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  2015 مارس 17التارخي: 

  
  
  

 المعني بتطوير نظام لشبونة الفريق العامل
 (تسميات المنشأ)

  
 العاشرةالدورة 

  2014 ٔاكتوبر 31ٕاىل  27جنيف، من 
  
  

 المعّدل مشروع التقرير

  أالمانة ٕاعدادمن 

اجمتع الفريق العامل املعين بتطوير نظام لشـبونة (تسميات املنشأ) (املشار ٕاليه فامي ييل مبخترص "الفريق العامل") يف  .1
  .2014ٔاكتوبر  31ٕاىل  27الفرتة من جنيف خالل 

، الكونغو، واكنت أالطراف املتعاقدة الحتاد لشـبونة التالية ممثَّةل يف هذه ادلورة: اجلزائر، البوسـنة والهرسك، بلغاراي .2
إالسالمية)، ٕارسائيل، ٕايطاليا،  –كوسـتا رياك، امجلهورية التشـيكية، فرنسا، جورجيا، هاييت، هنغاراي، ٕايران (مجهورية 

  ).21املكسـيك، نياكراغوا، بريو، الربتغال، مجهورية مودلوفا، سلوفاكيا، توغو، تونس (

نيا، ٔاسرتاليا، جزر الهباما، بنن، بوروندي، الاكمريون، كندا، واكنت ادلول التالية ممثَّةل بصفة مراقب: ٔافغانسـتان، ٔالبا .3
شـييل، كولومبيا، جزر القمر، قربص، ٔاملانيا، اليوانن، العراق، الياابن، أالردن، التفيا، ابكسـتان، بامن، ابراغواي، مجهورية 

ٕاسـبانيا، سويرسا، اتيلند، تركيا،  كوراي، رومانيا، الاحتاد الرويس، اململكة العربية السعودية، السـنغال، جنوب ٔافريقيا،
  ).35ٔاوكرانيا، اململكة املتحدة، الوالايت املتحدة أالمريكية، ٔاوروغواي (

)، املنظمة EUالاحتاد أالورويب ( وشارك يف هذه ادلورة ممثلو املنظامت احلكومية ادلولية التالية بصفة مراقب: .4
)، WAEMU)، الاحتاد الاقتصادي والنقدي لغرب ٔافريقيا (ITC()، مركز التجارة ادلويل OIVادلولية للكروم والنبيذ (
  ).5( (WTO)منظمة التجارة العاملية 

                                                 
 ، وذكل عىل ٔاساس بالغات املشاركني يف الاجامتع من وفود وممثلني.LI/WG/DEV/10/7 PROV 2 مقارنة ابلوثيقة 204ٔادخلت تغيريات عىل الفقرة   1
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وشارك يف هذه ادلورة ممثلو املنظامت غري احلكومية التالية بصفة مراقب: مجعية ماليك العالمات التجارية أالوروبيني  .5
)MARQUES) امجلعية الربازيلية للملكية الصناعية ،(ABPIز ادلراسات ادلولية للملكية الصناعية ()، مركCEIPI ،(

)، مجعية الاحتادات أالوروبية للعاملني يف جمال العالمات التجارية CCFNامجلعية املعنية بأسامء أالغذية العامة (
)ECTA) امجلعية ادلولية محلاية امللكية الصناعية ،(AIPPI) الاحتاد ادلويل لوالكء امللكية الصناعية ،(FICPI،(  الرابطة

)، منظمة الشـبكة ادلولية للبياانت اجلغرافية KEI)، املؤسسة ادلولية ٕاليكولوجيا املعرفة (INTAادلولية للعالمات التجارية (
(oriGIn) )10.(  

  وترد قامئة املشاركني يف املرفق الثاين.  .6

  افتتاح ادلورة من جدول أالعامل:  1  البند

نظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو)، السـيدة وانغ بينينغ، وذكّرت بوالية الفريق افتتحت ادلورة انئبة املدير العام للم  .7
  ..LI/WG/DEV/10/1 Prov الوثيقةجدول أالعامل كام هو وارد يف مرشوع العامل وقّدمت 

  من جدول أالعامل: انتخاب الرئيس وانئيب الرئيس 2  البند

ابٕالجامع رئيسا للفريق العامل، والسـيد ٔالفريدو رندون ٔالغارا (املكسـيك) انُتخب السـيد ميخايل فيكشور (هنغاراي)  .8
  والسـيدة ٔاان غوبيشـيا (جورجيا) ابٕالجامع انئبني للرئيس.

  وتوىل السـيد ماتييس غوز (الويبو) دور أالمانة للفريق العامل. .9

  اعامتد جدول أالعامل من جدول أالعامل:  3  البند

  .).LI/WG/DEV/10/1 Prov الوثيقةأالعامل ( اعمتد الفريق العامل مرشوع جدول .10

  من جدول أالعامل: تقرير ادلورة التاسعة للفريق العامل املعين بتطوير نظام لشـبونة (تسميات املنشأ) 4  البند

ٔاحاط الفريق العامل علامً بأن تقرير ادلورة التاسعة للفريق العامل، كام هو وارد يف  .11
، معًال ابٕالجراء اذلي ُوضع ذلكل الغرض يف ادلورة 2014ٔاكتوبر  17يف ، قد اعُتمد LI/WG/DEV/9/8 الوثيقة

  اخلامسة للفريق العامل.

ع بشأن تسميات املنشأ والبياانت اجلغرافية، ومرشوع الالحئة مرشوع اتفاق لشـبونة املراجَ  من جدول أالعامل:  5  البند
  عالتنفيذية ملرشوع اتفاق لشـبونة املراجَ 

 LI/WG/DEV/10/4و LI/WG/DEV/10/3و LI/WG/DEV/10/2 الواثئق استندت املناقشات ٕاىل .12
  .LI/WG/DEV/10/5و

، اقرتح LI/WG/DEV/10/2 الوثيقةمن  5 وفامي يتعلق بسري املناقشات بشأن القضااي العالقة الواردة يف الفقرة .13
  :موضوعها كام ييلالقضااي العالقة حسب  مجعالرئيس 

  ابلطلبات والتسجيل ادلويل؛ اخلاصة: القضااي العالقة بشأن إالجراءات ٔالف اجملموعة

  : القضااي العالقة بشأن نطاق امحلاية؛ابءاجملموعة 



LI/WG/DEV/10/7 Prov.3 
3 
 

  لتسجيالت ادلولية؛ل : القضااي العالقة بشأن أالحاكم أالخرى املتعلقة ابالآثر القانونية جمياجملموعة 

  ؛ويل نظام لشـبونةبشأن الرسوم ومت : القضااي العالقةدالاجملموعة 

  .املراَجع عنوان وديباجة مرشوع اتفاق لشـبونةب : القضااي العالقة املتعلقة هاءاجملموعة 

  عامةالبياانت ال 

دولية للبياانت اجلغرافية وتسميات املنشأ. ؤاكد الوفد ٔايضا ٔان حامية اليت تولهيا بالده لكفاةل ٔاكد وفد جورجيا أالمهية  .14
املراَجع ومرشوع ؤان مرشوع اتفاق لشـبونة  ،السـنوات امخلس املاضية قد ٔادت ٕاىل تقدم كبري هجود الفريق العامل عىل مدى

 بشأنحلفاظ عىل حوار بناء ٕاىل اويف هذا الصدد، دعا الوفد املشاركني االٓخرين الالحئة التنفيذية ٔاوشاك عىل الاكامتل. 
ضافة ٕاىل ذكل، ٔاعرب الوفد عن دمعه القوي العامتد صك إ و . يتناولها الفريق العامل يف دورته هذهالقضااي املعلقة اليت سـ 

  من اسـتقطاب املزيد من أالعضاء. نظام لشـبونة لكهيام بغية متكنياجلغرافية وتسميات املنشأ  البياانتواحد محلاية 

يف تشجيع زايدة  تدخر هجداً مشريًا ٕاىل ٔان بالده مل وفد بريو الزتامه الراخس مببادئ ؤاهداف اتفاق لشـبونة  ؤاكد .15
يف حتسني  ٕاسهامًا ملحوظاً اية تسميات املنشأ أكداة للتمنية ميكن ٔان تسهم محلبريو ٔامهية كبرية وتويل اسـتخدام تسميات املنشأ. 

املنتجني  البياانت اجلغرافيةتسميات املنشأ و ل دويل نظام تسجيل  وسيساعد وضع من البدلان. يف العديدعيشة امل ظروف 
املسار اجلاري ملراجعة بريو دمعت  البداية ومنذ أالسواق العاملية. وذلكللمتزي وحتسني قدرهتم التنافسـية يف عىل ااحملليني 

يك يصبح جذااًب الٔكرب قدر ممكن من أالعضاء وغري أالعضاء مع احلفاظ عىل مبادئ النظام ؤاهدافه  نظام لشـبونةوحتسني 
مل من اختاذ ٔاية خطوات ٕاىل الوراء من خالل وضع ٔاحاكم تؤثر ٔاو ختل الرئيسـية. ويف هذا الصدد، حذر الوفد الفريق العا

 بطبيعة امحلاية احلرصية املكفوةل يف ٕاطار نظام لشـبونة احلايل.

السـتعراض نظام التسجيل ادلويل محلاية تسميات املنشأ وتسجيلها عىل  تاموفد الاحتاد أالورويب دمعه ال  ؤاكد .16
 ؤاهداف مبادئ مع احلفاظ عىل ٔاكرث جاذبية للمسـتخدمني وأالعضاء اجلدد احملمتلني نظام لشـبونة يك يصبحالصعيد ادلويل 

مع ٔاحاكم  التنفيذية ومرشوع الالحئة اتفاق لشـبونة املراَجع. كام شدد الوفد عىل ٔامهية اتساق مرشوع اتفاق لشـبونة احلايل
 فضالً  إالطار القانوين احلايل يف تنقيحريق العامل اتفاق تريبس. ويف هذا الصدد، رحب الوفد ابلتقدم الكبري اذلي ٔاحرزه الف

  عن ٕادراج ٔاحاكم تنص عىل انضامم املنظامت احلكومية ادلولية.

الامثنية أالطراف املتعاقدة  بني 2009  الفريق العامل منذ عام اذلي حتىل هبافتوحة امل روح أالرسة بر وفد فرنسا وذكَّ  .17
حد سواء. ودعا املشاركني ٕاىل بذل والوفود املراقبة عىل ٔالطراف املتعاقدة بني هذه اوكذكل  اتفاق لشـبونة يف والعرشين
  من القضااي قبل املؤمتر ادلبلومايس. ٔاكرب عدد ممكنلتحقيق توافق يف االٓراء بشأن  مههجدقصارى 

  ابلطلبات والتسجيل ادلويل اخلاصة: القضااي العالقة بشأن إالجراءات ٔالف اجملموعة

  "14"1 املادةوجه تطبيق أ 

ٕاذ ال يضم الترشيع الوطين دلوةل بريو وال  إالشارة ٕاىل املنظامت احلكومية ادلولية يف النص ٕازاء وفد بريو قلقه ٔاكد .18
وعليه فٕان املشلكة ابلنسـبة ٕاىل بريو يه ٔانه ال  كومية ادلولية.هذه املنظامت احلترشيعات جامعة دول أالنديز ٔاية ٕاشارة ٕاىل 

  .طلب تسجيل دويل قدمت منظمة حكومية دوليةٕاذا  البياانت اجلغرافيةأ و املنش ميكهنا حامية تسميات

ولية نيابة ادلكومية احل تنظامامل  ٕايداعات ٔايضاً  تستبعدترشيعات جامعة دول أالنديز ام ٕاذا اكنت عرئيس ال وتساءل .19
  عن املسـتفيدين.
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حبسب  دول أالنديز ٔاحاكم ترشيعات جامعةه ال ميكن دلوةل عضو واحدة، مثل بريو، ٔان تفرس ٔاحد نإ وفد بريو فقال  .20
  تقديرها.

مواصةل التفكري يف هذه املساةٔل واقرتاح ٔان يعود الفريق العامل ٕالهيا  هذه املساةٔل مشريًا ٕاىل رضورةالرئيس  اختمتف .21
  ).2(5  املادةعندما يتناول القضية اخلاصة ابٔالهلية ٕاليداع طلب مبوجب 

  املنشأ اجلغرافية العابرة للحدود) املتعلقتني مبناطق 4(5 املادة) و 2(2 املادةمضمون 

 ؤاكد عابرة للحدودمناطق جغرافية  اليت نشأت يفسميات املنشأ البياانت اجلغرافية وت  التفت وفد هنغاراي ٕاىل مساةٔل .22
ان لتقدمي طلبات ٕاذ يرى فائدة كبرية يف ٕااتحة الفرصة للبدل )4(5) و2(2 املادتني مندمعه القوي حلذف أالقواس املربعة 

 مشرتكة بشأن تسميات املنشأ ٔاو البياانت اجلغرافية اليت تنشأ يف مناطق جغرافية عابرة للحدود.

 تأييدها التام حلذفومجهورية مودلوفا وسلوفاكيا  والاحتاد أالورويب والربتغال يةك ي هورية التشـ امجل وفود ؤاعلنت  .23
  .)4(5) و2(2 املادتني منة ربعأالقواس امل

  للتفكري يف املساةٔل قيد النظر. ٕاضافياً  وفد بريو وقتاً طلب و  .24

 يلأالو هاسـتنتاجٔان الرئيس  ٔاعلن، )4(5 املادةو  )2(2 املادة من ربعةييد الساحق حلذف أالقواس املالتأ نظرًا ٕاىل و  .25
  تكل أالحاكم. من أالقواس املربعة سـيكون حذف

 بأن وفد بريو قد حسب حتفظه ؤان وفد اجلزائر رجَّح عاد الفريق العامل ٕاىل هذه املساةٔل، ٔاحاط علامً عندما ولكن  .26
 ).4(5) و2(2 احلفاظ عىل أالقواس املربعة يف املادتني

  .)4(5) و2(2 يف املادتني أالقواس املربعة عىل ٕاىل احلفاظالرئيس  خلصو  .27

  )2(5 املادةمساةٔل احلق يف ٕايداع طلب مبوجب 

قدهما وفد الوالايت املتحدة أالمريكية يف ادلورتني السابقتني  تاقرتاحا تشري ٕاىل )4(5  قالت أالمانة ٕان القاعدة .28
رايف ٔاو للطرف املتعاقد اسـتخدام البيان اجلغرايف ٔاو تسمية املنشأ بغية حامية البيان اجلغاحلمك املذكور  ويسمحللفريق العامل. 
من ماكل  موقّعاً التسجيل طلب شرتط ٔان يكون سـيجوز للطرف املتعاقد ٔان ي  ٔاراضيه. وٕاضافة ٕاىل ذكل، تسمية املنشأ يف

. والمتست أالمانة توضيحًا من وفد الوالايت املتحدة ، ٔاو من حيق هل اسـتخدام ٔاي مهنامتسمية املنشأ ٔاو البيان اجلغرايف
ؤاشارت أالمريكية لهذا الرشط ٕاذ ٕانه لن جيوز لهيئة التصديق اليت متكل عالمة تصديق ٔان تسـتخدم عالمة التصديق نفسها. 

من نظام مدريد، اليت ختص ٕاعالن نية الانتفاع، تضم رشحًا يف الصفحة  MM18 أالمانة يف هذا الصدد ٕاىل ٔان الاسـامترة
  .املسـتخدم الوحيد للعالمةأالوىل مهنا يك يعلن مقدم الطلب ٕاذا اكن 

معينة من نظام العالمات  تشري ٕاىل سـبل دمج عنارص )(ٔا)4(5  وفد الوالايت املتحدة أالمريكية ٔان القاعدة لنؤاع .29
اجلغرافية  البياانتنظم  ٔان تقوضمشولية دون مرونة و  ٔادخلت ٔاوجه )4(5  ةٔان القاعدالتجارية يف نظام لشـبونة. ورٔاى الوفد 

وٕاشارة ٕاىل السؤال اذلي طرحته أالمانة بشأن صيغة ٕاعالن نية الانتفاع بعالمة تصديق، ٔاعلن  .تشرتط اسـتخداهمااليت ال 
من حيث عالمات التصديق. تتطلب بعض التكييف  MM18 لنص اذلي ذكرته أالمانة من اسـامترة مدريدالوفد ٔان ا

  وسـيقدم الوفد ٕاىل أالمانة الصيغة املطبقة مبوجب قانونه الوطين.

 ت وفود امجلهورية التشـيكية والاحتاد أالورويب وفرنسا وهنغاراي وٕايطاليا ترجيحها احلفاظ حاليًا عىلٔاعربو  .30
  .مربعني بني قوسني )4(5 القاعدة
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  داخةل وفد الوالايت املتحدة أالمريكية.مل هوفد ٔاسرتاليا دمعؤاعلن  .31

احلجج شدد عىل . و ربعنيبني قوسني مى ستبق )4(5  ، خلص الرئيس ٕاىل ٔان القاعدةالبياانت املقدمةضوء  يفو .32
 البياانت اجلغرافيةاملرونة الالزمة دون تقويض نظم حامية  ) ٕاذ من شأن تكل القاعدة ٔان توفر4(5  القاعدة راجدالٕ  دعامً  املقدمة

  .اليت ال تفرض رشوطًا عىل الانتفاع

  )3(5  مساةٔل ٕاضفاء طابع خياري ٔام ٕالزايم عىل القاعدة

طرف املنشأ املتعاقد سيتحقق مسـبقًا من ٔالن  خياريةٔان تظل  )3(5 ه ينبغي للقاعدةوفد مجهورية مودلوفا ٔان رٔاى .33
  ة اجلغرافية.الصةل مع البيئ

، ينبغي 4.5ق  )، كام يرد يف املالحظة3(5 القاعدة مبوجبعالن االٕ وفد الاحتاد الرويس ٔان الهنج القامئ عىل  ورٔاى .34
  .)3(5 تناوهل يف نص القاعدة

الصةل بني املنتج  عناملعلومات  تُعترب، املعنية ترشيعات الاحتاد أالورويبوفقًا ل أنه بوفد الاحتاد أالورويب  ذكَّرو  .35
من مث، و  غرايف.اجلبيان ال نشأ ٔاو امل احلصول عىل تسمية معايري  استيفاء منشأه اجلغرايف ابلغة أالمهية وعليه ٕالزامية بغية حتديدو 

  .)3(5  لقاعدةللزايم االٕ طابع ترجيحه لل ٔاعرب الوفد عن

عن رغبته يف تقدمي هنج معيل لهذه القضية. وذكَّر  )oriGInمنظمة الشـبكة ادلولية للبياانت اجلغرافية (ؤاعرب ممثل  .36
ه جيوز لٔالطراف املتعاقدة، مبوجب الهيلك العام التفاق لشـبونة، ٔان ترفض الاعرتاف باآثر تسجيل دويل يف هذا الصدد بأن

ف الوارد يف اتفاق امللمتسة حاميهتا ال تسـتويف التعريتسمية املنشأ يف ٔاراضهيا الوطنية ٔالسـباب خمتلفة والسـامي ٕاذا اعتربت 
اجلغرايف ٔاو تسمية املنشأ  البيانر معلومات اكفية عن طبيعة توفٔان مصلحة أالطراف املتعاقدة من فسـيكون لشـبونة. وعليه 

ٔالطراف املتعاقدة ؤمن اتيك فرصة ) 3(5 القاعدة اعتبارينبغي و احلصول عىل امحلاية.  امللمتس حاميهتا بغية زايدة فرص
  ياري.ظر عن طابعها إاللزايم ٔاو اخل من أالطراف املتعاقدة بغض الن ٔاكرب قدر ممكن امحلاية يف ونوطنيالن وواملنتج

خيارات ولكن توجد االٓن ثالثة . عالقةقضية " ال يزال 18"  البندخلص الرئيس ٕاىل ٔان  ٕاىل البياانت املقدمة، ونظراً  .37
مة مماثل  ٕاذا اكن ينبغي اتباع هنج قامئ عىل ٕاعالن) ٔان تكون حكامً خياراًي ٔام ٕالزاميًا، ٔام 3(5  لقاعدةٕاذا اكن ينبغي ل ، ويهمقدَّ
ويف هذا الصدد، . LI/WG/DEV/10/5 الوثيقةمن  4.5ق الحظةامل، كام هو مقرتح يف )4(5  القاعدة يف الوارد للهنج

) من النسخة املراَجعة من 3(5  ارًا اثلثًا يف القاعدةا خيدرج ابعتبارهسـتُ  4.5ق الحظةاملمن  املعنية ضامنياملٔاشار ٕاىل ٔان 
  م ٕاىل املؤمتر ادلبلومايس.قدَّ اذلي سـيُ  مرشوع الالحئة التنفيذية

بيان   منشأ مسجةل ٔاو ) اليت تأذن لطرف متعاقد طلب ٕاعالن نية الانتفاع فامي خيص تسمية4(5 مساةٔل ٕادراج القاعدة
  جغرايف مسجل

  ) بني قوسني مربعني.4(5  ". وعليه سـتظل القاعدة4"  البندقد عوجلت يف ٕاطار ) 4(5 قال الرئيس ٕان القاعدة .38

  "2)"5(5 الشفافية مبوجب القاعدة مساةٔل تعزيز

م  وفد الوالايت املتحدة أالمريكية ٔانه ٕاذا ٔاكد .39 بيان يفيد بأّن امحلاية غري مطلوبة لعنارص معينة من تسمية املنشأ مل يقدَّ
صك امحلاية أالساسـية يف طرف املنشأ املتعاقد، فسيتعني ٕادراج هذا البيان كعنرص ٕالزايم يف الطلب يف  ٔاو البيان اجلغرايف

) وتدوينه يف السجل ادلويل. ورٔاى الوفد ٔان هذا الرشط سـيكون رضوراًي ٕالخطار أالطراف 2(5  ادلويل مبوجب القاعدة
من  2 يان جغرايف مركب. ؤاضاف الوفد ٔان احلاشـيةبنطاق امحلاية املالمئ اذلي سـُيمنح للعنارص الفردية من ب أالخرى 
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الواردة يف بيان جغرايف مركب محمية يف ٔاطراف  ينبغي ٔان تكون املصطلحات العامة سعت ٕاىل توضيح ٔانه ال 11  املادة
 ٕالزامية.) ينبغي ٔان تكون 5(5 " من القاعدة2"  متعاقدة ٔاخرى. وحرصًا عىل الشفافية والزناهة، رٔاى الوفد ٔان الفقرة الفرعية

  " ٔان تظل خيارية.2)"5(5  ٔانه جيب للقاعدة وفد ٕايطاليا رٔاىو  .40

وطين للعالمات التجارية، ال اتقدمي هذه املعلومات يف ٕاطار نظاهم بالده رمغ عدم اشرتاط وفد ٔاسرتاليا ٕاىل ٔانه ؤاشار .41
ٔالطراف أالخرى ومسـتخديم النظام سـيؤدي ٕاىل زايدة شفافية النظام ابلنسـبة ٕاىل ا فٕان الوفد يرى ٔان تقدمي هذه املعلومات

  بوجه عام. وعليه ٔاعلن الوفد دمعه لالٓراء اليت ٔاعرب عهنا وفد الوالايت املتحدة أالمريكية.

ال يكفل  املتعاقداملنشأ طرف منح امحلاية يف  وكمن صك التسجيل ٔاو غريه ٕاذا اكن يهالرئيس ٔان الفكرة  ٔاعلنو  .42
. 5  البيان اجلغرايف، فينبغي ذكر هذا القيد عىل امحلاية يف الطلب مبوجب القاعدة امحلاية لعنارص حمددة من تسمية املنشأ ٔاو

ويف هذه احلاةل، تكون إالشارة ٕاىل القيد عىل امحلاية ٕالزامية رمغ ٔان ذكل لن يعين ٔانه من إاللزايم فرض هذه القيود عىل 
فبعبارة ٔاخرى، يرجع ٕاىل أالطراف املتعاقدة البت يف منح  حامية تسمية املنشأ ٔاو البيان اجلغرايف يف الوالية القضائية املعنية.

