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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 7 :أأبريل 2016

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

جنيف ،من  7اإىل  9يونيو 2016

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

وثيقة من اإعداد ا ألمانة

أأول .مقدمة
 .1خيضع نظام لش بونة حاليا لتفاق لش بونة بشأأن حامية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل املؤرخ
 31أأكتوبر  ،1958بصيغته املُراجعة يف اس توكهومل يف  14يوليو  ،1967واملُعدّ ةل يف  28سبمترب ( 1979املشار اإلهيا فامي ييل
بعبارة "وثيقة  .1)"1967وفور بدء نفاذ وثيقة جنيف لتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية املؤرخة
 20مايو ( 2015املشار اإلهيا فامي ييل بعبارة "وثيقة جنيف") ،2س يكون للمكتب ادلويل مسؤولية اإدارة صكني دوليني
خمتلفني يتعلقان ابإجراء التسجيل ادلويل اخلاص بتسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية ،وهام وثيقة  1967ووثيقة جنيف.
1
يف اترخي نرش هذه الوثيقة ،ل يوجد سوى بدل واحد ملزم فقط ابتفاق لش بونة بشأأن حامية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل املؤرخ
 31أأكتوبر ( 1958هاييت) ،يف حني صادقت البدلان ا ألخرى عىل اتفاق لش بونة بصيغته املُراجعة يف اس توكهومل يف  14يوليو  ،1967واملُعدّةل يف
 28سبمترب  ،1979أأو انضمت اإلهيا (اجلزائر ،البوس نة والهرسك ،بلغاراي ،بوركينا فاسو ،الكونغو ،كوس تارياك ،كواب ،امجلهورية التش يكية ،مجهورية كوراي الشعبية
ادلميقراطية ،فرنسا ،غابون ،جورجيا ،هنغاراي ،اإيران (مجهورية  -الإسالمية) ،إارسائيل ،اإيطاليا ،املكس يك ،اجلبل ا ألسود ،نياكراغوا ،بريو ،الربتغال ،مجهورية
مودلوفا ،رصبيا ،سلوفاكيا ،مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا ،توغو ،تونس).
أ
ل
مل ت ِ ُّغري مراجعة اتفاق لش بونة بشأأن حامية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل يف عام  1967الحاكم املرتبطة ابإجراء ا تسجيل ادلويل
اخلاص بتسميات املنشأأ والإجراءات اخلاصة ابإدارة السجل ادلويل (انظر املواد من  1اإىل  8من وثيقة  .)1967وعليه فينبغي أأن يُفهم من أأي اإشارة يف
هذه الوثيقة اإىل وثيقة  1967أأهنا اإشارة اإىل اتفاق لش بونة بشأأن حامية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل املؤرخ  31أأكتوبر  ،1958حيامث اكن اتفاق
لش بونة بشأأن حامية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل املؤرخ  31أأكتوبر  1958منطبقا بدل من وثيقة .1967
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.2

وتُ ِكّل وثيقيت اتفاق لش بونة حاليا لحئتان تنفيذيتان هام:
 الالحئة التنفيذية لتفاق لش بونة بشأأن حامية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل ،بصيغاها النافذة يف 1يناير ( 2016املشار اإلهيا فامي ييل بعبارة "الالحئة التنفيذية لتفاق لش بونة")؛
 والالحئة التنفيذية لوثيقة جنيف بشأأن تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية ،اليت ليست انفذة بعد (املشار اإلهيا فاميييل بعبارة "الالحئة التنفيذية لوثيقة جنيف").

 .3ولزتويد املكتب ادلويل والإدارات اخملتصة و أأعضاء احتاد لش بونة ومس تخديم النظام بالحئة واحدة ،وإااتحة اإطار
قانوين لإدارة السجل ادلويل مبا يسمح ،طبقا للامدة  4من وثيقة جنيف ،من تدوين التسجيالت السارية بناء عىل وثيقة
جنيف وكذكل تكل السارية بناء عىل وثيقة  ،1967يُقرتح أأن ي ُس تعاض ،عند دخول وثيقة جنيف ّ
حزي النفاذ ،عن الالحئة
التنفيذية لتفاق لش بونة والالحئة التنفيذية لوثيقة جنيف بالحئة تنفيذية مشرتكة لتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ
وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل ووثيقة جنيف لتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية (املشار اإلهيا فامي ييل
بعبارة "الالحئة التنفيذية املشرتكة").

اثنيا .مالحظات توضيحية عىل مرشوع الالحئة التنفيذية املشرتكة
 .4تتضمن هذه الوثيقة مالحظات توضيحية عىل مرشوع الالحئة التنفيذية املشرتكة الوارد يف
الوثيقة .LI/WG/PCR/1/2
 .5ويستند مرشوع الالحئة التنفيذية املشرتكة ،بقدر كبري ،اإىل أأحاكم الالحئة التنفيذية لوثيقة جنيف مكّ ًةل بأأحاكم
أأخرى ملراعاة خصائص الإجراء احملدّد بناء عىل وثيقة .1967
مالحظات عىل القاعدة  :1تعاريف
ق م 1.1مقارنة ابلالحئة التنفيذية لوثيقة جنيف ،خضعت القاعدة  1لتعديالت عديدة .وذكل انمج عن كون ذكل احلمك
يتناول تعاريف وينبغي ابلتايل أأن يُكَّل بأأحاكم جديدة من أأجل التكيّف أأيضا مع الإجراء احملدّد بناء عىل وثيقة 1967
(الفقرة ( .))1ومن املقرتح أأيضا تغيري عنوان القاعدة  1ملراعاة حمتوى الفقرة ( )2اجلديدة اليت حتدّد بعض العبارات املتوازية
يف وثيقة  1967ووثيقة جنيف.
ق م2.1

وحتتوي الفقرة ( "1")1عىل تعريف وثيقة جنيف.

