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الفريق العامل املعني بتطوير نظام لشبونة
الدورة الثالثة

جنيف 2 ،و 3نومفرب 2020
تطوير نظام لشبونة

وثيقة من اإعداد ا ألمانة

 .1تعرض هذه الوثيقة أخر التطورات املتعلقة مبا ييل )1( :بدء نفاذ وثيقة جنيف لتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ
واملؤرشات اجلغرافية ("وثيقة جنيف لتفاق لش بونة")؛ ( )2والإطار القانون لنظام لش بونة عقب اعامتد وثيقة جنيف
ودخولها حزي النفاذ؛ " "3واملناقشات اجلارية بشأأن الاس تدامة املالية لحتاد لش بونة.

دخول وثيقة جنيف لتفاق لش بونة حزي النفاذ
 .2طبقا للقرار اذلي اختذته مجعية احتاد لش بونة يف دورهتا التاسعة والعرشين (دورهتا العادية العرشين) (من  23سبمترب
اإىل  2أأكتوبر ( )2013الفقرة  "2"29من الوثيقة  ،)LI/A/29/2عُقد املؤمتر ادلبلومايس املعين ابعامتد وثيقة جديدة لتفاق
لش بونة بشأأن حامية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل يف الفرتة من  11اإىل  21مايو  2015يف املقر الرئييس
للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) جبنيف.
 .3ويف  20مايو  ،2015اعمتد املؤمتر ادلبلومايس وثيقة جنيف لتفاق لش بونة والالحئة التنفيذية لوثيقة جنيف لتفاق
لش بونة (الوثيقة .)LI/DC/19
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و أأودعت واثئق التصديق عىل وثيقة جنيف لتفاق لش بونة أأو الانضامم اإلهيا:
 يف  9مارس  ،2018من قبل مكبوداي؛ يف  26يونيو  ،2019من قبل أألبانيا؛ يف  2أأكتوبر  ،2019من قبل ساموا؛ يف  8أأكتوبر  ،2019من قبل مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية؛ -يف  26نومفرب  ،2019من قبل الاحتاد ا ألورويب.

وابلتايل وطبقا للامدة  )2(29من وثيقة جنيف لتفاق لش بونة ،دخلت الوثيقة حزي النفاذ يف  26فرباير  ،2020فامي خيص
ادلول ا ألعضاء ا ألربعة واملنظمة احلكومية ادلولية املشار اإلهيا أأعاله .كام أأودعت وثيقة انضامم ،يف  28سبمترب  ،2018من قبل
كوت ديفوار .وطبقا للامدة ()3(28ب) ،س يدخل انضامم كوت ديفوار حزي النفاذ بعد ثالثة أأشهر من اإيداع املنظمة ا ألفريقية
للملكية الفكرية ( )OAPIصك انضامهما.

الإطار القانوين لنظام لش بونة
 .5أأنشأأت مجعية احتاد لش بونة ،يف دورهتا الثانية والثالثني (دورهتا العادية احلادية والعرشين) املعقودة يف الفرتة من
 5اإىل  14أأكتوبر  ،2015فريقا عامال يُعىن ابإعداد لحئة تنفيذية مشرتكة لتفاق لش بونة ووثيقة جنيف لتفاق لش بونة
(املشار اإليه فامي ييل بعبارة "الفريق العامل") .وعقد الفريق العامل دورتني يف جنيف :ا ألوىل يف الفرتة من  7اإىل  9يونيو
 ،2016والثانية يف الفرتة من  3اإىل  5أأبريل .2017
 .6ويف الك ادلورتني ،نظر الفريق العامل يف مرشوع الالحئة التنفيذية املشرتكة لتفاق لش بونة بشأأن حامية تسميات
املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل ووثيقة جنيف لتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية (املشار اإلهيا
فامي ييل بعبارة "الالحئة التنفيذية املشرتكة") (الوثيقتان  LI/WG/PCR/1/2و .)LI/WG/PCR/2/2كام نظر الفريق
العامل ،خالل دورته الثانية ،يف مرشوع التعلاميت الإدارية لتطبيق اتفاق لش بونة بشأأن حامية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل
الصعيد ادلويل ووثيقة جنيف لتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية (املشار اإلهيا فامي ييل بعبارة
"التعلاميت الإدارية") (الوثيقة .)LI/WG/PCR/2/4
 .7والغرض من الالحئة التنفيذية املشرتكة هو تبس يط الإطار القانوين لنظام لش بونة ،لفائدة الهيئات اخملتصة التابعة
ألعضاء احتاد لش بونة ،ومس تخديم النظام واملكتب ادلويل ،وذكل عن طريق استبدال لحئتني تنفيذيتني اثنتني لتفاق
لش بونة بشأأن حامية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل (املشار اإليه فامي ييل بعبارة "وثيقة  )"1967ولوثيقة
جنيف لتفاق لش بونة ،بالحئة تنفيذية واحدة حتمك التسجيالت ادلولية السارية مبوجب وثيقة  ،1967فضال عن تكل
السارية مبوجب وثيقة جنيف لتفاق لش بونة.
 .8واعمتدت مجعية احتاد لش بونة ،يف دورهتا الرابعة والثالثني (دورهتا العادية الثانية والعرشين) املعقودة يف الفرتة من
 2اإىل  11أأكتوبر  ،2017الالحئة التنفيذية املشرتكة (الفقرة  "1" 24واملرفق يف الوثيقة  .)LI/A/34/4ويف تكل املناس بة،
ّقررت امجلعية أأيضا أأن يزتامن اترخي دخول الالحئة التنفيذية املشرتكة حزي النفاذ مع اترخي بدء نفاذ وثيقة جنيف لتفاق
لش بونة (الفقرة  "2" 24من الوثيقة .)LI/A/34/4
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 .9وخضع جدول الرسوم الوارد يف الالحئة التنفيذية املشرتكة ملزيد من التعديل مبوجب قرار اعمتدته مجعية احتاد لش بونة
يف دورهتا اخلامسة والثالثني (دورهتا الاس تثنائية الثالثة عرشة) املعقودة يف جنيف يف الفرتة من  24سبمترب اإىل  2أأكتوبر
سن ختفيض الرسوم املنصوص عليه يف املادة  )3(7من وثيقة جنيف لتفاق لش بونة (الفقرة  23واملرفق يف
 ،2018بغرض ّ
الوثيقة .)LI/A/35/3
 .10و أأخريا ،دخلت نسخة مرا َجعة من التعلاميت الإدارية حزي النفاذ يف  26فرباير  ،2020لتكمتل بذكل مجموعة ا ألحاكم
القانونية اليت حتمك نظام لش بونة عقب دخول وثيقة جنيف لتفاق لش بونة حزي النفاذ.

