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 ابلإنلكزييةالأصل: 
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الفريق العامل املعني بإعداد الئحة تنفيذية مشرتكة التفاق لشبونة 
 ووثيقة جنيف التفاق لشبونة

 
 األوىلالدورة 

 2016يونيو  9اإىل  7جنيف، من 
 
 

ل مشروع التقرير
ّ
 املعد

عداد  مانةمن اإ  الأ

ليه فامي اجمتع  .1 عداد لحئة تنفيذية مشرتكة لتفاق لش بونة ووثيقة جنيف لتفاق لش بونة )املشار اإ الفريق العامل املعين ابإ
ىل  7ييل بعبارة "الفريق العامل"( يف جنيف يف الفرتة من   .2016 يونيو 9اإ

بلغاراي، كوس تارياك، اجلزائر،  واكنت الأطراف املتعاقدة لحتاد لش بونة التالية ممثَّةل يف هذه ادلورة: .2
يران )مجهورية  امجلهورية  -التش يكية، كواب، مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية، فرنسا، غابون، جورجيا، هاييت، هنغاراي، اإ

يطاليا، املكس يك، نياكراغوا، بريو، الربتغال، مجهورية مودلوفا، سلوفاكيا  (.20) الإسالمية(، اإرسائيل، اإ

أأسرتاليا، الربازيل، الاكمريون، كندا، ش ييل، الصني، السلفادور، فنلندا،  ثَّةل بصفة مراقب:واكنت ادلول التالية مم  .3
س بانيا، سويرسا، ، ، بامن، الفلبني، مجهورية كورايأأملانيا، غواتاميل، الياابن، الكويت، املغرب، ابكس تان رومانيا، الس نغال، اإ

 (.26) الولايت املتحدة الأمريكية، املتحدة مجهورية تزنانيا اململكة املتحدة، اتيلند، أأوكرانيا،

(، OAPI) املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية وشارك يف ادلورة ممثلو املنظامت احلكومية ادلولية التالية بصفة مراقب: .4
(، منظمة EPLO) (، الاحتاد الأورويب، املنظمة الأوروبية للقانون العامARIPO) املنظمة الإقلميية الأفريقية للملكية الفكرية

 (.8، مركز اجلنوب، منظمة التجارة العاملية )الأغذية والزراعة للأمم املتحدة، منظمة التعاون الإساليم

مركز ادلراسات ادلولية للملكية  وشارك يف ادلورة ممثلو املنظامت ادلولية غري احلكومية التالية بصفة مراقب: .5
، املركز ادلويل للتجارة (AIPPI) (، امجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكريةHEP) ، برانمج الصحة والبيئة(CEIPI) فكريةال

                                                
1
استنادا اإىل التبليغات الواردة من الوفود  67و 60و 52و 34، أأدخلت تعديالت عىل الفقرات .LI/WG/PCR/1/6 PROVمقارنة ابلوثيقة  

 واملمثلني اذلين شاركوا يف الاجامتع.
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(، AIDV) ، امجلعية ادلولية لقانون النبيذ(INTA) الرابطة ادلولية للعالمات التجارية(، ICTSD) والتمنية املس تدامة
MARQUES - اجلغرافية مؤرشاتمنظمة الش بكة ادلولية لل، مجعية ماليك العالمات التجارية الأوروبيني (oriGIn) (8.) 

 .الأولملرفق قامئة املشاركني يف ا وترد .6

 من جدول الأعامل: افتتاح ادلورة 1البند 

 .(، ورّحب ابملشاركنيالويبوللمنظمة العاملية للملكية الفكرية ) عامالدير املفرانسس غري، الس يد ادلورة افتتح  .7

ىل أأنه منذ املؤمتر و  .8 لموقعني عىل وثيقة جنيف لتفاق لش بونة لالعدد الإجاميل ارتفع  ادلبلومايس،بدأأ الاجامتع مشريا اإ
ىل  يطاليا والربتغال وكوس تارياك ومجهورية مودلوفا. لك من يف أأعقاب توقيع  15اإ ىل أأن الكام اإ دخل حزي وثيقة س تأأشار اإ

يداع مخسة صكوك تصديق أأو انضامم.  التنفيذ بعد اإ

ىل أأنه منذ ل لعمليات اليومية ابوفامي يتعلق  .9  السابقة، مت اس تالم مجعية احتاد لش بونةانعقاد سجل لش بونة، أأشار اإ
يطاليا وطلبا  34 -ا جديد اطلبا دولي 50 يران ) 16من اإ فع عدد التسجيالت ر اذلي مر الأ  –هورية الإسالمية( مج من اإ

طار نظام لش بونة  أأضاف أأن ، يف هذا الصددوجارية.  تهمت الأ مبادرات بأأن بعض واس تطرد . تسجيال 1060اإىل ادلولية يف اإ
ىل اخنفاض كبري يف ت تكل املبادرات نأأ ن م واثقاملكتب ادلويل   لطلبات ادلولية.ا معاجلة فرتةؤدي اإ

ىل أأن مجعية احتاد لش بونة قد اختذت يف أأكتوبر بعد ذكل أأشار و  .10 أأحيطت أأول،  .مخسة عنارصا يشمل قرار  2015اإ
ىل اعامتد وثيقة جنيف يف مايو عام علام بنتاجئ املؤمتر ادلبلو امجلعية  نشاء امجلعية . اثنيا، وافقت 2015مايس اذلي أأدى اإ عىل اإ

اكنت ويه هممة  -تفاق لش بونة ووثيقة جنيف لتفاق لش بونة لحئة التنفيذية املشرتكة عداد الالاملعين ابإ الفريق العامل احلايل 
عىل سبيل املثال، حيث اكن هناك  نظام مدريد ونظام لهايب  يتعلقعدد من املناس بات فامي يف سابقا اضطلعت هبا الويبو 

لكغات يمت هبا تأأسيس العربية والصينية والروس ية حددت اللغة للك نظام يف نفس الوقت. اثلثا، وثيقة معمول هبا أأكرث من 
تعديل جدول يف عية العامة العنرص الرابع من قرار امجل ومتثل . االنصوص الرمسية لتفاق لش بونة واللواحئ الصادرة مبوجهب

احتاد لش بونة من اجامتعات الفريق العامل احلايل للنظر يف س تفيد ي أأن  رت امجلعيةقرّ وكعنرص هنايئ، أأخريا،  .الرسوم
أأو أأي حل معيل أ خر، وتقدمي اقرتاح  LI/A/32/3الاس تدامة املالية لحتاد لش بونة، مبا يف ذكل اخليارات الواردة يف الوثيقة 

ىل ادل  .2016ورة املقبةل للجمعية يف أأكتوبر اإ

شارة اإىل جدول أأعامل الفريق العامل، أأن امله  ، يفأأكد املدير العامو  .11 كام ييل:  نلدلورة احلالية س تكوانتني الرئيس ي  متنياإ
لهيا فامي و تفاق لش بونة لحئة التنفيذية املشرتكة قرتح لالاملورشوع امل أأول، حبث ومناقشة  وثيقة جنيف لتفاق لش بونة )املشار اإ

وفامي يتعلق ابملهمة ييل ابمس "الالحئة التنفيذية املشرتكة"(، واثنيا، مواصةل النظر يف مسأأةل الاس تدامة املالية لحتاد لش بونة. 
جياد حل مناسبعىل مجيع املشاركني املدير العام  حثّ ، ةالأخري  نظر اليت أأبديت خالل تنوع وهجات ال  مبراعاة، حماوةل اإ

 .2016يف أأكتوبر  اتالجامتع املقبل للجمعيتقدمي اقرتاح ل بغرض،  2015 عاممجعيات 

 من جدول الأعامل: انتخاب الرئيس وانئيب الرئيس 2البند 

 الس يد أألفريدو رندون أألغاراالس يد نيكولوس غوجيليدزي )جورجيا( ابلإجامع رئيسا للفريق العامل، وانُتخب انُتخب  .12
 للرئيس. انئبا ابلإجامع ()املكس يك

 فريق العامل.الأأمني  هممةأألكس ندرا غرازيويل )الويبو(  ةالس يد توتول .13
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 من جدول الأعامل: اعامتد جدول الأعامل 3البند 

دخال أأي .LI/WG/PCR/1/1 Provاعمتد الفريق العامل مورشوع جدول الأعامل )الوثيقة  .14  .تعديل( دون اإ

الأعامل: مورشوع الالحئة التنفيذية املشرتكة لتفاق لش بونة بشأأن حامية تسميات املنشأأ من جدول  4البند 
 وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل ووثيقة جنيف لتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية

ىل الوثيقتني .15  .LI/WG/PCR/1/3 CORRو LI/WG/PCR/1/2 CORR استندت املناقشات اإ

 العامةالبياانت 

حراز مزيد من التقدم بشأأن ، لإ فضال عن غريه من الوفود الأعضاء يف احتاد لش بونةعن اس تعداده، وفد فرنسا أأعرب  .16
ىل أأن بعض الأعامل التحضريية قد مت كام القضااي قيد املناقشة يف ادلورة احلالية.  يف ابريس يف الأشهر تنفيذها أأشار الوفد اإ

القضااي املتعلقة بشأأن حتقيق تقدم هبدف شاركة يف ادلورة احلالية بأأكرث الطرق البناءة املمكنة امل لمتكن من القليةل املاضية ل 
عداد مورشوع الالحئة التنفيذية املشرتكة والقضااي  مر منذ اعامتد قد وقت من ال ان قدر  اإ الوفد بقوهلاختمت ابلمتويل. و  املرتبطةابإ

ماكنية وأأن فرنسا تأأمل  ،2015مايو يف شهر وثيقة جنيف  الاس تفادة من الوقت اخملصص لدلورة احلالية للفريق العامل يف اإ
 بطريقة حكمية.

لتعقيد يف صياغة بعض أأحاكم مورشوع الالحئة التنفيذية التام ل  هر يقدعن توأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية  .17
عادة النظر يف اللواحئ املتعلقة  اش بونة لهل  مجعيةبأأن  أأقرأأنه عىل الرمغ من أأنه بالوفد كام أأفاد . قيد النظراملشرتكة  احلق يف اإ

ل أأنه رأأى سلطة مراجعة الرسوم املقررة مبوجب هذا التفاق،  اودلهي تفاق لش بونةاب اكنت تفاق لش بونة لأأن وثيقة جنيف اإ
من  "3" (2)22 ادةنطاق أأوسع وعضوية خمتلفة. وعالوة عىل ذكل، عىل النحو املنصوص عليه يف املوذات خمتلف صاك 

تفاق ابتتعلق اليت ملسائل فامي يتعلق ابوثيقة جنيف لتفاق لش بونة، مجلعية احتاد لش بونة سلطة تعديل الالحئة التنفيذية 
يف عىل هذه الوثيقة للأطراف املتعاقدة ذات صةل، س تكون فقط وثيقة جنيف اذلي تعد قدر أأنه ابللش بونة فقط، يف حني 
بشأأن العديد من املسائل اليت هتم يف ادلورة احلالية اختاذ قرار من نتيجة ذلكل، حذر الوفد قرار. و الوضع ميكهنا من اختاذ 

وهجة نظر الأطراف  س تقبالاليت ستتعاقد م الأطراف احملمتةل ه بيامن قد تقدر ثيقة جنيف. وأأضاف الوفد أأنو فقط أأعضاء 
ل أأنه اتفاق لش بونة، عىل املتعاقدة  نيابة ر هذه الأمور يتقر يمت أأن  بشلك واحض السابق لأوانهزال يرى أأنه س يكون من  لاإ

ذا اكنت الويبو س  ل يعمل أأعضاء . وعالوة عىل ذكل، عهنم  لل يففيه، ميكن اذلي احملفل املناسب يه كون تالويبو بعد ما اإ
يف هذا الصدد، و. ونة، اختاذ قرار تعديل الالحئة التنفيذية خبصوص مسائل تتعلق بوثيقة جنيف لتفاق لش باتفاقية الويبو

ىل أأنه  بشلك مؤكد ومجعية احتاد ابريس ومجعية احتاد برن ميكن أأن توافق للويبو الاعرتاف بأأن امجلعية العامة  بعدأأشار الوفد اإ
الوفد ر أأق. و ها حىت ال ندعامتأأو امثل هذه التدابري مل يمت اقرتاح عىل التدابري اليت اقرتهحا املدير العام لإدارة التفاق اجلديد، 

ذا اكن اأأن هناك اختالف يف هذه احلاةل ابذلات. ويف هذا الصدد، ذكر  ةكون رضوريتالتدابري س  تكل  تيف ال راء حول ما اإ
ماكنية قيام أأعضاء احتاد لش بونة جادل الوفد أأنه يف حني  وفد وهجة نظر خمتلفة متاما للالعمل، اكن ذكل أأداء بالويبو بشأأن اإ

ىل أأنكام هذه املسأأةل. بشأأن  تقدمي ب املدير العام مطالبة عضاء احتاد لش بونة حل املشلكة عن طريق ميكن لأ  هأأشار الوفد اإ
ذا اكنبشأأن  واقرربأأن يالويبو لأعضاء اقرتاح يف هذا الصدد، والسامح  دارة ما اإ . من عدمهوثيقة جنيف  يتعني عىل الويبو اإ

القيام  اول ميكهنالقيام بذكل لويبو ه ل ينبغي لأأن هوفد من وهجة نظر لرأأي ادارة وثيقة جنيف، ابإ الويبو وحلني تلكيف وابلتايل، 
اتبعة معاهدة  هاول ميكن اعتبار ليست سارية املفعول وثيقة جنيف بأأنه طاملا أأن بذكل. ونتيجة ذلكل، أأعرب الوفد عن رأأي 

عداد ا، فاإن لويبو يف الوقت الراهنل ميكن طأأ أأن الويبو ابخل رتقأأ قد جنيف يقة وث و  1967 وثيقةلالحئة التنفيذية املشرتكة لاإ
يف حني أأعرب الوفد عن تقديره لعمل وعىل أأداء هذه املهمة. بعد الويبو يف الوقت اذلي مل توافق وثيقة جنيف أأن تدير 

ل أأنه ل يعتقد أأن الالحئة التنفيذية املشرتكة ئيف جتميع الواث املكتب ادلويل حتاد لش بونة اليت ستنجم عن لق قيد النظر، اإ
، ذكر . ويف اخلتامالأخرى ش بونة دون موافقة امجلعياتاتفاق ل اعامتدها من قبل مجعية قد يمت املناقشات يف ادلورة احلالية 
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دارة وثيقة جنيف، عن تكل امجلعيات مسؤولية املنظمة قبول ني حل هأأنالوفد  ن اإ أأي قرار من قبل احتاد لش بونة يويح بأأن فاإ
من  1 الفقرةتصحيح صالحياته. ويف هذا الصدد، طلب الوفد نطاق خارج  س يكونظمة سوف تدير وثيقة جنيف املن

ليك  .LI/WG/PCR/1/3 Corr يف الوثيقةالواردة بشأأن مورشوع الالحئة التنفيذية املشرتكة  املكتب ادلويلمالحظات 
ىل أأن البيان اذلي أ  تشري  ىل  هتطلععن الوفد أأعرب لمتويل، وفامي يتعلق اب. ةواحد فقط وهجة نظرميثل ذكل  مبوجببه دىل اإ اإ

سمع من وفد فرنسا أأن املناقشات ي أأن أأعرب عن سعادته بو  ،وراء العجز املتوقعفامي  مناقشة الاس تدامة املالية لنظام لش بونة
. وأأعرب الوفد عن ارتياحه لسامع أأن أأعضاء احتاد لش بونة حياولون اجياد وس يةل ابلفعل بشأأن هذه املسأأةلبدأأت املمثرة قد 

لمتويل معليات الاحتاد دون اس تخدام أأموال من معاهدة التعاون بشأأن الرباءات واحتاد مدريد أأو دون الاس مترار يف 

وثيقة و دم اتساق اتفاق لش بونة عىل الرمغ من أأن الوفد أأعرب عن أأسفه العميق لعو اس تخدام مساهامت الأعضاء ال خرين. 
ىل أأي مهناممن الانضامم ا اذلي منعه، الأمر الولايت املتحدة اتتورشيعمع جنيف  ل أأن ، اإ  مقديمأأن العديد من أأقر بالوفد اإ
مر ات، الأ يحباجة اإىل طلب امحلاية يف الولايت القضائية اليت انضمت اإىل تكل التفاق  وازال يف الولايت املتحدة لالطلبات 

  .ملشاركة يف املناقشات والإسهام البناء يف معل الفريق العاملهبدف ااذلي يفرس بدوره مشاركته يف ادلورة احلالية 

ىل أأن الفريق العامل ، بعد أأن أأحيط علام مبأأشار الرئيسو  .18 تلقى وليته من مجعية وقف الولايت املتحدة الأمريكية، اإ
لش بونة يف هذه اتفاق وثيقة جنيف و لشرتكة امل التنفيذية لالحئة ورشوع املقرتح امل  ديعمتلن  الفريق العامل وأأناحتاد لش بونة 

أأجل حل القضااي العامة العالقة اليت من مناقشة موقف ادلول الأعضاء عىل أأساس مبديئ تقترص عىل  تهولي ن لأ  املرحةل
ىل املكتب ادلويلمن جدول الأعامل ودعا  4املناقشات بشأأن البند ابب فتح الرئيس و وردت يف جدول الأعامل.   طرح اإ

 .للنقاش وثيقيت العمل

القواعد اليت حتتوي عىل عدد أأن تُراجع املناقشات بشأأن مورشوع الالحئة التنفيذية املشرتكة واقرتح ابب الرئيس وفتح  .19
 .فصال فصال ملراجعهتاقية قواعد املتب الاإىل الانتقال ، قبل قاعدة قاعدة كبري من التعديالت

 : تعاريف1القاعدة 

ىل  الرابطة ادلولية للعالمات التجارية ممثلأأشار  .20 ىل الفقرةواكن الأ . 1 ثالثة اقرتاحات بشأأن القاعدةاإ  "2" 1 ول يشري اإ
ىل  لتفاق لش بونة وأأهنا تنص عىل 1958 وثيقةز عىل تركبدا أأهنا واليت  شارة اإ شارة تكون س   1967وثيقة أأن أأي اإ ىل اإ اإ
س يكون من الأفضل  هأأنرأأى يف هذا الصدد، و. 1967 وثيقةبدل من  اهب معمول 1958وثيقة  تاكنلكام  1958 وثيقة

، 1967 وثيقة، بدل من 1958أأكتوبر  31بتارخي تفاق لش بونة اكن معمول اب"لكام بـ عن طريق بدء امجلةل هذا املبدأأ توضيح 
نه  ىل يمت جيب أأن فاإ شارة اإ  أأن، حيث رأأى "9"و "8"( 1لفقرات )ابتتعلق املالحظة الثانية اكنت ". و 1967وثيقة فهم أأي اإ
عض اليشء. فهمها ب وذكل فامي يتعلق ابلعالقات املتبادةل" من الصعب 1967وثيقة ودع مبوجب اذلي يُ طلب "ال صيغة
ذا اكن  ،وذلكل ىل املادةمعىن تكل امجلةل التعبري عنمن الأفضل تساءل عام اإ أأن  ابلإشارة اإىلمن وثيقة جنيف  31  ابلإشارة اإ

يداعه مبوجب  اطلبجنيف" يعين وثيقة مكه حتالطلب اذلي " وثيقة جنيف حيث ختضع العالقات املتبادةل بني الأطراف مت اإ
. 1967وثيقة مكها حت اليت ابلنس بة للطلبات  "8"فامي يتعلق ابلبند الحظة نفس املتنطبق وثيقة جنيف، وس لاملتعاقدة املعنية 

ليه يف املعىل النحوأأن لكمة "، رأأى "3" 2لسطر الثا ي من الفقرة اب وفامي يتعلق  ادة" يف امجلةل "ادلورية عىل النحو املشار اإ
لهيا يف املتصبح  لزوم، وابلتايل اقرتح تعديل النص حبيثليس لها (" عىل ما يبدو 2)5  ادةامجلةل كام ييل "ادلورية املشار اإ
5(2.") 

