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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 3 :يوليو 2017

االحتاد اخلاص حلماية تسميات املنشأ وتسجيلها الدويل

(احتاد لشبونة)

اجلمعية
الدورة الرابعة والثالثون (الدورة العادية الثانية والعشرون)

جنيف ،من  2اإىل  11أأكتوبر 2017

اقرتاح الالئحة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق لشبونة ووثيقة جنيف التفاق لشبونة

وثيقة من اإعداد املكتب ادلويل

أأول .مقدمة
 .1أأنشأأت مجعية احتاد لش بونة ،يف دورهتا الثانية والثالثني (ادلورة العادية احلادية والعرشين) اليت عقدت يف جنيف يف
الفرتة من  5اإىل  14أأكتوبر  ،2015فريقا عامال ليعد لحئة تنفيذية مشرتكة لتفاق لش بونة ووثيقة جنيف لتفاق لش بونة
(يشار اإليه فامي ييل ابمس "الفريق العامل") .وعقد الفريق العامل دورتني يف جنيف :أأولمها يف الفرتة من  7اإىل  9يونيو
 ،2016واثنهيا يف الفرتة من  3اإىل  5أأبريل .2017
 .2ونظر الفريق العامل ،يف لكتا ادلورتني ،يف مرشوع الالحئة التنفيذية املشرتكة لتفاق لش بونة بشأأن حاية تسميات
املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل ووثيقة جنيف لتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية (املشار اإلهيا
فامي ييل بعبارة "الالحئة التنفيذية املشرتكة") (انظر الوثيقتني  LI/WG/PCR/1/2و.)LI/WG/PCR/2/2
.3

وتعرض مهذه الوثيقة النتاجئ اليت حققها الفريق العامل يك تنظر فهيا مجعية احتاد لش بونة.
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اثنيا .مرشوع الالحئة التنفيذية املشرتكة

 .4خيضع نظام لش بونة حاليا لتفاق لش بونة بشأأن حاية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل املؤرخ  31أأكتوبر
 ،1958بصيغته املُراجعة يف اس توكهومل يف  14يوليو  ،1967واملُعدةل يف  28سبمترب ( 1979املشار اإلهيا فامي ييل بعبارة
"وثيقة  .1)"1967وفور بدء نفاذ وثيقة جنيف لتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية ،كا اع ُتمدت يف
 20مايو ( 2015املشار اإلهيا فامي ييل بعبارة "وثيقة جنيف") ،س يخضع اإجراء التسجيل ادلويل اخلاص بتسميات املنشأأ
واملؤرشات اجلغرافية ألحاكم صكني دوليني ،مها وثيقة  1967ووثيقة جنيف.
.5

وتُ ِّكل ً
ّلك من الصكني حالي ًا لحئتان تنفيذيتان مها:

-

الالحئة التنفيذية لتفاق لش بونة بشأأن حاية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل ،بصيغهتا النافذة
يف  1يناير ( 2016املشار اإلهيا فامي ييل بعبارة "الالحئة التنفيذية لتفاق لش بونة")؛

-

والالحئة التنفيذية لوثيقة جنيف بشأأن تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية ،ومل تدخل حزي النفاذ بعد
(املشار اإلهيا فامي ييل بعبارة "الالحئة التنفيذية لوثيقة جنيف").

 .6وهتدف الالحئة التنفيذية املشرتكة اإىل تبس يط ا إلاطار القانوين لنظام لش بونة ملا فيه مصلحة السلطات اخملتصة يف
أأعضاء احتاد لش بونة ومس تخديم النظام واملكتب ادلويل ،وذكل ابلس تعاضة عن الالحئتني املذكورتني أأعاله بالحئة واحدة
تنظم التسجيالت ادلولية اليت تدون مبوجب وثيقة  1967وتكل اليت تدون مبوجب وثيقة جنيف.
 .7ووافق الفريق العامل يف دورته الثانية عىل أأن يويص مجعية احتاد لش بونة يف دورهتا لعام  "1" :2017بأأن تعمتد
مرشوع الالحئة التنفيذية املشرتكة [ ،]...بصيغته املعدةل من قبل الفريق العامل" .2ويرد مرشوع الالحئة التنفيذية املشرتكة
يف املرفق ا ألول .وترد املالحظات التوضيحية املتعلقة مبرشوع الالحئة التنفيذية املشرتكة يف الوثيقة
.LI/WG/PCR/2/3/Rev

اثلثا .اقرتاح بشأأن أأثر ا إلعالات املتعلقة ابلرسوم الفردية
 .8نظر الفريق العامل أأيضا ،يف دورتيه ا ألوىل والثانية ،يف اقرتاح قدمته مجهورية مودلوفا بشأأن القاعدة اجلديدة )10(8
من مرشوع الالحئة التنفيذية املشرتكة بشأأن أأثر الإعالات املتعلقة ابلرسوم الفردية ("ضان وثيقة .)"1967
 .9ويف دورته الثانية "وافق الفريق العامل عىل أأن يويص مجعية احتاد لش بونة يف دورهتا لعام  "2" ]...[ :2017بأأن
تنظر يف الاقرتاح املُقدم من مجهورية مودلوفا بشأأن مرشوع القاعدة  )10(8من الالحئة التنفيذية املشرتكة ("ضان وثيقة
 .3")"1967ويرد الاقرتاح يف املرفق الثاين لهذه الوثيقة.
1
يف اترخي نرش مهذه الوثيقة ،ل يوجد سوى بدل واحد ملزم فقط ابتفاق لش بونة بشأأن حاية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل املؤرخ 31
أأكتوبر ( 1958مهاييت) ،يف حني صدقت البدلان ا ألخرى عىل اتفاق لش بونة بصيغته املُراجعة يف اس توكهومل يف  14يوليو  ،1967واملُعدةل يف  28سبمترب ،1979
أأو انضمت اإلهيا (اجلزائر ،البوس نة والهرسك ،بلغاراي ،بوركينا فاسو ،الكونغو ،كوس تارياك ،كواب ،امجلهورية التش يكية ،مجهورية كوراي الشعبية ادلميقرااطية،
فرنسا ،غابون ،جورجيا ،مهنغاراي ،اإيران (مجهورية – الإسالمية) ،إارسائيل ،اإيطاليا ،املكس يك ،اجلبل ا ألسود ،نياكراغوا ،بريو ،الربتغال ،مجهورية مودلوفا،
رصبيا ،سلوفاكيا ،مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا ،توغو ،تونس).
ومل تعدل مراجعة اتفاق لش بونة بشأأن حاية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل يف عام  1967ا ألحاكم املتصةل ابإجراء التسجيل ادلويل
لتسميات املنشأأ والإجراءات املتعلقة ابإدارة السجل ادلويل (انظر املواد من  1اإىل  8من وثيقة  .)1967وحيامث اكن اتفاق لش بونة بشأأن حاية تسميات املنشأأ
وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل املؤرخ  31أأكتوبر  1958منطبقا بدل من وثيقة  ،1967يُفهم من أأية اإشارة اإىل وثيقة  1967ترد يف مهذه الوثيقة أأهنا اإشارة اإىل
اتفاق لش بونة املؤرخ  31أأكتوبر .1958
2
انظر الفقرة  11من ملخص الرئيس (الوثيقة .)LI/WG/PCR/2/6
3
انظر الفقرة  11من ملخص الرئيس (الوثيقة .)LI/WG/PCR/2/6
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رابعا .جدول الرسوم
 .10ألغراض وضع الصيغة الهنائية ملرشوع الالحئة التنفيذية املشرتكة ،جيب حتديد مبلغ الرسوم املشار اإلهيا يف القاعدة
 .)1(8وس يقدم اقرتاح مع جدول رسوم مناسب اإىل مجعية احتاد لش بونة لتنظر فيه يف دورهتا احلالية (انظر الوثيقة
 .)LI/A/34/2وذلكل فاإن اعامتد امجلعية ملرشوع الالحئة التنفيذية املشرتكة يتوقف عىل قرار امجلعية بشأأن مهذا الاقرتاح.

خامسا.

دخول حزي النفاذ

 .11يف دورته الثانية "وافق الفريق العامل عىل أأن يويص مجعية احتاد لش بونة يف دورهتا لعام  "4" ]...[ :2017بتحديد
اترخي بدء نفاذ الالحئة التنفيذية املشرتكة حبيث يتوافق مع اترخي بدء نفاذ وثيقة جنيف لتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ
واملؤرشات اجلغرافية".4

.12

اإن مجعية احتاد لش بونة مدعوة اإىل أأن:
" "1تع متد مرشوع الالحئة التنفيذية
املشرتكة لتفاق لش بونة بش أأن حاية
تسميات املنش أأ وتسجيلها عىل الصعيد
ادلويل ووثيقة جنيف لتفاق لش بونة
بش أأن تسميات املنش أأ واملؤرشات
اجلغرافية ،عىل النحو الوارد يف املرفق
ا ألول من الوثيقة  ،LI/A/34/1رمهنا
بقرارمها املتعلق جبدول الرسوم املذكور يف
الفقرة  10أأعاله؛
" "2وتنظر يف الاقرتاح املقدم بش أأن
مرشوع القاعدة  )10(8من مرشوع
الالحئة التنفيذية املشرتكة ("ضان وثيقة
 ،")"1967عىل النحو الوارد يف املرفق
الثاين للوثيقة ذاهتا؛
" "3وتقرر أأن يتوافق اترخي بدء نفاذ
الالحئة التنفيذية املشرتكة مع اترخي بدء
نفاذ وثيقة جنيف لتفاق لش بونة بش أأن
تسميات املنش أأ واملؤرشات اجلغرافية.

