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LI/WG/DEV-SYS/3/3 REV. 

نلكزييةالأصل:   ابلإ

 2020أأكتوبر  26 التارخي:

 لشبونة نظام بتطوير املعني العامل الفريق

 الثالثة الدورة
 2020 نومفرب 3و 2جنيف، 

التنفيذية املشرتكة التفاق لشبونة بشأن محاية تسميات  التعديالت املقرتح إدخاهلا على الالئحة
وتسجيلها على الصعيد الدويل ووثيقة جنيف التفاق لشبونة بشأن تسميات املنشأ  املنشأ

 واملؤشرات اجلغرافية
عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

 املقدمة أأولً.

دخالها عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة لتفاق لش بونة بشأأن حامية تسميات  .1 تعرض هذه الوثيقة التعديالت املقرتح اإ

لهيا  املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل ووثيقة جنيف لتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية )املشار اإ

دخال قاعدة فامي ييل بعبارة "لحئة لش بونة"(. وهتد ىل اس تكامل لحئة لش بونة ابإ  )اثنيا(2ف هذه التعديالت املقرتحة حتديدًا اإ

 جديدة. وترد التعديالت املقرتحة يف مرفق هذه الوثيقة.

(، اذلي تسبب يف اضطراابت شديدة ملس تخديم أأنظمة الويبو 19-)كوفيد 2019وقد أأظهر وابء فريوس كوروان  .2

طار نظام لش بونة للتسجيل ادلويل لتسميات  العاملية للملكية الفكرية، وجود عدد من أأوجه القصور يف الضامانت املكفوةل يف اإ

ليه فامي ييل بعبارة "نظام لش بونة"( واملنصوص علهيا يف لحئة لش بونة.  املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية )املشار اإ
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ىل منح مس تخديم نظام لش بونة ضامانت اجلديدة املقرتحة  )اثنيا(2وحرصًا عىل معاجلة ذكل القصور، تسعى القاعدة  .3 اإ

لهيا فامي ييل بعبارة "لحئة معاهدة  مماثةل لتكل املنصوص علهيا يف الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات )املشار اإ

رضاب أأو الرباءات"( فامي خيص ع   اكرثة ذر التأأخر يف مراعاة املهل احملددة بسبب حرب أأو ثورة أأو اضطراب مدين أأو اإ

دارات الربيد أأو مؤسسات الربيد اخلاصة  طبيعية أأو سبب أ خر من أأس باب القوة القاهرة، وكذكل يف حال انقطاع خدمات اإ

لكرتوينأأو تعطل أأنظمة   .التواصل الإ

ىل الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات .4 مت اإ ليه ف وقد ق د ِّ امي )املشار اإ

ن دورته الثامنة عرشة، اقرتاحات للمواءمة بني الضامانت املنصوص علهيا يف 1"الفريق العامل لنظام مدريد"( ةييل بعبار  ابِّ ، اإ

لهيا فامي ييل بعبارة "لحئة مدريد"( وتكل  الالحئة التنفيذية لربوتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات )املشار اإ

 اقرتاح مماثل بتعديل الالحئة التنفيذية املشرتكة لوثيقة املنصوص علهيا يف لحئة معاهدة الرباءات. ومن املزمع أأيضًا تقدمي

ىل الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين  1960ووثيقة  1999 لهيا فامي ييل بعبارة "لحئة لهاي"( اإ لتفاق لهاي )املشار اإ

ن دورته التاسعة. ابِّ  لنظام لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية اإ

ىل أأن هذه الوثيقة خضعت للمراجعة يك ي ؤخذ يف احلس بان أأن جتدر الإشاو  .5 قد دريد الفريق العامل لنظام مرة اإ

قدت يف جنيف يف الفرتة من  ، يف دورتهأأوىص ىل  12الثامنة عرشة اليت ع  مجعية احتاد مدريد ابعامتد ، 2020أأكتوبر  16اإ

دخالها عىل  ةل منابل من لحئة مدريد،  5اعدة القالتعديالت املقرتح اإ  مدريد.لنظام الفريق العامل  قبل صيغة املعدِّ

دراهجا يف  (اثنيا)2اجلديدة  والقاعدة ثة للقاعدة و  ،لحئة لش بونةاملقرتح اإ من  5الواردة يف مرفق هذه الوثيقة، تراعي الصيغة احملدِّ

براز ) 2دريدق العامل لنظام ملحئة مدريد، عىل النحو اذلي أأوىص به الفري  يف النص(. التحديثاتمت اإ

 معلومات أأساس ية اثنياً.

