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الصعيد الدويل
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الاصل ا ألول
أأحاكم متهيدية وعامة
املادة 1
التعابري اخملترصة
ألغراض هذه الوثيقة وما مل يُذكر خالف ذكل رصاحة:
" "1فتعين عوارة "افتاا لب وونة" افتاا لب وونة ببـأأن حامية تسميات املنبأأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل
املؤرخ يف  31أأكتوبر 1958؛
" "2وفتعين عوارة "وثيقة  "1967افتاا لب وونة كام هو ُمراجع يف اس توكهومل يف  14يوليو ،1967
ومعدل يف  28سبمترب 1979؛
" "3وفتعين عوارة "هذه الوثيقة" افتاا لب وونة ببأأن تسميات املنبأأ والوياانت اجلغرافية ،كام هو موضوع
مبوجب هذه الوثيقة؛
" "4وفتعين عوارة "الالحئة التنايذية" الالحئة التنايذية املبار اإلهيا يف املادة 25؛
" "5وفتعين عوارة "افتااقية ابريس" افتااقية ابريس محلاية امللكية الصناعية املؤرخة يف  20مارس ،1883
بصيغهتا املنقحة واملعدةل؛
" "6وفتعين عوارة "تسمية املنبأأ" تسمية وفقا ملا ورد يف املادة "1")1(2؛
" "7وفتعين عوارة "الويان اجلغرايف" بياان وفقا ملا ورد يف املادة "2")1(2؛
" "8وفتعين عوارة "السجل ادلويل" السجل ادلويل اذلي حيتاظ به املكتب ادلويل وفقا للامدة  4مكجموعة
رمسية للوياانت املتعلقة ابلتسجيالت ادلولية لتسميات املنبأأ والوياانت اجلغرافية ،أأاي اكن شلك ادلعامة اليت حتاظ علهيا
فتكل الوياانت؛
املدون يف السجل ادلويل؛
" "9وفتعين عوارة "التسجيل ادلويل" التسجيل ادلويل َّ
" "10وفتعين لكمة "الطلب" طلب التسجيل ادلويل؛
املدون يف السجل ادلويل وفقا لهذه الوثيقة؛
" "11وفتعين لكمة "املس َّجل" َّ
" "12وفتعين عوارة "منطقة املنبأأ اجلغرافية" منطقة جغرافية وفقا ملا ورد يف املادة )2(2؛
" "13وفتعين عوارة "منطقة جغرافية عابرة للحدود" منطقة جغرافية فتقع يف أأطراف متعاقدة جماورة أأو تبملها؛
" "14وفتعين عوارة "الطرف املتعاقد" لك دوةل أأو منظمة حكومية دولية تكون طرفا يف هذه الوثيقة؛
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" "15وفتعين عوارة "طرف املنبأأ املتعاقد" الطرف املتعاقد اذلي فتقع فيه منطقة املنبأأ اجلغرافية أأو اذلي فتقع
فيه منطقة املنبأأ اجلغرافية العابرة للحدود؛
" "16وفتعين عوارة "الإدارة اخملتصة" كياان َّ
يعني وفقا للامدة 3؛
خيول هلم قانون طرف املنبأأ
" "17وفتعين لكمة "املس تايدون" ا ألشخاص الطويعيني أأو املعنويني اذلين ّ
املتعاقد اس تخدام تسمية منبأأ أأو بيان جغرايف؛
" "18وفتعين عوارة "املنظمة احلكومية ادلولية" املنظمة احلكومية ادلولية ا ألهل ألن فتصوح طرفا يف هذه
الوثيقة وفقا للامدة "3")1(28؛
" "19وفتعين لكمة "املنظمة" املنظمة العاملية للملكية الاكرية؛
" "20وفتعين عوارة "املدير العام" املدير العام للمنظمة؛
" "21وفتعين عوارة " املكتب ادلويل" املكتب ادلويل للمنظمة.

املادة 2
املوضوع
([ )1تسميات املنب أأ والوياانت اجلغرافية] فتنطوق هذه الوثيقة عىل ما ييل:
" "1أأية تسمية محمية يف طرف املنبأأ املتعاقد وفتتأألف من امس منطقة جغرافية أأو تب متل عليه ،أأو أأية
تسمية أأخرى يُعرف أأهنا تبري اإىل فتكل املنطقة وتُس تخدم لتعيني سلعة ما مبنب هئا يف فتكل املنطقة اجلغرافية حيث فتعود
نوعيهتا أأو خصائصها لكيا أأو أأساسا اإىل الويئة اجلغرافية ،مبا يف ذكل العوامل الطويعية والبرشية ،اليت أأكسبت السلعة شهرهتا؛
" "2و أأي بيان محمي يف طرف املنبأأ املتعاقد ويتأألف من امس منطقة جغرافية أأو يب متل عليه ،أأو أأي بيان
أخر يُعرف أأنه يبري اإىل فتكل املنطقة ،وحيدد سلعة ما مبنب هئا حيث فتعود نوعية السلعة أأو شهرهتا أأو سامهتا ا ألخرى أأساسا
اإىل منب هئا اجلغرايف.
([ )2مناطق املنب أأ اجلغرافية املمكنة] جيوز أأن فتتأألف منطقة املنبأأ اجلغرافية كام ورد وصاها يف الاقرة ( )1من أأرايض
طرف املنبأأ املتعاقد بأأمكلها أأو من منطقة أأو هجة أأو ماكن يف أأرايض طرف املنبأأ املتعاقد .ول يس تثين ذكل فتطويق هذه
الوثيقة عىل منطقة املنبأأ اجلغرافية كام ورد وصاها يف الاقرة ( )1واليت فتتأألف من منطقة جغرافية عابرة للحدود ،أأو جزء مهنا.

املادة 3
الإدارة اخملتصة
نّ
يعني لك طرف متعاقد كياان يكون مسؤول عن اإدارة هذه الوثيقة يف أأراضيه وعن التواصل مع املكتب ادلويل مبوجب
هذه الوثيقة والالحئة التنايذية .وخيطر الطرف املتعاقد املكتب ادلويل ابمس فتكل الإدارة اخملتصة وبياانت الفتصال هبا ،عىل
النحو املنصوص عليه يف الالحئة التنايذية.
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املادة 4
السجل ادلويل
يدون التسجيالت ادلولية اليت جترى مبوجب هذه الوثيقة أأو مبوجب افتاا
حيتاظ املكتب ادلويل بسجل دويل ٍّّ
لب وونة ووثيقة  1967أأو لكهيام ،والوياانت املتعلقة هبذه التسجيالت ادلولية.

الاصل الثاين
الطلب والتسجيل ادلويل
املادة 5
الطلب
([ )1ماكن الإيداع] فتودع الطلوات دلى املكتب ادلويل.
([ )2الطلب اذلي فتودعه الإدارة اخملتصة] مع مراعاة الاقرة ( ،)3يودع طلب التسجيل ادلويل لتسمية منبأأ أأو بيان
جغرايف دلى الإدارة اخملتصة ابمس:
" "1املس تايدين؛
" "2أأو خشص طويعي أأو معنوي يمتتع اب ألسس القانونية مبوجب قانون طرف املنبأأ املتعاقد لتأأكيد حقو
املس تايدين أأو حقو أأخرى فتتصل بتسمية املنبأأ أأو الويان اجلغرايف.
([ )3الطلوات املودعة مبارشة] ( أأ) دون الإخالل ابلاقرة ( ،)4جيوز للمس تايدين أأو للبخص الطويعي أأو املعنوي
املبار اإليه يف الاقرة ( "2")2اإيداع الطلب اإذا مسح بذكل ترشيع طرف املنبأأ املتعاقد.
(ب) ترسي الاقرة الارعية ( أأ) رشط اإعالن يقدّمه الطرف املتعاقد يايد أأن ترشيعه يسمح بذكل .وجيوز للطرف
املتعاقد أأن يديل بذكل الإعالن عند اإيداعه وثيقة فتصديقه أأو انضاممه أأو يف أأي وقت لحق .وإاذا أأديل ابلإعالن يف وقت
اإيداع وثيقة التصديق أأو الانضامم ،أأصوح الإعالن انفذا دلى دخول هذه الوثيقة حزي النااذ يف الطرف املتعاقد املعين .أأما اإذا
أأديل ابلإعالن بعد دخول هذه الوثيقة حزي النااذ يف الطرف املتعاقد ،أأصوح الإعالن انفذا بعد التارخي اذلي يتسمل فيه املدير
العام ا إلعالن بثالثة أأشهر.
([ )4اإماكنية اإيداع طلب مبرتك يف حاةل منطقة جغرافية عابرة للحدود] يف حاةل منطقة منبأأ جغرافية فتتأألف من منطقة
جغرافية عابرة للحدود ،جيوز ل ألطراف املتعاقدة اجملاورة ،وفقا لفتااقها ،الاشرتاك يف اإيداع طلب واحد من خالل اإدارة
خمتصة فتتاق عىل فتعييهنا.
([ )5احملتوايت الإلزامية] حتدد الالحئة التنايذية العنارص الإلزامية الواجب اإدراهجا يف الطلب اإضافة اإىل فتكل احملدّدة يف
املادة .)3(6
([ )6احملتوايت اخليارية] جيوز أأن حتدّد الالحئة التنايذية العنارص اخليارية اليت جيوز اإدراهجا يف الطلب.
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املادة 6
التسجيل ادلويل
([ )1الاحص البلكي دلى املكتب ادلويل] ما أأن يس تمل املكتب ادلويل طلب تسجيل دويل لتسمية منبأأ أأو بيان
جغرايف حسب ا ألصول وكام هو منصوص عليه يف الالحئة التنايذية ،يسجل تسمية املنبأأ أأو الويان اجلغرايف يف
السجل ادلويل.
([ )2اترخي التسجيل ادلويل] مع مراعاة الاقرة ( ،)3يوافق اترخي التسجيل ادلويل التارخي اذلي يس تمل فيه املكتب ادلويل
الطلب.
([ )3اترخي التسجيل ادلويل للطلوات غري املك متةل العنارص] اإذا مل يتضمن الطلب مجيع العنارص التالية:
" "1حتديد الإدارة اخملتصة أأو ،يف حاةل املادة  ،)3(5مودع أأو مودعي الطلب؛
" "2فتااصيل حتديد املس تايدين وعند الاقتضاء البخص الطويعي أأو الاعتواري املبار اإليه
يف املادة "2")2(5؛
" "3تسمية املنبأأ أأو الويان اجلغرايف اذلي يُلمتس هل التسجيل ادلويل؛
" "4السلعة أأو السلع اليت فتنطوق علهيا تسمية املنبأأ أأو الويان اجلغرايف؛
فاإن اترخي التسجيل ادلويل يوافق التارخي اذلي يس تمل فيه املكتب ادلويل أخر العنارص الناقصة.
([ )4نرش التسجيالت ادلولية والإخطار هبا] ينرش املكتب ادلويل دون فتأأخري لك تسجيل دويل وخيطر به الإدارة
اخملتصة للك طرف متعاقد يف التسجيل ادلويل.
([ )5اترخي بدء رساين التسجيل ادلويل] ( أأ) مع مراعاة الاقرة الارعية (ب) ،تمتتّع تسمية املنبأأ املسجةل ويمتتّع الويان
اجلغرايف املسجل ابمحلاية يف أأرايض لك طرف متعاقد مل يرفض امحلاية مبوجب املادة  15أأو أأرسل اإىل املكتب ادلويل اإخطارا
مبنح امحلاية وفقا للامدة  ،18وذكل اعتوارا من اترخي التسجيل ادلويل.
(ب) وجيوز لطرف متعاقد أأن خيطر املدير العام ،مبوجب اإعالن ،أأن تسمية املنبأأ املسجةل أأو الويان اجلغرايف
املسجل يمتتعان ابمحلاية ،مبوجب ترشيعه الوطين أأو ا إلقلميي ،اعتوارا من التارخي املذكور يف الإعالن ،رشيطة أأل يتعدى ذكل
التارخي اترخي انقضاء همةل الرفض احملددة يف الالحئة التنايذية وفقا للامدة ()1(15أأ).

املادة 7
الرسوم
([ )1رمس التسجيل ادلويل] خيضع التسجيل ادلويل للك تسمية منبأأ وبيان جغرايف لتسديد الرمس احملدد يف الالحئة
التنايذية.
([ )2رسوم التدوينات ا ألخرى يف السجل ادلويل] حتدد الالحئة التنايذية الرسوم الواجب دفعها مقابل التدوينات
ا ألخرى يف السجل ادلويل وفتقدمي مس تخرجات أأو شهادات أأو أأية معلومات أأخرى خاصة مبحتوايت التسجيل ادلويل.
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([ )3ختايضات الرسوم] فتضع امجلعية رسوما خماضة فامي يتعلق بوعض التسجيالت ادلولية لتسميات املنبأأ ،وفامي يتعلق
بوعض التسجيالت ادلولية للوياانت اجلغرافية ،ول س امي عندما يكون طرف املنبأأ املتعاقد دوةل انمية أأو من الودلان
ا ألقل منوا.
([ )4الرمس الاردي] ( أأ) جيوز ألي طرف متعاقد أأن خيطر املدير العام ،مبوجب اإعالن ،بأأن امحلاية النامجة عن التسجيل
ادلويل لن متتد اإىل أأراضيه اإل اإذا ُسدد رمس لتغطية تلكاة الاحص املوضوعي للتسجيل ادلويل .وحيدَّد مبلغ هذا الرمس
الاردي يف الإعالن وميكن فتغيريه يف اإعالانت لحقة .ول جيوز أأن يتعدى هذا الرمس املولغ املطلوب مبوجب الترشيعات
الوطنية أأو ا إلقلميية للطرف املتعاقد بعد خصم الوفورات النامجة عن الإجراء ادلويل .وإاضافة اإىل ذكل ،جيوز للطرف املتعاقد
أأن خيطر املدير العام ،مبوجب اإعالن ،بأأنه يبرتط رسام اإداراي يتعلق ابس تعامل تسمية املنبأأ أأو الويان اجلغرايف من قبل
املس تايدين يف ذكل الطرف املتعاقد.
(ب) يع ّد عدم تسديد الرمس الاردي ،طوقا لالحئة التنايذية ،مبثابة التخيل عن امحلاية يف أأرايض الطرف املتعاقد
اذلي يبرتط دفع الرمس.

