva 
Claire CASSEDY (Ms.), Research Associate, Washington, D.C. 
 
MARQUES (Association européenne des propriétaires de marques de commerce)/MARQUES 
(European Association of Trade Mark Owners) 
Inga GEORGE (Ms.), Expert, Hamburg 
 
Organisation pour un réseau international des indications géographiques (oriGIn)/Organization 
for an International Geographical Indications Network (oriGIn) 
Massimo VITTORI, Managing Director, Geneva 
Ida PUZONE (Ms.), Project Manager, Geneva 
Céline MEYER (Ms.), Focal Point Project Worldwide Geographical Indications Compilation, 
Geneva 
 
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, Geneva 
nigel.hickson@icann.org 
 
 
 
 
V. BUREAU/OFFICERS 

 
Président/Chair:  Adil El MALIKI (Maroc/Morocco) 
 
 
Vice-présidents/Vice-chairs: Imre GONDA (Hongrie/Hungary) 
 Alfredo Carlos RENDÓN ALGARA (Mexique/Mexico) 
 
 
Secrétaire/Secretary: Marcus HÖPPERGER (OMPI/WIPO) 

mailto:avocat@pierrescherb.ch
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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 
 
Nathalie FRIGANT (Mme/Ms.), juriste adjointe, Section du droit des dessins et modèles et des 
indications géographiques, Division du droit et des services consultatifs en matière de 
législation, Secteur des marques et des dessins et modèles/Assistant Legal Officer, Design and 
Geographical Indication Law Section, Law and Legislative Advice Division, Brands and Designs 
Sector 
 
Noëlle MOUTOUT (Mme/Ms.), juriste adjointe, Section du droit des marques, Division du droit 
et des services consultatifs en matière de législation, Secteur des marques et des dessins et 
modèles/Assistant Legal Officer, Trademark Law Section, Law and Legislative Advice Division, 
Brands and Designs Sector 

 

 ]هناة  املرفق الثاين والوثيق [
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