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تمهيدية احكام
 ١ المادة

اتحاد انشاد

 اتحادًا تنثى* المتعاقلة،( ،الدول بعبارة بعد فيما إليها )والمثار المعاهدة ٠هد ني األطراف الدول
بالرات. الخاصة اإلجراءات ألغراض الدية الكانات ع الدولي لالهزاف

 ٢ المادة
تعاريسف

االضافية؛ اسة

التغدية: واللحتها المعاهدة ٠هذ ألغراض
 المبرهين وشهادات االحبربع برات الى إشارة ا٠الم طى ابراة، اي الى اثارة كل تفسر ،١٠

وشهادات اإلضافية المبرهين وشهادات االضافة شهادات أو وبرءات اسة ونماذج اسة وشهادات

 شئنه دويه إ،دإغ سثذ’ي١ ئ دقيق لهن ل١ارس :التًايدية والائئها المعائة٠ ٠لهد وبقًا اءر5ت الي ابالؤ األبال العيار؟ ٠هد فيه برد الذي للغص وفقًا ديي،، كالن ؛ايدم بعبار؛ يقمد ٠٠ ٠٢؛

والحفظآ االرمال من كل أو الدنيق، الكاكن لهدا الدولية االيداع ماطة حفظ أو وتقبله،

برا*ة بطلب يتملق تضاني او اداري اجرام كل بابرا*ات، الخامة ،االجراءات بعبارة يقصد ،٣،

 او يرا*ة لطلب الرسمي النثر بابرا*ات، الخامة االجراءات ألغراض الغثر’ بعبارة يقمد ،٤٠
يرا*ة؛ او برا*ة نلبا معايئة من رسنًا اتجبور تنكين او براة،

 يأهالن تقدمت قد تكون منفدة اي الصناهية، للملكية حكومية دولية ،منظمة بعبارة يقمد ،٥،
(؛١) ٩ المادة بموجب

 دولية منغلة او متعاقدة دولة تتع الني السلطة الصائهية، للملكية ،مكب بعبارة يقمد ،٦،
ابرءات؛ بمنح مختمة وتكون الصناعية، للملكية حكومية

 وحفظها، وتجولها دنيقة كانات بشلم تتكفل مؤسسة اي لإليداع، امؤسة بعبارة يقمد ،٧،
منها؛ هيائت وتقدم

 القانوني الوضع اكبت قد نكون لإليداع مؤسسة أي دولية، ليداع :سلطة بعبارة يقمد ،٨،
؛٧ المادة عبه"ني منصوص هو لما وفقًا الدولية االيدع لسلطة

 ماطة الى دقيقًا كانًا يرمل الدي االهتياري أو الطبيعي الشخص الموع،’ بعبارة يقمد ،٩،
؛٠ذكر األنف االضاري او الطبيعي الثخص يخلن من وكل وتقنعه، مده الني الدولية االيداع

األور؛ المادة ني المثارايه االتحاد ،االتحاد، بكلمة يقمد ،١٠،

؛١٠ المادة ني اليها المثار الجمعية ،الجمعية، بكدة يقصد ،١١،

الفكرية؛ للملعية العالمية المنظمة ،المنظمة، بكلمة نقمد ،١٢،

 الملكية لحماية المتحدة الدولية والمكاتب للمنظمة، اسولي المكب الدولي، ،المكب بعبارة يقعد ،١٣،
موجودة؛ دامت ما (،BIRPI) الفكرية
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للمنظمة؛ العام المدير العام، ،المدير بعبارة يقصد ،١٤٠

.١٢ المادة ني ابها المثار التبدية الالئحة التنفيذية، بعبارة،الاللحة يقصد ،١٥٠

 األول الغمل

 موضوعيه أحكام

 الهادم
أثار ض وال الدية الكاسات بع االعزال

 الخامة ات االجر ألغراض الدية الكالتات بإيداع اوتطاب اسح الني المتعاقدة الدول )ا( (١)
 االزاف وهدا دولية. ليدإع ملطة لدى دبق كاس بإيدع االجرات، ٠هل ألغراض تعزف، ات بالبر

 قدم ما بأن اإلهزال وكدآك الدولية، االيداع ملطة تتينهما كما االيداع وتاريخ بواقعة االخزاف يشمل
المريع. الدنيق للكالن *وعيحة كبة

