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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 14 :ديسمرب 2017

االحتاد اخلاص حلماية تسميات املنشأ وتسجيلها الدويل

(احتاد لشبونة)

اجلمعية
الدورة الرابعة والثالثون (الدورة العادية الثانية والعشرون)

جنيف ،من  2اإىل  11أأكتوبر 2017

التقرير

اذلي اع متدته امجلعية
 .1تناولت امجلعية البنود التالية اليت تعنهيا من جدول ا ألعامل املو ّحد (الوثيقة  1 :)A/57/1و 2و 3و 4و 5و 6و10
و 12و 23و 30و.31
.2

وترد التقارير اخلاصة ابلبنود املذكورة ،فامي عدا البند  ،23يف التقرير العام (الوثيقة .)A/57/12

.3

ويرد التقرير اخلاص ابلبند  23يف هذه الوثيقة.

 .4وانتخب الس يد جواو بينا دي مورايس (الربتغال) رئيسا للجمعية؛ وانتخب الس يد رزا دهغاين (اإيران (مجهورية –
الإسالمية)) والس يد كسااب ابتيتش (هنغاراي) انئبني للرئيس.
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البند  23من جدول ا ألعامل املو ّحد
نظام لش بونة
.5

استندت املناقشات اإىل الواثئق  LI/A/34/1و LI/A/34/2و.LI/A/34/3

 .6وذكر رئيس مجعية احتاد لش بونة بعدد من التطورات الطارئة خبصوص نظام لش بونة منذ الاجامتع ا ألخري مجلعية احتاد
لش بونة املعقود خالل العام املايض .و أأشار يف املقام ا ألول اإىل اإيداع  37طلب ًا دولي ًا جديد ًا بناء عىل نظام لش بونة أأي تسعة
طلبات من اإيران (مجهورية  -الإسالمية) و 26طلب ًا من اإيطاليا وطلب من املكس يك وطلب من سلوفاكيا مما أأدى بدوره
اإىل بلوغ مجموع التسجيالت ادلولية بناء عىل النظام  1097تسجي ًال مشل  991تسجي ًال انفذ ًا .وقال اإن تكل الزايدة يف عدد
التسجيالت أأدت اإىل بلوغ مجموع التسجيالت  41تسجي ًال من اإيران (مجهورية  -الإسالمية) و 168تسجي ًال من اإيطاليا
و 15تسجي ًال من املكس يك و 8تسجيالت من سلوفاكيا .ولفت النظر أأيض ًا اإىل المنو املسجل يف الس نوات العرش املاضية
يف عدد التسجيالت بنس بة تناهز  26يف املائة وإاىل تضاعف حصة البدلان النامية من تسجيالت تسميات املنشأأ يف تكل
الفرتة بنس بة ارتفعت من  5يف املائة يف عام  2007اإىل  10يف املائة يف عام  .2017و أأضاف قائ ًال اإن تكل ا ألرقام تؤكد جمدد ًا
جتديد اهامتم أأعضاء احتاد لش بونة ابلنظام .وفامي خيص الواثئق الثالث الواردة يف جدول ا ألعامل ،لفت الانتباه اإىل تناول أأول
وثيقتني متعلقتني ابقرتاح الالحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق لش بونة بشأأن حامية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد
ادلويل ووثيقة جنيف لتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية (املشار اإلهيا فامي ييل بعبارة "الالحئة
التنفيذية املشرتكة") (الوثيقتان  LI/A/34/1و )LI/A/34/2يف الوقت ذاته والتطرق اإىل الوثيقة الثالثة املتصةل ابملسائل
املالية (الوثيقة  )LI/A/34/3بشلك منفصل علامً بأأن تكل الواثئق تشري اإىل مجموعتني خمتلفتني من املسائل.
اقرتاح الالحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق لش بونة ووثيقة جنيف لتفاق لش بونة وجدول مقرتح للرسوم املقررة بناء عىل
الالحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق لش بونة ووثيقة جنيف لتفاق لش بونة
.7

استندت املناقشات اإىل الوثيقتني  LI/A/34/1و.LI/A/34/2.

