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يةاألصل:  ز  باإلنكلي 
 2022أبريل  14التاري    خ: 

ي بتطوير نظام لشبونة
 الفريق العامل المعنز

 الرابعةالدورة 
 2022يونيو  16إىل  14جنيف، من 

ح إدخالها عىل الالئحة  كة التفاق لشبونة بشأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها عىل التعديالت المقتر التنفيذية المشتر

ات الجغرافية  الصعيد الدولي ووثيقة جنيف التفاق لشبونة بشأن تسميات المنشأ والمؤشر

 األمانة من إعدادوثيقة 

 .
ً
 مقدمة أوال

ح إدخالها عىل الالئحة التنفيذية  .1 كة التفاق لشبونة بشأن حماية تسميات المنشأ تعرض هذه الوثيقة التعديالت المقتر المشتر
ات الجغرافية )المشار إليها فيما يىلي بعبارة  وتسجيلها عىل الصعيد الدولي ووثيقة جنيف التفاق لشبونة بشأن تسميات المنشأ والمؤشر

كة "الالئحة التنفيذية  "(. المشتر

احات بالتعديالت عىل القاعدة تحديدالوب .2 ( )التعديالت( من الالئحة 1)15( )الرفض( والقاعدة 1)9، تتعلق هذه االقتر
كة.  ح أيضو التنفيذية المشتر  ُيقتر

 
م وفقا  ا

ّ
ط قائم عىل إخطار مقد ( من 4) ( أو 3)5لقاعدة لتعديل اإلجراء المتعلق بعدم استيفاء شر

م وفقا للمادة 
ّ
كة، أو عىل إعالن مقد كة  الذي ،( من وثيقة جنيف4)7الالئحة التنفيذية المشتر تنظمه الالئحة التنفيذية المشتر

حة عىل القاعدة )  (1)9 القاعدةو ( 1)8القاعدة و ( 4)7القاعدة و ( 3)7القاعدة و ( 1)6القاعدة و ( 4)5القاعدة و ( 3)5تعديالت مقتر
ح و  ،(2)16القاعدة و  ا(7إدخال قاعدة جديدة يقتر

 
 . ()ثالث

ات الجغرافية )المشار إليها فيما يىلي بعبارة "وثيقة إن دخول وثيقة جنيف التفاق لشبونة بشأن تسميات المنشأ  .3 والمؤشر
ز ال كة لتبسيط وتيست  اإلجراءات بموجب أبرز  ،ذانفجنيف"( حت  ي إدخال تعديالت عىل الالئحة التنفيذية المشتر

ز
الحاجة إل النظر ف

ات الجغرافية )المشار إليه فيما  ا بهدف نظام لشبونة للتسجيل الدولي لتسميات المنشأ والمؤشر
 
يىلي بعبارة "نظام لشبونة"(، وذلك أيض

 توفت  مزيد من الوضوح لمستخدمي نظام لشبونة. 

ي مرفق هذه الوثيقة.  .4
ز
حة ف  وترد التعديالت المقتر
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 .
ً
حة لتعديالتا ثانيا

ر
 المقي

حة عىل القاعدة  (لف)أ  ((1)9الرفض )التعديالت المقتر

كة 1)9قرة الفرعية )ج( بموجب القاعدة الفأدرجت  .5 فيما   تحديد تاري    خ بداية مهلة الرفضت  يسلت( من الالئحة التنفيذية المشتر
 . ي
ز القانونز ك، وبالتالي توفت  قدر أكتر من اليقي 

 يتعلق بالسلطات المختصة واألطراف الثالثة المهتمة من خالل تنفيذ معيار مشتر

ي هذا الصدد،  .6
ي إطار المالحظات عىلتم تقديم وفز

ي  9القاعدة  مزيد من اإليضاحات فز
وع الالئحة "فز مالحظات عىل مشر

كة التفاق لشبونة بشأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها عىل الصعيد الدولي ووثيقة جنيف التفاق لشبونة بشأن  التنفيذية المشتر
ات الجغرافية ي الفقرة يشار أيضا إل البيان ا(. و 8، الصفحة .LI/WG/PCR/2/3 Rev " )الوثيقةتسميات المنشأ والمؤشر

