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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 22 :ديسمرب 2024

املؤمتر الدبلوماسي املعني باعتماد وثيقة جديدة التفاق
لشبونة بشأن محاية تسميات املنشأ وتسجيلها على
الصعيد الدويل

جنيف ،من  22اإىل  22مايو 2022
مالحظات عن االقرتاح األساسي اخلاص بالالئحة التنفيذية للوثيقة اجلديدة التفاق لشبونة بشأن
تسميات املنشأ والبيانات اجلغرافية

وثيقة من اإعداد ا ألمانة
حتتوي هذه الوثيقة عىل املالحظات التوضيحية عن الاقرتاح ا ألسايس اخلاص ابلالحئة التنفيذية للوثيقة اجلديدة لتفاق
لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية ،كام هو وارد يف الوثيقة  .LI/DC/4ومل تُدرج أأية مالحظة يف احلالت
اليت بدا فهيا أأ ّن احلمك ل يقتيض أأي توضيح.

LI/DC/6
2

مالحظات عن الاقرتاح ا ألسايس اخلاص ابلالحئة التنفيذية للوثيقة اجلديدة لتفاق لش بونة بشأأن تسميات
املنشأأ والبياانت اجلغرافية
احملتوايت
قامئة القواعد

الفصل ا ألول :أأحاكم متهيدية وعامة
مالحظات عن القاعدة :2
مالحظات عن القاعدة :2
مالحظات عن القاعدة :3
مالحظات عن القاعدة :4

تعابري خمترصة
حساب املهل
لغات العمل
الإدارة اخملتصة

الفصل الثاين :الطلب والتسجيل ادلويل
مالحظات عن القاعدة :2
مالحظات عن القاعدة :6
مالحظات عن القاعدة :7
مالحظات عن القاعدة :8

الرشوط املتعلقة ابلطلب
الطلبات اخملالفة ل ألصول
التدوين يف السجل ادلويل
الرسوم

الفصل الثالث :اإعالن الرفض والإجراءات ا ألخرى املتعلقة ابلتسجيل ادلويل
مالحظات عن القاعدة :9
مالحظات عن القاعدة :20
مالحظات عن القاعدة :22
مالحظات عن القاعدة :22
مالحظات عن القاعدة :23
مالحظات عن القاعدة :24
مالحظات عن القاعدة :22
مالحظات عن القاعدة :26
مالحظات عن القاعدة :27
مالحظات عن القاعدة :28

اإعالن الرفض
اإعالن الرفض اخملالف ل ألصول
حسب اإعالن الرفض
الإعالن مبنح امحلاية
الإخطار ابإبطال أاثر تسجيل دويل يف طرف متعاقد
الإخطار ابملهةل الانتقالية املمنوحة للغري
التعديالت
التخيل عن امحلاية
شطب التسجيل ادلويل
التصويبات يف السجل ادلويل

الفصل الرابع :أأحاكم متنوعة
مالحظات عن القاعدة :29
مالحظات عن القاعدة :20
مالحظات عن القاعدة :22
مالحظات عن القاعدة :22
مالحظات عن القاعدة :23
مالحظات عن القاعدة :24

النرش
مس تخرجات السجل ادلويل واملعلومات ا ألخرى اليت يقدهما املكتب ادلويل
التوقيع
اترخي اإرسال التبليغات املتنوعة
طرق الإخطار من قبل املكتب ادلويل
التعلاميت الإدارية
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مالحظات عن القاعدة  :2تعابري خمترصة
متث ّل القاعدة  2نسخة مكيّفة ُمس تلهمة من نسق القاعدة  2من الالحئة التنفيذية ملعاهدة س نغافورة بشأأن
ق02-2
قانون العالمات التجارية لعام  .2006وخبصوص جوهر املوضوع ،تستند القاعدة  2اإىل الالحئة التنفيذية الراهنة لتفاق
لش بونة ،وقد ُك ّيفت وفقا ألحاكم مرشوع الوثيقة اجلديدة.
مالحظات عن القاعدة  :2حساب املهل
ق02-2

تستند أأحاكم هذه القاعدة اإىل ا ألحاكم املتضمنة يف القاعدة  2من الالحئة التنفيذية الراهنة لتفاق لش بونة.

