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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 72 :أأغسطس 7024

الفريق العامل املعني بتطوير نظام لشبونة
(تسميات املنشأ)
الدورة العاشرة

جنيف ،من  72اإىل  12أأكتوبر 7024
َ
مشروع اتفاق لشبونة املراجع بشأن تسميات املنشأ والبيانات اجلغرافية

من اإعداد ا ألمانة
 .2متابعة لدلورة التاسعة للفريق العامل املعين بتطوير نظام لش بونة (تسميات املنشأأ) (املشار اإليه فامي ييل بعبارة "الفريق
العامل") اليت عُقدت يف جنيف يف الفرتة من  71اإىل  72يونيو  ،7024أأعد املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية
(الويبو) نسخة منقحة من مشو اففا لش بونة املرا َجع عىل النحو الوارد يف الوثيقة  LI/WG/DEV/9/2فلبية لطلب
الفريق العامل ووفق ًا لإرشادافه يف فكل ادلورة .ويرد مشو الالحئة التنفيذية بصيغته املرا َجعة يف
الوثيقة  .LI/WG/DEV/10/3وترد مالحظات فوحض خمتلف أأحاكم مشو اففا لش بونة املرا َجع ومشو الالحئة
التنفيذية يف الوثيقتني  LI/WG/DEV/10/4و LI/WG/DEV/10/5عىل التوايل.
 .7ويذكَّر بأأن الفريق العامل يس تعرض النظام ادلويل لففا لش بونة بشأأن حامية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد
ادلويل (املشار اإليه فامي ييل بعبارة "اففا لش بونة") سعي ًا اإىل حتسني نظام لش بونة لس تقطاب املزيد من ا ألعضاء مع احلفاظ
عىل مبادئ اففا لش بونة و أأهدافه .وحتقيق ًا ذلكل ،يسعى الفريق العامل اإىل مراجعة اففا لش بونة كام ييل "2" :فنقيح اإطاره
القانوين احلايل؛ " "7وإادراج أأحاكم فنص عىل أأن نظام لش بونة ينطبق كذكل عىل البياانت اجلغرافية؛ " "1وإادراج اإماكنية
انضامم منظامت حكومية دولية.
 .1ومواص ًل للتقدم احملرز يف ادلورة السابعة للفريق العامل ،وافقت مجعية احتاد لش بونة يف دورهتا التاسعة والعشين
(ادلورة العادية العشين) اليت ُعقدت يف سبمترب  7021عىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد اففا لش بونة املرا َجع بشأأن
تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية يف عام  ،7022وس يحدد اجامت اللجنة التحضريية املواعيد احملددة لهذا املؤمتر وماكن
انعقاده (الفقراتن  21و 21من الوثيقة .)LI/WG/DEV/7/6

LI/WG/DEV/10/2
2

 .4ووفق ًا خلارطة الطريق اليت وافق علهيا الفريق العامل يف دورفه الثامنة ،س ُيعقد اجامت اللجنة التحضريية للمؤمتر
ادلبلومايس مبوازاة ادلورة العارشة للفريق العامل .ووفق ًا ملا افُفق عليه يف فكل ادلورة ،سريكز الفريق العامل عىل اإعداد نص
لك من مشو اففا لش بونة املرا َجع ومشو الالحئة التنفيذية من اجلانب التقين لعرضهام عىل املؤمتر ادلبلومايس ،وعىل
فقليص عدد القضااي العالقة حيامث أأمكن .ولن فُعاد مناقشة املسائل احملسومة وينبغي أأن فقترص الاقرتاحات واملناقشات عىل
القضااي العالقة (الفقراتن  22و 21من الوثيقة .)LI/WG/DEV/8/6
 .2وكام ُذكر يف الفقرة  21من ملخص الرئيس بصيغته اليت اعمتدها الفريق العامل يف دورفه التاسعة
(الوثيقة  ،)LI/WG/DEV/9/7يتعني عىل الفريق العامل حبث القضااي العالقة التالية يف دورفه العارشة بغية
فقليص عددها:
" "2عنوان مشو اففا لش بونة املرا َجع وديباجته؛
" "7أأوجه فطبيق املادة "22"2؛
" "1مضمون املادة  )7(7واملادة  )4(2املتعلقتني مبناطق املنشأأ اجلغرافية العابرة للحدود؛
" "4مسأأةل احلق يف اإيدا طلب مبوجب املادة )7(2؛
" "2املادة ()7(2ب) 1واملادة  ،)1(1واملادة  "2")1(74وما يتصل هبا من أأحاكم ختص اإماكنية اإدراج رسوم حمافظة؛
" "6اإماكنية اإعادة اإدراج أأحاكم اففا لش بونة احلايل املتعلقة مبساهامت أأعضاء احتاد لش بونة؛
" "2املادة  2)4(2وما يتصل هبا من أأحاكم ختص اإماكنية اإدراج رسوم فردية؛
" "1مسأألتا احلفاظ عىل املادة  )2(1ونقل املادة  )7(1اإىل املادة 6؛
" "1مسأأةل اإشارة املادة  ،3)1(20عندما فُقر أأ مقرتنة ابملادة  ،4)7(22اإىل نو أخر من امحلاية املوسعة أأو فوس يع فكل
امحلاية؛
" "20اخليارات العديدة املتعلقة ابملادة  ()2(22أأ) واملادة ( )1(22انظر مرفق هذه الوثيقة)؛
" "22مسأأةل مشو البيان املتفق عليه والوارد يف احلاش ية  54من املادة  22وا ألحاكم املتعلقة بتكل املسأأةل؛
" "27مضمون املادة  27املتعلقة ابمحلاية من اكتساب طابع التسميات العامة؛
" "21مضمون املادة  )2(21املتعلقة بضامانت احلقو السابقة للعالمات التجارية؛
" "24مسأألتا احلفاظ عىل املواد من  )7(21اإىل ( )4وإادخال فعديالت لحقة يف املادة  )7(22واحلاش ية  62لتكل املادة؛
" "22مضمون املادة  )7(26املتعلقة ابلتفاوض اإثر الرفض؛
" "26مضمون املادة  22املتعلقة برضورة وضع فرتة اإهناء فدرجيية؛
1
2
3
4
5
6

نظر ًا اإىل اإعادة ترقمي فقرات املادة  ،2أأصبحت املادة ()7(2ب) املادة .)1(2
نظر ًا اإىل اإعادة ترقمي فقرات املادة  ،2أأصبحت املادة  )4(2املادة  )2(2و(.)6
نظر ًا اإىل حذف املادة  ،)2(20أأعيد ترقمي املادة  )1(20اإىل املادة .)7(20
جتدر الإشارة اإىل أأن املادة  )4(21فتضمن نص ًا مشاهب ًا للامدة .)7(22
نظر ًا اإىل حذف احلوايش من  2اإىل  ،1أأعيد ترقمي احلاش ية  4اإىل احلاش ية .2
نظر ًا اإىل حذف احلوايش من  2اإىل  ،1أأعيد ترقمي احلاش ية  2اإىل احلاش ية .4
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" "22مسأأةل ترس يخ املادة  7)7(21قامئة حرصية أأم غري حرصية ألس باب الإبطال؛
" "21مسأأةل اإضفاء طابع خياري أأم اإلزايم عىل القاعدة )1(2؛
" "21مسأأةل اإدراج القاعدة  )4(2اليت فأأذن لطرف متعاقد طلب اإعالن نية الانتفا فامي خيص تسمية منشأأ مسجل أأو بيان
جغرايف مسجل؛
" "70مسأأةل فعزيز الشفافية مبوجب القاعدة 8"1")2(2؛
" "72مبلغ الرسوم يف القاعدة .)2(1
 .6ونظر ًا اإىل اس مترار فطبيق اففا لش بونة الراهن حاملا فصبح مجيع ادلول ا ألعضاء فيه أأطراف ًا يف اففا لش بونة املرا َجع
اذلي قد يُعمتد يف املؤمتر ادلبلومايس ،ميكن كذكل للفريق العامل أأن ينظر يف اإماكنية فعديل مجعية احتاد لش بونة لالحئة
التنفيذية اخلاصة ابففا لش بونة احلايل بغية مواءمة ا ألحاكم املطبقة يف اإطار اففا لش بونة احلايل قدر الإماكن مع أأحاكم
اففا لش بونة املرا َجع عند اعامتده .اإذ اإن فكل التعديالت س تتيح التطبيق املبكر لتكل ا ألحاكم.

.2

اإن الفريق العامل مدعو اإىل:
" "2أأن يبحث القضااي املذكورة يف
الفقرة  2أأعاله؛
" "7و أأن يوافق عىل أأن يكون مشو
اففا لش بونة املرا َجع ومشو الالحئة
التنفيذية النامجني عن البحث اذلي جيريه
لنصان الذلان يؤلفان
وفق ًا للفقرة " "2هام ا ّ
الاقرتاح ا ألسايس للمؤمتر ادلبلومايس
املعين ابعامتد اففا لش بونة املرا َجع بش أأن
تسميات املنش أأ والبياانت اجلغرافية؛
" "1و أأن يويص مجعية احتاد لش بونة
ابختاذ التدابري الالزمة لتعديل الالحئة
التنفيذية اخلاصة ابففا لش بونة احلايل،
عىل النحو املذكور يف الفقرة  6أأعاله.

