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LI/WG/DEV-SYS/2/4 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019 ديسمرب 20 التارخي:

 لشبونة نظام بتطوير املعني العامل الفريق

 الثانية الدورة
 2019 مايو 28و 27جنيف، 

 التقرير

 متده الفريق العاملي اع اذل

ليه فامي ييل ابمس "الفريق العامل"( يف جنيف يويم  .1  27اجمتع الفريق العامل املعين بتطوير نظام لش بونة )املُشار اإ

 .2019مايو  28و

َّةل يف ادلورة: بوركينافاسو، امجلهورية التش يكية، فرنسا،  احتادواكنت الأطراف التالية املتعاقدة مبوجب  .2 لش بونة ممث

يران )مجهورية غابون، هنغاراي،  يطاليا، املكس يك، نياكراغوا، بريو، الربتغال، سلوفاكيا ) –اإ رسائيل، اإ  (.13الإسالمية(، اإ

َّةل بصفة مراقب: أأفغانس تان، أأسرتاليا، فنلندا، أأملانيا، غياان، هندوراس، الهند، أأيرلندا،  .3 واكنت ادلول التالية ممث

س بانيا، سويرسا، الياابن، الكويت، نيجرياي، ابراغواي، بولندا، مجهو  رية كوراي، رومانيا، الاحتاد الرويس، الس نغال، اإ

 (.20الولايت املتحدة الأمريكية )

الزراعة منظمة الأغذية و بصفة مراقب: الاحتاد الأورويب،  وشارك يف ادلورة ممثلو املنظامت احلكومية ادلولية التالية .4

  (.4التجارة العاملية ) منظمةللأمم املتحدة )الفاو(، منظمة التعاون الإساليم، 
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وشارك يف ادلورة ممثلو املنظامت الوطنية وادلولية غري احلكومية التالية بصفة مراقب: الرابطة الكونغولية للتمنية  .5

امجلعية ادلولية (، HEPبرانمج الصحة والبيئة )(، CEIPIمركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية )(، ACDAالزراعية )

منظمة الش بكة ادلولية للمؤرشات العالمات التجارية الأوروبيني،  مجعية ماليك - MARQUES(، AIDVلقانون النبيذ )

 (.6) (oriGIn)اجلغرافية 

 من هذه الوثيقة. يف املرفق الثاينوترد قامئة املشاركني  .6

 من جدول الأعامل: افتتاح ادلورة 1البند 

 ، ادلورة ورحب ابملشاركني.ية للملكية الفكرية )الويبو(للمنظمة العامل  املدير العامالس يد فرانسس غري، افتتح  .7

 بعض املس تجدات بشأأن نظام لش بونة. الاجامتع بتقدمياملدير العام واس هتل  .8

ىل وثيقة جنيف لتفاق لش بونة من مكبوداي املدير العام أأوًل، أأشار  .9 ىل أأن املكتب ادلويل قد تلقى أأول وثيقيت انضامم اإ اإ

ىل ذكل، أأودعت أألبانيا، يف فرباير، وثيقة انضامهما لتفاق لش بونديفوار. وابلإ  مث من كوت ة. وابنضامهما بلغ عدد ضافة اإ

ىل وثيقة جنيف  29الأطراف املتعاقدة يف اتفاق لش بونة  طرفًا. وأأضاف املدير العام أأنه من املتوقع أأن تنضم أأطراف أأخرى اإ

، أأي يف 2019/20 احلالية جنيف بهناية فرتة الس نتنييف الأشهر املقبةل، مما س ميهد الطريق حنو بدء نفاذ وثيقة 

 .2020 ديسمرب

ىل أأهنا اكنت  .10 بنفس املس توى مقارنة ابلس نوات  تُشغّلاثنيًا، فامي يتعلق بعمليات جسل لش بونة، أأشار املدير العام اإ

يف الس نوات القليةل تتوافق مع عدد الطلبات الواردة  2018السابقة نظرًا لأن متوسط عدد الطلبات اليت وردت يف عام 

ىل أأنه يف عام املدير العام املاضية. وعىل وجه اخلصوص، أأشار  تسجياًل  33، اكنت هناك تسجيالت جديدة بلغت 2018اإ

يران )مجهورية  يطاليا واملكس يك وبريو. –من البوس نة والهرسك واإ  الإسالمية( واإ

ىلاملدير العام اثلثًا، أأشار  .11 الاحتادات واذلي يقيض برضورة أأن تبحث  2017 أأكتوبر امجلعيات يف هالقرار اذلي اختذت اإ

ذكل  تغطيةتدابري طبقًا للمعاهدات اخلاصة هبا من أأجل ، يف 2018/19ا جعز متوقع يف الثنائية اليت لهو املموةل من الرسوم 

ىل القرار اذلي اختذه فريق لش بونة العامل يف يونيو  املدير العامالعجز. كام أأشار  ضافية حول خمتلفاقشة من لإجراء 2018اإ  اإ

قد يلمتس  ةغري رمسي اتاخليارات املتعلقة ابلس تدامة املالية لحتاد لش بونة يف اجامتعات الفريق العامل املقبةل أأو يف اجامتع

 .ارئيس الفريق العامل من الأمانة تنظميه

 2019 املزيانية س ُتعقد يف يوليواكنت س نة املزيانية وأأن ادلورة الثانية للجنة الربانمج و  2019وعند التذكري بأأن  .12

ىل مجعيات الويبو يف هناية سبمترب  املدير العام أأعضاء الفريق العامل، فامي يتعلق ابلربانمج  ، حثّ 2019لتقدمي توصياهتا اإ

حراز تقدم بشأأن القضية قيد النظر يف ادلورة احلالية، أأل ويه الاس تدامة امل2020/21واملزيانية لفرتة الس نتني  الية ، عىل اإ

 لنظام لش بونة.

