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الاصل ا ألول
أأحاكم متهيدية وعامة
انمادة 1
التعابري اخملترصة
ألغراض هذه الوثيقة وما مل يُذكر خالف ذكل رصاحة:
" "1فتعين عوارة "افتاا لب وونة" افتاا لب وونة شبـنأ حامية سسييا انمشبنأ وسسجيلها عىل الصعيد ادلويل
انمؤرخ يف  31أأكتوبر 1958؛
" "2وفتعين عوارة "وثيقة  "1967افتاا لب وونة كام هو ُمراجع يف اس توكهومل يف  14يوليو ،1967
ومعدل يف  28سبمترب 1979؛
" "3وفتعين عوارة "هذه الوثيقة" افتاا لب وونة شبنأ سسييا انمشبنأ والوياتا اجلررايةة ،كام هو موضوع
مبوجب هذه الوثيقة؛
" "4وفتعين عوارة "الالحئة التناةذية" الالحئة التناةذية انمبار اإلهيا يف انمادة 25؛
" "5وفتعين عوارة "افتااقةة ابريس" افتااقةة ابريس محلاية انملكةة الصناعية انمؤرخة يف  20مارس ،1883
بصيرهتا انمنقحة وانمعدةل؛
" "6وفتعين عوارة "سسيية انمشبنأ" سسيية ويقا نما ورد يف انمادة "1")1(2؛
" "7وفتعين عوارة "الويا اجلررايف" بياتا ويقا نما ورد يف انمادة "2")1(2؛
" "8وفتعين عوارة "السجل ادلويل" السجل ادلويل اذلي حيتاظ به انمكتب ادلويل ويقا للامدة  4مكجيوعة
رمسية للوياتا انمتعلقة ابلتسجيال ادلولية لتسييا انمشبنأ والوياتا اجلررايةة ،أأاي اك شلك ادلعامة اليت حتاظ علهيا
فتكل الوياتا ؛
انمدو يف السجل ادلويل؛
" "9وفتعين عوارة "التسجيل ادلويل" التسجيل ادلويل َّ
" "10وفتعين لكية "الطلب" طلب التسجيل ادلويل؛
انمدو يف السجل ادلويل ويقا لهذه الوثيقة؛
" "11وفتعين لكية "انمس َّجل" َّ
" "12وفتعين عوارة "منطقة انمشبنأ اجلررايةة" منطقة جررايةة ويقا نما ورد يف انمادة )2(2؛
" "13وفتعين عوارة "منطقة جررايةة عابرة للحدود" منطقة جررايةة فتقع يف أأطراف متعاقدة جماورة أأو سبيلها؛
" "14وفتعين عوارة "الطرف انمتعاقد" لك دوةل أأو منظية حكومةة دولية تكو طريا يف هذه الوثيقة؛
" "15وفتعين عوارة "طرف انمشبنأ انمتعاقد" الطرف انمتعاقد اذلي فتقع يةه منطقة انمشبنأ اجلررايةة أأو اذلي فتقع
يةه منطقة انمشبنأ اجلررايةة العابرة للحدود؛
" "16وفتعين عوارة "الإدارة اخملتصة" كياتا َّ
يعني ويقا للامدة 3؛
خيول هلم قانو طرف انمشبنأ
" "17وفتعين لكية "انمس تاةدو " ا ألشخاص الطويعيني أأو انمعنويني اذلين ّ
انمتعاقد اس تخدام سسيية مشبنأ أأو بيا جررايف؛
" "18وفتعين عوارة "انمنظية احلكومةة ادلولية" انمنظية احلكومةة ادلولية ا ألهل أل فتصوح طريا يف هذه
الوثيقة ويقا للامدة "3")1(28؛
" "19وفتعين لكية "انمنظية" انمنظية العانمية لليلكةة الاكرية؛
" "20وفتعين عوارة "انمدير العام" انمدير العام للينظية؛
" "21وفتعين عوارة " انمكتب ادلويل" انمكتب ادلويل للينظية.
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انمادة 2
انموضوع
([ )1سسييا انمشب أن والوياتا اجلررايةة] فتنطوق هذه الوثيقة عىل ما ييل:
" "1أأية سسيية محمية يف طرف انمشبنأ انمتعاقد وفتتنألف من امس منطقة جررايةة أأو سب متل عليه ،أأو أأية
سسيية أأخرى يُعرف أأهنا سبري اإىل فتكل انمنطقة وسُس تخدم لتعيني سلعة ما مبشب هئا يف فتكل انمنطقة اجلررايةة حةث فتعود
نوعيهتا أأو خصائصها لكيا أأو أأساسا اإىل الويئة اجلررايةة ،مبا يف ذكل العوامل الطويعية والبرشية ،اليت أأكسبت السلعة شهرهتا؛
" "2و أأي بيا محمي يف طرف انمشبنأ انمتعاقد ويتنألف من امس منطقة جررايةة أأو يب متل عليه ،أأو أأي بيا
أخر يُعرف أأنه يبري اإىل فتكل انمنطقة ،وحيدد سلعة ما مبشب هئا حةث فتعود نوعية السلعة أأو شهرهتا أأو سامهتا ا ألخرى أأساسا
اإىل مشب هئا اجلررايف.
([ )2مناطق انمشب أن اجلررايةة انميكنة] جيوز أأ فتتنألف منطقة انمشبنأ اجلررايةة كام ورد وصاها يف الاقرة ( )1من أأرايض
طرف انمشبنأ انمتعاقد بنأمكلها أأو من منطقة أأو هجة أأو ماك يف أأرايض طرف انمشبنأ انمتعاقد .ول يس تثين ذكل فتطويق هذه
الوثيقة عىل منطقة انمشبنأ اجلررايةة كام ورد وصاها يف الاقرة ( )1واليت فتتنألف من منطقة جررايةة عابرة للحدود ،أأو جزء مهنا.

انمادة 3
الإدارة اخملتصة
نّ
يعني لك طرف متعاقد كياتا يكو مسؤول عن اإدارة هذه الوثيقة يف أأراضيه وعن التواصل مع انمكتب ادلويل مبوجب
هذه الوثيقة والالحئة التناةذية .وخيطر الطرف انمتعاقد انمكتب ادلويل ابمس فتكل الإدارة اخملتصة وبياتا الفتصال هبا ،عىل
النحو انمنصوص عليه يف الالحئة التناةذية.

انمادة 4
السجل ادلويل
يدو التسجيال ادلولية اليت جترى مبوجب هذه الوثيقة أأو مبوجب افتاا
حيتاظ انمكتب ادلويل شسجل دويل ٍّّ
لب وونة ووثيقة  1967أأو لكهيام ،والوياتا انمتعلقة هبذه التسجيال ادلولية.