 .8وقدمت ا ألمانة الوثيقتني قيد النظر ولفتت انتباه امجلعية اإىل بعض ا ألخطاء التحريرية املتعلقة بنص الالحئة
التنفيذية املشرتكة الوارد يف املرفق ا ألول ابلوثيقة  LI/A/34/1أأي ما ييل :ينبغي اإضافة اللكمة " "shallقبل لكمة
" "notifyيف السطر السابع من القاعدة  ()4(7أأ) من النص الإنلكزيي؛ وينبغي اس تخدام التعبري " "party toبد ًل من
التعبري " "party ofيف السطر الثالث من القاعدة (7اثنيا)( )3من النص الإنلكزيي؛ وينبغي أأن ترد لكمة " "dateبصيغة
املفرد يف عنوان القاعدة (7اثنيا) يف مجيع اللغات؛ وينبغي تعديل النص الوارد بني قوسني مربعني يف القاعدة  )1(25يف مجيع
اللغات هبدف الإشارة اإىل اترخي دخول الالحئة التنفيذية املشرتكة حزي النفاذ عقب قرار احتاد لش بونة.
 .9و أأشار وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) اإىل اقرتاح الالحئة التنفيذية املشرتكة و أأشاد ابجلهود اليت بذلها أأعضاء احتاد
لش بونة ورئيس فريق لش بونة العامل وا ألمانة .ور أأى أأن اعامتد الالحئة التنفيذية املشرتكة س يكون خطوة مدهشة يف مسار
حتسني حامية املؤرشات اجلغرافية بناء عىل نظام دويل لتسجيل امللكية الفكرية نظر ًا اإىل تصممي اقرتاح الالحئة التنفيذية
املشرتكة لتبس يط الإطار القانوين لنظام لش بونة مبا ل يعود ابلفائدة عىل الهيئات اخملتصة يف ادلول ا ألعضاء يف نظام لش بونة
حفسب بل عىل املنتفعني ابلنظام واملكتب ادلويل أأيض ًا .و أأعرب عن تطلعه اإىل اعامتد ذكل الاقرتاح يف ادلورة احلالية اإىل
جانب اجلدول املقرتح للرسوم.
 .10و أأعرب وفد الربتغال عن رضاه إازاء ارتفاع عدد طلبات التسجيل ادلولية مبوجب اتفاق لش بونة ،ول س امي تكل الواردة
من البدلان النامية .ور ّحب أأيض ًا ابلنتاجئ اليت حقّقها الفريق العامل ،يف حدود ما أأاتح هل تقدمي اقرتاح لعامتد الالحئة التنفيذية
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املشرتكة قيد النظر ،اإضافة اإىل جدول الرسوم املقرتح وبند الضامن ،وستس متر مجيع تكل العنارص يف ضامن سالسة سري
معل نظام لش بونة.
 .11و أأشار وفد امجلهورية التش يكية اإىل الوثيقتني  LI/A/34/1و ،LI/A/34/2مؤيد ًا اقرتاح اعامتد الالحئة التنفيذية
املشرتكة ،مشل ذكل جدول الرسوم املقرتح والتارخي املقرتح دلخول الالحئة التنفيذية املشرتكة حزي النفاذ .ور أأى الوفد أأن
الالحئة التنفيذية املشرتكة املقرتحة سوف تبسط الإطار القانوين لنظام لش بونة لفائدة املس تخدمني.
 .12و ّعرب وفد فرنسا شكره لرئيس فريق لش بونة العامل عىل العمل املمتاز اذلي أأجنزه خالل ادلورتني املاضيتني للفريق
العامل ،معر ًاب عن ر أأي مفاده أأن الالحئة التنفيذية املشرتكة املقرتحة س تضطلع بدور أأداة فعاةل وجمدية .ومن ّمث ،فضّ ل الوفد
اعامتد الالحئة التنفيذية املشرتكة املقرتحة ،عىل النحو املبني يف الوثيقة  .LI/A/34/1و أأشار أأيضا اإىل موافقته عىل التارخي
املقرتح دلخولها ّ
حزي النفاذ وعىل جدول الرسوم املقرتح الوارد يف الوثيقة .LI/A/34/2
 .13و أأحاط وفد هنغاراي علامً مع الارتياح ابلتقدم اذلي أأحرزه فريق لش بونة العامل عىل مدى الس نتني املاضيتني .ويف
ذكل الصدد ،ذكّر الوفد ابملسامهة النشطة خلرباء بدله يف املناقشات اليت أأجريت خالل الاجامتعني السابقني لفريق لش بونة
العاملّ .
وعرب عن شكره لرئيس فريق لش بونة العامل عىل ما بذهل من معل دؤوب وهجود حثيثة عىل ّمر العامني املنرصمني،
وقال إان ّه حُي ّبذ اعامتد الالحئة التنفيذية املشرتكة املقرتحة مع التارخي املقرتح دلخولها ّ
حزي النفاذ .و أأعرب الوفد أأيض ًا عن تأأييده
جلدول الرسوم املقرتح مبوجب القاعدة  )1(8من الالحئة التنفيذية املشرتكة.
 .14و أأيّد وفد اإيطاليا الآراء اليت ّعربت عهنا وفود اإيران (مجهورية – الإسالمية) والربتغال وفرنسا وامجلهورية التش يكية
وهنغاراي ،مشري ًا اإىل الوثيقتني قيد النظر .وقال إان ّه يفضّ ل اعامتد الالحئة التنفيذية املشرتكة املقرتحة عىل النحو ّ
املبني يف
الوثيقة  .LI/A/34/1و أأعرب الوفد أأيضا عن تأأييده لبند الضامن يف اإطار القاعدة  )10(8والوارد يف املرفق الثاين من
الوثيقة ،اإضافة اإىل جدول الرسوم املقرتح يف الوثيقة .LI/A/34/2
 .15و أأشار وفد جورجيا اإىل تأأييده اعامتد الالحئة التنفيذية املشرتكة املقرتحة ،اإضافة اإىل بند الضامن وجدول
الرسوم املقرتحني.
 .16وذكر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأنه يتابع معل فريق لش بونة العامل ابهامتم .و أأقر بأأنه من حق احتاد لش بونة
تنقيح الالحئة التنفيذية لتفاق لش بونة ،ور أأى أأن وثيقة جنيف لتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية
(وثيقة جنيف) يه اتفاق خمتلف ونطاقه أأوسع وعضويته احملمتةل خمتلفة .ويف هذا الصدد ،أأشار اإىل املادة  ()2(22أأ)" "3من
وثيقة جنيف اليت تنص عىل أأن "تعدل [امجلعية] الالحئة التنفيذية" واملادة ()4(22ج) اليت جاء فهيا أأن ابلنس بة اإىل ا ألمور
اليت هتم ا ألطراف املتعاقدة امللزمة اإما ابتفاق لش بونة أأو وثيقة جنيف ،فاإن لتكل ا ألطراف وحدها حق التصويت .ومن مث
قال الوفد اإنه من السابق ألوانه البت يف تكل املسائل ابمس ا ألطراف املتعاقدة عىل وثيقة جنيف يف املس تقبل .وفض ًال عن
ذكل ،أأكد الوفد أأنه من غري الواحض اإذا اكنت الويبو يه املنتدى املناسب لختاذ قرارات بشأأن وثيقة جنيف .وذكَّر بأأن اتفاق
الويبو نص عىل أأنه جيوز للجمعية العامة للويبو ومجعية احتاد ابريس ومجعية احتاد برن أأن تقبل اعامتد الإجراءات اليت يقرتهحا
املدير العام خبصوص اإدارة أأي اتفاق جديد .ومع ذكل ،مل يحقرتح ومل يحعمتد أأي اإجراء من هذا القبيل خبصوص وثيقة جنيف.
و أأقر الوفد بتباين الآراء يف رضورة تكل الإجراءات وقال اإن جحة أأعضاء احتاد لش بونة اكنت أأن اتفاقية الويبو تنص عىل تويل
املهام الإدارية املتعلقة ابلحتادات اخلاصة اليت ُأنشئت فامي يتعلق ابحتاد ابريس .وذكَّر أأيض ًا بوجود اختالف كبري عىل تكل
املسأأةل ،ور أأى أأنه ميكن ألعضاء احتاد لش بونة حل تكل املسأأةل بسهوةل عن طريق دعوة املدير العام اإىل اقرتاح اإجراءات
لإدارة اتفاق جديد يك تمتكن مجيع ادلول ا ألعضاء يف الويبو من البت يف اإدارة الويبو للمهام الإدارية الناش ئة عن وثيقة
جنيف .وذلكل ،ر أأى الوفد أأنه ل جيوز ول ينبغي للويبو أأن تدير تكل املهام اإىل أأن توافق لك ادلول ا ألعضاء يف الويبو عىل
تويل املنظمة لتكل املهام .وقال اإن وثيقة جنيف غري انفذة بعد ول يه معاهدة تديرها الويبو وإانه من السابق ألوانه لحتاد
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لش بونة عرض لحئة تنفيذية عىل مجعية احتاد لش بونة ألنه من حق ا ألطراف املتعاقدة عىل وثيقة جنيف أأن تناقش اعامتد
الالحئة التنفيذية املقرتحة .وفض ًال عن ذكل ،يعين اعامتد الالحئة التنفيذية املشرتكة خطأأ أأن الويبو تدير وثيقة جنيف من
دون موافقة لك ادلول ا ألعضاء يف الويبو عىل ذكل .ونظر ًا اإىل التاكليف الكبرية اليت ستتحملها املنظمة يف اإدارة وثيقة
جنيف ،ر أأى الوفد أأن أأي قرار تتخذه مجعية احتاد لش بونة يقتيض من الويبو اإدارة وثيقة جنيف هو قرار يتجاوز نطاق
اختصاص تكل امجلعية حىت توافق مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو رمسي ًا عىل تلكيف الويبو ابإدارة وثيقة جنيف .و أأشار
الوفد اإىل أأن املدير العام قد أأعلن عدم مالءمة أأن تتخذ ا ألمانة موقف ًا يف تكل املسأأةل و أأن القرار يرجع اإىل ادلول ا ألعضاء يف
الويبو .و أأعرب عن تأأييده لإعالن املدير العام وعدم ترجيحه اعامتد مرشوع الالحئة التنفيذية املشرتكة قيد املناقشة .وإاضافة
اإىل ذكل ،أأبدى الوفد أأسفه ألن احتاد لش بونة ل ينظر يف اإماكنية زايدة رسوم الطلب أأو رسوم التعديل ول حتصيل رمس
لقاء التسجيالت املدونة مبوجب وثيقة  1967اليت سيحنظر فهيا كطلبات مبوجب وثيقة جنيف .والتفت اإىل الاقرتاح اذلي
قدمه املدير العام قبل عامني بشأأن زايدة الرسوم عىل الطلبات ادلولية مببلغ  3350فرناكً سويرس ًاي و 1500فرنك سويرسي
يف رمس التعديل قائ ًال اإنه مل َير أأي مناقشة ذلكل الاقرتاح .اإذ اكتفى احتاد لش بونة ابإعالن اعزتامه النظر يف جدول الرسوم.
و أأضاف الوفد أأنه مل َير أأي مناقشة عن جحم الإيرادات اليت س يحتاج احتاد لش بونة اإىل مجعها ،ومن مث الرسوم اليت س يحتاج
اإىل حتصيلها لتغطية تاكليف الاحتاد املبارشة وغري املبارشة .ويف املقام نفسه ،لفت الوفد الانتباه اإىل أأن امجلعية مل تناقش
تاكليف الرتوجي أأو املساعدة التقنية أأو التاكليف غري املبارشة اليت سيتعني عىل احتاد لش بونة أأن يدفعها للمنظمة كام هو حال
احتادات التسجيل ا ألخرى .ور أأى الوفد أأن احتاد لش بونة ل يتحمل قسط ًا عاد ًل من تاكليف املنظمة وذلكل ينبغي مناقشة
مهنجية بديةل لتوزيع التاكليف غري املبارشة يف اإطار جلنة الربانمج واملزيانية .ول شك يف أأمهية النظر يف تكل التاكليف من
أأجل العمل عىل حتقيق مس توى مالمئ من اإيرادات الرسوم يف احتاد لش بونة .وذكَّر الوفد كذكل بأأن الولايت املتحدة
ا ألمريكية قد طلبت دون جدوى احلصول عىل تفسري معقول يح ّبني أأين تنص وثيقة جنيف عىل أأن التسجيالت ادلولية القامئة
مبوجب اتفاق لش بونة س حتصبح انفذة تلقائي ًا كتسجيالت دولية مبوجب وثيقة جنيف دون احلاجة اإىل اإيداع طلب دويل أأو
سداد الرسوم املطلوبة .وقال اإن املادة  )4(29من وثيقة جنيف تنص عىل أأن لك طرف متعاقد جديد ينضم اإىل وثيقة
جنيف ملز ٌم حبامية التسجيالت القامئة السارية مبوجب وثيقة جنيف قبل اترخي الانضامم ،ولكهنا ل تلزم تكل ا ألطراف
املتعاقدة اجلديدة عىل حامية التسجيالت ادلولية السارية مبوجب اتفاقات دولية سابقة .و أأردف قائ ًال اإن القاعدة  15من وثيقة
جنيف تنص عىل أأن التعديالت تشمل الامتس تعديل أأسامء أأو عناوين املس تفيدين .و أأشار اإىل أأنه اكن يظن أأن زايدة رمس
التعديل من  200فرنك سويرسي اإىل  500فرنك سويرسي العام السابق اكنت زايدة كبرية حىت وجد أأن سبب اقرتاح ذكل
التعديل هو حماوةل تلكيف ادلول ا ألعضاء احلالية يف احتاد لش بونة نصف تلكفة رمس الطلب ادلويل عند الامتس امحلاية
لتسميات املنشأأ القدمية مبوجب وثيقة جنيف .ومن املفرتض أأن يغطي رمس التعديل التعديالت املدخةل عىل التسجيالت
القدمية لغرض استيفاء رشوط وثيقة جنيف .وخلص الوفد اإىل أأنه من غري العادل أأن يتحمل أأحصاب التسجيالت القدمية
رمس تعديل قدره  500فرنك سويرسي يف حني تتحمل ا ألطراف املتعاقدة اجلديدة يف وثيقة جنيف رمس طلب دويل
يبلغ  1000فرنك سويرسي .فبعبارة أأخرى ،س تكون لك ا ألطراف اجلديدة املتعاقدة عىل وثيقة جنيف ملزمة بسداد رمس
الطلب الاكمل يف حني حتصل ا ألطراف املتعاقدة عىل اتفاق لش بونة عىل خصم كبري فامي خيص تسجيالهتا املدونة يف اإطار
اتفاق لش بونة أأو وثيقة  – 1967ويبلغ عدد تكل التسجيالت  800أأو  900تسجيل .وشدّد الوفد عىل أأنه مل جيد أأي حمك
يف وثيقة جنيف جيزي أأن تحعفى التسجيالت ادلولية السارية بلك بساطة من دفع رسوم التسجيل مبوجب وثيقة جنيف،
ول يرى أأي أأساس قانوين يسمح لبعض أأعضاء وثيقة جنيف بتسجيل تسمية مبوجب وثيقة جنيف مع الانتفاع خبصم
قدره  500فرنك سويرسي يف حني أأنه يتوقع من الآخرين دفع رسوم أأكرب .و أأضاف أأن عدم املساواة يف املعامةل بني أأعضاء
