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املؤمتر الدبلوماسي املعني باعتماد وثيقة جديدة التفاق 
لشبونة بشأن محاية تسميات املنشأ وتسجيلها على 

 الصعيد الدويل

 
ىل  44من جنيف،   1042 مايو 14اإ

 
 

 والبيانات اجلغرافيةالتفاق لشبونة بشأن تسميات املنشأ االقرتاح األساسي اخلاص بالوثيقة اجلديدة 

 ( من مرشوع النظام ادلاخيل4)12قدمه املدير العام بناء عىل القاعدة 

عىل الصعيد ن حامية تسميات املنشأأ وتسجيلها وع وثيقة جديدة لتفاق لش بونة بشأأ حتتوي هذه الوثيقة عىل مرش  .4
، مع تفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية، بعنوان مرشوع الوثيقة اجلديدة لادلويل . ويه تشّكل
ليه يف القاعدة LI/DC/4 الوثيقة ( 4)12 اليت تتضمن مرشوع الالحئة التنفيذية للوثيقة اجلديدة، الاقرتاح الأسايس املشار اإ

ثيقة اجلديدة وأأحاكم مرشوع الالحئة من مرشوع النظام ادلاخيل للمؤمتر ادلبلومايس. وترد مالحظات عىل أأحاكم مرشوع الو 
 .LI/DC/6و LI/DC/5 التنفيذية يف الوثيقتني

)"الفريق العامل"(  الفريق العامل املعين بتطوير نظام لش بونةومرشوع الوثيقة اجلديدة هو مثرة عرش دورات عقدها  .1
 1041 وديسمرب 1041 ويونيو 1044 وديسمرب 1044 ومايو 1040 وأأغسطس/سبمترب 1002 يف مارس

، عىل التوايل. واضطلع الفريق العامل، منذ دورته الثانية، 1041 وأأكتوبر 1041 ويونيو 1042 وديسمرب 1042 وأأبريل/مايو
 مبراجعة اكمةل لنظام لش بونة وأأجرى تكل املراجعة، اعتبارا من دورته الرابعة، عىل أأساس مرشوع مواد ومرشوع قواعد.
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 لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافيةتفاق الوثيقة اجلديدة لمرشوع 

 قامئة املواد

 أأحاكم متهيدية وعامة الأول: الفصل

 تعابري خمترصة :4 املادة
 املوضوع :1 املادة
 الإدارة اخملتصة :2 املادة
 السجل ادلويل :1 املادة

 الطلب والتسجيل ادلويل الثاين: الفصل

 الطلب :2 املادة
 ادلويلالتسجيل  :6 املادة
 الرسوم :7 املادة
 مدة صالحية التسجيل ادلويل :8 املادة

 امحلاية  الثالث: الفصل

 الالزتام ابمحلاية :2 املادة
 امحلاية مبوجب قوانني الأطراف املتعاقدة والصكوك الأخرى :40 املادة
 امحلاية فامي خيص تسميات املنشأأ املسجةل والبياانت اجلغرافية :44 املادة
ىل تسمية عامة :41 املادة  امحلاية من التحول اإ
 الضامانت اخلاصة حبقوق أأخرى :42 املادة
نفاذ :41 املادة جراءات وس بل الإ  اإ

خرى املتعلقة ابلتسجيل ادلويل الرابع: الفصل  الرفض والإجراءات الأ

 الرفض :42 املادة
 حسب الرفض :46 املادة
 الاس تخدام السابق :47 املادة
خطار منح امحل :48 املادة  ايةاإ
 الإبطال :42 املادة
 التغيريات والتدوينات الأخرى يف السجل ادلويل :10 املادة
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دارية اخلامس: الفصل  أأحاكم اإ

 أأعضاء احتاد لش بونة :14 املادة
 الاحتاد اخلاص مجعية :11 املادة
 املكتب ادلويل :12 املادة
 الشؤون املالية :11 املادة
 الالحئة التنفيذية :12 املادة

 املراجعة والتعديل السادس: الفصل

 املراجعة :16 املادة
 تعديل بعض املواد يف امجلعية :17 املادة

حاكم اخلتامية السابع: الفصل  الأ

ىل هذه الوثيقة :18 املادة  الانضامم اإ
 اترخي نفاذ التصديق والانضامم :12 املادة
 ظر التحفظاتح :20 املادة
 4267 تطبيق اتفاق لش بونة ووثيقة :24 املادة
 النقض :21 املادة
 والتوقيع علهيا لغات هذه الوثيقة :22 املادة
 الإيداعأأمني  :21 املادة
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 الأول الفصل
 أأحاكم متهيدية وعامة

 4 املادة
 ترصةاخمل تعابري ال 

 لأغراض هذه الوثيقة وما مل يُذكر خالف ذكل رصاحة:

تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل " اتفاق لش بونة بشـأأن حامية لش بونة "اتفاق عبارةتعين  "4"
 ؛4228 أأكتوبر 24املؤرخ يف 

 ،4267يوليو  41كام هو ُمراجع يف اس توكهومل يف " اتفاق لش بونة 4267 وتعين عبارة "وثيقة "1"
 ؛4272سبمترب  18ومعدل يف 

كام هو موضوع افية، بشأأن تسميات املنشأأ والبياانت اجلغر وتعين عبارة "هذه الوثيقة" اتفاق لش بونة  "2"
 مبوجب هذه الوثيقة؛

لهيا يف املادة "1"  ؛12 وتعين عبارة "الالحئة التنفيذية" الالحئة التنفيذية املشار اإ
، 4882 مارس 10يف املؤرخة  اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعيةوتعين عبارة "اتفاقية ابريس"  "2"

 ؛بصيغهتا املنقحة واملعدةل
 ؛"4"(4)1 يف املادةملا ورد  "تسمية املنشأأ" تسمية وفقا  تعين عبارة و  "6"
 "؛1("4)1 وتعين عبارة "البيان اجلغرايف" بياان  وفقا  ملا ورد يف املادة "7"
جموعة مك 1السجل ادلويل اذلي حيتفظ به املكتب ادلويل وفقا للامدة وتعين عبارة "السجل ادلويل"  "8"

أأاي  اكن شّك ادلعامة اليت حتفظ علهيا لتسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية،  ادلولية رمسية للبياانت املتعلقة ابلتسجيالت
 البياانت؛ تكل

ن يف السجل ادلويلوتعين عبارة "التسجيل ادلويل" التسجيل ادلويل  "2"  ؛املدوَّ
 وتعين لكمة "الطلب" طلب التسجيل ادلويل؛ "40"
ن يف الس "44" ل" املدوَّ  جل ادلويل وفقا  لهذه الوثيقة؛وتعين لكمة "املسجَّ
 (؛1)1 وتعين عبارة "منطقة املنشأأ اجلغرافية" منطقة جغرافية وفقا  ملا ورد يف املادة "41"
 تشملها؛ وتعين عبارة "منطقة جغرافية عابرة للحدود" منطقة جغرافية تقع يف أأطراف متعاقدة جماورة أأو "42"
 يف هذه الوثيقة؛ منظمة حكومية دولية تكون طرفا   أأو وتعين عبارة "الطرف املتعاقد" لك دوةل "41"
اذلي تقع  وتعين عبارة "طرف املنشأأ املتعاقد" الطرف املتعاقد اذلي تقع فيه منطقة املنشأأ اجلغرافية أأو "42"

 فيه منطقة املنشأأ اجلغرافية العابرة للحدود؛
 ؛2 وتعين عبارة "الإدارة اخملتصة" كياان  يعنيَّ وفقا  للامدة "46"
ل هلم قانون طرف املنشأأ  وتعين لكمة "املس تفيدون" الأشخاص الطبيعيني أأو "47" املعنويني اذلين خيول

 بيان جغرايف؛ املتعاقد اس تخدام تسمية منشأأ أأو
يف هذه  وتعين عبارة "املنظمة احلكومية ادلولية" املنظمة احلكومية ادلولية الأهل لأن تصبح طرفا   "48"

 ؛"2("4)18 للامدة وفقا   الوثيقة
 وتعين لكمة "املنظمة" املنظمة العاملية للملكية الفكرية؛ "42"
 وتعين عبارة "املدير العام" املدير العام للمنظمة؛ "10"
 .وتعين عبارة " املكتب ادلويل" املكتب ادلويل للمنظمة "14"
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 1 املادة
 املوضوع

 الوثيقة عىل ما ييل:تنطبق هذه  ]تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية[ (4)