ن الإطار القانوين لنظام لش بونة ينص  .6 طار نظاَمي مدريد ولهاي، فاإ ( 3)2يف القاعدة  -خالفًا للتدابري املكفوةل يف اإ

دارة خمتصة  -من لحئة لش بونة  جراءات عندما تنقيض املهةل يف يوم ل يكون فيه املكتب ادلويل أأو اإ عىل تدبري لوقف الإ

من لحئة معاهدة  )رابعا(82و 82وحًا للجمهور. ومع ذكل، ل يوجد تدبري مماثل للتدبري املنصوص عليه يف القاعدتني مفت

 من لحئة مدريد ولحئة لهاي. 5الرباءات أأو القاعدة 

 1992يوليو  1من لحئة معاهدة الرباءات، بصيغهتا النافذة اعتبارًا من  82فتتعامل القاعدة  .7

، بشلك منفصل مع 3

دارات الربيد أأو مؤسسات الربيد اخلاصة )القاعدة  ر أأو فقدان التبليغات املرسةل عن طريق اإ (؛ 1.82حالتني خمتلفتني هام تأأخُّ

رضاب أأو اكرثة  دارات الربيد أأو مؤسسات الربيد اخلاصة بسبب حرب أأو ثورة أأو اضطراب مدين أأو اإ وانقطاع خدمات اإ

 (.2.82يل )القاعدة سبب أ خر من هذا القب  أأو

                                         
دخالها عىل الالحئة التنفيذية لربوتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات"  Rev MM/LD/WG/18/2.انظر الوثيقة  1 "التعديالت املقرتح اإ

(https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/ar/mm_ld_wg_18/mm_ld_wg_18_2.pdf.) 
 (.https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=58508"ملخص الرئيس" ) MM/LD/WG/18/9انظر الوثيقة  2
دخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة الرباءات"  PCT/A/XVIII/2انظر الوثيقة  3 "التعديالت املقرتح اإ

(https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/pct_a_xviii/pct_a_xviii_2.pdf.) 

https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=58508
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/pct_a_xviii/pct_a_xviii_2.pdf
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من لحئة معاهدة  2.82، عقب الكوارث الطبيعية اليت حدثت يف الياابن، ُألغيت القاعدة 2012يوليو  1ويف  .8

جراء ما  )رابعا(82الرباءات ودخلت القاعدة  رة لختاذ اإ قرَّ اجلديدة حزي النفاذ لتنص عىل قبول ع ذر التأأخر يف مراعاة همةل م 

رضاب أأو اكرثة طبيعية أأو سبب أ خر من هذا القبيلبسبب حرب أأو ثورة أأو اض . وتشرتط القاعدة 4طراب مدين أأو اإ

جراء املعين ويربهن ذكل مبا ي ريض املكتب ادلويل يف غضون س تة أأشهر من اترخي انقضاء  )رابعا(82 أأن يتخذ الطرف املعين الإ

 املهةل املعنية.

هدة الرباءات من أأجل توفري حمك عام جيزي ملكتب تسّلِّ الطلبات يف الإطار القانوين ملعا )رابعا(82وُأدرجت القاعدة  .9

ع. ويف  رادة امل ود  ، 2016يوليو  1ع ذر التأأخر يف مراعاة املهل املنصوص علهيا يف املعاهدة بسبب ظروف خارجة عن اإ

ىل أأس باب ع ذر التأأخر يف مراعاة املهل س  ةل من هذه القاعدة حزي النفاذ لتضيف اإ عدَّ ببًا أ خر هو "عدم توافر دخلت نسخة م 

لكرتوين بشلك عام"  .5خدمات التواصل الإ

رسال تبليغ ، فتنص عىل عدم قبول ع  6احلالية من لحئة مدريد ولحئة لهاي 5وأأما القاعدة  .10 ذر التأأخر يف مراعاة همةل اإ

دارات الربيد أأو مؤسسات الرب  ل خدمات اإ ىل تعطُّ ذا اكن التأأخر يرجع اإ ل اإ ىل املكتب ادلويل اإ يد اخلاصة لسبب من أأس باب اإ

