
 

 

LI/A/39/1 

ية ز  األصل: باإلنكلي 
 2022يوليو  8التاري    خ: 

 االتحاد الخاص لحماية تسميات المنشأ وتسجيلها الدولي )اتحاد لشبونة(

 الجمعية

ة(الدورة التاسعة والثالثون )الدورة االستثنائية الخامسة   عشر
 

 2022يوليو  22إل  14جنيف، من 

كة التفاق لشبونة ووثيقة جنيف التفاق لشبونة ح إدخالها عىل الالئحة التنفيذية المشتر  التعديالت المقتر

 من إعداد األمانةوثيقة 

 مقدمة

ات الجغرافية )المشار إليها فيما يىلي بعبارة "وثيقة  لقد أسفر  .1 دخول وثيقة جنيف التفاق لشبونة بشأن تسميات المنشأ والمؤشر
ز  ي  النفاذ جنيف"( حت 

اير  26فز ي إدخال تعديالت عىل اإبراز عن ، 2020فتر
كة لالئالحاجة إىل النظر فز تفاق لشبونة ال حة التنفيذية المشتر

ات الجغرافية عىل الصعيد تسميات المنشأ وتسجيلها  حمايةبشأن  الدوىلي ووثيقة جنيف التفاق لشبونة بشأن تسميات المنشأ والمؤشر
كة" التنفيذية)المشار إليها فيما يىلي بعبارة "الالئحة  بموجب نظام لشبونة للتسجيل الدوىلي اإلجراءات وتيست  تبسيط بغرض  المشتر

ات الجغرافية )ا   فضال عنلمشار إليه فيما يىلي بعبارة "نظام لشبونة"(، لتسميات المنشأ والمؤشر
 
مزيد من ب مستخدمي نظام لشبونة مد

 . الوضوح

ي بتطوير نظام لشبونة )المشار إليه ف .2
ي دورته الرابعة، يما يىلي بعبارة "الفريق العامل"(ومن ثم، أوىص الفريق العامل المعنز

ي  فز
النر

ة من  ي الفتر
قدت فز كة، الالئحة الت من 16و 15و 9و 8و 7بإدخال تعديالت عىل القواعد  ،2022يونيو  16إىل  14عُ نفيذية المشتر

ز )الدورة االستثنائية الخامسة  قبلا من لتمهيد اعتماده ي دورتها التاسعة والثالثي 
ة(جمعية اتحاد لشبونة فز من  12)انظر الفقرة  عشر

 (. LI/WG/DEV-SYS/4/3 الوثيقة

ي دارت و  .3
احات إىل و  LI/WG/DEV-SYS/4/2الفريق العامل إىل الوثيقة  ضمناستندت المناقشات النر البديلة  لتعديلااقتر

ي قدمتها الوفود 
ح إدخالها عىل . دورة الفريق العاملأثناء النر وتورد الفقرات التالية معلومات أساسية وجيهة عن التعديالت المقتر

كة ي تلك التعديالت وترد . الالئحة التنفيذية المشتر
نة من خالل التسطت  أو الشطب(. فز

حة مبي    مرفق هذه الوثيقة )التعديالت المقتر
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ح إدخالها عىل  كة الالئحةالتعديالت المقير  التنفيذية المشير

ح إدخالها عىل القاعدة من شأن التعديال  .4 ي وثيقة (4)7ت المقتر
ز
ي حالة تصديق دولة طرف ف

ز
عىل وثيقة 1967)أ( أن توضح أنه ف

ي تتعلق فقطجنيف أو االنض
ي القاعدة  مام إليها، فإن التعديالت النر

ز
كة ستخضع ( من الالئحة ا2)5بعنرص إلزامي مدرج ف لتنفيذية المشتر

 م الدفع رس
 
ي القاعدة  د لتعديل المحد

ز
ز  . (1)8ف ي حي 

ز
ي  ،التعديالتن أف

 النر
ُ
ي ق جرىت

ز
ط إضاف ائم عىل اإلخطار من أجل االمتثال ألي شر

كة الالئحة( من 4)5( أو 3)5بموجب القاعدة   م التعديل. لدفع رس تخضعلن  ،التنفيذية المشتر