املادة 8
مدة صالحية التسجيل ادلويل
([ )1التوعية] تكون التسجيالت ادلولية سارية املاعول اإىل أأجل غري مسمى ،عىل أأن من املاهوم أأن حامية تسمية املنبأأ
املسجةل أأو الويان اجلغرايف املسجل فتعود غري مطلوبة اإذا أأصوحت التسمية اليت فتتكون مهنا تسمية املنبأأ أأو يتكون مهنا
الويان اجلغرايف غري محمية يف طرف املنبأأ املتعاقد.
([ )2الإلغاء] (أأ) جيوز ل إالدارة اخملتصة دلى طرف املنبأأ املتعاقد ،وجيوز يف حاةل املادة  ،)3(5للمس تايدين أأو للبخص
الطويعي أأو املعنوي املبار اإليه يف املادة  ،"2")2(5وجيوز ل إالدارة اخملتصة دلى طرف املنبأأ املتعاقد ،أأن فتطلب من املكتب
ادلويل اإلغاء التسجيل ادلويل.
(ب) يف حال أأصوحت التسمية اليت فتتأألف مهنا تسمية منبأأ مسجةل أأو أأصوح الويان اذلي يتأألف منه بيان جغرايف
غري محم ّيني يف طرف املنبأأ املتعاقدّ ،
يعني عىل الإدارة اخملتصة دلى طرف املنبأأ املتعاقد أأن فتطلب اإلغاء التسجيل ادلويل.

الاصل الثالث
امحلاية
املادة 9
الالزتام ابمحلاية
يكال لك طرف متعاقد امحلاية لتسميات املنبأأ املسجةل والوياانت اجلغرافية املسجةل يف أأراضيه ،يف نطا نظامه
وممارسافته القانونيني ولكن وفقا ألحاكم هذه الوثيقة ،مع مراعاة أأي رفض أأو ختل أأو اإبطال أأو اإلغاء قد يصوح انفذا ابلنس وة
اإىل أأراضيه ،عىل أأن يكون من املاهوم أأن ا ألطراف املتعاقدة اليت ل متزي بني تسميات املنبأأ والوياانت اجلغرافية يف ترشيعاهتا
الوطنية أأو ا إلقلميية لن تكون ملزمة ابإدراج هذا المتيزي يف ترشيعاهتا الوطنية أأو ا إلقلميية.
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املادة 10
امحلاية مبوجب قوانني ا ألطراف املتعاقدة والصكوك ا ألخرى
([ )1شلك امحلاية القانونية] للك طرف متعاقد احلرية يف اختيار نوع الترشيعات اليت س يكال مبوجاها امحلاية املنصوص
علهيا يف هذه الوثيقة ،عىل أأن فتليب فتكل الترشيعات املتطلوات املوضوعية لهذه الوثيقة.
([ )2امحلاية مبوجب صكوك أأخرى] لن فتؤثر أأحاكم هذه الوثيقة بأأي شلك من ا ألشاكل يف أأية حامية أأخرى قد مينحها
طرف متعاقد لتسمية منبأأ مسجةل أأو بيان جغرايف مسجل مبوجب ترشيعه الوطين أأو ا إلقلميي أأو مبوجب صكوك دولية
أأخرى.
([ )3العالقة مع صكوك أأخرى] ليس يف هذه الوثيقة ما حيدّ من أأية الزتامات مرتفت ّوة عىل ا ألطراف املتعاقدة بعضها جتاه
الوعض بناء عىل أأية صكوك دولية أأخرى ،كام ل خت ّل بأأية حقو يمتتع هبا طرف متعاقد مبوجب أأية صكوك دولية أأخرى.

املادة 11
امحلاية فامي خيص تسميات املنبأأ املسجةل والوياانت اجلغرافية
([ )1مضمون امحلاية] مع مراعاة أأحاكم هذه الوثيقة ،وفامي يتعلق بتسمية منبأأ مس ّجةل أأو بيان جغرايف مس ّجل ،يكال لك
طرف متعاقد الوسائل القانونية ملنع ما ييل:
( أأ) اس تخدام تسمية املنبأأ أأو الويان اجلغرايف
" "1فامي خيص سلعا من نوع مماثل لنوع السلع اليت فتنطوق علهيا تسمية املنبأأ أأو الويان اجلغرايف واليت مل
فتنبأأ يف منطقة املنبأأ اجلغرافية أأو اليت ل متتثل للمتطلوات املطوقة ا ألخرى لس تخدام تسمية املنبأأ أأو الويان اجلغرايف؛
" "2فامي خيص سلعا ليست من ناس نوع السلع اليت فتنطوق علهيا تسمية املنبأأ أأو الويان اجلغرايف أأو
خدمات ،اإذا اكن ذكل الاس تخدام من شأأنه أأن يبري اإىل وجود صةل بني فتكل السلع أأو اخلدمات واملس تايدين من تسمية
املنبأأ أأو الويان اجلغرايف ومن املرحج أأن يرض مبصاحلهم ،أأو حسب ما ينطوق ،ابلنظر اإىل مسعة تسمية املنبأأ أأو الويان
اجلغرايف من املرحج أأن ينتقص بصورة غري عادةل من فتكل السمعة أأو يضعاهام أأو أأن ينتاع هبا دون وجه حق.
(ب) أأية ممارسة أأخرى فتؤدي اإىل فتضليل املس هتكل إازاء املنبأأ احلقيقي للسلع أأو مصدرها احلقيقي أأو طويعهتا
احلقيقية.
([ )2مضمون امحلاية فامي يتعلق ابس تخدامات حم ّددة] ترسي الاقرة ( ( )1أأ) أأيضا عىل أأي اس تخدام لتسميات املنبأأ أأو
الوياانت اجلغرافية اذلي يعدّ فتقليدا لها ،حىت وإان ُذكر املنبأأ احلقيقي للسلع ،أأو اإذا اس ُتخدمت تسمية املنبأأ أأو اس تخدم
الويان اجلغرايف يف شلك ترمجة أأو ابإضافة مبصطلحات مثل "منط" أأو "نوع" أأو "طراز" أأو "صنع" أأو "فتقليد" أأو "طريقة"
أأو "منتوج يف" أأو "مثل" أأو مبابه" أأو ما اإىل ذكل.1
1
بيان متاق عليه ببأأن املادة  :)2(11ألغراض هذه الوثيقة ،من املاهوم أأنه يف حال اكتست بعض عنارص التسمية أأو الويان املؤلف لتسمية املنبأأ
أأو الويان اجلغرايف طابع الامس العام يف أأرايض طرف املنبأأ املتعاقد ،فاإن حاميهتا مبوجب هذه الاقرة الارعية ل تُبرتط يف ا ألطراف املتعاقدة ا ألخرى .وملزيد من
اليقني ،ل ميكن أأن يستند رفض عالمة جتارية أأو اإبطالها أأو الكبف عن فتعد يف الأطراف املتعاقدة مبوجب رشوط املادة  11اإىل العنرص اذلي يكتيس طابع
الامس العام.
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([ )3الاس تخدام يف اإطار عالمة جتارية] دون الإخالل بأأحاكم املادة ّ ،)1(13
يتعني عىل الطرف املتعاقد ،فتلقائيا اإذا مسح
ترشيعه بذكل ،أأو بناء عىل طلب هجة معنية ،أأن يرفض تسجيل عالمة جتارية لحقة أأو أأن يوطلها اإذا أأدى اس تخدام
العالمة التجارية اإىل حاةل من احلالت املذكورة يف الاقرة (.)1

املادة 12
امحلاية من التحول اإىل امس عام
مع مراعاة أأحاكم هذه الوثيقة ،ل ميكن اعتوار تسميات املنبأأ املسجةل والوياانت اجلغرافية املسجةل عىل أأهنا
أأصوحت اسام عاما 2يف طرف متعاقد.

املادة 13
الضامانت اخلاصة حبقو أأخرى
([ )1حقو العالمات التجارية السابقة] ل ختل أأحاكم هذه الوثيقة بعالمة جتارية سابقة مطلوبة أأو مسجةل حبسن نية
أأو مكتس وة ابلس تخدام حبسن نية ،يف طرف متعاقد .ويف حال اكن قانون الطرف املتعاقد ينص عىل اس تثناء حمدود
ختول مالكها
للحقو املمنوحة مبوجب عالمة جتارية يايد أأن فتكل العالمة التجارية السابقة ل جيوز ،يف ظروف مع ّينة ،أأن ّ
احلق يف منع تسمية منبأأ مس ّجةل أأو بيان جغرايف مس ّجل من احلصول عىل امحلاية أأو الاس تخدام يف ذكل الطرف املتعاقد،
فاإن حامية تسمية املنبأأ املس ّجةل أأو الويان اجلغرايف املس ّجل لن حتدّ من احلقو املمنوحة مبوجب فتكل العالمة التجارية بأأية
طريقة أأخرى.
([ )2اس تخدام الامس البخيص يف النباط التجاري] ل ختل أأحاكم هذه الوثيقة حبق أأي خشص يف اس تخدام امسه
البخيص أأو امس أأسالفه يف مزاوةل نباطه التجاري اإل اإذا اس ُتخدم هذا الامس بصورة فتضلل امجلهور.
([ )3احلقو القامئة عىل تسمية صنف نوايت أأو سالةل حيوانية] ل ختل أأحاكم هذه الوثيقة حبق أأي خشص يف اس تخدام
تسمية صنف نوايت أأو سالةل حيوانية يف س يا التجارة اإل اإذا اس ُتخدمت هذه التسمية بصورة فتضلل امجلهور.
([ )4ضامانت يف حال الإخطار بسحب الرفض أأو منح امحلاية] اإذا الطرف املتعاقد اذلي رفض أاثر تسجيل دويل
مبوجب املادة  15عىل أأساس الاس تخدام مبوجب عالمة جتارية سابقة أأو حق سابق أخر ،كام هو مبار اإليه يف هذه املادة،
قدّم اإخطارا بسحب ذكل الرفض مبوجب املادة  16أأو مبنح امحلاية مبوجب املادة  ،18فاإن امحلاية املرتفتوة لتسمية املنبأأ
أأو الويان اجلغرايف ل خت ّل بذكل احلق أأو ابس تخدامه اإل اإذا اكنت امحلاية قد ُمنحت عقب اإلغاء احلق أأو عدم جتديده
أأو اإسقاطه أأو اإبطاهل.

2
بيان متاق عليه ببأأن املادة  :12ألغراض هذه الوثيقة ،من املاهوم أأن املادة  12ل خت ّل بتطويق أأحاكم هذه الوثيقة فامي خيص الاس تخدام السابق ،اإذ
ميكن ،قبل التسجيل ادلويل ،أأن تكون التسمية أأو يكون الويان املؤلف لتسمية املنبأأ أأو الويان اجلغرايف اسام عاما ،لكيا أأو جزئيا ،يف طرف متعاقد غري طرف
املنبأأ املتعاقد نظرا مثال اإىل أأن التسمية أأو الويان أأو جزء مهنام مطابق ملصطلح اعتيادي يف لغة دارجة بوصاه الامس الاعتيادي لسلعة أأو خدمة يف ذكل
الطرف املتعاقد أأو نظرا اإىل أأنه مطابق لالمس الاعتيادي املطلق عىل صنف عنب مثال يف ذكل الطرف املتعاقد.
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املادة 14
اإجراءات الإنااذ واجلزاءات
يتيح لك طرف متعاقد جزاءات قانونية فعاةل محلاية تسميات املنبأأ املسجةل والوياانت اجلغرافية املسجةل وجيزي ألي
سلطة عامة أأو هجة معنية ،سواء اكنت خشصا طويعيا أأم معنواي ،عاما أأو خاصا ،رفع لإجراءات قانونية لضامن حاميهتا حبسب
نظام الطرف املتعاقد وممارسافته القانونيني.

الاصل الرابع
الرفض والإجراءات ا ألخرى املتعلقة ابلتسجيل ادلويل
املادة 15
الرفض
([ )1رفض أاثر التسجيل ادلويل] ( أأ) جيوز ل إالدارة اخملتصة دلى طرف معين أأن ختطر املكتب ادلويل يف غضون املهةل
احملددة يف الالحئة التنايذية برفض أاثر التسجيل ادلويل يف أأراضهيا .وجيوز ل إالدارة اخملتصة أأن فتتقدّم إابخطار الرفض هذا من
فتلقاء ناسها اإذا مسحت ترشيعاهتا بذكل أأو بناء عىل طلب هجة معنية.
(ب) وحيدد اإخطار الرفض ا ألس واب اليت يقوم علهيا الرفض.
([ )2امحلاية مبوجب صكوك أأخرى] ل يؤدي ا إلخطار ابلرفض اإىل املساس بأأية حامية أأخرى قد فتتوافر ،وفقا
للامدة  ،)2(10لتسمية أأو بيان معين يف الطرف املتعاقد اذلي يتعلق به الرفض.
([ )3الالزتام ابإاتحة الارصة للجهات املعنية] يتيح لك طرف متعاقد فرصة معقوةل ألي أأحد ستتأأثر مصاحله بتسجيل
دويل يك يطلب من الإدارة اخملتصة الإخطار ابلرفض فامي خيص التسجيل ادلويل.
([ )4تسجيل الرفض ونرشه والإخطار به] يدون املكتب ادلويل الرفض وأأس وابه يف السجل ادلويل .وينرش الرفض
وأأس وابه ويرسل اإخطار الرفض اإىل الإدارة اخملتصة دلى طرف املنبأأ املتعاقد أأو اإذا أأودع الطلب مبارشة وفقا للامدة )3(5
اإىل املس تايدين أأو البخص الطويعي أأو املعنوي املبار اإليه يف املادة  "2")2(5فضال عن الإدارة اخملتصة دلى طرف
املنبأأ املتعاقد.
([ )5املعامةل الوطنية] يتيح لك طرف متعاقد للجهات املعنية اليت فتتأأثر برفض س ول الطعن القضائية والإدارية املتاحة
ملواطنيه فامي خيص رفض حامية تسمية منبأأ أأو بيان جغرايف.

