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ية: األصل ز  باإلنكلي 
 2022 بتمي  س 30التاري    خ: 

 االتحاد الخاص لحماية تسميات المنشأ وتسجيلها الدولي )اتحاد لشبونة(

 الجمعية

ة(الدورة التاسعة والثالثون )الدورة االستثنائية   الخامسة عشر

 2022 يوليو  22إل  14جنيف، من 

 التقرير

 الذي اعتمدته الجمعية

ي تعنيها من جدول األعمال الموّحد )الوثيقة  .1
 11" و2"10و 8و 6و 4و 3و 2و A/63/1 :)1تناولت الجمعية البنود التالية الت 

 . 21و 20و 19و 17و

ي 17وترد التقارير الخاصة بالبنود المذكورة، فيما عدا البند  .2
 
 (. A/63/10 الوثيقةالتقرير العام )، ف

ي هذه الوثيقة.  17ويرد التقرير الخاص بالبند  .3
 
 ف

 . )فرنسا(، رئيس الجمعية ور فباسكال السيد وترأس االجتماع  .4
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د 17البند 
ّ
 من جدول األعمال الموح

 شبونةنظام ل

 هاأشار رئيس جمعية اتحاد لشبونة إىل أنه منذ الدورة السابقة لجمعية اتحاد لشبونة، أودعت أربعة بلدان إضافية وثائق انضمام .5
ات الجغرافية )"وثيقة جنيف التفاق لشبونة"(، و قيها عىل، صدتأو إىل،  هي وثيقة جنيف التفاق لشبونة بشأن تسميات المنشأ والمؤشر

توحسب بالتحديد،  ، غانا الت  ي
دي و يب الزمت  و. وبذلك يرتفع العدد يةجمهورية التشيكوالكابو فتر ي وقت سابق من ذلك األسبوع، بتر

، وف 
ي يغطيها نظام لشبونة إىل 

ي تغطيها وثيقة جنيف التفاق لشبونة إىل  57اإلجماىلي للبلدان الت 
. وأكد كذلك 37وإجماىلي عدد البلدان الت 

سبعة بلدان أكتر من اتفاق لشبونة بشأن حماية  غطي ت لشبونةالتفاق بحت وثيقة جنيف أنه بعد عامير  فقط من وجودها، أص
 عام 60لشبونة"( فيما يقرب  )"اتفاقتسميات المنشأ وتسجيلها عىل الصعيد الدوىلي 

 
ايد يمن وجودها، مما  ا ظهر بوضوح االهتمام المت  

ي الويبو 
ايد من الدول األعضاء ف  ي مناطق مختلفة من العالم. بنظام لشبونة من قبل عدد مت  

 ف 

ي جدول األعمال، وهي الوثيقة  .6
 . LI/A/39/1ثم انتقل الرئيس إىل الوثيقة المدرجة ف 

كة التفاق لشبونة ووثيقة جنيف التفاق لشبونة ح إدخالها عىل الالئحة التنفيذية المشت   التعديالت المقت 

 . LI/A/39/1 استندت المناقشات إىل الوثيقة .7

ي بتطوير نظام لشبونة )"الفريق العامل"(ة قيد النظر، أشارت األمانة إىل أن عند تقديم الوثيق .8
ي ، الفريق العامل المعت 

أوىص ف 
ة من  ،دورته الرابعة ي الفت 

قدت ف  ي عُ
الالئحة  من 16و 15و 9و 8و 7بإدخال تعديالت عىل القواعد  ،2022يونيو  16إىل  14الت 

كة الدوىلي ووثيقة جنيف التفاق لشبونة بشأن عىل الصعيد حماية تسميات المنشأ وتسجيلها بشأن تفاق لشبونة ال التنفيذية المشت 
ات الجغرافية )"الالئحة  كة" التنفيذيةتسميات المنشأ والمؤشر  . اإلجراءات بموجب نظام لشبونةوتيستر تبسيط غرض ( بالمشت 

ي مرفق الوثيقة 
حة الواردة ف  ي استدخل حتر  النف LI/A/39/1وأشارت األمانة إىل أن التعديالت المقت 

