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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 20 :ديسمرب 2019

الفريق العامل املعني بتطوير نظام لشبونة
الدورة الثانية

جنيف 27 ،و 28مايو 2019
التقرير

اذلي اع متده الفريق العامل
 .1اجمتع الفريق العامل املعين بتطوير نظام لش بونة (املُشار اإليه فامي ييل ابمس "الفريق العامل") يف جنيف يويم 27
و 28مايو .2019
 .2واكنت ا ألطراف التالية املتعاقدة مبوجب احتاد لش بونة ممث َّةل يف ادلورة :بوركينافاسو ،امجلهورية التش يكية ،فرنسا،
غابون ،هنغاراي ،اإيران (مجهورية – الإسالمية) ،إارسائيل ،اإيطاليا ،املكس يك ،نياكراغوا ،بريو ،الربتغال ،سلوفاكيا (.)13
 .3واكنت ادلول التالية ممث َّةل بصفة مراقب :أأفغانس تان ،أأسرتاليا ،فنلندا ،أأملانيا ،غياان ،هندوراس ،الهند ،أأيرلندا،
الياابن ،الكويت ،نيجرياي ،ابراغواي ،بولندا ،مجهورية كوراي ،رومانيا ،الاحتاد الرويس ،الس نغال ،اإس بانيا ،سويرسا،
الولايت املتحدة ا ألمريكية (.)20
 .4وشارك يف ادلورة ممثلو املنظامت احلكومية ادلولية التالية بصفة مراقب :الاحتاد ا ألورويب ،منظمة ا ألغذية والزراعة
ل ألمم املتحدة (الفاو) ،منظمة التعاون الإساليم ،منظمة التجارة العاملية (.)4
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 .5وشارك يف ادلورة ممثلو املنظامت الوطنية وادلولية غري احلكومية التالية بصفة مراقب :الرابطة الكونغولية للتمنية
الزراعية ( ،)ACDAمركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية ( ،)CEIPIبرانمج الصحة والبيئة ( ،)HEPامجلعية ادلولية
لقانون النبيذ ( - MARQUES ،)AIDVمجعية ماليك العالمات التجارية ا ألوروبيني ،منظمة الش بكة ادلولية للمؤرشات
اجلغرافية ).)6( (oriGIn
.6

وترد قامئة املشاركني يف املرفق الثاين من هذه الوثيقة.

البند  1من جدول ا ألعامل :افتتاح ادلورة
.7

افتتح الس يد فرانسس غري ،املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) ،ادلورة ورحب ابملشاركني.

.8

واس هتل املدير العام الاجامتع بتقدمي بعض املس تجدات بشأأن نظام لش بونة.

 .9أأو ًل ،أأشار املدير العام اإىل أأن املكتب ادلويل قد تلقى أأول وثيقيت انضامم اإىل وثيقة جنيف لتفاق لش بونة من مكبوداي
مث من كوت ديفوار .واب إلضافة اإىل ذكل ،أأودعت أألبانيا ،يف فرباير ،وثيقة انضامهما لتفاق لش بونة .وابنضامهما بلغ عدد
ا ألطراف املتعاقدة يف اتفاق لش بونة  29طرف ًا .و أأضاف املدير العام أأنه من املتوقع أأن تنضم أأطراف أأخرى اإىل وثيقة جنيف
يف ا ألشهر املقبةل ،مما س ميهد الطريق حنو بدء نفاذ وثيقة جنيف بهناية فرتة الس نتني احلالية  ،20/2019أأي يف
ديسمرب .2020
 .10اثني ًا ،فامي يتعلق بعمليات جسل لش بونة ،أأشار املدير العام اإىل أأهنا اكنت تُشغّل بنفس املس توى مقارنة ابلس نوات
السابقة نظر ًا ألن متوسط عدد الطلبات اليت وردت يف عام  2018تتوافق مع عدد الطلبات الواردة يف الس نوات القليةل
املاضية .وعىل وجه اخلصوص ،أأشار املدير العام اإىل أأنه يف عام  ،2018اكنت هناك تسجيالت جديدة بلغت  33تسجي ًال
من البوس نة والهرسك وإايران (مجهورية – الإسالمية) وإايطاليا واملكس يك وبريو.
 .11اثلث ًا ،أأشار املدير العام اإىل القرار اذلي اختذته امجلعيات يف أأكتوبر  2017واذلي يقيض برضورة أأن تبحث الاحتادات
املموةل من الرسوم واليت لها جعز متوقع يف الثنائية  ،19/2018يف تدابري طبق ًا للمعاهدات اخلاصة هبا من أأجل تغطية ذكل
العجز .كام أأشار املدير العام اإىل القرار اذلي اختذه فريق لش بونة العامل يف يونيو  2018لإجراء مناقشة اإضافية حول خمتلف
اخليارات املتعلقة ابلس تدامة املالية لحتاد لش بونة يف اجامتعات الفريق العامل املقبةل أأو يف اجامتعات غري رمسية قد يلمتس
رئيس الفريق العامل من ا ألمانة تنظميها.
 .12وعند التذكري بأأن  2019اكنت س نة املزيانية و أأن ادلورة الثانية للجنة الربانمج واملزيانية س ُتعقد يف يوليو 2019
لتقدمي توصياهتا اإىل مجعيات الويبو يف هناية سبمترب ّ ،2019
حث املدير العام أأعضاء الفريق العامل ،فامي يتعلق ابلربانمج
واملزيانية لفرتة الس نتني  ،21/2020عىل اإحراز تقدم بشأأن القضية قيد النظر يف ادلورة احلالية ،أأل ويه الاس تدامة املالية
لنظام لش بونة.

البند  2من جدول ا ألعامل :انتخاب الرئيس وانئيب الرئيس
 .13ان ُتخب الس يد تشااب ابتيتش (هنغاراي) ،ابلإجامع ،رئيس ًا للفريق العامل.
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 .14وتولت الس يدة أألكس ندرا غرازيويل (الويبو) هممة أأمني الفريق العامل.

البند  3من جدول ا ألعامل :اعامتد جدول ا ألعامل
 .15اعمتد الفريق العامل مرشوع جدول ا ألعامل (الوثيقة  )LI/WG/DEV-SYS-2/1 Prov.دون اإدخال أأي تعديل.