املادة 16
حسب الرفض
يدون السحب يف السجل ادلويل.
جيوز حسب رفض وفقا ل إالجراءات احملددة يف الالحئة التنايذية .و َّ
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املادة 17
املهةل الانتقالية
([ )1اإماكنية منح همةل انتقالية] دون الإخالل ابملادة  ،13يف حال مل يرفض طرف متعاقد أاثر التسجيل ادلويل عىل
أأساس الاس تخدام السابق من قبل الغري أأو يف حال حسَب رفضه أأو قدّم اإخطارا مبنح امحلاية ،جيوز هل ،اإذا مسح بذكل
ترشيعه ،أأن مينح همةل مع ّينة وفقا ملا حتدّ ده الالحئة التنايذية ،ألغراض اإهناء ذكل الاس تخدام.
([ )2الإخطار ابملهةل الانتقالية] خيطر الطرف املتعاقد املكتب ادلويل بتكل املهةل ،وفقا ل إالجراءات احملددة يف الالحئة
التنايذية.

املادة 18
ا إلخطار مبنح امحلاية
جيوز للسلطة اخملتصة دلى الطرف املتعاقد أأن ختطر املكتب ادلويل مبنح امحلاية لتسمية منبأأ مسجةل أأو بيان جغرايف
مسجل .ويدون املكتب ادلويل هذا الإخطار يف السجل ادلويل وينرشه.

املادة 19
الإبطال
([ )1فرصة ادلفاع عن احلقو ] ل جيوز النطق إاببطال أاثر أأي تسجيل دويل ،جزئيا أأو لكيا ،يف أأرايض طرف متعاقد
اإل بعد اإاتحة الارصة للمس تايدين يك يدافعوا عن حقوقهم .وفتتاح هذه الارصة أأيضا للبخص الطويعي أأو املعنوي املبار اإليه
يف املادة ."2")2(5
([ )2الإخطار والتدوين والنرش] يوجه الطرف املتعاقد اإخطارا ابإبطال أاثر تسجيل دويل اإىل املكتب ادلويل اذلي يدون
الإبطال يف السجل ادلويل وينرشه.
([ )3امحلاية مبوجب صكوك أأخرى] ل يؤدي الإبطال اإىل املساس بأأية حامية أأخرى قد تكون متاحة وفقا للامدة )2(10
للتسمية املعنية أأو الويان املعين يف الطرف املتعاقد اذلي أأبطل أاثر التسجيل ادلويل.

املادة 20
التغيريات والتدوينات ا ألخرى يف السجل ادلويل
حتدد الالحئة التنايذية اإجراءات فتغيري التسجيالت ادلولية وإادخال فتدوينات أأخرى يف السجل ادلويل.
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الاصل اخلامس
أأحاكم اإدارية
املادة 21
أأعضاء احتاد لب وونة
ا ألطراف املتعاقدة أأعضاء يف الاحتاد اخلاص ذافته اذلي فتنمتي اإليه ادلول ا ألطراف يف افتاا لب وونة أأو وثيقة 1967
بغض النظر عن كوهنا أأطرافا يف افتاا لب وونة أأو وثيقة .1967

املادة 22
مجعية الاحتاد اخلاص
([ )1تكوين امجلعية] (أأ) ا ألطراف املتعاقدة أأعضاء يف امجلعية ذاهتا اليت فتنمتي اإلهيا ادلول ا ألطراف يف وثيقة .1967
(ب) ميثل مندوب واحد لك طرف متعاقدـ وجيوز أأن يعاونه مندوبون مناوبون ومستبارون وخرباء.
(ج) يتحمل لك وفد ناقافته.
([ )2املهام] ( أأ) عىل امجلعية أأن:
" "1فتعاجل مجيع املسائل اخلاصة ابحملافظة عىل الاحتاد اخلاص وفتطويره ،وبتنايذ هذه الوثيقة؛
" "2تزود املدير العام ابلتوجهيات اخلاصة ابإعداد مؤمترات املراجعة املبار اإلهيا يف املادة  ،)1(26مع مراعاة
مالحظات ا ألعضاء يف الاحتاد اخلاص اليت مل فتصد عىل هذه الوثيقة أأو مل فتنضم اإلهيا مراعاة اتمة؛
" "3فتعدل الالحئة التنايذية؛
" "4فتنظر يف فتقارير و أأنبطة املدير العام املتعلقة ابلحتاد اخلاص وفتوافق علهيا ،وتزوده جبميع التوجهيات
الالزمة ببأأن املسائل اليت فتدخل يف اختصاص الاحتاد اخلاص؛
" "5حتدد برانمج الاحتاد اخلاص وفتقر املزيانية الثنائية اخلاصة به ،وفتعمتد حساابفته اخلتامية؛
" "6فتقر النظام املايل لالحتاد اخلاص؛
" "7فتنبئ ما تراه مالمئا من جلان و أأفرقة عامةل لتحقيق أأهداف الاحتاد اخلاص؛
" "8حتدد من يسمح هلم حبضور اجامتعاهتا مكراقبني من ادلول واملنظامت ادلولية احلكومية وغري احلكومية؛
" "9فتقر التعديالت اخلاصة ابملواد من  22اإىل  24و27؛
لهذه الوثيقة.

" "10فتتخذ أأي اإجراء مالمئ أخر لتحقيق أأهداف الاحتاد اخلاص وفتوارش أأية همام أأخرى مالمئة وفقا
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(ب) فتتخذ امجلعية قراراهتا فامي خيص املواضيع اليت هتم أأيضا احتادات أأخرى فتديرها املنظمة ،بعد الاطالع عىل ر أأي
جلنة التنس يق التابعة للمنظمة.
([ )3النصاب] (أأ) يتكون النصاب القانوين ألغراض التصويت عىل أأمر بعينه من نصف عدد أأعضاء امجلعية اذلين هلم
حق التصويت عىل ذكل ا ألمر.
(ب) بغض النظر عن أأحاكم الاقرة الارعية ( أأ) ،جيوز للجمعية أأن فتتخذ قراراهتا اإذا اكن عدد أأعضاء امجلعية من
ادلول اليت لها حق التصويت عىل أأمر بعينه واكنت ممثةل ،يف اإحدى ادلورات ،أأقل من نصف عدد أأعضاء امجلعية من ادلول
اليت لها حق التصويت عىل ذكل ا ألمر ولكنه يعادل الثلث أأو يزيد عليه .ومع ذكل ،فاإن فتكل القرارات ،ابس تثناء القرارات
املتعلقة ابإجراءاهتا ،ل فتصوح انفذة اإل بعد استيااء الرشوط الواردة فامي ييل .ويولغ املكتب ادلويل فتكل القرارات ألعضاء
امجلعية من ادلول اليت لها حق التصويت عىل ا ألمر املذكور واليت مل تكن ممثةل ويدعوها اإىل الإدلء كتابة بتصويهتا أأو ابمتناعها
عن التصويت خالل فرتة مدهتا ثالثة أأشهر حتسب اعتوارا من اترخي التوليغ .وإاذا اكن عدد فتكل ا ألعضاء ممن أأدىل بتصويته
أأو امتنع عنه بذكل البلك ،عند انقضاء فتكل الارتة ،يعادل عدد ا ألعضاء اذلي اكن مطلواب لس تكامل النصاب القانوين يف
ادلورة ،فاإن فتكل القرارات فتصوح انفذة رشط احلصول يف الوقت ناسه عىل ا ألغلوية املبرتطة.
([ )4اختاذ القرارات يف امجلعية] ( أأ) تسعى امجلعية اإىل اختاذ قراراهتا بتوافق الراء.
(ب) يف حال اس تحال الوصول اإىل قرار بتوافق الراء ،يبت يف املسأأةل ابلتصويت .ويف فتكل احلاةل،
" "1يكون للك طرف متعاقد من ادلول صوت واحد ول يصوت اإل ابمسه؛
" "2وجيوز ألي طرف متعاقد من املنظامت احلكومية ادلولية أأن يبرتك يف التصويت بدل من ادلول
ا ألعضاء فيه بعدد من ا ألصوات يعادل عدد ادلول ا ألعضاء فيه وا ألطراف يف هذه الوثيقة .ول جيوز ألية منظمة حكومية
دولية كهذه أأن تبرتك يف التصويت اإذا مارست أأية دوةل من ادلول ا ألعضاء فهيا حقها يف التصويت والعكس حصيح.
(ج) ابلنس وة اإىل ا ألمور اليت هتم ادلول امللزمة بوثيقة  1967وحدها ،ليس ل ألطراف املتعاقدة غري امللزمة
بوثيقة  1967حق التصويت .أأما ابلنس وة اىل ا ألمور اليت هتم ا ألطراف املتعاقدة وحدها ،فاإن لتكل ا ألطراف وحدها حق
التصويت.
([ )5ا ألغلوية] ( أأ) مع مراعاة املادفتني  )2(25و( ،)2(27فتتخذ قرارات امجلعية بثليث عدد ا ألصوات املدىل هبا.
(ب) ل يُعد الامتناع عن التصويت فتصويتا.
([ )6ادلورات] ( أأ) جتمتع امجلعية بدعوة من املدير العام ،وجتمتع ،يف غياب ظروف اس تثنائية ،خالل فرتة انعقاد امجلعية
العامة للمنظمة ويف ماكن انعقادها.
(ب) فتعقد امجلعية دورة اس تثنائية بدعوة من املدير العام اإما بناء عىل طلب ربع عدد الودلان ا ألعضاء يف امجلعية
أأو مبوادرة من املدير العام ناسه.
(ج) ي نع ّد املدير العام جدول أأعامل لك دورة.
([ )7النظام ادلاخيل] فتعمتد امجلعية نظاهما ادلاخيل.
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املادة 23
املكتب ادلويل
([ )1املهام الإدارية] ( أأ) يتوىل املكتب ادلويل التسجيل ادلويل وما يرفتوط به من أأعامل ،ابلإضافة اإىل املهام الإدارية
ا ألخرى لالحتاد اخلاص.
(ب) يتوىل املكتب ادلويل ،بوجه خاص ،اإعداد الاجامتعات ويضطلع بأأعامل أأمانة امجلعية واللجان وا ألفرقة العامةل
اليت قد فتنب هئا امجلعية.
(ج) املدير العام هو الرئيس التنايذي لالحتاد اخلاص وهو اذلي ميثهل.
([ )2دور املكتب ادلويل يف امجلعية والاجامتعات ا ألخرى] يبارك املدير العام و أأي موظف خيتاره يف لك اجامتعات
امجلعية واللجان أأو ا ألفرقة العامةل ا ألخرى اليت قد فتنب هئا امجلعية ،دون أأن يكون هلام حق التصويت .ويتوىل املدير العام
أأو أأي موظف خيتاره هممة أأمني فتكل الهيئات حبمك املنصب.
([ )3املؤمترات] (أأ) يتخذ املكتب ادلويل ،وفقا لتوجهيات امجلعية ،الإجراءات الالزمة لإعداد مؤمترات املراجعة.
(ب) جيوز للمكتب ادلويل أأن يتباور مع منظامت حكومية دولية ومنظامت دولية ومنظامت وطنية غري حكومية
ببأأن الإعدادات املذكورة.
(ج) يبارك املدير العام وا ألشخاص اذلين خيتارمه ،دون أأن يكون هلم حق التصويت ،يف مناقبات مؤمترات
املراجعة.
([ )4همام أأخرى] يناذ املكتب ادلويل أأية همام أأخرى فتعهد اإليه.