 . 2023يناير  1ذ ف 

حة عىل الالئحة  .9 ي والدول األعضاء فيه، وأيد اعتماد التعديالت المقت  ي باسم االتحاد األوروب  وتحدث وفد االتحاد األوروب 
كة عىل النحو الذي أوىص به الفريق العامل العتمادها من قبل الجمعية الحالية. وأعرب الوفد ي أن  التنفيذية المشت 

عن ثقته ف 
ي تبسيط 

حة ستسهم ف  ا من الوضوح لصالح المستخدمير  وتيستر التعديالت المقت 
 
اإلجراءات بموجب نظام لشبونة وستوفر مزيد

ي الويبو بهدف زيادة 
الحاليير  والمستقبليير  لنظام لشبونة. وأعرب الوفد عن استعداده للعمل مع أمانة الويبو والدول األعضاء األخرى ف 

ي نهاية دورته الرابعة )انظرتطوير 
ا لملخص الرئيس الذي اعتمده الفريق العامل ف 

 
-LI/WG/DEVالوثيقة  )ي(قواعد نظام لشبونة وفق

SYS/4/3 أشار الوفد إىل أن المناقشات ،
 
ا ي للحرف اليدوية بشأن (. وأختر اح إنشاء حماية جغرافية عىل مستوى االتحاد األوروب 

اقت 
ي بروكسل. والمنتجات الصناعية قد ب

 ف 
 
 دأت مؤخرا

ي الوثيقة أ .10
ح ف  كة، عىل النحو المقت  حة عىل الالئحة التنفيذية المشت  ، LI/A/39/1عرب وفد رصبيا عن دعمه للتعديالت المقت 

انية أكتر مركزية للويبو، واعتت  و  . وعىل تهواستدام حل لضمان االستقرار الماىلي التحاد لشبونة فضلذلك أ شدد عىل أهمية وجود متر 
ي نهاية 

 
العكس من ذلك، رأى الوفد أن ارتفاع مستوى االستقالل الماىلي بير  اتحادات الويبو لن يعود بالفائدة عىل الويبو وسيؤدي ف

المطاف بالمنظمة إىل الالمركزية. ورأى الوفد أن المنهجية الحالية للتضامن بير  االتحادات ستتيح االستدامة المالية للمنظمة ككل عىل 
ا ألن بعض حقوق الملكية الصناعية كانت أكتر جاذبية ألصحاب المصلحة ولكنها أكتر المدى الطوي ل. وأشار الوفد كذلك إىل أنه نظر 

ي حير  أن البعض اآلخر ال
 
، ف ي هذا  يحقق تكلفة، فإن بعض اتحادات الويبو كانت قادرة بطبيعة الحال عىل تحقيق دخل كبتر

 
ذلك. وف

ا للمادة الصدد، أشار الوفد إىل أن أحد أه
 
ي جميع أنحاء العالم وفق

 
ي  3داف المنظمة هو تعزيز الملكية الفكرية ف

من اتفاقية الويبو، والت 
ي ل
ي ذلك تلك الت 

ا كل فئة من حقوق الملكية الفكرية بما ف 
 
ي أيض

هامربحة للغاية مثل يست تعت  . وأضاف الوفد أنه حت  لو لم يبدو أن غتر

ات الجغرافية تأثتر   للمؤشر
 
 كبتر   ا

 
ي  ا

 
ي رصبيا، فإنها بالتأكيد مهمة للغاية بالنسبة للمجتمعات المحلية. وف

 
ي ككل ف

عىل حالة االقتصاد الوطت 
ا، من خالل 

 
ي رصبيا الذين استفادوا بالفعل من نظام لشبونة والذين حققوا أيض

 
ات الجغرافية ف ي المؤشر هذا الصدد، أشار الوفد إىل منتج 

، ي ي ساد  الدعم الكبتر من االتحاد األوروب 
ي مدن نوف 

ا مع السلطات المحلية ف  ا قيم 
 
ك، عىل وجه الخصوص. شافاروش وشا نوفاو تعاون

ايد المقدم و  ات الجغرافية من منطقتها، مما يدل بدوره عىل الدعم المت   ا التصديق عىل منتجات المؤشر تدعم هذه المدن اآلن مالي 
ا. واختتم ال ي رصبيا عموم 