مالحظات عن القاعدة  :3لغات العمل
أأحاكم هذه القاعدة ُمس تلهمة اإىل حد كبري من ا ألحاكم املتضمنة يف القاعدة  3من الالحئة التنفيذية الراهنة
ق02-3
ُ
لتفاق لش بونة ،وقد ك ّيفت وفقا ألحاكم مرشوع الوثيقة اجلديدة.
مالحظات عن القاعدة  :4الإدارة اخملتصة
ق02-4

صيغت هذه القاعدة وفقا للمامرسة اليت ُوضعت مبوجب القاعدة  4من الالحئة التنفيذية الراهنة لتفاق لش بونة.

وفامي خيص مسؤوليات الإدارة اخملتصة ،ي ُشار اإىل املادة  3من مرشوع الوثيقة اجلديدة .وابلإضافة اإىل ذكل،
ق02-4
ّ
توّض القاعدة  )2(4لزوم الإخطار ،فور الانضامم ،ابمس الإدارة اخملتصة وتفاصيل التصال اخلاصة بتكل الإدارة.
ق 03-4وينبغي النظر اإىل الفقرة ( )2مع مراعاة احامتل أأن يكون هناك ،عىل خالف ما يوجد يف جمالت امللكية
الصناعية ا ألخرى ،أأكرث من اإدارة واحدة يف طرف متعاقد تكون مسؤوةل عن منح امحلاية فامي خيص تسمية املنشأأ .فميكن،
عىل سبيل املثال ،أأن تنطبق أأنظمة حامية خمتلفة يف طرف متعاقد فامي يتعلق بتسميات املنشأأ و /أأو البياانت اجلغرافية ،وقد
خوةل لتنفيذ أأنظمة امحلاية اخملتلفة املذكورة .وعالوة عىل ذكل وكام أأشري اإليه يف ادلورة الثامنة للفريق
تكون اإدارات خمتلفة ُم ّ
العامل ،قد تكون بعض اختصاصات الإدارة اخملتصة فُ ّوضت ،مبوجب الترشيع ا إلقلميي ملنظمة حكومية دولية ،لإدارات
أأخرى ،مثل الإدارة اخملتصة دلوةل عضو يف منظمة حكومية دولية (الفقرة  42من الوثيقة .)LI/WG/DEV/8/7 Prov.
ق 04-4وصيغت الفقرة ( )3عىل أأساس التجربة العملية للمكتب ادلويل فامي خيص التغيريات اليت تطر أأ عىل امس
الإدارة اخملتصة وتفاصيل التصال اخلاصة هبا.
مالحظات عن القاعدة  :2الرشوط املتعلقة ابلطلب
تتوافق الفقرة ( )2مع القاعدة  )2(2من الالحئة التنفيذية الراهنة لتفاق لش بونة ،وقد ُك ّيفت وفقا ألحاكم
ق02-2
مرشوع الوثيقة اجلديدة.
ق 02-2وتتوافق أأحاكم الفقرتني ( )2و( )2مع أأحاكم الفقرتني ( )2و( )3من القاعدة  2من الالحئة التنفيذية الراهنة
لتفاق لش بونة ،وقد ُك ّيفت وفقا ألحاكم املادة  2من مرشوع الوثيقة اجلديدة .ومبوجب البند " "7من الفقرة ( ()2أأ) ،عندما
ينص طرف املنشأأ املتعاقد عىل تسجيل تسميات املنشأأ أأو البياانت اجلغرافية ،ينبغي أأن ّيبني الطلب اترخي ورمق التسجيل
اذلي تمتتع تسمية املنشأأ أأو يمتتع البيان اجلغرايف مبوجبه ابمحلاية يف طرف املنشأأ املتعاقد .وعندما مينح طرف متعاقد امحلاية
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مبوجب طرق أأخرى ،مثل املراس مي الوزارية أأو القرارات القضائية ،ينبغي أأن ّيبني الطلب عنوان واترخي ذكل املرسوم أأو
القرار.
ق 03-2ونتيجة املناقشات اليت جرت يف ادلورة التاسعة للفريق العامل ،مل تعد القاعدة  )2(2تنص عىل اإماكنية اإدراج
ترجامت تسمية املنشأأ أأو البيان اجلغرايف يف الطلب من غري ما هو مطلوب مبوجب القاعدة  ()2(2أأ)" ."4ولكن ينبغي
الإشارة اإىل أأن ّه مبقتىض املادة  22من مرشوع الوثيقة اجلديدة – ومبقتىض املادة  3من اتفاق لش بونة الراهن – س تحمى
تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية من عدة أأمور مهنا اس تخداهما يف شلك ترمجة.
ق 04-2وفامي خيص القضية العالقة املشار اإلهيا يف النقطة " ،"24الفقرة  4من الوثيقة  ،LI/DC/5جتدر الإشارة اإىل
