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ا ألصل :ابلإنلكيزية
التارخي 19 :أأكتوبر 2016

اللجنة الدائمة المعنية بقانون العالمات
التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشرات
الجغرافية
الدورة الخامسة والثالثون

جنيف ،من  25اإىل  27أأبرةل 2016
التقرير

اذلي اع متدته اللجن ادلامئ

1

مقدم
 .1انعقدت ادلورة اخلامس والثالثني للجن ادلامئ املعني بقانون العالمات التجارة والتصاممي الصناعي واملشؤارات
اجلغرافي (املشار اإلهيا لحقا "ابللجن ادلامئ " أأو "اللجن " ،،بنيف  ،ي التةرة من  25إاىل  27أأبرةل .2016
 .2و ُمثلت ادلول التالي ا ألعضاء  ي الوةبو أأو  ي احتاد ابريس محلاة امللكي الصناعي  ي الاجامتع :أألبانيا ،اجلزائر،
أأنغول ،ا ألرجنتني ،أأسةراليا ،المنسا ،أأذربيجان ،جزر الهباما ،بيالروس ،البوس ن والهرسك ،الربازةل ،مكبوداي ،الاكمريون،
كندا ،ش ييل ،الصني ،كولومبيا ،كوس تارياك ،كوت دةتوار ،كواب ،اجلهورة التش يكي  ،ادلامنرك ،مجهورة كوراي الشعبي
ادلميقراطي  ،مرص ،السلتادور ،إاس تونيا ،فنلندا ،فرنسا ،جورجيا ،أأملانيا ،اليوانن ،غواتاميل ،هندوراس ،هنغاراي ،الهند،
اإندونيس يا ،العراق ،اإيران (مجهورة  -الإسالمي  ،،إايرلندا ،إارسائيل ،إاةطاليا ،جاماياك ،الياابن ،ا ألردن ،كينيا ،الكوةت،
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
الرويس ،اململك العربي السعودة  ،الس نغال ،س نغافورة ،سلوفاكيا ،جنوب أأفرةقيا ،اإس بانيا ،رسي لناك ،السوةد ،سويرسا،
طاجيكس تان ،اتةلند ،مجهورة مقدونيا اليوغوسالفي السابق  ،ترةنيداد وتوابغو ،تونس ،تركيا ،أأوغندا ،أأوكرانيا ،أأوروغواي،
الإمارات العربي املتحدة ،اململك املتحدة ،الولايت املتحدة ا ألمريكي  ،زامبيا ،زميبابوي ( 95دوةل .،و ُمثل الاحتاد ا ألورويب
بصتته عضوا خاصا للجن ادلامئ  .و ُمثلت فلسطني بصت مراقب.
1

اعمتدت هاا التقرير اللجن ادلامئ املعني بقانون العالمات التجارة  ي دورهتا السادس والثالثني.
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 .3وشاركت املنظامت احلكومي ادلولي التالي  ي الاجامتع بصت مراقب :املنظم الإفرةقي للملكي التكرة (،،OAPI
الاحتاد ا ألفرةقي ( ،،AUمركز اجلنوب ( ،،SCمنظم التجارة العاملي ( 4( ،،WTOمنظامت.،
 .4وشارك ممثلو املنظامت غري احلكومي التالي  ي الاجامتع بصت مراقب :رابط صناعات العالمات التجارة (،،AIM
اجلعي الترنس ي ملامريس العالمات التجارة والتصاممي الصناعي ( ،،APRAMمركز ادلراسات ادلولي للملكي التكرة
( ،،CEIPIاجلعي الصيني للعالمات التجارة ( ،،CTAالرابط ا ألوروبي لطالب القانون (،،ELSA International
برانمج الصح والبيئ ( ،،HEPاجلعي ادلولي محلاة امللكي التكرة ( ،،AIPPIاملركز ادلويل للتجارة والتمني املس تدام
( ،،ICTSDالرابط ادلولي لقانون النبيا ( ،،AIDVالاحتاد ادلويل حملاميي امللكي التكرة ( ،،FICPIالرابط ادلولي
للعالمات التجارة ( ،،INTAمجعي احملامني الياابنيني لرباءات الاخةراع ( ،،JPAAاجلعي الياابني للعالمات التجارة
( ،،JTAاملشؤسس ادلولي ل إاليكولوجيا املعرفي ( ،،KEIالرابط ا ألوروبي ألحصاب للعالمات التجارة  ،منظم الش بك
ادلولي للمشؤارات اجلغرافي ( 16( ،OriGinمنظم .،
.5

وةتضمن املرفق الثاين لهاه الوثيق قامئ ابملشاركني.

.6

و أأشارت ا ألمان اإىل املداخالت وجسلهتا.

البند  1من جدول ا ألعامل :افتتاح ادلورة
 .7افتتح الس يد /فرانسس غراي ،املدير العام للمنظم العاملي للملكي التكرة ادلورة اخلامس والثالثني للجن ادلامئ
املعني بقانون العالمات التجارة والتصاممي الصناعي واملشؤارات اجلغرافي ورحب ابملشاركني.
.8

وتوىل الس يد ماركوس هوبرغر (الوةبو ،منصب أأمني اللجن .

البند  2من جدول ا ألعامل :انتخاب رئيس اللجن وانئبًيه
 .9انت ُخب الس يد /عادل املاليك (املغرب ،رئيسا للجن  ،وان ُتخب الس يد /اميري جوندا (هنغاراي ،والس يد /أألترةدو
اكرلوس رةندون أألغارا (املكس يك ،انئبني لرئيس اللجن .

البند  3من جدول ا ألعامل :اعامتد جدول ا ألعامل
 .10اعمتدت اللجن ادلامئ مرشوع جدول ا ألعامل (الوثيق .،SCT/35/1 Prov.

البند  4من جدول ا ألعامل :اعامتد مرشوع التقرير املنقح لدلورة الرابع والثالثني
 .11اعمتدت اللجن ادلامئ مرشوع التقرير املنقح لدلورة الرابع والثالثني (الوثيق .،SCT/34/8 Prov.2