احتاد لش بونة احلاليني وا ألطراف اجلديدة املتعاقدة عىل وثيقة جنيف يمن عن خلل يف التوازن ينجم عن السامح جملموعة صغرية
تتفرد بصياغة معاهدة جديدة مع بذل قصارى هجدها للحفاظ عىل ا ألحاكم اليت تفيدها مع فرض رسوم أأعىل
من البدلان بأأن ّ
عىل ا ألطراف اجلديدة املتعاقدة عىل وثيقة جنيف .ويف اخلتام ،قال الوفد اإنه من الرضوري حساب التاكليف املبارشة
لتشغيل جسل نظام لش بونة بدقة حبيث يشمل احلساب التاكليف املبارشة لتقدمي املساعدات التقنية الكبرية اليت س تكون
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رضورية لتنفيذ هاتني املعاهدتني املعقدتني ،والتاكليف غري املبارشة للمسامهة يف أأنشطة املنظمة كلك ،للنظر يف أأفضل سبيل
للميض قدم ًا هبذه العملية وخدمة مصاحل املنظمة كلك.
 .17و أأعلن وفد مجهورية مودلوفا تأأييده التام لعامتد الالحئة التنفيذية املشرتكة بصيغهتا الواردة يف الوثيقة .LI/A/34/1
و أأعرب عن قناعته بأأن اعامتد الالحئة التنفيذية املشرتكة وجدول الرسوم س يعود بفائدة كبرية عىل ا ألطراف يف لك من وثيقة
جنيف واتفاق لش بونة .وشكر الوفد أأعضاء احتاد لش بونة عىل تأأييد اقرتاحه اإدراج بند ضامن يف القاعدة  )10(8من الالحئة
التنفيذية املشرتكة املقرتحة.
 .18و أأقر وفد أأسرتاليا ابس تعداد أأعضاء احتاد لش بونة ملعاجلة العجز القصري ا ألجل للثنائية الراهنة .وفامي خيص القضااي
املالية الطويةل ا ألجل وجدول الرسوم املقرتح ،قال الوفد اإنه مل يقتنع بأأن الزايدة املقرتحة يف رسوم التسجيل س تكون اكفية
ليك يصبح نظام لش بونة مس تدام ًا مالي ًا .ومن مث ،جشَّع الوفد أأعضاء احتاد لش بونة عىل اإرساء اإطار حممك ومتني لضامن
الاس تدامة املالية والنظر يف أآليات أأخرى تدّر اإيرادات اإضافية لنظام لش بونة.
 .19وحتدث وفد جورجيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق معر ًاب عن تقديره للجهود اليت بذلها أأعضاء احتاد
لش بونة مع الإقرار ابلتقدم احملرز يف التوصل اإىل حلول مالمئة لتغطية العجز املتوقع يف مزيانية احتاد لش بونة وضامن اس تدامته
املالية عىل ا ألجل الطويل .و أأكد الوفد أأمهية الرتوجي لنظام لش بونة ،مبا يف ذكل وثيقة جنيف ،من أأجل زايدة الانتفاع
ابلإماكانت اليت تتيحها املؤرشات اجلغرافية يف ا ألطراف املتعاقدة.
 .20و أأشار ممثل مركز ادلراسات ادلولية للملكية الصناعية ( )CEIPIاإىل خطأأ يف الرتمجة ورد يف أأول سطرين من
النسخة الفرنس ية من القاعدة  "7")2(5الواردة يف املرفق ا ألول للوثيقة  LI/A/34/1وعليه طلب تعديل صيغهتا كام ييل:
" (vii) les données servant à identifier l’enregistrement, y compris sa date et, le cas échéant,
]."son numéro, l’acte législatif ou réglementaire, ou la décision judiciaire [...
 .21و أأيد وفد فرنسا التصحيح اذلي اقرتحه ممثل مركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية (.)CEIPI
 .22وشكر وفد مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية فريق لش بونة العامل عىل هجوده خالل الثنائية الفائتة قائ ًال اإنه يؤيد
اعامتد الالحئة التنفيذية املشرتكة املقرتحة.
 .23وفامي خيص الوثيقة  LI/A/34/2املعنونة "جدول مقرتح للرسوم املقررة بناء عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة
بني اتفاق لش بونة ووثيقة جنيف لتفاق لش بونة" ،فاإن مجعية احتاد لش بونة:
" "1نظرت يف جدول الرسوم املقرتح املشار اإليه يف الفقرة  2من الوثيقة LI/A/34/2؛
" "2وحدّدت مبلغ الرسوم املشار اإلهيا يف القاعدة  )1(8من مرشوع الالحئة التنفيذية املشرتكة لتفاق
لش بونة ووثيقة جنيف لتفاق لش بونة ،كام هو مقرتح يف الفقرة  2من الوثيقة .LI/A/34/2
 .24وفامي خيص الوثيقة  LI/A/34/1املعنونة "اقرتاح الالحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق لش بونة ووثيقة جنيف
لتفاق لش بونة" ،فاإن مجعية احتاد لش بونة:
" "1اعمتدت الالحئة التنفيذية املشرتكة لتفاق لش بونة بشأأن حامية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد
ادلويل ووثيقة جنيف لتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية ،عىل النحو الوارد يف املرفق
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ا ألول من الوثيقة  ،LI/A/34/1مبا يف ذكل مبلغ الرسوم مبوجب القاعدة  )1(8كام هو مقرتح يف الفقرة  2من
الوثيقة LI/A/34/2؛
وقررت أأن يتوافق اترخي بدء نفاذ الالحئة التنفيذية املشرتكة مع اترخي بدء نفاذ وثيقة جنيف لتفاق
" ّ "2
لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية؛
" "3ونظرت يف اقرتاح اإدراج القاعدة اجلديدة  )10(8لالحئة التنفيذية املشرتكة ("ضامن وثيقة ،)"1967
ووافقت عىل اإضافة الفقرة  10اجلديدة يف القاعدة  8من الالحئة التنفيذية املشرتكة ،عىل النحو الوارد يف
املرفق الثاين للوثيقة  ،LI/A/34/1دون النص الوارد بني قوسني مربّعني.
 .25وُيتوي مرفق هذا التقرير عىل نسخة من الالحئة التنفيذية املشرتكة بصيغهتا الواردة يف الفقرة  24أأعاله من أأجل
تيسري الرجوع اإلهيا.
بعض املسائل املالية املتعلقة ابحتاد لش بونة
 .26استندت املناقشات اإىل الوثيقة .LI/A/34/3
 .27و أأشار الرئيس اإىل الإعاانت اليت قدهما أأعضاء احتاد لش بونة حىت الآن وبلغ مجموعها  1 250 604فرناكت سويرسية
لتغطية العجز املتوقع لالحتاد عىل مدى الثنائية والبالغ حوايل  1.5مليون فرنك سويرسي .وذكر أأيض ًا أأنه يفهم من مناقشاته
مع بعض أأعضاء الاحتاد أأنه ما زال ميكن تقدمي املزيد من الإعاانت حىت هناية الس نة احلالية مما يعين بدوره أأن الفجوة بني
الإعاانت املقدمة من أأعضاء الاحتاد والعجز املتوقع قد تكون حىت أأضيق من ذكل.
 .28وحتدث وفد اإس تونيا ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه وقال جمدد ًا اإن الاحتاد ا ألورويب يعلق أأمهية كبرية
عىل حامية أأسامء املنتجات اجلغرافية دلوهل ا ألعضاء خارج الاحتاد ا ألورويب عرب نظام لش بونة ويرى أأن حامية املؤرشات
اجلغرافية ميكن أأن تدمع التمنية املس تدامة وحتفظ الرتاث الثقايف والتجارة ادلولية ابملنتجات املتخصصة ويرغب ابلتايل يف
مالحظة جناح احتاد لش بونة واس متراره وجذبه ألعضاء جدد .و أأبدى تقدير الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه لعمل
أأعضاء احتاد لش بونة وهجودها املبذوةل يف التصدي للعجز املسجل يف الثنائية احلالية من خالل املساهامت الطوعية
واملناقشات املتصةل ابلتدابري الرامية اإىل الوقاية من أأي جعز مقبل يف مزيانية احتاد لش بونة ألغراض ضامن اس تدامته املالية
الطويةل ا ألمد .ورحب اب ألفاكر العديدة املطروحة يف الفريق العامل ّ
وسل ابلتقدم احملرز من أأجل التوصل اإىل حل مالمئ.
و أأعرب أأيض ًا عن اقتناع الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ابإماكنية اإجياد وس يةل لتوفري ادلمع املايل لحتاد لش بونة اإىل
جانب ضامن الاحرتام التام ملبادئ التضامن واملساواة يف املعامةل القامئة منذ زمن بعيد يف لك جمال من جمالت امللكية
الفكرية .ور أأى أأنه من احملمتل اإجياد منوذج لمتويل احتاد لش بونة يف ا ألمد الطويل يكفل اس تدامة الاحتاد املالية وميكن أأيض ًا
مجليع ادلول ا ألعضاء يف الويبو قبوهل .ويف ذكل الصدد ،شدد عىل أأمهية وضع احتاد لش بونة عىل قدم املساواة مع مجيع
الاحتادات ا ألخرى اليت تديرها الويبو .ولفت النظر جمدد ًا اإىل رضورة تكثيف هجود الهنوض بنظام لش بونة مبا فيه وثيقة
جنيف كوس يةل لضامن الاس تدامة املالية لحتاد لش بونة يف ا ألمد الطويل ابلتشديد عىل الطاقة الإمنائية للمؤرشات اجلغرافية
هبدف جذب أأطراف متعاقدة جديدة.
 .29وخبصوص املسائل املالية املتعلقة ابحتاد لش بونة ،ذكر وفد هنغاراي جمدد ًا أأن اس مترار نظام لش بونة محلاية املؤرشات
اجلغرافية وتسميات املنشأأ عىل الصعيد العاملي أأمر يكتيس أأمهية رئيس ية ابلنس بة اإىل الزراعة والاقتصاد يف بدله .وعليه ،ر أأى
أأنه جيب اإجياد حل معقول ومتوازن هبدف ضامن الاس تدامة املالية لنظام لش بونة يف ا ألمد الطويل .ويف ذكل املضامر ،قال
اإن اجلهات ا ألعضاء يف احتاد لش بونة أأبدت الزتاهما الراخس ابلوفاء ابلولية اليت أأس ندهتا اإلهيا مجعية احتاد لش بونة يف
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عام  .2015وذكر بأأن عدة هجات أأعضاء يف احتاد لش بونة مبا فهيا بدله قدمت مبلغ ًا كبري ًا من الإعاانت للمساعدة عىل إازاةل
العجز املتوقع للثنائية احلالية و أأوحض قائ ًال اإنه تس ىن حتقيق ذكل بفضل قرارات مل يس بق لها مثيل اختذهتا احلكومات املعنية
اليت تس تحق ابلتايل التقدير .و أأيد متديد ولية فريق لش بونة العامل بغرض مواصةل املناقشات بشأأن املسائل الوجهية مبا فهيا
اس مترار نظام لش بونة يف ا ألمد الطويل غري أأنه شدد عىل عدم اإماكنية حل املصاعب اليت يصادفها احتاد لش بونة اإل بطريقة
منفتحة وموثوقة ومعقوةل مما جيب أأن يظل الإجراء املعياري املتبع يف منظمة دولية اكنت مبادهئا ا ألساس ية لصنع القرارات
تمتثل دوم ًا يف التضامن والثقة واملساواة يف املعامةل .و أأعرب عن اقتناعه بوجوب أأن حترتم مجيع التدابري املقبةل املتصةل بنظام
لش بونة مبد أأ التضامن املايل بني الاحتادات وبرامج املزيانية والقدرة عىل ادلفع ورضورة التعاون الإداري بني الاحتادات
ول س امي ألن املنظمة اليت تدير تكل الاحتادات تمتتع بوضع مايل متني للغاية .و أأخري ًا ،شكر حكومة اإيطاليا عىل املعرض
املمتاز اذلي نظمته خبصوص املؤرشات اجلغرافية عىل هامش امجلعيات احلالية وقال اإن ذكل احلدث أأثبت جمدد ًا أأن التقاليد
واجلودة أأمران متالزمان و أأنه جيب حامية تكل القمي عن طريق نظام عاملي فعال لتسجيل املؤرشات اجلغرافية.
 .30و أأيّد وفد امجلهورية التش يكية البيان اذلي أأدىل به وفد اإس تونيا ابلنيابة عن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه.
وفامي خيص الاقرتاح الوارد يف الوثيقة  ،LI/A/34/3قال الوفد اإنه يوافق متام ًا عىل متديد ولية الفريق العامل ،هبدف اإاتحة
اجملال لإجراء املزيد من املناقشات بشأأن تطوير نظام لش بونة ،مشل ذكل اإجياد حلول لضامن اس تقراره مالي ًا .و أأعرب الوفد
عن تقديره للجهود اليت بذلها أأعضاء احتاد لش بونة من أأجل اختاذ اإجراءات تريم اإىل س ّد جعز مزيانية احتاد لش بونة .و أأشار
اإىل أأن امجلهورية التش يكية سامهت أأيضا يف ختفيض العجز احلايل من خالل مسامهة طوعية ،وقال اإنه عىل اس تعداد
للمشاركة يف مزيد من املناقشات بشأأن حتقيق الاس تدامة املالية لحتاد لش بونة عىل املدى البعيد .و أأعرب الوفد عن ر أأي
مفاده أأن أأي حل يحعمتد يف ذكل الشأأن جيب أأن يامتىش مع مبادئ الويبو ومهنجيهتا الراهنة اخلاصة ابملزيانية ،وكذكل مع مبد أأ
التضامن بني مجيع احتادات الويبو .و أأكّد من جديد عىل رضورة امليض قدم ًا يف تعزيز نظام لش بونة ،معر ًاب عن شكره ل ألمانة
عىل اإدراج نظام لش بونة يف املوقع الرئييس للويبو عىل الإنرتنت.
 .31وحتدث وفد نيوزلندا ابلنيابة عن أأسرتاليا ،فقال اإن أأسرتاليا تقدر اجلهود اليت يبذلها أأعضاء احتاد لش بونة لس ّد العجز
عىل املدى القريب .وفامي يتعلق ابملسائل املالية عىل املدى البعيد ،مل يكن الوفد مقتنعا بأأن ارتفاع طلبات التسجيل س تكفل
حتقيق الاكتفاء اذلايت لنظام لش بونة .وذلكل اقرتح الوفد النظر يف مصادر متويل اإضافية لنظام لش بونة مبوجب وثيقة جنيف
