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 حلماية تسميات املنشأ وتسجيلها الدويلاالحتاد اخلاص 
 (لشبونة)احتاد 

 
 اجلمعية

 
 (احلادية عشرةاالستثنائية )الدورة  احلادية والثالثونالدورة 

ىل  11جنيف، من   1052سبمترب  00اإ
 
 

 التقرير

متدته امجلعية  اذلي اع

 11و 51و 50و 6و 1و 2و 0و 5(: A/54/1تناولت امجلعية البنود التالية من جدول الأعامل املوّحد )الوثيقة  .5
 .12و 16و

 (.A/54/13التقرير العام )الوثيقة ، يف 11وترد التقارير اخلاصة ابلبنود املذكورة، ابس تثناء البند  .1

 يف هذه الوثيقة. 11ويرد التقرير اخلاص ابلبند  .0

يطاليا(وترأأس الاجامتع رئيس امجلعية،  .2  .الس يد تيبرييو مشيدلن )اإ
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 من جدول الأعامل املوحد:  22البند 

 نظام لش بونة

ىل الوثيقتني  .1  .LI/A/31/2و LI/A/31/1استندت املناقشات اإ

ىل  ودعت الرئيسة رئيس الفريق العامل املعين بتطوير نظام .6 ليه فامي ييل بعبارة "الفريق العامل"( اإ لش بونة )املشار اإ
 تقدمي تقرير عن أأنشطة الفريق العامل.

وذكّر رئيس الفريق العامل بأأن مجعية احتاد لش بونة وافقت يف ادلورة التاسعة والعرشين )ادلورة العادية العرشون(  .2
ىل  10اليت عقدت من  ل بشأأن تسميات املنشأأ بلومايس لعامتد عىل عقد مؤمتر د 1050أأكتوبر  1سبمترب اإ اتفاق لش بونة املَُعدَّ

، عىل أأن حتدد اللجنة التحضريية يف اجامتعها موعد انعقاد املؤمتر احملدد وماكنه. فضال عن 1051عام والبياانت اجلغرافية يف 
 ذكل وافقت امجلعية أأيضا عىل خارطة طريق للتحضري للمؤمتر ادلبلومايس.

ن الفريق .8 طار 1052ويف يونيو  1050العامل اجمتع مرتني منذ ذكل احلني، يف ديسمرب  وقال اإ ، ملناقشة حتويل اإ
ىل نظام دويل محلاية تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية وتسجيلها. وقد عقدت هذه املناقشات عىل أأساس  لش بونة احلايل اإ

ع بناء عىل طل  من الفريق العامل. وأأو ح الرئيس أأن مشاريع صك جديد ولواحئ تنفيذية جديدة، أأعدهتا الأمانة للك اجامت
طار هذه الولية املؤلفة من  ليه مجعية احتاد لش بونة، ويف اإ الفريق العامل عند القيام بذكل امتثل للولية اليت أأس ندهتا اإ

طاره ماكنية انضامم  القانوين الراهن جزأأين، توىل الفريق العامل أأول مراجعة اتفاق لش بونة، ما انطوى عىل حتسني اإ دماج اإ واإ
نشاء نظام تسجيل دويل  ليه، مع الاحتفاظ ابملبادئ والأهداف الواردة يف التفاق؛ وتوىل اثنيا اإ املنظامت احلكومية ادلولية اإ

 للبياانت اجلغرافية.

طار نظام لش ب .9 ونة، عىل وذكّر رئيس الفريق العامل بأأن الأمانة نظمت مؤمترا مدته نصف يوم عن تسوية املنازعات يف اإ
. وعالوة عىل ذكل جنح الفريق العامل يف ادلورة التاسعة املنعقدة يف 1050هامش دورة الفريق العامل املنعقدة يف ديسمرب 

مياان 1052يونيو  ىل أأنه يؤمن اإ ، يف حتديد املسائل اليت اكنت ل تزال تعترب معلقة وقلصت من عددها. وأأشار الرئيس من مث اإ
دارة قامئة املسائل الراهنة يف املؤمتر ادلبلومايس املقبل وأأن هذه القامئة لن متنع املؤمتر راخسا بأأنه س يكون من ا ملمكن اإ

ن خارطة الطريق للتحضري للمؤمتر ادلبلومايس ل  ادلبلومايس من اعامتد اتفاق لش بونة املعدل. وعالوة عىل ذكل قال الرئيس اإ
 ومواصةل متهيد الطريق لنجاح املؤمتر ادلبلومايس. تزال تتيح للفريق العامل مواصةل حتسني نضج النصوص

ابلزتامن مع  1052وأأضاف أأن اجامتع اللجنة التحضريية للمؤمتر ادلبلومايس س يعقد وفقا خلارطة الطريق يف أأكتوبر  .50
ل ادلورة العارشة للفريق العامل. ويف هذه ادلورة سريكز الفريق العامل عىل حتضري نصوص مرشوع اتفاق لش بونة املعد

ومرشوع اللواحئ التنفيذية من الناحية التقنية ليك تعرض عىل املؤمتر ادلبلومايس، كام سريكز عىل مواصةل تقليص عدد 
ن املسائل احمللوةل لن تفتح اثنية، وأأن الاقرتاحات واملناقشات س تقترص عىل املسائل  ن أأمكن. وراح يقول اإ املسائل املعلقة اإ

 ل يف ادلورة العارشة.املعلقة كام حيددها الفريق العام

وجشع الرئيس بصفته رئيسا للفريق العامل مجعية احتاد لش بونة عىل الإحاطة علام مبا أأحرزه الفريق من تقدم هائل يف  .55
التحضري للمؤمتر ادلبلومايس لعامتد اتفاق لش بونة املعدل بشأأن تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية. وأأعرب عن رغبته أأيضا 

