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الفريق العامل املعني بتطوير نظام لشبونة
الدورة الثالثة

جنيف 2 ،و 3نومفرب 2020

التقرير

اذلي اع متده الفريق العامل
 .1اجمتع الفريق العامل املعين بتطوير نظام لش بونة (املُشار اإليه فامي ييل ابمس "الفريق العامل") يف جنيف
يوم  2نومفرب .2020
 .2واكنت ا ألطراف التالية املتعاقدة مبوجب احتاد لش بونة ممث َّةل يف ادلورة :أألبانيا واجلزائر وبلغاراي وامجلهورية التش يكية
وامجلهورية ادلومينيكية والاحتاد ا ألورويب وفرنسا وجورجيا وهنغاراي وإايران (مجهورية – الإسالمية) وإارسائيل وإايطاليا
واملكس يك ونياكراغوا وبريو والربتغال ومجهورية مودلوفا ورصبيا وسلوفاكيا وتوغو (.)20
 .3واكنت ادلول التالية ممث َّةل بصفة مراقب :أأسرتاليا و أأذربيجان وبنغالديش وبرابدوس وبيالروس يا وبلجياك والربازيل
وبرواني دار السالم وبوروندي وكندا وكرواتيا وجيبويت و أأملانيا والياابن واكزاخس تان والكويت ولبنان وليتوانيا وموريش يوس
واملغرب وميامنار وهولندا وعامن وابكس تان وبولندا ومجهورية كوراي والاحتاد الرويس واململكة العربية السعودية وإاس بانيا
وسويرسا واتيلند واململكة املتحدة والولايت املتحدة ا ألمريكية (.)33
 .4وشارك بصفة مراقب ممثلو لك من "1" :فلسطني ()1؛ " "2ومجعية احملامني ا ألمريكية ) ،(ABAوامجلعية املعنية
بأأسامء ا ألغذية العامة ( ،)CCFNومجعية العالمات التجارية للجامعات ا ألوروبية ) ،(ECTAوامجلعية ادلولية للعالمات
التجارية ) ،(INTAوامجلعية ادلولية لقانون النبيذ ) ،(AIDVواملكتب ادلويل للكروم والنبيذ ) ،(IWOواملؤسسة ادلولية
لإيكولوجيا املعرفة ( ،)KEIومجعية ماليك العالمات التجارية ا ألوروبيني ) ،(MARQUESومنظمة الش بكة ادلولية
للمؤرشات اجلغرافية ).)9( (oriGIn
.5

وترد قامئة املشاركني يف املرفق الثالث.
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البند  1من جدول ا ألعامل :افتتاح ادلورة
 .6افتتح ادلورة الس يد دارين اتنغ املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) ورحب ابملشاركني يف ادلورة
الثالثة للفريق العامل املعين بتطوير نظام لش بونة املنعقدة هذه املرة يف شلك هجني غري مس بوق فرضته جاحئة كوفيد.19-
وعىل وجه اخلصوص ،أأعرب املدير العام عن شكره احلار للزتام املمثلني املقميني يف جنيف وكذكل أأكرث من  50طرفًا
متعاقدً ا ووفدا مراق ًبا اذلين انضموا اإىل ادلورة عرب املنصة الإلكرتونية ،مما أأاتح للمكتب ادلويل للويبو مواصةل العمل.
 .7وافتتح املدير العام لكمته بقوهل اإنه عىل الرمغ من أأن الوابء احلايل قد عطل احلياة اليومية للجميع بشدة ،فقد عزز
أأيضً ا رغبة الناس ا ألساس ية يف التواصل الاجامتعي .ويف هذا الصدد ،أأكد املدير العام أأن املناقشات يف ادلورة احلالية دلهيا
القدرة عىل تغذية هذا الارتباط من خالل ضامن اإدخال املنتجات عالية اجلودة املرتبطة ابجلغرافيا والثقافة اإىل منازل الناس
ومشاركهتا مع العائةل وا ألصدقاء .وشدد عىل أأن املؤرشات اجلغرافية ،ابلنس بة ملنتجي املنتجات عالية اجلودة ،يه أأداة
رئيس ية للعالمة التجارية دلخول أأسواق جديدة ،بيامن تعترب ابلنس بة للمس هتلكني عالمة عىل اجلودة وا ألصاةل.
 .8و أأشار املدير العام اإىل أأن املؤرشات اجلغرافية ليست جمرد عالمات للرتاث والثقافة ،ولكهنا تتيح أأيضً ا للمجمتعات
احمللية فرصة لالرتقاء حبياهتم .وعىل سبيل التوضيح ،أأشار املدير العام اإىل مثال مكبوداي ،اليت جسلت حمل ًيا املؤرش اجلغرايف
لفلفل اكمبوت يف عام  .2010ويف الس نوات التالية ،زادت مبيعات التصدير بشلك كبري وحال ًيا يمت ختصيص حوايل  70يف
املائة من اإنتاج فلفل اكمبوت للسوق ادلولية ،مع تصدير ما يقارب  60طنًا يف عام  .2020وشارك استشهادا من اإدارة
امللكية الفكرية يف مكبوداي ،حيث قال املدير العام" :بزايدة دخلهم ميتطي منتجو فلفل اكمبوت حاليا ادلراجات النارية ومل تعد
نظرا للطلب املزتايد عىل فلفل اكمبوت ،أأبلغ املدير العام أأيضً ا عن زايدة يف املنتجات
هناك دراجات هوائية" .ومع ذكلً ،
املقدلة ،واليت بدورها جشعت مكبوداي عىل اإيداع طلب دويل بشأأن فلفل اكمبوت مبوجب وثيقة جنيف لتفاق لش بونة يف
وقت سابق من ذكل الشهر.
 .9وأأوحض املدير العام أأن جناح فلفل اكمبوت مل يكن فقط نتيجة للجهود املبذوةل لإنتاج مؤرش جغرايف عايل اجلودة،
ولكن أأيضً ا نتيجة للجهود املبذوةل لتسويقه بشلك فعال .ويف هذا الصدد ،أأشار اإىل أأن تغليف فلفل اكمبوت جيمع بشلك
متزيا .و أأشار املدير العام اإىل أأن هذا الهنج
جيد بني العالمة التجارية وعنارص التصممي جلعل املؤرش اجلغرايف أأكرث جاذبية و ً
الشامل للملكية الفكرية سوف ي ُس تخدم بشلك مزتايد ملساعدة اجملمتعات عىل تسويق املنتجات احمللية الفريدة اليت جيب أأن
تعرضها عىل العامل.
نظرا لوجود العديد من القصص الناحجة املتعلقة ابملؤرشات اجلغرافية يف أأجزاء خمتلفة من العامل ،قال املدير العام اإن
 .10و ً
بدء نفاذ وثيقة جنيف لتفاق لش بونة يف فرباير  2020مل يكن وقتا مناس با .ونتيجة ذلكل ،اكن هناك اهامتم مزتايد بني أأعضاء
الويبو من خمتلف أأحناء العامل ومس توايت التمنية يف احلصول عىل حامية املؤرشات اجلغرافية يف ا ألسواق اخلارجية .و أأشار
املدير العام عىل وجه اخلصوص اإىل أأنه عىل مدار عامني ،من  2018اإىل  ،2019أأودعت مكبوداي وكوت ديفوار وأألبانيا
وساموا ومجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية وامجلهورية ادلومينيكية والاحتاد ا ألورويب صكوك انضامهما للوثيقة.
 .11و أأشار املدير العام اإىل أأنه عىل الرمغ من أأن الوابء أأدى اإىل اإبطاء زمخ معليات الانضامم يف العام احلايل ،اإل أأنه يبدو
أأنه س ينتعش مرة أأخرى مع قرب اإيداع مجهورية لو ادلميقراطية الشعبية وثيقة انضامهما اإىل وثيقة جنيف .ومىض املدير العام
يقول اإنه يف حني أأن عدد الطلبات مبوجب نظام لش بونة قد زاد مرة أأخرى يف عام  2020مقارنة بعام  ،2019فاإن جاحئة
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كوفيد 19-قد أأخرت بطريقة ما اإيداع ا ألطراف املتعاقدة اجلديدة يف وثيقة جنيف لتسجيالت جديدة .ومع ذكل ،أأشار
املدير العام اإىل أأن هؤلء ا ألعضاء اجلدد قد أأشاروا بشلك غري رمسي اإىل أأنه يُتوقع أأن يقدموا اإيداعاهتم يف جسل لش بونة يف
عام .2021
 .12وعىل مس توى العمليات ،قال املدير العام اإن الوابء أأظهر أأن التحول الرمقي لنظام لش بونة همم وابلتايل فاإنه
سيتواصل .و أأحاط املدير العام علام ابلهامتم اذلي أأعرب عنه أأعضاء نظام لش بونة يف اس تخدام اس امترات اإلكرتونية لإيداع
الطلبات يف املس تقبل ،والقدرة عىل اإدارة حافظهتم من التسجيالت ادلولية يف نظام اإيكولويج متاكمل لتكنولوجيا
املعلومات ،عىل غرار ما جنحت فيه أأنظمة التسجيل ا ألخرى يف الويبو .وعند الإشارة اإىل أأن ا ألطراف ا ألخرى قد أأعربت
أأيضً ا عن حاجهتا لتلقي تنبهيات اإلكرتونية منتظمة بشأأن معامالت لش بونة اجلديدة ،أأشار املدير العام اإىل أأن املزيد من العمل
بشأأن التحول الرمقي لنظام لش بونة ،مبا يف ذكل من خالل اإنشاء منصة تكنولوجيا املعلومات أأكرث تاكمال خاصة بنظام
لش بونة ،س يظل هدفا هم ًما ستس تعى الويبو لتحقيقه يف الس نوات املقبةل.
 .13وشدد املدير العام عىل أأن مناقشات وقرارات الفريق العامل اكن لها تأأثري مبارش عىل املزارعني واحلرفيني واحلرفيات
حمليا وعىل واجملمتعات احمللية بشلك عام .و أأضاف املدير العام أأنه يف اإطار حتسني اإطار لش بونة ،مل يقم أأعضاء الفريق العامل
حفسب بتسهيل هممة املنتجني احملليني واجملمتعات احمللية فامي خيص النجاح يف تسويق املنتجات عالية اجلودة القامئة عىل املنشأأ
يف ا ألسواق احمللية وا ألجنبية ،بل لعبوا دورا أأيض ًا يف تأأمني ضامانت اكفية ل ألطراف املعنية ا ألخرى ،مثل أأحصاب العالمات
التجارية السابقة ومس تخديم املصطلحات العامة.
 .14ويف اإشارة اإىل جدول ا ألعامل املعروض عليه ،أأشار املدير العام اإىل أأن ادلورة احلالية ستتطلب مداولت بشأأن عدد
من البنود ،مبا يف ذكل اإدخال قاعدة جديدة (2اثنيا) يف الالحئة التنفيذية املشرتكة .وأأضاف املدير العام أأن القاعدة اجلديدة
املقرتحة س متكّن املس تخدمني من الاس تفادة من الضامانت يف بعض املواقف من قبيل وقوع ظروف قاهرة ،فضال عن حاةل
انقطاع خدمات الربيد أأو التسلمي أأو فشل أأنظمة التصالت الإلكرتونية .ويف هذا الصدد ،أأشار املدير العام اإىل اختاذ الفريق
العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد للتسجيل ادلويل للعالمات (املشار اإليه فامي ييل ابمس "فريق معل مدريد") لقرار
خريا ،قال املدير العام اإن أأعضاء الفريق العامل س تكون دلهيم اإماكنية مناقشة أأحدث التطورات يف
مماثل قبل أأس بوعني .و أأ ً
نظام لش بونة والتعليق علهيا مع بدء نفاذ وثيقة جنيف واللواحئ املشرتكة اليت حتمك اإجراءات معامالت لش بونة مبوجب اتفاق
لش بونة (وثيقتا  1958و )1967و/أأو وثيقة جنيف (وثيقة .)2015
 .15ويف هذا الس ياق ،أأشار املدير العام اإىل القرار اذلي اختذته مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو يف أأكتوبر  2019بأأنه
"ينبغي لالحتادات املموةل من الرسوم اليت لها جعز متوقّع يف الثنائية  21/2020أأن تبحث تدابري طبقا للمعاهدة اخلاصة بلك
مهنا من أأجل سدّ ذكل العجز" (الفقرة  "3" 152من الوثيقة  ، )A/59/14وكذكل القرار اذلي اختذه الفريق العامل يف
دورته الثانية يف مايو  2019بشأأن"مواصةل مناقشة التدابري املناس بة لضامن الاس تدامة املالية لحتاد 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 (الفقرة  "2" 33من الوثيقة  .)LI/WG/DEV SYS/2/4وبيامن أأعرب املدير العام عن تقديره لكون الاس تدامة
املالية لحتاد لش بونة مسأأةل حساسة تتطلب دراسة متأأنية ورصحية ،فقد اكن واثقًا من أأن أأعضاء مجموعة العمل س يجدون
ح ًال مناس ًبا يليب التوقعات املرشوعة مجليع ا ألطراف املعنية.
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البند  2من جدول ا ألعامل :انتخاب الرئيس وانئيب الرئيس
 .16ان ُتخب الس يد كريس توابل ميلغار (بريو) ،ابلإجامع ،رئيس ًا للفريق العامل .وانتخبت الس يدة ماراي ديل بيالر
اإسكوابر ابوتيس تا (املكس يك) والس يد تشااب ابتزش (هنغاراي) ابلإجامع انئبني للرئيس.
 .17وتولت الس يدة أألكس ندرا غرازيويل (الويبو) هممة أأمني الفريق العامل.

