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االحتاد اخلاص حلماية تسميات املنشأ وتسجيلها الدويل (احتاد لشبونة)
اجلمعية
الدورة السادسة والثالثون (الدورة العادية الثالثة والعشرون)

جنيف ،من  30سبمترب اإىل  9أأكتوبر 2019
التقرير

اذلي اع متدته امجلعية

 .1تناولت امجلعية البنود التالية اليت تعنهيا من جدول ا ألعامل املو ّحد (الوثيقة  1 :)A/59/1و 2و 3و 4و 5و 6و8
و "2"11و 13و 14و 25و 32و.33
.2

وترد التقارير اخلاصة ابلبنود املذكورة ،فامي عدا البند  ،25يف التقرير العام (الوثيقة .)A/59/14

.3

ويرد التقرير اخلاص ابلبند  25يف هذه الوثيقة.

 .4وان ُتخب الس يد رضا دهقاين (اإيران (مجهورية – الإسالمية)) رئيس ًا للجمعية؛ وان ُتخب لك من الس يد فيليب اكدر
(فرنسا) والس يد راي ميلوين غارس يا (بريو) انئبني للرئيس.
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البند  25من جدول ا ألعامل املو ّحد
نظام لش بونة
 .5ذكّر رئيس مجعية احتاد لش بونة ببعض التطورات املهمة اليت طر أأت عىل نظام لش بونة منذ الاجامتع ا ألخري مجلعية
احتاد لش بونة عام  .2018ورحب الرئيس بأألبانيا بوصفها طرفا جديدا متعاقدا يف مجعية احتاد لش بونة عقب انضامهما اإىل اتفاق
لش بونة يف فرباير  ،2019وهبذا يصل اإجاميل ا ألطراف املتعاقدة مضن احتاد لش بونة اإىل  29طرفا .و أأشار أأيضا اإىل اإيداع
أألبانيا ومكبوداي وكوت ديفوار وساموا واثئق انضامهما اإىل وثيقة جنيف لتفاق لش بونة .كام أأعلنت مجهورية كوراي ادلميقراطية
الشعبية اإيداع صك انضامهما خالل امجلعيات احلالية .واختمت الكمه قائال اإنه ميكن أأن نتوقع بصورة معقوةل دخول وثيقة
جنيف لتفاق لش بونة حزي النفاذ قبل هناية العام احلايل.
تقرير بشأأن الفريق العامل املعين بتطوير نظام لش بونة
.6

استندت املناقشات اإىل الوثيقة .LI/A/36/1

 .7وذكّرت ا ألمانة ،يف عرضها للوثيقة املطروحة للنظر ،بأأن مجعية احتاد لش بونة لعام  2017مدّدت ولية الفريق العامل
بغرض اإجراء املزيد من املناقشات حول تطوير نظام لش بونة ،مبا يف ذكل احللول املتعلقة ابس تدامته املالية .وعقد الفريق
العامل املعين بتطوير نظام لش بونة دورته ا ألوىل يويم  27و 28مايو  .2019وتتضمن الوثيقة  LI/A/36/1نتاجئ املناقشات
اليت دارت يف ادلورة الثانية للفريق العامل.
 .8و أأشار وفد هنغاراي اإىل أأن امحلاية ادلولية لتسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية تُعد أأولوية رئيسة لبدله .ورحب ،يف
هذا الصدد ،ابلتطورات الإجيابية اليت طر أأت عىل نظام لش بونة ،ل س امي اإيداع طلبات جديدة ،وحبالت الانضامم ا ألخرية
اإىل وثيقة جنيف ،وكذكل انضامم أألبانيا اإىل اتفاق لش بونة ا ألصيل .كام لحظ ابرتياح تضاعف حصة التسجيالت ادلولية من
البدلان النامية خالل الامثين س نوات لتصل اإىل  13يف املائة يف عام  ،2018مشريا اإىل أأن هذا التحسن الكبري يُظهر
اإماكانت نظام لش بونة ،ويربهن عىل ا ألمهية املزتايدة اليت تكتس هيا حامية تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية يف البدلان
النامية .وقال اإن بدله يتطلع ،بوصفه عضوا يف الاحتاد ا ألورويب ،اإىل انضامم الاحتاد ا ألورويب اإىل وثيقة جنيف قبل هناية
العام احلايل ،وإانه عىل قناعة بأأن هذا الانضامم س يعطي زخام جديدا لعمل نظام لش بونة ،وس ميهد الطريق حلالت انضامم
جديدة أأو تصديقات جديدة بعد دخول وثيقة جنيف حزي النفاذ .و أأضاف أأن بدله اكن مضن  15بدلا وقع وثيقة جنيف يف
 20مايو  ،2015و أأنه عاقد العزم عىل التصديق علهيا يف أأقرب وقت ممكن ،و أأنه قد رشع ابلفعل يف اختاذ الإجراءات
