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 من جدول الأعامل املوحد 22البند 
 لش بونةنظام 

ىل  .5  .LI/A/33/2و LI/A/33/1 الوثيقتنياستندت املناقشات اإ

بعدد من التطورات املتعلقة بنظام لش بونة والطارئة منذ الاجامتع الأخري وذكر رئيس مجعية احتاد لش بونة ابلنيابة  .6
ىل ارتفاع مجموع التوقيعات عىل وثيقة جنيف لتفاق  مجلعية احتاد لش بونة املعقود يف العام املايض. وأأشار يف املقام الأول اإ

. ولفت النظر 2016أأبريل  11ية مودلوفا يف وتوقيع مجهور 2015أأكتوبر  13توقيعًا عقب توقيع كوس تارياك يف  15لش بونة اإىل 
يداع  ىل اإ  34أأي  2015طلبًا دوليًا جديدًا بناء عىل نظام لش بونة منذ انعقاد مجعية احتاد لش بونة يف عام  50يف املقام الثاين اإ

يطاليا و يران ) 16طلبًا من اإ ىل مما رفع مجموع التسجيالت ادلولية بناء عىل  الإسالمية(-مجهوريةطلبًا من اإ نظام لش بونة اإ
تسجياًل مهنا حزي النفاذ. ويف ذكل الصدد، شدد عىل زايدة عدد التسجيالت بنس بة تناهز  954تسجياًل بدخول  1060
يف املائة يف أأواخر عام  7وعىل ارتفاع حصة تسجيالت تسميات املنشأأ من البدلان النامية من  2009يف املائة منذ عام  14

ىل  2009 . وذكر أأن تكل الأرقام تؤكد جتّدد اهامتم ادلول الأعضاء يف احتاد لش بونة بنظام 2015ام يف املائة يف ع 10اإ
ىل "بعض املسائل املالية املتعلقة  لش بونة. أأما عن الوثيقتني املدرجتني يف جدول الأعامل، فأأفاد بأأن الوثيقة الأوىل تتطرق اإ

املسائل املالية املتعلقة ابحتاد خرى تتضمن "اقرتاحًا بشأأن ( يف حني أأن الوثيقة الأ LI/A/33/1ابحتاد لش بونة" )الوثيقة 
ىل ارتباطهام ابملسائل املالية اخلاصة ابحتاد LI/A/33/2" )الوثيقة لش بونة ىل تناول لكتا الوثيقتني معًا نظرًا اإ (. ولفت الانتباه اإ

احتاد لش بونة هبدف تنفيذ الولية  لش بونة وذكر أأن هاتني الوثيقتني جتسدان العمل اذلي اضطلعت به ادلول الأعضاء يف
عداد الالحئة رئيس الفريق العامل املعين ابلنيابة ودعا الرئيس  املتفق علهيا خالل الاجامتع السابق مجلعية احتاد لش بونة. ابإ

ىل تقدمي  التنفيذية املشرتكة بني اتفاق لش بونة ووثيقة جنيف لتفاق لش بونة ليه فامي بعد ابمس "الفريق العامل"( اإ )املشار اإ
 (.LI/A/33/2" )الوثيقة املسائل املالية املتعلقة ابحتاد لش بونةالوثيقة املعنونة "اقرتاح بشأأن 

وذكَّر رئيس الفريق العامل بأأن اقرتاحه ينقسم اإىل شقني. أأما أأوهلام، فيخص التدابري املقرتحة لتغطية العجز املتوقع  .7
عاانت 2016/17لحتاد لش بونة خالل الثنائية  ذ اقرتح الرئيس أأن حييط احتاد لش بونة علامً ابلبياانت اليت أأكدت تقدمي اإ . اإ
. وأأما اثنهيام، فيتعلق ابلقرتاح 2015رار مجعية احتاد لش بونة لعام لتغطية العجز املتوقع، معاًل بقوأأن يس تخدم تكل الإعاانت 

ذ اقرتح رئيس الفريق العامل، يف ضوء املناقشات بني أأعضاء  اخلاص ابلس تدامة املالية الطويةل الأجل لحتاد لش بونة. اإ
س امي وثيقة جنيف لتفاق لش بونة. واقرتح  الاحتاد، أأن تقرر مجعية احتاد لش بونة تعزيز الأنشطة الرتوجيية لنظام لش بونة ول

طار النظام الأحادي الاشرتااكت، وحتديد أأيضًا أأن يواصل أأعضاء احتاد لش بونة النظر يف وضع نظام لال شرتااكت يندرج يف اإ
ىل أأن  املهنجية املس تخدمة يف حساب تكل الاشرتااكت، ومتابعة جدول رسوم لش بونة. وأأشار الرئيس يف ذكل الصدد اإ

