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 الأول الاصل
 أأحاكم متهيدية وعامة

 1 املادة
 ترصةاخمل تعابري ال 

 لأغراض هذه الوثيقة وما مل يُذكر خالف ذكل رصاحة:

ادلويل " افتاا  لب ووةة شبـنأ  حامية سمييا  املشبنأ وسمجيلها عىل الصعيد لب ووةة "افتاا  عوارةفتعين  "1"
 ؛1958 أأكتوبر 31املؤرخ يف 

 ،1967يوليو  14كام هو ُمراجع يف اس توكهومل يف " افتاا  لب ووةة 1967 وفتعين عوارة "وثيقة "2"

 ؛1979سبمترب  28ومعدل يف 

كام هو موضوع شبنأ  سمييا  املشبنأ والوياتا  اغجررايةة، وفتعين عوارة "هذه الوثيقة" افتاا  لب ووةة  "3"
 قة؛مبوجب هذه الوثي

لهيا يف املادة "4"  ؛25 وفتعين عوارة "الالحئة التناةذية" الالحئة التناةذية املبار اإ

، 1883 مارس 20يف املؤرخة  افتااقةة ابريس محلاية امللكةة الصناعيةوفتعين عوارة "افتااقةة ابريس"  "5"
 ؛بصيرهتا املنقحة واملعدةل

 ؛"1"(1)2 يف املادة ملا ورد فتعين عوارة "سميية املشبنأ" سميية ويقا  و  "6"

 "؛2("1)2 وفتعين عوارة "الويا  اغجررايف" بياتا  ويقا  ملا ورد يف املادة "7"

جيوعة مك 4المجل ادلويل اذلي حيتاظ به املكتب ادلويل ويقا للامدة وفتعين عوارة "المجل ادلويل"  "8"
أأاي  اك  شلك ادلعامة اليت حتاظ علهيا لتمييا  املشبنأ والوياتا  اغجررايةة،  رمسية للوياتا  املتعلقة ابلتمجيال  ادلولية

 الوياتا ؛ فتكل

 ؛املدوَّ  يف المجل ادلويلوفتعين عوارة "التمجيل ادلويل" التمجيل ادلويل  "9"

 وفتعين لكية "الطلب" طلب التمجيل ادلويل؛ "10"

ل" املدوَّ  يف المجل  "11"  ادلويل ويقا  لهذه الوثيقة؛وفتعين لكية "املمجَّ

 (؛2)2 وفتعين عوارة "منطقة املشبنأ اغجررايةة" منطقة جررايةة ويقا  ملا ورد يف املادة "12"

 سبيلها؛ وفتعين عوارة "منطقة جررايةة عابرة للحدود" منطقة جررايةة فتقع يف أأطراف متعاقدة جماورة أأو "13"

 يف هذه الوثيقة؛ منظية حكومةة دولية تكو  طريا   وفتعين عوارة "الطرف املتعاقد" لك دوةل أأو "14"
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اذلي فتقع  وفتعين عوارة "طرف املشبنأ املتعاقد" الطرف املتعاقد اذلي فتقع يةه منطقة املشبنأ اغجررايةة أأو "15"
 يةه منطقة املشبنأ اغجررايةة العابرة للحدود؛

 ؛3 وفتعين عوارة "الإدارة اخملتصة" كياتا  يعنيَّ ويقا  للامدة "16"

املعنويني اذلين خيّول هلم قاةو  طرف املشبنأ  وفتعين لكية "املم تاةدو " الأشخاص الطويعيني أأو "17"
 بيا  جررايف؛ املتعاقد اس تخدام سميية مشبنأ أأو

يف هذه  وفتعين عوارة "املنظية احلكومةة ادلولية" املنظية احلكومةة ادلولية الأهل لأ  فتصوح طريا   "18"
 ؛"3("1)28 للامدة ويقا   الوثيقة

 وفتعين لكية "املنظية" املنظية العاملية لليلكةة الاكرية؛ "19"

 وفتعين عوارة "املدير العام" املدير العام للينظية؛ "20"

 .وفتعين عوارة " املكتب ادلويل" املكتب ادلويل للينظية "21"

 2 املادة
 املوضوع

 فتنطوق هذه الوثيقة عىل ما ييل: ]سمييا  املشبنأ والوياتا  اغجررايةة[ (1)

أأية  سب متل عليه، أأو أأية سميية محمية يف طرف املشبنأ املتعاقد وفتتنألف من امس منطقة جررايةة أأو "1"
ىل فتكل املنطقة وسُم تخدم لتعيني سلعة ما مبشب هئا  فتعود فتكل املنطقة اغجررايةة حةث يف سميية أأخرى يُعرف أأهنا سبري اإ

ىل الويئة اغجررايةة، مبا يف ذكل العوامل الطويعية والبرشية أأساسا   أأو ا  لكي اخصائصه أأو ةوعيهتا  ، اليت أأكمبت الملعة شهرهتا؛اإ

أأي بيا   يب متل عليه، أأو وأأي بيا  محمي يف طرف املشبنأ املتعاقد ويتنألف من امس منطقة جررايةة أأو "2"
ىل فتكل املنطقةي يُعرف أأةه أ خر   ا  سامهتا الأخرى أأساس شهرهتا أأو ةوعية الملعة أأوا حةث فتعود دد سلعة ما مبشب هئ، وحيبري اإ

ىل مشب هئا اغجررايف  .اإ

( من أأرايض 1) جيوز أأ  فتتنألف منطقة املشبنأ اغجررايةة كام ورد وصاها يف الاقرة ]مناطق املشبنأ اغجررايةة امليكنة[ (2)
ل يم تثين ذكل فتطويق هذه وماك  يف أأرايض طرف املشبنأ املتعاقد.  هجة أأو من منطقة أأو طرف املشبنأ املتعاقد بنأمكلها أأو

 أأو جزء مهنا.( واليت فتتنألف من منطقة جررايةة عابرة للحدود، 1) الوثيقة عىل منطقة املشبنأ اغجررايةة كام ورد وصاها يف الاقرة

 3 املادة
 الإدارة اخملتصة

دارة هذ ه الوثيقة يف أأراضيه وعن التواصل مع املكتب ادلويل مبوجب يعنّين لك طرف متعاقد كياتا  يكو  ممؤول  عن اإ
هذه الوثيقة والالحئة التناةذية. وخيطر الطرف املتعاقد املكتب ادلويل ابمس فتكل الإدارة اخملتصة وبياتا  الفتصال هبا، عىل 

 النحو املنصوص عليه يف الالحئة التناةذية.
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 4 املادة
 المجل ادلويل

مجل دويل يدّوٍّ  التمجيال  ادلولية اليت جترى مبوجب هذه الوثيقة أأو مبوجب افتاا  حيتاظ املكتب ادلويل ش 
 لكهيام، والوياتا  املتعلقة هبذه التمجيال  ادلولية. أأو 1967 لب ووةة ووثيقة

 الثاين الاصل
 والتمجيل ادلويل الطلب

 5 املادة
 الطلب

 فتودع الطلوا  دلى املكتب ادلويل. ]ماك  الإيداع[ (1)

بيا   (، يودع طلب التمجيل ادلويل لتميية مشبنأ أأو3) مع مراعاة الاقرة ]الطلب اذلي فتودعه الإدارة اخملتصة[ (2)
 جررايف دلى الإدارة اخملتصة ابمس:

 املم تاةدين؛ "1"

لتنأكيد حقو  مبوجب قاةو  طرف املشبنأ املتعاقد يمتتع ابلأسس القاةوةية خشص طويعي أأو معنوي أأو  "2"
 الويا  اغجررايف. حقو  أأخرى فتتصل بتميية املشبنأ أأو املم تاةدين أأو

للبخص الطويعي أأو املعنوي  جيوز لليم تاةدين أأو(، 4دو  الإخالل ابلاقرة )  )أأ(  مبارشة[املودعة ]الطلوا   (3)
ليه يف الاقرة ذا مسح بذكل سرشيع طرف املشبنأ املتعاقد2("2) املبار اإ يداع الطلب اإ  ." اإ

عال  يقّدمه الطرف املتعاقد ياةد أأ  سرشيعه يميح بذكل. وجيوز للطرف  سرسي الاقرة )ب( الارعية )أأ( رشط اإ
يداعه وثيقة فتصديقه أأو ذا أأديل ابلإعال  يف وقت  اةضاممه أأو املتعاقد أأ  يديل بذكل الإعال  عند اإ يف أأي وقت لحق. واإ

يداع وثيقة التصديق أأو ذا الاةضامم، أأصوح الإعال  تايذا  دلى دخول هذ اإ ه الوثيقة حزي النااذ يف الطرف املتعاقد املعين. أأما اإ
بعد التارخي اذلي يتممل يةه املدير أأديل ابلإعال  بعد دخول هذه الوثيقة حزي النااذ يف الطرف املتعاقد، أأصوح الإعال  تايذا  

 .بثالثة أأشهر عال الإ  العام

يداع طلب مبرتك يف حاةل منطقة جررايةة عابر  (4) ماكةية اإ يف حاةل منطقة مشبنأ جررايةة فتتنألف من منطقة  ة للحدود[]اإ
طراف جررايةة عابرة للحدود، جيوز  يداع طلب واحد  اجملاورة، ويقا لفتااقها، ةاملتعاقدللأ دارة الاشرتاك يف اإ من خالل اإ

 عىل فتعييهنا.فتتاق خمتصة 

ىل فتكل احملّددة يف  ]احملتواي  الإلزامةة[ (5) ضاية اإ دراهجا يف الطلب اإ لزامةة الواجب اإ حتدد الالحئة التناةذية العنارص الإ
 (.3)6 املادة

دراهجا يف الطلب. ]احملتواي  اخليارية[ (6)  جيوز أأ  حتّدد الالحئة التناةذية العنارص اخليارية اليت جيوز اإ
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 6 املادة
 التمجيل ادلويل

بيا   ما أأ  يم تمل املكتب ادلويل طلب سمجيل دويل لتميية مشبنأ أأو [املكتب ادلويلالاحص البلكي دلى ] (1)
الويا  اغجررايف يف  جررايف حمب الأصول وكام هو منصوص عليه يف الالحئة التناةذية، يمجل سميية املشبنأ أأو

 ادلويل. المجل

ل ادلويل التارخي اذلي يم تمل يةه املكتب ادلويل (، يوايق اترخي التمجي3) مع مراعاة الاقرة ]اترخي التمجيل ادلويل[ (2)
 الطلب.

متةل العنارص[ (3) ذا مل يتضين الطلب مجيع العنارص التالية: ]اترخي التمجيل ادلويل للطلوا  غري املك  اإ

 ؛مودعي الطلب (، مودع أأو3)5 يف حاةل املادة حتديد الإدارة اخملتصة أأو، "1"

ليه  البخص الطويعي أأو الاعتواريفتااصيل حتديد املم تاةدين وعند الاقتضاء  "2" املبار اإ
 ؛"2("2)5 املادة يف

 ؛الويا  اغجررايف اذلي يُلمتس هل التمجيل ادلويل سميية املشبنأ أأو "3"

 ؛الويا  اغجررايف الملع اليت فتنطوق علهيا سميية املشبنأ أأو الملعة أأو "4"

  يوايق التارخي اذلي يم تمل يةه املكتب ادلويل أ خر العنارص الناقصة.ياإ  اترخي التمجيل ادلويل

يشرش املكتب ادلويل دو  فتنأخري لك سمجيل دويل وخيطر به الإدارة ]نرش التمجيال  ادلولية والإخطار هبا[  (4)
 اخملتصة للك طرف متعاقد يف التمجيل ادلويل.

تمتتّع سميية املشبنأ املمجةل ويمتتّع الويا  ، )ب( الارعية مراعاة الاقرةمع  )أأ( ]اترخي بدء رساي  التمجيل ادلويل[ (5)

خطارا   أأو 15 اغجررايف املمجل ابمحلاية يف أأرايض لك طرف متعاقد مل يريض امحلاية مبوجب املادة ىل املكتب ادلويل اإ أأرسل اإ
 .، وذكل اعتوارا  من اترخي التمجيل ادلويل18 مبنح امحلاية ويقا  للامدة

عال ، أأ  سميية املشبنأ املمجةل أأو الويا  اغجررايف  ()ب  وجيوز لطرف متعاقد أأ  خيطر املدير العام، مبوجب اإ
الإقلميي، اعتوارا  من التارخي املذكور يف الإعال ، رشيطة أأل يتعدى ذكل  املمجل يمتتعا  ابمحلاية، مبوجب سرشيعه الوطين أأو

 ()أأ(.1)15 يف الالحئة التناةذية ويقا  للامدةالتارخي اترخي اةقضاء همةل الريض احملددة 

 7 املادة
 الرسوم

خيضع التمجيل ادلويل للك سميية مشبنأ وبيا  جررايف لتمديد الرمس احملدد يف الالحئة  ]رمس التمجيل ادلويل[ (1)
 التناةذية.

ديعها مقابل التدوينا  حتدد الالحئة التناةذية الرسوم الواجب ]رسوم التدوينا  الأخرى يف المجل ادلويل[  (2)
 أأية معلوما  أأخرى خاصة مبحتواي  التمجيل ادلويل. شهادا  أأو الأخرى يف المجل ادلويل وفتقدمي مم تخرجا  أأو
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خماضة يامي يتعلق بوعض التمجيال  ادلولية لتمييا  املشبنأ، ويامي يتعلق  ا  رسومفتضع امجلعية  ]ختاةضا  الرسوم[ (3)
من الودلا   عندما يكو  طرف املشبنأ املتعاقد دوةل تامةة أأواتا  اغجررايةة، ول س امي بوعض التمجيال  ادلولية للوي

 منوا . الأقل

عال ، بنأ  امحلاية النامجة عن التمجيل ي جيوز لأ )أأ(   رمس الاردي[ال] (4) طرف متعاقد أأ  خيطر املدير العام، مبوجب اإ
ذا ُسدد رمس لترطية ادلويل  ل اإ ىل أأراضيه اإ د مبلغ هذا الرمس لن متتد اإ تلكاة الاحص املوضوعي للتمجيل ادلويل. وحيدَّ

عالتا  لحقة. ول جيوز أأ  يتعدى هذا الرمس املولغ املطلوب مبوجب الترشيعا   الاردي يف الإعال  وميكن فتريريه يف اإ
ضاية اإ  الوطنية أأو قلميية للطرف املتعاقد بعد خصم الويورا  النامجة عن الإجراء ادلويل. واإ ىل ذكل، جيوز للطرف املتعاقد الإ

عال ، أأ  خيطر داراي يتعلق ابس تعامل سميية املشبنأ أأو الويا  اغجررايف من قبل  املدير العام، مبوجب اإ بنأةه يبرتط رسام اإ
 املم تاةدين يف ذكل الطرف املتعاقد.

 أأرايض الطرف املتعاقد مبثابة التخيل عن امحلاية يف ، طوقا لالحئة التناةذية،سمديد الرمس الارديعدم يعّد  )ب(
 اذلي يبرتط ديع الرمس.

 8 املادة
 مدة صالحةة التمجيل ادلويل

ىل أأجل غري مميى، تكو  ]التوعية[ (1)  حامية سميية املشبنأ عىل أأ  من املاهوم أأ   التمجيال  ادلولية سارية املاعول اإ
ذا أأصوحت التميية أأو املمجةل اليت فتتكو  مهنا سميية املشبنأ أأو يتكو  مهنا  الويا  اغجررايف املمجل فتعود غري مطلوبة اإ

 الويا  اغجررايف غري محمية يف طرف املشبنأ املتعاقد.