الترشيعية الالزم لهذا الغرض .و أأشار إاىل أأن الفريق العامل املعين بتطوير نظام لش بونة يف دورته الثانية املنعقدة يف
مايو  2019شدد عىل أأمهية ا ألنشطة الرتوجيية الرامية اإىل زايدة عضوية نظام لش بونة .ويف هذا الس ياق ،رحب الوفد
اب ألعامل الرتوجيية املعززة املكثفة اليت تضطلع هبا املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) يف جمال تسميات املنشأأ واملؤرشات
اجلغرافية ،و أأبدى اس تعداد بدله للتعاون يف هذا الشأأن مع سائر ا ألعضاء يف نظام لش بونة ومع ا ألمانة .و أأردف أأن بدله
مس تعد أأيضً ا للتعاون مع أأعضاء الويبو غري ا ألطراف يف اتفاق لش بونة ،ذلكل من دواعي رسوره أأن يعلن عن زايرة وفد من
مكتب اإندونيس يا للملكية الفكرية ،واملديرية العامة للملكية الفكرية ،وزارة العدل يف هنغاراي ومكتب هنغاراي للملكية الفكرية
يف  7أأكتوبر  ،2019لعقد اجامتعات ثنائية حول حامية املؤرشات اجلغرافية يف البدلين .وقال اإن بدله يتطلع اإىل هذا احلوار
املهين ،اذلي يُعد أأيضً ا فرصة ممتازة لتعزيز أأنظمة حامية املؤرشات اجلغرافية عىل ا ألصعدة الوطنية وا إلقلميية وادلولية .وفامي
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يتعلق ابلس تدامة املالية لحتاد لش بونة ،عقب التذكري بأأن هذه القضية ظلت عىل جدول أأعامل اجامتعات الويبو س نوات
عديدة ،ل يزال الوفد يرى رضورة التوصل اإىل حل معقول ومتوازن من أأجل ضامن السالمة املالية نظام لش بونة عىل املدى
الطويل .وعىل الرمغ من رغبة بدله أأيضً ا يف أأن يصبح نظام لش بونة نظام تسجيل عاملي يؤدي وظيفته عىل خري وجه ومكتف
ذاتيا يف القريب العاجل ،فاإنه لفت الانتباه اإىل رضورة أأن حترتم مجيع التدابري املس تقبلية املمكنة مبادئ التضامن املايل
الراخسة بني الاحتادات وبرامج املوازنة ،وكذكل احرتام القدرة عىل ادلفع واحلاجة اإىل التعاون الإداري بني الاحتادات .واختمت
ابلقول اإنه عىل ثقة من أأن دخول وثيقة جنيف حزي النفاذ ،وتوس يع العضوية يف املس تقبل س يكون هل تأأثري اإجيايب عىل الوضع
املايل لحتاد لش بونة .ذلكل ،ليس مثة ما يدعو اإىل تطبيق حلول خمصصة يف الوقت الراهن.
 .9وذكَّر وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) بأأن بدله ظ ّل عىل مدى فرتة طويةل من أأشد املنارصين لنظام لش بونة .و أأنه
يعلق أأمهية قصوى عىل امحلاية الفعاةل لتسميات املنشأأ الوطنية والبياانت اجلغرافية اليت يوفرها النظام .و أأضاف أأيضا أأن حامية
املؤرشات اجلغرافية تؤدي دورا همام يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة ،ومنو التجارة ادلولية .وفامي يتعلق حبالت الانضامم
اجلديدة اإىل وثيقة جنيف واتفاق لش بونة ،أأعرب عن ارتياحه وتطلعه اإىل دخول وثيقة جنيف حزي النفاذ ،مما سيسهم اإسهاما
اإجيابيا يف الاس تدامة املالية لنظام لش بونة .وبعد التذكري بأأنه ل ميكن مقا نرة الاس تدامة املالية لنظام لش بونة بأأنظمة التسجيل
العاملية ا ألخرى ،قال اإنه مصمم عىل الإسهام يف اإجياد حل معقول ومتوازن لضامن الاس تدامة املالية لنظام لش بونة .ويف
هذا الصدد ،أأثىن عىل أأعضاء احتاد لش بونة للجهود اليت بذلوها يف حبث اخليارات املتلفة لضامن اس تدامة النظام ذاتيا؛ وقال
اإهنم س يواصلون العمل بنفس الروح ،مع مراعاة الطابع املتأأصل لنظام لش بونة وا ألحاكم القانونية لالتفاقات ذات الصةل .ويف
اخلتام ،أأعرب عن اعتقاده بأأن القيام بأأنشطة تروجيية وتوفري خدمات حامية امللكية الفكرية جبودة عالية س تظل املهمة الرئيسة
للويبو .ويف هذا الصدد ،أأعرب عن تطلعه اإىل أأن حيظى احتاد لش بونة بأأمهية ماكفئة لالحتادات ا ألخرى اليت تديرها الويبو
ألغراض الوفاء بوليهتا.
