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 �ٕالنلكزيیةأ�صل: 
 2018 د�سمرب 3 التارخي:

 لشبونة نظام بتطوير المعني العامل الفريق

 ا��ولى الدورة
 2018یونیو  12و 11جنیف، 

 التقرير

 ا�ي اعمتده الفریق العامل

 12و 11 الفریق العامل املعين بتطو�ر نظام لش�بونة (املشار ٕالیه ف� یيل �مس "الفریق العامل") يف جنیف یويماجمتع  .1
 .2018 یونیو

 ٬امجلهوریة التش�یكية ٬بلغار� ٬اجلزا�رواكنت أ�طراف التالیة املتعاقدة مبوجب نظام لش�بونة ممث�� يف ا�ورة:  .2
 ٬ٕایطالیا ٬ٕارسائیل ٬إالسالمية) -ٕا�ران (مجهوریة  ٬هنغار� ٬جورجيا ٬�ابون ٬فر�سا ٬�ور� الشعبیة ا�ميقراطیة مجهوریة

 ).14( الربتغال ٬بريو ٬املكس�یك

 ٬ٔأملانیا ٬ٕاثیوبیا ٬امجلهوریة ا�ومينیكية ٬مجهوریة الكونغو ا�ميقراطیة ٬ٔأسرتالیاواكنت ا�ول التالیة ممث�� بصفة مراقب:  .3
 ٬اململكة العربیة السعودیة ٬�حتاد الرويس ٬رومانیا ٬مجهوریة �ور� ٬نی�ري� ٬املغرب ٬الكویت ٬الیا�ن ٬الهند ٬غوات�ال
 ).23( زمبابوي ٬الوال�ت املت�دة أ�مر�كية ٬ٔأوغندا ٬�ر�یا ٬�یلند ٬سو�رسا ٬ٕاس�بانیا ٬الس�نغال

ة دول ٔأفریقيا وا�اكریيب واحملیط الهادئ و�وشارك يف ا�ورة ممثلو املنظامت احلكومية ا�ولیة التالیة بصفة مراقب: مجم .4
)ACP Group(حتاد �قتصادي والنقدي لغرب ٔأفریقيا، و� )UEMOA و�حتاد أ�ورويب، ومنظمة أ��ذیة والزرا�ة ،(

 ).6لٔ�مم املت�دة (الفاو)، ومنظمة التعاون إالساليم، ومنظمة الت�ارة العاملیة (

مجعیة املناطق السو�رسیة الناطقة �لفر�س�یة لیة �ري احلكومية التالیة بصفة مراقب: وشارك يف ا�ورة ممثلو املنظامت ا�و  .5
وا�لس )، HEP( و�ر�مج الص�ة والبيئة، (CEIPI)مركز ا�راسات ا�ولیة للملكية الفكریةو  ،)AROPIللملكية الفكریة (
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امجلعیة و  ،(INTA) �ولیة للعالمات الت�اریةالرابطة ا، و )IIPCCا�ويل لالس�تغالل الت�اري للملكية الفكریة احملدود (
 ).7( (oriGIn) ةمنظمة الش�بكة ا�ولیة للمؤرشات اجلغرافيو ، (AIDV)  ا�ولیة لقانون النبيذ

 .3و�رد قامئة املشاركني يف امللحق  .6

 من �دول أ�عامل: افتتاح ا�ورة 1البند 
 افتتح ا�ورة املد�ر العام، الس�ید فرا�سيس غري. .7

 �ج�ع بتقدمي بعض الت�دیثات �ىل نظام لش�بونة.وبدٔأ  .8

ٕایداع ٔأول صك انضامم ٕاىل وثیقة جنیف  2018مملكة مكبود� يف مارس من قد تلقى ٔأوال، ٔأشار ٕاىل ٔأن املكتب ا�ويل  .9
ات جغرافية، مكبود� قد جنحت يف �رش مؤرش. وبعد إالشارة ٕاىل ٔأن التفاق لش�بونة (املشار ٕا�هيا ف� بعد �مس "وثیقة جنیف")

فلفل اكمبوت وسكر خنیل مقاطعة التالیة :فقد ٔأشار �شلك �اص ٕاىل الن�اح الكبري ا�ي حققته املؤرشات اجلغرافية
حهثم يف �نضامم ٕاىل وثیقة جنیف، فقد جبدیة �دداً من ٔأعضاء احتاد لش�بونة اكنوا یفكرون اكمبوجنسبيو �اكمبود�. ولعلمه بأٔن 

 ة حىت یبدٔأ رس�ن قانون جنیف.�ىل إالرساع هبذه العملی

طلب �دید ؤأنه منذ  61السابقة الثنائیة �نیا، ف� یتعلق بعملیات جسل لش�بونة، أٔشار ٕاىل ٔأن املكتب ا�ويل تلقى يف  .10
ٕاسالمية) ومخسة من  –طلبا �دیدا، اثنني مهنام من البوس�نة والهرسك وس�بعة من ٕا�ران (مجهوریة  15بدایة العام تلقى 

ا�د من املكس�یك. وقد بلغ العدد إالجاميل للتسجیالت ا�ولیة اليت مت �سجیلها يف الس�ل ا�ويل بعد تلقي هذه ٕایطالیا وو
 �سجیل.  1112التسجیالت إالضافية 

 2358000�لثا، �لنس�بة للموقف املايل الحتاد لش�بونة، ٔأشار ٕاىل ٔأن ٕاجاميل ٕا�رادات احتاد لش�بونة يف الثنائیة السابقة بلغ  .11
فرنك سو�رسي وهو ما متت �رمجته ٕاىل جعز �س�یط �لنس�بة الحتاد لش�بونة  2434000و�رسي بي� بلغ ٕاجاميل النفقات فرنك س

فرنك سو�رسي. و�ملقارنة �ٔ�عوام السابقة، فٕان هذه النتي�ة مثلت نتي�ة ٕاجيابیة �سبب سداد العدید من  75000قدره 
) من اتفاق لش�بونة ؤأراد ٔأن یتو�ه ٕا�هيم الشكر بصفة �اصة. 3) (3( 11املادة ٔأعضاء احتاد لش�بونة ل�مع املايل املذ�ور مضن 

ملیون فرنك سو�رسي يف الثنائیة السابقة، ٔأشار ٕاىل ٔأن الرب�مج واملزيانیة يف  1.3وبعد إالشارة ٕاىل ٔأن هذا ا�مع قد بلغ 
نبغي �ىل "�حتادات اليت یمت متویلها من �الل ، كام اعمتدهتا مجعیات الویبو، ینص �ىل ٔأنه ی 2018/2019الثنائیة احلالیة 

ٔأن تدرس تطبیق تدابري تتفق مع معاهدهتم لعالج هذا  2018/2019الرسوم واليت یتوقع ٔأن حتقق �س�بة جعز يف الثنائیة 
 حلالیة. العجز". ؤ�ن احتاد لش�بونة ميثل ٔأ�د هذه �حتادات، فٕان دراسة تطبیق مثل هذه التدابري ميثل جوهر معل ا�ورة ا

ٔأوال، ینبغي �لهيم النظر يف التخفيض ؤأشار ٕاىل ٔأن هناك عنرص�ن جيب ٔأن ینظر فهيام أ�عضاء يف الفریق العامل.  .12
املقرتح يف الرسوم �لنس�بة للب�ان أ�قل منوا ومناقش�ته. ويف هذا الصدد، ٔأشار ٕاىل ٔأن ٔأنظمة التسجیل ا�ولیة أ�خرى اليت 

قد طبقت �لفعل نظام ملنح ختفيض يف الرسوم  ونظام مدرید ونظام الهاي، اءاتلتعاون �شأٔن الرب معاهدة اتد�رها الویبو، مثل 
للمس�ت�دمني ؤأحصاب % 50للب�ان أ�قل منوا. وأٔشار ٕاىل ٔأن �قرتاح ا�ي تقدمت به أ�مانة �متثل يف ٕاجراء ختفيض قدره 

و�ا، فقد د�ا ٔأعضاء الفریق العامل ٕاىل التفكري يف هذا  ن منوًا.احلق يف �سمیات املنشأٔ ٔأو املؤرشات اجلغرافية من ٔأقل الب�ا
�قرتاح ومناقش�ته مع ٔأ�ذ املوقف املايل الحتاد لش�بونة يف احلس�بان حبیث یقوموا بتقدمي توصیة ٕاىل امجلعیة العامة الحتاد 

 جنیف. ) من وثیقة3( 7لش�بونة ف� یتعلق بتطبیق املادة 

ٔأمام ٔأعضاء الفریق العامل لبعض الوقت هو مواص� دراسة �س�تدامة املالیة الحتاد  واكن العنرص الثاين املطروح .13
لش�بونة ومناقش�هتا. ويف هذا الصدد، ٔأشار ٕاىل ٔأن ٔأ�د الو�ئق املطرو�ة ٔأما�م تدعو ٔأعضاء احتاد لش�بونة ٕاىل �س�مترار يف 
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ليس �ام وضع مزيانیة فٕانه س�یكون  2018حىت ٕاذا اكن �ام مناقشاهتم حول �س�تدامة املالیة الحتاد لش�بونة. واختمت بقو� ٕانه 
 من املفيد �س�تفادة من ا�ورة احلالیة لتحقيق بعض التقدم �شأٔن هذه املسأٔ� البالغة أ�مهیة. 

