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 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019 ديسمرب 13 التارخي:

 (لشبونة احتاد) الدويل وتسجيلها املنشأ تسميات حلماية اخلاص االحتاد

 اجلمعية

 (والعشرون الثالثةالعادية  الدورة) والثالثون السادسة الدورة
 2019أأكتوبر  9سبمترب اإىل  30جنيف، من 

 التقرير
 اعمتدته امجلعيةاذلي 

 8و 6و 5و 4و 3و 2و 1(: A/59/1 من جدول الأعامل املوّحد )الوثيقة اليت تعنهيا تناولت امجلعية البنود التالية .1

 .33و 32و 25و 14و 13" و2"11و

 (.A/59/14 التقرير العام )الوثيقة، يف 25عدا البند وترد التقارير اخلاصة ابلبنود املذكورة، فامي  .2

 يف هذه الوثيقة. 25ويرد التقرير اخلاص ابلبند  .3

يران )مجهورية ) رضا دهقاينالس يد  وانُتخب .4  فيليب اكدررئيسًا للجمعية؛ وانُتخب لك من الس يد  (الإسالمية( –اإ

 .للرئيس( انئبني بريو) راي ميلوين غارس يا( والس يد فرنسا)
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 من جدول الأعامل املوّحد 25لبند ا

 لش بونةنظام 

نظام لش بونة منذ الاجامتع الأخري مجلعية  اليت طرأأت عىل املهمةالتطورات  ببعضرئيس مجعية احتاد لش بونة  ذكّر .5

ىل اتفاق  امتعاقدجديدا  اطرفبوصفها . ورحب الرئيس بأألبانيا 2018احتاد لش بونة عام  يف مجعية احتاد لش بونة عقب انضامهما اإ

جاميل  وهبذا يصل، 2019لش بونة يف فرباير  ىل  احتاد مضنلأطراف املتعاقدة ااإ يداع. وأأشار أأيضا اإىل طرفا 29لش بونة اإ  اإ

ىل وثيقة جنيف لتفاق لش بونة راي ادلميقراطية أأعلنت مجهورية كو كام  .أألبانيا ومكبوداي وكوت ديفوار وساموا واثئق انضامهما اإ

يداع صك انضامهما خالل امجلعيات احلالية. واختمت  ن قائال الكمهالشعبية اإ وثيقة  دخول معقوةل بصورةتوقع أأن ن ميكن  هاإ

 نفاذ قبل هناية العام احلايل.ال  حزي جنيف لتفاق لش بونة

 الفريق العامل املعين بتطوير نظام لش بونة بشأأنتقرير 

ىل  .6  .LI/A/36/1 الوثيقةاستندت املناقشات اإ

مّددت ولية الفريق العامل  2017أأن مجعية احتاد لش بونة لعام بلنظر، ل  املطروحةرت الأمانة، يف عرضها للوثيقة ذكّ و  .7

جراء املزيد من املناقشات حول تطوير نظام لش بونة، مبا يف ذكل احللول وعقد الفريق  ية.س تدامته املال اب املتعلقة بغرض اإ

ناقشات امل نتاجئ  LI/A/36/1 الوثيقة وتتضمن. 2019 مايو 28و 27 يويمالعامل املعين بتطوير نظام لش بونة دورته الأوىل 

 ادلورة الثانية للفريق العامل.اليت دارت يف 

ىل أأن امحلاية ادلولية لتسميات املنشأأ  .8 يف ، رحبو . لبدلهيسة أأولوية رئ  تُعد اجلغرافية واملؤرشاتوأأشار وفد هنغاراي اإ

يداع ل س امينظام لش بونة،  اليت طرأأت عىلهذا الصدد، ابلتطورات الإجيابية  الأخرية  حبالت الانضاممطلبات جديدة، و  اإ

ىل اتفاق لش بونة الأصيل. كام  ىل وثيقة جنيف، وكذكل انضامم أألبانيا اإ حصة التسجيالت ادلولية من  فابرتياح تضاع لحظاإ

ىل  لتصلامثين س نوات الخالل البدلان النامية  ىل أأن  مشريا ،2018يف املائة يف عام  13اإ يُظهر هذا التحسن الكبري اإ

ماكانت نظام لش بونة اجلغرافية يف البدلان  واملؤرشاتحامية تسميات املنشأأ  اليت تكتس هيا املزتايدة مهيةعىل الأ  ويربهن ،اإ

ن بدله ي النامية.  ىل وثيقة جنيف قبل هناية  اعضو ، بوصفه تطلعوقال اإ ىل انضامم الاحتاد الأورويب اإ يف الاحتاد الأورويب، اإ

نه ،العام احلايل انضامم  حلالتوس ميهد الطريق  ،بأأن هذا الانضامم س يعطي زخام جديدا لعمل نظام لش بونة عىل قناعة واإ

وقع وثيقة جنيف يف  بدلا 15 مضن اكن بدله وأأضاف أأننفاذ. حزي ال وثيقة جنيف  دخولجديدة أأو تصديقات جديدة بعد 

 اتالإجراءاختاذ  يف ابلفعل، وأأنه قد رشع علهيا يف أأقرب وقت ممكنعاقد العزم عىل التصديق  وأأنه، 2015مايو  20

