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LI/WG/PCR/1/5

ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 9 :يونيو 2016

الفريق العامل املعني بإعداد الئحة تنفيذية مشرتكة التفاق لشبونة
ووثيقة جنيف التفاق لشبونة
الدورة األوىل

جنيف ،من  7اإىل  9يونيو 2016
ملخص الرئيس

اذلي اع متده الفريق العامل
 .1اجمتع الفريق العامل املعين ابإعداد لحئة تنفيذية مشرتكة لتفاق لش بونة ووثيقة جنيف لتفاق لش بونة (املشار اإليه فامي
ييل بعبارة "الفريق العامل") يف جنيف يف الفرتة من  7اإىل  9يونيو .2016
 .2واكنت ا ألطراف املتعاقدة لحتاد لش بونة التالية ممث َّةل يف هذه ادلورة :اجلزائر ،بلغاراي ،كوس تارياك،
اجلوهورية التش يكية ،كواب ،مجوهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية ،فرنسا ،غابون ،جورجيا ،هاييت ،هنغاراي ،اإيران (مجوهورية -
الإسالمية) ،إارسائيل ،اإيطاليا ،املكس يك ،نياكراغوا ،بريو ،الربتغال ،مجوهورية مودلوفا ،سلوفاكيا (.)20
 .3واكنت ادلول التالية ممث َّةل بصفة مراقب :أأسرتاليا ،الربازيل ،الاكمريون ،كندا ،ش ييل ،الصني ،السلفادور ،فنلندا،
أأملانيا ،غواتاميل ،الياابن ،الكويت ،املغرب ،ابكس تان ،بامن ،الفلبني ،مجوهورية كوراي ،مجوهورية تزنانيا املتحدة ،رومانيا،
الس نغال ،اإس بانيا ،سويرسا ،اتيلند ،أأوكرانيا ،اململكة املتحدة ،الولايت املتحدة ا ألمريكية (.)26
 .4وشارك يف ادلورة ممثلو املنظامت احلكومية ادلولية التالية بصفة مراقب :املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية (،)OAPI
املنظمة ا إلقلميية ا ألفريقية للملكية الفكرية ( ،)ARIPOالاحتاد ا ألورويب ،املنظمة ا ألوروبية للقانون العام ( ،)EPLOمنظمة
ا ألغذية والزراعة ل ألمم املتحدة ،منظمة التعاون الإساليم ،مركز اجلنوب ،منظمة التجارة العاملية (.)8
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 .5وشارك يف ادلورة ممثلو املنظامت ادلولية غري احلكومية التالية بصفة مراقب - MARQUES :مجعية ماليك العالمات
التجارية ا ألوروبيني ،مركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية ( ،)CEIPIبرانم الصحة والبئةة ( ،)HEPاجلعية ادلولية
محلاية امللكية الفكرية ( ،)AIPPIاملركز ادلويل للتجارة والتمنية املس تدامة ( ،)ICTSDالرابطة ادلولية للعالمات
التجارية ( ،)INTAاجلعية ادلولية لقانون النبيذ ( ،)AIDVمنظمة الش بكة ادلولية للمؤرشات اجلغرافية (.)8( )oriGIn
.6

*

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

البند  1من جدول ا ألعامل :افتتاح ادلورة
.7

افتتح ادلورة املدير العام ،الس يد فرانسس غري.

البند  2من جدول ا ألعامل :انتخاب الرئئس وانئيب الرئئس
 .8ان ُتخب الس يد نيكولوس غوجيليدزي (جورجيا) ابلإجامع رئئسا للفريق العامل ،وان ُتخب الس يد أألفريدو رندون أألغارا
(املكس يك) ابلإجامع انئبا للرئئس.
.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/PCR/1/1 Prov.دون اإدخال أأي تعديل.

