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باعتماد التحضريية للمؤمتر الدبلوماسي املعني اللجنة 
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 احملضر احلريف

عدادمن  مانة اإ  الأ

لتفاق لش بونة بشأأن تسميات  ابعامتد نص مراجعالتحضريية للمؤمتر ادلبلومايس املعين اللجنة افتتح املدير العام أأعامل  .2
اجلغرافية وذكّر بأأنه اجامتع يكتيس أأمهية قصوى وأأعرب عن ارتياحه حلضور العديد من الوفود مما يدّل يف  البياانتاملنشأأ و 

رساء الظروف للمؤمتر  رأأيه عىل الالزتام اذلي يثريه هذا املوضوع املهم. وذكّر ادلول الأعضاء بأأن هممة اللجنة التحضريية يه اإ
ىل خامتة ىل خامتة  ادلبلومايس اذلي من شأأنه أأن يفيض اإ موفّقة ملوضوع همّم أأل وهو تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية واإ

ن الأس ئةل الرئيس ية اليت تطرح عىل اللجنة التحضريية يه: اعامتد مرشوع النظام ادلاخيل اذلي  موفّقة للمنظمة ذاهتا. وقال اإ
ؤمتر ادلبلومايس؛ ووضع قامئة ابدلول واملنظامت املراقبة، ينّظم مجموعة من املسائل من بيهنا املشاركة والإجراءات املتّبعة يف امل

ىل املؤمتر ادلبلومايس، واعامتد مرشوع جدول أأعامل املؤمتر ادلبلومايس؛ وحتديد موعد  أأي اجلهات املراقبة اليت س تدعى اإ
ىل الوثيقة  اليت حتتوي عىل  LI/R/PM/1 Prov.4املؤمتر ادلبلومايس وماكن انعقاده. ولفت املدير العام عناية اللجنة اإ

ىل البند  من جدول الأعامل بشأأن انتخاب الرئيس  1مرشوع جدول أأعامل اللجنة التحضريية. وبعدما افتتح الاجامتع، انتقل اإ
 وانئيب الرئيس، فالمتس اقرتاحات يف هذا الشأأن.

نه يوّد ترش يح الس يد ميخايل فكشور ) .1 هنغاراي( رئيسا للجنة وشكر وفد امجلهورية التش يكية املدير العام وقال اإ
 رندون أألغارا )املكس يك( انئبني للرئيس.التحضريية والس يدة أأان غوبيش يا )جورجيا( والس يد أألفريدو 

 وأأعرب وفد بلجياك عن تأأييده لالقرتاح اذلي تقّدم به وفد امجلهورية التش يكية. .0

يطاليا أأيضا عن تأأييده لالقرتاح اذلي تقّدم به وفد امجلهورية .2  التش يكية. وأأعرب وفد اإ
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يطاليا، ولحظ أأنه ما من وفد يطلب اللكمة، وأأعلن مع الارتياح العميق  .5 أأعضاء املكتب أأن وشكر املدير العام وفد اإ
املنتخبني مه الس يد ميخايل فكشور )هنغاراي( رئيسا للجنة التحضريية والس يدة أأان غوبيش يا )جورجيا( والس يد أألفريدو 

ىل تويل رئاسة الاجامتع.رندون أألغارا )املكس يك( انئبني لل ىل صعود املنصة واإ  رئيس. فدعا الس يد فكشور اإ

 وأألقى الرئيس اجلديد املنتخب اخلطاب التايل: .6

"الس يد املدير العام، السادة نواب املدير العام، أأحصاب املعايل، حرضات املندوبني، زماليئ الأعزاء، أأوّد ابدئ ذي 
ىل بذل قصارى هجدي يك أأكون بدء أأن أأشكرمك مجيعا عىل تأأييدمك الكرمي و  هنا ثقة ترّشفين وتدفعين اإ عىل ثقتمك يف. واإ
مناقشاتنا اليوم سوف أأحاول أأن أأشاركمك التجربة اليت اكتسبهتا وأأان أأترأأس عند حسن ظنمك. واعلموا أأنين خالل 

خلصناها يف الفريق دورات الفريق العامل املعين بتطوير نظام لش بونة. ويف هذا الصدد، أأظن أأن أأمه العرب اليت اس ت
حلاجة اإىل ضامن العامل يه رضورة احرتام الإطار القانوين املعين يك نس تطيع التوفيق بني مراجعة اتفاق لش بونة وا

ة يف هذه العملية. وهكذا، مفن منظور القانون، جتري معلية املراجعة فامي بني وفود ادلول الأعضاء الشفافية والشمولي
لتنويه يف هذا املضامر ابملشاركة القوية واملزتايدة من الوفود الأخرى، مبا يف ذكل ادلول يف احتاد لش بونة، وجيدر ا

الأعضاء يف الويبو واليت يه حاليا خارج نظام لش بونة، ابلإضافة اإىل املنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري 
اءها احلاليني بل وأأيضا سائر ادلول احلكومية. وهذه نقطة هممة جدا لأن معلية مراجعة اتفاق لش بونة هتّم أأعض

جياد الس بل الكفيةل مبواصةل هذه العملية ابلطريقة  الأعضاء يف الويبو. وأأان واثق يف أأن جمهوداتنا املشرتكة س متكّننا من اإ
انئيب رئيس اللجنة التحضريية وهام الشفافة واجلامعة اليت ذكرانها دون استبعاد أأي أأحد. وأأوّد أأيضا أأن أأهّّن 

أأان غوبيش يا )جورجيا( والس يد أألفريدو رندون أألغارا )املكس يك( مبناس بة انتخاهبام. وأأعرب عن تقديري  دةالس ي
وأأوّد أأن أأعرب عن امتناين اخلاص للمدير  الصادق والاكمل للعمل اذلي أأجنزه املكتب ادلويل حتضريا لهذا الاجامتع.

اللجنة التحضريية. ويف هذا الس ياق، أأوّد أأن أأذكّر الوفود ابلقرار العام عىل لكمته الافتتاحية اليت ذكّر فهيا بولية هذه 
ىل عقد مؤمتر دبلومايس ملراجعة اتفاق لش بونة. وأأوّد أأيضا  اذلي اختذته مجعية احتاد لش بونة العام املايض عن ادلعوة اإ

مرشوع ىل أأن نص عالبارحة  أأن أأنهتز هذه الفرصة يك أأخرب الوفود بأأن الفريق العامل املعين بتطوير نظام لش بونة اتفق
ليهاتفاق لش بونة املراجع و النظر يف القضااي العالقة سوف عقب الاجامتع  لحئته التنفيذية املراجعة اذلي خلص اإ

 يكون هو الاقرتاح الأسايس للمؤمتر ادلبلومايس."

ىل أأنه يضم مثانية بن .7 ىل اعامتد مرشوع جدول الأعامل. وأأشار اإ ود واقرتح عىل اللجنة أأن واقرتح الرئيس الانتقال اإ
وعن اجلدول الزمين املقرتح لليوم، ارتأأى أأن يغطي الاجامتع البنود تتناولها حسب ترتيهبا املقرتح يف الوثيقة دون تغيري. 

وأأفصح عن فهمه بأأن من الشائع مث الاجامتع من جديد يف ظهرية يوم امجلعة لعامتد التقرير واختتام أأعامل الاجامتع.  6 اإىل 2
، اجامتعات اللجان التحضريية أأن يكون التقرير قصريا وموجزا وأأن يقترص فقط عىل القرارات املتخذة يف اجامتع اللجنة يف

ىل   أأن تعمل اللجنة عىل ذكل الأساسوليس من املتوقع أأن يعرّب ابلاكمل عن لك املداخالت املقّدمة أأثناء املداولت. وتطلّع اإ
نه من املرتقب يف ظهرية  أ مال يف أأن جتد ادلول الأعضاء يف طارا مناس با وواقعيا وفعال مالمئا. وقال اإ اجلدول الزمين املقرتح اإ

املعين بتطوير نظام لش بونة  لاليوم الأخري من الاجامتع أأن يُعمتد التقرير وختتمت أأعامل اللجنة عقب اعامتد تقرير الفريق العام
 واختتام دورته.

التحضريية اللجنة  مرشوع جدول الأعامل، مث أأعلن أأن جدول أأعامل وتساءل هل من وفد يرغب يف طلب تغيري .8
اجلغرافية قد اعُتمد ابلإجامع.  بياانتال لتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ و  ابعامتد نص مراجعللمؤمتر ادلبلومايس املعين 

نه س يفتح ابب املداخالت العامة قبل أأن يرشع الاجامتع يف املناقشات  ىل  2حول البنود املفّصةل وقال اإ ت عناية . ولف6اإ
ىل ولية اللجنة الواحضة فطلب مهنم الاختصار قدر الإماكن والزتام ادلقة يف  ىل اجلدول الزمين احملّدد لالجامتع واإ الوفود اإ

 القضااي املدرجة يف جدول أأعامل الاجامتع.عىل البياانت الافتتاحية  قرصواحلرص قدر الإماكن عىل املداخالت 
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مانة عىل دمعها خوأأعرب وف .9 فضهل وصلت ادلول الل املسار اذلي دام سّت س نوات وبد فرنسا عن امتنانه للأ
ىل هذا الاجامتع. ورّحب أأول ابلطريقة الرزينة اليت معلت هبا ادلول الأعضاء خالل الس نوات  ىل هذه املرحةل واإ الأعضاء اإ

رافية. ولحظ أأن هذا احتاد طوعي وأأنه اراتح كثريا ذلكل املاضية وأأبقت عىل جّو أأخوي يف س ياق العمل عىل البياانت اجلغ
وهو متناسب والأنظمة الأخرى. وأأعرب عن أأمهل يف أأن يتواصل ذكل اجلو الأخوي  اجلّو الإجيايب يف هذا الاحتاد الطوعي

. وحرص عىل التنويه الرزين. ورّحب كثريا ابلطريقة اليت سارت علهيا هذه العملية يف جّو من الانفتاح واملبادرة ابملشاركة
ن ادلول الأعضاء شاهدت بدلاان متقّدمة وبدلاان انمية، أأي البدلان عىل تفاوت مس توايت منّوها،  بذكل لأنه أأمر انذر. وقال اإ

جيابية جدا طيةل أأعامل ادلورات العرش اليت عقدها الفريق  تشارك يف الأعامل عىل قضااي ختّص قطاعات بعيهنا ولكن بروح اإ
ار أأيضا اإىل لك اجلهود اليت بذلت من أأجل مراعاة التعديالت اليت اقرتحهتا اجلهات املراقبة ومن أأجل صون العامل. وأأش

دوةل عضوا  287وحرص الوفد عىل تذكري الاجامتع، عىل جانب مؤسيس، بأأن امجلعية العامة ذات التوافق فامي بني الأنظمة.
ار من أأجل مؤمتر دبلومايس لعامتد اتفاق لش بونة املراجع، وأأكّدت ذكل ويف ذكل اعامتٌد لقر  1020قد اعمتدت مزيانية يف عام 

القرار جلنة التنس يق يف سبمترب العام املايض، ولحظ أأن العملية مل ترث أأي رّد فعل. ومن ذكل املنظور، اعترب الوفد أأن لك 
جيايب جدا، وهذا أأمر يف رأأيه جدير ابلتنوي ه. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن ترى ادلول القواعد قد احرُتمت واتُبعت يف جّو اإ

 الأعضاء قريبا احلصيةل الإجيابية لعملية سلسةل ومنفتحة احرُتمت فهيا مجيع الأصول املؤسس ية للمنظمة.

ن ذكل مصدر خفر معيق  .20 مانة عىل ثقهتا يف انتخاب جورجيا لنيابة الرئيس وقال اإ وأأعرب وفد جورجيا عن امتنانه للأ
ىل أأن مسأأةل حامية تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية تظل مسأأةل حساسة وهممة جدا مضن برانمج معل لوفد بدله. وشّدد ع

عىل مر الس نني وشّدد الوفد مؤكدا من جديد عىل أأن الفريق العامل خّسر الكثري من اجلهود وأأحرز الكثري من التقدم بدله. 
 لنظر يف القضااي املطروحة أأمام اللجنة.بقيادة الرئيس ورأأى أأن اجلّو البناء ينبغي أأن يس متر ل 

وحتدث وفد امجلهورية التش يكية ابمس مجموعة أأورواب الوسطى ودول البلطيق، وهنّأأ الرئيس عىل انتخابه يف اللجنة  .22
ىل انئيب الرئيس. وذكّر بأأنه رصح يف العديد من املناس بات، مبا فهيا خالل سلسةل  الاجامتعات التحضريية ووّجه هتانيه أأيضا اإ

 1020الرابعة وامخلسني مجلعيات ادلول الأعضاء يف الويبو، بأأن اجملموعة تعلّق أأمهية كربى عىل قرار مجعية احتاد لش بونة لعام 
ىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد اتفاق لش بونة املراجع بشأأن تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية يف عام   .1025حول ادلعوة اإ

وجدول أأعاملها واثقا يف أأن للجنة من جديد الالزتام ابلفائدة يف تنفيذه. ورّحب ابدلورة احلالية للجنة التحضريية وأأكّد الوفد 
ن اجملموعة تنهتز هذه الفرصة يك تعرب عن تقديرها للعمل لكه اذلي أأجنزه الفريق العامل حتت  جيابية. وقال اإ ستتقّدم خبطى اإ

اجعة اتفاق لش بونة. ونّوه يف هذا الصدد بأأن املناقشات يف الفريق العامل املعين بتطوير فامي يتعلق مبر قيادة الرئيس الرش يدة 
ن اجملموعة تلمتس احلفاظ عىل املبادئ ذاهتا وتطبيقها عىل املؤمتر  نظام لش بونة اكنت ول تزال جامعة وشامةل. وقال اإ

قبال  امجليع عىل نظام لش بونة، ول س امي صغار املنتجني يف ادلبلومايس. وأأعرب من جديد عن قناعته بأأن املراجعة سزتيد من اإ
طار اتفاق لش بونة احلايل وحتديثه مع  البدلان النامية والبدلان املتقدمة والبدلان الأقل منوا. وذكّر بأأن الهدف هو تعزيز اإ

ن اجملموعة توّد أأن تشكر وعن مرشوع النظام ادلاخيل للمؤمتر ادلبلومايس، قال الوفد اإ احلفاظ عىل مبادئه وأأهدافه العامة. 
عداد مرشوع الوثيقة  هذا املؤمتر ل ورأأى أأن مرشوع النّص يأأخذ مبختلف العنارص الإجرائية  . LI/R/PM/2الأمانة عىل اإ

نه ل بّد من التذكري  ادلبلومايس بعينه، ويعمتد عىل مجموعة من أأحاكم الأنظمة ادلاخلية املتفق علهيا يف مناس بات سابقة. وقال اإ
 بر ملراجع واعامتده. ويف اخلتام، أأعى اإىل الانعقاد من أأجل النظر يف اتفاق لش بونة ان املؤمتر ادلبلومايس املقبل يُدعبأأ  مرارا

ىل مراجعة نظام لش بونة تزيد من قدرته عىل  الوفد من جديد عن الزتام اجملموعة ابتباع معلية شفافة وشامةل تفيض اإ
ني واحملمتلني يف نظام لش بونة. وأأكّد اس تعداده لعامتد مرشوع النظام ادلاخيل كام اس تقطاب أأحصاب املصاحل والأعضاء احلالي

ىل املؤمتر ادلبلومايس ونصوص مرشوعات و وقامئة ادلول  LI/R/PM/2الوثيقة مقّدم يف هو  اجلهات املراقبة اليت س تدعى اإ
 .LI/R/PM/3الوثيقة ادلعوات كام يه مقرتحة يف 

ن الزتامه انبع من  .21 يطاليا جمّددا عىل الأمهية اليت يعلّقها وفده عىل النجاح يف مراجعة اتفاق لش بونة وقال اإ وشّدد وفد اإ
ىل نظام لش بونة  ضافة البياانت اجلغرافية اإ ن اإ قناعته بأأن املراجعة س تعود بفوائد مجة عىل املنتجني وعىل بدلان املنشأأ. وقال اإ
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وفقا للنظام التقنيين ذاته املطبق عىل تسميات املنشأأ، سوف تساعد فعال املنتجني يف العامل ادلويل للتسجيل وامحلاية، 
امحلاية يف بدلان غري بدل املنشأأ  ني يف املناطق الريفية عىل احلصول عىلس امي املنتجني الصغار ومتوسطي احلجم واملنتج ول

ىل رفع دعاوى بسوء اس تخدام بياانهتم وبتلكفة معقوةل. وسوف تسامه أأيضا يف التقليل من احلالت ا ليت يضطر فهيا املنتجون اإ
ىل تسميات املنشأأ. جراءات قضائية ملكفة يف بدلان أأجنبية كام هو احلال ال ن ابلنس بة اإ ن  اجلغرافية يف اإ وأأضاف الوفد قائال اإ

جيايب عىل اقتصاد  نظام لش بونة املراجع سوف يشّجع الاستامثر العام واخلاص يف البينات اجلغرافية وتسميات املنشأأ بوقع اإ
وس تعود املراجعة عىل البدلان النامية والبدلان  ،وتنويع الصادرات وخلق فرص العملالبدل من حيث رفع القدرة التنافس ية 

 الأقل منوا بفوائد حمّددة وستساعدها مثال عىل حتويل سامت البدل الفريدة، مثل املعارف التقليدية والتنوع البيولويج، اإىل
نتاج خارج البدل السلع اليت تتطلب الكثري من العمل  ، ومن شأأهنا أأيضا تشجيع منتجيمنتجات قابةل للتسويق وغري قابةل لالإ

ىل أأن مراجعة اتفاق  عىل التحول اإىل مصدري سلع ذات جودة عالية يف امليدان الزراعي وقطاع الصناعات احلرفية. وأأشار اإ
اكنت معلية شامةل وجامعة وشفافة أأتيحت فهيا الفرصة للك دوةل من ادلول الأعضاء  لش بونة، مثلام قال متحدثون من قبهل،

وذكّر الوفد بأأن الأعضاء احلاليني يف اتفاق لش بونة، ومن بيهنم وفد بدله، يف الويبو للتعبري عن رأأهيا والإسهام يف احلوار. 
ن  .1009للفريق العامل اليت انعقدت منذ  لقرتاحات اليت تقدمت هبا دول أأعضاء خالل ادلورة العارةابرّحبوا  وقال اإ

ىل نظام  الاختالف هو بني اتفاق لش بونة احلايل ومرشوع التفاق املراجع، وهو يعكس الرغبة يف تيسري انضامم ادلول اإ
نه يأأمل فعال يف أأن يصبح النظام ادلويل املقبل للتسجيل وامحلاية أأكرث اس تقطااب بفضل ذكل نه لش بونة. وقال الوفد اإ . وقال اإ

أأعامل املراجعة سوف تعّمه روح الشفافية والشمولية ذاهتا اليت اس تلهمت مهنا  1025واثق يف أأن املؤمتر ادلبلومايس لعام 
ن ادلول املراقبة اليت س تحرض املؤمتر س تكون لها الفرصة أأيضا للتعبري عن وهجات نظرها القديرة حول  حىت ال ن. وقال اإ

نه سيمتسك مبوقفه املنفتح ؤخذ انشغالهتا عىل محمل اجلد من قبل ادلول الأعضاء. مرشوع التفاق املراجع وت وقال الوفد اإ
 لحقا.مفصةل بتعليقات ويعزتم الإدلء 

يران )مجهورية  .20 أأن مراجعة اتفاق لش بونة، ويك توّسع نطاق تطبيقه، سوف جتعل نظام الإسالمية(  -ورأأى وفد اإ
ىل امحلاية مع احلفاظ يف الوقت ذاته عىل املبادئ والأهداف لتفاق لش بونة لش بونة أأكرث اس تجابة حلاجة البياان ت اجلغرافية اإ

احلايل. وأأعرب عن اعتقاده بأأن تنس يق الإطار القانوين القامئ وتوس يع نطاق السجل ادلويل ليشمل البياانت اجلغرافية، مع 
ميات املنشأأ، علام بأأن الأحاكم املوضوعية املتشاهبة سوف منفصةل للبياانت اجلغرافية وتس احلفاظ يف الوقت ذاته عىل تعاريف 

ىل تغيري موضوع النظام.  ن املراجعة املقرتحة سوف جتعل النظام أأكرث بساطة تطبق علهيام معا، لن يؤدي اإ وأأضاف قائال اإ
ىل عقد مؤمتر لدلعوة اإ  1020وأأيرس اس تخداما. وأأعرب الوفد عن تأأييده للقرار اذلي اختذته مجعية احتاد لش بونة عام 
نه يقّدر العرض السخي 1025دبلومايس معين ابعامتد اتفاق لش بونة املراجع لتسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية يف  . وقال اإ

وذكّر بأأن الفريق العامل لنظام لش بونة ما فئت يبذل قصارى هجوده اذلي تقّدمت به الربتغال لس تضافة املؤمتر ادلبلومايس. 
ن توس يع نطاق اتفاق لإراك مجيع ادل ول املهمتة وتشجيع مزيد من املشاركة يف دورات الفريق العامل منذ نشأأته. وقال اإ

 لش بونة ليشمل البياانت اجلغرافية ل يغرّي موضوع املعاهدة ول نظام امحلاية فهيا.

يران )مجهورية  .22 ن جدول الأعامل م 2الإسالمية( عىل بيانه وفتح ابب النقاش حول البند  -وشكر الرئيس وفد اإ
وقبل فتح ابب التعليقات . (LI/R/PM/2"النظر يف مرشوع النظام ادلاخيل للمؤمتر ادلبلومايس"، كام ورد يف الوثيقة )

جياز. ىل التقدمي لهذه الوثيقة ابإ  عىل هذا البند، دعا الرئيس الأمانة اإ

ىل مسأألتني اثنتني. فذكّر بأأن الفريق  ويف معرض التقدمي للوثيقة، لفت املستشار القانوين عناية ادلول الأعضاء .25 اإ
دخالها يف مرشوع النظام ادلاخيل، وحتديدا يف املادة اليت العامل اختذ يف اليوم السابق بعض القرارات  اليت تتناول  2ينبغي اإ

فريق العامل. الغرض املنشود من املؤمتر واختصاصاته، وسيتعني تغيريها لتضميهنا عنوان املؤمتر ادلبلومايس كام نوقش يف ال
ىل املادة  شارة اإىل مرشوع الالحئة التنفيذية أأيضا.  19ولفت عناية ادلول الأعضاء اثنيا اإ من الوثيقة ذاهتا حيث س تضاف اإ

ىل جانب دول  ضافية يؤيّدها عضو يف احتاد لش بونة اإ ىل وثيقة اإ ويف اخلتام، لفت املستشار القانوين عناية ادلول الأعضاء اإ



LI/R/PM/7 
5 
 

ن الاقرتاح تقّدمت به وفود الأرجنتني وأأسرتاليا وكندا LI/R/PM/5 Rev.2و، ويه الوثيقة أأخرى أأعضاء يف الويب . وقال اإ
رسائيل والياابن ونيوزيلندا وبامن ومجهورية كوراي وس نغافورة والولايت املتحدة الأمريكية وأأوروغواي.  وش ييل واإ

خيل للمؤمتر ادلبلومايس وعىل وشكر وفد اإرسائيل الأمانة عىل معلها فامي خيص مرشوع النظام ادلا .26
ىل املؤمتر ادلبلومايس املعين ابعامتد اتفاق لش بونة املراجع بشأأن تسميات  LI/R/PM/3 الوثيقة اليت تضم قامئة املدعوين اإ

رسائيل والياابن ونيوزيلندا وبامن  ن وفود الأرجنتني وأأسرتاليا وبواتن وكندا وش ييل واإ املنشأأ والبياانت اجلغرافية. وقال اإ
مريكية وأأوروغواي ترغب يف الإدلء ببيان اجملموعة التايل دعام لقرتااها ومجهورية كوراي وس نغافورة والولايت املتحدة الأ 

 والرايم اإىل حتسني مرشوعي الوثيقتني. LI/R/PM/5 Rev.2الوثيقة املقّدم يف 

ن الفريق العامل لنظام لش بونة واللجنة التحضريية ال ن مقبةًل عىل مرشوع تقنيين ذي أأمهية كربى يف جمال حامية  "اإ
ن مرشوع النص يوّسع يصّح أأن نقول بأأن العمل املنشود هالفكرية. ول امللكية  و فقط مراجعة تقنية لتفاق قامئ. بل اإ

مجيع ادلول  نطاق نظام لش بونة احلايل ليشمل البياانت اجلغرافية. وهذا تغيري معيق. فالبياانت اجلغرافية موضوع هيمّ 
اجلهات الأخرى، وليس فقط الأعضاء احلاليني يف اتفاق لش بونة. الأعضاء يف الويبو وأأحصاب حقوق امللكية الفكرية و 

ومؤمترات الويبو ادلبلوماس ية يه عادة مفتوحة للمشاركة املوضوعية الاكمةل من مجيع أأعضاء الويبو. واكنت لدلول 
اليت عقدت. الأعضاء يف الويبو، منذ أأكرث من عرشين عاما، لكمة مشرتكة ومتساوية يف مجيع املؤمترات ادلبلوماس ية 

ىل املصنفات املنشورة لفائدة الأشخاص املكفوفني أأو معايق ونذكر مهنا معاهدات مثل  معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإ
عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات ىل  البرص أأو ذوي اإ ومعاهدة بيجني بشأأن الأداء السمعي البرصي ابلإضافة اإ
لتفاق لهاي بشأأن  2999دودة يف الويبو مثل وثيقة جنيف لعام مراجعة أأطر معاهدات قامئة اكنت لها عضوية حم

وقد التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية. ورمغ تنوع احلالت، ظل التساوي يف املشاركة ممارسة اثبتة دون تغيري. 
ذا تغرّيت ال ن ممارسة املشاركة ابلتساوي، علام بأأن مجموعة واسعة  تنشأأ سابقة تدعو للقلق يف برانمج الويبو التقنيين اإ

من الأعضاء يف الويبو أأعربت عن اهامتم قوي ابملشاركة، وأأن هذا اجملال اجلديد من حامية امللكية الفكرية ادلولية 
حمطّ جدال وعىل الرمغ من ادلمع املعرب عنه من داخل احتاد لش بونة من أأجل ضامن التساوي يف املشاركة. وذلكل 

ويف . مشاركة متساويةاخيل للمؤمتر ادلبلومايس يك نضمن مجليع الأعضاء يف الويبو اقرتحنا تعديل مرشوع النظام ادل
طار النظام ادلاخيل احلايل، حيق للأعضاء يف الويبو غري الأعضاء يف احتاد لش بونة املشاركة بص ة وفود مراقبة. فاإ

ماكنية حلضور الأفرقة العامأأ يتيح  ول جرائية أأو التقدم  أأو اللجان الرئيس ية لإاثرة نقطة نظةلي اإ ام أأو طرح أأس ئةل اإ
ابقرتاحات بشأأن النصوص أأو املشاركة يف التصويت. وأأعضاء احتاد لش بونة مه وحدمه اذلين يمتتعون بلك هذه 

ومن حسن احلظ أأنه من املمكن اسرتجاع التساوي يف  احلقوق عىل الرمغ من أأن أأعضاء الويبو مجيعهم هلم مصلحة.
يا يف مرشوع النظام ادلاخيل يؤكد أأن وفود الأعضاء يه وفود مجيع ادلول ب يط نس املشاركة من خالل تغيري بس  

وبفضل هذا التغيري أأيضا يصبح النظام ادلاخيل متسقا وأأحاكم الأنظمة ادلاخلية اليت اس تخدمت الأعضاء يف الويبو. 
ننا لنعتقد  يف الس نوات العرشين املاضية وأأكرث، كام هو بنّي من خالل الأمثةل اليت أأوردانها يف أأن مرفق اقرتاحنا. واإ

هناك من الأس باب ما يكفي ليك تقوم املشاركة يف هذا املؤمتر ادلبلومايس عىل مبدأأ التساوي. وقد ملس نا ما يشّجعنا 
يف الاهامتم اذلي أأبداه أأعضاء لش بونة مبشاركة واسعة النطاق من أأعضاء الويبو يف مناس بات زاد عددها عن عدد 

مراقبون يف الفريق العامل لحتاد لش بونة. ولكن، يك  ةو نداء ابدر ابلأخذ به بال تردد وبروح بنّاءأأعضاء لش بونة، وه
يشارك الأعضاء عىل نطاق أأوسع مشاركة فعلية وهادفة كام حيّق هلم، يتعني عىل أأعضاء لش بونة أأن يتخذوا اخلطوة 

ن التساوي يف املشاركة يامتىش واملهنج املفتوح الالزمة ويسمحوا ابملشاركة الاكمةل والتساوي يف املؤمتر ادلبلوم ايس. واإ
والشامل اذلي نوّد أأن نراه مس مترا يف الويبو وهو السبيل الأكرث فعالية يف حتقيق الهدف املنشود من مراجعة التفاق 

 حبيث يس تجيب لأكرب عدد من الأعضاء."

نه يرغب يف الرتحيب حبرارة بوفد اإرسائيل مذكّر فرنسا وقال وفد  .27 نه سعيد اإ ا ابجلودة العالية لعالقاهتام الثنائية. وقال اإ
ىل احملفل. وذكّر الوفد بأأن عرشة اجامتعات قد عقدت وحسب علمه مل تشارك البعثة الإرسائيلية  بأأن يرى وفد اإرسائيل يعود اإ
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ن الأعضاء أأجرت مناقشات معّمقة جدا ح ول العمل اجلاري سوى يف اجامتعني اثنني من اجامتعات الفريق العامل. وقال اإ
داخل الفريق العامل لالختيار بني مراجعة اتفاق لش بونة ومواصةل نقاش أأكرث معقا حنو اتفاق جديد، حبضور العديد من 

ن املسأأةل نوقشت يف ادلورة الثالثة يف مايو  حيامن نوقشت ووفد اإرسائيل للأسف مل يكن حارضا  1022املراقبني. وقال اإ
ن  1021، وكذكل اكن الأمر يف يونيو 1022ة الرابعة يف ديسمرب املسأأةل مرة أأخرى يف ادلور خالل ادلورة اخلامسة. وقال اإ

ىل جانب املراقبني اذلين حتدثوا وشاركوا أ نذاك، اتفقوا عىل أأهنم سائرون حنو مراجعة  أأعضاء الاحتاد الس بعة والعرشون، اإ
والسابعة يف  1021و ما تأأكّد يف ادلورة السادسة لعام نظام لش بونة، بتغيري طفيف يقّرب النظام من الأنظمة الأخرى، وه

وادلورة التاسعة، وفهيا لكّها مل تكن اإرسائيل حارضة، وأأيضا من الثنني حىت الأربعاء من ادلورة السابقة، مل تر  1020مايو 
ن وأأضاف وفد فرنسا قائال فامي يتعلادلول الأعضاء سوى مشاركة حمدودة من وفد اإرسائيل يف القاعة.  ق ابدلول الأعضاء اإ

وضع الأطراف املتعاقدة قد أأكّدته امجلعية العامة وقد جرت مناقشات يف املايض، ويه منهتية اليوم، حول اجتاهها حنو 
ن ادلول الأعضاء تعمل كيف تتقّدم كأرسة واحدة وليس لها أأي موقف عدايئ جتاه ادلول الأعضاء  املراجعة أأو ل. وقال اإ

سهامات خالل املؤمتر ادلبلومايس.الأخرى، ويه ترّحب بأأ  نه يعتقد أأن التحضري قد مّت بشفافية اتمة طيةل  ية اإ وقال الوفد اإ
ىل اليوم اذلي تطلب فيه اعامتد رزمة تاكد تكون اكمةل مكمتةل  الس نوات امخلس من النقاش وال ن بلغت ادلول الأعضاء اإ

نه يأأمل أأن تس تطيع اللجنة  وويه تعمتد عىل وفد اإرسائيل يك حيرتم احملفل، فه يثري نقاطا قد تكون حمطّ اإشاكل. وقال الوفد اإ
 يف أأرسة لش بونة. 17وأأن تُعمتد الرزمة بأأمكلها وأأن ينضّم وفد اإرسائيل اإىل سائر الأعضاء  18العمل مكجموعة من 

أأن املزااي اليت س تعود هبا  وذكّر الرئيس مبا قيل خالل اجامتعات الس نة املاضية مجلعيات ادلول الأعضاء يف الويبو من .28
مراجعة اتفاق لش بونة هممة جدا ومع ذكل فال ينبغي املبالغة يف تقدير نطاقها، فهيي تريم اإىل حتسني وحتديث الإطار القانوين 

طار جديد. وذكّر الرئيس أأيضا بأأن ادلول الأعضاء تعمل منذ  تيان ابإ ىل الإ القامئ اذلي ينظم معل نظام لش بونة ول تريم اإ
وذكر من  ية ادلورة احلالية عىل حتديث اتفاق لش بونة وتوضيح نطاقه والرشوط املطبقة عىل تسجيل البياانت اجلغرافية.بدا

ن الوضع خمتلف هنا لأن ادلول الأعضاء تراجع اتفاقا قامئا، مثل أأية معاهدة دولية  ابب املقارنة معاهديت بيجني ومراكش فقال اإ
ن الأطراف املتعاقدة سوف تتأأثر بأأي تغيري مينح حقوقا ويفر أأن أأخرى من شأأنه  ض واجبات عىل الأطراف املتعاقدة. وقال اإ

حداث أأي تغيري يف  ن موافقهتا رضورية قبل اإ يف معايري اتفاق لش بونة وينصب اهامتهما الاكمل عىل العملية احلالية. وقال اإ
ن معايري التفاقات مبا فهيا تكل اليت تقرتاها ادلول غري الأطراف املتع ادلويل  هذا مبدأأ أأسايس من مبادئ القانوناقدة. وقال اإ

، والواكلت املتخصصة التابعة للأمم املتحدة مثل الويبو عىل 20و 09يف مادتهيا  اليت وضعهتا اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات
ن احلل الوارد يف النظام ادلاخيل  اذلي تقرتحه الأمانة يعرتف دراية هبا وتعزتم تطبيقها. وعىل هذا الأساس، قال الرئيس اإ

بوضع الوفود الأعضاء وحبق التصويت يف املؤمتر ادلبلومايس لدلول الأطراف يف اتفاق لش بونة فقط وهو حّل منصف 
ن ادلول الأعضاء حبثت أأيضا أأحاكم املراجعة اخلاصة مبعاهدات  20ومناسب ويتوافق لكيا مع املادة  من اتفاق لش بونة. وقال اإ

اذلي اعمتد وثيقة جنيف اتفاق لهاي واذلي انعقد  2999تلفة. وذكر عىل سبيل املثال املؤمتر ادلبلومايس لعام الويبو ويه خم 
ورية ينبغي أأن عىل أأن املراجعة ادل 19يف مادته  واذلي ينص 2960عىل أأساس بند املراجعة الوارد يف اتفاق لهاي لعام 
دخال تعديالت تريم اإىل حتسني امحلاية ىل اإ وذكّر أأيضا أأن أأحاكم املراجعة  املس متدة من الإيداع ادلويل للتصاممي. هتدف اإ

من معاهدة التعاون بشأأن  60الأكرث رصامة واليت تشّدد عىل دور الأطراف املتعاقدة يه عىل العكس واردة يف املادة 
ن ادلول الأعضاء، من وثيقة جنيف لتفاق لهاي ويف اتفاق لش بونة كام س بق ذكره. وقال  15الرباءات واملادة  الرئيس اإ

ماكهنا دون اخلروج عن  عقد مؤمتر  املبادئ الأساس ية للقانون ادلويلومبعزل عن هذه الاعتبارات القانونية، واثقة من أأن ابإ
ن ادلول الأعضاء هممتة دبلومايس ابلقدر الاكمل من الشمولية واملشاركة تُسمع فيه أأصوات لك الوفود املراقبة.  وقال اإ

لوهجات نظر تكل الوفود واقرتاحاهتا وبأأخذها يف احلس بان لأن معلية املراجعة الشامةل واجلامعة يه وحدها اليت  ابلس امتع
 تضمن توس يع رقعة دائرة لش بونة بعد طول انتظار.