ق م 3.1ومبا أأن ا ألحاكم املرتبطة ابإجراء التسجيل ادلويل اخلاص بتسميات املنشأأ والإجراءات اخلاصة ابإدارة السجل
ادلويل يه نفسها بناء عىل اتفاق لش بونة بشأأن حامية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل املؤرخ
 31أأكتوبر  1958وبناء عىل وثيقة ( 1967انظر املواد من  1اإىل  )8يُقرتح ،تبس يطا ل ألمور ،أأل ي ُشار يف الالحئة التنفيذية
املشرتكة سوى اإىل وثيقة  .1967ولكن يُقرتح اإضافة فقرة ( "2")1جديدة من أأجل مراعاة وضع ادلوةل (هاييت) اليت ليست
ملزمة سوى ابتفاق لش بونة بشأأن حامية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل املؤرخ  31أأكتوبر .1958
ق م 4.1وعُ ِّدلت الفقرة ( "3")1ألغراض التوضيح .ويستند احلمك ،جوهراي ،اإىل القاعدة  "3"1من الالحئة التنفيذية
املشرتكة لوثيقة  1999ووثيقة  1960لتفاق لهاي.
ق م5.1

وحتتوي الفقرة ( "7")1عىل تعريف التبليغ.
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ق م  6.1وت ّ ُِعرف الفقراتن ( "8")1و" "9خمتلف أأنواع الطلب اليت س يكون عىل املكتب ادلويل معاجلاها عقب دخول
وثيقة جنيف ّ
حزي النفاذ .وكام هو منصوص عليه يف املادة  31من وثيقة جنيف ،س تخضع العالقات املتبادةل بني ا ألطراف
املتعاقدة اإما لوثيقة  1967أأو لوثيقة جنيف حس امب اإذا اكنت ا ألطراف املتعاقدة قد انضمت اإىل وثيقة  1967و /أأو وثيقة
جنيف أأو صادقت علهيا.
ق م7.1

وحتتوي الفقرة ( "10")1عىل تعريف الرفض.

ق م 8.1الفقرة ( .)2تشري وثيقة  1967من هجة ووثيقة جنيف من هجة أأخرى ،أأحياان ،اإىل مفاهمي متطابقة ابس تخدام
مصطلحات خمتلفة .و ألغراض التبس يط والاتساق ،ل ينبغي الإبقاء عىل تكل املصطلحات املزدوجة يف س ياق اإجراء مو ّحد
بناء عىل الك الوثيقتني .وعليه يُقرتح مواءمة املصطلحات املُس تخدمة يف وثيقة  1967مع املصطلحات املُس تخدمة يف
وثيقة جنيف .وترسد البنود من " "1اإىل " "3املصطلحات الواردة يف وثيقة  1967واليت تقتيض مواءماها مع تكل الواردة يف
وثيقة جنيف.
مالحظات عىل القاعدة  :3لغات العمل
ق م 1.3
وثيقة جنيف.

عُ ِّدل العنوان الفرعي للفقرة ( )2لضامن الاتساق مع املصطلحات امل ُس تخدمة يف املادة  )10(1من

