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يةاألصل:  ز  باإلنكلي 
 2022 ي  مديس 16التاري    خ: 

ي بتطوير نظام لشبونة
 الفريق العامل المعنز

 خامسةالالدورة 
 2023 ر ياين 26إىل  24جنيف، من 

ح إدخالها عىل القاعدة  ي والدول األعضاء فيه بشأن التعديالت المقتر اح من االتحاد األوروب 
من الالئحة التنفيذية  5اقتر

كة التفاق لشبونة بشأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها عىل الصعيد الدولي ووثيقة جنيف التفاق ل شبونة بشأن المشتر
ات الجغرافية  تسميات المنشأ والمؤشر

 األمانة ن إعداد موثيقة 

ي تبليغ بتاري    خ
ي  ت، أحال2022 ت  مديس 2 ف  ي والدول األعضاء فيه، نيابة عن البعثة الدائمة لالتحاد األوروب  إل المكتب  ،االتحاد األوروب 

ي مرفق
ح الوارد ف   الوثيقة.  هذه الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو( المقتر

[يىلي ذلك المرفق]
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ANNEX 
 المرفق
 

ي والدول األعضاء فيه ل اح من االتحاد األوروب 
 نظر فيهتاقير

ي بتطوير نظام لشبونةللالدورة الخامسة 
 فريق العامل المعنز

 (2023يناير  26 يناير إىل 24)من 

. مقدمة
ً
 أوال

ي بتطوير نظام لشبونة
ي دورته الرابعة أوىص الفريق العامل المعن 

 
ي جنيف المعقودة ، ف

 
 د تمأن تع، ب2022يونيو  16إل  14من ف

ة مالجمعيات العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو( ي الفتر
 
قدت ف

ُ
ي ع

، تعديالت مختلفة عىل 2022 يوليو  22إل  14ن ، النر
كة التفاق لشبونة ووثيقة جنيف.   عىل النحو الموىص به. المذكورة التعديالت اعتمدت الجمعيات العامة وقد الالئحة التنفيذية المشتر

ي الدورة الرابعة لإضافة إل ذلكو 
 
ح وفد االتحاد ف كة. ( من ا4)5حذف القاعدة مل اعالفريق ل، اقتر بعد اإلحاطة و لالئحة التنفيذية المشتر

اح ي أعربت عنها الوفود فيما يتعلق بهذا االقتر
، دعا الرئيس وفد االتحاد ، وكجزء من استنتاجات اجتماع الفريق العاملعلما بالمواقف النر

ي ال
 
ي الوقت المناسب لمواصلة النظر فيه ف

 
اح مكتوب ف  ق العامل. لفريلالتالية دورة إل تقديم اقتر

اح . االقتر
ً
 ثانيا

ي والدول األعضاء فيه ما سبقبناًء عىل  احهذا اال، يقدم االتحاد األوروب  من الالئحة  5التعديل التالي عىل القاعدة بشأن إدخال  قتر
كة:   التنفيذية المشتر

ي القاعدة 
 
 (."4، تحذف الفقرة )5"ف

اح و  ي والدول األعضاء فيه أمانة الويبو إل إدراج هذا االقتر ي جدول أعمال الدورة الخامسة ليدعو االتحاد األوروب 
ي افريق العلف 

مل المعن 
 مناقشته. بغرض بتطوير نظام لشبونة 

 .
ً
احت ثالثا ير االقتر  ت 

ير  ح للتت  كة )4)5دة عاقالحذف المقتر  هو ( خدامالتوقيع و/أو نية االست –الطلب الخاضع لوثيقة جنيف ( من الالئحة التنفيذية المشتر
متطلبات اإلعالن عن نية االستخدام وممارسة الرقابة و وقت تقديم الطلب األولي للتسجيل.  صمح  تو  ستوف  تالتوقيع متطلبات أن 

ات الجغرافية.  ات الجغرافية محمية فعىل االستخدام تتعارض مع العنارص المكونة لتسميات المنشأ أو المؤشر تسميات المنشأ والمؤشر
ف بها من أي استخدام ينتهك المواصفات  ي التسو  ، حنر لو لم المعتر

 ت الستعماال ا فيه تفاكتشي ذال د بلق المنتجات المعنية ف 
ات الجغرافية لالدولي  تسجيلفإن ال، عالوة عىل ذلكو االحتيالية.  ض يتسميات المنشأ والمؤشر ورة السيطرة عىل استخدامها فتر بالض 

 داخل الطرف المتعاقد الذي نشأت منه. 

 [نهاية المرفق والوثيقة]