ة احتاد لش بونة عىل أأن التنفيذ اجلاري خلارطة الطريق اليت اعمتدهتا الس نة املاضية س يضمن ل حماةل التحضري يف طمأأنة مجعي
عىل حنو مناس . ويف هذا الس ياق سلط الرئيس الضوء عىل أأن معلية  1051للمؤمتر ادلبلومايس اذلي س يعقد يف عام 

عضاء يف احتاد لش بونة، ومع ذكل ميكن للمرء أأن يالح  بوضوح املراجعة من الناحية القانونية جتري بني وفود ادلول الأ 
ىل  ضافة اإ مشاركة سائر الوفود بقوة وكثافة، مبا يف ذكل ادلول الأعضاء يف الويبو من خارج نظام لش بونة يف الوقت الراهن اإ
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ن ذكل همم عىل وجه املنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية. وأأعرب رئيس الفريق العامل عن رأأيه قائ ال اإ
اخلصوص، لأن مسار مراجعة اتفاق لش بونة هيم أأعضاء التفاق احلاليني، بل وأأيضا سائر ادلول الأعضاء يف الويبو، سواء 

ىل وضع نظام تسجيل وحامية  ن من املتوقع أأن يؤدي مسار املراجعة اإ من البدلان النامية أأو البدلان املتقدمة. وراح يقول اإ
س تخدم يغطي تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية عىل حد سواء يف صك موحد يكون جذااب مبا يكفي دويل صديق للم 

 ليوسع نطاق العضوية بقدر كبري ويبلغ التغطية العاملية عن حق.

مث تناول رئيس الفريق العامل القضية الأخرى واحملددة املدرجة يف جدول أأعامل اجامتع مجعية احتاد لش بونة هذا وهو  .51
. من الالحئة التنفيذية لتفاق لش بونة 10 بشأأن حتديث جدول الرسوم املنصوص عليه يف املادةقرتاح اذلي قدمته الأمانة الا

ىل فريق لش بونة العامل للتعليق عليه.  م اإ ىل أأن مرشوع هذا الاقرتاح قد قُّدِّ وعق  مناقشات حول تكل الوثيقة يف وأأشار اإ
املزيد من الفريق العامل  الامتس عىلوردًا، بوجه خاص، ، 1052 يونيو يف ُعقدتادلورة التاسعة للفريق العامل اليت 

ىل البت يف التغيريات املقرتحة ملبلغ الرسوم. ُأعّد نص معدلاملعلومات،  ىل امجلعية للنظر فيه ومشفوعًا بدعوة اإ  مقدم حاليًا اإ

ىل .50 نه، نظرًا  وأأعرب يف هذا الصدد عن رغبته يف لفت انتباه مجعية احتاد لش بونة اإ عدد من اجلوان  الهامة. فقال أأوًل اإ
ىل وجود برانمج ومزيانية معمتدين للثنائية ينبغي النظر يف الزايدة املقرتحة للرسوم يف س ياق الربانمج واملزيانية ، 1052/51 اإ

لهيا،وما بعدها، رمغ أأن مجعية احتاد لش بونة قد تقرر 1056/52 للثنائية ن تطبق تكل الزايدة يف أأ  ، تلبية لدلعوة املوهجة اإ
ابس تعراض نظام لش بونة  واثنيًا وفامي خيص املرصوفات النامجة عن الأنشطة املتعلقة .1051 يناير 5من  الرسوم اعتباراً 

جراؤها لتفاق لش بونة  الأنشطة ل هتم فقط أأعضاء احتاد لش بونة، ولكن أأيضاً  ، شدد جمددًا عىل أأن تكلواملراجعة املزمع اإ
نهاثلثاً . والأخرى، واملصلحة العامة للويبو أأعضاء الويبو بعد مراجعة اتفاق لش بونة، ميكن توقع زايدة كبرية يف أأنشطة  ، اإ

ذا  لرئيس أأنهوأأضاف ا التسجيل بناء عىل نظام لش بونة. اجلغرافية وتسميات املنشأأ  للبياانت أأن العدد الإجاميل اكن حصيحاً اإ
ىل أأسامء بطبيعته حمدود   نظام لش بونة. وج ( مب)بعد مل يسجلأأن الكثري مهنا  جغرافية، مفن الصحيح أأيضاً لأهنا تستند اإ

ىل ماكنية اس تحداث رمس أأنه ينبغي النظر يف  وأأخريًا وليس أ خرًا، أأشار الرئيس اإ للتسجيالت ادلولية يف س ياق  حمافظةاإ
 مراجعة اتفاق لش بونة حرصاً.

عرابه عن ثقته يف أأن .52 ىل الاعتبارات واحلجج والوقائع والأرقام الواردة يف واختمت الرئيس هذا املوضوع ابإ ه استنادًا اإ
معان النظر يف اقرتاح زايدة الرسوم.  الوثيقة اليت أأعدها املكت  ادلويل، أأصبحت مجعية احتاد لش بونة قادرة عىل اإ

 مراجعة نظام لش بونة

ىل الوثيقة رمق  .51  .LI/A/31/1استندت املناقشات اإ

 املؤمتر ادلبلومايس حول عقدأأجرت مناقشة  بأأن جلنة التنس يقنة التنس يق أأبلغه يس جل رئ  أأن امجلعية وأأبلغ الرئيس .56
ىل أأن1051عام  يفالبياانت اجلغرافية تسميات املنشأأ و  املراجع بشأأن لش بونة اتفاق لعامتد  عوةدل قدمت بياانت . وأأشار اإ

ىل لتقدمي املشورة جلنة التنس يق جراءات حول اتفاق لش بونةب( من ()1)9 مبوج  املادة مجعية احتاد لش بونة اإ املؤمتر  اإ
ىل. و لكنه التحضريية الأخرى واملسائل ادلبلومايس  غري مطلوبة جلنة التنس يق مشورة رأأت أأن ترصحيات وجود أأشار أأيضا اإ