يف املنعقدة الفريق العامل املعين بتطوير نظام لش بونة يف دورته الثانية أأن ىل اإ  وأأشارالالزم لهذا الغرض.  ةالترشيعي

، رحب الوفد الس ياقزايدة عضوية نظام لش بونة. ويف هذا  الرامية اإىل عىل أأمهية الأنشطة الرتوجيية شدد 2019 مايو

 واملؤرشاتتسميات املنشأأ  يف جمالملنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( اليت تضطلع هبا ا املكثفةابلأعامل الرتوجيية املعززة 

 بدله أأن وأأردفالأمانة. مع لش بونة و يف نظام عضاء الأ  سائر يف هذا الشأأن مع للتعاون بدله اس تعداد وأأبدى ،اجلغرافية

وفد من عن زايرة أأن يعلن  ذلكل من دواعي رسورهلتعاون مع أأعضاء الويبو غري الأطراف يف اتفاق لش بونة، ل أأيًضا  مس تعد

ندونيس يا للملكية الفكرية  وزارة العدل يف هنغاراي ومكتب هنغاراي ،املديرية العامة للملكية الفكريةو ملكية الفكرية، لل  مكتب اإ

ن . نيبدلال املؤرشات اجلغرافية يف  اجامتعات ثنائية حول حامية لعقد، 2019أأكتوبر  7يف  تطلع اإىل هذا احلوار ي  بدلهوقال اإ

قلميي ةوطنيال عىل الأصعدة املؤرشات اجلغرافية أأيًضا فرصة ممتازة لتعزيز أأنظمة حامية يُعداملهين، اذلي  فامي و . ةوادلولي ةوالإ
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عىل جدول أأعامل اجامتعات الويبو س نوات  ظلتالقضية هذه أأن ب عقب التذكرييتعلق ابلس تدامة املالية لحتاد لش بونة، 

عىل املدى  املالية نظام لش بونةالسالمة حل معقول ومتوازن من أأجل ضامن  التوصل اإىل رضورة الوفد يرىيزال  ل عديدة،

ومكتف  يؤدي وظيفته عىل خري وجهأأيًضا يف أأن يصبح نظام لش بونة نظام تسجيل عاملي  بدلهعىل الرمغ من رغبة و . الطويل

نه لفت الانتباه، العاجل يف القريب ذاتيا مجيع التدابري املس تقبلية املمكنة مبادئ التضامن املايل اإىل رضورة أأن حترتم  فاإ

ىلالقدرة عىل ادلفع احرتام وكذكل برامج املوازنة، و  بني الاحتادات الراخسة واختمت  .الاحتاداتالتعاون الإداري بني  واحلاجة اإ

نه  ابلقول جيايب عىل الوضع  لاملس تقبيف لعضوية اوتوس يع  ،نفاذحزي ال وثيقة جنيف  دخولمن أأن  عىل ثقةاإ س يكون هل تأأثري اإ

ىل  ليس مثة ما يدعواملايل لحتاد لش بونة. ذلكل،   .الراهنصصة يف الوقت خمتطبيق حلول اإ

يران )مجهورية  .9 وأأنه  .لنظام لش بونة فرتة طويةل من أأشد املنارصين عىل مدى ظلّ  بدلهالإسالمية( بأأن  -وذكَّر وفد اإ

أأن حامية  وأأضاف أأيضانظام. ال  اليت يوفرهاعلق أأمهية قصوى عىل امحلاية الفعاةل لتسميات املنشأأ الوطنية والبياانت اجلغرافية ي

الانضامم الت ومنو التجارة ادلولية. وفامي يتعلق حب ،يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة همامدورا  تؤدياجلغرافية  املؤرشات

ىل وثيقة جنيف واتفاق لش بونة، أأعرب عن ارتياحه وتطلع ةاجلديد ىل  هاإ سهاماسهم سي  ممانفاذ، حزي ال وثيقة جنيف  دخولاإ  اإ

جيابي الاس تدامة املالية لنظام لش بونة بأأنظمة التسجيل  ةل ميكن مقارن هش بونة. وبعد التذكري بأأنيف الاس تدامة املالية لنظام ل  ااإ

نه مصمم عىل  جياد حل معقول ومتوازن لضامن الاس تدامة املالية لنظام لش بونة. الإسهامالعاملية الأخرى، قال اإ ويف    يف اإ

وقال ؛ النظام ذاتياضامن اس تدامة لتلفة امل يارات اخل  حبثيف  للجهود اليت بذلوهاهذا الصدد، أأثىن عىل أأعضاء احتاد لش بونة 

هنم س يواصلون  املتأأصل لنظام لش بونة والأحاكم القانونية لالتفاقات ذات الصةل. ويف  مراعاة الطابعمع  ،العمل بنفس الروحاإ

الرئيسة  املهمة س تظل عالية جبودةوتوفري خدمات حامية امللكية الفكرية  يةأأنشطة تروجي بأأن القيام باخلتام، أأعرب عن اعتقاده 

ىل  هتطلعأأعرب عن للويبو. ويف هذا الصدد،  الحتادات الأخرى اليت تديرها الويبو ل ماكفئة بأأمهيةاحتاد لش بونة  أأن حيظىاإ

 لأغراض الوفاء بوليهتا.

