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 التفاق لشبونة بشأن تسميات املنشأ والبيانات اجلغرافية جنيفوثيقة التنفيذية ل
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 الأول الاصل
 أأحاكم متهيدية وعامة

 1 املادة
 ترصةاخمل تعابري ال 

 لأغراض هذه الوثيقة وما مل يُذكر خالف ذكل رصاحة:

تسميات املنبأأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل " افتاا  لب وونة ببـأأن حامية لب وونة "افتاا  عوارةفتعين  "1"
 ؛1958 أأكتوبر 31املؤرخ يف 

 ،1967يوليو  14كام هو ُمراجع يف اس توكهومل يف " افتاا  لب وونة 1967 وفتعين عوارة "وثيقة "2"

 ؛1979سبمترب  28ومعدل يف 

كام هو موضوع افية، ببأأن تسميات املنبأأ والوياانت اجلغر وفتعين عوارة "هذه الوثيقة" افتاا  لب وونة  "3"
 مبوجب هذه الوثيقة؛

لهيا يف املادة "4"  ؛25 وفتعين عوارة "الالحئة التنايذية" الالحئة التنايذية املبار اإ

، 1883 مارس 20يف املؤرخة  افتااقية ابريس محلاية امللكية الصناعيةوفتعين عوارة "افتااقية ابريس"  "5"
 ؛بصيغهتا املنقحة واملعدةل

 ؛"1"(1)2 يف املادةملا ورد  "تسمية املنبأأ" تسمية وفقا  فتعين عوارة و  "6"

 "؛2("1)2 وفتعين عوارة "الويان اجلغرايف" بياان  وفقا  ملا ورد يف املادة "7"

جموعة مك 4السجل ادلويل اذلي حيتاظ به املكتب ادلويل وفقا للامدة وفتعين عوارة "السجل ادلويل"  "8"
أأاي  اكن شلك ادلعامة اليت حتاظ علهيا لتسميات املنبأأ والوياانت اجلغرافية،  ادلولية رمسية للوياانت املتعلقة ابلتسجيالت

 الوياانت؛ فتكل

ن يف السجل ادلويلوفتعين عوارة "التسجيل ادلويل" التسجيل ادلويل  "9"  ؛املدوَّ

 وفتعين لكمة "الطلب" طلب التسجيل ادلويل؛ "10"

ن يف  "11" ل" املدوَّ  السجل ادلويل وفقا  لهذه الوثيقة؛وفتعين لكمة "املسجَّ

 (؛2)2 وفتعين عوارة "منطقة املنبأأ اجلغرافية" منطقة جغرافية وفقا  ملا ورد يف املادة "12"

 تبملها؛ وفتعين عوارة "منطقة جغرافية عابرة للحدود" منطقة جغرافية فتقع يف أأطراف متعاقدة جماورة أأو "13"

 يف هذه الوثيقة؛ منظمة حكومية دولية تكون طرفا   وةل أأووفتعين عوارة "الطرف املتعاقد" لك د "14"
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اذلي فتقع  وفتعين عوارة "طرف املنبأأ املتعاقد" الطرف املتعاقد اذلي فتقع فيه منطقة املنبأأ اجلغرافية أأو "15"
 فيه منطقة املنبأأ اجلغرافية العابرة للحدود؛

 ؛3 دةوفتعين عوارة "الإدارة اخملتصة" كياان  يعنيَّ وفقا  للام "16"

املعنويني اذلين خيّول هلم قانون طرف املنبأأ  وفتعين لكمة "املس تايدون" الأشخاص الطويعيني أأو "17"
 بيان جغرايف؛ املتعاقد اس تخدام تسمية منبأأ أأو

يف هذه  وفتعين عوارة "املنظمة احلكومية ادلولية" املنظمة احلكومية ادلولية الأهل لأن فتصوح طرفا   "18"
 ؛"3("1)28 لامدةل وفقا   الوثيقة

 وفتعين لكمة "املنظمة" املنظمة العاملية للملكية الاكرية؛ "19"

 وفتعين عوارة "املدير العام" املدير العام للمنظمة؛ "20"

 .وفتعين عوارة " املكتب ادلويل" املكتب ادلويل للمنظمة "21"

 2 املادة
 املوضوع

 فتنطوق هذه الوثيقة عىل ما ييل: ]تسميات املنبأأ والوياانت اجلغرافية[ (1)

أأية  تب متل عليه، أأو أأية تسمية محمية يف طرف املنبأأ املتعاقد وفتتأألف من امس منطقة جغرافية أأو "1"
ىل فتكل املنطقة وتُس تخدم لتعيني سلعة ما مبنب هئا  فتعود فتكل املنطقة اجلغرافية حيث يف تسمية أأخرى يُعرف أأهنا تبري اإ

ىل الويئة اجلغرافية، مبا يف ذكل العوامل الطويعية والبرشية أأساسا   أأو ا  لكي اخصائصه أأو نوعيهتا  ، اليت أأكسبت السلعة شهرهتا؛اإ

أأي بيان  يب متل عليه، أأو وأأي بيان محمي يف طرف املنبأأ املتعاقد ويتأألف من امس منطقة جغرافية أأو "2"
ىل فتكل املنطقةي يُعرف أأنه أ خر   ا  سامهتا الأخرى أأساس شهرهتا أأو نوعية السلعة أأوا حيث فتعود دد سلعة ما مبنب هئ، وحيبري اإ

ىل منب هئا اجلغرايف  .اإ

( من أأرايض 1) جيوز أأن فتتأألف منطقة املنبأأ اجلغرافية كام ورد وصاها يف الاقرة ]مناطق املنبأأ اجلغرافية املمكنة[ (2)
ل يس تثين ذكل فتطويق هذه وماكن يف أأرايض طرف املنبأأ املتعاقد.  هجة أأو من منطقة أأو طرف املنبأأ املتعاقد بأأمكلها أأو

 أأو جزء مهنا.( واليت فتتأألف من منطقة جغرافية عابرة للحدود، 1) الوثيقة عىل منطقة املنبأأ اجلغرافية كام ورد وصاها يف الاقرة

 3 املادة
 الإدارة اخملتصة

دارة هذ ه الوثيقة يف أأراضيه وعن التواصل مع املكتب ادلويل مبوجب يعنّين لك طرف متعاقد كياان  يكون مسؤول  عن اإ
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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 4 املادة
 السجل ادلويل

ن التسجيالت ادلولية اليت جترى مبوجب هذه الوثيقة أأو مبوجب افتاا  حيتاظ املكتب ادلويل ب  سجل دويل يدّوٍّ
 لكهيام، والوياانت املتعلقة هبذه التسجيالت ادلولية. أأو 1967 لب وونة ووثيقة

 الثاين الاصل
 والتسجيل ادلويل الطلب

 5 املادة
 الطلب

 فتودع الطلوات دلى املكتب ادلويل. ]ماكن الإيداع[ (1)

بيان  (، يودع طلب التسجيل ادلويل لتسمية منبأأ أأو3) مع مراعاة الاقرة ]الطلب اذلي فتودعه الإدارة اخملتصة[ (2)
 جغرايف دلى الإدارة اخملتصة ابمس:

 املس تايدين؛ "1"

لتأأكيد حقو  مبوجب قانون طرف املنبأأ املتعاقد يمتتع ابلأسس القانونية خشص طويعي أأو معنوي أأو  "2"
 الويان اجلغرايف. حقو  أأخرى فتتصل بتسمية املنبأأ أأو املس تايدين أأو

للبخص الطويعي أأو املعنوي  جيوز للمس تايدين أأو(، 4دون الإخالل ابلاقرة )  )أأ(  مبارشة[املودعة ]الطلوات  (3)
ليه يف الاقرة ذا مسح بذكل ترشيع طرف املنبأأ املتعاقد2("2) املبار اإ يداع الطلب اإ  ." اإ

عالن يقّدمه الطرف املتعاقد يايد أأن ترشيعه يسمح بذكل. وجيوز للطرف  ترسي الاقرة )ب( الارعية )أأ( رشط اإ
يداعه وثيقة فتصديقه أأو ذا أأديل ابلإعالن يف وقت  انضاممه أأو املتعاقد أأن يديل بذكل الإعالن عند اإ يف أأي وقت لحق. واإ

يداع وثيقة التصديق أأو ذا الانضامم، أأصوح الإعالن انفذا  دلى دخول هذ اإ ه الوثيقة حزي النااذ يف الطرف املتعاقد املعين. أأما اإ
بعد التارخي اذلي يتسمل فيه املدير أأديل ابلإعالن بعد دخول هذه الوثيقة حزي النااذ يف الطرف املتعاقد، أأصوح الإعالن انفذا  

 .بثالثة أأشهر عالنالإ  العام

يداع طلب مبرتك يف حاةل منطقة جغرافية عابر  (4) ماكنية اإ يف حاةل منطقة منبأأ جغرافية فتتأألف من منطقة  ة للحدود[]اإ
طراف جغرافية عابرة للحدود، جيوز  يداع طلب واحد  اجملاورة، وفقا لفتااقها، ةاملتعاقدللأ دارة الاشرتاك يف اإ من خالل اإ

 عىل فتعييهنا.فتتاق خمتصة 

ىل فتكل احملّددة يف  ]احملتوايت الإلزامية[ (5) ضافة اإ دراهجا يف الطلب اإ لزامية الواجب اإ حتدد الالحئة التنايذية العنارص الإ
 (.3)6 املادة

دراهجا يف الطلب. ]احملتوايت اخليارية[ (6)  جيوز أأن حتّدد الالحئة التنايذية العنارص اخليارية اليت جيوز اإ
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 6 املادة
 التسجيل ادلويل

بيان  ما أأن يس تمل املكتب ادلويل طلب تسجيل دويل لتسمية منبأأ أأو [البلكي دلى املكتب ادلويل الاحص] (1)
الويان اجلغرايف يف  جغرايف حسب الأصول وكام هو منصوص عليه يف الالحئة التنايذية، يسجل تسمية املنبأأ أأو

 ادلويل. السجل

اترخي التسجيل ادلويل التارخي اذلي يس تمل فيه املكتب ادلويل (، يوافق 3) مع مراعاة الاقرة ]اترخي التسجيل ادلويل[ (2)
 الطلب.

متةل العنارص[ (3) ذا مل يتضمن الطلب مجيع العنارص التالية: ]اترخي التسجيل ادلويل للطلوات غري املك  اإ

 ؛مودعي الطلب (، مودع أأو3)5 يف حاةل املادة حتديد الإدارة اخملتصة أأو، "1"

ليه  البخص الطويعي أأو الاعتواريفتااصيل حتديد املس تايدين وعند الاقتضاء  "2" املبار اإ
 ؛"2("2)5 املادة يف

 ؛الويان اجلغرايف اذلي يُلمتس هل التسجيل ادلويل تسمية املنبأأ أأو "3"

 ؛الويان اجلغرايف السلع اليت فتنطوق علهيا تسمية املنبأأ أأو السلعة أأو "4"

ن اترخي التسجيل ادلويل   يوافق التارخي اذلي يس تمل فيه املكتب ادلويل أ خر العنارص الناقصة.فاإ

ينرش املكتب ادلويل دون فتأأخري لك تسجيل دويل وخيطر به الإدارة ]نرش التسجيالت ادلولية والإخطار هبا[  (4)
 اخملتصة للك طرف متعاقد يف التسجيل ادلويل.

تمتتّع تسمية املنبأأ املسجةل ويمتتّع الويان ، )ب( الارعية مراعاة الاقرةمع  )أأ( ]اترخي بدء رساين التسجيل ادلويل[ (5)

خطارا   أأو 15 اجلغرايف املسجل ابمحلاية يف أأرايض لك طرف متعاقد مل يرفض امحلاية مبوجب املادة ىل املكتب ادلويل اإ أأرسل اإ
 .، وذكل اعتوارا  من اترخي التسجيل ادلويل18 مبنح امحلاية وفقا  للامدة

عالن، أأن تسمية املنبأأ املسجةل أأو الويان اجلغرايف  ()ب  وجيوز لطرف متعاقد أأن خيطر املدير العام، مبوجب اإ
الإقلميي، اعتوارا  من التارخي املذكور يف الإعالن، رشيطة أأل يتعدى ذكل  املسجل يمتتعان ابمحلاية، مبوجب ترشيعه الوطين أأو

 ()أأ(.1)15 يف الالحئة التنايذية وفقا  للامدةالتارخي اترخي انقضاء همةل الرفض احملددة 

 7 املادة
 الرسوم

خيضع التسجيل ادلويل للك تسمية منبأأ وبيان جغرايف لتسديد الرمس احملدد يف الالحئة  ]رمس التسجيل ادلويل[ (1)
 التنايذية.

دفعها مقابل التدوينات حتدد الالحئة التنايذية الرسوم الواجب ]رسوم التدوينات الأخرى يف السجل ادلويل[  (2)
 أأية معلومات أأخرى خاصة مبحتوايت التسجيل ادلويل. شهادات أأو الأخرى يف السجل ادلويل وفتقدمي مس تخرجات أأو
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خماضة فامي يتعلق بوعض التسجيالت ادلولية لتسميات املنبأأ، وفامي يتعلق  ا  رسومفتضع امجلعية  ]ختايضات الرسوم[ (3)
من الودلان  عندما يكون طرف املنبأأ املتعاقد دوةل انمية أأواانت اجلغرافية، ول س امي بوعض التسجيالت ادلولية للوي

 منوا . الأقل

عالن، بأأن امحلاية النامجة عن التسجيل ي جيوز لأ )أأ(   رمس الاردي[ال] (4) طرف متعاقد أأن خيطر املدير العام، مبوجب اإ
د مبلغ هذا الرمس ادلويل  ذا ُسدد رمس لتغطية تلكاة الاحص املوضوعي للتسجيل ادلويل. وحيدَّ ل اإ ىل أأراضيه اإ لن متتد اإ

عالانت لحقة. ول جيوز أأن يتعدى هذا الرمس املولغ املطلوب مبوجب الترشيعات  الاردي يف الإعالن وميكن فتغيريه يف اإ
قلميية للطرف املتعاقد بعد خصم ا الوطنية أأو ىل ذكل، جيوز للطرف املتعاقد الإ ضافة اإ لوفورات النامجة عن الإجراء ادلويل. واإ

عالن، أأن خيطر داراي يتعلق ابس تعامل تسمية املنبأأ أأو الويان اجلغرايف من قبل  املدير العام، مبوجب اإ بأأنه يبرتط رسام اإ
 املس تايدين يف ذكل الطرف املتعاقد.

مبثابة التخيل عن امحلاية يف أأرايض الطرف املتعاقد  الحئة التنايذية،، طوقا لتسديد الرمس الارديعدم يعّد  )ب(
 اذلي يبرتط دفع الرمس.

 8 املادة
 مدة صالحية التسجيل ادلويل

ىل أأجل غري مسمى، تكون ]التوعية[ (1)  حامية تسمية املنبأأ عىل أأن من املاهوم أأن  التسجيالت ادلولية سارية املاعول اإ
ذا أأصوحت التسمية اليت فتتكون مهنا تسمية املنبأأ أأو يتكون مهنا الويان  أأو املسجةل اجلغرايف املسجل فتعود غري مطلوبة اإ

 الويان اجلغرايف غري محمية يف طرف املنبأأ املتعاقد.