 امحلاية لهذه العنارص من تسمية املنشأ ٔاو البيان اجلغرايف واليت مل تُمنح لها امحلاية يف طرف املنشأ املتعاقد.

" غري 2)"5(5  اليت ُعرضت هبا القاعدة ٔان الطريقة )CEIPIمركز ادلراسات ادلولية للملكية الصناعية (ل ممث رٔاىو  .43
حصيحة متامًا ٔالن القضية املطروحة يه ٔان يكون ٕادراج هذا البيان يف اسـامترة الطلب ٕالزاميًا يف ظل ظروف معينة ٔام ٔان 

 رشط ٔالف ٕاىل ُحيتفظ به كخيار بسـيط. وعليه اقرتاح ٕاعادة صياغة النص املزمع تقدميه ٕاىل املؤمتر ادلبلومايس يك يشري اخليار
 ابء هذا البيان جزءًا خياراًي من الطلب.  تقدمي البيان يف ظل بعض الظروف ويرتك اخليار

مبوجبه منح تُ الاسـتثناء يف الصك اذلي  وجود هذا أالمانةالعالقة يه سـبل حتديد  ساةٔلامل أالمانة ٕاىل ٔان ت ؤاشار  .44
ابلطلب وٕان ٔارفقت نسخة فقد ال يكون النص حمررًا  وال يتعني ٕارفاق نسخة من هذا الصكاملتعاقد. املنشأ امحلاية يف طرف 

إبحدى لغات معل املكتب ادلويل. وقد تكون ٔاحد حلول هذه القضية ٕادراج ٕاطار يف اسـامترة الطلب يلزم طرف املنشأ 
 املتعاقد بذكر وجود اسـتثناء عىل امحلاية يف صك منح امحلاية يف طرف املنشأ املتعاقد ؤان حيدد هذا الاسـتثناء عند

 الاقتضاء.

ٕاضفاء طابع ٕالزايم عىل ذكر عدم منح طرف املنشأ املتعاقد امحلاية لبعض عنارص أن أالمانة قد اقرتحت بالرئيس وذكَّر  .45
تسمية املنشأ ٔاو البيان اجلغرايف. وٕاذا ُحددت تكل العنارص عندما تُمنح امحلاية يف طرف املنشأ املتعاقد فينبغي ٔان ترد 

  جل ادلويل ٔايضًا ولكن لن يرتمجها املكتب ادلويل.التفاصيل املعنية يف الس

 ٔان وحضتقدمي بيان ي لطرف املنشأ املتعاقديسمح  ٕاذ ختياريالاؤاعرب وفد الاحتاد أالورويب عن تفضيهل للحمك  .46
مبوجبه  ُمنحت هذه العنارص يف التسجيل ٔاو صك آخر ُحتددعندما و . عامةتُعترب  مسمى ٔاو بيان بعض العنارص الواردة يف

تفاداًي  يف التسجيل ادلويل ٔان يوحض ذكل ٔايضاً  طرف املنشأ املتعاقدمصلحة  مفنجغرايف،  بيانتسمية منشأ ٔاو ل امحلاية 
لتسميات يف دوهل أالعضاء يبلغ عددها الاحتاد أالورويب امحلاية ، عندما منح 1996 يف عامللمشالكت احملمتةل. و

التسميات ٔان بعض املصطلحات الواردة يف هذه التسميات ال تشملها امحلاية.  تسمية، ُحدد فامي خيص عدد من هذه  320
مثًال، ُحدد ٔان امحلاية مل تُلمتس ملصطلح  (اكمامبري دي نورماندي) "Camembert de Normandieففي حاةل تسمية "

"Camembert" وينطبق أالمر ذاته عىل مصطلح ."Goudaا التوضيح يف حاةل " غري احملمي كذكل. ولكن مل يبنيَّ هذ
طازجة  كرمية" (crème fraîche fluideح "ملصطلفرنيس جغرايف بيان وجود يف حاةل ومجيع املصطلحات غري احملمية. 

ونظراًي، ٕاذا  سائةل)، فٕان امحلاية سـُتكفل ابلطبع للبيان اجلغرايف كلك ولكن لن تُكفل للكامت "كرمية" "طازجة" و"سائةل".
ية املقرتحة حرفيًا، فسـيكون من الرضوري حتديد ٔان اللكامت "كرمية" و"طازجة" و"سائةل" غري محمية. ُطبقت القاعدة إاللزام 

ٕاذ ٕان هذه لكامت عامة مسـمتدة من القاموس وال ترد ٕاال يف البيان اجلغرايف نظرًا ٕاىل ٔان املسمى اجلغرايف وحده لن يكون 
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" ٕاىل الطابع احلبييب لهذا Grana، يشري مصطلح ""Grana Padanoاكفيًا. ومع ذكل ورمغ ٔانه يف حاةل تسمية املنشأ "
وعليه  "Grana Padano cheese"" يشري ٕاىل Granaالنوع من اجلنب، فقد ٔاكدت حممكة العدل أالوروبية ٔان مصطلح "

". ورٔاى الوفد فائدة يف تقدمي هذه املعلومات يف التسجيل Grana Padanoفهو جزء من موضع حامية تسمية املنشأ "
يُعترب من اخلطأ اسـتنتاج من عدم حتديد اسـتثناء يف صك ومع ذكل، ادلويل لتجنب ٔاي رفض يف حاةل وجود مشلكة حممتةل. 

 تسمية املنشأ منح امحلاية يف طرف املنشأ املتعاقد وعليه عدم حتديده يف التسجيل ادلويل ٔان اسـتخدام لك مصطلح يرد يف
  ٔاو البيان اجلغرايف جزء من موضع امحلاية.

ٕاذا طبق ٕاال ين امحلاية لن  موضعمن  غري جزءعنرص وجود  ٕاىل ٕالشارة، يف الطلب ادلويل،ان رشط إ وقال الرئيس  .47
ٔان عنرصًا  طرف املنشأ املتعاقدمنح امحلاية يف وك من صك غريهيف ٔاو  املعينقلميي االٕ وطين ٔاو التسجيل يف ال  رصاحةُحدد 
  .غري محميمعينًا 

ركبة تسمية املال يف  بوضوح ٔان مصطلح مدرج طرف املنشأ املتعاقدترشيع  ذكروفد الاحتاد أالورويب ٔانه ٕاذا  علنوأ  .48
ٔاية مشلكة عىل إالطالق. ولكن قد غري محمي يف حد ذاته فينبغي اشرتاط ذكر ذكل يف إالطار. ؤاضاف ٔان ذكل ال يثري 

". وقد يبدو للوهةل أالوىل ٔان فرنسا Époisses de Bourgogneمن خالل مثال التسمية املركبة "تتضح املشلكة ٔاكرث 
" ولكن Époisses" دون إالشارة ٕاىل ٕاماكنية عدم حامية مصطلح "Époisses de Bourgogneالمتست امحلاية ملصطلح "

"، ينبغي ٕاجراء تقيمي اكمل حتت Époissesة "" محمي كذكل. ولكن ٔاعلنت حممكة العدل ٔانه تقياميً محلايÉpoissesمصطلح "
عليه، فٕان اُختذ هذا املثال منوذجًا فسـتقدم فرنسا طلب تسجيل دويل ملصطلح و  سلطة حممكة وطنية.

"Époisses de Bourgogne" ولن تشري يف هذا الطلب ادلويل ٕاىل ٔان مصطلح "Époisses غري محمي. ولكن لن يعين "
  " محمي يف طرف املنشأ املتعاقد.Époissesذكل ابلرضورة ٔان مصطلح "

  .خياريحمك بوضع ل الشاغل مل ُحي الرئيس ٔان هذا  ٔاعلنو  .49

مصطلح بعينه  ذكر عدم حاميةطرف متعاقد  ٕاغفالللحمك اخلياري. ٕاذ ٕان  ترجيحهؤاعرب وفد الاحتاد أالورويب عن  .50
   لكيًا ٔاو جزئيًا.قد يؤدي ٕاىل اختاذ طرف متعاقد آخر ذكل سببًا ٕالبطال اآثر التسجيل ادلويل

ٔالف، اذلي اقرتحته أالمانة ؤايدته عدة  اخلياروسيشرتط . ستتألف من خيارين )5(5  ٔان القاعدةٕاىل الرئيس وخلص  .51
وفود، إالشارة يف اسـامترة الطلب ٕاىل الامتس ٔاو عدم الامتس امحلاية لبعض العنارص اليت ُحددت يف الصك اذلي مينح امحلاية 

ٔالف، فينبغي ٔان ينص الصك عىل ٕاماكنية تغيري هذه إالشارة يف مرحةل الحقة.   املتعاقد. وٕاذا اعُتمد اخلياريف طرف املنشأ 
 ابء، اذلي ٔايده وفد الاحتاد أالورويب، فسينص عىل ٕاماكنية تقدمي بيان خياري.  ٔاما اخليار

  قضااي العالقة بشأن نطاق امحلايةاجملموعة ابء: ال

  )3(11  املادة)(ٔا) و 1(11 ملادةاب اخليارات العديدة املتعلقة

القوسني املربعني  مشريًا ٕاىل رضورة حذف ٔالف للخيار )(ٔا) ؤاعرب عن ترجيحه1(11  املادةالتفت وفد ٕايطاليا ٕاىل  .52
الواردين حول مصطلح "ٕاحياًء" ؤانه ينبغي استبدال مصطلح "انتحاًال" مبصطلح "ٕاساءة لالسـتخدام". وفامي خيص 

 دال.  جمي ورفضه للخيار  وفد عن ترجيحه للخيار)، ٔاعرب ال3(11  املادة

اذلي يتسم ابلوضوح ويامتىش متامًا مع اتفاق  ابء  لخيارل  هوفد مجهورية مودلوفا دمع لن، ٔاع)(ٔا)1(11  املادةخيص وفامي  .53
من شأنه ٔان يرض  وأ ذكل، اقرتح الوفد استبدال حرف "و" حبرف "ٔاو" يف امجلةل أالخرية حبيث يُصبح النص "تريبس. ومع 

ابء ٕاىل وجود صةل  مصاحل املسـتفيدين" نظرًا ٕاىل ٕاماكنية إالرضار مبصاحل املسـتفيدين وٕان مل يرش الاسـتخدام الوارد يف اخليار
 بني السلع واملسـتفيدين.
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)(ٔا). ٔاما ابلنسـبة ٕاىل 1(11 املادةخيص الٓراء اليت ٔاعرب عهنا وفد ٕايطاليا فامي تأييده لوفد هنغاراي ؤاعلن  .54
  )، فمل يعرب الوفد عن موقفه.3(11  املادة

القوسني املربعني الواردين حول  ذفحلو  )(ٔا)1(11 املادةٔالف من   للخيار عن دمعه وفد جورجيا ٔايضاً  ؤاعرب .55
 مصطلح "ٕاحياًء".

  .)3(11 املادةمل يعرب عن موقفه ٕازاء و )(ٔا)1(11  املادةٔالف من  للخيار عن ترجيحهؤاعرب وفد الربتغال  .56

. وفامي ٕاحياًء"حول مصطلح " القوسني املربعني الواردينوحذف  )(ٔا)1(11 املادةٔالف من  اخليار ٔايضاً  فرنسا وفدؤايد  .57
ابستبدال مصطلح "انتحاًال" مبصطلح "ٕاساءة لالسـتخدام"، ذكر الوفد ٔان املقابل يتعلق ابالقرتاح اذلي قدمه وفد ٕايطاليا 

ٔالف ولكنه قد يؤيد كذكل   )، رحج الوفد اخليار3(11  املادة. وفامي خيص الفرنيس للكمة "ٕاساءة لالسـتخدام" هو "الانتحال"
 دال خطوة ٕاىل الوراء ابلنسـبة ٕاىل اتفاق لشـبونة احلايل. جمي استنادًا ٕاىل آراء الوفود أالخرى. ولكن قد يكون اخليار اخليار

)(ٔا) لن ينطبق ٕاال عىل 1(11  املادةابء من   يف اخليار ، كام يردتوضيح ٔان اقرتاحهعن رغبته يف وفد ٔاسرتاليا  ؤاعرب .58
ابء ٕاال ٕاىل استبدال  )(ٔا) عىل إالطالق. ومل يسَع اخليار1(11  املادة" من 1"  البندسلع من نوع خمتلف ولن يؤثر عىل 

اليت  واسـتطرد الوفد قائًال ٕانه رمغ تقديره للمرونة )(ٔا) سعيًا ٕاىل التبسـيط والتوضيح.1(11  املادة" من 3" و"2"  الفقرتني
ٔابداها الفريق العامل من خالل ٕادراج بديل لنطاق امحلاية املقرتح فامي يتعلق بسلع من نوع خمتلف فقد يكون من أالسهل 

وجود معيار عاملي  وضع معيار عاملي شامل عوضًا عن معيار يكون غري مألوف يف العديد من البدلان. وٕاضافة ٕاىل ذكل، يمتزي
خرى لن حيتاجوا ٕاىل طلب توضيحات من أالطراف املتعاقدة اليت قد تكون قد ٔادلت االٔ  أن املسـتخدمني وأالطرافبشامل 

  إبعالانت بشأن نطاق امحلاية. ؤاعرب الوفد ن ثقته بأن وضع معيار عاملي ممكن ؤانه سـيكون ٔافضل من وضع نظام اسـتثناء.

ين ابء ودال يار اخل ٔان  رٔاى الوفد ،)3(11 املادةص . وفامي خي)(ٔا)1(11 املادةٔالف من   فد سويرسا اخليارؤايد و  .59
  سـيضعفان بشدة نطاق امحلاية احلايل التفاق لشـبونة.

ٕاذ يتجاوز مسـتوى امحلاية املنصوص عليه  )(ٔا)1(11 املادةٔالف من   اخليار دمع هوفد مجهورية كوراي ٔانه ال ميكنلن ؤاع .60
ا املسـتوى احلايل من امحلاية يف حاةل امخلور من اتفاق تريبس تنص عىل هذ 23 املادةيف املعاهدات ادلولية أالخرى. فٕان 

  واملرشوابت الروحية حرصًا.

" انتحاالً مصطلح " عىل ٔان يُستبدل )(ٔا)1(11  املادةٔالف من   للخيار ترجيحهؤاعرب وفد الاحتاد أالورويب عن  .61
وفد ٕايطاليا. وفامي يتعلق  تلبية القرتاح "ٕاحياءً مصطلح " القوسان املربعان الواردان حول ذفُحي سـتخدام" و لال"ٕاساءة  مبصطلح

ابء  جمي كبديل حممتل. ومل يعترب الوفد اخليارين ٔالف مضيفًا اسـتعداده للنظر يف اخليار  اخليار رحج الوفد، )3(11 ملادةاب
  حلني مقبولني.  ودال

، )3(11  ملادةاب يتعلق . وفامي)(ٔا)1(11  املادةٔالف من  للخيار عن ترجيحهإالسالمية)  – مجهوريةؤاعرب وفد ٕايران ( .62
عىل ٔان اخليارين ابء ودال سـيضعفان بشدة مبادئ ؤاهداف اتفاق لشـبونة. وعليه مع الوفود أالخرى ٕانه يتفق الوفد  قال

 جمي كحل بديل. ) مضيفًا اسـتعداده للنظر يف اخليار3(11 املادةٔالف من   ٔاعرب الوفد عن ترجيحه للخيار

اللبس ٔاو الاسـتخدام املضلل مبوجب ؤاعرب وفد الوالايت املتحدة أالمريكية عن قلقه الشديد ٕازاء افرتاض  .63
ادعاء الاسـتخدام املضلل ٔاو وفد ٔانه سـيكون من الصعب للغاية ال رٔاىو  ." يف غياب ٔاي رشط اسـتخدام1)(ٔا)"1(11  املادة

ابء من  لخيارل  هٔاعرب الوفد عن دمع خدم يف بدل ما. وعليهافرتاض اللبس عندما يكون البيان اجلغرايف املسجل غري مسـت
ومل يعرب الوفد عن موقفه ٕازاء  ."1")(ٔا)1(11  ملادةٔالن يتصل نص ذكل اخليار كذكل ابرمغ ترجيحه  )(ٔا)1(11  املادة
الانهتاك العامة معايري ) يف انتظار نتاجئ املناقشات بشأن خمتلف أالحاكم اخلاصة برشوط الاسـتخدام. ويف ضوء 3(11  املادة
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وزايدة لليقني، ال ميكن ٔان " كام ييل: 11 املادةمن  2احلاشـية  ٕاىلاثنية ، اقرتح الوفد ٕاضافة مجةل )1(11  املادةالواردة يف و 
ن يتسم ٕاىل ٔان املكو 11 املادةيستند رفض ٔاو ٕابطال عالمة جتارية ٔاو ادعاء وجود انهتاك يف أالطراف املتعاقدة مبوجب 

غري اثر االٓ حلد من ٕاىل اهناك حاجة  ت، اكنعىل البياانت اجلغرافيةغري واحضة  انهتاكمعايري  ما ُطبقتعندو ". بطابع عام
مصطلحي "التقليد" ٔاو "إالحياء" العامني مكعيار لالنهتاك ٕاذ رٔاى الوفد ٔانه ال ميكن حتديد انهتاك بيان جغرايف واحضة لتطبيق ال

  يف ٔارايض طرف متعاقد بعينه. ذا اتسم املكون بطابع عامغرايف إ ابسـتخدام مكون واحد من البيان اجل

الهدف من السجل ادلويل للبياانت اجلغرافية بأن  )oriGInمنظمة الشـبكة ادلولية للبياانت اجلغرافية (ممثل ذكَّر و  .64
المتكل غري املرشوع أن ذكَّر، يف هذا الصدد، بعام. و  بوجهاليقني القانوين للمنتجني والقطاع اخلاص  سـيوفروتسميات املنشأ 

مشلكة كربى مجلعيات املنتجني يف شـىت ٔاحناء العامل ؤان تسجيل تسميات املنشأ ٔاو البياانت اجلغرافية يف لك من الوالايت 
ر ٕالهيا منتجاهتا سـيكون صعبًا وملكفًا للغاية. وفامي خيص  ) واحلاجة ٕاىل املزيد من املرونة يك 3(11 املادةالقضائية اليت سـُتصدَّ

ح النظام ٔاكرث جاذبية لعدد ٔاكرب من ادلول، رٔات املنظمة ٔانه ينبغي يف هناية املطاف تقييد هذه املرونة وال ينبغي ٔان يصب
تيسء ٕاىل رضورات ٔاخرى مثل اليقني القانوين والقدرة عىل التنبؤ اليت ميكن مجلعيات املنتجني توقعها من نظام تسجيل 

)، رٔاى املمثل ٔانه ال يوجد 3(11 املادةافق الوارد يف اخليارين ٔالف ودال من دويل. وفامي خيص اسـتخدام مفهوم عدم التو 
"عدم توافق" مع نظام العالمات التجارية. ٕاذ ميكن لنظام العالمات التجارية ٔان يوفر مسـتوى عاٍل من امحلاية للبياانت 

 ٔاو عدم التوافق من النص. اجلغرافية ٕاذا أُدخلت بعض التعديالت. وعليه اقرتاح حذف ٔاية ٕاشارة ٕاىل التوافق

قلقه ٕازاء الاصطالح املسـتخدم يف اخليار ٔالف جمددًا عن  )INTAالرابطة ادلولية للعالمات التجارية (ممثل  ٔاعربو  .65
)(ٔا) وحتديدًا اسـتخدام مصطلحات مثل "الانتحال ٔاو التقليد ٔاو إالحياء". ٕاذ ٕان عدم وضوح هذه املفاهمي 1(11  املادةمن 

يف العالقة القامئة بني العالمات التجارية والبياانت اجلغرافية. ويف املقابل، رٔاى ٔان اخليار ابء يعّد خطوة  يؤدي ٕاىل الالتباس
ٔاكرث ٕاجيابية حنو حتقيق املزيد من الشمولية. ولكن نظرًا ٕاىل ٔان الرابطة غري متأكدة من ٔان عنارص اخليار ابء يه االٔكرث 

من اتفاق تريبس.  3.16 املادة تنقيح النص. ورٔاى عدم مالءمة تكرار مضمون مالءمة مجليع ٔانواع احلاالت، اقرتح مواصةل
وعىل غرار حاةل العالمات التجارية، قد توجد بياانت جغرافية مشهورة للغاية يف شـىت ٔاحناء العامل ولكن كذكل بياانت 

خليار ابء يك يامتىش ٔاكرث مع املفاهمي جغرافية ٔاقل شهرة. وقد يؤثر ذكل عىل نطاق امحلاية ذاته. ومن مث، اقرتح تنقيح نص ا
)، 3(11 املادةقليدية لقانون العالمات التجارية اكحامتل اللبس وامحلاية اخلاصة للعالمات التجارية املشهورة. وفامي خيص الت 

من  2ة ٔاعرب عن ترحجيه للخيار دال. ؤاخريًا ٔايد النص اذلي اقرتحه وفد الوالايت املتحدة أالمريكية فامي خيص احلاشـي
  .11  املادة

)(ٔا) سـيظالن يف 1(11 املادةه ٔاصبح واحضًا ٔان اخليارين ٔالف وابء من ويف ضوء املناقشات، ٔاشار الرئيس ٕاىل ٔان .66
نص االتفاق. وفامي خيص اخليار ٔالف، سيُستبدل مصطلح "انتحاًال" مبصطلح "ٕاساءة لالسـتخدام" وسـُيحذف القوسان 

تلبية للطلبات العديدة اليت قدمهتا عدة وفود. ؤاعربت وفود ٔاخرى عن قلقها ٕازاء  املربعان الواردان حول مصطلح "ٕاحياًء"
)(ٔا) تأييدًا رمغ ٔان بعض الوفود ٔاشارت ٕاىل رضورة مواصةل 1(11 املادةاسـتخدام تكل املصطلحات. كام تلقى اخليار ابء من 

  للخيار ابء.)، ٔاعلن الرئيس ٔانه مل يسمع ٔاي تأييد 3(11  املادةتنقيح النص. وفامي خيص 

  ) مشريًا ٕاىل ترجيحه الطفيف للخيار ابء.3(11 املادةعن موقفه ٕازاء خيارات وفد ٔاسرتاليا ومل يعرب  .67

  ومتسك وفد بريو بتحفظه ٕازاء اسـتخدام مصطلح "ٕاحياًء" وطلب احلفاظ عىل املصطلح بني قوسني مربعني. .68

 العديدةيارات ابخل ٕاجراء مشاورات داخلية فامي يتعلق  حيتاج ٕاىلٔانه ال يزال  وفد بريوذكر ، توضيحوتلبية لطلب  .69
مفن الواحض ٔان وفد بريو لن يدمع ٔاي ٕاشارة ٕاىل "إالحياء" ٔالن هذا املفهوم غري مألوف يف ٕاطار )(ٔا). ومع ذكل، 1(11لامدة ل

  ترشيعات جامعة دول أالنديز وترشيعات بريو.
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وفود ٔاخرى  يف حني تفضل)(ٔا)، 1(11  املادةاخليار ٔالف من لمناقشات، ٔاكد الرئيس ٔان بعض الوفود تؤيد ل  اً تلخيصو  .70
الانتحال "مصطلحات مغوض  ُذكرت بشأنميع الشواغل اليت ٔاحاط علامً، عىل النحو الواجب، جب قول ٕانه ي. ومىض ابء اخليار

حياًء" من نص ٔاو التقليد ٔاو إالحياء" املسـتخدمة يف اخليار ٔالف. وسـُيحذف القوسان املربعان الواردان حول مصطلح "إ 
االتفاق املراَجع. ؤاضاف الرئيس يف هذا الصدد ٔانه ٔاحاط علامً، عىل النحو الواجب، ابلشواغل اليت ٔاعرب عهنا وفد بريو ؤان 

)، سـتظل 3(11 املادةاسـتنتاجه بشأن اخليار ٔالف قد يتغري ٕاذا رحج وفد بريو اخليار ٔالف يف هناية املطاف. وفامي خيص 
متاحة يف الوقت احلايل وخباصة ٔان عددًا من الوفود مل تعرب عن مواقفها يف هذا الصدد. والحظ  اخليارات ٔالف ٕاىل دال

كذكل ٔان الوفود اليت مل تقبل اخليارين ابء ودال رحجت بوضوح اخليار ٔالف ولكهنا مسـتعدة ملواصةل النظر يف اخليار جمي. 
، 11  املادةمن  2). وفامي يتعلق ابحلاشـية 3(11 املادةوذكَّر الرئيس كذكل ابقرتاحات الصياغة اليت قُدمت فامي خيص 

 بني قوسني مربعني. 2سـُتضاف مجةل اثنية وفقًا ملا اقرتحه وفد الوالايت املتحدة أالمريكية. وسـتظل احلاشـية 

ٔانه ينبغي النظر يف اقرتاحه حذف ٔاي ٕاشارة ٕاىل  )oriGInمنظمة الشـبكة ادلولية للبياانت اجلغرافية (ممثل  ؤاوحض .71
) ابالقرتان مع اقرتاحه االٓخر بأن تكون املرونة املمنوحة لٔالطراف 3(11  املادة"التوافق" من اخليارات ٔالف ٕاىل دال من 

 املتعاقدة حمدودة من حيث مسـتوى امحلاية ٔالغراض حتقيق يقني قانوين ٔاكرب.

