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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 7024 أأغسطس 72التارخي: 

 
 
 

 املعني بتطوير نظام لشبونة الفريق العامل
 )تسميات املنشأ(

 
 العاشرةالدورة 

 7024 أأكتوبر 12اإىل  72جنيف، من 
 
 

 الالئحة التنفيذية ملشروع اتفاق لشبونة املراجعمشروع 

عدادمن  مانة اإ  الأ

وع اففا  لب وونة املراج  شبنأ  "( ملرش التنفيذية يورد مرفق هذه الوثيقة مرشوع الالحئة التنفيذية )"مرشوع الالحئة .2
 .LI/WG/DEV/10/2 يات املنبنأ والوياانت اجلغرافية، اذلي يرد نصه يف الوثيقةم س ت 

 ..LI/WG/DEV/10/5 يف الوثيقةالتنفيذية وترد املالحظات اليت ترشح خمتلف أأحاكم مرشوع الالحئة  .7

الالحئة التنفيذية لففا  لب وونة شبنأ  حامية تسميات املنبنأ وتسجيلها  نسقعىل التنفيذية وصيغ مرشوع الالحئة  .1
 د اللزوم، م  مرشوع اففا  لب وونة املراج .وُكّيف، عن عىل الصعيد ادلويل )"الالحئة التنفيذية لففا  لب وونة"(

ىل التعليق عىل  .4 اإ  الفريق العامل مدعو اإ
 خمتلف أأحاكم مرشوع الالحئة التنفيذية.

]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

 تسميات املنبنأ والوياانت اجلغرافية[ مرشوع الالحئة التنفيذية ملرشوع ]اففا  لب وونة املراج  شبنأ 

 قامئة القواعد

 أأحاكم متهيدية وعامة الفصل الأول:

 فعابري خمترصة :2القاعدة 
 حساب املهل :7القاعدة 
 لغات العمل :1القاعدة 
 الإدارة اخملتصة :4القاعدة 

 الطلب والتسجيل ادلويل :الثاينالفصل 

 الرشوط املتعلقة ابلطلب :5القاعدة 
 الطلوات اخملالفة للأصول :6 القاعدة
 التدوين يف السجل ادلويل :2القاعدة 
 الرسوم :8القاعدة 

عال  : الثالثالفصل   الرفض والإجراءات الأخرى املتعلقة ابلتسجيل ادلويلاإ

عال   :9القاعدة   الرفضاإ
عال   :20القاعدة   الرفض اخملالف للأصولاإ
عال  حسب  :22القاعدة   الرفضاإ
 مبنح امحلاية الإعال  :27القاعدة 
بطال أ اثر تسجيل دويل يف طرف متعاقد :21القاعدة   الإخطار ابإ
 الانتقالية املمنوحة للغري الإخطار ابملهةل :24القاعدة 
 التعديالت :25القاعدة 
 التخيل عن امحلاية :26القاعدة 
 شطب التسجيل ادلويل :22القاعدة 
 التصويوات يف السجل ادلويل :28القاعدة 

 أأحاكم متنوعة :الراب صل الف

 النرش :29القاعدة 
 مس تخرجات السجل ادلويل واملعلومات الأخرى اليت يقدهما املكتب ادلويل :70القاعدة 
 التوقي  :72القاعدة 
رسال التوليغات املتنوعة :77القاعدة   اترخي اإ
 طر  الإخطار من قبل املكتب ادلويل :71القاعدة 
 الإداريةالتعلاميت  :74القاعدة 
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 الفصل الأول
 أأحاكم متهيدية وعامة

 2القاعدة 
 فعابري خمترصة

 لأغراض هذه الالحئة التنفيذية، وما مل يُذكر خالف ذكل رصاحة: 
 املعىن ذافه يف هذه الالحئة التنفيذية؛ 2يكو  للتعابري اخملترصة املُعّرفة يف املادة  "2"
ىل قاعدة من قواعد هذه "7"  الالحئة التنفيذية؛ وتبري "القاعدة" اإ
لهيا يف القاعدة  "1"  ؛74وفعين "التعلاميت الإدارية" التعلاميت الإدارية املبار اإ
 .امترة اليت يصدرها املكتب ادلويل" الاس وفعين عوارة "الاس امترة الرمسية "4"

 7القاعدة 
 حساب املهل

يف ، الواجب أأخذها يف احلس وا  يف الس نة التالية ،فنقيض لك همةل حمسوبة ابلس نوات [املهل احملسوبة ابلس نوات] (2)
ذا وق  احلدث يف ين يودأأ فهيام حساب املهةل. ولكنالبهر ذافه واليوم ذافه الذل  فرباير 78يف املهةل فنقيض  فاإ ّ ، فرباير 79اإ

 من الس نة التالية.

يف اليوم الواجب أأخذه يف احلس وا ،  التايلفنقيض لك همةل حمسوبة ابلأشهر، يف البهر  [املهل احملسوبة ابلأشهر] (7)
ذا مل يكن يف البهر التايل الواجب أأخذه يف احلس وا  يوم مطابق لهذا العدد، فاإ ّ  اذلي يودأأ فيه حساب املهةل. ولكنذافه   اإ

 املهةل فنقيض يف اليوم الأخري من هذا البهر.

حدى أأولمكتب ادلويل يوم معل ابلنس وة ل  انقضاء املهةل يف يوم ل يكو ] (1) ذا اكنت املهةل  [تصةاخمل  الإدارات اإ املنطوقة اإ
حدى الإدارات اخملتصة  دارة فكل الإ لمكتب ادلويل أأو ابلنس وة ل  يوم معلفنقيض يف يوم ل يكو  عىل املكتب ادلويل أأو اإ

م معل ابلنس وة اليوم الأول التايل اذلي يكو  يو يف .،(7( و)2) فنيابلرمغ من أأحاكم الفقر ، فنقيض املهةل تصة، فاإ اخمل 
 حسب احلال. ،تصةاخمل دارة فكل الإ لمكتب ادلويل أأو ل 

 1القاعدة 
 لغات العمل

 .الإس وانية الفرنس ية أأوأأو لإنلكزيية ابر الطلب ر  حي [الطلب] (2)

الفرنس ية أأو لإنلكزيية ابطلب أأو تسجيل دويل ب يتعلقر لك فوليغ حير   [التوليغات الالحقة للطلب ادلويل] (7)
(، حسب اختيار املس تفيدين أأو الكيا  القانوين 1)5 يف حاةل املادة، أأو املعنيةاخملتصة حسب اختيار الإدارة  الإس وانية أأو

ليه يف املادة  ترمجة رضورية لتكل الإجراءات.ويعّد املكتب ادلويل أأية ". 7("7)5 املبار اإ

يف السجل ادلويل ومنبورات املكتب ادلويل اخلاصة  تكو  التدوينات [التدوينات يف السجل ادلويل واملنبورات] (1)
الإس وانية. ويعّد املكتب ادلويل الرتجامت الرضورية ذلكل الغرض. ولكن املكتب الفرنس ية و لإنلكزيية و بتكل التدوينات اب

 .أأو الوا  اجلغرايف  مج تسمية املنبنأ ادلويل ل يرت
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نقال حرفيا لتسمية املنبنأ  يف احلالت اليت يتضمن فهيا الطلب [ل احلريف لتسمية املنبنأ أأو الوا  اجلغرايفالنق] (4)
 املكتب ادلويل ل يتحقق من دقة ذكل النقل احلريف. فاإ ّ ، (ب()7()5) وفقا للقاعدةالويا  اجلغرايف  أأو

 4القاعدة 
 الإدارة اخملتصة

خطار املكتب ادلويل] (2) خطار املكتب ادلويل اب ، فور انضاممه،متعاقد طرفلك  يقوم [اإ دارفه اخملتصة وففاصيل مس ابإ اإ
ىل املكتب ادلويل و  الطلوات والإخطارات الأخرى قدميالفصال اخلاصة بتكل الإدارة، أأي الإدارة اليت عّيهنا لت  اس تالماإ

نفاذ احلقو  فة اإىل ذكل، فتيح فكل الإدارة املعلومات عن الإ الإخطارات منه. وابلإضا جراءات املنطوقة يف الطرف املتعاقد لإ
 املرفوطة بتسميات املنبنأ والوياانت اجلغرافية.