البياانت العام
 .12أأعرب وفد جزر الهباما ،متحداث ابمس مجموع بدلان أأمرياك الالتيني والاكرةيب ( ،،GRULACعن ثقته  ي اإماكني
التوصل اإىل توافق  ي الآراء خالل ادلورة احلالي بشأأن القضااي املعلق ذات الصةل بنص الاقةراح ا ألسايس ملعاهدة بشأأن
قانون التصاممي ( ،DLTوفقا للولة املمنوة من اجلعي العام  ،حبيث ميكن عقد جلن حتضرية  .وذكر الوفد جمددا أأن
املساعدة التقني التعاةل وتعزيز القدرات الوطني ظلت مصدر قلق همم ابلنس ب ملنطق أأمرياك الالتيني والاكرةيب اليت تضم
بدلاان انمي  .وذلكل ،أأةد وفد اجملموع اإدراج ا ألحاكم بشأأن املساعدة التقني  ي املعاهدة بغض النظر عن طبيعهتا .واعترب
الوفد أأن حامة أأسامء البدلان مبثاب مسأأةل  ي غاة ا ألمهي توفر لدلول فرص مثين لتصممي خمططات العالمات التجارة اخلاص
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بتكل البدلان واليت وفرت قمي من خالل اس تخدام العالمات التجارة  ،لس امي ابلنس ب للبدلان النامي  .ومع ذكل ،أأشار الوفد
اإىل أأنه ل توجد حامة متسق دوليا ألسامء البدلان كام مت تأأكيد ذكل خالل ادلورة التاسع والعرشين للجن ادلامئ و ي ادلراس
اليت أأعدهتا ا ألمان لتحدةد أأفضل املامرسات املمكن محلاة أأسامء البدلان ضد التسجيل كعالمات جتارة أأو عنارص عالمات
جتارة  .و أأفاد بأأنه ردا عىل ادلعوة املقدم  ي ادلورة الثالثني للجن ادلامئ  ،قدمت وفود ادلول ا ألعضاء مقةرةات خطي اإىل
ا ألمان  ،وقدمت مرشوع توصي مشةرك فامي ةتعلق حبامة أأسامء البدلان ضد التسجيل واس تخدام العالمات التجارة  ي
ادلورة احلادة والثالثني للجن ادلامئ  ،كام قدمت نسخ منقح من تكل التوصي اإىل ادلورة الثاني والثالثني للجن  .و أأعرب
الوفد عن اعتقاد اجملموع بأأن هاه التوصي املشةرك ميكن أأن توفر التوجيه لدلول ا ألعضاء بشأأن حفص طلبات احلصول عىل
العالمات التجارة اليت تتأألف من أأو حتتوي عىل أأسامء البدلان وستساعد عىل تعزيز معاجل مامتسك وشامةل لهاه القضي .
وذلكل ،أأةد وفد اجملموع املناقشات املس مترة بشأأن حامة أأسامء البدلان .وابلإضاف إاىل ذكل ،أأعرب الوفد عن تطلع اجملموع ،
وفقا لقرار اجلعي العام  ،اإىل مناقش ودراس النظم اخملتلت محلاة املشؤارات اجلغرافي خالل الولة احلالي للجن ادلامئ واليت
تغطي مجيع جوانب القضي .
 .13و أأقر وفد نيجرياي ،متحداث ابمس اجملموع ا ألفرةقي  ،بأأمهي ادلورة اخلامس والثالثني للجن ادلامئ بشأأن الانهتاء من
مرشوع املعاهدة بشأأن قانون التصاممي .و أأكد الوفد الزتامه ابلوفاء بقرارات اجلعي العام  ،و أأشار اإىل أأنه اكن من املقرر عقد
جلن حتضرية بتارخي  28و 29أأبرةل  .2016و أأشار الوفد اإىل تتهم اجملموع ا ألفرةقي لقرار اجلعي العام بأأنه ل ميكن عقد
مشؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن قانون التصاممي اإل اإذا اكن قد مت الانهتاء من املناقشات بشأأن املساعدة التقني
والكشف خالل ادلورة الرابع والثالثني واخلامس والثالثني للجن ادلامئ ووضع اللمسات ا ألخرية من قبل اللجن عىل نص
الاقةراح ا ألسايس ملعاهدة بشأأن قانون التصاممي خالل هاتني ادلورتني .و أأشار الوفد اإىل أأن اللجن حباج اإىل التوصل اإىل
توافق  ي الآراء بشأأن القضااي العالق قبل اختاذ مزةد من اخلطوات .وذلكل س يكون لزاما عىل مجيع ادلول ا ألعضاء املشارك
 ي اللجن ادلامئ العمل عىل اس تكامل املناقشات حول القضااي العالق الرئيس ي للمعاهدة بشأأن قانون التصاممي .و أأعرب الوفد
عن اعتقاد اجملموع ا ألفرةقي بأأن ل ميكن ألي دوةل من ادلول ا ألعضاء أأن تسعى بشلك واع لعقد مشؤمتر دبلومايس دون
احلاج اإىل الثق  ي جناح متوقع .و أأفاد بأأنه  ي ادلورات ا ألخرية للجن ادلامئ  ،لس امي خالل ادلورة الرابع والثالثني،
اس تجابت اجملموع ا ألفرةقي لعدة عينات خطي ومرئي من ا ألس ئةل واليت ُطرحت حول املربرات واملزااي مبا  ي ذكل عنرص
الكشف الوارد  ي املادة ( ،3من مرشوع املعاهدة بشأأن قانون التصاممي .و أأعرب الوفد عن رغب اجملموع  ي أأن تس متع
ملربرات اس مترار مقاوم تكل الوفود اليت عارضت اإدراج ارط الكشف  ي مرشوع املعاهدة بشأأن قانون التصاممي ،واذلي
اكن ميثل اهامتما حقيقيا وقابال للتحقق من جانب عدد ملحوظ من أأعضاء الوةبو .كام أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن التقدير
ا ألفضل للقضااي اليت لها مس توايت خمتلت من ا ألولوة دلى خمتلف ا ألعضاء  ي اللجن ادلامئ ميكن أأن يستر عن نتاجئ اإجيابي
للجن  .وكام ورد خالل اجلعي العام لعام  ،2015أأعرب وفد اجملموع ا ألفرةقي عن تقديره للمنو املتسارع للتصاممي الصناعي
ودورها  ي النظام البييئ للملكي التكرة  .و أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن املعاهدة املقةرة بشأأن قانون التصاممي جيب أأن
حتقق التوازن بني احتياجات املوقعني املس هتدفني ،مبا يشمل احلتاظ عىل مساة الس ياس الوطني الالزم محلاة التصاممي
الصناعي وتوفر ارط بشأأن املساعدة التقني وبناء القدرات لتلبي احتياجات أأطر امللكي التكرة الالزم لدلول النامي و أأقل
البدلان منوا .و أأفاد بأأن اجملموع ا ألفرةقي عىل اس تعداد للمشارك البناءة  ي جوانب أأخرى ل تقل أأمهي من معل اللجن
املتعلق ابلعالمات التجارة واملشؤارات اجلغرافي  .و أأحيط الوفد علام ابلقةراح بشأأن التصاممي الصناعي اذلي قدمه وفدي
الولايت املتحدة ا ألمريكي والياابن والوارد  ي الوثيق  .SCT/35/6و أأفاد الوفد بأأن اجملموع  ي انتظار عرض هاا الاقةراح
قبل تقدمي مزةد من التعليقات.
 .14وعلق وفد لتتيا ،متحداث ابمس مجموع بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ( ،CEBSأأمهي كبرية عىل اعامتد املعاهدة
بشأأن قانون التصاممي .و أأشار وفد مجموع بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق اإىل أأن املهم الأكرث أأمهي لدلورة يه حتقيق املهام
املس ندة اإلهيا من خالل قرار اجلعي العام  ،لس امي إازاةل أأي عقبات متبقي أأمام عقد املشؤمتر ادلبلومايس .و ي هاا الصدد،
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حث الوفد مجيع ادلول ا ألعضاء  ي الوةبو عىل تناول تكل القضااي املتبقي بطرةق متتوة ابلزتام اكمل بعقد املشؤمتر ادلبلومايس.
و أأفاد ابن املعاهدة بشأأن قانون التصاممي اكنت انجض لعدة س نوات ،وابلتايل اكن الوقت مناس با لس تكامل املناقشات حول
املسائل العالق  .و أأعرب وفد اجملموع أأةضا عن اس تعداده للمشارك بطرةق معلي  ي املناقشات املتعلق ابلقضااي الهام
ا ألخرى من جدول ا ألعامل ،أأل ويه حامة أأسامء البدلان واملشؤارات اجلغرافي .
 .15و أأشار وفد اليوانن ،متحداث ابمس اجملموع ابء ،اإىل أأن ادلورة احلالي للجن ادلامئ اكنت الاجامتع الثاين عىل التوايل
بعد الاس تكامل الناحج لدلورة السابع للجمعيات العام للوةبو ،اليت وهجت اللجن ادلامئ حنو وضع اللمسات ا ألخرية عىل
نص الاقةراح ا ألسايس للمعاهدة بشأأن قانون التصاممي ودراس النظم اخملتلت محلاة املشؤارات اجلغرافي  ،ا ألمر اذلي ةغطي
مجيع جوانب هاه القضااي  ،ي ةني الاس مترار  ي الالزتام بولة اللجن احلالي  .وابلنظر اإىل التوجيه اذلي وفره قرار اجلعي
العام والإطار الزمين املقةرح ،أأعرب وفد اجملموع ابء عن أأنه فامي ةتعلق بعقد مشؤمتر دبلومايس لعامتد املعاهدة بشأأن قانون
التصاممي ،جيب أأن تُعطى ا ألولوة للمساعدة التقني والنص املقةرح بشأأن الكشف .و أأفاد بأأن اجملموع ترحب بنتاجئ معلي
للمناقشات بشأأن ارط الكشف ،من أأجل حتقيق الهدف املتتق عليه ابلتعل وهو تبس يط اإجراءات التسجيل اخلاص
ابلتصاممي .واعترب وفد اجملموع ابء أأن الهدف الواحض للمعاهدة بشأأن قانون التصاممي هو تبس يط الإجراءات للمتقدمني
بطلبات التسجيل  ي الاختصاصات املتعددة ،وابلتايل تسهيل التجارة ادلولي والاستامثر ادلويل .وفامي ةتعلق ابلقضي العالق
ا ألخرى املمتثةل  ي املساعدة التقني  ،أأكد الوفد جمددا عىل أأن الوةبو قدمت املساعدة التقني بنجاح وس تواصل القيام باكل  ي
اإطار وليهتا ،بغض النظر عن اإدراج أأو عدم اإدراج نص  ي املعاهدة .وفامي ةتعلق بقضي املشؤارات اجلغرافي  ،أأعرب وفد
اجملموع ابء عن تطلعه اإىل مناقش بناءة و أأكد عىل الزتام وفود اجملموع ابء بتوفري روح بناءة ودامع خالل ادلورة.
 .16و أأعرب وفد الهند ،متحداث ابمس مجموع أآس يا واحمليط الهادئ ،عن ر أأي متاده أأن امللكي التكرة قد اكتسبت أأمهي
كبرية  ي العامل املةرابط واملتاكفل احلايل .و أأفاد بأأن نظام امللكي التكرة املعارص قد وفر جحر ا ألساس لالبتاكر ،ا ألمر اذلي
اكن ةاسام  ي بناء الاقتصاد ومساندة التمني  ي أأي دوةل .و ي نتس الوقت ،حيتاج النظام البييئ للملكي التكرة القوي اإىل
أأن يكون حساسا وواعيا ابلحتياجات التمنوة املتنوع لدلول ا ألعضاء .وجيب أأل ةتقد العمل املعياري للجن الةركيزي عىل
احلتاظ عىل هاا التوازن ادلقيق بني مصاحل أأحصاب احلقوق والصاحل العام ا ألمشل .و أأفاد بأأن اللجن ادلامئ املعني بقانون
العالمات التجارة والتصاممي الصناعي واملشؤارات اجلغرافي اكنت تعمل عىل سد ثغرات املواقف بني ادلول ا ألعضاء بشأأن
نص معاهدة ممكن بشأأن قانون التصاممي ،واليت ةنبغي أأن ةةرافق تنتياها مع تعزيز قدرة ادلول ا ألعضاء عىل تنتيا الزتاماهتا
اجلدةدة .ولتحقيق النتاجئ املرجوة ،ةنبغي للمعاهدة املقةرة أأن تشمل اروط اكفي لبناء القدرات داخل البني التحتي للملكي
التكرة  ي البدلان النامي و أأقل البدلان منوا .وذلكل ،أأكد وفد مجموع أآس يا واحمليط الهادئ جمددا عىل دمعه القوي للرشط
اخلا ابملساعدة التقني  ي املعاهدة املقةرة بشأأن قانون التصاممي من خالل مادة ةمت اإدراهجا  ي البني الرئيس ي للنص،
حبيث ةعكس أأمهي هاه املسأأةل ابلشلك املناسب .ودعا وفد اجملموع اإىل اختاذ قرار  ي هاا الشأأن يريض مجيع ادلول
ا ألعضاء من خالل توافق  ي الآراء خالل ادلورة احلالي  .و أأفاد بأأن معظم أأعضاء اجملموع أآس يا واحمليط الهادئ دمعت مبد أأ
الكشف عن املصدر اذلي اكن هل تأأثري عىل مظهر التصممي الصناعي .وكدول أأعضاء ذات س يادة  ي الوةبو ،ةنبغي أأن يكون
دلى ادلول املرون الالزم لش امتل العنارص اليت تعترب هام لس تكامل الإجراءات الالزم محلاة التصاممي الصناعي املشموةل
 ي اختصاصاهتا كجزء من معاةري اس تحقاق التصممي .ورحب الوفد ابلتوجه اذلي منحته اجلعي العام املاضي للوةبو فامي
ةتعلق ابملعاهدة بشأأن قانون التصاممي ،و أأعرب عن اس تعداده للتعاون مع وفود اجملموعات ا ألخرى من أأجل التوصل اإىل
ةلول بناءة واكمةل للقضااي العالق  ،ا ألمر اذلي من شأأنه أأن ميكن اللجن ادلامئ من عقد مشؤمتر دبلومايس مضن الإطار الزمين
احملدد .وابلإضاف اإىل ذكل ،ذكر وفد اجملموع أأن هناك ةاج اإىل حترك دويل ملنع التسجيل أأو الاس تخدام غري املربر ألسامء
البدلان كعالمات جتارة  ،و أأعرب عن تأأةيده لالقةراح اذلي تقدم به وفد جاماياك بشأأن وضع توصي مشةرك بشأأن أأسامء
البدلان والاعامتد املس تقبيل لها .و أأةد وفد اجملموع الاقةراح اذلي تقدم به وفد الولايت املتحدة ا ألمريكي بشأأن اإجراء دراس
حول ا ألنظم الوطني القامئ للمشؤارات اجلغرافي لتائدة تعزيز فهم القوامس املشةرك وا ألساليب اخملتلت محلاة املشؤارات
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اجلغرافي اليت مت اعامتدها من قبل خمتلف ادلول ا ألعضاء .و أأعرب وفد اجملموع عن أأمهل  ي اإحراز تقدم حنو توافق  ي الآراء
بشأأن قضي حامة أأسامء البدلان واملشؤارات اجلغرافي  .وابلإضاف اإىل ذكل ،أأفاد بأأن التقرير املقدم من ا ألمان بشأأن
العالمات التجارة  ي نظام أأسامء احلقول ( ،DNSقد وفر معلومات متيدة جدا عن خمتلف اخلدمات والإجراءات املتاة
ألحصاب العالمات التجارة هبدف منع تسجيل أأو اس تخدام أأسامء احلقول مببد أأ سوء الني  .ومع ذكل ،طلب وفد مجموع
أآس يا واحمليط الهادئ من ا ألمان أأن تقدم تقريرا أأكرث تتصيال حول ا ألدوات وال آليات احملددة املنترشة ،اإن وجدت ،لتسهيل
الوصول بأأسعار مناس ب اإىل مثل هاه اخلدمات واس تخداهما من قبل املس تخدمني من البدلان النامي و أأقل البدلان منوا.
و أأشار الوفد اإىل أأن بعض أأعضاء اجملموع دلهيا مواقف وطني خمتلت بشأأن مسأأةل الكشف وس تقدم بياانهتا اخلاص  ي هاا
الصدد .و أأخريا ،ذ ًكر الوفد مجيع أأعضاء اللجن بأأنه من الرضوري للجن ادلامئ أأن تقوم حبل مجيع القضااي بطرةق توافقي قبل
انعقاد اللجن التحضرية وذكل لضامن أأفضل النتاجئ.
 .17و أأفاد وفد الصني بأأن ادلورة احلالي للجن ادلامئ لها أأمهي رئيس ي فامي ةتعلق بعقد مشؤمتر دبلومايس  ي الوقت احملدد هل
عام  .2017كام ذكر بأأن الوفود وا ألمان بالت قدرا كبريا من اجلهد اذلي أأظهر نتاجئ أأولي  .و أأعرب عن أأمهل  ي أأن مزةدا من
اجلهود ا إلضافي املباوةل من جانب مجيع ا ألطراف س تشؤدي اإىل امليض قدما  ي العملي وتسمح للجن ادلامئ ابلتوصل اإىل
تقدم ملموس بشأأن القضااي الرئيس ي أأل ويه املساعدة التقني والكشف عن املصدر ،هبدف هتيئ الظروف الالزم لعقد
مشؤمتر دبلومايس .و ي الوقت نتسه ،دعا الوفد مجيع ا ألطراف ذات الصةل اإىل اإظهار قدر أأكرب من املرون والوعي واةةرام
طموةات لك مهنم حىت تكون املعاهدة بشأأن قانون التصاممي أأكرث مرون ومشول .و أأعرب الوفد عن أأمهل  ي أأن املادة املتعلق
ابلتحتظات س تحتوي عىل اروط اكفي لر أأب اخلالفات وإازاةل العقبات القانوني والتقني املوجودة  ي طرةق قبول املعاهدة
املقةرة بشأأن قانون التصاممي .وعىل هاا النحو ،فاإن املعاهدة بشأأن قانون التصاممي املقةرة س تحظى بقبول أأوسع ويكون لها
بناء خالل املناقشات
تأأثري أأكرب .وفامي ةتعلق ابلعالمات التجارة واملشؤارات اجلغرافي  ،أأفاد الوفد بأأنه سيتخا هنجا نشطا و ً
ذات الصةل.
 .18و أأشار وفد الاحتاد ا ألورويب ،متحداث ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،اإىل أأنه خالل ادلورة السابق
للجن ادلامئ وحسب التلكيف الصادر عن اجلعي العام  ،تركزت املناقشات فامي ةتعلق ابملعاهدة بشأأن قانون التصاممي عىل
قضيتني متبقيتني .وخالل ادلورة احلالي  ،ةتعني عىل اللجن ادلامئ الةركيزي عىل التوصل اإىل تتامه مشةرك حول تكل القضااي،
ا ألمر اذلي من شأأنه أأن ميكن اللجن من امليض قدما اإىل عقد اللجن التحضرية اليت اكن مقرر عقدها ليومني عقب دورة
اللجن ادلامئ املعني بقانون العالمات التجارة والتصاممي الصناعي واملشؤارات اجلغرافي  ،ومن مث اإىل املشؤمتر ادلبلومايس .وفامي
ةتعلق بأأسامء البدلان واملشؤارات اجلغرافي  ،أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل اإجراء مناقشات بناءة .و أأشار الوفد اإىل رغبته  ي
اإجراء دراس حول املشؤارات اجلغرافي  ي نظام أأسامء احلقول ،ألن ذكل من شأأنه أأن ةدخل  ي نطاق القرار اذلي اختاته
اجلعي العام دلراس ا ألنظم اخملتلت محلاة املشؤارات اجلغرافي مضن وليهتا احلالي واليت تغطي مجيع اجلوانب.
 .19و أأةد وفد رسي لناك البيان اذلي أأدىل به وفد الهند نياب عن مجموع أآس يا واحمليط الهادئ .و أأفاد بأأنه طاملا أأن اللجن
ادلامئ دلهيا ولة ملناقش التطوير ادلويل لقانون العالمات التجارة والتصاممي الصناعي واملشؤارات اجلغرافي  ،مبا  ي ذكل
تنس يق القوانني والإجراءات الوطني  ،فاإنه ةعتقد بأأن النتيج املتوا نز للجن يه أأمر حيوي لضامن اس تتادة مجيع البدلان من
أأعاملها .و أأفاد بأأنه  ي عامل يزداد ترابطا وتاكفال ،من الرضوري أأن يس تجيب نظام امللكي التكرة املعارص لتنوع الاحتياجات
وتطوير مجيع ادلول ا ألعضاء .و ي هاا الس ياق ،مع الاعةراف ابحلاج اإىل معل دويل  ي الوقت املناسب ملنع تسجيل أأو
اس تخدام أأسامء البدلان كعالمات جتارة بشلك غري مربر ،أأعرب الوفد عن تأأةيده لالقةراح اذلي تقدم به وفد جاماياك بشأأن
وضع واعامتد مس تقبيل لتوصي مشةرك (الوثيق  ،،SCT/32/2و أأعرب عن أأمهل أأن تعمل اللجن بشلك بناء مع مجيع ادلول
ا ألعضاء عىل اإجياد هنج متوازن ملعاجل هاه القضي  .وبيامن أأحيط الوفد علام ابلتقدم اذلي مت اإحرازه  ي املناقشات بشأأن
مرشوع املعاهدة بشأأن قانون التصاممي ،أأكد الوفد عىل أأنه ل تزال هناك ةاج اإىل املزةد من العمل ليك تنعكس خمتلف
مس توايت التمني  ي ادلول ا ألعضاء  ي نص املعاهدة .ور أأى أأن تنتيا املعاهدة املقةرة ةتطلب قدرة مزتاةدة من ادلول عىل
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تنتيا الزتاماهتا .و ي هاا الصدد ،اعترب الوفد أأن الرشوط الاكفي لبناء القدرات هبدف تلبي الزتامات مرشوع املعاهدة من
شأأهنا املسامه  ي حتقيق النتاجئ املرجوة بشلك واقعي .و أأشار الوفد أأةضا اإىل التقدم اذلي أأحرزته اللجن  ي املناقشات
املتعلق ابملشؤارات اجلغرافي  ،فضال عن اجلهود املباوةل لتعزيز فهم القوامس املشةرك والهنج اخملتلت اليت مت تبنهيا من قبل
خمتلف ادلول ا ألعضاء بشأأن حامة املشؤارات اجلغرافي  .و أأفاد بأأنه  ي رسي لناك ،اكن قانون امللكي التكرة رمق 36
لس ن  2003هيدف اإىل تسهيل تسجيل املشؤارات اجلغرافي وحامة مصاحل منتجي ومصدري الشاي الس يالين والقرف
الس يالني  .و أأقر وفد رسي لناك بأأمهي امللكي التكرة أكداة للتقدم التكنولويج والتمني الاقتصادة والاجامتعي  .وذكر بأأن
بالده بصدد اإجراء معلي دمج للملكي التكرة  ي صياغ س ياس هتا الوطني مع الةركيزي بشلك خا عىل الابتاكر والعمل
والتكنولوجيا والإبداع لتعزيز التمني الاقتصادة والمتكني من خالل تنتيا خط معل مكون من  10نقاط ابلتعاون مع الوةبو.
و أأفاد بأأن اخلط دخلت ةيزي التنتيا  ي عام   2014ي أأعقاب الزايرة اليت قام هبا الس يد /فرانسس غري ،مدير عام الوةبو
اإىل رسي لناك  ي شهر نومفرب عام  .2013و أأعرب عن رغبته  ي التعبري عن خالص تقديره للتعاون القمي اذلي تقدمه الوةبو
 ي تطوير ودمع تنتيا خط العمل اليت ميكن أأن تكون مبثاب منوذج للبدلان املشاهب لرسي لناك .و أأفاد بأأنه مت اإنشاء أآلي
تنس يق  ي عام  2015لتنتيا خط العمل وعُقدت اللجن التوجهيي الوطني بشأأن امللكي التكرة (  ،SCIPي ةوليو ،2015
ومنا ذكل احلني ،اكن هناك تبادل لوهجات النظر بني اللجن التوجهيي ومسشؤويل الوةبو من خالل مشؤمترات التيدةو اليت
اكنت تعقد لك شهرين لتقيمي التقدم احملرز  ي تنتيا خط العمل املكون من  10نقاط .وشكر الوفد املدير العام عىل دمعه
املتواصل وعىل التعاون اذلي امتد اإىل رسي لناك  ي أأنشط امللكي التكرة اخلاص هبا ،و أأعرب عن توقعه ابس مترار مثل
هاا التعاون .و أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل مداولت ممثرة خالل ادلورة ميكنه املسامه فهيا بروح بناءة.
 .20و أأةد وفد ُعامن البيان اذلي أأدىل به وفد الهند نياب عن مجموع أآس يا واحمليط الهادئ .وفامي ةتعلق ابملشؤارات
اجلغرافي  ،ر أأى الوفد أأن للجن دورا تقوم به  ي تيسري التوصل اإىل اتتاق بني ادلول ا ألعضاء .وفامي ةتعلق مبرشوع معاهدة
بشأأن قانون التصاممي ،دعا الوفد مجيع ا ألعضاء اإىل اإجراء مناقشات بشأأن بناء القدرات لمتكني البدلان النامي من مواهج
حتدايت تنتيا املعاهدة والاس تتادة الاكمةل مهنا .و أأفاد بأأن بالده تشؤمن بأأمهي الكشف عن ارط املنشأأ ،اذلي اكن هل تأأثري
عىل التتاصيل الواجب تقدميها مع الطلب ،ولكن هناك ةاج اإىل ما يكتي من املرون  ي تصممي منوذج الكشف .ورحب
الوفد ابلتوجهيات اليت قدمهتا اجلعي العام  ي دورهتا السابع وا ألربعني و أأفاد بأأنه سيشارك بشلك نشط من أأجل التوصل
اإىل القرار البناء اذلي من شأأنه أأن يسمح للجن ابلتوصي بعقد مشؤمتر دبلومايس خالل املوعد احملدد .وفامي ةتعلق ابلعالمات
التجارة  ،ر أأى الوفد أأن هناك ةاج ماس اإىل حترك دويل ملواهج الاس تخدام غري املرشوع ألسامء البدلان  ي العالمات
التجارة و أأعرب عن اعتقاده بأأنه ميكن التوصل اإىل اتتاق بشأأن هاه القضي  .وفامي ةتعلق ابملشؤارات اجلغرافي  ،أأعرب الوفد
عن اعتقاده بأأنه ةنبغي اإعطاء ا ألولوة لإجياد هنج متوازن من شأأنه أأن يكون متوافقا مع ولة لك من املنظم واللجن ادلامئ .
 .21و أأةد وفد ترةنيداد وتوابغو البيان اذلي أأدىل به وفد جزر الهباما نياب عن مجموع بدلان أأمرياك الالتيني والاكرةيب،
و أأفاد بأأن املناقشات حول املعاهدة املقةرة بشأأن قانون التصاممي هلام أأمهي خاص ابلنس ب لبالده ألن ترةنيداد وتوابغو قد
وافقت من حيث املبد أأ عىل الانضامم اإىل اتتاقي لهاي .واكنت قضي حامة أأسامء البدلان أأةضا ذات أأمهي خاص  ،لس امي
ابلنس ب لبدلان منطق الاكرةيب ،حيث متتكل لك دوةل هوة مميزية خاص هبا فامي ةتعلق ابلثقاف والطعام والتقاليد وحىت
الرايض  .ووفرت تكل الهوة الترةدة من نوعها فرص للعالمات التجارة اخلاص ابلبالد ،ا ألمر اذلي بدوره سيزيةد من التجارة
ادلولي و أأسواق التصدير لبدلان منطق الاكرةيب .وحيث إان ترةنيداد وتوابغو قد سعت اإىل تنوةع اقتصادها ،وحيث اكنت
املناقشات بشأأن حامة أأسامء البدلان ذات أأمهي خاص  ،فقد أأعرب الوفد ابلتايل عن تأأةيده للجهود املباوةل من قبل وفد
جاماياك .و أأفاد بأأن نظام أأسامء احلقول ( ،DNSقد أأاثر عددا من التحدايت ابلنس ب محلاة امللكي التكرة  ،وإان ذكل يرجع
اإىل الطبيع العاملي ل إالنةرنت ،اكلتسجيل بسوء ني واس تخدام أأسامء احلقول املقابةل حلقوق العالمات التجارة عىل سبيل
املثال .وذلكل ،اكن الهنج ادلويل ملعاجل القضي ذي أأمهي خاص واكن هاما أأةضا لس تكشاف التدابري التعاةل ضد اإساءة
اس تخدام املشؤارات اجلغرافي وغريها من ا ألسامء اجلغرافي الهام  ي معليات نظام أأسامء احلقول ،لس امي فامي ةتعلق ابملنتجات
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احمللي مثل اكاكو ترةنيداد وتوابغو اذلي هل شهرة دولي لكونه اكاكو من ادلرج ا ألوىل اذلي يس تخدم  ي صنع بعض أأفضل
الشوكولت  ي العامل .و ي عام  ،2016اكن هناك أأةد عرش نوعا من الاكاكو قيد معلي التسجيل وفقا لقانون ا ألصناف النباتي
اجلدةدة  ي ترةنيداد وتوابغو.
 .22و أأةد وفد اإيران (مجهورة  -الإسالمي  ،البيان اذلي أأدىل به وفد الهند نياب عن مجموع أآس يا واحمليط الهادئ .ور أأى
الوفد أأنه من املهم اإجياد توازن بني التاكليف والتوائد املةرتب عىل اإبرام املعاهدة املقةرة بشأأن قانون التصاممي ،مع ا ألخا  ي
الاعتبار أأةضا اختالف مس توايت التمني بني البدلان .وأأفاد بأأنه من املهم للغاة أأن حتصل البدلان النامي والبدلان ا ألقل منوا
عىل املساعدة التقني املناس ب وبناء القدرات من أأجل تعزيز قدراهتا  ي جمال التصاممي الصناعي حبيث تصبح قادرة عىل تنتيا
الزتاماهتا مبوجب املعاهدة املقةرة بشأأن قانون التصاممي ،ومتكيهنا من املشارك والاس تتادة بشلك فعال مهنا .وابلتايل ،فاإن
اإدراج اروط بشأأن املساعدة التقني وبناء القدرات  ي اجلزء الرئييس من املعاهدة املقةرة س يضمن اليقني والقدرة عىل التنبشؤ
والتوازن بني احلقوق والواجبات  ي مرشوع النص .و أأكد الوفد عىل أأنه ةنبغي أأن تكون املساعدة التقني وبناء القدرات جزءا
من املعاهدة بشأأن قانون التصاممي ،وذكل  ي شلك ارط ملزم من الناحي القانوني لمتهيد الطرةق للبدلان النامي و أأقل
البدلان منوا حنو الاس تتادة التعاةل من املعاهدة وتسهيل انضامهما اإىل تكل املعاهدة .وابلإضاف اإىل ذكل ،أأةد الوفد اإدراج
ارط الكشف  ي املادة ( ،3من املعاهدة بشأأن قانون التصاممي ،و أأفاد بأأن هاا الرشط جمرد اإجراء شلكي .و أأشار الوفد اإىل
أأنه ل تزال هناك بعض القضااي العالق ابملعاهدة بشأأن قانون التصاممي واليت حتتاج اإىل ةل قبل عقد مشؤمتر دبلومايس .و أأعرب
عن اعتقاده بأأنه ةنبغي عىل وجه اخلصو تسوة اخلالفات املتعلق ابملساعدة التقني وبناء القدرات لتائدة البدلان النامي
و أأقل البدلان منوا وإادراج ارط الكشف بشلك انحج وفقا لولة اجلعي العام لعام  .2015واكنت اجلعي العام قد وافقت
عىل أأن ةمت وضع اللمسات ا ألخرية عىل نص الاقةراح ا ألسايس للمعاهدة بشأأن قانون التصاممي من قبل اللجن ادلامئ  ي
ادلورة الرابع والثالثني واخلامس والثالثني لها هبدف عقد مشؤمتر دبلومايس لعامتد املعاهدة بشأأن قانون التصاممي  ي النصف
ا ألول من  .2017ور أأى الوفد أأنه جيب تسوة هاه القضااي قبل اختاذ قرار بعقد مشؤمتر دبلومايس  ي عام .2017
 .23و أأعرب وفد مجهورة كوراي عن دمعه للبيان اذلي أأدىل به وفد الهند نياب عن مجموع أآس يا واحمليط الهادئ ،و أأفاد بأأن
املعاهدة بشأأن قانون التصاممي س تكون أأداة مثين ملبدعي التصاممي  ي مجيع أأحناء العامل ،ألن املعاهدة ميكن أأل تتيد الرشاكت
الكربى حفسب بل أأةضا املرشوعات الصغرية واملتوسط وا ألفراد  ي البدلان النامي و أأقل البدلان منوا ،حيث أأن هدفها هو
تبس يط طلب التصممي وإاجراءات التسجيل .و ي اإشارة اإىل قرار اجلعي العام ا ألخرية للوةبو ،ر أأى الوفد أأنه ةنبغي للجن
ادلامئ أأن تركز عىل وضع اللمسات ا ألخرية عىل نص الاقةراح ا ألسايس للمعاهدة بشأأن قانون التصاممي خالل ادلورة احلالي ،
حبيث ميكن عقد مشؤمتر دبلومايس لعامتد املعاهدة  ي هناة النصف ا ألول من عام  .2017وابلإضاف اإىل ذكل ،أأعرب الوفد
عن اعتقاده بأأن ارط الكشف  ي طلبات التصممي اخلاص ابملوضوع عىل أأساس املوارد الوراثي واملعارف التقليدة و أأشاكل
التعبري الثقا ي التقليدي لن يكون مناس با  ي معلي مواءم الإجراءات ،واعترب أأن هاا الكشف اكن ارطا موضوعيا من
شأأنه أأن ةشؤثر عىل اإماكني التسجيل للتصممي بدل من أأن يكون اإجر ًاء شلكيا ،وابلتايل ،فاإنه ةقع خارج نطاق املعاهدة بشأأن
قانون التصاممي .و أأعرب الوفد عن قلقه من أأن اإدراج ارط الكشف  ي املعاهدة بشأأن قانون التصاممي من شأأنه أأن ةضع عبئا
ل مربر هل عىل املتقدمني بطلبات احلصول عىل حقوق التصاممي الصناعي  .و أأعرب عن أأمهل  ي اإماكني اس تخدام الاجامتع
مكنص لتسهيل عقد املشؤمتر ادلبلومايس والوصول بتكل املناقشات اجلارة املطوةل اإىل نتاجئ ممثرة .وفامي ةتعلق حبامة أأسامء
البدلان ،ر أأى الوفد أأن الوثيق  SCT/35/4س توفر للجن معلومات قمي حول هاه القضي  ،و أأفاد بأأن العالمات التجارة
اليت حتتوي عىل أأسامء البدلان جيب أأن تكون محمي اإذا ما قام مس تخدمو العالمات احلاليني ابس تخدام أأسامء البدلان بشلك
ارعي و أأصبحت العالمات التجارة معروف أأو اكتسبت الاعةراف  ي السوق احمللي  .و أأعرب الوفد عن دمعه الاكمل
للمقةرةات اليت قدهما وفد الولايت املتحدة ا ألمريكي والواردة  ي الواثئق .SCT/34/5 ،SCT/31/7 ،SCT/30/7
وابلنظر اإىل القيود املوجودة  ي القانون اجلدةد لتتاق لش بون اذلي اعمتد مشؤخرا واذلي مل ةأأخا بعني الاعتبار مجيع ا ألنظم
اخملتلت للمشؤارات اجلغرافي الوطني اليت مت تنتياها من قبل ادلول ا ألعضاء ،اعترب الوفد أأنه من الرضوري اإجراء مزةد من
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ادلراس عىل املشؤارات اجلغرافي ومراجع جدوى نظام حتظ املشؤارات اجلغرافي ادلولي  ي اإطار اللجن ادلامئ  .و أأعرب
وفد مجهورة كوراي عن الزتامه الاكمل بنجاح ادلورة.
 .24و أأشار ممثل الرابط ادلولي للعالمات التجارة ( ،INTAاإىل أأنه عىل الرمغ من أأن لكم العالم التجارة اكنت ابرزة
 ي امس املنظم  ،اإل أأهنا ذهبت اإىل أأبعد من جمرد معاجل حقوق العالمات التجارة  ،وكجزء من اخلط الاسةراتيجي احلالي
أأسست الرابط عددا من اللجان اجلدةدة لتعكس معلها بشلك حصيح .واكنت اإةدى تكل اللجان يه جلن التصاممي اليت
مشلت  50عضوا من مجيع القارات ،واليت مثلت مجموع واسع من وهجات النظر حول التصاممي وبراءات اخةراع التصاممي
 ي مجيع أأحناء العامل .ووضعت جلن التصاممي ودافعت عن مواقف س ياس الرابط املتعلق ابلتصاممي .وذلكل مت اش امتل حقوق
التصممي  ي معل الرابط  ،واكنت الرابط ادلولي للعالمات التجارة خفورة بدمع أأحصاب حقوق التصممي واملامرسني اذلين
متثلهم .واكنت الرابط منا فةرة طوةةل من دعاة التنس يق ادلويل فامي ةتعلق حبقوق امللكي التكرة  .و أأفاد بأأن تنس يق اإجراءات
ا إلةداع والتسجيل جعلت من السهل عىل أأحصاب احلقوق حامة حقوقهم .واكن ذكل ا ألمر هاما بشلك خا ابلنس ب
للمصممني ا ألفراد واملشارةع الصغرية واملتوسط  ،حيث أأدى غياب التنس يق  ي ممارسات اإةداع التصاممي اإىل ارتتاع التاكليف
وشلك ةاجزا أأمام حامة امللكي التكرة  .وفامي ةتعلق برسومات متثيل التصممي ،عىل سبيل املثال ،واجه املصمم الترد مشالك
متعددة وتكبد تاكليف خضم  ي حماوةل احلصول عىل التسجيل محلاة التصممي  ي مجيع أأحناء العامل .و أأفاد بأأن تنس يق وتبس يط
متطلبات تسجيل التصممي س يتيد أأحصاب التصممي ومس تخديم النظم الوطني وا إلقلميي اخملتلت  ،فضال عن السلطات اليت
تدير تكل النظم .و أأدت التطورات التكنولوجي الرسةع اإىل جعل التنس يق أأكرث اإحلاةا بشلك ملحوظ .و أأصبحت تكنولوجيا
الطباع ثالثي ا ألبعاد متوفرة ةاليا واليت أأصبحت  ي متناول اجليع حمليا  ي كثري من ا ألماكن .وارتتعت احلاج للحامة ابرتتاع
خماطر التعدي .ودمعت الرابط ادلولي للعالمات التجارة اجلهود الضخم اليت بالهتا ا ألعضاء  ي الوةبو حىت الآن هبدف
التحرك حنو اإجراءات اإةداع مبسط من شأأهنا أأن تساعد عىل خلق حامة تصاممي أأكرث فاعلي ورسع و أأكرث فاعلي من حيث
التلكت  .ومثل هاا النظام املنسق ةعين أأةضا احامتل أأقل أأن ةتقد املصممون حقوقهم من خالل الكشف عن غري قصد أأو
عدم توفر أأو سوء فهم متطلبات الإةداع املعقدة  ي الاختصاصات اخملتلت  .و أأعرب ممثل الرابط ادلولي للعالمات التجارة
عن اعتقاده بأأن تسوة القضااي العالق  ي متناول اليد وانشد ادلول ا ألعضاء اس تكامل مناقشاهتم بشأأن تكل القضااي حىت
ميكن عقد مشؤمتر دبلومايس  ي مصلح املصممني والسلطات احلكومي و أأحصاب املصلح الآخرين ،هبدف وضع اللمسات
ا ألخرية عىل املعاهدة املقةرة بشأأن قانون التصاممي واعامتدها.
 .25و أأكد ممثل برانمج الصح والبيئ ( ،HEPأأن أأعضاءه ةتوقعون أأن تأأخا اللجن ادلامئ  ي الاعتبار مجيع اإجراءات
التسجيل  ي مجيع أأحناء العامل ،وعىل أأساس هاا التهم ،أأةد وجود ارط بشأأن الكشف .ودمع ممثل الربانمج بقوة عقد مشؤمتر
دبلومايس  ي املوعد الهنايئ اذلي ةددته اجلعي العام .