نه يوّد أأن يشكر  .29 نه يوّد الإدلء ببيانه الوطين. وقال أأول اإ واعتذر وفد اإرسائيل عىل أأخذ اللكمة مرة أأخرى وقال اإ
نه ل يسعه سوى أأن يتفق مع وفد فرنسا عىل جودة عالقاهتام الثنائية. وقال  ابللغة الفرنس ية وفد فرنسا عىل مداخلته. وقال اإ
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ن اتفاق لش بونة هو يف الواقع معاهدة متعددة الأطراف ول يرى الوفد فيه ما قد يؤثّر يف عالقاهتام الثنائية املمتازة.  وذكّر  اإ
اتفاق لش بونة وأأن لبدله حاليا تسجيل واحد لتسمية منشأأ مشهورة ويه تسمية منشأأ "جافا".  الوفد بأأن بدله عضو يف
ن بعض ادلول الأعضاء يف  نظام لش بونة ملن ينجح يف اس تقطاب وكشف عن أأسفه لأن عدد كبري من الأعضاء. وقال أأيضا اإ

أأيضا أأن موضع نطاق امحلاية لالتفاق املراجع هو نظام لش بونة تاكد ل تكون دلهيا أأية تسجيالت لتسميات منشأأ. وذكّر الوفد 
ل مكراجعة هممة أأوسع بكثري من النطاق  ىل املراجعة املقرتحة اإ احلايل اذلي يشمهل اتفاق لش بونة، وذلكل ل ميكن النظر اإ

املراجعات يضع وينبغي ابلتايل أأن تراعي مصاحل مجيع ادلول الأعضاء يف الويبو. وأأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن تسجيل تفسري 
سابقة مرتدية للمنظمة لأن عىل ادلول الأعضاء أأن تكون قادرة عىل اختاذ قرار بشأأن املشاركة يف املفاوضات حول نص 

ن املؤمتر ادلبلومايس املقرتح قد يشلك ابتعادا غري حمّبذ عن الطريق  جديد بناء عىل مس توى اهامتهما به. وأأضاف الوفد قائال اإ
نه ل ينبغي السامح لهذا املسار املغلوق احملوري للتعاون واجل ن يتواصل، علام بأأن أأ ودة املس متدة من أأهداف الويبو. وقال اإ

ن فتح ابب املؤمتر ادلبلومايس لغري الأعضاء  ىل توس يع نطاق مس تخديم نظام لش بونة. واس تطرد قائال اإ املراجعة احلالية تريم اإ
 الاس تقطاب لأن من مصلحة امجليع يف هناية املطاف أأن يصبح املزيد يف نظام لش بونة يزيد من فرص وضع معاهدة أأقوى عىل

ذا أأمكن لها املشاركة لكيا من ادلول الأعضاء يف الويبو أأعضاء فاعلني يف اتفاق لش بونة املراجع ، ومن الأرحج أأن يتحقق ذكل اإ
ل فقد تنهتيي ادلول الأعضاء ابتفاق لش بونة املراجع واذل عضوا. ويف هذا  18ي ل يضم أأكرث من يف املؤمتر ادلبلومايس واإ

ىل الرجوع للامدة  من اتفاق لش بونة بشأأن امحلاية بناء عىل أأحاكم أأخرى تنّص عىل  2الس ياق، دعا الوفد ادلول الأعضاء اإ
 ( من اتفاقية الويبو بشأأن التعاون فامي بني ادلول وفامي1( و)2)0مطابقة مصاحل الأعضاء يف احتاد ابريس، فضال عن املادة 

س من أأعضاء لش بونة املوافقة عىل التعديالت املقرتحة يف متل اد الوفد بلك احرتام وتقدير أأن ي وعليه، أأر بني الاحتادات أأيضا. 
، واملتعلقة ابلقرتاح املشرتك بشأأن تشكيل املؤمتر ادلبلومايس ووضع املشاركني وقامئة LI/R/PM/5 Rev.2الوثيقة 

ىل املؤمتر املذكور، كام  وردت فهيا. املدعوين اإ

ن الوثيقة يف رأأيه ينبغي أأن  LI/R/PM/2وشكر وفد الربتغال الأمانة عىل مرشوع النظام ادلاخيل يف الوثيقة  .10 وقال اإ
ىل مداخالت بعض املتحدثني يف ادلورة، يوّد أأن يشاطر احلضور بعض الأفاكر حول ل أأكرثتُعمتد  نه بعد الاس امتع اإ . وقال اإ

اذلي تقدمت به مجموعة من ادلول الأعضاء يف الويبو هبدف "حتسني مرشوع  LI/R/PM/5الاقرتاح الوارد يف الوثيقة 
ىل املؤمتر ادلبلومايس".  ولحظ أأن بعض احلجج املطروحة دعام لالقرتاح تبدو وكأهنا انبعة النظام ادلاخيل وقامئة املدعوين اإ

هبا نوع من انعدام املرشوعية، ويه فكرة ل و الية يشمن فكرة مزعومة، ويه يف رأأيه فكرة مغلوطة، من أأن معلية املراجعة احل
ىل أأن معلية املراجعة يه بال شك متوافقة مع معايري اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات اليت تنص يف  يوافق علهيا الوفد. وأأشار اإ

عد الواردة يف اجلزء الثاين ما مل جيوز أأن تعدل املعاهدة ابتفاق أأطرافها. وترسي عىل هذا التفاق القواعىل ما ييل: " 09مادهتا 
ن املادة  ".تنص املعاهدة عىل غري ذكل ذ تشري اإىل 1)20وأأضاف قائال اإ ( من اتفاق لش بونة تسري عىل ذكل املنحى اإ

ىل منح حقوق املراجعة يف املؤمترات املنعقدة بني و  فود بدلان الاحتاد اخلاص. وهكذا، أأوحض الوفد أأن أأي اقرتاح يريم اإ
ابتعادا عام هو يف الواقع من املبادئ الأساس ية العامة  اء يف اتفاق لش بونة يعّد ابلتايللاكمةل لدلول غري الأعضاملشاركة ا

ذ يقّر بوجود هذه السابقة لكنه يظل عىل اعتقاده بأأن املامرسة للقانون ادلويل للمعاهدات.  نه اإ اجلاري العمل هبا فامي وقال اإ
ي تعديل يف احلقوق أأ لأهنا يه اليت ستتأأثر أأول باركة عىل الأطراف يف التفاق املعين يتعلق بعملية املراجعة يه حرص املش

واملؤمتر ادلبلومايس ملدريد عام  2970والواجبات املنصوص علهيا فيه. وذكر عىل سبيل املثال املؤمتر ادلبلومايس لواش نطن عام 
د ابريس يف املؤمتر الأول والأعضاء يف احتاد مدريد يف حيث مل متنح حقوق املشاركة الاكمةل سوى للأعضاء يف احتا 2989

ن املؤمتر  مثالني مناس بني لأهنام اكان هيدفان اإىل وضع كش وبيجني ليسا يف رأأيه ملرا نيادلبلوماس ي يناملؤمتر ال خر. وقال اإ
اري ملراجعة لش بونة معاهدتني جديدتني ومل يكن هدفهام مراجعة معاهدتني قامتني. وذكر أأيضا ما قيل من أأن املسار اجل

نه ل يتجاوز حّد املراجعة التقنية لينشئ نظاما قانونيا دوليا جديدا.  ويف هذا الشأأن، فّصل الوفد املسأأةل كام ييل. أأول، قال اإ
وجود عىل ما يبدو لأية حدود موضوعية يف التعامل مع املراجعة يف القانون ادلويل؛ واثنيا، يظل املسار اجلاري مامتش يا 

ىل الفريق العامل يف عام ية اليت أأس ندوالول ويه "النظر يف حتسني نظام لش بونة مبا جيعل النظام أأكرث اس تقطااب  1009ت اإ
مث ذكّر الوفد بأأن أأعضاء نظام لش بونة مل تزح عن لدلول واملس تخدمني مع احلفاظ عىل مبادئ نظام لش بونة وأأهدافه". 
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لش بونة ادلويل يك يشمل البياانت اجلغرافية علام بأأن تسميات املنشأأ  موضوع التفاق حيامن رعت يف معلية توس يع جسل
ن الشّق الثاين من ادلليل   اذلي يدافع عىل اقرتاحات التعديلبذاهتا تعّد وكأهنا أأنواع خاصة من البياانت اجلغرافية. وقال اإ

ن ادلول  يُس متّد من الوقع احملمتل لعملية املراجعة عىل احتادات أأخرى أأو دول غري أأعضاء يف اتفاق لش بونة. وفرّس ذكل قائال اإ

ع بأأنه ينبغي السامح لها ابملشاركة الاكمةل يف معلية املراجعة بسبب ال اثر احملمتةل عىل أأنظمهتا للملكية الفكرية. فغري الأعضاء تد
ذ ي  نه اإ من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لن  09تفهم هذه الانشغالت، لكنه يظل عىل قناعته بأأنه يف ضوء املادة وقال اإ

حداث أأية حقوق أأو الزتامات للأطراف الغري دون موافقهتا. ويف الوقت ذاته، قال  ىل اإ تؤدي مراجعة نظام لش بونة أأبدا اإ
ىل الأخذ قدر الإماكن ن أأعضاء النظام تسعى اإ ابحتياجات امحلاية للبياانت اجلغرافية وانشغالت الأعضاء احملمتلني  الوفد اإ

يداع أأخرى.  ن الوقع الاقتصادي احملمتل ينبغي أأل يقّدم كحجة من أأجل التنازل عن حقوق اذلين يطبقون أأنظمة اإ واثلثا، قال اإ
ذ من الواحض أأن اجلهات املراقب زاء ة ل تشاطر مجيعها املشاركة الاكمةل لغري الأعضاء يف الوضع احلايل اإ املوقف الإجيايب ذاته اإ

ىل الفئة الثالثة من احلجج املقدمة واليت تركز عىل مسأأةل  نظام لش بونة. وأأدىل مبالحظة مقاربة للمالحظة السابقة فأأشار اإ
ن ن وفده ل يشاطر وهجات النظر اليت أأعربت عهنا بعض الوفود. وقال اإ أأن الشمولية ل يزال عىل رأأيه ب هالشمولية، وقال اإ

 يتداخالن ابلرضورة، فاملسار يف رأأيه ميكن أأن يكون شامال ويف الوقت ذاته ضامنا لليقني واملشاركة الاكمةل هام مفهومان ل
القانوين والصحة القانونية ل س امي يف عالقته ابملوافقة عىل خمتلف مس توايت املشاركة يف معلية وضع املعاهدات أأو مراجعهتا. 

نه ابلأ  ىل الأخذ قدر املس تطاع ابملصاحل وقال اإ ىل النظر اإىل معلية املراجعة احلالية مكسار تشاريك يسعى اإ حرى مييل اإ
 ايت اخلاصة جبميع ادلول الأعضاء يف الويبو ووهجات نظر أأحصاب املصاحل مبا يف ذكل املنظامت احلكومية ادلوليةووالأول

أأهداف معلية املراجعة جعل نظام لش بونة أأكرث اس تقطااب لدلول واملنظامت غري احلكومية. وذكّر الوفد اثنية بأأن من 
ن العديد من الأفاكر  ن اجلهات املراقبة يُسمح لها التقدم ابقرتاحات وادلخول يف املفاوضات. وقال اإ واملس تخدمني. وقال اإ

ن دافه. املقدمة قد أأخذت يف احلس بان وأأخذت بعني الاعتبار يف حدود توافقها مع مبادئ نظام لش بونة وأأه وقال الوفد اإ
ىل املالحظة بأأن العديد ممن يطالبون ال ن حبقوق املشاركة الاكمةل اكن غائبني عن املسار يف معظم الوقت يف  واذكل يدفع اإ

ن واثق يف أأن ادلول الأعضاء يف نظام لش بونة يبذلون  هحني مل ينخرط أ خرون سوى يف أ خر مراحل املفاوضات. وقال الوفد اإ
ماكنية النفاذ قصارى هجودمه ل اتحة اإ لأخذ ابنشغالت الغري قدر الإماكن، مبا يف ذكل انشغالت البدلان الأقل منوا من خالل اإ

نه لهذا السبب  ىل أ لية متينة ومس تدمية محلاية البياانت اجلغرافية. وقال الوفد اإ بتلكفة خمفّضة وبتسجيل دويل واحد فقط اإ
ده ل يرى أأية مزااي يف الابتعاد عن النظام ادلاخيل الاعتيادي لأن ذكل ليس اذلي ذكره ال ن، يوّد أأن خيرب اللجنة أأن وف
 ويف صيغها املنقحة. LI/R/PM/5رطا دلمع التعديالت املقرتة يف الوثيقة 

يران )وفد  أأكدو  .12 الفريق العامل املعين بنظام طبيعة اجلهود اليت يبذلها من  ه من الواحضأأن (الإسالمية -مجهورية اإ
دخال نظام جديد لمتديد  هحتسني الإطار القانوين القامئ وحتديثالهدف هو أأن لش بونة   ليشملاتفاق لش بونة نطاق بدل من اإ

ن . و اذلي توفره غري موضوع املعاهدة ونظام امحلايةي لمضيفا أأن ذكل ، البياانت اجلغرافية أأي معاهدة ميكن مىض يقول اإ
ابلتفصيل يف املعاهدة نفسها أأو وفقا للقواعد العامة بشأأن تعديل املعاهدات كام جاء الوارد لتعديل اب املتعلق لحمكلوفقا  هاتعديل 

، عريفال قانوينمن ال ت أأصبحيتلقانون ادلويل الل. وكقاعدة عامة 20و 09ن املاداتس امي  لاتفاقية فيينا، ومن  املعنيةيف املواد 
تعديالت أأو ال املعاهدات ادلولية و تقيض بأأن  العامة للقانونملبادئ كام أأن ا .فاطر ابتفاق بني الأ  ما معاهدةميكن تعديل 
ل تلزتم بأأحاكهما وا طراف فهيالأ دلول ل ابلنس بةيف املقام الأول  ةملزماليت تدخل علهيا يف وقت لحق تكون  املراجعات

ذ ابلغةأأمهية تكتيس  من اتفاق لش بونة (1)20املادة أأن  يف هذا الس ياقواسرتسل الوفد موحضا . اادلول غري الأطراف فهي  اإ
ماكنية مراجعة تنص  ادلول الأعضاء يف فاإن  وعليه،دول الاحتاد اخلاص.  بومندو  هاعقديمؤمترات من خالل التفاق عىل اإ

ىل أأنهذا ملراجعة اختاذ قرار  قانوانلها حيق يه الوحيدة اليت احتاد لش بونة  تمتتع أأعضاء احتاد لش بونة  التفاق. وأأشار الوفد اإ

ذا ما رغبذكل لسلطة القانونية ملنح اب اليةراجعة احلاملمعلية عىل طول  هذا و  -يف ذكل  تاحلق لغري الأعضاء يف الاحتاد، اإ
 .بعدُ  حقيقةاحامتل ليست 
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ىل  ىأأد املسار يف حقيقة أأن للطعنجحج ما قدمه من و  بيانهعىل وفد اإرسائيل  وفد امجلهورية التش يكيةوشكر  .11 اإ
متحدثني وكام جاء عىل لسان . املذكور أأعالهاحلقيقة دمع توفد اإرسائيل معلومات لأأن يقدم ود لش بونة و  تفاقلمراجعة 
هو خري السائد يف الأ يار اكن اخل و  خيارات خمتلفة هاجامتعاتعدد من  يفارا وتكرارا انقش مر  الفريق العاملفاإن  ،أ خرين

ادلول  وأأن ىل حتديث الإطار احلايلتريم اإ و  وأأهدافه التفاق مبادئحتافظ عىل راجعة املأأن أأوحض مراجعة اتفاق لش بونة. و 
لكون البياانت اجلغرافية ناول أأصال ت ي اتفاق لش بونة لأن يزمع، البعض حامية كام اكن لل اجديد اموضوعتنشئ الأعضاء ل 

واسرتسل ( من اتفاق تريبس. 2)11لامدة وفقا لأأهنا بياانت جغرافية ب هاصف وو لبياانت اجلغرافيةل تسميات املنشأأ فئة فرعية 
ن  وعليه، قال أأيضا معايري تعريف البياانت اجلغرافية. تس تويف اتفاق لش بونة بناء عىل تسميات املنشأأ املسجةل الوفد قائال اإ

نه ل يشك يف اله اتفاق جديد ولكن مراجعة اتفاق الهدف ليس وضع  أأنوأأكد جمددا املؤمتر ادلبلومايس من دف الوفد اإ
 جراءات اللجنة.لإ  ا( من اتفاق لش بونة أأساس1)20ملادة اتكون  املتواصل ليكعن دمعه  عرابمالقامئ لش بونة 

مع يبدي اتفاقه التام  ببساطة أأند ير وي ملتحدثون السابقونا قدهمااحلجج اليت  أأن يكررل يود نه اإ وقال وفد هنغاراي  .10
يران لك فود و ال راء اليت أأعربت عهنا  يطاليا والربتغال. (الإسالمية -)مجهورية من امجلهورية التش يكية وفرنسا واإ  واإ

ما ل  اجملال دو فتح للوفرئيس وفد هنغاراي و الشكر و  .12 عىل مرشوع النظام ادلاخيل كلك أأو عىل الاقرتاح اذلي لتعقيب اإ
 التعديل املقدم من اإرسائيل.اقرتاح دمع  يوداكن أأي وفد  ناإ وتساءل عىل وجه اخلصوص  وفد اإرسائيل،ه قدم

أأيضا شكر و ، LI/R/PM/5/REV. 2 ةلوثيقل يةراع الوفود الابمس مجموعة  يان وفد اإرسائيلب وفد أأسرتاليا  وأأيد .15
أأن أأي مؤمتر ادلبلومايس براخس ال هاعتقادومىض الوفد معراب عن عداد مشاريع الواثئق قيد املناقشة. عىل هجدها لإ الأمانة 

من اجلدير ابذلكر أأن هذا وأأوحض أأنه عىل قدم املساواة.  فيه شاركلت مجليع ادلول الأعضاء يف الويبو  امفتوحكون يينبغي أأن 
ذ الفريق العامل. و اجامتعات بناءة يف ، وأأضاف أأنه شارك مشاركة منذ فرتة طويةلا وأأن الوفد قدمه جديدطلبا طلب ليس ال اإ

التشاريك يف  الهنجهذا مينع من اعامتد سبب  هو ل يرى أأيف العامل  يعرب عن تقديره لفرصة املشاركة يف أأعامل الفريق
 ادلبلومايس. املؤمتر

ىل أأمهية معرفة ال وأأشار الوفد  .16 دولية جديدة يف  معايري وضعتحديد هنجها لاتباعها ل  الأعضاءية اليت تود ادلول كيف اإ
ذا مل و الويبو.  نه س  عد  يُ اإ ؤمتر اليت ل يفتح فهيا معاما الأوىل يف مخسة وعرشين رة ملاكون تل مرشوع النظام ادلاخيل املقرتح، فاإ
مخسة  عىل مدى مؤمترات دبلوماس ية مفتوحةوتنظمي املشاركة الاكمةل واملتساوية مجليع الأعضاء. ابب  للويبو دبلومايس
أأيضا هو عىل توافق ال راء. و  ةقامئالشامةل الج هنُ اليت تولهيا املنظمة للللقمية جتس يدا  هوم للويبو، و هم اجنازعاما وعرشين 
أأنشطة ومعلومات و  ساتخدمات وس ياوما يتعلق هبا من لملكية الفكرية ل عاملي النتدى ابعتبارها امل الويبو اكنة ملجتس يد 
 مجيعالوفد حث تؤيت مثارها. وعليه، املشاركة الاكمةل أأن ومراكش  ربمتان يف بيجنيامل اجلديدانالويبو ات معاهدوبّينت . يةتعاون 

ذا اكنت  هنقائال اإ الوفد واس تطرد . القدمية والقيّمةي اقرتاح للتخيل عن هذه املامرسة يف أأ  بتأأنادلول الأعضاء عىل النظر  اإ
دخالها املدروسة التغيريات نه من غري غري نطاق موضوع املعاهدة، ت نسبيا ولتغيريات طفيفة اتفاق لش بونة عىل  املقرتح اإ فاإ

 نلمجليع الأعضاء املشاركة الاكمةل واملتساوية أأن الويبو، و تفاق مصدر قلق لعدد كبري من أأعضاء املرحج أأن تكون مراجعة ال
جراء ذ قرار ااختعىل أأعضاء اتفاق لش بونة فقد اتفق ، وهمام يكن. مشلكةتكون  وعند اختاذ قرار . ةهذه املراجعة الطموحاإ

أأن ش بونة عىل أأعضاء احتاد ل ، جيب توس يعه بشلك جذرينطاق التفاق و قرار تغيري و الطموح امليض لتحقيق هذا الهدف 
ىل أأنه اسرتسل الوفد و املشاركة املتساوية مجليع الأعضاء يف الويبو. و عرب  هاق ي حتق ينبغي درك أأيضا أأن النتاجئ ت ذا اكنت أأشار اإ اإ
مجيع أأعضاء الويبو مشاركة متساوية، مفا من حمك مينع تكل حق احتاد لش بونة منع مشاركة تنص عىل أأنه من  قواعدال

د الأغلبية الساحقة من أأعضاء الويبو من معلية استبعلنه ل يوجد سبب من حيث املبدأأ لكه أأ  الأمه من ذكلو املشاركة. 
قصايئ ، من املرحج أأن يقوض يةلعمل ومن الناحية اع. يهذا التوس  بشأأن قرار اختاذ  توس يع يف اد لش بونة رغبة احتاعامتد هنج اإ

اتحة  اءعضأأ ن جذب بنّي الوفد أأ عضوية املعاهدة. و  عطاء و لبلورة النتاجئ فرص متاكفئة أأكرث يس توجب اإ ادلول مساهامت اإ
ذا اكنت نتاجئ  يعض س ت فرصة اضاف أأن ال. و مواقف توافقيةالتوصل اإىل يف زان متساواي و الأعضاء يف الويبو  راجعة من املاإ
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يالء العناية الاكفية لعدم بسبب  ديدةجأأطراف متعاقدة ن داع احامتل انضامم دو النوع اذلي يستبعد  لدلول تلفة امل لظروف اإ
يالئه أأمهية لل هذه التعليقات تساعد أأن يف عن أأمهل الوفد الويبو. وأأعرب يف عضاء الأ   املتساوية مشاركةعىل توضيح أأس باب اإ

ىل ن وصل تدمع ال س يكيف و  مجليع الأعضاء، اتفاق لش بونة نفسه، حتديد ، وكيف أأنه من املهم، برصف النظر عن جيابيةاإ تيجة اإ
 هنج لوضع املعايري يف الويبو.

رسائيل ونيوزيلندا وبامن اإ وفود لك من أأسرتاليا وش ييل والولايت املتحدة الأمريكية و و وفد املكس يك الرئيس  شكرو  .17
أأعضاء احتاد لش بونة فيه نظر ينبغي أأن ي ي قرتااهم اذلاعىل ومجهورية كوراي وس نغافورة وأأوروغواي بدمع من كندا والياابن 

ن ي وضعه احتاد لش بونة. وفقا للنظام ادلاخيل لالتفاق اذل ينبغي اعتبارها تكل الوفود ترى أأن ادلول الأعضاء يف الويبو وقال اإ
ن بدله ما فئت يداحتاد لش بونة. أأعضاء ىل ع املؤمترينبغي أأل يقترص أأعضاء و  بدلاان الشمولية والشفافية، عو اإىل ومىض يقول اإ
رصاحة أأعضاء قبلته بعىل الالزتامات املس متدة من الإطار القانوين اذلي  الغلبةاملبادئ ل ميكن أأن تكون لها  تكلولكن 

 ل جترى تفاقلمراجعة اتنص عىل أأن  من اتفاق لش بونة 20املادة  أأنبر الوفود ذكّ وّد الوفد أأن يالس ياق،  ذكلالتفاق. ويف 
ل ن . و ل ميكن تفسريها بغري ذكلقاعدة واحضة جدا أأضاف أأن الدول الاحتاد. و بو مندو  هاعقديمؤمترات يف  اإ ومىض يقول اإ

ل من قبل أأطراف ل أأن املعاهدة  أأيمن اتفاقية فيينا،  09مبادئ القانون ادلويل واملادة ذكل تؤكده أأيضا   هاميكن تعديلها اإ
ىل الأ  الإشارةلوفد يف الاقرتاح هو وما أأدهش ااملتعاقدة.  من  ولكن، ادلبلوماس ية السابقةلويبو املؤمترات  يةادلاخل  ةنظماإ
ديد أأو معاهدة اجلجديدة مثل اتفاق لهاي  واثئق س ياق معاهدات جديدة أأو املؤمترات انعقدت يف أأن تكلابذلكر  اجلدير

معاهدة س نغافورة سفرت عن اليت أأ  2992 لعامات التجارية مراجعة معاهدة قانون العالموعند ني. يجمراكش أأو معاهدة ب 
لبد من  املشاركة يف املؤمتر، ولكنفرصة دلول الأعضاء يف الويبو ُمنحت ل، 1006عام لبشأأن قانون العالمات التجارية 

ىل  ماكنيةاملعاهدة من ( 2)28املادة  نعضاء لأ الأ أأن تكل املعاهدة مل تقيد مشاركة الإشارة اإ من قبل مراجعهتا  تنص عىل اإ
نه متأأكد من وفد وقال المؤمتر.  لهيا، ل ميكن  يةادلاخل  ةنظمأأن الأ اإ اتفاق  راجعةتشبهيها مبللمؤمترات ادلبلوماس ية املشار اإ

ىل أأن اري شاسرتسل م سابقة معقوةل. و  ااعتبارهل ميكن املقارنة بيهنا ول لش بونة و اتفاق  مراجعة ملسارالس نوات الست ه أأثناء اإ
ىل ، اخُتذت القرارات انةلش بو  ىل ليت أأدت اإ هتا عمتداليت ا القواعدلإجراءات تامتىش متاما و عقد مؤمتر دبلومايس وفقا ادلعوة اإ

زاء اتباع مسار أأعضاء اتفاق لش بونة ابلنفتاح اذلي أأبداه يضا ذكّر أأ لويبو. و يف اادلول الأعضاء   تفاقلشامل يف مراجعة ااإ
ىل اخرين والكياانت الأخرى يف الويبو ال  عضاء املهمتني من الأ دعت أأعضاء اتفاق لش بونة وبأأن  ملشاركة بصفة مراقب منذ اإ

ملؤمتر اعقد قدما لتفاق لأأعضاء اس مييض ، املنوال نفس وعىلتطوير نظام لش بونة. ب البداايت الأوىل للفريق العامل املعين 
نظام مفتوح وأأكرث  لإاتحةاملنشأأ والبياانت اجلغرافية  ادلبلومايس املعين ابعامتد نص مراجع لتفاق لش بونة بشأأن تسميات

من  1لفقرة ل الأصيل للنص هدمععن  يف اتفاق لش بونة اعضو بصفته الوفد أأعرب  وبناء عىل ذكل،دلول الأعضاء. لمرونة 
 .LI/R/PM/2 وارد يف الوثيقةالنظام ادلاخيل كام هو مرشوع 

وشكر أأيضا الوفود  ليك تنظر فهيا اللجنةعىل واثئق ال لعرضل مععىل ما قامت به من انة الأموفد بريو  وشكر  .18
ما أأعرب للك  هأأعرب الوفد عن دمعو . املراجع لتفكري يف اتفاق لش بونةل املسار الشامل  ااهامتهما ابملشاركة يف هذ ة عىلاملراقب
ىل أأنه شار أأ  هذا الشأأن، و يفوفد املكس يك عنه  ىل اللجنة يعمتد  يف أأنيأأمل اإ النص الأصيل ملرشوع النظام ادلاخيل املقدم اإ
 دون أأي تعديل. LI/RPM/2 الوارد يف الوثيقةو 

قرتاح تعديل مرشوع النظام ل الوفود الراعيةوفد الولايت املتحدة الأمريكية بشدة بيان وفد اإرسائيل ابمس  دمعو  .19
التأأكيد عىل ومن مث يه وفود مجيع ادلول الأعضاء يف الويبو، الوفود الأعضاء ليك ينص عىل أأن  ادلاخيل للمؤمتر ادلبلومايس

متعدد شامل هذا املؤمتر ادلبلومايس فرصة اترخيية لوضع اتفاق أأن  شامةل يف الويبو. ورأأى الوفدال واسعة و الس ياسة التعددية 
بني يف نفس الوقت  ويوفّقرافية اجلغللبياانت توفري امحلاية املناس بة من أأجل املشرتك لأعضاء الويبو  الهدفجيسد الأطراف 

نه و ادلول الأعضاء عىل عدم تفويت هذه الفرصة. الوفد . وحث املتنوعةالوطنية  هتانظمأأ خمتلف الهنج يف  دون شفافية بقال اإ
الولايت ن أأ  موحضاومىض الوفد يبقى النجاح احلقيقي بعيد املنال. س اكمةل ومشاركة مجيع ادلول الأعضاء عىل قدم املساواة، 

جياد حل  شلك بناء يف املفاوضاتابملشاركة ب املتحدة ملزتمة  ذكل يس توجب انضامم لكن مناسب مجليع الأعضاء و من أأجل اإ
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ىل  ىل  مشرياواسرتسل  املفاوضات.طاوةل امجليع اإ بدخول قاعة لش بونة احتاد غري الأعضاء يف لتسمح  القواعد احلالية لأأن اإ
ىل ملؤمتر دبلومايس مفتوح يف جناح تكل املفاوضات الأس باب اليت تربر الأمهية البالغة هناك العديد من و املفاوضات.  ضافة اإ اإ
ضفاء ال  ن النص تقنية لأ مراجعة جمرد  تليساتفاق لش بونة  مراجعةأأن  سايسومن الأ . حصيةل ذكل املؤمترعىل رشعية اإ
العادي بشأأن  ادلاخيلنظام الويبو تطبيق ينبغي  البياانت اجلغرافية وابلتايل،، أأي امهم اجديد اف موضوعيض س ي املقرتح 

ن ىل قدم املساواة يف املفاوضات. ع مجيع ادلول الأعضاء مشاركةديدة، وهذا يعين اجلملعاهدات ا وواصل الوفد لكمته فقال اإ
ىل ابلنظرس امي  لومعايري دولية يف هذا اجملال، وضع يع ادلول الأعضاء لها مصلحة يف متاما لأن مج مناسب الأمر هذا   أ اثره اإ

التأأثري احملمتل عىل اس تخدام املصطلحات الشائعة والعالمات التجارية املوجودة. من انزجع العديد من البدلان و همة. امل التجارية 
ن و ع. ورش م و  جديالاس تدامة املالية مصدر قلق اإىل نظام لش بونة  كام أأن افتقار احتاد لش بونة يف عضاء ادلول الأ قال الوفد اإ

ىل اللجنة  اس متعتقد و . عىل امجليع تؤثر حامتس  نتيجة لها أأن تفرض  أأقل من ربع أأعضاء الويبو، ل ينبغياليت متثل  ،حاليا اإ
ابب لش بونة من فتح متنع أأعضاء احتاد قواعد قانونية ما من  ،وفد أأسرتالياقال كام  ،ولكن تقنيةالكثري عن احلجج القانونية ال 

س يكون ختليا غري مس بوق عام جرت مؤمتر دبلومايس مغلق عقد أأن والأمر الأكيد هو . للجميعاملؤمتر ادلبلومايس املشاركة يف 
وأأوحض هذه املامرسة لأس باب وجهية.  تتبعا وقداملاضية،  الأعوام امخلسة والعرشينهذه املنظمة عىل مدى عليه العادة يف 

وضع  أأثناء ااوفهوخم امصاحلهابلتأأكد من مراعاة ء يف الويبو مجليع ادلول الأعضامسحت فتوحة امل املؤمترات ادلبلوماس ية الوفد أأن 
واسعة اللتعددية العريق بشأأن ابدأأ الويبو الالزتام مب  عىل. وحث الوفد ادلول الأعضاء هااملعايري ادلولية اجلديدة واعامتد

وفود مجيع ادلول الأعضاء يف يه الوفود الأعضاء ليك ينص عىل أأن تعديل مرشوع النظام ادلاخيل وذكل مبجرد شامةل ال و 
. وأأعرب تكون لها لكمهتا هبذا الشأأن أأن وينبغي، بناء عىل ذكل،مجليع ادلول الأعضاء مصلحة يف البياانت اجلغرافية، و الويبو. 