منظمة الش بكة ادلولية  لش بونة ووثيقة جنيف، كرر ممثلاتفاق  مبوجبالرتحيب ابلأطراف املتعاقدة اجلديدة  وعقب .10

ىل وثيقة جنيف لتفاق لش بونة، ل اجلغرافية دعوته اإىل مجيع ادلول الأعضاء يف الويبو  للمؤرشات ماكنية الانضامم اإ لنظر يف اإ

وتسميات املنشأأ.  ةمحلاية املؤرشات اجلغرافيلأن هذا الصك املتعدد الأطراف ميثل فرصة فريدة لإنشاء نظام دويل حقيقي 

ىل املساعدة التقنية حاجة ماسة  مثةوأأن  ،فرصة هائةل للتمنية الاجامتعية واملس تدامة تتيح أأن املؤرشات اجلغرافيةوأأشار اإىل  اإ

وتبادل أأفضل املامرسات بني مجموعات املنتجني يف مجيع أأحناء العامل. ويف هذا الصدد، أأعرب عن رسوره لإعالن أأن منظمة 

فرع للمنظمة  لإنشاء اولية واملعهد الوطين لدلفاع عن املنافسة وحامية امللكية الفكرية يف بريو قد وقعا مؤخرًا اتفاقالش بكة ادل

ماكنية لبريو  سيُتاح. ومبوجب هذا التفاق، "oriGIn Peru" يف بريو للحصول عىل املساعدة املنظمة  الوصول اإىل ش بكةاإ

نشاء مجم ؛نية يف جمالت متعددةتق ال  صدار الشهادات،  ،وعات املنتجني، وتنفيذ أ ليات الرقابةمثل اإ ماكنية دمج  فضال عنواإ اإ

 يف أأهداف التمنية املس تدامة. اسرتاتيجية املؤرشات جغرافية

نه  .11 خارج الاحتاد الأورويب،  ئهاية الأسامء اجلغرافية ملنتجات أأعضامحلأأمهية قصوى  يويلوقال وفد الاحتاد الأورويب اإ

احلفاظ عىل  فضال عندمع التمنية املس تدامة،  ميكهنااملؤرشات اجلغرافية  ن حاميةأأ  وأأضاف .نظام لش بونةمن خالل وخباصة 

يف رؤية احتاد لش بونة انحًجا وقاباًل  تهالرتاث الثقايف والتجارة ادلولية يف املنتجات املتخصصة. وبعد الإعراب عن رغب 

الاحتاد الأورويب س يصبح قريبا طرفا متعاقدا يف وثيقة  بأأن ورصح .من خالل انضامم أأعضاء جدد وخباصة، لالس مترار

، أأعرب ومن ثَّ القانونية الالزمة. لعامتد الصكوك  ةالترشيعي اتالإجراءمن  ه سوف ينهتيي قريباوأأن ،جنيف لتفاق لش بونة
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يداع الاحتاد الأورويب يمتكن عن ثقته يف أأن  ىل وثيقة جنيف قبل هناية المن اإ ن الاحتاد وثيقة انضاممه اإ عام احلايل. وقال اإ

عىل ضامن السالمة املالية لحتاد لش بونة لقدر العمل واجلهود اليت يبذلها أأعضاء احتاد لش بونة تالأورويب وادلول الأعضاء فيه 

الفريق العامل ا ومنع أأي جعز يف املزيانية يف املس تقبل. ورحب بشلك خاص ابلأفاكر العديدة اليت طرهح ،طويلاملدى ال

ن الاحتاد الأورويب وادلول ل وأأقر ابلتقدم احملرز  ،عين بتطوير نظام لش بونةامل لتوصل اإىل حل مناسب. عالوة عىل ذكل، قال اإ

ىلبأأنه ميكن  ةالأعضاء فيه مقتنع الاحرتام الاكمل ملبادئ  ، يف الوقت نفسه،ضمنوي ،وفر ادلمع املايل لالحتاديحل  التوصل اإ

جياد منوذج مايل طويل الأجل يف  الراخسةالتضامن واملساواة  لك جمال من جمالت امللكية الفكرية. ورأأى أأنه من املمكن أأيًضا اإ

 شدد عىل الصدد،مجيع ادلول الأعضاء يف الويبو. ويف هذا  وحيظى بقبول ،لحتاد لش بونة يضمن الاس تدامة املالية لالحتاد

 تهوس يةل لضامن اس متراري ، بوصفها احتاد لش بونة عىل قدم املساواة مع مجيع الاحتادات الأخرى اليت تديرها الويبو معامةلأأمهية 

من  وهو ما جنيف،نظام، مبا يف ذكل وثيقة ل ل  ةومركّز  ةقوي تروجيية القيام بأأنشطةأأمهية  وأأكد جمدداعىل املدى الطويل، 

براز   اجلغرافية هبدف جذب أأطراف متعاقدة جديدة. لمؤرشاتل الإمنائيةماكانت الإ شأأنه اإ

ن  .12 سلطات ال بفضل قيادة  ،وطنية لتعزيز نظام امللكية الفكريةال الإجراءاتواصل امليض قدًما يف ي بدلهوقال وفد بريو اإ

رشاكت لل معلام ابرزا مبجرد اعامتدها، س تكون و . لهذا الغرض خصيصا اسرتاتيجية وطنية للملكية الفكرية ُُصمت وقدالعامة. 

