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MM/LD/WG/17/11 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019يوليو  26 التارخي:

 التسجيل بشأن مدريد لنظام القانوني بالتطوير املعني العامل الفريق
 للعالمات الدويل

 عشرة السابعة الدورة
ىل  22جنيف، من   2019يوليو  26اإ

 ملخص الرئيس
متده الفريق العامل  اذلي اع

ليه فامي ييل بعبارة  .1 اجمتع الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات )املشار اإ

ىل  22"الفريق العامل"( يف جنيف يف الفرتة من   .2019يوليو  26اإ

، اجلزائر، و أألبانياو ، نظمة الأفريقية للملكية الفكريةامل  يف احتاد مدريد ممثةل يف ادلورة: واكنت الأطراف املتعاقدة التالية .2

، يةهورية التش يك اجل ، و كواب، و كولومبيا، و الصني، و كندا، و بلغاراي، و الربازيل، و بيالروس، و البحرين، و المنسا، و أأسرتالياو 

س تونيا، و مرص، و ادلامنركو  الهند، و هنغاراي، و اليوانن، و أأملانيا، و جورجيا، ، و فرنسا، و فنلندا، و الاحتاد الأورويب، واإ

ندونيس يا، و  يران )مجهورية و اإ رسائيل، و الإسالمية(،  -اإ يطاليا، و اإ مجهورية لو ادلميقراطية الشعبية، و كينيا، و الياابن، و اإ

، مجهورية كوراي، و الربتغالو  ،بولنداو عامن، و الرنوجي، و نيوزيلندا، و املغرب، و املكس يك، و مدغشقر، و ليتوانيا، و لتفيا، و

س بانيا، و س نغافورة، و الاحتاد الرويس، ورومانيا، و مجهورية مودلوفاو   وطاجيكس تان، ،سويرسا، و السويد، و السودان، و اإ

 (.57) فييت انم، و الولايت املتحدة الأمريكية، و اململكة املتحدة، و أأوكرانيا، و تركياو 

َّةل بصفة مراقب:  .3 لناك، وترينيداد  بنغالديش، وابكس تان، واململكة العربية السعودية، ورسيواكنت ادلول التالية ممث

 .(6وتوابغو، والإمارات العربية املتحدة )
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، (BOIP) بصفة مراقب: منظمة بنلوكس للملكية الفكرية املنظامت ادلولية احلكومية التاليةوشارك يف ادلورة ممثلو  .4

 (.3التجارة العاملية )ز، ومنظمة والأمانة العامة جلاعة الأندي

 اجمللس الصيين لتعزيز التجارة ادلوليةوشارك يف ادلورة ممثلو املنظامت ادلولية غري احلكومية التالية بصفة مراقب:  .5

(CCPIT)،  و( مجعية العالمات التجارية الأوروبيةAIM) مجعية الاحتادات الأوروبية للعاملني يف جمال العالمات ، و

(، واجلعية JIPAواجلعية الياابنية للملكية الفكرية ) ،(INTAابطة ادلولية للعالمات التجارية )والر ، (ECTAالتجارية )

ومجعية ماليك العالمات التجارية الأوروبيني  (،JTA(، واجلعية الياابنية للعالمات التجارية )JPAAالياابنية لوالكء الرباءات )

(MARQUES)واملعهد القانوين حملايم العالمات ا ،( لتجاريةCITMA( )9.) 

 .MM/LD/WG/17/INF/1 Prov. 2وترد قامئة املشاركني يف الوثيقة  .6

 افتتاح ادلورة :الأعامل جدول من 1 البند

انئبة املدير العام املسؤوةل عن قطاع العالمات والتصاممي ابملنظمة العاملية للملكية  ،وانغ بينينغالس يدة افتتحت  .7

 ورّحبت ابملشاركني.ادلورة الفكرية )الويبو(، 

 الرئيس وانئيب الرئيسانتخاب  :الأعامل جدول من 2 البند

والس يدة ماتيدل مانيرتا سوا راهارينوين )مدغشقر( انُتخب الس يد ستيفن غزييل )نيوزيلندا( رئيسًا للفريق العامل،  .8