املادة 24
البؤون املالية
([ )1املزيانية] َّفتوني اإيرادات الاحتاد اخلاص وناقافته يف مزيانية املنظمة بطريقة عادةل وشاافة.
([ )2مصادر متويل املزيانية] فتتأأىت اإيرادات الاحتاد اخلاص من املصادر التالية:
" "1الرسوم احملصةل مبوجب املادة  )1(7و()2؛
" "2حصيةل بيع منبورات املكتب ادلويل والإاتوات املرفتوطة بتكل املنبورات؛
" "3الهوات والوصااي والإعاانت؛
" "4الإجيار وعائد الاستامثر وإايرادات أأخرى ،مبا فهيا الإيرادات املتنوعة؛
" "5اشرتااكت خاصة من ا ألطراف املتعاقدة أأو من أأي مصدر بديل متأأيت من ا ألطراف املتعاقدة أأو
املس تايدين ،أأو من لكهيام ،وذكل يف حال ويف حدود ما اكنت الإيرادات الواردة من املصادر املويّنة يف الونود من " "1اإىل
" "5غري اكفية لتغطية املرصوفات ،كام ّفتقرره امجلعية.
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([ )3حتديد الرسوم؛ مس توى املزيانية] ( أأ) حتدد امجلعية ،بناء عىل اقرتاح املدير العام ،مقدار الرسوم املبار اإلهيا يف
الاقرة ( )2وحي َّدد مقدار هذه الرسوم ،اإىل جانب الإيرادات املتأأفتية من مصادر أأخرى وفقا للاقرة  ،2حبيث تكون اإيرادات
الاحتاد اخلاص اكفية يف الظروف الاعتيادية لتغطية مرصوفات املكتب ادلويل من أأجل احملافظة عىل خدمات التسجيل
ادلويل.
(ب) اإذا مل يمت اعامتد الربانمج واملزيانية للمنظمة قبل بداية أأية فرتة مالية جديدة ،فاإن الترصحي للمدير العام بتح ّمل
الالزتامات املالية وتسديد املدفوعات يكون عىل املس توى ذافته اذلي اكنت عليه يف الارتة املالية السابقة.
([ )4حتديد الاشرتااكت اخلاصة املبار اإلهيا يف الاقرة ( ]"5")2يكون لك طرف متعاقد ،ألغراض حتديد اشرتاكه،
منمتيا اإىل الائة ذاهتا اليت ينمتي اإلهيا يف س يا افتااقية ابريس أأو يُعترب ،اإذا مل يكن طرفا متعاقدا مبوجب افتااقية ابريس ،كام لو
اكن منمتيا اإىل فتكل الائة لو اكن طرفا متعاقدا مبوجب افتااقية ابريس .وفتُعترب املنظامت احلكومية ادلولية كام لو اكنت منمتية اإىل
فئة الاشرتااكت ا ألوىل (واحد) ،ما مل ّفتقرر امجلعية خالف ذكل ابلإجامع .ويكون الاشرتاك مر َّجحا جزئيا حبسب عدد
التسجيالت الناش ئة يف الطرف املتعاقد ،كام ّفتقرره امجلعية.
([ )5ر أأس املال العامل] لالحتاد اخلاص ر أأس مال عامل يتكون من مدفوعات يسددها مقدّما لك عضو من أأعضاء
الاحتاد اخلاص حيامن ّيقرر الاحتاد اخلاص ذكل .وجيوز للجمعية أأن فتقرر زايدة ر أأس املال املذكور اإذا أأصوح غري ٍّ
اكف .وحتدّد
امجلعية نس وة ادلفعة ورشوط تسديدها ،بناء عىل اقرتاح املدير العام .وإاذا جسّل الاحتاد اخلاص فائضا يف الإيرادات مقارنة
ابلناقات يف أأية فرتة مالية ،جاز ر ّد املوالغ املدفوعة مقدّما يف ر أأس املال العامل اإىل لك عضو مبا يتناسب مع دُفعته ا ألصلية،
بناء عىل اقرتاح املدير العام وقرار امجلعية.
([ )6املوالغ اليت تسلاها ادلوةل املضياة] ( أأ ) جيب أأن ينص افتاا املقر املربم مع ادلوةل اليت يقع مقر املنظمة الرئيس ية يف
أأراضهيا عىل أأن فتقدم فتكل ادلوةل سلاا لكام اكن صندو ر أأس املال العامل غري ٍّ
اكف .ويكون مقدار فتكل السلف ورشوط
منحها موضع افتااقات مناصةل يف لك حاةل بني ادلوةل املعنية واملنظمة.
(ب) حيق للك من الودل املبار اإليه يف الاقرة الارعية ( أأ) واملنظمة أأن ينقضا التعهد مبنح سلف مبوجب اإخطار
كتايب .ويرسي ماعول النقض بعد انقضاء ثالث س نوات من هناية الس نة اليت يمت فهيا الإخطار بذكل.
([ )7مراجعة احلساابت] يتوىل مراجعة احلساابت دوةل واحدة أأو أأكرث من ادلول ا ألعضاء يف الاحتاد أأو مراجعون
خارجيون ،وفقا ملا هو منصوص عليه يف النظام املايل .وفتتوىل امجلعية فتعييهنم مبوافقهتم.

املادة 25
الالحئة التنايذية
([ )1املوضوع] فتتضمن الالحئة التنايذية فتااصيل فتنايذ هذه الوثيقة.
([ )2فتعديل بعض أأحاكم الالحئة التنايذية] ( أأ) جيوز أأن ّفتقرر امجلعية أأنه جيوز فتعديل بعض أأحاكم الالحئة التنايذية
ابلإجامع فقط أأو بأأغلوية الثالثة أأرابع فقط.
(ب) يتعني فتوافر الإجامع لوقف فتطويق رشط الإجامع أأو أأغلوية الثالثة أأرابع يف املس تقبل عىل فتعديل حمك من
أأحاكم الالحئة التنايذية.

LI/DC/16
17

(ج) يتعني فتوافر أأغلوية الثالثة أأرابع لتطويق رشط الإجامع أأو الثالثة أأرابع يف املس تقبل عىل فتعديل حمك من
أأحاكم الالحئة التنايذية.
([ )3فتعارض هذه الوثيقة والالحئة التنايذية] يف حال فتعارضت أأحاكم هذه الوثيقة و أأحاكم الالحئة التنايذية ،تكون الغلوة
ألحاكم هذه الوثيقة.

الاصل السادس
املراجعة والتعديل
املادة 26
املراجعة
([ )1مؤمترات املراجعة] جيوز ل ألطراف املتعاقدة مراجعة هذه الوثيقة يف مؤمترات دبلوماس ية .وفتقرر امجلعية ادلعوة اإىل
عقد أأي مؤمتر دبلومايس.

([ )2مراجعة بعض املواد أأو فتعديلها] جيوز فتعديل املواد من  22اإىل  24و 27يف مؤمتر للمراجعة أأو يف امجلعية وفقا
ألحاكم املادة .27

املادة 27
فتعديل بعض املواد يف امجلعية
([ )1اقرتاحات التعديل] ( أأ) جيوز ألي طرف متعاقد أأو للمدير العام أأن يتقدم ابقرتاحات لتعديل املواد من  22اإىل 24
وهذه املادة.
(ب) يتوىل املدير العام فتوليغ فتكل الاقرتاحات ل ألطراف املتعاقدة قبل أأن فتنظر فهيا امجلعية بس تة أأشهر عىل ا ألقل.
([ )2ا ألغلوية] يقتيض اعامتد أأي فتعديل للمواد املبار اإلهيا يف الاقرة ( )1أأغلوية ثالثة أأرابع ،ابس تثناء اعامتد أأي فتعديل
للامدة  22أأو لهذه الاقرة اذلي يقتيض أأغلوية أأربعة أأخامس.
([ )3دخول التعديل حزي النااذ] ( أأ) يدخل أأي فتعديل للمواد املبار اإلهيا يف الاقرة ( )1حزي النااذ بعد شهر من تسمل
املدير العام ل إالخطارات الكتابية ابلقبول اذلي فتمت وفقا للقواعد ادلس تورية من ثالثة أأرابع ا ألطراف املتعاقدة اليت تكون
ا ألعضاء يف امجلعية وقت اعامتد التعديل واليت يكون لها حق التصويت عىل ذكل التعديل ،اإل يف احلالت اليت فتطوق فهيا
الاقرة الارعية (ب).
(ب) ل يدخل أأي فتعديل للامدة  )3(22أأو ( )4أأو لهذه الاقرة الارعية حزي النااذ اإذا أأخطر أأي طرف متعاقد املدير
العام ،يف غضون س تة أأشهر من اعامتد التعديل يف امجلعية ،بأأنه ل يقبل ذكل التعديل.
(ج) يكون لك فتعديل يدخل حزي النااذ وفقا ألحاكم هذه الاقرة ملزما مجليع ادلول واملنظامت احلكومية ادلولية اليت
تكون أأطرافا متعاقدة وقت دخول التعديل حزي النااذ أأو اليت فتصوح أأطرافا متعاقدة يف اترخي لحق.
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الاصل السابع
ا ألحاكم اخلتامية
املادة 28
الانضامم اإىل هذه الوثيقة
([ )1ا ألهلية] مع مراعاة املادة  29والاقرفتني ( )2و( )3من هذه املادة،
" "1جيوز ألية دوةل طرف يف افتااقية ابريس فتوقيع هذه الوثيقة والانضامم اإلهيا؛
" "2جيوز ألية دوةل أأخرى عضو يف املنظمة فتوقيع هذه الوثيقة والانضامم اإلهيا اإذا أأعلنت أأن ترشيعاهتا متتثل
ألحاكم افتااقية ابريس فامي خيص تسميات املنبأأ والوياانت اجلغرافية والعالمات التجارية؛
" "3جيوز ألية منظمة حكومية دولية فتوقيع هذه الوثيقة والانضامم اإلهيا رشيطة أأن تكون دوةل واحدة عىل
ا ألقل من ادلول ا ألعضاء يف فتكل املنظمة احلكومية ادلولية طرفا يف افتااقية ابريس و أأن فتعلن املنظمة احلكومية ادلولية أأن
رصح لها حسب ا ألصول ووفقا لنظاهما ادلاخيل بأأن فتصوح طرفا يف هذه الوثيقة و أأنه مبوجب املعاهدة املنب ئة للمنظمة
ُ ّن
احلكومية ادلولية فتط َّوق الترشيعات اليت ميكن مبوجاها احلصوص عىل س ندات حامية إاقلميية فامي خيص الوياانت اجلغرافية.
([ )2التصديق أأو الانضامم] جيوز ألية دوةل أأو منظمة حكومية دولية مبار اإلهيا يف الاقرة ( )1أأن فتودع اإحدى الوثيقتني
التايل ذكرهام:
" "1وثيقة فتصديق ،اإذا وقعت هذه الوثيقة؛
" "2أأو وثيقة انضامم ،اإذا مل فتوقع هذه الوثيقة.
([ )3اترخي نااذ الإيداع] (أأ) مع مراعاة الاقرة الارعية (ب) ،يكون اترخي نااذ اإيداع وثيقة التصديق أأو الانضامم التارخي
اذلي فتودع فيه فتكل الوثيقة.
(ب) يكون اترخي نااذ اإيداع وثيقة التصديق أأو الانضامم ألية دوةل عضو يف منظمة حكومية دولية ول جيوز
احلصول عىل امحلاية لتسميات املنبأأ أأو الوياانت اجلغرافية فهيا اإل عىل أأساس الترشيعات املطوقة بني ادلول ا ألعضاء يف
املنظمة احلكومية ادلولية هو التارخي اذلي فتودع فيه فتكل املنظمة احلكومية ادلولية وثيقهتا اإذا اكن ذكل التارخي لحقا للتارخي
اذلي أأودعت فيه فتكل ادلوةل وثيقهتا .ومع ذكل ،ل فتطوق هذه الاقرة الارعية عىل ادلول ا ألطراف يف افتاا لب وونة
أأو وثيقة  1967ول ختل بتطويق املادة  31فامي خيص فتكل ادلول.

املادة 29
اترخي نااذ التصديق والانضامم
([ )1الواثئق املأأخوذة يف احلس وان] ألغراض هذه املادة ،ل فتؤخذ يف احلس وان اإل واثئق التصديق أأو الانضامم اليت
فتودعها ادلول أأو املنظامت احلكومية ادلولية املبار اإلهيا يف املادة  )1(28واليت يكون لها اترخي نااذ وفقا للامدة .)3(28
([ )2دخول هذه الوثيقة حزي النااذ] فتدخل هذه الوثيقة حزي النااذ بعد أأن فتودع مخسة أأطراف مؤهةل وفقا للامدة 28
واثئق فتصديقها أأو انضامهما بثالثة أأشهر.
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([ )3دخول التصديق والانضامم حزي النااذ] ( أأ) فتصوح لك دوةل أأو منظمة حكومية دولية أأودعت وثيقة فتصديقها
أأو انضامهما قبل اترخي دخول هذه الوثيقة حزي النااذ بثالثة أأشهر أأو أأكرث ملزمة هبذه الوثيقة يف اترخي دخولها حزي النااذ.
(ب) فتصوح أأية دوةل أأو منظمة حكومية دولية أأخرى ملزمة هبذه الوثيقة بعد التارخي اذلي فتودع فيه وثيقة فتصديقها
أأو انضامهما بثالثة أأشهر أأو يف أأي اترخي لحق ذلكل ومبني يف فتكل الوثيقة.
([ )4التسجيالت ادلولية النافذة قبل الانضامم] فتط َّوق أأحاكم هذه الوثيقة يف أأرايض ادلوةل املنض ّمة ،ويف حال اكن
الطرف املتعاقد منظمة حكومية دولية ،فتط َّوق يف ا ألرايض اليت ترسي علهيا املعاهدة املنب ئة للمنظمة احلكومية ادلولية ،فامي
خيص تسميات املنبأأ والوياانت اجلغرافية اليت اكنت مسجةل مبوجب هذه الوثيقة وقت نااذ الانضامم ،مع مراعاة املادة )4(7
و أأحاكم الاصل الرابع اليت فتط َّوق مع ما يلزم من فتوديل .وجيوز لدلوةل املنض ّمة أأو املنظمة احلكومية ادلولية املنض ّمة أأن حتدّد
أأيضا يف اإعالن يُرفق بوثيقة فتصديقها أأو انضامهما متديدا للمهةل املبار اإلهيا يف املادة  )1(15واملهل املبار اإلهيا يف املادة ،17
وفقا ل إالجراءات احملددة يف الالحئة التنايذية يف هذا البأأن.

املادة 30
حظر التحاظات
ل جيوز اإبداء أأية حتاظات عىل هذه الوثيقة.

املادة 31
فتطويق افتاا لب وونة ووثيقة 1967
([ )1العالقات بني ادلول ا ألطراف يف لك من هذه الوثيقة وافتاا لب وونة أأو وثيقة  ]1967ترسي هذه الوثيقة وحدها
فامي يتعلق ابلعالقات املتوادةل بني ادلول ا ألطراف يف لك من هذه الوثيقة وافتاا لب وونة أأو وثيقة  .1967ولكن ،فامي يتعلق
ابلتسجيالت ادلولية لتسميات املنبأأ السارية بناء عىل افتاا لب وونة أأو وثيقة  ،1967يتعني عىل ادلول أأن متنح حامية
ل فتقل عن امحلاية اليت يقتضهيا افتاا لب وونة أأو فتقتضهيا وثيقة .1967

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

املادة 32
النقض
([ )1الإخطار] جيوز ألي طرف متعاقد أأن ينقض هذه الوثيقة مبوجب اإخطار موجه اإىل املدير العام.
([ )2اترخي النااذ] يصوح النقض انفذا بعد انقضاء س نة من اترخي تسمل املدير العام الإخطار أأو يف أأي اترخي لحق مبني
يف الإخطار .ول يؤثر يف فتطويق هذه الوثيقة عىل أأي طلب دويل يكون قيد النظر أأو أأي تسجيل دويل يكون انفذا
ابلنس وة اإىل الطرف املتعاقد صاحب النقض وقت دخول النقض حزي النااذ.
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املادة 33
لغات هذه الوثيقة والتوقيع علهيا
([ )1النصوص ا ألصلية والنصوص الرمسية] (أأ) فتوقع هذه الوثيقة يف نسخة أأصلية ابللغات العربية والإس وانية والإنلكزيية
والروس ية والصينية والارنس ية ،وفتعترب لك النصوص متساوية يف احلجية.
(ب) يتوىل املدير العام اإعداد نصوص رمسية ابللغات ا ألخرى اليت ختتارها امجلعية ،بعد التباور مع
احلكومات املعنية.
([ )2همةل التوقيع] فتظل هذه الوثيقة متاحة للتوقيع يف مقر املنظمة ملدة س نة بعد اعامتدها.