دارات خمتلفة] (7) دارة واحدة أأو اإ دارة 2) أأ  يبري الإخطار املذكور يف الفقرة يُفّضل [اإ ىل اإ . وعندما واحدة خمتصة( اإ
ىل اختصاص لك مهنا فامي خيص دارات خمتلفة، متعاقد ابإ خيِطر طرف  ىل  فقدميينبغي أأ  يبري الإخطار بوضوح اإ الطلوات اإ

 .الإخطارات منه اس تالمو املكتب ادلويل 

لهيا يف الفقرةطراف املتعاقدة املكتب ادلويل بنأي فغيري يف ختِطر الأ .[التعديالت] (1) ّ 2) الوياانت املبار اإ ه جيوز (. غري أأن
خطار شبنأنه أأي دو  فلقي يطرأأ بتغيري  ، حبمك مركزه،علام دلويل أأ  حييطللمكتب ا يف احلالت اليت يكو  دليه فهيا وذكل اإ

 مؤرشات واحضة عىل حدوث ذكل التغيري.

 الثاينالفصل 
 الطلب والتسجيل ادلويل

 5القاعدة 
 الرشوط املتعلقة ابلطلب

الإدارة اخملتصة عليه عىل الاس امترة الرمسية اخملصصة لهذا الغرض وفوق  املكتب ادلويل  ع الطلب دلىيود[ الإيداع] (2)
ليه يف املادة1)5 اليت فقدمه أأو يوق  عليه، يف حاةل املادة  ".7("7)5 (، املس تفيدو  أأو الكيا  القانوين املبار اإ

 يونّي الطلب ما ييل:  )أأ(  [احملتوايت الإلزامية يف الطلب] (7)
 املنبنأ؛ بدل "2"
دة 4)5 ( ]أأو املادة1)5 اليت فقدم الطلب أأو، يف حاةل املادة والإدارة اخملتصة "7" ()ب([، التفاصيل احملّدِ

ليه يف املادة  "؛7("7)5 للمس تفيدين أأو الكيا  القانوين املبار اإ
ذا اس تحال التعيني امجلاعي "1"  ؛واملس تفيدين املعّينني ابمس جامعي أأو ابمس فردي اإ
ذا ، أأو الويا  اجلغرايف املطلوب تسجيهلاملطلوب تسجيلها مية املنبنأ وتس  "4" ابللغة الرمسية لودل املنبنأ، واإ

اليت ترد هبا تسمية املنبنأ أأو يرد هبا الويا   اك  لودل املنبنأ أأكرث من لغة رمسية فبلغة واحدة أأو أأكرث من اللغات الرمسية
محلاية يف بدل املنبنأ ابمبوجبه تسمية املنبنأ أأو يمتت  الويا  اجلغرايف  متت أأو القرار اذلي  القانو أأو  التسجيلاجلغرايف يف 

1
 ؛

والسلعة أأو السل  اليت فنطوق علهيا تسمية املنبنأ، أأو ينطوق علهيا الويا  اجلغرايف، بنأكرب قدر ممكن  "5"
 ؛من ادلقة

                                                
1
 .1 ( من القاعدة4( و)1) ()ب( مرهو  بنأحاكم الفقرفني7)5 " والقاعدة4()أأ("7)5 فطويق القاعدة 
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 سلعة أأو السل ؛منطقة املنبنأ أأو املنطقة اجلغرافية اليت فُنتج فهيا ال و  "6"
ددة، مبا يف ذكل اترخي التسجيل و  "2" القضايئ  الإداري أأو القراريعي أأو الترش  أأو القانو التفاصيل املُّحِ

 مبوجهبا ابمحلاية يف بدل املنبنأ.أأو يمتت  الويا  اجلغرايف تمتت  تسمية املنبنأ  واليت، الإداري أأو
ليه يف املادةالكيا  القانأأو  أأسامء املس تفيدينكو  وعندما ت )ب( وامس  ،منطقة املنبنأ ، وامس "7("7)5 وين املبار اإ

حرفيا نقل فكل الأسامء نقال ابحلروف غري الالفينية، فُ تسمية املنبنأ املطلوب تسجيلها أأو الويا  اجلغرايف املطلوب تسجيهل، 
الطلب نظام احلروف الصوفية للغةب  النقل احلريف ويتّ  ابحلروف الالفينية.

2
. 

 .8 يف القاعدةيه عل  كام هو منصوصوأأية رسوم أأخرى، تسجيل ال رفق ابلطلب ادلويل رمُس ويُ  )ج(

الطلب ادلويل  يبريأأ   [ ]جيوز[ميكن] [(اخلصائص)اخلاصية الوياانت املتعلقة ابجلودة أأو السمعة أأو  –الطلب ] (1)
ىل  ىل بياانت فتعلق، يف حاةل تسمية املنبنأ، اإ نتاج جودة السلعة أأو خصائص كذكل اإ ها وصلهتا ابلويئة اجلغرافية ملنطقة الإ

. وفُوفر اجلغرافية مسعهتا أأو خاصية أأخرى فتسم هبا وصلهتا مبنطقة املنبنأ أأو وفتعلق، يف حاةل الويا  اجلغرايف، جبودة السلعة 
حدى لغات العمل، ولكهنا ل فرُت مج من قبل املكتب ادلويل.  هذه املعلومات ابإ

الطرف املتعاقد يبرتط، لأغراض حامية تسمية منبنأ  ما دام أأ ّ  أأ( )  [نية الاس تخدامالتوقي  و/أأو  –الطلب ] (4)
مسجةل أأو بيا  جغرايف مسجل مبوجب قانونه اخلاص ابلعالمات التجارية، أأ  يكو  الطلب موقّعا من ماكل تسمية املنبنأ 

عال  نية اس تخدام تسمية املنبنأ املسجةل ، و/أأو يكأأي مهنام الويا  اجلغرايف، أأو من حيق هل اس تخدام أأو و  مرفقا ابإ
 عىل ذكل الطرف اإخطار املدير العام بذكل الاشرتاط. الويا  اجلغرايف املسجل يف أأراضيه، فاإ ّ  أأو

غري املوقّ  من ماكل تسمية املنبنأ أأو الويا  اجلغرايف، أأو من حيق هل اس تخدام أأي مهنام، لطلب يؤدي ا )ب(
ىل التخيل عن امحلاية فامي خيص الطرف املتعاقد اذلي يبرتط ذكل الطلب غري املرف أأو عال  نية الاس تخدام اإ ق ابإ

 ذكل الإعال .[ التوقي /أأو

 أأ  يونّي الطلب ادلويل أأو يتضمن ما ييل: جيوز اخليارية[احملتوايت  -الطلب ]  (5)
 ؛عناوين املس تفيدين "2"
 [؛أأو الويا  اجلغرايف معينة من تسمية املنبنأ امحلاية غري مطلوبة لعنارص  نأ ّ بيفيد بيا  و  "7"]
عال و  "1"  ؛أأكرثمتعاقد أأو  طرفالتخيل عن امحلاية يف  بنأنه متيفيد  اإ
، القضايئ أأو الإداري يعي أأو الإداري أأو القرارالترش  من التسجيل أأو القانو  ونسخة ابللغة الأصلية "4"

