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املؤمتر الدبلوماسي املعني باعتماد وثيقة جديدة التفاق 
لشبونة بشأن محاية تسميات املنشأ وتسجيلها على 

 الصعيد الدويل

 

ىل  00من جنيف،   4102مايو  40اإ

 

 

تفاق لشبونة بشأن تسميات املنشأ بالوثيقة اجلديدة الاالقرتاح األساسي اخلاص مالحظات على 
 والبيانات اجلغرافية

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

الاقرتاح الأسايس اخلاص ابلوثيقة اجلديدة لتفاق لش بونة بشأأن تتضمن هذه الوثيقة مالحظات توضيحية عىل  .0
 سايس"..)"الاقرتاح الأ  LI/DC/3، عىل النحو الوارد يف الوثيقة تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية

ىل املالحظات  .4 واملالحظات التوضيحية الواردة يف هذه الوثيقة يه مالحظات ُمقرتحة من الأمانة. ويه تستند اإ
، اليت نظر فهيا الفريق العامل املعين بتطوير نظام لش بونة )"الفريق العامل". يف LI/WG/DEV/10/4الواردة يف الوثيقة 

نظره يف مرشوع الوثيقة اجلديدة، كام ورد يف  معرضيف  ،4102دورته العارشة املعقودة يف أأكتوبر 
من الاقرتاح الأسايس ول يُنتظر من املؤمتر  . واملالحظات التوضيحية ليست جزءا  LI/WG/DEV/10/2 الوثيقة

ذا ُوجد تضارب بني املالحظات وأأحاكم أأخرى من الاقرتاح الأسايس، تكون الغلبة للأحاك م ادلبلومايس اعامتدها. وعليه، اإ
 املذكورة. ومل تُقدم أأية مالحظة بشأأن الأحاكم اليت بدا أأهنا ل تقتيض أأي توضيح.
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ليه يف الفقرة  .3 .، فقد اتُفق عىل LI/R/PM/6اللجنة التحضريية للمؤمتر ادلبلومايس )الوثيقة من تقرير  00وكام أأشري اإ
آخر أأجل مجليع ادلول الأعضاء يف الويبو يك تتقّدم 4102فرباير  0حتديد  ابقرتاحاهتا كتابة  لإدخال أأية تعديالت عىل  ك

الاقرتاح الأسايس حول القضااي اليت حّددها فريق لش بونة العامل عىل أأهنا قضااي معلّقة. وس تجمع الأمانة تكل الاقرتاحات 
ىل املؤمتر ادلبلومايس عىل سبيل الإعالم.  وحتيلها اإ

ليه يف الفقرة  .2 اليت اعمتدها الفريق العامل يف دورته العارشة  من ملخص الرئيس، ابلصيغة 03وكام أأشري اإ
 :1لية عىل أأهنا قضااي ل تزال معلّقة.، حّدد الفريق العامل القضااي التاLI/WG/DEV/10/6 )الوثيقة

 "؛14"0 أأوجه تطبيق املادة "0"

 . املتعلقتني مبناطق املنشأأ اجلغرافية العابرة للحدود؛2)2 . واملادة4)4 مضمون املادة "4"

يداع طلب مبوجب املادة "3"  .؛4)2 مسأأةل احلق يف اإ

دراج رسوم6."3)42 .، واملادة3)8 . واملادة3)7 املادة "2" ماكنية اإ  حمافظة؛ " وما يتصل هبا من أأحاكم ختص اإ

دراج أأحاكم اتفاق لش بونة احلايل املتعلقة مبساهامت أأعضاء احتاد لش بونة؛ "2" عادة اإ ماكنية اإ  اإ

دراج رسوم فردية؛ ما يتصلو  .2)7 املادة "6" ماكنية اإ  هبا من أأحاكم ختص اإ

 .؛3)00 .)أأ. واملادة0)00 اخليارات العديدة املتعلقة ابملادة "7"

 والأحاكم املتعلقة بتكل املسأأةل؛ 00 من املادة 0مسأأةل مرشوع البيان املتفق عليه والوارد يف احلاش ية  "8"

 ؛ىل تسمية عامةة من التحول اإ املتعلقة ابمحلاي 04 مضمون املادة "9"

 . املتعلقة بضامانت احلقوق السابقة للعالمات التجارية؛0)03 مضمون املادة "01"

ثر الرفض؛4)06 مضمون املادة "00"  . املتعلقة ابلتفاوض اإ

هناء تدرجيياملتعلقة  07 مضمون املادة "04"  ؛برضورة وضع فرتة اإ

 ة لأس باب الإبطال؛. قامئة حرصية أأم غري حرصي0)09 مسأأةل ترس يخ املادة "03"

لزايم عىل القاعدة "02" ضفاء طابع خياري أأم اإ  .؛3)2 مسأأةل اإ

دراج القاعدة "02" عالن نية الانتفاع فامي خيص تسمية منشأأ مسجةل 2)2 مسأأةل اإ . اليت تأأذن لطرف متعاقد طلب اإ
 بيان جغرايف مسجل؛ أأو

 ؛.2)2 مسأأةل تعزيز الشفافية مبوجب القاعدة "06"

..0)8 وم يف القاعدةمبلغ الرس "07"

                                                
1

لهيا يه    الأحاكم الواردة يف الاقرتاح الأسايس.الأحاكم املشار اإ
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تفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ والبياانت مالحظات عىل الاقرتاح الأسايس اخلاص ابلوثيقة اجلديدة ل
 اجلغرافية

 قامئة املواد

 أأحاكم متهيدية وعامة الأول: الفصل

 تعابري خمترصة :0 املادةمالحظات عىل 
 املوضوع :4 املادةمالحظات عىل 
 الإدارة اخملتصة :3 املادةمالحظات عىل 
 السجل ادلويل :2 املادةمالحظات عىل 

 الطلب والتسجيل ادلويل الثاين: الفصل

 الطلب :2 املادةمالحظات عىل 
 التسجيل ادلويل :6 املادةمالحظات عىل 
 الرسوم :7 املادةمالحظات عىل 
 مدة صالحية التسجيل ادلويل :8 املادةمالحظات عىل 

 امحلاية  الثالث: الفصل

 الالزتام ابمحلاية :9 املادةالحظات عىل م
 امحلاية مبوجب قوانني الأطراف املتعاقدة والصكوك الأخرى :01 املادةمالحظات عىل 
 املسجةل امحلاية فامي خيص تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية :00 املادةمالحظات عىل 

ىل تسمية عامة :04 املادة مالحظات عىل  امحلاية من التحول اإ
 الضامانت اخلاصة حبقوق أأخرى :03 املادة حظات عىلمال

جراءات  :02 املادة مالحظات عىل نفاذاإ  واجلزاءات الإ

خرى املتعلقة ابلتسجيل ادلويل الرابع: الفصل  الرفض والإجراءات الأ

 الرفض :02 املادة مالحظات عىل
 حسب الرفض :06 املادة مالحظات عىل
 لسابقالاس تخدام ا :07 املادة مالحظات عىل
خطار منح امحلاية :08 املادة مالحظات عىل  اإ
 الإبطال :09 املادة مالحظات عىل
 التغيريات والتدوينات الأخرى يف السجل ادلويل :41 املادة مالحظات عىل
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دارية اخلامس: الفصل  أأحاكم اإ

 أأعضاء احتاد لش بونة :40 املادة مالحظات عىل
 اصالاحتاد اخل مجعية :44 املادة مالحظات عىل
 املكتب ادلويل :43 املادة مالحظات عىل
 الشؤون املالية :42 املادة مالحظات عىل
 الالحئة التنفيذية :42 املادة مالحظات عىل

 املراجعة والتعديل السادس: الفصل

 املراجعة :46 املادة مالحظات عىل
 تعديل بعض املواد يف امجلعية :47 املادة مالحظات عىل

حاكم  السابع: الفصل  اخلتاميةالأ

ىل هذه الوثيقة :48 املادة مالحظات عىل  الانضامم اإ
 اترخي نفاذ التصديق والانضامم :49 املادة مالحظات عىل
 ظر التحفظاتح :31 املادة مالحظات عىل
 0967 تطبيق اتفاق لش بونة ووثيقة :30 املادة مالحظات عىل
 النقض :34 املادة مالحظات عىل
 والتوقيع علهيا هذه الوثيقةلغات  :33 املادة مالحظات عىل
 الإيداعأأمني  :32 املادة مالحظات عىل
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 تعابري خمترصة :0 املادةمالحظات عىل 

لهيا فامي ييل ابمس  بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية جنيف لتفاق لهاي وثيقةعىل غرار  0.0 )املشار اإ
رصة وتعّرِّف عددا  من املصطلحات املس تخدمة يف مرشوع اتفاق عددا  من التعابري اخملت 0 جنيف".، توحض املادة "وثيقة

مشاهبة ملا ورد يف الالحئة التنفيذية  0 لش بونة املراَجع. ورمغ أأن العديد من التعابري اخملترصة والتعريفات الواردة يف املادة
 ردة أأدانه.لتفاق لش بونة، فقد ُأضيفت تعابري وتعريفات أأخرى عند الاقتضاء عىل حنو الأحاكم الوا

ىل قامئة التعابري اخملترصة الواردة يف املادة7" و"6" أأضيف البندانو  4.0 نتيجة ملناقشات ادلورة التاسعة للفريق  0 " اإ
العامل. ومن مث ميكن اس تخدام مصطلحي "تسمية املنشأأ" و"البيان اجلغرايف" يف اتفاق لش بونة املراَجع دون الإخالل بس بل 

ف يف املادة ة أأوتناول الترشيعات الوطني ذ لن 4 الإقلميية يف طرف متعاقد للموضوع املعرَّ الأطراف  الوثيقة اجلديدةلزم ت. اإ
. واكن وص عليه يف الوثيقة اجلديدةقتيض مهنا تعريف املوضوع عىل النحو املنصة ابس تخدام املصطلحات ذاهتا ولن ت املتعاقد

ُّبع يف املؤمتر ادلبلومايس اذلي اعمت ىل 0928 د اتفاق لش بونة يف عامهنج مماثل قد ات . وجتدر الإشارة يف هذا الصدد اإ
دراج تعريف  829 الصفحة ن اإ من واثئق اتفاق لش بونة )ترمجة غري رمسية للنص الفرنيس الرمسي. اليت تنص عىل ما ييل: "اإ

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

قلميية. ولكن الأطراف املتعاقدة اليت ل تطبق هذا المتيزي  اجلغرافية يف قوانيهنا الوطنية أأو منا توفر امحلاية  -الإ  املنصوص علهياواإ
امحلاية تكل س تكون ملزمة مبنح  - 4 عىل أأساس تعريف أأوسع يطابق تعريف البيان اجلغرايف الوارد يف املادةيف الفصل الثالث 

 ليس للبياانت اجلغرافية حفسب، بل كذكل لتسميات املنشأأ املسجةل مبوجب الوثيقة اجلديدة.

