
 
H/LD/WG/11/3 

�ة األصل:  ن  باإلنكل�ي
 2022أ�ت��ر   7التار�ــــخ: 

ي الف��ق العامل 
ي  بالتط��ر  المعين

 للتصام�م الدو�ي  التسج�ل �شأن الهاي لنظام القانوين
 الصناع�ة

 ةالحاد�ة ع�ش الدورة 
 2022د�سم�ب  14إ�  12من جن�ف، 

 1960وضع وث�قة  �شأنتحد�ث 

 من إعداد المكتب الدو�ي وث�قة 

 مقدمة أوً�. 

ي لنظام الهاي �شأن التسج�ل الدو�ي للتصام�م الصناع�ة .1
ي بالتط��ر القانويف (المشار إل�ه ف�ما ��ي  ناقش الف��ق العامل المعيف

ة من  بعبارة ي الف�ت
ي دورته الثامنة المنعقدة �ف

المعنونة  H/LD/WG/8/3، الوث�قة 2019نوفم�ب  1أ�ت��ر إ�  30"الف��ق العامل")، �ف
 . "1960"وضع وث�قة 

ف وقد  .2  دولة طر  34أبرزت الوث�قة أن من بني
�
ي وث�قة الهاي (ف

 دول 10")، 1960"وث�قة  بعبارة) (المشار إليها ف�ما ��ي 1960ا �ف
ف تلك الدول و . 2019أغسطس  حيت ") 1999 وث�قة" بعبارة) (المشار إليها ف�ما ��ي 1999إ� وث�قة جن�ف ( تنضم فقط لم من بني

ي 
، كانت ثمايف  منها الع�ث

ً
ي المنظمة األف��ق�ة للمل��ة الفك��ة إّما أعضاء  دو�

ي �ف
،  و�ّما �ف ي ف االتحاد األورويب ي  طرفان وكال المنظمتني

�ف
ي وث�قة  �نعض�  فلم تكونا  –المغرب وسور�نام  - الدولتان المتبقيتانأما ؛ 1999 وث�قة

ي أي منظمة حكوم�ة دول�ة طرف �ف
 . 1999�ف

ا لف��ق العامل ل هذە الوث�قة ُتقدم، 19991إ� وث�قة  ا انضمام المغرب وسور�نام مؤخر�  و�عد  .3  1960 �شأن وضع وث�قة تحديث�
ا  ي اتخاذ تداب�ي و�نظر، ر�ما،  ل�ح�ط به علم�

ف ل استباق�ة�ف  فقط.  1999 وث�قةنظام الهاي ع�  ضمان ترك�ي

  

                                                
ف النفاذ  1999دخلت وث�قة  1 ي بالنسبة لح�ي

. ، 2020سبتم�ب  10و 2022يوليو  22 لمغرب وسور�نام �ف  ع� التوا�ي
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ا.  ي اتفاق الهاي ثان��
 األعضاء الحاليون �ن

 69إ�  60من  1999وث�قة  بموجب)، زاد عدد األطراف المتعاقدة 2019(أغسطس  H/LD/WG/8/3منذ كتابة الوث�قة  .4
ا. 

�
ي المقابل، طرف

ا   1999 وث�قةسور�نام والمغرب إ�  انضمام مع و�ف �ر آنف�
ُ
مة كما ذ ف  بوث�قة، انخفض عدد األطراف المتعاقدة المل�ت

ي المرفق األول2أطراف ثمان�ةإ� فقط  1960
ي  ، و�رد لهذە الوث�قة . وترد قائمة بأعضاء اتحاد الهاي �ف

ي �عرض  �ف
ي رسم ب�ايف

المرفق الثايف
ا ل�ال عدد األطراف المتعاقدة  ف  وفق�  . الوث�قتني

ا.  77اتفاق الهاي  بموجبهذە الوث�قة، بلغ العدد اإلجما�ي لألطراف المتعاقدة كتابة   تار�ــــخ وحيت  .5
�
و�مكن تصن�ف  طرف

 
ً

 : كما ��ي   األعضاء إجما�

ي وث�قة  69 –
ا �ف

�
 . 1999دولة أو منظمة حكوم�ة دول�ة طرف

ي وث�قة  34 –
ا �ف

�
 ، منها: 1960دولة طرف

o 26  ي وث�قة
ا �ف ا أ�ض�

�
 ؛1999دولة أصبحت طرف

o  ي
ي وث�قة  ثمايف

ا �ف
�
 : 3فقط، منها 1960دول ظلت أطراف

  ي المنظمة
ف وكوت د�فوار وغابون وما�ي والن�جر والسنغال، �ي دول أعضاء �ف ست دول، و�ي بنف