ذا  ادلول الأعضاء الوفد عن ثقته يف أأن  .اخالفاهت ق بنيوتوفّ املشرتكة  أأهدافهافس تحقق  معا تمعلما اإ

ىل أأنشكر وفد ش ييل الأ و  .00 عداد الواثئق للجنة. وأأشار اإ  ةالراعي ه من بني الوفودمانة عىل معلها يف اإ
عىل وفد اإرسائيل تكل الوفود اليت تشكر جزيل الشكر وفد اإرسائيل ابمس  ا قدهميتال LI/R/PM/Rev/5 Rev.2 لوثيقةل

ىل أأن وفد اإرسائيلتقدميها.  ن . و جمددا ذكلود أأن يؤكد مة و تقدمي اقرتاح يف املنظهل أأي دوةل عضو، حيق و  ،وأأشار اإ قال اإ
نشاء املنظمة العاملية للملكية الفكرية  الإسهام يف تفامه وتعاون أأفضل بني هو  الأطراف املتعاقدةدور  تنص عىل أأناتفاقية اإ

مجيع أأحناء العامل حامية امللكية الفكرية يف  اادلول ملنفعهتا املشرتكة عىل أأساس احرتام س يادهتا واملساواة بيهنا. ومن بني أأهدافه
من جدول أأعامل  25التوصية وذكر الوفد بأأن املنظمة. قمي  يه يف مصميروح التعاون وعليه، ف. عن طريق التعاون بني ادلول

ىل أأن أأنشطة وضع القواعد واملعايري  أأن تأأخذ بعني و  مشولية وقامئة عىل توجيه الأعضاءينبغي أأن تكون "التمنية تشري اإ
أأخذ بعني الاعتبار مصاحل وأأولوايت مجيع ادلول وي اتشاركيهذا املسار ينبغي أأن يكون و . "مس توايت التمنيةالاعتبار خمتلف 

بشأأن تسميات املنشأأ  املراجعراخس بأأن املؤمتر ادلبلومايس لعامتد اتفاق لش بونة ال هعتقادمعراب عن افد مىض الو الأعضاء. و 
شارك بنشاط  هأأنذكّر ب. و الواسعةالشمولية واملشاركة  دأأيملبأأن ميتثل  بغيين  ،والبياانت اجلغرافية، كجزء من معل الويبو

من مس تقبل متأأكدا الوفد مل يكن اقرتاحا نصية. ومع ذكل، و قدم مقرتحات و عرش للفريق العامل، ال  يف ادلوراتبصفة مراقب 
أأن س نوات  اإىلمشريا  الوفدسرتسل وااملسار.  اماكنية املشاركة الاكمةل يف هذتتاح هل اإ أأن رغب يف حات و اقرت الا تكل

موضع ديدة اجلقضية ال  عىل سبيل املثال، مهنا 2958 من التغيريات اجلوهرية يف العامل منذ عام ووقع كثري عديدة قد مضت
. وأأعرب عن اعتقاده أأن الشمولية نتيجة منطقية قد طرأأت فعال تغيرياتاليت تدل عىل أأن  اجلغرافيةالنقاش، أأي البياانت 

املشاركة يف املناقشات حول القضااي  هامشاركة اكمةل يف املؤمتر حىت يتس ىن ل  تشاركيع أأعضاء الويبو ينبغي أأن وأأن مج 
 كون شامالياملسار ينبغي أأن  اعىل أأن هذ الوفد . وشددة كلكاملنظمحددهتا وأأن احلصيةل س تعكس رأأي اجلديدة اليت 

 ادلول الأعضاء.يامتىش والعرص اجلديد اذلي تعيش فيه أأن ينبغي و  اوتشاركي

ىل وأأشار وفد مجهورية كوراي  .02 عىل قدم مجيع ادلول الأعضاء يف الويبو قرتاح مشاركة ل ةراعيال أأحد الوفود ه ابعتبارهأأناإ
عادة التأأكيد عىل الطبيعة يود املساواة يف املؤمتر ادلبلومايس،  ن ال وقالوضع.  جديةربرة لالقرتاح و املاإ هو املؤمتر ادلبلومايس اإ

من من أأجل حتقيق ذكل، و وصل اإىل حل وسط. تل ابوابة الرئيس ية لوضع املعايري ادلولية، وابلتايل س يكون من املهم جدا ال 
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منصوص عليه يف اتفاق تريبس وبناء  هتالبياانت اجلغرافية وحامياف اريأأن تعب ذكّراحتاد. و لك احلفاظ عىل س يادة املهم مباكن 
نوع خاص يه أأيضا أأن تسميات املنشأأ من املسلامت البياانت اجلغرافية يف أأراضيه. و  حاليا ميحيلك بدل فالأحاكم،  تكل عىل

يكون خارج نطاق س يادة احتاد س  دراج البياانت اجلغرافية يف اتفاق لش بونة اإ ف نطلق،من هذا امل و من البياانت اجلغرافية. 
 ة ذكلناقشم ، ينبغي تكل احلدودما اذا جتاوز وملعرفة حدود س يادته، يتجاوز  أألّ هل ينبغي واحض أأن أأي احتاد من اللش بونة. و 

جراءات شفافة. واثنيا، ابتباع يف منتدى أأكرث انفتاحا  عاملي لوضع معايري دولية يف جمال حقوق امللكية النتدى يه امل  الويبواإ
الوفد  ومىضلكية الفكرية. بشأأن امل  ادلولية والقوانني الوطنية ملعاهداتلأن هناك تعقيد عىل الصعيد العاملي فامي خيص ا الفكرية
نقائال  ىل هاإ كيد أأ التتطوير نظام لش بونة، ميكن املعين ب لفريق العامل ل الأخرية جامتعاتالايف  درات اليت ناقشاتامل  ابلرجوع اإ

مجليع ادلول الأعضاء يف الويبو. ورمغ ة ابلنس بثرية للجدل امل سأأةل امل و هو حمور املناقشات موضوع املؤمتر ادلبلومايس عىل أأن 
هذا مفتوح، و للمشاركة يف نقاس متساوية فرص لها مل تتح مجليع ادلول الأعضاء يف الويبو،  هامتم البال املشاركة القوية والا

ىل التشكيك  اتفاق  نه مسع من بعض أأعضاءاإ قال الوفد يف الأخري، الأساس ية للويبو. و ائفوظعنارص اليف بعض يؤدي حامت اإ
النقطة لكنه، وكام هو احلال يف مجيع املسارات، فمجليع أأعضاء الويبو. و  اومفتوح املناقشات اكن شامال مسارأأن  لش بونة
ة سابقال الإجراءات  وهو ما يفرس مجيعالنقطة الأخرية،  هوأأن املؤمتر ادلبلومايس الوفد رى وي. الأمه نقطةيه دامئا ال الأخرية 

 .املتخذة من قبل

 تحسيناتلحظ أأن ال نظام لش بونة و بتطويربع عن كثب أأعامل الفريق العامل املعين نه اتاإ وفد الاحتاد الرويس  وقال .01
نه التفاق. و اكنت جاهزة لإدخالها عىل  من املشاركة يف ذكل  مجيع أأعضاء الويبوذلكل ينبغي متكني اتفاق عاملي ومىض يقول اإ

ىل احلجج أأنصت وقد  املراجعمتر ادلبلومايس لعامتد اتفاق لش بونة ملؤ ابالاحتاد الرويس هممت  أأوحض أأن. و املسار ابهامتم املقدمة اإ
ذكل س يكون  هأأن أأوحض الوفدأأعضاء احتاد لش بونة، ينبغي أأن تقترص عىل يف املؤمتر  ةشاركامل  أأن يعتقدوابلنس بة ملن كبري. 
ىل ؤمتر املن لو اكحصيحا  ل دون  لالتفاقاحلايل  وضوعاملحبث هيدف فقط اإ ضافة موضوع جديد اإ املقصود يف هذه ولكن . يهاإ
طار ا سيمت تناولهاالبياانت اجلغرافية كلك الواقع أأن البياانت اجلغرافية و ليشمل نطاق املوضوع هو توس يع  احلاةل  تفاقليف اإ

ىل الوضع القانوينللمرة الأوىل همتة نع الأطراف امل أأن مت  لهان اللجنة ل ينبغي أأ وفد يرى ال، املذكورة تكل اجلوانبو  . وابلنظر اإ

ىل توس يع عضوية احتاد لش بونةذكل  وقد يؤدي املسار امن املشاركة يف هذ  احملددة هدافالأ حتقيق  ، مما س ميكن منأأيضا اإ
يف الويبو  أأن ادلول الأعضاء بصفة عامةاسرتسل الوفد موحضا أأن املامرسات والتجارب تؤكد اتفاق لش بونة. و  مراجعةملسار 
ذا اكلحضور املؤمترات ادلبلوماس ية  يفق لها احل القرارات  ذكّر بأأنأأعضاء يف الاحتاد اخلاص و  نتلويبو بغض النظر عام اإ

أأيضا هل كون ي قدأأعضاء الاحتاد عىل شاركة اقتصار امل  أأن الواقعو املتخذة يف هذا الصدد، اكنت دامئا مفيدة لأنشطة الويبو. 
حبق متتع ت الويبو ينبغي أأن يف عضاء ادلول الأ أأن مجيع الوفد يعتقد ومن مثة، . املس تقبليف ملنظمة كلك اعمل ب مرضةتداعيات 

 املشاركة الاكمةل يف املؤمتر ادلبلومايس كام هو احلال يف املؤمترات السابقة.

ىل من س بقه من بصفته الوطنية  وفد الياابنوحتدث   .00 نه يود الانضامم اإ املتحدثني لهتنئة الرئيس عىل انتخابه. كام قائال اإ
مانة  عداد واثئق العمل. و عىل أأعرب عن شكره للأ ىل الوفود النضم ي نه قال اإ اإ لأنه  LI/R/PM/5/Rev.2 لوثيقةة لراعياإ

نظر ت أأن ينبغي وذلكل  ،عىل ادلول الأعضاء يف الويبو ابل تأأثري يكون لها قضااي قد ب أأشد الاعتقاد بأأن الأمر يتعلقيعتقد 
من للوثيقة املذكور انبعة  شرتكةامل رعاية الن اإ . وابلتايل، ميكن القول جرت عليه العادةكام  تكل القضااي عضاء يفادلول الأ مجيع 

زاء  امجلاعي القلقملنظمة، ول س امي اب الاهامتم امجلاعي فامي يتعلق ويرى الوفد أأنه أأسلوب العمل يف جمال وضع املعايري. اإ
أأساس نظام عىل  عىل الأقل دلول الأعضاء يف الويبولاملامرسات التجارية التفاق يف مراجعة ؤثر تس  ادية، ابلأنشطة الاقتص
ول الأعضاء يف ينبغي لدلجانب الاس تدامة املالية للنظام، وفامي خيص حلايل مثل قوانني العالمات التجارية. امللكية الفكرية ا

مبا يف  ،املزيانية العامة للويبوأأيضا عىل ولكن  اذلايت فقط دخهل عىلمتويهل يف  يعمتدنظام ل ال حقيقة أأن هذا تنىس  لّ الويبو أأ 
يرادات نظام مدريد.  دخال أأن  بنيهذه احلقيقة ت و ذكل اإ ، يف النظام قد يكون هل تأأثري عىل املزيانية العادية للويبو هممري يتغ اإ

هذه املراجعة من وقد تزيد احتاد لش بونة.  ليست عضوا يف ادلول الأعضاء يف الويبو اليتأأمر ل ميكن أأن تتجاههل  وهذا
بناء و لتسجيل ادلويل للبياانت اجلغرافية. ل اجلديدة احملمتةل  الطلباتكبري من ال عدد التلكفة الالزمة دلمع نظام لش بونة بسبب ال 
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ن مجيع ادلول اإ لقول ا فنصمل من ا قدر الإماكن، مس تدامو  متويل ذايتنظام ب يعمل هذا ال  أأنن أأجل مف، عىل ما س بق
ماكنيةاملسار  ايف هذمن املشاركة  تمتكنالأعضاء يف الويبو ينبغي أأن  يع مجل  املتنوعةتلفة و امل نظر ال أأخذ وهجات  مبا يتيح اإ

الوضع الراهن بطريقة  جيسد ه املراجعة،قتنع بأأن املؤمتر ادلبلومايس لعامتد هذم وفد فال. وذلكل، بعني الاعتبارأأعضاء الويبو 
مؤمتر عقد أأن اقرتاح الوفد رى ييع ادلول الأعضاء يف الويبو. و مجل والكبرية للمشاركة الاكمةل  اكون مفتوحيمية، وينبغي أأن سل 

 .الويبو بأأمكلهحتسني الأوضاع يف اسامه يف ي دبلومايس مفتوح ميكن أأن 

ىل ما لهند ل  ابلغة ابلنس بةأأمهية تكتيس ن البياانت اجلغرافية اإ وفد الهند وقال  .02 من عدد كبري من  يمتتع به البدلنظرا اإ
 هاطق اجلغرافية وظروف ااملمزية من املن اراعة منتجات زراعية تس متد صفاهتمن ز متكن البدل اليت املناطق الزراعية املناخية 

ن املناخية. و  دور حيوي يف  اله افيةالبياانت اجلغر أأن ترى  ااية البياانت اجلغرافية لأهنمحلأأمهية كبرية ويل تالهند مىض يقول اإ
احتاد  املنجز يفتقديره للعمل عن يف هذا الس ياق، أأعرب الوفد و. ئهيف منو قطاع احلرف اليدوية وبقامن مثة املنتجات و متيزي 

أأن معل احتاد  ىر يمجيع البياانت اجلغرافية. و لتشمل متديد امحلاية املمنوحة لتسميات املنشأأ من أأجل التفاق  ملراجعةلش بونة 
البياانت اجلغرافية  مجيعاإىل جلب  ىسعول س امي أأن الاحتاد ي خرى، البدلان الأ ابلنس بة للهند و  قصوىأأمهية يكتيس لش بونة 

حتقيق تغطية بغية الصك يف عضوية توس يع ال هون الهدف من مراجعة التفاق لأ واملنجز مضن نطاقه. ونظرا لأمهية العمل 
ملشاركة الفعاةل مع حق التصويت يف ابيع ادلول الأعضاء يف الويبو مجل املفاوضات  تسمح تكلري أأن ، من الرضويقةعاملية حق 

أأمر يع الأعضاء يف الويبو يف املفاوضات مج شاركة مف تفاق تريبس، ملزتمة ابن ادلول الأعضاء مبا أأ املؤمتر. وعالوة عىل ذكل، 
أأن الأخرى يه قيقة احل اتفاق تريبس. و املنصوص علهيا يف ت العامة ع الالزتاماماملفاوضات  تتعارض لّ ضامن أأ من أأجل حمتي 

واس تطرد الوفد مؤكدا عىل رضورة اتباع . املنظمةمبشاركة مجيع الأعضاء يف برمت أ  الويبو  هار يدتمجيع املعاهدات اليت 
دخال تعديالت عىل اتفاق لش بونة. ويف هذا ال بشأأنالتفاوض  املامرسة اجلاري هبا العمل عند لتعديالت االوفد  يدصدد، أأ اإ

وبامن ومجهورية كوراي وس نغافورة والولايت  رسائيل ونيوزيلندااإ و  وش ييل ويه أأسرتاليا ة،تسعالبدلان ال مجموعة هتا رتحاليت اق
لهيا فامي بعد وانضم ،املتحدة وأأوروغواي كندا والياابن لتعديل النظام ادلاخيل للمؤمتر ادلبلومايس هبدف و  الأرجنتنيلك من  اإ

اتحة الفرصة مجليع ادلول الأعضاء يف الويبو   ة مع احلق يف التصويت يف املؤمتر ادلبلومايس.يفعال بلمشاركة ل اإ

 يةهورية التش يك امجل و  (الإسالمية -)مجهورية يران اإ والربتغال و  هنغاراييطاليا و اإ فرنسا و بياانت لك من وفد أأملانيا وأأيد  .05
ن . LI/R/PM/5/Rev.2 الاقرتاح الوارد يف الوثيقةه ل ينبغي اتباع نقال اإ واملكس يك وبريو. و  ادلول ومىض يقول اإ

ليه يف املس تقبل تدرس وأأهنا  اتفاق لش بونةاحتاد مراقب يف  أأملانيا يف الوقت احلايلأأن  عملتالأعضاء  . مراجعتهبعد الانضامم اإ
ىل تعزيز الإطار القانوين القامئ وحتديث عةراجامل تكلدف هتو  الإطار القانوين  مراجعةتتناول الأعضاء  أأن ادلولالوفد وحض . وأأ هاإ

أأكد أأنه و بعني الاعتبار.  ذكل ل بد من أأخذفقط و لدلول الأعضاءابلنس بة قانوان  ةملزمكون تس   املراجعةوأأضاف أأن القامئ. 
يكون، س   فذكل لّ اإ تفاق، و لاملراجعة بلومايس ادلؤمتر املكيفية عقد  بشأأناحرتام قرار ادلول الأعضاء يف اتفاق لش بونة ينبغي 
 سابقة غري متوقعة.، يف رأأيه

ىل وأأشار وفد كندا  .06 نه . LI/R/PM/5/Rev.2 القرتاح الوارد يف الوثيقةبني الوفود الراعية ل منأأنه اإ  طريشاوقال اإ
ماكنية حتسني  يتد من أأعضاء الويبو العديالوهجة نظر  ىل اإ ليك  مرشوع النظام ادلاخيل للمؤمتر ادلبلومايسأأشارت من قبل اإ
مهية أأن ذكل يكتيس أأ  رى الوفدي. و راجعحمتوايت اتفاق لش بونة امل لبلورةيع أأعضاء الويبو فرصة متساوية وفعاةل يتيح مجل 

لش بونة.  يفأأعضاء اليت ليست  الويبو ادلول الأعضاء يفمصاحل  عىلجع خاصة يف ضوء التأأثري احملمتل لتفاق لش بونة املرا
ن ذكل التفاق املراجع س   اللجنة ادلامئة املعنية بقانون   يكون هل أأثر واحض عىل معل الهيئات الأخرى مثلومىض يقول اإ

مجيع أأعضاء احتاد أأن يلمتس من وفد اليود العالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية واتفاق تريبس. وذلكل، 
 لش بونة اعامتد الاقرتاح.

ن . و LI/R/PM/5/Rev.2 الاقرتاح الوارد يف الوثيقةملؤيدي  هشكر عن وأأعرب وفد الربازيل  .07 اكنت الربازيل قال اإ
أأنه ويعتقد  ل املتلفةمعهل يف احملاف عىل اهذا املبدأأ يطبق دوامو فكرة الشمولية يف املفاوضات املتعددة الأطراف. دامئا تؤيد 
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ن بشأأن اتفاق لش بونة.  عىل املناقشات اليت س تجري يف املؤمتر ادلبلومايس ينبغي تطبيق اليشء نفسه مشولية ومىض يقول اإ
من جدول أأعامل التمنية اليت  25مع التوصية  سيامتىش ذكلهمم لعدة أأس باب. أأول وقبل لك يشء، أأمر ملؤمتر دبلومايس ا

قامئة عىل مشاركة ( و 1، )مشولية وقامئة عىل توجيه الأعضاء( 2)تكون أأنشطة وضع القواعد واملعايري تنص رصاحة عىل أأن 
للجنة ينبغي ابلإضافة اإىل ذكل، . ومجيع الأطراف حبيث تأأخذ بعني الاعتبار مصاحل وأأولوايت لك ادلول الأعضاء يف الويبو

ليه  قديوم تضع يف اعتبارها أأن ادلول غري الأعضاء يف الاحتاد ال  أأن ذا اكن أأوحض أأنه غدا. و تنضم اإ دوافع ذكل املسار حد أأ اإ
ىل السعي هو  مجيع أأعضاء الويبو بشلك تسامه أأن جدا الطبيعي مفن ، مؤيدوهرصح به ما  عىل حنوتوس يع عضوية الاحتاد، اإ

هممتة  غري مبار،مجيع البدلان، بشلك مبار أأو  املطاف تكونيف هناية ديد. ولحظ أأنه اجلنص ال فعال يف صياغة 

أأن مجيع بعن اعتقاده الوفد لها يف نظام امحلاية العاملية للملكية الفكرية. وعالوة عىل ذكل، أأعرب يروج لتغيريات اليت اب
خالل و يف الويبو. املتبعة  اجليدةاملامرسة يامتىش و  ذكلشارك عىل قدم املساواة يف املؤمتر ادلبلومايس لأن ت عضاء ينبغي أأن الأ 

راخس ال هاعتقادعن الوفد أأعرب يع الأعضاء. و مجل املؤمترات ابب املشاركة يف تح الأكرب من الربع الأخري من هذا القرن، فُ اجلزء 
 .يف املنظمة سابقةأأن حيدث حتاد لش بونة ل ينبغي ليف املنظمة ويه طريقة العمل اليت ينبغي اتباعها  أأن هذاب

الوارد يف  القرتاحالراعية ل الوفودان وفد اإرسائيل ابمس مجموعة بيعن تأأييده الاكمل ل وفد نيوزيلندا  وأأعرب .08
دخال تعديل  د بدله،وف امبا فهي، LI/R/PM/5/Rev.2 الوثيقة ىل اإ ىل مرشوع النظام ادلاخيل للمؤمتر عبس يط وادلاعي اإ

، صغري نيوزيلندا بدلن ولأ . اجلغرافية بياانتال لتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ و  ابعامتد نص مراجعاملعين  ادلبلومايس
نه يتشبث مببدأأ   تحدثنيعىل لسان م  وكام جاء من قبلُ لويبو يف معلها املعياري. لركزية أأساس ية أأميا تشبث ويعتربه الشمولية فاإ

ن اتفاق لش بونة املراجع املقرتح ، سابقني البياانت بشأأن نشئ معايري دولية جديدة ي وس   وسع نطاق التفاق احلايلس يفاإ
دخال تجاوز جمرد ي وأأضاف أأن ذكل س ية. اجلغراف  البياانت اجلغرافية ه رمغ أأن أأن الوفد طفيفة. ولحظتقنية تعديالت اإ

زاء ال شديد ال  هقلقعرب أأيضا عن . وأأ خمتلفةفهيي ، مرتبطة فامي بيهنا وتسميات املنشأأ   معد يف حال ملنظمةيف اسلبية ال سابقة اإ
مؤمتر عقد ضمن س ين اعامتد التعديل املقرتح عىل النظام ادلاخيل موحضا أأ  واس تطردل النظام ادلاخيل كام هو مقرتح. يعدت

ذا اكن أأنه ذكّر بدبلومايس شامل متاما. و  س يكون ف  ها،ع ي وس  وتاتفاق لش بونة يف عضوية مسار املراجعة تعزيز الأأحد أأهداف اإ
رن املفتوح و امل نظام ال هنايئ لضامن التفاق لاأأكرب يف بلورة شاركة السامح مب لش بونة  ة يف احتادف املتعاقداطر مصلحة الأ يف 
رسائههناإ لش بونة احتاد أأعضاء  اذلي تقولتنوع امل و  ىل اإ  .ا تسعى اإ

أأمهية الشفافية يف العمل ادلويل من خالل بتؤمن ما فتئت  بدلهرصح وفد اململكة العربية السعودية أأن حكومة و .09
اتحة  اسرتسل ذكل. و عىل دامئا أأفضل مثال اكنت ن الويبو أأ  اافيض م  اومواقفه اللتعبري عن أ راهئ بدلانمجليع ال  متاكفئة فرصاإ
اتحةأأي عقبة، ينبغي أأنه ل توجد نه يعتقد، من حيث املبدأأ، أأنه ما دام أأ  موحضا الوفد الفرصة مجليع ادلول الأعضاء يف الويبو  اإ

ناقشة اتفاق لش بونة. وأأعرب عن تقديره الاكمل ملالحظات مب  املعينللمشاركة عىل قدم املساواة يف أأعامل املؤمتر ادلبلومايس 
نه يرى .انبنيالك اجل البياانت  امحلاية لتشمل الزتامات هممة فامي يتعلق بتوس يعستسفر عهنا أأن مراجعة اتفاق لش بونة  وقال اإ
ىل جانب . أأثر كبري عىل مجيع البدلان اليت ليست أأعضاء يف التفاقذلكل ومن املرحج أأن يكون  ،اجلغرافية ذكل  حقيقة أأنواإ

ماكنية  ذا اكن الهدف احلقيقي من مراجعة ايف  همنتجات بدلطرح س يؤثر عىل اإ نه يعتقد أأنه اإ تفاق يف لالأسواق ادلولية، فاإ
ّل الطبيعي أأ مفن وتوس يع عضويته،  جعل التفاق أأكرث جاذبية هو ،أأعضاء احتاد لش بونة كام س بق أأن ذكر ،املؤمتر ادلبلومايس

اتحة الفرصة مل  ترتدد شاركة مجيع ادلول الأعضاء يف املنظمة عىل قدم املساواة يف املؤمتر ادلبلومايس أأعضاء الاحتاد يف اإ
ماكنية ا الإعطاهئ  .وأ راهئالتعبري عن مواقفها اإ

ىل  بصفته الوطنية بامن وحتدث وفد .20 ر مرشوع النظام ادلاخيل للمؤمتتعديل مع لقرتاح ادلابيان وفد اإرسائيل مشريا اإ
ىل املشاركة الاكمةل فمن وهجة نظر الوفد، و بشأأن تسميات املنشأأ. راجع عامتد اتفاق لش بونة املاملعين ابادلبلومايس  احلاجة اإ

مجيع اليت أأعدهتا من توصيات جدول أأعامل التمنية  تنبثقمن مبدأأ الشمولية يف املنظمة و تنبع مجليع ادلول الأعضاء يف الويبو 
ىل التوصية أأشار حتديدا مىض الوفد و . و 1007عام يف ظمة نامل ادلول الأعضاء يف  أأن مهنا أأمور تنص عىل مجةل  يتال 25اإ

ذا ما أأخذ يف الاعتبار  تكل وتكتيستكون أأنشطة وضع املعايري مشولية وقامئة عىل توجيه الأعضاء.  التوصية أأمهية خاصة، اإ
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جراءات معل نظام لش بونة جلعهل جذااب هودد للفريق العامل احمل الاهامتمأأن  وغري الأعضاء  قدر الإماكن للأعضاء حتسني اإ
دراج الاعرتاف يف الاقرتاح املشرتك، ذُ وعىل حد سواء.  جراءات جديدة من أأجل اإ كر أأن الفريق العامل س يعمل عىل اإ

اتحة و هتا لبياانت اجلغرافية املسجةل وحامياب ماكنيات جديدة اإ البند موضع اهامتم مجيع ادلول  ذكل. واكن لتسجيل الإلكرتوينل اإ
ن بدله ،االعام بشأأن البياانت اجلغرافية. واختصار شأأنه يف ذكل شأأن املوضوع نظمة امل الأعضاء يف  بدلا  هابعتبار  قال الوفد اإ

ناصغري  هذا ور المتكن من حضعدم أأن يود الوفد أأن يشدد عىل ، يهعل و الصغرية الأخرى.  بدلانمتاما قيود ال يدرك ه ، فاإ
أأن ادلول الأعضاء ب ذكّرلدلفاع عن مصاحله عند الرضورة. و  هوحق ،خربدل أ  أأو أأي بدله، يقوض قدرة أأو ذاك لن جامتع الا
قصاء ولكن وأأضاف أأن املسأأةل ليست مسأأةل . يان ذكلنس  ينبغي ل والعضوية  اكمةلهممتة و  أأعضاءيه  معايري خمتلفة مسأأةل اإ

 املشاركة.بشأأن 

اتح عىل  الرئيسوشكر وفد أأوروغواي  .22 حلديث عن الاقرتاح املشرتك لتحسني مرشوع النظام ادلاخيل افرصة  تهاإ
لبيان املشرتك اذلي ل  هوتأأييد هدمع عن. وأأعرب LI/R/PM/5/Rev.2للمؤمتر ادلبلومايس وقامئة املدعوين الوارد يف الوثيقة 

نه يود أأيضا أأن . ومىض يقول والوفود الأخرى اليت حتدثت قبهل ية لالقرتاحاع بياانت الوفود الر و  قدمه وفد اإرسائيل غتمن ي اإ
ىل الفرصة  ذان حيتاجالتدخالت السابقة ويعتقد أأن ل أأحد لالإشارة اإ اقرتاح تقدمي املساعدة من أأجل من  ي نوعلأ  االامتسأأو  اإ
طار الفريق العامل  شارك يف املناقشاتنه أأ ب اذكر اسرتسل الوفد مو . هن وفد اإرسائيل مارس حقيرى أأ و ما،  اليت أأجريت يف اإ
 لأنمجيع أأعضاء الويبو هتم أأن هذه القضااي وحض العام املقبل يف املؤمتر ادلبلومايس. وأأ  جرىتكل اليت س تيف كذكل سيشارك و 

تقاليد وهل لتعددية ابأأوروغواي بدل ملزتم للغاية و مراجعة اتفاق لش بونة ستشمل عنارص جديدة مثل البياانت اجلغرافية. 
املشاركة عىل قدم املساواة بغض النظر يمتكن من نه ينبغي أأن يرى أأ البناءة يف خمتلف احملافل. و و  نشطةال  يف املشاركة عريقة

من الصعب يصبح فيه يوما بعد يوم قتصادية. وأأضاف أأنه يف الوقت اذلي الا تهأأو قو  هجحم وأأ  يف البدل عن مس توى التمنية
ىل اتفاقات يف الو ا  ويف الوقت ذاته تارخيية للتغلب عىل هذا الوضعال فرصة ، ينبغي لدلول الأعضاء اغتنام هذه اليبولتوصل اإ

تشارك شامةل  مؤمترات دبلوماس ية بعقدمنظمة واليت مسحت لل عاما  10أأكرث من اليت ترجع اإىل امرسة امليض ابلعمل وفقا للم
ن الوضع احلايل ل فهيا   .اليت تنص عىل الشمولية جدول أأعامل التمنيةمن  25توصية ل او تفق ي مجيع ادلول الأعضاء. وقال اإ

القرتاح الوارد يف ل الراعية البدلانفد اإرسائيل ابمس و  بياننه يؤيد متاما اإ وفد الأرجنتني  وقال .21
يف  تطوير نظام لش بونةاملعين ب الفريق العامل اذلي بدأأه املراجعة  ملسارنتيجة وأأوحض أأنه . LI/R/PM/5/Rev.2 الوثيقة
ن البياانت اجلغرافية أأيضا.  حفسب بلتسميات املنشأأ ولن يتناول نطاق اتفاق لش بونة س يوسع ، 1009 عام ومىض يقول اإ

أأو  اتفاق لش بونة يف افاطر أأ سواء أأاكنت مجليع أأعضاء الويبو  ابلغة ابلنس بةأأمهية تكتيس املسائل املتعلقة ابلبياانت اجلغرافية 
 ذكلملشاركة عىل قدم املساواة يف املؤمتر ادلبلومايس. و ابوري السامح مجليع أأعضاء الويبو نه من الرض قال الوفد اإ ، يهعل و . ل

