
 

LI/A/38/1 

ية: األصل ز  باإلنكلي 
 2021يوليو  2التاري    خ: 

 االتحاد الخاص لحماية تسميات المنشأ وتسجيلها الدولي )اتحاد لشبونة(

 الجمعية

ون( الثامنة والثالثونالدورة   )الدورة العادية الرابعة والعشر
كتوبر  8إل  4جنيف، من   2021 أ

 تطوير نظام لشبونة

 األمانة وثيقة من إعداد 

ي بتطوير نظام لشبونة )ل ة الثالثةدور التوّجب تأجيل  .1
ي كان ("الفريق العامل"لفريق العامل المعنز

 من المقرر ، الن 
ً
 ها عقدأصال

 . 2020نوفمير  3و 2، وُعقدت يومي 19-بسبب أزمة جائحة كوفيد، 2020 مارس 11و 10يومي 

ي و الغرض من هذه الوثيقة هو عرض آخر التطورات المتعلقة بنظام لشبونة و  .2
ظر الن 

ُ
 الدورة الثالثة للفريق العامل.  خاللفيها  ن

: )التطورات  تلكتتعلق عىل وجه الخصوص، و  ات 1بما يىلي ( بدء نفاذ وثيقة جنيف التفاق لشبونة بشأن تسميات المنشأ والمؤشر
ز النفاذ؛ 2ة جنيف التفاق لشبونة"(؛ )الجغرافية )"وثيق ( واإلطار القانون لنظام لشبونة عقب اعتماد وثيقة جنيف ودخولها حي 

 والمناقشات الجارية بشأن االستدامة المالية التحاد لشبونة.  "3"

ز النفاذ  دخول وثيقة جنيف التفاق لشبونة حي 

3.  
 
ين( )من  طبقا ين )دورتها العادية العشر ي دورتها التاسعة والعشر

سبتمير إىل  23للقرار الذي اتخذته جمعية اتحاد لشبونة فز
ي باعتماد وثيقة جديدة التفاق لشبونة LI/A/29/2" من الوثيقة 2"29( )الفقرة 2013أكتوبر  2

قد المؤتمر الدبلوماسي المعنز (، عُ
ة من بشأن حماية تسميات المنشأ وتسجي ي الفي 

ي المقرّ  2015مايو  21إىل  11لها عىل الصعيد الدوىلي فز
لمنظمة العالمية الرئيسي ل فز

 بجنيف.  للملكية الفكرية )الويبو(

ي  .4
ثيقة جنيف التفاق لشبونة ، اعتمد المؤتمر الدبلوماسي وثيقة جنيف التفاق لشبونة والالئحة التنفيذية لو 2015مايو  20وفز

 (. .LI/DC/19 CORRو LI/DC/19 تان )الوثيق
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 وأودعت وثائق التصديق عىل وثيقة جنيف التفاق لشبونة أو االنضمام إليها:  .5

ي  -
ز
 ، من قبل كمبوديا؛2018مارس  9ف

ي و -
ز
 ، من قبل ألبانيا؛2019يونيو  26 ف

ي و -
ز
 ، من قبل ساموا؛2019أكتوبر  2ف

ي و -
ز
 ، من قبل جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛2019أكتوبر  8ف

ي و -
ز
. ، من قب2019نوفمير  26ف ي  ل االتحاد األوروبر

 
 
ي 2)29للمادة  وبالتاىلي وطبقا

ز
ز النفاذ ف اير  26( من وثيقة جنيف التفاق لشبونة، دخلت الوثيقة حي  ، فيما يخص الدول 2020فير

ي 
ز
، من قبل جمهورية 2018سبتمير  28األعضاء األرب  ع والمنظمة الحكومية الدولية المشار إليها أعاله. كما أودعت وثيقة انضمام، ف

  وتك
 
ز النف سيدخل انضمام كوت()ب(، 3)28للمادة  ديفوار. وطبقا ذ بعد ثالثة أشهر من إيداع المنظمة األفريقية للملكية اديفوار حي 

 . انضمامها  وثيقة( OAPIالفكرية )

ي  .6
ز
ز النفاذ ف اير  26ومنذ دخول وثيقة جنيف التفاق لشبونة حي  التالية أودعت وثائق التصديق أو االنضمام ، 2020فير

 : (2021يونيو  10 )حن  

ي  -
ز
 ؛جمهورية الو الديمقراطية الشعبية، من قبل 2020 نوفمير  20ف

ي و -
 ؛فرنسا ، من قبل 2021 يناير  21 فز

ي و -
 ؛ُعمان، من قبل 2021 مارس 30فز

ي و -
 هنغاريا. ، من قبل 2021 يونيو  10فز

ي لنظام لشبونة
 اإلطار القانوبز

ي دورتها الثانية  .7
ة من أنشأت جمعية اتحاد لشبونة، فز ي الفي 

ين( المعقودة فز ز )دورتها العادية الحادية والعشر إىل  5والثالثي 
 2015أكتوبر  14

 
  ، فريقا

ً
كة التفاق لشبونة ووثيقة جنيف التفاق لشبونة )المشار إليه فيما يىلي  عامال ُيعنز بإعداد الئحة تنفيذية مشي 