البند  5من جدول ا ألعامل :التصاممي الصناعي
قانون التصاممي الصناعي وممارس ته  -مرشوع املواد ومرشوع الالح
 .26اقةرح الرئيس تركيزي النقاش حول الاقةراح بشأأن ارط الكشف عىل النحو املبني  ي البند (اتسعا ،من
املادة  (،1(3أأ ،من الوثيق  ،SCT/35/2وقضي املساعدة التقني وبناء القدرات ،عىل النحو املبني  ي [املادة [ ]22القرار]
من نتس الوثيق .
 .27و أأشار ممثل مركز ادلراسات ادلولي للملكي التكرة ( ،CEIPIأأنه  ي ادلورة السابق للجن ادلامئ  ،اكن وفد
موزامبيق قد لتت انتباه اللجن اإىل حقيق أأن مرشوع املعاهدة بشأأن قانون التصاممي مل ةتضمن ارطا مماثال للامدة  ،2(2من
معاهدة قانون الرباءات ( .،PLTومع ذكل مت سد هاه الثغرة ةاليا من خالل اإدخال املادة  1مكرر  ي مرشوع املعاهدة
بشأأن قانون التصاممي .وابلنظر اإىل أأن ارط الكشف اكن مسأأةل قانون موضوعي ،وبشلك أأكرث حتدةدا مسأأةل تتعلق ابحلق
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 ي التصممي ،أأفاد ممثل املركز أأنه ل ةتتق مع الر أأي القائل بأأن البند (اتسعا ،قد تعامل مع جمرد اإجراء شلكي حيتاج اإىل أأن
ةدرج  ي املادة  (،1(3أأ .،ور أأى أأن هاا النوع من التتكري ةشؤدي اإىل عدم التناسق ،حيث إان عدم وجود هاا الرشط  ي
معاهدة قانون الرباءات مل مينع بعض ا ألطراف املتعاقدة هباه املعاهدة من اشةراط متطلبات الكشف  ي ترشةعاهتا الوطني ،
ا ألمر اذلي أأثبت أأن هاا الرشط هو مبثاب مسأأةل قانون موضوعي  ي جمال قانون الرباءات .ور أأى ممثل املركز أأن ما يرتبط
ابلقانون املوضوعي  ي قانون الرباءات ميكن أأةضا أأن يرتبط فقط ابلقانون املوضوعي  ي قانون التصاممي .ومع تأأكيده جمددا عىل
قناعته بأأن ةاف البند (اتسعا ،من املادة  (،1(3أأ ،لن مينع أأي طرف من اإدراج أأو الإبقاء عىل ارط الكشف  ي ترشةعه
الوطين أأو ا إلقلميي ،ذكر ممثل املركز انه ةعترب املادة  1مكرر مبثاب بداة حلل وسط .واقةرح اس تكامل تكل املادة مع اإدراج
مالحظ  ،أأو بيان متتق عليه من قبل املشؤمتر ادلبلومايس اإذا مل تكن املالحظ اكفي  .و ي اخلتام ،أأعرب املمثل عن أأمهل  ي
اإماكني التوصل اإىل ةل وسط مقبول.
 .28و أأشار وفد اليوانن ،متحداث ابمس اجملموع ابء ،اإىل التوسع ا ألخري  ي نظام لهاي هبدف تسليط الضوء عىل ا ألمهي
املزتاةدة للتصاممي الصناعي  .كام أأشار الوفد اإىل أأن املعاهدة املقةرة س تكون متيدة ملس تخديم نظام امللكي التكرة  ،ألهنا
س تشؤدي اإىل تنس يق وتبس يط الإجراءات للمتقدمني  ي الاختصاصات املتعددة مما ةشؤدي اإىل تسهيل التجارة والاستامثر
ادلوليني .وتساءل الوفد عن كيف ميكن ملتطلبات الكشف املتعلق ابملوارد الوراثي ( ،GRsواملعارف التقليدة (،TK
و أأشاكل التعبري الثقا ي التقليدي ( ،TCEsأأن تكون مناس ب  ي اإطار الهدف من املعاهدة بشأأن قانون التصاممي  ي تبس يط
الإجراءات الشلكي للتصاممي ،بقدر ما اكن حمتوى التصممي مبثاب قضي موضوعي مل تتناولها املعاهدة بشأأن قانون التصاممي.
و ي اإشارة اإىل أأن نسخ مرشوع املعاهدة بشأأن قانون التصاممي اليت قدمت  ي ادلورة الواةدة والثالثني للجن ادلامئ اكنت
توفر املرون الاكفي لدلول ا ألعضاء ،أأفاد الوفد بأأنه ةنبغي أأن يكون هناك متييزي واحض بني نظام الرباءات واملناقشات حول
ارط الكشف  ي طلبات براءات الاخةراع من هج  ،وبني نظام التصاممي الصناعي من اجله ا ألخرى .وبيامن أأقر بأأن ادلول
ا ألعضاء ميكهنا تقدمي مقةرةات  ي أأي وقت ،أأعرب الوفد عن أأسف اجملموع ابء بأأن الصيغ املقةرة لرشط الكشف ،واليت
اكنت خمتلت عن بقي نص املادة  ،3قد مت تقدميها  ي وقت متأأخر من املرةةل ،بعد ظهور توافق  ي الآراء بشأأن نص املادة
والغرض مهنا .و ي تأأكيده جمددا عىل الر أأي القائل بأأن البند (اتسعا ،من املادة (،1(3أأ ،مل يسامه  ي حتقيق الهدف من
املعاهدة أأو ختدم الغرض اذلي أأعلنه مشؤةدهيا ،انشد وفد اجملموع ابء املشؤةدين اإعادة النظر  ي مقةرهحم .و ي اخلتام ،أأعرب
الوفد عن أأمهل  ي اس تعادة بيئ تتاوض تركّز عىل موضوعات حمدّدة و أأن يمتكن أأعضاء اللجن ادلامئ من التوصل اإجياد ةل
مناسب لس تكامل املناقشات حول املساعدة التقني وبناء القدرات وارط الكشف ،حسب التلكيف الصادر عن اجلعي
العام للوةبو.
 .29و أأفاد وفد لتتيا ،متحداث ابمس مجموع بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،أأن املعاهدة بشأأن قانون التصاممي اكنت
معاهدة اإجرائي ل تعاجل القضااي اجلوهرة  ،وهتدف اإىل تيسري الوصول اإىل حامة التصاممي الصناعي عن طرةق تنس يق
وتبس يط الإجراءات املطلوب للتسجيل .و أأشار الوفد اإىل أأن املعاهدة س تكون متيدة للمس تخدمني ألهنا توفر هلم القدرة عىل
التنبشؤ عىل املس توةني الوطين وادلويل .و ي اإشارة اإىل أأن الاقةراح اذلي تقدمت به اجملموع ا ألفرةقي اكن مطلبا موضوعيا،
أأعرب الوفد عن ر أأي متاده أأن الرشوط واللواحئ احلالي ملرشوع املعاهدة وفرت مساة الس ياس الالزم لدلول ا ألعضاء
لعامتد ا ألحاكم وفقا لحتياجاهتا الوطني  .واختمت الوفد ابلإعراب عن اس تعداده للمشارك  ي مناقشات بناءة لإجياد ةل
وسط مقبول من مجيع ا ألطراف.
 .30وانشد وفد اململك العربي السعودة اللجن ابلتحرك برسع وإاحراز تقدم بطرةق اإجيابي بشأأن القضيتني العالقتني.
ودعا ادلول ا ألعضاء اإىل اإظهار الانتتاح من أأجل التوصل اإىل توافق  ي الآراء ،و أأعرب الوفد عن ر أأي متاده أأن النص عىل
ارط الكشف ،عىل النحو اذلي اقةرةه وفد اجملموع ا ألفرةقي  ،ميكن ا إلبقاء عليه  ي مرشوع املعاهدة بشأأن قانون التصاممي،
ألنه س ميكن ادلول ا ألعضاء من توفري املزةد من املرون .
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 .31و أأعلن وفد نيجرياي ،متحداث ابمس اجملموع ا ألفرةقي  ،أأن اجملموع ا ألفرةقي ليست  ي وضع ميكهنا من حسب اقةراح
اإدراج البند (اتسعا  ،ي املادة ( ،1( 3أأ .،وتساءل عن ا ألس باب اليت جعلت بعض الوفود تعارض الاقةراح و أأشار اإىل أأن
وفد اجملموع ا ألفرةقي قدم تتسريات  ي ادلورة السابق للجن ادلامئ و أأفاد بأأنه عىل اس تعداد لتقدمي املزةد من التوضيحات اذا
طلب أأعضاء اللجن ذكل .و أأشار الوفد اإىل أأنه ابلنس ب للمجموع ا ألفرةقي وغريها من أأعضاء اللجن ادلامئ ادلامعني
لالقةراح ،ةتناول الاقةراح مسأأةل ا ألهلي  .و ي اإشارة اإىل أأنه ل مرشوع الاقةراح ا ألسايس ول أأساليب معل املنظم منعت
أأي دوةل عضو من تقدمي اقةراح حىت قبل املشؤمتر ادلبلومايس ،أأفاد الوفد بأأنه ل ةتتق مع الر أأي القائل بأأن هناك توافقا  ي
الآراء قد مت التوصل اإليه قبل ا إلدراج املقةرح للبند ( اتسعا  ،ي املادة  (،1(3أأ ،اذلي طرحته اجملموع ا ألفرةقي .
 .32و أأشار وفد كولومبيا اإىل أأمهي تسهيل احلصول عىل امحلاة للمصممني اذلين اكنوا املس تتيدين الرئيس يني من املعاهدة
بشأأن قانون التصاممي ،واعترب أأنه من غري املرغوب به اش امتل املعاةري اليت مل تكن جزءا من الوةدة املوضوعي للمعاهدة .ومع
الاعةراف بأأنه ميكن الكشف عن منشأأ املوارد الوراثي أأو املعارف التقليدة  ي جمال براءات الاخةراع ،تساءل الوفد عن
كيف ميكن للموارد الوراثي أأو املعارف التقليدة أأو أأشاكل التعبري الثقا ي التقليدي أأن ترتبط ابلتصاممي الصناعي  .و أأعرب
عن ر أأةه بأأن ارطا  ي هاا اجملال ميكن أأن يكون ضارا حىت ابلساكن ا ألصليني ،و أأفاد بأأنه من وهج نظره اكنت هناك حماوةل
لس تخدام امللكي الصناعي  ي حامة أأشاكل التعبري الثقا ي التقليدي .و أأعلن الوفد أأنه عىل الرمغ من عدم تأأكده من أأمهي
الرشط املقةرح ،اإل أأنه ظل مس تعدا لسامع املزةد من التوضيحات بشأأن الاقةراح.
 .33و أأفاد وفد اإيران (مجهورة  -الإسالمي  ،،معربا عن دمعه للبيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابلنياب عن اجملموع
ا ألفرةقي  ،بأأن لدلول ا ألعضاء احلق  ي تقدمي اقةراةات  ي أأي وقت حىت أأثناء املشؤمتر ادلبلومايس .و أأعلن الوفد أأنه ةشؤةد اإدراج
ارط الكشف  ي املادة  ،3حيث ةنظر اإىل هاا الرشط ابعتباره جمرد اإجراء شلكي طاملا لن ةمت حفص املعلومات اليت ةمت
الكشف عهنا .و أأعرب الوفد عن رغبته  ي التوصل اإىل توافق  ي الآراء بشأأن هاه املسأأةل قبل عقد اللجن التحضرية .
 .34و أأعرب وفد الاحتاد ا ألورويب ،نياب عن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،عن ر أأي متاده أأن منت مرشوع
املعاهدة بشأأن قانون التصاممي قد اس تقر لبعض الوقت .وترحيبا بترص مناقش القضااي العالق حسب التلكيف الصادر عن
اجلعي العام للوةبو ،اعترب الوفد أأن ةل تكل القضااي خطوة أأساس ي لالنتقال اإىل اللجن التحضرية  .و ي اإشارة إاىل أأن
الغرض من املعاهدة بشأأن قانون التصاممي هو التوافق وتبس يط معلي تسجيل التصاممي ،أأعرب الوفد عن عدم اقتناعه بأأن
الاقةراح بشأأن ارط الكشف عىل النحو الوارد  ي املادة  3من املعاهدة بشأأن قانون التصاممي همم ابلنس ب للتصاممي
الصناعي اليت حتمي ظهور املنتج .ور أأى الوفد أأن ارط الكشف مرتبط بنظام الرباءات .و أأشار الوفد اإىل أأن قضي ارط
الكشف قد مت تناولها  ي الاجامتع ا ألول للجن احلكومي ادلولي املعني ابمللكي التكرة واملوارد الوراثي واملعارف التقليدة
والتوللكور  ي فرباير  ،2016حيث مت عقد مناقشات موضوعي ممثرة ومتتوة لتهم خمتلف القضااي املطروة عىل الطاوةل.
و أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل مواصةل املناقشات  ي ادلورة القادم للجن احلكومي ادلولي املعني ابمللكي التكرة واملوارد
الوراثي واملعارف التقليدة والتوللكور  ي ماةو  ،2016مما ةشؤكد حقيق أأن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه قد أأسهموا
بشلك بناء  ي تكل املناقشات مع تقدمي اقةراح هام بشأأن ارط الكشف اخلا برباءة الاخةراع للموارد الوراثي  ،و ي
انتظار مزةد من املناقشات بشأأن املعارف التقليدة املرتبط ابملوارد الوراثي  .ور أأى الوفد أأن اللجن احلكومي ادلولي يه
احملتل املناسب ملناقش القضااي اجلوهرة ذات الصةل مبتطلبات الكشف.
 .35و أأعرب وفد املكس يك عن دمعه للبيان اذلي أأدىل به وفد كولومبيا ،وذكر أأنه من حيث الاختصا  ،تعمل حامة
التصاممي الصناعي بشلك حصيح وابلتايل ارتتع عدد التسجيالت الوطني  .ور أأى أأن النص عىل ارط اإضا ي ةشؤدي اإىل
انتاكس  ي اس تخدام حقوق امللكي التكرة .
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 .36و أأعرب وفد سويرسا عن تأأةيده للبيان اذلي أأدىل به وفد اليوانن نياب عن اجملموع ابء ،و أأةد أأةضا البيان الرئييس
اذلي أأدىل به ممثل مركز ادلراسات ادلولي للملكي التكرة  .كام أأعرب الوفد عن ر أأي متاده أأن ارط الكشف مل يكن أأمرا
شلكيا ،ولكنه مسأأةل القانون املوضوعي .وبيامن أأقر بأأمهي الرشط ،اذلي مت اعامتد ارط به  ي قانونه الوطين للرباءات ،أأكد
الوفد أأن الرشط ليس هل ماكن  ي جمال التصاممي ،حيث املهم فقط هو املظهر .و ي اإعالنه عن أأنه ةتتق مع املادة  1مكرر،
عىل النحو اذلي اقةرةه الرئيس ،أأشار الوفد اإىل أأن اإدراج مثل هاا الرشط  ي املعاهدة بشأأن قانون التصاممي س يكون ةال
وسطا جيدا ويسمح للمجموع ا ألفرةقي بسحب اقةراهحا.
 .37و أأكد وفد كندا جمددا عىل دمعه للعمل املعياري للجن ادلامئ بشأأن اإبرام معاهدة بشأأن قانون التصاممي و أأعرب عن
ر أأي متاده أأن نص املعاهدة قد وصل ابلتعل اإىل مس توى اكف من النضج قبل انعقاد ادلورة الثاني والثالثني للجن ادلامئ
اليت عقدت  ي نومفرب  .2014و أأشار الوفد اإىل أأنه  ي ذكل الوقت اكن عىل اس تعداد للعمل بشلك بناء مع ادلول ا ألعضاء
ا ألخرى للتوصل اإىل قرار للتوصي مبشؤمتر دبلومايس .ومنا ذكل احلنيُ ،اقةرح ارط جدةد من جانب اجملموع ا ألفرةقي ،
واذلي أأنشأأ اإماكني اروطا موضوعي جدةدة للمتقدمني بطلب التسجيل ،وابلتايل ،تعارض مع الهدف من املعاهدة بشأأن
قانون التصاممي ،اذلي اكن هيدف اإىل التقليل من املتطلبات الإدارة املتعلق بطلبات التصاممي الصناعي  .و ي تعبري عن
أأسته عىل ا إلضاف ا ألخرية لنص جدةد بشأأن متطلبات الكشف  ي طلبات التصاممي الصناعي  ي اإطار املعاهدة بشأأن قانون
التصاممي ،أأعرب الوفد عن ر أأي متاده أأن اإضاف هاا الرشط اإىل املعاهدة بشأأن قانون التصاممي مل يكن مناس با  ي س ياق
املتاوضات اليت هتدف اإىل تنس يق الشلكيات ،ومن شأأن ذكل أأن خيلق احامتل وجود الزتام موضوعي جدةد .و أأعرب الوفد
عن اتتاقه مع الترصحيات اليت أأدىل هبا وفدي اليوانن ،نياب عن اجملموع ابء ،ووفد الاحتاد ا ألورويب ،وكاكل مع البيان
اذلي أأدىل به ممثل مركز ادلراسات ادلولي للملكي التكرة  ،كام أأعرب عن مرونته وانتتاةه عىل مواصةل العمل ابلتعاون مع
ادلول ا ألعضاء ا ألخرى عىل حتقيق نتيج اإجيابي .
 .38و أأفاد وفد الياابن ،معراب عن دمعه للبيان اذلي أأدىل به وفد اليوانن ابلنياب عن اجملموع ابء ،أأن البند (اتسعا ،من
املادة  (،1(3أأ ،املقةرح مل يكن رضوراي ألنه ةنص عىل الرشط املوضوعي اذلي مل ةنسجم مع الهدف من املعاهدة بشأأن قانون
التصاممي .و ي اإشارة اإىل أأن قلق اجملموع ا ألفرةقي قد مت تناوهل  ي اإطار املادة  1مكرر ،عىل النحو اذلي اقةرةه الرئيس  ي
ادلورة السابق للجن ادلامئ  ،أأعلن الوفد عن اس تعداده ملواصةل مناقش هاا البند بطرةق بناءة.
 .39و أأفاد وفد مجهورة كوراي  ،ي اإشارة اإىل أأن الهدف من املعاهدة بشأأن قانون التصاممي هو تبس يط اإجراءات طلبات
التصممي ،أأنه ةنبغي للجن أأن تركز عىل التبس يط املشار اإليه .و أأعرب عن ر أأي متاده أأن ارط الكشف ارط جوهري –
وليس جمرد إاجراء شلكي – ا ألمر اذلي من شأأنه أأن ةشؤثر عىل اإماكني تسجيل التصممي .ونتيج ذلكل ،فاإن اإدراج مثل هاا
الرشط  ي املعاهدة بشأأن قانون التصاممي لن يكون مناس با  ي اإطار اإجراءات التنس يق .و أأخريا ،أأةد الوفد الآراء اليت أأعرب
عهنا وفد الاحتاد ا ألورويب بأأنه جيب مناقش هاه القضي  ي اللجن احلكومي ادلولي املعني ابمللكي التكرة واملوارد الوراثي
واملعارف التقليدة والتوللكور.
 .40وذكر وفد الصني ،مشؤةدا من حيث املبد أأ الاقةراح اذلي تقدم به وفد اجملموع ا ألفرةقي  ،أأنه ميكن أأن ةبدي مرون
بشأأن هاه القضي  .واعترب أأن الاقةراح متعلق برشط اختياري و أأن املادة  ،2(3من املعاهدة بشأأن قانون التصاممي حتظر أأي
متطلبات أأخرى غري تكل املشار اإلهيا  ي املادة  ،1(3و ي املادة  ،10و أأعرب الوفد عن أأمهل  ي أأن ةنظر أأعضاء اللجن  ي
اإضاف الرشط املقةرح ،وذكل لمتكني البدلان الراغب  ي اإدراج هاا املطلب  ي قوانيهنا من القيام باكل.
 .41و أأةد وفد نيجرياي ،متحداث بصتته الوطني  ،الترصحيات اليت أأدىل هبا وفد اجملموع ا ألفرةقي ووفدي الصني وإايران
(مجهورة  -الإسالمي  .،وحيث إان املقةرةات تعكس املصاحل الوطني للمبدعني ،أأفاد الوفد بأأنه ل ةصح وصف اقةراةا
تقدمت به أأي دوةل  ي منتدى حكويم دويل بأأنه غري مالمئ .ور أأى الوفد أأةضا أأن طلب حسب اقةراح هو مبثاب عدم اةةرام
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للس يادة الوطني ومسشؤولي ادلول ذات الس يادة عن ضامن أأن مصاحل املبدعني قد ُمثلت  ي املنتدى .و ي اإشارة اإىل أأن
ارط الكشف املقةرح لن ةغري من طبيع أأو روح مرشوع املعاهدة بشأأن قانون التصاممي ،ألنه يسعى للحتاظ عىل مساة
الس ياس القامئ عىل املس توى الوطين ،أأفاد الوفد أأن اشةراط ا إلشارة اإىل مصدر التصممي اكن جزءا من التأأكيد عىل جدته أأو
أأصالته .وعالوة عىل ذكل ،ر أأى الوفد أأن للك معاهدة شلكيات نتاجئ موضوعي و أأن بعض اروط مرشوع املعاهدة بشأأن
قانون التصاممي ،اكملادة  9عىل سبيل املثال ،لها أآاثر موضوعي  .و أأخريا ،أأعرب الوفد عن انتتاةه واهامتمه ابحلتاظ عىل
حماداثت بناءة ومتيدة للميض قدما وحتقيق التوافق  ي الآراء.
 .42و أأعرب ممثل اجلعي ادلولي محلاة امللكي التكرة عن ر أأي متاده أأن اإدراج ارط الكشف املقةرح  ي املادة  3من
املعاهدة بشأأن قانون التصاممي من شأأنه أأن ةضيف طبق من عدم اليقني والتلكت والإدارة والتعقيد .و ي ةني أأن حق
التصممي قد محى املظهر العام للتصممي ول ميتد اإىل أأي من أأجزاء معين منه ،فقد بدا أأن الرشط املقةرح يس تخرج العنارص
ألنه اشةرط الكشف عن أأصل مكوانت التصممي .و ي اإشارة اإىل أأنه ميكن استبدال لتظ "التقليدة " بلكم "القدمي " ،حيث
أأن اليشء التقليدي ةويح ابلوجود السابق بشلك مضين ،أأشار ممثل اجلعي اإىل أأن حتدةد أأجزاء التصممي اليت اكنت تقليدة
أأو قدمي  ،س تكون مبثاب مشلك  .وابلإضاف اإىل ذكل ،اكنت مصطلحات أأشاكل التعبري الثقا ي التقليدي واملعارف التقليدة
غامض  ،وس تحتاج اإىل تعرةف لمتكني مقديم طلبات التسجيل من معرف ما جيب الكشف عنه لتلبي الرشط.
 .43و أأعرب وفد موزامبيق عن دمعه للبيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ،نياب عن اجملموع ا ألفرةقي  ،واذلي دمعه وفود
الصني والهند وإايران (مجهورة  -الإسالمي  ،،وأأقر بأأن الهدف من املعاهدة بشأأن قانون التصاممي اكن احلد من املتطلبات
الواجب توافرها  ي مقدم طلب احلصول عىل امحلاة  ،وابلتايل تسهيل حامة التصاممي عىل مس توى العامل .وحيث لن حيتاج
املتقدمون بطلبات امحلاة اإىل أأن يكونوا عىل دراة ابلقوانني اخملتلت من أأجل احلصول عىل امحلاة  ،فسوف ةمت اإةداع املزةد
من الطلبات  ي مجيع أأحناء العامل ،مبا  ي ذكل  ي البدلان النامي و أأقل البدلان منوا .وإاذا اش متل تصممي مسجل عىل أأشاكل
التعبري الثقا ي التقليدي ،فاإن اجملمتعات احمللي والشعوب ا ألصلي سوف ةدافعون عن حقوقهم أأمام أأكرث من سلط قضائي
مقابل نتقات كبرية .و ي اإعارة للبيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ،اعترب الوفد أأةضا أأن بعض أأحاكم املعاهدة بشأأن قانون
التصاممي بدت موضوعي أأكرث مهنا رمسي وميكن أأن تعيق حتدةد وتناول الاختالس  ي س ياق التصممي .و أأشار الوفد إاىل املواد
 6و 13و 17من املعاهدة بشأأن قانون التصاممي ،فضال عن احلمك اذلي يسمح ابس تخدام اخلطوط املنقط ل إالشارة اإىل
املوضوعات غري املدعى هبا ،واليت من وهج نظره اش متلت عىل متطلبات ذات أآاثر موضوعي  .و ي ضوء تكل الرشوط
املوضوعي  ،واليت ميكن أأن تشؤثر سلبا عىل أأقل البدلان منوا والبدلان النامي  ،أأعرب الوفد عن اعتقاده أأن الاقةراح املقدم من
اجملموع ا ألفرةقي لتائدة مساة الس ياس ةبدو متسقا مع امحلاة الالزم للمصممني احملليني لتسهيل حتدةد ما اإذا اكنت
تصامميهم قد اخ ُتلست.
 .44ورصح وفد اإندونيس يا بأأنه ةنبغي التوصل اإىل احلل الوسط ،ألنه يرى أأن هناك مساة للنقاش بني املادة  1مكرر،
اليت اقةرهحا الرئيس ،واقةراح مجموع البدلان ا ألفرةقي  .و أأبلغ الوفد اللجن أأنه  ي اإطار اإعادة النظر  ي قانون التصاممي الصناعي
 ي اإندونيس يا ،جتري ةاليا مناقش تنتيا ارط الكشف الإلزايم ألشاكل التعبري الثقا ي التقليدي عىل املس توى الوطين .و ي
تأأكيد عىل عدم وجود اتصال بني اللجن احلكومي ادلولي واملعاهدة بشأأن قانون التصاممي ،أأفاد الوفد أأن هناك ةاج ملناقش
تكل القضااي بشلك منتصل .وبيامن أأعرب عن تتهمه لصعوب حتدةد املعارف التقليدة أأو أأشاكل التعبري الثقا ي التقليدي أأو
املوارد الوراثي أأو التوللكور ،أأفاد الوفد بأأنه مقتنع أأن اقةراح اجملموع ا ألفرةقي هل طبيع اإجرائي  .و ي اخلتام ،أأفاد الوفد بأأنه
من وهج نظره هناك ارتباط بني العنارص الإجرائي واملوضوعي .
 .45واقةرح وفد كولومبيا تعدةل صياغ البند (اتسعا ،من املادة  (،1(3أأ ،،حبيث ةمت النص عىل ا إلقرار اذلي فيه ةاكر
مقدم الطلب أأن تصمميه اكن جدةدا و أأنه ميثل أأصل التصممي .ومن وهج نظر الوفد ،تعترب مثل هاه الصيغ تتوافق مع املادة
 1مكرر ،عىل النحو اذلي اقةرةه الرئيس ،وسوف تكون قابةل للتطبيق حيامث اكن هناك ةاج للقانون الوطين.
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 .46و أأةد وفد اململك املتحدة وفد اليوانن ،متحداث ابمس اجملموع ابء ،و أأفاد بأأن مقديم املقةرح قد أأختقوا  ي اإقناع ادلول
ا ألعضاء بأأن البند (اتسعا ،من املادة  (،1(3أأ ،اكن عنرصا ةاسام  ي املعاهدة بشأأن قانون التصاممي .و أأشار اإىل أأن بعض
ا ألس ئةل الرئيس ي اليت أأثريت  ي ادلورة السابق من قبل أأعضاء اجملموع ابء بقيت دون اإجاب أأو جزئيا دون رد .وحيث إانه
يرى أأن املعاهدة بشأأن قانون التصاممي لن تسلب حرة ادلول ا ألعضاء  ي الترشةع بولايهتا القضائي  ،تساءل الوفد عن
أأحاكم املعاهدة اليت من شأأهنا أأن حتد من مساة الس ياس  .و أأخريا ،أأعرب الوفد عن رغبته  ي التوصل اإىل ةل وسط
مناسب.
 .47و أأةد وفد كوس تارياك الترصحيات اليت أأدىل هبا وفدي كولومبيا واملكس يك.
 .48و أأعرب وفد مجهورة مودلوفا  ،ي اإشارة اإىل أأن ارط الكشف املقةرح  ي املادة  3اكن مطلبا موضوعيا ،ذكر أأنه
ةنبغي عىل أأعضاء اللجن ادلامئ تركيزي اهامتهمم عىل مقديم الطلبات اذلين حباج للحصول عىل امحلاة لتصامميهم  ي العدةد من
البدلان اليت تس تخدم نتس منوذج الطلب والواثئق.
 .49وشكر وفد هنغاراي وفود موزامبيق ونيجرياي وجنوب أأفرةقيا عىل التتسريات املقدم  ي ادلورة الرابع والثالثني للجن
ادلامئ  ،و أأفاد أأنه وفقا للمناقشات بشأأن تنتيا ارط الكشف اذلي عقد  ي ادلورة الرابع والثالثني للجن ادلامئ  ،اس تطاعت
فقط جنوب أأفرةقيا تنتيا ارط الكشف هاا  ي ترشةعاهتا الوطني  .وتساءل الوفد معام اإذا اكن الوضع قد تغري.
 .50و أأفاد وفد نيجرياي ،متحداث نياب عن اجملموع ا ألفرةقي  ،أأنه مل يكن ةتعني عىل اجملموع ا ألفرةقي ول أأي بدل أآخر اإقناع
ادلول ا ألعضاء برشعي مبد أأ س ياس متضل .و ي تأأكيده جمددا عىل دمع اجملموع ا ألفرةقي للامدة  1مكرر ،أأعرب الوفد عن
اعتقاده أأنه ةتعني عىل أأعضاء اللجن أأن ةعملوا معا عىل سد التجوة بني مصاحل اجملموع ا ألفرةقي ومصاحل املعارضني .و ي
اإشارة اإىل أأن بروتوكول سواكومبوند قد دخل ةيزي التنتيا  ي ماةو  2015و أأن ست دول قد صادقت عليه  ي ذكل الوقت،
أأوحض الوفد أأن ادلول ا ألعضاء  ي املنظم ا إلقلميي ا ألفرةقي للملكي التكرة ( ،ARIPOقد بد أأت الآن جترب معاجل
الطلبات املنتاة للحمك املعين .و ي إاشارة إاىل املادة (،1(3أأ ،،أأشار الوفد اإىل أأنه ليس لك طرف متعاقد سينتا  ي قانونه
مجيع البياانت أأو العنارص الواردة  ي هاا الرشط ،حبيث س يظل هناك بعض درجات التنافر .وأأخريا ،توصل الوفد اإىل
اس تنتاج متاده أأن التكرة اكنت تسهيل وتبس يط معلي احلصول عىل امحلاة ادلولي للتصاممي اليت ل تستند اإىل اختالس أأو
اس تخدام معارف الآخرين.
 .51و أأةد وفد اليوانن ،متحداث بصتته الوطني  ،الترصحيات اليت أأدىل هبا الاحتاد ا ألورويب واجملموع ابء .وعىل الرمغ من
أأن بعض ادلول ترى أأن هناك ةاج لرشط الكشف لتقيمي ما اإذا اكن التصممي يس تحق التسجيل ،أأكد الوفد جمددا أأنه ل
ةتهم كيف ميكن لرشط موضوعي كهاا أأن ةصلح  ي معاهدة ختتص ابلشلكيات .وحقيق أأن ارط ةةرتب عليه أآاثر موضوعي
ل ةعين أأنه ميكن اإدراج عنارص أأخرى غري تكل العنارص الرمسي  ي نص املعاهدة بشأأن قانون التصاممي .و أأعرب عن اقتناعه
بأأن املعاهدة بشأأن قانون التصاممي ل متنع طرفا من إادراج ارط الكشف  ي ترشةعاته الوطني .
 .52و أأشار الرئيس اإىل املناقشات املمثرة اليت دارت بشأأن قضي ارط الكشف وفتح الباب للوفود بشأأن قضي املساعدة
التقني .
 .53و أأكد وفد الربازةل جمددا عىل موقته بأأن املساعدة التقني ةنبغي أأن تكون ارطا ملزما قانوان من اروط املعاهدة
بشأأن قانون التصاممي  ي شلك بند ،حيث إان البند ةوفر اليقني القانوين والقدرة عىل التنبشؤ ابلنس ب ل ألطراف .و ي اإشارة
اإىل أأن البند اكن مامتش يا مع روح جدول أأعامل التمني  ،مع وضع التوصيات  1و 12و 15بشلك خا  ي الاعتبار ،أأشار
الوفد اإىل أأن املادة  51من معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اكن لها أآاثرا اإجيابي فامي ةتعلق ابملساعدة التقني للبدلان النامي .