 55لوارد فز
كة التفاق لشبونة ووثيقة جنيف التفاق لشبونة"  ي بإعداد الالئحة التنفيذية المشتر

من "تقرير الدورة األول للفريق العامل المعنز
 (. LI/WG/PCR/1/6 )الوثيقة

ح و  .7 كة1)9القاعدة عىل سبب التعديل المقتر  قائال يزال هو تصحيح الغموض الذي  ()ج( من الالئحة التنفيذية المشتر
 
ي  ما
فز

ي الفقرة الفرعية )ج( ينطبق عىل جميع حاالت 1)9القاعدة 
( بصيغتها الحالية. والهدف من ذلك هو توضيح أن المبدأ العام الوارد فز

ان مع الفقرة الفرعية )ج( ي قراءتها باالقتر
ا للفقرة الفرعية )ب(، وأن الفقرة الفرعية )ب( ينبغز

 
 فصل. بشكل من ال الرفض الواردة وفق

حة عىل القاعدة  (اء)ب  ((1)15التعديالت )التعديالت المقتر

كة( من الالئحة التنفيذية 1)15تشد القاعدة  .8 ي يمكن تدوين المشتر
.  هاالتعديالت النر ي السجل الدولي

، تشت  وفز ي الوقت الحالي
فز

كة إل التعديالت 1)15القاعدة تحت فقرتان فرعيتان   : ماالمتعلقة بالمستفيدين، وه( من الالئحة التنفيذية المشتر

  ؛ب" المتعلقة 1("1)15القاعدة  إضافة أو حذف مستفيد واحد أو أكتر

  ي تعديل أسماء أو عناوين المستفيدين أو الشخص الطبيغي أو المعنوي المشار إليه ب " المتعلقة2("1)15القاعدة
فز

 . " من وثيقة جنيف2("2)5المادة 

 غالبو 
 
ز من التعديال ا ز هذين النوعي  ز بي   مصدر خطأ لمستخدمي نظام لشبونة.  تما يكون التميت 

ح تعديل القاعدة شأن التماس ب المقدم إل المكتب الدولي  من أجل تبسيط اإلجراءو  .9 قتر ز 1)15إدخال تعديل، يُ ( بدمج الفقرتي 
ز " ي القاعدة 2"" و1الفرعيتي 

ي فقرة فرعية واحدة ( 1)15" فز
 . "1"فز

م وفقا للقاعدة عدم استيفاء  (يم)ج
ّ
ط قائم عىل إخطار مقد كة، أو عىل إعالن 4( أو )3)5شر ( من الالئحة التنفيذية المشتر

م وفقا للمادة 
ّ
حة عىل القاعدة 4)7مقد كة )تعديالت مقتر ( 3)5( من وثيقة جنيف، الذي تنظمه الالئحة التنفيذية المشتر

ح 2)16( والقاعدة 1)9( والقاعدة 1)8( والقاعدة 4)7( والقاعدة 3)7( والقاعدة 1)6( والقاعدة 4)5والقاعدة  (، ويقتر

ا((. 7إدخال قاعدة جديدة 
 
 )ثالث

 حالي .10
 
كة عىل (1)6، تنص القاعدة ا م أنه )د( من الالئحة التنفيذية المشتر

ّ
ط قائم عىل إخطار مقد ي حال أية مخالفة تتعلق بشر

فز
م وفقا للمادة من الالئ (4)5للقاعدة  ( أو 3)5وفقا للقاعدة 

ّ
كة، أو عىل إعالن مقد ( من وثيقة جنيف، إذا لم 4)7حة التنفيذية المشتر
ي 
ز
ي غضون مهلة الثالثة أشهر المشار إليها ف

