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LI/A/35/3 

 ابإلنلكزييةاألصل: 

 2018 ديسمرب 7 التارخي:

 (لشبونة احتاد) الدويل وتسجيلها املنشأ تسميات حلماية اخلاص االحتاد

 اجلمعية

 (عشرة الثالثة االستثنائية الدورة) والثالثون اخلامسة الدورة
 2018أكتوبر  2سبمترب إىل  24جنيف، من 

 التقرير
متدته امجلعية  اذلي اع

 "2"11و 6و 5و 4و 2و 1(: A/58/1 من جدول األعامل املوّحد )الوثيقة اليت تعنهيا تناولت امجلعية البنود التالية .1

 .30و 29و 24و 12و

 (.A/58/11 التقرير العام )الوثيقة، يف 24وترد التقارير اخلاصة ابلبنود املذكورة، فامي عدا البند  .2

 يف هذه الوثيقة. 24ويرد التقرير اخلاص ابلبند  .3

 ، رئيس امجلعية.الس يد جواو بينا دي مورايس )الربتغال(وترأس الاجامتع  .4
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 من جدول األعامل املوّحد 24لبند ا

 لش بونةنظام 

ببعض التطورات املهمة اليت طرأت عىل نظام لش بونة منذ آخر اجامتع مجلعية احتاد  مجعية احتاد لش بونةذكّر رئيس  .5

اكن  تفاق لش بونةاخلاصة ابوثيقة جنيف لش بونة يف العام املايض. وأوال، أشار إىل أن إيداع مكبوداي ألول صك لالنضامم إىل 

ية أخرى تنظر أيضا يف مسأةل الانضامم إىل . وإذ يعي أن دوال أعضاء يف الويبو ومنظامت حكومية دول 2018مارس  9يف 

وثيقة جنيف، وأنه مت اإلعالن عن إيداع صك انضامم جديد حبلول هناية األس بوع، جشع ادلول األعضاء األخرى يف الويبو 

 يف حزي النفاذوثيقة جنيف  بدخول حتفالعىل حذو مكبوداي والتعجيل بعمليات انضامهما، حىت تمتكن مجعية لش بونة من الا

دورهتا القادمة. واثنيا، وفامي يتعلق بعمليات جسل لش بونة اليومية، أشار الرئيس إىل أنه يف الثنائية السابقة مت تسجيل ما 

من إيطاليا، وطلب  5من البوس نة والهرسك، و 3طلبا دوليا جديدا منذ بداية العام،  30طلبا جديدا واس تالم  61مجموعه 

مهنا  1 010تسجيل،  1 127مما يرفع العدد اإلجاميل للتسجيالت ادلولية احلالية إىل من البريو،  2واحد من املكس يك، و

سارية. وأضاف أن هذه الارقام تؤكد مرة أخرى هذا العام الاهامتم املتجدد ألعضاء احتاد لش بونة ابلنظام. واألمه من ذكل، 

عن أعضاء يف احتاد لش بونة من خارج  جديدة تصدر أكرث فأكرث نشأم تسميات شدد عىل أن اإليداعات للحصول عىل 

أورواب وأن نس بة الطلبات املقدمة من طرف البدلان النامية عرفت ارتفاعا مطردا عىل امتداد األعوام القليةل املاضية. ومرة 

لقادمة. يف األعوام ا بلك معىن اللكمةأخرى، يؤكد ذكل اهامتما جغرافيا أوسع بنظام لش بونة وإماكنية أن يصبح نظاما عامليا 

 2 358 564بلغ مجموع إيرادات احتاد لش بونة  2016/17واثلثا، وفامي يتعلق ابلوضع املايل الحتاد لش بونة، ذكر بأنه يف الثنائية 

ما يعادل  2016/17فرنك سويرسي وبلغ العجز للثنائية  2 434 114فرنك سويرسي مع وصول مجموع النفقات إىل ما قدره 

اليت قدهما أعضاء احتاد لش بونة  اإلعاانتر إىل أن هذه النتيجة اإلجيابية جدا حتققت بفضل فرنك سويرسي. وأشا 75 550

 3231 488. وأضاف أن تكل اإلعاانت وصلت إىل ما مجموعه " من اتفاق لش بونة3("3)11مبوجب املادة  2016يف عام 

، سيس متر أعضاء احتاد 2017يف عام  ، وعقب القرار اذلي اختذته امجلعيات2016/17فرنك سويرسي ابلنس بة للثنائية 