الاصل الثاين
الطلب والتسجيل ادلويل
انمادة 5
الطلب
([ )1ماك الإيداع] فتودع الطلوا دلى انمكتب ادلويل.
([ )2الطلب اذلي فتودعه الإدارة اخملتصة] مع مراعاة الاقرة ( ،)3يودع طلب التسجيل ادلويل لتسيية مشبنأ أأو بيا
جررايف دلى الإدارة اخملتصة ابمس:
" "1انمس تاةدين؛
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" "2أأو خشص طويعي أأو معنوي يمتتع اب ألسس القانونية مبوجب قانو طرف انمشبنأ انمتعاقد لتنأكيد حقو
انمس تاةدين أأو حقو أأخرى فتتصل بتسيية انمشبنأ أأو الويا اجلررايف.
([ )3الطلوا انمودعة مبارشة] ( أأ) دو الإخالل ابلاقرة ( ،)4جيوز لليس تاةدين أأو للبخص الطويعي أأو انمعنوي
انمبار اإليه يف الاقرة ( "2")2اإيداع الطلب اإذا مسح بذكل سرشيع طرف انمشبنأ انمتعاقد.
(ب) سرسي الاقرة الارعية ( أأ) رشط اإعال يقدّمه الطرف انمتعاقد ياةد أأ سرشيعه يسيح بذكل .وجيوز للطرف
انمتعاقد أأ يديل بذكل الإعال عند اإيداعه وثيقة فتصديقه أأو انضاممه أأو يف أأي وقت لحق .وإاذا أأديل ابلإعال يف وقت
اإيداع وثيقة التصديق أأو الانضامم ،أأصوح الإعال تايذا دلى دخول هذه الوثيقة حزي النااذ يف الطرف انمتعاقد انمعين .أأما اإذا
أأديل ابلإعال بعد دخول هذه الوثيقة حزي النااذ يف الطرف انمتعاقد ،أأصوح الإعال تايذا بعد التارخي اذلي يتسمل يةه انمدير
العام ا إلعال بثالثة أأشهر.
([ )4اإماكنية اإيداع طلب مبرتك يف حاةل منطقة جررايةة عابرة للحدود] يف حاةل منطقة مشبنأ جررايةة فتتنألف من منطقة
جررايةة عابرة للحدود ،جيوز ل ألطراف انمتعاقدة اجملاورة ،ويقا لفتااقها ،الاشرتاك يف اإيداع طلب واحد من خالل اإدارة
خمتصة فتتاق عىل فتعييهنا.
([ )5احملتواي الإلزامةة] حتدد الالحئة التناةذية العنارص الإلزامةة الواجب اإدراهجا يف الطلب اإضاية اإىل فتكل احملدّدة يف
انمادة .)3(6
([ )6احملتواي اخليارية] جيوز أأ حتدّد الالحئة التناةذية العنارص اخليارية اليت جيوز اإدراهجا يف الطلب.

انمادة 6
التسجيل ادلويل
([ )1الاحص البلكي دلى انمكتب ادلويل] ما أأ يس تمل انمكتب ادلويل طلب سسجيل دويل لتسيية مشبنأ أأو بيا
جررايف حسب ا ألصول وكام هو منصوص عليه يف الالحئة التناةذية ،يسجل سسيية انمشبنأ أأو الويا اجلررايف يف
السجل ادلويل.
([ )2اترخي التسجيل ادلويل] مع مراعاة الاقرة ( ،)3يوايق اترخي التسجيل ادلويل التارخي اذلي يس تمل يةه انمكتب ادلويل
الطلب.
([ )3اترخي التسجيل ادلويل للطلوا غري انمك متةل العنارص] اإذا مل يتضين الطلب مجيع العنارص التالية:
" "1حتديد الإدارة اخملتصة أأو ،يف حاةل انمادة  ،)3(5مودع أأو مودعي الطلب؛
" "2فتااصيل حتديد انمس تاةدين وعند الاقتضاء البخص الطويعي أأو الاعتواري انمبار اإليه
يف انمادة "2")2(5؛
" "3سسيية انمشبنأ أأو الويا اجلررايف اذلي يُلمتس هل التسجيل ادلويل؛
" "4السلعة أأو السلع اليت فتنطوق علهيا سسيية انمشبنأ أأو الويا اجلررايف؛
ي إا اترخي التسجيل ادلويل يوايق التارخي اذلي يس تمل يةه انمكتب ادلويل أخر العنارص الناقصة.
([ )4نرش التسجيال ادلولية والإخطار هبا] يشرش انمكتب ادلويل دو فتنأخري لك سسجيل دويل وخيطر به الإدارة
اخملتصة للك طرف متعاقد يف التسجيل ادلويل.
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([ )5اترخي بدء رساي التسجيل ادلويل] ( أأ) مع مراعاة الاقرة الارعية (ب) ،تمتتّع سسيية انمشبنأ انمسجةل ويمتتّع الويا
اجلررايف انمسجل ابمحلاية يف أأرايض لك طرف متعاقد مل يريض امحلاية مبوجب انمادة  15أأو أأرسل اإىل انمكتب ادلويل اإخطارا
مبنح امحلاية ويقا للامدة  ،18وذكل اعتوارا من اترخي التسجيل ادلويل.
(ب) وجيوز لطرف متعاقد أأ خيطر انمدير العام ،مبوجب اإعال  ،أأ سسيية انمشبنأ انمسجةل أأو الويا اجلررايف
انمسجل يمتتعا ابمحلاية ،مبوجب سرشيعه الوطين أأو ا إلقلميي ،اعتوارا من التارخي انمذكور يف الإعال  ،رشيطة أأل يتعدى ذكل
التارخي اترخي انقضاء همةل الريض احملددة يف الالحئة التناةذية ويقا للامدة ()1(15أأ).

انمادة 7
الرسوم
([ )1رمس التسجيل ادلويل] خيضع التسجيل ادلويل للك سسيية مشبنأ وبيا جررايف لتسديد الرمس احملدد يف الالحئة
التناةذية.
([ )2رسوم التدوينا ا ألخرى يف السجل ادلويل] حتدد الالحئة التناةذية الرسوم الواجب ديعها مقابل التدوينا
ا ألخرى يف السجل ادلويل وفتقدمي مس تخرجا أأو شهادا أأو أأية معلوما أأخرى خاصة مبحتواي التسجيل ادلويل.
([ )3ختاةضا الرسوم] فتضع امجلعية رسوما خماضة يامي يتعلق بوعض التسجيال ادلولية لتسييا انمشبنأ ،ويامي يتعلق
بوعض التسجيال ادلولية للوياتا اجلررايةة ،ول س امي عندما يكو طرف انمشبنأ انمتعاقد دوةل تامةة أأو من الودلا
ا ألقل منوا.
([ )4الرمس الاردي] ( أأ) جيوز ألي طرف متعاقد أأ خيطر انمدير العام ،مبوجب اإعال  ،بنأ امحلاية النامجة عن التسجيل
ادلويل لن متتد اإىل أأراضيه اإل اإذا ُسدد رمس لترطية تلكاة الاحص انموضوعي للتسجيل ادلويل .وحيدَّد مبلغ هذا الرمس
الاردي يف الإعال وميكن فتريريه يف اإعالتا لحقة .ول جيوز أأ يتعدى هذا الرمس انمولغ انمطلوب مبوجب الترشيعا
الوطنية أأو ا إلقلميية للطرف انمتعاقد بعد خصم الويورا النامجة عن الإجراء ادلويل .وإاضاية اإىل ذكل ،جيوز للطرف انمتعاقد
أأ خيطر انمدير العام ،مبوجب اإعال ،
الوديل أألف
بنأ امحلاية النامجة عن التسجيل ادلويل س تخضع نمتطلوا احملايظة علهيا أأو جتديدها ولتسديد رسوم.
الوديل ابء
بنأنه يبرتط رسام اإداراي يتعلق ابس تعامل سسيية انمشبنأ أأو الويا اجلررايف من قبل انمس تاةدين يف ذكل الطرف انمتعاقد.
(ب) يع ّد عدم سسديد الرمس الاردي ،طوقا لالحئة التناةذية ،مبثابة التخيل عن امحلاية يف أأرايض الطرف انمتعاقد
اذلي يبرتط ديع الرمس.
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انمادة 8
مدة صالحةة التسجيل ادلويل
([ )1التوعية] تكو التسجيال ادلولية سارية انماعول اإىل أأجل غري مسيى ،عىل أأ من انماهوم أأ حامية سسيية انمشبنأ
انمسجةل أأو الويا اجلررايف انمسجل فتعود غري مطلوبة اإذا أأصوحت التسيية اليت فتتكو مهنا سسيية انمشبنأ أأو يتكو مهنا
الويا اجلررايف غري محمية يف طرف انمشبنأ انمتعاقد.
([ )2الإلراء] (أأ) جيوز ل إالدارة اخملتصة دلى طرف انمشبنأ انمتعاقد ،وجيوز يف حاةل انمادة  ،)3(5لليس تاةدين أأو للبخص
الطويعي أأو انمعنوي انمبار اإليه يف انمادة  ،"2")2(5وجيوز ل إالدارة اخملتصة دلى طرف انمشبنأ انمتعاقد ،أأ فتطلب من انمكتب
ادلويل اإلراء التسجيل ادلويل.
(ب) يف حال أأصوحت التسيية اليت فتتنألف مهنا سسيية مشبنأ مسجةل أأو أأصوح الويا اذلي يتنألف منه بيا جررايف
غري محم ّيني يف طرف انمشبنأ انمتعاقدّ ،
يعني عىل الإدارة اخملتصة دلى طرف انمشبنأ انمتعاقد أأ فتطلب اإلراء التسجيل ادلويل.

