A

LI/WG/PCR/1/6

ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 3 :أأبريل 2017

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

جنيف ،من  7اإىل  9يونيو 2016

التقرير

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،
امجلهورية التش يكية ،كواب ،مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية ،فرنسا ،غابون ،جورجيا ،هاييت ،هنغاراي ،اإيران (مجهورية -
الإسالمية) ،إارسائيل ،اإيطاليا ،املكس يك ،نياكراغوا ،بريو ،الربتغال ،مجهورية 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 ،مجهورية كوراي ،رومانيا ،الس نغال ،اإس بانيا ،سويرسا،
اتيلند ،أأوكرانيا ،اململكة املتحدة ،مجهورية تزنانيا 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
 .5وشارك يف ادلورة ممثلو املنظامت ادلولية غري احلكومية التالية بصفة مراقب :مركز ادلراسات ادلولية للملكية
الفكرية ( ،)CEIPIبرانمج الصحة والبيئة ( ،)HEPامجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكرية ( ،)AIPPIاملركز ادلويل للتجارة
والتمنية املس تدامة ( ،)ICTSDالرابطة ادلولية للعالمات التجارية ( ،)INTAامجلعية ادلولية لقانون النبيذ (،)AIDV
 - MARQUESمجعية ماليك العالمات التجارية ا ألوروبيني ،منظمة الش بكة ادلولية للمؤرشات اجلغرافية (.)8( )oriGIn
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وترد قامئة املشاركني يف املرفق ا ألول.

البند  1من جدول ا ألعامل :افتتاح ادلورة
.7

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

 .8وبد أأ الاجامتع مشريا اإىل أأنه منذ املؤمتر ادلبلومايس ،ارتفع العدد الإجاميل للموقعني عىل وثيقة جنيف لتفاق لش بونة
اإىل  15يف أأعقاب توقيع لك من اإيطاليا والربتغال وكوس تارياك ومجهورية مودلوفا .كام أأشار اإىل أأن الوثيقة س تدخل حزي
التنفيذ بعد اإيداع مخسة صكوك تصديق أأو انضامم.
 .9وفامي يتعلق ابلعمليات اليومية لسجل لش بونة ،أأشار اإىل أأنه منذ انعقاد مجعية احتاد لش بونة السابقة ،مت اس تالم
 50طلبا دوليا جديدا  34 -طلبا من اإيطاليا و 16من اإيران (مجهورية الإسالمية) – ا ألمر اذلي رفع عدد التسجيالت
ادلولية يف اإطار نظام لش بونة اإىل  1060تسجيال .واس تطرد بأأن بعض مبادرات ا ألمتته جارية .ويف هذا الصدد ،أأضاف أأن
املكتب ادلويل واثق من أأن تكل املبادرات تؤدي اإىل اخنفاض كبري يف فرتة معاجلة الطلبات ادلولية.
 .10و أأشار بعد ذكل اإىل أأن مجعية احتاد لش بونة قد اختذت يف أأكتوبر  2015قرارا يشمل مخسة عنارص .أأول ،أأحيطت
امجلعية علام بنتاجئ املؤمتر ادلبلومايس اذلي أأدى اإىل اعامتد وثيقة جنيف يف مايو عام  .2015اثنيا ،وافقت امجلعية عىل اإنشاء
الفريق العامل احلايل املعين إابعداد الالحئة التنفيذية املشرتكة لتفاق لش بونة ووثيقة جنيف لتفاق لش بونة  -ويه هممة اكنت
الويبو اضطلعت هبا سابقا يف عدد من املناس بات فامي يتعلق بنظام مدريد ونظام لهاي عىل سبيل املثال ،حيث اكن هناك
أأكرث من وثيقة معمول هبا للك نظام يف نفس الوقت .اثلثا ،حددت اللغة العربية والصينية والروس ية لكغات يمت هبا تأأسيس
النصوص الرمسية لتفاق لش بونة واللواحئ الصادرة مبوجهبا .ومتثل العنرص الرابع من قرار امجلعية العامة يف تعديل جدول
الرسوم .وكعنرص هنايئ ،أأخرياّ ،قررت امجلعية أأن يس تفيد احتاد لش بونة من اجامتعات الفريق العامل احلايل للنظر يف
الاس تدامة املالية لحتاد لش بونة ،مبا يف ذكل اخليارات الواردة يف الوثيقة  LI/A/32/3أأو أأي حل معيل أخر ،وتقدمي اقرتاح
اإىل ادلورة املقبةل للجمعية يف أأكتوبر .2016
 .11و أأكد املدير العام ،يف اإشارة اإىل جدول أأعامل الفريق العامل ،أأن املهمتني الرئيس يتني لدلورة احلالية س تكوانن كام ييل:
أأول ،حبث ومناقشة املورشوع املقرتح لالحئة التنفيذية املشرتكة لتفاق لش بونة ووثيقة جنيف لتفاق لش بونة (املشار اإلهيا فامي
ييل ابمس "الالحئة التنفيذية املشرتكة") ،واثنيا ،مواصةل النظر يف مسأأةل الاس تدامة املالية لحتاد لش بونة .وفامي يتعلق ابملهمة
ا ألخريةّ ،
حث املدير العام مجيع املشاركني عىل حماوةل اإجياد حل مناسب ،مبراعاة تنوع وهجات النظر اليت أأبديت خالل
أ
مجعيات عام  ، 2015بغرض تقدمي اقرتاح لالجامتع املقبل للجمعيات يف أكتوبر .2016

البند  2من جدول ا ألعامل :انتخاب الرئيس وانئيب الرئيس
 .12ان ُتخب الس يد نيكولوس غوجيليدزي (جورجيا) ابلإجامع رئيسا للفريق العامل ،وان ُتخب الس يد أألفريدو رندون أألغارا
(املكس يك) ابلإجامع انئبا للرئيس.
 .13وتولت الس يدة أألكس ندرا غرازيويل (الويبو) هممة أأمني الفريق العامل.

البند  3من جدول ا ألعامل :اعامتد جدول ا ألعامل
 .14اعمتد الفريق العامل مورشوع جدول ا ألعامل (الوثيقة  )LI/WG/PCR/1/1 Prov.دون اإدخال أأي تعديل.
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البند  4من جدول ا ألعامل :مورشوع الالحئة التنفيذية املشرتكة لتفاق لش بونة بشأأن حامية تسميات املنشأأ
وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل ووثيقة جنيف لتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية
 .15استندت املناقشات اإىل الوثيقتني  LI/WG/PCR/1/2 CORRو.LI/WG/PCR/1/3 CORR
البياانت العامة
 .16أأعرب وفد فرنسا عن اس تعداده ،فضال عن غريه من الوفود ا ألعضاء يف احتاد لش بونة ،إلحراز مزيد من التقدم بشأأن
القضااي قيد املناقشة يف ادلورة احلالية .كام أأشار الوفد اإىل أأن بعض ا ألعامل التحضريية قد مت تنفيذها يف ابريس يف ا ألشهر
القليةل املاضية للمتكن من املشاركة يف ادلورة احلالية بأأكرث الطرق البناءة املمكنة هبدف حتقيق تقدم بشأأن القضااي املتعلقة
ابإعداد مورشوع الالحئة التنفيذية املشرتكة والقضااي املرتبطة ابلمتويل .واختمت الوفد بقوهل إان قدرا من الوقت قد مر منذ اعامتد
وثيقة جنيف يف شهر مايو  ،2015و أأن فرنسا تأأمل يف اإماكنية الاس تفادة من الوقت اخملصص لدلورة احلالية للفريق العامل
بطريقة حكمية.
 .17و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن تقديره التام للتعقيد يف صياغة بعض أأحاكم مورشوع الالحئة التنفيذية
املشرتكة قيد النظر .كام أأفاد الوفد بأأنه عىل الرمغ من أأنه أأقر بأأن مجعية لش بونة لها احلق يف اإعادة النظر يف اللواحئ املتعلقة
ابتفاق لش بونة ودلهيا سلطة مراجعة الرسوم املقررة مبوجب هذا التفاق ،اإل أأنه ر أأى أأن وثيقة جنيف لتفاق لش بونة اكنت
صاك خمتلف وذات نطاق أأوسع وعضوية خمتلفة .وعالوة عىل ذكل ،عىل النحو املنصوص عليه يف املادة  "3" )2(22من
وثيقة جنيف لتفاق لش بونة ،مجلعية احتاد لش بونة سلطة تعديل الالحئة التنفيذية فامي يتعلق ابملسائل اليت تتعلق ابتفاق
لش بونة فقط ،يف حني أأنه ابلقدر اذلي تعد وثيقة جنيف ذات صةل ،س تكون فقط ل ألطراف املتعاقدة عىل هذه الوثيقة يف
وضع ميكهنا من اختاذ القرار .ونتيجة ذلكل ،حذر الوفد من اختاذ قرار يف ادلورة احلالية بشأأن العديد من املسائل اليت هتم
فقط أأعضاء وثيقة جنيف .و أأضاف الوفد أأنه بيامن قد تقدر ا ألطراف احملمتةل اليت ستتعاقد مس تقبال وهجة نظر ا ألطراف
املتعاقدة عىل اتفاق لش بونة ،اإل أأنه ل زال يرى أأنه س يكون من السابق ألوانه بشلك واحض أأن يمت تقرير هذه ا ألمور نيابة
عهنم .وعالوة عىل ذكل ،ل يعمل أأعضاء الويبو بعد ما اإذا اكنت الويبو س تكون يه احملفل املناسب اذلي ميكن فيه ،يف لل
اتفاقية الويبو ،اختاذ قرار تعديل الالحئة التنفيذية خبصوص مسائل تتعلق بوثيقة جنيف لتفاق لش بونة .ويف هذا الصدد،
أأشار الوفد اإىل أأنه بعد الاعرتاف بأأن امجلعية العامة للويبو ومجعية احتاد ابريس ومجعية احتاد برن ميكن أأن توافق بشلك مؤكد
عىل التدابري اليت اقرتهحا املدير العام لإدارة التفاق اجلديد ،مل يمت اقرتاح مثل هذه التدابري أأو اعامتدها حىت الن .و أأقر الوفد
أأن هناك اختالفا يف الراء حول ما اإذا اكنت تكل التدابري س تكون رضورية يف هذه احلاةل ابذلات .ويف هذا الصدد ،ذكر
الوفد أأنه يف حني جادل أأعضاء احتاد لش بونة بشأأن اإماكنية قيام الويبو بأأداء ذكل العمل ،اكن للوفد وهجة نظر خمتلفة متاما
بشأأن هذه املسأأةل .كام أأشار الوفد اإىل أأنه ميكن ألعضاء احتاد لش بونة حل املشلكة عن طريق مطالبة املدير العام بتقدمي
اقرتاح يف هذا الصدد ،والسامح ألعضاء الويبو بأأن يقرروا بشأأن ما اإذا اكن يتعني عىل الويبو اإدارة وثيقة جنيف من عدمه.
وابلتايل ،وحلني تلكيف الويبو إابدارة وثيقة جنيف ،ر أأي الوفد من وهجة نظره أأنه ل ينبغي للويبو القيام بذكل ول ميكهنا القيام
بذكل .ونتيجة ذلكل ،أأعرب الوفد عن ر أأي بأأنه طاملا أأن وثيقة جنيف ليست سارية املفعول ول ميكن اعتبارها معاهدة اتبعة
للويبو يف الوقت الراهن ،فاإن اإعداد الالحئة التنفيذية املشرتكة لوثيقة  1967ووثيقة جنيف قد أأقرت ابخلطأأ أأن الويبو ميكن
أأن تدير وثيقة جنيف يف الوقت اذلي مل توافق الويبو بعد عىل أأداء هذه املهمة .ويف حني أأعرب الوفد عن تقديره لعمل
املكتب ادلويل يف جتميع الواثئق قيد النظر ،اإل أأنه ل يعتقد أأن الالحئة التنفيذية املشرتكة لحتاد لش بونة اليت ستنجم عن
املناقشات يف ادلورة احلالية قد يمت اعامتدها من قبل مجعية اتفاق لش بونة دون موافقة امجلعيات ا ألخرى .ويف اخلتام ،ذكر
الوفد أأنه حلني قبول تكل امجلعيات مسؤولية املنظمة عن اإدارة وثيقة جنيف ،فاإن أأي قرار من قبل احتاد لش بونة يويح بأأن
املنظمة سوف تدير وثيقة جنيف س يكون خارج نطاق صالحياته .ويف هذا الصدد ،طلب الوفد تصحيح الفقرة  1من
مالحظات املكتب ادلويل بشأأن مورشوع الالحئة التنفيذية املشرتكة الواردة يف الوثيقة  LI/WG/PCR/1/3 Corr.ليك
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تشري اإىل أأن البيان اذلي أدىل به مبوجب ذكل ميثل فقط وهجة نظر واحدة .وفامي يتعلق ابلمتويل ،أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل
مناقشة الاس تدامة املالية لنظام لش بونة فامي وراء العجز املتوقع ،و أأعرب عن سعادته بأأن يسمع من وفد فرنسا أأن املناقشات
املمثرة قد بد أأت ابلفعل بشأأن هذه املسأأةل .و أأعرب الوفد عن ارتياحه لسامع أأن أأعضاء احتاد لش بونة حياولون اجياد وس يةل
لمتويل معليات الاحتاد دون اس تخدام أأموال من معاهدة التعاون بشأأن الرباءات واحتاد مدريد أأو دون الاس مترار يف
اس تخدام مساهامت ا ألعضاء الخرين .وعىل الرمغ من أأن الوفد أأعرب عن أأسفه العميق لعدم اتساق اتفاق لش بونة ووثيقة
جنيف مع تورشيعات الولايت املتحدة ،ا ألمر اذلي منعها من الانضامم اإىل أأي مهنام ،اإل أأن الوفد أأقر بأأن العديد من مقديم
الطلبات يف الولايت املتحدة ل زالوا حباجة اإىل طلب امحلاية يف الولايت القضائية اليت انضمت اإىل تكل التفاقيات ،ا ألمر
اذلي يفرس بدوره مشاركته يف ادلورة احلالية هبدف املشاركة يف املناقشات والإسهام البناء يف معل الفريق العامل.
 .18و أأشار الرئيس ،بعد أأن أأحيط علام مبوقف الولايت املتحدة ا ألمريكية ،اإىل أأن الفريق العامل تلقى وليته من مجعية
احتاد لش بونة و أأن الفريق العامل لن يعمتد املورشوع املقرتح لالحئة التنفيذية املشرتكة لوثيقة جنيف واتفاق لش بونة يف هذه
املرحةل ألن وليته تقترص عىل مناقشة موقف ادلول ا ألعضاء عىل أأساس مبديئ من أأجل حل القضااي العامة العالقة اليت
وردت يف جدول ا ألعامل .وفتح الرئيس ابب املناقشات بشأأن البند  4من جدول ا ألعامل ودعا املكتب ادلويل اإىل طرح
وثيقيت العمل للنقاش.
 .19وفتح الرئيس ابب املناقشات بشأأن مورشوع الالحئة التنفيذية املشرتكة واقرتح أأن تُراجع القواعد اليت حتتوي عىل عدد
كبري من التعديالت قاعدة قاعدة ،قبل الانتقال اإىل القواعد املتبقية ملراجعهتا فصال فصال.
القاعدة  :1تعاريف
 .20أأشار ممثل الرابطة ادلولية للعالمات التجارية اإىل ثالثة اقرتاحات بشأأن القاعدة  .1واكن ا ألول يشري اإىل الفقرة "2" 1
واليت بدا أأهنا تركز عىل وثيقة  1958لتفاق لش بونة و أأهنا تنص عىل أأن أأي اإشارة اإىل وثيقة  1967س تكون اإشارة اإىل
وثيقة  1958لكام اكنت وثيقة  1958معمول هبا بدل من وثيقة  .1967ويف هذا الصدد ،ر أأى أأنه س يكون من ا ألفضل
توضيح هذا املبد أأ عن طريق بدء امجلةل بـ "لكام اكن معمول ابتفاق لش بونة بتارخي  31أأكتوبر  ،1958بدل من وثيقة ،1967
فاإنه جيب أأن يمت فهم أأي اإشارة اإىل وثيقة  ."1967واكنت املالحظة الثانية تتعلق ابلفقرات ( "8" )1و" ،"9حيث ر أأى أأن
صيغة "الطلب اذلي يُودع مبوجب وثيقة  1967وذكل فامي يتعلق ابلعالقات املتبادةل" من الصعب فهمها بعض اليشء.
وذلكل ،تساءل عام اإذا اكن من ا ألفضل التعبري عن معىن تكل امجلةل ابلإشارة اإىل املادة  31من وثيقة جنيف ابلإشارة اإىل أأن
"الطلب اذلي حتمكه وثيقة جنيف" يعين طلبا مت اإيداعه مبوجب وثيقة جنيف حيث ختضع العالقات املتبادةل بني ا ألطراف
املتعاقدة املعنية لوثيقة جنيف ،وستنطبق نفس املالحظة فامي يتعلق ابلبند " "8ابلنس بة للطلبات اليت حتمكها وثيقة .1967
وفامي يتعلق ابلسطر الثا ي من الفقرة  ،"3" 2ر أأى أأن لكمة "عىل النحو" يف امجلةل "ادلورية عىل النحو املشار اإليه يف املادة
 ")2(5عىل ما يبدو ليس لها لزوم ،وابلتايل اقرتح تعديل النص حبيث تصبح امجلةل كام ييل "ادلورية املشار اإلهيا يف املادة
.")2(5
 .21و أأفاد وفد فرنسا بأأن دليه بعض التعليقات التحريرية بشأأن القاعدة  1حيث أأن صياغة خمتلف الفقرات والتعاريف
مبوجهبا مل تكن سهةل .وبشلك أأكرث حتديدا ،أأفاد الوفد أأنه س يقدم بضعة اقرتاحات صياغة فامي يتعلق ابلفقرتني ( "2" )1و""3
من القاعدة .1
 .22وذكر الرئيس أأن التعليقات اليت أأدىل هبا وفد فرنسا وممثل الرابطة ادلولية للعالمات التجارية قد أأحيط هبا علام حسب
ا ألصول و أأن املكتب ادلويل س يقوم ابإعداد اقرتاح مكتوب يف نسخة منقحة من الوثيقة اليت س تقدم اإىل ادلورة املقبةل للفريق
العامل.
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القاعدة  :3لغات العمل
 .23فامي يتعلق ابلقاعدة  ،)5(3المتس وفد هنغاراي توضيحات اإضافية بشأأن الاثر املمكنة لهذا الورشط .و أأفاد بأأنه فهم أأن
القاعدة  )5(3تتعلق فقط برتمجة تسمية املنشأأ نفسها ،ويف هذا الصدد ،أأشار الوفد اإىل أأن هناك حالت ميكن أأن تلعب فهيا
ترمجة تسمية املنشأأ دورا هاما .عىل سبيل املثال ،اإذا ترمج امس عامصة المنسا " "Viennaاإىل ا ألملانية " "Wienأأو اإىل
الهنغارية " ،"Bécفاإن املظهر املريئ لللكمة والاختالفات الصوتية س تكون كبرية .وتساءل الوفد عام اإذا اكنت اإماكنية تقدمي
ترمجة لتسمية املنشأأ قد اس تخدمت كثريا يف املايض من قبل ا ألطراف املتعاقدة مبوجب اتفاق لش بونة ،وتساءل عام اإذا اكن
املكتب ادلويل يف وضع ميكنه من تقدمي أأمثةل معلية يف هذا الصدد ،وذكل هبدف فهم أأفضل للقضية قيد النظر.
 .24وذكر وفد اإيطاليا ،يف اإشارة اإىل القاعدة  ،)5(3أأنه يفضل احلفاظ عىل اإماكنية تقدمي طلب حيتوي عىل ترمجة واحدة
لتسمية املنشأأ أأو أأكرث من أأجل الوضوح .وعالوة عىل ذكل ،ر أأى الوفد أأن مثل هذه الإماكنية س تكون أأكرث فائدة بعد تقدمي
اللغات ا إلضافية ا ألخرية مثل الصينية أأو العربية يف نظام لش بونة.
 .25و أأشار املكتب ادلويل ،ردا عىل السؤال اذلي طرحه وفد هنغاراي ،اإىل أأن املامرسة فامي يتعلق بتقدمي الطلبات ختتلف
من بدل لخر ،اإل أأن جسل لش بونة لحظ مع ذكل يف الطلبات ا ألخرية اإىل أأنه ابلإضافة اإىل اللغة الوطنية ،اكن دلى البدلان
ميل مزتايد لرتمجة تسميات املنشأأ أأيضا اإىل اللغات الرمسية ا ألخرى ل ألمم املتحدة ويه الروس ية والعربية والصينية ابلإضافة
اإىل الفرنس ية والإجنلزيية والإس بانية.
 .26و أأفاد وفد هنغاراي ،بعد تلقي الورشح اذلي قدمه املكتب ادلويل ،بأأنه س يدمع ما طرحه وفد اإيطاليا ألن هنغاراي تفضل
احلفاظ عىل الورشط قيد املناقشة.
 .27وفامي يتعلق ابلسطر الرابع من القاعدة  ،)2(3ونصه "املس تفيدين أأو الشخص الطبيعي أأو املعنوي املشار اإليه يف
املادة  ،""2")2(5اقرتح ممثل الرابطة ادلولية للعالمات التجارية الإشارة رصاحة اإىل وثيقة جنيف حبيث يصبح النص كام ييل
"املشار اإليه يف املادة  "2")2(5من تكل الوثيقة" ملزيد من الوضوح ،كام هو احلال يف النسخة الفرنس ية من الوثيقة.
القاعدة  :4ا إلدارة اخملتصة
 .28أأعرب وفد فرنسا عن تأأييده لمتديد تطبيق القاعدة ()1(4ب) لتشمل ادلول اليت يه أأيضا أأعضاء يف اتفاق لش بونة،
حيث من شأأن ذكل أأن يكفل الشفافية فامي خيص اإنفاذ احلقوق عىل املس توى الوطين ،مما يسهم يف منح فعال للحامية.
 .29وفامي يتعلق ابلقاعدة ( )1(4ب) ،تساءل وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عام اإذا اكن الورشط قد يمت تعديهل قليال
ليشمل توفري املعلومات فامي يتعلق جبميع الإجراءات املعمول هبا ،ليس جمرد ما يتعلق ابإنفاذ احلقوق ولكن أأيضا ما يتعلق
ابلإجراءات الإدارية .عىل سبيل املثال ،اإذا اكنت التورشيعات الوطنية من شأأهنا أأن تسمح ألحد ا ألطراف املعنية بطلب
الرفض عىل النحو املنصوص عليه يف املادة  ( )1(15أأ) من وثيقة جنيف ،فاإنه ينبغي أأيضا للطرف املتعاقد الإخطار بتكل
الإجراءات .كام أأشار الوفد اإىل أأن الهدف هو زايدة الشفافية لفائدة مجيع أأحصاب املصلحة اذلين ل بد أأن يكونوا قادرين عىل
احلصول عىل املزيد من املعلومات حول الإجراءات املعمول هبا يف ادلول ا ألعضاء يف احتاد لش بونة .ذلا ،تساءل الوفد عام اإذا
اكن ميكن تعديل القاعدة ( )1(4ب) قليال ليصبح نصها "الإجراءات املعمول هبا يف أأراضهيا للحصول عىل ومعارضة وإانفاذ"،
بدل من جمرد الاشارة اىل اإنفاذ احلقوق.
 .30و أأعرب الرئيس عن رؤية مفادها أأن "املعلومات بشأأن الإجراءات املعمول هبا يف أأراضهيا لإنفاذ احلقوق" مبوجب
القاعدة ( )1(4ب) قد أأشارت أأيضا اإىل املعلومات املتعلقة ابلإجراءات الإدارية.