ز
إل تصويب المخالفة، فإن الحماية الدعوة يستلم المكتب الدولي تصويب المخالفة ف

ي الطرف المتعا
م باإلخطار أو اإلعالن. المتأتية من التسجيل الدولي تعتتر متخىل عنها فز

ّ
 قد الذي تقد

كة، مع ما يلزم من تبديل(1)6تنطبق القاعدة و  .11 ي  ،)د( من الالئحة التنفيذية المشتر
التسجيل الدولي لتسمية منشأ طلبات  حالة فز

ي حالة 
ز
ا ف

 
، وأيض ي

ز
ي اتفاق لشبونة، و أو االنضمام إلعىل، تصديق الأو مؤشر جغراف

ز
مع تسجيل  ثيقة جنيف من قبل طرف متعاقد ف

كة(4)7القاعدة  )ي()تسجيالت( دولية سارية بموجب اتفاق لشبونة )انظر ي حالة التصديق عىل()د( من الالئحة التنفيذية المشتر
، ، وفز

ي من قبل طرف متعاقد وثيقة جنيف  ،أو االنضمام إل
م اإلخطار بموجب القاعدة وثيقة جنيف فز

َّ
م اإلعالن 4)5( أو 3)5الذي قد

َّ
( أو قد

 جنيف. وثيقة بموجب  يما يتعلق بالتسجيالت الدولية الساريةف( من وثيقة جنيف 4)7جب المادة بمو 

ي فمع تطور نظام لشبونة من حيث العضوية وعدد التسجيالت الدولية، و  .12
هناك احتمال كبت  بأن التخىلي المنصوص عليه فز

كة()د( من الالئحة التنفيذية 1)6القاعدة  ز س المشتر  يد بشكل كبت  نظر ت 
 
ط للسلطات المختصة الستيفاء  ةالقصت   ةالزمنيمهلة لل ا شر

م وفقا للقاعدة 
ّ
م وفقا للمادة 4( أو )3)5قائم عىل إخطار مقد

ّ
كة، أو عىل إعالن مقد ( من وثيقة 4)7( من الالئحة التنفيذية المشتر

ي السجل الدولي و . جنيف
ز
ي عدد اإلدخاالت ف

ة فز ي سيصدرها المكتب ك كذلومن شأن ذلك أن يؤدي إل زيادة كبت 
ي عدد اإلخطارات النر

فز
ا من قبل 

 
 المختصة. لسلطات االدولي ومعالجتها الحق
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كة  .13 ح تعديل الالئحة التنفيذية المشتر ي الطرف المتعاذات كون تتحديد أن التسجيالت الدولية لن من أجل لذلك ُيقتر
ي أثر فز

قد فز
 وثيقة جنيف الذي قدم إخطار 
 
كة( 4( أو )3)5وفقا للقاعدة  ا  أو إعالن من الالئحة التنفيذية المشتر

 
( من وثيقة جنيف 4)7لمادة لوفقا  ا

ي ذلك الطرف المتعاقد، حنر تاري    خ ا
ي اء فستيفز

( 3)5تطلبات اإلضافية بموجب القاعدة مللتسمية المنشأ المسجلة أو المؤشر الجغرافز
كة، أو بموجب المادة 4أو ) ي السجل الدولي درج ستو ( من وثيقة جنيف. 4)7( من الالئحة التنفيذية المشتر

المعلومات ذات الصلة فز
 . وسيكون هذا مشابه19وفقا للقاعدة  نشر تو 

 
 إل حد ما لآللية الموجودة  ا

 
ي إطار نظام مدريد للتسجيل الدولي للعالمات، الحاليا
ي فز

 نر
 
ُ
 عرف أيضت

 
وتوكول اتفاق مدريد بشأن من  24)انظر القاعدة  "التعيينات الالحقة للتسجيل الدولي  باسم " ا الالئحة التنفيذية لتر