جراءات وأأن  من قبل التعامل معهاسيمت لش بونة، و  مجعية احتاد جدول أأعامل ليست موضوعة عىل مؤمتر دبلومايس عقد اإ
ىل . وأأخريا1052 أأكتوبر 05و 00املقرر يف  يف اجامتعها، التحضريية للمؤمتراللجنة  ل  اكنت أأنه املناقشة أأن نتيجة، أأشار اإ

بالغ رئيسهاطلبت من و  ترصحيات،ابل  علام التنس يقجلنة أأحاطت ، ميكن اختاذ أأي قرار. ونتيجة ذلكل احتاد  رئيس مجعية اإ
 .لش بونة

يران ) وأأعلن وفد .52  عقد مؤمتر دبلومايسل 1050مجعية احتاد لش بونة عام قرار دمعه القوي ل الإسالمية( -مجهورية اإ
السخي  للعرض وأأبدى الوفد تقديره. 1051يف عام البياانت اجلغرافية تسميات املنشأأ و  املراجع بشأأن لش بونة اتفاق لعامتد
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نظام  س تجعل اتفاق لش بونة مراجعة عن رأأي مفاده أأن فدو ال املؤمتر ادلبلومايس. وأأعرب لس تضافة الربتغال اذلي قدمته
للبياانت اجلغرافية المتكل غري املرشوع سوء الاس تخدام و  من أأجل منعسهةل الاس تخدام أأكرث قوة و  لش بونة وس يةل

ىل أأن وأأشارتسميات املنشأأ. و  ىل بداية ليك يليب وضع اتفاق لش بونة الوفد اإ  خاصة منفئة  حامية نظام دويل يسهل احلاجة اإ
حاجة  دلى املكت  ادلويل، وهناك تسجيلها عن طريق بدل املنشأأ  يف بدلان غري، تسميات املنشأأ ، ويه البياانت اجلغرافية

ىل أأن مراجعة اتفاق لش بونة بنظرة هتدف لتوس يع نطاق تطبيقه  فئات أأخرى من محلاية مماثةل البياانت اجلغرافية. وأأشار الوفد اإ
الإطار  ه لحتياجات حامية البياانت اجلغرافية كلك. وعرب الوفد هبذا الشأأن عن دمعه لصقلميكن أأن تزيد من اس تجابت

بياانت اجلغرافية، مع احلفاظ عىل تعريفات منفصةل لتسميات املنشأأ والبياانت لل  ادلويل السجلمتديد احلايل و  القانوين
ن ام. واختمتعىل لكهي تنطبق امثةلامل الأحاكم املوضوعية عىل أأساس أأناجلغرافية   النظام أأكرث املراجعة املقرتحة س تجعل ابلقول اإ
جنازاهذا  وس يكونسهوةل لالس تخدام. بساطة و   .أأوسع بعضوية ابلتأأكيديسمح و  قامي اإ

وأأعرب وفد امجلهورية التش يكية عن تأأييده للعمل اذلي بذهل الفريق العامل. وأأبدى ثقته يف أأن حتديث نظام لش بونة  .58
امجليع، وعليه رح  ابلتقدم احملرز يف مرشوع اتفاق لش بونة املراَجع بشأأن تسميات املنشأأ والبياانت  س يعود ابلفائدة عىل

اجلغرافية ومرشوع لحئته التنفيذية وأأعرب عن تقديره لهذا التقدم. وجشع الوفد الفريق العامل عىل مواصةل هجوده الناحجة يف 
 .1051 ة املراَجع عاملش بون لتحضري للمؤمتر ادلبلومايس لعامتد اتفاقا

وأأعلن وفد الولايت املتحدة الأمريكية اعرتاضه عىل عقد مجعية لش بونة مؤمترًا دبلوماس يًا مغلقًا ملراجعة اتفاق لش بونة  .59
ىل فرض هنج أأحادي اجلان  بشأأن  يك يشمل البياانت اجلغرافية. وأأعرب عن انزعاجه الشديد جبهود احتاد لش بونة الرامية اإ

سهامات مفيدة من أ راء البياانت اجلغرافية يف الويبو دون اإ  اتحة الفرصة للجمع الأكرب من ادلول الأعضاء يف الويبو يك تقدم اإ
وهُنج خمتلفة. ومن مث، رأأى الوفد أأن مسار املراجعة اجلاري يتسم خبلل جوهري كام أأعلنه الوفد عدة مرات خالل جلنة 

دراج البياانت اجلغرافية يف املزيانية وامجلعية العامة وجلنة التنس يق ومسار مراجعة اتفاق لش بونة ذ ن اإ اته. وأأردف الوفد قائاًل اإ
ىل معاهدة جديدة بشأأن قضااي هتم احتادات أأخرى يف الويبو  منا موضوع جديد س يؤدي اإ نظام لش بونة ليس مراجعة حفس  واإ

ست هذه املشورة ()ب( من اتفاق لش بونة. فاإن الُتم 1)9 وعليه اكن ينبغي الامتس املوافقة من جلنة التنس يق وفقًا للامدة
طار احتاد لش بونة  جراء مفاوضات هامة كهذه حرصًا يف اإ لأاثرت العديد من ادلول الأعضاء يف الويبو اعرتاضها عىل فكرة اإ

ىل أأن  18املؤلف من  رشاك ادلول الأعضاء الأخرى يف الويبو اليت ستتأأثر مبضمون هذه املفاوضات. وأأشار الوفد اإ بدلًا دون اإ
طار جلنة العالمات واليت شاركت فهيا مجيع ادلول الأعضاء يف الويبو ظلت يف طريق املناقشات بشأأن الب  ياانت اجلغرافية يف اإ

ىل ذكل، اعرتض الوفد عىل أأي مرشوع نص معاهدة ل ينص عىل نظام  ضافة اإ مسدود منذ أأكرث من عقد من الزمان. واإ
ش بونة يواجه جعزًا ملحوظًا وأأنه غري مس تدام ماليًا. ويف تسجيل دويل اثبت ماليًا وذايت الاس تدامة. وذكر الوفد أأن نظام ل 