دارة اخملتصة )أأ( ]الإلغاء[ (2) للبخص  أأو لمس تايدينل  ،(3)5 يف حاةل املادةجيوز و  ،املتعاقداملنبأأ طرف دلى  جيوز لالإ
ليه يف املادةطويعي أأو املعنوي ال  دارة اخملتصة دلى  "، وجيوز2("2)5 املبار اإ أأن فتطلب من املكتب ، املتعاقد طرف املنبأأ لالإ

لغاء التسجيل ادلويل.  ادلويل اإ

أأصوح الويان اذلي يتأألف منه بيان جغرايف  تأألف مهنا تسمية منبأأ مسجةل أأوفت ل أأصوحت التسمية اليت يف حا )ب(
لغاء التسجيل غري محمّيني يف  ادلويل. طرف املنبأأ املتعاقد، يعنّي عىل الإدارة اخملتصة دلى طرف املنبأأ املتعاقد أأن فتطلب اإ

 الثالث الاصل
 امحلاية

 9 املادة
 الالزتام ابمحلاية

يكال لك طرف متعاقد امحلاية لتسميات املنبأأ املسجةل والوياانت اجلغرافية املسجةل يف أأراضيه، يف نطا  نظامه  
بطال أأو أأو ختل وممارسافته القانونيني ولكن وفقا  لأحاكم هذه الوثيقة، مع مراعاة أأي رفض أأو لغاء قد يصوح انفذا  ابلنس وة  اإ اإ

ىل أأراضيه، عىل أأن يكون من املاهوم أأن الأطراف املتعاقدة اليت ل متزي بني تسميات املنبأأ والوياانت اجلغرافية يف ترشيعاهتا  اإ
قلميي الوطنية أأو قلميية.الإ دراج هذا المتيزي يف ترشيعاهتا الوطنية أأو الإ  ة لن تكون ملزمة ابإ
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 10 املادة
 امحلاية مبوجب قوانني الأطراف املتعاقدة والصكوك الأخرى

رية يف اختيار نوع الترشيعات اليت س يكال مبوجاها امحلاية املنصوص احلللك طرف متعاقد  ]شلك امحلاية القانونية[ (1)
 الوثيقة، عىل أأن فتليب فتكل الترشيعات املتطلوات املوضوعية لهذه الوثيقة.علهيا يف هذه 

قد مينحها  أأخرىلن فتؤثر أأحاكم هذه الوثيقة بأأي شلك من الأشاكل يف أأية حامية  ]امحلاية مبوجب صكوك أأخرى[ (2)
مبوجب صكوك دولية  الإقلميي أأو الوطين أأو هبيان جغرايف مسجل مبوجب ترشيع طرف متعاقد لتسمية منبأأ مسجةل أأو

 أأخرى.

جتاه  ليس يف هذه الوثيقة ما حيّد من أأية الزتامات مرتفتّوة عىل الأطراف املتعاقدة بعضها ]العالقة مع صكوك أأخرى[ (3)
 .أأخرى الوعض بناء عىل أأية صكوك دولية أأخرى، كام ل ختّل بأأية حقو  يمتتع هبا طرف متعاقد مبوجب أأية صكوك دولية

 11 املادة
 امحلاية فامي خيص تسميات املنبأأ املسجةل والوياانت اجلغرافية

يكال لك وفامي يتعلق بتسمية منبأأ مسّجةل أأو بيان جغرايف مسّجل، هذه الوثيقة، مع مراعاة أأحاكم  ]مضمون امحلاية[ (1)
 :الوسائل القانونية ملنع ما ييلطرف متعاقد 

 الويان اجلغرايف تسمية املنبأأ أأواس تخدام  )أأ(

الويان اجلغرايف واليت مل  من نوع مماثل لنوع السلع اليت فتنطوق علهيا تسمية املنبأأ أأو افامي خيص سلع "1"
 اجلغرايف؛ الويان متتثل للمتطلوات املطوقة الأخرى لس تخدام تسمية املنبأأ أأو اليت ل فتنبأأ يف منطقة املنبأأ اجلغرافية أأو

أأو  الويان اجلغرايف اليت فتنطوق علهيا تسمية املنبأأ أأونوع السلع ناس من ليست  افامي خيص سلع "2"
ذا، خدمات ىل وجود من شأأنه أأن يبري  الاس تخدام ذكلاكن  اإ من تسمية  واملس تايدينأأو اخلدمات بني فتكل السلع صةل اإ

ىل مسعة تسمية املنبأأ أأو هم، صاحل مبأأن يرض من املرحج و  الويان اجلغرايف املنبأأ أأو أأو الويان حسب ما ينطوق، ابلنظر اإ
 دون وجه حق.هبا  ينتاعأأن ام أأو يضعاه أأوفتكل السمعة من املرحج أأن ينتقص بصورة غري عادةل من اجلغرايف 

ىل فتضليل ةأأي (ب) زاءاملس هتكل  ممارسة أأخرى فتؤدي اإ  طويعهتا أأواحلقيقي مصدرها  املنبأأ احلقيقي للسلع أأو اإ
 احلقيقية.

تسميات املنبأأ أأو أأيضا عىل أأي اس تخدام ل  )أأ(( 1ترسي الاقرة ) [حمّددة مضمون امحلاية فامي يتعلق ابس تخدامات] (2)
ن  حىتالوياانت اجلغرافية اذلي يعّد فتقليدا لها،  ذا اس ُتخدمت تسمية املنبأأ أأو اس تخدم  أأو ،ُذكر املنبأأ احلقيقي للسلعواإ اإ

ضافة  أأويف شلك ترمجة الويان اجلغرايف  أأو "طريقة" "فتقليد"  " أأوصنع" "طراز" أأو أأو "نوع" أأو "منط"مبصطلحات مثل ابإ
ىل ذكل وأأو "منتوج يف" أأو "مثل" أأو مبابه" أأ   .1ما اإ

                                                
1

الويان املؤلف لتسمية املنبأأ  التسمية أأويف حال اكتست بعض عنارص من املاهوم أأنه لأغراض هذه الوثيقة، (: 2)11بيان متاق عليه ببأأن املادة  
الارعية ل تُبرتط يف الأطراف املتعاقدة الأخرى. وملزيد من  الويان اجلغرايف طابع الامس العام يف أأرايض طرف املنبأأ املتعاقد، فاإن حاميهتا مبوجب هذه الاقرة أأو

بطالها أأو الكبف عن  ىل العنرص اذلي يكتيس طابع  11 فتعد يف الأطراف املتعاقدة مبوجب رشوط املادةاليقني، ل ميكن أأن يستند رفض عالمة جتارية أأو اإ اإ
 الامس العام.
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طار عالمة جتارية (3) ذا مسح ، (1)13 بأأحاكم املادة الإخاللدون  []الاس تخدام يف اإ يتعنّي عىل الطرف املتعاقد، فتلقائيا اإ
ذا أأدى اس تخدام بناء عىل طلب هجة معنية، أأن يرفض تسجيل عال ترشيعه بذكل، أأو مة جتارية لحقة أأو أأن يوطلها اإ

ىل حاةل من احلالت املذكورة يف الاقرة  (.1) العالمة التجارية اإ

 12 املادة
ىل امس عامامحلاية من   التحول اإ

ة املسجةل عىل أأهنا تسميات املنبأأ املسجةل والوياانت اجلغرافيل ميكن اعتوار مع مراعاة أأحاكم هذه الوثيقة، 
 .يف طرف متعاقد 2اسام عاما   أأصوحت

 13 املادة
 الضامانت اخلاصة حبقو  أأخرى

حبسن نية مسجةل  عالمة جتارية سابقة مطلوبة أأوأأحاكم هذه الوثيقة بل ختل  ]حقو  العالمات التجارية السابقة[ (1)
. ويف حال اكن قانون الطرف املتعاقد ينص عىل اس تثناء حمدود يف طرف متعاقد ،مكتس وة ابلس تخدام حبسن نية أأو

فتكل العالمة التجارية السابقة ل جيوز، يف ظروف معّينة، أأن ختّول مالكها يايد أأن للحقو  املمنوحة مبوجب عالمة جتارية 
يف ذكل الطرف املتعاقد، احلق يف منع تسمية منبأأ مسّجةل أأو بيان جغرايف مسّجل من احلصول عىل امحلاية أأو الاس تخدام 

ن حامية تسمية املنبأأ املسّجةل أأو الويان اجلغرايف املسّجل لن حتّد من احلقو  املمنوحة مبوجب فتكل العالمة التجارية بأأية  فاإ
 طريقة أأخرى.

حبق أأي خشص يف اس تخدام امسه  ه الوثيقةختل أأحاكم هذ ل [اس تخدام الامس البخيص يف النباط التجاري] (2)
ذا اس ُتخدم هذا الامس بصورة فتضلل امجلهور. أأو البخيص ل اإ  امس أأسالفه يف مزاوةل نباطه التجاري اإ

حبق أأي خشص يف اس تخدام  ه الوثيقةأأحاكم هذختل  ل [سالةل حيوانية القامئة عىل تسمية صنف نوايت أأو]احلقو   (3)
ذا اس ُتخدمت  تسمية صنف نوايت أأو ل اإ  هذه التسمية بصورة فتضلل امجلهور.سالةل حيوانية يف س يا  التجارة اإ

ذا ال [ضامانت يف حال الإخطار بسحب الرفض أأو منح امحلاية] (4) أ اثر تسجيل دويل اذلي رفض تعاقد امل طرف اإ
ليه يف هذه املادة،عىل أأساس الاس تخدام مبوجب عالمة جتارية سابقة أأو حق سابق أ خر 15 مبوجب املادة  ، كام هو مبار اإ
خطارا  ن ، 18 اية مبوجب املادةامحلمبنح  أأو 16 بسحب ذكل الرفض مبوجب املادةقّدم اإ لتسمية املنبأأ املرتفتوة امحلاية فاإ

ذا  بذكل احلق أأول ختّل الويان اجلغرايف  أأو ل اإ لغاء احلق أأوقد ُمنحت امحلاية اكنت ابس تخدامه اإ عدم جتديده  عقب اإ
سقاطه أأو أأو بطاهل. اإ  اإ

                                                
2

بتطويق أأحاكم هذه الوثيقة فامي خيص الاس تخدام السابق، اإذ  ل ختلّ  12املادة ، من املاهوم أأن الوثيقة: لأغراض هذه 12بيان متاق عليه ببأأن املادة   
، لكيا  أأو جزئيا ، يف طرف متعاقد غري طرف ا  عاماسام تكون التسمية أأو يكون الويان املؤلف لتسمية املنبأأ أأو الويان اجلغرايف ميكن، قبل التسجيل ادلويل، أأن 

ىل أأن التسمية أأو الويان أأو جزء مهنام   ذكل ملصطلح اعتيادي يف لغة دارجة بوصاه الامس الاعتيادي لسلعة أأو خدمة يف مطابقاملنبأأ املتعاقد نظرا  مثال  اإ
ىل أأنه   لالمس الاعتيادي املطلق عىل صنف عنب مثال  يف ذكل الطرف املتعاقد. مطابقالطرف املتعاقد أأو نظرا اإ
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 14 املادة
نااذ جراءات الإ  اجلزاءاتو  اإ

يتيح لك طرف متعاقد جزاءات قانونية فعاةل محلاية تسميات املنبأأ املسجةل والوياانت اجلغرافية املسجةل وجيزي لأي 
خاصا ، رفع لإجراءات قانونية لضامن حاميهتا حبسب  هجة معنية، سواء اكنت خشصا  طويعيا  أأم معنواي ، عاما  أأو  سلطة عامة أأو

 وممارسافته القانونيني.نظام الطرف املتعاقد 

 الرابع الاصل
 الرفض والإجراءات الأخرى املتعلقة ابلتسجيل ادلويل

 15 املادة
 الرفض

دارة اخملتصة دلى طرف معين أأن ختطر املكتب ادلويل يف غضون املهةل  )أأ( [رفض أ اثر التسجيل ادلويل] (1) جيوز لالإ
دارة اخملتصة أأن رفض أ اثر التسجيل ادلويل يف أأراضهيا. ب يف الالحئة التنايذية احملددة خطار الرفض هذا من ابإ قّدم تفت وجيوز لالإ

ذا مسحت ترشيعاهتا بذكل أأو  بناء عىل طلب هجة معنية. فتلقاء ناسها اإ

خطار الرفض وحيدد  )ب(  الأس واب اليت يقوم علهيا الرفض.اإ

ىل املساس بأأية  لرفضابخطار ل يؤدي الإ  اية مبوجب صكوك أأخرى[امحل] (2) وفقا   ،حامية أأخرى قد فتتوافراإ
 بيان معين يف الطرف املتعاقد اذلي يتعلق به الرفض. لتسمية أأو ،(2)10 لامدةل

اتحة الارصة للجهات املعنية[ ] (3) يتيح لك طرف متعاقد فرصة معقوةل لأي أأحد ستتأأثر مصاحله بتسجيل الالزتام ابإ
 الإخطار ابلرفض فامي خيص التسجيل ادلويل.دويل يك يطلب من الإدارة اخملتصة 

يدون املكتب ادلويل الرفض وأأس وابه يف السجل ادلويل. وينرش الرفض  ]تسجيل الرفض ونرشه والإخطار به[ (4)
ىل الإدارة اخملتصة دلى طرف املنبأأ املتعاقد أأو خطار الرفض اإ ذا أأودع الطلب مبارشة وفقا  للامدة وأأس وابه ويرسل اإ ( 3)5 اإ

ىل ا ليه يف املادة البخص الطويعي أأو املعنوي ملس تايدين أأواإ " فضال  عن الإدارة اخملتصة دلى طرف 2("2)5 املبار اإ
 املتعاقد. املنبأأ 

يتيح لك طرف متعاقد للجهات املعنية اليت فتتأأثر برفض س ول الطعن القضائية والإدارية املتاحة  ]املعامةل الوطنية[ (5)
 بيان جغرايف. تسمية منبأأ أأوملواطنيه فامي خيص رفض حامية 

 16 املادة
 حسب الرفض

ن السحب يف السجل ادلويل.. التنايذية لالإجراءات احملددة يف الالحئة وفقا   رفضجيوز حسب    ويدوَّ
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 17 املادة
 املهةل الانتقالية

ماكنية منح همةل انتقالية] (1) ، يف حال مل يرفض طرف متعاقد أ اثر التسجيل ادلويل عىل 13دون الإخالل ابملادة   [اإ
ذا مسح بذكل من قبل أأساس الاس تخدام السابق  خطارا مبنح امحلاية، جيوز هل، اإ الغري أأو يف حال حَسب رفضه أأو قّدم اإ

هناء  ذكل الاس تخدام. ترشيعه، أأن مينح همةل معّينة وفقا ملا حتّدده الالحئة التنايذية، لأغراض اإ

ت احملددة يف الالحئة وفقا  لالإجراءابتكل املهةل، خيطر الطرف املتعاقد املكتب ادلويل  [الإخطار ابملهةل الانتقالية] (2)
 التنايذية.

