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األصل :ابإلنلكزيية
التارخي 23 :يوليو 2018

االحتاد اخلاص حلماية تسميات املنشأ وتسجيلها الدويل (احتاد لشبونة)
اجلمعية
الدورة اخلامسة والثالثون (الدورة االستثنائية الثالثة عشرة)

جنيف ،من  24سبمترب إىل  2أكتوبر 2018

التعديالت املقرتح إدخاهلا على الالئحة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق لشبونة ووثيقة جنيف التفاق

لشبونة

وثيقة من إعداد املكتب ادلويل

 .1حتتوي هذه الوثيقة عىل اقرتاح إلدخال تعديالت عىل جدول الرسوم الوارد يف الالحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق
لش بونة بشأن حامية تسميات املنشأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل ،ووثيقة جنيف التفاق لش بونة بشأن تسميات املنشأ
واملؤرشات اجلغرافية (املشار إلهيا فامي ييل بعبارة "الالحئة التنفيذية املشرتكة")* ،ابلصيغة اليت وافق علهيا الفريق العامل املعين
بتطوير نظام لش بونة (املشار إليه فامي ييل ابمس "الفريق العامل") ،من أجل تقدميها إىل مجعية احتاد لش بونة لتنظر فهيا خالل
دورهتا احلالية.

* "القواعد" املُشار إلهيا يف هذه الوثيقة يه قواعد الالحئة التنفيذية املشرتكة أو أي من أحاكهما املُقرتح تعديلها.
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 .2وت ُدرج التعديالت املقرتح إدخالها عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة ختفيضا بنس بة  50ابملائة من مبلغ الرسوم املقررة
املس تحقة السداد من قبل البدلان األقل منوا فامي خيص التسجيالت ادلولية لتسميات املنشأ واملؤرشات اجلغرافية ،كام هو
منصوص عليه يف املادة  )3(7من وثيقة جنيف التفاق لش بونة بشأن تسميات املنشأ واملؤرشات اجلغرافية (املُشار إلهيا فامي
ييل ابمس "وثيقة جنيف") .ومن أجل تنفيذ هذه الرسوم اخملفضة ،يُقرتح إدراج مالحظة يف البندين " "1و" "2من
القاعدة .)1(8
 .3وأوىص الفريق العامل أيضا مجعية احتاد لش بونة بتطبيق ختفيضات الرسوم املُشار إلهيا يف الفقرة  ،2آنفا ،ملدة ثالث
س نوات اعتبارا من دخول وثيقة جنيف حزي النفاذ ،وإعادة تقيمي مسأةل ختفيضات الرسوم يف إطار نظام لش بونة قبل انقضاء
تكل املدة بس نة واحدة.
 .4وحيتوي مرفق هذه الوثيقة عىل التعديالت املقرتح إدخالها عىل القاعدة  )1(8من الالحئة التنفيذية املشرتكة ،عىل
النحو املبني يف الفقرتني  2و 3آنفا.

.5

إن مجعية احتاد برشلونة مدعوة إىل:
" "1اعامتد التعديالت عىل الالحئة
التنفيذية املشرتكة بني اتفاق لش بونة
ووثيقة جنيف الحتاد لش بونة ،املبينة يف
مرفق الوثيقة LI/A/35/2؛
" "2وإعادة تقيمي مسأةل ختفيضات
الرسوم يف إطار نظام لش بونة قبل انقضاء
املدة ا ُملشار إلهيا يف الفقرة  3من الوثيقة
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]ييل ذكل املرفق[
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املرفق

التعديل املقرتح إدخاهل عىل جدول الرسوم املقررة بناء عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة التفاق لش بونة
ووثيقة جنيف التفاق لش بونة.
القاعدة 8
الرسوم
([ )1مبالغ الرسوم] حيصل املكتب ادلويل الرسوم التالية املس تحقة السداد ابلفرناكت السويرسية:
" "1
" "2
" "3
" "4
" "5



رمس عن تسجيل دويل
رمس عن أي تعديل متعلق ابلتسجيل ادلويل
رمس عن إصدار مس تخرج عن السجل ادلويل
رمس عن إصدار إعالن أو تقدمي أية معلومات أخرى كتابية
بشأن حمتوايت السجل ادلويل
الرسوم الفردية املشار إلهيا يف الفقرة (.)2


[]1000
[]500
[]150
[]100

[]...
[هناية املرفق والوثيقة]


يف حال تسجيل دويل يشري إىل منطقة جغرافية تقع يف أحد البدلان األقل منوا ،وفقا للقوامئ اليت تضعها األمم املتحدةُ ،خيفَّض الرمس بنس بة  %50من
املبلغ املقرر ُ(حيول املبلغ املُخفض بكسوره إىل أقرب رمق بال كسور) .ويف تكل احلاةل ،يصبح مبلغ الرمس  500فرنك سويرسي عن تسجيل دويل يشري إىل
منطقة منشأ جغرافية تقع يف أحد البدلان األقل منوا ،و 250فرناك سويرساي عن أي تعديل متعلق بتسجيل دويل يشري إىل منطقة منشأ جغرافية تقع يف أحد
البدلان األقل منوا .وس تُطبق هذه التخفيضات يف الرسوم ملدة ثالث س نوات اعتبارا من اترخي دخول وثيقة جنيف التفاق لش بونة حزي النفاذ.