ىل أأن أأحد دعامئ  بوجهواملرتعني واملبدعني والفنانني واملنتجني احملليني واجملمتعات الريفية واجملمتع   هذهعام. وأأشار اإ

مجعيات  اذلي ُعقد أأثناءشارة اإىل معرض بريو يف معرض الإ اجلغرافية. و واملؤرشاتالاسرتاتيجية هو تعزيز تسميات املنشأأ 

ىل أأن تسميات ا نوه 2018 جتارية  اسلعاإىل جانب كوهنا  تُعداليت  ،عىل املنتجات الزراعية املنشأأ البريوفية تنطبق أأساس ياإ

ىل جانبيف بريو.  ا عهنريتعبأأشاكل لل لمعارف التقليدية واجلوانب الثقافية للمجمتعات الصغرية و ل رموزا تسميات املنشأأ  واإ

تسميات هذه ال تسمية منشأأ جديدة حممتةل. وللمساعدة يف حامية  15الاعرتاف هبا يف بريو، مت حتديد  س بقالعرشة اليت 

بريو مع العديد من أأعضاء الويبو، مبا يف ذكل أأعضاء احتاد لش بونة. ويف هذا الصدد، أأعرب الوفد عن  تعاونتاجلديدة، 

اجلغرافية غري احلكومية لإنشاء مكتب دامئ داخل  لمؤرشاتلرسوره لإعالن توقيع مذكرة تفامه مع منظمة الش بكة ادلولية 

 والرتوجي ،تعزيز الاعرتاف بتسميات املنشأأ اجلديدة يف بريوالفكرية، بغية املعهد الوطين لدلفاع عن املنافسة وحامية امللكية 

متكنت بريو ابلفعل من ضامن تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية داخل منطقة أأمرياك الالتينية. ومبوجب اتفاق لش بونة، ل 

عىل تقاليدها  أأيضا احلفاظيف و ،بدوره يف تمنية الأعامل التجارية الصغرية أأسهم مماامحلاية ادلولية ملتلف تسميات املنشأأ، 

ن يف وثقافهتا احمللية. و ىل وثيقة جنيف لتفاق لش بونة، قال الوفد اإ شارة اإ ىل نأأحرز تقدمًا ملحوظًا حنو الا بدلهاإ ضامم اإ

 .املهمالصك ادلويل  هذا

حلول  للتوصل اإىليف العام املايض  اذلي اُضطلع بهوشكر وفد اإرسائيل الأمانة ومجيع أأعضاء احتاد لش بونة عىل العمل  .13

قادرا عىل الاس تدامة ممكنة لالس تدامة املالية لحتاد لش بونة. ويف هذا الصدد، كرر موقفه بأأن أأي احتاد جيب أأن يكون 

التدابري املناس بة، مبا  النقاش بشأأنأأعضائه. ورأأى أأنه ينبغي للفريق العامل مواصةل  ةع املايل لالحتاد مسؤوليوأأن الوضة، اليامل

 .عىل املدى الطويل يف ذكل مراجعة جدول الرسوم، لضامن الاس تدامة املالية لحتاد لش بونة

شارة اإىل، وفد الولايت املتحدة الأمريكية رذكّ و  .14 الثانية للفريق العامل املعين بتطوير نظام يف ادلورة  تهمشارك  يف اإ

خطة لأغراض ضامن  لوضعأأن الفريق العامل قد انعقد ب، 2019 مايو 28و 27يف جنيف يويم  ُعقدت يتلش بونة ال

ىل أأن نظام لش بونة يف املايض اكن يعمتد بشلك أأسايس عىل مشريا، الاس تدامة املالية لحتاد لش بونة.  يف هذا الصدد، اإ

نه سيتعني معاجلة مسأأةل مرشوعية وثيقة جنيف والوضع املايل اإ  يقول ومىضمعاهدة التعاون بشأأن الرباءات.  المتويل من
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ن املؤمتر ادليبلومايس اكن  وكام ذكر يف مناس بات سابقةمالمئة قبل دخول وثيقة جنيف حزي النفاذ.  معاجلةلنظام لش بونة  اإ

سهام ذي مغزى يف أأحاكمه. وعليه،  أأن تقدمدون مت معيبا أأساسا لأن التفاوض بشأأنه  أأغلبية ادلول الأعضاء يف الويبو أأي اإ

وثيقة جنيف اخلاصة ابتفاق لش بونة معاهدة تديرها الويبو بصورة تلقائية. وحث املنظمة عىل اختاذ قرار  تعدل ميكن أأن 

جيايب يف هذا الصدد.  ىل اعتقاد ويف معرضاإ ىل  احتاد لش بونة أأنه ميكن حل الوضع الإشارة اإ املايل مبجرد تشجيع الانضامم اإ

نه من املستبعد أأنوثيقة جنيف بني أأعضاء الويبو الآخرين،  بشدة  اليت حتبذحاكم الأ  بسببهذه النتيجة، حتدث  قال اإ

شارة الأطراف املتعاقدة احملمتةل.  مصاحل مصاحل أأعضاء لش بونة احلاليني عىل ىل قرار الفريق العامل يف مايو ويف اإ  تقيميب  2019اإ

