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الفريق العامل املعني بإعداد الئحة تنفيذية مشرتكة التفاق لشبونة 
  ووثيقة جنيف التفاق لشبونة

  
  الثانيةالدورة 

  2017 ٔابريل 5ٕاىل  3جنيف، من 
  
  

مشروع الالئحة التنفيذية املشرتكة التفاق لشبونة بشأن محاية تسميات املنشأ وتسجيلها على الصعيد 
  الدويل ووثيقة جنيف التفاق لشبونة بشأن تسميات املنشأ واملؤشرات اجلغرافية

  املكتب ادلويل ٕاعدادمن وثيقة 

(الفريق العامل)  ة مشرتكة التفاق لشـبونة ووثيقة جنيف التفاق لشـبونةالفريق العامل املعين إبعداد الحئة تنفيذيعقد  .1
، وطلب من املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية 2016يونيو  9ٕاىل  7دورته أالوىل يف جنيف يف الفرتة املمتدة من 

 LI/WG/PCR/1/2من مرشوع الالحئة التنفيذية املشرتكة الوارد يف الوثيقة  منقحةالفكرية (الويبو) ٕاعداد نسخة 
مة خالل تكل ادلورة. استناداً   ٕاىل التعليقات والاقرتاحات املقدَّ

الالحئة التنفيذية املشرتكة التفاق لشـبونة ووثيقة جنيف التفاق لشـبونة يرد يف مرفق هذه الوثيقة مرشوع و  .2
 اذلي ٔاعده املكتب ادلويل. )التنفيذية املشرتكة (الالحئة

َّنةٕادخالها يف مرشوع الالحئة التنفيذية املشرتكة بصيغته  وترد التغيريات املقرتح .3  LI/WG/PCR/1/2يف الوثيقة  املبي
مة يف هذا الصدد  يوتراع بشطب النص احملذوف وتسطري النص اجلديد. التغيريات االٓراء والاقرتاحات واملقرتحات املقدَّ

 أالوىل للفريق العامل. ادلورة  ٕااّبن

 .LI/WG/PCR/2/3وترد املالحظات التوضيحية عىل مرشوع الالحئة التنفيذية املشرتكة املنقَّح يف الوثيقة  .4
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 ٕان الفريق العامل مدعو ٕاىل القيام مبا ييل: .5

الالحئة النظر يف مرشوع   "1"
املنقَّح بصيغته الواردة  التنفيذية املشرتكة

 عليق عليه؛يف مرفق هذه الوثيقة والت 

وتوجيه توصياته ٕاىل مجعية احتاد   "2"
الالحئة لشـبونة ابعامتد مرشوع 

  .املشرتكة التنفيذية

 [ييل ذكل املرفق]
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وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل مرشوع الالحئة التنفيذية املشرتكة التفاق لشـبونة بشأن حامية تسميات املنشأ 
  ووثيقة جنيف التفاق لشـبونة بشأن تسميات املنشأ واملؤرشات اجلغرافية

  قامئة القواعد

  الفصل أالول: ٔاحاكم متهيدية وعامة

  تعاريف  :1القاعدة 
  حساب املهل  :2القاعدة 
 لغات العمل  :3القاعدة 
  إالدارة اخملتصة  :4القاعدة 

  الثاين: الطلب والتسجيل ادلويل الفصل

  الرشوط املتعلقة ابلطلب  :5القاعدة 
  الطلبات اخملالفة لٔالصول  :6القاعدة 
  التدوين يف السجل ادلويل  :7القاعدة 
  واترخي بدء رساينه 1967بناء عىل وثيقة  اترخي التسجيل ادلويل  (اثنيا)7القاعدة 
  الرسوم  :8القاعدة 

  وإالجراءات أالخرى املتعلقة ابلتسجيل ادلويلالفصل الثالث: الرفض 

  الرفض  :9القاعدة 
  لرفض اخملالف لٔالصولاب إالخطار  :10القاعدة 
  حسب الرفض  :11القاعدة 
  امحلاية منح  :12القاعدة 
  اآثر تسجيل دويل يف طرف متعاقد ٕابطال  :13القاعدة 
  الانتقالية املمنوحة للغري املهةل  :14القاعدة 
  التعديالت  :15القاعدة 
  التخيل عن امحلاية  :16القاعدة 
  شطب التسجيل ادلويل  :17القاعدة 
  التصويبات يف السجل ادلويل  :18القاعدة 
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  الفصل الرابع: ٔاحاكم متنوعة

  النرش  :19القاعدة 
  مسـتخرجات السجل ادلويل واملعلومات أالخرى اليت يقدهما املكتب ادلويل  :20القاعدة 
  التوقيع  :21القاعدة 
  اترخي ٕارسال التبليغات املتنوعة  :22القاعدة 
  طرق إالخطار من قبل املكتب ادلويل  :23القاعدة 
  التعلاميت إالدارية  :24القاعدة 
  ادلخول حّزي النفاذ؛ ٔاحاكم انتقالية  25القاعدة 
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  الفصل أالول
  ٔاحاكم متهيدية وعامة

  1القاعدة 
  تعاريف

  الالحئة التنفيذية، وما مل يُذكر خالف ذكل رصاحة:ٔالغراض هذه (ٔا)    [تعابري خمترصة]  )1(

تعين "وثيقة جنيف" وثيقة جنيف التفاق لشـبونة بشأن تسميات املنشأ واملؤرشات اجلغرافية املؤرخة   "1"
  ؛2015مايو  20

وحيامث اكن اتفاق لشـبونة بشأن حامية تسميات املنشأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل املؤرخ   "2"
بشأن ٔاهنا ٕاشارة ٕاىل اتفاق لشـبونة  1967  ٕاشارة ٕاىل وثيقة ةيُفهم من ٔايو  ،1967 منطبقا بدال من وثيقة 1958  ٔاكتوبر 31

، حيامث اكن اتفاق لشـبونة املؤرخ 1958 ٔاكتوبر 31  املؤرخحامية تسميات املنشأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل 
  ؛1967 منطبقا بدال من وثيقة 1958  ٔاكتوبر 31

) من وثيقة 1(2و 1 املادتنياملُعّرفة يف املُسـتخدمة يف هذه الالحئة التنفيذية و يكون للتعابري اخملترصة و   "3"
  ؛كام يف تكل الوثيقةاملعىن ذاته جنيف 

  وتشري "القاعدة" ٕاىل قاعدة من قواعد هذه الالحئة التنفيذية؛  "4"
  ؛24 ٕالهيا يف القاعدةوتعين "التعلاميت إالدارية" التعلاميت إالدارية املشار   "5"
  ادلويل.  وتعين عبارة "الاسـامترة الرمسية" الاسـامترة اليت يصدرها املكتب  "6"
ويعين "التبليغ" ٔاي طلب ٔاو ٔاي الامتس ٔاو ٕاعالن ٔاو ٕاخطار ٔاو دعوة ٔاو معلومات مما خيص ٔاو يرافق   "7"

) من وثيقة جنيف، ٕاىل 3(5  يُوجه، يف حاةل املادةطلبا ٔاو تسجيال دوليا ويُوجه ٕاىل إالدارة اخملتصة ٔاو املكتب ادلويل ٔاو 
  ؛الوثيقة تكلمن  "2)"2(5املسـتفيدين ٔاو الشخص الطبيعي ٔاو املعنوي املشار ٕاليه يف املادة 

 حيث تكون فامي خيص 1967" الطلب املودع بناء عىل وثيقة 1967 ويعين "الطلب اخلاضع لوثيقة  "8"
مة بناء عىل وثيقة  العالقات املتبادةل بني طرفني متعاقدين   :؛1967منظَّ

 والكهام ليس طرفا يف وثيقة جنيف؛ 1967  الكهام طرف يف وثيقة -
 ؤاحدهام فقط طرف يف وثيقة جنيف؛ 1967 ٔاو الكهام طرف يف وثيقة -
 حيث تكون فامي خيص ويعين "الطلب اخلاضع لوثيقة جنيف" الطلب املودع بناء عىل وثيقة جنيف  "9"

مة بناء عىل الكهام طرف يف العالقات املتبادةل بني طرفني متعاقدين   وثيقة جنيف؛ منظَّ
من  15 ٔاو يف املادة 1967 ) من وثيقة3(5ويعين "الرفض" إالعالن املشار ٕاليه يف املادة   "10"

  جنيف. وثيقة
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  ٔالغراض هذه الالحئة التنفيذية، ووثيقة جنيف] 1967[بعض العبارات املتوازية يف وثيقة   1)2(
" كام هو مشار ٕاليه يف البدل" عىل ٔاهنا تشمل ٕاشارة ٕاىل "الطرف املتعاقدتُعترب إالشارة ٕاىل "  "1"

  ، لكام اكن ذكل مناسـبا؛1967 وثيقة
 " كام هو مشار ٕاليه يفبدل املنشأ " عىل ٔاهنا تشمل ٕاشارة ٕاىل "طرف املنشأ املتعاقدتُعترب إالشارة ٕاىل "  "2"

  ، لكام اكن ذكل مناسـبا؛1967 وثيقة
كام هو  نرش يف اجملةل ادلوريةعىل ٔاهنا تشمل ٕاشارة ٕاىل  19 يف القاعدة" النرشتُعترب إالشارة ٕاىل "  "3"

  ، لكام اكن ذكل مناسـبا ؤااي اكنت وسـيةل النرش املُسـتخدمة.1967  وثيقة) من 2(5  املادةمشار ٕاليه يف 

  2القاعدة 
  حساب املهل

تنقيض لك همةل حمسوبة ابلسـنوات، يف السـنة التالية الواجب ٔاخذها يف احلسـبان، يف  [املهل احملسوبة ابلسـنوات]  )1(
فرباير  28فرباير، فٕاّن املهةل تنقيض يف  29الشهر ذاته واليوم ذاته الذلين يبدٔا فهيام حساب املهةل. ولكن ٕاذا وقع احلدث يف

  من السـنة التالية.

تنقيض لك همةل حمسوبة ابٔالشهر، يف الشهر التايل الواجب ٔاخذه يف احلسـبان، يف اليوم  ابٔالشهر] [املهل احملسوبة  )2(
ذاته اذلي يبدٔا فيه حساب املهةل. ولكن ٕاذا مل يكن يف الشهر التايل الواجب ٔاخذه يف احلسـبان يوم مطابق لهذا العدد، فٕاّن 

  املهةل تنقيض يف اليوم أالخري من هذا الشهر.

ٕاذا اكنت املهةل املنطبقة  ء املهةل يف يوم ال يكون يوم معل ابلنسـبة للمكتب ادلويل ٔاو ٕاحدى إالدارات اخملتصة][انقضا  )3(
عىل املكتب ادلويل ٔاو ٕاحدى إالدارات اخملتصة تنقيض يف يوم ال يكون يوم معل ابلنسـبة للمكتب ادلويل ٔاو تكل إالدارة 

)،.يف اليوم أالول التايل اذلي يكون يوم معل ابلنسـبة 2) و(1(  الفقرتني اخملتصة، فٕان املهةل تنقيض، ابلرمغ من ٔاحاكم
  للمكتب ادلويل ٔاو تكل إالدارة اخملتصة، حسب احلال.