 انت�اب الرئيس و�ئيب الرئيسمن �دول أ�عامل:  2البند 
یق العامل، وانُتخب الس�ید ٔألفریدو ریندونأٔلغارا (جورجيا)، �ٕالجامع، رئيسا للفر  الس�ید نیكولوزغوغیلیدسهانُتخب  .14

 (املكس�یك) والس�ید �ر�س�تو�ملیلغار (بريو)، �ٕالجامع، �ئبني للرئيس.

 وتولت الس�یدة ٔألكس�ندرا غرازیويل (الویبو) �مة ٔأمني الفریق العامل. .15

 اع�د �دول أ�عاملمن �دول أ�عامل: 3البند 
 ) دون ٕاد�ال ٔأي تعدیل..LI/WG/DEV-SYS/1/1 Prov أ�عامل (الوثیقةاعمتد الفریق العامل مرشوع �دول  .16

رة مبوجب املادة من �دول أ�عامل:  4البند  ) من وثیقة جنیف التفاق لش�بونة �شأٔن 3(7ختفيضات الرسوم املقر�
 اجلغرافية �سمیات املنشأٔ واملؤرشات

 .LI/WG/DEV-SYS/1/2 استندت املناقشات ٕاىل الوثیقة .17

 من �دول أ�عامل. 4يس املناقشات �شأٔن البند وافتتح الرئ  .18

% 90% مع معدل التخفيض البالغ 50و�ساءل وفد فر�سا عن سبب �دم مواءمة معدل التخفيض املقرتح البالغ  .19
 وا�صص للب�ان أ�قل منوا مبوجب معاهدات حقوق امللكية الفكریة أ�خرى. 

ٔأن �قرتاح املاثل ٔأما�م قد ٔأ�ذ يف احلس�بان املوقف املايل وردا �ىل سؤال طر�ه وفد فر�سا، ٔأشارت أ�مانة ٕاىل  .20
الحتاد لش�بونة ومت تصمميه بصورة جتع� یتجنب ز�دة جعز احتاد لش�بونة. كام ٔأ�ذ �قرتاح يف احلس�بان ٔأیضا خصوصیات 

، ونظام تسجیل ملرة وا�دة، وال س�� رسوم ال النظام ا�ويل املتعلقة �لتسجیل وحامیة مسمیات املنشأٔ واملؤرشات اجلغرافية
�دم الت�دید وما یتبع ذ� من حامیة حممت� �ري حمدودة زمنیا �الفا لسامت ٔأنظمة التسجیل ا�ولیة اليت تد�رها الویبو، مثل 

 نظام مدرید.

من وثیقة جنیف واقرتاح تعدیل  7ٕاسالمية) ٕاىل خفض الرسوم ا�ي ٔأشارت ٕالیه املادة  –ؤأشار وفد ٕا�ران (مجهوریة  .21
% 50) من اللواحئ املشرتكة التفاقية لش�بونة ووثیقة جنیف بغرض تطبیق ختفيض بنس�بة 1( 8�دول الرسوم مبوجب القا�دة 

يف مبلغ الرسوم اخلاصة �لتسجیالت ا�ولیة الناش�ئة يف الب�ان أ�قل منوا. و�لرمغ من دمع الوفد لالقرتاح حمل ا�راسة ٔ�نه 
�االت انضامم وطلبات ٔأخرى من الب�ان أ�قل منوا، فقد د�ا الفریق العامل للتفكري يف  �رى ٔأن ذ� من احملمتل ٔأن جيتذب

 تنفيذ �قرتاح �الل فرتة انتقالیة ترتاوح بني ثالثة ومخسة س�نوات بعد دخول وثیقة جنیفا ٕاىل �زي النفاذ. 

لٔ�عضاء اجلدد �ىل �نضامم للنظام  % املقرتح من الرسوم املقررة مبثابة �افز جيد50واعترب وفد ٕایطالیا أٔن ختفيض  .22
ولكنه ميثل ٔأیضا ٔأداة مناس�بة لتعز�ز التمنیة �قتصادیة يف الب�ان أ�قل منوا. و�لرمغ من ذ�، ذ�ر الوفد ٔأیضا بأٔهنم البد من 

لوفد التوصیة ٕاىل ا�ورة ٔأن یأٔ�ذوا يف احلس�بان املسأٔ� احلالیة املتعلقة �الس�تدامة املالیة لنظام لش�بونة. ونتي�ة ��، اقرتح ا
) من وثیقة جنیف لفرتة انتقالیة مدهتا 3( 7التالیة للجمعیة العامة الحتاد لش�بونة بتطبیق نظام ختفيض للرسوم مبوجب املادة 

ثالثة س�نوات فقط. ويف املس�تقبل، ميكن فتح مناقشات �دیدة �شأٔن املسأٔ� لتقيمي ا�متدید احملمتل للتسهیالت �قتصادیة 
 �ة. املقرت 
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ؤأید وفد اجلابون ٔأیضا اقرتاح ختفيض الرسوم ا�ي یمت النظر فيه ٔ�نه �رسل رسا� جيدة من �الل ٔأ�ذ ت� ا�ول  .23
اليت وا�ت �دد من الصعو�ت مثل الب�ان أ�قل منوا يف احلس�بان. ويف الوقت نفسه، �رب الوفد ٔأیضا عن رٔأي مفاده ٔأن 

ٔأخفق بعض اليشء يف ٔأ�ذ املوقف اخلاص �جلابون يف احلس�بان حيث ٔأهنا مت تصنیفها التصنیف الرمسي للب�ان أ�قل منوا قد 
بصورة رمسیة كدو� متوسطة ا��ل و�� سيمت منعها من �س�تفادة من ختفيض الرسوم املقرتح. ويف ظل ت� الظروف، 

بون �س�تفادة من اقرتاح ختفيض الرسوم �ساءل الوفد عام ٕاذا اكن بوسع ا�ول اليت تعاين من ظروف اقتصادیة صعبة مثل اجلا
 ف� یتعلق بتسجیالهتا ا�ولیة من وقت �ٓخر. 

ورٔأى وفد الربتغال ٔأن اقرتاح ختفيض الرسوم لصاحل الب�ان أ�قل منوا ميثل تدریب معدل یأٔ�ذ �االت �دم ال�ثل بني  .24
عن رٔأي مفاده ٔأنه، ٕاىل �انب التخفيض املقرتح، ميكن خمتلف ٔأعضاء الویبو يف احلس�بان و�� فهو یدمعه. كام �رب الوفد ٔأیضا 

حتقيق مصاحل الب�ان أ�قل منوا بصورة �برية من �الل ٔأ�شطة الرتوجي وا�مع التقين اليت تقد�ا الویبو. وعند إالشارة ٕاىل أٔن 
ثیقة جنیف ٕاىل هناك دو� وا�دة فقط انضمت ٕاىل وثیقة جنیف حىت ا�ٓن وأٔنه س�یكون من الصعب التنبؤ بوقت دخول و 

ٕاسالمية)  –�زي النفاذ، فقد �رب الوفد عن رٔأي مفاده ٔأن ٔأفضل خيار هو ختصیص فرتة انتقالیة، كام اقرتح وفد ٕا�ران (مجهوریة 
 ٔ�ن هذا احلل س�یأٔ�ذ القيود املالیة اليت �دثت يف املايض يف احلس�بان. 

ق هبا محلایة والرتوجي ٕاىل املنت�ات ذات اجلودة ؤأعرب وفد بلغار� عن اعتقاده بأٔن نظام لش�بونة ميثل ٔأداة موثو  .25
واخلصائص الفریدة واليت تعزى بصورة مبارشة ٕاىل منشأٔها اجلغرايف. و�ىل هذا النحو، ینبغي جعل النظام يف متناول اكفة 

ایة ا�ولیة للمؤرشات املنت�ني سواء من ا�ول املتقدمة ٔأو النامية ٔأو من الب�ان أ�قل منوا. ؤأعرب الوفد عن رٔأي مفاده بأٔن امحل
اجلغرافية متثل ٔأداة مفيدة ميكن ٔأن تقدم فائدة �برية للمزار�ني ا��ن �اشوا ومعلوا يف املناطق الریفية ٔ�هنا ستسا�دمه �ىل حامیة 

ا واليت هتدف منت�اهتم يف السوق العاملیة. و�� فٕان الوفد س�یدمع اسرتاتیجیة التمنیة اليت مت تصمميها من ٔأ�ل الب�ان أ�قل منو 
ٕاىل ز�دة �دد املؤرشات اجلغرافية وفقا التفاقية لش�بونة ووثیقة جنیف ٔ�غراض حتقيق �منیة ٔأكرث اس�تدامة للب�ان أ�قل منوا. 
واختمت الوفد �دیثا قائال ٕانه �ىل اس�تعداد ٔأیضا للتفكري يف خمتلف اخلیارات املتعلقة حبث املنت�ني من اكفة الب�ان �ىل 

 م لش�بونة مبا �زید �دد التسجیالت من ٔأ�ل ضامن �س�تدامة املالیة لنظام لش�بونة.اس�ت�دام نظا

وقال وفد ٕارسائیل ٕانه ميكنه دمع خفض حمدد املدة للرسوم للب�ان أ�قل منوا لكنه ذ�ر بأٔن أ�عضاء يف احتاد لش�بونة  .26
يف هذا الصدد، اعترب الوفد ٔأن اخلفض املقرتح ینبغي ٔأن �ركزوا �ىل هدفهم أ�ول، وهو حتقيق �س�تدامة املالیة لالحتاد. و

 للرسوم هو ا�د اخلیارات اليت ميكن ٔأن یصحهبا تدابري ٔأخرى تتعلق بأٔعضاء احتاد لش�بونة.

