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 من جدول الأعامل املوحد 40البند 
 لش بونةنظام 

ىل الوثيقة  .5  .LI/A/29/1استندت املناقشات اإ

ليه هنا بعبارة  .6 وقرأأت الرئيسة يف بداية اجللسة تقريرا عن أأنشطة الفريق العامل املعين بتطوير نظام لش بونة )املشار اإ
راي(، اذلي مل يس تطع حضور هذه اجللسة "الفريق العامل"(، وصل من رئيس الفريق العامل، الس يد مهيايل فيكسور )هنغا

 مجلعية احتاد لش بونة.

وتناول رئيس الفريق العامل يف تقريره أأنشطة الفريق العامل منذ ادلورة املاضية للجمعية، مذكرا بأأنه يف ادلورة الثامنة  .4
ىل  2والعرشين )الاس تثنائية التاسعة( اليت عقدت يف جنيف من  احتاد لش بونة علام ، أأحاطت مجعية 2022أأكتوبر  1اإ

ابلتقدم الكبري احملرز والعمل املربمج للميض قدما يف مراجعة نظام لش بونة اذلي رشع فيه الفريق العامل املعين بتطوير نظام 
نه منذ  لش بونة، بغية حتسني هذا النظام ليك يس تقطب أأعضاء أأكرث دون التخيل عن املبادئ والأهداف الأساس ية. وقال اإ

طار  2023مايو  - وأأبريل 2022لجمعية، اجمتع الفريق العامل مرتني يف ديسمرب ادلورة املاضية ل  ملناقشة توس يع نطاق اإ
ىل نظام دويل للحامية والتسجيل خاص بتسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية. ودارت تكل املناقشات  لش بونة احلايل وحتويهل اإ

وأأشار  ام الأمانة بناء ع ى طلب الفريق العامل ل ال الاجعامعني.استنادا اإىل مرشوع صك جديد ومرشوع لحئة تنظميية أأعدهت
ليه مجعية لش بونة. ذ قام بذكل فليفي ابلولية اليت أأولكهتا اإ ىل أأن الفريق العامل اإ ومبوجب تكل الولية املزدوجة، يكون  اإ

طاره القانوين احل ماكنية انضامم املنظامت الفريق العامل ملكفا أأول مبراجعة اتفاق لش بونة اليت تشمل تنقيح اإ دراج اإ ايل واإ
نشاء نظام دويل لتسجيل البياانت اجلغرافية. ،نفسه صون مبادئ التفاق وأأهدافه احلكومية ادلولية، ويف الوقت  واثنيا ابإ

ىل التقدم احملرز يف ادلورة السابعة للفريق العامل اليت عقدت من  ونظرا .8 ىل  21اإ وافق الفريق  2023مايو  3أأبريل اإ
مل ع ى توجيه توصية اإىل مجعية احتاد لش بونة يك توافق يف دورهتا احلالية ع ى عقد مؤمتر دبلومايس لععامد مراجعة اتفاق العا

، وس يحدد الاجعامع التحضريي للجنة مواعيد عقد هذا املؤمتر 2025لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية عام 
 وماكنه ابلضبط.

ضافيتنيبأأن الفريق العامل أأعد خريطة طريق يف هذا الشأأن تشمل دورتني وأأوحض الرئيس أأيضا  .1 للفريق العامل،  اإ
ضافية يف النصف الثاين من 2024وأأخرى يف النصف الأول من  2023واحدة يف ديسمرب  ذا ارتأأى  2024، ورمبا دورة اإ اإ

أأن تقف ع ى التقدم احملرز حىت  2024الفريق العامل رضورة ذلكل. وس يكون بوسع مجعية احتاد لش بونة يف دورهتا عام 
 الوقت. ذكل