 .ابمحلاية يف بدل املنبنأ  وجبهأأو يمتت  الويا  اجلغرايف مبتمتت  تسمية املنبنأ  اذلي

 6القاعدة 
 الطلوات اخملالفة للأصول

ذا فونّي 7) م  مراعاة الفقرة  )أأ(  ]حفص الطلب وفصويب اخملالفات[ (2)  للمكتب ادلويل أأ  الطلب ل يس تويف (، اإ
ّ 5 ( أأو القاعدة2)1 دة يف القاعدةالرشوط احملدّ  ن (، 1)5 أأو يدعو، يف حاةل املادة ه يؤجل التسجيل ويدعو الإدارة اخملتصة، فاإ

ليه يف املادة اإىل فصويب اخملالفة اليت لحظها يف غضو  ثالثة أأشهر اعتوارا " 7("7)5 املس تفيدين أأو الكيا  القانوين املبار اإ
رسال من اترخي   فكل ادلعوة.اإ

ادلعوة املذكورة يف  مل فصوب الإدارة اخملتصة اخملالفة املالحظة يف همةل شهرين اعتوارا من اترخي ذاواإ  )ب(
رسال ذكل التوليغ  الفقرة الفرعية )أأ(، فعىل املكتب ادلويل أأ  يرسل فوليغا اإىل فكل الإدارة لتذكريها بتكل ادلعوة. ول يؤثر اإ

 )أأ(. يف همةل الثالثة أأشهر املذكورة يف الفقرة الفرعية
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)أأ(، يرفض  شهر املذكورة يف الفقرة الفرعيةمل يتسمل املكتب ادلويل فصويوا للمخالفة يف همةل الثالثة أأ  ذاواإ  )ج(
(، املس تفيدين أأو الكيا  القانوين املبار 1)5 أأو خيطر، يف حاةل املادة املكتب ادلويل الطلب وخيطر بذكل الإدارة اخملتصة

ليه يف املادة  " فضال عن الإدارة اخملتصة.7("7)5 اإ
، يرّد املكتب ادلويل الرسوم املدفوعة عىل ذكل الطلب بعد )ج( وفقا للفقرة الفرعيةوعندما يُرفض الطلب  )د(

 .8 خصم مبلغ يساوي نصف رمس التسجيل املذكور يف القاعدة

ذا مل  [الطلب اذلي ل يُعترب طلوا] (7) يف حاةل ، أأو مل يودع الطلب من قبل الإدارة اخملتصة لودل املنبنأ  يودعاإ
ليه يف املادة(، من قبل املس تفيدين أأو الكيا  1)5 املادة املكتب ادلويل ل يعتربه طلوا  فاإ ّ "، 7("7)5 القانوين املبار اإ

ىل املرسِ   .لويعيده اإ

 2القاعدة 
 التدوين يف السجل ادلويل

ذا رأأى املكتب ادلويل أأ ّ   )أأ(  ]التسجيل[ (2) ّ 5 ( والقاعدة2)1 دة يف القاعدةيس تويف الرشوط احملدّ الطلب  اإ ن ه ، فاإ
 .يف السجل ادلويلأأو الويا  اجلغرايف   تسمية املنبنأ يدوّ 

ذاو  )ب( ، يدّو  املكتب ادلويل تسمية املنبنأ يف 2962 لففا  لب وونة أأو وثيقةالطلب خاضعا كذكل اك   اإ
ذا رأأى أأّ  الطلب يس تويف الرشوط احملّددة  فامي  من الالحئة التنفيذية املنطوقة 5 ( والقاعدة2)1 يف القاعدةالسجل ادلويل اإ

 .2962 خيص اففا  لب وونة أأو وثيقة
ذا اك  التسجيل ادلويل خاضعا لهذه الوثيقة أأو اففا   ويونّي  )ج( املكتب ادلويل، فامي خيص لك طرف متعاقد، ما اإ

 .2962 لب وونة أأو وثيقة

 :يتضمن التسجيل ادلويل أأو يونّي ما ييل ]حمتوايت التسجيل[ (7)
 ؛اردة يف الطلبلك الوياانت الو  "2"
 ؛ اس تمل هبا املكتب ادلويل الطلبواللغة اليت "7"
 ؛رمق التسجيل ادلويلو  "1"
 واترخي التسجيل ادلويل. "4"

 املكتب ادلويل مبا ييل: يقوم [والإخطار البهادة] (1)
ىل  "2" رسال شهادة تسجيل دويل اإ ما اإ الإدارة اخملتصة لودل املنبنأ أأو، اجلهة اليت المتست التسجيل ويه اإ

ليه يف املادة1)5 حاةل املادةيف   ؛"7("7)5 (، املس تفيدين أأو الكيا  القانوين املبار اإ
خطار الإدارة اخملتصة للك طرف متعاقد بذكل التسجيل ادلويل. "7"  واإ

 عىل هذه الوثيقة 2962 يف حاةل فصديق دوةل طرف يف اففا  لب وونة أأو وثيقة )أأ(   [(2)12فنفيذ املادة ] (4)
لهيا أأو ىل )7)5من  ق القاعدةطوّ ، فُ انضامهما اإ ( م  ما يلزم من فوديل فامي خيص التسجيالت ادلولية لتسميات املنبنأ 5( اإ

ابلنس وة اإىل فكل ادلوةل. ويتحقّق املكتب ادلويل م  الإدارة اخملتصة املعنية  2962 السارية بناء عىل اففا  لب وونة أأو وثيقة
دخالها، اس تجابة ملتطلوات املادفني مجي  خيطر ، بغرض تسجيلها بناء عىل هذه الوثيقة و 5( و2)1 من أأية فعديالت يتعنّي اإ

ابلتسجيالت ادلولية اليت فُدخل علهيا فكل التعديالت. وفُدخل التعديالت مقابل دف  الرمس الأطراف املتعاقدة الأخرى 
 ".7("2)8 املنصوص عليه يف القاعدة

الإخطار املُرسل  اس تالم، فور 2962يف اففا  لب وونة أأو وثيقة طرفا كذكل ويقوم لك طرف متعاقد يُعد  )ب(
عال ب ا  )أأ(، حبامية تسمية املنبنأ املعنية من ذكل احلني فصاعدا بناء عىل هذه الوثيقة، رهن مبوجب الفقرة الفرعية ابلرفض  نأي اإ
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خطار ابلإبطال يكو  الطرف املتعاقد قد  ، مّما 2962 أأصدره فامي خيص تسمية املنبنأ بناء عىل اففا  لب وونة أأو وثيقةأأو أأي اإ
ذا أأشار الطرف املتعاقد اإىل خالف ذكل. وتكو  أأية فرتة ممنوحة بناء عىل املادة ّل اإ ( 6)5 يظّل ساراي مبوجب هذه الوثيقة، اإ

)أأ( خاضعة، فامي  ل مبوجب الفقرة الفرعيةول تزال سارية وقت اس تالم الإخطار املُرس 2962 من اففا  لب وونة أأو وثيقة
 .22 فوقى مهنا، لأحاكم املادة

 8القاعدة 
 الرسوم

 ل املكتب ادلويل الرسوم التالية املس تحقة السداد ابلفرناكت السويرسية:حيّص  (2)
 [500] رمس عن تسجيل دويل "2"
 [700] رمس عن أأي فعديل متعلق ابلتسجيل "2"
صدار مس تخرج عن "1"  [90] السجل ادلويل رمس عن اإ
قرار أأو فقدمي أأية معلومات "4" صدار اإ  [80] رمس عن اإ

