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 الفصل الأول
 أأحاكم متهيدية وعامة

 4القاعدة 
 تعابري خمترصة

 لأغراض هذه الالحئة التنفيذية، وما مل يُذكر خالف ذكل رصاحة: 
 املعىن ذاته يف هذه الالحئة التنفيذية؛ 4يكون للتعابري اخملترصة املُعّرفة يف املادة  "4"
ىل قاعدة من قواعد هذه الالحئة التنفيذية؛ "1"  وتشري "القاعدة" اإ
لهيا يف القاعدة  "3"  ؛11وتعين "التعلاميت الإدارية" التعلاميت الإدارية املشار اإ
 .وتعين عبارة "الاس امترة الرمسية" الاس امترة اليت يصدرها املكتب ادلويل "1"

 1القاعدة 
 حساب املهل

، يف الواجب أأخذها يف احلس بان يف الس نة التالية ،تنقيض لك همةل حمسوبة ابلس نوات ]املهل احملسوبة ابلس نوات[ (4)
ذا وقع احلدث يف ّن فرباير،  12الشهر ذاته واليوم ذاته الذلين يبدأأ فهيام حساب املهةل. ولكن اإ  فرباير 18املهةل تنقيض يف فاإ

 من الس نة التالية.

س بان، يف اليوم تنقيض لك همةل حمسوبة ابلأشهر، يف الشهر التايل الواجب أأخذه يف احل  ]املهل احملسوبة ابلأشهر[ (1)
ذا مل يكن يف الشهر التايل الواجب أأخذه يف احلس بان يوم مطابق لهذا العدد، فاإنّ   ذاته اذلي يبدأأ فيه حساب املهةل. ولكن اإ

 املهةل تنقيض يف اليوم الأخري من هذا الشهر.

حدى الإدارات اخملتصة لمكتب ادلويل أأويوم معل ابلنس بة ل  ]انقضاء املهةل يف يوم ل يكون (3) ذا اكنت املهةل  [اإ املنطبقة اإ
حدى الإدارات اخملتصة  دارة تكل الإ لمكتب ادلويل أأو ابلنس بة ل  يوم معلتنقيض يف يوم ل يكون عىل املكتب ادلويل أأو اإ

معل ابلنس بة اليوم الأول التايل اذلي يكون يوم يف (،.1( و)4) تنيابلرمغ من أأحاكم الفقر ، تنقيض املهةل تصة، فاإناخمل 
 حسب احلال. ،تكل الإدارة اخملتصةلمكتب ادلويل أأو ل 

 3القاعدة 
 لغات العمل

 .الإس بانية الفرنس ية أأوأأو لإنلكزيية ابر الطلب ر  حي ]الطلب[ (4)

ر لك تبليغ يتعلق بطلب أأو تسجيل دويل اب [التبليغات الالحقة للطلب ادلويل] (1) الفرنس ية أأو لإنلكزيية حير 
(، حسب اختيار املس تفيدين أأو الكيان القانوين 3)2 حسب اختيار الإدارة اخملتصة املعنية أأو، يف حاةل املادة الإس بانية أأو

ليه يف املادة  ". ويعّد املكتب ادلويل أأية ترمجة رضورية لتكل الإجراءات.1("1)2 املشار اإ
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السجل ادلويل ومنشورات املكتب ادلويل اخلاصة تكون التدوينات يف  ]التدوينات يف السجل ادلويل واملنشورات[ (3)
بتكل التدوينات ابلإنلكزيية والفرنس ية والإس بانية. ويعّد املكتب ادلويل الرتجامت الرضورية ذلكل الغرض. ولكن املكتب 

 ادلويل ل يرتمج تسمية املنشأأ أأو البان اجلغرايف.

يف احلالت اليت يتضمن فهيا الطلب نقال حرفيا لتسمية املنشأأ  ]النقل احلريف لتسمية املنشأأ أأو البان اجلغرايف[ (1)
ّن املكتب ادلويل ل يتحقق من دقة ذكل النقل احلريف.1()2) البيان اجلغرايف وفقا للقاعدة أأو  ()ب(، فاإ

 1القاعدة 
 الإدارة اخملتصة

خطار املكتب ادلويل] (4) دارته اخملتصة وتفاصيل  [اإ خطار املكتب ادلويل ابمس اإ يقوم لك طرف متعاقد، فور انضاممه، ابإ
ىل املكتب ادلويل واس تالم  التصال اخلاصة بتكل الإدارة، أأي الإدارة اليت عّيهنا لتقدمي الطلبات والإخطارات الأخرى اإ

نفاذ احلقوق الإخطارات منه. وابلإضافة اإىل ذكل، تتيح تكل الإدارة املعلومات ع ن الإجراءات املنطبقة يف الطرف املتعاقد لإ
 املرتبطة بتسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية.

دارات خمتلفة[ (1) دارة واحدة أأو اإ دارة خمتصة واحدة. وعندما 4) يُفّضل أأن يشري الإخطار املذكور يف الفقرة ]اإ ىل اإ ( اإ
دارات خمتلفة، ينبغي أأن يشري ا ىل اختصاص لك مهنا فامي خيص خيِطر طرف متعاقد ابإ ىل لإخطار بوضوح اإ تقدمي الطلبات اإ

 .املكتب ادلويل واس تالم الإخطارات منه

لهيا يف الفقرة]التعديالت[ (3) (. غري أأنّه جيوز 4) .ختِطر الأطراف املتعاقدة املكتب ادلويل بأأي تغيري يف البياانت املشار اإ
خطار بشأأنه وذكل يف احلالت اليت يكون دليه فهيا للمكتب ادلويل أأن حييط علام، حبمك مركزه، بت  غيري يطرأأ دون تلقي أأي اإ
 مؤرشات واحضة عىل حدوث ذكل التغيري.

 الفصل الثاين
 الطلب والتسجيل ادلويل

 2القاعدة 
 الرشوط املتعلقة ابلطلب

وتوقع عليه الإدارة اخملتصة  يودع الطلب دلى املكتب ادلويل عىل الاس امترة الرمسية اخملصصة لهذا الغرض]الإيداع[  (4)
ليه يف املادة3)2 اليت تقدمه أأو يوقع عليه، يف حاةل املادة  ".1("1)2 (، املس تفيدون أأو الكيان القانوين املشار اإ

 )أأ(  يبنّي الطلب ما ييل:  ]احملتوايت الإلزامية يف الطلب[ (1)
 ؛طرف املنشأأ املتعاقد "4"
دة 1)2 ( ]أأو املادة3)2 الطلب أأو، يف حاةل املادةوالإدارة اخملتصة اليت تقدم  "1" ()ب([، التفاصيل احملّدِ

ليه يف املادة  "؛1("1)2 للمس تفيدين أأو الكيان القانوين املشار اإ
ذا اس تحال التعيني امجلاعي؛ "3"  واملس تفيدين املعّينني ابمس جامعي أأو ابمس فردي اإ
طرف املنشأأ غرايف املطلوب تسجيهل، ابللغة الرمسية لوتسمية املنشأأ املطلوب تسجيلها أأو البيان اجل "1"

ذا اكن لاملتعاقد أأكرث من لغة رمسية فبلغة واحدة أأو أأكرث من اللغات الرمسية اليت ترد هبا تسمية  طرف املنشأأ املتعاقد، واإ
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املنشأأ أأو يرد هبا البيان اجلغرايف يف التسجيل أأو القانون أأو القرار اذلي متتع تسمية املنشأأ أأو يمتتع البيان اجلغرايف مبوجبه 
طرف املنشأأ املتعاقدابمحلاية يف 

