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

 الصعيد الدويل

 
ىل  00من جنيف،   5102مايو  50اإ

 
 

جمموعة االقرتاحات املقدمة من الدول األعضاء بشأن التعديالت على االقرتاح األساسي اخلاص 
 بالوثيقة اجلديدة التفاق لشبونة بشأن تسميات املنشأ والبيانات اجلغرافية

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

اللجنة التحضريية للمؤمتر ادلبلومايس املعين ابعامتد نص مراجع لتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ والبياانت  اتفقت .0
كآخر أأجل مجليع ادلول الأعضاء يف  5102 فرباير 0ىل حتديد ع، 5102أأكتوبر  30و 31قود يويم ، يف اجامتعها املعاجلغرافية

املعين فريق العامل التعديالت عىل الاقرتاح الأسايس حول القضااي اليت حّددها أأية الويبو يك تتقّدم ابقرتاحاهتا كتابًة لإدخال 
ىل املؤمتر ادلبلومايس حتيلها قرتاحات و الاتكل لأمانة عىل أأن جتمع اواتُفق  1.لش بونة عىل أأهنا قضااي معلّقةبتطوير نظام  عىل اإ

 (.LI/R/PM/6من الوثيقة  00سبيل الإعالم )الفقرة 
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 .LI/DC/5من الوثيقة  2ترد قامئة القضااي املعلّقة يف الفقرة  
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 :التاليةيف الويبو الواردة من ادلول الأعضاء  الاقرتاحاتع هذه الوثيقة وطبقا ذلكل الإجراء، جتم .5

 اجلزائر  املرفق الأول:
 ش ييل  املرفق الثاين:

 كولومبيا  الثالثاملرفق 
رسائيل  :الرابعاملرفق   اإ
 مجهورية كوراي :اخلامساملرفق 
 الاحتاد الرويس :السادساملرفق 
 اتيلند  :السابعاملرفق 
 توغو  :الثامناملرفق 
 تونس  :التاسعاملرفق 

 الولايت املتحدة الأمريكية  املرفق العارش:
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 املرفق الأول

 اجلزائر

 أأن مرشوع النص املراجع لتفاق لش بونةشاملشرتكة ب الوزارية  يةجامتعات التنس يق الانتاجئ 

 املقرتحة التعديالتملخص املواقف/املالحظات/

 

 املادة/القاعدة

 

 الصياغة احلالية

 

 الصياغة املقرتحة

 

 

 

 

      5املادة 
 املوضوع

 

محمية يف طرف املنشأأ املتعاقد وتتأألف من أأية تسمية  "0"
أأية تسمية أأخرى يُعرف  تش متل عليه، أأو امس منطقة جغرافية أأو

ىل تكل املنطقة وتُس تخدم لتعيني سلعة ما مبنش هئا  يف أأهنا تشري اإ
 اً لكي اخصائصه أأو نوعيهتاتعود تكل املنطقة اجلغرافية حيث 

ىل البيئة اجلغرافية، مبا يف ذكل العوامل الطبيعية  أأساساً  أأو اإ
 ، اليت أأكسبت السلعة شهرهتا؛والبرشية

وأأي بيان محمي يف طرف املنشأأ املتعاقد ويتأألف من امس  "5"
آخر  يش متل عليه، أأو منطقة جغرافية أأو شري ي يُعرف أأنه أأي بيان أ

ىل تكل املنطقة نوعية ا حيث تعود دد سلعة ما مبنش هئ، وحياإ
ىل منش هئا اجلغرايف اً سامهتا الأخرى أأساس شهرهتا أأو لسلعة أأوا  .اإ

 

 

       3املادة 
 الإدارة اخملتصة

دارة هذه الوثيقة  يعنّين لك طرف متعاقد كيااًن يكون مسؤوًل عن اإ
يف أأراضيه وعن التواصل مع املكتب ادلويل مبوجب هذه الوثيقة 

املكتب ادلويل ابمس والالحئة التنفيذية. وخيطر الطرف املتعاقد 
تكل الإدارة اخملتصة وبياانت التصال هبا، عىل النحو املنصوص 

 عليه يف الالحئة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

       2املادة 
 الطلب

مع مراعاة  ]الطلب اذلي تودعه الإدارة اخملتصة[ (5)
بيان  (، يودع طلب التسجيل ادلويل لتسمية منشأأ أأو3) الفقرة

 اخملتصة ابمس: جغرايف دلى الإدارة

 املس تفيدين؛ "0"

أأو كيان قانوين يمتتع ابلأسس القانونية لتأأكيد حقوق  "5"
البيان  حقوق أأخرى تتصل بتسمية املنشأأ أأو املس تفيدين أأو

مجموعة منتجني متثل  مجعية أأو اجلغرايف، مثل احتاد أأو
وبغض النظر عن الشلك القانوين تشكيلها  املس تفيدين، أأاًي اكن

 م به.اذلي تتقدّ 

مع مراعاة ]الطلب اذلي تودعه الإدارة اخملتصة[  اقرتاح: 
بيان  (، يودع طلب التسجيل ادلويل لتسمية منشأأ أأو3) الفقرة

 جغرايف دلى الإدارة اخملتصة ابمس:

 املس تفيدين؛ "0"

 للترشيعاتطبقا أأو كيان قانوين يمتتع ابلأسس القانونية،  "5"
مجعية  ، مثل احتاد أأولتأأكيد]...[ أأو البيان اجلغرايف ،ةالوطني

وبغض النظر تشكيلها  مجموعة منتجني متثل املس تفيدين، أأاًي اكن أأو
 .اذلي تتقّدم بهعن الشلك القانوين 
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 املادة/القاعدة

 

 الصياغة احلالية

 

 الصياغة املقرتحة

 

 

 

 

       2املادة 
 الطلب

 

 

يداع طلب  (2]) ماكنية اإ مشرتك يف حاةل منطقة جغرافية ]اإ
يف حاةل منطقة منشأأ جغرافية تتأألف من  )أأ( عابرة للحدود[

منطقة جغرافية عابرة للحدود، جيوز للطرفني املتعاقدين اجملاورين 
الترصف كطرف منشأأ متعاقد واحد ابلشرتاك يف أأن يتفقا عىل 

دارة خمتصة يتفقان عىل تعييهنا. يداع طلب من خالل اإ  اإ

ليه  ز للمس تفيدين أأيضا أأوجيو  )ب( الكيان القانوين املشار اإ
يداع ذكل الطلب، عىل أأن تكون مجيع 5("5) يف الفقرة " اإ

ليه يف  الأطراف املتعاقدة اجملاورة قد أأدلت ابلإعالن املشار اإ
 ()ب(.[3) الفقرة

 

يداع طلب مشرتك يف حاةل منطقة  (2]) حذف: ماكنية اإ ]اإ
يف حاةل منطقة منشأأ جغرافية تتأألف من  )أأ( جغرافية عابرة للحدود[

منطقة جغرافية عابرة للحدود، جيوز للطرفني املتعاقدين اجملاورين أأن 
يداع يتفقا عىل  الترصف كطرف منشأأ متعاقد واحد ابلشرتاك يف اإ

دارة خمتصة يتفقان عىل تعييهنا.  طلب من خالل اإ

ليه يف الكيان القانوين املشار اإ  جيوز للمس تفيدين أأيضا أأو )ب(
يداع ذكل الطلب، عىل أأن تكون مجيع الأطراف 5("5) الفقرة " اإ

ليه يف  املتعاقدة اجملاورة قد أأدلت ابلإعالن املشار اإ
 ()ب(.[3) الفقرة

 

 

 

       7املادة 
 الرسوم

 

 البديل أألف

لمحافظة يتعني دفعه ل رسامً تضع امجلعية  ]رمس احملافظة[ (3)
مدى عدم كفاية  حُيّدد وفقمبس توى لك تسجيل دويل،  عىل

" 3" ومن "0("3)52 املبالغ املتأأتية من املصادر املبيّنة يف املادة
ىل "  اخلاص.حتاد الالتغطية نفقات " 2اإ

 

 البديل ابء

رمس يتعني دفعه  جيوز للجمعية وضع ]رمس احملافظة[ (3)
ذا اكنت  لمحافظة عىلل املبالغ املتأأتية من لك تسجيل دويل، اإ

ىل "3" ومن "0("3)52 بيّنة يف املادةاملصادر امل  غري اكفية " 2" اإ
 .اخلاص، ووفقا ملدى عدم كفايهتاحتاد الالتغطية نفقات 

 

 البديل جمي

 ل حمك بشأأن رسوم احملافظة.

خمفضة فامي  اً رسومتضع امجلعية  ]ختفيضات الرسوم[ (2)
التسجيالت ادلولية لتسميات املنشأأ، وفامي يتعلق  ببعضيتعلق 

عندما ببعض التسجيالت ادلولية للبياانت اجلغرافية، ول س امي 
 منوًا. من البدلان الأقل يكون طرف املنشأأ املتعاقد دوةل انمية أأو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خمفضة فامي يتعلق  اً رسومتضع امجلعية  ]ختفيضات الرسوم[ (2)
التسجيالت ادلولية لتسميات املنشأأ، وفامي يتعلق ببعض  ببعض

عندما يكون التسجيالت ادلولية للبياانت اجلغرافية، ول س امي 
 منوًا. من البدلان الأقل طرف املنشأأ املتعاقد دوةل انمية أأو
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 املادة/القاعدة

 

 الصياغة احلالية

 

 الصياغة املقرتحة

 

 

 

             7املادة 
 الرسوم

 

 

 

 (3.3)القاعدة  رمس الفردي[ال]( 2)

 

 البديل أألف

طرف متعاقد أأن خيطر املدير العام، ي جيوز لأ  )أأ(
لن مبوجب اإعالن، بأأن امحلاية النامجة عن التسجيل ادلويل 
ذا ُسدد رمس لتغطية تلكفة الفحص  ل اإ ىل أأراضيه اإ متتد اإ

د مبلغ هذا الرمس الفردي  املوضوعي للتسجيل ادلويل. وحيدَّ
عالانت لحقة. ول جيوز أأن يف  الإعالن وميكن تغيريه يف اإ

يتعدى هذا الرمس املبلغ املطلوب مبوجب الترشيعات الوطنية 
الإقلميية للطرف املتعاقد بعد خصم الوفورات النامجة عن  أأو

ىل ذكل، جيوز للطرف املتعاقد أأن  ضافة اإ الإجراء ادلويل. واإ
عالن، بأأن امحل اية النامجة عن خيطر املدير العام، مبوجب اإ

التسجيل ادلويل س تخضع ملتطلبات احملافظة علهيا أأو جتديدها 
 ولتسديد رسوم.

تسديد الرمس الفردي مبثابة التخيل عن عدم يعّد  )ب(
 امحلاية يف أأرايض الطرف املتعاقد اذلي يشرتط دفع الرمس.

 البديل ابء

ماكنية  تتيحجيوز للجمعية أأن  )أأ( للأطراف املتعاقدة اإ
 تغطية تاكليف الفحص املوضوعيل اعامتد رسوم فردية 

 لتسجيالت ادلولية.ل 

تسديد الرمس الفردي مبثابة التخيل عن عدم يعّد  )ب(
 امحلاية يف أأرايض الطرف املتعاقد اذلي يشرتط دفع الرمس

 

 

 

 

طرف متعاقد أأن خيطر املدير العام، مبوجب ي جيوز لأ  )أأ(
عالن، بأأن امحلاية النامجة عن التسجيل ادلويل  ىل اإ لن متتد اإ

ذا ُسدد رمس لتغطية تلكفة الفحص املوضوعي  ل اإ أأراضيه اإ
د مبلغ هذا الرمس الفردي يف الإعالن  للتسجيل ادلويل. وحيدَّ

عالانت لحقة.  ا الرمس ول جيوز أأن يتعدى هذوميكن تغيريه يف اإ
الإقلميية للطرف  املبلغ املطلوب مبوجب الترشيعات الوطنية أأو

ضافة  املتعاقد بعد خصم الوفورات النامجة عن الإجراء ادلويل. واإ
ىل ذكل، جيوز للطرف املتعاقد أأن خيطر املدير العام، مبوجب  اإ

عالن، بأأن امحلاية النامجة عن التسجيل ادلويل س تخضع  اإ
 ا أأو جتديدها ولتسديد رسوم.ملتطلبات احملافظة علهي

تسديد الرمس الفردي مبثابة التخيل عن امحلاية عدم يعّد  )ب(
 يف أأرايض الطرف املتعاقد اذلي يشرتط دفع الرمس.

 

 

                3املادة 
مدة صالحية التسجيل 

 ادلويل

دارة اخملتصة )أأ( ]الإلغاء[ (5) طرف دلى  جيوز لالإ
 لمس تفيدينل  ،(3)2 حاةل املادةيف جيوز و  ،املتعاقداملنشأأ 

ليه يف املادة أأو "، 5("5)2 للكيان القانوين املشار اإ
دارة اخملتصة دلى  وجيوز أأن تطلب ، املتعاقد طرف املنشأأ لالإ

لغاء التسجيل ادلويل.  من املكتب ادلويل اإ

ل أأصبحت التسمية اليت تتأألف مهنا تسمية يف حا )ب(
منه بيان جغرايف  أأصبح البيان اذلي يتأألف منشأأ مسجةل أأو

غري محمينّي يف طرف املنشأأ املتعاقد، يعنّي عىل الإدارة اخملتصة 
لغاء التسجيل  ادلويل. دلى طرف املنشأأ املتعاقد أأن تطلب اإ
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 املادة/القاعدة

 

 الصياغة احلالية

 

 الصياغة املقرتحة

 

 

           9املادة 
 الالزتام ابمحلاية

 

 

 

 

امحلاية لتسميات املنشأأ املسجةل يكفل لك طرف متعاقد 
والبياانت اجلغرافية املسجةل يف أأراضيه، يف نطاق نظامه 

وممارساته القانونيني ولكن وفقًا لأحاكم هذه الوثيقة، مع مراعاة 
بطال أأو ختل أأو أأي رفض أأو لغاء قد يصبح انفذًا ابلنس بة  اإ اإ

ىل أأراضيه، عىل أأن يكون من املفهوم أأن الأطراف املتعاقدة  اإ
متزي بني تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية يف  اليت ل

دراج هذا  ترشيعاهتا الوطنية أأو الإقلميية لن تكون ملزمة ابإ
 المتيزي يف ترشيعاهتا الوطنية أأو الإقلميية.

 

 

           01املادة 
امحلاية مبوجب قوانني 

الأطراف املتعاقدة 
 والصكوك الأخرى

 

للك طرف متعاقد احلرية يف  القانونية[]شلك امحلاية  (0)
اختيار نوع الترشيعات اليت س يكفل مبوجهبا امحلاية املنصوص 

علهيا يف هذه الوثيقة، عىل أأن تليب تكل الترشيعات املتطلبات 
 املوضوعية لهذه الوثيقة.

لن تؤثر أأحاكم هذه  ]امحلاية مبوجب صكوك أأخرى[ (5)
قد مينحها أأخرى الوثيقة بأأي شلك من الأشاكل يف أأية حامية 

بيان جغرايف مسجل  طرف متعاقد لتسمية منشأأ مسجةل أأو
مبوجب صكوك دولية  الإقلميي أأو مبوجب ترشيعه الوطين أأو

 أأخرى.

 

 

 

 

           00املادة 
امحلاية فامي خيص 

تسميات املنشأأ والبياانت 

 املسجةل اجلغرافية

 

هذه الوثيقة، مع مراعاة أأحاكم  ]مضمون امحلاية[ (0)
لبيان جغرايف  يكفل لك طرف متعاقد لتسمية منشأأ مسجةل أأو

 مسجل امحلاية مما ييل:

 البيان اجلغرايف لتسمية املنشأأ أأوأأي اس تخدام  )أأ(

فامي خيص سلعا من نوع مماثل لنوع السلع  "0"
للمتطلبات املطبقة الأخرى لس تخدام تسمية املنشأأ  ]...[

 البيان اجلغرايف؛ أأو

 

 البديل أألف

تقليدًا لها أأو  أأو قد تعد سوء اس تخدام أأو "5"
حياًء هبا؛  اإ

ىل مسعهتا أأو "3" تس تغلها دون  أأو قد تيسء اإ

 وجه حق؛

 

 البديل ابء

أأو فامي خيص سلعا من نوع خمتلف ]...[ واملس تفيدين  "5"
 شأأنه أأن يرض مصاحل املس تفيدين،ومن 
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 املادة/القاعدة

 

 الصياغة احلالية

 

 الصياغة املقرتحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           00املادة 
امحلاية فامي خيص 

تسميات املنشأأ والبياانت 

 املسجةل اجلغرافية

 

(3) ] ة ي ا محل ا ن  و م ض م ص  و ص خب ن  ال ع إ ا [ 

 

 البديل أألف

ذا  أأن تعلن ]...[منظمة حكومية دولية  جيوز لأية دوةل أأو اإ
ىل وجود اتصال بني تكل السلع  ذكلأأشار  الاس تخدام اإ

صاحل مب الإرضارمن شأأنه اكن و بذكل،  أأوىح واملس تفيدين أأو
 .املس تفيدين

 

 البديل ابء

اتصال  منظمة حكومية دولية أأن تعلن ]...[ جيوز لأية دوةل أأو
من شأأنه اكن و بذكل،  أأوىح بني تكل السلع واملس تفيدين أأو

 .صاحل املس تفيدينمب الإرضار

 

 البديل جمي

يداع  جيوز لأية دوةل أأو منظمة حكومية دولية أأن تعلن عند اإ
انضامهما أأهنا ستس تعيض عن امحلاية  وثيقة تصديقها أأو

ذا " ]...[3" و"5)أأ("0املنصوص علهيا يف الفقرة   اكن ذكل اإ
 :الاس تخدام

ىل وجود اتصال بني من شأأنه أأن يشري  "0" اإ
 البيان اجلغرايف من تسمية املنشأأ أأو السلع واملس تفيدينتكل 

 هم؛صاحل مبوأأن يرض 

أأو من املرحج أأن ينتقص بصورة غري عادةل  "5"
 يضعفه؛ البيان اجلغرايف أأو من الطابع املمزي لتسمية املنشأأ أأو

أأو من شأأنه أأن يس تغل الطابع املمزي  "3"
 البيان اجلغرايف دون وجه حق. لتسمية املنشأأ أأو

 

 البديل دال

ذا  ]...[منظمة حكومية دولية أأن تعلن  جيوز لأية دوةل أأو اإ
ىل وجود اتصال بني تكل السلع  ذكلأأشار  الاس تخدام اإ

صاحل مب الإرضارمن شأأنه اكن و بذكل،  أأوىح واملس تفيدين أأو
 .املس تفيدين

 

 

 

 البديل جمي

جيوز لأية ]...[ أأهنا ستس تعيض عن امحلاية املنصوص علهيا يف "
ذا " ]...[3" و"5)أأ("0الفقرة   :الاس تخدام اكن ذكل اإ

ىل وجود اتصال بني تكل من شأأنه أأن يشري  "0" اإ
وأأن يرض  البيان اجلغرايف من تسمية املنشأأ أأو السلع واملس تفيدين

 هم؛صاحل مب

أأو من املرحج أأن ينتقص بصورة غري عادةل من  "5"
 يضعفه؛ أأوالبيان اجلغرايف  الطابع املمزي لتسمية املنشأأ أأو

أأو من شأأنه أأن يس تغل الطابع املمزي لتسمية  "3"
 البيان اجلغرايف دون وجه حق." املنشأأ أأو
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 املادة/القاعدة

 

 الصياغة احلالية

 

 الصياغة املقرتحة

 

 

 

         05املادة 

ىل  امحلاية من التحول اإ

 تسمية عامة

 

 

 

املسجةل مع مراعاة أأحاكم هذه الوثيقة، فاإن تسميات املنشأأ 

ىل  والبياانت اجلغرافية املسجةل ل ميكن]اعتبار[ أأن تتحول اإ

تسمية عامة طاملا اكنت ]املسمى املؤلف[ تسمية املنشأأ محمية 

اكن ]البيان املؤلف[ البيان اجلغرايف محميًا يف أأرايض طرف  أأو

الإقلميي يف  املنشأأ املتعاقد ]واكنت متطلبات القانون الوطين أأو

املعين فامي خيص الاس تخدام واحملافظة والتجديد  الطرف املتعاقد

 مس توفاة[.

 

مع مراعاة أأحاكم هذه الوثيقة، فاإن تسميات املنشأأ املسجةل "

ىل تسمية  ]اعتبار[والبياانت اجلغرافية املسجةل ل ميكن أأن تتحول اإ

اكن  تسمية املنشأأ محمية أأو ]املسمى املؤلف[طاملا اكنت  عامة

اجلغرايف محميًا يف أأرايض طرف املنشأأ  البيان ]البيان املؤلف[

الإقلميي يف الطرف  واكنت متطلبات القانون الوطين أأواملتعاقد 

املتعاقد املعين فامي خيص الاس تخدام واحملافظة والتجديد 

 ".مس توفاة

 

 

 

 

 

 

 

       03املادة 

الضامانت اخلاصة 

 حبقوق أأخرى

 

 

 

 

دون الإخالل  ]حقوق العالمات التجارية السابقة[ (0)

، يف حال تعارض تسمية املنشأأ ]...[ 09و 02بأأحاكم املادتني 

 مكتس بة فيه ابلس تخدام حبسن نية، أأو

 

 البديل أألف

البيان اجلغرايف هذا ]...[  ل ختل حامية تسمية املنشأأ هذه أأو

 ورشيطة أأل يضلَّل امجلهور.

 

 البديل ابء

هذا يف الطرف البيان اجلغرايف  ختضع تسمية املنشأأ هذه أأو

املتعاقد للحقوق املمنوحة مبوجب العالمة التجارية السابقة يف 

طار القانون الوطين أأو الإقلميي اإضافة اإىل أأية اس تثناءات  اإ

 مطبقة عىل تكل احلقوق.

 

 

      02املادة 

نفاذ  جراءات الإ اإ

 واجلزاءات

 

يتيح لك طرف ]...[ معنية، سواء اكنت خشصًا طبيعيًا أأم 

خاصًا، رفع لإجراءات قانونية لضامن حاميهتا  عامًا أأومعنواًي، 

 حبسب نظام الطرف املتعاقد وممارساته القانونيني.