 عات يري الريمية.أأعضاء احتاد لش بونة يعزتمون امليض قدمًا يف تكل املناقشات خالل الاجامتع املقبل للفريق العامل والاجامت

وحتدث وفد سلوفاكيا ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه وأأحاط علامً بأأن أأعضاء احتاد لش بونة قد معلوا عىل  .8
، ونظروا يف الاس تدامة املالية الطويةل الأجل لنظام 2016/17وضع تدابري لتغطية العجز املتوقع لالحتاد خالل الثنائية 

ب الوفد ابلتقدم احملرز يف اجامتعات الفريق العامل ويف الاجامتعات لش بونة معاًل بقرار  مجعية احتاد لش بونة السابقة. ورحَّ
ىل تقدمي أأفاكر جديدة عن ادلمع املايل لحتاد لش بونة مع ضامن  املعقودة يف جنيف يف يونيو ويوليو وأأغسطس، ودعا اإ

وشدد وفد سلوفاكيا أأيضًا عىل أأمهية تنفيذ أأنشطة  لكية الفكرية لكها.الاحرتام التام ملبدأأ التضامن واملساواة بني جمالت امل 
براز الإماكانت التمنوية للمؤرشات اجلغرافية ومن مث  تروجيية حممكة ومركَّزة لفائدة نظام لش بونة، ول س امي وثيقة جنيف، بغية اإ

من أأجل تغطية العجز  2016دها خالل مجعيات عام توس يع قاعدة الأطراف املتعاقدة. وفامي خيص التدابري احملمتةل املزمع اعامت
ىل أأن الاحتاد الأورويب وادلول  املتوقع لحتاد لش بونة كام ورد يف وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية اجلارية، أأشار الوفد اإ

اّبن اجامتع الفريق العامل، عالن عدد من الأعضاء يف احتاد لش بونة، اإ اس تعداده لتقدمي  الأعضاء فيه قد أأحاطا علامً ابإ
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مساهامت طوعية من أأجل تغطية العجز املتوقع لحتاد لش بونة خالل الثنائية اجلارية. ويف اخلتام، أأكد الوفد أأمهية املساواة 
 بني احتاد لش بونة والاحتادات الأخرى اليت تديرها الويبو.

يطاليا  وأأيّد .9 وفد الأأشار و د الأورويب وادلول الأعضاء فيه، املوقف اذلي عرب عنه وفد سلوفاكيا ابلنيابة عن الاحتاوفد اإ
مجيع التدابري املمكنة للقضاء عىل العجز املتوقع احتاد لش بونة يتخذ أأن  ،2015عام  أأن امجلعية العامة للويبو قررتىل اإ 
ىل أأن. ويف هذا ا2016/17 ثنائيةل  أأنه ل يزال ابريس، و وفقا لتفاقية  مس تعد للمسامهة من جانبهبدله  لصدد، أأشار الوفد اإ

ىل و . مالية طويةل الأمد لنظام لش بونةاس تدامة  حيققنشط وملموس لإجياد حل تقدمي دمع الالزتام ب  ملزتما متام ذهب الوفد اإ
ن يداع واصل تعزيز نظام لش بونة عىل املس توى الوطين لتشجيع يس   هالقول اإ يطالييف ات لبمزيد من الط اإ أأن بأأيضا  ذكّرو  ا،اإ
د يف الس نوات الثالث املاضية. وفامي يتعلق بأأنشطة الرتوجي ادلولية، أأكّ  نظام لش بونة مبوجبطلب  100أأكرث من  مقدّ  بدله

ل لش بونة وماكتب الويبو اخلارجية. ويف هذا الصدد، أأشار رتوجي اليت يرعاها املكتب ادلويل وجسالوفد عىل أأمهية محالت ال
ىل املادة  دمع حامية امللكية الفكرية يف مجيع أأحناء العامل عن بتنص عىل أأن الويبو ملزتمة "من اتفاقية الويبو اليت  3الوفد اإ

داري بني ضامن التعاون الإ " و"حيامث اكن ذكل مالمئاً  طريق التعاون بني ادلول وابلتعاون مع أأي منظمة دولية أأخرى
 رأأىوقت سابق من صباح ذكل اليوم، يف ض عر  يعاهدة الرباءات اذلملقصري الرتوجيي الفيمل ال ىل اإ شارة اإ يف و". الاحتادات