البند  3من جدول ا ألعامل :اعامتد جدول ا ألعامل
 .18اعمتد الفريق العامل مرشوع جدول ا ألعامل (الوثيقة  )LI/WG/DEV-SYS/3/1 Prov. 3دون اإدخال
أأي تعديل.
البياانت العامة
 .19بعد توجيه الشكر اإىل ا ألمانة عىل تنظمي ادلورة احلالية يف شلك هجني ،رحب وفد الاحتاد الرويس ،متحداث ابمس
مجموعة بدلان أس يا الوسطى والقوقاز و أأورواب الرشقية ،بدخول وثيقة جنيف لتفاقية لش بونة حزي النفاذ يف  26فرباير .2020
وسيمتكن أأعضاء مجموعة بدلان أس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية بفضل حتسني نظام لش بونة وكذكل التغطية املوسعة
لوثيقة جنيف من مراعاة الطبيعة اخلاصة ألنظمة امحلاية الوطنية وا إلقلميية احلالية اخلاصة توس مي املنتجات من أأجل ضامن
حامية أأفضل .واختمت الوفد ابلقول اإن أأعضاء اجملموعة يرغبون يف مواصةل تعاوهنم البناء مع املكتب ادلويل يف اجلوانب التقنية
والقانونية لنظام لش بونة ،وكذكل فامي يتعلق بتنظمي أأحداث تثقيفية مشرتكة لزايدة الوعي ابلفرص اليت يوفرها نظام لش بونة.