"يتيح لك طرف ]...[ معنية، سواء اكنت خشصًا طبيعيًا أأم 

خاصًا، رفع لإجراءات قانونية لضامن حاميهتا حبسب  معنواًي، عامًا أأو

 ."وترشيعاته الوطنية نظام الطرف املتعاقد وممارساته القانونيني

 

        02املادة 

 الرفض

 

دارة  )أأ( ]رفض أآاثر التسجيل ادلويل[ (0) جيوز لالإ

اخملتصة دلى طرف معين أأن ختطر املكتب ادلويل يف غضون 

دارة اخملتصة ]...[ املهةل احملددة يف الالحئة التنفيذية  وجيوز لالإ

ذا مسحت خطار الرفض هذا من تلقاء نفسها اإ  أأن ترسل اإ

 بناء عىل طلب هجة معنية. ترشيعاهتا بذكل أأو
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 املادة/القاعدة

 

 الصياغة احلالية

 

 الصياغة املقرتحة

 

 

 

         01املادة 
 حسب الرفض

 

 

 

 

جراءات حسب الرفض[ (0) جيوز حسب رفض وفقًا  ]اإ
ن السحب يف  جراءات احملددة يف الالحئة التنفيذية. ويدوَّ لالإ

 السجل ادلويل.

، جيوز لطرف املنشأأ املتعاقد أأن يقرتح، ]املفاوضات[ (5])
جراء 2)02 عند الاقتضاء ودون الإخالل بأأحاكم املادة (، اإ

ن بغية  مفاوضات مع الطرف املتعاقد اذلي خيصه رفض مدوَّ
 حسب الرفض[

 

 

 

 

 

، جيوز لطرف املنشأأ املتعاقد أأن يقرتح، ]املفاوضات[ (5])
جراء 2)02 املادة عند الاقتضاء ودون الإخالل بأأحاكم (، اإ

ن ب  غية حسب مفاوضات مع الطرف املتعاقد اذلي خيصه رفض مدوَّ
 [رفضاحلصول عىل من أأجل  الرفض

 

 

      03املادة 
 الإخطار مبنح امحلاية

 

 

جيوز للسلطة اخملتصة دلى الطرف املتعاقد أأن ختطر املكتب 
بيان جغرايف  ادلويل مبنح امحلاية لتسمية منشأأ مسجةل أأو

مسجل. ويدون املكتب ادلويل هذا الإخطار يف السجل 
 ادلويل وينرشه.

 

جيوز للسلطة اخملتصة دلى الطرف املتعاقد أأن ختطر املكتب "
، بيان جغرايف مسجل ادلويل مبنح امحلاية لتسمية منشأأ مسجةل أأو

خطار ابلرفض يف غضون املهةل احملددة يف الالحئة التنفيذية . لالإ
 "هذا الإخطار يف السجل ادلويل وينرشه. ويدون املكتب ادلويل

 

 

 

 

 

 

       09املادة 
 الإبطال

 

 

 

 

تتضمن الأس باب اليت قد يعلن  ]أأس باب الإبطال[ (0)
آاثر تسجيل دويل جزئيًا أأو لكيًا يف أأراضيه ما  الطرف ]...[ أ

 ييل:

 البديل أألف

خباصة الإبطال القامئ عىل حق سابق وفقًا للتعريف الوارد يف 
 .03 املادة

 البديل ابء

، عندما 03 حق سابق وفقًا للتعريف الوارد يف املادة "0"
تثبت حصة الطعن يف امحلاية املمنوحة لتسمية منشأأ مسجةل 

 بيان جغرايف مسجل ويكون قرار احملمكة هنائيًا؛ أأو

أأو عندما يتوقف ضامن الامتثال لتعريف تسمية  "5"
 ملنشأأ املتعاقد.البيان اجلغرايف يف طرف ا املنشأأ أأو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أأو عندما يتوقف ضامن الامتثال لتعريف تسمية املنشأأ  "5"
حصة الطعن يف  تثبتو البيان اجلغرايف يف طرف املنشأأ املتعاقد  أأو

 .يكون قرار احملمكة هنائياذكل و 

 

 

      2القاعدة 
الرشوط املتعلقة 

 ابلطلب

 

 

 ]احملتوايت الإلزامية يف الطلب[ (5)

 

ددة، مبا يف ذكل اترخي التسجيل أأو  "7" والتفاصيل املُّحن
الإداري،  القانون الترشيعي أأو الإداري أأو القرار القضايئ أأو

واليت تمتتع تسمية املنشأأ أأو يمتتع البيان اجلغرايف مبوجهبا ابمحلاية 
 يف طرف املنشأأ املتعاقد.
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 املادة/القاعدة

 

 الصياغة احلالية

 

 الصياغة املقرتحة

 

 

 

 

      2القاعدة 
الرشوط املتعلقة 

 ابلطلب

 

 

البياانت املتعلقة ابجلودة أأو السمعة أأو  –]الطلب  (3)
 اخلاصية )اخلصائص([

 البديل أألف

ىل بياانت تتعلق، يف حاةل تسمية  يشري الطلب ادلويل كذكل اإ
حدى لغات العمل، ولكهنا  املنشأأ ]...[ وتُوفر هذه املعلومات ابإ

 قبل املكتب ادلويل.ل ترُتمج من 

 البديل ابء

ىل بياانت تتعلق ]...[  جيوز أأن يشري الطلب ادلويل كذكل اإ
نتاج وتتعلق، يف حاةل البيان اجلغرايف]...[  الإ

 البديل جمي

 ما دام أأّن ]...[ املدير العام بذكل الرشط. )أأ(

 من أأجل استيفاء ]...[ ادلويل. )ب(

 الفرعية )أأ(.يؤدي عدم استيفاء ]...[ الفقرة  )ج(

دارة اخملتصة ]...[جيوز ل )د(  .الإ

 

 

 

 

 

 

      2القاعدة 
الرشوط املتعلقة 

 ابلطلب

 

 

 

امحلاية غري مطلوبة لعنارص معينة من  -]الطلب   (2)
 تسمية املنشأأ أأو البيان اجلغرايف[

 البديل أألف

ذا اكن التسجيل، أأو القانون الترشيعي أأو  يبنّي الطلب ما اإ
الإداري، واليت تمتتع تسمية  القرار القضايئ أأوالإداري، أأو 

املنشأأ أأو البيان اجلغرايف مبوجهبا ابمحلاية يف طرف املنشأأ املتعاقد 
حيدد أأن امحلاية غري ممنوحة لعنارص معينة من تسمية املنشأأ أأو 
البيان اجلغرايف. وتُذكر تكل العنارص يف الطلب بلغة من لغات 

 العمل.

 البديل ابء

بياان يفيد بأأّن امحلاية غري جيوز أأن يتضمن الطلب ادلويل 
 مطلوبة لعنارص معينة من تسمية املنشأأ أأو البيان اجلغرايف.

 

 

 

 

      1القاعدة 
الطلبات اخملالفة 

 للأصول

 

)أأ(  مع مراعاة   ]حفص الطلب وتصويب اخملالفات[ (0)
ذا تبنّي للمكتب ادلويل أأن الطلب ل يس تويف 5) الفقرة (، اإ

نّه يؤجل 2 ( أأو القاعدة0)3 الرشوط احملّددة يف القاعدة ، فاإ
التسجيل ويدعو الإدارة اخملتصة أأو يدعو، يف حاةل 

ليه يف 3)2 املادة (، املس تفيدين أأو الكيان القانوين املشار اإ
ىل تصو 5("5)2 املادة يب اخملالفة اليت لحظها يف غضون " اإ

رسال تكل ادلعوة.  ثالثة أأشهر اعتبارا من اترخي اإ

)أأ(  مع مراعاة   ]حفص الطلب وتصويب اخملالفات[: تعديل مقرتح
ذا تبنّي للمكتب ادلويل أأن الطلب ل يس تويف 5) الفقرة (، اإ

نّه يؤجل 2 ( أأو القاعدة0)3 الرشوط احملّددة يف القاعدة ، فاإ
ويدعو الإدارة اخملتصة]...[، املس تفيدين أأو الكيان التسجيل 

ليه يف املادة ىل تصويب اخملالفة اليت 5("5)2 القانوين املشار اإ " اإ
رسال تكل لحظها يف غضون ثالثة أأشهر  اعتبارا من اترخي اإ

 .اعتبارا من اترخي اس تالم تكل ادلعوة ادلعوة.

 ]ييل ذكل املرفق الثاين[
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 الثايناملرفق 

 ش ييل

 مرشوع اتفاق لش بونة املراجع بشأأن تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافيةيف ""القضااي املعلّقة بشأأنتعليقات 

رسال تعليقات بشأأن "القضااي املعلّقة" يف مرشوع اتفاق دعت أأمانة املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( أأعضاءها  ىل اإ اإ
وقد شارك بدلان بنشاط بصفة دوةل مراقبة خالل دورات الفريق  لش بونة املراجع بشأأن تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية.

ماكنية العامل وتقدم ابقرتاحات ونصوص مقرتحة. غري أأننا لس نا واثقني من مس تقبل تكل املقرتحات. ونود  أأن تُتاح لنا اإ
املشاركة عىل حنو اتم يف املسار، علامً بأأن القضااي اجلاري تناولها تكتيس أأمهية ابلغة ولها تبعات داخل احتاد لش بونة وخارجه. 

دراج فئة . وما جيّسد تكل التحّولت 0923فقد شهد العامل حتّولت هائةل طوال الس نوات العديدة اليت مّرت منذ عام  اإ
ىل تضمني الأحاكم املوضوعية البياانت اجلغرافية.جديدة قانونية   يف موضوع امحلاية والاقرتاح ادلاعي اإ

حقا مشاركة لك أأعضاء الويبو بشلك اكمل وعىل قدم املساواة، حىت تكون النتيجة ممثةّل  وابلتايل مفن املنطقي أأن نؤيد
يبو، م ىش مع التفاقية املنش  ة للو . وذكل يامتاذلي نعيش فيه العرص ومبنية عىل املشاركة ومتسقة مع مشوليةبطريقة للمنظمة 

ىل  تدعواليت   . وهو يطّبق"امية امللكية الفكرية يف مجيع أأحناء العامل عن طريق التعاون بني ادلول"ح تعزيزيف مجةل أأمور اإ
ىل أأن الأنشطة التنظميية ينبغي 02التوصية  كذكل مشولية وقامئة عىل توجيه أأن تكون " من جدول أأعامل التمنية اليت تشري اإ

قامئة عىل مشاركة مجيع الأطراف حبيث تأأخذ " وأأن تكون "الاعتبار خمتلف مس توايت التمنية أأن تأأخذ بعني" و "الأعضاء
 ".بعني الاعتبار مصاحل وأأولوايت لك ادلول الأعضاء يف الويبو

ىل اللجنة التحضريية، ومل حيظ هذا الاقرتاح املق ، بقبول أأعضاء الاحتاد. ويف هذا الس ياق، نتقدم هبذه قادهادلى انعدم اإ
حتنا املرشوعة يف أأن تُؤخذ ل التعديالت، اليت ل ختّل ابملناقشات والتعليقات القادمة خالل املسار ابعتبارها تعبريا عن مص 

طار املنظمة العاملية للملكية الفكرية، اليت   .ضو فهياحنن عمالحظاتنا يف احلس بان يف مسار جيري يف اإ

 وتشمل املسائل اليت حّددهتا الأمانة عىل أأهنا مسائل معلّقة ما ييل:

دراج 2("3)52 (، واملادة3)3 واملادة()ب( 5)7 املادة "0" ماكنية اإ " وما يتصل هبا من أأحاكم ختص اإ
 حمافظة: رسوم

ج حيث أأبدينا دمعنا لإدراالعامل لش بونة فريق كد جمددا عىل موقفه خالل دورات فامي خيص هذه املسأأةل يوّد وفدان أأن يؤ
دراج تكل الرسوم وس يةل مفيدة ملعاجلة العجز يف املزيانية اذلي يواهجه احتاد  .()ب((5)7رسوم حمافظة )املادة  وميثل اإ

نشاءنرى أأنعليه لش بونة. و  ىل  دون اشرتاط وقف اللجوءتكل الرسوم  ه ميكن اإ  ((.3)52مصادر المتويل الأخرى )املادة اإ
اتفاقات تديرها الويبو، مبوجب  خمتلفة عن رسوم أأخرى مفروضةذكري، عالوة عىل ذكل، بأأن تكل الرسوم ليست جدر التو 

 مثل نظام مدريد ونظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.

ننا نرى من اومتاش يا مع دمعنا لإدراج  ملناسب رسوم احملافظة لأغراض التسجيل ادلويل تسميات املنشأأ/البياانت اجلغرافية، فاإ
لغاء التسجيل ادلويل يف حال عدم تسديد تكل الرسوم )املادة  تويخ  ((.3)3اإ

دراج أأحاكم اتفاق لش بونة احلايل املتعلقة مبساهامت أأعضاء احتاد لش بونة "5" عادة اإ ماكنية اإ  اإ

ىل مساهامت البدلان الأعضاء يف الاحتاد يف حال عدم يتوىخ النص احلايل لتفاق لش بونة  كفاية الإيرادات املتأأتية اللجوء اإ
رسوم ، و الهبات والوصااي والإعاانت، و حصيةل بيع منشورات املكتب ادلويلمن مصادر أأخرى )رسوم التسجيل ادلويل، و 

دراج رسوم احملافظة بغرض التصدي لأي جعز يف  (. ونرى أأنه من الأفضلالإجيار والفوائد والإيرادات املتنوعة الأخرى اإ
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عادة تضمني  ندمعيه، املزيانية. وبناء عل  مرشوع التفاق أأحاكم اتفاق لش بونة احلايل اليت تنص عىل اعتبار مساهامت الأعضاء اإ
 مصدر متويل اس تثنائيا.

 (3)00 ()أأ( واملادة0)00 اخليارات العديدة املتعلقة ابملادة "3"

فامي خيص مس توى امحلاية، نرى أأن النص البديل الوحيد اذلي يتفق مع اللواحئ ادلولية القامئة مبوجب اتفاق تريبس هو نص 
دراجه يف التفاق. ابالبديل دال، و نة للامدة ولكننا نعتقد أأن توس يع نطاق امحلاية كام هو مقرتح يف الصياغة الراه لتايل ندمع اإ

دراج مفاهمي واسعة وتوس يع  .املسأأةلبحث عن توافق دويل يف الآراء حول ص ال ميثل سابقة سلبية فامي خي 00 ذكل أأن اإ
نبذة واملرشوابت الروحية لتشمل منتجات أأخرى  عدد  زايدة س يحول بشلك كبري دونامحلاية املمنوحة يف اتفاق تريبس للأ

ليه سابقا، نوجه اهامتمنا صوب البحأأعضاء  ث عن توافق يف الآراء من شأأنه الإسهام يف اتفاق لش بونة. وحنن، كام أأرشان اإ
زايدة عدد الأعضاء يف هذا التفاق. ويف هذا الصدد، نعتقد أأنه من غري املناسب تضمني التفاق أأحاكما نعمل أأهنا ليست 

 .اجملالهذا  يفناء توافق دويل يف الآراء من ادلول الأعضاء اليت ظلت طيةل س نوات تسعى من أأجل ب كبري مقبوةل دلى عدد 

ىل تسمية عامة 05 مضمون املادة "2"  املتعلقة ابمحلاية من التحول اإ

تُفَّسَّ ل ينبغي أأن اكتساب طابع عام" لأننا نعتقد أأنه التأأكيد جمددا عن دمعنا للعنوان "امحلاية من  خبصوص هذا املوضوع، نودّ 
دراج تكل الصياغة يف نص املادة.ندمع لبديةل. و الزتام ابلنس بة للطرف املتعاقد، كام يبدو من الصياغة ابأأهنا املادة   أأيضا اإ

دراج امجلةل الواردة بني قوسني مربعني يف هناية املادة  حامية تسميات  تس متر. فيبدو من املناسب أأن 05كام ندمع اإ
طرف املنشأأ  محمية يف اكنتطاملا ليس فقط املنشأأ/البياانت اجلغرافية املُسجةل عىل الصعيد ادلويل من اكتساب طابع عام 

الإقلميي يف الطرف املتعاقد املعين فامي خيص الاس تخدام واحملافظة  اكنت متطلبات القانون الوطين أأوطاملا املتعاقد، بل أأيضا 
 .والتجديد مس توفاة

 الضامانت فامي خيص احلقوق الأخرى "2"

بداء تفضيلنا للبديل ابء اذلي ينطوي عىل مبدأأ  من  07الأولوية للأول، املنصوص عليه أأصال يف املادة نوّد، مّرة أأخرى، اإ
ن الزتامن ممكن، ولكن اكس تثناء ل كقاعدة.  اتفاق تريبس. وابلتايل فاإ

بقاء عىل الفقرة  خصوصيات تراعي  حلولمع  ،لتسوية املشلكة أأسلواب معليايف النص لأهنا توفر  (5)ونعتقد أأيضا أأنه ينبغي الإ
 لك حاةل.

ثر ا "1"  لرفضالتفاوض اإ

ىل حذف الفقرة  ىل التفاوض. (5)نؤكّد جمددا موقفنا ادلاعي اإ  اليت تشري اإ

لزايم عىل القاعدة "7" ضفاء طابع خياري أأم اإ  (3)2 مسأأةل اإ

 "5"(2)2الشفافية مبوجب القاعدة  "3"

 "14"0 تطبيق املادةأأوجه  "9"

 اجلغرافية العابرة للحدود( املتعلقتني مبناطق املنشأأ 2)2( واملادة 5)5مضمون املادة  "01"

دراج أأحاكم املادة   ( يف التفاق لن خيلق مشالك كبرية نظرا لكوهنا توجهيية.2)2نرى أأن اإ
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يداع طلب مبوجب املادةمسأأةل  "00"  (5)2 احلق يف اإ

دراج رسوم فرديةوما يتصل هبا من أأحاك (2)7 املادة "05" ماكنية اإ  م ختص اإ

 والأحاكم املتعلقة بتكل املسأأةل 00من املادة  0عليه والوارد يف احلاش ية مسأأةل مرشوع البيان املتفق  "03"

 مرشوع البيان املتفق عليه.اليت حتتوي عىل  0احلاش ية نذكّر جبزء من خلفية فامي خيص هذه املسأأةل، 

ويف هذا الصدد،  اتفاق لش بونة اتفاقا كفيال ابس تقطاب أأعضاء جدد.قد شارك بدلان يف هذه العملية بطريقة بناءة جلعل و 
ىل ممارسة  حكام تضمني التفاقنعتقد بأأن  ل وس يةل من وسائل حتقيق اتفاق  التجانسيشري اإ متساوق اللفظي ما هو اإ

دراج ذكل احلمكومتواف أأعضاء واهجها من حل املشالكت العملية اليت ي ق مع الواقع ادلويل. وعالوة عىل ذكل، س ميكّن اإ
مبادئ يف اتفاق لش بونة احلايل  ونداملتجانسة لفظيا ول جياملنشأأ والبياانت اجلغرافية  تسمياتون ب عرتفالتفاق اذلين ي
 يف هذا الشأأن. توجهيية واحضة

ىل أأمهية املوضوعونظرا  مواد مرشوع التفاق املراجع ونبدي، بصفتنا مراقبني، مدرجا، يف الأصل، مضن  اكن هذا احلمك اإ
ىل توافق يف الآراء بني . ولكن بسبب عدم ال ه فهيادراجنا لإ دمع  ماكنية تأأثري  أأعضاءتوصل اإ التفاق ممن أأاثروا شواغل بشأأن اإ

ذكل احلمك يف حامية تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية رُشع، اعتبارا من ادلورة السابعة للفريق العامل، يف تناوهل كبيان 
 متفق عليه.

دراج بيان متفق عليه يفونرى أأنه ينبغي النسخة املراجعة. وس يعين غياب ذكل البيان غيااب اتما لإشارة رصحية  ، عىل الأقل، اإ
ىل انعدام اليقني والأمن القانونيني  ىل الاعرتاف بتسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية املتجانسة لفظيا، مما يفيض اإ يف التفاق اإ

ىل مجيع الأطراف املتعاقدة واملس تفيدين. ذكل أأن مفهوم التجانس ا س نة،  51مفهوم قامئ فعال منذ أأكرث من للفظي ابلنس بة اإ
ىل ذكل، فقد اعرُتف بذكل املفهوم يف العديد م فضال ، ن املعاهدات ادلولية مما يكفلأأي منذ اعامتد اتفاق تريبس. وابلإضافة اإ

 مع أأحاكم القانون ادلويل بشأأن هذا املوضوع. اتساقا، عن املامرسة املس مترة لأعضاء التفاق

ليه سابقا ومفاده أأن هذا البيان املتفق عليه ل يقتيض  عطاء وأأخريا نذكّر مبا أأرشان اإ قبول التجانس اللفظي ولكن جمّرد اإ
ماكنية الاس مترار يف اس تخداهما.  الأطراف املتعاقدة اليت تس تخدم تكل املامرسة اليقني ابإ

 (0)09 املادة - لأس باب الإبطالقامئة حرصية  "02"

دراج مجةل "طبقا عىل أأنه يبدو من أأيضا التأأكيد  املوضوع، نؤكّد جمددا دمعنا للبديل أألف. ونودّ فامي خيص هذا  املناسب اإ
الاقرتاح بدمع الوفود الأخرى ونرى أأنه ينبغي  ذكل حظي، فريق لش بونة العاملين". وخالل ادلورة السابقة لالوط للترشيع

 بلورته يف النص.

عالن نية  "02"  (2)2عدة لقاا - الاس تخداماإ

 (0)3مبلغ الرسوم يف القاعدة  "01"

 ]ييل ذكل املرفق الثالث[
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 كولومبيا
 مكتب الإرشاف عىل الصناعة والتجارةتعليقات 

 LI/DC/4و LI/DC/3الوثيقتان 
املؤمتر ادلبلومايس املعين ابعامتد وثيقة جديدة لتفاق لش بونة بشأأن حامية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد 

 ادلويل
ىل  00جنيف، من   5102مايو  50اإ

" من مرشوع الوثيقة اجلديدة لتفاق لش بونة، املصطلح املناسب هو 3"0يف النسخة الإس بانية للامدة  .0
"repositorio official ليس "" وrepertorio oficial". 

