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  للتنسيق الويبو جلنة

  
  )واألربعون الرابعة العادية الدورة( والستون السابعة الدورة
        2013201320132013    أكتوبرأكتوبرأكتوبرأكتوبر    2222    ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل    سبمتربسبمتربسبمتربسبمترب    23232323    منمنمنمن    جنيف،جنيف،جنيف،جنيف،

  
  

  املربمة تفاقاتاالاملوافقة على 

  ذكرة من املدير العامم

 مقدمة ٔاوال.

) من اتفاقية ٕانشاء املنظمة العاملية للملكية الفكرية، جيب ٔان حيظى لك اتفاق ٔابرم بغرض حتديد 4(12 دةفقا للامو  .1
 ٕاقلمي دوa عضو مبوافقة جلنة التنسـيق. داخلالوضع القانوين للويبو 

  اتفاق بني الويبو ومجهورية الصني الشعبية  cنيا.

شعبية اتفاقا هيدف ٕاىل حتديد الوضع القانوين ٔالحد ماكتب الويبو املدير العام للويبو وحكومة مجهورية الصني ال ٔاعد  .2
 من هذه الوثيقة. أالول رفقيف الصني. ويرد نص االتفاق املربم بني الويبو وحكومة مجهورية الصني الشعبية يف امل
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  اتفاق بني الويبو وvحتاد الرويس  cلثا.

اقا هيدف ٕاىل حتديد الوضع القانوين ٔالحد ماكتب الويبو يف ٔاعد املدير العام للويبو وحكومة vحتاد الرويس اتف .3
 ة.ن هذه الوثيقم الثاينvحتاد الرويس يف املرفق vحتاد الرويس. ويرد نص االتفاق املربم بني الويبو وحكومة 

ٕان جلنة التنسـيق مدعوة ٕاىل املوافقة عىل  .4
االتفاق املربم بني الويبو ومجهورية الصني الشعبية 

املربم بني الويبو وvحتاد الرويس كام هام  واالتفاق
 مبينان يف املرفقني أالول والثاين من هذه الوثيقة.

املرفقان]ذ} [ييل 
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أالولرفق امل  
 
 

 

  بنياتفاق 
  نظمة العاملية للملكية الفكريةامل 
  مجهورية الصني الشعبيةحكومة و 

        منظمة العاملية للملكية الفكرية يف الصنيل بشأن ٕانشاء مكتب ~بع ل 

رد لمفييل �ليهما فيما ر إ لمشاا(الويبو) وحكومة مجهورية الصني الشعبية ("احلكومة") ( العاملية للملكية الفكرية املنظمةٕان 
  ؛")نافطرل�" لمثنی)�لجمع (�و" طرفل�"

  لكية الفكرية؛تمنية يف جمال امل ال ٕادرااك مهنام للمزا� اليت ميكن حتقيقها من خالل توطيد التعاون الوثيق بني الطرفني يف تعزيز 

  جمال امللكية الفكرية؛تعزيز ف� يتعلق ب  ف املشرتكالهد بيهنام من ٔاجل السعي ٕاىل وٕاذ ترغبان يف الهنوض �لتعاون ف�

الزتام الويبو يف الصني بتمنية امللكية بشلك جيل ٔان يعكس ٕانشاء مكتب ~بع للويبو يف الصني  من شأنوٕاذ تقران بأن 
  ٔاكرب عىل ما تعمتده الويبو من مشاريع ٔاو مبادرات يف ٕاطار ¤ا¤ا ومسؤولياهتا؛ يضفي وز ٔان الفكرية و 

  قد اتفقتا عىل ما ييل:

  : نطاق أالنشطة1املادة 

يف ب¯ان ٔاخرى معل الويبو ؤاهدافها يف الصني ونشئ الويبو مكتبا لها يف بيجني، الصني ("املكتب") حبيث سيسامه يف تُ 
  ما ييل:ٔانشطة املكتب �ٔالساس  تعيهنا الويبو. وسـيغطي نطاق

 ثيل الويبو وتوثيق العالقات والتعاون بني الويبو واحلكومة، والصناعة والقطاع اخلاص وامجلهور بوجه عام؛مت  .1

ية يف جمال امللكية الفكرية اليت تطلهبا السلطات والهيئات املعنية املذكورة يف تقن تقدمي املساعدة القانونية وال  .2
ٕاىل تشجيع  الهادفةواملساعدة يف معل الويبو املسـمتر يف جمال وضع القواعد واملعايري واملبادرات أالخرى الفقرة (ٔا) ٔاعاله، 