 انتخاب الرئيس وانئيب الرئيسمن جدول الأعامل:  2البند 

 انُتخب الس يد تشااب ابتيتش )هنغاراي(، ابلإجامع، رئيسًا للفريق العامل. .13
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 وتولت الس يدة أألكس ندرا غرازيويل )الويبو( هممة أأمني الفريق العامل. .14

 من جدول الأعامل: اعامتد جدول الأعامل 3البند 

دخال أأي تعديل..LI/WG/DEV-SYS-2/1 Provاعمتد الفريق العامل مرشوع جدول الأعامل )الوثيقة  .15  ( دون اإ

 البياانت العامة

ىل التعليقات ال  .16 مؤخرًا  ديفوار مكبوداي وكوت ابنضامم، أأحاط وفد فرنسا علامً متهيدية اليت قدهما املدير العامابلإشارة اإ

ىل اتفاق لش بونة. ورأأى الوفد أأن تكل الانضاممات  ، وكذكل انضامم أألبانياجنيفوثيقة ل قة أأن نظام لش بونة عىل حقي تدلّ اإ

جيابية. بشلك عاميشهدان واحتاد لش بونة،   مرحةل ديناميكية اإ

يطاليا عن اهامتمبونةبأ خر تطورات نظام لش   وترحيباً  .17 ىل أأن اً أأشار أأيضكام ه بتطوير نظام لش بونة ، أأعرب وفد اإ تكل  اإ

ىل اس تعداده ملناقشة مجيع احللول املمكنة لتحقيق الاس تدامة املالية لنس بة ل ابهممة التطورات  نظام لش بونة. وأأشار الوفد اإ

 .للنظام

يران )مجهورية  .18 ىل أأن لك جممتع قد طور اقتصادات قامئة عىل املعرفة وتقاليد  -وأأشار وفد اإ . عرب الزمنالإسالمية( اإ

، اكنت اذلي تسوده العوملةيف هذا العامل والبرشي مع بيئة جغرافية معينة.  وقد نتج تطور هذه املعرفة عن قدر من التفاعل

احلفاظ عىل تكل التقاليد  من املهم، وابلتايل فة عرضة بشلك خاص لسوء الاس تخدامتكل الاقتصادات القامئة عىل املعر 

ىل أأن  وانعاكساهتا عىل  سلعة ماجلغرايف ل ا املنشأأ اجلغرافية ساعدت يف حتديد  املؤرشاتوالرتاث الثقايف. وأأشار الوفد اإ

الصفات واخلصائص احملددة للسلعة قيد النظر. ورأأى الوفد أأن حامية املؤرشات اجلغرافية ل تساعد فقط عىل حتقيق أأهداف 

 املنشأأ،ة عىل حامية قانونية اكفية للمنتجات التقليدية عالية اجلودة القامئ اً امة، بل ميكن أأن توفر أأيضالأمم املتحدة للتمنية املس تد

نه يويل أأمهية كبرية للحامية الفعاةل لتسميات املنشأأ  يف الس ياق احلايل للعوملة. واختمت الوفد قائالً  اجلغرافية من  واملؤرشاتاإ

يران )مجهورية ىل أأن ، قبل الإشارة اإ خالل نظام لش بونة  طلبًا دوليًا جديداً  20 خالل العام املايض أأودعتقد الإسالمية(  -اإ

ىل، مبوجب نظام لش بونة جاميل عدد التسجيالت الإ  زايدة مما أأدى اإ ىل اإ  تسجياًل. 61يرانية مبوجب نظام لش بونة اإ

جياد حل معقول ، وأأهنا ل تزال ملزتمة لنظام لش بونة مروجًا فعلياً  لطاملا اكنتوذكّر وفد هنغاراي بأأن هنغاراي  .19 ابإ

ىل أأن هنغاراي تدرس بعناية خمتلف اخليارات ةمن الناحية املالي لنظامااس تدامة ومتوازن لضامن  . وأأشار الوفد كذكل اإ

التدابري املناس بة اليت يتعني اعامتدها ينبغي  بأأنالوفد التأأكيد  أأعاد، القليةل املاضية. ويف هذا الصدد املطروحة خالل الس نوات

ىل مبدأأ التضامن والتنس يق بني مزياني ، مع احرتام الطبيعة املتأأصةل لنظام لش بونة يبوات الاحتادات اليت تديرها الو أأن تستند اإ

ىل  مع الارتياحذات الصةل. وأأشار الوفد  لالتفاقاتوالأحاكم القانونية  ، واذلي يعتقد أأنه كثف لنظام لش بونةامل  الويبوتروجي اإ