LI/WG/PCR/1/6
6

 .31وذكر وفد هنغاراي ،عند الإشارة اإىل أأن رشط توفري املعلومات بشأأن الإجراءات املعمول هبا لإنفاذ احلقوق موجودة
ابلفعل فامي يتعلق بتسميات املنشأأ املسجةل مبوجب وثيقة  ،1967أأنه ليس يف وضع ميكنه من دمع الاقرتاح اذلي تقدم به وفد
الولايت املتحدة ا ألمريكية يف الوقت الراهن ولكنه أأيضا لن يعارض اش امتهل كبديل يف النص.
 .32و أأحيط وفد فرنسا علام ابلقرتاح اذلي تقدم به وفد من الولايت املتحدة ا ألمريكية ،لكنه تساءل عن مدى فائدته فامي
يتعلق إابماكنية اإنفاذ احلقوق بشأأن تسمية املنشأأ دلى طرف املنشأأ املتعاقد .و أأعرب الوفد عن أأمنيته يف احلصول عىل مزيد
من التوضيح يف هذا الصدد ،وابلتايل طلب نسخة مكتوبة حىت يمتكن من النظر فهيا مرة أأخرى .ويف اخلتام ،حذر الوفد من
تغيري نطاق الورشط قيد املناقشة ،وهو تنفيذ امحلاية دلى طرف املنشأأ املتعاقد بدل من تنفيذ امحلاية دلى ا ألطراف
املتعاقدة ا ألخرى.
 .33ودعا الرئيس وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل تقدمي مقرتحه بشلك خطي ملزيد من ادلراسة من قبل
الفريق العامل.
القاعدة  :5الورشوط املتعلقة ابلطلب
 .34أأشار ممثل الرابطة ادلولية للعالمات التجارية ،يف اإشارة اإىل السطر ا ألخري من القاعدة  ،)1(5اإىل أأن الترصحيات
اليت أأدىل هبا ابلفعل فامي يتعلق ابلقاعدة  )2(3قد مت تطبيقها عىل النص كلك ،لس امي استبدال "ه" بـ "لهذه الوثيقة" .وفامي
يتعلق ابملادة  ،"2" )2(5أأشار اإىل أأن النص جعل من ا إللزام اش امتل تفاصيل حتديد املس تفيدين أأو الشخص الطبيعي أأو
املعنوي املشار اإليه يف املادة  ."2")2(5ور أأى املمثل أأن من بني تكل التفاصيل عنرصا همام للغاية ول بد من التنصيص عليه
يف ماكن ما يف هذا الورشط ،أأل وهو تفاصيل هجات التصال للمس تفيدين .ويف هذا الصدد ،أأشار اإىل أأنه لكام مت تقدمي
طلب من قبل كيان أخر غري ا إلدارة اخملتصة للطرف املتعاقد للمنشأأ ،س يكون من الصعب للغاية ابلنس بة للمس تخدمني
التصال ابملس تفيدين أأو الشخص الطبيعي أأو املعنوي اإذا مل يكن دلهيم تفاصيل التصال هبم .ور أأى أأن الإخطار الاختياري
بعناوين املس تفيدين يف القاعدة  )6(5لن يكون اكفيا ،وينبغي أأيضا أأن متتد بأأي حال اإىل الشخص املعنوي املشار اإليه يف
املادة  "2")2(5من وثيقة جنيف .ويف اشارة اىل القاعدة  ،"7" )2( 5اقرتح املمثل اإضافة عبارة "ورمق" يف امجلةل ا ألوىل
حبيث يصبح النص كام ييل "تفاصيل التحديد ،مبا يف ذكل اترخي ورمق التسجيل" ،ألنه يرى أأن أأفضل يشء حيدد أأي
تسجيل هو رمق تسجيهل .وفامي يتعلق ابلقاعدة  ،)5(5أأفاد أأن احلمك يشري بوضوح اإىل طلب حتمكه وثيقة جنيف ،ولو أأن
السطر السادس من الفقرة ( )5لزال يتضمن اإشارة اإىل "طرف املنشأأ املتعاقد اذلي هو طرف يف وثيقة جنيف" ،وذلكل
اقرتح حذف عبارة" اذلي هو طرف يف وثيقة جنيف" لتفادي أأي مغوض يف هذا الصدد .كام أأشار اإىل أأن نفس التعليق
ينطبق عىل القاعدة ()1(6د) .وفامي يتعلق بعبارة "وتُذكر تكل العنارص يف الطلب بلغة من لغات العمل" اليت وردت يف
امجلةل ا ألخرية من القاعدة  ،)5(5واليت أأشارت اإىل عنارص معينة من تسمية املنشأأ أأو املؤرش اجلغرايف غري مشموةل ابمحلاية،
ر أأى الوفد أأن هذا الورشط من شأأنه أأن جيعل من الصعب جدا حتديد املصطلحات احملددة يف لغة طرف املنشأأ املتعاقد
بسبب أأن الرتمجة لن تشري اإىل أأي لكمة بعيهنا أأو عنرص معني من عنارص تسمية املنشأأ أأو املؤرش اجلغرايف اليت لن تكون
محمية .وذلكل ،اقرتح الوفد تعديل امجلةل ا ألخرية حبيث تنص عىل سبيل املثال "جيب أأن يوحض يف الطلب مشفوعا ابلرتمجة
بلغة معل" ،أأو يشء هبذا املعىن .وابلإضافة اإىل التعليق اذلي اكن الوفد قد أأدىل به ابلفعل فامي يتعلق ابلقاعدة  ،)6(5ر أأى
الوفد أأنه يتعني أأيضا ،بناء عىل الفقرة الفرعية (ب) من تكل القاعدة ،أأن توفر بلغة العمل التفاصيل املشار اإلهيا يف
الفقرة (()6أأ)" "1من القاعدة  ،5ويه عناوين املس تفيدين والكياانت القانونية .ويف هذا الصدد ،أأشار اإىل أأن دلةل أأي
عنوان س تكون مفيدة عندما يسهل قراءهتا من قبل ساعي الربيد ألغراض تقدمي بالغ ،وابلتايل اقرتح أأن يمت توضيح العنوان
بلغة من شأأهنا أأن تكون مفهومة لساعي الربيد ويه لغة طرف املنشأأ املتعاقد.
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 .35و أأوحض وفد فرنسا أأن مسأأةل متديد القاعدة  5ختص فقط عنارص معينة من القاعدة .و أأفاد الوفد أأن توقيع صاحب
الطلب ليس مسأأةل قيد املناقشة .و أأيد املواءمة بني النظامني فامي يتعلق ابلصياغة املقرتحة للغة يف القاعدة  ( )2(5أأ)" ."4ويف
إاشارة اىل احلذف املقرتح لتعبري " عىل حد عمل املودع" يف القاعدة  ،)5(5ذكّر وفد فرنسا ابملناقشات اليت جرت يف هذا
الشأأن خالل املؤمتر ادلبلومايس ،وقال إانه مل يكن يفضل حذف هذا النوع من التوضيح .وفامي يتعلق ابلفقرة  ،"5"6ذكّر الوفد
بأأن قرارا قد اختذ بعدم إازاةل الرتجامت يف القاعدة  ،3وابلتايل أأعرب عن ر أأي مفاده أأن املسأأةل ينبغي أأل تُطرح للمناقشة بعد
ذكل.
 .36و أأيد وفد هنغاراي موقف وفد فرنسا بشأأن تعبري "عىل حد عمل املودع" يف القاعدة  .)5(5وذكر الوفد أأنه مل يكن
يفضل حذف ذكل اجلزء من النص.
 .37و أأعرب وفد كوس تارياك ،يف إاشارة اىل اقرتاح املكتب ادلويل حذف الإشارة "عىل حد عمل املودع" يف القاعدة ،)5(5
عن ر أأي مفاده أأنه من ا ألفضل حذف تكل الإشارة ألن ذكل يعطي يقينا قانونيا أأكرب للورشط وجيعهل اإلزاميا ومعليا من حيث
التطبيق.
القاعدة  :7التدوين يف السجل ادلويل
 .38المتس وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية مزيدا من الإيضاح عن العملية املقرتحة يف القاعدة  .)4(7وذكر الوفد أأنه قد
فهم خالل املؤمتر ادلبلومايس أأنه اكنت هناك معلية من خطوتني :خطوة التطبيق وخطوة التعديل .و أأشار الوفد اإىل أأنه يبدو
أأن القاعدة املقرتحة  )4(7طمست المتيزي بني اخلطوتني حبيث يصبح تطبيق وثيقة جنيف عىل طرف متعاقد جديد عن
طريق الانضامم أأو التصديق مبثابة تعديل لتسجيل صادر مبوجب وثيقة  .1967ور أأى الوفد أأن مضمون القاعدة
املقرتحة  )4(7يتعارض مع املادة  )4(29من وثيقة جنيف ،اليت نصت عىل أأنه يف تكل احلالت تنطبق أأحاكم وثيقة جنيف
عىل التسجيالت ادلولية اليت مت تفعيلها قبل الانضامم أأو التصديق .و أأعرب الوفد عن وهجة نظر مفادها أأنه ل يوجد يف نص
وثيقة جنيف ما يتطلب من طرف متعاقد يف وثيقة جنيف تفعيل التسجيالت اليت متت فقط مبوجب وثيقة  .1967و أأشار
الوفد اإىل أأن القاعدة املقرتحة  )4(7حاولت تنفيذ املادة  )1(31حبيث يمت ببساطة تعديل التسجيل ادلويل مبوجب وثيقة
 1967للحصول عىل امحلاية مبوجب وثيقة جنيف .ومبجرد التسجيل وفقا لوثيقة جنيف من خالل معلية التعديل تكل ،فاإنه
وفقا للامدة  ،)4(29س يكون التسجيل ادلويل خاضعا ألحاكم وثيقة جنيف ،وابلتايل فاإنه س يكون خاضعا أأيضا للامدة )4(7
بشأأن الرسوم الفردية وللفصل الرابع .و أأفاد الوفد بأأنه ليس دليه ر أأي بشأأن ما اإذا اكن هذا التأأثري قد يكون مناس با بني
ا ألطراف املتعاقدة مبوجب وثيقة  .1967ومع ذكل ،أأعرب الوفد عن اعتقاده أأنه فامي يتعلق اب ألطراف املتعاقدة مبوجب
وثيقة جنيف وحدمه ،حتتاج رشوط وثيقة جنيف اإىل تلبية مبا يف ذكل دفع الرسوم مبوجب املادة  .)1(7مث تساءل الوفد عن
الوقت اذلي سيسمح فيه بتحصيل الرسوم الفردية وما يه الليات القانونية لتكل العملية .و أأشار الوفد اإىل أأن النص الوارد
يف القاعدة ( )4(7أأ) "اس تجابة ملتطلبات القاعدتني  )1(3و )2(5اإىل ( ")4قد مت نقهل يف أأي ماكن أخر ،ا ألمر اذلي يبدو
أأنه يغري معىن امجلةل .والمتس الوفد مزيدا من التوضيح حول التوقيت والإجراءات اليت وضعهتا املراجع يف القاعدة ()4(7أأ)
" "1و أأخريا ،ر أأى الوفد أأن عبارة " فامي تبقى مهنا" يف القاعدة ( )4(7ج) غري واحضة.
 .39والمتس وفد هنغاراي مزيدا من الإيضاحات بشأأن حذف الفقرة السابقة (()1ب) من القاعدة  ،7ألنه مل يكن مقتنعا
متاما بأأن جوهر هذا الورشط بعينه س تغطيه القاعدة  )1(3والقاعدة  5من الالحئة التنفيذية املشرتكة.
 .40و أأشار وفد أأسرتاليا اإىل أأنه يشارك يف القلق اذلي أأعرب عنه وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية حول معلية تعديل
القاعدة  .7و أأعرب الوفد عن ر أأي مفاده أأن الورشط قد نص عىل رمس مقطوع ألعضاء لش بونة احلالني لطلب امحلاية
لتسجيالهتم احلالية مبوجب وثيقة جنيف ،وابلتايل حتويل تاكليف كبرية أأيضا اإىل ا ألطراف اجلديدة املتعاقدة عىل وثيقة
جنيف .ويف هذا الصدد ،أأشار الوفد أأيضا اإىل أأن القاعدة  7من شأأهنا أأن توفر ألعضاء لش بونة امحلاية املوجودة يف بدلان
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جديدة من دون دفع الرسوم ادلولية الاكمةل .وتساءل الوفد عام اإذا اكن من املمكن اإيالء مزيد من الاهامتم بفكرة أأن يكون
هناك رمس معدل مقترص عىل حتديث تفاصيل العنوان اذلي س يحدد عىل مس توى أأدىن ،بيامن يكون هناك أأيضا اإعادة
اإخطارات يف اإطار القاعدة  4حمددة عند أأعىل رمس .و أأخريا ،أأعرب الوفد عن ر أأي مفاده أأن الرتتيبات املقرتحة فامي يتعلق
ابلرسوم الفردية للت غري واحضة.
 .41و أأوحض املكتب ادلويل ،يف اإشارة اإىل ا ألس ئةل اليت طرحهتا وفود الولايت املتحدة ا ألمريكية وهنغاراي و أأسرتاليا ،أأن
العنارص املنصوص علهيا يف القاعدة  )1(3والقاعدة  )2(5تتفق مع تكل اليت اكنت موجودة ابلفعل مبوجب وثيقة  ،1967ل
س امي العنارص ا إللزامية املزمع تضميهنا يف الطلب ألغراض احلصول عىل التسجيل ادلويل .ومن مث ّبني املكتب ادلويل أأن
الورشوط املنصوص علهيا يف القواعد  )3(5و )4(5أأو تكل املتعلقة ابلرسوم الفردية ،لن تصبح اإلزامية اإل اإذا قدم طرف
متعاقد يف وثيقة جنيف ا إلخطار املطلوب وفقط يف حاةل التسجيالت ادلولية اليت مل تكن محمية من قبل ذكل الطرف
املتعاقد مبوجب وثيقة  .1967وذكر املكتب ادلويل أأن التسجيل ادلويل احلايل دلوةل طرف يف وثيقة  1967س يصبح جزءا
من السجل ادلويل اجلديد بعد تصديق ذكل الطرف عىل وثيقة جنيف أأو انضاممه اإلهيا ،ألن التسجيل ادلويل اجلديد
س يكون ساري املفعول لالك الوثيقتني .و ّبني املكتب ادلويل أأنه س يقوم مع ا إلدارة اخملتصة املعنية ابلتحقق من أأي تعديالت
ينبغي اإدخالها عىل التسجيالت ادلولية احلالية يف ضوء املتطلبات ذات الصةل مبوجب وثيقة جنيف ،بغرض تسجيلها مبوجب
تكل الوثيقة .وحيث هناك تقارب واحض بني النظام القدمي واجلديد املعين ابملتطلبات الإلزامية لتقدمي الطلبات ،فاإنه عىل
ا ألرحج لن يمت اإدخال تعديل عىل تكل التسجيالت ادلولية .وسيمت دفع رسوم فقط يف حاةل اإدخال تعديالت عىل
التسجيالت ادلولية القامئة .و أأوحض املكتب ادلويل أأنه سيمت اإخطار أأعضاء وثيقة جنيف اذلين ليسوا أأعضاء يف وثيقة 1967
ابلتسجيالت ادلولية ،وذكل ملنحهم الفرصة ل إالخطار برفض أاثر التسجيل ادلويل من حيث املبد أأ يف غضون س نة واحدة.
و أأشار املكتب ادلويل اإىل أأن جيب أأن تؤخذ الورشوط املنصوص علهيا يف القاعدة  )3(5والقاعدة  )4(5بعني الاعتبار
ابلنس بة للتسجيالت ادلولية الصادرة مبوجب وثيقة  1967فقط فامي يتعلق ابلطرف املتعاقد اذلي قد يكون قد قدم اإخطارا
عند انضاممه لوثيقة جنيف وفقط يف حاةل التسجيالت ادلولية اليت مل تكن محمية من قبل ذكل الطرف املتعاقد مبوجب
وثيقة  .1967ولفت املكتب ادلويل انتباه الوفود اإىل حقيقة أأن ا إلدارة اخملتصة دلوةل طرف يف وثيقة  1967اليت رمبا اكنت قد
صادقت أأو انضمت اإىل وثيقة جنيف لن تكون مطالبة بتعديل التسجيالت ادلولية القامئة وفقا للمتطلبات اجلديدة مبوجب
القاعدتني  )3(5و )4(5مثل تقدمي اإخطار نية الاس تخدام يف منطقة الطرف املتعاقد عىل وثيقة جنيف  -اإل بعد أأن يكون
طرف متعاقد مبوجب وثيقة جنيف قد طلب رمسيا تكل املتطلبات الإضافية يف اإخطار لهذا الغرض .وبعبارة أأخرى ،اإذا اكن
طرفا متعاقدا مبوجب لك من وثيقة  1967ووثيقة جنيف يرغب يف توس يع نطاق امحلاية اخلاصة بتسجيالته ادلولية يف طرف
متعاقد جديد مبوجب وثيقة جنيف اكن قد طلب رمسيا تكل املتطلبات الاضافية يف اإخطار لهذا الغرض ،فاإنه يتعني عليه يف
هذه احلاةل اإجراء التعديالت الالزمة ودفع الرسوم املقابةل .و أأوحض املكتب ادلويل أأن ا ألطراف املتعاقدة مبوجب وثيقة جنيف
س تحصل عىل اإخطارات دورية فامي خيص ا ألطراف املتعاقدة اجلديدة اليت تطالب بتكل املتطلبات الإضافية .كام أأشار
املكتب ادلويل اإىل أأن هذا هو سبب توقع مرحلتني خمتلفتني يف مورشوع الالحئة التنفيذية املشرتكة ،إاحداهام للتحقق من
التسجيالت ادلولية القامئة فامي يتعلق ابملتطلبات الإلزامية ،و أأخرى لإجراء التعديالت الالزمة عند الطلب ،يف حني التحديد
أأيضا أأن التعديالت قد ل تكون رضورية يف لك حاةل .وذكر املكتب ادلويل ،يف اإشارة اإىل السؤال اذلي طرحه وفد هنغاراي،
أأنه مل ير من الرضوري احلفاظ عىل الفقرة السابقة (()1ب) من القاعدة  7ألن العنارص نفسها قد أأدرجت يف أأحاكم أأخرى
من مورشوع الالحئة التنفيذية املشرتكة .و أأوحض املكتب ادلويل أأن مجيع العنارص الرضورية اليت يتعني عىل املودع توفريها
مبوجب وثيقة  1967قد أأدرجت يف أأحاكم أأخرى .ويف هذا الصدد ،أأشار املكتب ادلويل اإىل أأنه عندما مت وضع الالحئة
التنفيذية لوثيقة جنيف ،مل يكن قد مت النظر بعد يف فكرة وجود نص واحد للك من الوثيقتني .وجبمع النصني يف لحئة
جيسد لك حمك قامئ يف املورشوع املقرتح لالحئة التنفيذية املشرتكة.
واحدة ،حاول املكتب ادلويل أأن ّ
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 .42واس تفرس وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عام اإذا اكنت هناك أأحاكم يف وثيقة جنيف أأشارت اإىل أأن التسجيالت
ادلولية مبوجب وثيقة  1967س تحصل عىل حامية تلقائية مبوجب تكل الوثيقة دون احلاجة اإىل تقدمي طلب جديد أأو تعديل.
 .43و أأشار املكتب ادلويل اإىل أأنه وفقا لوثيقة جنيف س يكون هناك جسل واحد للك من اتفاق لش بونة ووثيقة جنيف.
وابلتايل ،عندما ينضم طرف متعاقد مبوجب اتفاق لش بونة اإىل وثيقة جنيف فاإنه يتعني عىل املكتب ادلويل التحقق من
رضورة تعديل تسجيل دويل قامئ مع ا إلدارة اخملتصة ألغراض تلبية الورشوط املنصوص علهيا يف وثيقة جنيف .ومىض املكتب
ادلويل يقول اإنه اإذا أألهرت نتيجة الفحص أأنه لن يكون هناك حاجة اإىل تعديل ،فاإن نقل التسجيل ادلويل القامئ يف السجل
ادلويل س يكون تلقائيا .ومع ذكل ،ذكّر املكتب ادلويل بأأنه سيُتاح ل ألطراف املتعاقدة مبوجب وثيقة جنيف اليت لن تكون
أأطرافا يف اتفاق لش بونة اإماكنية رفض حامية تكل التسجيالت ادلولية يف أأراضهيا.
 .44و أأشار وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل أأن القاعدة  )4(7أأشارت اإىل املادة  ،)1(31وابلتايل أأشارت أأيضا بطريقة
غري مبارشة اإىل املادة  .)4(29ومع ذكل ،أأكد الوفد أأنه مل يس تطع اإجياد صالحية محلاية تلقائية يف أأي من تكل املواد .وتساءل
الوفد عام اإذا اكن هناك حمك أخر يف وثيقة جنيف حيث س تظهر حامية التسجيالت ادلولية املفعةل مبوجب وثيقة  1967أأهنا