، س يواصل الفريق العامل يف جلس ته التالية دراس ته ومناقش ته ملرشوع 2023وخالل الأس بوع الأول من ديسمرب  .20
ها ل بشأأن تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية ومرشوع لحئته التنفيذية، ع ى أأساس نسخة منقحة تِعدُّ  اتفاق لش بونة املعدَّ

الأمانة وفقًا للتوجهيات اليت تنطوي علهيا الإرشادات املقدمة من الفريق العامل يف جلس ته السابعة. وسيس متر العمل من أأجل 
وضع صك واحد يشمل تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية ع ى حد سواء وينص ع ى مس توى مرتفع ومنفرد من امحلاية 

ىل جانب احلفاظ ع ى تعريفني م  نفصلني، بناء ع ى مفهوم مفاده أأن نفس الأحاكم املوضوعية ستنطبق ع ى تسميات للكهيام، اإ
 املنشأأ والبياانت اجلغرافية ع ى حد سواء.

طار نظام لش بونة،  .22 وأأفادت الرئيسة بأأنه س ُيعقد خالل نفس الأس بوع مؤمتر ملدة نصف يوم بشأأن تسوية الزناعات يف اإ
 فريق العامل.اكجعامع جانيب ع ى هامش اجللسة املقبةل لل
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ىل جانب  .22 ىل أأن الأمانة سزتيد من تشجيعها للأنشطة اليت يضطلع هبا الفريق العامل، اإ وأأخريًا، أأشارت الرئيسة اإ
ذاكء الوعي،  ل بشأأن تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية ومرشوع لحئته التنفيذية من أأجل اإ مرشوع اتفاق لش بونة املعدَّ

حلاليني يف احتاد لش بونة وغريمه من ادلول الأعضاء يف الويبو، متاش يًا مع الرجاء اذلي عرب وحتفزي املناقشات بني الأعضاء ا
عنه الفريق العامل يف ذكل الصدد. وأأضاف أأن ذكل يكتيس أأمهية خاصة يف نظره لأن اس تعراض نظام لش بونة همم ليس 

عضاء يف الويبو، سواء أأاكنت بادااًن انمية فقط ابلنس بة لأعضائه احلاليني، بل أأيضًا ابلنس بة دلول أأخرى من ادلول الأ 
طار  أأو متقدمة. أأما وضع نظام دويل للحامية والتسجيل سهل الاس تخدام ويغطي تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية يف اإ

ىل تغطية عاملية فعلية.  صك واحد، مفن املتوقع أأن يكون جذااًب مبا يكفي لتوس يع نطاق العضوية بشلك كبري والتوصل اإ

ىل اختاذها،  .23 ويف اخلتام، أأيد رئيس الفريق العامل املعين بتطوير نظام لش بونة بشدة القرارات اليت ُدعيت امجلعية اإ
 فهيا املوافقة ع ى عقد مؤمتر دبلومايس وع ى خطة للتحضري ذلكل املؤمتر. مبا

دخاهل ع ى اتفاق لش بونة، مبا يشمل  .24 توس يع نطاقه ليشمل البياانت وأأعرب وفد رصبيا عن تأأييده للتعديل املقرتح اإ
ىل التغيريات الكبرية املقرتحة، اكلتغيريات املتعلقة بتعاريف املواضيع احملمية،  اجلغرافية، متاش يًا مع اتفاق تريبس. ونظرًا اإ

ىل  أأو ل س يفيض اإ مة للعالقة بني البياانت اجلغرافية والعالمات التجارية، رأأى الوفد أأن اتفاق لش بونة املعدَّ حتسني املنّظِ
ملموس وتبس يط كبري للحامية ادلولية لتسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية. ويف اخلتام، أأعرب الوفد عن تأأييده لعقد مؤمتر 

 .2025دبلومايس يف عام 

ىل أأن  .25 وذكر وفد هنغاراي مبوقفه مكنارص قدمي العهد محلاية البياانت اجلغرافية وتسميات املنشأأ حامية أأكرب. وأأشار اإ
 تويل أأمهية قصوى لأنشطة الفريق العامل املعين بتطوير نظام لش بونة. كام ذكر الوفد بأأنه خالل ادلورة السابعة للفريق هنغاراي