ىل النظامرضوري جلذب  نشاء نظام عاملي للملكية الفكرية م  اً يسهم أأيضس ، و أأطراف متعاقدة جديدة اإ  س تدام ذاتيًا.يف اإ

 واملؤرشاتابملسامهة يف تعزيز نظام لش بونة للتسجيل ادلويل لتسميات املنشأأ  الشديدوفد بريو الزتامه  وأأكد .20

ىل جانب ذكلأأنشطة الرتوجي. اجلغرافية من خالل زايدة   بشأأنالقادمة  العاملية ، أأثىن الوفد عىل الويبو لتنظميها الندوةواإ

  ش بونة.بل  هذا العام،البياانت اجلغرافية يف يوليو من 
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وأأكد وفد الولايت املتحدة الأمريكية من جديد أأن قضية الاس تدامة املالية لنظام لش بونة هممة للغاية، ابلنس بة  .21

نه ل يزال يشعر زاء  ملس تقبل احتاد لش بونة وكذكل لأهنا تؤثر عىل عضوية الويبو الأوسع. وقال الوفد الأمرييك اإ ابلقلق اإ

ىل أأنه  املطروحالسؤال  ىل ذكل، أأشار الوفد اإ ضافة اإ ذا اكن نظام لش بونة س يصبح مكتفيًا ذاتيًا من الناحية املالية. واإ حول ما اإ

ذا اكن ينبغي أأن تدير الويبو وثيقة جنيف  أأن دون قد ُأجري املؤمتر ادلبلومايس  بشأأنن التفاوض نظرًا لأ ل يزال يتساءل عام اإ

نه حيتفظ أأيضمفيدة بشأأن أأحاكمه مدخالت بية ادلول الأعضاء يف الويبوغال  تقدم مبوقفه  اً . ويف هذا الصدد، قال الوفد اإ

جيايب بشأأن هذه املسأأةل  اً ة جنيف ل ميكن اعتبارها تلقائياملمتثل يف أأن وثيق معاهدة تديرها الويبو وأأنه جيب اختاذ قرار اإ

ىل أأنه مل يك ىل امجلعية العامة ابذلات. وأأشار الوفد كذكل اإ ىل جلنة الويبو للتنس يق واإ ن عىل عمل بأأي مذكرة قدهما املدير العام اإ

 ريق العامل بأأن أأنشطة الرتوجيوذكّر الوفد الف للويبو للبت يف أأن وثيقة جنيف لتفاق لش بونة يه معاهدة تديرها الويبو.

ادلول الأعضاء يف  بنيالويبو يف غياب اتفاق رمسي  تنظمهاأأو أأن  تكون متولهايف وثيقة جنيف ل ميكن أأن  أأعضاءجلذب 

زاءعن خماوفه  قال الوفد معرابً الويبو يسمح للويبو ابلقيام بذكل. و  نه يرحب  ،ملعاجلة تكل املسائل س ُتقّدماحللول اليت  اإ اإ

حل مشلكة يف بتدخالت من البدلان الأخرى، سواء أأعضاء لش بونة أأو أأعضاء الويبو، بشأأن طرق مبتكرة للميض قدمًا 

ىل  نه س يكون من املثري لالهامتم معرفة كيف يس تعد املهمتون ابلنضامم اإ الاس تدامة املالية للنظام لش بونة. وأأخريًا، قال الوفد اإ

 ووثيقةمن أأجل الوفاء ابلزتاماهتا، مبوجب اتفاق تريبس  أ خراملؤرشات اجلغرافية غري الزراعية لبدل  وثيقة جنيف محلاية

 املؤهةل، مبا يف ذكل املؤرشات اجلغرافية غري الزراعية. العنارص، محلاية مجيع عىل حد سواء جنيف

الس تعدادات داخل الاحتاد الراهنة ل لحاةللوقدم وفد الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه وصفًا وقائعيًا موجزًا  .22

ىل وثيقة  ىل أأن خارطة طريق بشأأن انضامم الاحتاد الأورويب اإ ىل وثيقة جنيف. وأأشار الوفد اإ الأورويب من أأجل انضاممه اإ

مجيع أأحصاب  ليبدي، 2017ديسمرب  23جنيف لتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية قد نرُشت يف 

ىل وثيقة  فامي يتعلق، اعمتدت املفوضية املقرتحات 2018يو يول  27أأهنا. ويف تعليقاهتم بش املصلحة ابنضامم الاحتاد الأورويب اإ

مرشوع قرار اجمللس بشأأن الانضامم ومرشوع لحئة الربملان الأورويب واجمللس بشأأن معل الاحتاد  تضماليت و جنيف 

عىل نص توفيقي حول لحئة الربملان الأورويب  اتُفق، لترشيعيةيف املنتدايت ا دار الأورويب عند الانضامم. وبعد نقاش مكثف

ىل وثيقة جنيف يف  مارس  13يف سرتاس بورغ يف  يأأجر  حوار ثاليث الأطرافواجمللس بشأأن معل الاحتاد بعد انضاممه اإ

 عامة املوافقةلسة ج  خاللالأورويب  ، أأعطى الربملان2019أأبريل  16يف و. ورويب واجمللس، بني املفوضية والربملان الأ 2019

