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  2017 فرباير 22التارخي: 

  
  
  

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

  
  الثانيةالدورة 

  2017 ٔابريل 5ٕاىل  3جنيف، من 
  
  

بشأن محاية تسميات املنشأ وتسجيلها  مشروع التعليمات اإلدارية لتطبيق اتفاق لشبونة
  الصعيد الدويل ووثيقة جنيف التفاق لشبونة بشأن تسميات املنشأ واملؤشرات اجلغرافية على

  املكتب ادلويل ٕاعدادمن وثيقة 

مرشوع التعلاميت إالدارية لتطبيق اتفاق لشـبونة بشأن حامية تسميات املنشأ وتسجيلها عىل يرد يف مرفق هذه الوثيقة  .1
(املشار ٕاليه فامي ييل بعبارة  صعيد ادلويل ووثيقة جنيف التفاق لشـبونة بشأن تسميات املنشأ واملؤرشات اجلغرافيةال 

 "مرشوع التعلاميت إالدارية").

التعلاميت إالدارية لتطبيق اتفاق لشـبونة بشأن حامية تسميات املنشأ وتسجيلها عىل ويستند هذا املرشوع املقرتح ٕاىل  .2
وثيقة جنيف التفاق لشـبونة مع تعديلها حبسب الاقتضاء لتطبيق  2010يناير  1بصيغهتا النافذة اعتبارًا من  الصعيد ادلويل

  . وترد التغيريات املقرتحة بشطب النص احملذوف وتسطري النص اجلديد.بشأن تسميات املنشأ واملؤرشات اجلغرافية

 ٕان الفريق العامل مدعو ٕاىل .3
يف مرشوع التعلاميت إالدارية  النظر  

املنقَّح بصيغته الواردة يف مرفق هذه 
 عليه. الوثيقة والتعليق

  [ييل ذكل املرفق]
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إالدارية لتطبيق اتفاق لشـبونة بشأن حامية تسميات املنشأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل التعلاميت 
  ووثيقة جنيف التفاق لشـبونة بشأن تسميات املنشأ واملؤرشات اجلغرافية

  البنودقامئة 

  تعاريف  اجلزء أالول:

  تعابري خمترصة  :1البند 

  الاسـامترات  اجلزء الثاين:

  املقّررةالاسـامترات   :2البند 
  الاسـامترات اخليارية  :3البند 
  توافر الاسـامترات  :4البند 

  املكتب ادلويلمع  بني إالدارات اخملتصة و االتصاالت  اجلزء الثالث:

َّ ةالكتابي االتصاالت  :5البند    ف واحد؛ عدة واثئق يف مغل
  ابلفاكس االتصاالت  :6البند 
  االتصاالت إاللكرتونية  :7البند 
  املكتب ادلويل الصادرة عنإالخطارات   :8البند 
  الواردة ٕاىل املكتب ادلويل إالدارة اخملتصة الصادرة عن إالخطارات  :9البند 

  املقتضيات املتعلقة ابٔالسامء والعناوين  اجلزء الرابع:

  أالسامء والعناوين  :10البند 
  عنوان للمراسةل  :11البند 

  تسديد الرسوم  اجلزء اخلامس:

 طريقة ادلفع  :12البند 
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  اجلزء أالول
  تعاريف

  1البند 
  تعابري خمترصة

  ٔالغراض هذه التعلاميت إالدارية:  (ٔا)

بشـأن حامية تسميات املنشأ  التفاق لشـبونةاملشرتكة تعين عبارة "الالحئة التنفيذية" الالحئة التنفيذية   "1"
  ؛واملؤرشات اجلغرافيةووثيقة جنيف التفاق لشـبونة بشأن تسميات املنشأ  وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل

  تعين لكمة "قاعدة" قاعدًة من قواعد الالحئة التنفيذية.و   "2"

مهل يف حتاملعىن ذاته اذلي  1يف القاعدة  اشار ٕالهيي  ٔالي عبارةٔالغراض هذه التعلاميت إالدارية، يكون   (ب)
  التنفيذية. الالحئة

  اجلزء الثاين
  الاسـامترات

  2البند 
  املقّررةالاسـامترات 

  .اسـامترة حئة التنفيذية املشرتكة اسـتخدامالالفيه  تقّرراملكتب ادلويل ٕاعداد الاسـامترات ٔالغراض ٔاي ٕاجراء  يتوىل