وجماالت أخرى ، والعالمات التجارية، تطوير امللكية الفكرية، مبا يف ذ} حق املؤلف واحلقوق ا¼اورة، والرباءات
 الفكرية؛  للملكية

وvنتفاع هبا وحاميهتا وٕادارهتا، مبا يف ذ} حق املؤلف واحلقوق ٔالغراض تشجيع ٕانشاء امللكية الفكرية  .3
نظام معاهدة التعاون بشأن املتعلقة ب والعالمات التجارية، سـيعمل املكتب عىل تعزيز خدمات الويبو  ،ا¼اورة، والرباءات

�لتعاون  لفكرية االٔخرى، وذ}، وحق املؤلف واحلقوق ا¼اورة، وحقوق امللكية االرباءات ؤانظمة مدريد والهاي ولشـبونة
 مع السلطات احلكومية اÀتصة؛

نظام معاهدة التعاون بشأن وفق ن وها الصينيو مودعاليت يقد¤ا تقدمي املساعدة يف معاجلة الطلبات اÁولية و  .4
 .مدريد والهاي نظايمالرباءات و 
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بشلك كبري يف معل الويبو بوجه ذات الصÅ والفرص اجلديدة والتطورات اليت ميكن أن تسامه  سائلتقيمي امل  .5
  .وتقدمي املشورة ملقر الويبو بشأن ذ} عام

  : أالهلية القانونية2املادة 

ملامرسة وظائفه  الالزمةيمتتع املكتب ٔالغراض هذا االتفاق �لشخصية القانونية ويمتتع يف ٕاقلمي الصني �ٔالهلية القانونية 
        ٔاهدافه. وحتقيق

  ت: vمتيازات واحلصا 3املادة 

 داخل ٕاقلميها املتحدة املتخصصة أالمملماكتب التابعة لواكالت ليمتتع املكتب بنفس vمتيازات واحلصا ت اليت متنحها الصني 
  هذا االتفاق.  حول فق ما هو مبني يف مذكرة التفامه وو 

  : ماكفأة املوظفني4املادة 

وفق نظام  املتعلقة هبا أالخرىالرتتيبات اللوجستية و  عالواهتمو تتحمل الويبو رواتب موظفهيا العاملني يف املكتب وامتيازاهتم 
  املعمول هبا. احئته وسـياساهتموظفهيا وال

  : واجب املوظفني5املادة 

، كام يتعني قوانني الصني ؤانظمهتالتعاون مع احلكومة ٔان حيرتموا مه ملكفني �العاملني يف املكتب �عتبار وظفنييتعني عىل امل
        خل يف الشؤون اÁاخلية للصني.علهيم عدم التد

  : املقرات والتجهزيات6املادة 

وتاكليف  املرافق رسومو  ٕاجيارهالالسـتخدام مككتب، وتغطي تاكليف  ةمناسـب بانٍ توفر احلكومة للويبو م  .1
قانوين ال متÕذ} للويبو ال  ولهذا االتفاق)، رشيطة ٔاال خيحول الصيانة (وترد التفاصيل الاكمÅ هبا يف مذكرة التفامه 

 .املباين هلهذ

معّدات تكنولوجيا توفر احلكومة تاكليف التجهزي أالساسـية املتعلقة ٕ�عداد املكتب، ويدخل يف ذ} أالcث و  .2
 الرضورية ٕالنشاء املكتب املذكور وتشغيØ، مبا يف ذ} معليات املعاجلة املهنية.ت املعلوما

  توفر احلكومة للمكتب الرتتيبات أالمنية املناسـبة. .3

  : تسوية الزناعات7ادة امل

  املفاوضات بني الطرفني.  عن طريقهذا االتفاق �لطرق الودية نزاع بشأن ل لك حيُ 

  : أحاكم ختامية8املادة 

يتفق الطرفان عىل ٔان ختضع أالحاكم اخلتامية ملذكرة التفامه حول هذا االتفاق التفاقهام يف أقرب وقت ممكن  .1
  بعد توقيع هذا االتفاق.
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هذا االتفاق �تفاق الطرفني. وال يؤثر هذا التعديل عىل احلقوق ٔاو الواجبات املرتتبة ٔاو الناشـئة جيوز تعديل  .2
  قبل التارخي الفعيل للتعديل.