، الربملان الأورويب ولحئة اجمللست لصاحل تقرير املقرر بشأأن انضامم الاحتاد الأورويب وصوّ الالزمة عىل قرار اجمللس بشأأن 

ىل أأنه ل يزال يتعني . ومع ذكل، ولأس باب فنيةاحلوار ثاليث الأطراف وابلتايل أأيد نتاجئ  عرض نص الالحئة، أأشار الوفد اإ

جراء التصويب جيب أأن تهراجع مل ولغويني حمامنيعىل   لربملان الأورويبا جامتعل عامةاللسة اجل  خالليف  يُصادق عليه، وأأن اإ

، افيف هناية املط للنصني القانونيني جملس الاحتاد الأورويب اعامتدلرضورة  اً نظر و يف منتصف يوليو.  عقديُ أأن  من شأأنه اذلي

يداع وثيقة الاحتاد الأورويب  اً قادر يكون  أأن ه من املعقولالوفد أأن رأأى  .هذا العامقبل هناية اخلاصة به الانضامم عىل اإ

نه يف الوقت اذلي اس مترت فيه HEPبرانمج الصحة والبيئة ) ممثةل توقال .23 ىل الزراعة العضوية احلاجة زايدة( اإ ، اإ

العنارص الرئيس ية مثل  تسليط الضوء عىلسلسةل القمية يف نظام توزيع املنتجات الزراعية من خالل  تعزيز املُلحّ أأصبح من 

مياءات الأسالف. اس تخدالأصاةل و  عىل امحلاية القانونية لمس  برانمج الصحة والبيئة اعامتدًا كبرياً  نتيجًة ذلكل، اعمتدو ام اإ

ويةل من أأجل حامية املنتجات ذات الصةل يف العديد من البدلان يف جغرايف ُمنح عىل أأساس مسعة منتج راخسة منذ فرتة ط

ىلالربانمج  ممثةل تنفس الوقت. وأأشار  فنية اس تثنائية  أأعاملً ، يعرض أأن معرض الاكمريون ادلويل للحرف كذكل اإ

ىل ادلراية التكنولوجية نحواتت وجموهرات وخفار وتطريز وم  ضافة اإ قري التقليدية. مث أأشارت الغذائية البديةل والعقا للمنتجاتاإ
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ىل ممثل الربانمج  اذلي ارتفع سعره للكيلوغرام الواحد من و ، يف املعرض اً أأيضقُّدم ، اذلي الأبيض "ابجنا"فلفل بشلك خاص اإ

ىل  2500  أأن عند حتديدو . الرائد فرنك أأفريقي بفضل املؤرش اجلغرايف املمنوح لهذا املنتج الاكمريوين 14000فرنك أأفريقي اإ

ن هذه اإ  الربانمج ممثةل ت، قالجغرايفمبوجب مؤرش ُمنحا حامية  منتجان اكمريونيانهام و  عسل أأوكو الأبيضو ابجنا فلفل 

ضافية ل  البدلان عىل برانمج الصحة والبيئة  جشع ومن هجة أأخرى،. نيالزراعي هذين املنتجنيامحلاية جلبت بوضوح قمية اإ

قادرة عىل املنافسة.  لتصبحالانغامس يف الرمقنة فامي يتعلق ابملنتجات احلرفية من أأجل تلبية الطلب يف السوق ادلولية وابلتايل 

نه مبا أأن التطور الرسيع لأنشطة معينة يودل احتياجات متويل قوية ل ميكن تلبيهتا ابلفائض الناجت عن  واختمتت حديهثا ابلقول اإ

ماكنية اس تخدام مواردالبدلان عىل الربانمج  ل املزارع وحده، فقد حثاس تغال املستمثرين غري  من قبيلخارجية  اس تكشاف اإ

 .وغري ذكل الإعاانتو  ورأأس املال الاستامثري الرمسيني

احتاد برشعية وثيقة جنيف و ، ل س امي فامي يتعلق وفد الولايت املتحدة الأمريكية ردًا عىل البيان اذلي أأدىل بهو  .24

ىل أأنه يف الاجامتعات السابقلش بونة دارهتا من رشعية  لإثباتة أأتيحت هل ابلفعل فرصة ، أأشار وفد فرنسا اإ وثيقة جنيف واإ

ىل أأن احتاد لش بونة اكن ابلفعل  ،الويبوطرف  ، تديره الويبو. ويف هذا الصدد احتادًا خاصاً اليت ل جدال فهيا. وأأشار الوفد اإ

ىل املادة أأشار الوف من اتفاق  1، يف حني أأن املادة نطبق بشلك خاص عىل تسميات املنشأأ ، واليت ت من اتفاقية ابريس 1د اإ

طار اتفاقية ابريسلش بونة مل ترتك أأي شك يف أأن احتاد لش بونة ق نه ابلتايل و، د أأنشئ مبوجب اإ عالوة و جزء من الويبو. فاإ

ىل أأنه يف مايو  ،عىل ذكل دة الس يادية مبوجب الإراو مع قواعد املنظمة.  متاش ياً يس ، ُعقد مؤمتر دبلوما2015أأشار الوفد اإ

لأن  نظراً ، اجعة لتفاق لش بونة. ونتيجة ذلكل، اعمتد املؤمتر رصاحة وثيقة جنيف لتفاق لش بونة مكر لأعضاء احتاد لش بونة