ي جنيف
ز فز ة من بعبارة "الفريق العامل"(. وعقد الفريق العامل دورتي  ي الفي 

ة من 2016يونيو  9إىل  7: األوىل فز ي الفي 
إىل  3، والثانية فز

 . 2017أبريل  5

كة التفاق لشبونة بشأن حماية تسميات المنشأ  .8 وع الالئحة التنفيذية المشي  ي مشر
، نظر الفريق العامل فز ز ي كال الدورتي 

وفز
ات الجغرافية )المشار إليها فيما يىلي بعبارة وتسجيلها عىل الصعيد الدوىلي ووثيقة جنيف التفاق لشبونة بشأن تسم يات المنشأ والمؤشر

كة"( )الوثيقتان  نظر الفريق العامل، خالل دورته الثانية،  (. كماLI/WG/PCR/2/2و LI/WG/PCR/1/2"الالئحة التنفيذية المشي 
وع التعليمات اإلدارية لتطبيق اتفاق لشبونة بشأن حماية تسميات المنشأ وتسجيله ي مشر

ا عىل الصعيد الدوىلي ووثيقة جنيف التفاق فز
ات الجغرافية )المشار إليها فيما يىلي بعبارة "التعليمات اإلدارية"(  لشبونة بشأن تسميات المنشأ والمؤشر

 (. LI/WG/PCR/2/4 )الوثيقة

ي لنظام لشبونة، لفائدة الهيئات الم .9
كة هو تبسيط اإلطار القانوبز ختصة التابعة ألعضاء والغرض من الالئحة التنفيذية المشي 

ز التفاق لشبونة بشأن حماية  ز اثنتي  ز تنفيذيتي  ، وذلك عن طريق استبدال الئحتي  اتحاد لشبونة، ومستخدمي النظام والمكتب الدوىلي
"( ولوثيقة جنيف التفاق لشبونة، بالئحة 1967تسميات المنشأ وتسجيلها عىل الصعيد الدوىلي )المشار إليه فيما يىلي بعبارة "وثيقة 

 1967تنفيذية واحدة تحكم التسجيالت الدولية السارية بموجب وثيقة 
ً
 عن تلك السارية بموجب وثيقة جنيف التفاق لشبونة.  ، فضال

ة من  .10 ي الفي 
ين( المعقودة فز ز )دورتها العادية الثانية والعشر ي دورتها الرابعة والثالثي 

إىل  2واعتمدت جمعية اتحاد لشبونة، فز
كة )الفقرة ، الالئح2017أكتوبر  11 ي الوثيقة 1"24ة التنفيذية المشي 

ي تلك المناسبة، قّررت الجمعية LI/A/34/4" والمرفق فز
(. وفز

 
 
ز النفاذ مع تاري    خ بدء نفاذ وثيقة جنيف التفاق لشبونة )الفقرة  أيضا كة حي 

امن تاري    خ دخول الالئحة التنفيذية المشي  ز " من 2"24أن يي 
 (. LI/A/34/4 الوثيقة

ي وخضع جدول الر  .11
كة لمزيد من التعديل بموجب قرار اعتمدته جمعية اتحاد لشبونة فز ي الالئحة التنفيذية المشي 

سوم الوارد فز
ة من  ي الفي 

ي جنيف فز
ة( المعقودة فز ز )دورتها االستثنائية الثالثة عشر ، بغرض 2018أكتوبر  2سبتمير إىل  24دورتها الخامسة والثالثي 

ي ا
ي الوثيقة  23( من وثيقة جنيف التفاق لشبونة )الفقرة 3)7لمادة سّن تخفيض الرسوم المنصوص عليه فز

 (. LI/A/35/3والمرفق فز
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ي و  .12
ز
ز النفاذ ف اير  26دخلت نسخة مراَجعة من التعليمات اإلدارية حي  ي 2020فير

، وتكّمل بذلك مجموعة األحكام القانونية الن 
ز النفاذ.   تحكم نظام لشبونة عقب دخول وثيقة جنيف التفاق لشبونة حي 

ي دورته الثالثة المعقودة يومي  .13
ز
، أوىص الفريق العامل، ف

 
ا ، جمعية اتحاد لشبونة باعتماد التعديالت 2020نوفمير  3و 2وأخي 

كة التفاق لشبونة  بشأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها عىل الصعيد الدوىلي ووثيقة جنيف المدخلة عىل الالئحة التنفيذية المشي 
ات الجغرافيةالتفاق لشبونة بشأن تسمي (2والخاصة بإدراج قاعدة جديدة  ات المنشأ والمؤشر