دارة اخملتصة )أأ( ]الإلراء[ (2) للبخص  أأو ليم تاةدينل  ،(3)5 يف حاةل املادةجيوز و  ،املتعاقداملشبنأ طرف دلى  جيوز لالإ
ليه يف املادةالطويعي أأو املعنوي  دارة اخملتصة دلى  جيوز"، و 2("2)5 املبار اإ أأ  فتطلب من املكتب ، املتعاقد طرف املشبنأ لالإ

لراء التمجيل ادلويل.  ادلويل اإ

أأصوح الويا  اذلي يتنألف منه بيا  جررايف  تنألف مهنا سميية مشبنأ ممجةل أأوفت ل أأصوحت التميية اليت يف حا )ب(
لراء التمجيلغري محمّيني يف طرف املشبنأ املتعاقد، يعنّي عىل الإدارة اخملتصة   ادلويل. دلى طرف املشبنأ املتعاقد أأ  فتطلب اإ

 الثالث الاصل
 امحلاية

 9 املادة
 الالزتام ابمحلاية

يكال لك طرف متعاقد امحلاية لتمييا  املشبنأ املمجةل والوياتا  اغجررايةة املمجةل يف أأراضيه، يف ةطا  ةظامه  
بطال أأو أأو ختل الوثيقة، مع مراعاة أأي ريض أأووممارسافته القاةوةيني ولكن ويقا  لأحاكم هذه  لراء قد يصوح تايذا  ابلشم وة  اإ اإ

ىل أأراضيه، عىل أأ  يكو  من املاهوم أأ  الأطراف املتعاقدة اليت ل متزي بني سمييا  املشبنأ والوياتا  اغجررايةة يف سرشيعاهتا  اإ
دراج هذا المتيزي يف سرشيع الوطنية أأو قلميية لن تكو  ملزمة ابإ قلميية.الإ  اهتا الوطنية أأو الإ
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 10 املادة
 امحلاية مبوجب قواةني الأطراف املتعاقدة والصكوك الأخرى

رية يف اختيار ةوع الترشيعا  اليت س يكال مبوجاها امحلاية املنصوص احلللك طرف متعاقد  ]شلك امحلاية القاةوةية[ (1)
 املتطلوا  املوضوعية لهذه الوثيقة.علهيا يف هذه الوثيقة، عىل أأ  فتليب فتكل الترشيعا  

قد مينحها  أأخرىلن فتؤثر أأحاكم هذه الوثيقة بنأي شلك من الأشاكل يف أأية حامية  ]امحلاية مبوجب صكوك أأخرى[ (2)
مبوجب صكوك دولية  الإقلميي أأو الوطين أأو هبيا  جررايف ممجل مبوجب سرشيع طرف متعاقد لتميية مشبنأ ممجةل أأو

 أأخرى.

جتاه  ليس يف هذه الوثيقة ما حيّد من أأية الزتاما  مرتفتّوة عىل الأطراف املتعاقدة بعضها مع صكوك أأخرى[ ]العالقة (3)
 .أأخرى الوعض بناء عىل أأية صكوك دولية أأخرى، كام ل ختّل بنأية حقو  يمتتع هبا طرف متعاقد مبوجب أأية صكوك دولية

 11 املادة
 والوياتا  اغجررايةةامحلاية يامي خيص سمييا  املشبنأ املمجةل 

يكال لك ويامي يتعلق بتميية مشبنأ ممّجةل أأو بيا  جررايف ممّجل، هذه الوثيقة، مع مراعاة أأحاكم  ]مضيو  امحلاية[ (1)
 :الوسائل القاةوةية ملنع ما ييلطرف متعاقد 

 الويا  اغجررايف سميية املشبنأ أأواس تخدام  )أأ(

الويا  اغجررايف واليت مل  ع اليت فتنطوق علهيا سميية املشبنأ أأومن ةوع مماثل لنوع المل ايامي خيص سلع "1"
 اغجررايف؛ الويا  متتثل لليتطلوا  املطوقة الأخرى لس تخدام سميية املشبنأ أأو اليت ل فتشبنأ يف منطقة املشبنأ اغجررايةة أأو

أأو  اغجررايفالويا   ةوع الملع اليت فتنطوق علهيا سميية املشبنأ أأوةاس من ليمت  ايامي خيص سلع "2"
ذا، خدما  ىل وجود من شنأةه أأ  يبري  الاس تخدام ذكلاك   اإ من سميية  واملم تاةدينأأو اخلدما  بني فتكل الملع صةل اإ

ىل مسعة سميية املشبنأ أأو الويا  أأو هم، صاحل مبأأ  يرض من املرحج و  الويا  اغجررايف املشبنأ أأو حمب ما ينطوق، ابلنظر اإ
 دو  وجه حق.هبا  يشتاعأأ  ام أأو يضعاه أأوفتكل الميعة ورة غري عادةل من من املرحج أأ  يشتقص بصاغجررايف 

ىل فتضليل ةأأي (ب) زاءاملم هتكل  ممارسة أأخرى فتؤدي اإ  طويعهتا أأواحلقةقي مصدرها  املشبنأ احلقةقي للملع أأو اإ
 احلقةقةة.

تمييا  املشبنأ أأو اس تخدام ل  أأيضا عىل أأي )أأ(( 1سرسي الاقرة ) [مضيو  امحلاية يامي يتعلق ابس تخداما  حمّددة] (2)
ذا اس ُتخدمت سميية املشبنأ أأو اس تخدم  أأو ،ُذكر املشبنأ احلقةقي للملعواإ   حىتالوياتا  اغجررايةة اذلي يعّد فتقليدا لها،  اإ

ضاية  أأويف شلك ترمجة الويا  اغجررايف  أأو "طريقة" "فتقليد"  " أأوصنع" "طراز" أأو أأو "ةوع" أأو "منط"مبصطلحا  مثل ابإ
ىل ذكل و"منتوج يف" أأو "مثل" أأو مبابه" أأ أأو   .1ما اإ

                                                
1

الويا  املؤلف لتميية املشبنأ  يف حال اكتمت بعض عنارص التميية أأومن املاهوم أأةه لأغراض هذه الوثيقة، (: 2)11بيا  متاق عليه شبنأ  املادة  
الارعية ل سُبرتط يف الأطراف املتعاقدة الأخرى. وملزيد من  حاميهتا مبوجب هذه الاقرةالويا  اغجررايف طابع الامس العام يف أأرايض طرف املشبنأ املتعاقد، ياإ   أأو

بطالها أأو الكبف عن فتعد يف الأطراف املتعاقدة مبوجب رشوط املادة ىل العنرص اذلي يكتيس طابع  11 اليقني، ل ميكن أأ  يمتند ريض عالمة جتارية أأو اإ اإ
 الامس العام.
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طار عالمة جتارية (3) ذا مسح ، (1)13 بنأحاكم املادة الإخاللدو   []الاس تخدام يف اإ يتعنّي عىل الطرف املتعاقد، فتلقائيا اإ
ذا أأدى اس ت سرشيعه بذكل، أأو خدام بناء عىل طلب هجة معنية، أأ  يريض سمجيل عالمة جتارية لحقة أأو أأ  يوطلها اإ

ىل حاةل من احلال  املذكورة يف الاقرة  (.1) العالمة التجارية اإ

 12 املادة
ىل امس عامامحلاية من   التحول اإ

ة املمجةل عىل أأهنا سمييا  املشبنأ املمجةل والوياتا  اغجررايةل ميكن اعتوار مع مراعاة أأحاكم هذه الوثيقة، 
 .يف طرف متعاقد 2اسام عاما   أأصوحت

 13 املادة
 الضامتا  اخلاصة حبقو  أأخرى

حبمن ةية ممجةل  عالمة جتارية سابقة مطلوبة أأوأأحاكم هذه الوثيقة بل ختل  ]حقو  العالما  التجارية المابقة[ (1)
. ويف حال اك  قاةو  الطرف املتعاقد ينص عىل اس تثناء حمدود يف طرف متعاقد ،مكتم وة ابلس تخدام حبمن ةية أأو

فتكل العالمة التجارية المابقة ل جيوز، يف ظروف معّينة، أأ  ختّول مالكها ياةد أأ  للحقو  املينوحة مبوجب عالمة جتارية 
يف ذكل الطرف املتعاقد، احلق يف منع سميية مشبنأ ممّجةل أأو بيا  جررايف ممّجل من احلصول عىل امحلاية أأو الاس تخدام 

ياإ  حامية سميية املشبنأ املمّجةل أأو الويا  اغجررايف املمّجل لن حتّد من احلقو  املينوحة مبوجب فتكل العالمة التجارية بنأية 
 طريقة أأخرى.

حبق أأي خشص يف اس تخدام امسه  ه الوثيقةختل أأحاكم هذ ل [اس تخدام الامس البخيص يف الشباط التجاري] (2)
ذا اس ُتخدم هذا الامس بصورة فتضلل امجلهور. أأو البخيص ل اإ  امس أأساليه يف مزاوةل نباطه التجاري اإ

حبق أأي خشص يف اس تخدام  ه الوثيقةأأحاكم هذختل  ل [سالةل حةواةية القامئة عىل سميية صنف ةوايت أأو]احلقو   (3)
ذا اس ُتخدمت  سميية صنف ةوايت أأو ل اإ  هذه التميية بصورة فتضلل امجلهور.سالةل حةواةية يف س يا  التجارة اإ

ذا ال [ضامتا  يف حال الإخطار شمحب الريض أأو منح امحلاية] (4) أ اثر سمجيل دويل اذلي ريض تعاقد امل طرف اإ
ليه يف هذه املادة،عىل أأساس الاس تخدام مبوجب عالمة جتارية سابقة أأو حق سابق أ خر 15 مبوجب املادة  ، كام هو مبار اإ
خطارا  لتميية املشبنأ املرتفتوة امحلاية ياإ  ، 18 اية مبوجب املادةامحلمبنح  أأو 16 شمحب ذكل الريض مبوجب املادةقّدم اإ

ذا  بذكل احلق أأول ختّل الويا  اغجررايف  أأو ل اإ لراء احلق أأوقد ُمنحت امحلاية اكةت ابس تخدامه اإ عدم جتديده  عقب اإ
سقاطه أأو أأو بطاهل. اإ  اإ

                                                
2

بتطويق أأحاكم هذه الوثيقة يامي خيص الاس تخدام المابق، اإذ  ل ختلّ  12املادة ، من املاهوم أأ  الوثيقة: لأغراض هذه 12املادة بيا  متاق عليه شبنأ    
د غري طرف ، لكيا  أأو جزئيا ، يف طرف متعاقا  عاماسام ميكن، قبل التمجيل ادلويل، أأ  تكو  التميية أأو يكو  الويا  املؤلف لتميية املشبنأ أأو الويا  اغجررايف 

ىل أأ  التميية أأو الويا  أأو جزء مهنام  ملصطلح اعتيادي يف لرة دارجة بوصاه الامس الاعتيادي لملعة أأو خدمة يف ذكل  مطابقاملشبنأ املتعاقد ةظرا  مثال  اإ
ىل أأةه   لالمس الاعتيادي املطلق عىل صنف عنب مثال  يف ذكل الطرف املتعاقد. مطابقالطرف املتعاقد أأو ةظرا اإ
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 14 املادة
ةااذ جراءا  الإ  اغجزاءا و  اإ

يتةح لك طرف متعاقد جزاءا  قاةوةية يعاةل محلاية سمييا  املشبنأ املمجةل والوياتا  اغجررايةة املمجةل وجيزي لأي 
خاصا ، ريع لإجراءا  قاةوةية لضام  حاميهتا حبمب  هجة معنية، سواء اكةت خشصا  طويعيا  أأم معنواي ، عاما  أأو  سلطة عامة أأو

 وممارسافته القاةوةيني.ةظام الطرف املتعاقد 

 الرابع الاصل
 الريض والإجراءا  الأخرى املتعلقة ابلتمجيل ادلويل

 15 املادة
 الريض

دارة اخملتصة دلى طرف معين أأ  ختطر املكتب ادلويل يف غضو  املهةل  )أأ( [ريض أ اثر التمجيل ادلويل] (1) جيوز لالإ
دارة اخملتصة أأ  ريض أ اثر التمجيل ادلويل يف أأراضهيا. ب يف الالحئة التناةذية احملددة خطار الريض هذا من ابإ قّدم تفت وجيوز لالإ

ذا مسحت سرشيعاهتا بذكل أأو  بناء عىل طلب هجة معنية. فتلقاء ةامها اإ

خطار الريض وحيدد  )ب(  الأس واب اليت يقوم علهيا الريض.اإ

ىل املماس بنأية  لريضابخطار ل يؤدي الإ  اية مبوجب صكوك أأخرى[امحل] (2) ويقا   ،حامية أأخرى قد فتتوايراإ
 بيا  معين يف الطرف املتعاقد اذلي يتعلق به الريض. لتميية أأو ،(2)10 لامدةل

اتحة الارصة للجها  املعنية[ ] (3) يتةح لك طرف متعاقد يرصة معقوةل لأي أأحد ستتنأثر مصاحله بتمجيل الالزتام ابإ
 الإخطار ابلريض يامي خيص التمجيل ادلويل.دويل يك يطلب من الإدارة اخملتصة 

يدو  املكتب ادلويل الريض وأأس وابه يف المجل ادلويل. ويشرش الريض  ]سمجيل الريض ونرشه والإخطار به[ (4)
ىل الإدارة اخملتصة دلى طرف املشبنأ املتعاقد أأو خطار الريض اإ ذا أأودع الطلب مبارشة ويقا  للامدة وأأس وابه ويرسل اإ ( 3)5 اإ

ىل ا ليه يف املادة البخص الطويعي أأو املعنوي ملم تاةدين أأواإ " يضال  عن الإدارة اخملتصة دلى طرف 2("2)5 املبار اإ
 املتعاقد. املشبنأ 

يتةح لك طرف متعاقد للجها  املعنية اليت فتتنأثر بريض س ول الطعن القضائية والإدارية املتاحة  ]املعامةل الوطنية[ (5)
 بيا  جررايف. سميية مشبنأ أأوملواطنيه يامي خيص ريض حامية 

 16 املادة
 حسب الريض

 ويدوَّ  المحب يف المجل ادلويل.. التناةذية لالإجراءا  احملددة يف الالحئة ويقا   ريضجيوز حسب  
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 17 املادة
 املهةل الاةتقالية

ماكةية منح همةل اةتقالية] (1) ، يف حال مل يريض طرف متعاقد أ اثر التمجيل ادلويل عىل 13دو  الإخالل ابملادة   [اإ
ذا مسح بذكل من قبل أأساس الاس تخدام المابق  خطارا مبنح امحلاية، جيوز هل، اإ الرري أأو يف حال حَسب ريضه أأو قّدم اإ

هناء  ذكل الاس تخدام. سرشيعه، أأ  مينح همةل معّينة ويقا ملا حتّدده الالحئة التناةذية، لأغراض اإ

  احملددة يف الالحئة ويقا  لالإجراءابتكل املهةل، خيطر الطرف املتعاقد املكتب ادلويل  [الإخطار ابملهةل الاةتقالية] (2)
 التناةذية.