 ة كونس تانس يل )س نغفاورة( انئبتني للرئيس.والس يد

 وتولت الس يدة دييب رونينغ هممة أأمني الفريق العامل. .9

 اعامتد جدول الأعامل :الأعامل جدول من 3 البند

 (.MM/LD/WG/17/1العامل مرشوع جدول الأعامل )الوثيقة  اعمتد الفريق .10

لكرتونيا. السادسةوأأحاط الفريق العامل علام ابعامتد تقرير ادلورة  .11  عرشة للفريق العامل اإ
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 الاس تعاضة :الأعامل جدول من 4 البند

ىل الوثيقة  .12  .MM/LD/WG/17/2استندت املناقشات اإ

 وقرر الفريق العامل: .13

ىل مجعية احتاد مدريد ابعامتد  "1" من  21عىل القاعدة  املدخةلالتعديالت أأن يوافق عىل توجيه توصية اإ

َّنة ) الالحئة التنفيذية لربوتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات الالحئة التنفيذية(، بصيغهتا املبي

 ؛2021 فرباير 1زي النفاذ اعتبارًا من ح تكل التعديالت عىل أأن تدخل ،يف املرفق الأول هبذه الوثيقة

ضايف للقاعدة و  "2" عداد وثيقة حتتوي عىل اقرتاح تعديل اإ من الالحئة  21أأن يطلب من املكتب ادلويل اإ

قلميي بتسجيل دويلالتنفيذية خيص الاس تعاضة اجلزئية عن  ، وموافاته بتكل الوثيقة لينظر تسجيل وطين أأو اإ

اّبن دورته املقبةل  .فهيا اإ

ت الأخرى املقرتح اإدخالها عىل الالحئة التنفيذية لربوتوكول اتفاق مدريد التعديال :الأعامل جدول من 5 البند

 للعالمات ادلويلبشأأن التسجيل 

ىل الوثيقة  .14  .MM/LD/WG/17/3استندت املناقشات اإ

 )اثنيا(27و 25واتفق الفريق العامل عىل أأن يويص مجعية احتاد مدريد ابعامتد التعديالت املدخةل عىل القواعد  .15

عىل أأن تدخل تكل التعديالت حزي الالحئة التنفيذية، بصيغهتا الواردة يف املرفق الثاين هبذه الوثيقة، من  40و 30و

 ؛2020فرباير  1النفاذ اعتبارًا من 

 تصويرهااس تنتاجات الاس تقصاء بشأأن الأنواع املقبوةل من العالمات وأأساليب  :الأعامل جدول من 6 البند

ىل الوثيقة  .16  .MM/LD/WG/17/4استندت املناقشات اإ

تصويرها، س تنتاجات الاس تقصاء بشأأن الأنواع املقبوةل من العالمات وأأساليب العامل علامً اب وأأحاط الفريق .17

 .اليت وردت يف الوثيقة
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 املهةل الزمنية للرد وطرق حساهبا –اإخطار الرفض املؤقت  :الأعامل جدول من 7 البند

ىل الوثيقة  .18  .MM/LD/WG/17/5استندت املناقشات اإ

دخالها عىل الالحئة التنفيذية  .19 عداد وثيقة عن التعديالت املمكن اإ وطلب الفريق العامل من املكتب ادلويل اإ

 :ليك تنص عىل

 همةل دنيا للرد عىل رفض مؤقت؛ "1"

 طريقة موحدة حلساب املهةل املذكورة أ نفًا؛و  "2"

ماكنية تأأخري تطبيق الأحاكم اجلديدة عىل الأطراف املتعاقدة اليت حتتاج همةلو  "3" لتغيري أأطرها القانونية  اإ

 أأو ممارساهتا أأو بناها الأساس ية؛

ما  اً ورشط "4" ن أأمكن واإ ما أأجل املهةل املذكورة أ نفًا اإ خطار الرفض املؤقت رصاحًة اإ أأشد رصامة بأأن يذكر اإ

 طريقة حساهبا؛

لكرتونية يه الطريقة الاعتيادية اليت يتبعها املكتب ادلويل يف توجيه  "5" التبليغات وأأن وسائل التصال الإ

ىل مودعي الطلبات وأأحصاب التسجيالت وممثلهيم،  اإ

اّبن دورته املقبةل.  وموافاته بتكل الوثيقة لينظر فهيا اإ

 التقليص احملمتل يف فرتة التبعية :الأعامل جدول من 8 البند

ىل الوثيقة  .20  .MM/LD/WG/17/6استندت املناقشات اإ

ماكنية تقل  وطلب الفريق العامل من .21 عداد وثيقة تتابع دراسة اإ يص فرتة التبعية من مخس املكتب ادلويل اإ