، قطع الفريق شوطًا طوياًل يف مرشوع اتفاق لش بونة املعّدل ورحبت بالده يف تكل الآونة بتوصل 2023العامل يف مايو 
ىل توافق يف الآراء للت اتفاق لش بونة وصية مبوافقة احتاد لش بونة يف دورته احلالية لعقد مؤمتر دبلومايس لععامد الفريق العامل اإ

وعرب الوفد عن قناعته بأأن وجود نظام دويل ينص ع ى  .2025املعّدل بشأأن تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية يف س نة 
حقوق امللكية الفكرية وحتقيقها لالحتياجات اخلاصة للبادان حامية فعاةل للبياانت اجلغرافية لهو مثال حيتذى به يف كيفية حامية 

ىل نظام لش بونة احلايل بل وتشجعها.  ذ تتيح للمنظامت احلكومية ادلولية الانضامم اإ النامية. ورحب الوفد ابلتعديالت املقرتحة اإ
م وجذابة لادول غري وعرب الوفد عن شعوره ابلثقة يف أأن اس تعراض نظام لش بونة س يجعل منه أأداًة صديقة للمس تخد

آن معًا وابلتايل سزييد من عدد ادلول  الأعضاء وسيساعد يف حامية املصاحل الاقتصادية يف البادان املتقدمة والنامية يف أ
اتفاق الأعضاء يف نظام لش بونة. وهنا، أأيد الوفد الاقرتاح القايض مبوافقة احتاد لش بونة ع ى عقد مؤمتر دبلومايس لععامد 

وأأحاط علامً خبارطة الطريق للعمل يف املس تقبل، كام  2025ّدل بشأأن تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية يف س نة لش بونة املع
 وضعها الفريق العامل.

يران )مجهورية .26 الإسالمية( جبهود الفريق العامل والتقدم الهائل بشأأن تطوير نظام لش بونة، متخض  - ورحب وفد اإ
ليه. وهبذه املناس بة، عرب الوفد  عنه مرشوع اتفاق لش بونة املعّدل وقد أأعد بعناية جلذب أأكرب عدد ممكن من البادان لالنضامم اإ

لععامد هذا التفاق. وذكر الوفد بأأنه بذل أأقىص ما يف وسعه ملرات عديدة  2025عن أأمهل يف عقد مؤمتر دبلومايس حبلول 
ىل أأن للتواصل مع ادلول غري الأعضاء يف اتفاق لش بونة ودعا اإىل مشارك ة أأكرب يف دورات الفريق العامل. وأأشار الوفد اإ

الأعضاء احلاليني يف نظام لش بونة قد حتلوا ابملرونة وحاولوا دمج الأفاكر والشواغل اليت عرّب عهنا املندوبون املراقبون يف 
ىل أأن امحلاية ادلولية للبياانت اجلغرا فية وتسميات املنشأأ املقرتحة يف مرشوع اتفاق لش بونة املعّدل. ويف اخلتام، أأشار الوفد اإ

جنازًا عظاميً للفريق العامل ويف حال حتول اإىل صك دويل ملزم قانواًن، مفن شأأنه أأن حيول  مرشوع اتفاق لش بونة املعّدل ميثل اإ
 دون سوء الاس تعامل والمتكل غري املرشوع لتسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية فهيي ذات أأمهية عظمية للبادان النامية

 واملتقدمة معًا.
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جنازه يف املس تقبل لس تعراض نظام لش بونة وتعزيزه، مبا يف  يةهورية التش يك امجل وعرب وفد  .24 عن تأأييده للعمل املزمع اإ
 .2025اتفاق لش بونة املعّدل بشأأن تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية يف س نة لععامد  ذكل عقد مؤمتر دبلومايس