اجلديدة ،ومبوجب الالحئة التنفيذية املشرتكة ،قدر املس تطاع .ور أأى الوفد أأن فرض رسوم الصيانة سيساعد عىل دمع نظام
لش بونة يف املس تقبل ،يف حني يتعني أأيضا تسديد الرمس الاكمل لطلب تسجيل أأي مؤرش جغرايف جديد فامي خيص
املؤرشات اجلغرافية اليت جسّلها ابلفعل أأعضاء احتاد لش بونة احلاليني ،وذكل عندما حخيطر ا ألعضاء اجلدد املنضمون اإىل وثيقة
جنيف بذكل .ور أأى الوفد أأن هذه املعامةل املتساوية س تكتيس أأمهية خاصة يف س ياق الاس تدامة اذلاتية .و أأعرب عن
اقتناعه بأأن أأي تعزيز تس تفيد منه أأنظمة امحلاية ادلولية للمؤرشات اجلغرافية جيب أأن يمت بطريقة متوازنة يف مجيع احملافل ذات
الصةل ،و أأن يقرتن ابلآليات الرئيس ية املس تخدمة يف حامية املؤرشات اجلغرافية .ور أأى الوفد أأنه ل ينبغي اس تخدام أأموال
ادلول ا ألعضاء يف الويبو املتأأتية من أأنظمة تسجيل الويبو ا ألخرى يف تعزيز نظام لش بونة .وختام ًا ،قال الوفد اإن أأسرتاليا من
شأأهنا أأن تؤيد متديد ولية الفريق العامل هبدف حتقيق الاس تدامة املالية لنظام لش بونة عىل املدى البعيد.
 .32و أأ ّقر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ابجلهود اليت يبذلها أأعضاء احتاد لش بونة لمتكني احتاد لش بونة من تغطية نفقاته
عىل حنو أأفضل ،حبيث لن تكون هناك رضورة للّجوء سوى اإىل قرض صغري خالل الثنائية احلالية .و أأعرب الوفد أأيضا عن
تقديره لعزم أأعضاء احتاد لش بونة امليض قدم ًا يف معاجلة مسأأةل السالمة املالية لحتاد لش بونة .وبصفة الولايت املتحدة
ا ألمريكية عضوا يف أأنظمة معاهدة الرباءات ومدريد ولهاي ،قال الوفد إان بدله يدمع تكل الاحتادات عىل قدم املساواة
مقارنة ابحتاد لش بونة ،و أأهنّ ا حقّقت ما يكفي من املداخيل لتغطية نفقاهتا ،وسامهت يف الاضطالع بأأنشطة املنظمة كلك.
و أأشار الوفد أأيضا اإىل أأنه سيبذل جمهود ًا خالل الثنائية املقبةل فامي خيص أأنظمة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومدريد
ولهاي لضامن وفاء تكل الاحتادات ابلزتاماهتا املالية .ودلى النظر يف مسأأةل الاس تدامة املالية ،أأشار الوفد اإىل أأن اإدراج
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رسوم جتديد طلبات التسجيل ادلولية قد يكون أأيض ًا من اخليارات املتاحة أأمام احتاد لش بونة يف املس تقبل .وعوض ًا عن
ذكل ،ميكن أأن ينظر أأعضاء احتاد لش بونة يف مسأأةل اإعادة فتح وثيقة جنيف ،مادام أأن ا ألوان مل يفت بعد ،مما يتيح انضامم
اجلزء ا ألعظم من ادلول ا ألعضاء يف الويبو اإليه.
 .33وجشع ممثل الش بكة ادلولية ألحصاب املؤرشات اجلغرافية ( )oriGInأأعضاء احتاد لش بونة عىل اإجياد حل جم ٍد لضامن
الاس تدامة املالية لنظام لش بونة نظر ًا اإىل أأمهية نظام لش بونة ألحصاب املؤرشات اجلغرافية يف العامل .وذكَّر بأأن ش بكته متثل
حنو  500مؤرش جغرايف يف العامل من قطاعات وبدلان خمتلفة ولكن توجد مؤرشات جغرافية أأخرى يف العامل .و أأضاف أأن
جتميع املؤرشات اجلغرافية اذلي س يصدر يف ا ألسابيع التالية ن ّيبني حنو  9000مؤرش جغرايف ح
اعرتف به حول العامل .ويدل
ذكل عىل أأن املؤرشات اجلغرافية تشلك سوق ًا همامً و أأن غالبية املؤرشات اجلغرافية تواجه صعوابت لالعرتاف هبا يف ا ألسواق
ا ألجنبية .وقال اإنه يؤمن اب ألمهية القصوى لوضع نظام لالعرتاف ابملؤرشات اجلغرافية وحاميهتا عىل الصعيد ادلويل ،وجشع
ادلول ا ألعضاء يف الويبو عىل الرشوع يف التصديق عىل وثيقة جنيف .ولفت انتباه الوفود اإىل كرثة التفاقات الثنائية بشأأن
املؤرشات اجلغرافية واتفاقات التجارة احلرة واتفاقات حمددة بشأأن املؤرشات اجلغرافية اليت تثري الريبة عىل الصعيد ادلويل
ألهنا تقمي قواعد تتناىف كثري ًا مع املعاهدات ادلولية القامئة .ومن مث ،أأكد أأمهية اإقامة نظام دويل للتسجيل وامحلاية .وحتدث
الوفد عن مواطن املرونة الواردة يف اتفاق لش بونة ووثيقة جنيف وشدد عىل أأنه ميكن تكييفها مع الآراء والتفسريات اخملتلفة
بشأأن املؤرشات اجلغرافية وتسميات املنشأأ .و أأشار حتديد ًا اإىل جواز رفض البدلان حامية مؤرش جغرايف بعينه أأو تسمية
منشأأ بعيهنا.
 .34وحتدث وفد الربتغال عن املسائل املالية اخلاصة ابحتاد لش بونة معر ًاب عن تأأييده التام لمتديد ولية الفريق العامل
ملواصةل مناقشة اس تدامة نظام لش بونة .وشدد عىل اجلهود اليت بذلها أأعضاء احتاد لش بونة يف اعامتد تدابري لتغطية العجز
املتوقع للثنائية  2017/2016عن طريق دفع مساهامت طوعية جنحت يف تغطية لك العجز تقريب ًا .و أأعرب الوفد عن اقتناعه
بأأن وثيقة جنيف ستساعد يف حتسني الوضع املايل لنظام لش بونة من خالل اس تقطاب أأعضاء جدد وتسجيالت جديدة
س تؤدي يف هناية املطاف اإىل حتسن الاس تدامة املالية للنظام .وشدد الوفد أأيض ًا عىل أأمهية الرتوجي للنظام عن طريق ا ألمانة
وادلول ا ألعضاء .ويف اخلتام ،أأكد الوفد اس تعداده ملواصةل البحث عن أأفضل س بل تعزيز اس تخدام نظام لش بونة من أأجل
ضامن سري أأعامهل بسالسة واس تدامته املالية عىل ا ألجل الطويل.
 .35و أأشار وفد سويرسا اإىل مناقشة سابقة بشأأن الوثيقة  LI/A/34/2ن ّ
موّض ًا أأن وثيقة جنيف قد نقَّحت اتفاق لش بونة
ويه معاهدة تديرها الويبو منذ عقود عدة .وابلنظر اإىل أأن وثيقة جنيف ل تعدّ معاهدة جديدة فهيي بال ّ
شك معاهدة تديرها
الويبو .و أأشار الوفد اإىل الوثيقة  LI/A/34/3معر ًاب عن تقديره للجهود املهمة اليت بذلها أأعضاء اتفاق لش بونة ابملسامهة يف
متويل نظام لش بونة اذلي يع ّد أأحد أأراكن الإدارة العاملية لس ندات امللكية الفكرية للويبو .و أأضاف أأن نظام لش بونة ،وبفضل
حتديثه من خالل وثيقة جنيف ،ابت مس تعد ًا لكتساب بعد جديد ألنه أأصبح من املمكن للمزيد من البدلان الانضامم اإليه.
وقال اإن ذكل خيدم مصاحل املنتجني اذلين توفّر هلم املؤرشات اجلغرافية أأو تسميات املنشأأ أأصوهلم الرئيس ية من امللكية
الفكرية بغض النظر عن املس توى الإمنايئ للبدل اذلي يقع فيه املن نتج .ومن مث ،ر أأى الوفد أأن نظام لش بونة ل غىن عنه ألن
اقتصاد مناطق بكاملها ،يف مجيع القارات ،يعمتد بأأجزاء كبرية و أأحياان بشلك أأسايس عىل حامية املؤرش اجلغرايف أأو تسمية
وجتسد السمعة اليت متنحها ماكنة خاصة يف السوق العاملية .ويف اخلتام ،أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن
املنشأأ اليت متزي إانتاهجا ّ
يتطور نظام لش بونة بفعالية و أأن يليب احتياجات أأعضائه .و أأعلن الوفد ابلتايل عن تأأييده ،بصفته مراقب ،لمتديد ولية الفريق
العامل ،بوصفه منتدى رضوراي لتبادل الآراء بني ا ألعضاء احلاليني لنظام لش بونة والبدلان ا ألخرى املهمتة ابلنضامم اإىل وثيقة
جنيف.
 .36وقال وفد الكونغو اإن اعامتد وثيقة جنيف يف مايو  2015اكن حداث يف غاية ا ألمهية ابلنس بة اإىل مجعية احتاد لش بونة
والويبو والكونغو بصفته عضوا يف احتاد لش بونة .و أأضاف أأن ذكل احلدث همم ،حتديدا ،ألن اتساع نطاق حامية املؤرشات
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اجلغرافية ميث ّل تقدما كبريا عىل الصعيد ادلويل ،و ألن وثيقة جنيف أأاتحت اإماكنية انضامم منظامت دولية مثل املنظمة ا ألفريقية
للملكية الفكرية ،اليت يحعد الكونغو عضوا فهيا أأيضا .ومىض الوفد يقول اإنه يؤيد تأأييدا اتما لك املبادرات الهادفة اإىل ضامن
الاس تدامة املالية لنظام لش بونة .ور أأى ،يف هذا الصدد ،رضورة أأن تحراعي مقرتحات الفريق العامل ،وكذكل املقرتحات
املقدمة من الوفود اليت س بق لها أأخذ اللكمة ،ألن من شأأن تكل الشمولية اجتذاب بدلان جديدة لتصبح أأعضاء يف
وثيقة جنيف .و أأوحض أأن ذكل سيسهم يف زايدة عدد التسجيالت ومن ّمث الإيرادات املالية لنظام لش بونةّ .
وعرب عن ر أأيه
قائال اإن متويل نظام لش بونة ينبغي أأيضا أأن يتح ّمهل احتاد مدريد واحتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات معال مببد أأ التضامن
بني الاحتادات .واس تطرد قائال اإنه ل يستس يغ فكرة أأن يعمل لك احتاد عىل حدة وينىس أأنه من مضن الاحتادات ا ألخرى
اليت يه مجيعا أأعضاء يف الويبو.
 .37وحتدث وفد جورجيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق و أأبدى تقديره لعمل وهجود أأعضاء احتاد لش بونة
و أأ ّقر أأيضا ابلتقدم احملرز صوب التوصل اإىل حلول مناس بة والعمل ،يف الوقت نفسه ،عىل إازاةل العجز اذلي تعانيه مزيانية
الاحتاد وضامن اس تدامة الاحتاد املالية عىل املدى البعيد .ور أأى أأنه سيمت اإجياد حل مالمئ استنادا اإىل مبد أأي املساواة
يف املعامةل والتضامن املايل بني الاحتادات .و أأخريا ،أأكّد الوفد جمددا أأمهية الرتوجي لنظام لش بونة ،مبا يف ذكل وثيقة جنيف،
مما سيساعد ،بدوره ،عىل زايدة تمنية مؤرشات جغرافية حممتةل واس تقطاب أأطراف متعاقدة جديدة.
 .38ا ّإن مجعية احتاد لش بونة:
" "1أأحاطت علام "ببعض املسائل املالية املتعلقة ابحتاد لش بونة" (الوثيقة )LI/A/34/3؛
" "2ومدّدت ولية الفريق العامل بغرض المتكني من اإجراء املزيد من املناقشات حول تطوير نظام
لش بونة ،مبا يف ذكل احللول لس تدامته املالية.
[ييل ذكل املرفق]
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الفصل ا ألول
أأحاكم متهيدية وعامة
القاعدة 1
تعاريف
([ )1تعابري خمترصة] ( أأ) ألغراض هذه الالحئة التنفيذية ،وما مل يحذكر خالف ذكل رصاحة:
" "1تعين "وثيقة جنيف" وثيقة جنيف لتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية املؤرخة
 20مايو 2015؛
ح
" "2ويكون للتعابري اخملترصة املس تخدمة يف هذه الالحئة التنفيذية وامل ح ّعرفة يف املادتني  1و )1(2من وثيقة
جنيف املعىن ذاته كام يف تكل الوثيقة؛
" "3وحيامث اكن اتفاق لش بونة بشأأن حامية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل املؤر
 31أأكتوبر  1958منطبقا بدل من وثيقة  ،1967يحفهم من أأية اإشارة اإىل وثيقة  1967أأهنا اإشارة اإىل اتفاق لش بونة
املؤر  31أأكتوبر 1958؛
" "4وتشري "القاعدة" اإىل قاعدة من قواعد هذه الالحئة التنفيذية؛
" "5وتعين "التعلاميت الإدارية" التعلاميت الإدارية املشار اإلهيا يف القاعدة 24؛
" "6وتعين عبارة "الاس امترة الرمسية" الاس امترة اليت يصدرها املكتب ادلويل.
" "7ويعين "التبليغ" أأي طلب أأو أأي الامتس أأو اإعالن أأو اإخطار أأو دعوة أأو معلومات مما خيص أأو يرافق
طلبا أأو تسجيال دوليا ويحوجه اإىل الإدارة اخملتصة أأو املكتب ادلويل أأو يحوجه ،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 طرفني متعاقدين َّ
منظمة بناء عىل وثيقة 1967؛
" "9ويعين "الطلب اخلاضع لوثيقة جنيف" الطلب املودع بناء عىل وثيقة جنيف حيث تكون العالقات
املتبادةل بني طرفني 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 هذه الالحئة التنفيذية،
" "1تحعترب الإشارة اإىل "الطرف املتعاقد" عىل أأهنا تشمل اإشارة اإىل "البدل" كام هو مشار اإليه يف
وثيقة  ،1967لكام اكن ذكل مناس با؛
" "2تحعترب الإشارة اإىل "طرف املنشأأ املتعاقد" عىل أأهنا تشمل اإشارة اإىل "بدل املنشأأ" كام هو مشار اإليه يف
وثيقة  ،1967لكام اكن ذكل مناس با؛
" "3تحعترب الإشارة اإىل "النرش" يف القاعدة  19عىل أأهنا تشمل اإشارة اإىل نرش يف اجملةل ادلورية مشار اإليه
يف املادة  )2(5من وثيقة  ،1967لكام اكن ذكل مناس با و أأاي اكنت وس يةل النرش املحس تخدمة.