 الوثيقتني املدرجتني يف جدول األعامل، أي وابالنتقال إىل. 2018يف عام  س تدامة املالية الحتاد لش بونةلش بونة يف مناقشة الا

 شار إىل أنه سيمت التطرق إلهيام بصورة منفصةل.أ، LI/A/35/2و LI/A/35/1 الوثيقتني

 املعين بتطوير نظام لش بونةتقرير عن الفريق العامل 

 .LI/A/35/1استندت املناقشات إىل الوثيقة  .6

مّددت والية الفريق العامل بغرض  2017، أن مجعية احتاد لش بونة لعام النظرللوثيقة قيد يف عرضها ، ةوذكرت األمان .7

لفريق العامل . وعقد االس تدامته املاليةالمتكني من إجراء املزيد من املناقشات حول تطوير نظام لش بونة، مبا يف ذكل احللول 

. ووردت مسألتان يف جدول أعامل ادلورة األوىل للفريق 2018يونيو  12و 11دورته األوىل يف  املعين بتطوير نظام لش بونة

رة مبوجب املادة العامل يه، " ( من وثيقة جنيف التفاق لش بونة بشأن تسميات املنشأ 3)7ختفيضات الرسوم املقرَّ

نتاجئ مناقشات ادلورة األوىل  LI/A/35/1". وعكست الوثيقة الاس تدامة املالية الحتاد لش بونة" و"ات اجلغرافيةواملؤرش

 للفريق العامل.

واهجها التسميات اجلغرافية عند حماوةل عىل وعي ابملشالك اليت ت امجليع اإلسالمية( أن -إيران )مجهورية وأشار وفد  .8

عنرص العرتاف ابملؤرشات اجلغرافية وحاميهتا ألجنبية. ورأى الوفد بذكل أن نظاما دوليا لاحلصول عىل اعرتاف يف األسواق ا
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همم يف نظام امللكية الفكرية. وأشار الوفد أيضا إىل أن إيران تويل أمهية قصوى محلاية أسامهئا اجلغرافية خارج إقلميها الوطين 

، قدمت 2017من خالل نظام لش بونة. ويف هذا الصدد، أوحض الوفد أنه منذ ادلورة السابقة مجلعية احتاد لش بونة يف عام 

تسجيل. وأعرب  60وجب نظام لش بونة، مما رفع مجموع عدد التسجيالت ادلولية اإليرانية إىل طلبا دوليا جديدا مب 19إيران 

يف املائة، معظمها من البدلان  26الوفد أيضا عن ارتياحه الرتفاع عدد التسجيالت ادلولية مبوجب نظام لش بونة بنس بة 

املقدمة من البدلان النامية تضاعفت يف الس نوات النامية. ويف هذا اجملال، ذكر الوفد بأن عدد تسجيالت تسميات املنشأ 

. وفامي يتعلق مبسأةل الاس تدامة املالية 2017يف املائة يف عام  10إىل  2007يف املائة يف عام  5العرش املاضية، مرتفعة من 

دم احملرز يف سبيل الحتاد لش بونة، رحب الوفد ابألفاكر العديدة اليت تبلورت يف ادلورة األوىل للفريق العامل وأقر ابلتق

التوصل إىل حل مالمئ. واكن الوفد عىل يقني بأنه سيمت العثور عىل حل لتوفري ادلمع املايل الحتاد لش بونة، مع ضامن الاحرتام 

الاكمل أيضا للمبادئ الراخسة املتعلقة ابلتضامن واملساواة يف املعامةل بني لك جمال من جماالت امللكية الفكرية. وهبدف تأمني 

، أكد الوفد من جديد احلاجة إىل تروجي قوي لنظام لش بونة، مبا يف ذكل لش بونة عىل املدى البعيد نظامس تدامة املالية ل الا

وثيقة جنيف. ويف اخلتام، قال الوفد إنه ال يزال ملزتما ابإلجراء املعياري اذلي تتبناه املنظامت ادلولية حيث ميثل دامئا 

 للعمل واختاذ القرارات. ةعامةل املبادئ األساس يالتضامن والثقة واملساواة يف امل

رحب بآخر و ، فريق لش بونة العاملل علام مع الارتياح ابلتقدم احملرز خالل ادلورة األوىل وأحاط وفد هنغاراي .9

ب التطورات اإلجيابية فامي يتعلق بنظام لش بونة وال س امي تعبئة طلبات دولية جديدة وانضامم مكبوداي إىل وثيقة جنيف عق

. ومبا أن أول انضامم لوثيقة جنيف جاء مثرة للعمل الرتوجيي املتفاين اذلي قامت به 2018إيداعها صك انضامم يف مارس 

الويبو بشأن تسميات املنشأ واملؤرشات اجلغرافية، جشع الوفد األمانة عىل مواصةل تنفيذ أنشطة الرتوجي احملس نة واملس هتدفة. 