واس�متر وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية يف التعبري عن شوا�� �شأٔن السؤال ا�ي ال �زال مطرو�ا ف� یتعلق مبا ٕاذا  .27
ٔأن حيقق �س�تدامة املالیة ٔأم ال. ؤأكد الوفد �ىل موقفه املتعلق بأٔن وثیقة جنیف ال ميكن اعتبارها  اكن ميكن لنظام لش�بونة

بصورة تلقائیة معاهدة تد�رها الویبو ؤأنه ینبغي �ىل ا�ول أ�عضاء يف الویبو اختاذ قرار تأٔ�یدي حول هذا أ�مر املهم. مث ذ�ر 
 جلنة تنس�یق الویبو وامجلعیات العامة من ٔأ�ل حتدید ما ٕاذا اكن ال جيب اعتبار الوفد بأٔن املد�ر العام مل یطرح املسأٔ� �ىل

اتفاقية لش�بونة معاهدة تد�رها الویبو. وذ�ر الوفد الفریق العامل بأٔن أ��شطة الرتوجيیة املتعلقة جبذب ٔأعضاء �دد لوثیقة جنیف 
ویبو ٔ�نه ال یو�د اتفاق بني ا�ول أ�عضاء يف الویبو �ىل ال ميكن ٔأن �كون مدفو�ة أ�جر وال ینبغي ٔأن یعمل هبا �املون �ل

القيام بذ� وینبغي ٔأن یتحمل احتاد لش�بونة اكفة هذه النفقات. واس�متر الوفد يف التعبري عن شوا�� املتعلقة �حللول اليت مت 
دوال ٔأعضاء يف احتاد لش�بونة تبنهيا من ٔأ�ل التعامل مع ت� الشوا�ل. ورحب الوفد مبدا�الت ا�ول أ�خرى، سواء اكنت 

 ٔأو يف الویبو، حول الطرق املبتكرة للسري قدما من ٔأ�ل �ل هذه املشلكة ا�امئة. 

�دم معاجلة  �شأٔنوف� یتعلق مبسأٔ� ختفيض الرسوم اخلاصة بأٔقل الب�ان منوًا، ٔأید الوفد التخفيض املقرتح لكنه ظل قلقاً  .28
�ىل و�ه اخلصوص، �فتقار ٕاىل الت�لیل  ،مل �ستنكر الوفدوالیة لنظام لش�بونة. الس�تدامة املاملتعلقة �املشلكة الشام� 

�دم ٔأیضًا لكنه استنكر ، حفسب �قتصادي ا�ي یبني أ��ر ا�ي س�ی�دثه ختفيض الرسوم املقرتح �ىل إالیدا�ات املنتظرة
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لتعویض عن خسارة إال�رادات �سبب ختفيض الرسوم. و�ذر الوفد من ٔأنه �ىل الرمغ من من ٔأ�ل از�دة الرسوم وضع تصور ل
قل الب�ان منوًا ٕاىل فٕان �نضامم الفعيل �ٔ منوًا لالنضامم ٕاىل وثیقة جنیف، للب�ان أ�قل ٔأنه ميكن اعتبار خفض الرسوم �افزًا 

ٕاىل وثیقة  تٔأقل الب�ان منوا قد انضموا�دة من �لرمغ من  . ؤأشار الوفد ٔأیضا ٕاىل ٔأنهٔأمرا �ري مؤكداوثیقة جنیف ما زال 
ٔأقل الب�ان منوا يف احتاد لش�بونة بعد ٔأي �سمیة منشأٔ مبوجب اتفاق لش�بونة. ويف هذا مل �س�ل ٔأي دو� من جنیف، فٕاهن

و�شجیع املنت�ات موارد لتطو�ر توافر الصدد، ٔأعرب الوفد عن رٔأي مفاده ٔأن ٔأ�د أ�س�باب احملمت� هو ٔأن أ�مر یتطلب 
 .ال متت� حفسب مثل هذه املوارد الب�ان ٔأقل الب�ان منواً �كون املمزية، ورمبا 

التقنیة ٕاىل ٔأعضاء الویبو لتعز�ز قدرات املنت�ني  اتواكن من املفهوم �ى الوفد ٔأن الویبو اكنت تقدم بعض املسا�د .29
ذه املسا�دة التقنیة قد حتول �ىل حنو �ري مالمئ موارد �ىل اس�ت�دام نظام لش�بونة. وأٔعرب الوفد عن قلقه من ٔأن مثل ه

حماو� ز�دة اس�ت�دام نظام لش�بونة وعضویة احتاد لش�بونة. و�الوة �ىل ذ�، ٔأعرب الوفد عن من ٔأ�ل �حتادات أ�خرى 
ریة �شلك ٔأكرب، اس�ت�دام نظام العالمات الت�اف� یتعلق بتشجیع التقنیة متثل فرصة ضائعة  اتقلقه ٔ�ن مثل هذه املسا�د

الوقت قد �ان ٔ�عضاء ؤأعرب الوفد عن اعتقاده بأٔن وهو نظام ٔأكرث قبوال محلایة حقوق امللكية الفكریة املرتبطة بعالمات ممزية. 
جيمتعوا من ٔأ�ل سد الفجوة بني نظام لش�بونة ؤأنظمة العالمات الت�اریة لتلبیة احتیا�ات مجیع املنت�ني والعالمات يك الویبو 
 ة.املمزي 

من وثیقة جنیف  7من أ�مانة �شأٔن وجود تعارض بني �قرتاح قيد النظر ونص املادة ٕایضا�ات وطلب وفد بلغار�  .30
� من الب�ان ٕاىل  7ٕاال بأٔقل الب�ان منوًا وختفيض نو�ني من الرسوم، يف �ني ٔأشارت املادة اكن �قرتاح ال یتعلق حيث 

 . �رسوم التسجیلالنامية ؤأقل الب�ان منوا ومل هتمت ٕاال

وردا �ىل السؤال ا�ي طر�ه وفد بلغار�، ٔأوحضت أ�مانة ٔأن �قرتاح مل یغطى سوى الب�ان أ�قل منوا وتناول بعض  .31
) �شري 3(7الشوا�ل املتعلقة �ملوقف املايل الحتاد لش�بونة. وینطبق �قرتاح �ىل رسوم التسجیل والتعدیل ٔ�ن نص املادة 

 " بصیغة امجلع.ٕاىل "ختفيضات الرسوم

من �دول أ�عامل ٔأشار الرئيس ٕاىل ٔأن �البیة ت� الوفود  4ويف حماو� لتلخیص املناقشات اليت متت يف ظل البند  .32
اليت �ربت عن أٓراهئا حول املسأٔ� قد ٔأعطوا موافقة �امة �ىل التخفيض املقرتح للرسوم. لكن الزالت هناك مسأٔلتان ینبغي 

الرسوم والفرتة �نتقالیة املقرت�ة اليت ترتاوح بني ثالثة ٕاىل مخسة س�نوات. و�� اقرتح عقد  مناقش�هتام وهام مقدار ختفيض
 �لسة �ري رمسیة حول ت� أ�مور بعد اجللسة العامة للفریق العامل مبارشة.

 ]تعلیق العمل[

 لرمسیة.اس�تأٔنف الرئيس اج�ع اجللسة العامة ٕالبالغ ٔأعضاء اللجنة العام� بنتي�ة اجللسة �ري ا .33

 وقّرر الفریق العامل ٔأن یويص مجعیة احتاد لش�بونة مبا یيل: .34

تعدیل �دول الرسوم الوارد يف الالحئة التنفيذیة املشرتكة التفاق لش�بونة ووثیقة جنیف التفاق لش�بونة،  "1"
ٔ�قل منوا، �ملائة من مبلغ الرسوم املقّررة املس�تحقة السداد من قبل الب�ان ا 50 من ٔأ�ل ٕادراج ختفيض بنس�بة

 ؛LI/WG/DEV-SYS/1/2 كام هو مقرتح يف الوثیقة

" ملدة ثالث س�نوات اعتبارا من دخول 1وتطبیق ختفيضات الرسوم املشار ٕا�هيا يف الفقرة الفرعیة " "2"
 وثیقة جنیف التفاق لش�بونة �زي النفاذ؛
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دة املشار ٕا�هيا يف الفقرة الفرعیة وٕا�ادة تقيمي مسأٔ� ختفيضات الرسوم يف ٕاطار نظام لش�بونة قبل انقضاء امل "3"
 " �س�نة وا�دة.2"

 بعالیه. 34تعدیالت �دول الرسوم وفقا لتوصیات القرار الوارد يف الفقرة  1ولسهو� املراجعة، یتضمن امللحق  .35