السلع اليت تُطلق علهيا تسمية املنشأأ  هيا السلعة أأو" املنطقة اجلغرافية اليت ينبغي أأن تنشأأ ف04" خيص البندو  3.0
 .4 حيددها البيان اجلغرايف وفقا  للامدة أأو

ىل  ": خيص سلعة من منطقة منشأأ جغرافية تقع يف أأرايض أأكرث من طرف متعاقد أأو03" البند 2.0 تشملها، ويُشار هنا اإ
 ..4)4 امجلةل الثانية من املادة

 0967 "الطرف املتعاقد" املس تخدمة عوضا  عن لكمة "البدلان" يف اتفاق لش بونة ووثيقة " عبارة02" يعّرِّف البندو  2.0
ىل أأن  ىل أأن تكون مفتوحةنظرا  اإ  املعلّقةوفامي خيص القضية  لنضامم ادلول واملنظامت احلكومية ادلولية. الوثيقة اجلديدة تريم اإ

لهيا يف البند " ىل مرشوع تقرير ادلورة العارشة للفريق العامل من هذه الوثيقة، جت 2" من الفقرة 0املشار اإ در الإشارة اإ
ىل  08)الفقرات من   ...LI/WG/DEV/10/7 Provمن الوثيقة  40اإ

" عبارة "طرف املنشأأ املتعاقد". ويُس تخدم مفهوم "طرف املنشأأ املتعاقد" لتحديد الأطراف املؤهةل 02" يعّرِّف البندو  6.0
منطقة املنشأأ اجلغرافية للسلعة؛  "0 بعينه. والعوامل ادحمددة يف هذا الصدد يه: "بيان جغرايف لتسجيل تسمية منشأأ أأو

البيان اجلغرايف يف أأرايض الطرف املتعاقد اليت تقع يف أأراضيه منطقة املنشأأ  والترشيع اذلي يكفل امحلاية لتسمية املنشأأ أأو "4"
يف حتديد الطرف املتعاقد اذلي س ُيعترب طرف املنشأأ املتعاقد  واذلي يعد كذكل عامال  هاما   –. 0)4 انظر املادة –اجلغرافية 

 يف حاةل اكن الطرف املتعاقد دوةل عضوا  يف منظمة حكومية دولية.

أأكرث يقع يف  ": تنطبق عبارة "الإدارة اخملتصة" أأيضا  عىل الإدارة اليت يعيهنا ابلشرتاك طرفان متعاقدان أأو06" البند 7.0
ذا رخست هذه الأطراف املتعاقدة ابلشرتاك تسمية منشأأ  –. 2)2 انظر املادة –منشأأ جغرافية أأراضهيا جزء من منطقة  اإ

 ..4)4 بياان  جغرافيا  لسلعة نشأأت يف منطقة منشأأ جغرافية عابرة للحدود وفقا  ملا ورد يف امجلةل الثانية من املادة أأو
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من تقرير  099 ليت ُأعرب عهنا يف امجلةل الرابعة من الفقرة" لكمة "املس تفيدون" ردا  عىل الشواغل ا07" يعرف البندو  8.0
 ..LI/WG/DEV/6/7ادلورة السادسة للفريق العامل )

ىل أأن 08" البند 9.0 لأنواع معينة من املنظامت احلكومية ادلولية، فقد وردت  الوثيقة اجلديدة س تكون مفتوحة": نظرا  اإ
 ".3."0)48 ملادةمعايري انضامم املنظامت احلكومية ادلولية يف ا

 املوضوع :4 مالحظات عىل املادة

ن املوضوع اذلي ست  0.4 ، ل س امي تسميات املنشأأ والبياانت ايف مرشوعه ت، كام وردالوثيقة اجلديدةنطبق عليه اإ
ىل ذكل، ل حتدد هذه القوانني مجيعها املوض ضافة اإ قلميية. واإ ف بطرق عدة يف القوانني الوطنية والإ وع بعبارة اجلغرافية، معرَّ

دات امحلاية القامئة عىل فقط، قوامس مشرتكة لس ن الوثيقة اجلديدة.، لأغراض 0)4 بيان جغرايف. فتضع املادة تسمية منشأأ أأو
قرار ابلختالفات القامئة. وُوضعت أأحاكم هذه املادةأأو الوطين  الصعيد ىل التعريفات الواردة يف  الإقلميي مع الإ استنادا  اإ

من اتفاق تريبس. أأما الرشط املس بق وهو أأن تكون "محمية يف طرف املنشأأ  0.44 لش بونة واملادة من اتفاق 4 املادة
ىل املادة  . من اتفاق لش بونة.4)0 املتعاقد" فيستند اإ

اس ُتخدمت لكمة "سلعة" يف النسخة العربية من مرشوع اتفاق لش بونة املراَجع ملواءمة املصطلحات املس تخدمة مع و  4.4
 تريبس. مصطلحات اتفاق

ىل تكل املنطقة" و "أأو ختص عبارات "أأوو  3.4 آخر  أأية تسمية أأخرى يُعرف أأهنا تشري اإ ىل تكل ي يُعرف أأنه أأي بيان أ شري اإ
طار اتفاق لش بونة املنطقة منا جغرافية جمازا . وهذا الاحامتل وارد أأيضا  يف اإ " تسميات وبياانت غري جغرافية ابملعىن احلقيقي واإ

املعنونة "مشالكت يثريها التطبيق العميل لتفاق لش بونة"  )انظر الوثيقة 0971 س احتاد لش بونة يف عامعىل حنو ما أأكده جمل
الصادرة يف  AO/V/8 . وتقرير ادلورة اخلامسة جمللس احتاد لش بونة )الوثيقة0971 الصادرة يف يوليو AO/V/5 )الوثيقة

 ...0971 سبمترب

ذ جيوز ويه " العوامل الطبيعية والبرشية" الواردة يف تعريف تسمية املنشأأ مثة هامش متاح يف الرشوط الرتامكية و  2.4 . اإ
لهيا يف املادة ‘البيئة اجلغرافية’حتديد  نتاج املشار اإ أأساسا  من  " أأساسا  من خالل العوامل الطبيعية أأو0."0)4 ملنطقة الإ

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

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

أأي منتج يتأأثر أأساسا  بعوامل  البرشي، بوجه عام، يف حتديد املزااي اجلوهرية لأي من املوارد الطبيعية اكلصخور وامللح أأو
 ..LI/WG/DEV/4/7 من تقرير ادلورة الرابعة للفريق العامل )الوثيقة 86و 78و 74 خاص الفقراتطبيعية )انظر بوجه 

آخر مجةل 4 . من املادة4) يتضمن تعريف "بدل املنشأأ" الوارد يف اتفاق لش بونة احلايل )الفقرةو  2.4 ن أ ذ اإ . رشط الشهرة. اإ
ج هذا الرشط يف تعريف تسمية املنشأأ. وحتيل هذه " ويه "اليت أأكسبت السلعة شهرهتا" تدر 0."0)4 من مرشوع املادة

ىل "التسمية" اليت تؤلف تسمية املنشأأ وفقا  للتعريف الوارد يف املادة ". وفامي خيص الشواغل اليت أأعربت عهنا 0."0)4 امجلةل اإ
يفاد بعثات لتقيص احلقائق، ُوحّض  ىل اإ لفريق العامل أأن  خالل ادلورة التاسعة لبعض الوفود بأأن هذا التعبري قد يؤدي اإ

طار اتفاق لش بونة  تعاقدة مل توفد قط بعثات من هذا القبيلاملكتب ادلويل والأطراف امل  ىل هذا النص املطبق يف اإ استنادا  اإ
 احلايل.
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ة الوثيقة اجلديدربم فيه ادلبلومايس اذلي س تُ  اقرُتح يف ادلورة السابعة للفريق العامل أأن يُعمتد بيان تفسريي يف املؤمترو  6.4
ىل أأنه ينبغي اعتبار لكميت  " notoriedad" ولكميت ،يف النسخة الفرنس ية"، réputation" و"notoriété"يشري اإ

 .ظية لأغراض الوثيقة اجلديدةمرتادفات لف  ،يف النسخة الإس بانية"، reputaciónو"

 خيص النطاق اذلي يغطيه مفهوم لفريق العامل فاميلتلبية للشواغل اليت أأعربت عهنا عدة وفود خالل ادلورة اخلامسة و  7.4
من  . أأن املنطقة اجلغرافية املعنية قد تتأألف من أأرايض الطرف املتعاقد بأأمكلها أأو4) "منطقة املنشأأ اجلغرافية"، توحض الفقرة

ىل ذكل، حتدد امجلةل الثانية من الفقرة هجة أأو منطقة أأو ضافة اإ البياانت  . أأن تسميات املنشأأ أأو4) ماكن يف هذه الأرايض. واإ
دون  الوثيقة اجلديدةاجلغرافية املتعلقة بسلع نشأأت يف مناطق منشأأ عابرة للحدود قد ختضع كذكل لتسجيالت دولية مبوجب 

البياانت اجلغرافية هذه بصورة مشرتكة. وانظر يف هذا الصدد  اقتضاء ترس يخ الأطراف املتعاقدة املعنية لتسميات املنشأأ أأو
لهيا يف البند " املعلّقةالقضية وفامي خيص  .2.2املالحظة  ىل مرشوع  2" من الفقرة 4املشار اإ من هذه الوثيقة، جتدر الإشارة اإ

ىل  44تقرير ادلورة العارشة للفريق العامل )الفقرات من   ...LI/WG/DEV/10/7 Provمن الوثيقة  47اإ

 الإدارة اخملتصة :3 مالحظات عىل املادة

ذ خيتلف اختصاص منح احلقوق أأو 0.3 البياانت اجلغرافية ابختالف النظم  تسجيلها فامي خيص تسميات املنشأأ أأو اإ
قلميية املتعلقة حباميهتا، مفن الأمهية مباكن قتيض من لك طرف متعاقد أأن يعنّيِّ هجة مسؤوةل للوثيقة اجلديدة أأن ت  الوطنية والإ

دارة  جراءات يف أأراضيه وعن التواصل مع املكتب ادلويل مبوجب  الوثيقة اجلديدةعن اإ التنفيذية.  اولحئهت الوثيقة اجلديدةاإ
ن القاعدة  من مرشوع الالحئة التنفيذية س تقتيض من لك طرف متعاقد أأن يعلن امس اجلهة املعينة وتفاصيل التصال هبا  2فاإ

ىل الوثيقة اجلديدةدلى ا  .نضاممه اإ

دارة خمتصة واحدة، فقد يكو  4.3 دارة رمغ أأنه حُيبذ أأن يعنّيِّ لك طرف متعاقد اإ ون مربرا  أأن يعنّيِّ طرف متعاقد أأكرث من اإ
ليه يف املالحظات عىل القاعدة  .. ويف هذه احلاةل، قد يواجه املكتب ادلويل صعوابت يف حتديد 4)2عىل النحو املشار اإ

خطار ما. ومن مث الإدارة اخملتصة اليت ينبغي  بالغها ابإ ت واةحة يف . من الطرف املتعاقد أأن يقدم تعلامي4)2تقتيض القاعدة اإ
ذا انعدم الوضوح،  ىل هذا الصدد. واإ ىل مجيع الإدارات اخملتصة اليت عيهنا الطرف س يضطر املكتب ادلويل اإ خطاراته اإ رسال اإ اإ

خطار. ومن امل  ىل تكل الإدارات حتديد الإدارة املسؤوةل عن لك اإ ىل املتعاقد فريجع اإ نطلق ذاته، س يضطر املكتب ادلويل اإ
 ملتعاقد املذكور بغض النظر عن الإدارة اخملتصة اليت تقدمه.قبول أأي طلب من الطرف ا

ىل القاعدة و  3.3 . تعزيزا  للشفافية الالزمة املتعلقة 0)2متابعة ملناقشات ادلورة السابعة للفريق العامل، ُأضيفت مجةل اثنية اإ
نفاذ املنطبقة يف طرف متعاقد من حيث تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافي جراءات الإ  ة.ابإ

 السجل ادلويل :2 مالحظات عىل املادة

اذلي س يحتفظ به املكتب ادلويل لن يشمل التسجيالت مبوجب  للوثيقة اجلديدةأأن السجل ادلويل  2 توحض املادة 0.2
منا سيشمل كذكل التسجيالت مبوجب اتفاق لش بونة أأو الوثيقة اجلديدة حفسب املزيد من  7 . ويرد يف القاعدة0967 وثيقة واإ

