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

 
 الثانيةالدورة 

 2017أٔ�ريل  5ٕاىل  3جنيف، من 
 
 

 التقرير

 ا�ي اعمتده الفريق العامل

اجمتع الفريق العامل املعين ٕ��داد الحئة تنفيذية مشرتكة التفاق لش�بونة ووثيقة جنيف التفاق لش�بونة (املشار ٕاليه ف�  .1
 .2017 ٔأ�ريل 5ٕاىل  3ييل بعبارة "الفريق العامل") يف جنيف يف الفرتة من 

 ،�وس�تار�اك ،بلغار� ،�راجلزا واكنت أ�طراف املتعاقدة الحتاد لش�بونة التالية ممث�� يف هذه ا�ورة: .2
اجلبل  ،املكس�يك ،ٕايطاليا ،ٕارسائيل ،إالسالمية) -ٕا�ران (مجهورية  ،هنغار� ،جورجيا ،�ابون ،فر�سا ،التش�يكية امجلهورية
 ).19، توغو، تو�س (سلوفا�يا ،مجهورية مو�وفا ،الربتغالبريو،  ،أ�سود

 ،السلفادور�ولومبيا، �رواتيا،  ،الصني ،ش�ييل ،كندا ،ٔأسرتاليأألبانيا،  واكنت ا�ول التالية ممث�� بصفة مراقب: .3
�حتاد الرويس،  ،مجهورية �ور� ،ب� ،املغربالتفيا، لبنان،  ،الكويت ،اليا�نغينيا، الهند،  ،غوات�ال ،ٔأملانيإاس�تونيا، 
 ).28( الوال�ت املت�دة أ�مر�كية ٔأوغندا، ،ٔأو�رانيا ،�ر�يا ،سو�رسا ،ٕاس�بانيا ،الس�نغال

)، OAPI( املنظمة أ�فريقية للملكية الفكرية وشارك يف ا�ورة ممثلو املنظامت احلكومية ا�ولية التالية بصفة مراقب: .4
 ).5�حتاد أ�ورويب، منظمة أ��ذية والزرا�ة لٔ�مم املت�دة، املنظمة ا�ولية للفرنكوفونية، منظمة الت�ارة العاملية (

مركز ا�راسات ا�ولية للملكية  نظامت ا�ولية �ري احلكومية التالية بصفة مراقب:وشارك يف ا�ورة ممثلو امل  .5
مجعية �حتادات أ�وروبية للعاملني يف جمال العالمات ، )AIDV( ، امجلعية ا�ولية لقانون النبيذ)CEIPI( فكريةال

مجعية ماليك العالمات الت�ارية  - INTA( ،MARQUES( الرابطة ا�ولية للعالمات الت�ارية، ) ECTA ( الت�ارية
 .)oriGIn( )6( اجلغرافية مؤرشاتمنظمة الش�بكة ا�ولية لل، أ�وروبيني
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 املرفق الثاين.قامئة املشاركني يف  و�رد .6

 من �دول أ�عامل: افتتاح ا�ورة 1البند 

 افتتح ا�ورة املد�ر العام، الس�يد فرا�سس غري. .7

عن نظام لش�بونة منذ ا�ورة السابقة للفريق العامل اليت عقدت يف الفرتة من معلومات حتديث للوبدٔأ �ج�ع بتقدمي  .8
 .2016يونيو  9ٕاىل  7

 25هناك ما مجمو�ه  ه اكنفٕانلتسجيالت والعمليات اليومية لس�ل لش�بونة، وفقا ل ، ٕاىل ٔأنهاملد�ر العام ٔأشار و  .9
، مت اس�تالم ثالثة طلبات دولية �ديدة، 2016تو�ر ، ؤأنه منذ انعقاد امجلعيات السابقة يف ٔأك 2016�سجيال �ديدا يف �ام 

ت ا�ولية يف ٕاطار نظام لش�بونة �دد التسجيالمن ٕايطاليا. وبلغ  وطلبمن املكس�يك  وطلبمن سلوفا�يا،  طلب ويه
 �سجيال سارية املفعول. ؤأشار ٔأيضا ٕاىل ٔأن املكتب ا�ويل يواصل خططه لز�دة ٔأمتتة ٕادارة جسل 958�سجيال، مهنا  1063

 لش�بونة، وال س�� ف� يتعلق ٕ�جراءات إاليداع والتسجيل وإالخطار.

لالحئة التنفيذية املشرتكة يف اتفاق لش�بونة ووثيقة جنيف التفاق لش�بونة هو  املعَدلؤأشار ٕاىل ٔأن النظر يف املرشوع  .10
 ٔأ�د البنود الرئيس�ية للمناقشة يف ا�ورة احلالية.

�شأٔن املسائل املالية  2016احتاد لش�بونة (ا�ورة الثالثة والثالثون) يف ٔأكتو�ر  ر ا�ي اختذته مجعيةاقر ؤأشار ٕاىل ال .11
 العجز املتوقع يف احتاد لش�بونة للفرتة احلالية امٔأوهل، رارئيس�يتني مت تناوهلام يف القر الحتاد لش�بونة، ؤأشار ٕاىل ٔأن هناك مسأٔلتني 

ٕاىل ٔأن مجعية احتاد لش�بونة وافقت �ىل ٔأن دفع إال�ا�ت مليون فرنك سو�رسي. ؤأشار  1.523البالغ حوايل  2016/2017
احلالية، ؤأن امجلعية  الثنائيةيف  للثنائية) من اتفاق لش�بونة سيشلك تدابري ٕالزا� العجز املتوقع �لثا) (3( 11 ادةاملمبوجب 

املكتب ا�ويل قد تلقى حىت  اختاذ اخلطوات إالدارية الالزمة لتلقي ت� إال�ا�ت. وشدد �ىل ٔأنتب ا�ويل طلبت من املك 
فرنك سو�رسي يف شلك ٕا�ا�ت من جورجيا وٕايطاليا واملكس�يك والربتغال. و�ٕالضافة ٕاىل ذ�، صدرت  568 2121ا�ٓن 

 ٕا�ال�ت �شأٔن تقدمي ٕا�ا�ت ٕاضافية من ٔأعضاء أٓخر�ن يف احتاد لش�بونة.

جلزء الثاين من قرار مجعية احتاد لش�بونة، ا�ي يتعلق �الس�تدامة املالية طوي� أ��ل الحتاد لش�بونة، ٕاىل أأشار و  .12
لش�بونة مبا يف ذ� وثيقة جنيف نظام ن مجعية احتاد لش�بونة قررت الرتكزي �ىل ٔأ�شطة الرتوجي وقال إ احلالية،  الثنائيةوبعد 

مواص� النظر يف ٕا�شاء نظام للمساهامت؛ ورصد �دول رسوم و ؛ جلغرافيةؤرشات االتفاق لش�بونة �شأٔن �سميات املنشأٔ وامل
 منرئيس الفريق العامل  وأٔي اج��ات �ري رمسية قد يطلبلش�بونة، و�س�تفادة من ا�ورة احلالية لفريق معل لش�بونة، 

 حتاد لش�بونة.الالطويل أ��ل املناقشات �شأٔن مسأٔ� �س�تدامة املالية  للميض قدما يفأ�مانة تنظميها، 

واختمت لكمته �لقول ٕان مجيع عنارص قرار مجعية احتاد لش�بونة مسائل �لغة أ�مهية ليس �لنس�بة الحتاد لش�بونة  .13
حفسب بل ٔأيضا �لنس�بة للمنظمة كلك. ويف هذا الصدد، ٔأشار ٕاىل ٔأن املكتب ا�ويل بصدد ٕا�داد مرشوع الرب�مج 

جلنة الرب�مج  ينبغي ٔأن تنظر فيهو  2017مايو نرش من حيث املبدٔأ يف ينبغي ٔأن يُ ، ا�ي 2018/2019 للثنائيةواملزيانية 
شدد �ىل ٔأن التدابري املتعلقة �لعجز املتوقع و . حيث أٔن الس�نة احلالية س�نة مزيانية، واملزيانية يف الصيف وامجلعيات يف ٔأكتو�ر

اد لش�بونة س�تحتل ماكنة �رزة يف املناقشات �شأٔن مرشوع احلالية، فضال عن �س�تدامة املالية الطوي� أ��ل الحت للثنائية
املناقشات اجليدة اليت جرت �لفعل بغية امليض قدما يف التوصل ٔأعضاء احتاد لش�بونة �ىل مواص�  الرب�مج واملزيانية، وحث

 ٕاىل �لول لهاتني املسأٔلتني.
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 اع�د �دول أ�عاملمن �دول أ�عامل:  2البند 

) دون ٕاد�ال .LI/WG/PCR/2/1 Prov 2 مل مرشوع �دول أ�عامل (الوثيقةاعمتد الفريق العا .14
 تعديل. ٔأي

 اع�د مرشوع تقر�ر ا�ورة أ�وىلمن �دول أ�عامل:  3البند 

 ) دون ٕاد�ال ٔأي تعديل.LI/WG/PCR/1/6 Prov. 2 اعمتد الفريق العامل مرشوع التقر�ر (الوثيقة .15

التنفيذية املشرتكة التفاق لش�بونة �شأٔن حامية �سميات املنشأٔ  مرشوع الالحئةمن �دول أ�عامل:  4البند 
 و�سجيلها �ىل الصعيد ا�ويل ووثيقة جنيف التفاق لش�بونة �شأٔن �سميات املنشأٔ واملؤرشات اجلغرافية

 .LI/WG/PCR/2/4و LI/WG/PCR/2/3و LI/WG/PCR/2/2 الو�ئقاستندت املناقشات ٕاىل  .16

 البيا�ت العامة

ٔأعرب وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية عن تقد�ره للفرصة اليت ٔأتيحت � لالشرتاك مع ٔأعضاء احتاد لش�بونة يف وضع و  .17
 نظرة أ�طراف تسامه يف هذا اجلهد ٕاذا اكنتفاق لش�بونة ووثيقة جنيف. ؤأضاف الوفد ٔأنه � الالالحئة التنفيذية املشرتكة 

الس�ل ٔ�ن الفريق العامل ينظر يف س�بل حتسني معليات  مفيدٔأنه رخيي هذا ا�شأٔن معليات نظام التسجيل الت �ية اخلارج 
 وز�دة فعاليهتا من ٔأ�ل ٕابقاء التاكليف منخفضة.

ومع ذ�، ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأن الوال�ت املت�دة أ�مر�كية لن تدمع ٕا�داد الالحئة التنفيذية املشرتكة قيد النظر ٔأو  .18
ٔأن  حيث ،ٔأن تمت معاجلة �س�تدامة املالية لنظام لش�بونة �ىل حنو مناسب ومعقول، ٕاىل �زي التنفيذ وثيقة جينيفدخول 

 .�اليا نظام لش�بونةمما خيلقه ٔأكرب � اجلهد�ن س�ي�لقان عبئا ماليا �ىل املنظمة كلك 

عيات ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن نظام لش�بونة اعمتد �ىل ا�متويل من ٔأنظمة التسجيل أ�خرى ا�ٔكرث جنا�ا دون موافقة امجل  .19
املترضرة وال س�� معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات ومجعيات مدريد و�� رٔأى ٔأن هذه املامرسة جيب ٔأن تتوقف. ؤأضاف 

نظام لش�بونة، فٕان مجيع ٔأعضاء الويبو  لعرق�ٔأنه حىت ٕاذا اكن من املقرر اس�ت�دام متويل أٓخر من املنظمة ٔأو من ٔأعضاهئا 
غي ٔأن �كون �ى امجليع رٔأي ف� ٕاذا اكن ينبغي ٔأن تد�ر املنظمة وثيقة جنيف ؤأن هذه س�يدفعون مثنه. و�ىل هذا النحو، ينب

 .�زي التنفيذ�ىل النحو املالمئ قبل دخول وثيقة جنيف  عاجلَ يس�  املايل الوضع  ينبغي ٔأن تتوقف �ىل ما ٕاذا اكناملسأٔ�

 اث مت التفاوض �شأٔهنمن �لل جوهري، حيؤأكد الوفد من �ديد ٔأن املؤمتر ا�بلومايس ٕال�رام وثيقة جنيف يعاين  .20
معاهدة  ا. و�ىل هذا النحو، فٕانه ال ميكن اعتبارهادون ٔأن �سامه ٔأ�لبية ا�ول أ�عضاء يف تقدمي نصوص مفيدة �شأٔن ٔأحاك�

 تد�رها الويبو وجيب �ىل املنظمة ٔأن تت�ذ قرارا ٕاجيابيا يف هذا الصدد.

اد لش�بونة يعتقدون ٔأنه مبجرد تعز�ز �نضامم ٕاىل ٔأعضاء الويبو ا�ٓخر�ن وقال الوفد ٕانه مسع من الوفود ٔأن ٔأعضاء احت .21
ٔأعضاء احتاد لش�بونة �شأٔهنا من تلقاء قد تفاوض سيمت �ل الوضع املايل. ويبدو ٔأن ذ� �ري مرحج يف ضوء أ�حاكم اليت 

 خيمد. واس�تطرد الوفد قائال ٕان ذ� نيراف املتعاقدة احملمتلني احملروممصاحلهم اخلاصة وأ�ط�شلك �بري واليت ختدم  منفسهأٔ 
الرصاع أ�سايس ا�ي �شأٔ عن ٕا�شاء مرشوع الالحئة التنفيذية املشرتك ومع الكيفية اليت تفاوض هبا احتاد لش�بونة �ىل وثيقة 

 جنيف.

 الحئة ال مناء هتن�و�ٕالضافة ٕاىل ذ�، رٔأى الوفد ٔأنه من السابق ٔ�وانه ٔأن يقوم الفريق العامل احلايل بوضع و .22
متدا�� ولكهنا  وثيقةأ�طراف املتعاقدة يف لك جنيف ٔ�ن من احملمتل ٔأن �كون وثيقة و  1967التنفيذية املشرتكة لوثيقة 
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مرشوع الالحئة التنفيذية املشرتكة قيد النظر، فٕان ذ� من املفرتض امليض قدما يف قائال ٕانه ٕاذا اكن  ؤأضافخمتلفة ٔأيضا. 
لوضع قوا�د تفضيلية ٔ�نفسهم حتمك ٔأعضاء جلنة القانون ا�ويل  1967 وثيقةاء احلاليني يف س�ميثل �دا من �انب أ�عض

التنفيذية املشرتكة قيد  والالحئةوثيقة جنيف  بصيا�ة. و�ىل سبيل املثال، قام ٔأعضاء احتاد لش�بونة نيخمتلفاحملمتل ٔأن �كونوا 
�سجيالهتم القدمية تلقائيا يف جسل وثيقة جنيف اجلديدة دون دفع ٔأي رسوم ٕاضافية للتسجيل  متديدالنظر حىت ميكن 

تعديل ت� التسجيالت اليت يتعني تعديلها مبا يتالءم مع متطلبات وثيقة جنيف. ؤأعرب الوفد ل  ٔأقلا�ويل، �س�تثناء رسوم 
 وثيقةبني أ�عضاء القداىم يف احتاد لش�بونة ؤأعضاء  فرصة الحتاد لش�بونة ٕالجياد قدر من التاكفؤ هناك عن اعتقاده بأٔن

جنيف املنضمني �ديثا. �ري ٔأن هذه الفرصة مل يمت جتاهلها حفسب، بل وأ�مه من ذ�، ٔأنه اكن من املمكن اس�ت�دام فرصة 
ة ٕاىل ذ�، يف وثيقة جنيف ٕال�شاء أٓلية للمسا�دة يف متويل معليات نظام لش�بونة. و�ٕالضاف 1967 وثيقةالت يسج �  متديد

اختاروا  مثلامه الفرصة للتحرك حنو �س�تدامة املالية يف ٕاطار عضو�هتم، متاما يبدو ٔأن ٔأعضاء احتاد لش�بونة يت�اهلون هذ
 بعض ا�متويل املس�تدام يف املس�تقبل. توفرمن شأٔهنا ٔأيضا ٔأن اكن مقاومة فكرة جتديد رسوم التسجيل ا�ويل اليت 

ٔأبعد ما �كون عن التسوية وال �زال هناك فرصة ضئي� يف ٔأن متول املساهامت العمليات ؤأقر الوفد بأٔن �ا� ا�متويل  .23
ر . ويف هذا الصدد، ذك� ثنائيةعضاء احتاد لش�بونة لك ملزمة �ٔ  كوناجلارية ولكن هذا يعين ٔأيضا ٔأن هذه املساهامت س�ت

كن ٔأن يمت �س�ت�دام ٔأموال من ٔأنظمة �سجيل الوفد الفريق العامل بأٔن الرتوجي لوثيقة جنيف من �انب الويبو نفسها ال مي
 .املس�تقبل يفالوقت احلارض ٔأو يف متوي�  ول النظام وال ميكنهميلن  الرتوجئأخرى، ويف ضوء ذ�، من الواحض ٔأن 

ويف ضوء الصعو�ت املالية اليت يوا�ها احتاد لش�بونة، حث الوفد الفريق العامل �ىل الرتكزي �ىل الطرق اليت ميكن  .24
. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأنه من اض خفض �اكليف �شغيل نظام لش�بونةتبس�يط معليات اتفاق لش�بونة وجعلها ٔأكرث كفاءة ٔ�غر هبا 

 مس�مترةمشاورات  ٕاجراءمدريد من ا�روس املس�تفادة يف هذا الصدد، ؤأعرب عن ٔأم� يف  جسلاحملمتل ٔأن �س�تفيد 
فد لكمته �لقول ٕانه يتطلع ٕاىل إالسهام يف �ود الفريق العامل للحصول �ىل هذه املشورة �شأٔن ٔأو�ه الكفاءة. واختمت الو 

ٕالجياد تدابري خلفض التاكليف وكفاءة لز�دة �اكليف نظام لش�بونة ٕاىل ٔأدىن �د ممكن يف ضوء �دم وجود متويل مس�تدام 
 للنظام يف املس�تقبل.

حريص �ىل ٕاحراز ٕانه  وقال، ات اجلغرافيةمؤرشؤأكد وفد جورجيا �ىل أ�مهية اليت تو�هيا جورجيا للحامية الفعا� لل .25
تقدم يف هذا الصدد ��ات يف ا�ورة احلالية للفريق العامل، وجشع الوفود أ�خرى �ىل ٕاجراء مداوالت بناءة �شأٔن املسائل 

 املدر�ة يف �دول أ�عامل بطريقة معلية وفعا�.

ٔ�عامل املتعلق مبرشوع الالحئة التنفيذية املشرتكة من �دول ا 4إالسالمية) ٕاىل البند  -ؤأشار وفد ٕا�ران (مجهورية  .26
�لوالية اليت وضعها الفريق العامل لصيا�ة هذه الالحئة  تقد ٔأقر  امجلعية العامةالتفاق لش�بونة ووثيقة جنيف، ؤأشار ٕاىل ٔأن 

 .التنفيذية املشرتكة ؤأعرب عن ٔأم� يف ٕاحراز مزيد من التقدم �شأٔن هذه املسأٔ� يف ا�ورة احلالية

وف� يتعلق �الس�تدامة املالية الحتاد لش�بونة، ا�رتف الوفد �لتصممي الس�يايس ورغبة ٔأعضاء احتاد لش�بونة يف ٕاجياد  .27
�ل مايل طويل أ�مد للمشلكة. ويف هذا الصدد، ٔأثىن الوفد �ىل ٔأعضاء احتاد لش�بونة جلهودمه اليت ال هناية لها لالضطالع 

 جلة مشلكة العجز القصري أ��ل و�س�تدامة املالية الطوي� أ��ل الحتاد لش�بونة.بدراسة مجيع اخليارات املمكنة ملعا

من �دول أ�عامل ود�ا املكتب ا�ويل ٕاىل عرض و�ئق العمل الثالث  4افتتح الرئيس املناقشات �شأٔن البند  .28
 .ٔأما�م

 .قا�دة �ىل �دةلك لاس�تعراض ء ٕاجراوافتتح الرئيس املناقشات �شأٔن مرشوع الالحئة التنفيذية املشرتكة واقرتح  .29
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 تعاريف: 1القا�دة 

، عكس �رتيب "1") 1( 1 ةالقا�د، يف معرض ٕاشارته ٕاىل فكرية�راسات ا�ولية للملكية المركز ااقرتح ممثل  .30
 "2"مزيد من الوضوح حيث ٔأن الفقرة الفرعية لتوفري ) دون تغيري الصيا�ة 1( 1من القا�دة  "3"و "2"الفقرتني الفرعيتني 

 ."3"دون التعريف املقابل ا�ي ال يظهر ٕاال يف الفقرة الفرعية  1967تضمن ٕاشارة ٕاىل وثيقة ت قيد النظر 

 عد�عكس يف الصيغة املنسي  مركز ا�راسات ا�ولية للملكية الفكريةوذ�ر الرئيس ٔأن التعديل ا�ي اقرت�ه ممثل  .31
 ة التالية الحتاد لش�بونة.ملرشوع الالحئة التنفيذية املشرتكة اليت س�تقدم ٕاىل امجلعي

ُ 2القا�دة   هل : حساب امل

 .2ؤأشار الرئيس ٕاىل �دم ٕابداء ٔأي تعليقات �شأٔن القا�دة  .32

 : لغات العمل3 القا�دة

 3 القا�دة) من 2توضي�ا من أ�مانة �شأٔن امجل� أ��رية من الفقرة (الرابطة ا�ولية للعالمات الت�ارية طلب ممثل  .33
بأٔي �رمجة مطلوبة ٔ�غراض ت� إالجراءات". وبصورة ٔأكرث حتديدا، ٔأن يقوم املكتب ا�ويل  �ىل اليت تنص �ىل ٔأنه "ينبغي

 ٔأن يرتمجها املكتب ا�ويل مبوجب هذا احلمك. من املطلوباليت  تالسار ٔأعرب املمثل عن رغبته يف معرفة امل

ٕاىل ٔأن املكتب ا�ويل  للعالمات الت�ارية،الرابطة ا�ولية ردا �ىل طلب التوضيح ا�ي قدمه ممثل  ،ٔأشارت أ�مانةو  .34
 ةتعاقدمل أ�طراف لٕاال  هاغ بالإ يمت ) �شلك مهنجي ومل 2( 3 القا�دةالالحقة للطلب املشار ٕاليه يف  راسالتامل رتمجيمل 
العمل، ٕاخطار �لرفض ٔأو بيان مبنح امحلاية ٕ��دى لغات  يتلقمت فعىل سبيل املثال، لكام  اليت وردت هبا. ة�للغ ىخر ا�ٔ 

التسجيل املعين مع رسا� مصاحبة � املكتب ا�ويل بلغة العمل اليت  للطرف املتعاقد �ة املنشأٔ حيال ٕاىل الهيئة ا�تصة 
) ليست سوى حمك للضام�ت ميكن اس�ت�دامه 2( 3 القا�دةقائ� ٕان  رد�ت أ�مانة�س�ت�د�ا ذ� الطرف املتعاقد. واس�تط

 رضورية. تسالار لكام بدا ٔأن �رمجة امل

 ا�تصة إالدارة: 4 القا�دة

تتضمن اقرتا�ا قدمته الوال�ت  4 القا�دةن نظرا �ٔ  �دة أ�مر�كية ٕاىل تقدمي اقرتا�هد�ا الرئيس وفد الوال�ت املت .35
 .املت�دة أ�مر�كية يف ا�ورة السابقة للفريق العامل

مكسأٔ�  ه�ااقرت مت ) قد 1( 4 القا�دةأٓنذاك كخيار �ء يف  هميقدمت تؤأشار وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية ٕاىل ٔأن ما  .36
 .املتبعةمن الشفافية وإالجراءات القانونية 

) تتعلق فقط 1( 4 القا�دةو�رر وفد فر�سا املوقف ا�ي ٔأعرب عنه يف ا�ورة السابقة للفريق العامل، وهو ٔأن  .37
عبارة ٔأخرى، فٕان الغرض من وثيقة جنيف هو تعريف . وب ؤرش اجلغرايفبتنفيذ احلقوق عند �سجيل �سمية املنشأٔ ٔأو امل

 ٕاجراءات امحلاية فقط، و�� ٔأيد الوفد اخليار ٔألف.