يكية ٔانه من املنطقي ٕازاةل رشط "التوافق" من النص يك تُمنح املزيد من املرونة يف ورٔاى وفد الوالايت املتحدة أالمر  .72
 هذا الصدد لٔالطراف املتعاقدة.

ل نص االرئيس ٔان ذكر و  .73 منظمة حكومية دولية ٔان  جيوز ٔالية دوةل ٔاو : "كام ييل) 3(11  املادةخليار ٔالف من يعدَّ
حبامية تسمية املنشأ   البندستسـتعيض عن امحلاية املنصوص علهيا يف هذا انضامهما ٔاهنا   تعلن عند ٕايداع وثيقة تصديقها ٔاو

البيان اجلغرايف املسجل من ٔاي اسـتخدام لها فامي خيص سلع من نوع خمتلف عن نوع السلع اليت تنطبق علهيا  املسجةل ٔاو
تكل السلع واملسـتفيدين ومن شأنه ٔاوىح ٕاىل وجود اتصال بني  البيان اجلغرايف ٕاذا ٔاشار هذا الاسـتخدام ٔاو  تسمية املنشأ ٔاو

ل اخليارات ابء ٕاىل دال عىل  ".ٔان يرض مصاحل املسـتفيدين، عوضًا عن كفاةل امحلاية املنصوص علهيا يف هذا البند. وسـُتعدَّ
  هذا أالساس.

  وأالحاكم املتعلقة بتكل املساةٔل 11 املادةمن  1مساةٔل مرشوع البيان املتفق عليه والوارد يف احلاشـية 

مادة ٔاساسـية من مرشوع اتفاق لشـبونة املراَجع وتعّد جوهر ٔاهداف اتفاق لشـبونة  11 املادةوفد بريو ٔان  ذكر .74
من مرشوع اتفاق لشـبونة املراَجع. وٕاضافة ٕاىل  1ه برضورة حذف احلاشـية ويف هذا الصدد، ٔاكد الوفد موقفاملنشودة. 

. وفضًال عن ذكل، فٕان 6  املادةمزدوج مع  1د ٔان نص احلاشـية اجلوانب اليت ٔاشار ٕالهيا الوفد يف مناسـبات سابقة، رٔاى الوف
إالماكنية املذكورة يف احلاشـية ال ترد يف ترشيعات جامعة دول أالنديز ونظرًا ٕاىل ٔاهنا ال ترد كذكل يف اتفاق لشـبونة ذاته، فٕان 

اق لشـبونة عىل ٔاساس الزتاهما . وذكَّر الوفد كذكل بأن بريو صدقت عىل اتفسـيخل من فعالية نظام لشـبونة 1نص احلاشـية 
الراخس ابمحلاية احلرصية اليت سـُتكفل لتسميات املنشأ فضًال عن التدابري الصارمة اليت ستُتخذ محلاية تسميات املنشأ يف 

سـتؤثر يف اليقني القانوين اذلي يُعقل توقعه يف هذا الصدد. كام  1أالطراف املتعاقدة أالخرى. ورٔاى الوفد ٔان احلاشـية 
عىل مجيع أالحاكم املناظرة يف مرشوع اتفاق لشـبونة املراَجع ومرشوع  1طلب الوفد حذف احلاشـية  ينطبق
 التنفيذية. الالحئة

اذلي اقُرتح ٔاوًال كنص مسـتقل يف  11 املادةمن  1وذكَّر وفد شـييل بتأييده ادلامئ ٕالدراج املرشوع الهنايئ للحاشـية  .75
انهتـى ٕاىل حاشـية بني قوسني مربعني. وٕان املامرسة املشار ٕالهيا يف احلاشـية ذات ٔامهية مرشوع اتفاق لشـبونة املراَجع ذاته مث 

جتارية واقتصادية هامة ابلنسـبة ٕاىل شـييل. وٕاضافة ٕاىل ذكل وكام وحضت أالمانة يف ادلورة السابعة للفريق العامل، اكن 
ة يف املايض يف ٕاطار نظام لشـبونة هذه املامرسة منفذ. ٕاذ اكنت 1ٔاعضاء احتاد لشـبونة يدركون املامرسة املبينة يف احلاشـية 

عام. وسعى "مرشوع البيان ؤاسفرت عن نتاجئ معلية وقانونية ٔاثرت يف ٔاعضاء احتاد لشـبونة وكذكل يف ٔاعضاء الويبو بوجه 
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 الويبو بوجه عام. ومن ٕاىل تقيمي ممارسة قامئة وعليه منح اليقني القانوين لدلول أالعضاء يف 1املتفق عليه" املقرتح يف احلاشـية 
 يف مرشوع اتفاق لشـبونة املراَجع. 11  املادةمن  1مث، طلب الوفد ٔان ُحيتفظ ابحلاشـية 

من مرشوع اتفاق لشـبونة املراَجع لن يعين ٔان املامرسة اليت  11 املادةمن  1ورٔاى وفد ٕايطاليا ٔان حذف احلاشـية  .76
ها يف سـياق اتفاق لشـبونة املراَجع. وذكَّر الوفد كذكل بوجود ٔاحاكم نُفذت يف املايض يف سـياق اتفاق لشـبونة ال ميكن تواصل 

 يف اتفاق تريبس تتناول هذه املساةٔل.

 سـيظل بني قوسني مربعني. 11  املادةمن  1وخلص الرئيس ٕاىل ٔان نص احلاشـية  .77

 من اكتساب طابع التسميات العامة املتعلقة ابمحلاية 12 املادةمضمون 

تبسـيط الصياغة واقرتح حذف الوفد للفريق العامل ٔان يعود ٕاىل روح اتفاق لشـبونة. ورحج رٔاى وفد فرنسا ٔانه ينبغي  .78
  ما سـبقها. ٔاي يشء ٕاىل مل تضف املادة العبارة بني قوسني يف هنايةهبا غت يالطريقة اليت ص مجيع أالجزاء الواردة بني قوسني. و 

ه الوثيقة، ال ميكن لتسميات املنشأ ة ٔاحاكم هذ: "مع مراعااكالٓيتن النص اذلي اقرتحه وفد فرنسا إ الرئيس وقال  .79
املسجةل وللبياانت اجلغرافية املسجةل ٔان تصبح عامة طاملا اكنت تسمية املنشأ ٔاو البيان اجلغرايف محميًا يف طرف املنشأ 

  املتعاقد".

 جغرايفبيان  ظهورٕاماكنية وفد ٕاذ توقع ال .12  املادةتنفيذ  يف ملتحدة أالمريكية صعوابت خطريةوفد الوالايت ا وتوقع .80
اكمن منذ زمن طويل جفأة يف بدل ما مما سـيؤدي ٕاىل فوىض يف قطاع حميل انٍم. ؤاشار الوفد ٕاىل تسميات املنشأ والبياانت 

 البياانت اجلغرافية "الغائصة" عىل غرار الرباءات الغائصة ٔاي طلبات الرباءات العالقة اليت مل تُنرش اجلغرافية الاكمنة هذه ابمس
لفرتة طويةل مث ظهرت جفأة لغرض مواهجة اجلهات اليت سوقت اخرتاعًا مماثًال يف القطاع ذاته. واسـتطرد الوفد قائًال ٕانه ٕاذا مل 

نظام وطين ٔاي رشط اسـتخدام ٔاو حفاظ ٔاو ٕانفاذ، فلن ُختطر الصناعات احمللية مبطالبة صاحب بيان جغرايف ٔاجنيب يضم 
لبيان اجلغرايف أالجنيب مكصطلح عام. وقد يظهر جفأة وبعد عدة سـنوات ماكل البيان حبقه وقد ترشع يف اسـتخدام هذا ا

قد  12اجلغرايف أالجنيب ويطالب ابٕالنفاذ إالداري اذلي قد يؤدي ٕاىل حسق احلكومات لصناعاهتا احمللية. ورٔاى الوفد ٔان املدة 
بعض املسؤوليات ٕاىل صاحب البيان اجلغرايف يك  ميكن تفاديه بسهوةل من خالل ٕاحاةلوضع ٕاشاكيل للغاية تؤدي بذكل ٕاىل 

ن الوفود قد دعيت ٕاىل التعبري عام تفضهل فامي حيافظ عىل حقوق ملكيته اخلاصة ٔايامن رغب حاميهتا. وعىل لك ونظرًا ٕاىل أ 
هنا حتولت ٕاىل تبار أ اع ال ميكن مربعني: " قيد النظر، ٔاعلن الوفد ترجيحه للنص التايل الوارد بني قوسني 12  املادةخيص نص 

حول "املسمى املؤلف" و"البيان املؤلف"  املربعنيتسمية عامة". وٕاضافة ٕاىل ذكل، رٔاى الوفد ٔانه ينبغي احلفاظ عىل القوسني 
واكنت متطلبات القانون الوطين ٔاو إالقلميي يف الطرف املتعاقد املعين فضًال عن القوسني املربعني حول امجلةل أالخرية التايل: "

 ".الاسـتخدام واحملافظة والتجديد مسـتوفاة فامي خيص

 ؤايدت وفود امجلهورية التشـيكية وجورجيا وٕايطاليا والربتغال ومجهورية مودلوفا النص اذلي اقرتحه وفد فرنسا. .81

الوالايت املتحدة أالمريكية يف ادلورة  ا وفداليت اقرتهح 12 املادةٕاىل  إالضافة وفد ٔاسرتاليا ومجهورية كورايؤايد  .82
واكنت متطلبات القانون الوطين ٔاو إالقلميي يف الطرف املتعاقد املعين فامي خيص " ٔاي ٕاضافة مجةل قة للفريق العامل،الساب

 ".الاسـتخدام واحملافظة والتجديد مسـتوفاة

سـيؤدي  املسمى ٔاو البيان يسـتحق امحلاية كتسمية منشأ ٔاو بيان جغرايف وقال وفد الاحتاد أالورويب ٕان اعتبار ٔان .83
ٕاىل انعدام ٔاي سبب العتبار ٔان هذا املصطلح عام. ولن يوجد سبب العتبار ٔان املصطلح قد ٔاصبح عامًا يف طرف املنشأ 

  املتعاقد ٕاال ٕاذا توقف طرف املنشأ املتعاقد عن توفري امحلاية للمسمى ٔاو البيان ٔالي سبب من أالسـباب.
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ٕاذ جعز  من وفد الوالايت املتحدة أالمريكية توضيحاً  )CEIPIالصناعية (مركز ادلراسات ادلولية للملكية ممثل  والمتس .84
مل تطفو قط عىل  نشورة "الغواصات" ٔالهناامل رباءات غري الطلبات  فُيطلق عىل. طلبات الرباءات الغائصةقارنة مع املفهم  عن

ةل اليت ظهرت ودونت يف السجل سطح البحر. ولكن القضية قيد النظر ختص تسميات املنشأ والبياانت اجلغرافية املسج
  "املسمى املؤلف" و"البيان املؤلف". اعباريتل توضيحًا بشأن فائدة احلفاظ عىل ادلويل. كام المتس املمث

اليت وحضت ٔان امجللتني "املسمى املؤلف"  LI/WG/DEV/10/4  الوثيقةمن  5.12 الحظةاملأالمانة ٕاىل  ؤاشارت .85
م خالل ادلورة السابقة. واكنت الوفود اليت طلبت و"البيان املؤلف" قد ُوضعتا بني قوس احلفاظ ني مربعني تلبية لطلب قُّدِ

عىل امجللتني قد ٔاعلنت ٔان العبارات تشري ٕاىل اسـتخدام واقعي للمسمى ٔاو البيان. فبعبارة ٔاخرى، ال تُسـتخدم تسمية املنشأ 
شأ ٔاو البيان اجلغرايف. كام ذكرت أالمانة ٔان املالحظة ٔاو البيان اجلغرايف يف حد ذاته وٕامنا املصطلح اذلي يؤلف تسمية املن 

 اذلي مل يسـتخدم مصطلح "تسمية املنشأ" وٕامنا "تسمية".من اتفاق لشـبونة احلايل  6 املادة ٔاشارت ٔايضًا ٕاىل

وقال الرئيس ٕان ذكل الاختالف يف الاصطالح ميكن مقارنته مبصطلحات قانون العالمات التجارية اذلي ميزي بني  .86
إالشارة والعالمة التجارية. فبعبارة ٔاخرى، ميكن مقارنة "إالشارة" ابملسمى ٔاو البيان املؤلف لتسمية املنشأ ٔاو البيان اجلغرايف 

  بيامن ميكن مقارنة "العالمة التجارية" بتسمية املنشأ ٔاو البيان اجلغرايف.

الطرف املتعاقد  مل خيطرٕاذا ، لرباءات الغائصةمع اقياس ابل فامي يتعلق ت املتحدة أالمريكية ٔانه ؤاوحض وفد الوالاي .87
ٔاو ٕاذا مل تطبق احلكومة املضيفة ٔاو  نظام لشـبونة مبوجب بيان جغرايف مسجلمنشأ ٔاو تسمية ا ٔاخطر به من مباحمللية  قطاعاته

لن تدرك هذه  احلكومة أالجنبية ٔاو إالدارة اخملتصة يف طرف املنشأ املتعاقد ٕاجراءات ٕانفاذ، فلجميع النوااي وأالغراض،
القطاعات احمللية ٔان مسمى يؤلف تسمية منشأ ٔاو بيان يؤلف بيان جغرايف محمي يف بالدها. ومن مث، قد تعتقد هذه 

ض هذا القطاعات عن وجه حق ٔان املسمى ٔاو البيان متاح لالسـتخدام ٔالغراضها اخلاصة يف السوق ادلاخلية. وقد ال يُعارَ 
ٔان جنبية االٔ كومة ٔان يطلب من احلاختاذ ٕاجراءات ٔاو  أالجنيب غرايفاجلبيان ال صاحب  جفأة يقرر لسـنوات عديدة حىت الرٔاي

تتخذ ٕاجراءات ضد هذا القطاع احمليل. وسـتكتيس رشوط الاسـتخدام واحملافظة ٔامهية حامسة يف منع حدوث ذكل. ٔاما فامي 
عن اتفاقه مع الرئيس عىل ٔان العبارتني  يتعلق ابسـتخدام عباريت "املسمى املؤلف" ٔاو "البيان املؤلف"، فقد ٔاعرب الوفد

 مشاهبتان ملصطلح "إالشارة" مقارنة مبصطلح "العالمة التجارية".

فٕان تسميات استنادًا ٕاىل املناقشات كام ييل: "مع مراعاة ٔاحاكم هذه الوثيقة،  12  املادةوخلص الرئيس ٕاىل مراجعة  .88
[اعتبار] ٔاهنا حتولت ٕاىل تسمية عامة طاملا اكنت [املسمى املؤلف] تسمية  املنشأ املسجةل والبياانت اجلغرافية املسجةل ال ميكن

املنشأ محمية ٔاو اكن [البيان املؤلف] البيان اجلغرايف محميًا يف ٔارايض طرف املنشأ املتعاقد [واكنت متطلبات القانون الوطين ٔاو 
". وسـيكون العنوان "امحلاية من جديد مسـتوفاة]إالقلميي يف الطرف املتعاقد املعين فامي خيص الاسـتخدام واحملافظة والت

قد اكتسب طابع التسمية العامة" الواردة بني قوسني مربعني من احلاشـية سمية عامة". وسـُتحذف مجةل "التحول ٕاىل ت 
  املقابةل.

  حلقوق السابقة للعالمات التجارية) املتعلقة بضامانت ا1(13 املادةمضمون 

لف اذلي يقدم يف رٔايه ٔافضل توازن بني املصاحل املرشوعة لصاحب العالمة التجارية ٔاعلن وفد فرنسا تأييده للخيار أ  .89
ابجلزٔاين البديلني الواردين بني قوسني مربعني وفامي يتعلق ومصاحل املسـتفيدين ابحلقوق املتعلقة بتسمية منشأ ٔاو بيان جغرايف. 
 رة "مبراعاة" قد تشري عىل حنو ٔافضل ٕاىل ما ينبغي دراسـته.يف اخليار ٔالف، مل يرحج الوفد ٔاي مهنام عىل االٓخر مضيفًا ٔان عبا

كام ٔاعلن وفد ٕايطاليا تأييده للخيار ٔالف اذلي رٔاى فيه حًال وسطًا متوازاًن بني مصاحل تسميات املنشأ والبياانت  .90
 اجلغرافية والعالمات التجارية. ؤاعرب الوفد عن ترجيحه لعبارة "مبراعاة".
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ر ٔالف وعبارة "مبراعاة" اليت قد تتكيف مع املزيد من احلاالت مقارنة بعبارة "رشيطة" االٔكرث كام رحج وفد هنغاراي اخليا .91
 رصامة.

إالسالمية) والربتغال عن ترجيحها للخيار ٔالف وحذف عباريت  –ؤاعربت وفود امجلهورية التشـيكية وٕايران (مجهورية  .92
 "رشيطة" و"مبراعاة".

أييده للخيار ابء اذلي يعتربه اخليار الوحيد اذلي حيرتم بصورة مناسـبة ؤاعلن وفد الوالايت املتحدة أالمريكية ت .93
السـيادة الوطنية والسوابق ادلولية املسـمتدة من منظمة التجارة العاملية بشأن مساةٔل الزناعات بني العالمات التجارية والبياانت 

طراف املتعاقدة يف لشـبونة لهذه الزناعات. اجلغرافية. ويّمن اخليار ٔالف عن وضع قانون دويل جديد بشأن سـبل معاجلة االٔ 
ويعّد ذكل مصدر قلق ابلغ ٕاذ ٕان اخليار ٔالف ال يشري بدقة ٕاىل املعاجلة املقبوةل دوليًا للحقوق املسـبقة مبوجب ٔاحاكم اتفاق 

ياانت اجلغرافية. وٕان تقرير جلنة منظمة التجارة العاملية بشأن مساةٔل الزناعات بني العالمات التجارية والب تريبس وال يشري ٕاىل 
من اتفاق تريبس غري قابل للتطبيق يف هذه احلاةل. ومن مث، سـيضلل وضع مادة تسـتخدم عنارص من  5.24  املادة
أالطراف املتعاقدة احملمتةل عن سـبل تنفيذ اتفاق تريبس واتفاق لشـبونة املراَجع لكهيام. وٕاضافة ٕاىل ذكل، اسـتخدم  5.24  املادة

من اتفاق تريبس بصورة حتمتل اللبس. ٕاذ ٕان وضع قانون دويل جديد يقوم عىل ٕاماكنية  17  املادة اخليار ٔالف عنارص من
ذاهتا يف السوق ذاهتا ٔامام املسـهتلكني ذاهتم سيتعدى دون سبب عىل السـيادة الوطنية  معرفني متضاربني للسلعتزامن 

وٕامنا اسـتثناء، ورٔاى ٔان معامةل الزتامن كقاعدة من خالل  وذكَّر الوفد بأن الزتامن ليس قاعدة لٔالطراف املتعاقدة احملمتةل.
ترسـيخها حتديدًا يف اتفاق دويل سـيؤدي ٕاىل عدم متكن أالطراف املتعاقدة من حتديد خري سـبل تنظمي سوقها اخلاص وحامية 

ٔانه ٕاذا رغبت أالطراف متنازعتني للسلع ذاهتا يف املتاجر. ورٔاى الوفد  معرفني املسـهتلكني فهيا من اللبس اذلي قد ينجم عن
املتعاقدة يف السامح للمسـهتلكني فهيا ابخللط بني بيان جغرايف ٔاجنيب وعالمة جتارية مملوكة حمليًا، فلها مطلق احلرية يف ذكل 

 ولكن ينبغي ٔان يكون ذكل القرار مستندًا ٕاىل قوانيهنا الوطنية ؤاال متليه قاعدة مبوجب اتفاق لشـبونة املراَجع.

ؤايد وفد ٔاسرتاليا كذكل اخليار ابء ؤاكد ٔانه رمغ ٔان تزامن بيان جغرايف الحق مع حقوق عالمة جتارية سابقة ممكن،  .94
 17  املادةفال ينبغي ٔان يصبح موقفًا مسـبقًا بأي حال من أالحوال. وذكَّر الوفد يف هذا الصدد بأنه حتقيقًا للزتامن، اشرتطت 

ملرشوعة لصاحب حق العالمة التجارية السابق ومصاحل أالطراف أالخرى. ؤاكدت من اتفاق تريبس ٔان تراعى املصاحل ا
من اتفاق تريبس مل تنص عىل  5.24 املادةجلنة منظمة التجارة العاملية، اليت ٔاشار ٕالهيا وفد الوالايت املتحدة أالمريكية، ٔان 

من تقرير  625.7ريبس. وكام ُذكر يف الفقرة من اتفاق ت 16 املادةسلطة احلد من حقوق العالمات التجارية اليت متنحها 
يتعني عىل أالعضاء منح مالك العالمات  من اتفاق تريبس، 1.16 املادةمبوجب  ،اللجنة: "وعليه، خلصت اللجنة ٕاىل ٔانه

س من اتفاق تريب 5.24 املادةالتجارية حقًا ضد بعض الاسـتخدامات مبا يف ذكل الاسـتخدامات كبياانت جغرافية. [...] وٕان 
من اتفاق تريبس، الحظ الوفد ٔان  17  املادةوفامي يتعلق بأمهية  غري قابةل للتطبيق وال متنح ٔاي سلطة للحد من هذا احلق".

