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ت�شة اŸادة 3 االإدارة امل
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حة التنفـيذية اŸادة 25 الال
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اŸادة 26 املراجعة

معية اŸادة 27 تعديل بع�س املواد فـي ا
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يقة اŸادة 28 االن�شمام اإ هذ الو

اŸادة 29 تاري نفاذ الت�شدي واالن�شمام

ات ر التحف اŸادة 30 ح

يقة 1967 اŸادة 31 تطبي اتفاق ل�شبونة وو

اŸادة 32 النق�س

يع عليها يقة والتو اŸادة 33 لغات هذ الو

اŸادة 34 اأمني االإيداع
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#hC’G $``°üØdG
á``eÉYh á``jó«¡“ %É``µMCG

( 1 ) IOÉ``ŸG
Iô``°üàîŸG ô``«HÉ©àdG

يقة وما  يذكر خالف ذلك �شراحة  س هذ الو را الأ

1 - تعنــــي عبارة "اتفــــاق ل�شبونـــة" اتفاق ل�شبونة ب�شـاأن حماية ت�شميات املن�شاأ وت�شجيلها 

عل ال�شعيد الدو املور فـي 31 اأكتوبر 1958،

يقـــــة 1967" اتفــــاق ل�شبونــــة كمـــا هــــو مراجــع فـــي ا�شتوكهو فـي  2 - وتعنــــي عبــــارة "و

14 يوليو 1967 ومعدل فـي 28 �شبتم 1979،

غرافـية  يقة" اتفاق ل�شبونة ب�شاأن ت�شميات املن�شاأ والبيانات ا 3 - وتعني عبارة "هذ الو

يقة وج هذ الو شوع  كما هو مو

حة التنفـيذية امل�شار اإليها فـي املادة 25، حة التنفـيذية" الال 4 - وتعني عبارة "الال

ية ال�شناعية املورخة فـي  ية باري�س حلماية املل ية باري�س" اتفا 5 - وتعني عبارة "اتفا

20 مار�س 1883 ب�شيغتها املنقحة واملعدلة

" ت�شمية وفقا ملا ورد فـي املادة 2)1("1"، 6 - وتعني عبارة "ت�شمية املن�شاأ

غرافـي" بيانا وفقا ملا ورد فـي املادة 2)1("2"، 7 - وتعني عبارة "البيان ا

ت الدو وفقا  " ال�شجل الدو الذي يحتف ب امل 8 - وتعني عبارة "ال�شجل الدو

4 كمجموعة ر�شمية للبيانات املتعلقة بالت�شجيالت الدولية لت�شميات املن�شاأ  للمادة 

ف عليها تلك البيانات ل الدعامة التي  غرافـية اأيا كان �ش والبيانــــات ا

" الت�شجيل الدو املدون فـي ال�شجل الدو 9 - وتعني عبارة "الت�شجيل الدو

" طل الت�شجيل الدو 10 - وتعني كلمة "الطل

يقة 11 - وتعني كلمة "امل�شجل" املدون فـي ال�شجل الدو وفقا لهذ الو

غرافـية" منطقة جغرافـية وفقا ملا ورد فـي املادة 2)2(؛ 12 - وتعني عبارة "منطقة املن�شاأ ا

اأطراف  "منطقة جغرافـية عابرة للحدود" منطقة جغرافـية تقع فـي  13 - وتعني عبارة 

دة جماورة اأو ت�شملها متعا
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ون طرفا فـي  ومية دولية ت مة ح اأو من د" كل دولة  "الطرف املتعا 14- وتعني عبارة 

يقة هذ الو

املن�شاأ   فـي منطقة  تقع  الذي  د  املتعا الطرف  د"  املتعا املن�شاأ  "طرف  وتعني عبارة   -  15

غرافـية العابرة للحدود غرافـية اأو الذي تقع فـي منطقة املن�شاأ ا ا

ت�شة" كيانا يعني وفقا للمادة 3، 16 - وتعني عبارة "االإدارة امل

له   ول  ي الذين  اأو املعنويني  الطبيعيني  ا�س  االأ�ش "امل�شتفـيدون"  كلمة  وتعني   -  17

دام ت�شمية من�شاأ اأو بيان جغرافـي د ا�شت انون طرف املن�شاأ املتعا

ومية الدولية االأهل الأن  مة احل املن وميـــة الدولية" مـــة احل 18 - وتعنــــي عبارة "املن

يقة وفقا للمادة 28)1("3"، ت�شب طرفا فـي هذ الو

رية ية الف مة العاملية للمل مة" املن 19 - وتعني كلمة "املن

مة 20 - وتعني عبارة "املدير العام" املدير العام للمن

مة. ت الدو للمن " امل ت الدو 21 - وتعني عبارة " امل

( 2 ) IOÉ``ŸG
´ƒ````°VƒŸG

غرافـية  ت�شميات املن�شاأ والبيانات ا  - 1

يقة عل ما يلي  تنطب هذ الو

جغرافـية  منطقة  ا�ش  من  وتتاألف  د  املتعا املن�شاأ  طرف  فـي  حممية  ت�شميـــة  اأي   -  1

دم  اإ تلك املنطقة وت�شت اأنها ت�شري  اأخر يعرف  اأو اأي ت�شمية  اأو ت�شتمل عليـــ 

نوعيتها   تعود  حي  غرافـية  ا املنطقة  تلك  فــــي  هــــا  ن�ش ما  �شلعــــة  لتعيني 

ا فـي ذلك العوامل الطبيعية  غرافـية  ة ا �شها كليا اأو اأ�شا�شا اإ البي اأو خ�شا

والب�شرية التي اأك�شب ال�شلعة �شهرتها

جغرافـية   منطقة  ا�ش  من  ويتاألف  د  املتعا املن�شاأ  طرف  فـي  حممي  بيان  واأي   -2

ها  ن�ش اأو ي�شتمل علي اأو اأي بيان اخر يعرف اأن ي�شري اإ تلك املنطقة ويحدد �شلعة ما 

غرافـي. ها ا حي تعود نوعية ال�شلعة اأو �شهرتها اأو �شماتها االأخر اأ�شا�شا اإ من�ش
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نة  غرافـية املم مناط املن�شاأ ا  - 2

شي  1 من اأرا غرافـية كما ورد و�شفها فـي الفقرة  يجوز اأن تتاألف منطقة املن�شاأ ا

املن�شاأ  شي طرف  اأرا فـي  ان  اأو م اأو جهة  اأو من منطقة  باأكملها  د  املتعا املن�شاأ  طرف 

غرافـية كما ورد  يقة عل منطقة املن�شاأ ا د. وال ي�شتثني ذلك تطبي هذ الو املتعا

1 والتي تتاألف من منطقة جغرافـية عابرة للحدود اأو جزء منها. و�شفها فـي الفقرة 

( 3 ) IOÉ``ŸG
á```°üàîŸG IQGOE’G

شي وعن التوا�شل  يقة فـي اأرا ون م�شووال عن اإدارة هذ الو د كيانا ي يعني كل طرف متعا

د  املتعا الطرف  طر  التنفـيذية. وي حة  والال يقة  الو وج هذ  الدو  ت  امل مع 

ت�شة وبيانات االت�شال بها عل النحو املن�شو�س علي  ت الدو با�ش تلك االإدارة امل امل

حة التنفـيذية. فـي الال

( 4 ) IOÉ``ŸG
»``dhódG $``é°ùdG

وج  ر  التي  الدولية  الت�شجيالت  يدون  دو  ب�شجل  الدو  ت  امل يحتف 

بهذ  املتعلقة  والبيانات  اأو كليهما  يقة 1967  وو ل�شبونة  اتفاق  وج  اأو  يقة  الو هذ 

الت�شجيالت الدولية.