البند  4من جدول ا ألعامل :تطوير نظام لش بونة
 .20استندت املناقشات اإىل الوثيقة .LI/WG/DEV-SYS/3/2
 .21وافتتح الرئيس املناقشات بشأأن البند  4من جدول الأعامل.
 .22وشكر وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه أأمانة الويبو عىل اإعداد الوثيقة قيد النظر ،ورحب ببدء نفاذ وثيقة
جنيف لتفاق لش بونة وكذكل حالت الانضامم اليت متت حىت الن ،قبل أأن يبدي تطلعه اإىل انضامم أأعضاء جدد يف ا ألشهر
القليةل القادمة .ويف هذا الصدد ،جشع الوفد أأعضاء الويبو الخرين عىل النظر يف الانضامم اإىل وثيقة جنيف كذكل .و أأشار
الوفد اإىل أأن نظام لش بونة اكن أأقل شهرة بني مس تخديم امللكية الفكرية ابملقارنة مع ا ألنظمة العاملية ا ألخرى اليت تديرها
الويبو ،مثل أأنظمة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومدريد ولهاي .ور أأى الوفد أأنه بعد دخول وثيقة جنيف حزي النفاذ ومن
أأجل دمع وتعزيز معليات الانضامم اجلديدة ،لبد الن من ختصيص موارد اإضافية ،برشية ومالية ،لسجل لش بونة جلعل نظام
لش بونة معروفًا بشلك أأفضل وي ُس تخدم عىل نطاق أأوسع .وأأضاف الوفد أأنه س يكون من املهم أأيضً ا أأن يُروج لنظام لش بونة
من خالل مبادرات خمصصة ومركزة دون الالزتام ابلرتوجي يف نفس الوقت لنظام العالمات التجارية أأو اس تخدام املصطلحات
العامة ،كام هو احلال حىت الن .و أأشار الوفد كذكل اإىل أأن الاحتاد ا ألورويب يضع اللمسات ا ألخرية عىل عضويته يف نظام
قادرا عىل اإيداع الطلبات ا ألوىل للتسجيل ادلويل خبصوص
لش بونة مبوجب وثيقة جنيف ،وأأعرب عن ثقته يف أأنه س يكون ً
بعض مؤرشاته اجلغرافية يف النصف ا ألول من العام املقبل .ومن شأأن هذه التسجيالت ادلولية اجلديدة أأن تدر ً
دخال
اإضافيا عىل نظام لش بونة مما جيعهل أأكرث جاذبية ل ألعضاء اجلدد .وبعد ا إلشارة اإىل أأن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه
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قد أأحاطوا علام ابلقرار اذلي اختذ خالل سلسةل الاجامتعات التاسعة وامخلسني مجلعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو بشأأن
الربانمج واملزيانية املقرتحة للثنائية  ،2021-2020قال الوفد اإنه مقتنع بأأنه ،كام اكن احلال ابلنس بة ألنظمة الويبو العاملية
ا ألخرى ،لبد من اإجياد طريقة لتقدمي ادلمع املايل لحتاد لش بونة مبا يامتىش مع مبد أأ "القدرة عىل ادلفع" ،مع ضامن الاحرتام
الاكمل للمبادئ الراخسة للتضامن املايل بني خمتلف احتادات الويبو واملساواة يف املعامةل للك جمال من جمالت امللكية الفكرية.
ويف هذا الصدد ،أأكد الوفد عىل أأمهية ختصيص أأنشطة تروجيية فعاةل ومركزة لزايدة العضوية يف نظام لش بونة ووثيقة جنيف
لتفاق لش بونة عىل وجه اخلصوص .وبأأخذه الاعتبار الظروف السائدة بسبب أأزمة كوفيد ،19-ظل الوفد ملزت ًما مبواصةل
مناقشة التدابري املناس بة لضامن الاس تدامة املالية لحتاد لش بونة يف املس تقبل ،مبا يف ذكل مراجعة جدول الرسوم عىل
أأساس منتظم ،مع اإقراره برضورة ان يُقمي يف ا ألول أأثر دخول وثيقة جنيف حزي النفاذ عىل الوضع املايل لحتاد لش بونة.
 .23وبعدما شكر ا ألمانة عىل تنظمي ادلورة احلالية يف ظل ظروف غري مس بوقة ،أأكد وفد مجهورية اإيران الإسالمية أأن
امحلاية القانونية املقدمة لتسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية مكنت اجملمتعات احمللية من حتسني قدرهتا عىل تسويق منتجاهتا
دون خوف من استبدالها ابلإنتاج الضخم العاملي .فباإنشاء أأسواق جديدة للمنتجات عالية اجلودة القامئة عىل املنشأأ التية من
اجملمتعات احمللية ،تقوم املؤرشات اجلغرافية ابحلفاظ عىل املعرفة التقليدية احمللية وماكفأأة اإنتاج منتجات عالية اجلودة ،مع
الاس تفادة أأيضً ا من املس هتلكني اذلين يطلبون ا ألصاةل واجلودة .وذلكل رحب الوفد ابإيداع العدد املطلوب من صكوك
الانضامم اإىل وثيقة جنيف مما أأدى اإىل دخولها حزي النفاذ يف  26فرباير .2020
 .24وأأعرب الوفد عن رغبته يف أأن يؤدي دخول وثيقة جنيف حزي النفاذ يف الونة ا ألخرية ومعليات الانضامم اجلديدة
احملمتةل اإىل حتسني أأداء نظام لش بونة واس تدامته املالية .وبعد التذكري بأأن وثيقة جنيف  -اليت توسع امحلاية لتشمل املؤرشات
اجلغرافية اإىل جانب تسميات املنشأأ  -قد أأوجدت الكثري من المال والتوقعات بني أأحصاب املؤرشات اجلغرافية يف مجيع
أأحناء العامل ،قال الوفد اإن هناك حاجة لتحديث وتعزيز نظام لش بونة لالس تجابة عىل حنو مناسب لتكل التوقعات املرشوعة.
وابلإشارة اإىل الربانمج  32من برانمج ومزيانية الويبو اذلي يتعلق بنظام لش بونة ،أأعرب الوفد عن أأسفه لتأأجيل بعض
ا ألنشطة اخملطط لها يف اإطار ذكل الربانمج .ونتيجة ذلكل ،تأأثر بشلك سليب اإجناز بعض أأهداف ا ألداء املتعلقة بتحسني أأمتتة
جسل لش بونة .و أأشار الوفد عىل وجه اخلصوص اإىل أأن حتسني تشغيل جسل لش بونة ،مبا يف ذكل العمليات والإجراءات
الإلكرتونية ،ل يزال يتعني حتقيقه .ويف هذا الصدد ،أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل تعزيز تكنولوجيا املعلومات يف نظام لش بونة
لتلبية املتطلبات اجلديدة مبوجب وثيقة جنيف ،ابلإضافة اإىل حتقيق مس توى من الإنتاجية واخلدمة ميكن تكييفه مع توس يع
التغطية اجلغرافية لنظام لش بونة .أوأكد الوفد أأن القيام بأأنشطة تروجيية جلذب أأطراف متعاقدة جديدة ،اإىل جانب تقدمي
خدمات عالية اجلودة جملمتع امللكية الفكرية العاملي ،اكنت من بني الوظائف الرئيس ية للويبو .واختمت الوفد ابلقول اإنه يتطلع اإىل
أأن حيظى نظام لش بونة اإىل جانب الاحتادات وا ألنظمة ا ألخرى اليت تديرها الويبو بأأمهية متساوية.
دورا
 .25ورحب وفد املكس يك ببدء نفاذ وثيقة جنيف يف  26فرباير  .2020و أأشار الوفد اإىل أأن املكس يك قد لعبت ً
هم ًما يف املناقشات املتعلقة ابتفاق لش بونة ووثيقة جنيف ،فض ًال عن الاس تدامة املالية لنظام لش بونة .ويف هذا الصدد ،أأشار
الوفد اإىل أأنه يف عام  ،2016قدمت املكس يك اإىل جانب بدلان أأخرى مساهامت طوعية خلفض العجز يف احتاد لش بونة .ومبا
أأن دفع هذه املساهامت ل ميكن أأن يشلك ح ًال طويل ا ألجل ،فقد أأكد الوفد عىل موقفه بشأأن هذه املسأأةل ،وهو أأن
الاس تدامة املالية لحتاد لش بونة ينبغي أأن تتحقق من خالل اإجراء أأنشطة تروجيية جلذب أأطراف متعاقدة جديدة وزايدة
عدد التسجيالت ادلولية مبوجب نظام لش بونة .واختمت الوفد ابلقول اإن أأعضاء الفريق العامل ميكن أأن يعمتدوا عىل دمع
املكس يك ملواصةل العمل عىل هذا املنوال وحضورها دامئًا يف احلوارات واملناقشات.
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 .26و أأيد وفد هنغاراي البيان اذلي أأدىل به الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه .وعىل وجه اخلصوص ،رحب الوفد ببدء
نفاذ وثيقة جنيف لتفاق لش بونة وكذكل انضامم الاحتاد ا ألورويب ،وهو أأول منظمة حكومية دولية تصبح طرفا يف وثيقة
جنيف .وأأعرب الوفد عن رسوره ل إالعالن عن أأن هنغاراي قد بد أأت معلية التصديق عىل وثيقة جنيف ،و أأن النص املقرتح
ميكن أأن يعمتده الربملان الهنغاري خالل دورته الربيعية يف عام  .2021وفامي يتعلق ابلس تدامة املالية لنظام لش بونة ،أأشار
الوفد اإىل أأن هنغاراي ل تزال ملزتمة ابإ جياد حل معقول ومتوازن من أأجل اإقامة نظام مس تدام ماليا عىل املدى الطويل .ومن
انحية أأخرى أأكد الوفد من جديد أأن التدابري املمكنة اليت س ُتعمتد يف املس تقبل ينبغي أأن تستند اإىل مبادئ طويةل ا ألمد
للتضامن والقدرة عىل ادلفع ،وكذكل تنس يق مزيانيات الاحتادات اليت تديرها الويبو ،مع مراعاة احرتام الطبيعة املتأأصةل لنظام
لش بونة وا ألحاكم القانونية للمعاهدات ذات الصةل .وشدد الوفد عىل أأمهية الاضطالع بأأنشطة تروجيية لزايدة عضوية نظام
لش بونة ورضورة التنس يق بني أأعضاء احتاد لش بونة يف هذا الصدد.
 .27وبعدما أأعرب عن تقديره للجهود املس مترة اليت يبذلها أأعضاء احتاد لش بونة فامي يتعلق ابس تدامته املالية ،أأشار وفد
الياابن اإىل أأنه مع ذكل مل يمت اإجياد حل لهذه املسأأةل حىت الن .وذلكل ،أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يواصل أأعضاء احتاد
لش بونة املناقشات حول هذه املسأأةل ليمتكنوا من تقدمي مقرتحات ملموسة تُنفذ يف املس تقبل القريب .ومىض الوفد يقول اإنه،
كام هو مبني يف التقرير العام لسلسةل الاجامتعات التاسعة وامخلسني ،لبد لالحتادات اليت تعاين من جعز مايل أأن تناقش
بناء عىل هذا املطلب ،لبد أأن يكون أأي اقرتاح يقدمه احتاد لش بونة خلفض العجز حمددًا
مقرتحات خلفض هذا العجز .و ً
ً
وفعال .وذلكل يود الوفد احلصول عىل معلومات حول ا ألنشطة الرتوجيية املس تقبلية ،والعدد املتوقع من ا ألعضاء املشاركني
ومن الإيداعات .وبعد دخول وثيقة جنيف لتفاق لش بونة حزي النفاذ يف  26فرباير  ،2020طلب الوفد معلومات اإضافية
حول كيفية تأأثري هذا ادلخول حزي النفاذ عىل الظروف املالية لحتاد لش بونة .وعالوة عىل ذكل ،أأشار الوفد اإىل أأنه مت التفاق
يف ادلورة السابقة للفريق العامل عىل اإجراء مزيد من املناقشات ،مبا يف ذكل مراجعة جدول الرسوم ،عىل أأساس منتظم.
ويف هذا الصدد ،أأعرب الوفد عن رغبته يف معرفة كيفية حتليل مدى مالءمة هيلك الرسوم ومس تواها .ويف اخلتام ،أأعرب
الوفد عن ر أأي مفاده أأنه ل ي ُس تحسن زايدة العبء عىل الاحتادات ا ألخرى املموةل من الرسوم واملساهامت و أأنه ي ُس تحسن
وضع خارطة طريق لسد العجز املايل اذلي يعاين منه احتاد لش بونة.
 .28و أأشار وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل أأن دليه ثالث نقاط رئيس ية يود عرضها .أأو ًل ،أأن اإدارة الويبو لوثيقة
جنيف لتفاق لش بونة اكنت غري رشعية؛ واثني ًا ،فشل احتاد لش بونة يف معاجلة الوضع املايل ويف توضيح املسؤولية املالية
ألعضاء الويبو الخرين؛ واثلثًا ،جيب أأن يكون مجليع أأعضاء الويبو احلق يف مناقشة نظام خيص منح امحلاية ادلولية
للمؤرشات اجلغرافية واذلي من شأأنه أأن يليب احتياجات مجيع هؤلء ا ألعضاء ،وهو ما مل ينجح فيه بوضوح اتفاق لش بونة
ول وثيقة جنيف لتفاق لش بونة .أوأكد الوفد أأن ثةل صغرية فقط من أأعضاء الويبو يه اليت تفاوضت بشأأن معاهدة جديدة
محلاية املوضوعات اجلديدة ،و أأهنم بذكل قرروا أأن يكون هيلك الرسوم مفيدا ل ألعضاء احلاليني عىل حساب ا ألعضاء اجلدد.
وأأضاف الوفد أأن املدير العام قد فشل يف جعل أأعضاء الويبو يتخذون قرار اإجيايب من خالل تقدمي التدابري املقرتحة اإىل
امجلعية العامة للويبو بشأأن اإدارة التفاق ادلويل .و أأشار الوفد اإىل أأنه يف ادلورة السابقة للفريق العامل ،أأشار أأحد الوفود اإىل
املادة  30من اتفاقية فيينا دلمع بيانه بأأن أأعضائه الـ  28قد اعمتدوا وثيقة جنيف بشلك رشعي .وبيامن أأعرب الوفد عن تقديره
لقراءة الخرين لتفاقية فيينا واحامتلية توصلهم بناء علهيا اإىل اس تنتاج خمتلف ،أأشار اإىل أأن هذه الإجابة فشلت يف معاجلة
السؤال ا ألسايس ،أأي ما اإذا اكنت وثيقة جنيف اتفاقية جديدة أأم ل .و أأشار الوفد اإىل أأن أأعضاء لش بونة قد أأثبتوا ابس مترار
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عضاء مل يمتكنوا من الانضامم اإىل اتفاق
بأأنه ليس اتفاقًا جديدً ا ،عىل الرمغ من أأنه تناول موضوعًا خمتل ًفا اإىل حد كبري أأو مشل أأ ً
لش بونة أأو الويبو ،وعىل الرمغ من أأن اتفاق لش بونة ووثيقة جنيف ل ميكن أأن يكون هناك أأعضاء مشرتكون بيهنام.
 .29و أأشار الوفد كذكل اإىل أأنه مل يمت اإحراز أأي تقدم لضامن الاس تدامة املالية لنظام لش بونة و أأن الرسوم اليت حددها
احتاد لش بونة اكنت أأقل بكثري من الرسوم املطبقة مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظايم مدريد ولهاي .ويف هذا
الصدد ،أأعرب الوفد عن اعتقاده أأنه اإذا اكن مجيع أأعضاء الويبو قادرين عىل التأأثري يف رسوم لش بونة ،فس تكون هذه الرسوم
عىل ا ألقل متناس بة مع رسوم أأنظمة التسجيل ا ألخرى يف الويبو .ومل يكن الاقرتاض من الاحتادات ا ألخرى دون توقع
السداد ح ًال ومل يكن اس تخدام املساهامت اليت هتدف اإىل تغطية اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد
الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور والربامج ا ألخرى ح ًال أأيضً ا .ونتيجة ذلكل ،قال الوفد اإن الولايت املتحدة ا ألمريكية ل
تزال قلقة بشأأن السؤال املفتوح حول ما اإذا اكن نظام لش بونة س يصبح ذايت الاكتفاء من الناحية املالية.
 .30وذكّر الوفد الفريق العامل بأأن ا ألنشطة الرتوجيية جلذب أأعضاء جدد اإىل وثيقة جنيف ل ميكن دفع مثهنا من مزيانية
الويبو ،وبد ًل من ذكل ينبغي متويلها بشلك صارم يف اإطار مزيانية احتاد لش بونة ،مبا أأن أأعضاء الويبو مل يتفقوا إابجامع عىل
تكل النفقات .ورحب الوفد مبداخالت البدلان ا ألخرى ،ا ألعضاء يف احتاد لش بونة والويبو ،بشأأن الطرق املبتكرة للميض
قد ًما حلل هذه املشلكة املس مترة .و أأخري ًا ،أأعرب الوفد عن رغبته يف معرفة مدى جاهزية بعض البدلان املهمتة ابلنضامم اإىل
وثيقة جنيف محلاية املؤرشات اجلغرافية غري الزراعية من بدل اثلث من أأجل الوفاء ابلزتاماهتا مبوجب اتفاق تريبس وقانون
جنيف محلاية مجيع املوضوعات املؤهةل .واختمت الوفد ابلقول اإنه ليك يمتكن أأعضاء الويبو من امليض قد ًما يف مسأأةل املؤرشات
اجلغرافية ،من الرضوري أأن تتيح اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية اإجراء مناقشة اكمةل حول نظام امحلاية ادلولية
اخلاص ابملؤرشات اجلغرافية اليت من شأأهنا أأن تليب احتياجات مجيع أأعضاء الويبو.
 .31وبعد اإقراره ببدء نفاذ وثيقة جنيف ،قال وفد أأسرتاليا اإنه يرى أأنه ا ألمهية مباكن أأن يركز احتاد لش بونة هجوده عىل
اإجياد اسرتاتيجيات لضامن اس تدامة املالية عىل املدى الطويل .وجشع الوفد احتاد لش بونة عىل اإجياد حلول ملموسة ،خبالف
الرتوجي لنظام لش بونة جلذب أأعضاء جدد ،بغرض معاجلة العجز يف الإيرادات اإىل جانب العجز املتوقع يف الثنائية
 ،21/2020وذكل من أأجل ضامن اس تدامته املالية عىل املدى الطويل .وتوقع الوفد أأن تكون هناك حاجة لوضع سلسةل من
التدابري ملعاجلة العجز احلايل ،مبا يف ذكل الإجراءات اليت جيب اختاذها وفقًا ملعاهدات احتاد لش بونة .وعرب الوفد عن تشجيعه
املس متر لحتاد لش بونة للنظر يف احتادات الويبو ا ألخرى للحصول عىل أأفاكر وخيارات جمدية ،تتسق مع حقوق امللكية
الفكرية ا ألخرى ،من أأجل متويل معليات الاحتاد بشلك أأفضل .ويف اخلتام ،قال الوفد اإنه يتعني النظر يف مصادر اإضافية
لمتويل نظام لش بونة ،اإىل أأقىص حد ممكن ،مبوجب وثيقة جنيف لتفاق لش بونة ولحئة لش بونة.
 .32و أأشار ممثل امجلعية ادلولية للعالمات التجارية اإىل أأن منظمته شاركت بشلك كبري بصفة مراقب يف املناقشات يف
الويبو بشأأن تطوير نظام لش بونة .وابلإشارة اإىل الفقرة  12من الوثيقة  LI/WG/DEV SYS/3/2اليت تنص عىل أأنه "فامي
يتعلق ابلس تدامة املالية لحتاد لش بونة ،شدّد الفريق العامل عىل أأمهية أأنشطة الرتوجي من أأجل زايدة عضوية نظام لش بونة،
مبا يف ذكل وثيقة جنيف لتفاق لش بونة" ،وعىل وجه اخلصوص فامي يتعلق بعبارة "زايدة عضوية نظام لش بونة" ،أأعرب ممثل
الرابطة ادلولية للعالمات التجارية عن رغبته يف مشاركة موقف مؤسس ته فامي يتعلق بأأنظمة حامية املؤرشات اجلغرافية ،عىل
النحو املنصوص عليه يف قرار جملس اإدارة امجلعية املعمتد يف العام السابق واذلي تضمن أأربع راكئز .واكنت الركزية ا ألوىل يه
حامية العالمات التجارية السابقة عىل أأساس مبادئ ا إلقلميية ،واحلرصية ،وا ألولوية مبوجب مبد أأ "ا ألس بق ،ا ألوىل اب ألحقية"
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وحسن النية؛ الركزية الثانية يه الشفافية والإجراءات القانونية ،مبا يف ذكل فرص معارضة أأو اإلغاء حامية املؤرشات
اجلغرافية؛ والركزية الثالثة يه متكني ا ألطراف الثالثة من الاعرتاض عىل حامية املؤرشات اجلغرافية؛ والركزية ا ألخرية يه
امحلاية من احتاكر املصطلحات العامة مبوجب حامية املؤرشات اجلغرافية .واختمت ممثل امجلعية ادلولية للعالمات التجارية
ابلقول اإنه ما مل يوفر نظام املؤرشات اجلغرافية حامية اكفية للك من هذه الراكئز ا ألربعة ،فلن تمتكن امجلعية من دمعه ول
التوصية بتوس يع العضوية يف مثل هذا النظام.
 .33و أأحاط الرئيس علام ابملواقف اليت أأعربت عهنا مجيع الوفود ،مبا يف ذكل الوفود املراقبة.
 .34ونظر الفريق العامل يف حمتوايت الوثيقة  LI/WG/DEV SYS/3/2و أأحاط علام ابلبياانت اليت ُأديل هبا يف
اإطار البند  4من جدول ا ألعامل.