 من �دول أ�عامل: �س�تدامة املالیة الحتاد لش�بونة 5البند 
 .LI/WG/DEV-SYS/1/3 استندت املناقشات ٕاىل الوثیقة .36

وبدٔأ الرئيس املناقشات من �الل تعبريه عن الشكر ٔ�عضاء احتاد لش�بونة اليت قامت �سداد دمعها املايل يف العام  .37
. وأٔعرب عن شكره بصفة �اصة 2016/2017السابق مبا جعل من املمكن تغطیة ٕاجاميل العجز الحتاد لش�بونة يف الثنائیة 

ٕارسائیل وٕایطالیا واملكس�یك واجلبل أ�سود وبريو والربتغال ورصبیا للكونغو ومجهوریة التش�یك وفر�سا وجورجيا وا�ر و 
وسلوفا�یا. واكن مدراك ٔ�ن ا�ول أ�خرى أٔیضا اكنت �رغب يف تقدمي ٕاسهامات فردیة لكهنا منعت من القيام بذ� يف هنایة 

رمغ من ذ� فقد ٔأعرب عن اعتقاده املطاف �سبب حتدید املكتب ا�ويل للمه� الزمنیة املتوقعة لسداد ت� املساهامت. و�ل
فرنك سو�رسي وهو ما ميثل جنا�ا �بريا  75000بأٔهنم اس�تطاعوا متویل معلیات احتاد لش�بونة مع وجود جعز �س�یط مقداره 

 ٔ�هنا املرة أ�وىل اليت تقرر فهيا ا�ول أ�عضاء يف احتاد لش�بونة تغطیة هذا العجز �ملساهامت التطوعیة. 

 من �دول أ�عامل.  4ناقشات �شأٔن البند وافتتح الرئيس امل  .38

ٕاسالمية) عن تأٔ�یده �ىل توافر التصممي  -وف� یتعلق �الس�تدامة املالیة الحتاد لش�بونة، اعرب وفد ٕا�ران (مجهوریة .39
، وإالرادة الس�یاس�یة �ى ا�ول أ�عضاء يف احتاد لش�بونة �ىل العثور �ىل �ل مايل طویل أ�مد للمشلكة. ويف الوقت نفسه

ٔأكد الوفد ٔأیضا �ىل ٔأمهیة الرتوجي القوي واملركز لنظام لش�بونة ووثیقة جنیف وهو ما قد �سا�د �ىل ز�دة تعز�ز املؤرشات 
 اجلغرافية احملمت� �ى أ�طراف املتعاقدة. واكن الوفد �ىل قنا�ة بأٔن حامیة املؤرشات اجلغرافية لها القدرة �ىل �سهام يف التمنیة

ولكهنا ميكن ٔأن �سا�د يف احلفاظ �ىل الرتاث الثقايف وتبين الت�ارة ا�ولیة للمنت�ات املتخصصة. وطاملا ٔأن املس�تدامة حفسب 
املؤرشات اجلغرافية متثل أٔصول وطنیة �مة وا�ت العدید من املصاعب عند بذل حماوالت للحصول �ىل ��رتاف هبا يف 

ي تقویض نظام �املي لال�رتاف �ملؤرشات اجلغرافية وحام�هتا مثل نظام أ�سواق أ�جنبیة، فقد ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأنه ال ینبغ
 لش�بونة. 

وذ�ر الوفد ٔأنه یؤید متاماً مبادئ التضامن القامئة منذ ٔأمد بعید واملساواة يف املعام� �لك جمال من جماالت امللكية الفكریة  .40
خرى اليت تد�رها الویبو. ؤأعرب الوفد عن الزتامه �لعملیة ؤأمهیة وضع احتاد لش�بونة �ىل قدم املساواة مع مجیع �حتادات ا�ٔ 

. واختاذ القرارات�ىل ا�وام املبادئ أ�ساس�یة للعمل واملساواة يف التعامل التضامن والثقة ميثل القياس�یة يف منظمة دولیة، حيث 
قوي يف القيام �لتعز�ز الاد لش�بونة أٔ�سب الوسائل لضامن �س�تدامة املالیة طوی� أ��ل الحت�متثل ومن و�ة نظر الوفد، 

 وثیقة جنیف.یتضمن لنظام لش�بونة، مبا 

ؤأكد وفد بلغار� �ىل أ�مهیة اليت تو�هيا بلغار� �محلایة الفعا� للمؤرشات اجلغرافية ورصح بأٔنه یتوق ٕاىل إالسهام يف  .41
عن ا�رتافه وتقد�ره للتصممي وإالرادة الس�یاس�یة التوصل ٕاىل �ل طویل املدى لالس�تدامة املالیة الحتاد لش�بونة. ؤأعرب الوفد 

ل�ول أ�عضاء يف احتاد لش�بونة �ىل مناقشة والتوصل ٕاىل �ل طویل املدى لهذه املسأٔ�. وقام ٔأعضاء احتاد لش�بونة بدراسة 
ن �كون اكيف يف متأٔنیة �تلف اخلیارات اليت �سمح للنظام بأٔن حيقق �س�تدامة وفقا ملبدٔأ قائل بأٔن مقدار الرسوم ینبغي أٔ 

الظروف العادیة لتغطیة نفقات تقدمي اخلدمات التسجیل ا�ولیة دون احلا�ة ٕاىل مطالبة أ�عضاء يف احتاد لش�بونة �سداد 
) من اتفاقية لش�بونة. ويف الوقت نفسه، ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأن احلا�ة للحفاظ �ىل 4( 11مساهامت وفقا ملا هو وارد يف املادة 

 یه و�اذب للمس�ت�دمني تؤدي ٕاىل استبعاد فرض رسوم مرتفعة.نظام سهل النفاذ ٕال 
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ؤأشار الوفد ٔأیضا ٕاىل ٔأنه یدرك ٔأمهیة ٕاجراء ٔأ�شطة �روجي �شطة تتعلق �ملزا� اليت یقد�ا النظام ا�ويل محلایة املؤرشات  .42
ذ� فقد �ذر الوفد من وجود  اجلغرافية ؤأسامء املنشأٔ �الوة �ىل رضورة مراجعة الرسوم املطبقة بصورة منتظمة. و�لرمغ من

عوامل حمبطة متنع ا�منو املس�متر لعدد التسجیالت. و�ملقارنة بنظم التسجیل أ�خرى اليت تتعلق حبقوق امللكية الفكریة ذ�ر 
دود الوفد بأٔنه ال ميكن توقع تدفق مس�متر ومزتاید للطلبات اجلدیدة لتسجیل املؤرشات اجلغرافية وأٔسامء املنشأٔ نظرا للعدد احمل

لٔ�سامء اجلغرافية و�رتباط إالجباري بني �مس اجلغرايف وصفات معینة يف املنت�ات. و�� ٔأید الوفد فكرة املزج بني قيام 
 الویبو �لرتوجي النشط لنظام لش�بونة بني املس�ت�دمني احملمتلني للنظام مع القيام �ملراجعة املنتظمة للرسوم املطبقة.

د ا�ول أ�عضاء يف احتاد لش�بونة �ىل السعي ٕاىل ٕاجياد والتفكري يف موارد متویل ٕاضافية ويف الوقت نفسه، حث الوف .43
الحتاد لش�بونة ٔ�ن رسوم التسجیل و�دها لن �كون اكفية لتغطیة النفقات التشغیلیة الحتاد لش�بونة. ؤأید الوفد ٕاجراء املزید 

ة مبا يف ذ� ٕا�شاء نظام مجمع �ىل سبيل املثال. وبذ� یصبح من الفحص للخیارات من ٔأ�ل تعظمي املوارد املالیة لنظام لش�بون
نظام لش�بونة نظام ذو متویل متنوع حيث یمت توفري جزء من ا�متویل من �الل الرسوم وجزء من ا�متویل من �الل املبالغ اليت 

�لقول بأٔنه یدمع متدید والیة الفریق واختمت الوفد لكمته �سددها ا�ول أ�عضاء يف الویبو وفقا لنظام الویبو املو�د للمساهامت. 
العامل للسامح بعقد مزید من املناقشات حول �س�تدامة املالیة لنظام لش�بونة حىت �متكن من الوصول ٕاىل اتفاق مريض �شأٔن 

 ت� املسأٔ�. 

لرسوم تضمنت وذ�ر وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية بأٔن لك معاهدة من معاهدات الویبو اليت یمت متویلها من �الل ا .44
مادة تؤكد �ىل ٔأن مزيانیة �حتاد متول اكفة النفقات التشغیلیة ؤأن �حتاد �سهم يف النفقات املشرتكة للمنظمة. وقد ٔأشارت 
الوثیقة اليت ٔأ�دهتا أ�مانة ٕاىل قرار امجلعیة العامة الحتاد لش�بونة اخلاص بتطبیق تدابري للقضاء �ىل العجز املتوقع الحتاد لش�بونة 

ملیون فرنك سو�رسي واع�د قرض من احتیاطي �حتادات املمو� من �الل املساهامت من  1.5الثنائیة واملقدر حبوايل  يف
ٔأ�ل متویل العملیات يف نظام لش�بونة. وقد ٔأشار القرار بصورة حمددة ٕاىل ٔأنه سيمت سداد القرض عندما �سمح احتیاطي نظام 

عن رٔأي مفاده ٔأن �دم الیقني �شأٔن الوقت ا�ي سيمت فيه سداد القرض قد ٔأ�ر يف لش�بونة �لقيام بذ�. وقد ٔأعرب الوفد 
أ�ذهان �ساؤل �شأٔن ما ٕاذا اكن احتاد لش�بونة ميكنه �ل املشألك املتعلقة �لعجز املايل ٔأم ال. �الوة �ىل ذ�، من املقلق 

. ؤأعرب الوفد عن تطلعه لعقد مناقشات حول املسأٔ� ٔأیضا ٔأن الوثیقة حمل النقاش مل تتعرض للتدابري املتعلقة مبنع �دوث جعز
يف ا�ورة احلالیة ؤأعرب عن ٔأم� يف توصل ا�ول أ�عضاء يف احتاد لش�بونة ٕاىل �لول مبتكرة للتوصل ٕاىل طریق لعالج هذه 

 املشلكة اخلطرية. 