ي  ي وث�قة  ُتعد األف��ق�ة للمل��ة الفك��ة اليت
ا �ف

�
 ؛1999طرف

  ي ي االتحاد األورويب
ا  ُ�عد الذي  ،دولتان، وهما اليونان و��طال�ا، عضوان �ف

�
ي وث�قة  طرف

 . 1999�ف

ي اتحاد الهاي خارج نطاق توجد  ، ال 1999إ� وث�قة  ا انضمام المغرب وسور�نام مؤخر�  بعد و�عبارة أخرى،  .6
 أي دولة عضو �ف

ي أنه، مع 1999وث�قة  تطبيق ف أن  مراعاة. وهذا �عيف ي أو المنظمة األف��ق�ة للمل��ة الفك��ة  تعيني  يؤدي إ� ��ان الوث�قةاالتحاد األورويب
ي كل منهما، 

ي جميع الدول األعضاء �ف
ا من تار�ــــخ هذە الوث�قة، �مكن الحصول ع� حما�ة التصف�ف ي  1999م�م من خالل وث�قة ااعتبار�

�ف
ا 94  . 4بلد�

ا. 
�
 1999مقابل توسع نطاق وث�قة  1960انخفاض استخدام وث�قة  ثالث

ي الوث�قة  .7
ي الدورة الثامنة للف��ق ا H/LD/WG/8/3كما ورد �ف

 1960شهد �شاط التسج�ل بموجب وث�قة لعامل، ونوقش �ف
ا منذ دخول وث�قة  � ا كب�ي ف النفاذ  1999انخفاض�  17,943االتجاە حيت اآلن. فلم �كن أي �سج�ل دو�ي من أصل  ذلكواستمر ، ح�ي
ة من  ي الف�ت

ن �ف ا ُدوِّ  دول��
ً

ا لوث�قة  2021إ�  2019�سج�� ا.  1960خاضع�  عن ذلك، لم �ُ و ح��
ً

ن بموجب وث�قة فض�  1960دوَّ
ا من أصل  415سوى  ا  26,085تعيين� نتعيين� ي التسج�الت الدول�ة ُدوِّ

بالمئة فقط من إجما�ي التعيينات.  1.6، أي 2021خالل  �ف
ا، كان ما �سبته  415التعيينات البالغة  تلكومن أصل  ا بالمغرب 68تعيين� ا متعلق�  . 5بالمئة تق��ب�

ي المرفق الثالث  .8
مة بوث�قة  إحصاءات محدثة ە الوث�قةلهذوترد �ف ف ا أو ال  - 1960عن تعيينات كل الدول المل�ت لة  -ح�� والمسجَّ

ي 
ا ، وُتظهر اإلحصاءات 20226واألر�اع الثالثة األو� من عام  2021و 2018و 2010و 2004�ف ق  نمو� ي ُتطبَّ ي التعيينات اليت

ا �ف متتابع�
ي عام تُ  1960. و�ينما كانت وث�قة 1999عليها وث�قة 

ق �ف ي  12.2ع�  2018طبَّ
بالمئة من تعيينات جميع الدول األطراف �ف

ي  7.9النسبة انخفضت إ�  تلك، فإن 1960 وث�قة
ي  6.9، ثم انخفضت إ� 2021بالمئة �ف

األر�اع الثالثة األو� من بالمئة فقط �ف
 . 2022 عام

                                                
، مع دخول انضمامها 1960. وكانت ألبان�ا آخر األطراف المنضمة إ� وث�قة 2007أو انضمام إليها منذ عام  1960لم تحدث حاالت تصديق ع� وث�قة  2

ي 
ف النفاذ �ف ا إ� وث�قة 2007مارس  19ح�ي ي  1999، وقد انضمت ألبان�ا أ�ض�

ف النفاذ �ف  . 2007مايو  19مع دخول انضمامها ح�ي
مة بوث�قة ع� الرغ 3 ف ي ل�ست مل�ت

ي وث�قة 1999م من أن هذە الدول الثمايف
ي منظمة حكوم�ة دول�ة طرف �ف

، �حق لمود�ي 1999، فإنه بحكم عض��تها �ف
ف أطراف متعاقدة بموجب وث�قة  ي تلك 1999الطلبات من أي منها تعيني