مرشوع تقرير ادلورة العارشة للفريق العامل (الفقرات من  33اإىل  37من الوثيقة  .)LI/WG/DEV/10/7 Provوبعد
املناقشات اليت دارت يف تكل ادلورة ،أأدرجت ثالثة بدائل يف القاعدة  .)3(2ويستند احلمك اإىل القاعدة  "6")3(2من
الالحئة التنفيذية الراهنة لتفاق لش بونة ،ويه مبثابة احلمك اخلياري اذلي اعمتدته مجعية احتاد لش بونة يف سبمترب  2022ومل
يدخل ّ
حزي النفاذ إا ّل منذ  2يناير  .2022وابلنظر اإىل الطبيعة اجلوهرية للمعلومات املعنية مبوجب الترشيعات الوطنية
وا إلقلميية لعدد من الوفود ،اقرتحت تكل الوفود أأن يكون ذكل احلمك اإلزاميا (اخليار أألف) .ور أأت وفود أأخرى أأ ّن املعلومات
ليست مطلوبة مبوجب ترشيعات العديد من البدلان ا ألخرى وابلتايل ينبغي أأن يظ ّل احلمك خياراي (اخليار ابء) .و ُاشري ،يف
ادلورتني الثامنة والتاسعة للفريق العامل ،اإىل القاعدة  )2(7من الالحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق مدريد وبروتوكوهل
ابعتبارها منوذجا يُقتدى به يف هذا الصدد .وميكن امجلع بني ذكل الاقرتاح وبني نسق املادة  )2(7من مرشوع الوثيقة
اجلديدة .وابلتايل ينص اخليار جمي عىل أأن الطرف املتعاقد ميكنه اإرسال اإعالن اإىل املدير العام يفيد فيه بأأ ّن املعلومات
املنصوص علهيا يف الفقرة ( )3مطلوبة مبوجب ترشيعاته وينبغي اإخطاره هبا عند اإخطاره ابلتسجيل ادلويل .وس يكون عدم
ختل عن امحلاية مبوجب القاعدة  .26وابلإضافة اإىل ذكل ،تنص أأيضا الفقرة ( )3عىل اإماكنية توفري
توفري املعلومات مبثابة ٍ
املعلومات لحقا ،يف س ياق حسب اإعالن التخيل عن امحلاية مبوجب القاعدة .)2(26
ق 02-2وتسعى القاعدة  )4(2اإىل التكيّف مع البدلان اليت تكون فهيا حامية تسميات املنشأأ أأو البياانت اجلغرافية
املُسجةل خاضعة لشرتاط من اشرتاطات الاس تخدام .وي ُشار يف هذا الصدد اإىل املناقشات اليت جرت يف ادلورة الثامنة
للفريق العامل .ويف الس ياق نفسه وعقب الشاغل اذلي أأثري يف ادلورة التاسعة للفريق العامل ،تسمح القاعدة )4(2
ل ألطراف املتعاقدة اليت تشرتط أأن يكون الطلب موقّعا من ماكل تسمية املنشأأ أأو البيان اجلغرايف ،أأو من حيق هل اس تخدام
أأي مهنام ،إابخطار املدير العام بذكل الاشرتاط .وابلتايل جيوز ،فامي خيص عالمات التصديق مثال ،أأن تكون هيئة التصديق
مرصح
يه املاكل اذلي يوقّع عىل الطلب و أأن تعلن ،يف الوقت ذاته ،أأن ّه يُزمع اس تخدام العالمة حبسن نية من قبل أأشخاص ّ
هلم من قبل تكل الهيئة .وفامي خيص طرف منشأأ متعاقد تكون فيه تسميات املنشأأ أأو البياانت اجلغرافية ملاكً لدلوةل ،أأثري
حيق ل إالدارة اخملتصة التوقيع عىل الطلب ابمس ادلوةل ،من أأجل استيفاء اشرتاط التوقيع يف طرف متعاقد
تساؤل حول ما اإذا ّ
أخر .وفامي خيص القضية العالقة املشار اإلهيا يف النقطة " ،"22الفقرة  4من الوثيقة  ،LI/DC/5جتدر الإشارة اإىل مرشوع
تقرير ادلورة العارشة للفريق العامل (الفقرات من  28اإىل  32والفقرة  38من الوثيقة .)LI/WG/DEV/10/7 Prov
ق 06-2وفامي خيص القضية العالقة املشار اإلهيا يف النقطة " ،"26الفقرة  4من الوثيقة  ،LI/DC/5جتدر الإشارة اإىل
مرشوع تقرير ادلورة العارشة للفريق العامل (الفقرات من  39اإىل  22من الوثيقة  .)LI/WG/DEV/10/7 Provوبعد