»``fÉãdG $``°üØdG
»``dhódG $``«é°ùàdGh Ö``&£dG

( 5 ) IOÉ``ŸG
Ö```&£dG

ان االإيداع  م  - 1

. ت الدو تودع الطلبات لد امل

ت�شة  الطل الذي تودع االإدارة امل  - 2

اأو بيان جغرافـي  لت�شمية من�شاأ  الدو  الت�شجيل  3 يودع طل  الفقرة  مع مراعاة 

ت�شة با�ش  لد االإدارة امل
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1 - امل�شتفـيدين

انون طرف املن�شاأ  وج  �س طبيعي اأو معنوي يتمتع باالأ�ش�س القانونية  2 - اأو �ش

د لتاأكيد حقوق امل�شتفـيدين اأو حقوق اأخر تت�شل بت�شمية املن�شاأ اأو البيان  املتعا

غرافـي. ا

الطلبات املودعة مبا�شرة  - 3

اأو املعنوي  �س الطبيعي  اأو لل�ش 4 يجوز للم�شتفـيدين  اأ - دون االإخالل بالفقرة 

املن�شاأ  ت�شريع طرف  بذلك  �شم  اإذا  الطل  اإيداع   "2")2 الفقرة  فـي  اإلي  امل�شار 

د. املتعا

د يفـيد اأن ت�شريع  اأ �شر اإعالن يقدم الطرف املتعا ب - ت�شري الفقرة الفرعية 

يقة  د اأن يد بذلك االإعالن عند اإيداع و ي�شم بذلك. ويجوز للطرف املتعا

اإيداع  و  فـي  باالإعالن  اأد  واإذا   . و الح اأي  اأو فـي  اأو ان�شمام  ت�شديق 

يقة حيز  يقة الت�شدي اأو االن�شمام اأ�شب االإعالن نافذا لد دخول هذ الو و

يقة  د املعني. اأما اإذا اأد باالإعالن بعد دخول هذ الو النفاذ فـي الطرف املتعا

يت�شل  الذي  التاري  نافذا بعد  االإعالن  اأ�شب  د  املتعا فـي الطرف  النفاذ  حيز 

ة اأ�شهر. فـي املدير العام االإعالن بثال

انية اإيداع طل م�ش فـي حالة منطقة جغرافـية عابرة للحدود  اإم  - 4

فـي حالة منطقة من�شاأ جغرافـية تتاألف من منطقة جغرافـية عابرة للحدود يجوز 

ا فـي اإيداع طل واحد من خالل  ها اال�ش دة املجاورة وفقا التفا لالأطراف املتعا

ت�شة تتف عل تعيينها. اإدارة 

املحتويات االإلزامية   - 5

شافة اإ  حة التنفـيذية العنا�شر االإلزامية الواج اإدراجها فـي الطل اإ دد الال

تلك املحددة فـي املادة 6)3(.

املحتويات اخليارية   - 6

. حة التنفـيذية العنا�شر اخليارية التي يجوز اإدراجها فـي الطل دد الال يجوز اأن 
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( 6 ) IOÉ``ŸG
»``dhódG !``«é°ùàdG

ت الدو  لي لد امل الفح�س ال�ش  - 1

ت الدو طل ت�شجيل دو لت�شمية من�شاأ اأو بيان جغرافـي ح�ش  ما اإن ي�شتل امل

حة التنفـيذية ي�شجل ت�شمية املن�شاأ اأو البيان  االأ�شول وكما هو من�شو�س علي فـي الال

. غرافـي فـي ال�شجل الدو ا

تاريــــ الت�شجيـــل الدولـــي   - 2

ت  3 يواف تاري الت�شجيل الدو التاري الذي ي�شتل فـي امل مع مراعاة الفقرة 

. الدو الطل

تملة العنا�شر  ري امل تاري الت�شجيل الدو للطلبات   - 3

اإذا  يت�شمن الطل جميع العنا�شر التالية 

ت�شة اأو فـي حالة املادة 5)3 مودع اأو مودعي الطل ديد االإدارة امل  - 1

�س الطبيعي اأو االعتباري  ت�شاء ال�ش ديــــد امل�شتفـيديـــن وعند اال 2 - تفا�شــــيل 

امل�شار اإلي فـي املادة 5)2("2"

غرافـي الذي يلتم�س ل الت�شجيل الدو 3 - ت�شمية املن�شاأ اأو البيان ا

غرافـي فاإن تاري  4 - ال�شلعة اأو ال�شلع التي تنطب عليها ت�شمية املن�شاأ اأو البيان ا

العنا�شر  اخر  الدو  ت  امل فـي  ي�شتل  الذي  التاري  يواف  الدو  الت�شجيل 

�شة. النا

ن�شر الت�شجيالت الدولية واالإخطار بها   - 4

ل  ل ت�شة  امل االإدارة  ب  طر  وي دو  ت�شجيل  كل  تاأخري  دون  الدو  ت  امل ين�شر 

. د فـي الت�شجيل الدو طرف متعا

تاريــــ بــــدء �شريـــان الت�شجيل الدو   - 5

البيان  ويتمتع  امل�شجلة  املن�شاأ  ت�شمية  تتمتع  ب  الفقرة الفرعية  مراعاة  مع   - اأ 

احلماية  يرف�س  د   متعا طرف  كل  شي  اأرا فـي  باحلماية  امل�شجل  غرافـي  ا

ن احلماية  وفقا للمادة 18  ت الدو اإخطارا  وج املادة 15 اأو اأر�شل اإ امل

وذلك اعتبارا من تاري الت�شجيل الدو›.
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ت�شمية  اأن  اإعالن  وج  العام  املدير  طــــر  ي اأن  ــــد  متعا لطـــرف  ويجــــوز   - ب   
ت�شريع  وج  امل�شجل يتمتعان باحلماية  غرافـي  ا البيان  اأو  امل�شجلة  املن�شاأ 
ليمي  اعتبارا من التاري املذكور فـي االإعالن �شريطة اأال يتعد  الوطني اأو االإ
التنفـيذية وفقا  حة  الال فـي  املحددة  الرف�س  انق�شاء مهلة  تاري  التاري  ذلك 

للمادة 15)1()اأ(.
( 7 ) IOÉ``ŸG
!ƒ````°SôdG

ر�ش الت�شجيل الدو   - 1

ل ت�شمية من�شاأ وبيان جغرافـي لت�شديد الر�ش املحدد فـي  �شع الت�شجيل الدو ل ي
حة التنفـيذية. الال

ر�شوم التدوينات االأخر فـي ال�شجل الدو   - 2

حة التنفـيذية الر�شوم الواج دفعها  مقابل التدوينات االأخر فـي ال�شجل  دد الال
حتويات  خا�شة  اأخر  معلومات  اأو اأي  اأو �شهادات  رجات  م�شت وتقد  الدو 

. الت�شجيل الدو

فـي�شات الر�شوم  ت  - 3

لت�شميات  الدولية  الت�شجيالت  ببع�س  يتعل  فـيما  ف�شة  ر�شوما  معية  ا ت�شع 
غرافـية وال �شيما عندما  املن�شاأ وفـيما يتعل ببع�س الت�شجيالت الدولية للبيانات ا

وا. ل  د دولة نامية اأو من البلدان االأ ون طرف املن�شاأ املتعا ي

الر�ش الفردي   - 4

احلماية   باأن  اإعالن  وج  العام  املدير  طر  ي اأن  د  متعا طرف  الأي  يجوز   - اأ 
لتغطية  ر�ش  �شدد  اإذا  اإال  شي  اأرا اإ  تد  لن  الدو  الت�شجيل  عن  الناجمة 
. ويحدد مبل هذا الر�ش الفردي فـي  شوعي للت�شجيل الدو لفة الفح�س املو ت
ن تغيري فـي اإعالنات الحقة. وال يجوز اأن يتعد هذا الر�ش املبل  االإعالن و
خ�ش  بعد  د  املتعا للطرف  ليمية  اأو االإ الوطنية  الت�شريعات  وج  املطلوب 
د  شافة اإ ذلك  يجوز للطرف املتعا . واإ الوفورات الناجمة عن االإجراء الدو
وج اإعالن باأن ي�ش ر�شما اإداريا يتعل با�شتعمال  طر املدير العام  اأن ي
د. بل امل�شتفـيدين فـي ذلك الطرف املتعا غرافـي من  ت�شمية املن�شاأ اأو البيان ا
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لي عن  ثابة الت حة التنفـيذية  ب - يعـــد عــــدم ت�شديد الر�ش الفردي طبقا لال
. د الذي ي�ش دفع الر�ش شي الطرف املتعا احلماية فـي اأرا