مؤهةل كحامية تلقائية مبوجب وثيقة جنيف.
 .45و أأفاد املكتب ادلويل بأأنه ،عندما يمت التأأكيد عىل أأنه س يكون مفهوما من النص اللكي أأنه س يكون هناك جسل دويل
واحد ،فس يقوم مبواصةل دراسة هذا اجلانب ابذلات.
 .46و أأشار ممثل الرابطة ادلولية للعالمات التجارية أأنه اكن هناك طلب من وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بشأأن توضيح
عبارة " فامي تبقى مهنا" يف القاعدة ( )4(7ج) ،و أأفاد بأأنه هممت أأيضا بذكل التوضيح.
 .47وذكّر املكتب ادلويل بأأنه عندما يودع عضو يف اتفاق لش بونة طلبا قبل انضاممه اإىل وثيقة جنيف ،فس يكون دلى
ا ألعضاء الخرين يف اتفاق لش بونة مدة س نة واحدة لرفض امحلاية لتسمية املنشأأ تكل .و أأوحض املكتب ادلويل أأن التعبري قيد
النظر اإمنا أأراد أأن يعكس حقيقة أأنه عندما ينضم عضو اتفاق لش بونة اإىل وثيقة جنيف ،فلن يكون دلى ا ألعضاء ا ألخرين يف
وثيقة جنيف ممن مه أأيضا أأعضاء يف اتفاق لش بونة فرتة جديدة مدهتا س نة واحدة للرفض ،لكن س يكون دلهيم فقط الوقت
املتبقي من الإخطار املرسل مبقتىض اتفاق لش بونة .وذكر املكتب ادلويل أأنه مبوجب وثيقة جنيف هناك الزتام دلى ا ألطراف
املتعاقدة مبوجب اتفاق لش بونة بأأل خيفضوا من امحلاية املمنوحة للتسجيالت ادلولية السارية مبوجب وثيقة  .1967كام ّبني
املكتب ادلويل أأنه س يكون ل ألعضاء اجلدد يف وثيقة جنيف ،ممن ليسوا أأعضاء يف اتفاق لش بونة ،س نة اكمةل لإصدار رفض.
القاعدة (7اثنيا) :اترخي التسجيل ادلويل واترخي بدء رساينه
 .48المتس ممثل امجلعية ادلولية لقانون النبيذ توضيحات بشأأن الكيفية اليت ينبغي أأن تُقر أأ هبا القاعدة (7اثنيا) اإىل جانب
التعاريف الواردة يف القاعدة  "8" 1و" ."9كام أأشار اإىل أأنه يبدو أأن القاعدة (7اثنيا) تتعامل مع العالقات املتبادةل بني ا ألطراف
املتعاقدة ممن اكنوا طرفا يف وثيقة  1967ووثيقة جنيف فامي يتعلق بتسميات املنشأأ اليت حتمكها وثيقة  ،1967يف حني يبدو
أأن القاعدة  "8" 1و" "9توحض عكس ذكل ،واعترب أأن هذا الوضع حتمكه وثيقة جنيف.
 .49و أأفاد املكتب ادلويل بأأن نص القاعدة (7اثنيا) مل يورش اإىل التعريفني املنصوص علهيام يف القاعدة  "8" 1و" ."9وذكر أأن
لك عنوان فرعي أعطي للك فقرة من القاعدة (7اثنيا) أأوحض ما يه احلالت احملددة والعالقات احملددة اليت مت تنظميها .و أأشار
املكتب ادلويل اإىل أأن الفقرة  2تتناول وضع التسجيل ادلويل املودع بناء عىل وثيقة  1967من قبل طرف منشأأ متعاقد هو
طرف يف تكل الوثيقة دون أأن يكون طرفا يف وثيقة جنيف .ومبجرد التوضيح أأن العالقة املنظورة يف الفقرة  2قد اقترصت
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عىل أأعضاء وثيقة  ،1967أأشار املكتب ادلويل اإىل أأن الفقرة  3تتعامل مع وضع تسجيل دويل يستند اإىل طلب قُدم مبوجب
وثيقة  1967عندما يصبح طرف املنشأأ املتعاقد عندئذ عضوا يف وثيقة جنيف.
 .50وتساءل ممثل امجلعية ادلولية لقانون النبيذ عام اإذا اكن التسجيل ادلويل املشار اإليه يف الفقرة  3قد حتمكه وثيقة 1967
إازاء دوةل أأخرى قد تكون طرفا يف لك من وثيقة  1967ووثيقة جنيف ،أأو ما اإذا اكنت س تحمكه وثيقة جنيف .وبشلك
أأكرث حتديدا ،طلب توضيحا بشأأن حاةل دولتني قد يكوان طرفني يف لك من الوثيقتني وقد تفعالن تسجيالهتام قبل انضامهمام
اإىل وثيقة جنيف أأو التصديق علهيا .ويف هذا الصدد ،تساءل عام اإذا اكنت التسجيالت القامئة س يظل حتمكها وثيقة 1967
اإذا انضمت اإحدى هاتني ادلولتني اإىل وثيقة جنيف أأو س تحمكها وثيقة جنيف من تكل اللحظة فصاعدا.
 .51و أأفاد املكتب ادلويل بأأنه س يكون من الرضوري المتيزي بني الواثئق اليت س تكون دوةل امحلاية طرفا فهيا .وذكرت بأأن
اترخي التسجيل ادلويل واترخي بدء رساينه ابلنس بة اإىل طلب أأودع دلى دوةل طرف يف وثيقة  1967انضمت اإىل وثيقة
جنيف ،س يظل دون تغيري فامي يتعلق بتكل ا ألطراف املتعاقدة ا ألطراف ابلفعل يف وثيقة  .1967وفامي يتعلق بتارخي تفعيل
هذا التسجيل ادلويل ابلنس بة دلوةل طرف يف وثيقة جنيف ومل تكن طرفا يف وثيقة  1967عند تقدمي الطلب ،فاإنه جيب أأن
يؤخذ اترخي انضامم أأو تصديق ذكل الطرف املتعاقد عىل وثيقة جنيف يف الاعتبار .و أأضاف املكتب ادلويل أأنه جيب أأيضا
النظر يف وضع دوةل طرف يف وثيقة  1967تقدمت بطلب بعد انضامهما اإىل وثيقة جنيف .وذكر املكتب ادلويل أأنه يف هذه
احلاةل س تطبق وثيقة جنيف عىل اترخي التسجيل واترخي بدء رساينه ابلنس بة ل ألطراف يف وثيقة جنيف فقط ،يف حني أأن
اتفاقية لش بونة سوف تنطبق فامي يتعلق اب ألطراف يف اتفاق لش بونة فقط .ويف إاشارة اىل املالحظات بشأأن مورشوع الالحئة
التنفيذية املشرتكة واملتعلقة ابلقاعدة (7اثنيا) ،أأشار املكتب ادلويل اإىل أأن هناك مجموعة أأخرى من القضااي اليت تتعلق بتارخي
التسجيل ادلويل واترخي بدء رساينه قد س بق تناولها يف وثيقة جنيف واتفاق لش بونة.
 .52ور أأى ممثل مركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية أأنه س يكون من املفيد للغاية اإذا اكنت املالحظات بشأأن مورشوع
الالحئة التنفيذية املشرتكة س تحتوي عىل مزيد من التفاصيل حول لك القضااي اخملتلفة .وذلكل ،اقرتح اإعداد جدول للمساعدة
عىل فهم احلالت اخملتلفة قيد النظر ولتسهيل املناقشة.
 .53وطلب الرئيس من املكتب ادلويل حبث الاقرتاح اذلي تقدم به ممثل مورشوع الالحئة التنفيذية املشرتكة ،فضال عن
اإجياد فرصة إلعداد مائدة مس تديرة مفصةل بشأأن القضااي اليت ل تزال معلقة بعد اجامتع الفريق العامل احلايل.
القاعدة  :8الرسوم
 .54اقرتح وفد مجهورية مودلوفا يف اإشارة اإىل القاعدة  ،8اإدخال بند مشابه للامدة 9سادسا من الربوتوكول املتعلق ابتفاقية
مدريد اذلي حدد أأن الطرفني امللزتمني ابلوثيقتني جيب أأل حيصال رسوما فردية من بعضهام البعض ،ولكن ميكهنام أأن يطلبا
دفع الرسوم الفردية فامي يتعلق بتكل البدلان اليت س تكون فقط طرفا يف وثيقة جنيف.
القاعدة  :9الرفض
 .55أأفاد ممثل الرابطة ادلولية للعالمات التجارية ،يف إاشارة اىل القاعدة ( )1(9ب) ،أأنه تفهم بأأن هناك مصدر دامئ
للصعوبة سواء ابلنس بة للمكتب ادلويل أأو ا ألطراف ا ألخرى ممتثل يف حتديد اترخي يكون الطرف املتعاقد قد تلقى اإخطارا
من التسجيل ادلويل ،ألنه التارخي اذلي ميثل بداية فرتة الرفض .وتساءل عام اإذا اكن ميكن للمكتب ادلويل دراسة اإماكنية
اختصار جيعل تكل التوارخي حمددة بشلك أأكرب ابلنس بة للك طرف معين عن طريق النص عىل سبيل املثال أأن فرتة الرفض
ستبد أأ رسايهنا بعد  15يوما من اترخي الإخطار ابلتسجيل ادلويل ل ألطراف املتعاقدة .وهبذه الطريقة ،لن يتوجب عىل
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املكتب ادلويل اإجراء حتقيقات عندما ل ميكن أأن حيصل عىل اإقرار ابس تالم الإخطار ،بيامن س تكون ا ألطراف ا ألخرى قادرة
عىل معرفة اترخي ابتداء وانهتاء فرتة الرفض ابلتحديد.
 .56وسأأل الرئيس ممثل الرابطة ادلولية للعالمات التجارية عام اإذا اكن تعليقه عىل عبارة "لك مادة" املتعلق ابلقاعدة )3(7
ينطبق أأيضا عىل القاعدة .)3(11
 .57و أأكد ممثل الرابطة ادلولية للعالمات التجارية أأن تعليقه يتصل ابرتباط الصياغة يف لك ماكن يف النص.
 .58و أأشار وفد أأسرتاليا ،متحداث عن القاعدة ()1(9ب) ،اإىل أأنه يبدو أأن عددا كبريا من التسجيالت ادلولية سيمت
ا إلخطار هبا ل ألطراف املتعاقدة اجلديدة اليت قد تنضم اإىل وثيقة جنيف ،وسيمت تعديلها عند الرضورة .ويف هذا الصدد،
تساءل الوفد ،معراب عن قلقه بشأأن اتساق هذه القاعدة مع القاعدة  ،)4(7عام اإذا اكن متديد الوقت ل إالبالغ عن حالت
الرفض مبقتىض القاعدة ( )1(9ب) لفائدة املادة  )4(29من شأأنه أأيضا أأن يكون متاحا بشأأن القاعدة  )4(7فامي يتعلق ابملادة
.)1( 31
 .59ور أأى املكتب ادلويل ،فامي يتعلق ابلسؤال اذلي طرحه وفد أأسرتاليا بشأأن اإماكنية اإدخال اإشارة اإىل املادة  )4(29يف
القاعدة  ،)4(7من أأجل توضيح اخليار لطرف متعاقد يف وثيقة جنيف لطلب متديد فرتة الرفض ملدة س نة واحدة ،أأنه قد
يكون من املثري لالهامتم اإدراج ذكل كنقطة يمت النظر فهيا يف ادلورة املقبةل للفريق العامل هبدف تقيمي ما اإذا اكن من املناسب
اإدراج ذكل اخليار رصاحة يف القاعدة  )4(7أأو ما اإذا اكن ذكل مشمول بشلك مضين ابلفعل.
القاعدة  :15التعديالت
 .60أأعرب ممثل الرابطة ادلولية للعالمات التجارية ،فامي يتعلق ابلقاعدة "1")1(15و" ،"2عن ر أأي مفاده أأن تكل البنود
جيب أأن تتضمن اإماكنية تسجيل التعديالت عىل أأسامء أأو عناوين الشخص الطبيعي أأو املعنوي املشار اإليه يف املادة )2(5
و( )3من وثيقة جنيف .كام أأشار اإىل أأن ا إلماكنية املمنوحة ل ألطراف املتعاقدة ابلإخطار برفض أاثر التسجيل ادلويل،
واذلي اكن متاحا يف حاةل الانسحاب من التخيل عن امحلاية املذكورة يف القاعدة  16ويف حاةل التصويبات مبوجب القاعدة
 ،18مل تعد متوفرة فامي يتعلق ابلتعديالت الواردة يف القاعدة  .)1(15وعىل ا ألخص ،اعترب ممثل الرابطة أأن تعديل حدود
املنطقة اجلغرافية ل إالنتاج أأو املنشأأ قد يس تحق أأيضا اإماكنية الرفض من قبل ا ألطراف املتعاقدة.
 .61وفامي يتعلق ابلنقطة اليت أأثريت حول مفهوم "املس تفيدين" ،أأكّد املكتب ادلويل عىل تعريف املصطلح ،املشار اإليه يف
القاعدة  1من الالحئة التنفيذية املشرتكة والواردة يف املادة  "17"1من وثيقة جنيف ،واذلي مبقتضاه يشري مصطلح
خيول هلم قانون طرف املنشأأ املتعاقد
"املس تفيدين" اإىل مفهوم أأوسع ويعىن " ا ألشخاص الطبيعيني أأو املعنويني اذلين ّ
اس تخدام تسمية منشأأ أأو مؤرش جغرايف " .وفامي يتعلق ابلنقطة الثانية اليت أأاثرها ممثل الرابطة ادلولية للعالمات التجارية،
أأوحض املكتب ادلويل أأنه بسبب حمدودية قامئة التعديالت احملمتةل ،قد يكون من املس تحسن أأن ينظر الفريق العامل يف
توس يع نطاق التعديالت احملمتةل .فاإذا اتسعت القامئة لتشمل التعديالت اليت ل ميكن مواصةل اعتبارها بس يطة ،قد تنشأأ
احلاجة اإىل تقدمي رفض لاثر تسجيل دويل فامي خيص التعديالت املدونة يف السجل ادلويل .وبناء عليه ،رحب املكتب
ادلويل بتعليقات ادلول ا ألعضاء حول النقطة اليت أأاثرها ممثل الرابطة ادلولية للعالمات التجارية.
 .62ولفت وفد فرنسا انتباه الفريق العامل اإىل أأن الإجراء املتبع يف لل القاعدة  15اكن مماثال ل إالجراء املوجود يف لل
اتفاقية لش بونة مبا يف ذكل اإماكنية تسجيل التعديالت عىل منطقة الإنتاج اجلغرافية أأو منشأأ املؤرش بدون اإبالغ ا ألطراف
املتعاقدة ا ألخرى .و ّبني الوفد أأن التغيري الوحيد يف النظام قد مت اإدخاهل من خالل القاعدة  "6")1(15واملتعلقة ابلتعديالت
مبوجب القاعدة ( 16التخيل عن امحلاية) ،وعرب عن وهجة نظر مفادها أأنه من الطبيعي الإخطار ابلتغيريات فامي يتعلق هبذا
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اجلانب اخلاص .وفامي يتعلق ابللية اليت مت تصمميها بصفة خاصة يف حاةل التصويبات اليت جرت عىل السجل ادلويل مبوجب
القاعدة  ،18واليت مسحت للطرف املتعاقد بأأن يعلن أأنه ل يس تطيع ضامن حامية املؤرشات اجلغرافية بعد اإجراء التصويب،
عرب الوفد عن اعتقاده بأأن السبب وراء هذا البند هو أأنه عندما يكون التصويب – حىت لو اكن يتضمن فقط تصحيح
بس يط خلطأأ – متعلقا بتسمية مؤرشات جغرافية أأو قامئة سلع وخدمات متت تغطيهتا ،فاإنه س يكون هل تبعات كبرية فامي خيص
حقوق أأي طرف اثلث .ولهذا السبب ،ر أأى الوفد أأنه من الطبيعي السامح ل ألطراف املتعاقدة بتقدمي رفض يف أأعقاب
التصويب .واختمت الوفد بقوهل اإنه عند مناقشة القاعدة  15س يكون من الرضوري المتيزي بني تكل احلالت واحلالت اليت
تتضمن تصويبات بس يطة ملا وجد ابلفعل يف لل اتفاقية لش بونة.
القاعدة  :16التخيل عن امحلاية
 .63طالب وفد مجهورية مودلوفا إابيضاح أاثر حسب التخيل عن امحلاية عىل حقوق املس تفيدين ،وخاصة ما اإذا اكن
السجل ادلويل يف هذه احلاةل س يدخل حزي النفاذ من اترخي تسجيل املؤرشات اجلغرافية أأو من اترخي السحب.
 .64ورد املكتب ادلويل قائال اإنه وفقا ملنطق اترخي بدء نفاذ تسجيل دويل ،فاإن اترخي حسب ختل ينبغي أأن يوافق التارخي
اذلي يس تمل فيه املكتب ادلويل الإخطار ابلسحب ،يف حني س تكون نقطة بداية فرتة العام لتقدمي رفض من قبل طرف
متعاقد ينطبق فيه التخيل اترخي اس تالم ذكل الطرف املتعاقد ل إالخطار ابلسحب.
القاعدة  :18التصويبات يف السجل ادلويل
 .65فامي يتعلق ابملالحظات التوضيحية املتعلقة ابلقاعدة ّ ،18عرب املكتب ادلويل عن اهامتمه مبعرفة ما اإذا اكن الفريق
العامل سوف يدرس التوسع يف نوع التصويبات اليت قد تكون عرضة لرفض امحلاية مبوجب القاعدة  )4(18عندما يتعلق
التصويب عىل سبيل املثال بتوسع كبري يف املنطقة اجلغرافية أأو املتطلبات الواردة يف القاعدة .)3(5
 .66ورصح وفد فرنسا قائال اإنه ل يؤيد التوسع يف أأنواع التصويبات اليت ميكن أأن تؤدي اإىل اإرسال اإخطار اإىل ا ألطراف
املتعاقدة.
القاعد  :25ادلخول حزي النفاذ؛ أأحاكم انتقالية
 .67عرب ممثل الرابطة ادلولية للعالمات التجارية ،يف معرض تأأكيده عىل لزوم أأن تُعمتد الالحئة التنفيذية املشرتكة من قبل
امجلعية ،مبا يف ذكل ا ألعضاء يف وثيقة جنيف ،حىت تدخل حزي النفاذ ،عن ر أأيه بأأن الالحئة التنفيذية قد ل تدخل حزي النفاذ
يف اترخي دخول وثيقة جنيف حزي النفاذ .وفامي يتعلق ابلقاعدة  ،"1")2(25عرب ممثل الرابطة عن رغبته يف تلقي تأأكيد بأأن ما
جيري النظر فيه هو طلب حيمكه اتفاق  1958أأو وثيقة  1967وليس وثيقة جنيف .وعرب عن ر أأي مفاده أأن مثل هذا
التوضيح ميكن التعبري عنه للتأأكد من أأن الطلبات اليت سيمت تلقهيا قبل دخول وثيقة جنيف اإىل حزي النفاذ لن يمت أأخذها يف
احلس بان اإذا مل تامتىش مع الالحئة التنفيذية الواردة يف وثيقة .1967
 .68و أأكد املكتب ادلويل التعليق اذلي تقدم به ممثل الرابطة ادلولية للعالمات التجارية فامي يتعلق ابلقاعدة ."1")2(25
وبعد الإشارة اإىل أأنه سوف يقدم اكفة الإيضاحات املطلوبة فامي يتعلق بتكل النقطة ،أأكد املوافقة عىل أأن دخول الالحئة
التنفيذية املشرتكة حزي النفاذ لن يكون أأمرا تلقائيا لكنه يعمتد عىل قرار تتخذه امجلعية العامة .و أأشار املكتب ادلويل اإىل أأن
املسأأةل املتعلقة ابلرسوم املس تحقة مبوجب وثيقة جنيف يه عنرص أخر جيب تناوهل قبل دخول الالحئة التنفيذية املشرتكة
حزي النفاذ أأو ،اإن اكن ذكل مالمئا ،دخول الالحئة لوثيقة جنيف حزي النفاذ ،و أأن املناقشات مفتوحة حول هذا املوضوع.
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 .69واقرتح الرئيس قيام الفريق العامل بدعوة امجلعية العامة لحتاد لش بونة اإىل الإحاطة ابلتعليقات اليت وردت أأثناء
ادلورة احلالية ومطالبة املكتب ادلويل ابإعداد نسخة منقحة من مورشوع الالحئة التنفيذية املشرتكة عىل أأساس التعليقات اليت
مت تقدميها يف ادلورة احلالية.
 .70واختمت الرئيس املناقشات املتعلقة ابلبند  4من جدول ا ألعامل و أأشار اإىل أأن املكتب ادلويل س يعد نسخة منقحة من
الالحئة التنفيذية املشرتكة تعكس اكفة التعليقات اليت مت تقدميها خالل ادلورة احلالية وسيمت توزيعها ملناقش هتا يف الاجامتع
التايل للفريق العامل.