خيص نظام ٕايداع دويل خمتلف متامًا عن احلاةل اليت تتناولها جلنة منظمة التجارة العاملية. الفريق العامل اكن مناقشة  الهدف من
من الحئة تنفيذية. ومن مث، حيوم الشك حول جدوى  اخلاصة ابالحتاد أالورويب وما ينطبق عليهوعاجلت اللجنة الظروف 

عرب احلدود ادلولية حيث ختتلف اللواحئ والظروف اختالفًا شديدًا. ولن مينع اخليار ابء تزامن بيان جغرايف سابق   املادةهذه 
 لتجارية السابقة عىل النحو املالمئ.مع عالمة جتارية الحقة ولكنه سـيكفل احرتام حقوق العالمة ا

ؤايد وفد الاحتاد أالورويب اخليار ٔالف. وقال ٕانه جعز عن فهم انهتاك مضمون اخليار ٔالف للسـيادة الوطنية ٕاذ ٕان  .95
نع اتفاق لشـبونة املراَجع سـيكون معاهدة دولية تنضم ٕالهيا ادلول حبرية. وٕاضافة ٕاىل ذكل، فٕان الصيغة املقرتحة للخيار ابء ال مت 

أالطراف املتعاقدة من تطبيق مبدٔا الزتامن. فبعبارة ٔاخرى سـيتسـىن للطرف املتعاقد مبوجب النص املقرتح ٔان يرفض حامية 
تسمية منشأ ٔاو بيان جغرايف قد يتعارض مع عامة جتارية قامئة. وفامي خيص أالقواس املربعة يف اخليار ٔالف، ٔاعلن الوفد 

 لكمة "مرعية" حرصًا عىل التبسـيط واملرونة.ًال من "رشيطة" فضًال عن حذف اسـتعداده لتأييد عبارة "مبراعاة" بد
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بأنه ال جيوز مبوجب ترشيعاته الوطنية الاعرتاف حبق عالمة جتارية ٔاو احلق يف اسـتخدام عالمة  وذكَّر وفد بريو .96
لمتس توضيح معين عبارة "ختضع جتارية استنادًا ٕاىل الاسـتخدام حرصًا. ؤاعرب الوفد عن تأييده أالويل للخيار ابء ولكنه ا

 [...] للحقوق".

ؤاعلن وفد شـييل ترجيحه للخيار ابء املستند ٕاىل اتفاق تريبس واذلي رخس كقاعدة عامة مبدٔا "أالسـبق ٔاوىل  .97
 ابٔالحقية" ونص عىل الزتامن اكسـتثناء.

اخليار ٔالف تبدو ذاتية للغاية  ؤايد وفد مجهورية كوراي كذكل اخليار ابء اذلي يامتىش مع اتفاق تريبس. وقال ٕان صياغة .98
 وغري واحضة ٔالغراض حتديد ما يعّد اسـتخدام مضلل لٕالشارة.

تأييده للخيار ابء ودمع االٓراء اليت ٔاعربت عهنا وفود  )INTAالرابطة ادلولية للعالمات التجارية (ؤاعلن ممثل  .99
دٔا "أالسـبق ٔاوىل ابٔالحقية" مكبدٔا عام للعالقة بني الوالايت املتحدة أالمريكية ؤاسرتاليا ومجهورية كوراي. ودمعت الرابطة مب

ٔالي افرتاض يفيد بوجود قاعدة تزامن عامة. وٕاضافة ٕاىل ذكل، العالمات التجارية والبياانت اجلغرافية وعليه ٔاعرب عن رفضه 
قاعدة تزامن عامة يف ٕان تقرير جلنة منظمة التجارة العاملية اليت ٔاشارت ٕالهيا وفود ٔاخرى قد رفضت اقرتاح وجود  املمثل ذكر

ٕاطار اتفاق تريبس رمغ ٔان نظام الاحتاد أالورويب احملدد اذلي ينص عىل الزتامن اعُترب متفقًا مع اتفاق تريبس. ؤاعرب املمثل 
جمددًا عن قلق الرابطة ٕازاء اجلزء الثاين من اخليار ٔالف واقرتح حذف مجيع العبارات اليت تبدٔا "مبراعاة". ورٔاى ٔان إالشارة 

احلقوق املرشوعة للمسـتفيدين غري مالمئة يف ظل سـياق يسـمتر وجود حق العالمة التجارية السابقة عىل احملك. وينطبق  ٕاىل
 أالمر ذاته عىل إالشارة ٕاىل الاسـتخدام املضلل.

عن ترجيحه للخيار ٔالف. ؤاشار ٕاىل ٔان ٕاماكنية  (oriGIn)منظمة الشـبكة ادلولية للبياانت اجلغرافية ؤاعرب ممثل  .100
لزتامن ٔاثبتت جدارهتا، من الناحية العملية، كحل يف العديد من احلاالت اليت تضارب فهيا بيان جغرايف مع عالمة جتارية ا

سابقة. وذكَّر كذكل بأنه جيوز لٔالطراف املتعاقدة يف ظل اتفاق لشـبونة احلايل ٔان ترفض حامية بيان جغرايف ٔاو تسمية منشأ 
 مراعاة ذلكل، ٔاصبح من الواحض ٔان اخليار ٔالف ين يرخس الزتامن كقاعدة.عىل ٔاساس حق عالمة جتارية سابق. و 

ٔان تزامن البياانت اجلغرافية والعالمات  )MARQUESمجعية ماليك العالمات التجارية أالوروبيني ( ممثل وذكر .101
فد الوالايت املتحدة التجارية ليس مفهومًا غريبًا عىل ٔاعضائه. ؤاعرب عن ٔامهل يف ٔاال تتصل الشواغل، اليت ٔاعرب عهنا و 

لت يف هذه ادلورة.3(11  ملادة)، كذكل اب1(13 املادةأالمريكية فامي خيص   ) كام عُّدِ

املواقف قد ُوحضت بصورة مفيدة ولكن سيبقى اخليار ٔالف واخليار ابء يف النص. وفامي خيص وخلص الرئيس ٕاىل ٔان  .102
 بني قوسني مربعني. ٔاما اخليار ابء فسـيظل كام هو. اخليار ٔالف، ٔاشار ٕاىل حذف لكميت "رشيطة" و"مرعية" الواردتني

 15  دون إالخالل بأحاكم املادتني)، ويه "1(13  املادةالعبارة الواردة يف بداية التالية: " 3.13ؤاشار كذكل ٕاىل املالحظة 
سابقة وطاملا ) تنطبق ٕاذا مل يقدم طرف متعاقد ٕاعالن رفض عىل ٔاساس وجود عالمة جتارية 1(13 املادة"، توحض ٔان 19و

  ٔاساس العالمة التجارية السابقة".ٔانه مل يبطل اآثر التسجيل ادلويل عىل

  املادة  لتكل 4) واحلاشـية 2(17 املادة) وٕادخال تعديالت الحقة يف 4) ٕاىل (2(13مسألتا احلفاظ عىل املواد من 

 الزتامن.) من حيث مساةٔل 2(17 املادة) و 2(13  املادةٔاكد وفد بريو موقفه فامي خيص  .103

يف النص املزمع تقدميه ٕاىل املؤمتر  11 املادةمن  1واقرتح وفد شـييل احلفاظ عىل مجيع أالحاكم املتعلقة ابحلاشـية  .104
 ادلبلومايس القادم.
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) اليت ينبغي احلفاظ علهيا يف مرشوع اتفاق 4) ٕاىل (2(13ؤاعلن وفد مجهورية مودلوفا اتفاقه مع صياغة املواد  .105
) ٕاىل الرشط 2(13ًا عىل الشفافية. ومع ذكل، تساءل الوفد عن مالءمة ٕاشارة الصيغة املقرتحة للامدة لشـبونة املراَجع حرص

 ) تريبس واذلي يفيد بعدم تضليل امجلهور.3(23  املادةالوارد يف 

) ليست ٔاساسـية وعليه اقرتحت حذفها من 2(13 املادةورٔات وفود امجلهورية التشـيكية وٕايطاليا واملكسـيك ٔان  .106
 النص.

) مقبوةل. ومع ذكل، ٔاقر الوفد ابملشالكت اليت قد تثريها 2(13ورٔاى وفد الاحتاد أالورويب ٔان الصيغة احلالية للامدة  .107
 ).2(13 املادةابلنسـبة ٕاىل بعض الوفود ؤاعلن اسـتعداده للموافقة عىل اقرتاح حذف   املادةهذه 

نية معاجلة مساةٔل تسميات املنشأ والبياانت ) سـيتيح لٔالطراف املتعاقدة ٕاماك2(13  املادةوقال الرئيس ٕان حذف  .108
 اجلغرافية املتنازعة يف ٕاطار ٔانظمهتا القانونية اخلاصة ووفقًا اللزتاماهتا ادلولية.

) 2(13  املادة) عىل ٔان ُحتذف 4) ٕاىل (2(13ؤاعرب وفد ٕايطاليا عن ترجيحه حلذف أالقواس املربعة من املواد  .109
 ة عىل ذكل أالساس.احلالية وٕاعادة ترقمي الفقرات التالي

) يف 4(13) و3(13) واحلفاظ عىل املادتني 2(13  املادةوخلص الرئيس ٕاىل ٔان الفريق العامل قد وافق عىل حذف  .110
 مرشوع اتفاق لشـبونة املراَجع دون ٔاقواس مربعة.

  ة برضورة وضع فرتة ٕاهناء تدرجييةاملتعلق 17 املادةمضمون 

اليت تنص عىل  1.17وخباصة املالحظة  LI/WG/DEV/10/4 الوثيقةأالمانة ٕاىل املالحظات الواردة يف ٔاشارت  .111
) من اتفاق لشـبونة احلايل ولكن مع ٕادخال تغيريات هامة عليه. وتنص 6(5 املادةمادة تستند ٕاىل  )1(17 املادةٔان 
. ونتيجة 13  املادةمبوجب ٔاي من احلقوق اليت حتفظها  )، بوجه خاص، عىل ٔاهنا لن تنطبق عىل الاسـتخدام1(17  املادة

) 1(17 املادة، فٕان 13  املادةذلكل وفامي خيص الاسـتخدام السابق مبوجب عالمة جتارية سابقة ٔاو حق آخر مكفول مبوجب 
من حيث الاسـتخدامات السابقة أالخرى والسـامي الاسـتخدام مكصطلح عام سابق لتسجيل دويل لتسمية لن تنطبق. ولكن 

) ستسمح للك طرف متعاقد بوضع فرتة ٕاهناء تدرجيية ذلكل الاسـتخدام ٕاذا قرر عدم 1(17  املادةمنشأ ٔاو بيان جغرايف، فٕان 
ٕاصدار ٕاعالن رفض عىل ٔاساس هذا الاسـتخدام السابق. وٕان املساةٔل اليت ُطرحت عىل الفريق العامل يه رضورة هذه 

مسح طرف املنشأ املتعاقد  إاذ :11  املادةمن  2ذكور يف احلاشـية املادة. وسلطت أالمانة الضوء كذكل عىل الاسـتثناء امل
بزتامن تسمية منشأ مسجةل ٔاو بيان جغرايف مسجل والاسـتخدام العام لبعض عنارص تسمية املنشأ هذه ٔاو البيان اجلغرايف 

سـيجوز لٔالطراف املتعاقدة أالخرى تطبيق هذا الاسـتثناء ٔايضًا. وُرضبت ٔامثةل يف هذا الصدد خالل ادلورات هذا، ف 
القامئ يف فرنسا مكصطلح عام لنوع معني من اجلنب ٕاضافة ٕاىل تسمية  Camembertلعامل مثل مصطلح السابقة للفريق ا

اليت توحض معىن  12 املادةمن  3. ؤاخريًا، ٔاشارت أالمانة ٕاىل احلاشـية Camembert de Normandieاملنشأ احملمية 
 من اتفاق تريبس. 6.24  املادةمصطلح "عام" استنادًا ٕاىل 

) مادة عامة وحتتوي عىل تفاصيل غري رضورية ابلنسـبة ٕاىل السجل ادلويل. وقال 2(17رتاليا ٕان املادة وقال وفد ٔاس .112
ٕان املسائل املتعةل بأي مساس حبق سابق، فضال عن ٕاجراءات صاحب احلق السابق ؤاية مفاوضات بني أالطراف اخلاصة، 

 ) ابلاكمل، ٔاو ٔان تظهر بني قوسني مربعني عىل أالقل.2(17 ينبغي ٔان ختضع للقانون الوطين. وابلتايل ينبغي ٔان حتذف املادة

 .)2(17" ال تتعلق ابملادة 6وقال الرئيس ٕان املساةٔل العالقة املشار ٕالهيا يف البند " .113
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) 2(17وقال ممثل مركز ادلراسات ادلولية للملكية الصناعية ٕان عبارة "الاسـتخدام مبوجب حق سابق" يف املادة  .114
)(ٔا)، 1(17خدام مبوجب عالمة جتارية سابقة ٔاو حق آخر". وحتدث عن النسخة الفرنسـية للامدة ينبغي ٔان تصبح "الاسـت

 " ابلفرنسـية تؤدي معىن لكمة "ضامانت" يف النسخة إالنلكزيية.garantieؤاعرب عن شكوكه فامي ٕان اكنت لكمة "

ؤاعرب عن قلقه من ٔان يعطي اتفاق ، 17ؤايد وفد الوالايت املتحدة أالمريكية اقرتاح وفد ٔاسرتاليا حبذف املادة  .115
لشـبونة املراجع الانطباع بأن من املمكن لٔالطراف املتعاقدة حامية عالمة تشلك مصطلحا عاما يف ٔاسواقها. وراح يقول ٕان 

 تعطي انطباعا خاطئا عام يشلكه املوضوع املؤهل للحامية يف ٔانظمة البياانت اجلغرايف. ؤاردف قائال ٕان مراجعة وضع 17املادة 
املصطلحات العامة لن يامتىش مع مبادئ امللكية الفكرية، ٕان مل يكن املسـهتكل يعترب هذه املصطلحات معّرفات للمصدر ٔاو 

 املنشأ.

وقال وفد هنغاراي ٕان الاسـتخدام السابق ملصطلح يف طرف متعاقد ال يعين ابلرضورة ٕان املصطلح عاما يف ٔارايض  .116
كون لٔالطراف املتعاقدة يف ٕاطار اتفاق لشـبونة املراجع، كام هو احلال يف ٕاطار هذا الطرف املتعاقد. وعالوة عىل ذكل سـي

اتفاق لشـبونة احلايل، احلق يف رفض الاعرتاف باآثر تسجيل دويل جديد ٔالن تسمية املنشأ ٔاو البيان اجلغرايف حيتوي عىل 
 مصطلح عام يف ٔاراضيه.

وجورجيا وهنغاراي وٕايطاليا والربتغال وسويرسا الضوء عىل وسلطت وفود امجلهورية التشـيكية والاحتاد أالورويب  .117
 ) واقرتحت حذف أالقواس املربعة.1(17ٔامهية املادة 

ؤان البياانت اجلغرافية والعالمات ) آمرة ومتداخةل وغري رضورية معوما، 1(17وشدد وفد ٔاسرتاليا عىل ٔان املادة  .118
ميكن لصاحب احلق، اعتبارا من اترخي امحلاية استبعاد االٓخرين من  ففي الواقع التجارية لها طبيعة مسـتقبلية واسـتئثارية.

اسـتخدام املصطلح احملمي، ٕاال ٕاذا اكن هذا املصطلح محميا ٔاصال ٔاو ٕاذا اكنت تطبق اسـتثناءات عىل اسـتخدامه. وليك 
ية لٕالهناء التدرجيي عىل فرتة اختيار د هذا احلق االٓخرين، من الرضوري ٔان تنص املعاهدة ادلولية يف هذا اجملال يستبع

حب احلق ؤاال يمت تناوهل هبذا املسـتوى من التفاصيل يف املعاهدة ادلولية. لالسـتخدام، عىل ٔان يبت يف هذا أالمر صا
 ورصح الوفد بأنه ال يرى ٔاية مزية يف إالبقاء عىل هذا احلمك املتساهل يف النص.

) لتبني حصيةل 2(17ني، يف حني سـُتعدل املادة ) ستبقى بني قوسني مربع1(17وقال الرئيس ملخصا ٕان املادة  .119
 ، كام ٔاهنا لن توضع بني قوسني مربعني.13املناقشات اليت دارت عن املادة 

 ).2(17ؤاعرب وفد بريو عن حتفظ عىل املادة  .120

 ) هممة ابلنسـبة ٕاىل أالطراف املتعاقدة اليت2(17، وقالت ٕان املادة 6.17و 5.17ؤاشارت أالمانة ٕاىل املالحظتني  .121
ؤاوحضت ٔان أالطراف املتعاقدة اليت ال تتيح اسـتخدام احلقني معا ميكهنا بلك  جتزي اسـتخدام احلقني يف قانوهنا الوطين.

سـتكون هل الغلبة ٔاو من خالل  13بساطة ٔان ترفض الاعرتاف ابحلق االٓخر من خالل تقّرر ٔان ٔاي حّق سابق تكفهل املادة 
ادلويل. وبعبارة ٔاخرى، قالت أالمانة ٕان بريو ٕاذا طّبقت نظام "أالحقية ملن  ٕاصدار ٕاعالن ابلرفض فامي يتعلق ابلتسجيل
 ) لن ينطبق.2(17سـبق"، فٕان احلمك املنصوص عليه يف املادة 

)، وٕان اكنت ادلول أالطراف 1(17وتساءل ممثل مركز ادلراسات ادلولية للملكية الصناعية عن عواقب حذف املادة  .122
ات لٕالهناء التدرجيي لالسـتخدام ٔاو ٕان اكنت لن تمتتع ابحلق يف ٕااتحة هذا إالجراء. وقال ٕانه ستمتكن مع ذكل من ٕااتحة ٕاجراء

) يف 1(17يرى ٔان أالطراف املتعاقدة سـيحق لها ٕااتحة ٕاجراء لٕالهناء التدرجيي لالسـتخدام لكنه ٔاضاف ٔان إالبقاء عىل املادة 
عىل تقييد فامي يتعلق مبدة إالهناء التدرجيي لالسـتخدام. وعالوة ) تنص 2(14النص هل مزااي مع ذكل. ؤاردف قائال ٕان القاعدة 

) عىل ٕاجراء يقتيض ٔان ختطر أالطراف املتعاقدة اليت حددت فرتة لٕالهناء التدرجيي 3) و(1(14عىل ذكل تنص القاعداتن 
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فرتة إالهناء التدرجيي لالسـتخدام فامي يتعلق ابسـتخدام سابق، املكتب ادلويل هبذه الفرتة، وبسائر اخلصائص املتعلقة ب
لالسـتخدام، حبيث تدون هذه اخلصائص يف السجل ادلويل وختطر هبا السلطات اخملتصة يف البدل املتعاقد أالصيل، 

 واملسـتفيدين وسائر أالطراف املهمتة، حسب الاقتضاء.

 ).2(17ؤاشار وفد بريو ٕاىل ٔانه، بعد تفكري معيق، ميكن ٔان يسحب حتفظه عىل املادة  .123

  ة جمي: املسائل العالقة بشأن سائر أالحاكم املتعلقة ابالآثر القانونية للتسجيالت ادلوليةاجملموع

 .6) ٕاىل املادة 2(9) ونقل املادة 1(9مسألتا احلفاظ عىل املادة 

 من تقرير ادلورة التاسعة 145ويف الفقرة  1 9قال وفد الوالايت املتحدة أالمريكية ٕان يف رٔايه، كام جاء يف املالحظة  .124
من اتفاق تريبس، وبروتوكول مدريد ووثيقة جنيف  2الراهن ٔاعد عىل ٔاساس املادة  9للفريق العامل، ٕان مرشوع املادة 

التفاق الهاي، ٔالغراض توضيح اآثر ٔاي تسجيل دويل يف ٕاقلمي طرف متعاقد وفقا التفاق لشـبونة املراجع. ؤاضاف ٔانه يرى 
من وثيقة جنيف التفاق الهاي بشلك ٔاكرب من ٔاجل ٕاضفاء  14ل مدريد واملادة من بروتوكو  4ٔان من احملبذ اتباع نص املادة 

وينبغي إالبقاء علهيا يف مرشوع  10تقوم عىل ٔاساس خيتلف عن املادة  9املزيد من املرونة. وراح يقول ٕانه يرى ٔان املادة 
 اتفاق لشـبونة املراجع، كام ٔاهنا ٔاساسـية ابلنسـبة ٕاىل النص.

عىل  10. وعالوة عىل ذكل تنص املادة 11و 2) فهيا تكرار للامدتني 1(9ورويب ٕانه يرى ٔان املادة وقال وفد الاحتاد االٔ  .125
ٔان "للك طرف متعاقد احلرية يف اختيار نوع الترشيعات اليت سـيكفل مبوجهبا امحلاية النصوص علهيا يف هذه الوثيقة" ويف ٔاية 

"رشيطة ٔان تعامل ونصه صايغهتا شدة شطب اجلزء أالخري من )، فسـيقرتح الوفد ب 1(9حاةل ٕاذا مت إالبقاء عىل املادة 
هذه العبارة قد تؤدي ٕاىل الاختالف عىل التفسري وٕاىل  ٔالن"، الترشيعات تسميات املنشأ املسجةل كبياانت جغرافية مسجةل

 بعض الغموض.

 ؤايد وفد ٔاسرتاليا البيان اذلي ٔادىل به وفد الوالايت املتحدة أالمريكية. .126

وحذف العبارة أالخرية من  9يس، ابلنظر ٕاىل البياانت اليت ٔاديل هبا، حذف أالقواس املربعة عن املادة واقرتح الرئ  .127
 احلمك اليت تبدٔا بلكمة "رشيطة".

، من ٔاجل مجع لك أالحاكم اليت تتناول 6) ٕاىل املادة 2(9ؤاعرب وفد فرنسا عن رٔايه قائال ٕان من أالفضل نقل املادة  .128
)(ٔا) عن طريق شطب اجلزء أالخري 2(9واحد. واقرتح الوفد ٔايضا ٔان من املمكن تبسـيط املادة التسجيل ادلويل يف ماكن 

 من الفقرة الفرعية.

 . 6) ٕاىل املادة 2(9واتفق وفد الاحتاد أالورويب ووفد املكسـيك مع اقرتاح نقل املادة  .129

وتبسـيط نص  6ىل املادة ) إ 2(9ؤايد ممثل مركز ادلراسات ادلولية للملكية الصناعية اقرتاح نقل املادة  .130
 )(ٔا)، عىل النحو اذلي اقرتحه وفد فرنسا.2(9  املادة

) 2(9وعقب ٕاجراء مناقشات ٕاضافية ٔاشار الرئيس ٕاىل وجود توافق يف االٓراء عىل ما يبدو حول نقل ٔاحاكم املادة  .131
املسجةل ويمتتع البيان اجلغرايف )(ٔا)، حبيث يصبح النص كام ييل: "تمتتع تسمية املنشأ 2(9)، وتعديل املادة 5(6ٕاىل املادة 

، ٔاو ٔارسل ٕاىل املكتب ادلويل ٕاخطارا مبنح 15املسجل ابمحلاية يف ٔاريض لك طرف متعاقد مل يرفض امحلاية مبوجب املادة 
 ، وذكل اعتبارا من اترخي التسجيل ادلويل، وفقا للفقرة الفرعية (ب)".18امحلاية وفقا للامدة 
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 )، ٕاىل نوع آخر من امحلاية املوسعة ٔاو توسـيع تكل امحلاية.2(15دما تُقرٔا مقرتنة ابملادة )، عن2(10مساةٔل ٕاشارة املادة 

ن لها معىن ٔاوسع نطاقا من عبارة "ٔاي [...] ٔاخرى" الٔ اسـتخدام يفضل اقرتح الرئيس ٔان الفريق العامل قد  .132
 "ٔاوسع".  عبارة

اتُبع اقرتاح الرئيس، ينبغي ٔان تشري املالحظات ؤاشار ممثل مركز ادلراسات ادلولية للملكية الصناعية ٕاىل ٔانه ٕاذا  .133
بوضوح ٕاىل ٔان عبارة "ٔاي حامية ٔاخرى" ال تفهم عىل ٔاهنا تشري ٔايضا ٕاىل ٔاي حامية ٔاضيق نطاقا. ؤاضاف املمثل ٔان هذا 

 ).4(19) و2(15) و2(10التعديل سـيرتتب عليه حذف أالقواس املربعة يف املواد 

امية ٔاخرى" ال ميكن الاستشهاد هبا جملرد توفري مسـتوى من امحلاية ال يسـتويف وقال الرئيس ٕان إالشارة ٕاىل "ٔاية ح .134
)، اليت تنص رصاحة عىل ٔان 1(10) يتعني ٔان تقرٔا مقرتنة ابملادة 2(10املتطلبات املوضوعية التفاق لشـبونة املراجع ٔالن املادة 

) تقتيض من أالطراف 1(9وة عىل ذكل ٕان املادة تليب أالطراف املتعاقدة "املتطلبات املوضوعية لهذه الوثيقة". وقال عال
املتعاقدة حامية تسميات املنشأ والبياانت اجلغرافية املسجةل "وفقا ٔالحاكم هذه الوثيقة"، عىل ٔان تتاح لٔالطراف املتعاقدة 

 ).1(10حرية اختيار شلك امحلاية القانونية، وفقا للامدة 

) ؤان التعديالت الرضورية املرتتبة عىل ذكل 2(10ى يف املادة واسـتنتج الرئيس ٔان عبارة "ٔاي [...] ٔاخرى" ستبق .135
 )، فضال عن املالحظات.4(19) و2(15ينبغي ٔان تدخل عىل املادتني 

 ) املتعلقة ابلتفاوض ٕاثر الرفض2(16مضمون املادة 

). 2(16 املادة شدد وفد الوالايت املتحدة أالمريكية عىل الطلب اذلي قدمه يف ادلورة السابقة للفريق العامل بشطب .136
وقال ٕان هذه املادة ختلط الفرق بني املفاوضات التجارية، اليت تديرها احلكومات عىل ما يبدو، والقرارات املتعلقة حبقوق 
امللكية اخلاصة يف القانون الوطين. ؤاضاف ٔان نظام لشـبونة هو نظام ٕايداع وليس اتفاق جتارة. وعىل الرمغ من اسـتخدام 

) قد تشري ٕاىل ٔان حكومة الطرف املتعاقد أالصيل يه اليت قد حيق 2(16"، فٕان الوفد يرى ٔان املادة عبارة "عند الاقتضاء
لها التدخل يف الاعرتاضات عىل قرارات الرفض املتعلقة ببيان جغرايف الصادرة عن مكتب الفحص مبوجب القانون الوطين 

 لطرف متعاقد آخر، ابقرتاح التفاوض مع الطرف املتعاقد املعين.