م اليت جيب عىل البدلان األقل منواً تسديدها فامي خيص التسجيالت ادلولية لتسميات املنشأ ختفيض الرسو ودمع الوفد اعامتد 

س يجعل نظام لش بونة  عىل جدول الرسومإذ ارتأى أن التعديل املقرتح  % من املبلغ املقّرر،50والبياانت اجلغرافية بنس بة 

 يتعلق ابالس تدامة املالية لنظام لش بونة، أكد الوفد من جديد جذااب أكرث يف نظر األطراف املتعاقدة الراهنة واملس تقبلية. وفامي

املس تقبلية للفريق العامل. وبعد  الزتامه القوي ابملسامهة بشلك بناء يف مناقشات ادلورات أو الاجامتعات غري الرمسية

وفد مع ذكل، من أنه اإلعراب عن رضورة إجياد حل متوازن لضامن الاس تدامة عىل املدى البعيد لنظام لش بونة، حذر ال

جيب أن حترتم مجيع التدابري املس تقبلية احملمتةل مبدأ التضامن املايل بني الاحتادات وبرامج املزيانية، والقدرة عىل التسديد، 

واحلاجة إىل التعاون بني الاحتادات. واختمت الوفد قائال إن النتاجئ املالية املذهةل اليت حققهتا الويبو أاتحت أساسا قواي 

ويه حتديدا معاهدة التعاون العاملية األربع،  تسجيل امللكية الفكرية لتخصيص املوارد الالزمة للمحافظة عىل مجيع أنظمة

 .مدريد والهاي ولش بونةومعاهدات بشأن الرباءات 

ل األعضاء يف بعض ادلو  أبدتهالهامتم املزتايد ابالنضامم إىل نظام لش بونة اذلي ابمع الارتياح علام  وأحاط وفد إيطاليا .10

طلبه بتنظمي أنشطة تروجي أقوى وأوحض هبدف اس تقطاب أطراف متعاقدة جديدة إىل نظام لش بونة. وقدم من جديد الويبو، 

وثيقة جنيف اخلاصة ل من ابب أوىل نظرا إلطالق اإلجراء من أجل انضامم الاحتاد األورويب وينبغي تنفيذ أنشطة الرتوجي هذه

 رمسيا ودخول وثيقة جنيف حزي النفاذ اخملطط هل. ابتفاق لش بونة

ورحب وفد الربتغال ابلتقدم اذلي حققه الفريق العامل من أجل إجياد حلول لتأمني الاس تدامة املالية لنظام لش بونة  .11

مالمئة  عىل املدى املتوسط والطويل. وقال الوفد إنه س يواصل املسامهة بطريقة بناءة يف املناقشات هبدف العثور عىل آلية

لزايدة اس تخدام نظام لش بونة، وابلتايل ضامن اس تدامته من الناحية املالية. وأشار الوفد إىل أن أي حل سيمت اقرتاحه ينبغي 
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قدرة أن يأخذ يف احلس بان املنظمة كلك وسيتعني عليه أن حيرتم مبادئ عدم المتيزي فامي يتعلق ابمللكية الصناعية، وكذكل 

يف املائة ابلنس بة للبدلان األقل منوا ملساعدهتا  50. ودمع الوفد اعامتد اقرتاح ختفيض الرسوم بنس بة عىل التسديد اتالاحتاد

 عىل الاس تفادة من نظام لش بونة من الناحية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية.

 بياانت اليت أدلت هبا الوفود السابقة.وأيد وفد فرنسا ال  .12

رأى أن نظام لش بونة يتيح فرصا هممة، خاصة و تفاق لش بونة، جنيف ال وثيقةورحب وفد سويرسا بأول انضامم إىل  .13

أن اقتصاد املناطق برمهتا يف لك قارة يعمتد إىل حد بعيد ويف بعض األحيان ابلاكمل عىل امحلاية املناس بة للمؤرشات اجلغرافية 

يف األسواق العاملية. وذلكل أعرب  ةخاص ةماكن اهيعطت اليتمسعهتا اطق وجتّسد هذه املن اجنتأو تسميات املنشأ اليت متزي بني ا