 (. التسجيل الدولي للعالمات

حة عىل القاعدة ستساعد  .14 ، والقاعدة (1)8(، والقاعدة 4( و)3)7(، والقاعدة 1)6(، والقاعدة 4( و)3)5التعديالت المقتر
كة( من 2)16، والقاعدة (1)9 ح للقاعدة  ،الالئحة التنفيذية المشتر ، عىل تبسيط اإلجراءات بموجب (اثالث)7إضافة إل اإلدخال المقتر

ي أسهل  هنظام لشبونة وجعل
حة، سوبفضل االستخدام. فز السلطات المختصة والمستفيدون من كل من كون  يالتعديالت المقتر

ات الجغرافية المسجلة  ي وضع يمكنهتسميات المنشأ والمؤشر
تمديد حماية تسجيلهم الدولي فيما يتعلق التماس من تحديد موعد  مفز

ي قدمت اإلخطار أو اإلعالن المشار إليه
ي الفقرة  ماباألطراف المتعاقدة النر

ي لحظة  13فز
ام بتلبية تلك المتطلبات فز ز  من االلتر

ً
أعاله، بدال

( 2)16القاعدة  )ي(ا بموجب األحكام الحالية )انظرمن العمل تلقائي خىلي لتانضمام تلك األطراف المتعاقدة الجديدة من أجل منع آلية ا
ان مع القاعدة  كة(.  "6"(1) 15باالقتر  من الالئحة التنفيذية المشتر

 .
ً
ز النفاذ ثالثا  تاري    خ الدخول حي 

ح أن يوصي الفريق العامل جمعية اتحاد لشبونة بأن تدخل ال .15 حة ُيقتر ز النفاذ تعديالت المقتر ي حت 
 . 2023ناير ي 1فز

 مدعو إل:  ن الفريق العاملإ .16

ي النظر  "1"
ي هذه فز

حات المقدمة فز المقتر
 ؛يهاوالتعليق علالوثيقة 

جمعية اتحاد لشبونة وأن يوصي  "2"
ح باعتماد بعض أو كل  التعديالت المقتر

كة  إدخالها عىل الالئحة التنفيذية المشتر
التفاق لشبونة بشأن حماية تسميات المنشأ 
وتسجيلها عىل الصعيد الدولي ووثيقة جنيف 

التفاق لشبونة بشأن تسميات المنشأ 
ي 
نة فز ات الجغرافية، بصيغتها المبيَّ والمؤشر
لة، كي 

َّ
مرفق هذه الوثيقة أو بصيغة معد

ز النفاذ  تدخل تلك ي التعديالت حت 
فز

 . 2023 ريناي 1

[يىلي ذلك المرفق]
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كة التفاق لشبونة بشأن حماية تسميات المنشأ
ر

ح إدخالها عىل الالئحة التنفيذية المشي
ر

 التعديالت المقي
ات الجغرافية وتسجيلها عىل الصعيد الدوىلي   ووثيقة جنيف التفاق لشبونة بشأن تسميات المنشأ والمؤشر

كة التفاق لشبونة بشأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها عىل الصعيد الدوىلي   الالئحة التنفيذية المشير
ات الجغرافية  ووثيقة جنيف التفاق لشبونة بشأن تسميات المنشأ والمؤشر

 من
 
 2021ديسمتر  8 2023يناير 1 )نافذة اعتبارا

[…] 

ي 
 الفصل الثانز

 الدوىلي الطلب والتسجيل 

 5القاعدة 

وط المتعلقة بالطلب  الشر
[…] 

 البيانات المتعلقة بالجودة أو السمعة أو الخاصية )الخصائص([ –]الطلب الخاضع لوثيقة جنيف  (3)

[…] 

  )ج(
 
ي حال ،()ب( من وثيقة جنيف5)6المادة ب رهنا

ط الذي أخطر به الطرف المتعاقد طلبا الطلب غت  ال وفز ممتثل للشر

ي موضوع التسجيل الدولي  المنشأتسمية ن فإ(، )أ للفقرة الفرعية
أثر  غت  ذات، 6، مع مراعاة القاعدة كون لهيستعتتر  أو المؤشر الجغرافز