البند  5من جدول ا ألعامل :التعديالت املقرتح اإدخالها عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة لتفاق لش بونة بشأأن حامية
تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل ووثيقة جنيف لتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ واملؤرشات
اجلغرافية
 .35استندت املناقشات اإىل الوثيقة .LI/WG/DEV-SYS/3/3 Rev.
 .36عقب قوهل بأأن جاحئة كوفيد 19-تس ببت يف اضطراابت شديدة بني مس تخديم أأنظمة امللكية الفكرية العاملية للويبو،
مبا يف ذكل نظام لش بونة ،أأعرب وفد مجهورية اإيران الإسالمية عن ر أأي مفاده أأن مثل هذا الوضع غري املس بوق قد سلط
الضوء عىل أأوجه القصور احلالية يف لواحئ لش بونة واحلاجة اإىل اإدخال أأحاكم جديدة من أأجل الاس تجابة لهذه املواقف بشلك
فعال .و أأرص الوفد عىل احلاجة اإىل النظر يف الوسائل املناس بة لزتويد مس تخديم نظام لش بونة بضامانت ،مثل عذر التأأخر يف
مراعاة املهل ألس باب انمجة عن ظروف قاهرة ،مثل الوابء احلايل ،أأو يف حاةل ُّ
تعطل خدمات اإدارات الربيد أأو أأنظمة
املراسالت الإلكرتونية .وذلكل اعترب الوفد اإدخال قاعدة جديدة (2اثنيا) اقرتا ًحا مناس ًبا ويف الوقت املناسب .وأأعرب الوفد عن
اعتقاده أأن القاعدة اجلديدة س تكون مفيدة للغاية ملس تخديم نظام لش بونة اذلين يواهجون ظروف قاهرة قد متنعهم من اختاذ
الإجراء املطلوب يف غضون املهل احملددة .وذكّر الوفد كذكل بأأن أأعضاء الفريق العامل لنظام مدريد قد أأوصوا ابلفعل مجعية
احتاد مدريد ابعامتد تعديل مماثل عىل لواحئ مدريد .واختمت الوفد حديثه قائ ًال اإنه يؤيد دخول القاعدة اجلديدة (2اثنيا) حزي
التنفيذ بعد شهرين من اعامتدها من قبل مجعية احتاد لش بونة محلاية مصاحل مس تخديم نظام لش بونة.
 .37ورحب وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ابملبادرة اخلاصة ابقرتاح تعديالت عىل لحئة لش بونة اس تجابة
لالضطراابت الشديدة اليت مست مس تخديم نظام لش بونة بسبب جاحئة كوفيد .19-و أأشار الوفد اإىل أأن القاعدة اجلديدة
املقرتحة (2اثنيا) من لحئة لش بونة هتدف اإىل منح مس تخديم نظام لش بونة ختفي ًفا مماثال ذلكل املنصوص عليه يف املادة  82من
الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات .و أأشار الوفد اإىل أأن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه قد أأعربت عن
دمعها لإجراء تعديالت مماثةل عىل القواعد الإجرائية لحتاد لهاي ومدريد ،حيث اعتربت تكل التعديالت رضورية ملواهجة
حتدايت جاحئة كوفيد ،19-مما يضمن اش تغال الويبو باكمل قدرهتا .وعىل نفس املنوال ،اعترب وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول
ا ألعضاء فيه أأن التعديالت املقرتحة تشلك خطوة اإجيابية اإىل ا ألمام حنو حتديث نظام لش بونة .واختمت الوفد لكمته ابلإعراب
عن دمعه للتعديالت اليت اقرتحهتا أأمانة الويبو يف الوثيقة .LI/WG/DEV-SYS/3/3 Rev.
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 .38وأأعرب وفد املكس يك عن دمعه للتعديالت املقرتحة عىل لحئة لش بونة وإادراج القاعدة اجلديدة (2اثنيا) ،اليت متنح
مودعي الطلبات فرتة سامح بسبب ظروف قاهرة مثل جاحئة كوفيد 19-احلالية .واعترب الوفد الاقرتاح مبثابة اإجراء سلمي من
شأأنه أأن ميكّن أأعضاء احتاد لش بونة من حامية مس تخديم نظام لش بونة ،عىل غرار التعديالت اليت أأجريت مبوجب معاهدة
التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد.
 .39وعىل أأساس املناقشات اليت جرت مضن البند  5من جدول ا ألعامل ،وجه الفريق العامل اإىل مجعية احتاد
لش بونة ابعامتد التعديالت املقرتح اإدخالها عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة لتفاق لش بونة بشأأن حامية تسميات املنشأأ
وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل ووثيقة جنيف لتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية ،واملتعلقة
ابإدراج القاعدة (2اثنيا) اجلديدة ،بصيغهتا املبي َّنة يف مرفق هذه الوثيقة  ، LI/WG/DEV-SYS/3/3 Rev.يك تدخل
تكل التعديالت حزي النفاذ بعد شهرين من اعامتدها من قبل مجعية احتاد لش بونة.
 .40وحيتوي املرفق ا ألول التعديالت عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة ،كام أأوىص به القرار الوارد يف الفقرة  39أأعاله،
وذكل لتسهيل الرجوع اإلهيا.