يقرتض احتاد لهاي أأمواًل من  يكذت ترتيبات ختُ اهذا الصدد، ذكَّر الوفد بأأنه عندما شهد احتاد لهاي جعزًا يف املايض، 
" من اتفاق خامساً ("0)55املادة ويسددها لحقًا. ومل تُتَّخذ ترتيبات كهذه يف حاةل نظام لش بونة عىل افرتاض أأن  احتاد مدريد

منا اضطرت الولايت املتحدة الأمريكية  لش بونة احلايل تلزم أأعضاء احتاد لش بونة بتغطية أأي جعز، وهو أأمر مل حيدث قط. واإ
منعها وغريها من ادلول الأعضاء يف الويبو لمتويل العمليات املتواصةل للمعاهدة فضاًل عن متويل املؤمتر ادلبلومايس املقرتح مع 

ىل املعاهدة املراَجعة لأهنا ل تشمل أأنظمة العالمات ولأهنا لن تمتتع ابحلق التصويت يف اختتام  يف الوقت ذاته من الانضامم اإ
ىل أأن يطل  من جلنة التنس يق اعامتد قرار يشري عىل مجعية احتاد  املفاوضات. وذكر الوفد أأن تكل الأس باب يه اليت دفعته اإ

ل مشاركهتا لش بونة بأأنه ينبغي لل مؤمتر ادلبلومايس أأن يكون مفتوحًا مجليع ادلول الأعضاء يف الويبو عىل قدم املساواة وأأن متوَّ
ىل مراجعة اتفاق لهاي لس نة  شارة اإ اليت تعلقت ابحتاد اكن يتأألف  5999عىل غرار مؤمتر بيجني ومراكش ادلبلوماس يني. واإ

لوفد أأن املؤمتر ادلبلومايس لوثيقة جنيف اكن مفتوحًا مجليع ادلول من عدد صغري من الأعضاء مثل احتاد لش بونة، ذكر ا
ىل أأنه رمغ حصول ذكل الاقرتاح عىل تأأييد ملحوظ من عدد من البدلان الأخرى يف جلنة  الأعضاء يف الويبو. وأأشار الوفد اإ

ث مجيع اخليارات املمكنة لضامن قدر التنس يق، مل يُعمتد القرار اذلي اقرتحه. واختمت الوفد معراًب عن خيبة أأمهل واعزتامه حب
 مالمئ من الانفتاح واملشاركة يف أأي مؤمتر دبلومايس.
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ودمع وفد رومانيا القرار اذلي اختذته مجعية احتاد لش بونة بشأأن التنس يق ملؤمتر دبلومايس لعامتد اتفاق لش بونة املراجع  .10
أأن القضية اخلاصة ابملشاركة ينبغي أأن تُقرر يف الاجامتع . ويرى الوفد 1051بشأأن تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية يف 

. وأأخريًا، رح  وفد رومانيا ابلتقدم الكبري اذلي أأحرزه الفريق العامل وأأعرب 1052التحضريي للجنة يف هناية شهر أأكتوبر 
 أأيضًا عن امتنانه لوفد الربتغال للعرض اذلي قدمه لس تضافة املؤمتر ادلبلومايس.

يطا .15 ليا عن تقديره البالغ للعمل اذلي قام به الفريق العامل فامي خيص مراجعة اتفاق لش بونة. وأأشار الوفد وأأعرب وفد اإ
ىل أأن النظام املراجع اذلي حياف  عىل املبادئ والأهداف لتفاق لش بونة الأصيل قد وسع مدى امحلاية للبياانت اجلغرافية،  اإ

تقدمة عىل حد سواء فرصة محلاية منتجاهتم وحتقيق قمية مضافة. وقال الوفد وبذكل يعرض للك املنتجني من البدلان النامية وامل 
ن الأعامل التحضريية للفريق العامل س تنهتيي يف املؤمتر ادلبلومايس املزمع عقده يف  . وشدد الوفد عىل وهجة النظر اليت 1051اإ

ن مشورة اللجنة التنس يقية مل تكن مطلوبة وأأن القرار بتنس يق مؤمتر دبلومايس  أأعرب عهنا يف اللجنة التنس يقية، حيث قال اإ
أأمر مرشوع متامًا. وقال الوفد فامي خيص احلق يف التصويت واملشاركة يف املؤمتر  1051لعامتد اتفاق لش بونة املراجع يف 

لهيا يف اجامتع اللجنة التحض ن الوفد أأعرب عن وهجة نظره بأأن تكل أأمور سوف يمت التطرق اإ ريية اليت ادلبلومايس املزمع، فاإ
 ستنعقد يف هناية أأكتوبر.

يطاليا. وفامي خيص مشورة جلنة التنس يق، حاف  عىل املوقف اذلي عرب  .11 وأأيد وفد هنغاراي البيان اذلي أأدىل به وفد اإ
 عنه خالل اجامتع جلنة التنس يق. وختامًا، شكر وفد الربتغال عىل خساء عرضه اس تضافة املؤمتر ادلبلومايس.

الفريق العامل عىل معهل الفعال وأأيد نتاجئ معل الفريق العامل حس امب قدهما رئيس الفريق. وعىل وشكر وفد سلوفاكيا  .10
يطاليا وهنغاراي ورومانيا، أأعرب عن مساندته التامة للقرار اذلي اختذته مجعية احتاد لش بونة  غرار وفود امجلهورية التش يكية واإ

 .1051بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس يف عام 

 1050قد اختذ ابلإجامع يف ديسمرب  1051سا بأأن قرار عقد مؤمتر دبلومايس عن نظام لش بونة يف عام وذكر وفد فرن  .12
 يف ادلورة اخلاصة للجمعية العامة اليت يه الهيئة العليا يف املنظمة دلى اعامتدها وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية احلالية اليت

طار الربانمج  تشمل متويل مثل ذكل املؤمتر ادلبلومايس يف . ورأأى أأن عدد التسجيالت س يكون أأكرب لكام زاد عدد ادلول 6اإ
ىل نظام لش بونة مما س يخفض بدوره ختفيضًا شديدًا جعز نظام لش بونة يف الأمد الطويل. واختمت بيانه شاكرًا وفد  اليت ستنضم اإ

 الربتغال عىل عرضه اس تضافة املؤمتر ادلبلومايس.