ي أرا�ف
ي الطلبات الدول�ة. والعكس صحيح، �مكن ضمان حما�ة التصام�م الصناع�ة �ف

 �ف
ي تنت�ي إليها بموجب وث�قة  ف المنظمة الحكوم�ة الدول�ة اليت  . 1999الدول بتعيني

ي وث�قة  4
ي لم تنضم إ� وث�قة  1999�شمل التغط�ة اإلقل�م�ة الدول األطراف �ف ي أو المنظمة  1999والدول اليت ي االتحاد األورويب

ول�نها دول أعضاء �ف
 األف��ق�ة للمل��ة الفك��ة. 

ا) و��طال�ا ( 33بالمئة من التعيينات تتعلق باليونان ( 32بالغة النسبة الباق�ة ال 5 ا) وغابون ( 25تعيين� ا) وكوت د�فوار والسنغال ( 22تعيين� ا  15تعيين� تعيين�
ف  ا) وما�ي والن�جر ( 12 (ل�ل منهما) و�نف  تعيينات ل�ل منهما). انظر المرفق الثالث.  6تعيين�

ا المرفق الرابع لالطالع ع� 6  . 2022إحصاءات  انظر أ�ض�
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ي  .9
ف أي  ا لهوث�قة  1999وث�قة �كون و  1999وث�قة  عدد أعضاءو�مكن تفس�ي ذلك بالنمو ال��ــــع �ف ي العالقات بني

األول��ة �ف
ف حينما تكون كلتاهما  ف عضوتني ي كل من وث�قة  دوليتني

ا �ف
�
وترد أسباب ).  1999) من وث�قة 1(31(المادة  1960ووث�قة  1999طرف

ي الفصل الثالث  1960أخرى النخفاض أ�شطة التسج�ل بموجب وث�قة 
 . H/LD/WG/8/3الوث�قة من �ف

 المغرب وسور�نام تعيينات

ي سبتم�ب  1999منذ انضمام سور�نام إ� وث�قة  .10
إ� الصفر، لصالح  1960بموجب وث�قة  تعييناتها ، انخفض عدد 2020�ف

ي دخل انضمامها إ� وث�قة إ� بالنسبة  األمر مماث�ً كان و . 1999التعيينات بموجب وث�قة  ، اليت ف ف  1999بل�ي اير  النفاذ ح�ي ي ف�ب
 . 2019�ف

ف  1999انضمامه إ� وث�قة أن دخل منذ ، فالمغرب بالنسبة إ�كرر تيار�و السين وذلك ي  النفاذ ح�ي
ُسجلت جميع ، 2022يوليو  22�ف

، فإن العدد اإلجما�ي للتعيينات . 1999تعيينات المغرب بموجب وث�قة  ي تتم و�التا�ي ي  1960بموجب وث�قة اليت
سينخفض أ��� �ف

 الق��ب.  المستقبل

ي الدول األعضا  تعيينات
ي أو المنظمة األف��ق�ة للمل��ة الفك��ةء �ف ي وث�قة و  االتحاد األورويب

 فقط 1960األطراف �ف

ف �عيّ ا محدود� أن عدد�  باإلضافة إ� ذلك، يبدو  .11 ف الا نون حال�� ا فقط من المستخدمني ي  �نالعض�  دولتني
ي أو الدول  �ف االتحاد األورويب

ي المنظمة األف��ق�ة للمل��ة الفك��ة 
ي وث�قة واأل الست األعضاء �ف

 فقط 1960طراف �ف
ً

ف  من ، بد� ي  تعيني المنظمة الحكوم�ة الدول�ة اليت
ن  5755 أصل منفتنت�ي إليها تلك الدول.  ا ُدوِّ  دول��

ً
ي األر�اع الثالثة األو� من عام �سج��

 : 2022�ف

 فقط (عدد أصحاب التسج�الت  16ن تضمّ  -
ً

ف 3�سج�� ف ) تعيني ف غال، دون  أو كوت د�فوار أو الن�جر أو السنبنف المنظمة  تعيني
ي التسج�ل الدو�ي 

 ؛7نفسهاألف��ق�ة للمل��ة الفك��ة �ف

ف ) 10عدد أصحاب التسج�الت فقط (�سج�ً�  37 نتضمّ  - ف اليونان أو إ�طال�ا، دون تعيني ي التسج�ل  تعيني
ي �ف االتحاد األورويب