 .10وعقب الرتحيب اب ألطراف املتعاقدة اجلديدة مبوجب اتفاق لش بونة ووثيقة جنيف ،كرر ممثل منظمة الش بكة ادلولية
للمؤرشات اجلغرافية دعوته اإىل مجيع ادلول ا ألعضاء يف الويبو للنظر يف اإماكنية الانضامم اإىل وثيقة جنيف لتفاق لش بونة،
ألن هذا الصك املتعدد ا ألطراف ميثل فرصة فريدة لإنشاء نظام دويل حقيقي محلاية املؤرشات اجلغرافية وتسميات املنشأأ.
و أأشار اإىل أأن املؤرشات اجلغرافية تتيح فرصة هائةل للتمنية الاجامتعية واملس تدامة ،و أأن مثة حاجة ماسة اإىل املساعدة التقنية
وتبادل أأفضل املامرسات بني مجموعات املنتجني يف مجيع أأحناء العامل .ويف هذا الصدد ،أأعرب عن رسوره لإعالن أأن منظمة
الش بكة ادلولية واملعهد الوطين لدلفاع عن املنافسة وحامية امللكية الفكرية يف بريو قد وقعا مؤخر ًا اتفاقا لإنشاء فرع للمنظمة
يف بريو " ."oriGIn Peruومبوجب هذا التفاق ،سيُتاح لبريو اإماكنية الوصول اإىل ش بكة املنظمة للحصول عىل املساعدة
التقنية يف جمالت متعددة؛ مثل اإنشاء مجموعات املنتجني ،وتنفيذ أليات الرقابة ،وإاصدار الشهادات ،فضال عن اإماكنية دمج
اسرتاتيجية املؤرشات جغرافية يف أأهداف التمنية املس تدامة.
 .11وقال وفد الاحتاد ا ألورويب اإنه يويل أأمهية قصوى محلاية ا ألسامء اجلغرافية ملنتجات أأعضائه خارج الاحتاد ا ألورويب،
وخباصة من خالل نظام لش بونة .و أأضاف أأن حامية املؤرشات اجلغرافية ميكهنا دمع التمنية املس تدامة ،فضال عن احلفاظ عىل
الرتاث الثقايف والتجارة ادلولية يف املنتجات املتخصصة .وبعد الإعراب عن رغبته يف رؤية احتاد لش بونة انحجًا ً
وقابال
لالس مترار ،وخباصة من خالل انضامم أأعضاء جدد .ورصح بأأن الاحتاد ا ألورويب س يصبح قريبا طرفا متعاقدا يف وثيقة
جنيف لتفاق لش بونة ،و أأنه سوف ينهتيي قريبا من الإجراءات الترشيعية لعامتد الصكوك القانونية الالزمة .ومن َّث ،أأعرب
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عن ثقته يف أأن يمتكن الاحتاد ا ألورويب من اإيداع وثيقة انضاممه اإىل وثيقة جنيف قبل هناية العام احلايل .وقال اإن الاحتاد
ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه تقدر العمل واجلهود اليت يبذلها أأعضاء احتاد لش بونة لضامن السالمة املالية لحتاد لش بونة عىل
املدى الطويل ،ومنع أأي جعز يف املزيانية يف املس تقبل .ورحب بشلك خاص اب ألفاكر العديدة اليت طرهحا الفريق العامل
املعين بتطوير نظام لش بونة ،و أأقر ابلتقدم احملرز للتوصل اإىل حل مناسب .عالوة عىل ذكل ،قال اإن الاحتاد ا ألورويب وادلول
ا ألعضاء فيه مقتنعة بأأنه ميكن التوصل اإىل حل يوفر ادلمع املايل لالحتاد ،ويضمن ،يف الوقت نفسه ،الاحرتام الاكمل ملبادئ
التضامن واملساواة الراخسة يف لك جمال من جمالت امللكية الفكرية .ور أأى أأنه من املمكن أأيضً ا اإجياد منوذج مايل طويل ا ألجل
لحتاد لش بونة يضمن الاس تدامة املالية لالحتاد ،وحيظى بقبول مجيع ادلول ا ألعضاء يف الويبو .ويف هذا الصدد ،شدد عىل
أأمهية معامةل احتاد لش بونة عىل قدم املساواة مع مجيع الاحتادات ا ألخرى اليت تديرها الويبو ،بوصفها وس يةل لضامن اس متراريته
عىل املدى الطويل ،و أأكد جمددا أأمهية القيام بأأنشطة تروجيية قوية ومركّزة للنظام ،مبا يف ذكل وثيقة جنيف ،وهو ما من
شأأنه اإبراز ا إلماكانت الإمنائية للمؤرشات اجلغرافية هبدف جذب أأطراف متعاقدة جديدة.