[ييل ذكل املرفقان]
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انظر الفقرة  11من ملخص الرئيس (الوثيقة .)LI/WG/PCR/2/6
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الفصل ا ألول
أأحاكم متهيدية وعامة
القاعدة 1
تعاريف
([ )1تعابري خمترصة] ( أأ) ألغراض مهذه الالحئة التنفيذية ،وما مل يُذكر خالف ذكل رصاحة:
" "1تعين "وثيقة جنيف" وثيقة جنيف لتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية املؤرخة
 20مايو 2015؛
" "2ويكون للتعابري اخملترصة املُس تخدمة يف مهذه الالحئة التنفيذية واملُعرفة يف املادتني  1و )1(2من وثيقة
جنيف املعىن ذاته كا يف تكل الوثيقة؛
" "3وحيامث اكن اتفاق لش بونة بشأأن حاية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل املؤرخ
 31أأكتوبر  1958منطبقا بدل من وثيقة  ،1967يُفهم من أأية اإشارة اإىل وثيقة  1967أأهنا اإشارة اإىل اتفاق لش بونة
املؤرخ  31أأكتوبر 1958؛
" "4وتشري "القاعدة" اإىل قاعدة من قواعد مهذه الالحئة التنفيذية؛
" "5وتعين "التعلاميت الإدارية" التعلاميت الإدارية املشار اإلهيا يف القاعدة 24؛
" "6وتعين عبارة "الاس امترة الرمسية" الاس امترة اليت يصدرمها املكتب ادلويل.
" "7ويعين "التبليغ" أأي اطلب أأو أأي الامتس أأو اإعالن أأو اإخطار أأو دعوة أأو معلومات مما خيص أأو يرافق
اطلبا أأو تسجيال دوليا ويُوجه اإىل الإدارة اخملتصة أأو املكتب ادلويل أأو يُوجه ،يف حاةل املادة  )3(5من وثيقة جنيف ،اإىل
املس تفيدين أأو الشخص الطبيعي أأو املعنوي املشار اإليه يف املادة  "2")2(5من تكل الوثيقة؛
" "8ويعين "الطلب اخلاضع لوثيقة  "1967الطلب املودع بناء عىل وثيقة  1967حيث تكون العالقات
املتبادةل بني اطرفني متعاقدين َّ
منظمة بناء عىل وثيقة 1967؛
" "9ويعين "الطلب اخلاضع لوثيقة جنيف" الطلب املودع بناء عىل وثيقة جنيف حيث تكون العالقات
املتبادةل بني اطرفني متعاقدين َّ
منظمة بناء عىل وثيقة جنيف؛
" "10ويعين "الرفض" الإعالن املشار اإليه يف املادة  )3(5من وثيقة  1967أأو يف املادة  15من
وثيقة جنيف.
([ 1)2بعض العبارات املتوازية يف وثيقة  1967ووثيقة جنيف] ألغراض مهذه الالحئة التنفيذية،
" "1تُعترب الإشارة اإىل "الطرف املتعاقد" عىل أأهنا تشمل اإشارة اإىل "البدل" كا مهو مشار اإليه يف
وثيقة  ،1967لكا اكن ذكل مناس با؛
" "2تُعترب الإشارة اإىل "اطرف املنشأأ املتعاقد" عىل أأهنا تشمل اإشارة اإىل "بدل املنشأأ" كا مهو مشار اإليه يف
وثيقة  ،1967لكا اكن ذكل مناس با؛
" "3تُعترب الإشارة اإىل "النرش" يف القاعدة  19عىل أأهنا تشمل إاشارة اإىل نرش يف اجملةل ادلورية مشار اإليه
يف املادة  )2(5من وثيقة  ،1967لكا اكن ذكل مناس با و أأاي اكنت وس يةل النرش املُس تخدمة.

1

يف النسخة العربية ،تُعترب الإشارة اإىل "سلعة" عىل أأهنا تشمل اإشارة اإىل "منتج" كا مهو مشار اإليه يف وثيقة  ،1967لكا اكن ذكل مناس با.
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القاعدة 2
حساب املهل
([ )1املهل احملسوبة ابلس نوات] تنقيض لك همةل حمسوبة ابلس نوات ،يف الس نة التالية الواجب أأخذمها يف احلس بان ،يف
الشهر ذاته واليوم ذاته الذلين يبد أأ فهيا حساب املهةل .ولكن اإذا وقع احلدث يف 29فرباير ،فاإن املهةل تنقيض يف  28فرباير
من الس نة التالية.
([ )2املهل احملسوبة اب ألشهر] تنقيض لك همةل حمسوبة اب ألشهر ،يف الشهر التايل الواجب أأخذه يف احلس بان ،يف اليوم
ذاته اذلي يبد أأ فيه حساب املهةل .ولكن اإذا مل يكن يف الشهر التايل الواجب أأخذه يف احلس بان يوم مطابق لهذا العدد ،فاإن
املهةل تنقيض يف اليوم ا ألخري من مهذا الشهر.
([ )3انقضاء املهةل يف يوم ل يكون يوم معل ابلنس بة للمكتب ادلويل أأو اإحدى الإدارات اخملتصة] اإذا اكنت املهةل املنطبقة
عىل املكتب ادلويل أأو اإحدى الإدارات اخملتصة تنقيض يف يوم ل يكون يوم معل ابلنس بة للمكتب ادلويل أأو تكل الإدارة
اخملتصة ،فاإن املهةل تنقيض ،ابلرمغ من أأحاكم الفقرتني ( )1و(.،)2يف اليوم ا ألول التايل اذلي يكون يوم معل ابلنس بة
للمكتب ادلويل أأو تكل الإدارة اخملتصة ،حسب احلال.
القاعدة 3
لغات العمل
حيرر الطلب ابلإنلكزيية أأو الفرنس ية أأو الإس بانية.
([ )1الطلب] َّ
حيرر لك تبليغ يتعلق بطلب أأو تسجيل دويل ابلإنلكزيية أأو الفرنس ية أأو الإس بانية
([ )2التبليغات الالحقة للطلب] َّ
حسب اختيار الإدارة اخملتصة املعنية ،أأو يف حاةل املادة  )3(5من وثيقة جنيف ،حسب اختيار املس تفيدين أأو الشخص
الطبيعي أأو املعنوي املشار اإليه يف املادة  "2")2(5من تكل الوثيقة .ويعد املكتب ادلويل أأية ترمجة رضورية لتكل
الإجراءات.
([ )3التدوينات يف السجل ادلويل واملنشورات] تكون التدوينات يف السجل ادلويل ومنشورات املكتب ادلويل اخلاصة
بتكل التدوينات ابلإنلكزيية والفرنس ية والإس بانية .ويعد املكتب ادلويل الرتجات الرضورية ذلكل الغرض .ولكن املكتب
ادلويل ل يرتمج تسمية املنشأأ أأو املؤرش اجلغرايف.
([ )4النقل احلريف لتسمية املنش أأ أأو املؤرش اجلغرايف] يف احلالت اليت يتضمن فهيا الطلب نقال حرفيا لتسمية املنشأأ
أأو املؤرش اجلغرايف وفقا للقاعدة (()2()5ب) ،فاإن املكتب ادلويل ل يتحقق من دقة ذكل النقل احلريف.
([ )5ترجات تسمية املنش أأ فامي خيص الطلبات اخلاضعة لوثيقة  ]1967يف حال تضمن اطلب خاضع لوثيقة  1967ترمجة
أأو أأكرث لتسمية املنشأأ ،اطبقا للقاعدة  ،"5")6(5ل يتحقق املكتب ادلويل من حصة الرتجات.
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القاعدة 4
الإدارة اخملتصة
([ )1اإخطار املكتب ادلويل] يقوم لك اطرف متعاقد ابإخطار املكتب ادلويل ابمس اإدارته اخملتصة وتفاصيل التصال
اخلاصة بتكل الإدارة ،أأي الإدارة اليت عيهنا لتقدمي الطلبات والتبليغات ا ألخرى اإىل املكتب ادلويل واس تالم التبليغات منه.
([ )2اإدارة واحدة أأو اإدارات خمتلفة] يُفضل أأن يشري الإخطار املذكور يف الفقرة ( )1اإىل اإدارة خمتصة واحدة .وعندما
ِّ
خيطر اطرف متعاقد ابإدارات خمتلفة ،ينبغي أأن يشري الإخطار بوضوح اإىل اختصاص لك مهنا فامي خيص تقدمي الطلبات
والتبليغات ا ألخرى اإىل املكتب ادلويل واس تالم التبليغات منه.
([ )3معلومات عن الإجراءات املنطبقة] تتيح الإدارة اخملتصة املشار اإلهيا يف الفقرة ( )1املعلومات عن الإجراءات املنطبقة
يف أأراضهيا للطعن يف احلقوق املرتبطة بتسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية وإانفاذمها.
([ )4التعديالت] ِّ
.ختطر ا ألاطراف املتعاقدة املكتب ادلويل بأأي تغيري يف البياات املشار اإلهيا يف الفقرتني ( )1و( .)3غري
أأنه جيوز للمكتب ادلويل أأن حييط علا ،حبمك مركزه ،بتغيري يطر أأ دون تلقي أأي اإخطار بشأأنه وذكل يف احلالت اليت يكون
دليه فهيا مؤرشات واحضة عىل حدوث ذكل التغيري.
الفصل الثاين
الطلب والتسجيل ادلويل
القاعدة 5
الرشوط املتعلقة ابلطلب
([ )1الإيداع] يودع الطلب دلى املكتب ادلويل عىل الاس امترة الرمسية اخملصصة لهذا الغرض وتوقع عليه الإدارة اخملتصة
اليت تقدمه أأو يوقع عليه ،يف حاةل املادة  )3(5من وثيقة جنيف ،املس تفيدون أأو الشخص الطبيعي أأو املعنوي املشار اإليه
يف املادة  "2")2(5من تكل الوثيقة.
([ )2احملتوايت الإلزامية يف الطلب] ( أأ) يبني الطلب ما ييل:
" "1اطرف املنشأأ املتعاقد؛
" "2والإدارة اخملتصة اليت تقدم الطلب ،أأو يف حاةل املادة  )3(5من وثيقة جنيف ،تفاصيل التصال
للمس تفيدين أأو الشخص الطبيعي أأو املعنوي املشار اإليه يف املادة  "2")2(5من تكل الوثيقة؛
" "3واملس تفيدين املعينني ابمس جاعي أأو ابمس فردي اإذا اس تحال التعيني امجلاعي ،أأو يف حاةل الطلب
اخلاضع لوثيقة جنيف ،الشخص الطبيعي أأو املعنوي اذلي يمتتع اب ألسس القانونية مبوجب قانون اطرف املنشأأ املتعاقد لتأأكيد
حقوق املس تفيدين أأو حقوق أأخرى تتصل بتسمية املنشأأ أأو املؤرش اجلغرايف؛
" "4وتسمية املنشأأ املطلوب تسجيلها أأو املؤرش اجلغرايف املطلوب تسجيهل ،ابللغة الرمسية لطرف املنشأأ
املتعاقد ،وإاذا اكن لطرف املنشأأ املتعاقد أأكرث من لغة رمسية فبلغة واحدة أأو أأكرث من اللغات الرمسية اليت ترد هبا تسمية
املنشأأ أأو يرد هبا املؤرش اجلغرايف يف التسجيل أأو القانون أأو القرار اذلي متتع تسمية املنشأأ أأو يمتتع املؤرش اجلغرايف مبوجبه
ابمحلاية يف اطرف املنشأأ املتعاقد2؛
2

تطبيق القاعدة  ()2(5أأ)" "4والقاعدة ()2(5ب) مرمهون بأأحاكم الفقرتني ( )3و( )4من القاعدة .3
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" "5والسلعة أأو السلع اليت تنطبق علهيا تسمية املنشأأ ،أأو ينطبق علهيا املؤرش اجلغرايف ،بأأكرب قدر
ممكن من ادلقة؛
" "6واملنطقة اجلغرافية اليت تُنتج فهيا السلعة أأو السلع أأو منطقة منش هئا اجلغرافية؛
" "7والتفاصيل امل ُ ِّ
حددة للتسجيل ،مبا يف ذكل اترخيه ورمقه ،اإن أأمكن ،أأو القانون الترشيعي أأو الإداري أأو
القرار القضايئ أأو الإداري ،واليت تمتتع تسمية املنشأأ أأو يمتتع املؤرش اجلغرايف مبوجهبا ابمحلاية يف اطرف املنشأأ املتعاقد.

