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الفريق العامل املعني بإعداد الئحة تنفيذية مشرتكة التفاق لشبونة 
 ووثيقة جنيف التفاق لشبونة

 
 األوىلالدورة 

 2016يونيو  9ٕاىل  7جنيف، من 
 
 

مشروع الالئحة التنفيذية املشرتكة التفاق لشبونة بشأن محاية تسميات املنشأ وتسجيلها على الصعيد 
 الدويل ووثيقة جنيف التفاق لشبونة بشأن تسميات املنشأ واملؤشرات اجلغرافية

 أ�مانة ٕا�دادمن وثيقة 

)، 2015ٔأكتو�ر  14ٕاىل  5ة والعرشون) من مجعية احتاد لش�بونة (يف ا�ورة الثانية والثالثني (ا�ورة العادية احلادي .1
 الفريق العامل املعين ٕ��داد الحئة تنفيذية مشرتكة التفاق لش�بونة ووثيقة جنيف التفاق لش�بونةوافقت امجلعية �ىل ٕا�شاء 

" من 2"23انظر الفقرة (املُشار ٕا�هيام بعباريت "الفريق العامل" و"الالحئة التنفيذية املشرتكة"، �ىل التوايل) (
 ).LI/A/32/5 الوثيقة

�ىل مرشوع ٔأول لالحئة التنفيذية املشرتكة ٔأ�ده املكتب ا�ويل للمنظمة العاملية للملكية وحيتوي مرفق هذه الوثيقة  .2
 الفكرية (الويبو).

واملؤرشات اجلغرافية، و�ستند املرشوع، بقدر �بري، ٕاىل ٔأحاكم الالحئة التنفيذية لوثيقة جنيف �شأٔن �سميات املنشأٔ  .3
كام  و�رد التغيريات مقابل الصيغة أ��رية مبّينةً ). LI/A/32/1 من الوثيقة 4 (انظر الفقرة 2015مايو  20كام اعُتمدت يف 

 ييل: النص احملذوف مشطوب والنص اجلديد مسّطر.

 .LI/WG/PCR/1/3 و�رد املالحظات التوضيحية  يف الوثيقة .4
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ٕاىل النظر يف  ٕان الفريق العامل مدعوٌ  .5
املرشوع الوارد يف مرفق هذه الوثيقة والتعليق 

 �ليه.

[ييل ذ� املرفق]
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مرشوع الالحئة التنفيذية املشرتكة التفاق لش�بونة �شأٔن حامية �سميات املنشأٔ و�سجيلها �ىل الصعيد ا�ويل 
 ووثيقة جنيف التفاق لش�بونة �شأٔن �سميات املنشأٔ واملؤرشات اجلغرافية

 قامئة القوا�د

 الفصل أ�ول: ٔأحاكم متهيدية و�امة

 تعاريفتعابري خمترصة :1القا�دة 

 حساب املهل :2القا�دة 

 لغات العمل :3القا�دة 

 إالدارة ا�تصة :4القا�دة 

 الفصل الثاين: الطلب والتسجيل ا�ويل

 الرشوط املتعلقة �لطلب :5القا�دة 

 الطلبات ا�الفة لٔ�صول :6القا�دة 

 التدو�ن يف الس�ل ا�ويل :7القا�دة 

 �رخي التسجيل ا�ويل و�رخي بدء رس�نه (�نيا)7القا�دة 

 الرسوم :8القا�دة 

 الفصل الثالث: الرفض وإالجراءات أ�خرى املتعلقة �لتسجيل ا�ويل

 الرفض :9القا�دة 

 لرفض ا�الف لٔ�صول� إالخطار :10القا�دة 

 حسب الرفض :11القا�دة 

 امحلاية منحإال�الن مبنح  :12القا�دة 

 أٓ�ر �سجيل دويل يف طرف متعاقد بطالإالخطار ٕ�بطاالٕ  :13القا�دة 

 �نتقالية املمنو�ة للغري امله�إالخطار �مله� :14القا�دة 

 التعديالت :15القا�دة 

 الت�يل عن امحلاية :16القا�دة 

 شطب التسجيل ا�ويل :17القا�دة 

 التصويبات يف الس�ل ا�ويل :18القا�دة 
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 الفصل الرابع: ٔأحاكم متنو�ة

 النرش :19القا�دة 

 مس�تخر�ات الس�ل ا�ويل واملعلومات أ�خرى اليت يقد�ا املكتب ا�ويل :20القا�دة 

 التوقيع :21القا�دة 

 �رخي ٕارسال التبليغات املتنو�ة :22القا�دة 

 طرق إالخطار من قبل املكتب ا�ويل :23القا�دة 

 التعل�ت إالدارية :24القا�دة 

  النفاذ؛ ٔأحاكم انتقاليةا�خول �ّزي  25قا�دة ال
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 الفصل أ�ول

 أٔحاكم متهيدية و�امة

 1القا�دة 

 تعاريفتعابري خمترصة

 التنفيذية، وما مل يُذ�ر �الف ذ� رصا�ة: ٔ�غراض هذه الالحئة  [تعابري خمترصة] )1(

مايو  20�شأٔن �سميات املنشأٔ واملؤرشات اجلغرافية املؤر�ة تعين "وثيقة جنيف" وثيقة جنيف التفاق لش�بونة  "1"

 ؛2015

الصعيد �شأٔن حامية �سميات املنشأٔ و�سجيلها �ىل ٔأهنا ٕاشارة ٕاىل اتفاق لش�بونة  1967 يُفهم من ٔأي ٕاشارة ٕاىل وثيقةو  "2"

 ؛1967 منطبقا بدال من وثيقة 1958 ٔأكتو�ر 31، حي� اكن اتفاق لش�بونة املؤرخ 1958 ٔأكتو�ر 31املؤرخ  ا�ويل

) من 1(2و 1 املادتنياملادة املُعّرفة يف املُس�ت�دمة يف هذه الالحئة التنفيذية و �كون للتعابري ا�ترصة  "31"

 ؛كام يف ت� الوثيقةالتنفيذية الالحئةيف هذه املعىن ذاته وثيقة جنيف 

 و�شري "القا�دة" ٕاىل قا�دة من قوا�د هذه الالحئة التنفيذية؛ "42"

 ؛24 وتعين "التعل�ت إالدارية" التعل�ت إالدارية املشار ٕا�هيا يف القا�دة "53"

 ا�ويل. وتعين عبارة "�س��رة الرمسية" �س��رة اليت يصدرها املكتب "64"

 رافق�ص ٔأو مما خي ٔأي طلب ٔأو ٔأي ال�س ٔأو ٕا�الن ٔأو ٕاخطار ٔأو دعوة ٔأو معلوماتويعين "التبليغ"  "7"

) من وثيقة جنيف، ٕاىل 3(5 يف �ا� املادةتصة ٔأو املكتب ا�ويل ٔأو يُو�ه، ا� دارة االٕ يُو�ه ٕاىل و ا دولي ٔأو �سجيال اطلب

 "؛2)"2(5يف املادة املشار ٕاليه ٔأو الشخص الطبيعي ٔأو املعنوي املس�تفيد�ن 

ف� خيص العالقات  1967وثيقة الطلب املودع بناء �ىل  "1967 ويعين "الطلب اخلاضع لوثيقة "8"

 طرفني متعاقد�ن:بني  املتباد�

 �هام ليس طرفا يف وثيقة جنيف؛و  1967 �هام طرف يف وثيقة -

 ؤأ�دهام فقط طرف يف وثيقة جنيف؛ 1967 �هام طرف يف وثيقةٔأو  -

الطلب املودع بناء �ىل وثيقة جنيف ف� خيص العالقات  لب اخلاضع لوثيقة جنيف"ويعين "الط "9"

 بني طرفني متعاقد�ن �هام طرف يف وثيقة جنيف؛ املتباد�
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من  15 ٔأو يف املادة 1967 ) من وثيقة3(5ويعين "الرفض" إال�الن املشار ٕاليه يف املادة  "10"

 جنيف. وثيقة

)2(0F1 ]غراض هذه الالحئة التنفيذية ووثيقة جنيف] 1967العبارات املتوازية يف وثيقة  بعض�ٔ، 

" كام هو مشار ٕاليه يف ب�ال " �ىل ٔأهنا �شمل ٕاشارة ٕاىل "تعاقدامل طرف التُعترب إالشارة ٕاىل " "1"

 ، لكام اكن ذ� مناس�با؛1967 وثيقة

" كام هو مشار ٕاليه يف املنشأٔ ب� �شمل ٕاشارة ٕاىل "" �ىل ٔأهنا تعاقدامل نشأٔ امل  طرفتُعترب إالشارة ٕاىل " "2"

 ، لكام اكن ذ� مناس�با؛1967 وثيقة

كام هو ا�� ا�ورية �رش يف �ىل ٔأهنا �شمل ٕاشارة ٕاىل  19 يف القا�دة" النرشتُعترب إالشارة ٕاىل " "3"

 ؤأ� اكنت وس�ي� النرش املُس�ت�دمة. ، لكام اكن ذ� مناس�با1967 وثيقة) من 2(5 املادةمشار ٕاليه يف 

 2القا�دة 

 حساب املهل

تنقيض لك �� حمسوبة �لس�نوات، يف الس�نة التالية الواجب ٔأ�ذها يف احلس�بان، يف  [املهل احملسوبة �لس�نوات] )1(

فربا�ر  28فربا�ر، فٕاّن امله� تنقيض يف  29ٕاذا وقع احلدث يف الشهر ذاته واليوم ذاته ال��ن يبدٔأ فهيام حساب امله�. ولكن

 من الس�نة التالية.

تنقيض لك �� حمسوبة �ٔ�شهر، يف الشهر التايل الواجب ٔأ�ذه يف احلس�بان، يف اليوم  [املهل احملسوبة �ٔ�شهر] )2(

ٔأ�ذه يف احلس�بان يوم مطابق لهذا العدد، فٕاّن ذاته ا�ي يبدٔأ فيه حساب امله�. ولكن ٕاذا مل �كن يف الشهر التايل الواجب 

 امله� تنقيض يف اليوم أ��ري من هذا الشهر.

ٕاذا اكنت امله� املنطبقة  [انقضاء امله� يف يوم ال �كون يوم معل �لنس�بة للمكتب ا�ويل ٔأو ٕا�دى إالدارات ا�تصة] )3(

�ىل املكتب ا�ويل ٔأو ٕا�دى إالدارات ا�تصة تنقيض يف يوم ال �كون يوم معل �لنس�بة للمكتب ا�ويل ٔأو ت� إالدارة 

)،.يف اليوم أ�ول التايل ا�ي �كون يوم معل �لنس�بة 2) و(1( ا�تصة، فٕان امله� تنقيض، �لرمغ من ٔأحاكم الفقرتني

 يل ٔأو ت� إالدارة ا�تصة، حسب احلال.للمكتب ا�و

 3القا�دة 

 لغات العمل

ر الطلب �ٕالنلكزيية ٔأو الفر�س�ية ٔأو إالس�بانية. [الطلب] )1(  حير�

                                                
 ، لكام اكن ذ� مناس�با.1967 يف وثيقة هو مشار ٕاليهكام  نتج"م "ٕاىل ٕاشارة �ىل ٔأهنا �شمل  يف النس�ة العربية، تُعترب إالشارة ٕاىل "سلعة" 1
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ر لك تبليغ يتعلق بطلب ٔأو �سجيل دويل �ٕالنلكزيية ٔأو الفر�س�ية  ]ا�ويل [التبليغات الالحقة للطلب )2( حير�

، حسب اختيار املس�تفيد�ن ٔأو من وثيقة جنيف )3(5 إالس�بانية حسب اختيار إالدارة ا�تصة املعنية ٔأو، يف �ا� املادة ٔأو

ملكتب ا�ويل ٔأية �رمجة رضورية لت� . ويعّد امن ت� الوثيقة "2)"2(5 الشخص الطبيعي ٔأو املعنوي املشار ٕاليه يف املادة

 إالجراءات.