أأية  تش متل عليه، أأو أأية تسمية محمية يف طرف املنشأأ املتعاقد وتتأألف من امس منطقة جغرافية أأو "4"
ىل تكل املنطقة وتُس تخدم لتعيني سلعة ما مبنش هئا  تعود تكل املنطقة اجلغرافية حيث يف تسمية أأخرى يُعرف أأهنا تشري اإ

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

أأي بيان  يش متل عليه، أأو وأأي بيان محمي يف طرف املنشأأ املتعاقد ويتأألف من امس منطقة جغرافية أأو "1"
ىل تكل املنطقةي يُعرف أأنه أ خر   ا  سامهتا الأخرى أأساس شهرهتا أأو لسلعة أأونوعية اا حيث تعود دد سلعة ما مبنش هئ، وحيشري اإ

ىل منش هئا اجلغرايف  .اإ

( من أأرايض 4) جيوز أأن تتأألف منطقة املنشأأ اجلغرافية كام ورد وصفها يف الفقرة ]مناطق املنشأأ اجلغرافية املمكنة[ (1)
]ل يس تثين ذكل تطبيق هذه  ماكن يف أأرايض طرف املنشأأ املتعاقد. هجة أأو من منطقة أأو طرف املنشأأ املتعاقد بأأمكلها أأو

( واليت تتأألف من منطقة جغرافية عابرة للحدود، وذكل مع 4) الوثيقة عىل منطقة املنشأأ اجلغرافية كام ورد وصفها يف الفقرة
 (.[1)2 مراعاة املادة

 2 املادة
 الإدارة اخملتصة

دارة هذه الوثيقة يف  أأراضيه وعن التواصل مع املكتب ادلويل مبوجب يعنيلن لك طرف متعاقد كياان  يكون مسؤول  عن اإ
هذه الوثيقة والالحئة التنفيذية. وخيطر الطرف املتعاقد املكتب ادلويل ابمس تكل الإدارة اخملتصة وبياانت التصال هبا، عىل 

 النحو املنصوص عليه يف الالحئة التنفيذية.

 1 املادة
 السجل ادلويل

ن التسجيالت ادلولية اليت جترى مبوجب هذه الوثيقة أأو مبوجب اتفاق حيتفظ املكتب ادلويل بسجل دويل  ٍّ يدول
 لكهيام، والبياانت املتعلقة هبذه التسجيالت ادلولية. أأو 4267 لش بونة ووثيقة

 الثاين الفصل
 والتسجيل ادلويل الطلب

 2 املادة
 الطلب

 تودع الطلبات دلى املكتب ادلويل. ]ماكن الإيداع[ (4)

بيان  (، يودع طلب التسجيل ادلويل لتسمية منشأأ أأو2) مع مراعاة الفقرة اذلي تودعه الإدارة اخملتصة[]الطلب  (1)
 جغرايف دلى الإدارة اخملتصة ابمس:
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 املس تفيدين؛ "4"
حقوق أأخرى تتصل بتسمية املنشأأ  أأو كيان قانوين يمتتع ابلأسس القانونية لتأأكيد حقوق املس تفيدين أأو "1"

وبغض النظر عن الشّك تشكيلها  مجموعة منتجني متثل املس تفيدين، أأاي  اكن مجعية أأو يف، مثل احتاد أأوالبيان اجلغرا أأو
م به.القانوين   اذلي تتقدل

ليه يف  جيوز للمس تفيدين أأو )أأ(الكيان القانوين مبارشة[  ]الطلبات اليت يودعها املس تفيدون أأو (2) الكيان القانوين املشار اإ
يداع 1("1) الفقرة ذا مسح بذكل ترشيع طرف املنشأأ املتعاقد." اإ  الطلب اإ

مه الطرف املتعاقد يفيد أأن ترشيعه يسمح بذكل. وجيوز للطرف  ترسي الفقرة )ب( عالن يقدل الفرعية )أأ( رشط اإ
يداعه وثيقة تصديقه أأو ذا أأديل ابلإعالن يف وقت  انضاممه أأو املتعاقد أأن يديل بذكل الإعالن عند اإ يف أأي وقت لحق. واإ

ي ذا  داع وثيقة التصديق أأواإ الانضامم، أأصبح الإعالن انفذا  دلى دخول هذه الوثيقة حزي النفاذ يف الطرف املتعاقد املعين. أأما اإ
بعد التارخي اذلي يتسمل فيه املدير أأديل ابلإعالن بعد دخول هذه الوثيقة حزي النفاذ يف الطرف املتعاقد، أأصبح الإعالن انفذا  

 .أأشهر بثالثة عالنالإ  العام

يداع طلب مشرتك يف حاةل منطقة جغرافية عابرة للحدود[ (1]) ماكنية اإ يف حاةل منطقة منشأأ جغرافية تتأألف من  )أأ( ]اإ
الترصف كطرف منشأأ متعاقد واحد ابلشرتاك منطقة جغرافية عابرة للحدود، جيوز للطرفني املتعاقدين اجملاورين أأن يتفقا عىل 

دارة  يداع طلب من خالل اإ  خمتصة يتفقان عىل تعييهنا.يف اإ

ليه يف الفقرة جيوز للمس تفيدين أأيضا أأو )ب( يداع ذكل الطلب، عىل أأن تكون 1("1) الكيان القانوين املشار اإ " اإ
ليه يف الفقرة  ()ب(.[2) مجيع الأطراف املتعاقدة اجملاورة قد أأدلت ابلإعالن املشار اإ

دة يف  حتدد الالحئة التنفيذية ]احملتوايت الإلزامية[ (2) ىل تكل احملدل ضافة اإ دراهجا يف الطلب اإ لزامية الواجب اإ العنارص الإ
 (.2)6 املادة

دراهجا يف الطلب. ]احملتوايت اخليارية[ (6) د الالحئة التنفيذية العنارص اخليارية اليت جيوز اإ  جيوز أأن حتدل

 6 املادة
 التسجيل ادلويل

بيان  ما أأن يس تمل املكتب ادلويل طلب تسجيل دويل لتسمية منشأأ أأو [الفحص الشلكي دلى املكتب ادلويل] (4)
البيان اجلغرايف يف  جغرايف حسب الأصول وكام هو منصوص عليه يف الالحئة التنفيذية، يسجل تسمية املنشأأ أأو

 ادلويل. السجل

خي اذلي يس تمل فيه املكتب ادلويل (، يوافق اترخي التسجيل ادلويل التار2) مع مراعاة الفقرة ]اترخي التسجيل ادلويل[ (1)
 الطلب.

متةل العنارص[ (2) ذا مل يتضمن الطلب مجيع العنارص التالية: ]اترخي التسجيل ادلويل للطلبات غري املك  اإ

 مودعي الطلب، (، مودع أأو2)2 يف حاةل املادة حتديد الإدارة اخملتصة أأو، "4"

ليه يف املادة تفاصيل حتديد املس تفيدين وعند الاقتضاء الكيان "1"  "،1("1)2 القانوين املشار اإ

 البيان اجلغرايف اذلي يُلمتس هل التسجيل ادلويل، تسمية املنشأأ أأو "2"
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 البيان اجلغرايف، السلع اليت تنطبق علهيا تسمية املنشأأ أأو السلعة أأو "1"

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

ينرش املكتب ادلويل دون تأأخري لك تسجيل دويل وخيطر به الإدارة ]نرش التسجيالت ادلولية والإخطار هبا[  (1)
 اخملتصة لّك طرف متعاقد يف التسجيل ادلويل.

ويمتتلع البيان تمتتلع تسمية املنشأأ املسجةل ، )ب( الفرعية مع مراعاة الفقرة )أأ( ]اترخي بدء رساين التسجيل ادلويل[ (2)
خطارا   أأو 42 اجلغرايف املسجل ابمحلاية يف أأرايض لك طرف متعاقد مل يرفض امحلاية مبوجب املادة ىل املكتب ادلويل اإ أأرسل اإ

 .، وذكل اعتبارا  من اترخي التسجيل ادلويل48 مبنح امحلاية وفقا  للامدة

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

 ()أأ(.4)42 اترخي انقضاء همةل الرفض احملددة يف الالحئة التنفيذية وفقا  للامدة

 7 املادة
 الرسوم

خيضع التسجيل ادلويل لّك تسمية منشأأ وبيان جغرايف لتسديد الرمس احملدد يف الالحئة  ]رمس التسجيل ادلويل[ (4)
 التنفيذية.