 صيل يف هذا الشأأن.التفا

ىل كام ُوحّض و  4.2 الوثيقة  يف ادلورة التاسعة للفريق العامل، س تأأ ي فرتة تكون فهيا بعض الأطراف املتعاقدة منضمة فقط اإ
آخر طرفا   اجلديدة ىل تكون يف اتفاق لش بونة احلايل و فقط بيامن يكون بعض أ فئة اثلثة طرفا  يف لكهيام. وفامي خيص الإشارة اإ

ىل أأنه ينبغي اعتبار اتفاق لش بونة احلايل، بصيغته املعمتدة يف الانتباهدر ، جي0967 وثيقة ان  واحدا  اكي 0967 ، ووثيقة0928 اإ
يف اتفاق لش بونة احلايل،  لش بونة طرفا  اتفاق دوةل عضو واحدة يف  لكوننظرا  و  0967 .)ب. من وثيقة0)06وفقا  للامدة 
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بيامن انضمت مجيع ادلول الأعضاء الأخرى يف اتفاق لش بونة ، 0967 رفا  يف وثيقة، دون أأن تكون ط0928 بصيغته املعمتدة يف
ىل وثيقة  .0967 اإ

 الطلب :2 مالحظات عىل املادة

يداعها ابمس املس تفيدين من تسمية 3)2. و4)2 حتدد املاداتن 0.2 ىل املكتب ادلويل واإ . أأنه جيب تقدمي الطلبات ادلولية اإ
ىل املالحظة 07"0 فقا  للتعريف الوراد يف املادةالبيان اجلغرايف و  املنشأأ أأو ". وفامي خيص احلق يف تقدمي طلب دويل، يُشار اإ

لهيا يف البند ". 6.0 ىل مرشوع تقرير  2" من الفقرة 3وفامي خيص القضية املعلّقة املشار اإ من هذه الوثيقة، جتدر الإشارة اإ
ىل  48ادلورة العارشة للفريق العامل )الفقرات من  مناقشات ل متابعة ل و ...LI/WG/DEV/10/7 Provن الوثيقة م 34اإ
، أأبلغ وفد الولايت املتحدة الأمريكية الأمانة بأأنه من مرشوع التقرير املذكور 21اليت جرت حول القضية املذكورة يف الفقرة 

ارسة رقابة عىل جيب عىل مودع طلب عالمة التصديق مبوجب قانون بدله تقدمي الإعالن التايل: "حيق ملودع الطلب مم
 اس تخدام العالمة يف السوق".

" عن املناقشات اليت دارت خالل ادلورتني اخلامسة والسادسة للفريق العامل4."4)2 انبثق نص املادةو  4.2
2

 . وأأسفرت
فهم  . ومع ذكل، ينبغيالوثيقة اجلديدةعدم تعريف عبارة "الكيان القانوين" يف عن مناقشات ادلورة السابعة للفريق العامل 

أأية كياانت قانونية تمتتع ابلأسس القانونية لتأأكيد حقوق فامي خيص تسمية  لعبارة مبعناها الواسع اذلي يشمل، يف لك الأحوال،ا
البيان اجلغرايف.  بيان جغرايف بعينه مثل الاحتادات وامجلعيات اليت متثل أأحصاب احلق يف اس تخدام تسمية املنشأأ أأو منشأأ أأو

ىل توضيح أأن عبارة "كيان قانوين" تشمل كذكل  قوق أأخرى تتصل بتسمية املنشأأ أأوح وتريم امجلةل "أأو البيان اجلغرايف" اإ
 عالمات جامعية. مالك عالمات تصديق أأو

. مادة خيارية. فهيي تتيح للأطراف املتعاقدة، الراغبة يف ذكل، أأن تأأذن للمس تفيدين، وفقا  للتعريف 3)2 املادةو  3.2
ىل املكتب ادلويل 4."4)2 لكيان قانوين وفقا  ملا ورد يف املادة " أأو07"0 الوارد يف املادة " بتقدمي الطلبات ادلولية مبارشة اإ

ليه رئيس الفريق العامل والوارد يف امجلةل الأخرية  ىل الإدارة اخملتصة. وُأدرج هذا اخليار يف ضوء ما خلص اإ بدل  من تقدميها اإ
. واملتعلق ابقرتاح قُدم اس تجابة LI/WG/DEV/2/5 للفريق العامل )الوثيقةمن تقرير ادلورة الثانية  076 من الفقرة

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

لزامية واخليارية. ومتابعة ملناقشات ادلورة السابعة للفريق العامل،  املبارشة لأحاكم الالحئة التنفيذية من حيث العنارص الإ
عالان  يذكر فيه أأنه يأأذن ابلطلبات 3) .)ب. مما جعل تطبيق الفقرة3) أأضيفت الفقرة يداع طرف متعاقد اإ املبارشة .)أأ. رهن اإ

 ".4."4)2 كيان قانوين وفقا  للتعريف الوارد يف املادة " أأو07"0 اليت يقدهما املس تفيدون وفقا  للتعريف الوارد يف املادة

دراج نص يتناول حتديدا  تسميات  . مادة خيارية أأيضا . ويظهر نص املادة2)2 املادةو  2.2 ن مسأأةل اإ ذ اإ بني قوسني مربعني اإ
طار اتفاق لش بونة املنشأأ والبياانت اجل غرافية الناش ئة يف مناطق جغرافية عابرة للحدود مسأأةل ل تزال قيد النقاش. ويف اإ

احلايل، جسلت أأطراف متعاقدة تسميات منشأأ فامي خيص سلع نشأأت يف جزء من منطقة جغرافية عابرة للحدود تقع يف 
بيان جغرايف فامي  التسجيل ادلويل لتسمية منشأأ أأو. أأن توحض أأن نظام لش بونة يتيح كذكل 2)2 أأراضهيا. ومن شأأن املادة

ذا رخست الأطراف املتعاقدة املعنية تسمية املنشأأ أأو البيان  خيص سلع نشأأت يف املنطقة اجلغرافية العابرة للحدود بأأمكلها اإ
دارة خمتصة مشرتكة لتسمية املنشأأ املعن  البيان اجلغرايف  ية أأواجلغرايف بصورة مشرتكة. ويتعني علهيا يف هذه احلاةل تعيني اإ

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

                                                
2

من  441و 400و 099 فضال  عن الفقرات LI/WG/DEV/5/7 وما يلهيا من الوثيقة 068 انظر بوجه خاص الفقرات 
 .LI/WG/DEV/6/7 الوثيقة
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للحدود بأأمكلها. وينطبق الأمر ذاته عىل الطلبات املبارشة اليت يقدهما املس تفيدون وفقا  للتعريف الوارد يف  املنطقة العابرة
ذ ل ميكن للمس تفيدين وفقا  للتعريف الوارد يف املادة4."4)2 كيان قانوين وفقا  ملا ورد يف املادة " أأو07"0 املادة " 07"0 ". اإ

ذا أأودع الك 2)2 " أأن يقدموا طلبات مبارشة مبوجب املادة4."4)2 املادةلكيان قانوين وفقا  ملا ورد يف  أأو ل اإ .)ب. اإ
ليه يف املادة ن املادة3)2 الطرفان املتعاقدان الإعالن املشار اإ ذ اإ ل احلاةل الاس تثنائية اليت يرخس فهيا 2)2 .)ب.. اإ . ل ختص اإ

دارة خمتصة مشرتكة لتسمية بياان  جغرافيا  بصورة  طرفان متعاقدان جماوران تسمية منشأأ أأو مشرتكة وس تقيض مهنم تعيني اإ
لهيا يف البند " البيان اجلغرايف املعين. أأواملعنية املنشأأ  من هذه الوثيقة،  2" من الفقرة 4وفامي خيص القضية املعلّقة املشار اإ

ىل مرشوع تقرير ادلورة العارشة للفريق العامل )الفقرات من  ىل  44جتدر الإشارة اإ من  47اإ
 ...LI/WG/DEV/10/7 Prov الوثيقة

لزامية فامي خيص الطلبات ادلولية وهام العنارص الالزمة ليحصل الطلب 2)2 متزي املادةو  2.2 . بني نوعني من العنارص الإ
يداع )انظر املادة لزامية الأخرى )انظر القاعدة 3)6 عىل اترخي اإ  ...4)2.. والرشوط الإ

 ويلالتسجيل ادل :6 مالحظات عىل املادة

البيان اجلغرايف املسجل دوليا  رشوط التعريف الوارد يف  عىل مبدأأ استيفاء تسمية املنشأأ أأو 6 تقوم أأحاكم املادة 0.6
 . عىل الأقل ليصبحا قابالن للحامية يف مجيع الأطراف املتعاقدة.0)4 املادة

ىل املناقشة اليت وفامي خيص عدم حتديد التسجيالت ادلولية مبوجب نظام لش بونة لصاحب التسج  4.6 يل، جتدر الإشارة اإ
 022و 024و 020و 029.، كام وردت يف مرشوع تقرير ادلورة العارشة للفريق العامل )الفقرات 4)09جرت حول املادة 

 ...LI/WG/DEV/10/7 Prov من الوثيقة 067و

 حلايل.. من الالحئة التنفيذية لتفاق لش بونة ا3)8. عىل نسق القاعدة 2)6صيغت املادة و  3.6

 الرسوم :7 مالحظات عىل املادة

ضفاء أأكرب قدر ممكن من الشمولية عىل الفصل الثاين اخلاص ابلطلب والتسجيل ادلويل، ُأدرجت مادة  0.7 ىل اإ سعيا  اإ
ىل القاعدة 7 مس تقةل بشأأن رمس التسجيل والرسوم الأخرى املس تحقة ويه املادة  8. وفامي يتعلق مببلغ هذه الرسوم، يشار اإ

ضاف ىل املادةاإ  .)أأ..2)42 ة اإ

ىل 3)7 جتدر الإشارة فامي خيص املادةو  4.7 ىل أأن عدد البياانت اجلغرافية وتسميات املنشأأ املوجودة حمدود نظرا  اإ . اإ
وخبالف الوضع يف أأنظمة التسجيل الأخرى فامي يتعلق حبقوق امللكية  لكل وعىل اعامتدهام عىل معرفات مناطق جغرافية. 