خمتلف الفقرات والتعاريف أأن صياغة حيث  1قاعدة بعض التعليقات التحريرية بشأأن البأأن دليه وفد فرنسا وأأفاد  .21
 "3"و "2"( 1س يقدم بضعة اقرتاحات صياغة فامي يتعلق ابلفقرتني )أأنه الوفد أأفاد سهةل. وبشلك أأكرث حتديدا، مل تكن  امبوجهب
 .1القاعدة  من
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حسب قد أأحيط هبا علام  الرابطة ادلولية للعالمات التجارية التعليقات اليت أأدىل هبا وفد فرنسا وممثلالرئيس أأن ذكر و  .22
عداد املكتب ادلويل س يالأصول وأأن  ىل ادلورة املقبةل للفريق  اقرتاحقوم ابإ مكتوب يف نسخة منقحة من الوثيقة اليت س تقدم اإ

 العامل.

 مل: لغات الع3 القاعدة

ضافية  المتس(، 5)3 قاعدةلتعلق ابفامي ي   .23 أأن وأأفاد بأأنه فهم . ورشطاثر املمكنة لهذا ال ال  بشأأن وفد هنغاراي توضيحات اإ
ىل أأن هناك حالت بفقط تعلق ( ت 5)3قاعدة ال ميكن أأن تلعب فهيا رتمجة تسمية املنشأأ نفسها، ويف هذا الصدد، أأشار الوفد اإ

ذا ترمج  ىل الأملانية Viennaعامصة المنسا " امسترمجة تسمية املنشأأ دورا هاما. عىل سبيل املثال، اإ ىل Wien"" اإ " أأو اإ
ماكنية والاختالفات الصوتية س تكون كبرية. وتساءل الوفد عام لكمة املظهر املريئ للفاإن "، Béc"هنغارية ال  ذا اكنت اإ تقدمي اإ

ذا اكن ،اتفاق لش بونة مبوجبكثريا يف املايض من قبل الأطراف املتعاقدة اس تخدمت قد تسمية املنشأأ ل ترمجة   وتساءل عام اإ
 فهم أأفضل للقضية قيد النظر.هبدف  ، وذكلمن تقدمي أأمثةل معلية يف هذا الصدد يف وضع ميكنه املكتب ادلويل

يطالياوذكر  .24 ىل اليف ، وفد اإ شارة اإ ماكنية تقدمي طلب أأنه يفضل (، 5)3قاعدة اإ واحدة توي عىل ترمجة حي احلفاظ عىل اإ
تقدمي كون أأكرث فائدة بعد تس  ه الإماكنية الوفد أأن مثل هذرأأى ن أأجل الوضوح. وعالوة عىل ذكل، أأو أأكرث ملتسمية املنشأأ 

 يف نظام لش بونة.مثل الصينية أأو العربية الأخرية ضافية الإ لغات ال

ىل أأن املامرسة ردا عىل ال  ،املكتب ادلويل أأشارو  .25 تقدمي الطلبات ختتلف فامي يتعلق ب سؤال اذلي طرحه وفد هنغاراي، اإ
ل أأن من بدل ل خر ىل أأنه طلبات الأخرية يف ال  ذكل لحظ مع لش بونةجسل ، اإ ىل اللغة الوطنية، اإ دلى البدلان اكن ابلإضافة اإ

ىل ميل مزتايد لرتمجة تسميات املنشأأ أأيضا  الروس ية والعربية والصينية ابلإضافة  مم املتحدة ويهاللغات الرمسية الأخرى للأ اإ
ىل الفرنس ية والإجنلزيية والإس بانية.  اإ

يطاليا  هدمع ما طرحيأأنه س  ب، املكتب ادلويله الورشح اذلي قدم تلقيبعد ، وفد هنغارايوأأفاد  .26 تفضل هنغاراي لأن وفد اإ
 .ورشط قيد املناقشةاحلفاظ عىل ال 

ليه املعنويطبيعي أأو ال شخص ال (، ونصه "املس تفيدين أأو 2)3 قاعدةلسطر الرابع من الابوفامي يتعلق  .27 يف  املشار اإ
ىل وثيقة جنيف الرابطة ادلولية للعالمات التجارية"، اقرتح ممثل "2"(2)5 ادةامل حبيث يصبح النص كام ييل  الإشارة رصاحة اإ

ليه يف امل  احلال يف النسخة الفرنس ية من الوثيقة. هو" ملزيد من الوضوح، كام الوثيقة تكلمن  "2"(2)5 ادة"املشار اإ

 اخملتصة دارة: الإ 4 قاعدةال

، أأيضا أأعضاء يف اتفاق لش بونة يهادلول اليت لتشمل ( ب)(1)4 قاعدةمتديد تطبيق العن تأأييده ل وفد فرنسا أأعرب  .28
نفاذ  فامي خيصشفافية ال أأن يكفل  ذكل شأأن حيث من  لحامية.لقوق عىل املس توى الوطين، مما يسهم يف منح فعال احلاإ

ذا اكن ال ع، تساءل وفد الولايت املتحدة الأمريكية (ب)( 1)4 قاعدةوفامي يتعلق ابل .29 قد يمت تعديهل قليال ورشط ام اإ
نفاذ جمرد ليس  ،شمل توفري املعلومات فامي يتعلق جبميع الإجراءات املعمول هباي ل  لكن أأيضا ما يتعلق قوق و احلما يتعلق ابإ

ذا اكنت التورشيعات الوطنية من شأأهن طلب بحد الأطراف املعنية لأ سمح ت أأن  اابلإجراءات الإدارية. عىل سبيل املثال، اإ
نه ينبغي أأيضا ل( )أأ( من وثيقة جنيف، 1)15 املادةرفض عىل النحو املنصوص عليه يف ال تكل الإخطار ب لطرف املتعاقد فاإ

ىل أأن الهدف هو زايدة الشفافية لأأشار الكام الإجراءات.  عىل ين قادر  واكونيأأن بد  لمجيع أأحصاب املصلحة اذلين فائدة وفد اإ
ذا عتساءل الوفد  ،احلصول عىل املزيد من املعلومات حول الإجراءات املعمول هبا يف ادلول الأعضاء يف احتاد لش بونة. ذلا ام اإ

نفاذو معارضة "الإجراءات املعمول هبا يف أأراضهيا للحصول عىل و  نصها صبحي ( )ب( قليال ل 1)4 قاعدةالميكن تعديل اكن  "، اإ
نفاذ الابدل من جمرد   قوق.احلشارة اىل اإ
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نفاذ بشأأن أأن "املعلومات عن رؤية مفادها وأأعرب الرئيس  .30 مبوجب قوق" احلالإجراءات املعمول هبا يف أأراضهيا لإ
ىل أأيضا قد أأشارت  )ب( ( 1)4 قاعدةال  تعلقة ابلإجراءات الإدارية.املعلومات امل اإ

ىل أأن رشط توفري املعلومات الإشارة عند وذكر وفد هنغاراي،  .31 نفاذ بشأأن اإ قوق موجودة احلالإجراءات املعمول هبا لإ
يف وضع ميكنه من دمع الاقرتاح اذلي تقدم به وفد ليس ، أأنه 1967 وثيقةتسميات املنشأأ املسجةل مبوجب ب ابلفعل فامي يتعلق 

 كبديل يف النص.اش امتهل عارض ن يأأيضا ل هملتحدة الأمريكية يف الوقت الراهن ولكنالولايت ا

فامي  تهلكنه تساءل عن مدى فائد ،وفد فرنسا علام ابلقرتاح اذلي تقدم به وفد من الولايت املتحدة الأمريكيةحيط وأأ  .32
نفاذ احلقوق ابإ يتعلق  حلصول عىل مزيد يف اعن أأمنيته الوفد أأعرب و املتعاقد. ملنشأأ اطرف  دلىتسمية املنشأأ بشأأن ماكنية اإ

من النظر فهيا مرة أأخرى. ويف اخلتام، حذر الوفد حىت يمتكن من من التوضيح يف هذا الصدد، وابلتايل طلب نسخة مكتوبة 
 الأطرافدلى املتعاقد بدل من تنفيذ امحلاية ملنشأأ اطرف دلى تنفيذ امحلاية و ، وهورشط قيد املناقشةتغيري نطاق ال 

 الأخرى. املتعاقدة

ىل تقدمي الرئيس وفد الولايت املتحدة الأمريكية ودعا  .33 ملزيد من ادلراسة من قبل بشلك خطي  مقرتحهاإ
 العامل. الفريق

 املتعلقة ابلطلب الورشوط: 5القاعدة 

ىل السطر الأخري من القاعدة ، يف الرابطة ادلولية للعالمات التجاريةأأشار ممثل  .34 شارة اإ رصحيات التاإىل أأن (، 1)5اإ
". وفامي لهذه الوثيقة" ـاستبدال "ه" بلس امي ، كلك النصقد مت تطبيقها عىل ( 2)3 قاعدةلابابلفعل فامي يتعلق  اأأدىل هباليت 

ىل ، "2"( 2)5 ادةملابيتعلق  طبيعي أأو ال شخص ال تفاصيل حتديد املس تفيدين أأو  اش امتللزام الإ أأن النص جعل من أأشار اإ
لي املعنوي ليه ع  يصص تن بد من ال  ول للغاية همام اعنرص  من بني تكل التفاصيلرأأى املمثل أأن . و "2"(2)5 ادةيف امل هاملشار اإ

ىل أأنه لكام ل التصال هجات تفاصيل و وهأأل ، ورشطيف ماكن ما يف هذا ال    تقدميمتلمس تفيدين. ويف هذا الصدد، أأشار اإ
س يكون من الصعب للغاية ابلنس بة للمس تخدمني  ،لمنشأأ ل د اخملتصة للطرف املتعاق دارةطلب من قبل كيان أ خر غري الإ 

ذا مل يكن دلهيم تفاصيل التصال هبم. و امل طبيعي أأو ال شخص أأو ال  ملس تفيدينابتصال ال ختياري الإخطار الاأأن رأأى عنوي اإ
ىل أأي حال ب، وينبغي أأيضا أأن متتد اكون اكفيي( لن 6)5عناوين املس تفيدين يف القاعدة ب  ليه  يالشخص املعنو اإ يف املشار اإ
ضافة املمثل اقرتح  ،"7"( 2) 5 قاعدةيف اشارة اىل الومن وثيقة جنيف. " 2"(2)5 ادةامل " يف امجلةل الأوىل رمقو عبارة "اإ

دد أأي ء حييشفضل أأن أأ  يرىتحديد، مبا يف ذكل اترخي ورمق التسجيل"، لأنه ال حبيث يصبح النص كام ييل "تفاصيل 
 ولو أأنجنيف، وثيقة مكه اإىل طلب حت احلمك يشري بوضوح أأن فاد(، أأ 5)5 قاعدةلابرمق تسجيهل. وفامي يتعلق هو تسجيل 

شارة اإىل "طرف 5السطر السادس من الفقرة ) املتعاقد اذلي هو طرف يف وثيقة جنيف"، وذلكل املنشأأ ( لزال يتضمن اإ
ىل أأن نفس التعليق كام وض يف هذا الصدد. لتفادي أأي مغ "رف يف وثيقة جنيفاذلي هو طاقرتح حذف عبارة"  أأشار اإ

يف وردت " اليت وتُذكر تكل العنارص يف الطلب بلغة من لغات العمل"بعبارة )د(. وفامي يتعلق (1)6 قاعدةينطبق عىل ال
ىل عنارص معينة من تسمية املنشأأ أأو املؤرش اجلغرايف  أأشارتاليت و (، 5)5 قاعدةامجلةل الأخرية من ال ، مشموةل ابمحلايةغري اإ

املتعاقد ملنشأأ اطرف احملددة يف لغة  صطلحاتأأن هذا الورشط من شأأنه أأن جيعل من الصعب جدا حتديد املرأأى الوفد 
ىل أأي لكمة  نبسبب أأن الرتمجة ل لن تكون اليت غرايف اجلؤرش املأأو املنشأأ من عنارص تسمية معني أأو عنرص  بعيهناتشري اإ

لرتمجة ابيف الطلب مشفوعا وحض عىل سبيل املثال "جيب أأن يتنص تعديل امجلةل الأخرية حبيث ، اقرتح الوفد محمية. وذلكل
ىل و"، أأو يشء هبذا املعىن. معللغة ب رأأى (، 6)5لقاعدة قد أأدىل به ابلفعل فامي يتعلق ابالوفد  اكناذلي تعليق ال ابلإضافة اإ

لهيا يف  املشارالتفاصيل  العمللغة أأن توفر ب القاعدة،  أأيضا، بناء عىل الفقرة الفرعية )ب( من تكليتعنيه أأنالوفد  اإ
ىل أأن دلةل ية، ويه عناوين املس تفيدين والكياانت القانون 5 قاعدةمن ال "1")أأ((6) الفقرة أأي . ويف هذا الصدد، أأشار اإ
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عنوان توضيح ال مت ي وابلتايل اقرتح أأن ،قراءهتا من قبل ساعي الربيد لأغراض تقدمي بالغيسهل عندما ة كون مفيدتعنوان س  
 املتعاقد.ملنشأأ اطرف ن مفهومة لساعي الربيد ويه لغة لغة من شأأهنا أأن تكوب

الوفد أأن توقيع صاحب وأأفاد عنارص معينة من القاعدة. ختص فقط  5القاعدة  ديدوأأوحض وفد فرنسا أأن مسأأةل مت .35
يف و. "4"( )أأ(2)5القاعدة  املقرتحة للغة يفابلصياغة أأيد املواءمة بني النظامني فامي يتعلق و ليس مسأأةل قيد املناقشة. الطلب 

ملناقشات اليت جرت يف هذا ابوفد فرنسا  ذكّر، (5)5 القاعدة" يف عىل حد عمل املودع املقرتح لتعبري "احلذف شارة اىل اإ 
الوفد  ذكّر، "5"6التوضيح. وفامي يتعلق ابلفقرة  نوع منال ذا حذف هيفضل نه مل يكن قال اإ ن خالل املؤمتر ادلبلومايس، و الشأأ 
زاةل أأن قرارا قد اختذ بعدم ب طرح للمناقشة بعد أأل تُ ، وابلتايل أأعرب عن رأأي مفاده أأن املسأأةل ينبغي 3 قاعدةالرتجامت يف الاإ

 .ذكل

(. وذكر الوفد أأنه مل يكن 5)5" يف القاعدة عىل حد عمل املودعوأأيد وفد هنغاراي موقف وفد فرنسا بشأأن تعبري " .36
 حذف ذكل اجلزء من النص.يفضل 

(، 5)5 " يف القاعدةعىل حد عمل املودعحذف الإشارة " املكتب ادلويلشارة اىل اقرتاح اإ وفد كوس تارياك، يف وأأعرب  .37
لزاميا و جيللورشط و أأكرب  اقانوني ايعطي يقينذكل  ه من الأفضل حذف تكل الإشارة لأنأأنعن رأأي مفاده  معليا من حيث عهل اإ

 تطبيق.ال 

 السجل ادلويل يف التدوين: 7 قاعدةال

نه قد أأ الوفد ذكر (. و 4)7 قاعدةوفد الولايت املتحدة الأمريكية مزيدا من الإيضاح عن العملية املقرتحة يف الالمتس  .38
ىل أأنخطوة التطبيق  :اكنت هناك معلية من خطوتنيأأنه فهم خالل املؤمتر ادلبلومايس  يبدو  هوخطوة التعديل. وأأشار الوفد اإ

طرف متعاقد جديد عن عىل تطبيق وثيقة جنيف حبيث يصبح طوتني اخلالمتيزي بني  ت( طمس4)7القاعدة املقرتحة أأن 
مضمون القاعدة  رأأى الوفد أأنو . 1967وثيقة تعديل لتسجيل صادر مبوجب  مبثابةطريق الانضامم أأو التصديق 

جنيف وثيقة أأحاكم تنطبق عىل أأنه يف تكل احلالت  ت( من وثيقة جنيف، اليت نص4)29 ادةض مع امليتعار  (4)7 املقرتحة
أأنه ل يوجد يف نص مفادها وهجة نظر عن وفد أأعرب القبل الانضامم أأو التصديق. و مت تفعيلها عىل التسجيالت ادلولية اليت 

. وأأشار 1967وثيقة مبوجب ت فقط التسجيالت اليت متطرف متعاقد يف وثيقة جنيف تفعيل من يتطلب ما وثيقة جنيف 
ىل أأن القاعدة املقرتحة  وثيقة ويل مبوجب ادلتسجيل يمت ببساطة تعديل ال ( حبيث 1)31 ادةتنفيذ املت ( حاول4)7الوفد اإ

نه  ،تكل من خالل معلية التعديل جنيفوثيقة وفقا لومبجرد التسجيل للحصول عىل امحلاية مبوجب وثيقة جنيف.  1967 فاإ
نه س  ، وجنيف وثيقةلأحاكم  االتسجيل ادلويل خاضعس يكون  ،(4)29 امدةوفقا لل ( 4)7 امدةأأيضا لليكون خاضعا ابلتايل فاإ
ذا اكن هذا التأأثري قد يكون مناس با بني بأأ الوفد أأفاد لفصل الرابع. و لالرسوم الفردية و بشأأن  نه ليس دليه رأأي بشأأن ما اإ

 مبوجب لأطراف املتعاقدةابفامي يتعلق  أأنهعن اعتقاده الوفد أأعرب . ومع ذكل، 1967وثيقة  مبوجبالأطراف املتعاقدة 
ىل وثيقة جنيف رشوط حتتاج وحدمه،  جنيف وثيقة عن (. مث تساءل الوفد 1)7 ادةرسوم مبوجب املالمبا يف ذكل دفع ة تلبياإ