جراء قالعىل الوضع املايل لحتاد لش بونة،  حزي النفاذ وثيقة جنيف دخولتأأثري  ن اإ  الوثيقةحتليل الأثر هذا بعد بدء نفاذ  اإ

ىل تأأخري حل مشلكة الاس تدامة املالية لالحتاد. لوثيقة جنيف لالنضامم لويبو الرتوجي لل ميكن  هأأن جمدداوأأكد  أأدى اإ

 لإذاكء الوعياسرتاتيجيات التنفيذ لنظام لش بونة تضمنت "تنظمي أأنشطة  وأأنلأخرى، ابس تخدام أأموال أأنظمة التسجيل ا

 ظلمبا يف ذكل وثيقة جنيف ". وذلكل  ،والرتوجي واملشاركة فهيا هبدف توس يع التغطية اجلغرافية واس تخدام نظام لش بونة

اوةل زايدة حملغري لئق  عىل حنوالأخرى  اداتالاحتل موارد يحتو  تسهم يف لأن هذه املساعدة التقنية قد الوفد يساور القلق

تكون فرصة ضائعة لتشجيع قد عضوية احتاد لش بونة. عالوة عىل ذكل، أأعرب الوفد عن قلقه من أأن هذه املساعدة التقنية 

تيجيات التنفيذ رمغ أأن اسرتاو زايدة اس تخدام نظام العالمات التجارية محلاية حقوق امللكية الفكرية املرتبطة ابملنتجات املمزية. 

اجلغرافية من خالل نظام العالمات التجارية"، ظل الوفد قلقًا لأن  للمؤرشاتخيار توفري امحلاية  حتديدحول " نصاتضمنت 

نه  يوفر يكون ابلقدر اذليأأنظمة العالمات التجارية لن  يفمس توى هذه املشاركة  رؤية متوازنة حقًا. واختمت الكمه بقوهل اإ

الاختالفات بني أأنظمة العالمات التجارية ونظام لش بونة لتلبية  للتغلب عىل الاجامتعضاء الويبو ينبغي عىل مجيع أأع

 احتياجات مجيع منتجي املنتجات املمزية.

ودة اجلعالية المنتجات ل وأأعرب وفد الربتغال عن وهجة نظر مفادها أأن الاس تفادة من الرتاث الثقايف والقمية املضافة ل  .15

ىل  املستندة ىل أأن عدد تسميات  الأمهية لالسرتاتيجية التجارية لأي رشكة أأو منطقة أأو بدل. أأمر ابلغ املنشأأ اإ  املنشأأ وأأشار اإ

آخذواملؤرشات اجلغرافية  تشلك أأيًضا أأداة للتمنية الاجامتعية قد أأن الإماكانت الاقتصادية لهذه السلع وأأوحض زتايد. اليف  أ

املناطق يف مجيع أأحناء العامل. ويف هذا الس ياق، لعب نظام لش بونة دوًرا يف منو ال جملمتعات و عىل ا جليةفوائد ب تعودوالثقافية 

أأن يظل تطوير نظام لش بونة أأولوية فالبد خمتلف ادلول الأعضاء دلى  اليت تكتس هيا القضيةمهية ونظرا للأ مفيًدا للغاية، 

منو عضوية نظام لش بونة أأثىن عىل اجلهود يتعلق ب  وفامي .للويبو. ورحب ابلتقدم الإجيايب احملرز يف الس نوات القليةل املاضية

ىل نظام لش بونة قبل هناية العام احلايل. ورأأى أأن انضامم الاحتاد الأورويب ي احلثيثة اليت  بذلها الاحتاد الأورويب لالنضامم اإ

ىل مزيد من  ىل وثيقة جنيف. وأأكد حالت س يؤدي اإ م لش بونة من أأجل تعزيز نظا يةاحلاجة اإىل ضامن فعال جمددا الانضامم اإ

ذاكء أأعضاء احتاد لش بونة  اس تعدادالعضوية. وأأثىن عىل  ة يفكبري  حدوث زايدة وهو ما سيسفر عنوفوائده،  الوعي مبزاايه اإ

واملعامةل  الراخسةبادئ التضامن مل الاعتبار الواجب  تويلحلول  التوصل اإىلعىل مدى الس نوات القليةل املاضية حماوةل 

نظام لش بونة عىل املدى القصري ل س تدامة املالية الاضامن فضال عن  ؛امللكية الفكرية داخل الويبو املتساوية مجليع حقوق

ىل الطويل.املدى و  تعزيز حامية مجيع حقوق املمتثل يف الهدف العام للمنظمة  احلس بانن أأي حل جيب أأن يأأخذ يف أأ  وأأشار اإ

ي حل يتعلق ابلس تدامة املالية لحتاد لش بونة يمت لأ ينبغي ل  هامللكية الفكرية دون اس تثناء. عالوة عىل ذكل، رأأى أأن

ليه يف هناية املطاف  . الاحتاداتأأن حيرتم مبدأأ "القدرة عىل ادلفع" بني و  الاحتادات،بني  هوة اخلالفيوسع  أأنالتوصل اإ

وسزييد الوضع  ،أأثر متيزيي وأأن أأي تغيري يف هذه املهنجية س يكون هل ،احلالية المتويل أأساليبوأأضاف أأنه ينبغي الإبقاء عىل 

