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ع بشأن تسميات املنشأ والبيانات اجلغرافيةمالحظات على 
َ
 مشروع اتفاق لشبونة املراج

عداد وثيقة مانة من اإ  الأ

 مرشوع اتفاق لش بونة املراَجع بشأأن تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية عىلمالحظات  وثيقةاليتضمن املرفق الأول من هذه 
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 ]تيل ذكل املرفقات[
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 املرفق الأول

 [مرشوع اتفاق لش بونة املراَجع بشأأن تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافيةمالحظات عىل ]

 املوادقامئة 

 [ادليباجية]

 أأحاكم متهيدية وعامة الأول: الفصل

 تعابري خمترصة :5 املادة مالحظات عىل
 املوضوع :2 املادة مالحظات عىل
 الإدارة اخملتصة :1 املادة مالحظات عىل
 السجل ادلويل :1 املادة مالحظات عىل

 الطلب والتسجيل ادلويل الثاين: الفصل

 الطلب :1 املادة مالحظات عىل
 التسجيل ادلويل :6 املادة مالحظات عىل
 الرسوم :2 املادة مالحظات عىل
 مدة صالحية التسجيل ادلويل :8 املادة مالحظات عىل

 امحلاية  الثالث: الفصل

 الالزتام ابمحلاية :9 املادة مالحظات عىل
 امحلاية مبوجب قوانني الأطراف املتعاقدة والصكوك الأخرى :50 املادة مالحظات عىل
 امحلاية فامي خيص تسميات املنشأأ املسجةل والبياانت اجلغرافية :55 املادة مالحظات عىل
ىل تسمية عامة[ :52 املادة مالحظات عىل  امحلاية من ]اكتساب طابع التسمية العامة ]التحول اإ
 الضامانت اخلاصة حبقوق أأخرى :51 املادة مالحظات عىل
جراءات وس بل  :51 املادة مالحظات عىل نفاذاإ  الإ

 الرفض والإجراءات الأخرى املتعلقة ابلتسجيل ادلويل الرابع: الفصل

 الرفض :51 املادة مالحظات عىل
 حسب الرفض :56 املادة مالحظات عىل
 الاس تخدام السابق :52 املادة مالحظات عىل
خطار منح امحلاية :58 املادة مالحظات عىل  اإ
 الإبطال :59 املادة مالحظات عىل
 التغيريات والتدوينات الأخرى يف السجل ادلويل :20 املادة مالحظات عىل
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دارية اخلامس: الفصل  أأحاكم اإ

 أأعضاء احتاد لش بونة :25 املادة مالحظات عىل
 امجلعية :22 املادة مالحظات عىل
 املكتب ادلويل :21 املادة مالحظات عىل
 الشؤون املالية :21 املادة مالحظات عىل
 الالحئة التنفيذية :21 املادة مالحظات عىل

 املراجعة والتعديل السادس: الفصل

 املراجعة :26 املادة مالحظات عىل
 يف امجلعية املوادتعديل بعض  :22 املادة مالحظات عىل

 الأحاكم اخلتامية السابع: الفصل

ىل هذه الوثيقة :28 املادة مالحظات عىل  الانضامم اإ
 والانضامماترخي نفاذ التصديق  :29 املادة مالحظات عىل
 ظر التحفظاتح :10 املادة مالحظات عىل
 5962 وثيقةتطبيق اتفاق لش بونة و  :15 املادة مالحظات عىل
 النقض :12 املادة مالحظات عىل
 والتوقيع علهيا وثيقةاللغات هذه  :11 املادة مالحظات عىل
 الإيداعأأمني  :11 املادة مالحظات عىل
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 مالحظات عىل ادليباجية

س  يف ادليباجية بني قوسني مربعنيترد  5د.  ُ تصدر اتفاق لش بونة املراَجع وضع ديباجة ت رضورة ، لأاها مسأأ ة عالقة ومل 
ىل أأهداف مراجعة اتفاق لش بونة.و   تشري اإ

". منظمة حكومية دولية تكون طرفًا يف هذه الوثيقة أأولك دو ة "تعين عبارة "الطرف املتعاقد" "، 51"5 وفقًا للامدة 2د.
ىل الأطراف اليت  ولكن  اتفاق لش بونة املراَجع. تعمتديف مرشوع ادليباجية، تشري هذه العبارة اإ

 تعابري خمترصة :5 املادة مالحظات عىل

لهيا فامي ييل ابمس  بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية جنيف لتفاق لهاي وثيقةعىل غرار  5.5 )املشار اإ
ف عددًا من املصطلحات املس تخدمة يف مرشوع اتفاق عددًا من التعابري اخملترصة وتعّر   5 املادة جنيف"(، توحض وثيقة"

مشاهبة ملا ورد يف الالحئة التنفيذية  5 املادة لش بونة املراَجع. ورمغ أأن العديد من التعابري اخملترصة والتعريفات الواردة يف
 ضاء عىل حنو الأحاكم الواردة أأدانه.ضيفت تعابري وتعريفات أأخرى عند الاقتأ   فقد لتفاق لش بونة،

ىل قامئة التعابري اخملترصة الواردة يف2" و"6" البندانأأضيف  2.5 ادلورة التاسعة للفريق نتيجة ملناقشات  5 املادة " اإ
 دون الإخالل بس بل يف اتفاق لش بونة املراَجع. ومن مث ميكن اس تخدام مصطلحي "تسمية املنشأأ" و"البيان اجلغرايف" العامل

ف يف أأوتناول الترشيعات الوطنية  ذ  .2 املادة الإقلميية يف طرف متعاقد للموضوع املعرَّ اتفاق لش بونة املراَجع يلزم  لناإ
تعريف املوضوع عىل النحو املنصوص عليه يف اتفاق لش بونة  االأطراف املتعاقدة ابس تخدام املصطلحات ذاهتا ولن يقتيض مهن

وجتدر الإشارة يف هذا الصدد  .5918 عام بع يف املؤمتر ادلبلومايس اذلي اعمتد اتفاق لش بونة يفاملراَجع. واكن اهج مماثل قد ات  
ىل الصفحة دراج عىل ما ييل: " ية للنص الفرس ي الرسي( اليت تنصمن واثئق اتفاق لش بونة )ترمجة غري رس  819 اإ ن اإ اإ

ىل  التعريف لأغراض التسجيل دون الإخالل بأأي تعريف  ذكلتعريف لتسميات املنشأأ يف التفاق ذاته س يتيح الاستناد اإ
وطين سواء أأاكن أأوسع أأم أأدق نطاقًا". ومن هذا املنطلق، لن ي طلب من الأطراف املتعاقدة المتيزي بني تسميات املنشأأ 

قلميية. ولكن الأطراف املتعاقدة اليت ل تطبق هذا المتيزي أأووالبياانت اجلغرافية يف قوانيهنا الوطنية  منا توفر امحلاية عىل  الإ واإ
 س تكون ملزمة مبنح امحلاية ذاهتا لتسميات املنشأأ. 2 املادة أأساس تعريف أأوسع يطابق تعريف البيان اجلغرايف الوارد يف

ُددها  أأوتسمية املنشأأ  ت طلق علهياالسلع اليت  أأو" املنطقة اجلغرافية اليت ينبغي أأن تنشأأ فهيا السلعة 52" البندخيص  1.5
 .2 البيان اجلغرايف وفقًا للامدة

ىل  أأو": خيص سلعة من منطقة منشأأ جغرافية تقع يف أأرايض أأكرث من طرف متعاقد 51" البند 1.5 تشملها، وي شار هنا اإ
 (.2)2 املادة امجلةل الثانية من

 5962 وثيقةلش بونة و "البدلان" يف اتفاق  لكمة" عبارة "الطرف املتعاقد" املس تخدمة عوضًا عن 51" البندف يعّر   1.5
ىل أأن يكون مفتوحًا لنضامم ادلول واملنظامت احلكومية ادلولية. ىل أأن اتفاق لش بونة املراَجع يريم اإ  نظرًا اإ

" عبارة "طرف املنشأأ املتعاقد". وي س تخدم مفهوم "طرف املنشأأ املتعاقد" لتحديد الأطراف املؤهةل 51" البندف يعّر   6.5
منطقة املنشأأ اجلغرافية للسلعة؛  "5مل احملددة يف هذا الصدد يه: "ن جغرايف بعينه. والعوابيا أأولتسجيل تسمية منشأأ 

البيان اجلغرايف يف أأرايض الطرف املتعاقد اليت تقع يف أأراضيه منطقة املنشأأ  أأووالترشيع اذلي يكفل امحلاية لتسمية املنشأأ  "2"
واذلي يعد كذكل عاماًل هامًا يف حتديد الطرف املتعاقد اذلي س ي عترب طرف املنشأأ املتعاقد  –( 5)2 املادة انظر –اجلغرافية 

 يف حا ة اكن الطرف املتعاقد دو ة عضوًا يف منظمة حكومية دولية.
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أأكرث يقع يف  أأو": تنطبق عبارة "الإدارة اخملتصة" أأيضًا عىل الإدارة اليت يعيهنا ابلشرتاك طرفان متعاقدان 56" البند 2.5
ذا رخست –( 1)1 املادة انظر –أأراضهيا جزء من منطقة منشأأ جغرافية  تسمية منشأأ ابلشرتاك هذه الأطراف املتعاقدة  اإ

 (.2)2 املادة سلعة سشأأت يف منطقة منشأأ جغرافية عابرة للحدود وفقًا ملا ورد يف امجلةل الثانية منل بيااًن جغرافيًا  أأو

من تقرير  599 الفقرة" لكمة "املس تفيدون" ردًا عىل الشواغل اليت أ عرب عهنا يف امجلةل الرابعة من 52" البنديعرف  8.5
 (.LI/WG/DEV/6/7ادلورة السادسة للفريق العامل )

ىل أأن اتفاق لش بونة املراَجع س يكون مفتوحًا لأنواع معينة من املنظامت احلكومية ادلولية، فقد 58" البند 9.5 ": نظرًا اإ
 ".1("5)28 املادة معايري انضامم املنظامت احلكومية ادلولية يف وردت

 املوضوع :2 املادة مالحظات عىل

ن املوضوع اذلي سينطبق عليه اتفاق لش بونة املراَجع، كام ورد يف مرشوعه،  5.2 تسميات املنشأأ والبياانت  ل س امياإ
قلميية. ف بطرق عدة يف اجلغرافية، معرَّ  ضافة اإىل ذكل، ل حتدد هذه القوانني مجيعها املوضوع بعبالقوانني الوطنية والإ ارة واإ
قوامس مشرتكة لس ندات امحلاية القامئة عىل  ،لأغراض التفاق فقط ،(5)2 املادة بيان جغرايف. فتضع أأوتسمية منشأأ 

ضعت أأحاكم هذهالقامئة الصعيدين الوطين والإقلميي مع الإقرار ابلختالفات ىل التعريفات الواردة يفاستنادًا  املادة . وو   اإ
من اتفاق تريبس. أأما الرشط املس بق وهو أأن تكون "محمية يف طرف املنشأأ  5.22 املادةمن اتفاق لش بونة و  2 املادة

 ( من اتفاق لش بونة.2)5 املادة املتعاقد" فيستند اإىل

اءمة املصطلحات املس تخدمة مع اس ت خدمت لكمة "سلعة" يف النسخة العربية من مرشوع اتفاق لش بونة املراَجع ملو  2.2
 مصطلحات اتفاق تريبس.

ىل تكل ي ي عرف أأنه أأي بيان أ خر  أأوأأية تسمية أأخرى ي عرف أأاها تشري اإىل تكل املنطقة" و " أأوختص عبارات " 1.2 شري اإ
منا املنطقة طار اتفاق لش بونة وهذا الاحامتل وارد أأيضًا  .جغرافية جمازاً " تسميات وبياانت غري جغرافية ابملعىن احلقيقي واإ يف اإ

املعنونة "مشالكت يثريها التطبيق العميل لتفاق لش بونة"  وثيقةال)انظر  5920 عام عىل حنو ما أأكده جملس احتاد لش بونة يف
الصادرة يف  AO/V/8 وثيقةال( وتقرير ادلورة اخلامسة جمللس احتاد لش بونة )5920 الصادرة يف يوليو AO/V/5 وثيقةال)

 ((.5920 سبمترب

ذ جيوز " العوامل الطبيعية والبرشية" الواردة يف تعريف تسمية املنشأأ ويه متاح يف الرشوط الرتامكية مثة هامش  1.2 . اإ
لهيا يف نتاج املشار اإ أأساسًا من  أأو" أأساسًا من خالل العوامل الطبيعية 5("5)2 املادة حتديد "البيئة اجلغرافية" ملنطقة الإ

ىل مناقشات ادلورة الرابعة للفريق العامل حيث ذكر عدد من الوفود خالل العوامل البرشية. وجتدر ا لإشارة يف هذا الصدد اإ
يران )مجهورية  ندونيس يا واإ ىل هذه املرونة ولس امي وفدي اإ ضافة اإىل ذكل، دعا وفد مجهورية  –احلاجة اإ الإسالمية(. واإ

ىل التفكري يف حا ة تسميات اتفاق مودلوفا ادلول الأعضاء يف  ةل يف املنشأأ العرشين املتعلقة ابملياه املعدنية واملسجَّ لش بونة اإ
طار اتفاق لش بونة بغية حتديد املشاركة الفعلية للعامل البرشي أأثر العامل و  يف هذا النوع من املنتجات ، بوجه خاص،اإ

يتأأثر أأساسًا بعوامل  أأي منتج أأولصخور وامللح اكيف حتديد املزااي اجلوهرية لأي من املوارد الطبيعية  ، بوجه عام،البرشي
 (.LI/WG/DEV/4/7 وثيقةالمن تقرير ادلورة الرابعة للفريق العامل ) 86و 28و 22 الفقراتطبيعية )انظر بوجه خاص 

ن أ خر مجةل 2 املادة ( من2) الفقرةيتضمن تعريف "بدل املنشأأ" الوارد يف اتفاق لش بونة احلايل ) 1.2 ذ اإ ( رشط الشهرة. اإ
" ويه "اليت أأكسبت السلعة شهرهتا" تدرج هذا الرشط يف تعريف تسمية املنشأأ. وحتيل هذه 5("5)2 املادة من مرشوع

ىل "التسمية" اليت تؤلف تسمية املنشأأ وفقًا للتعريف الوارد يف ". وفامي خيص الشواغل اليت أأعربت عهنا 5("5)2 املادة امجلةل اإ
يفاد بعثات لتقبعض الوفود  ىل اإ حض خالل ادلورة التاسعة للفريق العامل أأن بأأن هذا التعبري قد يؤدي اإ يص احلقائق، و 
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ىل هذا النص امل  املكتب ادلويل والأطراف املتعاقدة مل توفد قط بعثات لتقيص احلقائق طار اتفاق كهذه استنادًا اإ طبق يف اإ
 لش بونة احلايل.

ح يف ادلورة السابعة للفريق العامل أأن ي عمتد بيان تفسريي يف املؤمتر 6.2 ادلبلومايس اذلي س يربم فيه اتفاق لش بونة  اقرت 
ىل أأنه ينبغي اعتبار لكميت  " notoriedad" يف النسخة الفرسس ية ولكميت "réputation" و"notoriété"املراَجع يشري اإ

 " يف النسخة الإس بانية مرتادفات لفظية لأغراض اتفاق لش بونة املراَجع.reputaciónو"

ا عدة وفود خالل ادلورة اخلامسة لفريق لش بونة العامل فامي خيص النطاق اذلي يغطيه تلبية للشواغل اليت أأعربت عهن 2.2
( أأن املنطقة اجلغرافية املعنية قد تتأألف من أأرايض الطرف املتعاقد بأأمكلها 2) الفقرةمفهوم "منطقة املنشأأ اجلغرافية"، توحض 

ضافة اإىل ذكل، حتدد امجلةل الثانية من  أأوهجة  أأوطقة نمن م  أأو ( أأن تسميات املنشأأ 2) الفقرةماكن يف هذه الأرايض. واإ
البياانت اجلغرافية املتعلقة بسلع سشأأت يف مناطق منشأأ عابرة للحدود قد ختضع كذكل لتسجيالت دولية مبوجب اتفاق  أأو

ة مشرتكة. البياانت اجلغرافية هذه بصور أأوتسميات املنشأأ لش بونة املراَجع دون اقتضاء ترس يخ الأطراف املتعاقدة املعنية ل 
 .1.1املالحظة  وانظر يف هذا الصدد

 الإدارة اخملتصة :1 املادة مالحظات عىل

ذ خيتلف اختصاص منح احلقوق  5.1 البياانت اجلغرافية ابختالف النظ   أأوتسجيلها فامي خيص تسميات املنشأأ  أأواإ
قلميية املتعلقة حب  هجة لتفاق لش بونة املراَجع أأن يقتيض من لك طرف متعاقد أأن يعنّي   الأمهية مباكناميهتا، مفن الوطنية والإ

دارة التفاق يف أأراضيه وعن  جراءات اتفاق لش بونة املراَجع ولحئته  التواصلمسؤو ة عن اإ مع املكتب ادلويل مبوجب اإ
ن لك طرف متعاقد أأن يعلن امس اجلهة املعينة وتفاصيل قتيض مت من مرشوع الالحئة التنفيذية س   1التنفيذية. فاإن القاعدة 

ىل اتفاق لش بونة املراَجع.  التصال هبا دلى انضاممه اإ

بذ أأن يعنّي   2.1  ُ دارة خمتصة واحدة، فقد يكون مربرًا أأن يعنّي  رمغ أأنه  دارة  لك طرف متعاقد اإ  طرف متعاقد أأكرث من اإ
ليه يف املالحظات عىل القاعدة  (. ويف هذه احلا ة، قد يواجه املكتب ادلويل صعوابت يف حتديد 2)1عىل النحو املشار اإ