 1
 ؛

والسلعة أأو السلع اليت تنطبق علهيا تسمية املنشأأ، أأو ينطبق علهيا البيان اجلغرايف، بأأكرب قدر ممكن  "2"
 ن ادلقة؛م

 ومنطقة املنشأأ أأو املنطقة اجلغرافية اليت تُنتج فهيا السلعة أأو السلع؛ "6"
ددة، مبا يف ذكل اترخي التسجيل أأو القانون الترشيعي أأو الإداري أأو القرار القضايئ  "7" والتفاصيل املُّحِ

 .طرف املنشأأ املتعاقداية يف الإداري، واليت تمتتع تسمية املنشأأ أأو يمتتع البيان اجلغرايف مبوجهبا ابمحل أأو
ليه يف املادة )ب( "، وامس منطقة املنشأأ، وامس 1("1)2 وعندما تكون أأسامء املس تفيدين أأو الكيان القانوين املشار اإ

تسمية املنشأأ املطلوب تسجيلها أأو البيان اجلغرايف املطلوب تسجيهل، ابحلروف غري الالتينية، تُنقل تكل الأسامء نقال حرفيا 
الطلب نظام احلروف الصوتية للغةوف الالتينية. ويتّبع النقل احلريف ابحلر 

4
. 

 .8 ويُرفق ابلطلب ادلويل رمُس التسجيل وأأية رسوم أأخرى، كام هو منصوص عليه يف القاعدة )ج(

  البياانت املتعلقة ابجلودة أأو السمعة أأو اخلاصية )اخلصائص([ –الطلب ] (3)

 البديل أألف

ىل بياانت تتعلق، يف حاةل تسمية املنشأأ،  ودة السلعة أأو خصائصها وصلاها ابلبئةة جبيشري الطلب ادلويل كذكل اإ
نتاج وتتعلق، يف حاةل البيان اجلغرايف، جبودة السلعة أأو مسعاها أأو خاصية أأخرى تتسم هبا وصلاها مبنطقة  اجلغرافية ملنطقة الإ

حدى لغات املنشأأ اجلغرافية. وتُوفر هذه املعلوم  ، ولكهنا ل ترُتمج من قبل املكتب ادلويل.العملات ابإ

 البديل ابء

ىل بياانت تتعلق، يف حاةل تسمية املنشأأ، جيوز أأن  ودة السلعة أأو خصائصها وصلاها جبيشري الطلب ادلويل كذكل اإ
نتاج وتتعلق، يف حاةل البيان اجلغرايف، جبودة السلعة أأو مس عاها أأو خاصية أأخرى تتسم هبا وصلاها ابلبئةة اجلغرافية ملنطقة الإ

حدى لغات العمل، ولكهنا ل ترُتمج من قبل املكتب ادلويل.  مبنطقة املنشأأ اجلغرافية. وتُوفر هذه املعلومات ابإ

 البديل جمي

، أأن يف أأراضيه ما دام أأّن الطرف املتعاقد يشرتط، لأغراض حامية تسمية منشأأ مسجةل أأو بيان جغرايف مسجل )أأ(
ىل بياانت تتعلق، يف حاةل تسمية املنشأأ،  ودة السلعة أأو خصائصها وصلاها ابلبئةة اجلغرافية ملنطقة جبيشري الطلب كذكل اإ

نتاج وتتعلق، يف حاةل البيان اجلغرايف، جبودة السلعة أأو مسعاها أأو خاصية أأخرى تتسم هبا وصلاها مبنطقة املنشأأ اجلغرافية ، الإ
ّن عىل ذكل الطرف اإخطار   .الرشطاملدير العام بذكل فاإ

لهيا يف الفقرة الفرعية )أأ(تُوفر ، الرشط فاء ذكليمن أأجل است  )ب( حدى لغات العمل، ولكهنا ل ترُتمج  البياانت املشار اإ ابإ
 .من قبل املكتب ادلويل

ىل التخيل عن امحلايةفاء الرشوط املنصوص علهيا يف الفقرتني الفرعيتني )أأ( و)ب( ييؤدي عدم است  )ج( أأي فامي خيص  اإ
ليه يف الفقرة الفرعية )أأ(.طرف متعاقد   يقدم الإخطار املشار اإ

دارة اخملتصة لجيوز ل )د( ليه يف 3)2 يف حاةل املادة ،أأو طرف املنشأأ املتعاقدالإ (، املس تفيدين أأو الكيان القانوين املشار اإ
أأو الإدارة اخملتصة أأن تسحب يف أأي وقت ذكل التخيل عن امحلاية بتقدمي املعلومات املطلوبة رهنا  "1("1)2 املادة

 (.1)46 ابلقاعدة

                                                
1
 .3 ( من القاعدة1( و)3) ()ب( مرهون بأأحاكم الفقرتني1)2 " والقاعدة1()أأ("1)2 تطبيق القاعدة 
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)أأ(  ما دام أأّن الطرف املتعاقد يشرتط، لأغراض حامية تسمية منشأأ التوقيع و/أأو نية الاس تخدام[   –الطلب ] (1)
ابلعالمات التجارية، أأن يكون الطلب موقّعا من ماكل تسمية املنشأأ مسجةل أأو بيان جغرايف مسجل مبوجب قانونه اخلاص 

عالن نية اس تخدام تسمية املنشأأ املسجةل  أأو البيان اجلغرايف، أأو من حيق هل اس تخدام أأي مهنام، و/أأو يكون مرفقا ابإ
ّن عىل ذكل الطرف اإخطار املدير العام بذكل  أأو  .الرشطالبيان اجلغرايف املسجل يف أأراضيه، فاإ

يؤدي الطلب غري املوقّع من ماكل تسمية املنشأأ أأو البيان اجلغرايف، أأو من حيق هل اس تخدام أأي مهنام،  )ب(
ىل التخيل عن امحلاية فامي خيص الطرف املتعاقد اذلي يشرتط ذكل  أأو عالن نية الاس تخدام اإ الطلب غري املرفق ابإ

ليه يف الفقرة الفرع  التوقيع/أأو  [ية )أأ(ذكل الإعالن كام هو مشار اإ

 [امحلاية غري مطلوبة لعنارص معينة من تسمية املنشأأ أأو البيان اجلغرايف -الطلب ]  (2)

 البديل أألف

ذا اكن  الإداري، واليت تمتتع تسمية  أأو القرار القضايئ أأو ،أأو القانون الترشيعي أأو الإداري ،التسجيليبنّي الطلب ما اإ
لعنارص معينة من تسمية املنشأأ  نوحةمم امحلاية غري حيدد أأن  طرف املنشأأ املتعاقداملنشأأ أأو البيان اجلغرايف مبوجهبا ابمحلاية يف 

 تكل العنارص يف الطلب بلغة من لغات العمل. وتُذكر. أأو البيان اجلغرايف

 ابءالبديل 

 .يفيد بأأّن امحلاية غري مطلوبة لعنارص معينة من تسمية املنشأأ أأو البيان اجلغرايف بياان الطلب ادلويليتضمن ن جيوز أأ 

 جيوز أأن يبنّي الطلب ادلويل أأو يتضمن ما ييل: اخليارية[احملتوايت  -الطلب ]  (6)
 عناوين املس تفيدين؛ "4"
عالن يفيد بأأنه مت التخيل عن امحلاية "1"  يف طرف متعاقد أأو أأكرث؛ واإ
ونسخة ابللغة الأصلية من التسجيل أأو القانون الترشيعي أأو الإداري أأو القرار القضايئ أأو الإداري،  "3"