ل يف أأنه مل حيدث أأي جدا فال، القانون ادلويل انحيةيينا من من اتفاقية ف  30وثيقة جنيف اكنت مشموةل بوضوح يف املادة 

ىل أأن احتاد لش بونة اكن  ذكل ذتغيري يف النظام الأسايس لتفاق لش بونة من تديره  احتادًا خاصاً التنقيح. وأأشار الوفد كذكل اإ

ىل اً الويبو ول يزال احتاد  وثيقة جنيف يف املس تقبل منفصاًل تديره الويبو. ورحب الوفد ابنضامم الاحتاد الأورويب احملمتل اإ

، النامية البدلان، ل س امي من ورأأى الوفد أأن الانضاممات الأخرى، كام أأشار وفد الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء. القريب

، ميكن توقعها بشلك معقول يف الأشهر قمية خصائصها الغذائية والثقافيةاليت تعترب املؤرشات اجلغرافية أأدوات هممة لتحسني 

 املقبةل.

 عامل: الاس تدامة املالية لحتاد لش بونةمن جدول الأ  4البند 

ىل  .25  .LI/WG/DEV-SYS/2/2الوثيقة استندت املناقشات اإ

 من جدول الأعامل. 4وافتتح الرئيس املناقشات بشأأن البند  .26

ىل الاس تدامة ا .27 رسائيل عىل أأمهية أأن يكون النظام ممول ذاتيًا ملالية طويةل الأجل لنظام لش بونةوابلإشارة اإ ، أأكد وفد اإ

ىل أأن امحلاية املنصوص علهيا يف العملية الواجب اختاذها. أأولً واقرتح بعض التدابري معاهدات لش بونة اكنت غري  ، ابلنظر اإ

ىل مراقبة جدول الرسوم عىل أأساس منتظم و حمدودة ىل التفكري يف فرض رسوم جديدة ل ، رأأى الوفد أأن هناك حاجة اإ ر فو ياإ

مع مرور الوقت. وهناك تدبري  ودل ادلخل واليت ميكن زايدهتا تدرجيياً تأأن  امن شأأهناليت  اخلدمات الإداريةاملكتب ادلويل 

نشاء وسائل ممكن أ   لكرتونية لتقدمي الطلبات ادلو خر يمتثل يف رمقنة معليات لش بونة، وأأمتتة الإجراءات، واإ  عامالتامللية و اإ

 ، رأأى الوفد أأنه س يكون من الرضوري تعزيزاثلثاً واف. يف هناية املط يةشغيل نفقات الت ال ، وابلتايل ختفيض الأخرى ومعاجلهتا

 أأن الرتوجي للنظام س يجذب ، عىل أأن يكون مفهوماً يف ذكل وثيقة جنيف لتفاق لش بونة، مبا لنظام لش بونة أأنشطة الرتوجي
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يداع احلاليني ضاءعالأ  كذكلعىل الأرحج أأعضاء جدد ويشجع  لطبيعة املعاهدة ذاهتا  اً طلبات جديدة. ومع ذكل، نظر  عىل اإ

ذا اكنت مجيع التدابري املذكورة أأعاله سامء اجلغرافية املتاحة للتسجيلوحقيقة أأنه ل يوجد الكثري من الأ  ، تساءل الوفد عام اإ

 س تكون اكفية لتحقيق الاس تدامة املالية طويةل الأجل لنظام لش بونة.

يران )مجهورية و  .28 جياد حل طويل الأجل لأغراض ضامن الاس تدامة املاالإسالمية( الزتامه ابملسامه -أأكد وفد اإ لية ة يف اإ

فة لتحقيق هذه ، أأشاد الوفد ابجلهود اليت بذلها أأعضاء احتاد لش بونة يف النظر يف خيارات خمتللنظام لش بونة. ويف هذا الصدد

 مرصوفاتالظروف العادية لتغطية اكفيًا يف ظل  احملددة الرسوم مقدار اذلي يقيض بأأن يكونللمبدأأ  اً الاس تدامة املالية، وفق

ىل طلب مشاراكت من أأعضاء احتاد لش بونةالتسجيل ادلويل دون  خدمة عىل احملافظة  ات. ورحب الوفد ابلنضامماحلاجة اإ

ن ةاجلديد ىل وثيقة جنيف واتفاق لش بونة وقال اإ ىل بدء نفاذ وثيقة جنيفاإ جيايب ه يتطلع اإ ، واليت من شأأهنا أأن تسهم بشلك اإ

نه ل يزال يعتقد أأن أأنشطة الرتوجي وتوفري خدمات عالية اجلودة جملمتع امللكية الفكرية يف الاس ت دامة املالية للنظام. وقال الوفد اإ

حدى ا يهالعاملي  ىل جانب لوظائف الرئيس ية للويبو. وأأخرياً اإ ىل تساوي أأمهية احتاد لش بونة اإ نه يتطلع اإ ، قال الوفد اإ

 يبو يف امتثال اتم لولية املنظمة.الاحتادات الأخرى اليت تديرها الو 

ىل أأن وثيقة العمل قيد النظر قدمت نفس القضااي احملددة يف الورقة اليتو  .29 مل االع فريقالصيغت دلورة  عند الإشارة اإ