احتياجات أعضائه. وأحاط الوفد علام أيضا ابلهنج اجلاد اذلي  وأن يلّب ر نظام لش بونة بفعالية أن يتطوّ الوفد عن رغبته يف 

ع انتقايل حيث ينتظر امجليع اعمتده أعضاء احتاد لش بونة ملناقشة املواضيع املتعلقة بمتويل النظام. وإذ يعترب أن النظام مير بوض

دخول وثيقة جنيف حزي النفاذ، ونظرا ألن األس ئةل ال تزال مفتوحة بشأن مسأةل تطويره ومتويهل، دمع الوفد عقد دورة 

نظام لش بونة مؤخرا  ، قبل انعقاد امجلعيات املقبةل. واختمت الوفد قائال إنه نتيجة لتحديث2019جديدة للفريق العامل يف عام 

د وثيقة جنيف، من األرحج أن يتوسع نطاقه ألن املزيد من البدلان تود الانضامم إليه، ويف املقابل، س يكون ذكل يف ابعامت

مصلحة أولئك املنتجني اذلين تعترب املؤرشات اجلغرافية أو تسميات املنشأ أمه أصول امللكية الفكرية اليت يف حوزهتم، همام 

 ه.اكن مس توى تقدم البدل اذلي يوجدون في

 "تقرير عن الفريق العامل املعين بتطوير نظام لش بونةضمون "علام مب أحاطت مجعية احتاد لش بونة .14

 (.LI/A/35/1 )الوثيقة

 لتعديالت املقرتح إدخالها عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق لش بونة ووثيقة جنيف التفاق لش بونةا

 .LI/A/35/2استندت املناقشات إىل الوثيقة  .15

ختفيضات الرسوم فامي يتعلق ببعض التسجيالت بأن املناقشات بشأن  ة، ذكرت األمانالنظرض الوثيقة قيد عر  وعند .16

ُعقدت خالل ادلورة  ( من وثيقة جنيف3)7يه يف املادة ادلولية لتسميات املنشأ واملؤرشات اجلغرافية، كام هو منصوص عل 

. ويف هناية هذه ادلورة، قرر الفريق العامل تقدمي 2018يونيو  12و 11األوىل للفريق العامل املعين بتطوير نظام لش بونة يف 

املائة من مبلغ الرسوم املقّررة املس تحقة السداد من يف  50ختفيض بنس بة التوصيتني التاليتني للجمعية احلالية: أوال، اعامتد 

ت اجلغرافية، كام هو منصوص عليه يف املادة فامي خيص التسجيالت ادلولية لتسميات املنشأ واملؤرشاا قبل البدلان األقل منو 

، واثنيا، تطبيق هذه التخفيضات يف ( من وثيقة جنيف التفاق لش بونة بشأن تسميات املنشأ واملؤرشات اجلغرافية3)7

ثالث س نوات اعتبارا من دخول وثيقة جنيف حزي النفاذ، وإعادة تقيمي مسأةل ختفيضات الرسوم يف إطار نظام الرسوم ملدة 

وأشارت األمانة إىل أن جدول الرسوم املنقح وارد يف مرفق  بونة قبل انقضاء تكل املدة بس نة واحدة.لش  

 .LI/A/35/2 الوثيقة

ختفيض يف الرسوم  عية قرارا يتعلق بتنفيذامجل علام بأن الفريق العامل الحتاد لش بونة يقرتح بأن تعمتد  وأحاط وفد فرنسا .17

 شعورا بقلق كبري يف آخر دورة أن اقرتاح الفريق العامل ودّل بر ان األقل منوا، وذكّ مبوجب وثيقة جنيف ستس تفيد منه البدل

. وبوجه خاص، ارتأت بعض الوفود أن ادلول األعضاء الامثنية والعرشين يف احتاد لش بونة مل تراعي للجنة الربانمج واملزيانية
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 الفرق العامةل التابعة خملتلف الاحتادات تعترب اجامتعات تقنية يمتالقرارات اليت اختذهتا مجعية احتاد لش بونة. وذكر الوفد أيضا 

خاللها تبادل اآلراء وللك واحد حرية تقدمي اقرتاح ليك تعمتده امجلعية ذات الصةل. وبعبارات أخرى، فإن الفرق العامةل ليست 

ت أماكن حيث ميكن مؤسسات، وليست هيئات س ياس ية، ويه بدون شك ليست هيئات لصنع القرار. وإجامال، ليس