ابب املشاركة فتح املمتثةل يف املاضية و الأعوام امخلسة والعرشين املنظمة عىل مدى املتبعة يف ملامرسة يامتىش مع امن شأأنه أأن 
ملشاركة الاكمةل مجليع أأعضاء الويبو يف املؤمتر ادلبلومايس ابن السامح  اإ واس تطرد قائالاملؤمترات ادلبلوماس ية مجليع الأعضاء. يف 

مجةل عوامل أأنشطة وضع القواعد واملعايري ص عىل أأن تتوافر يف نت من جدول أأعامل التمنية اليت  25أأيضا مع التوصية سيامتىش 
ممارسة راخسة يف  اتباع س مترار يفالاىل جانب اإ أأوحض الوفد أأنه خري، يف الأ توجيه الأعضاء. والاستناد اإىل شمولية ومهنا ال 
يف حتقيق أأحد أأهداف  عقد مؤمتر دبلومايس مفتوح املسامهةن شأأن مفتوصيات جدول أأعامل التمنية، و  ىشامتت املنظمة

 اتفاق لش بونة.يف عدد الأطراف املتعاقدة  الرفع مناملراجعة نفسها، أأي جذب أأعضاء جدد و 

مقديم الوثيقة املقدمة بشأأن التعديالت عىل النظام ادلاخيل للمؤمتر ادلبلومايس وأأعرب ذكّر وفد س نغافورة بأأنه من  .20
عن تأأييده الشديد ملوقف مقديم الوثيقة ال خرين والوفود الأخرى غري الواردة يف قامئة مقديم الوثيقة واليت رأأت أأمهية ادلعوة 

ىل عقد مؤمتر دبلومايس مفتوح وأأعربت عن أ راهئا يف وقت سابق نه ل داعي أأن يكّرر النقاط اليت  اإ من هذا اليوم. وقال اإ
أأاثرهتا الوفود الأخرى بفصاحة كبرية ولكنه يوّد التأأكيد جمددا عىل ما ييل: أأول، من املفيد التشديد، كام فعلت وفود أأخرى، 

ىل عقد مؤمتر دبلومايس مفتوح. وأأضاف أأنه قد يذهب  ىل أأبعد من ذكل مشريا اإىل عىل أأنه ل توجد أأية قاعدة متنع ادلعوة اإ اإ
( من اتفاق لش بونة ولتفاقية فيينا ما يفرض عقد مؤمتر دبلومايس مغلق. 1)20أأنه ل يظهر كذكل من القراءة املمتّعنة للامدة 
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نه رمغ  ذا اكن يتعنّي عقد مؤمتر دبلومايس مغلق أأو مفتوح. وراح يقول اإ وبناء عليه، رأأى الوفد أأنه جيب البّت فامي اإ
ذا لحظت ادلول الأعضاء حالت مشاهبة يف مؤمترات دبلوماس ية أأخرى أأو ل، فاإن اخليار الاختال فات املوجودة حول ما اإ

القايض بعقد مؤمتر دبلومايس مغلق مل ياُمرس طيةل ُربع قرن ولن تكون ادلول راضية عىل توقف هذا الاجتاه حنو الشفافية 
نظامية، أأن تبدي عدهما للوثيقة املراجعة اليت قُدمت. وبنّي أأنه عىل الرمغ  والشمولية. وأأوحض أأن س نغافورة اختارت، لأس باب

من اللكامت احلصيفة اليت مت تبادلها يف وقت سابق من هذا اليوم، فاإن ما يبقى يف الأذهان هو توس يع نطاق ليشمل 
ىل أأن تكل املراجعة  من شأأهنا  البياانت اجلغرافية ميثّل، ابلنس بة للعديد، مراجعة موضوعية وهلم يف ذكل مرّبر وجيه. وأأشار اإ

حداث قلق ملموس بني عدد كبري ومتباين من ادلول الأعضاء  توس يع نطاق التفاق القامئ بشلك كبري، وهو أأمر تسبّب يف اإ
قبال الكبري عىل اجامتع اللجنة التحضريية، يشلّك هذا املؤمتر قضية هامة اب ىل الإ نه ابلنظر اإ لنس بة يف الويبو. وأأوحض قائال اإ

قلميية ومس توايت التمنية، الراغبني يف  مجليع الأعضاء وتبلور ذكل يف اجملموعة الكبرية من الأعضاء، من لك اجملموعات الإ
نه يود، من منطلق الشفافية والشمولية والاحتاد يف الرأأي اذلي أأبرز وفد فرنسا قميته  املشاركة عىل قدم املساواة. وقال اإ

 ن ينظر الاحتاد يف الاقرتاح.بصورة ابلغة، أأن يويص بأأ 

مانة عىل مرشوع النظام ادلاخيل للمؤمتر ادلبلومايس واذلي ل يطرح، ابلنس بة هل،  .22 وأأعرب وفد سويرسا عن شكره للأ
ن بدله، بوصفه دوةل حتظى بصفة مراقب يف الفريق العامل املعين مبراجعة نظام لش بونة، قد شارك  أأية مشالك معّينة. وقال اإ

الفريق العامل منذ دورته الأوىل. ورأأى الوفد أأن اقرتاحات املراقبني قد أأخذت فعال يف احلس بان وأأوليت  بنشاط يف معل
ىل عناية كبرية من قبل ادلول احلالية  مناس بات مضن خمتلف هيئات عدة أأنه ثبت يف الأعضاء يف اتفاق لش بونة. وأأشار اإ

فاق لش بونة. ورأأى أأن املفيد التذكري مّرة أأخرى بأأن املراجعة اليت الويبو أأن ادلول الأعضاء تقوم حاليا بعملية مراجعة لت
ن الغرض اذلي ينشده الأعضاء  س ُتعّرف يف املؤمتر ادلبلومايس س تكون مقترصة عىل الأعضاء احلاليني. وأأضاف قائال اإ

و اس تقطاب أأعضاء جدد. احلاليون يف اتفاق لش بونة، واذلي أأعيد تأأكيده يف مناس بات كثرية ومضن ولية الفريق العامل، ه
ومن مّث فقد راعى الأعضاء احلاليون يف اتفاق لش بونة حىت ال ن الاقرتاحات الواردة من بدلان حُيمتل أأن تكون هممتة بأأن 
ىل  تصبح أأطرافا يف اتفاق لش بونة. وبناء عليه رّحب الوفد أأيضا مبا أأبدي من اهامتم حيال مراجعة اتفاق لش بونة، ابلنظر اإ

 متةل يف عدد أأعضاء اتفاق لش بونة يف املس تقبل.الزايدة احمل 

ىل أأنه أأجريت مناقشات مفتوحة وبناءة للغاية حول املسأأةل اليت  .25 ولحظ الرئيس أأنه ل يوجد أأي طلب لللكمة وأأشار اإ
أأمر  ل تزال عالقة ويه حق التصويت يف املؤمتر ادلبلومايس. وأأكّد أأنه، بصفته رئيسا لهذه اللجنة التحضريية، يظّل حتت

ليه من قبل، اإىل رضورة أأن يصدر اخليار عن الأعضاء احلاليني لحتاد  الأعضاء احلاليني لحتاد لش بونة. وأأشار، كام أأشري اإ
لش بونة، يف حال حتديد خيار يف هذا الشأأن. وأأضاف، يف هذا الصدد، أأنه قُدم عدد من املرّبرات فامي خيص الإطار القانوين 

من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات. ويعين ذكل،  20و 09( من اتفاق لش بونة وابملادتني 1)20ادة املنطبق، واستُشهد فهيا ابمل
ن عددا من الوفود رأأى،  يف رأأي الوفود اليت قدمهتا، أأن مؤمتر املراجعة ينبغي أأن يُعقد بني بدلان احتاد لش بونة. وأأردف قائال اإ

ىل عقد مؤمتر مراجعة يكون مفتوحا أأمام أأعضاء الويبو من هجة أأخرى، أأن تكل الأحاكم ل متنع الأعضاء احل اليني من ادلعوة اإ
ال خرين. وذكر، يف هذا املضامر، أأنه ياُلحظ، منذ س نوات عديدة يف لك من الفريق العامل املعين بتطوير نظام لش بونة 

ىل فرضية العمل اليت مفادها أأن مع  لية املراجعة ستتخذ يف هناية املطاف ومجعية احتاد لش بونة، استناد مراجعة نظام لش بونة اإ
ن تكل العملية تواجه يف هذه املرحةل، كام حدث أأيضا يف مجعية احتاد لش بونة، معارضة  شلك مراجعة لالتفاق احلايل. وقال اإ
ذا ىل توس يع نطاق التفاق بشلك مفرط دلرجة أأنه أأاثر أأس ئةل حول ما اإ  حبجة أأن املراجعة املس بقة لتفاق لش بونة س تؤدي اإ
اكنت تكل العملية مراجعة ابلفعل. غري أأنه مل يكن مبقدور الرئيس، يف س ياق هذه اللجنة التحضريية ومن وهجة نظره كرئيس، 
غفال وهجة نظر أأعضاء احتاد لش بونة، اليت تفيد بأأهنم ما زالوا يرون أأن  غفال القرار اذلي اختذته فعال مجعية احتاد لش بونة واإ اإ

ىل عقد مؤمتر العملية املتوخاة يف هذا ا ملسار يه مراجعة لالتفاق احلايل، وأأن ذكل الغرض هو ما يقتيض، يف رأأهيم، ادلعوة اإ
دبلومايس. ومل ير الرئيس رضورة الإطناب أأو احلديث مطوًل حول كيفية ارتباط تسميات املنشأأ ابلبينات اجلغرافية. وأأوحض 

، رمبا بوصفها أأنواعا فرعية من البياانت اجلغرافية، وأأن من املسمّل أأن من املسمّل به أأن تسميات املنشأأ تشلّك بياانت جغرافية
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ىل أأنه لأعضاء احتاد  به أأيضا أأن هناك بياانت جغرافية ُمسّجةل فعال يف السجل ادلويل القامئ بناء عىل اتفاق لش بونة. وأأشار اإ
نه عىل الرمغ  ماكنية قبول املرّبرات القائةل اإ من أأن تسميات املنشأأ تشلّك فعال بياانت لش بونة، ابلطبع، أأن ينظروا يف اإ

ن الأعضاء احلاليني ل يشاطرون هذا الرأأي عىل ما يبدو.  جغرافية، فاإن نطاق التفاق سيشهد توسعا مفرطا. ومىض يقول اإ
وذكّر بأأن هذه اجلوانب ليست سوى اجلوانب القانونية اليت جيب عىل ادلول الأعضاء النظر فهيا، مضيفا أأن هناك بعض 

ىل لزوم احلفاظ عىل الشفافية والشمولية يف اجل وانب الأخرى اليت تس تحق أأن يُنظر فهيا أأيضا. وذكّر بأأنه أأشري تكرارا اإ
نه يعتقد اعتقادا راخسا بأأن أأنشطة الفريق العامل املعين بتطوير نظام لش بونة اكنت مثال جيدا عىل ذكل النوع  املنظمة. وقال اإ

الأمر الوحيد اذلي أأسف هل هو عدم تسجيل مشاركة واسعة يف اجامتعات الفريق العامل.  من الشمولية والشفافية. وذكر أأن
جراء مراجعة نظام لش بونة مضن الإطار القانوين املنطبق  لهيا تكرارا ويه أأن اإ ن هناك نقطة أأخرى أأشري اإ ومىض يقول اإ

ىل عقد مؤمتر دبلومايس يكون حق التصويت فيه للأعضاء احلاليني فقط لن يتعارض ابلرضورة مع مبدأأي الشمولية  وادلعوة اإ
والشفافية. وأأوحض أأن مثة أ راء مفادها أأنه ميكن أأن يظّل املسار شامال وشفافا حىت دون مشاركة اكمةل أأو مشاركة عىل قدم 

ن املسا ليه بصورة متكّررة. وراح يقول اإ واة مفهوم املساواة. وشّدد عىل أأن املشاركة عىل قدم املساواة يه أأيضا مفهوم أأشري اإ
نه يتفهم متاما الشواغل اليت أأبدهتا يف هذا الصدد ادلول الأعضاء يف الويبو اليت ليست بعد أأطرافا يف اتفاق  جدير ابلهامتم، واإ

ن هؤلء  نه يتفهم أأيضا شواغل الأعضاء احلاليني يف نظام لش بونة. وأأضاف قائال اإ لش بونة. ولكنه قال، من هجة أأخرى، اإ
ذا اكنت لغريه احلقوق الأعضاء قد يطرحون ع ىل أأنفسهم السؤال التايل: ما مزية أأن يكون أأحدان طرفا يف اتفاق لش بونة اإ

نفسها يف مراجعة التفاق اذلي هو ليس طرفا فيه؟ وذكل السؤال يُعد، يف رأأيه، سؤالا وجهيا. وأأفاد بأأنه أأشري اإىل 
نشطة وضع القواعد واملعايري مشولية وقامئة عىل املشاركة من جدول أأعامل التمنية اليت تدعو اإىل ضامن أأن تكون أأ  25 الفقرة

ىل  ىل توجيه الأعضاء. ورأأى أأنه تناول فعال مسأأليت الشمولية واملشاركة. وأأوحض أأن الاستناد اإ وأأن تكون أأيضا مستندة اإ
ىل تو  جيه ادلول الأعضاء توجيه الأعضاء يُعد كذكل مفهوما قد ترغب ادلول الأعضاء يف التأأّمل فيه لأن املسار املستند اإ

ىل توجيه لك ادلول. وبنّي أأن ذكل يعين، ابلنس بة اإىل  يعين، ابلنس بة للأعضاء احلاليني يف احتاد لش بونة، مسارا مستندا اإ
ن ادلول الأعضاء قد ترغب يف حتديد اختياراهتا.  ىل توجيه لك الأعضاء وقال، بناء عليه، اإ أأعضاء الويبو، مسارا مستندا اإ

ن الوضع القانوين ميكّن الأعضاء احلاليني يف  ورّصح أأن اللجنة توجد، يف رأأيه، يف وضع صعب للغاية. ورح ذكل قائال اإ
ىل مؤمتر دبلومايس ملراجعة التفاق احلايل فامي بيهنم، وعليه فاإن مرشوع النظام ادلاخيل ابلصيغة  احتاد لش بونة من اذلهاب اإ

املتواضعة للأحاكم القانونية املنطبقة، مع أأي حمك قانوين منطبق يف هذا املقرتحة من قبل الأمانة ل يتعارض، حسب قراءته 
ن ذكل املرشوع ميثّل، سواء اكن موىص به أأو مرغواب فيه أأو ل من الناحية الس ياس ية، أأمرا س بق  اخلصوص. وقال اإ

ن م ا يريد التأأكيد عليه هو لزوم أأن ل للأعضاء احلاليني التفكري فيه وما زال يتعنّي علهيم التفكري فيه. ويف هذا الصدد، قال اإ
تس هتني اللجنة ابلشواغل اليت أأبداها عدد كبري من أأعضاء الويبو، وهو عدد رمبا يتجاوز عدد الأطراف يف اتفاق لش بونة 

احلايل. وأأفاد بأأنه جيب عىل اللجنة التفكري يف ذكل، وأأضاف أأنه حتت ترصف ادلول الأعضاء لإجياد أأي حل توفيقي حممتل 
املسأأةل، مبا ميكّن من دمع الروح البناءة والشمولية  للمسار بأأمكهل. ورح الطريقة اليت س يتبعها من أأجل تيسري أأي  لهذه

ذا تلقى تعلاميت خمالفة من ادلول الأعضاء. وأأوحض وهجة  ل اإ نقاش رمسي أأو غري رمسي أ خر بشأأن املسأأةل اليت ل تزال عالقة، اإ
ن ذكل  نظره خبصوص املشهد الراهن ويه أأن هناك اقرتاحا من أأحد الوفود الأعضاء بتعديل مرشوع النظام ادلاخيل. وقال اإ

الاقرتاح مل يلق تأأييدا من أأي وفد عضو أ خر. وأأضاف أأن ذكل الاقرتاح حظي بدمع عدد كبري من الوفود املراقبة، يف حني 
ذا مل تمت ىل أأي حل بديل دمع وفدان مراقبان عىل الأقل الاقرتاح الأصيل. ورّصد بأأن عليه، اإ كّن ادلول الأعضاء من التوصل اإ

أ خر لهذه املسأأةل، أأن يعلن عن قراره القايض بأأن اللجنة التحضريية تويص املؤمتر ادلبلومايس ابعامتد مرشوع النظام ادلاخيل 
ن من املفرتض أأن يُتخذ ذكل القرار بعد اسرتاحة ال ن تكل الاسرتاحة ابلصيغة غري املعدةل اليت اقرتحهتا الأمانة. وقال اإ غداء واإ

س تتيح ما يكفي من الوقت لدلول الأعضاء يك تفكّر مليًا يف السبيل للميض قدما. وأأكّد أأنه س يكون حتت ترّصف ادلول 
ذا أأمكن ذكل. ونظرا لعدم وجود أأي طلب لللكمة، رفع الرئيس اجللسة  الأعضاء لإجياد أأي حل توفيقي قابل للتطبيق، اإ

 .25:00ة جمددًا يف الساعة لتجمتع اللجنة التحضريي
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وافتتح الرئيس جلسة ما بعد الظهر وأأبل  اللجنة أأنه أأجرى، خالل اسرتاحة الغداء، عددا من املشاورات مع وفود  .26
ن تكل املشاورات اكنت مفيدة جدا وأأجربت  خمتلفة يف حماوةل لإجياد حل توفيقي ملسأأةل مرشوع النظام ادلاخيل. وقال اإ

نه استنفد لك الإماكنيات لإجياد حل بطريقة بناءة للغاية،  ىل نتيجة مرضية، واستنادا اإىل ذكل ميكنه القول اإ ولكهنا مل تفض اإ
توفيقي. وبناء عليه اقرتح، مكحاوةل أأخرية، التوصل اإىل حل مقبول ابلنس بة للك وفد من الوفود احلارضة يف القاعة. واقرتح 

جراء مشاورات غري رمسية يتوىل هو رئاس هتا ويسامه فهيا لك املشاركني يف اللجنة التحضريية، ابس تثناء املنظامت  بعد ذكل اإ
جراءها حىت الساعة  نه يعزتم اإ ، وأأكّد لدلول 27:00غري احلكومية. وأأكّد عىل أأن تكل املشاورات س تكون حمدودة الوقت، واإ

جراء تكل املشاورات غري الرمسية، فاإن لك ما س ترّصح به خال ذا وافقت عىل اإ لها لن يُدّون يف احملرض الرمسي الأعضاء أأنه اإ
ىل القيود الزمنية، احملاوةل الأخرية للتوصل يف  وس ُيعترب ترصحيا غري رمسي. وأأوحض أأن تكل املشاورات س تكون فعال، ابلنظر اإ

ذا اكنت م ىل حل ملسأأةل حق التصويت يف املؤمتر ادلبلومايس. وسأأل ادلول الأعضاء عام اإ وافقة اجامتع اللجنة التحضريية هذا اإ
ذا اكن هناك أأي اقرتاح بديل أ خر.  عىل هذا الاقرتاح أأو اإ

ذا اكن ميكن للرئيس تعليق اجللسة ملدة دقيقتني  .27 وشكر وفد الاحتاد الأورويب الرئيس عىل الاقرتاح وتساءل عام اإ
 فقط لإجراء اجامتع قصري قبل بدء املشاورات.

ىل أأن دقيقتني لن تكوان اك .28 فيتني وأأنه س يعطي مخس دقائق، ولكنه أأضاف أأنه س يكون وأأشار الرئيس، بنربة مازحة، اإ
 صارما يف الوقت ويعقد اجللسة غري الرمسية فور انهتاء ادلقائق امخلس.

من جدول الأعامل وذكّر أأيضا بأأن ادلول  2وافتتح الرئيس اجللسة من جديد وذكّر بأأن اللجنة بصدد النظر يف البند  .29
ىل النظر يف مرشوع ال  ن املؤمتر ادلبلومايس هو الأعضاء ُدعيت اإ نظام ادلاخيل وتوصية املؤمتر ادلبلومايس ابعامتده. وقال اإ

ىل توصية اللجنة التحضريية. وذكّر كذكل بأأن الأمانة أأبرزت،  اذلي سيتوىل، يف هناية املطاف، اعامتد نظامه ادلاخيل استنادا اإ
دخالها عىل النص، واستشعر بأأن اللجنة يف بداية مداولت اللجنة حول البند، التغيريات التحريرية و/أأو  التقنية اليت جيب اإ

ن أأحد الوفود الأعضاء يف اللجنة التحضريية طرح اقرتاحا  التحضريية توافق عىل تكل التغيريات التقنية. وأأضاف قائال اإ
ىل أأنه ا ن ادلول الأعضاء أأجرت مناقشات حول ذكل الاقرتاح. ونّبه اإ تضح أأن الاقرتاح بتعديل مرشوع النظام ادلاخيل، واإ

نه مل حيظ بأأي تأأييد. ومىض يقول  اذلي تقدم به وفد اإرسائيل مل يلق دعام من أأي عضو من أأعضاء احتاد لش بونة، وابلتايل فاإ
ىل الأمانة اقرتاحات  نه مت ، نتيجة املشاورات غري الرمسية، طرح اقرتاح بتحديد همةل مجليع ادلول الأعضاء يف الويبو يك تقدم اإ اإ

شأأن تعديل الاقرتاح الأسايس قبل هناية العام. وأأكّد أأن تكل الاقرتاحات ينبغي أأن تكون مرتبطة ابملسائل كتابية ب 
املوضوعية اليت ل تزال عالقة فامي خيص الاقرتاح الأسايس وأأن الأمانة س تقوم بتجميع تكل الاقرتاحات وتقدمهيا يف الوقت 

ىل املؤمتر ادلبلومايس يك ينظر فهيا.  وأأفاد بأأنه يف حال قبول ذكل الاقرتاح، س ُيدون يف تقرير اللجنة التحضريية املناسب اإ
ضافية لتقدمي اقرتاحات. ورغب الرئيس يف الإعالن عن قرار بشأأن مرشوع  ذكل العنرص الإجرايئ املمتثّل يف منح فرصة اإ

ن اللجنة التحضريية، أأي الوفود الأعضاء، توافق ،حسب فهمه، ع ىل التوصية ابعامتد مرشوع النظام النظام ادلاخيل. وقال اإ
دون أأي تغيري ما عدا التغيريات  LI/R/PM/2 ادلاخيل للمؤمتر ادلبلومايس يف املؤمتر ادلبلومايس ابلصيغة الواردة يف الوثيقة

لهيا الأمانة سابقا. وأأضاف أأنه أأحيط علام عىل النحو الواجب ابقرتاح التعديل اذلي تقدم به أأحد الوفود الأعضاء  اليت أأشارت اإ
ىل  ومل حيظ بتأأييد أأي وفد أ خر. ولكنه أأوحض أأن ذكل الاقرتاح لن يكون جزءًا من مرشوع النظام ادلاخيل اذلي س ُيقدم اإ

 املؤمتر ادلبلومايس لأنه مل حيظ بأأي دمع.

ىل عقد مؤمتر دبلومايس مفتوح ميكن للك ادل .50 نه يود التأأكيد عىل دمعه لالقرتاح ادلاعي اإ ول وقال وفد اإرسائيل اإ
الأعضاء املشاركة فيه عىل قدم املساواة، وأأنه من مضن الوفود اليت تقدمت بذكل الاقرتاح. وأأضاف أأنه ل يوافق عىل نظام 

ىل عقد مؤمتر دبلومايس مغلق وغري منصف، وأأنه ل يوجد ابلتايل أأي توافق يف ال راء.  داخيل يؤدي اإ
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وفدا عضوا يوافقون عىل قراره، أأو ل يعرتضون  17يبدو هل أأن وأأكّد الرئيس أأنه ل يوجد أأي توافق يف ال راء، ولكن  .52
 عليه. ورّصح بأأنه ميكن للجنة، بناء عىل ذكل، اختاذ القرار مع الإحاطة علام ابلتحفظ اذلي أأبداه وفد اإرسائيل.

ليه املناقشات حىت ال ن. .51 نه ليس متأأكدا مما وصلت اإ ىل  واس تفرس وفد اسرتاليا عام هو مقرتح ابلضبط. وقال اإ وأأشار اإ
أأن وفودا كثرية أأعربت عن أ راء قوية بشأأن املشاركة عىل قدم املساواة يف املؤمتر ادلبلومايس، فضال عن أأعضاء احتاد لش بونة 
عطاء املزيد من  اذلين أأبدوا مواقفهم أأيضا. وطلب من الرئيس أأن يتكّرم برشح سبب اختاذ اللجنة ذكل الاجتاه بدل من اإ

 الفرص ملواصةل النقاش.

ذا بدا أأنه مل يكن واحضا مبا يكفي. وأأوحض أأنه اقرتح الإعالن عن قرار بشأأن املوافقة  .50 نه يبدي اعتذاره اإ وقال الرئيس اإ
عىل توصية تتعلق مبرشوع النظام ادلاخيل، وأأن هناك وفدا واحدا فقط يعرتض عىل ذكل القرار. ورأأى أأنه ميكن اعامتد ذكل 

وفد واحد يعرتض عىل ذكل القرار مّما يعين أأن الغالبية العظمى توافق عىل اعامتده. بصورة رعية. وأأضاف أأنه ل يوجد سوى 
ورأأى أأن ذكل واحضا مبا فيه الكفاية ومتفقا مع النظام ادلاخيل. وذكّر الرئيس بأأنه ما زال يتعنّي تناول عدد من البنود، وأأنه 

رسال رسائل ادلعوات.  ل سيتعّذر اإ وذكّر بأأنه بذل لك ما يف وسعه من أأجل التوصل اإىل حل جيب عىل اللجنة اختاذ قرار واإ
ن حاولت مواصةل  توفيقي، ولكنه تبنّي من املشاورات غري الرمسية اليت ُعقدت حىت ال ن أأن اللجنة س تضّيع وقهتا اإ

مشاورات لن تفيض اإىل صدور أأي حل توفيقي عن الوفود املعنية. وبناء عليه اقرتح الإعالن عن قرار من أأجل ضامن 
 الكفاءة وضامن امتثال اللجنة التحضريية لوليهتا.

نه يقّر برضورة أأن تتسم اللجنة ابلكفاءة وأأن تهنيي أأعاملها يف الوقت احملّدد، ولكنه المتس اسرتاحة  .52 وقال وفد اإرسائيل اإ
 قصرية لتوضيح وقائع الاجامتع.

جرائيا ولكنه ل  .55 نه يعترب ذكل الالامتس اقرتاحا اإ يود البّت يف ذكل الاقرتاح الإجرايئ ال ن لأن ورّد الرئيس قائال اإ
ىل وفد الولايت  ىل الامتس الوفد، لو مسح بذكل، بعد الاس امتع اإ هناك وفدا أ خر طلب اللكمة، وابلتايل س يعود اإ

 الأمريكية. املتحدة

ن قلقا شديدا يساوره حيال الإجراءات املُتبعة يف الاجامت .56 ع. ورأأى أأن وقال وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ
الاجامتع يبدو وكأنه ابتعد عن الهنج التوفيقي املعتاد يف مناقشات الويبو، وأأن ذكل يُعد تغريا كبريا وسابقة هممة ابلنس بة 
للمنظمة. ورأأى الوفد أأن انهتاج الأسلوب غري الرمسي بسبب الرغبة يف امليض قدما برسعة ل يفي ابلغرض عند انعدام 

رسال رسائل ادلعوات ورضورة احرتام جدول زمين  التوافق يف ال راء. ومىض نه يتفهم الشاغل املمتثّل يف رضورة اإ يقول اإ
رسال رسائل  ذا اكن ميكن اإ حمّدد لأغراض املؤمتر ادلبلومايس. ولكنه أأبدى رغبته يف سامع مكتب املستشار القانوين عام اإ

ناط به، أأاي اكن ذكل ادلور حس امب هو حمّدد يف الأنظمة ادلعوات دون حتديد ادلور املنوط بلك وفد، أأو ادلور احملمتل أأن يُ 
ادلاخلية املتفق علهيا يف املؤمترات ادلبلوماس ية السابقة. واعترب أأن حتّجج اللجنة ابلرسائل يف امتناعها عن تناول خالف 

س وفد اإرسائيل اسرتاحة حقيقي ويف غاية الصعوبة عىل مس توى املنظمة يُعد خمالفة للنظام العادي. وأأبدى الوفد دمعه للامت
حلاح، يف حال ميض اللجنة قدما ابلرمغ من انعدام توافق يف ال راء مضن احتاد  لتوضيح الأمور، وأأكّد أأن وفده س يطلب ابإ
لش بونة وبشلك أأمّع، أأن يؤج ل البّت يف تكل اخلطوة حىت الصباح التايل لمتكني مجيع ادلول الأعضاء من التفكري والنظر يف 

 الأثر النامج عن تكل اخلطوة، والتشاور فامي بيهنا واستشارة عوامصها.مواقفها و 

 وطلب الرئيس من املستشار القانوين الرّد عىل السؤال اذلي طرحه وفد الولايت املتحدة الأمريكية. .57

ول الأعضاء واسرتعى املستشار القانوين، يف رّده عىل السؤال اذلي طرحه وفد الولايت املتحدة الأمريكية، انتباه ادل .58
ىل الوثيقة ن ادلول الأعضاء تالحظ ابلتأأكيد أأن اللجنة LI/RPM/3 اإ ىل املؤمتر ادلبلومايس. وقال اإ ، املتعلقة بقامئة املدعوين اإ

رسالها اإىل خمتلف املدعوين،  ىل التعليق عىل الرسائل املقرتحة املزمع اإ التحضريية مدعوة، بعد هذا البند من جدول الأعامل، اإ
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ذا اكنوا وفودا أأعضاء أأو وفودا مراقبة،  واعامتد تكل الرسائل. وأأوحض أأن تكل الرسائل متزّي بني نوعني من املدعوين، أأي ما اإ
 وهو ما س ُيبنّي يف الرسائل اليت سرُتسل.

وأأعرب وفد مجهورية كوراي عن دمعه لالقرتاح اذلي تقدم به وفد الولايت املتحدة الأمريكية وطلب فيه احلصول عىل  .59
نه يرى وضعا غريبا ابلفعل وهو أأنه رمغ العدد الهائل بعض الو  قت ملناقشة املسأأةل مع العوامص املعنية حىت اليوم التايل. وقال اإ

من الشواغل املثارة، مل يصدر سوى عن ربع ادلول الأعضاء رأأاي خمتلفا عن مواقف غالبية الأعضاء. وطرح سؤالا عىل 
ذا اك بل أأو تدابري لإعادة النظر يف قرار يتخذه احتاد معنّي املستشار القانوين اس تفرس فيه عام اإ نت هناك، يف املنظمة، أأية س ُ
 ويتخالف مع مواقف غالبية أأعضاء الويبو.

نه يس تنتج من ملخص الرئيس أأن  .60 وقال املستشار القانوين، يف رّده عىل السؤال اذلي طرحه وفد مجهورية كوراي، اإ
ليه الرئيس، اختذ هذا الاجامتع هو اجامتع اللجنة التحضريي ة لحتاد لش بونة. وأأضاف أأن أأحد أأعضاء لش بونة، كام أأشار اإ

املوقف اذلي ذكره وفده، وأأن بقية أأعضاء احتاد لش بونة اختذت موقفا خمالفا ذلكل املوقف. وأأوحض أأن ما ُدّون يف احملرض يشري 
ىل أأن غالبية أأعضاء احتاد لش بونة اختذت ذكل املوقف. ونّبه اإىل أأن غالبي ة ادلول الأعضاء يف الويبو اختذت موقفا خمتلفا عام اإ

ن القرار اخُتذ يف س ياق احتاد لش بونة، وأأن غالبية أأعضاء الاحتاد وافقت عىل  جيري البّت فيه. وقال، بعبارة أأخرى، اإ
 القرار. ذكل

ل الأخرى، وأأعرب وفد فرنسا عن شكره للمراقبني عىل ما قدموه من اقرتاحات بشأأن جدول الأعامل ولك املسائ .62
ذا مل يُعاجل  ماكنية تعّذر تناول البنود الأخرى اإ ىل اإ ولكنه أأشار، مثلام ذكّر به الرئيس، اإىل رضورة امليض قدما جبدول الأعامل واإ
ذا اكنت هناك سابقة لقرار مل  هذا البند. ورّد عىل التعليقات اليت أأدىل هبا وفد الولايت املتحدة الأمريكية وتساءل فهيا عام اإ

ذ بتوافق ال راء، وذكّر يف هذا الصدد بأأنه ل ميكن لدلول الأعضاء العدول عن مواصةل معلها وعدم قطف الامثر اليت يُتخ
قاربت النضج بسبب غياب توافق يف ال راء. وأأضاف أأن السابقة احلقيقية يه سابقة ابلنس بة للفريق العامل، اذلي ظّل جيمتع 

مانة أأن تبل  ادلول الأعضاء طوال س تة أأعوام لريى يف أ خر حلظة هذا الا نه ميكن رمبا للأ نقالب املفاجئ متاما. ومىض يقول اإ
مبا حتملته من تاكليف لتنظمي اجامتعات الفريق العامل العرشة، ولك الوقت اذلي كّرس ته ذلكل، والوقت اذلي كّرس ته الوفود 

ىل هنا من عوامصها. ورأأى الوفد أأن السابقة املريعة أأكرث من رؤية أأمر حيدث يف أ خر حلظة يه تضييع العمل  اليت أأتت اإ
ن لك ذكل  اذلي قام به الفريق العامل بطريقة جد مفتوحة ومشولية طوال فرتة دامت س تة أأعوام. وأأعرب عن أأسفه قائال اإ
ن ذكل س يكون، يف رأأيه، سابقة مزجعة بكثري مقارنة بأأي من الأمور  أأغفل بسبب مزاج يسء يف أ خر يوم من الاجامتع، واإ

ليت ذكرهتا البدلان املراقبة. وبناء عليه رأأى أأنه ميكن لالجامتع امليض قدما والاس مترار يف العمل ابلروح نفسها. وانشد الوفد ا
دخالها عىل النص املراجع. رسال التعديالت اليت يقرتحون اإ  لك أأصدقاء البياانت اجلغرافية املشاركة يف العمل واإ

نه طلب، بتكل الصفة، توضيح وقائع  وذكّر وفد اإرسائيل بأأنه ليس مراقبا، .61 بل دوةل عضوا يف احتاد لش بونة واإ
ىل أأن الغالبية قد وافقت عىل اقرتاح الأمانة، وهو أأمر حصيح، ولكنه ذكّر بأأن  ن الرئيس اشار، من قبل، اإ الاجامتع. وقال اإ

ذا اكن الهدف املنشود هو توافق  ال راء، فهو ليس الغالبية، بل لزوم موافقة الغالبية وتوافق ال راء أأمران خمتلفان. وأأوحض أأنه اإ
 لك الأعضاء، وأأن ذكل هو ما جعهل يشعر بأأن وقائع الاجامتع غري واحضة.