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

اكفية يف .)ب. عىل أأن تكون الرسوم 2)00" و2."3)00مادتيه الأعضاء يف الويبو. وينص اتفاق لش بونة احلايل يف 
لتفاق  الظروف الاعتيادية لتغطية املرصوفات اليت يتحملها املكتب ادلويل من أأجل تس يري أأعامل دائرة التسجيل ادلويل

حاكم أأيضا  يف لش بونة، وأأنه ينبغي لدلول الأعضاء يف نظام لش بونة أأن تدفع مساهامت يف حاةل وجود جعز. وترد هذه الأ 
. يفيد بأأن تواجه 3)7 . ولكن يرد هنج بديل يف املادةالوثيقة اجلديدةمن مرشوع . 2)42و.)أأ. 2)42" و6."3)42 املواد

ومتابعة للمناقشات اليت جرت يف  امجلعية أأي جعز من خالل وضع رمس حمافظة خمصص ومس تحق عىل لك تسجيل دويل.
ىل  068و وارد يف الفقرات من ادلورة العارشة للفريق العامل، كام ه . 3)7املادة  تردمن مرشوع تقرير تكل ادلورة،  090اإ

ابء، سيُسمح  اخليارأألف، س ُيطلب من امجلعية وضع رمس حمافظة. ومبوجب  اخليار. فمبوجب خياراتيف شلك ثالثة 
 ناول رسوم ادحمافظة.الوثيقة اجلديدة عىل أأحاكم تت  تش متلجمي، لن  اخليارللجمعية بوضع ذكل الرمس. ومبوجب 
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من  419-417 تلبية للآراء اليت أأبدهتا عدة وفود يف ادلورتني اخلامسة والسادسة للفريق العامل )الفقراتو  3.7
.، تنص LI/WG/DEV/6/7 من الوثيقة 446-440و 407-403و 411 والفقرات LI/WG/DEV/5/7 الوثيقة

البدلان   فامي خيص البدلان النامية أأولتسجيالت ادلولية ول س اميفامي يتعلق ببعض ا. عىل تطبيق رسوم خمفضة 2)7 املادة
 .8الأقل منوا . وتوضع هذه الرسوم اخملفضة مبوجب قرار تصدره امجلعية بتعديل القاعدة 

ة، اقرتح وفد عن مناقشات ادلورتني الثامنة والتاسعة للفريق العامل. ففي ادلورة الثامن. 2)7 املادةجنمت أأحاكم و  2.7
للأطراف املتعاقدة اشرتاط تسديد رمس لتغطية تلكفة حفص التسجيالت ادلولية  الوثيقة اجلديدةتيح حتاد الرويس أأن ت الا

دارته اخملتصة )"رمس فردي".. وعقب املناقشات حول هذا الاقرتاح املبينة يف الفقرات ىل  82من  اليت تبلغ اإ من  003اإ
ىل  الوثيقة اجلديدةماكنية للأطراف املتعاقدة يف مرشوع ، ُأدرجت هذه الإ .LI/WG/DEV/8/7 Prov الوثيقة ضافة اإ اإ

أأكرث من خالل عدم تسديد الرمس الفردي. واس ُتحدث هذا الرمس  خيار ختيل مقدم الطلب عن امحلاية يف طرف متعاقد أأو
اب احلقوق تسديد رمس لقاء املنظامت احلكومية ادلولية اليت يقتيض فهيا القانون من املودعني وأأحص الفردي مراعاة  للبدلان أأو

ماكنية وضع هذه الرسوم فامي  ما س يجريه الكيان اخملتص من معل عىل الصعيد الوطين أأو ىل ذكل ورمغ اإ ضافة اإ الإقلميي. واإ
طار  ن اكتساب حقوق حامية تسمية منشأأ أأوالوثيقة اجلديدةخيص التسجيالت ادلولية يف اإ بيان جغرايف يف بدل يشرتط  ، فاإ

جراء التسجيل ادلويل تسديد الرمس  مقارنة ابلإجراء الوطين. وفضال  عن  للوثيقة اجلديدةس يكون أأرخص وأأرسع مبوجب اإ
ضايف بفضل مبادرة من وفد  ماكنية فرض رمس فردي اإ ذكل وعقب مناقشات ادلورة التاسعة للفريق العامل، اس ُتحدثت اإ

ىل متطلبات ادحمافظة أأو الولايت املتحدة الأمريكية مما أأاتح للأطراف املتعاقدة اشرتاط  التجديد. هذا الرمس أأيضا  استنادا  اإ
لهيا يف البند " ىل مرشوع تقرير ادلورة  2" من الفقرة 6وفامي خيص القضية املعلّقة املشار اإ من هذه الوثيقة، جتدر الإشارة اإ

ىل  094العارشة للفريق العامل )الفقرات من   ...LI/WG/DEV/10/7 Prov من الوثيقة 418اإ

لزام مقدم الطلب و  2.7 كام ورد يف مناقشات ادلورة التاسعة للفريق العامل، ميكن اس تحداث نظام رمس فردي دون اإ
ىل التخيل عن  منا يكفي اشرتاط أأن عدم تسديد رمس فردي س يؤدي اإ بتعيني الأطراف املتعاقدة اليت يطلب فهيا امحلاية. واإ

تعاقد الطالب للرمس. ومن مث س يكون ملقدم الطلب اخليار يف التخيل عن فامي يتعلق ابلطرف امل  06امحلاية مبوجب القاعدة 
الرسوم  لكها مبجرد عدم تسديد الرمس الفردي أأو بعضها أأو امحلاية يف أأحد الأطراف املتعاقدة اليت تشرتط رمس فردي أأو

ضاف 06املعنية. وميكن كذكل حسب هذا التخيل مبوجب القاعدة  ىل رمس تغيري تدوين عىل أأن يُسدد الرمس الفردي اإ ة اإ
البيان  .، تبدأأ همةل رفض طرف متعاقد حامية تسمية املنشأأ أأو2)06التسجيل ادلويل يف السجل ادلويل. ومبوجب القاعدة 

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

ن مجيع التسجيالت ادلولية . املتعلقة اب2)49 ينطبق الأمر ذاته مبوجب املادةو  6.7 لأطراف املتعاقدة احلديثة الانضامم. فاإ
طار نظام لش بونة وقت الانضامم تكون مبدئيا  مشموةل حبامية طرف متعاقد حديث الانضامم ابس تثناء الأطراف  النافذة يف اإ

اذلي ستتلقاه من املكتب ادلويل  . خالل املهةل املنطبقة وادحمددة يف الإخطار2)49 اليت ختطر برفضها امحلاية مبوجب املادة
 يف حاةل عدم تسديد الرمس الفردي اذلي جيوز للطرف املتعاقد احلديث الانضامم طلبه. أأو

ىل امجلعية. و 7.7 ماكنية اس تحداث رسوم فردية اإ يف ادلورة التاسعة للفريق العامل، اقرتح وفد الاحتاد الأورويب أأن ترجع اإ
ىل انعدام توافق الآراء  ىل اخليارين التاليني: اقرتاح وفد الاحتاد الرويس 2)7 يف الفريق العامل، يشري نص املادةونظرا  اإ . اإ

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

ىل اخلامس من اعىل سبيل املقارنة، ترد يف  8.7 حصاءات ختص  LI/WG/DEV/10/4 لوثيقةاملرفقات من الثاين اإ اإ
طار  من الاس تعراض  3 –يف القسم ابء النحو الوارد عىل  ،نظام مدريد للتسجيل ادلويل للعالماتالرسوم ادحمصةل يف اإ

معلومات عن النطاق اجلغرايف للتعيينات ومتوسط و  .940E/14 ويبو رمق، منشور ال4102الس نوي لنظام مدريد لعام 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=286669
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من الاس تعراض الس نوي لنظام  3 –عىل النحو الوارد يف القسم أألف  ،عددها يف التسجيالت ادلولية مبوجب نظام مدريد
طار نظام مدريد.معلومات عن الرسوم الفردية املطبقة حال د، و جدول الرسوم احلايل لنظام مدري، و 4102مدريد لعام   يا  يف اإ

 مدة صالحية التسجيل ادلويل :8 مالحظات عىل املادة

البيان  ترهتن حبامية تسمية املنشأأ أأو الوثيقة اجلديدة. مجةل أأمور مهنا أأن التسجيالت ادلولية مبوجب 0)4 حتدد املادة 0.8
ماكنية اس تحداث اجلغرايف يف طرف املنشأأ املتعاقد اخلاص هبام. ويف ادلورتني السابعة والث امنة للفريق العامل، نوقشت اإ

. أأنه جيوز للجمعية وضع رسوم حمافظة 3)7 يف املادة للوثيقة اجلديدةرسوم جتديد. ونتيجة ذلكل، يقرتح املرشوع احلايل 
 .8 والقاعدة 7 خمصصة يف حال واجه احتاد لش بونة جعزا . وللمزيد من التفاصيل انظر املالحظات عىل املادة

لغاء. وتشري الإماكنية الأوىل )الفقرةحُ و  4.8 ماكنيات لالإ لغاء جيوز أأن تقدمه الإدارة 4) ددت ثالث اإ ىل طلب اإ .)أأ.. اإ
ليه يف املادة . املس تفيدون أأو3)2 يف حاةل املادة اخملتصة يف طرف املنشأأ املتعاقد أأو " 4."4)2 الكيان القانوين املشار اإ

ىل املكتب ادلويل. أأما الإماكنية الثانية )الفقرةالإدارة اخملتصة يف طرف املنشأأ املتعا أأو .)ب.. فتخص 4) قد يف أأي وقت اإ
دارته  حاةل سقوط امحلاية عن تسمية املنشأأ املسجةل أأو البيان اجلغرايف املسجل يف طرف املنشأأ املتعاقد واليت س تضطر اإ

لغاء التسجيل ادلويل. وأأما الإماكنية الثالثة )الفقرة ذا وضعت امجلعية رمس حمافظة 3) اخملتصة عندئذ طلب اإ .. فقد حتدث اإ
 . ومل يُسدد هذا الرمس.3)7 خمصصا  مبوجب املادة

 الالزتام ابمحلاية :9 مالحظات عىل املادة

. عىل أأن ادلول الأعضاء يف لش بونة 4)0 . يه اتفاق لش بونة احلايل اذلي ينص يف املادة0)9 نقطة انطالق املادة 0.9
ابلأطراف املتعاقدة الأخرى. التفاق، بأأن تسهر داخل أأراضهيا عىل حامية تسميات املنشأأ اخلاصة  لنصوص هذا طبقا  ، تتعهد

جنيف لتفاق لهاي أأن تكون التسجيالت ادلولية مكفوةل ابمحلاية  وتقتيض الأحاكم املناظرة من بروتوكول مدريد ووثيقة
. وابملثل يريم املرشوع الوطنية التصاممي الصناعية جارية أأوذاهتا اليت تكفلها الأطراف املتعاقدة لتسجيالت العالمات الت

ذ ينص عىل 0)9احلايل للامدة  ىل بيان الأنواع اخملتلفة لنظم حامية البياانت اجلغرافية وتسميات املنشأأ يف ش ىت أأحناء العامل اإ . اإ
املسجةل يف أأراضيه، يف نطاق نظامه  ما ييل: "يكفل لك طرف متعاقد امحلاية لتسميات املنشأأ املسجةل والبياانت اجلغرافية

ىل املادة  من اتفاق تريبس. 0 وممارساته القانونيني". وصيغ هذا النص استنادا  اإ

ل متزي بني تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية. ومما ل خالف عليه يف الفريق  هناك بدلاان . أأيضا  بأأن0)9 تقر املادةو  4.9
جراء هذا المتيزيلوثيقة اجلديدة لن تاالعامل منذ دورته الثانية أأن  ولكن الأطراف املتعاقدة اليت ل . لزم الأطراف املتعاقدة ابإ

منا توفر امحلاية  -تطبق هذا المتيزي  عىل أأساس تعريف أأوسع يطابق تعريف البيان اجلغرايف املنصوص علهيا يف الفصل الثالث واإ
ليس للبياانت اجلغرافية حفسب، بل كذكل لتسميات املنشأأ املسجةل ة امحلايتكل س تكون ملزمة مبنح  - 4 الوارد يف املادة

ليه يف الفقرتنيمبوجب الوثيقة اجلديدة  81و 79 والفقرتني LI/WG/DEV/2/2 من الوثيقة 8و 7 . وهذا التفاق مشار اإ
 .LI/WG/DEV/3/4 من الوثيقة 26 والفقرة LI/WG/DEV/2/5 من الوثيقة

طار نظامه وممارساته القانونيني ولكن وفقا  لأحاكم هذه الوثيقة" يه أأن القانون و  3.9 حدى نتاجئ عبارة "يف اإ يبدو أأن اإ
نفاذ احلقوق املتعلقة ببيان جغرايف أأو الوطين أأو ذا أأمكن تقييد اإ ىل أأي مدى  الإقلميي للطرف املتعاقد س يحدد اإ تسمية منشأأ واإ