 المتعاقد.  فيما يخص الطرف التخىلي عن الحماية

 التوقيع و/أو نية االستخدام[ –]الطلب الخاضع لوثيقة جنيف  (4)

  )ج(
 
ي حال ،()ب( من وثيقة جنيف5)6المادة ب رهنا

ع طبقا للفقرة الفرعية )أ(، الخاضع لوثيقة جنيف وغت  الطلب ال وفز
ّ
موق

ي الفقرة الفرعية )ب(مصحوب الأو غت  
ز فز ي موضوع التسجيل الدولي  المنشأتسمية ن فإ ،باإلعالن المبي ّ

ستعتتر ، أو المؤشر الجغرافز

ط ذلك التوقيع أو اإلعالن،  التخىلي عن الحمايةأثر  غت  ذات، 6 ، مع مراعاة القاعدةكون لهي فيما يخص الطرف المتعاقد الذي يشتر

ز )أ( و)ب(.  ز الفرعيتي   حسب ما تم اإلخطار به بناء عىل الفقرتي 

[…] 

 6القاعدة 

 الطلبات المخالفة لألصول

 ]فحص الطلب وتصويب المخالفات[ (1)

[…] 

ط قائم عىل  )د( ي حال أية مخالفة تتعلق بشر
م وفقا للقاعدةفز

ّ
م وفقا 4) ( أو3)5 إخطار مقد

ّ
(، أو عىل إعالن مقد

ي الفقرة 4)7 للمادة
ي غضون مهلة الثالثة أشهر المشار إليها فز

( من وثيقة جنيف، إذا لم يستلم المكتب الدولي تصويب المخالفة فز

ي الطر  متخىل عنها أثر  غت  ذات)أ(، فإن الحماية المتأتية من التسجيل الدولي تعتتر  الفرعية
ز
م ف

ّ
ي وثيقة جنيف وتقد

ز
ف المتعاقد ف

  ،اإلعالن باإلخطار أو
 
ي السجل االمكتب الدولي دّون يوس . ()ب( من وثيقة جنيف5)6أحكام المادة ب رهنا

لمعلومات ذات الصلة فز

 . الدولي 

[…] 
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 7 القاعدة

ي السجل الدولي 
 التدوين فز

[…] 

 [الشهادة واإلخطار] (3)

:  )أ(  يقوم المكتب الدولي بما يىلي

[…] 

 . )د((1)6مع مراعاة القاعدة  ،وإخطار اإلدارة المختصة لكل طرف متعاقد بذلك التسجيل الدولي  "2"

ي الحالة المشار  )ب(
ي القاعدة إليهافز

التسجيل الدولي إل السلطة المختصة للطرف المكتب الدولي خطر ، ي)د((1)6 فز

 وفقا للقاعدة المتعاقد 
 
 وفقا للمادة  ،(4( أو )3)5الذي قدم إخطارا

 
ط الاستيفاء  عدب، ( من وثيقة جنيف4)7أو إعالنا قائم عىل الشر

م وفقا للقاعدة 
ّ
م وفقا للمادة (4( أو )3)5إخطار مقد

ّ
ي الدفع ، و ( من وثيقة جنيف4)7، أو عىل إعالن مقد

رسوم المحددة فز

 . "2"(1)8 القاعدة

ز ] (4)  [( من وثيقة جنيف1)31( و4)29تنفيذ المادتي 

ي وثيقة )أ(
ي حالة تصديق دولة طرف فز

طّبق القواعد من  عىل وثيقة جنيف أو 1967 فز
ُ
( مع 4( إل )2)5انضمامها إليها، ت

ق  1967 بديل فيما يخص التسجيالت الدولية أو تسميات المنشأ السارية بناء عىل وثيقةما يلزم من ت
ّ
بالنسبة إل تلك الدولة. ويتحق

ز إدخالها استجابة لمتطلبات القواعد  ( بغرض 4( إل )2)5( و1)3المكتب الدولي مع اإلدارة المختصة المعنية من أية تعديالت يتعي ّ