 .12وقال وفد بريو اإن بدله يواصل امليض قد ًما يف الإجراءات الوطنية لتعزيز نظام امللكية الفكرية ،بفضل قيادة السلطات
العامة .وقد ُُصمت اسرتاتيجية وطنية للملكية الفكرية خصيصا لهذا الغرض .ومبجرد اعامتدها ،س تكون معلام ابرزا للرشاكت
واملرتعني واملبدعني والفنانني واملنتجني احملليني واجملمتعات الريفية واجملمتع بوجه عام .و أأشار اإىل أأن أأحد دعامئ هذه
الاسرتاتيجية هو تعزيز تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية .ويف معرض ا إلشارة اإىل معرض بريو اذلي عُقد أأثناء مجعيات
 2018نوه اإىل أأن تسميات املنشأأ البريوفية تنطبق أأساس يا عىل املنتجات الزراعية ،اليت تُعد اإىل جانب كوهنا سلعا جتارية
رموزا للمعارف التقليدية واجلوانب الثقافية للمجمتعات الصغرية و أأشاكل للتعبري عهنا يف بريو .وإاىل جانب تسميات املنشأأ
العرشة اليت س بق الاعرتاف هبا يف بريو ،مت حتديد  15تسمية منشأأ جديدة حممتةل .وللمساعدة يف حامية هذه التسميات
اجلديدة ،تعاونت بريو مع العديد من أأعضاء الويبو ،مبا يف ذكل أأعضاء احتاد لش بونة .ويف هذا الصدد ،أأعرب الوفد عن
رسوره لإعالن توقيع مذكرة تفامه مع منظمة الش بكة ادلولية للمؤرشات اجلغرافية غري احلكومية لإنشاء مكتب دامئ داخل
املعهد الوطين لدلفاع عن املنافسة وحامية امللكية الفكرية ،بغية تعزيز الاعرتاف بتسميات املنشأأ اجلديدة يف بريو ،والرتوجي
لتسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية داخل منطقة أأمرياك الالتينية .ومبوجب اتفاق لش بونة ،متكنت بريو ابلفعل من ضامن
امحلاية ادلولية ملتلف تسميات املنشأأ ،مما أأسهم بدوره يف تمنية ا ألعامل التجارية الصغرية ،ويف احلفاظ أأيضا عىل تقاليدها
وثقافهتا احمللية .ويف اإشارة اإىل وثيقة جنيف لتفاق لش بونة ،قال الوفد اإن بدله أأحرز تقدم ًا ملحوظ ًا حنو الانضامم اإىل
هذا الصك ادلويل املهم.
 .13وشكر وفد إارسائيل ا ألمانة ومجيع أأعضاء احتاد لش بونة عىل العمل اذلي اضُ طلع به يف العام املايض للتوصل اإىل حلول
ممكنة لالس تدامة املالية لحتاد لش بونة .ويف هذا الصدد ،كرر موقفه بأأن أأي احتاد جيب أأن يكون قادرا عىل الاس تدامة
املالية ،و أأن الوضع املايل لالحتاد مسؤولية أأعضائه .ور أأى أأنه ينبغي للفريق العامل مواصةل النقاش بشأأن التدابري املناس بة ،مبا
يف ذكل مراجعة جدول الرسوم ،لضامن الاس تدامة املالية لحتاد لش بونة عىل املدى الطويل.
 .14وذكّر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،يف اإشارة اإىل مشاركته يف ادلورة الثانية للفريق العامل املعين بتطوير نظام
لش بونة اليت عُقدت يف جنيف يويم  27و 28مايو  ،2019بأأن الفريق العامل قد انعقد لوضع خطة ألغراض ضامن
الاس تدامة املالية لحتاد لش بونة .مشريا ،يف هذا الصدد ،اإىل أأن نظام لش بونة يف املايض اكن يعمتد بشلك أأسايس عىل
المتويل من معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .ومىض يقول إانه سيتعني معاجلة مسأأةل مرشوعية وثيقة جنيف والوضع املايل
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لنظام لش بونة معاجلة مالمئة قبل دخول وثيقة جنيف حزي النفاذ .وكام ذكر يف مناس بات سابقة اإن املؤمتر ادليبلومايس اكن
معيبا أأساسا ألن التفاوض بشأأنه مت دون أأن تقدم أأغلبية ادلول ا ألعضاء يف الويبو أأي اإسهام ذي مغزى يف أأحاكمه .وعليه،
ل ميكن أأن تعد وثيقة جنيف اخلاصة ابتفاق لش بونة معاهدة تديرها الويبو بصورة تلقائية .وحث املنظمة عىل اختاذ قرار
اإجيايب يف هذا الصدد .ويف معرض الإشارة اإىل اعتقاد احتاد لش بونة أأنه ميكن حل الوضع املايل مبجرد تشجيع الانضامم اإىل
وثيقة جنيف بني أأعضاء الويبو الآخرين ،قال اإنه من املستبعد أأن حتدث هذه النتيجة ،بسبب ا ألحاكم اليت حتبذ بشدة
مصاحل أأعضاء لش بونة احلاليني عىل مصاحل ا ألطراف املتعاقدة احملمتةل .ويف اإشارة اإىل قرار الفريق العامل يف مايو  2019بتقيمي