1

يف النسخة العربية ،تحعترب الإشارة اإىل "سلعة" عىل أأهنا تشمل اإشارة اإىل "منتج" كام هو مشار اإليه يف وثيقة  ،1967لكام 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 أأخذها يف احلس بان ،يف
الشهر ذاته واليوم ذاته الذلين يبد أأ فهيام حساب املهةل .ولكن اإذا وقع احلدث يف 29فرباير ،فا ّإن 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 ،فا ّإن
املهةل تنقيض يف اليوم ا ألخري من هذا 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
ُيرر الطلب ابلإنلكزيية أأو الفرنس ية أأو الإس بانية.
([ )1الطلب] َّ
ُيرر 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 .ويعدّ 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 .ويعدّ املكتب ادلويل الرتجامت 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) ،فا ّإن املكتب ادلويل ل يتحقق من دقة ذكل النقل احلريف.
([ )5ترجامت تسمية املنش أأ فامي خيص الطلبات اخلاضعة لوثيقة  ]1967يف حال تضمن طلب خاضع لوثيقة  1967ترمجة
أأو أأكرث لتسمية املنشأأ ،طبقا للقاعدة  ،"5")6(5ل يتحقّق املكتب ادلويل من حصة الرتجامت.
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القاعدة 4
الإدارة اخملتصة
([ )1اإخطار املكتب ادلويل] يقوم لك طرف متعاقد ابإخطار املكتب ادلويل ابمس اإدارته اخملتصة وتفاصيل التصال
اخلاصة بتكل الإدارة ،أأي الإدارة اليت ع ّيهنا لتقدمي الطلبات والتبليغات ا ألخرى اإىل املكتب ادلويل واس تالم التبليغات منه.
([ )2اإدارة واحدة أأو اإدارات خمتلفة] يحفضّ ل أأن يشري الإخطار املذكور يف الفقرة ( )1اإىل اإدارة خمتصة واحدة .وعندما
ن
خيطر طرف 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 ا إلدارة اخملتصة املشار اإلهيا يف الفقرة ( )1املعلومات عن الإجراءات املنطبقة
يف أأراضهيا للطعن يف احلقوق املرتبطة بتسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية وإانفاذها.
([ )4التعديالت] ن
.ختطر ا ألطراف املتعاقدة املكتب ادلويل بأأي تغيري يف البياانت املشار اإلهيا يف الفقرتني ( )1و( .)3غري
أأن ّه جيوز للمكتب ادلويل أأن ُييط علام ،حبمك مركزه ،بتغيري يطر أأ دون تلقي أأي اإخطار بشأأنه وذكل يف احلالت اليت يكون
دليه فهيا مؤرشات واّضة 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:
" "1طرف 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 املع ّينني ابمس جامعي 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 طرف 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 طرف املنشأأ املتعاقد2؛
2