ملشارك)ة( إلزام حكومته أو حكومهتا كام اكن الشأن يف امجلعيات. وابلتايل، أعرب الوفد عن أسفه ألن بعض الوفود 

اس تخدمت اقرتاح الفريق العامل اذلي هو قيد النظر كوس يةل الهتام حكومات بعدم الوفاء ابلزتاماهتا، ال س امي منذ أن نصت 

نيف يه بذاهتا عىل ختفيض الرسوم املقرتح. وفامي يتعلق ابالقرتاح يف حد ذاته، ذكر الوفد بأن املدير ( من وثيقة ج 3)7املادة 

-LI/WG//DEV)الوثيقة  من التقرير 12العام قام بعرضه خالل ادلورة األوىل للفريق العامل، عىل حنو ما جاء يف الفقرة 

SYS/1/5 Prov.) ،أشار إىل أن أنظمة التسجيل ادلولية األخرى اليت تديرها ، اليت تنص عىل ما ييل: "يف هذا الصدد

 يف نح ختفيضات، س بق وأن وضعت نظاما مي نظام الهاي وأنظام مدريد  وأالتعاون بشأن الرباءات  الويبو، من قبيل معاهدة

يف املائة  50م بنس بة للبدلان األقل منوا. وأشار إىل أن الاقرتاح اذلي تدمعه األمانة يقيض مبنح ختفيضات يف الرسو  الرسوم

ملس تخديم وماليك حقوق يف تسميات املنشأ واملؤرشات اجلغرافية من البدلان األقل منوا. وعليه دعا أعضاء الفريق العامل 

إىل النظر يف هذا الاقرتاح والتعليق عليه مع مراعاة الوضع املايل الحتاد لش بونة بغية تقدمي توصية إىل مجعية احتاد لش بونة فامي 

( من وثيقة جنيف". وذكر الوفد أيضا ابحلجج املقدمة لصاحل التخفيض. وأوال، أخذ الاقرتاح يف 3)7علق بتنفيذ املادة يت

الاعتبار الوضع املايل الحتاد لش بونة ومت اعامتده لتفادي وضع عبء مفرط عىل اكهل الاحتاد. واثنيا، مصم الاقرتاح جلعل 

م البدلان األقل منوا إليه. واثلثا، اكن الاقرتاح مالمئا من أجل حتفزي التمنية يف البدلان نظام لش بونة أكرث جاذبية ولتشجيع انضام

األقل منوا. وابلنظر إىل هذه احلجج، أشار الوفد إىل أنه دمع الاقرتاح بقوة، وأعرب عن شكره للمكتب ادلويل واملدير العام 

دد بأن حكومته كررت ألعوام عديدة القول بأن اس تدامة نظام عىل تقدميهام هذا الاقرتاح. وذكر الوفد أيضا يف هذا الص

لش بونة لن تتحقق إال بمتديد النطاق اجلغرايف الحتاد لش بونة يف حد ذاته، األمر اذلي نفذ ابلفعل يف مجيع الاحتادات األخرى. 

ع النطاق اجلغرايف الحتاد والحظ الوفد أيضا أن وثيقة جنيف مت التخطيط لها وتصمميها لهذا الغرض ابلتحديد، أي لتوس ي

، والرتوجي 2015لش بونة إىل أقىص حد ممكن. وأشار الوفد أيضا إىل أن الهدف من صياغة وثيقة جنيف، واعامتدها يف عام 

لها الحقا ودخولها حزي النفاذ، وكذكل انضامم دول أعضاء جديدة لها، اكنت تعتربه فرنسا دامئا احلل املناسب لضامن دميومة 

م لش بونة. والحظ الوفد أيضا، عىل غرابة األمر، أن تكل الاجنازات واملرشوعية اليت اكنت حتاول بعض الوفود متويل نظا

التشكيك فهيا متنع بدورها أعضاء احتاد لش بونة من حتقيق أهدافهم يف هذا الصدد. ويف الوقت ذاته، تهتم نفس الوفود أعضاء 

راريته املالية. واختمت الوفد قائال إن هدفه اكن دامئا هو ضامن اس مترارية احتاد احتاد لش بونة بعدم القيام مبا يكفي لضامن اس مت

لش بونة عىل األمد الطويل. ومع وضع هذا الهدف نصب عينه، اقرتح الوفد تعديل آخر مجةل من احلاش ية الواردة يف 