خطار ما. ومن مث س تقتيضالإدارة اخملتصة اليت ينبغي  بالغها ابإ ( من الطرف املتعاقد أأن يقدم تعلاميت واحضة 2)1القاعدة  اإ
خطاراته اإىل مجيع الإدارات اخملتصة اليت عيهنا الطرف يف هذا ا ذا انعدم الوضوح، اضطر املكتب ادلويل لإرسال اإ لصدد. واإ

خطار. ومن املنطلق ذاته، س يضطر املكتب ادلويل لقبول  املتعاقد فريجع اإىل تكل الإدارات حتديد الإدارة املسؤو ة عن لك اإ
 ر عن الإدارة اخملتصة اليت تقدمه.أأي طلب من الطرف املتعاقد املذكور بغض النظ

ىل القاعدة  ناقشاتمتابعة مل  1.1 ( تعزيزًا للشفافية الالزمة املتعلقة 5)1ادلورة السابعة للفريق العامل، أ ضيفت مجةل اثنية اإ
نفاذ املنطبقة يف طرف متعاقد من حيث تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية. جراءات الإ  ابإ

 السجل ادلويل :1 املادة مالحظات عىل

أأن السجل ادلويل لتفاق لش بونة املراَجع اذلي س يحتفظ به املكتب ادلويل لن يشمل التسجيالت  1 املادةتوحض  5.1
منا سيشمل كذكل التسجيالت مبوجب اتفاق لش بونة  ويرد يف  .5962 وثيقة أأومبوجب اتفاق لش بونة املراَجع حفسب واإ

 املزيد من التفاصيل يف هذا الشأأن. 2 القاعدة

حض يف ادلورة التاسعة للفريق العامل، س تأأيت فرتة تكون فهيا بعض الأطراف املتعاقدة منضمة فقط اإ  2.1 ىل اتفاق كام و 
  خيص الإشارة اإىلوفامي يكون بعض أ خر طرفًا يف اتفاق لش بونة احلايل وفئة اثلثة طرفًا يف لكهيام.لش بونة املراَجع بيامن 

ىل أأنه ينبغي اعتبار اتفاق لش بونة احلايل، بصيغته املعمتدة يف5962 وثيقة اًن واحداً اكي 5962 وثيقة، و 5918 ، جتدر الإشارة اإ
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ىل أأن دو ة عضو واحدة يف  5962 وثيقة()ب( من 5)56وفقًا للامدة  يف اتفاق لش بونة احلايل،  لش بونة طرفاً اتفاق نظرًا اإ
 لش بونةاتفاق يف الأخرى بيامن انضمت مجيع ادلول الأعضاء  5962 وثيقةن أأن تكون طرفًا يف ، دو 5968 بصيغته املعمتدة يف

ىل   .5962 وثيقةاإ

 الطلب :1 املادة مالحظات عىل

يداعها ابمس املس تفيدين من تسمية 1)1( و2)1 املاداتنحتدد  5.1 ىل املكتب ادلويل واإ ( أأنه جيب تقدمي الطلبات ادلولية اإ
ىل املالحظة 52"5 املادةالوراد يف  وفقًا للتعريفالبيان اجلغرايف  أأواملنشأأ  ". وفامي خيص احلق يف تقدمي طلب دويل، ي شار اإ
يداع طلب مبوجب  .6.5 ضافة اإىل ذكل ويف ضوء مناقشات ادلورة التاسعة للفريق العامل بشأأن مسأأ ة احلق يف اإ واإ
نوا دوَّ أأن املس تفيدين س ي عىل احئة التنفيذية تعدياًل حبيث تنصمن مرشوع الال 2و 1(، قد تتطلب القاعداتن 2)1 املادة

ما حبقه  الشخيص مكالك لتسمية املنشأأ بصفهت   عىل  أأوالبيان اجلغرايف يف طرف املنشأأ املتعاقد  أأوأأحصاب التسجيل ادلويل اإ
 أأساس حق مس متد من املاكل يف طرف املنشأأ املتعاقد.

. وأأسفر عن 1ادلورتني اخلامسة والسادسة للفريق العامل خالل" عن املناقشات اليت دارت 2("2)1 املادةانبثق نص  2.1
عدم تعريف عبارة "الكيان القانوين" يف اتفاق لش بونة املراَجع. ومع ذكل، ينبغي فه   ملمناقشات ادلورة السابعة للفريق العا

لها تمتتع ابلأسس القانونية لتأأكيد حقوق فامي خيص تسمية منشأأ ية كياانت قانونية أأ اذلي يشمل عىل لك العبارة مبعناها الواسع 
البيان اجلغرايف. وتريم  أأوبيان جغرايف بعينه مثل الاحتادات وامجلعيات اليت متثل أأحصاب احلق يف اس تخدام تسمية املنشأأ  أأو

ىل توضيح أأن عبارة "ك  أأوحقوق أأخرى تتصل بتسمية املنشأأ  أأوامجلةل " يان قانوين" تشمل كذكل مالك البيان اجلغرايف" اإ
 عالمات جامعية. أأوعالمات تصديق 

 للتعريف الوارد( مادة خيارية. فهيي تتيح للأطراف املتعاقدة، الراغبة يف ذكل، أأن تأأذن للمس تفيدين، وفقًا 1)1 املادة 1.1
ىل املكتب ادلويل بدلً " بتقدمي الطلبات 2("2)1 املادةلكيان قانوين وفقًا ملا ورد يف  أأو" 52"5 املادةيف  من  ادلولية مبارشة اإ

ليه رئيس الفريق العامل والوارد يف امجلةل الأخرية من  الإدارة اخملتصة. تقدميها اإىل وأ درج هذا اخليار يف ضوء ما خلص اإ
بة لس تقصاء ( واملتعلق ابقرتاح ق دم اس تجاLI/WG/DEV/2/5 وثيقةالمن تقرير ادلورة الثانية للفريق العامل ) 526 الفقرة

بشأأن نظام لش بونة. ويف ضوء التعليقات اخملتلفة اليت أأبديت خالل ادلورات الثالثة والرابعة واخلامسة للفريق العامل فامي 
خيص رشط ادلليل عىل امحلاية يف طرف املنشأأ املتعاقد، قد يقتيض النص احلايل أأن ختضع هذه الطلبات ادلولية املبارشة 

لزامية واخليارية. ومتابعة ملناقشات ادلورة السابعة للفريق العامل، أأضيفت لأحاكم الالحئة التنفي ذية من حيث العنارص الإ
عالاًن يذكر فيه أأنه يأأذن ابلطلبات املبارشة اليت 1) الفقرة()ب( مما جعل تطبيق 1) الفقرة يداع طرف متعاقد اإ ()أأ( رهن اإ

 ".2("2)1 املادةكيان قانوين وفقًا للتعريف الوارد يف  أأو" 52"5 املادةيقدهما املس تفيدون وفقًا للتعريف الوارد يف 

دراج نص يتناول حتديدًا تسميات  املادة( مادة خيارية أأيضًا. ويظهر نص 1)1 املادة 1.1 ن مسأأ ة اإ ذ اإ بني قوسني مربعني اإ
طار اتفاق لش بونة  املنشأأ والبياانت اجلغرافية الناش ئة يف مناطق جغرافية عابرة للحدود مسأأ ة ل تزال قيد النقاش. ويف اإ

برة للحدود تقع يف احلايل، جسلت أأطراف متعاقدة تسميات منشأأ فامي خيص سلع سشأأت يف جزء من منطقة جغرافية عا
بيان جغرايف فامي  أأو( أأن توحض أأن نظام لش بونة يتيح كذكل التسجيل ادلويل لتسمية منشأأ 1)1 املادةأأراضهيا. ومن شأأن 

ذا رخست الأطراف املتعاقدة املعنية تسمية املنشأأ  البيان  أأوخيص سلع سشأأت يف املنطقة اجلغرافية العابرة للحدود بأأمكلها اإ
دارة خمتصة مشرتكة لتسمية املنشأأ املعنية  اجلغرايف بصورة البيان اجلغرايف  أأومشرتكة. ويتعني علهيا يف هذه احلا ة تعيني اإ

البياانت اجلغرافية هذه بصورة  أأواملعين. ول ريب يف أأن الأطراف املتعاقدة اجملاورة لن ت لزم برتس يخ تسميات املنشأأ 
يداع ط منا قد يرحج لك طرف متعاقد اإ لب فردي مس تقل خيص جزء املنطقة العابرة للحدود الواقع يف أأراضيه ل مشرتكة. واإ

                                                
1

من  220و 255و 599 فضاًل عن الفقرات LI/WG/DEV/5/7 وما يلهيا من الوثيقة 568 انظر بوجه خاص الفقرات 
 .LI/WG/DEV/6/7 الوثيقة
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املنطقة العابرة للحدود بأأمكلها. وينطبق الأمر ذاته عىل الطلبات املبارشة اليت يقدهما املس تفيدون وفقًا للتعريف الوارد يف 
ذ ".2("2)1 املادةكيان قانوين وفقًا ملا ورد يف  أأو" 52"5 املادة " 52"5 املادةلمس تفيدين وفقًا للتعريف الوارد يف ل ميكن ل  اإ
ذا أأودع الك 1)1 املادة" أأن يقدموا طلبات مبارشة مبوجب 2("2)1 املادةلكيان قانوين وفقًا ملا ورد يف  أأو ل اإ ()ب( اإ

ليه يف  ذ ()ب(. 1)1 املادةالطرفان املتعاقدان الإعالن املشار اإ ن اإ ل احلا ة الاس تثنائية اليت يرخس فهيا 1)1 املادةاإ ( ل ختص اإ
دارة خمتصة مشرتكة لتسمية  مهن بيااًن جغرافيًا بصورة مشرتكة وس تقيض  أأوطرفان متعاقدان جماوران تسمية منشأأ  تعيني اإ

 البيان اجلغرايف املعين. أأواملنشأأ 

لزامية فامي خيص الطلبات ادلولية وهام العنارص الالزمة ليحصل الطلب عىل 1)1 املادةمتزي  1.1 ( بني نوعني من العنارص الإ
يداع )انظر  لزامية الأخرى )انظر القاعدة 1)6 املادةاترخي اإ  ((.2)1(( والرشوط الإ

 التسجيل ادلويل :6 املادة مالحظات عىل

سجل دوليًا رشوط التعريف الوارد يف امل غرايف اجلبيان ال  أأونشأأ امل تسمية  استيفاءعىل مبدأأ  6 املادةتقوم أأحاكم  5.6
 مجيع الأطراف املتعاقدة. ليصبحا قابالن للحامية يف عىل الأقل (5)2 املادة

 الرسوم :2 املادة مالحظات عىل

ضفاء أأكرب قدر ممكن من الشمولية عىل الفصل الثاين اخلاص ابلطلب والتسجيل ادلويل،  5.2 ىل اإ أ درجت مادة سعيًا اإ
ىل القاعدة  .2 املادةمس تقةل بشأأن رمس التسجيل والرسوم الأخرى املس تحقة ويه   8وفامي يتعلق مببلغ هذه الرسوم، يشار اإ

ىل  ضافة اإ  ()أأ(.1)21 املادةاإ

ىل أأن عدد البياانت اجلغرافية وتسميات املنشأأ املوجودة حمدود نظرًا اإىل1)2 املادةجتدر الإشارة فامي خيص  2.2  اعامتدهام ( اإ
وخبالف الوضع يف أأنظمة التسجيل الأخرى فامي يتعلق حبقوق امللكية الفكرية، لن  لكل وعىل عىل معرفات مناطق جغرافية. 

ومن مث، تصبح الأحاكم  يكون هناك تدفق مس متر وكبري للطلبات اجلديدة املتعلقة ابلبياانت اجلغرافية وتسميات املنشأأ.
ع ل تشمل مجيع ادلول الأعضاء رضورية ملعاجلة أأي نقص قد يعرتي نظام احتاد لش بونة طاملا أأن عضوية اتفاق لش بونة املراجَ 

اكفية يف الظروف تكون الرسوم ()ب( عىل أأن 1)55" و1("1)55يف الويبو. وينص اتفاق لش بونة احلايل يف مادتيه 
لتفاق لش بونة،  رصوفات اليت يتحملها املكتب ادلويل من أأجل تس يري أأعامل دائرة التسجيل ادلويلالاعتيادية لتغطية امل

وأأنه ينبغي لدلول الأعضاء يف نظام لش بونة أأن تدفع مساهامت يف حا ة وجود جعز. وترد هذه الأحاكم أأيضًا يف 
( يفيد بأأن تواجه 1)2 املادةد اهج بديل يف ()أأ( من مرشوع اتفاق لش بونة املراَجع. ولكن ير 1)21" و6("1)21 املادتني

 امجلعية أأي جعز من خالل وضع رمس حمافظة خمصص ومس تحق عىل لك تسجيل دويل.

من  209-202 الفقراتتلبية لل راء اليت أأبدهتا عدة وفود يف ادلورتني اخلامسة والسادسة للفريق العامل ) 1.2
(، تنص LI/WG/DEV/6/7 وثيقةالمن  226-225و 252-251و 200 الفقراتو  LI/WG/DEV/5/7 وثيقةال

البدلان  أأونامية ال   فامي خيص البدلانول س اميفامي يتعلق ببعض التسجيالت ادلولية ( عىل تطبيق رسوم خمفضة 1)2 املادة
 .8وتوضع هذه الرسوم اخملفضة مبوجب قرار تصدره امجلعية بتعديل القاعدة  منوًا. الأقل

( عن مناقشات ادلورتني الثامنة والتاسعة للفريق العامل. ففي ادلورة الثامنة، اقرتح 6( و)1)2 املادتنيجنمت أأحاكم  1.2
طية تلكفة حفص تسديد رمس لتغ  اشرتاطوفد الاحتاد الرويس أأن يتيح اتفاق لش بونة املراَجع للأطراف املتعاقدة 

دارته اخملتصة )"رمس فردي"(. وعقب املنا من  الفقراتقشات حول هذا الاقرتاح املبينة يف التسجيالت ادلولية اليت تبلغ اإ
ىل  81 ، أ درجت هذه الإماكنية للأطراف املتعاقدة يف مرشوع اتفاق .LI/WG/DEV/8/7 Prov وثيقةالمن  551اإ

ىل خيار ختيل مقدم الطلب عن امحلاية يف طرف متعاقد  ضافة اإ أأكرث من خالل عدم تسديد الرمس  أأولش بونة املراَجع اإ
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املنظامت احلكومية ادلولية اليت يقتيض فهيا القانون من املودعني  أأوت حدث هذا الرمس الفردي مراعاًة للبدلان واس  الفردي. 
ضافة اإىل ذكل  أأووأأحصاب احلقوق تسديد رمس لقاء ما س يجريه الكيان اخملتص من معل عىل الصعيد الوطين  الإقلميي. واإ

ماكنية وضع هذه الرسوم فامي خيص التسجيالت طار اتفاق لش بونة املراَجع، فاإن اكتساب حقوق حامية  ورمغ اإ ادلولية يف اإ
جراء التسجيل ادلويل لتفاق  أأوتسمية منشأأ  بيان جغرايف يف بدل يشرتط تسديد الرمس س يكون أأرخص وأأرسع مبوجب اإ

ماكنية لش بونة املراَجع مقارنة ابلإجراء الوطين. وفضاًل عن ذكل وعقب مناقشات ادلورة التاسعة للفريق الع امل، اس ت حدثت اإ
ضايف بفرض  مبادرة من وفد الولايت املتحدة الأمريكية مما أأاتح للأطراف املتعاقدة اشرتاط هذا الرمس فضل رمس فردي اإ

ىل متطلبات احملافظة   التجديد. أأوأأيضًا استنادًا اإ

لزام مقدم الطلب  1.2 كام ورد يف مناقشات ادلورة التاسعة للفريق العامل، ميكن اس تحداث نظام رمس فردي دون اإ
منا يكفي  ىل التخيل عن بتعيني الأطراف املتعاقدة اليت يطلب فهيا امحلاية. واإ اشرتاط أأن عدم تسديد رمس فردي س يؤدي اإ

د الطالب للرمس. ومن مث س يكون ملقدم الطلب اخليار يف التخيل عن فامي يتعلق ابلطرف املتعاق 56امحلاية مبوجب القاعدة 
الرسوم  أأومبجرد عدم تسديد الرمس الفردي  لكها أأوبعضها  أأو اليت تشرتط رمس فردي امحلاية يف أأحد الأطراف املتعاقدة

ضافة اإىل 56املعنية. وميكن كذكل حسب هذا التخيل مبوجب القاعدة   رمس تغيري تدوين عىل أأن ي سدد الرمس الفردي اإ
البيان  أأوتبدأأ همةل رفض طرف متعاقد حامية تسمية املنشأأ  ،(1)56التسجيل ادلويل يف السجل ادلويل. ومبوجب القاعدة 

 اجلغرايف املعين بطبيعة احلال اعتبارًا من اترخي تلقيه الإخطار بسحب التخيل.

ف املتعاقدة احلديثة الانضامم. فاإن مجيع التسجيالت ادلولية ( املتعلقة ابلأطرا1)29 املادةينطبق الأمر ذاته مبوجب  6.2
طار نظام لش بونة وقت الانضامم تكون مبدئيًا مشمو ة حبامية طرف متعاقد حديث الانضامم ابس تثناء الأطراف  النافذة يف اإ

ستتلقاه من املكتب ادلويل  ( خالل املهةل املنطبقة واحملددة يف الإخطار اذلي1)29 املادةاليت ختطر برفضها امحلاية مبوجب 
 يف حا ة عدم تسديد الرمس الفردي اذلي جيوز للطرف املتعاقد احلديث الانضامم طلبه. أأو

ماكنية اس تحداث رسوم فردية 2.2 ىل  يف ادلورة التاسعة للفريق العامل، اقرتح وفد الاحتاد الأورويب أأن ترجع اإ امجلعية. اإ
ىل انعدام توافق ال راء يف الف ىل اخليارين التاليني: اقرتاح وفد الاحتاد الرويس 1)2 املادةريق العامل، يشري نص ونظرًا اإ ( اإ

 املدمج مع اقرتاح وفد الولايت املتحدة الأمريكية )اخليار أألف(؛ واقرتاح وفد الاحتاد الأورويب )اخليار ابء(.