الاصل الثالث
امحلاية
انمادة 9
الالزتام ابمحلاية
يكال لك طرف متعاقد امحلاية لتسييا انمشبنأ انمسجةل والوياتا اجلررايةة انمسجةل يف أأراضيه ،يف نطا نظامه
وممارسافته القانونيني ولكن ويقا ألحاكم هذه الوثيقة ،مع مراعاة أأي ريض أأو ختل أأو اإبطال أأو اإلراء قد يصوح تايذا ابلشس وة
اإىل أأراضيه ،عىل أأ يكو من انماهوم أأ ا ألطراف انمتعاقدة اليت ل متزي بني سسييا انمشبنأ والوياتا اجلررايةة يف سرشيعاهتا
الوطنية أأو ا إلقلميية لن تكو ملزمة ابإدراج هذا المتيزي يف سرشيعاهتا الوطنية أأو ا إلقلميية.

انمادة 10
امحلاية مبوجب قوانني ا ألطراف انمتعاقدة والصكوك ا ألخرى
([ )1شلك امحلاية القانونية] للك طرف متعاقد احلرية يف اختيار نوع الترشيعا اليت س يكال مبوجاها امحلاية انمنصوص
علهيا يف هذه الوثيقة ،عىل أأ فتليب فتكل الترشيعا انمتطلوا انموضوعية لهذه الوثيقة.
([ )2امحلاية مبوجب صكوك أأخرى] لن فتؤثر أأحاكم هذه الوثيقة بنأي شلك من ا ألشاكل يف أأية حامية أأخرى قد مينحها
طرف متعاقد لتسيية مشبنأ مسجةل أأو بيا جررايف مسجل مبوجب سرشيعه الوطين أأو ا إلقلميي أأو مبوجب صكوك دولية
أأخرى.
([ )3العالقة مع صكوك أأخرى] ليس يف هذه الوثيقة ما حي ّد من أأية الزتاما مرتفت ّوة عىل ا ألطراف انمتعاقدة بعضها جتاه
الوعض بناء عىل أأية صكوك دولية أأخرى ،كام ل خت ّل بنأية حقو يمتتع هبا طرف متعاقد مبوجب أأية صكوك دولية أأخرى.
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انمادة 11
امحلاية يامي خيص سسييا انمشبنأ انمسجةل والوياتا اجلررايةة
([ )1مضيو امحلاية] مع مراعاة أأحاكم هذه الوثيقة ،ويامي يتعلق بتسيية مشبنأ مس ّجةل أأو بيا جررايف مس ّجل ،يكال لك
طرف متعاقد الوسائل القانونية نمنع ما ييل:
( أأ) اس تخدام سسيية انمشبنأ أأو الويا اجلررايف
" "1يامي خيص سلعا من نوع مماثل لنوع السلع اليت فتنطوق علهيا سسيية انمشبنأ أأو الويا اجلررايف واليت مل
فتشبنأ يف منطقة انمشبنأ اجلررايةة أأو اليت ل متتثل لليتطلوا انمطوقة ا ألخرى لس تخدام سسيية انمشبنأ أأو الويا اجلررايف؛
" "2يامي خيص سلعا ليست من ناس نوع السلع اليت فتنطوق علهيا سسيية انمشبنأ أأو الويا اجلررايف أأو
خدما  ،اإذا اك ذكل الاس تخدام من شنأنه أأ يبري اإىل وجود صةل بني فتكل السلع أأو اخلدما وانمس تاةدين من سسيية
انمشبنأ أأو الويا اجلررايف ومن انمرحج أأ يرض مبصاحلهم ،أأو حسب ما ينطوق ،ابلنظر اإىل مسعة سسيية انمشبنأ أأو الويا
اجلررايف من انمرحج أأ يشتقص بصورة غري عادةل من فتكل السيعة أأو يضعاهام أأو أأ يشتاع هبا دو وجه حق.
(ب) أأية ممارسة أأخرى فتؤدي اإىل فتضليل انمس هتكل إازاء انمشبنأ احلقةقي للسلع أأو مصدرها احلقةقي أأو طويعهتا
احلقةقةة.
([ )2مضيو امحلاية يامي يتعلق ابس تخداما حم ّددة] سرسي الاقرة ( ( )1أأ) أأيضا عىل أأي اس تخدام لتسييا انمشبنأ أأو
الوياتا اجلررايةة اذلي يعدّ فتقليدا لها ،حىت وإا ُذكر انمشبنأ احلقةقي للسلع ،أأو اإذا اس ُتخدمت سسيية انمشبنأ أأو اس تخدم
الويا اجلررايف يف شلك ترمجة أأو ابإضاية مبصطلحا مثل "منط" أأو "نوع" أأو "طراز" أأو "صنع" أأو "فتقليد" أأو "طريقة"
أأو "منتوج يف" أأو "مثل" أأو مبابه" أأو ما اإىل ذكل.1
([ )3الاس تخدام يف اإطار عالمة جتارية] دو الإخالل بنأحاكم انمادة ّ ،)1(13
يتعني عىل الطرف انمتعاقد ،فتلقائيا اإذا
مسح سرشيعه بذكل ،أأو بناء عىل طلب هجة معنية ،أأ يريض سسجيل عالمة جتارية لحقة أأو أأ يوطلها اإذا أأدى اس تخدام
العالمة التجارية اإىل حاةل من احلال انمذكورة يف الاقرة (.)1

انمادة 12
امحلاية من التحول اإىل امس عام
مع مراعاة أأحاكم هذه الوثيقة ،ل ميكن اعتوار سسييا انمشبنأ انمسجةل والوياتا اجلررايةة انمسجةل عىل أأهنا
أأصوحت اسام عاما 2يف طرف متعاقد.