ق م 2.3وابلنظر اإىل أأن اإماكنية اإيداع طلب مبارشة دلى املكتب ادلويل قد ُمنحت للمس تفيدين أأو ا ألشخاص
الطبيعيني أأو املعنويني بناء عىل املادة  )3(5من وثيقة جنيف ،فاإن التعديل املقرتح اإدخاهل عىل امجلةل ا ألوىل من الفقرة ()2
يقرص تكل الإماكنية عىل ا ألطراف املتعاقدة امللزمة بوثيقة جنيف.
ق م 3.3وتعكس امجلةل ا ألخرية من الفقرة ( ،)2اليت تتناول ترجامت التبليغات املتعلقة بطلب أأو تسجيل دويل ،احلمك
املُدرج يف الالحئة التنفيذية لوثيقة جنيف .والغرض من تضمني الالحئة التنفيذية املشرتكة ذكل احلمك هو توضيح أأنه ينطبق
أأيضا عىل التبليغات املُقدمة بناء عىل وثيقة  .1967وتش متل الفقرة ( )3عىل توضيح مماثل خبصوص التدوينات يف السجل
ادلويل ونرشها.
ق م 4.3وكام يف الالحئة التنفيذية لوثيقة جنيف ،يُقرتح حذف الإشارة اإىل اجملةل يف الفقرة ( )3كذكل فامي خيص
املنشورات بناء عىل وثيقة  ،1967ابلنظر اإىل اإماكنية أأل تُعد تكل املنشورات ،يف املس تقبل ،سوى يف نسق اإلكرتوين ُُيدّ د
لحقا.
ق م 5.3ومقارنة ابلقاعدة  )4(3والقاعدة  "2")3(5من الالحئة التنفيذية لتفاق لش بونة ،مل تعد وثيقة جنيف تتيح
اإماكنية تقدمي ترمجة واحدة أأو أأكرث لتسمية املنشأأ يف الطلب .وعليه يُقرتح اإضافة فقرة ( )5جديدة ل إالبقاء عىل تكل الإماكنية
وقرصها عىل الطلبات املودعة بناء عىل وثيقة  .1967غري أأن الفريق العامل قد ّيقرر إازاةل تكل الإماكنية لكيا للمواءمة بني
املامرسة اخلاصة ابلطلبات املودعة بناء عىل وثيقة  1967وبني ا ألحاكم اجلديدة لوثيقة جنيف .ويف هذا الس ياق ،جتدر
الإشارة اإىل أأن القاعدة  )4(3من الالحئة التنفيذية لتفاق لش بونة تنص بوضوح عىل أأن املكتب ادلويل ل يتحقّق من حصة
الرتجامت املُقدمة.
مالحظات عىل القاعدة  :4الإدارة اخملتصة
ق م 1.4مقارنة ابلقاعدة  )1(4من الالحئة التنفيذية لتفاق لش بونة ،خضعت الفقرة ( )1لتبس يط وفقا للقاعدة )1(4
من وثيقة جنيف .فهيي ،عىل وجه التحديد ،ل ّمتزي بني خمتلف التبليغات بني الإدارة اخملتصة واملكتب ادلويل .وابلإضافة اإىل
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ذكل ،يُقرتح تقس مي الفقرة ( )1اإىل فقرتني فرعيتني لزايدة الوضوح ،ألن الإخطار بناء عىل الفقرة الفرعية ( أأ) اإلزاميا ابلنس بة
ل ألطراف املتعاقدة اليت يه أأطراف يف وثيقة جنيف وكذكل ابلنس بة ل ألطراف املتعاقدة اليت يه أأطراف يف وثيقة ،1967
جتسد الفقرة الفرعية (ب) الالزتام اجلديد بتقدمي معلومات عن الإجراءات املنطبقة إلنفاذ احلقوق واملقترص عىل
يف حني ّ
ا ألطراف املتعاقدة مبوجب وثيقة جنيف .وقد ينظر الفريق العامل يف اإماكنية توس يع نطاق الالزتام اجلديد احملدّد بناء عىل
الفقرة الفرعية (ب) ليشمل ا ألطراف املتعاقدة اليت يه أأطراف فقط يف وثيقة  1967وذكل من أأجل زايدة الشفافية وتعزيز
تبادل املعلومات بني تكل ا ألطراف املتعاقدة.
ق م 2.4وصيغت الفقرة ( )3يف ضوء التجربة العملية للمكتب ادلويل فامي خيص التغيريات اليت تطر أأ عىل أأسامء
الإدارات اخملتصة وتفاصيل التصال اخلاصة هبا .وعليه يُقرتح توس يع نطاق تطبيق هذا احلمك ليشمل ا ألطراف املتعاقدة اليت
يه أأطراف فقط يف وثيقة .1967
مالحظات عىل القاعدة  :5الرشوط املتعلقة ابلطلب
ق م 1.5ابلنظر اإىل أأن اإماكنية اإيداع طلب مبارشة دلى املكتب ادلويل متاحة للمس تفيدين أأو ا ألشخاص الطبيعيني
أأو املعنويني بناء عىل املادة  )3(5من وثيقة جنيف ،يُقرتح تعديل الفقرات ( )1و( ()2أأ)" "2و" "3و(()2ب) لقرص تكل
ا إلماكنية عىل ا ألطراف املتعاقدة امللزمة بوثيقة جنيف.
ق م 2.5الفقرة  (2أأ)" ."2يُقرتح توس يع رشط بيان الإدارة اخملتصة اليت تقدم الطلب والوارد يف القاعدة  ()2(5أأ)""2
من الالحئة التنفيذية لوثيقة جنيف ليشمل الطلبات املودعة بناء عىل وثيقة  .1967ولن ّ