مزيد من أأعرب الوفد عن رغبته يف احلصول عىل . و أأمر وارد تعزيز نظام لش بونةل هذا القبيل  انتاج فيمل من نأأ  الوفد
شارة اإىل ويف  يف املس تقبل القريب. ذالربامج اليت ستنفّ  عناملعلومات   2021-2016تيجية للأجل املتوسط اخلطة الاسرتااإ

يف اخلطة الاسرتاتيجية.  ادرجيأأن  يس تحقّانوثيقة جنيف و اتفاق لش بونة  د الوفد أأنأأكّ ، A/56/10ة يف الوثيق وردت كام
 يدزي سمجيع الأطراف املعنية بأأن التعاون الوثيق واجلهود املشرتكة بني الويبو و  ناع اتمت ق اعىل بدله  ناإ اخلتام، قال الوفد ويف 

نظام لش بونة النامية لأن بدلان ل فرصة كبرية ل  س يتيح وابلتايل، نيلدلول الأعضاء اجلدد احملمتلوثيقة والتفاق من جاذبية ال
جياد م ،أأراضهيابرتبطة مل نتااتامل عىل حامية  هايساعدس   يف السوق العاملية.لها  خاص وقعواإ

عداد  ، ورحبلش بونة الاس تدامة املالية طويةل الأمد لنظامضمن تجياد حلول ابإ  عىل الزتامهوفد املكس يك  دأأكّ و  .10 ابإ
اليت والاجامتعات الأخرى الفريق العامل اجامتعات عهنا  تموجزا تفصيليا للنتاجئ اليت أأسفر قّدمت الواثئق قيد النظر اليت 

نه. اريم اجلعقدت يف العا  ، بغية معاجلةتقدمي مسامهة طوعيةقد متكّنه من  س يواصل حتليل اخلطوات اليت وقال الوفد اإ
أأضاف أأن . و 2015مجعيات عام يف ي تقدمت به املكس يك عىل أأساس الالزتام الس يايس اذل 2016/17ثنائية ل العجز املايل 

لس تدامة اب. وفامي يتعلق وسعأأ  عىل نطاقلويبو واب ،نظام لش بونةب الزتاهما الراخس ما س بق يبدي رغبة بدله يف تقدمي دليل عىل 
تعزيز نظام لس تنتاجات الفريق العامل، ول س امي تكل املتعلقة ب ، أأعرب الوفد عن تأأييده املالية طويةل الأمد لنظام لش بونة

ضافية.  تجديدة وتشجيع تسجياللش بونة كوس يةل جلذب أأطراف متعاقدة  العمل بشلك وثيق  بدله يواصل وقال الوفد أأناإ
مع بقية أأعضاء ابلتعاون  ابلبحث،الزتامه الاكمل  د الوفد. وأأكّ ومراقبته نظام الرسومعىل  لإرشافيف امع أأعضاء احتاد لش بونة 

يرادات  زيدمبا يساس ظروف السوق الرسوم عىل أأ  تحديثلية ل أ  أأفضل طريقة لوضع ، عن احتاد لش بونة احتاد لش بونة اإ
زيد قد تاليت رسوم الأأو  قد تفرضديدة اليت اجلرسوم الأأن  وأأضاف الوفد أأن ال لية احملّدثة س تضمن. ته املاليةضمن اس تدام يو 

لهيا،  الوصولللمس تخدمني أأو ل ميكن  ابهظة تكونلن  قد ما وهو ن اس تخدام نظام لش بونة متاما، ع نهيميث د لأن ذكل قاإ
 س توى التسجيالت واس تدامة النظام.مب يرض 

ىل أأنه ممتسك ابلإدارة اجليدة لنظام لش بونة  .11 بشأأن وأأيّد وفد فرنسا البياانت اليت أأدلت هبا الوفود السابقة مث أأشار اإ
ىل مزيانية متوازنة. ورّحب الوفد ابلتايل ابلس تنتاجات اليت خلص  حامية تسميات املنشأأ  وأأنه ملزتم الزتامًا صارمًا ابلتوصل اإ

لهيا فريق لش بونة العامل والا جامتعات يري الريمية اليت اكنت فرصة دلراسة اس تدامة احتاد لش بونة املالية من ةهة، ومعاجلة اإ
العجز املايل يف الثنائية احلالية، من ةهة أأخرى. ومن هذا املنطلق، أأقّر وفد فرنسا بأأمهية مواصةل النظر يف مسأأةل اس مترار 

جياد حل مرٍض ومالمئ لهذه املشلكة احتاد لش بونة وحّث عىل مواصةل معل الفريق العامل والاج امتعات يري الريمية لإاتحة اإ
عانة  يف الأشهر القليةل املقبةل. وأأعاد الوفد التأأكيد عىل الزتامه املسامهة يف تقليص العجز احلايل اذلي يعاين منه الاحتاد بدفع اإ

ىل تعزيز نظام  من اتفاق لش بونة. ويف الأخري حّث الوفد الأمانة 11اس تثنائية معاًل ابملادة  عىل ترسيع أأنشطهتا الهادفة اإ



LI/A/33/3 
4 
 

ليه  درااكً منه لأمهية احتاد لش بونة حبد ذاته ومصاحل اجلهات الساعية اإىل الانضامم اإ لش بونة، مبا فيه وثيقة جنيف، وذكل اإ
 ومصاحل مس تخديم نظام لش بونة حول العامل. 