[ييل ذكل املرفق]

7
8

نظر ًا اإىل التغيريات املدرجة يف املادة  ،21أأعيد ترقمي املادة  )7(21اإىل املادة .)2(21
نظر ًا اإىل حذف القاعدة  ،"7")2(2أأعيد ترقمي القاعدة  "1")2(2اإىل القاعدة ."7")2(2
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املرفق

مشو [اففا لش بونة املرا َجع بشأأن تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية]
قامئة املواد
[ادليباجية]

الفصل ا ألول :أأحاكم متهيدية وعامة
املادة :2
املادة :7
املادة :1
املادة :4

فعابري خمترصة
املوضو
الإدارة اخملتصة
السجل ادلويل

الفصل الثاين :الطلب والتسجيل ادلويل
املادة :2
املادة :6
املادة :2
املادة :1

الفصل الثالث:
املادة :1
املادة :20
املادة :22
املادة :27
املادة :21
املادة :24

الطلب
التسجيل ادلويل
الرسوم
مدة صالحية التسجيل ادلويل

امحلاية
الالزتام ابمحلاية
امحلاية مبوجب قوانني ا ألطراف املتعاقدة والصكوك ا ألخرى
امحلاية فامي خيص تسميات املنشأأ املسجل والبياانت اجلغرافية
امحلاية من [اكتساب طابع التسمية العامة [التحول اإىل تسمية عامة]
الضامانت اخلاصة حبقو أأخرى
اإجراءات وس بل الإنفاذ

الفصل الرابع :الرفض والإجراءات ا ألخرى املتعلقة ابلتسجيل ادلويل
املادة :22
املادة :26
املادة :22
املادة :21
املادة :21
املادة :70

الرفض
حسب الرفض
الاس تخدام السابق
اإخطار منح امحلاية
الإبطال
التغيريات والتدوينات ا ألخرى يف السجل ادلويل
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الفصل اخلامس:
املادة :72
املادة :77
املادة :71
املادة :74
املادة :72

أأعضاء احتاد لش بونة
امجلعية
املكتب ادلويل
الشؤون املالية
الالحئة التنفيذية

الفصل السادس:
املادة :76
املادة :72

أأحاكم اإدارية

املراجعة والتعديل

املراجعة
فعديل بعض املواد يف امجلعية

الفصل السابع :ا ألحاكم اخلتامية
املادة :71
املادة :71
املادة :10
املادة :12
املادة :17
املادة :11
املادة :14

الانضامم اإىل هذه الوثيقة
اترخي نفاذ التصديق والانضامم
حظر التحفظات
فطبيق اففا لش بونة ووثيقة 2162
النقض
لغات هذه الوثيقة والتوقيع علهيا
أأمني الإيدا
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[ادليباجية
اإن [ا ألطراف املتعاقدة]
اإذ فقر ابحلاجة اإىل فنقيح وحتديث الإطار القانوين للنظام اذلي أأنيشء مبوجب اففا لش بونة مع احلفاظ عىل مبادئه و أأهدافه
والاستناد اإلهيام،
ورغبة مهنا يف اإدراج أأحاكم بشأأن اإماكنية انضامم منظامت حكومية دولية،
قد وافقت عىل مراجعة اففا لش بونة كام ييل]:

الفصل ا ألول
أأحاكم متهيدية وعامة
املادة 2
التعابري اخملترصة
ألغراض هذه الوثيقة وما مل يُذكر خالف ذكل رصاحة:
" "2فعين عبارة "اففا لش بونة" اففا لش بونة بشـأأن حامية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل
املؤرخ يف  12أأكتوبر 2121؛
" "7وفعين عبارة "وثيقة  "2162اففا لش بونة كام هو ُمراجع يف اس توكهومل يف  24يوليو ،2162
ومعدل يف  71سبمترب 2121؛
" "1وفعين عبارة "هذه الوثيقة" اففا لش بونة كام هو موضو مبوجب هذه الوثيقة؛
" "4وفعين عبارة "الالحئة التنفيذية" الالحئة التنفيذية املشار اإلهيا يف املادة 72؛
" "2وفعين عبارة "اففاقية ابريس" اففاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية املؤرخة يف  70مارس ،2111
بصيغهتا املنقحة واملعدةل؛
" "6وفعين عبارة "تسمية املنشأأ" تسمية وفق ًا ملا ورد يف املادة "2")2(7؛
" "2وفعين عبارة "البيان اجلغرايف" بيا ًان وفق ًا ملا ورد يف املادة "7")2(7؛
" "1وفعين عبارة "السجل ادلويل" السجل ادلويل اذلي حيتفظ به املكتب ادلويل وفقا للامدة  4مكجموعة
رمسية للبياانت املتعلقة ابلتسجيالت ادلولية لتسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية ،أأ ًاي اكن شلك ادلعامة اليت حتفظ علهيا
فكل البياانت؛
املدون يف السجل ادلويل؛
" "1وفعين عبارة "التسجيل ادلويل" التسجيل ادلويل َّ
" "20وفعين لكمة "الطلب" طلب التسجيل ادلويل؛
املدون يف السجل ادلويل وفق ًا لهذه الوثيقة؛
" "22وفعين لكمة "املس َّجل" َّ
" "27وفعين عبارة "منطقة املنشأأ اجلغرافية" منطقة جغرافية وفق ًا ملا ورد يف املادة )7(7؛
" "21وفعين عبارة "منطقة جغرافية عابرة للحدود" منطقة جغرافية فقع يف أأطراف متعاقدة جماورة أأو تشملها؛
" "24وفعين عبارة "الطرف املتعاقد" لك دوةل أأو منظمة حكومية دولية تكون طرف ًا يف هذه الوثيقة؛
" "22وفعين عبارة "طرف املنشأأ املتعاقد" الطرف املتعاقد اذلي فقع فيه منطقة املنشأأ اجلغرافية أأو اذلي فقع
فيه منطقة املنشأأ اجلغرافية العابرة للحدود؛
" "26وفعين عبارة "الإدارة اخملتصة" كيا ًان َّ
يعني وفق ًا للامدة 1؛
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خيول هلم قانون طرف املنشأأ
" "22وفعين لكمة "املس تفيدون" ا ألشخاص الطبيعيني أأو املعنويني اذلين ّ
املتعاقد اس تخدام تسمية منشأأ أأو بيان جغرايف؛
" "21وفعين عبارة "املنظمة احلكومية ادلولية" املنظمة احلكومية ادلولية ا ألهل ألن فصبح طرف ًا يف هذه
الوثيقة وفق ًا للامدة "1")2(71؛
" "21وفعين لكمة "املنظمة" املنظمة العاملية للملكية الفكرية؛
" "70وفعين عبارة "املدير العام" املدير العام للمنظمة؛
" "72وفعين عبارة " املكتب ادلويل" املكتب ادلويل للمنظمة.

املادة 7
املوضو
([ )2تسميات املنش أأ والبياانت اجلغرافية] فنطبق هذه الوثيقة عىل ما ييل:
" "2أأية تسمية محمية يف طرف املنشأأ املتعاقد وفتأألف من امس منطقة جغرافية أأو تش متل عليه ،أأو أأية
تسمية أأخرى يُعرف أأهنا تشري اإىل فكل املنطقة وتُس تخدم لتعيني سلعة ما مبنش هئا يف فكل املنطقة اجلغرافية حيث فعود
نوعيهتا أأو خصائصها لكي ًا أأو أأساس ًا اإىل البيئة اجلغرافية ،مبا يف ذكل العوامل الطبيعية والبشية ،اليت أأكسبت السلعة شهرهتا؛
" "7و أأي بيان محمي يف طرف املنشأأ املتعاقد ويتأألف من امس منطقة جغرافية أأو يش متل عليه ،أأو أأي بيان
أخر يُعرف أأنه يشري اإىل فكل املنطقة ،وحيدد سلعة ما مبنش هئا حيث فعود نوعية السلعة أأو شهرهتا أأو سامهتا ا ألخرى أأساس ًا
اإىل منش هئا اجلغرايف.
([ )7مناطق املنش أأ اجلغرافية املمكنة] جيوز أأن فتأألف منطقة املنشأأ اجلغرافية كام ورد وصفها يف الفقرة ( )2من أأرايض
طرف املنشأأ املتعاقد بأأمكلها أأو من منطقة أأو هجة أأو ماكن يف أأرايض طرف املنشأأ املتعاقد[ .ل يس تثين ذكل فطبيق هذه
الوثيقة عىل منطقة املنشأأ اجلغرافية كام ورد وصفها يف الفقرة ( )2واليت فتأألف من منطقة جغرافية عابرة للحدود ،وذكل مع
مراعاة املادة ].)4(2

املادة 1
الإدارة اخملتصة
نّ
يعني لك طرف متعاقد كيا ًان يكون مسؤو ًل عن اإدارة هذه الوثيقة يف أأراضيه وعن التواصل مع املكتب ادلويل مبوجب
هذه الوثيقة والالحئة التنفيذية .وخيطر الطرف املتعاقد املكتب ادلويل ابمس فكل الإدارة اخملتصة وبياانت الفصال هبا ،عىل
النحو املنصوص عليه يف الالحئة التنفيذية.

املادة 4
السجل ادلويل
يدون التسجيالت ادلولية اليت جترى مبوجب هذه الوثيقة أأو مبوجب اففا
حيتفظ املكتب ادلويل بسجل دويل ّ
لش بونة ووثيقة  2162أأو لكهيام ،والبياانت املتعلقة هبذه التسجيالت ادلولية.

