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

 
 الثانيةالدورة 

ىل  3 جنيف، من  2017أأبريل  5اإ
 
 

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

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

 مقدمة أأول.

حاليا لتفاق لش بونة بشأأن حامية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل املؤرخ خيضع نظام لش بونة  .1
لهيا فامي ييل  1979 سبمترب 28، واملُعّدةل يف 1967 يوليو 14، بصيغته املُراجعة يف اس توكهومل يف 1958 أأكتوبر 31 )املشار اإ

بشأأن تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية املؤرخة  . وفور بدء نفاذ وثيقة جنيف لتفاق لش بونة1"(1967بعبارة "وثيقة 
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ؤرخ يف اترخي نرش هذه الوثيقة، ل يوجد سوى بدل واحد ملَزم فقط ابتفاق لش بونة بشأأن حامية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل امل 
، واملُعّدةل يف 1967 يوليو 14بصيغته املُراجعة يف اس توكهومل يف )هاييت(، يف حني صدقت البدلان الأخرى عىل اتفاق لش بونة  1958 أأكتوبر 31
لهيا )1979 سبمترب 28 كوراي الشعبية مجهورية  ،امجلهورية التش يكية ،كواب ،كوس تارياك ،الكونغو ،بوركينا فاسو ،بلغاراي ،البوس نة والهرسك ،اجلزائر، أأو انضمت اإ

يران  ،هنغاراي ،جورجيا ،غابون ،فرنسا ،ادلميقراطية يطاليا ،اإرسائيل ،(الإسالمية –)مجهورية اإ  ،الربتغال ،بريو ،نياكراغوا ،اجلبل الأسود ،املكس يك ،اإ
 (.تونس ،توغو ،مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا ،سلوفاكيا ،رصبيا ،مجهورية مودلوفا

جراء التسجيل ادلويل  1967 اتفاق لش بونة بشأأن حامية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل يف عام مل تُغرّير مراجعة  الأحاكم املرتبطة ابإ
دارة السجل ادلويل )انظر املواد من  ىل 1اخلاص بتسميات املنشأأ والإجراءات اخلاصة ابإ شارة يف  ة(. وعليه ينبغي أأن يُفهم من أأي1967 من وثيقة 8 اإ اإ

ىل وثيقة هذه ، حيامث اكن اتفاق 1958 أأكتوبر 31أأهنا اإشارة اإىل اتفاق لش بونة بشأأن حامية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل املؤرخ  1967 الوثيقة اإ
 .1967 منطبقا بدل من وثيقة 1958 أأكتوبر 31لش بونة بشأأن حامية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل املؤرخ 
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لهيا فامي ييل بعبارة "وثيقة جنيف"( 2015 مايو 20 دارة صكني دوليني 2)املشار اإ ، س يكون للمكتب ادلويل مسؤولية اإ
جراء التسجيل ادلويل اخلاص بتسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية، وهام وثيقة  جنيف. ووثيقة 1967 خمتلفني يتعلقان ابإ

 وتُكّرل وثيقيت اتفاق لش بونة حاليا لحئتان تنفيذيتان هام: .2

الالحئة التنفيذية لتفاق لش بونة بشأأن حامية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل، بصيغهتا النافذة يف  -
لهيا فامي ييل بعبارة "الالحئة التنفيذية لتفاق لش بونة"(؛ 2016 يناير 1  )املشار اإ

لهيا املشارالتنفيذية لوثيقة جنيف بشأأن تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية، اليت ليست انفذة بعد )والالحئة  - فامي  اإ
 ييل بعبارة "الالحئة التنفيذية لوثيقة جنيف"(.

طار نة ومس تخديم النظام بالحئة واحدةولزتويد املكتب ادلويل والإدارات اخملتصة وأأعضاء احتاد لش بو  .3 اتحة اإ ، واإ
تدوين التسجيالت السارية بناء عىل وثيقة جنيف ب من وثيقة جنيف،  4قانوين لإدارة السجل ادلويل مبا يسمح، طبقا للامدة 

، يُقرتح أأن يُس تعاض، عند دخول وثيقة جنيف حزّي النفاذ، عن الالحئة التنفيذية لتفاق 1967 وتكل السارية بناء عىل وثيقة
عىل الصعيد لش بونة والالحئة التنفيذية لوثيقة جنيف بالحئة تنفيذية مشرتكة لتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ وتسجيلها 

لهيا فامي ييل بعبارة ادلويل ووثيقة جنيف لتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ واملؤ رشات اجلغرافية )املشار اإ
 التنفيذية املشرتكة"(. "الالحئة

 مالحظات توضيحية عىل مرشوع الالحئة التنفيذية املشرتكة اثنيا.

ىل أأحاكم الالحئة التنفيذية لوثيقة جنيف مكةًّل بأأحاكم  .4 ضافية يستند مرشوع الالحئة التنفيذية املشرتكة اإ  توحضاإ
 .1967 احملّدد بناء عىل وثيقةخصائص الإجراء 

الوارد يف الوثيقة  املراَجعوترسد هذه الوثيقة املالحظات التوضيحية عىل مرشوع الالحئة التنفيذية املشرتكة  .5
LI/WG/PCR/2/2 وعىل غرار الوثيقة .LI/WG/PCR/1/3 دخالها يف ، تركز املالحظات عىل التغيريات املقرتح اإ

 . وتتناول املالحظات أأيضا1967قة خصائص الإجراء احملّدد بناء عىل وثي من أأجل توضيح الالحئة التنفيذية لوثيقة جنيف
دخالها يف الالحئة التنفيذية املشرتكة بناء عىل نتيجة مناقشات الفريق العامل يف دورته الأوىل.  التعديالت املقرتح اإ

 : تعاريف1مالحظات عىل القاعدة 

ن القاعدة 1.1م ق وكّرلت  لتعديالت عديدةلأهنا خضعت  لالحئة التنفيذية لوثيقة جنيفمقارنة ابخمتلفة جدًا  1 اإ
 1 عنوان القاعدة ويراعي(. (1) الفقرة) 1967 جديدة من أأجل التكيّف أأيضا مع الإجراء احملّدد بناء عىل وثيقة بتعاريف

 وثيقة جنيف.و  1967 اجلديدة اليت حتّدد بعض العبارات املتوازية يف وثيقة (2) الفقرةحمتوى 

 وثيقة جنيف.لعىل تعريف  "1("1) الفقرةحتتوي و  2.1ق م

دارة  وملا اكنت 3.1ق م جراء التسجيل ادلويل اخلاص بتسميات املنشأأ والإجراءات اخلاصة ابإ الأحاكم املرتبطة ابإ
ويل املؤرخ السجل ادلويل يه نفسها بناء عىل اتفاق لش بونة بشأأن حامية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد ادل