ملیون فرنك سو�رسي  1.3ه ٔأكرث من وبعد إال�اطة �لام �ملعلومات الواردة يف الوثیقة واليت تفيد بتلقي دمع تبلغ قميت .45
فرنك سو�رسي من جعز  200000من أ�طراف املتعاقدة يف اتفاقية لش�بونة، أٔشار الوفد، �لرمغ من ذ�، ٕاىل ٔأن هناك 

�ري مربر حىت ا�ٓن. ويف هذا الصدد �ساءل الوفد عن سبب ٕاشارة الوثیقة حمل النقاش فقط ٕاىل جعز  2016/2017الثنائیة 
فرنك سو�رسي. وذ�ر الوفد بأٔنه طاملا احتاد لش�بونة یمت متوی� من �الل الرسوم، فٕانه حيث الفریق العامل �ىل  75000قدره 

النظر يف �یفية ز�دة الرسوم حبیث یمت القضاء �ىل العجز. ووفقا للوفد �متثل ٔأ�د طرق البحث عن �لول للمسأٔ� يف النظر 
ق الرسوم. ومن و�ة نظر الوفد، الزالت ٕاماكنیة حتقيق احتاد لش�بونة لالس�تدامة يف متویل �حتادات أ�خرى اليت متول عن طری

املالیة دون احلا�ة ٕاىل اللجوء ٕاىل مناجه لعالج الثغرة مثل تقدمي ا�مع املايل والقروض �ري مؤكدة. ؤأشار الوفد ٔأیضا ٕاىل ٔأنه، 
فقا لطبیعهتا متثل مجمو�ة فرعیة حمدودة من امللكية �ىل العكس من احتادات التسجیل أ�خرى، فٕان املؤرشات اجلغرافية و 

ٔأوال، اكن من إالجباري توافر مكون جغرايف و�نیا، من املطلوب توافر "جودة ٔأو مسعة ٔأو خصائص ٔأخرى  الفكریة. 
 للبضائع واليت تعزى بصورة ٔأساس�یة ٕاىل منشأٔها اجلغرايف".  

ومن ٔأ�ل  –ري حمدود من الطلبات ا�ولیة اليت حيمتل ٕایداعهاوعند إالشارة ٕاىل ٔأن �حتادات أ�خرى �هيا �دد � .46
ذ�ر الوفد بأٔن  – 2017طلبا دولیا يف �ام  55000إالیضاح ٔأشار الوفد بصورة ٔأكرث حتدیدا ٕاىل �روتو�ول مدرید ا�ي تلقى 

 36مت مجع أٔكرث من فرنك سو�رسي وهو ما یعىن بدوره ٔأنه  653الرسوم املعلقة �لطلب أ�سايس يف �روتو�ول مدرید هو 
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ملیون فرنك سو�رسي يف العام املايض من �الل رسوم إالیداع فقط. واس�متر الوفد يف القول بأٔنه طاملا ٔأن رسوم ا�متدید 

فرنك سو�رسي، حىت لو مت ختصیص دو� وا�دة  100ا�صص محلایة التسجیل ا�ويل يف ا�ول أ�عضاء يف نظام مدرید يه 
ملیون فرنك سو�رسي ٕاضايف من ٔأ�ل ت� الرسوم. �الوة �ىل  5.5، سيمت مجع 2017ودع يف �ام فقط يف الطلب ا�و� امل

فرنك سو�رسي وهو ما یعىن تلقي احتاد لش�بونة ��ل ٕاضايف لك عرشة س�نوات  653ذ�، تبلغ رسوم الت�دید أ�ساس�یة 
الصة أ�مر ٔأن هناك رسوم ٔأخرى تؤدي من �الل سداد رسوم ت� التسجیالت اليت �رغب ٔأحصاب احلقوق يف جتدیدها. و�

ٕاىل مجع د�ل مبا يف ذ� رسوم التخصیصات الالحقة اليت مل یقم جبمع ٔأي مهنا احتاد لش�بونة. ويف املقابل، فٕان العدد احلايل 
یضا ٕاىل ٔأن . كام ٔأشار الوفد أٔ 1000ٔ�سامء املنشأٔ واملؤرشات اجلغرافية اليت جسلهتا قا�دة بیا�ت لش�بونة الرسیعة یبلغ حوايل 

دو� من �ارج ٔأورو�. و�لرمغ من �دم قدرة احتاد لش�بونة �ىل توقع �قرتاب  15�سجیال فقط من  58هذا العدد یتضمن 
من ٕا�رادات �روتو�ول مدرید، فقد ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأنه قد �كون من املفيد النظر يف هیلك رسوم نظام مدرید ملعرفة ما ٕاذا 

دیلها يف نظام لش�بونة مثل رسوم الت�دید �ىل سبيل املثال حىت بدون ٕاثبات �س�ت�دام، اكنت هناك ٔأي رسوم ميكن تع
 ورسوم مد امحلایة لتشمل ٔأعضاء أٓخر�ن. 

ٕاسالمية) وبلغار� والوفود أ�خرى ف� یتعلق بأٔمهیة تعز�ز  -تعلیقات وفد ٕا�ران (مجهوریة �ىل وفد املكس�یك  ؤأكد .47
من ٔأ�ل ا�ول أ�عضاء يف الویبو يف �ىل رضورة اختاذ ٕاجراءات، يف لك من لش�بونة و الوفدنظام لش�بونة، و�لتايل وافق 

ٔأجروها ٕاىل املناقشات اليت قد ٔأ�ادمه لبیا�ت اجلغرافية ونظام لش�بونة. والحظ الوفد ٔأن املناقشات اجلاریة ا�روجي معلیة تعز�ز 
الرجوع ٕاىل اجلدوى املالیة الحتاد لش�بونة. ورٔأى الوفد ٔأنه اكن �ىل الفریق العامل اكنوا یقومون بتقيمي ، عندما 2015يف �ام 

من ، ولكن ٔأیضا ا�مع املايلالت�لیل لت�دید املوارد الالزمة لضامن �س�تدامة املالیة الحتاد لش�بونة، ليس فقط من �الل 
 ا�آلیات أ�خرى املتا�ة.�الل 

البیان ا�ي �سبب عن دهش�ته ٔأعرب ت السابقة �شأٔن أٔمهیة تعز�ز نظام لش�بونة، تأٔییده للبیا�ٕابداء وفد فر�سا ل عند و  .48
تطبیق ٕاىل املناقشات القدمية اليت جرت �لفعل، �اصة ف� یتعلق ٕ�ماكنیة ٔ�نه �اد ٔأدىل به وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية 

يف ا�ورة العودة ٕا�هيا ا�ٓن وراءها وال ینبغي قد انهتت  رسوم جتدید محلایة املؤرشات اجلغرافية. وذكّر الوفد بأٔن ت� املناقشات
ضامن السالمة املالیة الحتاد لش�بونة رشیطة ٔأال یعود الفریق من ٔأ�ل حفص خمتلف اخلیارات ٕاىل ٔأنه یفضل الوفد ؤأشار احلالیة. 

 العامل ٕاىل املناقشات اليت اكنت قد اختمتت �لفعل.

عنه الوفود أ�خرى �شأٔن الرتوجي نظام لش�بونة، قال وفد ٕایطالیا ٕانه یتقبل عقد وعند املوافقة �ىل املوقف ا�ي �ربت  .49
 ٔأي مناقشات �دیدة حول نظام الرسوم والوسائل أ�خرى احملمت� واخلاصة بضامن �س�تدامة املالیة لنظام لش�بونة.