1
يف حال اكتست بعض عنارص التسيية أأو الويا انمؤلف لتسيية انمشبنأ أأو الويا اجلررايف طابع الامس العام يف أأرايض طرف انمشبنأ انمتعاقد ،ي إا
حاميهتا مبوجب هذه الاقرة الارعية ل سُبرتط يف ا ألطراف انمتعاقدة ا ألخرى .ونمزيد من اليقني ،ل ميكن أأ يستند ريض عالمة جتارية أأو اإبطالها أأو الكبف عن
فتعد يف ا ألطراف انمتعاقدة مبوجب رشوط انمادة  11اإىل العنرص اذلي يكتيس طابع الامس العام.
2
ل خت ّل انمادة  12بتطويق أأحاكم هذه الوثيقة يامي خيص الاس تخدام السابق ،اإذ ميكن ،قبل التسجيل ادلويل ،أأ تكو التسيية أأو يكو الويا
انمؤلف لتسيية انمشبنأ أأو الويا اجلررايف اسام عاما ،لكيا أأو جزئيا ،يف طرف متعاقد غري طرف انمشبنأ انمتعاقد نظرا مثال اإىل أأ التسيية أأو الويا أأو جزء مهنام
مطابق نمصطلح اعتيادي يف لرة دارجة بوصاه الامس الاعتيادي لسلعة أأو خدمة يف ذكل الطرف انمتعاقد أأو نظرا اإىل أأنه مطابق لالمس الاعتيادي انمطلق عىل
صنف عنب مثال يف ذكل الطرف انمتعاقد.
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انمادة 13
الضامتا اخلاصة حبقو أأخرى
([ )1حقو العالما التجارية السابقة] ل ختل أأحاكم هذه الوثيقة بعالمة جتارية سابقة مطلوبة أأو مسجةل حبسن نية
أأو مكتس وة ابلس تخدام حبسن نية ،يف طرف متعاقد .ويف حال اك قانو الطرف انمتعاقد ينص عىل اس تثناء حمدود
ختول مالكها
للحقو انمينوحة مبوجب عالمة جتارية ياةد أأ فتكل العالمة التجارية السابقة ل جيوز ،يف ظروف مع ّينة ،أأ ّ
احلق يف منع سسيية مشبنأ مس ّجةل أأو بيا جررايف مس ّجل من احلصول عىل امحلاية أأو الاس تخدام يف ذكل الطرف انمتعاقد،
ي إا حامية سسيية انمشبنأ انمس ّجةل أأو الويا اجلررايف انمس ّجل لن حتدّ من احلقو انمينوحة مبوجب فتكل العالمة التجارية بنأية
طريقة أأخرى.
([ )2اس تخدام الامس البخيص يف الشباط التجاري] ل ختل أأحاكم هذه الوثيقة حبق أأي خشص يف اس تخدام امسه
البخيص أأو امس أأساليه يف مزاوةل نباطه التجاري اإل اإذا اس ُتخدم هذا الامس بصورة فتضلل امجلهور.
([ )3احلقو القامئة عىل سسيية صنف نوايت أأو سالةل حةوانية] ل ختل أأحاكم هذه الوثيقة حبق أأي خشص يف اس تخدام
سسيية صنف نوايت أأو سالةل حةوانية يف س يا التجارة اإل اإذا اس ُتخدمت هذه التسيية بصورة فتضلل امجلهور.
([ )4ضامتا يف حال الإخطار شسحب الريض أأو منح امحلاية] اإذا الطرف انمتعاقد اذلي ريض أاثر سسجيل دويل
مبوجب انمادة  15عىل أأساس الاس تخدام مبوجب عالمة جتارية سابقة أأو حق سابق أخر ،كام هو مبار اإليه يف هذه انمادة،
قدّم اإخطارا شسحب ذكل الريض مبوجب انمادة  16أأو مبنح امحلاية مبوجب انمادة  ،18ي إا امحلاية انمرتفتوة لتسيية انمشبنأ
أأو الويا اجلررايف ل خت ّل بذكل احلق أأو ابس تخدامه اإل اإذا اكنت امحلاية قد ُمنحت عقب اإلراء احلق أأو عدم جتديده
أأو اإسقاطه أأو اإبطاهل.

انمادة 14
اإجراءا الإنااذ واجلزاءا
يتةح لك طرف متعاقد جزاءا قانونية يعاةل محلاية سسييا انمشبنأ انمسجةل والوياتا اجلررايةة انمسجةل وجيزي ألي
سلطة عامة أأو هجة معنية ،سواء اكنت خشصا طويعيا أأم معنواي ،عاما أأو خاصا ،ريع لإجراءا قانونية لضام حاميهتا حبسب
3
نظام الطرف انمتعاقد وممارسافته القانونيني.

3
مرشوع نص لويا متاق عليه" :من انماهوم أأنه ليس يف هذه الوثيقة ما مينع حممكة أأو سلطة خمتصة يف طرف متعاقد من أأ تريض اإنااذ احلقو يف
سسيية مشبنأ مسجةل أأو بيا جررايف مسجل ،اإذا خلصت احملمكة أأو السلطة اخملتصة ،بعد افتواع الإجراء الالزم ،اإىل أأ فترصف انمس تاةدين أأو ممثلهيم قد أأدى
نمعرية بتسيية انمشبنأ أأو ابلويا اجلررايف".
بتسيية انمشبنأ أأو الويا اجلررايف اإىل يقدا القدرة عىل فتعيني سلعة عىل أأهنا تاش ئة يف انمنطقة اجلررايةة ا َّ

LI/DC/14
11

الاصل الرابع
الريض والإجراءا ا ألخرى انمتعلقة ابلتسجيل ادلويل
انمادة 15
الريض
([ )1ريض أاثر التسجيل ادلويل] ( أأ) جيوز ل إالدارة اخملتصة دلى طرف معين أأ ختطر انمكتب ادلويل يف غضو انمهةل
احملددة يف الالحئة التناةذية بريض أاثر التسجيل ادلويل يف أأراضهيا .وجيوز ل إالدارة اخملتصة أأ فتتقدّم إابخطار الريض هذا من
فتلقاء ناسها اإذا مسحت سرشيعاهتا بذكل أأو بناء عىل طلب هجة معنية.
(ب) وحيدد اإخطار الريض ا ألس واب اليت يقوم علهيا الريض.
([ )2امحلاية مبوجب صكوك أأخرى] ل يؤدي ا إلخطار ابلريض اإىل انمساس بنأية حامية أأخرى قد فتتواير ،ويقا
للامدة  ،)2(10لتسيية أأو بيا معين يف الطرف انمتعاقد اذلي يتعلق به الريض.
([ )3الالزتام ابإاتحة الارصة للجها انمعنية] يتةح لك طرف متعاقد يرصة معقوةل ألي أأحد ستتنأثر مصاحله بتسجيل
دويل يك يطلب من الإدارة اخملتصة الإخطار ابلريض يامي خيص التسجيل ادلويل.
([ )4سسجيل الريض ونرشه والإخطار به] يدو انمكتب ادلويل الريض وأأس وابه يف السجل ادلويل .ويشرش الريض
وأأس وابه ويرسل اإخطار الريض اإىل الإدارة اخملتصة دلى طرف انمشبنأ انمتعاقد أأو اإذا أأودع الطلب مبارشة ويقا للامدة )3(5
اإىل انمس تاةدين أأو البخص الطويعي أأو انمعنوي انمبار اإليه يف انمادة  "2")2(5يضال عن الإدارة اخملتصة دلى طرف
انمشبنأ انمتعاقد.
([ )5انمعامةل الوطنية] يتةح لك طرف متعاقد للجها انمعنية اليت فتتنأثر بريض س ول الطعن القضائية والإدارية انمتاحة
نمواطنيه يامي خيص ريض حامية سسيية مشبنأ أأو بيا جررايف.