                                                 
 ، لكام اكن ذكل مناسـبا.1967 يف النسخة العربية، تُعترب إالشارة ٕاىل "سلعة" عىل ٔاهنا تشمل ٕاشارة ٕاىل "منتج" كام هو مشار ٕاليه يف وثيقة  1
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  3القاعدة 
  لغات العمل

ر الطلب ابٕالنلكزيية ٔاو الفرنسـية ٔاو إالسـبانية. [الطلب]  )1(   حيرَّ

ر لك تبليغ يتعلق بطلب ٔاو تسجيل دويل ابٕالنلكزيية ٔاو الفرنسـية ٔاو [التبليغات الالحقة للطلب]  )2( إالسـبانية  حيرَّ
، حسب اختيار املسـتفيدين ٔاو الشخص من وثيقة جنيف )3(5  ٔاو يف حاةل املادة ،حسب اختيار إالدارة اخملتصة املعنية

املكتب ادلويل ٔاية ترمجة رضورية لتكل . ويعّد من تكل الوثيقة "2)"2(5 الطبيعي ٔاو املعنوي املشار ٕاليه يف املادة
  إالجراءات.

تكون التدوينات يف السجل ادلويل ومنشورات املكتب ادلويل اخلاصة  [التدوينات يف السجل ادلويل واملنشورات]  )3(
ملكتب بتكل التدوينات ابٕالنلكزيية والفرنسـية وإالسـبانية. ويعّد املكتب ادلويل الرتجامت الرضورية ذلكل الغرض. ولكن ا

  ادلويل ال يرتمج تسمية املنشأ ٔاو املؤرش اجلغرايف.

يف احلاالت اليت يتضمن فهيا الطلب نقال حرفيا لتسمية املنشأ  [النقل احلريف لتسمية املنشأ ٔاو املؤرش اجلغرايف]  )4(
  ريف.)(ب)، فٕاّن املكتب ادلويل ال يتحقق من دقة ذكل النقل احل2)(5(  املؤرش اجلغرايف وفقا للقاعدة  ٔاو

ترمجة  1967  يف حال تضمن طلب خاضع لوثيقة ]1967[ترجامت تسمية املنشأ فامي خيص الطلبات اخلاضعة لوثيقة   )5(
  "، ال يتحقّق املكتب ادلويل من حصة الرتجامت.5)"6(5 ٔاو ٔاكرث لتسمية املنشأ، طبقا للقاعدة

  4القاعدة 
  إالدارة اخملتصة

لك طرف متعاقد إبخطار املكتب ادلويل ابمس ٕادارته اخملتصة وتفاصيل االتصال يقوم (ٔا)    [ٕاخطار املكتب ادلويل]  )1(
   منه. التبليغاتأالخرى ٕاىل املكتب ادلويل واسـتالم  التبليغاتاخلاصة بتكل إالدارة، ٔاي إالدارة اليت عّيهنا لتقدمي الطلبات و 

املعلومات عن إالجراءات املنطبقة يف لطرف متعاقد مبوجب وثيقة جنيف اخملتصة وابٕالضافة ٕاىل ذكل، تتيح إالدارة    (ب)
[اخليار ابء  احلقوق املرتبطة بتسميات املنشأ واملؤرشات اجلغرافية[اخليار ابء: للحصول عىل]  ]ٕالنفاذ[اخليار ٔالف: ٔاراضيه 
  .والطعن فهيا وٕانفاذها] (اتبع):

) ٕاىل ٕادارة خمتصة واحدة. وعندما 1(  يُفّضل ٔان يشري إالخطار املذكور يف الفقرة [ٕادارة واحدة ٔاو ٕادارات خمتلفة]  )2(
تقدمي الطلبات خيِطر طرف متعاقد إبدارات خمتلفة، ينبغي ٔان يشري إالخطار بوضوح ٕاىل اختصاص لك مهنا فامي خيص 

  .منه التبليغاتٕاىل املكتب ادلويل واسـتالم والتبليغات أالخرى 
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). غري ٔانّه جيوز 1(  ِطر أالطراف املتعاقدة املكتب ادلويل بأي تغيري يف البياانت املشار ٕالهيا يف الفقرة.خت[التعديالت]  )3(
للمكتب ادلويل ٔان حييط علام، حبمك مركزه، بتغيري يطرٔا دون تلقي ٔاي ٕاخطار بشأنه وذكل يف احلاالت اليت يكون دليه فهيا 

  مؤرشات واحضة عىل حدوث ذكل التغيري.

  اينالفصل الث
  الطلب والتسجيل ادلويل

  5القاعدة 
  الرشوط املتعلقة ابلطلب

يودع الطلب دلى املكتب ادلويل عىل الاسـامترة الرمسية اخملصصة لهذا الغرض وتوقع عليه إالدارة اخملتصة [إاليداع]   )1(
الطبيعي ٔاو املعنوي املشار ٕاليه ، املسـتفيدون ٔاو الشخص من وثيقة جنيف )3(5  اليت تقدمه ٔاو يوقع عليه، يف حاةل املادة

  .من تكل الوثيقة "2)"2(5 يف املادة

  (ٔا)  يبّني الطلب ما ييل:  [احملتوايت إاللزامية يف الطلب]  )2(

  ؛طرف املنشأ املتعاقد  "1"
 االتصال تفاصيلال ، من وثيقة جنيف )3(5 ٔاو يف حاةل املادة ،وإالدارة اخملتصة اليت تقدم الطلب  "2"

دة للمسـتفيدين ٔاو الشخص الطبيعي ٔاو املعنوي املشار ٕاليه يف املادة   ؛من تكل الوثيقة "2)"2(5  احملّدِ
يف حاةل الطلب  ٔاو ،واملسـتفيدين املعيّنني ابمس جامعي ٔاو ابمس فردي ٕاذا اسـتحال التعيني امجلاعي  "3"

قانونية مبوجب قانون طرف املنشأ املتعاقد لتأكيد الشخص الطبيعي ٔاو املعنوي اذلي يمتتع ابٔالسس ال اخلاضع لوثيقة جنيف،
  حقوق املسـتفيدين ٔاو حقوق ٔاخرى تتصل بتسمية املنشأ ٔاو املؤرش اجلغرايف؛

طرف املنشأ وتسمية املنشأ املطلوب تسجيلها ٔاو املؤرش اجلغرايف املطلوب تسجيهل، ابللغة الرمسية ل  "4"
واحدة ٔاو ٔاكرث من تكل اللغات الرمسية فامي خيص الطلب فبلغة من لغة رمسية ٔاكرث  طرف املنشأ املتعاقد، وٕاذا اكن لاملتعاقد

واحدة ٔاو ٔاكرث من اللغات الرمسية اليت ترد هبا تسمية املنشأ ٔاو يرد هبا املؤرش اجلغرايف يف بلغة ، ٔاو 1967اخلاضع لوثيقة 
يف  2طرف املنشأ املتعاقدالتسجيل ٔاو القانون ٔاو القرار اذلي متتع تسمية املنشأ ٔاو يمتتع املؤرش اجلغرايف مبوجبه ابمحلاية يف 

  ؛حاةل الطلب اخلاضع لوثيقة جنيف
سلع اليت تنطبق علهيا تسمية املنشأ، ٔاو ينطبق علهيا املؤرش اجلغرايف، بأكرب قدر والسلعة ٔاو ال   "5"

  من ادلقة؛  ممكن

                                                 
 .3  ) من القاعدة4) و(3(  )(ب) مرهون بأحاكم الفقرتني2(5 " والقاعدة4)(ٔا)"2(5  تطبيق القاعدة  2
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  ؛ٔاو منطقة منشـهئا اجلغرافية واملنطقة اجلغرافية اليت تُنتج فهيا السلعة ٔاو السلع  "6"
التسجيل ٔاو القانون الترشيعي ٔاو إالداري ٔاو القرار  ورمق دة، مبا يف ذكل اترخيدِّ والتفاصيل املُح  "7"

  .طرف املنشأ املتعاقدإالداري، واليت تمتتع تسمية املنشأ ٔاو يمتتع املؤرش اجلغرايف مبوجهبا ابمحلاية يف   القضايئ ٔاو

ثيقة من و  "2)"2(5 وعندما تكون ٔاسامء املسـتفيدين ٔاو الشخص الطبيعي ٔاو املعنوي املشار ٕاليه يف املادة  (ب)
، وامس تسمية املنشأ املطلوب تسجيلها ٔاو املؤرش اجلغرافية امس منطقة املنشأ وامس منطقة إالنتاج اجلغرافية ٔاو ، جنيف

اجلغرايف املطلوب تسجيهل، ابحلروف غري الالتينية، تُنقل تكل أالسامء نقال حرفيا ابحلروف الالتينية. ويتّبع النقل احلريف نظام 
  .1الطلباحلروف الصوتية للغة 

  .8  ويُرفق ابلطلب ادلويل رُمس التسجيل ؤاية رسوم ٔاخرى، كام هو منصوص عليه يف القاعدة  (ج)

دام الطرف   (ٔا)  ما  البياانت املتعلقة ابجلودة ٔاو السمعة ٔاو اخلاصية (اخلصائص)] –اخلاضع لوثيقة جنيف [الطلب   )3(
يشرتط، ٔالغراض حامية تسمية منشأ مسجةل ٔاو مؤرش جغرايف مسجل يف يف وثيقة جنيف اذلي هو طرف  املتعاقد

كذكل ٕاىل بياانت تتعلق، يف حاةل تسمية املنشأ، جبودة السلعة ٔاو خصائصها اخلاضع لوثيقة جنيف ٔاراضيه، ٔان يشري الطلب 
ٔاو مسعهتا ٔاو خاصية ٔاخرى تتسم هبا وصلهتا ابلبيئة اجلغرافية ملنطقة إالنتاج وتتعلق، يف حاةل املؤرش اجلغرايف، جبودة السلعة 
  وصلهتا مبنطقة املنشأ اجلغرافية، فٕاّن عىل ذكل الطرف ٕاخطار املدير العام بذكل الرشط.

من ٔاجل استيفاء ذكل الرشط، تُوفر البياانت املشار ٕالهيا يف الفقرة الفرعية (ٔا) إبحدى لغات العمل، ولكهنا ال   (ب)
  تُرتمج من قبل املكتب ادلويل.

كون هل، مع مراعاة ي(ٔا)،   الطلب غري املمتثل للرشط اذلي ٔاخطر به الطرف املتعاقد طلبا للفقرة الفرعية  (ج)
  املتعاقد. ، ٔاثر التخيل عن امحلاية فامي خيص الطرف6القاعدة 

اذلي هو طرف يف (ٔا)  ما دام الطرف املتعاقد ]  و/ٔاو نية الاسـتخدام التوقيع – اخلاضع لوثيقة جنيف [الطلب  )4(
اخلاضع لوثيقة يشرتط، ٔالغراض حامية تسمية منشأ مسجةل ٔاو مؤرش جغرايف مسجل، ٔان يكون الطلب وثيقة جنيف 

موقّعا من خشص يمتتع ابٔالسس القانونية لتأكيد احلقوق املمنوحة مبوجب تكل امحلاية، فٕاّن عىل ذكل الطرف ٕاخطار جنيف 
  املدير العام بذكل الرشط.