 18 املادة
 نح امحلايةمب خطار الإ 

بيان جغرايف  مسجةل أأو منبأأ نح امحلاية لتسمية مب طر املكتب ادلويل ختلطرف املتعاقد أأن ى اسلطة اخملتصة دلجيوز لل 
 هذا الإخطار يف السجل ادلويل وينرشه.املكتب ادلويل مسجل. ويدون 

 19 املادة
 الإبطال

، يف أأرايض طرف متعاقد أ اثر أأي تسجيل دويل، جزئيا أأو لكيابطال النطق ابإ ل جيوز   ]فرصة ادلفاع عن احلقو [ (1)
اتحة الارصة للمس تايدين يك يدافعوا عن حقوقهم.  ل بعد اإ ليه للبخص الطويعي أأو املعنوي أأيضا وفتتاح هذه الارصة اإ املبار اإ

 ".2("2)5 يف املادة

بطال  ]الإخطار والتدوين والنرش[ (2) خطارا  ابإ ىل املكتب ادلويل اذلأ اثر يوجه الطرف املتعاقد اإ ي يدون تسجيل دويل اإ
 الإبطال يف السجل ادلويل وينرشه.

ىل  الإبطال يؤدي ل ]امحلاية مبوجب صكوك أأخرى[ (3) ( 2)10 للامدة ا  وفقتكون متاحة حامية أأخرى قد  ةأأياملساس باإ
 اذلي أأبطل أ اثر التسجيل ادلويل.يف الطرف املتعاقد عين املويان ال  أأواملعنية تسمية ل ل 

 20 املادة
 والتدوينات الأخرى يف السجل ادلويلالتغيريات 

دخال فتدوينات أأخرى يف السجل ادلويل. جراءات فتغيري التسجيالت ادلولية واإ  حتدد الالحئة التنايذية اإ
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 اخلامس الاصل
دارية  أأحاكم اإ

 21 املادة
 أأعضاء احتاد لب وونة

ليه ادلول الأطراف يف  اخلاص الأطراف املتعاقدة أأعضاء يف الاحتاد  1967 وثيقة افتاا  لب وونة أأوذافته اذلي فتنمتي اإ
 .1967 وثيقة بغض النظر عن كوهنا أأطرافا  يف افتاا  لب وونة أأو

 22 املادة
 مجعية الاحتاد اخلاص

لهيا ادلول الأطراف يف وثيقة الأطراف املتعاقدة أأعضاء يف امجلعية ذاهتا )أأ( ]تكوين امجلعية[ (1)  .1967 اليت فتنمتي اإ

 مندوب واحد لك طرف متعاقدـ وجيوز أأن يعاونه مندوبون مناوبون ومستبارون وخرباء.ميثل  )ب(

 يتحمل لك وفد ناقافته. )ج(

 عىل امجلعية أأن:  )أأ(  ]املهام[ (2)

 ؛هذه الوثيقةه، وبتنايذ عاجل مجيع املسائل اخلاصة ابحملافظة عىل الاحتاد اخلاص وفتطوير فت "1"

عداد مؤمترات املراجعةاملدير العام تزود  "2" لهيا يف املادة ابلتوجهيات اخلاصة ابإ  مراعاة، مع (1)26 املبار اإ
لهيا الاحتاد اخلاص اليت مل فتصد  عىل هذه الوثيقة أأو الأعضاء يف مالحظات  ؛مراعاة اتمة مل فتنضم اإ

 الالحئة التنايذية؛فتعدل  "3"

يف فتقارير وأأنبطة املدير العام املتعلقة ابلحتاد اخلاص وفتوافق علهيا، وتزوده جبميع التوجهيات  نظرفت  "4"
 الالزمة ببأأن املسائل اليت فتدخل يف اختصاص الاحتاد اخلاص؛

 اخلاصة به، وفتعمتد حساابفته اخلتامية؛ املزيانية الثنائيةحتدد برانمج الاحتاد اخلاص وفتقر  "5"

 املايل لالحتاد اخلاص؛فتقر النظام  "6"

 حتاد اخلاص؛أأهداف الامن جلان وأأفرقة عامةل لتحقيق  فتنبئ ما تراه مالمئا   "7"

 املنظامت ادلولية احلكومية وغري احلكومية؛ادلول و حتدد من يسمح هلم حبضور اجامتعاهتا مكراقبني من  "8"

ىل  22 فتقر التعديالت اخلاصة ابملواد من "9"  ؛27و 24اإ

جراء مالمئ أ خر  "10" مالمئة وفقا   أأية همام أأخرىوفتوارش  الاحتاد اخلاص أأهدافتحقيق ل فتتخذ أأي اإ
 الوثيقة. لهذه
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احتادات أأخرى فتديرها املنظمة، بعد الاطالع عىل رأأي  فتتخذ امجلعية قراراهتا فامي خيص املواضيع اليت هتم أأيضا   )ب(
 جلنة التنس يق التابعة للمنظمة.

من نصف عدد أأعضاء امجلعية اذلين هلم  بعينه أأمرالنصاب القانوين لأغراض التصويت عىل  كونيت )أأ( ]النصاب[ (3)
 .ذكل الأمرحق التصويت عىل 

ذا اكن عدد أأعضاء امجلعية من  أأحاكم الاقرة بغض النظر عن )ب( الارعية )أأ(، جيوز للجمعية أأن فتتخذ قراراهتا اإ
حدى ادلورات، أأقل من نصف عدد أأعضاء امجلعية من ادلول ادلول اليت لها حق التصويت عىل أأمر بعينه واكن ت ممثةل، يف اإ

ن فتكل القرارات، ابس تثناء القرارات  اليت لها حق التصويت عىل ذكل الأمر ولكنه يعادل الثلث أأو يزيد عليه. ومع ذكل، فاإ
جراءاهتا، ل ل بعد استيااء الرشوط الواردة فامي املتعلقة ابإ املكتب ادلويل فتكل القرارات لأعضاء  . ويولغ ييلفتصوح انفذة اإ

ىل الإدلء كتابة بتصويهتا أأو ابمتناعها  امجلعية من ادلول اليت لها حق التصويت عىل الأمر املذكور واليت مل تكن ممثةل ويدعوها اإ
ذا اكن عدد فتكل الأعضاء ممن  عن التصويت خالل فرتة مدهتا ثالثة أأشهر حتسب اعتوارا   أأدىل بتصويته من اترخي التوليغ. واإ

لس تكامل النصاب القانوين يف  امتنع عنه بذكل البلك، عند انقضاء فتكل الارتة، يعادل عدد الأعضاء اذلي اكن مطلواب   أأو
ن فتكل القرارات فتصوح انفذة رشط احلصول يف الوقت ناسه عىل الأغلوية املبرتطة.  ادلورة، فاإ

ىل اختاذ قراراهتا بتوافق ال راء. تسعى امجلعية )أأ( ]اختاذ القرارات يف امجلعية[ (4)  اإ

ىل قرار بتوافق ال راء، يبت يف املسأأةل ابلتصويت. )ب(  ويف فتكل احلاةل، يف حال اس تحال الوصول اإ

ل ابمسه؛ من ادلولللك طرف متعاقد يكون  "1"  صوت واحد ول يصوت اإ

صويت بدل  من ادلول ولية أأن يبرتك يف التادلكومية احل تنظامامل  منوجيوز لأي طرف متعاقد  "2"
جيوز لأية منظمة حكومية  ول. الوثيقةالأعضاء فيه بعدد من الأصوات يعادل عدد ادلول الأعضاء فيه والأطراف يف هذه 

ذا مارست أأية دوةل من ادلول الأعضاء فهيا حقها يف التصويت والعكس حصيح. كهذهدولية   أأن تبرتك يف التصويت اإ

ىل الأمور اليت )ج( ، ليس للأطراف املتعاقدة غري امللزمة وحدها 1967 بوثيقةهتم ادلول امللزمة  ابلنس وة اإ
ن لتكل الأطراف وحدها حق  1967 بوثيقة حق التصويت. أأما ابلنس وة اىل الأمور اليت هتم الأطراف املتعاقدة وحدها، فاإ

 التصويت.

 .امجلعية بثليث عدد الأصوات املدىل هبافتتخذ قرارات (، 2)27( و)2)25مع مراعاة املادفتني  )أأ( ]الأغلوية[ (5)

 ل يُعد الامتناع عن التصويت فتصويتا . )ب(

يف غياب ظروف اس تثنائية، خالل فرتة انعقاد امجلعية  وجتمتع،، جتمتع امجلعية بدعوة من املدير العام)أأ(   ]ادلورات[ (6)
 العامة للمنظمة ويف ماكن انعقادها.

ماة بدعوة من املدير العام فتعقد امجلعية دورة اس تثنائي )ب( بناء عىل طلب ربع عدد الودلان الأعضاء يف امجلعية  اإ
 .ناسه العام املدير من مبوادرة أأو

ّد املدير العام جدول أأعامل لك دورة. )ج(  يعن

 فتعمتد امجلعية نظاهما ادلاخيل. ]النظام ادلاخيل[ (7)
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 23 املادة
 املكتب ادلويل

ىل املهام الإدارية  )أأ( [الإدارية]املهام  (1) يتوىل املكتب ادلويل التسجيل ادلويل وما يرفتوط به من أأعامل، ابلإضافة اإ
 الأخرى لالحتاد اخلاص.

عداد خاص، بوجه ادلويل، املكتب يتوىل )ب(  العامةل والأفرقة واللجان امجلعية أأمانة بأأعامل ويضطلع الاجامتعات اإ
 .امجلعية فتنب هئا قد اليت

 العام هو الرئيس التنايذي لالحتاد اخلاص وهو اذلي ميثهل. املدير )ج(

خرى[ (2) يبارك املدير العام وأأي موظف خيتاره يف لك اجامتعات  ]دور املكتب ادلويل يف امجلعية والاجامتعات الأ
يتوىل املدير العام الأفرقة العامةل الأخرى اليت قد فتنب هئا امجلعية، دون أأن يكون هلام حق التصويت. و  امجلعية واللجان أأو

 أأي موظف خيتاره هممة أأمني فتكل الهيئات حبمك املنصب. أأو

 يتخذ املكتب ادلويل، وفقا  لتوجهيات امجلعية، الإجراءات الالزمة لإعداد مؤمترات املراجعة. )أأ( ]املؤمترات[ (3)

 حكومية غري وطنية ومنظامتجيوز للمكتب ادلويل أأن يتباور مع منظامت حكومية دولية ومنظامت دولية  )ب(
 .املذكورة الإعداداتببأأن 

يبارك املدير العام والأشخاص اذلين خيتارمه، دون أأن يكون هلم حق التصويت، يف مناقبات مؤمترات  )ج(
 املراجعة.

ليه. [أأخرى]همام  (4)  يناذ املكتب ادلويل أأية همام أأخرى فتعهد اإ

 24 املادة
 البؤون املالية

يراداتفتونيَّ   ]املزيانية[ (1)  .وشاافة عادةليف مزيانية املنظمة بطريقة  وناقافتهالاحتاد اخلاص  اإ

يرادات الاحتاد اخلاص من املصادر التالية: فتتأأىت ]مصادر متويل املزيانية[ (2)  اإ

 (؛2)و( 1)7 املادة مبوجب احملصةل الرسوم "1"

 بيع منبورات املكتب ادلويل والإاتوات املرفتوطة بتكل املنبورات؛ حصيةل "2"

 الهوات والوصااي والإعاانت؛ "3"

يرادات أأخرى وعائدالإجيار  "4"  املتنوعة؛ الإيراداتمبا فهيا  ،الاستامثر واإ

أأو من أأي مصدر بديل متأأيت من الأطراف املتعاقدة أأو  الأطراف املتعاقدةخاصة من اشرتااكت  "5"
ىل  "1يف الونود من " املويّنةوذكل يف حال ويف حدود ما اكنت الإيرادات الواردة من املصادر س تايدين، أأو من لكهيام، امل  اإ
 ، كام فتقّرره امجلعية.رصوفاتامل" غري اكفية لتغطية 5"
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لهيو الرسحتدد امجلعية، بناء عىل اقرتاح املدير العام، مقدار  )أأ( [املزيانية مس توى الرسوم؛]حتديد  (3) يف  ام املبار اإ
ىل جانب الإيرادات املتأأفتية من مصادر أأخرى وفقا للاقرة مو الرس هد مقدار هذ( وحيدَّ 2) الاقرة يرادات  ،2، اإ حبيث تكون اإ

التسجيل  خدماتاحملافظة عىل الاحتاد اخلاص اكفية يف الظروف الاعتيادية لتغطية مرصوفات املكتب ادلويل من أأجل 
 .ادلويل

ذا مل  )ب( ن  فرتةقبل بداية أأية  للمنظمةاملزيانية و  الربانمجيمت اعامتد اإ للمدير العام بتحّمل  الترصحيمالية جديدة، فاإ
 عليه يف  الارتة املالية السابقة. اكنت اذلي ذافته املس توى عىل يكوناملدفوعات  وتسديد املالية الالزتامات

لهيا املبارالاشرتااكت اخلاصة ]حتديد  (4)  ،اشرتاكهيكون لك طرف متعاقد، لأغراض حتديد   "[5("2) الاقرة يف اإ
ذا مل يكن طرفا متعاقدا مبوجب  لهيا يف س يا  افتااقية ابريس أأو يُعترب، اإ ىل الائة ذاهتا اليت ينمتي اإ  لو كام ابريس، افتااقيةمنمتيا اإ

ىل منمتيا اكن ىل  املنظامت احلكومية ادلولية وفتُعترب. ابريس افتااقية مبوجب متعاقدا طرفا اكن لو الائة فتكل اإ كام لو اكنت منمتية اإ
حا جزئيا حبسب عدد  يكونو ، ما مل فتقّرر امجلعية خالف ذكل ابلإجامع. الأوىل )واحد(الاشرتااكت فئة  الاشرتاك مرجَّ

 التسجيالت الناش ئة يف الطرف املتعاقد، كام فتقّرره امجلعية.

لك عضو من أأعضاء  مقّدمايسددها  مدفوعاتلالحتاد اخلاص رأأس مال عامل يتكون من  املال العامل[ رأأس] (5)
. وحتّدد  وجيوزالاحتاد اخلاص حيامن يقّرر الاحتاد اخلاص ذكل.  ذا أأصوح غري اكفٍّ للجمعية أأن فتقرر زايدة رأأس املال املذكور اإ

ذا امجلعية نس وة ادلفعة ورشوط تسديدها، بناء عىل اقرتاح املدير العام. جّسل الاحتاد اخلاص فائضا يف الإيرادات مقارنة  واإ
ىلاملال العامل  رأأس يفاملوالغ املدفوعة مقّدما  ردّ  جازابلناقات يف أأية فرتة مالية،   الأصلية، ُدفعتهيتناسب مع  مبالك عضو  اإ

 .امجلعية وقرار العام املدير اقرتاح عىل بناء

( جيب أأن ينص افتاا  املقر املربم مع ادلوةل اليت يقع مقر املنظمة الرئيس ية يف  أأ  ) ]املوالغ اليت تسلاها ادلوةل املضياة[ (6)
. ويكون مقدار فتكل السلف ورشوط لكام اكن صندو  رأأس املال العامل غري اكفٍّ  أأراضهيا عىل أأن فتقدم فتكل ادلوةل سلاا  

 واملنظمة. ةاملعني وةلمنحها موضع افتااقات مناصةل يف لك حاةل بني ادل

ليه يف الاقرة )ب( خطار  حيق للك من الودل املبار اإ الارعية )أأ( واملنظمة أأن ينقضا التعهد مبنح سلف مبوجب اإ
 كتايب. ويرسي ماعول النقض بعد انقضاء ثالث س نوات من هناية الس نة اليت يمت فهيا الإخطار بذكل.