البند  5من جدول ا ألعامل :الاس تدامة املالية لحتاد لش بونة
 .71اعمتدت املناقشات عىل الوثيقة .LI/WG/PCR/1/4
 .72ومن خالل التأأكيد عىل أأن الوثيقة اليت تمت مناقش هتا تتعلق ابلس تدامة املالية الطويةل ا ألجل لحتاد لش بونة ،اقرتح
الرئيس أأن تلقي الوفود بياانت حول مواقفها اليت تتعلق ابلقضاء عىل العجز املتوقع للثنائية  2017/2016معربا عن ر أأي مفاده
أأن ا ألمر ميثل مسأأةل هممة جيب التعامل معها.
 .73و أأشار وفد فرنسا ،متحداث ابلنيابة عن أأعضاء احتاد لش بونة ،اإىل احملاداثت ا ألولية واملناقشات غري الرمسية اليت متت
قبل و أأثناء ادلورة احلالية .و أأشار الوفد اإىل أأنه اكن هناك إارادة س ياس ية قوية من جانب ادلول ا ألعضاء يف احتاد لش بونة
لتحقيق تقدم حقيقي وحماوةل التوصل اإىل حل مايل للثنائية  .2017/2016ومن خالل التأأكيد عىل مشاركة أأكرث من نصف
ادلول ا ألعضاء ابحتاد لش بونة يف املناقشات ،أأشار الوفد أأيضا اإىل أأن املشاركني قد عربوا عن رغبة حقيقية يف حل املسائل
املالية العالقة واختاذ قرارات ملموسة للعامني احلاليني من أأجل القضاء عىل العجز املتوقع .وشعر الوفد ابلثقة يف أأن هناك
العديد من املوارد احملمتةل للمتويل ذلكل اكن يرى أأن املناقشات املس تقبلية جيب أأن تركز عىل طريقة القيام ابلسداد .ومن
خالل ذكر أأنه اكنت هناك مناقشات جديرة ابلهامتم بني أأعضاء احتاد لش بونة بشأأن الطرق اليت يمت هبا احتساب املساهامت
املالية للثنائية  2017/2016و أأن بعض الوفود قد أأشارت اإىل أأن هناك أأرصدة قد مت جتنيهبا ،أأشار الوفد اإىل أأن بعض الوفود
مل تكن سعيدة ابلقيام ابحلساابت بناء عىل هنج مشابه للهنج اذلي أأقرته معاهدة ابريس كام ورد يف املادة  11من اتفاقية
لش بونة بيامن فضلت وفود أأخرى اس تخدام حساابت تس تفيد من أأوجه املرونة حىت تأأخذ يف احلس بان عدد التسجيالت اليت
قامت هبا لك دوةل من ادلول ا ألعضاء ،حىت قبل دخول وثيقة جنيف حزي النفاذ .وفامي يتعلق مبسأأةل المتويل الطويل ا ألجل
اذلي يتجاوز العجز املتعلق ابلعامني ،أأكد الوفد عىل أأن املسأأةل التشغيلية سوف تتعلق بكيفية هيلكة النقاش املتعلق
ابلعامني أأو الثالث أأعوام اليت تس بق دخول وثيقة جنيف حزي النفاذ .ور أأى الوفد أأنه ابلرمغ من ا ألفاكر اليت مت طرهحا فاإهنم
س يحتاجون ملزيد من الوقت ملناقشة وضع اتفاقية دامئة .ويف حماوةل لتلخيص احللول اخملتلفة اليت متت مناقش هتا أأشار الوفد
اإىل فكرة تتعلق خبط ا ألساس اخلاص ابملساهامت اليت جيب أأن تقدم ،ويه الانتقال من نظام حساب يقوم عىل أأساس
فئات احتاد ابريس اإىل نظام يعكس عدد التسجيالت .ومن خالل التأأكيد عىل احلاجة اإىل العمل مع املكتب ادلويل من أأجل
تطوير مناذج مس تدامة ،أأشار الوفد اإىل أأن مسائل زايدة رسوم التسجيل ابلإضافة اإىل تضمني رسوم الصيانة ،لزالت
مطروحة عىل مائدة املناقشات .ويف الهناية ،قال الوفد اإن هناك حل غري مبارش للوضع املايل مت اقرتاحه أأيضا وهو الرتكزي
عىل الرتوجي لنظام لش بونة ،من أأجل تشجيع ادلول عىل اإقرار أأو الانضامم اإىل اتفاقية لش بونة أأو وثيقة جنيف .ويف تأأكيد عىل
أأن الوقت يمت حسابه ألغراض أأخذ قياسات تتعلق ابلس تدامة القصرية ا ألجل بصفة خاصة ،أأكد الوفد عىل أأن املسأأةل الهامة
اليت جيب دراس هتا يه كيفية اس تغالل الوقت بأأكرث طريقة تمتزي ابلكفاءة قبل عقد امجلعيات التالية يف سبمترب .ولهذا السبب،
اقرتح بعض املشاركني يف املناقشات أأن يقوم املكتب ادلويل ابإرسال بعض املعلومات التحضريية اإىل ادلول ا ألعضاء يف احتاد
لش بونة بغرض عقد اجامتع ابلتوازي مع اجامتع جلنة الربانمج واملزيانية القادم.
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 .74وبعد التوجه ابلشكر لوفد فرنسا عىل الاس تعراض الشامل للمناقشات غري الرمسية وللرسائل الإجيابية للغاية اليت
طرحت عىل مائدة املناقشات من قبل ادلول ا ألعضاء ،وبعد املوافقة بصورة اكمةل عىل التعليق اخلاص ابلرتوجي لنظام لش بونة
أكحد احللول غري املبارشة للعجز املايل طويل املايل املتعلق ابحتاد لش بونة ،فتح الرئيس الباب للوفود اليت ترغب يف الإعالن
عن مواقفها أأو طرح أأس ئةل تتعلق ابلوثيقة اليت تمت دراس هتا.
 .75وفامي يتعلق ابلوثيقة قيد املناقشة ،طرح وفد هنغاراي سؤالا حول النظام ا ألحادي الاشرتااكت واذلي فهم أأنه مت
تطبيقه يف بداية تسعينات القرن املايض ليكون مبثابة حل مايل متوازن يف الويبو ومت قبوهل عىل نطاق واسع عىل أأنه ممارسة
مشرتكة .و أأشار الوفد اإىل أأنه يف الصفحتني  5و 6من الوثيقة  WO/PBC/24/16 Revيوجد تفسري مفصل حول اخللفية
التارخيية وكيفية تشغيل هذا النظام ،بيامن هناك تفسري مقتضب لسبب استبعاد نظام لش بونة من هذا املهنج .ذلكل طلب
الوفد من املكتب ادلويل تزويد الوفود مبعلومات مفصةل حول ا ألس باب القانونية وغري القانونية لستبعاد نظام لش بونة من هذا
املبد أأ املطبق واملقبول عىل نطاق واسع.
 .76وقال الرئيس اإن السؤال اذلي طرحه وفد هنغاراي س يقوم ابلرد عليه املستشار القانو ي يف مرحةل لحقة.
 .77وعرب وفد الربتغال عن قلقه إازاء وضع العجز يف نظام لش بونة وعن رغبته يف املشاركة يف التوصل اإىل حلول لهذا
العجز مبا يامتىش مع القرار اذلي مت اختاذه يف ادلورة ا ألخرية للجمعية العامة لحتاد لش بونة .ومن خالل التأأكيد عىل قبوهل
ملناقشة أأي تدابري مالية حكمية للتغلب عىل املصاعب املالية اليت تواجه نظام لش بونة ،أأقر تكل التدابري الواردة يف
الوثيقة  LI/A/32/3أأو أأي حلول معلية أأخرى ،مع أأخذ خصوصيات لك دوةل يف احلس بان ودرجة اس تخدام لك دوةل
للنظام .وعالوة عىل ذكل ،أأيد الوفد فكرة اإدخال زايدة تدرجيية يف رسوم التسجيل مبا يامتىش مع الاقرتاح الوارد يف
الوثيقة  LI/A/32/2ابلإضافة اإىل مناقشة أأي تدابري موفرة للتاكليف مع املكتب ادلويل .كام طالب الوفد املكتب ادلويل
ابملساعدة يف حتديد اإطار زمين لقيام ادلول ا ألعضاء يف احتاد لش بونة بتقدمي حل يمت التفاق عليه ،ويفضل أأن يمت ذكل قبل
اجامتع جلنة الربانمج واملزيانية املقبل.
 .78و أأكد الرئيس عىل أأن املكتب ادلويل س يحيط علام بأأن الربتغال تؤيد الزايدة التدرجيية يف رسوم التسجيل ،وهو
مقرتح مت طرحه كحل بديل لتحقيق الاس تدامة الطويةل ا ألجل ،و أأنه طلب من املكتب ادلويل املساعدة يف تنظمي الاجامتع
القادم ،وتيسري وضع اإطار زمين من أأجل تقدمي اإجاابت واحضة حول كيفية التعامل مع املشلكة عىل املدى القريب.
 .79و أأشار وفد اإيطاليا ،مذكرا بأأن الاس تدامة املالية لحتاد لش بونة قد متت مناقش هتا ودراس هتا يف ادلورة الرابعة
والعورشين للجنة الربانمج واملزيانية اعامتدا عىل الوثيقة  ،WO/PBC/24/16اإىل أأن الوثيقة قامت بتحليل خمتلف احللول
املتعلقة بعجز املزيانية يف احتاد لش بونة فامي يتعلق ابلثنائية  2017/2016و أأنه من بني الاقرتاحات اخملتلفة اليت طرحت
وافقت ادلول ا ألعضاء يف احتاد لش بونة عىل أأنه يبدو أأن اقرتاح اإنشاء صندوق ر أأسامل عامل هو أأفضل خيار .ويف هذا
الإطار ،أأكد الوفد عىل أأنه قد مت اإعداد حمااكة مالية من قبل املكتب ادلويل حلساب مساهامت ادلول ا ألعضاء يف احتاد
لش بونة عىل أأساس خيارين بديلني ،هام اخليار أألف واذلي جيعل املساهامت تعمتد عىل فئات مسامهة ادلول ا ألعضاء وفقا
لتفاقية ابريس واخليار ابء واذلي جيعل املساهامت تعمتد عىل عدد التسجيالت املطبقة يف لك دوةل من دول املنشأأ .ور أأى
الوفد أأنه من املفيد اإعداد وثيقة حمدثة تتضمن اكفة التعليقات اليت تقدمت هبا ادلول ا ألعضاء فامي يتعلق مبساهامهتا احملمتةل.
ومتاش يا مع القرار اذلي اختذته امجلعية العامة لحتاد لش بونة يف أأثناء ادلورة الثانية والثالثني واذلي يتعلق بوجوب اعامتد احتاد
لش بونة لتدابري تقوم ابلقضاء عىل العجز املتوقع للعامني ،واذلي قدر بنحو  1 523 000فرنك سويرسي ،أأشار الوفد اإىل أأن
املكتب الإيطايل للرباءات والعالمات التجارية بصفته الإدارة اخملتصة ابلنس بة لحتاد لش بونة ،قد اعمتد اكفة التدابري الرضورية
لتغطية املسامهة الإيطالية واليت قدرت بنحو  312 000فرنك سويرسي وفقا للخيار أألف .كام أأوحض أأنه مت البدء يف تطبيق
الإجراءات الإدارية واملالية و أأن وزير التمنية الاقتصادية جيب أأن يوقع طلب موجه اإىل وزارة الاقتصاد واملالية لس تكامل
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تكل الإجراءات .وعرب الوفد عن ثقته يف أأن تكل املوارد املالية ستتوافر قبل هناية العام ،و أأن مسامهة اإيطاليا ميكن اإرسالها
كدفعة واحدة اإىل املكتب ادلويل قبل هناية النصف ا ألول من عام  ،2017أأي يف الوقت املناسب حلل مشلكة العجز
اخلاص ابلثنائية  .2017/2016وفامي يتعلق ابحلل الطويل ا ألجل لس تدامة احتاد لش بونة ،عرب وفد اإيطاليا أأيضا عن رغبته يف
مناقشة اختاذ مزيد من التدابري يف املس تقبل بعد التغلب عىل جعز املوازنة املتعلق ابلثنائية احلالية.
 .80و أأشار وفد فرنسا ،بناء عىل التعلاميت اليت تلقاها من عامصته ،اإىل أأن فرنسا ،كام تعهدت يف املؤمتر ادلبلومايس،
ستتخذ اكفة اخلطوات املتعلقة مبسؤوليهتا ،وعرب عن رغبته يف الاس تجابة جبدية والزتام للطلب املوجه من قبل امجلعية العامة
يف دورهتا ا ألخرية ،أأي اختاذ تدابري حمددة للتعامل مع جعز احتاد لش بونة .وأأشار اإىل عقد مشاورات بني الوزراء يف ابريس،
ونظرا لتوافر ا إلرادة الس ياس ية ،فاإن فرنسا يف موضع ميكهنا من حفظ مبلغ كبري حيسن مزيانية احتاد لش بونة .وقد مت اإجراء
احلساابت بناء عىل مهنج المتويل اخلاص ابحتاد لش بونة ،واذلي يعتقد أأنه ميثل ا ألساس القانو ي احلايل حلساب أأي مساهامت
حممتةل ،وقد لهر أأهنا تبلغ  35ابملائة من اإجاميل مزيانية احتاد لش بونة ،أأي حوايل  500 000فرنك سويرسي .وعرب الوفد عن
اعتقاده بأأن فرنسا ستمتكن ابلتأأكيد من الالزتام هبذا املبلغ الكبري ،مؤكدة ابلرمغ من ذكل عىل أأهنا سوف حتتاج اإىل وضعها يف
مضن اإطار قرار جامعي وحترك من جانب ادلول ا ألعضاء ا ألخرى يف احتاد لش بونة .وفامي يتعلق بأأساليب السداد ،اكن وفد
فرنسا ألول وهةل مؤيدا للمسامهة الإجبارية بناء عىل ا ألسلوب املطبق يف احتاد لش بونة ألن ذكل س ميكن اكفة ادلول ا ألعضاء
يف احتاد لش بونة من التحرك معا يف نفس الوقت .ومع ذكل ،عرب الوفد عن تقبهل لالحامتلت ا ألخرى اليت ميكن مناقش هتا يف
خمتلف الاجامتعات غري الرمسية و أأنه مس تعد لالس امتع اإىل ادلول ا ألعضاء ا ألخرى يف احتاد لش بونة حبيث يعطهيا مساحة
اكفية للمناورة من وهجة النظر القانونية ووهجة نظر وضع املزيانية .واختمت الوفد حديثه بأأن ذكل هو القرار اذلي اختذته امجلعية
العامة و أأن فرنسا ستمتكن من الوفاء مبسامههتا .كام اقرتح وفد فرنسا العمل عن كثب مع املكتب ادلويل من أأجل حتديد
الإطار الزمين الالزم لس مترار املناقشات يف احتاد لش بونة حىت حيني وقت ادلورة القادمة للجمعية العامة يف أأواخر سبمترب.
ولهذا الغرض ،ر أأى الوفد أأن عقد اجامتع ابلتوازي مع اجامتع جلنة الربانمج واملزيانية س ميثل فرصة جيدة لس تنباط حل هنايئ
ميكن تقدميه اإىل مجعية احتاد لش بونة .ويف الوقت نفسه ،اقرتح الوفد اإعداد واثئق ومواد للوفود حىت تُتاح لها اكفة العنارص
الرضورية لختاذ قرارات والقيام ابإعالانت تتعلق ابملزيانية ،مع النظر يف ا ألرصدة اليت ميكن للك عضو من أأعضاء احتاد
لش بونة املسامهة هبا ،ومدى رغبهتا يف الالزتام هبا .وفامي يتعلق ابملدى البعيد ،اكن وفد فرنسا عىل ثقة من أأن ادلول ا ألعضاء
س تعمل مع املكتب ادلويل من أأجل بناء نظام جديد قابل لالس تدامة.
 .81وقال وفد إارسائيل اإنه يؤيد من حيث املبد أأ بياانت الوفود ا ألخرى كام أأكد عىل املسؤولية امجلاعية لدلول ا ألعضاء يف
احتاد لش بونة عن جعز احتاد لش بونة عىل املدى القريب .ويف هذا الصدد ،عرب الوفد عن رغبته يف الإسهام يف تقليل العجز
القصري ا ألجل حىت لو اكن يفضل اس تخدام هنج حسايب خمتلف فامي يتعلق ابملساهامت ،أأي أأنه يفضل ربط القمية ابإجاميل
عدد التسجيالت للك عضو من أأعضاء احتاد لش بونة .وبعد الإشارة اإىل أأن إارسائيل تؤيد املبد أأ املعياري ومفاده أأن أأي
معاهدة جيب أأن تكون ذاتية الاس تدامة ،فقد عرب الوفد عن تفضيهل لس مترار املناقشات للتوصل اإىل حل للعجز الطويل
ا ألجل مبا يتضمن الزايدة التدرجيية يف رسوم التسجيل.
 .82وعرب وفد املكس يك عن اعتقاده بأأن نظام لش بونة جيب أأن يكون ذايت الاس تدامة .وقال ،يف هذا الصدد ،اإن
السلطات الوطنية لزالت حتلل خمتلف اخليارات املطروحة أأماهما ،مبا يف ذكل املساهامت الطوعية للقضاء عىل جعز احتاد
لش بونة القصري ا ألجل .ويف الوقت نفسه ،عرب الوفد عن ر أأي مفاده أأنه س يكون من املثري لالهامتم أأن يقوم اإىل جانب
املكتب ادلويل ابلرتوجي ملشاركة املزيد من البدلان يف نظام لش بونة والنظر يف جذب املزيد من ا ألعضاء حبيث ميكن للنظام
أأن حيقق الاس تدامة املالية يف املس تقبل.
 .83وقال وفد كوس تارياك اإنه يدرك اإدرااك اكمال احلاجة اإىل اختاذ تدابري حمددة ووجهية حلل العجز املايل اذلي يؤثر عىل
نظام لش بونة .غري أأن الوفد أأوحض أأنه مل يُتخذ حىت ذكل أأي قرار حامس بشأأن الطريق احملدد أأو ا ألسلوب احملدد للسداد
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اذلي تفضهل كوس تارياك .و أأضاف أأنه ل ميكن لبدله ،يف الوقت الراهن ،دمع مبد أأ املساهامت الإجبارية لكنه يؤيد مبد أأ
املدفوعات بناء عىل أأساس طوعي .و أأوحض ،يف هذا الصدد ،أأن بدله يفضل تطبيق نظام حساابت يقوم عىل أأساس الفئات
بدل من عدد التسجيالت .واختمت الوفد قائال إانه يوافق أأيضا عىل الزايدة التدرجيية يف الرسوم ابلرمغ من أأنه يدرك متاما أأن
هذا الإجراء يف حد ذاته لن يكون اكفيا حلل العجز املايل لحتاد لش بونة.
 .84وقال وفد جورجيا اإنه س يكون مس تعدا دلمع نظام املساهامت الطوعية وفقا لفئات مساهامت احتاد ابريس.
 .85وقال وفد مجهورية مودلوفا إانه ليس يف وضع يؤههل ذلكر مبلغ حمدد ملسامهة بدله لكنه أأضاف أأنه يفضل فكرة وجود
مساهامت اإجبارية .وفامي يتعلق مبهنج احلساب اذلي حيدد تكل املساهامت ،أأشار الوفد اإىل أأن هناك ثالثة خيارات جيب
مناقش هتا ،أأي املساهامت بناء عىل فئات معاهدة ابريس ،واملساهامت بناء عىل عدد التسجيالت ،وما يبدو أأنه خيار اثلث
جيمع اخليارات ا ألخرى.
 .86و أأيد وفد اإيران (مجهورية – ا إلسالمية) فكرة اختاذ تدابري مناس بة حلل العجز املايل لحتاد لش بونة كام أأشار اإىل أأن
سلطاته الوطنية لزالت تدرس خمتلف اخليارات ،وما اإذا اكن جيب أأن تكون املساهامت طوعية أأو اإجبارية .و أأضاف الوفد
أأنه يفضل أأن يكون هناك نظام مساهامت يامتىش مع فئات اتفاقية ابريس.
 .87وقال وفد امجلهورية التش يكية اإنه يمثن كثريا فرصة مناقشة ا ألمور املتعلقة بنظام لش بونة وخاصة هبدف تعزيز النظام
وجعهل أأكرث جذاب للمس تخدمني احلاليني واحملمتلني .و أأضاف الوفد أأنه يؤكد عىل أأن هناك حتدايت تتعلق ابلس تدامة املالية
لنظام لش بونة بسبب طبيعته الفريدة .وفامي يتعلق ابلفجوة القصرية ا ألجل يف المتويل ،أأشار الوفد اإىل أأن سلطاته القومية
لزالت تدرس خمتلف اخليارات املطروحة عىل املائدة ذلا فاإنه ليس دليه موقفا هنائيا يقوم بعرضه يف الوقت احلايل .واس تطرد
الوفد قائال بأأنه حيرتم قرار امجلعيات العامة بصورة اكمةل ،واليت مت اعامتدها يف العام املايض و أأن امجلهورية التش يكية مس تعدة
لالس مترار يف املناقشات اليت بد أأت ابلفعل يف وقت مبكر من هذا اليوم .ويف هذا الصدد ،أأشار الوفد أأيضا اإىل أأنه يفضل
يف الوقت احلايل اس تكشاف احللول اليت تعمتد عىل املادة  "5")3(11أأي نظام مسامهة يقوم عىل الالحئة التنفيذية احلالية
اليت جيب أأن متثل ا ألساس القانو ي كام ذكر .و أأشار الوفد اإىل وجوب وجود هجود جامعية و أأنه يفضل ذلكل وجود نظام
مساهامت اإجبارية ألغراض التعامل مع العجز القصري ا ألجل .وفامي يتعلق ابحلل املتوسط ا ألجل والطويل ا ألجل ،قال الوفد
اإنه س يكون مس تعدا أأيضا يف الاس مترار يف املناقشات حول احامتل القيام ابلزايدة التدرجيية للرسوم واس تكشاف تدابري
أأخرى متعلقة ابلتوفري يف التلكفة .وعىل أأي حال ،يرحب الوفد بتوفري معلومات اإضافية حول التاكليف الثابتة واملتغرية للنظام