 .طرف املنشأأ املتعاقداذلي تمتتع تسمية املنشأأ أأو يمتتع البيان اجلغرايف مبوجبه ابمحلاية يف 

 6القاعدة 
 الطلبات اخملالفة للأصول

ذا تبنّي للمكتب ادلويل أأن الطلب ل يس تويف 1) )أأ(  مع مراعاة الفقرة  الطلب وتصويب اخملالفات[]حفص  (4) (، اإ
نّه يؤجل التسجيل ويدعو الإدارة اخملتصة أأو يدعو، يف حاةل املادة2 ( أأو القاعدة4)3 الرشوط احملّددة يف القاعدة (، 3)2 ، فاإ

ليه يف " اإىل تصويب اخملالفة اليت لحظها يف غضون ثالثة أأشهر اعتبارا 1("1)2 املادة املس تفيدين أأو الكيان القانوين املشار اإ
رسال تكل ادلعوة.  من اترخي اإ

ذا مل تصوب الإدارة اخملتصة اخملالفة املالحظة يف همةل شهرين اعتبارا من اترخي ادلعوة املذكورة يف  )ب( واإ
رسال ذكل التبليغ الفرعية )أأ(، فعىل املكتب ادلويل أأن يرسل تبليغا  الفقرة اإىل تكل الإدارة لتذكريها بتكل ادلعوة. ول يؤثر اإ

 )أأ(. يف همةل الثالثة أأشهر املذكورة يف الفقرة الفرعية
ذا مل يتسمل املكتب ادلويل تصويبا للمخالفة يف همةل الثالثة أأشهر املذكورة يف الفقرة الفرعية )ج( )أأ(، يرفض  واإ

(، املس تفيدين أأو الكيان القانوين املشار 3)2 لإدارة اخملتصة أأو خيطر، يف حاةل املادةاملكتب ادلويل الطلب وخيطر بذكل ا
ليه يف املادة  " فضال عن الإدارة اخملتصة.1("1)2 اإ
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)ج(، يرّد املكتب ادلويل الرسوم املدفوعة عىل ذكل الطلب بعد  وعندما يُرفض الطلب وفقا للفقرة الفرعية )د(
 .8 تسجيل املذكور يف القاعدةخصم مبلغ يساوي نصف رمس ال 

ذا مل  ]الطلب اذلي ل يُعترب طلبا[ (1) يف حاةل ، أأو مل يودع طرف املنشأأ املتعاقدالطلب من قبل الإدارة اخملتصة ل يودعاإ
ليه يف املادة3)2 املادة نّ "، 1("1)2 (، من قبل املس تفيدين أأو الكيان القانوين املشار اإ املكتب ادلويل ل يعتربه طلبا  فاإ

ىل املرسِ   .لويعيده اإ

 7القاعدة 
 التدوين يف السجل ادلويل

ذا رأأى املكتب ادلويل أأّن الطلب يس تويف الرشوط احملّددة يف القاعدة  ]التسجيل[ (4) نّه 2 ( والقاعدة4)3 )أأ(  اإ ، فاإ
 يدّون تسمية املنشأأ أأو البيان اجلغرايف يف السجل ادلويل.

ذا )ب( ، يدّون املكتب ادلويل تسمية املنشأأ يف 4267 اكن الطلب خاضعا كذكل لتفاق لش بونة أأو وثيقة واإ
ذا رأأى أأّن الطلب يس تويف الرشوط احملّددة يف القاعدة من الالحئة التنفيذية املنطبقة فامي  2 ( والقاعدة4)3 السجل ادلويل اإ

 .4267 خيص اتفاق لش بونة أأو وثيقة
ذا اكن التسجيل ادلويل خاضعا لهذه الوثيقة أأو اتفاق ويبنّي املكتب ادل )ج( ويل، فامي خيص لك طرف متعاقد، ما اإ

 .4267 لش بونة أأو وثيقة

 :يتضمن التسجيل ادلويل أأو يبنّي ما ييل ]حمتوايت التسجيل[ (1)
 ؛لك البياانت الواردة يف الطلب "4"
 واللغة اليت اس تمل هبا املكتب ادلويل الطلب؛ "1"
 ؛التسجيل ادلويلرمق و  "3"
 واترخي التسجيل ادلويل. "1"

 يقوم املكتب ادلويل مبا ييل: [الشهادة والإخطار] (3)
ما الإدارة اخملتصة ل "4" ىل اجلهة اليت المتست التسجيل ويه اإ رسال شهادة تسجيل دويل اإ طرف املنشأأ اإ

ليه يف املادة(، املس تفيدين أأو الكيان القانوين 3)2 أأو، يف حاةل املادة املتعاقد  "؛1("1)2 املشار اإ
خطار الإدارة اخملتصة للك طرف متعاقد بذكل التسجيل ادلويل. "1"  واإ

عىل هذه الوثيقة  4267 يف حاةل تصديق دوةل طرف يف اتفاق لش بونة أأو وثيقة)أأ(    [(4)34تنفيذ املادة ] (1)
لهيا، تُطّبق القاعدة من  أأو ىل )1)2انضامهما اإ من تبديل فامي خيص التسجيالت ادلولية لتسميات املنشأأ ( مع ما يلزم 2( اإ

ابلنس بة اإىل تكل ادلوةل. ويتحقّق املكتب ادلويل مع الإدارة اخملتصة املعنية  4267 السارية بناء عىل اتفاق لش بونة أأو وثيقة
دخالها، اس تجابة ملتطلبات املادتني هذه الوثيقة وخيطر مجيع ، بغرض تسجيلها بناء عىل 2( و4)3 من أأية تعديالت يتعنّي اإ

الأطراف املتعاقدة الأخرى ابلتسجيالت ادلولية اليت تُدخل علهيا تكل التعديالت. وتُدخل التعديالت مقابل دفع الرمس 
 ".1("4)8 املنصوص عليه يف القاعدة

رسل ، فور اس تالم الإخطار املُ 4267ويقوم لك طرف متعاقد يُعد كذكل طرفا يف اتفاق لش بونة أأو وثيقة  )ب(
عالن ابلرفض  مبوجب الفقرة الفرعية )أأ(، حبامية تسمية املنشأأ املعنية من ذكل احلني فصاعدا بناء عىل هذه الوثيقة، رهنًا بأأي اإ

خطار ابلإبطال يكون الطرف املتعاقد قد أأصدره فامي خيص تسمية املنشأأ بناء عىل اتفاق لش بونة أأو وثيقة ، مّما 4267 أأو أأي اإ
ذا أأشار الطرف املتعاقد اإىل خالف ذكل. وتكون أأية فرتة ممنوحة بناء عىل املادةيظّل ساراي مبوجب  ّل اإ ( 6)2 هذه الوثيقة، اإ
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)أأ( خاضعة، فامي  ول تزال سارية وقت اس تالم الإخطار املُرسل مبوجب الفقرة الفرعية 4267 من اتفاق لش بونة أأو وثيقة
 .47 تبقى مهنا، لأحاكم املادة

 8القاعدة 
 الرسوم

 ل املكتب ادلويل الرسوم التالية املس تحقة السداد ابلفرناكت السويرسية:حيّص  (4)
 [200] رمس عن تسجيل دويل "4"
 [100] رمس عن أأي تعديل متعلق ابلتسجيل "4"
صدار مس تخرج عن السجل ادلويل "3"  [20] رمس عن اإ
قرار أأو تقدمي أأية معلومات "1" صدار اإ  رمس عن اإ

 [80] السجل ادلويلأأخرى كتابية بشأأن حمتوايت 
لهيا يف الفقرة "2]"  ([1) الرسوم الفردية املشار اإ