ىل أأنه يعري احتاد لش بونة أأمهية ابلغة.  مث أأيّد وفد امجلهورية التش يكية البياانت اليت أأدلت هبا الوفود .12 السابقة مث أأشار اإ
وأأعرب الوفد عن قناعته الراخسة بأأن وثيقة جنيف التابعة لتفاق لش بونة اليت حّدثت نظام لش بونة ستسامه يف توّسع هذا 

ة يتطلب أأن يضطلع النظام اجلغرايف ويف اس تدامته املالية. ويف هذا الصدد، رأأى الوفد أأن اس تقطاب دول متعاقدة جديد
ىل أأنه يؤيد متامًا اقرتاح رئيس الفريق العامل، كام  أأعضاء الاحتاد والأمانة بعملية مكثّفة للتعريف بنظام لش بونة. وأأشار الوفد اإ

" لأنه عىل ثقة بأأن مجيع عنارص الاقرتاح اقرتاح بشأأن املسائل املالية املتعلقة ابحتاد لش بونة "  LI/A/33/2ورد يف الوثيقة 
متثّل أأفضل اخليارات بشأأن اس تدامة احتاد لش بونة. وخمت الوفد معراًب عن اس تعداده تقدمي مسامهة مالية مالمئة لتذليل جعز 

 .    2015الثنائية احلالية معاًل ابلقرار اذلي اختذته مجعية احتاد لش بونة يف عام 

النظر يف الاس تدامة حب ابلعمل املنجز هبدف وأأيد وفد جورجيا البياانت اليت أأدلت هبا الوفود املتحدثة قبهل. ور .13
طار الفريق العامل لإجياد حلول حمددة يف أأرسع وقت ممكن. وأأخريًا، املالية لحتاد لش بونة . وساند مواصةل املناقشات يف اإ

 .11دة سلط الأضواء عىل تعقيد املناقشات املتصةل ابلس تدامة املالية. وذكر أأنه س يفي ابلزتاماته املالية وفقًا للام

نه ينبغي للك احتاد يعمتد متويهل عىل الرسوم مبا يف ذكل احتاد لش بونة أأن يقوم عىل ادلمع  .14 وقال وفد اإرسائيل جمددًا اإ
ن بدله بوصفه عضوًا يف احتاد لش بونة عىل اس تعداد لاللزتام ابملسامهة  صته هبدف تغطية العجز املسال يف مزيانية حب اذلايت واإ

مبلغ نظام لش بونة وفئات احتاد ابريس حلساب ينبغي مراعاة عدد التسجيالت الإرسائيلية بناء عىل  احتاد لش بونة. وذكر أأنه
 مسامهته الطوعية.

يران )مجهورية  .15 الإسالمية( البيان اذلي أأدىل به وفد سلوفاكيا ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه  -وأأيد وفد اإ
يطاليا وامجلهورية التش يكية وجورجيا.والبياانت اليت أأدلت هبا وفود املكس يك و   فرنسا واإ

وساند وفد الربتغال البيان اذلي أأدىل به وفد سلوفاكيا ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه والبياانت اليت  .16
يطاليا وامجلهورية التش يكية وجورجيا. ورحب ابلتقدم اذلي أأحرزه الفريق العامل  أأدلت هبا وفود املكس يك وفرنسا واإ

لتحسني الوضع املايل يف الأمدين الطويل والقصري بناء عىل مبدأأي التضامن واملساواة يف التعامل مع مجيع حقوق امللكية 
نه س يؤدي  ،2016/17 الثنائيةالفكرية. وأأما عن العجز يف  نه شارك مشاركة نشطة يف مناقشات الفريق العامل واإ فقال اإ

ىل تغطية العجز املتوقع مسؤولياته كعضو يف احتاد لش بونة. ويف ذكل  الس ياق، أأكد أأنه سيشارك يف اجلهود املشرتكة الرامية اإ
. وفامي يتعلق ابلعجز الطويل الأجل، أأفاد بأأنه س يواصل من اتفاق لش بونة "3"(3)11يف الثنائية عىل النحو احملدد يف املادة 