ح إدالتعديال  ساهموست .5 ي " 2"(1)8خالها عىل القاعدة ت المقتر
ز
فيما يتعلق بتعديل واحد  م الواجب دفعهتبسيط مبلغ الرس ف

ي  عدة أو
ز
 فقط رسم تعديل واحد مقدار وسيبقر . هنفس االلتماستعديالت مقدمة ف

 
ي محد

ز
ح إضافة  500د ف فرنك سويشي، بينما ُيقتر

ي  نظت  رسم تكميىلي 
ز
ي قدره  هنفس االلتماسإدخال تعديل واحد أو عدة تعديالت إضافية مقدمة ف

ز
فرنك  300بمبلغ إجماىلي إضاف

ح. ويشيس ي المائة  50 بنسبةالمبالغ  تلكاشية أنه سيتم تخفيض عىل الح إدخالها  وتوضح التعديالت المقتر
ز
لتسجيالت ا فيما يخصف

ي تشت  إىل منطقة
ي منش الدولية النر

ز
. قل ألاالبلدان حد أأ جغرافية تقع ف

ً
 نموا

ح إدخالها عىل القاعدة التعديال أما و  .6 كة)ج)ب( و(1)9ت المقتر تعديالت ال تعدو أن تكون نها إف، ( من الالئحة التنفيذية المشتر
ي ا رفع اللبستسىع إىل تحريرية 

ز
حة أن وعىل وجه الخصوص(، بصيغتها الحالية. 1)9لقاعدة الموجود ف ، ستوضح التعديالت المقتر

ا للفقرة
ً
ة الرفض، سينطبق عىل جميع حاالت الرفض الواردة وفق ي الفقرة الفرعية )ج( لتيست  تحديد تاري    خ بدء فتر

ز
 المبدأ العام الوارد ف

ان مع الفقرة الفرعية )ج(، وليس بشكل منفصل. . )ب( الفرعية ي بالفعل قراءة الفقرة الفرعية )ب( باالقتر
 وينبىعز

ح إدخالها عىل القاعدة  وفيما يتعلق بالتعديالت المتعلقة بالمستفيدين، فإن التعديالت .7 ( من شأنها أن تدمج 1)15المقتر
ز  ز الفرعيتي  ي فقرة فرعية واحدة  "2"و  "1"الفقرتي 

إجراء تلك التعديالت وتقليل  التماسجل تبسيط اإلجراءات المتعلقة بمن أ "1"فز
 هامش الخطأ بالنسبة لمستخدمي نظام لشبونة. 

ز وستجعل التعديالت ا .8 ح إدخالها عىل القاعدتي  كة، توسيع التغطية 6"(1)15و( 2)16لمقتر " من الالئحة التنفيذية المشتر
 سهولة بالنسبة لمستخدمي نظام لشبونة

ي حالة التخىلي بموجب القاعدة  الجغرافية للتسجيالت الدولية أكتر
يحتاج لن و . )د((1)6فز

طق بحيح المخالفة فيما يتعلإىل تص سوى)د(، (1)6بموجب القاعدة  تخل  رون سحب التسجيالت الدولية، الذين يقر   أصحاب  شر
حماية  لتمديد  ،( من وثيقة جنيف4)7أساس إعالن صادر بموجب المادة  (، أو عىل4( أو )3)5إىل إخطار بموجب القاعدة  مستند 
وطا من تلك طرف متعاقد طلَب أيً  إىلالدوىلي  متسجيله ع صنف سحب التخىلي عىل أنه تعديل ولن يخضع لدفولن يُ اإلضافية.  الشر

 م التعديل. رس

ز   النفاذتاري    خ الدخول حي 

ح إدخالها عىل القواعد  .9 كة، من الالئحة التنف 16و 15و 9و 8و 7أوىص الفريق العامل بأن تدخل التعديالت الُمقتر يذية المشتر
ي مرفق

ز  كما وردت فز ي  النفاذ هذه الوثيقة، حت 
 (. LI/WG/DEV-SYS/4/3من الوثيقة  12)انظر الفقرة  2023يناير  1فز

