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 االحتاد اخلاص حلماية تسميات املنشأ وتسجيلها الدويل
 (لشبونة)احتاد 

 
 اجلمعية

 
 (والعشروناحلادية  العادية)الدورة  ثالثونوال الثانيةالدورة 

 2015 أأكتوبر 14اإىل  5جنيف، من 
 
 

 من الالئحة التنفيذية التفاق لشبونة 23الرسوم املنصوص عليه يف املادة اقرتاح بشأن حتديث جدول 

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

 مقدمة

 من املصادر التالية:مزيانية احتاد لش بونة ل مو  ت   ( من اتفاق لش بونة،3)11وفقا للامدة  .1

تحقة لقاء خدمات أأخرى يقدهما ( والرسوم والأتعاب املس  2)7احملصةل طبقا للامدة  رسوم التسجيل ادلويل "1"
 ؛املكتب ادلويل فامي يتعلق ابلحتاد اخلاص

 املنشورات؛ تكلاملرتبطة ب الإاتوات و نظام لش بونة حصيةل بيع منشورات املكتب ادلويل املتعلقة ب  "2"
 الهبات والوصااي والإعاانت؛ "3"
 ؛وائد والإيرادات املتنوعة الأخرىالإجيار والف "4"
ىل "1بدلان الاحتاد اخلاص يف حال مل تكن املبالغ املتأأتية من املصادر املبينة يف البنود "واشرتااكت  "5" " غري 4" اإ

 الاحتاد اخلاص.تغطية مرصوفات اكفية ل 
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د رمس واحد فقط يسد  "أأن من اتفاق لش بونة حتديدا عىل  7(، تنص  املادة 3)11" من املادة 1وفامي يتعلق ابلبند " .2
دد حت( من اتفاق لش بونة، 4)11مبوجب املادة وأأن ذكل التسجيل غري قابل للتجديد. و " مقابل تسجيل لك تسمية منشأأ 

الرمس حبيث  ذكلحيدد مقدار و تفاق بناء عىل اقرتاح املدير العام. لمجعية احتاد لش بونة مبلغ رسوم التسجيل ادلويل مبوجب ا
يرادات  اكفية يف الظروف الاعتيادية لتغطية املرصوفات اليت يتحملها املكتب ادلويل من أأجل تس يري  نظام لش بونةتكون اإ

لهيا يف  ىل تسديد املساهامت املشار اإ  (.3)11" من املادة 5البند "أأعامل دائرة التسجيل ادلويل دون احلاجة اإ

الالحئة لش بونة )" تفاقلة التنفييية من الالحئ 23حاليا مبوجب اتفاق لش بونة يف املادة  املطبقويرد جدول الرسوم  .3
 500رمس " 1": 1994يناير  1اعتبارا من مع بدء النفاذ ، 1993مجعية احتاد لش بونة يف سبمترب وضعته ، وقد "(التنفييية

 90رمس " و 3"؛ ادلويل لتسجيلل عن أأي تعديل فرنك سويرسي  200 رمس" و 2"التسجيل ادلويل؛ عن فرنك سويرسي 
صدار مس تخرج ع سويرساي فرناك قرار أأو تقدمي أأية  سويرساي فرناك 80رمس " و 4"؛ السجل ادلويل منن اإ صدار اإ عن اإ

 .أأخرى كتابية بشأأن حمتوايت السجل ادلويل معلومات

ىل  22وخالل ادلورة احلادية والثالثني لحتاد لش بونة اليت انعقدت من  .4 م اقرتاح لتحديث 2014سبمترب  30اإ ، قد ِّ
ويف تكل  (.LI/A/31/2من الالحئة التنفييية لتفاق لش بونة )انظر الوثيقة  23القاعدة ملنصوص عليه يف اجدول الرسوم 
 (.44، الفقرة LI/A/31/3ي مجعية احتاد لش بونة قرارا بشأأن الاقرتاح )انظر الوثيقة خادلورة، مل تت

 الاس تدامة املالية لحتاد لش بونة

ىل أأن تصل النفقات  2016/17من املتوقع يف الثنائية  .5 فرنك سويرسي س نواًي.  1 125 000املتعلقة ابحتاد لش بونة اإ
ىل املهنجية احلالية امل ت بعة لتخصيص النفقات حسب لك احتاد  ومن اجلدير ابذلكر أأن حساابت نفقات احتاد لش بونة تستند اإ