أأن يس تويف الطرف املعين رشوطًا معينة وأأن يربهن مبا ي ريض  5( من القاعدة 2( و)1القوة القاهرة. وتشرتط الفقراتن )

دارات الربيد ومؤسسات الربيد اخلاصة.  املكتب ادلويل أأن سببًا من أأس باب القوة القاهرة قد تسبب يف انقطاع خدمات اإ

لكرتوين مع املكتب ادلويل، وينطبق الأمر ذا لكرتونيًا يف حاةل وجود عطل يف خدمات التواصل الإ ته عىل التبليغات املرسةل اإ

 ((.3)5أأو عطل يصيب ماكن وجود الطرف املعين )القاعدة 

 الاقرتاح اثلثاً.

دخال قاعدة  .11 م، ي قرتح اإ جديدة يف لحئة لش بونة بعنوان "عذر التأأخر يف مراعاة امل هل" حىت يمتتع  )اثنيا(2بناء عىل ما تقدَّ

جراءات مماثل للتدبري املنصوص عليه يف القاعدتني  من لحئة معاهدة  )رابعا(82و 82مس تخدمو نظام لش بونة بتدبري لوقف الإ

بشأأن نظام مدريد ل  اليت وافق علهيا الفريق العامل التوصياتمن لحئة مدريد )انظر  5الرباءات ولقرتاح تعديل القاعدة 

 من هذه الوثيقة(. 5الفقرة ة الواردة يف رتحقالتعديالت امل

اجلديدة املقرتحة يف لحئة لش بونة عىل مبدأأ عام جيزي ع ذر عدم التقيد ابملهةل  )اثنيا(2( من القاعدة 1فستنص الفقرة ) .12

ذا برهنت الإدارة اخملتصة، أأو برهن املس تفيدون أأو الشخص الط  جراء ما أأمام املكتب ادلويل اإ رة يف الالحئة لختاذ اإ بيعي امل قرَّ

" من وثيقة جنيف لتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية 2("2)5أأو املعنوي ابملعىن املقصود يف املادة 

لهيا فامي ييل بعبارة "وثيقة جنيف"( يف حال تطبيق املادة  ( من وثيقة جنيف، مبا ي ريض املكتب ادلويل أأن عدم 3)5)املشار اإ

د هل 1من أأس باب القوة القاهرة. وسوف ت طبَّق الفقرة )التقيد ابملهةل اكن لسبب  دِّ  جراء أأمام املكتب ادلويل حت  ( عىل أأي اإ

                                         
دخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة الرباءات"  PCT/A/42/2انظر الوثيقة  4 "التعديالت املقرتح اإ

(https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/pct_a_42/pct_a_42_2.pdf.) 
دخالها عىل الالحئة التنفيذية ]ملعاهدة الرباءات["  REV PCT/A/47/4.انظر الوثيقة  5 "التعديالت املقرتح اإ

(https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/pct_a_47/pct_a_47_4_rev.pdf.) 
: MM/A/52/2مدريد )انظر الوثيقة يف لحئة  2020فرباير  1بصيغهتا النافذة اعتباراً من  6

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/mm_a_52/mm_a_52_2.pdfلهاي )انظر الوثيقة يف لحئة  2017يناير  1(؛ و

H/A/36/1 :https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/h_a_36/h_a_36_1.pdf.) 

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/pct_a_42/pct_a_42_2.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/pct_a_47/pct_a_47_4_rev.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/mm_a_52/mm_a_52_2.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/h_a_36/h_a_36_1.pdf
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ر. وستشرتط هذه الفقرة اجلديدة املقرتحة  قرَّ رسال تبليغ أأو تصحيح خمالفة أأو سداد رمس م  لحئة لش بونة همةًل زمنيًة مثل اإ

أأن يسقط رشط الربهنة يف حالت القوة القاهرة املعرتف هبا عىل  الربهنة من حيث املبدأأ. ومع ذكل، جيوز للمكتب ادلويل

 .19-نطاق واسع كام فعل فامي يتعلق بوابء كوفيد

ىل وابلإضافة  .13 اجلديدة املقرتحة يف لحئة لش بونة أأن تعطل خدمات  )اثنيا(2من القاعدة  (1الفقرة )ذكل، س توحض اإ

دارات الربيد أأو مؤسسات الربيد اخلاصة أأو خدمات  لكرتويناإ اذلي يكون خارجًا عن س يطرة الإدارة اخملتصة، أأو  التواصل الإ