يغري هذا الرشط اجلديد بشلك كبري
املامرسة املُتبعة ابلنس بة ل ألطراف املتعاقدة اليت يه أأطراف يف وثيقة  1967ألن القاعدة  )1(5من الالحئة التنفيذية لتفاق
لش بونة تشرتط أأصال أأن يودع الطلب من قبل الإدارة اخملتصة.
ق م 3.5وعُ ِّدلت الفقرة (()2أأ)" "4بغرض مراعاة الرشط الأكرث مرونة املتعلق ببيان تسمية املنشأأ بلغة واحدة أأو أأكرث
من اللغات الرمسية لطرف املنشأأ املتعاقد عىل النحو املنصوص عليه يف القاعدة ()2(5أأ)" "3من الالحئة التنفيذية لتفاق
لش بونة .غري أأن الفريق العامل قد ينظر يف اإماكنية مواءمة املامرسة اخلاصة ابلطلبات املودعة يف املس تقبل بناء عىل
وثيقة  1967مع الرشوط احملدّ دة بناء وثيقة جنيف.
ق م 4.5وعُدّ لت الفقراتن ( ()2أأ)" "6و(()2ب) لضامن الاتساق مع املصطلحات املُس تخدمة يف وثيقة جنيف ،اإذ
تشري عبارة "منطقة الإنتاج اجلغرافية" اإىل تسميات املنشأأ وتشري عبارة "منطقة املنشأأ اجلغرافية" اإىل املؤرشات اجلغرافية.
ق م 5.5وابلنظر اإىل أأن الرشوط اخلاصة ابلطلبات املتعلقة بتسميات املنشأأ أأو املؤرشات اجلغرافية واحملدّدة بناء عىل
القاعدة  )3(5و( )4من الالحئة التنفيذية لوثيقة جنيف غري منصوص علهيا يف الالحئة التنفيذية لتفاق لش بونة ،فاإن التعديل
املقرتح اإدخاهل عىل الفقرتني ( )3و( )4يقرص نطاق تطبيقهام عىل وثيقة جنيف.
ق م 6.5وابلنظر اإىل كون حمتوى القاعدة  "3")3(5من الالحئة التنفيذية لتفاق لش بونة خياراي ،بيامن يُعد ذكل احملتوى
اإلزاميا بناء عىل القاعدة  )5(5من الالحئة التنفيذية لوثيقة جنيف ،فاإن الغرض من التعديل املقرتح اإدخاهل عىل الفقرة ( )5هو
قرص طابعها الإلزايم عىل الطلبات اخلاضعة لوثيقة جنيف ،يف حني س يظ ّل الرشط خياراي ابلنس بة للطلبات اخلاضعة
لوثيقة  ،1967كام هو منصوص عليه يف الفقرة ( ()6أأ)" ."4وقد ينظر الفريق العامل يف اإماكنية حذف عبارة "عىل حد عمل
املودع" ألهنا قد تبدو متعارضة مع الرشط الفعيل القايض بلزوم أأن " ّيبني [الطلب] ما اإذا اكن التسجيل أأو القانون
الترشيعي أأو الإداري أأو القرار القضايئ أأو الإداري ،واذلي تمتتع مبوجبه تسمية املنشأأ أأو املؤرش اجلغرايف ابمحلايةُ ،يدّد أأن
امحلاية غري ممنوحة لعنارص مع ّينة من تسمية املنشأأ أأو املؤرش اجلغرايف".
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ق م 7.5وعُ ِّدلت الفقرة (6أأ)" "4و" "5و" "6من أأجل اإدراج العنارص اخليارية للطلبات ادلولية اليت ميكن تقدميها بناء
عىل القاعدة  )3(5من الالحئة التنفيذية لتفاق لش بونة.
ق م 8.5ويُقرتح اإضافة فقرة فرعية (ب) جديدة اإىل الفقرة ( )6من أأجل جتس يد املامرسة اليت ُح ِّددت بناء عىل الالحئة
التنفيذية لتفاق لش بونة ،ويه عدم ترمجة عناوين املس تفيدين (القاعدة  (6أأ)" ،)"1وتوس يع نطاق تكل املامرسة ليشمل أأيضا
املعلومات الإضافية اليت ميكن تقدميها بناء عىل القاعدة  (6أأ)"."6
مالحظات عىل القاعدة  :6الطلبات اخملالفة ل ألصول
ق م 1.6عُ ِّدلت القاعدة  6ملراعاة الإماكنية اجلديدة املُدرجة يف املادة  )3(5من وثيقة جنيف واليت تسمح ابإيداع
الطلبات ادلولية مبارشة دلى املكتب ادلويل من قبل املس تفيدين أأو ا ألشخاص الطبيعيني أأو املعنويني .وابلنظر اإىل أأن تكل
الإماكنية غري منصوص علهيا يف وثيقة  ،1967فاإن الغرض من التعديالت املقرتح اإدخالها عىل القاعدة  6هو حرص التبليغات
بني املكتب ادلويل واملس تفيدين أأو ا ألشخاص الطبيعيني أأو املعنويني عىل ا ألطراف املتعاقدة امللزمة بوثيقة جنيف.
مالحظات عىل القاعدة  :7التدوين يف السجل ادلويل
ُحذفت الفقرة (()1ب) ألن الرشوط احملدّدة املنصوص علهيا يف الالحئة التنفيذية لتفاق لش بونة والالحئة
ق م1.7
التنفيذية لوثيقة جنيف خبصوص الطلب اخلاضع لوثيقة ُ 1967مجعت يف القاعدتني  )1(3و 5من مرشوع الالحئة التنفيذية