تأأثري دخول وثيقة جنيف حزي النفاذ عىل الوضع املايل لحتاد لش بونة ،قال اإن اإجراء حتليل ا ألثر هذا بعد بدء نفاذ الوثيقة
أأدى اإىل تأأخري حل مشلكة الاس تدامة املالية لالحتاد .و أأكد جمددا أأنه ل ميكن للويبو الرتوجي لالنضامم لوثيقة جنيف
ابس تخدام أأموال أأنظمة التسجيل ا ألخرى ،و أأن اسرتاتيجيات التنفيذ لنظام لش بونة تضمنت "تنظمي أأنشطة لإذاكء الوعي
والرتوجي واملشاركة فهيا هبدف توس يع التغطية اجلغرافية واس تخدام نظام لش بونة ،مبا يف ذكل وثيقة جنيف " .وذلكل ظل
القلق يساور الوفد ألن هذه املساعدة التقنية قد تسهم يف حتويل موارد الاحتادات ا ألخرى عىل حنو غري لئق حملاوةل زايدة
عضوية احتاد لش بونة .عالوة عىل ذكل ،أأعرب الوفد عن قلقه من أأن هذه املساعدة التقنية قد تكون فرصة ضائعة لتشجيع
زايدة اس تخدام نظام العالمات التجارية محلاية حقوق امللكية الفكرية املرتبطة ابملنتجات املمزية .ورمغ أأن اسرتاتيجيات التنفيذ
تضمنت نصا حول "حتديد خيار توفري امحلاية للمؤرشات اجلغرافية من خالل نظام العالمات التجارية" ،ظل الوفد قلقًا ألن
مس توى هذه املشاركة يف أأنظمة العالمات التجارية لن يكون ابلقدر اذلي يوفر رؤية متوازنة حقًا .واختمت الكمه بقوهل اإنه
ينبغي عىل مجيع أأعضاء الويبو الاجامتع للتغلب عىل الاختالفات بني أأنظمة العالمات التجارية ونظام لش بونة لتلبية
احتياجات مجيع منتجي املنتجات املمزية.
 .15و أأعرب وفد الربتغال عن وهجة نظر مفادها أأن الاس تفادة من الرتاث الثقايف والقمية املضافة للمنتجات العالية اجلودة
املستندة اإىل املنشأأ أأمر ابلغ ا ألمهية لالسرتاتيجية التجارية ألي رشكة أأو منطقة أأو بدل .و أأشار اإىل أأن عدد تسميات املنشأأ
واملؤرشات اجلغرافية أآخذ يف الزتايد .و أأوحض أأن الإماكانت الاقتصادية لهذه السلع قد تشلك أأيضً ا أأداة للتمنية الاجامتعية
دورا
والثقافية تعود بفوائد جلية عىل اجملمتعات والمنو يف املناطق يف مجيع أأحناء العامل .ويف هذا الس ياق ،لعب نظام لش بونة ً
مفيدً ا للغاية ،ونظرا ل ألمهية اليت تكتس هيا القضية دلى خمتلف ادلول ا ألعضاء فالبد أأن يظل تطوير نظام لش بونة أأولوية
للويبو .ورحب ابلتقدم الإجيايب احملرز يف الس نوات القليةل املاضية .وفامي يتعلق بمنو عضوية نظام لش بونة أأثىن عىل اجلهود
احلثيثة اليت يبذلها الاحتاد ا ألورويب لالنضامم اإىل نظام لش بونة قبل هناية العام احلايل .ور أأى أأن انضامم الاحتاد ا ألورويب
س يؤدي اإىل مزيد من حالت الانضامم اإىل وثيقة جنيف .و أأكد جمددا احلاجة اإىل ضامن فعالية تعزيز نظام لش بونة من أأجل
اإذاكء الوعي مبزاايه وفوائده ،وهو ما سيسفر عن حدوث زايدة كبرية يف العضوية .و أأثىن عىل اس تعداد أأعضاء احتاد لش بونة
عىل مدى الس نوات القليةل املاضية حماوةل التوصل اإىل حلول تويل الاعتبار الواجب ملبادئ التضامن الراخسة واملعامةل
املتساوية مجليع حقوق امللكية الفكرية داخل الويبو؛ فضال عن ضامن الاس تدامة املالية لنظام لش بونة عىل املدى القصري
واملدى الطويل .و أأشار اإىل أأن أأي حل جيب أأن يأأخذ يف احلس بان الهدف العام للمنظمة املمتثل يف تعزيز حامية مجيع حقوق
امللكية الفكرية دون اس تثناء .عالوة عىل ذكل ،ر أأى أأنه ل ينبغي ألي حل يتعلق ابلس تدامة املالية لحتاد لش بونة يمت
التوصل اإليه يف هناية املطاف أأن يوسع هوة اخلالف بني الاحتادات ،و أأن حيرتم مبد أأ "القدرة عىل ادلفع" بني الاحتادات.
و أأضاف أأنه ينبغي الإبقاء عىل أأساليب المتويل احلالية ،وأأن أأي تغيري يف هذه املهنجية س يكون هل أأثر متيزيي ،وسزييد الوضع
سوءا .و أأعرب عن اعتقاده الراخس بأأن وثيقة جنيف ستساعد عىل حتسني دخل احتاد لش بونة؛ من خالل
املايل لحتاد لش بونة ً
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جذب أأعضاء جدد وزايدة عدد التسجيالت .ويف اخلتام ،أأشار اإىل اس تعداده ملواصةل املشاركة عىل حنو فعال وبنّاء يف
املناقشات املس تقبلية بشأأن الاس تدامة املالية لحتاد لش بونة.