( 8 ) IOÉ``ŸG
‹hódG $«é°ùàdG á«MÓ°U Ióe

التبعية   - 1

املفهوم  اأن من  ري م�شم عل  اأجل  اإ  املفعول  �شارية  الدولية  الت�شجيالت  ون  ت
اإذا  مطلوبة  ري  تعود  امل�شجل  غرافـي  ا اأو البيان  امل�شجلة  املن�شاأ  ت�شمية  حماية  اأن 
ري  غرافـي  ون منها البيان ا ون منها ت�شمية املن�شاأ اأو يت اأ�شبح الت�شمية التي تت

د. حممية فـي طرف املن�شاأ املتعا

االإلغــــاء   - 2

حالة  فـي  ويجـــوز  ـــد  املتعا املن�شـــــاأ  طـــرف  لـــد  ت�شـــة  امل لالإدارة  يجـــــوز   - اأ 
فـي  اإلي  امل�شــــار  املعـــنوي  اأو  الطبيعــــي  ــــ�س  اأو لل�ش اŸادة 5)3 للم�شتفـيدين 

د اأن تطل من  ت�شة لد طرف املن�شاأ املتعا اŸادة 5)2("2" ويجوز لالإدارة امل

. ت الدو اإلغاء الت�شجيل الدو امل
ب - فـي حال اأ�شبح الت�شمية التي تتاألف منها ت�شمية من�شاأ م�شجلة اأو اأ�شب البيان 
يتعني  د  املتعا املن�شاأ  فـي طرف  ري حمميني  بيان جغرافـي  من  يتاألف  الذي 
. د اأن تطل اإلغاء الت�شجيل الدو ت�شة لد طرف املن�شاأ املتعا عل االإدارة امل

å``dÉãdG $``°üØdG
á```jÉª'G

( 9 ) IOÉ``ŸG
á``jÉª'ÉH %Gõ``àd’G

امل�شجلة  غرافـية  ا والبيانات  امل�شجلة  املن�شاأ  لت�شميات  احلماية  د  متعا طرف  كل  فل  ي
يقة  الو هذ  ام  الأح وفقا  ن  ول القانونيني  ار�شات  و ام  ن نطاق  فـي  شي  اأرا فـي 
شي عل  د ي�شب نافذا بالن�شبة اإ اأرا ل اأو اإبطال اأو اإلغاء  مع مراعاة اأي رف�س اأو ت
والبيانات  املن�شاأ  ت�شميات  بني  يز  ال  التي  دة  املتعا االأطراف  اأن  املفهوم  من  ون  ي اأن 
ون ملزمة باإدرا هذا التمييز فـي  ليمية لن ت غرافـية فـي ت�شريعاتها الوطنية اأو االإ ا

ليمية. ت�شريعاتها الوطنية اأو االإ
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( 10 ) IOÉ``ŸG
iôNC’G (ƒµ°üdGh IóbÉ©àŸG ±GôWC’G ÚfGƒb ÖLƒÃ ájÉª'G

ل احلماية القانونية �ش  - 1

وجبها احلماية  فل  د احلرية فـي اختيار نوع الت�شريعات التي �شي ل طرف متعا ل

شوعية  يقة عل اأن تلبي تلك الت�شريعات املتطلبات املو املن�شو�س عليها فـي هذ الو

يقة. لهذ الو

و اأخر وج �ش احلماية   - 2

نحها  د  ـال فـي اأي حماية اأخر  ل من االأ�ش يقة باأي �ش ام هذ الو ر اأح لن تو

ت�شريع  وج  م�شجل  جغرافـي  اأو بيـــــان  م�شجلة  من�شاأ  لت�شمية  د  متعا طرف 

. و دولية اأخر وج �ش ليمي اأو  الوطني اأو االإ

و اأخر ة مع �ش العال  - 3

دة  املتعا االأطراف  عل  تبة  م التزامات  اأي  من  يحد  ما  يقة  الو هذ  فـي  لي�س 

ل باأي حقوق يتمتع  و دولية اأخر كما ال ت ا البع�س بناء عل اأي �ش بع�شها 

. و دولية اأخر وج اأي �ش د  بها طرف متعا

( 11 ) IOÉ``ŸG
á«`aGô¨÷G äÉfÉ«ÑdGh á&é°ùŸG CÉ°ûæŸG äÉ«ª°ùJ ¢üîj Éª«`a ájÉª'G

م�شمون احلماية   - 1

يقة وفـيما يتعل بت�شمية من�شاأ م�شجلة اأو بيان جغرافـي  ام هذ الو مع مراعاة اأح

ل القانونية ملنع ما يلي  د الو�شا فل كل طرف متعا م�شجل ي

غرافـي دام ت�شمية املن�شاأ اأو البيان ا اأ - ا�شت

ل لنوع ال�شلع التي تنطب عليها ت�شمية املن�شاأ  ا �س �شلعا من نوع   1 - فـيما ي

تثل  غرافـية اأو التي ال  غرافـي والتي  تن�شاأ فـي منطقة املن�شاأ ا اأو البيان ا

غرافـي دام ت�شمية املن�شاأ اأو البيان ا للمتطلبات املطبقة االأخر ال�شت
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�س �شلعا لي�ش من نف�س نوع ال�شلع التي تنطب عليها ت�شمية املن�شاأ  2 - فـيما ي

ي�شري  اأن  �شاأن  من  دام  اال�شت ذلك  كان  اإذا  خدمات  اأو  غرافـي  ا اأو البيان 

املن�شاأ  ت�شمية  من  وامل�شتفـيدين  اخلدمات  اأو  ال�شلع  تلك  بني  �شلة  وجود  اإ 

ينطب  ما  ح�ش  اأو  �شاحله  ي�شر  اأن  املرج  ومن  غرافـي  ا اأو البيان 

ينتق�س  اأن  املرج  من  غرافـي  ا البيان  اأو  املن�شاأ  ت�شمية  �شمعة  اإ  ر  بالن

. ري عادلة من تلك ال�شمعة اأو ي�شعفها اأو اأن ينتفع بها دون وج ح ب�شورة 

لل�شلع  احلقيقي  املن�شاأ  اإزاء  امل�شتهلك  ت�شليل  اإ  تـــودي  اأخــــر  ار�شـــة  اأي   - ب 

اأو م�شدرها احلقيقي اأو طبيعتها احلقيقية.