 . 8نفسهالدو�ي 

ا.   1960التعق�د �سبب استمرار العمل بوث�قة  رابع�

ي  إّن  .12 ي آن واحد ي��د  1999و 1960العمل بوث�قيت
، ع� سب�ل المثال، قد �خضع  إذ من تعق�د نظام الهاي، �ف الطلب الدو�ي

وط قةالوث�قة  وفقمختلفة  ل�ث ف من التعيينات الُمطبَّ  الواردة ف�ه.  ع� كل تعيني

كة د وقد ُحّد  .13 ي الالئحة التنف�ذ�ة المش�ت
وط المختلفة �ف التفاق الهاي (المشار إليها  1960ووث�قة  1999وث�قة لعدد من ال�ث

كة")، ف�ما يتعلق بتطبيق  بعبارةف�ما ��ي  ف "الالئحة التنف�ذ�ة المش�ت . و�رد تحل�ل مفصل لتطبيق أحكام محددة وتعق�د الوضع الوث�قتني
ي 

 . H/LD/WG/8/3الوث�قة الفصل الرابع من �ف

ي الناجم عن  التعق�د ذلك و  .14
ف �ف ي ومن ثم  ،إ� م��د من العملفقط ال يؤدي  آن واحد  العمل بالوث�قتني

ز�ادة تكال�ف اإلدارة �ف
 ، ا بل من المرجح المكتب الدو�ي ف الذين �سعون  �جعل نظام الهاي أقلأن أ�ض�  م�م. احما�ة التصإ� جاذب�ة للمستخدمني

  

                                                
ي التسج�ل الدو�ي نفسه.  7

ف المنظمة األف��ق�ة للمل��ة الفك��ة �ف ي �سج�ل دو�ي دون تعيني
ف غابون وما�ي وال مرة واحدة �ف عني

ُ
 لم ت

ي كل منهما التذك�ي بجدر � 8
ي جميع الدول األعضاء �ف

ا �ف ي والمنظمة األف��ق�ة للمل��ة الفك��ة �كون سار�� ف االتحاد األورويب  . أن تعيني
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ا. خام االُس  س� دم�
ُ
ي ق

 بل الممكنة للم�ن

) التفاق الهاي 1934وث�قة لندن ( بموجبالدول المتعاقدة  رتقرّ من أجل الحد من تعق�د نظام الهاي،  أنهب التذك�ي جدر � .15
ي عُ ، ")1934"وث�قة  بعبارة(المشار إليها ف�ما ��ي  الصناع�ة الدو�ي للتصام�م�شأن اإل�داع 

ي اجتماع استثنايئ
ي �ف

سبتم�ب  24قد �ف
ا من 1934، تجم�د تطبيق وث�قة 2009 ي هذا الس�اق، اتفقت األطراف المتعاقدة ع� الحاجة إ� و. 20109يناير  1، اعتبار�

 �ف
�
 ز أن يرك

 . 199910نظام الهاي ع� وث�قة 

ي تجم�د تطب�ققد تضاءلت لدرجة أن األطراف المتعا 1960�بدو أن أهم�ة وث�قة و  .16
ي ها قدة �مكن أن تنظر �ف

ي  �ف
ف �ف وقت معني

ف جد�د بموجب وث�قة ب السماحالتجم�د عدم  نجم عن ذلكوسي المستقبل.  ؛ ومع ذلك، لن  1960تسج�ل أي تعيني ي السجل الدو�ي
�ف

ي السجل الدو�ي قبل تار�ــــخ نفاذ التجم�د المدونة السار�ةذلك باستمرار التسج�الت الدول�ة  �خلّ 
 دون التجم�د  حولس�و  . 11�ف

�
أ�ضا

ي وث�قة ستظل الدول األ  ول�ن . ا إليه انضمامها أو  1960ع� وث�قة  بلدان جد�دةتصديق 
ف مل 1960طراف �ف مة بها وستظل أعضاء �ت

ي 
 اتحاد الهاي.  �ف

 . ةحكمه وث�قة واحدتم�م ابسط لحما�ة التصخطوة أخرى نحو نظام حد�ث مُ  1960وس�كون تجم�د تطبيق وث�قة  .17

ا الف��ق العامل مدعو إ� اإلحاطة علم�  إن .18
بل بمضمون هذە الوث�قة ومناقشة الُس 

ي قدم� 
 ا. الممكنة للم�ف

 المرفقات] ذلكت�ي [

                                                
ا لقانون المعاهدات من اتفاق�ة فيينا  57تنص المادة  9 ف فيها: (أ) وفق� : "�جوز إ�قاف العمل بالمعاهدة بالنسبة لجميع أطرافها أو لطرف معني ع� ما ��ي