املشرتكة.
ق م 2.7ويُقرتح تعديل الفقرة ( )3لتوضيح أأن الشهادة لن تُرسل اإىل املس تفيدين أأو ا ألشخاص الطبيعيني أأو املعنويني
اإل فامي خيص ا ألطراف املتعاقدة امللزمة بوثيقة جنيف.
دونة فعال بناء عىل وثيقة ،1967
ق م 3.7وتتناول الفقرة ( )4الوضع اخلاص ابلتسجيالت ادلولية لتسميات املنشأأ امل ُ ّ
يف حال انضامم طرف منشأأ متعاقد هو أأصال طرف يف وثيقة  1967اإىل وثيقة جنيف أأو تصديقه علهيا .وابلإضافة اإىل
الإشارة اجلديدة اإىل وثيقة جنيف ،يُقرتح حتديد الوقت اذلي يتحقق فيه لك من املكتب ادلويل والإدارة اخملتصة من أأي
تعديل ينبغي اإدخاهل ،اس تجابة ملتطلبات القاعدتني  )1(3و )2(5اإىل ( ،)4بغرض تسجيلها بناء عىل وثيقة جنيف.
مالحظات عىل القاعدة (7اثنيا) :اترخي التسجيل ادلويل واترخي بدء رساينه
ق م(7اثنيا) 1.يُقرتح اإضافة قاعدة (7اثنيا) جديدة ملعاجلة مسأأةل اترخي التسجيل ادلويل واترخي بدء رساينه فامي خيص الطلب
املودع من قبل طرف املنشأأ املتعاقد اذلي هو طرف يف وثيقة  1967وليس طرفا يف وثيقة جنيف وقت اإيداع الطلب.
وختضع مسأأةل اترخي التسجيل ادلويل واترخي بدء رساينه فامي خيص الطلب املودع من قبل طرف املنشأأ املتعاقد بعد تصديقه
عىل وثيقة جنيف أأو انضاممه اإلهيا للامدة  6من وثيقة جنيف ،ابلتوافق مع مادهتا  31بشأأن تطبيق وثيقة  1967فامي يتعلق
اب ألطراف املتعاقدة مبوجب وثيقة جنيف اليت يه أأطراف أأيضا يف وثيقة  .1967أأما مسأأةل اترخي بدء رساين التسجيالت
ادلولية النافذة قبل تصديق طرف متعاقد جديد عىل وثيقة  1967أأو وثيقة جنيف أأو الانضامم اإلهيا فهيي مسأأةل متناوةل يف
املادة (14ب) و(ج) من وثيقة  1967ويف املادة  )4(29من وثيقة جنيف ،عىل التوايل.
ق م(7اثنيا) 2.وتتناول الفقرة ( )1مسأأةل اترخي التسجيل ادلويل فامي خيص الطلب املودع من قبل طرف املنشأأ املتعاقد اذلي
هو طرف يف وثيقة  1967وليس طرفا يف وثيقة جنيف .ويُقرتح توس يع رشط بيان الإدارة اخملتصة اليت تقدم الطلب والوارد
يف املادة  "1")3(6من وثيقة جنيف ليشمل الطلبات املودعة بناء عىل وثيقة  .1967ولن ّ
يغري هذا الرشط اجلديد بشلك
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كبري املامرسة املُتبعة ابلنس بة ل ألطراف املتعاقدة اليت يه أأطراف يف وثيقة  1967ألن القاعدة  )1(5من الالحئة التنفيذية
لتفاق لش بونة تشرتط أأصال أأن يودع الطلب من قبل الإدارة اخملتصة.
ق م(7اثنيا) 3.وتتناول الفقرة (()2أأ) مسأأةل اترخي بدء رساين التسجيل ادلويل املذكور يف الفقرة ( )1وهو اترخي التسجيل
ادلويل يف لك طرف متعاقد يكون طرفا يف وثيقة  1967وقت التسجيل ادلويل أأو التارخي املذكور يف اإعالن يُقدم بناء عىل
الفقرة (()2ب) ،رشط أأل يكون الطرف املتعاقد قد رفض امحلاية.
ق م(7اثنيا) 4.الفقرة (()3أأ) .س يكون اترخي بدء رساين التسجيل ادلويل املذكور يف الفقرة ( )1خمتلفا عن اترخي التسجيل
ادلويل يف لك طرف متعاقد هو طرف يف وثيقة جنيف وليس طرفا يف وثيقة  1967عقب تصديق طرف املنشأأ املتعاقد
عىل وثيقة جنيف أأو انضاممه اإلهيا .ويف تكل ا ألطراف املتعاقدة ،س يكون اترخي بدء رساين التسجيل ادلويل املذكور يف
الفقرة ( )1التارخي اذلي يصبح فيه تصديق طرف املنشأأ املتعاقد عىل وثيقة جنيف أأو انضاممه اإلهيا انفذا ،أأو التارخي اذلي
يصبح فيه حسب التخيل عن امحلاية انفذا ،أأو التارخي املذكور يف اإعالن يُقدم بناء عىل الفقرة (()3ب) ،رشط أأل يكون
الطرف املتعاقد قد رفض امحلاية.
مالحظات عىل القاعدة  :8الرسوم
ق م 1.8تُن ِفذ القاعداتن  )2(8و )3(8املادة  )4(7من وثيقة جنيف اليت أأدرجت اإماكنية الامتس تسديد رسوم فردية
رشط أأن ختطر ا ألطراف املتعاقدة املدير العام ،يف اإعالن ،بذكل فور انضامهما اإىل وثيقة جنيف .وابلنظر اإىل أأن تكل