ما ابلأغلبية البس يطة أأو ابلأغلبية  .60 وأأقّر الرئيس بأأنه يعي متاما أأن توافق ال راء أأمر خمتلف عن القرار اذلي يُتخذ اإ
ن توافق ال راء يعا دل القرارات املُتخذة ابلأغلبية. وأأوحض أأن ما قاهل هو أأنه يبدو أأن اللجنة ستتخذ القرار املؤهةل وأأنه مل يقل اإ

بداء وفد واحد اعرتاضه عليه أأو  بشأأن مرشوع النظام ادلاخيل ابلإجامع تقريبا، حيث مل يُسجل سوى صوت واحد ضده أأو اإ
بدى حتفظات بشأأن مرشوع النظام ادلاخيل. حتفظات بشأأنه، وأأن حىت وفد اإرسائيل مل يشكّك يف وجود وفد واحد فقط أأ 

وأأكّد الرئيس أأنه ل يوجد، بناء عىل ذكل، توافق يف ال راء كام قال الوفد، وأأضاف أأن النظام ادلاخيل للويبو يقيض بأأنه يف 
 حال اختاذ قرارات اللجنة التحضريية ابلأغلبية البس يطة يكون النصاب هو النصاب املُحقق يف اللجنة التحضريية.
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ىل عدم وجود توافق يف ال راء بني  .62 دارة أأعامل يف اللجنة. وأأشار اإ وأأعرب وفد الياابن عن قلقه الكبري حيال طريقة اإ
جراءات املؤمتر ادلبلومايس. وأأضاف أأن ذكل الوضع مل مينع الرئيس من الترصحي  جراء "بس يط" من اإ أأعضاء الاحتاد حول اإ

ىل أأغلبية بس يطة. وأأعرب عن  رأأيه الراخس بأأن ذكل خمالف متاما عام دأأبت عليه ادلول الأعضاء يف جلان بأأن قراره يستند اإ
الويبو الأخرى وأأن تكل ادلول بصدد الابتعاد، يف الوقت نفسه، عن الإجراءات اليت حتمك اللجنة. وبناء عليه أأكّد الوفد 

دارة الأعامل. زاء طريقة اإ  جمددا قلقه الكبري اإ

ن .65 ه يؤيد البيان اذلي أأدىل به وفد الياابن. وأأعرب عن قلقه لأنه جديد يف الويبو وقال املتحدث ابمس وفد أأوروغواي اإ
ىل أأنه جيري احلديث عن وجود أأغلبية عوضا عن  ول ميتكل همارات احملايم، كام أأن بدله ليس عضوا يف احتاد لش بونة. وأأشار اإ

ذا اخُتذ القرار املعين ابلتصويت لأنه مل  يشاهد تنظمي أأي تصويت من هذا القبيل. واعترب من توافق يف ال راء، وتساءل عام اإ
ماما اكفيا مبواد ذكل التفاق،  ملامه اإ الرضوري توضيح الأمور. وتساءل عام حيدث يف س ياق اتفاق لش بونة واعتذر لعدم اإ

بأأن ذكل سيشلّك، ولكنه حرض اجامتعات جلان خمتلفة من جلان الويبو ولحظ أأن املامرسة املعتادة خمتلفة عام يُتبع هنا. وأأفاد 
يف رأأيه، سابقة سيئة للغاية. وأأوحض أأن ادلول الأعضاء تتحدث عن حتقيق توافق يف ال راء دون رأأي واحد ويه ماضية قدما 
حنو املؤمتر ادلبلومايس مع حتفظ عضو واحد وكثري من الوفود. واقرتح أأنه مس تعد لالنتظار ومواصةل النقاش يف حال عدم 

مضيفا أأنه ل يفهم الاس تعجال يف اختاذ القرار وجتاهل أأصوات الكثريين. وبنّي الوفد أأن اللجنة حباجة  وجود توافق يف ال راء،
اإىل مشورة من املستشار القانوين حول ما جيب فعهل يف حال عدم توافق ال راء لأنه ل يعترب التوافق يف ال راء دون رأأي 

 عىل الأقل. تبار السائد يف أأوروغوايواحد توافقا يف ال راء فعال، موحضًا أأن ذكل هو الاع 

ىل عدم  .66 شارته اإ ليه. وأأفاد بأأن وفود اإرسائيل حمق متاما يف اإ ن الوضع واحض لك الوضوح ابلنس بة اإ وقال وفد املكس يك اإ
وجود توافق يف ال راء، ولكنه أأضاف أأن اقرتاحا قُدم من وفد اإرسائيل وُدمع من قامئة املشاركني فيه ولكنه مل حيظ هو أأيضا 

توافق يف ال راء. واستشهد ابجامتع نُظم مؤخرا يف الويبو وقدم فيه وفده اقرتاحا بشأأن احلومكة مل حيظ بتوافق أ راء أأعضاء ب 
ن ذكل ينطبق عىل الوضع السائد يف هذا الاجامتع، أأي أأنه ل يوجد توافق  اللجنة اليت نوقش فهيا، وابلتايل مل يُقبل. وقال اإ

لهيا الرئيس بشأأن بند جدول الأعامل. ورّصح  يف ال راء فامي خيص الاقرتاح املُقدم. وأأبدى الوفد دمعه للنتيجة اليت خلص اإ
ن  بدلا من بدلان الاحتاد مل يدمع التعديل املقرتح، وابلتايل ينبغي أأن يكون النظام ادلاخيل املقدم من الأمانة هو  17قائال اإ

 ه.النظام اذلي ينبغي أأن يوىص املؤمتر ادلبلومايس ابعامتد

لهيا الرئيس، وقال  .67 يطاليا التحليل اذلي قدمه وفدا فرنسا واملكس يك وأأعرب عن دمعه للنتيجة اليت خلص اإ وأأيد وفد اإ
غفال أأن هناك  هنا نتيجة حترتم القواعد. وأأضاف أأن وفد اإرسائيل حمق يف ادعائه بعدم وجود توافق يف ال راء، ولكن ل ميكن اإ اإ

ظة أأن كثريا من ادلول املراقبة اليت اكنت نشطة يف ادلورة اكنت أأقل نشاط بكثري يف أأغلبية واحضة. وأأعرب عن أأسفه ملالح
مسار املراجعة، اذلي اكن طويال للغاية ومشوليا وشفافا طيةل الس نوات الست املاضية اليت حرضت خاللها ادلول الأعضاء 

أأجل حضور تكل الاجامتعات والإدلء بأ راهئم. اجامتعات الفريق العامل وتكبدت فهيا أأيضا تاكليف ابهظة لإرسال خرباء من 
 وذكّر الوفد بأأنه أأبدى فعال اس تعداده التام ملراعاة اقرتاح ادلول املراقبة يف املؤمتر ادلبلومايس.

لهيا الرئيس وملا قاهل للتو  .68 وأأعرب وفد بلغاراي عن أأسفه لأخذ اللكمة يف مرحةل متأأخرة وأأكّد دمعه للنتيجة اليت خلص اإ
يطاليا واملكس يك. وأأوحض أأن هناك أأسلوبني ميكن اتباعهام يمتثّل أأحدهام يف اتباع قواعد اتفاق لش بونة لك من  وفود فرنسا واإ

ذا مل  واحتاد لش بونة ويمتثّل ال خر يف اتباع قواعد الويبو. وبنّي أأنه ل ميكن لأحد أأن يدعي بأأنه ينبغي تطبيق قواعد الويبو اإ
شار أأن هذا الوضع هو كام لو كنا نلعب لعبيت كرة القدم والهويك املتلفتني. فال ميكننا، يف يس تحسن قواعد اتفاق لش بونة. وأأ 

كرة القدم، تغيري الالعبني كام حيلو لنا، بيامن ذكل مسموح به يف لعبة الهويك، ولكن ل ميكننا أأن نتوقف يف منتصف مباراة 
ننا نود تغيري القواعد ال ن لتطبيق قو  اعد الهويك. وذكر الوفد أأن ذكل هو ما يالحظه ال ن يف الاجامتع. لكرة القدم ونقول اإ

ن الوفود حتاول فرض قواعد أأخرى عىل احتاد لش بونة، اذلي دليه فعال قواعد منصوص علهيا بوضوح يف  ومىض يقول اإ
ليه القرار. وأأعلن أأنه ينبغي للوفود، 20 املادة ذا مل تعجهبا تكل  خبصوص من حيق هل اختاذ القرار والأساس اذلي يستند اإ اإ
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القواعد، تغيري اتفاق لش بونة وتغيري القواعد حني تصبح أأطرافا يف التفاق. وأأفاد بأأن أأعضاء احتاد لش بونة حياولون جعل 
ن  التفاق جذااب للبدلان الأخرى بأأكرب قدر ممكن، ولكن ليس عىل حساب مصلحهتم اخلاصة. واستشهد مبثال من قال اإ

عضوا صوتوا ضّد قرار اعمتده ذكل اجمللس، ولكن مل  278 املتحدة ل ميثّل أأعضاء تكل املنظمة لأن جملس الأمن التابع للأمم
يمتكّنوا من تغيريه. وأأكّد أأن للك منظمة وللك احتاد قواعده اخلاصة، وذكّر لك الوفود احلارضة يف القاعة بأأن هناك أأنواعا 

 ة، تغيري القواعد.خمتلفة من القواعد وبأأنه ل ميكهنا، يف منتصف اللعب

ىل ما جاء يف بياانت الوفود اليت حتدثت من قبهل ويذكّر بأأنه مل  .69 نه يود أأن يضيف اإ وقال وفد امجلهورية التش يكية اإ
دخال تغيري عىل النظام ادلاخيل املقرتح مبا حيّدد سبيال للميض قدما بعمل  تُقرتح أأية حلول حقيقية من قبل من طلبوا اإ

، يف ظّل هذا الوضع، دمعه للسبيل اذلي اقرتحه الرئيس واعتربه حال من احللول املمكنة، ولو مل اللجنة. وأأضاف أأنه يبدي
 يكن أأفضل احللول املمكن تصورها.

واعتذر وفد بريو لأخذه اللكمة مّرة أأخرى وأأضاف أأنه يود فقط الإعراب عن دمعه ملا قاهل لك من وفود امجلهورية  .70
يطا ليا واملكس يك، وشكر وفد املكس يك لأنه يدمع لك ما قاهل ذكل الوفد أأثناء النقاش. التش يكية والربتغال وبلغاراي واإ

حداث سابقة سيئة  هنا س تتسبّب يف اإ ذا ما فعلت أأي يشء خمالف ملا اقرتحه الرئيس فاإ ن ادلول الأعضاء اإ وأأضاف قائال اإ
ليه وفود كثرية، بتويخ العناية وا ن جتاهل تكل القواعد س يؤدي للغاية لأن اقرتاح الأمانة أأعد، كام أأشارت اإ لقواعد املُتبعة، واإ

 اإىل سابقة جد سيئة.

يران وانضم وفد  .72 بداء ادلمع مللخص الرئيس، ورأأى هو أأيضا أأن  (الإسالمية -)مجهورية اإ ىل الوفود الأخرى يف اإ اإ
ىل البند التايل.  الوقت ميّر برسعة وأأكّد عىل رضورة أأن تنتقل اللجنة اإ

ىل أأنه ل تزال أأمامه أأربع طلبات لللكمة، وأأضاف أأنه يعزتم غلق وشكر الرئيس الوفد عىل نص  .71 يحته الطيبة وأأشار اإ
 قامئة املتحدثني.

وبدأأ وفد الولايت املتحدة الأمريكية لكمته ابلرّد عىل بعض التعليقات اليت أأدىل هبا وفد فرنسا وبعض الوفود الأخرى.  .70
ونة وأأكّد لهؤلء الأعضاء أأن ل أأحد يريد عرقةل املسار أأو تضييع وأأبدى تفهمه لالإحباط اذلي أأعرب عنه أأعضاء احتاد لش ب

العمل الشاق اذلي اضُطلع به طيةل عدد من الس نوات. وأأوحض أأن ما تطلبه ادلول الأعضاء هو أأن تُدرج يف نتاجئ ذكل 
ن اكن الهنج املُتبع خمالفا للهنج اذلي اكنت  س تتبعه من البداية. وأأكّد جمددا العمل ويه تريد الاستناد اإىل لك ما أأجِنز حىت واإ

نه  نه يعتقد اعتقادا راخسا أأن ذكل ممكن واإ جياد هنج مشويل خيدم مصاحل امجليع. وقال اإ رغبته يف العمل مع الوفود الأخرى عىل اإ
ىل  هنا تسعى اإ يقاف أأي يشء اكن، بل اإ عىل اس تعداد للعمل من أأجل حتقيقه. وأأوحض أأن ما تطلبه ادلول الأعضاء هو ليس اإ

ن تكل ا مليض قدما. ورّد عىل املالحظة اليت مفادها أأن الوفود املعرتضة ل تقرتح أأي سبيل للميض قدما وقال يف هذا الصدد اإ
دراهجا يف ذكل املسار، ولكن مل تر  الوفود طلبت أأن تُدرج يف املسار وظلّت تنتظر أأي اقرتاحات من شأأهنا املساعدة عىل اإ

ىل توافق ال راء أأي اقرتاح من هذا النوع. وأأخريا ق نه يود التأأكيد جمددا عىل قلقه البال  من أأنه عوضا عن الاستناد اإ ال الوفد اإ
ىل نتيجة مفرتضة لتصويت مل يُنّظم قط، والواقع أأن احلارضين  كام دأأبت عليه املنظمة، يبدو أأنه ُطلب من الوفود الاستناد اإ

ىل  ىل أأعضاء من أأع 20يف الاجامتع مل يس متعوا حىت ال ن سوى اإ ضاء احتاد لش بونة. وبناء عليه أأعاد طرح اقرتاحه ادلاعي اإ
 تأأجيل البّت يف املسأأةل حىت اليوم التايل لإعطاء امجليع الوقت الاكيف للتشاور فامي بيهنم واستشارة عوامصهم.

نه يؤيد ويدمع التعليقات اليت أأدىل هبا منذ قليل وفد الولايت املتحدة الأمريكي .72 ة. وأأضاف أأنه وقال وفد أأسرتاليا اإ
ليه أأن يوحض أأن هذه املسأأةل ليست مسأأةل  يالحظ فعال وجود بعض الإحباط السائد يف القاعة، وأأن من املهم ابلنس بة اإ

منا هو مؤر مقلق للغاية عىل نوع البيئة اليت قد تشهدها ادلول الأعضاء يف مؤمتر  تُعاجل يف أ خر حلظة. ورأأى أأن هذا الوضع اإ
يكون فهيا لدلول الأعضاء يف الويبو مركزا متساواي. وتطرق اإىل الاقرتاح اذلي تقدم به الرئيس ودمعه دبلومايس، أأي بيئة ل 

نه مرتبك متاما لأنه يبدو أأن ادلول الأعضاء حتاول تطبيق مجموعات خمتلفة من القواعد  أأيضا عدد من املندوبني يف القاعة وقال اإ
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منا يؤكّد هل رضورة التفكري لتحديد الهنج املناسب دون حماوةل الاس تعجال للوصول  عىل الظروف نفسها. وأأضاف أأن ذكل اإ
رسال الرسائل يف الوقت احملّدد، مّما يُعد  نه يبدو أأن جزءا من ذكل الاس تعجال يستند اإىل رضورة اإ ىل نتيجة. ومىض يقول اإ اإ

ولايت املتحدة الأمريكية عىل الأمانة طريقة غريبة لتنظمي املناقشة حول مسأأةل هممة فعال. وذكّر ابلسؤال اذلي طرحه وفد ال
واس تفرس فيه عن الإجراءات البديةل احملمتةل بشأأن الرسائل، وأأعرب عن قلقه من تأأثر اللجنة يف معلها مبهةل ُحّددت لإرسال 

دعا فيه تكل الرسائل. وأأخريا أأعرب الوفد، مّرة أأخرى، عن دمعه لالقرتاح اذلي تقدم به وفد الولايت املتحدة الأمريكية و 
ىل اليوم التايل لأنه ل داعي اإطالقا اإىل حماوةل فرض حل معنّي، وذكّر بأأنه ل ينبغي أأن تؤثّر  ىل تأأجيل البّت يف املسأأةل اإ اإ

 قضية الرسائل يف توجيه النقاش.

ليه .75 رسال دعوات اإ منا عقد املؤمتر ادلبلومايس اذلي ينبغي اإ رسال ادلعوات واإ . وأأوحض الرئيس أأن اجلدال ل خيص اإ
ىل البت يف  وذك ر بأأن قرار عقد املؤمتر ادلبلومايس هو قرار متخذ وعليه ليس من املفاجئ أأن حتتاج اللجنة التحضريية اإ

 اخيل وادلعوات وقامئة املدعوين خالل دورهتا هذه.ادلنظام ال مرشوع 

الست املاضية رمغ  أأنه حرض مثانية من أأصل عرشة اجامتعات ُعقدت خالل الس نواتبورصح وفد مجهورية مودلوفا  .76
ذ رأأى أأن بعض الوفود احلارضة حتاول  زاء أأسلوب مشاركة ادلول املراقبة. اإ صغر جحمه. ومن هذا املنطلق، أأعرب عن قلقه اإ
ضعاف موقف أأغلبية كبرية من ادلول الأعضاء يف احتاد لش بونة، وأأعلن تأأييده لقرتاح الرئيس بشأأن س بل ميض اللجنة  اإ

 فق عىل مرشوع النظام ادلاخيل اذلي قدمته الأمانة.قدمًا. وأأضاف أأن وفده وا

واعتذر وفد اإرسائيل لأخذ اللكمة أ ماًل أأن تكون هذه أ خر مرة اليوم. وذك ر أأوًل بأأن الرئيس حتدث عن أأغلبية وأأنه  .77
جراء تصويت ومل يعمل الوفد بأأي  تصويت يدرك وجود حالت تتطلب أأغلبية بس يطة، ولكن يف هذه احلاةل تعين الأغلبية اإ
نه س يذكر أأن الوفد قد أأبدى حتفظًا يف هذا الصدد  أ جري خالل اجامتع اليوم. واثنيًا وفامي خيص توافق ال راء، قال الرئيس اإ

بداء حتفظ موقفان خمتلفان قانواًن. وشدد عىل أأنه مل يطلب بأأ الوفد  ذك رخالفًا ملا حدث. و  ىل توافق ال راء واإ ن عدم الانضامم اإ
ىل موق ىل توافق ال راء. ورأأى أأنه هناك فرقًا قانونيًا بني املوقفني وذلا طلب الإشارة اإ منا كرفض لالنضامم اإ ف الوفد كتحفظ واإ

ن أأمكن الأمر يك يتس ىن للوفود التشاور مع عوامصها. ىل اليوم التايل اإ  الوفد جمددًا تأأجيل الاجامتع اإ

زاء  .78 جراءات عىلمسأأةل مساروأأعرب وفد بامن عن قلقه اإ ذ توجد اإ  مس تويني خمتلفني وهام اتفاق لش بونة والويبو، . اإ
طار احتاد لش بونة ختتلف عام حيدث داخل الويبو كلك. وأأشار الوفد اإىل وجود  وتوجد حماولت لوضع خطوات يف اإ

جراءات راخسة منذ أأكرث من  يف موضوعات جديدة  شملاملسائل اليت ت  ه ينبغي معاجلةعامًا داخل املنظمة. وأأضاف أأن 10اإ
طار ىل يامتىش معمؤمترات دبلوماس ية تشارك فهيا مجيع ادلول الأعضاء مما  اإ أأن  رغبة الوفد فامي خيص اتفاق لش بونة. وأأشار اإ

جرائية مقرتحة بشأأن اتفاق قامئ  تناقشادلول الأعضاء ل  منا حفسب تعديالت اإ دراج موضوع جديد متامًا مضيفًا أأن  تناقشواإ اإ
زاء هذا املوضوع ل يتصل حرصًا بقواعد ا تفاق لش بونة. وشدد عىل أأنه ينبغي تطبيق قواعد املنظمة وأأعرب عن قلقه البال  اإ

جتاهل اللجنة لهذه القواعد القامئة لضامن الشفافية والشمولية يف املناقشات اليت هتم مجيع ادلول الأعضاء يف املنظمة. وأأعرب 
وحض أأس باب اس تنتاجه أأن تعليق وفد اإرسائيل ما هو الوفد عن شكره لوفد اإرسائيل لتوضيح موقفه. وطلب من الرئيس أأن ي

ل حتفظ مقابل  عالنه وجود  17اإ صواًت مؤيدًا وصواًت معارضًا. وأأكد أأن وفد اإرسائيل اكن حمقًا متامًا يف  17صواًت مؤيدًا مث اإ
ذا اكن هناك تصويت فينبغي اتباع الإجراءات القامئة حرصًا عىل الشفافية  ىل توافق ال راء. واإ تأأكيد رفض انضامم وفده اإ

نه يرفض صوت معارض واحد رمغ أأن و وجود  ما قصده منواليقني. وطلب الوفد من الرئيس أأن يوحض  فد اإرسائيل قال اإ
ىل املؤمتر ادلبلومايس. حاةل مرشوع النظام ادلاخيل اإ ىل توافق ال راء اخلاص مبناقشة اإ  الانضامم اإ

دراكه  .79 ىل ما أ عرب من مواقف قوية خالل  لرضورةوأأعلن وفد ش ييل اإ مواصةل الاجامتع بفعالية. ومع ذكل، أأشار اإ
غفاهل لصاحل الشلك السابقة ومن تأأييد لقرتاح حمدد يبد لسةاجل  نه ل يعتقد أأن ذكل الطريق  ياتو اإ أأو الفعالية. وقال الوفد اإ

ىل أأنه  عداد تقرير اكمل يضم مجيع املداخالت اليت أأجريت خالل دورة اللجنة التحضريية. وأأشار اإ الصحيح. وعليه طلب اإ
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ىل توافكشارك بنشاط يف الفريق العامل  ق يف ال راء؛ كام شارك يف اجامتعات وفد مراقب وقدم اقرتاحات وحاول التوصل اإ
زاء الإجراءات وطلب املزيد من الوقت لتقيمي  خمتلفة للويبو بشأأن هذه املسأأةل. وأأعلن تأأييده للوفود اليت أأعربت عن قلقها اإ

منا داخلها.  الاقرتاحات. ولحظ أأن الكثري من الشكوك قد أأثريت بشأأن الإجراءات وأأن ذكل مل حيدث خارج الويبو واإ

ن طلب ادلول الأعضاء مل يُس تعرض ابنفتاح خالل  مجهورية رب وفدوأأع .80 كوراي عن تأأييده ملداخةل وفد بامن. وقال اإ
يدرج يف ملخصه عدم تأأييد غالبية املشاركني أأن من تأأييد شديد وواسع النطاق. وعليه طلب من الرئيس  تلقاهادلورة رمغ ما 

 دوةل عضوًا يف لش بونة. 17للقرار اذلي اختذته 

نه مل يعزتم قط اخللط بني النظامني ادلاخليني ف  .82 نبه الرئيس اإىل رضورة توضيح بعض الأمور لدلول الأعضاء. وقال اإ
منا بذل قصارى هجده لتوضيح القواعد املنطبقة عىل اللجنة التحضريية مضيفًا  نه س يحاول توضيحها مرة أأخرى. واس تطرد أأ واإ

ن الاجامتع يتعلق ابملؤمتر ادلبلومايس ىل عقده مجعية احتاد لش بونة ملراجعة اتفاق لش بونة. ويرد الأساس قائاًل اإ  اذلي دعت اإ
والأحاكم املتعلقة ابلقرارات اليت ميكن مجلعية احتاد لش بونة اختاذها.  (1)20 القانوين ذلكل يف اتفاق لش بونة وحتديدًا يف املادة

طار اجامتع جلنة حتضري واكن يُ  ل أأعضاء حتاد لش بونة عزتم حتضري املؤمتر ادلبلومايس يف اإ ية. وخالل ذكل الاجامتع، ل يمتتع اإ
منا لهيئة حمددة يف الويبو، ينطبق النظام ادلاخيل  ىل أأن ذكل الاجامتع ليس مجلعية احتاد لش بونة واإ ابحلق يف التصويت. ونظرًا اإ

جراءاته. ووفقًا ذلكل النظام ادلاخيل العام، تُتخذ القرارات بأأغلبية بس يط ىل أأنه يدرك متامًا العام عىل اإ ة. مث أأشار الرئيس اإ
الفرق بني القرارات املتخذة بتوافق يف ال راء وتكل املتخذة ابلأغلبية املطلوبة مضيفًا أأنه لن يتطرق اإىل الاختالفات بني 

ىل توافق ال ر  ىل توافق ال راء ولكنه مس تعد لقبول موقف وفد اإرسائيل بعدم الانضامم اإ اء وأأنه التحفظات وعدم الانضامم اإ
نه بدا هل وجود أأغلبية ساحقة مؤيدة  منا قال اإ ىل أأنه مل يذكر أأي عدد من الأصوات واإ ليه عىل النحو الواجب. وأأشار اإ سيشري اإ

ىل الرد عىل السؤال اخلاص بصيغة تقرير ادلورة. عالنه. وأأخرياً، دعا الأمانة اإ  للقرار اذلي اعزتم اإ

نه أأحاط علامً بطل .81 عداد تقرير اكمل. وأأضاف أأنه من وهجة نظر الأمانة، جرت وقال املستشار القانوين اإ ب وفد ش ييل اإ
عداد تقرير موجز مؤلف عادة من صفحتني أأو ثالث يعلن ببساطة القرارات املتخذة.  العادة يف اللجان التحضريية عىل اإ

ىل أأنه وبذكل يتس ىن لدلول الأعضاء اعامتد التقرير يف هناية اللجنة التحضريية مما يتفق مع خطة الأ  مانة لليوم التايل. وأأشار اإ
ىل يرجع عادة  ن مل يعرتض أأي عضو أ خر من أأعضاء الاحتاد عىل ذكل. اإ عداد تقرير اكمل اإ عضو يف احتاد لش بونة طلب اإ

منا للطلب املقدم علامً بأأنه لن يكون جاهزًا لالعامتد خالل اليوم التايل و  وأأضافت الأمانة أأهنا مس تعدة لإعداد تقرير اكمل تلبيةً  اإ
رسال تعليقاهتا قبل أأن  لكرتونيًا. وس تتيح الأمانة همةل زمنية مدهتا شهر تقريبًا يك يتس ىن لدلول الأعضاء اإ سيتعني اعامتده اإ

ىل الرئيس وأأعضاء احتاد لش بونة. ن القرار يعود اإ  يُعترب التقرير معمتدًا. وعليه قال املستشار القانوين اإ

نه ينبغي للجنة حماوةل  .80 عداد تقرير اكمل لجامتع اللجنة التحضريية مل وقال الرئيس اإ حل تكل املشلكة. وذك ر بأأن طلب اإ
عداد ذكل التقرير يف حاةل عدم وجود أأي  ماكنية اإ ىل اإ ل دول مراقبة حىت ال ن وأأن الأمانة أأشارت عن وجه حق اإ تقدمه اإ

ل عرب الإجراءات الكت ابية املعتادة ابس تخدام الوسائل الإلكرتونية اليت اعرتاض. ولكن يعين ذكل أأنه لن يتس ىن اعامتد التقرير اإ
لهيا املستشار القانوين. وتساءل الرئيس عن وجود أأية اعرتاضات عىل ذكل الاقرتاح.  أأشار اإ

اثرة عدد من العوامل اليت ينبغي لدلول الأعضاء النظر فهيا  .82 منا يود اإ ىل أأنه غري معرتض واإ وأأشار وفد جنوب أأفريقيا اإ
عداد تقرير اكمل. فكام قالت الأمانة، هذا الإجراء ل يُت  قبل املوافقة عىل  عداد تقرير موجز اإ منا جرت العادة عىل اإ بع عادة واإ

عداد تقرير  ىل تاكليف اإ زاء الاحنراف عن الإجراءات العادية نظرًا اإ عن اللجان التحضريية. فأأعرب الوفد عن تردده الشديد اإ
عداد تقرير اكمل مقارنة ابمللخص العادي  اكمل. وعليه طلب الوفد من الأمانة أأن تقدم ىل ادلول الأعضاء عرضًا لتاكليف اإ اإ

 قبل البت يف تكل املسأأةل.

ىل الشواغل الكبرية والهامة اليت تساور العديد  .85 عداد تقرير اكمل نظرًا اإ وأأعلن وفد أأسرتاليا تأأييده لطلب وفد ش ييل اإ
قلميية وذات م  س توايت تمنية خمتلفة. وشدد عىل أأمهية تدوين تكل الشواغل يف جسل من أأعضاء الويبو يف مجيع اجملموعات الإ
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نه تس ىن هل النظر يف بعض  اكمل لالجامتع. مث طرح بعض الأس ئةل الأخرى عىل الأمانة بشأأن املامرسة العادية. فقال الوفد اإ
للجنة التحضريية املعنية اخلاصة ابجامتع ا TLT/R/PM تقارير اجامتعات اللجنة التحضريية السابقة ولحظ أأن الوثيقة

نت فهيا مداخالت ادلول الأعضاء احلارضة. وشدد عىل  28مبعاهدة قانون العالمات التجارية مؤلفة من  صفحة تقريبًا وُدّوِ
 رضورة احلفاظ عىل الشفافية وتدوين املناقشات اجلارية يف تقرير اكمل ملا يكتس يه ذكل من أأمهية وفائدة كبريتني.

عداد وأأعلن وفد الولاي .86 نه يرى أأمهية كبرية يف اإ ت املتحدة الأمريكية تأأييده للتعليقات اليت أأدىل هبا وفد أأسرتاليا وقال اإ
ليه وفد  جراء عاداًي للجنة التحضريية ولكنه ليس جديدًا عىل حنو ما أأشار اإ تقرير اكمل. وذك ر بأأن التقرير الاكمل ليس اإ

ىل مرحةل تؤ  ل أأن ذكل أأسرتاليا. ولحظ أأن الاجامتع وصل اإ يد فهيا العديد من الوفود اتباع هنج خمتلف حلل املشلكة اإ
املوقف قد ُرفض دون مناقشة بسبب أأس باب قانونية تقنية. وعليه رأأى الوفد رضورة يف تدوين تكل املناشدات عىل الأقل 

غفالها متامًا. وأأخريًا  ىل عدد من الوفود الوفد توضيحًا بشأأن الطلب اذلي قدمه وأأيده وفد اإرسائ  المتسوعدم اإ ضافة اإ يل اإ
رجاء البت يف  ىل أأن الساعة جتاوزت  ولكناملسأأةل اإىل صباح اليوم التايل تكل الأخرى بشأأن اإ رفضه الرئيس. وأأشار الوفد اإ

جراء املشاورات املطلوبة.  السادسة مساًء وعليه ل يوجد سبب لعدم تلبية طلبه السامح للوفود ابإ

زاء امللح .87 ىل تأأخر الوقت لن يُتخذ قرار فأأقر الرئيس حبريته اإ ذ ذك ر بأأن اللجنة مل تتخذ قرارًا بعد ونظرًا اإ وظة الأخرية. اإ
بأأي حال من الأحوال قبل اليوم التايل. وعليه اس تجيب لطلب الوفد. وأأخريًا وقبل اختتام اجامتع اليوم الأول للجنة 

يطاليا وامجلهورية ىل اختتام اجللسة بعدئذ. التحضريية، أأشار الرئيس اإىل طلب وفود فرنسا واإ  التش يكية أأخذ اللكمة واإ

ىل اتفاق  .88 اتحة املزيد من الوقت مجليع الوفود وخباصة لدلول املراقبة يك تتوصل اإ نه يرى فائدة يف اإ وقال وفد فرنسا اإ
ن اللجنة لن تتخذ قر  ذ اإ عداد تقرير اكمل. وأأضاف الوفد أأنه ميكن تناول تكل املسأأةل يف اليوم التايل اإ  ،ارًا هذا املساءبشأأن اإ

ىل اتفاق ن وفده مس تعد لالنتظار اإىل حني توصل املراقبني اإ  ومعاجلة تكل املسأأةل خالل اليوم التايل. ،واإ

ىل املستشار القانوين اذلي  .89 وحض أأنه جيب عىل دوةل أأ وأأاثر وفد امجلهورية التش يكية نقطتني وجزيتني. فقد اس متع اإ
عداد تقرير اك ىل أأنه عضو يف احتاد لش بونة طلب اإ مل عىل أأل تعرتض دوةل عضو أأخرى من احتاد لش بونة عىل ذكل. وأأشار اإ

مل يسمع ذكل الطلب من دوةل عضو يف احتاد لش بونة وعليه ل ميكنه الاعرتاض عىل أأي يشء يف هذه املرحةل. أأما النقطة 
ام اقرتحته الأمانة من وفود "من مجيع الثانية فهيي أأنه مسع عىل مدار اليوم عن وجود اعرتاضات عىل مرشوع النظام ادلاخيل ك

قلميية أأن ذكل ل يعرب عن موقف مجموعة  حدى اجملموعات الإ قلميية". ولكن ميكن للوفد أأن يؤكد بوصفه منسق اإ اجملموعات الإ
لهذه  بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق اذلي أأدىل به الوفد يف بيانه هذا الصباح. وشدد عىل انعدام تأأييد أأي عضو من مجموعته

 املناشدات أأو املطالب.