الطرف املتعاقد يشرتط، ٔالغراض حامية تسمية منشأ مسجةل ٔاو مؤرش جغرايف مسجل، ٔان يكون  ما دام  (ب)
مصحواب إبعالن نية اسـتخدام تسمية املنشأ املسجةل ٔاو املؤرش اجلغرايف املسجل يف ٔاراضيه ٔاو اخلاضع لوثيقة جنيف الطلب 

ٔاو املؤرش اجلغرايف املسجل يف ٔاراضيه، فٕاّن عىل ذكل ٕاعالن نية ممارسة رقابة عىل اسـتخدام الغري لتسمية املنشأ املسجةل 
  الطرف ٕاخطار املدير العام بذكل الرشط.
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ابٕالعالن املبّني يف الفقرة غري املوقّع طبقا للفقرة الفرعية (ٔا)، ٔاو غري املصحوب اخلاضع لوثيقة جنيف و الطلب   (ج)
اية فامي خيص الطرف املتعاقد اذلي يشرتط ذكل التوقيع ٔاو ، ٔاثر التخيل عن امحل6 كون هل، مع مراعاة القاعدةالفرعية (ب)، ي

  إالعالن، حسب ما مت إالخطار به بناء عىل الفقرتني الفرعيتني (ٔا) و(ب).

 يبّني الطلبنة من تسمية املنشأ ٔاو املؤرش اجلغرايف]  امحلاية غري مطلوبة لعنارص معيّ  -  اخلاضع لوثيقة جنيف [الطلب  )5(
ما ٕاذا اكن التسجيل ٔاو القانون الترشيعي ٔاو إالداري ٔاو القرار القضايئ  ]، عىل حد عمل املودع،[اخلاضع لوثيقة جنيف

اذلي هو طرف يف وثيقة  طرف املنشأ املتعاقدإالداري، واذلي تمتتع مبوجبه تسمية املنشأ ٔاو املؤرش اجلغرايف ابمحلاية يف   ٔاو
نة من تسمية املنشأ ٔاو املؤرش اجلغرايف. وتُذكر تكل العنارص يف الطلب بلغة د ٔان امحلاية غري ممنوحة لعنارص معيّ حيدّ ، جنيف

نقل حريف ضافة ٕاىل ٔاي إ " 4)(ٔا)"2يف الفقرة ( ااملشار ٕالهيالرمسية لطرف املنشأ املتعاقد ٔاو اللغات وابللغة  من لغات العمل
  .)(ب)2للفقرة ( طبقا

  يبّني الطلب ادلويل ٔاو يتضمن ما ييل:جيوز ٔان (ٔا)    احملتوايت اخليارية] -[الطلب   )6(

بناء عىل وثيقة جنيف، عنوان الشخص الطبيعي مودع ، ٔاو يف حاةل طلب عناوين املسـتفيدين  "1"
  ؛" من وثيقة جنيف2)"2(5املعنوي املشار ٕاليه يف املادة   ٔاو

  يفيد بأنه مت التخيل عن امحلاية يف طرف متعاقد ٔاو ٔاكرث؛ وٕاعالان  "2"
ابللغة أالصلية من التسجيل ٔاو القانون الترشيعي ٔاو إالداري ٔاو القرار القضايئ ٔاو إالداري،  ونسخة  "3"

  .طرف املنشأ املتعاقداذلي تمتتع تسمية املنشأ ٔاو يمتتع املؤرش اجلغرايف مبوجبه ابمحلاية يف 
طلبات اخلاضعة من تسمية املنشأ فامي خيص ال  وبياان يفيد ٔان امحلاية غري مطلوبة لعنارص معّينة  "4"

فامي خيص  )،من تسمية املنشأ ٔاو املؤرش اجلغرايف5( ، خالف تكل املشار ٕالهيا يف الفقرة، ٔاو لعنارص معّينة1967  لوثيقة
  الطلبات اخلاضعة لوثيقة جنيف؛

فامي خيص الطلبات  من لغاتلبدل املنشأ وترمجة واحدة ٔاو ٔاكرث لتسمية املنشأ مبا تشاء إالدارة اخملتصة   "5"
  ؛1967 اخلاضعة لوثيقة

تقدميها  1967  املتعاقد اذلي هو طرف يف وثيقةاملنشأ  طرفات ٔاخرى تود إالدارة اخملتصة لؤاية معلوم  "6"
بشأن امحلاية املمنوحة لتسمية املنشأ يف ذكل البدل، مثل بياانت ٕاضافية حول منطقة ٕانتاج املنتج ووصف للعالقة القامئة بني 

  ؛اجلغرافية اوبيئهت أاو خصائصه السلعة جودة

إبحدى لغات العمل، ولكهنا ال تُرتمج من قبل " 6" و"1"(ٔا)  تنيالفرعي  تنيالبياانت املشار ٕالهيا يف الفقر  تُوفر  (ب)
  .املكتب ادلويل
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  6القاعدة 
  الطلبات اخملالفة لٔالصول

)، ٕاذا تبّني للمكتب ادلويل ٔان الطلب ال يسـتويف 2(  (ٔا)  مع مراعاة الفقرة  [حفص الطلب وتصويب اخملالفات]  )1(
 )3(5  ، فٕانّه يؤجل التسجيل ويدعو إالدارة اخملتصة ٔاو يدعو، يف حاةل املادة5 ) ٔاو القاعدة1(3 الرشوط احملّددة يف القاعدة

ٕاىل تصويب  من تكل الوثيقة "2)"2(5 املادة ، املسـتفيدين ٔاو الشخص الطبيعي ٔاو املعنوي املشار ٕاليه يفمن وثيقة جنيف
  اخملالفة اليت الحظها يف غضون همةل ثالثة ٔاشهر اعتبارا من اترخي ٕارسال تكل ادلعوة.

مل تصوب إالدارة اخملتصة اخملالفة املالحظة يف غضون شهرين اعتبارا من اترخي ادلعوة املذكورة يف  وٕاذا  (ب)
الفرعية (ٔا)، فعىل املكتب ادلويل ٔان يرسل تبليغا ٕاىل تكل إالدارة لتذكريها بتكل ادلعوة. وال يؤثر ٕارسال ذكل التبليغ  الفقرة

  (ٔا).  عيةيف همةل الثالثة ٔاشهر املذكورة يف الفقرة الفر 

(ٔا)،   وٕاذا مل يتسمل املكتب ادلويل تصويبا للمخالفة يف غضون همةل الثالثة ٔاشهر املذكورة يف الفقرة الفرعية  (ج)
من  )3(5  يرفض املكتب ادلويل الطلب، مع مراعاة الفقرة الفرعية (د)، وخيطر بذكل إالدارة اخملتصة ٔاو خيطر، يف حاةل املادة

فضال عن إالدارة من تكل الوثيقة " 2)"2(5 الشخص الطبيعي ٔاو املعنوي املشار ٕاليه يف املادة، املسـتفيدين ٔاو وثيقة جنيف
  اخملتصة.

)، ٔاو عىل ٕاعالن مقّدم وفقا 4(  ) ٔاو3(5  يف حال ٔاية خمالفة تتعلق برشط قامئ عىل ٕاخطار مقّدم وفقا للقاعدة  (د)
يب اخملالفة يف غضون همةل الثالثة ٔاشهر املشار ٕالهيا يف الفقرة ، ٕاذا مل يسـتمل املكتب ادلويل تصو من وثيقة جنيف )4(7  للامدة
يف وثيقة جنيف هو طرف اذلي  (ٔا)، فٕان امحلاية املتأتية من التسجيل ادلويل تعترب متخىل عهنا يف الطرف املتعاقد الفرعية

  إالعالن. تقّدم ابٕالخطار ٔاوو 

ملكتب ادلويل الرسوم املدفوعة عىل ذكل الطلب بعد (ج)، يرّد ا وعندما يُرفض الطلب وفقا للفقرة الفرعية  (ه)
  .8 خصم مبلغ يساوي نصف رمس التسجيل املذكور يف القاعدة

يف حاةل ٔاو مل يودع،  طرف املنشأ املتعاقدٕاذا مل يودع الطلب من قبل إالدارة اخملتصة ل [الطلب اذلي ال يُعترب طلبا]  )2(
من تكل  "2)"2(5 املسـتفيدين ٔاو الشخص الطبيعي ٔاو املعنوي املشار ٕاليه يف املادة، من قبل من وثيقة جنيف )3(5  املادة
  فٕاّن املكتب ادلويل ال يعتربه طلبا ويعيده ٕاىل املرِسل.، الوثيقة
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  7القاعدة 
  التدوين يف السجل ادلويل

، فٕانّه 5 ) والقاعدة1(3  ٕاذا رٔاى املكتب ادلويل ٔاّن الطلب يسـتويف الرشوط احملّددة يف القاعدة  (ٔا)  [التسجيل]  )1(
  يدّون تسمية املنشأ ٔاو املؤرش اجلغرايف يف السجل ادلويل.

ٔاو  لوثيقة جنيفويبّني املكتب ادلويل، فامي خيص لك طرف متعاقد، ما ٕاذا اكن التسجيل ادلويل خاضعا   )ب(
  .1967  ٔاو وثيقة 1958  ٔاكتوبر 31املؤرخ اتفاق لشـبونة 

  يتضمن التسجيل ادلويل ٔاو يبّني ما ييل: [حمتوايت التسجيل]  )2(

  لك البياانت الواردة يف الطلب؛  "1"
  واللغة اليت اسـتمل هبا املكتب ادلويل الطلب؛  "2"
  ورمق التسجيل ادلويل؛  "3"
  واترخي التسجيل ادلويل.  "4"

  يقوم املكتب ادلويل مبا ييل: ]الشهادة وإالخطار[  )3(

طرف املنشأ ٕارسال شهادة تسجيل دويل ٕاىل اجلهة اليت المتست التسجيل ويه ٕاما إالدارة اخملتصة ل  "1"
، املسـتفيدين ٔاو الشخص الطبيعي ٔاو املعنوي املشار ٕاليه يف من وثيقة جنيف )3(5  ٔاو يف حاةل املادة ،املتعاقد
  ؛من تكل الوثيقة "2)"2(5  املادة

  وٕاخطار إالدارة اخملتصة للك طرف متعاقد بذكل التسجيل ادلويل.  "2"

عىل  1967  يف حاةل تصديق دوةل طرف يف وثيقة(ٔا)    ]من وثيقة جنيف )1(31) و4(29املادتني  املادة ذتنفي[  )4(
) مع ما يلزم من تبديل فامي خيص التسجيالت ادلولية ٔاو 4) ٕاىل (2(5من  القواعدانضامهما ٕالهيا، تُطّبق   ٔاووثيقة جنيف 

ابلنسـبة ٕاىل تكل ادلوةل. ويتحقّق املكتب ادلويل مع إالدارة اخملتصة املعنية من  1967 تسميات املنشأ السارية بناء عىل وثيقة
  :،وثيقة جنيفبغرض تسجيلها بناء عىل و ) 4) ٕاىل (2(5) و1(3اسـتجابة ملتطلبات القواعد ٔاية تعديالت يتعّني ٕادخالها 

  ) فور التصديق عىل وثيقة جنيف ٔاو الانضامم ٕالهيا؛2(5) و1(3  اسـتجابة ملتطلبات القاعدتني  "1"
)، فور ٕاخطار الطرف املتعاقد اذلي هو طرف يف وثيقة جنيف املدير العام 4) و(3(5  واسـتجابة ملتطلبات القاعدة  "2"