تطبيق القاعدة  ()2(5أأ)" "4والقاعدة ()2(5ب) مرهون 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 تحنتج فهيا السلعة أأو السلع أأو منطقة منش هئا اجلغرافية؛
" "7والتفاصيل امل ح ّن
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 طرف املنشأأ املتعاقد.
(ب) وعندما تكون أأسامء 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 ،تحنقل تكل ا ألسامء نقال حرفيا ابحلروف الالتينية .ويتّبع النقل احلريف نظام
احلروف الصوتية للغة الطلب.2
مس التسجيل و أأية رسوم أأخرى ،كام هو منصوص عليه يف القاعدة .8
(ج) ويحرفق ابلطلب ادلويل ر ح
([ )3الطلب اخلاضع لوثيقة جنيف – البياانت املتعلقة ابجلودة أأو السمعة أأو اخلاصية (اخلصائص)] ( أأ) ما دام الطرف
املتعاقد يف وثيقة جنيف يشرتط ،ألغراض حامية تسمية منشأأ مسجةل أأو مؤرش جغرايف مسجل يف أأراضيه ،أأن يشري
الطلب اخلاضع لوثيقة جنيف كذكل اإىل بياانت 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 ،فا ّإن عىل ذكل الطرف اإخطار املدير العام بذكل الرشط.
(ب) من أأجل استيفاء ذكل الرشط ،تحوفر البياانت املشار اإلهيا يف الفقرة الفرعية (أأ) ابإحدى لغات العمل ،ولكهنا ل
تحرتمج من قبل املكتب ادلويل.
(ج) الطلب غري املمتثل للرشط اذلي أأخطر به الطرف املتعاقد طلبا 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 هو طرف يف
وثيقة جنيف يشرتط ،ألغراض حامية تسمية منشأأ مسجةل أأو مؤرش جغرايف مسجل ،أأن يكون الطلب اخلاضع لوثيقة
جنيف موقّعا من خشص يمتتع اب ألسس القانونية لتأأكيد احلقوق املمنوحة مبوجب تكل امحلاية ،فا ّإن عىل ذكل الطرف اإخطار
املدير العام بذكل الرشط.
(ب) ما دام الطرف املتعاقد يشرتط ،ألغراض حامية 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 ،فا ّإن عىل ذكل
الطرف اإخطار املدير العام بذكل الرشط.
(ج) الطلب اخلاضع لوثيقة جنيف وغري املوقّع طبقا 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 معي ّنة من تسمية املنش أأ أأو املؤرش اجلغرايف] ّيبني الطلب
اخلاضع لوثيقة جنيف ،عىل حد عل املودع ،ما اإذا اكن التسجيل أأو القانون الترشيعي أأو الإداري أأو القرار القضايئ
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أأو الإداري ،واذلي تمتتع مبوجبه تسمية املنشأأ أأو املؤرش اجلغرايف ابمحلاية يف طرف املنشأأ املتعاقدُ ،يدّد أأن امحلاية غري ممنوحة
لعنارص مع ّينة من تسمية املنشأأ أأو املؤرش اجلغرايف .وتحذكر تكل العنارص يف الطلب بلغة من لغات العمل وابللغة أأو اللغات
الرمسية لطرف املنشأأ املتعاقد املشار اإلهيا يف الفقرة (()2أأ)" "4اإضافة اإىل أأي نقل حريف طبقا للفقرة (()2ب).
([ )6الطلب  -احملتوايت اخليارية] ( أأ) جيوز أأن ّيبني الطلب ادلويل أأو يتضمن ما ييل:
" "1عناوين املس تفيدين ،أأو يف حاةل طلب مودع بناء عىل وثيقة جنيف ،ودون الإخالل مبقتىض الفقرة
( ()2أأ)" ،"2عنوان الشخص الطبيعي أأو املعنوي املشار اإليه يف املادة  "2")2(5من الوثيقة؛
" "2وإاعالان يفيد بأأنه مت التخيل عن امحلاية يف طرف 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 طرف املنشأأ املتعاقد.
" "4وبياان يفيد أأن امحلاية غري مطلوبة لعنارص مع ّينة من تسمية املنشأأ فامي خيص الطلبات اخلاضعة
لوثيقة  ،1967أأو لعنارص مع ّينة ،خالف تكل املشار اإلهيا يف الفقرة (،)5من تسمية املنشأأ أأو املؤرش اجلغرايف فامي خيص
الطلبات اخلاضعة لوثيقة جنيف؛
" "5وترمجة واحدة أأو أأكرث 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 هو طرف يف وثيقة  1967تقدميها
بشأأن امحلاية املمنوحة لتسمية املنشأأ يف ذكل البدل ،مثل بياانت 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 البياانت 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 احملدّدة يف القاعدة  )1(3أأو القاعدة  ،5ف إان ّه 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 لتذكريها بتكل ادلعوة .ول يؤثر اإرسال ذكل التبليغ
يف همةل الثالثة أأشهر املذكورة يف الفقرة الفرعية ( أأ).
(ج) وإاذا مل يتسل 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.
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(د) يف حال أأية خمالفة تتعلق برشط قامئ عىل اإخطار مقدّم وفقا للقاعدة  )3(5أأو ( ،)4أأو عىل اإعالن مقدّم وفقا
للامدة  )4(7من وثيقة جنيف ،اإذا مل يس تل املكتب ادلويل تصويب اخملالفة يف غضون همةل الثالثة أأشهر املشار اإلهيا يف الفقرة
الفرعية ( أأ) ،فاإن امحلاية املتأأتية من التسجيل ادلويل تعترب متخىل عهنا يف الطرف املتعاقد يف وثيقة جنيف وتقدّم ابلإخطار
أأو الإعالن.
(ه) وعندما يحرفض الطلب وفقا للفقرة الفرعية (ج) ،ير ّد املكتب ادلويل الرسوم املدفوعة عىل ذكل الطلب بعد
خصم مبلغ يساوي نصف رمس التسجيل املذكور يف القاعدة .8
([ )2الطلب اذلي ل يحعترب طلبا] 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 ،فا ّإن املكتب ادلويل ل يعتربه طلبا ويعيده اإىل ن
املرسل.
القاعدة 7
التدوين يف السجل ادلويل
([ )1التسجيل] ( أأ) اإذا ر أأى املكتب ادلويل أأ ّن الطلب يس تويف الرشوط احملدّدة يف القاعدة  )1(3والقاعدة  ،5ف إان ّه
يدون تسمية املنشأأ أأو املؤرش اجلغرايف يف السجل ادلويل.
ّ
(ب) و ّيبني املكتب ادلويل ،فامي خيص لك طرف متعاقد ،ما اإذا اكن التسجيل ادلويل خاضعا لوثيقة جنيف أأو
اتفاق لش بونة املؤر  31أأكتوبر  1958أأو وثيقة .1967
([ )2حمتوايت التسجيل] يتضمن التسجيل ادلويل أأو ّيبني ما ييل:
" "1
" "2
" "3
" "4

لك البياانت الواردة يف الطلب؛
واللغة اليت اس تل 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 طرف متعاقد بذكل التسجيل ادلويل.
([ )4تنفيذ املادتني  )4(29و )1(31من وثيقة جنيف] ( أأ) يف حاةل تصديق دوةل طرف يف وثيقة  1967عىل وثيقة
جنيف أأو انضامهما اإلهيا ،تحط ّبق 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 .ويتحقّق 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 ألطراف املتعاقدة ا ألخرى ا ألطراف يف وثيقة جنيف ابلتسجيالت ادلولية اليت تحدخل علهيا تكل التعديالت .وتحدخل
التعديالت مقابل دفع الرمس املنصوص عليه يف القاعدة ."2")1(8
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(ب) لك رفض أأو اإبطال صادر عن طرف متعاقد يف وثيقة جنيف ووثيقة  ،1967يظل ساراي مبوجب وثيقة جنيف
فامي خيص التسجيل ادلويل املشار اإليه يف الفقرة الفرعية ( أأ) ،ما مل يقدّم الطرف املتعاقد اإخطارا بسحب الرفض بناء عىل
املادة  16من وثيقة جنيف أأو بيان مبنح امحلاية بناء عىل املادة  18من وثيقة جنيف.
(ج) يف حال اكنت الفقرة الفرعية (ب) ل تنطبقّ ،
يتعني عىل أأي طرف متعاقد مبوجب وثيقة جنيف ووثيقة
 ،1967فور اس تالم اإخطار مبوجب الفقرة الفرعية ( أأ) ،أأن يس متر يف حامية تسمية املنشأأ املعنية بناء أأيضا عىل وثيقة جنيف
من ذكل احلني فصاعد ،ما مل ّ
يبني الطرف املتعاقد خالف ذكل مضن املهةل املححدّ دة يف املادة  )3(5من وثيقة 1967
واملححدّدة ،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) ،طبقا للامدة  15من وثيقة جنيف ،أأن ختطر املكتب ادلويل برفض أآاثر أأي من تكل التسجيالت
ادلولية يف أأراضهيا .وتو ن ّجه 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 تل فيه املكتب ادلويل الطلب.
(ب) اإذا مل يتضمن الطلب مجيع البياانت التالية:
" "1بدل املنشأأ املتعاقد؛
" "2والإدارة اخملتصة اليت تقدم الطلب؛
" "3والتفاصيل احمل ّنددة للمس تفيدين؛
" "4وتسمية املنشأأ املطلوب تسجيلها دوليا؛
" "5والسلعة أأو السلع اليت تنطبق علهيا تسمية املنشأأ؛
يكون اترخي التسجيل ادلويل التارخي اذلي يس تل فيه املكتب ادلويل أآخر البياانت الناقصة.
([ )2اترخي بدء رساين التسجيل ادلويل] ( أأ) مع مراعاة الفقرة الفرعية (ب) والفقرة ( ،)3تكون تسمية املنشأأ موضوع
التسجيل ادلويل بناء عىل وثيقة  ،1967يف لك طرف متعاقد يف وثيقة  1967مل يرفض طبقا للامدة  )3(5من تكل الوثيقة
حامية تسمية املنشأأ ،أأو أأرسل اإىل املكتب ادلويل بياان مبنح امحلاية طبقا 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 ،طبقا 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 انضامم اإىل وثيقة جنيف] عقب تصديق طرف املنشأأ املتعاقد اذلي هو
طرف يف وثيقة  1967عىل وثيقة جنيف أأو انضاممه اإلهيا ،تكون تسمية املنشأأ موضوع التسجيل ادلويل بناء عىل
وثيقة  ،1967يف لك طرف متعاقد هو طرف يف وثيقة جنيف وليس طرفا يف وثيقة  1967ومل يرفض امحلاية طبقا للامدة 15
من وثيقة جنيف ،أأو أأرسل اإىل املكتب ادلويل بياان مبنح امحلاية طبقا للامدة  18من وثيقة جنيف ،ويف غياب أأية خمالفة طبقا
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للقاعدة ()1(6د) ،محمي ًة اعتبارا من التارخي اذلي يصبح فيه تصديق طرف املنشأأ املتعاقد عىل وثيقة جنيف أأو انضاممه اإلهيا
انفذا ،مع مراعاة أأحاكم املادة ()5(6ب) من وثيقة جنيف.
القاعدة 8
الرسوم
ُيصل املكتب ادلويل الرسوم التالية املس تحقة السداد ابلفرناكت السويرسية:
([ )1مبلغ الرسوم] ّ
" "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