(ب) وعندما تكون أأساء املس تفيدين أأو الشخص الطبيعي أأو املعنوي املشار اإليه يف املادة  "2")2(5من وثيقة
جنيف ،وامس منطقة الإنتاج اجلغرافية أأو امس منطقة املنشأأ اجلغرافية ،وامس تسمية املنشأأ املطلوب تسجيلها أأو املؤرش
اجلغرايف املطلوب تسجيهل ،ابحلروف غري الالتينية ،تُنقل تكل ا ألساء نقال حرفيا ابحلروف الالتينية .ويتبع النقل احلريف نظام
احلروف الصوتية للغة الطلب.2
مس التسجيل و أأية رسوم أأخرى ،كا مهو منصوص عليه يف القاعدة .8
(ج) ويُرفق ابلطلب ادلويل ر ُ
([ )3الطلب اخلاضع لوثيقة جنيف – البياات املتعلقة ابجلودة أأو السمعة أأو اخلاصية (اخلصائص)] ( أأ) ما دام الطرف
املتعاقد يف وثيقة جنيف يشرتط ،ألغراض حاية تسمية منشأأ مسجةل أأو مؤرش جغرايف مسجل يف أأراضيه ،أأن يشري
الطلب اخلاضع لوثيقة جنيف كذكل اإىل بياات تتعلق ،يف حاةل تسمية املنشأأ ،جبودة السلعة أأو خصائصها وصلهتا ابلبيئة
اجلغرافية ملنطقة الإنتاج وتتعلق ،يف حاةل املؤرش اجلغرايف ،جبودة السلعة أأو مسعهتا أأو خاصية أأخرى تتسم هبا وصلهتا مبنطقة
املنشأأ اجلغرافية ،فاإن عىل ذكل الطرف اإخطار املدير العام بذكل الرشط.
(ب) من أأجل استيفاء ذكل الرشط ،تُوفر البياات املشار اإلهيا يف الفقرة الفرعية (أأ) ابإحدى لغات العمل ،ولكهنا ل
تُرتمج من قبل املكتب ادلويل.
(ج) الطلب غري املمتثل للرشط اذلي أأخطر به الطرف املتعاقد اطلبا للفقرة الفرعية ( أأ) ،يكون هل ،مع مراعاة
القاعدة  ،6أأثر التخيل عن امحلاية فامي خيص الطرف املتعاقد.
([ )4الطلب اخلاضع لوثيقة جنيف – التوقيع و /أأو نية الاس تخدام] ( أأ) ما دام الطرف املتعاقد اذلي مهو اطرف يف
وثيقة جنيف يشرتط ،ألغراض حاية تسمية منشأأ مسجةل أأو مؤرش جغرايف مسجل ،أأن يكون الطلب اخلاضع لوثيقة
جنيف موقعا من خشص يمتتع اب ألسس القانونية لتأأكيد احلقوق املمنوحة مبوجب تكل امحلاية ،فاإن عىل ذكل الطرف اإخطار
املدير العام بذكل الرشط.
(ب) ما دام الطرف املتعاقد يشرتط ،ألغراض حاية تسمية منشأأ مسجةل أأو مؤرش جغرايف مسجل ،أأن يكون
الطلب اخلاضع لوثيقة جنيف مصحواب ابإعالن نية اس تخدام تسمية املنشأأ املسجةل أأو املؤرش اجلغرايف املسجل يف أأراضيه أأو
اإعالن نية ممارسة رقابة عىل اس تخدام الغري لتسمية املنشأأ املسجةل أأو املؤرش اجلغرايف املسجل يف أأراضيه ،فاإن عىل ذكل
الطرف اإخطار املدير العام بذكل الرشط.
(ج) الطلب اخلاضع لوثيقة جنيف وغري املوقع اطبقا للفقرة الفرعية ( أأ) ،أأو غري املصحوب ابلإعالن املبني يف الفقرة
الفرعية (ب) ،يكون هل ،مع مراعاة القاعدة  ،6أأثر التخيل عن امحلاية فامي خيص الطرف املتعاقد اذلي يشرتط ذكل التوقيع أأو
الإعالن ،حسب ما مت الإخطار به بناء عىل الفقرتني الفرعيتني (أأ) و(ب).
([ )5الطلب اخلاضع لوثيقة جنيف  -امحلاية غري مطلوبة لعنارص معينة من تسمية املنش أأ أأو املؤرش اجلغرايف] يبني الطلب
اخلاضع لوثيقة جنيف ،عىل حد عمل املودع ،ما اإذا اكن التسجيل أأو القانون الترشيعي أأو الإداري أأو القرار القضايئ
أأو الإداري ،واذلي تمتتع مبوجبه تسمية املنشأأ أأو املؤرش اجلغرايف ابمحلاية يف اطرف املنشأأ املتعاقد ،حيدد أأن امحلاية غري ممنوحة
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لعنارص معينة من تسمية املنشأأ أأو املؤرش اجلغرايف .وتُذكر تكل العنارص يف الطلب بلغة من لغات العمل وابللغة أأو اللغات
الرمسية لطرف املنشأأ املتعاقد املشار اإلهيا يف الفقرة (()2أأ)" "4إاضافة اإىل أأي نقل حريف اطبقا للفقرة (()2ب).
([ )6الطلب  -احملتوايت اخليارية] ( أأ) جيوز أأن يبني الطلب ادلويل أأو يتضمن ما ييل:
" "1عناوين املس تفيدين ،أأو يف حاةل اطلب مودع بناء عىل وثيقة جنيف ،ودون الإخالل مبقتىض الفقرة
( ()2أأ)" ،"2عنوان الشخص الطبيعي أأو املعنوي املشار اإليه يف املادة  "2")2(5من الوثيقة؛
" "2وإاعالا يفيد بأأنه مت التخيل عن امحلاية يف اطرف متعاقد أأو أأكرث؛
" "3ونسخة ابللغة ا ألصلية من التسجيل أأو القانون الترشيعي أأو الإداري أأو القرار القضايئ أأو الإداري،
اذلي تمتتع تسمية املنشأأ أأو يمتتع املؤرش اجلغرايف مبوجبه ابمحلاية يف اطرف املنشأأ املتعاقد.
" "4وبياا يفيد أأن امحلاية غري مطلوبة لعنارص معينة من تسمية املنشأأ فامي خيص الطلبات اخلاضعة
لوثيقة  ،1967أأو لعنارص معينة ،خالف تكل املشار اإلهيا يف الفقرة (،)5من تسمية املنشأأ أأو املؤرش اجلغرايف فامي خيص
الطلبات اخلاضعة لوثيقة جنيف؛
أ
" "5وترمجة واحدة أأو أكرث لتسمية املنشأأ مبا تشاء الإدارة اخملتصة لبدل املنشأأ من لغات فامي خيص الطلبات
اخلاضعة لوثيقة 1967؛
" "6و أأية معلومات أأخرى تود الإدارة اخملتصة لطرف املنشأأ املتعاقد اذلي مهو اطرف يف وثيقة  1967تقدميها
بشأأن امحلاية املمنوحة لتسمية املنشأأ يف ذكل البدل ،مثل بياات اإضافية حول منطقة اإنتاج املنتج ووصف للعالقة القامئة بني
جودة السلعة أأو خصائصها وبيئهتا اجلغرافية؛
(ب) ورمغ ما ورد يف القاعدة  ،)3(3لن يرتمج املكتب ادلويل البياات املشار اإلهيا يف الفقرتني الفرعيتني
( أأ) " "1و"."6
القاعدة 6
الطلبات اخملالفة ل ألصول
([ )1حفص الطلب وتصويب اخملالفات] ( أأ) مع مراعاة الفقرة ( ،)2اإذا تبني للمكتب ادلويل أأن الطلب ل يس تويف
الرشوط احملددة يف القاعدة  )1(3أأو القاعدة  ،5فاإنه يؤجل التسجيل ويدعو الإدارة اخملتصة أأو يدعو ،يف حاةل املادة )3(5
من وثيقة جنيف ،املس تفيدين أأو الشخص الطبيعي أأو املعنوي املشار اإليه يف املادة  "2")2(5من تكل الوثيقة اإىل تصويب
اخملالفة اليت لحظها يف غضون همةل ثالثة أأشهر اعتبارا من اترخي اإرسال تكل ادلعوة.
(ب) وإاذا مل تصوب الإدارة اخملتصة اخملالفة املالحظة يف غضون شهرين اعتبارا من اترخي ادلعوة املذكورة يف
الفقرة الفرعية ( أأ) ،فعىل املكتب ادلويل أأن يرسل تبليغا اإىل تكل الإدارة لتذكريمها بتكل ادلعوة .ول يؤثر اإرسال ذكل التبليغ
يف همةل الثالثة أأشهر املذكورة يف الفقرة الفرعية ( أأ).
(ج) وإاذا مل يتسمل املكتب ادلويل تصويبا للمخالفة يف غضون همةل الثالثة أأشهر املذكورة يف الفقرة الفرعية ( أأ)،
يرفض املكتب ادلويل الطلب ،مع مراعاة الفقرة الفرعية (د) ،وخيطر بذكل الإدارة اخملتصة أأو خيطر ،يف حاةل املادة  )3(5من
وثيقة جنيف ،املس تفيدين أأو الشخص الطبيعي أأو املعنوي املشار اإليه يف املادة  "2")2(5من تكل الوثيقة فضال عن الإدارة
اخملتصة.
(د) يف حال أأية خمالفة تتعلق برشط قامئ عىل اإخطار مقدم وفقا للقاعدة  )3(5أأو ( ،)4أأو عىل اإعالن مقدم وفقا
للادة  )4(7من وثيقة جنيف ،اإذا مل يس تمل املكتب ادلويل تصويب اخملالفة يف غضون همةل الثالثة أأشهر املشار اإلهيا يف الفقرة
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الفرعية ( أأ) ،فاإن امحلاية املتأأتية من التسجيل ادلويل تعترب متخىل عهنا يف الطرف املتعاقد يف وثيقة جنيف وتقدم ابلإخطار
أأو الإعالن.
(ه) وعندما يُرفض الطلب وفقا للفقرة الفرعية (ج) ،يرد املكتب ادلويل الرسوم املدفوعة عىل ذكل الطلب بعد
خصم مبلغ يساوي نصف رمس التسجيل املذكور يف القاعدة .8
([ )2الطلب اذلي ل يُعترب اطلبا] اإذا مل يودع الطلب من قبل الإدارة اخملتصة لطرف املنشأأ املتعاقد أأو مل يودع ،يف حاةل
املادة  )3(5من وثيقة جنيف ،من قبل املس تفيدين أأو الشخص الطبيعي أأو املعنوي املشار اإليه يف املادة  "2")2(5من تكل
الوثيقة ،فاإن املكتب ادلويل ل يعتربه اطلبا ويعيده اإىل ِّ
املرسل.
القاعدة 7
التدوين يف السجل ادلويل
([ )1التسجيل] ( أأ) اإذا ر أأى املكتب ادلويل أأن الطلب يس تويف الرشوط احملددة يف القاعدة  )1(3والقاعدة  ،5فاإنه
يدون تسمية املنشأأ أأو املؤرش اجلغرايف يف السجل ادلويل.
(ب) ويبني املكتب ادلويل ،فامي خيص لك اطرف متعاقد ،ما اإذا اكن التسجيل ادلويل خاضعا لوثيقة جنيف أأو
اتفاق لش بونة املؤرخ  31أأكتوبر  1958أأو وثيقة .1967
([ )2حمتوايت التسجيل] يتضمن التسجيل ادلويل أأو يبني ما ييل:
" "1
" "2
" "3
" "4