  ).4() ٔاو 3(5  مبتطلبات القاعدة
ابلتسجيالت ادلولية اليت تُدخل علهيا أالطراف يف وثيقة جنيف مجيع أالطراف املتعاقدة أالخرى املكتب ادلويل وخيطر  

  ".2)"1(8 تكل التعديالت. وتُدخل التعديالت مقابل دفع الرمس املنصوص عليه يف القاعدة
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، يظل ساراي مبوجب 1967وثيقة يف وثيقة جنيف و هو طرف صادر عن طرف متعاقد  ٕابطال(ب) لك رفض ٔاو 
اذلي يكون فيه الطرف املتعاقد طرفا يف  املشار ٕاليه يف الفقرة الفرعية (ٔا) وثيقة جنيف فامي خيص التسجيل ادلويل

من  16  رفض بناء عىل املادةاليقّدم الطرف املتعاقد ٕاخطارا بسحب مل ، ما وطرفا يف وثيقة جنيف يف آن واحد 1967 وثيقة
  .من وثيقة جنيف 18  مبنح امحلاية بناء عىل املادةبيان ٔاو وثيقة جنيف 

يكون طرفا  مبوجب وثيقة جنيف(ب) ال تنطبق، يتعّني عىل ٔاي طرف متعاقد   يف حال اكنت الفقرة الفرعية  (ج)
(ٔا)، ٔان يسـمتر يف حامية تسمية املنشأ املعنية بناء ٔايضا  ، فور اسـتالم ٕاخطار مبوجب الفقرة الفرعية1967وثيقة و  ٔايضا يف 

) من 3(5مضن املهةل املُحّددة يف املادة  ما مل يبّني الطرف املتعاقد خالف ذكلاحلني فصاعد،  من ذكلوثيقة جنيف عىل 
) من 6(5  . وتكون ٔاية همةل ممنوحة بناء عىل املادة) من وثيقة جنيف1(15املادة واملُحّددة، فامي تبقى مهنا، يف  1967 وثيقة
 17 (ٔا)، خاضعًة فامي تبقى مهنا ٔالحاكم املادة الفرعية  سارية وقت اسـتالم إالخطار بناء عىل الفقرةال تزال يه و 1967 وثيقة

  .من وثيقة جنيف

 واليت تتلقى ٕاخطارا 1967وثيقة جنيف وليس وثيقة مبوجب  لٕالدارة اخملتصة التابعة لطرف متعاقدجيوز   (د)
ه تكل  برفض اآثر ختطر املكتب ادلويل مبوجب الفقرة الفرعية (ٔا) ٔان ٔاي من تكل التسجيالت ادلولية يف ٔاراضهيا. وتوّجِ

(ج). و)(ب) 1(9 ةاملهةل احملددة يف القاعدإالدارة اخملتصة ذكل الرفض ٕاىل املكتب ادلويل يف غضون 
  تبديل.مع ما يلزم من  12ٕاىل  9)(د) و1(6 القواعد  وتطبَّق

  (اثنيا)7 القاعدة
  واترخي بدء رساينه 1967بناء عىل وثيقة  اترخي التسجيل ادلويل

 1967 وثيقة يف طرف هو اذلي املتعاقد املنشأ  طرف قبل من املودع الطلب خيص فامي ادلويل التسجيل اترخي[  )1(
(ٔا)  مع مراعاة الفقرة الفرعية (ب)، يكون اترخي التسجيل ادلويل فامي خيص الطلب املودع   ]طرفا يف وثيقة جنيف وليس

  التارخي اذلي اسـتمل فيه املكتب ادلويل الطلب. 1967 بناء عىل وثيقة

  ٕاذا مل يتضمن الطلب مجيع البياانت التالية:  (ب)
  بدل املنشأ املتعاقد؛  "1"
  ؛إالدارة اخملتصة اليت تقدم الطلبو   "2"
دة للمسـتفيدينو   "3"   ؛التفاصيل احملّدِ
  دوليا؛ تسمية املنشأ املطلوب تسجيلهاو   "4"
  ؛السلعة ٔاو السلع اليت تنطبق علهيا تسمية املنشأ و   "5"

  يكون اترخي التسجيل ادلويل التارخي اذلي يسـتمل فيه املكتب ادلويل آخر البياانت الناقصة.
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 املتعاقد نشأ امل من قبل طرف  1967  وثيقة عىل بناء املودع الطلباستنادا ٕاىل  رساين التسجيل ادلويل بدء[اترخي   )2(
(ب)، تكون تسمية املنشأ  (ٔا)  مع مراعاة الفقرة الفرعية  ]جنيف وثيقة يفوليس طرفا  1967 وثيقة يف طرف هو اذلي

يف  هو طرف متعاقد ، يف لك طرف1967 بناء عىل وثيقة الساري استنادا ٕاىل طلب مودع موضوع التسجيل ادلويل
حامية تسمية املنشأ، ٔاو ٔارسل ٕاىل  ٔانه ليس إبماكنه ضامن ) من تكل الوثيقة3(5  طبقا للامدةرفض ي يعلن ملو 1967 وثيقة

  ، محميًة اعتبارا من اترخي التسجيل ادلويل.12 املكتب ادلويل بياان مبنح امحلاية طبقا للقاعدة

ٔان خيطر املدير العام، يف ٕاعالن، بأن تسمية املنشأ  1967  وثيقة يفاذلي هو طرف جيوز للطرف املتعاقد   (ب)
(ٔا) تسـتفيد، طبقا لترشيعه، من امحلاية اعتبارا من التارخي املذكور يف إالعالن، عىل ٔاال يكون   املسجةل املشار ٕالهيا يف الفقرة

  .1967  ثيقة) من و 3(5 ذكل التارخي الحقا لتارخي انهتاء فرتة السـنة املشار ٕالهيا يف املادة

 املتعاقد نشأ امل من قبل طرف  1967  وثيقة عىل بناء املودع الطلب ٕاىل استنادا ادلويل التسجيل رساين بدء[اترخي   )3(
طرف  تصديق عقب  (ٔا)  ]ٔاو انضاممه ٕالهيا وثيقة جنيف انضامم ٕاىل تصديقه عىل عقب 1967 وثيقة يف طرف هو اذلي

، تكون تسمية املنشأ موضوع التسجيل ٔاو انضاممه ٕالهيا وثيقة جنيف عىل 1967  املنشأ املتعاقد اذلي هو طرف يف وثيقة
يف لك  ،)(د)1(6 (ب) والقاعدة ، مع مراعاة الفقرة الفرعية1967 بناء عىل وثيقة الساري استنادا ٕاىل طلب مودع ادلويل

من  15 طبقا للامدةومل يرفض امحلاية  ومل يعلن 1967  طرف متعاقد هو طرف يف وثيقة جنيف وليس طرفا يف وثيقة
من  18 للامدة، ٔاو ٔارسل ٕاىل املكتب ادلويل بياان مبنح امحلاية طبقا ٔانه ليس إبماكنه ضامن حامية تسمية املنشأ  جنيف وثيقة

محميًة اعتبارا من التارخي اذلي يصبح فيه تصديق طرف املنشأ  )(د)،1(6  ويف غياب ٔاية خمالفة طبقا للقاعدة وثيقة جنيف،
)، اعتبارا من التارخي اذلي يصبح فيه حسب 2(16  ٔاو يف حاةل القاعدة ،املتعاقد عىل وثيقة جنيف ٔاو انضاممه ٕالهيا انفذا

  )(ب) من وثيقة جنيف.5(6مع مراعاة ٔاحاكم املادة  التخيل عن امحلاية انفذا.

املتعاقد اذلي هو طرف يف وثيقة جنيف ٔان خيطر املدير العام، يف ٕاعالن، بأن تسمية املنشأ جيوز للطرف   (ب)
(ٔا) تسـتفيد، طبقا لترشيعه، من امحلاية اعتبارا من التارخي املذكور يف إالعالن، عىل ٔان ال   املسجةل املشار ٕالهيا يف الفقرة

 )(ٔا) من وثيقة جنيف.1(15 )(ب) طبقا للامدة1(9 ٕالهيا يف القاعدةيكون ذكل التارخي الحقا لتارخي انهتاء فرتة السـنة املشار 
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  8القاعدة 
  الرسوم

  التالية املسـتحقة السداد ابلفرناكت السويرسية: 3حيّصل املكتب ادلويل الرسوم  [مبلغ الرسوم]  )1(

  ...  رمس عن تسجيل دويل  "1"
  ...  رمس عن ٔاي تعديل متعلق ابلتسجيل  "2"
  ...  مسـتخرج عن السجل ادلويلرمس عن ٕاصدار   "3"
  رمس عن ٕاصدار ٕاقرار ٔاو تقدمي ٔاية معلومات  "4"

  ...  ٔاخرى كتابية بشأن حمتوايت السجل ادلويل
  ...  )2( الرسوم الفردية املشار ٕالهيا يف الفقرة  "5"

يف هو طرف ٕاذا ٔاصدر طرف متعاقد (ٔا)    ]فامي خيص الطلبات اخلاضعة لوثيقة جنيف حتديد مبلغ الرسوم الفردية[  )2(
فامي خيص  ؤاعرب فيه عن رغبته يف حتصيل رمس فرديمن وثيقة جنيف ) 4(7  إالعالن املشار ٕاليه يف املادةوثيقة جنيف 

د مبلغ ذكل الرمس ابلعمةل اليت تسـتخدهما إالدارة اخملتصة.طلبا خاضعا لوثيقة جنيف   ، كام هو مذكور يف ذكل احلمك، حيدَّ

(ٔا) بعمةل خالف الفرنك السويرسي، حيّدد املدير   ُحّدد الرمس يف إالعالن املشار ٕاليه يف الفقرة الفرعية ٕاذا  (ب)
العام مبلغ الرمس ابلعمةل السويرسية عىل ٔاساس سعر الرصف الرمسي لٔالمم املتحدة، بعد التشاور مع إالدارة اخملتصة للطرف 

  املتعاقد.

املتحدة بني العمةل السويرسية والعمةل اليت حّدد هبا الطرف املتعاقد مبلغ  ٕاذا اكن سعر الرصف الرمسي لٔالمم  (ج)
ابملائة عىل  5 الرمس الفردي يزيد عىل سعر الرصف أالخري املطبق لتحديد مبلغ الرمس ابلعمةل السويرسية ٔاو يقل عنه بنسـبة

ملتعاقد ٔان تطلب ٕاىل املدير العام ٔان حيّدد أالقل خالل ٔاكرث من ثالثة ٔاشهر متتالية، جاز لٕالدارة اخملتصة ذلكل الطرف ا
مبلغًا جديدًا للرمس ابلعمةل السويرسية عىل ٔاساس سعر الرصف الرمسي لٔالمم املتحدة املطبق يف اليوم السابق لتارخي تقدمي 

اذلي حيّدده املدير ذكل الطلب. ويتخذ املدير العام إالجراءات الالزمة لهذا الغرض. ويطبق املبلغ اجلديد اعتبارًا من التارخي 
العام، رشط ٔان يقع ذكل التارخي بعد شهر عىل أالقل وشهرين عىل االٔكرث من اترخي نرش املبلغ عىل موقع املنظمة عىل 

  إالنرتنت.