املناقشات اليت دارت يف تكل ادلورة ،تتضمن القاعدة  )2(2بديلني .و ُحيمتل وجود حالت ينبغي أأن يكون فهيا البيان اإلزاميا،
مثل احلاةل املشار اإلهيا يف احلاش ية  2للامدة  22اإذا ما ذكر ذكل يف التسجيل أأو يف أأي صك أخر مينح امحلاية يف طرف
املنشأأ املتعاقد .و ُاقرتح البديل أألف يف ادلورة العارشة للفريق العامل كحل ممكن ملسأأةل أأن املكتب ادلويل لن يتمكن من
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التحقّق مما اإذا اكن ينبغي أأن حيتوي الطلب عىل بيان من هذا القبيل .ويرتك البديل ابء للمودع خيار تقدمي ذكل البيان أأو
عدم تقدميه.
مالحظات عن القاعدة  :6الطلبات اخملالفة ل ألصول
أأحاكم هذه القاعدة ُمس تلهمة اإىل حد كبري من ا ألحاكم املتضمنة يف القاعدة  6من الالحئة التنفيذية الراهنة
ق02-6
ُ
لتفاق لش بونة ،وقد ك ّيفت وفقا ألحاكم مرشوع الوثيقة اجلديدة.
مالحظات عن القاعدة  :7التدوين يف السجل ادلويل
صيغت الفقرة ( )2عىل نسق القاعدة  )2(7من الالحئة التنفيذي لتفاق لش بونة ولكهنّ ا ُك ّيفت لبلورة أأ ّن
ق02-7
السجل ادلويل سيتضمن التسجيالت السارية مبوجب اتفاق لش بونة ووثيقة  2967ومبوجب مرشوع الوثيقة اجلديدة عىل
حد سواء (انظر املالحظة  02-4خبصوص مرشوع الوثيقة اجلديدة ،الوثيقة  .)LI/WG/DEV/7/4وطاملا مل تنضم مجيع
ادلول ا ألطراف يف اتفاق لش بونة أأو وثيقة  2967اإىل الوثيقة اجلديدة ،فا ّإن السجل ادلويل ينبغي أأن ّيبني ادلول اليت خيضع
خبصوصها تسجيل ما لتفاق لش بونة ووثيقة  2967أأو للوثيقة اجلديدة .وابلطبع اإذا اكن طلب صادر يف طرف متعاقد طرف
يف اتفاق لش بونة أأو وثيقة  2967والوثيقة اجلديدة ،فا ّإن عىل املكتب ادلويل حفص الطلب ليس عىل أأساس متطلبات الوثيقة
اجلديدة حفسب ،بل كذكل عىل أأساس املتطلبات املنطبقة مبوجب اتفاق لش بونة ووثيقة .2967
ق 02-7و أأحاكم الفقرتني ( )2و( )3من هذه القاعدة ُمس تلهمة اإىل حد كبري من ا ألحاكم املتضمنة يف القاعدة  7من
الالحئة التنفيذية لتفاق لش بونة فامي خيص حمتوايت التسجيالت وشهادة التسجيل والإخطار ابلتسجيالت اجلديدة ،وقد
ُك ّيفت وفقا ألحاكم مرشوع الوثيقة اجلديدة.
دونة فعال مبوجب اتفاق لش بونة
ق 03-7وتتناول الفقرة ( )4حاةل التسجيالت ادلولية لتسميات املنشأأ امل ُ ّ
أأو وثيقة  ،2967بعدما تصبح العالقات املتبادةل بني دولتني خاضعة ألحاكم املادة  )2(32من مرشوع الوثيقة اجلديدة.
مالحظات عن القاعدة  :8الرسوم
صيغت أأحاكم القاعدة  )2(8عىل نسق ا ألحاكم املتضمنة يف القاعدة  23من الالحئة التنفيذية الراهنة لتفاق
ق02-8
لش بونة .ولكن نظرا إاىل املناقشات اليت جرت يف ادلورتني التاسعة والعارشة للفريق العامل ،تظهر املبالغ بني أأقواس مربّعة.
وللأس باب املبيّنة يف املالحظات عن املادة  ،7ول س امي املالحظة  ،02-7من غري املر ّجح اإطالقا أأن تكون الإيرادات املتأأتية
من رسوم التسجيل اكفية لتغطية تاكليف العمليات بناء عىل نظام لش بونة .وكام هو ّ
مبني يف اجلدول  22من املرفق الثالث
لوثيقة الربانمج واملزيانية  ،22/2024تتأأىت  98ابملائة من اإيرادات احتاد لش بونة من مصادر أأخرى غري الرسوم – أأي ،كام