دخل  تسجيلها بناء عىل وثيقة جنيف
ُ
ي ت
ي وثيقة جنيف بالتسجيالت الدولية النر

ويخطر جميع األطراف المتعاقدة األخرى األطراف فز

ي القاعدة)د((1)6مع مراعاة القاعدة  ،عليها تلك التعديالت
دخل التعديالت مقابل دفع الرسم المنصوص عليه فز

ُ
 "3"و أ "2("1)8 . وت

 . ما ينطبقحسب

[…] 

 (ثالثا)7القاعدة 

 )ب((3)7القاعدة وفق ها بخطر تاري    خ آثار التسجيل الدولي الم

ي ا
ي القاعدة فز

ي مؤشر مسجلة أو منشأ تسمية الحماية لح منت، )ب((3)7لحالة المشار إليها فز
ي الطرف المتعاقد مسجلجغرافز

، فز

 وفقا للقاعدة 
 
 وفقا للمادة  ،(4( أو )3)5الذي قدم إخطارا

 
ي ا، من تاري    خ استالم ( من وثيقة جنيف4)7أو إعالنا

 المطلوب لعنرص اإلضافز

فيما يتعلق بتسمية المنشأ المسجلة أو المكتب الدولي من قبل  ،( من وثيقة جنيف4) 7مادة وفقا لل( أو 4( أو )3)5وفقا للقاعدة 

ي 
 )ب( من وثيقة جنيف. (5)6مع مراعاة المادة  ،المسجل المؤشر الجغرافز
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 8القاعدة 

 لرسوما

 السداد بالفرنكات السويشية: التالية المستحقة  يحّصل المكتب الدولي الرسوم  ]مبلغ الرسوم[ (1)

[…] 

وط فاء استيرسوم  "2"  الشر
 
دولي أو بعد االنضمام تسجيل جراء إ، بعد (4) 7، أو المادة (4( أو )3)5قاعدة لل وفقا

 500 – 3جنيفإل وثيقة 

رسم عن أي تعديل متعلق بالتسجيل الدولي  "23"
3 – 500 

 015 – رسم عن إصدار مستخرج عن السجل الدولي  "34"

 100 – أخرى كتابية بشأن محتويات السجل الدولي  رسم عن إصدار إعالن أو تقديم أية معلومات "45"

ي الفقرة "56"
 (. 2) الرسوم الفردية المشار إليها فز

[…] 

 الفصل الثالث
 الرفض واإلجراءات األخرى المتعلقة بالتسجيل الدوىلي 

 9 القاعدة

 الرفض

(1) ]  ]إخطار المكتب الدولي

[…] 

ي غضون سنة واحدة اعتبارا من استالم اإلخطار بالتسجيل الدولي بناء عىل المادة )ب(
( من 2)5 يتم اإلخطار بالرفض فز

ي حالة المادة)ب((3)7أو بموجب القاعدة  ،وثيقة جنيف ( من4)6 أو بناء عىل المادة 1967وثيقة 
( من وثيقة جنيف، 4)29 . ويجوز، فز

 تمديد تلك المهلة بعام آخر. 

 إخطار التسجيل الدولي  )ج(
ّ
ي الفقرة الفرعية )ب( المشار إليهُيعد

ي اإلدارة المختصة بعد  فز
 من التاري    خ  20متسلما فز

 
يوما

ي الفقرة الفرعية )أ( الحجة عىل 
قم اإلدارة المختصة المشار إليها فز

ُ
ي اإلخطار ما لم ت

ز
 خالف ذلك. المحدد ف

[…] 

  

                                              
ض الرسم   3

َّ
ي تضعها األمم المتحدة، ُيخف

ي أحد البلدان األقل نموا، وفقا للقوائم النر
ي حال تسجيل دولي يشت  إل منطقة جغرافية تقع فز

من  %50بنسبة فز

 
ّ
ي تلك الحالة، يصبح مبلغ الرسم. ض بكسوره إل أقرب رقم بال كسور(المبلغ المقّرر )ُيحّول المبلغ الُمخف