LI/WG/DEV/10/2
Annex
5

الفصل الثاين
الطلب والتسجيل ادلويل
املادة 2
الطلب
([ )2ماكن ا إليدا ] فود الطلبات دلى املكتب ادلويل.
([ )7الطلب اذلي فودعه الإدارة اخملتصة] مع مراعاة الفقرة ( ،)1يود طلب التسجيل ادلويل لتسمية منشأأ أأو بيان
جغرايف دلى الإدارة اخملتصة ابمس:
" "2املس تفيدين؛
" "7أأو كيان قانوين يمتتع اب ألسس القانونية لتأأكيد حقو املس تفيدين أأو حقو أأخرى فتصل بتسمية املنشأأ
أأو البيان اجلغرايف ،مثل احتاد أأو مجعية أأو مجموعة منتجني متثل املس تفيدين ،أأ ًاي اكن تشكيلها وبغض النظر عن الشلك
القانوين اذلي فتقدّم به.
([ )1الطلبات اليت يودعها املس تفيدون أأو الكيان القانوين مبارشة] ( أأ) جيوز للمس تفيدين أأو الكيان القانوين املشار اإليه يف
الفقرة ( "7")7اإيدا الطلب اإذا مسح بذكل تشيع طرف املنشأأ املتعاقد.
(ب) ترسي الفقرة الفرعية ( أأ) رشط اإعالن يقدّمه الطرف املتعاقد يفيد أأن تشيعه يسمح بذكل .وجيوز للطرف
املتعاقد أأن يديل بذكل الإعالن عند اإيداعه وثيقة فصديقه أأو انضاممه أأو يف أأي وقت لحق .وإاذا أأديل ابلإعالن يف وقت
اإيدا وثيقة التصديق أأو الانضامم ،أأصبح الإعالن انفذ ًا دلى دخول هذه الوثيقة حزي النفاذ يف الطرف املتعاقد املعين .أأما اإذا
أأديل ابلإعالن بعد دخول هذه الوثيقة حزي النفاذ يف الطرف املتعاقد ،أأصبح الإعالن انفذ ًا بعد التارخي اذلي يتسمل فيه املدير
العام ا إلعالن بثالثة أأشهر.
[([ )4اإماكنية اإيدا طلب مشرتك يف حاةل منطقة جغرافية عابرة للحدود] ( أأ) يف حاةل منطقة منشأأ جغرافية فتأألف من
منطقة جغرافية عابرة للحدود ،جيوز للطرفني املتعاقدين اجملاورين أأن يتفقا عىل الترصف كطرف منشأأ متعاقد واحد ابلشرتاك
يف اإيدا طلب من خالل اإدارة خمتصة يتفقان عىل فعييهنا.
(ب) جيوز للمس تفيدين أأيضا أأو الكيان القانوين املشار اإليه يف الفقرة ( "7")7اإيدا ذكل الطلب ،عىل أأن تكون
مجيع ا ألطراف املتعاقدة اجملاورة قد أأدلت ابلإعالن املشار اإليه يف الفقرة (()1ب)].
([ )2احملتوايت الإلزامية] حتدد الالحئة التنفيذية العنارص الإلزامية الواجب اإدراهجا يف الطلب اإضافة اإىل فكل احملدّدة يف
املادة .)1(6
([ )6احملتوايت اخليارية] جيوز أأن حتدّد الالحئة التنفيذية العنارص اخليارية اليت جيوز اإدراهجا يف الطلب.
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املادة 6
التسجيل ادلويل
([ )2الفحص الشلكي دلى املكتب ادلويل] ما أأن يس تمل املكتب ادلويل طلب تسجيل دويل لتسمية منشأأ أأو بيان
جغرايف حسب ا ألصول وكام هو منصوص عليه يف الالحئة التنفيذية ،يسجل تسمية املنشأأ أأو البيان اجلغرايف يف
السجل ادلويل.
([ )7اترخي التسجيل ادلويل] مع مراعاة الفقرة ( ،)1يوافق اترخي التسجيل ادلويل التارخي اذلي يس تمل فيه املكتب ادلويل
الطلب.
([ )1اترخي التسجيل ادلويل للطلبات غري املك متل العنارص] اإذا مل يتضمن الطلب مجيع العنارص التالية:
" "2حتديد الإدارة اخملتصة أأو ،يف حاةل املادة  ،)1(2مود أأو مودعي الطلب،
" "7ففاصيل حتديد املس تفيدين وعند الاقتضاء الكيان القانوين املشار اإليه يف املادة ،"7")7(2
" "1تسمية املنشأأ أأو البيان اجلغرايف اذلي يُلمتس هل التسجيل ادلويل،
" "4السلعة أأو السلع اليت فنطبق علهيا تسمية املنشأأ أأو البيان اجلغرايف،
فاإن اترخي التسجيل ادلويل يوافق التارخي اذلي يس تمل فيه املكتب ادلويل أخر العنارص الناقصة.
([ )4نش التسجيالت ادلولية والإخطار هبا] ينش املكتب ادلويل دون فأأخري لك تسجيل دويل وخيطر به الإدارة
اخملتصة للك طرف متعاقد يف التسجيل ادلويل.

املادة 2
الرسوم
([ )2رمس التسجيل ادلويل] خيضع التسجيل ادلويل للك تسمية منشأأ وبيان جغرايف لتسديد الرمس احملدد يف الالحئة
التنفيذية.
([ )7رسوم التدوينات ا ألخرى يف السجل ادلويل] حتدد الالحئة التنفيذية الرسوم الواجب دفعها مقابل التدوينات
ا ألخرى يف السجل ادلويل وفقدمي مس تخرجات أأو شهادات أأو أأية معلومات أأخرى خاصة مبحتوايت التسجيل ادلويل.
[([ )1اإماكنية فرض رمس حمافظة] جيوز للجمعية وضع رمس يتعني دفعه للمحافظة عىل لك تسجيل دويل ،اإذا اكنت املبالغ
من املصادر املبيّنة يف املادة  "2")1(74اإىل " "4غري اكفية لتغطية نفقات الاحتاد اخلاص ،ويف حدود ذكل].
([ )4ختفيضات الرسوم] فضع امجلعية رسوم ًا خمفضة فامي يتعلق ببعض التسجيالت ادلولية لتسميات املنشأأ ،وفامي يتعلق
ببعض التسجيالت ادلولية للبياانت اجلغرافية ،ول س امي عندما يكون طرف املنشأأ املتعاقد دوةل انمية أأو من البدلان
ا ألقل منو ًا.
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[([ )2الرمس الفردي]
اخليار أألف
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 تلكفة الفحص املوضوعي للتسجيل ادلويل .وحيدَّد مبلغ هذا الرمس الفردي يف الإعالن وميكن فغيريه
يف اإعالانت لحقة .ول جيوز أأن يتعدى هذا الرمس املبلغ املطلوب مبوجب التشيعات 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 ،بأأن امحلاية النامجة عن التسجيل ادلويل س تخضع ملتطلبات احملافظة علهيا أأو جتديدها ولتسديد رسوم.
اخليار ابء
جيوز للجمعية أأن فتيح ل ألطراف املتعاقدة اإماكنية اعامتد رسوم فردية لتغطية تاكليف الفحص املوضوعي للتسجيالت ادلولية.
( [ )6أأثر عدم تسديد رمس فردي] يع ّد عدم تسديد الرمس الفردي مبثابة التخيل عن امحلاية يف أأرايض الطرف املتعاقد
اذلي يشرتط دفع الرمس].

املادة 1
مدة صالحية التسجيل ادلويل
([ )2التبعية] تكون التسجيالت ادلولية سارية املفعول اإىل أأجل غري مسمى ،عىل أأن من املفهوم أأن حامية تسمية املنشأأ
املسجل أأو البيان اجلغرايف املسجل فعود غري مطلوبة اإذا أأصبحت التسمية اليت فتكون مهنا تسمية املنشأأ أأو يتكون مهنا
البيان اجلغرايف غري محمية يف طرف املنشأأ املتعاقد.
([ )7الإلغاء] (أأ) جيوز ل إالدارة اخملتصة دلى طرف املنشأأ املتعاقد ،وجيوز يف حاةل املادة  ،)1(2للمس تفيدين أأو للكيان
القانوين املشار اإليه يف املادة  ،"7")7(2وجيوز ل إالدارة اخملتصة دلى طرف املنشأأ املتعاقد ،أأن فطلب من املكتب ادلويل
اإلغاء التسجيل ادلويل.
(ب) يف حال أأصبحت التسمية اليت فتأألف مهنا تسمية منشأأ مسجل أأو أأصبح البيان اذلي يتأألف منه بيان جغرايف
غري محم ّيني يف طرف املنشأأ املتعاقدّ ،
يعني عىل الإدارة اخملتصة دلى طرف املنشأأ املتعاقد أأن فطلب اإلغاء
التسجيل ادلويل.
[([ )1اإماكنية فرض رمس حمافظة] عىل الرمغ من أأحاكم الفقرة ( ،)2يلغى التسجيل ادلويل اإذا مل ي ُسدد الرمس املشار اإليه
يف املادة ].)1(2
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الفصل الثالث
امحلاية
[املادة 1
الالزتام ابمحلاية
([ )2ا ألثر ذافه املرتف ّب عىل منح امحلاية بناء عىل القانون املطبق] يكفل لك طرف متعاقد امحلاية لتسميات املنشأأ املسجل
والبياانت اجلغرافية املسجل يف أأراضيه ،يف نطا نظامه وممارسافه القانونيني ولكن وفق ًا ألحاكم هذه الوثيقة ،مع مراعاة أأي
رفض أأو ختيل أأو اإبطال أأو اإلغاء قد يصبح انفذ ًا ابلنس بة اإىل أأراضيه ،عىل أأن يكون من املفهوم أأن ا ألطراف املتعاقدة اليت
ل متزي بني تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية يف تشيعاهتا الوطنية أأو ا إلقلميية لن تكون ملزمة ابإدراج هذا المتيزي يف
تشيعاهتا الوطنية أأو ا إلقلميية ،رشيطة أأن فعامل فكل التش ُ
يعات تسميات املنشأأ املسجل كبياانت جغرافية مسجل.
([ )7اترخي بدء رساين التسجيل ادلويل] ( أأ) تمتتّع تسمية املنشأأ املسجل ويمتتّع البيان اجلغرايف املسجل ابمحلاية يف أأرايض
لك طرف متعاقد مل يرفض امحلاية مبوجب املادة  22أأو أأرسل اإىل املكتب ادلويل اإخطار ًا مبنح امحلاية وفق ًا للامدة  ،21وذكل
اعتبار ًا من اترخي التسجيل ادلويل أأو اعتبارا من التارخي املذكور يف ا إلعالن اإذا أأدىل طرف متعاقد بذكل ا إلعالن وفق ًا للفقرة
الفرعية (ب).
(ب) وجيوز لطرف متعاقد أأن خيطر املدير العام ،مبوجب اإعالن ،أأن تسمية املنشأأ املسجل أأو البيان اجلغرايف
املسجل يمتتعان ابمحلاية ،مبوجب تشيعه الوطين أأو ا إلقلميي ،اعتبار ًا من التارخي املذكور يف الإعالن ،رشيطة أأل يتعدى ذكل
التارخي اترخي انقضاء همل الرفض احملددة يف الالحئة التنفيذية وفق ًا للامدة ()2(22أأ)].