وشددت ممثةل الرابطة ادلولية للعالمات التجارية عىل املوقف اذلي ٔاعربت عنه يف دورات الفريق العامل السابقة  .137
). ودون التساؤل عن ٕاماكنية دخول البدلان دامئا يف 2(16واتفقت مع وفد الوالايت املتحدة أالمريكية عىل شطب املادة 

) قد ترسل رساةل خاطئة، ٔالن 2(16يل العام، وافقت املمثةل عىل ٔان املادة مفاوضات يف ٕاطار القواعد العامة للقانون ادلو
من املمكن وقوع العديد من املواقف اليت تكون فهيا املفاوضات بشأن الرفض غري مناسـبة، وخاصة ٕاذا استند الرفض ٕاىل متتع 

 فاوضات بني أالطراف املتعاقدة.ٔاطراف خاصة حبقوق سابقة يف العالمات التجارية. وينبغي ٔاال ترهن هذه احلقوق ابمل

). وقال ٕان من غري املناسب يف القرن احلادي والعرشين ٔان تتيح معاهدة 2(16ؤايد وفد ٔاسرتاليا ٔايضا شطب املادة  .138
 بشأن امللكية الفكرية للحكومات ٕاماكنية اقرتاح التفاوض بشأن حقوق امللكية اخلاصة.

)، ٕاال ٔانه قال ٕان مثة نقطتني قد تكوان وجهيتني يف هذا الصدد. 2(16 قال الرئيس ملخصا ٕان ٔاي دمع مل يقدم للامدةو  .139
) جاء فهيا عبارة "عند الاقتضاء" اليت يقصد هبا التخفيف من الشواغل املتعلقة ابحلاالت اليت تتدخل فهيا ادلول 2(16فاملادة 

اعتبارات ٔاخرى، مثل حفظ النظام العام  يف املنازعات القانونية بني ٔاطراف خاصة، ٕاال ٔان الرفض ميكن ٔان يستند ٔايضا ٕاىل
يف طرف متعاقد معني. وعالوة عىل ذكل ال مينع اتفاق لشـبونة احلايل أالطراف املتعاقدة من ادلخول يف مفاوضات، كام تؤكد 

ة ) ممارسة مسـمترة يف ٕاطار اتفاق لشـبون2(16. وابلتايل ميكن اعتبار املادة 1958ذكل جسالت املؤمتر ادلبلومايس لعام 
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) ٔان هذه املامرسة لن تسـمتر، ما يعين ٔان أالطراف املتعاقدة سـميكهنا دامئا اقرتاح 2(16املراجع. وال يعين شطب املادة 
 ادلخول يف مفاوضات.

واتفق الاحتاد أالورويب مع الرئيس عىل ٔان مثة حاالت ال يتعلق فهيا الرفض ابحلقوق السابقة، مفثال فامي يتعلق ابلرفض  .140
)، قد تكون ٕاماكنية اقرتاح التفاوض عىل الرفض مناسـبة، ومن املمكن، نتيجة ذلكل، ٔان يراجع 3(5قاعدة القامئ عىل ال

 ).2(16الطرف املتعاقد قراره، ٕاال ٔان ادلخول يف هذه املفاوضات ال يتوقف عىل املادة 

البياانت املدىل هبا، يك تلزم  )، ابلنظر ٕاىل2(16واقرتح وفد الوالايت املتحدة أالمريكية ٕاماكنية ٕاعادة صياغة املادة  .141
أالطراف املتعاقدة إباتحة الفرصة للجهات املعنية لالسـتئناف ٔاو الطعن عىل ٔاي رفض صادر عن الطرف املتعاقد، دون 

 اشرتاط شلك لهذا الاسـتئناف ٔاو الطعن ٔاو الشخص اذلي يتخذ هذه إالجراءات.

صاف اليت ينبغي ٔان تتاح يف حاةل الرفض. وتساءل ٕان ) تتناول ابلفعل سـبل الانت5(15ؤاوحض الرئيس ٔان املادة  .142
)، مفن شأن شطب إالشارة 2(16اكنت شواغل وفد الوالايت املتحدة أالمريكية قد ختفف بشطب اجلزء أالخري من املادة 

تخذ ٕاجراءات ) تتعلق ابملفاوضات اليت ميكن ٔان جتري بني أالطراف املتعاقدة. وت 2(16ٕاىل اجلهات املعنية ٔان يوحض ٔان املادة 
 الطعن فامي يتعلق ابلرفض بني مكتب الطرف املتعاقد واجلهات املعنية املترضرة هبذا الرفض.

عن رٔايه قائال ٕان من املنظور العميل، قد تكون ٕاماكنية دخول منظمة الشـبكة ادلولية للبياانت اجلغرافية وعرب ممثل  .143
ب الرفض هممة جدا، وخاصة يف احلاالت اليت ال يقوم فهيا أالطراف املتعاقدة يف مشاورات ومفاوضات فامي يتعلق بسح

 الرفض عىل حق سابق.

) لن مينع قيام مفاوضات من هذا 2(16وقال ممثل مركز ادلراسات ادلولية للملكية الصناعية ٕانه يفهم ٔان غياب املادة  .144
وعىل ٔاي حال، ٕان ٔابقي عىل هذا ) ليست رضورية بل وميكن ٔان تبعث برساةل خاطئة. 2(16النوع. وابلتايل فٕان املادة 

، كام هو احلال يف الوقت "Le cas échéantة "ر احلمك فٕان عبارة "عند الاقتضاء" ال ينبغي ٔان ترتمج ٕاىل اللغة الفرنسـية بعبا
 الراهن.

) عىل ٔاساس فهم ٔان شطهبا لن يؤثر يف ٕاماكنية 2(16وقال الرئيس ٕان مثة خيارين متاحني، أالول هو شطب املادة  .145
دخول أالطراف املتعاقدة يف مفاوضات، وابلتايل ميكن ٔان تتواصل املامرسة املتبعة يف ٕاطار اتفاق لشـبونة احلايل. ومبكن ٔان 

) مع شطب اجلزء أالخري من الفقرة وٕاضافة عبارة 2(16ين فهو إالبقاء عىل املادة تبني املالحظات هذا الفهم. ٔاما اخليار الثا
). وٕان اختري اخليار الثاين فسـتعدل النسخة الفرنسـية عىل النحو اذلي ٔاشار 5(15تفيد بأن هذا احلمك ال ميس بأحاكم املادة 

 .مركز ادلراسات ادلولية للملكية الصناعيةٕاليه ممثل 

ورية التشـيكية والاحتاد أالورويب وٕايطاليا ومجهورية مدلوفا وممثل امجلعية الربازيلية للملكية ؤاعربت وفود امجله .146
 ) مع ٕاجراء التعديالت اليت اقرتهحا الرئيس.2(16الصناعية عن تأييد إالبقاء عىل املادة 

عىل ٔاساس الفهم اذلي  )2(16ؤاعربت وفود ٔاسرتاليا وشـييل والوالايت املتحدة أالمريكية عن تأييدها لشطب املادة  .147
 ٔاوحضه الرئيس. 

)، ومع ذكل ال يزال عىل الفريق العامل النظر يف اخليارين 2(16وقال الرئيس ٕان تقدما قد ٔاحرز حيال صياغة املادة  .148
 الذلين ٔاوحضهام. وعليه سيمت إالبقاء عىل احلمك بني قوسني.
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 ٕالبطال) قامئة حرصية ٔام غري حرصية ٔالسـباب ا2(19مساةٔل ترسـيخ املادة 

عىل ٔاساس ) وقال ٕانه 2(19بشأن املادة  2.19ٕاىل املالحظة ممثل مركز ادلراسات ادلولية للملكية الصناعية ٔاشار  .149
من ميكنه ٕايداع طلب. ففي ٕاطار السيناريو أالول تودع السلطات اخملتصة حتّدد ) مثة ثالثة سيناريوهات 3) و(2(5املادتني 

". ويف ٕاطار السيناريو الثاين، يودع 2)"2(5ن القانوين عىل النحو املشار ٕاليه يف املادة الطلب نيابة عن املسـتفيدين ٔاو الكيا
". 2)"2(5املسـتفيدون ٔانفسهم الطلب. ويف ٕاطار السيناريو الثالث يودع كيان قانوين الطلب عىل النحو املشار ٕاليه يف املادة 

هم ضد إاللغاء يف لك سيناريو من السيناريوهات الثالثة، ) تتاح الفرصة للمسـتفيدين لدلفاع عن حقوق 2(19ومبوجب املادة 
". وتتاح للكيان القانوين املشار ٕاليه يف 2)"2(5مبا يف ذكل عندما يودع كيان قانوين الطلب عىل النحو املشار ٕاليه يف املادة 

) منح هذه إالماكنية للسلطة 2(19" هذه الفرصة يف حاةل السيناروهني أالول والثالث فقط. وال تقتيض املادة 2)"2(5املادة 
 اخملتصة يف ٔاي سيناريو من السيناريوهات الثالثة. 

) ؤاعرب عن تأييده للخيار ابء. وراح يقول ٕانه دلواعي الوضوح 1(19وحتدث وفد الاحتاد أالورويب عن املادة  .150
يف ٔاي وقت من أالوقات عىل ٔاساس  واليقني القانوين يرى ٔان امحلاية عندما متنح، ال ينبغي ٔان يكون من املمكن الطعن فهيا

قامئة أالسـباب غري احلرصية. ؤاضاف ٔان إالبطال ينبغي ٔاال يتاح ٕاال عىل ٔاساس معايري واحضة وموضوعية وحمددة مسـبقا. 
ورصح الوفد بأن اخليار ٔالف غري مقبول ٔالنه يرتك الباب مفتوحا ٔامام مجيع ٔانواع أالسـباب املمكنة لٕاللغاء، مبا يف ذكل بعض 

يشري ٕاىل "أالسـباب القامئة عىل اكتساب مصطلح طابعا عاما"،  5" من احلاشـية 7سـباب اليت تطرح مشالك. فالبند "االٔ 
. وراح 12وهو سبب غري مقبول لٕاللغاء. ويف هذا الصدد ٔاشار الوفد ٕاىل املناقشة اليت دارت يف الفريق العامل عن املادة 

ح ٔاساسا للرفض، ٕان اكن املصطلح عاما قبل التسجيل ادلويل، لكن الطابع يقول ٕان من املمكن تقدمي الطابع العام ملصطل
اذلي يشري ٕاىل  5" من احلاشـية 2العام ال ميكن ٔان يكتسب بعد التسجيل ادلويل. وفضال عن ذكل ال ميكن قبول البند "

 يف ٕاطار زمين حمدد."أالسـباب القامئة عىل الطابع العام للتسمية قبل التسجيل ادلويل"، ٕان اكن هذا السبب قدم 

) وسلط الضوء عىل ٔانه يف حاةل البياانت اجلغرافية وتسميات املنشأ، 2(19والتفت وفد الاحتاد أالورويب ٕاىل املادة  .151
ال تتوقف أالهلية السـتخدام البيان اجلغرايف ٔاو تسمية املنشأ عىل من اذلي يودع طلب التسجيل، بل تتوقف عىل من 

جلغرايف ٔاو تسمية املنشأ، يف ماكن داخل منطقة املنشأ اجلغرافية. ويعترب هؤالء املنتجون من يصنع املنتج موضوع البيان ا
). ؤاي خشص يشرتي مرفق تصنيع املنتج من 2(19) ويف املادة 3) و(2(5املسـتفيدين، عىل النحو املشار ٕاليه يف املادتني 

لبيان اجلغرايف ٔاو تسمية املنشأ، داخل منطقة املنشأ هذا املصنع ٔاو ينشئ املرفق اخلاص به لتصنيع هذا املنتج موضوع ا
 اجلغرافية وفقا خلصوصيات املنتج، يعترب من املسـتفيدين. 

) وقال ٕان مصطلح "املسـتفيدون" يف رٔاية جيب 2(19ؤاعرب وفد ٕايطاليا عن تأييده للخيار ابء. والتفت ٕاىل املادة  .152
 ".17"1ٔان يفهم عىل النحو الوارد يف املادة 

إالسالمية) ٕانه يؤيد اخليار ٔالف، لكنه بعد سامع بياين وفدي الاحتاد أالورويب  –د ٕايران (مجهورية وقال وف .153
 وٕايطاليا، ميكن ٔان يقبل اخليار ابء، رشيطة ٕاضافة "أالخالقيات والنظام" مضن أالسـباب احملمتةل لٕاللغاء.

 يعات احمللية".وشدد وفد شـييل عىل تفضيهل للخيار ٔالف واقرتح ٕاضافة عبارة "وفقا للترش  .154

وقال وفد ٔاسرتاليا ٕانه يؤيد اخليار ٔالف من منظور الشفافية واملصلحة العامة. ؤاضاف ٔان القرارات إالدارية تصدر  .155
ٔاحياان دون احلصول عىل لك املعلومات املتاحة، وعالوة عىل ذكل قد تتغري الظروف عىل مر الوقت. ورصح الوفد بأنه يرى 

مئة حمدودة بشلك ٔاكرب من القوامئ املتاحة يف ٕاطار العديد من أالنظمة اخلاصة محلاية البياانت ٔان اخليار ابء حيتوي عىل قا
اجلغرافية. ؤاضاف الوفد عالوة عىل ذكل ٔان اخليار ابء يستبعد البدلان اليت حتمي البياانت اجلغرافية يف ٕاطار ٔانظمة 
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) ينبغي ٔان ختفف من 2(19عرب ٔايضا عن رٔايه يف ٔان املادة العالمات التجارية من الانضامم ٕاىل اتفاق لشـبونة املراجع. وأ 
 الشواغل اليت ٔاعربت عهنا الوفود فامي يتعلق ابخليار ٔالف.

 ؤاكد وفد سويرسا من جديد ٔانه يؤيد اخليار ابء. .156

ج عن تأييد اخليار ٔالف. وقالت ٕان من املبالغ فيه اخلرو ممثةل امجلعية ادلولية للعالمات التجاريةؤاعربت ممثةل  .157
ابسـتنتاجات من الصمت إالداري، ؤان متنح امحلاية ادلامئة ٕان مل تسـتوف رشوط امحلاية. وراحت تقول ٕان السلطات اخملتصة 

قد ال يكون دلهيا املعلومات ٔاو املوارد الرضورية يك تقمي بشلك اكمل، خالل سـنة واحدة، ٕان اكن ينبغي منح امحلاية فامي 
. وعالوة عىل ذكل يف حاةل احلصول عىل معلومات خاطئة، فينبغي ٔان تتاح إالماكنية يتعلق ببيان جغرايف ٔاو تسمية منشأ 

لتصويب الوضع، وقد يؤدي عدم السامح إبجراء هذا التصويب ٕاىل ٕااثرة شواغل دسـتورية يف بعض البدلان. والتفتت املمثةل 
اية". ٔاما صدور قرار بذكل من حممكة فهو جمرد ٕاىل صياغة اخليار ابء، ؤاوصت حبذف امجلةل اليت تبدٔا بعبارة "عندما متنح امحل

 رشط ٕاجرايئ لتدوين إاللغاء يف الويبو.

عن تأييد اخليار ابء من ٔاجل حتقيق اليقني القانوين والشفافية منظمة الشـبكة ادلولية للبياانت اجلغرافية ؤاعرب ممثل  .158
 مسـتوى امحلاية القانونية. للرشاكت اليت حتتاج لتخطيط ٕانتاهجا واستامثراهتا، وكذكل ابلنظر ٕاىل

 ؤاعرب وفد كوسـتارياك عن تأييد اخليار ٔالف ؤايد اقرتاح وفد شـييل. .159

 ؤاعرب وفد فرنسا عن تأييد اخليار ابء، وهو خيار عام مبا يكفي يك يتناول القضااي االٔكرث ٕاحلاحا. .160

غاء قد يثري مشالك دسـتورية ابلنسـبة ؤايد وفد الوالايت املتحدة أالمريكية اخليار ٔالف، ٔالنه يرى ٔان تقييد ٕااتحة إالل .161
ٕاىل بدله ورمبا للعديد من البدلان أالخرى ٔايضا. وراح يقول ٕان الوالايت املتحدة أالمريكية فهيا قوانني ولواحئ وسـياسات 
ا. خضعت للتدقيق الشديد والاختبار يف احملامك لضامن التوازن السلمي بني احلقوق واملصاحل يف نظام امللكية الفكرية دلهي

ؤاردف قائال ٕان نزع القدرة عىل ٕالغاء حقوق امللكية اخلاصة عىل ٔارايض الوالايت املتحدة قد يضعف من قدرة البدل عىل 
تنظمي السلوكيات التجارية اليت ينص علهيا القانون. ويف حاةل الغش وسوء النية واخلطأ وانعدام املعلومات، فٕان إاللغاء مناسب 

(خامسا) من اتفاقية 6اية عامة امجلهور. ؤاضاف ٔان فئات إاللغاء ميكن تعريفها معوما، ؤان املادة جدا، ٕان مل يكن رضوراي محل
ابريس ميكن ٔان تُتخذ مثال. والتفت الوفد ٕاىل التعليقات اليت أُديل هبا خبصوص املسـتخدمني اذلين يرغبون يف التخطيط 

يقني القانوين، وقال ٕان هذا أالمر ينطبق عىل ماليك ٔالسواق التصدير واملسـتخدمني اذلين يرغبون يف احلصول عىل ال 
 العالمات التجارية ٔايضا. ورصح بأن ماليك العالمات التجارية والبياانت اجلغرافية ٔاعربوا عن الاهامتمات ذاهتا.

نوين وقال ممثل مركز ادلراسات ادلولية للملكية الصناعية ٕانه، عىل الرمغ من رضورة التشجيع عىل حتقيق اليقني القا .162
ل تتعلق ابلقانون ادلسـتوري قد تطرح يف احلقوق ادلسـتورية. ؤاضاف ٕان مسائ بأقىص قدر، يتعني تويخ احلذر من خمالفة

العديد من البدلان، ٔاي ليس فقط يف البدلان اليت حتمي البياانت اجلغرافية يف ٕاطار نظام العالمات التجارية. وراح يقول ٕانه 
ة اخليار ٔالف، وٕان اكن ذكل مع تضمينه بعض الضامانت، عىل النحو اذلي اقرتحه وفد قد يكون من أالعقل اتباع مقارب

آخر وهو ٕاماكنية تعديل اخليار ٔالف إبدخال عبارة تفيد بأن أالسـباب  الوالايت املتحدة أالمريكية. ؤاضاف ٔان مثة احامتال
 املتاحة لٕاللغاء جيب ٔاال تتعارض مع ٔاحاكم اتفاق لشـبونة املراجع.

الرئيس ٔان ٔاسـباب الرفض ؤاسـباب إاللغاء ختتلف بشأن عدد من سـندات امللكية الفكرية. فعىل سبيل املثال ؤاوحض  .163
ميكن رفض طلب براءة لعدم الامتثال لٕالجراءات الشلكية، لكن ذكل ال يشلك سببا لٕاللغاء، وعىل النقيض تعترب سوء نية 

سببا لٕاللغاء، لكهنا ليست سببا للرفض. ويف هاتني احلالتني مثة  املودع، يف ترشيعات الاحتاد أالورويب للعالمات التجارية
قامئة حرصية بأسـباب الرفض وقامئة حرصية إبسـباب إاللغاء. ومع ذكل ال حيتوي اتفاق لشـبونة احلايل وال مرشوع اتفاق 
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ة حرصية بأسـباب لشـبونة املراجع عىل قامئة حرصية حمددة بأسـباب الرفض، وعليه قد يكون من قبيل التضارب وضع قامئ
إاللغاء، ٕان مل توضع قامئة حرصية بأسـباب الرفض، وعالوة عىل ذكل ال يتيح اخليار ابء ٔابدا ٔاي سبيل انتصاف حيال 

 أالخطاء ٔاو سوء النية مثال.

من مرشوع اتفاق  15وقال وفد الاحتاد أالورويب ٕان عدم اتساق من هذا القبيل ميكن توضيحه بسهوةل، فاملادة  .164
راجع تكفل سـنة واحدة تتاح فهيا الفرصة للسلطات اخملتصة لرفض امحلاية. وميكن افرتاض ٕاجراء مناقشات مطوةل لشـبونة امل

ومفاوضات حممتةل، خالل هذه السـنة قبل النطق ٕاما برفض امحلاية ٔام مبنحها. ويف هذا السـياق ميكن الاستشهاد بأي سبب 
العام ٔاو احلقوق السابقة. ومع ذكل ٕان ٔامكن ٕااتحة فرتة غري حمددة، عند  للرفض، مثل النظام العام ٔاو أالخالقيات ٔاو الطابع

منح امحلاية، ميكن خاللها الاستشهاد يف ٔاي وقت بأي سبب من ٔاسـباب إاللغاء، فٕان ذكل من شأنه ٔان يرض ابليقني 
ء. ورصح الوفد بأنه يرى ٔان فرتة القانوين، ٔاي ٕاذا اعتربت امحلاية مقبوةل فتنطبق بطبيعة احلاةل قامئة حمدودة بأسـباب إاللغا

. ومع ذكل ميكن مراعاة ذكل يف سوء النيةالسـنة الواحدة من شأهنا ٔان حتول دون وقوع حاالت عدم اكفية املعلومات ٔاو 
عندما يتوقف ضامن الامتثال لتعريف "من اخليار الباء ونصه  "2ٕاذا اقتىض أالمر. وراح يقول ٕان البند " 19صياغة املادة 

تسمية املنشأ ٔاو البيان اجلغرايف يف طرف املنشأ املتعاقد" ميكن ٔان يُعترب يف نظره ٔانه ينسحب عىل وضع يتعرض فيه الطرف 
 املتعاقد للغش نظرا لعدم مالءمة املعلومات اليت يقدهما مودع الطلب. 