الإماكنية غري منصوص علهيا يف وثيقة  ،1967فاإن الغرض من التعديالت املقرتح اإدخالها عىل الفقرتني ( ()2أأ) و( )3هو
حرص نطاق التطبيق عىل ا ألطراف املتعاقدة اليت يه أأطراف يف وثيقة جنيف.
مالحظات عىل القاعدة  :9الرفض
ق م 1.9تتناول الفقرة (()1ب) املهةل احملدّدة لإخطار املكتب ادلويل برفض امحلاية .والغرض من التعديل املقرتح هو
تكةل الفقرة (()1ب) ابإضافة اإشارة اإىل احلمك املقابل يف وثيقة  ( 1967أأي املادة .))2(5
ق م 2.9الفقرة ( ."1")2يُقرتح توس يع رشط بيان الإدارة اخملتصة امل ُ ِ
خطرة ابلرفض والوارد يف القاعدة "1")2(9من
الالحئة التنفيذية لوثيقة جنيف ليشمل الطلبات املودعة بناء وثيقة  .1967ولن يكون هذا الرشط اجلديد موضوعيا من
الناحية العملية ابلنس بة ل ألطراف املتعاقدة اليت يه أأطراف يف وثيقة  1967ألن القاعدة  )1(9من الالحئة التنفيذية لتفاق
لش بونة تشرتط أأصال أأن تتوىل الإدارة اخملتصة الإخطار ابإعالن الرفض.
ق م 3.9الفقرة ( ."4")2يُقرتح حذف الإشارة اإىل املادة  13من وثيقة جنيف لتاليف تطبيق احلمك اذلي س يكون
مقترصا عىل حالت الرفض املُخطر هبا بناء عىل وثيقة جنيف.
ق م 4.9ويُقرتح تعديل الفقرة ( )3لتوضيح أأنه لن تُرسل نسخة من الإخطار ابلرفض اإىل املس تفيدين أأو ا ألشخاص
الطبيعيني أأو املعنويني اإل فامي خيص ا ألطراف املتعاقدة امللزمة بوثيقة جنيف.
مالحظات عىل القاعدة  :10الإخطار ابلرفض اخملالف ل ألصول
ق م 1.10يُقرتح تعديل القاعدة  10لتكون مامتش ية مع املصطلحات املُس تخدمة يف املادة  16من وثيقة جنيف
والقاعدة  9من الالحئة التنفيذية املشرتكة.
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ق م  2.10ويُقرتح تعديل الفقرتني (()1ب) و( )2لتوضيح أأنه لن تُرسل نسخة من الإخطار ابلرفض اخملالف ل ألصول
إاىل املس تفيدين أأو ا ألشخاص الطبيعيني أأو املعنويني اإل فامي خيص ا ألطراف املتعاقدة امللزمة بوثيقة جنيف .وابلإضافة اإىل
ذكل ،لن تُتاح سوى للمس تفيدين أأو ا ألشخاص الطبيعيني أأو املعنويني التابعني ل ألطراف املتعاقدة امللزمة ابتفاقية جنيف
اإماكنية الامتس تصويب الإخطار ابلرفض من الإدارة اخملتصة اليت أأرسلته.
مالحظات عىل القاعدة  :11حسب الرفض
ق م 1.11يُقرتح تعديل الفقرتني ( )2و( )3لضامن الاتساق مع الصياغة املُعمتدة يف مرشوع الالحئة التنفيذية املشرتكة
فامي خيص الإخطارات ا ألخرى.
ق م 2.11الفقرة ( ."2")2يُقرتح أأن ّتبني لك ا إلخطارات بسحب الرفض أأس باب السحب و ،يف حاةل السحب
اجلزيئ ،البياانت املشار اإلهيا يف القاعدة  "5")2(9من مرشوع الالحئة التنفيذية املشرتكة توخيا للشفافية ،مبا يامتىش مع
ا ألحاكم الواردة يف الالحئة التنفيذية لوثيقة جنيف.
ق م 3.11ويُقرتح تعديل الفقرة ( )3لتوضيح أأنه لن تُرسل نسخة من الإخطار بسحب الرفض اإىل املس تفيدين
أأو ا ألشخاص الطبيعيني أأو املعنويني اإل فامي خيص ا ألطراف املتعاقدة امللزمة بوثيقة جنيف.
مالحظات عىل القاعدة  :12منح امحلاية
ق م 1.12يُقرتح تعديل القاعدة  12لضامن الاتساق مع الصياغة املُعمتدة يف مرشوع الالحئة التنفيذية املشرتكة فامي خيص
الإخطارات ا ألخرى.
ق م 2.12الفقرة ( ."3")2يُقرتح أأن ّتبني لك اإعالانت حسب الرفض أأو لك اإعالانت منح امحلاية اليت تعادل حسبا جزئيا
للرفض ،مبا يف ذكل تكل اخملطر هبا بناء عىل وثيقة  ،1967أأس باب السحب والبياانت املشار اإلهيا يف القاعدة  "5")2(9من
مرشوع الالحئة التنفيذية املشرتكة توخيا للشفافية ،كام هو منصوص عليه حاليا يف الالحئة التنفيذية لوثيقة جنيف.
ق م 3.12ويُقرتح تعديل الفقرة ( )3لتوضيح أأنه لن تُرسل نسخة من اإعالن منح امحلاية اإىل املس تفيدين أأو ا ألشخاص
الطبيعيني أأو املعنويني اإل فامي خيص ا ألطراف املتعاقدة امللزمة بوثيقة جنيف.