حتدد الالحئة التنفيذية الرسوم الواجب دفعها مقابل التدوينات ]رسوم التدوينات الأخرى يف السجل ادلويل[  (1)
 أأية معلومات أأخرى خاصة مبحتوايت التسجيل ادلويل. شهادات أأو س تخرجات أأوالأخرى يف السجل ادلويل وتقدمي م 

 البديل أألف

د وفقلك تسجيل دويل،  لمحافظة عىليتعني دفعه ل رسام  عية تضع امجل  افظة[احمل]رمس  (2)  مدى عدم كفاية مبس توى حُيدل
ىل "" 2ومن "" 4("2)11 من املصادر املبيلنة يف املادةاملتأأتية املبالغ   اخلاص.حتاد الالتغطية نفقات " 2اإ

 البديل ابء

ذا اكنت  لمحافظة عىلرمس يتعني دفعه ل جيوز للجمعية وضع افظة[احمل]رمس  (2) من املتأأتية املبالغ لك تسجيل دويل، اإ
ىل "" 2ومن "" 4("2)11 املادةاملصادر املبيلنة يف   .كفايهتاوفقا ملدى عدم اخلاص، و حتاد الاغري اكفية لتغطية نفقات  "2اإ

 البديل جمي

 م احملافظةو حمك بشأأن رسل 

خمفضة فامي يتعلق ببعض التسجيالت ادلولية لتسميات املنشأأ، وفامي يتعلق  ا  رسومتضع امجلعية  ]ختفيضات الرسوم[ (1)
البدلان من  عندما يكون طرف املنشأأ املتعاقد دوةل انمية أأوببعض التسجيالت ادلولية للبياانت اجلغرافية، ول س امي 

 منوا . الأقل
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 رمس الفردي[ال]( 2])

 أألف البديل

عالن، بأأن امحلاية النامجة عن التسجيل ادلويل ي جيوز لأ  )أأ(  لن طرف متعاقد أأن خيطر املدير العام، مبوجب اإ
د مبلغ هذا الرمس  ذا ُسدد رمس لتغطية تلكفة الفحص املوضوعي للتسجيل ادلويل. وحيدَّ ل اإ ىل أأراضيه اإ الفردي يف متتد اإ

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

عال ن، بأأن امحلاية النامجة عن التسجيل ادلويل س تخضع ملتطلبات احملافظة علهيا أأو جتديدها خيطر املدير العام، مبوجب اإ
 ولتسديد رسوم.

 تسديد الرمس الفردي مبثابة التخيل عن امحلاية يف أأرايض الطرف املتعاقد اذلي يشرتط دفع الرمس.عدم يعدل  )ب( 

 ابء البديل

ماكنية اعامتد رسوم فردية  تتيحجيوز للجمعية أأن  )أأ(   تغطية تاكليف الفحص املوضوعيل للأطراف املتعاقدة اإ
 لتسجيالت ادلولية.ل 

 [تسديد الرمس الفردي مبثابة التخيل عن امحلاية يف أأرايض الطرف املتعاقد اذلي يشرتط دفع الرمس.عدم يعدل  )ب( 

 8 املادة
 مدة صالحية التسجيل ادلويل

ىل أأجل غري مسمى، تكون ]التبعية[ (4)  حامية تسمية املنشأأ عىل أأن من املفهوم أأن  التسجيالت ادلولية سارية املفعول اإ
ذا أأصبحت التسمية اليت تتكون مهنا تسمية املنشأأ أأو يتكون مهنا  أأو املسجةل البيان اجلغرايف املسجل تعود غري مطلوبة اإ

 البيان اجلغرايف غري محمية يف طرف املنشأأ املتعاقد.

دارة اخملتصة )أأ( ]الإلغاء[ (1) للكيان  أأو لمس تفيدينل  ،(2)2 يف حاةل املادةجيوز و  ،املتعاقداملنشأأ طرف دلى  جيوز لالإ
ليه يف املادة دارة اخملتصة دلى  "، وجيوز1("1)2 القانوين املشار اإ أأن تطلب من املكتب ادلويل ، املتعاقد طرف املنشأأ لالإ

لغاء التسجيل ادلويل.  اإ

أأصبح البيان اذلي يتأألف منه بيان جغرايف  تأألف مهنا تسمية منشأأ مسجةل أأوت ل أأصبحت التسمية اليت يف حا )ب(
لغاء  غري محميلني يف طرف املنشأأ املتعاقد، يعنيل عىل الإدارة اخملتصة دلى طرف املنشأأ املتعاقد أأن تطلب اإ

 ادلويل. التسجيل

ذا مل يُسدد الرمس املشار 4) اكم الفقرةعىل الرمغ من أأح افظة[احملرمس  تسديدعدم أأثر ] (2]) (، يلغى التسجيل ادلويل اإ
ليه يف املادة  (.[2)7 اإ
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 الثالث الفصل
 امحلاية

 2 املادة
 الالزتام ابمحلاية

يكفل لك طرف متعاقد امحلاية لتسميات املنشأأ املسجةل والبياانت اجلغرافية املسجةل يف أأراضيه، يف نطاق نظامه  
بطال أأو أأو ختل ولكن وفقا  لأحاكم هذه الوثيقة، مع مراعاة أأي رفض أأو وممارساته القانونيني لغاء قد يصبح انفذا  ابلنس بة  اإ اإ

ىل أأراضيه، عىل أأن يكون من املفهوم أأن الأطراف املتعاقدة اليت ل متزي بني تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية يف ترشيعاهتا  اإ
قلميية لن تكون ملزمة  الوطنية أأو قلميية.الإ دراج هذا المتيزي يف ترشيعاهتا الوطنية أأو الإ  ابإ

 40 املادة
 امحلاية مبوجب قوانني الأطراف املتعاقدة والصكوك الأخرى

رية يف اختيار نوع الترشيعات اليت س يكفل مبوجاها امحلاية املنصوص احللّك طرف متعاقد  ]شّك امحلاية القانونية[ (4)
 تليب تكل الترشيعات املتطلبات املوضوعية لهذه الوثيقة.علهيا يف هذه الوثيقة، عىل أأن 

قد مينحها  أأخرىلن تؤثر أأحاكم هذه الوثيقة بأأي شّك من الأشاكل يف أأية حامية  ]امحلاية مبوجب صكوك أأخرى[ (1)
 مبوجب صكوك دولية الإقلميي أأو الوطين أأو هبيان جغرايف مسجل مبوجب ترشيع طرف متعاقد لتسمية منشأأ مسجةل أأو

 أأخرى.

 441 املادة
 امحلاية فامي خيص تسميات املنشأأ املسجةل والبياانت اجلغرافية

لبيان جغرايف  هذه الوثيقة، يكفل لك طرف متعاقد لتسمية منشأأ مسجةل أأومع مراعاة أأحاكم  ]مضمون امحلاية[ (4)
 مسجل امحلاية مما ييل:

 البيان اجلغرايف لتسمية املنشأأ أأوأأي اس تخدام  )أأ(
البيان اجلغرايف واليت مل  من نوع مماثل لنوع السلع اليت تنطبق علهيا تسمية املنشأأ أأو افامي خيص سلع "4"

البيان  متتثل للمتطلبات املطبقة الأخرى لس تخدام تسمية املنشأأ أأو اليت ل تنشأأ يف منطقة املنشأأ اجلغرافية أأو
 اجلغرايف؛

 أألف البديل

حياء  هب أأو سوء اس تخدامأأو قد تعد  "1"  ا؛تقليدا  لها أأو اإ
ىل مسعهتا أأو "2"  تس تغلها دون وجه حق؛ أأو قد تيسء اإ

                                                
1

ل هل اإل أأن يرفض الطلبات اليت ل تس تويف الرشوط الشلك   ية لتفاق مرشوع بيان متفق عليه يف املؤمتر ادلبلومايس: "مبا أأن املكتب ادلويل ل خيوَّ
املذكورين، فاإن الطلبات اليت ختص تسميات منشأأ تتأألف من مصطلح أأو حتتوي عىل الالحئة التنفيذية املنطبقة مبوجب الصكني  أأو 4267 وثيقة لش بونة أأو

ةل سابقا مبوجب التفاق مل يرفضها املكتب ادلويل وكذكل لن يرفضها املكتب ادلويل مبوجب هذه الوثيقة، اإ  ذ يعد ذكل مبثابة مصطلح يرد يف تسمية منشأأ مسجل
ذا جاز تزامن تسميات املنشأأ أأورفض عىل أأساس موضوعي. ولّك طرف متعاقد أأن يق البياانت اجلغرافية هذه يف  رر عىل أأساس نظامه وممارساته القانونيني اإ

 أأراضيه أأم أأن الغلبة لإحداها".[
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 ابء البديل