"، ينبغي أأن تعين لكمة املس تفيدين الأشخاص الطبيعيني أأو املعنويني اذلين هلم حق اس تئثاري فامي 07"0ويف املادة  .5
 ليس الأشخاص اذلين هلم احلق يف اس تخدام تسمية املنشأأ أأو البيان اجلغرايف.خيص تسمية منشأأ أأو بيان جغرايف، و 

يداع طلبات مشرتكة، 2)2( واملادة 5)5وفامي خيص املادة  .3 ماكنية اإ ( اللتني تتناولن املناطق اجلغرافية العابرة للحدود واإ
ن الصياغة اجلديدة تزيل الوضوح من نسخة املادة  ( املُقدمة يف ادلورة الثامنة للفريق العامل، اليت تنص عىل 2)2فاإ

عة لطرفني متعاقدين، جيوز للك طرف متعاقد طلب التسجيل فامي خيص منطقة والتابأأنه يف املناطق العابرة للحدود 
 املنشأأ التابعة هل يف غياب اتفاق.

وابملثل، ل تتوىخ الصياغة اجلديدة احلاةل اليت يكون فهيا املنتج مرتبطا مبنطقة عابرة للحدود ويكون فهيا مودع الطلب 
املنطقة، واش امتل تكل املنطقة، يف الوقت نفسه، عىل أأرايض طرف كياان قانونيا مع وجود مس تفيدين يف لك أأرجاء 

 ظمة غري متعاقدة.متعاقد ودوةل أأو من

احللول املمكنة عدم متكني الطرف املتعاقد أأو الشخص سوى من حتديد املنطقة اجلغرافية اليت تُعد جزءا من ومن 
ماكنية تغيري التسجيل 51أأرايض الطرف املتعاقد. ويف هذه احلاةل ينبغي أأن تشمل املادة  ، اليت تتناول التغيريات، اإ
ىل ليصبح تسجيال مشرتاك خبصوص منطقة عابرة للحدود، وذكل  طرف متعاقد يشرتك يف  التفاققبل أأن ينضم اإ

آخر.  ملكية تسمية مع طرف متعاقد أ

ضافة فقرة لتنظمي احلاةل اليت  مية منشأأ أأو بيان جغرايف يودع فهيا طرف متعاقد طلبا خبصوص تس وبناء عليه، يُقرتح اإ
يوجد يف منطقة منشأأ جغرافية اتبعة للطرف املتعاقد، ولكهنا أأيضا منطقة عابرة حلدود طرف غري متعاقد؛ أأو احلاةل 

دراج تغيري  اليت يكون الكهام طرفا متعاقدا ول يودعان طلبا مشرتاك. ويف تكل احلاةل، ينبغي أأن يكون احلل الامتس اإ
 من الالحئة التنفيذية. 02من الوثيقة والقاعدة  51ناء عىل املادة يف التسجيل ادلويل ب 

ىل التفاق حىت يمتكّن، عندما يصبح طرفا متعاقدا، وابلتايل،  يطلب مع أأن جيب أأن ينضم الطرف غري املتعاقد اإ
راف اليت تنمتي جيل حبيث يمت تغيري منطقة املنشأأ اجلغرافية والأطالطرف املتعاقد املس تفيد من التسجيل تغيري التس 

لهيا تكل املنطقة واملس تفيدين من تسمية املنشأأ أأو البيان اجلغرايف. وفامي ييل الصياغة املقرتحة:  اإ

ذا اكنت منطقة املنشأأ اجلغرافية منطقة عابرة للحدود ومشرتكة مع طرف غري متعاقد مب" 3" وجب هذا اإ
ماكنية تقدمي طلب مشرتك لتغيري ا لسجل ادلويل فامي خيص منطقة املنشأأ اجلغرافية التفاق، ينبغي أأن تُتاح اإ

من الالحئة التنفيذية، عندما ينضم الطرف غري " 2و"" 3" و"0"02من هذه الوثيقة والقاعدة  51طبقا للامدة 
ىل الوثيقة.  املتعاقد اإ
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مس تفيدين التسجيل، من املهم توضيح أأن التفاصيل احملّددة لل  نفاذد اترخي بدء اليت حتدّ  1وفامي خيص املادة  .2
لهيا يف املادة  أأو لزامية" يه عنارص 5("5)2الكياانت القانونية املشار اإ لتحديد اترخي التسجيل وينبغي توفريها دلى  اإ

يداع طلب التسجيل ادلويل طبقا للقاعدة   ( من الالحئة التنفيذية.5)2اإ

أأو خصائصه املمزية، تتيح ه اذلي يُلمتس تسجيهل دوليا أأو شهرتوخبصوص التفاصيل املتعلقة جبودة املنتج  .2
يداع 3)2 القاعدة ( ثالثة بدائل. ويُقرتح اعامتد البديل أألف لأنه يُلزم مودع الطلب بتوفري تكل املعلومات عند اإ

تسجيل ادلويل متاح للجمهور وابلتايل من املهم أأن يمتّكن لك من يطلّع عليه من الطلب. وجحتنا يف ذكل يه أأن ال 
جياد تكل املعلومات، اليت القامئة بني املنتج واملنطقة اجلغرافية واليت  الصةل يه يف الأصل سبب منح امحلاية: أأي اإ

 جيري، أأو مت، منح حقوق بشأأهنا.

ممنوحة امحلاية  تُعداذلي  لتضمني طلب التسجيل ادلويل القرار ثالثة بدائلالالحئة التنفيذية ( من 2)2القاعدة وتوفر  .1
 يف الطرف املتعاقد، واذلي ينص عىل أأن امحلاية غري ممنوحة لعنارص معّينة من جغرايفبيان  لتسمية منشأأ أأومبوجبه 

تسمية املنشأأ أأو البيان اجلغرايف. ونقرتح اعامتد البديل أألف، اذلي يقيض بلزوم تضمني الطلب وثيقة القرار، ولكن مع 
ضافة احلمك اذلي يشرتط تضمني الطلب نسخة من القرار  ي البديل أألف مع بلغة التسجيل الأصلية، أأ اإ

 ".3ابء" البديل

لهيا يف البديل جمي من املوفامي خيص ختفيضات رسوم التسجيل ادلو .7 ، نقرتح أأن ل يعمتد حساب تكل 7ادة يل املشار اإ
ليه يف املادة  " 5"(5)2الرسوم عىل مدى منو البدل، بل عىل القوة الاقتصادية للمس تفيدين أأو الكيان القانوين املشار اإ

رشاف املدير العام ادلراسة الاقتصادية الالزمة لتحديد املعايري اليت تُمنح مبوجهبا ختفيضات وأأن جتري  الأمانة ابإ
ىل امجلعية.  الرسوم، وتقدم تكل ادلراسة اإ

ن الإدراج املقرتح لعبارة " .3 يصبح موضع ( 3)3يف املادة من"  عىل الرمغ وبشأأن مدة صالحية التسجيالت ادلولية، فاإ
لغاء التسجيل.جدل يف حال ما اإ  ىل اإ  ذا أأدى عدم تسديد الرسوم اإ

لغاء،  07والقاعدة  3املادة أأما  .9 " الأثر يف الأطراف 0خبصوص ما ييل: " هناك بعض الشواغلف اللتان حتكامن الإ
" وعندما تلمتس 5الأخرى املتعاقدة مبوجب التفاق عندما يُلغى تسجيل دويل نتيجة عدم تسديد رمس احملافظة؛ "

لغاء التسجيل ادلويل لأس باب أأخرى غري سقوط احلقوق املرتبطة بتسمية املنشأأ أأو البيان  دارة الطرف املتعاقد اإ اإ
ىل سقوط الآاثر يف الأطراف املتعاقدة الأخرىاجلغرايف يف بدل  ؟ واقرتاحنا هو اعامتد حمك املنشأأ، فهل س يؤدي ذكل اإ

لغاء  ىل تسجيل وطين عندما تكون أأس باب الإ مماثل للحمك الوارد يف بروتوكول مدريد واملتعلق بتحويل تسجيل دويل اإ
 عية أأو عالمات تصديق معنية.غري سقوط احلق يف طرف املنشأأ املتعاقد، أأو عندما تكون عالمات جام

ميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية، كام تس املمنوحة مبوجب تسجيل دويل ل اية امحلوفامي خيص نطاق ومضمون  .01
". وذكل يراعي واقع أأن ترشيعات 5، نقرتح اعامتد البديل أألف، ولكن مع تضمينه البديل ابء "00يف املادة  واردهو 

ذا اكنت هناك عالمة مسجةل سابقا. وابلتايل، منشأأ أأو بتسمية الاعرتاف دول الأنديز جتربان عىل عدم  بيان جغرايف اإ
 نقرتح النص التايل:
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 املسجةل امحلاية فامي خيص تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية: 00املادة 

ان جغرايف ]مضمون امحلاية[ مع مراعاة أأحاكم هذه الوثيقة، يكفل لك طرف متعاقد لتسمية منشأأ مسجةل أأو لبي
 مسجل امحلاية مما ييل:

 أأي اس تخدام لتسمية املنشأأ أأو البيان اجلغرايف )أأ(

فامي خيص سلعا من نوع مماثل لنوع السلع اليت تنطبق علهيا تسمية املنشأأ أأو البيان اجلغرايف  "0"
تخدام تسمية واليت مل تنشأأ يف منطقة املنشأأ اجلغرافية أأو اليت ل متتثل للمتطلبات املطبقة الأخرى لس  

 املنشأأ أأو البيان اجلغرايف؛

أأو فامي خيص سلعا من نوع خمتلف عن نوع السلع اليت تنطبق علهيا تسمية املنشأأ أأو البيان  "5"
ىل وجود اتصال بني تكل السلع واملس تفيدين ومن شأأنه  ذا أأشار هذا الاس تخدام أأو أأحال اإ اجلغرايف، اإ

مت تسمية املنشأأ أأو البيان اجلغرايف ابختالفات أأن يرض مصاحل املس تفيدين، حىت واإن اس تُخد
ذا اس تُخدم البيان اجلغرايف مرتجاًم أأو  ت تسمية املنشأأ أأوطفيفة؛ أأو ُذكر املنشأأ احلقيقي للسلع؛ أأو اإ

أأو "طريقة" أأو "عىل  مشفوعًا مبصطلحات مثل "منط" أأو "نوع" أأو "طراز" أأو "منوذج" أأو "تقليد"
ىل ذكل"مطابق"،  النحو املنتج يف" أأو "مثل" أأو  ؛وما اإ

ىل تضليل املس هتكل عن املنشأأ احلقيقي للسلع أأو مصدرها أأو  )ب( أأو أأي ممارسة أأخرى تؤدي اإ
 طبيعهتا.

 ]ييل ذكل املرفق الرابع[
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 الرابعاملرفق 

رسائيل  اإ

املؤمتر ادلبلومايس املعين ابعامتد وثيقة جديدة لتفاق لش بونة بشأأن حامية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد 
 ادلويل

دخال تعديالت عىل الاقرتاح الأسايس حول القضااي  1تعليقات رسائيل اس تجابة لطلب الفريق العامل اقرتاح اإ حكومة اإ
مالحظات عىل الاقرتاح ( 5102ديسمرب  55) LI/DC/5من الوثيقة  2والواردة يف الفقرة  عىل أأهنا قضااي معلّقةاملُحددة 

 الأسايس اخلاص ابلوثيقة اجلديدة لتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية
 5102فرباير  0

 ؛"02"0أأوجه تطبيق املادة "[ 0]"

رس "02"0املادة فامي خيص أأوجه تطبيق  ىل املنظامت احلكومية ادلولية عىل نسق ، تقرتح حكومة اإ ائيل أأن تُصا  الإشارة اإ
 تسجيل ادلويل للعالمات فامي خيص املنظامت غري احلكومية.من بروتوكول اتفاق مدريد بشأأن ال  02دة أأحاكم املا

 ؛( املتعلقتني مبناطق املنشأأ اجلغرافية العابرة للحدود2)2( واملادة 5)5مضمون املادة "[ 5]"

يداع الطلبات املتعلقة مبنطقة عابرة للحدود تقرتح  رسائيل تعديل نص الاقرتاح الأسايس يك ينص رصاحة بأأنه جيوز اإ حكومة اإ
، LI/DC/5لوثيقة )ا 2.2عىل حنو مشرتك أأو فردي كام هو منصوص عليه رصاحة يف املالحظة التوضيحية 

يداع طلب فردي مس تقل خيص جزء واإمنا قد يرحج لك طرف "(، اليت تنص عىل ما ييل: 5102 ديسمرب 55 متعاقد اإ
مكلها  ."املنطقة العابرة للحدود الواقع يف أأراضيه ل املنطقة العابرة للحدود بأأ

 وبناء عليه، يُقرتح ما ييل:

لهيا 5)5أأن يمت الإبقاء عىل امجلةل الواردة بني قوسني مربعني يف املادة  (0) ضافة العبارة التالية اإ  "أأو جزء مهنا"( واإ
]ل يس تثين ذكل تطبيق هذه الوثيقة عىل منطقة النص املُعدل كام ييل: " بعد عبارة "منطقة جغرافية"، ليصبحمبارشة 

وذكل مع ، أأو جزء مهنا، ( واليت تتأألف من منطقة جغرافية عابرة للحدود0) املنشأأ اجلغرافية كام ورد وصفها يف الفقرة
 "؛(.[2)2 مراعاة املادة

"أأن يترصفا بشلك فردي فامي خيص جزء املنطقة العابرة للحدود ، عبارة (2)2 املادة خيص أأن تُضاف، فامي (5)
"، ليصبح النص املُعدل كام ييل: جيوز للطرفني املتعاقدين اجملاورينمبارشة بعد عبارة " الواقع يف أأرايض لك مهنام أأو"

أأن يف حاةل منطقة منشأأ جغرافية تتأألف من منطقة جغرافية عابرة للحدود، جيوز للطرفني املتعاقدين اجملاورين  )أأ("
الترصف كطرف يتفقا عىل  يترصفا بشلك فردي فامي خيص جزء املنطقة العابرة للحدود الواقع يف أأرايض لك مهنام أأو

دا يداع طلب من خالل اإ  "رة خمتصة يتفقان عىل تعييهنا.منشأأ متعاقد واحد ابلشرتاك يف اإ

يداع طلب مبوجب املادة"[ 3]"  ؛(5)2 مسأأةل احلق يف اإ

 ل تزال قيد املناقشة بني الوزارات.

دراج رسوم حمافظة1("3)52(، واملادة 3)3( واملادة 3)7املادة "[ 2]" ماكنية اإ  ؛" وما يتصل هبا من أأحاكم ختص اإ

                                                
1

 تقدمي مداخالت بشأأن هذه النقاط أأو مسائل أأخرى خالل املؤمتر ادلبلومايس أأو قبل انعقاده.ل ختّل هذه التعليقات ابحلق يف  



LI/DC/7 
Annex IV 
2 

 ل تزال قيد املناقشة بني الوزارات.

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

 ل تزال قيد املناقشة بني الوزارات.

دراج رسوم فردية2)7املادة "[ 1]" ماكنية اإ  ؛( وما يتصل هبا من أأحاكم ختص اإ

رسائيل البديل أألف )رسام الفحص 2)7فامي خيص املادة   والتجديد(.(، تدمع حكومة اإ

 (؛3)00()أأ( واملادة 0)00اخليارات العديدة املتعلقة ابملادة "[ 7]"

رسائيل البديل ابء )عىل أأن يكون مفهوما أأنه يُعزتم تطبيق البديل 0)00املادة فامي خيص  (0) ()أأ(، تدمع حكومة اإ
لهيا التسجيل.(أألف، شأأنه شأأن البديل ابء، فامي خيص السلع اليت ليست من نوع مماثل للسلع اليت يش  ري اإ

دراج البديل دال.3)00وفامي خيص املادة  (5) رسائيل اإ  (، تدمع حكومة اإ

 والأحاكم املتعلقة بتكل املسأأةل؛ 00من املادة  0مسأأةل مرشوع البيان املتفق عليه والوارد يف احلاش ية "[ 3]"

رسائيل الإبقاء عىل مضمون احلاش ية  دراهجا يف ايف الاقرت  00من املادة  0تدمع حكومة اإ ملادة نفسها اح الأسايس، ويُفّضل اإ
دراهجا كحاش ية بدل م  ن ذكل.أأو اإ

ىل تسمية عامة؛ 05مضمون املادة "[ 9]"  املتعلقة ابمحلاية من التحول اإ

رسائيل الإبقاء عىل لك اللكامت الواردة بني أأقواس مربعة يف املادة  من  3والإبقاء عىل مضمون احلاش ية  05تدمع حكومة اإ
 .05دة املا

 ( املتعلقة بضامانت احلقوق السابقة للعالمات التجارية؛0)03مضمون املادة "[ 01]"

رسائيل البديل ابء.0)03فامي خيص املادة   (، تدمع حكومة اإ

ثر الرفض؛5)01مضمون املادة "[ 00]"  ( املتعلقة ابلتفاوض اإ

رسائيل حذف الفقرة الواردة 52)01فامي خيص املادة   بني قوسني مربعني.(، تقرتح حكومة اإ

هناء تدرجيي؛ 07مضمون املادة "[ 05]"  املتعلقة برضورة وضع فرتة اإ

رسائيل تدمع، 07فامي خيص املادة  بقاء عىل الفقرة الفرعية ) حكومة اإ  (.0الإ

 ( قامئة حرصية أأم غري حرصية لأس باب الإبطال؛0)09مسأأةل ترس يخ املادة "[ 03]"

رسائيل البديل أألف )قامئة مفتوحة(.(، تدمع حكوم0)09فامي خيص املادة   ة اإ

لزايم عىل القاعدة "[ 02]" ضفاء طابع خياري أأم اإ  (؛3)2مسأأةل اإ

رسائيل البديل أألف.3)2 القاعدةفامي خيص   (، تدمع حكومة اإ
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دراج القاعدة "[ 02]" عالن نية 2)2مسأأةل اإ فامي خيص تسمية منشأأ مسجةل  الاس تخدام( اليت تأأذن لطرف متعاقد طلب اإ
 بيان جغرايف مسجل؛ أأو

 ل تزال قيد املناقشة بني الوزارات.

 (؛2)2مسأأةل تعزيز الشفافية مبوجب القاعدة "[ 01]"

رسائيل البديل أألف.2)2فامي خيص القاعدة   (، تدمع حكومة اإ

 (.0)3مبلغ الرسوم يف القاعدة "[ 07]"

 ل تزال قيد املناقشة بني الوزارات.

 ]ييل ذكل املرفق اخلامس[
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 مجهورية كوراي

الاقرتاح الأسا يس اخلاص مبراجعة اتفاق لش بونة بشأأن حامية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل عىل تعليقات 
 الصعيد ادلويل

هذه الفرصة املتاحة لتقدمي تعليقات عىل الاقرتاح الأسايس اخلاص مبراجعة اتفاق لش بونة بشأأن حامية تقّدر مجهورية كوراي 
 تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل.