البند  6من جدول ا ألعامل :اعامتد ملخص الرئيس
 .41قام الرئيس بعرض املناقشات املتعلقة ابلبند  6بشأأن اعامتد ملخص الرئيس وفتح الباب لتعليقات الوفود.
 .42ووافق وفد الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه عىل اإدخال قاعدة جديدة (2اثنيا) يف لحئة لش بونة ،عىل النحو املبني
يف امللخص املقرتح من الرئيس.
 .43ووافق الفريق العامل عىل ملخص الرئيس ،عىل النحو الوارد يف املرفق الثاين لهذه الوثيقة.
 .44و أأشارت ا ألمانة اإىل أأن مرشوع تقرير ادلورة الثالثة 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
 .45اختمت الرئيس ادلورة يف  2نومفرب .2020
[تيل ذكل املرفقات]
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املرفق ا ألول

التعديالت املقرتح اإدخالها عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق لش بونة ووثيقة جنيف لتفاق لش بونة

الالحئة التنفيذية املشرتكة
لتفاق لش بونة بشأأن حامية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل
ووثيقة جنيف لتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية
(انفذة اعتبار ًا من)...
[]...

الفصل ا ألول
أأحاكم متهيدية وعامة
[]...
القاعدة (2اثنيا)

عذر التأأخر يف مراعاة املُهل
([ )1عذر الت أأخر يف مراعاة املُهل ألس باب انمجة عن ظروف قاهرة] اإذا مل تتقيد اإدارة خمتصة ،أأو مل يتقيد املس تفيدون أأو
الشخص الطبيعي أأو املعنوي ابملعىن املقصود يف املادة  "2")2(5من وثيقة جنيف يف حال تطبيق املادة  )3(5من وثيقة
جنيف ،مبهةل ُم َّقررة يف هذه الالحئة التنفيذية املشرتكة لختاذ اإجراء ما أأمام املكتب ادلويل ،ف ُيعذر ذكل التأأخر اإذا برهنت
الإدارة اخملتصة ،أأو برهن املس تفيدون أأو الشخص الطبيعي أأو املعنوي ابملعىن املقصود يف املادة  "2")2(5من وثيقة جنيف
يف حال تطبيق املادة  )3(5من وثيقة جنيف ،مبا يُريض املكتب ادلويل أأن ذكل التأأخر اكن بسبب حرب أأو ثورة أأو
اضطراب مدين أأو إارضاب أأو اكرثة طبيعية أأو ُّ
تعط ُل خدمات اإدارات الربيد أأو مؤسسات الربيد اخلاصة أأو أأنظمة التواصل
الإلكرتوين بسبب ظروف خارجة عن س يطرة اإدارة خمتصة ،أأو ظروف خارجة عن س يطرة املس تفيدين أأو الشخص
الطبيعي أأو املعنوي ابملعىن املقصود يف املادة  "2")2(5من وثيقة جنيف يف حال تطبيق املادة  )3(5من وثيقة جنيف ،أأو
سبب أخر من أأس باب القوة القاهرة.
([ )2حدود ال ُعذر] ل يُق َبل العذر عن عدم التقيد بأأي همةل بناء عىل أأحاكم هذه القاعدة ،اإل اإذا ّ
تسّل املكتب ادلويل
الربهان املُشار اإليه يف الفقرة ( ،)1و ُّ ِاختذ أأمام املكتب ادلويل الإجراء املُشار اإليه يف تكل الفقرة يف أأقرب وقت ممكن يف
حدود املعقول وبعد انقضاء املهةل املعنية بس تة أأشهر عىل الأكرث.
[]...
[ييل ذكل املرفق الثاين]
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املرفق الثاين