مراجعون  أأكرث من ادلول الأعضاء يف الاحتاد أأو يتوىل مراجعة احلساابت دوةل واحدة أأو [احلساابت]مراجعة  (7)
 خارجيون، وفقا  ملا هو منصوص عليه يف النظام املايل. وفتتوىل امجلعية فتعييهنم مبوافقهتم.

 25 املادة
 الالحئة التنايذية

 الالحئة التنايذية فتااصيل فتنايذ هذه الوثيقة. فتتضمن ]املوضوع[ (1)

أأنه جيوز فتعديل بعض أأحاكم الالحئة التنايذية عية امجل فتقّرر جيوز أأن  )أأ( ]فتعديل بعض أأحاكم الالحئة التنايذية[ (2)
 فقط. أأرابع الثالثةبأأغلوية  ابلإجامع فقط أأو

يف املس تقبل عىل فتعديل حمك من  أأرابع ثالثةال أأغلوية  يتعني فتوافر الإجامع لوقف فتطويق رشط الإجامع أأو )ب(
 أأحاكم الالحئة التنايذية.
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يف املس تقبل عىل فتعديل حمك من  أأرابع الثالثة لتطويق رشط الإجامع أأو أأرابع الثالثةيتعني فتوافر أأغلوية  )ج(
 أأحاكم الالحئة التنايذية.

وأأحاكم الالحئة التنايذية، تكون الغلوة  هذه الوثيقةيف حال فتعارضت أأحاكم  والالحئة التنايذية[ ]فتعارض هذه الوثيقة (3)
 لأحاكم هذه الوثيقة.

 السادس الاصل
 املراجعة والتعديل

 26 املادة
 املراجعة

ىل  يف جيوز للأطراف املتعاقدة مراجعة هذه الوثيقة [املراجعة]مؤمترات  (1) مؤمترات دبلوماس ية. وفتقرر امجلعية ادلعوة اإ
 عقد أأي مؤمتر دبلومايس.

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

 27 املادة
 فتعديل بعض املواد يف امجلعية

ىل  22 منأأن يتقدم ابقرتاحات لتعديل املواد  للمدير العام متعاقد أأو جيوز لأي طرف )أأ( ]اقرتاحات التعديل[ (1)  24اإ
 وهذه املادة.

 يتوىل املدير العام فتوليغ فتكل الاقرتاحات للأطراف املتعاقدة قبل أأن فتنظر فهيا امجلعية بس تة أأشهر عىل الأقل. )ب(

لهيا يف الاقر  ]الأغلوية[ (2) ( أأغلوية ثالثة أأرابع، ابس تثناء اعامتد أأي فتعديل 1) ةيقتيض اعامتد أأي فتعديل للمواد املبار اإ
 اذلي يقتيض أأغلوية أأربعة أأخامس. لهذه الاقرة أأو 22 للامدة

لهيا يف الاقرة (أأ ) [نااذ]دخول التعديل حزي ال  (3) بعد شهر من تسمل  نااذ( حزي ال 1) يدخل أأي فتعديل للمواد املبار اإ
للقواعد ادلس تورية من ثالثة أأرابع الأطراف املتعاقدة اليت تكون  مت وفقا  فتالكتابية ابلقبول اذلي  خطاراتاملدير العام لالإ 

ل يف احلالت اليت فتطوق فهيا  الأعضاء يف امجلعية وقت اعامتد التعديل واليت يكون لها حق التصويت عىل ذكل التعديل، اإ
 )ب(. الارعية الاقرة

ذا أأخطر أأي طرف متعاقد املدير  نااذالارعية حزي ال  لهذه الاقرة ( أأو4) ( أأو3)22 ل يدخل أأي فتعديل للامدة )ب( اإ
 يقبل ذكل التعديل. العام، يف غضون س تة أأشهر من اعامتد التعديل يف امجلعية، بأأنه ل

ة اليت مجليع ادلول واملنظامت احلكومية ادلولي ملزما   لأحاكم هذه الاقرة وفقا   نااذيكون لك فتعديل يدخل حزي ال  )ج(
 متعاقدة يف اترخي لحق. اليت فتصوح أأطرافا   أأو نااذمتعاقدة وقت دخول التعديل حزي ال  تكون أأطرافا  
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 السابع الاصل
 الأحاكم اخلتامية

 28 املادة
ىل هذه الوثيقة  الانضامم اإ

 املادة، هذه من( 3)و( 2) والاقرفتني 29 مع مراعاة املادة ]الأهلية[ (1)

لهيا؛ والانضامم الوثيقة هذه فتوقيع ابريس افتااقية يف طرف دوةل لأية جيوز "1"  اإ

لهيا والانضامم الوثيقة هذه فتوقيعيف املنظمة  عضولأية دوةل أأخرى  جيوز "2" ذا اإ  متتثل ترشيعاهتا أأن أأعلنت اإ
 التجارية؛ والعالمات اجلغرافية والوياانت املنبأأ  تسميات خيص فامي ابريس افتااقية لأحاكم

لهيا رشيطة أأن تكون دوةل واحدة عىل  والانضامم الوثيقة هذه فتوقيع دولية حكومية منظمة لأية جيوز "3" اإ
الأقل من ادلول الأعضاء يف فتكل املنظمة احلكومية ادلولية طرفا  يف افتااقية ابريس وأأن فتعلن املنظمة احلكومية ادلولية أأن 

نح  للمنظمة املنب ئة املعاهدة مبوجب وأأنه الوثيقةلها حسب الأصول ووفقا  لنظاهما ادلاخيل بأأن فتصوح طرفا  يف هذه  رُصّ
قلميية حامية س ندات عىل احلصوص مبوجاها ميكن اليت الترشيعات فتطوَّق ادلولية احلكومية  .اجلغرافية الوياانت خيص فامي اإ

لهيا يف الاقرة  أأوجيوز لأية دوةل الانضامم[ ]التصديق أأو (2) حدى الوثيقتني 1) منظمة حكومية دولية مبار اإ ( أأن فتودع اإ
 التايل ذكرهام:

ذا وقعت هذه الوثيقة وثيقة "1"  ؛فتصديق، اإ

ذا مل فتوقع هذه الوثيقة. وثيقة أأو "2"  انضامم، اإ

يداع وثيقة الارعية الاقرة مراعاة مع )أأ( ]اترخي نااذ الإيداع[ (3) الانضامم التارخي  التصديق أأو )ب(، يكون اترخي نااذ اإ
 اذلي فتودع فيه فتكل الوثيقة.

يداع وثيقة )ب( الانضامم لأية دوةل عضو يف منظمة حكومية دولية ول جيوز  التصديق أأو يكون اترخي نااذ اإ
ل  فهياالوياانت اجلغرافية  أأو املنبأأ  لتسمياتاحلصول عىل امحلاية  ساس الترشيعات املطوقة بني ادلول الأعضاء يف أأ  عىلاإ

ذا اكن ذكل التارخي لحقا   للتارخي  املنظمة احلكومية ادلولية هو التارخي اذلي فتودع فيه فتكل املنظمة احلكومية ادلولية وثيقهتا اإ
 لب وونة افتاا  يف الأطراف ادلول عىل الارعية الاقرة هذه فتطوق اذلي أأودعت فيه فتكل ادلوةل وثيقهتا. ومع ذكل، ل

 .ادلول فتكل خيص فامي 31 املادة بتطويق ختل ول 1967 وثيقة أأو

 29 املادة
 اترخي نااذ التصديق والانضامم

ل واثئق التصديق أأو ]الواثئق املأأخوذة يف احلس وان[ لأغراض هذه املادة، ل (1) الانضامم اليت  فتؤخذ يف احلس وان اإ
لهيا يف املادةاملنظامت احلكومية  فتودعها ادلول أأو  (.3)28 للامدة ( واليت يكون لها اترخي نااذ وفقا  1)28 ادلولية املبار اإ

 28 للامدة وفقا   مؤهةل أأطراف مخسةحزي النااذ بعد أأن فتودع  فتدخل هذه الوثيقة حزي النااذ[ ]دخول هذه الوثيقة (2)
 انضامهما بثالثة أأشهر. واثئق فتصديقها أأو
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فتصديقها  منظمة حكومية دولية أأودعت وثيقة فتصوح لك دوةل أأو )أأ( حزي النااذ[ ]دخول التصديق والانضامم (3)
 يف اترخي دخولها حزي النااذ. أأكرث ملزمة هبذه الوثيقة حزي النااذ بثالثة أأشهر أأو انضامهما قبل اترخي دخول هذه الوثيقة أأو

فتصديقها  التارخي اذلي فتودع فيه وثيقة بعد منظمة حكومية دولية أأخرى ملزمة هبذه الوثيقة صوح أأية دوةل أأوفت  )ب(
 يف أأي اترخي لحق ذلكل ومبني يف فتكل الوثيقة. انضامهما بثالثة أأشهر أأو أأو

املنضّمة، ويف حال اكن  ادلوةل أأرايض يف هذه الوثيقةأأحاكم فتطوَّق  [الانضامم قبل النافذة ادلولية]التسجيالت  (4)
 فامييف الأرايض اليت ترسي علهيا املعاهدة املنب ئة للمنظمة احلكومية ادلولية، تطوَّق الطرف املتعاقد منظمة  حكومية دولية، ف 

( 4)7 املادة مراعاة مع الانضامم، نااذ وقت الوثيقة هذه مبوجب مسجةلوالوياانت اجلغرافية اليت اكنت  املنبأأ  تسميات خيص
حتّدد  أأن ةاملنضمّ  ادلولية احلكومية املنظمة أأواملنضّمة جيوز لدلوةل و فتطوَّق مع ما يلزم من فتوديل.  اليت الرابع الاصل أأحاكمو 

عالن يفأأيضا  لهيا املبار للمهةل متديدا   انضامهما أأو فتصديقها بوثيقة يُرفق اإ لهيا املبار واملهل( 1)15 املادة يف اإ  ،17 املادة يف اإ
 .يف هذا البأأن التنايذية الالحئة يف احملددة لالإجراءات وفقا  

 30 املادة
 ظر التحاظاتح

بداء أأية حتاظات عىل هذه الوثيقة.  ل جيوز اإ

 31 املادة
 1967 فتطويق افتاا  لب وونة ووثيقة

وحدها  ترسي هذه الوثيقة [1967 وثيقة افتاا  لب وونة أأوو  هذه الوثيقةلك من ]العالقات بني ادلول الأطراف يف  (1)
يتعلق فامي . ولكن، 1967 وثيقة افتاا  لب وونة أأوو  هذه الوثيقةلك من لعالقات املتوادةل بني ادلول الأطراف يف فامي يتعلق اب

، يتعني عىل ادلول أأن متنح حامية 1967 لتسجيالت ادلولية لتسميات املنبأأ السارية بناء عىل افتاا  لب وونة أأو وثيقةاب
 .1967وثيقة فتقتضهيا أأو  عن امحلاية اليت يقتضهيا افتاا  لب وونة فتقل ل

 افتاا  يف الأطراف ادلول وبني 1967 وثيقة أأو لب وونة افتاا و  من هذه الوثيقة لك]العالقات بني ادلول الأطراف يف  (2)
 لب وونة وافتاا  تس متر أأية دوةل طرف يف لك من هذه الوثيقة [الوثيقة هذه يف الأطراف غري 1967 وثيقة أأو لب وونة

 افتاا  يف الأطراف ابدلول عالقاهتا خيص فامي حالهتا، حسب، 1967 وثيقة أأو لب وونة افتاا  فتطويق يف 1967 وثيقة أأو
 .الوثيقة هذه يف الأطراف غري 1967 وثيقة أأو لب وونة

 32 املادة
 النقض

ىل املدير العام. جيوز لأي طرف متعاقد أأن ينقض هذه الوثيقة ]الإخطار[ (1) خطار موجه اإ  مبوجب اإ

يف أأي اترخي لحق مبني  أأو الإخطار العام املدير تسمل اترخي من س نة انقضاء بعد انفذا  النقض  صوحي  النااذ[ اترخي] (2)
أأي تسجيل دويل يكون انفذا   عىل أأي طلب دويل يكون قيد النظر أأو يف الإخطار. ول يؤثر يف فتطويق هذه الوثيقة

ىل الطرف املتعاقد صاحب النقض وقت دخول النقض  حزي النااذ. ابلنس وة اإ
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 33 املادة
 والتوقيع علهيا لغات هذه الوثيقة

يف نسخة أأصلية ابللغات العربية والإس وانية والإنلكزيية  فتوقع هذه الوثيقة )أأ( ]النصوص الأصلية والنصوص الرمسية[ (1)
 والروس ية والصينية والارنس ية، وفتعترب لك النصوص متساوية يف احلجية.

عداد نصوص رمسية ابللغات الأخرى اليت ختتارها امجلعية، بعد التباور مع  )ب( يتوىل املدير العام اإ
 املعنية. احلكومات

 متاحة للتوقيع يف مقر املنظمة ملدة س نة بعد اعامتدها. فتظل هذه الوثيقة ]همةل التوقيع[ (2)

 34 املادة
 الإيداعأأمني 

يداع هذه املعاهد  ة.يكون املدير العام أأمني اإ
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 لب وونة ببأأن تسميات املنبأأ والوياانت اجلغرافيةلفتاا  الوثيقة جنيف مرشوع الالحئة التنايذية ملرشوع 

 قامئة القواعد

 الاصل الأول: أأحاكم متهيدية وعامة

 فتعابري خمترصة :1القاعدة 
 حساب املهل :2القاعدة 
 لغات العمل :3القاعدة 
 الإدارة اخملتصة :4القاعدة 

 الثاين: الطلب والتسجيل ادلويل الاصل

 الرشوط املتعلقة ابلطلب :5القاعدة 
 الطلوات اخملالاة للأصول :6القاعدة 
 التدوين يف السجل ادلويل :7القاعدة 
 الرسوم :8القاعدة 

عالن الرفض والإجراءات الأخرى املتعلقة ابلتسجيل ادلويل  الاصل الثالث: اإ

عالن الرفض :9القاعدة   اإ
عالن الرفض اخملالف للأصول :10القاعدة   اإ
عالن الرفض :11القاعدة   حسب اإ
 الإعالن مبنح امحلاية :12القاعدة 
بطال أ اثر تسجيل دويل يف طرف متعاقد :13القاعدة   الإخطار ابإ
 الإخطار ابملهةل الانتقالية املمنوحة للغري :14القاعدة 
 التعديالت :15القاعدة 
 التخيل عن امحلاية :16القاعدة 
 شطب التسجيل ادلويل :17القاعدة 
 التصويوات يف السجل ادلويل :18القاعدة 

 الاصل الرابع: أأحاكم متنوعة

 النرش :19القاعدة 
 مس تخرجات السجل ادلويل واملعلومات الأخرى اليت يقدهما املكتب ادلويل :20القاعدة 
 التوقيع :21القاعدة 
رسال التوليغات املتنوعة :22القاعدة   اترخي اإ

 طر  الإخطار من قبل املكتب ادلويل :23لقاعدة ا
 التعلاميت الإدارية :24القاعدة 
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 الاصل الأول
 أأحاكم متهيدية وعامة

 1القاعدة 
 فتعابري خمترصة

 لأغراض هذه الالحئة التنايذية، وما مل يُذكر خالف ذكل رصاحة: 
 هذه الالحئة التنايذية؛ املعىن ذافته يف 1يكون للتعابري اخملترصة املُعّرفة يف املادة  "1"
ىل قاعدة من قواعد هذه الالحئة التنايذية؛ "2"  وتبري "القاعدة" اإ
لهيا يف القاعدة  "3"  ؛24وفتعين "التعلاميت الإدارية" التعلاميت الإدارية املبار اإ
 .وفتعين عوارة "الاس امترة الرمسية" الاس امترة اليت يصدرها املكتب ادلويل "4"

 2القاعدة 
 لحساب امله

، يف الواجب أأخذها يف احلس وان يف الس نة التالية ،فتنقيض لك همةل حمسوبة ابلس نوات ]املهل احملسوبة ابلس نوات[ (1)
ذا وقع احلدث يف ّن فرباير،  29البهر ذافته واليوم ذافته الذلين يودأأ فهيام حساب املهةل. ولكن اإ  فرباير 28املهةل فتنقيض يف فاإ

 من الس نة التالية.