ىل 1)انظر املواد من  1967 وبناء عىل وثيقة 1958 أأكتوبر 31 ىل وثيقة فيُشار (8 اإ  1967 يف الالحئة التنفيذية املشرتكة اإ
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يطاليا،  15يف اترخي نرش هذه الوثيقة، وقعت   دوةل وثيقة جنيف )البوس نة والهرسك، بوركينا فاسو، الكونغو، كوس تارياك، فرنسا، غابون، هنغاراي، اإ
ودع مخسة أأطراف مؤهةل وفقًا حزي النفاذ بعد أأن ت وثيقة جنيفتدخل (، 2)29مايل، نياكراغوا، بريو، الربتغال، مجهورية مودلوفا، رومانيا، توغو(. ووفقًا للامدة 

 .واثئق تصديقها أأو انضامهما بثالثة أأشهر 28للامدة 
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بشأأن حامية تسميات املنشأأ ابتفاق لش بونة  امللزمة فقطوضع ادلوةل )هاييت(  "2("1فقرة )الوتراعي . فقط توخيًا للتبس يط
الرابطة قدمه ممثل  ا" اقرتاح1"(1)وتراعي الصيغة املراجعة للفقرة  .1958 أأكتوبر 31ادلويل املؤرخ وتسجيلها عىل الصعيد 

اّبن ادلINTAادلولية للعالمات التجارية )  للتوضيح. ورة الأوىل للفريق العامل توخيا( اإ

ىل القاعدة "3("1) الفقرة وتستند 4.1ق م  1960 ووثيقة 1999 " من الالحئة التنفيذية املشرتكة لوثيقة3"1 اإ
 لهاي. لتفاق

 لتبليغ.ل عىل تعريف  "7"(1) الفقرةحتتوي و  5.1ق م

اليت س يكون عىل املكتب ادلويل معاجلهتا عقب دخول  اتخمتلف أأنواع الطلب "9" و"8("1) ةالفقر تُعّررف و  6.1ق م 
ضع العالقات املتبادةل بني الأطراف من وثيقة جنيف، س تخ 31 وثيقة جنيف حزّي النفاذ. وكام هو منصوص عليه يف املادة

ما لوثيقة ما  1967 املتعاقدة اإ ىل وثيقة حبسب انضاممجنيف لوثيقة واإ أأو أأو لكهيام أأو وثيقة جنيف  1967 الأطراف املتعاقدة اإ
حدى الوثيقتني أأو لكهيام الرابطة  " اقرتاح صياغة قدمه ممثل9" و"8"(1) للفقرة املراَجعةوتراعي الصيغة  .تصديقها عىل اإ

اّبن ادلورة الأوىل للفريق العامل توخيا للتوضيح.INTAادلولية للعالمات التجارية )  ( اإ

 لرفض.لعىل تعريف  "10"(1) الفقرةحتتوي و  7.1ق م

ىل مفاهمي متطابقة ابس تخدام  1967 تشري وثيقة. (2) الفقرة 8.1ق م من هجة ووثيقة جنيف من هجة أأخرى، أأحياان، اإ
مع املصطلحات  1967 املصطلحات املُس تخدمة يف وثيقة تامتىش ولأغراض التبس يط والاتساق،مصطلحات خمتلفة. 
ىل "1جنيف. وترسد البنود من " املُس تخدمة يف وثيقة واليت تقتيض مواءمهتا مع  1967 " املصطلحات الواردة يف وثيقة3" اإ

 تكل الواردة يف وثيقة جنيف.

 لغات العمل: 3مالحظات عىل القاعدة 

ل 31.ق م " 10"1 لضامن الاتساق مع املصطلحات املُس تخدمة يف املادة (2) العنوان الفرعي للفقرة ت صياغةعُّدر
 جنيف. وثيقة من

يداع  اونظر  2.3ق م ماكنية اإ ىل أأن اإ كتب ادلويل قد ُمنحت للمس تفيدين أأو الأشخاص طلب مبارشة دلى امل اإ
ن 3)5 املعنويني بناء عىل املادةالطبيعيني أأو  تكل الإماكنية ختص ب  (2) امجلةل الأوىل من الفقرة( من وثيقة جنيف، فاإ

 مة بوثيقة جنيف.زَ مللالأطراف املتعاقدة ا

، اليت تتناول ترجامت التبليغات املتعلقة بطلب أأو تسجيل دويل، احلمك (2) امجلةل الأخرية من الفقرة نقلوت  3.3ق م
، وعدم حرصه يف وثيقة جنيف. والغرض من تضمني الالحئة التنفيذية املشرتكة ذكل احلمكاملُدرج يف الالحئة التنفيذية لوثيقة 

عىل توضيح مماثل  (3) الفقرة. وتش متل 1967 التبليغات املُقدمة بناء عىل وثيقةه ينطبق أأيضا عىل هو توضيح أأن جنيف،
 التدوينات يف السجل ادلويل ونرشها.بشأأن 

ىل  تذفيذية لوثيقة جنيف، حُ الالحئة التنف  وعىل غرار 4.3ق م فامي خيص املنشورات بناء  (3) الفقرةاجملةل يف الإشارة اإ
لكرتوين ُُيّدد لحقا. تُعدأأل  لأنه ميكن، 1967 عىل وثيقة  تكل املنشورات، يف املس تقبل، سوى يف نسق اإ

" من الالحئة التنفيذية لتفاق لش بونة، مل تعد وثيقة جنيف تتيح 2("3)5 ( والقاعدة4)3 مقارنة ابلقاعدةو  5.3ق م
ماكنية تقدمي ترمجة واحدة أأو أأكرث لتسمية املنشأأ يف الطلب. وعليه  الطلبات  وختص هباعىل تكل الإماكنية  (5) فقرةال تبقياإ

ىل أأن . والفريق العامل يف دورته الأوىل وفقا ملا أأقره 1967 املودعة بناء عىل وثيقة يف هذا الس ياق، جتدر الإشارة اإ
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التنفيذية لتفاق لش بونة تنص بوضوح عىل أأن املكتب ادلويل ل يتحقّق من حصة  ( من الالحئة4)3 القاعدة
 املُقدمة. الرتجامت

 : الإدارة اخملتصة4مالحظات عىل القاعدة 

( 1)4 لتبس يط وفقا للقاعدة (1) الفقرة، خضعت ( من الالحئة التنفيذية لتفاق لش بونة1)4 مقارنة ابلقاعدة 1.4م ق
وأأيد الفريق جنيف. فهيي، عىل وجه التحديد، ل متزّي بني خمتلف التبليغات بني الإدارة اخملتصة واملكتب ادلويل.  من وثيقة