البياانت العامة
 .16ابلإشارة اإىل التعليقات المتهيدية اليت قدهما املدير العام ،أأحاط وفد فرنسا علامً ابنضامم مكبوداي وكوت ديفوار مؤخر ًا
لوثيقة جنيف ،وكذكل انضامم أألبانيا اإىل اتفاق لش بونة .ور أأى الوفد أأن تكل الانضاممات تد ّل عىل حقيقة أأن نظام لش بونة
واحتاد لش بونة ،يشهدان بشلك عام مرحةل ديناميكية اإجيابية.
 .17وترحيب ًا بأخر تطورات نظام لش بونة ،أأعرب وفد اإيطاليا عن اهامتمه بتطوير نظام لش بونة كام أأشار أأيض ًا اإىل أأن تكل
التطورات هممة ابلنس بة لنظام لش بونة .وأأشار الوفد اإىل اس تعداده ملناقشة مجيع احللول املمكنة لتحقيق الاس تدامة املالية
للنظام.
 .18و أأشار وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) اإىل أأن لك جممتع قد طور اقتصادات قامئة عىل املعرفة وتقاليد عرب الزمن.
وقد نتج تطور هذه املعرفة عن قدر من التفاعل البرشي مع بيئة جغرافية معينة .ويف هذا العامل اذلي تسوده العوملة ،اكنت
تكل الاقتصادات القامئة عىل املعرفة عرضة بشلك خاص لسوء الاس تخدام ،وابلتايل من املهم احلفاظ عىل تكل التقاليد
والرتاث الثقايف .و أأشار الوفد اإىل أأن املؤرشات اجلغرافية ساعدت يف حتديد املنشأأ اجلغرايف لسلعة ما وانعاكساهتا عىل
الصفات واخلصائص احملددة للسلعة قيد النظر .ور أأى الوفد أأن حامية املؤرشات اجلغرافية ل تساعد فقط عىل حتقيق أأهداف
ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة ،بل ميكن أأن توفر أأيض ًا حامية قانونية اكفية للمنتجات التقليدية عالية اجلودة القامئة عىل املنشأأ،
يف الس ياق احلايل للعوملة .واختمت الوفد قائ ًال اإنه يويل أأمهية كبرية للحامية الفعاةل لتسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية من
خالل نظام لش بونة ،قبل الإشارة إاىل أأن اإيران (مجهورية  -الإسالمية) قد أأودعت خالل العام املايض  20طلب ًا دولي ًا جديد ًا
مبوجب نظام لش بونة ،مما أأدى اإىل زايدة اإجاميل عدد التسجيالت ا إليرانية مبوجب نظام لش بونة اإىل  61تسجي ًال.
 .19وذكّر وفد هنغاراي بأأن هنغاراي لطاملا اكنت مروج ًا فعلي ًا لنظام لش بونة ،و أأهنا ل تزال ملزتمة إابجياد حل معقول
ومتوازن لضامن اس تدامة النظام من الناحية املالية .و أأشار الوفد كذكل اإىل أأن هنغاراي تدرس بعناية خمتلف اخليارات
املطروحة خالل الس نوات القليةل املاضية .ويف هذا الصدد ،أأعاد الوفد التأأكيد بأأن التدابري املناس بة اليت يتعني اعامتدها ينبغي
أأن تستند اإىل مبد أأ التضامن والتنس يق بني مزيانيات الاحتادات اليت تديرها الويبو ،مع احرتام الطبيعة املتأأصةل لنظام لش بونة
وا ألحاكم القانونية لالتفاقات ذات الصةل .و أأشار الوفد مع الارتياح اإىل تروجي الويبو املكثف لنظام لش بونة ،واذلي يعتقد أأنه
رضوري جلذب أأطراف متعاقدة جديدة اإىل النظام ،وسيسهم أأيض ًا يف اإنشاء نظام عاملي للملكية الفكرية مس تدام ذاتي ًا.
 .20و أأكد وفد بريو الزتامه الشديد ابملسامهة يف تعزيز نظام لش بونة للتسجيل ادلويل لتسميات املنشأأ واملؤرشات
اجلغرافية من خالل زايدة أأنشطة الرتوجي .وإاىل جانب ذكل ،أأثىن الوفد عىل الويبو لتنظميها الندوة العاملية القادمة بشأأن
البياانت اجلغرافية يف يوليو من هذا العام ،بلش بونة.
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 .21و أأكد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية من جديد أأن قضية الاس تدامة املالية لنظام لش بونة هممة للغاية ،ابلنس بة
ملس تقبل احتاد لش بونة وكذكل ألهنا تؤثر عىل عضوية الويبو ا ألوسع .وقال الوفد ا ألمرييك اإنه ل يزال يشعر ابلقلق إازاء
السؤال املطروح حول ما اإذا اكن نظام لش بونة س يصبح مكتفي ًا ذاتي ًا من الناحية املالية .وإاضافة اإىل ذكل ،أأشار الوفد اإىل أأنه
ل يزال يتساءل عام اإذا اكن ينبغي أأن تدير الويبو وثيقة جنيف نظر ًا ألن التفاوض بشأأن املؤمتر ادلبلومايس قد ُأجري دون أأن
تقدم غالبية ادلول ا ألعضاء يف الويبو مدخالت مفيدة بشأأن أأحاكمه .ويف هذا الصدد ،قال الوفد اإنه حيتفظ أأيض ًا مبوقفه
املمتثل يف أأن وثيقة جنيف ل ميكن اعتبارها تلقائي ًا معاهدة تديرها الويبو و أأنه جيب اختاذ قرار اإجيايب بشأأن هذه املسأأةل
ابذلات .و أأشار الوفد كذكل اإىل أأنه مل يكن عىل عمل بأأي مذكرة قدهما املدير العام اإىل جلنة الويبو للتنس يق وإاىل امجلعية العامة
للويبو للبت يف أأن وثيقة جنيف لتفاق لش بونة يه معاهدة تديرها الويبو .وذكّر الوفد الفريق العامل بأأن أأنشطة الرتوجي
جلذب أأعضاء يف وثيقة جنيف ل ميكن أأن تكون متولها أأو أأن تنظمها الويبو يف غياب اتفاق رمسي بني ادلول ا ألعضاء يف
الويبو يسمح للويبو ابلقيام بذكل .وقال الوفد معر ًاب عن خماوفه إازاء احللول اليت س ُتقدّم ملعاجلة تكل املسائل ،اإنه يرحب
بتدخالت من البدلان ا ألخرى ،سواء أأعضاء لش بونة أأو أأعضاء الويبو ،بشأأن طرق مبتكرة للميض قدم ًا يف حل مشلكة
الاس تدامة املالية للنظام لش بونة .و أأخري ًا ،قال الوفد اإنه س يكون من املثري لالهامتم معرفة كيف يس تعد املهمتون ابلنضامم اإىل
وثيقة جنيف محلاية املؤرشات اجلغرافية غري الزراعية لبدل أخر من أأجل الوفاء ابلزتاماهتا ،مبوجب اتفاق تريبس ووثيقة
جنيف عىل حد سواء ،محلاية مجيع العنارص املؤهةل ،مبا يف ذكل املؤرشات اجلغرافية غري الزراعية.
 .22وقدم وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه وصف ًا وقائعي ًا موجز ًا للحاةل الراهنة لالس تعدادات داخل الاحتاد