لك البياات الواردة يف الطلب؛
واللغة اليت اس تمل هبا املكتب ادلويل الطلب؛
ورمق التسجيل ادلويل؛
واترخي التسجيل ادلويل.

([ )3الشهادة والإخطار] يقوم املكتب ادلويل مبا ييل:
" "1اإرسال شهادة تسجيل دويل اإىل اجلهة اليت المتست التسجيل ويه اإما الإدارة اخملتصة لطرف املنشأأ
املتعاقد ،أأو يف حاةل املادة  )3(5من وثيقة جنيف ،املس تفيدين أأو الشخص الطبيعي أأو املعنوي املشار اإليه يف
املادة  "2")2(5من تكل الوثيقة؛
" "2وإاخطار الإدارة اخملتصة للك اطرف متعاقد بذكل التسجيل ادلويل.
([ )4تنفيذ املادتني  )4(29و )1(31من وثيقة جنيف] ( أأ) يف حاةل تصديق دوةل اطرف يف وثيقة  1967عىل وثيقة
جنيف أأو انضاهما اإلهيا ،تُطبق القواعد من  )2(5اإىل ( )4مع ما يلزم من تبديل فامي خيص التسجيالت ادلولية أأو تسميات
املنشأأ السارية بناء عىل وثيقة  1967ابلنس بة اإىل تكل ادلوةل .ويتحقق املكتب ادلويل مع الإدارة اخملتصة املعنية من أأية
تعديالت يتعني اإدخالها اس تجابة ملتطلبات القواعد  )1(3و )2(5اإىل ( )4بغرض تسجيلها بناء عىل وثيقة جنيف وخيطر
مجيع ا ألاطراف املتعاقدة ا ألخرى ا ألاطراف يف وثيقة جنيف ابلتسجيالت ادلولية اليت تُدخل علهيا تكل التعديالت .وتُدخل
التعديالت مقابل دفع الرمس املنصوص عليه يف القاعدة ."2")1(8
(ب) لك رفض أأو اإبطال صادر عن اطرف متعاقد يف وثيقة جنيف ووثيقة  ،1967يظل ساراي مبوجب وثيقة جنيف
فامي خيص التسجيل ادلويل املشار اإليه يف الفقرة الفرعية ( أأ) ،ما مل يقدم الطرف املتعاقد اإخطارا بسحب الرفض بناء عىل
املادة  16من وثيقة جنيف أأو بيان مبنح امحلاية بناء عىل املادة  18من وثيقة جنيف.
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(ج) يف حال اكنت الفقرة الفرعية (ب) ل تنطبق ،يتعني عىل أأي اطرف متعاقد مبوجب وثيقة جنيف ووثيقة
 ،1967فور اس تالم اإخطار مبوجب الفقرة الفرعية ( أأ) ،أأن يس متر يف حاية تسمية املنشأأ املعنية بناء أأيضا عىل وثيقة جنيف
من ذكل احلني فصاعد ،ما مل يبني الطرف املتعاقد خالف ذكل مضن املهةل املُحددة يف املادة  )3(5من وثيقة 1967
واملُحددة ،فامي تبقى مهنا ،يف املادة  )1(15من وثيقة جنيف .وتكون أأية همةل ممنوحة بناء عىل املادة  )6(5من وثيقة 1967
ويه ل تزال سارية وقت اس تالم الإخطار بناء عىل الفقرة الفرعية ( أأ) ،خاضع ًة فامي تبقى مهنا ألحاكم املادة  17من وثيقة
جنيف.
(د) جيوز ل إالدارة اخملتصة التابعة لطرف متعاقد مبوجب وثيقة جنيف وليس وثيقة  1967واليت تتلقى اإخطارا
مبوجب الفقرة الفرعية (أأ) ،اطبقا للادة  15من وثيقة جنيف ،أأن ختطر املكتب ادلويل برفض أاثر أأي من تكل التسجيالت
ادلولية يف أأراضهيا .و ِّ
توجه تكل الإدارة اخملتصة ذكل الرفض اإىل املكتب ادلويل يف غضون املهةل احملددة يف القاعدة ()1(9ب)
و(ج) .وتط َّبق القواعد ()1(6د) و 9اإىل  12مع ما يلزم من تبديل.
(اثنيا)

القاعدة 7
اترخي التسجيل ادلويل بناء عىل وثيقة  1967واترخي بدء رساينه
([ )1اترخي التسجيل ادلويل] ( أأ) مع مراعاة الفقرة الفرعية (ب) ،يكون اترخي التسجيل ادلويل فامي خيص الطلب املودع
بناء عىل وثيقة  1967التارخي اذلي اس تمل فيه املكتب ادلويل الطلب.
(ب) اإذا مل يتضمن الطلب مجيع البياات التالية:
" "1بدل املنشأأ املتعاقد؛
" "2والإدارة اخملتصة اليت تقدم الطلب؛
" "3والتفاصيل ِّ
احملددة للمس تفيدين؛
" "4وتسمية املنشأأ املطلوب تسجيلها دوليا؛
" "5والسلعة أأو السلع اليت تنطبق علهيا تسمية املنشأأ؛
يكون اترخي التسجيل ادلويل التارخي اذلي يس تمل فيه املكتب ادلويل أخر البياات الناقصة.
([ )2اترخي بدء رساين التسجيل ادلويل] ( أأ) مع مراعاة الفقرة الفرعية (ب) والفقرة ( ،)3تكون تسمية املنشأأ موضوع
التسجيل ادلويل بناء عىل وثيقة  ،1967يف لك اطرف متعاقد يف وثيقة  1967مل يرفض اطبقا للادة  )3(5من تكل الوثيقة
حاية تسمية املنشأأ ،أأو أأرسل اإىل املكتب ادلويل بياا مبنح امحلاية اطبقا للقاعدة  ،12محمي ًة اعتبارا من اترخي التسجيل ادلويل.
(ب) جيوز للطرف املتعاقد يف وثيقة  1967أأن خيطر املدير العام ،يف اإعالن ،بأأن تسمية املنشأأ املسجةل املشار اإلهيا
يف الفقرة ( أأ) تس تفيد ،اطبقا لترشيعه ،من امحلاية اعتبارا من التارخي املذكور يف الإعالن ،عىل أأل يكون ذكل التارخي لحقا
لتارخي انهتاء فرتة الس نة املشار اإلهيا يف املادة  )3(5من وثيقة .1967
([ )3اترخي بدء رساين التسجيل ادلويل عقب انضام اإىل وثيقة جنيف] عقب تصديق اطرف املنشأأ املتعاقد اذلي مهو
اطرف يف وثيقة  1967عىل وثيقة جنيف أأو انضامه اإلهيا ،تكون تسمية املنشأأ موضوع التسجيل ادلويل بناء عىل
وثيقة  ،1967يف لك اطرف متعاقد مهو اطرف يف وثيقة جنيف وليس اطرفا يف وثيقة  1967ومل يرفض امحلاية اطبقا للادة 15
من وثيقة جنيف ،أأو أأرسل اإىل املكتب ادلويل بياا مبنح امحلاية اطبقا للادة  18من وثيقة جنيف ،ويف غياب أأية خمالفة اطبقا
للقاعدة ()1(6د) ،محمي ًة اعتبارا من التارخي اذلي يصبح فيه تصديق اطرف املنشأأ املتعاقد عىل وثيقة جنيف أأو انضامه اإلهيا
افذا ،مع مراعاة أأحاكم املادة ()5(6ب) من وثيقة جنيف.
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القاعدة 8
الرسوم
([ )1مبلغ الرسوم] حيصل املكتب ادلويل الرسوم 3التالية املس تحقة السداد ابلفرناكت السويرسية:
" "1رمس عن تسجيل دويل
" "2رمس عن أأي تعديل متعلق ابلتسجيل ادلويل
" "3رمس عن اإصدار مس تخرج عن السجل ادلويل
" "4رمس عن اإصدار اإعالن أأو تقدمي أأية معلومات
أأخرى كتابية بشأأن حمتوايت السجل ادلويل
" "5الرسوم الفردية املشار اإلهيا يف الفقرة ()2

...
...
...
...
...