واخليارات املمكنة يف هذا الصدد .ويف الهناية ،وافق الوفد عىل أأن الرتوجي لنظام لش بونة بصورة أأوسع سوف يسهم يف حتقيق
اس تدامة مالية أأكرب.
 .88وفامي يتعلق ابلقضاء عىل العجز املايل احلايل ،قال وفد هنغاراي اإنه عىل اس تعداد دلراسة نظام مساهامت طوعي يمت
احتسابه عىل أأساس فئات مساهامت اتفاقية ابريس ،ابلإضافة اإىل عدد التسجيالت اليت يودعها أأي من ادلول ا ألعضاء يف
احتاد لش بونة .و أأشار الوفد أأيضا اإىل أأن املناقشات املتعلقة هبذا ا ألمر لزالت قامئة يف بودابست .وفامي يتعلق ابحلل الطويل
ا ألجل ،قال الوفد اإنه يفضل أأيضا مبد أأ الاس تدامة اذلاتية لنظام لش بونة وذلكل س يكون منفتحا ملناقشة أأي نوع من احللول
اليت ل تبدو متعارضة مع نظام لش بونة .وأأشار الوفد بصفة خاصة اإىل أأنه ل يعارض زايدة مس توى رسوم التسجيل والرسوم
ا ألخرى .وابلرمغ من ذكل اس تطرد الوفد قائال اإنه جيب عدم اإغفال أأن جناح نظام لش بونة س يعمتد أأيضا عىل عدد ادلول
املتعاقدة وإاذا أأريد جذب أأعضاء جدد لنظام لش بونة ،وخاصة من بني ادلول النامية أأو البدلان ا ألقل منوا ،فاإن الزايدة الكبرية
يف رسوم التسجيل والرسوم ا ألخرى لن جتعل النظام مس تقطبا عىل الإطالق ابلنس بة لاكفة تكل ادلول .ذلكل اختمت الوفد
ابلقول اإنه جيب التوصل اإىل حتقيق التوازن بني هذين الر أأيني.
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 .89وعرب الرئيس عن ر أأي مفاده أأن املواقف اليت أأبدهتا ادلول ا ألعضاء يف احتاد لش بونة متثل سببا اإجيابيا حملاوةل التوصل
اإىل قرار ملموس يتعلق ابلعجز القصري ا ألجل يف احتاد لش بونة يف املس تقبل القريب .ويف هذا الصدد ،ذكَّر ابقرتاح وفد
فرنسا املتعلق بتنظمي الاجامتع غري الرمسي التايل بني ادلول ا ألعضاء يف احتاد لش بونة عىل هامش اجامتع جلنة الربانمج
واملزيانية القادم وحتديد جدول زمين مؤقت لدلول ا ألعضاء يف احتاد لش بونة لتقدمي اقرتاح حمدد من عوامصها .وذلكل طلب
الرئيس من املكتب ادلويل تيسري عقد اجامتع من هذا القبيل ابملوازاة مع الاجامتع القادم للجنة الربانمج واملزيانية بغرض
التوصل اإىل حل يتعلق ابلعجز القصري ا ألجل يف احتاد لش بونة .وفامي يتعلق ابلعجز الطويل ا ألجل ،ذكَّر الرئيس بأأن هناك
ثالثة خيارات مطروحة عىل مائدة النقاش لتحقيق الاس تدامة املالية الطويةل ا ألجل لنظام لش بونة .و أأشار اإىل أأنه رمغ اإبداء
ادلول ا ألعضاء يف احتاد لش بونة ملواقف خمتلفة يف هذا الصدد ،فاإن هناك فهام مشرتاك بأأنه جيب التوصل حلل لضامن
الاس تدامة املالية لنظام لش بونة .وذكر بأأن أأحد اخليارات هو القيام بزايدة تدرجيية للرسوم ،واذلي س ميثل عىل أأية حال حال
جزئيا للمشلكة .أأما اخليارين الثا ي والثالث فيتعلقان بوجود نظام مساهامت يعمتد اإما عىل تصنيف ابريس أأو عىل عدد
التسجيالت وفقا لدلول املتعاقد يف لش بونة أأو مزجي من ا ألمرين .ويف هذا الصدد ،دعا الرئيس املكتب ادلويل اإىل تقدمي
حمااكة جديدة تتعلق بلك تكل الامنذج كام دعا وفد الربتغال اإىل تقدمي ادلمع لإعداد مقرتح جديد فامي خيص املزج بني نظام
تصنيف ابريس والنظام القامئ عىل التسجيالت .ويف الهناية ،دعا الرئيس املستشار القانو ي ل إالجابة عىل التساؤل اذلي
طرحه وفد هنغاراي يف بداية هذا اليوم.
 .90وابلإشارة اإىل السؤال اذلي طرحه وفد هنغاراي فامي يتعلق مبنطق استبعاد نظام لش بونة من النظام ا ألحادي
الاشرتااكت دعا املستشار القانو ي ادلول ا ألعضاء لالنتباه للقرار اذلي مت اختاذه يف مجعيات الويبو يف عام  1993لتطبيق
النظام ا ألحادي الاشرتااكت بداية من عام  .1994و أأشار املستشار القانو ي اإىل أأنه مت اعامتد النظام ا ألحادي الاشرتااكت يف
هذا القرار ليحل حمل نظام املسامهة املتعدد الوارد يف اتفاقية الويبو و أأن الاحتادات الس تة اليت تعمتد يف متويلها عىل
املساهامت يه احتاد ابريس ،واحتاد برن و التصنيف ادلويل لرباءات الاخرتاع واحتاد نيس واحتاد لواكرنو واحتاد فيينا .و ألن
احتاد لش بونة اكن احتادا يعمتد يف متويهل عىل الرسوم فمل يمت تضمينه بني الاحتادات الس تة املذكورة عند اختاذ القرار.
 .91و أأوحض وفد هنغاراي أأن السبب يف سؤاهل اكن صياغة مجةل حمددة يف الوثيقة قُدمت اإىل جلنة الربانمج واملزيانية
(الوثيقة  ،)WO/PBC/24/16 Revواليت تشري اإىل أأن "احتاد لش بونة ليس احتادا ممول من الاشرتااكت بل هو احتاد
ممول من الرسوم" .ومن مث ،ر أأى الوفد أأن اس تخدام مصطلح "اب ألحرى "قد أأعطى انطباعا بأأن وثيقة العمل مل تكن متأأكدة
مما اإذا اكن احتاد لش بونة يمت متويهل فقط من خالل الرسوم أأم ل .وذلكل ر أأى الوفد أأن هناك نوع من عدم اليقني القانو ي يف
هذا الشأأن .كام أأشار اإىل أأنه مت ،حسب فهمه ،اعامتد نظام مسامهة منتظم يف بداية تسعينات القرن املايض س يضفي
الوضوح والبساطة عىل اإدارة ماليات املنظمة وذلكل مل يفهم سبب اإخراج نظام لش بونة من هذا النوع من املناجه املالية ألن
ذكل س يتسبب أأيضا يف صعوابت يف اجملالت ا ألخرى.
 .92واس تفرس وفد اإيران (مجهورية – ا إلسالمية) عام اإذا اكن ميكن لحتاد لش بونة أأن يطلب قرضا من الاحتادات
ا ألخرى أأو من احتياطي املنظمة ألغراض تغطية العجز.
 .93و أأشار وفد اإيطاليا اإىل التدابري الطويةل ا ألجل اليت تريم اإىل ضامن الاس تدامة اذلاتية لنظام لش بونة ،وعرب عن
اعتقاده بأأنه ميكن حتقيق الهدف فقط من خالل املسامهة النشطة وبذل اجلهد من اكفة ادلول ا ألعضاء .و أأضاف الوفد أأن
الاس تدامة املالية لنظام لش بونة سوف تسهم بصورة كبرية يف زايدة جاذبيته ألطراف متعاقدة جديدة وللمنظامت احلكومية
ادلولية .ومع وضع هذا الهدف نصب ا ألعني ،اقرتح وفد اإيطاليا اختاذ بعض التدابري اليت ميكن أأن تعترب خطوة أأوىل اإىل ا ألمام
يف املس تقبل القريب .وابلنس بة للخيار ا ألول ،ر أأى وفد اإيطاليا أأن جسل لش بونة جيب أأن يقوم ابإجراءات ويتخذ تدابري
هتدف اإىل الرتوجي لنضامم أأكرب عدد ممكن من ا ألعضاء اجلدد .و أأشار وفد اإيطاليا أأيضا اإىل الإجراءات ا ألخرى اليت ميكن
القيام هبا من قبل السلطات اخملتصة لدلول املتعاقدة احلالية يف نظام لش بونة من أأجل الرتوجي اإىل وتشجيع تنظمي محةل توعية
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هتدف اإىل زايدة عدد الطلبات اليت يمت تقدميها اإىل املكتب ادلويل .ويف هذا الصدد ،ذكّر الوفد بأأن اإيطاليا قد نفذت
اإجراءات من هذا النوع عىل مدى الس نوات الثالث املاضية إابرسال أأكرث من  100طلب جديد اإىل املكتب ادلويل .وقال
اإن بذل هجود اإضافية من قبل ادلول املتعاقدة مبوجب نظام لش بونة من أأجل زايدة الرتوجي للنظام وتقدمي طلبات جديدة
س يكون مبثابة خطوة هائةل اإىل ا ألمام .كام رصح الوفد بأأن اإبراز نظام لش بونة بشلك أأكرب عىل موقع الويبو الإلكرتو ي
ابلإضافة اإىل زايدة سهوةل تصفح املس تخدمني حملتواه من ا ألمور اليت ستساعد عىل تعزيز الوعي ابلنظام وزايدة معرفته .ويف
هذا الصدد ،قال الوفد اإنه مس تعد أأمت الاس تعداد ملناقشة أأية أأفاكر مع الوفود ومع املكتب ادلويل.
 .94ورصح الرئيس بأأنه يوافق متاما عىل الاقرتاح اذلي تقدم به وفد اإيطاليا لزايدة أأنشطة الرتوجي لنظام لش بونة من قبل
املكتب ادلويل وكذكل من قبل ادلول ا ألعضاء يف احتاد لش بونة أأنفسها.
 .95وقال وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإنه يمثن اختاذ احتاد لش بونة خلطوات متضافرة حملاوةل التوصل اإىل والتفاق بشأأن
حل للوضع املايل القصري ا ألجل والطويل ا ألجل لالحتاد .وابلرمغ من ذكل ،وفامي يتعلق ابلبياانت املتعلقة ابلرتوجي للنظام أكحد
احللول املقرتحة للمشالك املالية ،قال الوفد اإنه اكن ميكنه فهم هذا املنظور اإذا مت وضع املعاهدة بصورة اكنت تقوم ابجتذاب
ا ألعضاء بصورة حقيقية .و أأشار الوفد اإىل أأن مراجعة النظام بدون مشاركة اكمةل من ادلول ا ألعضاء يف الويبو عىل قدم
املساواة قد أأدى اإىل تبعات مفادها أأن جاذبية النظام أأصبحت تتأأثّر بعدم مشولية الهنج .ور أأى الوفد أأنه من الرضوري أأن
تقوم الويبو ابتباع هنج متوازن وتقوم ابلتشجيع عىل عقد مناقشات متوازنة يف س ياق الرتوجي لنظام املؤرشات اجلغرافية
داخليا وخارجيا .وقال الوفد اإنه سواء اإذا اكن ذكل من خالل ادلمع التقين عىل موقع الويبو أأو يف مناقشات اللجنة وخاصة يف
اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية وإاذا أأردان لحتاد لش بونة أأن يكون
أأحد اخليارات أأمام املهمتني حبامية املؤرشات اجلغرافية فيجب أأن يكون حمل مناقشات شامةل ومتوازنة.
 .96ورحب ممثل منظمة الش بكة ادلولية للمؤرشات اجلغرافية ابلروح الإجيابية اليت أأبدهتا ادلول ا ألعضاء يف احتاد لش بونة
من أأجل التوصل اإىل حل للعجز املايل والبحث عن حلول ممكنة لالس تدامة الطويةل ا ألجل لنظام لش بونة .وابلإشارة اإىل
اقرتاح زايدة الرسوم ،لفت انتباه الوفود اإىل أأن النظام اكن موضوعا بصفة أأساس ية من أأجل منتجي املؤرشات اجلغرافية
الصغار يف ادلول النامية ومن أأجل املؤرشات اجلغرافية يف الاقتصادايت النامية والناش ئة .وبيامن جتري مناقشات حول
املؤرشات اجلغرافية ،توصل اخلرباء اإىل حلول تتعلق ابمحلاية ادلولية للمؤرشات اجلغرافية الكربى ،سواء من خالل التفاقيات
الثنائية بني ادلول املعنية أأو من خالل التسجيل املبارش يف أأسواق التصدير الرئيس ية .ور أأى ممثل منظمة الش بكة ادلولية
للمؤرشات اجلغرافية أأن الرتوجي همم ألنه يعىن تفسري النظام .ور أأى أأنه من املهم أأن ت ُورشح لدلول املرونة اليت حققها النظام مبا
جيعهل مس تقطبا لعدد مهنا .وعرب عن اعتقاده بأأنه من املهم توضيح ا ألمور اجلديدة يف وثيقة جنيف ألن ذكل ميكن أأن يسهم
بدوره بصورة جزئية يف حل املشلكة املتعلقة ابلس تدامة املالية عىل املدى البعيد.
 .97ورحب وفد اسرتاليا ابلروح اليت أأبديت يف املناقشات احلالية بغرض التعامل مع العجز القصري ا ألجل والاس تدامة
الطويةل ا ألجل لنظام لش بونة وأأكد أأيضا عىل أأنه من الرضوري القيام بسلسةل من اجلهود للتعامل مع ا ألمور املالية يف النظام.
وفامي يتعلق ابلس تدامة املالية الطويةل ا ألجل ،وبعد الإشارة اإىل أأن املساهامت وزايدة الرسوم لن تكون اكفية وحدها ،قال
الوفد اإنه جيب دراسة املزيد من التدابري الإضافية .ويف هذا الصدد ،عرب الوفد عن اعتقاده بأأن حتليل نظم التسجيل املامثةل
حلقوق امللكية الفكرية قد يوفر بعض ا ألفاكر املفيدة اليت تتعلق بتدابري اإضافية من هذا القبيل .و أأيد وفد اسرتاليا بيان
الولايت املتحدة ا ألمريكية فامي يتعلق ابحلاجة لعقد مناقشات متوازنة ومنفتحة بشأأن املؤرشات اجلغرافية و أأشار اإىل أأن اللجنة
ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية س تكون املنتدى املالمئ نقاشات من هذا
النوع.
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 .98وقال ممثل املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية اإن منظمته هممتة اهامتما كبريا بنظام لش بونة وقامت جبهود جلعل دولها
ا ألعضاء ،ابلإضافة اإىل ادلول ا ألفريقية ا ألخرى ،عىل دراية مبدى أأمهية نظام لش بونة .وقال ممثل املنظمة أأن منظمته معنية
أأيضا ابلس تدامة املالية للنظام ،ألن ذكل يؤثر يف حماولهتا الهادفة اإىل زايدة الوعي يف القارة ا ألفريقية بأأمهية منشأأ املنتجات.
وقال ممثل املنظمة اإن منظمته تشجع اكفة اجلهود الرامية اإىل الرتوجي لنظام لش بونة ،وخاصة بني دولها ا ألعضاء وادلول
ا ألفريقية بصفة عامة ،من أأجل تشجيع انضامم دول أأخرى اإىل نظام لش بونة ،مبا يضمن ،جزئيا ،اس تدامته املالية.
 .99وعرب وفد مجهورية سلوفاكيا عىل تفضيهل لوجود نظام مسامهة يعمتد عىل عدد التسجيالت ،ولو أأن املناقشات
ادلاخلية ل زالت جارية يف هذا الصدد .و أأضاف الوفد أأنه يقبل أأيضا نظام مساهامت يعمتد عىل مجموعة من املعايري ،بورشط أأن
يكون ذكل النظام عادل ومتوازان ابلنس بة لاكفة البدلان .ووافق الوفد عىل أأن معلية الرتوجي لنظام لش بونة متثل فكرة ممتازة
للتعامل مع العجز الطويل ا ألجل.
 .100وعرب وفد بلغاراي عن رغبته يف املشاركة يف معلية التوصل اإىل حل للعجز املايل لنظام لش بونة .و أأشار الوفد اإىل
اس تعداده ملناقشة خمتلف اخليارات املتعلقة ابحلل القصري ا ألجل والطويل ا ألجل للمشالكت املالية .وقال الوفد اإنه يرحب
بوجود وثيقة مفصةل تعكس اكفة العنارص املتعلقة ابملناقشة اجلارية .وفامي يتعلق بطرق املسامهة ،عرب الوفد عن تفضيهل لوجود
نظام يعمتد عىل فئات اتفاقية ابريس.
 .101ويف اإشارة اإىل السؤال اذلي طرحه وفد اإيران (مجهورية – ا إلسالمية) ،قال املكتب ادلويل اإن ا ألمر قد ُحبث
وأدرج يف قرار مجعية احتاد لش بونة اخلاص ابلعجز القصري ا ألجل .وقال املكتب ادلويل اإن احلصول عىل قرض لن ميثل حال
مس تداما طويل ا ألجل وإان القرض ،حبسب تعريفه ،س يكون فقط جزءا من احلل القصري ا ألجل.
 .102وخلص الرئيس املناقشات مضن البند  5من جدول ا ألعامل املتعلق ابلس تدامة املالية لنظام لش بونة .و أأشار ،أأول،
اإىل التقدم الكبري اذلي مت اإحرازه يف املسأأةل ا ألوىل اليت تتعلق ابلقضاء يف ا ألجل القصري عىل العجز يف الثنائية احلالية .ويف
هذا الصدد ،عرب الرئيس عن شكره لوفدي اإيطاليا وفرنسا والذلان عربا عن موقفهيام امللموسني خبصوص العجز .و أأشار
الرئيس ،اثنيا ،اإىل أأن غالبية الوفود قد وافقت عىل أأن املسأأةل جيب أأن حتل من خالل موارد ادلول ا ألعضاء يف لش بونة.
ويف هذا الصدد ذكَّر بأأن العديد من اخليارات اليت اقرتهحا املكتب ادلويل قد نوقشت يف ادلورة احلالية .ويف الهناية ،أأكد
الرئيس عىل املبادرة اليت دمعهتا العديد من ادلول ا ألعضاء يف احتاد لش بونة واملتعلقة بتوجيه أأنشطة املكتب ادلويل حنو املزيد
من الرتوجي لنظام لش بونة .ويف هذا الصدد ،دعا الرئيس ادلول ا ألعضاء يف نظام لش بونة إاىل تطوير معلها عىل هذه املسأأةل
سواء داخل الفريق العامل أأو يف أأي صورة أأخرى مرنة.
 .103و أأكد وفد اإيطاليا عىل ا ألمهية اليت يولهيا ألنشطة الرتوجي لنظام لش بونة واليت جيب أأن تمت عىل يد ا ألطراف املتعاقدة
واملكتب ادلويل.
 .104و أأيد وفد هنغاراي موقف وفد اإيطاليا قائال اإن هناك حاجة اإىل بذل هجود من الك اجلانبني ،أأي من قبل ا ألعضاء يف
نظام لش بونة وكذكل من قبل املكتب ادلويل .و أأشار ،عالوة عىل ذكل ،اإىل البيان اذلي أأدىل به وفد الولايت املتحدة
ا ألمريكية حول احلاجة اإىل اعامتد هنج متوازن فامي يتعلق ابلرتوجي لنظام لش بونة ،وقال اإنه عىل املكتب ادلويل ،من أأجل اتباع
هذا املبد أأ ،أأن يضمن أأن تكون اكفة أأنشطة الرتوجي اليت تضطلع هبا الويبو فامي يتعلق بأأنظمة امللكية الفكرية العاملية ا ألخرى
عىل القدر نفسه من التوازن .ويف هذا الصدد ،أأشار الوفد اإىل أأنه ميكن طرح حقيقة الهنج املتوازن فامي يتعلق ،عىل سبيل
املثال ،مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات واليت ميكن أأن تسهم أأيضا يف الرتوجي لبعض البنود املطروحة عىل جدول أأعامل اللجنة
احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور (جلنة املعارف التقليدية) .ويف الوقت
نفسه ،وفامي يتعلق بنظام لهاي اذلي ميكن أأيضا أأن يروج حللول بديةل يف جمال التصاممي ،مثل احللول اليت تعمتد عىل حق
املؤلف ،أأو حىت عند الرتوجي لنظام مدريد ،ميكن للويبو أأيضا أأن تقدم معلومات حول الانتحال أأو تقوم ابلرتوجي ل ألشاكل
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غري املسجةل من العالمات التجارية .ومن مث ،اختمت الوفد قائال اإن املسأأةل املتعلقة بأأنشطة الرتوجي ،واعامتد هنج متوازن يف
هذا الصدد ،جيب أأن تُفحص بعناية يف س ياق أأوسع و أأمشل.
 .105وعرب الرئيس عن شكره لدلول ا ألعضاء يف احتاد لش بونة عىل اإعراهبا عن إارادهتا بشأأن حل العجز القصري ا ألجل
لحتاد لش بونة وعىل مشاركهتا يف تقدمي اقرتاحات للتعامل مع العجز الطويل ا ألجل .وفامي يتعلق ابلس تدامة املالية لحتاد
لش بونة ،أأشار الرئيس اإىل أأن اكفة الوفود قد أأيدت فكرة تعزيز النظام من أأجل جذب أأكرب عدد ممكن من ادلول وهو ما
سوف يسهم بصورة غري مبارشة يف حل العجز املايل.