ىل عقد مؤمتر دبلومايس لععامد وأأيد وفد فرنسا التعليقات اليت .28 اتفاق لش بونة  أأدلت هبا الوفود الأخرى وادلاعية اإ
 .2025املعّدل بشأأن تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية يف س نة 

ىل توصل الفريق العامل حللول لتحديث اتفاق لش بونة لتوس يع نطاق تغطية البياانت اجلغرافية  .21 وأأشار وفد الربتغال اإ
مشوًل وحىت جيتذب ادلول الأعضاء. وذكر الوفد ببيانه السابق بشأأن أأمهية البياانت اجلغرافية وتسميات  حىت يكون أأكرث

طار قانوين جيد يضمن حامية  ىل اإ املنشأأ للتمنية الاقتصادية للبادان املتقدمة والنامية ع ى السواء مشريًا اإىل حمتية التوصل اإ
الاقتصادي. كام ذكر الوفد ابلحتفال ابلعيد امخلسني لتفاق لش بونة يف مدينة  دولية حقيقية يف هذا الفرع اخلاص من النشاط

آن الوقت لعقد مؤمتر دبلومايس لععامد  2008لش بونة يف  نه أ اتفاق لش بونة املعّدل بشأأن تسميات املنشأأ واختمت لكمته قائاًل اإ
ده يف اس تضافة املؤمتر ادلبلومايس يف مدينة لش بونة يف مؤيدًا الاقرتاح القايض بذكل ومعربًا عن رغبة بال والبياانت اجلغرافية

2025. 

ىل أأن اتفاق لش بونة ميثّل الآن معاهدة تقترص ع ى حامية تسميات املنشأأ، بيامن  .20 وأأشار وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ
ضافيا، أأي البياانت اجلغرافية. ور دراج البياانت اجلغرافية سيشمل التفاق املراجع، بصيغته املقرتحة، حقا موضوعيا اإ أأى أأن اإ

يف الصك املراجع س يكون غري مناسب لثالثة أأس باب أأولها أأن البياانت اجلغرافية ل تدخل، مكوضوع، مضن ولية الفريق 
نشاء فريق عامل يُعىن ابس تكشاف  العامل املعين ابتفاق لش بونة. ويف هذا الصدد ذكّر الوفد بأأن امجلعية مل تقّرر سوى اإ

دخالها ع ى الإجراءات املنصوص علهيا يف اتفاق لش بونة، كام هو وارد يف الفقرة التحسينا من الوثيقة  35ت املمكن اإ
LI/A/23/2 جرائيا، بل توس يعا لنطاق دراج البياانت اجلغرافية يف اتفاق لش بونة املراجع ل يُعد حتسينا اإ . ورأأى أأن اإ

ضافة البياانت  اجلغرافية اإىل اتفاق لش بونة املراجع الإخالل ابملفاوضات اليت جتري يف املوضوع واجلوهر؛ واثنهيا أأن من شأأن اإ
ضافة البياانت  ليه الوفد، هو أأن اإ منظمة التجارة العاملية والتضارب مع أأحاكم اتفاق تريبس. والسبب الأخري، كام أأشار اإ

ىل الصك املراجع س يقتيض مشاركًة وموارد من قبل مجيع ادلول الأعضاء يف  الويبو من أأجل تاليف أأشاكل اجلغرافية اإ
ىل أأن للجنة ادلامئة املعنية بقانون  التضارب مع التفاقات ادلولية الأخرى اليت تنطوي ع ى موضوع ذي صةل. كام أأشار الوفد اإ

العالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية )جلنة العالمات(، ع ى خالف الفريق العامل املعين ابتفاق 
ونة، ولية رصحية فامي خيص البياانت اجلغرافية. ويف هذا املضامر ذكّر بأأن الغرض من جلنة العالمات، اليت أأنشأأهتا ادلول لش ب