انمادة 16
حسب الريض
يدو السحب يف السجل ادلويل.
جيوز حسب ريض ويقا ل إالجراءا احملددة يف الالحئة التناةذية .و َّ

انمادة 17
انمهةل الانتقالية
([ )1اإماكنية منح همةل انتقالية] دو الإخالل ابنمادة  ،13يف حال مل يريض طرف متعاقد أاثر التسجيل ادلويل عىل
أأساس الاس تخدام السابق من قبل الرري أأو يف حال حسَب ريضه أأو قدّم اإخطارا مبنح امحلاية ،جيوز هل ،اإذا مسح بذكل
سرشيعه ،أأ مينح همةل مع ّينة ويقا نما حتدّ ده الالحئة التناةذية ،ألغراض اإهناء ذكل الاس تخدام.
([ )2الإخطار ابنمهةل الانتقالية] خيطر الطرف انمتعاقد انمكتب ادلويل بتكل انمهةل ،ويقا ل إالجراءا احملددة يف الالحئة
التناةذية.
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انمادة 18
ا إلخطار مبنح امحلاية
جيوز للسلطة اخملتصة دلى الطرف انمتعاقد أأ ختطر انمكتب ادلويل مبنح امحلاية لتسيية مشبنأ مسجةل أأو بيا جررايف
مسجل .ويدو انمكتب ادلويل هذا الإخطار يف السجل ادلويل ويشرشه.

انمادة 19
الإبطال
([ )1يرصة ادلياع عن احلقو ] ل جيوز النطق إاببطال أاثر أأي سسجيل دويل ،جزئيا أأو لكيا ،يف أأرايض طرف متعاقد
اإل بعد اإاتحة الارصة لليس تاةدين يك يدايعوا عن حقوقهم .وفتتاح هذه الارصة أأيضا للبخص الطويعي أأو انمعنوي انمبار اإليه
يف انمادة ."2")2(5
([ )2الإخطار والتدوين والشرش] يوجه الطرف انمتعاقد اإخطارا ابإبطال أاثر سسجيل دويل اإىل انمكتب ادلويل اذلي يدو
الإبطال يف السجل ادلويل ويشرشه.
([ )3امحلاية مبوجب صكوك أأخرى] ل يؤدي الإبطال اإىل انمساس بنأية حامية أأخرى قد تكو متاحة ويقا للامدة )2(10
للتسيية انمعنية أأو الويا انمعين يف الطرف انمتعاقد اذلي أأبطل أاثر التسجيل ادلويل.

انمادة 20
التريريا والتدوينا ا ألخرى يف السجل ادلويل
حتدد الالحئة التناةذية اإجراءا فتريري التسجيال ادلولية وإادخال فتدوينا أأخرى يف السجل ادلويل.

الاصل اخلامس
أأحاكم اإدارية
انمادة 21
أأعضاء احتاد لب وونة
ا ألطراف انمتعاقدة أأعضاء يف الاحتاد اخلاص ذافته اذلي فتشمتي اإليه ادلول ا ألطراف يف افتاا لب وونة أأو وثيقة 1967
برض النظر عن كوهنا أأطرايا يف افتاا لب وونة أأو وثيقة .1967

انمادة 22
امجلعية
([ )1تكوين امجلعية] (أأ) ا ألطراف انمتعاقدة أأعضاء يف امجلعية ذاهتا اليت فتشمتي اإلهيا ادلول ا ألطراف يف وثيقة .1967
(ب) ميثل مندوب واحد لك طرف متعاقدـ وجيوز أأ يعاونه مندوبو مناوبو ومستبارو وخرباء.
(ج) يتحيل لك ويد ناقافته.
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([ )2انمهام] ( أأ) عىل امجلعية أأ :
" "1فتعاجل مجيع انمسائل اخلاصة ابحملايظة عىل الاحتاد اخلاص وفتطويره ،وبتناةذ هذه الوثيقة؛
" "2تزود انمدير العام ابلتوجهيا اخلاصة ابإعداد مؤمترا انمراجعة انمبار اإلهيا يف انمادة  ،)1(26مع مراعاة
مالحظا ا ألعضاء يف الاحتاد اخلاص اليت مل فتصد عىل هذه الوثيقة أأو مل فتنضم اإلهيا مراعاة اتمة؛
" "3فتعدل الالحئة التناةذية؛
" "4فتنظر يف فتقارير و أأنبطة انمدير العام انمتعلقة ابلحتاد اخلاص وفتوايق علهيا ،وتزوده جبييع التوجهيا
الالزمة شبنأ انمسائل اليت فتدخل يف اختصاص الاحتاد اخلاص؛
" "5حتدد برتامج الاحتاد اخلاص وفتقر انمزيانية الثنائية اخلاصة به ،وفتعمتد حساابفته اخلتامةة؛
" "6فتقر النظام انمايل لالحتاد اخلاص؛
" "7فتشبئ ما تراه مالمئا من جلا و أأيرقة عامةل لتحقةق أأهداف الاحتاد اخلاص؛
" "8حتدد من يسيح هلم حبضور اجامتعاهتا مكراقبني من ادلول وانمنظام ادلولية احلكومةة وغري احلكومةة؛
" "9فتقر التعديال اخلاصة ابنمواد من  22اإىل  24و27؛
" "10فتتخذ أأي اإجراء مالمئ أخر لتحقةق أأهداف الاحتاد اخلاص وفتوارش أأية همام أأخرى مالمئة ويقا
لهذه الوثيقة.
(ب) فتتخذ امجلعية قراراهتا يامي خيص انمواضيع اليت هتم أأيضا احتادا أأخرى فتديرها انمنظية ،بعد الاطالع عىل ر أأي
جلنة التشس يق التابعة للينظية.
([ )3النصاب] (أأ) يتكو النصاب القانوين ألغراض التصويت عىل أأمر بعينه من نصف عدد أأعضاء امجلعية اذلين هلم
حق التصويت عىل ذكل ا ألمر.
(ب) برض النظر عن أأحاكم الاقرة الارعية ( أأ) ،جيوز للجيعية أأ فتتخذ قراراهتا اإذا اك عدد أأعضاء امجلعية من
ادلول اليت لها حق التصويت عىل أأمر بعينه واكنت ممثةل ،يف اإحدى ادلورا  ،أأقل من نصف عدد أأعضاء امجلعية من ادلول
اليت لها حق التصويت عىل ذكل ا ألمر ولكنه يعادل الثلث أأو يزيد عليه .ومع ذكل ،ي إا فتكل القرارا  ،ابس تثناء القرارا
انمتعلقة ابإجراءاهتا ،ل فتصوح تايذة اإل بعد استةااء الرشوط الواردة يامي ييل .ويولغ انمكتب ادلويل فتكل القرارا ألعضاء
امجلعية من ادلول اليت لها حق التصويت عىل ا ألمر انمذكور واليت مل تكن ممثةل ويدعوها اإىل الإدلء كتابة بتصويهتا أأو ابمتناعها
عن التصويت خالل يرتة مدهتا ثالثة أأشهر حتسب اعتوارا من اترخي التوليغ .وإاذا اك عدد فتكل ا ألعضاء ممن أأدىل بتصويته
أأو امتنع عنه بذكل البلك ،عند انقضاء فتكل الارتة ،يعادل عدد ا ألعضاء اذلي اك مطلواب لس تكامل النصاب القانوين يف
ادلورة ،ي إا فتكل القرارا فتصوح تايذة رشط احلصول يف الوقت ناسه عىل ا ألغلوية انمبرتطة.
([ )4اختاذ القرارا يف امجلعية] ( أأ) سسعى امجلعية اإىل اختاذ قراراهتا بتوايق الراء.
(ب) يف حال اس تحال الوصول اإىل قرار بتوايق الراء ،يبت يف انمسنأةل ابلتصويت .ويف فتكل احلاةل،
" "1يكو للك طرف متعاقد من ادلول صو واحد ول يصو اإل ابمسه؛
" "2وجيوز ألي طرف متعاقد من انمنظام احلكومةة ادلولية أأ يبرتك يف التصويت بدل من ادلول
ا ألعضاء يةه بعدد من ا ألصوا يعادل عدد ادلول ا ألعضاء يةه وا ألطراف يف هذه الوثيقة .ول جيوز ألية منظية حكومةة
دولية كهذه أأ سبرتك يف التصويت اإذا مارست أأية دوةل من ادلول ا ألعضاء يهيا حقها يف التصويت والعكس حصيح.
(ج) ابلشس وة اإىل ا ألمور اليت هتم ادلول انملزمة بوثيقة  1967وحدها ،ليس ل ألطراف انمتعاقدة غري انملزمة
بوثيقة  1967حق التصويت .أأما ابلشس وة اىل ا ألمور اليت هتم ا ألطراف انمتعاقدة وحدها ،ي إا لتكل ا ألطراف وحدها حق
التصويت.
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([ )5ا ألغلوية] ( أأ) مع مراعاة انمادفتني  )2(25و( ،)2(27فتتخذ قرارا امجلعية بثليث عدد ا ألصوا انمدىل هبا.
(ب) ل يُعد الامتناع عن التصويت فتصويتا.
([ )6ادلورا ] ( أأ) جتمتع امجلعية بدعوة من انمدير العام ،وجتمتع ،يف غياب ظروف اس تثنائية ،خالل يرتة انعقاد امجلعية
العامة للينظية ويف ماك انعقادها.
(ب) فتعقد امجلعية دورة اس تثنائية بدعوة من انمدير العام اإما بناء عىل طلب ربع عدد الودلا ا ألعضاء يف امجلعية
أأو مبوادرة من انمدير العام ناسه.
(ج) ي نعدّ انمدير العام جدول أأعامل لك دورة.
([ )7النظام ادلاخيل] فتعمتد امجلعية نظاهما ادلاخيل.