SCT/35/8
14

 .54و أأكد وفد لتتيا ،متحداث ابمس مجموع بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،جمددا عىل املوقف املرن واملس متر للمجموع
بشأأن الطرةق اليت س تدرج هبا املساعدة التقني  ي املعاهدة بشأأن قانون التصاممي .و ي دعوة لدلول ا ألعضاء لإظهار أأقىص
قدر من املرون  ي اإجياد ةل ،وحيث مل ةعةرض أأي وفد عىل مبد أأ اش امتل املساعدة التقني  ي املعاهدة املس تقبلي  ،اقةرح
وفد اجملموع الانتقال اإىل املشؤمتر ادلبلومايس ملناقش والتتاق عىل طرق تقدمي هاه املساعدة.
 .55وذكر وفد الاحتاد ا ألورويب ،متحداث ابلنياب عن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،أأنه ل يزال مران فامي ةتعلق
بشلك املساعدة التقني  .وتأأكيدا عىل دمعه لتقدمي املساعدة التقني بشلك فعال  ي تنتيا املعاهدة بشأأن قانون التصاممي ،ر أأى
الوفد أأن أأي شلك ةمت التتاق عليه جيب أأن ةُوجه اإىل متطلبات املس تخدمني الهنائيني.
 .56و أأعرب وفد نيجرياي ،متحداث ابمس اجملموع ا ألفرةقي  ،عن تأأةيده للبيان اذلي أأدىل به وفد الربازةل.
 .57وذكر وفد الاحتاد الرويس أأنه ل يزال مران بشأأن املساعدة التقني وماكنهتا .ور أأى أأن نص الرشط اكن جاهزا ملشؤمتر
دبلومايس و أأن أأي قرار بشأأن عقد مشؤمتر دبلومايس جيب أأل يستند اإىل ما اإذا اكن قد مت التوصل اإىل اتتاق بشأأن وضع هاا
الرشط من عدمه.
 .58و أأعرب وفد اإيران (مجهورة  -الإسالمي  ،عن تأأةيده للبيان اذلي أأدىل به وفد الربازةل ووفد نيجرياي ،نياب عن
اجملموع ا ألفرةقي  ،بشأأن اش امتل املساعدة التقني وبناء القدرات  ي منت مرشوع املعاهدة املقةرة بشأأن قانون التصاممي،
هبدف ضامن اليقني القانوين والقدرة عىل التنبشؤ.
 .59وذكر وفد كندا أأنه ل يزال داعام لاللزتام بشأأن املساعدة التقني وبناء القدرات فامي ةتعلق ابملعاهدة بشأأن قانون
التصاممي .و أأعرب الوفد عن ثقته بأأن قرار املشؤمتر ادلبلومايس بشأأن املساعدة التقني من شأأنه أأن ةوفر الزتاما واحضا مبا فيه
الكتاة فامي ةتعلق بتوفري تدابري املساعدة التقني وبناء القدرات  ي س ياق املعاهدة بشأأن قانون التصاممي .ومع ذكل ،أأكد الوفد
عىل مرونته من حيث ما اإذا اكن هاا الرشط ةنبغي أأن يكون بندا أأو قرار ،طاملا أأن التتاق عىل البند لن يكون ارطا
مس بقا للميض قدما اإىل مشؤمتر دبلومايس.
 .60وكرر وفد اليوانن ،متحداث ابمس اجملموع ابء ،الر أأي القائل بأأن الوةبو تقوم بتقدمي املساعدة التقني بنجاح وس تواصل
القيام باكل  ي اإطار وليهتا ،بغض النظر عن وجود ارط  ي املعاهدة بشأأن قانون التصاممي.
 .61و أأفاد وفد جزر الهباما ،متحداث ابمس مجموع بدلان أأمرياك الالتيني  ،أأن غالبي ادلول ا ألعضاء  ي مجموع بدلان أأمرياك
الالتيني تعترب أأن املساعدة التقني التعاةل وتعزيز القدرات الوطني ذات أأمهي حيوة ابلنس ب لها ،بغض النظر عن طبيع
الرشط.
 .62وذكر وفد الصني أأنه ل يزال مران ،عىل الرمغ من أأنه ةتضل وجود بند.
 .63و أأةد وفد الياابن البيان اذلي أأدىل به وفد اليوانن ،نياب عن اجملموع ابء ،وذكر أأنه ةتتهم متاما أأمهي املساعدة التقني
وبناء القدرات  ي البدلان النامي و أأقل البدلان منوا  ي جمال امللكي التكرة  .و أأشار الوفد اإىل أأن حكوم الياابن اكنت متول
عدد من ا ألنشط عىل أأساس املسامه الطوعي  ي اإطار أأموال الصنادةق بةرتيب مع الوةبو لنحو  30عاما ،مبا  ي ذكل  ي
جمال التصاممي الصناعي  .وقد مت تنتيا تكل ا ألنشط مع مراعاة الاحتياجات التردة وطلبات البدلان املس تتيدة ،ومت تلقهيا
بشلك جيد من قبل اجلهات املعني  ي تكل البدلان .وبناء عىل تكل التجرب  ،ر أأى الوفد أأن القرار جاء  ي معظمه مناس با
للنص عىل موضوع املساعدة التقني وبناء القدرات ،أأن مثل تكل ا ألنشط حبمك طبيعهتا ةنبغي أأن تنتا عىل نطاق واسع
بطرةق م نر بناء عىل تطور احتياجات البدلان املس تتيدة.
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 .64و أأشار الرئيس اإىل أأن معظم الوفود متيل اإىل توفري املساعدة التقني و أأن هناك هنجني فامي ةتعلق بطبيعهتا .واكنت
مجموع من ادلول تتضل بندا بشأأن املساعدة التقني   ،ي ةني أأن وفود أأخرى أأعربت عن تتضيلها لقرار .كام أأكد الرئيس عىل
الروح الإجيابي للمناقشات والرغب اليت أأعرب عهنا الوفود  ي حماوةل لإحراز تقدم  ي هاه القضي  .و ي هاا الس ياق ،اقةرح
الرئيس مناقش القضي  ي مشاورات غري رمسي .
 .65واس تأأنف الرئيس معل اللجن بعد املشاورات غري الرمسي  ،و أأبلغ اللجن بأأنه مت تقدمي ورق غري رمسي خاص ابلرئيس
بشأأن املادة  3اإىل الوفود.
 .66و أأعلن وفد الهند ،متحداث ابمس مجموع أآس يا واحمليط الهادئ ،انه عىل الرمغ من أأن اجملموع ر أأت مزااي  ي الاقةراح،
اإل أأن بعض أأعضاء اجملموع اكن دلهيم حتتظات عىل النص ،واليت ميكن أأن تُناقش  ي اإطار املشاورات غري الرمسي  .و ي
تسليط للضوء عىل الطبيع احلامس لليوم اخلتايم لدلورة اخلامس والثالثني للجن ادلامئ  ،أأعرب الوفد عن رغبه مجموع أآس يا
واحمليط الهادئ  ي لعب دور همم  ي هاه العملي  ،و أأعرب عن مرون اجملموع ورغبهتا  ي املشارك البناءة مع الوفود ا ألخرى.
 .67و أأفاد وفد جزر الهباما ،متحداث ابمس مجموع بدلان أأمرياك الالتيني والاكرةيب أأنه عىل الرمغ من أأن بعض أأعضاء
اجملموع دلهيا بعض القلق ،اإل أأن مجموعته تود امليض قدما  ي املناقشات والتتاوض بطرةق بناءة.
 .68و أأشار وفد نيجرياي ،متحداث ابمس اجملموع ا ألفرةقي  ،اإىل أأن دلى مجموعته نظرة اإجيابي بشأأن الورق غري الرمسي
للرئيس ،ولكن هناك ةاج ملواصةل مناقش الاقةراح.
 .69و أأفاد وفد اليوانن ،متحداث ابمس اجملموع ابء ،أأنه قد أأجرى مناقشات بشأأن الورق غري الرمسي للرئيس ،وس يقدم
تعليقاته اإىل اللجن ادلامئ .
 .70و أأعلن وفد لتتيا ،متحداث ابمس مجموع بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،أأن اجملموع راغب  ي تقدمي بعض التوضيح
بشأأن التعليقات عىل الورق غري الرمسي للرئيس ،و أأكد الزتامه ابملشارك البناءة.
 .71و أأعرب وفد الصني عن ر أأي متاده أأن تقدما قد أأحرز فامي ةتعلق ابقةراح الرئيس و أأفاد بأأنه سيتخا هنجا نشطا وبناء
 ي املتاوضات املس تقبلي .
 .72و أأعرب وفد مجهورة مودلوفا عن دمعه لقةراح الرئيس واس تعداده للعمل بدة من أأجل وضع اللمسات ا ألخرية عىل
الوثيق وإارسالها اإىل املشؤمتر ادلبلومايس.
 .73و أأعرب وفد مجهورة كوراي عن بعض اخملاوف بشأأن اإدراج الرشط اذلي جرت مناقش ته واذلي قد ةتعارض مع
طبيع اتساق املعاهدة ،اإل أأنه طلب املزةد من الوقت للتشاور مع مسشؤويل بالده.
 .74و أأفاد الرئيس ،معراب عن امتنانه جليع الوفود عىل الزتاهمم ابلعمل بطرةق بناءة ،بأأنه يشعر ابلثق من أأن اللجن ادلامئ
س تكون قادرة عىل التغلب عىل الصعوابت .و أأشار اإىل أأن املعاهدة لن متنع أأي دوةل من النظر  ي التصاممي الصناعي بطرةقهتا
اخلاص ولن متنعها من النظر  ي املادة واملوضوع بطرق خمتلت  ،ألن ذكل اكن هو احلال مع معاهدة قانون الرباءات ومعاهدة
قانون العالمات .واقةرح الرئيس مواصةل النقاش  ي املشاورات غري الرمسي .
 .75و أأفاد الرئيس ،عند اس تئناف العمل بعد املشاورات غري الرمسي  ،أأن الورق غري الرمسي للرئيس واليت حتتوي عىل
مرشوع املادة اجلدةدة (،2(3ب ،وكاكل مرشوع بيان متتق عليه ،قد نوقشت خالل املشاورات غري الرمسي  .و أأشار
الرئيس اإىل أأن مجيع الوفود تقرةبا قد وافقت عىل املبد أأ الوارد  ي مرشوع املادة (،2(3ب ،املقةرة  ،مبا خيضع لبعض املزةد
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من العمل .و أأفاد أأنه مع ذكل ،أأعربت بعض الوفود عن رغبهتا  ي مناقش هاا الرشط اإىل جانب البيان املتتق عليه  ،ي ةني
أأن بعض الوفود ا ألخرى مل توافق عىل مرشوع البيان املتتق عليه .وحيث ل تزال هناك جفوة كبرية بني وهجات نظر الوفود
بشأأن هاه القضي  ،أأبلغ الرئيس اللجن بأأنه صاغ ورق غري رمسي أأخرى بشأأن املادة  1مكرر ،وقام ابإعادة ترقمي املادة ،2
هبدف ترك مساة س ياس ل ألطراف املتعاقدة .و أأفاد الرئيس أأن الورق غري الرمسي ا ألخرية قد نوقشت أأةضا خالل
املشاورات غري الرمسي  .و أأضاف أأنه  ي ةني أأن بعض الوفود ارتأأت ةال  ي الاقةراح املتصل ابملادة  ،2اإل أأن البعض الآخر
قد حيتاج اإىل مزةد من الوقت للنظر  ي ذكل.
 .76و أأعرب وفد جزر الهباما ،متحداث ابمس مجموع بدلان أأمرياك الالتيني والاكرةيب ،عن تأأةيده لالقةراح املقدم من الرئيس
فامي ةتعلق مبرشوع املادة .2
 .77و أأعرب وفد نيجرياي ،متحداث ابمس اجملموع ا ألفرةقي  ،عن تتضيهل لالقةراح ا ألويل للرئيس بشأأن املادة  3أكساس
للمناقشات.
 .78و أأبلغ وفد الهند ،متحداث ابمس مجموع أآس يا واحمليط الهادئ ،اللجن بأأنه وافق عىل اقةراح من الرئيس بشأأن املادة .2
وفامي ةتعلق ابملادة  ،3و أأفاد بأأن معظم أأعضاء اجملموع ميكن أأن توافق عىل الورق غري الرمسي للرئيس .ودعا الوفد الوفود
ا ألخرى اإىل اإظهار املرون بروح التعددة .
 .79وذكر وفد لتتيا ،متحداث ابمس مجموع بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،أأنه ل يزال حياول فهم قلق اجملموع ا ألفرةقي ،
حيث ر أأى أأن تكل اخملاوف قد مت تناولها ابلتعل  ي النص .و ي روح من املرون و ألجل الوصول اإىل الهدف من عقد املشؤمتر
ادلبلومايس ،أأعلن الوفد أأنه ةنظر اإىل مقةرح الرئيس بشأأن املادة  2بطرةق اإجيابي .
 .80و أأفاد وفد الصني ،معراب عن انتتاةه ،أأنه ميكن أأن ةتتق مع الورق غري الرمسي للرئيس والاقةراح ا ألويل.
 .81وذكر وفد اليوانن ،متحداث ابمس اجملموع ابء أأنه ةنظر اإىل اقةراح الرئيس بطرةق اإجيابي .
 .82و أأشار الرئيس اإىل أأنه ل ةوجد أأي وفد ةعارض صياغ املادة  .2وحيث ةبدو أأنه من الصعب اذلهاب اإىل أأبعد من
ذكل ابلنس ب ملرشوع املادة  ،3اقةرح الرئيس مواصةل املشاورات غري الرمسي بشأأن املادة .2
 .83واس تأأنف الرئيس معل اللجن ادلامئ بعد املناقشات غري الرمسي  .و أأبلغ اللجن بأأنه قد أأعد ورق غري رمسي بشأأن
املادتني  2و ،3هتدف اإىل استيعاب أآراء مجيع الوفود ،حيث إانه يرى أأهنا الترص ا ألخرية لالمتثال للولة املمنوة من قبل
اجلعي العام للوةبو.
 .84و أأعلن وفد جزر الهباما ،متحداث ابمس مجموع بدلان أأمرياك الالتيني والاكرةيب ،أأن مجموعته مس تعدة للعمل مع اقةراح
الرئيس ابملشؤمتر ادلبلومايس ،وابلتايل أأعرب عن رغب اجملموع  ي امليض قدما اإىل اللجن التحضرية .
 .85و أأعلن وفد الصني ،معراب عن تقديره للجهود اليت بالها الرئيس ،أأنه ميكن أأن ةوافق من حيث املبد أأ عىل النص اذلي
اقةرةه الرئيس وانشد الوفود ا ألخرى اإظهار املرون .
 .86و أأفاد وفد الهند ،متحداث ابمس مجموع أآس يا واحمليط الهادئ ،أأنه مل ةمت التوصل اإىل توافق  ي الآراء بني أأعضاء اجملموع
بشأأن النص املقةرح ،عىل الرمغ من أأن اجملموع ر أأت أأن بعض العنارص من املادتني  2و 3ميكن أأن تشلك أأساسا جيدا ملزةد
من املتاوضات.
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 .87و أأعلن وفد اليوانن ،متحداث ابمس اجملموع ابء ،أأن اجملموع ابء ترحب ابقةراح الرئيس ،ارةط ةاف
املالحظ  .3.08و أأفاد بأأن اجملموع تنظر اإىل النص املقةرح ،ابس تثناء املالحظ  ،3.08كسبيل للميض قدما اإىل مشؤمتر
دبلومايس ،حيث ميكن اإعادة صياغ النص ووضع اللمسات ا ألخرية عليه.
 .88و أأعلن وفد لتتيا ،متحداث ابمس مجموع بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،أأن اجملموع ترحب ابلقةراح ا ألخري للرئيس،
وميكن أأن تعمل عىل النص لكه ،ابس تثناء املالحظ   ،3.08ي مشؤمتر دبلومايس.
 .89و أأفاد وفد نيجرياي ،متحداث ابمس اجملموع ا ألفرةقي  ،أأنه مل ةمت التوصل اإىل توافق  ي الآراء بني أأعضاء اجملموع ا ألفرةقي
فامي ةتعلق ابلنص ا ألخري اذلي اقةرةه الرئيس .وذكر بأأن اجملموع ا ألفرةقي ر أأت أأنه  ي ةني أأن بعض العنارص ل ةنبغي أأن
تدرج  ي النص ،هناك البعض الآخر اذلي مل ةمت اإدراجه .و ي تأأكيده عىل أأن هناك ةاج اإىل مزةد من العمل ،ذكر الوفد أأن
اجملموع ا ألفرةقي ر أأت أأن النص ليس  ي مرةةل تسمح بنقهل اإىل مشؤمتر دبلومايس.
 .90وطلب وفد اإس بانيا ،بدمع من وفد كولومبيا وهنغاراي ،توضيحا ألجزاء من الاقةراح ا ألخري للرئيس اذلي خلق
صعوابت ابلنس ب للمجموع ا ألفرةقي .
 .91و أأعرب وفد الاحتاد ا ألورويب ،متحداث نياب عن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،عن مرونته لس تكشاف
اخليارات البدةةل واملزةد من التر للتوصل اإىل توافق  ي الآراء ،و أأفاد بأأن النص اذلي اقةرةه الرئيس ميثل أأساسا جيدا.
 .92و أأشار ممثل اجلعي ادلولي محلاة امللكي التكرة اإىل أأن املس تخدمني  ي مجيع أأحناء العامل ةنتظرون التوصل اإىل اتتاق،
ألن معاهدة مثل املعاهدة بشأأن قانون التصاممي من شأأهنا أأن تشؤثر عىل الناس احلقيقيني واحلقوق التعلي  .و أأعرب ممثل اجلعي
عن اس تعداده للمساعدة  ي حماوةل اإجياد ةل اإذا اكن النص املقةرح ل يزال ةثري مشالكت.
 .93و أأعرب وفد اإيران (مجهورة  -الإسالمي  ،عن دمعه للبيان اذلي أأدىل به وفد الهند نياب عن مجموع أآس يا واحمليط
الهادئ .كام أأعرب الوفد عن اس تعداده للعمل عىل العنارص الإجيابي  ي الاقةراح ،أأو الةركيزي عىل الاقةراح السابق كبدةل
ذلكل .و أأعرب عن تطلعه اإىل وضع اللمسات ا ألخرية عىل النص ومواصةل العمل  ي اإطار اللجن التحضرية للمشؤمتر
ادلبلومايس.
 .94و ي اإشارة اإىل أأن النقاش تركز أأساسا عىل قضااي الصياغ  ي ورقته غري الرمسي  ،طلب الرئيس من اللجن ادلامئ
تقدمي املشورة هل بشأأن كيتي وضع اللمسات ا ألخرية عىل النص.
 .95وكرر وفد اإس بانيا طرح السشؤال عىل اجملموع ا ألفرةقي بشأأن عنارص الاقةراح اليت اكن من الصعب قبولها ،وذكر أأن
ولة اجلعي العام للوةبو املمنوة للجن ادلامئ ممتثةل  ي وضع اللمسات ا ألخرية عىل العمل ،وليس التوصل اإىل اتتاق.
ور أأى الوفد أأن اللجن قد اس تمكلت أأعاملها ،حسب التلكيف الصادر عن اجلعي العام للوةبو ،عىل الرمغ من عدم وجود
اتتاق ،و أأعرب عن اعتقاده بأأنه س يكون للجمعي العام للوةبو أأن تقرر  ي هناة املطاف ما اإذا اكنت اللجن ادلامئ قد
وضعت اللمسات ا ألخرية عىل العمل من عدمه .وذلكل ،أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن نص الورق غري الرمسي للرئيس ميكن
اإدراهجا  ي الوثيق بني قوسني.
 .96واقةرح وفد إاندونيس يا أأن تُمنح لك ا ألطراف املعارض لقةراح الرئيس فرص لبيان ا ألس باب ادلاعي ملثل هاه
املعارض .
 .97وسأأل الرئيس اللجن عام اإذا اكنت قد وافقت عىل تقدمي النص عىل ما هو عليه اإىل اللجن التحضرية والسامح
للجمعي العام للوةبو ابختاذ القرار مبا اإذا اكنت اللجن ادلامئ قد أأجنزت معلها  ي هاا الشأأن من عدمه.
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 .98و أأعلن وفد ش ييل ،مشؤةدا البيان اذلي أأدىل به وفد اإس بانيا ،بأأنه يرى أأن اللجن ادلامئ قد أأوفت بوليهتا و أأن لك
الوفود قد بالت قصارى هجدها لس تكشاف لك اإماكني للتوصل اإىل اتتاق.
 .99و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكي عن دمعه للمداخالت اليت أأدىل هبا وفد اجملموع ابء ووفد الاحتاد ا ألورويب
وادلول ا ألعضاء فيه والوفود ا ألخرى فامي ةتعلق ابلنص املقةرح من قبل الرئيس ،ارةط ةاف املالحظ  .3.08ومع ذكل،
أأعرب عن اعتقاده أأنه عىل الرمغ من اخنراط الوفود ،فاإن ا ألقواس حول النص اليت تتيد بعدم التوصل اإىل توافق  ي الآراء مل
حتل املشلك .
 .100و أأشار الرئيس اإىل الاقةراح حباف املالحظ  3.08وعام اإذا اكنت هناك أأي اقةراةات أأخرى.
 .101و أأفاد وفد نيجرياي ،متحداث نياب عن اجملموع ا ألفرةقي  ،أأنه مل يكن هناك تقارب بشأأن القضي ا ألساس ي  ،مشريا اإىل
أأن اجملموع ابء اكنت قد طلبت ةاف الإشارة اإىل التعبري عن التقاليد من النص  ،ي ةني أأرادت اجملموع ا ألفرةقي أأن ترى
الكشف عن مصدر أأو منشأأ املعارف التقليدة و أأشاكل التعبري الثقا ي التقليدي واملوارد الوراثي مس تخدم أأو مدرج  ي
التصاممي الصناعي  .و أأعرب الوفد عن اس تعداده للمشارك بشلك بناء ،ولكنه تساءل عام اإذا اكن ميكن التوفيق بني وهجيت
النظر املتباةنتني.
 .102و أأفاد الرئيس ،ماكرا ابلعدةد من املقةرةات بشأأن املادتني  3و 1مكرر ،بأأنه ةاول أأن جيد الصياغ اليت من شأأهنا أأن
تريض اجليع .وذكّر اللجن أأن ولة اجلعي العام للوةبو ممتثةل فقط  ي وضع اللمسات ا ألخرية عىل نص الاقةراح ا ألسايس.
 .103و أأكد وفد كولومبيا عىل مرونته فامي ةتعلق ابلنص و أأعرب عن اس تعداده ملواصةل املناقش  ي مشؤمتر دبلومايس .و أأعرب
الوفد عن تأأةيده للبيان اذلي أأدىل به وفد اإس بانيا ،واذلي كرره وفد ش ييل.
 .104و أأكد وفد الاحتاد ا ألورويب ،متحداث نياب عن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،أأن الاحتاد ا ألورويب اكن واةدا
من املشؤةدين الرئيس يني للمعاهدة بشأأن قانون التصاممي .و أأفاد الوفد أأنه عىل اس تعداد ملواصةل املناقشات  ي وقت متأأخر من
الليل اإذا لزم ا ألمر ومعرف ما اإذا اكن ميكن للوفود أأن ةتوصلوا اإىل توافق .و ي اإشارة اإىل صالب النص ،أأعرب الوفد عن
أأسته عن رؤة الإختاق  ي املرةةل ا ألخرية .و أأعرب الوفد عن اس تعداده ملواصةل النقاش ،كام أأعرب عن أأمهل  ي جناح ةتوج
هجود الرئيس.
 .105و أأكد وفد اليوانن ،متحداث ابمس اجملموع ابء ،جمددا عىل موقته الراخس بأأن نص املعاهدة بشأأن قانون التصاممي اكن
انجضا مبا فيه الكتاة و أأعرب عن موافقته عىل تقدمي النص اإىل مشؤمتر دبلومايس ملزةد من التتصيل.
 .106وشكر الرئيس مجيع الوفود عىل اجلهود اليت بالوها  ي حماوةل لإجياد وس يةل لوضع اللمسات ا ألخرية عىل الاقةراح
ا ألسايس ملرشوع املعاهدة بشأأن قانون التصاممي ،بناء عىل طلب اجلعي العام للوةبو ،هبدف عقد مشؤمتر دبلومايس .و أأشار
اإىل أأنه اكن قد قدم عددا من املقةرةات عىل أأساس املناقشات اليت جرت  ي اجللس العام والاجامتعات غري الرمسي من
أأجل التوصل اإىل توافق  ي الآراء .و أأعرب عدد حمدد من الوفود عن ر أأي متاده أأن العمل اذلي مت تنتياه قد مكن اللجن من
وضع اللمسات ا ألخرية عىل الاقةراح ا ألسايس للمعاهدة بشأأن قانون التصاممي .و أأعربت وفود أأخرى عن اعتقادها بأأن العمل
قد أأدى اإىل وثيق أأساس ي  ،ولكن اكنت ل تزال هناك بعض العنارص اليت حتتاج اإىل مزةد من التتصيل .كام أأعربت وفود
أأخرى عن ر أأي متاده أأن النص مل يكمتل مبا فيه الكتاة ليشلك أأساسا لقةراح معاهدة بشأأن قانون التصاممي ،بناء عىل طلب
اجلعي العام .
 .107و أأشار وفد اإس بانيا اإىل أأن اللجن من وهج نظره مل تس تطع أأن تقرر ما اإذا اكنت قد انهتت من معلها من عدمه،
حيث إان هاا القرار ةعود اإىل اجلعي العام للوةبو.
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 .108و أأشار الرئيس اإىل أأن دوره يمتثل  ي الإبالغ بلك وهجات النظر اليت جرى التعبري عهنا  ي اللجن عندما مل يكن
هناك توافق  ي الآراء .وذلكل ،وحيث مت طرح وهجات نظر خمتلت بشأأن حقيق ما اإذا اكن معل اللجن ادلامئ قد حتققت من
عدمه ،أأعرب الرئيس عن رغبته  ي أأن ةعكس تكل الآراء  ي ملخصه لتائدة الشتافي .
 .109و أأشار الرئيس اإىل أأن اللجن ادلامئ قد معلت طوال ادلورة هبدف وضع اللمسات ا ألخرية عىل الاقةراح ا ألسايس
للمعاهدة بشأأن قانون التصاممي عىل النحو املطلوب مبوجب قرار اجلعي العام للوةبو ،هبدف عقد مشؤمتر دبلومايس لعامتد
املعاهدة بشأأن قانون التصاممي  ي هناة النصف ا ألول من عام  .2017ولهاه الغاة  ،قدم الرئيس عددا من املقةرةات اإىل
اللجن ادلامئ .
 .110واختمت الرئيس بقوهل أأن عددا من الوفود اكن من ر أأهيم أأن معل اللجن ادلامئ اكن اكفيا لعتبار أأنه قد مت وضع
اللمسات ا ألخرية عىل الاقةراح ا ألسايس .واعتربت وفود أأخرى أأن معل اللجن ادلامئ شلك سببا اكفيا لوضع
اللمسات ا ألخرية عىل الاقةراح ا ألسايس و أأن بعض العنارص حتتاج اإىل مزةد من العمل .كام اعتربت وفود أأخرى أأن
معل اللجن ادلامئ مل يكن اكفيا لوضع اللمسات ا ألخرية عىل الاقةراح ا ألسايس.