البند  6من جدول ا ألعامل :اعامتد ملخص الرئيس
 .106اعمتد الفريق العامل ملخص الرئيس كام ورد يف املرفق ا ألول من هذه الوثيقة.
 .107وقام الرئيس بعرض املناقشات املتعلقة ابلبند  6بشأأن اعامتد ملخص الرئيس وفتح الباب لتعليقات الوفود.
 .108واقرتح وفد اإيطاليا اإدخال تعديالت عىل الفقرة  15من ملخص الرئيس فامي يتعلق ابلبند  5من جدول ا ألعامل.
واقرتح الوفد اإضافة لكامت "املزيد من املناقشات بشأأن احامتل تطبيق" قبل عبارة "زايدة تدرجيية" .مث اقرتح الوفد بعد ذكل
اس تكامل عبارة "الرتوجي لنظام لش بونة" من خالل اإضافة "اذلي ينبغي أأن يتأأثر بسجل لش بونة" .كام اقرتح الوفد أأيضا
تضمني عبارة "وداخليا من قبل ادلول ا ألعضاء من أأجل الرتوجي لإيداع الطلبات اجلديدة ،قدر الإماكن" بعد "عضوية
أأوسع" .ويف الهناية ،اقرتح الوفد اإضافة عبارة اإىل الفقرة  15واليت س تصبح "تساءل أأحد الوفود ما اإذا اكن ينبغي مناقشة
مسأأةل الرتوجي املتوازن يف س ياق أأرحب".
 .109وابلإشارة اإىل الفقرة  ،15شعر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ابلرضا جتاه كيفية اإلهارها ووصفها ملداخلته حول بند
جدول ا ألعامل ،وعرب عن عدم اعتقاده بأأن طلب اإضافة عبارة اإضافية واذلي تقدم به وفد اإيطاليا ،سوف جيعلها
واحضة ودقيقة.
 .110و أأشار وفد اإيطاليا ،مؤكدا عىل مصطلحات "وفد واحد" ،اإىل وفد هنغاراي واقرتح عبارة "وفد من عضو واحد" حىت
تكون العبارة أأكرث وضوحا.
 .111وقبل الرئيس اللكامت اجلديدة املقرتحة من وفد اإيطاليا واقرتح وضع تكل امجلةل يف فقرة منفصةل لتجنب أأي استيعاب
للعبارة السابقة.
 .112وابلإشارة اإىل الفقرة  ،14أأشار وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل أأن الفقرة أأشارت فقط اإىل املساهامت الطوعية ومل
يذكر أأن عدد من الوفود حتدثت حول املدفوعات الإجبارية .وذلكل فقط طالب الوفد ابإعداد رسد وقائعي للمناقشات يتضمن
نوعي املساهامت.
جتسد موقف وفدي فرنسا وإايطاليا وتشري اإىل املبالغ اليت هام عىل اس تعداد لسدادها
 .113و أأوحض الرئيس أأن الفقرة ّ 14
من أأجل التغلب عىل العجز عىل املدى القريب ،و أأن الفقرة حمل النقاش مل تتناول احلل الطويل ا ألجل لالس تدامة املالية
لنظام لش بونة .كام ذكَّر أأيضا بأأن القضاء عىل العجز القصري ا ألجل يتطلب اختاذ اإجراء رسيع ،وذلكل فاإن نظام املساهامت
الإجبارية ل ميكن تطبيقه عىل معلية القضاء عىل العجز القصري ا ألجل.
 .114و أأوحض وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،بعد أأن شكر الرئيس عىل اإيضاحاته ،أأن اخللط بشأأن هذه الفقرة انجت عن
قيام عدد من الوفود بتقدمي تعليقات تتعلق بكيفية رغبهتا يف التعامل مع الوضع القصري ا ألجل والوضع الطويل ا ألجل،
اإذ أأبدت بعض الوفود تفضيلها للهنج الطوعي بيامن أأبدت وفود أأخرى تفضيلها للهنج الإجباري .وذلكل اقرتح الوفد توضيح أأن
اثنني من ادلول ا ألعضاء يف احتاد لش بونة قد أأعلنا اس تعدادهام للتقدم مبدفوعات طوعية بغرض القضاء عىل العجز.
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 .115و أأشار الرئيس ،مؤكدا من جديد عىل أأن القضاء عىل العجز القصري ا ألجل ميكن حتقيقه فقط عىل أأساس طوعي ألنه
ل يوجد وقت اكف لفرض مدفوعات اإجبارية ،اإىل أأن النظام الإجباري للمساهامت قد ورد يف الفقرة  ،15حيث تضمنت
التدابري اليت اع ُتمدت من أأجل حتقيق الاس تدامة املالية الطويةل ا ألجل اإنشاء نظام مسامهة ميكن أأن يأأخذ شلك نظام
طوعي أأو نظام اإجباري .و أأشار الرئيس أأيضا اإىل أأن بيان ادلول ا ألعضاء بشأأن نظام املسامهة الإجباري من أأجل القضاء عىل
العجز القصري ا ألجل ميكن أأن يرد يف التقرير الاكمل اذلي سيمت اإعداده بعد اختتام ادلورة احلالية .واختمت قائال اإن املقرتحات
اليت تقدمت هبا وفود فرنسا وإايطاليا واملكس يك واملتضمنة يف الفقرة  14متثل خطوة كبرية اإىل ا ألمام مما دفعه اإىل تقس مي
البياانت ذات الصةل اإىل فقرتني منفصلتني.
 .116وعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن شكره للرئيس عىل رشحه املفصل و أأضاف أأنه لن يعرتض عىل
الصياغة املقرتحة.
 .117وبعد الإشارة اإىل أأن الاقرتاح اذلي تقدم به وفد اإيطاليا سوف يمت وروده يف ملخص الرئيس ،قام الرئيس ابختتام
البند  6من جدول ا ألعامل ابعامتد ملخص الرئيس.
 .118وقبل الانتقال اإىل البياانت العامة واملالحظات اخلتامية ،أأبلغ الرئيس املشاركني بشأأن الإجراء اخلاص ابعامتد التقرير
الاكمل اخلاص ابدلورة احلالية و أأشار اإىل أأن مورشوع التقرير اخلاص ابدلورة ا ألوىل للفريق العامل سوف يمت نورشه عىل موقع
الويبو الإلكرتو ي لتلقي تعليقات الوفود وممثيل املنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية اليت شاركت يف الاجامتع
عليه .و أأشار اإىل أأنه سيمت اإبالغ اكفة املشاركني عند توافر مورشوع التقرير عىل موقع الويبو الإلكرتو ي ألهنم سوف س ُيدعون
مجيعا لإبداء تعليقاهتم يف هذا الشأأن .وبعد تلقي تعليقاهتم س ُتعد نسخة منقحة من الوثيقة تراعي لك التعليقات اليت تقدم هبا
املشاركون عىل موقع الويبو الإلكرتو ي .وسيمت اعامتد النسخة املنقحة من التقرير بصورة رمسية يف ادلورة التالية للفريق العامل.
مث فتح الرئيس الباب لتقدمي أأي تعليقات عامة أأو تعليقات ختامية من قبل أأعضاء الفريق العامل.
 .119وعرب وفد الاحتاد ا ألورويب عن شكره للرئيس عىل اإدارته الناحجة لدلورة احلالية للفريق العامل وللمكتب ادلويل عىل
اإعداد الواثئق املمتازة قيد البحث وعىل التفسريات اليت قدهما يف هذا الصدد .كام رحب الوفد ابملناقشات املمثرة والتقدم
احملرز يف ادلورة احلالية حول املسائل املتضمنة يف جدول ا ألعامل ور أأي أأن ادلورة احلالية اكنت مبثابة بداية جيدة لإجناز املهام
املنوطة ابلفريق العامل.
 .120وقال وفد مجهورية مودلوفا اإنه يشعر ابلرضا الكبري عن نتاجئ ادلورة احلالية للفريق العامل ،واليت أألهرت مرة اثنية
الزتام اكفة املشاركني ببناء نظام فعال محلاية املؤرشات اجلغرافية عىل الصعيد ادلويل.
 .121وبعد هتنئة الرئيس واملكتب ادلويل عىل اإدارة مناقشات تمتزي ابلكفاءة عىل مدى ا ألايم الثالثة السابقة ،أأكد وفد
إارسائيل أأنه يدمع العمل البناء اذلي سعى للتوصل اإىل حلول للعجز املايل لحتاد لش بونة .وفامي يتعلق ابلس تدامة الطويةل
ا ألجل ،أأكد الوفد عىل ر أأيه بأأن احتاد لش بونة جيب أأن يكون ذايت المتويل ،سواء من خالل الزايدة املتدرجة يف الرسوم،
أأو من خالل تقليل النفقات أأو من خالل أأي خيار أخر مت طرحه يف ادلورة احلالية أأثناء املناقشات الرمسية وغري الرمسية.
وكام ذكرت بعض ادلول ا ألعضاء من قبل ،وافق الوفد عىل رضورة مراعاة جاذبية النظام أأثناء املضيي يف مناقشة احللول
الطويةل ا ألجل .ويف هذا الصدد ،أأشار الوفد اإىل أأن جاذبية النظام لن تتأأثر مبقدار الرسوم اليت سيسددها املسجلون
حفسب ،بل ستتأأثر أأيضا بتلكفة نظام لش بونة ابلنس بة لدلول ا ألعضاء ،وخاصة ابملقارنة مع ا ألنظمة العاملية البديةل القامئة اليت
تُعد أأقل تلكفة.
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 .122واختمت الرئيس ادلورة قائال اإنه يرى أأن العمل اذلي مت اجنازه أأثناء ادلورة احلالية ميثل خطوة كبرية حنو تسوية املسائل
املدرجة يف جدول ا ألعامل .و أأعرب عن تشجيعه الشديد للمشاركني عىل احلفاظ عىل الروح البناءة نفسها يف مناقشاهتم
املس تقبلية.