  3البند 
  اخلياريةالاسـامترات 

يف الالحئة التنفيذية املشرتكة املنصوص علهيا اسـامترات خيارية ٔالغراض إالجراءات ٕاعداد جيوز للمكتب ادلويل 
  .2ٕالهيا يف البند إالجراءات املشار خالف 

  4البند 
  الاسـامترات توافر

، عىل موقعه إاللكرتوين 3و 2يف البندين  اشار ٕالهيواخليارية امل  املقّررةلك الاسـامترات  بتوفرييلزتم املكتب ادلويل 
  وعىل الورق عند الطلب.
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  اجلزء الثالث
  املكتب ادلويلمع  و اخملتصة تبني إالدارا االتصاالت

  5البند 
  ؛ عدة واثئق يف مغلَّف واحدةالكتابياالتصاالت 

  .(أ) من هذه التعلاميت إالدارية7، رشيطة مراعاة البند اةٓل أخرىبابالةٓل الاكتبة أو  كتابية تكون االتصاالت  (ٔا)

  ٔان تكون مرفَقة بقامئة تذكر لكَّ واحدة مهنا. فيتعنياكنت عدة واثئق مرَسةل يف مغلَّف واحد، يف حال   (ب)

  6البند 
  ابلفاكس االتصاالت

حال وجب  يف. واملكتب ادلويل ابلفاكستوجيه ٔاي تبليغ ٕاىل  و اخملتصة تٕاجراء االتصاالت بني إالدارا جيوز  (ٔا)
  التبليغ ابلفاكس.ٕالرسال رمسية السـامترة تكل الااسـتخدام ب فٕانه جي ،تقدمي تبليغ عىل اسـامترة رمسيةإالدارة اخملتصة عىل 

، من ٕادارة خمتصة تبليغا غري اكمل ٔاو غري قابل لالسـتخدام لسبب آخرابلفاكس  املكتب ادلويلسـتمل ا مىت  (ب)
  بذكل.مرسل الفاكس  تكل إالدارة خيطرفٕانه 

  7البند 
  إاللكرتونية االتصاالت

املكتب ادلويل، مبا فهيا تقدمي الطلب ادلويل، ابلوسائل و تكون االتصاالت بني إالدارة اخملتصة   "1"  (ٔا)
  يف ذكل. تٕان رغبادلويل وإالدارة اخملتصة  إاللكرتونية وفقًا للطريقة اليت يتفق علهيا املكتب

املسـتفيدين ٔاو و ) من وثيقة جنيف، جيوز ٔان تكون االتصاالت بني املكتب ادلويل 3(5يف حاةل املادة   "2"
ٕالكرتونية ابلوقت والطريقة والشلك  ائلمن وثيقة جنيف بوس "2)"2(5الشخص الطبيعي ٔاو املعنوي املشار ٕاليه يف املادة 

  اذلي حيدده املكتب ادلويل وتُنرش مواصفاته.

من  تبليغا غري اكمل ٔاو غري قابل لالسـتخدام لسبب آخرابلوسائل إاللكرتونية سـتمل املكتب ادلويل ا مىت  (ب)
  بذكل. مرسل التبليغ إاللكرتوين تكل إالدارة فٕانه خيطر، ٕادارة خمتصة

، جاز ٔان يسـتعاض عن التوقيع بطريقة تعريف "1الفرعي (ٔا)" التبليغ ٕالكرتونيا كام يشري ٕاليه البندٕاذا اكن   (ج)
؛ وٕاذا اكن التبليغ من قبيل التبليغات إاللكرتونية املشار ٕالهيا يف البند وإالدارة اخملتصة املعنيةمتَفق علهيا بني املكتب ادلويل 

  املكتب ادلويل. بطريقة تعريف حيددهاجاز ٔان يسـتعاض عن التوقيع "، 2(ٔا)"الفرعي 
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  8البند 
  إالخطارات الصادرة عن املكتب ادلويل

) ٕاىل ٕادارة خمتصة عرب مكتب بريد ٔاو 1(22  يف حال ٕارسال املكتب ادلويل لٕالخطار املشار ٕاليه يف القاعدة  (ٔا)
تكل  يقدهما ذكل املكتب الربيدي ٔاو يتالاملعلومات حبسب ُحيّدد اترخي اسـتالم ذكل إالخطار  عرب مؤسسة بريدية خاصة

ن الربيدية اخلاصة املؤسسة لفاكس ٔاو ابذكل إالخطار  . ويف حال ٕارسالعن معلية إالرسال بياانتمن  هعىل ٔاساس ما دوَّ
 بسبب اختالف التوقيت بني ماكن الاسـتالم عن اترخي خمتلفالوسائل إاللكرتونية واكن التارخي اذلي بدٔا فيه إالرسال اب

  .لالسـتالم اً التارخيني اترخي اعُترب آخر، ل وماكن الاسـتالمإالرسا

يرسل املكتب ادلويل ٕاىل إالدارة اخملتصة املعنية ٕاخطارا يؤكد فيه التارخي احملّدد ابلطريقة املذكورة ويبلّغ إالدارة   (ب)
  اخملتصة لبدل املنشأ بذكل.