ا ألورويب من أأجل انضاممه اإىل وثيقة جنيف .و أأشار الوفد اإىل أأن خارطة طريق بشأأن انضامم الاحتاد ا ألورويب اإىل وثيقة
جنيف لتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية قد نُرشت يف  23ديسمرب  ،2017ليبدي مجيع أأحصاب
املصلحة تعليقاهتم بشأأهنا .ويف  27يوليو  ،2018اعمتدت املفوضية املقرتحات فامي يتعلق ابنضامم الاحتاد ا ألورويب اإىل وثيقة
جنيف واليت تضم مرشوع قرار اجمللس بشأأن الانضامم ومرشوع لحئة الربملان ا ألورويب واجمللس بشأأن معل الاحتاد
ا ألورويب عند الانضامم .وبعد نقاش مكثف دار يف املنتدايت الترشيعية ،اتُفق عىل نص توفيقي حول لحئة الربملان ا ألورويب
واجمللس بشأأن معل الاحتاد بعد انضاممه اإىل وثيقة جنيف يف حوار ثاليث ا ألطراف أأجري يف سرتاس بورغ يف  13مارس
 ،2019بني املفوضية والربملان ا ألورويب واجمللس .ويف  16أأبريل  ،2019أأعطى الربملان ا ألورويب خالل جلسة عامة املوافقة
وصوت لصاحل تقرير املقرر بشأأن الربملان ا ألورويب ولحئة اجمللس،
الالزمة عىل قرار اجمللس بشأأن انضامم الاحتاد ا ألورويب ّ
وابلتايل أأيد نتاجئ احلوار ثاليث ا ألطراف .ومع ذكل ،و ألس باب فنية ،أأشار الوفد اإىل أأنه ل يزال يتعني عرض نص الالحئة
عىل حمامني ولغويني ملراجعته ،وأأن اإجراء التصويب جيب أأن يُصادق عليه يف خالل اجللسة العامة لجامتع الربملان ا ألورويب
اذلي من شأأنه أأن يُعقد يف منتصف يوليو .ونظر ًا لرضورة اعامتد جملس الاحتاد ا ألورويب للنصني القانونيني يف هناية املطاف،
ر أأى الوفد أأنه من املعقول أأن يكون قادر ًا الاحتاد ا ألورويب عىل اإيداع وثيقة الانضامم اخلاصة به قبل هناية هذا العام.
 .23وقالت ممثةل برانمج الصحة والبيئة ( )HEPاإنه يف الوقت اذلي اس مترت فيه زايدة احلاجة اإىل الزراعة العضوية،
أأصبح من امل ُ ّلح تعزيز سلسةل القمية يف نظام توزيع املنتجات الزراعية من خالل تسليط الضوء عىل العنارص الرئيس ية مثل
ا ألصاةل واس تخدام اإمياءات ا ألسالف .ونتيج ًة ذلكل ،اعمتد برانمج الصحة والبيئة اعامتد ًا كبري ًا عىل امحلاية القانونية لمس
جغرايف ُمنح عىل أأساس مسعة منتج راخسة منذ فرتة طويةل من أأجل حامية املنتجات ذات الصةل يف العديد من البدلان يف
نفس الوقت .و أأشارت ممثةل الربانمج كذكل اإىل أأن معرض الاكمريون ادلويل للحرف ،يعرض أأعام ًل فنية اس تثنائية
ومنحواتت وجموهرات وخفار وتطريز اإضافة اإىل ادلراية التكنولوجية للمنتجات الغذائية البديةل والعقاقري التقليدية .مث أأشارت
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ممثل الربانمج بشلك خاص اإىل فلفل "ابجنا" ا ألبيض ،اذلي قُدّم أأيض ًا يف املعرض ،واذلي ارتفع سعره للكيلوغرام الواحد من
 2500فرنك أأفريقي اإىل  14000فرنك أأفريقي بفضل املؤرش اجلغرايف املمنوح لهذا املنتج الاكمريوين الرائد .وعند حتديد أأن
فلفل ابجنا وعسل أأوكو ا ألبيض وهام منتجان اكمريونيان ُمنحا حامية مبوجب مؤرش جغرايف ،قالت ممثةل الربانمج إان هذه
امحلاية جلبت بوضوح قمية اإضافية لهذين املنتجني الزراعيني .ومن هجة أأخرى ،جشع برانمج الصحة والبيئة البدلان عىل
الانغامس يف الرمقنة فامي يتعلق ابملنتجات احلرفية من أأجل تلبية الطلب يف السوق ادلولية وابلتايل لتصبح قادرة عىل املنافسة.
واختمتت حديهثا ابلقول اإنه مبا أأن التطور الرسيع ألنشطة معينة يودل احتياجات متويل قوية ل ميكن تلبيهتا ابلفائض الناجت عن
اس تغالل املزارع وحده ،فقد حث الربانمج البدلان عىل اس تكشاف اإماكنية اس تخدام موارد خارجية من قبيل املستمثرين غري
الرمسيني ور أأس املال الاستامثري والإعاانت وغري ذكل.
 .24ورد ًا عىل البيان اذلي أأدىل به وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،ل س امي فامي يتعلق برشعية وثيقة جنيف واحتاد
لش بونة ،أأشار وفد فرنسا اإىل أأنه يف الاجامتعات السابقة أأتيحت هل ابلفعل فرصة لإثبات رشعية وثيقة جنيف وإادارهتا من
طرف الويبو ،اليت ل جدال فهيا .و أأشار الوفد اإىل أأن احتاد لش بونة اكن ابلفعل احتاد ًا خاص ًا تديره الويبو .ويف هذا الصدد،
أأشار الوفد اإىل املادة  1من اتفاقية ابريس ،واليت تنطبق بشلك خاص عىل تسميات املنشأأ ،يف حني أأن املادة  1من اتفاق
لش بونة مل ترتك أأي شك يف أأن احتاد لش بونة قد أأنشئ مبوجب اإطار اتفاقية ابريس ،وابلتايل فاإنه جزء من الويبو .وعالوة
عىل ذكل ،أأشار الوفد اإىل أأنه يف مايو  ،2015عُقد مؤمتر دبلومايس متاش ي ًا مع قواعد املنظمة .ومبوجب ا إلرادة الس يادية
ألعضاء احتاد لش بونة ،اعمتد املؤمتر رصاحة وثيقة جنيف لتفاق لش بونة مكراجعة لتفاق لش بونة .ونتيجة ذلكل ،نظر ًا ألن
وثيقة جنيف اكنت مشموةل بوضوح يف املادة  30من اتفاقية فيينا من انحية القانون ادلويل ،فال جدال يف أأنه مل حيدث أأي
تغيري يف النظام ا ألسايس لتفاق لش بونة منذ ذكل التنقيح .و أأشار الوفد كذكل اإىل أأن احتاد لش بونة اكن احتاد ًا خاص ًا تديره
الويبو ول يزال احتاد ًا منفص ًال تديره الويبو .ورحب الوفد ابنضامم الاحتاد ا ألورويب احملمتل اإىل وثيقة جنيف يف املس تقبل
القريب ،كام أأشار وفد الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء .ور أأى الوفد أأن الانضاممات ا ألخرى ،ل س امي من البدلان النامية،
اليت تعترب املؤرشات اجلغرافية أأدوات هممة لتحسني قمية خصائصها الغذائية والثقافية ،ميكن توقعها بشلك معقول يف ا ألشهر
املقبةل.