ابلنس بة للمنتجني  عىل أأدوات التوس ميكتيس أأمهية عاملية يف تعزيز املنافسة ت ت ونقّر بأأن حامية البياانت اجلغرافية أأصبح
ذا اعُتمد هذا الاقرتاح يف  والرشاكت ن الأثر النامج عنه س يكون خضام 5102املؤمتر ادلبلومايس يف مايو وادلول. واإ ، فاإ

وواسع املدى، ولن يقترص عىل ادلول الأعضاء احلالية يف احتاد لش بونة البالغ عددها مثانية وعرشين دوةل عضوا، بل سيشمل 
امح النظام ادلاخيل دوةل عضوا. غري أأن القلق يساوران حيال عدم س 011ددها أأيضا ابيق ادلول الأعضاء يف الويبو البالغ ع

 يف ذكل املؤمتر. اتمةاحلايل للمؤمتر ادلبلومايس مبشاركة لك ادلول الأعضاء يف الويبو مشاركة 

عضاء يف الويبو راخسا أأن املؤمتر ادلبلومايس ملراجعة اتفاق لش بونة ينبغي أأن يكون مفتوحا للك ادلول الأ ونعتقد اعتقادا 
ذا خضع نطاق امحلاية  ماكنية املشاركة التامة مبا يف ذكل املساواة يف حق التصويت، يف حال ما اإ لتوس يع أأو وينبغي أأن يكفل اإ

مقارنة ابلنطاق املنصوص عليه يف اتفاق لش بونة الراهن. ونعتقد أأيضا أأن هناك عدة قضااي  املراجعالتفاق مبوجب متديد 
راعى عىل النحو الاكمل يك يمتكّن نظام لش بونة من اس تقطاب املزيد من الأعضاء وتشكيل نظام عاملي أأساس ية جيب أأن تُ 

دخال التعديالت التالية عىل الاقرتاح الأسايس:  بلك معىن اللكمة. وبناء عليه، نعيد التأأكيد عىل لزوم اإ

 ( رمس احملافظة3)7. املادة 0

زاء انعدام الاس تهناك  فيجب حتسني نظام الرسوم احلايل يك يصبح هيالك ذايت املالية لنظام لش بونة. دامة قلق يساوران اإ
دراج رمس حمافظة.3)7يس تويف مبدأأ حتقيق الفائدة. وعليه، ندمع املادة المتويل و  ىل اإ  ( اليت تدعو اإ

 ( مضمون امحلاية0)00. املادة 5

وعليه، ل س توى امحلاية اذلي توفره معاهدات دولية أأخرى. يساوران من جتاوز امحلاية املُوفرة للبياانت اجلغرافية م هناك قلق 
 (.0)00ندمع املادة 

ىل تسمية عامة 05. املادة 3  امحلاية من التحول اإ

هناك قلق يساوران من التعقيد اذلي سينجم عن منع امجلهور، بني عش ية و حضاها، من اس تخدام مصطلحات عامة. وعليه، 
ضافة العبارة التالية: " واكنت متطلبات القانون الوطين أأو الإقلميي يف الطرف املتعاقد املعين فامي خيص الاس تخدام نقرتح اإ
 ".واحملافظة والتجديد مس توفاة

 حقوق العالمات التجارية السابقة( 0)03املادة . 2

ن البديل ابء يبدو متفقا مع املبدأأ العام لتفاق تريبس ، وهو "الأولوية للأول"، فامي خيص العالقة بني العالمات التجارية اإ
 بطابع خصويص وغامض للغاية.البديل أألف يتسم والبياانت اجلغرافية. وعالوة عىل ذكل، 

ىل وتأأمل مجهورية كوراي يف أأن تُناقش القضااي املعلّقة املتصةل مبراجعة اتفاق لش بونة بشأأن حامية تسميات املنشأأ وتسجيلها ع
لهيا  ىل نتيجة حممتةل قد يتوصل اإ الصعيد ادلويل، مبا يف ذكل املسائل الإجرائية، بطريقة معقوةل وحتظى بتوافق الآراء استنادا اإ
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. وحتتفظ مجهورية كوراي حبقها يف تقدمي املزيد من التعليقات عىل القضااي الأخرى غري 5102املؤمتر ادلبلومايس يف مايو 
 قة.املتناوةل يف هذه الوثي

 ]ييل ذكل املرفق السادس[
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 الاحتاد الرويس

من الاقرتاح  7من املادة  2( بشأأن الفقرة Rospatent) املكتب الفيدرايل الرويس للملكية الفكريةتعليقات 
 اخلاص ابلوثيقة اجلديدة لتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافيةالأسايس 

 (LI/DC/3)الوثيقة 

الاقرتاح الأسايس اخلاص ابلوثيقة اجلديدة لتفاق لش بونة بشأأن تسميات "الرسوم" من  7من املادة  2فامي خيص الفقرة 
 (، نقرتح ما ييل:LI/DC/3الوثيقة ) والبياانت اجلغرافية املنشأأ 

ضافة . يف البند )ب( من البديل أألف، بعد عبارة "الرمس الفردي"، 0 الفحص املوضوعي للتسجيل  تاكليفلتغطية عبارة "اإ
ضافة عبارة "أأو عن جتديد امحلاية". ادلويل  أأو جتديد التسجيل ادلويل"، وبعد لكمة "امحلاية" اإ

 البديل ابء:. ويف 5

ضافة عبارة "وجتديد التسجيالت ادلولية"؛ -  يف البند )أأ(، بعد لكمة "للتسجيالت ادلولية"، اإ

ضافة عبارة "الرمس الفرديويف البند )ب(، بعد عبارة " - أأو جتديد  الفحص املوضوعي للتسجيل ادلويل تاكليفلتغطية "، اإ
ضافة عبارة   "أأو عن جتديد امحلاية".التسجيل ادلويل"، وبعد لكمة "امحلاية" اإ

دراج الاقرتاحات املذكورة أأعاله س يكون نصا البديل  :)التغيريات مبيّنة ابخلط املائل(ني أألف وابء كام ييل وبعد اإ

 البديل أألف

ىل  )أأ( عالن، بأأن امحلاية النامجة عن التسجيل ادلويل لن متتد اإ جيوز لأي طرف متعاقد أأن خيطر املدير العام، مبوجب اإ
د مبلغ هذا الرمس الفردي يف الإعالن أأراضيه  ذا ُسدد رمس لتغطية تلكفة الفحص املوضوعي للتسجيل ادلويل. وحيدَّ ل اإ اإ

قلميية  عالانت لحقة. ول جيوز أأن يتعدى هذا الرمس املبلغ املطلوب مبوجب الترشيعات الوطنية أأو الإ وميكن تغيريه يف اإ
ىل ذكل، جيوز للطرف املتعاقد أأن خيطر املدير للطرف املتعاقد بعد خصم الوفورات النامجة عن  ضافة اإ الإجراء ادلويل. واإ

عالن، بأأن امحلاية النامجة عن التسجيل ادلويل س تخضع ملتطلبات احملافظة علهيا أأو جتديدها ولتسديد رسوم.  العام، مبوجب اإ

مبثابة  أأو جتديد التسجيل ادلويللتغطية تاكليف الفحص املوضوعي للتسجيل ادلويل يعّد عدم تسديد الرمس الفردي  )ب(
 يف أأرايض الطرف املتعاقد اذلي يشرتط دفع الرمس. أأو عن جتديد امحلايةالتخيل عن امحلاية 

 البديل ابء

ماكنية اعامتد رسوم فردية لتغطية تاكليف ا )أأ( لفحص املوضوعي للتسجيالت جيوز للجمعية أأن تتيح للأطراف املتعاقدة اإ
 .التسجيالت ادلوليةوجتديد  ادلولية

مبثابة  لتغطية تاكليف الفحص املوضوعي للتسجيل ادلويل أأو جتديد التسجيل ادلويليعّد عدم تسديد الرمس الفردي  )ب(
 يف أأرايض الطرف املتعاقد اذلي يشرتط دفع الرمس. أأو عن جتديد امحلايةالتخيل عن امحلاية 

 ]ييل ذكل املرفق السابع[
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 السابعاملرفق 

 اتيلند

 تعليقات بشأأن القضااي اليت ُحّددت عىل أأهنا معلّقة من قبل الفريق العامل املعين بتطوير نظام لش بونة

 أألف: القضااي املعلّقة فامي خيص الإجراءات املرتبطة ابلطلبات والتسجيل ادلويل الفئة

 "14"0 أأوجه تطبيق املادة .0

ىل املنظامت احلكومية ادلولية. وجيب أأن يودع طلب التسجيل ادلويل من  شارة اإ ل تتضمن ترشيعات اتيلند الوطنية أأية اإ
من قانون حامية  3و 7قبل املس تفيدين أأو من قبل احلكومة ابلنيابة عن املس تفيدين عىل النحو املنصوص عليه يف املادتني 

 B.E. 2546 (5113.)رافية البياانت اجلغ

لزايم عىل القاعدة .5 ضفاء طابع خياري أأم اإ  (3)2 مسأأةل اإ

لزامية لتيسري التسجيل ادلويل عىل الصعيد احمليل. وتُعد املعلومات عن الصةل  (3)2 القاعدةترى اتيلند أأنه ينبغي أأن تكون  اإ
ةل أأو بيان جغرايف مسجل، وعنرصا أأساس يا خاصية فريدة من خصائص تسمية منشأأ مسجبني منتج ما ومنش  ه اجلغرايف 

 لتربير منح حقوق اس تئثارية.

دراج القاعدة .3 عالن نية 2)2 مسأأةل اإ فامي خيص تسمية منشأأ مسجةل  الاس تخدام( اليت تأأذن لطرف متعاقد طلب اإ
 بيان جغرايف مسجل أأو

عالن نية  لأن يف معظم  أأو بيان جغرايف مسجلتسمية منشأأ مسجةل ليس رضوراي فامي خيص  الاس تخدامترى اتيلند أأن اإ
ىل مجموعة من  ن مل نقل يف لكها، تكون تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية، قبل طلب تسجيلها، موجودة ومنمتية اإ احلالت، اإ

ايها أأسالفهم.املنتجني امل  نتاج أأورمهم اإ  نظمني ممن دلمهم مسعة راخسة تقوم عىل طرق اإ

 "5"(2)2 القاعدةمسأأةل تعزيز الشفافية مبوجب  .2

( خيارية. وينبغي أأن يرُتك لطرف املنشأأ املتعاقد قرار 2)2غي أأن تظل القاعدة ميكن أأن تكون امحلاية لكية أأو جزئية. وينب
ذا اكنت امحلاية غري مطلوبة  ىل ما اإ  .لعنارص معينة من تسمية املنشأأ أأو البيان اجلغرايفالإشارة يف اس امترة الطلب اإ

 املعلّقة فامي خيص نطاق امحلاية الفئة ابء: القضااي

 (3)00()أأ( واملادة 0)00اخليارات العديدة املتعلقة ابملادة  .2

نفاذها يف اتيلند. وميكن أأن يؤدي اعامتد هذا مصطلح "الإحياء" مصطلح غري مأألوف  ابلنس بة لواضعي القوانني وواكلت اإ
ىل مغوض قانوين. ذلا تفّضل اتيلند حذف ذكل املصطل  ح من الوثيقة اجلديدة.املصطلح اإ

املنصوص علهيا يف وبصورة أأمع، يوفر قانون اتيلند اخلاص ابلبياانت اجلغرافية امحلاية للبياانت اجلغرافية املسجةل ابلطريقة ذاهتا 
( مفّصةل 3)00و ()أأ(0)00عىل سبيل املثال. ولكننا نرى أأن اخليارات املقرتحة للامدة  ()أأ(0)00ادة ابء من املالبديل 

نفاذ التقيّد بأأسلوب حمّدد. –وتوجهيية   مما يصّعب عىل البدل اذلي مل يضع بعد ترشيعات يف جمال الإ

ىل تسمية عامة 05مضمون املادة  .1  املتعلقة ابمحلاية من التحول اإ
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زاةل القوسني املربعني املوضوعني حول لكمة "اعتبار" وحذف امجلةل التالية الو  واكنت اردة بني قوسني مربعني "تدمع اتيلند اإ
" من متطلبات القانون الوطين أأو الإقلميي يف الطرف املتعاقد املعين فامي خيص الاس تخدام واحملافظة والتجديد مس توفاة

 .05 املادة

 ( املتعلقة بضامانت احلقوق السابقة للعالمات التجارية0)03مضمون املادة  .7

 طالب به لحقا وحقوق سابقة لعالمات جتارية.امن بيان جغرايف مُ تدمع اتيلند البديل أألف فامي خيص تز 

آاثر القانونية للتسجيالت ادلولية  الفئة جمي: القضااي املعلّقة فامي خيص أأحاكما أأخرى تتعلق ابل

ثر الرفض5)01مضمون املادة  .3  ( املتعلقة ابلتفاوض اإ

ىل املفهوم اذلي مفاده أأن غياب املادة  جراء  مينع الأطراف املتعاقدةل ( مضن اتفاق لش بونة احلايل 5)01استنادا اإ من اإ
 (.5)01، توّد اتيلند أأن تقرتح حذف املادة مشاورات بشأأن حسب رفض

 ( قامئة حرصية أأم غري حرصية لأس باب الإبطال0)09مسأأةل ترس يخ املادة  .9

ضافة عبارة "من مجةل أأس باب أأخرى" يف هناية الفقرة الأوىل من املادة. وابلتايل تصبح امجلةل كام تدمع اتيلند البد يل ابء مع اإ
 ييل:

آاثر تسجيل دويل جزئيًا أأو لكيًا يف أأراضيه ما ييل " بطال أ ، من مجةل تتضمن الأس باب اليت قد يعلن الطرف املتعاقد مبوجهبا اإ
 أأس باب أأخرى:..."

 لثامن[]ييل ذكل املرفق ا
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 الثامناملرفق 

 توغو

 اقرتاحات بشأأن القضااي اليت ُحّددت عىل أأهنا معلّقة من قبل الفريق العامل املعين بتطوير نظام لش بونة

دراج ر ماكنية اإ   حمافظةمساإ

دراج رمس من هذا القبيل سزييد من الأعباء اليت يتحملها املودعون.ل تدمع   توغو، ابعتبارها بدلا انميا، اإ

دراج ر   وم فرديةساإ

ىل البدلان النامية الأطراف يف اتفاق لش بونة.تدمع توغو البديل ابء، اذلي يتيح مرونة أأكرب للمو   دعني املنمتني اإ

، وغري وضع املودعو ، التجارية العابرة للحدود، وضامانت احلقوق السابقة للعالماتناطق املنشأأ اجلغرافية القضااي املتعلقة مب 
 ذكل من الأمور،

 ليس لتوغو أأي اعرتاض.

 ]ييل ذكل املرفق التاسع[

 



LI/DC/7 
ANNEX IX 

 التاسعاملرفق 

 تونس

 علّقة خالل ادلورة العارشة للفريق العامل املعين بتطوير نظام لش بونةيت ظلّت مالعىل القضااي  مالحظات

ىل حتسني اتفاق لش بون بداء مالحظاهتا حول القضااي املعلّقة، عىل دمعها ملسار املراجعة اجلاري والرايم اإ  ةتؤكّد تونس، قبل اإ
 جلعل النظام أأكرث اس تقطااب للمس تخدمني والأعضاء احملمتلني اجلدد، مع احلفاظ عىل مبادئ التفاق احلايل وأأهدافه.

تسميات املنشأأ ويف هذا الس ياق تش يد تونس ابلتقدم احملرز عىل صعيد الفريق العامل بشأأن الوثيقة اجلديدة اليت تغطي 
م املعهد الوطين للمواصفات وامللكية ولن يّدخر  اكنية انضامم املنظامت غري احلكومية.والبياانت اجلغرافية عىل حد سواء وتتيح اإ

ىل همامه اليت تشمل يف مجةل أأمور متثيل تونس دلى املنظامت ادلولية والإقلميية ودلى (INNORPIالصناعية ) ، ابلنظر اإ
بنشاط ضامان لنجاح أأعامل املؤمتر ادلبلومايس املزمع فامي خيص امللكية الصناعية، أأي هجد للمشاركة الهي ات الأجنبية املامثةل 

 .5102عقده يف مايو 

 القضااي ابلصيغة املُعدةل يف ادلورة العارشة للفريق العامل املعين بتطوير نظام لش بونة: أأول.

دراج رسوم حمافظ1("3)52(، واملادة 3)3( واملادة 3)7املادة  "2" ماكنية اإ  ة" وما يتصل هبا من أأحاكم ختص اإ

من أأكرث القضااي املثرية للخالف بني البدلان، ل س امي ما خيص رسوم احملافظة عىل امحلاية. واجلدير ابذلكر أأن قضية الرسوم 
تسديد رمس عىل يف ترشيعاهتا  تنصبعض البدلان، مثل تونس، اليت حتمي البياانت اجلغرافية وتسميات املنشأأ بنظام خاص 

 حتمي البياانت اجلغرافية وتسميات املنشأأ بقانون العالمات واليت تقتيض تسديد رسوم فردي واحد، عىل عكس البدلان اليت
من اتفاق لش بونة املراجع عىل نظام رسوم خمفضة لفائدة البدلان النامية  7كام تنص املادة التجديد للمحافظة عىل امحلاية. 

ماكنية فرض رمس جتديد. بقاء عىل اإ  والبدلان الأقل منوا، مع الإ

 البديل. هذا املعهد الوطين للمواصفات وامللكية الصناعية يدمع

دراج أأحاكم اتفاق لش بونة احلايل املتعلقة مبساهامت أأعضاء احتاد لش بونة "1" عادة اإ ماكنية اإ  اإ

طاملا ظلّت حامية البياانت اجلغرافية وتسميات املنشأأ مبوجب اتفاق لش بونة املراجع خاضعة لتسديد رسوم، فال داعي 
ملساهامت ادلول الأعضاء. والواقع أأن اتفاق لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية وبروتوكول اتفاق مدريد بشأأن 

أأحاكم تتناول مساهامت الأعضاء، مبا أأن امحلاية املمنوحة مبوجهبام ختضع لتسديد  عىلالتسجيل ادلويل للعالمات ل حيتواين 
 الرسوم املفروضة.

 هذا الاقرتاح. املعهد الوطين للمواصفات وامللكية الصناعيةل يدمع 

 (3)00()أأ( واملادة 0)00اخليارات العديدة املتعلقة ابملادة  "7"

لبياانت اجلغرافية يف لك البدلان، وعليه ينبغي حذف محلاية لتسميات املنشأأ وامس توى مرتفعا من ا ()أأ(0)00املادة توفر 
 .()أأ(0)00املادة " من 3" و"5الأقواس املربعة من الفقرتني الفرعيتني "

عىل ( 3)00وعليه نقرتح تطبيق املادة يف مجملها.  ()أأ(0)00املادة ( حمّل 3)00وابلتايل ل ميكن أأن حتّل املادة 
 " فقط.3"()أأ(0)00 املادة

ىل تسمية عامة 05مضمون املادة  "3"  املتعلقة ابمحلاية من التحول اإ
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 تبدي تونس تفضيلها ملا ييل:

 ل ميكن محمية من اكتساب طابع عام". ولكن ميكن أأن نقبل عبارة "تسميات املنشأأ املسجةل والبياانت اجلغرافية ( عبارة "0
ىل تسمية عامة ىل تسمية عامة اعتبار ل ميكن " " مقابل عبارةأأن تتحول اإ  ".أأن تتحول اإ

 " لكوهنام غري رضوريتني.البيان املؤلف" و"املسمى املؤلف"( حذف عباريت 5

ىل عدم  البديل املعهد الوطين للمواصفات وامللكية الصناعيةيدمع   طابعا عاما. بيان جغرايف أأو تسمية منشأأ  اكتسابادلاعي اإ

 املتعلقة بضامانت احلقوق السابقة للعالمات التجارية( 0)03مضمون املادة  "9"

 ( وعبارة "مبراعاة" لكونه أأكرث اتساقا مع الترشيع الوطين.0)03تدمع تونس البديل أألف من املادة 

 (.0)03البديل أألف من املادة  املعهد الوطين للمواصفات وامللكية الصناعيةيدمع 

ثر الرفض( املتعلقة ابلتفاو 5)01مضمون املادة  "01"  ض اإ

جراء مفاوضات بشأأن قرار رفض.5)01تنص املادة  ماكنية اإ  ( عىل اإ

 (.5)01عىل أأحاكم املادة  املعهد الوطين للمواصفات وامللكية الصناعية يوافق

هناء تدرجيي 07مضمون املادة  "00"  املتعلقة برضورة وضع فرتة اإ

هناء تدرجيي لس تخدام سابق لتسمية منشأأ أأو بيان جغرايف مكصطلح عام يف أأرايض  فامي خيص الفرتة الانتقالية الالزمة لضامن اإ
ن الترشيع التونيس ل ينص عىل فرتة من هذا القبيل. وابلفعل، ل جيّسد ذكل احلمك الترشيع التونيس،  طرف متعاقد، فاإ

 عملية لكونه يكتيس طابعا خياراي.ة ال من الناحيمشلكة  ةولكنه ل يطرح أأي

 .07عىل أأحاكم املادة  املعهد الوطين للمواصفات وامللكية الصناعية يوافق

لزايم عىل القاعدة  "05" ضفاء طابع خياري أأم اإ  (3)2مسأأةل اإ

لزايم عىل البياانت املتعلقة جبتبدي تونس دمعها لإضفاء طابع   الأخرى. هاوخصائص السلعة ودة اإ

لزايم عىل  هد الوطين للمواصفات وامللكية الصناعيةاملع يدمع  ضفاء طابع اإ  (.3)2 القاعدةاإ

 "5"(2)2مسأأةل تعزيز الشفافية مبوجب القاعدة  "03"

 ميكن املوافقة عىل هذا احلمك كونه يكتيس طابعا خياراي.

 ".5("2)2عىل القاعدة  املعهد الوطين للمواصفات وامللكية الصناعية يوافق

 :LI/WG/DEV/10/2القضااي ابلصيغة الواردة يف الوثيقة  .اثنيا

 "02"0أأوجه تطبيق املادة  "02"
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ىل اتفاق لش بونة املراجع أأية مشالك من الناحية  طبقا للترشيع التونيس الساري، ل يطرح انضامم املنظامت احلكومية ادلولية اإ
 العملية.

ىل اتفاق لش بونة املراجع. املعهد الوطين للمواصفات وامللكية الصناعية يوافق  عىل انضامم املنظامت احلكومية ادلولية اإ

 ( املتعلقتني مبناطق املنشأأ اجلغرافية العابرة للحدود2)2( واملادة 5)5مضمون املادة  "02"

ىل املنطقة اجلغرافية العابرة لل5)5تبدي تونس تفضيلها حلذف القوسني املربعني الواردين يف املادة  حدود، ل س امي ( اليت تشري اإ
يداع طلب مشرتك لغرض التسجيل ادلويل لتسمية منشأأ أأو بيان جغرايف يف حاةل املنطقة 2)2أأن املادة  ( ل تشرتط اإ

 اجلغرافية العابرة للجدود.

ليه أأعاله. املعهد الوطين للمواصفات وامللكية الصناعيةيدمع   البديل املشار اإ

يداع طلب مبوجب املاد "01"  (5)2ة مسأأةل احلق يف اإ

يداع طلبفامي خيص  ن هذه املسأأةل  مسأأةل احلق يف اإ تسجيل دويل لتسمية منشأأ أأو بيان جغرايف من قبل الإدارة اخملتصة، فاإ
 يُعد س ند ملكيهتا الفكرية اثبتا وجامعيا.البيان اجلغرايف من الإشارات العامة اليت مبا أأن تسمية املنشأأ و مقبوةل يف تونس 

يداع طلب تسجيل دويل لتسمية منشأأ أأو بيان جغرايف عىل  للمواصفات وامللكية الصناعيةاملعهد الوطين  يوافق احلق يف اإ
 من قبل الإدارة اخملتصة

دراج رسوم فردية( 1و)( 2)7املادة  "07" ماكنية اإ  وما يتصل هبا من أأحاكم ختص اإ

يغطي تاكليف الفحص املوضوعي. وعالوة ( مبا أأن تونس تفرض رسام واحدا 2)7تبدي تونس تفضيلها للبديل أألف من املادة 
عىل ذكل، يس تفيد لك من تسمية املنشأأ والبيان اجلغرايف من حامية غري حمّددة املدة. وعليه تبدو رسوم احملافظة والتجديد 

 مناقضة ملنطق البياانت اجلغرافية وتسميات املنشأأ.

ضافية قد ينقص من عزمية  وق، ول س امي املنتجني من ذوي احلجم الصغري أأحصاب احلقكام أأن فرض الزتامات مالية اإ
 واملتوسط املوجودين خصوصا يف بدلان انمية مثل تونس.

 ( من اتفاق لش بونة املراجع تنص عىل نظام رسوم خمفضة لفائدة البدلان النامية والبدلان الأقل منوا.3)7غري أأن املادة 

 هذا البديل. املعهد الوطين للمواصفات وامللكية الصناعيةيدمع 

 والأحاكم املتعلقة بتكل املسأأةل 00من املادة  0مسأأةل مرشوع البيان املتفق عليه والوارد يف احلاش ية  "03"

 ل يتناول الترشيع التونيس مسأأةل تزامن تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية املتجانسة لفظيا.