يف  احلقوقفاذ نت عن الإجراءات املنطبقة لإ الالزتام اجلديد بتقدمي معلوما العامل، يف دورته الأوىل، اقرتاح توس يع نطاق
من أأجل زايدة الشفافية  1967 وثيقة فقط مبوجبليشمل الأطراف املتعاقدة جمال تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية 

وعليه، مل يعد من الرضوري احلفاظ عىل تقييد الالزتام املنصوص عليه  وتعزيز تبادل املعلومات بني تكل الأطراف املتعاقدة.
ىل فقرتني فرعيتني.1ول تقس مي الفقرة )يف الفقرة الفرعية )ب(   ( اإ

اقرتاح وفد الولايت املتحدة الأمريكية توس يع نطاق الالزتام ووافق الفريق العامل، يف دورته الثانية، عىل  2.4ق م
تسميات املنشأأ واملؤرشات  للطعن يفقة يف أأعضاء احتاد لش بونة بابلشفافية ليشمل املعلومات اخلاصة ابلإجراءات املط 

نفاذ احلقوق املنبثقة مهنا.  ما جاء  (  تقابل3)4وأأوحض الفريق العامل أأن املعلومات الواجب تقدميها مبوجب القاعدة اجلغرافية واإ
ىل  57( من وثيقة جنيف )انظر الفقرات 5)15( و3)15املادتني  يف  (..LI/WG/PCR/2/7 Provمن الوثيقة  59اإ

يف ضوء التجربة العملية للمكتب ادلويل فامي خيص التغيريات اليت تطرأأ عىل أأسامء  (4) الفقرةصيغت و  43.مق 
عالإدارات اخملتصة وتفاصيل التصال اخلاصة هبا. وعليه   فقط مبوجبنطاق تطبيق هذا احلمك ليشمل الأطراف املتعاقدة  وّسر

 .1967 وثيقة

 الرشوط املتعلقة ابلطلب: 5مالحظات عىل القاعدة 

يداع طلب مبارشة دلى املكتب ادلويل  رانظ 1.5ق م ماكنية اإ ىل أأن اإ متاحة للمس تفيدين أأو الأشخاص الطبيعيني اإ
تكل الإماكنية ب  ()ب(2" و)3" و"2()أأ("2( و)1) الفقرات ختص( من وثيقة جنيف، 3)5 املعنويني بناء عىل املادة أأو

 .الأطراف املتعاقدة امللَزمة بوثيقة جنيف

ع. "2)أأ("(2) الفقرة 2.5ق م " من 2()أأ("2)5 رشط بيان الإدارة اخملتصة اليت تقدم الطلب والوارد يف القاعدة وّسر
. ولن يغرّي هذا الرشط اجلديد بشلك كبري 1967 الالحئة التنفيذية لوثيقة جنيف ليشمل الطلبات املودعة بناء عىل وثيقة

( من الالحئة التنفيذية لتفاق لش بونة 1)5 لأن القاعدة 1967 وثيقة مبوجباملامرسة املُتبعة ابلنس بة للأطراف املتعاقدة 
ممثل الرابطة ادلولية " اقرتاحا قدمه 2"(2)وتراعي الصيغة املراَجعة للفقرة  الطلب.تودع الإدارة اخملتصة تشرتط أأصال أأن 

اّبن ادلورة الأوىل للفريق العاملINTAللعالمات التجارية ) الشخص  تفيدين أأومن أأجل تيسري التواصل مع املس   ( اإ
ليه يف املادة  ىل البت يف ذكل الرشط 2("2)5الطبيعي أأو املعنوي املشار اإ ن الفريق العامل مدعو اإ " من وثيقة جنيف. واإ

 الإضايف.

لت عقب مناقشات الفريق العامل يف دورته الأوىل، و  3.5ق م واءمة املامرسة اخلاصة ابلطلبات مل "4()أأ("2) الفقرةعُّدر
بيان تسمية املنشأأ بلغة فامي خيص  وط احملّددة بناء عىل وثيقة جنيفمع الرش  1967املس تقبل بناء عىل وثيقة املودعة يف 

ىل أأن الفريق العامل قد أأبقى، يف واحدة أأو أأكرث من اللغات الرمسية لطرف املنشأأ املتعاقد . وجتدر الإشارة يف هذا الصدد اإ
ماكنية تضمني الطلبات امل5)3القاعدة  ( 4)3ترمجة أأو أأكرث لتسمية املنشأأ وفقا للقاعدة  1967ودعة بناء عىل وثيقة (، عىل اإ

ماكنية 5()أأ("6(. وفضال عن ذكل، تنص الفقرة )5.3ق ممن الالحئة التنفيذية لتفاق لش بونة )انظر املالحظة  " عىل اإ
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حئة التنفيذية لتفاق لش بونة ( من الال3)5تضمني الطلب، كعنرص خياري، ترمجة أأو أأكرث لتسمية املنشأأ وفقا للقاعدة 
 (.9.5ق ماملالحظة  )انظر

اّبن ادلورة الأوىل للفريق العاملINTAممثل الرابطة ادلولية للعالمات التجارية )واقرتح  4.5ق م تعديل  ( اإ
ىل التارخي املنصوص عليه يف تكل القاعدة7"(2) الفقرة ضافة اإ ضافة عبارة "ورمق" لتيسري تعريف تسجيل حمدد اإ ن " ابإ . واإ

ىلالفريق العامل مدعو   الإضافة. تكلالبت يف  اإ

ذ  ()ب(2" و)6()أأ("2) الفقراتنوعُّدلت  5.5ق م لضامن الاتساق مع املصطلحات املُس تخدمة يف وثيقة جنيف، اإ
ىل املؤرشات اجلغرافية. ىل تسميات املنشأأ وتشري عبارة "منطقة املنشأأ اجلغرافية" اإ نتاج اجلغرافية" اإ  تشري عبارة "منطقة الإ

ية واحملّددة بناء عىل اجلغراف  تعلقة بتسميات املنشأأ أأو املؤرشاتالرشوط اخلاصة ابلطلبات امل  وملا اكنت 6.5مق 
نطاق  فاإنلوثيقة جنيف غري منصوص علهيا يف الالحئة التنفيذية لتفاق لش بونة، ( من الالحئة التنفيذية 4( و)3)5 القاعدة
 عىل وثيقة جنيف.يقترص  (4( و)3) الفقرتني تطبيق