يبيّنه اجلدول نفسه ،من حصته من اإيرادات الويبو العامة – وتبلغ الإيرادات املقدرة لحتاد لش بونة حنو  700 000فرنك
سويرسي .وعىل الرمغ من أأ ّن ذكل املبلغ ل يكفي لتغطية تاكليف املوظفني الراهنة لسجل لش بونة ،ينبغي عدم اإغفال أأ ّن
قدرا كبريا من ا ألنشطة الرئيس ية لسجل لش بونة يمتث ّل يف اخلدمات اليت يقدهما فامي خيص مراجعة نظام لش بونة و أأنشطة
الرتوجي ذات الصةل .وابلإضافة اإىل ذكل ،يشارك جسل لش بونة يف مرشوع يريم اإىل أأمتتة معلياته املندرجة مضن اإجراءات
التسجيل والإخطار بأأكرب درجة ممكنة.
ق 02-8وتنفّذ الفقرات ( "2")2و( )2و( )3من القاعدة  8الفقرتني ( )2و( )6من املادة  7اليت أأضيفت اإىل مرشوع
الوثيقة اجلديدة لبلورة الر أأي اذلي أأبداه يف ادلورة الثامنة للفريق العامل عدد من الوفود املمث ّةل لبدلان غري أأطراف يف اتفاق
لش بونة وأأفاد فيه بأأن ّه ينبغي أأن يكون ل ألطراف املتعاقدة خيار اشرتاط أأن ي ُسدّد لها رمس لتغطية ما تقوم به من حفص
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موضوعي للتسجيالت ادلولية اليت ُختطر هبا .وصيغت الفقراتن ( )2و( )3من القاعدة  8عىل نسق ا ألحاكم املعادةل يف
الالحئة التنفيذية املشرتكة املنطبقة يف س ياق نظايم مدريد ولهاي.
ق 03-8وصيغت الفقرات من ( )4اإىل ( )9من القاعدة  8كذكل عىل نسق ا ألحاكم املعادةل املنطبقة يف س ياق نظايم
مدريد ولهاي .ويه تبلور املامرسة املنطبقة أأيضا مبوجب نظام لش بونة الراهن.
مالحظات عن القاعدة  :9اإعالن الرفض
أأحاكم هذه القاعدة ُمس تلهمة اإىل حد كبري من ا ألحاكم املتضمنة يف القاعدة  9من الالحئة التنفيذية الراهنة
ق02-9
ُ
لتفاق لش بونة ،وقد ك ّيفت وفقا ألحاكم مرشوع الوثيقة اجلديدة.
اقرتحت القاعدة  "2")2(9من أأجل معاجلة احلاةل اخلاصة اليت تُرفض فهيا تسجيالت دولية جزئيا من قبل
ق02-9
حمل
طرف متعاقد بسبب الوجود ا متل حلق سابق مبقتىض ترشيعات ذكل الطرف املتعاقد ،ل س امي وجود تشابه يف اللفظ مع
بيان جغرايف قامئ أأو تسمية منشأأ قامئة .وي ُشار يف هذا الصدد ،مثال ،اإىل الفقرة  232من تقرير ادلورة الرابعة للفريق العامل
(الوثيقة .)LI/WG/DEV/4/7
وكام نوقش يف ادلورة التاسعة للفريق العامل ،لن تُنشئ الفقراتن  "2"2و "6"2من القاعدة  ،9ابلنس بة اإىل
ق03-9
الطرف املتعاقد ،أأي الزتام ابلنص عىل اإماكنية الرفض اجلزيئ .ول تنطبق هذه ا ألحاكم سوى يف احلالت اليت يكون فهيا
الطرف املتعاقد يف وضع ميكّنه ،مبوجب ترشيعاته اخلاصة ،من اإصدار رفض جزيئ.
مالحظات عن القاعدة  :20اإعالن الرفض اخملالف ل ألصول
ق 02-20أأحاكم هذه القاعدة ُمس تلهمة من ا ألحاكم املتضمنة يف القاعدة  20من الالحئة التنفيذية الراهنة لتفاق
لش بونة ،وقد ُك ّيفت وفقا ألحاكم مرشوع الوثيقة اجلديدة.
مالحظات عن القاعدة  :22حسب اإعالن الرفض
ق 02-22أأحاكم هذه القاعدة ُمس تلهمة من ا ألحاكم املتضمنة يف القاعدة  22من الالحئة التنفيذية الراهنة لتفاق
لش بونة ،وقد ُك ّيفت وفقا ألحاكم مرشوع الوثيقة اجلديدة.
ق 02-22ومقارنة بأأحاكم القاعدة  22من الالحئة التنفيذية الراهنة لتفاق لش بونة ،يُقرتح حمك جديد (الفقرة ()"2")2
يشرتط ذكر سبب السحب يف الإعالن ،ل س امي يف حالت السحب اجلزيئ املعادةل حلالت الرفض اجلزيئ ،عىل النحو