 18 املادة
 نح امحلايةمب خطار الإ 

بيا  جررايف  ممجةل أأو مشبنأ نح امحلاية لتميية مب طر املكتب ادلويل ختلطرف املتعاقد أأ  ى املطة اخملتصة دلجيوز لل 
 هذا الإخطار يف المجل ادلويل ويشرشه.املكتب ادلويل ممجل. ويدو  

 19 املادة
 الإبطال

، يف أأرايض طرف متعاقد أ اثر أأي سمجيل دويل، جزئيا أأو لكيابطال النطق ابإ ل جيوز   ]يرصة ادلياع عن احلقو [ (1)
اتحة الارصة لليم تاةدين يك يدايعوا عن حقوقهم.  ل بعد اإ ليه للبخص الطويعي أأو املعنوي أأيضا وفتتاح هذه الارصة اإ املبار اإ

 ".2("2)5 يف املادة

بطال  ]الإخطار والتدوين والشرش[ (2) خطارا  ابإ ىل املكتب ادلويل اذلأ اثر يوجه الطرف املتعاقد اإ ي يدو  سمجيل دويل اإ
 الإبطال يف المجل ادلويل ويشرشه.

ىل  الإبطال يؤدي ل ]امحلاية مبوجب صكوك أأخرى[ (3) ( 2)10 للامدة ا  ويقتكو  متاحة حامية أأخرى قد  ةنأياملماس باإ
 اذلي أأبطل أ اثر التمجيل ادلويل.يف الطرف املتعاقد عين املويا  ال  أأواملعنية تميية ل ل 

 20 املادة
 والتدوينا  الأخرى يف المجل ادلويلالتريريا  

دخال فتدوينا  أأخرى يف المجل ادلويل. جراءا  فتريري التمجيال  ادلولية واإ  حتدد الالحئة التناةذية اإ
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 اخلامس الاصل
دارية  أأحاكم اإ

 21 املادة
 أأعضاء احتاد لب ووةة

ليه ادلول الأطراف يف  اخلاص الأطراف املتعاقدة أأعضاء يف الاحتاد  1967 وثيقة افتاا  لب ووةة أأوذافته اذلي فتشمتي اإ
 .1967 وثيقة برض النظر عن كوهنا أأطرايا  يف افتاا  لب ووةة أأو

 22 املادة
 مجعية الاحتاد اخلاص

لهيا ادلول الأطراف يف  )أأ( ]تكوين امجلعية[ (1)  .1967 وثيقةالأطراف املتعاقدة أأعضاء يف امجلعية ذاهتا اليت فتشمتي اإ

 مندوب واحد لك طرف متعاقدـ وجيوز أأ  يعاوةه مندوبو  مناوبو  وممتبارو  وخرباء.ميثل  )ب(

 يتحيل لك ويد ةاقافته. )ج(

 عىل امجلعية أأ :  )أأ(  ]املهام[ (2)

 ؛هذه الوثيقةعاجل مجيع املمائل اخلاصة ابحملايظة عىل الاحتاد اخلاص وفتطويره، وبتناةذ فت "1"

عداد مؤمترا  املراجعةدير العام املتزود  "2" لهيا يف املادة ابلتوجهيا  اخلاصة ابإ  مراعاة، مع (1)26 املبار اإ
لهيا الاحتاد اخلاص اليت مل فتصد  عىل هذه الوثيقة أأو الأعضاء يف مالحظا   ؛مراعاة اتمة مل فتنضم اإ

 الالحئة التناةذية؛فتعدل  "3"

علقة ابلحتاد اخلاص وفتوايق علهيا، وتزوده جبييع التوجهيا  نظر يف فتقارير وأأنبطة املدير العام املتفت  "4"
 الالزمة شبنأ  املمائل اليت فتدخل يف اختصاص الاحتاد اخلاص؛

 اخلاصة به، وفتعمتد حماابفته اخلتامةة؛ املزياةية الثنائيةحتدد برتامج الاحتاد اخلاص وفتقر  "5"

 فتقر النظام املايل لالحتاد اخلاص؛ "6"

 حتاد اخلاص؛أأهداف الامن غجا  وأأيرقة عامةل لتحقةق  مالمئا   فتشبئ ما تراه "7"

 املنظام  ادلولية احلكومةة وغري احلكومةة؛ادلول و حتدد من يميح هلم حبضور اجامتعاهتا مكراقبني من  "8"

ىل  22 فتقر التعديال  اخلاصة ابملواد من "9"  ؛27و 24اإ

جراء مالمئ أ خر  "10" مالمئة ويقا   أأية همام أأخرىوفتوارش  اخلاص الاحتاد أأهدافتحقةق ل فتتخذ أأي اإ
 الوثيقة. لهذه
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احتادا  أأخرى فتديرها املنظية، بعد الاطالع عىل رأأي  فتتخذ امجلعية قراراهتا يامي خيص املواضيع اليت هتم أأيضا   )ب(
 غجنة التشم يق التابعة للينظية.

من ةصف عدد أأعضاء امجلعية اذلين هلم  عينهب  أأمرالنصاب القاةوين لأغراض التصويت عىل  يتكو  )أأ( ]النصاب[ (3)
 .ذكل الأمرحق التصويت عىل 

ذا اك  عدد أأعضاء امجلعية من  أأحاكم الاقرة برض النظر عن )ب( الارعية )أأ(، جيوز للجيعية أأ  فتتخذ قراراهتا اإ
حدى ادلورا ، أأقل من ةصف عدد أأعض اء امجلعية من ادلول ادلول اليت لها حق التصويت عىل أأمر بعينه واكةت ممثةل، يف اإ

يزيد عليه. ومع ذكل، ياإ  فتكل القرارا ، ابس تثناء القرارا   اليت لها حق التصويت عىل ذكل الأمر ولكنه يعادل الثلث أأو
جراءاهتا، ل ل بعد استةااء الرشوط الواردة يامي املتعلقة ابإ . ويولغ املكتب ادلويل فتكل القرارا  لأعضاء  ييلفتصوح تايذة اإ

ىل الإدلء كتابة بتصويهتا أأوامجلعية م ابمتناعها  ن ادلول اليت لها حق التصويت عىل الأمر املذكور واليت مل تكن ممثةل ويدعوها اإ
ذا اك  عدد فتكل الأعضاء ممن أأدىل بتصويته  عن التصويت خالل يرتة مدهتا ثالثة أأشهر حتمب اعتوارا   من اترخي التوليغ. واإ

لس تكامل النصاب القاةوين يف  قضاء فتكل الارتة، يعادل عدد الأعضاء اذلي اك  مطلواب  امتنع عنه بذكل البلك، عند اة أأو
 ادلورة، ياإ  فتكل القرارا  فتصوح تايذة رشط احلصول يف الوقت ةامه عىل الأغلوية املبرتطة.

ىل اختاذ قراراهتا بتوايق ال راء. )أأ( ]اختاذ القرارا  يف امجلعية[ (4)  سمعى امجلعية اإ

ىل قرار بتوايق ال راء، يبت يف املمنأةل ابلتصويت.يف  )ب(  ويف فتكل احلاةل، حال اس تحال الوصول اإ

ل ابمسه؛ من ادلولللك طرف متعاقد يكو   "1"  صو  واحد ول يصو  اإ

ولية أأ  يبرتك يف التصويت بدل  من ادلول ادلكومةة احل  نظامامل  منوجيوز لأي طرف متعاقد  "2"
جيوز لأية منظية حكومةة  ول. الوثيقةصوا  يعادل عدد ادلول الأعضاء يةه والأطراف يف هذه الأعضاء يةه بعدد من الأ 

ذا مارست أأية دوةل من ادلول الأعضاء يهيا حقها يف التصويت والعكس حصيح. كهذهدولية   أأ  سبرتك يف التصويت اإ

ىل الأمور اليت هتم ادلول امللزمة  )ج( للأطراف املتعاقدة غري امللزمة ، ليس وحدها 1967 بوثيقةابلشم وة اإ
حق التصويت. أأما ابلشم وة اىل الأمور اليت هتم الأطراف املتعاقدة وحدها، ياإ  لتكل الأطراف وحدها حق  1967 بوثيقة

 التصويت.

 .فتتخذ قرارا  امجلعية بثليث عدد الأصوا  املدىل هبا(، 2)27( و)2)25مع مراعاة املادفتني  )أأ( ]الأغلوية[ (5)

 يُعد الامتناع عن التصويت فتصويتا .ل  )ب(

يف غياب ظروف اس تثنائية، خالل يرتة اةعقاد امجلعية  وجتمتع،، جتمتع امجلعية بدعوة من املدير العام)أأ(   ]ادلورا [ (6)
 العامة للينظية ويف ماك  اةعقادها.

مافتعقد امجلعية دورة اس تثنائية بدعوة من املدير العام  )ب( عدد الودلا  الأعضاء يف امجلعية بناء عىل طلب ربع  اإ
 .ةامه العام املدير من مبوادرة أأو

ّد املدير العام جدول أأعامل لك دورة. )ج(  يعن

 فتعمتد امجلعية ةظاهما ادلاخيل. ]النظام ادلاخيل[ (7)
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 23 املادة
 املكتب ادلويل

ىل املهام الإدارية  )أأ( [الإدارية]املهام  (1) يتوىل املكتب ادلويل التمجيل ادلويل وما يرفتوط به من أأعامل، ابلإضاية اإ
 الأخرى لالحتاد اخلاص.

عداد خاص، بوجه ادلويل، املكتب يتوىل )ب(  العامةل والأيرقة واللجا  امجلعية أأماةة بنأعامل ويضطلع الاجامتعا  اإ
 .امجلعية فتشب هئا قد اليت

 العام هو الرئيس التناةذي لالحتاد اخلاص وهو اذلي ميثهل. املدير )ج(

خرى[ (2) يبارك املدير العام وأأي موظف خيتاره يف لك اجامتعا   ]دور املكتب ادلويل يف امجلعية والاجامتعا  الأ
يتوىل املدير العام الأيرقة العامةل الأخرى اليت قد فتشب هئا امجلعية، دو  أأ  يكو  هلام حق التصويت. و  امجلعية واللجا  أأو

 أأي موظف خيتاره همية أأمني فتكل الهيئا  حبمك املنصب. أأو

 يتخذ املكتب ادلويل، ويقا  لتوجهيا  امجلعية، الإجراءا  الالزمة لإعداد مؤمترا  املراجعة. )أأ( ]املؤمترا [ (3)

 حكومةة غري وطنية ومنظام جيوز لليكتب ادلويل أأ  يتباور مع منظام  حكومةة دولية ومنظام  دولية  )ب(
 .املذكورة الإعدادا شبنأ  

يبارك املدير العام والأشخاص اذلين خيتارمه، دو  أأ  يكو  هلم حق التصويت، يف مناقبا  مؤمترا   )ج(
 املراجعة.

ليه. [أأخرى]همام  (4)  يناذ املكتب ادلويل أأية همام أأخرى فتعهد اإ

 24 املادة
 البؤو  املالية

يرادا فتونيَّ   ]املزياةية[ (1)  .وشااية عادةليف مزياةية املنظية بطريقة  وةاقافتهالاحتاد اخلاص  اإ

يرادا  الاحتاد اخلاص من املصادر التالية: فتتنأىت ]مصادر متويل املزياةية[ (2)  اإ

 (؛2)و( 1)7 املادة مبوجب احملصةل الرسوم "1"

 املشبورا ؛حصيةل بيع مشبورا  املكتب ادلويل والإاتوا  املرفتوطة بتكل  "2"

 الهوا  والوصااي والإعاتا ؛ "3"

يرادا  أأخرى وعائدالإجيار  "4"  املتنوعة؛ الإيرادا مبا يهيا  ،الاستامثر واإ

أأو من أأي مصدر بديل متنأيت من الأطراف املتعاقدة أأو  الأطراف املتعاقدةخاصة من اشرتااك   "5"
ىل  "1يف الونود من " املويّنةالإيرادا  الواردة من املصادر  وذكل يف حال ويف حدود ما اكةتاملم تاةدين، أأو من لكهيام،  اإ

 ، كام فتقّرره امجلعية.رصويا امل" غري اكيةة لترطية 5"
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لهيو حتدد امجلعية، بناء عىل اقرتاح املدير العام، مقدار الرس )أأ( [املزياةية مم توى الرسوم؛]حتديد  (3) يف  ام املبار اإ
ىل جاةب الإيرادا  املتنأفتية من مصادر أأخرى ويقا للاقرة مو الرس هد مقدار هذ( وحيدَّ 2) الاقرة يرادا   ،2، اإ حبيث تكو  اإ

التمجيل  خدما احملايظة عىل الاحتاد اخلاص اكيةة يف الظروف الاعتيادية لترطية مرصويا  املكتب ادلويل من أأجل 
 .ادلويل

ذا مل  )ب( لليدير العام بتحّيل  الترصحيمالية جديدة، ياإ   يرتةية قبل بداية أأ  للينظيةاملزياةية و  الربتامجيمت اعامتد اإ
 عليه يف  الارتة املالية المابقة. اكةت اذلي ذافته املم توى عىل يكو املديوعا   وسمديد املالية الالزتاما 

لهيا املبارالاشرتااك  اخلاصة ]حتديد  (4)  ،اشرتاكهيكو  لك طرف متعاقد، لأغراض حتديد   "[5("2) الاقرة يف اإ
ذا مل يكن طريا متعاقدا مبوجب  لهيا يف س يا  افتااقةة ابريس أأو يُعترب، اإ ىل الائة ذاهتا اليت يشمتي اإ  لو كام ابريس، افتااقةةمنمتيا اإ

ىل منمتيا اك  ىل  املنظام  احلكومةة ادلولية وفتُعترب. ابريس افتااقةة مبوجب متعاقدا طريا اك  لو الائة فتكل اإ كام لو اكةت منمتية اإ
حا جزئيا حبمب عدد  يكو و ، ما مل فتقّرر امجلعية خالف ذكل ابلإجامع. الأوىل )واحد(شرتااك  الايئة  الاشرتاك مرجَّ

 التمجيال  الناش ئة يف الطرف املتعاقد، كام فتقّرره امجلعية.

لك عضو من أأعضاء  مقّدمايمددها  مديوعا لالحتاد اخلاص رأأس مال عامل يتكو  من  املال العامل[ رأأس] (5)
. وحتّدد  وجيوزالاحتاد اخلاص حةامن يقّرر الاحتاد اخلاص ذكل.  ذا أأصوح غري اكفٍّ للجيعية أأ  فتقرر زايدة رأأس املال املذكور اإ

ذاامجلعية نم وة ادليعة ورشوط سمديدها، بناء عىل اقرتاح املدير العام.  جّسل الاحتاد اخلاص يائضا يف الإيرادا  مقارةة  واإ
ىلاملال العامل  رأأس يفاملوالغ املديوعة مقّدما  ردّ  جاز  يف أأية يرتة مالية، ابلناقا  الأصلية، ُديعتهيتناسب مع  مبالك عضو  اإ

 .امجلعية وقرار العام املدير اقرتاح عىل بناء

ر املنظية الرئيم ية يف ( جيب أأ  ينص افتاا  املقر املربم مع ادلوةل اليت يقع مق أأ  ) ]املوالغ اليت سملاها ادلوةل املضياة[ (6)
. ويكو  مقدار فتكل الملف ورشوط لكام اك  صندو  رأأس املال العامل غري اكفٍّ  أأراضهيا عىل أأ  فتقدم فتكل ادلوةل سلاا  

 واملنظية. ةاملعني وةلمنحها موضع افتااقا  مناصةل يف لك حاةل بني ادل

ليه يف الاقرة )ب( خطار الارعية )أأ( واملنظ حيق للك من الودل املبار اإ ية أأ  ينقضا التعهد مبنح سلف مبوجب اإ
 كتايب. ويرسي ماعول النقض بعد اةقضاء ثالث س نوا  من هناية الم نة اليت يمت يهيا الإخطار بذكل.