م من دخول وثيقة جنيف حزي النفاذ". الاقرتاح عىل النحو التايل "ستنطبق هذه التخفيضات يف الرسوم بعد ميض ثالثة أعوا

احتاد لش بونة ستتالىش هنائيا، بعد مرور ثالثة أعوام من دخول وثيقة جنيف  يواهجهاورأى الوفد أن الصعوابت املالية اليت 

 النفاذ. حزي

اخلاصة  الالحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق لش بونة ووثيقة جنيف ودمع وفد امجلهورية التش يكية التعديالت عىل .18

 . والحظ أن الهدف من التعديل املقرتح يمكن يف ختفيض الرسوم اليت يتعني أن تدفعها البدلان األقل منوا مقابللش بونةابتفاق 

. ويف هذا الصدد، ارتأى الوفد أن البدلان األقل منوا سوف تعترب التسجيالت ادلولية لتسميات املنشأ واملؤرشات اجلغرافية

املقرتحة مبثابة حافز لالنضامم إىل نظام لش بونة يف أقرب اآلجال، واس تخدام هذا األخري محلاية  التخفيضات يف الرسوم

منتجاهتا اإلقلميية التقليدية ليس يف بدلاهنا حفسب وإمنا عىل نطاق أوسع. وأضاف أنه وجد ما يشجعه يف مثال انضامم مكبوداي، 
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 وثيقة جنيف حفسب لكهنا أيضا أول دوةل عضو يف الويبو تقوم بذكل. اليت مل تكن أول بدل من البدلان األقل منوا ينضم إىل

وأعرب الوفد عن أمهل يف أن جيلب هذا الانضامم زخام إجيابيا وأنه س ميكن من دخول وثيقة جنيف حزي النفاذ برسعة. 

 وأخريا، دمع الوفد التعديل اذلي اقرتحه وفد فرنسا.

 د فرنسا فامي خيص ختفيض الرسوم ابلنس بة للبدلان األقل منوا.ودمع وفد إيطاليا التعديل اذلي اقرتحه وف .19

 وساند وفد الربتغال الاقرتاح اذلي قدمه وفد فرنسا. .20

وذكّر وفد الوالايت املتحدة األمريكية بأن ادلورة األوىل لفريق لش بونة العامل املعين بتطوير نظام لش بونة، اليت  .21

، اجمتعت ملناقشة ختفيض الرسوم ابلنس بة للبدلان األقل منوا ووضع خطة من أجل 2018يونيو  12و 11عقدت يف 

لوفد أنه يف هناية هذه ادلورة األوىل للفريق العامل مل يمت اختاذ أية الاس تدامة املالية الحتاد لش بونة. ولسوء احلظ، الحظ ا

خطوة لتحسني الاس تدامة املالية الحتاد لش بونة وأنه مل تمت املوافقة إال عىل ختفيض الرسوم املقرتح اذلي اكن قيد ادلرس. 

ايل لنظام لش بونة بطريقة مالمئة قبل وذهب الوفد ابلقول إىل أنه سيتعني معاجلة مسأةل مرشوعية وثيقة جنيف والوضع امل

دخول وثيقة جنيف حزي النفاذ. وكرر الوفد قائال إن املؤمتر ادليبلومايس اكن معيبا أساسا ألنه مت التفاوض بشأنه دون تقدمي 

ءاته مع أغلبية ادلول األعضاء يف الويبو أي إسهام ذي مغزى يف أحاكمه. وأضاف الوفد قائال إن احتاد لش بونة مل ينسق إجرا

احتادات الويبو األخرى، ومل حيظى مبوافقة احتاد ابريس عىل وثيقة جنيف، رمغ أن وثيقة جنيف قامت بدعوة منظامت 

ابعتبار أهنا أعضاء مل تكن أعضاء ال يف الويبو وال يف احتاد ابريس. وعليه، ال ميكن أن تعترب وثيقة جنيف اخلاصة ابتفاق 

الويبو بصورة تلقائية. وعوضا عن ذكل، جيب أن تتخذ الويبو قرارا حاسام يف هذا الصدد. لش بونة عىل أهنا معاهدة تديرها 

وبعد مالحظة أن احتاد لش بونة يعتقد أنه مبجرد الرتوجي لالنضامم لوثيقة جنيف بني صفوف أعضاء آخرين يف الويبو س ُيحل 

أحاكم ختدم إىل حد بعيد مصاحل أعضاء احتاد لش بونة الوضع املايل، رأى الوفد أنه من املستبعد أن يتحقق ذكل، نظرا لوجود 