مل الويبو يف وضع معايري للملكية الفكرية وأأعرب عن اعتقاده بأأن هذا العمل ينبغي أأن وأأكد وفد أأسرتاليا دمعه لع .11
ىل  يراعي أ راء مجيع ادلول الأعضاء يف الويبو مبا فهيا ادلول غري الأعضاء يف احتاد لش بونة. وذكَّر الوفد بأأن بالده قد سعت اإ

مياهنا الراخس بأأن اتباع هنج مرن وشامل يتناول شواغل املشاركة عىل حنو بناء بصفة مراق  يف فريق لش بونة العامل وأأب دت اإ
ذا مل يعزز  مجيع ادلول الأعضاء يف الويبو هو خري سبيل لتوس يع عضوية التفاق. وأأضاف الوفد أأن هذه الفرصة س هُتدر اإ

ل املبادئ القامئة اليت مل تس تقط  الكثري من الأعضاء حىت ال ن. وأأعلن الوفد أأن وضع  العمل عىل نظام لش بونة املراَجع اإ
اتفاق لش بونة مراَجع، حياف  عىل السامت ذاهتا اليت تعرقل حاليًا انضامم بعض البدلان أأو حتول دونه، قد يظل عائقًا أأمام 

 حتقيق تغطية جغرافية أأوسع نطاقًا. وأأخريًا، طل  الوفد املساواة بني مجيع ادلول الأعضاء املشاركة يف املؤمتر ادلبلومايس.

ىل ما ورأأى و  .16 فد ش ييل أأن هذه "املراجعة" لتفاق لش بونة جتاوزت مفهوم املراجعة البس يطة لتفاق لش بونة نظرًا اإ
نه ل يشكك يف سلطات مجعية احتاد لش بونة  ىل معاهدة خمتلفة متامًا. وقال الوفد اإ س يجرى فهيا من تغيريات جذرية س تؤدي اإ

منا يود التأأكد من أأن مجيع ادلول الأعضاء يف الو  يبو ستشارك عىل قدم املساواة يف صياغة معاهدة تتجاوز مفهوم املراجعة واإ
 البس يطة.
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وأأكد وفد اليوانن دمعه لعقد مؤمتر دبلومايس لعامتد اتفاق لش بونة املراَجع بشأأن تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية  .12
ىل ذكل، أأحاط الوفد ع ضافة اإ لامً ابرتياح ابلتقدم احملرز يف الفريق العامل. وأأعرب مبا يامتىش مع القرار املتخذ العام املايض. واإ

الوفد عن اعتقاده بأأن مراجعة نظام لش بونة س توسع عضوية النظام ومن مث متهد الطريق أأمام حامية أأوسع نطاقًا للبياانت 
 اجلغرافية.

نه يعرتف ابلقمية اليت ميكن أأن توفرها البياانت اجلغرافية للم  .12 .18 نتجني واملس هتلكني. وأأعرب وقال وفد نيوزيلندا اإ
احلقوق السابقة والأطراف الوفد عن تأأييده محلاية البياانت اجلغرافية، رشيطة أأن تكون تكل امحلاية متوازنة مع مصاحل أأحصاب 

املعنية الأخرى، وأأن تتناس  مع امحلاية املمنوحة حلقوق امللكية الفكرية الأخرى. وأأيد الوفد العمل اجلاري، حتت مظةل 
يداع للبياانت اجلغرافية بو، عىلالوي  . ولكن الوفد أأضاف أأن هذا النظام جي  أأن يعكس وهجات نظر مجيع ادلول نظام اإ

النظام ينبغي أأن يكون مران  ورأأى أأنس يؤثر عىل لك الأعضاء.  غرافيةاجلياانت الأعضاء يف الويبو، لأن أأي نظام جديد للب 
ن تفضيل شلك واحد معني من ع عوضاة البياانت اجلغرافية الوطنية اخملتلفة مبا فيه الكفاية ليأأخذ يف احلس بان أأنظمة حامي

ىل البياانت  زاء مقرتحات مراجعة اتفاق لش بونة هبدف توس يع تغطيته من تسميات املنشأأ اإ امحلاية. وأأبدى الوفد عن ختوفاته اإ
ذ اجلغرافية،  التفاق الناجت مجموعة من القواعد ذهبت هذه التغيريات أأبعد من جمرد تعديالت تقنية بس يطة، وس يعكس اإ

عن قلقه من أأن التعديالت املقرتحة س تؤثر سلبا عىل التجارة املرشوعة للسلع الوفد وأأعرب املوضوعية اجلديدة يف الويبو. 
ن عامةأأسامء حتت  قلمي بعينة ينبغي أأن ختضع للقانون . وقال الوفد اإ البّت يف املصطلحات اليت تصبح مفردات عامة يف اإ

ن ه من أأ وعرب الوفد عن قلق طين وللظروف اخلاصة بذكل الإقلمي، وينبغي أأل حيّدد مصريها عىل الصعيد متعدد الأطراف.الو 
ىل أأنه ما للبياانت اجلغرافية من تكل املمنوحة لأشاكل أأخرى من امللكية الفكرية.  أأمهمينح النص املقرتح حامية  وأأشار الوفد اإ