املادة 20
امحلاية مبوجب قوانني ا ألطراف املتعاقدة والصكوك ا ألخرى
([ )2شلك امحلاية القانونية] للك طرف متعاقد احلرية يف اختيار نو التشيعات اليت س يكفل مبوجهبا امحلاية املنصوص
علهيا يف هذه الوثيقة ،عىل أأن فليب فكل التشيعات املتطلبات املوضوعية لهذه الوثيقة.
([ )7امحلاية مبوجب صكوك أأخرى] لن فؤثر أأحاكم هذه الوثيقة بأأي شلك من ا ألشاكل يف أأية حامية [ أأخرى] [ أأوسع] قد
مينحها طرف متعاقد لتسمية منشأأ مسجل أأو بيان جغرايف مسجل مبوجب تشيع الوطين أأو ا إلقلميي أأو مبوجب صكوك
دولية أأخرى.
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املادة 22
امحلاية فامي خيص تسميات املنشأأ املسجل والبياانت اجلغرافية
1

([ )2مضمون امحلاية] مع مراعاة أأحاكم هذه الوثيقة ،يكفل لك طرف متعاقد لتسمية منشأأ مسجل أأو لبيان جغرايف
مسجل امحلاية مما ييل:
( أأ) أأي اس تخدام لتسمية املنشأأ أأو البيان اجلغرايف
" "2فامي خيص سلع من نو مماثل لنو السلع اليت فنطبق علهيا تسمية املنشأأ أأو البيان اجلغرايف واليت مل
فنشأأ يف منطقة املنشأأ اجلغرافية أأو اليت ل متتثل للمتطلبات املطبقة ا ألخرى لس تخدام تسمية املنشأأ أأو البيان
اجلغرايف؛
اخليار أألف
حياء] لها؛
" "7أأو قد فعد انتحا ًل أأو فقليد ًا [ أأو إا ً
" "1أأو قد تيسء اإىل مسعهتا أأو تس تغلها دون وجه حق؛
اخليار ابء
" "7أأو فامي خيص سلع من نو خمتلف عن نو السلع اليت فنطبق علهيا تسمية املنشأأ أأو البيان اجلغرايف ،اإذا
أأشار هذا الاس تخدام أأو أأحال اإىل وجود افصال بني فكل السلع واملس تفيدين ومن شأأنه أأن يرض مصاحل
املس تفيدين،
حىت وإان اس ُتخدمت تسمية املنشأأ أأو البيان اجلغرايف ابختالفات طفيفة؛ أأو ُذكر املنشأأ احلقيقي للسلع؛ أأو اإذا اس ُتخدم
البيان اجلغرايف مرتجامً أأو مشفوع ًا مبصطلحات مثل "منط" أأو "نو " أأو "طراز" أأو "منوذج" أأو "فقليد" وما اإىل ذكل2،2؛
(ب) أأو أأي ممارسة أأخرى فؤدي اإىل فضليل املس هتكل عن املنشأأ احلقيقي للسلع أأو مصدرها أأو طبيعهتا.
([ )7الاس تخدام يف اإطار عالمة جتارية] دون الإخالل بأأحاكم املادة ّ ،)2(21
يتعني عىل الطرف املتعاقد ،فلقائيا اإذا مسح
تشيعه بذكل ،أأو بناء عىل طلب هجة معنية ،أأن يرفض تسجيل عالمة جتارية لحقة أأو أأن يبطلها اإذا أأدى اس تخدام
العالمة التجارية اإىل حاةل من احلالت املذكورة يف الفقرة (.)2
اخليار أألف
([ )1بديل للفقرة ( ()2أأ)" ]"1جيوز ألية دوةل أأو منظمة حكومية دولية أأن فعلن عند اإيدا وثيقة فصديقها أأو انضامهما أأن
أأحاكم الفقرة (()2أأ)" "1ل فتوافق مع نظاهما وممارساهتا القانونيني و أأهنا ستس تعيض عن امحلاية املنصوص علهيا يف هذا البند
حبامية تسمية املنشأأ املسجل أأو البيان اجلغرايف املسجل من أأي اس تخدام لها فامي خيص سلع من نو خمتلف عن نو السلع
1
خيول هل اإل أأن يرفض الطلبات اليت ل تس تويف الشوط الشلكية لففا
مشو بيان متفق عليه يف املؤمتر ادلبلومايس" :مبا أأن املكتب ادلويل ل َّ
لش بونة أأو وثيقة  2162أأو الالحئة التنفيذية املنطبقة مبوجب الصكني املذكورين ،فاإن الطلبات اليت ختص تسميات منشأأ فتأألف من مصطلح أأو حتتوي عىل
مصطلح يرد يف تسمية منشأأ مس ّجل سابقا مبوجب الففا مل يرفضها املكتب ادلويل وكذكل لن يرفضها املكتب ادلويل مبوجب هذه الوثيقة ،اإذ يعد ذكل مبثابة
رفض عىل أأساس موضوعي .وللك طرف متعاقد أأن يقرر عىل أأساس نظامه وممارسافه القانونيني اإذا جاز تزامن تسميات املنشأأ أأو البياانت اجلغرافية هذه يف
أأراضيه أأم أأن الغلبة لإحداها"].
2
اإن اكتست بعض عنارص التسمية أأو البيان املؤلف لتسمية املنشأأ أأو البيان اجلغرايف طابع ًا عام ًا يف أأرايض طرف املنشأأ املتعاقد ،انعدمت رضورة
حاميهتا مبوجب هذه الفقرة الفرعية يف ا ألطراف املتعاقدة ا ألخرى].
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اليت فنطبق علهيا تسمية املنشأأ أأو البيان اجلغرايف اإذا أأشار هذا الاس تخدام أأو أأوىح اإىل وجود افصال بني فكل السلع
واملس تفيدين ومن شأأنه أأن يرض مصاحل املس تفيدين ،عوض ًا عن كفاةل امحلاية املنصوص علهيا يف هذا البند.
اخليار ابء
([ )1بديل للفقرة ( ()2أأ)" "7و" ]"1جيوز ألية دوةل أأو منظمة حكومية دولية أأن فعلن عند اإيدا وثيقة فصديقها
أأو انضامهما أأن أأحاكم الفقرة ( ()2أأ)" "7و" "1ل فتوافق مع نظاهما وممارساهتا القانونيني و أأهنا ستس تعيض عن امحلاية
املنصوص علهيا يف هذين البندين حبامية تسمية املنشأأ املسجل أأو البيان اجلغرايف املسجل من أأي اس تخدام لها فامي خيص سلع
من نو خمتلف عن نو السلع اليت فنطبق علهيا تسمية املنشأأ أأو البيان اجلغرايف اإذا أأشار هذا الاس تخدام أأو أأحال اإىل
وجود افصال بني فكل السلع واملس تفيدين ومن شأأنه أأن يرض مصاحل املس تفيدين.
اخليار جمي
([ )1بديل للفقرة ( ()2أأ)" "7و" ]"1جيوز ألية دوةل أأو منظمة حكومية دولية أأن فعلن عند اإيدا وثيقة فصديقها
أأو انضامهما أأن أأحاكم الفقرة ( ()2أأ)" "7و" "1ل فتوافق مع نظاهما وممارساهتا القانونيني و أأهنا ستس تعيض عن امحلاية
املنصوص علهيا يف هذين البندين حبامية تسمية املنشأأ املسجل أأو البيان اجلغرايف املسجل من أأي اس تخدام لها فامي خيص سلع
من نو خمتلف عن نو السلع اليت فنطبق علهيا تسمية املنشأأ أأو البيان اجلغرايف اإذا اكن هذا الاس تخدام:
" "2من شأأنه أأن يشري اإىل وجود افصال بني فكل السلع واملس تفيدين من تسمية املنشأأ أأو البيان اجلغرايف ومن
شأأنه أأن يرض مصاحلهم؛
" "7أأو من املرحج أأن ينتقص بصورة غري عادةل من الطابع املمزي لتسمية املنشأأ أأو البيان اجلغرايف أأو يضعفه؛
" "1أأو من شأأنه أأن يس تغل الطابع املمزي لتسمية املنشأأ أأو البيان اجلغرايف دون وجه حق.
اخليار دال
([ )1بديل للفقرة ( ()2أأ)" "7و" ]"1جيوز ألية دوةل أأو منظمة حكومية دولية أأن فعلن عند اإيدا صك فصديقها
أأو انضامهما أأن أأحاكم الفقرة ( ()2أأ) ل فتوافق مع نظاهما وممارساهتا القانونيني و أأهنا ستس تعيض عن امحلاية املنصوص علهيا يف
هذا البند حبامية تسمية املنشأأ املسجل أأو البيان اجلغرايف املسجل من أأي اس تخدام لها فامي خيص سلع من نو خمتلف عن
نو السلع اليت فنطبق علهيا تسمية املنشأأ أأو البيان اجلغرايف اإذا أأشار هذا الاس تخدام أأو أأحال اإىل وجود افصال بني فكل
السلع واملس تفيدين ومن شأأنه أأن يرض مصاحل املس تفيدين.