ات الجغرافية ف  ي مواصلة تعاونه الممتاز مع اتحاد لشبونة لمجتمع المؤشر
وفد كلمته باإلعراب عن رغبته ف 

ي رصبيا وحمايتها بشكل أفضل. 
ات الجغرافية ف   والويبو للدفاع عن منتجات المؤشر

كة المعتمدة بت .11 ي ورحب بالتعديالت عىل الالئحة التنفيذية المشت  وافق وأيد وفد فرنسا البيان الذي أدىل به وفد االتحاد األوروب 
ي 
ة للفريق العامل ف  ي الدورة األختر

حة 2022يونيو  16اآلراء ف  ي هذا الصدد، أعرب الوفد عن رأي مفاده أن التعديالت المقت 
. وف 

 عملية لمشكلة تيستر العمل اإلداري لصالح الدول والمودعير  وأمانة الويبو.  قدمتو  ةبراغماتي
ً
شدد الوفد عىل أن التعديالت و حلوال

حة من  ء ،شأنهاالمقت  ي
ة أن تخفف من المواعيد النهائية  ،قبل كل شر حة  شار وألدفع الرسوم الفردية. القصتر إىل أن التعديالت المقت 

ي ألنها ستؤدي إىل جعل نظام لشبونة أكتر جاذبية، 
ي مصلحة كل شخص معت 

شدد الوفد عىل أن هذه التحسينات الرئيسية و ستكون ف 
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ا إىل جنب مع الحوسبة المس ي التكاليف المتعلقة بطلبات التسجيل تستر جنب 
تمرة لنظام لشبونة. وما ينتج عن ذلك من تخفيض ف 

 والتعديل ودفع الرسوم الفردية. 

ي وأشار كذلك إىل أن الجمهورية التشيكية توىلي أهمية  .12 وأيد وفد الجمهورية التشيكية البيان الذي أدىل به وفد االتحاد األوروب 
ة العتماد التعديالت  ي يونيو كبتر

ي مرفق ملخص رئيس الفريق العامل ف 
كة، عىل النحو الوارد ف  حة عىل الالئحة التنفيذية المشت  المقت 

حة لن تبسط اإلجراءات2022 يد من كفاءتها بموجب نظام لشبونة فحسب . وأعرب الوفد عن اقتناعه بأن التعديالت المقت  ، بل ست  
ا لمواصلة نظام لشبو  وستكون مفيدة للغاية سواء لمستخدمي 

 
. واختتم الوفد بالقول إنه سيكون سعيد نة الحاليير  أو المستقبليير 

 التعاون مع أمانة الويبو واألعضاء اآلخرين بشأن التطوير المستقبىلي للقواعد بموجب نظام لشبونة. 

، وأشار إىل أن  .13 ي تغال البيان الذي أدىل به وفد االتحاد األوروب  اتوأيد وفد الت  وتسميات المنشأ مهمة للغاية الجغرافية  المؤشر
ي دفع عجلة االقتصاد إىل األمام، وكذلك من حيث التنمية االجتماعية والثقافية

ا إلسهامها الكبتر ف  تغال نظر  ي لل بالنسبة للت 
مناطق ف 

ا للغ ا ومهم 
 
ي هذا السياق، أعرب الوفد عن رأي مفاده أن نظام لشبونة يمكن أن يكون مفيد

اية لمختلف الدول جميع أنحاء العالم. وف 
ي للغاية الذي  ي جدول أعمال الويبو. وأعرب الوفد عن شوره لرؤية التقدم اإليجاب 

ي أن يظل أولوية ف 
ي الويبو، وبالتاىلي ينبغ 

تم األعضاء ف 
ي عدد أعضاء اتحاد لشبونة. ومض  الوفد يقول إنه 

ة ف  ي ذلك الزيادة الكبتر
ي االستمرار إحرازه خالل السنوات القليلة الماضية، بما ف 

ينبغ 
ي تعزيز نظام لشبونة من أجل زيادة فهم الجميع للنظام وبالتاىلي زيادة عدد األعضا