، هو العمل مكحفل ملناقشة القضااي وتيسري التنس يق وتقدمي الإرشادات بشأأن التطور التدرجيي 2118الأعضاء يف عام 
قانون البياانت اجلغرافية ومواءمة القوانني والإجراءات الوطنية. وأأوحض أأنه حيق  للقانون ع ى الصعيد ادلويل، مبا يف ذكل

للجنة العالمات تقدمي توصيات يك توافق علهيا امجلعية العامة للويبو، يف حني ل ميكل الفريق العامل املعين بتطوير نظام 
ىل أأن مجيع املس نفاذها تدخل لش بونة تكل السلطة. وابلإضافة اإىل ذكل، أأشار الوفد اإ ائل املتعلقة حبامية البياانت اجلغرافية واإ

ن هناك، ع ى الرمغ من ادلفع بأأن امحلاية بناء ع ى اتفاق لش بونة املراجع  حاليا مضن اتفاق تريبس ملنظمة التجارة العاملية. وقال اإ
ذا  ماكنية ل ختّل ابتفاق تريبس أأو ابلصكوك ادلولية الأخرى، سؤالا ل يزال مطروحا بشأأن ما اإ اكنت هناك ضامانت لتأأكيد اإ

نفاذ التفاقني دون أأن حيصل أأي تضارب بيهنام. فتساءل الوفد، مثال، عن كيفية تأأثّر النظام امللكّف ابلإخطار ابلبياانت  اإ
نه ع ى الرمغ من ترحيبه املؤكّد بتحليل اخلرباء مل  4.23اجلغرافية بناء ع ى املادة  سأأةل من اتفاق تريبس. واس تطرد قائال اإ

نه يذكّر بأأن تكل املناقشات تعرّثت بسبب املفاوضات حول  امحلاية ادلولية للبياانت اجلغرافية ع ى مس توى جلنة العالمات، فاإ
البياانت اجلغرافية يف منظمة التجارة العاملية. ورأأى أأنه من املزجع أأن نرى املفاوضات بني مجيع ادلول الأعضاء بشأأن البياانت 

ع ى مس توى جلنة العالمات ونراها متيض قدما ع ى مس توى الفريق العامل املعين ابتفاق لش بونة وذكل خارج اجلغرافية تتعرّث 
ولية الفريق املذكور. وذكّر الوفد بأأن املفاوضات اخلاصة ابتفاق لش بونة، حىت ولو اكنت مقترصة ع ى عدد قليل من 

اق وُمستبعدة منه حبمك الواقع لأن التفاق ل يتناسب يف الأعضاء، ل تزال مدعومة من قبل دول ليست أأعضاء يف التف
الأساس مع النظام اخلاص ابلعالمات التجارية للك مهنا. وأأخريا تساءل الوفد عن سبب افرتاض أأن املفاوضات اجلارية يف 
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ت املتعلقة ابتفاق لش بونة جلنة العالمات حول البياانت اجلغرافية تؤثر ع ى معل منظمة التجارة العاملية، وافرتاض أأن املفاوضا
لهيا تدفعه اإىل الاعرتاض بقوة ع ى عقد املؤمتر  ن لك الأس باب املشار اإ ل تؤثر يف ذكل. واختمت الوفد لكمته قائال اإ

 املقرتح. ادلبلومايس

مية ورحب وفد بولندا ابلتقدم احملرز يف العمل ع ى حتسني نظام لش بونة وأأعرب عن تأأييده لتوصية الفريق العامل الرا .22
ىل عقد مؤمتر دبلومايس من أأجل اععامد مراجعة اتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية عام  ، رمغ أأن 2025اإ

 بولندا ليست دول عضوا يف اتفاق لش بونة احلايل.