الاس تدامة املالية
 .11فامي خيص املناقشات املتعلقة ابلس تدامة املالية لحتاد لش بونة ،ي ُسرتعى انتباه الفريق العامل اإىل سلسةل الاجامتعات
التاسعة وامخلسني (من  30سبمترب اإىل  9أأكتوبر  )2019مجلعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو والاحتادات وقرارها بشأأن اقرتاح
الربانمج واملزيانية للثنائية :21/2020
"[ ]...اإن مجعيات الويبو ،لك فامي يعنيه:
" "1وافقت عىل اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية ( 21/2020الوثيقة  ،)A/59/8رهن ًا بتخصيص الإيرادات
والنفقات حبسب لك احتاد عىل النحو الوارد يف النسخة املرا َجعة املرفقة طيه من املرفق الثالث ،واليت تعود اإىل
مهنجية ختصيص الإيرادات والنفقات حبسب لك احتاد الواردة يف الربانمج واملزيانية للثنائية 19/2018؛
" "2وذكّرت بأأنه ينبغي ،طبق ًا ملعاهدات الاحتادات املموةل من الرسوم ،أأن يكون للك احتاد اإيرادات اكفية لتغطية
النفقات اخلاصة به؛
" "3و أأحاطت علامً بأأن لك احتاد ممول من الرسوم هل جعز متوقّع يف الثنائية  21/2020ينبغي أأن يبحث تدابري طبقا
للمعاهدة اخلاصة به من أأجل سدّ ذكل العجز؛
" "4و أأحاطت علامً بأأنه اإذا مل يكن ألي احتاد يف أأي ثنائية ما يكفي من الإيرادات وا ألموال الاحتياطية لتغطية
نفقاته املتوقّعة ،يُوفَّر املبلغ الالزم لمتويل معليات ذكل الاحتاد من صايف أأصول املنظمة ويُكشف يف التقرير املايل
الس نوي والبياانت املالية الس نوية ،والإيرادات والنفقات وا ألموال الاحتياطية حبسب لك قطاع ،للمنظمة ،مبا يشمل
فائض/جعز الاحتادات ،وجيب سداده عندما تسمح بذكل احتياطات الاحتاد املعين؛
وقررت أأنه طبق ًا ملا ورد يف " "4أأعاله ،و ألغراض الثنائية  ،21/2020اإذا مل يكن ألي احتاد ممول من الرسوم
"ّ "5
ما يكفي من الإيرادات لتغطية نفقاته ،يُوفَّر املبلغ الالزم املذكور يف " "4من ا ألموال الاحتياطية لالحتادات املموةل
من الاشرتأاكت ،يف حال اكنت تكل ا ألموال الاحتياطية اكفية بشلك اتم ،أأو خالف ذكل من ا ألموال الاحتياطية
لالحتادات ا ألخرى املموةل من الرسوم ،ويُكشف يف البياانت املالية مكالحظات.
(الفقرات من  "1" 152اإىل " "5من الوثيقة ".)A/59/14
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 .12و أأحاطت مجعية احتاد لش بونة ،يف دورهتا السادسة والثالثني (دورهتا العادية الثالثة والعرشين) (من  30سبمترب اإىل
 9أأكتوبر  ،)2019علام مبضمون "تقرير عن الفريق العامل املعين بتطوير نظام لش بونة" (الوثيقة  .)LI/A/36/1وبوجه
أأخص وفامي يتعلق ابلس تدامة املالية لحتاد لش بونة ،شدّد الفريق العامل عىل أأمهية أأنشطة الرتوجي من أأجل زايدة عضوية
نظام لش بونة ،مبا يف ذكل وثيقة جنيف لتفاق لش بونة ،واحلاجة اإىل تعزيز التنس يق بني أأعضاء احتاد لش بونة يف هذا الصدد.
وقرر الفريق العامل أأيضا ،أأثناء دورته ،مواصةل مناقشة التدابري املناس بة لضامن الاس تدامة املالية لحتاد لش بونة يف
ّ
املس تقبل ،مبا يف ذكل مراجعة جدول الرسوم ابنتظام ،مع الاعرتاف بلزوم تقيمي أأثر دخول وثيقة جنيف لتفاق لش بونة حزي
النفاذ عىل الوضع املايل لالحتاد (الفقراتن  2و 3من الوثيقة  ،LI/A/36/1والفقراتن  13و "2"14من الوثيقة
املرفقة .)LI/WG/DEV-SYS/2/3

 .13إا ّن الفريق العامل مدعو للنظر يف
مضمون هذه الوثيقة.
[هناية الوثيقة]