. واتبع الوفد مبداًي ختوفه من أأثر اقرتاح تعديل اتفاق لش بونة عىل يف بدل ما أأو وقت ما من حق ملكية فكرية ل ميكن رفضه
نه ينبغي معامةل احلقوق السابقة وقال الوفد .حقوق العالمات التجارية القامئة السابقة بشلك عادل حس  القانون ادلويل،  اإ

ن هذه اجلوان  هتم أأعضاء الويبو دون اس تثناء بسب  نتاجئها الاقتصادية. وأأضاف أأنه يتعني عىل ادلول الأعضاء يف احتاد  واإ
عىل معظم أأعضاء الويبو. وأأقر الوفد أأن املرشوع احلايل تضمن  قادرة عىل البت يف املسائل اليت تؤثرلش بونة أأن تكون 

نه من الرضوري أأن تشارك مجيع ادلول الأعضاء يف الويبو يف معلية خيار  ات مقلقة تتعلق ببعض ما ذكر أأعاله. ومع ذكل، فاإ
كرا أأن املؤمتر ادلبلومايس ينبغي أأن مذاملراجعة يف الأشهر املقبةل. وأأعاد الوفد التأأكيد عىل مداخلته خالل اجامتع جلنة التنس يق 

نعام النظر يف تأأثري  يسمح مبشاركة اكمةل وابلتساوي مجليع الراغبني من ادلول الأعضاء يف الويبو، وذكل لمتكيهنم من اإ
 التعديالت اجلوهرية املقرتحة وتوفري املعلومات عن شلك أأي نظام بياانت جغرافية مس تقبيل يف الويبو.

اتفاق  عىل املراجعة املقرتحة، الفريق العامل املمتاز اذلي قام به العمل التحضريي ضوء أأنه يؤيد، يف رصبيا وفد وذكر .19
 .1050يف عام  حتاد لش بونةل امجلعية وفقا ملا قررته ،1051عام  دبلومايس يف مؤمتر بشأأن عقد والقرار لش بونة

جلنة  اجامتع اليت أأعلهنا يف وهجة نظرهكرر الفريق العامل و عمل اذلي اضطلع به عن تقديره لل الربتغال وأأعرب وفد .00
نظام  الوفد رأأاي مفاده أأن اللجنة التحضريية. وأأبدى يف لنظام ادلاخيلاب بغي مناقشة القضااي املتعلقةين  أأنهويه  التنس يق،

 احملمتلني. للأعضاء اجلدد أأكرث جاذبية، وابلتايل واس تدامة س يكون أأكرث فعالية املراجع لش بونة

ن دليه نفس  وقال وفد الأرجنتني .05 املتحدة  والولايتنيوزيلندا وش ييل و  أأسرتاليا وفود اليت حتدثت عهنا اخملاوفاإ
 ليشمل نطاق التفاق توسع، س  اجلوان  الإجرائية عىل أأصالتفاق لش بونة، املقترصة املراجعة املقرتحة ل نأأ  الأمريكية. ورأأى

ىل وضع. البياانت اجلغرافية يست ل  جتارية يف البدلان اليت عواق  ذات بشأأن امللكية الفكرية معاهدة جديدة وس يؤدي ذكل اإ
 . عىل قدم املساواة الأعضاء يف الويبو مجيع ادلول مبشاركة يسمحينبغي للمؤمتر ادلبلومايس أأن  ذلا لش بونة، اتفاق طرفا يف

خالل املؤمتر دمعه لس تكامل العمل الفريق العامل، وعن  من قبل للتقدم احملرز عن تقديره سويرسا وأأعرب وفد .01
 .1051يف عام  ادلبلومايس
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الاحتاد الأورويب ابلنيابة عن الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، مذكرا بأأن الهدف الأسايس من وحتدث وفد  .00
هذه النسخة، وفقا لأسس حتسني نظام لش بونة، هو زايدة جاذبية النظام للبدلان اليت مل تنضم بعد لتفاق لش بونة، من أأجل 

ن الفريق العامل  ماكنية المتتع بوضع املراق  مجليع ادلول الأعضاء يف الويبو، توس يع نطاق العضوية يف النظام. وقال اإ أأاتح اإ
ىل بناء نظام شامل. وقد حصل الفريق ابلفعل عىل مدخالت مفيدة للغاية من املراقبني. وذكّر الوفد بأأن مجعية احتاد  سعيا اإ

بشأأن تسميات املنشأأ والبياانت  لش بونة وافقت يف العام املايض عىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد اتفاق لش بونة املعدل
. ورصح بأأن هذا القرار ليزال ساراي وجي  تنفيذه معال خبارطة الطريق اليت وضعهتا مجعية الاحتاد. 1051اجلغرافية يف عام 

ميانه بأأن أأفضل طريقة لستيعاب تنوع الأنظمة الوطنية يه توس يع نطاق نظايم التسجيل الوجهيني  ،وأأعرب الوفد أأيضا عن اإ
ن امليض قدما مبراجعة نظام لش بونة ينبغي أأن يكون عىل ال ذلين تديرهام الويبو، وهام نظام لش بونة ونظام مدريد. وراح يقول اإ

رأأس أأولوايت الويبو يف جمال البياانت اجلغرافية. وأأضاف أأن التقدم اذلي أأحرزه الفريق العامل يبني بوضوح أأن هذا النشاط 
ىل حتسني التنوع واملرون  ة اليت يتيحها اتفاق تريبس لدلول الأعضاء.س يؤدي اإ

وأأيد وفد مجهورية مودلوفا البياانت اليت أأدلت هبا وفود امجلهورية التش يكية والاحتاد الأورويب وفرنسا واليوانن  .02
يطاليا ورومانيا. وقال يف ضوء القرار اذلي اختذته مجعية احتاد لش بونة يف عام  لعامتد  بعقد مؤمتر دبلومايس 1050وهنغاراي واإ

ىل نضج نص مرشوع التفاق 1051اتفاق لش بونة املعدل بشأأن تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية يف عام  ، وابلنظر اإ
طار الفريق العامل واللجنة التحضريية لإجياد احللول للمسائل املعلقة.  نه يرى أأن العمل ينبغي أأن يتواصل يف اإ املعدل، اإ

 تغال عىل عرضها لس تضافة املؤمتر ادلبلومايس.وأأعرب الوفد أأيضا عن تقديره للرب 

دراج البياانت اجلغرافية ليس جمرد  .01 ن اإ وأأيد وفد مجهورية كوراي مداخالت وفود الأرجنتني وأأسرتاليا وش ييل. وقال اإ
نه ينطوي عىل تغيري النطاق الأسايس لتفاق لش بونة. وابلتايل ينبغي عىل مجيع ادلول الأعضاء يف الويبو  مسأأةل تقنية، بل اإ

 املشاركة يف املؤمتر ادلبلومايس.