ن رسي لناك معروفة مبنتجا .22 هتا املتنوعة وأأبرز وفد رسي لناك أأمهية حامية البياانت اجلغرافية لرسي لناك. وقال اإ
قيان طلبا الذلين يل  شاي س يالنأأو  قرفة س يالنمثل  رسي لناكحرصية ل ة الطبيعية، ويه منتجات واجليدة الآتية من البيئ

نتاهجا فهيي تواجه منافسة غري منصفة  كبريا يف الأسواق ادلولية، ولأن هذه املنتجات اكتسبت مسعة جتاوزت حدود منطقة اإ
وهذا الشلك من املنافسة  أأهنا منتجات س يالن الأصلية عرب اس تخدام الامس نفسه. من منتجات تقدم نفسها ع ى

ىل تضليل املس هتلكني، ذلكل أأشار الوفد اإىل وجود  غري نه يؤدي اإ حباط املنتجني الرشعيني بل اإ املنصفة ل يقترص ع ى اإ
ناك أأن تصون مصاحل منتجي تكل توافق قوي يف الآراء بني أأحصاب املصلحة يف رسي لناك بأأنه ينبغي حلكومة رسي ل
واختمت الوفد لكمته ابلتعبري عن تقديره  املنتجات يك حيصلوا ع ى أأفضل عائد مايل وأأن حتارب املنتجات املزورة يف السوق.

دخال أأحاكم ختص حامية البياانت اجلغرافية يف الترشيع الوطين ومتهيد  ملا قدمته الويبو هل من تعاون ومساعدة لأغراض اإ
دخالها ع ى  ىل نظام لش بونة يف املس تقبل القريب. وختاما، عرب الوفد عن دمعه للمراجعة املقرر اإ الطريق لحعامل الانضامم اإ

 اتفاق لش بونة.

وقال  وعرب وفد كندا عن قلقه خبصوص التوصية املقرتحة من أأجل مؤمتر دبلومايس لععامد مراجعة اتفاق لش بونة. .23
نه قلق خصوصا لأن الت وس يع املقرتح يف نطاق اتفاق لش بونة لإدراج البياانت اجلغرافية ميكن أأن يتعدى ولية الفريق الوفد اإ

ىل دراسة التحسينات املمكنة ع ى الإجراءات مبوجب اتفاق لش بونة، كام ورد يف  ل اإ العامل اذلي مل يدع ابلفعل اإ
جرائيا سيتعارض أأيضا مع ولية ورأأى الوفد أأن املراجعة املقرتحة لتفاق لش بونة ل  .LI/A/23/2 الوثيقة ل حتسينا اإ يست اإ

وأأعرب الوفد عن انشغاهل أأيضا لأن عقد مؤمتر دبلومايس ملراجعة اتفاق لش بونة س ترتتب عنه تاكليف كبرية  جلنة العالمات.
ل لعدد قليل من ادلول الأعضاء، ومن مث ست   اختارت تبعد ادلول غري الأعضاء اليتس ع ى اكهل الويبو ولن يكون مفتوحا اإ

آليات بديةل لكهنا فعاةل محلاية البياانت اجلغرافية من خالل أأنظمهتا للعالمات التجارية وعالمات التصديق. وخبصوص تكل  أ
نه ل يس تطيع تأأييد التوصية املقرتحة بعقد مؤمتر دبلومايس من أأجل مراجعة  الشواغل الإجرائية واملوضوعية، قال الوفد اإ

 اتفاق لش بونة.

وأأعرب وفد أأسرتاليا عن دمعه لعمل الويبو الرايم اإىل وضع قواعد ومعايري دولية جديدة للملكية الفكرية رشيطة أأن  .24
آراء مجيع ادلول الأعضاء يف الويبو مما مل يكن احلال  يكون ذكل العمل شاماًل مبا فيه الكفاية ويأأخذ يف احلس بان ابلقدر الاكيف أ

