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LI/A/35/1

ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 23 :يوليو 2018

االحتاد اخلاص حلماية تسميات املنشأ وتسجيلها الدويل (احتاد لشبونة)
اجلمعية
الدورة اخلامسة والثالثون (الدورة االستثنائية الثالثة عشرة)

جنيف ،من  24سبمترب اإىل  2أأكتوبر 2018

تقرير عن الفريق العامل املعني بتطوير نظام لشبونة

من اإعداد املكتب ادلويل

 .1منذ ادلورة السابقة مجلعية احتاد لش بونة ،عقد الفريق العامل املعين بتطوير نظام لش بونة ("الفريق العامل") دورته
ا ألوىل يويم  11و 12يونيو  .2018وتبادلت الوفود الآراء حول مسائل تتعلق بعمل نظام لش بونة ،عىل النحو ن
املبّي يف
مرفق هذه الوثيقة (الوثيقة  ،)LI/WG/DEV-SYS/1/4اذلي وافق الفريق العامل عليه.
 .2ويف اإطار املوضوعات اليت انقش هتا ادلورة ،اتفق الفريق العامل عىل أأن يويص امجلعية ابعامتد ختفيض الرسوم اليت
جيب عىل البدلان ا ألقل منو ًا تسديدها فامي خيص التسجيالت ادلولية لتسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية بنس بة  %50من
املقرر ،وذكل عىل النحو املبّي يف الاقرتاح الوارد يف الوثيقة .LI/A/35/2
املبلغ ن
 .3وفامي يتعلق ابلس تدامة املالية لحتاد لش بونة ،نقرر الفريق العامل مواصةل مناقشة اخليارات اخملتلفة يف الاجامتعات
املقبةل للفريق العامل أأو الاجامتأ أأو الاجامتعات را  الرةيية اليت قد يطلب رئ ا الفريق العامل من ا ألمانة تنظه ا.
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 .4اإن مجعية احتاد لش بونة مدعوة اإىل
الإحاطة عل ًم ابلتقرير عن الفريق العامل املعين
بتطوير نظام لش بونة (الوثيقة .)LI/A/35/1
]تيل ذكل الوثيقة [LI/WG/DEV-SYS/1/4

A

LI/WG/DEV-SYS/1/4

ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 12 :يونيو 2018

الفريق العامل املعني بتطوير نظام لشبونة
الدورة األوىل

جنيف 11 ،و 12يونيو 2018
ملخص الرئيس

اذلي اع متده الفريق العامل
 .1اجمتع الفريق العامل املعين بتطوير نظام لش بونة (املشار اإليه فامي ييل ابمس "الفريق العامل") يف جنيف
يويم  11و 12يونيو .2018
 .2واكنت ا ألطراف التالية املتعاقدة مبوجب نظام لش بونة ممث َّةل يف ادلورة :اجلزائر ٬بلغاراي ٬امجل ورية التش يكية٬
مج ورية كوراي الشعبية ادلميقراطية ٬فرنسا ٬رابون ٬جورجيا ٬هنغاراي ٬اإيران (مج ورية  -الإسالمية) ٬إارسائيل ٬اإيطاليا٬
املكس يك ٬با و ٬الربتغال (.)14
 .3واكنت ادلول التالية ممث َّةل بصفة مراقب :أأسرتاليا ٬مج ورية الكونغو ادلميقراطية ٬امجل ورية ادلومينيكية ٬اإثيوبيا ٬أأملانيا٬
غواتاميل ٬ال ند ٬الياابن ٬الكويت ٬املغرب ٬نيجا اي ٬مج ورية كوراي ٬رومانيا ٬الاحتاد الرويس ٬اململكة العربية السعودية٬
الس نغال ٬اإس بانيا ٬سويرسا ٬اتيلند ٬تركيا ٬أأوغندا ٬الولايت املتحدة ا ألمريكية ٬زمبابوي (.)23
 .4وشارك يف ادلورة ممثلو املنظمت احلكومية ادلولية التالية بصفة مراقب :مجموعة دول أأفريقيا والاكرييب واحمليط ال ادئ
( ،)ACP Groupوالاحتاد الاقتصادي والنقدي لغرب أأفريقيا ( ،)UEMOAوالاحتاد ا ألورويب ،ومنظمة ا ألرذية
والزراعة ل ألمم املتحدة (الفاو) ،ومنظمة التعاون ا إلساليم ،ومنظمة التجارة العاملية (.)6
 .5وشارك يف ادلورة ممثلو املنظمت ادلولية را  احلكومية التالية بصفة مراقب :مجعية املناطق السويرسية الناطقة
ابلفرنس ية للملكية الفكرية ( ،)AROPIومركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية ) ،(CEIPIوبرانمج الصحة
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والب ئة ( ،)HEPواجمللا ادلويل لالس تغالل التجاري للملكية الفكرية احملدود ( ،)IIPCCوالرابطة ادلولية للعالمات
التجارية ) ،(INTAوامجلعية ادلولية لقانون النبيذ ) ،(AIDVومنظمة الش بكة ادلولية للمؤرشات
اجلغرافية ).)7( (oriGIn
.6

وترد قامئة املشاركّي يف الوثيقة . LI/WG/DEV-SYS/1/INF/1 Prov. 2

البند  1من جدول ا ألعمل :افتتاح ادلورة
.7

افتتح ادلورة املدير العام ،الس يد فرانسا غري.