البند  7من جدول ا ألعامل :اختتام ادلورة
 .123اختمت الرئيس ادلورة يف  9يونيو .2016
[ييل ذكل املرفقان]
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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،
امجلهورية التش يكية ،كواب ،مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية ،فرنسا ،غابون ،جورجيا ،هاييت ،هنغاراي ،اإيران (مجهورية -
الإسالمية) ،إارسائيل ،اإيطاليا ،املكس يك ،نياكراغوا ،بريو ،الربتغال ،مجهورية 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 ،مجهورية كوراي ،مجهورية 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 ( ،)CEIPIبرانمج الصحة والبيئة ( ،)HEPامجلعية ادلولية
محلاية امللكية الفكرية ( ،)AIPPIاملركز ادلويل للتجارة والتمنية املس تدامة ( ،)ICTSDالرابطة ادلولية للعالمات
التجارية ( ،)INTAامجلعية 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 الرئيس وانئيب الرئيس
 .8ان ُتخب الس يد نيكولوس غوجيليدزي (جورجيا) ابلإجامع رئيسا للفريق العامل ،وان ُتخب الس يد أألفريدو رندون أألغارا
(املكس يك) ابلإجامع انئبا للرئيس.
.9

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

البند  3من جدول ا ألعامل :اعامتد جدول ا ألعامل
 .10اعمتد الفريق العامل مورشوع جدول ا ألعامل (الوثيقة  )LI/WG/PCR/1/1 Prov.دون اإدخال أأي تعديل.