 .16و أأشار وفد فرنسا اإىل بعض املناقشات اليت تشكك يف وضع احتاد لش بونة ،واليت س يقت من قبل يف امجلعيات
خاصا يتعني عىل الويبو ضامن اخلدمات
السابقة .و أأشار بوجه خاص اإىل طلب أأحد الوفود عدم اعتبار احتاد لش بونة احتادًا ً
الإدارية الالزمة هل .وذكَّر بأأنه ل ميكنه دمع هذا الطلب الآن ،كام مل يدمعه يف أأكتوبر  ،2015و ،2016و 2017ومرة أأخرى
يف أأكتوبر  ،2018ألن املادة  )2(4من اتفاقية اإنشاء املنظمة العاملية للملكية الفكرية ( 1967اتفاقية الويبو) تنص رصاحة
عىل أأن املنظمة جيب أأن تضمن اخلدمات الإدارية لالحتادات اخلاصة املنشأأة مبوجب احتاد ابريس ،منوها اإىل أأن املادة  1من
اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية (اتفاقية ابريس) توفر امحلاية ملؤرشات املصدر وتسميات املنشأأ .و أأضاف أأن اتفاق
لش بونة مل يرتك أأي جمال للشك يف ذكل ،ألن املادة  1منه أأوحضت أأن احتاد لش بونة قد أأنشئ يف اإطار احتاد ابريس.
وذلكل ،فاإن احتاد لش بونة هو دون شك احتاد خاص ينبغي للويبو أأن تضمن هل اخلدمات الإدارية الالزمة .و أأشار اإىل أأنه يف
مايو  ،2015عُقد املؤمتر ادلبلومايس حتت رعاية الويبو ،مبا يتفق مع اتفاقية الويبو ،وقرار امجلعية العامة للمنظمة .وذكّر مرة
أأخرى بأأن املؤمتر ادلبلومايس قام ،وفقًا إلرادة ادلول ا ألعضاء يف احتاد لش بونة ،ابس تعراض اتفاق لش بونة ليخرج يف شلك
وثيقة جنيف لتفاق لش بونة .وقال اإن أأحد أأهداف هذا الاس تعراض يتطابق مع الهدف اذلي حتقق أأثناء اس تعراض معاهدة
احتاد أآخر للويبو ،وهو احتاد مدريد ،مما مكن من الانضامم اإىل منظامت دولية مثل املنظمة ا إلقلميية ا ألفريقية للملكية الفكرية
( أأريبو) أأو الاحتاد ا ألورويب .وذكّر بأأن الهدف اذلي ل ميثل مشلكة لحتاد ما ل جيب أأن ميثل مشلكة لحتاد أآخر .و أأشار
كذكل اإىل أأن املراقبني شاركوا مشاركة اكمةل يف صياغة وثيقة جنيف لتفاق لش بونة ،حىت لو مل مينحهم القانون ادلويل أأي
حق يف التصويت يف هذا الس ياق .ودعا الوفد اذلي أأدىل ابلبيان اإىل الرجوع اإىل حمارض مجموعات العمل وحمارض املؤمتر
ادلبلومايس لعام  ،.2015موحضا أأن وثيقة جنيف تنص بوضوح يف املادة  21عىل أأن ا ألطراف املتعاقدة مبوجب وثيقة
جنيف يه نفسها ا ألطراف املتعاقدة مضن الاحتاد اخلاص نفسه اذلي تنمتي اإليه ادلول ا ألطراف يف اتفاق لش بونة ،مشريا
كذكل اإىل أأن املادة  )1(22من وثيقة جنيف تنص عىل أأن ا ألطراف املتعاقدة مبوجب وثيقة جنيف يه أأعضاء يف امجلعية
نفسها شأأهنا شأأن ادلول ا ألطراف يف احتاد لش بونة .وقال اإنه ل شك أأنه جرى اعامتد وثيقة جنيف رصاحة بوصفها اس تعراض
من ادلول ا ألعضاء يف احتاد لش بونة لتفاق لش بونة .ونتيجة ذلكل ،فاإن وثيقة جنيف تندرج بوضوح مضن نظام املادة  30من
اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات؛ والادعاء بعكس ذكل اإمنا ُيُن عن جتاهل للقانون ادلويل واتفاقية فيينا .ومىض قائ ًال اإنه من
منظور القانون ادلويل ،ل جدال أأنه مل حيدث أأي تغيري يف حاةل احتاد لش بونة ،وعىل املنوال نفسه مل خيلق اعامتد بروتوكول
خاصا تديره الويبو وس يظل
مدريد أأي احتاد مدريد جديد .واختمت الكمه ابلتأأكيد مرة أأخرى عىل أأن احتاد لش بونة يُعد احتادًا ً
كذكل .و أأخري ًا ،أأشار اإىل أأن الاس تدامة املالية لحتاد لش بونة تعمتد عىل رسعة دخول وثيقة جنيف حزي النفاذ ،وعىل أأية
حال ،ل ميكن اس تخداهما جحة لتغيري أأساليب الويبو أأو مبادهئا التشغيلية.