طار  8.2 نظام مدريد للتسجيل ادلويل عىل سبيل املقارنة، ترد يف املرفق الثاين اإحصاءات ختص الرسوم احملصةل يف اإ
، منشور الويبو 2051من الاس تعراض الس نوي لنظام مدريد لعام  1 –عىل حنو ما ترد يف القس  ابء  للعالمات

عيينات ومتوسط عددها يف التسجيالت ادلولية ايف للت وترد يف املرفق الثالث معلومات عن النطاق اجلغر  .940E/14 رمق
ويرد يف  .2051من الاس تعراض الس نوي لنظام مدريد لعام  1 –مبوجب نظام مدريد عىل النحو الوارد يف القس  أألف 

قة حاليًا يف املرفق الرابع جدول الرسوم احلايل لنظام مدريد. وأأخريًا ترد يف املرفق اخلامس معلومات عن الرسوم الفردية املطب
طار نظام مدريد.  اإ

 مدة صالحية التسجيل ادلويل :8 املادة مالحظات عىل

( مجةل أأمور مهنا أأن التسجيالت ادلولية مبوجب اتفاق لش بونة املراَجع ترهتن حبامية تسمية املنشأأ 5)2 املادةحتدد  5.8
ماكنية  أأو البيان اجلغرايف يف طرف املنشأأ املتعاقد اخلاص هبام. ويف ادلورتني السابعة والثامنة للفريق العامل، نوقشت اإ

( أأنه جيوز للجمعية وضع 1)2 املادةاس تحداث رسوم جتديد. ونتيجة ذلكل، يقرتح املرشوع احلايل لتفاق لش بونة املراَجع يف 
 .8والقاعدة  2 املادةاد لش بونة جعزًا. وللمزيد من التفاصيل انظر املالحظات عىل رسوم حمافظة خمصصة يف حال واجه احت

لغاء. وتشري الإماكنية الأوىل ) 2.8 ماكنيات لالإ ددت ثالث اإ لغاء جيوز أأن تقدمه الإدارة 2) الفقرةح  ()أأ(( اإىل طلب اإ
ليه يف الك  أأو( املس تفيدون 1)1 املادةيف حا ة  أأواخملتصة يف طرف املنشأأ املتعاقد  " 2("2)1 املادةيان القانوين املشار اإ
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ىل املكتب ادلويل. أأما الإماكنية الثانية ) أأو ()ب(( فتخص 2) الفقرةالإدارة اخملتصة يف طرف املنشأأ املتعاقد يف أأي وقت اإ
دارته البيان اجلغرايف املسجل يف طرف املنشأأ املتعاقد واليت س ت أأوحا ة سقوط امحلاية عن تسمية املنشأأ املسجةل  ضطر اإ

لغاء التسجيل ادلويل. وأأما الإماكنية الثالثة ) ذا وضعت امجلعية رمس حمافظة 1) الفقرةاخملتصة عندئذ طلب اإ (( فقد حتدث اإ
 ( ومل ي سدد هذا الرمس.1)2 املادةخمصصًا مبوجب 

 الالزتام ابمحلاية :9 املادة مالحظات عىل

( عىل أأن ادلول الأعضاء يف لش بونة 2)5 املادة( يه اتفاق لش بونة احلايل اذلي ينص يف 5)9 املادةنقطة انطالق  5.9
ابلأطراف املتعاقدة الأخرى. لنصوص هذا التفاق، بأأن تسهر داخل أأراضهيا عىل حامية تسميات املنشأأ اخلاصة  طبقاً ، تتعهد

ة مكفو ة ابمحلاية اي أأن تكون التسجيالت ادلوليجنيف لتفاق له وثيقةوتقتيض الأحاكم املناظرة من بروتوكول مدريد و 
التصاممي الصناعية. وابملثل يريم املرشوع  أأوها الأطراف املتعاقدة لتسجيالت العالمات التجارية الوطنية ل ف ذاهتا اليت تك 
ىل بيان الأنواع اخملتلفة لنظ  حامية البياانت اجلغرافية وتسميات املنشأأ يف ش ىت 5)9احلايل للامدة  ذ ينص عىل ( اإ أأحناء العامل اإ

ما ييل: "يكفل لك طرف متعاقد امحلاية لتسميات املنشأأ املسجةل والبياانت اجلغرافية املسجةل يف أأراضيه، يف نطاق نظامه 
ىل   من اتفاق تريبس. 5 املادةوممارساته القانونيني". وصيغ هذا النص استنادًا اإ

متزي بني تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية. ومما ل خالف عليه يف الفريق ( أأيضًا بأأنه هناك بدلان ل 5)9 املادةتقر  2.9
جراء هذا المتيزي طاملا كفلت امحلاية ذاهتا أأ العامل منذ دورته الثانية  ن تفاق لش بونة املراَجع لن يلزم الأطراف املتعاقدة ابإ

طار قانواها  ليه يف لتسميات املنشأأ اليت تس تويف تعريف البيان اجلغرايف يف اإ من  8و 2 الفقرتنيالوطين. وهذا التفاق مشار اإ
من  16 الفقرةو  LI/WG/DEV/2/5 وثيقةالمن  80و 29 الفقرتنيو  LI/WG/DEV/2/2 وثيقةال
 .LI/WG/DEV/3/4 وثيقةال

طار نظامه وممارساته القانونيني ولكن وفقًا لأحاكم هذه الوثيقة"  1.9 حدى نتاجئ عبارة "يف اإ أأن القانون يه يبدو أأن اإ
نفاذ احلقوق املتعلقة ببيان جغرايف  أأوالوطين  ذا أأمكن تقييد اإ ىل أأي مدى  أأوالإقلميي للطرف املتعاقد س يحدد اإ تسمية منشأأ واإ

 ميكن تطبيق هذا التقييد بسبب قبولها.

ىل القاعدة 2)9 املادةصيغت  1.9  ( من الالحئة التنفيذية لتفاق لش بونة احلايل.1)8( استنادًا اإ

 امحلاية مبوجب قوانني الأطراف املتعاقدة والصكوك الأخرى :50 املادة مالحظات عىل

طار اتفاق لش بونة للأطراف املتعاقدة احلرية يف  5 الفقرةترتك  5.50 شلك امحلاية القانونية اليت تكفل مبوجهبا امحلاية يف اإ
ضافة اإىل شلك امحلاية، تمتتع الأطراف املتعاقدة ابحلرية يف حتديد  أأواملراَجع لتسميات املنشأأ  البياانت اجلغرافية املسجةل. واإ

ذ تس تعيض اللغة الإجنلزيية عن مصطلح  –امس س ند امحلاية املمنوح مبوجب نظاهما القانوين اخلاص  اإ
"appellation d’origine تسمية املنشأأ( الوارد يف القانون الأورويب مبصطلح( ""designation of origin مسمى( "

املنشأأ(. وخيص مثال أ خر الصني اليت تتيح مبوجب قانون العالمات التجارية فهيا تسجيل البياانت اجلغرافية بوصفها عالمات 
ىل تعريف يشمل عنارص مس متدة من   " من مرشوع اتفاق لش بونة املراَجع.2("5)2" و5("5)2 املادةتصديق استنادًا اإ

ىل املالحظتني ي شار  2.50  .2.9و 2.5كذكل يف هذا الصدد اإ

فامي خيص أأشاكل امحلاية الأخرى اليت قد تكون متاحة يف طرف متعاقد واخملتلفة  صون( بند 2) الفقرةتضع أأحاكم  1.50
أأصدر رفضًا (، يتعني عىل الطرف املتعاقد، اذلي 2)51 املادةعن امحلاية املمنوحة مبوجب اتفاق لش بونة املراَجع. وكام ورد يف 

فامي يتعلق بتسمية منشأأ مسجةل لأنه يرى أأن التسمية جعزت عن تلبية تعريف تسمية املنشأأ، أأن يكفل  51 املادةمبوجب 
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ىل  ذا لبت تعريف البيان اجلغرايف. ويشار أأيضًا اإ ( يف هذا الصدد. ويبدو أأن 1)59 املادةامحلاية للتسمية بوصفها بيااًن جغرافيًا اإ
...[ بأأي شلك من الأشاكل" تشري اإىل ذكل اجلانب بصورة أأسسب من عبارة "املمنوحة سابقًا" الواردة يف عبارة "لن تؤثر ]

 من اتفاق لش بونة احلايل واليت ميكن تفسريها بأأن امحلاية اكنت متاحة يف البدل املعين مبوجب اتفاق ثنايئ سابق مثاًل. 1 املادة

(، يف الوقت ذاته، أأن اتفاق لش بونة املراَجع اذلي ينص عىل مس توى امحلاية الواجب منحها 2) الفقرةتؤكد أأحاكم  1.50
ماكنية منح الأطراف املتعاقدة حامية أأوسع مبوجب  لتسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية، لن يكون يف حد ذاته عقبة أأمام اإ

الأخرى أأن تقلل من المتتع ابحلقوق اليت يكفلها اتفاق لش بونة  اتفاق لش بونة املراَجع. ول ريب يف أأنه ل ينبغي لهذه امحلاية
 تتداخل معها.أأن  أأواملراَجع 

 امحلاية فامي خيص تسميات املنشأأ املسجةل والبياانت اجلغرافية :55 املادة مالحظات عىل

ويف ادلورات السابعة . 52و 55 ملادتنيوافق الفريق العامل، يف دورته السادسة، عىل الهنج الأسايس املتعلق اب 5.55
والثامنة والتاسعة للفريق العامل، تواصل تنقيح النص. ويف ادلورة الثامنة للفريق العامل، أأصبح من الواحض أأن 

ىل نص  -" 2" البند ()أأ( يثريان اإشاكلية 5)55 املادة" من 1" البندفضاًل عن  -من اتفاق لش بونة احلايل  1 املادةاملستند اإ
ىل أأن املصطلحات املس تخدمة يف هذين  5962 وثيقة أأوالأطراف يف اتفاق لش بونة  لعدد من البدلان غري نظرًا اإ

غريبة عن الإطار القانوين لهذه البدلان. ومع ذكل تويل ادلول الأعضاء يف نظام لش بونة احلايل أأمهية كبرية  البندين
عىل النحو الوارد العامل رة التاسعة للفريق للمصطلحات املس تخدمة يف هذين البندين. ونوقش حل لهذه املسأأ ة خالل ادلو 

ىل  LI/WG/DEV/9/2 ة( من الوثيق1)55 املادةيف  من اتفاق تريبس مع تكييفها لتخص  1.56 املادةواملستندة صيغهتا اإ
ال ن خيارات خمتلفة حلل هذه املسأأ ة. ومن بني هذه  55 املادةالبياانت اجلغرافية وتسميات املنشأأ. ونتيجة ذلكل، تعرض 

ىل نص  الفقرة". ويشري اخليار أألف يف تكل 1" و"2()أأ("5)55 املادةاخليارات، نصان مقرتحان مقدمان فامي خيص  الفرعية اإ
د واحد ينهتج ، بيامن يقرتح اخليار ابء الاس تعاضة عهنام ببنLI/WG/DEV/9/2 وثيقةال"، كام يردان يف 1" و"2البندين"
(، ابس تثناء اخليار دال الوارد يف هذا 1)55 املادةمن اتفاق تريبس. فاإن غلب اخليار ابء انعدمت حاجة  1.56 املادةصيغة 

عالن خيص  ذ من شأأن هذا اخليار أأن يتيح بدياًل للأطراف املتعاقدة يكون أأساسه اإ ". أأما اخليار 5()أأ("5)55 املادةاحلمك اإ
ىل  (1)55 املادةجمي من  ()ب( من توصية الويبو املشرتكة 5)1 املادةمن اتفاق تريبس و  1.56 املادةفيخص نصًا مستندًا اإ

 بشأأن الأحاكم املتعلقة حبامية العالمات املشهورة.

 البياانت اجلغرافية املسجةل أأو()أأ( مجةل أأمور مهنا أأنه عندما ل ترد تسمية املنشأأ 5)55 املادةويوحض اجلزء الأخري من  2.55
ذا اكنت الاختالفات طفيفة. وتوحض حاش ية 5)55 املادةابلطريقة ذاهتا متامًا، تغطي أأحاكم  ()أأ( هذا الاس تخدام أأيضًا اإ

ذا اكنت حامية تسمية منشأأ مسجةل معينة 5)55 املادة بيان جغرايف مسجل معني ختضع لس تثناء يف طرف  أأو()أأ( أأنه اإ
 دة الأخرى تطبيق هذا الاس تثناء.املنشأأ املتعاقد، جيوز كذكل للأطراف املتعاق

البيان اجلغرايف  أأو( هو منع أأي خشص غري مسموح هل ابس تخدام تسمية املنشأأ املسجةل 2)55 املادةالغرض من  1.55
حتتوي عىل أأي  أأوبيان جغرايف مسجل  أأواملسجل من تسجيل العالمات التجارية اليت تتأألف من تسمية منشأأ مسجةل 

رة "العالمة التجارية" بأأوسع معىن ممكن حبيث يشمل أأيضًا العالمات امجلاعية وعالمات التصديق. ولكن مهنام. وينبغي فه  عبا
ذا اكن الشخص مسموحًا هل ابس تخدام تسمية املنشأأ املسجةل  البيان اجلغرايف تسجيالت العالمات التجارية اليت حتتوي  أأواإ

التسجيالت للعالمات التجارية اليت حتتوي عىل تسمية منشأأ بيان جغرايف مسجل، اكنت هذه  أأوعىل تسمية منشأأ مسجةل 
(. 5)55 املادةالبيان اجلغرايف املسجل مقبو ة ما مل يق  الشخص املعين بذكل بطريقة تتعارض مع أأي من أأحاكم  أأومسجةل 

عالمات التجارية، ت درج ويف الأطراف املتعاقدة اليت حتمي تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية املسجةل من خالل ترشيعات ال
ضافة اإىل ذكل، جيوز لأحصاب احلق يف  أأوتسمية املنشأأ املسجةل  البيان اجلغرايف املسجل حبمك التعريف يف عالمة جتارية. واإ
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البيان  أأوبيان جغرايف مسجل امتالك عالمة جتارية حتتوي عىل تسمية املنشأأ املسجةل  أأواس تخدام تسمية منشأأ مسجةل 
 ل كجزء من العالمة التجارية.اجلغرايف املسج

ىل الإشارة 5)51 املادة( بأأحاكم 2)55 املادةلن ختل  1.55 ( اليت تتناول قضية حقوق العالمات التجارية السابقة. وسعيًا اإ
ىل مبدأأ الأولوية احملدد يف لكمة "سابقة" يف  ( متابعة 2)55 املادة(، أ درجت لكمة "لحقة" يف 5)51 املادةعىل حنو أأفضل اإ

 ناقشات ادلورة التاسعة للفريق العامل.مل 

حتتوي أأحاكمًا تتناول رصاحة مسأأ ة تسميات املنشأأ  55 املادةعقب مناقشات ادلورة السابعة للفريق العامل، مل تعد  1.55
طار اتفاق لش بونة و  55 املادةوالبياانت اجلغرافية املتجاسسة اللفظ. وتوحض حاش ية  ابلنس بة  5962 وثيقةاملامرسة القامئة يف اإ

ىل تسميات املنشأأ موضوع الطلب واليت صدف وأأن احتوت عىل مصطلح يرد أأيضًا يف تسمية منشأأ أأخرى.  اإ

 امحلاية من ]اكتساب طابع التسمية العامة ]التحول اإىل تسمية عامة[ :52 املادة مالحظات عىل

. ويشري القوسني املربعني 52و 55 ملادتنييتعلق ابوافق الفريق العامل، يف دورته السادسة، عىل الهنج الأسايس فامي  5.52
ىل اختالف يف الرأأي حول اس تخدام نص  من اتفاق لش بونة احلايل أأم اس تخدام نص أأكرث  6 املادةحول لكمة "]اعتبار[" اإ

 وضوحًا.

ذلي أأصبح فيه بيااًن جغرافيًا قبل التارخي ا أأوينبغي اعتبار موقف أأي خشص اكن يس تخدم تسمية تؤلف تسمية منشأأ  2.52
توضيحًا  52 املادة(. ومن هذا املنطلق، توحض حاش ية 1)51 املادةالتسجيل ادلويل انفذًا يف الطرف املتعاقد حمفوظًا مبوجب 

ل الاس تخدام العام اذلي بدأأ بعد دخول حامية تسمية املنشأأ مسجةل  البيان اجلغرايف املسجل  أأواتمًا أأن النص ل يتناول اإ
من اتفاق مدريد بشأأن بياانت املصدر.  1 املادةف متعاقد بعينه. ويظهر مصطلح "الطابع العام" كذكل يف حزي النفاذ يف طر 

 من اتفاق تريبس. 6.21 املادةومصطلح "عام" معرف يف احلاش ية مع مراعاة أأحاكم 

شاكلية لعدد من البدلان. فاإ  52 املادةوأ كد يف ادلورة الثامنة للفريق العامل أأن  1.52 ذا مت احلفاظ عىل نصها، تثري اإ
ىل فس يحتاج عدد من البدلان  بداء حتفظ مبوجب  أأو( 1)55بديل مماثل للامدة اإ  .10 ةاملادخيار اإ

ىل الشواغل اليت أأاثرهتا بعض الوفود يف ادلورة التاسعة  52 املادةتشري العبارة الواردة بني قوسني مربعني يف اهاية  1.52 اإ
ما صفة عامة سريهتن ابلوضع الفعيل يف السوق مبوجب نظ  امحلاية القامئة عىل العالمات  للفريق العامل بأأن اكتساب مصطلح

 التجارية واخلاصة ابملؤرشات اجلغرافية.