  9البند 
  املكتب ادلويلالواردة ٕاىل  الصادرة عن إالدارة اخملتصة إالخطارات

 ، ٕاشعارا ابسـتالم ذكل2221املشار ٕاليه يف القاعدة لتبليغ اإالعالن اسـتالم فور ، املكتب ادلويل يرسل  (ٔا)
  ٕاىل إالدارة اخملتصة املرِسةل.التبليغ  إالعالن 

لوسائل إاللكرتونية واكن التارخي لفاكس ٔاو اباب 22 21املشار ٕاليه يف القاعدة تبليغ ال إالعالن يف حال ٕارسال   (ب)
 اعُترب، إالرسال وماكن الاسـتالم بسبب اختالف التوقيت بني ماكن الاسـتالم عن اترخي خمتلفااذلي بدٔا فيه إالرسال 
  .ٕالرسالل اً ٔاسـبق التارخيني اترخي

  اجلزء الرابع
  املقتضيات املتعلقة ابٔالسامء والعناوين

  10البند 
  أالسامء والعناوين

ٕاذا اكن الشخص خشصا طبيعيا، فٕان الامس اذلي يتعني بيانه هو امس العائةل ٔاو الامس الرئييس والامس   (ٔا)
  الشخيص ٔاو الثانوي ٔاو أالسامء الشخصية ٔاو الثانوية للشخص الطبيعي.

  ٕاذا اكن الشخص خشصا معنواي، فٕان الامس اذلي يتعني بيانه هو التسمية الرمسية الاكمةل للشخص املعنوي.  (ب)

ٕاذا اكن الامس من حروف غري احلروف الالتينية، يُبنيَّ ذكل الامس منقوًال ٕاىل احلروف الالتينية ابتباع نظام   (ج)
احلروف الصوتية للغة الطلب ادلويل. وٕاذا اكن الشخص خشصًا معنواًي يكتب امسه حبروف غري احلروف الالتينية، جاز 

  طلب ادلويل.الاسـتعاضة عن النقل احلريف برتمجة ٕاىل لغة ال

تُبنيَّ العناوين بطريقة تفي ابملقتضيات املعتادة لتسلمي الربيد الرسيع، وتشمل عىل أالقل مجيع الوحدات إالدارية   (د)
املعنية حىت رمق املزنل، ٕان وجد. وابٕالضافة ٕاىل ذكل، جيوز بيان رمق الهاتف ورمق الفاكس وعنوان للربيد إاللكرتوين وعنوان 

  آخر للمراسةل.
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  11بند ال 
  عنوان للمراسةل

 اجلدد املسـتفيدينٔاو ٕاذا اكنت الثنني ٔاو ٔاكرث من مودعي الطلبات ) من وثيقة جنيف، 3(5يف حاةل املادة 
عناوين خمتلفة، يُبنيَّ عنوان واحد " من وثيقة جنيف 2)"2(5اجلديد املشار ٕاليه يف املادة  الشخص الطبيعي ٔاو املعنوي  ٔاو

  عنوان من ذكل القبيل، يكون عنوان الشخص املذكور امسه ٔاوًال مبثابة عنوان املراسةل. للمراسةل. وٕاذا مل يُبنيَّ 

  اجلزء اخلامس
  تسديد الرسوم

  12البند 
  طريقة ادلفع

  جيوز دفع الرسوم للمكتب ادلويل عن طريق

للمكتب ادلويل من احلساابت املرصفية للمكتب ادلويل ٔاو ٔالي  السويرسي ادلفع للحساب الربيدي  "1"
 لهذا الغرض،احملّددة 

 السحب من حساب جار مفتوح دلى املكتب ادلويل،ٔاو   "2"

، يف سـياق التبليغ إاللكرتوين الشـبيكٕاذا ٔااتح املكتب ادلويل واهجة ٕالكرتونية لدلفع ائامتن ٔاو بطاقة   "3"
  .7 املنصوص عليه يف البند

  [هناية املرفق والوثيقة]