اقةراح وفدي الولايت املتحدة ا ألمريكي والياابن عىل النحو الوارد  ي الوثيق SCT/35/6
 .111استندت املناقشات اإىل الوثيق .SCT/35/6
 .112و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكي عن شكره لوفد الياابن عىل مسامهته  ي الوثيق  ،SCT/35/6و أأشار اإىل أأن
التصممي الصناعي قد ركز لس نوات عدةدة عىل ا ألدوات املادة التقليدة  .ولكن انتشار و أأمهي التكنولوجيا اجلدةدة والتصاممي
الناش ئ ذات الصةل بواهجات املس تخدم والرموز والسلع الإلكةروني ا ألخرى قد دفعت التصممي اإىل جمالت جدةدة .ومل تكن
تكل التصاممي اجلدةدة من بني الأكرث انتشارا  ي الولايت املتحدة ا ألمريكي حفسب ،بل  ي العدةد من ادلول ا ألخرى  ي
مجيع أأحناء العامل .وعىل مدار الس نوات القليةل املاضي  ،اكنت تكل التئات من التصاممي مبثاب طلبات اإةداع التصاممي الأكرث
ش يوعا  ي مكتب الولايت املتحدة ا ألمريكي  ،وواصل عددها  ي الزتاةد .وقد مت الاس امتع اإىل مالحظات مماثةل  ي مجيع
أأحناء العامل .ور أأى الوفد أأن اللجن ادلامئ اكنت جلن الوةبو املناس ب ملناقش تكل القضااي اخلاص ابلتصاممي الصناعي  .ور أأى
الوفد أأن الوقت قد ةان للجن ملناقش التصاممي التكنولوجي اجلدةدة ،واقتنا الترص دلراس تكل التصاممي أأمام
الاختصاصات اليت اختات مواقف متصلب طوةةل ا ألمد بشأأن تكل التكنولوجيات رسةع التطور .ور أأى أأن املوضوع ميثل
وعدا كبريا ملقديم طلبات التصاممي وماكتب التصممي  ي مجيع أأحناء العامل ،و أأشار اإىل أأن الوثيق  SCT/35/6تعكس بعض
ا ألمثةل للمواضيع اليت جرى التتكري  ي طرهحا للنقاش .و ي اخلتام ،أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل مناقش واس تكشاف املامرس
احلالي خبصو تكل املوضوعات  ي لك ولة قضائي .
 .113و أأعلن وفد إارسائيل ،معراب عن تأأةيده لالقةراح اذلي تقدم به وفدي الولايت املتحدة ا ألمريكي والياابن  ي
الوثيق  ،SCT/35/6أأنه انضم اإىل تكل الوفود مكشارك  ي تقدمي الاقةراح .و أأشار اإىل أأن القضااي اليت أأثريت  ي الاقةراح
اكنت مالمئ جدا إلرسائيل ومت تضمني بعضها  ي س ياق مرشوع قانون التصاممي اجلدةد و ي جلسات اس امتع الربملان احلالي
 ي إارسائيل .و أأبلغ الوفد اللجن بأأن النظام ا ألسايس احلايل للتصممي  ي إارسائيل يستند اإىل قانون التصاممي الصناعي للمملك
املتحدة منا عام  1919واكن مرشوع القانون اجلدةد مس متدا اإىل ةد كبري من قانون التصاممي احلايل  ي اململك املتحدة
والاحتاد ا ألورويب .و أأضاف الوفد أأنه أأثناء اإعداد مرشوع القانون و ي جلسات الاس امتع الربملاني حىت الآن ،اكنت واةدة
من أأكرث املناقشات الساخن بني العاملني  ي القطاع اخلا و أالاكدمييني والقضاة واملسشؤولني احلكوميني  ي إارسائيل تدور
حول مسأأةل ما اإذا اكنت املنتجات الرمقي مثل واهجات املس تخدم البياني ( ،GUIمشؤهةل للحصول عىل حامة التصاممي
مبوجب القانون احلايل إلرسائيل .و أأوحض الوفد أأنه مبوجب مرشوع القانون املقةرح ،س تكون واهجات املس تخدم البياني يه
موضوع التصممي املشؤهل للحامة اخلاص ابلتصاممي ،ارةط استيتاء مجيع املعاةري .وابلإضاف اإىل ذكل ،حيدد مرشوع القانون
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أأن التصاممي التخطيطي الرمقي واحملارف واخلطوط يه موضوع تصممي .و أأشار الوفد اإىل أأنه مبوجب القانون احلايل هناك
مطالبات مل يكن واحضا فهيا ما اإذا اكنت احملارف البياني يه موضوع تصاممي أأم موضوع حق مشؤلف .واكن وزير العدل  ي
إارسائيل ،وهو املسشؤول عن ترشةع امللكي التكرة  ،هل موقف دامئ وهو أأن املنتجات ا إللكةروني أأو الرمقي ميكن وجيب أأن
تكون محمي مثل أأي منتج أآخر ملموس ،أأي التعامل معه عىل أأنه تصممي .و أأعرب الوفد عن عدم اعتقاده بأأن التغيري اذلي
ةأأيت نتيج للتكنولوجيا جيب أأن ةغري جوهر القانون واختا موقتا مس مترا بأأنه حىت قانون التصاممي ميكن وجيب أأن ةترس عىل
أأنه ةنطبق عىل التصاممي الرمقي  .و أأفاد بأأن النظام ا إلرسائييل مينع أأةضا حامة حق املشؤلف املتداخةل ملثل هاه املنتجات الرمقي
أكي منتج أآخر ،عىل أأساس الرأأي القائل بأأن نظام حامة التصاممي الصناعي من شأأنه أأن ةوفر امحلاة الاكفي وةعزز املنافس
وخيلق منتجات رمقي جدةدة .و ي ضوء جتربته ،اعرب الوفد عن اتتاقه مع وفد الولايت املتحدة ا ألمريكي بأأن الوقت قد
ةان لإجراء البحوث املقةرة و أأعرب عن رغبته  ي الانضامم لالقةراح مكشارك .وابلإضاف اإىل ذكل ،اقةرح الوفد أأن تأأخا
ا ألحباث أأةضا  ي الاعتبار مسأأةل حامة احملارف الرمقي أأو اخلطوط.
 .114و أأعرب وفد الياابن عن شكره لوفد الولايت املتحدة ا ألمريكي عىل تتسرياته ورحب بوفد إارسائيل مكشارك  ي تقدمي
الاقةراح الوارد  ي الوثيق  .SCT/35/6و أأشار الوفد إاىل أأنه  ي ةني انترش خلق ما يكتي من املعلومات اجلدةدة والتصاممي
التكنولوجي  ،مبا  ي ذكل تصممي الرسوم البياني والصور مثل واهج املس تخدم البياني والرموز الناش ئ  ،مع التقدم الرسةع  ي
تكنولوجيا املعلومات والتصالت  ي الس نوات ا ألخرية ،مل يكن هناك معلومات اكفي عن كيتي توفري امحلاة لهاه التصاممي  ي
الاختصاصات  ي مجيع أأحناء العامل .ونتيج ذلكل ،س يكون مجع املعلومات  ي هاا الصدد متيدا للمس تخدمني من ادلول
ا ألعضاء ،مبا  ي ذكل الياابن .وتأأكيدا عىل أأمهي اإجراء دراس اس تقصائي دلى اللجن ادلامئ بغرض مجع هاه املعلومات
وتقامسها بني ادلول ا ألعضاء واملس تخدمني ،قدم الوفد هاا الاقةراح املشةرك مع وفدي الولايت املتحدة ا ألمريكي وإارسائيل.
و أأوحض الوفد أأن الرسوم البياني  ي الياابن خضعت للحامة مبوجب القانون الوطين منا أأبرةل  .2007ومع ذكل ،اكن نطاق
امحلاة قبل  1أأبرةل  2016ةقترص عىل الرسوم البياني والصور املس تخدم لمتكني هاه املادة من التطبيق ما مت تسجيهل سابقا
معها مثل الاكمريات الرمقي والرسوم البياني اخلاص ابلربامج .و أأشار الوفد اإىل أأن املبادئ التوجهيي اجليدة لتحص التصاممي
قد مت تعدةلها وتطبيقها منا  1أأبرةل  2016عىل التصاممي اليت حتتوي عىل رسوم بياني  .وابلإضاف اإىل الرسوم البياني اليت مت
تسجيلها سابقا مع املادة ،أأصبحت صور برامج التطبيقات اليت مت بعد ذكل تثبيهتا وتسجيلها عىل أأهجزة احلاسوب مثل
الهواتف اذلكي و أأهجزة المكبيوتر اللويح ،أأةضا موضوع حامة كجزء من التشكيل اخلاريج ملظهر املادة.
 .115و أأعرب وفد أأسةراليا عن رغبته  ي التعرف عىل وهج نظر ا ألعضاء الآخرين بشأأن حامة التصاممي الافةراضي وغري
املادة  .ورصح قائال ابن أأسةراليا ةاليا تقوم بتقيمي س ياساهتا اخلاص حبامة التصاممي الافةراضي أأو غري املادة  ،مضيتا أأن هاا
التقيمي هو جزء من مراجع أأوسع لنظام التصممي وليس فقط هل عالق أأو اس تجاب خملاوف بشأأن حامة التصاممي الافةراضي
أأو غري املادة  .و أأشار الوفد أأةضا اإىل أأن مراجع مس تقةل متت مشؤخرا لنظام التصممي أأوصت ابإعادة النظر  ي تناول التصاممي
الافةراضي أأو غري املادة عن طرةق السامح ابلنظر  ي املنتج فقط  ي ةالته النشط وليس  ي ةالته الساكن عىل سبيل
املثال عند النظر  ي صالحيته .و أأعرب الوفد عن سعادته عند تقدمي معلومات عن هنج النظام احلايل محلاة تكل ا ألنواع من
التصاممي ،لفتا اإىل أأنه مل ةعرف بعد موقف حكومته فامي ةتعلق ابلس ياس املس تقبلي  .و ي اخلتام ،شدد الوفد عىل فائدة
تبادل املعلومات حول هاا املوضوع.
 .116وتقدمت وفود لك من كندا وش ييل وكولومبيا وفرنسا وهنغاراي واملكس يك وإاس بانيا والاحتاد ا ألورويب ،نياب عن
الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ابلشكر لوفود الولايت املتحدة ا ألمريكي والياابن وإارسائيل عىل الاقةراح املشةرك
و أأعربوا عن دمعهم ملناقش وتبادل وهجات النظر حول تكل املواضيع  ي ادلورة املقبةل للجن ادلامئ .
 .117و أأعرب وفد الاحتاد الرويس عن اهامتمه الكبري بتكل اجملالت اجلدةدة من التصاممي الصناعي  ،كام أأعرب عن رغبته
 ي أأن ةقدم معلومات عن التجرب الروس ي .
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 .118و أأشار الرئيس اإىل أأن عددا من الوفود قد اس تجاب بشلك اإجيايب لالقةراح املشةرك الوارد  ي الوثيق SCT/35/6
و أأعرب عن رغبته  ي اإدراج هاا املوضوع عىل جدول أأعامل اللجن ادلامئ  .كام أأعربت بعض الوفود أأةضا عن رغبهتا  ي تبادل
خرباهتا واهامتماهتا.
 .119وطلب الرئيس من ا ألمان اإعداد اس تبيان استنادا اإىل الوثيق  SCT/35/6موهجا اإىل مجيع ادلول ا ألعضاء
 ي الوةبو .كام طلب من ا ألمان اإعداد وثيق تتضمن الردود عىل الاس تبيان ،ليك ةمت عرضها  ي ادلورة املقبةل للجن
ادلامئ .

خدم الوةبو للنتاذ الرمقي (،DAS
 .120و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكي عن اهامتمه لالس امتع اإىل معلومات بشأأن خدم الوةبو للنتاذ الرمقي .و أأشار
الوفد اإىل أأن اخلدم املس تخدم  ي س ياق براءات الاخةراع ،جاهزة لالس تخدام  ي س ياق التصممي الصناعي .وعالوة عىل
ذكل ،اكن فرةق لهاي العامل قد أأدرج نصا  ي ا ألنظم والتعلاميت الإدارة  ،ا ألمر اذلي ميهد الطرةق لس تخدام نظام خدم
الوةبو للنتاذ الرمقي .ولكن ،وعىل الرمغ من لك ذكل ،مل ةمت اس تخدام اخلدم بعد  ي س ياق التصممي الصناعي .وابلتايل،
طلب الوفد من ا ألمان أأن تقدم معلومات عن خدم الوةبو للنتاذ الرمقي  ي ادلورة املقبةل للجن ادلامئ .
 .121و أأحيط الرئيس علام ابلطلب املقدم من وفد الولايت املتحدة ا ألمريكي .