ترد عبارات "املسمى املؤلف" و"البيان املؤلف" بني قوسني مربعني متابعة ملناقشات ادلورة التاسعة للفريق العامل.  1.52
ماكنية  والتساؤل خيص ىل الاس تخدام الفعيل لهذا  أأوهاتني العبارتني لنعدام رضورهتام  حذفاإ شارة اإ بقاء علهيام بوصفهام اإ الإ

منا "تسمية". 6 املادةالبيان. وعىل سبيل املقارنة، ل تذكر  أأواملسمى   من اتفاق لش بونة احلايل "تسمية املنشأأ" واإ

 الضامانت اخلاصة حبقوق أأخرى :51 املادة مالحظات عىل

تتضمن الأحاكم املعنية من اتفاق تريبس ابلإحا ة  51 املادةيف ضوء مناقشات ادلورة السادسة للفريق العامل، مل تعد  5.51
منا حتدد س بل تطبيق أأحاكم اتفاق تريبس اخلاصة حبقوق العالمات التجارية السابقة واحلقوق املرشوعة الأخرى يف  لهيا واإ اإ

طار اتفاق لش بونة املراَجع.  اإ

م النص ال ن عىل أأساس خيارين، أأي 5)51 املادةمناقشة عقب  2.51 ( يف ادلورة التاسعة للفريق العامل، يقدَّ
)اخليار أألف( والنص اذلي اقرتحه وفد الولايت املتحدة الأمريكية  LI/WG/DEV/8/2 وثيقةال( كام ترد يف 5)51 املادة



LI/WG/DEV/10/4 
Annex I 
12 

من اتفاق تريبس.  1.21و 52 املادتنييار أألف بني عنارص من يف ادلورة الثامنة للفريق العامل )اخليار ابء(. وجيمع نص اخل 
ىل  ووفقًا لتقارير جلنة منظمة التجارة العاملية بشأأن الزناعات اليت  من اتفاق تريبس فقط. 52 املادةأأما نص اخليار ابء فيستند اإ

، 2085/92 ن لحئة املفوضية الأوروبية رمقأأاثرهتا أأسرتاليا فالولايت املتحدة الأمريكية عىل التوايل ضد الاحتاد الأورويب بشأأ 
طار هذه الالحئة فامي خيص تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية احملمية من هجة والعالمات التجارية  فاإن تزامن الأحاكم يف اإ

طار  ت من اتفاق تريبس تتيح فرض اس تثناءا 52 املادةالسابقة من هجة أأخرى ميكن اعتبارها اس تثناءات حمدودة يف اإ
حمدودة عىل احلقوق اليت متنحها عالمة جتارية مثل الاس تخدام املنصف للمصطلحات الوصفية عىل أأن تراعي هذه 

الاس تثناءات املصاحل املرشوعة لصاحب العالمة التجارية والأطراف الأخرى. ويبدو أأنه يف حالت الزناعات، عىل النحو 
ليه يف مقدمة  تزامن العالمة  أأوملتعاقد املعين أأن يقرر غلبة العالمة التجارية السابقة (، جيوز للطرف ا5)51 املادةاملشار اإ

البيان اجلغرايف املسجل طاملا روعيت املصاحل املرشوعة لصاحب العالمة التجارية  أأوالتجارية السابقة وتسمية املنشأأ املسجةل 
البيان اجلغرايف ومصاحل  أأوتسمية املنشأأ املسجةل السابقة فضاًل عن مصاحل الأطراف املعنية اليت متتكل حقوقًا فامي يتعلق ب 

 الأطراف الأخرى.

( 5)51 املادة"، توحض أأن 59و 51 املادتنيدون الإخالل بأأحاكم (، ويه "5)51 املادةالعبارة الواردة يف بداية  1.51
عالن رفض عىل أأساس وجود عالمة جتارية سابقة وطاملا أأنه مل  ذا مل يقدم طرف متعاقد اإ يبطل أ اثر التسجيل ادلويل تنطبق اإ

 عىل أأساس العالمة التجارية السابقة.

ىل العالمات التجارية اليت الت مست 5)51 املادة تشري مقدمة 1.51 لت فضاًل عن حقوق العالمات التجارية  أأو( اإ جس 
ىل اإجيا د الزتام من أأي نوع املكتس بة ابلس تخدام. ول تريم الإشارة اإىل حقوق العالمات التجارية املكتس بة ابس تخدام اإ

ذا أأمكن اكتساب  ماكنية اكتساب حقوق العالمة التجارية مبجرد الاس تخدام ولكن اإ للأطراف املتعاقدة بأأن تنص عىل اإ
حقوق العالمة التجارية ابلس تخدام يف طرف متعاقد ستمتتع هذه احلقوق أأيضًا ابلضامانت اخلاصة حبقوق العالمات التجارية 

 دد يف نص املادة.السابقة عىل النحو احمل

مل تعد تذكر الإماكنية لأحصاب حقوق العالمات التجارية وأأحصاب احلق يف اس تخدام تسمية منشأأ  51 املادةواقع أأن  1.51
اهاء حممتل لالس تخدام مبوجب عالمة جتارية سابقة، عىل النحو الوارد يف  من  52 املادةيف التفاوض عىل طرائق اإ

طار LI/WG/DEV/4/2 وثيقةال ىل أأن هذه الإماكنية لن ترد يف اإ ذفت  51 املادة، ل يشري اإ منا ح  من هذا املرشوع. واإ
امجلةل بسبب التعليقات اليت أأبديت خالل ادلورة الرابعة للفريق العامل بأأن وجود هذه الإماكنية واحض ومن مث تنعدم رضورة 

 حتديدها يف اتفاق لش بونة املراَجع.

بياانت متداخةل  أأوحا ة تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية اليت حتتوي عىل مسميات  (2)51 املادةتتناول  6.51
لنبيذ غين )نبيذ عنربي( من بورتو ابلربتغال و"بورتو فيش يو" للنبيذ املنتج يف بورتو فيش يو جبزيرة  "بورتو"كتسميات املنشأأ 
 كورس ياك الفرسس ية.

حبق أأي خشص يف اس تخدام  وثيقةالل ختل أأحاكم هذه اتفاق تريبس: " من 8.21 املادة( اإىل 1)51 املادةتستند  2.51
ذا اس ت خدم هذا الامس بصورة تضلل امجلهور أأواسه الشخيص  ل اإ  ."امس أأسالفه يف مزاو ة سشاطه التجاري اإ

منا تقترص عىل مسميات الأصناف النباتية والساللت احليوانية. وميكن 1)51 املادةل تصون  8.51 ( مجيع احلقوق السابقة واإ
ن اس ت خدمت اساسًا للرفض مبوجب  بطال مبوجب 51 املادةمع ذكل صون حقوق أأخرى اإ . ويرهتن اس تخداهما أأساسًا لالإ

، جيوز للطرف املتعاقد أأن يقرر مبوجب (. ويف غياب الرفض5)59 املادةحول بنتيجة مناقشات أأخرى  59 املادة
( تطبيق فرتة انتقالية قبل وجوب توقف الاس تخدام مبوجب هذا احلق ال خر. للمزيد من التفاصيل انظر 5)52 املادة

 .2.52املالحظة 
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نفاذ :51 املادة مالحظات عىل  اإجراءات وس بل الإ

ىل أأحاكم  51 املادةتستند  5.51 ملراعاة الشواغل  املادة. وأ عيدت صياغة هذه 5962 وثيقةمن اتفاق لش بونة و  8 املادةاإ
من التقرير الوارد يف  561و 92 الفقرتنياليت أأعربت عهنا بعض الوفود يف ادلورة السادسة للفريق العامل )لس امي 

تيح س بل الإقلميي أأن يوفر وي  أأوببساطة من الترشيع الوطين  املادة(. ونتيجة ذلكل، س تقتيض LI/WG/DEV/6/7 وثيقةال
نفاذ تسميات املنشأأ املسجةل والبياانت اجلغرافية املسجةل. ول تس تثين لكمة "قانونية" تطبيق  جراءات قانونية فعا ة محلاية واإ واإ

دارية.  تدابري اإ

 الرفض :51 املادة مالحظات عىل

ح خالل 51 املادةتتعلق  5.51 خطار بتسجيل دويل. وكام اقرت  صدار الرفض بعد تلقي اإ جراء اإ ادلورة الرابعة للفريق  ابإ
منا يف الالحئة التنفيذية حبيث يتس ىن مجلعية الاحتاد اخلاص اعامتد التعديالت دون احلاجة  العامل، مل حتدد همل يف التفاق واإ

ددت املهل يف اتفاق لش بونة املراَجع نفسه. وتستند  ذا ح  ىل مؤمتر دبلومايس اذلي س يكون رضوراًي اإ اإىل مرشوع  املادةاإ
 ( من اتفاق لش بونة احلايل.1)1 املادةويه صيغة جديدة من  LI/WG/DEV/3/2 وثيقةالاي كام ورد يف ز  النص

ىل املالحظة 2)51 ملادةفامي يتعلق اب 2.51  .1.50(، يرىج الرجوع اإ

جراءات متكن الأطراف املعنية من تقدمي الأس باب املمكنة 1)51 املادةتس تحدث  1.51 لزامًا للأطراف املتعاقدة بوضع اإ ( اإ
ىل الإدارة اخملتصة وأأن تطلب مهنا الإخطار ابلرفض مبوجب  ىل أأي سبب يف 5)51 املادةللرفض اإ (. وقد يستند الرفض اإ

طار نظام لش بونة احلايل )انظر املالحظة   (.5.56اإ

ىل التحكمي  ، كبديل،(، جيوز للأطراف املعنية اليت تتأأثر برفض اللجوء1)51 ملادةق ابفامي يتعل 1.51  الوساطة. أأواإ

 حسب الرفض :56 املادة مالحظات عىل

ماكنية التفاوض عىل حسب رفض مذكورة رصاحة يف  5.56 عن مناقشات ادلورة التاسعة  املادة(. وجن  نص 2)56 املادةاإ
كر يف حيث أ برم اتفاق لش بونة فاإن "الإجراء املزمع يتيح للبدلان  5918 أأعامل املؤمتر ادلبلومايس لعام للفريق العامل. وكام ذ 

ماكنية الاعرتاض عىل أأي وضع قامئ حبمك الواقع  خطارًا بتسمية منشأأ من املكتب ادلويل اإ حبمك القانون ُول  أأواليت تتلقى اإ
يف جزء مهنا. وهمةل الس نة من وقت اس تالم الإخطار اكفية متامًا لإاتحة  أأودون منح امحلاية يف اكمل أأرايض الاحتاد املقيد 

بداء هذا الاعرتاض.  لهيا البدل يف عدم منح امحلاية. وتؤلف هذه اإ وجيب أأن يكون الرفض مشفوعًا ابلأس باب اليت استند اإ
 2".تفامهالرامية اإىل حتقيق ال الأس باب أأساسًا حممتاًل للمناقشات 

لهي  يف يشري مصطلح "ا 2.56 ىل الأفراد ذاهت  املشار اإ  22 املادتني(. ويرد املصطلح أأيضًا يف 1)51 املادةلأطراف املعنية" اإ
 من اتفاق تريبس. 21و

ىل  1.56 من اتفاق تريبس اليت تنص عىل أأن أأعضاء منظمة التجارة العاملية وافقوا عىل ادلخول يف  5.21 املادةيشار أأيضًا اإ
ىل زايدة حام ىل  1.21وأأن الأحاكم الاس تثنائية للمواد  21 املادةية بياانت جغرافية فردية مبوجب مفاوضات تريم اإ  8.21اإ

جراء مفاوضات  برام اتفاقات ثنائية  أأولن يس تخدهما أأي عضو يف منظمة التجارة العاملية لرفض اإ متعددة الأطراف. ويف  أأولإ
اس تعداد للنظر يف التطبيق املتواصل لهذه الأحاكم عىل  س ياق هذه املفاوضات، س يكون أأعضاء منظمة التجارة العاملية عىل

 بياانت جغرافية فردية يكون اس تخداهما موضع هذه املفاوضات.
                                                

2
 .5918غري رسية للنص الفرس ي الرسي لأعامل املؤمتر ادلبلومايس اذلي اعمتد اتفاق لش بونة يف عام  ترمجة 
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 الاس تخدام السابق :52 املادة مالحظات عىل

ىل ( من اتفاق لش بونة احلايل لن تنطبق ع6)1 املادة( من مرشوع اتفاق لش بونة املراَجع أأن أأحاكم 5)52 املادةتوحض  5.52
( أأيضًا حبق طرف متعاقد يف تطبيق 5)52 املادة. ولن ختل 51 املادةالاس تخدام مبوجب أأي من احلقوق املكفو ة مبوجب 

 مسمى عام". أأوما ي عترب "تسمية  52 املادة()أأ(. وحتدد حاش ية 5)55 املادةالاس تثناء املنصوص عليه يف حاش ية 

من اتفاق تريبس، ل ي طلب من أأعضاء منظمة التجارة العاملية منع اس تخدام عضو أ خر يف  1.21 املادةمبوجب  2.52
خدمات يقدهما أأي من  أأوالكحوليات املتصةل بسلع  أأواملنظمة لبيان جغرايف بعينه بصورة مس مترة ومشاهبة لتحديد النبيذ 

سلع  أأواخلدمات ذاهتا  أأوورة متواصةل فامي خيص السلع املقميني فيه اذلين اس تخدموا هذا البيان اجلغرايف بص أأو مواطنيه
ما ملدة ل تقل عن  )أأ(خدمات متصةل هبا يف أأرايض ذكل العضو  أأو حبسن نية  أأو )ب( 5991أأبريل  51س نوات قبل  50اإ

ذا أأخطر الطرف املتعاقد املعين ب رفض وفقًا للامدة قبل ذكل التارخي. ومبوجب اتفاق لش بونة املراَجع، ميكن حتقيق الأثر ذاته اإ
( واذلي يتيح للأطراف املعنية تقدمي طلبات يف 1)51 املادةنتيجة لالإجراء اذلي وضعه الطرف املتعاقد مثاًل مبوجب  51

ىل اس تخدام سابق غري الاس تخدام  ذا مل ي ستند اإ ىل أأي اس تخدام سابق كأساس للرفض، ولكن اإ هذا الشأأن. وميكن اللجوء اإ
ليه يف املالحظة (. وس تكون الإماكنية 5)52 املادةالتدرجيي الواردة يف  الإاهاءكأساس للرفض، انطبقت أأحاكم  5.52 املشار اإ

للطرف املتعاقد بأأن يلجأأ اإىل هذا الاس تخدام السابق كسبب لإبطال أ اثر التسجيل ادلويل يف أأراضيه رهنًا بنتاجئ املناقشات 
طار اخليار أألف من 59 املادةحول  بطال عىل أأساس اس تخدام  (،5)59 املادة. ويف اإ جراءات اإ قد يؤدي الرشوع يف اإ

ليه يف  ىل تعليق تطبيق أأي فرتة 5)52 املادةسابق، عىل النحو املشار اإ اهاء(، غالبًا اإ جراءات الإبطال. اإ  تدرجيي ملدة اإ

ددت همل يف الالحئة التنفيذية حبيث يتس ىن مجل  1.52 ح خالل ادلورة الرابعة للفريق العامل، ح  عية الاحتاد اخلاص كام اقرت 
ددت املهل يف اتفاق لش بونة املراَجع نفسه. ذا ح  ىل مؤمتر دبلومايس اذلي س يكون رضوراًي اإ  اعامتد التعديالت دون احلاجة اإ

ب رفض  1.52 عالن منح حامية بعد رفض. أأوجيوز أأيضًا تطبيق همةل حمددة لإاهاء الاس تخدام السابق يف حال حس   أ خطر ابإ

ىل الضامانت الواردة يف  1.52 فامي يتعلق ابحلقوق السابقة اليت تتناولها هذه املادة، لن يتضمن اتفاق لش بونة  51 املادةنظرًا اإ
ل بقدر ما تكون هذه احلقوق السابقة تتضمن  اهاء تدرجيي لالس تخدامات السابقة مبوجب هذه احلقوق اإ املراَجع فرتات اإ

ىل هذا املسمى  أأومسجاًل مكسمى  بيااًن جغرافياً  أأوتسمية منشأأ مسجةل  ذا مل متتد احلقوق السابقة بوضوح اإ بيان عام، واإ
ىل )2)51 املادة. والقوسني املربعني مناظران للأقواس املربعة يف 52 املادةالبيان عىل النحو احملدد يف حاش ية  أأو  (.1( اإ

ىل اس تخدام مبوجب عالمة جت2)52 املادةتوحض  6.52  51 املادةحق أ خر تتناوهل  أأوارية سابقة ( أأن حسب رفض مستند اإ
لغاء العالمة التجارية السابقة  املادةلن تطبق. وتوحض  51 املادةل يعين أأن  يف الوقت ذاته أأن حسب هذا الرفض بسبب اإ

بطاهلام جيعل  أأوعدم جتديدهام  أأوحسهبام  أأوأأي حق أ خر سابق  أأو ل ( 2)52 املادةغري منطبقة. ول تنطبق  51 املادةاإ اإ
صدار  ذا مل يسمح طرف متعاقد ابلزتامن، ميكنه اإ ابلنس بة اإىل حالت الزتامن املسموح هبا مبوجب قانون طرف متعاقد. فاإ

عالن رفض مبوجب  بطال أ اثر التسجيل ادلويل يف أأراضيه مبوجب  أأو 51 املادةاإ . ويف طرف متعاقد يتيح الزتامن، 59 املادةاإ
ل  لغاء العالمة التجارية السابقة ت نشأأ حا ة تزامن عقب حسب رفض اإ ذا اكن السحب نتيجة لإ ليه يف  أأواإ أأي حق أ خر مشار اإ