مراجعو   أأكرث من ادلول الأعضاء يف الاحتاد أأو يتوىل مراجعة احلمااب  دوةل واحدة أأو [احلمااب ]مراجعة  (7)
 خارجةو ، ويقا  ملا هو منصوص عليه يف النظام املايل. وفتتوىل امجلعية فتعييهنم مبوايقهتم.

 25 املادة
 الالحئة التناةذية

 الالحئة التناةذية فتااصيل فتناةذ هذه الوثيقة. فتتضين ]املوضوع[ (1)

أأةه جيوز فتعديل بعض أأحاكم الالحئة التناةذية عية امجل فتقّرر جيوز أأ   )أأ( ]فتعديل بعض أأحاكم الالحئة التناةذية[ (2)
 يقط. أأرابع الثالثةبنأغلوية  ابلإجامع يقط أأو

يف املم تقبل عىل فتعديل حمك من  أأرابع ثالثةال أأغلوية  يتعني فتواير الإجامع لوقف فتطويق رشط الإجامع أأو )ب(
 أأحاكم الالحئة التناةذية.
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يف املم تقبل عىل فتعديل حمك من  أأرابع الثالثة لتطويق رشط الإجامع أأو أأرابع الثالثةيتعني فتواير أأغلوية  )ج(
 أأحاكم الالحئة التناةذية.

وأأحاكم الالحئة التناةذية، تكو  الرلوة  هذه الوثيقةيف حال فتعارضت أأحاكم  والالحئة التناةذية[ ]فتعارض هذه الوثيقة (3)
 لأحاكم هذه الوثيقة.

 المادس الاصل
 املراجعة والتعديل

 26 املادة
 املراجعة

ىل  يف جيوز للأطراف املتعاقدة مراجعة هذه الوثيقة [املراجعة]مؤمترا   (1) مؤمترا  دبلوماس ية. وفتقرر امجلعية ادلعوة اإ
 عقد أأي مؤمتر دبلومايس.

ىل  22فتعديلها[ جيوز فتعديل املواد من  ]مراجعة بعض املواد أأو (2)  يف امجلعية ويقا   يف مؤمتر لليراجعة أأو 27و 24اإ
حاكم املادة  .27 لأ

 27 املادة
 فتعديل بعض املواد يف امجلعية

ىل  22 منأأ  يتقدم ابقرتاحا  لتعديل املواد  لليدير العام جيوز لأي طرف متعاقد أأو )أأ( ]اقرتاحا  التعديل[ (1)  24اإ
 وهذه املادة.

 يتوىل املدير العام فتوليغ فتكل الاقرتاحا  للأطراف املتعاقدة قبل أأ  فتنظر يهيا امجلعية شم تة أأشهر عىل الأقل. )ب(

لهيا يف الاقرةيقتيض اعامتد أأي فتعديل لليواد املب ]الأغلوية[ (2) ( أأغلوية ثالثة أأرابع، ابس تثناء اعامتد أأي فتعديل 1) ار اإ
 اذلي يقتيض أأغلوية أأربعة أأخامس. لهذه الاقرة أأو 22 للامدة

لهيا يف الاقرة (أأ ) [نااذ]دخول التعديل حزي ال  (3) بعد شهر من سممل  نااذ( حزي ال 1) يدخل أأي فتعديل لليواد املبار اإ
للقواعد ادلس تورية من ثالثة أأرابع الأطراف املتعاقدة اليت تكو   مت ويقا  فتالكتابية ابلقبول اذلي  خطارا املدير العام لالإ 

ل يف احلال  اليت فتطوق يهيا  الأعضاء يف امجلعية وقت اعامتد التعديل واليت يكو  لها حق التصويت عىل ذكل التعديل، اإ
 )ب(. الارعية الاقرة

ذا أأخطر أأي طرف متعاقد املدير  نااذالارعية حزي ال  لهذه الاقرة ( أأو4) ( أأو3)22 ل يدخل أأي فتعديل للامدة )ب( اإ
 يقبل ذكل التعديل. العام، يف غضو  س تة أأشهر من اعامتد التعديل يف امجلعية، بنأةه ل

ة اليت مجليع ادلول واملنظام  احلكومةة ادلولي ملزما   لأحاكم هذه الاقرة ويقا   نااذيكو  لك فتعديل يدخل حزي ال  )ج(
 متعاقدة يف اترخي لحق. اليت فتصوح أأطرايا   أأو نااذمتعاقدة وقت دخول التعديل حزي ال  تكو  أأطرايا  
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 المابع الاصل
 الأحاكم اخلتامةة

 28 املادة
ىل هذه الوثيقة  الاةضامم اإ

 املادة، هذه من( 3)و( 2) والاقرفتني 29 مع مراعاة املادة ]الأهلية[ (1)

لهيا؛ والاةضامم الوثيقة هذه فتوقةع ابريس افتااقةة يف طرف دوةل لأية جيوز "1"  اإ

لهيا والاةضامم الوثيقة هذه فتوقةعيف املنظية  عضولأية دوةل أأخرى  جيوز "2" ذا اإ  متتثل سرشيعاهتا أأ  أأعلنت اإ
 التجارية؛ والعالما  اغجررايةة والوياتا  املشبنأ  سمييا  خيص يامي ابريس افتااقةة لأحاكم

لهيا رشيطة أأ  تكو  دوةل واحدة عىل  والاةضامم الوثيقة هذه فتوقةع دولية حكومةة منظية لأية جيوز "3" اإ
الأقل من ادلول الأعضاء يف فتكل املنظية احلكومةة ادلولية طريا  يف افتااقةة ابريس وأأ  فتعلن املنظية احلكومةة ادلولية أأ  

نح  للينظية املشب ئة املعاهدة مبوجب وأأةه الوثيقةلها حمب الأصول وويقا  لنظاهما ادلاخيل بنأ  فتصوح طريا  يف هذه  رُصّ
قلميية حامية س ندا  عىل احلصوص مبوجاها ميكن اليت الترشيعا  فتطوَّق ادلولية احلكومةة  .اغجررايةة الوياتا  خيص يامي اإ

لهيا يف الاقرة  أأوجيوز لأية دوةل الاةضامم[ ]التصديق أأو (2) حدى الوثيقتني 1) منظية حكومةة دولية مبار اإ ( أأ  فتودع اإ
 التايل ذكرهام:

ذا وقعت هذه الوثيقة وثيقة "1"  ؛فتصديق، اإ

ذا مل فتوقع هذه الوثيقة. وثيقة أأو "2"  اةضامم، اإ

يداع وثيقة الارعية الاقرة مراعاة مع )أأ( ]اترخي ةااذ الإيداع[ (3) الاةضامم التارخي  التصديق أأو )ب(، يكو  اترخي ةااذ اإ
 اذلي فتودع يةه فتكل الوثيقة.

يداع وثيقة )ب( الاةضامم لأية دوةل عضو يف منظية حكومةة دولية ول جيوز  التصديق أأو يكو  اترخي ةااذ اإ
ل  يهياالوياتا  اغجررايةة  أأو املشبنأ  لتمييا احلصول عىل امحلاية  ساس الترشيعا  املطوقة بني ادلول الأعضاء يف أأ  عىلاإ

ذا اك  ذكل التارخي لحقا   للتارخي  املنظية احلكومةة ادلولية هو التارخي اذلي فتودع يةه فتكل املنظية احلكومةة ادلولية وثيقهتا اإ
 لب ووةة افتاا  يف الأطراف ادلول عىل الارعية الاقرة هذه فتطوق اذلي أأودعت يةه فتكل ادلوةل وثيقهتا. ومع ذكل، ل

 .ادلول فتكل خيص يامي 31 املادة بتطويق ختل ول 1967 وثيقة أأو

 29 املادة
 اترخي ةااذ التصديق والاةضامم

ل واثئق التصديق أأو ]الواثئق املنأخوذة يف احلم وا [ لأغراض هذه املادة، ل (1) الاةضامم اليت  فتؤخذ يف احلم وا  اإ
لهيا يف املادةاملنظام  احلكومةة  فتودعها ادلول أأو  (.3)28 للامدة ( واليت يكو  لها اترخي ةااذ ويقا  1)28 ادلولية املبار اإ

 28 للامدة ويقا   مؤهةل أأطراف مخمةحزي النااذ بعد أأ  فتودع  فتدخل هذه الوثيقة حزي النااذ[ ]دخول هذه الوثيقة (2)
 اةضامهما بثالثة أأشهر. واثئق فتصديقها أأو
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فتصديقها  منظية حكومةة دولية أأودعت وثيقة فتصوح لك دوةل أأو )أأ( حزي النااذ[ ]دخول التصديق والاةضامم (3)
 يف اترخي دخولها حزي النااذ. أأكرث ملزمة هبذه الوثيقة حزي النااذ بثالثة أأشهر أأو اةضامهما قبل اترخي دخول هذه الوثيقة أأو

فتصديقها  التارخي اذلي فتودع يةه وثيقة بعد منظية حكومةة دولية أأخرى ملزمة هبذه الوثيقة صوح أأية دوةل أأوفت  )ب(
 يف أأي اترخي لحق ذلكل ومبني يف فتكل الوثيقة. اةضامهما بثالثة أأشهر أأو أأو

املنضّية، ويف حال اك   ادلوةل أأرايض يف هذه الوثيقةأأحاكم فتطوَّق  [الاةضامم قبل النايذة ادلولية]التمجيال   (4)
 يامييف الأرايض اليت سرسي علهيا املعاهدة املشب ئة للينظية احلكومةة ادلولية، تطوَّق الطرف املتعاقد منظية  حكومةة دولية، ي 

( 4)7 املادة مراعاة مع الاةضامم، ةااذ وقت الوثيقة هذه مبوجب ممجةلوالوياتا  اغجررايةة اليت اكةت  املشبنأ  سمييا  خيص
حتّدد  أأ  ةاملنضيّ  ادلولية احلكومةة املنظية أأواملنضّية جيوز لدلوةل و فتطوَّق مع ما يلزم من فتوديل.  اليت الرابع الاصل أأحاكمو 

عال  يفأأيضا  لهيا املبار لليهةل متديدا   اةضامهما أأو فتصديقها بوثيقة يُريق اإ لهيا املبار واملهل( 1)15 املادة يف اإ  ،17 املادة يف اإ
 .يف هذا البنأ  التناةذية الالحئة يف احملددة لالإجراءا  ويقا  

 30 املادة
 ظر التحاظا ح

بداء أأية حتاظا  عىل هذه الوثيقة.  ل جيوز اإ

 31 املادة
 1967 فتطويق افتاا  لب ووةة ووثيقة

وحدها  سرسي هذه الوثيقة [1967 وثيقة افتاا  لب ووةة أأوو  هذه الوثيقةلك من ]العالقا  بني ادلول الأطراف يف  (1)
يتعلق يامي . ولكن، 1967 وثيقة افتاا  لب ووةة أأوو  هذه الوثيقةلك من لعالقا  املتوادةل بني ادلول الأطراف يف يامي يتعلق اب

، يتعني عىل ادلول أأ  متنح حامية 1967 لتمجيال  ادلولية لتمييا  املشبنأ المارية بناء عىل افتاا  لب ووةة أأو وثيقةاب
 .1967وثيقة فتقتضهيا أأو  عن امحلاية اليت يقتضهيا افتاا  لب ووةة فتقل ل

 افتاا  يف الأطراف ادلول وبني 1967 وثيقة أأو لب ووةة افتاا و  من هذه الوثيقة لك]العالقا  بني ادلول الأطراف يف  (2)
 لب ووةة وافتاا  سم متر أأية دوةل طرف يف لك من هذه الوثيقة [الوثيقة هذه يف الأطراف غري 1967 وثيقة أأو لب ووةة

 افتاا  يف الأطراف ابدلول عالقاهتا خيص يامي حالهتا، حمب، 1967 وثيقة أأو لب ووةة افتاا  فتطويق يف 1967 وثيقة أأو
 .الوثيقة هذه يف الأطراف غري 1967 وثيقة أأو لب ووةة

 32 املادة
 النقض

ىل املدير العام. جيوز لأي طرف متعاقد أأ  ينقض هذه الوثيقة ]الإخطار[ (1) خطار موجه اإ  مبوجب اإ

يف أأي اترخي لحق مبني  أأو الإخطار العام املدير سممل اترخي من س نة اةقضاء بعد تايذا  النقض  صوحي  النااذ[ اترخي] (2)
أأي سمجيل دويل يكو  تايذا   عىل أأي طلب دويل يكو  قةد النظر أأو يف الإخطار. ول يؤثر يف فتطويق هذه الوثيقة

ىل الطرف املتعاقد صاحب النقض وقت دخول النقض  حزي النااذ. ابلشم وة اإ
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 33 املادة
 والتوقةع علهيا لرا  هذه الوثيقة

يف نمخة أأصلية ابللرا  العربية والإس واةية والإنلكزيية  فتوقع هذه الوثيقة )أأ( ]النصوص الأصلية والنصوص الرمسية[ (1)
 والروس ية والصيشةة والارنم ية، وفتعترب لك النصوص متماوية يف احلجية.