البند  6من جدول ا ألعامل :العالمات التجارة
العالمات التجارة
حامة أأسامء ادلول ضد التسجيل والاس تخدام كعالمات جتارة  :املامرسات والهنج وجمالت التقارب املمكن والاقةراح املعدل
لوفد جاماياك
 .122أأشار وفد جاماياك اإىل أأنه  ي عام  2009اكن قد اقةرح تعدةل املادة ( 6اثلثا ،من اتتاقي ابريس هبدف حتسني حامة
أأسامء البدلان بطرةق مماثةل للرشط احلايل املتعلق برموز ادلول و أأعالهما ،وما اإىل ذكل .ومع ذكل ،وإاقرارا بأأن الوقت مل حين
بعد ملثل هاا التعدةل وبعد مشاورات بناءة مع عدد من ادلول ا ألعضاء ،اقةرح الوفد بدةال وطلب من ا ألمان اإعداد دراس
بشأأنه .و أأشار اإىل أأن البدلان النامي  ،اليت دلهيا بعض نقاط الضعف ،اعمتدت عىل العالمات التجارة لزتوةد املس تخدمني
الضعتاء واملتأأثرين حبمالت عالمات جتارة قوة  .و أأفاد بأأن ادلول الصناعي املتقدم وذات ادلخل املتوسط اس تطاعت
دخول التجارة العاملي حبمالت العالمات التجارة والتسوةق املناس ب  ،وابلتايل سعى الوفد اإىل توفري تدابري لتعزيز قدرة
املشارةع الصغرية واملتوسط  ي البدلان النامي عىل ادلخول واملشارك بتعالي  ي التجارة العاملي حيث ميكهنا أأن تس تتيد من
الاعةراف ونداء السوق اذلي توفره العالم التجارة الوطني اليت تدار بشلك جامعي وةمت تروجيها بشلك جيد ،ا ألمر اذلي
ةتطلب توفري امحلاة التعاةل ألسامء البدلان لتحقيق النجاح .وقد ل تعاين قدرة املشؤسسات الكبرية ،لس امي  ي البدلان املتقدم ،
بشأأن العالم التجارة وتسوةق منتجاهتا وخدماهتا ،من مثل هاه املشالك كام هو احلال ابلنس ب للمشؤسسات  ي الاقتصادات
الصغرية والضعيت  .واكن ذكل هو السبب وراء سعى الوفد اإىل اإجياد ةل من خالل املناقشات اليت دارت  ي اللجن  .واكن
الوفد قد قام ابإجراء حتليل للوثيق  ،SCT/29/5واذلي أأكد أأنه عىل الرمغ من أأن امحلاة اكنت متاة من الناحي النظرة
ألسامء البدلان ،اإل انه  ي ظل ظروف معين هناك فرص أأمام ا ألشخا والكياانت ليك تس ئي الاس تخدام والقتز غري
العادل واجملاين عىل حسن الني ومسع امس ادلوةل .و ي الواقع ،اكنت امحلاة املوجودة نظراي ألسامء البدلان غري شامةل وغري
مناس ب  ،و ي كثري من ا ألحيان غري اكفي  .و أأشارت مجيع البدلان اليت اس تجابت لدلراس السابق إاىل أأن ترشةعاهتا مل توفر
امحلاة ألسامء ادلول اإل اإذا اعتربت أأهنا وصتي  ي املنطق اليت مت اإنتاج السلع فهيا .واكن هاا هو السبب الأكرث ش يوعا
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لرفض طلبات العالمات التجارة  .ومع ذكل ،اكن الوضع خمتلتا  ي احلالت اليت تتأألف فهيا العالم حرصا من امس البدل
مقا نر ابحلالت اليت تتضمن فهيا العالم لكامت اإضافي أأو عنارص تصويرة  .و ي املامرس العملي  ،اكنت العالمات التجارة
اليت تتأألف أأو تتضمن أأسامء البدلان  ي كثري من ا ألحيان مقبوةل للتسجيل حيث ةمت اجلع بني امس ادلوةل والعنارص ا ألخرى
اليت جتعل العالم التجارة مميزية كلك .وقُدمت أأمثةل عدةدة خالل احلدث اجلانيب لدلورة الثالث والثالثني للجن ادلامئ  .و ي
الواقع ،اكن لك ما ةتعني عليه مقدم طلب العالم التجارة  ي الغالبي العظمى من ادلول ا ألعضاء  ي الوةبو هو حتدةد منط
امس ادلوةل أأو اإضاف لكامت أأو عنارص أأخرى للتغلب عىل امحلاة ا ألساس ي املقدم نظراي ألسامء البدلان .وهناك أأمثةل من
العالمات التجارة تدل عىل هاا الوضع الراهن وبشلك واحض ،مبا  ي ذكل أأسامء البدلان اليت مت العثور علهيا  ي جسل
العالمات التجارة لعدة بدلان .و أأكد احلدث اجلانيب لدلورة الثالث والثالثني والوثيق  SCT/35/4عىل احلاج اإىل حامة
شامةل ومتسق دوليا ألسامء البدلان .ومل يكن الهدف من املرشوع املقةرح للتوصي املشةرك هو فرض القواعد الواجب
اتباعها ولكن وضع اإطار مامتسك واثبت لتوجيه ماكتب امللكي التكرة  ي جمال اس تخدام العالمات التجارة وحمددات الهوة
اليت تتأألف من أأو حتتوي عىل أأسامء البدلان .و أأفاد الوفد بأأن الوثيق  SCT/35/4متيدة جدا ألهنا بينت اجملالت املمكن
للتقارب .ومع ذكل ،ر أأى الوفد أأن الوثيق ميكن أأن تس تتيد من البياانت التجرةبي فامي ةتعلق مبامرس العالمات التجارة
وتتسريات ادلول ا ألعضاء ،هبدف حتدةد جمالت التتاق والاختالف املمكن  .واكن املسح اخلا ابدلول ا ألعضاء اذلي مت
اإجرائه  ي الس نوات السابق ليس دقيقا مبا فيه الكتاة  ،حيث أأظهر أأن العدةد من البدلان قد قامت حبامة أأسامء البدلان
نظراي مبوجب عالمات جتارة اكذب أأو مضلةل ،ولكن هناك العدةد من الاس تثناءات أأو التتسريات اليت مسحت بتسجيل
أأسامء البدلان كعالمات جتارة عىل الرمغ من أأن مقدم الطلب ل عالق هل هباه البدلان اليت وردت أأسامهئا  ي العالم
التجارة  .وذلكل ،طلب الوفد تعدةل وثيق التتاق اليت أأعدهتا ا ألمان لتشمل دراس جدةدة مع أأس ئةل متتد اإىل مجع املزةد من
املعلومات العملي من البدلان .وميكن أأن تشمل ا ألس ئةل أأو القضااي ا إلضافي عىل سبيل املثال ماهي الظروف اليت ارتقت
اإىل عالمات جتارة مضلةل أأو خادع أأو اكذب  ،ومن ُمسح هلم بتقدمي اعةراضات عىل طلبات العالمات التجارة اليت تش متل
عىل أأسامء البدلان .وهكاا ،اقةرح الوفد عىل ا ألمان اإجراء دراس اس تقصائي أأخرى فامي بني ادلول ا ألعضاء بشأأن التجارب
مع طلبات عالمات جتارة بأأسامء البدلان والنظر  ي التجوات بني القانون واملامرس فامي ةتعلق حبامة أأسامء البدلان .وطلب
الوفد أأةضا من اللجن ادلامئ املوافق عىل املوعد الهنايئ لتقدمي الاقةراةات أأو ا ألس ئةل اليت سيمت تضميهنا  ي دراس جدةدة،
و أأفاد بأأنه عىل اس تعداد للعمل مع مجيع ادلول ا ألعضاء وا ألمان العام من أأجل اإجياد ةلول محلاة فعاةل ألسامء البدلان.
 .123و أأةد وفد سويرسا البيان اذلي أأدىل به وفد جاماياك والاقةراح املعدل الوارد  ي الوثيق  .SCT/32/2و أأعرب عن
اعتقاده بأأن الوثيق  SCT/35/4أأظهرت أأنه ميكن تصور التتاق عىل عدد من املبادئ املتعلق حبامة أأسامء البدلان .و أأشار
اإىل أأن جمال التقارب رمق ( ،3من الوثيق ةقةرح بأأن هناك تقارب حممتل حول عدم تسجيل العالم اإذا اكن اس تخدام امس
ادلوةل مضلال أأو خادعا أأو اكذاب فامي ةتعلق مبنشأأ السلع أأو اخلدمات .ومن شأأن جمال التقارب ذكل أأن ةنطبق  ي القانون
الوطين ملعظم البدلان .ومع ذكل  ،ي الوثيق  ،WIPO/Strad/INF/7بدت فكرة اخلداع غامض وخمتلت من بدل اإىل أآخر.
وعىل الرمغ من أأن وثيق  SCT/35/4قدمت مبادئ امحلاة  ،اكن حمتوى جمالت التقارب غري اكفيا لضامن حامة مامتسك
وحمددة ألسامء البدلان .ودعا الوفد اإىل مبادئ توجهيي غري ملزم عىل املس توى ادلويل و أأعرب عن ر أأي متاده أأن دراس
ا ألس باب الاكمن وراء املامرسات املتباةن س ميكن اللجن ادلامئ من حترةك النقاش اإىل ا ألمام .وابلإضاف اإىل ذكل ،ةنبغي
اإعداد اس تبيان بشأأن العوامل اليت ةنبغي أأخاها  ي الاعتبار عند حتدةد الاس تخدام املضلل أأو الاكذب أأو املضلل ألسامء
البدلان.
 .124و أأحيط وفد الاحتاد ا ألورويب ،نياب عن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،علام ابلوثيق  ،SCT/35/4واليت
أأكدت أأن هناك عدة فر متاة ألطراف أأخرى قبل و أأثناء وبعد معلي تسجيل العالمات التجارة اليت ميكن فهيا
الاحتجاج عىل حامة أأسامء البدلان .واقةرح الوفد الةركيزي عىل أأنشط التوعي حول الآليات املتاة للحصول عىل رفض أأو
اإبطال للعالمات التجارة اليت حتتوي عىل أأسامء البدلان .و أأفاد بأأن هناك عدة أأس باب للرفض أأو اإبطال العالمات التجارة ،
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ويه عدم وجود أأي متيزي والطابع الوصتي وحقيق أأن العالمات التجارة خمالت للنظام العام أأو مضلةل أأو خادع أأو اكذب .
و أأعرب الوفد جمددا عن اهامتمه ابلقةراح الوارد  ي الوثيق  SCT/34/2بشأأن تناول حامة أأسامء البدلان  ي كتيبات
التحص ،هبدف التوعي ابلإماكنيات املوجودة ابلتعل لرفض أأو اإبطال تسجيل العالم اليت تتأألف من أأو حتتوي عىل أأسامء
البدلان كعالم جتارة  .وفامي ةتعلق ابجملالت املمكن للتقارب بني القوانني واملامرسات  ي خمتلف ا ألعضاء ،أأفاد الوفد بأأنه ل
ةعارض مواصةل العمل  ي تكل اجملالت ،ولكنه أأعرب عن اعتقاده بأأن اجملالت ذات الطابع املوضوعي مثل اجملالت رمق (،3
ورمق ( ،،4جيب أأن تكون خارج نطاق العمل ألنه ةصعب حتقيق تقدم بشأأهنا.
 .125و أأعرب وفد لتتيا ،متحداث ابمس مجموع بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،عن تقديره للمح العام عن وضع حامة
أأسامء البدلان .و أأفاد بأأن الوثيق  SCT/35/4أأظهرت الهنج اخملتلت اليت مت اعامتدها من قبل ادلول ا ألعضاء فامي ةتعلق
بتسجيل أأسامء البدلان كعالمات جتارة  ،وتضمنت معلومات عن س بل معارض هاا التسجيل .و أأحيط الوفد علام ابجملالت
املمكن للتقارب اليت مت حتدةدها  ي الوثيق و أأعرب عن تطلعه اإىل اإجراء مناقشات بناءة وإاجيابي بشأأن الطرةق اإىل ا ألمام.
 .126و أأعرب وفد موانكو عن دمعه ألي مبادرة هتدف اإىل اإحراز تقدم  ي معل اللجن بشأأن قضي أأسامء البدلان ،لس امي
بشأأن اإماكني مواءم املامرسات الوطني  ي هاا اجملال .و أأفاد بأأن السلطات الوطني  ي موانكو ولأكرث من مخس عرش عاما،
حتاول حامة أأسامء موانكو ومونت اكرلو  ي مجيع أأحناء العامل .و أأشار الوفد اإىل أأن حامة أأسامء البدلان مل تكن موةدة ول
شامةل ،واكنت تتطلب موارد برشة خضم وموارد مالي غري عادة  ،عىل الرمغ من أأهنا مل تساعد دامئا املشغلني واملس هتلكني
احملليني أأو املس هتلكني عىل ضامن هاه امحلاة  .ولهاا السبب ،أأةد الوفد الترصحيات اليت أأدىل هبا وفدي جاماياك وسويرسا
واقةراةاهتام للميض قدما  ي معل اللجن بشأأن هاه القضي .
 .127و أأةد وفد اإةطاليا الاقةراح املعدل اذلي تقدم به وفد جاماياك ،لس امي املادتني  6و 7من مرشوع التوصي املشةرك ،
اليت ميكن تطبيقها من قبل املاكتب الوطني عند حفص العالمات التجارة اليت حتتوي عىل أأسامء البدلان .و أأفاد أأنه من شأأن
التوصي املشةرك تاكري مجيع ادلول ا ألعضاء ابحلاج اإىل أأن تكون أأكرث ةارا عند النظر  ي هاا اجلانب.
 .128و أأعرب وفد ش ييل عن تتهمه بأأن جمالت التقارب املمكن الواردة  ي الوثيق  SCT/35/4تشلك معيارا أأو نقط
مرجعي ميكن أأن تس تخدهما املاكتب عند حماوةل تسوة القضااي املرتبط بتسجيل أأو اس تخدام العالمات اليت تتأألف من أأو
حتتوي عىل أأسامء البدلان .و أأةد الوفد هاا الهنج ألنه مل ةقترص عىل تناول اهامتمات وفد جاماياك وغريها من أأعضاء اللجن
ادلامئ حفسب ،بل ةوفر أأةضا املرون الالزم للتعامل مع خمتلف الطرق اليت تناول هبا أأعضاء اللجن هاه املشلك  .و أأعرب
عن اعتقاده بأأن جمال التقارب رمق  4بشأأن "النظر  ي العنارص ا ألخرى للعالم " ،ميكن اإدراجه  ي جمال التقارب رمق ،3
حيث يرى أأنه اإذا تأألتت العالم من امس ادلوةل فاإنه ل ميكن أأن حتتوي هاه العالم عىل عنارص أأخرى .وعىل العكس من
ذكل ،وطبقا جملال التقارب رمق  ،4اإذا اكنت العالم تتضمن عنارص أأخرى ،فميكن القول بأأهنا حتتوي عىل امس ادلوةل،
وابلتايل فاإن هاه احلاةل ةغطهيا ابلتعل جمال التقارب رمق  .3وذلكل اكن لبد من توضيح الترضي اليت ةغطهيا اجملال رمق .4
و أأعرب الوفد عن اتتاقه مع جمال التقارب رمق  5بشأأن اإجراءات ا إلبطال واملعارض  ،ألنه اإىل جانب اجملال رمق  2و ،3ةعترب
سببا للرفض مبوجب الترشةعات الوطني  ،ولكن مثل هاا الرفض ل ميكن أأن ةقرره املكتب وخيضع لطلب املعارض  .و أأعرب
الوفد عن فهمه أأن جمال التقارب احملمتل رمق ( 6الاس تخدام كعالم  ،قد وجد أأساسه املنطقي  ي املادة  10من اتتاقي ابريس.
ومع ذكل ،اختلتت الصيغ عن هاا الرشط .أأول ،ميكن أأن ةتجاوز النطاق املمكن للمحظورات أأو املضبوطات احلاةل
املنصو علهيا  ي اتتاقي ابريس ،اثنيا ،أأشار جمال التقارب اإىل سامت معين من املنتجات واخلدمات مثل نوعيهتا أأو طبيعهتا
واليت اكنت غامض وتعمتد عىل تقدير خشيص .وعىل العكس من ذكل ،اإذا أأدرج املاكن اجلغرا ي للمنشأأ ،فميكن أأن ةمت اإثبات
ذكل وفقا لقواعد املنشأأ.
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 .129وعلق وفد اإيران (مجهورة  -الإسالمي  ،أأمهي كبرية عىل معل اللجن ادلامئ بشأأن قضي حامة أأسامء البدلان .و أأفاد بأأن
ادلراسات اليت قامت هبا املنظم  ،واليت مجعت بني القوانني واملامرسات الوطني أأوحضت أأن هناك ةاج لتحرك دويل ملنع
تسجيل أأو اس تخدام أأسامء البدلان كعالمات جتارة  .وذلكل ،أأعرب الوفد عن تأأةيده لالقةراح اذلي تقدم به وفد جاماياك
لتطوير التوصيات املشةرك  ي هاا اجملال.
 .130و أأةد وفد اإس بانيا البيان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد ا ألورويب بشأأن الوثيق  ،SCT/35/4و أأعرب عن رغبته  ي
اس تكشاف رفض العالمات التجارة مبا  ي ذكل أأسامء البدلان ،وكاكل اس تكشاف اقةراح اإدراج حامة أأسامء البدلان  ي
كتيبات حفص العالمات التجارة والنظر  ي التقارب املمكن بني املامرسات .و أأةد اس مترار املناقشات حول هاا املوضوع.
 .131و أأعرب وفد كولومبيا ،فامي ةتعلق مبجال التقارب رمق ( ،،2عن ر أأي متاده أأنه  ي العدةد من البدلان اكنت العالم
التجارة تعترب متتقرة اإىل أأة مس مميزية عندما تتضمن امس دوةل .و أأشار الوفد اإىل أأن  ي قوانني بدلان أأمرياك الالتيني  ،ميكن
أأن تكون العالم اليت تتتقر اإىل السم املميزية أأو ل ميكن أأن تكون وصتي واكن ذكل مبثاب تقيمي منتصل .ومع ذكل ،اإذا
اكنت العالم غري مميزية فاإنه ل ميكن اعتبارها عالم جتارة سارة  .وعندما تتكون العالم التجارة من امس ادلوةل فقط،
ابلرتباط مع املنتجات ،فاإن ذكل ميثل قضي مشؤارات جغرافي  .وذلكل ،اكن التقس مي رضوراي  ي جمال التقارب رمق ( ،2بني
الطبيع الوصتي للعالم التجارة من هج  ،فضال عن البلبةل اليت قد تسبهبا اإذا اكن املنتج مل ةأأت من ادلوةل اليت حيمل
امسها ،ومن هج أأخرى  ي ةال ما اإذا اكن هناك غياب اكمل للسم املميزية.
 .132و أأوحض وفد مجهورة كوراي أأن قانون العالمات التجارة الوطين ةنص عىل حامة أأسامء البدلان املدرج  ي العالمات
التجارة  .ومت رفض طلبات العالمات التجارة عندما اكن ةُنظر اإىل اس تخدام امس ادلوةل إاكهان أأو اكن من احملمتل أأن يسبب
سوء مسع لدلوةل املتضمن  ي العالم التجارة  .و أأفاد بأأنه لكام لزم ا ألمر ،ميكن ل ألطراف املعني أأن تعارض مثل هاه
الطلبات وتطلب اإبطالها .وإاذا ضللت أأسامء املنتجات العمالء فامي ةتعلق مبصدر املنتج ،فاإنه سيمت منع هاا الاس تخدام
مبوجب قانون منع املنافس غري املرشوع  .و أأعرب الوفد عن تقديره للمجالت املمكن للتقارب الواردة  ي
الوثيق  SCT/35/4ولكنه أأفاد بأأنه س يكون حباج اإىل توضيحات حول عدد من القضااي اليت تتناولها الوثيق  ،لس امي
اخلالفات القامئ بني ادلول ا ألعضاء وكيتي التغلب علهيا .و أأةد الوفد الاقةراح اذلي تقدم به وفد جاماياك ابإجراء دراس
لتحدةد الثغرات.
 .133و أأعرب وفد هنغاراي عن اعتقاده بأأن الإطار القانوين ادلويل وا إلقلميي والوطين القامئ ةوفر امحلاة الاكفي ألسامء البدلان
وخصوصا  ي طلبات العالمات التجارة اليت تتأألف فقط من امس ادلوةل .وفامي ةتعلق بطلبات العالمات التجارة اليت ةمت فهيا
اجلع بني امس ادلوةل والعنارص املميزية ا ألخرى ،أأفاد الوفد بأأنه ةنبغي اس تخدام مزةدا من املعاةري  ي تقيمي اإماكني التسجيل،
ويه املعرف اخلاص ابملس هتكل احمليل العادي ،مثل عندما ةتهم املس هتكل امس ادلوةل كوس يةل مميزية ملاكن مرتبط ابملنتج اذلي
تغطيه العالم  .وحيث إان مثل هاا القرار س يعمتد عىل السوق واملعلومات املتاة للمس هتلكني ذوي الصةل ،فقد ظلت
املامرسات املتعلق بتحدةد طلبات العالمات التجارة اخلادع متباةن  .ومع ذكل ،فاإن التوسع  ي اس تخدام الإنةرنت قد ةغري
الصورة ،ومبوجب ذكل ر أأى الوفد أأن هناك ميزية  ي العمل املتواصل هبدف حتدةد املبادئ أأو اإجياد النقاط املشةرك اليت
ميكن أأن تصاغ بطرةق جمردة  ي س ياق خداع طلبات العالمات التجارة بوصتها املنشأأ اجلغرا ي للمنتجات.
 .134و أأعرب وفد جنوب أأفرةقيا عن اس تعداده للمشارك  ي املناقشات املقبةل فامي ةتعلق ابجملالت املمكن للتقارب املقةرة
بشأأن حامة أأسامء البدلان ،ولكنه أأكد جمددا بأأنه لن ةدمع وثيق  ي شلك توصي مشةرك  .و أأشار الوفد اإىل أأنه اكن دامئا عىل
اس تعداد دلراس ودمع وثيق غري ملزم .
 .135و أأثىن وفد جورجيا عىل ا ألمان بشأأن الوثيق املرجعي حول حامة أأسامء البدلان ضد التسجيل والاس تخدام
كعالمات جتارة  ،وشكر وفد جاماياك عىل اقةراةه اذلي سلط الضوء عىل أأمهي حامة أأسامء البدلان .و أأةد الوفد أآراء مجموع
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بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،اليت درست بدق التأأثري احملمتل لعامتد الصك املقةرح و أأعرب عن اس تعداده للمشارك  ي
املناقشات املس تقبلي بشأأن هاه القضي  ،مبا  ي ذكل مرشوع وثيق مرجعي منقح للنظر  ي املامرسات الوطني فضال عن
الاقةراح اذلي قدمه وفد جاماياك.
 .136و أأعرب وفد الاحتاد الرويس عن ر أأي متاده أأن الوثيق  ،SCT/35/4اليت اقةرحت س ت جمالت للتقارب ،تعكس
معل اللجن عىل النحو الواجب .كام أأعرب الوفد عن اس تعداده للعمل مبزةد من التتاصيل بشأأن قضي حامة أأسامء البدلان
عىل النحو اذلي اقةرةه وفد جاماياك.
 .137و أأشار الرئيس اإىل أأن مجيع البياانت بشأأن الوثيق  SCT/35/4سيمت تسجيلها  ي التقرير.
 .138واختمت الرئيس بقوهل أأن هاا البند س يظل عىل جدول ا ألعامل و أأن اللجن ادلامئ س تعود اإليه  ي دورهتا املقبةل
مع ما يكتي من الوقت للمتكن من توفري مناقش اكمةل.