ىل احللول احملمتةل، مناقشة احللول احملمتةل لتجنب اس تخدام ال ليات الاس تثنائية بشلك مهن جي لإجياد حل للعجز. وابلنس بة اإ
ذكر أأنه س يواظب عىل تقيمي خمتلف اخليارات واضعًا يف اعتباره الطبيعة اخلاصة للمؤرشات اجلغرافية وأأنه س يظل ابلتايل 

جراء اس تعراض حممتل للرسوم. وأأعرب عن تأأييده  الراخس للهنوض يبحث الأساليب احملمتةل حلساب مبلغ مساهامته فضاًل عن اإ
بنظام لش بونة بغية توس يع نطاق العضوية وزايدة عدد املنتفعني لأنه مقتنع بأأن مواصةل الهنوض ابلنظام أأمر سيساعد أأيضًا عىل 
ن أأنشطة الهنوض ابلنظام املذكورة ل ينبغي  جيابيًا يف مس توى الإيرادات. وأأهنى  لكمته قائاًل اإ حتسني الوضع املايل ويؤثر تأأثريًا اإ

 ها عىل ادلول الأعضاء يف احتاد لش بونة بل ينبغي أأن تشمل أأيضًا الويبو.قص 

وأأعرب وفد اجلبل الأسود عن تأأييده ملا أأعلنه وفد سلوفاكيا ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، وأأعلنته  .17
يطاليا واملكس يك وفرنسا وامجلهورية التش يكية وجورجيا والربتغال. وذكَّر بأأن  ل احتاد من بني وفود اإ احتاد لش بونة ما هو اإ
( من اتفاقية الويبو. وأأعلن الوفد 2)4الاحتادات اليت تديرها الويبو؛ وعليه جيب املساواة بني الاحتادات لكها وفقًا للامدة 

عانة طبقًا للامدة  ىل أأنه سريفع اقرتاحًا بشأأن تقدمي اإ نة اإىل حكومة من اتفاق لش بو  11اس تعداده دلمع احتاد لش بونة. وأأشار اإ
 بالده يك تنظر فيه وتعمتده.
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وأأيد وفد سلوفاكيا، بصفته الوطنية، املتحدثني السابقني وشدد عىل رضورة زايدة الأنشطة الرتوجيية حفاظًا عىل  .18
 اس تدامة نظام لش بونة عن طريق توس يع قاعدة الأطراف املتعاقدة فيه ومواصةل تطوير النظام.

 أأدىل هبا وفد سلوفاكيا ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه وتكل اليت قدمهتا وأأيد وفد هنغاراي البياانت اليت .19
يطاليا واملكس يك وفرنسا وامجلهورية التش يكية. وأأيد الوفد أأيضًا الاقرتاح اذلي قدمه رئيس فريق لش بونة العامل بشأأن  وفود اإ

ب ابملساهامت الطوعية ا ليت عرضها العديد من أأعضاء احتاد لش بونة معلنًا الزتامه الاس تدامة املالية لنظام لش بونة. ورحَّ
جياد حل معقول ومتوازن لضامن الاس تدامة املالية الطويةل الأجل لنظام لش بونة. وشدد الوفد عىل أأمهية تعزيز الأنشطة  ابإ

 س امي وثيقة جنيف، من أأجل جذب أأطراف متعاقدة جديدة. الرتوجيية لنظام لش بونة، ول

اقرتاح بشأأن املسائل املالية ا عن تأأييده التام للوثيقة اليت أأعدها رئيس الفريق العامل بعنوان "وأأعرب وفد رصبي .20
ىل تعزيز الرتوجي لنظام لش بونة بغية توس يع قاعدة الأطراف املتعاقدة املتعلقة ابحتاد لش بونة ". وأأيد الوفد أأيضًا املبادرة الرامية اإ

ىل تكثيف أأنشطهت ىل أأن تكل الأنشطة فيه. وعليه، دعا الويبو اإ ىل تروجي املؤرشات اجلغرافية ونظام لش بونة. وأأشار اإ ا الرامية اإ
براز املؤرشات اجلغرافية ونظام لش بونة عىل موقع الويبو الإلكرتوين. وفامي خيص الاس تدامة املالية لنظام  تشمل حتسني اإ

من حقوق امللكية الفكرية. وأأوحض أأن عدد املؤرشات لش بونة، شدد الوفد عىل أأنه ل ميكن مقارنة املؤرشات اجلغرافية بغريها 
اجلغرافية ضئيل نسبيًا يف لك بدل ولكن ميكن أأن تعود تكل املؤرشات بفوائد كبرية عىل الاقتصاد الوطين. ومن مث، رأأى الوفد 

يف اخلتام، أأعلن الوفد أأنه أأنه ينبغي معاجلة مسأأةل الاس تدامة املالية لنظام لش بونة اهتداًء مببدأأ التضامن يف املقام الأول. و
 سيشارك مشاركة نشطة يف الأعامل املقبةل لحتاد لش بونة وفريقها العامل.