 ٔأيضا عن تفضي� للخيار ٔألف لٔ�س�باب اليت ذ�رها وفد فر�سا.وا�ول أ�عضاء فيه ؤأعرب وفد �حتاد أ�ورويب  .38

 القا�دة) من 1 وا�دا. وقال ٕان اقرتا�ه يتعلق �لفقرة (ٔأن �يه اقرتا�ا وسؤ� امجلعية ا�ولية لقانون النبيذوذ�ر ممثل  .39
من �حية ٔأخرى. واس�تطرد  هيئة ا�تصةاليت تتناول نقطتني خمتلفتني، وهام الزتام الطرف املتعاقد من �حية و�لزتام لل  4

 هيئة ا�تصةالتصال اخلاصة �ل ) من ٔأ�ل احلصول �ىل تفاصيل ا1قائال ٕان املكتب ا�ويل حبا�ة ٕاىل احلمك الوارد يف الفقرة (
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خطارات ٕاىل الطرف املتعاقد املعين. ويف هذا الصدد، االٕ  ميقدبتاملكتب ا�ويل يف الواقع يقوم  قبل ٔأنللك طرف متعاقد 
) 2قرتني (، وذ� ٔأساسا ٔ�ن الف�ديدة )4) من ٔأ�ل وضع امجل� الثانية من ت� الفقرة يف فقرة (1اقرتح تقس�مي الفقرة (

). ويف هذا الصدد، طلب توضي�ا عام ٕاذا اكن القصد من احلمك املقرتح هو 1ام اس�مترارا للجم� أ�وىل من الفقرة () ه3(و
للك مهنم. وٕاذا اكن أ�مر كذ�، اقرتح  هيئة ا�تصةٕاعفاء أ�عضاء احلاليني يف اتفاق لش�بونة من ٕا�ادة تقدمي تفاصيل ال 

طر�ه هو ما ٕاذا اكن من الرضوري ٔ�عضاء  ٔأكرث حتديدا، اكن السؤال ا�ي توضيح هذه النقطة يف املالحظات. و�شلك
م ا�تصة هيئاهت، ٕا�ادة تقدمي امس �زي التنفيذاحتاد لش�بونة احلاليني ا��ن س�يصبحون ٔأعضاء يف وثيقة جنيف مبجرد دخولها 

 من القيام بذ�. ٔأنه ينبغي ٕاعفاؤمهاملمثل ى ورأٔ وتفاصيل االتصال هبم ٔأم ال. 

يف شلك مكتوب ليك تنظر  امجلعية ا�ولية لقانون النبيذ�قرتاح ا�ي قدمه ممثل  ه سيمت تعممئأشار الرئيس ٕاىل ٔأنو  .40
 فيه الوفود.

ؤأعرب وفد ٔأسرتاليا عن تأٔييده للخيار �ء ٔ�نه �رى ٔأن �قرتاح املقدم من وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية � قمية  .41
قضية التوازن، مثل الكثري من حقوق امللكية ب رتبط ��رة وليس فقط ٔ�حصاب احلقوق ؤأنه ٔأيضا مجليع أ�طراف املعنية املتأٔ 

 الفكرية أ�خرى.

ا�ي  امجلعية ا�ولية لقانون النبيذٕاىل �قرتاح ا�ي قدمه ممثل  مركز ا�راسات ا�ولية للملكية الفكريةؤأشار ممثل  .42
 خطارتتعلق فقط �الٕ  4) من القا�دة 2ن الفقرة (إ  وقال، ) �ديدة4فقرة (ىل ) إ 1( 4 القا�دةنقل امجل� الثانية من يفيد ب 

) من 3الفقرة (تتعلق ، يف �ني هيئات ا�تصةٔأو ال  هيئة ا�تصة)، ٔأي ٕاخطار ال 1( 4املشار ٕاليه يف امجل� أ�وىل من القا�دة 
رات املشار ٕا�هيا يف الفقرة امجل� الثانية من القا�دة ولكن ٔأيضا إالخطا هيئة ا�تصةٕ�خطارات خمتلفة، ويه ٕاخطار ال  4 القا�دة

) 4فقرة () ٕاىل 3وحتويل الفقرة احلالية (�ديدة ) 3) ٕاىل فقرة (1( 4). و�� اقرتح نقل امجل� الثانية من القا�دة 1( 4
 ) ".3) و (1 (نيالفقرتالتفاصيل املشار ٕا�هيا يف عديل التايل يف امجل� الثانية "مع الت �ديدة

مركز وافق �ىل �قرتاح املقدم من ممثل تبأٔن  امجلعية ا�ولية لقانون النبيذ�ىل تأٔ�يد من الرئيس وبعد حصول  .43
مركز وفقا لالقرتاح ا�ي قدمه ممثل  4 القا�دةٔأن أ�مانة سوف تعيد صيا�ة الرئيس ، ذ�ر ا�راسات ا�ولية للملكية الفكرية
 .ا�راسات ا�ولية للملكية الفكرية

 ٔأعرب عن تأٔييده للخيار ٔألف.و ، 4ٕاىل اخليارات املقرت�ة مبوجب القا�دة  إالسالمية) -وفد ٕا�ران (مجهورية  رؤأشا .44

مركز ا�راسات ا�ولية ؤأشار وفد ٕايطاليا ٕاىل ٔأنه س�ينتظر احلصول �ىل وثيقة مكتوبة �القرتاح ا�ي قدمه ممثل  .45
ن موقفه يف هذا الصدد. وف� يتعلق �خليار�ن ٔألف و�ء، ٔأعرب الوفد قبل ٔأن يعرب ع 4 لقا�دةف� يتعلق � للملكية الفكرية

 عن تأٔييده للخيار ٔألف.

ٔأ�اطت �لام بأٔن بعض الوفود ٔأيدت اخليار ٔألف بي� ٔأيد البعض ا�ٓخر اخليار �ء، اللجنة ٔأن ٔأشار الرئيس ٕاىل و  .46
 سأٔ� يف املشاورات �ري الرمسية.) واقرتح مواص� مناقشة هذه امل 3( 4 القا�دة�لق الرئيس مناقشة وبعدها 

تتضمن خيار�ن، ود�ا الوفود ٕاىل بيان  ) اجلديدة3الفقرة (ٔأشار ٕاىل ٔأن و ، 4 القا�دةاس�تأٔنف الرئيس مداوالته �شأٔن  .47
 مواقفها.

ٔأشار ٕاىل ٔأن اخليار ٔألف يبدو ٔأنه و عن تفضي� للخيار �ء،  مركز ا�راسات ا�ولية للملكية الفكريةؤأعرب ممثل  .48
ٔأثناء املؤمتر ا�بلومايس يف غياب املنظامت �ري احلكومية، و�لتايل ذ�ر ٔأنه ليس �ىل �مل خبلفية  هميقدمت تل وسط حلنتي�ة 

اليت ميكن �ىل سبيل املثال قراءة "معلومات عن إالجراءات  ) اجلديدة3فقرة (هذا احلمك. مث اقرتح ٕاضافة عنوان لل مثل
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) نظرا ٔ�ن احلمك س�يصبح فقرة 3املعمول هبا". ؤأ�ريا، قال ٕانه �رى ٔأن عبارة "�ٕالضافة ٕاىل ذ�" ينبغي ٔأال تظل يف الفقرة (
  ملرشوع الالحئة التنفيذية املشرتكة.عد�مس�تق� يف الصيغة امل

مركز ا�راسات ا�ولية للملكية إالسالمية) عن تفضي� للخيار ٔألف ؤأيد اقرتاح ممثل  -ؤأعرب وفد ٕا�ران (مجهورية  .49
 ٕ�ضافة عنوان. الفكرية

 .مركز ا�راسات ا�ولية للملكية الفكريةؤأيد وفد ٕايطاليا اخليار ٔألف، ووافق ٔأيضا �ىل التعديالت اليت اقرت�ا ممثل  .50

 .) اجلديدة3فقرة (عن ٕاضافة عنوان للؤأعرب وفد فر�سا عن تأٔييده للخيار ٔألف فضال  .51

 ؤأعرب وفد هنغار� عن تأٔييده للخيار ٔألف. .52

 ؤأعرب وفد املكس�يك عن تأٔييده للخيار �ء. .53

 ؤأيد وفد جورجيا البيانني ال��ن ٔأدىل هبام وفدا ٕايطاليا وفر�سا، ؤأعرب عن تأٔييده للخيار ٔألف. .54

 .من ٔأ�ل ٕاحراز تقدم يف املناقشاتذ� و ، يةهمتة ٕاىل عقد مشاورات �ري رمس د�ا الرئيس الوفود امل و  .55

). ؤأشار ٕاىل ٔأنه �الل املشاورات �ري الرمسية، مت 3( 4بعد املشاورات �ري الرمسية، �اد الرئيس ٕاىل القا�دة  .56
ي كام ييل: "ينبغ ) اجلديدة3الفقرة (بني الوفود املهمتة حبيث يصبح نص  4 للقا�دةالتوصل ٕاىل اتفاق �شأٔن الصيغة ا�هنائية 

ؤرشات ٔأن تقدم معلومات عن إالجراءات املعمول هبا يف ٕاقلميها للطعن يف احلقوق يف �سميات املنشأٔ وامل هيئة ا�تصةل �ىل ا
 وٕانفاذها ". اجلغرافية

) تتوافق 3( 4واقرتح وفد فر�سا ٔأن يوحض يف املالحظات التوضيحية املناظرة ٔأن املعلومات املقدمة مبوجب القا�دة  .57
 ) من وثيقة جنيف.5( 15) و3( 15تني دااملمع 

 ؤأكد الرئيس تفهم وفد فر�سا يف هذا الصدد. .58

 ؤأضافت أ�مانة ٔأنه سيمت تنقيح املالحظات التوضيحية ٕاللقاء مزيد من الضوء �ىل هذه املسأٔ�. .59

 الرشوط املتعلقة �لطلب :5القا�دة 

إالشارة يف  متطلبٕاىل  ؤأشارٔأس�ئ� خمتلفة بعد �رتيب الفقرات. الرابطة ا�ولية للعالمات الت�ارية قدم ممثل رابطة  .60
ن إ  وقال، "6") (ٔأ) 2( 5يف القا�دة  " الواردسلعطلب "املنطقة اجلغرافية لٕالنتاج ٔأو املنطقة اجلغرافية أ�صلية للسلعة ٔأو ال ال

فةمُ  "للمنشأٔ  املنطقة اجلغرافية" �ني ٔأن يف وثيقة جنيف، يف رف�ةعُ موال  �ري موجودة ""إالنتاج ) من وثيقة 12( 1 املادةيف  عر�
 ؤرشات اجلغرافيةف� يتعلق �مل "املنطقة اجلغرافية للمنشأٔ " جنيف اليت تتناول) من وثيقة 2( 2 املادةجنيف، ٔ�هنا �شري ٕاىل 

اجلغرافية لٕالنتاج" مزيدا من التوضيح �شأٔن ٔأصل مفهوم "املنطقة املمثل . و�� طلب �ىل �د سواء و�سميات املنشأٔ 
 الوارد يف وثيقة جنيف.

نطقة اجلغرافية امل ٔأكدت ٔأن مفهوم "و  الرابطة ا�ولية للعالمات الت�ارية،�ىل السؤال ا�ي طر�ه ممثل  رد�ت أ�مانةو  .61
ل دورة �ال د يف وثيقة جنيف، ؤأشارت ٕاىل ٔأن ا�متيزي بني "املنطقة اجلغرافية لٕالنتاج" و"منطقة املنشأٔ"" مل حيدَ ٕالنتاجل

الفريق العامل اليت س�بقت املؤمتر ا�بلومايس ملرا�اة الرغبة اليت ٔأعربت عهنا بعض الوفود يف ا�متيزي بني املنطقة اجلغرافية 
 من �ة ٔأخرى. ؤرشات اجلغرافيةف� يتعلق �مل املنطقة اجلغرافية للمنشأٔ و لٕالنتاج ف� يتعلق بتسميات املنشأٔ من �ة، 



LI/WG/PCR/2/7 
8 
 

 القا�دة�شأٔن ا�ولية للعالمات الت�ارية  الرابطةٕاىل السؤال ا�ي طر�ه ممثل  ا�ولية لقانون النبيذ امجلعيةممثل  شارأٔ و  .62
درجت ٔأيضا يف مبوجب اتفاق لش�بونة وأ� التنفيذية  ةحئ�دمت يف الالذ�ر ٔأن املصطل�ات املعنية اس�تُ و ، "6") (أٔ) 2( 5

ٕاىل أٔن مفهوم املنطقة اجلغرافية لٕالنتاج امجلعية ا�ولية لقانون النبيذ ممثل ٔأشار كذ� مبوجب وثيقة جنيف. و التنفيذية  ةحئالال
) من الالحئة التنفيذية لوثيقة جنيف. ورٔأى ٔأنه ما دام اتفاق لش�بونة ال �زال فعاال، فٕان 3( 5 القا�دةورد ذ�ره ٔأيضا يف 

 ال مفيدة.ال �ز  املنطقة اجلغرافية للمنشأٔ إالشارة ٕاىل املنطقة اجلغرافية لٕالنتاج جبانب 

اجلديد لتقدمي تفاصيل االتصال  املتطلبإالسالمية) مزيدا من التوضيح �شأٔن  -وطلب وفد ٕا�ران (مجهورية  .63
 .رضور�ليس ، حيث رٔأى الوفد ٔأن تقدمي تفاصيل االتصال هذه "2") (ٔأ) 2( 5للمس�تفيد�ن يف القا�دة 

بل املس�تفيد�ن ٔأنفسهم، و�لتايل س�تكون من قِ  ؤأشارت أ�مانة ٕاىل ٔأن وثيقة جنيف �سمح ٕ�يداع الطلبات مبارشة .64
 .هيئة ا�تصةتفاصيل االتصال هبم رضورية ٔ�غراض االتصال هبم مبارشة، �ٕالضافة ٕاىل ال 

) (ٔأ) 2( 5 لقا�دةمجيع التعديالت والتفسريات اليت قدمهتا أ�مانة ف� يتعلق �ؤيد وقال وفد بلغار� ٕانه ميكن ٔأن ي .65
قال ٕانه حيبذ و ، املنطقة اجلغرافية للمنشأٔ إالشارة ٕاىل املنطقة اجلغرافية لٕالنتاج ٔأو الوفد تناول ه. و ٔ�هنا توحض النص وحتس�ن

 ."6"إالبقاء �ىل � التعبري�ن يف الفقرة الفرعية 

التعديل ا�ي  ه يوافق �ىلقال ٕانو ، "2") (أٔ) 2( 5 القا�دةٕاىل  وا�ول أ�عضاء فيهؤأشار وفد �حتاد أ�ورويب  .66
 "2"(لتكون (ٔأ)  2ته أ�مانة ولكنه ال �زال يتساءل عام ٕاذا اكن ميكن حتسني النص عن طريق تقس�مي الفقرة الفرعية اقرتح 

) من وثيقة جنيف، تفاصيل االتصال اليت حتدد املس�تفيد�ن ٔأو 3( 5 املادةيف �ا�  " 3اليت تقدم الطلب و"  هيئة ا�تصةال 
) 2( 5ٕاىل القا�دة  الوفد شارأٔ . و )من ذ� القانون "2") 2( 5 املادةالشخص الطبيعي ٔأو الكيان القانوين املشار ٕاليه يف 

عديل النص املقرتح قليال ، �ري ٔأنه اقرتح ت�دد التسجيلوافق �ىل التعديل ا�ي اقرتحته أ�مانة �شأٔن ٕارسال و ، "7"
، ٕان ٔأمكن"، من ٔأ�ل احلفاظ �ىل مرونة ا�ول أ�عضاء ف� يتعلق �ختيار نظام التسجيل �ىل �دد التسجيلو ليصبح "

 الصعيد الوطين.

 ؤأيد وفد املكس�يك املوقف ا�ي ٔأعرب عنه وفد بلغار� واعترب النص ا�ي اقرتحته أ�مانة مناس�با. .67

ٕاىل فقرتني فرعيتني  5 القا�دةمن  "2") (ٔأ) 2رتاح �حتاد أ�ورويب بتقس�مي الفقرة الفرعية (ٕاىل اق ت أ�مانةؤأشار  .68
نو�ني من املعلومات البدي�؛ ٔأ�دهام تناول ي ، ورٔأت ٔأن هذا التقس�مي س�يؤدي ٕاىل ارتباك ٔ�ن احلمك "3"و "2"خمتلفتني 
) من وثيقة 3( 5 املادةبيعي ٔأو الكيان القانوين يف �ا� ، وا�ٓخر يتعلق �ملس�تفيد�ن ٔأو الشخص الط هيئة ا�تصةيتعلق �ل 

ٕاىل أ�مانة  تشار أٔ . و "2"جنيف. و�� رٔأت أ�مانة ٔأنه ينبغي إالبقاء �ىل هذ�ن املرجعني يف نفس الفقرة الفرعية 
وا�ول أ�عضاء دعت الفريق العامل ٕاىل النظر يف اس�ت�دام اللغة اليت ذ�رها وفد �حتاد أ�ورويب و ، "7") 2( 5 القا�دة

)، ٔأشارت أ�مانة 5( 5 لقا�دةالتسجيل الوطنية. وف� يتعلق � ةنظمأٔ من ٔأ�ل احلفاظ �ىل قدر من املرونة ف� يتعلق ب فيه
ورة أ�وىل للفريق العامل ف� يتعلق �قرتاح قدمه املكتب ا�ويل حلذف ٕاىل ا�ٓراء املتباينة اليت مت إالعراب عهنا �الل ا�

يف هذا الصدد، ٔأيضا ٕاىل ٔأن بعض ٔأعضاء الفريق  ،ٔأشارت أ�مانةو  ."�ىل �د �مل مودع الطلب" بني قوسنيالواردة  عبارةلل 
املؤمتر ا�بلومايس، يف �ني رٔأى ٔأعضاء  مت التفاوض �شأٔنه ٔأثناء �ىل حنو ماالعامل ٔأشاروا ٕاىل ٔأمهية إالبقاء �ىل نص احلمك 

)، وعنرص موضوعي (املعلومات مودع الطلب ِ�ملأٓخرون ٔأنه جيب توضيح النص ٔ�ن هناك تفاو� بني عنرص خشيص (
 ).الطرف املتعاقد �ة املنشأٔ يف  ؤرش اجلغرايفالواردة يف القرار ا�ي يعرتف حبامية �سمية املنشأٔ ٔأو امل

ؤرشات �لقول ٕان املعلومات املطلوبة عن الطابع العام لبعض عنارص �سمية املنشأٔ ٔأو املو�رر وفد فر�سا موقفه  .69
أ��شطة اجلارية يف هذا ممكن من �ىل �مل هبذا الطابع العام ٔأو ٔأي نوع من  مودع الطلبحتال ٕاال ٕاذا اكن  الينبغي أٔ  اجلغرافية

)، 6( 5 القا�دةٕاىل  شارأٔ افة ٕاشارة ٕاىل اللغات الرمسية. و الصدد. ؤأشار الوفد ٔأيضا ٕاىل ٔأنه ليس �يه ٔأي ا�رتاض �ىل ٕاض
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تفاصيل �شأٔن " 2) "2( 5 لقا�دةذ�ر ٔأن النص جيب ٔأن �كون متسقا مع الصيغة ا�هنائية اليت سيمت اع�دها ف� يتعلق �و 
 االتصال.