شهر[]املهل احمل  (2) فتنقيض لك همةل حمسوبة ابلأشهر، يف البهر التايل الواجب أأخذه يف احلس وان، يف اليوم  سوبة ابلأ
نّ  ذا مل يكن يف البهر التايل الواجب أأخذه يف احلس وان يوم مطابق لهذا العدد، فاإ  ذافته اذلي يودأأ فيه حساب املهةل. ولكن اإ

 املهةل فتنقيض يف اليوم الأخري من هذا البهر.

حدى الإدارات اخملتصة لمكتب ادلويل أأويوم معل ابلنس وة ل  ]انقضاء املهةل يف يوم ل يكون (3) ذا اكنت املهةل  [اإ املنطوقة اإ
حدى الإدارات اخملتصة  دارة فتكل الإ لمكتب ادلويل أأو ابلنس وة ل  يوم معلفتنقيض يف يوم ل يكون عىل املكتب ادلويل أأو اإ

ناخمل  اليوم الأول التايل اذلي يكون يوم معل ابلنس وة يف (،.2( و)1) فتنيأأحاكم الاقر  ابلرمغ من، فتنقيض املهةل تصة، فاإ
 حسب احلال. ،فتكل الإدارة اخملتصةلمكتب ادلويل أأو ل 

 3القاعدة 
 لغات العمل

 .الإس وانية الارنس ية أأوأأو لإنلكزيية ابر الطلب رَّ حي ]الطلب[ (1)

ر لك فتوليغ يتعلق بطلب أأو تسجيل دويل اب [التوليغات الالحقة للطلب ادلويل] (2) الارنس ية أأو لإنلكزيية حيرَّ
البخص الطويعي (، حسب اختيار املس تايدين أأو 3)5 حسب اختيار الإدارة اخملتصة املعنية أأو، يف حاةل املادة الإس وانية أأو

ليه يف املادةأأو املعنوي   لتكل الإجراءات. ". ويعّد املكتب ادلويل أأية ترمجة رضورية2("2)5 املبار اإ
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تكون التدوينات يف السجل ادلويل ومنبورات املكتب ادلويل اخلاصة  ]التدوينات يف السجل ادلويل واملنبورات[ (3)
املكتب  ابلإنلكزيية والارنس ية والإس وانية. ويعّد املكتب ادلويل الرتجامت الرضورية ذلكل الغرض. ولكنبتكل التدوينات 

 ادلويل ل يرتمج تسمية املنبأأ أأو الويان اجلغرايف.

يف احلالت اليت يتضمن فهيا الطلب نقال حرفيا لتسمية املنبأأ  ان اجلغرايف[ي]النقل احلريف لتسمية املنبأأ أأو الو  (4)
ّن املكتب2()5) الويان اجلغرايف وفقا للقاعدة أأو  ادلويل ل يتحقق من دقة ذكل النقل احلريف. ()ب(، فاإ

 4القاعدة 
 الإدارة اخملتصة

خطار املكتب ادلويل] (1) دارفته اخملتصة وفتااصيل  [اإ خطار املكتب ادلويل ابمس اإ يقوم لك طرف متعاقد، فور انضاممه، ابإ
ىل املكتب ادلويل واس تالم  الفتصال اخلاصة بتكل الإدارة، أأي الإدارة اليت عّيهنا لتقدمي الطلوات والإخطارات الأخرى اإ

نااذ احلقو   ىل ذكل، فتتيح فتكل الإدارة املعلومات عن الإجراءات املنطوقة يف الطرف املتعاقد لإ الإخطارات منه. وابلإضافة اإ
 املرفتوطة بتسميات املنبأأ والوياانت اجلغرافية.

دارات خمتلاة[ (2) دارة واحدة أأو اإ دارة خمتصة واحدة. وعندما 1) كور يف الاقرةيُاّضل أأن يبري الإخطار املذ ]اإ ىل اإ ( اإ
ىل اختصاص لك مهنا فامي خيص  دارات خمتلاة، ينبغي أأن يبري الإخطار بوضوح اإ ر طرف متعاقد ابإ ىل خيطن فتقدمي الطلوات اإ

 .املكتب ادلويل واس تالم الإخطارات منه

لهيا يف الاقرة]التعديالت[ (3) ر الأطراف املتعاقدة املكتب ادلويل بأأي فتغيري يف الوياانت املبار اإ (. غري أأنّه جيوز 1) .ختطن
خطار ببأأنه وذكل يف احلالت اليت يكون دليه فهيا  للمكتب ادلويل أأن حييط علام، حبمك مركزه، بتغيري يطرأأ دون فتلقي أأي اإ

 مؤرشات واحضة عىل حدوث ذكل التغيري.

 الثاينالاصل 
 الطلب والتسجيل ادلويل

 5القاعدة 
 الرشوط املتعلقة ابلطلب

يودع الطلب دلى املكتب ادلويل عىل الاس امترة الرمسية اخملصصة لهذا الغرض وفتوقع عليه الإدارة اخملتصة ]الإيداع[  (1)
ليه يف املادةالبخص الطويعي أأو املعنوي (، املس تايدون أأو 3)5 اليت فتقدمه أأو يوقع عليه، يف حاةل املادة  ".2("2)5 املبار اإ

 )أأ(  يونّي الطلب ما ييل:  ]احملتوايت الإلزامية يف الطلب[ (2)
 ؛طرف املنبأأ املتعاقد "1"
دة للمس تايدين أأو 3)5 والإدارة اخملتصة اليت فتقدم الطلب أأو، يف حاةل املادة "2" (، التااصيل احملّدن

ليه يف املادةالبخص الطويعي أأو املعنوي   "؛2("2)5 املبار اإ
ذا اس تحال التعيني امجلاعي "3" ، أأو البخص الطويعي واملس تايدين املعّينني ابمس جامعي أأو ابمس فردي اإ

ى فتتصل أأو املعنوي اذلي يمتتع ابلأسس القانونية مبوجب قانون طرف املنبأأ املتعاقد لتأأكيد حقو  املس تايدين أأو حقو  أأخر 
 بتسمية املنبأأ أأو الويان اجلغرايف؛
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طرف املنبأأ وتسمية املنبأأ املطلوب تسجيلها أأو الويان اجلغرايف املطلوب تسجيهل، ابللغة الرمسية ل "4"
ذا اكن لاملتعاقد أأكرث من لغة رمسية فبلغة واحدة أأو أأكرث من اللغات الرمسية اليت ترد هبا تسمية  طرف املنبأأ املتعاقد، واإ

بأأ أأو يرد هبا الويان اجلغرايف يف التسجيل أأو القانون أأو القرار اذلي متتع تسمية املنبأأ أأو يمتتع الويان اجلغرايف مبوجبه املن 
 ؛1طرف املنبأأ املتعاقدابمحلاية يف 

اليت فتنطوق علهيا تسمية املنبأأ، أأو ينطوق علهيا الويان اجلغرايف، بأأكرب قدر ممكن  والسلعة أأو السلع "5"
 من ادلقة؛

 ومنطقة املنبأأ أأو املنطقة اجلغرافية اليت فتُنتج فهيا السلعة أأو السلع؛ "6"
ددة، مبا يف ذكل اترخي التسجيل أأو القانون الترشيعي أأو الإداري أأو القرار الق "7" ضايئ والتااصيل املُّحن

 .طرف املنبأأ املتعاقدالإداري، واليت تمتتع تسمية املنبأأ أأو يمتتع الويان اجلغرايف مبوجاها ابمحلاية يف  أأو
ليه يف املادةالبخص الطويعي أأو املعنوي وعندما تكون أأسامء املس تايدين أأو  )ب( "، وامس 2("2)5 املبار اإ

الويان اجلغرايف املطلوب تسجيهل، ابحلروف غري الالفتينية، فتُنقل فتكل منطقة املنبأأ، وامس تسمية املنبأأ املطلوب تسجيلها أأو 
الطلب نظام احلروف الصوفتية للغةالأسامء نقال حرفيا ابحلروف الالفتينية. ويتّبع النقل احلريف 

1
. 

 .8 ويُرفق ابلطلب ادلويل رمُس التسجيل وأأية رسوم أأخرى، كام هو منصوص عليه يف القاعدة )ج(

ما دام الطرف املتعاقد يبرتط،   )أأ(  الوياانت املتعلقة ابجلودة أأو السمعة أأو اخلاصية )اخلصائص([ –الطلب ] (3)
ىل بياانت فتتعلق، يف حاةل ، أأن يف أأراضيه لأغراض حامية تسمية منبأأ مسجةل أأو بيان جغرايف مسجل يبري الطلب كذكل اإ

غرافية ملنطقة الإنتاج وفتتعلق، يف حاةل الويان اجلغرايف، جبودة ودة السلعة أأو خصائصها وصلهتا ابلويئة اجلجبتسمية املنبأأ، 
خطار املدير العام بذكل ، السلعة أأو مسعهتا أأو خاصية أأخرى فتتسم هبا وصلهتا مبنطقة املنبأأ اجلغرافية ّن عىل ذكل الطرف اإ فاإ

 .الرشط
لهيا يف الاقرة الارع فتُوفر من أأجل استيااء ذكل الرشط،  )ب( حدى لغات العمل، ولكهنا ل  ية )أأ(الوياانت املبار اإ ابإ

 .فترُتمج من قبل املكتب ادلويل
كون هل، مع مراعاة ياملمتثل للرشط اذلي أأخطر به الطرف املتعاقد طلوا للاقرة الارعية )أأ(، لطلب غري ا (ج)

 .فامي خيص الطرف املتعاقد التخيل عن امحلاية، أأثر 6القاعدة 

منبأأ مسجةل أأو بيان جغرايف  ما دام الطرف املتعاقد يبرتط، لأغراض حامية تسمية  )أأ(التوقيع[   –الطلب ] (4)
ّن عىل ذكل املمنوحة مبوجب فتكل امحلاية، قو  احليمتتع ابلأسس القانونية لتأأكيد خشص ، أأن يكون الطلب موقّعا من مسجل فاإ

خطار املدير العام بذكل   .الرشطالطرف اإ
، لأغراض حامية تسمية منبأأ مسجةل أأو بيان جغرايف مسجل، أأن يكون ما دام الطرف املتعاقد يبرتط )ب(

عالن نية ممارسة رقابة  مصحوابالطلب  عالن نية اس تخدام تسمية املنبأأ املسجةل أأو الويان اجلغرايف املسجل يف أأراضيه أأو اإ ابإ
خطار املدير العام  ّن عىل ذكل الطرف اإ عىل اس تخدام الغري لتسمية املنبأأ املسجةل أأو الويان اجلغرايف املسجل يف أأراضيه، فاإ

 بذكل الرشط.
كون ابلإعالن املونّي يف الاقرة الارعية )ب(، يللاقرة الارعية )أأ(، أأو غري املصحوب  طوقالطلب غري املوقّع ا (ج)

أأو الإعالن، حسب ما  فامي خيص الطرف املتعاقد اذلي يبرتط ذكل التوقيع التخيل عن امحلاية، أأثر 6هل، مع مراعاة القاعدة 
 مت الإخطار به بناء عىل الاقرفتني الارعيتني )أأ( و)ب(.
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 .3 ( من القاعدة4( و)3) ()ب( مرهون بأأحاكم الاقرفتني2)5 " والقاعدة4()أأ("2)5 فتطويق القاعدة  
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يونّي الطلب، عىل حد عمل املودع،   [امحلاية غري مطلوبة لعنارص معينة من تسمية املنبأأ أأو الويان اجلغرايف -لب الط] (5)
ذا اكن  ي تمتتع مبوجبه تسمية املنبأأ أأو الإداري، واذل القرار القضايئ أأو التسجيل أأو القانون الترشيعي أأو الإداري أأوما اإ

لعنارص معينة من تسمية املنبأأ أأو الويان  ممنوحةامحلاية غري حيدد أأن  املنبأأ املتعاقدطرف الويان اجلغرايف ابمحلاية يف 
 . وفتُذكر فتكل العنارص يف الطلب بلغة من لغات العمل.اجلغرايف

 جيوز أأن يونّي الطلب ادلويل أأو يتضمن ما ييل: اخليارية[احملتوايت  -الطلب ] (6)
 عناوين املس تايدين؛ "1"
 يايد بأأنه مت التخيل عن امحلاية يف طرف متعاقد أأو أأكرث؛ عالانواإ  "2"
ونسخة ابللغة الأصلية من التسجيل أأو القانون الترشيعي أأو الإداري أأو القرار القضايئ أأو الإداري،  "3"

 .طرف املنبأأ املتعاقداذلي تمتتع تسمية املنبأأ أأو يمتتع الويان اجلغرايف مبوجبه ابمحلاية يف 
لهيا يف الاقرة ) وبياان يايد "4" (،من تسمية 5أأن امحلاية غري مطلوبة لعنارص معّينة، خالف فتكل املبار اإ

 املنبأأ أأو الويان اجلغرايف.