ىل أأن الوقت اذلي سيسمح فيه بتحصيل ال النص الوارد رسوم الفردية وما يه ال ليات القانونية لتكل العملية. وأأشار الوفد اإ
ىل (2)5( و1)3 اس تجابة ملتطلبات القاعدتني( )أأ( "4)7 قاعدةيف ال اذلي يبدو ، الأمر (" قد مت نقهل يف أأي ماكن أ خر4) اإ
)أأ( (4)7 قاعدةت والإجراءات اليت وضعهتا املراجع يف التوقيال المتس الوفد مزيدا من التوضيح حول و ةل. امجلمعىن  يغريأأنه 
 ( غري واحضة.ج( )4)7 قاعدة" يف الفامي تبقى مهنا وفد أأن عبارة "رأأى الوأأخريا،  "1"

، لأنه مل يكن مقتنعا 7 قاعدة)ب( من ال(1من الإيضاحات بشأأن حذف الفقرة السابقة ) اوفد هنغاراي مزيدوالمتس  .39
 من الالحئة التنفيذية املشرتكة. 5( والقاعدة 1)3 قاعدةالتغطيه بعينه س  ورشط أأن جوهر هذا ال بمتاما 
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ىل أأشار وفد أأسرتاليا و  .40 وفد الولايت املتحدة الأمريكية حول معلية تعديل اذلي أأعرب عنه أأنه يشارك يف القلق اإ
لطلب امحلاية  النيلأعضاء لش بونة احلمقطوع رمس الورشط قد نص عىل وفد عن رأأي مفاده أأن وأأعرب ال. 7 قاعدةال

ىل اوثيقة جنيف، وابلتايل حتويل تاكليف كبرية أأيضا مبوجب احلالية  ملتسجيالهت وثيقة املتعاقدة عىل لأطراف اجلديدة اإ
ىل أأن ال يف بدلان ة املوجودامحلاية عضاء لش بونة لأ وفر تأأن  امن شأأهن 7 قاعدةجنيف. ويف هذا الصدد، أأشار الوفد أأيضا اإ

يالء مزيد من الاهامتم عام . وتساءل الوفد الاكمةل ةرسوم ادلوليال جديدة من دون دفع ذا اكن من املمكن اإ أأن يكون فكرة باإ
عادة بيامن يكون هناك أأيضا فاصيل العنوان اذلي س يحدد عىل مس توى أأدىن، حتديث تعىل معدل مقترص رمس هناك  اإ

طار ال خطارات يف اإ وفد عن رأأي مفاده أأن الرتتيبات املقرتحة فامي يتعلق الأأعرب أأعىل رمس. وأأخريا، حمددة عند  4 قاعدةاإ
 لرسوم الفردية للت غري واحضة.اب

ىل الأس ئةل اليت طرحهتا وفود الولايت املتحدة الأمريكية يف ، املكتب ادلويل أأوحضو  .41 شارة اإ أأن ، سرتالياأأ و  هنغارايو اإ
 ، ل1967 وثيقةمبوجب اليت اكنت موجودة ابلفعل تفق مع تكل ت ( 2)5( والقاعدة 1)3 ةعداقيف الالعنارص املنصوص علهيا 

أأن  املكتب ادلويل بنّي مث ومن لأغراض احلصول عىل التسجيل ادلويل. طلب يف ال اهنيتضم املزمع لزامية الإ عنارص ال س امي 
لزاميلن ت لرسوم الفردية، اب( أأو تكل املتعلقة 4)5و( 3)5يف القواعد الورشوط املنصوص علهيا  ذا قدم صبح اإ ل اإ طرف ة اإ
يف حاةل التسجيالت ادلولية اليت مل تكن محمية من قبل ذكل الطرف فقط املطلوب و خطار متعاقد يف وثيقة جنيف الإ 

صبح جزءا س ي  1967 وثيقةطرف يف وةل دلالتسجيل ادلويل احلايل أأن  املكتب ادلويل وذكر. 1967 وثيقةاملتعاقد مبوجب 
لهيا وثيقة جنيفذكل الطرف عىل ديق من السجل ادلويل اجلديد بعد تص ، لأن التسجيل ادلويل اجلديد أأو انضاممه اإ

أأي تعديالت ابلتحقق من اخملتصة املعنية  دارةمع الإ  قومس يأأنه  املكتب ادلويل بنّي و  .لالك الوثيقتنيس يكون ساري املفعول 
دخالها عىل التسجيالت ادلولية احلالية يف ضوء املتطلبات ذات الصةل مبوجب   مبوجبغرض تسجيلها بجنيف، وثيقة ينبغي اإ

لزامية لتقدمي الطلبات،  تطلباتمل املعين ابالقدمي واجلديد النظام تقارب واحض بني وحيث هناك . وثيقةال تكل نه الإ عىل فاإ
دخال الأرحج  دخال تعديالت عىل تعديلن يمت اإ ل عىل تكل التسجيالت ادلولية. وسيمت دفع رسوم فقط يف حاةل اإ

 1967 وثيقةيف اء عضيسوا أأ ل اذلين  أأعضاء وثيقة جنيفأأنه سيمت اإخطار  املكتب ادلويل أأوحضو التسجيالت ادلولية القامئة. 
س نة واحدة.  غضونمن حيث املبدأأ يف  رفض أ اثر التسجيل ادلويلخطار بالإ لملنحهم الفرصة وذكل لتسجيالت ادلولية، اب

ىل أأن  املكتب ادلويل وأأشار ( بعني الاعتبار 4)5 القاعدة( و 3)5يف القاعدة الورشوط املنصوص علهيا جيب أأن تؤخذ اإ
خطارا كون قد قدم ي قد يلطرف املتعاقد اذلفامي يتعلق ابفقط  1967وثيقة لتسجيالت ادلولية الصادرة مبوجب ابلنس بة ل  اإ

يف حاةل التسجيالت ادلولية اليت مل تكن محمية من قبل ذكل الطرف املتعاقد مبوجب فقط جنيف و  انضاممه لوثيقةعند 
قد  تاكنرمبا  يتال 1967 وثيقةيف طرف وةل دلاخملتصة  دارةاإىل حقيقة أأن الإ  الوفوداه انتب املكتب ادلويل . ولفت1967 وثيقة
ىل وثيقة جنيف  تانضم أأو تصادق مبوجب ديدة اجل متطلباتت ادلولية القامئة وفقا لل تعديل التسجيالب  طالبةتكون ملن اإ

خطار ( 4)5( و3)5 القاعدتني ل بعد أأن  -وثيقة جنيف عىل الطرف املتعاقد  منطقةس تخدام يف الانية مثل تقدمي اإ يكون اإ
خطار يف  الإضافية املتطلباترمسيا تكل قد طلب  طرف متعاقد مبوجب وثيقة جنيف ذا اكن اإ لهذا الغرض. وبعبارة أأخرى، اإ

طرف ه ادلولية يف تسجيالتاخلاصة ب جنيف يرغب يف توس يع نطاق امحلاية وثيقة و  1967وثيقة لك من وجب مبطرفا متعاقدا 
خطار الاضافية يف  املتطلباتطلب رمسيا تكل اكن قد وثيقة جنيف  مبوجبمتعاقد جديد  نه يتعني عليه يف لهذا الغرض، اإ فاإ

جراء التعديالت الالزمة ودفع الرسوم املاةل هذه احل وثيقة جنيف  مبوجبأأن الأطراف املتعاقدة  املكتب ادلويل . وأأوحضقابةلاإ
خطار عىل  حصلتس    أأشاركام تكل املتطلبات الإضافية. ب تطالب اليت الأطراف املتعاقدة اجلديدة  فامي خيصدورية  اتاإ

ىل أأ  املكتب ادلويل للتحقق من حداهام اإ وقع مرحلتني خمتلفتني يف مورشوع الالحئة التنفيذية املشرتكة، تن هذا هو سبب اإ
لزامية تطلباتمل فامي يتعلق ابالتسجيالت ادلولية القامئة   تحديدال وأأخرى لإجراء التعديالت الالزمة عند الطلب، يف حني  ،الإ

ىل السؤال اذلي طرحه وفد هنغاراي ،يلاملكتب ادلو ذكريف لك حاةل. و رضورية أأن التعديالت قد ل تكون أأيضا  شارة اإ  ،يف اإ
قد أأدرجت يف أأحاكم أأخرى  هانفس العنارص ن لأ  7 قاعدة)ب( من ال(1) حلفاظ عىل الفقرة السابقةارضوري من ال يرمل  أأنه

 هاتوفري  دعاملو يتعني عىل أأن مجيع العنارص الرضورية اليت  املكتب ادلويل الحئة التنفيذية املشرتكة. وأأوحضمن مورشوع ال
ىل أأنه عندما مت وضع الالحئة  املكتب ادلويل أأحاكم أأخرى. ويف هذا الصدد، أأشاريف رجت قد أأد 1967 وثيقةمبوجب  اإ
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يف لحئة  النصني جبمعو . وثيقتنيلك من الل واحد فكرة وجود نصمل يكن قد مت النظر بعد يف جنيف، وثيقة التنفيذية ل
 ورشوع املقرتح لالحئة التنفيذية املشرتكة.امل يف قامئ لك حمك  جيّسدأأن  املكتب ادلويل حاول، ةواحد

ىل أأن التسجيالت  اس تفرسو  .42 ذا اكنت هناك أأحاكم يف وثيقة جنيف أأشارت اإ وفد الولايت املتحدة الأمريكية عام اإ
ىل تقدمي طلب جديد  الوثيقة تكلحصل عىل حامية تلقائية مبوجب تس   1967وثيقة ادلولية مبوجب   أأو تعديل.دون احلاجة اإ

ىل  املكتب ادلويل وأأشار .43 وثيقة جنيف. و يكون هناك جسل واحد للك من اتفاق لش بونة س  جنيف وثيقة أأنه وفقا لاإ
ن مبوجبطرف متعاقد عندما ينضم وابلتايل،  ىل وثيقة جنيف فاإ من تحقق ال املكتب ادلويل  ه يتعني عىلاتفاق لش بونة اإ

ومىض املكتب جنيف. وثيقة اخملتصة لأغراض تلبية الورشوط املنصوص علهيا يف  دارةمع الإ رضورة تعديل تسجيل دويل قامئ 
نه ادلويل يقول ذا  اإ ىل تعديل، أأنه لن ينتيجة الفحص أألهرت اإ نقل التسجيل ادلويل القامئ يف السجل فاإن كون هناك حاجة اإ

لن تكون اليت وثيقة جنيف  مبوجبقدة لأطراف املتعال سيُتاحه أأنب املكتب ادلويل ذكّر، مع ذكلو . اادلويل س يكون تلقائي
ماكنية يف اتفاق لش بونة  أأطرافا  .أأراضهيارفض حامية تكل التسجيالت ادلولية يف اإ

ىل وأأشار وفد الولايت املتحدة الأمريكية  .44 ىل املادة ( 4)7 قاعدةأأن الاإ بطريقة أأيضا أأشارت (، وابلتايل 1)31أأشارت اإ
ىل امل جياد صالحية (. ومع ذكل، أأكد الوفد أأنه 4)29ادة غري مبارشة اإ محلاية تلقائية يف أأي من تكل املواد. وتساءل مل يس تطع اإ

ذا اكن هناك  أأهنا  1967وثيقة مبوجب املفعةل أ خر يف وثيقة جنيف حيث س تظهر حامية التسجيالت ادلولية  حمكالوفد عام اإ
 جنيف.وثيقة مبوجب  ةتلقائيكحامية مؤهةل 

دويل يكون هناك جسل س  من النص اللكي أأنه س يكون مفهوما  هأأنما يمت التأأكيد عىل عند ،أأنهادلويل باملكتب  وأأفاد .45
 واصةل دراسة هذا اجلانب ابذلات.قوم مبفس يواحد، 

أأنه اكن هناك طلب من وفد الولايت املتحدة الأمريكية بشأأن توضيح  الرابطة ادلولية للعالمات التجارية ممثل وأأشار .46
 التوضيح. أأيضا بذكل هممتأأفاد بأأنه ( )ج(، و 4)7 قاعدة" يف التبقى مهنافامي  عبارة "

ىل وثيقة جنيف، طلبا أأنه عندما يودع عضو يف اتفاق لش بونة ب ذكّر املكتب ادلويلو  .47 س يكون دلى ف قبل انضاممه اإ
تعبري قيد ال أأن  ب ادلويلاملكت . وأأوحضتكل تسمية املنشأأ ل خرين يف اتفاق لش بونة مدة س نة واحدة لرفض امحلاية ال  عضاء الأ 

منا النظر  ىل وثيقة جنيف، اتفاق عضو ينضم يعكس حقيقة أأنه عندما راد أأن أأ اإ فلن يكون دلى الأعضاء الأخرين يف لش بونة اإ
فقط الوقت دلهيم س يكون رفض، لكن لاتفاق لش بونة فرتة جديدة مدهتا س نة واحدة ليف أأيضا أأعضاء ممن مه وثيقة جنيف 

لأطراف دلى اأأنه مبوجب وثيقة جنيف هناك الزتام  املكتب ادلويل وذكراملتبقي من الإخطار املرسل مبقتىض اتفاق لش بونة. 
 بنّي كام . 1967 وثيقةمبوجب  الساريةلتسجيالت ادلولية ل امحلاية املمنوحة بأأل خيفضوا من اتفاق لش بونة  مبوجباملتعاقدة 

 رفض.لإصدار أأعضاء يف اتفاق لش بونة، س نة اكمةل ممن ليسوا  ،لأعضاء اجلدد يف وثيقة جنيفون لس يك هأأن املكتب ادلويل

7القاعدة 
(اثنيا)

 اترخي التسجيل ادلويل واترخي بدء رساينه: 

7القاعدة هبا قرأأ توضيحات بشأأن الكيفية اليت ينبغي أأن تُ  امجلعية ادلولية لقانون النبيذ ممثلالمتس  .48
(اثنيا)

ىل ج   نبااإ
ىل أأنكام . "9"و "8" 1 قاعدةالتعاريف الواردة يف ال 7القاعدة  ه يبدو أأنأأشار اإ

 (اثنيا)
تعامل مع العالقات املتبادةل بني الأطراف ت 

 يبدو، يف حني 1967 وثيقةمكها حت اليت تسميات املنشأأ ب جنيف فامي يتعلق  وثيقةو  1967وثيقة طرفا يف ممن اكنوا املتعاقدة 
 وثيقة جنيف.مكه حتالوضع هذا عكس ذكل، واعترب أأن توحض  "9"و "8" 1 قاعدةأأن ال

7القاعدة نص أأن ب املكتب ادلويل أأفادو  .49
(اثنيا)

ىل التعريفني املنصوص علهيي مل   أأن  . وذكر"9"و "8" 1 قاعدة يف الامورش اإ
7لك فقرة من القاعدة لعطي لك عنوان فرعي أ  

(اثنيا)
 . وأأشاراحملددة اليت مت تنظميهات احملددة والعالقات احلالما يه أأوحض  

ىل أأن املكتب ادلويل  هومتعاقد منشأأ من قبل طرف  1967 وثيقةوضع التسجيل ادلويل املودع بناء عىل  تتناول 2 الفقرة اإ
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اقترصت قد  2 يف الفقرةاملنظورة توضيح أأن العالقة ال  ومبجرددون أأن يكون طرفا يف وثيقة جنيف.  تكل الوثيقةيف  طرف
ىل أأن الفقرة  املكتب ادلويل ، أأشار1967 وثيقةعىل أأعضاء  ىلمع وضع تسجيل دويل  تتعامل 3اإ دم مبوجب طلب قُ  يستند اإ

 عضوا يف وثيقة جنيف. عندئذاملتعاقد ملنشأأ اطرف يصبح عندما  1967 وثيقة

ذا اكن التسجيل ادلويل املشاع امجلعية ادلولية لقانون النبيذ تساءل ممثلو  .50 ليه يف الفقرة ام اإ  1967وثيقة مكه حت قد 3ر اإ
زاء  ذا اكنوثيقة و  1967وثيقة كون طرفا يف لك من تقد  ىخر دوةل أأ اإ وثيقة جنيف. وبشلك ت س تحمكه جنيف، أأو ما اإ

 امقبل انضامهم تسجيالهتام فعالنوقد توثيقتني يف لك من ال نيطرفدولتني قد يكوان أأكرث حتديدا، طلب توضيحا بشأأن حاةل 
ىل  ذا عام . ويف هذا الصدد، تساءل علهيا أأو التصديق وثيقة جنيفاإ  1967وثيقة مكها حت ظل يس  القامئة  تتسجيالاكنت ال اإ

حدى  ذا انضمت اإ ىل وثيقة جنيف  ولتنيادلاتني هاإ  تحمكها وثيقة جنيف من تكل اللحظة فصاعدا.س  أأو اإ

وذكرت بأأن . فهيا امحلاية طرفادوةل كون س تاليت واثئق أأنه س يكون من الرضوري المتيزي بني الب املكتب ادلويل أأفادو  .51
ىل وثيقة  تانضم 1967 وثيقةيف  دوةل طرفطلب أأودع دلى  بدء رساينه ابلنس بة اإىلاترخي التسجيل ادلويل واترخي  اإ

 لتفعيتارخي ب . وفامي يتعلق 1967 وثيقةيف ابلفعل الأطراف دون تغيري فامي يتعلق بتكل الأطراف املتعاقدة ظل س ي ،جنيف
نه جيب أأن  الطلب، ميقدتعند  1967 وثيقةطرفا يف  تكن ملووثيقة جنيف يف هذا التسجيل ادلويل ابلنس بة دلوةل طرف  فاإ

ه جيب أأيضا أأن املكتب ادلويل  وثيقة جنيف يف الاعتبار. وأأضافعىلذكل الطرف املتعاقد اترخي انضامم أأو تصديق يؤخذ 
ىل وثيقة جنيف.  اانضامهمبعد طلب ب تتقدم 1967 وثيقةطرف يف دوةل النظر يف وضع  أأنه يف هذه  املكتب ادلويل وذكراإ

وثيقة جنيف فقط، يف حني أأن طراف يف ابلنس بة للأ  بدء رساينهوثيقة جنيف عىل اترخي التسجيل واترخي  س تطبقاحلاةل 
مورشوع الالحئة بشأأن حظات الاملشارة اىل اإ يف ولأطراف يف اتفاق لش بونة فقط. ابطبق فامي يتعلق ن اتفاقية لش بونة سوف ت 

7 قاعدةاملتعلقة ابلو التنفيذية املشرتكة 
(اثنيا)

ىل أأن هناك مجموعة أأخرى من القضااي  املكتب ادلويل ، أأشار تارخي اليت تتعلق ب اإ
 .لها يف وثيقة جنيف واتفاق لش بونةس بق تناو قد  بدء رساينهاترخي التسجيل ادلويل و

ذا فكرية مركز ادلراسات ادلولية للملكية ال ممثلورأأى  .52  مورشوعبشأأن املالحظات اكنت أأنه س يكون من املفيد للغاية اإ
عداد قرتح ، ا. وذلكلةتلفاخمل  لقضااياحتوي عىل مزيد من التفاصيل حول لك ت س  الالحئة التنفيذية املشرتكة  جدول للمساعدة اإ

 املناقشة.تسهيل ل اخملتلفة قيد النظر و  احلالتفهم  عىل

، فضال عن مورشوع الالحئة التنفيذية املشرتكة الاقرتاح اذلي تقدم به ممثل حبث املكتب ادلويلمن طلب الرئيس و  .53
جياد   تزال معلقة بعد اجامتع الفريق العامل احلايل. مائدة مس تديرة مفصةل بشأأن القضااي اليت ل عدادفرصة لإ اإ