البيان اجلغرايف،  من نوع خمتلف عن نوع السلع اليت تنطبق علهيا تسمية املنشأأ أأو اأأو فامي خيص سلع "1"
ذا أأشار هذا الاس تخدام أأو ىل وجود اتصال بني تكل السلع واملس تفيدين  اإ ومن شأأنه أأن يرض مصاحل أأحال اإ

 املس تفيدين،

ن اس ُتخدمت حىت ذا اس ُتخدم  ُذكر املنشأأ احلقيقي للسلع؛ أأو ابختالفات طفيفة؛ أأواجلغرايف  البيان تسمية املنشأأ أأو واإ اإ
ىل ذكل"تقليد"  "منوذج" أأو "طراز" أأو أأو "نوع" أأو "منط"مشفوعا  مبصطلحات مثل  البيان اجلغرايف مرتجام  أأو  ؛2وما اإ

ىل تضليل )ب(  طبيعهتا. مصدرها أأو عن املنشأأ احلقيقي للسلع أأواملس هتكل  أأو أأي ممارسة أأخرى تؤدي اإ

طار عالمة جتارية (1) ذا مسح ، (4)42 بأأحاكم املادة الإخاللدون  []الاس تخدام يف اإ يتعنيل عىل الطرف املتعاقد، تلقائيا اإ
ذا أأدى اس تخدام بناء عىل طلب هجة معنية، أأن يرفض تسج  ترشيعه بذكل، أأو يل عالمة جتارية لحقة أأو أأن يبطلها اإ

ىل حاةل من احلالت املذكورة يف الفقرة  (.4) العالمة التجارية اإ

عالن خبصوص مضمون امحلاية] (2)  [اإ

 أألف البديل

يداع وثيقة تصديقها أأو جيوز لأية دوةل أأو اية املنصوص انضامهما أأهنا ستس تعيض عن امحل منظمة حكومية دولية أأن تعلن عند اإ
من نوع  افامي خيص سلعالبيان اجلغرايف املسجل من أأي اس تخدام  حبامية تسمية املنشأأ املسجةل أأو" 2)أأ("4علهيا يف الفقرة 

ذا أأشار  ،البيان اجلغرايفينطبق علهيا  خمتلف عن نوع السلع اليت تنطبق علهيا تسمية املنشأأ أأو ىل وجود  ذكلاإ الاس تخدام اإ
 .صاحل املس تفيدينمب الإرضارمن شأأنه اكن و بذكل،  أأوىح أأوسلع واملس تفيدين اتصال بني تكل ال 

 ابء البديل

يداع وثيقة تصديقها أأو جيوز لأية دوةل أأو اية املنصوص انضامهما أأهنا ستس تعيض عن امحل منظمة حكومية دولية أأن تعلن عند اإ
من  افامي خيص سلعالبيان اجلغرايف املسجل من أأي اس تخدام  حبامية تسمية املنشأأ املسجةل أأو" 2" و"1)أأ("4علهيا يف الفقرة 

ذا أأشار  ،البيان اجلغرايفينطبق علهيا  نوع خمتلف عن نوع السلع اليت تنطبق علهيا تسمية املنشأأ أأو ىل  ذكلاإ الاس تخدام اإ
 .صاحل املس تفيدينمب الإرضارمن شأأنه اكن و بذكل،  أأوىح وجود اتصال بني تكل السلع واملس تفيدين أأو

 جمي البديل

يداع وثيقة تصديقها أأو جيوز لأية دوةل أأو اية املنصوص انضامهما أأهنا ستس تعيض عن امحل منظمة حكومية دولية أأن تعلن عند اإ
من  افامي خيص سلعالبيان اجلغرايف املسجل من أأي اس تخدام  حبامية تسمية املنشأأ املسجةل أأو" 2" و"1)أأ("4علهيا يف الفقرة 

ذا ،البيان اجلغرايفينطبق علهيا  السلع اليت تنطبق علهيا تسمية املنشأأ أأونوع خمتلف عن نوع   :الاس تخدام ذكلاكن  اإ

ىل وجود اتصال بني تكل السلع واملس تفيدينمن شأأنه أأن يشري  "4" أأن و  البيان اجلغرايف من تسمية املنشأأ أأو اإ
 هم؛صاحل مبيرض 

 يضعفه؛ البيان اجلغرايف أأو املمزي لتسمية املنشأأ أأو أأو من املرحج أأن ينتقص بصورة غري عادةل من الطابع "1"
                                                

2
ن اكتست بعض عنارص التسمية أأو  رضورة البيان اجلغرايف طابعا  عاما  يف أأرايض طرف املنشأأ املتعاقد، انعدمت  البيان املؤلف لتسمية املنشأأ أأو اإ

بطالها أأو الفرع  حاميهتا مبوجب هذه الفقرة يف  تعدالكشف عن ية يف الأطراف املتعاقدة الأخرى. وملزيد من اليقني، ل ميكن أأن يستند رفض عالمة جتارية أأو اإ
ىل العنرص اذلي يكتيس طابعا  عاما .[ 44 مبوجب رشوط املادة الأطراف املتعاقدة  اإ
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 البيان اجلغرايف دون وجه حق. أأو من شأأنه أأن يس تغل الطابع املمزي لتسمية املنشأأ أأو "2"

 دال البديل

يداع وثيقة تصديقها أأو جيوز لأية دوةل أأو اية املنصوص انضامهما أأهنا ستس تعيض عن امحل منظمة حكومية دولية أأن تعلن عند اإ
ذا أأشار  ،سلعال فامي خيص البيان اجلغرايف املسجل من أأي اس تخدام  حبامية تسمية املنشأأ املسجةل أأو)أأ( 4علهيا يف الفقرة  اإ

ىل وجود اتصال بني تكل السلع واملس تفيدين أأو ذكل  .صاحل املس تفيدينمب الإرضارمن شأأنه اكن و بذكل،  أأوىح الاس تخدام اإ

 41 املادة
ىل تسمية عامةن امحلاية م  التحول اإ

ن تسميات املنشأأ املسجةل والبياانت اجلغرافي تبار[ أأن تتحول ل ميكن]اع ة املسجةل مع مراعاة أأحاكم هذه الوثيقة، فاإ
ىل تسمية عامة اكن ]البيان املؤلف[ البيان اجلغرايف محميا  يف أأرايض  طاملا اكنت ]املسمى املؤلف[ تسمية املنشأأ محمية أأو 3اإ

الإقلميي يف الطرف املتعاقد املعين فامي خيص الاس تخدام واحملافظة  املنشأأ املتعاقد ]واكنت متطلبات القانون الوطين أأوطرف 
 والتجديد مس توفاة[.

 42 املادة
 الضامانت اخلاصة حبقوق أأخرى

مية املنشأأ املسجةل ، يف حال تعارض تس 42و 42دون الإخالل بأأحاكم املادتني  ]حقوق العالمات التجارية السابقة[ (4)
مكتس بة فيه ابلس تخدام  مسجةل فيه أأو البيان اجلغرايف املسجل مع عالمة جتارية سابقة مطلوبة يف طرف متعاقد أأو أأو

 حبسن نية،

 أألف البديل

يف احلق  البيان اجلغرايف هذا يف الطرف املتعاقد بأأهلية تسجيل العالمة التجارية أأو هذه أأوتسمية املنشأأ ل ختل حامية 
وللمس تفيدين من احلقوق فامي املصاحل املرشوعة لصاحب العالمة التجارية  بصالحيهتام، مبراعاة اس تخدام العالمة التجارية أأو

َّل امجلهور. خيص تسمية املنشأأ أأو  البيان اجلغرايف ورشيطة أأل يضل

 ابء البديل

لحقوق املمنوحة مبوجب العالمة التجارية السابقة يف البيان اجلغرايف هذا يف الطرف املتعاقد ل هذه أأوتسمية املنشأأ  ختضع
طار القانون الوطين أأو ىل أأية اس تثناءات مطبقة عىل  اإ ضافة اإ  احلقوق. تكلالإقلميي اإ

حبق أأي خشص يف اس تخدام امسه  ه الوثيقةختل أأحاكم هذ ل [اس تخدام الامس الشخيص يف النشاط التجاري] (1) 
ذا اس ُتخدم هذا الامس بصورة تضلل امجلهور.امس أأسالفه يف مزاوةل  الشخيص أأو ل اإ  نشاطه التجاري اإ

حبق أأي خشص يف اس تخدام  ه الوثيقةأأحاكم هذختل  ل [سالةل حيوانية القامئة عىل تسمية صنف نبايت أأو]احلقوق  (2)
ذا اس ُتخدمت  تسمية صنف نبايت أأو ل اإ  هور.هذه التسمية بصورة تضلل امجل سالةل حيوانية يف س ياق التجارة اإ

                                                
3

ذ  خيص الاس تخدام السابق، م هذه الوثيقة فاميبتطبيق أأحاك 41ل ختل املادة   البيان يكون التسمية أأو تكون أأن ميكن، قبل التسجيل ادلويل، اإ
ىل أأن التسمية أأو ال  ،لكيا  أأو جزئيا  أأو بياان  عاما ،  تسمية املنشأأ أأو البيان اجلغرايف تسمية عامةاملؤلف ل  بيان يف طرف متعاقد غري طرف املنشأأ املتعاقد نظرا  مثال  اإ

مس الاعتيادي أأو جزء مهنام مشابه ملصطلح اعتيادي يف لغة دارجة بوصفه الامس الاعتيادي لسلعة أأو خدمة يف ذكل الطرف املتعاقد أأو اإىل أأنه مشابه لال
 املطلق عىل صنف عنب مثال  يف ذكل الطرف املتعاقد.
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 41 املادة
نفاذ جراءات الإ  واجلزاءات اإ

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

 نظام الطرف املتعاقد وممارساته القانونيني.