�كون التدوينات يف الس�ل ا�ويل ومنشورات املكتب ا�ويل اخلاصة  [التدوينات يف الس�ل ا�ويل واملنشورات] )3(

كتب بت� التدوينات �ٕالنلكزيية والفر�س�ية وإالس�بانية. ويعّد املكتب ا�ويل الرتجامت الرضورية �� الغرض. ولكن امل 

 ا�ويل ال يرتمج �سمية املنشأٔ ٔأو املؤرش اجلغرايف.

يف احلاالت اليت يتضمن فهيا الطلب نقال حرفيا لتسمية املنشأٔ  [النقل احلريف لتسمية املنشأٔ ٔأو املؤرش اجلغرايف] )4(

 )(ب)، فٕاّن املكتب ا�ويل ال يتحقق من دقة ذ� النقل احلريف.2)(5( املؤرش اجلغرايف وفقا للقا�دة ٔأو

 �رمجة 1967 يف �ال تضمن طلب �اضع لوثيقة ]1967[�رجامت �سمية املنشأٔ ف� خيص الطلبات اخلاضعة لوثيقة  )5(

 "، ال يتحقّق املكتب ا�ويل من حصة الرتجامت.5)"6(5 ٔأو ٔأكرث لتسمية املنشأٔ، طبقا للقا�دة

 4القا�دة 

 إالدارة ا�تصة

ٕ�خطار املكتب ا�ويل �مس ٕادارته ا�تصة  ، فور انضاممه،يقوم لك طرف متعاقد (ٔأ)   [ٕاخطار املكتب ا�ويل] )1(

أ�خرى ٕاىل املكتب  التبليغاتو وإالخطارات وتفاصيل االتصال اخلاصة بت� إالدارة، ٔأي إالدارة اليت عّيهنا لتقدمي الطلبات 

 منه. التبليغاتإالخطارات ا�ويل واس�تالم 

املعلومات عن إالجراءات ا�تصة لطرف متعاقد مبوجب وثيقة جنيف إالدارة ت� و�ٕالضافة ٕاىل ذ�، تتيح   (ب)

 ٕالنفاذ احلقوق املرتبطة بتسميات املنشأٔ واملؤرشات اجلغرافية.الطرف املتعاقد ٔأراضيه املنطبقة يف 

) ٕاىل ٕادارة خمتصة وا�دة. وعندما 1( يُفّضل ٔأن �شري إالخطار املذ�ور يف الفقرة [ٕادارة وا�دة ٔأو ٕادارات خمتلفة] )2(

تقدمي الطلبات خيِطر طرف متعاقد ٕ�دارات خمتلفة، ينبغي ٔأن �شري إالخطار بوضوح ٕاىل اختصاص لك مهنا ف� خيص 

 .منه التبليغاتإالخطارات ٕاىل املكتب ا�ويل واس�تالم والتبليغات أ�خرى 

). �ري ٔأنّه جيوز 1( .ختِطر أ�طراف املتعاقدة املكتب ا�ويل بأٔي تغيري يف البيا�ت املشار ٕا�هيا يف الفقرة[التعديالت] )3(

للمكتب ا�ويل ٔأن حييط �لام، حبمك مركزه، بتغيري يطرٔأ دون تلقي ٔأي ٕاخطار �شأٔنه وذ� يف احلاالت اليت �كون �يه فهيا 

 يري.مؤرشات واحضة �ىل �دوث ذ� التغ 
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 الفصل الثاين

 الطلب والتسجيل ا�ويل

 5القا�دة 

 الرشوط املتعلقة �لطلب

يودع الطلب �ى املكتب ا�ويل �ىل �س��رة الرمسية ا�صصة لهذا الغرض وتوقع �ليه إالدارة ا�تصة [إاليداع]  )1(

ٔأو الشخص الطبيعي ٔأو املعنوي املشار ٕاليه ، املس�تفيدون من وثيقة جنيف )3(5 اليت تقدمه ٔأو يوقع �ليه، يف �ا� املادة

 ".2)"2(5 يف املادة

 (ٔأ)  يبّني الطلب ما ييل:  [احملتو�ت إاللزامية يف الطلب] )2(

 ؛طرف املنشأٔ املتعاقد "1"

دة من وثيقة جنيف )3(5 وإالدارة ا�تصة اليت تقدم الطلب ٔأو، يف �ا� املادة "2" ، التفاصيل احملّدِ

 ؛من ت� الوثيقة "2)"2(5 الشخص الطبيعي ٔأو املعنوي املشار ٕاليه يف املادةللمس�تفيد�ن ٔأو 

، يف �ا� الطلب واملس�تفيد�ن املعّينني �مس جامعي ٔأو �مس فردي ٕاذا اس�ت�ال التعيني امجلاعي، ٔأو "3"

املنشأٔ املتعاقد لتأٔ�يد الشخص الطبيعي ٔأو املعنوي ا�ي �متتع �ٔ�سس القانونية مبوجب قانون طرف  اخلاضع لوثيقة جنيف،

 حقوق املس�تفيد�ن ٔأو حقوق ٔأخرى تتصل بتسمية املنشأٔ ٔأو املؤرش اجلغرايف؛

طرف املنشأٔ و�سمية املنشأٔ املطلوب �سجيلها ٔأو املؤرش اجلغرايف املطلوب �سجي�، �للغة الرمسية ل "4"

ٔأو ٔأكرث من ت� اللغات الرمسية ف� خيص الطلب  فبلغة وا�دةٔأكرث من لغة رمسية  طرف املنشأٔ املتعاقد، وٕاذا اكن لاملتعاقد

بلغة وا�دة ٔأو ٔأكرث من اللغات الرمسية اليت �رد هبا �سمية املنشأٔ ٔأو �رد هبا املؤرش اجلغرايف يف ف ، ٔأو 1967اخلاضع لوثيقة 

1Fطرف املنشأٔ املتعاقديف التسجيل ٔأو القانون ٔأو القرار ا�ي متتع �سمية املنشأٔ ٔأو �متتع املؤرش اجلغرايف مبوجبه �محلاية 

يف  2

 ؛�ا� الطلب اخلاضع لوثيقة جنيف

والسلعة ٔأو السلع اليت تنطبق �لهيا �سمية املنشأٔ، ٔأو ينطبق �لهيا املؤرش اجلغرايف، بأٔكرب قدر ممكن  "5"

 من ا�قة؛

 ؛اجلغرافية ٔأو منطقة منش�هئا املنطقة اجلغرافية اليت تُنتج فهيا السلعة ٔأو السلعمنطقة املنشأٔ ٔأو و  "6"

دة، مبا يف ذ� �رخي التسجيل ٔأو القانون الترشيعي ٔأو إالداري ٔأو القرار القضايئ دِّ والتفاصيل املُ� "7"

 .طرف املنشأٔ املتعاقدإالداري، واليت �متتع �سمية املنشأٔ ٔأو �متتع املؤرش اجلغرايف مبوجهبا �محلاية يف  ٔأو

                                                
 .3 ) من القا�دة4) و(3( )(ب) مرهون بأٔحاكم الفقرتني2(5 " والقا�دة4)(أٔ)"2(5 تطبيق القا�دة 2
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من وثيقة  "2)"2(5 الطبيعي ٔأو املعنوي املشار ٕاليه يف املادة وعندما �كون ٔأسامء املس�تفيد�ن ٔأو الشخص (ب)

، وامس �سمية املنشأٔ املطلوب �سجيلها ٔأو املؤرش اجلغرافية منطقة املنشأٔ امس ٔأو وامس وامس منطقة إالنتاج اجلغرافية ، جنيف

�حلروف الالتينية. ويتّبع النقل احلريف نظام اجلغرايف املطلوب �سجي�، �حلروف �ري الالتينية، تُنقل ت� أ�سامء نقال حرفيا 

 .1احلروف الصوتية للغة الطلب

 .8 و�ُرفق �لطلب ا�ويل رُمس التسجيل ؤأية رسوم ٔأخرى، كام هو منصوص �ليه يف القا�دة (ج)

دام الطرف  (ٔأ)  ما  البيا�ت املتعلقة �جلودة ٔأو السمعة ٔأو اخلاصية (اخلصائص)] – اخلاضع لوثيقة جنيف[الطلب  )3(

�شرتط، ٔ�غراض حامية �سمية منشأٔ مس�� ٔأو مؤرش جغرايف مس�ل يف ا�ي هو طرف يف وثيقة جنيف املتعاقد 

كذ� ٕاىل بيا�ت تتعلق، يف �ا� �سمية املنشأٔ، جبودة السلعة ٔأو خصائصها اخلاضع لوثيقة جنيف ٔأراضيه، أٔن �شري الطلب 

إالنتاج وتتعلق، يف �ا� املؤرش اجلغرايف، جبودة السلعة ٔأو مسعهتا ٔأو �اصية ٔأخرى تتسم هبا  وصلهتا �لبيئة اجلغرافية ملنطقة

 وصلهتا مبنطقة املنشأٔ اجلغرافية، فٕاّن �ىل ذ� الطرف ٕاخطار املد�ر العام بذ� الرشط.

لغات العمل، ولكهنا ال من ٔأ�ل استيفاء ذ� الرشط، تُوفر البيا�ت املشار ٕا�هيا يف الفقرة الفرعية (أٔ) ٕ��دى  (ب)

 تُرتمج من قبل املكتب ا�ويل.

كون �، مع مرا�اة �(ٔأ)،  الطلب �ري املمتثل للرشط ا�ي ٔأخطر به الطرف املتعاقد طلبا للفقرة الفرعية (ج)

 املتعاقد. ، ٔأ�ر الت�يل عن امحلاية ف� خيص الطرف6القا�دة 

ا�ي هو طرف يف (ٔأ)  ما دام الطرف املتعاقد ]  ة �س�ت�دامو/ٔأو ني التوقيع – اخلاضع لوثيقة جنيف [الطلب )4(

اخلاضع لوثيقة �شرتط، ٔ�غراض حامية �سمية منشأٔ مس�� ٔأو مؤرش جغرايف مس�ل، ٔأن �كون الطلب وثيقة جنيف 

ٕاخطار موقّعا من خشص �متتع �ٔ�سس القانونية لتأٔ�يد احلقوق املمنو�ة مبوجب ت� امحلاية، فٕاّن �ىل ذ� الطرف جنيف 

 املد�ر العام بذ� الرشط.