 �ىل �د �ملقوفني "بني قوسني معاليت )، ٔأن �ذف املصطل�ات 5( 5 لقا�دةف� يتعلق �، رٔأى وفد �وس�تار�اكو  .70
 ٔأكرب من اليقني القانوين. ار قدر وفي" ٔأمر �م، ٔ�نه سزييد من الشفافية ف� يتعلق بنطاق امحلاية، و�لتايل، مودع الطلب

 بني قوسني ٔ�هنا �سبب مزيدا من �دم اليقني.اليت ؤأيد وفد بلغار� �ذف املصطل�ات  .71

)، 5( 5 لقا�دةف� يتعلق �وفد فر�سا ٕاىل البيان ا�ي ٔأدىل به رية ممثل مركز ا�راسات ا�ولية للملكية الفك شارأٔ و  .72
�كون  ٔأالف� يتعلق �لتسجيل املوجود �لفعل ٔأو �يف ميكن لشخص  �ارٍ نه ال يفهم �يف ميكن ٔأن �كون هناك ٕاجراء إ  وقال

) (ٔأ) 6( 5 القا�دةٕاىل املمثل  رؤأشا�ىل بينة من فعل ٕاداري ٔأو قضايئ قامئ، و�� طلب تفسريات ٕاضافية يف هذا الصدد. 
من وثيقة جنيف. ورٔأى ٔأن احلمك يتضمن ٕاشارة  3 القا�دةٔأوحض ٔأنه يفهم النص مبعىن ٔأوسع وليس جمرد ٕاشارة ٕاىل و ، "1"

طلبا، فٕاهنا �شري ٔأيضا ٕاىل عناو�ن املس�تفيد�ن ٔأو  هيئة ا�تصةال س�تودع ٔأكرث معومية ٕاىل وثيقة جنيف، مما يعين ٔأنه عندما 
 من وثيقة جنيف. "2") 2( 5 املادةعناو�ن الشخص الطبيعي ٔأو الكيان القانوين املشار ٕاليه يف 

مودع ٕاىل �د �مل ٕاىل مسأٔ� ما ٕاذا اكن ينبغي �ذف عبارة " وا�ول أ�عضاء فيه وفد �حتاد أ�ورويبؤأشار  .73
ا�ٓراء اليت ٔأعرب عهنا لٔ�س�باب اليت س�بق رش�ا ٕاىل �د �بري وفد فر�سا  �شاطرقال ٕانه و )، 5( 5 " يف القا�دةالطلب

ٔأن  وا�ول أ�عضاء فيه�الل اج��ات الفريق العامل وبعد ذ� يف املؤمتر ا�بلومايس نفسه. ورٔأى وفد �حتاد أ�ورويب 
 ؤرشات اجلغرافيةامل تطرق الوفد ٕاىلا التعبري ذا ص�. و املسأٔ� نقطة هامة ؤأكد �ىل وجود �االت ملموسة �كون فهيا هذ

ٔأن بعض ٔأحاكم احملامك الوطنية قد �كون �ري معروفة يف بعض ٔأشار ٕاىل و احملمية يف �حتاد أ�ورويب �ىل و�ه اخلصوص، 
ٕاىل الوفد  ؤأشار" يف النص . مودع الطلبٕاىل �د �مل ل الوفد إالبقاء �ىل عبارة "فضّ ، و�� ودعي الطلباتأ�حيان مل

انتباه الفريق العامل واملكتب ا�ويل ٕاىل ٔأنه ميكن ٔأن �كون هناك ٔأسامء مس��  ولفت)، 5( 5 القا�دةامجل� أ��رية من 
للطرف املتعاقد �ة هذا لن �كون �لرضورة �للغة ٔأو اللغات الرمسية ٔأن �شلك جيد، ٔأو ٔأسامء مناس�بة للتسجيل وامحلاية، و 

 .املنشأٔ 

رغبته يف إالبقاء �ىل  ؤأعرب عن"، مودع الطلبٕاىل �د �مل ) وٕاىل عبارة "5( 5 القا�دةفد هنغار� ٕاىل ؤأشار و  .74
 امجل� يف النص.

�ىل  لٕالبقاء هنغار�وفر�سا و  وا�ول أ�عضاء فيهؤأيد وفد ٕايطاليا املواقف اليت أٔعربت عهنا وفود �حتاد أ�ورويب  .75
 ).5( 5" يف القا�دة مودع الطلب �د �مل ٕاىلني "النص الوارد بني معقوف

درجت كعنرص ن "عناو�ن املس�تفيد�ن" أ� إ  وقال)، 6( 5 القا�دةإالسالمية) ٕاىل  -ؤأشار وفد ٕا�ران (مجهورية  .76
). و�� اقرتح 2( 5يف القا�دة  طلبرص الاعنمن درج نفس العنرص بوصفه عنرصا ٕالزاميا ، يف �ني أ� الطلباختياري يف 

 الوفد مواءمة ت� أ�حاكم من ٔأ�ل ��ساق.

مودع ٕاىل �د �مل وبعد ٔأن ٔأ�اط الرئيس �لام �لتبا�ن يف و�ات النظر بني الوفود ف� يتعلق حبذف عبارة " .77
 �ري الرمسية. ) واقرتح مواص� مناقشة هذه املسأٔ� يف املشاورات5( 5 القا�دة"، �لق الرئيس مناقشة الطلب

" يف مودع الطلبٕاىل �د �مل د�ا الوفود ٕاىل التعبري عن مواقفها �شأٔن ٕادراج عبارة "و اس�تأٔنف الرئيس ا�ورة،  .78
 ).5( 5القا�دة 
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من الالحئة  �لام �ملالحظة اليت ٔأبداها وفد ٕايطاليا بأٔن املصطل�ات قيد النظر قد مت �سخهابلغار� ٔأ�اط وفد و  .79
 )، �ىل الرمغ من ٔأنه5( 5ٔأنه لن يعرتض �ىل ٕادراج ت� املصطل�ات يف القا�دة الوفد ذ�ر و جنيف،  أ�صلية مبوجب وثيقة

 فهم متاما ٔأس�باب �حتفاظ هبا يف النص.ي مل 

وردت �لفعل يف الالحئة أ�صلية مبوجب وثيقة  ايبدو ٔأهنت� املصطل�ات  ٕانه نظرا ٔ�ن وفد �وس�تار�اك وقال .80
 .وامليض قدماالرمغ من حتفظاته أ�ولية يف هذا الصدد، من ٔأ�ل تيسري املناقشات  نه ميكن قبولها �ىلفإ جنيف، 

 وشكر الرئيس وفدي بلغار� و�وس�تار�اك �ىل هنجهام البناء. .81

(ٔأ)  2اقرتاح ٕ�ضافة العبارة "ورهنا �لفقرة الفرعية مت تقدمي  هٔأن وذ�رت، "1") (ٔأ) 6( 5 القا�دةؤأشارت أ�مانة ٕاىل  .82
الشخص الطبيعي ٔأو الكيان القانوين املشار ٕاليه  وأٔ  تفاصيل االتصال للمس�تفيد�نٕاىل �لزتام �ٕالشارة ٕاىل  تدعوحبيث  "2"

 .ةطلب مبارش  ٕايداع) (أٔ) من وثيقة جنيف يف �ا� 2( 5 القا�دةيف 

" ٔأو بصيغة �س�تعاضة عن عبارة "رهنا" بعبارة "دون املساس مركز ا�راسات ا�ولية للملكية الفكريةواقرتح ممثل  .83
(ٔأ)  2'" بدال من "الفقرة الفرعية 2"(ٔأ)  2الفقرة ينبغي ٔأن �شري ٕاىل  "1") (ٔأ) 6( 5 القا�دةمماث�. ؤأشار كذ� ٕاىل ٔأن 

"2". 

 .5 للقا�دة املقرت�ة عد� ٔأي تعليقات ٔأخرى �شأٔن الصيغة املميتقد�دم ؤأشار الرئيس ٕاىل  .84

 الطلبات ا�الفة لٔ�صول :6القا�دة 

اقرتح �ذف عبارة "ٕاىل وثيقة جنيف" ٔ�نه و ) (د)، 1( 6 القا�دةٕاىل ل الرابطة ا�ولية للعالمات الت�ارية ممثٔأشار  .85
 من الواحض ٔأن الطرف املتعاقد ا�ي ٔأرسل إالخطار ٔأو إال�الن املعين هو طرف يف وثيقة جنيف.

 التدو�ن يف الس�ل ا�ويل: 7 القا�دة

 متيس  و�ساءل عام ٕاذا اكن "1") 3( 7 لقا�دةمزيدا من التوضيح ف� يتعلق �طلب وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية  .86
مسأٔ� لن �كون يف ضوء حقيقة ٔأن أ�مانة حتاول خفض التاكليف، ٔأنه، رٔأى الوفد فعلية. و  يةورق ر شهادات �سجيل اصدإ 

بل اض اسرت�اع الشهادات املعنية من قِ الشهادات الورقية رضورية واقرتح بدال من ذ� ٔأن توفر أ�مانة رابطا ٕالكرتونيا ٔ�غر 
 أ�طراف املعنية.

) (د) ٕ�ضافة عبارة "وفقا 4( 7 القا�دةاقرتاح أ�مانة بتعديل وتوضيح  الرابطة ا�ولية للعالمات الت�اريةؤأيد ممثل  .87
 ."جيوز" لكمة السطر الثاين بعد من وثيقة جنيف" يف 15 للامدة

ٔأكدت ٔأن و ، "1") 3( 7 القا�دة به وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية �شأٔن ٕاىل التعليق ا�ي ٔأدىل أ�مانةشارت وأٔ  .88
إاللكرتونية مع ٔأعضاء احتاد لش�بونة. ويف هذا الصدد، ٔأشارت أ�مانة ٕاىل ٔأن معظم  املراسالتاجلهود تبذل لتحسني 

�لفعل يف شلك ٕالكرتوين بي� ال �زال بعض التحسينات أ�خرى قيد النظر ف� يتعلق ٕ��داد النرشة  هال ارسيمت إ  تالسار امل
 الصادرة عن جسل لش�بونة.

 ).4( 7 القا�دةؤأعرب وفد ٔأسرتاليا عن ارتيا�ه للتعديل ا�ي اقرتحته أ�مانة ف� يتعلق �لفقرة الفرعية (د) من  .89

قال ٕانه ينبغي يف الفقرة و )، 4( 7 للقا�دةٕاىل النص الفر�يس  ة للملكية الفكريةمركز ا�راسات ا�وليؤأشار ممثل  .90
 .”de“" �لكمة 1967"وثيقة  س�بق� اليت  ”à“الفرعية (ب) �س�تعاضة عن لكمة 
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التسجيالت الواردة يف جسل  متديدخماوفه �شأٔن ؤأبدى )، 4( 7 القا�دةٕاىل  وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كيةؤأشار  .91
اتفاق لش�بونة. و�الوة  ش�بونة مبوجب وثيقة جنيف، حيث قد يبدو ذ� ماكفأٔة �برية حلاميل التسجيالت مبوجباتفاق ل 

فرض هذه الرسوم اليت سيمت هبا كيفية ال عند التشجيع الشديد �ىل اس�ت�دام الرسوم الفردية، عن  ،�ىل ذ�، �ساءل الوفد
 مجعها. يةو�يف  ووقت

يف وضع �سمح  مانةذ�ر ٔأنه ال هو وال ا�ٔ و ٕاىل السؤال ا�ي طر�ه وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية، الرئيس  ؤأشار .92
بالغ االٕ ، وجيري تنفيذ وثيقة جينيفيبدٔأ مبجر ٔأن يف الوقت احلارض ٔ�ن املسأٔ� تتعلق �ملس�تقبل،  واحض بتقدمي رد امهل
 س�يكون من املناسب مناقشة املسائل املتعلقة �لرسوم الفردية فقط.ٕال�ال�ت املتعلقة �لرسوم الفردية. ورٔأى الرئيس ٔأنه �

اقرتح ٕادراج ٕاشارة ٕاىل و ذ�ر ٕاال يف هذا البند، مل تُ  )4( 29املادة ن إ  وقال) (أٔ)، 4( 7 القا�دةٕاىل وفد ٔأسرتاليا  ؤأشار .93
ا يف امجل� الثانية حبيث يصبح نص . و�� اقرتح الوفد تعديال طفيفمزيد من اليقنيتوفري يف احلمك نفسه ل  )4( 29املادة 

املعنية من ٔأي تعديالت يتعني ٕاد�الها، نظرا ملتطلبات  هيئة ا�تصةملكتب ا�ويل مع ال أأن يتحقق احلمك كام ييل: "ينبغي 
لتسجيالت ا�ولية اليت �رسي �خطار االٕ )، ٔ�غراض �سجيلها مبوجب وثيقة جنيف، و 4(ٕاىل ) 2( 5) و1( 3تني القا�د

 ) ".4( 29 للامدةيف وثيقة جنيف، وفقا  طرفيع أ�طراف املتعاقدة أ�خرى اليت يه �ىل مج 

) (ٔأ) ا�ي قدمه وفد ٔأسرتاليا يف شلك 4( 7 للقا�دةوفد فر�سا مزيدا من التوضيح �شأٔن التعديل املقرتح  وا�متس .94
 ) من وثيقة جنيف.4( 29 املادةٕاشارة ٕاىل 

) للتأٔكد من ٔأن الرسوم الفردية 4( 7 القا�دة) يف نص 4( 29 املادةارة ٕاىل ؤأوحض وفد ٔأسرتاليا ٔأنه اقرتح ٕادراج ٕاش .95
). ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأنه ٔأعرب يف ا�ورة السابقة للفريق العامل عن رغبته يف ضامن ٔأن 4( 7ميكن دفعها مبوجب القا�دة 

 هذه الرسوم.) ٕاىل دفع رمس فردي لصاحل الب�ان اليت تطلب 4( 7ٔأي ٕاخطار مبوجب القا�دة يؤدي 

�شري ) اليت 4( 7 القا�دةورٔأى وفد فر�سا ٔأن إالضافة املقرت�ة �ري واحضة، ولفت انتباه الفريق العامل ٕاىل عنوان  .96
 7 القا�دةيف هناية  )4( 29املادة من وثيقة جنيف. و�� رٔأى الوفد ٔأن ٕاضافة ٕاشارة ٔأخرى ٕاىل  )4( 29املادة ٕاىل  �لفعل

 .) ليس رضور�4(

�ىل ٔأن عنوان القا�دة �  يربهنالوال�ت املت�دة أ�مر�كية ٔأنه يف �ا� �دم وجود تعريف ٔأو بيان أٓخر ورٔأى وفد  .97
يمت ، أأو قوانيهنبعض الب�ان ل القا�دة. ومبوجب السوابق القضائية  منتٔأ�ر قانوين، ينبغي وضع ٔأي معلومات ذات ص� يف 

عرفة حمتو�ت فقرة ٔأو قسم معني. و�شلك ٔأسايس مل الرجوع ٕاليه، سريي ت  �ردعنوان الفقرة ٔأو القسم من القانون  اس�ت�دام
من وثيقة جنيف يف منت القا�دة بدال من ٔأن �كون  )4( 29املادة �ر ولهذا السبب، ٔأيد الوفد اقرتاح وفد ٔأسرتاليا واقرتح ذِ 

 جمرد عنوان ٕا�اليم.

يف نص  )4( 29املادة اح ٕادراج مر��ني القرت  ليسواؤأشار الرئيس ٕاىل ٔأن بعض ٔأعضاء احتاد لش�بونة  .98
 (ٔأ). )4( 7 القا�دة

ٔأشار الوفد ٕاىل غيريا �بريا يف تطبيق القا�دة. و �دث ت و�ساءل وفد ٔأسرتاليا عام ٕاذا اكنت هذه إالشارة يف النص س�تُ  .99
�ساءل عام ٕاذا اكن من املمكن ٔأن و ٔأن اقرتا�ه هيدف ٕاىل حتقيق الوضوح وليس يف تغيري الغرض من القا�دة، �بديل، 

 .)4( 29املادة  متطلب) ٕاشارة ٕاىل 4( 7عكس يف �س�ة حمدثة من املالحظات التوضيحية �شأٔن القا�دة ين

يف  )4( 29املادة وقال وفد فر�سا ٕانه ميكن ٔأن يوافق �ىل �قرتاح املقدم من وفد ٔأسرتاليا ٕ�دراج ٕاشارة ٕاىل  .100
 ).4( 7�دة املالحظات التوضيحية �شأٔن القا
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 و�رخي بدء رس�نه 1967بناء �ىل وثيقة  نيا): �رخي التسجيل ا�ويل(� 7القا�دة 

(�نيا) حيث يبدو ٔأن احلمك ميثل فائدة  7طلب وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية مزيدا من التوضيح �شأٔن القا�دة  .101
وجودة �لفعل يف جسل اململمنوح للتسجيالت ا�ولية اليت �لفعل ٔأعضاء يف اتفاق لش�بونة �سبب أ��ر ايه �برية للب�ان اليت 

لش�بونة. وبصورة ٔأكرث حتديدا، �ساءل الوفد عن �يفية معل توارخي التسجيالت ا�ولية املوجودة �لفعل مبوجب اتفاق 
متعاقد �ديد يف لش�بونة يف مقابل العالمات الت�ارية السابقة ٔأو �س�ت�دامات العامة السابقة اليت ميكن ٔأن تو�د يف طرف 

 وثيقة جنيف.

 فٕاىل ٔأن �رخي �سجيل طر ٔأشارت و �ىل السؤال ا�ي طر�ه وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية،  رد�ت أ�مانةو  .102
طرفا  ليسطرف متعاقد �ديد يف وثيقة جنيف  يف مقابلنضم ٔأيضا ٕاىل وثيقة جنيف، ي س اكن  1967يف وثيقة �ام  متعاقد

. و�� ٔأوحضت أ�مانة )4( 29املادة يف احلمك ا�ي �شري ٕاىل �نضامم ٕاىل وثيقة جنيف، ويه  تنظميهيمت ، 1967يف وثيقة 
وا�ي ٔأصبح الحقا  1967بل طرف متعاقد يف وثيقة من قِ  1967ٔأن �رخي نفاذ التسجيل ا�ويل ا�ي مت مبوجب وثيقة �ام 

وثيقة �ام طرفا يف  ي ليس�ديثا ٕاىل وثيقة جنيف ا�طرفا يف وثيقة جنيف ف� يتعلق بأٔ�د أ�طراف املتعاقدة املنضمة 
) من 4( 7 لقا�دةالتارخي ا�ي يصبح فيه تصديقها �ىل وثيقة جنيف ٔأو �نضامم ٕا�هيا �فذا، رهنا �هو كون يس�  1967

املتعاقد  وثيقة جنيف. ومن املؤكد ٔأن العالمات الت�ارية السابقة ميكن ٔأن �شلك سببا للرفض وفقا للقانون الوطين للطرف
 املنضم ٕاىل وثيقة جنيف.