واختمت الرئيس اليوم الأول من اجامتع اللجنة التحضريية وطلب من الأمانة الرد عىل الأس ئةل اليت طراها وفدا جنوب  .90
 أأفريقيا والولايت املتحدة الأمريكية.

نه س يحتاج وردًا عىل السؤال اذلي طرحه وفد جنوب أأفريقيا بشأأن تلكفة التقرير الاكمل، قال املستشار  .92 القانوين اإ
ضافية نظراً  اإىل طرح السؤال عىل زمالئه يف خدمات املؤمترات. ولكن رمغ عدم معرفة التلكفة، فال شك يف وجود تاكليف اإ
ىل ترمجته اإىل مجيع لغات الأمم املتحدة. وذك ر بأأن وفد أأسرتاليا طلب معرفة السوابق من  اإىل طول التقرير فضاًل عن احلاجة اإ

ىل تقرير اللجنة التحضريية اخلاص مبعاهدة قانون العالمات التجارية واذلي ذكر الوفد أأنه يناهز حيث التقار  ير املقدمة وأأشار اإ
ىل اعامًا خالفًا للجان التحضريية احلديثة اليت قدمت  10امخلسني صفحة. ولكن هذا التقرير أ عد منذ أأكرث من  دلول الأعضاء اإ

حتضريية بشأأن معاهدة مراكش اليت بل  تقريرها الهنايئ ثالث صفحات. وفامي خيص  تقارير أأقرص. ورضب مثال أأحدث جلنة
ن ذكل هو الاجتاه  لهااللجنة التحضريية السابقة  واخلاصة مبعاهدة بيجني، بل  التقرير ما مجموعه أأربع صفحات. واختمت قائاًل اإ

ىل أأعضاء احتاد لش بونة وحدمه.  احلديث مضيفًا أأن القرار يرجع اإ
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خالل  2 توضيحات وأأعلن أأن اللجنة س تواصل النظر يف البندما قدمه من الرئيس املستشار القانوين عىل وشكر  .91
ضافة اإىل ذكل، س تبت اللجنة يف مسأأةل صيغة تقرير الاجامتع دلى  ىل القرار اذلي اقرتحه الرئيس. واإ الصباح التايل وتعود اإ

فية لإعداد تقرير اكمل ودلى نظر الوفود يف تكل املسأأةل. وشكر حصولها عىل املعلومات من الأمانة بشأأن التاكليف الإضا
الوفد ادلول الأعضاء وأأعلن اس تئناف الاجامتع اليوم التايل عند العارة صباحًا. وأأعرب عن أأمهل يف أأن تس تغل الوفود 

 الوقت املتاح تكل الليةل للنظر يف القضااي العالقة.

القانوين وأأعرب عن امتنان وفده للحصول عىل عرض للفرق بني تلكفة  وشكر وفد جنوب أأفريقيا الرئيس واملستشار .90
التقرير الاكمل والتقرير املوجز حبلول اليوم التايل نظرًا اإىل الأمهية اليت تولهيا غالبية الوفود لتدابري خفض التاكليف يف مجيع 

ىل اهامتمه ابلطالع عىل الفرق يف التلكفة.  اللجان واإ

ملناقشات. وذك ر بأأن مجعية احتاد لش بونة لوضع االثانية للجنة التحضريية وقدم عرضًا موجزًا  وافتتح الرئيس اجللسة .92
ىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد اتفاق لش بونة  1020 وافقت يف دورهتا التاسعة والعرشين اليت ُعقدت يف أأكتوبر عىل ادلعوة اإ
طار جلسة جلنة  1025 ماملراَجع بشأأن تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية يف عا عىل أأن حيدد ماكن الانعقاد وتوارخيه يف اإ

ىل عقد اجامتع اللجنة التحضريية وُعقد الاجامتع مبا يتفق متامًا مع تكل الولية. ومن هذا املنطلق،  حتضريية. وعليه ُدعي اإ
ن اللجنة التحضريية ستتأألف من أأعضاء احتاد لش بونة وأأن الاجامت طار الاحتاد املذكور مع اتبعت امجلعية قائةل اإ ع س ُيعقد يف اإ

ن أأعضاء احتاد لش بونة مه املؤهلون للبت يف خمتلف بنود  حضور دول أأعضاء أأخرى يف الويبو بصفة مراقب. ومن مث، فاإ
طار البند. وأأعلن الرئيس أأن اللجنة التحضريية دُ 2 جدول أأعامل اللجنة التحضريية مبا فهيا البند ىل املوافقة 2 عيت، يف اإ ، اإ
حاةل مرشوع النظام ادلاخيل  ىل اعىل التوصية ابإ "، 2" 1.9 ملؤمتر ادلبلومايس. ومبوجب هذا النظام ادلاخيل وحتديدًا القاعدةاإ

حاةل  ىل التوصية ابإ ل للمؤمتر اعامتد النظام ادلاخيل وتعديهل يف جلسة عامة هل. ومن مث، ُدعيت اللجنة التحضريية اإ ل حيق اإ
ن الأمانة قدمت مرشوع النظام ادلاخيل يف  مرشوع النظام ادلاخيل اإىل املؤمتر ادلبلومايس لعامتده. وقال الرئيس اإ

مضيفًا أأنه أأعلن بعض التغيريات التحريرية الالزمة ملواءمة النص مع اس تنتاجات الفريق العامل املعين  LI/R/PM/2 الوثيقة
ريرية حبتة وتتعلق بعنوان املؤمتر ادلبلومايس بعض أأحاكمه. وهذه التغيريات حت حتسنيبتطوير نظام لش بونة ومواصةل 

ضافة اإىل ذكل، قدم وفد اإرسائيل10 والقاعدة اقرتاحًا بتعديل مرشوع النظام  ،يف احتاد لش بونة اً عضو  اً بوصفه بدل ،. واإ
مشاركة اكمةل ادلاخيل حبيث يتس ىن مجليع ادلول الأعضاء يف الويبو املشاركة يف املؤمتر ادلبلومايس كأعضاء أأي منحها حقوق 

 ةده أأييمبا فهيا احلق يف التصويت. ورمغ أأن هذا الاقرتاح مشرتك وأأيده عدد ملحوظ من الوفود املراقبة يف الاجامتع، فمل تؤ 
دوةل عضو يف احتاد لش بونة. ووفقًا لقرارات مجعية احتاد لش بونة يف هذا الصدد، استند مسار اس تعراض نظام لش بونة، منذ 

نشائه وحىت ال ن،  ىل افرتاض أأنه ينبغي ذلكل الاس تعراض أأن يعمتد الشلك القانوين ملراجعة اتفاق لش بونة. ونتيجة ذلكل، اإ اإ
من اتفاقية فيينا بشأأن قانون املعاهدات. ورأأى الرئيس أأنه ل  20و 09 ( من اتفاق لش بونة، واملاداتن1)20 ُطبقت املادة

م اكنية عقد املؤمتر ادلبلومايس ملراجعة اتفاق لش بونة بني وفود توجد اعرتاضات عىل ذكل وأأنه ل ميكن الاعرتاض عىل اإ
نظام داخيل مينح حقوق مشاركة اكمةل تشمل احلق يف واعامتد البدلان الأعضاء يف احتاد لش بونة مبوجب تكل الأحاكم 

ة من اختاذ قرار بعقد متنع ادلول الأعضاء يف احتاد لش بون نالتصويت لتكل الوفود حرصًا. وأأثريت احلجة بأأن هذه الأحاكم ل
عضاء يمتتعون حبقوق مشاركة اكمةل مبا فهيا احلق يف التصويت. كأ مؤمتر دبلومايس مع حضور دول أأعضاء أأخرى يف الويبو 

 سارومع ذكل، فاإن ادلول الأعضاء يف احتاد لش بونة مقتنعة بأأنه ميكن احلفاظ عىل الشمولية والشفافية والطبيعة التشاركية مل 
نطاق الإطار القانوين املنطبق دون منح مجيع ادلول الأعضاء يف الويبو احلقوق ذاهتا اليت يمتتع هبا أأعضاء  الاس تعراض يف

ن ذكل خيار س يايس اختذته ادلول الأعضاء يف احتاد لش بونة ول ميكن للرئيس سوى احرتامه.  احتاد لش بونة. وقال الرئيس اإ
ضة مبا فهيا من مشاورات غري رمسية عىل هذه املسأأةل املثرية للجدل. ولكن وذك ر مبا أأجري اليوم السابق من مناقشات مس تفي

رمغ لك اجلهود املبذوةل، جعزت ادلول الأعضاء عن التوصل اإىل حل وسط تقبل به مجيع ادلول الأعضاء يف احتاد لش بونة. 
رجاء الب ت يف تكل املسأأةل أأكرث من ذكل. ووحض وذك ر من هجة أأخرى بأأن ادلول الأعضاء اكنت يف جعةل من أأمرها ومل ميكهنا اإ

ذكل لأغراض شلكية بريوقراطية حبتة لأنه لن يسمح لنفسه قط ابلتقليل من أأمهية حتديد قامئة املدعوين  يالرئيس أأنه ل يدع



LI/R/PM/7 
27 
 

نه ل شك ىل احلكومات املعنية. وحتضريًا للمؤمتر ادلبلومايس، قال الرئيس اإ رسال دعوات واحضة ل لبس فهيا اإ يف  ورضورة اإ
ىل معرفة الصفة اليت ستمتتع  هبا وفودها يف املؤمتر ادلبلومايس فضاًل عن صفة الوفود الأخرى. كام وتشارك حاجة احلكومات اإ

يتعني عىل الأمانة أأن تكون يف وضع يتيح لها معرفة روط وأأحاكم املؤمتر مس بقًا وفئات الوفود اليت ستنظم لها هذا املؤمتر. 
نوعليه اختمت الرئيس قائ هناء النقاش عىل هذا البند. يرحج هاًل اإ  اإ

وذك ر الرئيس بأأنه اقرتح عىل اللجنة التحضريية اعامتد مرشوع النظام ادلاخيل عىل النحو الوارد يف  .95
دخال أأية تعديالت  LI/R/PM/2 الوثيقة اليت أأعدهتا الأمانة مع التغيريات التحريرية اليت وافقت علهيا ادلول الأعضاء ودون اإ
ضافية ضافة اإىل ذكل، ذك ر الرئيس ابقرتاح حتديد  اإ أأجاًل  1025 فرباير 2وخباصة التعديل اذلي اقرتحه وفد اإرسائيل. واإ

لتقدمي مجيع ادلول الأعضاء يف الويبو اقرتاحات كتابة لتعديل الاقرتاح الأسايس املؤلف من مرشوع اتفاق لش بونة املراَجع 
عدلها الفريق العامل املعين بتطوير نظام لش بونة يف دورته العارة. وس ُتدعى الأمانة ومرشوع الالحئة التنفيذية بصيغهتام اليت 

ىل املؤمتر ادلبلومايس  كر يف اليوم السابق، فاإن مجيع أأعضاء احتاد . وكام ذُ يك حييط هبا علامً اإىل جتميع تكل الاقرتاحات وتقدميها اإ
حاةل مرشوع النظ ىل املؤمتر لش بونة احلارضين اتفقوا عىل التوصية ابإ ام ادلاخيل كام ورد يف الوثيقة اليت أأعدهتا الأمانة اإ

ىل توافق ال راء اخلاص هبذا القرار. كام أأشار الرئيس  ادلبلومايس يك يعمتده بيامن رفضت دوةل عضو يف احتاد لش بونة الانضامم اإ
ىل أأن ادلول الأعضاء يف الويبو غري الأطراف يف احتاد لش بونة واحلارضة  زاء  جامتعالااإ بصفة مراقب قد أأعربت عن شواغل اإ

هذا القرار أأو معارضهتا هل. ومضت الوفود املراقبة البدلان التالية: الأرجنتني وأأسرتاليا والربازيل وكندا وش ييل والهند والياابن 
حدة الأمريكية ونيوزيلندا وبامن ومجهورية كوراي والاحتاد الرويس واململكة العربية السعودية وس نغافورة والولايت املت

ن تكل يه الاس تنتاجات الذلين راقبني املوفدين الذكر  مثوأأوروغواي.  أأيدا هذا القرار وهام أأملانيا وسويرسا. واختمت قائاًل اإ
لهيا اليت  ذا اكنت اللجنة التحضريية جاهزة لقبول توصل اإ من املناقشات مبا يف ذكل املشاورات غري الرمسية وتساءل عام اإ
 ت.الاس تنتاجا تكل

ىل أأن الرئيس أأعلن  .96 ىل ما يشمهل من مغوض كبري. فأأشار الوفد اإ وأأعرب وفد اإرسائيل عن تفاجئه بتقرير الرئيس نظرًا اإ
. وذك ر الوفد بأأن يف اليوم السابق عدم وجود توافق يف ال راء ولكنه عرض مرشوع النظام ادلاخيل مكرشوع متفق عليه ومنته  

ُعقدت يف اليوم السابق عىل أأساس أأنه مل يُتخذ قرار بعد. وعليه اندهش الوفد لسامع الوفود غادرت اجللسة املاضية اليت 
ذ مل تناقش الوفود بعد س بل امليض قدمًا. كام ذك ر  ن تكل املسأأةل غري واحضة اإ ىل اتفاق. وقال اإ عالن توصل امجليع اإ الرئيس اإ

ة يك يعرب اجلانبان عن رأأهيام. وافرتض الوفد أأن الرئيس الوفد بعقد مشاورات غري رمسية قصرية يف اليوم السابق مل تكن اكفي
ىل أأنه قد اجمتع ابجملموعتني ولكن مل حيدث . ورأأى الوفد أأن ذكل سبب عدم ذكل س يعرض وهجيت النظر والاقرتاحني نظرًا اإ

ىل قرار وأأعرب عن رغبته يف التو  ىل نتيجة. وأأقر الوفد برضورة التوصل اإ ىل قرار ولكنه توصل املشاورات غري الرمسية اإ صل اإ
 تفاق.لاحتقيق رأأى أأن عقد جلسة غري رمسية هو خري سبيل للميض قدمًا حنو 

وردًا عىل بيان وفد اإرسائيل، أأراد الرئيس توضيح نقطة واحدة. فرحج عدم وضوح مقدمته واعتذر عن ذكل. ومع  .97
نه مل يذكر يف مقدمته أأي قرار متخذ بشأأن مرشوع النظام ادلاخيل.  ىل أأنه خلص املناقشات اليت أأجريت ذكل، قال اإ وأأشار اإ

ىل  حاةل مرشوع النظام ادلاخيل اإ خالل اليوم السابق وذكر أأنه بدا هل تأأييد مجيع أأعضاء احتاد لش بونة احلارضين للتوصية ابإ
الأعضاء بشأأن  بأأنه يتعني مشاورة ادلول عرضه املؤمتر ادلبلومايس يك يعمتده ابلصيغة اليت اقرتحهتا الأمانة. وأأضاف أأنه اختمت

ىل توافق ال راء. وأأكد جمددًا أأنه  اموافقهت ىل وفد واحد وهو وفد اإرسائيل اذلي رفض الانضامم اإ عىل ذكل الاس تنتاج مشريًا اإ
ىل قرار حىت ال ن. واقرتح عدم الإسهاب يف حتديد املسؤول عن عدم توصل اجللسات غري الرمسية اليت ُعقدت  مل يتوصل اإ

ىل نتي ذ انعدم اليوم السابق اإ ىل أأنه مل يُطلب منه خالل اجللسات غري الرمسية أأن يقدم اقرتاحًا وسطًا. واإ جة مرضية. وأأشار اإ
زاءالطلب، انعدمت الاس تجابة. وأأعرب عن خيبة أأمهل  الصمت اذلي بدأأت به اجللسات غري الرمسية ملدة دقيقة أأو  اإ

الظن بوجود مسائل يتعني مناقش هتا. ورأأى أأنه اكن دقيقتني لأن بعض الوفود يه اليت طلبت عقد تكل اجللسات وخاهل 
يتعني عىل ادلول الأعضاء أأن تس متع للوفود اليت طلبت أأخذ اللكمة قبل النظر يف الطلب اذلي قدمه وفد اإرسائيل بشأأن 
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جراء تصويت فوري عىل وقف الاجامتع لإجراء  ذا اعرتض الوفد عىل ذكل ورغب يف اإ ل اإ عقد اجامتعات غري رمسية اإ
 ات غري رمسية.جلس

وأأعلن وفد اإرسائيل رغبته الشديدة يف وقف الاجامتع لعقد جلسات غري رمسية ولكنه س يرتك اللكمة للوفود الأخرى  .98
 يك تعرب عن أ راهئا.

 ملداولت.اوشكر الرئيس وفد اإرسائيل عىل مرونته وفتح ابب  .99

ال راء. ورأأى أأن اللجنة التحضريية اكنت  مجيعع اإىل س امتالوأأقر وفد املكس يك جبهود الرئيس وانفتاحه واس تعداده ل .200
ن اللجنة اكنت مس تعدة مرة  مس تعدة لختاذ قرار قبل موعد الغداء يف اليوم السابق لكن الرئيس أأاتح وقتًا للتفكري. وقال اإ

ه رأأى الوفد أأن الرئيس جمددًا املزيد من الوقت للتفكري فأأاتح ليةل اكمةل. وعلي وفر أأخرى لختاذ قرار يف فرتة بعد الظهر ولكن
ادلول الأعضاء قد استنفدت أأكرث مما يعقل من وقت للتشاور والتوصل اإىل حل وسط. وأأعلن تأأييده لتفسري الرئيس للوضع 

ن ذكل خري مثال عىل الشفافية والشمولية يف هذه ادلورة. ورأأى الوفد أأنه خري مثال عىل روح لو س تنتاجاته. وقال اإ
ي التحيل هبا خالل املؤمتر ادلبلومايس. وأأعلن أأنه من الأمهية مباكن الإقرار بأأن ادلول الأعضاء الاس تعداد والالزتام اليت ينبغ

ذ هدفت بع متالبياانت اليت  ضل تناقش جوهر املوضوع اإ ىل اخللط بني  قُّدِ ونتاجئ  جوهر املوضوعخالل اليوم السابق اإ
منا حتدد مس بقًا نتيجة املؤمتر ادلبلومايس. مناقشة النظام ادلاخيل. وذك ر بأأن ادلول لمن خالل املؤمتر   تناقش اجلوهر واإ

وشدد الوفد عىل أأن ما جيب مناقش ته هو النظام ادلاخيل. ورأأى الوفد أأن مرشوع النظام ادلاخيل بصيغته احلالية ل خيالف 
ىل الأطراف املتعاق ىل الإطار القانوين للويبو. وأأضاف أأن قرار قبول التعديالت املقرتحة يرجع اإ دة حرصًا بعد الاس امتع اإ

ىل اجلانبني واملراقبني ال خرين. وأأشار الوفد  ن التفسري  اً واحد اً أأن وفداإ من طرف متعاقد أأيد هذا الاقرتاح. وقال الوفد اإ
يف ه ينبغي للجنة توصية املؤمتر ادلبلومايس ابعامتد النظام ادلاخيل عىل النحو الوارد ناذلي اقرتحه الرئيس ووحضه بعدئذ هو أأ 

لهيا الرئيس. وأأعلن الوفد تأأييده ذلكل التفسري واقرتاح الرئيس  LI/R/PM/2 الوثيقة مع التغيريات التحريرية اليت أأشار اإ
هناء النقاش.  وطلب اإ

يطاليا دمعه لتقيمي الرئيس واقرتح سبياًل للميض قدمًا. كام أأعلن رغبته يف تأأييد املالحظة  كدوأأ  .202 وفد  اليت أأبداهاوفد اإ
ىل املكس يك وا ليت تامتىش مع ما قاهل الوفد منذ بداية ادلورة. وذك ر الوفد بأأن دمع النظام ادلاخيل بصيغته احلالية س يؤدي اإ

 فتح الباب أأمام أأي مواقف أأو مالحظات مس تقبلية قد تقدهما دول مراقبة يف املؤمتر ادلبلومايس.

حضريية املؤمتر ادلبلومايس ابعامتد النظام ادلاخيل وأأعرب وفد فرنسا عن تأأييده لس تنتاج الرئيس بأأن تويص اللجنة الت .201
ىل البند التايل. ورأأى الوفد أأن ادلول الأعضاء قد حققت توازاًن جيدًا بني رضوريت الانفتاح  احلايل واقرتح الانتقال اإ

ن أأرادت اللجنة اس تكامل معلها  فقد حان الوقت والفعالية. وذك ر بوجود بنود أأخرى يف جدول الأعامل ينبغي تناولها، واإ
ىل البند التايل. 2 لإغالق البند  والانتقال اإ

وأأعلن وفد هنغاراي تأأييده التام لالس تنتاج اذلي عرضه الرئيس عىل اللجنة التحضريية مع مراعاة القدر الكبري من  .200
لإجراء املزيد من صص يف اليوم السابق للمناقشات غري الرمسية. وكام ذكر وفد املكس يك، أأتيحت ليةل اكمةل الوقت اذلي خُ 

جراء املزيد من املناقشات غري الرمسية عىل هذا البند خالل هذه ادلورة. كام أأعرب  املناقشات، فمل يَر الوفد رضورة يف اإ
من التعليقات عىل  تقدم املزيدستتاح لدلول املراقبة يك اليت الوفد عن تأأييده للقرار اذلي اقرتحه الرئيس علامً بأأن الفرصة 

 املبينة يف واثئق العمل اليت أأعدهتا الأمانة.و لأسايس س تقترص عىل القضااي املفتوحة الاقرتاح ا

ن بدا ذكل مس تحياًل بسبب وفد  .202 ىل توافق يف ال راء واإ وشدد وفد امجلهورية التش يكية عىل رغبة وفده يف التوصل اإ
ىل أأن ذكل الوفد مل حياول حتقيق توافق ال راء خالل وم السابق مبا يف ذكل خالل املشاورات غري الي اجامتعات واحد. وأأشار اإ
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هناء املناقشة  الرمسية. وعليه أأعلن الوفد تأأييده التام لقرتاح الرئيس بغية تنفيذ القرار السديد بعقد املؤمتر ادلبلومايس املعين واإ
 من جدول الأعامل. 2 عىل البند

يران  .205 يطاليا وفرنسا وهنغاراي تأأييده للبياانت اليت ( الإسالمية -مجهورية )وأأعلن وفد اإ أأدلت هبا وفود املكس يك واإ
نه قد  ن اللجنة قد كرست وقتًا اكفيًا لهذا املوضوع واإ وامجلهورية التش يكية. وجدد الوفد تأأييده التام لس تنتاج الرئيس قائاًل اإ

ىل البند التايل. وأأعرب الوفد عن اقتناعه الشديد بأأنه ينبغي للجنة احرتا م ومراعاة القواعد والأحاكم حان الوقت لالنتقال اإ
القامئة لتفاق لش بونة اليت تنص عىل أأنه "جيوز مراجعة هذا التفاق عن طريق مؤمترات يعقدها مندوبو البدلان الأعضاء يف 

 ( من النظام ادلاخيل العام للويبو.1)26 الاحتاد اخلاص". وطلب الوفد اختتام املناقشات عىل هذا البند وفقًا للقاعدة

يران وشكر ا .206 نه ( الإسالمية -مجهورية )لرئيس وفد اإ اعامتد  يرحجعىل بيانه واقرتاحه حتديد الوقت املتاح للوفود. وقال اإ
ىل الروح  ذا لحظ تأأخر الاجامتع فقد يبار صالحياته كرئيس. ولكن نظرًا اإ ذكل الإجراء ولكن يف مرحةل لحقة موحضًا أأنه اإ

نه غري متأأكد من رغبة أأي وفد يف تأأخري اختتام املناقشات.  البناءة للوفود، قال الرئيس اإ

 ه التام لس تنتاج الرئيس.وأأعلن وفد الربتغال تأأييده لبياانت الوفود السابقة ودمع .207

يطاليا وفرنسا وهنغاراي وامجلهورية  .208 وأأعلن وفد مجهورية مودلوفا تأأييده للبياانت اليت قدمهتا وفود املكس يك واإ
يران و التش يكية  والربتغال. وأأعرب الوفد عن دمعه التام لالس تنتاجات اليت اقرتاها الرئيس بشأأن  (الإسالمية -)مجهورية اإ

اخيل عىل النحو اذلي اقرتحته الأمانة، فضاًل عن حتديد أأجل لتلقي مواقف مجيع ادلول الأعضاء يف الويبو مرشوع النظام ادل
ىل املؤمتر ادلبلومايس اذلي حيق هل اختاذ  م اإ بشأأن املسائل املوضوعية. وذك ر الوفد بأأن املناقشة ختص التوصية اليت س تقد 

هناء النقاش عىل البندالقرار الهنايئ بشأأن النظام ادلاخيل. ودعا ا ىل اإ من جدول أأعامل اللجنة التحضريية مما  2 لوفد الرئيس اإ
حراز س ميكن اللجنة من   تقدم يف قضااي أأخرى من جدول الأعامل.اإ

وأأكد وفد رصبيا تأأييده التام لس تنتاج الرئيس فضاًل عن اقرتاحه ابعامتد التوصية املتعلقة مبرشوع النظام ادلاخيل  .209
 مانة.اذلي أأعدته الأ 

يطاليا وفرنسا وهنغاراي وامجلهورية التش يكية  .220 ل تأأييد املتحدثني السابقني ومه املكس يك واإ نه ل يود اإ وقال وفد بريو اإ
يران و  والربتغال ومجهورية مودلوفا ورصبيا. وأأعلن الوفد تأأييده التام لس تنتاج الرئيس ورأأى أأن  (الإسالمية -)مجهورية اإ

طار  LI/R/PM/2 ي أأعدته الأمانة والوارد يف الوثيقةالنظام ادلاخيل املقرتح اذل يتفق متامًا مع الإجراءات القانونية القامئة يف اإ
 اتفاق لش بونة وينبغي توصية املؤمتر ادلبلومايس ابعامتده.

يطاليا وفرنسا وهنغاراي وامجلهورية التش يكية و  .222 يران وأأيد وفد سلوفاكيا البياانت اليت قدمهتا وفود املكس يك واإ اإ
والربتغال ومجهورية مودلوفا ورصبيا وبريو. ورأأى الوفد أأن الإطار القانوين املنصوص عليه يف القواعد ( الإسالمية -مجهورية )

ن مجيع الأطراف املتعاقدة يف اتفاق لش بونة تمتتع حبقوق اكمةل لختاذ القرارات  الإجرائية يتسم ابلوضوح الاكيف. وقال اإ
ىل أأن ادلول الأعضاء قد أأجرت مناقشات مس تفيضة يف اليوم السابق وأأعلن تأأييده والسعي اإىل حتقيق توافق ال را ء. وأأشار اإ

 لقرتاح الرئيس واقرتاحه الإجرايئ.

وأأعلن وفد كوس تارياك تأأييده للمتحدثني السابقني اذلين أأبدوا تأأييدمه التام لقرتاح الرئيس وامليض قدمًا يف  .221
 الأعامل. جدول

 التام لس تنتاجات الرئيس وحث املراقبني عىل احرتام توصيات اللجنة.وأأعلن وفد تونس تأأييده  .220
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ىل اعامتد مرشوع النظام ادلاخيل ابلصيغة اليت أأعدهتا الأمانة.  .222 وأأكد وفد بلغاراي دمعه التام لقرتاح الرئيس ابلتوصل اإ
 وأأيد الوفد مجيع البياانت اليت قدهما املتحدثون السابقون.

هناء وأأعلن وفد مجهورية كوراي  .225 ادلميقراطية الشعبية تأأييده للمتحدثني ال خرين يف دمعهم لس تنتاج الرئيس واقرتح اإ
 .2 املناقشة عىل البند

 وأأيد وفد الكونغو املتحدثني السابقني يف دمعهم لقرتاح الرئيس. .226

ىل ادلول الأعضاء الأخرى يف احتاد لش بونة اليت أأيدت اقرتا .227  ح الرئيس.وأأعلن وفد البوس نة والهرسك انضاممه اإ

نه اس متع بعناية فائقة  .228 ىل اوأأقر وفد توغو ابهامتم الوفود بعمل اللجنة قائاًل اإ ىل أأن ادلول اإ ملناقشات. وأأشار الوفد اإ
سهامات بشأأن قضااي تقنية مثل احلق يف التصويت مع الإقرار بأأن اس تنتاج  الأعضاء قد تواصلت مع الفريق العامل لتقدمي اإ

 وأأعرب عن تأأييده للرئيس. ،لإجراءات القامئةالرئيس يامتىش متامًا مع ا

ىل البند التايل، وأأكد دمعه لالقرتاح اذلي قدمته الأمانة. .229 هناء مناقشة هذا البند والانتقال اإ  وأأيد وفد جورجيا اقرتاح اإ

ن الوفد متفق اإىل وطلب وفد اإرسائيل املزيد من التوضيحات بعد الاس امتع  .210 مجيع املداخالت وتوضيحات الرئيس. واإ
ىل أأن ما اقرتحه  متامًا مع رضورة امليض قدمًا يف جدول الأعامل ولكنه رأأى رضورة يف توضيح بعض النقاط. وأأشار الوفد اإ
ىل الوفد  الرئيس مل يكن قرارًا بل اس تنتاجًا. وذكر أأن الفرق بني القرار والاس تنتاج اذلي يعلنه الرئيس غري واحض ابلنس بة اإ

 وطلب توضيح تكل النقطة.

رئيس وفد اإرسائيل عىل هذا السؤال اذلي س ميكنه من توضيح ما قام به حىت ال ن. وذك ر بأأنه عرض وشكر ال .212
ن واصل  هاس تنتاجات ىل الوفود اليت أأيدت اس تنتاجاته ابلإجامع واإ ملعرفة مدى اس تعداد اللجنة لختاذ قرار. وبعد الاس امتع اإ

ىل توافق ال راء بشأأن الاس ت  عالن قرار. ولكن وفد اإرسائيل رفضه الانضامم اإ ىل مرحةل تتيح هل اإ نتاجات، فقد رأأى أأنه وصل اإ
عالن القرار. ىل الوفود املراقبة قبل اإ نه يرحج الاس امتع اإ  نظرًا اإىل وجود طلبات لأخذ اللكمة، فاإ

وشكر وفد مجهورية كوراي الرئيس عىل توضيحاته. ومع ذكل، وجد الوفد صعوبة يف فهم التوضيحات فطلب من  .211
اس تقاللية اتفاق لش بونة. وأأراد الوفد معرفة العالقة القامئة بني الويبو واتفاق لش بونة. وتساءل عن مدى  الرئيس توضيح

 وجاهة تأأجيل عقد املؤمتر ادلبلومايس حىت امجلعيات العامة للويبو.

ن اتفاق لش بونة هو اتفاق دويل .210 تضاء، وأأعرب تديره الويبو، عىل أأن تصحح الأمانة ذكل عند الاق  فرد الرئيس قائاًل اإ
 عن أأمهل يف أأن يكون قد أأجاب عىل سؤال الوفد.