ما دام الطرف املتعاقد �شرتط، ٔ�غراض حامية �سمية منشأٔ مس�� ٔأو مؤرش جغرايف مس�ل، ٔأن �كون  (ب)

مصحو� ٕ��الن نية اس�ت�دام �سمية املنشأٔ املس�� ٔأو املؤرش اجلغرايف املس�ل يف ٔأراضيه ٔأو اخلاضع لوثيقة جنيف الطلب 

�ىل اس�ت�دام الغري لتسمية املنشأٔ املس�� ٔأو املؤرش اجلغرايف املس�ل يف ٔأراضيه، فٕاّن �ىل ذ�  ٕا�الن نية ممارسة رقابة

 الطرف ٕاخطار املد�ر العام بذ� الرشط.

�ٕال�الن املبّني يف الفقرة �ري املوقّع طبقا للفقرة الفرعية (ٔأ)، ٔأو �ري املصحوب اخلاضع لوثيقة جنيف و الطلب  (ج)

، ٔأ�ر الت�يل عن امحلاية ف� خيص الطرف املتعاقد ا�ي �شرتط ذ� التوقيع ٔأو 6 ، مع مرا�اة القا�دةكون �الفرعية (ب)، �

 إال�الن، حسب ما مت إالخطار به بناء �ىل الفقرتني الفرعيتني (أٔ) و(ب).
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 يبّني الطلبنة من �سمية املنشأٔ ٔأو املؤرش اجلغرايف]  امحلاية �ري مطلوبة لعنارص معيّ  - اخلاضع لوثيقة جنيف [الطلب )5(

، �ىل �د �مل املودع، ما ٕاذا اكن التسجيل ٔأو القانون الترشيعي ٔأو إالداري ٔأو القرار القضايئ اخلاضع لوثيقة جنيف

ي هو طرف يف وثيقة ا� طرف املنشأٔ املتعاقدإالداري، وا�ي �متتع مبوجبه �سمية املنشأٔ ٔأو املؤرش اجلغرايف �محلاية يف  ٔأو

نة من �سمية املنشأٔ ٔأو املؤرش اجلغرايف. وتُذ�ر ت� العنارص يف الطلب بلغة د ٔأن امحلاية �ري ممنو�ة لعنارص معيّ حيدّ جنيف، 

 من لغات العمل.

 جيوز ٔأن يبّني الطلب ا�ويل ٔأو يتضمن ما ييل:  (ٔأ)  احملتو�ت اخليارية] -[الطلب  )6(

 عناو�ن املس�تفيد�ن؛ "1"

 يفيد بأٔنه مت الت�يل عن امحلاية يف طرف متعاقد ٔأو ٔأكرث؛ وٕا�ال� "2"

و�س�ة �للغة أ�صلية من التسجيل ٔأو القانون الترشيعي ٔأو إالداري ٔأو القرار القضايئ ٔأو إالداري،  "3"

 .طرف املنشأٔ املتعاقدا�ي �متتع �سمية املنشأٔ ٔأو �متتع املؤرش اجلغرايف مبوجبه �محلاية يف 

من �سمية املنشأٔ ف� خيص الطلبات اخلاضعة  وبيا� يفيد ٔأن امحلاية �ري مطلوبة لعنارص معّينة "4"

ف� خيص  )،من �سمية املنشأٔ ٔأو املؤرش اجلغرايف5( ، �الف ت� املشار ٕا�هيا يف الفقرةٔأو لعنارص معّينة، 1967 لوثيقة

 ؛.الطلبات اخلاضعة لوثيقة جنيف

ف� خيص الطلبات  من لغاتلب� املنشأٔ و�رمجة وا�دة ٔأو ٔأكرث لتسمية املنشأٔ مبا �شاء إالدارة ا�تصة  "5"

 ؛1967 اخلاضعة لوثيقة

تقدميها  1967 املتعاقد ا�ي هو طرف يف وثيقةاملنشأٔ  طرفات ٔأخرى تود إالدارة ا�تصة لؤأية معلوم "6"

�شأٔن امحلاية املمنو�ة لتسمية املنشأٔ يف ذ� الب�، مثل بيا�ت ٕاضافية حول منطقة ٕانتاج املنتج ووصف للعالقة القامئة بني 

 ؛اجلغرافية اوبيئهت أأو خصائصه السلعةجودة 

ولكهنا ال تُرتمج ٕ��دى لغات العمل، " 6" و"1"(ٔأ)  تنيالفرعي  تنيالبيا�ت املشار ٕا�هيا يف الفقر  تُوفر (ب)

 .من قبل املكتب ا�ويل

 6القا�دة 

 الطلبات ا�الفة لٔ�صول

)، ٕاذا تبّني للمكتب ا�ويل ٔأن الطلب ال �س�تويف 2( (ٔأ)  مع مرا�اة الفقرة  [حفص الطلب وتصويب ا�الفات] )1(

 )3(5 ، فٕانّه يؤ�ل التسجيل ويدعو إالدارة ا�تصة ٔأو يدعو، يف �ا� املادة5 ) ٔأو القا�دة1(3 الرشوط احملّددة يف القا�دة
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ٕاىل تصويب  من ت� الوثيقة "2)"2(5 املادة ، املس�تفيد�ن ٔأو الشخص الطبيعي ٔأو املعنوي املشار ٕاليه يفمن وثيقة جنيف

 ا�الفة اليت الحظها يف غضون �� ثالثة ٔأشهر اعتبارا من �رخي ٕارسال ت� ا�عوة.

وٕاذا مل تصوب إالدارة ا�تصة ا�الفة املالحظة يف غضون شهر�ن اعتبارا من �رخي ا�عوة املذ�ورة يف  (ب)

ويل ٔأن �رسل تبليغا ٕاىل ت� إالدارة لتذكريها بت� ا�عوة. وال يؤ�ر ٕارسال ذ� التبليغ الفرعية (ٔأ)، فعىل املكتب ا� الفقرة

 (ٔأ). يف �� الثالثة ٔأشهر املذ�ورة يف الفقرة الفرعية

(ٔأ)،  وٕاذا مل يتسمل املكتب ا�ويل تصويبا للم�الفة يف غضون �� الثالثة ٔأشهر املذ�ورة يف الفقرة الفرعية (ج)

من  )3(5 ا�ويل الطلب، مع مرا�اة الفقرة الفرعية (د)، وخيطر بذ� إالدارة ا�تصة ٔأو خيطر، يف �ا� املادة�رفض املكتب 

فضال عن إالدارة من ت� الوثيقة " 2)"2(5 ، املس�تفيد�ن ٔأو الشخص الطبيعي ٔأو املعنوي املشار ٕاليه يف املادةوثيقة جنيف

 ا�تصة.

)، ٔأو �ىل ٕا�الن مقّدم وفقا 4( ) ٔأو3(5 قامئ �ىل ٕاخطار مقّدم وفقا للقا�دة يف �ال ٔأية خمالفة تتعلق �رشط (د)

، ٕاذا مل �س�تمل املكتب ا�ويل تصويب ا�الفة يف غضون �� الثالثة ٔأشهر املشار ٕا�هيا يف الفقرة من وثيقة جنيف )4(7 للامدة

هو طرف يف وثيقة جنيف (ٔأ)، فٕان امحلاية املتأٔتية من التسجيل ا�ويل تعترب مت�ىل عهنا يف الطرف املتعاقد ا�ي  الفرعية

 إال�الن. تقّدم �ٕالخطار ٔأوو 

(ج)، �رّد املكتب ا�ويل الرسوم املدفو�ة �ىل ذ� الطلب بعد  وفقا للفقرة الفرعية وعندما �ُرفض الطلب (ه)

 .8 خصم مبلغ �ساوي نصف رمس التسجيل املذ�ور يف القا�دة

يف �ا� ٔأو مل يودع،  طرف املنشأٔ املتعاقدٕاذا مل يودع الطلب من قبل إالدارة ا�تصة ل [الطلب ا�ي ال يُعترب طلبا] )2(

من ت�  "2)"2(5 ، من قبل املس�تفيد�ن ٔأو الشخص الطبيعي ٔأو املعنوي املشار ٕاليه يف املادةمن وثيقة جنيف )3(5 املادة

 فٕاّن املكتب ا�ويل ال يعتربه طلبا ويعيده ٕاىل املرِسل.، الوثيقة

 7القا�دة 

 التدو�ن يف الس�ل ا�ويل

، فٕانّه 5 ) والقا�دة1(3 ٕاذا رٔأى املكتب ا�ويل ٔأّن الطلب �س�تويف الرشوط احملّددة يف القا�دة  (ٔأ)  [التسجيل] )1(

 يدّون �سمية املنشأٔ ٔأو املؤرش اجلغرايف يف الس�ل ا�ويل.

، يدّون املكتب ا�ويل �سمية املنشأٔ يف 1967 وٕاذا اكن الطلب �اضعا كذ� التفاق لش�بونة ٔأو وثيقة (ب)

من الالحئة التنفيذية املنطبقة ف�  5 ) والقا�دة1(3 ٕاذا رٔأى ٔأّن الطلب �س�تويف الرشوط احملّددة يف القا�دةالس�ل ا�ويل 

 .1967 خيص اتفاق لش�بونة ٔأو وثيقة
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لوثيقة لهذه الوثيقةويبّني املكتب ا�ويل، ف� خيص لك طرف متعاقد، ما ٕاذا اكن التسجيل ا�ويل �اضعا  )بج(

 .1967 ٔأو وثيقة 1958 ٔأكتو�ر 31املؤرخ ة ٔأو اتفاق لش�بون جنيف

 يتضمن التسجيل ا�ويل ٔأو يبّني ما ييل: [حمتو�ت التسجيل] )2(

 لك البيا�ت الواردة يف الطلب؛ "1"

 واللغة اليت اس�تمل هبا املكتب ا�ويل الطلب؛ "2"

 ورمق التسجيل ا�ويل؛ "3"

 و�رخي التسجيل ا�ويل. "4"

 يقوم املكتب ا�ويل مبا ييل: ]الشهادة وإالخطار[ )3(

طرف املنشأٔ ٕارسال شهادة �سجيل دويل ٕاىل اجلهة اليت ا�متست التسجيل ويه ٕاما إالدارة ا�تصة ل "1"

، املس�تفيد�ن ٔأو الشخص الطبيعي ٔأو املعنوي املشار ٕاليه يف من وثيقة جنيف )3(5 ٔأو، يف �ا� املادة املتعاقد

 ؛من ت� الوثيقة "2)"2(5 املادة

 وٕاخطار إالدارة ا�تصة للك طرف متعاقد بذ� التسجيل ا�ويل. "2"

هذه �ىل  1967 وثيقةاتفاق لش�بونة ٔأو يف �ا� تصديق دو� طرف يف (ٔأ)    ]من وثيقة جنيف )1(31تنفيذ املادة [ )4(

) مع ما يلزم من تبديل ف� خيص التسجيالت 4) ٕاىل (2(5من  القوا�دالقا�دة انضام�ا ٕا�هيا، تُطّبق  ٔأووثيقة جنيف الوثيقة 

�لنس�بة ٕاىل ت� ا�و�. ويتحقّق املكتب ا�ويل  1967 وثيقةاتفاق لش�بونة ٔأو ا�ولية ٔأو �سميات املنشأٔ السارية بناء �ىل 

بغرض  )،4) ٕاىل (2(5) و1(3، اس�ت�ابة ملتطلبات القا�دتني مع إالدارة ا�تصة املعنية من ٔأية تعديالت يتعّني ٕاد�الها