احلاليني عىل حساب مصاحل األطراف املتعاقدة احملمتةل. وكرر الوفد قائال إن الوضع املايل بعيد لك البعد عن أن حُيل وأن 

يل. وعىل ضوء ذكل، تروجي الويبو لوثيقة جنيف ال ميكن أن يمت ابس تخدام األموال املتأتية من أنظمة الويبو األخرى للتسج 

قال الوفد إنه من الواحض أن الرتوجي لوحده لن يساعد عىل متويل نظام لش بونة. وأحاط الوفد علام أيضا بأن مجعية احتاد 

مبوجب اتفاق لش بونة ووثيقة جنيف من أجل  التنفيذية املشرتكةلش بونة مدعوة العامتد التعديالت املقرتح إدخالها عىل اللواحئ 

فرنك  500يبلغ  رمس عن أي تعديل متعلق ابلتسجيل ادلويلفرنك سويرسي، و  1 000 يبلغ تسجيل دويلرمس عن فرض 

و تقدمي رمس عن إصدار إعالن أفرنك سويرسي، و  150يبلغ  رمس عن إصدار مس تخرج عن السجل ادلويلسويرسي، و 

فرنك سويرسي. والحظ الوفد أن التعديل املقرتح قيد  100يبلغ  بشأن حمتوايت السجل ادلويل أية معلومات أخرى كتابية

يف حال تسجيل دويل يشري إىل منطقة جغرافية تقع يف أحد البدلان األقل منوا، خُيفَّض الرمس البحث يشري أيضا إىل أنه 

يف الرسوم لثالثة أعوام  ، ويف هذا الصدد، أوىص الفريق العامل أيضا بأن يطبق هذا التخفيض% من املبلغ املقّرر50بنس بة 

اعتبارا من دخول وثيقة جنيف حزي النفاذ، وس يعاد تقيمي هذا التخفيض بعد مرور عامني. ويف هذا الشأن، دمع الوفد مفهوم 

ختفيض الرسوم ابلنس بة للبدلان األقل منوا، واليزال يساوره قلق إزاء املشلكة برمهتا املمتثةل يف كون مسأةل الاس تدامة املالية 

نظام لش بونة مل حتل بعد. ويشعر الوفد ابلقلق ألنه مل يمت إجراء أي حتليل اقتصادي إلظهار األثر اذلي س يحدثه هذا ل 

التخفيض يف الرسوم عىل طلبات التسجيل الاستباقية، وأنه ال خيطط أيضا لفرض أية زايدة يف الرسوم للتعويض عن 

يض يف الرسوم املقرتح. ومع أنه ميكن اعتبار التخفيض يف الرسوم مبثابة حمفز الفقدان احملمتل يف اإليرادات نتيجة لتطبيق التخف 

النضامم البدلان األقل منوا إىل وثيقة جنيف، فإنه يأخذ أيضا من موارد لتطوير منتجات ممزية والرتوجي لها اليت رمبا ال توجد 
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ن البدلان األقل منوا لوثيقة جنيف، مل يسجل وال عضو دلى البدلان األقل منوا. والحظ الوفد أيضا أنه رمغ انضامم بدل واحد م

ا يف اتفاق لش بونة تسمية منشأ واحدة يف اترخينا هذا. وأخريا، تفهم الوفد أن تقدم الويبو البدلان األعضاء األقل منو  واحد من

لقلق ألن هذه املساعدة بعض املساعدة التقنية لتعزيز قدرة املنتجني عىل اس تخدام نظام لش بونة. وال يزال الوفد يشعر اب

التقنية س ُتحّول بطريقة غري مالمئة املوارد من الاحتادات األخرى يف حماوةل لرفع عضوية احتاد لش بونة. وعالوة عىل ذكل، 

أعرب الوفد عن قلقه ألن هذه املساعدة التقنية س تكون مبثابة فرصة همدورة للتشجيع عىل زايدة اس تخدام نظام العالمات 

هو نظام مقبول عىل نطاق أوسع بكثري من أجل حامية حقوق امللكية الفكرية املتصةل مبنتجات ممزية. وارتأى الوفد التجارية، و 

أنه جيب أن تتحد اكفة ادلول األعضاء يف الويبو حملو الاختالفات بني احتاد لش بونة ونظام العالمات التجارية من أجل تلبية 

. وفامي خيص الاقرتاح بتعديل الاقرتاح قيد البحث، فإنه يعد خطوة إضافية إىل احتياجات مجيع منتجي املنتجات املمزّية

 الوراء ابقرتاحه إلغاء إعادة تقيمي التخفيض يف الرسوم بعد مرور مدة حمددة من الزمن وجتاهل اعتبارات الاس تدامة املالية.