1000
500
150
100

([ )2حتديد مبلغ الرسوم الفردية فامي خيص الطلبات اخلاضعة لوثيقة جنيف] ( أأ) اإذا أأصدر طرف متعاقد يف وثيقة
جنيف الإعالن املشار اإليه يف املادة  )4(7من وثيقة جنيف و أأعرب فيه عن رغبته يف حتصيل رمس فردي فامي خيص طلبا
خاضعا لوثيقة جنيف ،كام هو مذكور يف ذكل احلمكُ ،يدَّد مبلغ ذكل الرمس ابلعمةل اليت تس تخدهما الإدارة اخملتصة.
(ب) اإذا ححدّد الرمس يف الإعالن املشار اإليه يف الفقرة الفرعية ( أأ) بعمةل خالف الفرنك السويرسيُ ،يدّد 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 حدّد 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 ُيدّد
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 .ويط ّبق املبلغ اجلديد اعتبار ًا من التارخي اذلي ُيدّده 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 حدّد هبا الطرف املتعاقد مبلغ
الرمس الفردي يق ّل بنس بة  10ابملائة عىل ا ألقل عن سعر الرصف ا ألخري املطبق لتحديد مبلغ الرمس ابلعمةل السويرسية
خالل أأكرث من ثالثة أأشهر متتاليةُ ،يدّد املدير العام مبلغ ًا جديد ًا للرمس ابلعمةل السويرسية عىل أأساس سعر الرصف
الرمسي الراهن ل ألمم املتحدة .ويطبق املبلغ اجلديد اعتبار ًا من التارخي اذلي ُيدّده 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 ألطراف املتعاقدة املعنية ا ألطراف
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 ّن
سدد بشأأنه ذكل الرمس.
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([ )4الالزتام ابس تعامل العمةل السويرسية] تسدَّد لك املدفوعات املس تحقة بناء عىل هذه الالحئة التنفيذية للمكتب ادلويل
حصلهتا بعمةل أأخرى.
ابلعمةل السويرسية ،حىت اإذا س ّنددت الرسوم عن طريق اإدارة خمتصة تكون قد َّ
([ )5نظام التسديد] (أأ) تسدَّد الرسوم للمكتب ادلويل مبارشة ،رشط مراعاة الفقرة الفرعية (ب).
(ب) جيوز تسديد الرسوم املس تحقة عن طلب عن طريق 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.
([ )6طرق التسديد] ( أأ) تسدَّد الرسوم للمكتب ادلويل وفقا للتعلاميت الإدارية.
([ )7البياانت املصاحبة للتسديد].عند تسديد أأي رمس للمكتب ادلويل ،جيب بيان تسمية املنشأأ املعنية أأو املؤرش
اجلغرايف املعين والغرض من التسديد.
([ )8اترخي التسديد] ( أأ) يحعترب الرمس مسدَّد ًا للمكتب ادلويل يف اليوم اذلي يتسل فيه املكتب ادلويل املبلغ املطلوب،
رشط مراعاة الفقرة الفرعية (ب).
(ب) اإذا اكن املبلغ املطلوب متوفر ًا يف حساب مفتوح دلى املكتب ادلويل و ّ
تسل ذكل املكتب تعلاميت من صاحب
احلساب ابقتطاع املبلغ ،فا ّإن الرمس يحعترب مسدَّد ًا للمكتب ادلويل يف اليوم اذلي ّ
يتسل فيه املكتب ادلويل طلب ًا أأو الامتس ًا
لتدوين تعديل.
([ )9تغيري مبلغ الرسوم] اإذا حصل تغيري يف مبلغ أأي رمس ،يكون املبلغ املحط ّبق املبلغ النافذ يف التارخي اذلي ّ
تسل فيه
املكتب ادلويل الرمس.
([ )10ضامن وثيقة ( ]1967أأ) عىل الرمغ من أأحاكم الفقرة الفرعية ( ،"5")1ل يرتتب عىل اإعالن يق ّندمه طرف متعاقد
مبوجب وثيقة جنيف ووثيقة  1967بناء عىل املادة  )4(7من وثيقة جنيف أأية أآاثر عىل العالقة مع طرف متعاقد أآخر
مبوجب وثيقة جنيف ووثيقة .1967
(ب) جيوز للجمعية ،بأأغلبية الثالثة أأرابع ،أأن تلغي الفقرة الفرعية ( أأ) أأو تقيد نطاق تطبيقها .ول ُيق التصويت
اإل ل ألطراف املتعاقدة مبوجب وثيقة جنيف ووثيقة .1967
الفصل الثالث
الرفض والإجراءات ا ألخرى املتعلقة ابلتسجيل ادلويل
القاعدة 9
الرفض
([ )1اإخطار املكتب ادلويل] ( أأ) .حخي َطر املكتب ادلويل بأأي ر ٍفض من قبل الإدارة اخملتصة للبدل املتعاقد املعين وجيب أأن
ُيمل الإخطار ابلرفض توقيع تكل الإدارة.