 أأخرى كتابية شبنأ  حمتوايت السجل ادلويل
لهيا يف الفقرة "5]"  ([7) الرسوم الفردية املبار اإ

ذا  )أأ(  [حتديد مبلغ الرسوم الفردية] (7)] ليه  اإ فيه عن وأأعرب ( 5)2 يف املادةأأصدر طرف متعاقد الإعال  املبار اإ
 مبلغ ذكل الرمس ابلعمةل اليت تس تخدهما الإدارة اخملتصة.د د  حييف حتصيل رمس فردي، كام هو مذكور يف ذكل احلمك،  رغوته

ليه يف الفقرة الفرعية )ب( ذا ُحّدد الرمس يف الإعال  املبار اإ )أأ( بعمةل خالف الفرنك السويرسي، حيّدد املدير  اإ
 ، بعد التباور م  الإدارة اخملتصة للطرفالسويرسية عىل أأساس سعر الرصف الرمسي للأمم املتحدةمبلغ الرمس ابلعمةل  العام

 .املتعاقد
ذا اك  سعر الرصف الرمسي للأمم املتحدة بني العمةل السويرسية والعمةل اليت حدّ  )ج( د هبا الطرف املتعاقد مبلغ اإ

% عىل 5 مبلغ الرمس ابلعمةل السويرسية أأو يقل عنه بنس وة رمس الفردي يزيد عىل سعر الرصف الأخري املطوق لتحديدال
دارة اخملتصةلالأقل خالل أأكرث من ثالثة أأشهر متتالية، جاز  ىل املدير العام أأ  حيدّ فكل الطرف املتعاقد أأ  ذل الإ د طلب اإ

ليوم السابق لتارخي فقدمي مبلغا  جديدا  للرمس ابلعمةل السويرسية عىل أأساس سعر الرصف الرمسي للأمم املتحدة املطوق يف ا
ده املدير ذكل الطلب. ويتخذ املدير العام الإجراءات الالزمة لهذا الغرض. ويطوق املولغ اجلديد اعتوارا  من التارخي اذلي حيدّ 

العام، رشط أأ  يق  ذكل التارخي بعد شهر عىل الأقل وشهرين عىل الأكرث من اترخي نرش املولغ عىل موق  املنظمة عىل 
 نت.الإنرت 

ذا اك  سعر الرصف الرمسي للأمم املتحدة بني العمةل السويرسية والعمةل اليت حدّ  )د( د هبا الطرف املتعاقد مبلغ اإ
% عىل الأقل عن سعر الرصف الأخري املطوق لتحديد مبلغ الرمس ابلعمةل السويرسية خالل 20 بنس وة رمس الفردي يقلّ ال

مبلغا  جديدا  للرمس ابلعمةل السويرسية عىل أأساس سعر الرصف الرمسي املدير العام د حيدّ أأكرث من ثالثة أأشهر متتالية، 
ده املدير العام، رشط أأ  يق  ذكل التارخي بعد شهر الراهن للأمم املتحدة. ويطوق املولغ اجلديد اعتوارا  من التارخي اذلي حيدّ 

 وق  املنظمة عىل الإنرتنت.عىل الأقل وشهرين عىل الأكرث من اترخي نرش املولغ عىل م

د للمكتب ادلويل عن الطرف لك رمس فردي يسد   يدو   [فدوين مبالغ الرسوم حلساب الأطراف املتعاقدة املعنية] (1)
ادلويل اذلي املتعاقد حلساب ذكل الطرف دلى املكتب ادلويل خالل البهر التايل للبهر اذلي مت فيه فدوين التسجيل 

 مس.[د شبنأنه ذكل الردِّ س

بناء عىل هذه الالحئة التنفيذية للمكتب ادلويل  د لك املدفوعات املس تحقةسد  ت  [ةالالزتام ابس تعامل العمةل السويرسي] (4)
ذا سدِّ  دارة خمتصةدت الرسوم عن طريق ابلعمةل السويرسية، حىت اإ لتكو  قد  اإ  .ا بعمةل أأخرىهتحص 
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 .)ب( مراعاة الفقرة الفرعية رشطالرسوم للمكتب ادلويل مبارشة،  دتسد   )أأ(   [نظام التسديد] (5)
ذا وافقت الإدارة اخملتصة عىل حتصيل  )ب( دارة خمتصة اإ جيوز تسديد الرسوم املس تحقة عن طلب عن طريق اإ

رسال فكل الرسوم وأأبدى امل  دارة خمتصة فوافق عىل حتصيل فكل الرسوم واإ س تفيدو  رغوهتم يف ذكل. وختطر أأ واإ رسالها ية اإ
 املدير العام بذكل.

 وفقا للتعلاميت الإدارية.الرسوم للمكتب ادلويل  دتسد   )أأ(   [طر  التسديد] (6)

عند تسديد أأي رمس للمكتب ادلويل، جيب بيا  تسمية املنبنأ املعنية أأو الويا  .[الوياانت املصاحبة للتسديد] (2)
 اجلغرايف املعين والغرض من التسديد.

ب، دا  للمكتب ادلويل يف اليوم اذلي يتسمل فيه املكتب ادلويل املولغ املطلو عترب الرمس مسد  يُ  )أأ(   [التسديداترخي ] (8)
 )ب(. الفقرة الفرعية رشط مراعاة
ذا اك  املولغ املطلوب متوفرا  يف حساب مفتوح دلى املكتب ادلويل وتسمّل ذكل املكتب فعلاميت من صاحب  )ب( اإ

 فيه املكتب ادلويل طلوا  أأو الامتسا  دا  للمكتب ادلويل يف اليوم اذلي يتسملّ عترب مسد  الرمس يُ  لغ، فاإ ّ احلساب ابقتطاع املو
 .فعديللتدوين 

ُ .[فغيري مبلغ الرسوم] (9) ذا حصل فغيري يف مبلغ أأي رمس، يكو  املولغ امل ق املولغ النافذ يف التارخي اذلي تسمّل فيه طوّ اإ
 املكتب ادلويل الرمس.

 الثالثالفصل 
عال    الرفض والإجراءات الأخرى املتعلقة ابلتسجيل ادلويلاإ

 9القاعدة 
عال    الرفضاإ

خطار املكتب ادلويل] (2) عال  رفٍض من قبل  )أأ(.  [اإ الإدارة اخملتصة للودل املتعاقد املعين خُيَطر املكتب ادلويل بنأي اإ
عال  الرفض وجيب أأ  حيمل   فوقي  فكل الإدارة.اإ

الإخطار ابلرفض يف غضو  س نة واحدة اعتوارا من اس تالم الإخطار من املكتب ادلويل بناء عىل ويمت  )ب(
 (، متديد فكل املهةل بعام أ خر.4)79 ادة(. وجيوز، يف حاةل امل4)6 املادة

عال  الرفض ]حمتوايت (7)  :أأو يونّي ما ييل الإعال يتضمن  [اإ
 ؛الإدارة اخملتصة اخملِطرة ابلرفض "2"
 د منابلتنأكّ أأخرى تسمح  بياانتمن الأفضل أأ  يكو  مصحواب ب ، و املعين رمق التسجيل ادلويلو  "7"

 ؛اذلي يتنألّف منه الويا  اجلغرايفأأو الويا   تسمية املنبنأ اليت فتنألّف مهنا  التسميةالتسجيل ادلويل، مثل 
لهيا الرفضو  "1"  ؛الأس واب اليت يستند اإ
ذا اك و  "4" ىل اإ ليه يف املادةوجود حق سابق،  الرفض يستند اإ فالوياانت ، 21 عىل النحو املبار اإ