انمادة 23
انمكتب ادلويل
([ )1انمهام الإدارية] ( أأ) يتوىل انمكتب ادلويل التسجيل ادلويل وما يرفتوط به من أأعامل ،ابلإضاية اإىل انمهام الإدارية
ا ألخرى لالحتاد اخلاص.
(ب) يتوىل انمكتب ادلويل ،بوجه خاص ،اإعداد الاجامتعا ويضطلع بنأعامل أأمانة امجلعية واللجا وا أليرقة العامةل
اليت قد فتشب هئا امجلعية.
(ج) انمدير العام هو الرئيس التناةذي لالحتاد اخلاص وهو اذلي ميثهل.
([ )2دور انمكتب ادلويل يف امجلعية والاجامتعا ا ألخرى] يبارك انمدير العام و أأي موظف خيتاره يف لك اجامتعا
امجلعية واللجا أأو ا أليرقة العامةل ا ألخرى اليت قد فتشب هئا امجلعية ،دو أأ يكو هلام حق التصويت .ويتوىل انمدير العام
أأو أأي موظف خيتاره همية أأمني فتكل الهيئا حبمك انمنصب.
([ )3انمؤمترا ] (أأ) يتخذ انمكتب ادلويل ،ويقا لتوجهيا امجلعية ،الإجراءا الالزمة لإعداد مؤمترا انمراجعة.
(ب) جيوز لليكتب ادلويل أأ يتباور مع منظام حكومةة دولية ومنظام دولية ومنظام وطنية غري حكومةة
شبنأ الإعدادا انمذكورة.
(ج) يبارك انمدير العام وا ألشخاص اذلين خيتارمه ،دو أأ يكو هلم حق التصويت ،يف مناقبا مؤمترا
انمراجعة.
([ )4همام أأخرى] يناذ انمكتب ادلويل أأية همام أأخرى فتعهد اإليه.