ىل كون حمتوى القاعدةونظرا  7.5مق  يُعد ذكل يف حني ة خياراي، من الالحئة التنفيذية لتفاق لش بون" 3("3)5 اإ
لزاميا بناء عىل القاعدة ن الغرض من 5)5 احملتوى اإ طابعها حرص هو  (5) الفقرة( من الالحئة التنفيذية لوثيقة جنيف، فاإ

، 1967 لوثيقةالطلبات اخلاضعة لوثيقة جنيف، يف حني س يظّل الرشط خياراي ابلنس بة للطلبات اخلاضعة يف الإلزايم 
حذف عبارة  ويف ادلورة الأوىل للفريق العامل، أأثريت أ راء متباينة يف اقرتاح". 4()أأ("6) عليه يف الفقرةهو منصوص  كام

ذا اكن التسجيل [ الطلب]يبنّي القايض بلزوم أأن "" لأهنا قد تبدو متعارضة مع الرشط الفعيل عىل حد عمل املودع" ما اإ
، نشأأ أأو املؤرش اجلغرايف ابمحلايةو الإداري، واذلي تمتتع مبوجبه تسمية امل القانون الترشيعي أأو الإداري أأو القرار القضايئ أأ  أأو

ىل الاختيار بني  ."تسمية املنشأأ أأو املؤرش اجلغرايفُيّدد أأن امحلاية غري ممنوحة لعنارص معّينة من  ن الفريق العامل مدعو اإ واإ
 ".عىل حد عمل املودعيقة جنيف وحذف عبارة "( من الالحئة التنفيذية لوث 5)5الإبقاء عىل الصياغة الراهنة للقاعدة 

اّبن ادلورة الأوىل للفريق العامل، تعديل (INTAممثل الرابطة ادلولية للعالمات التجارية )واقرتح  8.5مق  ، اإ
لشرتاط أأن تُذكر أأيضا عنارص تسمية املنشأأ أأو املؤرش اجلغرايف غري املطالب حباميته يف طلب مودع بناء عىل  (5) الفقرة

ىل أأي ضافة اإ حريف بنظام أأي نقل  وأأ " 4()أأ("2ترمجة لزمة وفقا للفقرة ) ةوثيقة جنيف ابللغة الرمسية لطرف املنشأأ املتعاقد اإ
ىل 2لزم وفقا للفقرة ) احلروف الصوتية ن الفريق العامل مدعو اإ ()ب(. وس تيرس تكل الإضافة تعريف املصطلحات احملددة. واإ

 البت يف تكل الإضافة املقرتحة.

العنارص اخليارية للطلبات ادلولية اليت ميكن تقدميها بناء عىل  "6" و"5" و"4()أأ("6الفقرات )وتتضمن  9.5ق م
ممثل الرابطة " اقرتاحا قدمه 1)أأ("(6)تراعي الإضافة املقرتحة يف الفقرة و  ( من الالحئة التنفيذية لتفاق لش بونة.3)6 القاعدة

( من 3)5اّبن ادلورة الأوىل للفريق العامل من أأجل تيسري التواصل يف حاةل املادة اإ  (INTAادلولية للعالمات التجارية )
ليه يف املادة  ن فريق وثيقةتكل ال" من 2("2)5وثيقة جنيف مع املس تفيدين أأو الشخص الطبيعي أأو املعنوي املشار اإ . واإ

ىل البت يف   الإضافة املقرتحة. تكلالعامل مدعو اإ

دت بناء عىل الالحئة التنفيذية لتفاق لش بونة، ويه عدم ترمجة  ()ب(6)الفقرة وترّّسر  510.مق  املامرسة اليت ُحّدر
"(، وتوس يع نطاق تكل املامرسة ليشمل أأيضا املعلومات الإضافية اليت ميكن تقدميها بناء 1)أأ("6 عناوين املس تفيدين )القاعدة

 ".6)أأ("6 عىل القاعدة
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 اخملالفة للأصولالطلبات : 6مالحظات عىل القاعدة 

للمس تفيدين ( من وثيقة جنيف واليت تسمح 3)5 الإماكنية اجلديدة املُدرجة يف املادة 6 القاعدةتراعي  1.6ق م
يداع الطلبات ادلولية مبارشة دلى املكتب ادلويل. الأشخاص الطبيعيني أأو املعنويني  أأو ىل أأن تكل الإماكنية غري ونظرا ابإ اإ

ن، 1967 منصوص علهيا يف وثيقة لتبليغات بني املكتب ادلويل اب ختص الأطراف املتعاقدة امللَزمة بوثيقة جنيف 6 القاعدة فاإ
 املعنويني. واملس تفيدين أأو الأشخاص الطبيعيني أأو

 التدوين يف السجل ادلويل: 7مالحظات عىل القاعدة 

الرشوط احملّددة املنصوص علهيا يف الالحئة التنفيذية لتفاق لش بونة والالحئة التنفيذية مُجعت  .()ب(1) الفقرة 1.7ق م
 من مرشوع الالحئة التنفيذية املشرتكة. 5( و1)3 يف القاعدتني 1967 الطلب اخلاضع لوثيقةبشأأن لوثيقة جنيف 

 الالحئة التنفيذية املشرتكة. ()ب( من الالحئة التنفيذية لوثيقة جنيف يف مرشوع1)7القاعدة  تُنقل مل وعليه

ىل املس تفيدين أأو الأشخاص الطبيعيني أأو املعنويني أأن الشهادة لن  (3) الفقرة وتوحّضر  2.7ق م لتُرسل اإ فامي خيص  اإ
 الأطراف املتعاقدة امللَزمة بوثيقة جنيف.

ىل وثيقة جنيف  1967 حال انضامم طرف منشأأ متعاقد هو أأصال طرف يف وثيقة يف 3.7ق م ، تنص أأو تصديقه علهيااإ
فامي خيص  1967عىل طريقة التعامل مع التسجيالت ادلولية لتسميات املنشأأ املُدّونة سابقا بناء عىل وثيقة  (4الفقرة )

 .1967وثيقة  وليسوثيقة جنيف  مبوجبالأطراف املتعاقدة الأخرى 

()أأ( من الالحئة التنفيذية لوثيقة 4)7ردة يف القاعدة ابلصيغة الأصلية الوا الفقرة الفرعية )أأ(ويُقرتح الإبقاء عىل  4.7ق م
دخاهل يف التسجيالت ادلولية لتسميات املنشأأ  جنيف دون حتديد حتقق املكتب ادلويل والإدارة اخملتصة من أأي تغيري جيب اإ

الثانية للفريق العامل، ()أأ( خالل ادلورة 4)7وعقب مداخةل وفد أأسرتاليا بشأأن القاعدة  .1967املُدّونة سابقا بناء عىل وثيقة 
( من وثيقة جنيف )انظر 4)29( كام جاء يف املادة 4)7ُأوحض أأنه جيوز اقتضاء سداد الرسوم الفردية مبوجب القاعدة 