ذا  الأساس ية املتعلقة بذكل احلق السابق، ول قلميي أأو دويل لعالمة جتارية،  اك  مرفوطاس امي اإ بطلب أأو تسجيل وطين أأو اإ
التسجيل ادلويل وعنوانه،  واترخي الأولوية )عند الاقتضاء(، وامس صاحب، اترخي التسجيل ورمقهأأو  ورمقه الطلبواترخي 

 تكللسل  واخلدمات املعنية الواردة يف الطلب أأو يف التسجيل املتعلق ب ابن العالمة، وكذكل قامئة مصورة مس تنسخة و 
 ؛ر هبا الطلب أأو التسجيل املذكوررّ القامئة ابللغة اليت حُ  فكل فقدميالعالمة، علام  بنأنه جيوز 
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ىل  "5"] " م  ما يلزم من فوديل فامي 4وجود حق سابق، يُطو ق  الوند "ويف حاةل رفض جزيئ يستند اإ
 [؛2خيص وجود ذكل احلق

ذا "6" فالعنارص اليت أأو الويا  اجلغرايف، اك  الرفض ل خيص سوى بعض عنارص تسمية املنبنأ،  واإ
 ؛خيصها

ولو  "2"  .املنطوقةهل املُ  ، فضال عنللطعن يف الرفض املتاحةالقضائية أأو الإدارية  الانتصاف س ُ

أأي يدّو  املكتب ادلويل (، 2)20 م  مراعاة القاعدة [املكتب ادلويل والإخطار من قبليف السجل ادلويل  التدوين] (1)
عال  رفض يف السجل ادلويل م  بيا  التارخي اذلي أأرسل فيه  ىل املكتب ادلويل الرفضاإ الإعال  ذكل  من نسخةويرسل  ،اإ

ىل  ليه يف املادة1)5 يف حاةل املادةأأو،  املنبنأ  الإدارة اخملتصة لودلاإ ىل املس تفيدين أأو الكيا  القانوين املبار اإ " 7("7)5 (، اإ
 الإدارة اخملتصة لودل املنبنأ.عن  فضال

 20القاعدة 
عال  الرفض اخملالف للأصول  اإ

عال  الرفض] (2) عال  رفٍض اذلي ل يُعترب  اإ عال  رفٍض يف احلالت  املكتب ادلويل ل يعترب )أأ(   [اإ عال  الرفض اإ اإ
 التالية:

ذا مل يونّي رمق التسجيل ادلويل املعين، ما مل تسمح بياانت أأخرى يف الإعال  بتحديد التسجيل دو   "2" اإ
 مغوض؛

ذا مل يونّي أأي سبب من  "7"  ؛أأس واب الرفضواإ
ىل املكتب ادلويل بعد انهتاء  "1" ذا أأرسل اإ  ؛(2)9 القاعدةيف  هيااملنصوص علاملعنية هةل امل واإ
ذا مل ختطر به الإدارة اخملتصة املكتب ادلويل. "4"  واإ

عال  الرفض بنأنّه ل يعترب ذكل لإ  املرسةلالإدارة اخملتصة  املكتب ادلويل يوِلغ)أأ(،  وعندما فنطوق الفقرة الفرعية )ب(
عال  رفٍض وأأّ  الرفض مل يُدّو  يف ذا ملل، يرسِ أأس واب ذكل و  السجل ادلويل، ويوحض الإعال  اإ ل اإ يمتكن من حتديد  اإ

ىل الإدارة اخملتصة لودل املنبنأ  نسخة التسجيل ادلويل املعين، عال  الرفض اإ ىل املس تفيدين أأو 1)5 يف حاةل املادةأأو، من اإ (، اإ
ليه يف املادة  الإدارة اخملتصة لودل املنبنأ. فضال عن" 7("7)5 الكيا  القانوين املبار اإ

عال  الرفض خمالفة أأخرى دو  اخملالفات املذكورة يف الفقرة ]الإعال  اخملالف للأصول[ (7) ذا فضمن اإ  املكتب (، فاإ ّ 2) اإ
ىل الإدارة اخملتصة لودل املنبنأ  نسخةالرفض يف السجل ادلويل ويرسل  بتدوين، رمغ ذكل، يقوم ادلويل عال  الرفض اإ  من اإ
ىل املس تفيدين1)5 يف حاةل املادةأأو،  ليه يف املادة (، اإ الإدارة اخملتصة لودل  فضال عن" 7("7)5 أأو الكيا  القانوين املبار اإ
ليه يف  من(، 1)5 يف حاةل املادة، أأو طلب من فكل الإدارةعىل ء نا. وب املنبنأ  املس تفيدين أأو الكيا  القانوين املبار اإ
ع،"7("7)5 املادة ىل فصويب اإ  الهنا دو  فنأخري.يدعو املكتب ادلويل الإدارة املرسةل لإعال  الرفض اإ

 22القاعدة 
عال  الرفض  حسب اإ

خطار املكتب ادلويل[ (2) دارة املرسةل لإعال  الرفض أأ  تسحوه، جزئيا أأو لكيا، يف أأي وقت. وختطر الإدارة  ]اإ جيوز لالإ
عال  الرفض وجيب أأ  حيمل   فوقي  فكل الإدارة.الإخطار ابلسحب اخملتصة املكتب ادلويل شسحب اإ

                                                
2
ادلويل يضيف اإىل السجل يف حاةل رفض جزيئ يستند اإىل وجود ذكل احلق م  تسمية منبنأ ُدّونت، أأو بيا  جغرايف ُدّو ، يف السجل ادلويل، فاإّ  املكتب  

 ( م  ما يلزم من فوديل فامي خيص فعديل التسجيل ادلويل املُدّو  سابقا .[1) ادلويل اإحالت مرجعية بني التسجيلني ادلوليني. وفُطوّق الفقرة
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عال  الرفض ما ييل: الإخطار[]حمتوايت  (7)  يونّي الإخطار شسحب اإ
 د منابلتنأكّ ، ومن الأفضل أأ  يكو  مصحواب ببياانت أأخرى تسمح املعين رمق التسجيل ادلويل "2"

 ؛أأو الويا  اذلي يتنألّف منه الويا  اجلغرايف تسمية املنبنأ اليت فتنألّف مهنا  التسميةمثل التسجيل ادلويل، 
لهيا يف القاعدة وسبب السحب و، يف "7"  "؛6" أأو[ "5( ]"7)9 حاةل السحب اجلزيئ، الوياانت املبار اإ
عال  الرفض. "1"  واترخي حسب اإ

الإخطار يف السجل ادلويل يدّو  املكتب ادلويل  [من قبل املكتب ادلويل خطاريف السجل ادلويل والإ  التدوين] (1)
ليه يف الفقرة يف حاةل أأو،  املنبنأ  الإدارة اخملتصة لودلاإىل ذكل الإخطار  من نسخةويرسل  ،(2) ابلسحب املبار اإ

ليه يف املادة1)5 املادة ىل املس تفيدين أأو الكيا  القانوين املبار اإ  " فضال عن الإدارة اخملتصة لودل املنبنأ.7("7)5 (، اإ

 27القاعدة 
 مبنح امحلاية الإعال 

دارة )أأ(  جيو   [نح امحلايةاخلياري مب   عالالإ ] (2) ىل  متعاقد ل يرفض أ اثر تسجيل دويل اخملتصة لطرفز لالإ أأ  ترسل اإ
عالان مبنح (2)9 القاعدةهةل املنصوص علهيا يف امل املكتب ادلويل، يف غضو   اليت يه موضوع  تسمية املنبنأ ل امحلاية ، اإ

 .، أأو الويا  اجلغرايف اذلي هو موضوع تسجيل دويلويلد تسجيل
 ويونّي الإعال  ما ييل: )ب(