 .ميكن تطبيق هذا التقييد بسبب قبولها

 امحلاية مبوجب قوانني الأطراف املتعاقدة والصكوك الأخرى :01 مالحظات عىل املادة

طار  0 ترتك الفقرة 0.01  الوثيقة اجلديدةللأطراف املتعاقدة احلرية يف شلك امحلاية القانونية اليت تكفل مبوجهبا امحلاية يف اإ
ىل ش لتسميات املنشأأ أأو ضافة اإ لك امحلاية، تمتتع الأطراف املتعاقدة ابحلرية يف حتديد امس س ند البياانت اجلغرافية املسجةل. واإ
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ذ تس تعيض اللغة الإجنلزيية عن مصطلح " –امحلاية املمنوح مبوجب نظاهما القانوين اخلاص  " appellation d’origineاإ
آخر الصني " )مسمى املنشأأ.. و designation of origin)تسمية املنشأأ. الوارد يف القانون الأورويب مبصطلح " خيص مثال أ

ىل تعريف  اليت تتيح مبوجب قانون العالمات التجارية فهيا تسجيل البياانت اجلغرافية بوصفها عالمات تصديق استنادا  اإ
 ." من مرشوع الوثيقة اجلديدة4."0)4" و0."0)4 يشمل عنارص مس متدة من املادة

ىل املالحظتني و  4.01  .4.9و 4.0يُشار كذكل يف هذا الصدد اإ

فامي خيص أأشاكل امحلاية الأخرى اليت قد تكون متاحة يف طرف متعاقد واخملتلفة  صون. بند 4) تضع أأحاكم الفقرةو  3.01
.، يتعني عىل الطرف املتعاقد، اذلي أأصدر رفضا  4)02 . وكام ورد يف املادةالوثيقة اجلديدةنوحة مبوجب عن امحلاية املم 

مسجةل لأنه يرى أأن التسمية جعزت عن تلبية تعريف تسمية املنشأأ، أأن يكفل فامي يتعلق بتسمية منشأأ  02 مبوجب املادة
ىل املادة ذا لبت تعريف البيان اجلغرايف. ويشار أأيضا  اإ . يف هذا الصدد. ويبدو أأن 2)09 امحلاية للتسمية بوصفها بياان  جغرافيا  اإ

ىل ذكل اجلانب بصورة أأنسب من عبارة "املمنوحة سابقا " الواردة يف  عبارة "لن تؤثر ]...[ بأأي شلك من الأشاكل" تشري اإ
 من اتفاق لش بونة احلايل واليت ميكن تفسريها بأأن امحلاية اكنت متاحة يف البدل املعين مبوجب اتفاق ثنايئ سابق مثال . 2 املادة

واجب منحها نص عىل مس توى امحلاية الت  يتال الوثيقة اجلديدة.، يف الوقت ذاته، أأن 4) تؤكد أأحاكم الفقرةو  2.01
ماكنية منح الأطراف املتعاقدة حامية أأوسع  اكون يف حد ذاهتتاملنشأأ والبياانت اجلغرافية، لن لتسميات  مما هو عقبة أأمام اإ

الوثيقة كفلها ت المتتع ابحلقوق اليت مس توى ل من امحلاية الأخرى أأن تقلّ  تكلل  طبعا   . ول ينبغيالوثيقة اجلديدةمبوجب مطلوب 
 .تتداخل معه أأن أأو اجلديدة

 املسجةل امحلاية فامي خيص تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية :00 مالحظات عىل املادة

. ويف ادلورات السابعة 04و 00 وافق الفريق العامل، يف دورته السادسة، عىل الهنج الأسايس املتعلق ابملادتني 0.00
ادلورة الثامنة للفريق العامل، أأصبح من الواحض أأن  والثامنة والتاسعة للفريق العامل، تواصل تنقيح النص. ويف

ىل نص املادة -" 4" البند شاكلية 0)00 " من املادة3" فضال  عن البند -من اتفاق لش بونة احلايل  3 املستند اإ .)أأ. يثريان اإ
ىل أأن املصطلحات املس تخدمة يف 0967 وثيقة لعدد من البدلان غري الأطراف يف اتفاق لش بونة أأو هذين  نظرا  اإ

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

ىل املادة LI/WG/DEV/9/2 ة. من الوثيق3)00 يف املادة من اتفاق تريبس مع تكييفها لتخص  3.06 واملستندة صيغهتا اإ
لهيا يف البند "البياانت اجلغرافية وتسميات املنشأأ.  من هذه الوثيقة، جتدر  2" من الفقرة 7وفامي خيص القضية املعلّقة املشار اإ

ىل مرشوع تقرير ادلورة العارشة للفريق العامل )الفقرات م ىل  24ن الإشارة اإ من  73اإ
الآن خيارات خمتلفة حلل هذه املسأأةل. ومن بني  00 ونتيجة ذلكل، تعرض املادة.. .LI/WG/DEV/10/7 Prov الوثيقة

ن غلب اخليار ابء انعدمت حاجة "3" و"4.)أأ."0)00 هذه اخليارات، نصان مقرتحان مقدمان فامي خيص املادة . فاإ
ذ من شأأن هذا اخليار أأن يتيح بديال  للأطراف املتعاقدة يكون .، ابس تثناء اخليار دال الوار 3)00 املادة د يف هذا احلمك اإ

عالن خيص املادة ىل املادة3)00 ". أأما اخليار جمي من املادة0.)أأ."0)00 أأساسه اإ من اتفاق  3.06 . فيخص نصا  مستندا  اإ
 ية العالمات املشهورة..)ب. من توصية الويبو املشرتكة بشأأن الأحاكم املتعلقة حبام0)2 تريبس واملادة

البياانت اجلغرافية املسجةل  .)أأ. مجةل أأمور مهنا أأنه عندما ل ترد تسمية املنشأأ أأو0)00 ويوحض اجلزء الأخري من املادة 4.00
ذا اكنت الاختالفات طفيفة. وتوحض حاش ية 0)00 ابلطريقة ذاهتا متاما ، تغطي أأحاكم املادة .)أأ. هذا الاس تخدام أأيضا  اإ

ذا اكنت حامية تسمية منشأأ مسجةل معينة أأو0)00 املادة بيان جغرايف مسجل معني ختضع لس تثناء يف طرف  .)أأ. أأنه اإ
طراف املتعاقدة الأخرى تطبيق هذا الاس تثناء.  املنشأأ املتعاقد، جيوز كذكل للأ
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البيان اجلغرايف  أأو. هو منع أأي خشص غري مسموح هل ابس تخدام تسمية املنشأأ املسجةل 4)00 الغرض من املادةو  3.00
حتتوي عىل أأي  بيان جغرايف مسجل أأو املسجل من تسجيل العالمات التجارية اليت تتأألف من تسمية منشأأ مسجةل أأو

مهنام. وينبغي فهم عبارة "العالمة التجارية" بأأوسع معىن ممكن حبيث يشمل أأيضا  العالمات امجلاعية وعالمات التصديق. ولكن 
ذا اكن الشخص بوةل مق  تكونالتسجيالت  تكل مسموحا  هل ابس تخدام اذلي يقوم بتسجيل العالمات التجارية خشصا اإ

ما مل يقم الشخص املعين بذكل بطريقة تتعارض مع أأي من أأحاكم املسجل، البيان اجلغرايف  تسمية املنشأأ املسجةل أأو
غرافية املسجةل من خالل ترشيعات العالمات .. ويف الأطراف املتعاقدة اليت حتمي تسميات املنشأأ والبياانت اجل0)00 املادة

ىل ذكل، جيوز  التجارية، تُدرج تسمية املنشأأ املسجةل أأو ضافة اإ البيان اجلغرايف املسجل حبمك التعريف يف عالمة جتارية. واإ
أأ بيان جغرايف مسجل امتالك عالمة جتارية حتتوي عىل تسمية املنش لأحصاب احلق يف اس تخدام تسمية منشأأ مسجةل أأو

 البيان اجلغرايف املسجل كجزء من العالمة التجارية. املسجةل أأو

ىل الإشارة 0)03 . بأأحاكم املادة4)00 لن ختل املادةو  2.00 . اليت تتناول قضية حقوق العالمات التجارية السابقة. وسعيا  اإ
ىل مبدأأ الأولوية ادحمدد يف لكمة "سابقة" يف املادة . متابعة 4)00 مة "لحقة" يف املادة.، ُأدرجت لك0)03 عىل حنو أأفضل اإ

 ملناقشات ادلورة التاسعة للفريق العامل.

حتتوي أأحاكما  تتناول رصاحة مسأأةل تسميات املنشأأ  00 عقب مناقشات ادلورة السابعة للفريق العامل، مل تعد املادةو  2.00
طار اتفاق لش بونة ووثيقةاملامرسة الق 00 والبياانت اجلغرافية املتجانسة اللفظ. وتوحض حاش ية املادة ابلنس بة  0967 امئة يف اإ

ىل تسميات املنشأأ موضوع الطلب واليت  وفامي خيص القضية املعلّقة  عىل مصطلح يرد أأيضا  يف تسمية منشأأ أأخرى.قد تش متل اإ
لهيا يف البند " ىل مرشوع تقرير ادلورة العارشة ل 2" من الفقرة 8املشار اإ لفريق العامل من هذه الوثيقة، جتدر الإشارة اإ

ىل  72)الفقرات من   ...LI/WG/DEV/10/7 Prov من الوثيقة 77اإ

ىل تسمية عامة :04 مالحظات عىل املادة  امحلاية من التحول اإ

. ويشري القوسني املربعني 04و 00 وافق الفريق العامل، يف دورته السادسة، عىل الهنج الأسايس فامي يتعلق ابملادتني 0.04
ىل اختالف يف الرأأي حول اس تخدام نص املادةحول لكمة "]اعتبار[ من اتفاق لش بونة احلايل أأم اس تخدام نص أأكرث  6 " اإ

 وضوحا .

بياان  جغرافيا  قبل التارخي اذلي أأصبح  ينبغي اعتبار موقف أأي خشص اكن يس تخدم تسمية تؤلف تسمية منشأأ أأوو  4.04
 04 .. ومن هذا املنطلق، توحض حاش ية املادة3)02 جب املادةفيه التسجيل ادلويل انفذا  يف الطرف املتعاقد حمفوظا  مبو 

ل الاس تخدام العام اذلي بدأأ بعد دخول حامية تسمية املنشأأ  البيان اجلغرايف  سجةل أأوامل توضيحا  اتما  أأن النص ل يتناول اإ
من اتفاق  6.42 ملادة. ومصطلح "عام" معرف يف احلاش ية مع مراعاة أأحاكم اف متعاقد بعينهاملسجل حزي النفاذ يف طر 

 تريبس.