 (..LI/WG/PCR/2/7 Provمن الوثيقة  190 الفقرة

طت صياغة الفقرة الفرعية )ب(. 5.7ق م  بّسر

لتحديد نطاق  (4العنوان الفرعي للفقرة )مناقشات الفريق العامل يف دورته الأوىل، يُقرتح تعديل  عقب 6.7ق م
. وبناء عىل تعليقات وفد أأسرتاليا، يُقرتح أأيضا 1967وثيقة  وليسوثيقة جنيف  مبوجبالتطبيق فامي خيص الأطراف املتعاقدة 

ضافة  الإخطار برفض أ اثر  1967وثيقة  وليسوثيقة جنيف  مبوجبدة لتوضيح أأنه جيوز للأطراف املتعاق فقرة فرعية )د(اإ
( من وثيقة جنيف ويف 1)15وفقا لالإجراء املنصوص عليه يف املادة  1967تسجيل دويل ُمدّون سابقا بناء عىل وثيقة 

حال وجود  ()ج(. وجتدر الإشارة يف هذا الصدد أأنه يف1)9()ب( والقاعدة 1)9غضون املهةل الزمنية احملددة يف القاعدة 
م ()د(، س تعد امحلاية النامجة عن التسجيل ادلويل متخىل عهنا يف الطرف املتعاقد اذلي 1)6خمالفة مبوجب القاعدة  قدَّ

م الإعالن مبوجب املادة 4)5( أأو 3)5الإخطار مبوجب القاعدة  ىل  9من وثيقة جنيف. وتطبَّق القواعد ( 4)7( أأو قدَّ مع  12اإ
 ما يلزم من تبديل.
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7ت عىل القاعدة مالحظا
)اثنيا(

 واترخي بدء رساينه 1967بناء عىل وثيقة : اترخي التسجيل ادلويل 

7ق م
)اثنيا(

7 قاعدةلل 1.
)اثنيا(

ة ادلولي تاترخي التسجيال (2( و)1يف الفقرتني ) غرضان. أأما أأوهلام فأأن القاعدة حتدد ديدةاجل 
عندما تكون العالقات املتبادةل بني طرف املنشأأ املتعاقد  تكل التسجيالت ادلولية واترخي بدء رساين 1967بناء عىل وثيقة 

مة بناء عىل وثيقة  اترخي بدء رساين التسجيالت  (3يف الفقرة ) . وأأما اثنهيام فأأن القاعدة حتدد1967والأطراف الأخرى منظَّ
لهيا فامي خي 1967من تصديق طرف منشأأ متعاقد عىل وثيقة  وثيقة جنيف  مبوجبص الأطراف املتعاقدة الأخرى أأو انضاممه اإ

ىل أأن اترخي التسجيل ادلويل واترخي بدء رساين طلب تلقاه املكتب 1967وثيقة  وليس . وجتدر الإشارة يف هذا الصدد اإ
م مبوجب املواد  لهيا منظَّ وثيقة  ( من5( و)3( و)2)6ادلويل بعد تصديق طرف املنشأأ املتعاقد عىل وثيقة جنيف أأو انضاممه اإ

أأو وثيقة  1967 قبل تصديق طرف متعاقد جديد عىل وثيقةاملُدّونة أأما مسأأةل اترخي بدء رساين التسجيالت ادلولية جنيف. 
لهيا فهيي مسأأةل متناوةل يف املادة ( من وثيقة 4)29 املادة ويف 1967 )ب( و)ج( من وثيقة(2)14 جنيف أأو الانضامم اإ

 راف املتعاقدة اجلديدة.فامي خيص تكل الأط جنيف عىل التوايل

7ق م
)اثنيا(

 1967 وثيقة مبوجبطرف املنشأأ املتعاقد  للطلبات اليت يودعهااترخي التسجيل ادلويل  (1) الفقرةوحتدد  2.
( من الالحئة التنفيذية لتفاق لش بونة مع مواءمهتا ومتطلبات املادة 2( و)1)8وتتضمن نص القاعدتني وليس وثيقة جنيف. 

ن( من وثيقة 3)6 لن يغرّي بشلك كبري املامرسة املُتبعة  3بيان الإدارة اخملتصة اليت تقدم الطلباجلديد ل رشط ال  جنيف. واإ
ودع ت( من الالحئة التنفيذية لتفاق لش بونة تشرتط أأصال أأن 1)5 لأن القاعدة 1967 ابلنس بة للأطراف املتعاقدة يف وثيقة

 الطلب.الإدارة اخملتصة 

7ق م
)اثنيا(

ذ تنص عىل أأن تقريباً  ( من الالحئة التنفيذية لتفاق لش بونة3)8نص القاعدة  (2) قرةالفنقل وت  3. اترخي بدء . اإ
 1967 طرف متعاقد يكون طرفا يف وثيقة( هو اترخي التسجيل ادلويل يف لك 1) رساين التسجيل ادلويل املذكور يف الفقرة

عالن يُقدم  )ب(، رشط أأل يكون الطرف املتعاقد الفرعية  بناء عىل الفقرةوقت التسجيل ادلويل أأو التارخي املذكور يف اإ
 رفض امحلاية. قد

7ق م
)اثنيا(

( خمتلفا عن اترخي التسجيل 1) . س يكون اترخي بدء رساين التسجيل ادلويل املذكور يف الفقرة(3) الفقرة 4.
املنشأأ املتعاقد عىل وثيقة جنيف  عقب تصديق طرف 1967 وثيقة وليسوثيقة جنيف مبوجب  الأطراف املتعاقدةادلويل يف 

لهيا. ويف تكل الأطراف املتعاقدة، س يكون اترخي بدء رساين التسجيل ادلويل املذكور يف الفقرة التارخي اذلي ( 1) أأو انضاممه اإ
لهيا انفذايصبح فيه تصديق طرف املنشأأ املتعاقد عىل وثيقة ج  عالن يُقدم ،نيف أأو انضاممه اإ  بناء عىل أأو التارخي املذكور يف اإ

 .()د(1)6للقاعدة  وأأل توجد خمالفة وفقا ، رشط أأل يكون الطرف املتعاقد قد رفض امحلاية()ب( من وثيقة جنيف5)6املادة 

 : الرسوم8مالحظات عىل القاعدة 

ماكنية الامتس 4)7 ( املادة3)8( و2)8 ذ القاعداتنتُنفر  1.8ق م رسوم فردية سداد ( من وثيقة جنيف اليت أأدرجت اإ
ىل أأن تكل  ىل وثيقة جنيف. وابلنظر اإ عالن، بذكل فور انضامهما اإ رشط أأن ختطر الأطراف املتعاقدة املدير العام، يف اإ