عداد ةصوص رمسية ابللرا  الأخرى اليت ختتارها امجلعية، بعد التباور مع يتوىل املدير العام  )ب( اإ
 املعنية. احلكوما 

 متاحة للتوقةع يف مقر املنظية ملدة س نة بعد اعامتدها. فتظل هذه الوثيقة ]همةل التوقةع[ (2)

 34 املادة
 الإيداعأأمني 

يداع هذه املعاهدة.  يكو  املدير العام أأمني اإ

 

  



LI/DC/19 
21 
 

 لب ووةة شبنأ  سمييا  املشبنأ والوياتا  اغجررايةةلفتاا  وثيقة جنيف التناةذية لالالحئة 

 قامئة القواعد

 الاصل الأول: أأحاكم متهيدية وعامة

 فتعابري خمترصة :1القاعدة 
 حماب املهل :2القاعدة 
 لرا  العيل :3القاعدة 
 الإدارة اخملتصة :4القاعدة 

 الاصل الثاين: الطلب والتمجيل ادلويل

 الرشوط املتعلقة ابلطلب :5القاعدة 
 الطلوا  اخملالاة للأصول :6القاعدة 
 التدوين يف المجل ادلويل :7القاعدة 
 الرسوم :8القاعدة 

عال  الريض والإجراءا  الأخرى املتعلقة ابلتمجيل ادلويل  الاصل الثالث: اإ

عال  الريض :9القاعدة   اإ
عال  الريض اخملالف للأصول :10القاعدة   اإ

عال  الريض :11اعدة الق  حسب اإ
 الإعال  مبنح امحلاية :12القاعدة 
بطال أ اثر سمجيل دويل يف طرف متعاقد :13القاعدة   الإخطار ابإ
 الإخطار ابملهةل الاةتقالية املينوحة للرري :14القاعدة 
 التعديال  :15القاعدة 
 التخيل عن امحلاية :16القاعدة 
 شطب التمجيل ادلويل :17القاعدة 
 التصويوا  يف المجل ادلويل :18القاعدة 

 الاصل الرابع: أأحاكم متنوعة

 الشرش :19القاعدة 
 مم تخرجا  المجل ادلويل واملعلوما  الأخرى اليت يقدهما املكتب ادلويل :20القاعدة 
 التوقةع :21القاعدة 
رسال التوليرا  املتنوعة :22القاعدة   اترخي اإ
 ملكتب ادلويلطر  الإخطار من قبل ا :23القاعدة 
 التعلامي  الإدارية :24القاعدة 
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 الاصل الأول
 أأحاكم متهيدية وعامة

 1القاعدة 
 فتعابري خمترصة

 لأغراض هذه الالحئة التناةذية، وما مل يُذكر خالف ذكل رصاحة: 
 املعىن ذافته يف هذه الالحئة التناةذية؛ 1يكو  للتعابري اخملترصة املُعّرية يف املادة  "1"
ىل قاعدة من قواعد هذه الالحئة التناةذية؛ "2"  وسبري "القاعدة" اإ
لهيا يف القاعدة  "3"  ؛24وفتعين "التعلامي  الإدارية" التعلامي  الإدارية املبار اإ
 .وفتعين عوارة "الاس امترة الرمسية" الاس امترة اليت يصدرها املكتب ادلويل "4"

 2القاعدة 
 حماب املهل

، يف الواجب أأخذها يف احلم وا  يف الم نة التالية ،فتنقيض لك همةل حمموبة ابلم نوا  ا []املهل احملموبة ابلم نو  (1)
ذا وقع احلدث يف ّ  يرباير،  29البهر ذافته واليوم ذافته الذلين يودأأ يهيام حماب املهةل. ولكن اإ  يرباير 28املهةل فتنقيض يف ياإ

 من الم نة التالية.

شهر[ (2)  حمموبة ابلأشهر، يف البهر التايل الواجب أأخذه يف احلم وا ، يف اليوم فتنقيض لك همةل ]املهل احملموبة ابلأ
ذا مل يكن يف البهر التايل الواجب أأخذه يف احلم وا  يوم مطابق لهذا العدد، ياإ ّ   ذافته اذلي يودأأ يةه حماب املهةل. ولكن اإ

 املهةل فتنقيض يف اليوم الأخري من هذا البهر.

حدى الإدارا  اخملتصة ليكتب ادلويل أأويوم معل ابلشم وة ل  يكو ]اةقضاء املهةل يف يوم ل  (3) ذا اكةت املهةل  [اإ املنطوقة اإ
حدى الإدارا  اخملتصة  دارة فتكل الإ ليكتب ادلويل أأو ابلشم وة ل  يوم معلفتنقيض يف يوم ل يكو  عىل املكتب ادلويل أأو اإ

اليوم الأول التايل اذلي يكو  يوم معل ابلشم وة يف .(،2( و)1) فتنيابلرمغ من أأحاكم الاقر ، فتنقيض املهةل تصة، ياإ اخمل 
 حمب احلال. ،فتكل الإدارة اخملتصةليكتب ادلويل أأو ل 

 3القاعدة 
 لرا  العيل

 .الإس واةية الارنم ية أأوأأو لإنلكزيية ابر الطلب رَّ حي ]الطلب[ (1)

ر لك فتوليغ يتعلق بطلب أأو سمجيل دويل اب [التوليرا  الالحقة للطلب ادلويل] (2) الارنم ية أأو لإنلكزيية حيرَّ
البخص الطويعي (، حمب اختيار املم تاةدين أأو 3)5 حمب اختيار الإدارة اخملتصة املعنية أأو، يف حاةل املادة الإس واةية أأو

ليه يف املادةأأو املعنوي   لتكل الإجراءا . ". ويعّد املكتب ادلويل أأية ترمجة رضورية2("2)5 املبار اإ
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تكو  التدوينا  يف المجل ادلويل ومشبورا  املكتب ادلويل اخلاصة  ]التدوينا  يف المجل ادلويل واملشبورا [ (3)
ابلإنلكزيية والارنم ية والإس واةية. ويعّد املكتب ادلويل الرتجام  الرضورية ذلكل الررض. ولكن املكتب بتكل التدوينا  

 املشبنأ أأو الويا  اغجررايف.ادلويل ل يرتمج سميية 

يف احلال  اليت يتضين يهيا الطلب ةقال حريةا لتميية املشبنأ  ا  اغجررايف[ي]النقل احلريف لتميية املشبنأ أأو الو  (4)
ّ  املكتب2()5) الويا  اغجررايف ويقا للقاعدة أأو  ادلويل ل يتحقق من دقة ذكل النقل احلريف. ()ب(، ياإ

 4القاعدة 
 اخملتصةالإدارة 

خطار املكتب ادلويل] (1) دارفته اخملتصة وفتااصيل  [اإ خطار املكتب ادلويل ابمس اإ يقوم لك طرف متعاقد، يور اةضاممه، ابإ
ىل املكتب ادلويل واس تالم  الفتصال اخلاصة بتكل الإدارة، أأي الإدارة اليت عّيهنا لتقدمي الطلوا  والإخطارا  الأخرى اإ

ىل  ةااذ احلقو  الإخطارا  منه. وابلإضاية اإ ذكل، فتتةح فتكل الإدارة املعلوما  عن الإجراءا  املنطوقة يف الطرف املتعاقد لإ
 املرفتوطة بتمييا  املشبنأ والوياتا  اغجررايةة.

دارا  خمتلاة[ (2) دارة واحدة أأو اإ دارة خمتصة واحدة. وعندما 1) يُاّضل أأ  يبري الإخطار املذكور يف الاقرة ]اإ ىل اإ ( اإ
ىل اختصاص لك مهنا يامي خيص  دارا  خمتلاة، يشبري أأ  يبري الإخطار بوضوح اإ ر طرف متعاقد ابإ ىل خيطن فتقدمي الطلوا  اإ

 .املكتب ادلويل واس تالم الإخطارا  منه

ر الأطراف املتعاقدة املكتب ادلويل بنأي فتريري يف الوياتا  امل ]التعديال [ (3) لهيا يف الاقرة.ختطن (. غري أأةّه جيوز 1) بار اإ
خطار شبنأةه وذكل يف احلال  اليت يكو  دليه يهيا  لليكتب ادلويل أأ  حييط علام، حبمك مركزه، بتريري يطرأأ دو  فتلقي أأي اإ

 مؤرشا  واحضة عىل حدوث ذكل التريري.

 الاصل الثاين
 الطلب والتمجيل ادلويل

 5القاعدة 
 الرشوط املتعلقة ابلطلب

يودع الطلب دلى املكتب ادلويل عىل الاس امترة الرمسية اخملصصة لهذا الررض وفتوقع عليه الإدارة اخملتصة ]الإيداع[  (1)
ليه يف املادةالبخص الطويعي أأو املعنوي (، املم تاةدو  أأو 3)5 اليت فتقدمه أأو يوقع عليه، يف حاةل املادة  ".2("2)5 املبار اإ

 )أأ(  يونّي الطلب ما ييل:  الطلب[]احملتواي  الإلزامةة يف  (2)
 ؛طرف املشبنأ املتعاقد "1"
دة لليم تاةدين أأو 3)5 والإدارة اخملتصة اليت فتقدم الطلب أأو، يف حاةل املادة "2" (، التااصيل احملّدن

ليه يف املادةالبخص الطويعي أأو املعنوي   "؛2("2)5 املبار اإ
ذا اس تحال التعيني امجلاعيواملم تاةدين املعّينني ابمس جامعي أأو ابمس  "3" ، أأو البخص الطويعي يردي اإ

أأو املعنوي اذلي يمتتع ابلأسس القاةوةية مبوجب قاةو  طرف املشبنأ املتعاقد لتنأكيد حقو  املم تاةدين أأو حقو  أأخرى فتتصل 
 بتميية املشبنأ أأو الويا  اغجررايف؛
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طرف املشبنأ سمجيهل، ابللرة الرمسية ل وسميية املشبنأ املطلوب سمجيلها أأو الويا  اغجررايف املطلوب "4"
ذا اك  لاملتعاقد أأكرث من لرة رمسية يبلرة واحدة أأو أأكرث من اللرا  الرمسية اليت ترد هبا سميية  طرف املشبنأ املتعاقد، واإ

اغجررايف مبوجبه املشبنأ أأو يرد هبا الويا  اغجررايف يف التمجيل أأو القاةو  أأو القرار اذلي متتع سميية املشبنأ أأو يمتتع الويا  
 ؛1طرف املشبنأ املتعاقدابمحلاية يف 

والملعة أأو الملع اليت فتنطوق علهيا سميية املشبنأ، أأو ينطوق علهيا الويا  اغجررايف، بنأكرب قدر ممكن  "5"
 من ادلقة؛

 ومنطقة املشبنأ أأو املنطقة اغجررايةة اليت فتُشتج يهيا الملعة أأو الملع؛ "6"
ددة، "7" مبا يف ذكل اترخي التمجيل أأو القاةو  الترشيعي أأو الإداري أأو القرار القضايئ  والتااصيل املُّحن

 .طرف املشبنأ املتعاقدالإداري، واليت تمتتع سميية املشبنأ أأو يمتتع الويا  اغجررايف مبوجاها ابمحلاية يف  أأو
ليه يف البخص الطويعي أأو املعنوي وعندما تكو  أأسامء املم تاةدين أأو  )ب( "، وامس 2("2)5 املادةاملبار اإ

منطقة املشبنأ، وامس سميية املشبنأ املطلوب سمجيلها أأو الويا  اغجررايف املطلوب سمجيهل، ابحلروف غري الالفتيشةة، فتُنقل فتكل 
الطلب ةظام احلروف الصوفتية للرةالأسامء ةقال حريةا ابحلروف الالفتيشةة. ويتّبع النقل احلريف 

1
. 

 .8 التمجيل وأأية رسوم أأخرى، كام هو منصوص عليه يف القاعدة ويُريق ابلطلب ادلويل رمسُ  )ج(

ما دام الطرف املتعاقد يبرتط،   )أأ(  الوياتا  املتعلقة ابغجودة أأو الميعة أأو اخلاصية )اخلصائص([ –الطلب ] (3)
ىل بياتا  فتتعلق، يف حاةل ، أأ  يف أأراضيه لأغراض حامية سميية مشبنأ ممجةل أأو بيا  جررايف ممجل يبري الطلب كذكل اإ

ودة الملعة أأو خصائصها وصلهتا ابلويئة اغجررايةة ملنطقة الإةتاج وفتتعلق، يف حاةل الويا  اغجررايف، جبودة جبسميية املشبنأ، 
خطار ، الملعة أأو مسعهتا أأو خاصية أأخرى فتتمم هبا وصلهتا مبنطقة املشبنأ اغجررايةة ّ  عىل ذكل الطرف اإ املدير العام بذكل ياإ

 .الرشط
لهيا يف الاقرة الارعية )أأ(فتُوير من أأجل استةااء ذكل الرشط،  )ب( حدى لرا  العيل، ولكهنا ل  الوياتا  املبار اإ ابإ

 .فترُتمج من قبل املكتب ادلويل
كو  هل، مع مراعاة يامليتثل للرشط اذلي أأخطر به الطرف املتعاقد طلوا للاقرة الارعية )أأ(، لطلب غري ا (ج)

 .يامي خيص الطرف املتعاقد التخيل عن امحلاية، أأثر 6القاعدة 

مشبنأ ممجةل أأو بيا  جررايف  )أأ(  ما دام الطرف املتعاقد يبرتط، لأغراض حامية سمييةالتوقةع[   –الطلب ] (4)
ّ  عىل ذكل املينوحة مبوجب فتكل امحلاية، قو  احليمتتع ابلأسس القاةوةية لتنأكيد خشص ، أأ  يكو  الطلب موقّعا من ممجل ياإ

خطار املدير العام بذكل   .الرشطالطرف اإ
ما دام الطرف املتعاقد يبرتط، لأغراض حامية سميية مشبنأ ممجةل أأو بيا  جررايف ممجل، أأ  يكو   )ب(

عال  ةية اس تخدام سميية املشبنأ املمجةل أأو الويا  اغجررايف املمجل يف أأراض  مصحوابالطلب  عال  ةية ممارسة رقابة ابإ يه أأو اإ
خطار املدير العام  ّ  عىل ذكل الطرف اإ عىل اس تخدام الرري لتميية املشبنأ املمجةل أأو الويا  اغجررايف املمجل يف أأراضيه، ياإ

 بذكل الرشط.
كو  )ب(، يابلإعال  املونّي يف الاقرة الارعية طوقا للاقرة الارعية )أأ(، أأو غري املصحوب لطلب غري املوقّع ا (ج)

أأو الإعال ، حمب ما  يامي خيص الطرف املتعاقد اذلي يبرتط ذكل التوقةع التخيل عن امحلاية، أأثر 6هل، مع مراعاة القاعدة 
 مت الإخطار به بناء عىل الاقرفتني الارعيتني )أأ( و)ب(.

  

                                                
1

 .3 ( من القاعدة4( و)3) ()ب( مرهو  بنأحاكم الاقرفتني2)5 " والقاعدة4()أأ("2)5 فتطويق القاعدة  



LI/DC/19 
25 
 

يونّي الطلب، عىل حد عمل املودع،   [امحلاية غري مطلوبة لعنارص معينة من سميية املشبنأ أأو الويا  اغجررايف -الطلب ] (5)
ذا اك   ي تمتتع مبوجبه سميية املشبنأ أأو الإداري، واذل القرار القضايئ أأو التمجيل أأو القاةو  الترشيعي أأو الإداري أأوما اإ

لعنارص معينة من سميية املشبنأ أأو الويا   ممنوحةامحلاية غري حيدد أأ   طرف املشبنأ املتعاقدالويا  اغجررايف ابمحلاية يف 
 . وفتُذكر فتكل العنارص يف الطلب بلرة من لرا  العيل.اغجررايف

 جيوز أأ  يونّي الطلب ادلويل أأو يتضين ما ييل: اخليارية[احملتواي   -الطلب ] (6)
 عناوين املم تاةدين؛ "1"
 ياةد بنأةه مت التخيل عن امحلاية يف طرف متعاقد أأو أأكرث؛ عالتاواإ  "2"
ونمخة ابللرة الأصلية من التمجيل أأو القاةو  الترشيعي أأو الإداري أأو القرار القضايئ أأو الإداري،  "3"

 .طرف املشبنأ املتعاقداذلي تمتتع سميية املشبنأ أأو يمتتع الويا  اغجررايف مبوجبه ابمحلاية يف 
لهيا يف الاقرة ) وبياتا ياةد "4" (،من سميية 5أأ  امحلاية غري مطلوبة لعنارص معّينة، خالف فتكل املبار اإ

 املشبنأ أأو الويا  اغجررايف.