ي عىل اإليرادات. ءف  ا تأثتر إيجاب 
 
، مما قد يكون له أيض

تغال بصدد االنتهاء من التصديق عىل وثيقة جنيف التفاق لشبونة.  حة عىل و وقال الوفد إن الت  وافق الوفد عىل التعديالت المقت 
كة ي مجموعة العب دشاأو ، الالئحة التنفيذية المشت 

 . ملالجهود المبذولة من أجل تبسيط نظام لشبونة الذي تعززه المناقشات الجارية ف 

، وأكد كذلك أنه يؤيد بالكامل اعتماد تعديالت عىل القواعد  هنغارياوفد وأيد  .14 ي  9و 8و 7البيان الذي أدىل به وفد االتحاد األوروب 
كة، عىل النحو الذي أوىص به  16و 15و ا من مل بعد مناقشة مثمرةافريق العالمن الالئحة التنفيذية المشت  ، 2023يناير  1، اعتبار 

اح واضح ومعقول، ولذلك اعتت  التعديالت انفكتاري    خ دخولها حتر  ال ذ. وأعرب الوفد عن رأي مفاده أن المفهوم الكامن وراء االقت 
ورية لتبسيط  حة رص  . نإجراءات وتيستر المقت   ظام لشبونة لصالح المستخدمير 

كة .15 حة عىل الالئحة التنفيذية المشت  ي تعزيها رأى أنو  وأيد وفد جورجيا التعديالت المقت 
ستسمح و ، ز اتحاد لشبونةستساهم ف 

ا ألعضاء لشبونة بإيجاد حل معقول ومتوازن من أجل إقامة نظام مستدام ماليا
 
ة طويلة. واختتم الوفد بالقول إن جورجيا قررت ل أيض فت 

 االنضمام إىل وثيقة جنيف التفاق لشبونة. 

حة عىل القواعد  .16 كة، قبل أن  16و 15و 9و 8و 7ورحب وفد االتحاد الروشي بالتعديالت المقت  من الالئحة التنفيذية المشت 
ي ديسمت  

ا يؤكد انضمام االتحاد الروشي إىل وثيقة جنيف التفاق 2021يشتر إىل أنه ف  ي حكم 
ي قانونه الوطت 

، أدخل االتحاد الروشي ف 
ي من خالل اعتماد ا

لتعديالت الالزمة عىل األحكام لشبونة. وأضاف الوفد أن االتحاد الروشي كان بصدد االنتهاء من مراجعة قانونه الوطت 
ا صك  ي هذا الصدد، أشار الوفد إىل أن االتحاد الروشي سوف يودع رسمي 

ا. وف 
 
ذات الصلة لجعل االنضمام إىل نظام لشبونة ممكن

ي نظام
ي بداية العام المقبل. وأعرب الوفد عن رأي مفاده أن مشاركة االتحاد الروشي ف 

لشبونة  انضمامه لدى المدير العام للويبو ف 
ي األطراف 

ات الجغرافية ف  ستساعد االتحاد الروشي عىل ترسي    ع إجراءات الحصول عىل الحماية القانونية لتسميات المنشأ والمؤشر
ي نظام لشبونة. 

 
ا جديدة و المتعاقدة األخرى ف ي نظام لشبونة ستوفر فرص 

 
عالوة عىل ذلك، رأى الوفد أن مشاركة االتحاد الروشي ف

ي للتنمية االقتصاد
، مع ضمان المزيد من اندماج االتحاد الروشي ف  ي مناطق محددة وستدعم المنتجير  المحليير 

 
 العالمي  ظامالنية ف

 حماية الملكية الفكرية. ل

ا من  .17 كة، اعتبار  حة عىل الالئحة التنفيذية المشت  ، كتاري    خ لبدء 2023يناير  1وأيد وفد سلوفاكيا اعتماد التعديالت المقت 
جعل نظام وست. ورأى الوفد أن مثل هذه التعديالت من شأنها أن تساعد الجهات الفاعلة ذات الصلة وأصحاب المصلحة، نفاذها

ا من العبء اإلداري لإلجراءات بموجب نظام لشبونة وقد 
 
حة ستقلل أيض لشبونة أكتر جاذبية. وشدد الوفد عىل أن التعديالت المقت 

ي الممارسة
حة المتفق عليها  ما سيعود، متصبح راسخة ف  بالفائدة عىل جميع الدول األعضاء. وأكد الوفد أنه يؤيد تماما التعديالت المقت 

ي يونيو 
ي الدورة السابقة للفريق العامل المنعقدة ف 

 . 2022ف 

ي وأعرب عن دعمه القوي للموقف الذي اتخذه وفد فرنسا في .18 ما يتعلق وأيد وفد إيطاليا البيان الذي أدىل به وفد االتحاد األوروب 
 باتحاد لشبونة. 