دامات حمددة  م�شمون احلماية فـيما يتعل با�شت  - 2

غرافـية  دام لت�شميات املن�شاأ اأو البيانات ا اأ اأي�شا عل اأي ا�شت  1 ت�شري الفقرة 

دم ت�شمية  اأو اإذا ا�شت الذي يعد تقليدا لها حت واإن ذكر املن�شاأ احلقيقي لل�شلع 

شافة م�شطلحات مثل "‰ط"  ل ترجمة اأو باإ غرافـي فـي �ش دم البيان ا املن�شاأ اأو ا�شت

" اأو ما  اأو "نوع" اأو "طراز" اأو "�شنع" اأو "تقليد" اأو "طريقة" اأو "منتو فـي" اأو "مثل" اأو "م�شاب

. 
اإ ذلك )1(

ارية  دام فـي اإطار عالمة  اال�شت  - 3

يا اإذا �شم ت�شريع  د تلقا ام املادة 13)1 يتعني عل الطرف املتعا دون االإخالل باأح

ارية الحقة اأو  بذلك اأو بنـــاء علـــ طلــ جهــة معنية اأن يرف�س ت�شجيل عالمة 

فـي  املذكورة  احلاالت  من  حالة  اإ  التجارية  العالمة  دام  ا�شت اأد  اإذا  يبطلها  اأن 

.)1 الفقرة 

اكت�ش  حال  فـي  اأن  املفهوم  من  يقة  الو هذ  س  را الأ  2(11 املادة  ب�شاأن  علي  متف  بيان   -  1
غرافـي طابع اال�ش العام فـي  بع�س عنا�شر الت�شمية اأو البيان املولف لت�شمية املن�شاأ اأو البيان ا
وج هذ الفقرة الفرعية ال ت�ش فـي االأطراف  د فاإن حمايتها  شي طرف املن�شاأ املتعا اأرا
اأو  اإبطالها  اأو  ارية  عالمة  رف�س  ي�شتند  اأن  ن  ال  اليقني  من  وملزيد   . االأخر دة  املتعا
ت�شي طابع  وج �شرو املادة 11 اإ العن�شر الذي ي دة  �شف عن تعد فـي االأطراف املتعا ال

اال�ش العام.

-29-



ا÷ريدة الر�سمية العدد )1380(

( 12 ) IOÉ``ŸG
%ÉY º°SG )dEG #ƒëàdG øe ájÉª'G

غرافـية  ن اعتبار ت�شميات املن�شاأ امل�شجلة والبيانات ا يقة ال  ام هذ الو مع مراعاة اأح
د. امل�شجلة عل اأنها اأ�شبح ا�شما عاما )2( فـي طرف متعا

( 13 ) IOÉ``ŸG
iôNCG ¥ƒ"ëH á°UÉÿG äÉfÉª°†dG

حقوق العالمات التجارية ال�شابقة   - 1

نية  بح�شن  اأو م�شجلة  مطلوبة  �شابقة  ارية  بعالمة  يقة  الو هذ  ام  اأح ل  ت ال 
د.  دام بح�شن نية فـي طرف متعا ت�شبة باال�شت اأو م

املمنوحة  ا�شتثناء حمدود للحقوق  د ين�س عل  املتعا الطرف  انون  وفـي حال كان 
روف  ارية يفـيد اأن تلك العالمة التجارية ال�شابقة ال يجوز فـي  وج عالمة 
ها احل فـي منع ت�شمية من�شاأ م�شجلة اأو بيان جغرافـي م�شجل  ول مال معينة اأن ت
د فاإن حماية ت�شمية  دام فـي ذلك الطرف املتعا من احل�شول عل احلماية اأو اال�شت
وج تلك  د من احلقوق املمنوحة  غرافـي امل�شجل لن  املن�شاأ امل�شجلة اأو البيان ا

. العالمة التجارية باأي طريقة اأخر
�شي فـي الن�شا التجاري  دام اال�ش ال�ش ا�شت  - 2

اأو ا�ش  �شي  ال�ش ا�شم  دام  ا�شت فـي  �س  �ش اأي  يقة بح  الو هذ  ام  اأح ل  ال ت
مهور. دم هذا اال�ش ب�شورة ت�شلل ا اأ�شالف فـي مزاولة ن�شاط التجاري اإال اإذا ا�شت

مة عل ت�شمية �شنف نباتي اأو �شاللة حيوانية  احلقوق القا  - 3

دام ت�شمية �شنف نباتي اأو �شاللة  �س فـي ا�شت يقة بح اأي �ش ام هذ الو ل اأح ال ت

مهور. دم هذ الت�شمية ب�شورة ت�شلل ا حيوانية فـي �شياق التجارة اإال اإذا ا�شت

ل بتطبي  يقة من املفهوم اأن املادة 12 ال ت س هذ الو را 2 - بيان متف علي ب�شاأن املادة 12 الأ
ون  اأن ت الدو  الت�شجيل  بل  ن  اإذ  ال�شاب  دام  �س اال�شت يقة فـيما ي الو ام هذ  اأح
يا  جز اأو  كليا  عاما  ا�شما  غرافـي  ا البيان  اأو  املن�شاأ  لت�شمية  املولف  البيان  ون  ي اأو  الت�شمية 
را مثال اإ اأن الت�شمية اأو البيان اأو جزءا منهما  د ن ري طرف املن�شاأ املتعا د  فـي طرف متعا
ذلك  فـي  خدمة  اأو  ل�شلعة  االعتيادي  اال�ش  بو�شف  دارجة  لغة  فـي  اعتيادي  مل�شطل  مطاب 
را اإ اأن مطاب لال�ش االعتيادي املطل عل �شنف عن مثال فـي ذلك  د اأو ن الطرف املتعا

د. الطرف املتعا
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شمانــــات فــــــي حــال االإخطار ب�شح الرف�س اأو من احلماية   - 4

اأ�شا�س  عل  املادة 15  وج  دو  ت�شجيل  ار  ا رف�س  الذي  د  املتعا الطرف  اإذا 
ارية �شابقة اأو ح �شاب اخر كما هو م�شار اإلي فـي هذ  وج عالمة  دام  اال�شت
وج  ن احلماية  اأو  املادة 16  وج  الرف�س  ذلك  ب�شح  اإخطارا  دم  املادة 
ل بذلك احل  غرافـي ال ت تبة لت�شمية املن�شاأ اأو البيان ا اŸادة 18 فاإن احلماية امل

ديد  اأو عدم  احل  اإلغاء  عق  منح  د  احلماية  كان  اإذا  اإال  دام  اأو با�شت
. اأو اإ�شقاط اأو اإبطال

( 14 ) IOÉ``ŸG
äGAGõ÷Gh PÉØfE’G äGAGôLEG

املن�شاأ امل�شجلة والبيانات  انونية فعالة حلماية ت�شميات  د جزاءات  يتي كل طرف متعا
�شا طبيعيا اأم  غرافـية امل�شجلة ويجيز الأي �شلطة عامة اأو  جهة معنية �شواء كان �ش ا
ام الطرف  القانونية ل�شمان حمايتها بح�ش ن اأو خا�شا رفع االإجراءات  معنويا عاما 

ار�شات القانونيني. د و املتعا
™```HGôdG !```°üØdG

‹hódG !«é°ùàdÉH á"#©àŸG iôNC’G äGAGôLE’Gh ¢†aôdG
( 15 ) IOÉ``ŸG

¢†```aôdG
ار الت�شجيل الدو  رف�س ا  - 1

�شون  ت الدو فـي  طر امل ت�شة لد طرف معني اأن ت  اأ - يجوز لالإدارة امل
شيها.  ار الت�شجيل الدو فـي اأرا حة التنفـيذية برف�س ا املهلة املحددة فـي الال
اإذا  نف�شها  تلقاء  من  هذا  الرف�س  باإخطار  تتقدم  اأن  ت�شة  امل لالإدارة  ويجوز 

�شمح ت�شريعاتها بذلك اأو بناء عل طل جهة معنية.

ب - ويحدد اإخطار الرف�س االأ�شباب التي يقوم عليها الرف�س.