 : الرسوم8 قاعدةلا

ىل ال يف مودلوفااقرتح وفد مجهورية  .54 شارة اإ دخال بند مشابه لل8 قاعدةاإ من الربوتوكول املتعلق ابتفاقية سادسا 9 امدة، اإ
 اأأن يطلبميكهنام  البعض، ولكن امبعضهمن  ةفردي ارسومامللزتمني ابلوثيقتني جيب أأل حيصال حدد أأن الطرفني اذلي مدريد 
 ون فقط طرفا يف وثيقة جنيف.رسوم الفردية فامي يتعلق بتكل البدلان اليت س تكالدفع 

 رفضال: 9 قاعدةال

مصدر دامئ هناك أأن تفهم بأأنه  ،( )ب(1)9اىل القاعدة  ةشار يف اإ ، الرابطة ادلولية للعالمات التجاريةممثل أأفاد  .55
خطارا ى تلققد لطرف املتعاقد يكون احتديد اترخي الأخرى ممتثل يف طراف الأ  وأأ للصعوبة سواء ابلنس بة للمكتب ادلويل  اإ

ذا اكن ميثل التارخي اذلي لأنه من التسجيل ادلويل،  ماكنية ميكن ل بداية فرتة الرفض. وتساءل عام اإ لمكتب ادلويل دراسة اإ
رفض الأأن فرتة  عىل سبيل املثالعن طريق النص  للك طرف معينابلنس بة  ربأأكحمددة بشلك تكل التوارخي جيعل اختصار 
لن يتوجب عىل للأطراف املتعاقدة. وهبذه الطريقة، ادلويل تسجيل ابل خي الإخطار يوما من اتر 15بعد رسايهنا ستبدأأ 



LI/WG/PCR/1/6 Prov. 2 
11 
 

جراء حتقيقات عندما ل ميكن  قرار ابحيصل عىل أأن املكتب ادلويل اإ قادرة بيامن س تكون الأطراف الأخرى س تالم الإخطار، اإ
 .ابلتحديد عىل معرفة اترخي ابتداء وانهتاء فرتة الرفض

ذا اكن  ابطة ادلولية للعالمات التجاريةالر  الرئيس ممثل وسأأل .56 ( 3)7 قاعدةلاملتعلق اب" مادةتعليقه عىل عبارة "لك عام اإ
 (.3)11 قاعدةنطبق أأيضا عىل الي 

 الصياغة يف لك ماكن يف النص.يتصل ابرتباط أأن تعليقه  الرابطة ادلولية للعالمات التجاريةوأأكد ممثل  .57

ىل أأنه يبدو أأن عددا كبريا من التسجيالت ادلولية سيمت (1)9 قاعدةوفد أأسرتاليا، متحداث عن الوأأشار  .58 )ب(، اإ
ىل وثيقة جنيف، وسيمت تعديل تنضم قد يت لأطراف املتعاقدة اجلديدة الهبا لخطار الإ  عند الرضورة. ويف هذا الصدد،  هااإ

ذا عام (، 4)7 قاعدةاتساق هذه القاعدة مع البشأأن عن قلقه  ، معرابالوفدتساءل  الوقت لالإبالغ عن حالت  متديداكن اإ
ادة ( فامي يتعلق ابمل4)7 قاعدةالا بشأأن كون متاحأأن ي( من شأأنه أأيضا 4)29 ادةملفائدة ا( )ب( ل1)9 قاعدةرفض مبقتىض الال

31 (1.) 

ىل امل، املكتب ادلويل ورأأى .59 شارة اإ دخال اإ ماكنية اإ ( يف 4)29 ادةفامي يتعلق ابلسؤال اذلي طرحه وفد أأسرتاليا بشأأن اإ
قد ، أأنه س نة واحدة ملدةفرتة الرفض وثيقة جنيف لطلب متديد  يفمن أأجل توضيح اخليار لطرف متعاقد  ،(4)7 قاعدةال

دراجيكون من املث ذا اكن من املناسب  يمتكنقطة  ذكل ري لالهامتم اإ النظر فهيا يف ادلورة املقبةل للفريق العامل هبدف تقيمي ما اإ
دراج ذكل  ذا اكن  (4)7 القاعدةيف رصاحة اخليار اإ  ابلفعل.ذكل مشمول بشلك مضين أأو ما اإ

 : التعديالت15 قاعدةال

أأن تكل البنود مفاده رأأي عن ، "2"و"1"(1)15 قاعدةليتعلق ابفامي ، الرابطة ادلولية للعالمات التجارية أأعرب ممثل .60
ماكنية تسجيل  ليه يف  املادة املعنويالشخص الطبيعي أأو تعديالت عىل أأسامء أأو عناوين ال جيب أأن تتضمن اإ ( 2)5 املشار اإ

ىل أأن كام . ( من وثيقة جنيف3و) رفض أ اثر التسجيل ادلويل، ابلإخطار بماكنية املمنوحة للأطراف املتعاقدة الإ أأشار اإ
 قاعدةالمبوجب تصويبات ال ويف حاةل  16 قاعدةالتخيل عن امحلاية املذكورة يف الالانسحاب من يف حاةل  ااكن متاحي اذلو 

أأن تعديل حدود الرابطة ، اعترب ممثل خصالأ عىل و (. 1)15 قاعدةفامي يتعلق ابلتعديالت الواردة يف المل تعد متوفرة ، 18
ماكنية ي نتاج أأو املنشأأ قد لالإ غرافية املنطقة اجل  رفض من قبل الأطراف املتعاقدة.الس تحق أأيضا اإ

ليه يف املكتب ادلويل عىل تعريف املصطلح،  أأكّد، ول مفهوم "املس تفيدين"وفامي يتعلق ابلنقطة اليت أأثريت ح .61 املشار اإ
واذلي مبقتضاه يشري مصطلح  ،من وثيقة جنيف "17"1والواردة يف املادة  من الالحئة التنفيذية املشرتكة  1 القاعدة

ىل مفهوم أأوسع ويعىن "امل " شأأ املتعاقد املعنويني اذلين خيّول هلم قانون طرف املن  الأشخاص الطبيعيني أأو س تفيدين" اإ
ابلنقطة الثانية اليت أأاثرها ممثل الرابطة ادلولية للعالمات التجارية، ". وفامي يتعلق مؤرش جغرايف  اس تخدام تسمية منشأأ أأو

الفريق العامل يف  ينظرأأن  بسبب حمدودية قامئة التعديالت احملمتةل، قد يكون من املس تحسنأأنه  املكتب ادلويل أأوحض
ذا اتسعت القامئة لتشمل التعديالت اليت ل ميكن مواصةل اعتبارها احملمتةل.  توس يع نطاق التعديالت قد تنشأأ ، بس يطةفاإ

ىل تقدمي املكتب   السجل ادلويل. وبناء عليه، رحبيف املدونةالتعديالت  ل اثر تسجيل دويل فامي خيصرفض  احلاجة اإ
 .الرابطة ادلولية للعالمات التجاريةبتعليقات ادلول الأعضاء حول النقطة اليت أأاثرها ممثل  ادلويل

ىل أأن الإجراء املتبع يف لل القاعدة  .62 اكن مماثال لالإجراء املوجود يف لل  15ولفت وفد فرنسا انتباه الفريق العامل اإ
ماكنية تسجيل التعديالت عىل اتفاقية لش بونة مبا يف ذكل نتاج امنطقة  اإ بالغ الأطراف  املؤرشاجلغرافية أأو منشأأ لإ بدون اإ

دخاهل من خالل القاعدة  النظامالوفد أأن التغيري الوحيد يف  وبنّي ملتعاقدة الأخرى. ا واملتعلقة ابلتعديالت  "6"(1)15قد مت اإ
فامي يتعلق هبذا  الإخطار ابلتغيرياتامحلاية(، وعرب عن وهجة نظر مفادها أأنه من الطبيعي  التخيل عن) 16 القاعدة مبوجب
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ل لية اليت مت تصمميها بصفة خاصة يف حاةل التصويبات اليت جرت عىل السجل ادلويل مبوجب . وفامي يتعلق اباخلاصاجلانب 
جراء التصويب، 18القاعدة  ، واليت مسحت للطرف املتعاقد بأأن يعلن أأنه ل يس تطيع ضامن حامية املؤرشات اجلغرافية بعد اإ

حىت لو اكن يتضمن فقط تصحيح  –التصويب عرب الوفد عن اعتقاده بأأن السبب وراء هذا البند هو أأنه عندما يكون 
نه س يكون هل تبعات  –بس يط خلطأأ   فامي خيص كبريةمتعلقا بتسمية مؤرشات جغرافية أأو قامئة سلع وخدمات متت تغطيهتا، فاإ

حقوق أأي طرف اثلث. ولهذا السبب، رأأى الوفد أأنه من الطبيعي السامح للأطراف املتعاقدة بتقدمي رفض يف أأعقاب 
نه عند مناقشة القاعدة التصويب.  س يكون من الرضوري المتيزي بني تكل احلالت واحلالت اليت  15واختمت الوفد بقوهل اإ

 تتضمن تصويبات بس يطة ملا وجد ابلفعل يف لل اتفاقية لش بونة. 

 امحلاية التخيل عن: 16القاعدة 

يضاح أ اثر حسب التخيل عن امحلاية عىل حقوق مجهورية طالب وفد  .63 ذا اكن مودلوفا ابإ املس تفيدين، وخاصة ما اإ
 ات اجلغرافية أأو من اترخي السحب.السجل ادلويل يف هذه احلاةل س يدخل حزي النفاذ من اترخي تسجيل املؤرش

نه املكتب ادلويل قائال ورد .64 حسب ختل ينبغي أأن يوافق التارخي ، فاإن اترخي اترخي بدء نفاذ تسجيل دويلوفقا ملنطق  اإ
من قبل طرف رفض فرتة العام لتقدمي نقطة بداية كون ادلويل الإخطار ابلسحب، يف حني س تاذلي يس تمل فيه املكتب 

 متعاقد ينطبق فيه التخيل اترخي اس تالم ذكل الطرف املتعاقد لالإخطار ابلسحب.

 : التصويبات يف السجل ادلويل18ة القاعد

ذا اكن الفريق  ادلويل عن اهامتمهاملكتب  ، عرّب 18 املتعلقة ابلقاعدة التوضيحية فامي يتعلق ابملالحظات .65 مبعرفة ما اإ
( عندما يتعلق 4)18العامل سوف يدرس التوسع يف نوع التصويبات اليت قد تكون عرضة لرفض امحلاية مبوجب القاعدة 

 (.3)5التصويب عىل سبيل املثال بتوسع كبري يف املنطقة اجلغرافية أأو املتطلبات الواردة يف القاعدة 

نهقورصح وفد فرنسا  .66 ىل ات اليت ميكن أأن ل يؤيد التوسع يف أأنواع التصويب ائال اإ ىل الأطراف تؤدي اإ خطار اإ رسال اإ اإ
 املتعاقدة.

 انتقالية: ادلخول حزي النفاذ؛ أأحاكم 25 القاعد

 من قبلالالحئة التنفيذية املشرتكة  لزوم أأن تُعمتدعىل  يف معرض تأأكيده، الرابطة ادلولية للعالمات التجاريةعرب ممثل  .67
، مبا يف ذكل الأعضاء يف وثيقة جنيف، حىت تدخل حزي النفاذ، عن رأأيه بأأن الالحئة التنفيذية قد ل تدخل حزي النفاذ امجلعية

أأن ما عرب ممثل الرابطة عن رغبته يف تلقي تأأكيد ب ،"1("2)25يف اترخي دخول وثيقة جنيف حزي النفاذ. وفامي يتعلق ابلقاعدة 
وليس وثيقة جنيف. وعرب عن رأأي مفاده أأن مثل هذا  1967 أأو وثيقة 1958 حيمكه اتفاق فيه هو طلب جيري النظر

التوضيح ميكن التعبري عنه للتأأكد من أأن الطلبات اليت سيمت تلقهيا قبل دخول وثيقة جنيف اإىل حزي النفاذ لن يمت أأخذها يف 
ذا مل تامتىش مع الالحئة التنفيذية الواردة يف وثيقة  .1967 احلس بان اإ

. "1"(2)25فامي يتعلق ابلقاعدة  الرابطة ادلولية للعالمات التجاريةالتعليق اذلي تقدم به ممثل  املكتب ادلويل وأأكد .68
ىل  خول الالحئة املوافقة عىل أأن د وبة فامي يتعلق بتكل النقطة، أأكدقدم اكفة الإيضاحات املطلأأنه سوف يوبعد الإشارة اإ
ىل أأن  املكتب ادلويل رار تتخذه امجلعية العامة. وأأشاركون أأمرا تلقائيا لكنه يعمتد عىل قحزي النفاذ لن يالتنفيذية املشرتكة  اإ

أ خر جيب تناوهل قبل دخول الالحئة التنفيذية املشرتكة  يه عنرصوثيقة جنيف  املس تحقة مبوجباملسأأةل املتعلقة ابلرسوم 
ن اكن ذكل مالمئا، دخول الالحئة   وأأن املناقشات مفتوحة حول هذا املوضوع. زي النفاذ، حوثيقة جنيف لحزي النفاذ أأو، اإ
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ىل الإحاطة ابلتعليقات اليت وردت أأثناء  .69 واقرتح الرئيس قيام الفريق العامل بدعوة امجلعية العامة لحتاد لش بونة اإ
عداد نسخة منقحة من مورشوع الالحئة التنفيذية املشرتكة عىل أأساس املكتب ادلويلادلورة احلالية ومطالبة   التعليقات اليت ابإ

 مت تقدميها يف ادلورة احلالية.

ىل أأن  4واختمت الرئيس املناقشات املتعلقة ابلبند  .70 نسخة منقحة من  س يعد املكتب ادلويلمن جدول الأعامل وأأشار اإ
الاجامتع  يف الالحئة التنفيذية املشرتكة تعكس اكفة التعليقات اليت مت تقدميها خالل ادلورة احلالية وسيمت توزيعها ملناقش هتا

 التايل للفريق العامل.

 الاس تدامة املالية لحتاد لش بونةمن جدول الأعامل:  5البند 

 .LI/WG/PCR/1/4اعمتدت املناقشات عىل الوثيقة  .71

لحتاد لش بونة، اقرتح  الأجلطويةل الومن خالل التأأكيد عىل أأن الوثيقة اليت تمت مناقش هتا تتعلق ابلس تدامة املالية  .72
معربا عن رأأي مفاده  2016/2017 ثنائيةبياانت حول مواقفها اليت تتعلق ابلقضاء عىل العجز املتوقع لل  تلقي الوفودالرئيس أأن 

 أأن الأمر ميثل مسأأةل هممة جيب التعامل معها. 

ىل احملاداثت الأولية واملناقشات غري الرمسية اليت  .73 متت وأأشار وفد فرنسا، متحداث ابلنيابة عن أأعضاء احتاد لش بونة، اإ
رادة س ياس ية قوية من جانب ادلول الأع ىل أأنه اكن هناك اإ ضاء يف احتاد لش بونة قبل وأأثناء ادلورة احلالية. وأأشار الوفد اإ

. ومن خالل التأأكيد عىل مشاركة أأكرث من نصف 2016/2017 ثنائيةوحماوةل التوصل اإىل حل مايل لل  لتحقيق تقدم حقيقي
ىل أأن املشاركني قد عربوا عن رغبة حقيقية يف حل املسائل ادلول الأعضاء ابحتاد لش بونة يف املن اقشات، أأشار الوفد أأيضا اإ

املالية العالقة واختاذ قرارات ملموسة للعامني احلاليني من أأجل القضاء عىل العجز املتوقع. وشعر الوفد ابلثقة يف أأن هناك 
ملس تقبلية جيب أأن تركز عىل طريقة القيام ابلسداد. ومن العديد من املوارد احملمتةل للمتويل ذلكل اكن يرى أأن املناقشات ا

الطرق اليت يمت هبا احتساب املساهامت  بشأأنخالل ذكر أأنه اكنت هناك مناقشات جديرة ابلهامتم بني أأعضاء احتاد لش بونة 
ىل أأن هناك أأرصدة قد مت جتنيهبا، أأشار الوف 2016/2017 ثنائيةاملالية لل  ىل أأن بعض الوفود وأأن بعض الوفود قد أأشارت اإ د اإ

من اتفاقية  11 مل تكن سعيدة ابلقيام ابحلساابت بناء عىل هنج مشابه للهنج اذلي أأقرته معاهدة ابريس كام ورد يف املادة
لش بونة بيامن فضلت وفود أأخرى اس تخدام حساابت تس تفيد من أأوجه املرونة حىت تأأخذ يف احلس بان عدد التسجيالت اليت 

 الطويل الأجلادلول الأعضاء، حىت قبل دخول وثيقة جنيف حزي النفاذ. وفامي يتعلق مبسأأةل المتويل  قامت هبا لك دوةل من
اذلي يتجاوز العجز املتعلق ابلعامني، أأكد الوفد عىل أأن املسأأةل التشغيلية سوف تتعلق بكيفية هيلكة النقاش املتعلق 

النفاذ. ورأأى الوفد أأنه ابلرمغ من الأفاكر اليت مت طرهحا فاإهنم ابلعامني أأو الثالث أأعوام اليت تس بق دخول وثيقة جنيف حزي 
س يحتاجون ملزيد من الوقت ملناقشة وضع اتفاقية دامئة. ويف حماوةل لتلخيص احللول اخملتلفة اليت متت مناقش هتا أأشار الوفد 

ىل فكرة تتعلق خبط الأساس اخلاص ابملساهامت اليت جيب أأن تقدم، ويه الانتقال من نظام حساب يقوم عىل أأساس  اإ
ىل العمل مع  ىل نظام يعكس عدد التسجيالت. ومن خالل التأأكيد عىل احلاجة اإ من أأجل  املكتب ادلويلفئات احتاد ابريس اإ

ىل تضمني رسوم الصيانة، لزالت  ىل أأن مسائل زايدة رسوم التسجيل ابلإضافة اإ تطوير مناذج مس تدامة، أأشار الوفد اإ
ن هناك حل غري مبارش للوضع املايل مت اقرتاحه أأيضا وهو الرتكزي مطروحة عىل مائدة املناقش ات. ويف الهناية، قال الوفد اإ

ىل اتفاقية لش بونة أأو وثيقة جنيف. ويف تأأكيد عىل  قرار أأو الانضامم اإ عىل الرتوجي لنظام لش بونة، من أأجل تشجيع ادلول عىل اإ
بصفة خاصة، أأكد الوفد عىل أأن املسأأةل الهامة  الأجلقصرية الة أأن الوقت يمت حسابه لأغراض أأخذ قياسات تتعلق ابلس تدام

اليت جيب دراس هتا يه كيفية اس تغالل الوقت بأأكرث طريقة تمتزي ابلكفاءة قبل عقد امجلعيات التالية يف سبمترب. ولهذا السبب، 
رسال بعض املعلومات التحض املكتب ادلويلقوم بعض املشاركني يف املناقشات أأن ي اقرتح ىل ادلول الأعضاء يف احتاد ابإ ريية اإ

 لش بونة بغرض عقد اجامتع ابلتوازي مع اجامتع جلنة الربانمج واملزيانية القادم.