ٕاذا اكن سعر الرصف الرمسي لٔالمم املتحدة بني العمةل السويرسية والعمةل اليت حّدد هبا الطرف املتعاقد مبلغ   (د)
ابملائة عىل أالقل عن سعر الرصف أالخري املطبق لتحديد مبلغ الرمس ابلعمةل السويرسية  10 قّل بنسـبةالرمس الفردي ي

                                                 
 تقّرر امجلعية مبالغ الرسوم.  3
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خالل ٔاكرث من ثالثة ٔاشهر متتالية، حيّدد املدير العام مبلغًا جديدًا للرمس ابلعمةل السويرسية عىل ٔاساس سعر الرصف 
ارًا من التارخي اذلي حيّدده املدير العام، رشط ٔان يقع ذكل التارخي بعد الرمسي الراهن لٔالمم املتحدة. ويطبق املبلغ اجلديد اعتب

  شهر عىل أالقل وشهرين عىل االٔكرث من اترخي نرش املبلغ عىل موقع املنظمة عىل إالنرتنت.

أالطراف  حلساب أالطراف املتعاقدة املعنيةالفردية فامي خيص الطلبات اخلاضعة لوثيقة جنيف تدوين مبالغ الرسوم [  )3(
د للمكتب ادلويل عن الطرف املتعاقد ] يف وثيقة جنيف ن لك رمس فردي يسدَّ حلساب يف وثيقة جنيف اذلي هو طرف يدوَّ

د بشأنه  ذكل الطرف دلى املكتب ادلويل خالل الشهر التايل للشهر اذلي مت فيه تدوين التسجيل ادلويل اذلي سّدِ
  الرمس. ذكل

د لك املدفوعات املسـتحقة بناء عىل هذه الالحئة التنفيذية للمكتب ادلويل السويرسية]  [الالزتام ابسـتعامل العمةل  )4( تسدَّ
لهتا بعمةل ٔاخرى. دت الرسوم عن طريق ٕادارة خمتصة تكون قد حصَّ   ابلعمةل السويرسية، حىت ٕاذا سّدِ

د الرسوم للمكتب ادلويل مبارشة، رشط مراعاة الفقرة ا[نظام التسديد]    )5(   (ب). لفرعية(ٔا)  تسدَّ

جيوز تسديد الرسوم املسـتحقة عن طلب عن طريق ٕادارة خمتصة ٕاذا وافقت إالدارة اخملتصة عىل حتصيل   (ب)
وٕارسال تكل الرسوم ؤابدى املسـتفيدون رغبهتم يف ذكل. وختطر ٔاية ٕادارة خمتصة توافق عىل حتصيل تكل الرسوم وٕارسالها 

  بذكل.  املدير العام

د الرسوم للمكتب ادلويل وفقا للتعلاميت إالدارية.  (ٔا)[طرق التسديد]    )6(   تسدَّ

.عند تسديد ٔاي رمس للمكتب ادلويل، جيب بيان تسمية املنشأ املعنية ٔاو املؤرش [البياانت املصاحبة للتسديد]  )7(
  اجلغرايف املعين والغرض من التسديد.

دًا للمكتب ادلويل   [اترخي التسديد]  )8( يف اليوم اذلي يتسمل فيه املكتب ادلويل املبلغ املطلوب، (ٔا)  يُعترب الرمس مسدَّ
  (ب). رشط مراعاة الفقرة الفرعية

ٕاذا اكن املبلغ املطلوب متوفرًا يف حساب مفتوح دلى املكتب ادلويل وتسّمل ذكل املكتب تعلاميت من صاحب   (ب)
دًا للمكتب ادلويل يف الي وم اذلي يتسّمل فيه املكتب ادلويل طلبًا ٔاو الامتسًا احلساب ابقتطاع املبلغ، فٕاّن الرمس يُعترب مسدَّ

  لتدوين تعديل.

ٕاذا حصل تغيري يف مبلغ ٔاي رمس، يكون املبلغ املُطبّق املبلغ النافذ يف التارخي اذلي تسّمل فيه   [تغيري مبلغ الرسوم]  )9(
  املكتب ادلويل الرمس.
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مه طرف متعاقد  يرتتب ال"، 5)"1(ٔا) عىل الرمغ من ٔاحاكم الفقرة الفرعية (  ]1967[ضامن وثيقة   )10( عىل ٕاعالن يقّدِ
طرف متعاقد آخر  العالقة مع) من وثيقة جنيف ٔاية اآثر عىل 4(7بناء عىل املادة  1967وثيقة جنيف ووثيقة  مبوجب
  .1967وثيقة جنيف ووثيقة  مبوجب

ٔان تلغي الفقرة الفرعية (ٔا) ٔاو تقيد نطاق تطبيقها [بعد انقضاء عرش  ٔارابع،، بأغلبية الثالثة جيوز للجمعية  (ب)
 ٔاغلبيةعىل ٔاال يسـبق ذكل التارخي مخس سـنوات من اترخي انضامم  ،سـنوات عىل اترخي دخول وثيقة جنيف حزي النفاذ

وثيقة جنيف  مبوجبتعاقدة التصويت ٕاال لٔالطراف امل  حيقٕاىل وثيقة جنيف]. وال  1967وثيقة  مبوجبأالطراف املتعاقدة 
  .1967 ووثيقة

  الفصل الثالث
  الرفض وإالجراءات أالخرى املتعلقة ابلتسجيل ادلويل

  9القاعدة 
  الرفض

ُخيَطر املكتب ادلويل بأي رفٍض من قبل إالدارة اخملتصة للبدل املتعاقد املعين وجيب ٔان  (ٔا).  [ٕاخطار املكتب ادلويل]  )1(
  تكل إالدارة.لرفض توقيع اب إالخطارحيمل 

بناء عىل  ابلتسجيل ادلويليمت إالخطار ابلرفض يف غضون سـنة واحدة اعتبارا من اسـتالم إالخطار   (ب)
، من وثيقة جنيف )4(29 . وجيوز، يف حاةل املادةمن وثيقة جنيف )4(6  املادةٔاو بناء عىل  1967) من وثيقة 2(5  املادة

  متديد تكل املهةل بعام آخر.

قم يومًا من التارخي احملدد يف إالخطار ما مل تُ  20يف إالدارة اخملتصة بعد  سلامت ٕاخطار التسجيل ادلويل م  يُعدّ   (ج)
  إالدارة اخملتصة املشار ٕالهيا يف الفقرة الفرعية (ٔا) احلجة عىل خالف ذكل.

  ٔاو يبّني ما ييل: إالخطاريتضمن  لرفض]إالخطار اب[حمتوايت   )2(

  اخملِطرة ابلرفض؛إالدارة اخملتصة   "1"
رمق التسجيل ادلويل املعين، ومن أالفضل ٔان يكون مصحواب ببياانت ٔاخرى تسمح ابلتأكّد من و   "2"

  ٔاو املؤرش اذلي يتألّف منه املؤرش اجلغرايف؛ التسجيل ادلويل، مثل التسمية اليت تتألّف مهنا تسمية املنشأ 
  ؛وأالسـباب اليت يستند ٕالهيا الرفض  "3"
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الرفض يستند ٕاىل وجود حق سابق، فالبياانت أالساسـية املتعلقة بذكل احلق السابق، وٕاذا اكن   "4"
سـامي ٕاذا اكن مرتبطا بطلب ٔاو تسجيل وطين ٔاو ٕاقلميي ٔاو دويل لعالمة جتارية، واترخي الطلب ورمقه ٔاو اترخي التسجيل  وال

انه، وصورة مسـتنسخة من العالمة، وكذكل ورمقه، واترخي أالولوية (عند الاقتضاء)، وامس صاحب التسجيل ادلويل وعنو 
قامئة ابلسلع واخلدمات املعنية الواردة يف الطلب ٔاو يف التسجيل املتعلق بتكل العالمة، علامً بأنه جيوز تقدمي تكل القامئة ابللغة 

  ؛اليت ُحّرر هبا الطلب ٔاو التسجيل املذكور
ٔاو املؤرش اجلغرايف، فالعنارص وٕاذا اكن الرفض ال خيص سوى بعض عنارص تسمية املنشأ،   "5"

  خيصها؛  اليت
بل الانتصاف القضائية ٔاو إالدارية املتاحة للطعن يف الرفض، فضال عن املُهل املنطبقة.  "6"   وسـُ

)، يدّون املكتب ادلويل ٔاي 1(10  مع مراعاة القاعدة [التدوين يف السجل ادلويل وإالخطار من قبل املكتب ادلويل]  )3(
ويل، ويرسل نسخة من ذكل ٕاىل املكتب ادلابلرفض  إالخطار مع بيان التارخي اذلي ٔارسل فيه رفض يف السجل ادلويل

، ٕاىل املسـتفيدين ٔاو الشخص من وثيقة جنيف )3(5 يف حاةل املادةٔاو  ،طرف املنشأ املتعاقدٕاىل إالدارة اخملتصة ل خطاراالٕ 
  .طرف املنشأ املتعاقدفضال عن إالدارة اخملتصة لمن تكل الوثيقة " 2)"2(5 املعنوي املشار ٕاليه يف املادة  الطبيعي ٔاو

  10القاعدة 
  إالخطار ابلرفض اخملالف لٔالصول

يف  ٕاخطارا ابلرفضلرفض اب إالخطار(ٔا)  ال يعترب املكتب ادلويل   ]ابلرفض ٕاخطارالرفض اذلي ال يُعترب اب إالخطار[  )1(
  احلاالت التالية:

بتحديد التسجيل  إالخطارمل يبّني رمق التسجيل ادلويل املعين، ما مل تسمح بياانت ٔاخرى يف  ٕاذا  "1"
  مغوض؛ دون

  وٕاذا مل يبّني ٔاي سبب من ٔاسـباب الرفض؛  "2"
  )؛1(9 وٕاذا ٔارسل ٕاىل املكتب ادلويل بعد انهتاء املهةل املعنية املنصوص علهيا يف القاعدة  "3"
  مل ختطر به إالدارة اخملتصة املكتب ادلويل. وٕاذا  "4"

لرفض بأنّه ال يعترب اب ٕالخطار إالدارة اخملتصة املرسةل ل(ٔا)، يبِلغ املكتب ادلويل وعندما تنطبق الفقرة الفرعية  (ب)
يمتكن من يرِسل، ٕاال ٕاذا مل ؤاّن الرفض مل يُدّون يف السجل ادلويل، ويوحض ٔاسـباب ذكل و  رفضابل ٕاخطارا إالخطارذكل 

يف حاةل  ، ٔاوطرف املنشأ املتعاقدلرفض ٕاىل إالدارة اخملتصة لاب إالخطارنسخة من  حتديد التسجيل ادلويل املعين،
من تكل " 2)"2(5 ، ٕاىل املسـتفيدين ٔاو الشخص الطبيعي ٔاو املعنوي املشار ٕاليه يف املادةمن وثيقة جنيف )3(5  املادة

  ف املنشأ املتعاقد.فضال عن إالدارة اخملتصة لطر الوثيقة 
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)، فٕاّن 1(  لرفض خمالفة ٔاخرى دون اخملالفات املذكورة يف الفقرةاب إالخطارٕاذا تضمن  اخملالف لٔالصول] إالخطار[  )2(
ٕاىل إالدارة اخملتصة  إالخطار ابلرفضاملكتب ادلويل يقوم، رمغ ذكل، بتدوين الرفض يف السجل ادلويل ويرسل نسخة من 

، ٕاىل املسـتفيدين ٔاو الشخص الطبيعي ٔاو املعنوي املشار من وثيقة جنيف )3(5  يف حاةل املادة ٔاو، لطرف املنشأ املتعاقد
، . وبناء عىل طلب من تكل إالدارةفضال عن إالدارة اخملتصة لطرف املنشأ املتعاقد من تكل الوثيقة "2)"2(5 ٕاليه يف املادة

 "2)"2(5 الشخص الطبيعي ٔاو املعنوي املشار ٕاليه يف املادة ، من املسـتفيدين ٔاومن وثيقة جنيف )3(5  يف حاةل املادة ٔاو
  تأخري. دون ٕاخطارهالرفض ٕاىل تصويب اب ٕالخطارملكتب ادلويل إالدارة املرسةل ليدعو ا،من تكل الوثيقة

  11القاعدة 
  حسب الرفض

لرفض ٔان تسحبه، جزئيا ٔاو لكيا، يف ٔاي وقت. وختطر اب ٕالخطارجيوز لٕالدارة املرسةل ل [ٕاخطار املكتب ادلويل]  )1(
  إالدارة اخملتصة املكتب ادلويل بسحب الرفض وجيب ٔان حيمل إالخطار ابلسحب توقيع تكل إالدارة.