و اأخر  وج �ش احلماية   - 2

د تتوافر وفقا للمادة 10)2  ال يودي االإخطار بالرف�س اإ امل�شا�س باأي حماية اأخر 
د الذي يتعل ب الرف�س. لت�شمية اأو بيان معني فـي الطرف املتعا
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االلتزام باإتاحة الفر�شة للجهات املعنية   - 3

ر م�شاحل بت�شجيل دو كي  د فر�شة معقولة الأي اأحد �شتتاأ يتي كل طرف متعا
. �س الت�شجيل الدو ت�شة االإخطار بالرف�س فـيما ي يطل من االإدارة امل

ت�شجيل الرف�س ون�شر واالإخطار ب   - 4

 . ت الدو الرف�س واأ�شباب فـي ال�شجل الدو يدون امل

ت�شة لد طرف املن�شاأ         وين�شر الرف�س واأ�شباب وير�شل اإخطار الرف�س اإ االإدارة امل
�س  اأو ال�ش امل�شتفـيدين  اإ  للمادة 5)3  وفقا  مبا�شرة  الطل  اأودع  اأو اإذا  د  املتعا
لد  ت�شة  امل االإدارة  عن  ف�شال  املادة 5)2("2"  فـي  اإلي  امل�شار  املعنوي  اأو  الطبيعي 

د. طرف املن�شاأ املتعا

املعاملة الوطنية   - 5

ية  الق�شا الطعن  �شبل  برف�س  ر  تتاأ التي  املعنية  للجهات  د  متعا طرف  كل  يتي 
�س رف�س حماية ت�شمية من�شاأ اأو بيان جغرافـي. واالإدارية املتاحة ملواطني فـيما ي

( 16 ) IOÉ``ŸG
¢†``aôdG Ö``ë°S

حة التنفـيذية. ويدون ال�شح  يجــــوز �شحـــ رفـــ�س وفقـــا لالإجراءات املحددة فـي الال
. فـي ال�شجل الدو

( 17 ) IOÉ``ŸG
á``«dÉ"àf’G á```&¡ŸG

انية من مهلة انتقالية  اإم  - 1

ار الت�شجيل الدو عل  د ا دون االإخالل باملادة 13 فـي حال  يرف�س طرف متعا
اإخطارا  دم  اأو  رف�ش  �شح  حال  فـي  اأو  الغري  بل  من  ال�شاب  دام  اال�شت اأ�شا�س 
دد  ن مهلة معينة وفقا ملا  ن احلماية يجوز ل اإذا �شم بذلك ت�شريع اأن 

دام. س اإنهاء ذلك اال�شت را حة التنفـيذية الأ الال

االإخطار باملهلة االنتقالية   - 2

فـي  املحددة  املهلة وفقا لالإجراءات  بتلك  الدولــي  تـــ  امل ـــد  املتعا الطـــرف  طـــر  ي

حة التنفـيذية. الال
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( 18 ) IOÉ``ŸG
ájÉª'G íæÃ QÉ£NE’G

احلماية  ن  الدو  ت  امل طر  ت اأن  د  املتعا الطرف  لد  ت�شة  امل لل�شلطة  يجوز 
الدو هذا االإخطار فـي  ت  امل اأو بيان جغرافـي م�شجل. ويدون  لت�شمية من�شاأ م�شجلة 

. ال�شجل الدو وين�شر
( 19 ) IOÉ``ŸG
#É````£HE’G

فر�شة الدفاع عن احلقوق   - 1

د  شي طرف متعا يا اأو كليا فـي اأرا ار اأي ت�شجيل دو جز ال يجوز النط باإبطال ا
الفر�شة  . وتتا هذ  ه الفر�شة للم�شتفـيدين كي يدافعوا عن حقو اإتاحة  اإال بعد 

�س الطبيعي اأو املعنوي امل�شار اإلي فـي املادة 5)2("2". اأي�شا لل�ش

االإخطار والتدوين والن�شر   - 2

ت الدو الذي يدون  ار ت�شجيل دو اإ امل د اإخطارا باإبطال ا يوج الطرف املتعا
. االإبطال فـي ال�شجل الدو وين�شر

و اأخر  وج �ش احلماية   - 3

للمادة 10)2(  ون متاحة وفقا  د ت اأخر  باأي حماية  امل�شا�س  اإ  االإبطال  ال يودي 
. ار الت�شجيل الدو د الذي اأبطل ا للت�شمية املعنية اأو البيان املعني فـي الطرف املتعا

( 20 ) IOÉ``ŸG
‹hódG $é°ùdG »`a iôNC’G äÉæjhóàdGh äGÒ«¨àdG

حة التنفـيذية اإجراءات تغيري الت�شجيالت الدولية واإدخال تدوينات اأخر فـي  دد الال
. ال�شجل الدو

¢ù``eÉÿG $``°üØdG
á``jQGOEG %É``µMCG
( 21 ) IOÉ``ŸG

á``fƒÑ°ûd OÉ``–G AÉ``°†YCG
اد اخلا�س ذات الذي تنتمي اإلي الدول االأطراف فـي اتفاق  دة اأع�شاء فـي اال االأطراف املتعا

يقة 1967. ر عن كونها اأطرافا فـي اتفاق ل�شبونة اأو و يقة 1967 بغ�س الن ل�شبونة اأو و
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( 22 ) IOÉ``ŸG
¢UÉ``ÿG OÉ``–’G á``«©ªL

معية  وين ا ت  - 1
معية ذاتها التي تنتمي اإليها الدول االأطراف  ــــدة اأع�شـــاء فــــي ا اأ - االأطــــراف املتعا

يقة 1967. فـي و

مناوبون  مندوبون  يعاون  اأن  ويجوز  دـ  متعا طرف  كــــل  واحـــد  منـــدوب  ثــــل   - ب 
اء. وم�شت�شارون وخ

.  - يتحمل كل وفد نفقات

املهــــام   - 2
معية اأن          اأ - عل ا

اد اخلا�س وتطوير  ـــة عل اال ـــل اخلا�شـــة باملحاف 1 - تعالــــ جمــــيع امل�شا
يقة وبتنفـيذ هذ الو

رات املراجعة امل�شار اإليها  2 - تزود املدير العام بالتوجيهات اخلا�شة باإعداد مو
اد اخلا�س التي   ات االأع�شاء فـي اال فـي املادة 26)1 مع مراعاة مالح

يقة اأو  تن�ش اإليها مراعاة تامة ت�شدق عل هذ الو

حة التنفـيذية 3 - تعدل الال

اد اخلا�س وتواف عليها  ر فـي تقارير واأن�شطة املدير العام املتعلقة باال 4 - تن
ل التي تدخل فـي اخت�شا�س  وتزود بجميع التوجيهات الالزمة ب�شاأن امل�شا

اد اخلا�س اال

وتعتمد  ب  اخلا�شة  ية  الثنا امليزانية  وتقر  اد اخلا�س  اال برنام  دد   -  5
ح�شابات  اخلتامية

اد اخلا�س ام املا لال 6 - تقر الن

اد اخلا�س ة عاملة لتحقي اأهداف اال ان واأفر ما من  7 - تن�ش ما ترا مال

مات  بني من الدول واملن ــدد مــن ي�شمـ له بح�شور اجتماعاتها كمرا  - 8
ومية ري احل ومية و الدولية احل

9 - تقر التعديالت اخلا�شة باملواد من 22 اإ 24 و27،

اد اخلا�س وتبا�شر اأي مهام  ذ اأي اإجراء مال اخر لتحقي اأهداف اال 10 - تت

يقة. مة وفقا لهذ الو اأخر مال
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اأخر  ادات  ا اأي�شا  التي ته  شيع  املوا �س  راراتها فـيما ي معية  ذ ا ب - تت
مة. نة التن�شي التابعة للمن مة بعد االطالع عل راأي  تديرها املن

الن�شاب   - 3

عدد  ن�شف  من  بعين  اأمر  عل  الت�شوي  س  را الأ القانو  الن�شاب  ون  - يت اأ   
معية الذين له ح الت�شوي عل ذلك االأمر. اأع�شاء ا