بياانت اجلغرافية املتجانسة لفظيا يف الترشيع الوطين للك طرف غري أأن احلاش ية تنص عىل أأن يمت تناول تسميات املنشأأ وال 
 متعاقد. وابلتايل فهيي ل تنشئ الزتاما للأطراف املتعاقدة مبنح حامية لهذا النوع من تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية.

 ابلتايل، ميكن الإبقاء عىل تكل احلاش ية.

 م غري حرصية لأس باب الإبطال( قامئة حرصية أأ 0)09مسأأةل ترس يخ املادة  "09"
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 ( اذلي حيرص أأس باب الإبطال يف احلالتني التاليتني:0)09تبدي تونس تفضيلها للبديل ابء من املادة 

 ؛03 ( وجود حق سابق بوجب املادة0

 ( وعدم الامتثال للتعريف.5

 .(0)09لبديل ابء من املادة ا املعهد الوطين للمواصفات وامللكية الصناعيةيدمع 

دراج القاعدة  "51" عالن نية 2)2مسأأةل اإ فامي خيص تسمية منشأأ مسجةل أأو  الاس تخدام( اليت تأأذن لطرف متعاقد طلب اإ
 بيان جغرايف مسجل

 ل ينص الترشيع التونيس عىل الزتام ابس تخدام تسميات املنشأأ أأو البياانت اجلغرافية احملمية.

طاركام أأن اشرتاط نية الاس تخدام  نظام لش بونة املراجع، ل س امي أأن أأس باب الإبطال ل تشمل عدم  أأمر مثري للجدل يف اإ
ىل الرفض. مبا يؤديالاس تخدام   اإ

دراج القاعدة  املعهد الوطين للمواصفات وامللكية الصناعيةيدمع ل   (.2)2اإ

 (0)3مبلغ الرسوم يف القاعدة  "50"

 لفائدة البدلان النامية والبدلان الأقل منوا.( من اتفاق لش بونة املراجع عىل نظام رسوم خمفضة 3)7تنص املادة 

 ينبغي حتديد مبالغ تكل الرسوم.

 ]ييل ذكل املرفق العارش[
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 العارشاملرفق 

 الولايت املتحدة الأمريكية

املتحدة الأمريكية بشأأن الاقرتاح الأسايس اخلاص ابلوثيقة اجلديدة لتفاق لش بونة بشأأن حامية تعليقات الولايت 

1تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل
 

الاقرتاح الأسايس اخلاص ابلوثيقة اجلديدة لتفاق تقّدر الولايت املتحدة الأمريكية هذه الفرصة املتاحة لتقدمي تعليقات حول 
. وينبغي، يف رأأينا، أأن يكون هدف هذا اجلهد املبذول يف شأأن حامية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويللش بونة ب 

بل الكفيةل بسّد الفجوات بني أأنظمة حامية البياانت اجلغرافية واحلرص، يف الوقت ذاته، عىل  جياد الس ُ املراجعة هو اإ
ىل التفاق. ونقدم الاختالفات القامئة يف الهُنج والأولوايت الوطن  ية، من أأجل متكني طائفة واسعة من البدلان من الانضامم اإ

التعليقات التالية بغرض امليض قدما ابحلوار الهام اجلاري عىل صعيد املنظمة العاملية للملكية الفكرية، واذلي يتيح فرصة 
طار دويل شامل محلاية البياانت اجلغرافية.  اترخيية لوضع اإ

اح الأسايس ل يتسق، يف شلكه الراهن، مع الأنظمة الوطنية اخلاصة ابلبياانت اجلغرافية واليت ختتلف يف واملؤسف أأن الاقرت 
بل  ىل الوثيقة اجلديدة. وأأكرث الس ُ معلها عن الأنظمة اخلاصة بتسميات املنشأأ، مما حيّد من عدد البدلان اليت ميكهنا الانضامم اإ

الفجوات القامئة بني خمتلف أأنظمة حامية تسميات املنشأأ هو متكني أأعضاء الويبو من فعالية لضامن بلو  الهدف املمتثل يف سّد 
. وسيتطلب ذكل اعتبار مجيع 5102املشاركة بشلك اكمل وعىل قدم املساواة يف املؤمتر ادلبلومايس املزمع عقده يف مايو 

، مع .LI/DC/2 Provوارد يف الوثيقة من مرشوع النظام ادلاخيل، ال 5أأعضاء الويبو "وفودا أأعضاء" مبوجب القاعدة 
اثرة نقاط نظام واملشاركة يف خمتلف اللجان والأفرقة العامةل والتصويت. وس تجين الويبو وأأعضاؤها  ماكنية اقرتاح تعديالت واإ اإ

ىل صك دويل –وكذكل املنتجون وسائر الأطراف املهمتة ابتفاق لش بونة  –  فوائد أأكرب من مؤمتر دبلومايس مفتوح يفيض اإ
مقبول عىل نطاق واسع محلاية البياانت اجلغرافية. ولتحقيق ذكل الصك، ينبغي أأن حُترتم ثالث مبادئ أأساس ية يف النص 

قلميية؛ مبدأأ ( 0ويه:  . وذكل يعين أأنه ينبغي أأن تُتاح ( والبياانت اجلغرافية ابعتبارها حقوقا خاصة3( وأأصول الإجراء؛ 5الإ
ماكنية البّت بنفسها يف  حامية البياانت اجلغرافية بدل من الالزتام بقرارات اخُتذت يف بدلان أأخرى تطبق أأنظمة للبدلان اإ

ثبااتت السابقني يف لك بدل فرصة تقدمي خاصة هبا؛ وأأن تُتاح للمس تخدمني  املناس بة؛ وأأن ل حتل احلكومات حمل ادلفاع اإ
نفاذ احلقوق املرتبطة ابلبي جراءات التقايض أأو اإ اانت اجلغرافية. ومن املرحج أأل يمتكّن التفاق املبين عىل الأطراف اخلاصة يف اإ

معليات تبادل بني احلكومات لطلبات حامية البياانت اجلغرافية أأو لقوامئ البياانت اجلغرافية احملمية يف بدل املنشأأ من التقيّد 
 بتكل املبادئ الأساس ية.

نه عىل الرمغ وفامي خيص الهدف اذلي ينشده احتاد لش بونة واملمتثّل يف زاي دة عدد الأعضاء، فميكن القول، من منظور معيل، اإ
ماكنية جناح معليات تبادل القوامئ املذكورة ابلنس بة لالقتصادات القليةل اليت تتسم بعدد كبري من  البياانت اجلغرافية من اإ

ن من الصعب بيان ما س يحفّز البدلان اليت تتسم بعدد ض يل للغاية املُخطر هب ا عىل اانت اجلغرافية املُخطر هبمن البيا، فاإ
ذا مل تُدخ   ىل الوثيقة اجلديدة اإ ل تغيريات عىل الاقرتاح الأسايس. ففي ظل المنوذج املقرتح، س يكون عىل الأطراف الانضامم اإ

ىل عامني، وكذكل  321املتعاقدة اجلديدة حفص مجمل التسجيالت ادلولية القامئة اليت يناهز عددها  تسجيال يف غضون عام اإ
ر أأية رسوم لتغطية تاكليف معاجلة حفص أأية طلبات جديدة تودع داخل النظام يف غضون عام واحد، وذكل دون أأن تُوف  

 تكل الطلبات.

ماكنية معاجلة الطلبات ابس تخدام  دارية واملالية الكبرية، ينبغي أأن تُتاح للأطراف املتعاقدة اإ ومن أأجل تذليل هذه الآاثر الإ
ىل تكل  الأنظمة الوطنية القامئة مع الرسوم املناس بة. والغرض من تعليقاتنا وما نقرتحه من تعديالت هو تيسري الوصول اإ

                                                
1

املتاحتني عىل املوقع التايل: LI/DC/4 و LI/DC/3الأحاكم النصية مس متدة من وثيقيت الويبو  
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=35202. 

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=35202
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=35202
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اقرتاحات لتعديل أأيضا  قدمنا عىل تكل القضااي اليت يعتربها احتاد لش بونة قضااي معلّقة. فقد النتيجة، وابلتايل فهيي ل تقترص
 الاقرتاح الأسايس وأأبدينا دمعنا لبعض البدائل احملّددة، كام هو مبنّي يف ملحق هذه الوثيقة.

قلميية  املبدأأ الأول: مبدأأ الإ

قلميية تنشأأ يف ظل الرشوط  واس ُتعيض عن مبادئ املنصوص علهيا يف القانون الوطين. حقوق امللكية الفكرية يه حقوق اإ
. ومبا أأن الاقرتاح الأسايس يرّّس فكرة أأن املعامةل الوطنيةللملكية الفكرية مببدأأ  ة املتبادةل الواردة يف التفاقيات الأوىلامحلاي

ن الولايت املتحدة الأمريكية تقرتح رص عىل "التصديق تلقائيا" عىل امحلاية اليت مينحها دور البدلان املس تلمة يقت بدل املنشأأ، فاإ
تعديالت من شأأهنا املساعدة عىل زايدة قدرة التفاق عىل اس تقطاب البدلان اليت تقوم، مثل الولايت املتحدة الأمريكية، 

 الوطين والس ياسة الوطنية والالزتامات اخلاصة ابملعامةل الوطنية. بتقيمي طلبات حقوق امللكية الفكرية وفقا للقانون

ننا نناقش  وتثري املواد أأو القواعد أأو البدائل التالية الواردة يف الاقرتاح الأسايس مشالك فامي خيص هذا املبدأأ، وعليه فاإ
ىل تعديالت وبدائل ممكنة من شأأهنا ضامن اتساق أأفضل بني الاقرتاح الأسايس ومبدأأ الإق  لميية. وتريم التعديالت املقرتحة اإ

منح وزن أأقل للحجة اليت مفادها أأن البيان اجلغرايف محمي يف بدل املنشأأ ووزن أأكرب ملنظور املس هتكل احمليل اذلي يعمتده البدل 
ماكنية تسجيلها )املادة املس تمل لتقيمي التسمية أأو البيان من حيث  (. كام تريم 00( وأأشاكل التعدي )املادة 2والقاعدة  5اإ

قرار واحرتام ىل اإ ذا اكن املاكل الأجنيب ملصطلح ما قد رّصح  –بدل من جتاهل  -التعديالت اإ واقع البدل املس تمل خبصوص ما اإ
آخر )املادة  أأرايض طرفبأأن يصبح ذكل املصطلح عاما يف   (.00من املادة  5احلاش ية و  05أ

ىل اس  –البيان اجلغرايف املنشأأ و  ، خيلق تعريفا تسمية5ة مضن املاد املوضوع: 5املادة  غفاهلام للشهرةابلنظر اإ يف  تبعادهام أأو اإ
 2غرايف مبوجب امحلاية املمنوحة يف بدل املنشأأ.افرتاضا يف أأرايض البدل املس تمل بأأن تسمية أأو بياان هو بيان ج –البدل املس تمل 

ثبات أأن التسمية/البيان ليس بياان جغرافيا.  ىل الطرف املتعاقد املس تمل عبء اإ ذا ويطرح هذا الافرتاض مشلكة لأنه ينقل اإ واإ
ن العنرص الوحيد اذلي س يفحصه البدل املس تمل هو " اكنت الشهرة صةل" اليف البدل املس تمل ُمغفةل أأساسا من التعريف، فاإ

ن منح امحلاية ليس جلودة اليت يقّر هبا بدل املنشأأ اب . ول يوجد أأي يشء ميكن للبدل املس تمل تقيميه بشلك مس تقل، وعليه فاإ
سوى "تصديق تلقايئ" عىل حتليل بدل املنشأأ، ومن مث عىل امحلاية اليت منحها. وذكل التصديق التلقايئ ل خيدم ل أأحصاب 

يف أأرايض  تسجيل دويل فعال. واقتضاء الشهرة ق نظامول الهدف املمتثل يف حتقيحقوق امللكية الفكرية يف البدل املس تمل 
قلميية خاصة. وقد أأد ىل البدل املس تمل كرشط محلاية البيان اجلغرايف س ميكّن من اعتبار البياانت اجلغرافية حقوقا اإ رجنا الإشارة اإ

 الواردة يف امللحق. 5يف تعريف تسمية املنشأأ يف املادة  الشهرة

لزامية توفري  كعنرص من عنارص الطلب:الصةل ابجلودة  (3)2القاعدة  مودعه لبياانت ل ينبغي أأن يكون من عنارص الطلب الإ
ماكنية اشرتاط ذكل. 3)2بدل املنشأأ عن الصةل ابجلودة كام هو وارد يف القاعدة  (، ولو أأنه ميكن أأن تُتاح للأطراف املتعاقدة اإ

لزامية  ذ –جفعل تكل البياانت اإ يويح بأأنه جيب عىل الأطراف  –ا مل تُقدم تكل البياانت أأي أأنه لن يُنظر يف الطلب اإ
املتطلبات القانونية الوطنية اخلاصة هبا فامي يتعلق ابجلودة. ويف حني قد املتعاقدة جمّرد قبول بياانت بدل املنشأأ دون تطبيق 

نه ل ينبغي أأن تكون يه ا حلامسة يف قرار البدل املس تمل تكون قرارات بدل املنشأأ خبصوص اجلودة مصدرا مفيدا للمعلومات، فاإ
مع بعض التعديالت ( 3)2بشأأن عنرص اجلودة لطلبات حمّددة. وتدمع الولايت املتحدة البديل جمي الوارد يف القاعدة 

 الطفيفة.

لتضليل أأو الارتباك نتيجة الاس تخدام املرتبط بسلع من نوع مماثل ل " افرتاضا اب0()أأ("0)00ختلق املادة  :تعديال  00 املادة
عىل مسأأةل توفري الأدةل، وابلتايل حتويل عبء الإثبات من مودعي تس تويف متطلبات امحلاية. ولالفرتاض القانوين تأأثري كبري 

ىل سائر أأحصاب املصاحل املهمتني، عندما يُفرتض أأن ذا ه ل داعي لإثبات أأمر مالطلبات اإ مل يكن للبيان ا دام حصيحا. واإ
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ىل أأن الشهرة املذكورة يف تعريف تسميات املنشأأ يه الشهرة املوجودة يف بدل املنشأأ. LI/DC/5الواردة يف الوثيقة  12.5تشري املالحظة    اإ
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ن اس تخدامه من قبل هج شهرةاجلغرايف  ذا حملية أأو حىت اس تخدام حميل، فاإ ىل أأي تضليل ول ينبغي اإ ة أأخرى لن يؤدي اإ
ثبات أأمر س يكون افرتاضا خاط ا مبوجب القانون الوطين.  يف البدل املس تمل ُمدرجة كعنرص  ت الشهرةذا اكنواإ فرض الزتام ابإ

نه س يكون من الأسهل للمحامك الوطنية 5تعريف تسمية املنشأأ وتعريف البيان اجلغرايف الواردين يف املادة  يف لك من ، فاإ
دراج الشهرة كلتطبيق افرتاض الارتباك/التضليل املذكور. وذل عادة اإ كعنرص اختياري حممتل يف تعريف  السبب، نقرتح اإ

 .5تسمية املنشأأ يف املادة 

ن " عىل التعدايت احملمتةل عىل السلع اليت ليست 3" أأو "5()أأ("0)00 وفامي خيص تطبيق املادة تطبيق من نوع مماثل، فاإ
" أأو معيار "اس تغالل السمعة دون وجه 5معيار للتعدي من قبيل "سوء الاس تخدام أأو التقليد أأو الإحياء" يف البديل أألف"

اذلي تعطيه حممكة عرضة للتفسري  -الثالثة املتأأثرة والأطراف–" جيعل ماليك حقوق البيان اجلغرايف3حق" يف البديل أألف"
قانونية غري مأألوفة ابلنس بة ملعظم أأعضاء الويبو لغامضة والواسعة املفاهمي. وتكل املعايري يه معايري تكل املصطلحات اوطنية ل 

بادئ التقليدية لك البعد عن منظور املس هتكل وامل بتسميات املنشأأ وذكل بسبب بعهدها اذلين ل ميلكون أأنظمة خاصة 
ذا اكن املس هتكل، أأو حُيمتل أأن يكون، مترضرا بأأي شلك من الأشاكل من أأعامل  غري للمنافسة غري العادةل اليت تقمّي ما اإ

ن املس هتكل لن يترّضر من جّراء اس تخدام البيان اجلغرايف  عادةل. ويف حال عدم وجود شهرة حملية أأو اس تخدام حميل، فاإ
يف لث. وابلتايل سيتعّذر عىل كثري من الأطراف املتعاقدة احملمتةل تطبيق معايري التعدي الواردة الأجنيب من قبل طرف اث

 ()أأ(.0)00ادة من املالبديل أألف 

زاء البديل ابء من املادة   )أأ( لأنه من غري الواحض، دون شهرة(0)00ودلى الولايت املتحدة الأمريكية بعض الشواغل أأيضا اإ
والواردة يف اتفاق منظمة التجارة  شهرة العالمةأأو اس تخدام، كيف ميكن تطبيق هذا املعيار، املش تق من الأحاكم اخلاصة ب 

العاملية بشأأن اجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية )اتفاق تريبس(. وجيدر التذكري، مّرة أأخرى، أأن تقيمي 
رابك لي تعدايت عالمات معروفة عىل سلع  ىل اإ ذا اكن الاس تخدامان س يؤداين اإ ست من نوع مماثل يقتيض حتليل ما اإ

ىل  ترّّس عامل حتديد املصدر يف ذهن صةل بيهنام. ويعمتد ذكل التحليل عىل مدى ل هبيهنام أأو تصور هخلطاملس هتكل أأو اإ
ذا وصلت تكل   يف البدليف بدل املنشأأ عنرصا وجهيا لتقيمي منظور املس هتكل املس هتكل احمليل. ول تُعد الشهرة ل اإ املس تمل اإ

ىل سوق البدل املس تمل وبدأأت تؤثّر يف قرارات الرشاء هناك. وفامي خيص البياانت اجلغرافية ال الشهرة يت ل تبلغ مس توي معينا اإ
جلغرافية عىل البياانت االعالمة شهرة يف البدل املس تمل، س يكون من الصعب عىل احملامك الوطنية تطبيق معيار  من الشهرة

طالقا يف أأرايض البدلان املعنية.  الأجنبية اليت ليست معروفة أأو ُمس تخدمة اإ

()أأ( لأن معيار التعدي يف 0)00ادة من امل ملتحدة الأمريكية البديل ابءغري أأنه يف ضوء لك البدائل املتاحة، تدمع الولايت ا
امك الوطنية عىل الأقل من مراعاة منظور املس هتكل احمليل مع هذا البديل فامي خيص السلع اليت ليست من نوع مماثل ميكّن احمل

املس هتكل مرتبك بطريقة ما نتيجة اس تخدام بيان جغرايف مسجل من قبل خشص غري صاحب التسجيل. أأدةل تثبت أأن 
ل توجد فهيا   احلالت اليت"، يف0()أأ("0)00ونظرا ملا يساوران من قلق بشأأن ما س يكون افرتاضا اس تدلليا خاط ا يف املادة 

البديل ابء معيار التعدي فامي خيص السلع املامثةل وكذكل السلع اليت ليست من نوع  ميثّليف البدل املس تمل، نقرتح أأن  شهرة
 مماثل.