. ووفقًا لهيه املهنجية، ل يتحمل 2016/17عىل النحو امل وَّض  يف املرفق الثالث ملرشوع اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية 
زاء دفع تاكليف الاحتاد غري املبارشة والتاكليف الإدارية غري املبارشة.  احتاد لش بونة أأي عبء اإ

ىل عدد الطلبات املنخفض لتسجيل تسميات املنشأأ  .6 س نة  20متوسط عدد الطلبات املس تلمة خالل  -وابلنظر اإ
الرسوم املتأأتية حاليا يقل بكثري عام يلزم لتغطية مرصوفات احتاد لش بونة.  فاإن جحم -طلبا يف الس نة  14املاضية اكن 

ىل أأسامء جغرافية، فعددها الإجاميل حمدوداجلغرافية املؤرشات سائر و ابلإضافة اإىل ذكل، ومبا أأن تسميات املنشأأ و  تستند اإ
جامل يتعلق حبقوق  ضع يف أأنظمة التسجيل الأخرى فامي. وعىل أأي حال، وخبالف الو حبمك حمدودية الأسامء اجلغرافية املمكنة اإ

 1اجلغرافية وتسميات املنشأأ. ؤرشاتللطلبات اجلديدة املتعلقة ابمل اوكبري  امس متر  اتدفق  كمكن أأن نتوق عامللكية الفكرية، ل

ت وثيقة بعنوان  .7 املتعلقة  تطرح اخليارات "خيارات من أأجل الاس تدامة املالية لحتاد لش بونة"ويف هيا الصدد، أأعد 
ىل ادلورة الرابعة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية يك تنظر فهيا ادلول الأعضاء  مة اإ بمتويل احتاد لش بونة، ويه مقد 

 (.WO/PBC/24/16 )الوثيقة

  

                                                
1
ه دانييل جيوفانوتيش وأ خرون، وأأصدره مركز التجارة ادلولية  بط ر  -اجلغرافية املؤرشات حسب ما جاء يف "دليل    املنتجات بأأصلها" اذلي أأعد 
أأية  حتات املنشأأ أأيضا. ورمبا زاد العدد مياك، ولكن وهو عدد يشمل تسميات  -مؤرش 10 000اجلغرافية احملمية أ نياك حوايل املؤرشات ، بلغ عدد 2009 يف
 عن عدد املؤرشات اجلغرافية وتسميات املنشأأ اليت قد تصبح محمية يف املس تقبل.رقام أأ 
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من الالحئة  23القاعدة ملنصوص عليه يف اوالهدف من هيه الوثيقة هو عرض الاقرتاحات لتحديث جدول الرسوم  .8
طار نظام لش بونة التنفييية لتفاق ل  ر لأنشطة التسجيل يف املس تقبل يف اإ ش بونة، مع الانتباه بشلك خاص للمس توى املقد 

بقاء عىل نظام ميرس  ومس تقطب للمس تخدمني. وفامي يتعلق هبيه النقطة الأخرية، من املهم التوفيق بني:  ورضورة الإ
الظروف العادية لتغطية مرصوفات احملافظة عىل خدمة أأن يكون مقدار الرسوم احملددة اكفيا يف بيض املبدأأ اذلي يق (1)

ىل طلب مشاراكت من أأعضاء احتاد لش بونة )املادة  ()ب( من اتفاق لش بونة(؛ 4)11التسجيل ادلويل دون احلاجة اإ
رضورة تطبيق رسوم تعكس أأثر ( و3وأأن هيا املبدأأ، يف حال تطبيقه برصامة، قد يؤدي اإىل رسوم عالية جدا؛ ) (2)

ىل س ندات امحلاية يف أأنظمة متعددة وتتطابق مع رسوم التسجيل الواجب دفعها يف سائر الأنظمة ادلولية لتسجيل احلصول ع
 امللكية الصناعية.

 من الالحئة التنفييية 23لقاعدة ايف ملنصوص عليه امعايري حلساب مقدار الرسوم 

عىل عدد من العوامل شديدة التقلب وتعمتد بقدر كبري ابلرضورة تقوم أأية توقعات لأنشطة التسجيل يف نظام لش بونة  .9
 لش بونة. ة جناح وثيقة جنيف لتفاقبعىل نس  

تصبح س  نظام لش بونة لك ادلول الأعضاء حاليا يف أأن  2034-2015خالل الفرتة البداية، كمكن أأن نفرتض ويف  .10
ضافية  30أأن و ، ش بونةل مبوجب وثيقة جنيف لتفاق أأطرافا متعاقدة  ىل وثيقة جنيف. أأطرافا متعاقدة اإ نظرا و سوف تنضم اإ