([ )2حتديد مبلغ الرسوم الفردية فامي خيص الطلبات اخلاضعة لوثيقة جنيف] ( أأ) اإذا أأصدر اطرف متعاقد يف وثيقة
جنيف الإعالن املشار اإليه يف املادة  )4(7من وثيقة جنيف و أأعرب فيه عن رغبته يف حتصيل رمس فردي فامي خيص اطلبا
خاضعا لوثيقة جنيف ،كا مهو مذكور يف ذكل احلمك ،حيدَّد مبلغ ذكل الرمس ابلعمةل اليت تس تخدهما الإدارة اخملتصة.
(ب) اإذا ُحدد الرمس يف الإعالن املشار اإليه يف الفقرة الفرعية ( أأ) بعمةل خالف الفرنك السويرسي ،حيدد املدير
العام مبلغ الرمس ابلعمةل السويرسية عىل أأساس سعر الرصف الرمسي ل ألمم املتحدة ،بعد التشاور مع الإدارة اخملتصة للطرف
املتعاقد.
(ج) اإذا اكن سعر الرصف الرمسي ل ألمم املتحدة بني العمةل السويرسية والعمةل اليت حدد هبا الطرف املتعاقد مبلغ
الرمس الفردي يزيد عىل سعر الرصف ا ألخري املطبق لتحديد مبلغ الرمس ابلعمةل السويرسية أأو يقل عنه بنس بة  5ابملائة عىل
ا ألقل خالل أأكرث من ثالثة أأشهر متتالية ،جاز ل إالدارة اخملتصة ذلكل الطرف املتعاقد أأن تطلب اإىل املدير العام أأن حيدد
مبلغ ًا جديد ًا للرمس ابلعمةل السويرسية عىل أأساس سعر الرصف الرمسي ل ألمم املتحدة املطبق يف اليوم السابق لتارخي تقدمي
ذكل الطلب .ويتخذ املدير العام الإجراءات الالزمة لهذا الغرض .ويطبق املبلغ اجلديد اعتبار ًا من التارخي اذلي حيدده املدير
العام ،رشط أأن يقع ذكل التارخي بعد شهر عىل ا ألقل وشهرين عىل الأكرث من اترخي نرش املبلغ عىل موقع املنظمة عىل
الإنرتنت.
(د) اإذا اكن سعر الرصف الرمسي ل ألمم املتحدة بني العمةل السويرسية والعمةل اليت حدد هبا الطرف املتعاقد مبلغ
الرمس الفردي يقل بنس بة  10ابملائة عىل ا ألقل عن سعر الرصف ا ألخري املطبق لتحديد مبلغ الرمس ابلعمةل السويرسية
خالل أأكرث من ثالثة أأشهر متتالية ،حيدد املدير العام مبلغ ًا جديد ًا للرمس ابلعمةل السويرسية عىل أأساس سعر الرصف
الرمسي الرامهن ل ألمم املتحدة .ويطبق املبلغ اجلديد اعتبار ًا من التارخي اذلي حيدده املدير العام ،رشط أأن يقع ذكل التارخي بعد
شهر عىل ا ألقل وشهرين عىل الأكرث من اترخي نرش املبلغ عىل موقع املنظمة عىل الإنرتنت.

([ )3تدوين مبالغ الرسوم الفردية فامي خيص الطلبات اخلاضعة لوثيقة جنيف حلساب ا ألاطراف املتعاقدة املعنية ا ألاطراف
يدون لك رمس فردي يسدَّد للمكتب ادلويل عن الطرف املتعاقد يف وثيقة جنيف حلساب ذكل الطرف
يف وثيقة جنيف] َّ

دلى املكتب ادلويل خالل الشهر التايل للشهر اذلي مت فيه تدوين التسجيل ادلويل اذلي ِّ
سدد بشأأنه ذكل الرمس.

3

تقرر امجلعية مبالغ الرسوم.
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([ )4الالزتام ابس تعال العمةل السويرسية] تسدَّد لك املدفوعات املس تحقة بناء عىل مهذه الالحئة التنفيذية للمكتب ادلويل
ابلعمةل السويرسية ،حىت اإذا ِّ
حصلهتا بعمةل أأخرى.
سددت الرسوم عن اطريق اإدارة خمتصة تكون قد َّ
([ )5نظام التسديد] (أأ) تسدَّد الرسوم للمكتب ادلويل مبارشة ،رشط مراعاة الفقرة الفرعية (ب).
(ب) جيوز تسديد الرسوم املس تحقة عن اطلب عن اطريق اإدارة خمتصة اإذا وافقت الإدارة اخملتصة عىل حتصيل
وإارسال تكل الرسوم و أأبدى املس تفيدون رغبهتم يف ذكل .وختطر أأية اإدارة خمتصة توافق عىل حتصيل تكل الرسوم وإارسالها
املدير العام بذكل.
([ )6اطرق التسديد] ( أأ) تسدَّد الرسوم للمكتب ادلويل وفقا للتعلاميت الإدارية.
([ )7البياات املصاحبة للتسديد].عند تسديد أأي رمس للمكتب ادلويل ،جيب بيان تسمية املنشأأ املعنية أأو املؤرش
اجلغرايف املعين والغرض من التسديد.
([ )8اترخي التسديد] ( أأ) يُعترب الرمس مسدَّد ًا للمكتب ادلويل يف اليوم اذلي يتسمل فيه املكتب ادلويل املبلغ املطلوب،
رشط مراعاة الفقرة الفرعية (ب).
(ب) اإذا اكن املبلغ املطلوب متوفر ًا يف حساب مفتوح دلى املكتب ادلويل وتسمل ذكل املكتب تعلاميت من صاحب
احلساب ابقتطاع املبلغ ،فاإن الرمس يُعترب مسدَّد ًا للمكتب ادلويل يف اليوم اذلي يتسمل فيه املكتب ادلويل اطلب ًا أأو الامتس ًا
لتدوين تعديل.
([ )9تغيري مبلغ الرسوم] اإذا حصل تغيري يف مبلغ أأي رمس ،يكون املبلغ املُطبق املبلغ النافذ يف التارخي اذلي تسمل فيه
املكتب ادلويل الرمس.
الفصل الثالث
الرفض والإجراءات ا ألخرى املتعلقة ابلتسجيل ادلويل
القاعدة 9
الرفض
([ )1اإخطار املكتب ادلويل] ( أأ)ُ .خي َطر املكتب ادلويل بأأي ر ٍفض من قبل الإدارة اخملتصة للبدل املتعاقد املعين وجيب أأن
حيمل الإخطار ابلرفض توقيع تكل الإدارة.
(ب) يمت الإخطار ابلرفض يف غضون س نة واحدة اعتبارا من اس تالم الإخطار ابلتسجيل ادلويل بناء عىل
املادة  )2(5من وثيقة  1967أأو بناء عىل املادة  )4(6من وثيقة جنيف .وجيوز ،يف حاةل املادة  )4(29من وثيقة جنيف،
متديد تكل املهةل بعام أخر.
(ج) يُعد اإخطار التسجيل ادلويل متسلا يف الإدارة اخملتصة بعد  20يوم ًا من التارخي احملدد يف الإخطار ما مل تُقم
الإدارة اخملتصة املشار اإلهيا يف الفقرة الفرعية (أأ) احلجة عىل خالف ذكل.
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([ )2حمتوايت الإخطار ابلرفض] يتضمن الإخطار أأو يبني ما ييل:
" "1الإدارة اخملتصة ِّ
اخملطرة ابلرفض؛
" "2ورمق التسجيل ادلويل املعين ،ومن ا ألفضل أأن يكون مصحواب ببياات أأخرى تسمح ابلتأأكد من
التسجيل ادلويل ،مثل التسمية اليت تتأألف مهنا تسمية املنشأأ أأو املؤرش اذلي يتأألف منه املؤرش اجلغرايف؛
" "3وا ألس باب اليت يستند اإلهيا الرفض؛
" "4وإاذا اكن الرفض يستند اإىل وجود حق سابق ،فالبياات ا ألساس ية املتعلقة بذكل احلق السابق،
ول س امي اإذا اكن مرتبطا بطلب أأو تسجيل واطين أأو إاقلميي أأو دويل لعالمة جتارية ،واترخي الطلب ورمقه أأو اترخي التسجيل
ورمقه ،واترخي ا ألولوية (عند الاقتضاء) ،وامس صاحب التسجيل ادلويل وعنوانه ،وصورة مس تنسخة من العالمة ،وكذكل
قامئة ابلسلع واخلدمات املعنية الواردة يف الطلب أأو يف التسجيل املتعلق بتكل العالمة ،علاً بأأنه جيوز تقدمي تكل القامئة ابللغة
اليت ُحرر هبا الطلب أأو التسجيل املذكور؛
" "5وإاذا اكن الرفض ل خيص سوى بعض عنارص تسمية املنشأأ ،أأو املؤرش اجلغرايف ،فالعنارص
اليت خيصها؛
"ُ "6وس بل الانتصاف القضائية أأو الإدارية املتاحة للطعن يف الرفض ،فضال عن املُهل املنطبقة.
([ )3التدوين يف السجل ادلويل والإخطار من قبل املكتب ادلويل] مع مراعاة القاعدة  ،)1(10يدون املكتب ادلويل أأي
رفض يف السجل ادلويل مع بيان التارخي اذلي أأرسل فيه الإخطار ابلرفض اإىل املكتب ادلويل ،ويرسل نسخة من ذكل
ا إلخطار اإىل الإدارة اخملتصة لطرف املنشأأ املتعاقد ،أأو يف حاةل املادة  )3(5من وثيقة جنيف ،اإىل املس تفيدين أأو الشخص
الطبيعي أأو املعنوي املشار اإليه يف املادة  "2")2(5من تكل الوثيقة فضال عن الإدارة اخملتصة لطرف املنشأأ املتعاقد.
القاعدة 10
الإخطار ابلرفض اخملالف ل ألصول
([ )1الإخطار ابلرفض اذلي ل يُعترب اإخطارا ابلرفض] ( أأ) ل يعترب املكتب ادلويل الإخطار ابلرفض اإخطارا ابلرفض يف
احلالت التالية:
دون مغوض؛

" "1اإذا مل يبني رمق التسجيل ادلويل املعين ،ما مل تسمح بياات أأخرى يف الإخطار بتحديد التسجيل

" "2وإاذا مل يبني أأي سبب من أأس باب الرفض؛
" "3وإاذا أأرسل اإىل املكتب ادلويل بعد انهتاء املهةل املعنية املنصوص علهيا يف القاعدة )1(9؛
" "4وإاذا مل ختطر به الإدارة اخملتصة املكتب ادلويل.
(ب) وعندما تنطبق الفقرة الفرعية ( أأ) ،يب ِّلغ املكتب ادلويل الإدارة اخملتصة املرسةل ل إالخطار ابلرفض بأأنه ل يعترب
ذكل الإخطار اإخطارا ابلرفض و أأن الرفض مل يُدون يف السجل ادلويل ،ويو ح أأس باب ذكل و ِّ
يرسل ،اإل اإذا مل يمتكن من
حتديد التسجيل ادلويل املعين ،نسخة من الإخطار ابلرفض اإىل الإدارة اخملتصة لطرف املنشأأ املتعاقد ،أأو يف حاةل
املادة  )3(5من وثيقة جنيف ،اإىل املس تفيدين أأو الشخص الطبيعي أأو املعنوي املشار اإليه يف املادة  "2")2(5من تكل
الوثيقة فضال عن الإدارة اخملتصة لطرف املنشأأ املتعاقد.
([ )2الإخطار اخملالف ل ألصول] اإذا تضمن الإخطار ابلرفض خمالفة أأخرى دون اخملالفات املذكورة يف الفقرة ( ،)1فاإن
املكتب ادلويل يقوم ،رمغ ذكل ،بتدوين الرفض يف السجل ادلويل ويرسل نسخة من الإخطار ابلرفض اإىل الإدارة اخملتصة
لطرف املنشأأ املتعاقد ،أأو يف حاةل املادة  )3(5من وثيقة جنيف ،اإىل املس تفيدين أأو الشخص الطبيعي أأو املعنوي املشار