مالحظات عىل القاعدة  :13اإبطال أاثر تسجيل دويل يف طرف متعاقد
ق م 1.13يُقرتح تعديل عنوان القاعدة  13لضامن الاتساق مع الصياغة املُعمتدة يف مرشوع الالحئة التنفيذية املشرتكة فامي
خيص الإخطارات ا ألخرى.
ق م 2.13ويُقرتح تعديل الفقرة ( )2لتوضيح أأنه لن تُرسل نسخة من الإخطار ابلإبطال اإىل املس تفيدين أأو ا ألشخاص
الطبيعيني أأو املعنويني اإل فامي خيص ا ألطراف املتعاقدة امللزمة بوثيقة جنيف.
مالحظات عىل القاعدة  :14املهةل الانتقالية املمنوحة للغري
ق م 1.14يُقرتح تعديل عنوان القاعدة  14لضامن الاتساق مع الصياغة املُعمتدة يف مرشوع الالحئة التنفيذية املشرتكة فامي
خيص الإخطارات ا ألخرى.
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ق م 2.14وتتناول الفقرة ( )1اإخطار املكتب ادلويل مبنح همةل انتقالية للغري .والغرض من التعديالت املقرتح اإدخالها هو
تكةل الفقرة ( )1ابإضافة اإشارة اإىل ا ألحاكم املقابةل يف وثيقة  ( 1967أأي املادة  )6(5واملادة  .))2(5وابلإضافة اإىل ذكل،
عُ ِّدلت الفقرة ( )1لشرتاط توقيع الإدارة اخملتصة عىل الإخطار كام هو منصوص عليه حاليا يف القاعدة  )1(12من الالحئة
التنفيذية لتفاق لش بونة.
ق م 3.14وعىل الرمغ من عدم النص عىل ذكل يف القاعدة  "3")1(12من الالحئة التنفيذية لتفاق لش بونة ،يُقرتح
تضمني الفقرة ( "3")1رشط تقدمي معلومات عن نطاق الاس تخدام أأثناء املهةل الانتقالية ،وهو رشط وارد يف الالحئة
التنفيذية لوثيقة جنيف ،كذكل فامي خيص الإخطارات مبنح همةل انتقالية للغري بناء عىل وثيقة  ،1967وذكل توخيا للشفافية.
ق م 4.14وابلنظر اإىل كون املادة  )6(5من وثيقة ّ 1967
تنظم مدة املهةل الانتقالية املمنوحة للغري ،فاإن التعديل املقرتح
اإدخاهل عىل الفقرة ( )2يقرص تطبيقها عىل وثيقة جنيف.
ق م 5.14ويُقرتح تعديل الفقرة ( )3لتوضيح أأنه لن تُرسل نسخة من الإخطار ابملهةل الانتقالية املمنوحة للغري اإىل
املس تفيدين أأو ا ألشخاص الطبيعيني أأو املعنويني اإل فامي خيص ا ألطراف املتعاقدة امللزمة بوثيقة جنيف.
مالحظات عىل القاعدة  :15التعديالت
ق م 1.15الغرض من التعديالت املقرتح اإدخالها عىل الفقرتني ( "3")1و" "5و(()2ب) هو تكةل احلمك ابإضافة اإشارة
اإىل منطقة الإنتاج اجلغرافية .ومن ّمث فاإن الفقرتني ( "3")1و" "5و(()2ب) تشريان بوضوح اإىل تسميات املنشأأ واملؤرشات
اجلغرافية عىل حد سواء.
ق م 2.15الفقرة ( .)1يُقرتح مواءمة قامئة التعديالت املسموح هبا بناء عىل وثيقة  1967مع القامئة الواردة يف الالحئة
التنفيذية لوثيقة جنيف.
ق م 3.15وعُ ِّدلت الفقرة (()2أأ) و(ب) لشرتاط التوقيع عىل الامتس اإدخال تعديل ،كام هو منصوص عليه حاليا يف
القاعدة  )1(13من الالحئة التنفيذية لتفاق لش بونة .وينبغي أأن ّ
يشلك ذكل التوقيع ،بوضوح ،جزءا من الإخطار.
ق م 4.15الفقراتن ( ()2أأ) و( .)4ما دامت الإماكنية املتاحة للمس تفيدين أأو ا ألشخاص الطبيعيني أأو املعنويني إليداع
طلب التسجيل ادلويل اإماكنية منصوص علهيا يف املادة  )3(5من وثيقة جنيف ،فاإن الإماكنية املتاحة أأيضا ألولئك
املس تفيدين أأو ا ألشخاص الطبيعيني أأو املعنويني لتقدمي الامتس لإدخال تعديل ينبغي أأن تُقرص عىل ا ألطراف املتعاقدة اليت
يه أأطراف يف وثيقة جنيف.
ق م 5.15وابلنظر اإىل عدم نص وثيقة  1967عىل اإماكنية تسجيل تسمية منشأأ تتعلق مبنطقة عابرة للحدود ول عىل
اإماكنية تقدمي الامتس لإدخال تعديل عىل ذكل التسجيل ادلويل ،فاإن الغرض من التعديل املقرتح اإدخاهل عىل الفقرة (()2ب)
هو قرص نطاق تطبيقها عىل ا ألطراف املتعاقدة امللزمة بوثيقة جنيف.
مالحظات عىل القاعدة  :16التخيل عن امحلاية
ق م 1.16ما دامت الإماكنية املتاحة للمس تفيدين أأو ا ألشخاص الطبيعيني أأو املعنويني ل إالخطار ابلتخيل عن امحلاية