 دارة اخملتصة للودل املتعاقد اذلي يصدر الإعال ؛الإ  "2"
 د منابلتنأكّ ، ومن الأفضل أأ  يكو  مصحواب ببياانت أأخرى تسمح املعين رمق التسجيل ادلويلو  "7"

 ؛أأو الويا  اذلي يتنألّف منه الويا  اجلغرايف تسمية املنبنأ اليت فتنألّف مهنا  التسميةمثل التسجيل ادلويل، 
 واترخي الإعال . "1"

 [عقب الرفض نح امحلايةاخلياري مب   عالالإ ] (7)
عالان ابلرفض وترغب يف حسوه أأ  ترسل س وق لها أأ  خمتصةدارة جيوز لإ  (أأ ) ىل املكتب ادلويل أأرسلت اإ ، اإ

عال   عالان يفيد مبنح (، 2()22) رفض وفقا للقاعدةالعوضا عن الإخطار شسحب اإ املعنية أأو الويا   تسمية املنبنأ ل امحلاية اإ
 اجلغرايف املعين.
 ويونّي الإعال  ما ييل: )ب(

 الإدارة اخملتصة للودل املتعاقد اذلي يصدر الإعال ؛ "2"
 د منابلتنأكّ ، ومن الأفضل أأ  يكو  مصحواب ببياانت أأخرى تسمح املعين رمق التسجيل ادلويلو  "7"

 ؛ي يتنألّف منه الويا  اجلغرايفأأو الويا  اذل تسمية املنبنأ اليت فتنألّف مهنا  التسميةمثل التسجيل ادلويل، 
لهيا يف جزئيا للرفض احسومنح حامية مبا يعادل وسبب السحب و، يف حاةل  "1" ، الوياانت املبار اإ

 ؛"6" أأو[ "5( ]"7)9 القاعدة
 .منح امحلايةواترخي  "4"

السجل ادلويل الإعال  يف يدّو  املكتب ادلويل  [من قبل املكتب ادلويل خطاريف السجل ادلويل والإ  التدوين] (1)
ليه يف الفقرة يف حاةل أأو،  املنبنأ  الإدارة اخملتصة لودلاإىل ذكل الإعال   من نسخةويرسل  ،(7) ( أأو الفقرة2) املبار اإ

ليه يف املادة1)5 املادة ىل املس تفيدين أأو الكيا  القانوين املبار اإ  " فضال عن الإدارة اخملتصة لودل املنبنأ.7("7)5 (، اإ
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 21القاعدة 
بطال أ اثر تسجيل دويل يف طرف متعاقد  الإخطار ابإ

خطار املكتب ادلويل ابلإبطال] (2) ذا ُأبطلت ال اثر املرتفوة  [اإ ومل  ، لكيا أأو جزئيا،متعاقد طرفتسجيل دويل يف  عناإ
دلويل طر املكتب اختأأ   املتعاقد الطرفالإدارة اخملتصة ذلكل يَعد من اجلائز أأ  يكو  الإبطال حمل طعن، وجب عىل 

 ما ييل: يتضمن وأأ  الإخطار يونّي و بذكل، 
 د منابلتنأكّ ومن الأفضل أأ  يكو  مصحواب ببياانت أأخرى تسمح رمق التسجيل ادلويل املعين،  "2"

 ؛أأو الويا  اذلي يتنألّف منه الويا  اجلغرايف تسمية املنبنأ اليت فتنألّف مهنا  التسميةمثل التسجيل ادلويل، 
 ؛ابلإبطالالسلطة اليت نطقت و  "7"
 واترخي النطق ابلإبطال؛ "1"
ذا اك  الإبطال جزئيا، الوياانت املنصوص علهيا يف  "4"  ؛"6" أأو[ "5( ]"7)9 القاعدةواإ
 ودواف  النطق ابلإبطال؛ "5"
 رار اذلي أأبطل أ اثر التسجيل ادلويل؛من الق نسخةو  "6"

الإخطار يف السجل ادلويل يدّو  املكتب ادلويل  [من قبل املكتب ادلويل خطاريف السجل ادلويل والإ  التدوين] (7)
لهيا يف الونود من "ابلإبطال م   ىل "2الوياانت املبار اإ ىل  الإخطارذكل  من نسخةويرسل "، 5" اإ  املنبنأ  الإدارة اخملتصة لودلاإ

ليه يف املادة1)5 يف حاةل املادةأأو،  ىل املس تفيدين أأو الكيا  القانوين املبار اإ عن الإدارة اخملتصة لودل " فضال 7("7)5 (، اإ
 املنبنأ.

 24القاعدة 
 الانتقالية املمنوحة للغري هةلالإخطار ابمل 

خطار املكتب ادلويل[ (2) مسجةل، أأو بيا  منبنأ س تخدام تسمية ليك يض  حدا ل حمّددةهمةل  فُمنح للغريعندما  ]اإ
املتعاقد املكتب  الطرفختطر الإدارة اخملتصة ذلكل ،(7)22 ( أأو املادة2)22 متعاقد طوقا للامدة طرفجغرايف مسجل، يف 

 :ادلويل بذكل. ويونّي الإخطار ما ييل
 د منابلتنأكّ ، ومن الأفضل أأ  يكو  مصحواب ببياانت أأخرى تسمح املعين رمق التسجيل ادلويل "2"

 ؛الويا  اجلغرايفأأو الويا  اذلي يتنألّف منه  تسمية املنبنأ اليت فتنألّف مهنا  التسميةمثل التسجيل ادلويل، 
 وهوية الغري املعين، "7"
، ومن الأفضل أأ  تكو  مصحوبة ببياانت عن نطا  الاس تخدام أأثناء املهةل واملهةل املمنوحة للغري "1"

 ؛الانتقالية
ّ بوالتارخي اذلي فودأأ فيه فكل املهةل، علام  "4" خطار اترخي التارخي  يتجاوز ذكل ه ل ميكن أأ نأن اس تالم اإ

(، اترخي اس تالم ذكل 4)79 ( بنأكرث من س نة وثالثة أأشهر أأو أأ  يتجاوز، يف حاةل املادة4)6 يل بناء عىل املادةاملكتب ادلو
 .الإخطار بنأكرث من س نتني وثالثة أأشهر

س نة، علام بنأّ  فكل املهةل فعمتد عىل الوض  اخلاص بلك  25ل تكو  املهةل املمنوحة للغري أأكرث من  [املرغوبةاملهةل ] (7)
 حاةل وأأّ  املهةل اليت فتجاوز عرش س نوات تكو  اس تثنائية.