ذا مت احلفاظ عىل نصها،  04 وأُكد يف ادلورة الثامنة للفريق العامل أأن املادة 3.04 شاكلية لعدد من البدلان. فاإ تثري اإ
ىل فس يحتاج عدد من البدلان  بداء حتفظ مبوجب املاد . أأو3)00بديل مماثل للامدة اإ تشري العبارة الواردة بني و  .31 ةخيار اإ

ىل الشواغل اليت أأاثرهتا بعض الوفود يف ادلورة التاسعة للفريق العامل بأأن  04 مربعني يف هناية املادة قوسني ىل اإ التحول اإ
 اجلغرافية. بياانتالمات التجارية واخلاصة ابل سريهتن ابلوضع الفعيل يف السوق مبوجب نظم امحلاية القامئة عىل الع تسمية عامة

ؤلف" و"البيان املؤلف" بني قوسني مربعني متابعة ملناقشات ادلورة التاسعة للفريق العامل. ترد عبارات "املسمى املو  2.04
ماكنية  والتساؤل خيص ىل الاس تخدام الفعيل لهذا  هاتني العبارتني لنعدام رضورهتام أأو حذفاإ شارة اإ بقاء علهيام بوصفهام اإ الإ

منا "تسمية". 6 البيان. وعىل سبيل املقارنة، ل تذكر املادة املسمى أأو  من اتفاق لش بونة احلايل "تسمية املنشأأ" واإ
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لهيا يف البند "و  2.04 ىل مرشوع تقرير  2" من الفقرة 9فامي خيص القضية املعلّقة املشار اإ من هذه الوثيقة، جتدر الإشارة اإ
ىل  78ادلورة العارشة للفريق العامل )الفقرات من   ...LI/WG/DEV/10/7 Prov من الوثيقة 88اإ

 الضامانت اخلاصة حبقوق أأخرى :03 ظات عىل املادةمالح

تتضمن الأحاكم املعنية من اتفاق تريبس ابلإحاةل  03 يف ضوء مناقشات ادلورة السادسة للفريق العامل، مل تعد املادة 0.03
منا حتدد س بل تطبيق أأحاكم اتفاق تريبس اخلاصة حبقوق العالمات التجارية السابقة واحلقوق املرش  لهيا واإ وعة الأخرى يف اإ

طار   .الوثيقة اجلديدةاإ

م النص الآن عىل أأساس خيارين، أأي 0)03 عقب مناقشة املادةو  4.03 . يف ادلورة التاسعة للفريق العامل، يقدَّ
)اخليار أألف. والنص اذلي اقرتحه وفد الولايت املتحدة الأمريكية  LI/WG/DEV/8/2 . كام ترد يف الوثيقة0)03 املادة

لهيا يف البند "ثامنة للفريق العامل )اخليار ابء.. يف ادلورة ال  من هذه  2" من الفقرة 01فامي خيص القضية املعلّقة املشار اإ
ىل مرشوع تقرير ادلورة العارشة للفريق العامل )الفقرات من  ىل  89الوثيقة، جتدر الإشارة اإ من  014اإ

 ...LI/WG/DEV/10/7 Prov الوثيقة

ىل  2.42و 07  عنارص من املادتنيجيمع نص اخليار أألف بنيو  3.03 من اتفاق تريبس. أأما نص اخليار ابء فيستند اإ
ووفقا  لتقارير جلنة منظمة التجارة العاملية بشأأن الزناعات اليت أأاثرهتا أأسرتاليا فالولايت  من اتفاق تريبس فقط. 07 املادة

ن تزامن الأحاكم يف 4180/94 فوضية الأوروبية رمقاملتحدة الأمريكية عىل التوايل ضد الاحتاد الأورويب بشأأن لحئة امل ، فاإ
طار هذه الالحئة فامي خيص تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية ادحممية من هجة والعالمات التجارية السابقة من هجة أأخرى  اإ

طار املادة ىل احلقوق اليت من اتفاق تريبس تتيح فرض اس تثناءات حمدودة ع 07 ميكن اعتبارها اس تثناءات حمدودة يف اإ
متنحها عالمة جتارية مثل الاس تخدام املنصف للمصطلحات الوصفية عىل أأن تراعي هذه الاس تثناءات املصاحل املرشوعة 

ليه يف مقدمة  لصاحب العالمة التجارية والأطراف الأخرى. ويبدو أأنه يف حالت الزناعات، عىل النحو املشار اإ
تزامن العالمة التجارية السابقة وتسمية  عين أأن يقرر غلبة العالمة التجارية السابقة أأو.، جيوز للطرف املتعاقد امل0)03 املادة

البيان اجلغرايف املسجل طاملا روعيت املصاحل املرشوعة لصاحب العالمة التجارية السابقة فضال  عن  املنشأأ املسجةل أأو
 البيان اجلغرايف ومصاحل الأطراف الأخرى. شأأ املسجةل أأومصاحل الأطراف املعنية اليت متتكل حقوقا  فامي يتعلق بتسمية املن 

. 0)03 "، توحض أأن املادة09و 02 دون الإخالل بأأحاكم املادتني.، ويه "0)03 العبارة الواردة يف بداية املادةو  2.03
آاثر عالن رفض عىل أأساس وجود عالمة جتارية سابقة وطاملا أأنه مل يبطل أ ذا مل يقدم طرف متعاقد اإ التسجيل ادلويل  تنطبق اإ

 عىل أأساس العالمة التجارية السابقة.

ىل العالمات التجارية اليت الُتمست أأو0)03 تشري مقدمة املادةو  2.03 جُسلت فضال  عن حقوق العالمات التجارية  . اإ
ىل حق جياد الزت وق العالمات التجارية املكتس بة ابلاملكتس بة ابلس تخدام. ول تريم الإشارة اإ ىل اإ ام من أأي نوع س 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 أأيضا  ابلضامانت اخلاصة حبقوق العالمات التجارية 

 نص املادة. السابقة عىل النحو ادحمدد يف

وأأحصاب احلق يف اس تخدام تسمية السابقة مل تعد تذكر الإماكنية لأحصاب حقوق العالمات التجارية  03 املادةوكون  6.03
هناء حممتل لالس تخدام مبوجب عالمة جتارية سابقة، عىل النحو الوارد يف املادة من  04 منشأأ يف التفاوض عىل طرائق اإ

ىل أأن هذه الإماكنية لن ، ل يشLI/WG/DEV/4/2 الوثيقة طار املادة توجدري اإ منا ُحذفت  03 يف اإ من هذا املرشوع. واإ
امجلةل بسبب التعليقات اليت أأبديت خالل ادلورة الرابعة للفريق العامل بأأن وجود هذه الإماكنية واحض ومن مث تنعدم رضورة 

 .الوثيقة اجلديدة حتديدها يف
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ىل املادة4)03 تستند املادةو  7.03 حبق أأي خشص يف اس تخدام  ل ختل أأحاكم هذه الوثيقةمن اتفاق تريبس: " 8.42 . اإ
ذا اس ُتخدم هذا الامس بصورة تضلل امجلهور امسه الشخيص أأو ل اإ  ."امس أأسالفه يف مزاوةل نشاطه التجاري اإ

منا تقترص عىل مسميات الأصناف النباتية وال 3)03 ل تصون املادةو 8.03 ساللت احليوانية. . مجيع احلقوق السابقة واإ
ن اس ُتخدمت أأ  وميكن مع بطال 02 ساسا  للرفض مبوجب املادةذكل صون حقوق أأخرى اإ . ويرهتن اس تخداهما أأساسا  لالإ

.. ويف غياب الرفض، جيوز للطرف املتعاقد أأن يقرر مبوجب 0)09 بنتيجة مناقشات أأخرى حول املادة 09 مبوجب املادة
قبل وجوب توقف الاس تخدام مبوجب هذا احلق الآخر. للمزيد من التفاصيل انظر . تطبيق فرتة انتقالية 0)07 املادة

 .4.07املالحظة 

نفاذ واجلزاءاتاإ  :02 مالحظات عىل املادة  جراءات الإ

ىل أأحاكم املادة 02 تستند املادة 0.02 ملراعاة الشواغل  . وُأعيدت صياغة هذه املادة0967 من اتفاق لش بونة ووثيقة 8 اإ
من التقرير الوارد يف  063و 97 بت عهنا بعض الوفود يف ادلورة السادسة للفريق العامل )لس امي الفقرتنياليت أأعر 

أأن يوفر ويتيح سوى الإقلميي  من الترشيع الوطين أأو تقتيض املادة.. ونتيجة ذلكل، لن LI/WG/DEV/6/7 الوثيقة
نفاذ تسميات املنشأأ  جزاءات جراءات قانونية فعاةل محلاية واإ والبياانت اجلغرافية املسجةل. ول تس تثين لكمة "قانونية" تطبيق واإ

دارية.  تدابري اإ

 الرفض :02 مالحظات عىل املادة

خطار بتسجيل دويل. وكام اقرُتح خالل ادلورة الرابعة للفريق  02 تتعلق املادة 0.02 صدار الرفض بعد تلقي اإ جراء اإ ابإ
منا الوثيقة اجلديدةالعامل، مل حتدد همل يف  يف الالحئة التنفيذية حبيث يتس ىن مجلعية الاحتاد اخلاص اعامتد التعديالت دون  واإ

ذا ُحددت املهل يف  ىل مؤمتر دبلومايس اذلي س يكون رضوراي  اإ ىل مرشوع  نفسه. وتستند املادة الوثيقة اجلديدةاحلاجة اإ اإ
 من اتفاق لش بونة احلايل. .3)2 ويه صيغة جديدة من املادة LI/WG/DEV/3/2 زاي كام ورد يف الوثيقة النص

ىل املالحظة 4)02 فامي يتعلق ابملادةو  4.02  .3.01.، يرىج الرجوع اإ

جراءات متكّ 3)02 تس تحدث املادةو  3.02 لزاما  للأطراف املتعاقدة بوضع اإ ن الأطراف املعنية من تقدمي الأس باب املمكنة . اإ
ىل الإدارة اخملتصة وأأن تطلب مهنا الإخطار ابلرفض مب ىل أأي سبب، كام 0)02 وجب املادةللرفض اإ .. وقد يستند الرفض اإ

طار نظام لش بونة احلايل )انظر املالحظة هو احلال   ..0.06يف اإ

ىل التحكمي أأوحل .، جيوز للأطراف املعنية اليت تتأأثر برفض اللجوء، ك2)02 فامي يتعلق ابملادةو  2.02  الوساطة. بديل، اإ

 حسب الرفض :06 مالحظات عىل املادة

ماكنية التفاوض عىل حسب رفض مذكورة رصاحة يف املادة 0.06 التاسعة  عن مناقشات ادلورتني .. وجنم نص املادة4)06 اإ
ن "الإجراء املزمع يتيح  0928للفريق العامل. وكام ُذكر يف أأعامل املؤمتر ادلبلومايس لعام والعارشة  حيث ُأبرم اتفاق لش بونة فاإ

خطارا  بتسمية ماكنية الاعرتاض عىل أأي وضع قامئ حبمك الواقع أأو للبدلان اليت تتلقى اإ حبمك القانون  منشأأ من املكتب ادلويل اإ
يف جزء مهنا. وهمةل الس نة من وقت اس تالم الإخطار اكفية متاما   حيول دون منح امحلاية يف اكمل أأرايض الاحتاد املقيد أأو

بداء هذا الاعرتاض.  لهيا البدل يف عدم منح امحلاية.وجيب أأن يكون الرفض مشفوعا  ابلأس  لإاتحة اإ وتؤلف  باب اليت استند اإ
ىل حتقيق التفامه ".هذه الأس باب أأساسا  حممتال  للمناقشات الرامية اإ

3
 

                                                
3

 مضاف.. اخلط التوكيدي) 0928اعمتد اتفاق لش بونة يف عام  ترمجة غري رمسية للنص الفرنيس الرمسي لأعامل املؤمتر ادلبلومايس اذلي 
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لهيم يف املادة الأطرافيشري مصطلح "و  4.06 ىل الأفراد ذاهتم املشار اإ  44 .. ويرد املصطلح أأيضا  يف املادتني2)02 املعنية" اإ
 من اتفاق تريبس. 43و

ىل املادةو  3.06 عىل ادلخول  يوافقونمن اتفاق تريبس اليت تنص عىل أأن أأعضاء منظمة التجارة العاملية  0.42 يشار أأيضا  اإ
ىل زايدة حامية  آحاد ال يف مفاوضات تريم اإ ىل  2.42وأأن الأحاكم الاس تثنائية للمواد  43 غرافية مبوجب املادةاجلبياانت أ اإ

جراء مفاوضات أأو لن يس تخدهما أأي عضو يف منظمة 8.42 برام اتفاقات ثنائية أأو التجارة العاملية لرفض اإ متعددة  لإ
املفاوضات، س يكون أأعضاء منظمة التجارة العاملية عىل اس تعداد للنظر يف التطبيق املتواصل  تكلالأطراف. ويف س ياق 

آحاد ال لهذه الأحاكم عىل   املفاوضات. تكلغرافية يكون اس تخداهما موضع اجلبياانت أ

لهيا يف البند "و  2.06 ىل مرشوع تقرير  2" من الفقرة 00فامي خيص القضية املعلّقة املشار اإ من هذه الوثيقة، جتدر الإشارة اإ
ىل  036ادلورة العارشة للفريق العامل )الفقرات من   ...LI/WG/DEV/10/7 Prov من الوثيقة 028اإ

 الاس تخدام السابق :07 مالحظات عىل املادة

. من اتفاق لش بونة احلايل لن تنطبق عىل 6)2 أأن أأحاكم املادة الوثيقة اجلديدة. من مرشوع 0)07 توحض املادة 0.07
. أأيضا  حبق طرف متعاقد يف تطبيق 0)07 . ولن ختل املادة03 الاس تخدام مبوجب أأي من احلقوق املكفوةل مبوجب املادة

مسمى  أأوهامة "تسمية أأنه ما يُعترب  04 لامدةل 3اش ية احل.)أأ.. وحتدد 0)00 لامدةل 4اش ية احلالاس تثناء املنصوص عليه يف 
 عام".