 6القاعدة 
 الطلوات اخملالاة للأصول

ذا فتونّي للمكتب ادلويل أأن الطلب ل يس تويف 2) )أأ(  مع مراعاة الاقرة  ]حفص الطلب وفتصويب اخملالاات[ (1) (، اإ
نّه يؤجل التسجيل ويدعو الإدارة اخملتصة أأو يدعو، يف حاةل املادة5 ( أأو القاعدة1)3 احملّددة يف القاعدةالرشوط  (، 3)5 ، فاإ

ليه يف املادة البخص الطويعي أأو املعنوياملس تايدين أأو  ىل فتصويب اخملالاة اليت لحظها يف غضون 2("2)5 املبار اإ همةل " اإ
رسال  فتكل ادلعوة. ثالثة أأشهر اعتوارا من اترخي اإ

ذا مل فتصوب الإدارة اخملتصة اخملالاة املالحظة يف )ب( شهرين اعتوارا من اترخي ادلعوة املذكورة يف  غضون واإ
رسال ذكل التوليغ  الاقرة ىل فتكل الإدارة لتذكريها بتكل ادلعوة. ول يؤثر اإ الارعية )أأ(، فعىل املكتب ادلويل أأن يرسل فتوليغا اإ

 )أأ(. ذكورة يف الاقرة الارعيةيف همةل الثالثة أأشهر امل
ذا مل يتسمل املكتب ادلويل فتصويوا للمخالاة يف )ج( )أأ(،  همةل الثالثة أأشهر املذكورة يف الاقرة الارعيةغضون  واإ

(، 3)5 وخيطر بذكل الإدارة اخملتصة أأو خيطر، يف حاةل املادة ، مع مراعاة الاقرة الارعية )د(،يرفض املكتب ادلويل الطلب
ليه يف املادةالبخص الطويعي أأو املعنوي دين أأو املس تاي  " فضال عن الإدارة اخملتصة.2("2)5 املبار اإ

خطار مقّدم وفقا للقاعدة  )د( عالن مقّدم وفقا 4( أأو )3)5يف حال أأية خمالاة فتتعلق برشط قامئ عىل اإ (، أأو عىل اإ
ذا مل يس تمل املكتب ادلويل فتصويب اخملالاة يف غضون 4)7للامدة  لهيا يف الاقرة الارعية ةلهم(، اإ ن  الثالثة أأشهر املبار اإ )أأ(، فاإ

 امحلاية املتأأفتية من التسجيل ادلويل فتعترب متخىل عهنا يف الطرف املتعاقد اذلي فتقّدم ابلإخطار أأو الإعالن.
بعد )ج(، يرّد املكتب ادلويل الرسوم املدفوعة عىل ذكل الطلب  وعندما يُرفض الطلب وفقا للاقرة الارعية (ه)

 .8 خصم مبلغ يساوي نصف رمس التسجيل املذكور يف القاعدة

ذا مل  ]الطلب اذلي ل يُعترب طلوا[ (2) يف حاةل ، أأو مل يودع طرف املنبأأ املتعاقدالطلب من قبل الإدارة اخملتصة ل يودعاإ
ليه يف املادةالبخص الطويعي أأو املعنوي (، من قبل املس تايدين أأو 3)5 املادة نّ "، 2("2)5 املبار اإ املكتب ادلويل ل  فاإ

ىل املرسن   .ليعتربه طلوا ويعيده اإ
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 7القاعدة 
 التدوين يف السجل ادلويل

ذا رأأى املكتب ادلويل أأّن الطلب يس تويف الرشوط احملّددة يف القاعدة  ]التسجيل[ (1) نّه 5 ( والقاعدة1)3 )أأ(  اإ ، فاإ
 ادلويل.يدّون تسمية املنبأأ أأو الويان اجلغرايف يف السجل 

ذا اكن الطلب خاضعا كذكل لفتاا  لب وونة أأو وثيقة )ب( ، يدّون املكتب ادلويل تسمية املنبأأ يف 1967 واإ
ذا رأأى أأّن الطلب يس تويف الرشوط احملّددة يف القاعدة من الالحئة التنايذية املنطوقة فامي  5 ( والقاعدة1)3 السجل ادلويل اإ

 .1967 خيص افتاا  لب وونة أأو وثيقة
ذا اكن التسجيل ادلويل خاضعا لهذه الوثيقة أأو افتاا   )ج( ويونّي املكتب ادلويل، فامي خيص لك طرف متعاقد، ما اإ

 .1967 لب وونة أأو وثيقة

 :يتضمن التسجيل ادلويل أأو يونّي ما ييل ]حمتوايت التسجيل[ (2)
 ؛لك الوياانت الواردة يف الطلب "1"
 الطلب؛واللغة اليت اس تمل هبا املكتب ادلويل  "2"
 ؛رمق التسجيل ادلويلو  "3"
 واترخي التسجيل ادلويل. "4"

 يقوم املكتب ادلويل مبا ييل: [البهادة والإخطار] (3)
ما الإدارة اخملتصة ل "1" ىل اجلهة اليت المتست التسجيل ويه اإ رسال شهادة تسجيل دويل اإ طرف املنبأأ اإ

ليه يف املادةالبخص الطويعي أأو املعنوي (، املس تايدين أأو 3)5 أأو، يف حاةل املادة املتعاقد  "؛2("2)5 املبار اإ
خطار الإدارة اخملتصة للك طرف متعاقد بذكل التسجيل ادلويل. "2"  واإ

عىل هذه الوثيقة  1967 يف حاةل فتصديق دوةل طرف يف افتاا  لب وونة أأو وثيقة)أأ(    [(1)31فتنايذ املادة ] (4)
لهيا، فتُطّوق القاعدة من  أأو ىل )2)5انضامهما اإ تسميات املنبأأ أأو ( مع ما يلزم من فتوديل فامي خيص التسجيالت ادلولية 4( اإ

ىل فتكل ادلوةل. ويتحقّق املكتب ادلويل مع الإدارة اخملتصة املعنية  1967 السارية بناء عىل افتاا  لب وونة أأو وثيقة ابلنس وة اإ
دخالها، اس تجابة ملتطلوات  ىل )2)5و (1)3القاعدفتني من أأية فتعديالت يتعنّي اإ ، بغرض تسجيلها بناء عىل هذه الوثيقة (4( اإ

وخيطر مجيع الأطراف املتعاقدة الأخرى ابلتسجيالت ادلولية اليت فتُدخل علهيا فتكل التعديالت. وفتُدخل التعديالت مقابل 
 ".2("1)8 يف القاعدة عليهدفع الرمس املنصوص 

خطار ابلإبطال صادر عن طرف متعاقد هو )ب(  عالن ابلرفض أأو اإ يف افتاا  لب وونة أأو وثيقة أأيضا  طرفلك اإ
خطارا ابلسحب أأو الرفض بناء عىل املادة ، 1967 أأو مبنح  16يظل ساراي مبوجب هذه الوثيقة، ما يقّدم الطرف املتعاقد اإ

 .18امحلاية بناء عىل املادة 
يف حال اكنت الاقرة الارعية )ب( ل فتنطوق، يتعنّي عىل أأي طرف متعاقد يكون طرفا أأيضا يف افتاا  لب وونة  )ج(

خطار مبوجب الاقرة الارعية، 1967أأو وثيقة  عىل هذه بناء أأيضا حامية تسمية املنبأأ املعنية أأن يس متر يف )أأ(،  فور اس تالم اإ
( من 6)5 ممنوحة بناء عىل املادةهمةل ف املتعاقد خالف ذكل. وتكون أأية الطر ما مل يونّي احلني فصاعد،  من ذكل الوثيقة

فامي فتوقى مهنا  خاضعة   ،)أأ( الاقرة الارعيةبناء عىل سارية وقت اس تالم الإخطار يه  ل تزال و 1967 افتاا  لب وونة أأو وثيقة
 .17 لأحاكم املادة
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 8القاعدة 
 الرسوم

 التالية املس تحقة السداد ابلارناكت السويرسية: 2ل املكتب ادلويل الرسومحيّص  (1)
 ... رمس عن تسجيل دويل "1"
 ... رمس عن أأي فتعديل متعلق ابلتسجيل "1"
صدار مس تخرج عن السجل ادلويل "3"  ... رمس عن اإ
قرار أأو فتقدمي أأية معلومات "4" صدار اإ  رمس عن اإ

 ... أأخرى كتابية ببأأن حمتوايت السجل ادلويل
لهيا يف الاقرة "5"  (2) الرسوم الاردية املبار اإ

ليه يف املادة)أأ(    [حتديد مبلغ الرسوم الاردية] (2) ذا أأصدر طرف متعاقد الإعالن املبار اإ ( وأأعرب فيه عن 4)7 اإ
د مبلغ ذكل الرمس ابلعمةل اليت تس تخدهما الإدارة   اخملتصة.رغوته يف حتصيل رمس فردي، كام هو مذكور يف ذكل احلمك، حيدَّ

ليه يف الاقرة الارعية )ب( ذا ُحّدد الرمس يف الإعالن املبار اإ )أأ( بعمةل خالف الارنك السويرسي، حيّدد املدير  اإ
العام مبلغ الرمس ابلعمةل السويرسية عىل أأساس سعر الرصف الرمسي للأمم املتحدة، بعد التباور مع الإدارة اخملتصة للطرف 

 املتعاقد.
ذا اكن سعر ال )ج( د هبا الطرف املتعاقد مبلغ رصف الرمسي للأمم املتحدة بني العمةل السويرسية والعمةل اليت حدّ اإ

عىل  ابملائة 5 رمس الاردي يزيد عىل سعر الرصف الأخري املطوق لتحديد مبلغ الرمس ابلعمةل السويرسية أأو يقل عنه بنس وةال
دارة الأقل خالل أأكرث من ثالثة أأشهر متتالية، جاز ل ىل املدير العام أأن حيدّ فتكل الطرف املتعاقد أأن ذل اخملتصةالإ د طلب اإ

مبلغا  جديدا  للرمس ابلعمةل السويرسية عىل أأساس سعر الرصف الرمسي للأمم املتحدة املطوق يف اليوم السابق لتارخي فتقدمي 
ده املدير اعتوارا  من التارخي اذلي حيدّ ذكل الطلب. ويتخذ املدير العام الإجراءات الالزمة لهذا الغرض. ويطوق املولغ اجلديد 

العام، رشط أأن يقع ذكل التارخي بعد شهر عىل الأقل وشهرين عىل الأكرث من اترخي نرش املولغ عىل موقع املنظمة عىل 
 الإنرتنت.

ذا اكن سعر الرصف الرمسي للأمم املتحدة بني العمةل السويرسية والعمةل اليت حدّ  )د( مبلغ  د هبا الطرف املتعاقداإ
عىل الأقل عن سعر الرصف الأخري املطوق لتحديد مبلغ الرمس ابلعمةل السويرسية  ابملائة 10 بنس وة رمس الاردي يقلّ ال

د املدير العام مبلغا  جديدا  للرمس ابلعمةل السويرسية عىل أأساس سعر الرصف خالل أأكرث من ثالثة أأشهر متتالية، حيدّ 
ده املدير العام، رشط أأن يقع ذكل التارخي بعد ق املولغ اجلديد اعتوارا  من التارخي اذلي حيدّ الرمسي الراهن للأمم املتحدة. ويطو

 شهر عىل الأقل وشهرين عىل الأكرث من اترخي نرش املولغ عىل موقع املنظمة عىل الإنرتنت.

ن [فتدوين مبالغ الرسوم حلساب الأطراف املتعاقدة املعنية] (3) د للمكتب ادلويل عن الطرف لك رمس فردي يسدَّ  يدوَّ
ويل اذلي ادلاملتعاقد حلساب ذكل الطرف دلى املكتب ادلويل خالل البهر التايل للبهر اذلي مت فيه فتدوين التسجيل 

د ببأأنه ذكل الرمس.  سّدن

د لك املدفوعات املس تحقة [ة]الالزتام ابس تعامل العمةل السويرسي (4) مكتب ادلويل بناء عىل هذه الالحئة التنايذية لل  تسدَّ
ذا سّدن  دارة خمتصةدت الرسوم عن طريق ابلعمةل السويرسية، حىت اإ لتكون قد  اإ  .ا بعمةل أأخرىهتحصَّ

د  [نظام التسديد] (5)  .)ب( مراعاة الاقرة الارعية رشطالرسوم للمكتب ادلويل مبارشة،  )أأ(  تسدَّ
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 فتقّرر امجلعية مبالغ الرسوم.  
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ذا وافقت الإدارة اخملتصة عىل حتصيل  املس تحقة عن طلبجيوز تسديد الرسوم  )ب( دارة خمتصة اإ عن طريق اإ
رسالها  دارة خمتصة فتوافق عىل حتصيل فتكل الرسوم واإ رسال فتكل الرسوم وأأبدى املس تايدون رغوهتم يف ذكل. وختطر أأية اإ واإ

 املدير العام بذكل.

د  [طر  التسديد] (6)  الإدارية.وفقا للتعلاميت الرسوم للمكتب ادلويل  )أأ(  تسدَّ

.عند تسديد أأي رمس للمكتب ادلويل، جيب بيان تسمية املنبأأ املعنية أأو الويان [الوياانت املصاحبة للتسديد] (7)
 اجلغرايف املعين والغرض من التسديد.

املطلوب، دا  للمكتب ادلويل يف اليوم اذلي يتسمل فيه املكتب ادلويل املولغ عترب الرمس مسدَّ يُ )أأ(    [اترخي التسديد] (8)
 )ب(. الاقرة الارعية رشط مراعاة
ذا اكن املولغ املطلوب متوفرا  يف حساب ماتوح دلى املكتب ادلويل وتسمّل ذكل املكتب فتعلاميت من صاحب  )ب( اإ

نّ   فيه املكتب ادلويل طلوا  أأو الامتسا  دا  للمكتب ادلويل يف اليوم اذلي يتسملّ عترب مسدَّ الرمس يُ  احلساب ابقتطاع املولغ، فاإ
 .فتعديللتدوين 

ذا حصل فتغيري يف مبلغ أأي رمس، يكون املولغ املُطّوق املولغ النافذ يف التارخي اذلي تسمّل فيه [فتغيري مبلغ الرسوم] (9) .اإ
 املكتب ادلويل الرمس.