ىل الاسرتاتيجيات املبتكرة اليت نوقشت فامي الأوىل ىل الاس امتع اإ نه يتطلع اإ بني ، قال وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ

 سيُسددالعجز املس تحق عىل احتاد لش بونة  لسدعاجلة القضية قيد النظر. وأأكد الوفد من جديد أأن أأي قرض مل تنيورادل

 يف احلقيقة يطرحسداد هذا القرض  تيوق تعدم اليقني بشأأن و . اكفية ذلكل حتاد لش بونةل الاحتياطية تكون الأموالعندما 

ذا اكن احتاد لش بونة س   ؤلً تسا ، جشع اد لش بونة احتاد ممول من الرسوماحت نظرًا لأن. و يومًا ما مشألك العجز املايليحل عام اإ

يرادات الرسوم من أأجل القضاء عىل العجز. وكام أأوحض االع فريقالالوفد  يف اجللسة السابقة مل عىل النظر يف كيفية زايدة اإ

حدى طرق البحث عن حلول للقضية قيد ال للفريق العامل ن اإ نظر يه فهم املالية اليت تمتتع هبا الاحتادات ، قال الوفد اإ

ىل اس تخدام طرق  ومسأأةلالأخرى املموةل من الرسوم.  ذا اكن احتاد لش بونة س يحقق الاس تدامة املالية دون احلاجة اإ  سدما اإ

ن أأمر مشكوك فيه. ومىض الو  ،الفجوة مثل الإعاانت والقروض تسجيل ، خبالف احتادات ال اجلغرافية املؤرشاتفد قائاًل اإ

اكن دلى الاحتادات الأخرى عدد ل حرص و ، اكنت بطبيعهتا مجموعة فرعية حمدودة للغاية من امللكية الفكرية. ادلولية الأخرى

. وأأشار الوفد 2017طلب دويل يف عام  55000، اذلي تلقى احتاد مدريد  تودع من قبيلة احملمتةل اليتهل من الطلبات ادلولي

ىل أأن رسوم الطلب ا مليون فرنك  36بدوره مجع  مما يعين سويرسيفرنك  653 بلغتلأسايس مبوجب نظام مدريد كذكل اإ

ني امتدادات امحلاية ، مثل تعيأأخرى وأأضاف الوفد أأن هناك رسوم. 2017سويرسي مقابل رسوم الإيداع وحدها يف عام 

ىل ذكل. لبدلان أأخرى كسربيس فقاجلغرافية املسجةل يف واملؤرشاتبلغت تسميات املنشأأ و ، وما اإ ط  قاعدة بياانت لش بونة اإ

، يف يف أأورواب انش ئةسجيالت لش بونة الغالبية العظمى من ت  ليس من املفاجئ أأن تكون، ذلكلومهنا.  118، وُألغي 1130

مل ، سو والكونغو وغابون وتوغو، ويه بوركينا فامن أأفريقيا جنوب الصحراء الكربى حني أأن الأطراف املتعاقدة الأخرى

جراء مس  . وأأخرياً لش بونةأأي تسمية منشأأ واحدة مبوجب نظام  ال ن حىتتسجل  ملعاجلة  رحطُ بق ، اعرتض الوفد عىل اإ

ىل النقص املايل ، وحتديدًا فكرة أأنه ينبغي الرتوجي لوثيقة جنيف من أأجل ضامن زايدة العضوية وأأن هذا الإجراء س يؤدي اإ

ىل زايدة العضوية يف وثيقة  زايدة دخل الاحتاد. واختمت الوفد الكمه قائالً  نه يود التأأكيد عىل أأن أأنشطة الرتوجي الرامية اإ اإ

شار وابس تخدام أأموال الويبو.  الويبو تنظمهاجنيف مل  ىل الرد املقدم من وفد فرنسايف اإ  وثيقة كرر الوفد وهجة نظره بأأن ،ة اإ

 اجلغرافية. ملؤرشاتلحامية مبوجب ال املؤهةل العنارصهنا وسعت نطاق نظرًا لأ تكن جمرد مراجعة لتفاق لش بونة  جنيف مل
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نه يواصل تشجيع احتاد لش بونة عىل وضع حلول ملموسة وطويةل الأجل  .30 ي لسدوقال وفد أأسرتاليا اإ رادات العجز يف الإ

مىض . و 2018/19 الثنائيةتوقع مرتني يف الس نة يف ام لش بونة مبا يتجاوز العجز امل طويةل الأجل لنظوضامن الاس تدامة املالية 

ىل مجم ن أأسرتاليا توقعت أأن تكون هناك حاجة اإ ملعاهدات  اً ، مبا يف ذكل تدابري وفقوعة من التدابري ملعاجلة العجزالوفد قائاًل اإ

نه ل يزال غري مقتنع بأأن زايدة رسوم التسجيل س تكون اكفية   اً يذات  ياً نظام لش بونة مكتف  ليكوناحتاد لش بونة. وقال الوفد اإ

ضافية للنظام قدر الإماكن مبوجب وثيقة وابلتايلعىل املدى الطويل.  جنيف واللواحئ ، جيب النظر يف مصادر متويل اإ

جياد حل معيل  اً ، جشع الوفد أأيضاملشرتكة. وأأخرياً  ىل الاحتادات الأخرى ملساعدهتم يف اإ أأعضاء احتاد لش بونة عىل النظر اإ

 لتحقيق الاس تدامة املالية.