ام ٕاذا اكن هذا احلمك ينطبق ع�ساءل و (�نيا)،  7 القا�دة) من 1ٕاىل الفقرة ( امجلعية ا�ولية لقانون النبيذممثل  ؤأشار .103
ٔأيضا ف� يتعلق بتسجيل �سميات املنشأٔ من �انب أ�طراف املتعاقدة يف وثيقة جنيف اليت يه ٔأيضا طرف يف اتفاق 

من  6 املادة امت� التسجيالت تنظمه نفاذ�رخي التسجيل و�رخي  مثل �ىل و�ه اخلصوص عام ٕاذا اكنواس�تفرس امل  لش�بونة.
فذ" انال ٕاىل توضيح معىن لكمة " امجلعية ا�ولية لقانون النبيذوثيقة جنيف ٔأو اتفاق لش�بونة. و�ٕالضافة ٕاىل ذ�، سعى ممثل 

 ل بعد.س�� � �سميات املنشأٔ املود�ة ولكن مل  ات(�نيا) ف� يتعلق بطلب 7يف القا�دة 

(�نيا)،  7) من القا�دة 1�شأٔن الفقرة ( امجلعية ا�ولية لقانون النبيذ�ىل السؤال ا�ي طر�ه ممثل  رد�ت أ�مانةو  .104
انضام�ا قبل  1967بل أ�طراف املتعاقدة يف وثيقة من قِ  1967ذ�رت ٔأنه �لنس�بة لتسميات املنشأٔ املقدمة مبوجب وثيقة و 

سوف يتطابق مع التسجيالت املنصوص �لهيا  هنفاذو�رخي ، فٕان �رخي التسجيل ا�ويل لهذه التسجيالت ٕاىل وثيقة جنيف
) من مرشوع الالحئة 2() و1�نيا) (( 7مع ت� املنصوص �لهيا يف القا�دة  تتطابقوالحئهتا، اليت  1967يف وثيقة �ام 

، ٔأن 1967ة من �ديد، ف� يتعلق �ٔ�طراف املتعاقدة يف وثيقة جنيف وليس �ىل وثيقة التنفيذية املشرتكة. ؤأكدت أ�مان
امجلعية ا�ولية ف� يتعلق �لسؤال ا�ي طر�ه ممثل  ،ٔأشارت أ�مانةٔأحاكم وثيقة جنيف تنطبق �ىل حتديد ت� التوارخي. و 

لنظر فهيا يه التارخي ا�ي ٔأودع فيه الطلب، و�ددت )، ٕاىل ٔأن اللحظة الهامة اليت يتعني ا2�شأٔن الفقرة ( لقانون النبيذ
�نضامم ٕاىل وثيقة جنيف، فٕان ٔأ�ر هذا التسجيل ف� يتعلق ع الطلب قبل كذ� ٔأنه، �ىل سبيل املثال، عندما يودَ 

. بل �ىل العكس من 1967وثيقة �ري أ�طراف يف وثيقة جنيف س�يخضع ل 1967�ٔ�طراف املتعاقدة أ�خرى يف وثيقة 
، فٕان وثيقة جنيف ستنظم أٓ�ر 1967طرفا يف وثيقة  �ديد يف وثيقة جنيف ليس ع الطلب عضوٌ ، عندما يودِ ذ�

. ؤأوحضت أ�مانة كذ� ٔأنه ٕاذا الوثيقتني� يف التسجيل ف� يتعلق �لب�ان اليت س�تكون ٔأطرافا يف وثيقة جنيف فقط ٔأو 
لن �كون لها ٔأي تأٔثري ف� يتعلق �لب�ان اليت  فقط، فٕان �سجيالته 1967يف وثيقة عضوا  الطرف املتعاقد �ة املنشأٔ اكن 

 س�تكون طرفا يف وثيقة جنيف فقط.

بعد بدء  الوضعشري فعال ٕاىل �  أأوحض ٔأهنو (�نيا)،  7 القا�دة) من 1الفقرة (ممثل امجلعية ا�ولية لقانون النبيذ تناول و  .105
الب� ا�ي من ِقبل الطلب يف ذ� الوقت  ٕايداع، و�ساءل عن احلمك ا�ي حيدد �رخي �زي التنفيذ وثيقة جنيف دخول

من  6 املادة ستنظمه الوضع اهذ ة. و�ساءل بصفة �اصة عام ٕاذا اكنس�يكون طرفا يف لك من وثيقة جنيف واتفاق لش�بون
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ٔ�نه ال يتعلق ٕاال " ةالنافذ"لق مبصطلح ٔأنه ٔأ�ر السؤال املتع امجلعية ا�ولية لقانون النبيذوثيقة جنيف. ؤأوحض ممثل 
ا�ي يمت طلب لل، وقد �كون أ�مر كذ� �لنس�بة 1967ذ مبوجب وثيقة �ام يتنف تد�ل �زي ال �لتسجيالت ا�ولية اليت 

عن املعاهدات اليت املمثل فقط بعد ذ�. و�� سأٔل  س�لامل ، ولكن ذينف �زي الت  جنيفدخول وثيقة قبل بدء ٕايدا�ه 
 التسجيل ��ات. حتمك هذا

بعد  ودعاملطلب ال نفاذ�شأٔن �رخي  امجلعية ا�ولية لقانون النبيذ�ىل السؤال ا�ي طر�ه ممثل  رد�ت أ�مانةو  .106
يف  ةتعاقدامل ٔ�طراف �من وثيقة جنيف ف� يتعلق  6 للامدةالوضع س�يخضع هذا ٔأشارت ٕاىل ٔأن و ٕاىل وثيقة جنيف،  نضامم�

 6 املادةأ�مانة ٔأنه من املناسب �كرار مضمون  رمل �. و�الوة �ىل ذ�، وثيقتنياملتعاقدة يف � الوثيقة جنيف وأ�طراف 
�ىل غرار  هنفاذ(�نيا)، حيث ٔأن وثيقة جنيف �ددت �لفعل �رخي التسجيل و�رخي  7من وثيقة جنيف مبوجب القا�دة 

ستنطبق.  25 القا�دةٔأوحضت ٔأن و ضامم ٕاىل وثيقة جنيف، قبل �ن ودعٕاىل �ا� الطلب املأ�مانة  توأٔشار . 1967وثيقة 
ٕاىل وثيقة جنيف، ستنطبق أ�حاكم املقاب�  1967ٔأنه عندما تنضم أ�طراف املتعاقدة يف وثيقة ٔأيضا و��، ٔأوحضت أ�مانة 

راف املتعاقدة طبق و�دها �ىل أ�طس�تُ  1967يف وثيقة جنيف �ىل مجيع أ�عضاء ا�ٓخر�ن يف وثيقة جنيف. �ري ٔأن وثيقة 
طرفا يف وثيقة  1967 وثيقةتعاقد يف امل طرف الفقط. ؤأقرت أ�مانة بأٔنه عندما يصبح  1967اليت س�تكون طرفا يف وثيقة 

 �سجيالته ا�ولية ف� يتعلق بأٔعضاء احتاد لش�بونة ا�ٓخر�ن. نفاذجنيف، س�يكون من املهم حتديد �رخي التسجيل و�رخي 

(�نيا) بني املفرد ملصطلح  7ٕاىل وجود تبا�ن يف عنوان القا�دة  ا�ولية للملكية الفكرية مركز ا�راساتؤأشار ممثل  .107
وصيغة "التوارخي" اليت �شري ٕاىل أٓ�ره.  1967مبوجب وثيقة  د�ل �زي التنفيذ"التارخي" ا�ي �شري ٕاىل �سجيل دويل 

ٕاىل الصيغة الفر�س�ية ملرشوع الالحئة التنفيذية ورٔأى ٔأنه من أ�فضل اس�ت�دام املفرد يف لكتا احلالتني. ؤأشار املمثل 
) حبذف إالشارة ٕاىل التصديق �ىل وثيقة جنيف. ويف هذا الصدد، 3املشرتكة، ؤأشار ٕاىل ٔأنه مت تبس�يط عنوان الفقرة (

لت�اق" بوضوح � من �نضامم والتصديق، يف �ني ٔأن لكمة "� شملاق" يف اللغة إالجنلزيية � �ٔأشار ٕاىل ٔأن عبارة "�لت
التحقق من املصطل�ات وجتنب اس�ت�دام لكمة  مانةمعليات التصديق. و�� طلب من ا�ٔ  �شمليف الفر�س�ية ال 

 .�داالنطاق "�لت�اق" يف النس�ة الفر�س�ية ٔ�هنا حمدودة 

 (�نيا). 7ؤأشار الرئيس ٕاىل ٔأنه مل �رد ٔأية تعليقات ٔأخرى �شأٔن القا�دة  .108

 : الرسوم8 القا�دة

 ضام�ترشط �دثت بناء �ىل اقرتاح من وفد مجهورية مو�وفا لوضع ) قد اس�تُ 10( 8 القا�دةٔأوحضت أ�مانة ٔأن  .109
. ويف هذا الصدد، ٔأشارت أ�مانة ٕاىل ٔأنه �لنظر ٕاىل ٔأن ٕاماكنية حتصيل الرسوم 1967بني أ�طراف املتعاقدة يف وثيقة 

، اقرتحت مجهورية مو�وفا �دم حتصيل 1967مبوجب وثيقة �ام  تو�د ال يف وثيقة جنيف، يف �ني ٔأهنا الالفردية ال تظهر إ 
 ووثيقة جنيف. 1967، وثيقة وثيقتنيال�  يفٔأي رسوم فردية يف املس�تقبل بني أ�طراف املتعاقدة 

 وطلب وفد فر�سا مزيدا من الوقت �راسة �قرتاح. .110

نظر يف �قرتاح �لتفصيل، وال س�� ف� يتعلق بأٔ�ره ٔأنه يتعني ال  وا�ول أ�عضاء فيهوذ�ر وفد �حتاد أ�ورويب  .111
اجلدد ٕاىل نظام لش�بونة. ؤأعرب الوفد عن قلقه ٔ�نه قد �شلك �ائقا ٔأمام �نضامم ٕاىل النظام، وال س��  نضمنياحملمتل �ىل امل 

نظر ٔأيضا يف التأٔثري �ىل ٕادارة نظام منوا. ويف اخلتام، ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأنه ينبغي ال قل ا�ٔ �لنس�بة للب�ان النامية ٔأو الب�ان 
 لش�بونة نفسه، من حيث الشفافية واملضاعفات احملمت� �ري املتوقعة.
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 8 القا�دةمن السطر أ�ول من  إالنلكزييةٕاىل ٔأنه يف النس�ة  فكرية�راسات ا�ولية للملكية المركز اؤأشار ممثل  .112
) 10( 8 القا�دة"فقرة". ؤأشار ٔأيضا ٕاىل ٔأنه ميكن تبس�يط نص  لكمةعن لكمة "فقرة فرعية" � ةس�تعاضتعني �) (ٔأ)، ي 10(

 (ب) يف النس�ة الفر�س�ية وفقا �منوذج مدريد.

) اجلديدة املقرت�ة واقرتح مواص� مناقشة هذه املسأٔ� يف مشاورات �ري 10( 8 القا�دةؤأوقف الرئيس مناقشة  .113
 رمسية.

 مواقفها. عرضد�ا الوفود ٕاىل و اس�تأٔنف الرئيس ا�ورة،  .114

يف  اهيواز ا يمهناك  لفقرة اجلديدة املقرت�ة، وٕان اكنعام ٕاذا اكنت ا وا�ول أ�عضاء فيهو�ساءل وفد �حتاد أ�ورويب  .115
�الس��ع ٕاىل  عن اه�مه الوفد ٔ�عضاء اجلدد ٕاىل وثيقة جنيف، و�� ٔأعرباالنضامم  �ائقانظام مدريد، قد �شلك �لفعل 

 أٓراء ٔأعضاء احتاد لش�بونة.

) 10( 8 القا�دةواعترب ٔأيضا ٔأن  وا�ول أ�عضاء فيهوفد املكس�يك البيان ا�ي ٔأدىل به وفد �حتاد أ�ورويب ر �ر و  .116
الوفد ٔأنه س�يلزم ٕاجراء حتليل ٔأكرث تعمقا  رٔأىٕاىل وثيقة جنيف. و��  دطراف املتعاقدة اجلدا�ٔ انضامم قد �شلك عقبة ٔأمام 

 للحمك املقرتح.

) ال تتعلق بأٔعضاء �دد حممتلني ٔ�هنا تتناول بدقة العالقة بني أ�طراف املتعاقدة يف 10(ٔأن الفقرة الرئيس  وحضوأٔ  .117
) يف مشاورات �ري 10( 8 القا�دةاقرتح مواص� مناقشة و أٔيضا ٔأعضاء يف وثيقة جنيف،  ونصبحي س�  ن�ا� 1967وثيقة 
 رمسية.

ٔأن مجيع  �متثل يف). ؤأشار ٕاىل ٔأن نتي�ة املناقشات 10( 8بعد املشاورات �ري الرمسية، ٕاىل القا�دة  ،�اد الرئيس .118
، �ىل النحو ا�ي اقرت�ه وفد مجهورية مو�وفا. واقرتح الرئيس ٔأن 8 القا�دةيف  ضام�ترشط توافق �ىل ٕادراج  الوفود ال

�بند معلق  ضام�ترشط الرتك ، ؤأن يُ ضام�ترشط الاملقرت�ة، دون كة املشرت يويص امجلعية العامة �ع�د الالحئة التنفيذية 
 ملواص� النظر فيه.

 : الرفض9القا�دة 

) (ب) 1( 9 القا�دةٕاد�ال تعديالت �ىل الصيا�ة حبيث �شري  فكرية�راسات ا�ولية للملكية المركز ااقرتح ممثل  .119
 ".ادولي �سجيالخطار عترب االٕ يُ ") (ج) 1( 9 القا�دةتصبح ٕاىل "إالخطار �لتسجيل ا�ويل"، يف �ني 

تلقي ٔأن امل ب� ال اليت يبدو ٔأهنا تتطلب من  "5") 2( 9وطلب وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية توضي�ا �شأٔن القا�دة  .120
من �سمية عنرص  ٔأو، مثل مصطلح �ام، ٕاما كجزء  ؤرش اجلغرايف�رفض رفضا مؤكدا أٓ�ر بعض عنارص �سمية املنشأٔ ٔأو امل

 9 القا�دة، بغية تفادي الزتامات ٕانفاذ ذ� العنرص. وبناء �ىل ذ�، اقرتح الوفد ٕا�ادة صيا�ة مؤرش جغرايفمنشأٔ ٔأو مر�بة لل 
ما ييل: "حي� ينص القانون الوطين للطرف املتعاقد �ىل رفض أٓ�ر بعض العنارص، وال يتعلق �ىل  نصت حبيث  "5") 2(

تعلق هبا ". وشدد الوفد �ىل ي �ىل العنارص اليت  مؤرشوهو ، غرايفاجلؤرش املنشأٔ ٔأو الرفض ٕاال بعنارص معينة من �سمية امل 
ر�ب ٔأو �سمية املنشأٔ اليت ال ميكن امل غرايفاجلؤرش املٔأن الغرض من اقرتا�ه هو ا�متيزي بوضوح بني اللكامت اخلاصة يف 

 لمتس امحلاية �شأٔهنا.حام�هتا واليت لن تُ 

ممارسة  سوىتعكس ال  "5") 2( 9 القا�دةٔأشارت ٕاىل ٔأن و ال�ت املت�دة أ�مر�كية، الووفد �ىل  رد�ت أ�مانةو  .121
ويف هذا يه ا�ٓن حرة يف التذرع بأٔية ٔأس�باب للرفض املنصوص �لهيا يف �رشيعاهتا.  . والواقع ٔأن أ�طراف املتعاقدةقامئة

هلم مر�بة ٔ�ن أ�طراف املتعاقدة منشأٔ  �سمية يتعلق بعنارص معينة من الصدد، ذ�رت أ�مانة ٔأهنا تلقت �لفعل رفضا ف�
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متت أ�مانة قائ� ٕان الوطنية . و�� اخت  مسميات املنشأٔ، �ىل ٔأساس �رشيعاهتيف ٕاصدار رفض لكي ٔأو جزيئ لت  احلرية
 فا�رت  �متإالشارة الرصحية ٕاىل القانون الوطين للطرف املتعاقد، �ىل النحو ا�ي اقرت�ه وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية، 

 �لفعل �شلك �ري مبارش ومل �كن رضورية �ىل ما يبدو. هبا

 ؤأكد وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية ٔأن التوضيح ا�ي قدمته أ�مانة قد ٔأوحض املسأٔ�. .122

ضع ) (ج) تعين مضنا ٔأن الو 1( 9عام ٕاذا اكنت الصيا�ة الواردة يف القا�دة  امجلعية ا�ولية لقانون النبيذو�ساءل ممثل  .123
من ٔأن �كون يف  هيئة ا�تصةٕاذا اكن من املمكن منع ال ئال ٕانه، تساوقال الوفد م س�يكون قابال للنقض. وبعبارة ٔأخرى، 

 ٕاجراء خمصص.وضع سيمت  مسيمت وضع ٕاجراء حمدد لهذا الغرض أٔ  فهل، هت احملدد واكن �س�تطاعهتا ترب�ر الوق

معل املكتب ا�ويل.  تيسري) (ج) هو 1( 9ؤأوحضت أ�مانة ٔأن الهدف من �فرتاض املنصوص �ليه يف القا�دة  .124
) (ج)، س�تكون قادرة �ىل ٕاثبات ٔأهنا 1( 9 القا�دةتعاقد، كام هو مبني يف امل لطرف ل هيئة ا�تصةٔأيضا ٕاىل ٔأن ال  تؤأشار 

يف �رخي  هيئة ا�تصةرفض ت� ال �خطار الٕ وا�دة لالس�نة ال دٔأ فرتة تبس الحق. ويف هذه احلا�،  �رخيتلقت إالخطار يف 
 ) (ب).1( 9�س�تالم الفعيل لٕالخطار، �ىل النحو املنصوص �ليه يف القا�دة 

دويل يف طرف �سجيل  أٓ�رٕابطال  ،حسب الرفض، منح امحلاية ،إالخطار �لرفض ا�الف لٔ�صول: 13ٕاىل  10القوا�د من 
 متعاقد

 .13ٕاىل  10س ٕاىل �دم ٕابداء ٔأي تعليقات �شأٔن القوا�د من ٔأشار الرئي .125

 امله� �نتقالية املمنو�ة للغري: 14 القا�دة

ا�متس وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية توضي�ات �شأٔن سبب �سجيل الفرتة �نتقالية املمنو�ة لٔ�طراف الثالثة يف  .126
�لطرف املتعاقد ا�ي مينح الفرتة �نتقالية واحلا�ز  سوىتعلق ال ت  ٔأهنامبا ٔأن املسأٔ� تبدو ٕانه،  الئتسام الوفد قال الس�ل. و 

هذه. ورٔأى الوفد ٔأن العملية س�تضيف املزيد من  إالخطارالغرض من معلية  مفا، ؤرش اجلغرايفتسمية املنشأٔ ٔأو املل  املعين
 التاكليف ٕاىل نظام حيتاج بدال من ذ� ٕاىل خفض التاكليف وحتقيق الكفاءة.

 مؤرش جغرايفأ�مانة ٕاىل ٔأن ٕاماكنية منح فرتة انتقالية ٔ�طراف �لثة �س�ت�دم �لفعل �سمية منشأٔ ٔأو  ٔأشارتو  .127
، رٔأت أ�مانة ٔأنه ينبغي إالبقاء �ىل إالجراء القامئ كام ميكن ٔأن �كون مفيدة لٔ�طراف املتعاقدة 1967وردت يف وثيقة �ام 

ه نظرا ٔ�ن معظم البال�ات تمت �لوسائل إاللكرتونية، فٕان معاجلة جلعل هذه املعلومات �لنية. ؤأكدت أ�مانة كذ� ٔأن
 إالخطار املعين لن �زيد من عبء العمل يف املكتب ا�ويل.

 : التعديالت15 القا�دة

خص الطبيعي رٔأى ٔأن ٔأسامء ٔأو عناو�ن الشو ، "2") 1( 15 القا�دةٕاىل ممثل الرابطة ا�ولية للعالمات الت�ارية  ٔأشار .128
واقرتح �لتايل ٕاضافة امجل� "ٔأو ينبغي ذ�رها ٔأيضا، ، ) من وثيقة جنيف3() و2( 5 القا�دةيف  امشار ٕا�هئأو الكيان القانوين 

) من وثيقة جنيف" بعد لكمة "املس�تفيد�ن" يف 3() و2( 5 القا�دةيف  امالشخص الطبيعي ٔأو الكيان القانوين املشار ٕا�هي
 ).1( 15من القا�دة  "2"الفقرة الفرعية 

من املناسب فقط ذ�رت ٔأن و  الرابطة ا�ولية للعالمات الت�ارية،ٔأعربت أ�مانة عن موافقهتا �ىل اقرتاح ممثل و  .129
 ."2") 2( 5 القا�دة) ٔأيضا ٕاىل 3( 5 القا�دة، ٕاذ �شري من وثيقة جنيف "2") 2( 5 القا�دةإالشارة ٕاىل 

 .مانةؤأيد ممثل الرابطة هنج ا�ٔ  .130
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 : الت�يل عن امحلاية16 القا�دة

 لاد�مت إ ٔأشارت أ�مانة ٕاىل ٔأنه بعد التعليقات اليت ٔأدىل هبا وفد مجهورية مو�وفا يف ا�ورة السابقة للفريق العامل،  .131
 .�فذاالتنازل فيه  �كوني الت�يل عن أ�طراف املتعاقدة ا� حسب نفاذلتوضيح �رخي  16يف القا�دة �ديدة ) (ب) 2فقرة (

) (ب) �الس�تعاضة 2( 16حتسني النس�ة الفر�س�ية من القا�دة  فكرية�راسات ا�ولية للملكية المركز ال واقرتح ممث .132
 " لتوضيح ا�ٓ�ر املشار ٕا�هيا يف الصيغة الفر�س�ية ملرشوع الالحئة التنفيذية املشرتكة.ses effets" بعبارة "des effetsعن "

 ٔأن يؤ�ل) من وثيقة جنيف اليت تتيح ٕاماكنية 5( 6 املادةٕاضافة ٕاشارة ٕاىل امجلعية ا�ولية لقانون النبيذ واقرتح ممثل  .133
 تعاقد رشط امحلاية ملدة س�نة وا�دة.امل طرف ال

اقرتح �س�تعاضة عن و )، 1( 16 القا�دةٕاىل السطر السادس من ممثل الرابطة ا�ولية للعالمات الت�ارية  ؤأشار .134
أ�طراف املتعاقدة ولكن ليس  ٔأو بعض بأٔ�دبعضها" بعبارة "ف� يتعلق  عبارة "ف� يتعلق بأٔ�د أ�طراف املتعاقدة ٔأو

 الت�يل عناملطاف ٕاىل  ال ينبغي ٔأن ينهتيي به التعاقب اللت�يل، ؤأن هذ تعاقب"، ٔ�نه �رى ٔأنه ميكن ٔأن �كون هناك مجيعها
الت�يل عن امحلاية يف مجيع  اكن يتعنيكذ� ٔأنه ٕاذا املمثل القرتا�ه، ٔأوحض  وتأٔييداامحلاية يف مجيع أ�طراف املتعاقدة. 