عىل  التوقعاتعمتد ت اجلديدة يف العرشين الس نة امليكورة، ل بد  أأن  الت الانضاممحاإىل صعوبة توق ع مىت س تحصل 
 متوسطة. أأرقام

ذا قسمنا ذكل العدد عىل  ساري دويل تسجيل 900ومبا أأن هناك حاليا حنو  .11 طرفا  28بناء عىل نظام لش بونة، فاإ
ذا أأو أأكرث.  30متعاقدا س يكون متوسط عدد التسجيالت للك طرف متعاقد  عىل الأطراف املتعاقدة املتوسط ذاته ب قنا ط واإ

سجيل دويل ت  900، س نصل اإىل حوايل 2034-2015ىل وثيقة جنيف خالل الفرتة الثالثني الإضافية املفرتض أأن تنضم اإ 
ىل التسجيالت ادلولية أأن نفرتض أأنه ابلإضكمكن و  ملتوسط.ايف نواي س   45جديد خالل تكل الفرتة، أأي  املتأأتية من  45افة اإ

من ادلول الأعضاء احلاليني تسجيالت دولية جديدة يف املتوسط  10ن نضيف أأ سيتعني الأعضاء اجلدد يف النظام لش بونة، 
غري املتوقع  ومن. 55يف لش بونة مضن السجل ادلويل، وس يكون العدد املتوسط عىل املدى املتوسط للطلبات الس نوية هو 

الأعداد املتوسطة املقرتحة أأعاله عىل الفرتة طب ق ت ل كمكن أأن ، وذلكل 2018زي النفاذ قبل عام قة جنيف حأأن تدخل وثي
كمكن ، ملاضيةا تسجيالت ادلولية خالل الس نوات امخلسمتوسط عدد ال خالف ذكل، وابلستناد اإىل وعىل . 2015-2017
 .2016/17للثنائية  20للتسجيالت ادلولية املقدر العدد الس نوي بلغ ي أأن 

ىل وثيقة جنيف لتفاق خيص فامي و  .12 ىل أأنه بعد الانضامم اإ فاإن ، ش بونةل ادلول الأعضاء يف احتاد لش بونة حاليا، يشار اإ
مع سيتعني تغيريها بغية توفيقها ، أأطراف منشأأ متعاقدةبشأأهنا تكل ادلول تعد  أ نياك، واليت مجيع التسجيالت ادلولية السارية 

ستبلغ التسجيالت ادلولية رة يف الفقرة السابقة، و امليكأأساس الافرتاضات وعىل . ش بونةل و  وثيقة جنيف لتفاق رش 
طار نظام لش بونة حوايل   وعليه،. 2018يف حال دخلت وثيقة جنيف لتفاق لش بونة حزي النفاذ يف عام  960السارية يف اإ

دخالها يف السجل ادلويل خالل الفرتة  ابلإضافة اإىل تكل و. 56سيبلغ  2034-2018فاإن متوسط عدد التغيريات الواجب اإ
دخالها يف السج ىيضا يف املتوسط أأربع تغيريات أأخر تكون هناك أأ من املفرتض أأن التغيريات الواجبة،  ادلويل  ليتعني اإ

ن العدد املتوسط للتغيريات الس نوية سيبلغ وذلكل  س نواي،  .2018اعتبارا من  60فاإ
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ىل أأن هيه تقديرات من و  .13 لبياانت التارخيية اىل اإ فقط ستند ت ويه س نة.  20جدا ممتدة عىل فرتة  امةعاملهم أأن نشري اإ
أأعاله.  10وعىل نس بة الانضامم امليكورة يف الفقرة  2018حزي النفاذ يف  خول وثيقة جنيفدافرتاض تقوم عىل و للطلبات 
 الإحصاءات الأخرية بي نت تقل با كبريا يف نشا  التسجيل الس نوي.ولكن 

يف  20سيبلغ  2016/17أأعاله، فاإن العدد املقدر للتسجيالت ادلولية والتغيريات يف الثنائية  11ذكر يف الفقرة وكام  .14
فرناك سويرساي )انظر أأيضا الفقرة  54,750فاإن رمس التسجيل ادلويل املطلوب س يكون ذكل الأساس، وعىل . باعات  لس نةا
 (.WO/PBC/24/16من الوثيقة  9

يلغي املغزى الأسايس من السجل ادلويل س  أأعاله، هيا املقدار من الرسوم س يكون عاليا جدا و  8ورد يف الفقرة  وكام .15
يف أأنظمة  فية )مبا يف ذكل تسميات املنشأأ(نشأأ، أأل وهو تيسري حامية املؤرشات اجلغراللمؤرشات اجلغرافية وتسميات امل 

د قمما ال ابلنس بة اإىل املس تخدمني عل نظام التسجيل ادلويل مس تحيل املنجيفقد راء دويل واحد. متعددة من خالل اإج
 جيعل النظام حبد  ذاهتا متجاوزًا.