ن 1967 الإماكنية غري منصوص علهيا يف وثيقة الأطراف املتعاقدة يف نطاق التطبيق  حترصان (3و) ()أأ(2الفقرتني )، فاإ
 وثيقة جنيف. مبوجب

                                                
3

 " من وثيقة جنيف.1("3)6انظر املادة  
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( اجلديدة املقرتحة اقرتاحا قدمه وفد مجهورية مودلوفا يف ادلورة الأوىل للفريق العامل من 10الفقرة )تراعي  2.8ق م
دراج بند  9لامدة ل مشابهأأجل اإ

)سادسا( 
ل أأي طرف  بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات بروتوكول اتفاق مدريدمن  حبيث ل ُيّصر

نظائره ولكن ميكنه أأن يطلب سداد رسوم فردية عن البدلان ووثيقة جنيف لكهيام رسوما من  1967متعاقد يف وثيقة 
ىل الاختيار بني الإبقاء عىل  ن الفريق العامل مدعو اإ الإضافة أأو حتديد همةل دنيا  تكلالأطراف يف وثيقة جنيف فقط. واإ

 متاش يا مع بروتوكول مدريد. بند الضامنلتطبيق 

 : الرفض9مالحظات عىل القاعدة 

ووثيقة  1967مبوجب وثيقة  املهةل احملّددة لإخطار املكتب ادلويل برفض امحلاية ()ب(1) الفقرةتتناول  1.9ق م
ىل الفقرة ) ىل احلمك املقابل يف وثيقة()ب( 1جنيف؛ وأأضيفت اإ شارة اإ  ((.2)5)أأي املادة  1967 اإ

اّبن ادلورة الأوىل للفريق اINTAممثل الرابطة ادلولية للعالمات التجارية )اقرتح  2.9ق م حال بديال لتحديد  لعامل( اإ
عوضا عن تكل املنصوص علهيا يف الالحئة التنفيذية لتفاق لش بونة والالحئة التنفيذية لوثيقة جنيف الرفض  همةلاترخي بدء 

الرفض بعرشين يوما من التارخي احملدد يف الإخطار اخلاص ابلتسجيل  همةل)أأي اترخي تسمّل الطرف املتعاقد(. وأأفاد بأأن حتديد 
ىل الأطراف املتعاقدة من شأأنه أأن ييرس حتديد اترخي بداية ادلو ه اإ  جديدة (جفقرة فرعية )الرفض. فأُضيفت  همةليل املوجَّ

ضافة الفقرة الفرعية )ج( اجلديدة املقرتحة. ىل البت يف اإ ن الفريق العامل مدعو اإ  ملراعاة ذكل الاقرتاح. واإ

ع. "1("2) الفقرة 93.مق  رة ابلرفض والوارد يف القاعدة وّسر "من الالحئة 1("2)9 رشط بيان الإدارة اخملتصة املُخطر
. ولن يكون هذا الرشط اجلديد موضوعيا من الناحية 1967 التنفيذية لوثيقة جنيف ليشمل الطلبات املودعة بناء وثيقة

الالحئة التنفيذية لتفاق لش بونة تشرتط أأصال  ( من1)9 لأن القاعدة 1967 وثيقة مبوجبابلنس بة للأطراف املتعاقدة  العملية
عالن الرفض. الإدارة اخملتصة تتوىلأأن   الإخطار ابإ

ىل املادة تذف. حُ "4("2) الفقرة 94.مق  من وثيقة جنيف لتاليف تطبيق احلمك اذلي س يكون مقترصا  13 الإشارة اإ
 عىل حالت الرفض املُخَطر هبا بناء عىل وثيقة جنيف.

ىل املس تفيدين أأو الأشخاص الطبيعيني  (3) الفقرة توحّضر و  95.مق  أأنه لن تُرسل نسخة من الإخطار ابلرفض اإ
لاملعنويني  أأو  بوثيقة جنيف. خيص الأطراف املتعاقدة امللَزمةفامي  اإ

 الإخطار ابلرفض اخملالف للأصول: 10مالحظات عىل القاعدة 

لت 1.10ق م من  9 والقاعدة جنيفوثيقة  من 16 املادةيف املصطلحات املُس تخدمة لتكون مامتش ية مع  10 القاعدة عّدر
 .الالحئة التنفيذية املشرتكة

ىل املس تفيدين اخملالف للأصول أأنه لن تُرسل نسخة من الإخطار ابلرفض  (2()ب( و)1) نالفقرات وتوحض 2.10ق م  اإ
ل فامي خيص الأطراف املتعاقدة أأو ىل ذكل، لن تُتاح سوى  امللَزمة بوثيقة جنيف. الأشخاص الطبيعيني أأو املعنويني اإ ضافة اإ واإ

ماكنية الامتس تصويب  الأشخاص الطبيعيني أأو املعنويني أأوللمس تفيدين  التابعني للأطراف املتعاقدة امللَزمة ابتفاقية جنيف اإ
 الإخطار ابلرفض من الإدارة اخملتصة اليت أأرسلته.
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 : حسب الرفض11مالحظات عىل القاعدة 

ويف حاةل السحب  ،السحبأأن تبنّي لك الإخطارات بسحب الرفض أأس باب عىل . "2("2) الفقرةتنص  111.مق 
لهيا يف القاعدة من مرشوع الالحئة التنفيذية املشرتكة توخيا للشفافية، مبا يامتىش مع  "5("2)9 اجلزيئ، البياانت املشار اإ

 الأحاكم الواردة يف الالحئة التنفيذية لوثيقة جنيف.

ىل املس تفيدين أأوسحب أأنه لن تُرسل نسخة من الإخطار ب  (3) الفقرة وتوحض 1.12مق  الأشخاص الطبيعيني  الرفض اإ
ل فامي خيص الأطراف املتعاقدة امللَزمة بوثيقة جنيف.  أأو املعنويني اإ

 : منح امحلاية12مالحظات عىل القاعدة 

لت 1.12ق م املُعمتدة يف مرشوع الالحئة التنفيذية املشرتكة فامي خيص لضامن الاتساق مع الصياغة  12 القاعدة عّدر
 الإخطارات الأخرى.