 �سحب التنازل يف مر�� الحقة. اس�تعادتهأ�طراف املتعاقدة، ينبغي ٕالغاء التسجيل دون ٕاماكنية 

) من 5( 6 املادةوافقت �ىل ٕاماكنية ٕاضافة ٕاشارة ٕاىل و ، امجلعية ا�ولية لقانون النبيذ�ىل اقرتاح ممثل  رد�ت أ�مانةو  .135
 ة الفقرة.وثيقة جنيف يف بداي

الس�ل ا�ويل  مس�تخر�ات ،النرش ،الس�ل ا�ويليف التصويبات  ،التسجيل ا�ويل شطب: 22ٕاىل  17القوا�د من 
 التبليغات املتنو�ة�رخي ٕارسال  ،التوقيع ،املكتب ا�ويل اليت يقد�اخرى ا�ٔ علومات املو 

 .22ٕاىل  17ٔأشار الرئيس ٕاىل �دم ٕابداء ٔأي تعليقات �شأٔن القوا�د من  .136

 طرق إالخطار من قبل املكتب ا�ويل :23القا�دة 

 .23 القا�دةٔأشار الرئيس ٕاىل �دم ٕابداء ٔأي تعليقات �شأٔن  .137

 : التعل�ت إالدارية24القا�دة 

 .24ٔأشار الرئيس ٕاىل �دم ٕابداء ٔأي تعليقات �شأٔن القا�دة  .138

 ذ؛ ٔأحاكم انتقاليةانفال ا�خول �زي : 25 القا�دة

ختضع ٔأشار ٕاىل ٔأن املصطل�ات "اليت و ، "2") 2( 25 القا�دة فكريةا�ولية للملكية ال�راسات مركز اممثل تناول  .139
 ختضع ٔ�حاكم، و�� اقرتح �س�تعاضة عن عبارة "اليت 1 القا�دةعطيت تعريفا حمددا مبوجب " قد أ� 1967وثيقة  ٔ�حاكم
 ).2(�نيا) ( 7ة "، كام هو احلال يف القا�د1967مبوجب وثيقة النافذة "  بعبارة "1967وثيقة 

مركز ا�راسات ا�ولية للملكية عام ٕاذا اكنت التغيريات اليت اقرت�ا ممثل  امجلعية ا�ولية لقانون النبيذو�ساءل ممثل  .140
ٔأعضاء  ٔأ�د ا�ي يود�ه(�نيا) اليت تنص �ىل ٔأن الطلب  7 لقا�دةل التفسري املنصوص �ليه ف� يتعلق �عدِ س�تُ  الفكرية

وثيقة  الوثيقة جنيف  محاكيخضع �ٔ بعد ذ� التارخي ، س�  �يسج يمت � ٕاىل وثيقة جنيف، ولكنه  انضاممه احتاد لش�بونة قبل
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س�يظل �اضعا  طلبعام ٕاذا اكن هذا الاملمثل ، �ىل أ�قل لت�ديد �رخي التسجيل. وبعبارة ٔأخرى، �ساءل 1967�ام 
 �رخي انضامم عضو احتاد لش�بونة ٕاىل وثيقة جنيف.من حرصا وثيقة جنيف ل س�يخضع ٔأو ما ٕاذا اكن 1967وثيقة حاكم �ٔ 

تؤ�ر �ىل التفسري  مركز ا�راسات ا�ولية للملكية الفكرية الؤأشارت أ�مانة ٕاىل ٔأن التغيريات اليت اقرت�ا ممثل  .141
 (�نيا). 7املقدم ف� يتعلق �لقا�دة 

وثيقة حاكم انة �رى ٔأن هذه الطلبات س�تخضع �ٔ ٔأيضا عام ٕاذا اكنت أ�م امجلعية ا�ولية لقانون النبيذو�ساءل ممثل  .142
 ٔ�حاكم وثيقةعضو يف لش�بونة ٕاىل وثيقة جنيف ٔأو ما ٕاذا اكنت س�تظل �اضعة الو� ا�جنيف اعتبارا من �رخي انضامم 

وثيقة ٕاذا اكنت من وثيقة جنيف وف� يتعلق مبسأٔ� ما  31 �ملادة. وشدد املمثل ٔأيضا �ىل ٔأمهية املسأٔ� ف� يتعلق 1967
 ٔأم ال. رشط ضام�تجنيف وضعت 

عضوا  1967ٔأنه عندما يصبح طرف متعاقد يف وثيقة  ؤأوحضت) من وثيقة جنيف، 1( 31 املادةٕاىل أ�مانة  ؤأشار .143
ة جنيف و�دها، يف م وثيقحاكخضع �ٔ يف وثيقة جنيف، فٕان العالقة مع أ�طراف املتعاقدة أ�خرى يف وثيقة جنيف س�ت

. ورٔأت أ�مانة ٔأن هذه الوثيقة� تس�تظل �اضعة ٔ�حاكم  1967 وثيقة طراف املتعاقدة أ�خرى يفمع ا�ٔ  �ني ٔأن �القاته
ٔ�طراف ل نفاذه(�نيا) �رخي التسجيل و�رخي  7القا�دة  ددحتووثيقة جنيف. و  1967�لفعل بأٔحاكم وثيقة  ةوحضماملسائل 

قبل ٔأو بعد انضامم  موَدع. و�� رٔأت أ�مانة ٔأنه ال �ا�ة ٕاىل ٔأي تفسري أٓخر يتعلق مبعام� طلب 1967املتعاقدة يف وثيقة 
 املهمٕاىل وثيقة جنيف. واختمتت أ�مانة لكمهتا �لقول ٕان �رخي اس�تالم الطلب هو التارخي  1967وثيقة  يفتعاقد امل طرف ال

 .وثيقتنيعادل مبوجب التم  نفاذهالتسجيل و�رخي  ٔأن حتديد �رخي تؤأضاف

ضعت يف صيغهتا ا�هنائية واختمت الرئيس لكمته قائال ٕان مجيع قوا�د مرشوع الالحئة التنفيذية املشرتكة وُ  .144
 ومت االتفاق �لهيا.

ويل ووثيقة جنيف الصعيد ا� �شأٔن حامية �سميات املنشأٔ و�سجيلها �ىل مرشوع التعل�ت إالدارية لتطبيق اتفاق لش�بونة
 التفاق لش�بونة �شأٔن �سميات املنشأٔ واملؤرشات اجلغرافية

 .LI/WG/PCR/2/4استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة  .145

 .4ٕاىل  1ؤأشار الرئيس ٕاىل �دم ٕابداء ٔأي تعليقات �ىل أ�قسام من  .146

"، اليت حتتوي �ىل �دة و�ئق املراسالتة؛ يالكتاب  املراسالت" 5ٕاىل القسم وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية  ؤأشار .147
الوفد �ساءل و ، مودعي الطلباتمن خمتلف  املراسالتأٔن معظم ٔأنظمة التسجيل جيب ٔأن تقبل ٔأشاكال خمتلفة من ب ؤأفاد

 لتخفيفوذ�  لل�ذجٕالزايم ٕالكرتوين يداع �ٕ  ةلباطلميف املس�تقبل القريب لبذ� عام ٕاذا اكن قد مت بذل ٔأي �د ٔأو س�يجري 
 إالد�االت يف قا�دة البيا�ت.كفاءة  وحتسنيليف اليت يتحملها املكتب ا�ويل التاكعبء 

 مناذجٔأشارت ٕاىل ٔأن أ�طراف املتعاقدة �س�ت�دم �لفعل و الوال�ت املت�دة أ�مر�كية، وفد �ىل سؤال  رد�ت أ�مانةو  .148
وسائل وٕاجراءات معلية مع أ�طراف �لفعل  تذنفّ  أأيضا ٕاىل ٔأهن تمكتوبة �تلف إالجراءات إاللزامية. ؤأشار رمسية 

 تيسريورد ل ما�كروسوفت و  تنس�يقإاللكرتونية وتقدمي طلبات �ديدة يف  املراسالتاملتعاقدة لتحسني كفاءة النظام، مثل 
 ٔأيضا وضع مناذج ٕالكرتونية جلعل النظام ٔأكرث كفاءة. قعبل املكتب ا�ويل. �ري ٔأن أ�مانة ٔأضافت ٔأنه من املتو معاجلهتا من قِ 

 .7و 6ؤأشار الرئيس ٕاىل �دم ٕابداء ٔأي تعليقات �ىل القسمني  .149
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املكتب من  ةقدمات املخطار "االٕ عنوان  ا�ي حيمل 8ٕاىل القسم  مركز ا�راسات ا�ولية للملكية الفكريةؤأشار ممثل  .150
 الفهرس.أٔن �ذف ذ� القسم سيتطلب ٕا�ادة �رقمي أ�قسام الالحقة والتصويبات املناظرة يف ؤأفاد با�ويل"، 

 .12ٕاىل  9ؤأشار الرئيس ٕاىل �دم ٕابداء ٔأي تعليقات �ىل أ�قسام من  .151

�لام �لتعليقات  مانةا�ٔ ٔأ�اطت و التعل�ت إالدارية �لاكمل ض ااس�تعر مت  هواختمت الرئيس لكمته قائال ٕان .152
 �ىل النحو الواجب.

 من �دول أ�عامل: �س�تدامة املالية الحتاد لش�بونة 5البند 

 .LI/WG/PCR/2/5 اقشات ٕاىل الوثيقةاستندت املن .153

 يفاجلزء أ�ول  �متثلأٔن املسأٔ� قيد النظر لها جزٔأ�ن. و ب ؤأفاد�س�تدامة املالية الحتاد لش�بونة، ٕاىل  ٔأشار الرئيسو  .154
وضع �ل ملعاجلة �س�تدامة  يفاجلزء الثاين  �متثلاحلالية، يف �ني  للثنائيةالقضاء �ىل العجز القصري أ��ل الحتاد لش�بونة 

 املالية الطوي� أ��ل الحتاد لش�بونة.

 امة املالية القصرية أ��ل�س�تد

 .2016/2017د�ا الرئيس أ�مانة ٕاىل تقدمي حتديث مفصل لل�ا� الراهنة ف� يتعلق �لقضاء �ىل العجز يف الثنائية  .155

من ٕايطاليا  "3") 3( 11 القا�دة�ا�ت �ىل ٔأساس إ  2016ؤأشارت أ�مانة ٕاىل ٔأن املكتب ا�ويل تلقى يف �ام  .156
وجورجيا  تلقى �لفعل ٕا�ا�ت من املكس�يك 2017فرنك سو�رسي، ؤأنه يف �ام  391 000ه والربتغال مببلغ ٕاجاميل قدر 
فرنك  836 000فرنك سو�رسي، وبذ� بلغ مجموع إال�ا�ت املقدمة حىت ا�ٓن  445 000وفر�سا مببلغ ٕاجاميل قدره 

. ؤأشارت أ�مانة كذ� ٕاىل ٔأن املكتب ا�ويل د�ل يف مناقشات مع ٔأعضاء احتاد لش�بونة ا�ٓخر�ن من ٔأ�ل سو�رسي
 احلصول �ىل ٕا�ا�ت لك مهنم بعد وقت قصري من توضيح بعض املسائل إالجرائية املتبقية.

فرنك  800 000ت ٔأشار ٕاىل ٔأن إال�ا�ت اليت تلقاها املكتب ا�ويل حىت ا�ٓن جتاوزو الوضع، الرئيس وخلص  .157
سو�رسي يف �ني ٔأن بعض ٔأعضاء احتاد لش�بونة ا�ٓخر�ن بصدد �نهتاء من تقدمي ٕا�ا�ت لك مهنم مببلغ هنايئ يت�اوز مليون 

 الثنائيةفرنك سو�رسي. ورٔأى الرئيس ٔأن ت� النتاجئ ممتازة، وال س�� ٕاذا ٔأ�ذ� بعني �عتبار ٔأن املبلغ إالجاميل للعجز يف 
 مليون فرنك سو�رسي. 1.5حنو احلالية بلغ 

فرنك  63000 العجز املتوقع مببلغ يصل ٕاىلعزمه �ىل املسامهة يف متويل  من �ديدوفد امجلهورية التش�يكية  ؤأكد .158
 .يةإالدار وافقة املمن العجز، مما �شري ٕاىل ٔأن هذا املبلغ ال �زال يف طور  ٪4سو�رسي تقريبا، وهو ما يعادل 

، حصل �ىل املوافقة 2016/2017 ثنائيةف� يتعلق مبسامهة ٕارسائيل يف العجز التشغييل لل ٔأنه، ٔأ�لن وفد ٕارسائيل و  .159
�ىل مشاركة ٕارسائيل يف اجلهود املشرتكة اليت يبذلها ٔأعضاء احتاد لش�بونة ا�ٓخر�ن لتغطية العجز احلايل ؤأعرب عن رغبته يف 

 العملية قريبا.من  �نهتاءٔأن 

حتديد مقدار مسامهة بريو يف العجز القصري أ��ل فٕانه سيبلغ املكتب ا�ويل دون ؤأشار وفد بريو ٕاىل ٔأنه مبجرد  .160
 ٕابطاء.

ر �شدة إال�ا�ت املقدمة من ٔأعضاء احتاد قدِ ذ�ر ٔأنه يُ و العجز القصري أ��ل الحتاد لش�بونة، ٕاىل وفد هنغار� ؤأشار  .161
العجز املتوقع يف احتاد  القضاء �ىلمن اتفاق لش�بونة، واليت اعتربها خطوة رئيس�ية حنو  "3") 3( 11 املادةلش�بونة مبوجب 
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ؤأشار ٕاىل ٔأن املشاورات إالدارية ا�ا�لية ال �زال  2016/2017 للثنائيةلش�بونة وا�ي ظهر يف �ر�مج الويبو ومزيانيهتا 
ؤأعرب الوفد عن ٔأم� يف ٔأن  املذ�ور يف اتفاق لش�بونة.احلمك مبوجب �شأٔن مسأٔ� تقدمي ٕا�انة  هيئات ا�تصة�ارية بني ال 

جيدة متكنه من املشاركة يف اجلهود اليت يبذلها ٔأعضاء احتاد لش�بونة ا�ٓخرون قبل ا�ورة  عن نتي�ةت� املناقشات  �سفر
 القادمة للجنة الرب�مج واملزيانية .

 ا يف نظام لش�بونة.ومشاركهتالواحض وشكر الرئيس مجيع الوفود �ىل ٕابداء اه��ا  .162

 طوي� أ��لال�س�تدامة املالية 

افتتح الرئيس املناقشة �شأٔن �س�تدامة الطوي� أ��ل الحتاد لش�بونة من �الل تقدمي حتديث موجز عن �ا�  .163
س�تدامة �بنشاط يف ٕاجياد الطرق ويف تقيمي البدائل ا�تلفة لضامن  نشار�و� املناقشات بني ٔأعضاء احتاد لش�بونة ا��ن 

ينبغي احتاد لش�بونة. ؤأشار ٕاىل ٔأن ٔأعضاء احتاد لش�بونة ينظرون يف �دة خيارات من ٔأ�ل ٕاجياد �ل   أ��لالطوي�املالية 
للوفود  الباب. وفتح الرئيس نئأيضا مع مبادئ �ر�مج الويبو ومزيانيهتا احلالي اتفقم �كون متفائال ومتواز� حفسب، بل  ٔأال

 غبون يف تقدميها �شأٔن هذه املسأٔ� ٔأو إالعراب عن مواقفهم وأٓراهئم يف هذا الصدد.لٕالدالء بأٔية بيا�ت �ر 

للمناقشات حول هذه املسأٔ� ؤأيضا ملسامهته الشخصية يف ا�هنوض �لعمل  ٕادارتهوشكر وفد الربتغال الرئيس �ىل  .164
ة السابقة. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن ٔأعضاء احتاد املتعلق �الس�تدامة املالية الحتاد لش�بونة وفقا للوالية املعمتدة يف مجعية لش�بون

، بل ٔأيضا �ىل اع�د تدابري حفسب ، �ىل مضاعفة الرسوم واس�تعراضها �ىل ٔأساس منتظم2015لش�بونة مل يوافقوا، منذ �ام 
، مبا يف ذ� احلالية. ويف هذا الس�ياق، ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأن العديد من ٔأعضاء احتاد لش�بونة للثنائيةللقضاء �ىل العجز املتوقع 

ف� يتعلق �الس�تدامة املالية طوي� أ��ل لنظام  ،رٔأى الوفدالربتغال، قاموا �لفعل بتحويل مبلغ �بري لتغطية العجز احلايل. و 
لب�ان حبيث ميكن ملزيد من ا للرتوجي لنظام لش�بونةلش�بونة، أٔن هذه �س�تدامة ميكن حتقيقها ٕاذا ما توفرت الوسائل الالزمة 

هتم اجلغرافية، مما يقنع املس�ت�دمني �النضامم ٕاىل نظام لش�بونة. مؤرشاحامية �سمياهتم أ�صلية و �شلك ٔأفضل فوائد  ٔأن تفهم
واختمت الوفد لكمته قائال ٕانه �ىل اس�تعداد ملواص� املناقشات مع أ��ذ يف �عتبار ٔأن ٔأي قرار مس�تقبيل �شأٔن اس�تدامة 

أ�سايس للتضامن بني �حتادات ؤأن حيرتم ٔأيضا التوازن بني خمتلف حقوق امللكية نظام لش�بونة جيب ٔأن حيافظ �ىل املبدٔأ 
 سة يف اتفاقية الويبو.الفكرية املكر� 

املالية الطوي�  إالسالمية) جبهود واس�تعداد ٔأعضاء احتاد لش�بونة ملعاجلة مسأٔ� �س�تدامة -وفد ٕا�ران (مجهورية  ؤأقر�  .165
عن . ومع ذ�، ٔأعرب الوفد حتاد لش�بونةالالطوي� أ��ل الزتامه بضامن �س�تدامة املالية  ٔأكد جمدداو أ��ل لنظام لش�بونة، 

احتاد لش�بونة هو ٔأ�د �حتادات اليت تد�رها الويبو و�� جيب ٔأن يوضع �ىل قدم املساواة مع مجيع �حتادات  اعتقاده بأٔن
. وف� يتعلق �خليارات ا�تلفة حلل مسأٔ� �س�تدامة املالية الحتاد من اتفاقية الويبو 4 دةامللأ�خرى اليت تد�رها الويبو وفقا 

ه الوطنية ال �زال تنظر يف خمتلف اخليارات املطرو�ة �ىل الطاو�. ؤأ�ريا، شدد الوفد هيئاتلش�بونة، أٔشار الوفد ٕاىل ٔأن 
كز �ىل ٔأمهية الرتوجي القوي  لٔ�طراف  مؤرشات اجلغرافيةٕالمنائية لللنظام لش�بونة لتسليط الضوء �ىل إالماك�ت اواملُر�

 املتعاقدة احملمت�.