التحدةث بش أأن اجلوانب املتعلق ابلعالمات التجارة لنظام أأسامء احلقول
 .139استندت املناقشات اإىل الوثيق .SCT/35/5
 .140وشكر وفد هنغاراي ا ألمان عىل التحدةث الوارد  ي الوثيق  .وفامي ةتعلق مبراجع الس ياس املوةدة لتسوة املنازعات
املتعلق بأأسامء احلقول ( ،،UDRPاليت مت بد أأها  ي هيئ الإنةرنت ل ألسامء وا ألرقام اخملصص ( ،،ICANNسلط الوفد
الضوء عىل الشكوك املرتبط بعملي املراجع و أأعرب عن قلقه هباا الشأأن .و أأشار الوفد أأةضا اإىل عدم وجود حامة ل ألسامء
اجلغرافي كام هو احلال  ي نظام امس النطاق ( .،DNSو ي اخلتام ،أأعرب الوفد عن دمعه القوي ملواصةل رصد التطورات،
واملسامه املقدم من قبل ا ألمان حسب الاقتضاء.
 .141و أأعرب وفد سويرسا عن دمعه للبيان اذلي أأدىل به وفد هنغاراي.
 .142وطلبت اللجن ادلامئ مزةدا من التحدةث  ي الاجامتع القادم.

البند  7من جدول ا ألعامل :املشؤارات اجلغرافي
 .143أأعرب وفد هنغاراي  ،ي إاشارة إاىل الاقةراح املشةرك الوارد  ي الوثيق  SCT/31/8 Rev.5بشأأن حامة أأسامء
البدلان واملشؤارات اجلغرافي  ي نظام أأسامء احلقول ،عن رغبته  ي الإشارة اإىل أأن املقةرح قد قُدم ابلتتصيل  ي الاجامتعات
الثالث ا ألخرية للجن ادلامئ  .ومع ذكل ،أأعرب عن رغبته  ي تسليط الضوء عىل هدفني هامني اكن الاقةراح هيدف اإىل
حتقيقهام .اكن الهدف ا ألول ةتعلق ابحامتل متدةد س ياس الوةبو املوةدة لتسوة املنازعات املتعلق بأأسامء احلقول لتائدة أأسامء
البدلان واملشؤارات اجلغرافي  ،اليت تقترص ةاليا عىل حقوق العالمات التجارة فقط .ور أأى أأن أأسامء البدلان واملشؤارات
اجلغرافي  ،مبا  ي ذكل تسميات املنشأأ ،اكنت موضوع امحلاة وجيب أأن تمتتع فرادى ادلول أأو أأحصاب املشؤارات اجلغرافي
إابماكني اس تدعاء تكل احلقوق  ي اإطار الس ياس املوةدة لتسوة املنازعات املتعلق بأأسامء احلقول .واكن الهدف الثاين ةتعلق
بوسائل تقدمي أأو تعزيز حامة املشؤارات اجلغرافي و أأسامء البدلان  ي نظام أأسامء احلقول اجلدةد لهيئ الإنةرنت ل ألسامء وا ألرقام
اخملصص  .و أأشار الوفد اإىل أأن أأكرث من أألف امس من أأسامء احلقول اجلدةدة من املس توى ا ألعىل قد أدخلت من قبل هيئ
الإنةرنت ل ألسامء وا ألرقام اخملصص واليت اجتابت أأكرث من  17مليون تسجيل من املس توى الثاين .و أأظهر جحم هاه الظاهرة
جحم النطاق اذلي ميكن أأن يساء فيه اس تخدام تكل احلقوق السابق  .ور أأى أأن الطلب من جانب املس تتيدين من املشؤارات
اجلغرافي لضامانت ابحلتاظ عىل مصاحلهم املرشوع اكن جح دلمع هاا الاقةراح .و ي الوقت نتسه ،فتي اإشارة اإىل أأن نطاق
هاا الاقةراح اقترص عىل نطاق معني من نطاقات املشؤارات اجلغرافي وحامة أأسامء البدلان ،أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأنه لن
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يكون من الصعب العمل  ي هاا اجملال .و أأشار الوفد أأةضا اإىل أأن الاقةراح املشةرك املقدم من عرشة وفود ومناقش ته داخل
اللجن ادلامئ قد ودل رد فعل اإجيايب ودمع واسع من ادلول ا ألعضاء  ي اللجن ادلامئ  .و أأخريا ،أأعرب الوفد عن انتتاةه عىل
مناقش مقةرةات أأخرى وعن ر أأي متاده أأنه ةتعني عىل اللجن ادلامئ أأن تتتق أأول عىل طرةق العمل ومبادهئا.
 .144و أأعرب وفد فرنسا عن اس تعداده للميض قدما بروح بناءة بشأأن ا ألس ئةل قيد املناقش  .و ي اإشارة اإىل الولة
املمنوة من قبل اجلعي العام بشأأن املشؤارات اجلغرافي  ،أأقر الوفد أأن الولة لتحقيق نتيج بشأأن معاهدة بشأأن قانون
التصاممي اكنت أأكرث اإحلاةا .ذلا ر أأى الوفد أأن مناقش املشؤارات اجلغرافي ميكن تأأجيلها اإىل جلس للجن ادلامئ حيث
س يكون هناك املزةد من الوقت متاةا ،وذكل لضامن التقارب .ور أأى أأن مجيع املقةرةات ميكن التوفيق بيهنا و أأنه لبد من
التتاق عىل مهنجي العمل واختاذ مزةد من اخلطوات .و أأخريا ،و ي تاكري بأأن فرنسا اكنت عضوا  ي احتاد لش بون و أأن هناك
بعض ا ألس ئةل اليت ظلت متتوة بشأأن الاحتاد ،أأكد الوفد عىل اس تعداده للمشارك البناءة  ي مناقش تكل القضااي.
 .145و أأشار وفد لتتيا ،نياب عن مجموع بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،اإىل أأن اجلعي العام قد وهجت اللجن ادلامئ
بدراس ا ألنظم اخملتلت محلاة املشؤارات اجلغرافي داخل الولة احلالي واليت تغطي مجيع اجلوانب .و ي البداة  ،اكن وفد
اجملموع قد أأعرب عن دمعه لوفود اجلهورة التش يكي وفرنسا و أأملانيا وهنغاراي وإاةطاليا وبولندا والربتغال ومجهورة مودلوفا
وإاس بانيا وسويرسا بدراس حامة املشؤارات اجلغرافي  ي نظام أأسامء احلقول عىل ا إلنةرنت .واعتقادا منه بأأن الاقةراح ةامتىش
مع معل اللجن ادلامئ  ،ر أأى الوفد أأنه من ا ألمهي مباكن أأن يكون هناك حتليل متعمق للوضع الراهن .وحيث مت اكتشاف
ثغرات متاهميي حول هاه القضي خالل توسع جمال فضاء املس توى ا ألعىل ،أأعرب الوفد عن اعتقاده أأنه لبد من فهم
أأفضل للتعقيدات احمليط ابملشؤارات اجلغرافي وحاميهتا  ي نظام أأسامء احلقول .وفامي ةتعلق ابملقةرةات ا ألخرى  ي اإطار البند
 7من جدول ا ألعامل ،ظل موقف اجملموع دون تغيري .ورمغ أأن عددا من املقةرةات املطروة أأوصت بدراس نظم حامة
املشؤارات اجلغرافي  ،اكن من املعروف أأن املشؤارات اجلغرافي محمي اإما من خالل أأنظم العالمات التجارة أأو من خالل
النظم حبمك طبيعهتا .و ي اإشارة اإىل أأن بعض املقةرةات جتاوزت حتليل النظم الوطني  ،خلص الوفد اإىل أأن تكل املقةرةات ل
تنسجم مع ولة اللجن ادلامئ .
 .146و أأكد ممثل منظم الش بك ادلولي للمشؤارات اجلغرافي ( ،OriGinجمددا اهامتمه مبناقش بشأأن حامة املشؤارات
اجلغرافي  ي نظام أأسامء احلقول ،لس امي س ياق توسع نظام امس النطاق .و أأعرب عن أأسته أأن املشؤارات اجلغرافي مل ةمت
اعتبارها عنواان صاحلا للطعن  ي حص تسجيل نطاق من املس توى الثاين ،و أأكد املمثل عىل أأمهي اإدراج ذكل  ي اإطار أآلي
الس ياس املوةدة لتسوة املنازعات املتعلق بأأسامء احلقول  ،علام بأأن أألف حقل جدةد من املس توى ا ألول اكن قيد التشغيل
و أأن  17مليون حقل من املس توى الثاين اكن مسجال .كام أأعرب املمثل عن خماوفه املتعلق بتاكليف رصد وإانتاذ حقوق
املشؤارات اجلغرافي عىل ش بك الإنةرنت ،و أأةضا  ي ضوء التوسع اجلدةدة لنطاقات املس توى ا ألعىل  ي الس نوات املقبةل.
و ي اإشارة اإىل ارتتاع عدد املنازعات املتعلق بنطاقات املس توى ا ألعىل اجلدةدة  ي اإطار الس ياس املوةدة لتسوة املنازعات
املتعلق بأأسامء احلقول ،تساءل املمثل عن كيتي حتسني امحلاة القانوني حلقوق امللكي التكرة حبيث ميكن ألحصاب امللكي
التكرة أأن يس تتيدوا من الإنةرنت ،واليت اكنت أأةضا مبثاب أأداة رائع لتعزيز العالمات التجارة واملشؤارات اجلغرافي وبيع
املنتجات  ي مجيع أأحناء العامل .و ي اخلتام ،أأعرب املمثل عن اعتقاده بأأن الس ياس املوةدة لتسوة املنازعات املتعلق بأأسامء
احلقول جيب أأن تشمل املشؤارات اجلغرافي  ،كام أأعرب عن رغبته  ي دراس النظم التعاةل من حيث التلكت للك من
املشؤارات اجلغرافي والعالمات التجارة داخل اللجن ادلامئ .
 .147و أأشار وفد الاحتاد ا ألورويب ،متحداث ابلنياب عن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،اإىل أأن العمل بشأأن
املشؤارات اجلغرافي قد اسةرشد بقرار من اجلعي العام لتوجيه اللجن ادلامئ دلراس ا ألنظم اخملتلت محلاة املشؤارات
اجلغرافي مضن وليهتا احلالي واليت تغطي مجيع اجلوانب .وبأأخا هاا القرار بعني الاعتبار ،أأعرب وفد الاحتاد ا ألورويب
وادلول ا ألعضاء فيه عن أأن العمل بشأأن املشؤارات اجلغرافي ةنبغي أأن تركز عىل نظام امس النطاق ،وهو موضوع همم جدا
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وموضوعي .و أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل مناقش ادلراس حول نظم املعلومات اجلغرافي ونظام أأسامء احلقول ،عىل النحو
املقةرح  ي الوثيق  .SCT/31/8 Rev.5و أأفاد بأأنه جيب أأن تبحث ادلراس ما اإذا اكنت ةاج املس تخدمني محلاة املشؤارات
اجلغرافي  ي نظام أأسامء احلقول قد تغريت ،وما اإذا اكنت التدابري املتاة حلائزي املشؤارات اجلغرافي ضد انهتاك نظام أأسامء
احلقول فعاةل مبا فيه الكتاة  ،وكيف ميكن حتسني الإطار القانوين والإجرايئ القامئ .وفامي ةتعلق ابملقةرةات ا ألخرى املطروة ،
أأفاد الوفد أأن اللجن ادلامئ ليس دلهيا ولة قانوني للتطرق اإىل أأو مراجع أأو تتسري اتتاق لش بون أأو وثيق جنيف لتتاق
لش بون  .ونتيج ذلكل ،فاإن حفص ا ألنظم اخملتلت محلاة املشؤارات اجلغرافي داخل الولة احلالي واليت تغطي مجيع جوانب ل
ميكن أأن يستند اإىل املقةرةات الواردة  ي الواثئق  SCT/30/7و ،SCT/31/7ألنه ةتعلق ابتتاق لش بون ووثيق جنيف
لتتاق لش بون  .وشدد الوفد عىل أأن أأي تعدةل  ي املس تقبل عىل اتتاق لش بون أأو وثيق جنيف هو اختصا حرصي
ألطراف هاه التتاقيات .و أأعرب الوفد أأةضا عن اعتقاده أأن ادلراس  ي جمال املشؤارات اجلغرافي بناء عىل اقةراح وفد
الولايت املتحدة ا ألمريكي من شأأنه أأن ةضيف قليال ألنه  ي ا ألساس س يكرر فقط احلقيق الواحض بأأن بعض البدلان قد
محت املشؤارات اجلغرافي من خالل نظام العالم التجارة  ،وقامت بعض البدلان ا ألخرى ،مبا  ي ذكل الاحتاد ا ألورويب،
ابمحلاة من خالل نظام فرةد من نوعه .ومع ذكل ،ومن أأجل التوافق ،أأعرب الوفد عن اس تعداده لبدء حوار بشأأن ا ألنظم
الوطني وا إلقلميي محلاة املشؤارات اجلغرافي  ي ادلورة السادس والثالثني للجن ادلامئ .
 .148و أأشار وفد الولايت املتحدة ا ألمريكي اإىل أأنه  ي ادلورة ا ألخرية للجن ادلامئ اكنت الوفود قرةب جدا من التوصل اإىل
اتتاق بشأأن خط معل حول املشؤارات اجلغرافي  ،وكرر اقةراةه بقصد البدء من قاعدة بس يط عن طرةق الامتس ا ألس ئةل
من الوفود ا ألعضاء  ي اللجن ادلامئ لس تكشاف وتبادل املعلومات حول النظم الوطني محلاة املشؤارات اجلغرافي  .و ي
اإشارة اإىل أأن هناك العدةد من القضااي اليت سيمت حتدةدها خالل معلي حفص مشؤار جغرا ي ،ر أأى الوفد أأنه قد يكون من
املتيد مناقش العدةد من تكل القضااي وتبادل اخلربات .و أأوحض الوفد أأن قصده هو خلق حوار مدفوع من جانب ادلول
ا ألعضاء مضن اللجن ادلامئ حبيث يكون لك مهنا مورد لبعضها البعض .و أأعرب الوفد عن عدم تأأكده بشأأن نتاجئ هاا احلوار
وعن اعتقاده بأأن اقةراح سلسةل من اخلطوات ا ألخرى هو مبثاب أأمر صعب .ومع ذكل ،أأفاد أأن فكرة جتميع ا ألس ئةل من قبل
الوفود كتكرة أأولي س تكون متيدة جدا .وقال الوفد أأن احلوار اذلي جرى خالل التتاوض اخلا ابتتاق اراك احمليط
الهادئ ( ،،TPPمت هاا احلوار ألن املتاوضني معلوا من خالل نظم مشؤارات جغرافي معقدة  ي مجيع أأحناء العامل ترتبط
بواكلت متعددة ذات كتاءات متعددة .ومل تكن العدةد من هاه الواكلت تعمل كسجالت ملكي فكرة  .و أأشار اإىل أأن اراكء
اتتاق اراك احمليط الهادئ قد وجدوا أأرضي مشةرك واتتقوا عىل املبادئ ا ألساس ي  ،وابلتايل حققوا اتتاق اإطاري ملشؤار
جغرا ي واسع .واكن احلوار معقدا اإل أأنه اكن مرثاي حبيث ميكن اجللوس عىل الطاوةل وطرح ا ألس ئةل حول نظام أآخر
واحلصول عىل اإجاابت مث حماوةل وضع صياغ حول ذكل .ومع أأخا تكل التجرب بعني الاعتبار ،أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن
حوارا مماثال داخل اللجن ادلامئ س يكون قامي للغاة لتهم نظام البعض للآخر ،وسوف حيدث فرقا كبريا  ي اإجياد طرةق
للميض قدما .وابلنظر اإىل أأن الاقةراح ببدء هاا احلوار حول ممارسات التحص اكن من مصلح لك دوةل ،أأشار الوفد اإىل أأنه
 ي املرة ا ألخرية قد مت التوصل اإىل اتتاق ،و أأعرب عن أأمهل  ي أأن ةبد أأ العمل بشأأن املشؤارات اجلغرافي .
 .149و أأعرب وفد سويرسا  ،ي اإشارة اإىل الولة املمنوة من قبل اجلعي العام للجن ادلامئ  ،عن أأمهل  ي أأن ةشؤدي
النقاش حول املشؤارات اجلغرافي اإىل اعامتد خارط طرةق متكن اللجن ادلامئ من أأن تس تأأنف معلها بشأأن املشؤارات
اجلغرافي  .ومن هاا املنظور ،أأعرب عن اعتقاده بأأن املناقش ةنبغي أأن تركز عىل ا ألنظم الوطني وا إلقلميي اخملتلت محلاة
املشؤارات اجلغرافي و أأن تأأخا بعني الاعتبار القضااي اليت أأثريت من قبل ادلول ا ألعضاء .و ي إاشارة إاىل قضي املشؤارات
اجلغرافي و أأسامء البدلان  ي نظام أأسامء احلقول ،أأشار الوفد اإىل ادلمع والاهامتم هباا الاقةراح اذلي أأعربت عنه العدةد من
الوفود .ور أأي الوفد أأنه ميكن جتميع هاه املواضيع وميكن التوصل اإىل اتتاق بشأأن خط العمل .واختمت الوفد بتأأكيده جمددا
عىل الزتامه حنو حتقيق هاا التتاق.
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 .150و أأعرب وفد كولومبيا عن انتتاةه عىل احلوار ودراس خمتلف القضااي اليت أأثريت  ي املقةرةات ،كام أأعرب عن اعتقاده
بأأهنا مجيعا لها نتس القدر من ا ألمهي من أأجل تطوير وفهم كيتي معل لك نظام .و ي إاشارة إاىل اخملاوف اليت أأعرب عهنا ممثل
منظم الش بك ادلولي للمشؤارات اجلغرافي  ،أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن موضوع املشؤارات اجلغرافي و أأسامء البدلان  ي
نظام أأسامء احلقول ةنبغي أأن يكون جزءا من مناقش أأوسع حول نطاق وحامة املشؤارات اجلغرافي  .و أأعرب عن تأأةيده للبيان
اذلي أأدىل به وفد سويرسا ،وعن اعتقاده بأأن هناك ةاج اإىل وضع خط معل عىل أأساس اس تبيان .كام أأةد الوفد الاقةراح
اذلي تقدم به وفد الولايت املتحدة ا ألمريكي  .ور أأي أأن هاا املوضوع ل يزال موضع اهامتم ادلول ا ألعضاء ،بغض النظر عن
العمل بشأأن املشؤارات اجلغرافي اذلي جرى  ي السابق  ي اإطار اللجن ادلامئ  .وشدد الوفد عىل أأن أأنظم امحلاة اخملتلت ل
تقترص عىل ا ألنظم الترةدة من نوعها أأو أأنظم العالمات التجارة  ،وإامنا مشلت أأةضا املنافس غري املرشوع وحامة املس هتكل
ومزةد من أآليات تنظميي عام أأخرى .و ي اإشارة اإىل أأمهي اإجياد أأرضي مشةرك بتكل ا ألنظم  ،أأعرب الوفد أأةضا عن أأمنيته
 ي اإجياد اإجاابت عىل أأس ئةل حمددة تتعلق مبتطلبات تسجيل العالمات اجلاعي واخلاص ابلشهادات ،وإاجياد دليل عىل الصةل
بني املنتج وا ألصل اجلغرا ي ،وحامة املشؤارات اجلغرافي مضن نظام أأسامء احلقول ،واحلقوق السابق ومتهوم تضليل
املس هتلكني .وذلكل ،أأعرب عن اعتقاده برضورة التتاق عىل خط العمل اليت من شأأهنا تناول لك تكل ا ألس ئةل.
 .151و أأكد وفد ش ييل ،معراب عن دمعه لالقةراح اذلي تقدم به وفد الولايت املتحدة ا ألمريكي  ،عىل أأمهي اعامتد خط
معل متوا نز حول املشؤارات اجلغرافي والوفاء ابلولة املمنوة من قبل اجلعي العام  .و أأةد فكرة احلوار البناء ورحب الوفد
بلك اهامتم ابلقةراح اذلي وفقا هل ميكن ألعضاء اللجن ادلامئ أأن ةثريوا تساؤلت حول النظم الوطني محلاة املشؤارات
اجلغرافي  .ولنتس السبب ،أأشاد الوفد ابقةراح بشأأن دراس حول حامة املشؤارات اجلغرافي و أأسامء البدلان  ي نظام أأسامء
احلقول .و أأعرب عن مشاركته  ي جزء من اخملاوف املشار إالهيا  ي الاقةراح و أأقر ابهامتمه حتدةدا ابلتحقيق  ي احتياجات
املس تخدمني بشأأن حامة املشؤارات اجلغرافي  ي نظام أأسامء احلقول ،واليت ميكن أأن تمت من خالل دراس  ،أأو ندوة .و ي
اخلتام ،أأشار الوفد اإىل أأنه من املهم أأن نكون واقعيني و أأن نأأخا  ي الاعتبار مجيع املصاحل اليت أأعربت عهنا ادلول ا ألعضاء
وحتقيق توافق  ي الآراء ،دون الإخالل بنتاجئ تكل العملي .
 .152و أأةد وفد اإس بانيا البيان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد ا ألورويب.
 .153و أأعرب وفد اإندونيس يا عن رغبته  ي مناقش حول املشؤارات اجلغرافي  ،و أأبلغ اللجن ادلامئ بأأن اإندونيس يا بصدد
اإصالح ترشةعاهتا الوطني ةاليا وإانشاء نظام فعال محلاة املشؤارات اجلغرافي  ،عىل الرمغ من أأهنا مل تكن عضوا  ي اتتاق
لش بون  .وقال الوفد إان اإندونيس يا تتتاوض بشأأن اتتاقيات ثنائي وإاقلميي مع عدد من البدلان .وذلكل ،وتأأكيدا عىل أأمهي
تبادل املعلومات ،أأعرب الوفد عن اهامتمه ابللجن اليت تبحث خمتلف ا ألنظم الوطني محلاة املشؤارات اجلغرافي  .و أأشار
الوفد اإىل فائدة وجود صورة اكمةل عن حامة املشؤارات اجلغرافي  ي معظم بدلان العامل .و أأعرب عن اعتقاده بأأن هاه الصورة
س تكون متيدة ألغراض التنس يق ومن أأجل فهم أأفضل ألوجه التشابه والاختالف  ي هنج حامة املشؤارات اجلغرافي املتبناة
من قبل خمتلف ادلول ا ألعضاء .و ي إاشارة اإىل البيان اذلي أأدىل به وفد الولايت املتحدة ا ألمريكي  ،أأعرب الوفد عن رغبته
 ي معرف املزةد عن اتتاق اراك احمليط الهادئ أأو التتاقيات الثنائي أأو ا إلقلميي ا ألخرى حول املشؤارات اجلغرافي   .ي
اخلتام ،و ي اإشارة اإىل أأن املشؤارات اجلغرافي مل تكن فقط مدرج عىل جدول أأعامل الوةبو حفسب ،بل أأةضا دلى منظم
التجارة العاملي  ،أأةد الوفد اإجراء حتليل خملتلف الترشةعات الوطني بشأأن املشؤارات اجلغرافي .
 .154و أأعرب وفد أأسةراليا عن دمعه لعامتد برانمج معل بشأأن املشؤارات اجلغرافي  ي اللجن ادلامئ  .و أأشار اإىل أأن
املشؤارات اجلغرافي يه جمال هام ومثرية للجدل من جمالت القانون ادلويل للملكي التكرة  ،و أأعرب عن اعتقاده بأأنه لن
يكون هناك سوى املزااي  ي مناقش قضااي حمددة تتعلق ابلس ياس اليت هيمت هبا أأعضاء اللجن ادلامئ حول ا ألنظم الوطني
اخملتلت محلاة املشؤارات اجلغرافي  ،وكاكل ال آليات اخملتلت للحصول عىل امحلاة ادلولي  .ور أأي الوفد أأن اللجن ادلامئ  ي
وضع جيد ابلنس ب لتكل املناقش بسبب تنوع أأنظم املشؤارات اجلغرافي القامئ دلى أأعضاهئا .وعىل الرمغ من أأن اللجن
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ادلامئ قد أأمضت عدة س نوات  ي مناقش خمتلف جوانب حامة املشؤارات اجلغرافي ابلتتصيل ،اإل أأن تكل املناقشات
توقتت منا  10س نوات .وتغريت الظروف الوطني وادلولي  ي هاه ا ألثناء .ومنا ذكل احلني ،قام بعض أأعضاء املنظم
بوضع أأو تنتيا أأو تعدةل أأنظم املشؤارات اجلغرافي الوطني  ،ورمبا مه  ي وضع أأفضل ملناقش اإعداداهتم القانوني اخلاص
ابلس ياس  .و أأخريا ،ذكر الوفد أأنه منتتح عىل فكرة دعوة ادلول ا ألعضاء اإىل حتدةد قضااي حمددة والتتاق عىل برانمج معل
من شأأنه أأن حيرز تقدما بشأأن مصاحل مجيع أأعضاء اللجن .
 .155و أأعرب وفد الياابن عن تأأةيده لإجراء دراس ختتص بتحص خمتلف الهنج القانوني الوطني ذات الصةل مبوضوعات
املشؤارات اجلغرافي احملددة .وابلنظر اإىل أأن هاه ادلراس ستساعد عىل تعميق فهم خمتلف قضااي املشؤارات اجلغرافي ،
أأعرب الوفد عن تأأةيده لقةراح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكي .
 .156وكرر وفد إارسائيل ،معراب عن دمعه للبيان اذلي أأدىل به وفدي الولايت املتحدة ا ألمريكي وش ييل ،الر أأي القائل بأأن
تبادل املعلومات املتعلق ابملشؤارات اجلغرافي بني ادلول ا ألعضاء  ي شلك حوار شامل س يكون متيدا للجميع.
 .157و أأعرب وفد جورجيا عن دمعه لالقةراح املشةرك اذلي قدمته وفود اجلهورة التش يكي وفرنسا و أأملانيا وهنغاراي
وإاةطاليا وبولندا والربتغال ومجهورة مودلوفا وإاس بانيا وسويرسا بشأأن حامة املشؤارات اجلغرافي  ي نظام أأسامء احلقول ،كام
أأعرب عن اعتقاده بأأن مثل هاه ادلراس ميكن أأن تتيد لك من البدلان واملس تخدمني.
 .158و أأعرب وفد مجهورة كوراي عن اعتقاده بأأن هناك قمي مضاف  ي دراس الطرق اخملتلت محلاة املشؤارات اجلغرافي ،
معتربا أأن هاه ا ألنظم ختتلف من بدل اإىل أآخر .و أأعرب الوفد عن سعادته مبشارك ادلول ا ألعضاء  ي الوةبو  ي خرباهتا بشأأن
تنتيا خمتلف أأنظم حامة املشؤارات اجلغرافي  .وتأأةيدا لالقةراح اذلي تقدم به وفد الولايت املتحدة ا ألمريكي  ،ر أأي الوفد أأن
اإجراء مسح عن نظام حامة املشؤار اجلغرا ي للك دوةل عضو وممارس ته من شأأنه أأن يساعد عىل فهم كيتي تعاملت ادلول
ا ألعضاء  ي اللجن ادلامئ مع قضااي املشؤارات اجلغرافي مثل تضارب املصاحل بني العالمات التجارة واملشؤارات اجلغرافي
عىل سبيل املثال.
 .159و أأعرب وفد كندا عن اعتقاده بأأن هناك قمي مضاف  ي دراس خمتلف نظم حامة املشؤارات اجلغرافي عىل املس توايت
الوطني  /ا إلقلميي و أأعرب عن تأأةيده للترصحيات اليت أأدىل هبا وفدي أأسةراليا والولايت املتحدة ا ألمريكي .
 .160و أأعرب وفد ا ألرجنتني عن دمعه الاكمل ملناقش القضااي املتعلق اب ألنظم الوطني اخملتلت محلاة املشؤارات اجلغرافي ،
و أأعرب عن اعتقاده بأأن املعلومات الشامةل بشأأن املشهد ادلويل املعقد للمشؤارات اجلغرافي قد تكون متيدة جليع أأعضاء
اللجن  .و ي هاا الصدد ،أأعرب الوفد عن تأأةيده لالقةراح اذلي تقدم به وفد الولايت املتحدة ا ألمريكي إابجراء دراسات
بشأأن النظم الوطني محلاة املشؤارات اجلغرافي عىل أأساس اس تبيان ،معتربا ذكل مبثاب خطوة أأوىل  ي برانمج معل
املشؤارات اجلغرافي .
 .161و أأةد وفد املكس يك البيان اذلي أأدىل به وفد الولايت املتحدة ا ألمريكي  ،بدمع من وفدي كندا والياابن.
 .162و أأكد وفد أأوروغواي أأن اللجن ادلامئ يه املنتدى املناسب ملناقش املشؤارات اجلغرافي  .وحيث أأن عرش س نوات
قد انقضت منا أآخر مرة انقشت فهيا اللجن ادلامئ املشؤارات اجلغرافي  ،افةرض الوفد أأن العدةد من الترشةعات قد تغريت،
وابلتايل ر أأى أأنه س يكون من املتيد احلصول عىل معلومات مس تمكةل عن ا ألنظم احلالي محلاة املشؤارات اجلغرافي .
 .163ودمع وفد اإيران (مجهورة  -الإسالمي  ،الاقةراح اذلي تقدم به وفد اجلهورة التش يكي وفرنسا و أأملانيا وهنغاراي
وإاةطاليا وبولندا والربتغال ومجهورة مودلوفا وإاس بانيا وسويرسا.
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 .164واختمت الرئيس قائال أأن لك نقط  ي هاا البند ستبقى عىل جدول ا ألعامل و أأن اللجن ادلامئ س تعود اإىل هاا
البند  ي دورهتا املقبةل مبا يكتي من الوقت لتوفري مناقش اكمةل حول برانمج معل بشأأن املشؤارات اجلغرافي  ي
اللجن .