 الاصل الثالث
عالن الرفض والإجراءات الأخرى املتعلقة ابلتسجيل ادلويل  اإ

 9القاعدة 
 الرفض

خطار املكتب ادلويل[ (1) عالن رفضٍّ من قبل الإدارة اخملتصة للودل املتعاقد املعين  )أأ(.  ]اإ خُيَطر املكتب ادلويل بأأي اإ
عالن الرفض فتوقيع فتكل الإدارة.  وجيب أأن حيمل اإ

 بناء عىل ويمت الإخطار ابلرفض يف غضون س نة واحدة اعتوارا من اس تالم الإخطار من املكتب ادلويل )ب(
 (، متديد فتكل املهةل بعام أ خر.4)29 (. وجيوز، يف حاةل املادة4)6 املادة

عالن الرفض ]حمتوايت (2)  :يتضمن الإعالن أأو يونّي ما ييل [اإ
رة ابلرفض؛ "1"  الإدارة اخملتصة اخملطن
 ابلتأأكّد منأأخرى تسمح  بياانت، ومن الأفضل أأن يكون مصحواب ب املعين رمق التسجيل ادلويلو  "2"

 أأو الويان اذلي يتأألّف منه الويان اجلغرايف؛ التسمية اليت فتتأألّف مهنا تسمية املنبأأ التسجيل ادلويل، مثل 
لهيا الرفضو  "3"  ؛الأس واب اليت يستند اإ
ذا اكنو  "4" ىل اإ ليه يف املادة الرفض يستند اإ ، فالوياانت 13 وجود حق سابق، عىل النحو املبار اإ

قلميي أأو دويل لعالمة جتارية،  بذكل احلق السابق، ول الأساس ية املتعلقة ذا اكن مرفتوطا بطلب أأو تسجيل وطين أأو اإ س امي اإ
واترخي الأولوية )عند الاقتضاء(، وامس صاحب التسجيل ادلويل وعنوانه، ، اترخي التسجيل ورمقهأأو  واترخي الطلب ورمقه

 تكلواخلدمات املعنية الواردة يف الطلب أأو يف التسجيل املتعلق ب لسلع ابن العالمة، وكذكل قامئة وصورة مس تنسخة م
 ؛ر هبا الطلب أأو التسجيل املذكوررّ القامئة ابللغة اليت حُ  فتكل فتقدميالعالمة، علام  بأأنه جيوز 
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ذا اكن الرفض ل خيص سوى بعض عنارص تسمية املنبأأ، أأو الويان اجلغرايف "5" ، فالعنارص واإ
 خيصها؛ اليت

ول الانتصاف القضائية أأو الإدارية املتاحة للطعن يف الرفض، فضال عن املُهل املنطوقة. "6"  وس ُ

أأي يدّون املكتب ادلويل (، 1)10 مع مراعاة القاعدة [يف السجل ادلويل والإخطار من قبل املكتب ادلويل التدوين] (3)
عالن الرفضرفض يف السجل ادلويل مع بيان التارخي اذلي أأرسل فيه  ىل املكتب ادلويل اإ ذكل الإعالن  من نسخةويرسل  ،اإ

ىل  ىل املس تايدين أأو 3)5 يف حاةل املادةأأو،  طرف املنبأأ املتعاقدالإدارة اخملتصة لاإ املبار البخص الطويعي أأو املعنوي (، اإ
ليه يف املادة  .طرف املنبأأ املتعاقد" فضال عن الإدارة اخملتصة ل2("2)5 اإ

 10القاعدة 
عالن الرفض   اخملالف للأصولاإ

عالن الرفض] (1) عالن رفضٍّ اذلي ل يُعترب  اإ عالن رفضٍّ يف احلالت  املكتب ادلويل )أأ(  ل يعترب  [اإ عالن الرفض اإ اإ
 التالية:

ذا مل يونّي رمق التسجيل ادلويل املعين، ما مل تسمح بياانت أأخرى يف الإعالن بتحديد التسجيل  "1" اإ
 مغوض؛ دون

ذا "2"  ؛أأس واب الرفضمل يونّي أأي سبب من  واإ
ىل املكتب ادلويل بعد انهتاء املهةل املعنية املنصوص علهيا يف القاعدة "3" ذا أأرسل اإ  (؛1)9 واإ
ذا مل ختطر به الإدارة اخملتصة املكتب ادلويل. "4"  واإ

عالن الرفض بأأنّه ل يعترب ذكل )أأ(، يولنغ املكتب ادلويل الإدارة اخملتصة املرسةل لإ  وعندما فتنطوق الاقرة الارعية )ب(
عالن رفضٍّ وأأّن الرفض مل يُدّون يف السجل ادلويل، ويوحض أأس واب ذكل و  ذا مل يمتكن من حتديد الإعالن اإ ل اإ ل، اإ يرسن

ىل الإدارة اخملتصة ل التسجيل ادلويل املعين، عالن الرفض اإ ىل 3)5 أأو، يف حاةل املادة طرف املنبأأ املتعاقدنسخة من اإ (، اإ
ليه يف املادةالبخص الطويعي أأو املعنوي يدين أأو املس تا   .طرف املنبأأ املتعاقد" فضال عن الإدارة اخملتصة ل2("2)5 املبار اإ

صول[ (2) عالن الرفض خمالاة أأخرى دون اخملالاات املذكورة يف الاقرة ]الإعالن اخملالف للأ ذا فتضمن اإ ّن املكتب 1) اإ (، فاإ
ىل الإدارة اخملتصة لادلويل يقوم، رمغ ذكل، بتدوين الرفض  عالن الرفض اإ طرف املنبأأ يف السجل ادلويل ويرسل نسخة من اإ

ىل املس تايدين أأو 3)5 أأو، يف حاةل املادة املتعاقد ليه يف املادةالبخص الطويعي أأو املعنوي (، اإ " فضال عن 2("2)5 املبار اإ
(، من املس تايدين أأو 3)5 يف حاةل املادةأأو، . وبناء عىل طلب من فتكل الإدارة طرف املنبأأ املتعاقدالإدارة اخملتصة ل

ليه يف املادةالبخص الطويعي أأو املعنوي  ىل "،2("2)5 املبار اإ يدعو املكتب ادلويل الإدارة املرسةل لإعالن الرفض اإ
عالهنا دون فتأأخري.  فتصويب اإ

 11القاعدة 
عالن الرفض  حسب اإ

خطار املكتب ادلويل[ (1) دارة املرسةل لإعالن الرفض أأن تسحوه، جزئيا أأو لكيا، يف أأي وقت. وختطر الإدارة  ]اإ جيوز لالإ
عالن الرفض وجيب أأن حيمل الإخطار ابلسحب فتوقيع فتكل الإدارة.  اخملتصة املكتب ادلويل بسحب اإ
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عالن الرفض ما ييل: ]حمتوايت الإخطار[ (2)  يونّي الإخطار بسحب اإ
 ابلتأأكّد من، ومن الأفضل أأن يكون مصحواب ببياانت أأخرى تسمح ملعينا رمق التسجيل ادلويل "1"

 أأو الويان اذلي يتأألّف منه الويان اجلغرايف؛ التسمية اليت فتتأألّف مهنا تسمية املنبأأ مثل التسجيل ادلويل، 
لهيا يف القاعدة "2"  "؛5("2)9 وسبب السحب و، يف حاةل السحب اجلزيئ، الوياانت املبار اإ
عالن الرفض. واترخي "3"  حسب اإ

يف السجل ادلويل الإخطار يدّون املكتب ادلويل  [من قبل املكتب ادلويل خطاريف السجل ادلويل والإ  التدوين] (3)
ليه يف الاقرة ىل ذكل الإخطار  من نسخةويرسل  (،1) ابلسحب املبار اإ يف حاةل أأو،  طرف املنبأأ املتعاقدالإدارة اخملتصة لاإ

ىل املس تايدين أأو 3)5 املادة ليه يف املادةالبخص الطويعي أأو املعنوي (، اإ " فضال عن الإدارة اخملتصة 2("2)5 املبار اإ
 .طرف املنبأأ املتعاقدل

 12القاعدة 
 مبنح امحلاية الإعالن

ىل   [نح امحلايةاخلياري مب  نعال]الإ  (1) دارة اخملتصة لطرف متعاقد ل يرفض أ اثر تسجيل دويل أأن ترسل اإ )أأ(  جيوز لالإ
عالان مبنح امحلاية لتسمية املنبأأ اليت يه موضوع (1)9 القاعدةهةل املنصوص علهيا يف املكتب ادلويل، يف غضون امل  ، اإ

 تسجيل دويل، أأو الويان اجلغرايف اذلي هو موضوع تسجيل دويل.
 الإعالن ما ييل:ويونّي  )ب(

 الإدارة اخملتصة للودل املتعاقد اذلي يصدر الإعالن؛ "1"
 ابلتأأكّد من، ومن الأفضل أأن يكون مصحواب ببياانت أأخرى تسمح املعين رمق التسجيل ادلويلو  "2"

 ؛أأو الويان اذلي يتأألّف منه الويان اجلغرايف التسمية اليت فتتأألّف مهنا تسمية املنبأأ مثل التسجيل ادلويل، 
 واترخي الإعالن. "3"

عالان ابلرفض وترغب  )أأ(  عقب الرفض[ نح امحلايةاخلياري مب  نعال]الإ  (2) جيوز لإدارة خمتصة س وق لها أأن أأرسلت اإ
عالن الرفض وفقا للقاعدة ىل املكتب ادلويل، عوضا عن الإخطار بسحب اإ عالان يايد مبنح 1()11) يف حسوه أأن ترسل اإ (، اإ

 املعنية أأو الويان اجلغرايف املعين. امحلاية لتسمية املنبأأ 
 ويونّي الإعالن ما ييل: )ب(

 الإدارة اخملتصة للودل املتعاقد اذلي يصدر الإعالن؛ "1"
 ابلتأأكّد من، ومن الأفضل أأن يكون مصحواب ببياانت أأخرى تسمح املعين رمق التسجيل ادلويلو  "2"

 أأو الويان اذلي يتأألّف منه الويان اجلغرايف؛ املنبأأ التسمية اليت فتتأألّف مهنا تسمية مثل التسجيل ادلويل، 
لهيا يف  "3" وسبب السحب و، يف حاةل منح حامية مبا يعادل حسوا جزئيا للرفض، الوياانت املبار اإ

 "؛5("2)9 القاعدة
 واترخي منح امحلاية. "4"

يف السجل ادلويل الإعالن يدّون املكتب ادلويل  [من قبل املكتب ادلويل خطاريف السجل ادلويل والإ  التدوين] (3)
ليه يف الاقرة ىل ذكل الإعالن  من نسخةويرسل  (،2) ( أأو الاقرة1) املبار اإ يف أأو،  طرف املنبأأ املتعاقدالإدارة اخملتصة لاإ

ىل املس تايدين أأو 3)5 حاةل املادة ليه يف املادةالبخص الطويعي أأو املعنوي (، اإ عن الإدارة اخملتصة " فضال 2("2)5 املبار اإ
 .طرف املنبأأ املتعاقدل
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 13القاعدة 
بطال أ اثر تسجيل دويل يف طرف متعاقد  الإخطار ابإ

خطار املكتب ادلويل ابلإبطال] (1) ذا ُأبطلت ال اثر املرتفتوة  [اإ ومل  ، لكيا أأو جزئيا،متعاقدطرف تسجيل دويل يف  عناإ
طر املكتب ادلويل ختأأن  املتعاقد الإدارة اخملتصة ذلكل الطرفيَعد من اجلائز أأن يكون الإبطال حمل طعن، وجب عىل 

 ما ييل: يتضمن وأأ  الإخطار يونّي و بذكل، 
 ابلتأأكّد منرمق التسجيل ادلويل املعين، ومن الأفضل أأن يكون مصحواب ببياانت أأخرى تسمح  "1"

 أأو الويان اذلي يتأألّف منه الويان اجلغرايف؛ التسمية اليت فتتأألّف مهنا تسمية املنبأأ مثل التسجيل ادلويل، 
 ؛السلطة اليت نطقت ابلإبطالو  "2"
 واترخي النطق ابلإبطال؛ "3"
ذا اكن الإبطال جزئيا، الوياانت املنصوص علهيا يف القاعدة "4"  "؛5("2)9 واإ
 ودوافع النطق ابلإبطال؛ "5"
 ونسخة من القرار اذلي أأبطل أ اثر التسجيل ادلويل؛ "6"

يف السجل ادلويل الإخطار يدّون املكتب ادلويل  [من قبل املكتب ادلويل خطاريف السجل ادلويل والإ  التدوين] (2)
لهيا يف الونود من " ىل "1ابلإبطال مع الوياانت املبار اإ ىل ذكل الإخطار  من نسخةويرسل (، 1" من الاقرة )5" اإ الإدارة اإ

ىل املس تايدين أأو 3)5 املادةيف حاةل أأو،  طرف املنبأأ املتعاقداخملتصة ل ليه يف البخص الطويعي أأو املعنوي (، اإ املبار اإ
 .طرف املنبأأ املتعاقد" فضال عن الإدارة اخملتصة ل2("2)5 املادة

 14القاعدة 
 الانتقالية املمنوحة للغري هةلالإخطار ابمل 

خطار املكتب ادلويل[ (1) عندما فتُمنح للغري همةل حمّددة ليك يضع حدا لس تخدام تسمية منبأأ مسجةل، أأو بيان  ]اإ
ختطر الإدارة اخملتصة ذلكل الطرف املتعاقد املكتب ادلويل بذكل.  (،1)17 جغرايف مسجل، يف طرف متعاقد طوقا للامدة

 ويونّي الإخطار ما ييل:
 ابلتأأكّد منن مصحواب ببياانت أأخرى تسمح ، ومن الأفضل أأن يكواملعين رمق التسجيل ادلويل "1"

 أأو الويان اذلي يتأألّف منه الويان اجلغرايف؛ التسمية اليت فتتأألّف مهنا تسمية املنبأأ مثل التسجيل ادلويل، 
 وهوية الغري املعين، "2"
واملهةل املمنوحة للغري، ومن الأفضل أأن تكون مصحوبة ببياانت عن نطا  الاس تخدام أأثناء  "3"

 الانتقالية؛ املهةل
خطار اترخي التارخي  يتجاوز ذكل والتارخي اذلي فتودأأ فيه فتكل املهةل، علام بأأنّه ل ميكن أأن "4" اس تالم اإ

(، اترخي اس تالم ذكل 4)29 ( بأأكرث من س نة وثالثة أأشهر أأو أأن يتجاوز، يف حاةل املادة4)6 املكتب ادلويل بناء عىل املادة
 .أأشهرالإخطار بأأكرث من س نتني وثالثة 

س نة، علام بأأّن فتكل املهةل فتعمتد عىل الوضع اخلاص بلك  15ل تكون املهةل املمنوحة للغري أأكرث من  ]املهةل املرغوبة[ (2)
 حاةل وأأّن املهةل اليت فتتجاوز عرش س نوات تكون اس تثنائية.