 وثيقة جنيف:هذه الوثيقة�سجيلها بناء �ىل 

 ) فور التصديق �ىل وثيقة جنيف ٔأو �نضامم ٕا�هيا؛2(5) و1(3 اس�ت�ابة ملتطلبات القا�دتني "1"

 )، فور ٕاخطار الطرف املتعاقد ا�ي هو طرف يف وثيقة جنيف املد�ر العام4) و(3(5 واس�ت�ابة ملتطلبات القا�دة "2"

 ).4ٔأو ( )3(5 مبتطلبات القا�دة

�لتسجيالت ا�ولية اليت تُد�ل �لهيا أ�طراف يف وثيقة جنيف مجيع أ�طراف املتعاقدة أ�خرى املكتب ا�ويل وخيطر  

 ".2)"1(8 ت� التعديالت. وتُد�ل التعديالت مقابل دفع الرمس املنصوص �ليه يف القا�دة

ٔأيضا يف اتفاق يف وثيقة جنيف صادر عن طرف متعاقد هو طرف  بطال�ٕالبطاالٕ ٕاخطار رفض ٔأو ٕا�الن �ل(ب) لك 

الطرف فيه وثيقة جنيف ف� خيص التسجيل ا�ويل ا�ي �كون هذه الوثيقة، يظل سار� مبوجب 1967وثيقة و لش�بونة ٔأو 
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رفض بناء اليقّدم الطرف املتعاقد ٕاخطارا �سحب مل ، ما وطرفا يف وثيقة جنيف يف أٓن وا�د 1967 طرفا يف وثيقةاملتعاقد 

 .من وثيقة جنيف 18 مبنح امحلاية بناء �ىل املادةبيان ٔأو من وثيقة جنيف  16 �ىل املادة

�كون طرفا مبوجب وثيقة جنيف (ب) ال تنطبق، يتعّني �ىل ٔأي طرف متعاقد  يف �ال اكنت الفقرة الفرعية (ج)

(ٔأ)، ٔأن �س�متر يف حامية �سمية املنشأٔ  ، فور اس�تالم ٕاخطار مبوجب الفقرة الفرعية1967وثيقة اتفاق لش�بونة ٔأو ٔأيضا يف 

امله� مضن  ما مل يبّني الطرف املتعاقد �الف ذ�احلني فصا�د،  من ذ�وثيقة جنيف هذه الوثيقة املعنية بناء ٔأيضا �ىل 

. و�كون ٔأية �� ممنو�ة ) من وثيقة جنيف1(15تبقى مهنا، يف املادة ، ف� املُ�ّددةو  1967 ) من وثيقة3(5يف املادة  املُ�ّددة

سارية وقت اس�تالم إالخطار بناء �ىل ال �زال يه و 1967 وثيقةاتفاق لش�بونة ٔأو ) من 6(5 بناء �ىل املادة

 .من وثيقة جنيف 17 (ٔأ)، �اضعًة ف� تبقى مهنا ٔ�حاكم املادة الفرعية الفقرة

 (�نيا)7 القا�دة

 �رخي التسجيل ا�ويل و�رخي بدء رس�نه

 يف طرف هو ا�ي املتعاقد املنشأٔ  طرف قبل من املودع الطلب خيص ف� ا�ويل التسجيل �رخي[ )1(

مرا�اة الفقرة الفرعية (ب)، �كون �رخي التسجيل ا�ويل ف� خيص (ٔأ)  مع   طرفا يف وثيقة جنيف] وليس 1967 وثيقة

 مل فيه املكتب ا�ويل الطلب.التارخي ا�ي اس�ت 1967 �ىل وثيقةالطلب املودع بناء 

 التالية: البيا�تمل يتضمن الطلب مجيع  ٕاذا (ب)

 ب� املنشأٔ املتعاقد؛ "1"

 ؛إالدارة ا�تصة اليت تقدم الطلبو  "2"

دة للمس�تفيد�نو  "3"  ؛التفاصيل احملّدِ

 ؛دوليا �سمية املنشأٔ املطلوب �سجيلهاو  "4"

 ؛السلعة ٔأو السلع اليت تنطبق �لهيا �سمية املنشأٔ و  "5"

 .أٓخر البيا�ت الناقصةاملكتب ا�ويل �كون �رخي التسجيل ا�ويل التارخي ا�ي �س�تمل فيه 

 منشأٔ المن قبل طرف  1967 وثيقة �ىل بناء ودعامل طلبالرس�ن التسجيل ا�ويل استنادا ٕاىل  بدء[�رخي  )2(

(ب)، �كون �سمية  مع مرا�اة الفقرة الفرعية(ٔأ)    ]جنيف وثيقة يفوليس طرفا  1967 وثيقة يف طرف هو ا�ي تعاقدامل 

يف لك طرف متعاقد هو طرف يف ، 1967 املنشأٔ موضوع التسجيل ا�ويل الساري استنادا ٕاىل طلب مودع بناء �ىل وثيقة
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ضامن حامية �سمية املنشأٔ، ٔأو ٔأرسل ٕاىل املكتب ٔأنه ليس ٕ�ماكنه ) من ت� الوثيقة 3(5 طبقا للامدة يعلنومل  1967 وثيقة

 اعتبارا من �رخي التسجيل ا�ويل. محميةً ، 12 ا�ويل بيا� مبنح امحلاية طبقا للقا�دة

 ٔأن خيطر املد�ر العام، يف ٕا�الن، بأٔن �سمية املنشأٔ  1967 يف وثيقةجيوز للطرف املتعاقد ا�ي هو طرف  (ب)

ال �كون ارخي املذ�ور يف إال�الن، �ىل أٔ (ٔأ) �س�تفيد، طبقا لترشيعه، من امحلاية اعتبارا من الت املس�� املشار ٕا�هيا يف الفقرة

 .1967 ) من وثيقة3(5 ٕا�هيا يف املادةذ� التارخي الحقا لتارخي انهتاء فرتة الس�نة املشار 

 نشأٔ امل من قبل طرف  1967 وثيقة �ىل بناء املودع الطلب ٕاىل استنادا ا�ويل التسجيل رس�ن بدء[�رخي  )3(

طرف املنشأٔ عقب تصديق (ٔأ)    ]عقب تصديقه �ىل وثيقة جنيف ٔأو انضاممه ٕا�هيا 1967 وثيقة يف طرف هو ا�ي املتعاقد

�ىل وثيقة جنيف ٔأو انضاممه ٕا�هيا، �كون �سمية املنشأٔ موضوع التسجيل ا�ويل  1967 ا�ي هو طرف يف وثيقة املتعاقد

يف لك طرف )(د)، 1(6 (ب) والقا�دة مع مرا�اة الفقرة الفرعية، 1967 طلب مودع بناء �ىل وثيقةالساري استنادا ٕاىل 

ٔأنه ليس ٕ�ماكنه جنيف من وثيقة  15 ومل يعلن طبقا للامدة 1967 متعاقد هو طرف يف وثيقة جنيف وليس طرفا يف وثيقة

من وثيقة جنيف، محميًة اعتبارا من  18 امحلاية طبقا للقا�دةضامن حامية �سمية املنشأٔ، ٔأو ٔأرسل ٕاىل املكتب ا�ويل بيا� مبنح 

)، 2(16 طرف املنشأٔ املتعاقد �ىل وثيقة جنيف ٔأو انضاممه ٕا�هيا �فذا ٔأو، يف �ا� القا�دةتصديق  ا�ي يصبح فيهتارخي ال 

 حسب الت�يل عن امحلاية �فذا.اعتبارا من التارخي ا�ي يصبح فيه 

ا�ي هو طرف يف وثيقة جنيف ٔأن خيطر املد�ر العام، يف ٕا�الن، بأٔن �سمية املنشأٔ جيوز للطرف املتعاقد  (ب)

(ٔأ) �س�تفيد، طبقا لترشيعه، من امحلاية اعتبارا من التارخي املذ�ور يف إال�الن، �ىل ٔأن ال  املس�� املشار ٕا�هيا يف الفقرة

 .جنيف من وثيقة (ٔأ))1(15 لامدةل)(ب) طبقا 1(9 القا�دة�كون ذ� التارخي الحقا لتارخي انهتاء فرتة الس�نة املشار ٕا�هيا يف 

 8القا�دة 

 الرسوم

2Fحيّصل املكتب ا�ويل الرسوم  [مبلغ الرسوم] )1(

 التالية املس�تحقة السداد �لفرناكت السو�رسية: 3

 ... رمس عن �سجيل دويل "1"

 ... رمس عن ٔأي تعديل متعلق �لتسجيل "2"

 ... الس�ل ا�ويلرمس عن ٕاصدار مس�تخرج عن  "3"

 رمس عن ٕاصدار ٕاقرار ٔأو تقدمي ٔأية معلومات "4"

 ... ٔأخرى كتابية �شأٔن حمتو�ت الس�ل ا�ويل

                                                
 تقّرر امجلعية مبالغ الرسوم.  3
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 ... )2( الرسوم الفردية املشار ٕا�هيا يف الفقرة "5"

هو طرف يف ٕاذا ٔأصدر طرف متعاقد (ٔأ)    ]ف� خيص الطلبات اخلاضعة لوثيقة جنيف حتديد مبلغ الرسوم الفردية[ )2(

خيص ف�  ؤأعرب فيه عن رغبته يف حتصيل رمس فرديمن وثيقة جنيف ) 4(7 إال�الن املشار ٕاليه يف املادةوثيقة جنيف 

د مبلغ ذ� الرمس �لعم� اليت �س�ت�د�ا إالدارة ا�تصة.لوثيقة جنيف ا�اضع طلبا  ، كام هو مذ�ور يف ذ� احلمك، حيد�

(ٔأ) بعم� �الف الفرنك السو�رسي، حيّدد املد�ر  ُ�ّدد الرمس يف إال�الن املشار ٕاليه يف الفقرة الفرعية ٕاذا (ب)

العام مبلغ الرمس �لعم� السو�رسية �ىل ٔأساس سعر الرصف الرمسي لٔ�مم املت�دة، بعد التشاور مع إالدارة ا�تصة للطرف 

 املتعاقد.

املت�دة بني العم� السو�رسية والعم� اليت �ّدد هبا الطرف املتعاقد مبلغ  ٕاذا اكن سعر الرصف الرمسي لٔ�مم (ج)

�ملائة �ىل  5 الرمس الفردي �زيد �ىل سعر الرصف أ��ري املطبق لت�ديد مبلغ الرمس �لعم� السو�رسية ٔأو يقل عنه بنس�بة

ملتعاقد ٔأن تطلب ٕاىل املد�ر العام ٔأن حيّدد أ�قل �الل ٔأكرث من ثالثة ٔأشهر متتالية، �از لٕالدارة ا�تصة �� الطرف ا

مبلغًا �ديدًا للرمس �لعم� السو�رسية �ىل ٔأساس سعر الرصف الرمسي لٔ�مم املت�دة املطبق يف اليوم السابق لتارخي تقدمي 

ا�ي حيّدده املد�ر ذ� الطلب. ويت�ذ املد�ر العام إالجراءات الالزمة لهذا الغرض. ويطبق املبلغ اجلديد اعتبارًا من التارخي 

العام، رشط ٔأن يقع ذ� التارخي بعد شهر �ىل أ�قل وشهر�ن �ىل ا�ٔكرث من �رخي �رش املبلغ �ىل موقع املنظمة �ىل 

 إالنرتنت.