A

LI/WG/DEV-SYS/3/4

ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 2 :نومفرب 2020

الفريق العامل املعني بتطوير نظام لشبونة
الدورة الثالثة

جنيف ،من  2اإىل  3نومفرب 2020

ملخص الرئيس

اذلي اع متده الفريق العامل
 .1اجمتع الفريق العامل املعين بتطوير نظام لش بونة (املُشار اإليه فامي ييل ابمس "الفريق العامل") يف جنيف
يوم  2نومفرب .2020
 .2واكنت ا ألطراف التالية املتعاقدة مبوجب احتاد لش بونة ممث َّةل يف ادلورة :أألبانيا واجلزائر وبلغاراي وامجلهورية التش يكية
وامجلهورية ادلومينيكية والاحتاد ا ألورويب وفرنسا وجورجيا وهنغاراي وإايران (مجهورية – الإسالمية) وإارسائيل وإايطاليا
واملكس يك ونياكراغوا وبريو والربتغال ومجهورية مودلوفا ورصبيا وسلوفاكيا وتوغو (.)20
 .3واكنت ادلول التالية ممث َّةل بصفة مراقب :أأسرتاليا و أأذربيجان وبنغالديش وبرابدوس وبيالروس يا وبلجياك والربازيل
وبرواني دار السالم وبوروندي وكندا وكرواتيا وجيبويت و أأملانيا والياابن واكزاخس تان والكويت ولبنان وليتوانيا وموريش يوس
واملغرب وميامنار وهولندا وعامن وابكس تان وبولندا ومجهورية كوراي والاحتاد الرويس واململكة العربية السعودية وإاس بانيا
وسويرسا واتيلند واململكة املتحدة والولايت املتحدة ا ألمريكية (.)33
 .4وشارك بصفة مراقب ممثلو لك من "1" :فلسطني ()1؛ " "2ومجعية احملامني ا ألمريكية ) ،(ABAوامجلعية املعنية
بأأسامء ا ألغذية العامة ( ،)CCFNومجعية العالمات التجارية للجامعات ا ألوروبية ) ،(ECTAوامجلعية ادلولية للعالمات
التجارية ) ،(INTAوامجلعية ادلولية لقانون النبيذ ) ،(AIDVواملكتب ادلويل للكروم والنبيذ ) ،(IWOواملؤسسة ادلولية
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لإيكولوجيا املعرفة ( ،)KEIومجعية ماليك العالمات التجارية ا ألوروبيني ) ،(MARQUESومنظمة الش بكة ادلولية
للمؤرشات اجلغرافية ).)9( (oriGIn
.5

وترد قامئة املشاركني يف الوثيقة .LI/WG/DEV-SYS/3/INF/1 Prov.2

البند  1من جدول ا ألعامل :افتتاح ادلورة
.6

افتتح ادلورة الس يد دارين اتنغ املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو).

البند  2من جدول ا ألعامل :انتخاب الرئيس وانئيب الرئيس
 .7ان ُتخب الس يد كريس توابل ميلغار (بريو) ،ابلإجامع ،رئيس ًا للفريق العامل .وانتخبت الس يدة ماراي ديل بيالر
اإسكوابر ابوتيس تا (املكس يك) والس يد تشااب ابتزش (هنغاراي) ابلإجامع انئبني للرئيس.
.8

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

البند  3من جدول ا ألعامل :اعامتد جدول ا ألعامل
 .9اعمتد الفريق العامل مرشوع جدول ا ألعامل (الوثيقة  )LI/WG/DEV-SYS/3/1 Prov. 3دون اإدخال
أأي تعديل.

البند  4من جدول ا ألعامل :تطوير نظام لش بونة
 .10استندت املناقشات اإىل الوثيقة .LI/WG/DEV-SYS/3/2
 .11و أأحاط الرئيس علام ابملواقف اليت أأعربت عهنا مجيع الوفود ،مبا يف ذكل الوفود اليت حتمل صفة مراقب.
وس يدرج لك ذكل ابلاكمل يف تقرير ادلورة احلالية.
 .12ونظر الفريق العامل يف حمتوايت الوثيقة  LI/WG/DEV-SYS/3/2و أأحاط علام ابلبياانت اليت أأدليت يف
اإطار البند  4من جدول ا ألعامل.

البند  5من جدول ا ألعامل :التعديالت املقرتح اإدخالها عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة لتفاق لش بونة بشأأن حامية
تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل ووثيقة جنيف لتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ واملؤرشات
اجلغرافية
 .13استندت املناقشات اإىل الوثيقة .LI/WG/DEV-SYS/3/3 Rev.

 ستتاح القامئة الهنائية للمشاركني مكرفق لتقرير ادلورة.
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 .14وعىل أأساس املناقشات اليت جرت مضن البند  5من جدول ا ألعامل ،وجه الفريق العامل اإىل مجعية احتاد
لش بونة ابعامتد التعديالت املقرتح اإدخالها عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة لتفاق لش بونة بشأأن حامية تسميات املنشأأ
وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل ووثيقة جنيف لتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية ،واملتعلقة
ابإدراج القاعدة (2اثنيا) اجلديدة ،بصيغهتا املبي َّنة يف مرفق هذه الوثيقة  ، LI/WG/DEV-SYS/3/3 Rev.يك تدخل
تكل التعديالت حزي النفاذ بعد شهرين من اعامتدها من قبل مجعية احتاد لش بونة.
 .15وحيتوي مرفق هذا امللخص اذلي أأعده الرئيس عىل التعديالت املقرتح اإدخالها عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة ،كام
أأوىص به القرار الواردة يف الفقرة  14أأعاله ،وذكل لتسهيل الرجوع اإلهيا.

البند  6من جدول ا ألعامل :اعامتد ملخص الرئيس
 .16اعمتد الفريق العامل ملخص الرئيس ابلصيغة الواردة يف هذه الوثيقة.

البند  7من جدول ا ألعامل :اختتام ادلورة
 .17اختمت الرئيس ادلورة يف  2نومفرب .2020
[ييل ذكل املرفق]
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الالحئة التنفيذية املشرتكة
لتفاق لش بونة بشأأن حامية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل
ووثيقة جنيف لتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية
(انفذة اعتبار ًا من)...
[]...

الفصل ا ألول
أأحاكم متهيدية وعامة
[]...
القاعدة (2اثنيا)

عذر التأأخر يف مراعاة املُهل
([ )1عذر الت أأخر يف مراعاة املُهل ألس باب انمجة عن ظروف قاهرة] اإذا مل تتقيد اإدارة خمتصة ،أأو مل يتقيد املس تفيدون أأو
الشخص الطبيعي أأو املعنوي ابملعىن املقصود يف املادة  "2")2(5من وثيقة جنيف يف حال تطبيق املادة  )3(5من وثيقة
جنيف ،مبهةل ُم َّقررة يف هذه الالحئة التنفيذية املشرتكة لختاذ اإجراء ما أأمام املكتب ادلويل ،ف ُيعذر ذكل التأأخر اإذا برهنت
الإدارة اخملتصة ،أأو برهن املس تفيدون أأو الشخص الطبيعي أأو املعنوي ابملعىن املقصود يف املادة  "2")2(5من وثيقة جنيف
يف حال تطبيق املادة  )3(5من وثيقة جنيف ،مبا يُريض املكتب ادلويل أأن ذكل التأأخر اكن بسبب حرب أأو ثورة أأو
اضطراب مدين أأو إارضاب أأو اكرثة طبيعية أأو ُّ
تعط ُل خدمات اإدارات الربيد أأو مؤسسات الربيد اخلاصة أأو أأنظمة التواصل
الإلكرتوين بسبب ظروف خارجة عن س يطرة اإدارة خمتصة ،أأو ظروف خارجة عن س يطرة املس تفيدين أأو الشخص
الطبيعي أأو املعنوي ابملعىن املقصود يف املادة  "2")2(5من وثيقة جنيف يف حال تطبيق املادة  )3(5من وثيقة جنيف ،أأو
سبب أخر من أأس باب القوة القاهرة.
([ )2حدود ال ُعذر] ل يُق َبل العذر عن عدم التقيد بأأي همةل بناء عىل أأحاكم هذه القاعدة ،اإل اإذا ّ
تسّل املكتب ادلويل
الربهان املُشار اإليه يف الفقرة ( ،)1و ُّ ِاختذ أأمام املكتب ادلويل الإجراء املُشار اإليه يف تكل الفقرة يف أأقرب وقت ممكن يف
حدود املعقول وبعد انقضاء املهةل املعنية بس تة أأشهر عىل الأكرث.
[]...
[هناية املرفق والوثيقة]
[ييل ذكل املرفق الثالث]
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MEMBRES/MEMBERS