أأو حسب ذكل الإخطار لحقا غري منصوص علهيا يف وثيقة  1967أأو لحئاها التنفيذية ،فاإن الغرض من التعديالت املقرتح
اإدخالها عىل الفقرات ( )1و( )2و( )3هو قرص تكل الإماكنية بوضوح عىل ا ألطراف املتعاقدة مبوجب وثيقة جنيف.
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ق م 2.16وابلإضافة اإىل ذكل ،يُقرتح تعديل الفقرة ( )1لشرتاط التوقيع عىل الإخطار ابلتخيل عن امحلاية ،كام هو
منصوص عليه حاليا يف القاعدة  )1(14من الالحئة التنفيذية لتفاق لش بونة.
ق م 3.16و أأ ِدرجت اإماكنية حسب التخيل عن امحلاية يف وثيقة جنيف حتديدا ملراعاة احامتل زوال السبب الاكمن وراء
التخيل ا ألويل عن امحلاية .وعليه يُقرتح اإاتحة نطاق تطبيق واسع للفقرتني ( )2و( )4وإادراج تكل الإماكنية أأيضا فامي خيص
ا ألطراف املتعاقدة مبوجب وثيقة .1967
مالحظات عىل القاعدة  :17شطب التسجيل ادلويل
ق م 1.17تس تنسخ التعديالت املقرتح اإدخالها عىل القاعدة  17مضمون القاعدة  15من الالحئة التنفيذية لتفاق لش بونة
املتعلقة ابحلق يف الامتس شطب تسجيل دويل ،وتُدرج يف الوقت نفسه اإماكنية تقدمي املس تفيدين أأو ا ألشخاص الطبيعيني
أأو املعنويني الامتسا مبارشا لشطب ذكل التسجيل ،كام هو منصوص عليه يف وثيقة جنيف.
ق م 2.17ومن املقرتح تعديل الفقرة ( )1لشرتاط التوقيع عىل الامتس شطب التسجيل ادلويل ،كام هو منصوص عليه
حاليا يف القاعدة  )1(15من الالحئة التنفيذية لتفاق لش بونة.
مالحظات عىل القاعدة  :18التصويبات يف السجل ادلويل
ق  1.18ما دامت الإماكنية املتاحة للمس تفيدين أأو ا ألشخاص الطبيعيني أأو املعنويني للامتس تصويب خطأأ يتعلق
بتسجيل دويل غري منصوص علهيا يف وثيقة  1967أأو لحئاها التنفيذية ،فاإن الغرض من التعديالت املقرتح اإدخالها عىل
الفقرتني ( )2و( )3هو قرص تكل الإماكنية عىل ا ألطراف املتعاقدة اليت يه أأطراف يف وثيقة جنيف.
ق م 2.18وعُ ِّدلت الفقرة ( )4لتوضيح أأن اترخي اس تالم الإخطار ابلتصويب املذكور يف القاعدة  )3(18هو بداية همةل
الس نة الواحدة .وقد ينظر الفريق العامل يف اإماكنية توس يع نوع التصويبات اليت قد تكون موضوع رفض امحلاية بناء عىل
الفقرة ( ،)4مثلام ُيدث عندما يتعلق التصويب بتوس يع كبري للمنطقة اجلغرافية ،أأو الرشوط احملدّدة بناء عىل القاعدة .)3(5
مالحظات عىل القاعدة  :19النرش
ق م 1.19مقارنة ابلقاعدة  18من الالحئة التنفيذية لتفاق لش بونة ،مل يُبق عىل الإشارة اإىل اجملةل ابلنظر إاىل اإماكنية أأل
ُيرى النرش ،يف املس تقبل ،سوى يف نسق اإلكرتوين ُُيدّد لحقا.
مالحظات عىل القاعدة  :23طرق الإخطار من قبل املكتب ادلويل
ق م 1.23يُقرتح تضمني الفقرة ( )1اإشارة اإىل القاعدة  )3(18ألن اس تالم ا إلخطار ابلتصويب املذكور يف
القاعدة  )3(18هو بداية همةل الس نة الواحدة ،كام يف القاعدة  )3(16اخلاصة بسحب التخيل عن امحلاية.
مالحظات عىل القاعدة  :24التعلاميت الإدارية
ق م 1.24يُقرتح تضمني الفقرة (()3ب) توضيحا موجودا يف الالحئة التنفيذية لتفاق لش بونة .ويُقرتح أأيضا حذف
الإشارة اإىل اجملةل اليت ترد يف تكل الالحئة ،للسبب املذكور يف املالحظة ق م.1.19
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مالحظات عىل القاعدة  :25ادلخول ّ
حزي النفاذ؛ أأحاكم انتقالية
ق م 1.25الفقرة ( .)1يُقرتح اإضافة حمك جديد ُيدّد اترخي دخول الالحئة التنفيذية املشرتكة ّ
حزي النفاذ مبا يامتىش مع
القاعدة  24من الالحئة التنفيذية لتفاق لش بونة.
ق م 2.25الفقرة ( .)2يُقرتح اإضافة حمك جديد يضمن اعتبار الطلبات (البند " )"1أأو التبليغات ا ألخرى (البند ")"2
اليت يتسلمها املكتب ادلويل قبل اترخي دخول وثيقة جنيف ّ
حزي النفاذ ،ما دامت متتثل لرشوط الالحئة التنفيذية لتفاق
لش بونة ،ممتث ًةل للرشوط املنطبقة مبوجب الالحئة التنفيذية املشرتكة.
[هناي الوثيقة]