البند  8من جدول ا ألعامل :اعامتد ملخص الرئيس
 .165اعمتدت اللجن ادلامئ ملخص الرئيس كام ورد  ي الوثيق .SCT/35/7

البند  9من جدول ا ألعامل :اختتام ادلورة
 .166أأعرب وفد اليوانن ،متحداث ابمس اجملموع ابء ،عن خيب أأمهل إازاء حقيق أأنه عىل الرمغ من اجلهود ادلؤوب والقدر
الكبري من املرون اذلي أأبدته معظم ا ألعضاء للتتكري  ي احللول ،مل تس تطع اللجن ادلامئ وضع اللمسات ا ألخرية عىل النص
والتوصل اإىل اتتاق  .و أأعرب الوفد عن امتنانه للرئيس ملثابرته  ي مساعدة أأعضاء اللجن ادلامئ عىل اإجياد ةلول مشةرك
خالل املتاوضات
 .167وشكر وفد لتتيا ،متحداث ابمس مجموع بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،الرئيس عىل عزمه وحتليه ابلصرب والالزتام
ابمليض قدما  ي العمل .و أأعرب الوفد عن شكره للوفود اليت أأبدت مرون خالل املتاوضات ،كام شكر ا ألمان واملةرمجني
التورةني عىل ادلمع اذلي مت تقدميه.
 .168و أأعرب وفد الهند ،متحداث ابلنياب عن مجموع أآس يا واحمليط الهادئ ،عن خيب أأمهل إازاء حقيق أأنه عىل الرمغ من
العمل عىل معاهدة بشأأن قانون التصاممي ،مل تس تطع اللجن ادلامئ التوصل اإىل توافق  ي الآراء .ور أأى أأنه مكبد أأ عام ،ةنبغي
أأن تصل الولة اخلاص بأأي معاهدة اإىل اجلاعات بوهجات النظر القطرة وتساعدمه عىل سد الثغرات ،مع أأخا خماوفهم بعني
الاعتبار .و ي ةني أأنه أأقر بأأن التوصل اإىل توافق اكن مبثاب همم صعب وشاق  ،أأعرب الوفد عن ر أأي متاده أأنه من املهم
جدا التوافق  ي الآراء ،لس امي  ي نظام ةعترب الإجامع فيه هو املقياس الهنايئ للنجاح .و أأعرب الوفد عن أأمهل  ي أأن ةنقل
التحرك الإجيايب والإجامع مرشوع املعاهدة بشأأن قانون التصاممي اإىل املشؤمتر ادلبلومايس.
 .169وشكر وفد جزر الهباما ،متحداث ابمس مجموع بدلان أأمرياك الالتيني والاكرةيب ،الرئيس وانئبيه عىل هجودمه ادلؤوب
خالل املناقشات .وذكر الوفد أأنه ةتطلع اإىل انعقاد اجلعي العام  ،حيث ةمت تبادل املزةد بني مجيع ا ألعضاء وحيث ميكن أأن
ةمت التوصل اإىل توافق  ي الآراء .و أأعرب الوفد عن اقتناعه بأأن اجملموع قد بالت قصارى هجدها من أأجل التوصل اإىل اتتاق.
وفامي ةتعلق ببنود جدول ا ألعامل ا ألخرى ،أأعرب الوفد عن امتنانه للمناقش بشأأن العالمات التجارة واملشؤارات اجلغرافي ،
مشريا اإىل الزتامه ابلنظر  ي املقةرةات املقدم حول تكل املواضيع ومواصةل املسامه  ي هاه العملي .
 .170و أأعرب وفد نيجرياي ،متحداث ابمس اجملموع ا ألفرةقي  ،عن شكره للرئيس عىل معهل الشاق وعىل اجلهود اجلبارة  ي
حماوةل التوصل اإىل توافق  ي الآراء بشأأن القضااي اخملتلت  .كام أأعرب عن أأسته لعدم حتقيق النتيج املرجوة ،و أأشار اإىل أأنه
ةتعني عىل الوفود حماوةل الاس امتع أأفضل اإىل بعضها البعض .و ي اإشارة اإىل ثقته  ي املس تقبل ،وإاىل أأن هناك العدةد من
اخليارات املطروة  ،أأفاد الوفد بأأنه س تكون هناك فر للعمل من أأجل التوصل اإىل اتتاق .واتتق الوفد مع وفد جزر
الباهاما عىل أأن اجلعي العام يه اجله املناس ب لختاذ القرارات وحتدةد جمالت الاختالف  ي معل اللجن .
 .171و أأعرب وفد الاحتاد ا ألورويب ،متحداث ابلنياب عن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،عن شكره للرئيس عىل
هجوده ادلؤوب واملتواصةل ،و أأعرب عن أأسته لعدم تتوجي أأداءه البارع  ي هناة اليوم .كام أأعرب الوفد عن أأسته بأأن اللجن مل
تس تطع التوصل اإىل نتيج بشأأن املعاهدة بشأأن قانون التصاممي ،عىل الرمغ من أأن لك وفد من الوفود قد أأوىل الاهامتم
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الالزم لتحقيق النجاح  ي ذكل اليوم .وذكر الوفد أأنه س يواصل مساعيه ملعرف ما اإذا اكنت هناك اإماكني للتوصل اإىل اتتاق
 ي مرةةل لحق .
 .172وتقدم وفد الصني ابلشكر اإىل الرئيس عىل هجوده احلثيث بشأأن العمل ،و أأعرب عن تطلعه اإىل املس تقبل ،كام أأعرب
عن أأمهل  ي أأن ةمت اإحراز تقدم لصاحل مجيع ادلول ا ألعضاء.
 .173و أأفاد وفد لتتيا ،متحداث بصتته انئب رئيس اجلعيات العام للوةبو أأن التشل  ي التتاق عىل طلب قرار اجلعي
العام  ،اذلي اكن  ي متناول اللجن  ،جعل اجليع خارسا ،بدءا من املصممني اذلين خرسوا فرص احلصول عىل اتتاق دويل
حول هاا املوضوع  ي املس تقبل القرةب .واخلارس ليس هو املنظم حفسب ،اليت فشلت  ي اختتام أأعاملها بقاعدة ترشةعي ،
ول لك وفد من الوفود ،بل أأةضا الغالف اجلوي ،اذلي اكن الإجناز الرئييس للجمعيات العام املاضي  .و أأعرب انئب الرئيس
عن أأمهل بأأن ل يكون للموقف أأي تأأثري مضاعف ،و أأشار اإىل أأن الرضر ،مع ذكل ،مل ةلحق ابملنظم  .و أأضاف أأن اجلعيات
العام ستتوىل اكف املسشؤوليات وس تحاول اإجياد ةل من أأجل تلبي القرار وعقد مشؤمتر دبلومايس  ي عام  ،2017عىل الرمغ
من أأنه س يكون عىل ا ألرحج أأكرث صعوب مما لو اكن قد مت التوصل اإىل اتتاق اليوم .و ي اخلتام ،أأعرب انئب رئيس اجلعي
العام عن امهل  ي التوصل اإىل ةل ،و أأعرب عن شكره الشخيص للرئيس عىل معهل الرائع.
 .174و أأعرب ممثل برانمج الصح والبيئ عن أأسته عىل أأن ادلول مل تكن أأكرث مرون  ،كام أأعرب عن أأمهل  ي أأن تتحقق
النتاجئ اجليدة  ي املس تقبل.
 .175و أأعرب ممثل اجلعي ادلولي محلاة امللكي التكرة عن رغبته  ي أأن يس تطيع أأعضاء اللجن ادلامئ  ي املس تقبل التوصل
اإىل اتتاق ،حيث ضاع الوقت المثني .و أأشار اإىل أأنه  ي هاه ا ألثناء ظل املس تخدمون والعمالء اذلين متثلهم اجلعي ادلولي
محلاة امللكي التكرة دون نظام .و أأبلغ ممثل اجلعي اللجن أأن من بني مالةني التصاممي اليت مت تقدميها ،مل يس تطع مس تخدم
واةد اتبع للجمعي ادلولي محلاة امللكي التكرة من حتدةد أأي تصممي اكن للموارد البيولوجي أأو الوراثي أأي تأأثري عليه مطلقا.
 .176و أأفاد الرئيس  ،ي اإشارة اإىل البيان اذلي أأدىل به انئب رئيس اجلعي العام للوةبو ،بأأنه طاملا أأن التر  ي كثري من
ا ألحيان تعد عىل أأصابع اليد الواةدة ،فاإنه ةعرب عن أأسته أأن اللجن قد فقدت هاه الترص  .وذكر أأنه عىل الرمغ من هاه
النتيج  ،س يظل متتائال ،و أأعرب عن أأمنيته للجمعي العام للوةبو ابلتوفيق  ي اإجياد تسوة لهاا الوضع.
 .177واختمت الرئيس ادلورة  ي  27أأبرةل .2016
[تيل ذكل املرفقات]
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املرفق ا ألول

A

SCT/35/7

ا ألصل :ابلإنلكيزية
التارخي 27 :أأبرةل 2016

اللجنة الدائمة المعنية بقانون العالمات
التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشرات
الجغرافية
الدورة الخامسة والثالثون

جنيف ،من  25اإىل  27أأبرةل 2016
ملخص الرئيس

البند  1من جدول ا ألعامل :افتتاح ادلورة
 .1افتتح الس يد فرانسس غري ،املدير العام للمنظم العاملي للملكي التكرة (الوةبو ،أأعامل ادلورة اخلامس والثالثني
للجن ادلامئ املعني بقانون العالمات التجارة والتصاممي الصناعي واملشؤارات اجلغرافي (اللجن  ،ور ّحب ابملشاركني.
.2

وتوىل الس يد ماركوس هوبرغر (الوةبو ،همم أأمني اللجن .

البند  2من جدول ا ألعامل :انتخاب الرئيس وانئيب الرئيس
 .3ان ُتخب الس يد عادل املاليك (املغرب ،رئيسا للجن  ،وان ُتخب الس يد اإميري غوندا (هنغاراي ،والس يد أألترةدو اكرلوس
رةندون أألغارا (املكس يك ،انئبني للرئيس.

البند  3من جدول ا ألعامل :اعامتد جدول ا ألعامل
.4

اعمتدت اللجن مرشوع جدول ا ألعامل (الوثيق .،SCT/35/1 Prov.
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البند  4من جدول ا ألعامل :اعامتد مرشوع تقرير ادلورة الرابع والثالثني املعدّل
.5

اعمتدت اللجن مرشوع تقرير ادلورة الرابع والثالثني املعدّ ل (الوثيق .،SCT/34/8 Prov.2

البند  5من جدول ا ألعامل :التصاممي الصناعي
 .6أأشار الرئيس اإىل أأن اللجن ظلت تعمل طوال ادلورة عىل اس تكامل الاقةراح ا ألسايس ملعاهدة قانون التصاممي
الصناعي  ،اس تجاب لقرار اجلعي العام للوةبو ،هبدف ادلعوة اإىل عقد مشؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن قانون التصاممي
 ي هناة النصف ا ألول من عام  .2017ولهاا الغرض ،قدم الرئيس عددا من الاقةراةات اإىل اللجن .
 .7وخلص الرئيس اإىل أأن عددا من الوفود ر أأت أأن معل اللجن ةُعد اكفيا لعتبار الاقةراح ا ألسايس مس تمكال.
مربرا اكفيا لس تكامل الاقةراح ا ألسايس و أأن هناك بضع عنارص ما زالت
ور أأت وفود أأخرى أأن معل اللجن ميث ّل ّ
تتطلب مزةدا من العمل .ور أأت وفود أأخرى أأن معل اللجن ل ةُعد اكفيا لس تكامل الاقةراح ا ألسايس.
 .8و أأجري تبادل للآراء بشأأن الاقةراح املُقدم من وفود الولايت املتحدة ا ألمريكي والياابن وإارسائيل ،والوارد  ي
الوثيق .SCT/35/6
 .9وطلب الرئيس من ا ألمان اإعداد اس تبيان ابلستناد اإىل الوثيق  SCT/35/6يك ةُو َّجه اإىل لك ادلول ا ألعضاء
 ي الوةبو .وطلب من ا ألمان أأةضا اإعداد وثيق تتضمن الردود عىل ذكل الاس تبيان لعرضها عىل ادلورة القادم للجن .

البند  6من جدول ا ألعامل :العالمات التجارة
حامة أأسامء البدلان من تسجيلها واس تخداهما كعالمات جتارة  :املامرسات والهنُ ج وجمالت التوافق املمكن
(الوثيق  ،SCT/35/4والاقةراح املعدَّل لوفد جاماياك (الوثيق .،SCT/32/2
دون  ي التقرير.
 .10أأشار الرئيس اإىل أأن لك البياانت املتعلق ابلوثيقتني  SCT/35/4و SCT/32/2س ُت ّ
 .11وخلص الرئيس اإىل أأن هاا البند س يظ ّل ُمدرجا  ي جدول ا ألعامل و أأن اللجن س تعود لتناوهل  ي دورهتا
القادم  ،مع تكريس وقت اكف لإجراء مناقش مس تتيض .

مس تجدات عن اجلوانب املتصةل ابلعالمات التجارة  ي نظام أأسامء احلقول
 .12نظرت اللجن  ي الوثيق  SCT/35/5وطلبت من ا ألمان أأن تواصل اإطالع ادلول ا ألعضاء عىل املس تجدات اليت
س تطر أأ  ي املس تقبل عىل نظام أأسامء احلقول.

البند  7من جدول ا ألعامل :املشؤارات اجلغرافي
دون  ي التقرير.
 .13أأشار الرئيس اإىل أأن لك البياانت املتعلق هباا البند من جدول ا ألعامل س ُت ّ
 .14وخلص الرئيس اإىل أأن لك النقاط الواردة  ي هاا البند س تظ ّل ُمدرج  ي جدول ا ألعامل و أأن اللجن س تعود
لتناول هاا البند  ي دورهتا القادم  ،مع تكريس وقت اكف لإجراء مناقش مس تتيض  ي اللجن حول برانمج معل
بشأأن املشؤارات اجلغرافي .
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البند  8من جدول ا ألعامل :ملخص الرئيس
 .15وافقت اللجن عىل ملخص الرئيس كام ورد  ي هاه الوثيق .

البند  9من جدول ا ألعامل :اختتام ادلورة
 .16اختمت الرئيس ادلورة  ي  27أأبرةل .2016
[تيل ذكل املرفق الثاين]
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I.
MEMBRES/MEMBERS
(dans l’ordre alphabétique des noms français des États/in the alphabetical order of the names in
French of the states)
AFRIQUE DU SUD/SOUTH AFRICA
Fleurette COETZEE (Ms.), Senior Manager, Trademarks Division, Department of Trade and
Industry, Companies and Intellectual Property Commission (CIPC), Pretoria
fcoetzee@cipc.co.za
Victoria DIDISHE (Ms.), Manager, Patents and Designs, Department of Trade and Industry,
Companies and Intellectual Property Commission (CIPC), Pretoria
vdidishe@cipc.co.za

ALBANIE/ALBANIA
Rajta REZARTA (Ms.), Lawyer, Coordination, Intellectual Property Promotion and Training,
General Directorate of Patents and Trademarks, Tirana
rezarta.rajta@dppm.gov.al
Darian SULI (Ms.), Lawyer, Coordination, Intellectual Property Promotion and Training, General
Directorate of Patents and Trademarks, Tirana
sdarianas@gmail.com

ALGÉRIE/ALGERIA
Naima KEBOUR (Mme), examinatrice spécialiste, Département des marques, Institut national
algérien de la propriété industrielle (INAPI), Ministère de l’industrie, de la petite et moyenne
entreprise et de la promotion des investissements, Alger
Zakia BOUYAGOUB (Mme), assistante technique principale, Département des marques, Institut
national algérien de la propriété industrielle (INAPI), Ministère de l’industrie, de la petite et
moyenne entreprise et de la promotion des investissements, Alger
zakia.bouyagoub@gmail.com
Fayssal ALLEK, premier secrétaire, Mission permanente, Genève
allek@mission-algeria.ch

ALLEMAGNE/GERMANY
Christian POSSELT, Head, Trademarks Team 3.2.4, Trademarks and Designs Department,
German Patent and Trade Mark Office (DPMA), Munich
christian.posselt@dpma.de
Jan TECHERT, Senior Counsellor, Trademarks Law Division, Federal Ministry of Justice and
Consumer Protection, Berlin
techert-ja@bmjv.bund.de
Pamela WILLE (Ms.), Counsellor, Economic Division, Permanent Mission, Geneva
wi-2-io@genf.diplo.de
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ANGOLA
Alberto Samy GUIMARÃES, Second Secretary, Ministry of Foreign Affairs, Luanda
Joe Luís FEIJÓ SAMBO, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA
Mohammed AL-YAHYA, Deputy Director General, Administrative Affairs, Saudi Patent Office,
King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST), Riyadh
Rana AKEEL (Ms.), International Trade Officer, Commercial Attaché Office, Ministry of
Commerce and Industry, Geneva
rakeel@mci.gov.sa
Mashhor AL ALI, Commercial Attaché, Commercial Attaché Office, Ministry of Commerce and
Industry, Geneva
mash.alali@mco.gov.sa
Mohammed AL AYITH, Expert, Saudi Patent Office, King Abdulaziz City for Science and
Technology (KACST), Riyadh
malaeath@kacst.edu.sa

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

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

AUTRICHE/AUSTRIA
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

SCT/35/8
Annex II
4
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
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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
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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
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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
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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.

SCT/35/8
Annex II
21
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
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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
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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)
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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
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