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الصناعية  تصاميمعالمات التجارية والاللجنة الدائمة املعنية بقانون ال
 والبيانات اجلغرافية

 
 الثالثونالدورة 

ىل  4جنيف، من   1031 نومفرب 8اإ
 
 

 اقرتاح من وفد الواليات املتحدة األمريكية

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

ىل املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية 1031أأكتوبر  13يف  يف تبليغ مؤرخ ، أأرسل وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ
 الفكرية )الويبو( الاقرتاح الوارد يف مرفق هذه الوثيقة.

 

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

 اقرتاح من الولايت املتحدة الأمريكية
ىل اللجنة ادلامئة املعنية ابلعالمات التجارية والبياانت اجلغرافية والتصاممي الصناعية  اإ

 للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(

 

طار البند  لأغراض مزدوج معل  "البياانت اجلغرافية" من جدول الأعامل، يقرتح وفد الولايت املتحدة الأمريكية برانمجيف اإ
 اللجنة ادلامئة املعنية ابلعالمات التجارية والبياانت اجلغرافية والتصاممي الصناعية )اللجنة(.

يشمل اف جدوى نظام لإيداع البياانت اجلغرافية اس تكش (3: يقرتح وفد الولايت املتحدة مسارين اثنني للعمل: )الاقرتاح
دراسة أأو سلسةل من ادلراسات  أأن تعد  والالامتس من الأمانة  (1مجيع أ ليات امحلاية املنصوص علهيا يف القوانني الوطنية؛ )

دة اليت  زاء موضوعات البياانت اجلغرافية احملد  ويل. ادلتفامه ينعدم فهيا ال لبحث خمتلف املناجه املعمتدة يف القوانني الوطنية اإ
مانة عىل سبيل املثال أأن تبحث وتس تقيص أأعضاء الويبو حول  للبت  البيان اجلغرايف املطلوب عىل املطبقة  املعايريوميكن للأ

 يف أأرايض الإقلمي املعين.أأو ل بيان جغرايف ذو طابع عام أأنه يف 

لعل الكثري يذكر أأن معل اللجنة حول البياانت اجلغرافية متعّث  منذ ما يقارب العقد من الزمن عىل أأساس أأن الوفود  :اخللفية
ومراعاًة للعمل اجلاري يف تكل ملفاوضات اجلارية يف احافل أأررى نمنظمة التجارة العاملية مثال. املساس ابمل تكن تريد 

فود أأررى أأن معل ووفد الولايت املتحدة الأمريكية و  رأأىالبياانت اجلغرافية،  املنظامت ادلولية الأررى بشأأن موضوع
اللجنة من شأأنه أأن يكون ممثرا أأكّث ابلرتكزي عىل مواضيع أأررى. وللأسف، فاإن انعدام النقاش املفتوح من خرباء امللكية 

دماج أأحاكم بشأأن البياانت اجلتزامن مع الفكرية  تفاقات التجارية، مما أأرىس جوا من غرافية مضن الضغط قوي عىل اإ
جراءات الفحص املت بعة. وهكذا، والالتباس  الغموض بشأأن نطاق امحلاية، فضال عن أأس ئةل ظلت دون جواب فامي يتعلق ابإ

ون صارت الأنظمة الوطنية محلاية البياانت اجلغرافية متباينة فرتكت مسأأةل حامية البياانت اجلغرافية يف هذا الاقتصاد العاملي د
 حل  ول يقني، بشلك مل تعهده الرشاكت من قبل.

صالح ويبدو أأن فريق الويبو العامل املعين ابتفاق لش بونة اقرتح  عة لتفاق لش بونة بشأأن ذكل الغموض اإ ةل وموسَّ بصيغة معدَّ
امات املنصوص تسميات املنشأأ تشمل أأيضا البياانت اجلغرافية. وتقرتح مجعية لش بونة الترشيع لإجراء خاص لتنفيذ الالت 

ص محلاية البياانت اجلغرافية حبامية أأبدية تُس   –علهيا يف اتفاق تريبس ملنظمة التجارة العاملية  حرصاي من  متد  وهو نظام خمصَّ
ننا نرى أأن مرش  –ود امحلاية يف بدل املنشأأ جو  ل رمغ أأن اتفاق تريبس ل ينص عىل أأية أ لية تنفيذ واحدة. واإ وع النص  املعد 

ن اكن املغزى املعلن من هذا التعديل مع أأنظمة حامية العالمات التجارية للبياانت اجلغرافية لأ  يتطابق ل دة، واإ س باب متعد 
رساء نظام أأكّث مشولية.  هو اإ

ملواقف التفاوضية لوفود ابلعمل اجلاري يف منظامت أأررى أأو املساس ابلقد ظلت اللجنة طيةل س نني حريصة عىل عدم 
حل  احل  معل قد افل الأررى. ولكن، الوضع اذلي نواهجه اليوم هو أأن معل الفريق العامل لتفاق لش بونة اللجنة يف تكل احمل

ن قصدان التخيل ومل يك. بلك وضوح لمضن ولية اللجنة وخيرج عن ولية الفريق العام بلك وضوح اللجنة يف موضوع يدخل
منا اكتفينا بتعليقه مراعاًة لعمل اللجنة املمثر يف جمالت عن العمل حول هذا املوضوع لأية هيئة من هيئات الويبو الأ  ررى، واإ

 موضوعية أأررى والعمل يف منظامت دولية أأررى.
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ف وعليه، يود  هذا الوفد، مع لك احرتام وتقدير، أأن يقرتح أأن تنظر اللجنة يف اعامتد برانمج معل مزدوج يس تكشف وي عر 
حىت تبعث بعضا من الشفافية يف فهمنا املتبادل  –وهو دور تؤديه اللجنة بمتزي   –مبختلف أأنظمة البياانت اجلغرافية عرب العامل 

يداع  لأنظمة الأعضاء بشأأن حامية البياانت اجلغرافية يف السوق العاملية. ونقرتح أأيضا برانمج معل يس تكشف جدوى نظام اإ
 نظام واحد عىل غريه من أأنظمة التنفيذ يف القانون الوطين.أأكّث مشولية دون تفضيل 

ن وفد الولايت املتحدة الأمريكية ليعرب عن تقديره العميق مجليع الوفود يف اللجنة عىل احلوار البناء واملفيد اذلي دار حول  واإ
ىل حتسني فهم لك طرف  ذ اكن هيدف اإ جراءات لخمتلف املواضيع يف ادلورات السابقة، اإ ىل الإ اليت يطب قها ال ررون واإ

ىل املشاركة يف املس تقبل يف احلوار حول هذه املسأأةل  مشاطرة التجارب حىت يتعمل لك طرف من ال ررين. ونتطلع اإ
 واحلامسة. املهمة

 

 ]هناية املرفق والوثيقة[

 

 