ىل معاجلة الاس تدامة املالية لحتاد لش بونة كام ورد يف  .21 وأأعرب وفد الياابن عن تقديره لالقرتاح الرايم اإ
ن ذكل الاقرتاح يري معيل يف تكل LI/A/33/2 الوثيقة املرحةل. وأأبدى أأمهل يف أأن مييض أأعضاء احتاد . ومع ذكل، قال اإ

لش بونة قدمًا يف مناقش هتم تكل املسأأةل يك يصبح الاقرتاح قاباًل للتنفيذ يف املس تقبل القريب. والمتس الوفد املزيد من 
طار النظام الأحادي الاشرتااكت" الواردة يف العنص الثاين من نشاء نظام لالشرتااكت، يف اإ من  8الفقرة  التوضيح لعبارة "اإ

نه ل  زاء تأأثري ذكل يف النظام الأحادي الاشرتااكت القامئ. ويف اخلتام، قال الوفد اإ الوثيقة املذكورة أ نفًا. وأأعرب عن شوايهل اإ
ىل احتاد لش بونة يف فرتة مالية ملؤها الإنصاف والشفافية.  يسعه املوافقة عىل حتويل أأموال من النظام الأحادي الاشرتااكت اإ

 هضعلو لبحث عن حلول يف اخطوات من  هذتخملا ي ايت املتحدة الأمريكية عن تقديره لحتاد لش بونة فد الولو  أأعربو  .22
تقدمي مساهامت. وقال  ونعزتمي نلش بونة اذلياحتاد اإىل تصحيات أأعضاء الوفد عىل الأجلني القصري والطويل. وأأشار املايل 

نه يمع العديد من ال  من الرتوجي  امزيدرأأت أأن ت اليت بياانوال  ،النظامتعزيز زايدة لش بونة لاحتاد أأعضاء  اليت وةههات نداءااإ
أأعضاء  ذبتجت بطريقة أأنشأأت املعاهدة لو أأن  ال راء هفهم هذت ي اكن س الوفد أأنه  أأضافو  يساعد عىل حل املشالك املالية.س 

ضافيني.  ىل ويبالو للك أأعضاء اكمةل النظام دون مشاركة  رأأى أأن تنقيح يري أأن الوفداإ اذبية النظام من جاحلّد  س يؤدي اإ
حّث  وذلكل ،متوازان اذ هناتخأأن ت من الرضوري للويبو  بأأن الراخس هداعتقعن افد أأعرب الو و  شامل.ال الهنج يري هذا  نتياة

جراء  طار تعزيز نظم الوفد عىل اإ  سواء يف أأنشطة املساعدة التقنية غرافية، داخليا وخارجيا،اجل املؤرشاتمناقشة متوازنة يف اإ
طار الاالعىل موقع الويبو أأو يف مناقشات أأو  يف حال طرح  أأنهبعن اعتقاده الوفد أأعرب كام  .الماتالعنة جل ن وخاصة يف اإ

 جزءا من مناقشة شامةل ومتوازنة. ذكل ينبغي أأن يكونادلولية، ف  ةاجلغرافي اتكخيار للراغبني يف حامية املؤرش نظام لش بونة
ن الاشرتااكتوفامي يتعلق بنظام  ويه ل الاحتادات املموةل من الرسوم، وّ مي ظام أأحادي الاشرتااكت لنال ، قال الوفد اإ

لواكرنو احتادات الاحتادات الأخرى مثل ل وّ ميت ومدريد ولهاي ولش بونة، ولكن معاهدة التعاون بشأأن الرباءااحتادات 
ىل عدة البدلان النامية انضامم وتسهيل  ةالإدار تيسري  اكنالنظام وراء هذا املنطق الاكمن  وبودابست. وأأضاف أأن ونيس اإ
ل يربر حتويل الأموال من ذكل ولكن  ،الحتادات املموةل من الاشرتااكتل ابلنس بة قاملنطحّصة هذا  . وقد ثبتتاتاحتاد