 : وفز

 500 ي أحد البلدان األقل نموا
 ؛فرنك سويشي عن تسجيل دولي يشت  إل منطقة منشأ جغرافية تقع فز

 للقاعدة  فرنكا سويشيا عن 250و 
 
وط وفقا  ؛ة جنيفأو بعد االنضمام إل وثيق(، بعد إجراء تسجيل دولي 4) 7(، أو المادة 4( أو )3)5استيفاء الشر

 ي أحد البلدان األقل نموا. فرنكا سويشيا عن أي تعديل متعلق بتسجيل دولي يشت  إل منط 250و
 قة منشأ جغرافية تقع فز

ي الرسوم لمدة ثالث سنوات اعتبارا 
طبق هذه التخفيضات فز

ُ
ز النفاذ. من تاري    خ دخول وثيقة جنيف وست  حت 
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 15القاعدة 
 التعديالت

:  ]التعديالت المقبولة[ (1) ي السجل الدولي
 يجوز تدوين التعديالت التالية فز

ي مثل لمستفيدين يتلتعديل  "1"
؛ فز  إضافة أو حذف مستفيد واحد أو أكتر

ي المادة تعديل أسماء أو عناوين المستفيدين أو الشخص الطبيغي أو و أ "2"
" من 2("2)5 المعنوي المشار إليه فز

 وثيقة جنيف؛

ي تنطبق عليها تسمية  "32"
وتعديل حدود منطقة اإلنتاج الجغرافية أو منطقة المنشأ الجغرافية للسلعة أو السلع النر

؛ المنشأ أو ينطبق عليها المؤشر  ي
 الجغرافز

ي القاعدة "43"
ي أو اإلداري المذكور فز

يغي أو اإلداري أو القرار القضان   "؛7()أ("2)5 وتعديل يرتبط بالقانون التشر

ي منطقة اإلنتاج الجغرافية أو منطقة المنشأ الجغرافية للسلعة وت "54"
عديل يرتبط بطرف المنشأ المتعاقد وال يؤثر فز

ي تنطبق عليها تسمية المنشأ أو
؛ أو السلع النر ي

 ينطبق عليها المؤشر الجغرافز

 . 16 وتعديل بموجب القاعدة "65"

[…] 

 16القاعدة 
 التخىلي عن الحماية

[…] 

 الحماية[ ]سحب التخىلي عن (2)

ي القاعدةيجوز سحب أي تخّل عن الحماية )أ(
ي ذلك التخىلي المنصوص عليه فز

ي أي وقت   ()د(،1)6 ، بما فز
كليا أو جزئيا، فز

ي حالة المادة
( من وثيقة جنيف، من قبل المستفيدين أو الشخص الطبيغي أو 3)5 من قبل اإلدارة المختصة لطرف المنشأ المتعاقد، أو فز

ي المادةالمعنوي المشار إ
يطة تسديد رسم التعديل " من تلك الوثيقة أو2("2)5 ليه فز ي اإلدارة المختصة لطرف المنشأ المتعاقد، شر

، وفز
يطة تصويب المخالفة1)6 حال التخىلي بناء عىل القاعدة  . ()د(، شر

  ()ب( من وثيقة جنيف،5)6مع مراعاة أحكام المادة  )ب(
 
ي كل طرف متعاقد يكون فيه التخىلي ساريا

منح الحماية وفز
ُ
، ت

 من تاري    خ
 
ل اعتبارا ي مسجَّ

لة أو مؤشر جغرافز  : لتسمية منشأ مسجَّ

ي الفقرة ) "1"
ي حالة التخىلي المشار إليها فز

ي المكتب الدولي سحب التخىلي فز
 ؛(1تلقر

ي  "2"
ي القاعدة  المكتبوتلقر

ز
ي حالة التخىلي المشار إليها ف

 . ()د(1)6الدولي تصويب مخالفة فز

[…] 

 والوثيقة[ ]نهاية المرفق