ليه يف املادة)أأ(    [حتديد مبلغ الرسوم الفردية] (1)] ذا أأصدر طرف متعاقد الإعالن املشار اإ ( وأأعرب فيه عن 2)7 اإ
د مبلغ ذكل الرمس ابلعمةل   اليت تس تخدهما الإدارة اخملتصة.رغبته يف حتصيل رمس فردي، كام هو مذكور يف ذكل احلمك، حيد 

ليه يف الفقرة الفرعية )ب( ذا ُحّدد الرمس يف الإعالن املشار اإ )أأ( بعمةل خالف الفرنك السويرسي، حيّدد املدير  اإ
العام مبلغ الرمس ابلعمةل السويرسية عىل أأساس سعر الرصف الرمسي للأمم املتحدة، بعد التشاور مع الإدارة اخملتصة للطرف 

 قد.املتعا
ذا اكن سعر الرصف الرمسي للأمم املتحدة بني العمةل السويرسية والعمةل اليت حدّ  )ج( د هبا الطرف املتعاقد مبلغ اإ

% عىل 2 رمس الفردي يزيد عىل سعر الرصف الأخري املطبق لتحديد مبلغ الرمس ابلعمةل السويرسية أأو يقل عنه بنس بةال
دارة اخملتصةاز لالأقل خالل أأكرث من ثالثة أأشهر متتالية، ج ىل املدير العام أأن حيدّ تكل الطرف املتعاقد أأن ذل الإ د طلب اإ

مبلغًا جديدًا للرمس ابلعمةل السويرسية عىل أأساس سعر الرصف الرمسي للأمم املتحدة املطبق يف اليوم السابق لتارخي تقدمي 
ده املدير املبلغ اجلديد اعتبارًا من التارخي اذلي حيدّ ذكل الطلب. ويتخذ املدير العام الإجراءات الالزمة لهذا الغرض. ويطبق 

العام، رشط أأن يقع ذكل التارخي بعد شهر عىل الأقل وشهرين عىل الأكرث من اترخي نرش املبلغ عىل موقع املنظمة عىل 
 الإنرتنت.

ذا اكن سعر الرصف الرمسي للأمم املتحدة بني العمةل السويرسية والعمةل اليت حدّ  )د( د هبا الطرف املتعاقد مبلغ اإ
% عىل الأقل عن سعر الرصف الأخري املطبق لتحديد مبلغ الرمس ابلعمةل السويرسية خالل 40 بنس بة رمس الفردي يقلّ ال

د املدير العام مبلغًا جديدًا للرمس ابلعمةل السويرسية عىل أأساس سعر الرصف الرمسي أأكرث من ثالثة أأشهر متتالية، حيدّ 
ده املدير العام، رشط أأن يقع ذكل التارخي بعد شهر املتحدة. ويطبق املبلغ اجلديد اعتبارًا من التارخي اذلي حيدّ الراهن للأمم 

 عىل الأقل وشهرين عىل الأكرث من اترخي نرش املبلغ عىل موقع املنظمة عىل الإنرتنت.

ن [تدوين مبالغ الرسوم حلساب الأطراف املتعاقدة املعنية] (3) د للمكتب ادلويل عن الطرف فردي يسد  لك رمس  يدو 
ادلويل اذلي املتعاقد حلساب ذكل الطرف دلى املكتب ادلويل خالل الشهر التايل للشهر اذلي مت فيه تدوين التسجيل 

د بشأأنه ذكل الرمس.[  سّدِ

د لك املدفوعات املس تحقة [ة]الالزتام ابس تعامل العمةل السويرسي (1) بناء عىل هذه الالحئة التنفيذية للمكتب ادلويل  تسد 
ذا سدِّ  دارة خمتصةدت الرسوم عن طريق ابلعمةل السويرسية، حىت اإ لتكون قد  اإ  .ا بعمةل أأخرىاهحص 

د  [نظام التسديد] (2)  .)ب( مراعاة الفقرة الفرعية رشطالرسوم للمكتب ادلويل مبارشة،  )أأ(  تسد 
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ذا وافقت الإدارة اخملتصة عىل حتصيل جيوز تسديد الرسوم املس تح )ب( دارة خمتصة اإ قة عن طلب عن طريق اإ
رسالها  دارة خمتصة توافق عىل حتصيل تكل الرسوم واإ رسال تكل الرسوم وأأبدى املس تفيدون رغباهم يف ذكل. وختطر أأية اإ واإ

 املدير العام بذكل.

د  [طرق التسديد] (6)  للتعلاميت الإدارية.وفقا الرسوم للمكتب ادلويل  )أأ(  تسد 

.عند تسديد أأي رمس للمكتب ادلويل، جيب بيان تسمية املنشأأ املعنية أأو البيان [البياانت املصاحبة للتسديد] (7)
 اجلغرايف املعين والغرض من التسديد.

يل املبلغ املطلوب، دًا للمكتب ادلويل يف اليوم اذلي يتسمل فيه املكتب ادلوعترب الرمس مسد  يُ )أأ(    [اترخي التسديد] (8)
 )ب(. الفقرة الفرعية رشط مراعاة
ذا اكن املبلغ املطلوب متوفرًا يف حساب مفتوح دلى املكتب ادلويل وتسمّل ذكل املكتب تعلاميت من صاحب  )ب( اإ

نّ  بًا أأو الامتسًا  فيه املكتب ادلويل طل دًا للمكتب ادلويل يف اليوم اذلي يتسملّ عترب مسد  الرمس يُ  احلساب ابقتطاع املبلغ، فاإ
 .تعديللتدوين 

ذا حصل تغيري يف مبلغ أأي رمس، يكون املبلغ املُطّبق املبلغ النافذ يف التارخي اذلي تسمّل فيه [تغيري مبلغ الرسوم] (2) .اإ
 املكتب ادلويل الرمس.

 الفصل الثالث
عالن الرفض والإجراءات الأخرى املتعلقة ابلتسجيل ادلويل  اإ

 2القاعدة 
عالن الرفض  اإ

خطار املكتب ادلويل[ (4) عالن رفٍض من قبل الإدارة اخملتصة للبدل املتعاقد املعين  )أأ(.  ]اإ خُيَطر املكتب ادلويل بأأي اإ
عالن الرفض توقيع تكل الإدارة.  وجيب أأن حيمل اإ

ويمت الإخطار ابلرفض يف غضون س نة واحدة اعتبارا من اس تالم الإخطار من املكتب ادلويل بناء عىل  )ب(
 (، متديد تكل املهةل بعام أ خر.1)12 (. وجيوز، يف حاةل املادة1)6 املادة

عالن الرفض ]حمتوايت (1)  :يتضمن الإعالن أأو يبنّي ما ييل [اإ
 الإدارة اخملتصة اخملِطرة ابلرفض؛ "4"
 ابلتأأكّد منأأخرى تسمح  بياانت، ومن الأفضل أأن يكون مصحواب ب املعين رمق التسجيل ادلويلو  "1"

 أأو البيان اذلي يتأألّف منه البيان اجلغرايف؛ التسمية اليت تتأألّف مهنا تسمية املنشأأ يل ادلويل، مثل التسج 
لهيا الرفضو  "3"  ؛الأس باب اليت يستند اإ
ذا اكنو  "1" ىل اإ ليه يف املادة الرفض يستند اإ ، فالبياانت 43 وجود حق سابق، عىل النحو املشار اإ