�ىل مس�توى �املي متثل ٔأولوية واحضة للحكومة إاليطالية. ويف هذا  ؤرشات اجلغرافيةوقال وفد ٕايطاليا ٕان حامية امل .166
علق ٔأمهية �برية �ىل التنفيذ الاكمل التفاق لش�بونة تعضو مؤسس يف احتاد لش�بونة و�� الصدد، ذ�ر الوفد ٔأن ٕايطاليا 

�رس�ة. ؤأشار الوفد ٔأيضا ٕاىل ٔأن ٕايطاليا من ٔأوائل ٔأعضاء احتاد لش�بونة ا�ي ٔأرسل  �زي التنفيذودخول وثيقة جنيف 
 الحتاد ط �ٕالطار املايليطرد قائال ٕان �دم اليقني ا�ي حي . واس�ت2016/2017 الثنائيةمسامهته ٔ�غراض تغطية العجز يف 

. ومبا ٔأن ذ� من ؤرشات اجلغرافيةمشاركة أ�طراف املتعاقدة اجلديدة احملمت� حىت بني الب�ان اليت تؤيد امل يعوقلش�بونة 
ن املهم ٕاجياد اسرتاتيجية طوي� أ��ل مفشأٔنه أٔن يرض �ز�دة �دد مرات �نضامم اجلديدة والتسجيالت ورسوم التسجيل، 

وشدد الوفد �ىل ٔأن ٔأي قرار يتعلق �الس�تدامة املالية الحتاد لش�بونة جيب ٔأن  ة الحتاد لش�بونة.لضامن �س�تدامة املالي
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�راعي احتيا�ات الب�ان النامية والب�ان أ�قل منوا �ىل النحو الواجب، ٔ�ن ت� الب�ان قد �س�ت�دم نظام لش�بونة لز�دة 

املتوافقة مع املعايري البيئية، وتعز�ز التنوع، واملسامهة يف حفظ وصون  تقنيات إالنتاجاحملافظة �ىل قمية منت�اهتا التقليدية، و 
جلغرافية الوظائف يف املناطق ا احلفاظ �ىلمن  وحامية الرتاث الثقايف والزراعي، وتعز�ز قوة املوز�ني الريفيني، وتعز�ز لكٍ 

ختبارات � من �الل مواصفات املنتج و�برية للمس�هتلكني جودةتنويع أ��شطة �قتصادية، مع توفري ضام�ت لٕالنتاج و 
 .الرقابية

س�تدامة نظام لش�بونة �ىل املدى الطويل، � نة اليت ميكن اختاذها ف� يتعلقاملبادرات املمك ٕاىل وفد ٕايطاليا ؤأشار  .167
الويبو لنظام لش�بونة حيث رٔأى الوفد ٔأن املبادرات املتكررة الرامية ٕاىل  �روجي يف امٔأ�ده�متثل . هبذا الشأٔن م اقرتا�نيقد� و 

ز�دة الوعي وتوفري معلومات مفص� عن نظام لش�بونة بني املس�ت�دمني احملمتلني يف ٔأعضاء احتاد لش�بونة ٔأو يف أ�طراف 
س�متد امل نقدي ال تدفق ز�دة ال ٕاىل  رهؤدي بدو يس� أ�مر ا�ي ت �دد التسجيالاملتعاقدة اجلديدة احملمت� من شأٔهنا ٔأن �زيد 

�ىل و متاما  مدجمامبا يف ذ� وثيقة جنيف جيب ٔأن �كون  الرتوجي لنظام لش�بونةمن رسوم التسجيل املقاب�. ورٔأى الوفد ٔأن 
سات الصغرية املؤس حنو  المسا�دة التقنية وس�ياساهتل  هااملعيارية و�راجم ٔأعاملها  و�داوليف مجيع �رامج الويبو ؤأ�شطهتا  ٔأفقيحنو 

 .�شأٔن التواصل ا�ج�عية، ومبادراهت اس�ياساهت�كنولوجيا املعلومات ، و يف جمال  اواملتوسطة وس�ياساهت

�روجيية ويف مقاطع فيديو  إاللكرتوينتقدمي معلومات مرئية وحمدثة عن موقع الويبو  يدعو ٕاىلاقرتا�ا أٓخر الوفد  قدمو  .168
يف مللكية الفكرية �شأٔن اويف �رامج الويبو للجهات املاحنة ويف تقار�ر الويبو الس�نوية للملكية الفكرية وحقائق الويبو ؤأرقا�ا 

بأٔن احتاد لش�بونة � نفس أ�مهية ويتطلب نفس الرؤية اليت  فا�رت يمت �وبذ�  ،وما ٕاىل ذ� �ج�عي التواصلوسائل 
 �ددأٔن ب اعتقادهمدريد والهاي. و�الوة �ىل ذ�، ٔأعرب الوفد عن  يالتعاون �شأٔن الرباءات واحتادتتسم هبا معاهدة 

دون وجود �دد اكف من املوظفني املكرسني للقيام بأٔ�شطة الرتوجي لنظام لش�بونة وحفص الطلبات  ديت لن �ز التسجيال
لنظام، ال س�� عند امن كفاءة �زيد ٔأو ٔأمتتة أ��شطة أٔن ة نٕاىل ذ�، من شأٔن توس�يع نطاق رمق  اجلديدة ومعاجلهتا. و�ٕالضافة

ت من �انب املس�ت�دمني احلاليني وأ�طراف املتعاقدة اجلديدة احملمت� يف نظام �دد التسجيالمرا�اة الز�دة املتوقعة يف 
 تعز�ز أ��شطة الرتوجيية �ىل الصعيد ا�ويل.اليت اكن ميكن اجتذاهبا من �الل لش�بونة و 

املامرسة يف  قدما �ن ف� يتعلق جبميع املبادرات الرامية ٕاىل امليضديشدال  وتأٔييدهد جورجيا جمددا اه�مه وف ؤأكد .169
ٔأعرب عن تقد�ره للجهود اليت يبذلها ٔأعضاء احتاد لش�بونة من ٔأ�ل ٕاجياد �لول ملعاجلة و الفريق العامل،  اليت توا�هالصعبة 

�ىل مجيع الوفود للجهود اليت بذ�هتا ف� يتعلق �لعجز القصري  بونة، يف �ني ٔأثىنالحتاد لش� الطوي� أ��ل الية املس�تدامة �
يؤيد هن�ا يقوم �ىل مبدٔأ التضامن و�كفل حامية متوازنة مجليع حقوق امللكية ما دامئا أ��ل. واختمت الوفد لكمته قائال ٕانه 

 الفكرية.

ٔأشار ٕاىل ٔأن الغرض من العملية اجلارية هو و �س�تدامة املالية طوي� أ��ل لنظام لش�بونة،  وفد ٕارسائيلوتناول  .170
حتسني النظام القامئ من ٔأ�ل �شجيع أ�طراف املتعاقدة اجلديدة �ىل �نضامم ٕاىل احتاد لش�بونة وتوس�يع نطاق موضوع 

ال ٕانه يؤيد متاما �قرتاح ا�اعي ٕاىل مواص� مناقشة ف� يتعلق �لتسجيالت. واس�تطرد الوفد قائ تاملرو�كذ� امحلاية و 
 الوفد عن تأٔييده لالقرتاح ساب ت� املساهامت. و�ّرب حل طرائق ٕا�شاء نظام للمسامهة يدمع احتاد لش�بونة فضال عن مهنجية 

لرسوم، وال س�� ف� رٔأى ٔأن هناك �ا�ة ٕاىل اس�تعراض �دول او �ىل أ��شطة الرتوجيية وز�دة الكفاءة،  التأٔ�يدالرايم ٕاىل 
 اخلدمات إالدارية. بتقدمييتعلق ٕ�د�ال رسوم �ديدة والنظر يف الرسوم اجلديدة املتعلقة 

نعكس يف املسامهة الطوعية اليت س�بق ٔأن ٔأشار ٕا�هيا الرئيس. وف� ي س�يك الزتامه �حتاد لش�بونة ا�ي ؤأكد وفد املك  .171
احتاد لش�بونة ا�ٓخر�ن ا��ن قدموا مساهامت �لفعل وا��ن ٔأشاروا ٕاىل يتعلق �جلهود القصرية أ��ل، شكر الوفد ٔأعضاء 

ٔأهنم س�يواصلون القيام بذ� يف املس�تقبل. واس�تطرد الوفد قائال ٕانه س�يواصل العمل من ٔأ�ل ختفيف العجز املايل الطويل 
ث �دول الرسوم. وقال الوفد ٕانه أ��ل، وال س�� �س�تكشاف التدابري اليت ميكن ٔأن تعترب مناس�بة يف هذا الصدد مثل حتدي
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 اكون يف وضع ميكهنتس� ا �حتاد، فٕاهن �دد أ�عضاء يف من �الل ز�دةيدرك متاما ٔأنه من �الل توس�يع قا�دة املساهامت 
 .الحتاد لش�بونةأ��ل  طويلال ايلامل �زدهارمن ضامن 

� ٕاىل ٔأنه يدرس مجيع اخليارات املمكنة ومتوازن ؤأشار كذ مناسبؤأكد وفد هنغار� من �ديد الزتامه ٕ�جياد �ل  .172
عمتد يف املس�تقبل القريب أٔن التدابري املناس�بة اليت س�تُ ب اعتقاده�ىل الطاو�. و�ىل ٔأية �ال، ٔأعرب الوفد عن املطرو�ة 

وثيقة ، مبا يف ذ� الرتوجي لنظام لش�بونةجيب ٔأن �ستند ٕاىل مبدٔأ التضامن بني خمتلف �حتادات. وشدد الوفد �ىل ٔأن 
 جنيف، س�يكون ٔأداة ممتازة ٕال�شاء نظام �سجيل مس�تدام ذاتيا.

خيارات خمتلفة �ىل  وجود وقعؤأشار وفد فر�سا ٕاىل ٔأنه �الل املناقشات اليت جرت بني ٔأعضاء احتاد لش�بونة من املت .173
ال �زال رضورية يف هذا الصدد. ويف ضوء ذ�، ٔأكد الوفد من �ديد  مانةمن ا�ٔ املقدمة الرمغ من ٔأن �ددا من التوضي�ات 

 اه�مه �حلفاظ �ىل مبدٔأ التضامن املايل ا�ي جيب ٔأن �سود بني مجيع �حتادات.

طوي� الؤأعرب وفد تو�س عن عزمه �ىل املسامهة يف اجلهود الرامية ٕاىل اختاذ تدابري اكفية لضامن �س�تدامة املالية  .174
ديدة، ولكن ٔأيضا من �الل تعز�ز لنظام واجتذاب ٔأطراف متعاقدة �ل  الرتوجياد لش�بونة، وال س�� من �الل أ��ل الحت

 كفاءة النظام وٕا�شاء نظام للمساهامت يف املس�تقبل �كون متواز� وفعاال.

ة �ىل الزتا�ا بعمل ٔ�مانل وكذ�للرئيس �ىل �وده وتفانيه ٕالجناح الفريق العامل احلايل،  شكر�ل وفد بلغار� تو�ه و  .175
التضامن والتعاون بني خمتلف  مبسائلعن تأٔييده للبيا�ت اليت ٔأدلت هبا وفود ٔأخرى ف� يتعلق الوفد ٔأعرب و احتاد لش�بونة، 

مبدٔأ طويل أ�مد ال ينبغي الت�يل عنه.  �حتادات واملعاهدات اليت تد�رها الويبو. ؤأكد الوفد أٔن ت� البيا�ت تعكس
�لام �لتقدم احملرز يف ا�ورة احلالية للفريق العامل، وال س�� ف� يتعلق مبرشوع الالحئة التنفيذية املشرتكة، ؤأ�اط الوفد 

م ٕاىل مجعية احتاد لش�بونة. ؤأعرب الوفد عن تأٔييده الاكمل للطلب املقدم قدَ وإال�الن ا�ي قدمه الرئيس بأٔن هذا أ��ري س�يُ 
ٕاىل ٔأن نظام لش�بونة �شلك �دمة الوفد . وأٔشار للرتوجي لنظام لش�بونةلوقت واملوارد ٕاىل ٔأمانة الويبو لتكر�س مزيد من ا

ؤرشات قال الوفد ٕان حامية �سميات املنشأٔ واملو ، 28�املية للملكية الفكرية ال هتم فقط ٔأعضاء احتاد لش�بونة البالغ �ددمه 
كون حضية مصاحل قصرية أ��ل للب�ان اليت � الينبغي أٔ و  التعامل معها �ىل هذا النحو،وينبغي  عامل كقضية �امليةتُ  اجلغرافية

ٕاىل امجلعية العامة املو�ه ٔأن تدرج يف التقر�ر ٕاذا ٔأمكن،  ،طلب الوفد من أ�مانةو مل تصبح بعد ٔأعضاء يف احتاد لش�بونة. 
بأٔن  الوفدوذك�ر املعاهدات اليت تد�رها الويبو.  مجيعالتالية مجمو�ة من التعليقات اليت تربر وتوحض ٔأمهية احتاد لش�بونة مضن 

�رر الزتامه و بلغار� ال �زال تتفاوض مع وزارة املالية �شأٔن طرائق تقدمي ٕا�ا�هتا ٕالزا� العجز القصري أ��ل يف احتاد لش�بونة، 
 .والطويلمبواص� البحث عن �لول مالية قاب� لالس�مترار �ىل املدى املتوسط 

واحتاد  ؤرشات اجلغرافيةتقر�ر ا�ورة احلالية س�يعكس ٔأيضا البيا�ت اليت ٔأكدت �ىل ٔأمهية امل ؤأ�لن الرئيس ٔأن .176
 لش�بونة.

أ�خرى ا��ن وا�وا �االت مماث�  حتاداتٔأعضاء � ود�ا ،واملزيانية للرب�مجاملقب� ؤأشار وفد بريو ٕاىل جلنة الويبو  .177
مجيع  معام� جيبه أٔناعتقاده بات الص� والنظر فهيا. ؤأعرب الوفد عن ملسا�دة ٔأعضاء احتاد لش�بونة يف حتديد التدابري ذ

 .مسؤولية مشرتكة بغض النظر عن ٔأص��شلك �ىل قدم املساواة ؤأن جعز لك مهنا  حتادات�

ٔأكد  ذ�و�ىل الرمغ من الس�تدامة املالية الحتاد لش�بونة، ل املؤيدةملوقف ت� الب�ان عن تفهمه وفد �ابون ؤأعرب  .178
ٔأي �ل هيدف ٕاىل حتقيق اس�تدامة مالية قال ٕان التقاليد الراخسة للتضامن دا�ل الويبو بني خمتلف �حتادات. و  �ىلوفد ال

طوي� أ��ل جيب ٔأن يأٔ�ذ يف �عتبار أ�هداف الرئيس�ية لوثيقة جنيف، دون إال�الل جباذبية احتاد لش�بونة. واتفق الوفد 
ان أ�فريقية مع البيان ا�ي ٔأدىل به وفد ٕايطاليا �شأٔن القمية احملمت� لنظام لش�بونة لعدد من الب�ان، مبا يف ذ� �ابون والب�



LI/WG/PCR/2/7 
22 
 

وفر �لفعل فرصة ٕامنائية �برية لت� الب�ان ؤأشار يف هذا الصدد ٕاىل يوالب�ان النامية، ؤأعرب عن اعتقاده بأٔن احتاد لش�بونة 
 جغرافية حمددة. مؤرشاتمثال الاكمريون ا�ي ٔأتيحت فيه فرصة حقيقية �ىل الصعيد احمليل للحصول �ىل 

مجيع ا�ول  تأٔييدر�كية ٕاىل بيانه �فتتا� ؤأكد ٔأن وثيقة جنيف قد تقدمت دون ؤأشار وفد الوال�ت املت�دة أ�م .179
يف ال ميكن  هر الوفد الفريق العامل بأٔنت ٔأن الويبو س�تد�ر هذه املعاهدة. وبناء �ىل ذ�، ذك� ثبُ أ�عضاء يف الويبو ؤأنه مل يَ 

 من ٔأنظمة التسجيل أ�خرى اليت تد�رها الويبو.اردة الو م أ�موال اس�ت�ديمت االرتوجي لوثيقة جنيف من �انب الويبو ٔأن 

�ىل ٔأمهية احلفاظ �ىل نظام لش�بونة من ٔأ�ل ٕاعطاء  ةمؤكدؤأعرب الرئيس عن تقد�ره للبيا�ت اليت ٔأدلت هبا الوفود  .180
تفادة مهنا. و�س�  ؤرشات اجلغرافية�سميات املنشأٔ وامل تنتج عنالب�ان فرصة ٔأكرب الس�ت�دام القمية املضافة اليت ميكن ٔأن 

مزيد من املناقشات �شأٔن هذه املسأٔ� املتعلقة �لسالمة املالية لنظام ٕاجراء ورٔأى الرئيس ٔأنه س�تكون هناك �ا�ة ٕاىل 
لك ما هو متاح  حبثوالية الفريق العامل ملواص�  �متديد توصية ٕاىل مجعية احتاد لش�بونة ميلش�بونة، و�� اقرتح تقد

 الرتوجيظام لش�بونة قابال للتطبيق. ؤأ�اط �لام �لرٔأي ا�ي ٔأعربت عنه �دة وفود ومفاده ٔأن عل ناليت جتوالفرص والبدائل 
وثيقة جنيف ميكن ٔأن �شلك ٔأداة حلل �س�تدامة املالية الحتاد لش�بونة. واس�تطرد قائال ٕان اس�تعراض �دول الرسوم ل

دة الرسوم قد تؤ�ر �ىل �اذبية النظام �لنس�بة سيبقى ٔأيضا �ىل �دول ٔأعامل احتاد لش�بونة والفريق العامل. ورٔأى ٔأن ز�
لبعض الب�ان. ونتي�ة ��، ينبغي احلفاظ �ىل لكتا املسأٔلتني وحتقيق التوازن بيهنام. ويف اخلتام، شدد الرئيس �ىل ٔأنه، وفقا 

م�ش�يا مع مبادئ  س�تدامة املالية لنظام لش�بونةسأٔ� �لبعض البيا�ت اليت ٔأدلت هبا الوفود، ينبغي ٔأن �كون ٔأي �ل مل 
مبدٔأ التضامن بني خمتلف �حتادات ٔ�ن يضا ٔأن �كون متواز� و�ستند ٕاىل ومهنجية �ر�مج الويبو احلايل ومزيانيهتا وينبغي أٔ 

 عترب ٔأيضا ملكية فكرية.و�سميات املنشأٔ تُ  ؤرشات اجلغرافيةامل

الرتوجي ملت�دة أ�مر�كية ؤأعرب عن قلقه �شأٔن ؤأعرب وفد ٔأسرتاليا عن تأٔييده للبيان ا�ي ٔأدىل به وفد الوال�ت ا .181
ف� يتعلق بنظام امحلاية ا�ولية  �روجيالويبو أ�وسع نطاقا. ورٔأى الوفد ٔأن ٔأي  ٔأعضاءوثيقة جنيف ٔ�نه ال يعكس مصاحل ل
جيب ٔأن تمت بطريقة متوازنة يف مجيع احملافل ذات الص� دون املساس ��ٓليات الرئيس�ية املس�ت�دمة  مؤرشات اجلغرافيةلل

 �ىل الصعيد العاملي. ؤرشات اجلغرافيةمحلاية امل

ؤأعرب وفد الصني عن تأٔييده للبيان ا�ي ٔأدىل به وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية ف� يتعلق مبشلكة �س�تدامة  .182
 املالية.

ن ٔأعضاء احتاد لش�بونة مناقشاهتم �شأٔن هذه املسأٔ� حىت يمت تنفيذ قرارمه ب وفد اليا�ن عن ٔأم� يف ٔأن حيّسِ ؤأعر  .183
 ا�هنايئ يف املس�تقبل القريب.

الفرص والبدائل ٕالجياد �ل مس�تدام طويل  حبثواختمت الرئيس لكمته �لقول ٕان أٔعضاء احتاد لش�بونة س�يواصلون  .184
�ىل ام لش�بونة. ؤأعرب الرئيس عن ٔأم� يف ٔأن يواصل الفريق العامل العمل يف هذا �جتاه أ��ل لالس�تدامة املالية لنظ

 مصاحلٔأمه مصاحل �حتاد و ٔأمه  دموخيالتالية التوصل ٕاىل �ل �كون مقبوال �ى مجيع ا�ول أ�عضاء  الثنائيةيف  يمت ٔأمل ٔأن
 ٔأهداف الويبو.

 الرئيسملخص من �دول أ�عامل: اع�د  6البند 

الوفود ٔأمام باب ال ح وفتَ  ،عامل �شأٔن اع�د ملخص الرئيسا�ٔ من �دول  6عرض الرئيس املناقشة �شأٔن البند  .185
 لتعليق.ل 

ف� يتعلق  رشط ضام�تالسابقة للفريق العامل اقرتا�ا ٕ�د�ال  ا�ورةؤأشار وفد مجهورية مو�وفا ٕاىل ٔأنه قدم يف  .186
ع�د وثيقة جنيف بني أ�طراف املتعاقدة يف ال. ؤأضاف ٔأن السبب وراء اقرتا�ه هو الرتوجي 8لقا�دة ل وفقا�لرسوم الفردية 
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دون املساس �ٔ�طراف املتعاقدة أ�خرى الراغبة يف �نضامم ٕاىل وثيقة جنيف. ؤأوحض كذ� ٔأن أ�س�باب  1967وثيقة 
اط . ويف الوقت نفسه، ٔأ�الصددبو أ�خرى واحضة يف هذا ٔأيضا يف ٔأنظمة �سجيل الوي  قامئال رشط الضام�تالاكمنة وراء 

ل�ورة  واملتو�اةمزيدا من الوقت للنظر يف اقرتا�ه. ومع ذ�، فٕان ٕا�دى النتاجئ املتوقعة  تالوفد �لام بأٔن �دة وفود طلب
. احتاد لش�بونة الع�دهٕاىل مجعية احلالية للفريق العامل يه االتفاق �ىل مرشوع الالحئة التنفيذية املشرتكة ا�ي س�يقدم 

ٔأعرب عن رغبته يف و قبل انعقاد مجعية احتاد لش�بونة،  ٕاىل ٔأن ا�ورة احلالية يه ا�ورة أ��رية للفريق العامل ؤأشار الوفد
ببعض و�ات النظر �شأٔن �يفية  مه�زويد مانةا�ٔ  من�س��ع ٕاىل �يفية تعامل الوفود أ�خرى مع اقرتا�ه، وطلب ٔأيضا 

 سأٔ� قيد النظر يف املس�تقبل.معاجلة امل 

�ىل السؤال ا�ي طر�ه وفد مجهورية مو�وفا �شأٔن املو�د ا�ي س�يعاجل فيه مرة ٔأخرى  يف ردها ،ٔأشارت أ�مانةو  .187
م قد� املقرر ٔأن تُ ٕاىل ٔأن الرئيس اقرتح ٔأن �كون التوصية ٔأشارت يف املس�تقبل،  8 القا�دةاقرتاح ٕاد�ال حمك ضامن مبوجب 

التالية. ويف هذا الصدد، ٔأشارت أ�مانة ٕاىل ٔأنه ميكن ٔأيضا  الثنائيةٕاىل مجعية احتاد لش�بونة �متديد والية الفريق العامل يف 
نتي�ة للمناقشات اليت ك  من الالحئة التنفيذية املشرتكة معد�يف صيغة  أٔ� املتعلقة ٕ�د�ال رشط الضام�تٕادراج املس

 العامل وفقا ملا �اء يف قرار مجعية احتاد لش�بونة.س�تجري يف دورة مقب� للفريق 

من مرشوع امللخص ا�ي ٔأ�ده الرئيس، وهو  18و 12ٕاىل �قرتا�ني الوارد�ن يف الفقرتني وفد بلغار�  ؤأشار .188
فيه  نظرمت ال من الالحئة التنفيذية املشرتكة سي 8 القا�دة"�لص الرئيس ٕاىل ٔأن �قرتاح املقدم من مجهورية مو�وفا �شأٔن 

مجعية احتاد لش�بونة �متديد والية الفريق العامل بغية ٕاىل و"وافق الفريق العامل �ىل ٔأن يويص  "الفرصة التاليةمرة ٔأخرى يف 
الوفد يف هذا السامح ٕ�جراء مزيد من املناقشات �شأٔن تطو�ر نظام لش�بونة، مبا يف ذ� �لول الس�تدامته املالية"، و�ساءل 

الصيا�ة املقرت�ة من ٔأ�ل جتنب تأٔ�ري اع�د الالحئة التنفيذية. �ىل  يوافقهورية مو�وفا ميكن ٔأن عام ٕاذا اكن وفد مج الصدد 
عدل الالحئة التنفيذية اليت ال تتطلب عقد مؤمتر �لفعل تُ ل ٔأو عدِ ؤأشار الوفد ٔأيضا ٕاىل ٔأن مجعية احتاد لش�بونة قد تُ 

قدم اقرتا�ا وميكن تٔأن  اش�بونة مع ٔأي عضو يف احتاد لش�بونة ميكهناحتاد ل  مجعيةمتع فهيا جت لك مرة دبلومايس. و��، يف 
 �ليه يف هناية املطاف. ويعمتدهالحتاد لش�بونة ٔأن يناقش هذا �قرتاح 

من  12الفقرة طفيف �ىل تعديل ٕاد�ال ؤأيد وفد هنغار� البيان ا�ي ٔأدىل به وفد بلغار� ولكنه رٔأى ٔأنه ميكن  .189
ٕاىل الوفد  ؤأشار". احتاد لش�بونةعية صة املتا�ة التالية، ويفضل ٔأن �كون ا�ورة املقب� مجل ملخص الرئيس حبيث تصبح "الفر 

) ٔأو ما ٕاذا 4( 7 للقا�دةج يف �اش�ية درَ طلب توضي�ات عام ٕاذا اكنت إالشارة ٕاىل الرسوم الفردية س�تُ و )، 4( 7القا�دة 
 اكنت س�تدرج يف املالحظات التوضيحية.