عادة تأأهيل املصطلحات العامة، مبا  00: تُعد معايري التعدي الواردة يف املادة 00من املادة  5احلاش ية  واسعة بدرجة متكني اإ
اعتبار التعدي عىل بيان جغرايف مركّب ل يُس تخدم فيه سوى العنرص العام عىل افرتاض أأن اس تخدام العنرص العام  يعين

 5ب بأأمكهل أأو يس تحرضه يف الأذهان. وتدمع الولايت املتحدة الأمريكية امجلةل الثانية الواردة يف احلاش ية لبيان املركّ يويح اب
ىل توضيح  00من املادة  احلاةل اليت يكون فهيا مصطلح عام مدرجا يف بيان جغرايف مركّب، واليت يرد نصها وادلاعية اإ

بطالها أأو الكشف عن تعد يف الأطراف  ابلصياغة التالية: " وملزيد من اليقني، ل ميكن أأن يستند رفض عالمة جتارية أأو اإ
ىل العنرص اذلي يكتيس طابعًا عاماً  00 املتعاقدة مبوجب رشوط املادة  ."اإ
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ىل تسمية عامة 05املادة  ذا اكن املصطلح عاما حبمك 05ل تدمع الولايت املتحدة الأمريكية املادة  :امحلاية من التحول اإ . فاإ
قلميية لأهنا تويح  05الواقع يف بدل متعاقد، فينبغي أأن يتس ىن اعتباره عاما حبمك القانون. كام أأن املادة  تتعارض مع مبدأأ الإ

ن اكنت الوقائع يف امليدان تشري برضورة أأن تفرض امحلاي ة املمنوحة يف بدل املنشأأ حامية يف لك بدلان احتاد لش بونة، حىت واإ
ىل مصطلح عام ىل أأن املصطلح قد حتّول اإ اذلي مفاده أأن  –حقيقة أأن الافرتاض اخلاص ابلبيان اجلغرايف  05. وتفرض املادة اإ

ذا ثبت أأنه مصطلح عام وقت تسجيهل بياان جغرافيا محميا يف بدل املنشأأ هو بيان جغرايف يف ل اإ أأصبح أأمرا  – لك ماكن اإ
ذا تغرّيت الظروف يف البدل املس تمل مع مرور الوقت. عادة النظر فيه حىت اإ  حمسوما ل ميكن اإ

ماكنية اقتضاء أأن يكون البيان ا 05املادة أأن كام  لحفاظ جلغرايف مس تخدما يف السوق كرشط لل متنح الأطراف املتعاقدة اإ
نفاذ مناس بة ضد الأطراف غري املرّصح لها. ولتوفري املرونة لأنظمة العالمات التجارية ع جراءات اإ ىل احلق أأو اقتضاء اإ

ذا أأبقي عىل  أأو نفاذه كرشط لالس مترار يف توفري امحلاية، اإ أأنظمة البياانت اجلغرافية اليت تقتيض اس تخدام البيان اجلغرايف واإ
واكنت متطلبات القانون الوطين لتايل الوارد بني قوسني مربعني يف هناية الفقرة: "ابلنص ا، جيب الاحتفاظ 05 املادة

." وعالوة عىل ذكل، ندمع الاحتفاظ الإقلميي يف الطرف املتعاقد املعين فامي خيص الاس تخدام واحملافظة والتجديد مس توفاة أأو
ذا اكن اعتبار  –" ]البيان املؤلف["" و]املسمى املؤلف[" – 05ابلنص الوارد بني قوسني مربعني يف املادة  لتوضيح ما اإ

، ولو أأنه دلينا بعض املسمى/البيان بياان جغرافيا مسأأةل تعمتد عىل القانون الوطين والوضع الواقعي يف طرف متعاقد
محمية ابعتبارها الاقرتاحات بشأأن الصياغة جلعل هذا احلمك أأكرثا متاساك من الناحية املنطقية. فتكل املسميات/البياانت ليست 

 ا"تسميات منشأأ" أأو "بياانت جغرافية" حىت تس تويف متطلبات القانون الوطين، أأاي اكن نوعها، يك تُعترب حق ملكية خاص
 للحامية يف أأرايض البدل املعين. قابال

ذا اكن ( اذلي يقتيض بي2)2تدمع الولايت املتحدة الأمريكية البديل أألف من القاعدة  الشفافية:( 2)2القاعدة  الصك ان ما اإ
دراج هذه  اذلي يكفل امحلاية يف بدل املنشأأ ل حيمي مصطلحا عاما يف بيان جغرايف مركّب ابس تثناء البيان اجلغرايف يف مجمهل. واإ
املعلومات يسّهل عىل لك طرف من الأطراف املتعاقدة حتديد كيفية معامةل العنرص العام يف أأراضيه ويزيد من الشفافية داخل 

 م.النظا

 املبدأأ الثاين: أأصول الإجراء

ىل أأنه جيب اعتبار احلكومات الأجنبية هجات مودعة أأو "أأطرافا هممتة" يف طلب حامية بياانهتا اجلغرافية وحفصها  يشري النص اإ
ذا اكنت حكومة  آخر. واإ نفاذها يف أأرايض طرف متعاقد أ ن تكل أأو هي ة حكومية والطعن فهيا واإ مالاك للبيان اجلغرايف، فاإ

ذا اكنت حكومة بدل املنشأأ تؤدي دور الهي ة املسجةل لل  هنا ل تُعد طرفا ب احلكومة يه طرف هممت. ولكن اإ يان اجلغرايف فقط، فاإ
زاء احامتل كَّس احلافز اخلاص بضامن أأصول همامت  آخر. وهناك قلق يساوران اإ نفاذ حقوق امللكية اخلاصة يف بدل أ يف اكتساب واإ

الثة املهمتة عندما تتفاوض احلكومات عىل حامية البياانت اجلغرافية ملواطنهيا يف بدل أأجنيب. الإجراء للمودع وللأطراف الث
فكثريا ما تبدي احلكومات قدرة تفاوضية متفاوتة حيال املودعني غري احلكوميني، ل س امي عندما يكون املودعون أأفرادا 

 سلبا يف درجة ضامن أأصول الإجراء ودرجة فعاليهتا. حامتل بأأن يؤثر ذكل التفاوترشاكت صغرية أأو متوسطة. وهناك ا أأو

غفال حقوق ويعقّ  ىل حصائل التفاوض عندما ميكن اإ شارته اإ د النص الأمور بتشجيعه التفاوض بني احلكومات واإ
ذ بيان جغرايف.ل اية امحلطلب حكومة أأجنبية  لصاحلاس تخدامات الأطراف املتعاقدة املهمتة القامئة  أأو ا اكن فعىل سبيل املثال، اإ

اخملتصة يف تكل السوق حبرية رفض املصطلح اذلي أأخطرت به يف  الأسواق، فينبغي أأن تمتتع الإدارة مصطلح عاما يف أأحد
طار نظام لش بونة؛ غري أأن النص احلايل يبدو وكأنه يشجع تكل الهي ة عىل قبول الإخطار ابلبيان اجلغرايف يف لك الأحوال  اإ

هناء تكل الاس تخدامات العامة تدرجييا، بصفة رمسية، مبوجب  حقوق سابقة تتعلق  ةأأي . وذكل ينطبق أأيضا عىل07املادة واإ
غفال تكل احلقوق السابقة املرتبطة بعالمات جتارية وحامية  بعالمات جتارية يف سوق ما. ويشجع النص احلكومات عىل اإ

ذا ُرفض 03اكل البيان اجلغرايف الأجنيب، مبوجب املادة يف أأاي اكن احلال، خدمة ملصاحل مالبيان اجلغرا . وعالوة عىل ذكل، اإ
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جراء مفاوضات بغرض مصطلح ُمخطر ب ماكن حكومة أأجنبية طلب اإ نه ابإ طار نظام لش بونة، فاإ حسب ذكل الرفض ه يف اإ
(. ولن يغرّي حذف تكل الأحاكم الثالثة الالزتامات املوجودة يف النص، لأهنا أأحاكم متساهةل يف 5)01مبوجب املادة 

أأو الاس تخدامات الأخرى الطريق للبيان  الأساس. ولكن تركها يف النص يعطي الانطباع برضورة أأن تفسح لك احلقوق
 اجلغرايف الأجنيب، وتُشّجع حكومة البدل املس تمل عىل فعل ذكل ل غري.

قوق والغرض مما ييل من تعديالت مقرتحة وبياانت دمع للبدائل الواردة يف الاقرتاح الأسايس هو ضامن مزيد من الاحرتام حل
سابقون أأو أأحصاب احلقوق السابقة يف البدلان املس تلمة. وتزيل هذه التعديالت اليت يمتتع هبا املس تخدمون ال أأصول الإجراء 

ىل حد ما  وينبغي  –املقرتحة الإحياء يف النص بأأن الاس تخدامات السابقة يف بدل مس تمل يه اس تخدامات غري مرشوعة اإ
هناؤها تدرجييا  عامل اتماوتتيح  (.07ضارب معها )املادة تقبل البّت يف حامية بيان جغرايف أأجنيب م  –اإ  هذه التعديالت اإ

بطال تسجيل دويل عىل الصعيد احمليل لأي سبب اكن مبوجب قوق حل الأطراف الثالثة ادلس تورية، حيامث ُوجدت، يف طلب اإ
حقوقهم الاس تئثارية الاكمةل يف منع اس تخدام مربك (2 ومنح ماليك العالمات التجارية السابقة 09القانون الوطين )املادة 

 (.03ت جغرافية لحقة، يف حدود ما يسمح به القانون الوطين )املادة لبياان

هناء الاس تخدامات السابقة تدرجييا: 07املادة  ىل لزوم أأن يسعى البدل املس تمل 07تشري املادة  اإ اتحة أأية ، تدرجييا و اإ دون اإ
هناء أأية اس تخدامات حملية سابقة ملصطلحات أأو لكامت عامة أأو عال ىل اإ مات جتارية قد تتعارض مع فرصة للطعن، اإ

لكيا لإعطاء الأطراف املتعاقدة حرية تطبيق قوانيهنا الوطنية  07/بيان أأجنيب خُيطر به لحقا. وينبغي حذف املادة تسمية
هناؤها تصبح متعاقد  طرفوتاليف الإحياء بأأن الاس تخدامات السابقة املرشوعة يف أأرايض  غري مرشوعة نوعا ما أأو أأنه ينبغي اإ

ىل أأي دفاع بعد أأن يضحى بيان جغرايف أأجنيب محميا مبوجب التفاق.دون ال  لجوء اإ

ذا أأبقي يف النص عىل معيار التعدي  الإبطال: 09املادة  ماكنية  أأن تُتاح، مفن الرضوري 00واحملدد يف املادة  املبالغ فيهاإ اإ
رسائل للأطراف املهمتة اليت تواجه تكتياكت تعسفية مثل من الاقرتاح الأسايس  09يف املادة  كام هو وارداملطالبة ابلإبطال 

. وتدمع الولايت مبالغ فهياالكف عنه أأو ادلعاوى القضائية اليت تش متل عىل املطالبة حبقوق املطالبة بوقف الاس تخدام و 
عطاء املتحدة الأمريكية البديل أألف، اذلي يرتك أأس باب الإبطال احملمتةل للقانون الوطين ولكن يشري حتديد ىل رضورة اإ ا اإ

ماكنية ادلفع، كدفاع عل دعوى بتعد معزتم عىل بيان جغرايف، بأأنه جيب منح الأولوية والطابع ماليك  احلقوق السابقة اإ
ماكنية الرد عىل تكل  عطاهئم بعد ذكل اإ آ الاس تئثاري حلقوقهم السابقة، واإ بطال أ اثر تسجيل ادلعوى من خالل املطالبة ابإ

 البيان اجلغرايف.

تعرتض الولايت املتحدة الأمريكية بشدة عىل نص البديل أألف الوارد يف  :حقوق العالمات التجارية السابقة( 0)03ة املاد
(. ذكل أأن البديل أألف يقلّص أأساسا من نطاق امحلاية املمنوحة للعالمة التجارية. وعىل وجه اخلصوص، يشري 0)03املادة 

ىل أأن  آل املناسالبديل أألف اإ جغرايف. ونرى أأن ب الوحيد يف لك حالت التضارب بني عالمة جتارية وبيان الزتامن هو املأ
قلميية وأأصول الإجراء. الزتامن الإلزايم  يقيّد بدون حق مفهويم الإ

 (.0)03ادة من املالبديل ابء يدمع وفدان و 

 املبدأأ الثالث: البياانت اجلغرافية ابعتبارها حقوقا خاصة

شاكلية يف الوقت نظام لش بونة تكتيس أأمهية وتطرح  خاصية من خصائص LI/DC/5من الوثيقة  15.1تربز املالحظة  اإ
ن نظام لش بونة عدم حتديد التسجيالت ادلولية مبوجب نظام لش بونة لصاحب التسجيلذاته ويه: " ...". وبعبارة أأخرى، فاإ

شاكلية يل لنوع من أأنواع حقوق امللكية اخلاصة ل حيّدد صاحب/ماكل امللكية. ويطللتسجيل ادلو س باب عدة لأ رح ذكل اإ
وابلتايل القدرة الوطنية يمتتع ابملركز القانوين يف احملامك  اكلشخص اذليصاحب س ند تسجيل يُعرتف معوما ب همهنا، حتديدا، أأن

ىل حقوق التسجيل املذكورة. وقد ل يمتتع املس تفيدون ابملركز القانوين  لرفع الالزم عىل رفع دعوى ضد التعدي استنادا اإ
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 –أأي الهي ة املعنية بتسجيل البيان اجلغرايف  –قد ل يكون حىت للهي ة اخملتصة وقائع القضية. و وى مماثةل، وذكل حسب دع
امك الوطنية لأنه من غري املرحج أأن تكون يه املاكل. وهذا الواقع ُمعرتف القانوين الالزم لرفع دعوى ضد التعدي يف احمل املركز

جراءات الإبطال، ( ال5)09به بوضوح يف املادة  ماكنية ادلفاع عن حقوقهم يف اإ يت يُمنح املس تفيدون والكيان القانوين مبوجهبا اإ
 ولكن تكل الإماكنية غري ممنوحة للهي ة اخملتصة.

ذا مل حُيّدد أأي ماكل يف التسجيل ادلويل، ميكن أأن يُشرتط من أأنظمة البدلان املس تلمة اخلاصة ابلبياانت اجلغرافية السامح  واإ
حقوق التسجيل. ولأن املركز القانوين يف احملامك الفدرالية للولايت املتحدة الأمريكية هو رشط قضايئ ل بتأأكيد  املالكني لغري

نش ن تكل املهمة س تكون صعبة، ورمبا مس تحيةل. ويف حني نقّدر اإ اء خيار الإعالن ميكن للكونغرس منحه بصورة تلقائية، فاإ
ةل ملعاجلة مشلكة عدم القدرة عىل منح املركز القانوين لغري املالكني، نقرتح وس يةل أأخرى ويه كوس يةل حممت()أأ( 2)2يف القاعدة 

 3اعتبار صاحب التسجيل الكيان اذلي ُمنحت ابمسه امحلاية يف بدل املنشأأ.

وتقوم، خالف  وتتيح املناقشة التالية حلول للمشالك املرتبطة ابلمنوذيج احلايل اذلي تؤدي احلكومة فيه دور وكيل املاكل
دماج ذكل، ابلتفاوض عىل امحلاية يف الأسواق الأجنبية. وتقرتح التعديالت حتديد صاحب التسجيل ادلويل لمتكني  أأنظمة اإ

ح تعديالت (. وكبديل، نقرت 2املوجودة يف لك أأحناء العامل والقامئة كأنظمة للحقوق اخلاصة )املادة البياانت اجلغرافية 
عالن لس تحداث خيار  ميكّن الأطراف املتعاقدة من أأن تشرتط حتديد املودع ابعتباره صاحب التسجيل اإ

عالن لفائدة البدلان اليت تقتيض أأن يكون للمودع نية اس تخدام 2)2 )القاعدة البيان اجلغرايف يف أأرايض ()أأ(( وكذكل خيار اإ
اجلغرافية كحقوق خاصة حذف ()ب((. ويتطلب الاعرتاف ابلبياانت 2)2 البدل املس تمل كرشط للحامية )القاعدة

واحد بني املودع  طرف( لإزاةل الإحياء بأأنه جيب اعتبار الطرف املتعاقد نفسه طرفا همامت فامي يُعد معلية طلب من 5)01 املادة
زاةل ادلمع املايل اذلي ظلت حكوماخملتصة  والإدارة ات يف البدل املس تمل. والابتعاد عن منوذج احلق العام يربز أأيضا رضورة اإ

الأطراف املتعاقدة يف ظل نظام لش بونة تس تفيد منه لفرتة طويةل من أأجل متويل معليات النظام. وأأحصاب التسجيالت اذلين 
ين ينبغي أأن يدفعوا ما يلزم من أأموال لتغطية تاكليف احلصول عىل امحلاية، بدل من يس تفيدون من نظام لش بونة مه اذل

 4(.59، املادة 52، املادة 7بوةل عىل نطاق أأوسع أأو احلكومات الأجنبية )املادة الويبو أأو أأنظمة التسجيل الأخرى املق 

يداعاحلق يف ( 5)2املادة  ن الإدارة اخملتصة احملّددة يف املادة  :الطلبات اإ ليست جمّرد الوس يط اذلي يرسل الطلب ادلويل  2اإ
ىل املكتب ادلويل، بل يه يف الواقع من يودع الطلب بواكةل من املس تف  من  15.1يدين أأو ابلنيابة عهنم. غري أأن املالحظة اإ

ىل عدم حتديد صاحب التسجيل يف أأي طلب دويل. LI/DC/5 الوثيقة  تشري اإ

عالن لفائدة ( خيار 3)2 وتتيح املادة كني املس تفيدين أأو الكياانت القانونية اليت متثّل املس تفيدين أأطراف املنشأأ املتعاقدة لمتاإ
يداع الطلب ادلويل مب يداع الطلب لنظام بدل املنشأأ من اإ ارشة دلى املكتب ادلويل. وتوفر هذه الإماكنية مرونة يف مرحةل اإ

غري أأهنا ل حتّل مشلكة البدلان اليت تعرتف ابلبياانت اجلغرافية  انت اجلغرافية بوصفها حقوقا خاصة.الوطين اذلي يعرتف ابلبيا
خطارات  بتسجيالت دولية ل تتضمن أأسامء أأحصاهبا. ابعتبارها حقوقا خاصة واليت ستس تمل اإ

ابعتبارها أأنواعا خمتلفة من العالمات من أأجل التوفيق بني وميكن، يف الولايت املتحدة الأمريكية، حامية حمددات املنشأأ 
ذا متت حامية البيان اجلغرايف ابعتبا ره عالمة جتارية، خمتلف هيالك ملكية البياانت اجلغرافية املوجودة عىل الصعيد العاملي. واإ

ذا متت  ذا متت حاميته ابعتباره عالمة جامعية، فس يكون املاكل مجموعة املنتجني. واإ ص. واإ فس يكون املاكل امجلاعة أأو املرخن
ق. وميكن  ماكل العالمة/البيان اخملتصة  أأن تكون ادلوةل أأو الإدارةحاميته ابعتباره عالمة تصديق، فس يكون املاكل املصدن

ذا اك كون ( أأن ي5)2 املادة نت تراقب اس تخدام العالمة من قبل الغري. وابلتايل ميكن لأي من الكياانت املذكورة يفاجلغرايف اإ

                                                
3

ن عدم تناول الترشيعات الإقلميية دلول الأنديز الطلبات املودعة من قبل املنظامت يبدو أأن هذا س ميكّن أأيضا من حل املشلكة اليت كشف عهنا وفد بريو بشأأ  
 ..LI/WG/DEV/9/8 provمن الوثيقة  20والفقرة  .LI/WG/DEV/10/7 provمن الوثيقة  03احلكومية ادلولية، كام ورد يف الفقرة 

4
 ..LI/WG/DEV/10/7 provمن الوثيقة  030انظر مداخةل وفد بلغاراي يف الفقرة  
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آن واحد، ولكن ذكل يعمتد عىل الوقائع يف هذه احلاةل اخلاصة. غري أأنه جيب، يف الولايت املتحدة  املودع واملاكل يف أ
يكون مودع الطلب هو املاكل. ويضمن ذكل لصاحب التسجيل الأمريكية، حتديد صاحب التسجيل ادلويل وجيب أأن 

ماكنية رفع دعوى ضد التعدي عىل التسجيل يف احملامك الوطنية.  اإ

حبيث يتس ىن حتديد املودع. ونقرتح أأن حُيّدد املودع ابعتباره الكيان اذلي ُمنحت امحلاية ابمسه  2تعديل املادة وحنّث بشدة 
ما يكون ذكل الكيان مجموعة مس تفيدين، ولكن قد يكون كياان حكوميا. وس يبنّي هذا التعديل يف بدل املنشأأ املتعاقد. وعادة 

ذا اكنت لأطراف هممتة  نفاذ. وينبغي أأن يرُتك للقانون الوطين هممة حتديد ما اإ من يكون هل احلق يف رفع دعوى للمطالبة ابلإ
 أأخرى املركز القانوين لرفع نوع معنّي من ادلعاوى.

عالن لفائدة الأطراف املتعاقدة ( خيار 2)2تتيح القاعدة  نية الاس تخدام ورضورة أأن يكون املودع هو املاكل:( 2)2القاعدة  اإ
( عىل ماكل تسمية املنشأأ أأو البيان اجلغرايف. ويف الولايت املتحدة، جيب 5)2د يف املادة احملمتةل من أأجل حرص املودع احملدَّ 

عالن  –للتوقيع ابلنيابة عن املودع  حسب الأصول ملرّصح هلالطرف اأأو  –عىل املودع  حسن التوقيع عىل الطلب وعىل اإ
اس تخدام العالمة )أأي تسمية املنشأأ أأو البيان اجلغرايف(. وجيب عىل ذكل املودع )أأو ذكل الطرف املرّصح هل النية يف 

العالمة يف السوق من ة مرشوعة عىل اس تخدام ممارسة رقابهل اس تخدام العالمة أأو حيق هل حسب الأصول( بيان أأنه حيق 
والغرض من هاتني اخلاصيتني لنظام الولايت املتحدة للعالمات التجارية هو العمل، من مجةل أأمور، عىل ماكحفة  5الغري.قبل 

 سيئة.املنطوية عىل نوااي الطلبات 

ىل أأن يكون ()أأ( 2)2القاعدة وجتّسد  . وتتيح املودع هو املاكل وأأن يوقّع الطلباحلاجة ابلنس بة لبعض البدلان اإ
آخر يشرتط الاس تخدام، وذكل بعدم ()ب( للمودعني خيار 2)2 القاعدة عدم مواصةل طلب يف الولايت املتحدة، أأو بدل أ

عالن نية الاس تخدام )أأو ممارسة رقابة عىل الاس تخدام من قبل الغري(، ومن مّث التخيل عن امحلاية يف أأرايض  تقدمي اإ
 ايت املتحدة أأو أأرايض بدلان أأخرى.الول

( نية 5( توقيع املاكل عىل الطلب؛ و 0(: 2)2ونظرا لوجود رشطني مس تقلني، نقرتح وضع خيارين منفصلني يف القاعدة 
 الاس تخدام.