املشار اإليه يف القاعدة  "2")2(9أأو " "6من مرشوع هذه الالحئة التنفيذية.
مالحظات عن القاعدة  :22الإعالن مبنح امحلاية
ق 02-22أأحاكم هذه القاعدة ُمس تلهمة من ا ألحاكم املتضمنة يف القاعدة (22اثنيا) من الالحئة التنفيذية الراهنة لتفاق
لش بونة ،وقد ُك ّيفت وفقا ألحاكم مرشوع الوثيقة اجلديدة.
ق 02-22ومقارنة بأأحاكم القاعدة (22اثنيا) من الالحئة التنفيذية الراهنة لتفاق لش بونة ،يُقرتح حمك جديد
(الفقرة (()2ب)" )"3يشرتط ذكر سبب السحب يف الإعالن ،ل س امي يف حاةل اإعالانت املنح اجلزيئ للحامية املعادةل حلالت
الرفض اجلزيئ ،عىل النحو املشار اإليه يف القاعدة  "2")2(9أأو " "6من مرشوع هذه الالحئة التنفيذية.
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مالحظات عن القاعدة  :23الإخطار ابإبطال أاثر تسجيل دويل يف طرف متعاقد
ق 02-23أأحاكم هذه القاعدة ُمس تلهمة من ا ألحاكم املتضمنة يف القاعدة  26من الالحئة التنفيذية الراهنة لتفاق
لش بونة ،مبا يف ذكل التعديل اذلي اعمتدته امجلعية يف سبمترب  ،2022وقد ُك ّيفت وفقا ألحاكم مرشوع الوثيقة اجلديدة.
ق 02-23ومقارنة بأأحاكم القاعدة  )2(26من الالحئة التنفيذية الراهنة لتفاق لش بونة ،يُقرتح أأن ل تُبلور يف البند ""4
من الفقرة ( )2احلالت املشموةل ابلقاعدة  "6")2(9من مرشوع هذه الالحئة التنفيذية حفسب ،بل كذكل احلاةل اخلاصة
املتعلقة ابلبياانت اجلغرافية وتسميات املنشأأ املتشاهبة لفظيا ،كام هو مشمول ابلقاعدة ."2")2(9
مالحظات عن القاعدة  :24الإخطار ابملهةل الانتقالية املمنوحة للغري
ق 02-24أأحاكم هذه القاعدة ُمس تلهمة من ا ألحاكم املتضمنة يف القاعدة  22من الالحئة التنفيذية الراهنة لتفاق
لش بونة ،وقد ُك ّيفت وفقا ألحاكم مرشوع الوثيقة اجلديدة .وعقب املناقشات اليت جرت يف ادلورة السابعة للفريق العامل،
عُدّ لت القاعدة  "3")2(24ابإدراج العبارة املتعلقة بتقدمي بياانت عن نطاق الاس تخدام أأثناء املهةل الانتقالية.
مالحظات عن القاعدة  :22التعديالت
ق 02-22صيغت أأحاكم هذه القاعدة عىل نسق ا ألحاكم املتضمنة يف القاعدة  23من الالحئة التنفيذية الراهنة لتفاق
لش بونة ،وقد ُك ّيفت وفقا ألحاكم مرشوع الوثيقة اجلديدة.
ق 02-22ويف القاعدة  ،)2(22أأضيف بند جديد " "6من أأجل مواءمة احلمك مع أأحاكم القاعدة .26
مالحظات عن القاعدة  :26التخيل عن امحلاية
ق 02-26صيغت أأحاكم هذه القاعدة عىل نسق ا ألحاكم املتضمنة يف القاعدة  24من الالحئة التنفيذية الراهنة لتفاق
لش بونة ،وقد ُك ّيفت وفقا ألحاكم مرشوع الوثيقة اجلديدة.
ق 02-26وفامي خيص العبارة " لكيا أأو جزئيا" الواردة يف الفقرتني ( )2و( )2من القاعدة  ،26أأثري تساؤل يف ادلورة
السابعة للفريق العامل حول ما اإذا اكن ميكن اإصدار اإعالن ابلتخيل عن امحلاية فامي خيص بعض املنتجات املشموةل ابلتسجيل
ادلويل .غري أأ ّن الرئيس خلُص ،يف ادلورة التاسعة للفريق العامل ،اإىل أأ ّن العبارة ،كام وردت يف القاعدة  ،26تتعلق بعدد
ا ألطراف املتعاقدة اليت مت التخيل عن امحلاية فهيا.
ق 03-26و أأضيفت الفقراتن ( )2و( )4توخيا لحامتل اختفاء سبب التخيل عن امحلاية لحقا .ويف تكل احلاةل ،ميكن
حسب اإعالن التخيل عن امحلاية ،رشيطة تسديد الرمس املنطبق عىل التعديالت.
ق04-26
وقت لحق.