البند  4من جدول ا ألعامل :مورشوع الالحئة التنفيذية املشرتكة لتفاق لش بونة بشأأن حامية تسميات املنشأأ
وتسجيلها 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 مورشوع الالحئة التنفيذية املشرتكة لتفاق لش بونة بشأأن حامية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل
ووثيقة جنيف لتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية.
 .12والمتس الفريق العامل من ا ألمانة اإعداد نسخة مرا َجعة ملورشوع الالحئة التنفيذية املشرتكة لتفاق لش بونة
بشأأن حامية تسميات املنشأأ وتسجيلها 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 الرئيس اإىل أأن عددا من أأعضاء احتاد لش بونة أأعلن عن اس تعداده ل إالسهام مبدفوعات طوعية بغرض إازاةل جعز
احتاد لش بونة املرتقب خالل الثنائية ،وعن اعزتامه اختاذ اخلطوات الالزمة للعمل مع ا ألمانة خبصوص ترتيبات ادلفع.
*

س تكون الصيغة الهنائية لقامئة املشاركني متاحة يف مرفق تقرير ادلورة.
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 .15و أأشار الرئيس 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 املهمة من أأجل اس تقطاب أأطراف متعاقدة جديدة ،مما سيساعد 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 اإنه 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 امجلعية (انظر الفقرة  "3"73من
الوثيقة .)LI/A/32/5

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

البند  7من جدول ا ألعامل :اختتام ادلورة
 .18اختمت الرئيس ادلورة يف  9يونيو .2016
[ييل ذكل املرفق الثا ي]
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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)
ALGÉRIE/ALGERIA
Amira RHOUATI (Mme), assistante technique, Institut national algérien de la propriété
industrielle (INAPI), Ministère de l’industrie et des mines, Alger
Hayat BECHIM (Mme), examinatrice contrôleuse, Institut national algérien de la propriété
industrielle (INAPI), Ministère de l’industrie et des mines, Alger
Fayssal ALLEK, premier secrétaire, Mission permanente, Genève

BULGARIE/BULGARIA
Magdalena RADULOVA (Ms.), Director, Trademarks and Geographical Indications Directorate,
Patent Office of the Republic of Bulgaria (BPO), Sofia

COSTA RICA
Jonathan LIZANO, Jefe, Asesoría Jurídica, Registro Nacional, Ministerio de Justicia y Paz,
San José

CUBA
Madelyn RODRÍGUEZ (Sra.), Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra

FRANCE
Jean-Baptiste MOZZICONACCI, conseiller spécial du Directeur général en charge des affaires
internationales, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Courbevoie
Delphine GANOOTE-MARY (Mme), responsable de département, Département juridique et
administratif, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Paris
Veronique FOUKS (Mme), chef, Service juridique et international, Institut national de l’origine et
de la qualité (INAO), Montreuil-sous-bois
Anne LAUMONIER (Mme), conseillère juridique, référente indications géographiques auprès du
chef de Service des relations internationales, Ministère de l’agriculture, Paris
Yann SCHMITT, conseiller politique, Département des affaires économiques internationales,
Ministère des affaires étrangères et du développement international, Paris
Olivier MARTIN, conseiller, Mission permanente, Genève
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GABON
Edwige KOUMBY MISSAMBO (Mme), premier conseiller, Mission permanente, Genève

GÉORGIE/GEORGIA
Nikoloz GOGILIDZE, Chairman, National Intellectual Property Center of Georgia (Sakpatenti),
Mtskheta
Sophio MUJIRI (Ms.), Deputy Chairperson, National Intellectual Property Center of Georgia
(Sakpatenti), Mtskheta

HAÏTI/HAITI
Pierre Mary GUY ST AMOUR, ministre conseiller, Mission permanente, Genève

HONGRIE/HUNGARY
Mihály Zoltán FICSOR, Vice-President, Hungarian Intellectual Property Office (HIPO), Budapest
Imre GONDA, Deputy Head, Trademark, Model and Design Department, Hungarian Intellectual
Property Office (HIPO), Budapest
IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’)/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
Nabiollah AZAMI SARDOUEI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
ISRAËL/ISRAEL
Ayelet FELDMAN, Adviser, Legal Counsel and Legislation, Ministry of Justice, Jerusalem
Judith GALILEE-METZER (Ms.), Coun
sellor, Permanent Mission, Geneva
Yotal FOGEL (Ms.), Adviser, Permanent Mission, Geneva
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ITALIE/ITALY
Renata CERENZA (Mme), experte, Direction générale de la lutte contre la contrefaçon (UIBM),
Ministère pour le développement économique, Rome
Vincenzo CARROZZINO, expert, Direction générale de la promotion de la qualité
agro-alimentaire, Ministère pour les politiques agricoles alimentaires et forestières, Rome
Bruna GIOIA (Mme), experte, Direction générale de la lutte à la contrefaçon (UIBM), Ministère
pour le développement économique, Rome
Alessandro MANDANICI, premier secrétaire, Mission permanente, Genève
Matteo EVANGELISTA, premier secrétaire, Mission permanente, Genève
Giuseppe CICCARELLI, stagiaire, Mission permanente, Genève

MEXIQUE/MEXICO
Jorge LOMÓNACO, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente, Ginebra
Raúl HEREDIA ACOSTA, Embajador, Representante Permanente Alterno, Misión Permanente,
Ginebra
Alfredo Carlos RENDÓN ALGARA, Director General Adjunto, 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
María del Pilar ESCOBAR BAUTISTA (Sra.), Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra

NICARAGUA
Jenny ARANA VIZCAYA (Sra.), Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra

PÉROU/PERU
Luis MAYAUTE VARGAS, Ministro Consejero, Misión Permanente, Ginebra

PORTUGAL
Rui SOLNADO DA CRUZ, Legal Expert, External Relations and Legal Affairs Directorate,
National Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Justice, Lisbon
Silvia LOURENÇO (Ms.), Trademark Examiner, Trademarks and Patents Directorate, Institute
of Industrial Property (INPI), Ministry of Justice, Lisbon
João PINA DE MORAIS, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
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RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA
Natalia MOGOL (Ms.), Deputy Head, Trademark and Industrial Design Department, State
Agency for Intellectual Property (AGEPI), Chisinau
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE/DEMOCRATIC PEOPLE’S
REPUBLIC OF KOREA
KIM Myong Hyok, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC

Martin TOČÍK, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva
Alzbeta CEEOVA (Ms.), Intern, Permanent Mission, Geneva

SLOVAQUIE/SLOVAKIA
Jakub SLOVÁK, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

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)
ALLEMAGNE/GERMANY
Pamela WILLE (Ms.), Counsellor, Economic Division, Permanent Mission, Geneva
Sabine LINK (Ms.), Senior Examiner, Trademarks and Geographical Indications, German
Patent and Trade Mark Office (DPMA), Munich

AUSTRALIE/AUSTRALIA
Tanya DUTHIE (Ms.), Assistant Director, International Policy and Cooperation, IP Australia,
Canberra

BRÉSIL/BRAZIL
Rodrigo Mendes ARAUJO, First Secretary, Permanent Mission to the World Trade Organization
(WTO), Geneva
Érica LEITE (Ms.), Intern, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO), Geneva
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CAMEROUN/CAMEROON
Tagame ABOUBAKAR, chef, Département du développement technologique et de la propriété
industrielle, Ministère des mines, de l’industrie et du développement technologique, Yaoundé
Nadine Yolande DJUISSI SEUTCHUENG (Mme), chargée d’études assistant à la Cellule de la
coordination des activités de recherche, Division des politiques scientifiques et de la
planification (DPSP), Ministère de la recherche scientifique et de l’innovation (MINRESI),
Yaoundé

CANADA
Frédérique DELAPRÉE (Ms.), Second Secretary, Trade Section, Intellectual Property Sector,
Permanent Mission, Geneva

CHILI/CHILE
Marcela PAIVA VELIZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente ante la Organización Mundial del
Comercio (OMC), Ginebra

CHINE/CHINA
DAI Shanpeng (Ms.), Division Director, Trademark Office, State Administration for Industry and
Commerce (SAIC), Beijing

EL SALVADOR
Katia María CARBALLO (Sra.), Ministra Consejera, Misión Permanente ante la Organización
Mundial del Comercio (OMC), Ginebra

ESPAGNE/SPAIN
José Antonio GIL CELEDONIO, Técnico Superior, Departamento de Coordinación Jurídica y
Relaciones Internacionales, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Ministerio de
Industria, Energía y Turismo, Madrid
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA
Amy COTTON (Ms.), Senior Counsel, Office of Policy and International Affairs, United States
Patent and Trademark Office (USPTO), Alexandria

FINLANDE/FINLAND
Soile KAURANEN (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva
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GUATEMALA
Flor de María GARCĺA DĺAZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente ante la Organización
Mundial del Comercio (OMC), Ginebra

JAPON/JAPAN
Masataka TAKENOUCHI, Specialist for Trademark Planning, Trademark Division, Trademark
and Customer Relations Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo
Kenji SAITO, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

KOWEÏT/KUWAIT
Abdulaziz TAQI, Commercial Attaché, Permanent Mission, Geneva

MAROC/MOROCCO
Adil EL MALIKI, directeur général, Office marocain de la propriété industrielle et
commerciale (OMPIC), Casablanca

PAKISTAN
Fareha BUGTI (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
PANAMA
Alfredo SUESCUM, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente ante la
Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra
Krizia MATTHEWS (Sra.), Consejera Legal, Misión Permanente ante la Organización Mundial
del Comercio (OMC), Ginebra
Kathleen SOSA (Sra.), Pasante, Misión Permanente ante la Organización Mundial del
Comercio (OMC), Ginebra

PHILIPPINES
Arnel TALISAYON, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
Jayroma BAYOTAS (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA
Kijoong SONG, Deputy Director, Trademark Examination Policy Division, Korean Intellectual
Property Office (KIPO), Daejeon
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RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE/UNITED REPUBLIC OF TANZANIA
Philemon KILAKA, Principal Copyright Documentation Officer, The Copyright Society of
Tanzania (COSOTA), Ministry of Industry, Trade and Investment, Dar es Salaam

ROUMANIE/ROMANIA
Constanta MORARU (Ms.), Head, Legal Affairs, International Cooperation and European Affairs
Division, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest
Oana MARGINEANU (Ms.), Legal Adviser, Legal Affairs, International Cooperation and
European Affairs Division, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest

SÉNÉGAL/SENEGAL
El Hadji Talla SAMB, responsable des indications géographiques, Direction technique, Agence
sénégalaise pour la propriété industrielle et l’innovation technologique (ASPIT), Ministère de
l’industrie et des mines, Dakar
Lamine Ka MBAYE, premier secrétaire, Mission permanente, Genève

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

THAÏLANDE/THAILAND
Usana BERANANDA (Ms.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission to the
World Trade Organization (WTO), Geneva
Navarat TANKAMALAS (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission to the World Trade
Organization (WTO), Geneva
Nicha TANGVORACHI (Ms.), Officer, Permanent Mission to the World Trade Organization
(WTO), Geneva

UKRAINE
Valentyna HAIDUK (Ms.), Head, Rights to Designation Department, State Enterprise “Ukrainian
Institute of Industrial Property” (SE UIPV), Kiyv
Tetiana NIKOLAIENKO (Ms.), Deputy of Head, Department of Qualification Examination on
Claims for Marks, State Enterprise “Ukrainian Institute of Industrial Property” (SE UIPV), Kiyv
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III.

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES/INTERGOVERNMENTAL
ORGANIZATIONS

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE
(FAO)/FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO)
Ahmad MUKHTAR, Economist, Trade and Food Security, Geneva

CENTRE SUD (CS)/SOUTH CENTRE (SC)
Nirmalya SYAM, Programme Officer, Development, Innovation and Intellectual Property
Programme, Geneva
Viviana MUNOZ TELLEZ (Ms.), Coordinator, Development, Innovation and Intellectual Property
Programme, Geneva
Neha JUNEJA (Ms.), Intern, Development, Innovation and Intellectual Property Programme,
Geneva

ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OAPI)/AFRICAN
INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (OAPI)
Michel GONOMY, chargé du programme des indications géographiques, Département de
l’assistance au Directeur général, Yaoundé

ORGANISATION DE COOPÉRATION ISLAMIQUE (OCI)/ORGANIZATION OF ISLAMIC
COOPERATION (OIC)
Aissata KANE (Ms.), Ambassador, Permanent Delegation, Geneva
Halim GRABUS, Counsellor, Permanent Delegation, Geneva

ORGANISATION EUROPÉENNE DU DROIT PUBLIC (EPLO)/EUROPEAN PUBLIC LAW
ORGANIZATION (EPLO)
George PAPADATOS, Permanent Observer, Geneva

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE ORGANIZATION
(WTO)
Wolf MEIER-EWERT, Counsellor, Intellectual Property Division, Geneva

ORGANISATION RÉGIONALE AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
(ARIPO)/AFRICAN REGIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (ARIPO)
Pierre Claver RUNIGA, Head, Department of Policy, Legal and International Cooperation,
Industrial Property, Harare
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UNION EUROPÉENNE (UE)/EUROPEAN UNION (EU)
Oliver HALL ALLEN, First Counsellor, Permanent Delegation, Geneva
Oscar MONDEJAR, Head, Legal Practice Service, International Cooperation and Legal Affairs
Department, European Union Intellectual Property Office (EUIPO), Alicante
Klaus BLANK, International Relations Officer, Geographical Indications and World Trade
Organization (WTO) Legal Issues, Directorate-General Agriculture, European Commission,
Brussels
Barna POSTA, Intern, Permanent Delegation, Geneva
Andrea TANG (Ms.), Intern, Permanent Delegation, Geneva

IV.

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES/NON-GOVERNMENTAL
ORGANIZATIONS

Association internationale des juristes pour le droit de la vigne et du vin (AIDV)/International
Wine Law Association (AIDV)
Matthijs GEUZE, représentant, Divonne-les-Bains

Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI)/International
Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI)
Elio DE TULLIO, Observer, Zurich
Centre d’études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI)/Centre for International
Intellectual Property Studies (CEIPI)
François CURCHOD, chargé de mission, Genolier

Centre international pour le commerce et le développement durable (ICTSD)/International
Center for Trade and Sustainable Development (ICTSD)
Pedro ROFFE, Senior Associate, Innovation, Technology and Intellectual Property, Geneva

Health and Environment Program (HEP)
Pierre SCHERB, conseiller juridique, Genève
Madeleine SCHERB (Mme), économiste, présidente, Genève

Association internationale pour les marques (INTA)/International Trademark Association (INTA)
Bruno MACHADO, Geneva Representative, Rolle

MARQUES - Association des propriétaires européens de marques de commerce/MARQUES Association of European Trademark Owners
Alessandro SCIARRA, Chair, Geographical Indications Team, Rome
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Organisation pour un réseau international des indications géographiques (oriGIn)/Organization
for an International Geographical Indications Network (oriGIn)
Massimo VITTORI, Managing Director, Geneva
Ida PUZONE (Ms.), Project Manager, Geneva
Céline MEYER (Ms.), Consultant, Geneva
Pauline SERRA (Ms.), Consultant, Geneva
Tay Alexander BLYTH-KUBOTA, Filmmaker, Geneva
Eleonora IANNOTTA, E-Learning Developer, Geneva

V.

BUREAU/OFFICERS

Président/Chair:

Nikoloz GOGILIDZE (Géorgie/Georgia)

Vice-président/Vice-chair:

Alfredo Carlos RENDÓN ALGARA (Mexique/Mexico)

Secrétaire/Secretary:

Alexandra GRAZIOLI (Mme/Ms.), (OMPI/WIPO)

VI.

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

Francis GURRY, directeur général/Director General
WANG Binying (Mme/Ms.), vice-directrice générale, Secteur des marques et des dessins et
modèles/Deputy Director General, Brands and Designs Sector
Edward KWAKWA, conseiller juridique/Legal Counsel
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
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