  يبّني إالخطار بسحب الرفض ما ييل: [حمتوايت إالخطار]  )2(

ٔاخرى تسمح ابلتأكّد من رمق التسجيل ادلويل املعين، ومن أالفضل ٔان يكون مصحواب ببياانت   "1"
  ٔاو املؤرش اذلي يتألّف منه املؤرش اجلغرايف؛ مثل التسمية اليت تتألّف مهنا تسمية املنشأ التسجيل ادلويل، 

  "؛5)"2(9 ويف حاةل السحب اجلزيئ، البياانت املشار ٕالهيا يف القاعدة ،وسبب السحب  "2"

  واترخي حسب الرفض.  "3"

ادلويل يف السجل ادلويل إالخطار يدّون املكتب  إالخطار من قبل املكتب ادلويل][التدوين يف السجل ادلويل و   )3(
يف حاةل  ، ٔاو)، ويرسل نسخة من ذكل إالخطار ٕاىل إالدارة اخملتصة لطرف املنشأ املتعاقد1( لسحب املشار ٕاليه يف الفقرةاب

من تكل  "2)"2(5 املشار ٕاليه يف املادة ، ٕاىل املسـتفيدين ٔاو الشخص الطبيعي ٔاو املعنويمن وثيقة جنيف )3(5  املادة
  فضال عن إالدارة اخملتصة لطرف املنشأ املتعاقد. الوثيقة

  12القاعدة 
  امحلاية منح

(ٔا)  جيوز لٕالدارة اخملتصة لطرف متعاقد ال يرفض اآثر تسجيل دويل ٔان ترسل ٕاىل   [إالعالن اخلياري مبنح امحلاية]  )1(
)، ٕاعالان مبنح امحلاية لتسمية املنشأ اليت يه موضوع 1(9 املكتب ادلويل، يف غضون املهةل املنصوص علهيا يف القاعدة

  تسجيل دويل، ٔاو املؤرش اجلغرايف اذلي هو موضوع تسجيل دويل.
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  ما ييل:مبنح امحلاية عالن ويبّني االٕ   (ب)

  إالدارة اخملتصة للبدل املتعاقد اذلي يصدر إالعالن؛  "1"
ورمق التسجيل ادلويل املعين، ومن أالفضل ٔان يكون مصحواب ببياانت ٔاخرى تسمح ابلتأكّد من   "2"

  رش اجلغرايف؛ٔاو املؤرش اذلي يتألّف منه املؤ مثل التسمية اليت تتألّف مهنا تسمية املنشأ التسجيل ادلويل، 
  واترخي إالعالن.  "3"

ابلرفض وترغب  خطارارة خمتصة سـبق لها ٔان ٔارسلت إ جيوز ٕالدا  (ٔا)  [إالعالن اخلياري مبنح امحلاية عقب الرفض]  )2(
)، ٕاعالان يفيد مبنح امحلاية 1)(11(  يف حسبه ٔان ترسل ٕاىل املكتب ادلويل، عوضا عن إالخطار بسحب الرفض وفقا للقاعدة

  لتسمية املنشأ املعنية ٔاو املؤرش اجلغرايف املعين.

  ما ييل:مبنح امحلاية ويبّني إالعالن   (ب)

  إالعالن؛ إالدارة اخملتصة للبدل املتعاقد اذلي يصدر  "1"
ورمق التسجيل ادلويل املعين، ومن أالفضل ٔان يكون مصحواب ببياانت ٔاخرى تسمح ابلتأكّد من   "2"

  ٔاو املؤرش اذلي يتألّف منه املؤرش اجلغرايف؛ مثل التسمية اليت تتألّف مهنا تسمية املنشأ التسجيل ادلويل، 
ويف حاةل منح حامية مبا يعادل حسبا جزئيا للرفض، البياانت املشار ٕالهيا يف  ،وسبب السحب  "3"

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

مبنح يدّون املكتب ادلويل يف السجل ادلويل إالعالن  [التدوين يف السجل ادلويل وإالخطار من قبل املكتب ادلويل]  )3(
 ، ٔاو)، ويرسل نسخة من ذكل إالعالن ٕاىل إالدارة اخملتصة لطرف املنشأ املتعاقد2(  ٔاو الفقرة )1( املشار ٕاليه يف الفقرةامحلاية 

من " 2)"2(5 ، ٕاىل املسـتفيدين ٔاو الشخص الطبيعي ٔاو املعنوي املشار ٕاليه يف املادةمن وثيقة جنيف )3(5  يف حاةل املادة
  فضال عن إالدارة اخملتصة لطرف املنشأ املتعاقد.تكل الوثيقة 

  13القاعدة 
  اآثر تسجيل دويل يف طرف متعاقد ٕابطال

ٕاذا أُبطلت االآثر املرتتبة عن تسجيل دويل يف طرف متعاقد، لكيا ٔاو جزئيا، ومل  [ٕاخطار املكتب ادلويل ابٕالبطال]  )1(
يَعد من اجلائز ٔان يكون إالبطال حمل طعن، وجب عىل إالدارة اخملتصة ذلكل الطرف املتعاقد ٔان ختطر املكتب ادلويل 

  ييل: بذكل، ويبّني إالخطار ٔاو يتضمن ما
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ٔالفضل ٔان يكون مصحواب ببياانت ٔاخرى تسمح ابلتأكّد من رمق التسجيل ادلويل املعين، ومن ا  "1"
  ٔاو املؤرش اذلي يتألّف منه املؤرش اجلغرايف؛ مثل التسمية اليت تتألّف مهنا تسمية املنشأ التسجيل ادلويل، 

  والسلطة اليت نطقت ابٕالبطال؛  "2"
  واترخي النطق ابٕالبطال؛  "3"
  "؛5)"2(9 علهيا يف القاعدةوٕاذا اكن إالبطال جزئيا، البياانت املنصوص   "4"
  ودوافع النطق ابٕالبطال؛  "5"
  ونسخة من القرار اذلي ٔابطل اآثر التسجيل ادلويل؛  "6"

يدّون املكتب ادلويل يف السجل ادلويل إالخطار  [التدوين يف السجل ادلويل وإالخطار من قبل املكتب ادلويل]  )2(
)، ويرسل نسخة من ذكل إالخطار ٕاىل إالدارة 1" من الفقرة (5" ٕاىل "1ابٕالبطال مع البياانت املشار ٕالهيا يف البنود من "

، ٕاىل املسـتفيدين ٔاو الشخص الطبيعي ٔاو املعنوي من وثيقة جنيف )3(5  يف حاةل املادة ، ٔاواخملتصة لطرف املنشأ املتعاقد
  املتعاقد.فضال عن إالدارة اخملتصة لطرف املنشأ من تكل الوثيقة " 2)"2(5 املشار ٕاليه يف املادة

  14القاعدة 
  الانتقالية املمنوحة للغري املهةل

عندما تُمنح للغري همةل حمّددة ليك يضع حدا السـتخدام تسمية منشأ مسجةل، ٔاو مؤرش  [ٕاخطار املكتب ادلويل]  )1(
إالدارة ، ختطر من وثيقة جنيف )1(17  ٔاو املادة 1967 ) من وثيقة6(5 جغرايف مسجل، يف طرف متعاقد طبقا للامدة

  ييل:  ماتوقيع تكل إالدارة ويبّني إالخطار جبب ٔان حيمل  اخملتصة ذلكل الطرف املتعاقد املكتب ادلويل بذكل. و

رمق التسجيل ادلويل املعين، ومن أالفضل ٔان يكون مصحواب ببياانت ٔاخرى تسمح ابلتأكّد من   "1"
  ٔاو املؤرش اذلي يتألّف منه املؤرش اجلغرايف؛ مثل التسمية اليت تتألّف مهنا تسمية املنشأ التسجيل ادلويل، 

  وهوية الغري املعين،  "2"
واملهةل املمنوحة للغري، ومن أالفضل ٔان تكون مصحوبة ببياانت عن نطاق الاسـتخدام ٔاثناء   "3"

  الانتقالية؛  املهةل
خطار االٕ خي اسـتالم والتارخي اذلي تبدٔا فيه تكل املهةل، علام بأنّه ال ميكن ٔان يتجاوز ذكل التارخي اتر  "4"

بأكرث من سـنة وثالثة ٔاشهر ٔاو ٔان من وثيقة جنيف ) 4(6 املادةٔاو  1967 ) من وثيقة2(5  املادةادلويل بناء عىل  ابلتسجيل
  ، اترخي اسـتالم ذكل إالخطار بأكرث من سـنتني وثالثة ٔاشهر.من وثيقة جنيف )4(29  يتجاوز، يف حاةل املادة

ٔاكرث  من وثيقة جنيف 17بناء عىل املادة  ال تكون املهةل املمنوحة للغري ]من وثيقة جنيف 17  املهةل بناء عىل املادة[  )2(
  سـنة، علام بأّن تكل املهةل تعمتد عىل الوضع اخلاص بلك حاةل ؤاّن املهةل اليت تتجاوز عرش سـنوات تكون اسـتثنائية. 15من 
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رهن ٕارسال إالدارة اخملتصة إالخطار املنصوص عليه  [التدوين يف السجل ادلويل وإالخطار من قبل املكتب ادلويل]  )3(
"، يدّون املكتب ادلويل ذكل إالخطار مع ما 4)"1(  ) ٕاىل املكتب ادلويل قبل التارخي املنصوص عليه يف الفقرة1(  يف الفقرة

يف  ، ٔاوتعاقديتضمنه من بياانت يف السجل ادلويل، ويرسل نسخة من ذكل إالخطار ٕاىل إالدارة اخملتصة لطرف املنشأ امل 
من تكل " 2)"2(5  ، ٕاىل املسـتفيدين ٔاو الشخص الطبيعي ٔاو املعنوي املشار ٕاليه يف املادةمن وثيقة جنيف )3(5  حاةل املادة