بأن املنظمة لطاملا اكن موقفها مؤيدا لوضع قامئة حرصية بأسـباب رافية منظمة الشـبكة ادلولية للبياانت اجلغوذكر ممثل  .165
الرفض وقامئة حرصية بأسـباب إاللغاء، وال ميكن اعتبار الطابع العام من ٔاسـباب إاللغاء يف مرحةل الحقة ٔالن يف ذكل انهتااك 

وء النية، وقال ٕانه يرى ٔان ادلول . والتفت املمثل ٕاىل احلجج املقدمة بأن تتاح سـبل انتصاف ضد الغش ٔاو س12للامدة 
أالعضاء ينبغي ٔان تثق يف ٔان من مصلحة ٔاطراف املنشأ املتعاقدة ٕالغاء البيان اجلغرايف ٔاو تسمية املنشأ يف حاالت الغش ٔاو 

 سوء النية.

 ؤاعرب وفد مجهورية مودلوفا عن رٔايه قائال ٕان عىل الرمغ من تأييده لوضع قامئة حرصية، فسـيكون من املسـتحيل .166
وضع هذه القامئة بسبب اختالف ٔاسـباب إاللغاء املوجودة يف ٕاطار القوانني الوطنية. ؤاضاف ٔان ٔاي بيان جغرايف مسجل يف 

مجهورية مودلوفا ميكن ٕالغاؤه ٕان اكن هذا البيان اجلغرايف جسل عن طريق اخلطأ مثال ٔالن الفاحص مل يكن عىل عمل بوجود 
ن تصويب هذا اخلطأ عن طريق اتباع ٕاجراء إاللغاء. وحتدث الوفد عن اخليار ٔالف بعض الوقائع يف وقت منح امحلاية. وميك

 .12عىل النحو املوحض يف سـياق املادة  5" ينبغي شطبه من احلاشـية 7وقال ٕان البند "

) ميكن إالبقاء علهيام يف النص. وقال ٕان اقرتاحات قدمت 1(19وقال الرئيس ملخصا ٕان الك اخليارين يف املادة  .167
ممثرة  19) ستبقى دون تغيري، وٕان املناقشات اليت دارت حول املادة 2(19ني نص اخليار ٔالف. ؤاردف قائال ٕان املادة لتحس

 وتتيح ٔاسسا واعدة حلل املساةٔل يف املؤمتر ادلبلومايس.

  اجملموعة دال: املسائل العالقة بشأن رسوم نظام لشـبونة ومتويهل

" وما يتصل هبا من ٔاحاكم ختص ٕاماكنية ٕادراج رسوم حمافظة؛ 5)"3(24) واملادة 3(8)(ب) واملادة 2(7املادة 
 وٕاماكنية ٕاعادة ٕادراج ٔاحاكم اتفاق لشـبونة احلايل املتعلقة مبساهامت ٔاعضاء احتاد لشـبونة

شدد وفد املكسـيك من جديد عىل تأييده ٔالن يكتفي نظام لشـبونة ذاتيا من الناحية املالية. وابلتايل فٕانه يؤيد اعامتد  .168
 ).5(7) ورسوم فردية يف املادة 3(7سوم احملافظة يف املادة ر 

ؤاشار وفد فرنسا ٕاىل ٔان املسائل قيد النظر تتعلق بتوازن مزيانية نظام لشـبونة يف املسـتقبل، ٔاي دخل احتاد لشـبونة  .169
رض مع مبادئ ٔاي نظام مقابل مرصوفاته يف ٕاطار اتفاق لشـبونة املراجع. وقال الوفد ٕانه يرى ٔان اعامتد رسوم للمحافظة سيتعا
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حامية للبياانت اجلغرافية وتسميات املنشأ، عىل النحو املكرس ٔايضا يف اتفاق لشـبونة احلايل اذلي يكفل حامية غري حمدودة 
زمنيا. وعالوة عىل ذكل فٕان رشط سداد رمس للمحافظة عىل ٔاساس خمصص قد يؤدي ٕاىل انعدام كبري يف اليقني القانوين. 

يل عن اعرتاضه عىل اعامتد رسوم للمحافظة. والتفت ٕاىل املساهامت احملمتل حتصيلها من ٔاعضاء احتاد ؤاعرب الوفد ابلتا
لشـبونة، ؤاوحض ٔان أالحاكم املعنية ينقصها الوضوح فامي يتعلق بتنفيذها، كام ٔان لها تأثريا سلبيا عىل جاذبية نظام لشـبونة. 

 وابلتايل ٔابدى الوفد حتفظه عىل هذين احلمكني.

وفد ٕايطاليا عىل موقفه ٕازاء احامتل اعامتد رمس للمحافظة، ٕاذ ٕانه يرى ٔان اعامتد الكثري من الرسوم قد ميثل  وشدد .170
احنرافا كبريا عن نظام لشـبونة احلايل. والتفت ٕاىل ٔاحاكم نظام لشـبونة احلايل اليت تتناول مساهامت ٔاعضاء احتاد لشـبونة، 

لق ابملزيانية وميكن حلها يف املسـتقبل ابنضامم ٔاعضاء جدد وٕايداع املزيد من ؤاوحض ٔان جعز نظام لشـبونة املايل مساةٔل تتع
 طلبات التسجيل ادلويل. واقرتح الوفد ترك مناقشة هذه املساةٔل للمؤمتر ادلبلومايس.

 ؤاعربت وفود امجلهورية التشـيكية والاحتاد أالورويب وهنغاراي والربتغال عن تأييدها لبياين وفدي فرنسا وٕايطاليا. .171
وفضال عن ذكل عرب وفد الاحتاد أالورويب عن رغبته يف توضيح ٔانه عىل الرمغ من ٔانه اقرتح ٕاعادة ٕادراج ٔاحاكم اتفاق 

لشـبونة احلايل اليت تتناول مساهامت ادلويل أالعضاء يف احتاد لشـبونة، فٕان ذكل ابلطبع هو الاختصاص الوحيد لهذه ادلول 
 أالعضاء.

اء اعامتد رسوم احملافظة، ما دامت هذه الرسوم قد متس املبادئ أالساسـية للحامية وشدد وفد سويرسا عىل موقفه ٕاز  .172
يف ٕاطار نظام لشـبونة احلايل. وقال ٕان اعامتد هذه الرسوم وٕادارهتا قد يعقد النظام من دون رضورة ويسـتحدث تاكليف 

ام لشـبونة. والتفت الوفد ٕاىل مقدمة ٕادارية ٕاضافية. ؤاضاف ٔان جمرد مجع هذه الرسوم مثال سـيضيف ٕاىل تاكليف ٕادارة نظ
أالمانة، وقال ٕانه ال يعتقد ٔان عدد الطلبات يف ٕاطار اتفاق لشـبونة املراجع سـيرتاجع ٕاىل الصفر رسيعا عقب دخول االتفاق 
حزي النفاذ. وراح يقول ٕان الانضامم ٕاىل االتفاق سـيجري تدرجييا وابلتايل فٕان من أالرحج وصول سـيل اثبت من الطلبات 

"، وعرب عن رٔايه قائال ٕان من السابق لٔالوان اختاذ موقف حيال 6)"3(24ل السـنوات املقبةل. وحتدث الوفد عن املادة خال
 متويل نظام لشـبونة يف املسـتقبل، ٔالنه قد يكون من املفيد اختاذ هذا املوقف عندما ينفذ اتفاق لشـبونة املراجع.

عن مزيانية نظام  LI/WG/DEV/10/4لومات الواردة يف الوثيقة ؤاشار وفد الوالايت املتحدة أالمريكية ٕاىل املع .173
مدريد ومتويهل. ويف هذا الصدد ٔاجرى الوفد بعض البحوث إالضافية ؤاعرب عن رغبته يف ٕاعالن النتاجئ عىل الفريق العامل، 

حاسـبة رسوم نظام مدريد ٕاذ ٔاظهرت أالرقام الفرق يف الرمس احلايل بني نظام مدريد ونظام لشـبونة. وراح يقول ٕان اسـتخدام 
عضوا من ٔاعضاء نظام مدريد ومه ٔاعضاء نظام لشـبونة  19ٔاظهر ٔان تلكفة تسجيل عالمة ٕاشهاد ٔاو عالمة جامعية يعّني 

فرناكت سويرسية، يف حني تبلغ تلكفة جتديد التسجيل ملدة عرش سـنوات دلى أالعضاء التسعة عرش  4 606ٔايضا تبلغ 
فرناك  653ويتألف هذان املبلغان من الرمس أالسايس يف ٕاطار نظام مدريد وقدره فرناك سويرساي.  4  674ٔانفسهم 

عضوا مل يقدموا ٕاعالان برمس فردي،  19عضوا من ٔاصل  11فرنك سويرسي دلى  100سويرساي، والرمس التمكييل وقدره 
دير العام بزايدة الرمس أالسايس يف ٕاضافة ٕاىل الرمس الفردي دلى أالعضاء الامثنية أالخرى. وعليه قال الوفد ٕان اقرتاح امل

فرنك سويرسي ٕالجراء تسجيل يف ٕاطار نظام لشـبونة، ٔادىن بكثري من القمية املقارنة  1 000ٕاىل  500ٕاطار نظام لشـبونة من 
عضوا معنيا فقط. ومن هذا املنطلق رصح الوفد بأنه  19املفروضة يف ٕاطار نظام مدريد، ٔاضف ٕاىل ذكل ٔان أالرقام تذكر 

فرنك سويرسي وهو املبلغ املقرتح.  1 000ن رمس الطلب أالسايس لنظام لشـبونة جيب ٔان يكون ٔاكرث بكثري من يرى أ 
) ٕاىل رمس ٕالزايم، للمساعدة عىل تعويض تلكيف تسـيري 3(7وبدال من ذكل سيتعني حتويل رمس احملافظة املذكور يف املادة 

ٔان متول النظام. ؤاضاف الوفد ٔان من احملبذ اعامتد رمس احملافظة عىل  نظام لشـبونة، ٕاذ ال ميكن للرسوم الفردية يف حد ذاهتا
الفور عوضا عن انتظار اعامتده يف امجلعية يف املسـتقبل. وابلتايل يُضمن حتقيق احلصيةل املناسـبة عىل الفور. ؤاردف قائال 

ملناسـبة السـهتالل تنفيذ رمس احملافظة، ٕان فضال عن ذكل ٕان الطابع إاللزايم لرمس احملافظة سزييل ٔايضا شواغهل ٕازاء االٓلية ا
اكن هذا الرمس سـيفرض عىل ٔاساس مؤقت، كام هو احلال يف الاقرتاح احلايل. ؤاعرب الوفد عن رٔايه مقرتحا تعديل املادة 



LI/WG/DEV/10/7 Prov.3 
24 
 

ر ) ليكون نصها كام ييل: "تضع امجلعية رسام يتعني دفعه للمحافظة عىل لك تسجيل دويل، ٕاذا اكنت املبالغ من املصاد3(7
" غري اكفية لتغطية نفقات الاحتاد اخلاص". واسـتطرد قائال ٕان من احملبذ اعامتد 5" ٕاىل "3" ومن "1)"3(24املبينة يف املادة 

" نظرا ٔالنه يشك يف ٔان يُغطى ٔاي جعز 6)"3(24) يف نظام املسامهة املقرتح يف املادة 3(7رمس حمافظة ٕالزايم يف ٕاطار املادة 
". ؤاشار الوفد ٕاىل العجز الهائل 6)"3(24هامت اليت تسددها أالطراف املتعاقدة املشار ٕالهيا يف املادة يف املزيانية هبذه املسا

من اتفاق لشـبونة احلايل،  11الراهن واملزتايد يف نظام لشـبونة احلايل، ؤاوحض ٔان مساهامت أالطراف املتعاقدة يف ٕاطار املادة 
رتاض قةل احلوافز اليت تدفع أالطراف املتعاقدة لتقدمي هذه املساهامت املقرتح ٔان تغطي ٔاي جعز، مل حتصل معليا، ابف

 والافتقار ٕاىل آلية اسـهتالل تلزم أالطراف املتعاقدة بتقدمي هذه املساهامت. 

ؤايد وفد مجهورية كوراي اقرتاح وفد الوالايت املتحدة أالمريكية، ٔالنه يرى ٔان نظام الرسوم احلايل جيب ٔان ُحيسن يك  .174
عجز املايل املزمن اذلي يواهجه نظام لشـبونة. وقال ٕان من الالزم اعامتد رمس حمافظة يف نظام لشـبونة لبلوغ بنية يتصدى لل
 مالية آمنة.

) ٔالن ذكل ميثل احنرافا 3(7ورصح وفد جورجيا بأنه ال يؤيد اعامتد رسوم حمافظة عىل النحو املشار ٕاليه يف املادة  .175
 هائال عن نظام لشـبونة احلايل.

)، من شأهنا ٔان تشلك بديال جيدا ملواهجة جعز 3(7وفد شـييل ٕانه يرى ٔان رسوم احملافظة، املقرتحة يف املادة  وقال .176
املزيانية. واقرتح ٔاال تعمتد رسوم احملافظة عىل وجود جعز، فيتعني ٔان تفرض ابلطريقة ذاهتا اليت تفرض هبا يف ٔانظمة إاليداع 

 نظام مدريد ومعاهدة التعاون بشأن الرباءات.ادلويل أالخرى اليت تديرها الويبو، مثل 

 ؤايد وفد ٔاسرتاليا تعليقات وفود الوالايت املتحدة أالمريكية ومجهورية كوراي وشـييل فامي يتعلق ابعامتد رمس للمحافظة. .177

املمنوحة )، نظرا ٔالن امحلاية 3(7ؤاعرب وفد مجهورية مودلوفا عن اعرتاضه عىل اعامتد رمس احملافظة املقرتح يف املادة  .178
يف ٕاطار نظام لشـبونة احلايل تقوم عىل فرض ٔان متنح هذه امحلاية ملدة زمنية غري حمدودة. ومع ذكل ومبراعاة العجز الراهن يف 

 مزيانية نظام لشـبونة، قال الوفد ٕانه مسـتعد للنظر يف زايدة رمس التسجيل ادلويل.

يصمم حبيث يتيح تسـيريه بطريقة مسـتدامة، وخاصة يف وعرب وفد الياابن عن رٔايه قائال ٕان نظام لشـبونة ينبغي ٔان  .179
ضوء متديده املقرتح ليشمل البياانت اجلغرافية. وقال ٕانه يرى ٔان اعامتد رسوم احملافظة قد يكون طريقة للتصدي للعجز املايل 

 الاحتاد نفسه.الراهن، ويف هذا الصدد شدد الوفد عىل ٔامهية تسـيري احتاد لشـبونة عىل حنو مسـتدام برسوم حيصل علهيا 

بأن املسـتفيدين من البياانت اجلغرافية وتسميات املنشأ مه عادة منظمة الشـبكة ادلولية للبياانت اجلغرافية وذكّر ممثل  .180
الكياانت الصغرية اليت دلهيا مصادر مالية حمدودة، يف البدلان املتقدمة والبدلان النامية عىل حد سواء. والمتس من الفريق 

ذا أالمر يف احلسـبان قبل اختاذ قرار بشأن الرسوم املطبقة. ودعا ٔايضا السلطات الوطنية اخملتصة ٕاىل العامل ٔان يأخذ ه
 التواصل مع املسـتفيدين لتاليف سداد الرسوم مرتني.

ورصح وفد بلغاراي بأنه يرى ٔانه قد يكون من السابق لٔالوان الرتكزي عىل تاكليف احملافظة يف نظام لشـبونة املراجع.  .181
ه يرى ٔان املكتب ادلويل سـيكون عليه ٕاجراء حتليل للتاكليف أالولية والفوائد مضن املسار الواجب، حبيث يبني هذا وقال ٕان

التحليل الظروف اليت يضحى فهيا تسـيري نظام لشـبونة ملكفا جدا، ويبني عدد التسجيالت الرضورية للوصول ٕاىل نظام 
ا ٔان يوحض ٕان اكنت رسوم احملافظة رضورية. ؤاضاف ٔانه عىل الرمغ من مسـتدام ذاتيا.وارح يقول ٕان هذا التحليل ينبغي ٔايض

تعاطفه الشديد مع صغار املنتجني الوطنيني اذلين يسـتخدمون، وسيسـتخدمون، البياانت اجلغرافية وتسميات املنشأ للرتوجي 
ت املدونة يف ٕاطار نظام لشـبونة يف املائة عىل أالقل من التسجيال 25ٕاىل  20ملنتجاهتم، فٕانه عىل قناعة بأن ما نسبته من 

احلايل يتعلق بتسميات منشأ ال تسختدم ٔاو ال يسوق لها. وملا اكن لتسميات املنشأ والبياانت اجلغرافية ٔايضا هدف جتاري، 
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فٕان الوفد يف ضوء ذكل يرى ٔانه ينبغي فرض الزتامات مالية ٕاضافية عىل مسـتخديم نظام لشـبونة ٔانفسهم ٔالغراض احملافظة 
نظام. ويف هذا الصدد ٔاعرب الوفد عن رٔايه بأن املناقشات ينبغي ٔان تركز كثريا عىل ما ٕاذا اكن احتاد لشـبونة يعاين عىل ال 

من جعز مايل كبري، ٔالن هذا أالمر لن حتهل املعاهدة ادلولية يف حد ذاته بل سـيحهل عدد البدلان واملودعني اذلين 
 سيسـتخدمون نظام لشـبونة اسـتخداما فعاال.

الرئيس بأن اجلزء االٔكرب من العجز احلايل تسـببت فيه تاكليف تتعلق ابملراجعة اجلارية لنظام لشـبونة وليست وذكّر  .182
ٔانشطة املكتب ادلويل املتعلقة إبدارة السجل ادلويل، وينبغي ٔاال يغيب عن ٔاذهان الوفود عند ٕاجراء حساابهتا فامي يتعلق 

لن ترفع يف املسـتقبل بعد الانهتاء من مسار املراجعة. وذّكر الرئيس ٔايضا  ابسـتدامة نظام لشـبونة يف املسـتقبل، ٔان التاكلف
بأن ٔاحد أالهداف الرئيسـية لعملية املراجعة يه زايدة عدد ٔاعضاء نظام لشـبونة، يك يضحى نظاما عامليا حقيقيا. وعىل الرمغ 

ميات املنشأ اليت ميكن تسجيلها، ففي من ٔان أالمانة ٔاوحضت عن حق ٔان مثة حدودا طبيعية لعدد البياانت اجلغرافية وتس 
تسجيال تقريبا، يف حني ٔابرزت دراسة،  840الوقت الراهن ال يزيد عدد التسجيالت ادلولية املدونة يف نظام لشـبونة عىل 

بيان.  10  000ُذكرت يف اقرتاح الرسوم ٔاعدها املكتب ادلويل مجلعية احتاد لشـبونة، ٔان عدد البياانت اجلغرافية يف العامل يبلغ 
وابلتايل مثة ٕاماكنيات متاحة. ؤاوحض الرئيس ٔايضا ٔان اعامتد رسوم احملافظة احملمتل ٕان مل يرتبط ابعتبارات املزيانية، فٕان اعامتد 

هذه الرسوم سيشلك تغيريا مهنجيا يعرتض عليه ٔاعضاء نظام لشـبونة احلايل اعرتاضا شديدا. وراح الرئيس يقول ٕان من 
كن النظر فهيا لتغطية مرصوفات نظام لشـبونة زايدة رمس التسجيل ٔاو حتصيل مسامهة خاصة من اخليارات أالخرى اليت مي

ٔاعضاء الاحتاد، وٕان اكن الفريق العامل ال يؤيد هذا اخليار ابلقدر ذاته. وحتدث عن ٕاعادة اعامتد املساهامت من أالطراف 
ملراجع، وقال ٕانه يرى ٔان من جادل بأن عدد التسجيالت " من مرشوع اتفاق لشـبونة ا6)"3(24املتعاقدة املقرتح يف املادة 

ادلولية سريتفع ارتفاعا كبريا ال ينبغي ٔان خيىش إالبقاء عىل هذا احلمك يف النص، ٔالنه لن يلزم تطبيقه يف حاةل هذه الزايدة. 
دة املرتفع. وابلتايل فٕان وعالوة عىل ذكل ٕاذا اتسع نطاق العضوية، فٕان املساهامت اخلاصة سـتوزع عىل عدد أالطراف املتعاق

ما يناشد به الوفود هو السعي ٕاىل وضع ٕاطار مرن ميكّن أالطراف املتعاقدة من التصدي للمسائل املتعلقة بمتويل نظام 
 لشـبونة يف املسـتقبل وال يكبل يدهيا.

النظام بل ؤايضا ؤاعرب وفد مجهورية كوراي عن تأييده العامتد رسوم حمافظة يف اتفاق لشـبونة املراجع، دلمع دخل  .183
محلاية امللكية الفكرية برمهتا. ؤاقر بأن بعض أالعضاء يف اتفاق لشـبونة احلايل تساورها شواغل ٕازاء اعامتد رسوم حمافظة ٔالن 

هذه الرسوم قد تنطوي عىل ٕاجراء تغيري ٔاسايس يف نظام لشـبونة. ومع ذكل قال الوفد ٕانه يرى ٔان النظام سيتغري تغيريا هائال 
بياانت اجلغرافية. وقال ٕانه من غري املمكن توقع عدد ٔاو نوع البياانت اجلغرافية اليت ستسجل يف ٕاطار اتفاق لشـبونة إبدراج ال 

املراجع يف املسـتقبل. ومع ذكل فٕان عدد البياانت اجلغرافية سزييد، ٔالن العديد من البدلان وامجلاعات آخذة يف تطوير بياانهتا 
ا ٕاىل ٔان وظيفة البياانت اجلغرافية ٔاحضت تشـبه وظفية العالمات التجارية، وابلتايل فٕانه يرى اجلغرافية. ؤاشار وفد كوراي ٔايض

ٔان إالدارة املالية السلمية تسـتدعي ٕادراج ترشيعات العالمات التجارية الرئيسـية فامي يتعلق ابلرسوم يف نظام البياانت 
 اجلديد يف نظام لشـبونة يسـتدعي تغيري نظام رسومه. اجلغرافية. ؤافاد الوفد بأن اعامتد مفهوم البياانت اجلغرافية

ؤاشار الرئيس ٕاىل ٔان عددا من البدلان املتعاقدة يف اتفاق لشـبونة احلايل تعرتض عىل اعامتد رسوم احملافظة، ٔالهنا ترى  .184
ليت ترغب يف اتباعه. ٔان اعامتد هذه الرسوم ميثل احنرافا كبريا عن املبادئ أالساسـية لنظام لشـبونة احلايل وعن نظم امحلاية ا

ومع ذكل مثة بدل متعاقد واحدة عىل أالقل يف اتفاق لشـبونة يرغب يف النظر يف اعامتد رسوم احملافظة. وعالوة ذكل، دعا عدد 
من الوفود املراقبة ٕاىل اعامتد رسوم احملافظة. ويف هذا الصدد ٔاوحض الرئيس ٔان اقرتاحا قد قدم بفرض رسوم احملافظة ؤاال يرتك 

دها للجمعية. ومن انحية ٔاخرى، مل يؤيد ٔاي وفد ٕاعادة اعامتد ٔاحاكم اتفاق لشـبونة احلايل املتعلقة مبساهامت ٔاعضاء احتاد اعامت
لشـبونة، وحىت الوفود اليت ترغب يف اعامتد رسوم حمافظة يف النظام اجلديد تعترب ٔان نظام املساهامت ال يسري عىل النحو 

) الواردة بني قوسني 3(7ؤاشار الرئيس ٕاىل ٔان ٔااي من الوفود مل يؤيد النسخة احلالية للامدة  املناسب يف اتفاق لشـبونة احلايل.
) بني قوسني مربعني ولكن بصيغة معدةل، متاشـيا مع الاقرتاحات اليت قدهما وفد 3(7مربعني. واقرتح ابلتايل إالبقاء عىل املادة 

) ابلتايل ليصبح "رمس احملافظة" 3(7رى، عىل ٔان يعدل عنوان املادة الوالايت املتحدة أالمريكية ؤايدهتا بعض الوفود أالخ
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): "عدم سداد رسوم احملافظة"، وتعمتد صيغة 3(8بدال من "رمس احملافظة احملمتل". وابلتايل يصبح عنوان املادة 
ٔاضاف ٔان " وتضحى "رسوم احملافظة" وليس "ٔاي رسوم حمافظة" ويبقى النص بني قوسني مربعني. و 2)"3(24  املادة
)، اليت تشري ٕاىل مساهامت أالطراف املتعاقدة، ينبغي ٔان تشطب. وقال ٕان النص الوارد بني قوسني مربعني يف 4(24  املادة

) يف 3(7) ينبغي ٔان حيذف، واقرتح بدال من ذكل إالبقاء عىل املزيد من اخليارات: النسخة احلالية من املادة 4(24املادة 
والايت املتحدة يف اخليار ابء ٔاما اخليار جمي فال حيتوي عىل ٔاحاكم بشأن رسوم احملافظة. وعالوة اخليار ٔالف؛ واقرتاح وفد ال

عىل ذكل ستبقى أالحاكم املتعلقة ابملساهامت احملمتل حتصيلها من أالطراف املتعاقدة مع ما يلزم من تعديالت اتلية، مبا يف 
 تناول طريقة حتديد هذه املساهامت وسدادها.ذكل أالحاكم املناسـبة من اتفاق لشـبونة احلايل اليت ت 

وشدد وفد ٕايطاليا عىل اعرتاضه عىل اعامتد رسوم احملافظة، ومع ذكل ومن ٔاجل ٕابداء املرونة، ٔاعرب الوفد تأييده  .185
 لالقرتاح البديل اذلي قدمه الرئيس.