 .17و أأعرب وفد مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية عن امتنانه للويبو للمساعدة اليت تلقاها بدله من أأجل الانضامم اإىل
وثيقة جنيف لتفاق لش بونة ،وعىل وجه اخلصوص تنظمي حلقة دراس ية وطنية مؤخرا .وأأشار اإىل أأن بدله جسل س تة
تسميات منشأأ مبوجب نظام لش بونة ،وقال اإنه بد أأ ابلفعل اجراءات معلية عىل الصعيد الوطين لتسجيل العديد من املنتجات
املشهورة ذات الصةل الفريدة مبنش هئا اجلغرايف .و أأضاف أأنه يتطلع اإىل دمع أأنشطة الرتوجي لنظام لش بونة بني ادلول ا ألعضاء
يف الويبو.
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 .18و أأيد وفد امجلهورية التش يكية متا ًما البيان اذلي أأدىل به وفد الاحتاد ا ألورويب .و أأشار اإىل أأن بدله عضو منذ فرتة
طويةل يف احتاد لش بونة ،و أأنه عىل دراية جيدة مبزااي حامية تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية اليت يوفرها نظام لش بونة.
و أأعرب عن قناعته بأأن هذا الشلك من أأشاكل حامية امللكية الفكرية يعود مبنافع مجة عىل املنتجني واملس هتلكني يف البدلان
املتقدمة والنامية عىل حد سواء .ذلا ،يويل الوفد أأمهية كبرية لس مترارية نظام لش بونة وقدرته عىل جذب أأعضاء جدد .و أأعرب
عن دمعه الاكمل لنضامم لالحتاد ا ألورويب اذلي س بق الإعالن عنه ،ورحب ابنضامم مكبوداي وكوت ديفوار و أألبانيا وساموا
ومجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية اإىل وثيقة جنيف .و أأشار اإىل أأن بدله يس تعد لختاذ اخلطوات نفسها يف املس تقبل
القريب .و أأعرب عن تقديره جلهود أأعضاء احتاد لش بونة الرامية اإىل منع أأي جعز يف مزيانية الاحتاد يف املس تقبل ،وضامن
اس تدامته املالية عىل املدى الطويل .و أأعرب عن اقتناعه بأأن الفريق العامل املعين بتطوير نظام لش بونة أأحرز ابلفعل تقدما
كبريا ،و أأنه سيمت التوصل اإىل حل مقبول معو ًما عن قريب .وابلإشارة اإىل مسأأةل مزيانية الثنائية املقبةل ،أأعرب عن قلقه إازاء ما
جاء يف امللحق الثالث من مرشوع الربانمج واملزيانية من تغيري يف مهنجية التخصيص ،مشريا اإىل تأأثريه السليب عىل الوضع
املايل لحتاد لش بونة .و أأوحض أأن جلنة الربانمج واملزيانية مل تؤيد هذا التغيري .ونظرا لعدم وجود أأي سبب يدعو اإىل هذا
التعديل يف مهنجية التخصيص فاإنه غري مقبول .ور أأى أأن هذا الهنج يتعارض مع مبد أأ التضامن واملساواة يف املعامةل القامئ منذ
أأمد بعيد يف مجيع جمالت امللكية الفكرية .و أأعرب عن دمعه ألنشطة الرتوجي الواسعة النطاق احملددة الهدف لنظام لش بونة
بأأي وسائل متاحة.
 .19ورحب وفد رصبيا حبالت الانضامم ا ألخرية اإىل اتفاق لش بونة ووثيقة جنيف .ور أأى أأن حامية املؤرشات اجلغرافية
جزءا من نظام موثوق ومس تقر للحامية ادلولية للمؤرشات اجلغرافية .وقال
تكتيس أأمهية كبرية ،و أأنه من املهم لبدله أأن يكون ً
اإن هذا النظام يضمن قمية مضافة للزراعة وغريها من املنتجات اليت تُباع يف اخلارج .ولهذا ،أأيد البيان اذلي أأدىل به وفد
هنغاراي بشأأن الاس تقرار املايل لحتاد لش بونة .ور أأى أأنه ل يوجد مربر لتغيري املهنجية املالية احلالية اليت اس مترت لأكرث من
عقد .ور أأى أأنه مل يطر أأ ما يربر التحول اإىل مهنجية مالية جديدة.