 الرابع الفصل
 الرفض والإجراءات الأخرى املتعلقة ابلتسجيل ادلويل

 42 املادة
 الرفض

دارة اخملتصة دلى طرف معين أأن ختطر املكتب ادلويل يف غضون املهةل  )أأ( [رفض أ اثر التسجيل ادلويل] (4) جيوز لالإ
خطار الرفض هذا من رفض أ اثر التسجيل ادلويل يف أأراضهيا. ب يف الالحئة التنفيذية احملددة دارة اخملتصة أأن ترسل اإ وجيوز لالإ

ذا مسحت ترشيعاهتا بذكل أأو  بناء عىل طلب هجة معنية. تلقاء نفسها اإ

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

ىل أأي حامية أأخرى قد تتوافر ل اية مبوجب صكوك أأخرى[امحل] (1) خطار الرفض اإ لتسمية  ،(1)40 لامدةوفقا  ل ،ييسء اإ
 بيان معين يف الطرف املتعاقد اذلي يتعلق به الرفض. أأو

اتحة الفرصة للجهات املعنية[ ] (2) يتيح لك طرف متعاقد فرصة معقوةل لأي أأحد ستتأأثر مصاحله بتسجيل الالزتام ابإ
 تصة الإخطار ابلرفض فامي خيص التسجيل ادلويل.دويل يك يطلب من الإدارة اخمل 

يدون املكتب ادلويل الرفض وأأس بابه يف السجل ادلويل. وينرش الرفض  ]تسجيل الرفض ونرشه والإخطار به[ (1)
ىل الإدارة اخملتصة دلى طرف املنشأأ املتعاقد أأو خطار الرفض اإ ذا أأودع الطلب مبارشة وفقا  للامدة وأأس بابه ويرسل اإ  (2)2 اإ

ىل املس تفيدين أأو ليه يف املادة اإ  " فضال  عن الإدارة اخملتصة دلى طرف املنشأأ املتعاقد.1("1)2 الكيان القانوين املشار اإ

يتيح لك طرف متعاقد للجهات املعنية اليت تتأأثر برفض س بل الطعن القضائية والإدارية املتاحة  ]املعامةل الوطنية[ (2)
 بيان جغرايف. ية منشأأ أأوملواطنيه فامي خيص رفض حامية تسم 

 46 املادة
 حسب الرفض

جراءات حسب الرفض[ (4) ن السحب يف . التنفيذية لالإجراءات احملددة يف الالحئة وفقا   رفضجيوز حسب  ]اإ ويدوَّ
 السجل ادلويل.

جراء (، 2)42 بأأحاكم املادة الإخاللدون و عند الاقتضاء  ،جيوز لطرف املنشأأ املتعاقد أأن يقرتح، ]املفاوضات[ (1]) اإ
ن بغية حسب الرفض  [مفاوضات مع الطرف املتعاقد اذلي خيصه رفض مدوَّ
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 47 املادة
 الاس تخدام السابق

[(4) ] هناء الاس تخدام السابق تدرجييا  ذا اكن طرف اثلث يس تخدم تسمية تؤلف تسمية منشأأ مسجةل أأو )أأ( ]اإ بياان   اإ
، جيوز لهذا الطرف املتعاقد عندما 42 واكن غري محمي مبوجب املادةيؤلف بياان  جغرافيا  مسجال  يف أأرايض طرف متعاقد 

البيان اجلغرايف أأن مينح الطرف الثالث همةل حمددة يف الالحئة التنفيذية لإهناء ذكل  يرفض امحلاية لتسمية املنشأأ أأو ل
 الاس تخدام.

ذا رفض طرف متعاقد أ اثر تسجيل دويل مبوجب املادة )ب( ليه يف عىل أأساس الاس تخ 42 اإ دام السابق املشار اإ
الفرعية )أأ(، فيجوز هل ابملثل منح الطرف الثالث همةل حمددة لإهناء هذا الاس تخدام يف حاةل قرر حسب الرفض  الفقرة

 .48 الإخطار مبنح حامية مبوجب املادة أأو 46 مبوجب املادة

 [احملددة يف الالحئة التنفيذية.ت خيطر الطرف املتعاقد املكتب ادلويل بأأي همةل كهذه وفقا  لالإجراءا )ج(

ذا أأخطر طرف متعاقد رفض أ اثر تسجيل دويل مبوجب املادة ]الزتامن[ (1) عالمة عىل أأساس الاس تخدام مبوجب  42 اإ
مبنح حامية  أأو 46 الرفض مبوجب املادة ذكل، بسحب 42 وفقا  للتعريف الوارد يف املادةأ خر سابق  حقجتارية سابقة أأو 

ذا ُمنحت امحلاية ابس تخدامه اإ  أأواحلق ذكل البيان اجلغرايف ب ختل امحلاية النامجة لتسمية املنشأأ أأو ل ،48 مبوجب املادة ل اإ
لغاء  سقاطه أأو عدم جتديده أأو احلق أأوعقب اإ بطاهل. اإ  4اإ

 48 املادة
 نح امحلايةمب خطار الإ 

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

 42 املادة
 الإبطال

بطال عاقد مبوجاها تتضمن الأس باب اليت قد يعلن الطرف املت ]أأس باب الإبطال[ (4) لكيا  يف  جزئيا  أأوأ اثر تسجيل دويل اإ
 أأراضيه ما ييل:

 أألف البديل

 .42 خباصة الإبطال القامئ عىل حق سابق وفقا  للتعريف الوارد يف املادة

 ابء البديل

لتسمية منشأأ  تثبت حصة الطعن يف امحلاية املمنوحة، عندما 42 املادةحق سابق وفقا  للتعريف الوارد يف  "4"
 بيان جغرايف مسجل ويكون قرار احملمكة هنائيا ؛ مسجةل أأو

                                                
4

ىل الضامانت الواردة يف املادة  ماكنية  47 تنص املادة ، لب عالمات جتارية سابقة وبعض احلقوق الأخرىفامي خيص الاس تخدام مبوج 42 نظرا  اإ عىل اإ
ذا ا ل اإ لغاء تدرجيية فامي خيص هذا الاس تخدام اإ تعارض مع تسمية منشأأ مسجةل بيان م  عىل تسمية أأو ش متلت العالمة التجارية السابقة أأو احلق ال خرمنح همل اإ

من الواحض أأنه ليس جزءا  من املوضوع احملمي مبوجب العالمة بدا  أأو، لتجارية السابقة أأو احلق ال خرالعالمة اغري مطالب به مبوجب و بيان جغرايف مسجل  أأو
 .التجارية السابقة أأو احلق ال خر
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 .املتعاقداملنشأأ يف طرف  البيان اجلغرايف الامتثال لتعريف تسمية املنشأأ أأوضامن أأو عندما يتوقف  "1"

تتاح الفرصة للمس تفيدين لدلفاع عن حقوقهم. وستتاح هذه الفرصة كذكل للكيان القانوين  ]فرصة ادلفاع عن احلقوق[ (1)
ليه يف املادة  ".1("1)2 املشار اإ

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

ىل أأي حامية أأخرى قد تتوافر وفق الإبطارييسء  ل ]امحلاية مبوجب صكوك أأخرى[ (1) بيان  لتسمية أأو( 1)40 للامدة ا  اإ
 ر التسجيل ادلويل.اذلي أأبطل أ اثيف الطرف املتعاقد معين 