وشاطر وفد أأوروغواي وفود أأسرتاليا وش ييل ونيوزلندا وامجلهورية الكورية والولايت املتحدة الأمريكية فامي أأعربت  .06
نه يرى خصوصا أأن املؤمتر ادلبلومايس ينبغي أأن يكون مفتوحا مجليع ادلول الأعضاء يف الويبو، شأأ  نه عنه من شواغل. وقال اإ

 شأأن مؤمتر بيجني ومؤمتر مراكش.

، وابلتقدم احملرز يف التحضري للمؤمتر ادلبلومايس لعامتد اتفاق LI/A/31/1وأأحاطت امجلعية علام ابلوثيقة  .02
 وابلبياانت اليت ُأديل هبا يف هذا الصدد. 1051لش بونة املعدل بشأأن تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية يف عام 

 من الالحئة التنفيذية لتفاق لش بونة 10جدول الرسوم املنصوص عليه يف املادة اقرتاح بشأأن حتديث 

ىل الوثيقة .08  .LI/A/31/2 استندت املناقشات اإ

واليت  LI/A/31/2 وأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن تقديره للمعلومات الإضافية الواردة يف الوثيقة .09
ذ تس متد متويلها من مصادر متنوعة. جتاوزت الاقرتاح اذلي انقشه الفريق العامل.  ن الويبو منظمة دولية فريدة اإ وقال اإ

واملصدر الرئييس لهذا المتويل هو رسوم املس تخدمني. وتنص بعض املعاهدات اليت تديرها الويبو عىل حقوق خاصة من 
ن اتفاق لش بونة )املادة ( 12 ن الرباءات )املادة( واتفاق معاهدة التعاون بشأأ 55 خالل نظام تسجيل متعدد الأطراف. فاإ

ل احتاداهتا 51 ( واتفاق مدريد )املادة10 ووثيقة جنيف لتفاق لهاي )املادة ( تنطوي عىل أأحاكم مماثةل تنص عىل أأن متوَّ
ىل ذكل، نص اتفاق لش بونة عىل أأنه يتعني متويل أأي جعز يواجه  ضافة اإ ابلرسوم اليت يسددها مس تخدمو تكل الأنظمة. واإ

، س يحقق 1051-1052خالل مساهامت الأطراف املتعاقدة يف التفاق. ووفقًا للربانمج واملزيانية للثنائية  نظام لش بونة من
سويرسي. وستس توي مزيانية نظام مدريد بيامن يسجل  فرنك مليون 20نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات فائضًا قدره 

ل نظام لش بونة مبلغًا قد ل نظام نظام لهاي جعزًا طفيفًا وحيّصِّ ذ يُتوقع أأن حيّصِّ ره أأقل بواحد يف املائة من تاكليفه التشغيلية. اإ
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ىل ذكل، ُأغفل جعز نظام  فرنك مليون 5.1سويرسي بيامن تبلغ تاكليفه التشغيلية  فرنك 8 000لش بونة  ضافة اإ سويرسي. واإ
يرادات نظام معاهدة التعاون بشأأ  لت اإ ن الرباءات العديد من مشاريع الويبو لش بونة ملدة عرشين عامًا. ويف ذكل الوقت، موَّ

يرادات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات لمتويل نظام لش بونة. وأأقر الوفد بأأن هناك  منائية. كام اس ُتخدمت اإ مبا فهيا مشاريع اإ
نه ل يعزتم اقرتاح تغيري الهيالك املالية لهذه  املعاهدات املتنوعة. أأنواعًا متعددة من املعاهدات والأنظمة حتت رعاية الويبو وقال اإ

ىل بدل متقدم  60ولكنه رأأى أأنه ينبغي ملقديم الطلبات وأأحصاب احلقوق مبوج  نظام لش بونة، اذلين ينمتي  ابملائة مهنم اإ
طار أأنظمة التسجيل  واحد، أأن ميولوا تلكفة اخلدمات اليت حيصلون علهيا من الويبو مبوج  نظام لش بونة كام هو احلال يف اإ

يرادات النظام ومرصوفاته. الأخرى. وينبغي  اتباع أأحاكم اتفاق لش بونة حبيث تغطي ادلول الأعضاء يف التفاق الفرق بني اإ
ذا رفضت ذكل فينبغي عندئذ تعديل هيلك رسوم اتفاق لش بونة لتغطية هذا الفرق. وحتقيقًا ذلكل، رأأى الوفد أأن الزايدة  واإ

ن زايدة رمس التسجيل ادلويل، اذلي يُسدد مرة املقرتحة للرسوم ليست اكفية عىل الإطالق لتغطية تلكف ذ اإ ة النظام. اإ
ىل  فرنك 100واحدة، من  سويرسي كام يرد يف الاقرتاح ليست اكفية ملواهجة العجز املتواصل  فرنك 5 000سويرسي اإ