املادة 27
امحلاية من [اكتساب طابع التسمية العامة [التحول اإىل تسمية عامة]
مع مراعاة أأحاكم هذه الوثيقة ،فاإن تسميات املنشأأ املسجل والبياانت اجلغرافية املسجل [محمية من اكتساب طابع
التسمية العامة] [ل ميكن[اعتبار] أأهنا حتولت اإىل تسمية عامة] 3طاملا اكنت [املسمى املؤلف] تسمية املنشأأ محمية أأو اكن
3
ل ختل املادة  27بتطبيق أأحاكم هذه الوثيقة فامي خيص الاس تخدام السابق أأي السابق للتسجيل ادلويل اإذ أأن التسمية أأو البيان املؤلف لتسمية املنشأأ
أأو البيان اجلغرايف قد يكون [قد اكتسب طابع التسمية العامة] [ أأصبح تسمية عامة] لكي ًا أأو جزئي ًا يف طرف متعاقد غري طرف املنشأأ املتعاقد نظر ًا مث ًال اإىل أأن
التسمية أأو البيان أأو جزء مهنام مشابه ملصطلح اعتيادي يف لغة دارجة بوصفه الامس الاعتيادي لسلعة أأو خدمة يف ذكل الطرف املتعاقد أأو اإىل أأنه مشابه
لالمس الاعتيادي املطلق عىل صنف عنب مث ًال يف ذكل الطرف املتعاقد.
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[البيان املؤلف] البيان اجلغرايف محمي ًا يف أأرايض طرف املنشأأ املتعاقد [واكنت متطلبات القانون الوطين أأو ا إلقلميي يف الطرف
املتعاقد املعين فامي خيص الاس تخدام واحملافظة والتجديد مس توفاة].

املادة 21
الضامانت اخلاصة حبقو أأخرى
([ )2حقو العالمات التجارية السابقة] دون الإخالل بأأحاكم املادفني  22و ،21يف حال فعارض تسمية املنشأأ املسجل
أأو البيان اجلغرايف املسجل مع عالمة جتارية سابقة مطلوبة يف طرف متعاقد أأو مسجل فيه أأو مكتس بة فيه ابلس تخدام
حبسن نية،
اخليار أألف
ل ختل حامية تسمية املنشأأ هذه أأو البيان اجلغرايف هذا يف الطرف املتعاقد بأأهلية تسجيل العالمة التجارية أأو احلق يف
اس تخدام العالمة التجارية أأو بصالحيهتام[ ،مبراعاة] [بشط] أأن املصاحل املشوعة لصاحب العالمة التجارية وللمس تفيدين
من احلقو فامي خيص تسمية املنشأأ أأو البيان اجلغرايف [مرعية] ورشيطة أأل يضلَّل امجلهور.
اخليار ابء
ختضع تسمية املنشأأ هذه أأو البيان اجلغرايف هذا يف الطرف املتعاقد للحقو املمنوحة مبوجب العالمة التجارية السابقة يف
اإطار القانون الوطين أأو ا إلقلميي اإضافة اإىل أأية اس تثناءات مطبقة عىل هذه احلقو .
[([ )7احلقو السابقة فامي خيص تسمية منش أأ أأخرى أأو بيان جغرايف أخر] دون الإخالل بأأحاكم املادفني  22و  ،21يف
حال فعارض تسمية املنشأأ املسجل أأو البيان اجلغرايف املسجل مع تسمية منشأأ أأخرى مسجل أأو بيان جغرايف أخر مسجل
محميني يف طرف متعاقد ،يكفل الطرف املتعاقد امحلاية للك مهنام رشيطة أأل يقتيض قانون الطرف املتعاقد يف هذه احلاةل غلبة
أأحدهام عىل الخر ،مع مراعاة املصاحل املشوعة املعنية.
([ )1اس تخدام الامس الشخيص يف النشاط التجاري] ل ختل أأحاكم هذه الوثيقة حبق أأي خشص يف اس تخدام امسه
الشخيص أأو امس أأسالفه يف مزاوةل نشاطه التجاري اإل اإذا اس ُتخدم هذا الامس بصورة فضلل امجلهور.
([ )4احلقو القامئة عىل تسمية صنف نبايت أأو سالةل حيوانية] ل ختل أأحاكم هذه الوثيقة حبق أأي خشص يف اس تخدام
تسمية صنف نبايت أأو سالةل حيوانية يف س يا التجارة اإل اإذا اس ُتخدمت هذه التسمية بصورة فضلل امجلهور].

املادة 24
اإجراءات الإنفاذ واجلزاءات
يتيح لك طرف متعاقد جزاءات قانونية فعاةل محلاية تسميات املنشأأ املسجل والبياانت اجلغرافية املسجل وجيزي ألي
سلطة عامة أأو هجة معنية ،سواء اكنت خشص ًا طبيعي ًا أأم معنو ًاي ،عام ًا أأو خاص ًا ،رفع لإجراءات قانونية لضامن حاميهتا حبسب
نظام الطرف املتعاقد وممارسافه القانونيني.
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الفصل الرابع
الرفض والإجراءات ا ألخرى املتعلقة ابلتسجيل ادلويل
املادة 22
الرفض
([ )2رفض أاثر التسجيل ادلويل] ( أأ) جيوز ل إالدارة اخملتصة دلى طرف معين أأن ختطر املكتب ادلويل يف غضون املهل
احملددة يف الالحئة التنفيذية برفض أاثر التسجيل ادلويل يف أأراضهيا .وجيوز ل إالدارة اخملتصة أأن ترسل اإخطار الرفض هذا من
فلقاء نفسها اإذا مسحت تشيعاهتا بذكل أأو بناء عىل طلب هجة معنية.
(ب) وحيدد اإخطار الرفض ا ألس باب اليت يقوم علهيا الرفض.
([ )7امحلاية مبوجب صكوك أأخرى] ل ييسء اإخطار الرفض اإىل أأي حامية أأخرى قد فتوافر وفق ًا [للامدة  ])7(20لتسمية
أأو بيان معين يف الطرف املتعاقد اذلي يتعلق به الرفض.
([ )1الالزتام ابإاتحة الفرصة 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 ونشه والإخطار به] يدون املكتب ادلويل الرفض وأأس بابه يف السجل ادلويل .وينش الرفض
وأأس بابه ويرسل اإخطار الرفض اإىل الإدارة اخملتصة دلى طرف املنشأأ املتعاقد أأو اإذا أأود الطلب مبارشة وفق ًا للامدة )1(2
اإىل املس تفيدين أأو الكيان القانوين املشار اإليه يف املادة  "7")7(2فض ًال عن الإدارة اخملتصة دلى طرف املنشأأ املتعاقد.
([ )2املعامل الوطنية] يتيح لك طرف متعاقد للجهات املعنية اليت فتأأثر برفض س بل الطعن القضائية والإدارية املتاحة
ملواطنيه فامي خيص رفض حامية تسمية منشأأ أأو بيان جغرايف.

املادة 26
حسب الرفض
يدون السحب يف
([ )2اإجراءات حسب الرفض] جيوز حسب رفض وفق ًا ل إالجراءات احملددة يف الالحئة التنفيذية .و َّ
السجل ادلويل.
[([ )7املفاوضات] ،جيوز لطرف املنشأأ املتعاقد أأن يقرتح عند الاقتضاء اإجراء مفاوضات مع الطرف املتعاقد اذلي خيصه
مدون بغية حسب الرفض ول س امي بناء عىل طلب اجلهات املعنية املتأأثرة هبذا الرفض].
رفض َّ

املادة 22
الاس تخدام السابق
[([ )2اإهناء الاس تخدام السابق فدرجيي ًا] ( أأ) اإذا اكن طرف اثلث يس تخدم تسمية فؤلف تسمية منشأأ مسجل أأو بيا ًان
يؤلف بيا ًان جغرافي ًا مسج ًال يف أأرايض طرف متعاقد واكن غري محمي مبوجب املادة  ،21جيوز لهذا الطرف املتعاقد عندما
ل يرفض امحلاية لتسمية املنشأأ أأو البيان اجلغرايف أأن مينح الطرف الثالث همل حمددة يف الالحئة التنفيذية لإهناء ذكل
الاس تخدام.
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(ب) اإذا رفض طرف متعاقد أاثر تسجيل دويل مبوجب املادة  22عىل أأساس الاس تخدام السابق املشار اإليه يف
الفقرة الفرعية ( أأ) ،فيجوز هل ابملثل منح الطرف الثالث همل حمددة لإهناء هذا الاس تخدام يف حاةل قرر حسب الرفض
مبوجب املادة  26أأو الإخطار مبنح حامية مبوجب املادة .21
(ج) خيطر الطرف املتعاقد املكتب ادلويل بأأي همل كهذه وفق ًا ل إالجراءات احملددة يف الالحئة التنفيذية].
([ )7الزتامن] اإذا أأخطر طرف متعاقد رفض أاثر تسجيل دويل مبوجب املادة  22عىل أأساس الاس تخدام مبوجب
[حق سابق] وفق ًا للتعريف الوارد يف املادة  ،21بسحب هذا الرفض مبوجب املادة  26أأو مبنح حامية مبوجب املادة ،21
ل ختل امحلاية النامجة لتسمية املنشأأ أأو البيان اجلغرايف [ابحلق السابق] أأو ابس تخدامه اإل اإذا ُمنحت امحلاية عقب اإلغاء
4
[احلق السابق] أأو عدم جتديده أأو اإسقاطه أأو اإبطاهل.