ىل وثيقة جنيف دعا الرئيس و  .31 أأعضاء احتاد لش بونة والوفود املراقبة واملنظامت ادلولية اليت اكنت ختطط لالنضامم اإ

 ملتابعة املناقشات حول الاس تدامة املالية لنظام لش بونة يف جلسة غري رمسية.

 [تعليق اجللسة]

 لرمسية.مل بنتاجئ املشاورات غري اافريق العالوأأعاد الرئيس افتتاح اجللسة لإبالغ أأعضاء  .32

 من جدول الأعامل، قّرر الفريق العامل ما ييل: 4عىل أأساس املناقشات اليت جرت مضن البند و  .33

 من جدول الأعامل؛ 4" الإحاطة علام ابلإعالانت املُقدمة وخمتلف ال راء املُعرب عهنا مضن البند 1"

ام لش بونة يف املس تقبل، مبا يف " والاس مترار يف مناقشة التدابري املناس بة لضامن الاس تدامة املالية لنظ2"

ذكل مراجعة جدول الرسوم ابنتظام، مع الاعرتاف بلزوم تقيمي أأثر دخول وثيقة جنيف حزي النفاذ عىل 

 الوضع املايل لالحتاد.

 من جدول الأعامل: اعامتد ملخص الرئيس 5البند 

من عليقات أأمام الت الرئيس وفتح الباب  د امللخص منمن جدول الأعامل املتعلق ابعامت 5الرئيس مناقشة البند  اس هتل .34

 الوفود.جانب 

مل احلالية مل تِف بوليهتا لإجياد االعفريق الدورة يبة أأمل لأن خب  شعوره الأمريكية عنوأأعرب وفد الولايت املتحدة  .35

ىل أأن تدخل وثيقة جنيف حزي  ،حلول لالس تدامة املالية لحتاد لش بونة . كام أأعرب نفاذال وأأن املناقشات الرضورية س تؤجل اإ

زاء الوفد عن خيبة أأمهل  دلمع وثيقة جنيف.  وجيرت الأأنشطة ب لالضطالعاس تخدام أأموال الويبو وموظفي الويبو مرة أأخرى اإ

 مل احلالية اكنت فرصة ضائعة حلل القضااي داخل الاحتاد.االع فريقال دورة، أأعرب الوفد عن أأسفه لأن وأأخرياً 

ىلمع الاوأأشار وفد فرنسا  .36 جراء  رتياح اإ أأن ادلورة احلالية للفريق العامل قد أأاتحت لأعضاء احتاد لش بونة فرصة اإ

تطوير نظام لش بونة. وأأشار الوفد  حول، بري املمكنة لضامن متويل الاحتاد، وعىل نطاق أأوسعمناقشات مفتوحة حول التدا

ىل أأن بدء نفاذ وثيقة جنيف وا ىل نظام لش بونةاد الأورويبنضامم املنظامت احلكومية ادلولية، مثل الاحتكذكل اإ سيشلك  ، اإ

جراء أأنشطة  ،بداية حقبة جديدة. وذلكل ظل الوفد عىل ثقة من أأن اس تنتاجات ادلورة احلالية للفريق العامل فامي يتعلق ابإ

عىل زايدة  ارث أأمهية من أأي وقت مىض وستساعدهاكنت أأك ،الرتوجي والتنس يق الالزم بني ادلول الأعضاء يف هذا الصدد

 الأطراف املتعاقدة يف وثيقة جنيف يف املس تقبل القريب. عدد
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 ووافق الفريق العامل عىل ملخص الرئيس ابلصيغة الواردة يف املرفق الأول من هذه الوثيقة. .37

ىل أأن مرشوع التقرير الاكمل لدلورة الثانية للفريق العامل و  .38  ليقدم الإلكرتوينعىل موقع الويبو  سيُتاحأأشار الرئيس اإ

اتحة مرشوع التقرير عىل موقع  وناملشارك وسيُبلغ. تعليقاهتم اذلين شاركوا يف الاجامتع ونملمثلالوفود وا الويبو مبجرد اإ

بنسق "تعقب تقدمي التعليقات يف غضون شهر واحد من اترخي نرشه، وبعد ذكل ستتاح نسخة  ليمتكنوا من ،الإلكرتوين

صدار  وعند تلقي. ملشاركنيالتعليقات الواردة من ا ، مع مراعاة مجيعالتغيريات" تعقب التغيريات نسخة بنسق التعليقات واإ

. وبعد ذكل، نسق تعقب التغيرياتالنسخة ب ، مع حتديد موعد هنايئ لتقدمي التعليقات الهنائية عىل بذكل نوشاركسيٌبلغ امل 

بدون تعقب التغيريات، مع ين الإلكرتوس ينرش التقرير، مع مراعاة التعليقات الهنائية، حسب الاقتضاء، عىل موقع الويبو 

ىل اترخي النرش الهنايئ.   .س ُيعمتد التقريرتعليقات يف غضون أأس بوعني من ذكل التارخي،  تلقييف حاةل عدم والإشارة اإ