قلميي أأو دويل لعالمة جتارية،  السابق، ولالأساس ية املتعلقة بذكل احلق  ذا اكن مرتبطا بطلب أأو تسجيل وطين أأو اإ س امي اإ
واترخي الأولوية )عند الاقتضاء(، وامس صاحب التسجيل ادلويل وعنوانه، ، اترخي التسجيل ورمقهأأو  واترخي الطلب ورمقه
 تكللواردة يف الطلب أأو يف التسجيل املتعلق ب لسلع واخلدمات املعنية اابن العالمة، وكذكل قامئة وصورة مس تنسخة م

 ؛ر هبا الطلب أأو التسجيل املذكوررّ القامئة ابللغة اليت حُ  تكل تقدميالعالمة، علامً بأأنه جيوز 
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" مع ما يلزم من تبديل فامي 1ويف حاةل رفض جزيئ يستند اإىل وجود حق سابق، يُطب ق  البند " "2"]
 ؛[2خيص وجود ذكل احلق

ذا  "6" اكن الرفض ل خيص سوى بعض عنارص تسمية املنشأأ، أأو البيان اجلغرايف، فالعنارص اليت واإ
 خيصها؛

بل الانتصاف القضائية أأو الإدارية املتاحة للطعن يف الرفض، فضال عن املُهل املنطبقة. "7"  وس ُ

أأي يدّون املكتب ادلويل (، 4)40 مع مراعاة القاعدة [يف السجل ادلويل والإخطار من قبل املكتب ادلويل التدوين] (3)
عالن الرفضرفض يف السجل ادلويل مع بيان التارخي اذلي أأرسل فيه  ىل املكتب ادلويل اإ ذكل الإعالن  من نسخةويرسل  ،اإ

ليه يف 3)2 يف حاةل املادةأأو،  طرف املنشأأ املتعاقدالإدارة اخملتصة لاإىل  ىل املس تفيدين أأو الكيان القانوين املشار اإ (، اإ
 .طرف املنشأأ املتعاقد" فضال عن الإدارة اخملتصة ل1("1)2 املادة

 40القاعدة 
عالن الرفض اخملالف للأصول  اإ

عالن الرفض] (4) عالن رفٍض اذلي ل يُعترب  اإ عالن رفٍض يف احلالت  املكتب ادلويل )أأ(  ل يعترب  [اإ عالن الرفض اإ اإ
 التالية:

ذا مل يبنّي رمق التسجيل ادلويل املعين، ما  "4" مل تسمح بياانت أأخرى يف الإعالن بتحديد التسجيل دون اإ
 مغوض؛

ذا مل يبنّي أأي سبب من  "1"  ؛أأس باب الرفضواإ
ىل املكتب ادلويل بعد اناهاء املهةل املعنية املنصوص علهيا يف القاعدة "3" ذا أأرسل اإ  (؛4)2 واإ
ذا مل ختطر به الإدارة اخملتصة املكتب ادلويل. "1"  واإ

)أأ(، يبِلغ املكتب ادلويل الإدارة اخملتصة املرسةل لإعالن الرفض بأأنّه ل يعترب ذكل  فقرة الفرعيةوعندما تنطبق ال )ب(
عالن رفٍض وأأّن الرفض مل يُدّون يف السجل ادلويل، ويوحض أأس باب ذكل و  ذا مل يمتكن من حتديد الإعالن اإ ل اإ يرِسل، اإ

ىل الإدارة  التسجيل ادلويل املعين، عالن الرفض اإ (، اإىل 3)2 أأو، يف حاةل املادة طرف املنشأأ املتعاقداخملتصة لنسخة من اإ
ليه يف املادة  .طرف املنشأأ املتعاقد" فضال عن الإدارة اخملتصة ل1("1)2 املس تفيدين أأو الكيان القانوين املشار اإ

عالن الرفض خمالفة أأخرى دون اخملالفات املذكورة يف الفقرة ]الإعالن اخملالف للأصول[ (1) ذا تضمن اإ ّن املكتب 4) اإ (، فاإ
ىل الإدارة اخملتصة ل عالن الرفض اإ طرف املنشأأ ادلويل يقوم، رمغ ذكل، بتدوين الرفض يف السجل ادلويل ويرسل نسخة من اإ

ىل املس تفيدين أأو الكيان القا3)2 أأو، يف حاةل املادة املتعاقد ليه يف املادة(، اإ " فضال عن الإدارة اخملتصة 1("1)2 نوين املشار اإ
(، من املس تفيدين أأو الكيان القانوين املشار 3)2 يف حاةل املادة. وبناء عىل طلب من تكل الإدارة أأو، طرف املنشأأ املتعاقدل

ليه يف املادة ىل تصويب "،1("1)2 اإ عالهنا دون تأأخري.يدعو املكتب ادلويل الإدارة املرسةل لإعالن الرفض اإ  اإ

 44القاعدة 
عالن الرفض  حسب اإ

خطار املكتب ادلويل[ (4) دارة املرسةل لإعالن الرفض أأن تسحبه، جزئيا أأو لكيا، يف أأي وقت. وختطر الإدارة  ]اإ جيوز لالإ
عالن الرفض وجيب أأن حيمل الإخطار ابلسحب توقيع تكل الإدارة.  اخملتصة املكتب ادلويل بسحب اإ

                                                
2
جزيئ يستند اإىل وجود ذكل احلق مع تسمية منشأأ ُدّونت، أأو بيان جغرايف ُدّون، يف السجل ادلويل، فاإّن املكتب ادلويل يضيف اإىل السجل يف حاةل رفض  

 ( مع ما يلزم من تبديل فامي خيص تعديل التسجيل ادلويل املُدّون سابقًا.[3) ادلويل اإحالت مرجعية بني التسجيلني ادلوليني. وتُطبّق الفقرة
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عالن الرفض ما ييل: الإخطار[]حمتوايت  (1)  يبنّي الإخطار بسحب اإ
 ابلتأأكّد من، ومن الأفضل أأن يكون مصحواب ببياانت أأخرى تسمح املعين رمق التسجيل ادلويل "4"

 أأو البيان اذلي يتأألّف منه البيان اجلغرايف؛ التسمية اليت تتأألّف مهنا تسمية املنشأأ مثل التسجيل ادلويل، 
لهيا يف القاعدة وسبب السحب و، يف "1"  "؛6" أأو[ "2( ]"1)2 حاةل السحب اجلزيئ، البياانت املشار اإ
عالن الرفض. "3"  واترخي حسب اإ

يف السجل ادلويل الإخطار يدّون املكتب ادلويل  [من قبل املكتب ادلويل خطاريف السجل ادلويل والإ  التدوين] (3)
ليه يف الفقرة يف حاةل أأو،  طرف املنشأأ املتعاقدالإدارة اخملتصة لاإىل ذكل الإخطار  من نسخةويرسل  (،4) ابلسحب املشار اإ

ليه يف املادة3)2 املادة ىل املس تفيدين أأو الكيان القانوين املشار اإ طرف املنشأأ " فضال عن الإدارة اخملتصة ل1("1)2 (، اإ
 .املتعاقد

 41القاعدة 
 مبنح امحلاية الإعالن

ىل   [نح امحلايةاخلياري مب  نعال]الإ  (4) دارة اخملتصة لطرف متعاقد ل يرفض أ اثر تسجيل دويل أأن ترسل اإ )أأ(  جيوز لالإ
عالان مبنح امحلاية لتسمية املنشأأ اليت يه موضوع (4)2 القاعدةهةل املنصوص علهيا يف املكتب ادلويل، يف غضون امل  ، اإ

 تسجيل دويل، أأو البيان اجلغرايف اذلي هو موضوع تسجيل دويل.
 الإعالن ما ييل:ويبنّي  )ب(