LI/WG/PCR/1/6 Prov. 2 
14 
 

وللرسائل الإجيابية للغاية اليت  للمناقشات غري الرمسيةوبعد التوجه ابلشكر لوفد فرنسا عىل الاس تعراض الشامل  .74
، وبعد املوافقة بصورة اكمةل عىل التعليق اخلاص ابلرتوجي لنظام لش بونة طرحت عىل مائدة املناقشات من قبل ادلول الأعضاء

كأحد احللول غري املبارشة للعجز املايل طويل املايل املتعلق ابحتاد لش بونة، فتح الرئيس الباب للوفود اليت ترغب يف الإعالن 
 عن مواقفها أأو طرح أأس ئةل تتعلق ابلوثيقة اليت تمت دراس هتا. 

حادي الاشرتااكت واذلي فهم أأنه مت الأ نظام ال سؤالا حول  هنغاراي، طرح وفد قيد  املناقشةوثيقة لابوفامي يتعلق  .75
ليكون مبثابة حل مايل متوازن يف الويبو ومت قبوهل عىل نطاق واسع عىل أأنه ممارسة  تسعينات القرن املايضتطبيقه يف بداية 

ىل أأنه يف  يوجد تفسري مفصل حول اخللفية  WO/PBC/24/16 Rev لوثيقةمن ا 6و 5 الصفحتنيمشرتكة. وأأشار الوفد اإ
هناك تفسري مقتضب لسبب استبعاد نظام لش بونة من هذا املهنج. ذلكل طلب  بيامن ،التارخيية وكيفية تشغيل هذا النظام

نظام لش بونة من هذا تزويد الوفود مبعلومات مفصةل حول الأس باب القانونية وغري القانونية لستبعاد  املكتب ادلويلالوفد من 
 املبدأأ املطبق واملقبول عىل نطاق واسع.

ن السؤال اذلي طرحه وفد  .76  س يقوم ابلرد عليه املستشار القانو ي يف مرحةل لحقة.  هنغارايوقال الرئيس اإ

زا .77 لتوصل اإىل حلول لهذا يف اعن رغبته يف املشاركة ء وضع العجز يف نظام لش بونة و وعرب وفد الربتغال عن قلقه اإ
ومن خالل التأأكيد عىل قبوهل  ة للجمعية العامة لحتاد لش بونة.العجز مبا يامتىش مع القرار اذلي مت اختاذه يف ادلورة الأخري 

قر تكل التدابري الواردة يف أأ ملناقشة أأي تدابري مالية حكمية للتغلب عىل املصاعب املالية اليت تواجه نظام لش بونة، 
لية أأخرى، مع أأخذ خصوصيات لك دوةل يف احلس بان ودرجة اس تخدام لك دوةل أأو أأي حلول مع  LI/A/32/3 الوثيقة

دخال زايدة تدرجيية يف رسوم التسجيل مبا يامتىش مع الاقرتاح الوارد يف  للنظام. وعالوة عىل ذكل، أأيد الوفد فكرة اإ
ىل مناقشة أأي تدابري موفرة للتاكليف مع  LI/A/32/2 الوثيقة  املكتب ادلويلكام طالب الوفد . املكتب ادلويلابلإضافة اإ

طار زمين لقيام ادلول الأعضاء يف احتاد لش بونة بتقدمي حل يمت التفاق عليه، ويفضل أأن يمت ذكل قبل  ابملساعدة يف حتديد اإ
 اجامتع جلنة الربانمج واملزيانية املقبل. 

تدرجيية يف رسوم التسجيل، وهو حيط علام بأأن الربتغال تؤيد الزايدة ال املكتب ادلويل س ي وأأكد الرئيس عىل أأن  .78
املساعدة يف تنظمي الاجامتع  املكتب ادلويل، وأأنه طلب من الأجلطويةل المقرتح مت طرحه كحل بديل لتحقيق الاس تدامة 

جاابت واحضة حول كيفية التعا طار زمين من أأجل تقدمي اإ  مل مع املشلكة عىل املدى القريب.القادم، وتيسري وضع اإ

يطاليا .79 ، مذكرا بأأن الاس تدامة املالية لحتاد لش بونة قد متت مناقش هتا ودراس هتا يف ادلورة الرابعة وأأشار وفد اإ
ىل أأن الوثيقة قامت بتحليل خمتلف احللول WO/PBC/24/16وثيقة الوالعورشين للجنة الربانمج واملزيانية اعامتدا عىل  ، اإ

وأأنه من بني الاقرتاحات اخملتلفة اليت طرحت  2016/2017 ثنائيةاملتعلقة بعجز املزيانية يف احتاد لش بونة فامي يتعلق ابل 
نشاء صندوق رأأسامل عامل وافقت ادلول الأعضاء يف احتاد لش بونة عىل أأنه يبدو أأن هو أأفضل خيار. ويف هذا  اقرتاح اإ

عداد حمااكة مالية من قبل املكتب ادلويل حلساب مساهامت ادلول الأعضا ء يف احتاد الإطار، أأكد الوفد عىل أأنه قد مت اإ
واذلي جيعل املساهامت تعمتد عىل فئات مسامهة ادلول الأعضاء وفقا  لفلش بونة عىل أأساس خيارين بديلني، هام اخليار أأ 

لتفاقية ابريس واخليار ابء واذلي جيعل املساهامت تعمتد عىل عدد التسجيالت املطبقة يف لك دوةل من دول املنشأأ. ورأأى 
عداد  وثيقة حمدثة تتضمن اكفة التعليقات اليت تقدمت هبا ادلول الأعضاء فامي يتعلق مبساهامهتا احملمتةل. الوفد أأنه من املفيد اإ

احتاد  اعامتدومتاش يا مع القرار اذلي اختذته امجلعية العامة لحتاد لش بونة يف أأثناء ادلورة الثانية والثالثني واذلي يتعلق بوجوب 
ىل أأن  1 523 000املتوقع للعامني، واذلي قدر بنحو لش بونة لتدابري تقوم ابلقضاء عىل العجز  فرنك سويرسي، أأشار الوفد اإ

اكفة التدابري الرضورية  اعمتداخملتصة ابلنس بة لحتاد لش بونة، قد  الإدارة بصفتهاملكتب الإيطايل للرباءات والعالمات التجارية 
. كام أأوحض أأنه مت البدء يف تطبيق لففرنك سويرسي وفقا للخيار أأ  312 000لتغطية املسامهة الإيطالية واليت قدرت بنحو 

ىل وزارة الاقتصاد واملالية لس تكامل  الإجراءات الإدارية واملالية وأأن وزير التمنية الاقتصادية جيب أأن يوقع طلب موجه اإ
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رسالها تكل الإجراءات. وعرب الوفد عن ثقته يف أأن تكل املوارد املالية ستتوافر قبل هناية الع يطاليا ميكن اإ ام، وأأن مسامهة اإ
ىل املكتب ادلويل قبل هناية النصف الأول من عام  ، أأي يف الوقت املناسب حلل مشلكة العجز 2017كدفعة واحدة اإ

يطاليا أأيضا عن رغبته يف  الطويل الأجل. وفامي يتعلق ابحلل 2016/2017 ثنائيةاخلاص ابل  لس تدامة احتاد لش بونة، عرب وفد اإ
 . احلالية ثنائيةة اختاذ مزيد من التدابري يف املس تقبل بعد التغلب عىل جعز املوازنة املتعلق ابل مناقش

ىل أأن فرنسا، كام تعهدت يف املؤمتر ادلبلومايس، أأشار وفد فرنسا، و  .80 بناء عىل التعلاميت اليت تلقاها من عامصته، اإ
امجلعية العامة  من قبلالاس تجابة جبدية والزتام للطلب املوجه ، وعرب عن رغبته يف ستتخذ اكفة اخلطوات املتعلقة مبسؤوليهتا

ىل عقد مشاورات بني الوزراء يف ابريس،  يف دورهتا الأخرية، أأي اختاذ تدابري حمددة للتعامل مع جعز احتاد لش بونة. وأأشار اإ
جراء ونظرا لتوافر الإرادة الس ياس ية، فاإن فرنسا يف موضع ميكهنا من حفظ مبلغ كبري حيسن مزيان  ية احتاد لش بونة. وقد مت اإ

احلساابت بناء عىل مهنج المتويل اخلاص ابحتاد لش بونة، واذلي يعتقد أأنه ميثل الأساس القانو ي احلايل حلساب أأي مساهامت 
جاميل مزيانية احتاد لش بونة، أأي حوايل ابملائة  35حممتةل، وقد لهر أأهنا تبلغ  فرنك سويرسي. وعرب الوفد عن  500 000من اإ

اعتقاده بأأن فرنسا ستمتكن ابلتأأكيد من الالزتام هبذا املبلغ الكبري، مؤكدة ابلرمغ من ذكل عىل أأهنا سوف حتتاج اإىل وضعها يف 
طار قرار جامعي وحترك من جانب ادلول الأعضاء الأخرى يف احتاد لش بونة. وفامي يتعلق بأأساليب السداد، اكن وفد  مضن اإ

الإجبارية بناء عىل الأسلوب املطبق يف احتاد لش بونة لأن ذكل س ميكن اكفة ادلول الأعضاء  فرنسا لأول وهةل مؤيدا للمسامهة
يف احتاد لش بونة من التحرك معا يف نفس الوقت. ومع ذكل، عرب الوفد عن تقبهل لالحامتلت الأخرى اليت ميكن مناقش هتا يف 

ىل ادلول ا لأعضاء الأخرى يف احتاد لش بونة حبيث يعطهيا مساحة خمتلف الاجامتعات غري الرمسية وأأنه مس تعد لالس امتع اإ
القرار اذلي اختذته امجلعية  هواكفية للمناورة من وهجة النظر القانونية ووهجة نظر وضع املزيانية. واختمت الوفد حديثه بأأن ذكل 

من أأجل حتديد  ادلويل املكتبالعامة وأأن فرنسا ستمتكن من الوفاء مبسامههتا. كام اقرتح وفد فرنسا العمل عن كثب مع 
سبمترب. أأواخر الإطار الزمين الالزم لس مترار املناقشات يف احتاد لش بونة حىت حيني وقت ادلورة القادمة للجمعية العامة يف 

حل هنايئ  ج واملزيانية س ميثل فرصة جيدة لس تنباطجلنة الربانم اجامتعولهذا الغرض، رأأى الوفد أأن عقد اجامتع ابلتوازي مع 
عداد واثئق ومواد للوفود حىت  ميكن لها اكفة العنارص  تُتاحتقدميه اإىل مجعية احتاد لش بونة. ويف الوقت نفسه، اقرتح الوفد اإ

عالانت تتعلق ابملزيانية، مع النظر  من أأعضاء احتاد  عضولك يف الأرصدة اليت ميكن لالرضورية لختاذ قرارات والقيام ابإ
، اكن وفد فرنسا عىل ثقة من أأن ادلول الأعضاء البعيد. وفامي يتعلق ابملدى يف الالزتام هبااملسامهة هبا، ومدى رغبهتا لش بونة 

 .لالس تدامة قابلجديد من أأجل بناء نظام  املكتب ادلويلس تعمل مع 

نه يؤيد من حيث املبدأأ بياانت الوفود الأخرى كام أأكد عىل املسؤولية امجلاعية لدلول الأعضاء يف  .81 وقال وفد اإرسائيل اإ
. ويف هذا الصدد، عرب الوفد عن رغبته يف الإسهام يف تقليل العجز القريباحتاد لش بونة عن جعز احتاد لش بونة عىل املدى 

جاميل  حىت لو اكن يفضل اس تخدام الأجلقصري ال هنج حسايب خمتلف فامي يتعلق ابملساهامت، أأي أأنه يفضل ربط القمية ابإ
ىل أأن اإرسائيل تؤيد املبدأأ املعياري ومفاده أأن أأي لش بونة.  أأعضاء احتادعضو من عدد التسجيالت للك  وبعد الإشارة اإ

الطويل للتوصل اإىل حل للعجز  معاهدة جيب أأن تكون ذاتية الاس تدامة، فقد عرب الوفد عن تفضيهل لس مترار املناقشات
 ايدة التدرجيية يف رسوم التسجيل.مبا يتضمن الز الأجل

نيف هذا الصدد، قال، وعرب وفد املكس يك عن اعتقاده بأأن نظام لش بونة جيب أأن يكون ذايت الاس تدامة. و  .82  اإ
احتاد جعز لطوعية للقضاء عىل املساهامت ا السلطات الوطنية لزالت حتلل خمتلف اخليارات املطروحة أأماهما، مبا يف ذكل

ىل جانب القصري الأجل لش بونة . ويف الوقت نفسه، عرب الوفد عن رأأي مفاده أأنه س يكون من املثري لالهامتم أأن يقوم اإ
يف نظام لش بونة والنظر يف جذب املزيد من الأعضاء حبيث ميكن للنظام  البدلانابلرتوجي ملشاركة املزيد من  املكتب ادلويل

 س تدامة املالية يف املس تقبل.الا أأن حيقق

ىل اختاذ تدابري حمددة وقال وفد كوس تا .83 درااك اكمال احلاجة اإ نه يدرك اإ حلل العجز املايل اذلي يؤثر عىل  ووجهيةرياك اإ
أأو الأسلوب احملدد للسداد أأي قرار حامس بشأأن الطريق احملدد حىت ذكل  يُتخذأأنه مل أأوحض الوفد غري أأن نظام لش بونة. 
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د مبدأأ دمع مبدأأ املساهامت الإجبارية لكنه يؤيلبدله، يف الوقت الراهن،  وأأضاف أأنه ل ميكنرياك. هل كوس تااذلي تفض
فضل تطبيق نظام حساابت يقوم عىل أأساس الفئات أأن بدله ييف هذا الصدد، أأوحض، طوعي. و املدفوعات بناء عىل أأساس 

أأن  متامايضا عىل الزايدة التدرجيية يف الرسوم ابلرمغ من أأنه يدرك نه يوافق أأ الت. واختمت الوفد قائال اإ بدل من عدد التسجي
 حلل العجز املايل لحتاد لش بونة.هذا الإجراء يف حد ذاته لن يكون اكفيا 

نه س يكون مس تعدا دلمع نظام  .84  احتاد ابريس. ة وفقا لفئات مساهامتطوعيال املساهامتوقال وفد جورجيا اإ

لكنه أأضاف أأنه يفضل فكرة وجود  بدلهيؤههل ذلكر مبلغ حمدد ملسامهة  وضعنه ليس يف وقال وفد مجهورية مودلوفا اإ  .85
ىل أأن هناك ثالثة خيارات جيب  جبارية. وفامي يتعلق مبهنج احلساب اذلي حيدد تكل املساهامت، أأشار الوفد اإ مساهامت اإ

دد التسجيالت، وما يبدو أأنه خيار اثلث مناقش هتا، أأي املساهامت بناء عىل فئات معاهدة ابريس، واملساهامت بناء عىل ع
 .جيمع اخليارات الأخرى

يران )مجهورية  .86 ىل أأن الإ  –وأأيد وفد اإ سالمية( فكرة اختاذ تدابري مناس بة حلل العجز املايل لحتاد لش بونة كام أأشار اإ
ذا اكن جيب أأن تكون املساهامت طوعية أأو اإج  بارية. وأأضاف الوفد سلطاته الوطنية لزالت تدرس خمتلف اخليارات، وما اإ

 ت يامتىش مع فئات اتفاقية ابريس.أأنه يفضل أأن يكون هناك نظام مساهام

نه يمثن كثريا فرصة مناقشة الأمور املتعلقة بنظام لش بونة وخاصة هبدف تعزيز النظام  يةهورية التش يك امجل وقال وفد  .87 اإ
يؤكد عىل أأن هناك حتدايت تتعلق ابلس تدامة املالية وجعهل أأكرث جذاب للمس تخدمني احلاليني واحملمتلني. وأأضاف الوفد أأنه 

ىل أأن سلطاته القومية  الأجلقصرية اللنظام لش بونة بسبب طبيعته الفريدة. وفامي يتعلق ابلفجوة  يف المتويل، أأشار الوفد اإ
نه ليس دليه موقفا هنائيا يقوم بعرضه يف ا لوقت احلايل. واس تطرد لزالت تدرس خمتلف اخليارات املطروحة عىل املائدة ذلا فاإ

مس تعدة  يةهورية التش يك امجل يف العام املايض وأأن  اعامتدهاالوفد قائال بأأنه حيرتم قرار امجلعيات العامة بصورة اكمةل، واليت مت 
ىل أأنه يفضل  لالس مترار يف املناقشات اليت بدأأت ابلفعل يف وقت مبكر من هذا اليوم. ويف هذا الصدد، أأشار الوفد أأيضا اإ

أأي نظام مسامهة يقوم عىل الالحئة التنفيذية احلالية  "5"(3)11لول اليت تعمتد عىل املادة لوقت احلايل اس تكشاف احليف ا
كام ذكر. وأأشار الوفد اإىل وجوب وجود هجود جامعية وأأنه يفضل ذلكل وجود نظام يت جيب أأن متثل الأساس القانو ي ال

جبارية لأغراض التعامل مع العجز  ، قال الوفد الأجلطويل الو  الأجلتوسط امل . وفامي يتعلق ابحلل الأجلصري قالمساهامت اإ
نه س يكون مس تعدا أأيضا يف الاس مترار يف املناقشات حول احامتل القيام ابلزايدة التدرجيية للرسوم واس تكشاف تدابري  اإ

ضافية ح ول التاكليف الثابتة واملتغرية للنظام أأخرى متعلقة ابلتوفري يف التلكفة. وعىل أأي حال، يرحب الوفد بتوفري معلومات اإ
هم يف حتقيق واخليارات املمكنة يف هذا الصدد. ويف الهناية، وافق الوفد عىل أأن الرتوجي لنظام لش بونة بصورة أأوسع سوف يس 

 اس تدامة مالية أأكرب.