(dans l’ordre alphabétique des noms français des membres)
(in the alphabetical order of the names in French of the members)
(dans l’ordre alphabétique des noms français des membres)
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ALBANIE/ALBANIA
Aida HALILAJ (Ms.), Specialist, Trademark Department, General Directorate of Industrial
Property (GDIP), Ministry of Finance and Economic, Tirana
aida.qefalia@dppi.gov.al
Dorina TERZIU (Ms.), Specialist, Trademark Department, General Directorate of Industrial
Property (GDIP), Ministry of Finance and Economic, Tirana
dorina.terziu@dppi.gov.al

ALGÉRIE/ALGERIA
Mohamed BAKIR (M.), premier secrétaire, Mission permanente, Genève
bakir@mission-algeria.ch

BULGARIE/BULGARIA
Rayko RAYTCHEV (Mr.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission,
Geneva
Vladimir YOSSIFOV (Mr.), Advisor, Permanent Mission, Geneva
vladko@bluewin.ch

FRANCE
Indira LEMONT SPIRE (Mme), chargée de mission, affaires européennes et internationales,
Institut national de la propriété industrielle (INPI), Courbevoie
ilemontspire@inpi.fr
Alexandre LEVY (M.), conseiller juridique, Institut national de l’origine et de la qualité (INAO),
Lyon
Josette HERESON (Mme), conseillère, Mission permanente, Genève
josette.hereson@diplomatie.gouv.fr
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GÉORGIE/GEORGIA
Nino CHIKOVANI (Ms.), Deputy Chairperson, National Intellectual Property Center of
Georgia (SAKPATENTI), Mtskheta
nchikovani@sakpatenti.gov.ge
Ketevan KILADZE (Ms.), Head, Legal Department, National Intellectual Property Center of
Georgia (SAKPATENTI), Mtskheta
kkiladze@sakpatenti.org.ge

HONGRIE/HUNGARY
Peter MUNKACSI (Mr.), Senior Advisor, Department for Competition, Consumer Protection and
Intellectual Property, Ministry of Justice, Budapest
peter.munkacsi@im.gov.hu
Csaba BATICZ (Mr.), Head, Legal and International Department, Hungarian Intellectual
Property Office (HIPO), Budapest
csaba.baticz@hipo.gov.hu
Veronika CSERBA (Ms.), Examiner, International Trademark Department, Hungarian
Intellectual Property Office (HIPO), Budapest
veronika.cserba@hipo.gov.hu
IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’)/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
Reza DEHGHANI (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

ISRAËL/ISRAEL
Howard POLINER (Mr.), Head, Intellectual Property Law Department, Israel Patent Office,
Ministry of Justice, Jerusalem
howardp@justice.gov.il
Sharon NIR SHALOM (Ms.), Team Leader, Trademarks and Appellations of Origin Division,
Israel Patent Office, Ministry of Justice, Jerusalem
sharonni@justice.gov.il
Nitzan ARNY (Mr.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva
minister-counsellor@geneva.mfa.gov.il
Tamara SZNAIDLEDER (Ms.), Advisor, Permanent Mission, Geneva
project-coordinator@geneva.mfa.gov.il

ITALIE/ITALY
Delfina AUTIERO (Ms.), Senior Officer, Italian Patent and Trademark Office, Directorate
General for the Fight Against Counterfeiting, Ministry of Economic Development (UIBM), Rome
Tiziana ZUGLIANO (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva
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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
sonia.hernandeza@impi.gob.mx
Karla Priscila JUÁREZ BERMÚDEZ (Sra.), Especialista en Propiedad Industrial, Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México
karla.juarez@impi.gob.mx
María del Pilar ESCOBAR BAUTISTA (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra
pescobar@sre.gob.mx
Raúl VARGAS JUÁREZ (Sr.), Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra
Paulina CEBALLOS ZAPATA (Sra.), Asesora, Misión Permanente, Ginebra
candidaturasoge@sre.gob.mx

NICARAGUA
María Fernanda GUTIÉRREZ GAITÁN (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra

PÉROU/PERU
Cristóbal MELGAR (Sr.), Ministro Consejero, Misión Permanente, Ginebra
cmelgar@onuperu.org

PORTUGAL
Vera DIAS (Ms.), Jurist, Extinction of Rights Directorate, National Institute of Industrial
Property (INPI), Ministry of Justice, Lisbon

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA
Ludmila COCIERU (Mme), cheffe, Section marques internationales, Direction marques et
modèles industriels, Agence nationale de la propriété intellectuelle (AGEPI), Chisinau
ludmila.cocieru@agepi.gov.md
Galina BOLOGAN (Mme), consultante principale, Agence nationale de la propriété
intellectuelle (AGEPI), Chisinau
galina.bologan@agepi.gov.md
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RÉPUBLIQUE DOMINICAINE/DOMINICAN REPUBLIC
Michelle Marie GUZMÁN SOÑÉ (Sra.), Directora de Signos Distintivos, Oficina Nacional de la
Propiedad Industrial (ONAPI), Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, Santo Domingo
m.guzman@onapi.gob.do
Wilda CABRAL (Sra.), Pasante, Misión Permanente, Ginebra
wilda0311@hotmail.com

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC
Katerina DLABOLOVA (Ms.), Expert, International Department, Industrial Property Office,
Prague
kdlabolova@upv.cz
Petr FIALA (Mr.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

SERBIE/SERBIA
Marija BOZIĆ (Ms.), Assistant Director, Distinctive Signs Department, Intellectual Property
Office of the Republic of Serbia, Belgrade
mbozic@zis.gov.rs

SLOVAQUIE/SLOVAKIA
Emil ŽATKULIAK (Mr.), Head, International Affairs Department, Industrial Property Office of the
Slovak Republic, Banská Bystrica
emil.zatkuliak@indprop.gov.sk
Janka ORAVCOVÁ (Ms.), Expert, Industrial Property Office of the Slovak Republic, Banská
Bystrica
janka.oravcova@indprop.gov.sk

TOGO
Kokuvi Fiomegnon SEWAVI (M.), premier secrétaire, Mission permanente, Genève
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UNION EUROPÉENNE (UE)/EUROPEAN UNION (EU)
Klaus BLANK (Mr.), International Relations Officer, Directorate-General Agriculture, European
Commission, Brussels
Dimitris BOTIS (Mr.), Deputy Director for Legal Affairs, International Cooperation and Legal
Affairs Department, European Union Intellectual Property Office (EUIPO), Alicante
dimitris.botis@euipo.europa.eu
Alexandra KUSTUROVIC (Ms.), Head of Cabinet, Board of Appeal, European Union Intellectual
Property Office (EUIPO), Alicante
alexandra.kusturovic@euipo.europa.eu
Asta LUKOSIUTE (Ms.), Head, Legal Practice Service, International Cooperation and Legal
Affairs Department, European Union Intellectual Property Office (EUIPO), Alicante
asta.lukosiute@euipo.europa.eu
Soraya BERNARD (Ms.), Project Manager Specialist, International Cooperation and Legal
Affairs Department, European Union Intellectual Property Office (EUIPO), Alicante
soraya.bernard@euipo.europa.eu
Katarina KOMPARI (Ms.), Intellectual Property Legal Specialist, International Cooperation and
Legal Affairs Department, European Union Intellectual Property Office (EUIPO), Alicante
Oscar MONDEJAR (Mr.), First Counsellor, Permanent Delegation, Geneva

II.

OBSERVATEURS/OBSERVERS

(dans l’ordre alphabétique des noms français des observateurs)
(in the alphabetical order of the names in French of the observers)
1.