ٔاحد الطرفني ٕ�بالغ الطرف االٓخر كتابيا ٕاشعار يقوم فيه يدخل هذا االتفاق حزي النفاذ يف ~رخي آخر  .3
  هذا االتفاق حزي النفاذ. �سـتكامل إالجراءات اÁاخلية الرضورية Áخول

  من هذه املادة، يطبق الطرفان هذا االتفاق مؤقتا ابتداء من ~رخي توقيعه.  �3لرمغ من أحاكم الفقرة  .4

يظل هذا االتفاق سار� ملدة ست سـنوات من دخوå حزي النفاذ. ويقوم الطرفان مبراجعة االتفاق قبل سـتة  .5
. وميكن ٕاهناؤه لفرتات متتالية مدة لك مهنا ست سـنوات�تفاق الطرفني  ٔاشهر من انهتائه. وجيوز متديد هذا االتفاق

  الطرفني. �تفاق

  .وللنصني احلجية نفسهاصينية، �للغتني إالنلكزيية وال صليتني أ يف نسختني  2013ٔابريل  25بتارخي ر يف جنيف رّ حُ 

  عن 
  املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو)

  عن
  الشعبيةحكومة مجهورية الصني 

  
  
  
  

  
  
  
  

  فرانسس غريالسـيد 
  املدير العام

  سعادة السفري السـيد ليو زيمنني
  سفري

  وممثل دامئ

]الثاين املرفقذ} [ييل 
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  بنياتفاق 
  نظمة العاملية للملكية الفكريةامل 
  حكومة vحتاد الرويس و 

  منظمة العاملية للملكية الفكرية يف vحتاد الرويسل بشأن ٕانشاء مكتب ~بع ل 

  ؛لطرفان"�"حكومة vحتاد الرويس املشار ٕالهيام معًا (الويبو) و  املنظمة العاملية للملكية الفكريةٕان 

تطوير النظام العاملي ٕادرااك مهنام للمزا� اليت ميكن حتقيقها من خالل توطيد التعاون الوثيق بني الطرفني يف تعزيز 
  الفكرية؛  للملكية

يف  لمنظمة العاملية للملكية الفكريةة vحتاد الرويس عربت عن اهê¤ا ٕ�نشاء مكتب ~بع ل كون حكوموٕاذ تأخذا يف vعتبار 
  ملكتب") واهê¤ا بضامن توافر لك التسهيالت والظروف الرضورية لهذا املكتب؛�ف� ييل " vحتاد الرويس (املشار ٕاليه

(املشار ٕالهيا ف� بعد بـ "املنظمة") ٕ�نشاء املكتب يف موسكو  فكريةاملنظمة العاملية للملكية الاهêم وٕاذ تأخذا يف vعتبار 
  بغرض vضطالع بواليهتا مبا يف ذ} تشجيع حامية امللكية الفكرية؛

  ؛قوانني vحتاد الرويس ؤانظمته اليت متنح vمتيازات واحلصا ت للمنظامت اÁولية وٕاذ تضعا يف اعتبارهام

  قد اتفقتا عىل ما ييل:

  : أحاكم عامة1دة املا

  املنظمة. تعيهنمنشئ املنظمة املكتب اíي سـيعمل فيه موظفون تُ 

 îذ أنشطة املكتب وفق والية املنظمة مبا يف ذ} ا¼االت التالية:تنف  

  ،وفق ٔانظمة امللكية الفكرية العاملية املنظمةدمع اخلدمات اليت تقد¤ا  .1

  ،التحتية العاملية للمنظمة نية ف� خيص برامج البنيةتق عدة ال اتقدمي املسو  .2

  .الفكريةالكفاءات يف جمال امللكية  تكوينتنفيذ ٔانشطة و  .3

  : مسامهة املنظمة2املادة 

هتم، وتتوىل اعالو وامتيازاهتم و  واملوظفني احملليني رواتب موظفهيا العاملني يف املكتبتتحمل املنظمة النفقات املتعلقة ب
ظفي املكتب يف vحتاد الرويس والتاكليف املرتبطة بذ} وفق قواعد املنظمة مسؤولية الرتتيبات اخلاصة بنقل وسكن مو 

  ؤانظمهتا املعمول هبا.