من خالل  ؛املايل لحتاد لش بونة سوًءا. وأأعرب عن اعتقاده الراخس بأأن وثيقة جنيف ستساعد عىل حتسني دخل احتاد لش بونة
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ىل اس تعداده ملواصةل املشاركة جذب اء يف فعال وبنّ عىل حنو  أأعضاء جدد وزايدة عدد التسجيالت. ويف اخلتام، أأشار اإ

 تقبلية بشأأن الاس تدامة املالية لحتاد لش بونة.املناقشات املس  

امجلعيات  يف س يقت من قبل احتاد لش بونة، واليت وضع يف تشككاليت  املناقشاتبعض  اإىلوفد فرنسا  وأأشار .16

اعتبار احتاد لش بونة احتاًدا خاًصا يتعني عىل الويبو ضامن اخلدمات  عدمخاص اإىل طلب أأحد الوفود  بوجهالسابقة. وأأشار 

 أأخرىومرة  2017و ،2016و ،2015يف أأكتوبر  يدمعهمل  كام، الآن . وذكَّر بأأنه ل ميكنه دمع هذا الطلبهلرية الالزمة الإدا

نشاء اتفاقية من( 2)4 املادة لأن ،2018 أأكتوبر يف  رصاحة تنص( الويبو اتفاقية) 1967 الفكرية للملكية العاملية املنظمة اإ

ىل أأن املادة  منوها ،ريساب احتاد مبوجب املنشأأة اخلاصة لالحتادات الإدارية اخلدمات تضمن أأن جيب املنظمة أأن عىل من  1اإ

اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية )اتفاقية ابريس( توفر امحلاية ملؤرشات املصدر وتسميات املنشأأ. وأأضاف أأن اتفاق 

طار احتاد ابريس. منه أأوحض 1لأن املادة  يف ذكل، لش بونة مل يرتك أأي جمال للشك ت أأن احتاد لش بونة قد أأنشئ يف اإ

ىل أأنه يف  دون هو احتاد لش بونة فاإنوذلكل،  شك احتاد خاص ينبغي للويبو أأن تضمن هل اخلدمات الإدارية الالزمة. وأأشار اإ

وذكّر مرة امة للمنظمة. قرار امجلعية الع، و اتفاقية الويبو مبا يتفق معبلومايس حتت رعاية الويبو، ادلؤمتر امل ُعقد، 2015مايو 

يف شلك ليخرج اتفاق لش بونة  ابس تعراضوفقًا لإرادة ادلول الأعضاء يف احتاد لش بونة، قام، املؤمتر ادلبلومايس بأأن  أأخرى

ن وثيقة جنيف لتفاق لش بونة.  معاهدة  اس تعراضي حتقق أأثناء اذل الهدف يتطابق مع الاس تعراض اأأحد أأهداف هذوقال اإ

آخر للويب قلميية الأفريقية للملكية الفكرية  ممااحتاد مدريد،  و، وهواحتاد أ ىل منظامت دولية مثل املنظمة الإ مكن من الانضامم اإ

آخر. وأأشار لمشلكة  ميثل نجيب أأ ل  ما مشلكة لحتاد ميثل الهدف اذلي لأأن بر ( أأو الاحتاد الأورويب. وذكّ أأريبو) حتاد أ

ىل أأن املراقبني شاركوا مشاركة اكم ةل يف صياغة وثيقة جنيف لتفاق لش بونة، حىت لو مل مينحهم القانون ادلويل أأي كذكل اإ

ىل الرجوعبيان ابل حق يف التصويت يف هذا الس ياق. ودعا الوفد اذلي أأدىل  حمارض املؤمتر و اإىل حمارض مجموعات العمل  اإ

وثيقة  مبوجبطراف املتعاقدة عىل أأن الأ  21وثيقة جنيف تنص بوضوح يف املادة  ، موحضا أأن.2015ادلبلومايس لعام 

ليه ادلول الأطراف مضنيه نفسها الأطراف املتعاقدة جنيف   يف اتفاق لش بونة، مشريا الاحتاد اخلاص نفسه اذلي تنمتي اإ

ىل أأن املادة  وثيقة جنيف يه أأعضاء يف امجلعية  مبوجب( من وثيقة جنيف تنص عىل أأن الأطراف املتعاقدة 1)22كذكل اإ

نه ل شك أأن ها شأأهنا شأأننفس   بوصفها اس تعراضوثيقة جنيف رصاحة  ه جرى اعامتدادلول الأطراف يف احتاد لش بونة. وقال اإ

ن نتيجة ذلكل، و من ادلول الأعضاء يف احتاد لش بونة لتفاق لش بونة.  من  30 نظام املادة مضنوثيقة جنيف تندرج بوضوح فاإ

مندعاء بعكس ذكل الاواتفاقية فيينا لقانون املعاهدات؛  نه من لجتاهل  ا يُُن عناإ لقانون ادلويل واتفاقية فيينا. ومىض قائاًل اإ

مل خيلق اعامتد بروتوكول  وعىل املنوال نفسهمنظور القانون ادلويل، ل جدال أأنه مل حيدث أأي تغيري يف حاةل احتاد لش بونة، 

س يظل و احتاًدا خاًصا تديره الويبو  يُعدونة عىل أأن احتاد لش ب مرة أأخرى لتأأكيدابمدريد أأي احتاد مدريد جديد. واختمت الكمه 