LI/A/34/1
Annex I
12

اإليه يف املادة  "2")2(5من تكل الوثيقة فضال عن الإدارة اخملتصة لطرف املنشأأ املتعاقد .وبناء عىل اطلب من تكل الإدارة،
أأو يف حاةل املادة  )3(5من وثيقة جنيف ،من املس تفيدين أأو الشخص الطبيعي أأو املعنوي املشار اإليه يف املادة "2")2(5
من تكل الوثيقة،يدعو املكتب ادلويل الإدارة املرسةل ل إالخطار ابلرفض اإىل تصويب اإخطارمها دون تأأخري.
القاعدة 11
حسب الرفض
([ )1اإخطار املكتب ادلويل] جيوز ل إالدارة املرسةل ل إالخطار ابلرفض أأن تسحبه ،جزئيا أأو لكيا ،يف أأي وقت .وختطر
الإدارة اخملتصة املكتب ادلويل بسحب الرفض وجيب أأن حيمل الإخطار ابلسحب توقيع تكل الإدارة.
([ )2حمتوايت الإخطار] يبني الإخطار بسحب الرفض ما ييل:
" "1رمق التسجيل ادلويل املعين ،ومن ا ألفضل أأن يكون مصحواب ببياات أأخرى تسمح ابلتأأكد من
التسجيل ادلويل ،مثل التسمية اليت تتأألف مهنا تسمية املنشأأ أأو املؤرش اذلي يتأألف منه املؤرش اجلغرايف؛
" "2وسبب السحب ،ويف حاةل السحب اجلزيئ ،البياات املشار اإلهيا يف القاعدة "5")2(9؛
" "3واترخي حسب الرفض.
([ )3التدوين يف السجل ادلويل والإخطار من قبل املكتب ادلويل] يدون املكتب ادلويل يف السجل ادلويل الإخطار
ابلسحب املشار اإليه يف الفقرة ( ،)1ويرسل نسخة من ذكل الإخطار اإىل الإدارة اخملتصة لطرف املنشأأ املتعاقد ،أأو يف حاةل
املادة  )3(5من وثيقة جنيف ،اإىل املس تفيدين أأو الشخص الطبيعي أأو املعنوي املشار اإليه يف املادة  "2")2(5من تكل
الوثيقة فضال عن الإدارة اخملتصة لطرف املنشأأ املتعاقد.
القاعدة 12
منح امحلاية
([ )1الإعالن اخلياري مبنح امحلاية] ( أأ) جيوز ل إالدارة اخملتصة لطرف متعاقد ل يرفض أاثر تسجيل دويل أأن ترسل اإىل
املكتب ادلويل ،يف غضون املهةل املنصوص علهيا يف القاعدة  ،)1(9اإعالا مبنح امحلاية لتسمية املنشأأ اليت يه موضوع
تسجيل دويل ،أأو املؤرش اجلغرايف اذلي مهو موضوع تسجيل دويل.
(ب) ويبني ا إلعالن مبنح امحلاية ما ييل:
" "1الإدارة اخملتصة للبدل املتعاقد اذلي يصدر الإعالن؛
" "2ورمق التسجيل ادلويل املعين ،ومن ا ألفضل أأن يكون مصحواب ببياات أأخرى تسمح ابلتأأكد من
التسجيل ادلويل ،مثل التسمية اليت تتأألف مهنا تسمية املنشأأ أأو املؤرش اذلي يتأألف منه املؤرش اجلغرايف؛
" "3واترخي الإعالن.
([ )2الإعالن اخلياري مبنح امحلاية عقب الرفض] ( أأ) جيوز لإدارة خمتصة س بق لها أأن أأرسلت إاخطارا ابلرفض وترغب
يف حسبه أأن ترسل اإىل املكتب ادلويل ،عوضا عن الإخطار بسحب الرفض وفقا للقاعدة ( ،)1()11اإعالا يفيد مبنح امحلاية
لتسمية املنشأأ املعنية أأو املؤرش اجلغرايف املعين.
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(ب) ويبني الإعالن مبنح امحلاية ما ييل:
" "1الإدارة اخملتصة للبدل املتعاقد اذلي يصدر الإعالن؛
" "2ورمق التسجيل ادلويل املعين ،ومن ا ألفضل أأن يكون مصحواب ببياات أأخرى تسمح ابلتأأكد من
التسجيل ادلويل ،مثل التسمية اليت تتأألف مهنا تسمية املنشأأ أأو املؤرش اذلي يتأألف منه املؤرش اجلغرايف؛
" "3وسبب السحب ،ويف حاةل منح حاية مبا يعادل حسبا جزئيا للرفض ،البياات املشار اإلهيا يف
القاعدة "5")2(9؛
" "4واترخي منح امحلاية.
([ )3التدوين يف السجل ادلويل والإخطار من قبل املكتب ادلويل] يدون املكتب ادلويل يف السجل ادلويل الإعالن مبنح
امحلاية املشار اإليه يف الفقرة ( )1أأو الفقرة ( ،)2ويرسل نسخة من ذكل الإعالن اإىل الإدارة اخملتصة لطرف املنشأأ املتعاقد ،أأو
يف حاةل املادة  )3(5من وثيقة جنيف ،اإىل املس تفيدين أأو الشخص الطبيعي أأو املعنوي املشار اإليه يف املادة  "2")2(5من
تكل الوثيقة فضال عن الإدارة اخملتصة لطرف املنشأأ املتعاقد.
القاعدة 13
اإبطال أاثر تسجيل دويل يف اطرف متعاقد
([ )1اإخطار املكتب ادلويل ابلإبطال] اإذا ُأبطلت الاثر املرتتبة عن تسجيل دويل يف اطرف متعاقد ،لكيا أأو جزئيا ،ومل
يَعد من اجلائز أأن يكون الإبطال حمل اطعن ،وجب عىل الإدارة اخملتصة ذلكل الطرف املتعاقد أأن ختطر املكتب ادلويل
بذكل ،ويبني الإخطار أأو يتضمن ما ييل:
" "1رمق التسجيل ادلويل املعين ،ومن ا ألفضل أأن يكون مصحواب ببياات أأخرى تسمح ابلتأأكد من
التسجيل ادلويل ،مثل التسمية اليت تتأألف مهنا تسمية املنشأأ أأو املؤرش اذلي يتأألف منه املؤرش اجلغرايف؛
" "2والسلطة اليت نطقت ابلإبطال؛
" "3واترخي النطق ابلإبطال؛
" "4وإاذا اكن الإبطال جزئيا ،البياات املنصوص علهيا يف القاعدة "5")2(9؛
" "5ودوافع النطق ابلإبطال؛
" "6ونسخة من القرار اذلي أأبطل أاثر التسجيل ادلويل؛
([ )2التدوين يف السجل ادلويل والإخطار من قبل املكتب ادلويل] يدون املكتب ادلويل يف السجل ادلويل الإخطار
ابلإبطال مع البياات املشار اإلهيا يف البنود من " "1اإىل " "5من الفقرة ( ،)1ويرسل نسخة من ذكل الإخطار اإىل الإدارة
اخملتصة لطرف املنشأأ املتعاقد ،أأو يف حاةل املادة  )3(5من وثيقة جنيف ،اإىل املس تفيدين أأو الشخص الطبيعي أأو املعنوي
املشار اإليه يف املادة  "2")2(5من تكل الوثيقة فضال عن الإدارة اخملتصة لطرف املنشأأ املتعاقد.
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القاعدة 14
املهةل الانتقالية املمنوحة للغري
([ )1اإخطار املكتب ادلويل] عندما تُمنح للغري همةل حمددة ليك يضع حدا لس تخدام تسمية منشأأ مسجةل ،أأو مؤرش
جغرايف مسجل ،يف اطرف متعاقد اطبقا للادة  )6(5من وثيقة  1967أأو املادة  )1(17من وثيقة جنيف ،ختطر الإدارة
اخملتصة ذلكل الطرف املتعاقد املكتب ادلويل بذكل .و جبب أأن حيمل الإخطار توقيع تكل الإدارة ويبني ما ييل:
" "1رمق التسجيل ادلويل املعين ،ومن ا ألفضل أأن يكون مصحواب ببياات أأخرى تسمح ابلتأأكد من
التسجيل ادلويل ،مثل التسمية اليت تتأألف مهنا تسمية املنشأأ أأو املؤرش اذلي يتأألف منه املؤرش اجلغرايف؛
" "2ومهوية الغري املعين،
" "3واملهةل املمنوحة للغري ،ومن ا ألفضل أأن تكون مصحوبة ببياات عن نطاق الاس تخدام أأثناء
املهةل الانتقالية؛
" "4والتارخي اذلي تبد أأ فيه تكل املهةل ،علا بأأنه ل ميكن أأن يتجاوز ذكل التارخي اترخي اس تالم ا إلخطار
ابلتسجيل ادلويل بناء عىل املادة  )2(5من وثيقة  1967أأو املادة  )4(6من وثيقة جنيف بأأكرث من س نة وثالثة أأشهر أأو أأن
يتجاوز ،يف حاةل املادة  )4(29من وثيقة جنيف ،اترخي اس تالم ذكل الإخطار بأأكرث من س نتني وثالثة أأشهر.
([ )2املهةل بناء عىل املادة  17من وثيقة جنيف] ل تكون املهةل املمنوحة للغري بناء عىل املادة  17من وثيقة جنيف أأكرث
من  15س نة ،علا بأأن تكل املهةل تعمتد عىل الوضع اخلاص بلك حاةل و أأن املهةل اليت تتجاوز عرش س نوات تكون اس تثنائية.
([ )3التدوين يف السجل ادلويل والإخطار من قبل املكتب ادلويل] رمهن اإرسال الإدارة اخملتصة الإخطار املنصوص عليه
يف الفقرة ( )1اإىل املكتب ادلويل قبل التارخي املنصوص عليه يف الفقرة ( ،"4")1يدون املكتب ادلويل ذكل الإخطار مع ما
يتضمنه من بياات يف السجل ادلويل ،ويرسل نسخة من ذكل الإخطار اإىل الإدارة اخملتصة لطرف املنشأأ املتعاقد ،أأو يف
حاةل املادة  )3(5من وثيقة جنيف ،اإىل املس تفيدين أأو الشخص الطبيعي أأو املعنوي املشار اإليه يف املادة  "2")2(5من تكل
الوثيقة فضال عن الإدارة اخملتصة لطرف املنشأأ املتعاقد.
القاعدة 15
التعديالت
([ )1التعديالت املقبوةل] جيوز تدوين التعديالت التالية يف السجل ادلويل:
" "1اإضافة أأو حذف مس تفيد واحد أأو أأكرث؛
" "2وتعديل أأساء أأو عناوين املس تفيدين أأو الشخص الطبيعي أأو املعنوي املشار اإليه يف املادة "2")2(5
من وثيقة جنيف؛
" "3وتعديل حدود منطقة الإنتاج اجلغرافية أأو منطقة املنشأأ اجلغرافية للسلعة أأو السلع اليت تنطبق علهيا
تسمية املنشأأ أأو ينطبق علهيا املؤرش اجلغرايف؛
" "4وتعديل يرتبط ابلقانون الترشيعي أأو الإداري أأو القرار القضايئ أأو الإداري املذكور يف
القاعدة  ()2(5أأ)""7؛
" "5وتعديل يرتبط بطرف املنشأأ املتعاقد ول يؤثر يف منطقة الإنتاج اجلغرافية أأو منطقة املنشأأ اجلغرافية
للسلعة أأو السلع اليت تنطبق علهيا تسمية املنشأأ أأو ينطبق علهيا املؤرش اجلغرايف؛
" "6وتعديل مبوجب القاعدة .16
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([ )2الإجراء] ( أأ) يُقدَ م الامتس التعديل املذكور يف الفقرة ( )1اإىل املكتب ادلويل ويُوقَّع من قبل الإدارة اخملتصة لطرف
املنشأأ املتعاقد ،أأو يف حاةل املادة  )3(5من وثيقة جنيف ،من قبل املس تفيدين أأو الشخص الطبيعي أأو املعنوي املشار اإليه
يف املادة  "2")2(5من تكل الوثيقة ،ويُرفق به الرمس املنصوص عليه يف القاعدة .8
(ب) يُقدَ م الامتس التعديل املذكور يف الفقرة ( ،)1يف حال اكن يتعلق مبنطقة اإنتاج جغرافية أأو منطقة منشأأ جغرافية
عابرة للحدود أأنشئت حديثا كا مهو مشار اإليه يف املادة  "13"1من وثيقة جنيف ،اإىل املكتب ادلويل ويُوقَّع من قبل الإدارة
املشرتك يف تعييهنا واملشار اإلهيا يف املادة  )4(5من وثيقة جنيف.
اخملتصة َ
([ )3التدوين يف السجل ادلويل و إاخطار الإدارات اخملتصة] يدون املكتب ادلويل يف السجل ادلويل التعديل املطلوب
وفقا للفقرتني ( )1و( )2اإىل جانب اترخي تسمل املكتب ادلويل لاللامتس ،ويؤكد التدوين ل إالدارة اخملتصة اليت المتست
التعديل ،وخيطر الإدارات اخملتصة للبدلان املتعاقدة ا ألخرى بذكل التعديل.
([ )4بديل خياري فامي خيص التسجيل ادلويل الساري بناء عىل وثيقة جنيف] يف حاةل املادة  )3(5من وثيقة جنيف،
تُطبق الفقرات من ( )1اإىل ( )3مع ما يلزم من تبديل ،علاً بأأن الالامتس الوارد من املس تفيدين أأو الشخص الطبيعي
أأو املعنوي املشار اإليه يف املادة  "2")2(5من وثيقة جنيف جيب أأن يبني أأن التغيري مطلوب بسبب تغيري معادل يف
التسجيل أأو القانون الترشيعي أأو الإداري أأو القرار القضايئ أأو الإداري ،اذلي ُمنحت مبوجبه امحلاية لتسمية املنشأأ
أأو للمؤرش اجلغرايف يف اطرف املنشأأ املتعاقد اذلي أأصدر اإعالا اطبقا للادة  )3(5من وثيقة جنيف؛ وبأأنه عىل املكتب ادلويل
تأأكيد تدوين التعديل يف السجل ادلويل للمس تفيدين املعنيني أأو الشخص الطبيعي أأو املعنوي املعين ،وإابالغ الإدارة اخملتصة
لطرف املنشأأ املتعاقد اذلي أأصدر اإعالا اطبقا للادة  )3(5من وثيقة جنيف بذكل.
القاعدة 16
التخيل عن امحلاية
([ )1اإخطار املكتب ادلويل] جيوز ل إالدارة اخملتصة لطرف املنشأأ املتعاقد أأو جيوز ،يف حاةل املادة  )3(5من وثيقة جنيف،
للمس تفيدين أأو الشخص الطبيعي أأو املعنوي املشار اإليه يف املادة  "2")2(5من تكل الوثيقة أأو الإدارة اخملتصة لطرف املنشأأ
املتعاقد اإخطار املكتب ادلويل يف أأي وقت ابلتخيل عن حاية تسمية املنشأأ أأو املؤرش جغرايف ،لكيا أأو جزئيا ،يف اطرف
متعاقد واحد أأو أأكرث ولكن ليس لكها .ويبني الإخطار ابلتخيل عن امحلاية رمق التسجيل ادلويل املعين ،ومن ا ألفضل أأن
يكون مصحواب ببياات أأخرى تسمح ابلتأأكد من التسجيل ادلويل ،مثل التسمية اليت تتأألف مهنا تسمية املنشأأ أأو املؤرش
اذلي يتأألف منه املؤرش اجلغرايف ،وجيب أأن حيمل توقيع الإدارة اخملتصة ،أأو يف حاةل املادة  )3(5من وثيقة جنيف ،توقيع
املس تفيدين أأو الشخص الطبيعي أأو املعنوي املشار اإليه يف املادة  "2")2(5من تكل الوثيقة.
([ )2حسب التخيل عن امحلاية] ( أأ) جيوز حسب أأي ختل عن امحلاية ،مبا يف ذكل التخيل املنصوص عليه يف
القاعدة ()1(6د) ،لكيا أأو جزئيا ،يف أأي وقت من قبل الإدارة اخملتصة لطرف املنشأأ املتعاقد ،أأو يف حاةل املادة  )3(5من
وثيقة جنيف ،من قبل املس تفيدين أأو الشخص الطبيعي أأو املعنوي املشار اإليه يف املادة  "2")2(5من تكل الوثيقة
أأو الإدارة اخملتصة لطرف املنشأأ املتعاقد ،رشيطة تسديد رمس التعديل ،ويف حال التخيل بناء عىل القاعدة ()1(6د) ،رشيطة
تصويب اخملالفة.
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(ب) مع مراعاة أأحاكم املادة ()5(6ب) من وثيقة جنيف ،ويف لك اطرف متعاقد يكون فيه التخيل سار ًاي ،تُمنح
امحلاية لتسمية منشأأ مس َّجةل أأو مؤرش جغرايف مس َّجل اعتبار ًا من اترخي:
" "1تلقي املكتب ادلويل حسب التخيل يف حاةل التخيل املشار اإلهيا يف الفقرة ()1؛
" "2وتلقي املكتب ادلويل تصويب خمالفة يف حاةل التخيل املشار اإلهيا يف القاعدة ()1(6د).