انمادة 24
البؤو انمالية
([ )1انمزيانية] َّفتوني اإيرادا الاحتاد اخلاص وناقافته يف مزيانية انمنظية بطريقة عادةل وشااية.
([ )2مصادر متويل انمزيانية] فتتنأىت اإيرادا الاحتاد اخلاص من انمصادر التالية:
" "1الرسوم احملصةل مبوجب انمادة  )1(7و()2؛
" "2حصيةل بيع مشبورا انمكتب ادلويل والإاتوا انمرفتوطة بتكل انمشبورا ؛
" "3الهوا والوصااي والإعاتا ؛
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" "4الإجيار وعائد الاستامثر وإايرادا أأخرى ،مبا يهيا الإيرادا انمتنوعة؛
" "5اشرتااك خاصة من ا ألطراف انمتعاقدة أأو من أأي مصدر بديل متنأيت من ا ألطراف انمتعاقدة أأو
انمس تاةدين ،أأو من لكهيام ،وذكل يف حال ويف حدود ما اكنت الإيرادا الواردة من انمصادر انمويّنة يف الونود من " "1اإىل
" "5غري اكيةة لترطية انمرصويا  ،كام ّفتقرره امجلعية.
([ )3حتديد الرسوم؛ مس توى انمزيانية] ( أأ) حتدد امجلعية ،بناء عىل اقرتاح انمدير العام ،مقدار الرسوم انمبار اإلهيا يف
الاقرة ( )2وحي َّدد مقدار هذه الرسوم ،اإىل جانب الإيرادا انمتنأفتية من مصادر أأخرى ويقا للاقرة  ،2حبيث تكو اإيرادا
الاحتاد اخلاص اكيةة يف الظروف الاعتيادية لترطية مرصويا انمكتب ادلويل من أأجل احملايظة عىل خدما التسجيل
ادلويل.
(ب) اإذا مل يمت اعامتد الربتامج وانمزيانية للينظية قبل بداية أأية يرتة مالية جديدة ،ي إا الترصحي لليدير العام بتح ّيل
الالزتاما انمالية وسسديد انمديوعا يكو عىل انمس توى ذافته اذلي اكنت عليه يف الارتة انمالية السابقة.
([ )4حتديد الاشرتااك اخلاصة انمبار اإلهيا يف الاقرة ( ]"5")2يكو لك طرف متعاقد ،ألغراض حتديد اشرتاكه،
منمتيا اإىل الائة ذاهتا اليت يشمتي اإلهيا يف س يا افتااقةة ابريس أأو يُعترب ،اإذا مل يكن طريا متعاقدا مبوجب افتااقةة ابريس ،كام لو
اك منمتيا اإىل فتكل الائة لو اك طريا متعاقدا مبوجب افتااقةة ابريس .وفتُعترب انمنظام احلكومةة ادلولية كام لو اكنت منمتية اإىل
يئة الاشرتااك ا ألوىل (واحد) ،ما مل ّفتقرر امجلعية خالف ذكل ابلإجامع[ .و ّ
يتعني أأ يكو ] [وجيوز أأ يكو ] الاشرتاك
مر َّجحا جزئيا حبسب عدد التسجيال الناش ئة يف الطرف انمتعاقد ،كام ّفتقرره امجلعية.
([ )5ر أأس انمال العامل] لالحتاد اخلاص ر أأس مال عامل يتكو من مديوعا يسددها مقدّما لك عضو من أأعضاء
الاحتاد اخلاص حةامن ّيقرر الاحتاد اخلاص ذكل .وجيوز للجيعية أأ فتقرر زايدة ر أأس انمال انمذكور اإذا أأصوح غري ٍّ
اكف .وحتدّد
امجلعية نس وة ادليعة ورشوط سسديدها ،بناء عىل اقرتاح انمدير العام .وإاذا جسّل الاحتاد اخلاص يائضا يف الإيرادا مقارنة
ابلناقا يف أأية يرتة مالية ،جاز ر ّد انموالغ انمديوعة مقدّما يف ر أأس انمال العامل اإىل لك عضو مبا يتناسب مع دُيعته ا ألصلية،
بناء عىل اقرتاح انمدير العام وقرار امجلعية.
([ )6انموالغ اليت سسلاها ادلوةل انمضياة] ( أأ ) جيب أأ ينص افتاا انمقر انمربم مع ادلوةل اليت يقع مقر انمنظية الرئيس ية يف
أأراضهيا عىل أأ فتقدم فتكل ادلوةل سلاا لكام اك صندو ر أأس انمال العامل غري ٍّ
اكف .ويكو مقدار فتكل السلف ورشوط
منحها موضع افتااقا مناصةل يف لك حاةل بني ادلوةل انمعنية وانمنظية.
(ب) حيق للك من الودل انمبار اإليه يف الاقرة الارعية ( أأ) وانمنظية أأ ينقضا التعهد مبنح سلف مبوجب اإخطار
كتايب .ويرسي ماعول النقض بعد انقضاء ثالث س نوا من هناية الس نة اليت يمت يهيا الإخطار بذكل.
([ )7مراجعة احلسااب ] يتوىل مراجعة احلسااب دوةل واحدة أأو أأكرث من ادلول ا ألعضاء يف الاحتاد أأو مراجعو
خارجةو  ،ويقا نما هو منصوص عليه يف النظام انمايل .وفتتوىل امجلعية فتعييهنم مبوايقهتم.
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انمادة 25
الالحئة التناةذية
([ )1انموضوع] فتتضين الالحئة التناةذية فتااصيل فتناةذ هذه الوثيقة.
([ )2فتعديل بعض أأحاكم الالحئة التناةذية] ( أأ) جيوز أأ ّفتقرر امجلعية أأنه جيوز فتعديل بعض أأحاكم الالحئة التناةذية
ابلإجامع يقط أأو بنأغلوية الثالثة أأرابع يقط.
(ب) يتعني فتواير الإجامع لوقف فتطويق رشط الإجامع أأو أأغلوية الثالثة أأرابع يف انمس تقبل عىل فتعديل حمك من
أأحاكم الالحئة التناةذية.
(ج) يتعني فتواير أأغلوية الثالثة أأرابع لتطويق رشط الإجامع أأو الثالثة أأرابع يف انمس تقبل عىل فتعديل حمك من
أأحاكم الالحئة التناةذية.
([ )3فتعارض هذه الوثيقة والالحئة التناةذية] يف حال فتعارضت أأحاكم هذه الوثيقة و أأحاكم الالحئة التناةذية ،تكو الرلوة
ألحاكم هذه الوثيقة.

الاصل السادس
انمراجعة والتعديل
انمادة 26
انمراجعة
([ )1مؤمترا انمراجعة] جيوز ل ألطراف انمتعاقدة مراجعة هذه الوثيقة يف مؤمترا دبلوماس ية .وفتقرر امجلعية ادلعوة اإىل
عقد أأي مؤمتر دبلومايس.

([ )2مراجعة بعض انمواد أأو فتعديلها] جيوز فتعديل انمواد من  22اإىل  24و 27يف مؤمتر لليراجعة أأو يف امجلعية ويقا
ألحاكم انمادة .27

انمادة 27
فتعديل بعض انمواد يف امجلعية
([ )1اقرتاحا التعديل] ( أأ) جيوز ألي طرف متعاقد أأو لليدير العام أأ يتقدم ابقرتاحا لتعديل انمواد من  22اإىل 24
وهذه انمادة.
(ب) يتوىل انمدير العام فتوليغ فتكل الاقرتاحا ل ألطراف انمتعاقدة قبل أأ فتنظر يهيا امجلعية شس تة أأشهر عىل ا ألقل.
([ )2ا ألغلوية] يقتيض اعامتد أأي فتعديل لليواد انمبار اإلهيا يف الاقرة ( )1أأغلوية ثالثة أأرابع ،ابس تثناء اعامتد أأي فتعديل
للامدة  22أأو لهذه الاقرة اذلي يقتيض أأغلوية أأربعة أأخامس.
([ )3دخول التعديل حزي النااذ] ( أأ) يدخل أأي فتعديل لليواد انمبار اإلهيا يف الاقرة ( )1حزي النااذ بعد شهر من سسمل
انمدير العام ل إالخطارا الكتابية ابلقبول اذلي فتمت ويقا للقواعد ادلس تورية من ثالثة أأرابع ا ألطراف انمتعاقدة اليت تكو
ا ألعضاء يف امجلعية وقت اعامتد التعديل واليت يكو لها حق التصويت عىل ذكل التعديل ،اإل يف احلال اليت فتطوق يهيا
الاقرة الارعية (ب).
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(ب) ل يدخل أأي فتعديل للامدة  )3(22أأو ( )4أأو لهذه الاقرة الارعية حزي النااذ اإذا أأخطر أأي طرف متعاقد انمدير
العام ،يف غضو س تة أأشهر من اعامتد التعديل يف امجلعية ،بنأنه ل يقبل ذكل التعديل.
(ج) يكو لك فتعديل يدخل حزي النااذ ويقا ألحاكم هذه الاقرة ملزما مجليع ادلول وانمنظام احلكومةة ادلولية اليت
تكو أأطرايا متعاقدة وقت دخول التعديل حزي النااذ أأو اليت فتصوح أأطرايا متعاقدة يف اترخي لحق.