ي أي وقت، برضا جميع األطراف و�عد التشاور مع الدول المتعاقدة األخرى". 
 لنصوص المعاهدة؛ أو (ب) �ف

 عن ذلك، و ). 11إ�  7(الفقرات من  H/A/28/4و H/A/28/3و H/EXTR/09/2و R/09/1H/EXTانظر الوثائق  10
ً

العمل إنهاء  أصبحفض�
  1934 وث�قةب

�
ي  نافذا

: 10/2016(انظر المذكرة اإلعالم�ة رقم  2016أ�ت��ر  18�ف ، المتاحة ع�ب الرابط التا�ي
 https://www.wipo.int/edocs/hagdocs/en/2016/hague_2016_10.pdf .( 

كة، تدو�نات بتعب�ي أدق، س�ظل تجد�د تلك التعيينات وأي  11 ي الالئحة التنف�ذ�ة المش�ت
، كما هو منصوص عل�ه �ف ي السجل الدو�ي

ا طوال مدة �ف ممكن�
ف  ي للطرف المتعاقد الُمعنيّ ي القانون الوطيف

ي حيت أق� مدة للحما�ة منصوص عليها �ف  ). 1960) من وث�قة 2(11 (المادة التسج�ل الدو�ي المعيف

https://www.wipo.int/edocs/hagdocs/en/2016/hague_2016_10.pdf
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 1أعضاء اتحاد الهاي

مون بوث�قة  ن  فقط 1999المل�ت

ي ، البوسنة والهرسك، بو�سوانا، �ة، أرمين�ا، أذر��جان، ب�الروسالمنظمة األف��ق�ة للمل��ة الفك� 
، برويف ف دار السالم، كمبود�ا، كندا، الصني

، فنلندا، غانا، الدانمرك ي و�ــــج، آ�سلندا ، م�، إستون�ا، االتحاد األورويب ، إ�ائ�ل، جاما�كا، ال�ابان، التف�ا، ليتوان�ا، المكس�ك، ناميب�ا، ال�ف
، رواند ، سنغافورة، إسبان�ا، الجمهور�ة الع���ة عمان، بولندا، جمهور�ة كور�ا، االتحاد الرو�ي ي ا، ساموا، سان مار�نو، سان تو�ي و���نسييب

 )43في�ت نام (، الوال�ات المتحدة األم��ك�ة، السور�ة، طاج�كستان، تو�س، ترك�ا، تركما�ستان، الممل�ة المتحدة

ي 
مون بوث�قيت ن  1960و 1999المل�ت

، بلغار�ا، كروات�ا، جمه ف ستان، ل�ختنشتاين، ألبان�ا، بلج�كا، بل�ي ف غ�ي ور�ة كور�ا الشعب�ة الد�مقراط�ة، فر�سا، جورج�ا، ألمان�ا، هنغار�ا، ق�ي
غ، مونا�و، منغول�ا، الجبل األسود،  هولندا، مقدون�ا الشمال�ة، جمهور�ة مولدوفا، رومان�ا، ���ا، سلوفين�ا، سور�نام، المغرب، ل�سم�ب

 )26س���ا، أوكران�ا (

مون بوث�قة  ن  فقط 6019المل�ت

ف   )8( 9، السنغال8، الن�جر7، ما�ي ,6، إ�طال�ا5، اليونان4، غابون3، كوت د�فوار,2بنف

[ ي
 [��ي ذلك المرفق الثايف

 

                                                
ا من  1 مبحسب الوث�قة أو الوثائق  مجّمعة، 2022أ�ت��ر  1قائمة األعضاء اعتبار� ف  بها.  المل�ت
ي المنظمة  2

 األف��ق�ة للمل��ة الفك��ة. دولة عضو �ف
ي المنظمة األف��ق�ة للمل��ة الفك��ة.  3

 دولة عضو �ف
ي المنظمة األف��ق�ة للمل��ة الفك��ة.  4

 دولة عضو �ف
5  . ي ي االتحاد األورويب

 دولة عضو �ف
6  . ي ي االتحاد األورويب

 دولة عضو �ف
ي المنظمة األف��ق�ة للمل��ة الفك��ة.  7

 دولة عضو �ف
ي المن 8

 ظمة األف��ق�ة للمل��ة الفك��ة. دولة عضو �ف
ي المنظمة األف��ق�ة للمل��ة الفك��ة.  9