ج يف املالحظات در� س�تُ  )4( 29املادة ٔأوحض ٔأن إالشارة ٕاىل الرسوم الفردية مبوجب و �ىل وفد هنغار�، الرئيس  ورد�  .190
س�تظل والية الفريق العامل احلايل  مبا ٔأنالتوضيحية. وف� يتعلق �لصيا�ة اليت اقرت�ا وفد هنغار�، ٔأشار الرئيس ٕاىل ٔأنه 

مينع الفريق العامل من عقد اج��ات �ري رمسية ملواص� املناقشات يشء فال ، فعا� حىت ا�ورة التالية مجلعية احتاد لش�بونة
�رخي حمدد ٔأي ٔأنه ينبغي تفادي إالشارة ٕاىل  رٔأى الوفدالس�تدامة املالية الحتاد لش�بونة، وتوفري الضام�ت. و�� �املتعلقة 

 ملواص� املناقشات.

بعد هناية ا�ورة  خطيا�ىل مرشوع الالحئة التنفيذية املشرتكة وطلب وفد الصني مزيدا من الوقت لتقدمي تعليقاته  .191
 ٕاال �ىل الوفود يف وقت سابق من ذ� اليوم. ة لهذه الالحئعد�ع الصيغة امليتوزيمت احلالية للفريق العامل حيث مل 

هناية ا�ورة احلالية ما س�يقرر يف لش�بونة يف فٕانه الفريق العامل ة ٔأنه وفقا لواليف� يتعلق �ٕالجراء،  ،ٔأوحض الرئيسو  .192
ٕاذا رغب وفد الصني يف ٔأنه . و ٕاىل مجعية احتاد لش�بونةتوصية �ع�د مرشوع الالحئة التنفيذية املشرتكة  ميقد تمتيس  ٕاذا اكن

ٕاىل  يو�ها�لتأٔ�يد أٔن  هتقدمي تعليقات خطية �شأٔن التوصيات املقرت�ة و�شأٔن مرشوع الالحئة التنفيذية املشرتكة فٕانه ميكن
 ٕادرا�ا يف تقر�ر ا�ورة احلالية. بغيةٔ�مانة يف مر�� الحقة ا
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ة ٔأو �ذف من مرشوع الالحئة التنفيذية املشرتكوطلب وفد مجهورية مو�وفا توضي�ا �شأٔن ما ٕاذا اكن اقرتا�ه س�يُ  .193
 يف مرشوع الالحئة التنفيذية املشرتكة اليت ستناقش يف اج�ع الحق للفريق العامل. ما ٕاذا اكنت الفكرة يه �ركه

�ي ٔأشار ٕاىل ٔأن إالجراء او ؤأوحض الرئيس ٔأن حسب �قرتاح املقدم من وفد مجهورية مو�وفا لن �كون رضور�،  .194
ا�ي ميكن  ضام�ترشط الية املشرتكة دون مجعية احتاد لش�بونة �ع�د الالحئة التنفيذٕاىل  سيمت اع�ده هو ٔأوال ٔأن يوَىص 

 دورةأٔي �ال �ىل �دول ٔأعامل مجعية احتاد لش�بونة نفسها (ٕاذا قرر ٔأعضاء احتاد لش�بونة ذ�)، ٔأو �ىل �دول ٔأعامل ب�ركه 
 .االحقجيرى ٔأو اج�ع للفريق العامل الحقة �ري رمسية 

وفد مجهورية مو�وفا لتقدمي �ى فرصة هناك ظل تونة، س� التالية مجلعية احتاد لش�ب ؤأوحضت أ�مانة ٔأنه �الل ا�ورة .195
من ٔأعضاء احتاد مس�بقة وافقة حئة التنفيذية املشرتكة، رهنا مباقرتا�ه والتوصية �ع�ده مع القوا�د أ�خرى الواردة يف الال

ٕاىل مجعية احتاد لش�بونة  ميف ضوء ٔأن التوصية س�تقد�  ،ٔأشارت أ�مانة. وخبالف ذ�، �ىل �قرتاح املقدم لش�بونة ا�ٓخر�ن
اجلديدة، ٕاىل ٔأنه ميكن ٕادراج �قرتاح املقدم من وفد مجهورية مو�وفا يف �دول  الثنائية�متديد والية الفريق العامل ٔأيضا يف 

، �ىل الالحئة التنفيذية املشرتكة" عديلن "اقرتاح لتٔأعامل ا�ورة التالية للفريق العامل، يف ٕاطار بند �دول أ�عامل املعنو� 
 سبيل املثال.

) يف نص مرشوع الالحئة التنفيذية املشرتكة 10( 8 القا�دةوقال وفد مجهورية مو�وفا ٕانه يفضل �رك اقرتا�ه �شأٔن  .196
ا�ي س�يقدم ٕاىل مجعية احتاد لش�بونة الع�ده حيث مل تعرب ٔأي وفود عن ٔأي معارضة يف هذا الصدد، ولكهنا مل تطلب 

لسحب �قرتاح من  ب�ه�قرتاح. واختمت الوفد لكمته قائال ٕانه ليس �يه ٔأي تفويض من سوى املزيد من الوقت �راسة 
م ٕاىل احتاد ) يف النص ا�ي س�يقد� 10( 8 القا�دةام ٕاذا اكن ٕ�ماكهنم املوافقة �ىل �رك عالوفود أ�خرى  سأٔلالنص، و�� 

 بونة قبل ذ� احلني.لش�بونة وحماو� التوصل ٕاىل اتفاق �شأٔن النص بني ٔأعضاء احتاد لش� 

م ٕاىل مجعية احتاد لش�بونة هو الصيغة ٔأشارت ٕاىل ٔأن النص ا�ي س�يقد� و لتوضيح، اعن رغبهتا يف  أ�مانة ٔأعربت و  .197
 ملرشوع الالحئة التنفيذية املشرتكة اليت مت توزيعها يف وقت سابق من ذ� اليوم، ويه النص املس�تمكل ا�ي ال عد�امل

) اجلديدة، �ىل حنو ما اتفق �ليه الفريق العامل 10( 8 القا�دةقرتاح مقدم من وفد مجهورية مو�وفا �شأٔن �حيتوي �ىل 
و�بديل ��، اقرتحت أ�مانة تقدمي �س�ة نظيفة من مرشوع الالحئة التنفيذية املشرتكة  يف وقت سابق من ذ� الصباح.

�لول مو�د بقاء �ىل معلية موازية بني ٔأعضاء احتاد لش�بونة، حىت ) ٕاىل مجعية احتاد لش�بونة، مع االٕ 10( 8دون القا�دة ب
ٕاماكنية ٕادرا�ه يف مرشوع الالحئة  يفلنظر ل ناقشة اقرتاح وفد مجهورية مو�وفا مل ا�ورة التالية مجلعية احتاد لش�بونة، 

 م ٕاىل مجعية احتاد لش�بونة الع�ده.التنفيذية املشرتكة ا�ي س�يقد� 

، ٔأن هناك ثالث نقاط هعيوزمت تو�وفا، يف معرض ٕاشارته ٕاىل مرشوع ملخص الرئيس ا�ي وفد مجهورية م وذ�ر .198
اليت  11من الفقرة  "1"الفقرة الفرعية  ويهتويص هبا مجعية احتاد لش�بونة، ويتطلب اثنان مهنا بعض إالجراءات أ�خرى، 

عن . ؤأعرب 11من الفقرة  "3"ها يف الفقرة الفرعية الرسوم املقرر حتديد ومقدارتتناول مرشوع الالحئة التنفيذية املشرتكة، 
مقدار هذه الرسوم يف النص ا�هنايئ ا�ي  ٕاشارة ٕاىلشرتكة ال ميكن اع�ده دون مرشوع الالحئة التنفيذية امل  اعتقاده بأٔن

من  12لق �لفقرة مزيدا من التوضيح من أ�مانة يف هذا الصدد. وف� يتع ا�متس مجعية احتاد لش�بونة، و�� م ٕاىلس�يقد� 
"مواص� مناقشة املسأٔ� يف الفرصة التالية وهو مرشوع ملخص الرئيس، ٔأ�اط الوفد �لام �القرتاح ا�ي قدمه الرئيس 

مناقش�هتام يف اح�لية جتديد والية الفريق العامل، ٔأي "تطو�ر يتعني اليت �ددت بدورها اجتاهني  18املتا�ة" وفقا للفقرة 
رشط الوفد توضي�ات �شأٔن ما ٕاذا اكن  ا�متسس�تدامته املالية". ويف هذا الصدد، ال ذ� �لول نظام لش�بونة، مبا يف

ٕاد�ال املالية. واختمت الوفد لكمته قائال ٕانه ٕاذا اكن من املمكن  لول الس�تدامتهحبنظام لش�بونة ٔأو  يتعلق بتطو�ر الضام�ت
ٔأدىل هبا وفد هنغار� فٕان وفد ب�ه س�يكون يف وضع �سمح ملخص الرئيس حبيث يتضمن التعليقات اليت �ىل  طفيفتعديل 

 � �ع�ده.



LI/WG/PCR/2/7 
25 
 

يتعلق بتطو�ر نظام لش�بونة. واقرتح الرئيس  تالضام� رشطٔأوحض ٔأن و �ىل وفد مجهورية مو�وفا،  الرئيس ورد�  .199
صبح ٔأيضا ت حبيث  11من الفقرة  "4"لفقرة الفرعية ٕاىل امن ملخص الرئيس ونقل الصيا�ة املقاب�  12كذ� �ذف الفقرة 

) من الالحئة 10( 8 القا�دةتوصية ٕاىل مجعية احتاد لش�بونة �لنظر يف "�قرتاح املقدم من مجهورية مو�وفا �شأٔن مرشوع 
 ام ٕاذا اكن ميكنه قبول هذا �قرتاح.عالرئيس وفد مجهورية مو�وفا  سأٔلالتنفيذية املشرتكة ". مث 

احتاد لش�بونة  مجعيةٕال  قرتاح املقدم من الرئيس بأٔن يويص� يوافق �ىلن وذ�ر وفد مجهورية مو�وفا ٔأنه ميكن أٔ  .200
 .2017يف دورهتا لعام  �لنظر يف اقرتا�ه

من مرشوع ملخص الرئيس ٔأغفلت الشوا�ل اليت ٔأعربت عهنا وفود ٔأخرى،  17ؤأشار وفد ٔأسرتاليا ٕاىل ٔأن الفقرة  .201
ؤرشات نظام محلاية املٔأهنم يفضلون ، من و�ة نظرمه، وهو لش�بونة لرتوجي لنظاموليس ٔأعضاء احتاد لش�بونة، ف� يتعلق �

الرئيس �لام ٔأيضا ��ٓراء اليت ملخص ٔأقلية من ا�ول أ�عضاء يف الويبو. و�� طلب الوفد ٔأن حييط  تضعه اجلغرافية
 يف احتاد لش�بونة. ٔأعضاءً  ليستعهنا �شأٔن ت� املسأٔ� الوفود اليت  تٔأعرب

ٔأن مجيع املواقف اليت ٔأعربت عهنا الوفود، مبا يف ذ� املواقف اليت ٔأعربت عهنا الوفود املراقبة، ؤأشار الرئيس ٕاىل  .202
�ىل  ٔأسايس�شلك الضوء سلط � ملخص الرئيس ٔأوحض ٔأن ستنعكس �لاكمل يف تقر�ر ا�ورة احلالية للفريق العامل. و 

العنارص الرئيس�ية اليت انبثقت عن البيا�ت اليت ٔأدىل هبا ٔأعضاء احتاد لش�بونة من ٔأ�ل حتقيق �س�تدامة املالية لنظام 
 لش�بونة.

ا ذ�رته الوفود مل ٕاشاراتؤأشار وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية ٕاىل ٔأنه يف امللخصات السابقة اليت قد�ا الرئيس هناك  .203
الويبو ال ميكن اس�ت�دا�ا اليت توفرها ضمن تذكريا بأٔن أ�موال تت  مدا�لتها. ؤأشار الوفد ٔأيضا ٕاىل ٔأن املراقبة يف مدا�الهت

 ٔأو اللواحئ املنبثقة عن هذا النظام. وثيقة، وذ� ببساطة ٔ�ن مجيع أ�عضاء مل يوافقوا �ىل الللرتوجي لنظام لش�بونة

تطلب من املنظمة  ٔأدىل هبا ٔأعضاء احتاد لش�بونة وال اليت تعكس ببساطة البيا�ت 17ؤأشار الرئيس ٕاىل ٔأن الفقرة  .204
 .لرتوجي لنظام لش�بونةكلك اختاذ ٔأي ٕاجراء ف� يتعلق �

 ري ٕاىل ٔأن أ�موالال �ش 17من الفقرة  "1"أٔن الفقرة الفرعية عن ٕادراكه ب وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كيةؤأعرب  .205
دراج البيا�ت اليت ٔأدلت هبا الوفود املراقبة يف فقرة مس�تق� من الفقرة عرب عن رغبته يف إ ومع ذ� أٔ س�تأٔيت من الويبو، 

 ملخص الرئيس.

 ف� يتعلق مبوجز الرئيس. مناقشات موضوعيةٔأي  ٕا�ادة فتحه ال ينبغي عن اعتقاده بأٔنؤأعرب وفد هنغار�  .206

فقط ولكن �دة وفود  �ندوفليس غار� ؤأشار ٕاىل ٔأنه نظرا ٔ�ن ووافق وفد بلغار� �ىل البيان ا�ي ٔأدىل به وفد هن .207
ومع ذ�، وافق الوفد . يف ملخص الرئيس مجيعهاعكس ه ليس من املنطقي ٔأن تُ مراقبني ٔأدلوا ببيا�ت يف ا�ورة احلالية فٕان

�ىل إالشارة يف فقرة منفص� من ملخص الرئيس ٕاىل ٔأن التعليقات اليت ٔأدلت هبا الوفود املراقبة سوف تنعكس يف تقر�ر 
 احلالية.ا�ورة 

 ووافق وفد ٕايطاليا ٔأيضا �ىل البيانني ال��ن ٔأدىل هبام وفدا هنغار� وبلغار�. .208

الرتوجي لنظام ؤأشار وفد مجهورية مو�وفا ٕاىل ٔأن الفريق العامل ليس �يه والية ٕالبداء رٔأي �شأٔن دور الويبو يف  .209
 .لش�بونة
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دم، ومن مث لن يؤيد ع ملخص الرئيس ا�ي قُ إالسالمية) ٕاىل ٔأنه راض عن مرشو -ؤأشار وفد ٕا�ران (مجهورية  .210
 ن.اراقباملوفدان الالتعديل ا�ي اقرت�ه 

ٕادراج فقرة مس�تق� يف اقرتح ولهذا استيعاب الشوا�ل اليت ٔأعربت عهنا �دة وفود، عن رغبته يف  الرئيس ؤأعرب .211
 ٕادارةبعض الوفود املراقبة �شأٔن  ٔأ�اط الرئيس �لام ٔأيضا �لبيا�ت اليت ٔأدلت هبالخص الرئيس �كون نصها كام ييل: "م

 ".لش�بونة�روجي ٔأ�شطة ومتويل 

 وذ�ر وفد ٔأسرتاليا ٔأنه ميكنه قبول �قرتاح ا�ي تقدم به الرئيس. .212

 الصيا�ة اليت اقرت�ا الرئيس. قبولوذ�ر وفد مجهورية مو�وفا ٔأيضا ٔأنه ميكن  .213

يف فقرة منفص� من ملخص الرئيس  يمت إالشارةبأٔن  إالسالمية) �ىل اقرتاح وفد بلغار� -ووافق وفد ٕا�ران (مجهورية  .214
 .ٔأن التعليقات اليت ٔأدلت هبا الوفود املراقبة سوف تنعكس يف تقر�ر ا�ورة احلاليةٕاىل 

 ل الصيا�ة اليت اقرت�ا الرئيس.و قب هؤأعرب وفد بلغار� عن رغبته يف حسب اقرتا�ه أ�ويل ٔ�نه ميكن .215

الوفد اقرتح  املرونةمن و�روح  ،�اة الشوا�ل اليت ٔأعربت عهنا الوفود املراقبةمراعن رغبته يف وفد ٕايطاليا ٔأعرب و  .216
�لاكمل يف  ةردوأأ�اط الرئيس �لام ٔأيضا �ملواقف اليت ٔأعربت عهنا بعض الوفود املراقبة والفقرة مس�تق� نصها كام ييل: "

 التقر�ر".

�ذف عبارة "بعض" يمت يف �ا� إالبقاء �ىل الصيغة اليت اقرت�ا وفد ٕايطاليا، ٔأنه، اقرتح وفد مجهورية مو�وفا و  .217
 ٔأكرث دقة.لتكون حبيث تصبح امجل� "املواقف اليت ٔأعربت عهنا الوفود املراقبة" 

يف  ب عهنا" بعبارة "البيا�ت املقدمة"عر� املُ �س�تعاضة عن عبارة "املواقف  إالسالمية) -واقرتح وفد ٕا�ران (مجهورية  .218
 الصيغة اليت اقرت�ا وفد ٕايطاليا.