نه عىل اس تعداد دلراسة نظام مساهامت طوعي يمت  هنغارايقال وفد جز املايل احلايل، وفامي يتعلق ابلقضاء عىل الع .88 اإ
ىل عدد التسجيالت اليت  احتسابه أأي من ادلول الأعضاء يف  يودعهاعىل أأساس فئات مساهامت اتفاقية ابريس، ابلإضافة اإ

ىل أأن املناقشات املتعلقة هبذا الأمر لزالت قامئة يف بودابست. وفامي يتعل الطويل ق ابحلل احتاد لش بونة. وأأشار الوفد أأيضا اإ
نه يفضل أأيضا مبدأأ الاس تدامة اذلاتية لنظام لش بونة وذلكل س يكون الأجل ناقشة أأي نوع من احللول مل  منفتحا، قال الوفد اإ
ىل أأنه ل يعارض زايدة مس توى رسوم التسجيل والرسوم  متعارضةبدو اليت ل ت  مع نظام لش بونة. وأأشار الوفد بصفة خاصة اإ

نه من الأخرى. وابلرمغ غفال جيب  ذكل اس تطرد الوفد قائال اإ عدد ادلول  أأن جناح نظام لش بونة س يعمتد أأيضا عىلعدم اإ
ذا أأريد ن الزايدة الكبرية الأ البدلان أأو جذب أأعضاء جدد لنظام لش بونة، وخاصة من بني ادلول النامية  املتعاقدة واإ قل منوا، فاإ

ابلنس بة لاكفة تكل ادلول. ذلكل اختمت الوفد الإطالق  عىل بامس تقط يف رسوم التسجيل والرسوم الأخرى لن جتعل النظام 
ىل  نه جيب التوصل اإ  حتقيق التوازن بني هذين الرأأيني.ابلقول اإ
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جيابيا حملاوةل التوصل  أأبدهتاعن رأأي مفاده أأن املواقف اليت  الرئيسوعرب  .89 ادلول الأعضاء يف احتاد لش بونة متثل سببا اإ
ىل قرار ملموس يتعلق ابلعجز  يف احتاد لش بونة يف املس تقبل القريب. ويف هذا الصدد، ذكَّر ابقرتاح وفد  الأجلقصري الاإ

فرنسا املتعلق بتنظمي الاجامتع غري الرمسي التايل بني ادلول الأعضاء يف احتاد لش بونة عىل هامش اجامتع جلنة الربانمج 
من عوامصها. وذلكل طلب  حمدد ش بونة لتقدمي اقرتاحيف احتاد ل  حتديد جدول زمين مؤقت لدلول الأعضاءقادم و واملزيانية ال
بغرض لجنة الربانمج واملزيانية القادم ل جامتع الا من هذا القبيل ابملوازاة معاجامتع  عقدتيسري  املكتب ادلويلالرئيس من 

ر الرئيس بأأن هناك ، ذكَّ الطويل الأجليف احتاد لش بونة. وفامي يتعلق ابلعجز  الأجلقصري اللتوصل اإىل حل يتعلق ابلعجز ا
ىل أأنه  الأجلطويةل الثالثة خيارات مطروحة عىل مائدة النقاش لتحقيق الاس تدامة املالية  بداء  رمغلنظام لش بونة. وأأشار اإ اإ

ادلول الأعضاء يف احتاد لش بونة ملواقف خمتلفة يف هذا الصدد، فاإن هناك فهام مشرتاك بأأنه جيب التوصل حلل لضامن 
نظام لش بونة. وذكر بأأن أأحد اخليارات هو القيام بزايدة تدرجيية للرسوم، واذلي س ميثل عىل أأية حال حال الاس تدامة املالية ل 

ما عىل تصنيف ابريس أأو عىل عدد  انجزئيا للمشلكة. أأما اخليارين الثا ي والثالث فيتعلق بوجود نظام مساهامت يعمتد اإ
ىل تقدمي  املكتب ادلويلالتسجيالت وفقا لدلول املتعاقد يف لش بونة أأو مزجي من الأمرين. ويف هذا الصدد، دعا الرئيس  اإ

ىل تقدميلك حمااكة جديدة تتعلق ب نظام بني زج فامي خيص امل ادلمع لإعداد مقرتح جديد تكل الامنذج كام دعا وفد الربتغال اإ
جابة عىل التساؤل اذلي  القامئتصنيف ابريس والنظام  عىل التسجيالت. ويف الهناية، دعا الرئيس املستشار القانو ي لالإ

 يف بداية هذا اليوم. هنغارايطرحه وفد 

ىل السؤال اذلي طرحه وفد  .90 حادي الأ نظام ال فامي يتعلق مبنطق استبعاد نظام لش بونة من  هنغارايوابلإشارة اإ
لتطبيق  1993الاشرتااكت دعا املستشار القانو ي ادلول الأعضاء لالنتباه للقرار اذلي مت اختاذه يف مجعيات الويبو يف عام 

ىل أأنه مت 1994حادي الاشرتااكت بداية من عام الأ نظام ال  حادي الاشرتااكت يف الأ نظام ال  اعامتد. وأأشار املستشار القانو ي اإ
حل حمل نظام املسامهة املتعدد الوارد يف اتفاقية الويبو وأأن الاحتادات الس تة اليت تعمتد يف متويلها عىل هذا القرار لي

املساهامت يه احتاد ابريس، واحتاد برن و التصنيف ادلويل لرباءات الاخرتاع واحتاد نيس واحتاد لواكرنو واحتاد فيينا. ولأن 
 عىل الرسوم فمل يمت تضمينه بني الاحتادات الس تة املذكورة عند اختاذ القرار. احتاد لش بونة اكن احتادا يعمتد يف متويهل 

ىل وثيقة الأأن السبب يف سؤاهل اكن صياغة مجةل حمددة يف  هنغارايوأأوحض وفد  .91  جلنة الربانمج واملزيانيةقُدمت اإ
ىل، واليت (WO/PBC/24/16 Rev )الوثيقة الاشرتااكت بل هو احتاد  احتاد لش بونة ليس احتادا ممول من"أأن  تشري اإ

". ومن مث، رأأى الوفد أأن اس تخدام مصطلح "ابلأحرى "قد أأعطى انطباعا بأأن وثيقة العمل مل تكن متأأكدة ممول من الرسوم
ذا اكن احتاد لش بونة يمت مت وذلكل رأأى الوفد أأن هناك نوع من عدم اليقني القانو ي يف  ويهل فقط من خالل الرسوم أأم ل.مما اإ

ىل أأنه. كام نهذا الشأأ  س يضفي القرن املايض تسعينات نظام مسامهة منتظم يف بداية  اعامتده، فهم مت، حسب أأشار اإ
خراج نظام لش بونة من هذا النوع من املناجه املالية لأن  دارة ماليات املنظمة وذلكل مل يفهم سبب اإ الوضوح والبساطة عىل اإ

 ذكل س يتسبب أأيضا يف صعوابت يف اجملالت الأخرى. 

يران )مجهورية  واس تفرس .92 ذا اكن الإ  –وفد اإ طلب قرضا من الاحتادات ميكن لحتاد لش بونة أأن يسالمية( عام اإ
 اطي املنظمة لأغراض تغطية العجز.الأخرى أأو من احتي

يطاليا .93 ىل التدابري  وأأشار وفد اإ عرب عن و اليت تريم اإىل ضامن الاس تدامة اذلاتية لنظام لش بونة،  الأجلطويةل الاإ
ه بأأنه ميكن حتقيق الهدف فقط من خالل املسامهة النشطة وبذل اجلهد من اكفة ادلول الأعضاء. وأأضاف الوفد أأن اعتقاد

الاس تدامة املالية لنظام لش بونة سوف تسهم بصورة كبرية يف زايدة جاذبيته لأطراف متعاقدة جديدة وللمنظامت احلكومية 
يطاليا اختاذ بعض التدابريادلولية. ومع وضع هذا الهدف نصب الأعني، اقرتح و  ىل الأ  فد اإ مام اليت ميكن أأن تعترب خطوة أأوىل اإ

جراءات ويتخذ تدابري  يطاليا أأن جسل لش بونة جيب أأن يقوم ابإ يف املس تقبل القريب. وابلنس بة للخيار الأول، رأأى وفد اإ
يطاليا أأيضا ىل الرتوجي لنضامم أأكرب عدد ممكن من الأعضاء اجلدد. وأأشار وفد اإ ىل الإجراءات الأخرى اليت ميكن  هتدف اإ اإ

ىل وتشجيع تنظمي محةل توعية  القيام هبا من قبل السلطات اخملتصة لدلول املتعاقدة احلالية يف نظام لش بونة من أأجل الرتوجي اإ
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ىل املكتب ادلويل. ويف هذا الصدد، ذكّ  ىل زايدة عدد الطلبات اليت يمت تقدميها اإ يطاليا قد هتدف اإ  نفذتر الوفد بأأن اإ
جراءات من ه ىل املكتب ادلويل. وقال  100رسال أأكرث من ذا النوع عىل مدى الس نوات الثالث املاضية ابإ اإ طلب جديد اإ

ن  ضافية بذل هجود اإ ظام وتقدمي طلبات جديدة زايدة الرتوجي للننظام لش بونة من أأجل  مبوجبادلول املتعاقدة  من قبلاإ
ىل اخطوة س يكون مبثابة  براز الوفد بأأن لأمام. كام رصح هائةل اإ  الإلكرتو يالويبو  موقععىل بشلك أأكرب نظام لش بونة اإ
ىل  . ويف من الأمور اليت ستساعد عىل تعزيز الوعي ابلنظام وزايدة معرفته املس تخدمني حملتواهسهوةل تصفح زايدة ابلإضافة اإ

نه مس تعد   املكتب ادلويل.ر مع الوفود ومع ملناقشة أأية أأفاك أأمت الاس تعدادهذا الصدد، قال الوفد اإ

يطاليا لزايدة أأنشطة الرتوجي  متاماورصح الرئيس بأأنه يوافق  .94 من قبل لش بونة نظام ل عىل الاقرتاح اذلي تقدم به وفد اإ
 ل الأعضاء يف احتاد لش بونة أأنفسها.من قبل ادلو كذكل املكتب ادلويل و 

ىل والتفاق بشأأن  .95 نه يمثن اختاذ احتاد لش بونة خلطوات متضافرة حملاوةل التوصل اإ وقال وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ
لالحتاد. وابلرمغ من ذكل، وفامي يتعلق ابلبياانت املتعلقة ابلرتوجي للنظام كأحد  الأجلطويل الو  الأجلقصري الحل للوضع املايل 

ذا مت وضع املعاهدة بصورة اكنت تقوم ابجتذاب احللول املقرتحة للمشالك  نه اكن ميكنه فهم هذا املنظور اإ املالية، قال الوفد اإ
ىل أأن مراجعة النظام بدون مشاركة اكمةل من ادلول الأعضاء يف الويبو عىل قدم  الأعضاء بصورة حقيقية. وأأشار الوفد اإ

ىل تبعات  عدم مشولية الهنج. ورأأى الوفد أأنه من الرضوري أأن ب تتأأثّر جاذبية النظام أأصبحت مفادها أأناملساواة قد أأدى اإ
تقوم الويبو ابتباع هنج متوازن وتقوم ابلتشجيع عىل عقد مناقشات متوازنة يف س ياق الرتوجي لنظام املؤرشات اجلغرافية 

ذا اكن ذكل من خالل ادلمع التقين عىل موقع الويبو أأو يف نه سواء اإ مناقشات اللجنة وخاصة يف  داخليا وخارجيا. وقال الوفد اإ
ذا أأردان لحتاد لش بونة أأن يكون  واملؤرشات اجلغرافية العالمات التجارية والتصاممي الصناعيةقانون اللجنة ادلامئة املعنية ب واإ

 كون حمل مناقشات شامةل ومتوازنة.أأحد اخليارات أأمام املهمتني حبامية املؤرشات اجلغرافية فيجب أأن ي

ابلروح الإجيابية اليت أأبدهتا ادلول الأعضاء يف احتاد لش بونة  اجلغرافية مؤرشاتلش بكة ادلولية للمنظمة اورحب ممثل  .96
ىل  الأجلطويةل المن أأجل التوصل اإىل حل للعجز املايل والبحث عن حلول ممكنة لالس تدامة  لنظام لش بونة. وابلإشارة اإ

ىل أأن النظام اكن الرسوماقرتاح زايدة  موضوعا بصفة أأساس ية من أأجل منتجي املؤرشات اجلغرافية ، لفت انتباه الوفود اإ
الصغار يف ادلول النامية ومن أأجل املؤرشات اجلغرافية يف الاقتصادايت النامية والناش ئة. وبيامن جتري مناقشات حول 

من خالل التفاقيات املؤرشات اجلغرافية، توصل اخلرباء اإىل حلول تتعلق ابمحلاية ادلولية للمؤرشات اجلغرافية الكربى، سواء 
منظمة الش بكة ادلولية الثنائية بني ادلول املعنية أأو من خالل التسجيل املبارش يف أأسواق التصدير الرئيس ية. ورأأى ممثل 

ُ أأن الرتوجي همم لأنه يعىن تفسري النظام. ورأأى أأنه من املهم  اجلغرافية مؤرشاتلل املرونة اليت حققها النظام مبا لدلول ورشح أأن ت
. وعرب عن اعتقاده بأأنه من املهم توضيح الأمور اجلديدة يف وثيقة جنيف لأن ذكل ميكن أأن يسهم مس تقطبا لعدد مهنا جيعهل

 تدامة املالية عىل املدى البعيد.بدوره بصورة جزئية يف حل املشلكة املتعلقة ابلس  

والاس تدامة  الأجلقصري الع العجز التعامل مبغرض يف املناقشات احلالية  أأبديتورحب وفد اسرتاليا ابلروح اليت  .97
لنظام لش بونة وأأكد أأيضا عىل أأنه من الرضوري القيام بسلسةل من اجلهود للتعامل مع الأمور املالية يف النظام.  الأجلطويةل ال

ىل أأن املساهامت وزايدة الرسوم لن تكون اكفية الأجلطويةل الوفامي يتعلق ابلس تدامة املالية  قال  وحدها،، وبعد الإشارة اإ
نه جيب دراسة املزيد من التدابري الإضافية. ويف هذا الصدد، عرب الوفد عن اعتقاده بأأن حتليل نظم التسجيل املامثةل  الوفد اإ

ضافيةر املفيدة اليت تتعلق بتدابري حلقوق امللكية الفكرية قد يوفر بعض الأفاك . وأأيد وفد اسرتاليا بيان من هذا القبيل اإ
ىل أأن اللجنة الولايت املتحد ة الأمريكية فامي يتعلق ابحلاجة لعقد مناقشات متوازنة ومنفتحة بشأأن املؤرشات اجلغرافية وأأشار اإ
من هذا  واملؤرشات اجلغرافية س تكون املنتدى املالمئ نقاشاتوالتصاممي الصناعية العالمات التجارية قانون ادلامئة املعنية ب

 النوع.
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ن منظمته هممتة اهامتما كبريا بنظام لش بونة وقامت جبهود جلعل دولها وقال ممثل املنظمة الأفريقية ل  .98 لملكية الفكرية اإ
ىل ادلول الأفريقية الأخرى، عىل دراية مبدى أأمهية نظام لش بونة. وقال ممثل املن ظمة أأن منظمته معنية الأعضاء، ابلإضافة اإ

ىل زايدة ذكل يؤثر يف حماولهتا الها املالية للنظام، لأن أأيضا ابلس تدامة الوعي يف القارة الأفريقية بأأمهية منشأأ املنتجات. دفة اإ
ن  ىل الرتوجي لنظام لش بونة، وخاصة بني دولها الأعضاء وادلول  منظمتهوقال ممثل املنظمة اإ تشجع اكفة اجلهود الرامية اإ

ىل نظام لش بونة، مبا يضمن، جزئيا،  الأفريقية بصفة عامة، من أأجل تشجيع انضامم دول  اس تدامته املالية.أأخرى اإ

املناقشات  ولو أأنوعرب وفد مجهورية سلوفاكيا عىل تفضيهل لوجود نظام مسامهة يعمتد عىل عدد التسجيالت،  .99
بورشط أأن مجموعة من املعايري، . وأأضاف الوفد أأنه يقبل أأيضا نظام مساهامت يعمتد عىل يف هذا الصدد جاريةزالت  ادلاخلية ل

. ووافق الوفد عىل أأن معلية الرتوجي لنظام لش بونة متثل فكرة ممتازة بدلانزان ابلنس بة لاكفة ال نظام عادل ومتواال  ذكليكون 
 .الطويل الأجلللتعامل مع العجز 

ىل ته يف املشاركة يف معلية التوصل اإىل وعرب وفد بلغاراي عن رغب  .100 حل للعجز املايل لنظام لش بونة. وأأشار الوفد اإ
نه يرحب  الأجلطويل الو  الأجلقصري الاملتعلقة ابحلل  اس تعداده ملناقشة خمتلف اخليارات للمشالكت املالية. وقال الوفد اإ

بوجود وثيقة مفصةل تعكس اكفة العنارص املتعلقة ابملناقشة اجلارية. وفامي يتعلق بطرق املسامهة، عرب الوفد عن تفضيهل لوجود 
 نظام يعمتد عىل فئات اتفاقية ابريس. 

ىل السؤال اويف  .101 شارة اإ يران )مجهورية اإ ن الأمر قد  املكتب ادلويل ، قالسالمية(الإ  –ذلي طرحه وفد اإ حُبث اإ
ن احلصول عىل قرض لن ميثل حال املكتب ادلويل . وقالالقصري الأجللعجز اخلاص ابيف قرار مجعية احتاد لش بونة  وأ درج  اإ
 الأجل.قصري المن احلل  ا  جزءفقط ن القرض، حبسب تعريفه، س يكون واإ  الأجلطويل  امس تدام

أأول،  ،أأشارو املتعلق ابلس تدامة املالية لنظام لش بونة. من جدول الأعامل  5مضن البند وخلص الرئيس املناقشات  .102
حرازه  ىل التقدم الكبري اذلي مت اإ . ويف ةاحلالي ثنائيةعىل العجز يف ال  يف الأجل القصرياملسأأةل الأوىل اليت تتعلق ابلقضاء  يفاإ

يطاليا وفرنسا والذلان عربا عن موقفهيام امللموسني خبصوص العجز. هذا الصدد، عرب الرئ   أأشارو يس عن شكره لوفدي اإ
ىل أأن غالبية الوفود قد وافقت عىل أأن املسأأةل جيب أأن حتل من خالل موارد ادلول الأعضاء يف لش بونة.  الرئيس، اثنيا، اإ

يف ادلورة احلالية. ويف الهناية، أأكد  نوقشتقد  تب ادلويلاملك ا ن العديد من اخليارات اليت اقرتهحهذا الصدد ذكَّر بأأ  ويف
الرئيس عىل املبادرة اليت دمعهتا العديد من ادلول الأعضاء يف احتاد لش بونة واملتعلقة بتوجيه أأنشطة املكتب ادلويل حنو املزيد 

ىل تطوير معلها عىل هذه املسأأةل من الرتوجي لنظام لش بونة. ويف هذا الصدد، دعا الرئيس ادلول الأعضاء يف نظام لش بونة اإ 
 سواء داخل الفريق العامل أأو يف أأي صورة أأخرى مرنة. 

يطاليا عىل الأمهية اليت يولهيا لأنشطة الرتوجي لنظام لش بونة واليت جيب أأن تمت عىل يد الأ  .103 طراف املتعاقدة وأأكد وفد اإ
 واملكتب ادلويل.