 
ي مراعاة الُمهل(،  )ثانيا

ز
)عذر التأخر ف

ي مرفق الوثيقة 
ز
ي دورتها LI/A/38/2بصيغتها المبّينة ف

ز
ز النفاذ بعد شهرين من اعتمادها من قبل جمعية اتحاد لشبونة، ف ، كي تدخل حي 

 . ز  الثامنة والثالثي 

 االستدامة المالية

ىع انتباه  .14 إىل سلسلة االجتماعات جمعية اتحاد لشبونة فيما يخص المناقشات المتعلقة باالستدامة المالية التحاد لشبونة، ُيسي 
ز )من  نامج 2019أكتوبر  9سبتمير إىل  30التاسعة والخمسي  اح الير

ي الويبو واالتحادات وقرارها بشأن اقي 
ز
( لجمعيات الدول األعضاء ف

انية للثنا ز  : 2020/21ئية والمي 

 "]...[ إن جمعيات الويبو، كل فيما يعنيه: 

انية للثنائية  "1" ز نامج والمي  اح الير
 بتخصيص اإليرادات والنفقات A/59/8)الوثيقة  2020/21وافقت عىل اقي 

 
(، رهنا

ي تعود إىل
ي النسخة المراَجعة المرفقة طيه من المرفق الثالث، والن 

ز
منهجية تخصيص  بحسب كل اتحاد عىل النحو الوارد ف

انية للثنائية  ز نامج والمي  ي الير
 ؛2018/19اإليرادات والنفقات بحسب كل اتحاد الواردة فز

 لمعاهدات االتحادات الممولة من الرسوم، أن يكون لكل اتحاد إيرادات كافية لتغطية النفقات  "2"
 
، طبقا ي

رت بأنه ينبغز
ّ
وذك
 الخاصة به؛

 بأن كل اتحاد ممول  "3"
 
ي الثنائية وأحاطت علما

ع فز
ّ
  2020/21من الرسوم له عجز متوق

 
ي أن يبحث تدابي  طبقا

 ينبغز
 ذلك العجز؛

ّ
 للمعاهدة الخاصة به من أجل سد

ي من اإليرادات واألموال االحتياطية لتغطية نفقاته  "4"
ي أي ثنائية ما يكفز

 بأنه إذا لم يكن ألي اتحاد فز
 
وأحاطت علما

ر المبلغ الالزم 
َّ
عة، ُيوف

ّ
ي التقرير الماىلي السنوي المتوق

ي أصول المنظمة وُيكشف فز
لتمويل عمليات ذلك االتحاد من صافز

والبيانات المالية السنوية، واإليرادات والنفقات واألموال االحتياطية بحسب كل قطاع، للمنظمة، بما يشمل فائض/عجز 
؛ ي
 االتحادات، ويجب سداده عندما تسمح بذلك احتياطات االتحاد المعنز

ي "وق "5"
 لما ورد فز

 
ي 2020/21" أعاله، وألغراض الثنائية 4ّررت أنه طبقا

، إذا لم يكن ألي اتحاد ممول من الرسوم ما يكفز
ي "

ر المبلغ الالزم المذكور فز
َّ
ي 4من اإليرادات لتغطية نفقاته، ُيوف

اكات، فز " من األموال االحتياطية لالتحادات الممولة من االشي 
ياطية كافية بشكل تام، أو خالف ذلك من األموال االحتياطية لالتحادات األخرى الممولة من حال كانت تلك األموال االحت

ي البيانات المالية كمالحظات. 
 الرسوم، وُيكشف فز

 (."A/59/14" من الوثيقة 5"152" إىل 1"152)الفقرات 

ز )دورتها العادية الثالثة .15 ي دورتها السادسة والثالثي 
ين( )من  وأحاطت جمعية اتحاد لشبونة، فز أكتوبر  9سبتمير إىل  30والعشر

2019) 
 
ي بتطوير نظام لشبونة" )الوثيقة، علما

أخص وفيما يتعلق  (. وبوجهLI/A/36/1 بمضمون "تقرير عن الفريق العامل المعنز
ي ذلك 

وي    ج من أجل زيادة عضوية نظام لشبونة، بما فز د الفريق العامل عىل أهمية أنشطة الي 
ّ
باالستدامة المالية التحاد لشبونة، شد

ي هذا الصدد. وقّرر الفريق العامل أيضا، أثناء
ز أعضاء اتحاد لشبونة فز  وثيقة جنيف التفاق لشبونة، والحاجة إىل تعزيز التنسيق بي 

ي المستقبل، 
ي ذلك  بمادورته، مواصلة مناقشة التدابي  المناسبة لضمان االستدامة المالية التحاد لشبونة فز

جدول الرسوم  مراجعةفز
اف بانتظام ز النفاذ  التفاق لشبونةوثيقة جنيف  دخولتقييم أثر  بلزوم، مع االعي  من  3و 2)الفقرتان  عىل الوضع الماىلي لالتحاد حي 
 (. LI/WG/DEV-SYS/2/3 " من الوثيقة المرفقة2"14و 13، والفقرتان LI/A/36/1الوثيقة 

إن جمعية اتحاد لشبونة مدعوة إىل اإلحاطة  . 16
 بالوثيقة 

 
"تطوير نظام لشبونة" المعنونة علما

 (. LI/A/38/1 )الوثيقة

 ]نهاية الوثيقة[
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