ن املوارد املالية لحتاد لش بونة احتاد لش بونة.اإىل رسوم من الاملموةل الأخرى تسجيل ال  ةنظمأأ  تفاق ختضع ل وقال الوفد اإ
 ضافوأأ . دفع رسوم، أأو اذا اقتىض احلال اشرتااكت أأعضاء لش بونة، لمتويل معلياتهمنه  11تقتيض املادة ، اذلي لش بونة نفسه
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ن. النظام أأحادي الاشرتااكتاليت ينص  الاشرتااكت يستل ت شرتااكهذه الاالوفد أأن من الواحض أأن  شعر  هوقال الوفد اإ
زاء  طار النظام الأحادي الاشرتااكت اقرتاح احتاد لش بونةابحلرية اإ نشاء نظام لالشرتااكت، يف اإ  الوفد اإىل ضافوأأ . النظر يف اإ

ىل مرارا أأشارا  أأن املدير العام والأمانة ات املموةل من الاشرتااكت ول عىل الاحتاد قطبّ ي أأن النظام أأحادي الاشرتااكت اإ
ىل الوثيقة  متويل الاحتادات املموةل من الرسومطبق عىلي   .WO/PBC/24/16 Rev. ويف هذا الصدد، أأشار الوفد اإ

ىل أأحاكم اتفاق لش بونة لتقيمي الاشرتااكتاليت تنص عىل أأنه: " 16مقتبسا الفقرة  ذا وافقت ادلول الأعضاء عىل الاحتاكم اإ  اإ
ىل المتيزي بني "ا من " من اتفاق لش بونة 5("3)11شرتااكت بدلان احتاد ]لش بونة[" وفقا للامدة وحتصيلها، مفن املهم الإشارة اإ

ولأن احتاد لش بونة ليس احتادا ممول من الاشرتااكت بل هو احتاد ممول من  والنظام أأحادي الاشرتااكت املعمول به حاليًا.
ىل أأن تكون عىل دراية بأأن تقدير الاشرتااكت  وحتصيلها من أأعضاء احتاد لش بونة طبقا الرسوم، فاإن ادلول الأعضاء حتتاج اإ

قال  ،بناء عىل ما س بقو  ."يه مسأأةل منفصةل ول عالقة لها ابلشرتااكت املقدرة طبقا للنظام أأحادي الاشرتااكت 11للامدة 
نه لالوفد  طار نظام يرياعامتدا عىل  اشرتااكت نظاموضع  ةسار دللش بونة احتاد أأعضاء يدفع  السبب اذلي رىي اإ  ةل.ص يذ اإ

وّسلط وفد كوس تا رياك الضوء عىل أأمهية ضامن حامية تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية لأجل التمنية الاجامتعية،  .23
ىل أأنه دمع اقرتاح رئيس الفريق العامل لهذا السبب حتديدًا. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن ل يتّخذ احتاد لش بونة  وأأشار اإ

ليه أأو تؤث ىل الويبو أأن تتخذ تدابري تتيح تدابري تصّعب الانضامم اإ ر سلبًا عىل ادلول الأعضاء فيه. وطلب وفد كوس تا رياك اإ
يرادات من أأعضاء جدد.   تعزيزًا فعاًل للنظام جلعهل أأكرث جاذبية وتلقي اإ

وأأيّد وفد مجهورية كوراي ادلميقراطية الشعبية مداخالت لك من فرنسا والربتغال وامجلهورية التش يكية والبدلان  .24
جيابيًا. الأ   خرى اليت دمعت احتاد لش بونة دعامً اإ

وأأعرب وفد مجهورية كوراي عن شكره لأعضاء احتاد لش بونة ملا بذلوه من ةهود لإجياد حلول للمشالك املالية. وشّدد  .25
ويةل الأجل الوفد عىل أأمهية تذليل العجز املرتقب للثنائية احلالية لكنه اعترب أأنه من الرضوري أأيضًا حتقيق اس تدامة مالية ط
ىل أأن احتاد لش بونة يواجه مشلكة املسامهة يف التاكليف املشرتكة عىل غرار الا الأخرى حتادات لحتاد لش بونة. وأأشار الوفد اإ

 ُ ةل من الرسومامل والتوصل  2017-2016. لكن الوفد رأأى أأن التدابري اليت اقرتهحا احتاد لش بونة يري اكفية لتخطي جعز ثنائية موَّ
ىل اس تدامة ىل أأعضاء احتاد  اإ مالية. ذلا اعترب الوفد أأنه من الرضوري اختاذ تدابري مالمئة لرتتيب هذا الوضع. وطلب الوفد اإ

 لش بونة بذل اجلهد الالزم حملاوةل معاجلة الشؤون املالية مبسؤولية. 