رسال  [من قبل املكتب ادلويل خطاريف السجل ادلويل والإ  التدوين] (1)  املنصوص عليهالإخطار الإدارة اخملتصة رهن اإ
ىل املكتب ادلويل قبل التارخي املنصوص عليه يف الفقرة2) يف الفقرة م  ما الإخطار ذكل  يدّو  املكتب ادلويل، "4("2) ( اإ



LI/WG/DEV/10/3 
Annex 

11 

يف حاةل أأو،  املنبنأ  الإدارة اخملتصة لودلاإىل ذكل الإخطار  من نسخةويرسل ، يتضمنه من بياانت يف السجل ادلويل
ليه يف املادة1)5 املادة ىل املس تفيدين أأو الكيا  القانوين املبار اإ  " فضال عن الإدارة اخملتصة لودل املنبنأ.7("7)5 (، اإ

 25القاعدة 
 التعديالت

 يف السجل ادلويل: التعديالت التاليةجيوز فدوين  ]التعديالت املقبوةل[ (2)
ضافة أأو حذف مس تفيد واحد أأو أأكرث؛ "2"  اإ
 ؛عناوين املس تفيدينأأو  أأسامءوفعديل  "7"
أأو ينطوق علهيا الويا   تسمية املنبنأ  ا فنطوق علهيوفعديل حدود منطقة منبنأ السلعة أأو السل  اليت "1"

 ؛اجلغرايف
يف  القضايئ أأو الإداري املذكور يعي أأو الإداري أأو القرارالترش  ابلقانو وفعديل يرفوط  "4"

 "؛2()أأ("7)5 القاعدة
 تسمية املنبنأ  ا فنطوق علهيمنبنأ السلعة أأو السل  اليتوفعديل يرفوط بودل املنبنأ ول يؤثر يف منطقة  "5"

 ؛ا  اجلغرايفينطوق علهيا الوي أأو
 .26 وفعديل مبوجب القاعدة "6:

ىل املكتب ادلويل ( 2) الامتس التعديل املذكور يف الفقرةم قدَ يُ  ]الإجراء[ (7) يف لودل املنبنأ أأو، الإدارة اخملتصة من قبل اإ
ليه يف املادة1)5 حاةل املادة املنصوص عليه رمس ال هرفق بيُ و  "،7("7)5 (، من قبل املس تفيدين أأو الكيا  القانوين املبار اإ

 .8 القاعدة يف

يف السجل ادلويل التعديل املطلوب يدّو  املكتب ادلويل  اخملتصة[ ات]التدوين يف السجل ادلويل واإخطار الإدار  (1)
دارة اخملتصة اليت المتست التعديل، (7و)( 2) فنيلفقر وفقا ل للودلا  املتعاقدة اخملتصة  اتالإدار وخيطر ، ويؤكّد التدوين لالإ

 بذكل التعديل. الأخرى

( م  ما يلزم من فوديل، علام  بنأّ  الالامتس 1) ( اإىل2) (، فُطّوق الفقرات من1)5 يف حاةل املادة ]الوديل اخلياري[ (4)
ليه يف املادة " جيب أأ  يونّي أأّ  التغيري مطلوب شسبب فغيري 7("7)5 الوارد من املس تفيدين أأو الكيا  القانوين املبار اإ

القضايئ أأو الإداري، اذلي ُمنحت مبوجبه امحلاية لتسمية املنبنأ  يعي أأو الإداري أأو القرارالترش  لتسجيل أأو القانو يف ا معادل
للويا  اجلغرايف يف بدل املنبنأ؛ وبنأنّه عىل املكتب ادلويل فنأكيد فدوين التعديل يف السجل ادلويل للمس تفيدين املعنيني  أأو
بالغ، و الكيا  القانوين املعين أأو  الإدارة اخملتصة لودل املنبنأ بذكل. اإ

 26القاعدة 
 التخيل عن امحلاية

خطار املكتب ادلويل] (2) دارة اخملتصة لودل املنبنأ اإ (، للمس تفيدين أأو الكيا  1)5 يف حاةل املادةأأو جيوز،  [ جيوز لالإ
ليه يف املادة خطار  دارة اخملتصة لودل املنبنأ " أأو الإ 7("7)5 القانوين املبار اإ حامية ابلتخيل عن املكتب ادلويل يف أأي وقت اإ

 رمق. ويونّي الإخطار ابلتخيل عن امحلاية واحد أأو أأكرثمتعاقد  يا  جغرايف، لكيا أأو جزئيا، يف طرفتسمية املنبنأ أأو الو 
 ميةالتس مثل د من التسجيل ادلويل، التسجيل ادلويل املعين، ومن الأفضل أأ  يكو  مصحواب ببياانت أأخرى تسمح ابلتنأكّ 

 .أأو الويا  اذلي يتنألّف منه الويا  اجلغرايف تسمية املنبنأ اليت فتنألّف مهنا 
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عال  حس] (7) عال  حسب جيوز  [التخيل عن امحلايةب اإ من قبل الإدارة  ، جزئيا أأو لكيا، يف أأي وقتالتخيل عن امحلايةاإ
ليه يف املادة(، من قبل املس تفيدين أأو 1)5 ، يف حاةل املادةو به أأخطرتاخملتصة اليت  " 7("7)5 الكيا  القانوين املبار اإ

 .، رشيطة تسديد رمس التعديل ]وأأية رسوم فردية[دارة اخملتصة لودل املنبنأ الإ  أأو

الإخطار ابلتخيل عن يف السجل ادلويل يدّو  املكتب ادلويل  اخملتصة[ ات]التدوين يف السجل ادلويل واإخطار الإدار  (1)
عال  التخيل عن امحلاية املذكور يف الفقرة(2) امحلاية املذكور يف الفقرة دارة اخملتصة لودل 7) ، أأو حسب اإ (، ويؤكّد التدوين لالإ

بالغ الإدارة اخملتصة لودل املنبنأ بذكل أأيضا، وخيطر 1)5 يف حاةل املادة ،املنبنأ أأو (، للمس تفيدين أأو الكيا  القانوين، م  اإ
عال   يعنهياة اليت تعاقدامل  ا ودلال الإدارات اخملتصة للك  ، بتدوين ذكل التعديل ذكل الإعال التخيل عن امحلاية، أأو حسب اإ

 يف السجل ادلويل.

ىل 9 فطويق القواعد من] (4) دارة خمتصة لطرف [27 اإ خطارا شسحب التخيل عن امحلاية  جيوز لأي اإ متعاقد تس تمل اإ
خطار املكتب ادلويل برفض أ اثر التسجيل ادلويل يف أأراضهيا.  ىل املكتب وترسل الإداإ ارة اخملتصة املعنية ذكل الإعال  اإ

 9 ادلويل يف غضو  س نة اعتوارا من اترخي اس تالم املكتب ادلويل لالإخطار شسحب التخيل عن امحلاية. وفُطو ق القواعد من
ىل  م  ما يلزم من فوديل. 27 اإ

 22القاعدة 
 شطب التسجيل ادلويل

التسجيل ادلويل املعين، ومن الأفضل أأ  يكو  مصحواب ببياانت أأخرى رمق يونّي الامتس البطب  [الامتس البطب] (2)
 .أأو الويا  اذلي يتنألّف منه الويا  اجلغرايف تسمية املنبنأ اليت فتنألّف مهنا  التسميةمثل د من التسجيل ادلويل، تسمح ابلتنأكّ 

يف السجل ادلويل م  ما  بطبال يدّو  املكتب ادلويل  اخملتصة[ ات]التدوين يف السجل ادلويل واإخطار الإدار  (7)
دارة اخملتصة لودل املنبنأ أأو، يف حاةل املادة، ويؤكّد من بياانت الالامتس يتضمنه (، للمس تفيدين أأو الكيا  1)5 التدوين لالإ

ليه يف املادة بالغ الإدارة اخملتصة لودل املنبنأ بذكل أأيضا،7("7)5 القانوين املبار اإ خملتصة للودلا  وخيطر الإدارات ا "، م  اإ
 .بذكل البطباملتعاقدة الأخرى 

 28القاعدة 
 التصويوات يف السجل ادلويل

ذا رأأى املكتب ادلويل [الإجراء] (2) السجل  أأ ّ  ،الإدارة اخملتصة لودل املنبنأ  الامتس منمن فلقاء نفسه أأو بناء عىل  ،اإ
 .بتصويب اخلطنأ  ل السجلادلويل حيتوي عىل خطنأ يتعلق بتسجيل دويل، وجب عليه أأ  يعدّ 

( من قبل املس تفيدين أأو الكيا  2) أأ  يُقّدم الامتس مبوجب الفقرة(، 1)5يف حاةل املادة ميكن أأيضا،  ]بديل خياري[ (7)
ليه يف املادة ". وخيطر املكتب ادلويل املس تفيدين أأو الكيا  القانوين بنأي فصويب يتعلق ابلتسجيل 7("7)5 القانوين املبار اإ

 ادلويل.