املادة 34
أأمني الإيداع
يكون املدير العام أأمني اإيداع هذه املعاهدة.
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الاصل ا ألول
أأحاكم متهيدية وعامة
القاعدة 1
فتعابري خمترصة
ألغراض هذه الالحئة التنايذية ،وما مل يُذكر خالف ذكل رصاحة:
" "1يكون للتعابري اخملترصة امل ُ ّعرفة يف املادة  1املعىن ذافته يف هذه الالحئة التنايذية؛
" "2وتبري "القاعدة" اإىل قاعدة من قواعد هذه الالحئة التنايذية؛
" "3وفتعين "التعلاميت الإدارية" التعلاميت الإدارية املبار اإلهيا يف القاعدة 24؛
" "4وفتعين عوارة "الاس امترة الرمسية" الاس امترة اليت يصدرها املكتب ادلويل.
القاعدة 2
حساب املهل
([ )1املهل احملسوبة ابلس نوات] فتنقيض لك همةل حمسوبة ابلس نوات ،يف الس نة التالية الواجب أأخذها يف احلس وان ،يف
البهر ذافته واليوم ذافته الذلين يود أأ فهيام حساب املهةل .ولكن اإذا وقع احلدث يف 29فرباير ،فا ّإن املهةل فتنقيض يف  28فرباير
من الس نة التالية.
([ )2املهل احملسوبة اب ألشهر] فتنقيض لك همةل حمسوبة اب ألشهر ،يف البهر التايل الواجب أأخذه يف احلس وان ،يف اليوم
ذافته اذلي يود أأ فيه حساب املهةل .ولكن اإذا مل يكن يف البهر التايل الواجب أأخذه يف احلس وان يوم مطابق لهذا العدد ،فا ّإن
املهةل فتنقيض يف اليوم ا ألخري من هذا البهر.
([ )3انقضاء املهةل يف يوم ل يكون يوم معل ابلنس وة للمكتب ادلويل أأو اإحدى الإدارات اخملتصة] اإذا اكنت املهةل املنطوقة
عىل املكتب ادلويل أأو اإحدى الإدارات اخملتصة فتنقيض يف يوم ل يكون يوم معل ابلنس وة للمكتب ادلويل أأو فتكل ا إلدارة
اخملتصة ،فاإن املهةل فتنقيض ،ابلرمغ من أأحاكم الاقرفتني ( )1و(.،)2يف اليوم ا ألول التايل اذلي يكون يوم معل ابلنس وة
للمكتب ادلويل أأو فتكل الإدارة اخملتصة ،حسب احلال.
القاعدة 3
لغات العمل
([ )1الطلب] حي َّرر الطلب ابلإنلكزيية أأو الارنس ية أأو الإس وانية.
حيرر لك فتوليغ يتعلق بطلب أأو تسجيل دويل ابلإنلكزيية أأو الارنس ية
([ )2التوليغات الالحقة للطلب ادلويل] َّ
أأو الإس وانية حسب اختيار الإدارة اخملتصة املعنية أأو ،يف حاةل املادة  ،)3(5حسب اختيار املس تايدين أأو البخص الطويعي
أأو املعنوي املبار اإليه يف املادة  ."2")2(5ويعدّ املكتب ادلويل أأية ترمجة رضورية لتكل الإجراءات.
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([ )3التدوينات يف السجل ادلويل واملنبورات] تكون التدوينات يف السجل ادلويل ومنبورات املكتب ادلويل اخلاصة
بتكل التدوينات ابلإنلكزيية والارنس ية والإس وانية .ويعدّ املكتب ادلويل الرتجامت الرضورية ذلكل الغرض .ولكن املكتب
ادلويل ل يرتمج تسمية املنبأأ أأو الويان اجلغرايف.
([ )4النقل احلريف لتسمية املنب أأ أأو الويان اجلغرايف] يف احلالت اليت يتضمن فهيا الطلب نقال حرفيا لتسمية املنبأأ
أأو الويان اجلغرايف وفقا للقاعدة (()2()5ب) ،فا ّإن املكتب ادلويل ل يتحقق من دقة ذكل النقل احلريف.
القاعدة 4
الإدارة اخملتصة
([ )1اإخطار املكتب ادلويل] يقوم لك طرف متعاقد ،فور انضاممه ،ابإخطار املكتب ادلويل ابمس اإدارفته اخملتصة وفتااصيل
الفتصال اخلاصة بتكل الإدارة ،أأي الإدارة اليت ع ّيهنا لتقدمي الطلوات والإخطارات ا ألخرى اإىل املكتب ادلويل واس تالم
الإخطارات منه .وابلإضافة اإىل ذكل ،فتتيح فتكل الإدارة املعلومات عن الإجراءات املنطوقة يف الطرف املتعاقد لإنااذ احلقو
املرفتوطة بتسميات املنبأأ والوياانت اجلغرافية.
([ )2اإدارة واحدة أأو اإدارات خمتلاة] يُاضّ ل أأن يبري الإخطار املذكور يف الاقرة ( )1اإىل اإدارة خمتصة واحدة .وعندما
ن
خيطر طرف متعاقد ابإدارات خمتلاة ،ينبغي أأن يبري الإخطار بوضوح اإىل اختصاص لك مهنا فامي خيص فتقدمي الطلوات اإىل
املكتب ادلويل واس تالم الإخطارات منه.
([ )3التعديالت] ن
.ختطر ا ألطراف املتعاقدة املكتب ادلويل بأأي فتغيري يف الوياانت املبار اإلهيا يف الاقرة ( .)1غري أأن ّه جيوز
للمكتب ادلويل أأن حييط علام ،حبمك مركزه ،بتغيري يطر أأ دون فتلقي أأي اإخطار ببأأنه وذكل يف احلالت اليت يكون دليه فهيا
مؤرشات واحضة عىل حدوث ذكل التغيري.
الاصل الثاين
الطلب والتسجيل ادلويل
القاعدة 5
الرشوط املتعلقة ابلطلب
([ )1الإيداع] يودع الطلب دلى املكتب ادلويل عىل الاس امترة الرمسية اخملصصة لهذا الغرض وفتوقع عليه الإدارة اخملتصة
اليت فتقدمه أأو يوقع عليه ،يف حاةل املادة  ،)3(5املس تايدون أأو البخص الطويعي أأو املعنوي املبار اإليه يف املادة ."2")2(5
([ )2احملتوايت الإلزامية يف الطلب] ( أأ) ّيوني الطلب ما ييل:
" "1طرف املنبأأ املتعاقد؛
" "2والإدارة اخملتصة اليت فتقدم الطلب أأو ،يف حاةل املادة  ،)3(5التااصيل احمل ّنددة للمس تايدين أأو
البخص الطويعي أأو املعنوي املبار اإليه يف املادة "2")2(5؛
" "3واملس تايدين املع ّينني ابمس جامعي أأو ابمس فردي اإذا اس تحال التعيني امجلاعي ،أأو البخص الطويعي
أأو املعنوي اذلي يمتتع اب ألسس القانونية مبوجب قانون طرف املنبأأ املتعاقد لتأأكيد حقو املس تايدين أأو حقو أأخرى فتتصل
بتسمية املنبأأ أأو الويان اجلغرايف؛
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" "4وتسمية املنبأأ املطلوب تسجيلها أأو الويان اجلغرايف املطلوب تسجيهل ،ابللغة الرمسية لطرف املنبأأ
املتعاقد ،وإاذا اكن لطرف املنبأأ املتعاقد أأكرث من لغة رمسية فبلغة واحدة أأو أأكرث من اللغات الرمسية اليت ترد هبا تسمية
املنبأأ أأو يرد هبا الويان اجلغرايف يف التسجيل أأو القانون أأو القرار اذلي متتع تسمية املنبأأ أأو يمتتع الويان اجلغرايف مبوجبه
ابمحلاية يف طرف املنبأأ املتعاقد1؛
" "5والسلعة أأو السلع اليت فتنطوق علهيا تسمية املنبأأ ،أأو ينطوق علهيا الويان اجلغرايف ،بأأكرب قدر ممكن
من ادلقة؛
" "6ومنطقة املنبأأ أأو املنطقة اجلغرافية اليت فتُنتج فهيا السلعة أأو السلع؛
" "7والتااصيل امل ُ نّحددة ،مبا يف ذكل اترخي التسجيل أأو القانون الترشيعي أأو الإداري أأو القرار القضايئ
أأو الإداري ،واليت تمتتع تسمية املنبأأ أأو يمتتع الويان اجلغرايف مبوجاها ابمحلاية يف طرف املنبأأ املتعاقد.
(ب) وعندما تكون أأسامء املس تايدين أأو البخص الطويعي أأو املعنوي املبار اإليه يف املادة  ،"2")2(5وامس
منطقة املنبأأ ،وامس تسمية املنبأأ املطلوب تسجيلها أأو الويان اجلغرايف املطلوب تسجيهل ،ابحلروف غري الالفتينية ،فتُنقل فتكل
ا ألسامء نقال حرفيا ابحلروف الالفتينية .ويتّبع النقل احلريف نظام احلروف الصوفتية للغة الطلب.1
مس التسجيل و أأية رسوم أأخرى ،كام هو منصوص عليه يف القاعدة .8
(ج) ويُرفق ابلطلب ادلويل ر ُ
([ )3الطلب – الوياانت املتعلقة ابجلودة أأو السمعة أأو اخلاصية (اخلصائص)] ( أأ) ما دام الطرف املتعاقد يبرتط،
ألغراض حامية تسمية منبأأ مسجةل أأو بيان جغرايف مسجل يف أأراضيه ،أأن يبري الطلب كذكل اإىل بياانت فتتعلق ،يف حاةل
تسمية املنبأأ ،جبودة السلعة أأو خصائصها وصلهتا ابلويئة اجلغرافية ملنطقة الإنتاج وفتتعلق ،يف حاةل الويان اجلغرايف ،جبودة
السلعة أأو مسعهتا أأو خاصية أأخرى فتتسم هبا وصلهتا مبنطقة املنبأأ اجلغرافية ،فا ّإن عىل ذكل الطرف اإخطار املدير العام بذكل
الرشط.
(ب) من أأجل استيااء ذكل الرشط ،فتُوفر الوياانت املبار اإلهيا يف الاقرة الارعية (أأ) ابإحدى لغات العمل ،ولكهنا ل
فتُرتمج من قبل املكتب ادلويل.
(ج) الطلب غري املمتثل للرشط اذلي أأخطر به الطرف املتعاقد طلوا للاقرة الارعية (أأ) ،يكون هل ،مع مراعاة
القاعدة  ،6أأثر التخيل عن امحلاية فامي خيص الطرف املتعاقد.
([ )4الطلب – التوقيع] ( أأ) ما دام الطرف املتعاقد يبرتط ،ألغراض حامية تسمية منبأأ مسجةل أأو بيان جغرايف
مسجل ،أأن يكون الطلب موقّعا من خشص يمتتع اب ألسس القانونية لتأأكيد احلقو املمنوحة مبوجب فتكل امحلاية ،فا ّإن عىل ذكل
الطرف اإخطار املدير العام بذكل الرشط.
(ب) ما دام الطرف املتعاقد يبرتط ،ألغراض حامية تسمية منبأأ مسجةل أأو بيان جغرايف مسجل ،أأن يكون
الطلب مصحواب ابإعالن نية اس تخدام تسمية املنبأأ املسجةل أأو الويان اجلغرايف املسجل يف أأراضيه أأو اإعالن نية ممارسة رقابة
عىل اس تخدام الغري لتسمية املنبأأ املسجةل أأو الويان اجلغرايف املسجل يف أأراضيه ،فا ّإن عىل ذكل الطرف اإخطار املدير العام
بذكل الرشط.
(ج) الطلب غري املوقّع طوقا للاقرة الارعية ( أأ) ،أأو غري املصحوب ابلإعالن ّ
املوني يف الاقرة الارعية (ب) ،يكون
هل ،مع مراعاة القاعدة  ،6أأثر التخيل عن امحلاية فامي خيص الطرف املتعاقد اذلي يبرتط ذكل التوقيع أأو الإعالن ،حسب ما
مت الإخطار به بناء عىل الاقرفتني الارعيتني ( أأ) و(ب).

