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

 
 الثانيةالدورة 

ىل  3جنيف، من   2017 أأبريل 5اإ
 
 

 ملخص الرئيس

متده الفريق العامل  اذلي اع

ليه فامي اجمتع الفريق  .1 عداد لحئة تنفيذية مشرتكة لتفاق لش بونة ووثيقة جنيف لتفاق لش بونة )املشار اإ العامل املعين ابإ
ىل  3ييل بعبارة "الفريق العامل"( يف جنيف يف الفرتة من   .2017 أأبريل 5اإ

َّةل يف هذه ادلورة: .2  ،كوس تارياك ،بلغاراي ،اجلزائر واكنت الأطراف املتعاقدة لحتاد لش بونة التالية ممث
يران )مجهورية  ،هنغاراي ،جورجيا ،غابون ،فرنسا ،التش يكية امجلهورية رسائيل ،الإسالمية( -اإ يطاليا ،اإ اجلبل  ،املكس يك ،اإ

 (.19، توغو، تونس )سلوفاكيا ،مجهورية مودلوفا ،الربتغالبريو،  ،الأسود

َّةل بصفة مراقب: .3  ،السلفادوركولومبيا، كرواتيا،  ،الصني ،ش ييل ،كندا ،أأسرتاليا ،أألبانيا واكنت ادلول التالية ممث
س تونيا،  الاحتاد الرويس،  ،مجهورية كوراي ،بامن ،املغربلتفيا، لبنان،  ،الكويت ،الياابنغينيا، الهند،  ،غواتاميل ،أأملانيااإ

س بانيا ،الس نغال  (.28) الولايت املتحدة الأمريكية ،أأوغندا ،أأوكرانيا ،تركيا ،سويرسا ،اإ

(، OAPI) املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية ادلورة ممثلو املنظامت احلكومية ادلولية التالية بصفة مراقب: وشارك يف .4
 (.5، منظمة التجارة العاملية )املنظمة ادلولية للفرنكوفونية، منظمة الأغذية والزراعة للأمم املتحدة، الاحتاد الأورويب
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دلراسات ادلولية للملكية مركز ا غري احلكومية التالية بصفة مراقب: وشارك يف ادلورة ممثلو املنظامت ادلولية .5
الرابطة ادلولية للعالمات ، ( ECTA) مجعية الاحتادات الأوروبية للعاملني يف جمال العالمات التجارية، (CEIPI) فكريةال

، (oriGIn) اجلغرافية ؤرشاتممنظمة الش بكة ادلولية لل(، AIDV) ، امجلعية ادلولية لقانون النبيذ(INTA) التجارية
MARQUES - (.6) يك العالمات التجارية الأوروبينيمجعية مال 

 *.LI/WG/PCR/2/INF/1 Prov. 2 قامئة املشاركني يف الوثيقة وترد .6

 من جدول الأعامل: افتتاح ادلورة 1البند 

 افتتح ادلورة املدير العام، الس يد فرانسس غري. .7

 اعامتد جدول الأعاملمن جدول الأعامل:  2البند 

دخال أأي .LI/WG/PCR/2/1 Prov 2 اعمتد الفريق العامل مرشوع جدول الأعامل )الوثيقة .8 ( دون اإ
 تعديل.

 اعامتد مرشوع تقرير ادلورة الأوىلمن جدول الأعامل:  3البند 

دخال أأي تعديل.LI/WG/PCR/1/6 Prov. 2 اعمتد الفريق العامل مرشوع التقرير )الوثيقة .9  ( دون اإ

مرشوع الالحئة التنفيذية املشرتكة لتفاق لش بونة بشأأن حامية تسميات املنشأأ من جدول الأعامل:  4البند 
 وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل ووثيقة جنيف لتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية

ىل  .10  .LI/WG/PCR/2/4و LI/WG/PCR/2/3و LI/WG/PCR/2/2 الواثئقاستندت املناقشات اإ

 ما ييل:، عىل 2017 أأن حترص، يف دورهتا لعامعىل توصية مجعية احتاد لش بونة ب الفريق العامل ووافق .11

مرشوع الالحئة التنفيذية املشرتكة لتفاق لش بونة بشأأن حامية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد  اعامتد "1"
لهيا فامي ييل بعبارة "الالحئة ميات اادلويل ووثيقة جنيف لتفاق لش بونة بشأأن تس  ملنشأأ واملؤرشات اجلغرافية )املشار اإ

 التنفيذية املشرتكة"(، ابلصيغة املعّدةل من قبل الفريق العامل؛

( من الالحئة التنفيذية املشرتكة 10)8 الاقرتاح املُقدم من مجهورية مودلوفا بشأأن مرشوع القاعدةوالنظر يف  "2"
 يغة الواردة يف مرفق هذه الوثيقة؛، ابلص ("1967 )"ضامن وثيقة

لهيا يف القاعدة حتديدو  "3"  ؛كة، بعد اقرتاح من املدير العام( من الالحئة التنفيذية املشرت 1)8 مبلغ الرسوم املشار اإ