إن جمعية اتحاد لشبونة مدعوة إىل اعتماد  . 10
ح  التعديالت عىل الالئحة التنفيذية  دخالها إالمقتر
كة  حماية تسميات المنشأ  أنبشتفاق لشبونة ال المشتر
الدوىلي ووثيقة جنيف التفاق عىل الصعيد وتسجيلها 

ات الجغرافية،  لشبونة بشأن تسميات المنشأ والمؤشر
ز  ي مرفق الوثيعىل النحو المبي  
عىل ، LI/A/39/1قة  فز

 . نفاذها تاري    خ بدء  2023يناير  1 ن يكونأ

]يىلي ذلك المرفق[
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كة التفاق لشبونة بشأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها عىل الصعيد الدولي ووثيقة جنيف  الالئحة التنفيذية المشير
ات الجغرافية  التفاق لشبونة بشأن تسميات المنشأ والمؤشر

 من 
ً
 2021ديسمتر  8 2023يناير  1نافذة اعتبارا

 
 

ي 
ز
 الفصل الثان

 الطلب والتسجيل الدولي 

 7القاعدة 
ي السجل الدوىلي 

ز
 التدوين ف

]...[ 
ز ] (4)  [( من وثيقة جنيف1)31( و4)29تنفيذ المادتي 

ي وثيقة)أ(  
ز
ي حالة تصديق دولة طرف ف

ز
ق القواعد من  عىل وثيقة جنيف أو 1967 ف طب 

ُ
( مع ما 4( إىل )2)5انضمامها إليها، ت

ق  1967 شأ السارية بناء عىل وثيقةيلزم من تبديل فيما يخص التسجيالت الدولية أو تسميات المن
 
بالنسبة إىل تلك الدولة. ويتحق

ز إدخالها استجابة لمتطلبات القواعد  ( بغرض 4( إىل )2)5( و1)3المكتب الدوىلي مع اإلدارة المختصة المعنية من أية تعديالت يتعي  
ي 
دخل تسجيلها بناء عىل وثيقة جنيف ويخطر جميع األطراف المتعاقدة األخرى األطراف فز

ُ
ي ت
 وثيقة جنيف بالتسجيالت الدولية النر

دخل التعديالت 
ُ
ي القاعدة (2)5ة دذات الصلة بالقاععليها تلك التعديالت. وت

 ". 2("1)8 مقابل دفع الرسم المنصوص عليه فز
]...[ 

 
 8القاعدة 
 الرسوم

ل المكتب الدوىلي الرسوم  ]مبلغ الرسوم[ (1)  بالفرنكات السويشية: التالية المستحقة السداد  يحص 

رسم عن تسجيل دوىلي  "1"
3 1000 

متعلق بالتسجيل الدوىلي  واحد تعديل  أيرسم عن  "2"
3 500 

 
م)ة(

 
)ة( المقد ي

 رسم تكميىلي عن التعديل)ات( اإلضافز

ي االلتماس ذاته
 300 فز
 

 150 رسم عن إصدار مستخرج عن السجل الدوىلي  "3"
 معلوماترسم عن إصدار إعالن أو تقديم أية  "4"

 100 أخرى كتابية بشأن محتويات السجل الدوىلي 
ي الفقرة "5"

 . (2) الرسوم الفردية المشار إليها فز

]...[ 

 

                                                
ض الرسم  3

َّ
ي تضعها األمم المتحدة، ُيخف

ي أحد البلدان األقل نموا، وفقا للقوائم النر
ز
ي حال تسجيل دوىلي يشت  إىل منطقة جغرافية تقع ف

ز
% من المبلغ 50 بنسبةف

ي تلك الحالة، يصبح مبلغ الرسم 
ز
ض بكسوره إىل أقرب رقم بال كسور(. وف

 
ل المبلغ الُمخف ر )ُيحو  عن تسجيل دوىلي يشت  إىل منطقة منشأ فرنك سويشي  500المقر 

ي أحد البلدان األقل نموا، و
ز
ي أحد البلدان األقل نموا  واحد تعديل أي فرنكا سويشيا عن  250جغرافية تقع ف

ز
 متعلق بتسجيل دوىلي يشت  إىل منطقة منشأ جغرافية تقع ف

)ة( المقدم 150و ي
ز
ي االلتماس ذاتهفرنكا سويشيا لقاء الرسم التكميىلي عن التعديل)ات( اإلضاف