حسب  ض عىلابعتباره طرفا همامت لأغراض التفاو  الطرف املتعاقد( 5)01حتّدد املادة  التفاوض بني احلكومات:( 5)01املادة 
شاكلية ابلنس بة للبدلان اليت دلمها، مثل الولايت املتحدة الأمريكية، قيود رفض مبنح امحلاية لتسمية /بيان. وذكل يطرح اإ

هذا احلمك توجهييي، ولكننا نرى أأنه يوجه رساةل متناقضة كون طرفا يف نزاع. وندرك، مّرة أأخرى، أأن كنه أأن يمي  منخبصوص 
 لمطالبة ابحلقوق املرتبطة ببيان جغرايف.بشأأن من هل املركز القانوين ل
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حس نة يف اس تخدام  تشرتط الولايت املتحدة الأمريكية، فامي خيص الطلبات املودعة بناء عىل بروتوكول مدريد واتفاقية ابريس، اإعالان يفيد بأأن للمودع نية 
عالن يعتقد أأنه حيق للمودع العالمة يف السوق ميكن للكونغرس الأمرييك التحقق من حصهتا. وجيب أأن يش متل الإعالن عىل بيان يفيد بأأن الشخص ا ملقدم لالإ

ل أأعضائه )عالمة جامعية( ام العالمة يف السوق من قبممارسة رقابة مرشوعة عىل اس تخداس تخدام العالمة يف السوق )فامي خيص العالمات التجارية( أأو حيق هل 
آخر أأ  ىل حد علمه واعتقاده، لأي خشص أ و أأي مؤسسة أأو رشكة أأو رابطة أأخرى اس تخدام العالمة يف أأو من قبل الغري )عالمة تصديق(؛ وأأنه ل حيق، اإ

ما يف شلك مماثل لها أأو يف شلك مشابه لها بدرجة قد تتسبّب، عند اس تخداهما عىل سلع/خدمات ذكل الشخص الآخر أأو معها، يف الإر ابك أأو السوق، اإ
 ة الأمريكية.من قانون الولايت املتحد 02( من العنوان 2)0020التغليط أأو اخلداع. الفقرة 

 
(2 أأو خشص هل دراية مبارشة ابلوقائع وسلطة فعلية أأو مضنية للترصف 5( خشص هل السلطة القانونية لإلزام املودع؛ )0وجيب أأن يكون الإعالن موقعا من: )

من مدونة  37من العنوان  02.00مبوجب الفقرة  التجاريةمكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات ( أأو وكيل هل ترصحي ابملامرسة دلى 3ابلنيابة عن املودع؛ )
من مدونة اللواحئ التنظميية  37( من العنوان 0)ه()093.5)أأ( و33.5فعيل أأو مضين من املودع. الفقراتن  اللواحئ التنظميية الفدرالية، وهل تفويض كتايب أأو شفوي

 الفدرالية.
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ليه سابقا، تعرتف املادة  ( بأأن للمس تفيدين والكيان القانوين اذلي ميثّل حقوق املس تفيدين ما يكفي من 5)09وكام أأشري اإ
ماكنية الطعن يف  دارة غري أأنه ل يُعرتف بأأن بطال عىل الصعيد الوطين.الإ  دعاوىاملصلحة املرشوعة يف امللكية ملنحهم اإ  لالإ

 ( خلق تكل املصلحة يف مرحةل الرفض.5)01اخملتصة أأو الطرف املتعاقد نفسه املصلحة ذاهتا. ومع ذكل، حتاول املادة 

اخملتصة، اليت ليست عادة ماكل البيان اجلغرايف، كطرف هممت يف دعاوى  ل تعرتف احملامك الوطنية ابلإدارةومن املرحج أأن 
ذا اكن النص يعرتف بأأن القوانني الوطنية ل متنح املركز القانوين لسلطة خمتصة يك تصبح طرفا يف دعوى من الإبطال. و  اإ

ن ما يبدو عىل النقيض من ذكل هو منح طرف متعاقد املركز القانوين للتدخل فامي  آخر، فاإ دعاوى الإبطال يف طرف متعاقد أ
( أأو دعوى لالعرتاض أأو الإبطال 5)01يان جغرايف مبوجب املادة لالعرتاف بب واحد  طرفينبغي أأن يكون معلية طلب من 

 قامئة بني طرفني خاصني.

نظرا لكون البياانت اجلغرافية من حقوق امللكية اخلاصة، ينبغي أأن ل يس متر احتاد : الرسوم وضامن الاس تدامة املالية اذلاتية
آخرين  سجيل الأخرى التابعة للويبو واملعمتدة عىل نطاق أأوسع لمتويل وعىل أأنظمة الت لش بونة يف الاعامتد عىل أأعضاء الويبو ال

 اكتساب تكل احلقوق. وعليه جيب أأن يضمن نظام لش بونة بنفسه اس تدامته املالية.

ننا نرى أأن النص ويف حني  بداء احتاد لش بونة الأمل يف أأن تسهم حالت الانضامم اجلديدة يف زايدة الإيرادات، فاإ نقّدر اإ
تكفي لمتويل رونة الالزمة لنضامم ما يكفي من الأطراف املتعاقدة اجلديدة يك يمتكّن من حتصيل رسوم خيلق مواطن امل

ن عىل نص التفاق حتديد طريقة للوزن بني النفقات  ن ثبت أأن ذكل الاس تنتاج خاطئ، فاإ معليات النظام. ولكن حىت واإ
( وزايدة الرمس 5( حتصيل الرسوم الفردية الوطنية؛ 0ويه:  والإيرادات. وهناك، أأساسا، أأربعة قضااي خمتلفة تتعلق ابلرسوم

نشاء رمس ( و 3الأسايس اخلاص ابلطلب ادلويل؛  لزاميا أأو خمصصااإ نشاء نظام مل 2؛ حمافظة، يكون اإ الأطراف ساهامت ( واإ
 املتعاقدة.

 عىل الصعيد الوطين –مبا يف ذكل رسوم احملافظة/التجديد  –حتصيل الرسوم الفردية  .0

( اذلي ميكّن طرفا متعاقدا حممتال من 2)7ادة البديل أألف من املتدمع الولايت املتحدة الأمريكية  :الرمس الفردي( 2)7ة املاد
صدار بيان دلى الانضامم يبنّي فيه رغبته يف حتصيل "رسوم فردية" عىل الصعيد الوطين لتغطية تاكليف الفحص املوضوعي  اإ

املتعاقد بيان أأن التسجيل ادلويل خيضع لرشطي احملافظة والتجديد ودفع الرسوم الالزمة. للتسجيل ادلويل. كام جيوز للطرف 
 وعدم تسديد الرمس الفردي لطرف متعاقد معنّي يعين "التخيل" عن امحلاية فامي خيص ذكل الطرف املتعاقد.

نه ميكن مجلعية احتاد لش بونة البّت اذلي ينص عىل أأ  (2)7ادة تحدة الأمريكية عىل البديل ابء من املوتعرتض الولايت امل 
ذا اكن ينبغي وضع لواحئ متكّن الأطراف املتعاقدة من حتصيل رسوم فردية لتغطية تاكليف الفحص املوضوعي. وتُعد  لحقا فامي اإ

اتحهتا لتكل ا ماكنية جيب اإ ماكنية حتصيل رمس فردي قضية أأساس ية ابلنس بة لكثري من الأطراف املتعاقدة احملمتةل، واإ لأطراف اإ
 قبل أأن تنظر يف الانضامم.

ىل رشوط  :التسجيالت ادلولية النافذة قبل الانضامم()ب( 0)9القاعدة و (2)59املادة  دراج الإشارة اإ ندمع أأيضا اإ
فعال  قامئة( مبا ميكّن الأطراف املتعاقدة اجلديدة من فرض رمس فردي ملعاجلة تسجيالت دولية 2)59( يف املادة 2)7 املادة

ذا اضطرت مبوجب ال وثيقة والتخيل عن امحلاية يف حال عدم تسديده. ذكل أأن البدلان اجلديدة املنضمة ستتحّمل عب ا كبريا اإ
ىل قبول تسميات املنشأأ  جراؤه يف اإ والبياانت اجلغرافية املسجةل سابقا دون حتصيل رسوم لمتويل حفصها الَّسيع املطلوب اإ

ماكنية متديد تكل املهةل كام هو 2)59(. ونقّر بأأن املادة 2)59شهرا من بدء النفاذ مبوجب املادة  05غضون  ( تنص عىل اإ
()ب( 0)9( لرفض تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية املُدونة يف جسل الوثيقة اجلديدة؛ وتتيح القاعدة 0)9حمّدد يف القاعدة 

ضافية لتقيمي التسجيالت املوجودة. وحسب عدد التسجيالت  قبل انضامم طرف متعاقد الوثيقة  بناء عىل القامئةس نة اإ
جديد، يساوران قلق من عدم كفاية املهةل الإجاملية البالغة س نتني للمتّكن من تقيمي تكل التسجيالت القامئة حسب الأصول 
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ىل التسجيالت ادلولية اجلديدة الواردة من الأطراف املتعاقدة  . ونقرتح منح س نتني احلديثة الانضامموذكل ابلإضافة اإ
ضاف   ()ب(.0)9القامئة مبوجب القاعدة  كني من معاجلة التسجيالت ادلوليةيتني أأو أأكرث للمتاإ

ماكنية متاحة 2)59نقرتح أأيضا تعديل املادة  :التسجيالت ادلولية النافذة قبل الانضامم (2)59املادة  ( لتوضيح أأن هناك اإ
ىل أأن قوانيهنا الوطنية تشرتط تسديد رمس فردي، وأأنه لن  عالن، اإ لدلول واملنظامت احلكومية ادلولية املُنضمة يك تشري، يف اإ

ل بعد تسديد ذ سابقتكل الأطراف املتعاقدة اجلديدة يف حامية أأي تسجيل دويل يف يُنظر  كل الرمس. ويف تكل احلاةل، اإ
ينبغي أأن يكون اترخي بدء نفاذ التسجيل ادلويل املذكور ابلنس بة لتكل الأطراف املتعاقدة التارخي اذلي يُسدد فيه الرمس 

 الفردي.

ىل ذكل وتوخيا للوضوح، تقرتح الولايت املتحدة ا :القامئة ةادلولي تالتسجيال نفاذاترخي بدء ( 2)1املادة  لأمريكية ابلإضافة اإ
(، يكون اترخي بدء نفاذ التسجيل ادلويل يف 2)59لإدراج فقرة فرعية جديدة )ب( تبنّي أأنه يف حاةل املادة  (2)1املادة تعديل 

ذكل التسجيل ادلويل أأو، حسب الاقتضاء، التارخي املبنّي يف الإعالن مبوجب بدء نفاذ طرف متعاقد حديث الانضامم اترخي 
ىل اترخي 2)59()ج(. والإشارة يف املادة 2)1اجلديدة  دةما س يكون املا أأية تسجيالت دولية قامئة تتسم ابلغموض  تطبيق( اإ

 )ب(.(2)1احلمك اخلاص ابلإعالن والوارد يف املادة خاص ول تبدو أأهنا تراعي تطبيق عىل وجه 

 زايدة الرمس الأسايس اخلاص ابلطلب ادلويل  .5

( اذلي يشرتط 2)52تدمع الولايت املتحدة الأمريكية نص املادة  مبالغ الرسوم: (0)3القاعدة و حتديد الرسوم (2)52املادة 
ىل  يرادات النظام من تغطية النفقات، دون احلاجة اإ من الأطراف املتعاقدة.  مساهامتأأن حُتّدد الرسوم يف مس توى ميّكن اإ

فرنك سويَّسي  211( والبالغ 0)3الوارد يف القاعدة  أأن خيضع رمس الطلبويك تمتكّن الإيرادات من تغطية النفقات، جيب 
فرنك سويَّسي املقرتح من قبل املدير العام. وتطلب الولايت املتحدة الأمريكية  0111لزايدة كبرية مبا جيعهل يفوق مس توى 

 من الأمانة تقديرات حول املس توايت املناس بة لتكل املبالغ يف الثنائية القادمة.

نشاء رمس حمافظة .3  للتسجيل ادلويل اإ

( 3)7بشدة احلمك الوارد يف البديل أألف من املادة تدمع الولايت املتحدة  افظة:احمل رمس" 5("3)25ةاملادو (3)7ادة امل
لزايم لضامن اسرتداد التاكليف عىل مدى فرتة وجود التسجيل ادلويل.  " والقايض5("3)52 واملادة نشاء رمس حمافظة اإ ابإ

لزا رمس ميا س يكفل تدفق الإيرادات بشلك موثوق نسبيا وابلتايل دمع النظام عىل املدى البعيد. أأما وجعل رمس احملافظة اإ
دارة النظام، مبا يف ذكل  يرادات مبا يسمح بتغطية تاكليف اإ الطلب اذلي يُسدد مّرة واحدة فهو ل ميثّل مصدرا مس تداما لالإ

أأحصاب  الواجب تسديده من قبل –رمس احملافظة اخملصص  أأية تاكليف تتعلق بتكنولوجيا املعلومات والتصالت. ويثري
لتبلغ مس توى ل ميّكن من تغطية النفقات كام تشرتطه نخفض املبالغ احملصةل من الرسوم التسجيالت ادلولية عندما ت 

ىل  شواغل تتعلق ابلإشعار وشواغل تتعلق ابملزينة –( 2)52 املادة ىل أأحصاب التسجيالت ومن احملمتل أأن يؤدي اإ ابلنس بة اإ
دارة نظام خمصص أأكرب من  لغاءات غري متوقعة للتسجيالت ادلولية. ومن املرحج، عالوة عىل ذكل، أأن تكون تاكليف اإ اإ

دراج بعض الإ تاكليف اشرتاط رمس حمافظة  ( كام 3)7دة امن املضافات النصية يف البديل أألف بصورة نظامية. وعليه، نقرتح اإ
 هو مبنّي يف التذييل أأدانه.

ىل 3)3دة يدمع وفدان املا :أأثر عدم تسديد رمس احملافظة( 3)3املادة  ( اليت تنص عىل أأن عدم تسديد رمس احملافظة يؤدي اإ
لغاء التسجيل ادلويل.  اإ
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 املساهامتمتويل عن طريق ال  .2

يف حني نبدي انفتاحا حيال فكرة اشرتاط مساهامت من الأطراف  املساهامت: –مصدر متويل املزيانية  "1("3)52املادة 
ننا 1("3)52املتعاقدة لتغطية أأي جعز مبوجب املادة  غري متأأكّدين من أأن احتاد لش بونة س يطلب من الأطراف املتعاقدة "، فاإ

ن سّد العجز املزتايد. وبناء تغطية العجز لأن الاحتاد مل يطلب قط من الأطراف املتعاقدة احلالية مبوجب اتفاق لش بونة الراه
" 1("3)52املادة يل ل ندمع سوى الإبقاء عىل عليه، ل نعتقد أأن املساهامت متثّل مصدر دخل موثوق ابلنس بة للنظام، وابلتا

 يف النص كوس يةل رضورية ملعاجلة الظروف أأو املرشوعات الاس تثنائية اليت ل تغطي الرسوم فهيا نفقات النظام.

ذا  " لإضافة املواصفات اخلاصة بتحديد املرحةل اليت ينبغي فهيا 1("3)52املساهامت يف النص، نقرتح تعديل املادة  أأبقي عىلواإ
قرار املساهامت ومس توى املساهامت اذلي ينبغي توقعه من خمتلف الأطراف املتعاقدة. ومن شأأن هذا التعديل  تسهيل تنفيذ اإ

( اذلي ينص عىل مساهامت حسب فئات 2)52وسني مربعني يف املادة املادة. وس يحل التعديل حمل النص الوارد بني ق
 الأطراف يف اتفاقية ابريس.

 التذييل

ىل نص الاقرتاح الأسايس من أأجل حتديد التعديالت أأو الأحاكم البديةل اليت تراها الولايت  أأدرجت الإشارات التالية اإ
قلميية؛ 0ساس ية التالية: املتحدة الأمريكية رضورية لضامن اتساق النص مع املبادئ الأ  ( وأأصول الإجراء؛ 5( مبدأأ الإ

ماكنية النظر يف  (3 والبياانت اجلغرافية ابعتبارها حقوقا خاصة. والامتثال لتكل املبادئ س يتيح ملزيد من أأعضاء الويبو اإ
ىل النظام.  الانضامم اإ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أأو البيان موضوعا  البدل املس تمل كرشط لعتبار التسميةيف  ىل العنرص التعريفي اخلاص ابلشهرةللنص ع املوضوع: 5املادة 
دخال التعديل التايل عىل املادة   .5مؤهال للحامية مبوجب بيان جغرايف، تقرتح الولايت املتحدة الأمريكية اإ

 5املادة 

 تنطبق هذه الوثيقة عىل ما ييل: ]تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية[ (0)

أأية  تش متل عليه، أأو منطقة جغرافية أأوأأية تسمية محمية يف طرف املنشأأ املتعاقد وتتأألف من امس  "0"
ىل تكل املنطقة وتُس تخدم لتعيني سلعة ما مبنش هئا  تعود تكل املنطقة اجلغرافية حيث يف تسمية أأخرى يُعرف أأهنا تشري اإ

ىل البيئة اجلغرافية، مبا يف ذكل العوامل الطبيعية والبرشية أأساساً  أأو اً لكي اخصائصه أأو نوعيهتاأأو  شهرهتا كسبت ، اليت أأ اإ
 السلعة شهرهتا؛

أأي بيان  يش متل عليه، أأو وأأي بيان محمي يف طرف املنشأأ املتعاقد ويتأألف من امس منطقة جغرافية أأو "5"
آخر  ىل تكل املنطقةي يُعرف أأنه أ  اً سامهتا الأخرى أأساس شهرهتا أأو نوعية السلعة أأوا حيث تعود دد سلعة ما مبنش هئ، وحيشري اإ

ىل منش هئا اجلغرايف  .اإ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يداع ال  2املادة  لبيان أأن صاحب التسجيل ادلويل  2يقرتح وفد الولايت املتحدة الأمريكية تعديل املادة  طلبات:احلق يف اإ
 هو الكيان اذلي تَّسي ابمسه امحلاية يف بدل املنشأأ.

 2املادة 

بيان  يودع طلب التسجيل ادلويل لتسمية منشأأ أأو (،3) مع مراعاة الفقرة ]الطلب اذلي تودعه الإدارة اخملتصة[ (5)
املتعاقد، رشط أأن يكون  املنشأأ  طرفامحلاية يف تكل الكيان اذلي تَّسي ابمسه جغرايف، بوساطة الإدارة اخملتصة، من قبل 

الإدارة اخملتصة  من مواطين ذكل الطرف املتعاقد أأو من املقميني فيه أأو ممن دلمهم منشأأة جتارية حقيقية وفعلية فيه. املودع
 ابمس:

 املس تفيدين؛ "0"
حقوق أأخرى تتصل بتسمية املنشأأ  أأو كيان قانوين يمتتع ابلأسس القانونية لتأأكيد حقوق املس تفيدين أأو "5"

وبغض النظر عن الشلك تشكيلها  مجموعة منتجني متثل املس تفيدين، أأاًي اكن مجعية أأو البيان اجلغرايف، مثل احتاد أأو أأو
 اذلي تتقّدم به.القانوين 

ليه يف  جيوز للمس تفيدين أأو )أأ(الكيان القانوين مبارشة[  س تفيدون أأو]الطلبات اليت يودعها امل  (3) الكيان القانوين املشار اإ
ذا مسح بذكل ترشيع طرف املنشأأ املتعاقد.5("5) الفقرة يداع الطلب اإ  " اإ

عالن يقّدمه الطرف املتعاقد يفيد أأن ترشيعه يسمح بذكل. وجيوز للطرف  تَّسي الفقرة )ب( الفرعية )أأ( رشط اإ
يداعه وثيقة تصديقه أأو ذا أأديل ابلإعالن يف وقت  انضاممه أأو املتعاقد أأن يديل بذكل الإعالن عند اإ يف أأي وقت لحق. واإ

يداع وثيقة التصديق أأو ذا  اإ الانضامم، أأصبح الإعالن انفذًا دلى دخول هذه الوثيقة حزي النفاذ يف الطرف املتعاقد املعين. أأما اإ
بعد التارخي اذلي يتسمل فيه املدير الوثيقة حزي النفاذ يف الطرف املتعاقد، أأصبح الإعالن انفذًا أأديل ابلإعالن بعد دخول هذه 

 .بثالثة أأشهر عالنالإ  العام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( لإدراج فقرة فرعية 2)1تقرتح الولايت املتحدة الأمريكية تعديل املادة  ( اترخي بدء نفاذ التسجيالت ادلولية:2)1املادة 
(، يكون اترخي بدء نفاذ التسجيل ادلويل يف طرف متعاقد حديث الانضامم اترخي 2)59جديدة )ب( تبنّي أأنه يف حاةل املادة 

وجب ما س يكون املادة اجلديدة بدء نفاذ ذكل التسجيل ادلويل أأو، حسب الاقتضاء، التارخي املبنّي يف الإعالن مب
 ()ج(.2)1

 1املادة 

تمتتّع تسمية املنشأأ املسجةل ويمتتّع البيان ، )ب( الفرعية مع مراعاة الفقرة )أأ( ]اترخي بدء رساين التسجيل ادلويل[ (2)

ىل  أأو 02 اجلغرايف املسجل ابمحلاية يف أأرايض لك طرف متعاقد مل يرفض امحلاية مبوجب املادة خطارًا أأرسل اإ املكتب ادلويل اإ
 .، وذكل اعتبارًا من اترخي التسجيل ادلويل03 مبنح امحلاية وفقًا للامدة

(، يكون اترخي بدء نفاذ التسجيل ادلويل يف طرف متعاقد حديث الانضامم اترخي بدء 2)59يف حاةل املادة و )ب(
عالن يُقدم عىل النحو  الطرف املتعاقد،ذكل يف نفاذ ال   املبنّي يف الفقرة الفرعية )ج(.مع مراعاة أأي اإ
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عالن، أأن تسمية املنشأأ املسجةل أأو البيان  (ج ب) وجيوز لطرف متعاقد أأن خيطر املدير العام، مبوجب اإ
الإقلميي، اعتبارًا من التارخي املذكور يف الإعالن، رشيطة  اجلغرايف املسجل يمتتعان ابمحلاية، مبوجب ترشيعه الوطين أأو

 ()أأ(.0)02 التارخي اترخي انقضاء همةل الرفض احملددة يف الالحئة التنفيذية وفقًا للامدةأأل يتعدى ذكل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( مع التعديل املقرتح التايل.3)7مع الولايت املتحدة الأمريكية البديل أألف الوارد يف املادة تد رمس احملافظة: 7املادة 

 7املادة 

 البديل أألف

مدى عدم كفاية  مبس توى حُيّدد وفقلك تسجيل دويل،  لمحافظة عىليتعني دفعه ل رسامً عية تضع امجل  افظة[احمل]رمس  (3)
ىل "" 3ومن "" 0("3)52 من املصادر املبيّنة يف املادةاملتأأتية املبالغ  وجيوز أأن حتّدد اخلاص. حتاد الالتغطية نفقات " 2اإ

س بق تسجيلها، اليت سميات املنشأأ الالحئة التنفيذية رسوم احملافظة الواجب دفعها، والتوقيت دلفع تكل الرسوم. وفامي خيص ت 
ذا مل يُدفع، يُعترب التسجيل ادلويل ُملغى. رمس احملافظة جيب أأن يُدفع  يف غضون س نة واحدة من بدء نفاذ الوثيقة اجلديدة، واإ

همال ملن يتأأّخر يف دفع رسوم احملافظة.  النظر ة امجلعيوجيب أأن تعيد وجيوز أأيضا أأن تنص الالحئة التنفيذية عىل منح فرتات اإ
 يف تكل الرسوم يف لك ثنائية.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(2)7ادة البديل أألف من املتدمع الولايت املتحدة الأمريكية  :الرمس الفردي( 2)7املادة 

 (2)7املادة 

 رمس الفردي[ال]( 2)

 أألف البديل

عالن، بأأن امحلاية النامجة عن التسجيل ادلويل ي جيوز لأ  )أأ(  لن طرف متعاقد أأن خيطر املدير العام، مبوجب اإ
ىل أأراضيه  د مبلغ هذا الرمس الفردي يف متتد اإ ذا ُسدد رمس لتغطية تلكفة الفحص املوضوعي للتسجيل ادلويل. وحيدَّ ل اإ اإ

عالانت لحقة. ول جيوز أأن يتعدى هذا الرمس املبلغ املطلوب مبوجب الترشيعات الوطنية  الإعالن وميكن تغيريه يف اإ
قلميية للطرف املتعاقد بعد خصم الوفورات النامجة عن  أأو ىل ذكل، جيوز للطرف املتعاقد أأن الإ ضافة اإ الإجراء ادلويل. واإ

عالن، بأأن امحلاية النامجة عن التسجيل ادلويل س تخضع ملتطلبات احملافظة علهيا أأو جتديدها  خيطر املدير العام، مبوجب اإ
 ولتسديد رسوم.