املادة 21
ا إلخطار مبنح امحلاية
جيوز للسلطة اخملتصة دلى الطرف املتعاقد أأن ختطر املكتب ادلويل مبنح امحلاية لتسمية منشأأ مسجل أأو بيان جغرايف
مسجل .ويدون املكتب ادلويل هذا الإخطار يف السجل ادلويل وينشه.

املادة 21
الإبطال
([ )2أأس باب الإبطال] فتضمن ا ألس باب اليت قد يعلن الطرف املتعاقد مبوجهبا الإبطال جزئي ًا أأو لكي ًا يف أأراضيه ما ييل:
اخليار أألف
خباصة الإبطال القامئ عىل حق سابق وفق ًا للتعريف الوارد يف املادة .21

5

اخليار ابء
" "2حق سابق وفق ًا للتعريف الوارد يف املادة  ،21عندما فثبت حصة الطعن يف امحلاية املمنوحة لتسمية منشأأ
مسجل أأو بيان جغرايف مسجل ويكون قرار احملمكة هنائي ًا؛
" "7أأو عندما يتوقف ضامن الامتثال لتعريف تسمية املنشأأ أأو البيان اجلغرايف يف طرف املنشأأ املتعاقد.
([ )7فرصة ادلفا عن احلقو ] فتاح الفرصة للمس تفيدين لدلفا عن حقوقهم .وستتاح هذه الفرصة كذكل للكيان القانوين
املشار اإليه يف املادة ."7")7(2
4
نظر ًا اإىل الضامانت الواردة يف املادة  21فامي خيص الاس تخدام مبوجب عالمات جتارية سابقة [وبعض احلقو ا ألخرى] ،ل فنص املادة  22عىل اإماكنية
منح همل اإلغاء فدرجيية فامي خيص هذا الاس تخدام اإل اإذا اش متلت العالمة التجارية السابقة [ أأو احلق الخر] عىل تسمية أأو بيان يتعارض مع تسمية منشأأ
مسجل أأو بيان جغرايف مسجل ويرد يف العالمة التجارية السابقة [ أأو احلق الخر] أأو من الواحض أأنه ليس جزء ًا من املوضو احملمي مبوجب العالمة التجارية
السابقة [ أأو احلق الخر].
5
[فتضمن أأس باب الإبطال احملمتل بوجه خاص ما ييل )2( :ا ألس باب القامئة عىل حق سابق؛ ( )7ا ألس باب القامئة عىل الطابع العام للتسمية قبل
التسجيل ادلويل؛ ( )1ا ألس باب القامئة عىل العجز ً عن فلبية فعريف تسمية املنشأأ أأو البيان اجلغرايف؛ ( )4ا ألس باب القامئة عىل ا ألخال والنظام العام؛
( )2ا ألس باب القامئة عىل املادة  20أأو املادة (20اثنيا) من اففاقية ابريس؛ ( )6ا ألس باب القامئة عىل عدم الاس تخدام؛ ( )2ا ألس باب القامئة عىل اكتساب مصطلح
طابع ًا عام ًا].
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([ )1الإخطار والتدوين والنش] يوجه الطرف املتعاقد اإخطار ًا ابإبطال تسجيل دويل اإىل املكتب ادلويل اذلي يدون
الإبطال يف السجل ادلويل وينشه.
([ )4امحلاية مبوجب صكوك أأخرى] ل ييسء الإبطار اإىل أأي حامية أأخرى قد فتوافر وفق ًا للامدة  )7(20لتسمية أأو بيان
معين يف الطرف املتعاقد اذلي أأبطل أاثر التسجيل ادلويل.

املادة 70
التغيريات والتدوينات ا ألخرى يف السجل ادلويل
حتدد الالحئة التنفيذية اإجراءات فغيري التسجيالت ادلولية وإادخال فدوينات أأخرى يف السجل ادلويل.

الفصل اخلامس
أأحاكم اإدارية
املادة 72
أأعضاء احتاد لش بونة
ا ألطراف املتعاقدة أأعضاء يف الاحتاد اخلاص ذافه اذلي فنمتي اإليه ادلول ا ألطراف يف اففا لش بونة أأو وثيقة 2162
بغض النظر عن كوهنا أأطراف ًا يف اففا لش بونة أأو وثيقة .2162

املادة 77
امجلعية
([ )2تكوين امجلعية] (أأ) ا ألطراف املتعاقدة أأعضاء يف امجلعية ذاهتا اليت فنمتي اإلهيا ادلول ا ألطراف يف وثيقة .2162
(ب) ميثل مندوب واحد لك طرف متعاقدـ وجيوز أأن يعاونه مندوبون مناوبون ومستشارون وخرباء.
(ج) يتحمل لك وفد نفقافه.

([ )7املهام]
( أأ) عىل امجلعية أأن:
" "2فعاجل مجيع املسائل اخلاصة ابحملافظة عىل الاحتاد اخلاص وفطويره ،وبتنفيذ هذه الوثيقة؛
" "7تزود املدير العام ابلتوجهيات اخلاصة ابإعداد مؤمترات املراجعة املشار اإلهيا يف املادة  ،)2(76مع مراعاة
مالحظات ا ألعضاء يف الاحتاد اخلاص اليت مل فصد عىل هذه الوثيقة أأو مل فنضم اإلهيا مراعاة اتمة؛
" "1فعدل الالحئة التنفيذية؛
" "4فنظر يف فقارير و أأنشطة املدير العام املتعلقة ابلحتاد اخلاص وفوافق علهيا ،وتزوده جبميع التوجهيات
الالزمة بشأأن املسائل اليت فدخل يف اختصاص الاحتاد اخلاص؛
" "2حتدد برانمج الاحتاد اخلاص وفقر املزيانية الثنائية اخلاصة به ،وفعمتد حساابفه اخلتامية؛
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" "6فقر النظام املايل لالحتاد اخلاص؛
" "2فنشئ ما تراه مالمئ ًا من جلان و أأفرقة عامل لتحقيق أأهداف الاحتاد اخلاص؛
" "1حتدد من يسمح هلم حبضور اجامتعاهتا مكراقبني من ادلول واملنظامت ادلولية احلكومية وغري احلكومية؛
" "1فقر التعديالت اخلاصة ابملواد من  77اإىل  74و72؛
الوثيقة.

" "20فتخذ أأي اإجراء مالمئ أخر لتحقيق أأهداف الاحتاد اخلاص وفبارش أأية همام أأخرى مالمئ ًا وفق ًا لهذه

(ب) فتخذ امجلعية قراراهتا فامي خيص املواضيع اليت هتم أأيض ًا احتادات أأخرى فديرها املنظمة ،بعد الاطال عىل ر أأي
جلنة التنس يق التابعة للمنظمة.
([ )1النصاب] (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 الفقرة الفرعية ( أأ) ،جيوز للجمعية أأن فتخذ قراراهتا اإذا اكن عدد أأعضاء امجلعية من ادلول اليت
لها حق التصويت عىل أأمر بعينه واكنت ممثل ،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 فكل القرارات ،ابس تثناء القرارات املتعلقة
إابجراءاهتا ،ل فصبح انفذة اإل بعد استيفاء الشوط الواردة فامي ييل .ويبلغ املكتب ادلويل فكل القرارات ألعضاء امجلعية من
ادلول اليت لها حق التصويت عىل ا ألمر املذكور واليت مل تكن ممثل ويدعوها اإىل الإدلء كتابة بتصويهتا أأو ابمتناعها عن
التصويت خالل فرتة مدهتا ثالثة أأشهر حتسب اعتبار ًا من اترخي التبليغ .وإاذا اكن عدد فكل ا ألعضاء ممن أأدىل بتصويته
أأو امتنع عنه بذكل الشلك ،عند انقضاء فكل الفرتة ،يعادل عدد ا ألعضاء اذلي اكن مطلو ًاب لس تكامل النصاب القانوين يف
ادلورة ،فاإن فكل القرارات فصبح انفذة رشط احلصول يف الوقت نفسه عىل ا ألغلبية املشرتطة.
([ )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 فكل احلاةل،
" "2يكون للك طرف متعاقد من ادلول صوت واحد ول يصوت اإل ابمسه؛
" "7وجيوز ألي طرف متعاقد من املنظامت احلكومية ادلولية أأن يشرتك يف التصويت بد ًل من ادلول
ا ألعضاء فيه بعدد من ا ألصوات يعادل عدد ادلول ا ألعضاء فيه وا ألطراف يف هذه الوثيقة ولكن ل جيوز ألية منظمة حكومية
دولية كهذه أأن تشرتك يف التصويت اإذا مارست أأية دوةل من ادلول ا ألعضاء فهيا حقها يف التصويت والعكس حصيح.
(ج) ابلنس بة اإىل ا ألمور اليت هتم ادلول امللزمة بوثيقة  2162وحدها ،ليس ل ألطراف املتعاقدة غري امللزمة
بوثيقة  2162حق التصويت .أأما ابلنس بة اىل ا ألمور اليت هتم ا ألطراف املتعاقدة وحدها ،فاإن لتكل ا ألطراف وحدها حق
التصويت.
([ )2ا ألغلبية] ( أأ) مع مراعاة املادفني  )7(72و( ،)7(72فتخذ قرارات امجلعية بثليث عدد ا ألصوات املدىل هبا.
(ب) ل يُعد الامتنا عن التصويت فصويت ًا.
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([ )6ادلورات] جتمتع امجلعية ّمرة لك س نتني بدعوة من املدير العام يف دورة عادية فُعقد ،يف غياب ظروف اس تثنائية،
خالل فرتة انعقاد امجلعية العامة للمنظمة ويف ماكن انعقادها.
(ب) فعقد امجلعية دورة اس تثنائية بدعوة من املدير العام اإما بناء عىل طلب ربع عدد البدلان ا ألعضاء يف امجلعية
أأو مببادرة من املدير العام نفسه.
(ج) ي نع ّد املدير العام جدول أأعامل لك دورة.
([ )2النظام ادلاخيل] فعمتد امجلعية نظاهما ادلاخيل.