يطاليا  هنغارايوأأيد وفد  .104 نموقف وفد اإ ىل بذل هجود من  قائال اإ ل الأعضاء يف الك اجلانبني، أأي من قبهناك حاجة اإ
ىل البيان اذلي وأأشار، . قبل املكتب ادلويلمن كذكل نظام لش بونة و  وفد الولايت املتحدة  أأدىل بهعالوة عىل ذكل، اإ
ىل الأمريكية حول نه عو هنج متوازن فامي يتعلق ابلرتوجي لنظام لش بونة،  اعامتد احلاجة اإ ىل املكتب ادلويل، من أأجل اتباع قال اإ

الويبو فامي يتعلق بأأنظمة امللكية الفكرية العاملية الأخرى  تضطلع هبااكفة أأنشطة الرتوجي اليت تكون هذا املبدأأ، أأن يضمن أأن 
ىل أأنه ميكن طرح حقيقة من التوازن. ويف هذا الصدد، أأشا هنفسالقدر عىل  سبيل  عىل ،توازن فامي يتعلقامل هنج الر الوفد اإ
لجنة البنود املطروحة عىل جدول أأعامل ال الرتوجي لبعض  يفأأيضا  تسهممبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات واليت ميكن أأن  ،املثال

. ويف الوقت والفوللكور )جلنة املعارف التقليدية( املعارف التقليديةاحلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية و 
مثل احللول اليت تعمتد عىل حق يف جمال التصاممي، امي يتعلق بنظام لهاي اذلي ميكن أأيضا أأن يروج حللول بديةل نفسه، وف
أأو حىت عند الرتوجي لنظام مدريد، ميكن للويبو أأيضا أأن تقدم معلومات حول الانتحال أأو تقوم ابلرتوجي للأشاكل  ،املؤلف
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ن املسأأةل قائالاختمت الوفد  غري املسجةل من العالمات التجارية. ومن مث، هنج متوازن يف   املتعلقة بأأنشطة الرتوجي، واعامتداإ
 أأوسع وأأمشل.يف س ياق  أأن تُفحص بعنايةهذا الصدد، جيب 

رادهتا بشأأن حل العجز  .105 عراهبا عن اإ  الأجلقصري الوعرب الرئيس عن شكره لدلول الأعضاء يف احتاد لش بونة عىل اإ
. وفامي يتعلق ابلس تدامة املالية لحتاد الطويل الأجليف تقدمي اقرتاحات للتعامل مع العجز لحتاد لش بونة وعىل مشاركهتا 

ىل أأن اكفة الوفود قد أأيدت فكرة تعزيز النظام من أأجل جذب أأكرب عدد ممكن من ادلول وهو ما  لش بونة، أأشار الرئيس اإ
 غري مبارشة يف حل العجز املايل. سوف يسهم بصورة

 الأعامل: اعامتد ملخص الرئيسمن جدول  6البند 

 من هذه الوثيقة. الأول املرفقاعمتد الفريق العامل ملخص الرئيس كام ورد يف  .106

 بشأأن اعامتد ملخص الرئيس وفتح الباب لتعليقات الوفود.  6وقام الرئيس بعرض املناقشات املتعلقة ابلبند  .107

دخال تعديالت عىل الفقرة  .108 يطاليا اإ من جدول الأعامل.  5ئيس فامي يتعلق ابلبند من ملخص الر  15واقرتح وفد اإ
ضافة لكامت "املزيد من املناقشات بشأأن احامتل تطبيق" قبل عبارة "زايدة تدرجيية". مث اقرتح الوفد بعد ذكل  واقرتح الوفد اإ

ضافة "اذلي ينبغي أأن يتأأثر بسجل لش بونة". كام اقرتح الوف د أأيضا اس تكامل عبارة "الرتوجي لنظام لش بونة" من خالل اإ
تضمني عبارة "وداخليا من قبل ادلول الأعضاء من أأجل الرتوجي لإيداع الطلبات اجلديدة، قدر الإماكن" بعد "عضوية 

ىل الفقرة  ضافة عبارة اإ ذا اكن ينبغي مناقشة  15أأوسع". ويف الهناية، اقرتح الوفد اإ واليت س تصبح "تساءل أأحد الوفود ما اإ
 رحب".الرتوجي املتوازن يف س ياق أأ مسأأةل 

ىل الفقرة  .109 لهارها ووصفها ملداخلته حول بند  ،15وابلإشارة اإ شعر وفد الولايت املتحدة الأمريكية ابلرضا جتاه كيفية اإ
يطاليا، سوف جيعلها  ضافية واذلي تقدم به وفد اإ ضافة عبارة اإ جدول الأعامل، وعرب عن عدم اعتقاده بأأن طلب اإ

 ودقيقة.  واحضة

يطاليا، مؤكدا ع .110 ىل وفد وأأشار وفد اإ واقرتح عبارة "وفد من عضو واحد" حىت  هنغارايىل مصطلحات "وفد واحد"، اإ
 تكون العبارة أأكرث وضوحا. 

يطاليا واقرتح وضع تكل امجلةل يف فقرة منفصةل لتجنب أأي استيعاب  .111 وقبل الرئيس اللكامت اجلديدة املقرتحة من وفد اإ
 للعبارة السابقة. 

ىل الفقرة  .112 ىل املساهامت الطوعية ومل ، أأشار وف14وابلإشارة اإ ىل أأن الفقرة أأشارت فقط اإ د الولايت املتحدة الأمريكية اإ
عداد رسد وقائعي للمناقشات يتضمن  يذكر أأن عدد من الوفود حتدثت حول املدفوعات الإجبارية. وذلكل فقط طالب الوفد ابإ

 نوعي املساهامت. 

يط جتّسد 14وأأوحض الرئيس أأن الفقرة  .113 ىل الياموقف وفدي فرنسا واإ سدادها هام عىل اس تعداد ل  اليت املبالغ وتشري اإ
لالس تدامة املالية  الطويل الأجل، وأأن الفقرة حمل النقاش مل تتناول احلل القريبمن أأجل التغلب عىل العجز عىل املدى 

جراء رسيع الأجلقصري اللنظام لش بونة. كام ذكَّر أأيضا بأأن القضاء عىل العجز  ، وذلكل فاإن نظام املساهامت يتطلب اختاذ اإ
 القضاء عىل العجز القصري الأجل. معليةالإجبارية ل ميكن تطبيقه عىل 

يضاحاته، أأن اخللط بشأأن هذه الفقرة وفد الولايت املتحدة الأمريكية، بعد أأن  أأوحضو  .114  انجت عنشكر الرئيس عىل اإ
، الأجلطويل الالوضع و  الأجلقصري ال الوضععامل مع قيام عدد من الوفود بتقدمي تعليقات تتعلق بكيفية رغبهتا يف الت

ذ أأخرى تفضيلها للهنج الإجباري. وذلكل اقرتح الوفد توضيح أأن وفود  أأبدتبعض الوفود تفضيلها للهنج الطوعي بيامن  أأبدت اإ
 العجز.  اثنني من ادلول الأعضاء يف احتاد لش بونة قد أأعلنا اس تعدادهام للتقدم مبدفوعات طوعية بغرض القضاء عىل
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أأساس طوعي لأنه  ميكن حتقيقه فقط عىل الأجلقصري الأأن القضاء عىل العجز  عىلمن جديد وأأشار الرئيس، مؤكدا  .115
ىل أأن النظام الإجباري للمساهامت قد ورد يف الفقرة ل يوجد وقت اكف جبارية، اإ ، حيث تضمنت 15 لفرض مدفوعات اإ

نشاء نظام مسامهة ميكن أأن يأأخذ شلك نظام  الأجلطويةل الاملالية من أأجل حتقيق الاس تدامة  اعُتمدتالتدابري اليت  اإ
ىل أأن بيان ادلول الأعضاء بشأأن نظام املسامهة الإجباري من أأجل القضاء عىل  جباري. وأأشار الرئيس أأيضا اإ طوعي أأو نظام اإ

عداده بعد اختتام ادلورة الأجلقصري الالعجز  ن املقرتحات  قائالاحلالية. واختمت  ميكن أأن يرد يف التقرير الاكمل اذلي سيمت اإ اإ
يطاليا واملكس يك واملتضمنة يف الفقرة ىل الأ  14 اليت تقدمت هبا وفود فرنسا واإ ىل مام متثل خطوة كبرية اإ تقس مي مما دفعه اإ

ىل فقرتني منفصلتني. البياانت  ذات الصةل اإ

وأأضاف أأنه لن يعرتض عىل وعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن شكره للرئيس عىل رشحه املفصل  .116
 املقرتحة.  الصياغة

يطاليا سوف يمت وروده يف ملخص الرئيس، قام الرئيس ابختتام  .117 ىل أأن الاقرتاح اذلي تقدم به وفد اإ وبعد الإشارة اإ
 من جدول الأعامل ابعامتد ملخص الرئيس.  6البند 

ىل البياانت العامة واملالحظات اخلتامية، أأبلغ الرئيس املشاركني بشأأن الإجراء اخلاص ابعامتد التقرير   .118 وقبل الانتقال اإ
ىل أأن مورشوع التقرير اخلاص ابدلورة الأوىل للفريق العامل سوف يمت نورشه عىل موقع  الاكمل اخلاص ابدلورة احلالية وأأشار اإ

املنظامت غري احلكومية اليت شاركت يف الاجامتع و املنظامت احلكومية ادلولية ت الوفود وممثيل لتلقي تعليقا الإلكرتو يالويبو 
بالغ اكفة املشاركني عند توافر مورشوع التقرير عىل موقع الويبو  ىل أأنه سيمت اإ  س ُيدعونلأهنم سوف  الإلكرتو يعليه. وأأشار اإ

التعليقات اليت تقدم هبا  لك تراعينسخة منقحة من الوثيقة  س ُتعدهتم مجيعا لإبداء تعليقاهتم يف هذا الشأأن. وبعد تلقي تعليقا
ق العامل. يمت اعامتد النسخة املنقحة من التقرير بصورة رمسية يف ادلورة التالية للفري. وس الإلكرتو ياملشاركون عىل موقع الويبو 

 عضاء الفريق العامل.مية من قبل أأ تقدمي أأي تعليقات عامة أأو تعليقات ختامث فتح الرئيس الباب ل 

دارته الناحجة لدل .119 عىل  ورة احلالية للفريق العامل وللمكتب ادلويلوعرب وفد الاحتاد الأورويب عن شكره للرئيس عىل اإ
عداد الواثئق املمتازة  ا يف هذا الصدد. كام رحب الوفد ابملناقشات املمثرة والتقدم عىل التفسريات اليت قدهمو  قيد البحثاإ

املهام  لإجنازرأأي أأن ادلورة احلالية اكنت مبثابة بداية جيدة ملتضمنة يف جدول الأعامل و رة احلالية حول املسائل ايف ادلو  احملرز
 املنوطة ابلفريق العامل.

نه يشعر ابلرضا الكبري عن نتاجئ ادلورة احلالية للفريق العامل، واليت أألهرت مرة اثنية مجهورية وقال وفد  .120 مودلوفا اإ
 عىل الصعيد ادلويل. اية املؤرشات اجلغرافيةشاركني ببناء نظام فعال محلفة امل الزتام اك

دارة مناقشات تمتزي ابلكفاءة عىل مدى  وبعد هتنئة الرئيس واملكتب ادلويل .121 الثالثة السابقة، أأكد وفد ايم الأ عىل اإ
ىل حلول للعجز املايل لحتاد لش بونة. وفامي يتعلق ابلس تدامة  طويةل الاإرسائيل أأنه يدمع العمل البناء اذلي سعى للتوصل اإ

، أأكد الوفد عىل رأأيه بأأن احتاد لش بونة جيب أأن يكون ذايت المتويل، سواء من خالل الزايدة املتدرجة يف الرسوم، الأجل
الل تقليل النفقات أأو من خالل أأي خيار أ خر مت طرحه يف ادلورة احلالية أأثناء املناقشات الرمسية وغري الرمسية. من خ أأو

احللول  أأثناء املضيي يف مناقشةجاذبية النظام  رضورة مراعاةوكام ذكرت بعض ادلول الأعضاء من قبل، وافق الوفد عىل 
ىلالأجلطويةل ال تتأأثر مبقدار الرسوم اليت سيسددها املسجلون  لن أأن جاذبية النظام . ويف هذا الصدد، أأشار الوفد اإ

ية البديةل القامئة اليت العامل تأأثر أأيضا بتلكفة نظام لش بونة ابلنس بة لدلول الأعضاء، وخاصة ابملقارنة مع الأنظمة بل ست  ،حفسب
 تُعد أأقل تلكفة.
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نه يرى أأن العمل اذلي مت اجن قائالواختمت الرئيس ادلورة  .122 حنو تسوية املسائل  ادلورة احلالية ميثل خطوة كبرية ازه أأثناءاإ
يف مناقشاهتم  هانفس لبناءة يف جدول الأعامل. وأأعرب عن تشجيعه الشديد للمشاركني عىل احلفاظ عىل الروح ا املدرجة

 املس تقبلية.

 من جدول الأعامل: اختتام ادلورة 7البند 

 .2016 يونيو 9اختمت الرئيس ادلورة يف  .123

[]ييل ذكل املرفقان
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بإعداد الئحة تنفيذية مشرتكة التفاق لشبونة الفريق العامل املعني 
 ووثيقة جنيف التفاق لشبونة

 
 األوىلالدورة 

 2016يونيو  9اإىل  7جنيف، من 
 
 

 ملخص الرئيس

 اذلي اعمتده الفريق العامل

عداد لحئة تنفيذية مشرتكة لتفاق لش بونة ووثيقة جنيف لتفاق لش بونة )املشار  .1 ليه فامي اجمتع الفريق العامل املعين ابإ اإ
ىل  7ييل بعبارة "الفريق العامل"( يف جنيف يف الفرتة من   .2016 يونيو 9اإ

 ،كوس تارياك ،بلغاراي ،اجلزائر واكنت الأطراف املتعاقدة لحتاد لش بونة التالية ممثَّةل يف هذه ادلورة: .2
يران )مجهورية  ،هنغاراي ،هاييت ،ياجورج  ،غابون ،فرنسا ،مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية ،كواب ،التش يكية امجلهورية  -اإ

يطاليا ،اإرسائيل ،الإسالمية(  (.20) سلوفاكيا ،مجهورية مودلوفا ،الربتغال ،بريو ،نياكراغوا ،املكس يك ،اإ

 ،فنلندا ،السلفادور ،الصني ،ش ييل ،كندا ،الاكمريون ،الربازيل ،أأسرتاليا واكنت ادلول التالية ممثَّةل بصفة مراقب: .3
 ،رومانيامجهورية تزنانيا املتحدة،  ،مجهورية كوراي ،الفلبني ،بامن ،ابكس تان ،املغرب ،الكويت ،الياابن ،غواتاميل ،أأملانيا

س بانيا ،الس نغال  (.26) الولايت املتحدة الأمريكية اململكة املتحدة، ،أأوكرانيا ،اتيلند ،سويرسا ،اإ

(، OAPI) املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية لية بصفة مراقب:وشارك يف ادلورة ممثلو املنظامت احلكومية ادلولية التا .4
(، منظمة EPLO) (، الاحتاد الأورويب، املنظمة الأوروبية للقانون العامARIPO) املنظمة الإقلميية الأفريقية للملكية الفكرية

 (.8ة العاملية )الأغذية والزراعة للأمم املتحدة، منظمة التعاون الإساليم، مركز اجلنوب، منظمة التجار 
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مجعية ماليك العالمات  - MARQUES وشارك يف ادلورة ممثلو املنظامت ادلولية غري احلكومية التالية بصفة مراقب: .5
(، امجلعية ادلولية HEP) ، برانمج الصحة والبيئة(CEIPI) فكريةدلراسات ادلولية للملكية المركز ا التجارية الأوروبيني،
الرابطة ادلولية للعالمات (، ICTSD) (، املركز ادلويل للتجارة والتمنية املس تدامةAIPPI) محلاية امللكية الفكرية

 (.8) (oriGIn) اجلغرافية مؤرشاتمنظمة الش بكة ادلولية لل(، AIDV) ، امجلعية ادلولية لقانون النبيذ(INTA) التجارية

 *.LI/WG/PCR/1/INF/1 Prov. 2 قامئة املشاركني يف الوثيقة وترد .6

 من جدول الأعامل: افتتاح ادلورة 1ند الب 

 افتتح ادلورة املدير العام، الس يد فرانسس غري. .7

 انتخاب الرئيس وانئيب الرئيسمن جدول الأعامل:  2البند 

الس يد أألفريدو رندون أألغارا انُتخب الس يد نيكولوس غوجيليدزي )جورجيا( ابلإجامع رئيسا للفريق العامل، وانُتخب  .8
 انئبا للرئيس. ابلإجامع ()املكس يك

 فريق العامل.أأمني ال هممةأألكس ندرا غرازيويل )الويبو(  ةالس يد توتول .9

 اعامتد جدول الأعاملمن جدول الأعامل:  3البند 

دخال أأي تعديل..LI/WG/PCR/1/1 Provاعمتد الفريق العامل مورشوع جدول الأعامل )الوثيقة  .10  ( دون اإ

الالحئة التنفيذية املشرتكة لتفاق لش بونة بشأأن حامية تسميات املنشأأ مورشوع من جدول الأعامل:  4البند 
 وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل ووثيقة جنيف لتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية

ىل الوثيقتني .11 . ودرس الفريق العامل ابلتفصيل LI/WG/PCR/1/3و LI/WG/PCR/1/2 استندت املناقشات اإ
مورشوع الالحئة التنفيذية املشرتكة لتفاق لش بونة بشأأن حامية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل لك أأحاكم 

 ووثيقة جنيف لتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية.

عداد نسخة مراَجعة مل  .12 لش بونة  ورشوع الالحئة التنفيذية املشرتكة لتفاقوالمتس الفريق العامل من الأمانة اإ
بشأأن حامية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل ووثيقة جنيف لتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ 

احلالية، يك يُنظر فهيا يف ادلورة القادمة للفريق  ، مبراعاة التعليقات املُقدمة يف دورة الفريق العاملواملؤرشات اجلغرافية
 العامل.