  : مسامهة حكومة vحتاد الرويس3املادة 

توفر حكومة vحتاد الرويس مباٍن مناسـبة للمكتب بناًء عىل عقد انتفاع جماين. كام توفر حكومة vحتاد الرويس  .1
  شغيØ املنقوالت وصيانة التجهزيات وأالدوات وخدمات الصيانة وأالمن ملباين املكتب.للمكتب �¼ان بغرض ت 
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توفر حكومة vحتاد الرويس خدمات املرافق العامة اكملاء والكهر�ء والرصف الصحي والوقاية من احلرائق واخلدمات  .2
للمكتب للقيام بنشاطه حتول أالخرى الرضورية لتأمني معل املكتب. وتقدم املنقوالت والعقارات اليت ميلكهام vحتاد الرويس و 

  ميكن الترصف فهيا بدون موافقة حكومة vحتاد الرويس.الوظيفي السـتخدا¤ا بصفة مؤقتة وال 

ا، مع ٕا~حهتمناسـبة ملوظفي املكتب و مساكن تقدم حكومة vحتاد الرويس املساعدة للمكتب ف� خيص البحث عن  .3
  .وٕاجيارهاساكن عدم حتملها ٔاي مصاريف متعلقة �لبحث عن هذه امل 

  : أالهلية القانونية4املادة 

ملامرسة وظائفه  الالزمةاض هذا االتفاق �لشخصية القانونية ويمتتع يف ٕاقلمي vحتاد الرويس �ٔالهلية القانونية يمتتع املكتب ٔالغر 
        وحتقيق ٔاهدافه. وبصفة خاصة، سـتكون للمكتب ٔاهلية:

        ،التعاقد .1

  ،املنقوالت والعقارات والترصف فهيااقتناء و  .2

  . التقايضو  .3

  لمنظمة واملكتب: vمتيازات واحلصا ت اÀوa ل 5املادة 

vحتاد نحها مي اليت  عن املعامÅمعامÅ ال تقل لرمسية يف ٕاقلمي vحتاد الرويس املكتب يف ٕاطار اتصاالته ا منحيُ  .1
  خرى رشيطة ٔاال خيالف ذ} قواعد القانون اÁويل.االٔ ولية اÁكومية للمنظامت احلالرويس 

ٔاو تنظمي مايل أو ٔاي قرار بوقف تنفيذ vلزتامات ٔالي رقابة مالية  ٔان خيضعا ول للمنظمة واملكتب دونُخي  .2
  حق: املالية

تكون يف  Åٔاي مع ويلوحت بأي معÅ من العمالتاحلسا�ت مسك أالموال واíهب و  حيازة واسـتخدام  ) أ 
  ٕاىل ٔاي معÅ ٔاخرى؛ امحيازهت

ٓ ٕاىل  ٔاي ب¯حتويل أمواهلام وذههبام ومعالهتام من و   ) ب   داخل ٕاقلمي vحتاد الرويس؛ وأ خر ا

  vسـتفادة من أفضل سعر رصف متاح قانونيا لعملياهتام املالية.و  )ج

من هذه املادة أي مالحظات توüها ٕاليه حكومة vحتاد  2يراعي املكتب ٔاثناء متتعه هبذه احلقوق وفق الفقرة  .3
  الرويس وذ} �لقدر اíي يرى فيه ٔان بوسعه vسـتجابة لهذه املالحظات دون إالرضار مبصلحته.

ٔاصول املكتب وٕايراداته وممتلاكته أالخرى من مجيع الرضائب املبارشة (الرضائب املسـتحقة عىل اÁخل تُعفى  .4
من  1والعقارات). لكن من املفرتض أن املكتب لن يطلب ٕاعفاءه من ٔانواع ملموسة من اخلدمات املشار ٕالهيا يف الفقرة 

ر حمددة وفق جحم اخلدمات اليت ميكن حتديدها ووصفها من هذا االتفاق واليت يقد¤ا أي خشص اعتباري بأسعا 3 املادة
  وتصنيفها. ويُعفى املكتب من الرضيبة عىل القمية املضافة وفق الرشوط اليت تنص علهيا ترشيعات vحتاد الرويس.

تُعفى املنظمة واملكتب من الرسوم إالجبارية مكساهامت املشغل إالجبارية يف خطط التأمني vجêعي الوطنية  .5
  اصة مبوظفي املكتب اíين يسـتفيدون من ٔاحاكم املنظمة اخلاصة �محلاية vجêعية.اخل
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من هذه املادة، يُمنح املكتب ٕاعفاءات وفق الفقرتني (ب)  5و 4إالعفاءات املمنوحة مبوجب الفقرتني  ٕاضافة ٕاىل .6
  .1947نومفرب 21املؤرخة يف  من االتفاقية املتعلقة �متيازات الواكالت املتخصصة وحصا هتا 9و(ج) من القسم 

ال ختضع ممتلاكت املكتب ؤاصوå أي� اكنت وأ� اكن احلائز لها للتفتيش ٔاو vستيالء ٔاو احلجز ٔاو نزع امللكية ٔاو ٔاي  .7
  نوع من ٔانواع إالكراه سواء ٕ�جراء تنفيذي ٔاو ٕاداري ٔاو قضايئ ٔاو ترشيعي.