بدٔا. والمتس ٔايضا احلصول عىل وشدد وفد الاحتاد أالورويب ٔايضا عىل اعرتاضه عىل اعامتد رسوم احملافظة من حيث امل  .186
 توضيح بشأن الطريقة اليت ستسري هبا هذه االٓلية يف الواقع، حبيث ال تُنىس رمس احملافظة جملرد السهو.

 ؤاعرب وفد الوالايت املتحدة أالمريكية عن تأييده للبديل اذلي اقرتحه الرئيس حبيث تبقى لك اخليارات يف النص. .187

ؤاشار وفد فرنسا ٕاىل التعليقات اليت قدهما وفد امجلهورية الكورية وذكّر بأن الفريق العامل آخذ يف تطوير آلية  .188
وقال ٕان هذه االٓلية تستند ٕاىل املبدٔا أالسايس للتسجيل ادلويل دون وثيقة عمل الاسـتالم التسجيل يف اتفاق لشـبونة احلايل. 

. ؤايد الوفد البيان اذلي ٔادىل به وفد الاحتاد أالورويب والتعليقات اليت قدهما وفد ةيف الترشيعات الوطنية لٔالطراف املتعاقد
سويرسا عن العواقب العملية لتنفيذ رمس احملافظة. وقال ٕانه يعتقد ٔان مسائل خطرية تتعلق ابليقني القانوين ميكن ٔان تطرح. 

ل كثريا من سري تسميات املنشأ والبياانت اجلغرافية، ؤاشار الوفد ٕاىل ٔان مثة حوارا خيلط بني تنفيذ الرسوم، اذلي سـيعد
ومساةٔل طريقة التعامل مع العجز املؤقت. ودعا الوفد الفريق العامل ٕاىل التفكري يف ٔان مساةٔل مالية ال ميكن تسويهتا جبلب 

 عواقب قانونية كربى.

طرحه وفد الاحتاد أالورويب يعرب عن ؤايد وفد سويرسا البيان اذلي ٔادىل به وفد فرنسا، وقال ٔايضا ٕان السؤال اذلي  .189
قلقه ٕازاء الفوائد الافرتاضية للرسوم احملافظة وتاكليف ٕادارة هذه الرسوم وعدم اليقني اذلي قد يرتتب عىل ذكل من حيث 

ري أالثر القانوين للسهو ٔاو ٔاية مشالك ٔاخرى ترتبط بسداد هذا النوع من الرسوم. وذكّر الوفد ابلطبيعة املعقدة لهذا التغي
أالسايس يف سري نظام لشـبونة اذلي لن ينفع كثريا يف حل املساةٔل املالية. وقال الوفد ٕان سويرسا، شأهنا شأن عدد من 
البدلان أالخرى، دلهيا نظام يفرق بوضوح بني حامية العالمات التجارية، اليت ختضع لرسوم التجديد، وحامية البياانت 

لرسوم احملافظة، وذكل بسبب الفرق أالسايس بني هاتني أالداتني يف نظام امللكية  اجلغرافية وتسميات املنشأ اليت ال ختضع
 الفكرية.

واسـتخلص الرئيس ٔان مثة تأييدا القرتاحه البديل، حبيث تبقى لك اخليارات الرامية ٕاىل التصدي للمساةٔل املالية الحتاد  .190
 لشـبونة يف النص.

من التعلاميت إالدارية  701أالورويب، ٔاشارت أالمانة ٕاىل البند ورّدا عىل التوضيحات اليت المتسها وفد الاحتاد  .191
 .الهاي لنظام
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 ) وما يتصل هبا من ٔاحاكم ختص ٕاماكنية ٕادراج رسوم فردية6) و(5(7املادة 

ٔاشار الرئيس ٕاىل ٔان مثة خيارين، فمبوجب اخليار ٔالف، يكفل االتفاق ذاته إالماكنية لٔالطراف املتعاقدة لفرض رسوم  .192
راك للطرف املتعاقد املعين حرية البت فامي ٕاذا رغب يف فرض هذه الرسوم الفردية، ٔاما مبوجب اخليار ابء، يرتك فردية، ات

 للجمعية البت يف ٕااتحة هذه إالماكنية.

) ؤايد اخليار ٔالف من ٔاجل احتواء ٔانظمة العالمات التجارية 5(7ؤاشار وفد الوالايت املتحدة أالمركية ٕاىل املادة  .193
) 6(7اكليف حفص البياانت اجلغرافية وتسميات املنشأ. والمتس ٕاجراء التعديالت الالزمة عىل املادة واسـتعادة ت
)، ؤاعرب الوفد عن رٔايه قائال ٕانه يتعني ٕاضافة ٕاشارة لرسوم احملافظة اليت يتعني سدادها عىل الصعيد الوطين. 2(8  والقاعدة

يف رٔايه. وراح يقول ٕان مساةٔل ٕااتحة اخليار لٔالطراف املتعاقدة احملمتةل  ) ال ميكن قبوهل5(7وقال ٔايضا ٕان اخليار ابء للامدة 
ؤاضاف ٔان القدرة عىل مجع الرمس الفردي مساةٔل ٔاساسـية ابلنسـبة لفرض رسوم فردية ال ميكن تركها مجلعية احتاد لشـبونة. 

ٔاوحض ٔان منوذج نظام مدريد ينبغي و ولها، للعديد من أالطراف املتعاقدة احملمتةل. وحتدث عن قدر الرسوم الفردية اليت ميكن قب
 ٔان يُتّبع.

 ).5(7وشدد وفد املكسـيك عىل موقفه املؤيد للخيار ٔالف فامي يتعلق ابملادة  .194

) ؤاعرب عن تأييده للخيار ابء. وقال ٕانه يعترب من املهم ابلنسـبة هل ٔاال يكون 5(7وحتدث وفد ٕايطاليا عن املادة  .195
ح يقول ٕانه مبراعاة احتياجات البدلان أالخرى اليت ميكن ٔان تنضم ٕاىل النظام دون ٔان سداد الرسوم الفردية ٕاجباراي. ورا

تفرض رسوما فردية، ميكن ٔان يوافق عىل هذه إالماكنية عىل ٔاساس غري ٕاجباري. ؤاعرب الوفد عن اعرتاضه عىل التعديل 
هذا الصدد شدد الوفد ٔايضا عىل اعرتاضه عىل  ). ويف6(7اذلي اقرتحه وفد الوالايت املتحدة أالمريكية فامي يتعلق ابملادة 

 إاليداع املبارش يف ٕاطار نظام لشـبونة.

ؤايد وفد فرنسا ٔايضا اخليار ابء. وقال ٕانه هبدف مراجعة اتفاق لشـبونة وزايدة عدد ٔاعضائه، يتعني مراعاة وضع  .196
ذكل قال الوفد ٕانه ال ميكن ٔان يقبل رسوم ومع  البدلان اليت متول ماكتهبا الوطنية لتسجيل البياانت اجلغرافية من الرسوم.

احملافظة الفردية، ٔالن من الصعب توقع تاكليف الفحص خبالف ما يتعلق ابٕالخطار املبديئ ابلتسجيل ادلويل. ومع ذكل 
 رصح الوفد بأنه يوافق عىل ٔان من املهم ضامن عدم اسـمترار امحلاية ٕان مل تعد رضورية. 

للخيار ٔالف، ٕاال ٔانه، كام ذكر وفد فرنسا، يقرتح شطب اجلزء أالخري منه واملتعلق ؤاعرب وفد كوسـتارياك عن تأييده  .197
 برمس احملافظة. وقال ٕان التسجيل ادلويل فورما يُمنح ويعاجل، ينبغي ٔاال تفرض تاكليف ٕاضافية.

عية احتاد ورصح وفد هنغاراي بأنه ال يعارض اعامتد رسوم فردية، ٕاال ٔان البت يف هذا أالمر ينبغي ٔان يُرتك مجل  .198
لشـبونة. وابلتايل قال ٕانه يؤيد اخليار ابء. وشدد عىل رٔايه بأن هذا أالمر يبنبغي ٔاال يدمج مع اعامتد نظام للتعني يكون من 

 شأنه ٔان يقّود السمة أالساسـية لنظام لشـبونة، ٔاي المتديد التلقايئ للحامية يف ٔارايض مجيع أالطراف املتعاقدة أالخرى.

مولودفا عن تأييده للخيار ٔالف، نظرا ٔالن هدف الفريق العامل هو ٕاقامةنظام ٔاكرث جاذبية ؤاعرب وفد مجهورية  .199
 ) املتعلقة برسوم احملافظة.6(7لٔالعضاء اجلدد، ٕاال ٔانه ال يؤيد اقرتاح اعامتد ٔاحاكم املادة 

وم جتديد عىل ؤاوحض الرئيس ٔان اخليار ٔالف يشمل ابلفعل ٕاماكنية فرض رسوم فردية يف شلك رسوم حمافظة ٔاو رس .200
) ستشري ٕاىل لك هذه الرسوم. ؤاضاف ٔان الفرق بني اخليار 6(7املسـتوى الوطين. وابلتايل ٕاذا قُبل اخليار ٔالف فٕان املادة 

ٔالف واخليار ابء ال يمكن فقط يف ٔان اخليار ابء يرتك للجمعية البت يف فرض رسوم فردية، بل ٕانه ال يتناول ٕاال الرسوم 
الفحص املوضوعي. ؤاردف قائال ٕان اخليار ابء ال ميتد ليشمل رشوط احملافظة ٔاو التجديد وسداد  الفردية لتغطية تاكليف

الرسوم يف هذا الصدد. وعليه فٕان من يعارض فرض رسوم فردية للمحافظة ٔاو رسوم للتجديد ميكنه تأييد اخليار ابء، ٔاما من 
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ومىض الرئيس يقول ٕان ٔاي وفد ٕاذا ٔايد اخليار ٔالف دون يرغب يف فرض هذه الرسوم الفردية فعليه ٔان يؤيد اخليار ٔالف. 
إالشارة ٕاىل رسوم التجديد واحملافظة، فٕان هذا سيسـتدعي ٕاضافة خيار جمي. ومع ذكل ٔاوحض الرئيس ٔان ٔاحدا مل يطلب هذا 

 سـيغطي اخليار. ؤاردف قائال ٕان اخليار ٔالف سينص عىل فرض رسوم فردية من خالل حمك يف االتفاق ذاته وٕان هذا الرمس
رسوم الفحص املوضوعي ورسوم احملافظة والتجديد، ٔاما اخليار ابء فيرتك للجمعية فرض الرسوم الفردية للفحص املوضوعي 

) ٕاىل الرمس 6(7)، ستشري املادة 5(7فقط، ال للتجديد ٔاو احملافظة ومن مث ورهنا حبصيةل املناقشات ادلائرة حول املادة 
 وعي الرسوم ٔاو عىل الرمس الفردي للفحص املوضوعي فقط.الفردي، سواء اكنت تنسحب عىل ن

 وقال وفد امجلهورية التشـيكية ٕانه يؤيد اخليار ابء. .201

ؤاعرب وفد ٔاسرتاليا عن تأييد اخليار ٔالف اذلي يتيح لٔالطراف املتعاقدة مجع رسوم فردية وتغطية تاكليف معاجلة  .202
ٕانه يوافق ٔايضا عىل التغطية املقرتحة للرسوم الفردية. وراح يقول ٕان طلبات حامية البياانت اجلغرافية وتسميات املنشأ. وقال 

الرسوم اليت يسددها املواطنون يف أالطراف املتعاقدة عىل إاليداعات املبارشة ينبغي ٔاال تسـتخدم لمتويل حامية حقوق امللكية 
لفردية من شأنه ٔايضا ٔان جيعل نظام لشـبونة الفكرية املودعة من خالل نظام إاليداع ادلويل. ؤاردف قائال ٕان اعامتد الرسوم ا

 ٔاكرث جاذبية لٔالعضاء اجلدد احملمتلني وميكهنم من الانضامم ٕاليه.

)، حسب وفد الوالايت املتحدة أالمريكية 6(7وعقب توضيح الرئيس ملا تغطيه عبارة "الرسوم الفردية" يف املادة  .203
). وعالوة عىل ذكل اتفق الوفد مع وفد 2(8) ويف القاعدة 6(7ة اقرتاحه إبضافه ٕاشارة لعبارة "رسوم احملافظة" يف املاد

ٔاسرتاليا عىل ٔان اخليار ابء ال يتيح خيارا حقيقيا للبدلان اليت علهيا ٔان تفرض رسام فرداي لتاليف متويل املودعني الوطنيني 
عية لن تسمح لها جبمع الرسوم للمودعني ادلوليني. وقال ٕان تكل البدلان لن تنضم لنظام لشـبونة لتكتشف فامي بعد ٔان امجل 

 الفردية.

وسلط وفد سويرسا الضوء عىل ٔان الوفود ٔاعربت عن تفهمها وانفتاهحا حيال مفهوم الرسوم الفردية عىل التسجيالت  .204
ادلولية، وٕان اكنت هذه الرسوم ستتطلب تغيريا كبريا يف نظام لشـبونة اذلي يبعث عىل الرضا دلى أالعضاء احلاليني يف اتفاق 

رسوم احملافظة. وقال الوفد ٕان من املعقول ترك ٕاماكنية اعامتد الرمس احملمتل لدخال ما سيتطلب تغيريا ٔاكرب هو االٕ شـبونة. و ل 
الفردي للجمعية رهنا ابالهامتمات اليت يعرب عهنا أالعضاء اجلدد فامي يتعلق ابتفاق لشـبونة املراجع. وعليه ٔاعرب الوفد عن 

 تأييده للخيار ابء.

د الاحتاد أالورويب ميول وفود ٕايطاليا وفرنسا وهنغاراي وامجلهورية التشـيكية وسويرسا للخيار ابء، ابلنظر ٕاىل ؤايد وف .205
احلاجة للمرونة اليت ٔاعرب عهنا أالعضاء اجلدد احملمتلون من حيث فرض الرسوم الفردية لتغطية تاكليف الفحص املوضوعي. 

نه سـيتيح الوقت دلراسة مزااي وعيوب ترك خيار اعامتد الرسوم الفردية واعترب الوفد ٔان اخليار ابء سـيكون مناسـبا الٔ 
 لٔالطراف املتعاقدة.

 وعرب وفد الاحتاد الرويس عن تأييده للخيار ٔالف. وقال ٕان اعامتد الرسوم الفردية قد يزيد عدد أالعضاء. .206

ايدة ٔاعضاء نظام لشـبونة. ؤاكد مع عىل ٔان من أالمهية مباكن زمنظمة الشـبكة ادلولية للبياانت اجلغرافية وشدد ممثل  .207
ذكل ٔان غالبية املنتجني املعنيني ابلبياانت اجلغرافية دلهيم موارد حمدودة. وراح يقول ٕان فرض الكثري من الرسوم قد يكون هل 

ينبغي ٔاثر عكيس ويؤدي ٕاىل اخنفاض عدد تسميات املنشأ والبياانت اجلغرافية املسجةل. ؤاردف قائال ٕان العبء املايل العام 
 ٔان يبقى حمدودا للسامح مجلعيات البياانت اجلغرافية ابالسـتفادة من النظام والانتفاع به بفعالية.

) سيبقيان يف النص دون تغيري، ٕاذ حسبت الاقرتاحات 5(7وقال الرئيس ملخصا ٕان اخليارين ٔالف وابء للامدة  .208
 بتعديلهام.
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 )1(8مبلغ الرسوم يف القاعدة 

يه املبالغ املطبقة حاليا يف ٕاطار اتفاق لشـبونة والحئته  8املذكورة بني ٔاقواس مربعة يف القاعدة قال الرئيس ٕان املبالغ  .209
التنفيذية. ويف ضوء املناقشات اليت دارت ابلفعل عن كيفية متويل سري نظام لشـبونة، قال الرئيس ملخصا ٕان أالقواس املربعة 

 ٕاىل املؤمتر ادلبلومايس. ستبقى حول هذه املبالغ وٕان مساةٔل مبالغ الرسوم سـتحال

 عنوان مرشوع اتفاق لشـبونة املراجع وديباجته

ذكّر ممثل مركز ادلراسات ادلولية للملكية الصناعية بأن لكمة "وثيقة" مسـتخدمة يف مصطلحات الويبو. وقال ٕان هذا  .210
ابريس وسائر املعاهدات ادلولية اليت املصطلح همم ٕاذ ٕانه اسـتخدم لٕالشارة ٕاىل النص املراجع ملعاهدة قامئة طوال اترخي اتفاقية 

تديرها الويبو. وراح يقول ٕان من الرضوري التفرقة بني عنوان مرشوع نص سـيعرض عىل املؤمتر ادلبلومايس وعنوان نص 
يعمتده املؤمتر ادلبلومايس. ؤاضاف ٔان عنوان املرشوع يف الوقت الراهن هو "مرشوع اتفاق لشـبونة املراجع بشأن تسميات 

والبياانت اجلغرافية"، وقال ٕانه يرى ٔان لكمة "املراجع" ينبغي ٔان يسـتعاض عهنا بعبارة "وثيقة [...] اجلديدة"، اتباعا املنشأ 
ٔالسلوب الويبو، بل ؤايضا لتاليف اخللط يف حاةل املراجعات املقبةل، ؤاضاف ٔان العنوان احلايل التفاق لشـبونة ينبغي ٔان 

يقة اتفاق لشـبونة اجلديدة بشأن تسميات املنشأ والبياانت اجلغرافية وتسجيلها وث مرشوع يسـتخدم عىل النوح التايل: "
 .اسـتخدام عبارة "اتفاق لشـبونة بشأن تسميات املنشأ والبياانت اجلغرافية"ينبغي "، 3"1ويف املادة  .ادلويل"

قي علهيا، فينبغي وحتدث املمثل عن ادليباجة ؤاعرب عن شكوكه يف رضورهتا. ومع ذكل قال ٕان ادليباجة ٕاذا ٔاب .211
" ٕاىل 14"1البحث عن تعبري خالف "أالطراف املتعاقدة" ٔالنه لن يكون مثة ٔاطراف متعاقدة عىل النحو املعرف يف املادة 

 حني دخول الوثيقة اجلديدة حزي النفاذ.

واغتمن املمثل الفرصة ٔايضا لتقدمي بعض الاقرتاحات لتصويب أالخطاء التحريرية يف الوثيقتني  .212
LI/WG/DEV/10/2 وLI/WG/DEV/10/3 وقد تأخذ أالمانة هبذه التصويبات عند مواءمة نسخ الواثئق اليت ،

سـتعرض عىل املؤمتر ادلبلومايس مبختلف اللغات. ويف هذا الصدد ٔاوحض ٔانه ينبغي حذف أالقواس املربعة املتعلقة بفرتة 
؛ ومىض يقول ٕان يف LI/WG/DEV/10/3 ثيقةيف النسختني الفرنسة وإالسـبانية للو  9الرفض ومدهتا سـنة يف القاعدة 

"؛ وٕان يف نسخ 4، مثة بندان "LI/WG/DEV/10/2) يف النسخة الفرنسـية للوثيقة 3(24املادة 
 ).4(24جبميع اللغات ينبغي شطب لكمة "ٔاعاله" يف هناية املادة   LI/WG/DEV/10/2 الوثيقة

 مركز ادلراسات ادلولية للملكية الصناعية. واقرتح الرئيس تعديل العنوان عىل النحو اذلي اقرتحه ممثل .213

وقال الرئيس ٕان مرشوع ادليباجة ال يعدو كونه يبني ٔاهداف مسار املراجعة وٕانه ال يسامه مسامهة كبرية عىل ما يبدو  .214
 يف ٔاي تفسري آخر لالتفاق. وابلتايل اقرتح حذف ادليباجة وتاليف ٔاية تعقيدات فامي يتعلق بصيغهتا.

 امل عىل تنفيذ اقرتاحات الرئيس.ووافق الفريق الع .215

 املتابعة

قال الرئيس ملخصا ٕان الفريق العامل وافق عىل ٔان يشلك نص مرشو ع اتفاق لشـبونة املراجع ومرشوع الالحئة  .216
 التنفيذية الناجامن عن النظر يف املسائل العالقة الاقرتاح أالسايس اذلي سـيعرض عىل املؤمتر ادلبلومايس.

بأن اتفاق لشـبونة احلايل لن يفتأ يطبق ٕاىل حني تصبح مجيع البدلان املتعاقدة فيه طرفا يف الوثيقة وذكّر الرئيس ٔايضا  .217
اجلديدة اليت سـيعمتدها املؤمتر ادلبلومايس. وابلتايل ينبغي ٔان ينظر الفريق العامل يف ٕاماكنية قيام مجعية احتاد لشـبونة بتعديل 
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ايل ابتباع املسار الواجب، ملواءمهتا مع الالحئة التنفيذية اليت سـتطبق يف ٕاطار الالحئة التنفيذية يف ٕاطار اتفاق لشـبونة احل
الوثيقة اجلديدة. وتساءل الرئيس ٕان اكن الفريق العامل يف وضع يسمح هل بتوصية مجعية احتاد لشـبونة ابلبدء يف هذا املسار 

اد لشـبونة قد تقدم خالل دورهتا املقبةل، عقب يف الوقت املناسب. وقال ٕان هذا سـيعين من الناحية العملية ٔان مجعية احت
 املؤمتر ادلبلومايس، اقرتاحا ببدء هذا املسار وابلطريقة اليت ستناقش هبا هذه التعديالت.

ونزوال عىل طلب وفد اجلزائر ابحلصول عىل توضيحات، قال الرئيس ٕان التوصية لن تنطبق ٕاال عىل الالحئة التنفيذية  .218
  عىل اتفاق لشـبونة احلايل يف حد ذاته.يف ٕاطار اتفاق لشـبونة ال

ويف هذا الصدد ٔاشارت أالمانة ٕاىل نظايم التسجيل ادلويل الذلين تديرهام الويبو، وهام نظام مدريد ونظام الهاي،  .219
عىل التوايل. وقالت ٕان  1999ووثيقة جنيف التفاق الهاي لعام  1989والذلين خضعا للمراجعة عرب بروتوكول مدريد لعام 

 تا احلالتني ٔانشئ فريق عامل عقب اعامتد املعاهدتني لتحضري الالحئة التنفيذية املشرتكة.يف لك 

 ورصح وفد اجلزائر بأنه يرى ٔان التوصية املقرتحة سابقة ٔالواهنا. .220

وقال الرئيس ٕان الفريق العامل ٕان مل يكن يف وضع يسمح هل ابعامتد هذه التوصية، فٕان ذكل لن مينع مجعية احتاد  .221
ن اختاذ قرار بذكل عندما تراه رضوراي. ؤاضاف ٔان املدير العام دامئا يف وضع يسمح هل ابسـهتالل هذا إالجراء. لشـبونة م

ؤاردف قائال ٕان املؤمتر ادلبلومايس قد يعرب ٔايضا عن رغبته يف ٔان يسـهتل هذا النوع من العمل، وٕان مجعية احتاد لشـبونة 
وذكّر الرئيس ٔايضا بأن هذه التوصية اقرتحت ٔالن الوثيقة اجلديدة التفاق يف وضع ٔايضا يسمح لها ابسـهتالل هذا إالجراء. 