آخر يف  2.42 مبوجب املادةو  4.07 من اتفاق تريبس، ل يُطلب من أأعضاء منظمة التجارة العاملية منع اس تخدام عضو أ
ات يقدهما أأي من خدم الكحوليات املتصةل بسلع أأو املنظمة لبيان جغرايف بعينه بصورة مس مترة ومشاهبة لتحديد النبيذ أأو

سلع  اخلدمات ذاهتا أأو املقميني فيه اذلين اس تخدموا هذا البيان اجلغرايف بصورة متواصةل فامي خيص السلع أأو مواطنيه أأو
ما ملدة ل تقل عن  )أأ.خدمات متصةل هبا يف أأرايض ذكل العضو  أأو حبسن نية  أأو )ب. 0992أأبريل  02س نوات قبل  01اإ

ذا أأخطر الطرف املتعاقد املعين برفض وفقا  للامدةالوثيقة اجلديدةقبل ذكل التارخي. ومبوجب   02 ، ميكن حتقيق الأثر ذاته اإ
. واذلي يتيح للأطراف املعنية تقدمي طلبات يف هذا 3)02 نتيجة لالإجراء اذلي وضعه الطرف املتعاقد مثال  مبوجب املادة

ىل أأي اس تخدام سابق كأساس للرفض، ول ىل اس تخدام سابق غري الاس تخدام الشأأن. وميكن اللجوء اإ ذا مل يُستند اإ كن اإ
ليه يف املالحظة  .. وس تكون الإماكنية 0)07 كأساس للرفض، انطبقت أأحاكم الإهناء التدرجيي الواردة يف املادة 0.07املشار اإ

آاثر التسجيل ادلويل يف أأراضيه رهن ىل هذا الاس تخدام السابق كسبب لإبطال أ ا  بنتاجئ املناقشات للطرف املتعاقد بأأن يلجأأ اإ
طار اخليار أألف من املادة09 حول املادة بطال عىل أأساس اس تخدام 0)09 . ويف اإ جراءات اإ .، قد يؤدي الرشوع يف اإ

ليه يف املادة جراءات الإبطال.0)07 سابق، عىل النحو املشار اإ هناء تدرجيي ملدة اإ ىل تعليق تطبيق أأي فرتة اإ  .، غالبا  اإ

ورة الرابعة للفريق العامل، ُحددت همل يف الالحئة التنفيذية حبيث يتس ىن مجلعية الاحتاد اخلاص كام اقرُتح خالل ادلو  3.07
ذا ُحددت املهل يف  ىل مؤمتر دبلومايس اذلي س يكون رضوراي  اإ  .انفسه الوثيقة اجلديدةاعامتد التعديالت دون احلاجة اإ

عالن منح حامية بعد  يف حال حُسب رفض أأو جيوز أأيضا  تطبيق همةل حمددة لإهناء الاس تخدام السابقو  2.07 ُأخطر ابإ
 رفض.

ىل الضامانت الواردة يف املادةو  2.07 تكل املادة، لن تتضمن الوثيقة فامي يتعلق ابحلقوق السابقة اليت تتناولها  03 نظرا  اإ
هناء تدرجيي لالس تخدامات السابقة مبوجب اجلديدة  ل بقدر ما تكون احلقوق  تكلفرتات اإ تتضمن املعنية السابقة احلقوق اإ

ىل  بياان  جغرافيا  مسجال  مكسمى أأو تسمية منشأأ مسجةل أأو ذا مل متتد احلقوق السابقة بوضوح اإ املسمى  ذكلبيان عام، واإ
 .07 ادةامل 2اش ية احلالبيان عىل النحو ادحمدد يف  أأو
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ىل اس تخدام مبوجب عالمة جتارية 4)07 توحض املادةو  6.07 آخر تتناوهل املادة سابقة أأو. أأن حسب رفض مستند اإ  03 حق أ
لغاء العالمة التجارية السابقة  لن تطبق. وتوحض املادة 03 ل يعين أأن املادة يف الوقت ذاته أأن حسب هذا الرفض بسبب اإ

آخر سابق أأو أأو سقاطهام أأي حق أ بطاهلام جيعل املادة عدم جتديدهام أأو أأو اإ ل 4)07 غري منطبقة. ول تنطبق املادة 03 اإ . اإ
صدار  ذا مل يسمح طرف متعاقد ابلزتامن، ميكنه اإ ىل حالت الزتامن املسموح هبا مبوجب قانون طرف متعاقد. فاإ ابلنس بة اإ

عالن رفض مبوجب املادة آاثر التسجيل ادلويل يف أأراضيه مبوجب املادة أأو 02 اإ بطال أ . ويف طرف متعاقد يتيح الزتامن، 09 اإ
ذا  ل اإ لغاء العالمة التجارية السابقة أأوتُنشأأ حاةل تزامن عقب حسب رفض اإ ليه يف  اكن السحب نتيجة لإ آخر مشار اإ أأي حق أ

سقاطهام  أأو 03 املادة بطاهلام. عدم جتديدهام أأو أأواإ  اإ

لهيا يف البند "و  7.07 ىل مرشوع تقرير  2" من الفقرة 04فامي خيص القضية املعلّقة املشار اإ من هذه الوثيقة، جتدر الإشارة اإ
ىل  000لفريق العامل )الفقرات من ادلورة العارشة ل  ...LI/WG/DEV/10/7 Prov من الوثيقة 043اإ

خطار منح امحلاية :08 مالحظات عىل املادة  اإ

خطار منح امحلاية فامي خيص تسمية منشأأ مسجةل أأو 08 تتعلق املادة 0.08 بيان جغرايف مسجل ونرش املكتب ادلويل هل  ابإ
ن اتضح خالل تكل الفرتة  –س نة واحدة من اس تالم الإخطار ابلتسجيل ادلويل الإخطار خالل  ذكل. وميكن تقدمي لحقا اإ

عالن منح حامية عوضا  عن حسب  أأو -عدم صدور أأي رفض ذا اخُتذ قرار بسحب الرفض ميكن الإخطار ابإ عقب رفض؛ اإ
ىل القاعدة التنفيذية الرفض. والإجراءات حمددة يف مرشوع الالحئة  00استنادا  اإ

)اثنيا .
الحئة التنفيذية لتفاق لش بونة من ال 

 .4101يناير  0اليت ُأدرجت عقب تعديل لالحئة التنفيذية دخل حزي النفاذ يف  ،احلايل

 الإبطال :09 مالحظات عىل املادة

بطال الآاثر املرتتبة عىل تسجيل دويل يف طر  09 تتناول املادة 0.09 ماكنية اإ اليت  ف متعاقد بعينه. ويف ضوء املناقشاتاإ
طار اخليار أألف، ل تنطبق أأية قيود 0)09  ادلورتني الثامنة والتاسعة للفريق العامل، تقدم املادةيفجرت  . خيارين. ففي اإ

عالن الإبطال ، تس تخدم أأساسا  لإعالن الإبطالالأس باب اليت ميكن أأن  عىل ماكنية اإ رشط أأن تقيض الأطراف املتعاقدة ابإ
ليه  ،عىل أأساس حق سابق تتضمن أأس باب الإبطال ادحممتةل بوجه خاص ما ييل: و . 03 يف املادةعىل النحو املشار اإ

. 3الأس باب القامئة عىل الطابع العام للتسمية قبل التسجيل ادلويل؛ )و . 4الأس باب القامئة عىل حق سابق؛ ) .0)
مئة عىل الأخالق والنظام الأس باب القاو . 2الأس باب القامئة عىل العجز عن تلبية تعريف تسمية املنشأأ أأو البيان اجلغرايف؛ )و 

الأس باب القامئة عىل عدم و . 6)اثنيا . من اتفاقية ابريس؛ )01أأو املادة  01الأس باب القامئة عىل املادة و . 2العام؛ )
أأما اخليار ابء فيحدد أأس باب الإبطال ابلوضعني  الأس باب القامئة عىل اكتساب مصطلح طابعا  عاما .و . 7الاس تخدام؛ )

ويف حاةل انقضاء مدة امحلاية يف  . وعدم الامتثال للتعريف.4؛ )03 جود حق سابق وفقا  ملا ورد يف املادة. و 0التاليني: )
لغاء التسجيل ادلويل.4)8 طرف املنشأأ املتعاقد، تلزم املادة وفامي خيص القضية املعلّقة  .)ب. طرف املنشأأ املتعاقد بطلب اإ

لهيا يف البند " ىل مرشوع تقرير ادلورة العارشة للفريق العامل من هذ 2" من الفقرة 03املشار اإ ه الوثيقة، جتدر الإشارة اإ
ىل  029)الفقرات من   ...LI/WG/DEV/10/7 Prov من الوثيقة 067اإ

بطال  . من وثيقة0)02 . من بروتوكول مدريد واملادة6)2 املادةوتنص  4.09 جنيف لتفاق لهاي عىل أأنه قبل النطق ابإ
فرصة لصاحب التسجيل ادلويل يك يدافع عن حقوقه. ول يتضمن اتفاق لش بونة احلايل أأي نص جيب أأن تكون قد أأتيحت ال

آاثر التسجيل ادلويل مبوجب اتفاق نظام من هذا النوع. ولكن ل يعين ذكل أأن ادلوةل العضو يف  بطال أ لش بونة تُمنع من اإ
نلش بونة.  ماكنيةت أأقرّ مجعية احتاد لش بونة  بل اإ بطال وأأدذكل  حدوث ابإ يف الالحئة التنفيذية لتفاق لش بونة  06 خلت املادةاإ

بطال  4114أأبريل  0من اعتبارا   عىل أأن تصبح انفذة ويه مادة تقتيض من الإدارة اخملتصة أأن ختطر املكتب ادلويل بأأي اإ
. من 0)09 ملادةيك يُدون يف السجل ادلويل. وس تؤكد ا للطعن يف ادلوةل العضو املعنية، كهذا عندما ل يصبح الإبطال قابال