ٕاذا اكن سعر الرصف الرمسي لٔ�مم املت�دة بني العم� السو�رسية والعم� اليت �ّدد هبا الطرف املتعاقد مبلغ  (د)

�ملائة �ىل أ�قل عن سعر الرصف أ��ري املطبق لت�ديد مبلغ الرمس �لعم� السو�رسية  10 قّل بنس�بةالرمس الفردي ي

�الل ٔأكرث من ثالثة ٔأشهر متتالية، حيّدد املد�ر العام مبلغًا �ديدًا للرمس �لعم� السو�رسية �ىل ٔأساس سعر الرصف 

ارًا من التارخي ا�ي حيّدده املد�ر العام، رشط ٔأن يقع ذ� التارخي بعد الرمسي الراهن لٔ�مم املت�دة. ويطبق املبلغ اجلديد اعتب

 شهر �ىل أ�قل وشهر�ن �ىل ا�ٔكرث من �رخي �رش املبلغ �ىل موقع املنظمة �ىل إالنرتنت.

طراف ا�ٔ  حلساب أ�طراف املتعاقدة املعنيةف� خيص الطلبات اخلاضعة لوثيقة جنيف الفردية تدو�ن مبالغ الرسوم [ )3(

د للمكتب ا�ويل عن الطرف املتعاقد ] يف وثيقة جنيف ن لك رمس فردي �سد� حلساب ا�ي هو طرف يف وثيقة جنيف يدو�

د �شأٔنه  ذ� الطرف �ى املكتب ا�ويل �الل الشهر التايل للشهر ا�ي مت فيه تدو�ن التسجيل ا�ويل ا�ي سّدِ

 الرمس. ذ�

د لك املدفو�ات املس�تحقة بناء �ىل هذه الالحئة التنفيذية للمكتب ا�ويل �س�تعامل العم� السو�رسية]  [�لزتام )4( �سد�

لهتا بعم� ٔأخرى. دت الرسوم عن طريق ٕادارة خمتصة �كون قد حص�  �لعم� السو�رسية، حىت ٕاذا سّدِ
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د الرسوم للمكتب ا�ويل مبارشة، رشط[نظام التسديد]   )5(  (ب). مرا�اة الفقرة الفرعية (أٔ)  �سد�

جيوز �سديد الرسوم املس�تحقة عن طلب عن طريق ٕادارة خمتصة ٕاذا وافقت إالدارة ا�تصة �ىل حتصيل  (ب)

وٕارسال ت� الرسوم ؤأبدى املس�تفيدون رغبهتم يف ذ�. وختطر ٔأية ٕادارة خمتصة توافق �ىل حتصيل ت� الرسوم وٕارسالها 

 بذ�. املد�ر العام

د الرسوم للمكتب ا�ويل وفقا للتعل�ت إالدارية.ق التسديد]  [طر  )6(  (ٔأ)  �سد�

.عند �سديد ٔأي رمس للمكتب ا�ويل، جيب بيان �سمية املنشأٔ املعنية ٔأو املؤرش [البيا�ت املصاحبة للتسديد] )7(

 اجلغرايف املعين والغرض من التسديد.

داً   [�رخي التسديد] )8( للمكتب ا�ويل يف اليوم ا�ي يتسمل فيه املكتب ا�ويل املبلغ املطلوب،  (ٔأ)  يُعترب الرمس مسد�

 (ب). رشط مرا�اة الفقرة الفرعية

ٕاذا اكن املبلغ املطلوب متوفرًا يف حساب مفتوح �ى املكتب ا�ويل و�سّمل ذ� املكتب تعل�ت من صاحب  (ب)

دًا للمكت ب ا�ويل يف اليوم ا�ي يتسّمل فيه املكتب ا�ويل طلبًا ٔأو ال�سًا احلساب �قتطاع املبلغ، فٕاّن الرمس يُعترب مسد�

 لتدو�ن تعديل.

.ٕاذا حصل تغيري يف مبلغ ٔأي رمس، �كون املبلغ املُطّبق املبلغ النافذ يف التارخي ا�ي �سّمل فيه [تغيري مبلغ الرسوم] )9(

 املكتب ا�ويل الرمس.

 الفصل الثالث

 املتعلقة �لتسجيل ا�ويلالرفض وإالجراءات أ�خرى 

 9القا�دة 

 الرفض

ُخيَطر املكتب ا�ويل بأٔي رفٍض من قبل إالدارة ا�تصة للب� املتعاقد املعين وجيب ٔأن  (ٔأ).  [ٕاخطار املكتب ا�ويل] )1(

 لرفض توقيع ت� إالدارة.� إالخطارحيمل 

بناء �ىل  �لتسجيل ا�ويلإالخطار �لرفض يف غضون س�نة وا�دة اعتبارا من اس�تالم إالخطار  ويمت (ب)

، من وثيقة جنيف )4(29 . وجيوز، يف �ا� املادةمن وثيقة جنيف )4(6 املادةٔأو بناء �ىل  1967) من وثيقة 2(5 املادة

 متديد ت� امله� بعام أٓخر.
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 ٔأو يبّني ما ييل: إالخطاريتضمن  لرفض]إالخطار �[حمتو�ت  )2(

 إالدارة ا�تصة ا�ِطرة �لرفض؛ "1"

رمق التسجيل ا�ويل املعين، ومن أ�فضل ٔأن �كون مصحو� ببيا�ت ٔأخرى �سمح �لتأٔكّد من و  "2"

 ٔأو املؤرش ا�ي يتأٔلّف منه املؤرش اجلغرايف؛ التسجيل ا�ويل، مثل التسمية اليت تتأٔلّف مهنا �سمية املنشأٔ 

 ؛أ�س�باب اليت �ستند ٕا�هيا الرفضو  "3"

فالبيا�ت ، 13 �ىل النحو املشار ٕاليه يف املادةوٕاذا اكن الرفض �ستند ٕاىل وجود حق سابق،  "4"

س�� ٕاذا اكن مرتبطا بطلب ٔأو �سجيل وطين ٔأو ٕاقلميي ٔأو دويل لعالمة جتارية،  أ�ساس�ية املتعلقة بذ� احلق السابق، وال

رخي التسجيل ورمقه، و�رخي أ�ولوية (عند �قتضاء)، وامس صاحب التسجيل ا�ويل وعنوانه، و�رخي الطلب ورمقه ٔأو �

وصورة مس�تنس�ة من العالمة، وكذ� قامئة �لسلع واخلدمات املعنية الواردة يف الطلب ٔأو يف التسجيل املتعلق بت� 

 ؛الطلب ٔأو التسجيل املذ�ور العالمة، �لامً بأٔنه جيوز تقدمي ت� القامئة �للغة اليت ُحّرر هبا

وٕاذا اكن الرفض ال خيص سوى بعض عنارص �سمية املنشأٔ، ٔأو املؤرش اجلغرايف، فالعنارص  "5"

 خيصها؛ اليت

بل �نتصاف القضائية ٔأو إالدارية املتا�ة للطعن يف الرفض، فضال عن املُهل املنطبقة. "6"  وس�ُ

)، يدّون املكتب ا�ويل ٔأي 1(10 مع مرا�اة القا�دة املكتب ا�ويل][التدو�ن يف الس�ل ا�ويل وإالخطار من قبل  )3(

ويل، و�رسل �س�ة من ذ� ٕاىل املكتب ا��لرفض  إالخطاررفض يف الس�ل ا�ويل مع بيان التارخي ا�ي ٔأرسل فيه 

املس�تفيد�ن ٔأو الشخص  ، ٕاىلمن وثيقة جنيف )3(5 يف �ا� املادةٔأو،  طرف املنشأٔ املتعاقدٕاىل إالدارة ا�تصة ل خطاراالٕ 

 .طرف املنشأٔ املتعاقدفضال عن إالدارة ا�تصة لمن ت� الوثيقة " 2)"2(5 املعنوي املشار ٕاليه يف املادة الطبيعي أٔو

 10القا�دة 

 لرفض ا�الف لٔ�صول� إالخطار

 إالخطارٕا�الن ال يعترب املكتب ا�ويل   (ٔأ)  ]بالرفضرفضٍ  ٕاخطارإا�الن لرفض ا�ي ال يُعترب � إالخطارٕا�الن [ )1(

 يف احلاالت التالية: ٕاخطارا �لرفضٕا�الن رفضٍ لرفض �

بت�ديد  إالخطارإال�الن ٕاذا مل يبّني رمق التسجيل ا�ويل املعين، ما مل �سمح بيا�ت ٔأخرى يف  "1"

 مغوض؛ التسجيل دون

 وٕاذا مل يبّني ٔأي سبب من ٔأس�باب الرفض؛ "2"

 )؛1(9 وٕاذا ٔأرسل ٕاىل املكتب ا�ويل بعد انهتاء امله� املعنية املنصوص �لهيا يف القا�دة "3"

 وٕاذا مل ختطر به إالدارة ا�تصة املكتب ا�ويل. "4"
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لرفض بأٔنّه ال يعترب � ٕالخطار إالدارة ا�تصة املرس� ل(ٔأ)، يبِلغ املكتب ا�ويل وعندما تنطبق الفقرة الفرعية (ب)

�رِسل، ٕاال ٕاذا مل �متكن من ؤأّن الرفض مل يُدّون يف الس�ل ا�ويل، ويوحض ٔأس�باب ذ� و  رفض�ل ٕاخطارا ارإالخطذ� 

ٔأو، يف �ا�  طرف املنشأٔ املتعاقدلرفض ٕاىل إالدارة ا�تصة ل� إالخطار�س�ة من  حتديد التسجيل ا�ويل املعين،

من ت� " 2)"2(5 ، ٕاىل املس�تفيد�ن ٔأو الشخص الطبيعي ٔأو املعنوي املشار ٕاليه يف املادةمن وثيقة جنيف )3(5 املادة

 فضال عن إالدارة ا�تصة لطرف املنشأٔ املتعاقد.الوثيقة 

)، 1( لرفض خمالفة ٔأخرى دون ا�الفات املذ�ورة يف الفقرة� إالخطارٕاذا تضمن  ا�الف لٔ�صول] إالخطارإال�الن [ )2(

ٕاىل إالدارة  إالخطار �لرفضاملكتب ا�ويل يقوم، رمغ ذ�، بتدو�ن الرفض يف الس�ل ا�ويل و�رسل �س�ة من فٕاّن 

، ٕاىل املس�تفيد�ن ٔأو الشخص الطبيعي ٔأو املعنوي من وثيقة جنيف )3(5 ٔأو، يف �ا� املادةا�تصة لطرف املنشأٔ املتعاقد 

. وبناء �ىل طلب من ت� فضال عن إالدارة ا�تصة لطرف املنشأٔ املتعاقد من ت� الوثيقة "2)"2(5 املشار ٕاليه يف املادة

، من املس�تفيد�ن ٔأو الشخص الطبيعي ٔأو املعنوي املشار ٕاليه يف من وثيقة جنيف )3(5 يف �ا� املادةإالدارة ٔأو، 

 تأٔ�ري. دون ٕاخطارهاتصويب لرفض ٕاىل � ٕالخطارملكتب ا�ويل إالدارة املرس� ليدعو ا،من ت� الوثيقة "2)"2(5 املادة

 11القا�دة 

 حسب الرفض

لرفض ٔأن �سحبه، جزئيا ٔأو لكيا، يف ٔأي وقت. وختطر � ٕالخطارجيوز لٕالدارة املرس� ل [ٕاخطار املكتب ا�ويل] )1(

 إالدارة ا�تصة املكتب ا�ويل �سحب الرفض وجيب ٔأن حيمل إالخطار �لسحب توقيع ت� إالدارة.