ىل ثالث س نوات لغاء التسجيل ادلويل عقب وأأس باب  ؛س نوات اإ لغاء وقف أأثر اإ ماكنية اإ الأثر العالمة الأساس ية؛ واإ

اّبن دورته املقبةل.التلقايئ للتبعية  ، وموافاته بتكل الوثيقة لينظر فهيا اإ

 اخليارات املمكنة لإدخال لغات جديدة يف نظام مدريد :الأعامل جدول من 9 البند

ىل الوثيقة  .22  ..MM/LD/WG/17/7 Revاستندت املناقشات اإ

عداد دراسة وافية عن ال اثر املالية واجلدوى التقنية )مبا يشمل تقيمي  وطلب الفريق العامل من .23 املكتب ادلويل اإ

فاته بتكل وموالأدوات الويبو املتاحة( فامي يتعلق ابلإدخال التدرجيي للغات العربية والصينية والروس ية يف نظام مدريد، 

اّبن دورته املقبةل.  ادلراسة لينظر فهيا اإ
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من الالحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق  9التعديالت املمكن اإدخالها عىل القاعدة  :الأعامل جدول من 10 البند

 وبروتوكول مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات

ىل الوثيقة  .24  .MM/LD/WG/17/8استندت املناقشات اإ

ع .25  داد وثيقة:وطلب الفريق العامل من املكتب ادلويل اإ

دخال تعديالت عىل القاعدة  "1" من الالحئة التنفيذية يك تنص عىل طرائق جديدة  9حتتوي عىل اقرتاح ابإ

دخال ما يلزم من أأوجه املرونة لمتكني املودعني من استيفاء خمتلف متطلبات التصوير  لتصوير العالمات، واإ

 دلى الأطراف املتعاقدة املعيَّنة؛

 التصديق عىل تصوير العالمة يف الطلب ادلويل؛وحتلل دور مكتب املنشأأ يف  "2"

صالت يف املاكتب وتتناول ال اثر العملية للتغيريات املذكورة أ نفًا عىل بنية تكنولوجيا املعلومات والت "3"

ىل املعلومات عن الأنواع املقبوةل من العالمات ورشوط التصوير،  واملكتب ادلويل؛ وتعزز النفاذ اإ

اّبن دورته املقبةل.وموافاته بتكل الوثيقة لي   نظر فهيا اإ

 اقرتاح من وفد سويرسا :الأعامل جدول من 11 البند

ىل الوثيقة  .26  .MM/LD/WG/17/9استندت املناقشات اإ

اّبن دورته املقبةل،  MM/LD/WG/17/9واتفق الفريق العامل عىل اس تئناف مناقشة الوثيقة  .27 مع الرتكزي اإ

نقاصات يف الطلبات ادلولية.  خباصٍة عىل حفص الإ

جلزائر وعامن والسودان او  تونسو  املغربومرص و اقرتاح من وفود البحرين  :الأعامل جدول من 12 البند

 واجلهورية العربية السورية

ىل الوثيقة  .28  .MM/LD/WG/17/10استندت املناقشات اإ

ىل قراره بشأأن البند  وأأحاط الفريق العامل علام ابلقرتاح الوارد يف الوثيقة .29 من جدول الأعامل يف  9وأأشار اإ

 .الصدد هذا

 ملخص الرئيس :الأعامل جدول من 13 البند

ل ملراعاة مداخالت عدد من الوفود. العامل عىل ملخص الرئيسوافق الفريق  .30  كام عُّدِّ

 اختتام ادلورة :الأعامل جدول من 14 البند

 .2019يوليو  26 اختمت الرئيس ادلورة يف .31

 ]ييل ذكل املرفقان[
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)الوثيقة  لربوتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالماتمن الالحئة التنفيذية  21التعديل املُقرتح للقاعدة 

MM/LD/WG/17/2) 

 الالحئة التنفيذية لربوتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات

 (20212020فرباير  1انفذة اعتبارًا من )

]…[ 

 21القاعدة 

ميي  بتسجيل دويل الاس تعاضة عن تسجيل وطين أأو اإقل

ابتداًء من اترخي الإخطار ابلتسجيل ادلويل أأو اترخي التعيني الالحق، حسب مقتىض  الإخطار[و  الالامتس] (1)