طار نظام لش بونة يف طرف متعاقد بعينه ميكن أأن يبطلها ذكل الطرف  الوثيقة اجلديدةمرشوع  آاثر التسجيل ادلويل يف اإ أأن أ
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ليه  . نصا  مشاهبا  ملا ورد يف بروتوكول مدريد ووثيقة4)09 املادةس تدرج املتعاقد؛ و  جنيف لتفاق لهاي، عىل النحو املشار اإ
جيابية. وانقش الفريق العامل، يف 4)09 اقشات ادلورة التاسعة للفريق العامل، صيغت املادةأأعاله. وعقب من . بصورة اإ
طار نظام أأن تتاح لها مسأأةل اجلهة اليت ينبغي دورته العارشة،  ن التسجيالت ادلولية يف اإ ذ اإ فرصة لدلفاع عن حقوقها اإ

ىل صاحب التسجيل ادلويل  منا تشري فق –لش بونة ل تشري اإ ىل صاحب )أأحصاب. احلق يف اس تخدام تسميات املنشأأ واإ ط اإ
 020و 029وتكل املناقشة واردة يف مرشوع تقرير تلكل ادلورة )الفقرات البياانت اجلغرافية موضوع التسجيل ادلويل.  أأو
الفرصة  تكل. 4)09ويتيح املرشوع احلايل للامدة .. .LI/WG/DEV/10/7 Prov من الوثيقة 067و 022و 024و

ونوا .، سواء دُ 4)2 عىل النحو ادحمدد يف املادة الأشخاص املعنوينيو  07"0 عىل النحو ادحمدد يف املادة خاص الطبيعينيللأش
 البيان اجلغرايف. دونوا يف السجل ادلويل ابعتبارمه صاحب )أأحصاب. احلق يف اس تخدام تسمية املنشأأ أأوأأم مل يُ 

ىل املالحظة  .، جتدر الإشارة2)09 فامي يتعلق ابملادةو  3.09  .3.01اإ

 التغيريات والتدوينات الأخرى يف السجل ادلويل :41 مالحظات عىل املادة

 يف مرشوع أأدرج نص حمدد ملعاجلة مسأأةل التغيريات يف التسجيالت ادلولية والتدوينات الأخرى يف السجل ادلويل 0.41
 .الوثيقة اجلديدة

 أأعضاء احتاد لش بونة :40 مالحظات عىل املادة

س تكون أأعضاء يف امجلعية ذاهتا اخلاصة ابدلول الأطراف  تعاقدة يف الوثيقة اجلديدةأأن الأطراف امل  توحض هذه املادة 0.40
 يف اتفاق لش بونة.

 الاحتاد اخلاص مجعية :44 مالحظات عىل املادة

ىل حد 44 تقوم أأحاكم املادة 0.44 لرضورة كام يف حاةل . ومع ذكل وعند ا0967 من وثيقة 9 ، عىل أأحاكم املادةكبري، اإ
 جنيف. من وثيقة 40 حقوق تصويت املنظامت احلكومية ادلولية، اس ُتمكلت هذه الأحاكم بأأحاكم املادة

ىل دليل اتفاقية ابريس اذلي أأعده ادلكتور 4)44 فامي يتعلق ابملادةو  4.44 ىل  جورج بودهناوسن.)ب.، يشار اإ وحتديدا  اإ
 .)ب. من اتفاقية ابريس.0)06 اتفاقية ابريس واملالحظة ")د." عىل املادة .)ب. من4)03 املالحظة ")ن." عىل املادة

 ".4.)ب."2)44 .)أأ. ابلقرتان مع املادة3)44 فامي يتعلق ابملنظامت احلكومية ادلولية، يتعني قراءة املادةو  3.44

 املكتب ادلويل :43 مالحظات عىل املادة

ىل حد ، تقتبس أأحاكم هذه املادة 0.43  .0967 من وثيقة 01 اكم املادةأأح كبري،اإ

 الشؤون املالية :42 مالحظات عىل املادة

ىل الأحاكم الواردة يف وثيقة تستند أأحاكم هذه املادة 0.42 ىل املالحظتني  اإ  .4.7و 0.7جنيف. ويشار يف هذا الصدد اإ

 الالحئة التنفيذية :42 مالحظات عىل املادة

ىل الالحئة ال  تشري هذه املادة 0.42 جراء تعديل بعض أأحاكم الالحئة.رصاحة اإ  تنفيذية وحتدد اإ
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. مبا يامتىش مع الأحاكم املناظرة من معاهدة س نغافورة ومعاهدة التعاون بشأأن الرباءات اللتني 4) صيغت الفقرةو  4.42
 تتطلبان النصاب ذاته وهو أأغلبية الثالثة أأرابع.

حبيث تغلب التنفيذية عىل الأحاكم الواردة يف الالحئة  ديدةالوثيقة اجل. غلبة الأحاكم الواردة يف 3) ترخس الفقرةو  3.42
 بني مجموعيت الأحاكم. تضارب حدوثيف حال التنفيذية عىل أأحاكم الالحئة  الوثيقة اجلديدةأأحاكم 

 املراجعة :46 مالحظات عىل املادة

قد صيغ و ؤمتر للأطراف املتعاقدة، معاهدة من خالل عقد م مراجعةالقاعدة املعتادة بأأنه جيوز  نص هذه املادةيؤكد  0.46
 جنيف. عىل غرار الأحاكم الواردة يف معاهدة س نغافورة ووثيقة

  امجلعيةيف تعديل بعض املواد :47 مالحظات عىل املادة

ىل حد  أأحاكم هذه املادة 0.47  جنيف. من الأحاكم الواردة يف وثيقة كبريمس متدة اإ

ىل هذه ا :48 مالحظات عىل املادة  لوثيقةالانضامم اإ

ىل معايري انضامم املنظامت  من وثيقة 47 عىل غرار املادة صيغت أأحاكم هذه املادة 0.48 جنيف، وُكيفت حبيث تشري اإ
يف  اليت وردتادلراسة اس تنتاجات الفريق العامل بشأأن اليت يبدو أأهنا تراعي  ،احلكومية ادلولية

 لعامل.نوقشت يف ادلورة الثانية للفريق او  LI/WG/DEV/2/3 الوثيقة

ىل و  4.48 " 4."0ل يقترص عىل ادلول الأطراف يف اتفاقية ابريس، تضع الفقرة) الوثيقة اجلديدةبعد توضيح أأن الانضامم اإ
 معايري انضامم ادلول غري الأطراف يف اتفاقية ابريس.

دلوةل عضو يف اتفاق لش بونة  تكل امجلةلوس تتيح  30 .)ب. ابلقرتان مع املادة3ينبغي قراءة امجلةل الأخرية من الفقرة)و  3.48
 0967 وثيقة عوضا  عن اتفاق لش بونة أأو الوثيقة اجلديدةيف منظمة حكومية دولية أأن تطبق  أأيضا   عضوو  0967 وثيقة أأو

 قبل انضامم املنظمة احلكومية ادلولية.

 اترخي نفاذ التصديق والانضامم :49 مالحظات عىل املادة

ىل أأن من وثيقة 48 مع نص املادة مبا يامتىش صيغ نص هذه املادة 0.49 دلول واملنظامت احلكومية ل ه جيوزجنيف ليشري اإ
ىل  عىل حد سواءادلولية   .اجلديد الصكالانضامم اإ

آاثر الانضامم، عىل غرار املادة2) صيغت امجلةل الأوىل من الفقرةو  4.49 .)ب. و)ج. من 4)02 .، اليت تتناول أ
ماكنية 0967 وثيقة لهيا يف املادةمتديد امل . وأأدرجت اإ يف اجلزء  الوثيقة اجلديدةمن مرشوع  07 . واملادة0)02 هل املشار اإ

. يف ضوء الاقرتاحات املقدمة ردا  عىل اس تقصاء بشأأن نظام لش بونة ويف ضوء مناقشات ادلورة الثانية 2) الأخري من الفقرة
 للفريق العامل.

ىل املادة وفامي يتعلق ابلإشارة 3.49  .6.7قوسني مربعني، انظر املالحظة بني  .، الواردة2) 7 اإ

 ظر التحفظاتح :31 مالحظات عىل املادة

 جنيف. من وثيقة 49 نص املادةمن ُمس تنسخ ، الوثيقة اجلديدةهذه املادة، اليت تس تثين أأي حتفظ عىل نص  0.31
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 0967 تطبيق اتفاق لش بونة ووثيقة :30 مالحظات عىل املادة

اتفاق لش بونة أأطراف أأيضا  يف و  الوثيقة اجلديدةأأطراف يف اليت يه قات بني ادلول . العال0) تتناول الفقرة 0.30
طبق عىل العالقات بني تكل ادلول. ومن اليت تن  اوحدهيه  الوثيقة اجلديدة. واملبدأأ املنصوص عليه هو أأن 0967 وثيقة أأو

يداع طلب دويل من دوةل ملزم تفاق لش بونة ابوابلوثيقة اجلديدة ة مث وفامي خيص الأشخاص اذلين اس متدوا حقهم يف اإ
اتفاق لش بونة يف و الوثيقة اجلديدةأأطراف يف أأخرى واذلين يرغبون يف احلصول عىل حامية يف دول  0967 وثيقة أأو
ل أأحاكم الوثيقة اجلديدة ، ل تنطبقحسب احلال، 0967 وثيقة أأو  .اإ

اتفاق لش بونة أأطراف أأيضا  يف و الوثيقة اجلديدة  أأطراف يف. العالقات بني ادلول اليت يه 4) تتناول الفقرةو  4.30
دون أأن تكون يف الوقت ذاته فقط  0967 وثيقة أأطراف يف اتفاق لش بونة أأو، من هجة، وادلول اليت يه 0967 وثيقة أأو

 ، من هجة أأخرى.الوثيقة اجلديدةأأطرافا  يف 

ىل املالحظة و  3.30  .3.48جتدر الإشارة أأيضا  اإ

 النقض :34 مالحظات عىل املادة

ىلانضامم طرف متعاقد مادة اعتيادية. ولمتكني من نظموا أأنشطهتم وفق  هذه املادة 0.34 تنفيذ الوثيقة اجلديدة من  اإ
. عىل همةل مدهتا س نة واحدة عىل الأقل 4) ، تنص الفقرةالوثيقة اجلديدةالتعديالت الالزمة يف حال نقض الطرف املتعاقد 

ضافة  ىل ذكل، تضمن الفقرةيك يصبح النقض انفذا . واإ عىل أأي  الوثيقة اجلديدةتطبيق  ،وقت نفاذ النقض ،. أأن يتواصل4) اإ
 .الوثيقة اجلديدةق وعىل أأي تسجيل دويل انفذ فامي خيص الطرف املتعاقد اذلي نقض طلب دويل معلّ 

 والتوقيع علهيا لغات هذه الوثيقة :33 مالحظات عىل املادة

أأن يف نسخة أأصلية ابللغات الرمسية الست للأمم املتحدة و  الوثيقة اجلديدةوقع  أأن تبوجه خاص عىل 33 تنص املادة  0.33
 تعترب لك النصوص متساوية يف احلجية.

 أأمني الإيداع :32 مالحظات عىل املادة

يداع هو عىل أأن املدير العام  32 تنص املادة 0.32 قانون ليينا ف  يةمن اتفاق  77و 76 ويرد يف املادتني. الوثيقة اجلديدةأأمني اإ
يداع معاهدة  واجباتطبيعة وصف ل املعاهدات  بوجه خاص  الواجبات تكل. وتمكن الواجباتما، كام ترد قامئة بتكل أأمني اإ

وتلقي واثئق التصديق  ،ووضع نسخ مصدق علهيا من النص الأصيل ،للوثيقة اجلديدةيف احلفاظ عىل النص الأصيل 
 الانضامم املودعة. أأو

 ]هناية الوثيقة[