 ة، وعىل أأيحزي النفاذ وثيقة جنيف دخول رسعة ن الاس تدامة املالية لحتاد لش بونة تعمتد عىلأأ  أأشار اإىلكذكل. وأأخريًا، 

 .الويبو أأو مبادهئا التشغيلية أأساليبحال، ل ميكن اس تخداهما جحة لتغيري 

ىل  اها بدلهوأأعرب وفد مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية عن امتنانه للويبو للمساعدة اليت تلق .17 من أأجل الانضامم اإ

ىل أأن  مؤخرا.تنظمي حلقة دراس ية وطنية  وعىل وجه اخلصوصوثيقة جنيف لتفاق لش بونة،  جسل س تة بدله وأأشار اإ

نهتسميات منشأأ مبوجب نظام لش بونة الوطين لتسجيل العديد من املنتجات عىل الصعيد معلية اجراءات ل بدأأ ابلفع ، وقال اإ

الرتوجي لنظام لش بونة بني ادلول الأعضاء أأنشطة تطلع اإىل دمع وأأضاف أأنه ي اجلغرايف.  مبنش هئااملشهورة ذات الصةل الفريدة 

 الويبو. يف
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ىل أأنوأأيد وفد امجلهورية التش يكية متاًما البيان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد الأو  .18 فرتة  منذعضو  بدله رويب. وأأشار اإ

نظام لش بونة.  اليت يوفرهازااي حامية تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية مب ةجيد عىل درايةوأأنه  ،يف احتاد لش بونةطويةل 

البدلان  يفنتجني واملس هتلكني عىل امل  مجةنافع مب  يعودبأأن هذا الشلك من أأشاكل حامية امللكية الفكرية  قناعتهوأأعرب عن 

نظام لش بونة وقدرته عىل جذب أأعضاء جدد. وأأعرب  لس متراريةأأمهية كبرية  ، يويل الوفد. ذلاعىل حد سواء املتقدمة والنامية

ورحب ابنضامم مكبوداي وكوت ديفوار وأألبانيا وساموا  اذلي س بق الإعالن عنه،عن دمعه الاكمل لنضامم لالحتاد الأورويب 

ىل أأن  ومجهورية كوراي الشعبية ىل وثيقة جنيف. وأأشار اإ يف املس تقبل  هاس تعد لختاذ اخلطوات نفس ي  بدلهادلميقراطية اإ

وضامن  ،القريب. وأأعرب عن تقديره جلهود أأعضاء احتاد لش بونة الرامية اإىل منع أأي جعز يف مزيانية الاحتاد يف املس تقبل

 اابلفعل تقدم أأحرزيق العامل املعين بتطوير نظام لش بونة الفر  اس تدامته املالية عىل املدى الطويل. وأأعرب عن اقتناعه بأأن

زاء  الثنائيةقريب. وابلإشارة اإىل مسأأةل مزيانية عن وأأنه سيمت التوصل اإىل حل مقبول معوًما  ا،كبري  ما املقبةل، أأعرب عن قلقه اإ

ىلتغيري يف مهنجية التخصيص،  منامللحق الثالث من مرشوع الربانمج واملزيانية  جاء يف سليب عىل الوضع ال  هتأأثري  مشريا اإ

هذا اإىل  سبب يدعوأأي  ونظرا لعدم وجودأأن جلنة الربانمج واملزيانية مل تؤيد هذا التغيري.  وأأوحضاملايل لحتاد لش بونة. 

نهالتعديل يف مهنجية التخصيص  مئ منذ أأن هذا الهنج يتعارض مع مبدأأ التضامن واملساواة يف املعامةل القا ورأأىغري مقبول.  فاإ

لش بونة لنظام  احملددة الهدفالنطاق  ةلرتوجي الواسعنشطة اوأأعرب عن دمعه لأ  مجيع جمالت امللكية الفكرية.يف  بعيدأأمد 

 .ةمتاح وسائل بأأي

ىل اتفاق لش بونة ووثيقة جنيف.  ةالانضامم الأخري الت حب وفد رصبيا حبرو  .19 املؤرشات اجلغرافية  أأن حامية ورأأىاإ

اجلغرافية. وقال  للمؤرشاتكون جزًءا من نظام موثوق ومس تقر للحامية ادلولية ي املهم لبدله أأنوأأنه من  ،أأمهية كبرية تكتيس

ن هذا النظام يضمن قمية مضافة للزراعة وغريها من املنتجات اليت  يف اخلارج. ولهذا، أأيد البيان اذلي أأدىل به وفد  تُباعاإ

ورأأى أأنه ل يوجد مربر لتغيري املهنجية املالية احلالية اليت اس مترت لأكرث من هنغاراي بشأأن الاس تقرار املايل لحتاد لش بونة. 