 6القاعدة 
 الطلوا  اخملالاة للأصول

ذا فتونّي لليكتب ادلويل أأ  الطلب ل يم تويف 2) )أأ(  مع مراعاة الاقرة  ]حفص الطلب وفتصويب اخملالاا [ (1) (، اإ
ةّه يؤجل التمجيل ويدعو الإدارة اخملتصة أأو يدعو، يف حاةل املادة5 ( أأو القاعدة1)3 حملّددة يف القاعدةالرشوط ا (، 3)5 ، ياإ

ليه يف املادة البخص الطويعي أأو املعنوياملم تاةدين أأو  ىل فتصويب اخملالاة اليت لحظها يف غضو  2("2)5 املبار اإ همةل " اإ
رسال   فتكل ادلعوة.ثالثة أأشهر اعتوارا من اترخي اإ

ذا مل فتصوب الإدارة اخملتصة اخملالاة املالحظة يف )ب( شهرين اعتوارا من اترخي ادلعوة املذكورة يف  غضو  واإ
رسال ذكل التوليغ  الاقرة ىل فتكل الإدارة لتذكريها بتكل ادلعوة. ول يؤثر اإ الارعية )أأ(، يعىل املكتب ادلويل أأ  يرسل فتوليرا اإ

 )أأ(. ذكورة يف الاقرة الارعيةيف همةل الثالثة أأشهر امل
ذا مل يتممل املكتب ادلويل فتصويوا لليخالاة يف )ج( )أأ(،  همةل الثالثة أأشهر املذكورة يف الاقرة الارعيةغضو   واإ

(، 3)5 وخيطر بذكل الإدارة اخملتصة أأو خيطر، يف حاةل املادة ، مع مراعاة الاقرة الارعية )د(،يريض املكتب ادلويل الطلب
ليه يف املادةالبخص الطويعي أأو املعنوي ين أأو املم تاةد  " يضال عن الإدارة اخملتصة.2("2)5 املبار اإ

خطار مقّدم ويقا للقاعدة  )د( عال  مقّدم ويقا 4( أأو )3)5يف حال أأية خمالاة فتتعلق شرشط قامئ عىل اإ (، أأو عىل اإ
ذا مل يم تمل املكتب ادلويل فتصويب اخملالاة يف غضو  4)7للامدة  لهيا يف الاقرة الارعية همةل(، اإ )أأ(، ياإ   الثالثة أأشهر املبار اإ

 امحلاية املتنأفتية من التمجيل ادلويل فتعترب متخىل عهنا يف الطرف املتعاقد اذلي فتقّدم ابلإخطار أأو الإعال .
د )ج(، يرّد املكتب ادلويل الرسوم املديوعة عىل ذكل الطلب بع وعندما يُريض الطلب ويقا للاقرة الارعية (ه)

 .8 خصم مبلغ يماوي ةصف رمس التمجيل املذكور يف القاعدة

ذا مل  ]الطلب اذلي ل يُعترب طلوا[ (2) يف حاةل ، أأو مل يودع طرف املشبنأ املتعاقدالطلب من قبل الإدارة اخملتصة ل يودعاإ
ليه يف املادةالبخص الطويعي أأو املعنوي (، من قبل املم تاةدين أأو 3)5 املادة املكتب ادلويل ل  ياإ ّ "، 2("2)5 املبار اإ

ىل املرسن   .ليعتربه طلوا ويعيده اإ
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 7القاعدة 
 التدوين يف المجل ادلويل

ذا رأأى املكتب ادلويل أأّ  الطلب يم تويف الرشوط احملّددة يف القاعدة  ]التمجيل[ (1) ةّه 5 ( والقاعدة1)3 )أأ(  اإ ، ياإ
 ادلويل.يدّو  سميية املشبنأ أأو الويا  اغجررايف يف المجل 

ذا اك  الطلب خاضعا كذكل لفتاا  لب ووةة أأو وثيقة )ب( ، يدّو  املكتب ادلويل سميية املشبنأ يف 1967 واإ
ذا رأأى أأّ  الطلب يم تويف الرشوط احملّددة يف القاعدة من الالحئة التناةذية املنطوقة يامي  5 ( والقاعدة1)3 المجل ادلويل اإ

 .1967 خيص افتاا  لب ووةة أأو وثيقة
ذا اك  التمجيل ادلويل خاضعا لهذه الوثيقة أأو افتاا  و  )ج( يونّي املكتب ادلويل، يامي خيص لك طرف متعاقد، ما اإ

 .1967 لب ووةة أأو وثيقة

 :يتضين التمجيل ادلويل أأو يونّي ما ييل ]حمتواي  التمجيل[ (2)
 ؛لك الوياتا  الواردة يف الطلب "1"
 لطلب؛واللرة اليت اس تمل هبا املكتب ادلويل ا "2"
 ؛رمق التمجيل ادلويلو  "3"
 واترخي التمجيل ادلويل. "4"

 يقوم املكتب ادلويل مبا ييل: [البهادة والإخطار] (3)
ما الإدارة اخملتصة ل "1" ىل اغجهة اليت المتمت التمجيل ويه اإ رسال شهادة سمجيل دويل اإ طرف املشبنأ اإ

ليه يف املادةالبخص الطويعي أأو املعنوي (، املم تاةدين أأو 3)5 أأو، يف حاةل املادة املتعاقد  "؛2("2)5 املبار اإ
خطار الإدارة اخملتصة للك طرف متعاقد بذكل التمجيل ادلويل. "2"  واإ

عىل هذه الوثيقة  1967 يف حاةل فتصديق دوةل طرف يف افتاا  لب ووةة أأو وثيقة)أأ(    [(1)31فتناةذ املادة ] (4)
لهيا، فتُطّوق القاعدة من  أأو ىل )2)5اةضامهما اإ سمييا  املشبنأ أأو ( مع ما يلزم من فتوديل يامي خيص التمجيال  ادلولية 4( اإ

ىل فتكل ادلوةل. ويتحقّق املكتب ادلويل مع الإدارة اخملتصة املعنية  1967 المارية بناء عىل افتاا  لب ووةة أأو وثيقة ابلشم وة اإ
دخالها، اس تجابة ملتطلوا   ىل )2)5و (1)3القاعدفتني من أأية فتعديال  يتعنّي اإ ، بررض سمجيلها بناء عىل هذه الوثيقة (4( اإ

وخيطر مجيع الأطراف املتعاقدة الأخرى ابلتمجيال  ادلولية اليت فتُدخل علهيا فتكل التعديال . وفتُدخل التعديال  مقابل 
 ".2("1)8 يف القاعدة عليهديع الرمس املنصوص 

خطار ابلإبطال صادر عن طرف متعاقد هو )ب(  عال  ابلريض أأو اإ يف افتاا  لب ووةة أأو وثيقة أأيضا  طرفلك اإ
خطارا ابلمحب أأو الريض بناء عىل املادة ، 1967 أأو مبنح  16يظل ساراي مبوجب هذه الوثيقة، ما يقّدم الطرف املتعاقد اإ

 .18امحلاية بناء عىل املادة 
ة )ب( ل فتنطوق، يتعنّي عىل أأي طرف متعاقد يكو  طريا أأيضا يف افتاا  لب ووةة يف حال اكةت الاقرة الارعي )ج(

خطار مبوجب الاقرة الارعية، 1967أأو وثيقة  عىل هذه بناء أأيضا حامية سميية املشبنأ املعنية أأ  يم متر يف )أأ(،  يور اس تالم اإ
( من 6)5 ممنوحة بناء عىل املادةهمةل   أأية الطرف املتعاقد خالف ذكل. وتكوما مل يونّي احلني يصاعد،  من ذكل الوثيقة

يامي فتوقى مهنا  خاضعة   ،)أأ( الاقرة الارعيةبناء عىل سارية وقت اس تالم الإخطار يه  ل تزال و 1967 افتاا  لب ووةة أأو وثيقة
 .17 لأحاكم املادة
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 8القاعدة 
 الرسوم

 التالية املم تحقة المداد ابلارناك  المويرسية: 2ل املكتب ادلويل الرسومحيّص  (1)
 ... رمس عن سمجيل دويل "1"
 ... رمس عن أأي فتعديل متعلق ابلتمجيل "1"
صدار مم تخرج عن المجل ادلويل "3"  ... رمس عن اإ
قرار أأو فتقدمي أأية معلوما  "4" صدار اإ  رمس عن اإ

 ... أأخرى كتابية شبنأ  حمتواي  المجل ادلويل
لهيا يف الاقرةالرسوم  "5"  (2) الاردية املبار اإ

ليه يف املادة)أأ(    [حتديد مبلغ الرسوم الاردية] (2) ذا أأصدر طرف متعاقد الإعال  املبار اإ ( وأأعرب يةه عن 4)7 اإ
د مبلغ ذكل الرمس ابلعيةل اليت سم تخدهما الإدارة اخملتصة.  رغوته يف حتصيل رمس يردي، كام هو مذكور يف ذكل احلمك، حيدَّ

ليه يف الاقرة الارعية ()ب ذا ُحّدد الرمس يف الإعال  املبار اإ )أأ( بعيةل خالف الارةك المويرسي، حيّدد املدير  اإ
العام مبلغ الرمس ابلعيةل المويرسية عىل أأساس سعر الرصف الرمسي للأمم املتحدة، بعد التباور مع الإدارة اخملتصة للطرف 

 املتعاقد.
ذا اك  سعر الرصف الرمسي  )ج( د هبا الطرف املتعاقد مبلغ للأمم املتحدة بني العيةل المويرسية والعيةل اليت حدّ اإ

عىل  ابملائة 5 رمس الاردي يزيد عىل سعر الرصف الأخري املطوق لتحديد مبلغ الرمس ابلعيةل المويرسية أأو يقل عنه بشم وةال
دارة اخملتصةالأقل خالل أأكرث من ثالثة أأشهر متتالية، جاز ل ىل املدير العام أأ  حيدّ فتطرف املتعاقد أأ  كل الذل الإ د طلب اإ

مبلرا  جديدا  للرمس ابلعيةل المويرسية عىل أأساس سعر الرصف الرمسي للأمم املتحدة املطوق يف اليوم المابق لتارخي فتقدمي 
ده املدير ارخي اذلي حيدّ ذكل الطلب. ويتخذ املدير العام الإجراءا  الالزمة لهذا الررض. ويطوق املولغ اغجديد اعتوارا  من الت

العام، رشط أأ  يقع ذكل التارخي بعد شهر عىل الأقل وشهرين عىل الأكرث من اترخي نرش املولغ عىل موقع املنظية عىل 
 الإةرتةت.

ذا اك  سعر الرصف الرمسي للأمم املتحدة بني العيةل المويرسية والعيةل اليت حدّ  )د( د هبا الطرف املتعاقد مبلغ اإ
عىل الأقل عن سعر الرصف الأخري املطوق لتحديد مبلغ الرمس ابلعيةل المويرسية  ابملائة 10 بشم وة ردي يقلّ رمس الاال

د املدير العام مبلرا  جديدا  للرمس ابلعيةل المويرسية عىل أأساس سعر الرصف خالل أأكرث من ثالثة أأشهر متتالية، حيدّ 
ده املدير العام، رشط أأ  يقع ذكل التارخي بعد اعتوارا  من التارخي اذلي حيدّ  الرمسي الراهن للأمم املتحدة. ويطوق املولغ اغجديد

 شهر عىل الأقل وشهرين عىل الأكرث من اترخي نرش املولغ عىل موقع املنظية عىل الإةرتةت.

د لليكتب ادلويل عن الطرف لك رمس يردي يمدَّ  يدوَّ  [فتدوين مبالغ الرسوم حلماب الأطراف املتعاقدة املعنية] (3)
ويل اذلي ادلاملتعاقد حلماب ذكل الطرف دلى املكتب ادلويل خالل البهر التايل للبهر اذلي مت يةه فتدوين التمجيل 

د شبنأةه ذكل الرمس.  سّدن

د لك املديوعا  املم تحقة [ة]الالزتام ابس تعامل العيةل المويرسي (4) يكتب ادلويل بناء عىل هذه الالحئة التناةذية لل  سمدَّ
ذا سّدن  دارة خمتصةد  الرسوم عن طريق ابلعيةل المويرسية، حىت اإ لتكو  قد  اإ  .ا بعيةل أأخرىهتحصَّ

د  [ةظام التمديد] (5)  .)ب( مراعاة الاقرة الارعية رشطالرسوم لليكتب ادلويل مبارشة،  )أأ(  سمدَّ

                                                
2

 فتقّرر امجلعية مبالغ الرسوم.  
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ذا وايقت الإدارة اخملتصة عىل حتصيل  املم تحقة عن طلبجيوز سمديد الرسوم  )ب( دارة خمتصة اإ عن طريق اإ
رسالها  دارة خمتصة فتوايق عىل حتصيل فتكل الرسوم واإ رسال فتكل الرسوم وأأبدى املم تاةدو  رغوهتم يف ذكل. وختطر أأية اإ واإ

 املدير العام بذكل.

د  [طر  التمديد] (6)  الإدارية.ويقا للتعلامي  الرسوم لليكتب ادلويل  )أأ(  سمدَّ

.عند سمديد أأي رمس لليكتب ادلويل، جيب بيا  سميية املشبنأ املعنية أأو الويا  [الوياتا  املصاحبة للتمديد] (7)
 اغجررايف املعين والررض من التمديد.

املطلوب، دا  لليكتب ادلويل يف اليوم اذلي يتممل يةه املكتب ادلويل املولغ عترب الرمس ممدَّ يُ )أأ(    [اترخي التمديد] (8)
 )ب(. الاقرة الارعية رشط مراعاة
ذا اك  املولغ املطلوب متويرا  يف حماب ماتوح دلى املكتب ادلويل وسممّل ذكل املكتب فتعلامي  من صاحب  )ب( اإ

سا   يةه املكتب ادلويل طلوا  أأو الامتدا  لليكتب ادلويل يف اليوم اذلي يتمملّ عترب ممدَّ الرمس يُ  احلماب ابقتطاع املولغ، ياإ ّ 
 .فتعديللتدوين 

ذا حصل فتريري يف مبلغ أأي رمس، يكو  املولغ املُطّوق املولغ النايذ يف التارخي اذلي سممّل يةه [فتريري مبلغ الرسوم] (9) .اإ
 املكتب ادلويل الرمس.