عالانت  عىل "3("2) الفقرةوتنص  2.12ق م عالانت منح امحلاية اليت تعادلأأن تبنّي لك اإ حسبا  حسب الرفض أأو لك اإ
لهيا يف و السحب أأس باب ، 1967 جزئيا للرفض، مبا يف ذكل تكل اخملَطر هبا بناء عىل وثيقة البياانت املشار اإ

يف الالحئة التنفيذية  كام هو منصوص عليه حاليامن مرشوع الالحئة التنفيذية املشرتكة توخيا للشفافية،  "5("2)9 القاعدة
 لوثيقة جنيف.

عالن منح امحلاية أأنه لن تُرسل نسخة من  (3) الفقرة وتوحض 3.12ق م ىل املس تفيدين أأواإ الأشخاص الطبيعيني  اإ
ل فامي خيص الأطراف املتعاقدة امللَزمة بوثيقة جنيف.امل  أأو  عنويني اإ

بطال : 13مالحظات عىل القاعدة   أ اثر تسجيل دويل يف طرف متعاقداإ

ل 1.13ق م مع الصياغة املُعمتدة يف مرشوع الالحئة التنفيذية املشرتكة فامي خيص  لتامتىش 13 عنوان القاعدة عّدر
 الإخطارات الأخرى.

ىل املس تفيدين أأو الأشخاص الطبيعيني  الإخطار ابلإبطالأأنه لن تُرسل نسخة من  (2) الفقرة وتوحض 2.13ق م اإ
ل فامي خيص الأطراف املتعاقدة امللَزمة بوثيقة جنيف. أأو  املعنويني اإ

 املهةل الانتقالية املمنوحة للغري: 14مالحظات عىل القاعدة 

مع الصياغة املُعمتدة يف مرشوع الالحئة التنفيذية املشرتكة فامي خيص  لتامتىش 14 عنوان القاعدةيُقرتح تعديل  1.14ق م
 الإخطارات الأخرى.

خطار املكتب ادلويل مبنح همةل انتقالية للغري.  (1) الفقرةوتتناول  2.14ق م ىل الأحاكم 1) الفقرة وكّرلتاإ شارة اإ ضافة اإ ( ابإ
ىل ذكل، 2)5 ( واملادة6)5 )أأي املادة 1967 املقابةل يف وثيقة ضافة اإ توقيع الإدارة اخملتصة عىل ( 1) الفقرةتشرتط ((. واإ

ويعّد ذكل التوقيع، بوضوح،  لتفاق لش بونة.( من الالحئة التنفيذية 1)12 الإخطار كام هو منصوص عليه حاليا يف القاعدة
 جزءا من الإخطار.

رشط تقدمي معلومات عن نطاق الاس تخدام أأثناء املهةل الانتقالية، وهو رشط وارد يف  "3("1) الفقرة تتضمنو  3.14ق م
 للشفافية. توخيا، 1967 الالحئة التنفيذية لوثيقة جنيف، كذكل فامي خيص الإخطارات مبنح همةل انتقالية للغري بناء عىل وثيقة
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ىل كون املادة اونظر  4.14ق م نهةل الانتقالية املمنوحة للغري، تنّظم مدة امل  1967 ( من وثيقة6)5 اإ حترص  (2) الفقرة فاإ
 وثيقة جنيف. يفتطبيقها 

ىل املس تفيدين املمنوحة للغري  الإخطار ابملهةل الانتقاليةأأنه لن تُرسل نسخة من  (3) الفقرة وتوحض 5.14ق م اإ
ل فامي خيص الأطراف املتعاقدة امللَزمة  أأو  بوثيقة جنيف.الأشخاص الطبيعيني أأو املعنويني اإ

 تعديالتال : 15مالحظات عىل القاعدة 

ىل  1.15ق م نتاج اجلغرافية. ومن مّث  ()ب(2" و)5" و"3("1) الفقراتأأضيفت اإ ىل منطقة الإ شارة اإ تشري تكل اإ
ىل تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية عىل حد سواء.الفقرات   بوضوح اإ

مع القامئة الواردة يف الالحئة ابتت متوامئة  1967 ا بناء عىل وثيقة. قامئة التعديالت املسموح هب(1) الفقرة 2.15ق م
 التنفيذية لوثيقة جنيف.

لت و  3.15ق م دخال تعديل، كام هو منصوص عليه حاليا يف  ()أأ( و)ب(2) اتنالفقرعُّدر لشرتاط التوقيع عىل الامتس اإ
 التوقيع، بوضوح، جزءا من الإخطار.ذكل  ويعدّ ( من الالحئة التنفيذية لتفاق لش بونة. 1)13 القاعدة

يداع لإ املعنويني ت الإماكنية املتاحة للمس تفيدين أأو الأشخاص الطبيعيني أأو دام . ما(4()أأ( و)2) الفقراتن 4.15ق م
ماكنية منصوص علهيا املتاحة أأيضا لأولئك املس تفيدين الإماكنية  فاإن( من وثيقة جنيف، 3)5 يف املادة طلب التسجيل ادلويل اإ

 وثيقة جنيف. مبوجبعىل الأطراف املتعاقدة  تقترص املعنويني لتقدمي الامتس لإدخال تعديلأأو الأشخاص الطبيعيني أأو 

ىل عدم نص وثيقة اونظر  5.15ق م ماكنية تسجيل تسمية منشأأ تتعلق مبنطقة عابرة للحدود ول عىل  1967 اإ عىل اإ
ماكنية تقدمي الامت ن اإ عىل  ابت يقترص ()ب(2) الفقرة نطاق تطبيقس لإدخال تعديل عىل ذكل التسجيل ادلويل، فاإ

 الأطراف املتعاقدة امللَزمة بوثيقة جنيف.

 : التخيل عن امحلاية16مالحظات عىل القاعدة 

خطار ن أأو الأشخاص الطبيعيني أأو ما دامت الإماكنية املتاحة للمس تفيدي 1.16ق م ابلتخيل عن امحلاية املعنويني لالإ
 (3( و)2( و)1) الفقراتأأو لحئهتا التنفيذية، فاإن  1967 يف وثيقةحسب ذكل الإخطار لحقا غري منصوص علهيا  أأو

 تكل الإماكنية بوضوح الأطراف املتعاقدة مبوجب وثيقة جنيف.ب  ختص

كام هو منصوص عليه حاليا يف  لشرتاط التوقيع عىل الإخطار ابلتخيل عن امحلاية، (1) الفقرة وتشرتط 2.16ق م
 ( من الالحئة التنفيذية لتفاق لش بونة.1)14 القاعدة

ماكنية حسب التخيل عن امحلاية يف وثيقة جنيف حتديدا ملراعاة احامتل زوال السبب الاكمن  3.16ق م وراء وأأدررجت اإ
 .1967 الأطراف املتعاقدة مبوجب وثيقة تكل الإماكنية فامي خيص (4( و)2) نلفقراتا وتتضمنالتخيل الأويل عن امحلاية. 