 التحول اإىل مهنجية مالية جديدة. يربر ما يطرأأ عقد. ورأأى أأنه مل 

املؤرشات  ، قانواًن بشأأن2019يف يوليو  ،سن بدله أأبلغ وفد الاحتاد الرويس ادلول الأعضاء يف احتاد لش بونة أأنو  .20

قلميية وحاميهتا. هبدف ا اجلغرافية لأنه اخلطوة الأوىل  ؛القانون س يوفر فرًصا جديدة هذا أأن ورأأىلرتوجي للعالمات التجارية الإ

ىل نظام لش بونة. وأأكد أأنه ل يرى أأي حاجة الانضامم عىل طريق  ىل اإ لأن ذكل قد يقلل من  ؛تغيري نظام متويل احتاد لش بونةاإ

منا يف النظام نظام، ليس فقط للأعضاء احلالينيال جاذبية   .املرتقبنيعضاء الأ أأيًضا مجليع  واإ

وأأعرب وفد الياابن عن تقديره لفرصة املشاركة بصفة مراقب يف الفريق العامل املعين بتطوير نظام لش بونة. ورأأى أأنه  .21

ونة حبضور احتاد لش بيف وأأفرقة العمل  ،من أأجل ضامن شفافية نظام لش بونة، ينبغي السامح مجليع ادلول الأعضاء يف الويبو

آراء املراقبني الاتحة ابإ لب احتاد لش بونة اامجلعيات املقبةل. وط  هذهوالنظر يف  ،ادلول الأعضاء يف الويبو وسائرفرصة للامتس أ

، 2018/19 للثنائيةالربانمج واملزيانية  بشأأنضامن شفافية نظام لش بونة. وذكّر ابلقرار  اببالآراء عند اختاذ قرارات هممة من 

يرادات اكفية للك احتاد لتغطية توفر  رضورةينص عىل و ، 2017دته ادلول الأعضاء يف الويبو يف مجعيات عام اذلي اعمت اإ

طار نفقاته اخلاصة. وأأقر بأأن الاس تدامة املالية لحتاد لش بونة قد نوقشت يف الفريق العامل املعين بتطوير نظام لش بونة.  اإ

 ملموس بصورة أأكربحل  للتوصل اإىلة ابملناقشات حول هذه املسأأةل وأأعرب عن أأمهل يف أأن يتقدم أأعضاء احتاد لش بون

  وتنفيذه يف أأقرب وقت ممكن.
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ىل لأ وفد أأسرتاليا من جديد تشجيعه وأأكد  .22 طار قوي دامئ لالس تدامة املالية. وأأشار اإ نشاء اإ عضاء احتاد لش بونة عىل اإ

ضافية لإحياد  أأن مثة حاجة يبدو هأأن تشمل، عىل سبيل  قدمكتفيًا ذاتيًا وأأن هذه املصادر  عل نظام لش بونةجتمصادر متويل اإ

ىل أأن املعاهدات الأخرى املموةل من الرسوم  مجموعة من ال ليات، مبا يف ذكل رسوم  دلهيااملثال، رسوم الصيانة. وأأشار اإ

ن رسوم الصيانة ميكن أأن تسهل الوصول  دارة تكل الأنظمة. وقال اإ ىل النظام بتلك مبدئياالصيانة دلمع اإ فة منخفضة، مع حتديد اإ

للمس تخدمني. ورأأى أأن معظم تاكليف احلفاظ  عائقا يشلك عند مس توى ل معقوةل عىل فرتاتمتباعدة  من املنبعمدفوعات 

ذا مت تغطية هذه التاكليف عىل فرتات منتظمة. وجشع الويبو عىل ضامن  تعىل نظام لش بونة ميكن أأن يتحملها املس تفيدون اإ

 .بصورة متاكفئة املؤرشات اجلغرافية ايةتعزيز النظم ادلولية محل

ىل التعليقات اليت أأدىل يف معرض وأأيد وفد الولايت املتحدة الأمريكية التعليقات اليت أأدىل هبا وفد الياابن. و .23 الإشارة اإ

ىل أأن عىل ابلفعل  ردهبا وفد فرنسا، ذكر الوفد أأن املدير العام للويبو قد  ( من 3)4املادة انطباق هذا النقاش، مشريا اإ

تقرر  يه اليتمجلعية العامة للويبو أأن تكون اورأأى أأنه مبوجب اتفاقية الويبو، ينبغي  .س ياسة مسأأةل من عدمه الويبو اتفاقية

ذا اكنت س تدير اتفاقًا جديًدا . احلارضة املشرتكة يف التصويتثالثة أأرابع الأصوات موافقة تطلب أأن ذكل ي و  ،أأم ل ما اإ

نه ل  لويبو.لاتفاقات  ميكن اعتبارهادوةل عضو يف الويبو التفاقات اليت  190من أأصل دوةل  28 يقبل أأن تقرر ذلكل، قال اإ

ىل ادلولية لإيكولوجيا املعرفة  املؤسسةممثل  وأأشار .24 املؤرشات  رتبط حبقيقة أأنتنظام لش بونة  متويل صعوبةأأن اإ

 ابلتحديدهذا اجلانب  ورأأى أأن. اترباءالتجارية أأو ال  اتمعالالمثل  ،اصةأأصول خ ل يةل ملكية جممتع و اجلغرافية يه أأص

 .النقاش دفة قد يغري هلالهامتم جيب مراعاته عند مناقشة كيفية متويل النظام، لأن عنرص مثري

 "تقرير عن الفريق العامل املعين بتطوير نظام لش بونةضمون "علامً مب أأحاطت مجعية احتاد لش بونة .25

 (.LI/A/36/1 )الوثيقة

 ]هناية الوثيقة[
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