1

فتطويق القاعدة  ()2(5أأ)" "4والقاعدة ()2(5ب) مرهون بأأحاكم الاقرفتني ( )3و( )4من القاعدة .3
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([ )5الطلب  -امحلاية غري مطلوبة لعنارص معينة من تسمية املنب أأ أأو الويان اجلغرايف] ّيوني الطلب ،عىل حد عمل املودع،
ما اإذا اكن التسجيل أأو القانون الترشيعي أأو الإداري أأو القرار القضايئ أأو الإداري ،واذلي تمتتع مبوجبه تسمية املنبأأ أأو
الويان اجلغرايف ابمحلاية يف طرف املنبأأ املتعاقد حيدد أأن امحلاية غري ممنوحة لعنارص معينة من تسمية املنبأأ أأو الويان
اجلغرايف .وفتُذكر فتكل العنارص يف الطلب بلغة من لغات العمل.
([ )6الطلب  -احملتوايت اخليارية] جيوز أأن ّيوني الطلب ادلويل أأو يتضمن ما ييل:
" "1عناوين املس تايدين؛
" "2وإاعالان يايد 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 املنبأأ أأو يمتتع الويان اجلغرايف مبوجبه ابمحلاية يف طرف املنبأأ املتعاقد.
" "4وبياان يايد أأن امحلاية غري مطلوبة لعنارص مع ّينة ،خالف فتكل املبار اإلهيا يف الاقرة (،)5من تسمية
املنبأأ أأو الويان اجلغرايف.
القاعدة 6
الطلوات اخملالاة ل ألصول
([ )1حفص الطلب وفتصويب اخملالاات] ( أأ) مع مراعاة الاقرة ( ،)2اإذا ّفتوني 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
املس تايدين أأو البخص الطويعي أأو املعنوي املبار اإليه يف املادة  "2")2(5اإىل فتصويب اخملالاة اليت لحظها يف غضون همةل
ثالثة أأشهر اعتوارا من اترخي اإرسال فتكل ادلعوة.
(ب) وإاذا مل فتصوب الإدارة اخملتصة اخملالاة املالحظة يف غضون شهرين اعتوارا من اترخي ادلعوة املذكورة يف
الاقرة الارعية ( أأ) ،فعىل املكتب ادلويل أأن يرسل فتوليغا اإىل فتكل الإدارة لتذكريها بتكل ادلعوة .ول يؤثر اإرسال ذكل التوليغ
يف همةل الثالثة أأشهر املذكورة يف الاقرة الارعية ( أأ).
(ج) وإاذا مل يتسمل املكتب ادلويل فتصويوا للمخالاة يف غضون همةل الثالثة أأشهر املذكورة يف الاقرة الارعية ( أأ)،
يرفض املكتب ادلويل الطلب ،مع مراعاة الاقرة الارعية (د) ،وخيطر بذكل الإدارة اخملتصة أأو خيطر ،يف حاةل املادة ،)3(5
املس تايدين أأو البخص الطويعي أأو املعنوي املبار اإليه يف املادة  "2")2(5فضال عن الإدارة اخملتصة.
(د) يف حال أأية خمالاة فتتعلق برشط قامئ عىل اإخطار مقدّم وفقا للقاعدة  )3(5أأو ( ،)4أأو عىل اإعالن مقدّم وفقا
للامدة  ،)4(7اإذا مل يس تمل املكتب ادلويل فتصويب اخملالاة يف غضون همةل الثالثة أأشهر املبار اإلهيا يف الاقرة الارعية ( أأ) ،فاإن
امحلاية املتأأفتية من التسجيل ادلويل فتعترب متخىل عهنا يف الطرف املتعاقد اذلي فتقدّم ابلإخطار أأو الإعالن.
(ه) وعندما يُرفض الطلب وفقا للاقرة الارعية (ج) ،ير ّد املكتب ادلويل الرسوم املدفوعة عىل ذكل الطلب بعد
خصم مبلغ يساوي نصف رمس التسجيل املذكور يف القاعدة .8
([ )2الطلب اذلي ل يُعترب طلوا] اإذا مل يودع الطلب من قبل الإدارة اخملتصة لطرف املنبأأ املتعاقد أأو مل يودع ،يف حاةل
املادة  ،)3(5من قبل املس تايدين أأو البخص الطويعي أأو املعنوي املبار اإليه يف املادة  ،"2")2(5فا ّإن املكتب ادلويل ل
يعتربه طلوا ويعيده اإىل ن
املرسل.
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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 املنبأأ أأو الويان اجلغرايف يف السجل ادلويل.
ّ
يدون املكتب ادلويل تسمية املنبأأ يف
(ب) وإاذا اكن الطلب خاضعا كذكل لفتاا لب وونة أأو وثيقة ّ ،1967
السجل ادلويل اإذا ر أأى أأ ّن الطلب يس تويف الرشوط احملدّدة يف القاعدة  )1(3والقاعدة  5من الالحئة التنايذية املنطوقة فامي
خيص افتاا لب وونة أأو وثيقة .1967
(ج) و ّيوني املكتب ادلويل ،فامي خيص لك طرف متعاقد ،ما اإذا اكن التسجيل ادلويل خاضعا لهذه الوثيقة أأو افتاا
لب وونة أأو وثيقة .1967
([ )2حمتوايت التسجيل] يتضمن التسجيل ادلويل أأو ّيوني ما ييل:
" "1لك الوياانت الواردة يف الطلب؛
" "2واللغة اليت اس تمل هبا املكتب ادلويل الطلب؛
" "3ورمق التسجيل ادلويل؛
" "4واترخي التسجيل ادلويل.
([ )3البهادة والإخطار] يقوم املكتب ادلويل مبا ييل:
" "1اإرسال شهادة تسجيل دويل اإىل اجلهة اليت المتست التسجيل ويه اإما الإدارة اخملتصة لطرف املنبأأ
املتعاقد أأو ،يف حاةل املادة  ،)3(5املس تايدين أأو البخص الطويعي أأو املعنوي املبار اإليه يف املادة "2")2(5؛
" "2وإاخطار الإدارة اخملتصة للك طرف متعاقد بذكل التسجيل ادلويل.
([ )4فتنايذ املادة  ( ])1(31أأ) يف حاةل فتصديق دوةل طرف يف افتاا لب وونة أأو وثيقة  1967عىل هذه الوثيقة
أأو انضامهما اإلهيا ،فتُط ّوق القاعدة من  )2(5اإىل ( )4مع ما يلزم من فتوديل فامي خيص التسجيالت ادلولية أأو تسميات املنبأأ
السارية بناء عىل افتاا لب وونة أأو وثيقة  1967ابلنس وة اإىل فتكل ادلوةل .ويتحقّق املكتب ادلويل مع الإدارة اخملتصة املعنية
من أأية فتعديالت ّ
يتعني اإدخالها ،اس تجابة ملتطلوات القاعدفتني  )1(3و )2(5اإىل ( ،)4بغرض تسجيلها بناء عىل هذه الوثيقة
وخيطر مجيع ا ألطراف املتعاقدة ا ألخرى ابلتسجيالت ادلولية اليت فتُدخل علهيا فتكل التعديالت .وفتُدخل التعديالت مقابل
دفع الرمس املنصوص عليه يف القاعدة ."2")1(8
(ب) لك اإعالن ابلرفض أأو اإخطار ابلإبطال صادر عن طرف متعاقد هو طرف أأيضا يف افتاا لب وونة أأو وثيقة
 ،1967يظل ساراي مبوجب هذه الوثيقة ،ما يقدّم الطرف املتعاقد اإخطارا ابلسحب أأو الرفض بناء عىل املادة  16أأو مبنح
امحلاية بناء عىل املادة .18
(ج) يف حال اكنت الاقرة الارعية (ب) ل فتنطوقّ ،
يتعني عىل أأي طرف متعاقد يكون طرفا أأيضا يف افتاا لب وونة
أأو وثيقة  ،1967فور اس تالم اإخطار مبوجب الاقرة الارعية ( أأ) ،أأن يس متر يف حامية تسمية املنبأأ املعنية بناء أأيضا عىل هذه
الوثيقة من ذكل احلني فصاعد ،ما مل ّيوني الطرف املتعاقد خالف ذكل .وتكون أأية همةل ممنوحة بناء عىل املادة  )6(5من
افتاا لب وونة أأو وثيقة  1967ويه ل تزال سارية وقت اس تالم الإخطار بناء عىل الاقرة الارعية ( أأ) ،خاضعة فامي فتوقى مهنا
ألحاكم املادة .17
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القاعدة 8
الرسوم
حيصل املكتب ادلويل الرسوم 2التالية املس تحقة السداد ابلارناكت السويرسية:
(ّ )1
" "1رمس عن تسجيل دويل
" "1رمس عن أأي فتعديل متعلق ابلتسجيل
" "3رمس عن اإصدار مس تخرج عن السجل ادلويل
" "4رمس عن اإصدار اإقرار أأو فتقدمي أأية معلومات
أأخرى كتابية ببأأن حمتوايت السجل ادلويل
" "5الرسوم الاردية املبار اإلهيا يف الاقرة ()2

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

([ )2حتديد مبلغ الرسوم الاردية] ( أأ) اإذا أأصدر طرف متعاقد الإعالن املبار اإليه يف املادة  )4(7و أأعرب فيه عن
رغوته يف حتصيل رمس فردي ،كام هو مذكور يف ذكل احلمك ،حيدَّد مبلغ ذكل الرمس ابلعمةل اليت تس تخدهما الإدارة اخملتصة.
(ب) اإذا ُحدّد الرمس يف الإعالن املبار اإليه يف الاقرة الارعية ( أأ) بعمةل خالف الارنك السويرسي ،حيدّد املدير
العام مبلغ الرمس ابلعمةل السويرسية عىل أأساس سعر الرصف الرمسي ل ألمم املتحدة ،بعد التباور مع الإدارة اخملتصة للطرف
املتعاقد.
(ج) اإذا اكن سعر الرصف الرمسي ل ألمم املتحدة بني العمةل السويرسية والعمةل اليت حدّ د هبا الطرف املتعاقد مبلغ
الرمس الاردي يزيد عىل سعر الرصف ا ألخري املطوق لتحديد مبلغ الرمس ابلعمةل السويرسية أأو يقل عنه بنس وة  5ابملائة عىل
ا ألقل خالل أأكرث من ثالثة أأشهر متتالية ،جاز ل إالدارة اخملتصة ذلكل الطرف املتعاقد أأن فتطلب اإىل املدير العام أأن حي ّدد
مبلغا جديدا للرمس ابلعمةل السويرسية عىل أأساس سعر الرصف الرمسي ل ألمم املتحدة املطوق يف اليوم السابق لتارخي فتقدمي
ذكل الطلب .ويتخذ املدير العام الإجراءات الالزمة لهذا الغرض .ويطوق املولغ اجلديد اعتوارا من التارخي اذلي حي ّدده املدير
العام ،رشط أأن يقع ذكل التارخي بعد شهر عىل ا ألقل وشهرين عىل الأكرث من اترخي نرش املولغ عىل موقع املنظمة عىل
الإنرتنت.
(د) اإذا اكن سعر الرصف الرمسي ل ألمم املتحدة بني العمةل السويرسية والعمةل اليت حدّ د هبا الطرف املتعاقد مبلغ
الرمس الاردي يق ّل بنس وة  10ابملائة عىل ا ألقل عن سعر الرصف ا ألخري املطوق لتحديد مبلغ الرمس ابلعمةل السويرسية
خالل أأكرث من ثالثة أأشهر متتالية ،حيدّ د املدير العام مبلغا جديدا للرمس ابلعمةل السويرسية عىل أأساس سعر الرصف
الرمسي الراهن ل ألمم املتحدة .ويطوق املولغ اجلديد اعتوارا من التارخي اذلي حيدّ ده املدير العام ،رشط أأن يقع ذكل التارخي بعد
شهر عىل ا ألقل وشهرين عىل الأكرث من اترخي نرش املولغ عىل موقع املنظمة عىل الإنرتنت.
يدون لك رمس فردي يسدَّ د للمكتب ادلويل عن الطرف
([ )3فتدوين مبالغ الرسوم حلساب ا ألطراف املتعاقدة املعنية] َّ
املتعاقد حلساب ذكل الطرف دلى املكتب ادلويل خالل البهر التايل للبهر اذلي مت فيه فتدوين التسجيل ادلويل اذلي
س ّندد ببأأنه ذكل الرمس.
([ )4الالزتام ابس تعامل العمةل السويرسية] تسدَّد لك املدفوعات املس تحقة بناء عىل هذه الالحئة التنايذية 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 الاقرة الارعية (ب).

2

ّفتقرر امجلعية مبالغ الرسوم.
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(ب) جيوز تسديد الرسوم املس تحقة عن طلب عن طريق اإدارة خمتصة اإذا وافقت الإدارة اخملتصة عىل حتصيل
وإارسال فتكل الرسوم و أأبدى املس تايدون رغوهتم يف ذكل .وختطر أأية اإدارة خمتصة فتوافق عىل حتصيل فتكل الرسوم وإارسالها
املدير العام بذكل.
([ )6طر التسديد] ( أأ) تسدَّد الرسوم للمكتب ادلويل وفقا للتعلاميت الإدارية.
([ )7الوياانت املصاحبة للتسديد].عند تسديد أأي رمس للمكتب ادلويل ،جيب بيان تسمية املنبأأ املعنية أأو الويان
اجلغرايف املعين والغرض من التسديد.
([ )8اترخي التسديد] ( أأ) يُعترب الرمس مس َّددا للمكتب ادلويل يف اليوم اذلي يتسمل فيه املكتب ادلويل املولغ املطلوب،
رشط مراعاة الاقرة الارعية (ب).
(ب) اإذا اكن املولغ املطلوب متوفرا يف حساب ماتوح دلى املكتب ادلويل و ّ
تسمل ذكل املكتب فتعلاميت من صاحب
احلساب ابقتطاع املولغ ،فا ّإن الرمس يُعترب مس َّددا للمكتب ادلويل يف اليوم اذلي ّ
يتسمل فيه املكتب ادلويل طلوا أأو الامتسا
لتدوين فتعديل.
([ )9فتغيري مبلغ الرسوم].اإذا حصل فتغيري يف مبلغ أأي رمس ،يكون املولغ املُط ّوق املولغ النافذ يف التارخي اذلي ّ
تسمل فيه
املكتب ادلويل الرمس.
الاصل الثالث
اإعالن الرفض والإجراءات ا ألخرى املتعلقة ابلتسجيل ادلويل
القاعدة 9
الرفض
([ )1اإخطار املكتب ادلويل] ( أأ)ُ .خي َطر املكتب ادلويل بأأي اإعالن ر ٍّفض من قبل الإدارة اخملتصة للودل املتعاقد املعين
وجيب أأن حيمل اإعالن الرفض فتوقيع فتكل الإدارة.
(ب) ويمت الإخطار ابلرفض يف غضون س نة واحدة اعتوارا من اس تالم الإخطار من املكتب ادلويل بناء عىل
املادة  .)4(6وجيوز ،يف حاةل املادة  ،)4(29متديد فتكل املهةل بعام أخر.
([ )2حمتوايت اإعالن الرفض] يتضمن الإعالن أأو ّيوني ما ييل:
" "1الإدارة اخملتصة ن
اخملطرة ابلرفض؛
أ
" "2ورمق التسجيل ادلويل املعين ،ومن ا ألفضل أأن يكون مصحواب ببياانت أأخرى تسمح ابلتأكّد من
التسجيل ادلويل ،مثل التسمية اليت فتتأألّف مهنا تسمية املنبأأ أأو الويان اذلي يتأألّف منه الويان اجلغرايف؛
" "3وا ألس واب اليت يستند اإلهيا الرفض؛
" "4وإاذا اكن الرفض يستند اإىل وجود حق سابق ،عىل النحو املبار اإليه يف املادة  ،13فالوياانت
ا ألساس ية املتعلقة بذكل احلق السابق ،ول س امي اإذا اكن مرفتوطا 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 ،علام بأأنه جيوز فتقدمي فتكل القامئة ابللغة اليت ُح ّرر هبا الطلب أأو التسجيل املذكور؛
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اليت خيصها؛

" "5وإاذا اكن الرفض ل خيص سوى بعض عنارص تسمية املنبأأ ،أأو الويان اجلغرايف ،فالعنارص
"ُ "6وس ول الانتصاف القضائية أأو الإدارية املتاحة للطعن يف الرفض ،فضال عن املُهل املنطوقة.