 10 املادة
 التغيريات والتدوينات الأخرى يف السجل ادلويل

دخال تدوينات أأخرى يف السجل ادلويل. جراءات تغيري التسجيالت ادلولية واإ  حتدد الالحئة التنفيذية اإ

 اخلامس الفصل
دارية  أأحاكم اإ

 14 املادة
 أأعضاء احتاد لش بونة

ليه ادلول الأطراف يف  اخلاص الأطراف املتعاقدة أأعضاء يف الاحتاد  4267 وثيقة اتفاق لش بونة أأوذاته اذلي تنمتي اإ
 .4267 وثيقة بغض النظر عن كوهنا أأطرافا  يف اتفاق لش بونة أأو

 11 املادة
 امجلعية

لهيا ادلول الأطراف يف وثيقة )أأ( ]تكوين امجلعية[ (4)  .4267 الأطراف املتعاقدة أأعضاء يف امجلعية ذاهتا اليت تنمتي اإ

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

 يتحمل لك وفد نفقاته. )ج(

 ]املهام[ (1)

 عىل امجلعية أأن: )أأ(

 ؛هذه الوثيقةعاجل مجيع املسائل اخلاصة ابحملافظة عىل الاحتاد اخلاص وتطويره، وبتنفيذ ت "4"

عداد مؤمترات املراجعةام املدير العتزود  "1" لهيا يف املادة ابلتوجهيات اخلاصة ابإ  مراعاة، مع (4)16 املشار اإ
لهيا الاحتاد اخلاص اليت مل تصدق عىل هذه الوثيقة أأو الأعضاء يف مالحظات  ؛مراعاة اتمة مل تنضم اإ

 الالحئة التنفيذية؛تعدل  "2"
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حتاد اخلاص وتوافق علهيا، وتزوده مجميع التوجهيات نظر يف تقارير وأأنشطة املدير العام املتعلقة ابلت  "1"
 الالزمة بشأأن املسائل اليت تدخل يف اختصاص الاحتاد اخلاص؛

 اخلاصة به، وتعمتد حساابته اخلتامية؛ املزيانية الثنائيةحتدد برانمج الاحتاد اخلاص وتقر  "2"

 تقر النظام املايل لالحتاد اخلاص؛ "6"

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

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

ىل  11 تقر التعديالت اخلاصة ابملواد من "2"  ؛17و 11اإ

جراء مالمئ أ خر  "40" مالمئا  وفقا  لهذه  أأية همام أأخرىتبارش و  الاحتاد اخلاص أأهدافتحقيق ل تتخذ أأي اإ
 الوثيقة.

احتادات أأخرى تديرها املنظمة، بعد الاطالع عىل رأأي  تتخذ امجلعية قراراهتا فامي خيص املواضيع اليت هتم أأيضا   )ب(
 جلنة التنس يق التابعة للمنظمة.

نصف عدد أأعضاء امجلعية اذلين هلم  من بعينه أأمرالنصاب القانوين لأغراض التصويت عىل  يتكون )أأ( ]النصاب[ (2)
 .ذكل الأمرحق التصويت عىل 

ذا اكن عدد أأعضاء امجلعية من ادلول اليت  أأحاكم الفقرة بغض النظر عن )ب( الفرعية )أأ(، جيوز للجمعية أأن تتخذ قراراهتا اإ
حدى ادلورات، أأقل من نصف عدد أأعضاء امجل  عية من ادلول اليت لها لها حق التصويت عىل أأمر بعينه واكنت ممثةل، يف اإ

ن تكل القرارات، ابس تثناء القرارات املتعلقة  حق التصويت عىل ذكل الأمر ولكنه يعادل الثلث أأو يزيد عليه. ومع ذكل، فاإ
جراءاهتا، ل ل بعد استيفاء الرشوط الواردة فامي ابإ . ويبلغ املكتب ادلويل تكل القرارات لأعضاء امجلعية من  ييلتصبح انفذة اإ

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

لس تكامل النصاب القانوين يف   الفرتة، يعادل عدد الأعضاء اذلي اكن مطلواب  امتنع عنه بذكل الشّك، عند انقضاء تكل أأو
ن تكل القرارات تصبح انفذة رشط احلصول يف الوقت نفسه عىل الأغلبية املشرتطة.  ادلورة، فاإ

ىل اختاذ قراراهتا بتوافق ال راء. )أأ( ]اختاذ القرارات يف امجلعية[ (1)  تسعى امجلعية اإ

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

ل ابمسه؛ من ادلوللّك طرف متعاقد يكون  "4"  صوت واحد ول يصوت اإ

ولية أأن يشرتك يف التصويت بدل  من ادلول ادلكومية احل تنظامامل  منوجيوز لأي طرف متعاقد  "1"
جيوز لأية منظمة حكومية  ولكن ل الوثيقةت يعادل عدد ادلول الأعضاء فيه والأطراف يف هذه الأعضاء فيه بعدد من الأصوا

ذا مارست أأية دوةل من ادلول الأعضاء فهيا حقها يف التصويت والعكس حصيح. كهذهدولية   أأن تشرتك يف التصويت اإ
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ىل الأمور اليت هتم ادلول امللزمة  )ج( لأطراف املتعاقدة غري امللزمة ، ليس لوحدها 4267 بوثيقةابلنس بة اإ
ن لتكل الأطراف وحدها حق  4267 بوثيقة حق التصويت. أأما ابلنس بة اىل الأمور اليت هتم الأطراف املتعاقدة وحدها، فاإ

 التصويت.

 .تتخذ قرارات امجلعية بثليث عدد الأصوات املدىل هبا(، 1)17( و)1)12مع مراعاة املادتني  )أأ( ]الأغلبية[ (2)

 يُعد الامتناع عن التصويت تصويتا .ل  )ب(

ة لك س نتني بدعوة من املدير العام يف دورة عادية تُعقد، يف غياب ظروف اس تثنائية،  ]ادلورات[ (6) جتمتع امجلعية مرل

 خالل فرتة انعقاد امجلعية العامة للمنظمة ويف ماكن انعقادها.

ما تعقد امجلعية دورة اس تثنائية بدعوة من املدير العام  )ب(  بناء عىل طلب ربع عدد البدلان الأعضاء يف امجلعيةاإ
 .مببادرة من املدير العام نفسه أأو

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

 تعمتد امجلعية نظاهما ادلاخيل. ]النظام ادلاخيل[ (7)

 12 املادة
 املكتب ادلويل

ىل املهام الإدارية  يتوىل املكتب ادلويل التسجيل )أأ( ]املهام الإدارية[ (4) ادلويل وما يرتبط به من أأعامل، ابلإضافة اإ
 الأخرى لالحتاد اخلاص.

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

 خلاص وهو اذلي ميثهل.هو الرئيس التنفيذي لالحتاد ااملدير العام  )ج(

خرى[ (1) يشارك املدير العام وأأي موظف خيتاره يف لك اجامتعات  ]دور املكتب ادلويل يف امجلعية والاجامتعات الأ
الأفرقة العامةل الأخرى اليت قد تنش هئا امجلعية، دون أأن يكون هلام حق التصويت. ويتوىل املدير العام  امجلعية واللجان أأو

 ه هممة أأمني تكل الهيئات حبمك املنصب.أأي موظف خيتار  أأو

 يتخذ املكتب ادلويل، وفقا  لتوجهيات امجلعية، الإجراءات الالزمة لإعداد مؤمترات املراجعة. )أأ( ]املؤمترات[ (2)

 ومنظامت وطنية غري حكوميةجيوز للمكتب ادلويل أأن يتشاور مع منظامت حكومية دولية ومنظامت دولية  )ب(
 ذكورة.الإعدادات املبشأأن 

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

ليه. ينفذ ]همام أأخرى[ (1)  املكتب ادلويل أأية همام أأخرى تعهد اإ
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 11 املادة
 الشؤون املالية

 لالحتاد اخلاص مزيانية. )أأ( ]املزيانية[ (4)

يراداته ومرصوفاته، ومساهامته يف مزيانية املرصوفات املشرتكة بني الاحتادات  تشمل مزيانية )ب( الاحتاد اخلاص اإ
 .اليت تديرها املنظمة

ىل الاحتاد اخلاص، بل تُعزى كذكل  تعترب مرصوفات مشرتكة بني الاحتادات املرصوفات اليت ل )ج( تُعزى فقط اإ
ىل احتاد واحد أأو  تديرها املنظمة. وتكون حصة الاحتاد اخلاص يف تكل املرصوفات أأكرث من الاحتادات الأخرى اليت اإ

 املشرتكة متناس بة مع الفائدة اليت تعود عليه مهنا.