تسجيل س تخدام نظام ال ااملتفق عليه معوما أأن حامية حقوق امللكية الفكرية لها تلكفة وأأن الرسوم املفروضة لقاء من و  .16
قامة الأنظمة واحملافظة علهيا.  العدد صغر وبسبب الإداري حلقوق امللكية الفكرية ينبغي أأن تعكس املرصوفات الالزمة لإ

ومثهل وثيقة جنيف لتفاق لش بونة ل اتفاق لش بونة وطابعها احملدود وكون  ،ؤرشات اجلغرافية وتسميات املنشأأ ملإجاميل للا
ن الرسوم املتأأتية من نظام لش بونة ل كمكن أأبدا أأن تغطي مجمل نفقاته.رسوم يتوقعان وضع  م ت ،ذلكلو احملافظة الإدارية، فاإ قد 

 (.WO/PBC/24/16بشلك منفصل اإىل جلنة الويبو للربانمج واملزيانية )الوثيقة خيارات الاس تدامة املالية لحتاد لش بونة 

قوق امللكية حل ظمة التسجيل ادلولية أأنعكس من هجة معيارا مطبقا حاليا يفيي ينبغي أأن الرسوم اذلمس توى عن أأما  .17
جدول ملقرتح اس تخدام أأل يطرح عائقا حيول دون اس تخدام نظام لش بونة، من امن هجة أأخرى ينبغي ، و الفكرية يف الويبو

 كمنوذج. يل ادلويل للعالمات )نظام مدريد(لتسج ل سوم نظام مدريد ر 

ذا  .18 طرفا متعاقدا )ل أأثر للتسجيل  27يغطي ، يف الوقت احلايل، التسجيل ادلويل بناء عىل نظام لش بونة افرتضنا أأنواإ
ن الطلب املقابل حسب جدول رسوم مدريد س يفيض دلويل قدره اطلب للاإىل رمس  ادلويل يف طرف املنشأأ املتعاقد(، فاإ

التلكفة الفعلية من ابب املقارنة بني سوى أأن هيا املبلغ ي س تخدم اإىل يف هيا الشأأن ويشار . 2 سويرسايفرناك 3 353
زع عىل طرفا متعاقدا 27ثر يف هل أأ دويل لتسجيل  طار نظام مدريد يو  ، وأأن الرمس التمكييل عن لك طرف متعاقد معني  يف اإ
سب يف هيا املبلغ الرسل وملتعاقدة املعي نة. االأطراف   م الفردية اليت كمكن للأطراف املتعاقدة فرضها.و حت 

 

  

                                                
2
 .x 27فرنك سويرسي  100دوةل معي نة وقدره عن لك  لتمكييلافرناك سويرساي زائد الرمس  653الأسايس قدره الرمس   
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 اقرتاح

لالحئة التنفييية امن  23 لقاعدةملنصوص عليه يف ااجدول الرسوم حتديث  قرتحعتبارات السابقة، ي  ابلنظر اإىل الا .19
رمس قدره و  "2"؛ سويرساي فرناك 3 350 قدره تسجيل ادلويللل رمس " 1"عكس املبالغ التالية: ي، حبيث لش بونة لتفاق
لتقدمي مس تخرج من السجل ادلويل؛  سويرساي فرناك 150رمس قدره و  "3"فرنك سويرسي لتعديل تسجيل دويل؛  1 500
 .حمتوايت السجل ادلويلت قدم كتابيا خبصوص معلومات  ةنك سويرسي لتوفري شهادة أأو أأيفر  100رمس قدره و  "4"

ىل م .20 ن امجلعية مدعوة اإ  ا ييل:اإ

 هبيه الوثيقة؛الإحاطة علام  1"

الرسوم  مبالغتعديل يف  البت   2"
لهيا يف  الالحئة من  23 القاعدةاملشار اإ

 يف لش بونة، كام هو مبني  لتفاق  التنفييية
 ذكلعىل أأن يدخل أأعاله،  19الفقرة 

 .2016 يناير 1اعتبارا من  حزي  النفاذ

 ]هناية الوثيقة[

 

 

 

 