LI/A/34/4
Annex
11

(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 أآخر.
(ج) يحعدّ اإخطار التسجيل ادلويل متسلام يف الإدارة اخملتصة بعد  20يوم ًا من التارخي احملدد يف الإخطار ما مل تحقم
الإدارة اخملتصة املشار اإلهيا يف الفقرة الفرعية (أأ) احلجة عىل خالف ذكل.
([ )2حمتوايت الإخطار ابلرفض] يتضمن الإخطار أأو ّيبني ما ييل:
" "1الإدارة اخملتصة ن
اخملطرة ابلرفض؛
" "2ورمق التسجيل ادلويل املعين ،ومن ا ألفضل أأن يكون مصحواب ببياانت أأخرى تسمح ابلتأأكّد من
التسجيل ادلويل ،مثل التسمية اليت تتأألّف مهنا تسمية املنشأأ أأو املؤرش اذلي يتأألّف منه املؤرش اجلغرايف؛
" "3وا ألس باب اليت يستند اإلهيا الرفض؛
" "4وإاذا اكن الرفض يستند اإىل وجود حق سابق ،فالبياانت ا ألساس ية املتعلقة بذكل احلق السابق،
ول س امي اإذا اكن مرتبطا بطلب أأو تسجيل وطين 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 ،علامً بأأنه جيوز تقدمي تكل القامئة ابللغة
اليت حح ّرر هبا الطلب أأو التسجيل املذكور؛
" "5وإاذا اكن الرفض ل خيص سوى بعض عنارص تسمية املنشأأ ،أأو املؤرش اجلغرايف ،فالعنارص
اليت خيصها؛
" "6حوس بل الانتصاف القضائية أأو الإدارية املتاحة للطعن يف الرفض ،فضال عن املحهل املنطبقة.
يدون املكتب ادلويل أأي
([ )3التدوين يف السجل ادلويل والإخطار من قبل املكتب ادلويل] مع مراعاة القاعدة ّ ،)1(10
رفض يف السجل ادلويل مع بيان التارخي اذلي أأرسل فيه الإخطار ابلرفض اإىل املكتب 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 10
الإخطار ابلرفض اخملالف ل ألصول
([ )1الإخطار ابلرفض اذلي ل يحعترب 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 بياانت 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 نلغ املكتب ادلويل الإدارة اخملتصة املرسةل ل إالخطار ابلرفض بأأن ّه ل يعترب
ذكل الإخطار اإخطارا ابلرفض و أأ ّن الرفض مل يحد ّون يف السجل ادلويل ،ويوحض أأس باب ذكل و ن
يرسل ،اإل اإذا مل يمتكن من
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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 ( ،)1فا ّإن
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
اإليه يف املادة  "2")2(5من تكل الوثيقة فضال عن الإدارة اخملتصة لطرف املنشأأ املتعاقد .وبناء عىل طلب 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 اإخطارها 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 ُيمل الإخطار ابلسحب توقيع تكل الإدارة.
([ )2حمتوايت الإخطار] ّيبني الإخطار بسحب الرفض ما ييل:
" "1رمق التسجيل ادلويل املعين ،ومن ا ألفضل أأن يكون مصحواب ببياانت أأخرى تسمح ابلتأأكّد من
التسجيل ادلويل ،مثل التسمية اليت تتأألّف مهنا تسمية املنشأأ أأو املؤرش اذلي يتأألّف منه املؤرش اجلغرايف؛
" "2وسبب السحب ،ويف حاةل السحب اجلزيئ ،البياانت املشار اإلهيا يف القاعدة "5")2(9؛
" "3واترخي حسب الرفض.
يدون املكتب ادلويل يف السجل ادلويل الإخطار
([ )3التدوين يف السجل ادلويل والإخطار من قبل املكتب ادلويل] ّ
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 أآاثر تسجيل دويل أأن ترسل اإىل
املكتب ادلويل ،يف غضون املهةل املنصوص علهيا يف القاعدة  ،)1(9اإعالان مبنح امحلاية لتسمية املنشأأ اليت يه موضوع
تسجيل دويل ،أأو املؤرش اجلغرايف اذلي هو موضوع تسجيل دويل.
(ب) و ّيبني الإعالن مبنح امحلاية ما ييل:
" "1الإدارة اخملتصة للبدل املتعاقد اذلي يصدر الإعالن؛
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" "2ورمق التسجيل ادلويل املعين ،ومن ا ألفضل أأن يكون مصحواب ببياانت أأخرى تسمح ابلتأأكّد من
التسجيل ادلويل ،مثل التسمية اليت تتأألّف مهنا تسمية املنشأأ أأو املؤرش اذلي يتأألّف منه املؤرش اجلغرايف؛
" "3واترخي الإعالن.
([ )2الإعالن اخلياري مبنح امحلاية عقب الرفض] ( أأ) جيوز لإدارة خمتصة س بق لها أأن أأرسلت اإخطارا ابلرفض وترغب
يف حسبه أأن ترسل اإىل املكتب ادلويل ،عوضا عن الإخطار بسحب الرفض وفقا للقاعدة ( ،)1()11اإعالان يفيد مبنح امحلاية
لتسمية املنشأأ املعنية أأو املؤرش اجلغرايف املعين.
(ب) و ّيبني الإعالن مبنح امحلاية ما ييل:
" "1الإدارة اخملتصة للبدل املتعاقد اذلي يصدر الإعالن؛
" "2ورمق التسجيل ادلويل املعين ،ومن ا ألفضل أأن يكون مصحواب ببياانت أأخرى تسمح ابلتأأكّد من
التسجيل ادلويل ،مثل التسمية اليت تتأألّف مهنا تسمية املنشأأ أأو املؤرش اذلي يتأألّف منه املؤرش اجلغرايف؛
" "3وسبب السحب ،ويف حاةل منح حامية مبا يعادل حسبا جزئيا للرفض ،البياانت املشار اإلهيا يف
القاعدة "5")2(9؛
" "4واترخي منح امحلاية.
يدون املكتب ادلويل يف السجل ادلويل الإعالن مبنح
([ )3التدوين يف السجل ادلويل والإخطار من قبل املكتب ادلويل] ّ
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 أآاثر تسجيل دويل يف طرف متعاقد
([ )1اإخطار املكتب ادلويل ابلإبطال] اإذا ُأبطلت الآاثر املرتتبة عن تسجيل دويل يف طرف متعاقد ،لكيا أأو جزئيا ،ومل
يَعد من اجلائز أأن يكون الإبطال حمل طعن ،وجب عىل الإدارة اخملتصة ذلكل الطرف املتعاقد أأن ختطر املكتب ادلويل
بذكل ،و ّيبني الإخطار أأو يتضمن ما ييل:
" "1رمق التسجيل ادلويل املعين ،ومن ا ألفضل أأن يكون مصحواب ببياانت أأخرى تسمح ابلتأأكّد من
التسجيل ادلويل ،مثل التسمية اليت تتأألّف مهنا تسمية املنشأأ أأو املؤرش اذلي يتأألّف منه املؤرش اجلغرايف؛
" "2والسلطة اليت نطقت ابلإبطال؛
" "3واترخي النطق ابلإبطال؛
" "4وإاذا اكن الإبطال جزئيا ،البياانت املنصوص علهيا يف القاعدة "5")2(9؛
" "5ودوافع النطق ابلإبطال؛
" "6ونسخة من القرار اذلي أأبطل أآاثر التسجيل ادلويل؛
يدون املكتب ادلويل يف السجل ادلويل الإخطار
([ )2التدوين يف السجل ادلويل والإخطار من قبل املكتب ادلويل] ّ
ابلإبطال مع البياانت 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 تحمنح للغري همةل حمدّدة ليك يضع حدا لس تخدام تسمية منشأأ مسجةل ،أأو مؤرش
جغرايف مسجل ،يف طرف متعاقد طبقا للامدة  )6(5من وثيقة  1967أأو املادة  )1(17من وثيقة جنيف ،ختطر الإدارة
اخملتصة ذلكل الطرف املتعاقد املكتب ادلويل بذكل .و جبب أأن ُيمل الإخطار توقيع تكل الإدارة و ّيبني ما ييل:
" "1رمق التسجيل ادلويل املعين ،ومن ا ألفضل أأن يكون مصحواب ببياانت أأخرى تسمح ابلتأأكّد من
التسجيل ادلويل ،مثل التسمية اليت تتأألّف مهنا تسمية املنشأأ أأو املؤرش اذلي يتأألّف منه املؤرش اجلغرايف؛
" "2وهوية الغري املعين،
" "3واملهةل املمنوحة للغري ،ومن ا ألفضل أأن تكون مصحوبة ببياانت عن نطاق الاس تخدام أأثناء
املهةل الانتقالية؛
" "4والتارخي اذلي تبد أأ فيه تكل املهةل ،علام بأأن ّه ل ميكن أأن يتجاوز ذكل التارخي اترخي اس تالم الإخطار
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 ،علام بأأ ّن تكل املهةل تعمتد عىل الوضع اخلاص بلك حاةل و أأ ّن املهةل اليت تتجاوز عرش س نوات تكون اس تثنائية.
([ )3التدوين يف السجل ادلويل والإخطار من قبل املكتب ادلويل] رهن اإرسال الإدارة اخملتصة الإخطار املنصوص عليه
يدون املكتب ادلويل ذكل الإخطار مع ما
يف الفقرة ( )1اإىل املكتب ادلويل قبل التارخي املنصوص عليه يف الفقرة (ّ ،"4")1
يتضمنه من بياانت 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 أأسامء 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) يحقدَ م الامتس التعديل املذكور يف الفقرة ( )1اإىل املكتب ادلويل ويحوقَّع 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 ،ويحرفق به الرمس املنصوص عليه يف القاعدة .8
(ب) يحقدَ م الامتس التعديل املذكور يف الفقرة ( ،)1يف حال اكن يتعلق مبنطقة اإنتاج جغرافية أأو منطقة منشأأ جغرافية
عابرة للحدود أأنشئت حديثا كام هو مشار اإليه يف املادة  "13"1من وثيقة جنيف ،اإىل املكتب ادلويل ويحوقَّع من قبل الإدارة
املشرتك يف تعييهنا واملشار اإلهيا يف املادة  )4(5من وثيقة جنيف.
اخملتصة َ
يدون املكتب ادلويل يف السجل ادلويل التعديل املطلوب
([ )3التدوين يف السجل ادلويل و إاخطار الإدارات اخملتصة] ّ
وفقا للفقرتني ( )1و( )2اإىل جانب اترخي ّ
تسل املكتب ادلويل لاللامتس ،ويؤكّد 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،
تحط ّبق الفقرات من ( )1اإىل ( )3مع ما يلزم من تبديل ،علامً بأأ ّن الالامتس الوارد من املس تفيدين أأو الشخص الطبيعي
أأو املعنوي املشار اإليه يف املادة  "2")2(5من وثيقة جنيف جيب أأن ّيبني أأ ّن التغيري مطلوب بسبب تغيري معادل يف
التسجيل أأو القانون الترشيعي أأو الإداري أأو القرار القضايئ أأو الإداري ،اذلي حمنحت مبوجبه امحلاية لتسمية املنشأأ
أأو للمؤرش اجلغرايف يف طرف املنشأأ املتعاقد اذلي أأصدر اإعالان طبقا للامدة  )3(5من وثيقة جنيف؛ وبأأن ّه 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 اإعالان طبقا للامدة  )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 حامية تسمية املنشأأ أأو املؤرش جغرايف ،لكيا أأو جزئيا ،يف طرف
متعاقد واحد أأو أأكرث ولكن ليس لكّها .و ّيبني الإخطار ابلتخيل عن امحلاية رمق التسجيل ادلويل املعين ،ومن ا ألفضل أأن
يكون مصحواب ببياانت أأخرى تسمح ابلتأأكّد من التسجيل ادلويل ،مثل التسمية اليت تتأألّف مهنا تسمية املنشأأ أأو املؤرش
اذلي يتأألّف منه املؤرش اجلغرايف ،وجيب أأن ُيمل 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 خت ّل 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 طرف متعاقد يكون فيه التخيل سار ًاي ،تحمنح
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).
يدون املكتب ادلويل يف السجل ادلويل الإخطار ابلتخيل عن
([ )3التدوين يف السجل ادلويل و إاخطار الإدارات اخملتصة] ّ
امحلاية املذكور يف الفقرة ( ،)1أأو حسب اإعالن التخيل عن امحلاية املذكور يف الفقرة ( ،)2ويؤكّد 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 تل اإخطارا بسحب التخيل عن امحلاية
اإخطار املكتب ادلويل برفض أآاثر 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 .وتحط َّ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 .و ّيبني الامتس الشطب رمق التسجيل ادلويل
املعين ،ومن ا ألفضل أأن يكون مصحواب ببياانت أأخرى تسمح ابلتأأكّد من التسجيل ادلويل ،مثل التسمية اليت تتأألّف مهنا
تسمية املنشأأ أأو املؤرش اذلي يتأألّف منه املؤرش اجلغرايف ،وجيب أأن ُيمل 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.
يدون املكتب ادلويل الشطب يف السجل ادلويل مع ما
([ )2التدوين يف السجل ادلويل و إاخطار الإدارات اخملتصة] ّ
يتضمنه الالامتس من بياانت ،ويؤكّد 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 ،أأ ّن
السجل ادلويل ُيتوي عىل خطأأ يتعلق بتسجيل دويل ،وجب عليه أأن يعدّل السجل بتصويب اخلطأأ.
([ )2بديل خياري فامي خيص التسجيل ادلويل الساري بناء عىل وثيقة جنيف] ميكن أأيضا ،يف حاةل املادة  )3(5من
وثيقة جنيف ،أأن يحقدّم 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 يتعلّق تصويب اخلطأأ بتسمية املنشأأ أأو املؤرش اجلغرايف ،أأو السلعة أأو السلع
ُيق ل إالدارة اخملتصة لطرف متعاقد أأن تعلن أأن ّه ل ميكهنا
اليت تنطبق علهيا تسمية املنشأأ أأو ينطبق علهيا املؤرش اجلغرايفّ ،
ضامن 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 .وتحط َّ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 هذه الالحئة التنفيذية عىل توقيع اإدارة خمتصة ،فيجوز طباعة 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 ،فا ّإن اترخي الإرسال حُيدَّد
حبسب اخلمت الربيدي .وإاذا اس تحالت قراءة اخلمت الربيدي أأو مل يكن اخلمت موجود ًا ،يعترب املكتب ادلويل ذكل التبليغ كام لو
اكن قد ُأرسل قبل  20يوم ًا من التارخي اذلي اس تلمه فيه .وإاذا ُأرسلت الإخطارات املذكورة عرب مؤسسة بريدية خاصة ،فا ّإن
اترخي الإرسال حُيدَّد حبسب البيان اذلي تعطيه تكل املؤسسة عىل أأساس ما َّدونته من معلومات عن معلية الإرسال .وجيوز
أأيضا اإرسال تكل الإخطارات عن طريق الفاكس أأو غري ذكل من الوسائل الإلكرتونية ،كام هو منصوص عليه يف التعلاميت
الإدارية.
القاعدة 23
طرق الإخطار من قبل املكتب ادلويل
يرسل املكتب ادلويل مجيع الإخطارات املذكورة يف هذه 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 ألطراف املتعاقدة اليت لها اهامتم مبارش ابلتعلاميت
الإدارية أأو التعديالت املقرتح اإدخالها علهيا.
(ب) تتناول التعلاميت الإدارية املسائل اليت حتيل هذه الالحئة التنفيذية بشأأهنا رصاحة اإىل تكل التعلاميت وتتناول
تفاصيل تطبيق هذه 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 هذا القبيل.
([ )3النرش واترخي بدء النفاذ] ( أأ) تحنرش التعلاميت الإدارية و أأية تعديالت تحدخل علهيا.
(ب) ُيدَّد 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.
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([ )4التضارب مع الوثيقة أأو مع هذه الالحئة التنفيذية] يف حال وجود تضارب بني أأي حمك من أأحاكم التعلاميت الإدارية
من هجة و أأي حمك من أأحاكم الوثيقة أأو هذه الالحئة التنفيذية من هجة أأخرى ،تكون الغلبة حلمك الوثيقة أأو الالحئة التنفيذية.
القاعدة 25
ادلخول ّ
حزي النفاذ؛ أأحاكم انتقالية
حزي النفاذ] تدخل هذه الالحئة التنفيذية ّ
([ )1ادلخول ّ
حزي النفاذ يف [يتوافق اترخي بدء نفاذ هذه الالحئة التنفيذية
3
املشرتكة مع اترخي بدء نفاذ وثيقة جنيف لتفاق لش بونة بش أأن تسميات املنش أأ واملؤرشات اجلغرافية] وحت ّل ،اعتبارا من ذكل

التارخي ،حم ّل الالحئة التنفيذية لوثيقة  1967بشأأن حامية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل بصيغهتا النافذة يف
 1يناير ( 2016املشار اإلهيا فامي ييل بعبارة "الالحئة التنفيذية لالتفاق").

( [ )2أأحاكم انتقالية] مع مراعاة الفقرة (،)1
" "1يحعترب 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؛
" "2يحعترب لك من الإخطار ابلرفض ،وحسب الرفض ،والإعالن مبنح امحلاية ،والإخطار ابإبطال أآاثر تسجيل
دويل يف طرف 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.
[هناية املرفق والوثيقة]
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