ز
ي الرسوم ثالث سنوات )ة( ف

ز
طبق هذه التخفيضات ف

ُ
دخول  بعد . وست

ز النفاذ.   وثيقة جنيف التفاق لشبونة حت 
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 الفصل الثالث
 الرفض واإلجراءات األخرى المتعلقة بالتسجيل الدولي 

 
 9 القاعدة
 الرفض

(1) ]  ]إخطار المكتب الدوىلي

[…] 

ي غضون سنة واحدة  )ب(
ز
( من 2)5 اعتبارا من استالم اإلخطار بالتسجيل الدوىلي بناء عىل المادةيتم اإلخطار بالرفض ف

ي حالة المادة4)6 أو بناء عىل المادة 1967وثيقة 
ز
 ( من وثيقة جنيف، تمديد تلك المهلة بعام آخر. 4)29 ( من وثيقة جنيف. ويجوز، ف

 إخطار التسجيل الدوىلي  )ج(
 
ي الفقرة الفرعية )ب(ُيعد

ز
ي اإلدارة المختصة بعد متسلم المشار إليه ف

ز
 من التاري    خ  20ا ف

ً
يوما

ي الفقرة الفرعية )أ( الحجة عىل خالف ذلك. 
ز
قم اإلدارة المختصة المشار إليها ف

ُ
ي اإلخطار ما لم ت

ز
 المحدد ف

[…] 

 

 

 15القاعدة 
 التعديالت

:  ]التعديالت المقبولة[ (1) ي السجل الدوىلي
 يجوز تدوين التعديالت التالية فز

ي مثل لمستفيدين يتلتعديل  "1"
؛ فز تعديل أسماء أو عناوين المستفيدين أو أو  إضافة أو حذف مستفيد واحد أو أكتر

ي المادة الشخص الطبيىعي أو
 " من وثيقة جنيف؛2("2)5 المعنوي المشار إليه فز

ي  تعديل أسماء أو عناوين المستفيدين أو الشخص الطبيىعي أو و أ "2"
" من 2("2)5 المادةالمعنوي المشار إليه فز

 ]حذفت[ وثيقة جنيف؛
ي تنطبق عليها تسمية  "3"

وتعديل حدود منطقة اإلنتاج الجغرافية أو منطقة المنشأ الجغرافية للسلعة أو السلع النر
؛ المنشأ أو ينطبق عليها المؤشر  ي

 الجغرافز
ي أو اإلداري  "4"

يىعي أو اإلداري أو القرار القضائ  ي القاعدةوتعديل يرتبط بالقانون التشر
 "؛7()أ("2)5 المذكور فز

ي منطقة اإلنتاج الجغرافية أو منطقة المنشأ الجغرافية للسلعة  "5"
وتعديل يرتبط بطرف المنشأ المتعاقد وال يؤثر فز

ي تنطبق عليها تسمية المنشأ أو
؛ أو السلع النر ي

 ينطبق عليها المؤشر الجغرافز
 ]حذفت[ . 16 وتعديل بموجب القاعدة "6"

[…] 
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 16عدة القا
 التخىلي عن الحماية

]...[ 
 
ي القاعدة)  ]سحب التخىلي عن الحماية[ (2)

ز
ي ذلك التخىلي المنصوص عليه ف

ز
()د(، 1)6 أ( يجوز سحب أي تخل  عن الحماية، بما ف

ي حالة المادة
ز
ي أي وقت من قبل اإلدارة المختصة لطرف المنشأ المتعاقد، أو ف

ز
( من وثيقة جنيف، من قبل 3)5 كليا أو جزئيا، ف

ي الما
ز
اإلدارة المختصة لطرف المنشأ  " من تلك الوثيقة أو2("2)5 دةالمستفيدين أو الشخص الطبيىعي أو المعنوي المشار إليه ف

يطة  ي حال التخىلي بناء عىل القاعدةالمتعاقد، شر
ز
يطة1)6 تسديد رسم التعديل، وف ي حال التخىلي بناء عىل  تصويب المخالفة ()د(، شر

ز
ف

 . ()د(1)6القاعدة 

[ ...] 

 ]نهاية المرفق والوثيقة[
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