 يبّني إالخطار �سحب الرفض ما ييل: إالخطار] [حمتو�ت )2(

رمق التسجيل ا�ويل املعين، ومن أ�فضل ٔأن �كون مصحو� ببيا�ت ٔأخرى �سمح �لتأٔكّد من  "1"

 ٔأو املؤرش ا�ي يتأٔلّف منه املؤرش اجلغرايف؛ مثل التسمية اليت تتأٔلّف مهنا �سمية املنشأٔ التسجيل ا�ويل، 

 "؛5)"2(9 وسبب السحب و، يف �ا� السحب اجلزيئ، البيا�ت املشار ٕا�هيا يف القا�دة "2"

 و�رخي حسب الرفض. "3"

ا�ويل يف الس�ل ا�ويل إالخطار يدّون املكتب  [التدو�ن يف الس�ل ا�ويل وإالخطار من قبل املكتب ا�ويل] )3(

يف �ا� إالخطار ٕاىل إالدارة ا�تصة لطرف املنشأٔ املتعاقد ٔأو، )، و�رسل �س�ة من ذ� 1( لسحب املشار ٕاليه يف الفقرة�

من ت�  "2)"2(5 ، ٕاىل املس�تفيد�ن ٔأو الشخص الطبيعي ٔأو املعنوي املشار ٕاليه يف املادةمن وثيقة جنيف )3(5 املادة

 فضال عن إالدارة ا�تصة لطرف املنشأٔ املتعاقد. الوثيقة
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 12القا�دة 

 امحلاية منحإال�الن مبنح 

(ٔأ)  جيوز لٕالدارة ا�تصة لطرف متعاقد ال �رفض أٓ�ر �سجيل دويل ٔأن �رسل ٕاىل   [إال�الن اخلياري مبنح امحلاية] )1(

)، ٕا�ال� مبنح امحلاية لتسمية املنشأٔ اليت يه موضوع 1(9 املكتب ا�ويل، يف غضون امله� املنصوص �لهيا يف القا�دة

 �سجيل دويل، ٔأو املؤرش اجلغرايف ا�ي هو موضوع �سجيل دويل.

 ما ييل:مبنح امحلاية �الن ويبّني االٕ  (ب)

 إالدارة ا�تصة للب� املتعاقد ا�ي يصدر إال�الن؛ "1"

ورمق التسجيل ا�ويل املعين، ومن أ�فضل ٔأن �كون مصحو� ببيا�ت ٔأخرى �سمح �لتأٔكّد من  "2"

 رش اجلغرايف؛ٔأو املؤرش ا�ي يتأٔلّف منه املؤ مثل التسمية اليت تتأٔلّف مهنا �سمية املنشأٔ التسجيل ا�ويل، 

 و�رخي إال�الن. "3"

�لرفض و�رغب  خطارارة خمتصة س�بق لها ٔأن ٔأرسلت إ جيوز ٕالدا  (ٔأ)  [إال�الن اخلياري مبنح امحلاية عقب الرفض] )2(

)، ٕا�ال� يفيد مبنح امحلاية 1)(11( يف حسبه ٔأن �رسل ٕاىل املكتب ا�ويل، عوضا عن إالخطار �سحب الرفض وفقا للقا�دة

 لتسمية املنشأٔ املعنية ٔأو املؤرش اجلغرايف املعين.

 ما ييل:مبنح امحلاية ويبّني إال�الن  (ب)

 إال�الن؛ إالدارة ا�تصة للب� املتعاقد ا�ي يصدر "1"

ورمق التسجيل ا�ويل املعين، ومن أ�فضل ٔأن �كون مصحو� ببيا�ت ٔأخرى �سمح �لتأٔكّد من  "2"

 ٔأو املؤرش ا�ي يتأٔلّف منه املؤرش اجلغرايف؛ مثل التسمية اليت تتأٔلّف مهنا �سمية املنشأٔ التسجيل ا�ويل، 

للرفض، البيا�ت املشار ٕا�هيا يف وسبب السحب و، يف �ا� منح حامية مبا يعادل حسبا جزئيا  "3"

 "؛5)"2(9 القا�دة

 و�رخي منح امحلاية. "4"

مبنح يدّون املكتب ا�ويل يف الس�ل ا�ويل إال�الن  [التدو�ن يف الس�ل ا�ويل وإالخطار من قبل املكتب ا�ويل] )3(

ٕاىل إالدارة ا�تصة لطرف املنشأٔ املتعاقد ٔأو،  )، و�رسل �س�ة من ذ� إال�الن2( ) ٔأو الفقرة1( املشار ٕاليه يف الفقرةامحلاية 

من " 2)"2(5 ، ٕاىل املس�تفيد�ن ٔأو الشخص الطبيعي ٔأو املعنوي املشار ٕاليه يف املادةمن وثيقة جنيف )3(5 يف �ا� املادة

 فضال عن إالدارة ا�تصة لطرف املنشأٔ املتعاقد.ت� الوثيقة 
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 13القا�دة 

 أٓ�ر �سجيل دويل يف طرف متعاقد بطالإالخطار ٕ�بطاالٕ 

ٕاذا أ�بطلت ا�ٓ�ر املرتتبة عن �سجيل دويل يف طرف متعاقد، لكيا ٔأو جزئيا، ومل  [ٕاخطار املكتب ا�ويل �ٕالبطال] )1(

يَعد من اجلا�ز ٔأن �كون إالبطال حمل طعن، وجب �ىل إالدارة ا�تصة �� الطرف املتعاقد ٔأن ختطر املكتب ا�ويل 

 ييل: بذ�، ويبّني إالخطار ٔأو يتضمن ما

ٔ�فضل ٔأن �كون مصحو� ببيا�ت ٔأخرى �سمح �لتأٔكّد من رمق التسجيل ا�ويل املعين، ومن ا "1"

 ٔأو املؤرش ا�ي يتأٔلّف منه املؤرش اجلغرايف؛ مثل التسمية اليت تتأٔلّف مهنا �سمية املنشأٔ التسجيل ا�ويل، 

 والسلطة اليت نطقت �ٕالبطال؛ "2"

 و�رخي النطق �ٕالبطال؛ "3"

 "؛5)"2(9 �لهيا يف القا�دةوٕاذا اكن إالبطال جزئيا، البيا�ت املنصوص  "4"

 ودوافع النطق �ٕالبطال؛ "5"

 و�س�ة من القرار ا�ي ٔأبطل أٓ�ر التسجيل ا�ويل؛ "6"

يدّون املكتب ا�ويل يف الس�ل ا�ويل إالخطار  [التدو�ن يف الس�ل ا�ويل وإالخطار من قبل املكتب ا�ويل] )2(

)، و�رسل �س�ة من ذ� إالخطار ٕاىل إالدارة 1" من الفقرة (5" ٕاىل "1�ٕالبطال مع البيا�ت املشار ٕا�هيا يف البنود من "

، ٕاىل املس�تفيد�ن ٔأو الشخص الطبيعي ٔأو املعنوي من وثيقة جنيف )3(5 يف �ا� املادةا�تصة لطرف املنشأٔ املتعاقد ٔأو، 

 املتعاقد.فضال عن إالدارة ا�تصة لطرف املنشأٔ من ت� الوثيقة " 2)"2(5 املشار ٕاليه يف املادة

 14القا�دة 

 �نتقالية املمنو�ة للغري امله�إالخطار �مله�

عندما تُمنح للغري �� حمّددة ليك يضع �دا الس�ت�دام �سمية منشأٔ مس��، ٔأو مؤرش  [ٕاخطار املكتب ا�ويل] )1(

، ختطر إالدارة من وثيقة جنيف )1(17 ٔأو املادة 1967 ) من وثيقة6(5 جغرايف مس�ل، يف طرف متعاقد طبقا للامدة

 ييل: ماتوقيع ت� إالدارة ويبّني إالخطار يبّني  جبب ٔأن حيمل ا�تصة �� الطرف املتعاقد املكتب ا�ويل بذ�. و

رمق التسجيل ا�ويل املعين، ومن أ�فضل ٔأن �كون مصحو� ببيا�ت ٔأخرى �سمح �لتأٔكّد من  "1"

 ٔأو املؤرش ا�ي يتأٔلّف منه املؤرش اجلغرايف؛ اليت تتأٔلّف مهنا �سمية املنشأٔ مثل التسمية التسجيل ا�ويل، 

 وهوية الغري املعين، "2"

وامله� املمنو�ة للغري، ومن أ�فضل ٔأن �كون مصحوبة ببيا�ت عن نطاق �س�ت�دام ٔأثناء  "3"

 �نتقالية؛ امله�
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خطار االٕ والتارخي ا�ي تبدٔأ فيه ت� امله�، �لام بأٔنّه ال ميكن ٔأن يت�اوز ذ� التارخي �رخي اس�تالم  "4"

بأٔكرث من س�نة وثالثة ٔأشهر ٔأو ٔأن من وثيقة جنيف ) 4(6 املادةٔأو  1967 ) من وثيقة2(5 املادةا�ويل بناء �ىل  �لتسجيل

 �رخي اس�تالم ذ� إالخطار بأٔكرث من س�نتني وثالثة ٔأشهر.، من وثيقة جنيف )4(29 يت�اوز، يف �ا� املادة

 من وثيقة جنيف 17بناء �ىل املادة  ال �كون امله� املمنو�ة للغري ]من وثيقة جنيف 17 بناء �ىل املادةاملرغوبةامله� [ )2(

س�نة، �لام بأّٔن ت� امله� تعمتد �ىل الوضع اخلاص �لك �ا� ؤأّن امله� اليت تت�اوز عرش س�نوات �كون  15ٔأكرث من 

 اس�تثنائية.