 الاصل الثالث
عال  الريض والإجراءا  الأخرى املتعلقة ابلتمجيل ادلويل  اإ

 9القاعدة 
 الريض

خطار  (1) عال  ريضٍّ من قبل الإدارة اخملتصة للودل املتعاقد املعين  )أأ(.  املكتب ادلويل[]اإ خُيَطر املكتب ادلويل بنأي اإ
عال  الريض فتوقةع فتكل الإدارة.  وجيب أأ  حييل اإ

ويمت الإخطار ابلريض يف غضو  س نة واحدة اعتوارا من اس تالم الإخطار من املكتب ادلويل بناء عىل  )ب(
 (، متديد فتكل املهةل بعام أ خر.4)29 وز، يف حاةل املادة(. وجي4)6 املادة

عال  الريض ]حمتواي  (2)  :يتضين الإعال  أأو يونّي ما ييل [اإ
رة ابلريض؛ "1"  الإدارة اخملتصة اخملطن
 ابلتنأكّد منأأخرى سميح  بةاتا ، ومن الأيضل أأ  يكو  مصحواب ب املعين رمق التمجيل ادلويلو  "2"

 أأو الويا  اذلي يتنألّف منه الويا  اغجررايف؛ التميية اليت فتتنألّف مهنا سميية املشبنأ التمجيل ادلويل، مثل 
لهيا الريضو  "3"  ؛الأس واب اليت يمتند اإ
ذا اك و  "4" ىل اإ ليه يف املادة الريض يمتند اإ ، يالوياتا  13 وجود حق سابق، عىل النحو املبار اإ

ذا  الأساس ية املتعلقة بذكل احلق المابق، ول قلميي أأو دويل لعالمة جتارية، س امي اإ اك  مرفتوطا بطلب أأو سمجيل وطين أأو اإ
واترخي الأولوية )عند الاقتضاء(، وامس صاحب التمجيل ادلويل وعنواةه، ، اترخي التمجيل ورمقهأأو  واترخي الطلب ورمقه

 تكلالتمجيل املتعلق ب  لملع واخلدما  املعنية الواردة يف الطلب أأو يفابن العالمة، وكذكل قامئة وصورة مم تشمخة م
 ؛ر هبا الطلب أأو التمجيل املذكوررّ القامئة ابللرة اليت حُ  فتكل فتقدميالعالمة، علام  بنأةه جيوز 
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ذا اك  الريض ل خيص سوى بعض عنارص سميية املشبنأ، أأو الويا  اغجررايف "5" ، يالعنارص واإ
 خيصها؛ اليت

ول الاةتصاف القضائية أأو الإدارية املتاحة  "6"  للطعن يف الريض، يضال عن املُهل املنطوقة.وس ُ

أأي يدّو  املكتب ادلويل (، 1)10 مع مراعاة القاعدة [يف المجل ادلويل والإخطار من قبل املكتب ادلويل التدوين] (3)
عال  الريضريض يف المجل ادلويل مع بيا  التارخي اذلي أأرسل يةه  ىل املكتب ادلويل اإ ذكل الإعال   من نمخةويرسل  ،اإ

ىل  ىل املم تاةدين أأو 3)5 يف حاةل املادةأأو،  طرف املشبنأ املتعاقدالإدارة اخملتصة لاإ املبار البخص الطويعي أأو املعنوي (، اإ
ليه يف املادة  .طرف املشبنأ املتعاقد" يضال عن الإدارة اخملتصة ل2("2)5 اإ

 10القاعدة 
عال  الريض اخملالف للأصول  اإ

عال  الريض] (1) عال  ريضٍّ اذلي ل يُعترب  اإ عال  ريضٍّ يف احلال   املكتب ادلويل )أأ(  ل يعترب  [اإ عال  الريض اإ اإ
 التالية:

ذا مل يونّي رمق التمجيل ادلويل املعين، ما مل سميح بياتا  أأخرى يف الإعال  بتحديد التمجيل  "1" اإ
 مغوض؛ دو 

ذا مل يونّي أأي سبب من  "2"  ؛أأس واب الريضواإ
ىل املكتب  "3" ذا أأرسل اإ  (؛1)9 ادلويل بعد انهتاء املهةل املعنية املنصوص علهيا يف القاعدةواإ
ذا مل ختطر به الإدارة اخملتصة املكتب ادلويل. "4"  واإ

)أأ(، يولنغ املكتب ادلويل الإدارة اخملتصة املرسةل لإعال  الريض بنأةّه ل يعترب ذكل  وعندما فتنطوق الاقرة الارعية )ب(
عال  ريضٍّ وأأّ  الري ذا مل يمتكن من حتديد ض مل يُدّو  يف المجل ادلويل، ويوحض أأس واب ذكل و الإعال  اإ ل اإ ل، اإ يرسن

ىل الإدارة اخملتصة ل التمجيل ادلويل املعين، عال  الريض اإ ىل 3)5 أأو، يف حاةل املادة طرف املشبنأ املتعاقدنمخة من اإ (، اإ
ليه يف املادةالبخص الطويعي أأو املعنوي املم تاةدين أأو   .طرف املشبنأ املتعاقد" يضال عن الإدارة اخملتصة ل2("2)5 املبار اإ

صول[ (2) عال  الريض خمالاة أأخرى دو  اخملالاا  املذكورة يف الاقرة ]الإعال  اخملالف للأ ذا فتضين اإ ّ  املكتب 1) اإ (، ياإ
ىل الإدارة  عال  الريض اإ طرف املشبنأ اخملتصة لادلويل يقوم، رمغ ذكل، بتدوين الريض يف المجل ادلويل ويرسل نمخة من اإ

ىل املم تاةدين أأو 3)5 أأو، يف حاةل املادة املتعاقد ليه يف املادةالبخص الطويعي أأو املعنوي (، اإ " يضال عن 2("2)5 املبار اإ
(، من املم تاةدين أأو 3)5 يف حاةل املادة. وبناء عىل طلب من فتكل الإدارة أأو، طرف املشبنأ املتعاقدالإدارة اخملتصة ل
ليه يف املادةي أأو املعنوي البخص الطويع ىل "،2("2)5 املبار اإ يدعو املكتب ادلويل الإدارة املرسةل لإعال  الريض اإ

عالهنا دو  فتنأخري.  فتصويب اإ

 11القاعدة 
عال  الريض  حسب اإ

خطار املكتب ادلويل[ (1) دارة املرسةل لإعال  الريض أأ  سمحوه، جزئيا أأو لكيا، يف أأي وقت. وختطر الإدارة  ]اإ جيوز لالإ
عال  الريض وجيب أأ  حييل الإخطار ابلمحب فتوقةع فتكل الإدارة.  اخملتصة املكتب ادلويل شمحب اإ
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عال  الريض ما ييل: ]حمتواي  الإخطار[ (2)  يونّي الإخطار شمحب اإ
 ابلتنأكّد من، ومن الأيضل أأ  يكو  مصحواب ببةاتا  أأخرى سميح ملعينا رمق التمجيل ادلويل "1"

 أأو الويا  اذلي يتنألّف منه الويا  اغجررايف؛ التميية اليت فتتنألّف مهنا سميية املشبنأ مثل التمجيل ادلويل، 
لهيا يف القاعدة "2"  "؛5("2)9 وسبب المحب و، يف حاةل المحب اغجزيئ، الوياتا  املبار اإ
عال  الريض. واترخي "3"  حسب اإ

يف المجل ادلويل الإخطار يدّو  املكتب ادلويل  [من قبل املكتب ادلويل خطاريف المجل ادلويل والإ  التدوين] (3)
ليه يف الاقرة ىل ذكل الإخطار  من نمخةويرسل  (،1) ابلمحب املبار اإ يف حاةل أأو،  طرف املشبنأ املتعاقدالإدارة اخملتصة لاإ

ىل املم تاةدين أأو 3)5 املادة ليه يف املادةالبخص الطويعي أأو املعنوي (، اإ " يضال عن الإدارة اخملتصة 2("2)5 املبار اإ
 .طرف املشبنأ املتعاقدل

 12القاعدة 
 مبنح امحلاية الإعال 

ىل   [نح امحلايةاخلياري مب   عال]الإ  (1) دارة اخملتصة لطرف متعاقد ل يريض أ اثر سمجيل دويل أأ  ترسل اإ )أأ(  جيوز لالإ
عالتا مبنح امحلاية لتميية املشبنأ اليت يه موضوع (1)9 القاعدةهةل املنصوص علهيا يف املكتب ادلويل، يف غضو  امل  ، اإ

 سمجيل دويل، أأو الويا  اغجررايف اذلي هو موضوع سمجيل دويل.
 الإعال  ما ييل:ويونّي  )ب(

 الإدارة اخملتصة للودل املتعاقد اذلي يصدر الإعال ؛ "1"
 ابلتنأكّد من، ومن الأيضل أأ  يكو  مصحواب ببةاتا  أأخرى سميح املعين رمق التمجيل ادلويلو  "2"

 ؛أأو الويا  اذلي يتنألّف منه الويا  اغجررايف التميية اليت فتتنألّف مهنا سميية املشبنأ مثل التمجيل ادلويل، 
 واترخي الإعال . "3"

عالتا ابلريض وترغب  )أأ(  عقب الريض[ نح امحلايةاخلياري مب   عال]الإ  (2) جيوز لإدارة خمتصة س وق لها أأ  أأرسلت اإ
عال  الريض ويقا للقاعدة ىل املكتب ادلويل، عوضا عن الإخطار شمحب اإ عالتا ياةد مبنح 1()11) يف حسوه أأ  ترسل اإ (، اإ

 املعنية أأو الويا  اغجررايف املعين. امحلاية لتميية املشبنأ 
 ويونّي الإعال  ما ييل: )ب(

 الإدارة اخملتصة للودل املتعاقد اذلي يصدر الإعال ؛ "1"
 ابلتنأكّد من، ومن الأيضل أأ  يكو  مصحواب ببةاتا  أأخرى سميح املعين رمق التمجيل ادلويلو  "2"

 أأو الويا  اذلي يتنألّف منه الويا  اغجررايف؛ املشبنأ التميية اليت فتتنألّف مهنا سميية مثل التمجيل ادلويل، 
لهيا يف  "3" وسبب المحب و، يف حاةل منح حامية مبا يعادل حسوا جزئيا للريض، الوياتا  املبار اإ

 "؛5("2)9 القاعدة
 واترخي منح امحلاية. "4"

يف المجل ادلويل الإعال  يدّو  املكتب ادلويل  [من قبل املكتب ادلويل خطاريف المجل ادلويل والإ  التدوين] (3)
ليه يف الاقرة ىل ذكل الإعال   من نمخةويرسل  (،2) ( أأو الاقرة1) املبار اإ يف أأو،  طرف املشبنأ املتعاقدالإدارة اخملتصة لاإ

ىل املم تاةدين أأو 3)5 حاةل املادة ليه يف املادةالبخص الطويعي أأو املعنوي (، اإ عن الإدارة اخملتصة " يضال 2("2)5 املبار اإ
 .طرف املشبنأ املتعاقدل
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 13القاعدة 
بطال أ اثر سمجيل دويل يف طرف متعاقد  الإخطار ابإ

خطار املكتب ادلويل ابلإبطال] (1) ذا ُأبطلت ال اثر املرتفتوة  [اإ ومل  ، لكيا أأو جزئيا،متعاقدطرف سمجيل دويل يف  عناإ
طر املكتب ادلويل ختأأ   املتعاقد الإدارة اخملتصة ذلكل الطرفيَعد من اغجائز أأ  يكو  الإبطال حمل طعن، وجب عىل 

 ما ييل: يتضين وأأ  الإخطار يونّي و بذكل، 
 ابلتنأكّد منرمق التمجيل ادلويل املعين، ومن الأيضل أأ  يكو  مصحواب ببةاتا  أأخرى سميح  "1"

 أأو الويا  اذلي يتنألّف منه الويا  اغجررايف؛ التميية اليت فتتنألّف مهنا سميية املشبنأ مثل التمجيل ادلويل، 
 ؛الملطة اليت ةطقت ابلإبطالو  "2"
 واترخي النطق ابلإبطال؛ "3"
ذا اك  الإبطال جزئيا، الوياتا  املنصوص علهيا يف القاعدة "4"  "؛5("2)9 واإ
 ودوايع النطق ابلإبطال؛ "5"
 ونمخة من القرار اذلي أأبطل أ اثر التمجيل ادلويل؛ "6"

يف المجل ادلويل الإخطار يدّو  املكتب ادلويل  [من قبل املكتب ادلويل خطاريف المجل ادلويل والإ  التدوين] (2)
لهيا يف الونود من " ىل "1ابلإبطال مع الوياتا  املبار اإ ىل ذكل الإخطار  من نمخةويرسل (، 1" من الاقرة )5" اإ الإدارة اإ

ىل املم تاةدين أأو 3)5 املادةيف حاةل أأو،  طرف املشبنأ املتعاقداخملتصة ل ليه يف البخص الطويعي أأو املعنوي (، اإ املبار اإ
 .طرف املشبنأ املتعاقد" يضال عن الإدارة اخملتصة ل2("2)5 املادة

 14القاعدة 
 الاةتقالية املينوحة للرري هةلالإخطار ابمل 

خطار املكتب ادلويل[ (1) عندما فتُينح للرري همةل حمّددة ليك يضع حدا لس تخدام سميية مشبنأ ممجةل، أأو بيا   ]اإ
ختطر الإدارة اخملتصة ذلكل الطرف املتعاقد املكتب ادلويل بذكل.  (،1)17 جررايف ممجل، يف طرف متعاقد طوقا للامدة

 ويونّي الإخطار ما ييل:
 ابلتنأكّد من  مصحواب ببةاتا  أأخرى سميح ، ومن الأيضل أأ  يكواملعين رمق التمجيل ادلويل "1"

 أأو الويا  اذلي يتنألّف منه الويا  اغجررايف؛ التميية اليت فتتنألّف مهنا سميية املشبنأ مثل التمجيل ادلويل، 
 وهوية الرري املعين، "2"
واملهةل املينوحة للرري، ومن الأيضل أأ  تكو  مصحوبة ببةاتا  عن ةطا  الاس تخدام أأثناء  "3"

 الاةتقالية؛ املهةل
خطار اترخي التارخي  يتجاوز ذكل والتارخي اذلي فتودأأ يةه فتكل املهةل، علام بنأةّه ل ميكن أأ  "4" اس تالم اإ

(، اترخي اس تالم ذكل 4)29 ( بنأكرث من س نة وثالثة أأشهر أأو أأ  يتجاوز، يف حاةل املادة4)6 املكتب ادلويل بناء عىل املادة
 .أأشهرالإخطار بنأكرث من س نتني وثالثة 

س نة، علام بنأّ  فتكل املهةل فتعمتد عىل الوضع اخلاص بلك  15ل تكو  املهةل املينوحة للرري أأكرث من  ]املهةل املرغوبة[ (2)
 حاةل وأأّ  املهةل اليت فتتجاوز عرش س نوا  تكو  اس تثنائية.