خطار الإدارا] (1) وخيطر، يف حاةل  ةتعاقدامل  الودلا اخملتصة للك  [ خيطر املكتب ادلويل الإداراتاتاخملتصة ابلتصويو تاإ
ليه يف املادة1)5 املادة  .يف السجل ادلويل فصويبنأي ب"، 7("7)5 (، املس تفيدين أأو الكيا  القانوين املبار اإ

ىل 9 فطويق القواعد من] (4) فصويب اخلطنأ بتسمية املنبنأ أأو الويا  اجلغرايف، أأو السلعة أأو السل  عندما بتعلّق  [27 اإ
دارة اخملتصة لطرفاليت فنطوق علهيا تسمية املنبنأ أأو ينطوق علهيا الويا  اجل متعاقد أأ  فعلن أأنّه ل ميكهنا  غرايف، حيّق لالإ
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ىل املكتب ادلويل ضام  امحلاية لتسمية املنبنأ أأو الويا  اجلغرايف بعد التصويب. وترسل الإدارة  اخملتصة املعنية ذكل الإعال  اإ
رسال املكتب ادلويل الإخطار ابلتصويب يف غضو  س نة اعتوارا من اترخي ىل 9 . وفُطو ق القواعد مناإ م  ما يلزم من  27 اإ

 فوديل.

 الراب الفصل 
 أأحاكم متنوعة

 29القاعدة 
 النرش

 املدرجة يف السجل ادلويل. مجي  التدويناتينرش املكتب ادلويل 

 70القاعدة 
 مس تخرجات السجل ادلويل واملعلومات الأخرى اليت يقدهما املكتب ادلويل

املكتب ادلويل مس تخرجات السجل ادلويل أأو أأية معلومات أأخرى يقدم  ]املعلومات املتعلقة مبحتوى السجل ادلويل[ (2)
ىل أأي خشص  السجلذكل  حمتوىعن   .8 القاعدة املنصوص عليه يفرمس المقابل تسديد ا منه طلهبياإ

  ابمحلاية[ أأو يمتت  مبوجهبا الويا  اجلغرايف ، اليت تمتت  مبوجهبا تسمية املنبنأ ت]فوليغ الأحاكم أأو القرارات أأو التسجيال (7)
لهيا  تسجيالللأحاكم أأو القرارات أأو الت ابللغة الأصلية جيوز لأي خشص أأ  يلمتس من املكتب ادلويل نسخة   )أأ( املبار اإ

 .8 مقابل تسديد الرمس املنصوص عليه يف القاعدة" 2")أأ((7)5يف القاعدة 

ذا )ب( ىل البخص  واإ حاةل نسخة مهنا دو  فنأخري اإ ىل املكتب ادلويل، وجب عليه اإ اكنت فكل الواثئق قد ُأرسلت اإ
 اذلي المتسها.

ذا )ج( ىل املكتب مل تكن فكل الواثئق قد أُ  واإ ادلويل، وجب عليه الامتس نسخة مهنا من الإدارة اخملتصة رسلت اإ
ىل البخص اذلي المتسها. حالهتا، حال اس تالهما، اإ  لودل املنبنأ واإ

 72القاعدة 
 التوقي 

دارة خمتصة، ف  أأو بصورة من التوقي   استبداهلأأو التوقي  طواعة يجوز عندما فنص هذه الالحئة التنفيذية عىل فوقي  اإ
 .مت رمسيخب

 77القاعدة 
رسال  التوليغات املتنوعة اترخي اإ

ذا ُأرسل لهي ت الإخطاراتاإ د اترخي الإرسال حُيد   فاإ ّ ابلربيد، ( 4)28( و4)26( و2)24و( 2)9 القواعديف  ااملبار اإ
ذا اس تحالت قراءة اخلمت الربيدي أأو مل يكن اخلمت موجودا ، يعترب املكتب ادلويل ذكل . اخلمت الربيديحبسب  كام لو  التوليغواإ
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ذا ُأرسل 70اك  قد ُأرسل قبل   فاإ ّ مؤسسة بريدية خاصة،  عرب الإخطارات املذكورة تيوما  من التارخي اذلي اس تلمه فيه. واإ
نته من معلومات عن معلية الإرسالاترخي الإرسال حيُ  د حبسب الويا  اذلي فعطيه فكل املؤسسة عىل أأساس ما دو  . وجيوز د 

رسال فكل الإ أأ  عليه يف التعلاميت  كام هو منصوصخطارات عن طريق الفاكس أأو غري ذكل من الوسائل الإلكرتونية، يضا اإ
 الإدارية.

 71القاعدة 
 طر  الإخطار من قبل املكتب ادلويل

"، 7"(1)2 املذكور يف القاعدةابلتسجيل ادلويل، يرسل املكتب ادلويل الإخطار  ]الإخطار ابلتسجيل ادلويل[ (2)
عال  التخيل عن امحلاية، املذكور يف القاعدةالإخطار  أأو ىل الإدارة اخملتصة للك  ،(1)26 شسحب اإ من الودلا  املتعاقدة اإ

ثوات اترخي اس تالم الإخطار ةبنأياملعنية   كام هو منصوص عليه يف التعلاميت الإدارية. ،وس يةل تسمح للمكتب ادلويل ابإ

ىل يرسل املكتب ادلويل مجي  الإ  الأخرى[ ت]الإخطارا (7) خطارات الأخرى املذكورة يف هذه الالحئة التنفيذية اإ
ثوات اس تالم الإخطار. ةالإدارات اخملتصة بنأي  وس يةل تسمح للمكتب ادلويل ابإ

 74القاعدة 
 التعلاميت الإدارية

دارية. وجيوز هل أأ  يعدلها. وقبل   )أأ(  [اليت فنّظمهااملسائل و  ؛وض  التعلاميت الإدارية] (2) يض  املدير العام فعلاميت اإ
اليت لها اهامتم مبارش ابلتعلاميت  الإدارات اخملتصة للودلا  املتعاقدةوض  التعلاميت الإدارية أأو فعديلها، يستبري املدير العام 

دخالها علهيا تعديالت املقرتحال الإدارية أأو   .اإ
ىل فكل التعلاميت وفتناول شبنأهنا رصاحة الالحئة التنفيذية حتيل هذه فتناول التعلاميت الإدارية املسائل اليت  )ب( اإ

 ففاصيل فطويق هذه الالحئة التنفيذية.

ىل فعديل أأي حمك من أأحاكم التعلاميت الإدارية و  امجلعية[من قبل راقبة امل] (7)  يتخذجيوز للجمعية أأ  فدعو املدير العام اإ
جراءات بناء عىل أأيعام املدير ال  .دعوة من هذا القبيل ةما يلزم من اإ

 .الإدارية وأأية فعديالت فُدخل علهينرش التعلاميت افُ   )أأ( [ النفاذ بدء النرش واترخي] (1)
 . النفاذحزّي فيه الأحاكم املنبورة  فدخلد يف لك نرش التارخي اذلي د  حي )ب(

أأي حمك من أأحاكم التعلاميت الإدارية بني  وجود فضارب[ يف حال هذه الالحئة التنفيذية م  أأو الوثيقةم   التضارب] (4)
 .أأو الالحئة التنفيذية الوثيقةحلمك أأو هذه الالحئة التنفيذية من هجة أأخرى، تكو  الغلوة  الوثيقةمن هجة وأأي حمك من أأحاكم 

 ]هناية املرفق والوثيقة[