رهن ٕارسال إالدارة ا�تصة إالخطار املنصوص �ليه  [التدو�ن يف الس�ل ا�ويل وإالخطار من قبل املكتب ا�ويل] )3(

"، يدّون املكتب ا�ويل ذ� إالخطار مع ما 4)"1(  قبل التارخي املنصوص �ليه يف الفقرة) ٕاىل املكتب ا�ويل1( يف الفقرة

يف يتضمنه من بيا�ت يف الس�ل ا�ويل، و�رسل �س�ة من ذ� إالخطار ٕاىل إالدارة ا�تصة لطرف املنشأٔ املتعاقد ٔأو، 

من ت� " 2)"2(5 ، ٕاىل املس�تفيد�ن ٔأو الشخص الطبيعي ٔأو املعنوي املشار ٕاليه يف املادةمن وثيقة جنيف )3(5 �ا� املادة

 فضال عن إالدارة ا�تصة لطرف املنشأٔ املتعاقد.الوثيقة 

 15القا�دة 

 التعديالت

 جيوز تدو�ن التعديالت التالية يف الس�ل ا�ويل: [التعديالت املقبو�] )1(

 أٔو ٔأكرث؛ ٕاضافة ٔأو �ذف مس�تفيد وا�د "1"

 وتعديل ٔأسامء ٔأو عناو�ن املس�تفيد�ن؛ "2"

لسلعة ٔأو السلع اليت تنطبق �لهيا اجلغرافية ل نشأٔ امل منطقة ٔأو اجلغرافية إالنتاج منطقة وتعديل �دود  "3"

 اجلغرايف؛ �سمية املنشأٔ ٔأو ينطبق �لهيا املؤرش

�رتبط �لقانون الترشيعي ٔأو إالداري ٔأو القرار القضايئ ٔأو إالداري املذ�ور يف  وتعديل "4"

 "؛7)(ٔأ)"2(5 القا�دة

اجلغرافية نشأٔ امل منطقة منطقة إالنتاج اجلغرافية ٔأو وتعديل �رتبط بطرف املنشأٔ املتعاقد وال يؤ�ر يف  "5"

 املؤرش اجلغرايف؛ ينطبق �لهيا لسلعة ٔأو السلع اليت تنطبق �لهيا �سمية املنشأٔ أٔول 

 .16 وتعديل مبوجب القا�دة "6"

من قبل إالدارة ا�تصة لطرف ويُوق�ع ) ٕاىل املكتب ا�ويل 1( (ٔأ)  يُقَدم ال�س التعديل املذ�ور يف الفقرة [إالجراء]  )2(

ٔأو املعنوي املشار ٕاليه ، من قبل املس�تفيد�ن ٔأو الشخص الطبيعي من وثيقة جنيف )3(5 يف �ا� املادةاملنشأٔ املتعاقد ٔأو، 

 .8 و�ُرفق به الرمس املنصوص �ليه يف القا�دة ،من ت� الوثيقة "2)"2(5 يف املادة
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منشأٔ جغرافية ٕانتاج جغرافية ٔأو منطقة )، يف �ال اكن يتعلق مبنطقة 1( يُقَدم ال�س التعديل املذ�ور يف الفقرة (ب)

من قبل إالدارة ويُوق�ع ، ٕاىل املكتب ا�ويل " من وثيقة جنيف13"1 ادةكام هو مشار ٕاليه يف امل �ا�رة لل�دود ٔأ�شئت �ديثا

 .) من وثيقة جنيف4(5 واملشار ٕا�هيا يف املادة تعييهنا املشَرتك يفا�تصة 

يدّون املكتب ا�ويل يف الس�ل ا�ويل التعديل املطلوب  [التدو�ن يف الس�ل ا�ويل وٕاخطار إالدارات ا�تصة] )3(

) ٕاىل �انب �رخي �سّمل املكتب ا�ويل لالل�س، ويؤكّد التدو�ن لٕالدارة ا�تصة اليت ا�متست 2) و(1( وفقا للفقرتني

 التعديل، وخيطر إالدارات ا�تصة للب�ان املتعاقدة أ�خرى بذ� التعديل.

، من وثيقة جنيف )3(5 يف �ا� املادة ]خيص التسجيل ا�ويل الساري بناء �ىل وثيقة جنيفف�  خياري[بديل  )4(

) مع ما يلزم من تبديل، �لامً بأّٔن �ل�س الوارد من املس�تفيد�ن ٔأو الشخص الطبيعي 3( ) ٕاىل1( تُطّبق الفقرات من

جيب ٔأن يبّني ٔأّن التغيري مطلوب �سبب تغيري معادل يف  من وثيقة جنيف "2)"2(5 املعنوي املشار ٕاليه يف املادة ٔأو

التسجيل ٔأو القانون الترشيعي ٔأو إالداري ٔأو القرار القضايئ ٔأو إالداري، ا�ي ُمنحت مبوجبه امحلاية لتسمية املنشأٔ 

ّ ) من وثيقة جنيف3(5 ا�ي ٔأصدر ٕا�ال� طبقا للامدة للمؤرش اجلغرايف يف طرف املنشأٔ املتعاقد ٔأو ه �ىل املكتب ا�ويل ؛ وبأٔن

ة الشخص الطبيعي ٔأو املعنوي املعين، وٕابالغ إالدارة ا�تص تأٔ�يد تدو�ن التعديل يف الس�ل ا�ويل للمس�تفيد�ن املعنيني ٔأو

 بذ�. ) من وثيقة جنيف3(5 ا�ي ٔأصدر ٕا�ال� طبقا للامدة لطرف املنشأٔ املتعاقد

 16القا�دة 

 الت�يل عن امحلاية

، من وثيقة جنيف )3(5 يف �ا� املادةٔأو جيوز، ] جيوز لٕالدارة ا�تصة لطرف املنشأٔ املتعاقد املكتب ا�ويلٕاخطار [ )1(

ٔأو إالدارة ا�تصة لطرف املنشأٔ  من ت� الوثيقة "2)"2(5 للمس�تفيد�ن ٔأو الشخص الطبيعي ٔأو املعنوي املشار ٕاليه يف املادة

املتعاقد ٕاخطار املكتب ا�ويل يف ٔأي وقت �لت�يل عن حامية �سمية املنشأٔ ٔأو املؤرش جغرايف، لكيا ٔأو جزئيا، يف طرف 

متعاقد وا�د ٔأو ٔأكرث. ويبّني إالخطار �لت�يل عن امحلاية رمق التسجيل ا�ويل املعين، ومن أ�فضل ٔأن �كون مصحو� 

ٔأو املؤرش ا�ي يتأٔلّف منه  مثل التسمية اليت تتأٔلّف مهنا �سمية املنشأٔ ٔأخرى �سمح �لتأٔكّد من التسجيل ا�ويل،  ببيا�ت

) من وثيقة جنيف، توقيع املس�تفيد�ن 3(5 إالدارة ا�تصة ٔأو، يف �ا� املادةوجيب ٔأن حيمل توقيع  ،املؤرش اجلغرايف

 .من ت� الوثيقة "2)"2(5 يف املادةالشخص الطبيعي ٔأو املعنوي املشار ٕاليه  ٔأو

)(د)، 1(6 جيوز حسب ٔأي ختّل عن امحلاية، مبا يف ذ� الت�يل املنصوص �ليه يف القا�دة [حسب الت�يل عن امحلاية] )2(

، من من وثيقة جنيف )3(5 ٔأو، يف �ا� املادة لطرف املنشأٔ املتعاقد لكيا ٔأو جزئيا، يف ٔأي وقت من قبل إالدارة ا�تصة

إالدارة ا�تصة لطرف  أٔومن ت� الوثيقة " 2)"2(5 املس�تفيد�ن ٔأو الشخص الطبيعي ٔأو املعنوي املشار ٕاليه يف املادة قبل

 )(د)، رشيطة تصويب ا�الفة.1(6 املنشأٔ املتعاقد، رشيطة �سديد رمس التعديل، ويف �ال الت�يل بناء �ىل القا�دة
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يدّون املكتب ا�ويل يف الس�ل ا�ويل إالخطار �لت�يل عن  إالدارات ا�تصة][التدو�ن يف الس�ل ا�ويل وٕاخطار  )3(

)، ويؤكّد التدو�ن لٕالدارة ا�تصة 2( )، أٔو حسب ٕا�الن الت�يل عن امحلاية املذ�ور يف الفقرة1( امحلاية املذ�ور يف الفقرة

د�ن ٔأو الشخص الطبيعي ٔأو املعنوي، مع ٕابالغ ، للمس�تفيمن وثيقة جنيف )3(5 لطرف املنشأٔ املتعاقد ٔأو، يف �ا� املادة

إالدارة ا�تصة لطرف املنشأٔ املتعاقد بذ� ٔأيضا، وخيطر إالدارات ا�تصة للك الب�ان املتعاقدة اليت يعنهيا ٕا�الن الت�يل 

 حسب ذ� إال�الن، بتدو�ن ذ� التعديل يف الس�ل ا�ويل. عن امحلاية، ٔأو

جيوز ٔ�ي ٕادارة خمتصة لطرف متعاقد �س�تمل ٕاخطارا �سحب الت�يل عن امحلاية  ]12 ٕاىل 9 [تطبيق القوا�د من )4(

ٕاخطار املكتب ا�ويل �رفض أٓ�ر التسجيل ا�ويل يف ٔأراضهيا. و�رسل إالدارة ا�تصة املعنية ذ� إال�الن ٕاىل املكتب 

 9 �يل عن امحلاية. وتُطب�ق القوا�د منا�ويل يف غضون س�نة اعتبارا من �رخي اس�تالم املكتب ا�ويل لٕالخطار �سحب الت

 مع ما يلزم من تبديل. 12 ٕاىل

 17القا�دة 

 شطب التسجيل ا�ويل

) من وثيقة جنيف، 3(5 ، يف �ا� املادةجيوز ٔأوجيوز لٕالدارة ا�تصة لطرف املنشأٔ املتعاقد  [ال�س الشطب] )1(

إالدارة ا�تصة لطرف املنشأٔ  ٔأومن ت� الوثيقة " 2)"2(5 لمس�تفيد�ن ٔأو الشخص الطبيعي ٔأو املعنوي املشار ٕاليه يف املادةل 

يبّني ال�س الشطب رمق التسجيل ا�ويل �ل�س من املكتب ا�ويل، يف ٔأي وقت، شطب �سجيلهم ا�ويل. و املتعاقد 

مثل التسمية اليت تتأٔلّف مهنا يا�ت ٔأخرى �سمح �لتأٔكّد من التسجيل ا�ويل، املعين، ومن أ�فضل ٔأن �كون مصحو� بب 

) من 3(5 وجيب ٔأن حيمل توقيع إالدارة ا�تصة ٔأو، يف �ا� املادة ،ٔأو املؤرش ا�ي يتأٔلّف منه املؤرش اجلغرايف �سمية املنشأٔ 

 .من ت� الوثيقة "2)"2(5 ٕاليه يف املادةالشخص الطبيعي ٔأو املعنوي املشار  ٔأووثيقة جنيف، توقيع املس�تفيد�ن 

يدّون املكتب ا�ويل الشطب يف الس�ل ا�ويل مع ما  [التدو�ن يف الس�ل ا�ويل وٕاخطار إالدارات ا�تصة] )2(

من وثيقة  )3(5 التدو�ن لٕالدارة ا�تصة لطرف املنشأٔ املتعاقد ٔأو، يف �ا� املادةيتضمنه �ل�س من بيا�ت، ويؤكّد 

، مع ٕابالغ إالدارة من ت� الوثيقة "2)"2(5 ، للمس�تفيد�ن ٔأو الشخص الطبيعي ٔأو املعنوي املشار ٕاليه يف املادةفجني

 الشطب. وخيطر إالدارات ا�تصة للب�ان املتعاقدة أ�خرى بذ� ا�تصة لطرف املنشأٔ املتعاقد بذ� ٔأيضا،

 18القا�دة 

 التصويبات يف الس�ل ا�ويل

ٕاذا رٔأى املكتب ا�ويل، من تلقاء نفسه ٔأو بناء �ىل ال�س من إالدارة ا�تصة لطرف املنشأٔ املتعاقد، ٔأّن  [إالجراء] )1(