" من وثيقة جنيف يف حال 2("2)5خارجًا عن س يطرة املس تفيدين أأو الشخص الطبيعي أأو املعنوي ابملعىن املقصود يف املادة 

التقيد ابملهةل ( من وثيقة جنيف، ومينع الإدارة اخملتصة أأو املس تفيدين أأو الشخص الطبيعي أأو املعنوي من 3)5تطبيق املادة 

رة ي عدِّ سببًا من أأس باب القوة القاهرة ( بغض النظر عن املاكن اذلي حيدث فيه العطل املذكور. 1. وسوف ت طبَّق الفقرة )امل قرَّ

أأو أأنظمة فميكن، عىل سبيل املثال، أأن ت طبَّق خالل انقطاع اخلدمات العاملية لإدارات الربيد أأو مؤسسات الربيد اخلاصة 

لكرتوين  .التواصل الإ

اجلديدة املقرتحة مفيدًة ملس تخديم نظام لش بونة اذلين يواهجون أأي حاةل من حالت القوة  )اثنيا(2وس تكون القاعدة  .14

ىل  رة. واكن من املمكن، خالل العقد السابق، الاحتاكم اإ جراء املطلوب يف غضون املهةل امل قرَّ القاهرة متنعهم من اختاذ الإ

ايفياليولك يف عام القاعدة اجلديدة املقرتحة يف احلالت التالية عىل سبيل املثا ؛ والزلزال وأأمواج 2010ل: ثوران براكن اإ

يطاليا يف عام 2011التسوانيم يف الياابن يف عام  عصار ساندي يف شامل اإ عصار هاجوبيت املداري 2012؛ والزلزل واإ ؛ واإ

عصار ماراي يف عام 2014يف عام   .2017؛ واإ

جراء وي ربَهن ذكل مبا اجلدي )اثنيا(2( من القاعدة 2وأأخريًا، ستشرتط الفقرة ) .15 دة املقرتحة يف لحئة لش بونة أأن ي تَّخذ الإ

 بس تة أأشهر عىل الأكرث. املعنية يف أأقرب وقت ممكن يف حدود املعقول وبعد انقضاء املهةلي ريض املكتب ادلويل 

 اترخي ادلخول حزي النفاذ رابعاً.

كر أ نفًا، تس ببت جاحئة كوفيد .16 يف اضطراابت شديدة ملس تخديم أأنظمة الويبو العاملية للملكية الفكرية من  19-كام ذ 

عداد هذه الوثيقة، اكنت ل تزال العديد من البدلان  املرحج أأن تس متر لبعض الوقت يف عدة مناطق يف العامل. ويف اترخي اإ

ق تدابري محلاية الساكن من الوابء؛ وعىل الرمغ من أأن بعض البدلان رشعت يف  رفع القيود املفروضة، فال يزال احامتل تطبِّ 

 تعرضها ملوجة اثنية من الإصاابت قامئًا مما قد يدفعها لفرض تكل القيود جمددًا.

م، يتعني بدء تنفيذ التعديالت املقرتحة دون تأأخري بغية حامية مصاحل مس تخديم نظام لش بونة.  .17 وبناًء عىل ما تقدَّ

اجلديدة املقرتحة حزي النفاذ بعد شهرين  )اثنيا(2عية احتاد لش بونة بأأن تدخل القاعدة وذلكل، ي قرتح أأن يويص الفريق العامل مج 

 من اعامتدها.
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ىل ما ييل: .18 ن الفريق العامل مدعو اإ  اإ

مة يف  "1" النظر يف الاقرتاحات املقدَّ

 هذه الوثيقة والتعليق علهيا؛

ىل مجعية احتاد  "2" وتوجيه توصية اإ
دخاله تلش بونة ابعامتد التعديال  ااملقرتح اإ

الالحئة التنفيذية املشرتكة لتفاق عىل 

لش بونة بشأأن حامية تسميات املنشأأ 

وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل ووثيقة 
جنيف لتفاق لش بونة بشأأن تسميات 

واملتعلقة ، املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية

َّنة  )اثنيا(2دراج القاعدة ابإ  اجلديدة بصيغهتا املبي
ةل، يف مرفق هذه الوث  يك يقة أأو بصيغة معدَّ