رسال الإدارة اخمل  [من قبل املكتب ادلويل خطاريف المجل ادلويل والإ  التدوين] (3) تصة الإخطار املنصوص عليه رهن اإ
ىل املكتب ادلويل قبل التارخي املنصوص عليه يف الاقرة1) يف الاقرة ذكل الإخطار مع ما يدّو  املكتب ادلويل "، 4("1) ( اإ

ىل ذكل الإخطار  من نمخةويرسل يتضينه من بياتا  يف المجل ادلويل،  يف أأو،  طرف املشبنأ املتعاقدالإدارة اخملتصة لاإ
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ىل املم تاةدين أأو 3)5 املادةحاةل  ليه يف املادةالبخص الطويعي أأو املعنوي (، اإ " يضال عن الإدارة اخملتصة 2("2)5 املبار اإ
 .طرف املشبنأ املتعاقدل

 15القاعدة 
 التعديال 

 جيوز فتدوين التعديال  التالية يف المجل ادلويل: ]التعديال  املقبوةل[ (1)
ضاية أأو حذف مم تاةد واحد أأو  "1"  أأكرث؛اإ
 وفتعديل أأسامء أأو عناوين املم تاةدين؛ "2"
وفتعديل حدود منطقة مشبنأ الملعة أأو الملع اليت فتنطوق علهيا سميية املشبنأ أأو ينطوق علهيا  "3"

 اغجررايف؛ الويا 
وفتعديل يرفتوط ابلقاةو  الترشيعي أأو الإداري أأو القرار القضايئ أأو الإداري املذكور يف  "4"

 "؛7()أأ("2)5 القاعدة
ول يؤثر يف منطقة مشبنأ الملعة أأو الملع اليت فتنطوق علهيا  طرف املشبنأ املتعاقدوفتعديل يرفتوط ب "5"
 ينطوق علهيا الويا  اغجررايف؛ سميية املشبنأ أأو

 .16 وفتعديل مبوجب القاعدة "6"

ىل املكتب ادلويل ( 1) الامتس التعديل املذكور يف الاقرةم قدَ يُ  )أأ(   ]الإجراء[ (2) طرف املشبنأ لالإدارة اخملتصة من قبل اإ
ليه يف املادةالبخص الطويعي أأو املعنوي (، من قبل املم تاةدين أأو 3)5 يف حاةل املادةأأو،  املتعاقد  "،2("2)5 املبار اإ

 .8 القاعدة املنصوص عليه يفرمس ال هريق بيُ و 
(، يف حال اك  يتعلق مبنطقة مشبنأ جررايةة عابرة للحدود أأنبئت 1) الامتس التعديل املذكور يف الاقرةم قدَ يُ  )ب(

ىل املكتب ادلويل من قبل الإدارة اخملتصة   .املبرَتك يف فتعييهناحديثا، اإ

يف المجل ادلويل التعديل املطلوب يدّو  املكتب ادلويل  اخملتصة[ ا ]التدوين يف المجل ادلويل واإخطار الإدار  (3)
ىل جاةب اترخي سممّل املكتب ادلويل لاللامتس (2و)( 1) فتنيلاقر ويقا ل دارة اخملتصة اليت المتمت اإ ، ويؤكّد التدوين لالإ

 للودلا  املتعاقدة الأخرى بذكل التعديل.اخملتصة  ا الإدار التعديل، وخيطر 

ىل1) (، فتُطّوق الاقرا  من3)5 يف حاةل املادة ]الوديل اخلياري[ (4) ( مع ما يلزم من فتوديل، علام  بنأّ  الالامتس 3) ( اإ
ليه يف املادةالبخص الطويعي أأو املعنوي الوارد من املم تاةدين أأو  " جيب أأ  يونّي أأّ  التريري مطلوب 2("2)5 املبار اإ

وجبه امحلاية شمبب فتريري معادل يف التمجيل أأو القاةو  الترشيعي أأو الإداري أأو القرار القضايئ أأو الإداري، اذلي ُمنحت مب
؛ وبنأةّه عىل املكتب ادلويل فتنأكيد فتدوين التعديل يف المجل ادلويل طرف املشبنأ املتعاقدللويا  اغجررايف يف  لتميية املشبنأ أأو

بالغ الإدارة اخملتصة لالبخص الطويعي أأو املعنوي  لليم تاةدين املعنيني أأو  بذكل. طرف املشبنأ املتعاقداملعين، واإ

 16القاعدة 
 عن امحلايةالتخيل 

خطار املكتب ادلويل] (1) دارة اخملتصة لاإ أأو (، لليم تاةدين 3)5 يف حاةل املادةأأو جيوز،  طرف املشبنأ املتعاقد[ جيوز لالإ
ليه يف املادةالبخص الطويعي أأو املعنوي  خطار املكتب ادلويل  طرف املشبنأ املتعاقد" أأو الإدارة اخملتصة ل2("2)5 املبار اإ اإ

يف أأي وقت ابلتخيل عن حامية سميية املشبنأ أأو الويا  جررايف، لكيا أأو جزئيا، يف طرف متعاقد واحد أأو أأكرث. ويونّي 



LI/DC/19 
33 
 

د من رمق التمجيل ادلويل املعين، ومن الأيضل أأ  يكو  مصحواب ببةاتا  أأخرى سميح ابلتنأكّ الإخطار ابلتخيل عن امحلاية 
 أأو الويا  اذلي يتنألّف منه الويا  اغجررايف. التميية اليت فتتنألّف مهنا سميية املشبنأ ثل م التمجيل ادلويل، 

، ()د(1)6أأي ختّل عن امحلاية، مبا يف ذكل التخيل املنصوص عليه يف القاعدة جيوز حسب  ]حسب التخيل عن امحلاية[ (2)
البخص الطويعي أأو (، من قبل املم تاةدين أأو 3)5 دةو، يف حاةل املاأأ ، يف أأي وقت من قبل الإدارة اخملتصة لكيا أأو جزئيا

ليه يف املادةاملعنوي  ، ويف حال ، رشيطة سمديد رمس التعديلطرف املشبنأ املتعاقدالإدارة اخملتصة ل " أأو2("2)5 املبار اإ
 .()د(، رشيطة فتصويب اخملالاة1)6التخيل بناء عىل القاعدة 

يف المجل ادلويل الإخطار ابلتخيل عن يدّو  املكتب ادلويل  اخملتصة[ ا ]التدوين يف المجل ادلويل واإخطار الإدار  (3)
عال  التخيل عن امحلاية املذكور يف الاقرة(1) امحلاية املذكور يف الاقرة دارة اخملتصة 2) ، أأو حسب اإ (، ويؤكّد التدوين لالإ

بالغ الإدارة اخملتصة أأو املعنوي البخص الطويعي(، لليم تاةدين أأو 3)5 أأو، يف حاةل املادة طرف املشبنأ املتعاقدل ، مع اإ
عال  التخيل عن امحلاية، أأو  طرف املشبنأ املتعاقدل بذكل أأيضا، وخيطر الإدارا  اخملتصة للك الودلا  املتعاقدة اليت يعنهيا اإ

 حسب ذكل الإعال ، بتدوين ذكل التعديل يف المجل ادلويل.

ىل 9 فتطويق القواعد من] (4) دارة خم  [12 اإ خطارا شمحب التخيل عن امحلاية جيوز لأي اإ تصة لطرف متعاقد سم تمل اإ
ىل املكتب  خطار املكتب ادلويل بريض أ اثر التمجيل ادلويل يف أأراضهيا. وترسل الإدارة اخملتصة املعنية ذكل الإعال  اإ اإ

خطار شمحب التخيل عن امحلاية. وفتُط   9 وَّق القواعد منادلويل يف غضو  س نة اعتوارا من اترخي اس تالم املكتب ادلويل لالإ
ىل  مع ما يلزم من فتوديل. 12 اإ

 17القاعدة 
 شطب التمجيل ادلويل

رمق التمجيل ادلويل املعين، ومن الأيضل أأ  يكو  مصحواب ببةاتا  أأخرى يونّي الامتس البطب  [الامتس البطب] (1)
 أأو الويا  اذلي يتنألّف منه الويا  اغجررايف. التميية اليت فتتنألّف مهنا سميية املشبنأ مثل د من التمجيل ادلويل، سميح ابلتنأكّ 

يف المجل ادلويل مع ما  البطبيدّو  املكتب ادلويل  اخملتصة[ ا ]التدوين يف المجل ادلويل واإخطار الإدار  (2)
دارة اخملتصة ل، ويؤكّد من بياتا  الالامتس يتضينه أأو (، لليم تاةدين 3)5 أأو، يف حاةل املادة طرف املشبنأ املتعاقدالتدوين لالإ

ليه يف املادة البخص الطويعي أأو املعنوي بالغ الإدارة اخملتصة ل2("2)5 املبار اإ  بذكل أأيضا، طرف املشبنأ املتعاقد"، مع اإ
 وخيطر الإدارا  اخملتصة للودلا  املتعاقدة الأخرى بذكل البطب.
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 18القاعدة 
 التصويوا  يف المجل ادلويل

ذا رأأى املكتب ادلويل [الإجراء] (1)  أأ ّ  ،طرف املشبنأ املتعاقدالإدارة اخملتصة ل الامتس منمن فتلقاء ةامه أأو بناء عىل  ،اإ
 .ل المجل بتصويب اخلطنأ المجل ادلويل حيتوي عىل خطنأ يتعلق بتمجيل دويل، وجب عليه أأ  يعدّ 

( من قبل املم تاةدين أأو 1) ب الاقرة(، أأ  يُقّدم الامتس مبوج3)5ميكن أأيضا، يف حاةل املادة  ]بديل خةاري[ (2)
ليه يف املادة البخص الطويعي أأو املعنوي البخص الطويعي أأو ". وخيطر املكتب ادلويل املم تاةدين أأو 2("2)5 املبار اإ

 بنأي فتصويب يتعلق ابلتمجيل ادلويل. املعنوي

خطار الإدارا] (3) اخملتصة للك الودلا  املتعاقدة وخيطر، يف حاةل [ خيطر املكتب ادلويل الإدارا  اخملتصة ابلتصويوا   اإ
ليه يف املادة البخص الطويعي أأو املعنوي(، املم تاةدين أأو 3)5 املادة  "، بنأي فتصويب يف المجل ادلويل.2("2)5 املبار اإ

ىل 9 فتطويق القواعد من] (4) فتصويب اخلطنأ بتميية املشبنأ أأو الويا  اغجررايف، أأو الملعة أأو الملع  يتعلّقعندما  [12 اإ
دارة اخملتصة لطرف متعاقد أأ  فتعلن أأةّه ل ميكهنا  اليت فتنطوق علهيا سميية املشبنأ أأو ينطوق علهيا الويا  اغجررايف، حيّق لالإ

ىل املكتب  ضام  امحلاية لتميية املشبنأ أأو الويا  اغجررايف بعد التصويب. وترسل الإدارة اخملتصة املعنية ذكل الإعال  اإ
رسال املكتب ادلويل الإخطار ابلتصويب. وفتُطوَّق القواعد من ادلويل ىل 9 يف غضو  س نة اعتوارا من اترخي اإ مع ما يلزم  12 اإ

 من فتوديل.

 الاصل الرابع
 أأحاكم متنوعة

 19القاعدة 
 الشرش

 ل ادلويل.مجيع التدوينا  املدرجة يف المجيشرش املكتب ادلويل 

 20القاعدة 
 مم تخرجا  المجل ادلويل واملعلوما  الأخرى اليت يقدهما املكتب ادلويل

املكتب ادلويل مم تخرجا  المجل ادلويل أأو أأية معلوما  أأخرى يقدم  ]املعلوما  املتعلقة مبحتوى المجل ادلويل[ (1)
ىل أأي خشص  المجلذكل  حمتوىعن   .8 القاعدة املنصوص عليه يفرمس المقابل سمديد ا منه طلاهياإ

حاكم أأو القرارا  أأو التمجيال ، اليت  (2) متتع]فتوليغ الأ متتع مبوجاها الويا  اغجررايف ابمحلاية[ ت   مبوجاها سميية املشبنأ أأو ي
لهي للأحاكم أأو القرارا  أأو التمجيال ابللرة الأصلية )أأ(  جيوز لأي خشص أأ  يلمتس من املكتب ادلويل نمخة  ا املبار اإ

 .8 " مقابل سمديد الرمس املنصوص عليه يف القاعدة7")أأ((2)5يف القاعدة 
ىل البخص  )ب( حاةل نمخة مهنا دو  فتنأخري اإ ىل املكتب ادلويل، وجب عليه اإ ذا اكةت فتكل الواثئق قد ُأرسلت اإ واإ

 اذلي المتمها.
ىل املكتب ادلويل، وجب عليه الامتس  )ج( ذا مل تكن فتكل الواثئق قد ُأرسلت اإ نمخة مهنا من الإدارة اخملتصة واإ

ىل البخص اذلي المتمها. طرف املشبنأ املتعاقدل حالهتا، حال اس تالهما، اإ  واإ
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 21القاعدة 
 التوقةع

دارة خمتصة، ي  أأو بصورة من التوقةع  استبداهلأأو التوقةع طواعة ةجوز عندما فتنص هذه الالحئة التناةذية عىل فتوقةع اإ
 .مت رمسيخب

 22القاعدة 
رسالاترخي   التوليرا  املتنوعة اإ

ذا ُأرسل لهيا يف القواعداإ ّ  ابلربيد، ( 4)18( و4)16( و1)14( و1)9 ت الإخطارا  املبار اإ د اترخي الإرسال حُيدَّ ياإ
ذا اس تحالت قراءة اخلمت الربيدي أأو مل يكن اخلمت موجودا ، يعترب املكتب ادلويل ذكل . اخلمت الربيديحبمب  كام لو  التوليغواإ
ذا ُأرسل 20ُأرسل قبل اك  قد  ّ  مؤسمة بريدية خاصة،  الإخطارا  املذكورة عرب تيوما  من التارخي اذلي اس تليه يةه. واإ ياإ

ةته من معلوما  عن معلية الإرسالاترخي الإرسال حيُ  د حبمب الويا  اذلي فتعطيه فتكل املؤسمة عىل أأساس ما دوَّ . وجيوز دَّ
رسال فتكل الإخطارا  عن طريق الااك س أأو غري ذكل من الوسائل الإلكرتوةية، كام هو منصوص عليه يف التعلامي  أأيضا اإ

 الإدارية.

 23القاعدة 
 طر  الإخطار من قبل املكتب ادلويل

"، 2("3)7 يرسل املكتب ادلويل الإخطار ابلتمجيل ادلويل، املذكور يف القاعدة ]الإخطار ابلتمجيل ادلويل[ (1)
عال  التخيل عن  أأو ىل الإدارة اخملتصة للك من الودلا  املتعاقدة 3)16 امحلاية، املذكور يف القاعدةالإخطار شمحب اإ (، اإ

ثوا  اترخي اس تالم الإخطار، كام هو منصوص عليه يف التعلامي  الإدارية.  املعنية بنأية وس يةل سميح لليكتب ادلويل ابإ

ىل  يرسل املكتب ادلويل مجيع الإخطارا  الأخرى[  ]الإخطارا (2) الأخرى املذكورة يف هذه الالحئة التناةذية اإ
ثوا  اس تالم الإخطار.  الإدارا  اخملتصة بنأية وس يةل سميح لليكتب ادلويل ابإ

 24القاعدة 
 التعلامي  الإدارية

دارية. وجيوز هل أأ  يعدلها. وقبل   )أأ(  [اليت فتنّظيهااملمائل ؛ و وضع التعلامي  الإدارية] (1) يضع املدير العام فتعلامي  اإ
اليت لها اهامتم مبارش ابلتعلامي   الإدارا  اخملتصة للودلا  املتعاقدةوضع التعلامي  الإدارية أأو فتعديلها، يمتبري املدير العام 

دخالها علهيا تعديال  املقرتحال الإدارية أأو   .اإ
ىل فتكل التعلامي  وفتتناول شبنأهنا رصاحة الالحئة التناةذية حتيل هذه املمائل اليت فتتناول التعلامي  الإدارية  )ب( اإ

 فتااصيل فتطويق هذه الالحئة التناةذية.

ىل فتعديل أأي حمك من أأحاكم التعلامي  الإدارية و  امجلعية[من قبل راقبة امل] (2) يتخذ جيوز للجيعية أأ  فتدعو املدير العام اإ
جراءا  بناء عىل أأية دعوة من هذا القبيلما يلزم من املدير العام   .اإ

 .اشرش التعلامي  الإدارية وأأية فتعديال  فتُدخل علهيفتُ   )أأ( [ النااذ بدء الشرش واترخي] (3)
 .حزّي النااذيةه الأحاكم املشبورة  فتدخلد يف لك نرش التارخي اذلي حيدَّ  )ب(
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أأي حمك من أأحاكم التعلامي  الإدارية بني  وجود فتضارب[ يف حال هذه الالحئة التناةذية مع أأو الوثيقةمع  التضارب] (4)
 .أأو الالحئة التناةذية حلمك الوثيقةأأو هذه الالحئة التناةذية من هجة أأخرى، تكو  الرلوة  الوثيقةمن هجة وأأي حمك من أأحاكم 

 

 [الوثيقة هناية]

 