ىل قامئة ادلول املراقبة اليت أأخذت اللكمة لالإعراب عن شواغلها  .212 وطلب وفد تركيا من الرئيس أأن يضيف وفد بالده اإ
 للتو. الرئيس ص اجللسة السابقة اذلي قرأأهخعىل النحو الوارد يف مل

وذكر وفد أأسرتاليا أأنه ل شك يف وجود خيبة أأمل كبرية أأصابت ادلول الأعضاء اليت مل يتاح لها املزيد من الوقت أأو  .215
وأأعرب عن أأسفه الشديد ذلكل.  ،غريه من الوفود املؤيدةو الفرصة لإمعان النظر يف الاقرتاح اذلي قدمه وفد اإرسائيل 

ىل  اتراءولحظ أأن ادلول الأعضاء تركز كثريًا عىل الإج . والتفت الوفد مزدوج ومربكمسار  انهتاجورأأى أأن ذكل أأدى اإ
ن ما يقرتحه الرئيس ليس ملخص  جامع عىل تأأييد قراره املقرتح وقال اإ ىل النقطة الأخرية اليت أأاثرها الرئيس بشأأن وجود اإ اإ

ليه كقرار ابلإجامع وتوافق يف ال راء مما خيالف منا قرار جلنة وعليه سيُشار اإ  الواقع وفقًا للوفد. رئيس واإ
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ورحج الرئيس عدم وضوح بيانه وطلب من الوفود املزيد من الانتباه. وذك ر بأأنه أأعلن وجود تأأييد ابلإجامع ابس تثناء  .216
ىل توافق  وفد واحد عارض قراره ولكنه مل يذكر وجود توافق يف ال راء. وأأضاف أأنه يدرك أأن وفدًا واحدًا رفض الانضامم اإ

ىل  منا أأضاف وجود ال راء وأأشار اإ ذكل مرارًا وتكرارًا. وأأكد أأنه مل يعلن وجود توافق يف ال راء أأو تأأييد ابلإجامع دون حتفظ واإ
ىل توافق ال راء.  وفد واحد رفض الانضامم اإ

ذا اكن من  .217 وطرح وفد اإرسائيل سؤاًل عىل املستشار القانوين عقب توضيحات الرئيس بشأأن القرار. وتساءل عام اإ
ىل الرئيس.املفرتض أأن   تتخذ ادلول الأعضاء القرار أأم أأنه من الصواب أأن يرجع ذكل اإ

منا يعلهنا  .218 ىل املستشار القانوين مع التذكري بأأن الرئيس ل يتخذ القرارات واإ حاةل السؤال اإ وأأعلن الرئيس أأنه ميكنه اإ
ىل أأنه قدم اس تنتاجاته والمتس أ راء الوفود احلارضة مذكرًا بأأن مجيع ا لوفود الأعضاء يف اللجنة التحضريية أأي حفسب. وأأشار اإ

مجيع أأعضاء احتاد لش بونة اذلين أأخذوا اللكمة قد أأعربوا عن تأأييدمه لتكل الاس تنتاجات اليت س يقوم علهيا القرار علامً بأأن وفد 
ىل أأن اللجنة التحضريية يه اليت اختذ ىل توافق ال راء املتصاعد. وأأشار اإ ت القرار اإرسائيل رفض ذكل رصاحة ومل ينضم اإ

عالنه عىل أأساس تكل الاس تنتاجات. ىل اإ  ورأأى أأنه ل ميكن معارضة وجود دمع اكف  لس تنتاجاته وللقرار اذلي مييل اإ

نه ل تزال هناك عدة أأشهر قبل انعقاد املؤمتر  .219 وأأعلن وفد فرنسا اس تعداده ملواصةل طمأأنة وفد اإرسائيل قائاًل اإ
لوفد من اس تغالل ذكل الوقت ملواصةل املناقشة. وأأعرب الوفد عن اقتناعه ادلبلومايس، وأأعرب عن أأمهل يف أأن يمتكن ا

 يُمنحاللكمة لتأأييد الاقرتاح متفقة عىل ذكل. ورأأى أأنه مل  أأخذت يتبفائدة احلوار مضيفًا أأن مجيع ادلول الأعضاء يف الاحتاد ال
ذ أأعضاء الاحتاد. وقت اكف للتشاور منذ أأن قدم وفد اإرسائيل اقرتاحه منذ أأس بوعني اذلي فاجأأ  ن وفد اإرسائيل مل اإ اإ

بناء من وفد اإرسائيل ودعته  ذكل امتناعاً يتواصل قط مع عوامصها أأو وفودها لالإشارة اإىل صعوابته. واعتربت ادلول الأعضاء 
ىل مواصةل ذكل الامتناع البناء. وانشد الوفد مجيع البدلان ابحلفاظ عىل وحدهتا وتضامهنا.  اإ

ىل مداخلته السابقة وطرح السؤال عىل املستشار القانوين. و وأأعرب وفد اإرسائيل عن  .200 ن أأ  أأضافرغبته يف العودة اإ
ىل موقف الوفد يف القرار. ورأأى أأن الرئيس  صياغةالوفد غري متأأكد من طريقة  الرئيس للقرار ولكنه أأكد أأمهية الإشارة اإ

 عىل هذه احلاةل حتديدًا. اس تخدم مصطلح الإجامع اذلي يعين التفاق التام ولكن الإجامع ل ينطبق

نه ل ي  .202 عالن الرئيس أأن القرارات تتخذها اللجنة التحضريية  سعهورد املستشار القانوين عىل ذكل قائاًل اإ سوى تأأكيد اإ
 وليس الرئيس.

نه مس تعد أأيضا لتلخيص املناقشات يف اس تنتاجاته حبيث تبني أأن  .201 نه يتفهم شواغل وفد اإرسائيل، واإ وقال الرئيس اإ
عضوا، اذلين أأخذوا اللكمة بعد وفد اإرسائيل قد أأبدوا تأأييدمه للقرار اذلي ينوي  29ء احتاد لش بونة، وعددمه وفود أأعضا

ىل غلق ابب النقاش. وأأحاط الرئيس علام بأأن وفد اإرسائيل ليس يف وضع يسمح هل بتأأييد هذا  اختاذه مبا يف ذكل التوجه اإ
ىل توافق ال راء اذل ليه تكل الوفود.القرار ول ميكنه الانضامم اإ  ي توصلت اإ

ىل مداخةل وفد فرنسا من حيث الروح اليت جيب أأن تسود. وأأشار  .200 نه يرغب أأول يف الانضامم اإ وقال وفد املكس يك اإ
ىل أأن ادلول الأعضاء ينبغي أأن تعي أأن قواعد الامتس التصويت تس تلزم أأن يؤيد مقدم الالامتس ووفد أ خر هذا الالامتس، ما  اإ

ل أأن يتخذ القرار اذلي أأعلن عنه يعين أأن الاقرتاح  ن الرئيس ل خيار أأمامه اإ ىل هذا احلد، ذلا فاإ اخلاضع للناقش ل يصل اإ
 ابلنيابة عن أأعضاء اللجنة. وأأضاف الوفد أأن املاكن املناسب ذلكر أ راء وفد اإرسائيل هو التقرير.

ن اكن القرار قد اختذ، .202 ليه اإ ن من غري الواحض ابلنس بة اإ ليه، وذكل ردا عىل  وقال وفد اإرسائيل اإ وكيف مت التوصل اإ
عداد تقرير مفصل وشامل  البيان اذلي أأدىل به وفد املكس يك للتو. وأأعرب عن سعادته البالغة لأن وفد املكس يك حيبذ اإ
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وهو ما حيبذه وفده أأيضا. وعاد الوفد للحديث عن القرار وأأعرب عن رغبته يف احلصول عىل توضيح من املستشار القانوين 
ن اكن  ن اكن مثة نظام داخيل لختاذ القرارات.اإ  أأي قرار قد اختذ خالل اجللسة، واإ

ليه ودخل يف حوار مع املستشار  .205 وأأعرب الرئيس عن أأسفه ملالحظة أأن وفد اإرسائيل قد توقف عن احلديث اإ
ىل املستشار القانوين للرد عىل تساؤل الوفد.  القانوين، لكنه أأضاف أأنه مس تعد لإعطاء اللكمة اإ

ن اللجنة التحضريية التابعة لحتاد لش بونة مل تتخذ أأي قرار.ورد امل  .206  ستشار القانوين عىل تساؤل وفد اإرسائيل، وقال اإ

ن هذا ما يفهمه أأيضا سواء اكن ذكل همام أأم ل، وذكّر بأأن وفودا ثالثة  .207 واتفق الرئيس مع املستشار القانوين قائال اإ
 س تأأخذ اللكمة ومن مث س يغلق ابب النقاش.

نه يرغب،  وشكر وفد .208 مجهورية كوراي الرئيس عىل الرد عىل سؤاهل. وقال بصفته مراقبا يف الاحتاد وعضوا يف الويبو، اإ
قبل أأن تتخذ ادلول الأعضاء يف احتاد لش بونة قرارا هنائيا، يف التشديد عىل ثالث نقاط بشأأن هذا الوضع. وقال الوفد، كام 

ن اخلروج عن السلطة  املسموحة لالحتاد من شأأنه أأن يطرح مشلكة خطرية جدا يف املنظمة. أأوحض من قبل يف مرات عدة، اإ
ىل أأن مرشوع مراجعة اتفاق لش بونة ينسحب عىل البياانت اجلغرافية. وأأضاف أأن من املقبول معوما أأيضا،  وأأشار الوفد اإ

ن اخلالفات تسود بشأأن كون واملذكور خاصة يف واثئق الويبو املتلفة، أأن تسميات املنشأأ من أأنواع البياانت اجلغرافية، لك
نه عىل الرمغ من لك هذه الوقائع، حتاول بعض ادلول الأعضاء فقط  مرشوع التفاق املنقح اتفاقا جديدا أأم ل. ومىض يقول اإ
ذا اختذ، فاإن من  يف احتاد لش بونة ال ن البت يف التفسري اخلاص هبا. واثنيا أأعرب الوفد عن رغبته يف توضيح أأن هذا القرار اإ

يف الويبو. وأأضاف أأن بعض وفود احتاد لش بونة ذكرت أأن هذه املناقشة ترجع  أأن يكون سابقة يف مسارات اختاذ القرار شأأنه
ىل أأن العديد من املواضيع مل ختتمت بعد  اإىل ست س نوات وأأن ال وان قد حان لختاذ قرار. وأأبدى الوفد رغبته يف الإشارة اإ

ى أأكرث من عرش س نوات يف الويبو، وتساءل عن أأثر هذه السوابق اجلديدة. عىل الرمغ من املناقشات اليت جرت عىل مد
وأأخريا أأعرب الوفد عن رغبته يف طرح سؤال من جديد وهو، ما دور الويبو؟ ورصح بأأن اتفاق لش بونة أأحد التفاقات اليت 

ن اتفاق لش بونة املنقح سيتعارض عاجال أأم أ جال مع أ راء أأغلب  ية ادلول الأعضاء يف الويبو. وتساءل تديرها الويبو، وابلتايل فاإ
ن اكن هذا الأمر جمداي من منظور مواءمة القانون ادلويل وسلطة املنظمة ادلولية.  الوفد اإ

نه أأحاط علام ابلصدمة اليت  .209 وأأعرب وفد ش ييل عن شكره عىل احلل اذلي اقرتح للنقاش يف اليوم السابق. وقال اإ
زاةل شكوك أأعربت عهنا بعض الوفود لعدم توافر الوقد  أأو النية حلل املسأأةل. وأأعرب الوفد عن تأأييده لأن من الرضوري اإ

دارة النقاشات. وعالوة عىل ذكل ذكّر الوفد بأأنه قال يف  أأعضاء الاحتاد أأو سائر أأعضاء الويبو يف كيفية اختاذ القرارات وكيفية اإ
جراءا قامة اإ ن من حق أأي دوةل عضو تقدمي اقرتاحات بشأأن اإ ن الاقرتاح اليوم السابق اإ ت كام يه احلاةل هنا. وراح يقول اإ

جياد طريقة للتعبري عن أ راء امجليع، ويه الروح اذلي يتعني  قد قدم وأأن النقاش ادلائر بشأأنه يبني سلواك بناء ويبني حماوةل اإ
 أأن تتحىل هبا الويبو ابعتبارها منظمة دولية.

ىل التوافق يف وأأحاط وفد الاحتاد الرويس علام بأأن الرئيس أأشار مرارا و  .220 ىل أأن اإرسائيل ل ميكهنا الانضامم اإ تكرارا اإ
ن اكن عضوا واحدا معرتضا و نه ل يفهم يف احلقيقة أأي توافق يتحدث عنه الرئيس اإ عضوا موافقا.  17أأو  18ال راء. وقال اإ
ن اللجنة التحض ىل اقرتاح الرئيس، فاإ ماكهنا الانضامم اإ ن مل يكن ابإ ىل أأن اإرسائيل اإ ريية ل ميكن أأن تتحدث وأأشار الوفد اإ

 توافق. عن

عالن القرار التايل اذلي تؤيده لك الوفود  .222 وشكر الرئيس الوفد وأأغلق ابب النقاش كام قال. ورصح بأأنه يعزتم اإ
ىل املؤمتر ادلبلومايس وتويص  حاةل مرشوع النظام ادلاخيل اإ احلارضة دون وفد واحد. أأول توافق اللجنة التحضريية عىل اإ

حاةل مرشوع النظام ادلاخيل كام ورد يف الوثيقة ابعامتده يف ا جللسة العامة للمؤمتر. وتوافق اللجنة التحضريية عىل اإ
LI/R/PM/2  ضافية. وتوافق اللجنة التحضريية أأيضا عىل مع التغيريات التحريرية املتفق علهيا، لكن من دون أأية تعديالت اإ
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عضاء اقرتاحاهتا الكتابية ابلتعديالت عىل الاقرتاح الأسايس بشأأن مودعا هنائيا يك تقدم ادلول الأ  1025فرباير  2حتديد 
املسائل اليت حددها الفريق العامل املعين بتطوير نظام لش بونه عىل أأهنا ل تزال عالقة. ورصح الرئيس بأأن الأمانة س تجمع 

ىل املؤمتر ادلبلومايس ليطلع علهيا، هذا هو القرار اذلي دعيت اللجنة التحضريية  هذه الاقرتاحات وتقدهما يف وثيقة واحدة اإ
ن اكن أأي وفد عضو يرغب يف الاعرتاض عىل القرار. ىل اختاذه، وتساءل الرئيس اإ  اإ

ن قرارا مل يتخذ لكنه اختذ قرارا  .221 وأأخذ وفد اإرسائيل اللكمة لطرح السؤال ذاته من جديد: فقد قال الرئيس من قبل اإ
جراء جيب اتباعه لالنتقال من اس تنتاج فامي بعد. ورصح بأأنه ل يفهم الطريقة اليت اخت ذ هبا هذا القرار، وأأنه يفرتض أأن مثة اإ

ىل اختاذ قرار. وأأعرب عن اعرتاضه عىل ملخص الرئيس وأأبدى رغبته يف فهم كيفية صياغة هذا امللخص. وعرب عن  الرئيس اإ
ىل توافق يف ال راء و  عدم اختاذ قرار، لأن املقصود ليس رغبته أأيضا يف الاطالع عىل النص، وطلب تسجيل عدم التوصل اإ

ل ملخص الرئيس، وأأفاد بأأن من املهم جدا أأن يُبنَي موقف اإرسائيل بدقة يف امللخص وهو عبارة عن اس تنتاج فقط وليس  اإ
 قرارا اختذته اللجنة التحضريية التابعة لحتاد لش بونة.

ىل الوفود .220 نه، بعد التشاور مع الأمانة، يود أأن يقدم اإ التوضيح التايل لالإجراءات. وفقد قدم اس تنتاجات  وقال الرئيس اإ
ىل املناقشات اليت دارت. وأأضاف أأن الوفود لكها  بشأأن القرار اذلي يعتقد أأن اللجنة التحضريية تس تعد لختاذه، ابلستناد اإ

ىل أأن تتخذ الل  ن هذه الوفود تدعو اإ جنة التحضريية اليت أأخذت اللكمة أأيدت هذا القرار دون وفد واحد. وقال يف الواقع اإ
ىل أأنه أأعلن القرار بوضوح وأأن هذا القرار س يذكر يف  جراء املزيد من النقاش. وأأشار اإ هذا القرار يف أأرسع وقت ممكن دون اإ
ن من املفهوم أأن موقف اللجنة التحضريية س يوحض يف أأي تقرير يصدر بعد مناقشة هذه  حمرض اجللسات. وأأردف قائال اإ

لهيا، وعليه  املسأأةل يف اللجنة التحضريية لحقا. وابلتايل ذكر أأن من اجليل أأن الغالبية الالزمة لختاذ القرار قد مت التوصل اإ
 ستتخذ اللجنة التحضريية قرارا وأأنه س يعلن القرار ابلتوافق الاكمل مع النظام ادلاخيل املطبق.

ىل تو  .222 افق يف ال راء وعىل عدم اختاذ وأأعرب وفد اإرسائيل عن رغبته يف التشديد من جديد عىل أأنه مل يمت التوصل اإ
ن مجيع الوفود، وفقا للرئيس، عربت عن رأأهيا، لكنه مل ير  قرار، وأأن من املهم أأن يبني التقرير أأن قرارا مل يتخذ. وقال أأيضا اإ

 الكثري من الوفود تعرب عن رأأهيا.

نه اقرتاح قرارا ابلفعل، و  .225 نه فقط يف وضع يسمح هل ابقرتاح قرارات واإ ن هذا القرار اعرتض عليه وفد وقال الرئيس اإ اإ
نه من خالل املناقشات اليت أأجرهتا اللجنة التحضريية بشأأن  واحد وحسب، ما يعين أأن سائر الوفود تؤيده. وأأردف قائال اإ

ن التقرير سيشار فيه عىل النحو الواجب  اس تنتاجاته، اتضح أأن القرار الالزم اختاذه حيظى مبا يكفي من التأأييد. وقال ابلطبع اإ
ىل أأن وفد اإرسائيل رفض هذا القرار واعرتض عليه، وهمام اكن شلك التقرير اذلي س يصدر فاإن هذا املوقف س يذكر عىل اإ 

 النحو الواجب. ورصح بأأن القرار اذلي اقرتحه قد اختذته اللجنة التحضريية.

ىل أأن اللجنة التحضريية ميكن أأن تنتقل من البند  .226 ىل البند  2وأأشار الرئيس بعد ذكل اإ من جدول الأعامل، وهو  5اإ
ىل املؤمتر ادلبلومايس ونصوص مرشوعات ادلعوات. ودعى الرئيس  النظر يف قامئة ادلول واجلهات املراقبة اليت س تدعى اإ

جياز عىل اللجنة   التحضريية.الأمانة اإىل عرض هذه الواثئق ابإ

ىل الوثيقة  .227 ىل املؤمتر  LI/R/PM/3وأأشار املستشار القانوين اإ ويه قامئة ادلول واجلهات املراقبة اليت س تدعى اإ
دخال القليل من التغيريات التحريرية عىل الوثيقة، وخاصة يف  ادلبلومايس ونصوص مرشوعات ادلعوات. وأأوحض أأنه س يلزم اإ

لش بونة اليت حذفت مهنا هنغاراي وأأضيفت رومانيا عن طريق اخلطأأ. واثنيا أأبدى  املتعلق بقامئة أأعضاء احتاد 2املرفق 
ىل أأن الأمانة س تغري نصوص مرشوعات ادلعوات ليذكر فهيا امس املعاهدة اليت  املستشار القانون رغبته يف لفت انتباه الوفود اإ

فريق العامل يف وقت سابق من هذا الأس بوع. يلزم اعامتدها خالل املؤمتر ادلبلومايس متاش يا مع القرار اذلي اختذه ال
 وس تدخل التغيري عىل مجيع ادلعوات.
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ن التعديالت الالزمة يتعني أأن تدخل أأيضا عىل قامئة غري الأعضاء يف املرفق .228 ، 0 وعلق وفد مجهورية مودلوفا قائال اإ
 حبيث تضاف رومانيا وحتذف هنغاراي.

رفاق مرشوع الاقرتاح الأسايس، وقال ممثل مركز دراسات امللكية الفكرية ادلولي .229 ىل اإ شارة اإ ن ادلعوات لكها فهيا اإ ة اإ
ن لكمة "مرشوع" ينبغي أأن حتذف. وأأضاف اثنيا أأن يف مرشوع ادلعوات املقرتح توجهيها اإىل لك منظمة  نه يعتقد اإ وقال اإ

رفاقها يف هذه ادلعوة عن مراقبة، املرفق اخلامس، يف الصفحة الأخرية من الوثيقة، ل يعرف املركز ملا ختتلف الوثيقة  الالزم اإ
ىل ")البنود املوضوعية والبنود الإدارية والبنود الهنائية(" وما اإىل ذكل. واقرتح املمثل  شارة اإ سائر ادلعوات، أأي أأهنا تتضمن اإ

 أأن توامئ الأمانة هذه ادلعوة مع سائر ادلعوات.

لأن املؤمتر ادلبلومايس س يتناول الاقرتاح  وأأعرب الرئيس عن اعتقاده بأأن لكمة "مرشوع" ميكن حذفها من النص .250
الأسايس وليس مرشوعا. وأأكد أأن هذا الاقرتاح س يؤخذ يف الاعتبار. ونوه عن أأن اللجنة التحضريية يف وضع يسمح لها 

لبند مع التغيريات اليت وافقت علهيا. وأأعلن الرئيس بعد ذكل أأن ا LI/R/PM/3ابملوافقة عىل الاقرتاحات الورادة يف الوثيقة 
 .النظر يف جدول أأعامل املؤمتر ادلبلومايس وموعده وماكن انعقادهالتايل اذلي سينظر من جدول الأعامل هو 

ىل الوثيقة  .252 نه يرغب يف لفت انتباه الوفود اإ  LI/R/PM/4وقال املستشار القانوين فامي يتعلق جبدول الأعامل، اإ
ن اكن "جدول أأعامل املؤمتر ادلبلومايس وموعده وماكن انعقاده" ىل التفضل بسؤال مندوب الربتغال اإ . ودعت الأمانة الرئيس اإ

عالن فامي يتعلق هبذا البند من جدول الأعامل. جراء أأي اإ  يود اإ

وذكّر وفد الربتغال بأأن الربتغال عربت منذ شهور مضت عن رغبهتا يف اس تضافة املؤمتر ادلبلومايس لعامتد اتفاق  .251
مياان راخسا بأأن مسار مراجعة اتفاق لش بونة همم  لش بونة املراجع بشأأن تسميات املنشأأ  والبياانت اجلغرافية. وأأضاف أأنه يؤمن اإ

منا تتطلب وضع صكوك قانونية متينة ميكن أأن تكفل امحلاية  جدا، وأأن الأمهية املتنامية لتسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية اإ
ن الربتغال لطاملا ادلولية املناس بة لهذه التسميات والبياانت من أأشاكل الاس تع امل والمتكل غري املرشوعني. واس تطرد قائال اإ

واس تضافت الاحتفال  2958اكنت حارضة يف أأمه مراحل وحلظات هذه التفاقات، فاكنت حارضة منذ بدايهتا يف عام 
سهاب يف مناقشات الفريق العامل، وشارك1008ابذلكرى الس نوية امخلسني يف عام  نه شارك ابإ يف النقاشات  . وأأردف قائال اإ

ذا أأدخلت عليه بعض التعديالت الهنائية، س يحسن النظام ويعّدهل  عداد مرشوع الاقرتاح الراهن اذلي، اإ ىل اإ اليت أأدت اإ
ل أأنه أأعرب عن أأسفه لإخطار اللجنة التحضريية بأأنه بسبب تغيري غري متوقع  ليتناسب مع احتياجات املس تخدمني الفعلية. اإ

هنا يف الظروف الوطنية، فاإن ال بقاء عىل عرضها لس تضافة املؤمتر ادلبلومايس وابلتايل فاإ ربتغال ليست يف وضع يسمح لها ابلإ
ىل الأمانة، وابلرمغ من ذكل أأكد أأن حكومته س تظل ملزتمة  تود حسب هذا العرض. ورصح بأأن هذا الالامتس قدم ابلفعل اإ

جياد حلول ميكن أأن تضمن حتقيق الأهداف ال  يت حددهتا مجعية لش بونة.مبسار املراجعة هبدف اإ

خطار اللجنة التحضريية بسحب عرض اس تضافة املؤمتر ادلبلومايس.  .250 ىل وفد الربتغال عىل اإ وتوجه الرئيس ابلشكر اإ
ل أأهنا تتفهم موقف الوفد.  وأأحاط علام هبذا الإعالن مع بعض الأسف لأن اللجنة التحضريية اكنت ستسعد بزايرة بدله الرائع، اإ

ىل  أأن هذا الأمر يعين، وفقا للمامرسة العرفية، أأن املؤمتر ادلبلومايس س يعقد يف جنيف يف قاعة املؤمترات وأأشار الرئيس اإ
ن اكنت يف وضع يسمح لها ابملوافقة  اجلديدة ابلويبو، عىل أأن تظل املواعيد دون تغيري، مث سأأل الرئيس اللجنة التحضريية اإ

ىل  22ؤمترات اجلديدة ابلويبو من عىل عقد املؤمتر ادلبلومايس يف جنيف يف قاعة امل ، جبدول الأعامل املقرتح 1025 مايو 10اإ
ىل أأن هذه يه احلاةل عىل ما يبدو، لكنه نوه عن طلب منظمة غري حكومة لأخذ اللكمة.LI/R/PM/4يف الوثيقة   . وأأشار اإ

املعلنة هنا لأن الوثيقة ذكر فهيا وأأعربت مجعية ماليك العالمات التجارية الأوروبية عن رغبهتا يف التأأكد من املواعيد  .252
 مايو. 10مايو يف حني حتدث الرئيس عن يوم  12يوم 
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ىل البند  1025مايو  12وأأكد الرئيس أأن يوم  .255 من  7هو اترخي اختتام أأعامل املؤمتر. ومن مث انتقلت اللجنة التحضريية اإ
نه يعتقد أأن التقرير حي  توي عىل مسأأةل يلزم تسويهتا. وأأوحض أأن الأمانة جدول الأعامل وهو اعامتد التقرير، وقال الرئيس اإ

ىل أأن تقريرا موجزا عن هذه اجللسة للجنة التحضريية يعد وفقا ل خر املامرسات املتبعة يف  أأشارت يف بداية الاجامتع أأصال اإ
ىل أأن بعض الوفود املراقبة أأبدت رغبهتا أأيضا أأثناء املناقشات اليت دارت يف اليو  م السابق يف احلصول الويبو. وأأشار أأيضا اإ

ل من خالل معلية كتابية يف حني أأن التقرير املوجز  عىل تقرير شامل. وأ حض بعد ذكل أأن اعامتد تقرير شامل ل ميكن أأن يمت اإ
ىل أأي وفد يؤيد احلصول عىل تقرير مفصل سوى وفد  ميكن اعامتده يف هناية اجامتع اللجنة التحضريية. وأأفاد بأأنه مل يس متع اإ

و وفد اإرسائيل اذلي أأعرب عن رغبته يف احلصول عىل تقرير شامل. ولكن بعد أأن أأكد الرئيس ذكر موقف الوفد واحد، وه
 يف التقرير املوجز، سأأل الوفد من جديد عن موقفه.

زاء هذه املسأأةل وهو الإبقاء عىل الاقرتاح الأصيل اذلي قدمته الأمانة، أأي اعامتد  .256 وعرب وفد املكس يك عن موقفه اإ
من جدول الأعامل، كام قال الرئيس. وأأعرب الوفد  2وجز يف اليوم ذاته عىل أأساس أأن يذكر موقف اإرسائيل يف البند تقرير م

 عن رغبته يف تدوين ذكل يك تمتكن اللجنة التحضريية من اعامتد التقرير املوجز يف اليوم ذاته.

يران وأأيد وفد  .257 أأن شواغل بدل عضو واحد س تذكر يف التقرير مداخةل وفد املكس يك، معتربا  (الإسالمية -)مجهورية اإ
 املوجز، ومن مث ل داعي لإعداد تقرير شامل.

يران وأأيد وفد بريو أأيضا رأأيي وفدي  .258  واملكس يك. (الإسالمية -)مجهورية اإ

نه نظرا لعدم التوصل اإىل توافق يف ال راء وأأن العديد من الوفود املراقبة .259 يف  وقال وفد اإرسائيل فامي يتعلق ابلتقرير، اإ
نظام لش بونة، والأعضاء يف الويبو، عربت عن رأأهيا بشلك خمتلف، مفن املهم جدا ذكر بياانت الوفد ابلاكمل يف التقرير. 

عداد تقرير شامل عن الاجامتع.  وطلب الوفد اإ

عداد تقرير شامل ومن مث من املهم جدا  .260 وأأعرب وفد أأسرتاليا عن رغبته يف التشديد من جديد عىل طلبه الثابت ابإ
نه يعتقد أأن من املهم جدا تسجيل  ن أ راء كثرية أأعرب عهنا يف هذا اليوم واإ ذكر مجيع التعليقات اليت قدمت. وراح يقول اإ

نه يود أأن تس متر هذه الروح  ىل الكثري من املناقشات عن الشفافية خالل هذين اليومني ذلا فاإ هذه ال راء. ورصح بأأنه اس متع اإ
ذا نه اإ نه يرغب يف أأن يتبع هذه التقرير املوجز تقرير شامل. وشدد  من الشفافية. وأأردف قائال اإ عداد تقرير موجز فاإ لزم اإ

 الوفد عىل أأمهية مبدأأ الشفافية وِذكر تعليقات امجليع.

عداد تقرير مفصل وشامل لحقا تأأييدا شديدا. .262  ودمع وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإرسائيل وأأسرتاليا يف تأأييد اإ

عداد تقرير وذكّر الرئيس بأأن وف .261 دا طلب من الأمانة يف اليوم السابق تقديرا للتاكليف الإضافية اليت سيس تلزهما اإ
مانة. نه يفهم أأن الأمانة يف وضع يتيح لها ذكر هذه التاكليف. وأأعطى اللكمة للأ  شامل، وقال اإ

ابلسؤال اذلي طرحه وفد  وأأخطر املستشار القانوين اللجنة ابلأرقام اليت قدمهتا شعبة خدمات املؤمترات فامي يتعلق .260
ضافية. ونوه املستشار القانوين عن أأن وفد أأسرتاليا أأشار يف  عداد تقرير شامل من تاكليف اإ جنوب أأفريقيا عام س يقتضيه اإ

ىل تقرير من  صفحة ابلنظر اإىل جحم  70، أأما الأمانة فقدرت أأن جحم التقرير 2992صفحة أأعد يف عام  50اليوم السابق اإ
صفحة تقريبا، فقد أأخطرت بأأن تلكفة  70يل هبا خالل اليومني، وابفرتاض أأن التقرير الشامل س يكون جحمه البياانت اليت أأد

ىل اللغات امخلس الأخرى سيبل  زهاء  فرنك سويرسي، ويه تلكفة ترمجة حمرض  71 000الرتمجة وحدها من الإنلكزيية اإ
ضافية قد تفرض فامي يتعلق اب ىل أأن تاكليف اإ ذا قرر احتاد لش بونة أأنه يريد اجللسات، وأأشار اإ لنسخ والرشح وخالفه، فاإ

ذا قرر الاحتاد أأنه يريد أأيضا تقريرا شامال  تقريرا موجزا، فس تعد الأمانة هذا التقرير وتذكر فيه مجيع القرارات املتخذة، أأما اإ
عداده، لكن القرارات املتخذة س تعمتد يف هذا اليوم و   ليس يف املرحةل الالحقة.وطويال يف مرحةل لحقة فميكهنا أأيضا اإ
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عداد تقرير شامل أأن يقتضهيا،  .262 ن اللجنة التحضريية علمت التاكليف الإضافية اليت من شأأن اإ وقال الرئيس بعد ذكل اإ
ىل أأن بعض الوفود قد  ل أأنه أأشار اإ ومن الواحض هل مع ذكل أأن دلى عدد من الوفود رغبة قوية يف احلصول عىل هذا التقرير، اإ

ونة لأنه يتسبب يف جعز يف املزيانية، وأأعرب عن أأمهل يف أأل يالم احتاد لش بونة عىل هذه التاكليف الإضافية انتقد احتاد لش ب
عداد تقرير شامل. واقرتح الرئيس أأن تعمتد اللجنة التحضريية يف هذا اليوم، كام جرت العادة، التقرير  اليت تعزى اإىل طلب اإ

زاء القرار. وأأشار الرئيس أأيضا املوجز عن ادلورة اذلي حيتوي عىل القرارات  اليت اختذهتا اللجنة ويبني موقف وفد اإرسائيل اإ
عداد تقرير شامل ليست ابلقليةل، ومع ذكل ل تزال اللجنة التحضريية توافق عىل  ىل أأن التاكليف الإضافية املرتتبة عىل اإ اإ

عداد تقرير شامل لحقا واعامتده من خالل الإجراء الكتايب املعتاد.  اإ

وفد أأوروغواي اللجنة التحضريية عىل اعامتد تقرير شامل، يك ل يبدو الأمر وكأنه جمرد اجامتع ل يقدم ول وحث  .265
يؤخر من الأمر شيئا، وقد اس تحدثت سوابق جديدة ينبغي أأن تبني يف التقرير. وأأعرب الوفد عن رغبته يف ذكر يشء أ خر 

وخاصة احلق يف تقدمي اقرتاحات عىل أأساس جسل أأيضا وهو أأن حق دوةل عضو، ويه اإرسائيل، اكن حمل شك، 
حضورها، ومن غري املقبول يف رأأيه أأن يكون علهيا تربير موقفها أأمام سائر ادلول الأعضاء يك حيق لها تقدمي اقرتاحات. وراح 

ن اللجنة التحضريية حتدثت عن مفاهمي جديدة من قبيل التوافق انقص واحد، والتحفظ يف حني أأن من الوا حض أأنه يقول اإ
اعرتاض، والغالبية البس يطة يف حني مل ينظم أأي تصويت أأصال، وقد تساءل الرئيس، عىل ما يبدو، معن س يصوت من بني 

ن هذه املفاهمي جديدة ومثرية لالهامتم حبيث يلزم التفكري فهيا بعناية  17الأعضاء احلارضين وعددمه  عضوا. وأأردف قائال اإ
لك هذه الأمور يف التقرير بسبب عدد من احلجج اليت مسعها ول يتفق معها. وأأردف قائال ابلغة. وأأبدى الوفد رغبته يف ذكر 

شارات عن تغري الأمور داخلها، قررت اللجنة  ىل اتفاق وتبدي اإ ن يف هذه املرحةل اليت يلزم أأن تتوصل فهيا الويبو اإ اإ
نه يطلب من اللجنة التحضريية اتباع طريق خمتلف وختطي العديد من املندوبني اذلين دلهيم أأمو  ر مثرية لالهامتم ليقولها. وقال اإ

ن احتاد لش بونة يعاين  خفاؤه. ورصح بأأن الرئيس قال اإ التحضريية اعامتد تقرير شامل يذكر فيه لك يشء لعدم وجود ما يلزم اإ
نفاق القليل من  ن اإ الأموال الإضافية لن يغري من جعز س نوي يف املزيانية، لكنه يعاين من جعز يف املزيانية منذ البداية، ذلا فاإ

ن  من الأمر كثريا. وأأفد الوفد بأأنه يعتقد أأن الشفافية والتضامن يكتس يان أأمهية قسوى، وأأهنام يس تحقان ذكل. وقال اإ
 الشفافية ل تقدر بمثن من الناحية املالية احملضة.