الاصل السابع
ا ألحاكم اخلتامةة
انمادة 28
الانضامم اإىل هذه الوثيقة
([ )1ا ألهلية] مع مراعاة انمادة  29والاقرفتني ( )2و( )3من هذه انمادة،
" "1جيوز ألية دوةل طرف يف افتااقةة ابريس فتوقةع هذه الوثيقة والانضامم اإلهيا؛
" "2جيوز ألية دوةل أأخرى عضو يف انمنظية فتوقةع هذه الوثيقة والانضامم اإلهيا اإذا أأعلنت أأ سرشيعاهتا متتثل
ألحاكم افتااقةة ابريس يامي خيص سسييا انمشبنأ والوياتا اجلررايةة والعالما التجارية؛
" "3جيوز ألية منظية حكومةة دولية فتوقةع هذه الوثيقة والانضامم اإلهيا رشيطة أأ تكو دوةل واحدة عىل
ا ألقل من ادلول ا ألعضاء يف فتكل انمنظية احلكومةة ادلولية طريا يف افتااقةة ابريس و أأ فتعلن انمنظية احلكومةة ادلولية أأ
رصح لها حسب ا ألصول وويقا لنظاهما ادلاخيل بنأ فتصوح طريا يف هذه الوثيقة و أأنه مبوجب انمعاهدة انمشب ئة للينظية
ُ ّن
احلكومةة ادلولية فتط َّوق الترشيعا اليت ميكن مبوجاها احلصوص عىل س ندا حامية إاقلميية يامي خيص الوياتا اجلررايةة.
([ )2التصديق أأو الانضامم] جيوز ألية دوةل أأو منظية حكومةة دولية مبار اإلهيا يف الاقرة ( )1أأ فتودع اإحدى الوثيقتني
التايل ذكرهام:
" "1وثيقة فتصديق ،اإذا وقعت هذه الوثيقة؛
" "2أأو وثيقة انضامم ،اإذا مل فتوقع هذه الوثيقة.
([ )3اترخي نااذ الإيداع] (أأ) مع مراعاة الاقرة الارعية (ب) ،يكو اترخي نااذ اإيداع وثيقة التصديق أأو الانضامم التارخي
اذلي فتودع يةه فتكل الوثيقة.
(ب) يكو اترخي نااذ اإيداع وثيقة التصديق أأو الانضامم ألية دوةل عضو يف منظية حكومةة دولية ول جيوز
احلصول عىل امحلاية لتسييا انمشبنأ أأو الوياتا اجلررايةة يهيا اإل عىل أأساس الترشيعا انمطوقة بني ادلول ا ألعضاء يف
انمنظية احلكومةة ادلولية هو التارخي اذلي فتودع يةه فتكل انمنظية احلكومةة ادلولية وثيقهتا اإذا اك ذكل التارخي لحقا للتارخي
اذلي أأودعت يةه فتكل ادلوةل وثيقهتا .ومع ذكل ،ل فتطوق هذه الاقرة الارعية عىل ادلول ا ألطراف يف افتاا لب وونة
أأو وثيقة  1967ول ختل بتطويق انمادة  31يامي خيص فتكل ادلول.

انمادة 29
اترخي نااذ التصديق والانضامم
([ )1الواثئق انمنأخوذة يف احلس وا ] ألغراض هذه انمادة ،ل فتؤخذ يف احلس وا اإل واثئق التصديق أأو الانضامم اليت
فتودعها ادلول أأو انمنظام احلكومةة ادلولية انمبار اإلهيا يف انمادة  )1(28واليت يكو لها اترخي نااذ ويقا للامدة .)3(28
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([ )2دخول هذه الوثيقة حزي النااذ] فتدخل هذه الوثيقة حزي النااذ بعد أأ فتودع مخسة أأطراف مؤهةل ويقا للامدة 28
واثئق فتصديقها أأو انضامهما بثالثة أأشهر.
([ )3دخول التصديق والانضامم حزي النااذ] ( أأ) فتصوح لك دوةل أأو منظية حكومةة دولية أأودعت وثيقة فتصديقها
أأو انضامهما قبل اترخي دخول هذه الوثيقة حزي النااذ بثالثة أأشهر أأو أأكرث ملزمة هبذه الوثيقة يف اترخي دخولها حزي النااذ.
(ب) فتصوح أأية دوةل أأو منظية حكومةة دولية أأخرى ملزمة هبذه الوثيقة بعد التارخي اذلي فتودع يةه وثيقة فتصديقها
أأو انضامهما بثالثة أأشهر أأو يف أأي اترخي لحق ذلكل ومبني يف فتكل الوثيقة.
([ )4التسجيال ادلولية النايذة قبل الانضامم] فتط َّوق أأحاكم هذه الوثيقة يف أأرايض ادلوةل انمنض ّية ،ويف حال اك
الطرف انمتعاقد منظية حكومةة دولية ،يتط َّوق يف ا ألرايض اليت سرسي علهيا انمعاهدة انمشب ئة للينظية احلكومةة ادلولية ،يامي
خيص سسييا انمشبنأ والوياتا اجلررايةة اليت اكنت مسجةل مبوجب هذه الوثيقة وقت نااذ الانضامم ،مع مراعاة انمادة )4(7
و أأحاكم الاصل الرابع اليت فتط َّوق مع ما يلزم من فتوديل .وجيوز لدلوةل انمنض ّية أأو انمنظية احلكومةة ادلولية انمنض ّية أأ حتدّد
أأيضا يف اإعال يُريق بوثيقة فتصديقها أأو انضامهما متديدا لليهةل انمبار اإلهيا يف انمادة  )1(15وانمهل انمبار اإلهيا يف انمادة ،17
ويقا ل إالجراءا احملددة يف الالحئة التناةذية يف هذا البنأ .

انمادة 30
حظر التحاظا
ل جيوز اإبداء أأية حتاظا عىل هذه الوثيقة.

انمادة 31
فتطويق افتاا لب وونة ووثيقة 1967
([ )1العالقا بني ادلول ا ألطراف يف لك من هذه الوثيقة وافتاا لب وونة أأو وثيقة  ]1967سرسي هذه الوثيقة وحدها
يامي يتعلق ابلعالقا انمتوادةل بني ادلول ا ألطراف يف لك من هذه الوثيقة وافتاا لب وونة أأو وثيقة  .1967ولكن ،يامي يتعلق
ابلتسجيال ادلولية لتسييا انمشبنأ السارية بناء عىل افتاا لب وونة أأو وثيقة  ،1967يتعني عىل ادلول أأ متنح حامية
ل فتقل عن امحلاية اليت يقتضهيا افتاا لب وونة أأو فتقتضهيا وثيقة .1967

([ )2العالقا بني ادلول ا ألطراف يف لك من هذه الوثيقة وافتاا لب وونة أأو وثيقة  1967وبني ادلول ا ألطراف يف افتاا
لب وونة أأو وثيقة  1967غري ا ألطراف يف هذه الوثيقة] سس متر أأية دوةل طرف يف لك من هذه الوثيقة وافتاا لب وونة
أأو وثيقة  1967يف فتطويق افتاا لب وونة أأو وثيقة  ،1967حسب حالهتا ،يامي خيص عالقاهتا ابدلول ا ألطراف يف افتاا
لب وونة أأو وثيقة  1967غري ا ألطراف يف هذه الوثيقة.

انمادة 32
النقض
([ )1الإخطار] جيوز ألي طرف متعاقد أأ ينقض هذه الوثيقة مبوجب اإخطار موجه اإىل انمدير العام.
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([ )2اترخي النااذ] يصوح النقض تايذا بعد انقضاء س نة من اترخي سسمل انمدير العام الإخطار أأو يف أأي اترخي لحق مبني
يف الإخطار .ول يؤثر يف فتطويق هذه الوثيقة عىل أأي طلب دويل يكو قةد النظر أأو أأي سسجيل دويل يكو تايذا
ابلشس وة اإىل الطرف انمتعاقد صاحب النقض وقت دخول النقض حزي النااذ.

انمادة 33
لرا هذه الوثيقة والتوقةع علهيا
([ )1النصوص ا ألصلية والنصوص الرمسية] (أأ) فتوقع هذه الوثيقة يف نسخة أأصلية ابللرا العربية والإس وانية والإنلكزيية
والروس ية والصيشةة والارنس ية ،وفتعترب لك النصوص متساوية يف احلجية.
(ب) يتوىل انمدير العام اإعداد نصوص رمسية ابللرا ا ألخرى اليت ختتارها امجلعية ،بعد التباور مع
احلكوما انمعنية.
([ )2همةل التوقةع] فتظل هذه الوثيقة متاحة للتوقةع يف مقر انمنظية نمدة س نة بعد اعامتدها.

انمادة 34
أأمني الإيداع
يكو انمدير العام أأمني اإيداع هذه انمعاهدة.

[هناية الوثيقة]