ضافة  4.16ق م جديدة  ()ب(2فقرة )بناء عىل تعليقات وفد مجهورية مودلوفا يف ادلورة الأوىل للفريق العامل، يُقرتح اإ
ىل البت يف  ن الفريق العامل مدعو اإ لتوضيح اترخي بدء رساين حسب التخيل فامي خيص طرف متعاقد ساري التخيل فيه. واإ

 الإضافة. تكل

بقاء عىل القاعدة  5.16ق م ىل أأنه يف حال قرر الفريق العامل الإ الرفض  همةل()ج( اجلديدة، فستبدأأ 1)9وجتدر الإشارة اإ
ىل الطرف املتعاقد املعين )انظر املالحظة ق 20بعد  ه اإ  (.2.9م يوما من التارخي احملدد يف الإخطار بسحب التخيل املوجَّ
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 طب التسجيل ادلويل: ش17مالحظات عىل القاعدة 

من الالحئة التنفيذية لتفاق لش بونة املتعلقة ابحلق يف الامتس شطب  15 مضمون القاعدة 17 لقاعدةاتنقل  1.17ق م
ماكنية تقدمي املس تفيدين أأو الأشخاص الطبيعيني أأو املعنويني الامتسا مبارشا لشطب  تسجيل دويل، وتُدرج يف الوقت نفسه اإ

 نصوص عليه يف وثيقة جنيف.ذكل التسجيل، كام هو م 

التوقيع عىل الامتس شطب التسجيل ادلويل، كام هو منصوص عليه حاليا يف  (1) الفقرة وتشرتط 2.17ق م
 ( من الالحئة التنفيذية لتفاق لش بونة.1)15 القاعدة

 التصويبات يف السجل ادلويل: 18مالحظات عىل القاعدة 

ني للامتس تصويب خطأأ يتعلق املعنوين أأو الأشخاص الطبيعيني أأو للمس تفيديدامت الإماكنية املتاحة  ما 1.18ق 
نأأو لحئهتا التنفيذية،  1967 غري منصوص علهيا يف وثيقةبتسجيل دويل  تكل الإماكنية ب  ختصان (3( و)2) الفقرتني فاإ

 وثيقة جنيف. مبوجبالأطراف املتعاقدة 

خطار ابلرفض، توحض1)9لالتساق مع القاعدة  توخياو  2.18ق م أأن اترخي  (4) الفقرة ( اليت حتدد بداية املهةل الزمنية لالإ
حال  يفلإخطار املكتب ادلويل ابلرفض. و ( هو بداية همةل الس نة الواحدة3)18 يف القاعدة تصويب املذكورالإخطار ابل تسمّل 

بقاء عىل القاعدة  يوما من التارخي احملدد يف الإخطار  20 بعد الرفض همةلاجلديدة، فستبدأأ ()ج( 1)9قرر الفريق العامل الإ
ىل الطرف املتعاقد املعين )انظر املالحظة ق م ه اإ ىل أأن ال راء اليت  (.2.9بسحب التخيل املوجَّ ويف اخلتام، جُتدر الإشارة اإ

ح اّبن ادلورة الأوىل للفريق العامل مل ترّجر التصويبات اليت قد تكون موضوع رفض امحلاية بناء توس يع نوع  أأعربت عهنا الوفود اإ
 (.4) عىل الفقرة

 نرشال : 19مالحظات عىل القاعدة 

ىل عىل  من الالحئة التنفيذية لتفاق لش بونة، مل يُبق 18 مقارنة ابلقاعدة 1.19ق م رى أأل جيُ  لأنه ميكناجملةل الإشارة اإ
لكرتوين ُُيّدد النرش  لحقا.، يف املس تقبل، سوى يف نسق اإ

 طرق الإخطار من قبل املكتب ادلويل: 23مالحظات عىل القاعدة 

بقاء عىل القاعدة  1.23ق م ن 1)9يف حال قرر الفريق العامل الإ ()ج( اجلديدة لتحديد اترخي بداية همةل الرفض، فاإ
لهيا يف القواعد  خالفا ملا تنص عليه حاليا  18و 16و 9املكتب ادلويل لن يكون ملزما بتحديد اترخي تسمّل الإخطارات املشار اإ

س يكون من  مث ( من الالحئة التنفيذية لوثيقة جنيف. ومن1)23( من الالحئة التنفيذية لتفاق لش بونة والقاعدة 1)22القاعدة 
خطار  23القاعدة الاكيف الإبقاء عىل  ثبات أأي وس يةل واحدة لالإ خطارالإدارة اخملتصة ل تسملّ تسمح للمكتب ادلويل ابإ  يف أأو الإ

ليه يف املادة  تسملّ ( من وثيقة جنيف 3)5حاةل املادة  " من 2("2)5املس تفيدين أأو الشخص الطبيعي أأو املعنوي املشار اإ
( من 2)23( من الالحئة التنفيذية لتفاق لش بونة والقاعدة 2)22الوثيقة لالإخطار وفقا ملا تنص عليه حاليا القاعدة  تكل

 الالحئة التنفيذية لوثيقة جنيف.

 التعلاميت الإدارية: 24مالحظات عىل القاعدة 

ىل اجملةل اليت  تذفحُ و  وجود يف الالحئة التنفيذية لتفاق لش بونةاملتوضيح ال  ()ب(3) الفقرةُأدخل يف  1.24ق م الإشارة اإ
 .1.19ق م ترد يف تكل الالحئة للسبب املذكور يف املالحظة
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 اكم انتقاليةادلخول حزّي النفاذ؛ أأح: 25مالحظات عىل القاعدة 

اترخي دخول الالحئة التنفيذية ُأدخل حمك جديد يف مرشوع الالحئة التنفيذية املشرتكة لتحديد . (1) الفقرة 1.25ق م
 من الالحئة التنفيذية لتفاق لش بونة. 24 املشرتكة حزّي النفاذ مبا يامتىش مع القاعدة

( "1" البنداعتبار الطلبات ) يف مرشوع الالحئة التنفيذية املشرتكة لضامن حمك جديد ُأدخل. (2) الفقرة 2.25ق م
اليت يتسلمها املكتب ادلويل قبل اترخي دخول وثيقة جنيف حزّي و  1967اليت تنظمها وثيقة ( "2" البندالتبليغات الأخرى ) أأو

 وط املنطبقة مبوجب الالحئة التنفيذية املشرتكة.دامت متتثل لرشوط الالحئة التنفيذية لتفاق لش بونة، ممتثةًل للرش  النفاذ، ما

 الوثيقة[ ة]هناي