لتفاق لش بونة مع اترخي بدء نفاذ وثيقة جنيف حبيث يتوافق اترخي بدء نفاذ الالحئة التنفيذية املشرتكة  وحتديد "4"
 .تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية بشأأن

اتفاق ، المتس الرئيس من الأمانة أأن حتيط علام ابلتعليقات اليت أأبديت بشأأن مرشوع التعلاميت الإدارية لتطبيق وأأخريا .12
لش بونة بشأأن حامية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل ووثيقة جنيف لتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ 

 .ات اجلغرافيةواملؤرش

                                                
*

 س تكون الصيغة الهنائية لقامئة املشاركني متاحة يف مرفق تقرير ادلورة. 
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 الاس تدامة املالية لحتاد لش بونةمن جدول الأعامل:  5البند 

ىل الوثيقة .13  .LI/WG/PCR/2/5 استندت املناقشات اإ

 " من اتفاق لش بونة3("3)11 املادةوأأطلع الرئيس الفريق العامل عىل مس تجدات بشأأن الإعاانت املُقدمة مبوجب  .14
ىل أأن أأعضاء أأيضا وأأشار الرئيس . عضاء احتاد لش بونةمن بعض أأ  واليت تلقاها املكتب ادلويل فعال عن  واأأعلنأ خرين اإ

عاانت من هذا القبيل اس تعدادمه زاةل جعز احتاد لش بونة املرتقب خالل الثنائية،  لتقدمي اإ طبقا للقرارين املُتخذين يف بغرض اإ
 .2016و 2015 مجعييت عايم

ىل البدلان وأأحاط الفريق العامل علام ابلبياانت املُقدمة حول  .15 الأمهية اليت يكتس هيا نظام لش بونة ابلنس بة اإ
 عىل املدى البعيد.الاس تدامة املالية لحتاد لش بونة يف ذكل البدلان النامية( وحول  )مبا

 وسلّط الرئيس الضوء بوجه خاص عىل العنارص التالية اليت برزت من بياانت أأعضاء احتاد لش بونة: .16

ىل التأأكيد عىل أأنشطة الرتوجي لنظام لش بونة مبا يف ذكل  "1" وثيقة جنيف لتفاق لش بونة بشأأن تسميات احلاجة اإ
 ؛املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية

ىل مواصةل  "2" جدول رسوم لش بونة ابنتظام، مع مراعاة احامتل أأن تكون أأي زايدة يف مبلغ  مراجعةواحلاجة اإ
ىل نظام لش بونة واس تخدامه؛الرسوم مبثابة مثّبط لرغبة الانضام  م اإ

ىل ضامن أأن يكون أأي حل ملسأأةل الاس تدامة املالية لنظام لش بونة مامتش يا مع مبادئ الويبو  "3" واحلاجة اإ
 ملزيانية، ومع مبدأأ التضامن بني  ل احتادات الويبو.ومهنجيهتا الراهنة اخلاصة اب

جراء ووافق الفريق العامل عىل توصية مجعية احتاد لش بونة بمت .17 ديد ولية الفريق العامل بغرض المتكني من اإ
 املزيد من املناقشات حول تطوير نظام لش بونة، مبا يف ذكل تقدمي حلول لس تدامته املالية.

 وأأحاط الرئيس علام كذكل ابملواقف اليت أأبدهتا الوفود املراقبة واليت س ُتدرج بأأمكلها يف تقرير ادلورة. .18

 اعامتد ملخص الرئيسمن جدول الأعامل:  6البند 

 اعمتد الفريق العامل ملخص الرئيس ابلصيغة الواردة يف هذه الوثيقة. .19

 اختتام ادلورةمن جدول الأعامل:  7البند 

 .2017 أأبريل 5اختمت الرئيس ادلورة يف  .20

[ييل ذكل املرفق]
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 املرفق
 

 8القاعدة 

 الرسوم

]...[ 

مه طرف متعاقد 5("1)أأ( عىل الرمغ من أأحاكم الفقرة الفرعية )  [1967]ضامن وثيقة  (10) عالن يقّدِّ "، ل يرتتب عىل اإ

( من وثيقة جنيف أأية أ اثر عىل العالقة مع طرف متعاقد أ خر 4)7بناء عىل املادة  1967مبوجب وثيقة جنيف ووثيقة 

 .1967مبوجب وثيقة جنيف ووثيقة 

جيوز للجمعية، بأأغلبية الثالثة أأرابع، أأن تلغي الفقرة الفرعية )أأ( أأو تقيد نطاق تطبيقها ]بعد انقضاء عرش  )ب(

س نوات عىل اترخي دخول وثيقة جنيف حزي النفاذ، عىل أأل يس بق ذكل التارخي مخس س نوات من اترخي انضامم أأغلبية 

ىل وثيقة جنيف[. و 1967الأطراف املتعاقدة مبوجب وثيقة  ل للأطراف املتعاقدة مبوجب وثيقة جنيف اإ ل حيق التصويت اإ

 .1967 ووثيقة

 ]هناية املرفق والوثيقة[