وتنطبق القاعدة  26أأيضا يف حاةل عدم تسديد رمس فردي مبوجب املادة  )6(7أأو تسديد ذكل الرمس يف

مالحظات عن القاعدة  :27شطب التسجيل ادلويل
ق 02-27أأحاكم هذه القاعدة ُمس تلهمة اإىل حد كبري من ا ألحاكم املتضمنة يف القاعدة  22من الالحئة التنفيذية الراهنة
لتفاق لش بونة ،وقد ُك ّيفت وفقا ألحاكم مرشوع الوثيقة اجلديدة.
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مالحظات عن القاعدة  :28التصويبات يف السجل ادلويل
ق 02-28أأحاكم هذه القاعدة ُمس تلهمة من ا ألحاكم املتضمنة يف القاعدة  27من الالحئة التنفيذية الراهنة لتفاق
لش بونة ،وقد ُك ّيفت وفقا ألحاكم مرشوع الوثيقة اجلديدة.
مالحظات عن القاعدة  :29النرش
ق 02-29مقارنة ابلقاعدة  28من الالحئة التنفيذية الراهنة لتفاق لش بونة ،مل ُحيتفظ ابلإشارة اإىل اجملةل نظرا لحامتل
النرش عىل موقع الويبو الإلكرتوين يف املس تقبل.
مالحظات عن القاعدة  :20مس تخرجات السجل ادلويل واملعلومات ا ألخرى اليت يقدهما املكتب ادلويل
ق02-20
لش بونة.