كة، ELAPIوأيد ممثل مدرسة أمريكا الالتينية للملكية الفكرية ) .19 حة عىل الالئحة التنفيذية المشت  أن ى رأو ( التعديالت المقت 
ي االجتماعات السابقة. وسلط الضوء كذلك عىل البحث 

حة ستساعد اتحاد لشبونة عىل تحقيق األهداف المحددة ف  التعديالت المقت 
، وقال إن عن  دفعها لتعديالت التسجيل الدوىلي

ي يتعير 
ي تحديد الرسوم الت 

ة عىل خصم  ELAPIمدرسة  العقالنية ف  تعلق أهمية كبتر
ي البلدان  50

ي منشؤها منطقة جغرافية تقع ف 
ي المائة للتسجيالت الدولية الت 

. وختم بالقول إن العديد من الاألقل ف 
 
ان دبلنموا

اتهم الجغرافية سيكونون سعداء للغاية بمثل هذا الخصم ألن والمستخدمير  المحتملير  ال ذين يسعون للحصول عىل الحماية لمؤشر
ي بعض األحيان يجعل من الصعب عليهم تقديم الطلبات. 

 
ي يتعير  دفعها ف

 مقدار الرسوم الت 



LI/A/39/2 
4 
 
 

كة التفاق لشبونة بشأن ح .20 ماية تسميات المنشأ اعتمدت جمعية اتحاد لشبونة التعديالت عىل الالئحة التنفيذية المشت 
ي 
ات الجغرافية، عىل النحو المبير  ف  وتسجيلها عىل الصعيد الدوىلي ووثيقة جنيف التفاق لشبونة بشأن تسميات المنشأ والمؤشر

ي LI/A/39/1مرفق الوثيقة 
 . 2023يناير  1، عىل أن تدخل حتر  النفاذ ف 

كة التفاق لشبونة ووثيقة جنيف تعديالت عىلال، يحتوي مرفق هذا التقرير عىل التسهيل الرجوع إليه .21  الالئحة التنفيذية المشت 
ي الفقرة  تعتمدكما االتفاق لشبونة،  

 أعاله.  16بالقرار المنصوص عليه ف 

[يىلي ذلك المرفق]
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كة التفاق ل
ر

شبونة بشأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها عىل الصعيد الدولي ووثيقة جنيف الالئحة التنفيذية المشي
ات الجغرافية  التفاق لشبونة بشأن تسميات المنشأ والمؤشر

 من 
 
 2023يناير  1نافذة اعتبارا

 
 

ي 
 الفصل الثانز

 الطلب والتسجيل الدولي 

 7القاعدة 
ي السجل الدوىلي 

 التدوين ف 

]...[ 
 [( من وثيقة جنيف1)31و (4)29تنفيذ المادتير  ] (4)

ي وثيقة)أ(  
ي حالة تصديق دولة طرف ف 

طّبق القواعد من  عىل وثيقة جنيف أو 1967 ف 
ُ
( مع ما 4( إىل )2)5انضمامها إليها، ت

ق  1967 يلزم من تبديل فيما يخص التسجيالت الدولية أو تسميات المنشأ السارية بناء عىل وثيقة
ّ
بالنسبة إىل تلك الدولة. ويتحق

( بغرض 4( إىل )2)5( و1)3مكتب الدوىلي مع اإلدارة المختصة المعنية من أية تعديالت يتعيرّ  إدخالها استجابة لمتطلبات القواعد ال
دخل 

ُ
ي ت
ي وثيقة جنيف بالتسجيالت الدولية الت 

تسجيلها بناء عىل وثيقة جنيف ويخطر جميع األطراف المتعاقدة األخرى األطراف ف 
دخل التعديالت ذات الصلة بالقاععليها تلك التعديالت. و 
ُ
ي القاعدة2)5ة دت