املدنية اíي ميكن أن حيدث نتيجة إالرضار �ٔالرواح أو �لصحة  تُؤمîن املنظمة واملكتب وموظفوه من خطر املسؤولية .8
  ٔاو �ملمتلاكت بسبب مركبة نقل يف ملكية املنظمة ٔاو املكتب ٔاو موظفيه ٔاو يقودها موظفو املكتب. 

قر املكتب. لكن، ملدير املكتب احلق يف رفع هذه احلصانة يف ٔاي حاa يرى فهيا ٔان هذه  جيوز انهتاك حرمة مال .9
انة سـتعوق سري العداa وأن من املمكن رفعها دون ٕاخالل مبصلحة املكتب. وال حيق ملمثيل حكومة vحتاد الرويس احلص

اÁخول ٕاىل مقر املكتب للقيام بأي واجبات رمسية ٕاال �ملوافقة الرصحية ملدير املكتب ووفق الرشوط اليت يوافق علهيا. 
اكرثة طبيعية أو حريق ٔاو ٔاي حاa ٔاخرى من حاالت الطوارئ اليت تشلك  تعترب هذه املوافقة رضورية يف حاa وقوع وال

  هتديدا خطريا ومبارشا عىل أمن أالشخاص املوجودين يف مقر املكتب واملقرات والبنا�ت املوجودة �لقرب منه.

وعات ٔالشخاص ٔاو مجماتتخذ حكومة vحتاد الرويس إالجراءات املناسـبة هبدف ضامن حامية املكتب من دخول  .10
  .همن اخلارج أو نتيجة حدوث اضطرا�ت �لقرب من ٕاليه دون ٕاذن أالشخاص

من هذه املادة، تبذل املنظمة واملكتب قصارى üودهام للحيلوa دون أن يصبح  9دون إالخالل بأحاكم الفقرة  .11
íعتقال ٔاو املطلوبني للتسلمي لب¯ آخر، ٔاو لٔالشخاص اv ين يسعون ٕاىل الهترب من املكتب ملجأ لٔالشخاص الهاربني من

  تنفيذ إالجراءات القانونية ٔاو الهترب من املسؤولية القانونية نتيجة ارتاكهبم Àالفات. 

  املكتب. ال جيوز انهتاك حرمة حمفوظات .12

  : vمتيازات واحلصا ت املمنوحة ملوظفي املكتب6املادة 

  املكتب: يموظف ٕان .1

. مكتوبة عهنم بصفهتم الرمسية من ٔاعامل ٔاو ٔاقوال أو بيا ت يمتتعون �حلصانة القضائية يف مجيع ما يصدر  ) أ 
  وتسـمتر هذه احلصانة بعد انهتاء العمل مع املكتب؛

  هلم؛ اليت تدفعها املنظمة ٔاو املكتب أالخرىيمتتعون �ٕالعفاءات الرضيبية ف� خيص الرواتب واملاكفآت و   ) ب

ٔاحاكم املنظمة  يكونوا مسـتفيدين منجبارية رشيطة أن يمتتعون �ٕالعفاء من مجيع رسوم التأمني vجêعي االٕ و   ج)
  اÁاخلية اخلاصة �لتأمني vجêعي؛

سـ� الزوج وأالطفال والواÁين وإالخوان وأالخوات كام حيدد ذ} مدير  يُمنحون إالعفاء مه وأقر�ؤمه والو   د)
  وطنية؛عالني") من الزتامات اخلدمة الاملكتب (املشار ٕالهيم ف� بعد بـ "املُ 

يمتتعون ف� خيص تسهيالت حتويل العمÅ بنفس vمتيازات اليت متنح يف vحتاد الرويس ملوظفي البعثات و   ه)
   اÁبلوماسـية أالجنبية من ذوي الرتب املامثÅ؛
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حسا�ت بنكية �لعمÅ الوطنية ٔاو أالجنبية، وحرية حتويل ٔامواهلم �لعمالت الوطنية  مسكيمتتعون حبق و   و)
  ٔالجنبية من ب¯ ٕاىل آخر ٔاو داخل vحتاد الرويس وفق إالجراءات املعمول هبا يف vحتاد الرويس؛ا  ٔاو