 دولة عضو �ف
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 المرفق الثايف

 
 

 *بحسب الوث�قة 2022إ�  2000من أعضاء اتحاد الهاي  تطور 
 

 

 

ذلك المرفق الثالث] ��ي [

                                                
ا من   *  . 2022أ�ت��ر  1قائمة األعضاء اعتبار�
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ي  الُمسجلة ،1960تعيينات األطراف المتعاقدة بموجب وث�قة 
واألر�اع  2021و 2018و 2010و 2004�ن

 المنطبقةبحسب الوث�قة ، 2022الثالثة األو� من عام 
 

 المنطبقةبحسب الوث�قة  1960وث�قة  بموجبعدد تعيينات األطراف المتعاقدة 
الطرف المتعاقد 

ف   المعنيَّ
2004 2010 2018 2021 2022 

60 99 60 99 60 99 60 99 60 99 
 95 0 137 0 133 0 176 0     ألبان�ا

ف   64 0 79 0  42   98   222 بل�ي
 41 0 63 0 0 55   111   919 بن�لوكس

ف    18  12  13   8   39 بنف
 19 0 34 0 63 0 23 0   472 بلغار�ا

  17  15  16   13   65 كوت د�فوار
 57 0 84 0 57 0 463 1 142 111 كروات�ا

جمهور�ة كور�ا 
 46 0 45 0 43 0   69   385 الشعب�ة الد�مقراط�ة

 131 0 211 0 173 1 145 7   931 فر�سا
  10  22  14   11   112 غابون

 105 0 135 0 111 0 203 0 223 57 ج�اجور 
 114 0 154 0 163 1 116 28   956 ألمان�ا

  28  33  51   55   582 اليونان
 9 0 19 0 23 0 39 0   301 هنغار�ا
  18  25  54   115   963 إ�طال�ا

ستان ف غ�ي  83 0 107 0 77 0 132 0 214 23 ق�ي
 169 0 180 0 194 0 303 1 330 131 ل�ختنشتاين

  3  6  4   8     ما�ي 
 201 0 235 0 227 0   317   476 مونا�و
 109 0 101 0 82 0 165 1   240 منغول�ا

 133 0 182 0 168 0   251     الجبل األسود
 43 167  281  318   323   443  *المغرب
  4  6  3   5   1 الن�جر

 134 0 161 0 161 0 325 0   440 الشمال�ةمقدون�ا 
 107 0 125 0 102 0 184 0 231 143 جمهور�ة مولدوفا

 29 0 93 0 92 1 25 0 243 302 رومان�ا
  18  15  14   11   59 السنغال

 153 0 205 0 192 0 225 0   510 ��ا� 
 53 0 79 0 60 0 69 0 253 225 سلوفين�ا
 38 0 29 0  16   14   50 سور�نام
 1,507 0 1,835 0 1,705 2 1,508 3 416 785 س���ا
 371 0 522 0 521 0 509 0 258 208 أوكران�ا

 3,811 283 4,815 415 4,347 605 4,610 1,450 2,310 10,151 المجم�ع
التعيينات  عدد  إجما�ي 

) كال ( ف  4,094 5,230 4,952 6,060 12,461 الوث�قتني

التوز�ــــع بحسب 
 %93.1 %6.9 %92.1 %7.9 %87.8 %12.2 %76.1 %23.9 %18.5 %81.5 الوث�قة

 

[��ي ذلك المرفق الرابع]

                                                
ي  1999دخلت وث�قة   * 

ف النفاذ بالنسبة للمغرب �ف  . 2022يوليو  22ح�ي
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ي األر�اع الثالثة األو� من عام سجلة المُ ، 1960راف المتعاقدة بموجب وث�قة األط تعيينات
، بحسب 2022�ن

 المنطبقة الوث�قة
 

 

 
 

1960 Act  1960وثیقة 
1999 Act  1999وثیقة 

Numer of Designations عدد التعیینات 
Contracting Parties األطراف المتعاقدة 

 
ي األطراف المتعاقدة  تعيينات

 فقط، 1960وث�قة  تنطبق عليها اليت
ي األر�اع الثالثة األو� من عام  سجلةالمُ 

 2022�ن
 

 
 

 ]نها�ة المرفق الرابع والوث�قة[
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