بطاهلام. أأوعدم جتديدهام  أأوحسهبام  أأو 51 املادة  اإ

 اإخطار منح امحلاية :58 املادة مالحظات عىل

خطار منح امحلاية فامي خيص تسمية منشأأ مسجةل  58 املادةتتعلق  5.58 بيان جغرايف مسجل مث سرش املكتب ادلويل  أأوابإ
ن اتضح خالل تكل الفرتة  –هل. وميكن تقدمي هذا الإخطار خالل فرتة س نة واحدة من اس تالم الإخطار ابلتسجيل ادلويل  اإ

عالن منح حامية عوضًا عن حسب  أأو -عدم صدور أأي رفض ذ قرار بسحب الرفض ميكن الإخطار ابإ ذا اخت  عقب رفض؛ اإ
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ىل القاعدة الرفض. والإج 55راءات حمددة يف مرشوع الالحئة استنادًا اإ
)اثنيًا(
من الالحئة التنفيذية لتفاق لش بونة احلايل اليت  
 .2050أ درجت عقب تعديل لالحئة التنفيذية دخل حزي النفاذ يف الأول من يناير 

 الإبطال :59 املادة مالحظات عىل

بطال ال اثر ا 59 املادةتتناول  5.59 ماكنية اإ ملرتتبة عىل تسجيل دويل يف طرف متعاقد بعينه. ويف ضوء املناقشة يف اإ
طار اخليار أألف، ل تنطبق أأية قيود5)59 املادةادلورتني الثامنة والتاسعة للفريق العامل، تقدم   عىل ( خيارين. ففي اإ

لي . ومن هذا 51 املادةه يف الأس باب اليت قد تس تخدم أأساسًا لإعالن الإبطال عىل أأساس حق سابق عىل النحو املشار اإ
يحدد أأس باب الإبطال ابلوضعني التاليني: بطال احملمتةل. أأما اخليار ابء ف أأس باب الإ باملنطلق ترد يف احلاش ية قامئة غري حرصية 

( وعدم الامتثال للتعريف. ويف حا ة انقضاء مدة امحلاية يف طرف املنشأأ 2؛ )51 املادة( وجود حق سابق وفقًا ملا ورد يف 5)
لغاء التسجيل ادلويل.2)8 املادةاملتعاقد، تلزم   ()ب( طرف املنشأأ املتعاقد بطلب اإ

بطال  وثيقة( من 5)51 املادة( من بروتوكول مدريد و 6)1 املادة 2.59 جنيف لتفاق لهاي تنصان عىل أأنه قبل النطق ابإ
جيب أأن تكون قد أأتيحت الفرصة لصاحب التسجيل ادلويل يك يدافع عن حقوقه. ول يتضمن اتفاق لش بونة احلايل أأي نص 

بطال أ اثر التسجيل ادلويل مبوجب اتفاق لش بونة.  من هذا النوع. ولكن ل يعين ذكل أأن ادلو ة العضو يف لش بونة ت منع من اإ
بطال قد ُدث وأأدخلت  منا أأقرت مجعية احتاد لش بونة أأن هذه اإ يف الالحئة التنفيذية لتفاق لش بونة عىل أأن  56 املادةواإ

بطال  2002اعتبارًا من الأول من أأبريل  ةتصبح انفذ ويه مادة تقتيض من الإدارة اخملتصة أأن ختطر املكتب ادلويل بأأي اإ
ابل للطعن يف ادلو ة العضو املعنية يف نظام لش بونة يك ي دون يف السجل ادلويل. وس تؤكد كهذا عندما ل يصبح الإبطال ق

طار نظام لش بونة يف طرف متعاقد بعينه ميكن 5)59 املادة ( من مرشوع اتفاق لش بونة املراَجع أأن أ اثر التسجيل ادلويل يف اإ
جنيف لتفاق  وثيقةملا ورد يف بروتوكول مدريد و  ( س تدرج نصًا مشاهباً 2)59 املادةأأن يبطلها ذكل الطرف املتعاقد؛ و 

ليه أأعاله. جيابية. 2)59 املادةوعقب مناقشات ادلورة التاسعة للفريق العامل، صيغت  لهاي، عىل النحو املشار اإ ( بصورة اإ
اتحهتا الفرصة لدل ذ ومع ذكل، فاإن منوذج الأحاكم املناظرة يف مدريد ولهاي يثري مسأأ ة اجلهة اليت ينبغي اإ فاع عن حقوقها اإ

طار نظام لش بونة ل تشري اإىل صاحب التسجيل ادلويل  ن التسجيالت ادلولية يف اإ منا تشري فقط اإىل صاحب  –اإ واإ
البياانت اجلغرافية موضوع التسجيل ادلويل. ويتيح املرشوع احلايل للامدة  أأو)أأحصاب( احلق يف اس تخدام تسميات املنشأأ 

(، 2)1 املادةعيني واملعنويني اذلين ميكن رفع الطلبات ابسه ، عىل النحو احملدد يف ( هذه الفرصة للأشخاص الطبي 2)59
البيان اجلغرايف.  أأوسواء دونوا أأم مل يدونوا يف السجل ادلويل ابعتبارمه صاحب )أأحصاب( احلق يف اس تخدام تسمية املنشأأ 

من  1 الفقرة" من 1" البنديف وقد يتطلب النص التنقيح يف ضوء نتاجئ هذه القضية املعلقة والواردة 
 .LI/WG/DEV/10/2 وثيقةال

ىل املالحظة 1)59 ملادةفامي يتعلق اب 1.59  .1.50(، جتدر الإشارة اإ

 التغيريات والتدوينات الأخرى يف السجل ادلويل :20 املادة مالحظات عىل

الأخرى يف السجل ادلويل يف مرشوع  أأدرج نص حمدد ملعاجلة مسأأ ة التغيريات يف التسجيالت ادلولية والتدوينات 5.20
 اتفاق لش بونة املراَجع.

 أأعضاء احتاد لش بونة :25 املادة مالحظات عىل

أأن الأطراف املتعاقدة يف اتفاق لش بونة املراَجع س تكون أأعضاء يف امجلعية ذاهتا اخلاصة ابدلول  املادةتوحض هذه  5.25
 الأطراف يف اتفاق لش بونة.
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 امجلعية :22 املادة مالحظات عىل

. ومع ذكل وعند الرضورة كام يف حا ة 5962 وثيقةمن  9 املادة، اإىل حد بعيد، عىل أأحاكم 22 املادةتقوم أأحاكم  5.22
 جنيف. وثيقةمن  25 املادةحقوق تصويت املنظامت احلكومية ادلولية، اس ت مكلت هذه الأحاكم بأأحاكم 

ىل دليل 2)22 ملادةفامي يتعلق اب 2.22 ىل  جورج بوداهاوسناذلي أأعده ادلكتور  فاقية ابريسات()ب(، يشار اإ وحتديدًا اإ
 .اتفاقية ابريس()ب( من 5)56 املادةواملالحظة ")د(" عىل  اتفاقية ابريس()ب( من 2)51 املادةاملالحظة ")ن(" عىل 

 ".2()ب("1)22 املادة()أأ( ابلقرتان مع 1)22 املادةفامي يتعلق ابملنظامت احلكومية ادلولية، يتعني قراءة  1.22

 املكتب ادلويل :21 املادة مالحظات عىل

 .5962 وثيقةمن  50 املادةاإىل حد بعيد أأحاكم  املادةتقتبس أأحاكم هذه  5.21

 الشؤون املالية :21 املادة مالحظات عىل

ىل الأحاكم الواردة يف  املادةتستند أأحاكم هذه  5.21 ىل املالحظتني  وثيقةاإ  .2.2و 5.2جنيف. ويشار يف هذا الصدد اإ

 الالحئة التنفيذية :21 املادة مالحظات عىل

جراء تعديل بعض أأحاكم الالحئة. املادةتشري هذه  5.21 ىل الالحئة التنفيذية وحتدد اإ  رصاحة اإ

( مبا يامتىش مع الأحاكم املناظرة من معاهدة س نغافورة ومعاهدة التعاون بشأأن الرباءات اللتني 2) الفقرةصيغت  2.21
 النصاب ذاته وهو أأغلبية الثالثة أأرابع.تتطلبان 

( غلبة الأحاكم الواردة يف اتفاق لش بونة املراَجع عىل الأحاكم الواردة يف الالحئة حبيث تغلب أأحاكم 1) الفقرةترخس  1.21
 اتفاق لش بونة املراَجع عىل أأحاكم الالحئة يف حال سشوب نزاع بني مجموعيت الأحاكم.

 راجعةامل :26 املادة مالحظات عىل

بأأنه جيوز تنقيح معاهدة من خالل عقد مؤمتر للأطراف املتعاقدة، قد صيغ عىل  املعتادةاذلي يؤكد القاعدة  ،هذا احلمك 5.26
 جنيف. وثيقةغرار الأحاكم الواردة يف معاهدة س نغافورة و 

 يف امجلعية املوادتعديل بعض  :22 املادة مالحظات عىل

ىل املادةأأحاكم هذه  5.22  جنيف. وثيقةحد بعيد من الأحاكم الواردة يف  مس متدة اإ

 الانضامم اإىل هذه الوثيقة :28 املادة مالحظات عىل

ىل معايري انضامم املنظامت  وثيقةمن  22 املادةعىل غرار  املادةصيغت أأحاكم هذه  5.28 جنيف، وك يفت حبيث تشري اإ
 LI/WG/DEV/2/3 وثيقةالاحلكومية ادلولية اليت يبدو أأاها تراعي اس تنتاجات الفريق العامل املعين ابدلراسة الواردة يف 

 واليت نوقشت يف ادلورة الثانية للفريق العامل.
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ىل اتفاق لش بونة املراجَ  2.28 ، تضع اتفاقية ابريسع ل يقترص عىل ادلول الأطراف يف بعد توضيح أأن الانضامم اإ
 .اتفاقية ابريس" معايري انضامم ادلول غري الأطراف يف 2("5الفقرة)

وس تتيح دلو ة عضو يف اتفاق لش بونة  15 املادة()ب( ابلقرتان مع 1ينبغي قراءة امجلةل الأخرية من الفقرة) 1.28
حكومية دولية أأن تطبق اتفاق لش بونة املراَجع عوضًا عن اتفاق لش بونة تكون دو ة عضو يف منظمة  5962 وثيقة أأو
 قبل انضامم املنظمة احلكومية ادلولية. 5962 وثيقة أأو

 اترخي نفاذ التصديق والانضامم :29 املادة مالحظات عىل

ىل وا وثيقةمن  28 املادةمبا يامتىش مع نص  املادةصيغ نص هذه  5.29 ع أأن لك من ادلول واملنظامت قجنيف ليشري اإ
ىل   اجلديدة. وثيقةالاحلكومية ادلولية جيوز لها الانضامم اإ

()ب( و)ج( من 2)51 املادة(، اليت تتناول أ اثر الانضامم، عىل غرار 1) الفقرةصيغت امجلةل الأوىل من  2.29
لهيا يف 5962 وثيقة ماكنية لمتديد املهل املشار اإ من مرشوع اتفاق لش بونة املراَجع يف  52 دةاملا( و 5)51 املادة. وأأدرجت اإ

عىل اس تقصاء بشأأن نظام لش بونة ويف ضوء مناقشات ادلورة  رداً ( يف ضوء الاقرتاحات املقدمة 1) الفقرةاجلزء الأخري من 
 الثانية للفريق العامل.

ىل  1.29  .6.2 ( املؤطرة بقوسني مربعني، انظر املالحظة6( و)1) 2 املادةفامي يتعلق ابلإحا ة اإ

 ظر التحفظاتح :10 املادة مالحظات عىل

 جنيف. وثيقةمن  29 املادةاليت تس تثين أأي حتفظ عىل اتفاق لش بونة املراَجع، تش به نص ، املادةهذه  5.10

 5962 وثيقةتطبيق اتفاق لش بونة و  :15 املادة مالحظات عىل

لكهيام.  5962 وثيقة أأو( العالقات بني ادلول الأطراف يف اتفاق لش بونة املراجع واتفاق لش بونة 5) الفقرةتتناول  5.15
واملبدأأ املنصوص عليه هو أأن اتفاق لش بونة املراَجع وحده سينطبق عىل العالقات بني تكل ادلول. ومن مث وفامي خيص 

يداع طلب دويل من دو ة ملزمة   5962 وثيقة أأوابتفاق لش بونة املراَجع واتفاق لش بونة الأشخاص اذلين اس متدوا حقه  يف اإ
، عند 5962 وثيقة أأوواذلين يرغبون يف احلصول عىل حامية يف دول أأطراف أأخرى يف اتفاق لش بونة املراَجع واتفاق لش بونة 

ل أأحاكم اتفاق لش بونة املراَجع.  احلاجة، ل تنطبق اإ

، من هجة، 5962 وثيقة أأوطراف يف اتفاق لش بونة املراَجع واتفاق لش بونة ( العالقات بني ادلول الأ 2) الفقرةتتناول  2.15
فقط دون أأن تكون يف الوقت ذاته أأطرافًا يف اتفاق لش بونة املراَجع،  5962 وثيقة أأووبني ادلول الأطراف يف اتفاق لش بونة 

 من هجة أأخرى.

ىل املالحظة  1.15  .1.28جتدر الإشارة أأيضًا اإ

 النقض :12 املادة مالحظات عىل

مادة اعتيادية. ومتكينًا ملن نظموا أأسشطهت  بوصفها وظيفة لنضامم طرف متعاقد يف اتفاق لش بونة املراَجع  املادةهذه  5.12
( عىل همةل مدهتا س نة واحدة 2) الفقرةلتنفيذ التعديالت الالزمة يف حال نقض الطرف املتعاقد اتفاق لش بونة املراَجع، تنص 

ضافة اإىل ذكل، تضمن  ( أأن يتواصل تطبيق اتفاق لش بونة املراَجع عىل أأي 2) الفقرةعىل الأقل يك يصبح النقض انفذًا. واإ
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طلب دويل معلق وعىل أأي تسجيل دويل انفذ فامي خيص الطرف املتعاقد اذلي نقض اتفاق لش بونة املراَجع وقت نفاذ 
 النقض.

 والتوقيع علهيا وثيقةاللغات هذه  :11 املادة ىلمالحظات ع

بوجه خاص عىل أأن يوقع اتفاق لش بونة املراَجع يف سسخة أأصلية ابللغات الرسية الست للأمم املتحدة  11 املادةتنص   5.11
 .وتعترب لك النصوص متساوية يف احلجية

 أأمني الإيداع :11 املادة مالحظات عىل

يداع معاهدة معرَّ عىل أأن  11 املادةتنص  5.11 يداع اتفاق لش بونة املراَجع. وطبيعة واجبات أأمني اإ فة، املدير العام أأمني اإ
هذه الواجبات بوجه خاص يف تمكن من اتفاق فيينا بشأأن قانون املعاهدات. و  22و 26 املادتنيوترد قامئة هبذه الواجبات يف 

صدق علهيا من النص الأصيل وتلقي واثئق التصديق احلفاظ عىل النص الأصيل لتفاق لش بونة املراَجع ووضع سسخ م
 الانضامم املودعة. أأو

 ]اهاية املرفق الأول؛ ييل ذكل املرفق الثاين[
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 ثاينال املرفق 

 2051من الاس تعراض الس نوي لنظام مدريد لعام  1 –القس  ابء 

 الإيرادات والرسوم 1-ابء 

 مجموع الإيرادات اليت مجعها املكتب ادلويل 5- 1-ابء 

 الشلكل املكتب ادلويل رسومًا ابلفرنك السويرسي للخدمات املتعلقة بطلب العالمات وتسجيلها وجتديدها. ويبني ُّص  
يرادات نظام مدريد بني عايم  5 - 1 -ابء  . فقد وصل مجموع الإيرادات اليت مجعها املكتب ادلويل يف 2051و 2005مجموع اإ
ىل  2051عام  يرادات النظام 2052% مقارنة بعام 1.6مليون فرنك سويرسي، أأي بزايدة قدرها  11 569اإ . وجسل مبلغ اإ

ل عايم  % عىل التوايل. 8.2% و2ما اخنفضت الإيرادات بنس بة ، عند2009و  2002زايدة يف مجيع الس نوات املبينة اإ
ىل اخنفاض عدد الطلبات ادلولية املودعة يف هذين العامني )انظر الشلك أألف  ل أأعىل معدل 5- 5 –ويشري ذكل اإ (. وجس 

ذ انضمت مثاًل 22.9)+ 2006%( و21.8)+ 2001منو يف عام  ىل توسع عضوية نظام مدريد. اإ %( وي عزى ذكل جزئيًا اإ
ىل نظام مدريد يف عام مج   .2001هورية كوراي والولايت املتحدة اإ

 مجموع الإيرادات اليت مجعها املكتب ادلويل 5 - 1 -ابء  الشلك

 

 2051، مارس قاعدة بياانت اإحصاءات الويبواملصدر: 

 الرسوم اليت وزعها املكتب ادلويل عىل أأعضاء نظام مدريد 2 – 1 –ابء 

ل املكتب ادلويل  مليون  522.1، حنو 2051رسومًا يوزعها عىل أأعضاء نظام مدريد. ووزع املكتب ادلويل، يف عام ُّص 
حفصل الاحتاد الأورويب )عرب املكتب املعين ابلتنس يق يف السوق ادلاخلية(  3فرنك سويرسي عىل مجيع الأعضاء املعينني.

%( فالصني 6.1%( فأأسرتاليا )2.1لولايت املتحدة )%( فا8.6%( ويليه الياابن )52.2عىل احلصة الأكرب من هذا املبلغ )
% من 10عىل حنو  –من حيث توزيع الرسوم علهيا  –%(. وحصل الأعضاء امخلسة الأكرث تعيينًا يف نظام مدريد 1.0)

جني ويه حصة مماثةل حلصهت  الإجاملية يف العام السابق. ومل تتغري حصص غالبية أأعضاء نظام مدريد املدر  2051مجموع عام 
ذ جسل اخنفاضًا طفيفًا ) 2052و 2051يف القامئة بني عايم  ن شهد الاحتاد الأورويب أأكرب تغري اإ نقطة مئوية( بيامن  0.8-واإ

يرادات أأكرب من الرسوم اليت  0.6جسلت أأسرتاليا زايدة طفيفة )+ نقطة مئوية(. وحصل مجيع أأعضاء مدريد املذكورين عىل اإ
لها املكتب ادلويل يف  ماليني فرنك سويرسي أأي  1.0ابس تثناء تركيا اليت حصلت عىل  2052مقارنة بعام  2051حصَّ

 ن العام السابق.مفرنك سويرسي أأقل  20 000

                                                
3

 تتأألف الرسوم من رسوم اإضافية ورسوم تمكيلية ورسوم فردية للك من أأعضاء نظام مدريد املعينني. 