البند  4من جدول ا ألعامل :الاس تدامة املالية لحتاد لش بونة
 .25استندت املناقشات اإىل الوثيقة .LI/WG/DEV-SYS/2/2
 .26وافتتح الرئيس املناقشات بشأأن البند  4من جدول ا ألعامل.
 .27وابلإشارة اإىل الاس تدامة املالية طويةل ا ألجل لنظام لش بونة ،أأكد وفد إارسائيل عىل أأمهية أأن يكون النظام ممول ذاتي ًا
واقرتح بعض التدابري العملية الواجب اختاذها .أأو ًل ،ابلنظر اإىل أأن امحلاية املنصوص علهيا يف معاهدات لش بونة اكنت غري
حمدودة ،ر أأى الوفد أأن هناك حاجة اإىل مراقبة جدول الرسوم عىل أأساس منتظم وإاىل التفكري يف فرض رسوم جديدة ليوفر
املكتب ادلويل اخلدمات الإدارية اليت من شأأهنا أأن تودل ادلخل واليت ميكن زايدهتا تدرجيي ًا مع مرور الوقت .وهناك تدبري
ممكن أخر يمتثل يف رمقنة معليات لش بونة ،و أأمتتة الإجراءات ،وإانشاء وسائل اإلكرتونية لتقدمي الطلبات ادلولية واملعامالت
ا ألخرى ومعاجلهتا ،وابلتايل ختفيض النفقات التشغيلية يف هناية املطاف .واثلث ًا ،ر أأى الوفد أأنه س يكون من الرضوري تعزيز
أأنشطة الرتوجي لنظام لش بونة ،مبا يف ذكل وثيقة جنيف لتفاق لش بونة ،عىل أأن يكون مفهوم ًا أأن الرتوجي للنظام س يجذب
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عىل ا ألرحج أأعضاء جدد ويشجع كذكل ا ألعضاء احلاليني عىل اإيداع طلبات جديدة .ومع ذكل ،نظر ًا لطبيعة املعاهدة ذاهتا
وحقيقة أأنه ل يوجد الكثري من ا ألسامء اجلغرافية املتاحة للتسجيل ،تساءل الوفد عام اإذا اكنت مجيع التدابري املذكورة أأعاله
س تكون اكفية لتحقيق الاس تدامة املالية طويةل ا ألجل لنظام لش بونة.
 .28و أأكد وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) الزتامه ابملسامهة يف اإجياد حل طويل ا ألجل ألغراض ضامن الاس تدامة املالية
لنظام لش بونة .ويف هذا الصدد ،أأشاد الوفد ابجلهود اليت بذلها أأعضاء احتاد لش بونة يف النظر يف خيارات خمتلفة لتحقيق هذه
الاس تدامة املالية ،وفق ًا للمبد أأ اذلي يقيض بأأن يكون مقدار الرسوم احملددة اكفي ًا يف ظل الظروف العادية لتغطية مرصوفات
احملافظة عىل خدمة التسجيل ادلويل دون احلاجة اإىل طلب مشاراكت من أأعضاء احتاد لش بونة .ورحب الوفد ابلنضاممات
اجلديدة اإىل وثيقة جنيف واتفاق لش بونة وقال اإنه يتطلع اإىل بدء نفاذ وثيقة جنيف ،واليت من شأأهنا أأن تسهم بشلك اإجيايب
يف الاس تدامة املالية للنظام .وقال الوفد اإنه ل يزال يعتقد أأن أأنشطة الرتوجي وتوفري خدمات عالية اجلودة جملمتع امللكية الفكرية
العاملي يه اإحدى الوظائف الرئيس ية للويبو .و أأخري ًا ،قال الوفد اإنه يتطلع اإىل تساوي أأمهية احتاد لش بونة اإىل جانب
الاحتادات ا ألخرى اليت تديرها الويبو يف امتثال اتم لولية املنظمة.
 .29وعند الإشارة اإىل أأن وثيقة العمل قيد النظر قدمت نفس القضااي احملددة يف الورقة اليت صيغت دلورة الفريق العامل
ا ألوىل ،قال وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإنه يتطلع اإىل الاس امتع اإىل الاسرتاتيجيات املبتكرة اليت نوقشت فامي بني
ادلورتني ملعاجلة القضية قيد النظر .و أأكد الوفد من جديد أأن أأي قرض لسد العجز املس تحق عىل احتاد لش بونة سيُسدد
عندما تكون ا ألموال الاحتياطية لحتاد لش بونة اكفية ذلكل .وعدم اليقني بشأأن توقيت سداد هذا القرض يطرح يف احلقيقة
تساؤ ًل عام اإذا اكن احتاد لش بونة س يحل مشألك العجز املايل يوم ًا ما .ونظر ًا ألن احتاد لش بونة احتاد ممول من الرسوم ،جشع
الوفد الفريق العامل عىل النظر يف كيفية زايدة اإيرادات الرسوم من أأجل القضاء عىل العجز .وكام أأوحض يف اجللسة السابقة
للفريق العامل ،قال الوفد اإن اإحدى طرق البحث عن حلول للقضية قيد النظر يه فهم املالية اليت تمتتع هبا الاحتادات
ا ألخرى املموةل من الرسوم .ومسأأةل ما اإذا اكن احتاد لش بونة س يحقق الاس تدامة املالية دون احلاجة اإىل اس تخدام طرق سد
الفجوة مثل الإعاانت والقروض ،أأمر مشكوك فيه .ومىض الوفد قائ ًال اإن املؤرشات اجلغرافية ،خبالف احتادات التسجيل
ادلولية ا ألخرى ،اكنت بطبيعهتا مجموعة فرعية حمدودة للغاية من امللكية الفكرية .واكن دلى الاحتادات ا ألخرى عدد ل حرص
هل من الطلبات ادلولية احملمتةل اليت تودع من قبيل احتاد مدريد ،اذلي تلقى  55000طلب دويل يف عام  .2017و أأشار الوفد
كذكل اإىل أأن رسوم الطلب ا ألسايس مبوجب نظام مدريد بلغت  653فرنك سويرسي مما يعين بدوره مجع  36مليون فرنك
سويرسي مقابل رسوم الإيداع وحدها يف عام  .2017و أأضاف الوفد أأن هناك رسوم أأخرى ،مثل تعيني امتدادات امحلاية
لبدلان أأخرى ،وما اإىل ذكل .وبلغت تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية املسجةل يف قاعدة بياانت لش بونة اإكسربيس فقط
 ،1130و ُألغي  118مهنا .وذلكل ،ليس من املفاجئ أأن تكون الغالبية العظمى من تسجيالت لش بونة انش ئة يف أأورواب ،يف
حني أأن ا ألطراف املتعاقدة ا ألخرى من أأفريقيا جنوب الصحراء الكربى ،ويه بوركينا فاسو والكونغو وغابون وتوغو ،مل
تسجل حىت الن أأي تسمية منشأأ واحدة مبوجب نظام لش بونة .و أأخري ًا ،اعرتض الوفد عىل اإجراء مس بق ُطرح ملعاجلة
النقص املايل ،وحتديد ًا فكرة أأنه ينبغي الرتوجي لوثيقة جنيف من أأجل ضامن زايدة العضوية و أأن هذا الإجراء س يؤدي اإىل
زايدة دخل الاحتاد .واختمت الوفد الكمه قائ ًال اإنه يود التأأكيد عىل أأن أأنشطة الرتوجي الرامية اإىل زايدة العضوية يف وثيقة
جنيف مل تنظمها الويبو ابس تخدام أأموال الويبو .ويف اإشارة اإىل الرد املقدم من وفد فرنسا ،كرر الوفد وهجة نظره بأأن وثيقة
جنيف مل تكن جمرد مراجعة لتفاق لش بونة نظر ًا ألهنا وسعت نطاق العنارص املؤهةل للحامية مبوجب املؤرشات اجلغرافية.
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 .30وقال وفد أأسرتاليا اإنه يواصل تشجيع احتاد لش بونة عىل وضع حلول ملموسة وطويةل ا ألجل لسد العجز يف الإيرادات
وضامن الاس تدامة املالية طويةل ا ألجل لنظام لش بونة مبا يتجاوز العجز املتوقع مرتني يف الس نة يف الثنائية  .19/2018ومىض
الوفد قائ ًال اإن أأسرتاليا توقعت أأن تكون هناك حاجة اإىل مجموعة من التدابري ملعاجلة العجز ،مبا يف ذكل تدابري وفق ًا ملعاهدات
احتاد لش بونة .وقال الوفد اإنه ل يزال غري مقتنع بأأن زايدة رسوم التسجيل س تكون اكفية ليكون نظام لش بونة مكتفي ًا ذاتي ًا
عىل املدى الطويل .وابلتايل ،جيب النظر يف مصادر متويل اإضافية للنظام قدر الإماكن مبوجب وثيقة جنيف واللواحئ
املشرتكة .و أأخري ًا ،جشع الوفد أأيض ًا أأعضاء احتاد لش بونة عىل النظر اإىل الاحتادات ا ألخرى ملساعدهتم يف اإجياد حل معيل
لتحقيق الاس تدامة املالية.
 .31ودعا الرئيس أأعضاء احتاد لش بونة والوفود املراقبة واملنظامت ادلولية اليت اكنت ختطط لالنضامم اإىل وثيقة جنيف
ملتابعة املناقشات حول الاس تدامة املالية لنظام لش بونة يف جلسة غري رمسية.
[تعليق اجللسة]
 .32و أأعاد الرئيس افتتاح اجللسة لإبالغ أأعضاء الفريق العامل بنتاجئ املشاورات غري الرمسية.
 .33وعىل أأساس املناقشات اليت جرت مضن البند  4من جدول ا ألعاملّ ،قرر الفريق العامل ما ييل:
" "1الإحاطة علام ابلإعالانت املُقدمة وخمتلف الراء املُعرب عهنا مضن البند  4من جدول ا ألعامل؛
" "2والاس مترار يف مناقشة التدابري املناس بة لضامن الاس تدامة املالية لنظام لش بونة يف املس تقبل ،مبا يف
ذكل مراجعة جدول الرسوم ابنتظام ،مع الاعرتاف بلزوم تقيمي أأثر دخول وثيقة جنيف حزي النفاذ عىل
الوضع املايل لالحتاد.