ىل مكتب الطرف املتعاقد املُعنيَّ ابلامتس يطلب فيه أأن حييط ذكل املكتب  احلال، جيوز لصاحب التسجيل أأن يتقدم مبارشًة اإ

ذا أأحاط من الربوتوكول. و  (2))اثنيًا(4علامً يف جسهل ابلتسجيل ادلويل، وفقًا للامدة  علامً يف جسهل، الطرف املتعاقد املُعنيَّ كتب امل اإ

ىل ذكل ، بناًء عىل الالامتس املذكورمن الربوتوكول  2)اثنيًا(4وفقًا للامدة  بناًء عىل الامتس قدمه صاحب التسجيل مبارشًة اإ

قلمييًا ،املكتب قد اس ُتعيض عنه بتسجيل دويل، وجب عىل  احلال،واحدًا أأو أأكرث، حسب مقتىض بأأن تسجياًل وطنيًا أأو اإ

ىل ما ييل:  ذكل املكتب أأن خُيطر املكتب ادلويل بذكل. وجيب أأن يشري هذا الإخطار اإ

 رمق التسجيل ادلويل املعين، "1"

حدى السلع واخلدمات املُدرجة يف التسجيل ادلويل أأو  "2" ل ابإ ذا اكنت الاس تعاضة ل تتعلق اإ واإ

ىل تكل السلع واخلدمات،بعضها، فيجب أأن يش  ري الإخطار اإ

ما اس ُتعيض عنه ابلتسجيل ادلويل اترخي الإيداع ورمقه، واترخي التسجيل ورمقه، واترخي أأولوية  "3"

قلميي واحد أأو أأكرث التسجيل الوطين أأو الإقلميي اذلي اس ُتعيض عنه  من تسجيل وطين أأو اإ

ذا اكن هل اترخي أأولوية. ابلتسجيل ادلويل  اإ

 ذكل التسجيل الوطين أأو الإقلميي بأأي حقوق أأخرى ُمكتس بة مبوجب تتعلق يضًا أأن يش متل الإخطار عىل معلوماتوجيوز أأ 

 .فق عليه بني املكتب ادلويل واملكتب املعينيف شلك متّ ، تسجيل واحد أأو أأكرث من تكل التسجيالت الوطنية أأو الإقلميية

يُدّون يف السجل ادلويل البياانت املُبلغة هل بناء عىل أأحاكم جيب عىل املكتب ادلويل أأن  )أأ( ]التدوين[ (2)

  (، وأأن يُبلغ صاحب التسجيل ادلويل هبذه البياانت.1الفقرة )

َّغة بناء عىل أأحاكم الفقرة ) )ب( ( اعتباراً من التارخي اذلي يتسمل فيه املكتب 1جيب تدوين البياانت املُبل

خطارًا يس تويف املتطلبات املُط   بقة.ادلويل اإ
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ل جيوز أأن يُرفض، ولو جزئيًا، منح امحلاية للعالمة حمل التسجيل  )أأ( ]تفاصيل أأخرى بشأأن الاس تعاضة[ (3)

قلميي يُعترب ُمس تعاضًا عنه بذكل التسجيل ادلويل. ىل تسجيل وطين أأو اإ  ادلويل استنادًا اإ

ىل جنب مع التسجيل ادلويل اذلي حل  )ب( جيب أأن يُسمح بوجود التسجيل الوطين أأو الإقلميي جنبًا اإ

لغاء، التسجيل الوطين أأو الإقلميي اذلي يُعترب ُمس تعاضًا  لزام صاحب التسجيل أأن يتنازل عن، أأو أأن يطلب اإ حمهل. ول جيوز اإ

ذا رغب صاحب التسجيل يف ذكل، وفقًا للقانون الوطين أأو  عنه بتسجيل دويل، وجيب السامح هل بتجديد ذكل التسجيل، اإ

 الإقلميي الساري. 

ليه  )ج( ، قبل الإحاطة علامً يف جسهل، أأن يفحص الالامتس املُشار اإ جيب عىل مكتب الطرف املتعاقد املُعنيَّ

د هل الرشوط املنصوص علهيا يف املادة 1يف الفقرة )  س ُتوفيت أأم ل.( من الربوتوكول قد ا1))اثنيًا(4( لُيحّدِّ

جيب أأن تكون السلع واخلدمات اليت تتعلق الاس تعاضة هبا، املُدرجة يف التسجيل الوطين أأو الإقلميي،  )د(

 مشموةًل ابلسلع واخلدمات املُدرجة يف التسجيل ادلويل.