راراتها  ذ  اأ يجوز للجمعية اأن تت ام الفقرة الفرعية  ر عن اأح ب - بغ�س الن
معية من الدول التي لها ح الت�شوي عل اأمر بعين  اإذا كان عدد اأع�شاء ا
معية من الدول  ل من ن�شف عدد اأع�شاء ا ثلة فـي اإحد الدورات اأ وكان 
. ومع  اأو يزيد علي ن يعادل الثل  التي لها ح الت�شوي عل ذلك االأمر ول
ذلك فاإن تلك القرارات با�شتثناء القرارات املتعلقة باإجراءاتها ال ت�شب نافذة 
ت الدو تلك القرارات  اإال بعد ا�شتيفاء ال�شرو الواردة فـيما يلي. ويبل امل
والتي  املذكور  االأمر  عل  الت�شوي  لها ح  التي  الدول  معية من  ا الأع�شاء 
ثلة ويدعوها اإ االإدالء كتابة بت�شويتها اأو بامتناعها عن الت�شوي  ن   ت
. واإذا كان عدد  �ش اعتبارا من تاري التبلي ة اأ�شهر  ال ة مدتها  خالل ف
ل عند انق�شاء تلك  ن اأد بت�شويت اأو امتنع عن بذلك ال�ش تلك االأع�شاء 
مال الن�شاب القانو فـي  ة يعادل عدد االأع�شاء الذي كان مطلوبا ال�شت الف
الو نف�ش عل  القرارات ت�شب نافذة �شر احل�شول فـي  الدورة فاإن تلك 

طة. لبية امل�ش االأ

معية اذ القرارات فـي ا ات  - 4

راراتها بتواف االراء. اذ  معية اإ ات   اأ - ت�شع ا

 . رار بتواف االراء يب فـي امل�شاألة بالت�شوي ب - فـي حال ا�شتحال الو�شول اإ 
وفـي تلك احلالة

د من الدول �شوت واحد وال ي�شوت اإال با�شم ل طرف متعا ون ل 1 - ي

ومية الدولية اأن ي�ش فـي  مات احل د من املن 2 - ويجوز الأي طرف متعا
عدد  يعادل  االأ�شوات  من  بعدد  فـي  االأع�شاء  الدول  من  بدال  الت�شوي 
مة  من الأي  وال يجوز  يقة.  الو هذ  فـي  واالأطراف  فـي  االأع�شاء  الدول 
من  دولة  اأي  مار�ش  اإذا  الت�شوي  فـي  ت�ش  اأن  كهذ  دولية  ومية  ح

. �س �شحي الدول االأع�شاء فـيها حقها فـي الت�شوي والع
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يقة 1967 وحدها لي�س لالأطراف   - بالن�شبة اإ االأمور التي ته الدول امللزمة بو
. اأما بالن�شبة اإ االأمور التي  يقة 1967 ح الت�شوي ري امللزمة بو دة  املتعا

. دة وحدها فاإن لتلك االأطراف وحدها ح الت�شوي ته االأطراف املتعا

لبية  االأ  - 5
معية بثلثي عدد االأ�شوات  رارات ا ذ  اأ -  مع مراعاة املادتني 25)2( و27)2 تت

املد بها.

ب - ال يعد االمتناع عن الت�شوي ت�شويتا.

الدورات   - 6
ية  روف ا�شتثنا ياب  تمع فـي  معية بدعوة من املدير العام و تمع ا  اأ - 

ان انعقادها. مة وفـي م معية العامة للمن ة انعقاد ا خالل ف

ية بدعوة من املدير العام اإما بناء عل طل ربع عدد  معية دورة ا�شتثنا ب - تعقد ا
. بادرة من املدير العام نف�ش معية اأو  البلدان االأع�شاء فـي ا

 - يعد املدير العام جدول اأعمال كل دورة.

ام الداخلي  الن  - 7

امها الداخلي. معية ن تعتمد ا

( 23 ) IOÉ``ŸG
»````dhódG Ö````àµŸG

املهام االإدارية   - 1
شافة اإ  ت الدو الت�شجيل الدو وما يرتبط ب من اأعمال باالإ اأ -  يتو امل

اد اخلا�س. املهام االإدارية االأخر لال

ت الدو بوج خا�س اإعداد االجتماعات وي�شطلع باأعمال اأمانة  ب - يتو امل
معية. ها ا د تن�ش ة العاملة التي  معية واللجان واالأفر ا

. ثل اد اخلا�س وهو الذي  ي�س التنفـيذي لال  - املدير العام هو الر

معية واالجتماعات االأخر ت الدو فـي ا دور امل  - 2

ة  معية واللجان اأو االأفر تار فـي كل اجتماعات ا ف ي ي�شار املدير العام واأي مو
. ويتو  ون لهما ح الت�شوي معية دون اأن ي ها ا د تن�ش العاملة االأخر التي 

. ات بح املن�ش تار مهمة اأمني تلك الهي ف ي اŸدير العام اأو اأي مو
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3 - )اŸ�ؤ“رات( 

الإعداد  الالزمة  االإجراءات  معية  ا لتوجيهات  وفقا  الدو  ت  امل ذ  - يت اأ 

م�ؤ“رات اŸراجعة.

مات دولية  ومية دولية ومن مات ح ت الدو اأن يت�شاور مع من ب - يجوز للم

ومية ب�شاأن االإعدادات املذكورة. ري ح مات وطنية  ومن

ون له ح الت�شوي  تاره دون اأن ي ا�س الذين ي  -  ي�شار املدير العام واالأ�ش

رات املراجعة. �شات مو فـي منا

مهام اأخر   - 4

. ت الدو اأي مهام اأخر تعهد اإلي ينفذ امل

( 24 ) IOÉ``ŸG
á```«dÉŸG ¿hDƒ```°ûdG

1 - )اŸيزانية( 

مة بطريقة عادلة و�شفافة. اد اخلا�س ونفقات فـي ميزانية املن تبني اإيرادات اال

ويل امليزانية  م�شادر   - 2

اد اخلا�س من امل�شادر التالية  تتاأت اإيرادات اال

،)2 وج املادة 7)1 و 1 - الر�شوم املح�شلة 

ت الدو واالإتاوات املرتبطة بتلك املن�شورات 2 - ح�شيلة بيع من�شورات امل

3 - الهبات والو�شايا واالإعانات

ا فـيها االإيرادات املتنوعة د اال�شتثمار واإيرادات اأخر  4 - االإيجار وعا

من  متاأتي  بديل  م�شدر  اأي  من  اأو  دة  املتعا االأطراف  من  خا�شة  اكــــات  ا�ش  -  5

ـــدة اأو امل�شتفـيديــــن اأو مــــن كليهما وذلك فـي حال وفـي حدود  االأطــــراف املتعا

ري   5 1 اإ  البنود من  املبينة فـي  امل�شادر  الواردة من  االإيرادات  ما كان 

معية. كافـية لتغطية امل�شروفات كما تقرر ا
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ديد الر�شوم م�شتو امليزانية   - 3
فـي  اإليها  امل�شار  الر�شوم  مقدار  العام  املدير  ا  ا عل  بناء  معية  ا دد   - اأ 
2 ويحدد مقدار هذ الر�شوم اإ جان االإيرادات املتاأتية من م�شادر  الفقرة 
روف  اد اخلا�س كافـية فـي ال ون اإيرادات اال 2 بحي ت اأخر وفقا للفقرة 
خدمات  عل  ة  املحاف اأجل  من  الدو  ت  امل م�شروفات  لتغطية  االعتيادية 

. الت�شجيل الدو

ة مالية جديدة  بل بداية اأي ف مة  نام وامليزانية للمن ب - اإذا  يت اعتماد ال
ون  فاإن الت�شري للمدير العام بتحمل االلتزامات املالية وت�شديد املدفوعات ي