البند  5من جدول ا ألعامل :اعامتد ملخص الرئيس
 .34اس هتل الرئيس مناقشة البند  5من جدول ا ألعامل املتعلق ابعامتد امللخص من الرئيس وفتح الباب أأمام التعليقات من
جانب الوفود.
 .35و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن شعوره خبيبة أأمل ألن دورة الفريق العامل احلالية مل ِتف بوليهتا لإجياد
حلول لالس تدامة املالية لحتاد لش بونة ،وأأن املناقشات الرضورية س تؤجل اإىل أأن تدخل وثيقة جنيف حزي النفاذ .كام أأعرب
الوفد عن خيبة أأمهل إازاء اس تخدام أأموال الويبو وموظفي الويبو مرة أأخرى لالضطالع بأأنشطة الرتوجي دلمع وثيقة جنيف.
و أأخري ًا ،أأعرب الوفد عن أأسفه ألن دورة الفريق العامل احلالية اكنت فرصة ضائعة حلل القضااي داخل الاحتاد.
 .36و أأشار وفد فرنسا مع الارتياح اإىل أأن ادلورة احلالية للفريق العامل قد أأاتحت ألعضاء احتاد لش بونة فرصة اإجراء
مناقشات مفتوحة حول التدابري املمكنة لضامن متويل الاحتاد ،وعىل نطاق أأوسع ،حول تطوير نظام لش بونة .و أأشار الوفد
كذكل اإىل أأن بدء نفاذ وثيقة جنيف وانضامم املنظامت احلكومية ادلولية ،مثل الاحتاد ا ألورويب ،اإىل نظام لش بونة سيشلك
بداية حقبة جديدة .وذلكل ،ظل الوفد عىل ثقة من أأن اس تنتاجات ادلورة احلالية للفريق العامل فامي يتعلق ابإجراء أأنشطة
الرتوجي والتنس يق الالزم بني ادلول ا ألعضاء يف هذا الصدد ،اكنت أأكرث أأمهية من أأي وقت مىض وستساعدها عىل زايدة
عدد ا ألطراف املتعاقدة يف وثيقة جنيف يف املس تقبل القريب.
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 .37ووافق الفريق العامل عىل ملخص الرئيس ابلصيغة الواردة يف املرفق ا ألول من هذه الوثيقة.
 .38و أأشار الرئيس اإىل أأن مرشوع التقرير الاكمل لدلورة الثانية للفريق العامل سيُتاح عىل موقع الويبو الإلكرتوين ليقدم
الوفود واملمثلون اذلين شاركوا يف الاجامتع تعليقاهتم .وسيُبلغ املشاركون مبجرد اإاتحة مرشوع التقرير عىل موقع الويبو
الإلكرتوين ،ليمتكنوا من تقدمي التعليقات يف غضون شهر واحد من اترخي نرشه ،وبعد ذكل ستتاح نسخة بنسق "تعقب
التغيريات" ،مع مراعاة مجيع التعليقات الواردة من املشاركني .وعند تلقي التعليقات وإاصدار نسخة بنسق تعقب التغيريات
سي ٌبلغ املشاركون بذكل ،مع حتديد موعد هنايئ لتقدمي التعليقات الهنائية عىل النسخة بنسق تعقب التغيريات .وبعد ذكل،
س ينرش التقرير ،مع مراعاة التعليقات الهنائية ،حسب الاقتضاء ،عىل موقع الويبو الإلكرتوين بدون تعقب التغيريات ،مع
الإشارة اإىل اترخي النرش الهنايئ .ويف حاةل عدم تلقي تعليقات يف غضون أأس بوعني من ذكل التارخي ،س ُيعمتد التقرير.