يبدأأ فيه  يُعترب التسجيل الوطين أأو الإقلميي ُمس تعاضًا عنه ابلتسجيل ادلويل اعتبارًا من التارخي اذلي )ه(

 ()أأ( من الربوتوكول.1)4رساين ذكل التسجيل ادلويل يف الطرف املتعاقد املُعنيَّ املعين، وفقًا للامدة 

 ذكل املرفق الثاين[]ييل 
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)الوثيقة  التعديالت املقرتح اإدخالها عىل الالحئة التنفيذية لربوتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات

MM/LD/WG/17/3) 

 الالحئة التنفيذية لربوتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات

 (2020فرباير  1)انفذ اعتبارا من 

]...[ 

 الفصل اخلامس
 الالحقة؛ التعديالتالتعيينات 

]...[ 

 25القاعدة 
 الامتس تدوين

]...[ 

ىل   ]تعدد أأحصاب التسجيالت ادلولية اجلدد[ (4) ذا أأشار الامتس تدوين أأي تغيري يف ملكية التسجيل ادلويل اإ اإ
ذا مل يكن واحد أأو أأكرث من صاحب تسجيل دويل جديد،  ىل طرف متعاقد معني اإ ن هذا التغيري ل جيوز تدوينه ابلنس بة اإ فاإ

من بروتوكول  2بناء عىل القاعدة  يس تويف الرشوط املطلوبةفالبد للك مهنم أأن أأكرث من أأحصاب التسجيالت ادلولية اجلدد 
ىل هذا الطرف املتعاقد ليك يكون صاحب تسجيل دويل مدريد  .ابلنس بة اإ

]...[ 

 )اثنيا(27القاعدة 
 تسجيل دويل تقس مي

]...[ 

صول[ (3) ذا مل يس توف الالامتس   ]الالامتس اخملالف للأ عىل  يتعني، (1الواردة يف الفقرة ) املطبقة املتطلبات)أأ( اإ
ىل اس تدراك اخملالفة ويف الوقت ذاته  يدعواملكتب ادلويل أأن   يبلغ صاحب التسجيل ادلويل. أأناملكتب اذلي قّدم الالامتس اإ

ذا  ب()  يتعنياترخي ادلعوة طبقا للفقرة الفرعية )أأ(،  منأأشهر  ثالثةاخملالفة خالل  املكتبس تدرك ي مل واإ
ليه يف الفقرة ) و اعتبار الالامتس مرتواك خطارعىل املكتب ادلويل  يتعني(، 2اكن مبلغ الرسوم املس تلمة أأقل من املبلغ املشار اإ  اإ

بالغ يتعني ذاتهيف الوقت و بذكل،صاحب التسجيل  الالامتس قّدم اذلي املكتب أأي رمس  وردّ صاحب التسجيل ادلويل  اإ
 .املكتب اذلي قّدم الالامتس الرمس ذكل(، بعد خصم مبلغ يساوي نصف 2مسدد بناء عىل الفقرة )

ذا مل يس تدرك املكتب اخملالفة خالل ثالثة أأشهر من اترخي  (ج) ، أأو)ب( طبقا للفقرة الفرعية )أأ( الإبالغواإ
خطار املكتب اذلي قّدم الالامتس بذكل، ويف الوقت ذاته يتعني و يتعني اعتبار الالامتس مرتواك  يتعني عىل املكتب ادلويل اإ

بالغ صاحب التسجيل ادلويل ورّد أأي رمس مسدد بناء عىل الفقرة )  (، بعد خصم مبلغ يساوي نصف ذكل الرمس.2اإ

]...[ 
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]...[ 

 لفصل السادسا

 التجديدات

]...[ 

 30القاعدة 

 تفاصيل التجديد

 )أأ( ]...[ ]الرسوم[ (1)

]...[ 

( يف السجل ادلويل 4( أأو )2))اثلثا(18 بناء عىل القاعدةتسجيل بيان  عند(، 2الإخالل ابلفقرة ) دون (ج)

الرمس الفردي مع مراعاة  احتديد مبلغ هذ (، جيب3لفقرة الفرعية )أأ()ا بناء عىللطرف متعاقد فامي يتعلق بدفع الرمس الفردي 

 السلع واخلدمات املدرجة يف البيان املذكور فقط.