 الإدارة اخملتصة للبدل املتعاقد اذلي يصدر الإعالن؛ "4"
 ابلتأأكّد من، ومن الأفضل أأن يكون مصحواب ببياانت أأخرى تسمح املعين رمق التسجيل ادلويلو  "1"

 ؛أأو البيان اذلي يتأألّف منه البيان اجلغرايف التسمية اليت تتأألّف مهنا تسمية املنشأأ مثل التسجيل ادلويل، 
 واترخي الإعالن. "3"

 عقب الرفض[ نح امحلايةاخلياري مب  نعال]الإ  (1)
ىل املكتب ادلويل،  )أأ( عالان ابلرفض وترغب يف حسبه أأن ترسل اإ جيوز لإدارة خمتصة س بق لها أأن أأرسلت اإ

عالن الرفض وفقا للقاعدة عالان يفيد مبنح امحلاية لتسمية املنشأأ 4()44) عوضا عن الإخطار بسحب اإ املعنية أأو البيان (، اإ
 اجلغرايف املعين.
 ويبنّي الإعالن ما ييل: )ب(

 الإدارة اخملتصة للبدل املتعاقد اذلي يصدر الإعالن؛ "4"
 ابلتأأكّد من، ومن الأفضل أأن يكون مصحواب ببياانت أأخرى تسمح املعين رمق التسجيل ادلويلو  "1"

 أأو البيان اذلي يتأألّف منه البيان اجلغرايف؛ ملنشأأ التسمية اليت تتأألّف مهنا تسمية امثل التسجيل ادلويل، 
لهيا يف  "3" وسبب السحب و، يف حاةل منح حامية مبا يعادل حسبا جزئيا للرفض، البياانت املشار اإ

 "؛6" أأو[ "2( ]"1)2 القاعدة
 واترخي منح امحلاية. "1"

يف السجل ادلويل الإعالن يدّون املكتب ادلويل  [من قبل املكتب ادلويل خطاريف السجل ادلويل والإ  التدوين] (3)
ليه يف الفقرة يف أأو،  طرف املنشأأ املتعاقدالإدارة اخملتصة لاإىل ذكل الإعالن  من نسخةويرسل  (،1) ( أأو الفقرة4) املشار اإ

ليه يف املادة3)2 حاةل املادة ىل املس تفيدين أأو الكيان القانوين املشار اإ طرف املنشأأ ة اخملتصة ل" فضال عن الإدار 1("1)2 (، اإ
 .املتعاقد
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 43القاعدة 
بطال أ اثر تسجيل دويل يف طرف متعاقد  الإخطار ابإ

خطار املكتب ادلويل ابلإبطال] (4) ذا ُأبطلت ال اثر املرتتبة  [اإ ومل  ، لكيا أأو جزئيا،متعاقدطرف تسجيل دويل يف  عناإ
طر املكتب ادلويل ختأأن  املتعاقد اخملتصة ذلكل الطرفالإدارة يَعد من اجلائز أأن يكون الإبطال حمل طعن، وجب عىل 

 ما ييل: يتضمن وأأ  الإخطار يبنّي و بذكل، 
 ابلتأأكّد منرمق التسجيل ادلويل املعين، ومن الأفضل أأن يكون مصحواب ببياانت أأخرى تسمح  "4"

 أأو البيان اذلي يتأألّف منه البيان اجلغرايف؛ التسمية اليت تتأألّف مهنا تسمية املنشأأ مثل التسجيل ادلويل، 
 ؛السلطة اليت نطقت ابلإبطالو  "1"
 واترخي النطق ابلإبطال؛ "3"
ذا اكن الإبطال جزئيا، البياانت املنصوص علهيا يف القاعدة "1"  "؛6" أأو[ "2( ]"1)2 واإ
 ودوافع النطق ابلإبطال؛ "2"
 ويل؛ونسخة من القرار اذلي أأبطل أ اثر التسجيل ادل "6"

يف السجل ادلويل الإخطار يدّون املكتب ادلويل  [من قبل املكتب ادلويل خطاريف السجل ادلويل والإ  التدوين] (1)
لهيا يف البنود من " ىل "4ابلإبطال مع البياانت املشار اإ ىل ذكل الإخطار  من نسخةويرسل "، 2" اإ طرف الإدارة اخملتصة لاإ

ليه يف املادة3)2 يف حاةل املادةأأو،  املنشأأ املتعاقد ىل املس تفيدين أأو الكيان القانوين املشار اإ " فضال عن الإدارة 1("1)2 (، اإ
 .طرف املنشأأ املتعاقداخملتصة ل

 41القاعدة 
 الانتقالية املمنوحة للغري هةلالإخطار ابمل 

خطار املكتب ادلويل[ (4) عندما تُمنح للغري همةل حمّددة ليك يضع حدا لس تخدام تسمية منشأأ مسجةل، أأو بيان  ]اإ
ختطر الإدارة اخملتصة ذلكل الطرف املتعاقد املكتب ادلويل بذكل.  ،[(4)47 طبقا للامدة]جغرايف مسجل، يف طرف متعاقد 

 ويبنّي الإخطار ما ييل:
 ابلتأأكّد منن مصحواب ببياانت أأخرى تسمح ، ومن الأفضل أأن يكواملعين رمق التسجيل ادلويل "4"

 أأو البيان اذلي يتأألّف منه البيان اجلغرايف؛ التسمية اليت تتأألّف مهنا تسمية املنشأأ مثل التسجيل ادلويل، 
 وهوية الغري املعين، "1"
 واملهةل املمنوحة للغري، ومن الأفضل أأن تكون مصحوبة ببياانت عن نطاق الاس تخدام أأثناء املهةل "3"

 الانتقالية؛
خطار اترخي التارخي  يتجاوز ذكل والتارخي اذلي تبدأأ فيه تكل املهةل، علام بأأنّه ل ميكن أأن "1" اس تالم اإ

(، اترخي اس تالم ذكل 1)12 ( بأأكرث من س نة وثالثة أأشهر أأو أأن يتجاوز، يف حاةل املادة1)6 املكتب ادلويل بناء عىل املادة
 .شهرالإخطار بأأكرث من س نتني وثالثة أأ 

س نة، علام بأأّن تكل املهةل تعمتد عىل الوضع اخلاص بلك  42ل تكون املهةل املمنوحة للغري أأكرث من  ]املهةل املرغوبة[ (1)
 حاةل وأأّن املهةل اليت تتجاوز عرش س نوات تكون اس تثنائية.

رسال الإدارة  [من قبل املكتب ادلويل خطاريف السجل ادلويل والإ  التدوين] (3) اخملتصة الإخطار املنصوص عليه رهن اإ
ىل املكتب ادلويل قبل التارخي املنصوص عليه يف الفقرة4) يف الفقرة ذكل الإخطار مع ما يدّون املكتب ادلويل "، 1("4) ( اإ
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يف أأو،  طرف املنشأأ املتعاقدالإدارة اخملتصة لاإىل ذكل الإخطار  من نسخةويرسل يتضمنه من بياانت يف السجل ادلويل، 
ليه يف املادة3)2 ملادةحاةل ا ىل املس تفيدين أأو الكيان القانوين املشار اإ طرف املنشأأ " فضال عن الإدارة اخملتصة ل1("1)2 (، اإ
 .املتعاقد

 42القاعدة 
 التعديالت

 جيوز تدوين التعديالت التالية يف السجل ادلويل: ]التعديالت املقبوةل[ (4)
ضافة أأو حذف مس تفيد واحد أأو أأكرث؛ "4"  اإ
 وتعديل أأسامء أأو عناوين املس تفيدين؛ "1"
وتعديل حدود منطقة منشأأ السلعة أأو السلع اليت تنطبق علهيا تسمية املنشأأ أأو ينطبق علهيا البيان  "3"