([ )3التدوين يف السجل ادلويل و إاخطار الإدارات اخملتصة] يدون املكتب ادلويل يف السجل ادلويل الإخطار ابلتخيل عن
امحلاية املذكور يف الفقرة ( ،)1أأو حسب اإعالن التخيل عن امحلاية املذكور يف الفقرة ( ،)2ويؤكد التدوين ل إالدارة اخملتصة
لطرف املنشأأ املتعاقد ،أأو يف حاةل املادة  )3(5من وثيقة جنيف ،للمس تفيدين أأو الشخص الطبيعي أأو املعنوي ،مع اإبالغ
الإدارة اخملتصة لطرف املنشأأ املتعاقد بذكل أأيضا ،وخيطر الإدارات اخملتصة للك البدلان املتعاقدة اليت يعنهيا اإعالن التخيل
عن امحلاية ،أأو حسب ذكل الإعالن ،بتدوين ذكل التعديل يف السجل ادلويل.
([ )4تطبيق القواعد من  9اإىل  ]12جيوز ألي اإدارة خمتصة لطرف متعاقد تس تمل اإخطارا بسحب التخيل عن امحلاية
اإخطار املكتب ادلويل برفض أاثر التسجيل ادلويل يف أأراضهيا .وترسل الإدارة اخملتصة املعنية ذكل الإعالن اإىل املكتب
ادلويل يف غضون س نة اعتبارا من اترخي اس تالم املكتب ادلويل ل إالخطار بسحب التخيل عن امحلاية .وتُط َّبق القواعد من 9
اإىل  12مع ما يلزم من تبديل.
القاعدة 17
شطب التسجيل ادلويل
([ )1الامتس الشطب] جيوز ل إالدارة اخملتصة لطرف املنشأأ املتعاقد أأو جيوز ،يف حاةل املادة  )3(5من وثيقة جنيف،
للمس تفيدين أأو الشخص الطبيعي أأو املعنوي املشار اإليه يف املادة  "2")2(5من تكل الوثيقة أأو الإدارة اخملتصة لطرف املنشأأ
املتعاقد الالامتس من املكتب ادلويل ،يف أأي وقت ،شطب تسجيلهم ادلويل .ويبني الامتس الشطب رمق التسجيل ادلويل
املعين ،ومن ا ألفضل أأن يكون مصحواب ببياات أأخرى تسمح ابلتأأكد من التسجيل ادلويل ،مثل التسمية اليت تتأألف مهنا
تسمية املنشأأ أأو املؤرش اذلي يتأألف منه املؤرش اجلغرايف ،وجيب أأن حيمل توقيع الإدارة اخملتصة ،أأو يف حاةل املادة  )3(5من
وثيقة جنيف ،توقيع املس تفيدين أأو الشخص الطبيعي أأو املعنوي املشار اإليه يف املادة  "2")2(5من تكل الوثيقة.
([ )2التدوين يف السجل ادلويل و إاخطار الإدارات اخملتصة] يدون املكتب ادلويل الشطب يف السجل ادلويل مع ما
يتضمنه الالامتس من بياات ،ويؤكد التدوين ل إالدارة اخملتصة لطرف املنشأأ املتعاقد ،أأو يف حاةل املادة  )3(5من وثيقة
جنيف ،للمس تفيدين أأو الشخص الطبيعي أأو املعنوي املشار اإليه يف املادة  "2")2(5من تكل الوثيقة ،مع اإبالغ الإدارة
اخملتصة لطرف املنشأأ املتعاقد بذكل أأيضا ،وخيطر الإدارات اخملتصة للبدلان املتعاقدة ا ألخرى بذكل الشطب.
القاعدة 18
التصويبات يف السجل ادلويل
([ )1الإجراء] اإذا ر أأى املكتب ادلويل ،من تلقاء نفسه أأو بناء عىل الامتس من الإدارة اخملتصة لطرف املنشأأ املتعاقد ،أأن
السجل ادلويل حيتوي عىل خطأأ يتعلق بتسجيل دويل ،وجب عليه أأن يعدل السجل بتصويب اخلطأأ.
([ )2بديل خياري فامي خيص التسجيل ادلويل الساري بناء عىل وثيقة جنيف] ميكن أأيضا ،يف حاةل املادة  )3(5من
وثيقة جنيف ،أأن يُقدم الامتس مبوجب الفقرة ( )1من قبل املس تفيدين أأو الشخص الطبيعي أأو املعنوي املشار اإليه يف
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املادة  "2")2(5من تكل الوثيقة .وخيطر املكتب ادلويل املس تفيدين أأو الشخص الطبيعي أأو املعنوي بأأي تصويب يتعلق
ابلتسجيل ادلويل.
([ )3اإخطار الإدارات اخملتصة ابلتصويبات] خيطر املكتب ادلويل الإدارات اخملتصة للك البدلان املتعاقدة وخيطر ،يف حاةل
املادة  )3(5من وثيقة جنيف ،املس تفيدين أأو الشخص الطبيعي أأو املعنوي املشار اإليه يف املادة  "2")2(5من تكل الوثيقة،
بأأي تصويب يف السجل ادلويل.
([ )4تطبيق القواعد من  9اإىل  ]12عندما يتعلق تصويب اخلطأأ بتسمية املنشأأ أأو املؤرش اجلغرايف ،أأو السلعة أأو السلع
اليت تنطبق علهيا تسمية املنشأأ أأو ينطبق علهيا املؤرش اجلغرايف ،حيق ل إالدارة اخملتصة لطرف متعاقد أأن تعلن أأنه ل ميكهنا
ضان امحلاية لتسمية املنشأأ أأو املؤرش اجلغرايف بعد التصويب .وترسل الإدارة اخملتصة املعنية ذكل الإعالن اإىل املكتب
ادلويل يف غضون س نة اعتبارا من اترخي اس تالم الإخطار ابلتصويب من املكتب ادلويل .وتُط َّبق القواعد من  9اإىل  12مع
ما يلزم من تبديل.
الفصل الرابع
أأحاكم متنوعة
القاعدة 19
النرش
ينرش املكتب ادلويل مجيع التدوينات املدرجة يف السجل ادلويل.
القاعدة 20
مس تخرجات السجل ادلويل واملعلومات ا ألخرى اليت يقدهما املكتب ادلويل
([ )1املعلومات املتعلقة مبحتوى السجل ادلويل] يقدم املكتب ادلويل مس تخرجات السجل ادلويل أأو أأية معلومات أأخرى
عن حمتوى ذكل السجل اإىل أأي خشص يطلهبا منه مقابل تسديد الرمس املنصوص عليه يف القاعدة .8