حزي النفاذ بعد  تدخل تكل التعديالت
 .اشهرين من اعامتده

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق
 

 الالحئة التنفيذية املشرتكة

 الصعيد ادلويللتفاق لش بونة بشأأن حامية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل 

 ووثيقة جنيف لتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية

 )انفذة اعتبارًا من...(

]...[ 

 الفصل الأول

 أأحاكم متهيدية وعامة

]...[ 

 )اثنيا(2القاعدة 

 عذر التأأخر يف مراعاة امل هل

رضاب أأو اكرثة  هل لأس باب انمجة عن ظروف قاهرةذر التأأخر يف مراعاة امل  ع] (1) حرب أأو ثورة أأو اضطراب مدين أأو اإ
دارة خمتصة، أأو مل يتقيد املس تفيدون أأو الشخص الطبيعي أأو  [أأخر من أأس باب القوة القاهرةطبيعية أأو سبب  ذا مل تتقيد اإ اإ

رة يف 3)5" من وثيقة جنيف يف حال تطبيق املادة 2("2)5املعنوي ابملعىن املقصود يف املادة  قرَّ ( من وثيقة جنيف، مبهةل م 

جراء م ذا برهنت الإدارة اخملتصة، أأو برهن هذه الالحئة التنفيذية املشرتكة لختاذ اإ ا أأمام املكتب ادلويل، في عذر ذكل التأأخر اإ

" من وثيقة جنيف يف حال تطبيق املادة 2("2)5املس تفيدون أأو الشخص الطبيعي أأو املعنوي ابملعىن املقصود يف املادة 

رضاب ( من وثيقة جنيف، مبا ي ريض املكتب ادلويل أأن ذكل التأأخر اكن بسبب حرب أأو 3)5 ثورة أأو اضطراب مدين أأو اإ

دارات الربيد أأو مؤسسات الربيد اخلاصة أأو  أأو أأو اكرثة طبيعية ل  خدمات اإ لكرتوينتعطُّ بسبب ظروف  أأنظمة التواصل الإ

دارة خمتصة، أأو ظروف خارجة عن س يطرة املس تفيدين أأو الشخص الطبيعي أأو املعنوي ابملعىن  خارجة عن س يطرة اإ

أأو سبب أ خر من أأس باب  ،( من وثيقة جنيف3)5" من وثيقة جنيف يف حال تطبيق املادة 2("2)5املقصود يف املادة 

 القاهرة. القوة

دارات الربيد أأو مؤسسات الربيد اخلاصة أأو  (2) ل خدمات اإ ي عدِّ من أأس باب القوة  [أأنظمة التواصل الإلكرتوين]تعطُّ

دارات الربيد أأو مؤسسات الربيد اخلاصة أأو  ل  خدمات اإ لكرتوينالقاهرة وفقًا للفقرة السابقة تعطُّ بسبب  أأنظمة التواصل الإ

دارة خمتصة، أأو ظروف خارجة عن س يطرة املس تفيدين أأو الشخص الطبيعي أأو املعنوي  ظروف خارجة عن س يطرة اإ

( من وثيقة جنيف، مبا حيول دون تقيُّد هذه 3)5" من وثيقة جنيف يف حال تطبيق املادة 2("2)5ابملعىن املقصود يف املادة 

" من وثيقة 2("2)5الإدارة اخملتصة، أأو تقيُّد هؤلء املس تفيدين أأو الشخص الطبيعي أأو املعنوي ابملعىن املقصود يف املادة 

قرَّ 3)5جنيف يف حال تطبيق املادة  جراء ما أأمام ( من وثيقة جنيف، مبهةل م  رة يف هذه الالحئة التنفيذية املشرتكة لختاذ اإ

 املكتب ادلويل.



LI/WG/DEV-SYS/3/3 
Annex 
2 
 

ذا تسّلِّ املكتب ادلويل ل العذر عن عدم التقيد بأأي همةل بناء عىل أأحاكم هذه القاعدة، ل ي قبَ  ]حدود الع ذر[ (23) ل اإ اإ

ليه يف  ذ أأمام ، (1)الفقرة الربهان امل شار اإ ليه يف الفقرة )واختُّ  جراء امل شار اإ (، يف أأقرب وقت ممكن يف 1املكتب ادلويل الإ

 بس تة أأشهر عىل الأكرث. املعنية حدود املعقول وبعد انقضاء املهةل

]...[ 

 ]هناية املرفق والوثيقة[
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