لشـبونة سـتختلف عن اتفاق لشـبونة احلايل وقد يلزم تعديل الالحئة التنفيذية املطبقة يف ٕاطار اتفاق لشـبونة احلايل مع 
 حصيةل املؤمتر ادلبلومايس ٕاىل املدى اذلي يتيحه إالطار القانوين.

ملناقشات إالضافية قال الرئيس ملخصا ٕان الفريق العامل وافق عىل توصية مجعية احتاد لشـبونة وعقب ٕاجراء بعض ا .222
 ابلنظر يف رضورة تعديل الالحئة التنفيذية التفاق لشـبونة احلايل، قدر املسـتطاع، يف ضوء حصيةل املؤمتر ادلبلومايس.

 من جدول أالعامل: مسائل ٔاخرى  6البند 

 من جدول أالعامل. ندما من مداخةل حتت هذا الب  .223
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 من جدول أالعامل: اعامتد ملخص الرئيس 7البند 

 اعمتد الفريق العامل ملخص الرئيس كام يرد يف املرفق أالول هبذه الوثيقة.  .224

يك يعلّق عليه الوفود عىل إالنرتنت عىل موقع الويبو  الثامنة سيتاح مرشوع التقرير الاكمل دلورة الفريق العاملو  .225
واملمثلون املشاركون يف الاجامتع. وسـيخَرب املشاركون إباتحة مرشوع التقرير فور نرشه عىل موقع الويبو. وإبماكن املشاركني 

تقدمي تعليقاهتم يف غضون شهر واحد من اترخي نرشه، مث سـتعّد صيغة جديدة للوثيقة تبّني التعديالت (ابلشطب والتسطري) 
يع التعليقات املسـتلمة من املشاركني، وستتاح عىل موقع الويبو. وكذكل، سـُيخرب املشاركون إباتحة التعليقات وتأخذ جبم 

والصيغة اجلديدة كام سـيخَربون بآخر ٔاجل لتقدمي التعليقات الهنائية عىل الصيغة اجلديدة اذلي ٔابرزت فهيا التعديالت 
ي يأخذ ابلتعليقات الهنائية، ٕان وجدت، وسـينرش عىل املوقع الويبو (ابلشطب والتسطري). وبعد ذكل، سـيعّد التقرير اذل

اعتبارا من ذكل ويف غياب ٔاية تعليقات يف غضون ٔاسـبوعني دون ٕابراز التعديالت، ولكن مع بيان اترخي النرش الهنايئ. 
 التارخي، يعترب التقرير معمتدا.

 من جدول أالعامل: اختتام ادلورة  8البند 

 2014ٔاكتوبر  31ادلورة يف  اختمت الرئيس هذه .226

  ]نيل ذكل املرفقاي[
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LI/WG/DEV/10/6  

  ابٕالنلكزييةأالصل: 
  2014ٔاكتوبر  31التارخي: 

  
  

 المعني بتطوير نظام لشبونة الفريق العامل
 (تسميات المنشأ)

  
 العاشرةالدورة 

  2014ٔاكتوبر  31ٕاىل  27جنيف، من 
  
  

 ملخص الرئيس

  اذلي اعمتده الفريق العامل

العامل") يف اجمتع الفريق العامل املعين بتطوير نظام لشـبونة (تسميات املنشأ) (املشار ٕاليه فامي ييل مبخترص "الفريق  .1
 .2014ٔاكتوبر  31ٕاىل  27الفرتة من 

اجلزائر، البوسـنة والهرسك، بلغاراي، الكونغو،  واكنت أالطراف املتعاقدة الحتاد لشـبونة التالية ممثَّةل يف هذه ادلورة: .2
ل، ٕايطاليا، إالسالمية)، ٕارسائي - رياك، امجلهورية التشـيكية، فرنسا، جورجيا، هاييت، هنغاراي، ٕايران (مجهورية   كوسـتا

 ).21املكسـيك، نياكراغوا، بريو، الربتغال، مجهورية مودلوفا، سلوفاكيا، توغو، تونس (

واكنت ادلول التالية ممثَّةل بصفة مراقب: ٔافغانسـتان، ٔالبانيا، ٔاسرتاليا، جزر الهباما، بنن، بوروندي، الاكمريون، كندا،  .3
ا، اليوانن، العراق، الياابن، أالردن، التفيا، ابكسـتان، بامن، ابراغواي، شـييل، كولومبيا، جزر القمر، قربص، السلفادور، ٔاملاني

مجهورية كوراي، رومانيا، الاحتاد الرويس، اململكة العربية السعودية، السـنغال، جنوب ٔافريقيا، ٕاسـبانيا، سويرسا، اتيلند، 
 ).36(  تركيا، ٔاوكرانيا، اململكة املتحدة، الوالايت املتحدة أالمريكية، ٔاوروغواي

املنظمة ، (EU)وشارك يف هذه ادلورة ممثلو املنظامت احلكومية ادلولية التالية بصفة مراقب: الاحتاد أالورويب  .4
، )WAEMUالاحتاد الاقتصادي والنقدي لغرب ٔافريقيا (، )ITCمركز التجارة ادلويل (، )OIVادلولية للكروم والنبيذ (
 ).5( (WTO)منظمة التجارة العاملية 

مجعية ماليك العالمات التجارية وشارك يف هذه ادلورة ممثلو املنظامت ادلولية غري احلكومية التالية بصفة مراقب:  .5
مركز ادلراسات ادلولية للملكية  ،)ABPI(  امجلعية الربازيلية للملكية الصناعية، )MARQUES( أالوروبيني
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مجعية الاحتادات أالوروبية للعاملني يف جمال ، )CCFN( ةامجلعية املعنية بأسامء أالغذية العام، )CEIPI( الصناعية
الاحتاد ادلويل لوالكء امللكية الصناعية ، )AIPPIامجلعية ادلولية محلاية امللكية الصناعية (، )ECTAالعالمات التجارية (

)FICPI( ،) الرابطة ادلولية للعالمات التجاريةINTA( ،) املؤسسة ادلولية ٕاليكولوجيا املعرفةKEI( ، منظمة الشـبكة
 ).oriGIn( )10ادلولية للبياانت اجلغرافية (

 .LI/WG/DEV/10/INF/2 Prov.2قامئة املشاركني يف الوثيقة  وترد .6

  ادلورةمن جدول أالعامل: افتتاح  1البند 
رت بوالية الفريق افتتحت ادلورة انئبة املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو)، السـيدة وانغ بينينغ، وذكّ  .7

 ..LI/WG/DEV/10/1 Provالعامل وقّدمت جلدول أالعامل كام هو وارد يف الوثيقة 

  من جدول أالعامل: انتخاب الرئيس وانئيب الرئيس 2البند 
انُتخب السـيد ميخايل فيكشور (هنغاراي) ابٕالجامع رئيسا للفريق العامل، والسـيد ٔالفريدو رندون ٔالغارا (املكسـيك)  .8

 ٔاان غوبيشـيا (جورجيا) ابٕالجامع انئبني للرئيس. والسـيدة

 وتوىل السـيد ماتييس غوز (الويبو) دور أالمانة للفريق العامل. .9

  من جدول أالعامل: اعامتد جدول أالعامل 3البند 
 ) دون تعديل..LI/WG/DEV/10/1 Provالوثيقة اعمتد الفريق العامل مرشوع جدول أالعامل ( .10

 تقرير ادلورة التاسعة للفريق العامل املعين بتطوير نظام لشـبونة (تسميات املنشأ)من جدول أالعامل:  4البند 
الوثيقة ٔاحاط الفريق العامل علام بأن تقرير ادلورة التاسعة للفريق العامل، كام هو وارد يف  .11

LI/WG/DEV/9/8 امسة ، معال ابٕالجراء اذلي ُوضع ذلكل الغرض يف ادلورة اخل2014ٔاكتوبر  17، قد اعُتمد يف
  للفريق العامل.

، ومرشوع اتفاق لشـبونة املراجع بشأن تسميات املنشأ والبياانت اجلغرافيةمن جدول أالعامل: مرشوع  5البند 
  اتفاق لشـبونة املراجع الالحئة التنفيذية ملرشوع

عىل ادلعوة ٕاىل عقد مؤمتر دبلومايس  2013ذكّر الرئيس ٔان مجعية احتاد لشـبونة قد وافقت يف دورهتا العادية عام  .12
(يشار ٕاليه فامي ييل مبخترص "املؤمتر  ابعامتد نص مراجع التفاق لشـبونة بشأن تسميات املنشأ والبياانت اجلغرافيةمعين 

 .2015ادلبلومايس") يف عام 

 LI/WG/DEV/10/4و LI/WG/DEV/10/3و LI/WG/DEV/10/2ات ٕاىل الواثئق واستندت املناقش .13
من  5. وحبث الفريق العامل بتفصيل القضااي العالقة املبيّنة يف الفقرة LI/WG/DEV/10/5و

بغية تقليص عددها. ونتيجة ذلكل، ابتت بعض القضااي حملوةل وسـتحال قضااي ٔاخرى ٕاىل  LI/WG/DEV/10/2 الوثيقة
. وفامي ييل ملخٌص حلصيةل LI/WG/DEV/10/2بلومايس، ٕاما بصيغهتا املعّدةل ٔاو كام يه واردة يف الوثيقة املؤمتر ادل

 املناقشات:
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  القضااي احمللوةل  ٔالف

  ته؛املراَجع وديباج عنوان مرشوع اتفاق لشـبونة   "1"

  ؛6 املادة) ٕاىل 2(9  املادة) ونقل 1(9  املادةمسألتا احلفاظ عىل   "2"

توسـيع  ٔاو ) ، ٕاىل نوع آخر من امحلاية املوسعة2(15 ملادة) ، عندما تُقرٔا مقرتنة اب2(10 املادةمساةٔل ٕاشارة   "3"
  تكل امحلاية؛

 4) واحلاشـية 2(17 املادة) وٕادخال تعديالت الحقة يف 4) ٕاىل (2(13احلفاظ عىل املواد من  امسألت  "4"
  املادة.  لتكل

  العالقةالقضااي   ابء

  املعين بتطوير نظام لشـبونة العامل لفريقيف ادلورة العارشة لكام عُّدلت   .1

  حمافظة؛  " وما يتصل هبا من ٔاحاكم ختص ٕاماكنية ٕادراج رسوم6)"3(24  املادة)، و 3(8 املادة) و 3(7  املادة  "5"

  ؛املتعلقة مبساهامت ٔاعضاء احتاد لشـبونةٕاماكنية ٕاعادة ٕادراج ٔاحاكم اتفاق لشـبونة احلايل   "6"

  ؛)3(11  املادة)(ٔا) و 1(11 ملادةاخليارات العديدة املتعلقة اب  "7"

  املتعلقة ابمحلاية من اكتساب طابع التسميات العامة؛ 12 املادةمضمون   "8"

  لعالمات التجارية؛ل السابقة قوقاحل) املتعلقة بضامانت 1(13 املادةمضمون   "9"

  ) املتعلقة ابلتفاوض ٕاثر الرفض؛2(16 املادةمضمون   "10"

  ؛ٕاهناء تدرجييةاملتعلقة برضورة وضع فرتة  17 املادةمضمون   "11"

  )؛3(5  القاعدةمساةٔل ٕاضفاء طابع خياري ٔام ٕالزايم عىل   "12"

  "؛3)"5(5 القاعدةمساةٔل تعزيز الشفافية مبوجب   "13"

 LI/WG/DEV/10/2وردت يف الوثيقة كام   .2

  "؛14"1 املادةٔاوجه تطبيق   "14"

  ) املتعلقتني مبناطق املنشأ اجلغرافية العابرة للحدود؛4(5 املادةو ) 2(2 املادةمضمون   "15"

  )؛2(5 املادةمساةٔل احلق يف ٕايداع طلب مبوجب   "16"

  وما يتصل هبا من ٔاحاكم ختص ٕاماكنية ٕادراج رسوم فردية؛ )6و( )5(7  املادة  "17"

  وأالحاكم املتعلقة بتكل املساةٔل؛ 11 املادةمن  1مساةٔل مرشوع البيان املتفق عليه والوارد يف احلاشـية   "18"



LI/WG/DEV/10/7 Prov.3 
Annex I 
4 

  ) قامئة حرصية ٔام غري حرصية ٔالسـباب إالبطال؛1(19 املادةمساةٔل ترسـيخ   "19"

 ) اليت تأذن لطرف متعاقد طلب ٕاعالن نية الانتفاع فامي خيص تسمية منشأ مسجةل4(5 القاعدةمساةٔل ٕادراج   "20"
  بيان جغرايف مسجل؛  ٔاو

  ).1(8 القاعدةمبلغ الرسوم يف   "21"

ؤاوحض الرئيس ٔان تقرير ادلورة احلالية سـيصف بشلك اكمل ودقيق كيف اسـتطاع الفريق العامل تسوية بعض  .14
القضااي العالقة ابٕالضافة ٕاىل التعديالت املتفق علهيا بشأن أالحاكم اخلاصة بسائر القضااي العالقة. وعىل ذكل أالساس، فٕان 

ٕاىل املؤمتر ادلبلومايس سـيعّرب بشلك اكمل ودقيق عن حصيةل املناقشات حول  الاقرتاح أالسايس اذلي سريفعه املدير العام
 القضااي العالقة يف ادلورة اجلارية للفريق العامل، مع ما قد يلزم من تصويبات حتريرية.

، خلص الرئيس ٕاىل ٔان الفريق العامل قد اتفق LI/WG/DEV/10/2من الوثيقة  7وعقب مناقشة الفقرة  .15
 عىل ما ييل:

ٔان يكون نّص مرشوع اتفاق لشـبونة املراجع ونّص مرشوع الالحئة التنفيذية الذلان خلص ٕالهيام عقب   "1"
، هام الاقرتاح أالسايس ٔالغراض LI/WG/DEV/10/2من الوثيقة  5النظر يف القضااي العالقة املبيّنة يف الفقرة 

 املؤمتر ادلبلومايس؛

احلاجة ٕاىل ٕاجراء تعديل، يف حدود إالماكن، عىل ؤان يويص بأن تنظر مجعية احتاد لشـبونة يف   "2"
 الالحئة التنفيذية التفاق لشـبونة احلايل ابلنظر ٕاىل حصيةل املؤمتر ادلبلومايس.

  من جدول أالعامل: مسائل ٔاخرى 6البند 
  ما من مداخةل حتت هذا البند. .16

  من جدول أالعامل: اعامتد ملخص الرئيس 7البند 
 ص الرئيس، كام هو وارد يف هذه الوثيقة.اعمتد الفريق العامل ملخ  .17

سيتاح مرشوع التقرير الاكمل دلورة الفريق العامل عىل موقع الويبو يك يعلّق عليه الوفود واملمثلون املشاركون يف  .18
الاجامتع. وسـيخَرب املشاركون إباتحة مرشوع التقرير فور نرشه عىل موقع الويبو. وإبماكن املشاركني تقدمي تعليقاهتم يف 

صيغة جديدة للوثيقة تبّني التعديالت (ابلشطب والتسطري) وتأخذ جبميع  غضون شهر واحد من اترخي نرشه، مث سـتعدّ 
التعليقات املسـتلمة من املشاركني، وستتاح عىل موقع الويبو. وكذكل، سـُيخرب املشاركون إباتحة التعليقات والصيغة اجلديدة 

ت فهيا التعديالت (ابلشطب والتسطري). كام سـيخَربون بآخر ٔاجل لتقدمي التعليقات الهنائية عىل الصيغة اجلديدة اذلي ٔابرز
وبعد ذكل، سـيعّد التقرير اذلي يأخذ ابلتعليقات الهنائية، ٕان وجدت، وسـينرش عىل املوقع الويبو دون ٕابراز التعديالت، 

  عمتدا.اعتبارا من ذكل التارخي، يعترب التقرير م ويف غياب ٔاية تعليقات يف غضون ٔاسـبوعني ولكن مع بيان اترخي النرش الهنايئ. 

  من جدول أالعامل: اختتام ادلورة 8البند 
  .2014ٔاكتوبر  31اختمت الرئيس هذه ادلورة يف  .19

  ]ييل ذكل املرفق الثاين[
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Jurídica y Relaciones Internacionales, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Madrid 
 



LI/WG/DEV/10/7 Prov.3 
Annex II 
8 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA 
 
Pamela HAMAMOTO (Ms.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 
 
Peter MULREAN, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Kristine SCHLEGELMILCH (Ms.), Intellectual Property Attaché, Economic and Science Affairs, 
Permanent Mission, Geneva 
 
Amy COTTON (Mrs.), Senior Counsel, Office of Policy and International Affairs, United States 
Patent and Trademark Office (USPTO), Alexandria 
 
Karin FERRITER (Ms.), Intellectual Property Attaché, Permanent Mission to the World Trade 
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(KIPO), Daejeon 
 
Dea Seung YANG, Deputy Director, Multilateral Affairs Division, Korean Intellectual Property 
Office (KIPO), Daejeon 
 
Jeonghwa YANG, Deputy Director, Multilateral Affairs Division, Korean Intellectual Property 
Office (KIPO), Daejeon 
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Property (DIP), Ministry of Commerce, Nonthaburi 
 
 
TURQUIE/TURKEY 
 
Neşe İLOĞLU (Mrs.), Trademark Examiner, Trademark Division, Turkish Patent Institute (TPI), 
Ankara 
 
 
UKRAINE 
 
Larysa PLOTNIKOVA (Ms.), Head, Division of Examination of Applications for Indications and 
Industrial Designs, Ukrainian Industrial Property Institute (Ukrpatent), Kyiv 
 
 
URUGUAY 
 
Juan José BARBOZA CABRERA, Segundo Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
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III. ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/ 

INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
 
CENTRE DU COMMERCE INTERNATIONAL (ITC)/INTERNATIONAL TRADE CENTRE (ITC) 
 
Ezequiel GUICOVSKY LIZARRAGA, Senior Business Development Officer, Geneva 
 
Florian RETIF, Legal Consultant, Geneva 
 
 
ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA VIGNE ET DU VIN (OIV)/INTERNATIONAL VINE 
AND WINE ORGANIZATION (OIV) 
 
Tatiana Svinartchuk (Mme), chef d’unité économie et droit, Paris 
 
 
ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE ORGANIZATION 
(WTO)  
 
Wolf MEIER-EWERT, Counsellor, Intellectual Property Division, Geneva 
 
 
UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)/WEST AFRICAN 
ECONOMIC AND MONETARY UNION (WAEMU) 
 
Aissatou LAME (Mme), professionnelle chargée de la concurrence, Ouagadougou 
 
 
UNION EUROPÉENNE (UE)/EUROPEAN UNION (EU)  
 
Oliver HALL-ALLEN, First Counsellor, Permanent Delegation, Geneva 
 
Klaus BLANK, International Relations Officer, European Commission, DG Agriculture and Rural 
Development, Brussels 
 
Georges VASSILAKIS, Advisor on Quality Policy, European Commission, DG Agriculture and 
Rural Development, Brussels 
 
Monika TUREK (Ms.), Advisor, European Commission, DG Agriculture and Rural Development, 
Brussels 
 
Óscar MONDÉJAR, IP Legal Advisor, Legal Practice Service, International Cooperation and 
Legal Affairs Department, Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and 
Designs) (OHIM), Alicante 
 
Margherita MARINI (Ms.), Intern, Permanent Delegation, Geneva 
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IV.  ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/ 

INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
 
Association brésilienne de la propriété intellectuelle (ABPI)/Brazilian Association of Intellectual 
Property (ABPI) 
Carlos Henrique de Carvalho FRÓES, Counsellor, Rio de Janeiro 
 
Association communautaire du droit des marques (ECTA)/European Communities Trade Mark 
Association (ECTA) 
Michele ELIO DE TULLIO, Member, ECTA Geographical Indications Committee, Rome 
 
Association des propriétaires européens de marques de commerce (MARQUES)/Association of 
European Trademark Owners (MARQUES)  
Keri JOHNSTON (Mrs.), Vice-Chair of MARQUES Geographical Indications Team, Toronto 
Miguel Angel MEDINA, MARQUES Council Member and Chair of MARQUES Geographical 
Indications Team, Madrid 
 
Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI)/International 
Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI)  
Volker SCHOENE, Observer, Zurich 
Giulio SIRONI, Observer, Zurich 
 
Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI)/Centre for International 
Intellectual Property Studies (CEIPI)  
François CURCHOD, chargé de mission, Genolier 
 
Consortium for Common Food Names (CCFN) 
Craig THORN, Advisor, Washington 
 
Féderation internationale des conseils en propriété intellectuelle (FICPI)/International 
Federation of Intellectual Property Attorneys (FICPI) 
Toni POLSON ASHTON (Mrs.), Vice Chair CET1, Toronto 
 
International Trademark Association (INTA) 
Bruno MACHADO, Geneva Representative, Rolle 
Constanze SCHULTE (Mrs.), Member, INTA Geographical Indications Subcommittee, Madrid 
 
Knowledge Ecology International, Inc. (KEI)  
Thirukumaran BALASUBRAMANIAM, Geneva Representative, Geneva 
 
Organisation pour un réseau international des indications géographiques (oriGIn)/Organization 
for an International Geographical Indications Network (oriGIn) 
Massimo VITTORI, Managing Director, Geneva 
Ida PUZONE (Mrs.), Project Manager, Geneva 
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V. BUREAU/OFFICERS 
 
 
Président/Chair:    Mihály FICSOR (Hongrie/Hungary) 
 
Vice-présidents/Vice-chairs: Ana GOBECHIA (Mrs.) (Géorgie/Georgia) 
 
 Alfredo RENDÓN ALGARA (Mexique/Mexico) 
 
Secrétaire/Secretary:   Matthijs GEUZE (OMPI/WIPO) 
 
 
 
 
 
VI. SECRÉTARIAT DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ 

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

 
 
Francis GURRY, directeur général/Director General 
 
WANG Binying (Mme/Mrs.), vice-directrice générale/Deputy Director General 
 
Marcus HÖPPERGER, directeur, Division du droit et des services consultatifs en matière de 
législation, Secteur des marques et des dessins et modèles/Director, Law and Legislative 
Advice Division, Brands and Designs Sector 
 
Matthijs GEUZE, chef, Service d’enregistrement Lisbonne, Division du droit et des services 
consultatifs en matière de législation, Secteur des marques et des dessins et modèles/Head, 
Lisbon Registry, Law and Legislative Advice Division, Brands and Designs Sector 
 
Florence ROJAL (Mlle/Miss), juriste, Service d’enregistrement Lisbonne, Division du droit et des 
services consultatifs en matière de législation, Secteur des marques et des dessins et 
modèles/Legal Officer, Lisbon Registry, Law and Legislative Advice Division, Brands and 
Designs Sector 
 
Matteo GRAGNANI, juriste adjoint, Service d’enregistrement Lisbonne, Division du droit et des 
services consultatifs en matière de législation, Secteur des marques et des dessins et 
modèles/Associate Legal Officer, Lisbon Registry, Law and Legislative Advice Division, Brands 
and Designs Sector 
 
 

 

  

  [هناية املرفق الثاين والوثيقة]

  