ٔأثناء تنقيح اتفاق لش�بونة ولكن ت�دید للمؤرشات اجلغرافية �لفعل ال ٔأو املواص� رسوم تطبیق مسأٔ� نوقشت و�لطبع،  .50
ٔأو املواص� . ومع ذ�، ٔأعرب الوفد عن رٔأي مفاده ٔأن رسوم ٕاىل اتفاق �شأٔهنا يف هذه املر�� ٔأعضاء احتاد لش�بونةیصل مل 

ٔأن الت�دید تظل جزءا من ا�آلیات اليت ميكن اس�ت�دا�ا ملعاجلة الوضع املايل الحتاد لش�بونة. ويف هذا الصدد، ٔأشار الوفد ٕاىل 
�ىل مدى فرتة طوی� من الزمن، مما سهّل بدوره التاكلیف الكبرية يه توزیع ٔأو اس�هتالك ما املواص� رمس وظائف ٕا�دى 

واليت وضعت عند مس�توى ال ال یؤدي ٕاىل مجمو�ة من ا�فعات املتقاربة ٕاىل �د معقول من �الل الوصول أ�ويل ٕاىل النظام 
ٕانه ميكن للمس�تفيد�ن حتمل املزید من التاكلیف املتعلقة �حلفاظ �ىل اس�تدامة قائًال ملس�ت�دمني. واختمت الوفد لكمته ردع ا

 يف متناول املس�ت�دمني.مببالغ �كون نظام لش�بونة ٕاذا اكن �ٕالماكن اسرتداد التاكلیف �ىل فرتات منتظمة 

غرافية، ؤأشار ٕاىل ٔأنه اجلؤرشات املتطو�ر ب ٔأشار وفد �حتاد الرويس ٕاىل ٔأن روس�یا قد ٔأولت اه�مًا و�دًا �بري�ن و  .51
ٕان قائال الوفد ؤأضاف ورود. البیا�ت اجلغرافية �لتعاون مع الویبو قبل بضعة ٔأسابیع يف فيلیكينوجف�شأٔن مت تنظمي ندوة وطنیة 

�شلك غرافية يف �رشیعاهتا الوطنیة ؤأهنا تأٔمل يف ٔأن �كون قادرة �ىل املشاركة اجلؤرشات املروس�یا اكنت �ىل وشك ٕاد�ال 
ٔأكرب يف نظام لش�بونة. ومع ذ�، ٔأضاف الوفد ٔأن ٔأ�د ٔأمه العوامل املتعلقة �نضامم روس�یا احملمتل ٕاىل نظام لش�بونة هو 
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�س�تدامة املالیة للنظام. و�لتايل، ٔأید الوفد ��اكمل املقرت�ات الرامية ٕاىل حتسني الوضع املايل لنظام لش�بونة جلع� ٔأكرث 

 �اذبیة.

الس�تدامة املالیة طوی� أ��ل لنظام لش�بونة، ٔأكد وفد ٕارسائیل �ىل ٔأن احتاد لش�بونة جيب أٔن یصبح وف� یتعلق � .52
ختفيض نفقات التشغیل ٔأو من �الل ٔأفاكر ٔأخرى من �الل ٔأو  نيز�دة رسوم املس�ت�دممن �الل احتاًدا ذايت ا�متویل، ٕاما 

بعض ا�ول أ�عضاء، وافق ووفقا ملا ذ�رته السابقة. الفریق العامل مثرية لاله�م مت تقدميها يف الوقت احلارض ويف �لسات 
. املتعلقة �س�تدامته املالیةالوفد �ىل أٔن �اذبیة نظام لش�بونة ینبغي ٔأن تؤ�ذ بعني �عتبار عند مناقشة احللول طوی� أ��ل 

ٔأیضا ه تأٔ�ر قديم الطلبات، ولكناخلاصة مب بتاكلیف الرسوممل تتأٔ�ر حفسب �اذبیة النظام ٔأن ويف هذا الصدد، ٔأشار الوفد ٕاىل 
 س�ت�دا�م الفعيل لنظام لش�بونة.�أ�عضاء فيه، ال س�� عند مقارنته �لنس�بة ل�ول بتلكفة متویل نظام لش�بونة 

من �دول أ�عامل �الل �لسة �ري رمسیة  5د�ا الرئيس ٔأعضاء الفریق العامل ٕاىل مواص� املناقشات حول البند و  .53
 بعد اجللسة العامة للفریق العامل. مبارشةتعقد 

 ]تعلیق العمل[

 افتتح الرئيس اجللسة العامة ٕالبالغ ٔأعضاء الفریق العامل بنتاجئ اجللسة �ري الرمسیة.  .54

 وقّرر الفریق العامل ما یيل: .55

 من �دول أ�عامل؛ 5إال�اطة �لام �ٕال�ال�ت املُقدمة مضن البند  "1"

اخلیارات املتعلقة �الس�تدامة املالیة الحتاد لش�بونة يف اج��ات الفریق و�س�مترار يف مناقشة خمتلف  "2"
 العامل املقب� ٔأو يف اج�ع �ري رمسي وا�د ٔأو ٔأكرث قد یلمتس رئيس الفریق العامل من أ�مانة تنظميه.

 اع�د ملخص الرئيسمن �دول أ�عامل:  6البند 
ل أ�عامل املتعلق �ع�د ملخص الرئيس وفتح الباب لتلقي من �دو  6افتتح الرئيس املناقشات املتعلقة ببند  .56

 تعلیقات الوفود.

 هبذه الوثیقة. 2واعمتد الفریق العامل ملخص الرئيس �لصیغة الواردة يف امللحق  .57

 اختتام ا�ورةمن �دول أ�عامل:  7البند 
 .2018 یونیو 12اختمت الرئيس ا�ورة يف  .58

 ]أ�ول [یيل ذ� املرفق
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 املرفق أ�ول

اخلاصة جنیف  املشرتكة التفاق لش�بونة ووثیقةاملقّررة بناء �ىل اللواحئ التعدیل املقرتح ٕاد�ا� �ىل �دول الرسوم 
 لش�بونة. تفاق�
 

 8القا�دة 
 الرسوم

 املكتب ا�ويل الرسوم التالیة املس�تحقة السداد �لفرنك السو�رسي: حيّصل[مبالغ الرسوم] )1(

 1000 ∗يل�سجیل دو ومرس "1"
 500 ∗ا�ويل م عن ٔأي تعدیل متعلق �لتسجیلو رس "2"
 150 م عن ٕاصدار مس�تخرج عن الس�ل ا�ويلو رس "3"
 100 كتابیة ٔأخرى ٔأو تقدمي ٔأیة معلومات ٕا�النم عن ٕاصدار و رس "4"

 ت الس�ل ا�ويلحمتو� �شأٔن
 .)2الرسوم الفردیة املشار ٕا�هيا يف الفقرة ( "5"

[...] 

 ]الثايناملرفق یيل ذ� [
 

                                         
% 50 بنس�بةختفض الرسوم �شري ٕاىل منطقة جغرافية تقع يف ٔأ�د الب�ان أ�قل منوا، وفقا للقوامئ اليت تضعها أ�مم املت�دة، ا�ي ويل ا�تسجیل ال يف �ال  ∗

�شري ا�ي ويل ا�تسجیل ال فرنك سو�رسي عن  500الرسوم ). ويف ت� احلا�، یصبح مبلغ �دد حصیحٕاىل ٔأقرب املبلغ املُخفّض یمت تقریب املبلغ املقّرر (عن 
فرناك سو�رس� عن ٔأي تعدیل متعلق بتسجیل دويل �شري ٕاىل منطقة منشأٔ جغرافية تقع يف ٔأ�د  250ٕاىل منطقة منشأٔ جغرافية تقع يف ٔأ�د الب�ان أ�قل منوا، و

 �زي النفاذ.ٕاىل تفاق لش�بونة اخلاصة �تخفيضات يف الرسوم ملدة ثالث س�نوات اعتبارا من �رخي دخول وثیقة جنیف الب�ان أ�قل منوا. وس�ُتطبق هذه ال 
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 �ٕالنلكزيیةأ�صل: 
 2018 یونیو 12التارخي: 

 
 
 

 الفريق العامل المعني بتطوير نظام لشبونة

 
 ا��ولىالدورة 
 2018یونیو  12و 11جنیف، 

 
 

 ملخص الرئيس

 ا�ي اعمتده الفریق العامل

 اجمتع الفریق العامل املعين بتطو�ر نظام لش�بونة (املشار ٕالیه ف� یيل �مس "الفریق العامل") يف جنیف .1
 .2018 یونیو 12و 11 یويم

 ٬امجلهوریة التش�یكية ٬بلغار� ٬اجلزا�رواكنت أ�طراف التالیة املتعاقدة مبوجب نظام لش�بونة ممث�� يف ا�ورة:  .2
 ٬ٕایطالیا ٬ٕارسائیل ٬إالسالمية) -ٕا�ران (مجهوریة  ٬هنغار� ٬جورجيا ٬�ابون ٬فر�سا ٬�ور� الشعبیة ا�ميقراطیة مجهوریة

 ).14( الربتغال ٬وبري  ٬املكس�یك

 ٬ٔأملانیا ٬ٕاثیوبیا ٬امجلهوریة ا�ومينیكية ٬مجهوریة الكونغو ا�ميقراطیة ٬ٔأسرتالیاواكنت ا�ول التالیة ممث�� بصفة مراقب:  .3
 ٬اململكة العربیة السعودیة ٬�حتاد الرويس ٬رومانیا ٬مجهوریة �ور� ٬نی�ري� ٬املغرب ٬الكویت ٬الیا�ن ٬الهند ٬غوات�ال
 ).23( زمبابوي ٬الوال�ت املت�دة أ�مر�كية ٬ٔأوغندا ٬�ر�یا ٬�یلند ٬سو�رسا ٬ٕاس�بانیا ٬الس�نغال