Growth rate (%)
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 الرسوم اليت وزعها املكتب ادلويل عىل أأعضاء نظام مدريد 2 - 1 -ابء  اجلدول

 

ادلاخلية *الرسوم املوزعة عىل الاحتاد الأورويب يه الرسوم املوزعة عىل املكتب املعين ابلتنس يق يف السوق  ملحوظة:
جاميل   الرسوم املوزعة عىل ماكتب امللكية الفكرية الفردية للك من بدلان الاحتاد الأورويب.والتابع هل وليس اإ

 2051، مارس قاعدة بياانت اإحصاءات الويبواملصدر: 

 رسوم لك تسجيل دويل 1- 1 –ابء 

دد مجموع رسوم  ن اكنت أأي ُ  طلب دويل بعدد من العوامل مهنا عدد أأعضاء نظام مدريد والأعضاء احملددين املعينني، واإ
واخنفض . 4العالمة ابلألوان أأم ابللونني الأبيض والأسود، وعدد فئات السلع واخلدمات املطلوب حاميهتا وغريها من العوامل

ىل  2008فرنك سويرسي يف  1 211م املسددة عن لك تسجيل جديد من ذروته اليت بلغت متوسط الرسو   فرناكً  1 019اإ
 .2051يف  سويرسايً 
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 عضو معني يف نظام مدريد، ورمس تمكييل للك عضو معني تتأألف الرسوم املس تحقة عن أأي طلب دويل من الرمس الأسايس، وهو رمس فردي للك 
ذا جتاوز عددها ثالث فئات. ذا مل ينطبق الرمس الفردي، ورمس اإضايف للك فئة من السلع واخلدمات اإ  يف نظام مدريد اإ

2012 2013

European Union* 21.2 22.0 12.7 -0.8

Japan 13.5 14.8 8.6 0.0

United States of America 11.5 12.6 7.3 -0.1

Australia 9.2 11.2 6.5 0.6

China 6.6 6.9 4.0 -0.2

Republic of Korea 5.4 6.4 3.7 0.2

Singapore 5.3 5.9 3.4 0.0

Norway 4.9 5.1 3.0 -0.1

Uzbekistan 4.2 4.3 2.5 -0.2

Switzerland 4.0 4.1 2.4 -0.2

Turkey 4.1 4.0 2.3 -0.3

Israel 3.2 3.5 2.0 0.0

Russian Federation 2.9 3.2 1.8 0.0

Ukraine 2.7 3.1 1.8 0.1

United Kingdom 2.7 2.7 1.6 -0.2

Oman 2.4 2.7 1.6 0.0

Belarus 1.9 2.2 1.3 0.1

Georgia 2.0 2.2 1.3 0.0

Denmark 2.1 2.1 1.2 -0.1

Colombia 0.3 2.1 1.2 1.0

Others 45.8 51.3 29.7 0.4

Total 156.0 172.4 100.0 ..

Madrid member

Fees (in millions 

of Swiss francs)

2013 share of 

total (%)

Change in share 

2012-13
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 رسوم التسجيل 1 - 1 -ابء  الشلك

 توزيع رسوم التسجيل متوسط الرسوم املسددة عن لك تسجيل جديد

  

 2051، مارس قاعدة بياانت اإحصاءات الويبواملصدر: 

متوسط الرسوم املسددة عن لك تسجيل تغريات كبرية يف رسوم التسجيل اليت يسددها مقدمو الطلبات. ففي عام خيفي 
، دفع 2052فرنك سويرسي. وعىل غرار عام  510 000 سويرساًي اإىل حنو فرناكً  590، تراوحت الرسوم ما بني 2051

 2 000و 5 005ع ثلهث  تقريبًا مبلغ يرتاوح بني فرنك سويرسي عن لك تسجيل ودف 5 000ع رش مقديم الطلبات أأقل من 
فرناكً  1 019 ا% من مقديم الطلبات رسومًا أأقل من املتوسط عن لك تسجيل وقدره20فرنك سويرسي. ودفع ما مجموعه 

أأما رسوم ابيق التسجيالت أأقل.  أأوفرنك سويرسي  8 000% من التسجيالت ادلولية 91سويرساًي وتلكف ما مجموعه 
فرنك  88 000فرنك سويرسي و 8 005تسجياًل فقد تراوحت ما بني  2 510% واليت تشمل حنو 1سسبهتا البالغة 

 فرنك سويرسي. 511 000سويرسي. وق ميت رسوم تسجيلني بفائض قدره 

 ]اهاية املرفق الثاين؛ ييل ذكل املرفق الثالث[
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 املرفق الثالث

 2051من الاس تعراض الس نوي لنظام مدريد لعام  1 –القس  أألف 

 التغطية اجلغرافية لتسجيالت ادلولية لنظام مدريد 1 –أألف 

 التعيينات يف التسجيالت ادلولية 5- 1-أألف 

حلل القس  السابق أأصول التسجيالت ادلولية ونظر يف عدد البدلان الأعضاء يف نظام مدريد اذلين عيهن  أأحصاب 
ىل هذا التحليل من خالل حبث أأعضاء نظام مدريد  1 –التسجيالت لتوس يع نطاق حامية عالماهت . ويستند القس  أألف  اإ

 ت اإىل حامية عالماهت  التجارية.املعينني لتحديد الأماكن اليت يسعى فهيا أأحصاب التسجيال

قد بلغ  2051أأن عدد التعيينات احملدد أأوًل يف التسجيالت ادلولية اجلديدة املدونة يف عام  5 - 5 - 1 -أألف ويبني الشلك 
تسجيل لأول مرة منذ بداية الأزمة املالية  100 000تعيني للك تسجيل دويل، وأأنه جتاوز  6.9تعيينًا، مبتوسط  106 016

لت عىل مدار مثاين س نوات. 2052% يف عام 8.1. واكنت الزايدة اليت بلغت سسبهتا 2008لعاملية يف عام ا  أأعىل سس بة جس 

ىل الزايدة يف عدد أأعضاء نظام  ىل الطلبات والتسجيالت ادلولية، يعزى هذا الاجتاه التصاعدي اإ وكام هو احلال ابلنس بة اإ
يداعات العالمات مدريد عىل مر الس نني وما تبع ذكل من اس تخ ىل منو عام شهدته اإ ضافة اإ دام مزتايد لنظام مدريد، اإ

 5التجارية يف ش ىت أأحناء العامل.

( وهو متوسط مماثل ملا 6.9، عني أأحصاب التسجيالت ادلولية اجلديدة، يف املتوسط، س بعة أأعضاء تقريبًا )2051ويف عام 
ل خالل الس نوات الأربع السابقة. وبعد أأن بلغ متوسط  ، بدأأ ينخفض 2005عدد التعيينات يف لك تسجيل ذروته يف عام جس 

ىل مس تواه املس تقر احلايل وهو س بعة تعيينات. وميكن تفسري هذا الاخنفاض بواقع أأن الاحتاد  مع مرور الوقت ليصل اإ
ىل نظام مدريد يف عام  عيني واحد ، مما مكن أأحصاب التسجيل من تعيني الاحتاد الأورويب كلك بت 2001الأورويب انض  اإ
 بدًل من تعيني لك دو ة عضو عىل حدة.

 التعيينات يف التسجيالت ادلولية 5 - 5 - 1 -أألف الشلك 

 

 2051، مارس قاعدة بياانت اإحصاءات الويبواملصدر: 

، ميكن لأحصاب التسجيل ادلويل تعيني أأي من أأعضاء مدريد اذلي يودون 1 - 2 -أألف وكام هو موحض يف القس  الفرعي 
توزيع التعيينات يف  2 - 5 - 1 -أألف احلصول يف ولايهت  القضائية عىل حامية لعالماهت  عىل الصعيد ادلويل. ويبني الشلك 
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 /www.wipo.int/ipstats/en/wipi: 2051من مؤرشات امللكية الفكرية العاملية،  5 - 5 –انظر القس  الفرعي ابء  

. 10.2 8.0 1.5 13.8 5.6

-11.3 -1.4

2.0 21.8 2.2 0.7 2.9
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Average number of designations per registration
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ن يف  لك ادلولية اجلديدة عينت عضوًا % من مجموع التسجيالت 52.1. وعىل غرار العام السابق، 2051تسجيل دويل دّو 
% ثالثة تسجيالت، 51.1% من التسجيالت تعينني، ومشلت 51.9واحدًا فقط من أأعضاء نظام مدريد؛ وتضمنت 

%( التسجيالت 12أأقل من أأعضاء نظام مدريد يف أأكرث من نصف ) أأو% عىل أأربعة تسجيالت. وعني أأربعة 9.8واحتوت 
ولية قضائية من ولايت أأعضاء  51و 1سجيالت ثلهثا للامتس امحلاية يف ما بني أأحصاب الت  خدم. واس ت2051ادلولية لعام 

 عضوًا يف نظام مدريد. 56%( تعيني أأكرث من 9.1نظام مدريد واختار الع رش تقريبًا )

ىل عدد كبري من أأعضاء نظام مدري د. ويف بعض احلالت، اس ت خدم عدد قليل من التسجيالت لمتديد امحلاية يف أ ن واحد اإ
ن يف  11 151تسجياًل تقريبًا من أأصل  529فعىل سبيل املثال، مل ي س تخدم سوى  عضوًا  80لتعيني  2051تسجياًل دّو 

عضوًا. ومل يعني سوى تسجيل واحد من هذه التسجيالت املئة والتسعة  92أأكرث من أأعضاء نظام مدريد وأأصله   أأو
 عضوًا يف نظام مدريد. 90والعرشين 

ادلولية اليت تعني عضوًا واحدًا يف نظام مدريد عىل رغبة أأحصاب العالمات التجارية يف توس يع نطاق دل التسجيالت وت
ىل بدل واحد أ خر غري بدلمه "الأم" اذلين أأودعوا فيه  الإقلميي. أأوطلب العالمة الأصيل عىل الصعيد الوطين  امحلاية اإ

ىل ادلول الامثين والعرشين الأعضاء يف الاحتاد الأورويب وقد يدل كذكل عىل رغبهت  يف توس يع نطاق حامية عالمهت  الت جارية اإ
ن يف  2 211يف أ ن واحد. ومن أأصل  س هذه التسجيالت  5 158وتضمن تعيينًا واحدًا،  2051تسجياًل دوليًا دّو  )أأي ُخ 

 .تقريبًا( عينت الاحتاد الأورويب من خالل املكتب املعين ابلتنس يق يف السوق ادلاخلية التابع هل

 2051توزيع التعيينات حبسب التسجيل ادلويل،  2 - 5 - 1 -أألف الشلك 

 

 2051، مارس قاعدة بياانت اإحصاءات الويبواملصدر: 

 التعيينات الالحقة يف التسجيالت ادلولية 2- 1-أألف 

اجلغرافية اليت ، ُدد أأحصاب التسجيل ادلويل بصورة كبرية املناطق 1 - 2 -أألف عىل النحو املبني يف القس  الفرعي 
يداع طلباهت  ادلولية مبوجب نظام مدريد. ومع ذكل، عىل مدى صالحية  يلمتسوا فهيا حامية عالماهت  التجارية وقت اإ

ضافيون يف نظام  التسجيل الفعال، قد يود أأحصابه توس يع نطاق امحلاية لعالماهت  التجارية اإىل ولايت قضائية يشملها أأعضاء اإ
اليت مل  أأوتعيني سابق   ن هليينات ابلتعيينات الالحقة وتنطبق عىل أأعضاء نظام مدريد اذلين مل يدوَّ مدريد. وتعرف هذه التع 

 السابق ساراًي. يعد تعييهن 

، ويعزى ذكل جزئيًا اإىل حالت 5996ويبني التوجه الطويل الأجل أأن عدد التعيينات الالحقة قد تضاعف تقريبًا منذ عام 
ىل نظام مدريد و  توس يع نطاق امحلاية اإىل ولايت قضائية اتبعة لأعضاء جدد فضاًل عىل احلافز لأحصاب التسجيل الانضامم اإ

Share of total registrations (%): 2013
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أأن عدد التعيينات الالحقة  2 - 1 -أألف يف التعيينات الأولية، يبني الشلك  وجود توجه مماثلعن الأعضاء القامئني. ورمغ 
ىل  املضافة التسجيالت ادلولية القامئة يتقلب أأكرث من عام ل خر مقارنة بعدد التعيينات الأولية املبينة يف الشلك اإ
ن معدلت المنو الس نوية للتعيينات الالحقة أأعىل 5 - 5 - 1 -أألف  أأقل بصورة ملحوظة من معدلت التعيينات  أأو. واإ

 حىت متناقضة معها. أأوالأولية خالل معظ  الس نوات 

ىل تسجيالهت  ادلولية وهو رمق مل يتغري مس تواه تقريبًا مقارنة  11 180، أأضاف أأحصاب التسجيالت 2051ويف عام  تعيينًا اإ
نت يف 51. وهذه التعيينات الالحقة يه حنو 2052بعام   .2051% من مجيع التعيينات الأولية والالحقة اليت دّو 

ذ بلغت  ، وهو العام اذلي أأصبحت فيه الولايت املتحدة عضوًا 2001% يف عام 11.2وزادت التعيينات الالحقة بشدة اإ
ىل النظام. ويف املقابل، اخنفضت التعيينات الالحقة بنس بة  % 58.2يف نظام مدريد والعام السابق لنضامم الاحتاد الأورويب اإ

 %.20.5، ابلتوازي مع اخنفاض التعيينات الأولية بنس بة 2009يف ذروة الأزمة الاقتصادية يف عام 

 التعيينات الالحقة يف التسجيالت ادلولية 2 - 1 -أألف الشلك 

 

 2051، مارس قاعدة بياانت اإحصاءات الويبواملصدر: 

 التعيينات يف التسجيالت حبسب العضو يف نظام مدريد 1- 1 –أألف 

حيث المتس أأحصاب التسجيالت ادلولية  –يف حا ة الاحتاد الأورويب  -البدلان واملنطقة  5 - 1 - 1 -أألف يبني الشلك 
عىل هيئة تعيينات أأولية ولحقة. وحصل هؤلء الأعضاء العرشين الأكرث تعيينًا يف نظام مدريد  2051حامية لعالمة جتارية يف 

بقليل، مما أأدى اإىل حصة  %( مجيع التعيينات الالحقة10.6% من مجيع التعيينات الأولية وأأكرث من نصف )18.1عىل 
جاملية سسبهتا   % من مجموع التعيينات.12.1اإ

جامًل )مبا يف ذكل التعيينات الالحقة(، يه العضو الأكرث  20 000واكنت الصني، ويه ادلو ة الوحيدة اليت تتجاوز  تعيني اإ
رويب ليصبح بذكل اثين أأكرث أأعضاء نظام تعيينًا يف لك من التسجيالت اجلديدة والقامئة. وختطى الاحتاد الرويس الاحتاد الأو 

ذ حصل عىل ما مجموعه  2051مدريد تعيينًا يف عام  %( يف صفوف 9.6تعيينًا مسجاًل بذكل أأعىل معدلت منو )+ 58 219اإ
ته عرشين عضوًا يف نظام مدريد تعيينًا. وشهدت فييت انم أأيضًا اليت اكنت حتتل املرتبة اخلامسة عرشة منوًا عاليًا سسب  أأكرث
ن اكن ذكل من أأصل منخفض.50.8  % واإ

. وحصل عىل اثين أأكرب عدد من 2051واحتل الاحتاد الأورويب املرتبة الثالثة من حيث مجموع التعيينات الواردة يف 
ىل  التعيينات الأولية، ولكنه ُتل املرتبة السابعة عرشة من حيث التعيينات الالحقة. وقد يشري هذا الاختالف يف املرتبتني اإ

.
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ىل عدم رضورة تعيينه لحقًا ابلنس بة للعديد من  أأن تعيينه الأويل يف العديد من التسجيالت ادلولية اجلديدة قد أأدى اإ
 أأحصاب العالمات التجارية.

عضوًا مدرجًا يف  20ل من أأص 8 أأن لبدلان اليت ت لمتس فهيا امحلاية للعالمات التجاريةل واسع الغرايف اجل النطاقومما يدل عىل 
جامًل عىل ربع التعيينات. ويف املقابل، مل ُصل الأعضاء الثنا عرش املتبقني، الأوروبية و  يف القارةمدريد يقعون  نظام حصلوا اإ

 اذلين يشملون أ س يا وأأمرياك الشاملية وأأوقيانوس يا، عىل ثلث مجموع التعيينات.

ىل نظام مدريد يف عام   2051عضوًا يف عام  20فقد ظهر يف قامئة أأبرز ، 2052أأما العضو املعني نيوزيلندا، اذلي انض  اإ
ىل هذا البدل عرب تعيينات لحقة. وحصل انتيجة لتوس يع أأحص أأساساً  ب التسجيالت نطاق حامية عالماهت  التجارية القامئة اإ

ل ثالثة مهن 2052مقارنة بعام  2051مجيع أأعضاء نظام مدريد املدرجني عىل تعيينات أأكرث يف عام  ذ حصلت أأ  اإ ملانيا . اإ
 ورصبيا وسويرسا عىل تعيينات أأقل.