 اجلغرايف؛
الترشيعي أأو الإداري أأو القرار القضايئ أأو الإداري املذكور يف وتعديل يرتبط ابلقانون  "1"

 "؛7()أأ("1)2 القاعدة
ول يؤثر يف منطقة منشأأ السلعة أأو السلع اليت تنطبق علهيا  طرف املنشأأ املتعاقدوتعديل يرتبط ب "2"
 ينطبق علهيا البيان اجلغرايف؛ تسمية املنشأأ أأو
 .46 وتعديل مبوجب القاعدة "6:

ىل املكتب ادلويل ( 4) الامتس التعديل املذكور يف الفقرةم قدَ يُ  جراء[]الإ  (1) طرف املنشأأ لالإدارة اخملتصة من قبل اإ
ليه يف املادة3)2 يف حاةل املادةأأو،  املتعاقد رمس ال هرفق بيُ و  "،1("1)2 (، من قبل املس تفيدين أأو الكيان القانوين املشار اإ

 .8 القاعدة املنصوص عليه يف

يف السجل ادلويل التعديل املطلوب يدّون املكتب ادلويل  اخملتصة[ ات]التدوين يف السجل ادلويل واإخطار الإدار  (3)
ىل جانب اترخي تسمّل املكتب ادلويل لاللامتس (1و)( 4) تنيلفقر وفقا ل دارة اخملتصة اليت المتست اإ ، ويؤكّد التدوين لالإ

 املتعاقدة الأخرى بذكل التعديل.للبدلان اخملتصة  اتالإدار التعديل، وخيطر 

( مع ما يلزم من تبديل، علامً بأأّن الالامتس 3) ( اإىل4) (، تُطّبق الفقرات من3)2 يف حاةل املادة ]البديل اخلياري[ (1)
ليه يف املادة " جيب أأن يبنّي أأّن التغيري مطلوب بسبب تغيري 1("1)2 الوارد من املس تفيدين أأو الكيان القانوين املشار اإ

معادل يف التسجيل أأو القانون الترشيعي أأو الإداري أأو القرار القضايئ أأو الإداري، اذلي ُمنحت مبوجبه امحلاية لتسمية املنشأأ 
؛ وبأأنّه عىل املكتب ادلويل تأأكيد تدوين التعديل يف السجل ادلويل للمس تفيدين طرف املنشأأ املتعاقدللبيان اجلغرايف يف  أأو

بالغ الإدارة اخملتصة لالكيان القا املعنيني أأو  بذكل. طرف املنشأأ املتعاقدنوين املعين، واإ

 46القاعدة 
 التخيل عن امحلاية

خطار املكتب ادلويل] (4) دارة اخملتصة لاإ (، للمس تفيدين أأو 3)2 يف حاةل املادةأأو جيوز،  طرف املنشأأ املتعاقد[ جيوز لالإ
ليه يف املادة خطار املكتب ادلويل يف أأي وقت  طرف املنشأأ املتعاقدالإدارة اخملتصة ل" أأو 1("1)2 الكيان القانوين املشار اإ اإ

ابلتخيل عن حامية تسمية املنشأأ أأو البيان جغرايف، لكيا أأو جزئيا، يف طرف متعاقد واحد أأو أأكرث. ويبنّي الإخطار ابلتخيل 
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د من التسجيل ادلويل، ى تسمح ابلتأأكّ رمق التسجيل ادلويل املعين، ومن الأفضل أأن يكون مصحواب ببياانت أأخر عن امحلاية 
 أأو البيان اذلي يتأألّف منه البيان اجلغرايف. التسمية اليت تتأألّف مهنا تسمية املنشأأ مثل 

عالن التخيل عن امحلاية[ (1) عالن التخيل عن امحلاية، جزئيا أأو لكيا، يف أأي وقت من قبل الإدارة  ]حسب اإ جيوز حسب اإ
ليه يف املادة3)2 حاةل املادةاخملتصة اليت أأخطرت به و، يف  " 1("1)2 (، من قبل املس تفيدين أأو الكيان القانوين املشار اإ

 ، رشيطة تسديد رمس التعديل ]وأأية رسوم فردية[.طرف املنشأأ املتعاقدالإدارة اخملتصة ل أأو

ادلويل الإخطار ابلتخيل عن يف السجل يدّون املكتب ادلويل  اخملتصة[ ات]التدوين يف السجل ادلويل واإخطار الإدار  (3)
عالن التخيل عن امحلاية املذكور يف الفقرة(4) امحلاية املذكور يف الفقرة دارة اخملتصة 1) ، أأو حسب اإ (، ويؤكّد التدوين لالإ

بالغ الإدارة اخملتصة ل3)2 أأو، يف حاةل املادة طرف املنشأأ املتعاقدل طرف املنشأأ (، للمس تفيدين أأو الكيان القانوين، مع اإ
عالن التخيل عن امحلاية، أأو حسب ذكل  املتعاقد بذكل أأيضا، وخيطر الإدارات اخملتصة للك البدلان املتعاقدة اليت يعنهيا اإ

 الإعالن، بتدوين ذكل التعديل يف السجل ادلويل.

ىل 2 تطبيق القواعد من] (1) خطارا بسحب التخيل عن امحلا [41 اإ دارة خمتصة لطرف متعاقد تس تمل اإ ية جيوز لأي اإ
ىل املكتب  خطار املكتب ادلويل برفض أ اثر التسجيل ادلويل يف أأراضهيا. وترسل الإدارة اخملتصة املعنية ذكل الإعالن اإ اإ
 2 ادلويل يف غضون س نة اعتبارا من اترخي اس تالم املكتب ادلويل لالإخطار بسحب التخيل عن امحلاية. وتُطب ق القواعد من

ىل  مع ما يلزم من تبديل. 41 اإ

 47عدة القا
 شطب التسجيل ادلويل

رمق التسجيل ادلويل املعين، ومن الأفضل أأن يكون مصحواب ببياانت أأخرى يبنّي الامتس الشطب  [الامتس الشطب] (4)
 أأو البيان اذلي يتأألّف منه البيان اجلغرايف. التسمية اليت تتأألّف مهنا تسمية املنشأأ مثل د من التسجيل ادلويل، تسمح ابلتأأكّ 

يف السجل ادلويل مع ما  الشطبيدّون املكتب ادلويل  اخملتصة[ ات]التدوين يف السجل ادلويل واإخطار الإدار  (1)
دارة اخملتصة ل، ويؤكّد من بياانت الالامتس يتضمنه (، للمس تفيدين أأو 3)2 أأو، يف حاةل املادة طرف املنشأأ املتعاقدالتدوين لالإ

ليه يف املادة بالغ الإدارة اخملتصة ل1("1)2 الكيان القانوين املشار اإ وخيطر الإدارات  بذكل أأيضا، طرف املنشأأ املتعاقد"، مع اإ
 اخملتصة للبدلان املتعاقدة الأخرى بذكل الشطب.