([ )2تبليغ ا ألحاكم أأو القرارات أأو التسجيالت ،اليت ت متتع مبوجهبا تسمية املنش أأ أأو ي متتع مبوجهبا املؤرش اجلغرايف ابمحلاية]

( أأ) جيوز ألي خشص أأن يلمتس من املكتب ادلويل نسخة ابللغة ا ألصلية ل ألحاكم أأو القرارات أأو التسجيالت املشار اإلهيا
يف القاعدة  ()2(5أأ)" "7مقابل تسديد الرمس املنصوص عليه يف القاعدة .8

(ب) وإاذا اكنت تكل الواثئق قد ُأرسلت اإىل املكتب ادلويل ،وجب عليه اإحاةل نسخة مهنا دون تأأخري اإىل الشخص
اذلي المتسها.
(ج) وإاذا مل تكن تكل الواثئق قد ُأرسلت اإىل املكتب ادلويل ،وجب عليه الامتس نسخة مهنا من الإدارة اخملتصة
لطرف املنشأأ املتعاقد وإاحالهتا ،حال اس تالهما ،اإىل الشخص اذلي المتسها.
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القاعدة 21
التوقيع
عندما تنص مهذه الالحئة التنفيذية عىل توقيع اإدارة خمتصة ،فيجوز اطباعة التوقيع أأو استبداهل بصورة من التوقيع
أأو خبمت رمسي.
القاعدة 22
اترخي اإرسال التبليغات املتنوعة
اإذا ُأرسلت الإخطارات املشار اإلهيا يف القواعد  )1(9و )1(14و )4(16و )4(18ابلربيد ،فاإن اترخي الإرسال ُحيدَّد
حبسب اخلمت الربيدي .وإاذا اس تحالت قراءة اخلمت الربيدي أأو مل يكن اخلمت موجود ًا ،يعترب املكتب ادلويل ذكل التبليغ كا لو
اكن قد ُأرسل قبل  20يوم ًا من التارخي اذلي اس تلمه فيه .وإاذا ُأرسلت الإخطارات املذكورة عرب مؤسسة بريدية خاصة ،فاإن
اترخي الإرسال ُحيدَّد حبسب البيان اذلي تعطيه تكل املؤسسة عىل أأساس ما َّدونته من معلومات عن معلية الإرسال .وجيوز
أأيضا اإرسال تكل الإخطارات عن اطريق الفاكس أأو غري ذكل من الوسائل الإلكرتونية ،كا مهو منصوص عليه يف التعلاميت
الإدارية.
القاعدة 23
اطرق الإخطار من قبل املكتب ادلويل
يرسل املكتب ادلويل مجيع الإخطارات املذكورة يف مهذه الالحئة التنفيذية اإىل الإدارات اخملتصة ،أأو يف حاةل املادة
 )3(5من وثيقة جنيف اإىل املس تفيدين أأو الشخص الطبيعي أأو املعنوي املشار اإليه يف املادة  "2")2(5من تكل الوثيقة،
بأأية وس يةل تسمح للمكتب ادلويل ابإثبات اس تالم الإخطار.
القاعدة 24
التعلاميت الإدارية
([ )1وضع التعلاميت الإدارية؛ واملسائل اليت تنظمها] ( أأ) يضع املدير العام تعلاميت اإدارية .وجيوز هل أأن يعدلها .وقبل
وضع التعلاميت الإدارية أأو تعديلها ،يستشري املدير العام الإدارات اخملتصة ل ألاطراف املتعاقدة اليت لها امهامتم مبارش ابلتعلاميت
الإدارية أأو التعديالت املقرتح اإدخالها علهيا.
(ب) تتناول التعلاميت الإدارية املسائل اليت حتيل مهذه الالحئة التنفيذية بشأأهنا رصاحة اإىل تكل التعلاميت وتتناول
تفاصيل تطبيق مهذه الالحئة التنفيذية.
([ )2املراقبة من قبل امجلعية] جيوز للجمعية أأن تدعو املدير العام اإىل تعديل أأي حمك من أأحاكم التعلاميت الإدارية ويتخذ
املدير العام ما يلزم من اإجراءات بناء عىل أأية دعوة من مهذا القبيل.
([ )3النرش واترخي بدء النفاذ] ( أأ) تُنرش التعلاميت الإدارية و أأية تعديالت تُدخل علهيا.
(ب) حيدَّد يف لك نرش التارخي اذلي تدخل فيه ا ألحاكم املنشورة حزي النفاذ .وجيوز أأن ختتلف التوارخي ابختالف
ا ألحاكم ،ولكن ل جيوز أأن يدخل أأي حمك حزي النفاذ قبل نرشه.
([ )4التضارب مع الوثيقة أأو مع مهذه الالحئة التنفيذية] يف حال وجود تضارب بني أأي حمك من أأحاكم التعلاميت الإدارية
من هجة و أأي حمك من أأحاكم الوثيقة أأو مهذه الالحئة التنفيذية من هجة أأخرى ،تكون الغلبة حلمك الوثيقة أأو الالحئة التنفيذية.
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القاعدة 25
ادلخول حزي النفاذ؛ أأحاكم انتقالية
([ )1ادلخول حزي النفاذ] تدخل مهذه الالحئة التنفيذية حزي النفاذ يف [اترخي حتدده مجعية احتاد لش بونة] وحتل ،اعتبارا
من ذكل التارخي ،حمل الالحئة التنفيذية لوثيقة  1967بشأأن حاية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل بصيغهتا
النافذة يف  1يناير ( 2016املشار اإلهيا فامي ييل بعبارة "الالحئة التنفيذية لالتفاق").
( [ )2أأحاكم انتقالية] مع مراعاة الفقرة (،)1
" "1يُعترب الطلب املودع بناء عىل وثيقة  1967اذلي يتسلمه املكتب ادلويل قبل التارخي املشار اإليه يف
الفقرة ( ،)1ما دام ميتثل لرشوط الالحئة التنفيذية لوثيقة  ،1967ممتثال للرشوط املنطبقة ألغراض القاعدة 7؛
" "2يُعترب لك من الإخطار ابلرفض ،وحسب الرفض ،والإعالن مبنح امحلاية ،والإخطار ابإبطال أاثر تسجيل
دويل يف اطرف متعاقد ،واملهةل الانتقالية املمنوحة للغري ،والتعديل ،والتخيل عن امحلاية ،وشطب تسجيل دويل مودع بناء
عىل وثيقة  ،1967مما تسلمه املكتب ادلويل قبل التارخي املشار اإليه يف الفقرة ( ،)1ما دام ميتثل لرشوط الالحئة التنفيذية
لوثيقة  ،1967ممتثال للرشوط املنطبقة ألغراض القواعد  )3(9و )3(11و )3(12و )2(13و )3(14و )3(15و)3(16
و ،)2(17عىل التوايل.
[ييل ذكل املرفق الثاين]
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املرفق الثاين

اقرتاح مقدم من مجهورية مودلوفا بشأأن مرشوع القاعدة  )10(8من الالحئة التنفيذية املشرتكة
("ضان وثيقة )"1967
القاعدة 8
الرسوم
[]...
([ )10ضان وثيقة ( ]1967أأ) عىل الرمغ من أأحاكم الفقرة الفرعية ( ،"5")1ل يرتتب عىل اإعالن ِّ
يقدمه اطرف متعاقد
مبوجب وثيقة جنيف ووثيقة  1967بناء عىل املادة  )4(7من وثيقة جنيف أأية أاثر عىل العالقة مع اطرف متعاقد أخر
مبوجب وثيقة جنيف ووثيقة .1967
(ب) جيوز للجمعية ،بأأغلبية الثالثة أأرابع ،أأن تلغي الفقرة الفرعية ( أأ) أأو تقيد نطاق تطبيقها [بعد انقضاء عرش
س نوات عىل اترخي دخول وثيقة جنيف حزي النفاذ ،عىل أأل يس بق ذكل التارخي مخس س نوات من اترخي انضام أأغلبية
ا ألاطراف املتعاقدة مبوجب وثيقة  1967اإىل وثيقة جنيف] .ول حيق التصويت اإل ل ألاطراف املتعاقدة مبوجب وثيقة جنيف
ووثيقة .1967
[هناية املرفق الثاين والوثيقة]