 .20و أأبلغ وفد الاحتاد الرويس ادلول ا ألعضاء يف احتاد لش بونة أأن بدله سن ،يف يوليو  ،2019قانوانً بشأأن املؤرشات
فرصا جديدة؛ ألنه اخلطوة ا ألوىل
اجلغرافية هبدف الرتوجي للعالمات التجارية ا إلقلميية وحاميهتا .ور أأى أأن هذا القانون س يوفر ً
عىل طريق الانضامم اإىل نظام لش بونة .و أأكد أأنه ل يرى أأي حاجة اإىل تغيري نظام متويل احتاد لش بونة؛ ألن ذكل قد يقلل من
جاذبية النظام ،ليس فقط ل ألعضاء احلاليني يف النظام وإامنا أأيضً ا مجليع ا ألعضاء املرتقبني.
 .21و أأعرب وفد الياابن عن تقديره لفرصة املشاركة بصفة مراقب يف الفريق العامل املعين بتطوير نظام لش بونة .ور أأى أأنه
من أأجل ضامن شفافية نظام لش بونة ،ينبغي السامح مجليع ادلول ا ألعضاء يف الويبو ،و أأفرقة العمل يف احتاد لش بونة حبضور
امجلعيات املقبةل .وطالب احتاد لش بونة إاباتحة الفرصة للامتس أآراء املراقبني وسائر ادلول ا ألعضاء يف الويبو ،والنظر يف هذه
الآراء عند اختاذ قرارات هممة من ابب ضامن شفافية نظام لش بونة .وذكّر ابلقرار بشأأن الربانمج واملزيانية للثنائية ،19/2018
اذلي اعمتدته ادلول ا ألعضاء يف الويبو يف مجعيات عام  ،2017وينص عىل رضورة توفر اإيرادات اكفية للك احتاد لتغطية
نفقاته اخلاصة .و أأقر بأأن الاس تدامة املالية لحتاد لش بونة قد نوقشت يف اإطار الفريق العامل املعين بتطوير نظام لش بونة.
و أأعرب عن أأمهل يف أأن يتقدم أأعضاء احتاد لش بونة ابملناقشات حول هذه املسأأةل للتوصل اإىل حل ملموس بصورة أأكرب
وتنفيذه يف أأقرب وقت ممكن.
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 .22و أأكد وفد أأسرتاليا من جديد تشجيعه ألعضاء احتاد لش بونة عىل اإنشاء اإطار قوي دامئ لالس تدامة املالية .و أأشار اإىل
أأنه يبدو أأن مثة حاجة لإحياد مصادر متويل اإضافية جتعل نظام لش بونة مكتفي ًا ذاتي ًا و أأن هذه املصادر قد تشمل ،عىل سبيل
املثال ،رسوم الصيانة .و أأشار اإىل أأن املعاهدات ا ألخرى املموةل من الرسوم دلهيا مجموعة من الليات ،مبا يف ذكل رسوم
الصيانة دلمع اإدارة تكل ا ألنظمة .وقال اإن رسوم الصيانة ميكن أأن تسهل الوصول مبدئيا اإىل النظام بتلكفة منخفضة ،مع حتديد
مدفوعات من املنبع متباعدة عىل فرتات معقوةل عند مس توى ل يشلك عائقا للمس تخدمني .ور أأى أأن معظم تاكليف احلفاظ
عىل نظام لش بونة ميكن أأن يتحملها املس تفيدون اإذا متت تغطية هذه التاكليف عىل فرتات منتظمة .وجشع الويبو عىل ضامن
تعزيز النظم ادلولية محلاية املؤرشات اجلغرافية بصورة متاكفئة.
 .23و أأيد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية التعليقات اليت أأدىل هبا وفد الياابن .ويف معرض الإشارة اإىل التعليقات اليت أأدىل
هبا وفد فرنسا ،ذكر الوفد أأن املدير العام للويبو قد رد ابلفعل عىل هذا النقاش ،مشريا اإىل أأن انطباق املادة  )3(4من
اتفاقية الويبو من عدمه مسأأةل س ياسة .ور أأى أأنه مبوجب اتفاقية الويبو ،ينبغي أأن تكون امجلعية العامة للويبو يه اليت تقرر
ما اإذا اكنت س تدير اتفاقًا جديدً ا أأم ل ،و أأن ذكل يتطلب موافقة ثالثة أأرابع ا ألصوات احلارضة املشرتكة يف التصويت.
ذلكل ،قال اإنه ل يقبل أأن تقرر  28دوةل من أأصل  190دوةل عضو يف الويبو التفاقات اليت ميكن اعتبارها اتفاقات للويبو.
 .24و أأشار ممثل املؤسسة ادلولية لإيكولوجيا املعرفة اإىل أأن صعوبة متويل نظام لش بونة ترتبط حبقيقة أأن املؤرشات
اجلغرافية يه أأصول ملكية جممتعية ل أأصول خاصة ،مثل العالمات التجارية أأو الرباءات .ور أأى أأن هذا اجلانب ابلتحديد
عنرص مثري لالهامتم جيب مراعاته عند مناقشة كيفية متويل النظام ،ألنه قد يغري دفة النقاش.
 .25أأحاطت مجعية احتاد لش بونة علامً مبضمون "تقرير عن الفريق العامل املعين بتطوير نظام لش بونة"
(الوثيقة .)LI/A/36/1
[هناية الوثيقة]