 الس�ل ا�ويل حيتوي �ىل خطأٔ يتعلق بتسجيل دويل، وجب �ليه ٔأن يعّدل الس�ل بتصويب اخلطأٔ.
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من  )3(5ميكن ٔأيضا، يف �ا� املادة  ]ف� خيص التسجيل ا�ويل الساري بناء �ىل وثيقة جنيف [بديل خياري )2(

) من قبل املس�تفيد�ن ٔأو الشخص الطبيعي ٔأو املعنوي املشار ٕاليه يف 1( ، ٔأن يُقّدم ال�س مبوجب الفقرةجنيف وثيقة

. وخيطر املكتب ا�ويل املس�تفيد�ن ٔأو الشخص الطبيعي ٔأو املعنوي بأٔي تصويب يتعلق من ت� الوثيقة "2)"2(5 املادة

 ا�ويل. �لتسجيل

] خيطر املكتب ا�ويل إالدارات ا�تصة للك الب�ان املتعاقدة وخيطر، يف �ا� ٕاخطار إالدارات ا�تصة �لتصويبات[ )3(

، من ت� الوثيقة "2)"2(5 ، املس�تفيد�ن ٔأو الشخص الطبيعي ٔأو املعنوي املشار ٕاليه يف املادةمن وثيقة جنيف )3(5 املادة

 ا�ويل.بأٔي تصويب يف الس�ل 

عندما يتعلّق تصويب اخلطأٔ بتسمية املنشأٔ ٔأو املؤرش اجلغرايف، ٔأو السلعة ٔأو السلع  ]12 ٕاىل 9 [تطبيق القوا�د من )4(

اليت تنطبق �لهيا �سمية املنشأٔ ٔأو ينطبق �لهيا املؤرش اجلغرايف، حيّق لٕالدارة ا�تصة لطرف متعاقد ٔأن تعلن ٔأنّه ال ميكهنا 

املنشأٔ ٔأو املؤرش اجلغرايف بعد التصويب. و�رسل إالدارة ا�تصة املعنية ذ� إال�الن ٕاىل املكتب ضامن امحلاية لتسمية 

. وتُطب�ق من املكتب ا�ويل إالخطار �لتصويبٕارسال املكتب ا�ويل اس�تالم يف غضون س�نة اعتبارا من �رخي  ا�ويل

 مع ما يلزم من تبديل. 12 ٕاىل 9 القوا�د من

 الفصل الرابع

 أٔحاكم متنو�ة

 19القا�دة 

 النرش

 ينرش املكتب ا�ويل مجيع التدوينات املدر�ة يف الس�ل ا�ويل.

 20القا�دة 

 مس�تخر�ات الس�ل ا�ويل واملعلومات أ�خرى اليت يقد�ا املكتب ا�ويل

يقدم املكتب ا�ويل مس�تخر�ات الس�ل ا�ويل ٔأو ٔأية معلومات ٔأخرى  [املعلومات املتعلقة مبحتوى الس�ل ا�ويل] )1(

 .8 عن حمتوى ذ� الس�ل ٕاىل ٔأي خشص يطلهبا منه مقابل �سديد الرمس املنصوص �ليه يف القا�دة

   �محلاية][تبليغ أ�حاكم ٔأو القرارات ٔأو التسجيالت، اليت �متتع مبوجهبا �سمية املنشأٔ ٔأو �متتع مبوجهبا املؤرش اجلغرايف )2(

(ٔأ)  جيوز ٔ�ي خشص ٔأن يلمتس من املكتب ا�ويل �س�ة �للغة أ�صلية لٔ�حاكم ٔأو القرارات أٔو التسجيالت املشار ٕا�هيا 

 .8 " مقابل �سديد الرمس املنصوص �ليه يف القا�دة7)(ٔأ)"2(5يف القا�دة 



LI/WG/PCR/1/2 
Annex 
23 
 

ا� �س�ة مهنا دون تأٔ�ري ٕاىل الشخص وٕاذا اكنت ت� الو�ئق قد أ�رسلت ٕاىل املكتب ا�ويل، وجب �ليه ٕا� (ب)

 ا�ي ا�متسها.

وٕاذا مل �كن ت� الو�ئق قد أ�رسلت ٕاىل املكتب ا�ويل، وجب �ليه ال�س �س�ة مهنا من إالدارة ا�تصة  (ج)

 لطرف املنشأٔ املتعاقد وٕا�ا�هتا، �ال اس�تال�ا، ٕاىل الشخص ا�ي ا�متسها.

 21القا�دة 

 التوقيع

عندما تنص هذه الالحئة التنفيذية �ىل توقيع ٕادارة خمتصة، فيجوز طبا�ة التوقيع ٔأو استبدا� بصورة من التوقيع 

 خبمت رمسي. ٔأو

 22القا�دة 

 التبليغات املتنو�ة �رخي ٕارسال

د 4(18) و4(16) و1(14) و1(9 املشار ٕا�هيا يف القوا�د ٕاذا أ�رسلت إالخطارات ) �لربيد، فٕاّن �رخي إالرسال ُحيد�

حبسب اخلمت الربيدي. وٕاذا اس�ت�الت قراءة اخلمت الربيدي ٔأو مل �كن اخلمت موجودًا، يعترب املكتب ا�ويل ذ� التبليغ كام لو 

. وٕاذا أ�رسلت إالخطارات املذ�ورة �رب مؤسسة �ريدية �اصة، فٕاّن يومًا من التارخي ا�ي اس�تلمه فيه 20اكن قد أ�رسل قبل 

نته من معلومات عن معلية إالرسال. وجيوز  د حبسب البيان ا�ي تعطيه ت� املؤسسة �ىل ٔأساس ما دو� �رخي إالرسال ُحيد�

نصوص �ليه يف التعل�ت ٔأيضا ٕارسال ت� إالخطارات عن طريق الفا�س ٔأو �ري ذ� من الوسائل إاللكرتونية، كام هو م 

 إالدارية.

 23القا�دة 

 طرق إالخطار من قبل املكتب ا�ويل

"، 2)"3(7 �رسل املكتب ا�ويل إالخطار �لتسجيل ا�ويل، املذ�ور يف القا�دة [إالخطار �لتسجيل ا�ويل] )1(

بتصويب ٔأي خطأٔ، املذ�ور يف  ٔأو إالخطار)، 3(16 إالخطار �سحب ٕا�الن الت�يل عن امحلاية، املذ�ور يف القا�دة ٔأو

املتعاقدة املعنية بأٔية وس�ي� �سمح للمكتب ا�ويل ٕ�ثبات �رخي  أ�طرافٕاىل إالدارة ا�تصة للك من )، 3(18 القا�دة

 اس�تالم إالخطار، كام هو منصوص �ليه يف التعل�ت إالدارية.

رى املذ�ورة يف هذه الالحئة التنفيذية ٕاىل �رسل املكتب ا�ويل مجيع إالخطارات أ�خ [إالخطارات أ�خرى] )2(

 إالدارات ا�تصة بأٔية وس�ي� �سمح للمكتب ا�ويل ٕ�ثبات اس�تالم إالخطار.
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 24القا�دة 

 التعل�ت إالدارية

 ]  (ٔأ)  يضع املد�ر العام تعل�ت ٕادارية. وجيوز � ٔأن يعدلها. وقبلوضع التعل�ت إالدارية؛ واملسائل اليت تنّظمها[ )1(

املتعاقدة اليت لها اه�م مبارش �لتعل�ت  طرافر العام إالدارات ا�تصة ل�ٔ وضع التعل�ت إالدارية ٔأو تعديلها، �ستشري املد�

 �لهيا. إالدارية ٔأو التعديالت املقرتح ٕاد�الها

ت� التعل�ت وتتناول تتناول التعل�ت إالدارية املسائل اليت حتيل هذه الالحئة التنفيذية �شأٔهنا رصا�ة ٕاىل  (ب)

 تفاصيل تطبيق هذه الالحئة التنفيذية.

جيوز للجمعية ٔأن تدعو املد�ر العام ٕاىل تعديل ٔأي حمك من ٔأحاكم التعل�ت إالدارية ويت�ذ  [املراقبة من قبل امجلعية] )2(

 القبيل. املد�ر العام ما يلزم من ٕاجراءات بناء �ىل ٔأية دعوة من هذا

 �لهيا. ]  (ٔأ)  تُنرش التعل�ت إالدارية ؤأية تعديالت تُد�لبدء النفاذالنرش و�رخي [ )3(

د يف لك �رش التارخي ا�ي تد�ل فيه أ�حاكم املنشورة �ّزي النفاذ. (ب) وجيوز ٔأن ختتلف التوارخي �ختالف  حيد�

 . النفاذ قبل �رشهأ�حاكم، ولكن ال جيوز ٔأن يد�ل ٔأي حمك �ّزي 

] يف �ال وجود تضارب بني ٔأي حمك من ٔأحاكم التعل�ت إالدارية مع الوثيقة ٔأو مع هذه الالحئة التنفيذية التضارب[ )4(

 من �ة ؤأي حمك من ٔأحاكم الوثيقة ٔأو هذه الالحئة التنفيذية من �ة ٔأخرى، �كون الغلبة حلمك الوثيقة ٔأو الالحئة التنفيذية.

 25القا�دة 

 انتقالية ا�خول �ّزي النفاذ؛ ٔأحاكم

 تنفيذ �رخي ٔأو النفاذ �ّزي  جنيف وثيقة دخول �رخيتد�ل هذه الالحئة التنفيذية �ّزي النفاذ يف [ ]النفاذ �ّزي [ا�خول  )1(
�شأٔن حامية �سميات املنشأٔ و�سجيلها �ىل  1967 وثيقةالالحئة التنفيذية لوحتّل، اعتبارا من ذ� التارخي، حمّل  ]الوثيقة ت�

 ف� ييل بعبارة "الالحئة التنفيذية لالتفاق"). ا(املشار ٕا�هي 2016 ينا�ر 1بصيغهتا النافذة يف الصعيد ا�ويل 

 ،)1( مع مرا�اة الفقرة ]انتقالية[ٔأحاكم  )2(

، ]�ّزي النفاذ ٔأو �رخي تنفيذ ت� الوثيقة �رخي دخول وثيقة جنيفيُعترب الطلب ا�ي يتسلمه املكتب ا�ويل قبل [ "1"
 ؛7 ، ممتثال للرشوط املنطبقة ٔ�غراض القا�دة1967 الالحئة التنفيذية لوثيقةرشوط ل  دام ميتثل ما

أٓ�ر �سجيل دويل يف إالخطار ٕ�بطال إال�الن مبنح امحلاية، و و  ،وحسب الرفض ،إالخطار �لرفضلك من عترب يُ  "2"
املكتب مما �سلمه وشطب �سجيل دويل، والتعديل، والت�يل عن امحلاية، ، �نتقالية املمنو�ة للغري ، وامله�طرف متعاقد
تثل لرشوط الالحئة التنفيذية مي دام  ، ما]�رخي دخول وثيقة جنيف �ّزي النفاذ ٔأو �رخي تنفيذ ت� الوثيقةا�ويل قبل [
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) 3(16) و3(15) و3(14) و2(13و) 3(12) و3(11) و3(9 القوا�د ، ممتثال للرشوط املنطبقة ٔ�غراض1967 لوثيقة
 )، �ىل التوايل.2(17و

 [هناية املرفق والوثيقة]