من جدول األعامل، عىل  12حفص البند قال وفد فرنسا إنه س بق وأن برهن يف امجلعيات السابقة، وابلتحديد خالل و  .22

مرشوعية وثيقة جنيف ومرشوعية إدارهتا من طرف الويبو. ويف إشارة إىل بياانته السابقة، قال الوفد إن الرساةل األساس ية 

 اليت اكن يود تبليغها يه أن احتاد لش بونة هو واحد من الاحتادات اليت تديرها الويبو.

 إن مجعية احتاد لش بونة: .23

بني اتفاق لش بونة  الالحئة التنفيذية املشرتكةجدول الرسوم الوارد يف التعديالت عىل  اعمتدت "1"

ابملائة من مبلغ الرسوم املقّررة املس تحقة  50ختفيض بنس بة جنيف الحتاد لش بونة، من أجل إدراج  ووثيقة

 لتسجيل دويل؛وفامي خيص لك تعديل السداد من قبل البدلان األقل منوا فامي خيص التسجيالت ادلولية 

" بعد ثالث س نوات من 1وقّررت أن يبدأ نفاذ ختفيضات الرسوم املشار إلهيا يف الفقرة الفرعية " "2"

 دخول وثيقة جنيف التفاق لش بونة حزي النفاذ.

تفاق لش بونة ال يف الالحئة التنفيذية املشرتكة جدول الرسوم الواردالتقرير عىل نسخة من  وحيتوي مرفق هذا .24

 أعاله. 23يف الفقرة  القرار الواردمبوجب ابلصيغة املعّدةل تفاق لش بونة، جنيف ال ووثيقة

[ييل ذكل املرفق]
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 املرفق
 

ش بونة التعديل املقرتح إدخاهل عىل جدول الرسوم املقّررة بناء عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة التفاق ل 

 جنيف التفاق لش بونة ووثيقة

 8القاعدة 
 الرسوم

 حيّصل املكتب ادلويل الرسوم التالية املس تحقة السداد ابلفرناكت السويرسية: ]مبالغ الرسوم[ (1)

   [1000]رمس عن تسجيل دويل "1"
  [500]رمس عن أي تعديل متعلق ابلتسجيل ادلويل "2"
 [150] رمس عن إصدار مس تخرج عن السجل ادلويل "3"
 [100] رمس عن إصدار إعالن أو تقدمي أية معلومات أخرى كتابية "4"

 بشأن حمتوايت السجل ادلويل
 (.2الرسوم الفردية املشار إلهيا يف الفقرة ) "5"

]...[ 

 ]هناية املرفق والوثيقة[

                                         


% من 50 البدلان األقل منوا، وفقا للقوامئ اليت تضعها األمم املتحدة، خُيفَّض الرمس بنس بةيف حال تسجيل دويل يشري إىل منطقة جغرافية تقع يف أحد  

فرنك سويرسي عن تسجيل دويل يشري إىل  500املبلغ املقّرر )حُيّول املبلغ املُخفّض بكسوره إىل أقرب رمق بال كسور(. ويف تكل احلاةل، يصبح مبلغ الرمس 

فرناك سويرساي عن أي تعديل متعلق بتسجيل دويل يشري إىل منطقة منشأ جغرافية تقع يف أحد  250البدلان األقل منوا، و منطقة منشأ جغرافية تقع يف أحد

 البدلان األقل منوا. وس ُتطبق هذه التخفيضات يف الرسوم بعد ثالث س نوات من اترخي دخول وثيقة جنيف التفاق لش بونة حزي النفاذ.

 


	الاتحاد الخاص لحماية تسميات المنشأ وتسجيلها الدولي (اتحاد لشبونة)
	الجمعية
	البند 24 من جدول الأعمال الموحّد
	نظام لشبونة
	تقرير عن الفريق العامل المعني بتطوير نظام لشبونة
	التعديلات المقترح إدخالها على اللائحة التنفيذية المشتركة بين اتفاق لشبونة ووثيقة جنيف لاتفاق لشبونة
	التعديل المقترح إدخاله على جدول الرسوم المقرّرة بناء على اللائحة التنفيذية المشتركة لاتفاق لشبونة ووثيقة جنيف لاتفاق لشبونة