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

 
 8القاعدة 
 الرسوم

 التالية المستحقة السداد بالفرنكات السويرسية:  يحّصل المكتب الدوىلي الرسوم  ]مبلغ الرسوم[ (1)

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( اإلضاف 

ي االلتماس ذاته
 300 ف 

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

 100 أخرى كتابية بشأن محتويات السجل الدوىلي 
ي الفقرة الرسوم الفردية المشار  "5"

 . (2) إليها ف 

]...[ 

 

                                              
ي حال تسجيل دوىلي يشتر إىل منطقة 3
ض الرسم بنسبة ف 

َّ
ي تضعها األمم المتحدة، ُيخف

ي أحد البلدان األقل نموا، وفقا للقوائم الت 
% من المبلغ 50 جغرافية تقع ف 

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

ّ
أ فرنك سويرسي عن تسجيل دوىلي يشتر إىل منطقة منش 500المقّرر )ُيحّول المبلغ الُمخف

ي أحد البلدان األقل نموا، و
ي أحد البلدان األقل نموا  فرنكا سويرسيا عن 250جغرافية تقع ف 

تعديل واحد متعلق بتسجيل دوىلي يشتر إىل منطقة منشأ جغرافية تقع ف 

طبق هذه ا 150و
ُ
ي االلتماس ذاته. وست

)ة( المقدم)ة( ف  ي
ي الرسوم ثالث سنوات بعد دخول فرنكا سويرسيا لقاء الرسم التكميىلي عن التعديل)ات( اإلضاف 

لتخفيضات ف 

 وثيقة جنيف التفاق لشبونة حتر  النفاذ. 



LI/A/39/2 
Annex 
2 
 
 

 الفصل الثالث
 الرفض واإلجراءات األخرى المتعلقة بالتسجيل الدولي 

 
 9 القاعدة
 الرفض

(1) ]  ]إخطار المكتب الدوىلي

[…] 

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

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

ي اإلدارة المختصة بعد  )ج(
ي الفقرة الفرعية )ب( متسلما ف 

 إخطار التسجيل الدوىلي المشار إليه ف 
ّ
 من التاري    خ  20ُيعد

 
يوما

قم 
ُ
ي اإلخطار ما لم ت

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

[…] 

 

 

 15القاعدة 
 التعديالت

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

؛مثل لمستفيدين يتلتعديل  "1" ي إضافة أو حذف مستفيد واحد أو أكتر
ن المستفيدين أو تعديل أسماء أو عناويأو  ف 

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

 ]حذفت[ "2"
ي تنطبق عليها تسمية  "3"

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

 الجغراف 
ي القاعدةوتعديل يرتب "4"

ي أو اإلداري المذكور ف 
يغي أو اإلداري أو القرار القضاب 

 "؛7()أ("2)5 ط بالقانون الترسر
ي منطقة اإلنتاج الجغرافية أو منطقة المنشأ الجغرافية للسلعة  "5"

 
وتعديل يرتبط بطرف المنشأ المتعاقد وال يؤثر ف

ي تنطبق عليها تسمية المنشأ أو
؛ينطبق عليها  أو السلع الت  ي

 
 المؤشر الجغراف

 ]حذفت[ "6"

[…] 
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 16القاعدة 
 التخىلي عن الحماية

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

ي ذلك التخىلي المنصوص عليه ف 
()د(، 1)6 )أ( يجوز سحب أي تخّل عن الحماية، بما ف 

ي أي وقت من قبل اإلدارة المختصة لطرف المنشأ المتعاقد، أو 
ي حالة المادةكليا أو جزئيا، ف 

( من وثيقة جنيف، من قبل 3)5 ف 
ي المادة

اإلدارة المختصة لطرف المنشأ  " من تلك الوثيقة أو2("2)5 المستفيدين أو الشخص الطبيغي أو المعنوي المشار إليه ف 
يطة تصويب المخالفة ي حال التخىلي بناء عىل القاعدة  المتعاقد، شر
 ()د(. 1)6ف 

]...[ 

 []نهاية المرفق والوثيقة