 تعاقد اذلي يشرتط دفع الرمس.تسديد الرمس الفردي مبثابة التخيل عن امحلاية يف أأرايض الطرف امل عدم يعّد  )ب( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لزايم واحلمك التايل اذلي  :أأثر عدم تسديد رمس احملافظة( 3)3املادة  نشاء رمس حمافظة اإ تدمع الولايت املتحدة الأمريكية اإ
لغاء التسجيل ادلويل يف حال عدم دفع   الرمس.ذكل ينص عىل اإ

 (3)3املادة 

ذا مل يُسدد الرمس املشار (، يلغى 0) عىل الرمغ من أأحاكم الفقرة افظة[احملرمس  تسديدعدم ]أأثر  (3]) التسجيل ادلويل اإ
ليه يف املادة  (.[3)7 اإ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و أأننا نقرتح توس يع نطاق ول" 5" ()أأ(0)00ادة الوارد يف امل تدمع الولايت املتحدة الأمريكية البديل ابء امحلاية: 00املادة 
 ".5" و"0" ()أأ(0)00ادة البديل ابء ليحل حمل امل

 00املادة 

 البديل ابء

 البيان اجلغرايف لتسمية املنشأأ أأوأأي اس تخدام  )أأ(
البيان اجلغرايف واليت مل  فامي خيص سلعا من نوع مماثل لنوع السلع اليت تنطبق علهيا تسمية املنشأأ أأو "0"

البيان  متتثل للمتطلبات املطبقة الأخرى لس تخدام تسمية املنشأأ أأو اليت ل تنشأأ يف منطقة املنشأأ اجلغرافية أأو
 اجلغرايف؛

 البديل أألف

حياًء هبا؛ سوء اس تخدام أأوأأو قد تعد  "5"  تقليدًا لها أأو اإ
ىل مسعهتا أأو "3"  تس تغلها دون وجه حق؛ أأو قد تيسء اإ

 ابء البديل

نوع خمتلف عن نوع السلع اليت تنطبق علهيا تسمية املنشأأ من من نوع مماثل و  افامي خيص سلع أأو "5"
ذا أأشار هذا الاس تخدام أأو أأو ىل وجود  البيان اجلغرايف، اإ اتصال بني تكل السلع واملس تفيدين ومن أأحال اإ

 شأأنه أأن يرض مصاحل املس تفيدين،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ل س امي امجلةل الثانية، من 00من املادة  5تدمع الولايت املتحدة الأمريكية الإبقاء عىل احلاش ية  :00من املادة  5احلاش ية 
عطاؤه عند حماوةل احملامك الوطنية تطبيق أأجل  املبالغ فيه معيار التعدي توضيح الأمور فامي خيص التفسري اذلي جيب اإ

 عىل بيان جغرايف مركّب حيتوي عىل مصطلح عام. 00يف املادة واملنصوص عليه 

[
5

ن اكتست بعض عنارص التسمية أأو  البيان اجلغرايف طابعًا عامًا يف أأرايض طرف املنشأأ املتعاقد،  البيان املؤلف لتسمية املنشأأ أأو اإ
طراف املتعاقدة الأخرى. وملزيد من اليقني، ل ميكن أأن يستند رفض عالمة جتارية الفرعية يف الأ  انعدمت رضورة حاميهتا مبوجب هذه الفقرة

بطالها أأو الكشف عن تعد يف الأطراف املتعاقدة مبوجب رشوط املادة ىل العنرص اذلي يكتيس طابعًا عامًا.[ 00 أأو اإ  اإ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ىل تسمية عامة:05املادة  ذا مل  05تدمع الولايت املتحدة الأمريكية حذف املادة  : التحول اإ يُوافق عىل ذكل، تدمع بأأمكلها. واإ
بقاء عىل لك النص الوارد بني قوسني مربعني، ولو أأننا نقرتح نقل النص الوارد بني قوسني مربعني، أأي  الولايت املتحدة الإ

ىل موضع سابق يف النص لإضفاء مزيد من املنطق عىل الصياغة.البيان املؤلف" " واملسمى املؤلف"  "، اإ

 05املادة 

ن   اجلغرايف ات بيانل ل  ا أأو البيان املؤلفاملنشأأ املسجةل  اتة تسميل  املسمى املؤلفمع مراعاة أأحاكم هذه الوثيقة، فاإ
ىل تسمية عامةي  تتبار[ أأن ل ميكن]اع  ة املسجل ة  ][اكن  تسمية املنشأأ محمية أأو ]املسمى املؤلف[طاملا اكنت  تحول اإ

الإقلميي يف الطرف املتعاقد املعين  البيان اجلغرايف محميًا يف أأرايض طرف املنشأأ املتعاقد ]واكنت متطلبات القانون الوطين أأو
 فامي خيص الاس تخدام واحملافظة والتجديد مس توفاة[.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.0)03البديل ابء من املادة يدمع وفد الولايت املتحدة الأمريكية  :حقوق العالمات التجارية السابقة( 0)03املادة 

 (0)03املادة 

 ابء البديل

البيان اجلغرايف هذا يف الطرف املتعاقد للحقوق املمنوحة مبوجب العالمة التجارية السابقة يف  هذه أأوتسمية املنشأأ  ختضع
طار القانون الوطين أأو ىل أأية اس تثناءات مطبقة عىل  اإ ضافة اإ  احلقوق. تكلالإقلميي اإ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حه ( لأهنا توجه رساةل خاط ة بشأأن من ينبغي من5)01تقرتح الولايت املتحدة الأمريكية حذف املادة  املفاوضات: 01املادة 
 ملكية احلقوق املرتبطة ببيان جغرايف.املركز القانوين لتأأكيد 

 01ادة امل

جراء 2)02 بأأحاكم املادة الإخاللدون جيوز لطرف املنشأأ املتعاقد أأن يقرتح، عند الاقتضاء و ، ]املفاوضات[ (5]) (، اإ
ن بغية حسب الرفضمفاوضات مع الطرف املتعاقد اذلي   [خيصه رفض مدوَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( لكيا.0)07تقرتح الولايت املتحدة الأمريكية حذف املادة  الاس تخدام السابق: 07املادة 

 07املادة 

هناء الاس تخدام السابق تدرجييًا[ (0]) ذا اكن طرف اثلث يس تخدم تسمية تؤلف تسمية منشأأ مسجةل أأو )أأ( ]اإ بيااًن  اإ
، جيوز لهذا الطرف املتعاقد عندما 03 واكن غري محمي مبوجب املادةيؤلف بيااًن جغرافيًا مسجاًل يف أأرايض طرف متعاقد 

البيان اجلغرايف أأن مينح الطرف الثالث همةل حمددة يف الالحئة التنفيذية لإهناء ذكل  يرفض امحلاية لتسمية املنشأأ أأو ل
 الاس تخدام.
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آاثر تسجيل دويل مبوجب املادة )ب( ذا رفض طرف متعاقد أ ليه يف عىل أأساس الاس تخ 02 اإ دام السابق املشار اإ
الفرعية )أأ(، فيجوز هل ابملثل منح الطرف الثالث همةل حمددة لإهناء هذا الاس تخدام يف حاةل قرر حسب الرفض  الفقرة

 .03 الإخطار مبنح حامية مبوجب املادة أأو 01 مبوجب املادة

 احملددة يف الالحئة التنفيذية.[خيطر الطرف املتعاقد املكتب ادلويل بأأي همةل كهذه وفقًا لالإجراءات  )ج(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تدمع الولايت املتحدة الأمريكية البديل أألف اذلي يرتك للقانون الوطين حتديد أأس باب الإبطال احملمتةل. :الإبطال 09املادة 

 09املادة 

 البديل أألف

بطال عاقد مبوجهبا تتضمن الأس باب اليت قد يعلن الطرف املت ]أأس باب الإبطال[ (0) آاثر تسجيل دويل اإ لكيًا يف  جزئيًا أأوأ
 أأراضيه ما ييل:

 أألف البديل

 .03 خباصة الإبطال القامئ عىل حق سابق وفقًا للتعريف الوارد يف املادة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يرادات الاحتاد نفقاته،  تدمع املزيانية: 52املادة  لزايم للمساعدة عىل أأن تغطي اإ الولايت املتحدة الأمريكية فرض رمس حمافظة اإ
. ول تدمع الولايت املتحدة الاعامتد عىل مساهامت من الأطراف املتعاقدة لتسوية أأي "5("3)52عىل النحو الوارد يف املادة 

ولية. ونالحظ أأن اتفاق لش بونة احلايل حيتوي عىل رشط خيص جعز، بل تفّضل فرض رمس حمافظة عىل التسجيالت ادل
دخال تعديل عىل املادة  ذا اعُتمدت املساهامت، نقرتح اإ " 1("3)52املساهامت ولكنه مل يُطبق، عىل الرمغ من تزايد العجز. واإ

قرار املساهامت حىت يسهل تنفيذ هذا احلمك.  يش متل عىل فرتة زمنية وتوجهيات بشأأن كيفية اإ

 (3)52املادة 

 تُمول مزيانية الاحتاد اخلاص من املصادر التالية: ]مصادر متويل املزيانية[ (3)

 (؛5( و)0)7 الرسوم احملصةل مبوجب املادة "0"

لهيا يف املادةامل افظة احملرسوم  "5]"  (؛[3)7 شار اإ

 املرتبطة بتكل املنشورات؛حصيةل بيع منشورات املكتب ادلويل املتعلقة ابلحتاد اخلاص والإاتوات  "3"

 الهبات والوصااي والإعاانت؛ "2"

 ؛رسوم الإجيار والفوائد والإيرادات املتنوعة الأخرى "2"
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لهيا يف الفقرات مساهامت الأطراف املتعاقدة،  "1]" ذا جعزت الإيرادات الواردة من املصادر املشار اإ وذكل اإ
ىل "0الفرعية من " يف ثنائية واحدة، عىل أأن تكون مسامهة لك طرف متعاقد  اخلاص " عن تغطية مرصوفات الاحتاد2" اإ

 .[متناس بة مع عدد تسجيالته يف نظام لش بونة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( القاضية بتحديد الرسوم لتغطية النفقات.2)52تدمع الولايت املتحدة الأمريكية املادة  ( حتديد الرسوم:2)52املادة 

 (2)52املادة 

ليه يف حتدد امجلعية )أأ( ]حتديد الرسوم؛ مس توى املزيانية[ (2) ، بناء عىل اقرتاح املدير العام، مقدار الرمس املشار اإ
يرادات الاحتاد اخلاص اكفية يف الظروف الاعتيادية لتغطية املرصوفات دَّ ( ]وحي3) الفقرة د مقدار هذا الرمس حبيث تكون اإ

ىل تسد لهيا يف اليت يتحملها املكتب ادلويل من أأجل تس يري أأعامل دائرة التسجيل ادلويل دون احلاجة اإ يد املساهامت املشار اإ
 .["1("3) الفقرة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دلول ( يك تُتاح ل2)59ديل املادة تع الولايت املتحدة الأمريكيةقرتح ت :التسجيالت ادلولية النافذة قبل الانضامم 59املادة 
ماكنية  ىل أأن قوانيهنا الوطنية تشرتط تسديد رمس فردي، وأأنه  أأنواملنظامت احلكومية ادلولية املُنضمة اإ عالن، اإ تشري، يف اإ

ل بعد تسديد ذكل الرمس. سابقتكل الأطراف املتعاقدة اجلديدة يف حامية أأي تسجيل دويل يف لن يُنظر   اإ

 59املادة 

املنظمة احلكومية املنضمة فامي  ادلوةل أأويف أأرايض  تطبَّق مزااي هذه الوثيقة ]التسجيالت ادلولية النافذة قبل الانضامم[ (2)
( فضاًل عن[ أأحاكم 2)7 وقت نفاذ الانضامم، مع مراعاة ]املادة خيص تسميات املنشأأ املسجةل مبوجب هذه الوثيقة

عالن، اإ الرابع اذلي تطبَّق مع ما يلزم من تبديل.  الفصل ىل وجيوز لدلول واملنظامت احلكومية ادلولية املُنضمة أأن تشري، يف اإ
أأن قوانيهنا الوطنية تشرتط تسديد رمس فردي، وأأنه لن يُنظر يف تكل الأطراف املتعاقدة اجلديدة يف حامية أأي تسجيل دويل 

ل بعد تسديد ذكل الرمس. سابق  اإ

عالن يُرفق بوثيقة لدلوةل أأو أأيضاجيوز و  ومع ذكل، انضامهما متديدًا  تصديقها أأو املنظمة احلكومية ادلولية املنضمة أأن تدرج يف اإ
لهيا يف املادة لهيا يف املادة0)02 للمهةل املشار اإ  وفقًا لالإجراءات املعنية احملددة يف الالحئة التنفيذية. 07 ( واملهل املشار اإ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تدمع الولايت املتحدة الأمريكية  :البياانت املتعلقة ابجلودة أأو السمعة أأو اخلاصية )اخلصائص( –الطلب  (3)2القاعدة 
ىل القاعدة 3)2البديل جمي الوارد يف القاعدة   (.5)01( ولكن مع حذف الإشارة يف الفقرة الفرعية )د( اإ

 البديل جمي

، أأن يف أأراضيه ما دام أأّن الطرف املتعاقد يشرتط، لأغراض حامية تسمية منشأأ مسجةل أأو بيان جغرايف مسجل )أأ(
ىل بياانت تتعلق، يف حاةل تسمية املنشأأ،  ا وصلهتا ابلبيئة اجلغرافية ملنطقة ودة السلعة أأو خصائصهجبيشري الطلب كذكل اإ

نتاج وتتعلق، يف حاةل البيان اجلغرايف، جبودة السلعة أأو مسعهتا أأو خاصية أأخرى تتسم هبا وصلهتا مبنطقة املنشأأ اجلغرافية ، الإ
خطار املدير العام بذكل  ّن عىل ذكل الطرف اإ  .الرشطفاإ
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لهيا يف الفقرة الفرعية )أأ(البياانت املشار تُوفر من أأجل استيفاء ذكل الرشط،  )ب( حدى لغات العمل، ولكهنا ل ترُتمج  اإ ابإ
 .من قبل املكتب ادلويل

ىل التخيل عن امحلاية فامي خيص يؤدي عدم استيفاء الرشوط املنصوص علهيا يف الفقرتني الفرعيتني )أأ( و)ب(  )ج( أأي اإ
ليه يف الفقرة الفرعية )أأ(.طرف متعاقد   يقدم الإخطار املشار اإ

دارة اخملتصة لوز لجي )د( ليه يف 3)2 يف حاةل املادة ،أأو طرف املنشأأ املتعاقدالإ (، املس تفيدين أأو الكيان القانوين املشار اإ
رهنا أأو الإدارة اخملتصة أأن تسحب يف أأي وقت ذكل التخيل عن امحلاية بتقدمي املعلومات املطلوبة  "5("5)2 املادة

 .(5)01 ابلقاعدة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ولكن 2)2تدمع الولايت املتحدة الأمريكية املفهوم الوارد يف القاعدة  :قيع و/أأو نية الاس تخدامالتو  –الطلب ( 2)2القاعدة 
ر بشلك أأدق احتياجات  دخال بعض التغيريات عىل الصياغة يك تُبلو  والأنظمة أأنظمة العالمات التجارية لك من تقرتح اإ

جلغرايف يف أأرايض الطرف املعين. كام تقرتح الولايت املتحدة اخلاصة ابلبياانت اجلغرافية اليت تقتيض نية اس تخدام البيان ا
دخال تعديل لإاتحة خيارين فامي خيص الإعالن، أأي  لأن اخليارين قد ل يكوانن مشرتطني معا  ،واحد للك عنرصخيار اإ

 ابلرضورة يف نظام حممتل للبياانت اجلغرافية اتبع لدلول الأطراف.

 2القاعدة 

)أأ(  ما دام أأّن الطرف املتعاقد يشرتط، لأغراض حامية تسمية منشأأ التوقيع و/أأو نية الاس تخدام[   –الطلب ] (2)]
من ماكل تسمية املنشأأ ، أأن يكون الطلب موقّعا مبوجب قانونه اخلاص ابلعالمات التجاريةمسجةل أأو بيان جغرايف مسجل 

عالن نية اس تخدام تسمية املنشأأ املسجةل البيان اجلغرايف، أأو من حيق هل اس تخدام أأي مهنام، و/أأو ي أأو كون مرفقا ابإ
خطار املدير العام بذكل البيان اجلغرايف املسجل يف أأراضي أأو ّن عىل ذكل الطرف اإ  .الرشطه، فاإ

يكون ما دام أأّن الطرف املتعاقد يشرتط، لأغراض حامية تسمية منشأأ مسجةل أأو بيان جغرايف مسجل، أأن  )ب(
عالن نية الطلب  عالن نية ممارسة رقابة  اس تخدام تسمية املنشأأ املسجةل أأو البيان اجلغرايف املسجل يف أأراضيهمرفقا ابإ أأو اإ

خطار املدير العام تسمية املنشأأ املسجةل أأو البيان اجلغرايف املسجل يف أأراضيه ل ريعىل اس تخدام الغ ّن عىل ذكل الطرف اإ ، فاإ
 بذكل الرشط.

 ، أأو من حيق هل اس تخدام أأي مهنام،سمية املنشأأ أأو البيان اجلغرايفيؤدي الطلب غري املوقّع من ماكل ت  (ج ب)
ليه يف القاعدة عالن لإ الطلب غري املرفق اب أأو/و ىل التخيل عن امحلاية فامي خيص الطرف  نية الاس تخدام ()ب(2)2املشار اإ اإ

ليه يف  املتعاقد اذلي يشرتط ذكل التوقيع/أأو  [و)ب(. )أأ( ة تنيالفرعي  ة تنيالفقر ذكل الإعالن كام هو مشار اإ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تدمع الولايت املتحدة  :امحلاية غري مطلوبة لعنارص معينة من تسمية املنشأأ أأو البيان اجلغرايف -الطلب ( 2)2قاعدة ال
 (.2)2الأمريكية البديل أألف من املادة 

 [امحلاية غري مطلوبة لعنارص معينة من تسمية املنشأأ أأو البيان اجلغرايف -الطلب ]  (2)
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 البديل أألف

ذا اكن  الإداري، واليت تمتتع تسمية  أأو القرار القضايئ أأو ،أأو القانون الترشيعي أأو الإداري ،التسجيليبنّي الطلب ما اإ
لعنارص معينة من تسمية املنشأأ  ممنوحةامحلاية غري حيدد أأن  طرف املنشأأ املتعاقداملنشأأ أأو البيان اجلغرايف مبوجهبا ابمحلاية يف 

 ذكر تكل العنارص يف الطلب بلغة من لغات العمل.. وتُ أأو البيان اجلغرايف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقرتح الولايت املتحدة الأمريكية زايدة مبالغ رسوم التسجيل ادلويل والرسوم الأخرى الواردة يف  ( مبالغ الرسوم:0)3قاعدة ال
ىل مس توى ميكّن من تغطية النفقات. 0)3لقاعدة ا مس توى الرسوم وتطلب الولايت املتحدة من الأمانة تقديرات حول ( اإ

 لثنائية القادمة.لتغطية النفقات املقدرة يف االالزم 

 (0) 3القاعدة 

 ل املكتب ادلويل الرسوم التالية املس تحقة السداد ابلفرناكت السويَّسية:حيّص  (0)
 [211] رمس عن تسجيل دويل "0"
 [511] رمس عن أأي تعديل متعلق ابلتسجيل "0"
صدار مس تخرج عن السجل ادلويل "3"  [91] رمس عن اإ
قرار أأو تقدمي أأية معلوماترمس  "2" صدار اإ  عن اإ

 [31] أأخرى كتابية بشأأن حمتوايت السجل ادلويل
لهيا يف الفقرة "2]"  ([5) الرسوم الفردية املشار اإ
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املهةل الزمنية املتاحة تدمع الولايت املتحدة الأمريكية متديد  التسجيالت ادلولية القامئة: ( الإخطار برفض0)9القاعدة 
جامل ثالث س نواتجيالت القامئة مبوجب هذه الوثيقة مبا ل يتجاوز للأطراف املتعاقدة املنضمة حديثا لفحص التس   .اإ

 9القاعدة 

خطار املكتب ادلويل[ (0) ر املكتب  )أأ(.  ]اإ عالن رفض2 من قبل الإدارة اخملتصة للبدل املتعاقد املعين خُيط  ادلويل بأأي اإ
عالن الرفض توقيع تكل الإدارة.  وجيب أأن حيمل اإ

(. 2)1 ويمت الإخطار ابلرفض يف غضون س نة واحدة اعتبارا من اس تالم الإخطار من املكتب ادلويل بناء عىل املادة )ب(
آخراملهةل  (، متديد تكل2)59 وجيوز، يف حاةل املادة جاملثالث س نوات يتجاوز  مبا ل بعام أ  .اإ

 والوثيقة[ املرفقات]هناية 