البند  7من جدول ا ألعامل :اختتام ادلورة
 .39اختمت الرئيس ادلورة يف  28مايو .2019
[ييل ذكل املرفقان]
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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 28 :مايو 2019

الفريق العامل املعني بتطوير نظام لشبونة
الدورة الثانية

جنيف 27 ،و 28مايو 2019
ملخص الرئيس

اذلي اع متده الفريق العامل
 .1اجمتع الفريق العامل املعين بتطوير نظام لش بونة (املشار اإليه فامي ييل ابمس "الفريق العامل") يف جنيف
يويم  27و 28مايو .2019
 .2واكنت ا ألطراف التالية املتعاقدة مبوجب نظام احتاد لش بونة ممث َّةل يف ادلورة :بوركينا فاسو ،امجلهورية التش يكية،
فرنسا ،غابون ،هنغاراي ،اإيران (مجهورية  -الإسالمية) ،إارسائيل ،اإيطاليا ،املكس يك ،نياكراغوا ،بريو ،الربتغال،
سلوفاكيا (.)13
 .3واكنت ادلول التالية ممث َّةل بصفة مراقب :أأفغانس تان ،أأسرتاليا ،فنلندا ،أأملانيا ،غياان ،هندوراس ،الهند ،أأيرلندا،
الياابن ،الكويت ،نيجرياي ،ابراغواي ،بولندا ،مجهورية كوراي ،رومانيا ،الاحتاد الرويس ،الس نغال ،اإس بانيا ،سويرسا،
الولايت املتحدة ا ألمريكية (.)20
 .4وشارك يف ادلورة ممثلو املنظامت احلكومية ادلولية التالية بصفة مراقب :الاحتاد ا ألورويب ،ومنظمة ا ألغذية والزراعة
ل ألمم املتحدة (الفاو) ،ومنظمة التعاون الإساليم ،ومنظمة التجارة العاملية (.)4
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 .5وشارك يف ادلورة ممثلو املنظامت الوطنية وادلولية غري احلكومية التالية بصفة مراقب :الرابطة الكونغولية للتمنية
الزراعية ( ،)ACDAومركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية ( ،)CEIPIوبرانمج الصحة والبيئة ( ،)HEPوامجلعية
ادلولية لقانون النبيذ ( ،)AIDVو - MARQUESمجعية ماليك العالمات التجارية ا ألوروبيني ،ومنظمة الش بكة ادلولية
للمؤرشات اجلغرافية ).)6( (oriGIn
.6

وترد قامئة املشاركني يف الوثيقة . LI/WG/DEV-SYS/2/INF/1 Prov.

البند  1من جدول ا ألعامل :افتتاح ادلورة
.7

افتتح ادلورة الس يد فرانسس غري ،املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو).

البند  2من جدول ا ألعامل :انتخاب الرئيس وانئيب الرئيس
.8

ان ُتخب الس يد تشااب ابتيتش (هنغاراي) ،ابلإجامع ،رئيسا للفريق العامل.

.9

وتولت الس يدة أألكس ندرا غرازيويل (الويبو) هممة أأمني الفريق العامل.

البند  3من جدول ا ألعامل :اعامتد جدول ا ألعامل
 .10اعمتد الفريق العامل مرشوع جدول ا ألعامل (الوثيقة  )LI/WG/DEV-SYS/2/1 Prov.دون اإدخال
أأي تعديل.

البند  4من جدول ا ألعامل :الاس تدامة املالية لحتاد لش بونة
 .11استندت املناقشات اإىل الوثيقة .LI/WG/DEV-SYS/2/2
 .12و أأحاط الرئيس علام ابملواقف اليت أأبدهتا لك الوفود ،مبا يف ذكل الوفود املرا ِقبة .وس ُت َّبني تكل املواقف عىل النحو
الاكمل يف تقرير هذه ادلورة.
 .13و أأكّد الفريق العامل أأيضا أأمهية أأنشطة الرتوجي يف زايدة عضوية نظام لش بونة ،مبا يف ذكل وثيقة جنيف ،واحلاجة اإىل
تعزيز التنس يق بني أأعضاء نظام لش بونة يف هذا الصدد.
 .14وعىل أأساس املناقشات اليت جرت مضن البند  4من جدول ا ألعاملّ ،قرر الفريق العامل ما ييل:
" "1الإحاطة علام ابلإعالانت املُقدمة وخمتلف الراء املُعرب عهنا مضن البند  4من جدول ا ألعامل؛



ستُتاح قامئة املشاركني الهنائية يف مرفق تقرير ادلورة.
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" "2والاس مترار يف مناقشة التدابري املناس بة لضامن الاس تدامة املالية لنظام لش بونة يف املس تقبل ،مبا يف
ذكل مراجعة جدول الرسوم ابنتظام ،مع الاعرتاف بلزوم تقيمي أأثر دخول وثيقة جنيف حزي النفاذ عىل
الوضع املايل لالحتاد.