فيه وبياانت لك من  وأأيّد وفد بلغاراي البيان اذلي أأدىل به وفد سلوفاكيا ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء .26
يران )مجهورية  يطاليا واملكس يك وفرنسا وامجلهورية التش يكية وجورجيا والربتغال واإ الإسالمية( واجلبل الأسود وسلوفاكيا  –اإ

وهنغاراي ورصبيا وكوس تا رياك. واعترب الوفد أأن من املفيد مجليع اجلهات املعنية أأن تتخذ تدابري لتذليل العجز يف املزيانية 
جيا نه اخّتذ التدابري الالزمة لضامن املوارد املالية الالزمة من واإ د حلول مالية للمسائل القصرية والبعيدة الأجل. وقال الوفد اإ

ىل أأنه يفّضل أأن تتبع مساهامت ادلول 2016/17مزيانية ادلوةل حبيث يمتكن بدله من متويل جعز ثنائية  . وأأشار الوفد اإ
احتاد ابريس. ويف الوقت نفسه، أأعرب الوفد عن اعتقاده برضورة مواصةل املناقشات  الأعضاء معيار فئة الاشرتااكت وفق

 يف كيفية التوصل اإىل حل دامئ لضامن اس تدامة احتاد لش بونة املالية من أأجل حتديد أأي تدابري ممكنة.

يطاليا وامجلهورية التش يكية وجورجيا عىل الزتاما .27 ىل وفود فرنسا واإ هتا املالية. وجشع الوفد وتوجه وفد سويرسا ابلشكر اإ
 احتاد لش بونة عىل مواصةل املناقشات عن املسائل املالية قيد النظر.
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ن مجعية احتاد لش بونة: .28  اإ

( بعض املسائل املالية املتعلقة ابحتاد لش بونة) LI/A/33/1أأحاطت علامً ابلوثيقتني  "1"
 ؛(اقرتاح بشأأن املسائل املالية املتعلقة ابحتاد لش بونة) LI/A/33/2و

 2016/17وفامي خيص العجز املتوقع لحتاد لش بونة يف الثنائية 

أأحاطت علامً ابلبياانت اليت قدهما أأعضاء احتاد لش بونة وابملعلومات الإضافية اخلاصة بتقدمي الإعاانت  "2"
لهيا يف مرفق الوثيقة 3("3)11وفقًا للامدة  وابلبياانت اليت أأدلت هبا  LI/A/33/2" من اتفاق لش بونة املشار اإ

ةل حىت  اّبن ادلورة احلالية مجلعية احتاد لش بونة، مع العمل بأأن الإعاانت احملصَّ الوفود بشأأن تقدمي تكل الإعاانت اإ
 هذه املرحةل تتااوز مليون فرنك سويرسي؛

مة وفقًا للامدة  "3" لهيا يف " من اتفاق لش بونة 3("3)11ووافقت عىل أأن تكون الإعاانت املقدَّ املشار اإ
ىل تغطية العجز املتوقع لحتاد لش بونة يف هذه الثنائية، 2الفقرة " " من هذا القرار جزءًا من التدابري الرامية اإ

والفقرات  LI/A/32/5" من الوثيقة 2" و"1"73)انظر الفقرتني  2015معاًل بقرارات امجلعيات يف عام 
 (؛A/55/13من الوثيقة  235" و3" و"2"231

طلبت من املكتب ادلويل أأن يتخذ التدابري الإدارية الالزمة لتحصيل الإعاانت اليت س يقدهما أأعضاء و  "4"
 " من اتفاق لش بونة؛3("3)11احتاد لش بونة وفقًا للامدة 

 الاس تدامة املالية لحتاد لش بونةوفامي خيص 

تفاق لش بونة بشأأن وثيقة جنيف لقررت تعزيز الأنشطة الرتوجيية لنظام لش بونة، مبا يف ذكل  "5"
 ؛تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية

طار النظام الأحادي الاشرتااكت،  "6" نشاء نظام لالشرتااكت، يف اإ وقررت أأيضًا متابعة النظر يف اإ
 مهنجية حلساب تكل الاشرتااكت؛ ويف

عادة النظر فيه لزايدته يف املس   "7"  تقبل؛وقررت كذكل مواصةل رصد جدول رسوم اتفاق لش بونة واإ

وقررت يف هناية املطاف الاس تفادة من الاجامتع املقبل لفريق لش بونة العامل والاجامتع أأو  "8"
الاجامتعات يري الريمية اليت قد يطلب رئيس الفريق العامل من الأمانة تنظميها ملواصةل مناقشة الاس تدامة 

لهيا يف الفقرتني "  " من هذا القرار.7" و"6املالية لحتاد لش بونة وخباصة العنارص املشار اإ

 ]هناية الوثيقة[