البند  2من جدول ا ألعمل :انتخاب الرئ ا وانئيب الرئ ا
 .8ان ُتخب الس يد نيكولوز غوغيليدسه (جورجيا) ،ابلإجمأ ،رئ سا للفريق العامل ،وان ُتخب الس يد أألفريدو ريندون
أألغارا (املكس يك) والس يد كريس توابل ميلغار (با و) ،ابلإجمأ ،انئبّي للرئ ا.
.9

وتولت الس يدة أألكس ندرا غرازيويل (الويبو) هممة أأمّي الفريق العامل.

البند  3من جدول ا ألعمل :اعامتد جدول ا ألعمل
 .10اعمتد الفريق العامل مرشوأ جدول ا ألعمل (الوثيقة  )LI/WG/DEV-SYS/1/1 Prov.دون اإدخال أأي تعديل.

املقررة مبوجب املادة  )3(7من وثيقة جنيف لتفاق لش بونة بشأأن
البند  4من جدول ا ألعمل :ختفيضات الرسوم َّ
تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية
 .11استندت املناقشات اإىل الوثيقة .LI/WG/DEV-SYS/1/2
وقرر الفريق العامل أأن يويص مجعية احتاد لش بونة مبا ييل:
 .12ن
" "1تعديل جدول الرسوم الوارد يف الالحئة التنفيذية املشرتكة لتفاق لش بونة ووثيقة جنيف لتفاق
املقررة املس تحقة السداد من قبل البدلان
لش بونة ،من أأجل اإدراج ختفيض بنس بة  50ابملائة من مبلغ الرسوم ن
ا ألقل منوا ،كم هو مقرتح يف الوثيقة LI/WG/DEV-SYS/1/2؛
" "2وتطبيق ختفيضات الرسوم املشار اإلهيا يف الفقرة الفرعية " "1ملدة ثالث س نوات اعتبارا من دخول
وثيقة جنيف لتفاق لش بونة حزي النفاذ؛
" "3وإاعادة تقيمي مسأأةل ختفيضات الرسوم يف اإطار نظام لش بونة قبل انقضاء املدة املشار اإلهيا يف الفقرة
الفرعية " "2بس نة واحدة.



ستُتاح قامئة املشاركّي الهنائية يف مرفق تقرير ادلورة.
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 .13وحيتوي مرفق هذا امللخص اذلي أأعده الرئ ا عىل التعديالت املقرتح اإدخال ا عىل جدول الرسوم ،كم أأوىص به
القرار الواردة يف الفقرة  12أأعاله ،وذكل لتس يل الرجوأ اإلهيا.

البند  5من جدول ا ألعمل :الاس تدامة املالية لحتاد لش بونة
 .14استندت املناقشات اإىل الوثيقة .LI/WG/DEV-SYS/1/3
وقرر الفريق العامل ما ييل:
 .15ن
" "1الإحاطة علم ابلإعالانت املُقدمة مضن البند  5من جدول ا ألعمل؛
" "2والاس مترار يف مناقشة خمتلف اخليارات املتعلقة ابلس تدامة املالية لحتاد لش بونة يف اجامتعات الفريق
العامل املقبةل أأو يف اجامتأ را  رةيي واحد أأو أأكرث قد يلمتا رئ ا الفريق العامل من ا ألمانة تنظهه.

البند  6من جدول ا ألعمل :اعامتد ملخص الرئ ا
 .16اعمتد الفريق العامل ملخص الرئ ا ابلصيغة الواردة يف هذه الوثيقة.

البند  7من جدول ا ألعمل :اختتام ادلورة
 .17اختمت الرئ ا ادلورة يف  12يونيو .2018
[ييل ذكل املرفق]
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ANNEX

املرفق

املقررة بناء عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة لتفاق لش بونة
التعديل املقرتح اإدخاهل عىل جدول الرسوم ن
ووثيقة جنيف لتفاق لش بونة.
القاعدة 8
الرسوم
حيصل املكتب ادلويل الرسوم التالية املس تحقة السداد ابلفرناكت السويرسية:
([ )1مبالغ الرسوم] ن


" "1رمس عن تسجيل دويل
" "2رمس عن أأي تعديل متعلق ابلتسجيل ادلويل
" "3رمس عن اإصدار مس تخرج عن السجل ادلويل
" "4رمس عن اإصدار اإعالن أأو تقدمي أأية معلومات أأخرى كتابية
بشأأن متوايت السجل ادلويل
" "5الرسوم الفردية املشار اإلهيا يف الفقرة (.)2


[]1000
[]500
[]150
[]100

[]...
[هناية املرفق والوثيقة]



يف حال تسجيل دويل يشا  اإىل منطقة جغرافية تقع يف أأحد البدلان ا ألقل منوا ،وفقا للقوامئ اليت تضع ا ا ألمم املتحدةُ ،خيفَّض الرمس بنس بة  %50من
املقرر ُ(حي نول املبلغ املُخفنض بكسوره اإىل أأقرب رمق بال كسور) .ويف تكل احلاةل ،يصبح مبلغ الرمس  500فرنك سويرسي عن تسجيل دويل يشا  اإىل
املبلغ ن
أ
منطقة منشأأ جغرافية تقع يف أأحد البدلان القل منوا ،و 250فرناك سويرساي عن أأي تعديل متعلق بتسجيل دويل يشا  اإىل منطقة منشأأ جغرافية تقع يف أأحد
البدلان ا ألقل منوا .وس ُتطبق هذه التخفيضات يف الرسوم ملدة ثالث س نوات اعتبارا من اترخي دخول وثيقة جنيف لتفاق لش بونة حزي النفاذ.