ىل مليون  1052-1056 سويرسي للثنائية فرنك لنظام لش بونة. وافرتاضًا أأن نظام لش بونة سيمتكن من تقليص تاكليفه اإ
ىل  ىل حتصيل  500وافرتاضًا أأن النظام سيمتكن من مضاعفة عدد الطلبات اإ طل  خالل تكل الثنائية، فس يحتاج النظام اإ

ن البديل هو نظر النظام يف وضع رسوم  فرنك 50 000 سويرسي عن لك طل  يك تس توي مزيانيته. وأأردف الوفد قائاًل اإ
ىل ذكل، ينبغي اعامتد أ لية ضافة اإ ىل مساهامت الأطراف املتعاقدة  حمافظة. واإ ضافية يف مراجعة اتفاق لش بونة اكلعودة اإ متويل اإ

ىل النس بة املئوية لتسميات املنشأأ اليت ميتلكها الطرف املتعاقد يف  وفقًا ملا يرد يف أأحاكم اتفاق لش بونة أأو أ لية تستند اإ
ىل مبلغ مالمئ أأي  ىل أأن يتحقق ذكل، ينبغي زايدة الرسوم اإ ذا اس ُتخدم نظام  فرناكً  2 191السجل. واإ سويرساًي مثاًل. فاإ

مدريد عوضًا عن نظام لش بونة، فوفقًا حلاس بة الرسوم لعالمة جامعية أأو عالمة تصديق وتعيني الأطراف املتعاقدة يف احتاد 
ىل أأن هذا ا فرناكً  2 191لش بونة والأطراف يف بروتوكول مدريد، سيبلغ رمس التجديد  لرمس معقول سويرساًي. وأأشار الوفد اإ

نه ينبغي رفع الزايدة املقرتحة  للحصول عىل حق يكفل حامية غري حمدودة املدة مبوج  نظام لش بونة. ومن مث، قال الوفد اإ
ىل  فرنك 5 000للرسوم من  طار نظام مدريد.  فرنك 2 191سويرسي اإ سويرسي مبا يامتىش مع رسوم التجديد املفروضة يف اإ
اق لش بونة، ينبغي مطالبة البدلان الأطراف يف احتاد لش بونة بتغطية العجز " من اتف1("0)55 ووفقًا للامدة

. وطل  الوفد من الأمانة تقدمي حساب يف هذا الشأأن يك تسدد 1052-1056 فضاًل عن الثنائية 1051-1052 للثنائية
مانة أأ  ن جتري دراسة وتقدم توصية الأطراف املتعاقدة يف اتفاق لش بونة مس تحقاهتا يف أأقرب فرصة ممكنة. وينبغي كذكل للأ

يرادات الويبو الأخرى  ىل الفريق العامل بشأأن هيلك رسوم مالمئ يتيح وضع مزيانية أأكرث توازاًن لنظام لش بونة ل تعمتد عىل اإ اإ
 يف متويل مرصوفاهتا.

ن دخ .20 ىل املزيد من الوقت للنظر يف الزايدة املقرتحة للرسوم. ومن مث فاإ نه حباجة اإ يطاليا اإ ول هذه الزايدة وقال وفد اإ
نه  1051 للرسوم حزي النفاذ يف يناير ىل الوضع املايل لحتاد لش بونة وقال اإ مبكرًا للغاية. وأأضاف الوفد أأنه يويل أأمهية كبرية اإ

م  11يسهم بنشاط يف زايدة عدد الطلبات. فقد أأجريت  يطاليا مؤخرًا وس يقدَّ طلبًا جديدًا قبل هناية  20تسجيالت من اإ
ن انض امم العديد من الأطراف املتعاقدة اجلديدة، مبا فهيا بعض املنظامت احلكومية ادلولية، س يكون مفيدًا ملزيانية العام. واإ

ن نظام لش بونة، بوصفه أأداة فريدة للهنوض بمتزي املنتجات الوطنية، يس تفيد من مقديم  نظام لش بونة. واختمت الوفد قائاًل اإ
 طنية املشاركة.الطلبات واملس تخدمني ويعزز الاقتصادات الو 

وأأيد وفد فرنسا الزايدة املقرتحة ملبالغ الرسوم القامئة. وذكَّر الوفد بأأنه ينبغي حتديد رمس التسجيل حبيث يغطي تلكفة  .25
ضافية من ادلول الأعضاء. ولكن ينبغي كذكل أأن  ىل حتصيل مساهامت اإ التسجيل اليت يتحملها املكت  ادلويل دون احلاجة اإ

 ل مفرطة. وأأعلن الوفد اعرتاضه عىل اس تحداث رمس حمافظة. تكون الزايدة متوازنة

ىل الرشاكت الصغرية واملتوسطة  .21 نه يدرك قمية البياانت اجلغرافية وتسميات املنشأأ ابلنس بة اإ وقال وفد كولومبيا اإ
سوم نظام لش بونة وامجلاعات الصغرية ويدرك كذكل رضورة حاميهتا بفعالية عىل الصعيد ادلويل. واقرتح الوفد أأن يتيح هيلك ر 

 اس تدامهتا وأأن يتناس  مع الفائدة الاقتصادية اليت يس متدها أأحصاب احلقوق من تكل احلقوق.
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ماكنية فرض  .20 يطاليا موقف وفد فرنسا معرتضًا عىل اس تحداث رسوم حمافظة. وأأعلن الوفد اس تعداده لتقيمي اإ وأأيد وفد اإ
ذا أأصبحت رشطًا مس بقًا يك تنضم بعض الأطر  ىل النظام وفقًا لترشيعاهتا الوطنية.رسوم فردية اإ  اف املتعاقدة اجلديدة اإ

ىل  .22 وأأحاطت امجلعية علامً ابلبياانت املقدمة ووافقت عىل دعوة الفريق العامل املعين بتطوير نظام لش بونة اإ
 مواصةل مناقشة مسأأةل الرسوم يف ضوء الاقرتاحات اليت قدمهتا الوفود يف هذا الشأأن.

 ]هناية الوثيقة[

 