ة املالية ال�شابقة. عل امل�شتو ذات الذي كان علي فـي الف

)"5")2 اكات اخلا�شة امل�شار اإليها فـي الفقرة  ديد اال�ش  - 4

ة ذاتها التي ينتمي  اك منتميا اإ الف ديد ا�ش س  را د الأ ون كل طرف متعا ي
ية  وج اتفا دا  ن طرفا متعا اإذا  ي ية باري�س اأو يعت  اإليها فـي �شياق اتفا
ية  اتفا وج  دا  متعا طرفا  كان  لو  ة  الف تلك  اإ  منتميا  كان  لو  كما  باري�س 
اكات  ة اال�ش ومية الدولية كما لو كان منتمية اإ ف مات احل باري�س. وتعت املن
ا مرجحا  ون اال�ش معية خالف ذلك باالإجماع. وي واحد ما  تقرر ا االأو 

معية. د كما تقرر ا ة فـي الطرف املتعا يا بح�ش عدد الت�شجيالت النا�ش جز

راأ�س املال العامل  - 5

ون من مدفوعات ي�شددها مقدما كل ع�شو من  اد اخلا�س راأ�س مال عامل يت لال
اد اخلا�س ذلك. ويجوز للجمعية اأن تقرر  اد اخلا�س حينما يقرر اال اأع�شاء اال
الدفعة و�شرو  ن�شبة  معية  ا دد  ري كاف. و اأ�شب  اإذا  املذكور  املال  راأ�س  زيادة 
فـي  �شا  فا اخلا�س  اد  اال �شجل  واإذا  العام.  املدير  ا  ا عل  بناء  ت�شديدها 
فـي  مقدما  املدفوعة  املبال  رد  جاز  مالية  ة  ف اأي  فـي  بالنفقات  مقارنة  االإيرادات 
ا املدير  ا يتنا�ش مع دفعت االأ�شلية بناء عل ا راأ�س املال العامل اإ كل ع�شو 

معية. رار ا العام و

املبال التي ت�شلفها الدولة امل�شيفة   - 6

ي�شية فـي  مة الر م مع الدولة التي يقع مقر املن اأ - يج اأن ين�س اتفاق املقر امل
ري  شيها عل اأن تقدم تلك الدولة �شلفا كلما كان �شندوق راأ�س املال العامل  اأرا
ات منف�شلة فـي كل  شع اتفا ون مقدار تلك ال�شلف و�شرو منحها مو كاف. وي

مة. حالة بني الدولة املعنية واملن
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مة اأن ينق�شا التعهد  اأ واملن ل من البلد امل�شار اإلي فـي الفقرة الفرعية  ب - يح ل
ال  انق�شاء  بعد  النق�س  كتابي. وي�شري مفعول  اإخطار  وج  �شلف  ن 

�شنوات من نهاية ال�شنة التي يت فـيها االإخطار بذلك.

مراجعة احل�شابات  - 7

اد  اال فـي  االأع�شاء  الدول  من  اأو اأك  واحدة  دولة  احل�شابات  مراجعة  يتو 
معية  . وتتو ا ام املا اأو مراجعون خارجيون وفقا ملا هو من�شو�س علي فـي الن

. وافقته تعيينه 

( 25 ) IOÉ``ŸG
á```jò«`ØæàdG á```ëFÓdG

شـــوع  املو  - 1
يقة. حة التنفـيذية تفا�شيل تنفـيذ هذ الو تت�شمن الال

حة التنفـيذية  ام الال تعديل بع�س اأح  - 2
حة التنفـيذية باالإجماع  ام الال معية اأن يجوز تعديل بع�س اأح   اأ - يجوز اأن تقرر ا

ة االأرباع فقط. لبية الثال فقط اأو باأ

ة االأرباع فـي  لبية الثال ف تطبي �شر االإجماع اأو اأ ب - يتعني توافر االإجماع لو
حة التنفـيذية. ام الال امل�شتقبل عل تعديل ح من اأح

ة االأرباع فـي  ة االأرباع لتطبي �شر االإجماع اأو الثال لبية الثال  - يتعني توافر اأ
حة التنفـيذية. ام الال امل�شتقبل عل تعديل ح من اأح

حة التنفـيذيـــة يقــــة والال س هـــذ الو تعــــار  - 3

ام  ون الغلبة الأح حة التنفـيذية ت ام الال يقة واأح ام هذ الو ش اأح فــــي حال تعار
يقة. هذ الو

¢SOÉ``°ùdG $````°üØdG
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رات املراجعة  مو  - 1

وتقرر  دبلوما�شية.  رات  مو يقة فـي  الو هذ  مراجعة  دة  املتعا لالأطراف  يجوز 
ر دبلوما�شي. معية الدعوة اإ عقد اأي مو ا
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مراجعة بع�س املواد اأو تعديلها   - 2

معية وفقا  اأو فـي ا ر للمراجعة  24 و27 فـي مو اإ   22 يجــــوز تعديـــل املــواد من 

ام املادة 27. الأح

( 27 ) IOÉ``ŸG
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احات التعديل  ا  - 1

احات لتعديل املواد من  د اأو للمدير العام اأن يتقدم با اأ - يجوز الأي طرف متعا

22 اإ 24 وهذ املادة.

ر فـيها  بل اأن تن دة  احات لالأطراف املتعا ب - يتو املدير العام تبلي تلك اال

ل. معية ب�شتة اأ�شهر عل االأ ا

لبية االأ  - 2

اأرباع  ة  ال لبية  اأ  1 الفقرة  فـي  اإليها  امل�شار  للمواد  تعديل  اأي  اعتماد  يقت�شي 

لبية اأربعة اأخما�س. با�شتثناء اعتماد اأي تعديل للمادة 22 اأو لهذ الفقرة الذي يقت�شي اأ

دخول التعديل حيز النفاذ   - 3

1 حيز النفاذ بعد �شهر من ت�شل   اأ  - يدخل اأي تعديل للمواد امل�شار اإليها فـي الفقرة 

تابية بالقبول الذي تت وفقا للقواعد الد�شتورية من  املدير العام االإخطارات ال

اعتماد  و  معية  ا فـي  االأع�شاء  ون  ت التي  دة  املتعا االأطراف  اأرباع  ة  ال

ون لها ح الت�شوي عل ذلك التعديل اإال فـي احلاالت التي  التعديل والتي ي

. ب تطب فـيها الفقرة الفرعية 

4 اأو لهذ الفقرة الفرعية حيز النفاذ اإذا   ب - ال يدخل اأي تعديل للمادة 22)3 اأو 

�شون �شتة اأ�شهر من اعتماد التعديل  د املدير العام فـي  اأخطر اأي  طرف متعا

معية باأن ال يقبل ذلك التعديل. فـي ا

ميع الدول     ام هذ الفقرة ملزما  ون كل تعديل يدخل حيز النفاذ وفقا الأح  - ي

التعديل  دة و دخول  اأطرافا متعا ون  التي ت الدولية  ومية  مات احل واملن

. دة فـي تاري الح حيز النفاذ اأو التي ت�شب اأطرافا متعا
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االأهلية   - 1

2( و)3 من هذ املادة مع مراعاة املادة 29 والفقرتني 

يقة واالن�شمام اإليها. يع هذ الو ية باري�س تو 1 - يجوز الأي دولة طرف فـي اتفا

يقة واالن�شمام اإليها  يع هذ الو مة تو 2 - يجوز الأي دولة اأخر ع�شو فـي املن

�س ت�شميات املن�شاأ  ية باري�س فـيما ي ام اتفا تثل الأح اإذا اأعلن اأن ت�شريعاتها 

