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LI/A/36/1 
 �إلنلكزيیةاألصل: 

 2019یوليو  30 التارخي:

 )لشبونة احتاد( الدويل وتسجيلها املنشأ تسميات حلماية اخلاص االحتاد

 اجلمعية

 )والعشرون الثالثة العادية الدورة( والثالثون السادسة الدورة
 2019أكتو�ر  9سبمترب إىل  30جنيف، من 

 تقرير عن الفريق العامل املعني بتطوير نظام لشبونة

 األمانة من إ�دادوثيقة 

منذ ا�ورة السابقة مجلعية احتاد لش�بونة، عقد الفریق العامل املعين بتطو�ر نظام لش�بونة (الفریق العامل) دورته الثانية  .1
.  وتبادلت الوفود اآلراء حول مسائل تتعلق �الس�تدامة املالية لنظام لش�بونة �ىل النحو املبني يف 2019مایو  28و 27یويم 

 )، ا�ي وافق �ليه الفریق العامل.LI/W/DEV-SYS/2/3مرفق هذه الوثيقة (الوثيقة 

، لرتوجي لز�دة عضویة نظام لش�بونة، مبا يف ذ� وثيقة جنيفوأكد الفریق العامل يف مداوالته �ىل أمهية أ�شطة ا .2
 واحلا�ة إىل ز�دة التنس�يق بني أعضاء لش�بونة يف هذا الصدد.

الية الحتاد لش�بونة يف التدابري املناس�بة لضامن �س�تدامة امل مواص� مناقشةويف ختام ا�ورة، قرر الفریق العامل  .3
، مع ��رتاف �حلا�ة إىل تقيمي أ�ر بدء نفاذ وثيقة �دول الرسوم �ىل أساس منتظم اس�تعراض، مبا يف ذ� املس�تقبل

 جنيف �ىل الوضع املايل لالحتاد.



2 
 

إن مجعية احتاد لش�بونة مدعوة إىل  .4
اإل�اطة �لامً �لتقر�ر عن الفریق العامل املعين 

 ).LI/A/36/1بتطو�ر نظام لش�بونة (الوثيقة 

]LI/WG/DEV-SYS/2/3یيل ذ� الوثيقة [
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LI/WG/DEV-SYS/2/3 
 �إلنلكزيیةاألصل: 

 2019مایو  28التارخي: 

 لشبونة نظام بتطوير املعني العامل الفريق

 الثانية الدورة
 2019 مایو 28و 27جنيف، 

 ملخص الرئيس

 ا�ي اعمتده الفریق العامل

اجمتع الفریق العامل املعين بتطو�ر نظام لش�بونة (املشار إليه ف� یيل �مس "الفریق العامل") يف جنيف  .1
 .2019 مایو 28و 27 یويم

 ،امجلهوریة التش�يكية، بور�ينا فاسولش�بونة ممث�� يف ا�ورة: احتاد اكنت األطراف التالية املتعاقدة مبوجب نظام و  .2
 ،الربتغال ،بريو ،نياكراغوا ،املكس�يك ،إیطاليا ،إرسائيل ،اإلسالمية) -إ�ران (مجهوریة  ،هنغار� ،�ابون ،فر�سا

 ).13( سلوف��يا

 ،أ�رلندا ،الهند ،هندوراس ،غيا� ،أملانيا ،فنلندا ،أسرتاليا ،أفغا�س�تانواكنت ا�ول التالية ممث�� بصفة مراقب:  .3
 ،سو�رسا ،إس�بانيا ،الس�نغال ،�حتاد الرويس ،رومانيامجهوریة �ور�،  ،بولندا ،�راغواي ،ني�ري� ،ا�كویت ،اليا�ن

 ).20( األمر�كية املت�دة الوال�ت

�حتاد األورويب، ومنظمة األ�ذیة والزرا�ة رك يف ا�ورة ممثلو املنظامت احلكومية ا�ولية التالية بصفة مراقب: وشا .4
 ).4لألمم املت�دة (الفاو)، ومنظمة التعاون اإلساليم، ومنظمة الت�ارة العاملية (
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الرابطة ا�كونغولية للتمنية ة مراقب: ا�ولية �ري احلكومية التالية بصفالوطنية و وشارك يف ا�ورة ممثلو املنظامت  .5
وامجلعية ، )HEP)، و�ر�مج الص�ة والبيئة (CEIPIومركز ا�راسات ا�ولية للملكية الفكریة (، )ACDA( الزراعية

ومنظمة الش�بكة ا�ولية ، مجعية ما�يك العالمات الت�اریة األوروبيني - MARQUESو، )AIDVا�ولية لقانون النبيذ (
 ).6( (oriGIn)للمؤرشات اجلغرافية 

 .∗ Prov INF/1/2SYS/-LI/WG/DEV.و�رد قامئة املشاركني يف الوثيقة  .6

 من �دول األعامل: افتتاح ا�ورة 1البند 

 .املد�ر العام للمنظمة العاملية للملكية الفكریة (الویبو) ،افتتح ا�ورة الس�يد فرا�سس غري .7

 دول األعامل: انت�اب الرئيس و�ئيب الرئيسمن � 2البند 

 .، �إلجامع، رئيسا للفریق العامل�شا� �تيتش (هنغار�)الس�يد انُتخب  .8

 وتولت الس�يدة أ�كس�ندرا غرازیويل (الویبو) �مة أمني الفریق العامل. .9

 من �دول األعامل: اع�د �دول األعامل 3البند 

) دون إد�ال .LI/WG/DEV-SYS/2/1 Prov األعامل (الوثيقةاعمتد الفریق العامل مرشوع �دول  .10
 تعدیل. أي

 من �دول األعامل: �س�تدامة املالية الحتاد لش�بونة 4البند 

 .LI/WG/DEV-SYS/2/2 استندت املناقشات إىل الوثيقة .11

ت� املواقف �ىل النحو وأ�اط الرئيس �لام �ملواقف اليت أبدهتا لك الوفود، مبا يف ذ� الوفود املراِقبة. وس�ُتبني�  .12
 ا�اكمل يف تقر�ر هذه ا�ورة.

وأكّد الفریق العامل أیضا أمهية أ�شطة الرتوجي يف ز�دة عضویة نظام لش�بونة، مبا يف ذ� وثيقة جنيف، واحلا�ة إىل  .13
 تعز�ز التنس�يق بني أعضاء نظام لش�بونة يف هذا الصدد.

 األعامل، قّرر الفریق العامل ما یيل: من �دول 4و�ىل أساس املناقشات اليت جرت مضن البند  .14

 من �دول األعامل؛ 4اإل�اطة �لام �إل�ال�ت املُقدمة وخمتلف اآلراء املُعرب عهنا مضن البند  "1"

و�س�مترار يف مناقشة التدابري املناس�بة لضامن �س�تدامة املالية لنظام لش�بونة يف املس�تقبل، مبا يف  "2"
��رتاف بلزوم تقيمي أ�ر دخول وثيقة جنيف �زي النفاذ �ىل  رسوم �نتظام، معالذ� مراجعة �دول 
 الوضع املايل لالحتاد.

                                         
 ستُتاح قامئة املشاركني ا�هنائية يف مرفق تقر�ر ا�ورة. ∗
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 من �دول األعامل: اع�د ملخص الرئيس 5البند 

 اعمتد الفریق العامل ملخص الرئيس �لصيغة الواردة يف هذه الوثيقة. .15

 من �دول األعامل: اختتام ا�ورة 6البند 

 .2019 مایو 28اختمت الرئيس ا�ورة يف  .16

 [هنایة الوثيقة]
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