 2051عضوًا معينًا يف نظام مدريد،  20التعيينات يف التسجيالت لأعىل  5 - 1 - 1 -أألف الشلك 

  

 2051، مارس قاعدة بياانت اإحصاءات الويبواملصدر: 

 50مجموع التعيينات يف تسجيالت نظام مدريد اليت حصل علهيا أأبرز  2 - 1 - 1 -أألف يبني اجلزء العلوي من اجلدول 
. أأما اجلزء السفيل من اجلدول 2051من بدلان الإيداع يف  20أأعضاء معينني يف نظام مدريد من أأصل أأبرز 

برز بدلان فيبني النسب املئوية مجلوع التعيينات اليت حصل علهيا هؤلء الأعضاء يف نظام مدريد من أأ  2 - 1 - 1 -أألف 
 الإيداع.

%( 51.2وحصلت الصني، ابلتساوي تقريبًا، عىل أأكرب حصة من التعيينات اليت أأودعها أأحصاب عالمات مقميني يف أأملانيا )
%(. أأما يف حا ة الاحتاد الأورويب اكن أأحصاب العالمات من 50.1%( ويلهيا املقميون يف فرسسا )51.5والولايت املتحدة )
%( أأكرث اجلهات اهامتمًا بتوس يع نطاق حامية عالماهت  اإىل هذه 50.1%( وسويرسا )51.5%( وأأملانيا )25الولايت املتحدة )

 املنطقة.

ىل  بلغتو  أأعضاء يف نظام مدريد تعيينًا.  50من أأبرز  6التعيينات من أأملانيا أأكرب حصة من مجوع التسجيالت ابلنس بة اإ
% من مجموع التعيينات الواردة من 29.6ينات الواردة من أأوكرانيا و% من مجموع التعي 51.6وتراوحت هذه احلصص ما بني 

ربعة أأعضاء املتبقني من أأبرز  أأعضاء يف  50سويرسا. أأما التعيينات الواردة من الولايت املتحدة فقد اكنت أأكرب حصة للأ
س مجموع التعيينات يف أأسرتاليا والياابن والاحتاد الأورو ذ اكن ُخ   أأكرث. أأويب نظام مدريد تعيينًا اإ

Growth rate (%): 2012-13
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ىل أأبرز الأعضاء يف نظام مدريد تعيينًا، بلغت التعيينات الواردة من الصني حصة أأكرب من مجموع لك عضو يف عام  وابلنس بة اإ
 اولكهن 2052. فعىل سبيل املثال، بلغت أأكرب خامس حصة من التعيينات يف مجهورية كوراي يف عام 2052مقارنة بعام  2051

 .2051بلغت اثلث أأكرب حصة لها يف عام 

ىل أأن صاحب العالمة التجارية املقمي يف هذا املنشأأ  عندما توجد تعيينات ملنشأأ هو عضو معني يف نظام مدريد، يشري ذكل اإ
ذا اكن مقدم  6يف نظام مدريد خيتلف عن بدله الاصيل ليخصه ابلتسجيل ادلويل الأصيل. اً قد اس تخدم عضو  ويتس ىن ذكل اإ

ذا اكن ميتكل منشأأة صناعية  أأوطلب مثاًل مواطنًا يف عضو مدريد املعين ال جتارية حقيقية وفعلية يف بدل عضو مدريد  أأواإ
قلميه. أأو  اإ

                                                
6

 تسجياًل سشأأ يف الولايت املتحدة أأيضًا الولايت املتحدة. 12عني مثاًل  
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برز  2 - 1 - 1 -أألف اجلدول   2051أأعضاء يف نظام مدريد تعيينًا،  50منشأأ وأأبرز  20التعيينات يف التسجيالت لأ

 

 

 

(، الولايت EU(، الاحتاد الأورويب )RU(، الاحتاد الرويس )CNاملعينني مه: الصني )أأعضاء نظام مدريد  مالحظة:
(، أأوكرانيا TR(، تركيا )KR(، مجهورية كوراي )AU(، أأسرتاليا )JP(، الياابن )CH(، سويرسا )USاملتحدة الأمريكية )

(UA( 

 2051، مارس قاعدة بياانت اإحصاءات الويبواملصدر: 

 ث؛ ييل ذكل املرفق الرابع[]اهاية املرفق الثال

 

CN RU EU US CH JP AU KR TR UA

Australia                               562 166 622 810 93 340 16 185 56 30

Austria                                 342 394 350 350 709 223 181 162 278 239

Belgium                                 337 301 310 320 264 147 124 121 170 163

China                                   36 1,422 826 1,447 579 1,169 1,035 1,125 761 741

Czech Republic                          88 295 121 72 101 37 29 26 104 222

Denmark                                 303 195 218 330 182 171 167 135 127 79

France                                  2,120 1,626 1,359 1,685 1,731 1,299 868 859 849 782

Germany                                 3,089 2,832 2,302 2,664 3,914 1,724 1,317 1,367 1,978 1,396

Hungary                                 24 223 28 31 21 15 9 11 104 222

Italy                                   1,812 1,565 862 1,540 899 1,007 594 707 698 624

Japan                                   1,290 483 911 1,135 307 9 498 1,085 313 193

Luxembourg                              176 148 109 172 158 105 99 88 108 95

Netherlands                             632 521 572 604 452 294 335 235 374 217

Russian Federation                      377 13 158 220 152 112 74 107 202 754

Spain                                   571 506 160 558 261 308 229 220 253 210

Sweden                                  319 294 120 344 199 219 240 186 152 80

Switzerland                             1,406 1,287 1,839 1,154 119 1,037 773 864 835 623

Turkey                                  400 759 195 334 219 171 150 146 1 481

United Kingdom                           1,203 889 958 1,406 514 889 1,056 606 469 307

United States of America                3,054 1,555 3,690 47 1,282 2,627 2,743 1,952 980 578

Others 2,134 2,765 1,888 2,099 1,059 1,276 1,138 780 1,026 1,553

Total 20,275 18,239 17,598 17,322 13,215 13,179 11,675 10,967 9,838 9,589

Origin
Designated Madrid member (number of designations)

CN RU EU US CH JP AU KR TR UA

Australia                               2.8 0.9 3.5 4.7 0.7 2.6 0.1 1.7 0.6 0.3

Austria                                 1.7 2.2 2.0 2.0 5.4 1.7 1.6 1.5 2.8 2.5

Belgium                                 1.7 1.7 1.8 1.8 2.0 1.1 1.1 1.1 1.7 1.7

China                                   0.2 7.8 4.7 8.4 4.4 8.9 8.9 10.3 7.7 7.7

Czech Republic                          0.4 1.6 0.7 0.4 0.8 0.3 0.2 0.2 1.1 2.3

Denmark                                 1.5 1.1 1.2 1.9 1.4 1.3 1.4 1.2 1.3 0.8

France                                  10.5 8.9 7.7 9.7 13.1 9.9 7.4 7.8 8.6 8.2

Germany                                 15.2 15.5 13.1 15.4 29.6 13.1 11.3 12.5 20.1 14.6

Hungary                                 0.1 1.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 1.1 2.3

Italy                                   8.9 8.6 4.9 8.9 6.8 7.6 5.1 6.4 7.1 6.5

Japan                                   6.4 2.6 5.2 6.6 2.3 0.1 4.3 9.9 3.2 2.0

Luxembourg                              0.9 0.8 0.6 1.0 1.2 0.8 0.8 0.8 1.1 1.0

Netherlands                             3.1 2.9 3.3 3.5 3.4 2.2 2.9 2.1 3.8 2.3

Russian Federation                      1.9 0.1 0.9 1.3 1.2 0.8 0.6 1.0 2.1 7.9

Spain                                   2.8 2.8 0.9 3.2 2.0 2.3 2.0 2.0 2.6 2.2

Sweden                                  1.6 1.6 0.7 2.0 1.5 1.7 2.1 1.7 1.5 0.8

Switzerland                             6.9 7.1 10.5 6.7 0.9 7.9 6.6 7.9 8.5 6.5

Turkey                                  2.0 4.2 1.1 1.9 1.7 1.3 1.3 1.3 0.0 5.0

United Kingdom                           5.9 4.9 5.4 8.1 3.9 6.7 9.0 5.5 4.8 3.2

United States of America                15.1 8.5 21.0 0.3 9.7 19.9 23.5 17.8 10.0 6.0

Others 10.5 15.2 10.7 12.1 8.0 9.7 9.7 7.1 10.4 16.2

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Origin
Designated Madrid member (share of designations (%))
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ادلويل للعالمات وبني جدول الرسوم املرفق ابلالحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق مدريد بشأأن التسجيل 

 الربوتوكول املتعلق بذكل التفاق

 (2008سبمترب  5من  )انفذ اعتباراً  جدول الرسوم
 ابلفرناكت السويرسية  

   الطلبات ادلولية اليت ختضع لالتفاق وحده .5

   جيب تسديد الرسوم التالية اذلكر واملس تحقة عن عرش س نوات:

من التفاق(()أأ( 2)8 املادةرمس أأسايس ) 5.5
*
   

ذا مل تكن أأية صورة مس تنسخة عن العالمة ابلألوان 5.5.5  611  اإ

ذا اكنت صورة مس تنسخة عن العالمة ابلألوان 2.5.5  901  اإ

رمس اإضايف عن لك صنف من أأصناف السلع واخلدمات بعد الصنف  2.5
 ()ب( من التفاق(2)8 املادةالثالث )

 500 

()ج( من 2)8 املادةدو ة متعاقدة معينة )رمس تمكييل عن تعيني لك  1.5
 التفاق(

 500 

   الطلبات ادلولية اليت ختضع للربوتوكول وحده .2

   جيب تسديد الرسوم التالية اذلكر واملس تحقة عن عرش س نوات:

   " من الربوتوكول()*(5("2)8 املادةرمس أأسايس ) 5.2

ذا مل تكن أأية صورة مس تنسخة عن العالمة  5.5.2  611  ابلألواناإ

ذا اكنت صورة مس تنسخة عن العالمة ابلألوان 2.5.2  901  اإ

رمس اإضايف عن لك صنف من أأصناف السلع واخلدمات بعد الصنف  2.2
ذا اقترص الأمر عىل 2("2)8 املادةالثالث ) " من الربوتوكول( اإل اإ

تعيني أأطراف متعاقدة جيب أأن تسدد عهنا رسوم فردية )انظر 
 أأدانه( 1.2 البند" من الربوتوكول( )انظر 5()أأ("2)8 املادة

 500 

" من 1("2)8 املادةرمس تمكييل عن تعيني لك طرف متعاقد معني ) 1.2
ذا اكن الطرف املتعاقد املعني طرفًا متعاقدًا جيب أأن  ل اإ الربوتوكول(، اإ

" من الربوتوكول( 2()أأ("2)8 املادةيسدد عنه رمس فردي )انظر 
 أأدانه( 1.2 البند)انظر 

 500 

رمس فردي عن تعيني لك طرف متعاقد معني جيب أأن يدفع عنه  1.2
()أأ( من 2)8 املادةرمس فردي )وليس رسامً تمكيليًا( )انظر 

ذا اكن الطرف املتعاقد املعنّي دو ًة ملزتمًة ابلتفاق  ل اإ الربوتوكول( اإ
( )أأيضا( واكن مكتب املنشأأ هو مكتب دو ة ملزتمة ابلتفاق )أأيضا

دد لك  )جيب أأن يسدد رمس تمكييل عن هذا الطرف املتعاقد(: ُو
 طرف متعاقد معين مبلغ الرمس الفردي

  

                                                
*

ن املقدار املقّرر للرمس   ذا اكن بدل منشأأ مودع الطلب ادلويل من البدلان الأقل منوًا وفقًا للقامئة اليت وضعهتا الأمم املتحدة، فاإ فَّض بنس بة اإ ابملائة )من غري كسور(. ويف  50الأسايس خي 
ذا مل تكن أأية سسخة عن العالمة ابلألوان( و 61هذه احلال، يبلغ الرمس الأسايس  حدى سسخ العالمة ابلألوان(. 90فرناكً سويرساًي )اإ ذا اكنت اإ  فرناكً سويرساًي )اإ
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 ابلفرناكت السويرسية  

   الطلبات ادلولية اليت ختضع للك من التفاق والربوتوكول .1

   جيب تسديد الرسوم التالية اذلكر واملس تحقة عن عرش س نوات:

رمس أأسايس 5.1
*
   

ذا مل تكن أأية صورة مس تنسخة عن العالمة ابلألوان 5.5.1  611  اإ

ذا اكنت صورة مس تنسخة عن العالمة ابلألوان 2.5.1  901  اإ

رمس اإضايف عن لك صنف من أأصناف السلع واخلدمات بعد الصنف  2.1
 الثالث

 500 

رمس تمكييل عن تعيني لك طرف متعاقد معني جيب أأل يسدد عنه  1.1
 أأدانه( 1.1 البند)انظر  أأي رمس فردي

 500 

رمس فردي مقابل تعيني لك طرف متعاقد معني جيب أأن يسدد عنه  1.1
ذا اكن الطرف 2)8 املادةرمس فردي )انظر  ()أأ( من الربوتوكول(، اإل اإ

املتعاقد املعنّي دو ة ملزتمة ابلتفاق )أأيضًا( واكن مكتب املنشأأ هو 
ب أأن يسدد رمس تمكييل عن مكتب دو ة ملزتمة ابلتفاق )أأيضًا( )جي

دد لك طرف متعاقد معين مبلغ الرمس  هذا الطرف املتعاقد(: ُو
 الفردي

  

 اخملالفات املتعلقة بتصنيف السلع واخلدمات .1
  

   ()ب((:5)52جيب تسديد الرسوم التالية اذلكر )القاعدة 

ذا مل جتمع السلع واخلدمات يف أأصناف 5.1  عن لك لكمة 1+22  اإ

 اللكمة العرشين بعد  

ذا اكن التصنيف املبني يف الطلب للكمة واحدة  2.1  عن 1+20  أأكرث غري حصيح أأواإ

 لك لكمة ل يكون  

 تصنيفها حصيحاً   

ذا اكن املبلغ الإجاميل املس تحق بناء عىل  مع العمل بأأنه ل ينبغي تسديد أأي رمس اإ
 سويرسايً فرناكً  510ابلنس بة اإىل طلب دويل يقل عن  البندهذا 

  

                                                
*

ذا اكن بدل منشأأ مودع الطلب ادلويل من البدلان الأقل   فَّض بنس بة اإ ن املقدار املقّرر للرمس الأسايس خي  ابملائة )من غري كسور(. ويف  50منوًا وفقًا للقامئة اليت وضعهتا الأمم املتحدة، فاإ
ذا مل تكن أأية سسخة عن العالمة ابلألوان( و 61هذه احلال، يبلغ الرمس الأسايس  حدى سسخ ا 90فرناكً سويرساًي )اإ ذا اكنت اإ  لعالمة ابلألوان(.فرناكً سويرساًي )اإ
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 ابلفرناكت السويرسية  

   التعيني الالحق للتسجيل ادلويل .1

جيب تسديد الرسوم التالية اذلكر واملس تحقة عن الفرتة املرتاوحة بني اترخي نفاذ 
 التعيني وانقضاء فرتة نفاذ التسجيل ادلويل:

  

 100  رمس أأسايس 5.1

رمس تمكييل عن لك طرف متعاقد معني يبني يف نفس الطلب وجيب  2.1
 أأدانه( 1.1 البندأأل يسدد عنه أأي رمس فردي )انظر 

 500 

رمس فردي عن تعيني لك طرف متعاقد معني جيب أأن يدفع عنه  1.1
()أأ( من 2)8 املادةرمس فردي )وليس رسامً تمكيليًا( )انظر 

ذا اكن الطرف  ل اإ املتعاقد املعنّي دو ة ملزتمة ابلتفاق الربوتوكول(، اإ
)أأيضًا( واكن مكتب املنشأأ هو مكتب دو ة ملزتمة ابلتفاق )أأيضًا( 
دد لك  )جيب أأن يسدد رمس تمكييل عن هذا الطرف املتعاقد(: ُو

 طرف متعاقد معين مبلغ الرمس الفردي

  

 التجديد .6
  

   س نوات:جيب تسديد الرسوم التالية اذلكر واملس تحقة عن عرش 

 611  رمس أأسايس 5.6

ذا مل جير التجديد سوى ابلنس بة اإىل أأطراف  2.6 رمس اإضايف، فامي عدا اإ
 متعاقدة معينة جيب أأن تدفع عهنا رسوم فردية

  

 500  أأدانه( 1.6 البند)انظر 

رمس تمكييل عن لك طرف متعاقد معني جيب أأل يسدد عنه أأي  1.6
 أأدانه( 1.6 البند)انظر  رمس فردي

 500 

رمس فردي مقابل تعيني لك طرف متعاقد معني جيب أأن يسدد عنه  1.6
()أأ( من 2)8 املادةرمس فردي )وليس رسامً تمكيليًا( )انظر 

ذا اكن الطرف املتعاقد املعنّي دو ة ملزتمة ابلتفاق  ل اإ الربوتوكول(، اإ
)أأيضًا( )أأيضًا( واكن مكتب املنشأأ هو مكتب دو ة ملزتمة ابلتفاق 

دد لك  )جيب أأن يسدد رمس تمكييل عن هذا الطرف املتعاقد(: ُو
 طرف متعاقد معين مبلغ الرمس الفردي

  

 ٪ من مبلغ10  رمس اإضايف مقابل الاس تفادة من فرتة الإهمال 1.6

 الرمس املس تحق  

 5.6 البند بناء عىل  
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 ابلفرناكت السويرسية  

   التعديل .2

 522  لتسجيل دويلالنقل اللكي  5.2

النقل اجلزيئ لتسجيل دويل )ابلنس بة اإىل بعض السلع واخلدمات  2.2
 بعض الأطراف املتعاقدة( أأو

 522 

نقاص قامئة السلع واخلدمات من جانب صاحب التسجيل  1.2 طلب اإ
ادلويل بعد اإجراء التسجيل ادلويل، رشط أأن ينطبق هذا الإنقاص 

ذا  نقاص عدة أأطراف عىل لك الأطراف املتعاقدة اإ اس هتدف الإ
 متعاقدة

 522 

أأكرث يطلب قيد  أأوعنوان صاحب تسجيل دويل واحد  أأوتغيري امس  1.2
ليه يف نفس الطلب  التغيري ذاته ابلنس بة اإ

 510 

 522  تعديل يف قيد ترخيص أأوقيد ترخيص بشأأن تسجيل دويل  1.2

   معلومات بشأأن التسجيالت ادلولية .8

عداد مس تخرج 5.8 مصدق عليه عن السجل ادلويل يتكون من حتليل  اإ
 حا ة تسجيل دويل)مس تخرج مفصل مصّدق عليه(،

  

 511  ل يتعدى ثالث صفحات

 50  عن لك صفحة بعد الصفحة الثالثة

عداد مس تخرج مصدق عليه عن السجل ادلويل يتكون من صورة  2.8 اإ
عن لك املنشورات، وعن لك اإخطارات الرفض، اليت تتعلق 

 بتسجيل دويل )مس تخرج بس يط مصّدق عليه(

  

 22  ل يتعدى ثالث صفحات

 2  عن لك صفحة بعد الصفحة الثالثة

   معلومة تقدم كتابة أأولك شهادة  1.8

 22  ابلنس بة اإىل تسجيل دويل واحد

ذا  ابلنس بة اإىل لك تسجيل دويل من التسجيالت ادلولية الإضافية، اإ
 الطلب طلبت املعلومة ذاهتا يف نفس

 50 

عادة سسخ  1.8  1  تصوير سرش التسجيل ادلويل، عن لك صفحة أأواإ

   خدمات خاصة .9

جيوز للمكتب ادلويل أأن ُّصل رسامً ُدد مقداره بنفسه عن العمليات اليت 
 يبارشها عىل جعل، وكذكل عن اخلدمات اليت ل يشملها جدول الرسوم.