البند  5من جدول ا ألعامل :اعامتد ملخص الرئيس
 .15اعمتد الفريق العامل ملخص الرئيس ابلصيغة الواردة يف هذه الوثيقة.

البند  6من جدول ا ألعامل :اختتام ادلورة
 .16اختمت الرئيس ادلورة يف  28مايو .2019
[ييل ذكل املرفق الثاين]
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I.

MEMBRES/MEMBERS

(dans l’ordre alphabétique des noms français des États)
(in the alphabetical order of the names in French of the States)
BURKINA FASO
Sibdou Mireille SOUGOURI KABORE (Mme), attachée, Mission permanente, Genève
sougourikabore@gmail.com

FRANCE
Ludovic LARBODIERE (M.), chef, Bureau de la mondialisation et de la sécurité alimentaire,
Service Europe et international, Ministère de l’agriculture, Paris
ludovic.larbodiere@agriculture.gouv.fr
Anne LAUMONIER (Mme), référente indications géographiques, Service Europe et
international, Ministère de l’agriculture, Paris
anne.laumonier@agriculture.gouv.fr
Indira LEMONT SPIRE (Mme), chargée de mission, Direction juridique, Pôle international,
Institut national de la propriété industrielle (INPI), Courbevoie
ilemontspire@inpi.fr

GABON
Edwige KOUMBY MISSAMBO (Mme), premier conseiller, Mission permanente, Genève
premierconseiller@gabon-onug.ch
Roland Steve ENGONE NGYE (M.), conseiller, Mission permanente, Genève
mission.gabon@gabon-onug.ch

HONGRIE/HUNGARY
Csaba BATICZ (Mr.), Head, Legal and International Department, Hungarian Intellectual
Property Office (HIPO), Budapest
csaba.baticz@hipo.gov.hu
IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’)/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
Reza DEHGHANI (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva
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ISRAËL/ISRAEL
Sharon NIR SHALOM (Ms.), Team Leader, Trademarks and Appellations of Origin Division,
Israel Patent Office, Ministry of Justice, Jerusalem
sharonni@justice.gov.il
Judith GALILEE-METZER (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva
counsellor@geneva.mfa.gov.il
Daniela ROICHMAN (Ms.), Advisor, Permanent Mission, Geneva
unagencies@geneva.mfa.gov.il

ITALIE/ITALY
Bruna GIOIA (Ms.), Administrative Officer, International Trademarks, Italian Patent and
Trademark Office (UIBM), Directorate General for the Fight Against Counterfeiting, Ministry of
Economic Development, Rome
bruna.gioia@mise.gov.it
Giuseppa TATA (Ms.), Treasury Management Officer, Italian Patent and Trademark Office
(UIBM), Directorate General for the Fight Against Counterfeiting, Ministry of Economic
Development, Rome

MEXIQUE/MEXICO
Sonia HERNÁNDEZ ARELLANO (Sra.), Subdirectora Divisional de Asuntos Multilaterales y
Cooperación Técnica Internacional, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad
de México
Karla JUÁREZ BERMÚDEZ (Sra.), Especialista en Propiedad Industrial, Instituto Mexicano de
la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México
Raúl VARGAS JUAREZ (Sr.), Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra
rvargas@sre.gob.mx
Paulina CEBALLOS ZAPATA (Sra.), Asesor, Misión Permanente, Ginebra
pceballos@delegamexoi.ch
María del Pilar ESCOBAR BAUTISTA (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra

NICARAGUA
Carlos Ernesto MORALES DÁVILA (Sr.), Embajador, Representante Permanente, Misión
Permanente, Ginebra
embajada.ginebra@cancilleria.gob.ni
Nohelia Carolina VARGAS IDIÁQUEZ (Sra.), Primera Secretaria, Misión Permanente, Ginebra
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PÉROU/PERU
Cristóbal MELGAR (Sr.), Ministro Consejero, Misión Permanente, Ginebra
cmelgar@onuperu.org

PORTUGAL
Rui SOLNADO DA CRUZ (Mr.), Legal Expert, External Relations and Legal Affairs Directorate,
National Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Justice, Lisbon
Silvia LOURENÇO (Ms.), Examiner, Trademarks, Designs and Models Department, National
Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Justice, Lisbon
Francisco SARAIVA (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC
Katerina DLABOLOVA (Ms.), Expert, International Department, Industrial Property Office,
Prague
kdlabolova@upv.cz

SLOVAQUIE/SLOVAKIA
Emil ZATKULIAK (Mr.), Expert, Office of the President and International Affairs, Industrial
Property Office of the Slovak Republic, Banská Bystrica

LI/WG/DEV-SYS/2/4
Annex II
5
II.

ÉTATS OBSERVATEURS/OBSERVER STATES

(dans l’ordre alphabétique des noms français des États)
(in the alphabetical order of the names in French of the States)
AFGHANISTAN
Mohamed HAQJO (Mr.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
Sulaiman SATARI (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Siavash KARIMI (Mr.), Commercial Counsellor, Permanent Mission, Geneva

ALLEMAGNE/GERMANY
Stefan GEHRKE (Mr.), Expert, Trademark Law, Law Against Unfair Competition, Design Law,
Combating of Product Piracy, Federal Ministry of Justice and Consumer Protection, Berlin
Jan POEPPEL (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

AUSTRALIE/AUSTRALIA
Skye REEVE (Ms.), Assistant Director, International Policy and Cooperation, IP Australia,
Canberra
skye.reeve@ipaustralia.gov.au

ESPAGNE/SPAIN
Eva María PÉRTICA GÓMEZ (Sra.), Jefa de Servicio, Departamento de Coordinación Jurídica
y Relaciones Internacionales, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, Madrid
eva.pertica@oepm.es
Juan José LUEIRO GARCÍA (Sr.), Consejero, Misión Permanente, Ginebra
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA
Nancy OMELKO (Ms.), Attorney-Advisor, Office of Policy and International Affairs, United States
Patent and Trademark Office (USPTO), Alexandria
Deborah LASHLEY-JOHNSON (Ms.), Intellectual Property Attaché, Permanent Mission,
Geneva
Kristine SCHLEGELMILCH (Ms.), Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva
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FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION
Maria KARABANOVA (Ms.), Deputy Head of Division, Federal Institute of Industrial Property
(FIPS), Moscow
otd1647@rupto.ru

FINLANDE/FINLAND
Ilkka TOIKKANEN (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

GUYANA
Ford DEEP (Mr.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
Bibi ALLY (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva

HONDURAS
Mariel LEZAMA PAVÓN (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra

INDE/INDIA
Animesh CHOUDHURY (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
animesh.choudhury11@mea.gov.in