أأحاكم هذه القاعدة ُمس تلهمة من ا ألحاكم املتضمنة يف القاعدة  29من الالحئة التنفيذية الراهنة لتفاق

مالحظات عن القاعدة  :22التوقيع
ق02-22

هذه القاعدة ُمس تلهمة من القاعدة  20من الالحئة التنفيذية الراهنة لتفاق لش بونة.

مالحظات عن القاعدة  :22اترخي اإرسال التبليغات املتنوعة
ق 02-22أأحاكم هذه القاعدة ُمس تلهمة اإىل حد كبري من ا ألحاكم املتضمنة يف القاعدة  22من الالحئة التنفيذية الراهنة
لتفاق لش بونة .وفامي خيص العبارة الإضافية اليت تشري اإىل التعلاميت الإدارية ،ي ُشار اإىل البند  9من التعلاميت الإدارية املنطبقة
مبوجب اتفاق لش بونة الراهن.
مالحظات عن القاعدة  :23طرق الإخطار من قبل املكتب ادلويل
ق 02—23صيغت أأحاكم هذه القاعدة عىل نسق ا ألحاكم املتضمنة يف القاعدة  22من الالحئة التنفيذية الراهنة لتفاق
لش بونة.
مالحظات عن القاعدة  :24التعلاميت الإدارية
ق 02-24أأحاكم هذه القاعدة ُمس تلهمة اإىل حد كبري من ا ألحاكم املتضمنة يف القاعدة (23اثنيا) من الالحئة التنفيذية
الراهنة لتفاق لش بونة .غري أأن ّه مل ُحيتفظ ابلإشارة اإىل اجملةل نظرا للسبب املذكور يف املالحظة .02-29
[هناية الوثيقة]