و�ة دول ٔأفریقيا وا�اكریيب واحملیط الهادئ وشارك يف ا�ورة ممثلو املنظامت احلكومية ا�ولیة التالیة بصفة مراقب: مجم .4
)ACP Group(حتاد �قتصادي والنقدي لغرب ٔأفریقيا، و� )UEMOA و�حتاد أ�ورويب، ومنظمة أ��ذیة ،(

 ).6والزرا�ة لٔ�مم املت�دة (الفاو)، ومنظمة التعاون إالساليم، ومنظمة الت�ارة العاملیة (

مجعیة املناطق السو�رسیة الناطقة وشارك يف ا�ورة ممثلو املنظامت ا�ولیة �ري احلكومية التالیة بصفة مراقب:  .5
و�ر�مج الص�ة ، (CEIPI) مركز ا�راسات ا�ولیة للملكية الفكریةو  ،)AROPIریة (�لفر�س�یة للملكية الفك
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الرابطة ا�ولیة للعالمات ، و )IIPCCوا�لس ا�ويل لالس�تغالل الت�اري للملكية الفكریة احملدود ()، HEP( والبيئة
لیة للمؤرشات منظمة الش�بكة ا�و و ، (AIDV) امجلعیة ا�ولیة لقانون النبيذو ، (INTA) الت�اریة
 ).7( (oriGIn) ةاجلغرافي

 .∗ Prov. SYS/1/INF/1-LI/WG/DEV 2و�رد قامئة املشاركني يف الوثیقة  .6

 من �دول أ�عامل: افتتاح ا�ورة 1البند 
 افتتح ا�ورة املد�ر العام، الس�ید فرا�سس غري. .7

 �دول أ�عامل: انت�اب الرئيس و�ئيب الرئيس نم 2البند 
(جورجيا)، �ٕالجامع، رئيسا للفریق العامل، وانُتخب الس�ید ٔألفریدو ریندون  نیكولوز غوغیلیدسهالس�ید انُتخب  .8

 ٔألغارا (املكس�یك) والس�ید �ر�س�تو�ل ميلغار (بريو)، �ٕالجامع، �ئبني للرئيس.

 وتولت الس�یدة ٔألكس�ندرا غرازیويل (الویبو) �مة ٔأمني الفریق العامل. .9

 د �دول أ�عاملاع�من �دول أ�عامل:  3البند 
 ) دون ٕاد�ال ٔأي تعدیل..LI/WG/DEV-SYS/1/1 Prov اعمتد الفریق العامل مرشوع �دول أ�عامل (الوثیقة .10

رة مبوجب املادة من �دول أ�عامل:  4البند  ) من وثیقة جنیف التفاق لش�بونة �شأٔن 3(7ختفيضات الرسوم املقر�
 اجلغرافية �سمیات املنشأٔ واملؤرشات

 .LI/WG/DEV-SYS/1/2 قشات ٕاىل الوثیقةاستندت املنا .11

 وقّرر الفریق العامل ٔأن یويص مجعیة احتاد لش�بونة مبا یيل: .12

تعدیل �دول الرسوم الوارد يف الالحئة التنفيذیة املشرتكة التفاق لش�بونة ووثیقة جنیف التفاق  "1"
تحقة السداد من قبل الب�ان �ملائة من مبلغ الرسوم املقّررة املس�  50 لش�بونة، من ٔأ�ل ٕادراج ختفيض بنس�بة

 ؛LI/WG/DEV-SYS/1/2 أ�قل منوا، كام هو مقرتح يف الوثیقة

" ملدة ثالث س�نوات اعتبارا من دخول 1وتطبیق ختفيضات الرسوم املشار ٕا�هيا يف الفقرة الفرعیة " "2"
 وثیقة جنیف التفاق لش�بونة �زي النفاذ؛

ٕاطار نظام لش�بونة قبل انقضاء املدة املشار ٕا�هيا يف الفقرة وٕا�ادة تقيمي مسأٔ� ختفيضات الرسوم يف  "3"
 " �س�نة وا�دة.2الفرعیة "

وحيتوي مرفق هذا امللخص ا�ي ٔأ�ده الرئيس �ىل التعدیالت املقرتح ٕاد�الها �ىل �دول الرسوم، كام ٔأوىص به  .13
 ٔأ�اله، وذ� لتسهیل الرجوع ٕا�هيا. 12 القرار الواردة يف الفقرة

                                         
 ستُتاح قامئة املشاركني ا�هنائیة يف مرفق تقر�ر ا�ورة. ∗
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 �س�تدامة املالیة الحتاد لش�بونةمن �دول أ�عامل:  5البند 
 .LI/WG/DEV-SYS/1/3 استندت املناقشات ٕاىل الوثیقة .14

 وقّرر الفریق العامل ما یيل: .15

 من �دول أ�عامل؛ 5إال�اطة �لام �ٕال�ال�ت املُقدمة مضن البند  "1"

لیة الحتاد لش�بونة يف اج��ات الفریق و�س�مترار يف مناقشة خمتلف اخلیارات املتعلقة �الس�تدامة املا "2"
 العامل املقب� ٔأو يف اج�ع �ري رمسي وا�د ٔأو ٔأكرث قد یلمتس رئيس الفریق العامل من أ�مانة تنظميه.

 اع�د ملخص الرئيسمن �دول أ�عامل:  6البند 
 اعمتد الفریق العامل ملخص الرئيس �لصیغة الواردة يف هذه الوثیقة. .16

 اختتام ا�ورةل أ�عامل: من �دو  7البند 
 .2018 یونیو 12اختمت الرئيس ا�ورة يف  .17

 [یيل ذ� املرفق]
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الالحئة التنفيذیة املشرتكة التفاق لش�بونة  املقّررة بناء �ىلالتعدیل املقرتح ٕاد�ا� �ىل �دول الرسوم 
 لش�بونة. جنیف التفاق ووثیقة

 8القا�دة 
 الرسوم

 حيّصل املكتب ا�ويل الرسوم التالیة املس�تحقة السداد �لفرناكت السو�رسیة: [مبالغ الرسوم] )1(

 1000 ∗يلرمس عن �سجیل دو "1"
 500 ∗ا�ويل رمس عن ٔأي تعدیل متعلق �لتسجیل "2"
 150 رمس عن ٕاصدار مس�تخرج عن الس�ل ا�ويل "3"
 100 ٔأخرى كتابیة ٔأو تقدمي ٔأیة معلومات ٕا�النرمس عن ٕاصدار  "4"

 حمتو�ت الس�ل ا�ويل�شأٔن 
 .)2الرسوم الفردیة املشار ٕا�هيا يف الفقرة ( "5"

[...] 

 ]یيل ذ� املرفق الثالث[

 

 

                                         
% من 50 ها أ�مم املت�دة، ُخيف�ض الرمس بنس�بةيف �ال �سجیل دويل �شري ٕاىل منطقة جغرافية تقع يف ٔأ�د الب�ان أ�قل منوا، وفقا للقوامئ اليت تضع  ∗

فرنك سو�رسي عن �سجیل دويل �شري ٕاىل  500). ويف ت� احلا�، یصبح مبلغ الرمس ٕاىل ٔأقرب رمق بال �سور املبلغ املقّرر (ُحيّول املبلغ املُخفّض �كسوره
عن ٔأي تعدیل متعلق بتسجیل دويل �شري ٕاىل منطقة منشأٔ جغرافية تقع يف ٔأ�د فرناك سو�رس�  250منطقة منشأٔ جغرافية تقع يف ٔأ�د الب�ان أ�قل منوا، و

 .الب�ان أ�قل منوا. وس�ُتطبق هذه التخفيضات يف الرسوم ملدة ثالث س�نوات اعتبارا من �رخي دخول وثیقة جنیف التفاق لش�بونة �زي النفاذ
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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) 
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Fayssal ALLEK (M.), premier secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
 
BULGARIE/BULGARIA 
 
Rayko RAYTCHEV (Mr.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, 
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Andriana YONCHEVA (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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Nathalie MARTY (Mme), responsable, Service juridique et international, Institut national de 
l’origine et de la qualité (INAO), Paris 
 
 
GABON 
 
Edwige KOUMBY MISSAMBO (Mme), premier conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
GÉORGIE/GEORGIA 
 
Nikoloz GOGILIDZE (Mr.), Chairman, National Intellectual Property Center of Georgia 
(SAKPATENTI), Mtskheta 
 
Temuri PIPIA (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
HONGRIE/HUNGARY 
 
Csaba BATICZ (Mr.), Head, Legal and International Department, Hungarian Intellectual 
Property Office (HIPO), Budapest 
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Reza DEHGHANI (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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ITALIE/ITALY 
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Patent and Trademark Office (UIBM), Directorate General for the Fight Against Counterfeiting, 
Ministry of Economic Development, Rome 
 
Bruna GIOIA (Ms.), Administrative Officer, International Trademarks, Italian Patent and 
Trademark Office (UIBM), Directorate General for the Fight Against Counterfeiting, Ministry of 
Economic Development, Rome 
 
Matteo EVANGELISTA (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Luigi BOGGIAN (Mr.), Intern, Permanent Mission, Geneva 
 
 
MEXIQUE/MEXICO 
 
Alfredo Carlos RENDÓN ALGARA (Sr.), 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.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
 
Raúl VARGAS JUAREZ (Sr.), Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
 
Paulina CEBALLOS ZAPATA (Sra.), Asesora, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
PÉROU/PERU 
 