 48القاعدة 
 التصويبات يف السجل ادلويل

ذا رأأى املكتب ادلويل [الإجراء] (4)  أأنّ  ،املنشأأ املتعاقد طرفالإدارة اخملتصة ل الامتس منمن تلقاء نفسه أأو بناء عىل  ،اإ
 .ل السجل بتصويب اخلطأأ السجل ادلويل حيتوي عىل خطأأ يتعلق بتسجيل دويل، وجب عليه أأن يعدّ 

( من قبل املس تفيدين أأو الكيان 4) (، أأن يُقّدم الامتس مبوجب الفقرة3)2ميكن أأيضا، يف حاةل املادة  ]بديل خياري[ (1)
ليه يف املادة وخيطر املكتب ادلويل املس تفيدين أأو الكيان القانوين بأأي تصويب يتعلق ابلتسجيل  ".1("1)2 القانوين املشار اإ

 ادلويل.
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خطار الإدارا] (3) [ خيطر املكتب ادلويل الإدارات اخملتصة للك البدلان املتعاقدة وخيطر، يف حاةل اخملتصة ابلتصويبات تاإ
ليه يف 3)2 املادة  "، بأأي تصويب يف السجل ادلويل.1("1)2 املادة(، املس تفيدين أأو الكيان القانوين املشار اإ

ىل 2 تطبيق القواعد من] (1) عندما بتعلّق تصويب اخلطأأ بتسمية املنشأأ أأو البيان اجلغرايف، أأو السلعة أأو السلع  [41 اإ
دارة اخملتصة لطرف متعاقد أأن تعلن  أأنّه ل ميكهنا اليت تنطبق علهيا تسمية املنشأأ أأو ينطبق علهيا البيان اجلغرايف، حيّق لالإ

ىل املكتب ادلويل  ضامن امحلاية لتسمية املنشأأ أأو البيان اجلغرايف بعد التصويب. وترسل الإدارة اخملتصة املعنية ذكل الإعالن اإ
رسال املكتب ادلويل الإخطار ابلتصويب. وتُطب ق القواعد من مع ما يلزم من  41 اإىل 2 يف غضون س نة اعتبارا من اترخي اإ

 تبديل.

 الرابع الفصل
 أأحاكم متنوعة

 42القاعدة 
 النرش

 مجيع التدوينات املدرجة يف السجل ادلويل.ينرش املكتب ادلويل 

 10القاعدة 
 مس تخرجات السجل ادلويل واملعلومات الأخرى اليت يقدهما املكتب ادلويل

املكتب ادلويل مس تخرجات السجل ادلويل أأو أأية معلومات أأخرى يقدم  ]املعلومات املتعلقة مبحتوى السجل ادلويل[ (4)
ىل أأي خشص  السجلذكل  حمتوىعن   .8 القاعدة املنصوص عليه يفرمس المقابل تسديد ا منه طلهبياإ

  ابمحلاية[]تبليغ الأحاكم أأو القرارات أأو التسجيالت، اليت تمتتع مبوجهبا تسمية املنشأأ أأو يمتتع مبوجهبا البيان اجلغرايف  (1)
لهيا  للأحاكم أأو القرارات أأو التسجيالتابللغة الأصلية )أأ(  جيوز لأي خشص أأن يلمتس من املكتب ادلويل نسخة  املشار اإ

 .8 " مقابل تسديد الرمس املنصوص عليه يف القاعدة7")أأ((1)2يف القاعدة 

حاةل )ب( ىل املكتب ادلويل، وجب عليه اإ ذا اكنت تكل الواثئق قد ُأرسلت اإ ىل الشخص واإ  نسخة مهنا دون تأأخري اإ
 اذلي المتسها.

ىل املكتب ادلويل، وجب عليه الامتس نسخة مهنا من الإدارة اخملتصة  )ج( ذا مل تكن تكل الواثئق قد ُأرسلت اإ واإ
ىل الشخص اذلي المتسها. طرف املنشأأ املتعاقدل حالاها، حال اس تالهما، اإ  واإ

 14القاعدة 
 التوقيع

دارة خمتصة، ف عندما تنص هذه  أأو بصورة من التوقيع  استبداهلأأو التوقيع طباعة يجوز الالحئة التنفيذية عىل توقيع اإ
 .مت رمسيخب
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 11القاعدة 
رسال  التبليغات املتنوعة اترخي اإ

ذا ُأرسل لهيا يف القواعداإ ّن ابلربيد، ( 1)48( و1)46( و4)41( و4)2 ت الإخطارات املشار اإ د اترخي الإرسال حُيد  فاإ
ذا اس تحالت قراءة اخلمت الربيدي أأو مل يكن اخلمت موجودًا، يعترب املكتب ادلويل ذكل . اخلمت الربيديحبسب  كام لو  التبليغواإ

ذا ُأرسل 10اكن قد ُأرسل قبل  ّن مؤسسة بريدية خاصة،  الإخطارات املذكورة عرب تيومًا من التارخي اذلي اس تلمه فيه. واإ فاإ
د حبسباترخي الإرسال حيُ  نته من معلومات عن معلية الإرسال د  . وجيوز البيان اذلي تعطيه تكل املؤسسة عىل أأساس ما دو 

رسال تكل الإخطارات عن طريق الفاكس أأو غري ذكل من الوسائل الإلكرتونية، كام هو منصوص عليه يف التعلاميت  أأيضا اإ
 الإدارية.

 13القاعدة 
 طرق الإخطار من قبل املكتب ادلويل

"، 1("3)7 يرسل املكتب ادلويل الإخطار ابلتسجيل ادلويل، املذكور يف القاعدة ار ابلتسجيل ادلويل[]الإخط (4)
عالن التخيل عن امحلاية، املذكور يف القاعدة أأو ىل الإدارة اخملتصة للك من البدلان املتعاقدة 3)46 الإخطار بسحب اإ (، اإ

ثبات اترخي   اس تالم الإخطار، كام هو منصوص عليه يف التعلاميت الإدارية.املعنية بأأية وس يةل تسمح للمكتب ادلويل ابإ

ىل  الأخرى[ ت]الإخطارا (1) يرسل املكتب ادلويل مجيع الإخطارات الأخرى املذكورة يف هذه الالحئة التنفيذية اإ
ثبات اس تالم الإخطار.  الإدارات اخملتصة بأأية وس يةل تسمح للمكتب ادلويل ابإ

 11القاعدة 
 الإداريةالتعلاميت 

دارية. وجيوز هل أأن يعدلها. وقبل   )أأ(  [اليت تنّظمهااملسائل ؛ و وضع التعلاميت الإدارية] (4) يضع املدير العام تعلاميت اإ
اليت لها اهامتم مبارش ابلتعلاميت  الإدارات اخملتصة للبدلان املتعاقدةوضع التعلاميت الإدارية أأو تعديلها، يستشري املدير العام 

دخالها علهيا تعديالت املقرتحال الإدارية أأو   .اإ
ىل تكل التعلاميت وتتناول بشأأهنا رصاحة الالحئة التنفيذية حتيل هذه تتناول التعلاميت الإدارية املسائل اليت  )ب( اإ

 تفاصيل تطبيق هذه الالحئة التنفيذية.

ىل تعديل أأي حمك من أأحاكم التعلاميت الإدارية و جي امجلعية[من قبل راقبة امل] (1) يتخذ وز للجمعية أأن تدعو املدير العام اإ
جراءات بناء عىل أأية دعوة من هذا القبيلاملدير العام   .ما يلزم من اإ

 .انرش التعلاميت الإدارية وأأية تعديالت تُدخل علهيتُ   )أأ( [ النفاذ بدء النرش واترخي] (3)
 .حزّي النفاذفيه الأحاكم املنشورة  تدخلالتارخي اذلي د يف لك نرش حيد   )ب(

أأي حمك من أأحاكم التعلاميت الإدارية بني  وجود تضارب[ يف حال هذه الالحئة التنفيذية مع أأو الوثيقةمع  التضارب] (1)
 .أأو الالحئة التنفيذية حلمك الوثيقةأأو هذه الالحئة التنفيذية من هجة أأخرى، تكون الغلبة  الوثيقةمن هجة وأأي حمك من أأحاكم 

 ]هناية الوثيقة[