ىل توس يع نطاق اتفاق لش بونة يك يتجاوز احلدود احلالية اإىل حد بعيد الأمر اذلي ميثل عليه ابلنس بة اإىل الاقرتاحات ادل اعية اإ
ن دليه شواغل أأساس ية  حاليًا املبادئ املشرتكة لعدد قليل من اجلهات فقط يف س ياق موضوع ياكد حيدد. وأأردف قائاًل اإ

الأعضاء يف الويبو. ويف ذكل الصدد، ذكر بأأنه أأاثر  وعامة خبصوص اقرتاح اتفاق لش بونة املعدل اذلي س يؤثر يف مجيع ادلول
ن عقد أأي مؤمتر دبلومايس لععامد  تكل الشواغل يف الفريق العامل املعين ابتفاق لش بونة ويف جلنة املزيانية. وأأضاف قائاًل اإ

عضاء يف الويبو بيامن سيتطلب ضامن مشاركة مجيع ادلول الأ  اجلغرافية والبياانت املنشأأ  تسمياتاتفاق لش بونة املعدل بشأأن 
ل مصاحل الأعضاء احلاليني  رأأى أأيضًا أأن العمل ع ى اتفاق لش بونة املعدل اذلي يدّّع ببساطة املبادئ الراهنة اليت ل جتسد اإ

ن اععامد هنج مرن وشامل يكتيس أأمهية حامسة لتحقيق هدف جعل نظام لش بونة  يعد فرصة ضائعة. واختمت بيانه قائاًل اإ
 ء ع ى نطاق واسع.جيتذب الأعضا
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وذكر وفد سويرسا بأأنه شارك مشاركة فعاةل يف الفريق العامل املعين بتطوير نظام لش بونة بصفة مراقب ورحب بقرار  .25
ىل جانب  دراج امحلاية ادلولية للبياانت اجلغرافية اإ ن تكل الإضافة ل توحض نطاق اتفاق لش بونة املنشأأ  تسمياتاإ . وقال اإ

سب بل تتيح أأيضًا نظامًا فعاًل للتسجيل ادلويل لتسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية ع ى حد سواء. توضيحًا مرضيًا للغاية ف 
ن الإجناز املقرتح هو اإىل حد بعيد يف مصلحة أأحصاب احلقوق فامي يتعلق بتسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية.  ومىض يقول اإ

ىل التعريف الوارد يف اتفاق ورأأى أأنه جيب أأن يوضع يف الاعتبار أأن عدة بادان أأدر  جت يف ترشيعاهتا الوطنية تعريفًا يستند اإ
تريبس ويشمل أأيضًا تسميات املنشأأ ع ى الرمغ وجود أأوجه تفاوت كبرية بني القوانني الوطنية. وذكر أأن أأحصاب تسميات 

املعارف التقليدية اذلين سيمتكنون  املنشأأ والبياانت اجلغرافية مه يف الغالب من صغار منتجي املنتجات املمتزية القامئة ع ى
ن حامية صغار املنتجني املذكورين يه يف  بفضل اقرتاح اتفاق لش بونة املعدل من جين فوائد تكل املنتجات. وأأضاف قائاًل اإ
ىل عقد مؤمتر دبلومايس وفقًا لتوصية  عداد الأس باب املهمة اليت تفرس توجه الأعضاء يف احتاد لش بونة يف الوقت احلايل اإ

الفريق العامل. وأأحاط أأيضًا علامً بأأن تكل التوصية تمتىش متامًا مع ولية الفريق العامل علامً بأأنه ُطلب من الفريق العامل املعين 
ن  ابتفاق لش بونة العمل من أأجل جعل التفاق جيتذب الأعضاء اجلدد احملمتلني ويثري اهعامهمم بدرجة أأكرب. واسرتسل قائاًل اإ

س امي من  غري الأطراف يف نظام لش بونة شاركت يف الواقع مشاركة فعاةل يف معل الفريق العامل ول بعض ادلول الأعضاء
خالل تقدمي مساهامت جتلت بدقة يف مسودة اتفاق لش بونة املعدل. ويف ذكل املضامر، أأبدى اندهاشه ملالحظة عدم تعبري 