يمتتعون يف وقت أالزمات اÁولية، مه ومن يعولوهنم، بنفس vمتيازات اليت مينحها vحتاد الرويس ٔالعضاء و   ز)
  دة ٕاىل ٔاوطاهنم؛البعثات اÁبلوماسـية أالجنبية من ذوي الرتب املامثÅ من حيث العو 

  يمتتعون حبق اسـترياد ٔا�cم ؤامتعهتم دون دفع رسوم مجركية عند بدء التحاقهم مبنصهبم.و   ح)

االتفاق ٕاال وفق من هذا  6من املادة  1ال جيوز الترصف يف املواد املسـتوردة وفق الفقرة الفرعية "ح" من الفقرة  .2
  ترشيعات vحتاد الرويس.

3. v حتاد الرويس يمتتع مدير املكتب بنفسv بلوماسـية أالجنبية متيازات واحلصا ت اليت مينحهاÁٔالعضاء البعثات ا
Åبلومايس.من ذوي الرتب املامثÁا Õولهذا الغرض، ميكن ٕايراد امس مدير املكتب يف قامئة الس .  

اد الرويس بناء عىل يف حال اسـتدعاء موظفي املكتب من رعا� vحتاد الرويس ٔالداء اخلدمة العسكرية، يؤجل vحت .4
. ويرخص ساسـيةطلب من املكتب اسـتدعاء هؤالء املوظفني حسـ� يكون رضور� لتفادي التعطيل يف ¤ام املكتب االٔ 

للمعالني من غري رعا� vحتاد الرويس بقبول الوظائف يف vحتاد الرويس وتقدم هلم الهيئات اÀتصة بأرسع وقت ممكن لك 
  زمة لهذا الغرض وذ} وفق ترشيعات vحتاد الرويس. التصارحي والوcئق الال

من  3و(ح) 1(ز) و1و(و) 1(ه) و1(د) و1(ب) و1ال تطبق vمتيازات واحلصا ت املنصوص علهيا يف الفقرات  .5
هذه املادة عىل موظفي املكتب ٔاو من يعولوهنم من رعا� vحتاد الرويس وال عىل أالشخاص املقميني بصفة دامئة يف ٕاقلمي 

  vحتاد الرويس.

طر املنظمة وزارة الشؤون اخلارجية يف vحتاد الرويس بوصول ومغادرة املوظفني املعينني يف املكتب عندما ُخت  .6
  يسـتلمون ¤ا¤م وعند انهتاء تعييهنم.

  : أحاكم ختامية7املادة 

  جيوز تعديل هذا االتفاق مبوافقة الطرفني. .1

  تنفيذه من خالل املفاوضات بني الطرفني. ُحيل لك نزاع خبصوص تفسري هذا االتفاق أو .2

قام فيه لك طرف ٕ�شعار الطرف االٓخر كتابيا �نهتاء إالجراءات خطار يدخل هذا االتفاق حزي النفاذ يف ~رخي آخر إ  .3
  اÁاخلية الرضورية Áخول هذا االتفاق حزي النفاذ.

   توقيعه.يوما عىل ~رخي 60يطبق الطرفان هذا االتفاق بصفة مؤقتة بعد انقضاء  .4

ست سـنوات  لك مهنامدة تلقائيا لفرتات متتالية  وُجيدديظل هذا االتفاق حزي التطبيق ملدة ست سـنوات  .5
يشعر أحد الطرفني الطرف االٓخر كتابيا برغبته يف ٕاهنائه قبل ثالثة ٔاشهر عىل أالقل من انهتاء صالحية االتفاق أالصيل  مل  ما

 .å ٔاو ٔاي اتفاق الحق  

  مدة هذا االتفاق عىل احلقوق ٔاو vلزتامات الناشـئة عن تطبيق هذا االتفاق.   ال يؤثر انهتاء  .6
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  .وللنصني احلجية نفسها، روسـية�للغتني إالنلكزيية واليف نسختني ٔاصليتني  2013ٔابريل  10رر يف جنيف بتارخي حُ 

  عن
  املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو)

  عن
  حكومة vحتاد الرويس

  
  
  
  

  
  
  
  

  السـيد فرانسس غري
  املدير العام

  السـيد بوريس سـميونوف
  املدير العام

  املصلحة الفيدرالية للملكية الفكرية

  والوثيقة] الثاين املرفق[هناية 

 

  

  