ÉTATS MEMBRES DE L’OMPI/WIPO MEMBER STATES

ALLEMAGNE/GERMANY
Stefan GEHRKE (Mr.), Expert, Division for Trademark Law, Law Against Unfair Competition,
Design Law, Combating of Product Piracy, Federal Ministry of Justice and Consumer
Protection, Berlin
gehrke-st@bmjv.bund.de
Jan TECHERT (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva
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ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA
Shayea Ali ALSHAYEA (Mr.), Advisor, Office of the Chief Executive Officer, Saudi Authority for
Intellectual Property (SAIP), Riyadh
sshayea@saip.gov.sa
Haifa BIN SALMAH (Ms.), Legislative and Regulations Analyst, Saudi Authority for Intellectual
Property (SAIP), Riyadh

AUSTRALIE/AUSTRALIA
Skye REEVE (Ms.), Assistant Director, International Policy and Cooperation, IP Australia,
Canberra
Oscar GROSSER-KENNEDY (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
oscar.grosser-kennedy@dfat.gov.au

AZERBAÏDJAN/AZERBAIJAN
Anar HUSEYNOV (Mr.), Deputy Director, Patent and Trademarks Examination Office,
Intellectual Property Agency of the Republic of Azerbaijan, Baku
huseynov.a@hotmail.com

BANGLADESH
Md. Mahabubur RAHMAN (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
mahabub31@mofa.gov.bd

BARBADE/BARBADOS
Chad BLACKMAN (Mr.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
cblackman@foreign.gov.bb
Dwaine INNISS (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
dwinniss@foreign.gov.bb

BÉLARUS/BELARUS
Halina LIUTAVA (Ms.), Head, Department of Trademarks, Division of International
Registrations, National Center of Intellectual Property (NCIP), Minsk
galilut@gmail.com

BELGIQUE/BELGIUM
Joren VANDEWEYER (M.), conseiller, Mission permanente, Genève
joren.vandeweyer@diplobel.fed.be
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BRÉSIL/BRAZIL
Marcos PALOMINO (Mr.), Examiner, Division of Technical Examination of Trademarks and
Geographical Indications, National Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Industry,
Foreign Trade and Services, Rio de Janeiro
marcos.palomino@inpi.gov.br

BRUNÉI DARUSSALAM/BRUNEI DARUSSALAM
Amiriah ALI (Ms.), Legal Officer, Brunei Darussalam Intellectual Property Office (BruIPO),
Attorney General’s Chambers, Bandar Seri Begawan
amiriah.ali@agc.gov.bn
Shih Kuo YAPP (Mr.), Assistant Executive Officer, Brunei Darussalam Intellectual Property
Office (BruIPO), Attorney General’s Chambers, Bandar Seri Begawan
zhuanrong.yapp@bruipo.gov.bn

BURUNDI
Solyvent HABONIMANA (M.), directeur, Office burundais du droit d’auteur et des droits voisins,
Ministère de la jeunesse, des sports et de la culture (OBDA), Bujumbura
hsolyvent@yahoo.fr

CANADA
Nicolas LESIEUR (Mr.), First Secretary, Permanent Mission to the World Trade
Organization (WTO), Geneva

CROATIE/CROATIA
Antoneta CVETIĆ (Ms.), Head, Trademarks and Industrial Designs Department, State
Intellectual Property Office (SIPO), Zagreb

DJIBOUTI
Kadra AHMED HASSAN (Mme), ambassadeur, représentant permanent, Mission permanente,
Genève
Oubah MOUSSA AHMED (Mme), conseillère, Mission permanente, Genève
moussa_oubah@yahoo.fr

ESPAGNE/SPAIN
Ana GARCĺA PÉREZ (Sra.), Jefa de Área, Coordinación Jurídica, Oficina Española de Patentes
y Marcas (OEPM), Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Madrid
ana.garcia@oepm.es
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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), Department of Commerce, Alexandria
nancy.omelko@uspto.gov
Marina LAMM (Ms.), Intellectual Property Attaché, Multilateral Economic and Political Affairs,
Permanent Mission, Geneva

FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION
Larisa BORODAY (Ms.), Head, Trademark Examination Department, Federal Service for
Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow
larisa.boroday@rupto.ru
Daria BIRYUKOVA (Ms.), Senior Specialist, International Cooperation Department, Federal
Service for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow
Maria RYAZANOVA (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

JAPON/JAPAN
SHIMIZU Yuki (Mr.), Director, Multilateral Policy Office, International Policy Division, Policy
Planning and Coordination Department, Japan Patent Office (JPO), Ministry of Economy, Trade
and Industry, Tokyo
SAITO Masataka (Mr.), Deputy Director, Multilateral Policy Office, International Policy Division,
Policy Planning and Coordination Department, Japan Patent Office (JPO), Ministry of Economy,
Trade and Industry, Tokyo
HIGO Sakura (Ms.), Administrative Officer, Multilateral Policy Office, International Policy
Division, Policy Planning and Coordination Department, Japan Patent Office (JPO), Ministry of
Economy, Trade and Industry, Tokyo
UEJIMA Hiroki (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
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KAZAKHSTAN
Assemgul KAZIYEVA (Ms.), Head, Department of Trademarks, Appellations of Origin and
Industrial Designs, National Institute of Intellectual Property, Ministry of Justice of the Republic
of Kazakhstan, Nur-Sultan
Aibek OMAROV (Mr.), Deputy Head, International Law and Cooperation Division, National
Institute of Intellectual Property, Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan,
Nur-Sultan
Abzal ABDIMUTALIP (Mr.), Acting Head, Division on Examination of Trademarks, Appellations
of Origin and Industrial Designs, National Institute of Intellectual Property, Ministry of Justice of
the Republic of Kazakhstan, Nur-Sultan
Nurdaulet YERBOL (Mr.), Specialist, International Law and Cooperation Division, National
Institute of Intellectual Property, Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan,
Nur-Sultan

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

LIBAN/LEBANON
Sara NASR (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

LITUANIE/LITHUANIA
Rasa SVETIKAITĖ (Ms.), Justice and Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva
rasa.svetikaite@urm.lt

MAROC/MOROCCO
Amina ADNANI (Mme), cheffe, Service cadre légal de propriété industrielle et affaires
juridiques, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), Casablanca
Benali HARMOUCH (M.), chef, Département coopération et affaires juridiques, Office marocain
de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), Casablanca
harmouch@ompic.ma
Naima KARTIT (Mme), cheffe, Service dessins et modèles industriels et indications
géographiques, Département d’examen des signes distinctifs, Office marocain de la propriété
industrielle et commerciale (OMPIC), Casablanca

MAURICE/MAURITIUS
Omduttrajsingh SEWRAJ (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva
mauritiusembassy@bluewin.ch
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MYANMAR
Aye ThiriMAW (Ms.), Director, Department of Intellectual Property (DIP), Ministry of Commerce,
Nay Pyi Taw
ayeaye.maw14@gmail.com

OMAN
Hilda AL HINAI (Ms.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission to the World
Trade Organization (WTO), Geneva

PAKISTAN
Muhammad ISMAIL (Mr.), Director, Intellectual Property Organization of
Pakistan (IPO-Pakistan), Islamabad
muhammad.ismail@ipo.gov.pk
Humaira SHAKEEL (Ms.), Deputy Director, Intellectual Property Organization of
Pakistan (IPO-Pakistan), Islamabad
humaira.shakeel@ipo.gov.pk
Muhammad Salman Khalid CHAUDHARY (Mr.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva
salman_khalid9@hotmail.com

PAYS-BAS/NETHERLANDS
Margreet GROENENBOOM (Ms.), Policy Officer, Ministry of Agriculture, Nature and Food
Quality, The Hague
m.m.groenenboom@minlnv.nl
Henk EGGINK (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
henk.eggink@minbuza.nl

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

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA
PARK Si-Young (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

LI/WG/DEV-SYS/3/5
Annex III
12
ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM
Jan WALTER (Mr.), Senior Intellectual Property Advisor, Permanent Mission, Geneva
jan.walter@fcdo.gov.uk
Nancy PIGNATARO (Ms.), Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva
nancy.pignataro@fcdo.gov.uk

SUISSE/SWITZERLAND
Erik THÉVENOD-MOTTET (M.), conseiller juridique, Division droit et affaires internationales,
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne

THAÏLANDE/THAILAND
Jittima KLINSUWAN (Ms.), Trade Officer, Department of Intellectual Property (DIP), Ministry of
Commerce, Nonthaburi
jittima.klins@gmail.com
Jutatip VUTHIPARUM (Ms.), Legal Officer, Department of Intellectual Property (DIP), Ministry of
Commerce, Nonthaburi
jutatip.dip@gmail.com
Navarat TANKAMALAS (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission to the World Trade
Organization (WTO), Geneva
navarat@thaiwto.com

2.

AUTRES/OTHERS

PALESTINE
Nada TARBUSH (Ms.), Counsellor, Permanent Observer Mission, Geneva

3. ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/
NON-INTERNATIONAL GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

Association des avocats américains (ABA)/American Bar Association (ABA)
Christopher SCHULTE (Mr.), Attorney, Intellectual Property Law Section, Trademark Division,
Minneapolis
cschulte@merchantgould.com
Association communautaire du droit des marques (ECTA)/European Communities Trade Mark
Association (ECTA)
Andrea RINGLE (Ms.), Attorney-at-Law, Hamburg
andrea.ringle@brl.de
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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
Association internationale pour les marques (INTA)/International Trademark Association (INTA)
Frank HELLWIG (Mr.), Representative, Saint-Louis
emailfzh@yahoo.com
Tat-Tienne LOUEMBE (Mr.), Representative, Africa Middle East and Intergovernmental
Organizations, New York
Consortium for Common Food Names (CCFN)
Frank HELLWIG (Mr.), Representative, Saint-Louis
emailfzh@yahoo.com
Knowledge Ecology International, Inc. (KEI)
Thirukumaran BALASUBRAMANIAM (Mr.), Representative, Geneva
MARQUES - Association des propriétaires européens de marques de commerce/MARQUES Association of European Trademark Owners
Thera ADAM-VAN STRAATEN (Ms.), Expert, Rotterdam
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