زاء الع .266 جز اذلي يعاين منه احتاد لش بونة، وذكّر وفد الولايت املتحدة الأمريكية بأأن بعض الوفود أأعربت عن قلقها اإ
زاء حتصيل رسوم قدرها  مليون فرنك  2.6فرنك سويرسي لقاء ختصيص مبل   8 000وأأعرب الوفد عن قلقه البال  مثال اإ

زاء عدم رغبة الاحتاد تغيري رسومه عىل مدى 1025-1022سويرسي للنفقات خالل الثنائية  ن  10، واإ س نة. وأأردف قائال اإ
عداد تقرير عن احتاد لش بونة هي  ئة من هيئات الويبو، وبذكل يرى الوفد أأن من املهم خاصة احرتام رغبة أأعضاء الويبو يف اإ
 هذه الوقائع.

ن اكن من  .267 زاء البند قيد النظر. وتساءل اإ نه مندهش مرة أأخرى للطريقة اليت اختذ هبا القرار اإ وقال وفد اإرسائيل اإ
عداد تقرير شامل عن املمكن أأن يذكر يف التقرير حتفظه عىل هذا الق رار، لأن الوفد يرى حقيقة أأن من املهم والبناء اإ

 الاجامتع. هذا

ن أأي قرار مل يتخذ بشأأن  .268 وأأوحض الرئيس أأنه عىل ما يبدو ل يزال يتسبب يف اخللط دلى مندوب اإرسائيل، وقال اإ
نه قدم اقرتاحا بأأن تعمتد اللجنة التحضريية، عىل الرمغ من  التاكليف الإضافية، تقريرا موجزا خالل شلك التقرير. وقال اإ

 الاجامتع، هذا املساء، مث يعد تقرير شامل نزول عند طلب بعض الوفود.

وشدد وفد املكس يك عىل أأن اللجنة التحضريية ينبغي أأن تس تمكل معلها اليوم وتعمتد التقرير املوجز اذلي حيتوي عىل  .269
ماكنية قيام الأمانة لحقا بتجميع خمتلف خمتلف القرارات املتخذة يف هذا اليوم. وأأحاط الوف د علام ابلقرتاح اخلاص ابإ

ن اكن هذا ما يريده سائر أأعضاء احتاد لش بونة، فميكن للوفد املوافقة عىل هذا الاقرتاح  املداخالت يف حمرض للجلسات، واإ
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ىل الرئيس عىل لك ما ب ذهل من هجود وأأعرب عن رغبته يف للسامح ابعامتد تقرير موجز يف هذا اليوم. وتوجه الوفد ابلشكر اإ
الثناء عىل ما قام به من معل بروح منفتحة للغاية. ورصح بأأنه يعتقد أأن الرئيس أأدار الاجامتع بطريقة فهيا الزتام صارم 

 ابلإجراءات املتبعة.

عداد التقرير الشامل، ابلإضافة اإ  .270 زاء مسأأةل اإ ىل وفد املكس يك لإبداء املرونة اإ ىل التقرير وتوجه الرئيس ابلشكر اإ
ليه.  املوجز، كام شكره عىل اللكامت الرقيقة اليت وهجها اإ

ىل أأن القرار قد اختذ لسوء احلظ بطريقة اس تثنائية. والتفت  .272 وأأيد وفد الياابن حمرض اجللسات تأأييدا اكمال. وأأشار اإ
ىل ما قاهل الرئيس يف بيانه عن جعز الاحتاد، وأأعرب عن قلقه البال  لأن ما حدث يف هذا ا ليوم س يكبد املنظمة جعزا من اإ

املنظور املؤسيس. وأأضاف أأن اللجنة التحضريية علهيا أأن تسجل ما حدث يف هذا اليوم يف حمرض اجللسات اذلي يؤيد الوفد 
عداده تأأييدا اكمال.  اإ

غالبية وأأيد وفد بامن بيان وفد ابراغواي تأأييدا اكمال، وأأبدى رغبته يف هتنئة أأعضاء الاحتاد عىل اختاذ قرارات ب .271
ن من الالزم حقيقة أأن ينظر الأعضاء يف الطريقة اليت س يؤثر هبا ذكل الأمر يف سائر الأنشطة التقنينية يف  مفرتضة. وقال اإ

 هذه املنظمة.

ن اللجنة التحضريية حتظى ابلتأأييد لعامتد تقرير موجز هذا املساء، ومن مث اعامتد حمرض شامل  .270 وقال الرئيس اإ
ىل توضيح الطريقة اليت س تعد هبا التقرير املوجز والتقرير الشامل للجلسات لحقا ابتباع ا لإجراءات املعتادة. ودعا الأمانة اإ

 وتعرضهام عىل اللجنة التحضريية والطريقة اليت يُعزتم اعامتدهام هبا.

ليوم لعامتد من مساء هذا ا 0ورصح املستشار القانوين بأأن الفريق العامل التابع لحتاد لش بونة س يجمتع عىل الساعة  .272
 2التقرير. وس تعكف الأمانة عىل جتهزي تقرير اللجنة التحضريية يك يُعمتد بعد أأن يعمتد الفريق العامل تقريره، أأي عىل الساعة 

ن الأمانة س تنرش مرشوع التقرير عىل املوقع الإلكرتوين يف  مساء تقريبا. وحتدث املستشار القانوين عن التقرير الشامل وقال اإ
رسال أأية تعليقات يف موعد أأقصاه 1022ديسمرب  2 ىل اإ ، ومن 1025يناير  2، وس تدعو أأعضاء احتاد لش بونه واملراقبني فيه اإ

مث س ُيقرتح اعتبار التقرير ُمعمتَدا بعد ذكل بفرتة وجزية. ويف أأي حال س تكون الأمانة اعمتدت القرارات اخلاصة بأأعامل اللجنة 
القانوين بأأن التقرير الشامل يقصد به الاحتواء عىل حمرض املناقشات والبياانت اليت التحضريية هذا املساء. وأأفاد املستشار 

 أأدلت هبا الوفود.

وذكر املستشار القانوين أأيضا أأن اللجنة التحضريية ليس دلهيا أأية ضامانت بأأن يتاح التقرير املوجز اذلي س ُيعمتد هذا  .275
ل أأن الأما نة سرتسهل للرتمجة يف أأرسع وقت ممكن، وقد وعدت بأأن تكون النسخة املساء جبميع لغات الأمم املتحدة الست، اإ

ن الأمر  الإنلكزيية جاهزة قبل موعد الاعامتد، لكهنا ل ميكن أأن تعد بأأن تكون النسخ ابللغات الأخرى جاهزة. وراح يقول اإ
ىل عدم اختاذ القرارات ل منذ دقائق قليةل. يتوقف عىل رسعة ترمجته، واعتذر عن ذكل الأمر املزجع اذلي يعزى اإ  اإ

نه  .276 ىل املستشار القانوين عىل توضيح اجلوانب العملية لإعداد التقريرين واعامتدهام، وبذكل قال اإ وتوجه الرئيس ابلشكر اإ
 مساء تقريبا. 2يفهم أأن اعامتد التقرير املوجز س يجري عىل الساعة 

يران وتساءل وفد  .277 عداد تقرير ش (الإسالمية -)مجهورية اإ امل، وأأعرب عن رغبته يف الترصحي بأأنه ليس عن تلكفة اإ
ن عليه أأن يستشري العامصة  عداد تقري شامل للجنة التحضريية يف هذه املرحةل. وراح يقول اإ يف وضع يسمح هل ابملوافقة عىل اإ

 وممثهل ادلامئ عىل أأن يعرب عن موقفه هذا املساء.

يران وأأحاط الرئيس علام عىل النحو الواجب ببيان وفد  .278 ن العمل يقتيض أأن تعد (الإسالمية -)مجهورية اإ ، وقال اإ
ىل التقرير املوجز، رهنا بتوضيح  يران اللجنة التحضريية تقريرا شامال، ابلإضافة اإ ملوقفها. واختمت  (الإسالمية -)مجهورية اإ
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هنا ستس تأأنف عىل الساعة  ة للفريق العامل املعين تقريبا، عقب اختتام اجللسة العار  2الرئيس بعد ذكل أأعامل اجللسة وقال اإ
 بتطوير نظام لش بونة مبارة.

وهو اعامتد التقرير ومرشوع التقرير، الوارد  7ورحب الرئيس بعودة اللجنة التحضريية اإىل الاجامتع للنظر يف البند  .279
جراء بعض التغيريات التحرير .LI/R/PM/6 Provيف الوثيقة  ية. ويرد . واعمتدت اللجنة التحضريية مرشوع التقرير عقب اإ

 .LI/R/PM/6التقرير املعمتد يف الوثيقة 

ىل البند الأخري من جدول الأعامل، وهو اختتام ادلورة  .280  وانتقلت اللجنة التحضريية بعد ذكل اإ

وحتدث وفد امجلهورية التش يكية ابلنيابة عن مجموعة دول أأورواب الوسطى والبلطيق، وشكر الرئيس وانئبيه عىل معلهم  .282
نه ن اللجنة التحضريية اكن  املمتاز. وقال اإ يرى أأن الظروف اليت سادت يه اليت مل تكن عادية وليست الإجراءات، وبذكل فاإ

علهيا أأن تتناول هذه الظروف وقد قامت بذكل ابلامتيش مع القواعد والإجراءات والتقاليد السارية يف الويبو. وأأعرب عن 
مياان راخسا بأأن املؤمتر  م ادلاخيلأأسفه عىل حتقيق توافق بني مجيع الوفود عىل مرشوع النظا دون وفد واحد، لكنه يؤمن اإ

ادلبلومايس س يعمتد، من خالل احلوار املتواصل يف الشهور املقبةل، النظام ادلاخيل املوىص به يك ينجح املؤمتر ادلبلومايس 
جيابية يف جدول أأعامل الويبو التقنيين. ورصح الوفد بأأنه ل يزال جاهزا لل عمل مع مجيع أأعضاء احتاد لش بونة وحيقق حصائل اإ

 وغري الأعضاء فيه بطريقة شفافة وشامةل وبناءة.

ن الولايت املتحدة الأمريكية أأرسلت وفدا من اخلرباء اإىل جنيف هذا  .281 وقال وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ
نه يعترب هذا  الأس بوع، بأأمل كبري لغتنام ما تراه فرصة اترخيية ملراجعة نظام لش بونة املعروض عىل أأعضاء الويبو. وقال الوفد اإ

يداع عاملي. ورصح بأأن ما  املسار طريقة لتقليص الفروق بني الأنظمة املتلفة محلاية البياانت اجلغرافية من خالل نظام اإ
بري عن أ راهئم، أأسعده هو الاهامتم العاملي العارم ابغتنام هذه الفرصة اذلي جتىل يف حضور الزمالء من مجيع أأحناء العامل والتع 

نه اكتشف أأن أ ماهل يف العمل داخل  ومه متفقون عىل أأمهية اتسام املسار التقنيين ابلشمول واملساواة. ومع ذكل قال الوفد اإ
جياد حلول جامعية وبناءة تضاءلت تضاؤل كبريا لأن أأعضاء احتاد لش بونة مل يرشاكوه امحلاس بشلك  الفريق العامل من أأجل اإ

ىل املناقشات اليت دارت يف اليوم السابق ويف واحض، ابلرمغ من  جياد هذه احللول. وتطرق الوفد اإ الهدف اذلي ذكروه يف اإ
شارة جلية عىل أأن أأي مشول شهده خالل اجامتعات الفريق العامل مل يعد ممكنا من الناحية الواقعية.  هذا اليوم ابعتبارها اإ

ن أأعضاء لش بونة اذلين حتدثوا هذا الأس بو  ن اكنوا أأبدوا املرونة، لرمبا انتقلت هذه احملاداثت البناءة من الفريق وراح يقول اإ ع اإ
ىل املؤمتر ادلبلومايس، لكنه ال ن يرى أأن الانفتاح اذلي عكف عىل تقامسه خالل اجامتعات الفريق العامل لن يتاح  العامل اإ

نه س يحظى يف املؤمتر ادلبلومايس بوض ع عىل ما يبدو أأقل من الوضع اذلي حيظى به خالل املؤمتر ادلبلومايس. وأأردف قائال اإ
بفصته مراقبا يف الفريق العامل وحىت أأقل من وضع ادلول غري الأعضاء يف الويبو اذلين يطلق علهيم امس الوفود اخلاصة. وقال 

نه س يلزمه التشاور مع العامصة ومع الزمالء اذلين يشاركونه الفكر لتحديد الزتاماته املقبةل يف هذا املسار ، كام س يلزمه النظر اإ
يف الطريقة اليت سيس تجيب هبا لهذه احلصيةل غري املقبوةل من مجموعة صغرية وحرصية من البدلان اليت اختذت قرارا س يؤثر 
يف مصاحل مجيع الأعضاء يف الويبو. وأأضاف أأنه س يلزمه النظر يف الطريقة اليت س تؤثر هبا هذه احلصيةل وهذا املسار امليبان 

اب املصاحل يف البياانت اجلغرافية وأأحصاب العالمات التجارية وادلوائر الصناعية اليت تعمتد عىل الأسامء للأمل يف أأحص
عضوا من أأعضاء احتاد لش بونة، ويه  29املشرتكة يف بدله. ورصح الوفد بأأنه خيىش من السابقة اليت وضعها هذا اليوم 

نه ل يفه م ببساطة الطريقة اليت انتقل هبا احتاد لش بونة من عدم التوافق اإىل مجموعة ضئيةل من أأعضاء الويبو. ومىض يقول اإ
جرائية. وعىل الرمغ من تكرر املطالب بتوضيح الأسس القانونية  التفاق عىل النظام ادلاخيل من دون املرور بأأية خطوات اإ

ىل اتفاق مفاجئ يف الا ىل التوصل اإ حتاد، ومل يُقدم قط رد مناسب لختاذ خطوة غري مس بوقة كهذه من وضع ل توافق فيه اإ
ذا ل يوجد توافق يف ال راء فال يوجد قرار. وأأفاد بأأنه ل  نه اإ عىل هذا التساؤل. وابلتايل فاإن ما ميكن للوفد اس تنتاجه هو اإ
ىل اتفاق مفرت  ض ميكنه تأأييد مقاربة يف الويبو حبيث مل ميكن حتقيق توافق يف ال راء، ورغام من ذكل أأعلن الرئيس التوصل اإ
بتسجيل املداخالت اليت أأجريت خالل النقاش ابلتغايض عن النظام ادلاخيل وعن الاعرتاض املتكرر من عضو من 
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ل تعداي عىل  ن هذه املامرسة ما يه اإ جرائية من املستشار القانوين. وقال اإ الأعضاء وعن طلبات احلصول عىل توضيحات اإ
ال راء عىل أأساس احلوار البناء واختاذ القرارات عىل حنو تعاوين، ول مربر لها الزتام الويبو ادلامئ واملتأأصل بتحقيق التوافق يف 

 يف القواعد الإجرائية أأو املامرسات السابقة أأو املامرسات املشرتكة.

زاء الطريقة اليت تدار هبا اللجنة التحضريية والطريقة اليت تتخذ هبا القرارات  .280 وأأعرب وفد الأرجنتني عن قلقه البال  اإ
ىل توافق يف  –حرتام موقف عضو من أأعضاء احتاد لش بونة ودون احرتام القواعد دون ا أأي ابختاذ القرارات دون التوصل اإ

ن هذا الأمر نزع الرشعية عن املسار ووضع سابقة خطرية ستشعر  نه يرى اإ ال راء، كام جيري بطبيعة احلال يف الويبو، وقال اإ
نه س يدرس التدابري املتاحة أأمامه ليتخذها.املنظمة برمهتا بعواقهبا. ورصح الوفد بأأنه اإ   ذ يواجه هذا املوقف، فاإ

ىل وفد امجلهورية التش يكية يف هتنئة الرئيس عىل معهل املمتاز يف رئاسة اللجنة  .282 وانضم وفد الاحتاد الأورويب اإ
احجة اليت ستتحقق يف مراجعة التحضريية، وللفريق العامل أأيضا يف بداية الأس بوع. ورصح بأأنه هيمت اهامتما كبريا ابحلصيةل الن

طار قانوين معّدل ونطاق أأوسع للطبيق مبا يف ذكل  ىل تنقيح التفاق ابإ اتفاق لش بونة خالل املؤمتر ادلبلومايس، ما س يؤدي اإ
ن الاحتاد الأورويب ابعتباره منظمة دول  ماكنية انضامم املنظامت احلكومية ادلولية من قبيل الاحتاد الأورويب. وقال الوفد اإ ية اإ

ن مجيع الوفود أأتيحت لها  نشط جدا يف جمال البياانت اجلغرافية، وهيمت اهامتما واحضا ابغتنام هذه الفرصة. وراح يقول اإ
الفرصة، خالل مسار املراجعة عىل مدى الس نوات القليةل املاضية، للتعبري عن أ راهئا وقد أأجرت التعديالت بطريقة شامةل 

ختذهتا اللجنة التحضريية تضمن أأن تسود هذه املقاربة املنفتحة والشفافة أأيضا يف التحضري وشفافة. ورصح بأأن القرارات اليت ا
ن الوفد حتدوه الثقة يف أأن يمتكن املؤمتر ادلبلومايس من اعامتد اتفاق لش بونة املنقح  للمؤمتر ادلبلومايس وتنظميه. وابلتايل فاإ

ن يضحى عن حق صاك عامليا شامال يف أأرسة الويبو بطائفة اذلي س يجذب املزيد من الأعضاء احملمتلني ومن مث ميكن أأ 
 أأعضاهئا العريضة.

ىل البيان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد الأورويب والبيان اذلي أأدىل به وفد امجلهورية التش يكية.  .285 يطاليا اإ وانضم وفد اإ
دارة دورة الفريق العام ىل الرئيس وانئبيه عىل الطريقة املمتازة يف اإ ن وتوجه ابلشكر اإ ل واللجنة التحضريية الأخرية. وقال اإ

ىل عقد املؤمتر  جراءاهتا، وس تؤدي هذه القرارات اإ اللجنة التحضريية اختذت اليوم قرارا همام جدا يامتىش متاما مع قواعد الويبو واإ
ول املراقبة . وكام قال من قبل، فاإن املسار اتسم ابلشمول والشفافية، حبيث أأوليت اقرتاحات ادل1025ادلبلومايس يف عام 

نه يؤمن بأأنه من دون  الأمهية الواجبة ولقت الرتحيب من أأعضاء احتاد لش بونة. ومىض يقول، كام قال مررا من قبل، اإ
اخلروج عن املبادئ الأساس ية للقانون ادلويل، من املمكن عقد مؤمتر دبلومايس شامل وتشاريك تُسمع فيه أ راء جميع ادلول 

نه مس تعد يف الشهور املقبةل، وعند عقد املؤمتر ادلبلومايس، لالس امتع الأعضاء واملراقبة يف احت – اد لش بونة. واس تطرد قائال اإ
ىل اقرتاحاهتا والنظر فهيا، مبا ميكهنا من الانضامم بشلك اكمل  ىل أ راء ادلول املراقبة يف املسائل املوضوعية العالقة والاس امتع اإ اإ

ىل املعاهدة اجلديدة.  اإ

 كوراي مع مداخليت وفدي الولايت املتحدة الأمريكية والأرجنتني.واتفق وفد مجهورية  .286

نه شارك عىل حنو بناء يف دورات الفريق العامل، مقدما الاقرتاحات، وهو حق مكفول لأي عضو  .287 وقال وفد ش ييل اإ
ىل اتفاق يف املس تقبل يبني الوقائع واملامرسات اجلديدة عىل أأساس رؤية مشرتكة. ورصح  من أأعضاء الويبو، هبدف التوصل اإ

ضفاء هذه الروح عىل املامرسة يف  بأأنه خالل دورة اللجنة التحضريية قدم مع سائر البدلان اقرتاحا يرى أأنه سيساعد عىل اإ
ن ما يبعث عىل الأسف أأن الاقرتاح ل حيظى بدمع  املؤمتر ادلبلومايس املقبل اذلي سيتخذ فيه القرار الهنايئ. ومىض يقول اإ

ن قرارا قد اختاذ دون الاحتاد ول يتيح ا لفرصة لس تطالع البدائل اليت ميكن أأن تبني أ راء مجيع الوفود. وأأخريا قال الوفد اإ
ىل توافق يف ال راء. ورصح بأأنه يرى أأن هذا الوضع يتسبب يف جعز مؤسيس بل ويؤثر أأيضا، كام قال أأحد الوفود،  التوصل اإ

لوفد عن أأسفه لأن هذا هو الإجراء املتبع يف حني متر التعددية يف الثقة ويه عنرص أأسايس من عنارص املنظمة. وأأعرب ا
 وخاصة العمل اجلاري يف املنظمة بوقت عصيب.
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يران وتوجه وفد  .288 ىل الرئيس وانئبيه عىل معلهم العظمي وعىل قيادهتم القديرة للفريق ( الإسالمية -)مجهورية اإ ابلشكر اإ
نه لطاملا بذل هجودا مضنية لتشجيع مجيع ادلول املعنية عىل املشاركة يف العامل واللجنة التحضريية للمؤمتر ادلبلومايس. وق ال اإ

ن  دورات الفريق العامل بفعالية. ورصح بأأن املفاوضات اليت جرت يف الفريق العامل اتسمت ابلشمول والشفافية. وقال اإ
نه يرغب يف تش  جيع مجيع أأعضاء الويبو عىل املشاركة يف الوفود املراقبة يف وضع يسمح لها ابملشاركة يف املداولت، وعليه فاإ

 املؤمتر ادلبلومايس اذلي قررت عقده اللجنة التحضريية وفقا للقانون ادلويل واتفاق لش بونة أأيضا. 

يطاليا و  .289 يران وأأيد وفد تونس البياانت اليت أأدلت هبا وفود امجلهورية التش يكية والاحتاد الأورويب واإ  -)مجهورية اإ
 رغبته يف هتنئة الرئيس عىل الطريقة احلكمية واملهنية اليت رأأس هبا املناقشات خالل الاجامتع. ، وأأعرب عن(الإسالمية

ىل الرئيس عىل لك ما بذهل من هجود خالل هذا الأس بوع يف الفريق العامل واللجنة  .290 وتوجه وفد فرنسا ابلشكر اإ
ل أأنه عىل  نه ملزتم بتحقيق نتاجئ يف هذا الأس بوع. اإ حنو مفاجئ عرض عليه بديل منذ أأس بوعني، واكن التحضريية. وقال اإ

ل نقطة البداية، وعرب عن ابل  امتنانه لأنه اس تطاع الإسهام يف امليض قدما  ما امليض قدما أأو العودة اإ اخليار املتاح أأمام اإ
هنم  نه يود أأن يشارك املراقبون يف ذكل واإ نه س يواصل التقدم يف هذا الاجتاه، وقال اإ سيس تطيعون ابملسار. وراح يقول اإ

تقدمي املزيد من التعليقات والاقرتاحات. وأأفاد بأأنه يعتقد أأن الرئيس الزتم ابلإجراءات الزتاما اتما، وكام أأوحض املستشار 
ن  ىل اعامتد هذا الإجراء الاس تثنايئ. وأأردف قائال اإ القانوين للويبو، فقد وقعت ظروف اس تثنائية دفعت اللجنة التحضريية اإ

عضوا  17م اقرتاحا قبل املناقشات بأأس بوعني، لكنه مل يتوجه اإىل سائر أأعضاء احتاد لش بونة وعددمه وفدا من الوفود قد
ىل الرئيس جمددا عىل  قناعهم بصدقه وبس يادة مقاربهتهم. وتوجه الوفد ابلشكر اإ ملناقشة املسأأةل وحماوةل توضيح الاقرتاح هلم واإ

 التأأكيد جمددا عىل عزمه الس يايس عىل مواصةل امليض قدما ابملسار، الطريقة اليت رأأس هبا املناقشات، وأأعرب عن رغبته يف
ىل عقد  ويف التأأكد من متكن مجيع الأعضاء املراقبني يف املنظمة والاحتاد من املشاركة عىل حنو بناء يف املقاربة املؤدية اإ

 ادلبلومايس. املؤمتر

وهجود خالل خمتلف اجامتعات الفريق العامل  وعرب وفد املكس يك عن شكره للرئيس عىل لك ما قام به من أأعامل .292
يران واللجنة التحضريية. وأأيد ما قالته وفود امجلهورية التش يكية و  يطاليا وفرنسا يف هذا الصدد. ( الإسالمية -)مجهورية اإ واإ

ن اللجنة التحضريية اختذت القرارات عىل أأساس القواعد املطبقة وابحرتام مبادئ القانون ادلويل املك رسة يف اتفاقية وقال اإ
فيينا واتفاق لش بونة احرتاما اكمال. وأأفاد بأأن هذه يه املبادئ الأساس ية للمنظمة. وأأكد الوفد من جديد عىل روح الانفتاح 

 اليت أأبداها أأعضاء الاحتاد وخص ابذلكر املامرسة اليت جرت أأثناء اجامتع اللجنة التحضريية.

ىل الرئيس مرة أأ  .291 خرى عىل الطريقة اليت قاد هبا املناقشات أأثناء اللجنة التحضريية. وقال وتوجه وفد اجلزائر ابلشكر اإ
ن هذا املسار يف  ن اكن ل يؤيد املسار املتبع. وقال اإ نه يؤيد القرار اذلي اختذته اللجنة التحضريية يف املوضوع قيد النظر، واإ اإ

ن وفدا من الوفود رأأيه مل حُيرتم يف مجيع الأوقات، كام اكن يقتيض الأمر، وهو يقصد بذكل ا لإجراءات املتخذة. وأأردف قائال اإ
ن التوافق يف ال راء مل يتحقق، ما يعين أأن التوافق يف ال راء مل يتحقق، ويه حقيقة يف الويبو كام يه حقيقة يف أأي  قال اإ

نه بصفته وفدا ليس سعيدا يف احلقيق نه يرى أأن الاجامتع أأعاد رمس بعض احلدود واإ ة ابلتقيد هبذه ماكن أ خر. وراح يقول اإ
احلدود. وأأعرب عن رغبته يف توضيح أأنه تالىف عن قصد أأخذ اللكمة خالل املناقشات عن النظام ادلاخيل اليت جيب أأن 
نه لطاملا فضل احلصول عىل تعليقات واقرتاحات من املراقبني خالل معل الفريق العامل، ذلا  تنظم املؤمتر ادلبلومايس. وقال اإ

نه مل يرغب أأن يُقرن موقفه بأأي موقف حيد من معل الويبو أأو يقرصه عىل دورات خاصة، وأأفاد بصفته وفدا بأأنه من  فاإ
 الأعضاء اذلين يرغبون يف اتباع مقارابت منفتحة وشامةل عند قيام الويبو بأأعاملها.

دارة الاجامتع واجامت .290 ع الفريق وأأعرب وفد بلغاراي عن رغبته يف الانضامم اإىل لك من س بقه يف هتنئة الرئيس عىل اإ
ن الرئيس اس تطاع أأن يبني للجنة التحضريية أأن القانون يسود والقواعد تسود يف هناية املطاف  العامل بطريقة ممتازة. وقال اإ
لأنه حاول قراءة النظام ادلاخيل يف الويبو ومل ير عبارة توافق ال راء يف أأي موضع. وأأفاد بأأن توافق ال راء عبارة حس ية تسعى 
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ن اللجنة التحضري  ىل التوافق يف ال راء فتطبق قاعدة الأغلبية. وللك من قال اإ لهيا دامئا، فاإن مل يمت التوصل اإ ىل التوصل اإ ية اإ
نه يرى أأن الإجراءات اتبعت عن كسب وفقا للقانون ادلويل واتفاقية فيينا ووفقا لقواعد الويبو واتفاق  الإجراءات مل تتبع، فاإ

ىل الفريق لش بونة، وأأعرب عن رغبته يف هتنئة الرئ  ىل الأمانة عىل لك ما قدمته اإ يس مرة أأخرى عىل ذكل. وتوجه ابلشكر اإ
نه  ن بفضل معل الأمانة حققت اللجنة التحضريية نتاجئ جيدة، واإ ن اكن ذكل حبدود أأيضا، وقال اإ العامل من واثئق ودمع، واإ

ىل املؤمتر ادلبلومايس عاقدا الأمل يف خروج نظام لش بونة بشلك خمتلف يف  املس تقبل حبيث يكون جذااب للعديد س يذهب اإ
 من البدلان الأخرى اليت ليست أأعضاء بعد يف احتاد لش بونة.

ن الهدف واحض وأأن  .292 ىل الرئيس وأأعضاء الويبو اذلين شاركوا يف الاجامتع دون تفرقة. وقال اإ وتوجه وفد بريو ابلشكر اإ
 الاجامتع حقق ال ن حصيةل انحجة.

زاء بعض الأحداث اليت وقعت والبياانت اليت أأديل هبا يف س ياق أأعامل اللجنة وعرب وفد أأسرتاليا عن قلقه البا .295 ل  اإ
نه  نه ل يرغب يف تكرار لك التعليقات املتعلقة ابلطريقة اليت اختذت هبا القرارات يف الاجامتع، وقال اإ التحضريية. وقال اإ

ىل البياانت اليت أأدلت هبا و  نه ينضم اإ فود الأرجنتني وش ييل وامجلهورية الكورية والولايت يشدد من جديد عىل قلقه البال  واإ
املتحدة الأمريكية. وقد أ ديل ابلعديد من البياانت عن الشمول والشفافية، وقدمت تعليقات أأيضا عن املشاركة يف وقت 

ن أأسرتاليا تود أأن متأأخر يف الفريق العامل يف حماوةل خلطف املسار. وقال الوفد فامي يتعلق هبذه البياانت ومبفهوم الشمول، اإ 
تذكّر بأأهنا اغتمنت الفرصة للمشاركة يف أأعامل الفريق العامل التابع لحتاد لش بونة منذ عدة جلسات وقدمت بعض الإسهامات 

من وهجة نظرها. وقد أأبرزت هذه الإسهامات درجة كبرية من املرونة يف س ياق املناقشات الأوسع نطاقا عن  –البناءة للغاية 
رسال مندوبني من العامصة، املسأأةل قيد ا ن مشاركته جاءت حبسن نية طوال هذه الفرتة وانطوت عىل اإ لنظر. وقال الوفد اإ

من أأقايص الأرض، بتاكليف وهجود هائةل. وأأفاد بأأهنا قدمت هذه الإسهامات ويه دلهيا الانطباع بأأن املسار س يكون شامال 
ن الأح داث اليت وقعت يف اليوم السابق ويف هذا اليوم تشري عىل ما بل وبأأن احلصيةل أأيضا س تكون شامةل. ومىض يقول اإ

ىل أأن الوفود دلهيا فهم خمتلف للغاية ملفهوم الشمول. وعرب الوفد عن قلقه لأن بعض التعليقات والاس تنتاجات اليت  يبدو اإ
 ب عهنا.قدمت هذا الأس بوع، وخاصة فامي يتعلق ابملشاركة، يصعب توفيقها مع روح الانفتاح والشمول املعر 

ن أأحد الردود عىل السؤال املطروح ل يزال غري واحض يف عقهل، وهبذه الطريقة اس تطاع الرئيس  .296 وقال وفد الياابن اإ
ىل قرار دون وجود توافق يف ال راء يف هذه املنظمة القامئة عىل التوافق يف ال راء.  التوصل اإ

يل عىل حتضري الاجامتع بطريقة شامةل وفعاةل وكذكل وشكر الرئيس مجيع املشاركني عىل معلهم املضين، واملكتب ادلو .297
عىل ما قدمه من مساعدة خالل الاجامتع. وشكر أأيضا املرتمجني الفوريني عىل مساعدهتم وكذكل عىل صربمه ومرونهتم. 

 وأأعلن عن اختتام أأعامل اجامتع اللجنة التحضريية.

 