غرافـية والعالمات التجارية. والبيانات ا

يقة واالن�شمام اإليها �شريطة  يع هذ الو ومية دولية تو مة ح 3 - يجوز الأي من

ومية   مة احل ل من الدول االأع�شاء فـي تلك املن ون دولة واحدة عل االأ اأن ت

ومية الدولية اأن �شر  مة احل ية باري�س واأن تعلن املن الدولية طرفا فـي اتفا

يقة واأن  امها الداخلي باأن ت�شب طرفا فـي هذ الو لها ح�ش االأ�شول ووفقا لن

التي  الت�شريعات  تطب  الدولية  ومية  احل مة  للمن ة  املن�ش املعاهدة  وج 

البيانات  �س  ي فـيما  ليمية  اإ حماية  �شندات  عل  احل�شول  وجبها  ن 

غرافـية. ا

الت�شدي اأو االن�شمام  - 2

1 اأن تودع اإحد  ومية دولية م�شار اإليها فـي الفقرة  مة ح يجوز الأي دولة اأو من

يقتني التا ذكرهما  الو

يقة. ع هذ الو يقة ت�شدي اإذا و 1 - و

يقة. ع هذ الو يقة ان�شمام اإذا  تو 2 - اأو و

تاري نفاذ االإيداع   - 3

يقة الت�شدي  و اإيداع  نفاذ  تاري  ون  ي ب  الفقـــرة الفرعيـــة  مراعــــاة  - مــــع  اأ 

يقة. اأو االن�شمام التاري الذي تودع فـي تلك الو
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مة  يقة الت�شدي اأو االن�شمام الأي دولة ع�شو فـي من ون تاري نفاذ اإيداع و ب - ي

البيانات  اأو  املن�شاأ  لت�شميات  احلماية  عل  احل�شول  يجوز  وال  دولية  ومية  ح

فـي  االأع�شاء  الدول  بني  املطبقة  الت�شريعات  اأ�شا�س  عل  اإال  فـيها  غرافـية  ا

ومية  مة احل املن التاري الذي تودع فـي تلك  ومية الدولية هو  مة احل املن

يقتها اإذا كان ذلك التاري الحقا للتاري الذي اأودع فـي تلك الدولة  الدولية و

يقتها. ومع ذلك ال تطب هذ الفقرة الفرعية عل الدول االأطراف فـي اتفاق  و

�س تلك الدول. ل بتطبي املادة 31 فـيما ي يقة 1967 وال ت ل�شبونة اأو و

( 29 ) IOÉ``ŸG
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ا املاأخوذة فـي احل�شبان  الو  - 1

التي  اأو االن�شمام  الت�شدي  ا  و اإال  احل�شبان  فـي  ال توخذ  املادة  هذ  س  را الأ

ون  ومية الدولية امل�شار اإليها فـي املادة 28)1 والتي ي مات احل تودعها الدول اأو املن

لها تاري نفاذ وفقا للمادة 28)3(.

يقة حيز النفاذ دخول هذ الو  - 2

للمادة 28  وفقا  موهلة  اأطراف  خم�شة  تودع  اأن  بعد  النفاذ  يقة حيز  الو هذ  تدخل 

ة اأ�شهر. ا ت�شديقها اأو ان�شمامها بثال و

دخول الت�شدي واالن�شمام حيز النفاذ  - 3

يقة ت�شديقها اأو ان�شمامها  ومية دولية اأودع و مة ح اأ - ت�شب كل دولة اأو من

بهذ  ملزمة  اأو اأك  اأ�شهر  ة  بثال النفاذ  يقة حيز  الو هذ  دخول  تاري  بل 

يقة فـي تاري دخولها حيز النفاذ. الو

يقة بعد  الو بهذ  ملزمة  اأخر  دولية  ومية  ح مة  اأو من دولــــة  اأي  ت�شبــــ   - ب 

اأي  اأو فـي  اأ�شهر  ة  بثال اأو ان�شمامها  يقة ت�شديقها  و فـي  تودع  الذي  التاري 

يقة. تاري الح لذلك ومبني فـي تلك الو
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بل االن�شمام  الت�شجيالت الدولية النافذة   - 4

د  شي الدولة املن�شمة وفـي حال كان الطرف املتعا يقة فـي اأرا ام هذ الو تطب اأح
ة  املن�ش املعاهدة  عليها  ت�شري  التي  شي  االأرا فـي  فتطب  دولية  ومية  ح مة  من
التي  غرافـية  ا املن�شاأ والبيانات  �س ت�شميات  ومية الدولية فـيما ي مة احل للمن
ام  يقة و نفاذ االن�شمام مع مراعاة املادة 7)4 واأح وج هذ الو كان م�شجلة 
مة  الف�شل الرابع التي تطب مع ما يلزم من تبديل. ويجوز للدولة املن�شمة اأو املن
يقة ت�شديقها  بو يرف  اإعالن  فـي  اأي�شا  دد  اأن  املن�شمة  الدولية  ومية  احل
فـي  اإليها  امل�شار  واملهل  املادة 15)1  فـي  اإليها  امل�شار  للمهلة  ديدا  اأو ان�شمامها 

حة التنفـيذية فـي هذا ال�شاأن. اŸادة 17 وفقا لالإجراءات املحددة فـي الال

( 30 ) IOÉ``ŸG
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يقة. ات عل هذ الو ف ال يجوز اإبداء اأي 

( 31 ) IOÉ``ŸG
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ل�شبونــــة  يقــة واتفــــاق  الو هــــذ  مــــن  كـــل  فـــــي  االأطــــراف  الـــــدول  بيـــن  ــــات  العال  -  1
يقة 1967( اأو و

ات املتبادلة بني الدول االأطراف فـي  يقة وحدها فـيما يتعل بالعال ت�شري هذ الو
ن فـيما يتعل بالت�شجيالت  يقة 1967. ول يقة واتفاق ل�شبونة اأو و كل من هذ الو
يقة 1967 يتعني عل  اأو و الدولية لت�شميات املن�شاأ ال�شارية بناء عل اتفاق ل�شبونة 
ن حماية ال تقل عن احلماية التي يقت�شيها اتفاق ل�شبونة اأو تقت�شيها  الدول اأن 

يقة 1967. و

ل�شبونــــة  يقـــة واتفـــاق  الو هـــــذ  مـــن  كـــل  فــــــي  االأطــــراف  الــــدول  بني  ــــات  العال  -  2
ري االأطراف  يقة 1967  يقة 1967 وبني الدول االأطراف فـي اتفاق ل�شبونة اأو و اأو و

يقة فـي هذ الو

فـي  يقة 1967  اأو و ل�شبونة  يقة واتفاق  الو هذ  من  كل  فـي  طرف  دولة  اأي  ت�شتمر 
بالدول  اتها  عال �س  ي فـيما  حالتها  ح�ش  يقة 1967  اأو و ل�شبونة  اتفاق  تطبي 

يقة. ري االأطراف فـي هذ الو يقة 1967  االأطراف فـي اتفاق ل�شبونة اأو و
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االإخطار - 1

وج اإخطار موج اإ املدير العام. يقة  د اأن ينق�س هذ الو يجوز الأي طرف متعا

تاري النفاذ  - 2

ي�شب النق�س نافذا بعد انق�شاء �شنة من تاري ت�شل املدير العام االإخطار اأو فـي اأي 

يقة عل اأي طل دو  ر فـي تطبي هذ الو تاري الح مبني فـي االإخطار. وال يو

د �شاح  ون نافذا بالن�شبة اإ الطرف املتعا ر اأو اأي ت�شجيل دو ي يد الن ون  ي

النق�س و دخول النق�س حيز النفاذ.
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الن�شو�س االأ�شلية والن�شو�س الر�شمية   - 1

ليزيــــة  واالإن واالإ�شبانيـــة  العربيــة  باللغات  اأ�شلية  ة  ن�ش يقة فـي  الو هذ  ع  تو  - اأ 

والرو�شية وال�شينية والفرن�شية وتعت كل الن�شو�س مت�شاوية فـي احلجية.

تارها  ت التي  االأخر  باللغـــــات  ر�شميــــة  ن�شــــو�س  اإعــــداد  العــــام  املديــــر  يتولـ   - ب 

ومات املعنية. معية بعد الت�شاور مع احل ا

يع مهلة التو  - 2

مة ملدة �شنة بعد اعتمادها. يع فـي مقر املن يقة متاحة للتو ل هذ الو ت
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ون املدير العام اأمني اإيداع هذ املعاهدة. ي
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