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 اإعالن الرفض اإىل املكتب ادلويل ،ويرسل نسخة من ذكل الإعالن
اإىل الإدارة اخملتصة لطرف املنبأأ املتعاقد أأو ،يف حاةل املادة  ،)3(5اإىل املس تايدين أأو البخص الطويعي أأو املعنوي املبار
اإليه يف املادة  "2")2(5فضال عن الإدارة اخملتصة لطرف املنبأأ املتعاقد.
القاعدة 10
اإعالن الرفض اخملالف ل ألصول
([ )1اإعالن الرفض اذلي ل يُعترب اإعالن ر ٍّفض] ( أأ) ل يعترب املكتب ادلويل اإعالن الرفض اإعالن ر ٍّفض يف احلالت
التالية:
" "1اإذا مل ّيوني رمق التسجيل ادلويل املعين ،ما مل تسمح بياانت أأخرى يف الإعالن بتحديد التسجيل
دون مغوض؛
" "2وإاذا مل ّيوني أأي سبب من أأس واب 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 فتنطوق الاقرة الارعية ( أأ) ،يو نلغ املكتب ادلويل الإدارة اخملتصة املرسةل إلعالن الرفض بأأن ّه ل يعترب ذكل
دون يف السجل ادلويل ،ويوحض أأس واب ذكل و ن
يرسل ،اإل اإذا مل يمتكن من حتديد
الإعالن اإعالن ر ٍّفض و أأ ّن الرفض مل يُ ّ
التسجيل ادلويل املعين ،نسخة من اإعالن الرفض اإىل الإدارة اخملتصة لطرف املنبأأ املتعاقد أأو ،يف حاةل املادة  ،)3(5اإىل
املس تايدين أأو البخص الطويعي أأو املعنوي املبار اإليه يف املادة  "2")2(5فضال عن الإدارة اخملتصة لطرف املنبأأ املتعاقد.
([ )2الإعالن اخملالف ل ألصول] اإذا فتضمن اإعالن الرفض خمالاة أأخرى دون اخملالاات املذكورة يف الاقرة ( ،)1فا ّإن املكتب
ادلويل يقوم ،رمغ ذكل ،بتدوين الرفض يف السجل ادلويل ويرسل نسخة من اإعالن الرفض اإىل الإدارة اخملتصة لطرف املنبأأ
املتعاقد أأو ،يف حاةل املادة  ،)3(5اإىل املس تايدين أأو البخص الطويعي أأو املعنوي املبار اإليه يف املادة  "2")2(5فضال عن
الإدارة اخملتصة لطرف املنبأأ املتعاقد .وبناء عىل طلب من فتكل الإدارة أأو ،يف حاةل املادة  ،)3(5من املس تايدين أأو
البخص الطويعي أأو املعنوي املبار اإليه يف املادة ،"2")2(5يدعو املكتب ادلويل الإدارة املرسةل لإعالن الرفض اإىل
فتصويب اإعالهنا دون فتأأخري.
القاعدة 11
حسب اإعالن الرفض
([ )1اإخطار املكتب ادلويل] جيوز ل إالدارة املرسةل لإعالن الرفض أأن تسحوه ،جزئيا أأو لكيا ،يف أأي وقت .وختطر الإدارة
اخملتصة املكتب ادلويل بسحب اإعالن الرفض وجيب أأن حيمل الإخطار ابلسحب فتوقيع فتكل الإدارة.
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([ )2حمتوايت الإخطار] ّيوني الإخطار بسحب اإعالن الرفض ما ييل:
أ
" "1رمق التسجيل ادلويل املعين ،ومن ا ألفضل أأن يكون مصحواب ببياانت أأخرى تسمح ابلتأكّد من
التسجيل ادلويل ،مثل التسمية اليت فتتأألّف مهنا تسمية املنبأأ أأو الويان اذلي يتأألّف منه الويان اجلغرايف؛
" "2وسبب السحب و ،يف حاةل السحب اجلزيئ ،الوياانت املبار اإلهيا يف القاعدة "5")2(9؛
" "3واترخي حسب اإعالن الرفض.
يدون املكتب ادلويل يف السجل ادلويل الإخطار
([ )3التدوين يف السجل ادلويل وا إلخطار من قبل املكتب ادلويل] ّ
ابلسحب املبار اإليه يف الاقرة ( ،)1ويرسل نسخة من ذكل الإخطار اإىل الإدارة اخملتصة لطرف املنبأأ املتعاقد أأو ،يف حاةل
املادة  ،)3(5اإىل املس تايدين أأو البخص الطويعي أأو املعنوي املبار اإليه يف املادة  "2")2(5فضال عن الإدارة اخملتصة
لطرف املنبأأ املتعاقد.
القاعدة 12
الإعالن مبنح امحلاية
([ )1ا إلعالن 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(9اإعالان مبنح امحلاية لتسمية املنبأأ اليت يه موضوع
تسجيل دويل ،أأو الويان اجلغرايف اذلي هو موضوع تسجيل دويل.
(ب) و ّيوني الإعالن ما ييل:
" "1الإدارة اخملتصة للودل املتعاقد اذلي يصدر الإعالن؛
" "2ورمق التسجيل ادلويل املعين ،ومن ا ألفضل أأن يكون مصحواب ببياانت أأخرى تسمح ابلتأأكّد من
التسجيل ادلويل ،مثل التسمية اليت فتتأألّف مهنا تسمية املنبأأ أأو الويان اذلي يتأألّف منه الويان اجلغرايف؛
" "3واترخي الإعالن.
([ )2ا إلعالن اخلياري مبنح امحلاية عقب الرفض] ( أأ) جيوز لإدارة خمتصة س وق لها أأن أأرسلت اإعالان ابلرفض وترغب
يف حسوه أأن ترسل اإىل املكتب ادلويل ،عوضا عن الإخطار بسحب اإعالن الرفض وفقا للقاعدة ( ،)1()11اإعالان يايد مبنح
امحلاية لتسمية املنبأأ املعنية أأو الويان اجلغرايف املعين.
(ب) و ّيوني الإعالن ما ييل:
" "1الإدارة اخملتصة للودل املتعاقد اذلي يصدر الإعالن؛
" "2ورمق التسجيل ادلويل املعين ،ومن ا ألفضل أأن يكون مصحواب ببياانت أأخرى تسمح ابلتأأكّد من
التسجيل ادلويل ،مثل التسمية اليت فتتأألّف مهنا تسمية املنبأأ أأو الويان اذلي يتأألّف منه الويان اجلغرايف؛
" "3وسبب السحب و ،يف حاةل منح حامية مبا يعادل حسوا جزئيا للرفض ،الوياانت املبار اإلهيا يف
القاعدة "5")2(9؛
" "4واترخي منح امحلاية.
يدون املكتب ادلويل يف السجل ادلويل الإعالن
([ )3التدوين يف السجل ادلويل وا إلخطار من قبل املكتب ادلويل] ّ
املبار اإليه يف الاقرة ( )1أأو الاقرة ( ،)2ويرسل نسخة من ذكل الإعالن اإىل الإدارة اخملتصة لطرف املنبأأ املتعاقد أأو ،يف
حاةل املادة  ،)3(5اإىل املس تايدين أأو البخص الطويعي أأو املعنوي املبار اإليه يف املادة  "2")2(5فضال عن الإدارة اخملتصة
لطرف املنبأأ املتعاقد.
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القاعدة 13
الإخطار ابإبطال أاثر تسجيل دويل يف طرف متعاقد
([ )1اإخطار املكتب ادلويل ابلإبطال] اإذا ُأبطلت الاثر املرتفتوة 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 ّيوني الإخطار أأو يتضمن ما ييل:
أ
" "1رمق التسجيل ادلويل املعين ،ومن ا ألفضل أأن يكون مصحواب ببياانت أأخرى تسمح ابلتأكّد من
التسجيل ادلويل ،مثل التسمية اليت فتتأألّف مهنا تسمية املنبأأ أأو الويان اذلي يتأألّف منه الويان اجلغرايف؛
" "2والسلطة اليت نطقت ابلإبطال؛
" "3واترخي النطق ابلإبطال؛
" "4وإاذا اكن الإبطال جزئيا ،الوياانت املنصوص علهيا يف القاعدة "5")2(9؛
" "5ودوافع النطق ابلإبطال؛
" "6ونسخة من القرار اذلي أأبطل أاثر التسجيل ادلويل؛
يدون املكتب ادلويل يف السجل ادلويل الإخطار
([ )2التدوين يف السجل ادلويل وا إلخطار من قبل املكتب ادلويل] ّ
ابلإبطال مع الوياانت املبار اإلهيا يف الونود من " "1اإىل " "5من الاقرة ( ،)1ويرسل نسخة من ذكل الإخطار اإىل الإدارة
اخملتصة لطرف املنبأأ املتعاقد أأو ،يف حاةل املادة  ،)3(5اإىل املس تايدين أأو البخص الطويعي أأو املعنوي املبار اإليه يف
املادة  "2")2(5فضال عن الإدارة اخملتصة لطرف املنبأأ املتعاقد.
القاعدة 14
الإخطار ابملهةل الانتقالية املمنوحة للغري
([ )1اإخطار املكتب ادلويل] عندما فتُمنح للغري همةل حمدّدة ليك يضع حدا لس تخدام تسمية منبأأ مسجةل ،أأو بيان
جغرايف مسجل ،يف طرف متعاقد طوقا للامدة  ،)1(17ختطر الإدارة اخملتصة ذلكل الطرف املتعاقد املكتب ادلويل بذكل.
و ّيوني الإخطار ما ييل:
أ
" "1رمق التسجيل ادلويل املعين ،ومن ا ألفضل أأن يكون مصحواب ببياانت أأخرى تسمح ابلتأكّد من
التسجيل ادلويل ،مثل التسمية اليت فتتأألّف مهنا تسمية املنبأأ أأو الويان اذلي يتأألّف منه الويان اجلغرايف؛
" "2وهوية الغري املعين،
" "3واملهةل املمنوحة للغري ،ومن ا ألفضل أأن تكون مصحوبة ببياانت عن نطا الاس تخدام أأثناء
املهةل الانتقالية؛
" "4والتارخي اذلي فتود أأ فيه فتكل املهةل ،علام بأأن ّه ل ميكن أأن يتجاوز ذكل التارخي اترخي اس تالم اإخطار
املكتب ادلويل بناء عىل املادة  )4(6بأأكرث من س نة وثالثة أأشهر أأو أأن يتجاوز ،يف حاةل املادة  ،)4(29اترخي اس تالم ذكل
الإخطار بأأكرث من س نتني وثالثة أأشهر.
([ )2املهةل املرغوبة] ل تكون املهةل املمنوحة للغري أأكرث من  15س نة ،علام بأأ ّن فتكل املهةل فتعمتد عىل الوضع اخلاص بلك
حاةل و أأ ّن املهةل اليت فتتجاوز عرش س نوات تكون اس تثنائية.
([ )3التدوين يف السجل ادلويل وا إلخطار من قبل املكتب ادلويل] رهن اإرسال الإدارة اخملتصة الإخطار املنصوص عليه
يدون املكتب ادلويل ذكل الإخطار مع ما
يف الاقرة ( )1اإىل املكتب ادلويل قبل التارخي املنصوص عليه يف الاقرة (ّ ،"4")1
يتضمنه من بياانت يف السجل ادلويل ،ويرسل نسخة من ذكل الإخطار اإىل الإدارة اخملتصة لطرف املنبأأ املتعاقد أأو ،يف
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حاةل املادة  ،)3(5اإىل املس تايدين أأو البخص الطويعي أأو املعنوي املبار اإليه يف املادة  "2")2(5فضال عن الإدارة اخملتصة
لطرف املنبأأ املتعاقد.
القاعدة 15
التعديالت
([ )1التعديالت املقبوةل] جيوز فتدوين التعديالت التالية يف السجل ادلويل:
" "1اإضافة أأو حذف مس تايد واحد أأو أأكرث؛
" "2وفتعديل أأسامء أأو عناوين املس تايدين؛
" "3وفتعديل حدود منطقة منبأأ السلعة أأو السلع اليت فتنطوق علهيا تسمية املنبأأ أأو ينطوق علهيا
الويان اجلغرايف؛
" "4وفتعديل يرفتوط ابلقانون الترشيعي أأو الإداري أأو القرار القضايئ أأو الإداري املذكور يف
القاعدة  ()2(5أأ)""7؛
" "5وفتعديل يرفتوط بطرف املنبأأ املتعاقد ول يؤثر يف منطقة منبأأ السلعة أأو السلع اليت فتنطوق علهيا
تسمية املنبأأ أأو ينطوق علهيا الويان اجلغرايف؛
" "6وفتعديل مبوجب القاعدة .16
([ )2الإجراء] ( أأ) يُقدَ م الامتس التعديل املذكور يف الاقرة ( )1اإىل املكتب ادلويل من قبل الإدارة اخملتصة لطرف املنبأأ
املتعاقد أأو ،يف حاةل املادة  ،)3(5من قبل املس تايدين أأو البخص الطويعي أأو املعنوي املبار اإليه يف املادة ،"2")2(5
ويُرفق به الرمس املنصوص عليه يف القاعدة .8
(ب) يُقدَ م الامتس التعديل املذكور يف الاقرة ( ،)1يف حال اكن يتعلق مبنطقة منبأأ جغرافية عابرة للحدود أأنبئت
املبرتك يف فتعييهنا.
حديثا ،اإىل املكتب ادلويل من قبل الإدارة اخملتصة َ
يدون املكتب ادلويل يف السجل ادلويل التعديل املطلوب
([ )3التدوين يف السجل ادلويل و إاخطار الإدارات اخملتصة] ّ
وفقا للاقرفتني ( )1و( )2اإىل جانب اترخي ّ
تسمل املكتب ادلويل لاللامتس ،ويؤكّد التدوين ل إالدارة اخملتصة اليت المتست
التعديل ،وخيطر الإدارات اخملتصة للودلان املتعاقدة ا ألخرى بذكل التعديل.
([ )4الوديل اخلياري] يف حاةل املادة  ،)3(5فتُط ّوق الاقرات من ( )1اإىل ( )3مع ما يلزم من فتوديل ،علام بأأ ّن الالامتس
الوارد من املس تايدين أأو البخص الطويعي أأو املعنوي املبار اإليه يف املادة  "2")2(5جيب أأن ّيوني أأ ّن التغيري مطلوب
بسبب فتغيري معادل يف التسجيل أأو القانون الترشيعي أأو ا إلداري أأو القرار القضايئ أأو الإداري ،اذلي ُمنحت مبوجبه امحلاية
لتسمية املنبأأ أأو للويان اجلغرايف يف طرف املنبأأ املتعاقد؛ وبأأن ّه عىل املكتب ادلويل فتأأكيد فتدوين التعديل يف السجل ادلويل
للمس تايدين املعنيني أأو البخص الطويعي أأو املعنوي املعين ،وإابالغ الإدارة اخملتصة لطرف املنبأأ املتعاقد بذكل.
القاعدة 16
التخيل عن امحلاية
([ )1اإخطار املكتب ادلويل] جيوز ل إالدارة اخملتصة لطرف املنبأأ املتعاقد أأو جيوز ،يف حاةل املادة  ،)3(5للمس تايدين أأو
البخص الطويعي أأو املعنوي املبار اإليه يف املادة  "2")2(5أأو الإدارة اخملتصة لطرف املنبأأ املتعاقد اإخطار املكتب ادلويل
يف أأي وقت ابلتخيل عن حامية تسمية املنبأأ أأو الويان جغرايف ،لكيا أأو جزئيا ،يف طرف متعاقد واحد أأو أأكرث .و ّيوني
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الإخطار ابلتخيل عن امحلاية رمق التسجيل ادلويل املعين ،ومن ا ألفضل أأن يكون مصحواب ببياانت أأخرى تسمح ابلتأأكّد من
التسجيل ادلويل ،مثل التسمية اليت فتتأألّف مهنا تسمية املنبأأ أأو الويان اذلي يتأألّف منه الويان اجلغرايف.
([ )2حسب التخيل عن امحلاية] 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 أأو ،يف حاةل املادة  ،)3(5من قبل املس تايدين أأو البخص الطويعي أأو
املعنوي املبار اإليه يف املادة  "2")2(5أأو الإدارة اخملتصة لطرف املنبأأ املتعاقد ،رشيطة تسديد رمس التعديل ،ويف حال
التخيل بناء عىل القاعدة ()1(6د) ،رشيطة فتصويب اخملالاة.
يدون املكتب ادلويل يف السجل ادلويل الإخطار ابلتخيل عن
([ )3التدوين يف السجل ادلويل و إاخطار الإدارات اخملتصة] ّ
امحلاية املذكور يف الاقرة ( ،)1أأو حسب اإعالن التخيل عن امحلاية املذكور يف الاقرة ( ،)2ويؤكّد التدوين ل إالدارة اخملتصة
لطرف املنبأأ املتعاقد أأو ،يف حاةل املادة  ،)3(5للمس تايدين أأو البخص الطويعي أأو املعنوي ،مع اإبالغ الإدارة اخملتصة
لطرف املنبأأ املتعاقد بذكل أأيضا ،وخيطر الإدارات اخملتصة للك الودلان املتعاقدة اليت يعنهيا اإعالن التخيل عن امحلاية ،أأو
حسب ذكل الإعالن ،بتدوين ذكل التعديل يف السجل ادلويل.
([ )4فتطويق 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 اعتوارا من اترخي اس تالم املكتب ادلويل ل إالخطار بسحب التخيل عن امحلاية .وفتُط َّوق القواعد من 9
اإىل  12مع ما يلزم من فتوديل.
القاعدة 17
شطب التسجيل ادلويل
([ )1الامتس البطب] ّيوني الامتس البطب رمق التسجيل ادلويل املعين ،ومن ا ألفضل أأن يكون مصحواب ببياانت أأخرى
تسمح ابلتأأكّد من التسجيل ادلويل ،مثل التسمية اليت فتتأألّف مهنا تسمية املنبأأ أأو الويان اذلي يتأألّف منه الويان اجلغرايف.
يدون املكتب ادلويل البطب يف السجل ادلويل مع ما
([ )2التدوين يف السجل ادلويل و إاخطار الإدارات اخملتصة] ّ
يتضمنه الالامتس من بياانت ،ويؤكّد التدوين ل إالدارة اخملتصة لطرف املنبأأ املتعاقد أأو ،يف حاةل املادة  ،)3(5للمس تايدين أأو
البخص الطويعي أأو املعنوي املبار اإليه يف املادة  ،"2")2(5مع اإبالغ الإدارة اخملتصة لطرف املنبأأ املتعاقد بذكل أأيضا،
وخيطر الإدارات اخملتصة للودلان املتعاقدة ا ألخرى بذكل البطب.
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القاعدة 18
التصويوات يف السجل ادلويل
([ )1الإجراء] اإذا ر أأى املكتب ادلويل ،من فتلقاء ناسه أأو بناء عىل الامتس من الإدارة اخملتصة لطرف املنبأأ املتعاقد ،أأ ّن
السجل ادلويل حيتوي عىل خطأأ يتعلق بتسجيل دويل ،وجب عليه أأن يعدّ ل السجل بتصويب اخلطأأ.
([ )2بديل خياري] ميكن أأيضا ،يف حاةل املادة  ،)3(5أأن يُقدّم الامتس مبوجب الاقرة ( )1من قبل املس تايدين أأو
البخص الطويعي أأو املعنوي املبار اإليه يف املادة  ."2")2(5وخيطر املكتب ادلويل املس تايدين أأو البخص الطويعي أأو
املعنوي بأأي فتصويب يتعلق ابلتسجيل ادلويل.
([ )3اإخطار الإدارات اخملتصة ابلتصويوات] خيطر املكتب ادلويل الإدارات اخملتصة للك الودلان املتعاقدة وخيطر ،يف حاةل
املادة  ،)3(5املس تايدين أأو البخص الطويعي أأو املعنوي املبار اإليه يف املادة  ،"2")2(5بأأي فتصويب يف السجل ادلويل.
([ )4فتطويق القواعد من  9اإىل  ]12عندما يتعلّق فتصويب اخلطأأ بتسمية املنبأأ أأو الويان اجلغرايف ،أأو السلعة أأو السلع
حيق ل إالدارة اخملتصة لطرف متعاقد أأن فتعلن أأن ّه ل ميكهنا
اليت فتنطوق علهيا تسمية املنبأأ أأو ينطوق علهيا الويان اجلغرايفّ ،
ضامن امحلاية لتسمية املنبأأ أأو الويان اجلغرايف بعد التصويب .وترسل الإدارة اخملتصة املعنية ذكل الإعالن اإىل املكتب
ادلويل يف غضون س نة اعتوارا من اترخي اإرسال املكتب ادلويل الإخطار ابلتصويب .وفتُط َّوق القواعد من  9اإىل  12مع ما يلزم
من فتوديل.
الاصل 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 يطلاها منه مقابل تسديد الرمس املنصوص عليه يف القاعدة .8