البند  4من جدول ا ألعامل :مرشوع الالحئة التنفيذية املشرتكة لتفاق لش بونة بشأأن حامية تسميات املنشأأ
وتسجيلوها عىل الصعيد ادلويل ووثيقة جنيف لتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية
 .11استندت املناقشات اإىل الوثيقتني  LI/WG/PCR/1/2و .LI/WG/PCR/1/3ودرس الفريق العامل ابلتفصيل
لك أأحاكم مرشوع الالحئة التنفيذية املشرتكة لتفاق لش بونة بشأأن حامية تسميات املنشأأ وتسجيلوها عىل الصعيد ادلويل
ووثيقة جنيف لتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية.
 .12والمتس الفريق العامل من ا ألمانة اإعداد نسخة مرا َجعة ملرشوع الالحئة التنفيذية املشرتكة لتفاق لش بونة
بشأأن حامية تسميات املنشأأ وتسجيلوها عىل الصعيد ادلويل ووثيقة جنيف لتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ
واملؤرشات اجلغرافية ،مبراعاة التعليقات املُقدمة يف دورة الفريق العامل احلالية ،يك يُنظر فهيا يف ادلورة القادمة للفريق
العامل.

البند  5من جدول ا ألعامل :الاس تدامة املالية لحتاد لش بونة
 .13استندت املناقشات اإىل الوثيقة .LI/WG/PCR/1/4
 .14و أأشار الرئئس اإىل أأن عددا من أأعضاء احتاد لش بونة أأعلن عن اس تعداده ل إالسوهام مبدفوعات طوعية بغرض إازاةل جعز
احتاد لش بونة املرتقب خالل الثنائية ،وعن اعزتامه اختاذ اخلطوات الالزمة للعمل مع ا ألمانة خبصوص ترتئبات ادلفع.

*

س تكون الصيغة الهنائية لقامئة املشاركني متاحة يف مرفق تقرير ادلورة.
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 .15و أأشار الرئئس أأيضا اإىل أأن الفريق العامل اتفق عىل رضورة اعامتد تدابري لضامن الاس تدامة املالية الطويةل ا ألجل
لحتاد لش بونة ،مبا يف ذكل اإجراء املزيد من املناقشات حول زايدة تدرجيية حممتةل يف الرسوم وإانشاء نظام لالشرتااكت يُناقش
ويُتفق عليه يف املس تقبل .وعالوة عىل ذكل ،ذكّرت الوفود بأأمهية الرتوجي لنظام لش بونة ولزوم أأن يتوىل جسل لش بونة
الاضطالع بتكل املوهمة من أأجل اس تقطاب أأطراف متعاقدة جديدة ،مما سئساعد عىل تقامس العبء املايل بني عدد أأكرب من
ا ألعضاء ،و أأن تتوىل ادلول ا ألعضاء الاضطالع هبا داخليا من أأجل زايدة اإيداع طلبات جديدة ،قدر الإماكن .ويف هذا
تروج للمؤرشات اجلغرافية بطريقة متوازنة .وتساءل
الصدد ،قال وفدان من الوفود املراقبة إانه ينبغي للويبو القيام بأأنشطة ّ
أأحد الوفود ا ألعضاء عام اإذا اكن ينبغي اب ألحرى أأن تُناقش مسأأةل الرتوجي املتوازن يف س ياق أأوسع.
 .16والمتس الفريق العامل من ا ألمانة تنظمي اجامتع (اجامتعات) ألعضاء احتاد لش بونة بغرض العمل ،مبساعدة
ا ألمانة ،عىل اإعداد اقرتاحات ملعاجلة الاس تدامة املالية الطويةل ا ألجل لحتاد لش بونة لتكون جاهزة يف الوقت
املناسب يك تنظر فهيا مجعية احتاد لش بونة يف دورهتا القادمة طبقا لقرار تكل اجلعية (انظر الفقرة  "3"73من
الوثيقة .)LI/A/32/5

البند  6من جدول ا ألعامل :اعامتد ملخص الرئئس
 .17اعمتد الفريق العامل ملخص الرئئس ابلصيغة الواردة يف هذه الوثيقة.

البند  7من جدول ا ألعامل :اختتام ادلورة
 .18اختمت الرئئس ادلورة يف  9يونيو .2016
[هناية الوثيقة]