  

 املرفق اخلامس[]اهاية املرفق الرابع، ييل ذكل 
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 امساملرفق اخل

 الرسوم الفردية مبوجب بروتوكول مدريد

 (2051يوليو  52الوضع يف  -)ابلفرناكت السويرسية 

الرسوم التالية واجبة السداد عوضًا عن الرسوم التمكيلية عندما تعنيَّ الأطراف املتعاقدة املذكورة أأدانه مبوجب الربوتوكول 
 :من جدول الرسوم مبوجب الالحئة التنفيذية( 1.6و 1.1و 1.1و 1.2 البنود)انظر 

 الالحقة للتسجيل ادلويل أأوالتعيينات املقدمة يف الطلب ادلويل  .5

 أأرمينيا
221 

22 

 عن فئة واحدة

 عن لك فئة اإضافية

 اخلدمات أأوعن لك فئة من السلع  357 أأسرتاليا

 البحرين
274 

274 

 عن فئة واحدة

 عن لك فئة اإضافية

 
 :عالمة تصديق أأوعندما تكون العالمة عالمة جامعية 

 

297 

297 

 عن فئة واحدة

 عن لك فئة اإضافية

 بيالروس
600 

50 

 عن ثالث فئات

 عن لك فئة اإضافية

 بنيلوكس
211 

21 

 عن ثالث فئات

 عن لك فئة اإضافية

 
 :عندما تكون العالمة عالمة جامعية

 

301 

21 

 عن ثالث فئات

 عن لك فئة اإضافية

 بونري، سانت أأوس تاتيوس وسااب
195 

20 

 عن ثالث فئات

 عن لك فئة اإضافية

 
 :عندما تكون العالمة عالمة جامعية

 

279 

20 

 فئاتعن ثالث 

 عن لك فئة اإضافية

 بلغاراي
376 

25 

 عن ثالث فئات

 عن لك فئة اإضافية

 
 :عالمة تصديق أأوعندما تكون العالمة عالمة جامعية 

 

683 

62 

 عن ثالث فئات

 عن لك فئة اإضافية

 الصني
249 

125 

 عن فئة واحدة

 عن لك فئة اإضافية
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 :عندما تكون العالمة عالمة جامعية

 

747 

374 

 واحدةعن فئة 

 عن لك فئة اإضافية

 كولومبيا
365 

182 

 عن فئة واحدة

 عن لك فئة اإضافية

 
 :عالمة تصديق أأوعندما تكون العالمة عالمة جامعية 

 

486 

243 

 عن فئة واحدة

 عن لك فئة اإضافية

 كواب

 :اجلزء الأول

274 

91 

 عن ثالث فئات

 عن لك فئة اإضافية

 
 :عندما تكون العالمة عالمة جامعية

 

320 

91 

 عن ثالث فئات

 عن لك فئة اإضافية

 
 :اجلزء الثاين

 
 بغض النظر عن عدد الفئات 82

 
 :عندما تكون العالمة عالمة جامعية

 
 بغض النظر عن عدد الفئات 82

 كوراساو
272 

28 

 عن ثالث فئات

 عن لك فئة اإضافية

 
 :عندما تكون العالمة عالمة جامعية

 

540 

55 

 عن ثالث فئات

 فئة اإضافيةعن لك 

 ادلامنرك
419 

107 

 عن ثالث فئات

 عن لك فئة اإضافية

س تونيا  اإ
176 

56 

 عن فئة واحدة

 عن لك فئة اإضافية

 
 :عندما تكون العالمة عالمة جامعية

 

240 

56 

 عن فئة واحدة

 عن لك فئة اإضافية

 الاحتاد الأورويب
1111 

192 

 عن ثالث فئات

 عن لك فئة اإضافية

 
 :عالمة جامعية عندما تكون العالمة

 

2070 

383 

 عن ثالث فئات

 عن لك فئة اإضافية
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 فنلندا
263 

98 

 عن فئة واحدة

 عن لك فئة اإضافية

 
 :عندما تكون العالمة عالمة جامعية

 

355 

98 

 عن فئة واحدة

 عن لك فئة اإضافية

 جورجيا
314 

115 

 عن فئة واحدة

 عن لك فئة اإضافية

 غاان

 :اجلزء الأول

129 

129 

 واحدة عن فئة

 عن لك فئة اإضافية

 

 :اجلزء الثاين

86 

86 

 عن فئة واحدة

 عن لك فئة اإضافية

 اليوانن
133 

24 

 عن فئة واحدة

 حىت الفئة العارشة عن لك فئة اإضافية

 
 :عندما تكون العالمة عالمة جامعية

 

663 

120 

 عن فئة واحدة

 حىت الفئة العارشة عن لك فئة اإضافية

يسلندا  اإ
180 

41 

 فئة واحدةعن 

 عن لك فئة اإضافية

 
 :عندما تكون العالمة عالمة جامعية

 

180 

41 

 عن فئة واحدة

 عن لك فئة اإضافية

 اخلدمات أأوعن لك فئة من السلع  51 الهند

 
 :عالمة تصديق أأوعندما تكون العالمة عالمة جامعية 

 
 اخلدمات أأوعن لك فئة من السلع  144

يرلندا  اإ
325 

93 

 عن فئة واحدة

 عن لك فئة اإضافية

 اإرسائيل
415 

312 

 عن فئة واحدة

 عن لك فئة اإضافية

يطاليا  اإ
121 

41 

 عن فئة واحدة

 عن لك فئة اإضافية

 
 :عندما تكون العالمة عالمة جامعية

 
 بغض النظر عن عدد الفئات 403

 :اجلزء الأول الياابن
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99 

75 

 عن فئة واحدة

 عن لك فئة اإضافية

 
 :اجلزء الثاين

 
 اخلدمات أأوعن لك فئة من السلع  328

 كينيا
312 

223 

 عن فئة واحدة

 عن لك فئة اإضافية

 
 :عالمة تصديق أأوعندما تكون العالمة عالمة جامعية 

 

312 

223 

 عن فئة واحدة

 عن لك فئة اإضافية

 قريغزيس تان
340 

160 

 عن فئة واحدة

 عن لك فئة اإضافية

 اخلدمات أأوعن لك فئة من السلع  193 املكس يك

 اخلدمات أأوعن لك فئة من السلع  115 نيوزيلندا

 الرنوجي
340 

96 

 عن ثالث فئات

 عن لك فئة اإضافية

 
 :عندما تكون العالمة عالمة جامعية

 

340 

96 

 عن ثالث فئات

 عن لك فئة اإضافية

 عامن
484 

484 

 عن فئة واحدة

 عن لك فئة اإضافية

 
 :عالمة تصديق أأوعندما تكون العالمة عالمة جامعية 

 

1211 

1211 

 عن فئة واحدة

 عن لك فئة اإضافية

 اخلدمات أأوعن لك فئة من السلع  95 الفلبني

 اخلدمات أأوعن لك فئة من السلع  233 مجهورية كوراي

 مجهورية مودلوفا
307 

64 

 عن فئة واحدة

 عن لك فئة اإضافية

 
 :عندما تكون العالمة عالمة جامعية

 

370 

64 

 عن فئة واحدة

 عن لك فئة اإضافية

 سان مارينو
178 

47 

 عن ثالث فئات

 عن لك فئة اإضافية

 
 :عندما تكون العالمة عالمة جامعية

 

320 

83 

 عن ثالث فئات

 عن لك فئة اإضافية

 اخلدمات أأوعن لك فئة من السلع  272 س نغافورة
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 السويد
322 

126 

 عن فئة واحدة

 عن لك فئة اإضافية

 سويرسا
450 

50 

 فئاتعن ثالث 

 عن لك فئة اإضافية

 اخلدمات أأوعن لك فئة من السلع  116 السورية امجلهورية العربية

 طاجيكس تان
420 

16 

 عن فئة واحدة

 عن لك فئة اإضافية

 توسس
155 

20 

 عن فئة واحدة

 عن لك فئة اإضافية

 تركيا
207 

40 

 عن فئة واحدة

 عن لك فئة اإضافية

 تركامسس تان
178 

90 

 عن فئة واحدة

 فئة اإضافيةعن لك 

 أأوكرانيا
429 

86 

 عن ثالث فئات

 عن لك فئة اإضافية

 اململكة املتحدة
262 

73 

 عن فئة واحدة

 عن لك فئة اإضافية

 الولايت املتحدة الأمريكية
301 

301 

 عن فئة واحدة

 عن لك فئة اإضافية

 أأوزبكس تان
1028 

103 

 عن فئة واحدة

 عن لك فئة اإضافية

 
 :جامعيةعندما تكون العالمة عالمة 

 

1543 

154 

 عن فئة واحدة

 عن لك فئة اإضافية

 فييت انم
101 

84 

 عن فئة واحدة

 عن لك فئة اإضافية

 التجديد .2

 أأرمينيا

221 

22 

 عن فئة واحدة

 عن لك فئة اإضافية

 أأسرتاليا
 اخلدمات أأوعن لك فئة من السلع  255

 البحرين

137 

137 

 عن فئة واحدة

 عن لك فئة اإضافية
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 :عالمة تصديق أأوعندما تكون العالمة عالمة جامعية 

 

137 

137 

 عن فئة واحدة

 عن لك فئة اإضافية

 بيالروس
 بغض النظر عن عدد الفئات 700

 بنيلوكس

345 

61 

 عن ثالث فئات

 عن لك فئة اإضافية

 
 :عندما تكون العالمة عالمة جامعية

 

629 

61 

 عن ثالث فئات

 عن لك فئة اإضافية

 ، سانت أأوس تاتيوس وسااببونري

319 

56 

 عن ثالث فئات

 عن لك فئة اإضافية

 
 :عندما تكون العالمة عالمة جامعية

 

581 

56 

 عن ثالث فئات

 عن لك فئة اإضافية

 بلغاراي

185 

37 

 عن ثالث فئات

 عن لك فئة اإضافية

 
 :عالمة تصديق أأوعندما تكون العالمة عالمة جامعية 

 

369 

74 

 عن ثالث فئات

 لك فئة اإضافيةعن 

 الصني
 عن فئة واحدة 498
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 عن لك فئة اإضافية 249

 كولومبيا

199 

97 

 عن فئة واحدة

 عن لك فئة اإضافية

 
 عندما يرد التسديد خالل فرتة الإهمال:

 
 اخلدمات أأوعن لك فئة من السلع  272

 كواب

274 

329 

91 

 عن ثالث فئات

 التسديد خالل فرتة الإهمالاخلدمات عندما يرد  أأومن السلع  عن ثالث فئات

 عن لك فئة اإضافية

 
 :عندما تكون العالمة عالمة جامعية

 

320 

375 

91 

 عن ثالث فئات

 اخلدمات عندما يرد التسديد خالل فرتة الإهمال أأومن السلع  عن ثالث فئات

 عن لك فئة اإضافية

 كوراساو

272 

28 

 عن ثالث فئات

 عن لك فئة اإضافية

 
 :العالمة عالمة جامعيةعندما تكون 

 

540 

55 

 عن ثالث فئات

 عن لك فئة اإضافية

 ادلامنرك

419 

107 

 عن ثالث فئات

 عن لك فئة اإضافية

س تونيا  اإ
 بغض النظر عن عدد الفئات 224
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 :عندما تكون العالمة عالمة جامعية

 
 بغض النظر عن عدد الفئات 280

 الاحتاد الأورويب

1533 

511 

 عن ثالث فئات

 فئة اإضافية عن لك

 
 :عندما تكون العالمة عالمة جامعية

 

3449 

1022 

 عن ثالث فئات

 عن لك فئة اإضافية

 فنلندا

306 

153 

 عن فئة واحدة

 عن لك فئة اإضافية

 
 :عندما تكون العالمة عالمة جامعية

 

398 

153 

 عن فئة واحدة

 عن لك فئة اإضافية

 جورجيا

314 

115 

 عن فئة واحدة

 عن لك فئة اإضافية

 غاان

291 

291 

 عن فئة واحدة

 عن لك فئة اإضافية

 اليوانن

108 

24 

 عن فئة واحدة

 حىت الفئة العارشة عن لك فئة اإضافية

 
 :عندما تكون العالمة عالمة جامعية

 
 عن فئة واحدة 542
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 حىت الفئة العارشة عن لك فئة اإضافية 120

يسلندا  اإ

180 

41 

 عن فئة واحدة

 عن لك فئة اإضافية

 
 :تكون العالمة عالمة جامعيةعندما 

 

180 

41 

 عن فئة واحدة

 عن لك فئة اإضافية

 الهند
 اخلدمات أأوعن لك فئة من السلع  72

 
 :عالمة تصديق أأوعندما تكون العالمة عالمة جامعية 

 
 اخلدمات أأوعن لك فئة من السلع  144

يرلندا  اإ

332 

166 

 عن فئة واحدة

 عن لك فئة اإضافية

 اإرسائيل

740 

625 

 عن فئة واحدة

 عن لك فئة اإضافية

يطاليا  اإ

80 

41 

 عن فئة واحدة

 عن لك فئة اإضافية

 
 :عندما تكون العالمة عالمة جامعية

 
 بغض النظر عن عدد الفئات 241

 الياابن
 اخلدمات أأوعن لك فئة من السلع  423

 كينيا

178 

134 

 عن فئة واحدة

 عن لك فئة اإضافية
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 :عالمة تصديق أأوعندما تكون العالمة عالمة جامعية 

 

178 

134 

 عن فئة واحدة

 عن لك فئة اإضافية

 قريغزيس تان
 بغض النظر عن عدد الفئات 500

 املكس يك
 اخلدمات أأوعن لك فئة من السلع  204

 نيوزيلندا
 اخلدمات أأوعن لك فئة من السلع  268

 الرنوجي

385 

148 

 عن ثالث فئات

 اإضافيةعن لك فئة 

 
 :عندما تكون العالمة عالمة جامعية

 

385 

148 

 عن ثالث فئات

 عن لك فئة اإضافية

 عامن

727 

727 

 عن فئة واحدة

 عن لك فئة اإضافية

 
 :عالمة تصديق أأوعندما تكون العالمة عالمة جامعية 

 

1453 

1453 

 عن فئة واحدة

 عن لك فئة اإضافية

 الفلبني
 اخلدمات أأوعن لك فئة من السلع  146

 مجهورية كوراي
 اخلدمات أأوعن لك فئة من السلع  266

 مجهورية مودلوفا

319 

64 

 عن فئة واحدة

 عن لك فئة اإضافية
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 :عندما تكون العالمة عالمة جامعية

 

511 

64 

 عن فئة واحدة

 عن لك فئة اإضافية

 سان مارينو

178 

47 

 عن ثالث فئات

 عن لك فئة اإضافية

 
 :عالمة جامعيةعندما تكون العالمة 

 

320 

83 

 عن ثالث فئات

 عن لك فئة اإضافية

 س نغافورة
 اخلدمات أأوعن لك فئة من السلع  197

 السويد

322 

126 

 عن فئة واحدة

 عن لك فئة اإضافية

 سويرسا
 بغض النظر عن عدد الفئات 500

 السورية امجلهورية العربية
 اخلدمات أأوعن لك فئة من السلع  116

 طاجيكس تان

420 

16 

 عن فئة واحدة

 عن لك فئة اإضافية

 توسس

222 

47 

 عن فئة واحدة

 عن لك فئة اإضافية

 تركيا
 بغض النظر عن عدد الفئات 202

 تركامسس تان
 بغض النظر عن عدد الفئات 448

 أأوكرانيا
 بغض النظر عن عدد الفئات 429
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 اململكة املتحدة

291 

73 

 عن فئة واحدة

 عن لك فئة اإضافية

 املتحدة الأمريكيةالولايت 

370 

370 

 عن فئة واحدة

 عن لك فئة اإضافية

 أأوزبكس تان

514 

51 

 عن فئة واحدة

 عن لك فئة اإضافية

 
 :عندما تكون العالمة عالمة جامعية

 

1028 

103 

 عن فئة واحدة

 عن لك فئة اإضافية

 فييت انم

91 

80 

 عن فئة واحدة

 عن لك فئة اإضافية

 والوثيقة[]اهاية املرفق اخلامس 