ضافية[ (2) يضاحات اإ  ]...[  )أأ(  ]اإ

ىل طرف متعاقد معني، عىل  )ب( ذا رغب صاحب التسجيل ادلويل يف جتديد التسجيل ادلويل ابلنس بة اإ اإ

 السجل ادلويل لهذا الطرف املتعاقد للك السلع واخلدمات املعنية، فاإن يف )اثلثا(18الرمغ من تدوين بيان رفض مبوجب القاعدة 

ىل هذا الطرف املتعاقد،  تسديد الرسوم املطلوبة، مبا يف ذكل الرمس التمكييل أأو الرمس الفردي حسب ما يكون احلال ابلنس بة اإ

عالن من صاحب التسجيل يفيد أأنه جيب أأن يدّون جتديد الت  سجيل ادلويل يف السجل ادلويل جيب أأن يكون مصحواًب ابإ

ىل هذا الطرف املتعاقد  .فامي يتعلق جبميع السلع واخلدمات املعنية ابلنس بة اإ

بطال يشمل لك السلع  )ج( ن عنه اإ ىل طرف متعاقد معنّي يكون قد دّوِّ ل جُيدد التسجيل ادلويل ابلنس بة اإ

ن عنه ختّلٍ 2)19واخلدمات بناء عىل أأحاكم القاعدة  ()أأ(. ول جُيدد التسجيل ادلويل 1)27بناء عىل أأحاكم القاعدة (، أأو دّوِّ

بطال ل اثر التسجيل ادلويل يف هذا الطرف  ن عهنا اإ ىل أأي طرف متعاقد معني للسلع واخلدمات اليت يكون قد دّوِّ ابلنس بة اإ

نقاص بناء عىل أأحاكم القاعدة 2)19املتعاقد بناء عىل أأحاكم القاعدة  ن عهنا اإ  أأ(.()1)27(، أأو دّوِّ

( يف السجل ادلويل، ل جُيّدد 4" أأو)2("2))اثلثا(18يف حال تدوين بيان مبوجب القاعدة ]حذفت[ د()

ىل الطرف املتعاقد املعنّي للسلع واخلدمات اليت ل ترد يف ذكل البيان، ما مل يكن تسديد الرسوم  التسجيل ادلويل ابلنس بة اإ

عالن من صاحب التسجيل يفيد أأن  ه جيب جتديد التسجيل ادلويل لتكل السلع واخلدمات أأيضا.املطلوبة مصحواب ابإ

التسجيل ادلويل اذلي ل جُيدد مبوجب الفقرة الفرعية )د( للسلع واخلدمات املعينة ل يعترب تعديالً ملفهوم  )ه( 

ىل لك الأطراف املتعاقدة املعينة( من الربوتوكول. و 2)7 املادة ل يعترب تعدياًل حسب  التسجيل ادلويل اذلي ل جُيدد ابلنس بة اإ

 ( من الربوتوكول.2)7 مفهوم املادة

]...[ 
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 الفصل التاسع

 أأحاكم متنوعة

]...[ 

 40القاعدة 

 ادلخول حزي التنفيذ؛ أأحاكم انتقالية

]...[ 

ميية ]عدم التوافق مع القوانني الوطنية (6) ذا اكنت الفقرة ) [أأو الإقل )أأ( 2أأو الفقرة  )اثنيا(27( من القاعدة 1اإ

لطرف متعاقد، يف اترخي دخول هذه القاعدة حزي  أأو الإقلميي غري متوافقة مع القانون الوطين )اثلثا(27من القاعدة 

النفاذ أأو يف التارخي اذلي يصبح فيه الطرف املتعاقد ملزتما ابلربوتوكول، ل تطبق الفقرة أأو الفقرات املعنية، حسب 

تعاقد املعين طاملا اكنت غري متوافقة مع ذكل القانون، رشيطة أأن خيطر ذكل الطرف احلاةل، ابلنس بة للطرف امل 

املتعاقد املكتب ادلويل بذكل قبل اترخي نفاذ هذه القاعدة أأو التارخي اذلي يصبح فيه ذكل الطرف املتعاقد ملزتما 

 ابلربوتوكول. وجيوز حسب هذا الإخطار يف أأي وقت.

]...[ 

 والوثيقة[الثاين ]هناية املرفق 