خرى] (1) يالء الاعتبار الواجب ملقتضيات  [التنس يق مع مزيانيات الاحتادات الأ توضع مزيانية الاحتاد اخلاص مع اإ
 يرها املنظمة.التنس يق مع مزيانيات الاحتادات الأخرى اليت تد

 تُمول مزيانية الاحتاد اخلاص من املصادر التالية: ]مصادر متويل املزيانية[ (2)

 (؛1( و)4)7 الرسوم احملصةل مبوجب املادة "4"

لهيا يف املادةامل افظة احملرسوم  "1]"  (؛[2)7 شار اإ

 املرتبطة بتكل املنشورات؛حصيةل بيع منشورات املكتب ادلويل املتعلقة ابلحتاد اخلاص والإاتوات  "2"

 الهبات والوصااي والإعاانت؛ "1"

 ؛رسوم الإجيار والفوائد والإيرادات املتنوعة الأخرى "2"

لهيا يف الفقرات مساهامت الأطراف املتعاقدة،  "6]" ذا جعزت الإيرادات الواردة من املصادر املشار اإ وذكل اإ
ىل "4الفرعية من "  .[اخلاص " عن تغطية مرصوفات الاحتاد2" اإ

ليه يف حتدد امجلعية )أأ( ]حتديد الرسوم؛ مس توى املزيانية[ (1) ، بناء عىل اقرتاح املدير العام، مقدار الرمس املشار اإ
يرادات الاحتاد اخلاص اكفية يف الظروف الاعتيادية لتغطية املرصوفات دَّ ( ]وحي2) الفقرة د مقدار هذا الرمس حبيث تكون اإ

لهيا يف اليت يتحملها املكتب ادلو ىل تسديد املساهامت املشار اإ يل من أأجل تس يري أأعامل دائرة التسجيل ادلويل دون احلاجة اإ
 .["6("2) الفقرة

ن مزيانية الس نة السابقة جيري جتديدها طبقا   )ب( ذا مل تُقر املزيانية قبل بداية أأية س نة مالية جديدة، فاإ اإ
 .للمنظمة لالإجراءات املنصوص علهيا يف النظام املايل

لهيا يف الفقرة ) (2]) لهيا يف  "[6"(2]حتديد املساهامت املشار اإ يكون لك طرف متعاقد، لأغراض حتديد مسامهته املشار اإ
ذا مل يكن طرفا متعاقدا مبوجب 6"(2)الفقرة  لهيا يف س ياق اتفاقية ابريس أأو يُعترب، اإ ىل الفئة ذاهتا اليت ينمتي اإ "، منمتيا اإ

ىل تكل الفئة لو اكن طرفا متعاقدا مبوجب اتفاقية ابريس.اتفاقية ابريس، كام لو اكن  وتُعترب املنظامت احلكومية ادلولية،  منمتيا اإ
ىل فئة املسامهة الأوىل )واحد(. ذا أأصدرت امجلعية ابلإجامع قرارا خمالفا ذلكل، كام لو اكنت منمتية اإ ل اإ  [اإ
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ن دفعة واحدة يسددها لك عضو من أأعضاء الاحتاد لالحتاد اخلاص رأأس مال عامل يتكون م ]رأأس املال العامل[ (6)
د امجلعية نس بة ادلفعة ورشوط تسديدها،  . وحتدل ذا أأصبح غري اكفٍّ اخلاص. وعىل امجلعية أأن تقرر زايدة رأأس املال املذكور اإ

 بناء عىل اقرتاح املدير العام.

املربم مع ادلوةل اليت يقع مقر املنظمة الرئيس ية يف  ( جيب أأن ينص اتفاق املقر أأ  ) ]املبالغ اليت تسلفها ادلوةل املضيفة[ (7)
. ويكون مقدار تكل السلف ورشوط لكام اكن صندوق رأأس املال العامل غري اكفٍّ  أأراضهيا عىل أأن تقدم تكل ادلوةل سلفا  

 واملنظمة. ةاملعني وةلمنحها موضع اتفاقات منفصةل يف لك حاةل بني ادل

ليه )ب( خطار  يف الفقرة حيق لّك من البدل املشار اإ الفرعية )أأ( واملنظمة أأن ينقضا التعهد مبنح سلف مبوجب اإ
 كتايب. ويرسي مفعول النقض بعد انقضاء ثالث س نوات من هناية الس نة اليت يمت فهيا الإخطار بذكل.

مراجعون  أأوأأكرث من ادلول الأعضاء يف الاحتاد  يتوىل مراجعة احلساابت دوةل واحدة أأو ]مراجعة احلساابت[ (8)
 خارجيون، وفقا  ملا هو منصوص عليه يف النظام املايل. وتتوىل امجلعية تعييهنم مبوافقهتم.

 12 املادة
 الالحئة التنفيذية

 تتضمن الالحئة التنفيذية تفاصيل تنفيذ هذه الوثيقة. ]املوضوع[ (4)

جيوز أأن يرد يف الالحئة التنفيذية حتديد أأنه جيوز تعديل بعض أأحاكم  (أأ ) ]تعديل بعض أأحاكم الالحئة التنفيذية[ (1)
 فقط. الثالثة أأرابعبأأغلبية  الالحئة التنفيذية ابلإجامع فقط أأو

يف املس تقبل عىل تعديل حمك من  أأرابع الثالثةأأغلبية  يتعني توافر الإجامع لوقف تطبيق رشط الإجامع أأو )ب(
 أأحاكم الالحئة التنفيذية.

يف املس تقبل عىل تعديل حمك من  الثالثة أأرابع لتطبيق رشط الإجامع أأو الثالثة أأرابعيتعني توافر أأغلبية  )ج(
 أأحاكم الالحئة التنفيذية.

وأأحاكم الالحئة التنفيذية، تكون الغلبة  أأحاكم هذه الوثيقة تعارضت يف حال والالحئة التنفيذية[ هذه الوثيقة ]تعارض (2)
 لأحاكم هذه الوثيقة.

 السادس الفصل
 املراجعة والتعديل

 16 املادة
 املراجعة

ىل يف مؤمترات دبلوماس ية.  جيوز للأطراف املتعاقدة مراجعة هذه الوثيقة ]مؤمترات املراجعة[ (4) وتقرر امجلعية ادلعوة اإ
 عقد أأي مؤمتر دبلومايس.

ىل  11من  تعديلها[ جيوز تعديل املواد ]مراجعة بعض املواد أأو (1)  يف امجلعية وفقا   يف مؤمتر للمراجعة أأو 17و 11اإ
حاكم املادة  .17 لأ
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 17 املادة
 تعديل بعض املواد يف امجلعية

ىل  11من أأن يتقدم ابقرتاحات لتعديل املواد  للمدير العام جيوز لأي طرف متعاقد أأو )أأ( ]اقرتاحات التعديل[ (4)  11اإ
 وهذه املادة.

 الاقرتاحات للأطراف املتعاقدة قبل أأن تنظر فهيا امجلعية بس تة أأشهر عىل الأقل.يتوىل املدير العام تبليغ تكل  )ب(

لهيا يف الفقرة ]الأغلبية[ (1) ( أأغلبية ثالثة أأرابع، ابس تثناء اعامتد أأي تعديل 4) يقتيض اعامتد أأي تعديل للمواد املشار اإ
 اذلي يقتيض أأغلبية أأربعة أأخامس. لهذه الفقرة أأو 11 للامدة

لهيا يف الفقرة (أأ ) [نفاذالتعديل حزي ال  ]دخول (2) بعد شهر من تسمل  نفاذ( حزي ال 4) يدخل أأي تعديل للمواد املشار اإ
خطارات الكتابية ابلقبول اذلي  للقواعد ادلس تورية من ثالثة أأرابع الأطراف املتعاقدة اليت تكون  مت وفقا  تاملدير العام لالإ

ل يف احلالت اليت تطبق فهيا الأعضاء يف امجلعية وقت اعامتد التعديل وا ليت يكون لها حق التصويت عىل ذكل التعديل، اإ
 )ب(. الفرعية الفقرة

ذا أأخطر أأي طرف متعاقد املدير  نفاذالفرعية حزي ال  لهذه الفقرة ( أأو1) ( أأو2)11 ل يدخل أأي تعديل للامدة )ب( اإ
 يقبل ذكل التعديل. العام، يف غضون س تة أأشهر من اعامتد التعديل يف امجلعية، بأأنه ل