رسال الإدارة اخمل  [من قبل املكتب ادلويل خطاريف السجل ادلويل والإ  التدوين] (3) تصة الإخطار املنصوص عليه رهن اإ
ىل املكتب ادلويل قبل التارخي املنصوص عليه يف الاقرة1) يف الاقرة ذكل الإخطار مع ما يدّون املكتب ادلويل "، 4("1) ( اإ

ىل ذكل الإخطار  من نسخةويرسل يتضمنه من بياانت يف السجل ادلويل،  يف أأو،  طرف املنبأأ املتعاقدالإدارة اخملتصة لاإ
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ىل املس تايدين أأو 3)5 املادةحاةل  ليه يف املادةالبخص الطويعي أأو املعنوي (، اإ " فضال عن الإدارة اخملتصة 2("2)5 املبار اإ
 .طرف املنبأأ املتعاقدل

 15القاعدة 
 التعديالت

 جيوز فتدوين التعديالت التالية يف السجل ادلويل: ]التعديالت املقبوةل[ (1)
ضافة "1"  أأو حذف مس تايد واحد أأو أأكرث؛ اإ
 وفتعديل أأسامء أأو عناوين املس تايدين؛ "2"
وفتعديل حدود منطقة منبأأ السلعة أأو السلع اليت فتنطوق علهيا تسمية املنبأأ أأو ينطوق علهيا  "3"

 اجلغرايف؛ الويان
يرفتوط ابلقانون الترشيعي أأو الإداري أأو القرار القضايئ أأو الإداري املذكور يف  وفتعديل "4"

 "؛7()أأ("2)5 القاعدة
ول يؤثر يف منطقة منبأأ السلعة أأو السلع اليت فتنطوق علهيا  طرف املنبأأ املتعاقدوفتعديل يرفتوط ب "5"
 ينطوق علهيا الويان اجلغرايف؛ تسمية املنبأأ أأو

 .16 عدةوفتعديل مبوجب القا "6"

ىل املكتب ادلويل ( 1) الامتس التعديل املذكور يف الاقرةم قدَ يُ  )أأ(   ]الإجراء[ (2) طرف املنبأأ لالإدارة اخملتصة من قبل اإ
ليه يف املادةالبخص الطويعي أأو املعنوي (، من قبل املس تايدين أأو 3)5 يف حاةل املادةأأو،  املتعاقد  "،2("2)5 املبار اإ

 .8 القاعدة املنصوص عليه يفرمس ال هرفق بيُ و 
(، يف حال اكن يتعلق مبنطقة منبأأ جغرافية عابرة للحدود أأنبئت 1) الامتس التعديل املذكور يف الاقرةم قدَ يُ  )ب(

ىل املكتب ادلويل من قبل الإدارة اخملتصة   .املبرَتك يف فتعييهناحديثا، اإ

يف السجل ادلويل التعديل املطلوب يدّون املكتب ادلويل  اخملتصة[ ات]التدوين يف السجل ادلويل واإخطار الإدار  (3)
ىل جانب اترخي تسمّل املكتب ادلويل لاللامتس (2و)( 1) فتنيلاقر وفقا ل دارة اخملتصة اليت المتست اإ ، ويؤكّد التدوين لالإ

 للودلان املتعاقدة الأخرى بذكل التعديل.اخملتصة  اتالإدار التعديل، وخيطر 

ىل1) (، فتُطّوق الاقرات من3)5 يف حاةل املادة ]الوديل اخلياري[ (4) ( مع ما يلزم من فتوديل، علام  بأأّن الالامتس 3) ( اإ
ليه يف املادةالبخص الطويعي أأو املعنوي الوارد من املس تايدين أأو  " جيب أأن يونّي أأّن التغيري مطلوب 2("2)5 املبار اإ

داري أأو القرار القضايئ أأو الإداري، اذلي ُمنحت مبوجبه امحلاية بسبب فتغيري معادل يف التسجيل أأو القانون الترشيعي أأو الإ 
؛ وبأأنّه عىل املكتب ادلويل فتأأكيد فتدوين التعديل يف السجل ادلويل طرف املنبأأ املتعاقدللويان اجلغرايف يف  لتسمية املنبأأ أأو

بالغ الإدارة اخملتالبخص الطويعي أأو املعنوي  للمس تايدين املعنيني أأو  بذكل. طرف املنبأأ املتعاقدصة لاملعين، واإ

 16القاعدة 
 التخيل عن امحلاية

خطار املكتب ادلويل] (1) دارة اخملتصة لاإ أأو (، للمس تايدين 3)5 يف حاةل املادةأأو جيوز،  طرف املنبأأ املتعاقد[ جيوز لالإ
ليه يف املادةالبخص الطويعي أأو املعنوي  خطار املكتب ادلويل  املتعاقد طرف املنبأأ " أأو الإدارة اخملتصة ل2("2)5 املبار اإ اإ

يف أأي وقت ابلتخيل عن حامية تسمية املنبأأ أأو الويان جغرايف، لكيا أأو جزئيا، يف طرف متعاقد واحد أأو أأكرث. ويونّي 



LI/DC/16 
33 
 

د من رمق التسجيل ادلويل املعين، ومن الأفضل أأن يكون مصحواب ببياانت أأخرى تسمح ابلتأأكّ الإخطار ابلتخيل عن امحلاية 
 أأو الويان اذلي يتأألّف منه الويان اجلغرايف. التسمية اليت فتتأألّف مهنا تسمية املنبأأ مثل ادلويل، التسجيل 

، ()د(1)6أأي ختّل عن امحلاية، مبا يف ذكل التخيل املنصوص عليه يف القاعدة جيوز حسب  ]حسب التخيل عن امحلاية[ (2)
البخص الطويعي أأو (، من قبل املس تايدين أأو 3)5 حاةل املادةو، يف أأ ، يف أأي وقت من قبل الإدارة اخملتصة لكيا أأو جزئيا

ليه يف املادةاملعنوي  ، ويف حال ، رشيطة تسديد رمس التعديلطرف املنبأأ املتعاقدالإدارة اخملتصة ل " أأو2("2)5 املبار اإ
 .()د(، رشيطة فتصويب اخملالاة1)6التخيل بناء عىل القاعدة 

يف السجل ادلويل الإخطار ابلتخيل عن يدّون املكتب ادلويل  اخملتصة[ اتواإخطار الإدار ]التدوين يف السجل ادلويل  (3)
عالن التخيل عن امحلاية املذكور يف الاقرة(1) امحلاية املذكور يف الاقرة دارة اخملتصة 2) ، أأو حسب اإ (، ويؤكّد التدوين لالإ

بالغ الإدارة اخملتصة البخص الطويعي أأو املعنوي(، للمس تايدين أأو 3)5 أأو، يف حاةل املادة طرف املنبأأ املتعاقدل ، مع اإ
عالن التخيل عن امحلاية، أأو  طرف املنبأأ املتعاقدل بذكل أأيضا، وخيطر الإدارات اخملتصة للك الودلان املتعاقدة اليت يعنهيا اإ

 حسب ذكل الإعالن، بتدوين ذكل التعديل يف السجل ادلويل.

ىل 9 فتطويق القواعد من] (4) خطارا بسحب التخيل عن امحلاية جيو  [12 اإ دارة خمتصة لطرف متعاقد تس تمل اإ ز لأي اإ
ىل املكتب  خطار املكتب ادلويل برفض أ اثر التسجيل ادلويل يف أأراضهيا. وترسل الإدارة اخملتصة املعنية ذكل الإعالن اإ اإ

خطار بسحب التخيل عن   9 امحلاية. وفتُطوَّق القواعد منادلويل يف غضون س نة اعتوارا من اترخي اس تالم املكتب ادلويل لالإ
ىل  مع ما يلزم من فتوديل. 12 اإ

 17القاعدة 
 شطب التسجيل ادلويل

رمق التسجيل ادلويل املعين، ومن الأفضل أأن يكون مصحواب ببياانت أأخرى يونّي الامتس البطب  [الامتس البطب] (1)
 أأو الويان اذلي يتأألّف منه الويان اجلغرايف. تسمية املنبأأ التسمية اليت فتتأألّف مهنا مثل د من التسجيل ادلويل، تسمح ابلتأأكّ 

يف السجل ادلويل مع ما  البطبيدّون املكتب ادلويل  اخملتصة[ ات]التدوين يف السجل ادلويل واإخطار الإدار  (2)
دارة اخملتصة ل، ويؤكّد من بياانت الالامتس يتضمنه أأو (، للمس تايدين 3)5 أأو، يف حاةل املادة طرف املنبأأ املتعاقدالتدوين لالإ

ليه يف املادة البخص الطويعي أأو املعنوي بالغ الإدارة اخملتصة ل2("2)5 املبار اإ  بذكل أأيضا، طرف املنبأأ املتعاقد"، مع اإ
 وخيطر الإدارات اخملتصة للودلان املتعاقدة الأخرى بذكل البطب.
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 18القاعدة 
 التصويوات يف السجل ادلويل

ذا رأأى املكتب ادلويل [الإجراء] (1)  أأنّ  ،طرف املنبأأ املتعاقدالإدارة اخملتصة ل الامتس منمن فتلقاء ناسه أأو بناء عىل  ،اإ
 .ل السجل بتصويب اخلطأأ السجل ادلويل حيتوي عىل خطأأ يتعلق بتسجيل دويل، وجب عليه أأن يعدّ 

( من قبل املس تايدين أأو 1) ب الاقرة(، أأن يُقّدم الامتس مبوج3)5ميكن أأيضا، يف حاةل املادة  ]بديل خياري[ (2)
ليه يف املادة البخص الطويعي أأو املعنوي البخص الطويعي أأو ". وخيطر املكتب ادلويل املس تايدين أأو 2("2)5 املبار اإ

 بأأي فتصويب يتعلق ابلتسجيل ادلويل. املعنوي

خطار الإدارا] (3) اخملتصة للك الودلان املتعاقدة وخيطر، يف حاةل [ خيطر املكتب ادلويل الإدارات اخملتصة ابلتصويوات تاإ
ليه يف املادة البخص الطويعي أأو املعنوي(، املس تايدين أأو 3)5 املادة  "، بأأي فتصويب يف السجل ادلويل.2("2)5 املبار اإ

ىل 9 فتطويق القواعد من] (4) فتصويب اخلطأأ بتسمية املنبأأ أأو الويان اجلغرايف، أأو السلعة أأو السلع  يتعلّقعندما  [12 اإ
دارة اخملتصة لطرف متعاقد أأن فتعلن أأنّه ل ميكهنا  اليت فتنطوق علهيا تسمية املنبأأ أأو ينطوق علهيا الويان اجلغرايف، حيّق لالإ

ىل املكتب  ضامن امحلاية لتسمية املنبأأ أأو الويان اجلغرايف بعد التصويب. وترسل الإدارة اخملتصة املعنية ذكل الإعالن اإ
رسال املكتب ادلويل الإخطار ابلتصويب. وفتُطوَّق القواعد من ادلويل ىل 9 يف غضون س نة اعتوارا من اترخي اإ مع ما يلزم  12 اإ

 من فتوديل.

 الاصل الرابع
 أأحاكم متنوعة

 19القاعدة 
 النرش

 ل ادلويل.مجيع التدوينات املدرجة يف السجينرش املكتب ادلويل 

 20القاعدة 
 مس تخرجات السجل ادلويل واملعلومات الأخرى اليت يقدهما املكتب ادلويل

املكتب ادلويل مس تخرجات السجل ادلويل أأو أأية معلومات أأخرى يقدم  ]املعلومات املتعلقة مبحتوى السجل ادلويل[ (1)
ىل أأي خشص  السجلذكل  حمتوىعن   .8 القاعدة املنصوص عليه يفرمس المقابل تسديد ا منه طلاهياإ

حاكم أأو القرارات أأو التسجيالت، اليت  (2) متتع]فتوليغ الأ متتع مبوجاها الويان اجلغرايف ابمحلاية[ ت   مبوجاها تسمية املنبأأ أأو ي
لهي للأحاكم أأو القرارات أأو التسجيالتابللغة الأصلية )أأ(  جيوز لأي خشص أأن يلمتس من املكتب ادلويل نسخة  ا املبار اإ

 .8 " مقابل تسديد الرمس املنصوص عليه يف القاعدة7")أأ((2)5يف القاعدة 
ىل البخص  )ب( حاةل نسخة مهنا دون فتأأخري اإ ىل املكتب ادلويل، وجب عليه اإ ذا اكنت فتكل الواثئق قد ُأرسلت اإ واإ

 اذلي المتسها.
ذا )ج( ىل املكتب ادلويل، وجب عليه الامتس نسخة مهنا من الإدارة اخملتصة  واإ مل تكن فتكل الواثئق قد ُأرسلت اإ

ىل البخص اذلي المتسها. طرف املنبأأ املتعاقدل حالهتا، حال اس تالهما، اإ  واإ
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 21القاعدة 
 التوقيع

دارة خمتصة، ف  أأو بصورة من التوقيع  استبداهلأأو التوقيع طواعة يجوز عندما فتنص هذه الالحئة التنايذية عىل فتوقيع اإ
 .مت رمسيخب

 22القاعدة 
رسال  التوليغات املتنوعة اترخي اإ

ذا ُأرسل لهيا يف القواعداإ ّن ابلربيد، ( 4)18( و4)16( و1)14( و1)9 ت الإخطارات املبار اإ د اترخي الإرسال حُيدَّ فاإ
ذا. اخلمت الربيديحبسب  كام لو  التوليغاس تحالت قراءة اخلمت الربيدي أأو مل يكن اخلمت موجودا ، يعترب املكتب ادلويل ذكل  واإ

ذا ُأرسل 20اكن قد ُأرسل قبل  ّن مؤسسة بريدية خاصة،  الإخطارات املذكورة عرب تيوما  من التارخي اذلي اس تلمه فيه. واإ فاإ
د حبسب الويان اذلي فتعطيه فتكل ااترخي الإرسال حيُ  نته من معلومات عن معلية الإرسالدَّ . وجيوز ملؤسسة عىل أأساس ما دوَّ

رسال فتكل الإخطارات عن طريق الااكس أأو غري ذكل من الوسائل الإلكرتونية، كام هو منصوص عليه يف التعلاميت  أأيضا اإ
 الإدارية.

 23القاعدة 
 طر  الإخطار من قبل املكتب ادلويل

"، 2("3)7 يرسل املكتب ادلويل الإخطار ابلتسجيل ادلويل، املذكور يف القاعدة ]الإخطار ابلتسجيل ادلويل[ (1)
عالن التخيل عن امحلاية، املذكور يف القاعدة أأو ىل الإدارة اخملتصة للك من الودلان املتعاقدة 3)16 الإخطار بسحب اإ (، اإ

ثوات اترخي اس تالم الإخطار، كام   هو منصوص عليه يف التعلاميت الإدارية.املعنية بأأية وس يةل تسمح للمكتب ادلويل ابإ

ىل  الأخرى[ ت]الإخطارا (2) يرسل املكتب ادلويل مجيع الإخطارات الأخرى املذكورة يف هذه الالحئة التنايذية اإ
ثوات اس تالم الإخطار.  الإدارات اخملتصة بأأية وس يةل تسمح للمكتب ادلويل ابإ

 24القاعدة 
 التعلاميت الإدارية

دارية. وجيوز هل أأن يعدلها. وقبل   )أأ(  [اليت فتنّظمهااملسائل ؛ و التعلاميت الإداريةوضع ] (1) يضع املدير العام فتعلاميت اإ
اليت لها اهامتم مبارش ابلتعلاميت  الإدارات اخملتصة للودلان املتعاقدةوضع التعلاميت الإدارية أأو فتعديلها، يستبري املدير العام 

دخالها علهيا املقرتحتعديالت ال الإدارية أأو   .اإ
ىل فتكل التعلاميت وفتتناول ببأأهنا رصاحة الالحئة التنايذية حتيل هذه فتتناول التعلاميت الإدارية املسائل اليت  )ب( اإ

 فتااصيل فتطويق هذه الالحئة التنايذية.

ىل فتعديل أأي حمك من أأحاكم التعلاميت الإدارية و  امجلعية[من قبل راقبة امل] (2) يتخذ جيوز للجمعية أأن فتدعو املدير العام اإ
جراءات بناء عىل أأية دعوة من هذا القبيلاملدير العام   .ما يلزم من اإ

 .انرش التعلاميت الإدارية وأأية فتعديالت فتُدخل علهيفتُ   )أأ( [ النااذ بدء النرش واترخي] (3)
 .حزّي النااذفيه الأحاكم املنبورة  فتدخلرش التارخي اذلي د يف لك ن حيدَّ  )ب(
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أأي حمك من أأحاكم التعلاميت الإدارية بني  وجود فتضارب[ يف حال هذه الالحئة التنايذية مع أأو الوثيقةمع  التضارب] (4)
 .أأو الالحئة التنايذية الوثيقةحلمك أأو هذه الالحئة التنايذية من هجة أأخرى، تكون الغلوة  الوثيقةمن هجة وأأي حمك من أأحاكم 

 

 [الوثيقة هناية]

 