املادة 71
املكتب ادلويل
([ )2املهام الإدارية] ( أأ) يتوىل املكتب ادلويل التسجيل ادلويل وما يرفبط 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 العامل
اليت قد فنش هئا امجلعية.
(ج) املدير العام هو الرئيس التنفيذي لالحتاد اخلاص وهو اذلي ميثهل.
([ )7دور املكتب ادلويل يف امجلعية والاجامتعات ا ألخرى] يشارك املدير العام و أأي موظف خيتاره يف لك اجامتعات
امجلعية واللجان أأو ا ألفرقة العامل ا ألخرى اليت قد فنش هئا امجلعية ،دون أأن يكون هلام حق التصويت .ويتوىل املدير العام
أأو أأي موظف خيتاره هممة أأمني فكل الهيئات حبمك املنصب.
([ )1املؤمترات] (أأ) يتخذ املكتب ادلويل ،وفق ًا لتوجهيات امجلعية ،الإجراءات الالزمة إلعداد مؤمترات املراجعة.
(ب) جيوز للمكتب ادلويل أأن يتشاور مع منظامت حكومية دولية ومنظامت دولية ومنظامت وطنية غري حكومية
بشأأن الإعدادات املذكورة.
(ج) يشارك املدير العام وا ألشخاص اذلين خيتارمه ،دون أأن يكون هلم حق التصويت ،يف مناقشات مؤمترات
املراجعة.
([ )4همام أأخرى] ينفذ املكتب ادلويل أأية همام أأخرى فعهد اإليه.

املادة 74
الشؤون املالية
([ )2املزيانية] (أأ) لالحتاد اخلاص مزيانية.
(ب) تشمل مزيانية الاحتاد اخلاص اإيرادافه ومرصوفافه ،ومساهامفه يف مزيانية املرصوفات املشرتكة بني الاحتادات
اليت فديرها املنظمة.
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(ج) فعترب مرصوفات مشرتكة بني الاحتادات املرصوفات اليت ل فُعزى فقط اإىل الاحتاد اخلاص ،بل فُعزى كذكل
اإىل احتاد واحد أأو أأكرث من الاحتادات ا ألخرى اليت فديرها املنظمة .وتكون حصة الاحتاد اخلاص يف فكل املرصوفات
املشرتكة متناس بة مع الفائدة اليت فعود عليه مهنا.
([ )7التنس يق مع مزيانيات الاحتادات ا ألخرى] فوضع مزيانية الاحتاد اخلاص مع اإيالء الاعتبار الواجب ملقتضيات
التنس يق مع مزيانيات الاحتادات ا ألخرى اليت فديرها املنظمة.
([ )1مصادر متويل املزيانية] فُمول مزيانية الاحتاد اخلاص من املصادر التالية:
" "2الرسوم احملصل مبوجب املادة  )2(2و()7؛
[" "7أأي رسوم حمافظة مشار اإلهيا يف املادة )1(2؛]
" "1حصيل بيع منشورات املكتب ادلويل املتعلقة ابلحتاد اخلاص والإاتوات املرفبطة بتكل املنشورات؛
" "4الهبات والوصااي والإعاانت؛
" "2رسوم الإجيار والفوائد والإيرادات املتنوعة ا ألخرى؛
[" "6مساهامت ا ألطراف املتعاقدة ،وذكل اإذا جعزت الإيرادات الواردة من املصادر املشار اإلهيا يف الفقرات
الفرعية من " "2اإىل " "2عن فغطية مرصوفات الاحتاد اخلاص].
([ )4حتديد الرسوم؛ مس توى املزيانية] ( أأ) حتدد امجلعية ،بناء عىل اقرتاح املدير العام ،مقدار الرمس املشار اإليه يف
الفقرة ([ )1وحي َّدد مقدار هذا الرمس حبيث تكون اإيرادات الاحتاد اخلاص اكفية يف الظروف الاعتيادية لتغطية املرصوفات
اليت يتحملها املكتب ادلويل من أأجل تس يري أأعامل دائرة التسجيل ادلويل دون احلاجة اإىل تسديد املساهامت املشار اإلهيا يف
الفقرة ( "6")1أأعاله].
(ب) اإذا مل فُقر املزيانية قبل بداية أأية س نة مالية جديدة ،فاإن مزيانية الس نة السابقة جيري جتديدها طبق ًا
ل إالجراءات املنصوص علهيا يف النظام املايل للمنظمة.
([ )2ر أأس املال العامل] لالحتاد اخلاص ر أأس مال عامل يتكون من دفعة واحدة يسددها لك عضو من أأعضاء الاحتاد
اخلاص .وعىل امجلعية أأن فقرر زايدة ر أأس املال املذكور اإذا أأصبح غري اكف .وحتدّد امجلعية نس بة ادلفعة ورشوط تسديدها،
بناء عىل اقرتاح املدير العام.
([ )6املبالغ اليت تسلفها ادلوةل املضيفة] ( أأ ) جيب أأن ينص اففا املقر املربم مع ادلوةل اليت يقع مقر املنظمة الرئيس ية يف
أأراضهيا عىل أأن فقدم فكل ادلوةل سلف ًا لكام اكن صندو ر أأس املال العامل غري اكف .ويكون مقدار فكل السلف ورشوط
منحها موضع اففاقات منفصل يف لك حاةل بني ادلوةل املعنية واملنظمة.
(ب) حيق للك من البدل املشار اإليه يف الفقرة الفرعية ( أأ) واملنظمة أأن ينقضا التعهد مبنح سلف مبوجب اإخطار
كتايب .ويرسي مفعول النقض بعد انقضاء ثالث س نوات من هناية الس نة اليت يمت فهيا الإخطار بذكل.
([ )2مراجعة احلساابت] يتوىل مراجعة احلساابت دوةل واحدة أأو أأكرث من ادلول ا ألعضاء يف الاحتاد أأو مراجعون
خارجيون ،وفق ًا ملا هو منصوص عليه يف النظام املايل .وفتوىل امجلعية فعييهنم مبوافقهتم.
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املادة 72
الالحئة التنفيذية
([ )2املوضو ] فتضمن الالحئة التنفيذية ففاصيل فنفيذ هذه الوثيقة.
([ )7فعديل بعض أأحاكم الالحئة التنفيذية] ( أأ) جيوز أأن يرد يف الالحئة التنفيذية حتديد أأنه جيوز فعديل بعض أأحاكم
الالحئة التنفيذية ابلإجام فقط أأو بأأغلبية الثالثة أأراب فقط.
(ب) يتعني فوافر الإجام لوقف فطبيق رشط الإجام أأو أأغلبية الثالثة أأراب يف املس تقبل عىل فعديل حمك من
أأحاكم الالحئة التنفيذية.
(ج) يتعني فوافر أأغلبية الثالثة أأراب لتطبيق رشط الإجام أأو الثالثة أأراب يف املس تقبل عىل فعديل حمك من
أأحاكم الالحئة التنفيذية.
([ )1فعارض هذه الوثيقة والالحئة التنفيذية] يف حال فعارضت أأحاكم هذه الوثيقة و أأحاكم الالحئة التنفيذية ،تكون الغلبة
ألحاكم هذه الوثيقة.

الفصل السادس
املراجعة والتعديل
املادة 76
املراجعة
([ )2مؤمترات املراجعة] جيوز ل ألطراف املتعاقدة مراجعة هذه الوثيقة يف مؤمترات دبلوماس ية .وفقرر امجلعية ادلعوة اإىل
عقد أأي مؤمتر دبلومايس.