مجليع ادلول واملنظامت احلكومية ادلولية اليت  ملزما   لأحاكم هذه الفقرة وفقا   نفاذيكون لك تعديل يدخل حزي ال  )ج(
 متعاقدة يف اترخي لحق. اليت تصبح أأطرافا   أأو نفاذمتعاقدة وقت دخول التعديل حزي ال  تكون أأطرافا  

 السابع الفصل
 الأحاكم اخلتامية

 18 املادة
ىل هذه الوثيقة  الانضامم اإ

 ( من هذه املادة،2( و)1) والفقرتني 12 مع مراعاة املادة ]الأهلية[ (4)

لهيا؛ جيوز لأية دوةل طرفا  يف اتفاقية ابريس توقيع هذه الوثيقة "4"  والانضامم اإ

ذا أأعلنت أأن  جيوز لأية دوةل أأخرى توقيع هذه الوثيقة "1" لهيا اإ ترشيعاهتا متتثل لأحاكم اتفاقية والانضامم اإ
 ابريس فامي خيص تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية والعالمات التجارية؛

لهيا رشيطة أأن تكون دوةل واحدة عىل  جيوز لأية منظمة حكومية دولية توقيع هذه الوثيقة "2" والانضامم اإ
أأن يف اتفاقية ابريس وأأن تعلن املنظمة احلكومية ادلولية  الأقل من ادلول الأعضاء يف تكل املنظمة احلكومية ادلولية طرفا  

نح وأأنه مبوجب املعاهدة املنش ئة للمنظمة  الوثيقةلها حسب الأصول ووفقا  لنظاهما ادلاخيل بأأن تصبح طرفا  يف هذه  رُصل
قلميية فامي خي ص تسميات املنشأأ احلكومية ادلولية تطبَّق الترشيعات اليت ميكن مبوجاها احلصوص عىل س ندات حامية اإ

 البياانت اجلغرافية. أأو
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لهيا يف الفقرة جيوز لأية دوةل أأو الانضامم[ التصديق أأو] (1) حدى الوثيقتني 4) منظمة حكومية دولية مشار اإ ( أأن تودع اإ
 التايل ذكرهام:

ذا وقعت هذه الوثيقة، وثيقة "4"  تصديق، اإ

ذا مل توقع هذه الوثيقة. وثيقةأأو  "1"  انضامم، اإ

يداع وثيقةالفرعية )ب(،  مع مراعاة الفقرة )أأ( رخي نفاذ الإيداع[ات] (2) الانضامم التارخي  التصديق أأو يكون اترخي نفاذ اإ
 اذلي تودع فيه تكل الوثيقة.

يداع وثيقة )ب( ل جيوز عضو يف منظمة حكومية دولية و الانضامم لأية دوةل التصديق أأو يكون اترخي نفاذ اإ
ل  فهياأأو البياانت اجلغرافية  لتسميات املنشأأ احلصول عىل امحلاية  عىل أأساس الترشيعات املطبقة بني ادلول الأعضاء يف اإ

ذا اكن ذكل التارخي لحقا  املنظمة احلكومية ادلولية هو  للتارخي  التارخي اذلي تودع فيه تكل املنظمة احلكومية ادلولية وثيقهتا اإ
الفرعية عىل ادلول الأطراف يف اتفاق لش بونة  تطبق هذه الفقرة ومع ذكل، ل اذلي أأودعت فيه تكل ادلوةل وثيقهتا.

 فامي خيص تكل ادلول. 24 ول ختل بتطبيق املادة 4267 وثيقة أأو

 12 املادة
 اترخي نفاذ التصديق والانضامم

ل واثئق التصد ]الواثئق املأأخوذة يف احلس بان[ لأغراض هذه املادة، ل (4) الانضامم اليت  يق أأوتؤخذ يف احلس بان اإ
لهيا يف املادة تودعها ادلول أأو  (.2)18 للامدة ( واليت يكون لها اترخي نفاذ وفقا  4)18 املنظامت احلكومية ادلولية املشار اإ

 18 مخسة أأطراف مؤهةل وفقا  للامدةحزي النفاذ بعد أأن تودع  تدخل هذه الوثيقة حزي النفاذ[ ]دخول هذه الوثيقة (1)
 .انضامهما بثالثة أأشهر واثئق تصديقها أأو

تصديقها  منظمة حكومية دولية أأودعت وثيقة تصبح لك دوةل أأو )أأ( دخول التصديق والانضامم حزي النفاذ[] (2)
 يف اترخي دخولها حزي النفاذ. أأكرث ملزمة هبذه الوثيقة حزي النفاذ بثالثة أأشهر أأو انضامهما قبل اترخي دخول هذه الوثيقة أأو

تصديقها  بعد التارخي اذلي تودع فيه وثيقة منظمة حكومية دولية أأخرى ملزمة هبذه الوثيقة صبح أأية دوةل أأوت  )ب(
 يف أأي اترخي لحق ذلكل ومبني يف تكل الوثيقة. انضامهما بثالثة أأشهر أأو أأو

املنظمة احلكومية املنضمة فامي  وةل أأويف أأرايض ادل تطبَّق مزااي هذه الوثيقة ]التسجيالت ادلولية النافذة قبل الانضامم[ (1)
فضال  عن[ أأحاكم  (2)7 وقت نفاذ الانضامم، مع مراعاة ]املادة خيص تسميات املنشأأ املسجةل مبوجب هذه الوثيقة

يف املنظمة احلكومية ادلولية املنضمة أأن تدرج  الرابع اذلي تطبَّق مع ما يلزم من تبديل. ومع ذكل، جيوز لدلوةل أأو الفصل
عالن يُرفق بوثيقة لهيا يف املادة تصديقها أأو اإ لهيا يف املادة4)42 انضامهما متديدا  للمهةل املشار اإ وفقا   47 ( واملهل املشار اإ

 لالإجراءات املعنية احملددة يف الالحئة التنفيذية.

 20 املادة
 ظر التحفظاتح

بداء أأية حتفظات عىل هذه الوثيقة.  ل جيوز اإ
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 24 املادة
 4267 اتفاق لش بونة ووثيقةتطبيق 

ترسي أأحاكم هذه  [4267 وثيقة اتفاق لش بونة أأوو  هذه الوثيقةلك من ]العالقات بني ادلول الأطراف يف  (4)
 .4267 وثيقة اتفاق لش بونة أأوو  وحدها عىل العالقات املتبادةل بني ادلول الأطراف يف هذه الوثيقة الوثيقة

وبني ادلول الأطراف يف اتفاق  4267 وثيقة اتفاق لش بونة أأوو  هذه الوثيقةلك من ]العالقات بني ادلول الأطراف يف  (1)
واتفاق لش بونة  تس متر أأية دوةل طرف يف لك من هذه الوثيقة غري الأطراف يف هذه الوثيقة[ 4267 وثيقة لش بونة أأو

ا ابدلول الأطراف يف اتفاق ، حسب حالهتا، فامي خيص عالقاهت4267 وثيقة يف تطبيق اتفاق لش بونة أأو 4267 وثيقة أأو
 غري الأطراف يف هذه الوثيقة. 4267 وثيقة لش بونة أأو

 21 املادة
 النقض

ىل املدير العام. جيوز لأي طرف متعاقد أأن ينقض هذه الوثيقة ]الإخطار[ (4) خطار موجه اإ  مبوجب اإ

 مبني يف أأي اترخي لحق العام الإخطار أأوانفذا  بعد انقضاء س نة من اترخي تسمل املدير النقض  صبحي  ]اترخي النفاذ[ (1)
أأي تسجيل دويل يكون انفذا   عىل أأي طلب دويل يكون قيد النظر أأو يف الإخطار. ول يؤثر يف تطبيق هذه الوثيقة

ىل الطرف املتعاقد صاحب النقض وقت دخول النقض حزي النفاذ.  ابلنس بة اإ

 22 املادة
 والتوقيع علهيا لغات هذه الوثيقة

يف نسخة أأصلية ابللغات العربية والإس بانية والإنلكزيية  توقع هذه الوثيقة )أأ( ]النصوص الأصلية والنصوص الرمسية[ (4)
 والروس ية والصينية والفرنس ية، وتعترب لك النصوص متساوية يف احلجية.

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

 متاحة للتوقيع يف مقر املنظمة ملدة س نة بعد اعامتدها. تظل هذه الوثيقة ]همةل التوقيع[ (1)

 21 املادة
 الإيداعأأمني 

يداع هذه املعاهدة.  يكون املدير العام أأمني اإ

 ]هناية الوثيقة[