IRLANDE/IRELAND
Michael GAFFEY (Mr.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
Mary KILLEEN (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
Mary.Killeen@dfa.ie

JAPON/JAPAN
Hiroki UEJIMA (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

KOWEÏT/KUWAIT
Abdulaziz TAQI (Mr.), Commercial Attaché, Permanent Mission, Geneva

NIGÉRIA/NIGERIA
Amina SMAILA (Ms.), Minister, Permanent Mission, Geneva
smailaamira@gmail.com
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PARAGUAY
Walter José CHAMORRO MILTOS (Sr.), Segundo Secretario, Misión Permanente, Ginebra
wchamorro@misioparaguay.ch

POLOGNE/POLAND
Katarzyna TURAŁA (Ms.), Expert, Trademark Department, Patent Office of the Republic of
Poland, Warsaw
kturala@uprp.gov.pl

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA
Jung DAE SOON (Mr.), Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva

ROUMANIE/ROMANIA
Florin TUDORIE (Mr.), Minister Plenipotentiary, Permanent Mission, Geneva
florin.tudorie@romaniaunog.org

SÉNÉGAL/SENEGAL
Talibouya BA (M.), secrétaire général, Agence sénégalaise pour la propriété industrielle et
l’innovation technologique (ASPIT), Ministère du développement industriel et des petites et
moyennes industries, Dakar
bouyatali2006@yahoo.fr

SUISSE/SWITZERLAND
Erik THÉVENOD-MOTTET (M.), expert indications géographiques, Institut fédéral de la
propriété intellectuelle (IPI), Berne
Reynald VEILLARD (M.), conseiller, Mission permanente, Genève
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III.

ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/
INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

ORGANISATION DE COOPÉRATION ISLAMIQUE (OCI)/ORGANIZATION OF ISLAMIC
COOPERATION (OIC)
Halim GRABUS (Mr.), Counsellor, Permanent Delegation, Geneva
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE
(FAO)/FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO)
Ahmad MUKHTAR (Mr.), Economist, Trade and Food Security, Geneva

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE ORGANIZATION
(WTO)
Wolf MEIER-EWERT (Mr.), Counsellor, Intellectual Property, Government Procurement and
Competition Division, Geneva
Wolf.Meier-Ewert@wto.org
Xiaoping WU (Ms.), Counsellor, Intellectual Property, Government Procurement and
Competition Division, Geneva
Natalie CARLSON (Ms.), Junior Legal Analyst, Intellectual Property, Government Procurement
and Competition Division, Geneva
Natalie.Carlson@wto.org
Aliakbar MODABBER (Mr.), Young Professional, Intellectual Property, Government
Procurement and Competition Division, Geneva
Aliakbar.modabber@wto.org

UNION EUROPÉENNE (UE)/EUROPEAN UNION (EU)
Klaus BLANK (Mr.), Policy Officer, Geographical Indications and World Trade Organization
(WTO) Legal Issues, Directorate-General Agriculture, European Commission, Brussels
klaus.blank@ec.europa.eu
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IV.

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES/NON-GOVERNMENTAL
ORGANIZATIONS

Association congolaise pour le développement agricole (ACDA)
Daldy Rustichel YOUBOU BIAGHA (M.), président coordinateur international, Sannois
Association internationale des juristes pour le droit de la vigne et du vin (AIDV)/International
Wine Law Association (AIDV)
Matthijs GEUZE (Mr.), Representative, Divonne-les-Bains
matthijs.geuze77@gmail.com
Centre d’études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI)/Centre for International
Intellectual Property Studies (CEIPI)
François CURCHOD (M.), chargé de mission, Genolier
francois.curchod@vtxnet.ch
Health and Environment Program (HEP)
Madeleine SCHERB (Ms.), President, Geneva
madeleine@health-environment-program.org
Pierre SCHERB (Mr.), Legal Advisor, Geneva
avocat@pierrescherb.ch
MARQUES - Association des propriétaires européens de marques de commerce/MARQUES Association of European Trademark Owners
Alessandro SCIARRA (Mr.), Expert, Milano
Organisation pour un réseau international des indications géographiques (oriGIn)/Organization
for an International Geographical Indications Network (oriGIn)
Massimo VITTORI (Mr.), Managing Director, Geneva
Ida PUZONE (Ms.), Project Manager, Geneva

V.

BUREAU/OFFICERS

Président/Chair:

Csaba BATICZ (M./Mr.) (HONGRIE/HUNGARY)

Secrétaire/Secretary:

Alexandra Grazioli (Mme/Ms.) (OMPI/WIPO)
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VI.

SECRÉTARIAT DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE (OMPI)/SECRETARIAT OF THE WORLD INTELLECTUAL
PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)

Francis GURRY (M./Mr.), directeur général/Director General
WANG Binying (Mme/Ms.), vice-directrice générale, Secteur des marques et des dessins et
modèles/Deputy Director General, Brands and Designs Sector
Frits BONTEKOE (M./Mr.), conseiller juridique/Legal Counsel
Marcus HÖPPERGER (M./Mr.), directeur principal, Département des marques, des dessins et
modèles industriels et des indications géographiques, Secteur des marques et des dessins et
modèles/Senior Director, Department for Trademarks, Industrial Designs and Geographical
Indications, Brands and Designs Sector
Chitra NARAYANASWAMY (Mme/Ms.), directrice, Finances et planification des programmes
(contrôleur), Département des finances et de la planification des programmes, Secteur
administration et gestion/Director, Program Planning and Finance (Controller), Program
Planning and Finance Department, Administration and Management Sector
Maya BACHNER (Mme/Ms.), directrice, Division de l’exécution des programmes et du budget,
Département des finances et de la planification des programmes, Secteur administration et
gestion/Director, Program Performance and Budget Division, Department of Program Planning
and Finance, Administration and Management Sector
Alexandra GRAZIOLI (Mme/Ms.), directrice, Service d’enregistrement Lisbonne, Département
des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques, Secteur des
marques et des dessins et modèles/Director, Lisbon Registry, Department for Trademarks,
Industrial Designs and Geographical Indications, Brands and Designs Sector
Anna MORAWIEC MANSFIELD (Mme/Ms.), conseillère juridique adjointe, Bureau du conseiller
juridique/ Deputy Legal Counsel, Office of the Legal Counsel
Florence ROJAL (Mme/Ms.), juriste principale, Service d’enregistrement Lisbonne, Département
des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques, Secteur des
marques et des dessins et modèles/Director, Lisbon Registry, Department for Trademarks,
Industrial Designs and Geographical Indications, Brands and Designs Sector

][هناية املرفق الثاين والوثيقة