  فضال عن إالدارة اخملتصة لطرف املنشأ املتعاقد.الوثيقة 

  15القاعدة 
  التعديالت

  تدوين التعديالت التالية يف السجل ادلويل: جيوز [التعديالت املقبوةل]  )1(

  ٕاضافة ٔاو حذف مسـتفيد واحد ٔاو ٔاكرث؛  "1"
  وتعديل ٔاسامء ٔاو عناوين املسـتفيدين؛  "2"
لسلعة ٔاو السلع اليت تنطبق علهيا اجلغرافية ل نشأ امل منطقة منطقة إالنتاج اجلغرافية ٔاو وتعديل حدود   "3"

  غرايف؛اجل تسمية املنشأ ٔاو ينطبق علهيا املؤرش
وتعديل يرتبط ابلقانون الترشيعي ٔاو إالداري ٔاو القرار القضايئ ٔاو إالداري املذكور يف   "4"

  "؛7)(ٔا)"2(5 القاعدة
اجلغرافية نشأ امل منطقة منطقة إالنتاج اجلغرافية ٔاو وتعديل يرتبط بطرف املنشأ املتعاقد وال يؤثر يف   "5"

  ينطبق علهيا املؤرش اجلغرايف؛ املنشأ ٔاولسلعة ٔاو السلع اليت تنطبق علهيا تسمية ل 
  .16 وتعديل مبوجب القاعدة  "6"

من قبل إالدارة اخملتصة لطرف ويُوقَّع ) ٕاىل املكتب ادلويل 1( (ٔا)  يُقَدم الامتس التعديل املذكور يف الفقرة [إالجراء]   )2(
دين ٔاو الشخص الطبيعي ٔاو املعنوي املشار ٕاليه ، من قبل املسـتفيمن وثيقة جنيف )3(5  يف حاةل املادة ، ٔاواملنشأ املتعاقد

  .8 ويُرفق به الرمس املنصوص عليه يف القاعدة ،من تكل الوثيقة "2)"2(5 يف املادة

منشأ جغرافية ٕانتاج جغرافية ٔاو منطقة )، يف حال اكن يتعلق مبنطقة 1( يُقَدم الامتس التعديل املذكور يف الفقرة  (ب)
من قبل إالدارة ويُوقَّع ، ٕاىل املكتب ادلويل " من وثيقة جنيف13"1 كام هو مشار ٕاليه يف املادة عابرة للحدود ٔانشئت حديثا

  .) من وثيقة جنيف4(5  واملشار ٕالهيا يف املادة تعييهنا املشَرتك يفاخملتصة 
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عديل املطلوب يدّون املكتب ادلويل يف السجل ادلويل الت [التدوين يف السجل ادلويل وٕاخطار إالدارات اخملتصة]  )3(
) ٕاىل جانب اترخي تسّمل املكتب ادلويل لاللامتس، ويؤكّد التدوين لٕالدارة اخملتصة اليت المتست 2) و(1(  وفقا للفقرتني

  التعديل، وخيطر إالدارات اخملتصة للبدلان املتعاقدة أالخرى بذكل التعديل.

، من وثيقة جنيف )3(5  يف حاةل املادة ]فامي خيص التسجيل ادلويل الساري بناء عىل وثيقة جنيف خياري[بديل   )4(
) مع ما يلزم من تبديل، علامً بأّن الالامتس الوارد من املسـتفيدين ٔاو الشخص الطبيعي 3(  ) ٕاىل1(  تُطبّق الفقرات من

ٔان يبّني ٔاّن التغيري مطلوب بسبب تغيري معادل يف جيب  من وثيقة جنيف "2)"2(5 املعنوي املشار ٕاليه يف املادة  ٔاو
التسجيل ٔاو القانون الترشيعي ٔاو إالداري ٔاو القرار القضايئ ٔاو إالداري، اذلي ُمنحت مبوجبه امحلاية لتسمية املنشأ 

 املكتب ادلويل ؛ وبأنّه عىل) من وثيقة جنيف3(5  اذلي ٔاصدر ٕاعالان طبقا للامدة للمؤرش اجلغرايف يف طرف املنشأ املتعاقد  ٔاو
ة الشخص الطبيعي ٔاو املعنوي املعين، وٕابالغ إالدارة اخملتص  تأكيد تدوين التعديل يف السجل ادلويل للمسـتفيدين املعنيني ٔاو

  بذكل. ) من وثيقة جنيف3(5 اذلي ٔاصدر ٕاعالان طبقا للامدة لطرف املنشأ املتعاقد

  16القاعدة 
  التخيل عن امحلاية

، من وثيقة جنيف )3(5  يف حاةل املادةٔاو جيوز، ] جيوز لٕالدارة اخملتصة لطرف املنشأ املتعاقد ادلويلٕاخطار املكتب [  )1(
ٔاو إالدارة اخملتصة لطرف املنشأ  من تكل الوثيقة "2)"2(5 للمسـتفيدين ٔاو الشخص الطبيعي ٔاو املعنوي املشار ٕاليه يف املادة

املتعاقد ٕاخطار املكتب ادلويل يف ٔاي وقت ابلتخيل عن حامية تسمية املنشأ ٔاو املؤرش جغرايف، لكيا ٔاو جزئيا، يف طرف 
متعاقد واحد ٔاو ٔاكرث. ويبّني إالخطار ابلتخيل عن امحلاية رمق التسجيل ادلويل املعين، ومن أالفضل ٔان يكون مصحواب 

ٔاو املؤرش اذلي يتألّف منه  مثل التسمية اليت تتألّف مهنا تسمية املنشأ ٔاخرى تسمح ابلتأكّد من التسجيل ادلويل،  ببياانت
) من وثيقة جنيف، توقيع املسـتفيدين 3(5  يف حاةل املادة ، ٔاو، وجيب ٔان حيمل توقيع إالدارة اخملتصةاملؤرش اجلغرايف

  .من تكل الوثيقة "2)"2(5   املادةالشخص الطبيعي ٔاو املعنوي املشار ٕاليه يف  ٔاو

جيوز حسب ٔاي ختّل عن امحلاية، مبا يف ذكل التخيل املنصوص عليه يف (ٔا)   [حسب التخيل عن امحلاية]  )2(
من  )3(5  يف حاةل املادة ، ٔاولطرف املنشأ املتعاقد )(د)، لكيا ٔاو جزئيا، يف ٔاي وقت من قبل إالدارة اخملتصة1(6 القاعدة

من تكل الوثيقة " 2)"2(5 ، من قبل املسـتفيدين ٔاو الشخص الطبيعي ٔاو املعنوي املشار ٕاليه يف املادةوثيقة جنيف
)(د)، رشيطة 1(6  إالدارة اخملتصة لطرف املنشأ املتعاقد، رشيطة تسديد رمس التعديل، ويف حال التخيل بناء عىل القاعدة  ٔاو

  تصويب اخملالفة.
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ل ةل ٔاو مؤرش جغرايف مسجَّ التخيل ساراًي، تُمنح امحلاية لتسمية منشأ مسجَّ  يكون فيهيف لك طرف متعاقد   (ب)
  اعتبارًا من اترخي:

  )؛1حسب التخيل يف حاةل التخيل املشار ٕالهيا يف الفقرة (تلقي املكتب ادلويل   "1"

  (د).)1(6ادلويل تصويب خمالفة يف حاةل التخيل املشار ٕالهيا يف القاعدة  املكتبوتلقي   "2"

يدّون املكتب ادلويل يف السجل ادلويل إالخطار ابلتخيل عن  [التدوين يف السجل ادلويل وٕاخطار إالدارات اخملتصة]  )3(
)، ويؤكّد التدوين لٕالدارة اخملتصة 2(  )، ٔاو حسب ٕاعالن التخيل عن امحلاية املذكور يف الفقرة1(  امحلاية املذكور يف الفقرة
، للمسـتفيدين ٔاو الشخص الطبيعي ٔاو املعنوي، مع ٕابالغ من وثيقة جنيف )3(5  ملادةيف حاةل ا ، ٔاولطرف املنشأ املتعاقد

إالدارة اخملتصة لطرف املنشأ املتعاقد بذكل ٔايضا، وخيطر إالدارات اخملتصة للك البدلان املتعاقدة اليت يعنهيا ٕاعالن التخيل 
  ويل.حسب ذكل إالعالن، بتدوين ذكل التعديل يف السجل ادل عن امحلاية، ٔاو

جيوز ٔالي ٕادارة خمتصة لطرف متعاقد تسـتمل ٕاخطارا بسحب التخيل عن امحلاية  ]12  ٕاىل 9  [تطبيق القواعد من  )4(
ٕاخطار املكتب ادلويل برفض اآثر التسجيل ادلويل يف ٔاراضهيا. وترسل إالدارة اخملتصة املعنية ذكل إالعالن ٕاىل املكتب 

 9 م املكتب ادلويل لٕالخطار بسحب التخيل عن امحلاية. وتُطبَّق القواعد منادلويل يف غضون سـنة اعتبارا من اترخي اسـتال
  مع ما يلزم من تبديل. 12 ٕاىل

  17القاعدة 
  شطب التسجيل ادلويل

) من وثيقة جنيف، 3(5  جيوز لٕالدارة اخملتصة لطرف املنشأ املتعاقد ٔاو جيوز، يف حاةل املادة [الامتس الشطب]  )1(
إالدارة اخملتصة لطرف املنشأ   ٔاومن تكل الوثيقة " 2)"2(5 لمسـتفيدين ٔاو الشخص الطبيعي ٔاو املعنوي املشار ٕاليه يف املادةل 

يبّني الامتس الشطب رمق التسجيل ادلويل الالامتس من املكتب ادلويل، يف ٔاي وقت، شطب تسجيلهم ادلويل. و املتعاقد 
مثل التسمية اليت تتألّف مهنا املعين، ومن أالفضل ٔان يكون مصحواب ببياانت ٔاخرى تسمح ابلتأكّد من التسجيل ادلويل، 

) من 3(5 يف حاةل املادة ، ٔاووجيب ٔان حيمل توقيع إالدارة اخملتصة، ٔاو املؤرش اذلي يتألّف منه املؤرش اجلغرايف تسمية املنشأ 
  .الوثيقة من تكل "2)"2(5 الشخص الطبيعي ٔاو املعنوي املشار ٕاليه يف املادة ٔاووثيقة جنيف، توقيع املسـتفيدين 

يدّون املكتب ادلويل الشطب يف السجل ادلويل مع ما  [التدوين يف السجل ادلويل وٕاخطار إالدارات اخملتصة]  )2(
من وثيقة  )3(5  يف حاةل املادة ، ٔاولٕالدارة اخملتصة لطرف املنشأ املتعاقدالتدوين يتضمنه الالامتس من بياانت، ويؤكّد 

، مع ٕابالغ إالدارة من تكل الوثيقة "2)"2(5  ، للمسـتفيدين ٔاو الشخص الطبيعي ٔاو املعنوي املشار ٕاليه يف املادةجنيف
  الشطب.  دة أالخرى بذكلوخيطر إالدارات اخملتصة للبدلان املتعاق اخملتصة لطرف املنشأ املتعاقد بذكل ٔايضا،
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  18القاعدة 
  التصويبات يف السجل ادلويل

ٕاذا رٔاى املكتب ادلويل، من تلقاء نفسه ٔاو بناء عىل الامتس من إالدارة اخملتصة لطرف املنشأ املتعاقد، ٔاّن  [إالجراء]  )1(
  السجل ادلويل حيتوي عىل خطأ يتعلق بتسجيل دويل، وجب عليه ٔان يعّدل السجل بتصويب اخلطأ.