Cristóbal MELGAR (Mr.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
PORTUGAL 
 
Rui SOLNADO DA CRUZ (Mr.), Legal Expert, External Relations and Legal Affairs Directorate, 
National Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Justice, Lisbon 
 
João PINA DE MORAIS (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE/DEMOCRATIC PEOPLE'S 
REPUBLIC OF KOREA 
 
Myong Hak JONG (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC 
 
Katerina DLABOLOVA (Ms.), Expert, International Department, Industrial Property Office, 
Prague 
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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 
 
Stefan GEHRKE, Expert (Mr.), Trademark Law, Law Against Unfair Competition, Design Law, 
Combating of Product Piracy, Federal Ministry of Justice and Consumer Protection, Berlin 
 
Jan POEPPEL (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA 
 
Nasser Abdulaziz ALMUQBIL (Mr.), Deputy Commercial Attaché, Ministry of Commerce and 
Investment, Geneva 
 
 
AUSTRALIE/AUSTRALIA 
 
Tanya DUTHIE (Ms.), Director, International Policy and Cooperation, IP Australia, Canberra 
 
 
ESPAGNE/SPAIN 
 
Victoria DAFAUCE MENÉNDEZ (Sra.), Jefe, 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 
 
Nancy OMELKO (Ms.), Attorney-Advisor, Office of Policy and International Affairs, United States 
Patent and Trademark Office (USPTO), Alexandria 
 
Kristine SCHLEGELMILCH (Ms.), Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ÉTHIOPIE/ETHIOPIA 
 
Yidnekachew Tekle ALEMU (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION 
 
Tatiana ZMEEVSKAYA (Ms.), Head, Means of Individualization Division, Federal Service for 
Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow 
 
Maria KARABANOVA (Ms.), Deputy Head, Federal Institute of Industrial Property 
(ROSPATENT), Moscow 
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GUATEMALA 
 
Flor de María GARCĺA DĺAZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente ante la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
 
 
INDE/INDIA 
 
Sumit SETH (Mr.), Counsellor, Economic Division, Permanent Mission, Geneva 
 
Debanjan CHAKRABERTTY (Mr.), Senior Examiner, Department of Industrial Policy and 
Promotion (DIPP), Ministry of commerce, Kolkata 
 
 
JAPON/JAPAN 
 
Masaki EMA (Mr.), Deputy Director, International Policy Division, Japan Patent Office (JPO), 
Tokyo 
 
Kenji SAITO (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
KOWEÏT/KUWAIT 
 
Abdulaziz TAQI (Mr.), Commercial attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
MAROC/MOROCCO 
 
Khalid DAHBI (M.), conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
NIGÉRIA/NIGERIA 
 
Benaoyagha OKOYEN (Mr.), Minister, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 
 
 
OUGANDA/UGANDA 
 
George TEBAGANA (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 
 
Jung DAE SOON (Mr.), Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva 
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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO/DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO 
 
Pascal KASONGO MBUYI (M.), membre du cabinet, Cabinet du vice-premier ministre, Ministère 
des affaires étrangères et de l’intégration régionale, Kinshasa 
 
Lory NDAVA LUZOLO (Mme), membre du cabinet, Cabinet du vice-premier ministre, Ministère 
des affaires étrangères et de l’intégration régionale, Kinshasa 
 
Philippe NDJONDJO ETSHINDO (M.), membre du cabinet, Cabinet du vice-premier ministre, 
Ministère des affaires étrangères et de l’intégration régionale, Kinshasa 
 
 
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE/DOMINICAN REPUBLIC 
 
Michelle Marie GUZMAN SOÑÉ (Sra.), Directora, Signos Distintivos, Oficina Nacional de la 
Propiedad Industrial (ONAPI), Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, Santo Domingo 
 
 
ROUMANIE/ROMANIA 
 
Gratiela COSTACHE (Ms.), Head, Legal, International Cooperation and European Affairs 
Department, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest 
 
 
SÉNÉGAL/SENEGAL 
 
El Hadji Talla SAMB (M.), conseiller technique, Agence sénégalaise pour la propriété 
industrielle et l'innovation technologique (ASPIT), Ministère de l’industrie et des mines, Dakar 
 
 
SUISSE/SWITZERLAND 
 
Erik THÉVENOD-MOTTET (M.), expert, Indications géographiques, Institut fédéral de la 
propriété intellectuelle (IPI), Berne 
 
Reynald VEILLARD (M.), conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
THAÏLANDE/THAILAND 
 
Sudkhet BORIBOONSRI (Mr.), Counsellor, Permanent Mission to the World Trade 
Organization (WTO), Geneva 
 
Jittima KLINSUWAN (Ms.), Trade Officer, Intellectual Property Promotion and Development 
Division, Department of Intellectual Property (DIP), Ministry of Commerce, Nonthaburi 
 
 
TURQUIE/TURKEY 
 
Hakan KIZILTEPE (Mr.), Head, Geographical Indications Department, Turkish Patent and 
Trademark Office (TURKPATENT), Ministry of Science, Industry and Technology, Ankara 
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ZIMBABWE 
 
Vimbai Alice CHIKOMBA (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
 
 
III. ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/ 

INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS  
 
 
GROUPE DES ÉTATS D’AFRIQUE DES CARAÏBES ET DU PACIFIQUE (GROUPE DES 
ÉTATS ACP)/AFRICAN, CARRIBEAN AND PACIFIC GROUP OF STATES (ACP GROUP) 
 
Marwa Joel KISIRI (Mr.), Ambassador, Permanent Observer, Permanent Delegation, Geneva 
 
Felix MAONERA (Mr.), Deputy Head, Permanent Delegation, Geneva 
 
Emmanuel LAO (Mr.), Expert, Permanent Delegation, Geneva 
 
 
ORGANISATION DE COOPÉRATION ISLAMIQUE (OCI)/ORGANIZATION OF ISLAMIC 
COOPERATION (OIC)  
 
Halim GRABUS (Mr.), Counsellor, Permanent Delegation, Geneva 
 
 
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE 
(FAO)/FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO)  
 
Ahmad MUKHTAR (Mr.), Economist, Trade and Food Security, Geneva 
 
 
ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE ORGANIZATION 
(WTO)  
 
Wolf MEIER-EWERT (Mr.), Counsellor, Intellectual Property Division, Geneva 
 
 
UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE OUEST-AFRICAINE (UEMOA) / ECONOMIC 
COMMUNITY OF WEST AFRICAN STATES (UEMOA) 
 
Iba Mar OULARE (M.), délégué permanent, Genève 
 
Koffi Addoh GNAKADJA (M.), conseiller, Genève 
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UNION EUROPÉENNE (UE)/EUROPEAN UNION (EU)  
 
Oscar MONDEJAR (Mr.), Head, Legal Practice Service, International Cooperation and Legal 
Affairs Department, European Union Intellectual Property Office (EUIPO), Alicante 
 
Klaus BLANK (Mr.), International Relations Officer, Geographical Indications and World Trade 
Organization (WTO) Legal issues, Directorate-General Agriculture, European Commission, 
Brussels 
 
Oliver HALL ALLEN (Mr.), Minister Counsellor, Permanent Delegation, Geneva 
 
Florin TUDORIE (Mr.), Minister Counsellor, Permanent Delegation, Geneva 
 
Angela PESTALOZZI (Ms.), Intern, Permanent Delegation, Geneva 
 
 
 
 

IV. ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES/NON-GOVERNMENTAL 
 ORGANIZATIONS  

 
 
Association romande de propriété intellectuelle (AROPI) 
Alliana HEYMANN (Ms.), IP Attorney, Geneva 
Éric NOËL (Mr.), IP Attorney, Geneva 
 
Centre d’études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI)/Centre for International 
Intellectual Property Studies (CEIPI)  
François CURCHOD (M.), chargé de mission, Genolier 
 
Association internationale pour les marques (INTA)/International Trademark Association (INTA) 
Bruno MACHADO, Geneva Representative, Rolle 
 
Association internationale des juristes pour le droit de la vigne et du vin (AIDV)/International 
Wine Law Association (AIDV) 
Matthijs GEUZE (Mr.), Representative, Divonne-les-Bains 
Douglas REICHERT (Mr.), Representative, Geneva  
 
Health and Environment Program (HEP)  
Madeleine SCHERB (Ms.), President, Geneva 
Pierre SCHERB (Mr.), Legal Advisor, Geneva 
 
International Intellectual Property Commercialization Council (IIPCC)  
Johnson KONG (Mr.), Board Member, Government of Hong Kong Special Administrative 
Region (Hong Kong SAR of P.R.C) 
Ronald YU (Mr.), Board Member, Government of Hong Kong Special Administrative Region 
(Hong Kong SAR of P.R.C) 
 
Organisation pour un réseau international des indications géographiques (oriGIn)/Organization 
for an International Geographical Indications Network (oriGIn) 
Massimo VITTORI (Mr.), Managing Director, Geneva 
Ida PUZONE (Ms.), Project Manager, Geneva 
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Vice-présidents/Vice-chairs: Alfredo Carlos RENDÓN ALGARA (MEXIQUE/MEXICO) / 

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

 [هنایة املرفق الثالث والوثیقة]
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http://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0071&lang=en
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