 الاس تدامة املالية لحتاد لش بونةمن جدول الأعامل:  5البند 

ىل الوثيقة .13  .LI/WG/PCR/1/4 استندت املناقشات اإ

زاةل جعز  .14 ىل أأن عددا من أأعضاء احتاد لش بونة أأعلن عن اس تعداده لالإسهام مبدفوعات طوعية بغرض اإ وأأشار الرئيس اإ
 الأمانة خبصوص ترتيبات ادلفع. احتاد لش بونة املرتقب خالل الثنائية، وعن اعزتامه اختاذ اخلطوات الالزمة للعمل مع

                                                
*
 س تكون الصيغة الهنائية لقامئة املشاركني متاحة يف مرفق تقرير ادلورة. 
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ىل أأن الفريق العامل اتفق عىل رضورة اعامتد تدابري لضامن الاس تدامة املالية الطويةل الأجل  .15 وأأشار الرئيس أأيضا اإ
نشاء نظام لالشرتااكت يُناقش  جراء املزيد من املناقشات حول زايدة تدرجيية حممتةل يف الرسوم واإ لحتاد لش بونة، مبا يف ذكل اإ

تفق عليه يف املس تقبل. وعالوة عىل ذكل، ذكّرت الوفود بأأمهية الرتوجي لنظام لش بونة ولزوم أأن يتوىل جسل لش بونة ويُ 
الاضطالع بتكل املهمة من أأجل اس تقطاب أأطراف متعاقدة جديدة، مما سيساعد عىل تقامس العبء املايل بني عدد أأكرب من 

يداع طلبات جديدة، قدر الإماكن. ويف هذا الأعضاء، وأأن تتوىل ادلول الأعضاء الاضطالع هب ا داخليا من أأجل زايدة اإ
نه ينبغي للويبو القيام بأأنشطة ترّوج للمؤرشات اجلغرافية بطريقة متوازنة. وتساءل  الصدد، قال وفدان من الوفود املراقبة اإ

ذا اكن ينبغي ابلأحرى أأن تُناقش مسأأةل الرتوجي املتوازن يف   س ياق أأوسع.أأحد الوفود الأعضاء عام اإ

والمتس الفريق العامل من الأمانة تنظمي اجامتع )اجامتعات( لأعضاء احتاد لش بونة بغرض العمل، مبساعدة  .16
عداد اقرتاحات ملعاجلة الاس تدامة املالية الطويةل الأجل لحتاد لش بونة لتكون جاهزة يف الوقت  الأمانة، عىل اإ

" من 3"73ورهتا القادمة طبقا لقرار تكل امجلعية )انظر الفقرة املناسب يك تنظر فهيا مجعية احتاد لش بونة يف د
 (.LI/A/32/5 الوثيقة

 اعامتد ملخص الرئيسمن جدول الأعامل:  6البند 

 اعمتد الفريق العامل ملخص الرئيس ابلصيغة الواردة يف هذه الوثيقة. .17

 اختتام ادلورةمن جدول الأعامل:  7البند 

 .2016 يونيو 9اختمت الرئيس ادلورة يف  .18

]ييل ذكل املرفق الثا ي[
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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) 

 
ALGÉRIE/ALGERIA 
 
Amira RHOUATI (Mme), assistante technique, Institut national algérien de la propriété 
industrielle (INAPI), Ministère de l’industrie et des mines, Alger 
 
Hayat BECHIM (Mme), examinatrice contrôleuse, Institut national algérien de la propriété 
industrielle (INAPI), Ministère de l’industrie et des mines, Alger 
 
Fayssal ALLEK, premier secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
 
BULGARIE/BULGARIA 
 
Magdalena RADULOVA (Ms.), Director, Trademarks and Geographical Indications Directorate, 
Patent Office of the Republic of Bulgaria (BPO), Sofia 
 
 
COSTA RICA 
 
Jonathan LIZANO, Jefe, Asesoría Jurídica, Registro Nacional, Ministerio de Justicia y Paz,  
San José 
 
 
CUBA 
 
Madelyn RODRÍGUEZ (Sra.), Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
FRANCE 
 
Jean-Baptiste MOZZICONACCI, conseiller spécial du Directeur général en charge des affaires 
internationales, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Courbevoie 
 
Delphine GANOOTE-MARY (Mme), responsable de département, Département juridique et 
administratif, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Paris 
 
Veronique FOUKS (Mme), chef, Service juridique et international, Institut national de l’origine et 
de la qualité (INAO), Montreuil-sous-bois 
 

Anne LAUMONIER (Mme), conseillère juridique, référente indications géographiques auprès du 
chef de Service des relations internationales, Ministère de l’agriculture, Paris 
 
Yann SCHMITT, conseiller politique, Département des affaires économiques internationales, 
Ministère des affaires étrangères et du développement international, Paris 
 
Olivier MARTIN, conseiller, Mission permanente, Genève 
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GABON 
 
Edwige KOUMBY MISSAMBO (Mme), premier conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
GÉORGIE/GEORGIA 
 
Nikoloz GOGILIDZE, Chairman, National Intellectual Property Center of Georgia (Sakpatenti), 
Mtskheta 
 
Sophio MUJIRI (Ms.), Deputy Chairperson, National Intellectual Property Center of Georgia 
(Sakpatenti), Mtskheta 
 
 
HAÏTI/HAITI 
 
Pierre Mary GUY ST AMOUR, ministre conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
HONGRIE/HUNGARY 
 
Mihály Zoltán FICSOR, Vice-President, Hungarian Intellectual Property Office (HIPO), Budapest 
 
Imre GONDA, Deputy Head, Trademark, Model and Design Department, Hungarian Intellectual 
Property Office (HIPO), Budapest 
 
 
IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’)/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 
 
Nabiollah AZAMI SARDOUEI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 

 
ISRAËL/ISRAEL 
 
Ayelet FELDMAN, Adviser, Legal Counsel and Legislation, Ministry of Justice, Jerusalem 
 
Judith GALILEE-METZER (Ms.), Coun 
sellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Yotal FOGEL (Ms.), Adviser, Permanent Mission, Geneva 
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ITALIE/ITALY 
 
Renata CERENZA (Mme), experte, Direction générale de la lutte contre la contrefaçon (UIBM), 
Ministère pour le développement économique, Rome 
 
Vincenzo CARROZZINO, expert, Direction générale de la promotion de la qualité 
agro-alimentaire, Ministère pour les politiques agricoles alimentaires et forestières, Rome 
 
Bruna GIOIA (Mme), experte, Direction générale de la lutte à la contrefaçon (UIBM), Ministère 
pour le développement économique, Rome 
 
Alessandro MANDANICI, premier secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
Matteo EVANGELISTA, premier secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
Giuseppe CICCARELLI, stagiaire, 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), Ciudad de México 
 
Karla JUÁREZ BERMÚDEZ (Sra.), Especialista en Propiedad Industrial, Instituto Mexicano de 
la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México 
 
María del Pilar ESCOBAR BAUTISTA (Sra.), Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
NICARAGUA 
 
Jenny ARANA VIZCAYA (Sra.), Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
PÉROU/PERU 
 
Luis MAYAUTE VARGAS, Ministro Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
PORTUGAL 
 
Rui SOLNADO DA CRUZ, Legal Expert, External Relations and Legal Affairs Directorate, 
National Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Justice, Lisbon 
 
Silvia LOURENÇO (Ms.), Trademark Examiner, Trademarks and Patents Directorate, Institute 
of Industrial Property (INPI), Ministry of Justice, Lisbon 
 
João PINA DE MORAIS, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA 
 
Natalia MOGOL (Ms.), Deputy Head, Trademark and Industrial Design Department, State 
Agency for Intellectual Property (AGEPI), Chisinau 
 
 
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE/DEMOCRATIC PEOPLE’S 
REPUBLIC OF KOREA 
 
KIM Myong Hyok, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC 
 
Martin TOČÍK, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Alzbeta CEEOVA (Ms.), Intern, Permanent Mission, Geneva 
 
 
SLOVAQUIE/SLOVAKIA 
 
Jakub SLOVÁK, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
 
 

II. ÉTATS OBSERVATEURS/OBSERVER STATES 
 
(dans l’ordre alphabétique des noms français des États) 
(in the alphabetical order of the names in French of the States) 

 
ALLEMAGNE/GERMANY 
 
Pamela WILLE (Ms.), Counsellor, Economic Division, Permanent Mission, Geneva 
 
Sabine LINK (Ms.), Senior Examiner, Trademarks and Geographical Indications, German 
Patent and Trade Mark Office (DPMA), Munich 
 
 
AUSTRALIE/AUSTRALIA 
 
Tanya DUTHIE (Ms.), Assistant Director, International Policy and Cooperation, IP Australia, 
Canberra 
 
 
BRÉSIL/BRAZIL 
 

Rodrigo Mendes ARAUJO, First Secretary, Permanent Mission to the World Trade Organization 
(WTO), Geneva 
 

Érica LEITE (Ms.), Intern, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO), Geneva 
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CAMEROUN/CAMEROON 
 
Tagame ABOUBAKAR, chef, Département du développement technologique et de la propriété 
industrielle, Ministère des mines, de l’industrie et du développement technologique, Yaoundé 
 
Nadine Yolande DJUISSI SEUTCHUENG (Mme), chargée d’études assistant à la Cellule de la 
coordination des activités de recherche, Division des politiques scientifiques et de la 
planification (DPSP), Ministère de la recherche scientifique et de l’innovation (MINRESI), 
Yaoundé 
 
 
CANADA 
 
Frédérique DELAPRÉE (Ms.), Second Secretary, Trade Section, Intellectual Property Sector, 
Permanent Mission, Geneva 
 
 
CHILI/CHILE 
 
Marcela PAIVA VELIZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente ante la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), Ginebra 
 
 
CHINE/CHINA 
 
DAI Shanpeng (Ms.), Division Director, Trademark Office, State Administration for Industry and 
Commerce (SAIC), Beijing 
 
 
EL SALVADOR 
 
Katia María CARBALLO (Sra.), Ministra Consejera, Misión Permanente ante la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
 
 
ESPAGNE/SPAIN 
 
José Antonio GIL CELEDONIO, Técnico Superior, Departamento de Coordinación Jurídica y 
Relaciones Internacionales, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo, Madrid 
 
 
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA 
 
Amy COTTON (Ms.), Senior Counsel, Office of Policy and International Affairs, United States 
Patent and Trademark Office (USPTO), Alexandria 
 
 
FINLANDE/FINLAND 
 
Soile KAURANEN (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
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GUATEMALA 
 
Flor de María GARCĺA DĺAZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente ante la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
 
 
JAPON/JAPAN 
 
Masataka TAKENOUCHI, Specialist for Trademark Planning, Trademark Division, Trademark 
and Customer Relations Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo 
 
Kenji SAITO, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
KOWEÏT/KUWAIT 
 
Abdulaziz TAQI, Commercial Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
MAROC/MOROCCO 
 
Adil EL MALIKI, directeur général, Office marocain de la propriété industrielle et 
commerciale (OMPIC), Casablanca 
 
 
PAKISTAN 
 

Fareha BUGTI (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 

 
PANAMA 
 
Alfredo SUESCUM, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente ante la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
 
Krizia MATTHEWS (Sra.), Consejera Legal, Misión Permanente ante la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), Ginebra 
 
Kathleen SOSA (Sra.), Pasante, Misión Permanente ante la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), Ginebra 
 
 
PHILIPPINES 
 
Arnel TALISAYON, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Jayroma BAYOTAS (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 
 
Kijoong SONG, Deputy Director, Trademark Examination Policy Division, Korean Intellectual 
Property Office (KIPO), Daejeon 
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RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE/UNITED REPUBLIC OF TANZANIA 
 
Philemon KILAKA, Principal Copyright Documentation Officer, The Copyright Society of 
Tanzania (COSOTA), Ministry of Industry, Trade and Investment, Dar es Salaam 
 
 
ROUMANIE/ROMANIA 
 
Constanta MORARU (Ms.), Head, Legal Affairs, International Cooperation and European Affairs 
Division, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest 
 
Oana MARGINEANU (Ms.), Legal Adviser, Legal Affairs, International Cooperation and 
European Affairs Division, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest 
 
 
SÉNÉGAL/SENEGAL 
 
El Hadji Talla SAMB, responsable des indications géographiques, Direction technique, Agence 
sénégalaise pour la propriété industrielle et l’innovation technologique (ASPIT), Ministère de 
l’industrie et des mines, Dakar 
 
Lamine Ka MBAYE, premier secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
 
SUISSE/SWITZERLAND 
 
Erik THÉVENOD-MOTTET, expert, Indications géographiques, Institut fédéral de la propriété 
intellectuelle (IPI), Berne 
 
Reynald VEILLARD, conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
THAÏLANDE/THAILAND 
 
Usana BERANANDA (Ms.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission to the 
World Trade Organization (WTO), Geneva 
 
Navarat TANKAMALAS (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission to the World Trade 
Organization (WTO), Geneva 
 
Nicha TANGVORACHI (Ms.), Officer, Permanent Mission to the World Trade Organization 
(WTO), Geneva 
 
 
UKRAINE 
 
Valentyna HAIDUK (Ms.), Head, Rights to Designation Department, State Enterprise “Ukrainian  
Institute of Industrial Property” (SE UIPV), Kiyv 
 
Tetiana NIKOLAIENKO (Ms.), Deputy of Head, Department of Qualification Examination on 
Claims for Marks, State Enterprise “Ukrainian Institute of Industrial Property” (SE UIPV), Kiyv  
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III. ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES/INTERGOVERNMENTAL 

 ORGANIZATIONS  
 
 
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE 
(FAO)/FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO)  
 
Ahmad MUKHTAR, Economist, Trade and Food Security, Geneva 
 
 
CENTRE SUD (CS)/SOUTH CENTRE (SC)  
 
Nirmalya SYAM, Programme Officer, Development, Innovation and Intellectual Property 
Programme, Geneva 
 
Viviana MUNOZ TELLEZ (Ms.), Coordinator, Development, Innovation and Intellectual Property 
Programme, Geneva 
 
Neha JUNEJA (Ms.), Intern, Development, Innovation and Intellectual Property Programme, 
Geneva 
 
 
ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OAPI)/AFRICAN 
INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (OAPI)  
 
Michel GONOMY, chargé du programme des indications géographiques, Département de 
l’assistance au Directeur général, Yaoundé 
 
 
ORGANISATION DE COOPÉRATION ISLAMIQUE (OCI)/ORGANIZATION OF ISLAMIC 
COOPERATION (OIC)  
 
Aissata KANE (Ms.), Ambassador, Permanent Delegation, Geneva 
 
Halim GRABUS, Counsellor, Permanent Delegation, Geneva 
 
 
ORGANISATION EUROPÉENNE DU DROIT PUBLIC (EPLO)/EUROPEAN PUBLIC LAW 
ORGANIZATION (EPLO) 
 
George PAPADATOS, Permanent Observer, Geneva 
 
 
ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE ORGANIZATION 
(WTO)  
 
Wolf MEIER-EWERT, Counsellor, Intellectual Property Division, Geneva 
 
 
ORGANISATION RÉGIONALE AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
(ARIPO)/AFRICAN REGIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (ARIPO) 
 
Pierre Claver RUNIGA, Head, Department of Policy, Legal and International Cooperation, 
Industrial Property, Harare 
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UNION EUROPÉENNE (UE)/EUROPEAN UNION (EU)  
 
Oliver HALL ALLEN, First Counsellor, Permanent Delegation, Geneva 
 
Oscar MONDEJAR, Head, Legal Practice Service, International Cooperation and Legal Affairs 
Department, European Union Intellectual Property Office (EUIPO), Alicante 
 
Klaus BLANK, International Relations Officer, Geographical Indications and World Trade 
Organization (WTO) Legal Issues, Directorate-General Agriculture, European Commission, 
Brussels 
 
Barna POSTA, Intern, Permanent Delegation, Geneva 
 
Andrea TANG (Ms.), Intern, Permanent Delegation, Geneva 
 
 
 
 

IV. ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES/NON-GOVERNMENTAL 
 ORGANIZATIONS  

 
 
Association internationale des juristes pour le droit de la vigne et du vin (AIDV)/International 
Wine Law Association (AIDV) 
Matthijs GEUZE, représentant, Divonne-les-Bains 
 
 
Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI)/International 
Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI) 
Elio DE TULLIO, Observer, Zurich 
 
 
Centre d’études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI)/Centre for International 
Intellectual Property Studies (CEIPI)  
François CURCHOD, chargé de mission, Genolier 
 
 
Centre international pour le commerce et le développement durable (ICTSD)/International 
Center for Trade and Sustainable Development (ICTSD)  
Pedro ROFFE, Senior Associate, Innovation, Technology and Intellectual Property, Geneva 
 
 
Health and Environment Program (HEP)  
Pierre SCHERB, conseiller juridique, Genève 
Madeleine SCHERB (Mme), économiste, présidente, Genève 
 
 
Association internationale pour les marques (INTA)/International Trademark Association (INTA) 
Bruno MACHADO, Geneva Representative, Rolle 
 
 
MARQUES - Association des propriétaires européens de marques de commerce/MARQUES - 
Association of European Trademark Owners 
Alessandro SCIARRA, Chair, Geographical Indications Team, Rome 
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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.), Consultant, Geneva 
Pauline SERRA (Ms.), Consultant, Geneva 
Tay Alexander BLYTH-KUBOTA, Filmmaker, Geneva 
Eleonora IANNOTTA, E-Learning Developer, Geneva 
 
 
 
 
V. BUREAU/OFFICERS 
 
 
Président/Chair:    Nikoloz GOGILIDZE (Géorgie/Georgia) 
 
Vice-président/Vice-chair:  Alfredo Carlos RENDÓN ALGARA (Mexique/Mexico) 
 
Secrétaire/Secretary:   Alexandra GRAZIOLI (Mme/Ms.), (OMPI/WIPO) 
 
 
 
 
VI. SECRÉTARIAT DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ 

INTELLECTUELLE (OMPI) / SECRETARIAT OF THE WORLD INTELLECTUAL 
PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) 

 
 
Francis GURRY, directeur général/Director General 
 
WANG Binying (Mme/Ms.), vice-directrice générale, Secteur des marques et des dessins et 
modèles/Deputy Director General, Brands and Designs Sector 
 
Edward KWAKWA, conseiller juridique/Legal Counsel 
 
Chitra NARAYANASWAMY (Mme/Ms.), directrice, Finances et planification des programmes 
(contrôleur), Département des finances et de la planification des programmes, Secteur 
administration et gestion/Director, Program Planning and Finance (Controller), Program 
Planning and Finance Department, Administration and Management Sector 
 
Marcus HÖPPERGER, directeur, Division du droit et des services consultatifs en matière de 
législation, Secteur des marques et des dessins et modèles/Director, Law and Legislative 
Advice Division, Brands and Designs Sector 
 
Alexandra GRAZIOLI (Mme/Ms.), directrice, Service d’enregistrement Lisbonne, Division du 
droit et des services consultatifs en matière de législation, Secteur des marques et des dessins 
et modèles/Director, Lisbon Registry, Law and Legislative Advice Division, Brands and Designs 
Sector 
 
Anna MORAWIEC MANSFIELD (Mme/Ms.), conseillère juridique adjointe, Bureau du conseiller 
juridique/ Deputy Legal Counsel, Office of the Legal Counsel 
  

http://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0071&lang=fr
http://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0071&lang=fr
http://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0071&lang=en
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Byambaa GANZORIG, administrateur principal au budget, Division de l’exécution des 
programmes et du budget, Département des finances et de la planification des programmes, 
Secteur administration et gestion/ Senior Budget Officer, Program Performance and Budget 
Division, Department of Program Planning and Finance, Administration and Management 
Sector 
 
Florence ROJAL (Mme/Ms.), juriste principale, Service d’enregistrement Lisbonne, Division du 
droit et des services consultatifs en matière de législation, Secteur des marques et des dessins 
et modèles/Senior Legal Officer, Lisbon Registry, Law and Legislative Advice Division, Brands 
and Designs Sector 
 
Matteo GRAGNANI, juriste adjoint, Service d’enregistrement Lisbonne, Division du droit et des 
services consultatifs en matière de législation, Secteur des marques et des dessins et 
modèles/Associate Legal Officer, Lisbon Registry, Law and Legislative Advice Division, Brands 
and Designs Sector 

 ]هناية املرفق الثا ي والوثيقة[