([ )2فتوليغ ا ألحاكم أأو القرارات أأو التسجيالت ،اليت ت متتع مبوجاها تسمية املنب أأ أأو ي متتع مبوجاها الويان اجلغرايف ابمحلاية]

( أأ) جيوز ألي خشص أأن يلمتس من املكتب ادلويل نسخة ابللغة ا ألصلية ل ألحاكم أأو القرارات أأو التسجيالت املبار اإلهيا
يف القاعدة  ()2(5أأ)" "7مقابل تسديد الرمس املنصوص عليه يف القاعدة .8
(ب) وإاذا اكنت فتكل الواثئق قد ُأرسلت اإىل املكتب ادلويل ،وجب عليه اإحاةل نسخة مهنا دون فتأأخري اإىل البخص
اذلي المتسها.
(ج) وإاذا مل تكن فتكل الواثئق قد ُأرسلت اإىل املكتب ادلويل ،وجب عليه الامتس نسخة مهنا من الإدارة اخملتصة
لطرف املنبأأ املتعاقد وإاحالهتا ،حال اس تالهما ،اإىل البخص اذلي المتسها.
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القاعدة 21
التوقيع
عندما فتنص هذه الالحئة التنايذية عىل فتوقيع اإدارة خمتصة ،فيجوز طواعة التوقيع أأو استبداهل بصورة من التوقيع أأو
خبمت رمسي.
القاعدة 22
اترخي اإرسال التوليغات املتنوعة
اإذا ُأرسلت الإخطارات املبار اإلهيا يف القواعد  )1(9و )1(14و )4(16و )4(18ابلربيد ،فا ّإن اترخي الإرسال ُحي َّدد
حبسب اخلمت الربيدي .وإاذا اس تحالت قراءة اخلمت الربيدي أأو مل يكن اخلمت موجودا ،يعترب املكتب ادلويل ذكل التوليغ كام لو
اكن قد ُأرسل قبل  20يوما من التارخي اذلي اس تلمه فيه .وإاذا ُأرسلت الإخطارات املذكورة عرب مؤسسة بريدية خاصة ،فا ّإن
اترخي الإرسال ُحيدَّد حبسب الويان اذلي فتعطيه فتكل املؤسسة عىل أأساس ما َّدونته من معلومات عن معلية الإرسال .وجيوز
أأيضا اإرسال فتكل الإخطارات عن طريق الااكس أأو غري ذكل من الوسائل الإلكرتونية ،كام هو منصوص عليه يف التعلاميت
الإدارية.
القاعدة 23
طر الإخطار من قبل املكتب ادلويل
([ )1الإخطار ابلتسجيل ادلويل] يرسل املكتب ادلويل الإخطار ابلتسجيل ادلويل ،املذكور يف القاعدة ،"2")3(7
أأو الإخطار بسحب اإعالن التخيل عن امحلاية ،املذكور يف القاعدة  ،)3(16اإىل الإدارة اخملتصة للك من الودلان املتعاقدة
املعنية بأأية وس يةل تسمح للمكتب ادلويل ابإثوات اترخي اس تالم الإخطار ،كام هو منصوص عليه يف التعلاميت الإدارية.
([ )2الإخطارات ا ألخرى] يرسل املكتب ادلويل مجيع الإخطارات ا ألخرى املذكورة يف هذه الالحئة التنايذية اإىل
الإدارات اخملتصة بأأية وس يةل تسمح للمكتب ادلويل ابإثوات اس تالم الإخطار.
القاعدة 24
التعلاميت الإدارية

([ )1وضع التعلاميت الإدارية؛ واملسائل اليت ّ
فتنظمها] ( أأ) يضع املدير العام فتعلاميت اإدارية .وجيوز هل أأن يعدلها .وقبل
وضع التعلاميت الإدارية أأو فتعديلها ،يستبري املدير العام الإدارات اخملتصة للودلان املتعاقدة اليت لها اهامتم مبارش ابلتعلاميت
الإدارية أأو التعديالت املقرتح اإدخالها علهيا.
(ب) فتتناول التعلاميت الإدارية املسائل اليت حتيل هذه الالحئة التنايذية ببأأهنا رصاحة اإىل فتكل التعلاميت وفتتناول
فتااصيل فتطويق هذه الالحئة التنايذية.
([ )2املراقبة من قبل امجلعية] جيوز للجمعية أأن فتدعو املدير العام اإىل فتعديل أأي حمك من أأحاكم التعلاميت الإدارية ويتخذ
املدير العام ما يلزم من اإجراءات بناء عىل أأية دعوة من هذا القبيل.
([ )3النرش واترخي بدء النااذ] ( أأ) فتُنرش التعلاميت الإدارية و أأية فتعديالت فتُدخل علهيا.
(ب) حي َّدد يف لك نرش التارخي اذلي فتدخل فيه ا ألحاكم املنبورة ّ
حزي النااذ.
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([ )4التضارب مع الوثيقة أأو مع هذه الالحئة التنايذية] يف حال وجود فتضارب بني أأي حمك من أأحاكم التعلاميت الإدارية
من هجة و أأي حمك من أأحاكم الوثيقة أأو هذه الالحئة التنايذية من هجة أأخرى ،تكون الغلوة حلمك الوثيقة أأو الالحئة التنايذية.

[هناية الوثيقة]