عراهبا عن شواغلها يف  اجلهات اليت حرضت اجعامعات الفريق العامل عن شكوكها خبصوص عقد مؤمتر دبلومايس وقتذاك واإ
 تسمياتالوقت احلايل فقط. وأأهني  لكمته معراًب عن تأأييده الشديد لعقد مؤمتر دبلومايس لععامد اتفاق لش بونة املعدل بشأأن 

 .2025يف س نة  اجلغرافية والبياانت املنشأأ 

تجاوز امحلاية املطلوبة ي أأن النص املقرتح ل س امي و قرتح،عن قلقه بشأأن اتفاق لش بونة املنقح املنيوزيلندا وأأعرب وفد  .26
أأنه بر الوفد املعيار ادلويل املعرتف به محلاية البياانت اجلغرافية. وذكّ هو ي اذل مبوجب اتفاق تريبس ملنظمة التجارة العاملية،

ىل البياانتيوجد اتفاق يف س ياق اتفاق تريبس لمتديد امحلاية  ل املقرتحة يف اتفاق لش بونة املعدل،  لطريقةاباجلغرافية  اإ
تؤثر سلبا ع ى التجارة س  من أأن التعديالت املقرتحة  همجيع البياانت اجلغرافية. وأأعرب عن قلق يشملنشاء لجل لإ  أأو

ىل . وابلتايل، دعا الوفد أأعضاء احتاد لش بونةالقامئة حقوق العالمات التجارية وتتعدى ع ى عامةالسامء الأ لسلع و ل املرشوعة   اإ
 .2025بشأأن تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية يف عام لش بونة املعدل دّع عقد مؤمتر دبلومايس لععامد اتفاق عدم 

 من أأسرتاليا وكندا ونيوزيلندا والولايت املتحدة الأمريكية لك الأرجنتني تعليقات الوفود الأخرى مثل وفود وفد  وأأيد .24
زاء. 2025بلومايس املقرتح يف عام دلاؤمتر املع ى عقد  هااعرتاض  اليت أأبدت نه جد قلق اإ ع يالآاثر املرتتبة ع ى توس   وقال اإ

هو من  يةغراف اجل للبياانت التفاوض ع ى لجلّ  مذكّرا أأن تسجيل البياانت اجلغرافية وتسميات املنشأأ يف اتفاق لش بونة املعدل
 ية.يف جوةل ادلوحة ملنظمة التجارة العامل  موضع اخلالفبني أأمه القضااي 

الثناء ع ى العمل اذلي قام به الفريق العامل املعين بتطوير نظام  يف من س بقه من املتحدثني ما قاهلوأأيد وفد املغرب  .28
نه يرى وقاللش بونة.  من  ا أأكربعدد يس تقطب ليك هحتديث اتفاق لش بونة وتطوير من ن كّ س ميأأن العمل اذلي مت القيام به  اإ

 .عقد مؤمتر دبلومايس لهذا الغرضيؤيد متاما ومن مثة فهو ، ءعضاالأ 
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ن امجلعية: .21  اإ

ا تبق  من طخطط الأعامل يف اس تعراض ومب وابلبياانت املدىل هبا LI/A/29/1 لوثيقةابعلام  أأحاطت "2"
 ؛هوتعزيز  نظام لش بونة

ىل عقد مؤمتر دبلومايس لععامد اتفاق لش بونة املراجع بشأأن تسميات املنشأأ  تووافق "2" ع ى ادلعوة اإ
ليه يف الفقرة 2025ياانت اجلغرافية يف عام والب   ؛LI/A/29/1من الوثيقة  3، كام أأشري اإ

من  4يف الفقرة ورد علام خبريطة الطريق اليت مّصمها الفريق العامل، كام  وأأحاطت "4"
 .LI/A/29/1 الوثيقة

 

 ]هناية الوثيقة[