من  )3(5كن ٔايضا، يف حاةل املادة مي ]فامي خيص التسجيل ادلويل الساري بناء عىل وثيقة جنيف [بديل خياري  )2(
) من قبل املسـتفيدين ٔاو الشخص الطبيعي ٔاو املعنوي املشار ٕاليه يف 1( ، ٔان يُقّدم الامتس مبوجب الفقرةجنيف وثيقة
. وخيطر املكتب ادلويل املسـتفيدين ٔاو الشخص الطبيعي ٔاو املعنوي بأي تصويب يتعلق من تكل الوثيقة "2)"2(5  املادة

  ويل.ابلتسجيل ادل

] خيطر املكتب ادلويل إالدارات اخملتصة للك البدلان املتعاقدة وخيطر، يف حاةل ٕاخطار إالدارات اخملتصة ابلتصويبات[  )3(
، من تكل الوثيقة "2)"2(5 ، املسـتفيدين ٔاو الشخص الطبيعي ٔاو املعنوي املشار ٕاليه يف املادةمن وثيقة جنيف )3(5  املادة

 ادلويل.بأي تصويب يف السجل 

عندما يتعلّق تصويب اخلطأ بتسمية املنشأ ٔاو املؤرش اجلغرايف، ٔاو السلعة ٔاو السلع  ]12  ٕاىل 9  [تطبيق القواعد من  )4(
اليت تنطبق علهيا تسمية املنشأ ٔاو ينطبق علهيا املؤرش اجلغرايف، حيّق لٕالدارة اخملتصة لطرف متعاقد ٔان تعلن ٔانّه ال ميكهنا 

املنشأ ٔاو املؤرش اجلغرايف بعد التصويب. وترسل إالدارة اخملتصة املعنية ذكل إالعالن ٕاىل املكتب ضامن امحلاية لتسمية 
مع  12  ٕاىل 9 . وتُطبَّق القواعد منمن املكتب ادلويل إالخطار ابلتصويباسـتالم يف غضون سـنة اعتبارا من اترخي  ادلويل

  ما يلزم من تبديل.

  الفصل الرابع
  ٔاحاكم متنوعة

  19القاعدة 
  النرش

  ينرش املكتب ادلويل مجيع التدوينات املدرجة يف السجل ادلويل.
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  20القاعدة 
  مسـتخرجات السجل ادلويل واملعلومات أالخرى اليت يقدهما املكتب ادلويل

يقدم املكتب ادلويل مسـتخرجات السجل ادلويل ٔاو ٔاية معلومات ٔاخرى  [املعلومات املتعلقة مبحتوى السجل ادلويل]  )1(
  .8 عن حمتوى ذكل السجل ٕاىل ٔاي خشص يطلهبا منه مقابل تسديد الرمس املنصوص عليه يف القاعدة

   ابمحلاية][تبليغ أالحاكم ٔاو القرارات ٔاو التسجيالت، اليت تمتتع مبوجهبا تسمية املنشأ ٔاو يمتتع مبوجهبا املؤرش اجلغرايف  )2(
(ٔا)  جيوز ٔالي خشص ٔان يلمتس من املكتب ادلويل نسخة ابللغة أالصلية لٔالحاكم ٔاو القرارات ٔاو التسجيالت املشار ٕالهيا 

  .8  " مقابل تسديد الرمس املنصوص عليه يف القاعدة7)(ٔا)"2(5يف القاعدة 

اةل نسخة مهنا دون تأخري ٕاىل الشخص وٕاذا اكنت تكل الواثئق قد أُرسلت ٕاىل املكتب ادلويل، وجب عليه ٕاح  (ب)
  اذلي المتسها.

وٕاذا مل تكن تكل الواثئق قد أُرسلت ٕاىل املكتب ادلويل، وجب عليه الامتس نسخة مهنا من إالدارة اخملتصة   (ج)
  لطرف املنشأ املتعاقد وٕاحالهتا، حال اسـتالهما، ٕاىل الشخص اذلي المتسها.

  21القاعدة 
  التوقيع

عندما تنص هذه الالحئة التنفيذية عىل توقيع ٕادارة خمتصة، فيجوز طباعة التوقيع ٔاو استبداهل بصورة من التوقيع 
  خبمت رمسي.  ٔاو

  22القاعدة 
  التبليغات املتنوعة اترخي ٕارسال

د ) ابلربيد، فٕاّن اترخي إالرس4(18) و4(16) و1(14) و1(9  ٕاذا أُرسلت إالخطارات املشار ٕالهيا يف القواعد ال ُحيدَّ
حبسب اخلمت الربيدي. وٕاذا اسـتحالت قراءة اخلمت الربيدي ٔاو مل يكن اخلمت موجودًا، يعترب املكتب ادلويل ذكل التبليغ كام لو 

يومًا من التارخي اذلي اسـتلمه فيه. وٕاذا أُرسلت إالخطارات املذكورة عرب مؤسسة بريدية خاصة، فٕاّن   20اكن قد أُرسل قبل 
نته من معلومات عن معلية إالرسال. وجيوز اترخي إالرسال ُحي  د حبسب البيان اذلي تعطيه تكل املؤسسة عىل ٔاساس ما دوَّ دَّ

ٔايضا ٕارسال تكل إالخطارات عن طريق الفاكس ٔاو غري ذكل من الوسائل إاللكرتونية، كام هو منصوص عليه يف التعلاميت 
  إالدارية.
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  23القاعدة 
  طرق إالخطار من قبل املكتب ادلويل

"، 2)"3(7 يرسل املكتب ادلويل إالخطار ابلتسجيل ادلويل، املذكور يف القاعدة [إالخطار ابلتسجيل ادلويل]  )1(
ٔاو إالخطار بتصويب ٔاي خطأ، املذكور يف )، 3(16 إالخطار بسحب ٕاعالن التخيل عن امحلاية، املذكور يف القاعدة  ٔاو

املتعاقدة املعنية بأية وسـيةل تسمح للمكتب ادلويل إبثبات اترخي  أالطرافٕاىل إالدارة اخملتصة للك من )، 3(18 القاعدة
  اسـتالم إالخطار، كام هو منصوص عليه يف التعلاميت إالدارية.

املذكورة يف هذه الالحئة التنفيذية ٕاىل أالخرى يرسل املكتب ادلويل مجيع إالخطارات  [إالخطارات أالخرى]  )2(
) من وثيقة جنيف ٕاىل املسـتفيدين ٔاو الشخص الطبيعي ٔاو املعنوي املشار ٕاليه يف 3(5 ، ٔاو يف حاةل املادةإالدارات اخملتصة

  بأية وسـيةل تسمح للمكتب ادلويل إبثبات اسـتالم إالخطار. " من تكل الوثيقة،2)"2(5املادة 

  24القاعدة 
  التعلاميت إالدارية

يضع املدير العام تعلاميت ٕادارية. وجيوز هل ٔان يعدلها. وقبل   ]  (ٔا)وضع التعلاميت إالدارية؛ واملسائل اليت تنّظمها[  )1(
املتعاقدة اليت لها اهامتم مبارش ابلتعلاميت  طرافر العام إالدارات اخملتصة لالٔ وضع التعلاميت إالدارية ٔاو تعديلها، يستشري املدي

  علهيا.  إالدارية ٔاو التعديالت املقرتح ٕادخالها

تتناول التعلاميت إالدارية املسائل اليت حتيل هذه الالحئة التنفيذية بشأهنا رصاحة ٕاىل تكل التعلاميت وتتناول   (ب)
  تفاصيل تطبيق هذه الالحئة التنفيذية.

جيوز للجمعية ٔان تدعو املدير العام ٕاىل تعديل ٔاي حمك من ٔاحاكم التعلاميت إالدارية ويتخذ  [املراقبة من قبل امجلعية]  )2(
  القبيل. املدير العام ما يلزم من ٕاجراءات بناء عىل ٔاية دعوة من هذا

  علهيا. ]  (ٔا)  تُنرش التعلاميت إالدارية ؤاية تعديالت تُدخلالنرش واترخي بدء النفاذ[  )3(

د يف لك نرش التارخي اذلي تدخل فيه أالحاكم املنشورة حّزي النفاذ.  (ب)  وجيوز ٔان ختتلف التوارخي ابختالف حيدَّ
  . النفاذ قبل نرشهأالحاكم، ولكن ال جيوز ٔان يدخل ٔاي حمك حّزي 

] يف حال وجود تضارب بني ٔاي حمك من ٔاحاكم التعلاميت إالدارية التضارب مع الوثيقة ٔاو مع هذه الالحئة التنفيذية[  )4(
  الوثيقة ٔاو الالحئة التنفيذية. من هجة ؤاي حمك من ٔاحاكم الوثيقة ٔاو هذه الالحئة التنفيذية من هجة ٔاخرى، تكون الغلبة حلمك
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  25القاعدة 
  ادلخول حّزي النفاذ؛ ٔاحاكم انتقالية

 تنفيذ اترخي ٔاو النفاذ حّزي  جنيف وثيقة دخول اترخيتدخل هذه الالحئة التنفيذية حّزي النفاذ يف [ ]النفاذ حّزي [ادلخول   )1(
بشأن حامية  1967  التارخي، حمّل الالحئة التنفيذية لوثيقة] وحتّل، اعتبارا من ذكل ده مجعية احتاد لشـبونةحتدّ  الوثيقة تكل

(املشار ٕالهيا فامي ييل بعبارة "الالحئة  2016  يناير  1تسميات املنشأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل بصيغهتا النافذة يف 
  التنفيذية لالتفاق").

  )،1(  مع مراعاة الفقرة ]انتقالية[ٔاحاكم   )2(
التارخي املشار ٕاليه يف  اذلي يتسلمه املكتب ادلويل قبل 1967بناء عىل وثيقة املودع  يُعترب الطلب  "1"

دام ميتثل لرشوط الالحئة التنفيذية   ، مااترخي دخول وثيقة جنيف حّزي النفاذ ٔاو اترخي تنفيذ تكل الوثيقة][ )1الفقرة (
  ؛7 ، ممتثال للرشوط املنطبقة ٔالغراض القاعدة1967  لوثيقة

اآثر تسجيل يُعترب لك من إالخطار ابلرفض، وحسب الرفض، وإالعالن مبنح امحلاية، وإالخطار إببطال   "2"
بناء مودع  ، والتعديل، والتخيل عن امحلاية، وشطب تسجيل دويلالانتقالية املمنوحة للغري، واملهةل دويل يف طرف متعاقد

اترخي دخول وثيقة جنيف حّزي النفاذ ٔاو [)1املشار ٕاليه يف الفقرة (التارخي ، مما تسلمه املكتب ادلويل قبل 1967عىل وثيقة 
، ممتثال للرشوط املنطبقة ٔالغراض 1967 دام ميتثل لرشوط الالحئة التنفيذية لوثيقة ، مااترخي تنفيذ تكل الوثيقة]

  )، عىل التوايل.2(17) و3(16) و3(15) و3(14) و2(13) و3(12) و3(11) و3(9  القواعد

  [هناية املرفق والوثيقة]