 ب عهنا".عر� �ا وفد ٕايطاليا ويه "املواقف املُ ؤأعرب وفد مجهورية مو�وفا عن تفضي� للصيا�ة أ�ولية اليت اقرت  .219

"كام ٔأ�اط الرئيس �لام  تكون اكلتايلج يف ملخص الرئيس س� در� واختمت الرئيس لكمته قائال ٕان الصيا�ة اليت س�تُ  .220
 ليت ٔأعربت عهنا الوفود املراقبة واليت ستنعكس �لاكمل يف تقر�ر ا�ورة".�ملواقف ا

 .احلالية ووافق الفريق العامل �ىل ملخص الرئيس، �ىل النحو الوارد يف املرفق أ�ول من الوثيقة .221

 من �دول أ�عامل: اختتام ا�ورة 7البند 

 .2017ٔأ�ريل  5اختمت الرئيس ا�ورة يف  .222

 [ييل ذ� املرفقان]
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مشرتكة التفاق لشبونة  الفريق العامل املعني بإعداد الئحة تنفيذية
 ووثيقة جنيف التفاق لشبونة

 
 الثانيةالدورة 

 2017أٔ�ريل  5ٕاىل  3جنيف، من 
 
 

 ملخص الرئيس

 ا�ي اعمتده الفريق العامل

اجمتع الفريق العامل املعين ٕ��داد الحئة تنفيذية مشرتكة التفاق لش�بونة ووثيقة جنيف التفاق لش�بونة (املشار ٕاليه ف�  .1
 .2017 ٔأ�ريل 5ٕاىل  3"الفريق العامل") يف جنيف يف الفرتة من ييل بعبارة 

 ،�وس�تار�اك ،بلغار� ،اجلزا�ر واكنت أ�طراف املتعاقدة الحتاد لش�بونة التالية ممث�� يف هذه ا�ورة: .2
اجلبل  ،املكس�يك ،ٕايطاليا ،ٕارسائيل ،إالسالمية) -ٕا�ران (مجهورية  ،هنغار� ،جورجيا ،�ابون ،فر�سا ،التش�يكية امجلهورية
 ).19، توغو، تو�س (سلوفا�يا ،مجهورية مو�وفا ،الربتغالبريو،  ،أ�سود

 ،السلفادور�ولومبيا، �رواتيا،  ،الصني ،ش�ييل ،كندا ،ٔأسرتاليأألبانيا،  واكنت ا�ول التالية ممث�� بصفة مراقب: .3
�حتاد الرويس،  ،مجهورية �ور� ،ب� ،املغربيا، لبنان، التف  ،الكويت ،اليا�نغينيا، الهند،  ،غوات�ال ،ٔأملانيإاس�تونيا، 
 ).28( الوال�ت املت�دة أ�مر�كية ٔأوغندا، ،ٔأو�رانيا ،�ر�يا ،سو�رسا ،ٕاس�بانيا ،الس�نغال

)، OAPI( املنظمة أ�فريقية للملكية الفكرية وشارك يف ا�ورة ممثلو املنظامت احلكومية ا�ولية التالية بصفة مراقب: .4
 ).5�حتاد أ�ورويب، منظمة أ��ذية والزرا�ة لٔ�مم املت�دة، املنظمة ا�ولية للفرنكوفونية، منظمة الت�ارة العاملية (

�راسات ا�ولية للملكية مركز ا وشارك يف ا�ورة ممثلو املنظامت ا�ولية �ري احلكومية التالية بصفة مراقب: .5
الرابطة ا�ولية للعالمات ، ) ECTA ( ية للعاملني يف جمال العالمات الت�اريةمجعية �حتادات أ�وروب ، )CEIPI( فكريةال
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، )oriGIn( اجلغرافية مؤرشاتمنظمة الش�بكة ا�ولية لل)، AIDV( ، امجلعية ا�ولية لقانون النبيذ)INTA( الت�ارية
MARQUES - 6( يك العالمات الت�ارية أ�وروبينيمجعية مال.( 

LI/WG/PCR/2/INF/1 Prov. 2.0F قامئة املشاركني يف الوثيقة و�رد .6

* 

 من �دول أ�عامل: افتتاح ا�ورة 1البند 

 افتتح ا�ورة املد�ر العام، الس�يد فرا�سس غري. .7

 اع�د �دول أ�عاملمن �دول أ�عامل:  2البند 

دون ٕاد�ال ٔأي ) .LI/WG/PCR/2/1 Prov 2 اعمتد الفريق العامل مرشوع �دول أ�عامل (الوثيقة .8
 تعديل.

 اع�د مرشوع تقر�ر ا�ورة أ�وىلمن �دول أ�عامل:  3البند 

 ) دون ٕاد�ال ٔأي تعديل.LI/WG/PCR/1/6 Prov. 2 اعمتد الفريق العامل مرشوع التقر�ر (الوثيقة .9

املنشأٔ مرشوع الالحئة التنفيذية املشرتكة التفاق لش�بونة �شأٔن حامية �سميات من �دول أ�عامل:  4البند 
 و�سجيلها �ىل الصعيد ا�ويل ووثيقة جنيف التفاق لش�بونة �شأٔن �سميات املنشأٔ واملؤرشات اجلغرافية

 .LI/WG/PCR/2/4و LI/WG/PCR/2/3و LI/WG/PCR/2/2 الو�ئقاستندت املناقشات ٕاىل  .10

 ما ييل: ، �ىل2017 ووافق الفريق العامل �ىل توصية مجعية احتاد لش�بونة بأٔن حترص، يف دورهتا لعام .11

اع�د مرشوع الالحئة التنفيذية املشرتكة التفاق لش�بونة �شأٔن حامية �سميات املنشأٔ و�سجيلها �ىل  "1"
الصعيد ا�ويل ووثيقة جنيف التفاق لش�بونة �شأٔن �سميات املنشأٔ واملؤرشات اجلغرافية (املشار ٕا�هيا ف� ييل بعبارة 

 عّد� من قبل الفريق العامل؛"الالحئة التنفيذية املشرتكة")، �لصيغة امل

) من الالحئة التنفيذية 10(8 �قرتاح املُقدم من مجهورية مو�وفا �شأٔن مرشوع القا�دةوالنظر يف  "2"
 ، �لصيغة الواردة يف مرفق هذه الوثيقة؛)"1967 املشرتكة ("ضامن وثيقة

التنفيذية املشرتكة، بعد اقرتاح من املد�ر ) من الالحئة 1(8 وحتديد مبلغ الرسوم املشار ٕا�هيا يف القا�دة "3"
 العام؛

التفاق وحتديد �رخي بدء نفاذ الالحئة التنفيذية املشرتكة حبيث يتوافق مع �رخي بدء نفاذ وثيقة جنيف  "4"
 .لش�بونة �شأٔن �سميات املنشأٔ واملؤرشات اجلغرافية

اتفاق ٔأبديت �شأٔن مرشوع التعل�ت إالدارية لتطبيق  ؤأ�ريا، ا�متس الرئيس من أ�مانة ٔأن حتيط �لام �لتعليقات اليت .12
لش�بونة �شأٔن حامية �سميات املنشأٔ و�سجيلها �ىل الصعيد ا�ويل ووثيقة جنيف التفاق لش�بونة �شأٔن �سميات املنشأٔ 

 .واملؤرشات اجلغرافية

                                                
 س�تكون الصيغة ا�هنائية لقامئة املشاركني متا�ة يف مرفق تقر�ر ا�ورة. *
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 �س�تدامة املالية الحتاد لش�بونةمن �دول أ�عامل:  5البند 

 .LI/WG/PCR/2/5 الوثيقةاستندت املناقشات ٕاىل  .13

 " من اتفاق لش�بونة3)"3(11 القا�دةؤأطلع الرئيس الفريق العامل �ىل مس�ت�دات �شأٔن إال�ا�ت املُقدمة مبوجب  .14
عن  وأأ�لنأٓخر�ن ٕاىل ٔأن ٔأعضاء ٔأيضا ؤأشار الرئيس واليت تلقاها املكتب ا�ويل فعال من بعض ٔأعضاء احتاد لش�بونة. 

طبقا للقرار�ن املُت�ذ�ن يف بغرض ٕازا� جعز احتاد لش�بونة املرتقب �الل الثنائية،  هذا القبيل لتقدمي ٕا�ا�ت من اس�تعدادمه
 .2016و 2015 مجعييت �ايم

ؤأ�اط الفريق العامل �لام �لبيا�ت املُقدمة حول أ�مهية اليت �كتس�هيا نظام لش�بونة �لنس�بة ٕاىل الب�ان  .15
 مة املالية الحتاد لش�بونة �ىل املدى البعيد.يف ذ� الب�ان النامية) وحول �س�تدا (مبا

 وسلّط الرئيس الضوء بو�ه �اص �ىل العنارص التالية اليت �رزت من بيا�ت ٔأعضاء احتاد لش�بونة: .16

وثيقة جنيف التفاق لش�بونة �شأٔن احلا�ة ٕاىل التأٔ�يد �ىل ٔأ�شطة الرتوجي لنظام لش�بونة مبا يف ذ�  "1"
 ؛فية�سميات املنشأٔ واملؤرشات اجلغرا

واحلا�ة ٕاىل مواص� مراجعة �دول رسوم لش�بونة �نتظام، مع مرا�اة اح�ل ٔأن �كون ٔأي ز�دة يف مبلغ  "2"
 الرسوم مبثابة مثّبط لرغبة �نضامم ٕاىل نظام لش�بونة واس�ت�دامه؛

لويبو واحلا�ة ٕاىل ضامن ٔأن �كون ٔأي �ل ملسأٔ� �س�تدامة املالية لنظام لش�بونة م�ش�يا مع مبادئ ا "3"
 ومهنجيهتا الراهنة اخلاصة �ملزيانية، ومع مبدٔأ التضامن بني لك احتادات الويبو.

ووافق الفريق العامل �ىل توصية مجعية احتاد لش�بونة �متديد والية الفريق العامل بغرض ا�متكني من ٕاجراء  .17
 املالية.املزيد من املناقشات حول تطو�ر نظام لش�بونة، مبا يف ذ� تقدمي �لول الس�تدامته 

 ؤأ�اط الرئيس �لام كذ� �ملواقف اليت ٔأبدهتا الوفود املراقبة واليت س�ُتدرج بأٔمكلها يف تقر�ر ا�ورة. .18

 اع�د ملخص الرئيسمن �دول أ�عامل:  6البند 

 اعمتد الفريق العامل ملخص الرئيس �لصيغة الواردة يف هذه الوثيقة. .19

 اختتام ا�ورةمن �دول أ�عامل:  7البند 

 .2017 ٔأ�ريل 5اختمت الرئيس ا�ورة يف  .20

[ييل ذ� املرفق]
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 8القا�دة 

 الرسوم

[...] 

مه طرف متعاقد 5)"1(أٔ) �ىل الرمغ من ٔأحاكم الفقرة الفرعية (  ]1967[ضامن وثيقة  )10( "، ال يرتتب �ىل ٕا�الن يقّدِ

) من وثيقة جنيف ٔأية أٓ�ر �ىل العالقة مع طرف متعاقد أٓخر 4(7 القا�دةبناء �ىل  1967مبوجب وثيقة جنيف ووثيقة 

 .1967مبوجب وثيقة جنيف ووثيقة 

�ع، ٔأن تلغي الفقرة الفرعية (ٔأ) ٔأو تقيد نطاق تطبيقها [بعد انقضاء عرش جيوز للجمعية، بأٔ�لبية الثالثة ٔأر (ب)

، �ىل ٔأال �س�بق ذ� التارخي مخس س�نوات من �رخي انضامم ٔأ�لبية �زي التنفيذس�نوات �ىل �رخي دخول وثيقة جنيف 

عاقدة مبوجب وثيقة جنيف ٕاىل وثيقة جنيف]. وال حيق التصويت ٕاال لٔ�طراف املت 1967أ�طراف املتعاقدة مبوجب وثيقة 

 .1967 ووثيقة

 ]ييل ذ� املرفق الثاين[
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I. MEMBRES/MEMBERS 
 
 
(dans l’ordre alphabétique des noms français des États) 
(in the alphabetical order of the names in French of the States) 

 
ALGÉRIE/ALGERIA 
 
Fayssal ALLEK, premier secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
 
BULGARIE/BULGARIA 
 
Rakovski LASHEV, Ambassador, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 
 
Vladimir YOSSIFOV, Advisor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
COSTA RICA 
 
Jonathan LIZANO, Subdirector del Registro de la Propiedad Industrial, Registro Nacional, 
Ministerio de Justicia y Paz, San José 
 
 
FRANCE 
 
Daphné DE BECO (Mme), responsable du pôle international, Direction juridique, Institut 
national de la propriété industrielle (INPI), Courbevoie 
 
Véronique FOUKS (Mme), chef, Service juridique et international, Institut national de l’origine et 
de la qualité (INAO), Montreuil-sous-bois 
 
Yann SCHMITT, conseiller politique, Département des affaires économiques internationales, 
Ministère des affaires étrangères et du développement international, Paris 
 
Francis GUENON, conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
GABON 
 
Edwige KOUMBY MISSAMBO (Mme), premier conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
GÉORGIE/GEORGIA 
 
Nikoloz GOGILIDZE, Chairman, National Intellectual Property Center of Georgia 
(SAKPATENTI), Mtskheta 
 
Ana GOBECHIA (Ms.), Head, International Affairs Unit, National Intellectual Property Center of 
Georgia (SAKPATENTI), Mtskheta 
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HONGRIE/HUNGARY 
 
Csaba BATICZ, Head, Legal and International Department, Hungarian Intellectual Property 
Office (HIPO), Budapest 
 
 
IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’)/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 
 
Reza DEHGHANI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ISRAËL/ISRAEL 
 
Judith GALILEE-METZER (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ITALIE/ITALY 
 
Vincenzo CARROZZINO, Expert, Directorate General of Agri-food Development and Quality, 
Ministry of Agricultural and Food Policies, Rome 
 
Renata CERENZA (Ms.), Expert, Trademarks, Designs and Geographic Indications, Italian 
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, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Alessandro MANDANICI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
MEXIQUE/MEXICO 
 
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.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
 
Raúl VARGAS JUAREZ, Segundo Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
 
Paulina CEBALLOS ZAPATA (Sra.), Asesora, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
MONTÉNÉGRO/MONTENEGRO 
 
Tamara BRAJOVIĆ (Ms.), First Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
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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.), Examiner, Trademarks, Designs and Models Department, Institute 
of Industrial Property (INPI), Ministry of Justice, Lisbon 
 
João PINA DE MORAIS, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA 
 
Igor MOLDOVAN, Counsellor of the Director General, State Agency for Intellectual 
Property (AGEPI), Chisinau 
 
Mirela LUNGU (Ms.), Specialist, International Cooperation and European Integration Section, 
State Agency for Intellectual Property (AGEPI), Chisinau 
 
 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC 
 
Silvie GÖTZOVÁ (Ms.), Head, Trademark Department, Industrial Property Office, Prague 
 
Katerina DLABOLOVA (Ms.), Expert, International Department, Industrial Property Office, 
Prague 
 
Martin TOČÍK, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
SLOVAQUIE/SLOVAKIA 
 
Janka ORAVCOVÁ (Ms.), Expert, Industrial Property Office of the Slovak Republic, Banská 
Bystrica 
 
 
TOGO 
 
Mnanta Komi LAMATETOU, directeur général, Institut national de la propriété industrielle et de 
la technologie (INPIT), Ministère du commerce, de l'industrie, de la promotion du secteur privé 
et du tourisme, Lomé 
 
 
TUNISIE/TUNISIA 
 
Nasreddine NAOUALI, conseiller, Affaires étrangères, Mission permanente, Genève 
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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) 

 
ALBANIE/ABANIA 
 
Darian SULI (Ms.), Lawyer, Directorate General of Industrial Property, Ministry of Economic 
Development, Tourism, Trade and Entrepreneurship, Tirana 
 
Fabjana LAKURIQI (Ms.), Geographical Indications Examiner, Directorate General of Industrial 
Property, Ministry of Economic Development, Tourism, Trade and Entrepreneurship, Tirana 
 
 
ALLEMAGNE/GERMANY 
 
Sabine LINK (Ms.), Expert, 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 
 
 
CANADA 
 
Erica FRASER (Ms.), Senior Policy Analyst, Canadian Intellectual Property Office (CIPO), 
Gatineau 
 
Frédérique DELAPREE (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
CHILI/CHILE 
 
Marcela PAIVA VELIZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente ante la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), Ginebra 
 
 
CHINE/CHINA 
 
Ying LAI (Ms.), Principal Staff, Trademark Office, State Administration for Industry and 
Commerce (SAIC), Beijing 
 
 
COLOMBIE/COLOMBIA 
 
Juan Camilo SARETZKI-FORERO, Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
 
Daniela Carolina PEREZ MAHECHA (Sra.), Pasante, Misión Permanente, Ginebra 
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CROATIE/CROATIA 
 
Sandra LUETIĆ (Ms.), Head, Economic Multilateral Affairs Division, Ministry of Foreign and 
European Affairs, Zagreb 
 
 
EL SALVADOR 
 
Katia María CARBALLO (Sra.), Ministra Consejera, Misión Permanente ante la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
 
 
ESPAGNE/SPAIN 
 
Victoria DAFAUCE MENÉNDEZ (Ms.), Jefe, Departamento de Coordinación Jurídica y 
Relaciones Internacionales, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo, Madrid 
 
Teresa RODRÍGUEZ-TRENCHS (Ms.), Consejería de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, Misión Permanente ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
 
 
ESTONIE/ESTONIA 
 
Evelin SIMER (Ms.), Counsellor, Judicial Affairs, Estonian Ministry of Justice, Tallinn 
 
 
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 
 
Andrea BARONA (Ms.), Intellectual Property Specialist, United States Patent and Trademark 
Office (USPTO), United States Mission to the European Union (USEU), Brussels 
 
Kristine SCHLEGELMILCH (Ms.), Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION 
 
Anastasiya MATVEEVA (Ms.), Expert, Public Services Department, Federal Service for 
Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow 
 
Maria KARABANOVA (Ms.), Senior Researcher, Federal Institute of Industrial Property 
(ROSPATENT), Moscow 
 
 
GUATEMALA 
 
Flor de María GARCĺA DĺAZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente ante la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
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GUINÉE/GUINEA 
 
Aminata KOUROUMA-MIKALA (Mme), conseillère, Affaires économiques et commerciales, 
Mission permanente, Genève 
 
 
INDE/INDIA 
 
Sumit SETH, First Secretary, Economic Division, Permanent Mission, Geneva 
 
 
JAPON/JAPAN 
 
Hiroki UEJIMA, Deputy Director, International Policy Division, Japan Patent Office (JPO), Tokyo 
 
Kenji SAITO, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
KOWEÏT/KUWAIT 
 
Abdulaziz TAQI, Commercial Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
LETTONIE/LATVIA 
 
Liene GRIKE (Ms.), Advisor, Economic and Intellectual Property Affairs, Permanent Mission, 
Geneva 
 
 
LIBAN/LEBANON 
 
Rana EL KHOURY (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
MAROC/MOROCCO 
 
Hassan BOUKILI, représentant permanent adjoint, Mission permanente, Genève 
 
Khalid DAHBI, conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
OUGANDA/UGANDA 
 
George TEBAGANA, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
PANAMA 
 
Krizia MATTHEWS (Sra.), Consejera Legal, Misión Permanente ante la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), Ginebra 
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RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 
 
Dae Soon JUNG, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
SÉNÉGAL/SENEGAL 
 
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 
 
 
TURQUIE/TURKEY 
 
Dilan KARATEPE (Ms.), Expert, Geographical Indications Department, Turkish Patent and 
Trademark Office (TURKPATENT), Ministry of Science, Industry and Technology, Ankara 
 
 
UKRAINE 
 
Valentyna HAIDUK (Ms.), Head, Rights to Designation Department, State Enterprise “Ukrainian  
Institute of Industrial Property” (SE UIPV), Kiyv 
 
Olena ILIASHCHUK (Ms.), Deputy Head, Department of Qualification Examination on Claims for 
Marks and Geographical Indications of Goods, State Enterprise “Ukrainian Institute of Industrial 
Property” (SE UIPV), Kiyv 
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III. ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/ 

INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS  
 
 
ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OAPI)/AFRICAN 
INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (OAPI)  
 
Michel GONOMY, chef de service, Département de l'assistance au directeur général, Yaoundé 
 
 
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 
 
 
ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE (OIF)  
 
Lorick Stéphane MOUBACKA MOUBACKA, assistant de coopération, Affaires économiques et 
de développement, Délégation permanente, Genève 
 
 
ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE ORGANIZATION 
(WTO)  
 
Wolf MEIER-EWERT, Counsellor, Intellectual Property Division, Geneva 
 
 
UNION EUROPÉENNE (UE)/EUROPEAN UNION (EU)  
 
Klaus BLANK, International Relations Officer, Geographical Indications and World Trade 
Organization (WTO) Legal Issues, Directorate-General Agriculture, European Commission, 
Brussels 
 
Oliver HALL ALLEN, First Counsellor, Permanent Delegation, Geneva 
 
Michele EVANGELISTA, Intern, Permanent Delegation, Geneva 
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IV. ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES/NON-GOVERNMENTAL 
 ORGANIZATIONS  
 
 
Centre d’études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI)/Centre for International 
Intellectual Property Studies (CEIPI)  
François CURCHOD, chargé de mission, Genolier 
 
Association communautaire du droit des marques (ECTA)/European Communities Trade Mark 
Association (ECTA)  
Cecilia FALCONI PEREZ (Ms.), Member, ECTA Geographical Indications Committee, Quito 
 
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, représentant, Divonne-les-Bains 
 
MARQUES - Association des propriétaires européens de marques de commerce/MARQUES - 
Association of European Trademark Owners 
Ozlem FUTMAN, Expert, Istanbul 
 
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 
Angelina GRECO (Ms.), Consultant, Geneva 
 
 
 
 
V. BUREAU/OFFICERS 
 
 
Président/Chair:    Nikoloz GOGILIDZE (GÉORGIE/GEORGIA) 
 
Vice-présidents/Vice-chairs:  Alfredo Carlos RENDÓN ALGARA (MEXIQUE/MEXICO) 
 
Secrétaire/Secretary:   Alexandra Grazioli (Mme/Ms.) (OMPI/WIPO) 
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VI. SECRÉTARIAT DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ 

INTELLECTUELLE (OMPI)/SECRETARIAT OF THE WORLD INTELLECTUAL 
PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) 

 
 
Francis GURRY, 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, conseiller juridique/Legal Counsel 
 
David MULS, directeur principal, Division du droit et des services consultatifs en matière de 
législation, Secteur des marques et des dessins et modèles/Senior Director, Law and 
Legislative Advice Division, 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, Division du 
droit et des services consultatifs en matière de législation, Secteur des marques et des dessins 
et modèles/Director, Lisbon Registry, Law and Legislative Advice Division, 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, Division du 
droit et des services consultatifs en matière de législation, Secteur des marques et des dessins 
et modèles/Senior Legal Officer, Lisbon Registry, Law and Legislative Advice Division, Brands 
and Designs Sector 

 
 والوثيقة] [هناية املرفق الثاين

http://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0071&lang=fr
http://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0071&lang=fr
http://intranet.wipo.int/intranet_apps/people_finder/unit.jsp?unit_code=0071&lang=en