([ )7مراجعة بعض املواد أأو فعديلها] جيوز فعديل املواد من  77اإىل  74و 72يف مؤمتر للمراجعة أأو يف امجلعية وفق ًا
ألحاكم املادة .72

املادة 72
فعديل بعض املواد يف امجلعية
([ )2اقرتاحات التعديل] ( أأ) جيوز ألي طرف متعاقد أأو للمدير العام أأن يتقدم ابقرتاحات لتعديل املواد من  77اإىل 74
وهذه املادة.
(ب) يتوىل املدير العام فبليغ فكل الاقرتاحات ل ألطراف املتعاقدة قبل أأن فنظر فهيا امجلعية بس تة أأشهر عىل ا ألقل.
([ )7ا ألغلبية] يقتيض اعامتد أأي فعديل للمواد املشار اإلهيا يف الفقرة ( )2أأغلبية ثالثة أأراب  ،ابس تثناء اعامتد أأي فعديل
للامدة  77أأو لهذه الفقرة اذلي يقتيض أأغلبية أأربعة أأخامس.
([ )1دخول التعديل حزي النفاذ] ( أأ) يدخل أأي فعديل للمواد املشار اإلهيا يف الفقرة ( )2حزي النفاذ بعد شهر من تسمل
املدير العام ل إالخطارات الكتابية ابلقبول اذلي فمت وفق ًا للقواعد ادلس تورية من ثالثة أأراب ا ألطراف املتعاقدة اليت تكون
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ا ألعضاء يف امجلعية وقت اعامتد التعديل واليت يكون لها حق التصويت عىل ذكل التعديل ،اإل يف احلالت اليت فطبق فهيا
الفقرة الفرعية (ب).
(ب) ل يدخل أأي فعديل للامدة  )1(77أأو ( )4أأو لهذه الفقرة الفرعية حزي النفاذ 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 فعديل يدخل حزي النفاذ وفق ًا ألحاكم هذه الفقرة ملزم ًا مجليع ادلول واملنظامت احلكومية ادلولية اليت
تكون أأطراف ًا متعاقدة وقت دخول التعديل حزي النفاذ أأو اليت فصبح أأطراف ًا متعاقدة يف اترخي لحق.

الفصل السابع
ا ألحاكم اخلتامية
املادة 71
الانضامم اإىل هذه الوثيقة
([ )2ا ألهلية] مع مراعاة املادة  71والفقرفني ( )7و( )1من هذه املادة،
" "2جيوز ألية دوةل طرف ًا يف اففاقية ابريس فوقيع هذه الوثيقة والانضامم اإلهيا؛
" "7جيوز ألية دوةل أأخرى فوقيع هذه الوثيقة والانضامم اإلهيا اإذا أأعلنت أأن تشيعاهتا متتثل ألحاكم اففاقية
ابريس فامي خيص تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية والعالمات التجارية؛
" "1جيوز ألية منظمة حكومية دولية فوقيع هذه الوثيقة والانضامم اإلهيا رشيطة أأن تكون دوةل واحدة عىل
ا ألقل من ادلول ا ألعضاء يف فكل املنظمة احلكومية ادلولية طرف ًا يف اففاقية ابريس و أأن فعلن املنظمة احلكومية ادلولية أأن
رصح لها حسب ا ألصول ووفق ًا لنظاهما ادلاخيل بأأن فصبح طرف ًا يف هذه الوثيقة و أأنه مبوجب املعاهدة املنش ئة للمنظمة
ُ ّن
احلكومية ادلولية فط َّبق التشيعات اليت ميكن مبوجهبا احلصوص عىل س ندات حامية إاقلميية فامي خيص تسميات املنشأأ
أأو البياانت اجلغرافية.
([ )7التصديق أأو الانضامم] جيوز ألية دوةل أأو منظمة حكومية دولية مشار اإلهيا يف الفقرة ( )2أأن فود اإحدى الوثيقتني
التايل ذكرهام:
" "2وثيقة فصديق ،اإذا وقعت هذه الوثيقة،
" "7أأو وثيقة انضامم ،اإذا مل فوقع هذه الوثيقة.
([ )1اترخي نفاذ الإيدا ] (أأ) مع مراعاة الفقرة الفرعية (ب) ،يكون اترخي نفاذ اإيدا وثيقة التصديق أأو الانضامم التارخي
اذلي فود فيه فكل الوثيقة.
(ب) يكون اترخي نفاذ اإيدا وثيقة التصديق أأو الانضامم ألية دوةل عضو يف منظمة حكومية دولية ول جيوز
احلصول عىل امحلاية لتسميات املنشأأ فهيا اإل عىل أأساس التشيعات املطبقة بني ادلول ا ألعضاء يف املنظمة احلكومية ادلولية
هو التارخي اذلي فود فيه فكل املنظمة احلكومية ادلولية وثيقهتا اإذا اكن ذكل التارخي لحق ًا للتارخي اذلي أأودعت فيه فكل
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ادلوةل وثيقهتا .ومع ذكل ،ل فطبق هذه الفقرة الفرعية عىل ادلول ا ألطراف يف اففا لش بونة أأو وثيقة  2162ول ختل بتطبيق
املادة  12فامي خيص فكل ادلول.

املادة 71
اترخي نفاذ التصديق والانضامم
([ )2الواثئق املأأخوذة يف احلس بان] ألغراض هذه املادة ،ل فؤخذ يف احلس بان اإل واثئق التصديق أأو الانضامم اليت
فودعها ادلول أأو املنظامت احلكومية ادلولية املشار اإلهيا يف املادة  )2(71واليت يكون لها اترخي نفاذ وفق ًا للامدة .)1(71
([ )7دخول هذه الوثيقة حزي النفاذ] فدخل هذه الوثيقة حزي النفاذ بعد أأن فود مخسة أأطراف مؤهل وفق ًا للامدة 71
واثئق فصديقها أأو انضامهما بثالثة أأشهر.
([ )1دخول التصديق والانضامم حزي النفاذ] ( أأ) فصبح لك دوةل أأو منظمة حكومية دولية أأودعت وثيقة فصديقها
أأو انضامهما قبل اترخي دخول هذه الوثيقة حزي النفاذ بثالثة أأشهر أأو أأكرث ملزمة هبذه الوثيقة يف اترخي دخولها حزي النفاذ.
(ب) فصبح أأية دوةل أأو منظمة حكومية دولية أأخرى ملزمة هبذه الوثيقة بعد التارخي اذلي فود فيه وثيقة فصديقها
أأو انضامهما بثالثة أأشهر أأو يف أأي اترخي لحق ذلكل ومبني يف فكل الوثيقة.
([ )4التسجيالت ادلولية النافذة قبل الانضامم] فط َّبق مزااي هذه الوثيقة يف أأرايض ادلوةل أأو املنظمة احلكومية املنضمة فامي
خيص تسميات املنشأأ املسجل مبوجب هذه الوثيقة وقت نفاذ الانضامم ،مع مراعاة [املادة  )2(2و( )6فض ًال عن] أأحاكم
الفصل الرابع اذلي فط َّبق مع ما يلزم من فبديل .ومع ذكل ،جيوز لدلوةل أأو املنظمة احلكومية ادلولية املنضمة أأن فدرج يف
اإعالن يُرفق بوثيقة فصديقها أأو انضامهما متديد ًا للمهل املشار اإلهيا يف املادة  )2(22واملهل املشار اإلهيا يف املادة  22وفق ًا
ل إالجراءات املعنية احملددة يف الالحئة التنفيذية.

املادة 10
حظر التحفظات
ل جيوز اإبداء أأية حتفظات عىل هذه الوثيقة.

املادة 12
فطبيق اففا لش بونة ووثيقة 2162
([ )2العالقات بني ادلول ا ألطراف يف لك من هذه الوثيقة واففا لش بونة أأو وثيقة  ]2162ترسي أأحاكم هذه
الوثيقة وحدها عىل العالقات املتبادةل بني ادلول ا ألطراف يف هذه الوثيقة واففا لش بونة أأو وثيقة .2162

([ )7العالقات بني ادلول ا ألطراف يف لك من هذه الوثيقة واففا لش بونة أأو وثيقة  2162وبني ادلول ا ألطراف يف اففا
لش بونة أأو وثيقة  2162غري ا ألطراف يف هذه الوثيقة] تس متر أأية دوةل طرف يف لك من هذه الوثيقة واففا لش بونة
أأو وثيقة  2162يف فطبيق اففا لش بونة أأو وثيقة  ،2162حسب حالهتا ،فامي خيص عالقاهتا ابدلول ا ألطراف يف اففا
لش بونة أأو وثيقة  2162غري ا ألطراف يف هذه الوثيقة.
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املادة 17
النقض
([ )2الإخطار] جيوز ألي طرف متعاقد أأن ينقض هذه الوثيقة مبوجب اإخطار موجه اإىل املدير العام.
([ )7اترخي النفاذ] يصبح النقض انفذ ًا بعد انقضاء س نة من اترخي تسمل املدير العام الإخطار أأو يف أأي اترخي لحق مبني
يف الإخطار .ول يؤثر يف فطبيق هذه الوثيقة عىل أأي طلب دويل يكون قيد النظر أأو أأي تسجيل دويل يكون انفذ ًا
ابلنس بة اإىل الطرف املتعاقد صاحب النقض وقت دخول النقض حزي النفاذ.

املادة 11
لغات هذه الوثيقة والتوقيع علهيا
([ )2النصوص ا ألصلية والنصوص الرمسية] (أأ) فوقع هذه الوثيقة يف نسخة أأصلية ابللغات العربية والإس بانية والإنلكزيية
والروس ية والصينية والفرنس ية ،وفعترب لك النصوص متساوية يف احلجية.
املعنية.

(ب) يتوىل املدير العام اإعداد نصوص رمسية ابللغات ا ألخرى اليت ختتارها امجلعية ،بعد التشاور مع احلكومات

([ )7همل التوقيع] فظل هذه الوثيقة متاحة للتوقيع يف مقر املنظمة ملدة س نة بعد اعامتدها.

املادة 14
أأمني الإيدا
يكون املدير العام أأمني اإيدا هذه املعاهدة.
[هناية املرفق والوثيقة]