 من جدول الأعامل: اختتام ادلورة 7البند 

 .2019مايو  28اختمت الرئيس ادلورة يف  .39

[ييل ذكل املرفقان]
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 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019مايو  28التارخي: 

 لشبونة نظام بتطوير املعني العامل الفريق

 الثانية الدورة
 2019 مايو 28و 27جنيف، 

 ملخص الرئيس
متده الفريق العامل  اذلي اع

ليه فامي ييل ابمس "الفريق العامل"( يف جنيف  .1 اجمتع الفريق العامل املعين بتطوير نظام لش بونة )املشار اإ

 .2019 مايو 28و 27 يويم

َّةل يف ادلورة: احتاد واكنت الأطراف التالية املتعاقدة مبوجب نظام  .2  ،امجلهورية التش يكية، بوركينا فاسولش بونة ممث

يران )مجهورية  ،هنغاراي ،غابون ،فرنسا رسائيل ،الإسالمية( -اإ يطاليا ،اإ  ،الربتغال ،بريو ،نياكراغوا ،املكس يك ،اإ

 (.13) سلوفاكيا

َّةل بصفة مراقب:  .3  ،أأيرلندا ،الهند ،هندوراس ،غياان ،أأملانيا ،فنلندا ،أأسرتاليا ،أأفغانس تانواكنت ادلول التالية ممث

س بانيا ،الس نغال ،الاحتاد الرويس ،رومانياورية كوراي، مجه ،بولندا ،ابراغواي ،نيجرياي ،الكويت ،الياابن  ،سويرسا ،اإ

 (.20) الأمريكية املتحدة الولايت

الاحتاد الأورويب، ومنظمة الأغذية والزراعة وشارك يف ادلورة ممثلو املنظامت احلكومية ادلولية التالية بصفة مراقب:  .4

 (.4نظمة التجارة العاملية )للأمم املتحدة )الفاو(، ومنظمة التعاون الإساليم، وم 
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الرابطة الكونغولية للتمنية ادلولية غري احلكومية التالية بصفة مراقب: الوطنية و وشارك يف ادلورة ممثلو املنظامت  .5

وامجلعية ، (HEP(، وبرانمج الصحة والبيئة )CEIPIومركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية )، (ACDA) الزراعية

ومنظمة الش بكة ادلولية ، مجعية ماليك العالمات التجارية الأوروبيني - MARQUESو، (AIDVالنبيذ )ادلولية لقانون 

 (.6) (oriGIn)للمؤرشات اجلغرافية 

 .Prov INF/1/2SYS/-LI/WG/DEV .وترد قامئة املشاركني يف الوثيقة  .6

 من جدول الأعامل: افتتاح ادلورة 1البند 

 .املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( ،افتتح ادلورة الس يد فرانسس غري .7

 من جدول الأعامل: انتخاب الرئيس وانئيب الرئيس 2البند 

 .، ابلإجامع، رئيسا للفريق العاملتشااب ابتيتش )هنغاراي(الس يد انُتخب  .8

 وتولت الس يدة أألكس ندرا غرازيويل )الويبو( هممة أأمني الفريق العامل. .9

 ل الأعامل: اعامتد جدول الأعاملمن جدو  3البند 

دخال .LI/WG/DEV-SYS/2/1 Prov اعمتد الفريق العامل مرشوع جدول الأعامل )الوثيقة .10 ( دون اإ

 تعديل. أأي

 من جدول الأعامل: الاس تدامة املالية لحتاد لش بونة 4البند 

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

اليت أأبدهتا لك الوفود، مبا يف ذكل الوفود املراِقبة. وس ُتبنيَّ تكل املواقف عىل النحو وأأحاط الرئيس علام ابملواقف  .12

 الاكمل يف تقرير هذه ادلورة.

ىل  .13 وأأكّد الفريق العامل أأيضا أأمهية أأنشطة الرتوجي يف زايدة عضوية نظام لش بونة، مبا يف ذكل وثيقة جنيف، واحلاجة اإ

 يف هذا الصدد.تعزيز التنس يق بني أأعضاء نظام لش بونة 

 من جدول الأعامل، قّرر الفريق العامل ما ييل: 4وعىل أأساس املناقشات اليت جرت مضن البند  .14

 من جدول الأعامل؛ 4الإحاطة علام ابلإعالانت املُقدمة وخمتلف ال راء املُعرب عهنا مضن البند  "1"

                                         


 ستُتاح قامئة املشاركني الهنائية يف مرفق تقرير ادلورة. 
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والاس مترار يف مناقشة التدابري املناس بة لضامن الاس تدامة املالية لنظام لش بونة يف املس تقبل، مبا يف  "2"

رسوم ابنتظام، مع الاعرتاف بلزوم تقيمي أأثر دخول وثيقة جنيف حزي النفاذ عىل الذكل مراجعة جدول 

 الوضع املايل لالحتاد.

 من جدول الأعامل: اعامتد ملخص الرئيس 5البند 

 د الفريق العامل ملخص الرئيس ابلصيغة الواردة يف هذه الوثيقة.اعمت .15

 من جدول الأعامل: اختتام ادلورة 6البند 

 .2019 مايو 28اختمت الرئيس ادلورة يف  .16

]ييل ذكل املرفق الثاين[
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