 الفقرة ني اب المثار اإليداع اهمال ض بصورة تطاب ان متعاقدة دولة لكل يجوز )ب(
الدوية. اإليداع سلطة ض والمادر )ا(، الفرصة

 ان دوالمتعاقدة ألي اليجوز التغدية، والالئحة المعاهدة تنهاهد. الني المائل الى باسة (٢)
 او التئغيدية، والالسة المعاهدة هد. في هبها المغموص تلك ض تختف مغطيات باسفا. لطاب
.اضافية متطلبات باسفا. تطاب

٤ المادة
الجديد االيداع

 ألي المودع الدبق الكائن من هيتات تقدم ان الدوية االيداع ملطة بامكان يكن لم اذا )ا( (١)
سيما ال ،األسباب من سبب "

او تابدًاللحياة، الدبق يعدالكائن اذالم ٠١٠

 او التمدير هلى المفروهة االيود وكائت الخارج، الى ارسالها الباب تقديم تطب اذا ٠٢٠
الخارج، في اوشدها العينات ارمال دون تحول االسراد

 ان للودع يحق الحابة انقرأ ووفآلألب (٢) اسرة نغام مراناة ئ دلك. سبب ل وتوضح االستحاال، تالحدد حالم البام، تفدم لها يتبل بأ؛ امخدع تخطر ان البلطة ءلىطه بن ٠

األمل. االيدع محل كاذ الدي الدبق للكالن جديدًا اباط يجري

غيراال األصلي؛ االيد؛سيا اجري اب الدوية ع حبذاال لدى ام بع اال >ب(ئرى  االيداع لدا الز؛جري للزمة بعد لم٦لالداع،'اذ اخرى دولية ملفة لدى يجرى نا٠

 ينتمي الدي الدبق الكائن نوع الي اوباسة كبًا مرا. الدولية االيدع للطة القانوني الوضع األمل
 ص األمل االيدغ سيا اجرفي ابني الدولية االيداع مدلة توففت اذا او المودع، األفيق اهالن اب

اونيابة؛ مؤقتة بمروة المودحة الدبقة الكالتات يحص بما وظائفها ممارسة

 اخرى دوب ملطة لدى يجرى ان يجوز ٠٢٠
.٠٢٠ )ا( الفرعية

الفقرة في اليها المثار الحاال في لاليدع
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 محل *و الذي الدبق الكالن ان ب وبت الوع يوقعه ;إهالن جديد إيداع كل يصحب )ج(
 تذع، محل المودع انات كان ألذا األصلي. االيدع محل كان الدي ذاته الدبق الكالن *و جدد ايدع

المطبق. القاتون يحكمه اإليات ب نان

 لو كما الجديد ع اال يعتبر و)ه-(، )ج( الى )ا( ض ابغرهية الفقرات احكام مراهاة مع إد(
 الكالن صالحبة يغان ابابقة اإلهالتات كل كانت اذا األصل، ع اإل اجرا تاريخ اجري"تي قد كان

 االيدع كان ألذا للحياة، قابآل كان الدبق الكالن ان توضح األصل اإليداع محل كان الدن الدبق
ب د ب' اذقرأالغرله)ًا(. ني إليه المثار اإلخطار المودع به *سلم الدي التارخ من اغبارًا اشهر ثالثة خالل اجري بد الجدب

 انتطع او تب او توف كول٢ المبتلي به تثر الد؛ دايخ ض اشهرااجبًا مسة )ا(.خذل سرة ابفقرة ب اله٠٠االلوالمائر 'لمود؛ يعلم ذولم مطبعة ٠١| )ب( الغربية الفقرة كانت اذا )ه(
 ني المتاوًاذا الثالة |شم لة٠ذ ن١ا؛لم١» )ب( ة٠الزه |لغقرة بز1 تار١٠الوخالئف ذًارح

الغثر. هدا تاريخ من اهتبادًا تحب )د( القرصية الفقر؛

 دوية مدلة الى المودع الدبق الكالن تقل حالة ني )ا( (١) الفقر؛ ني اب المثار الحق يغط (٢)
الدبق. الكائن هدا من غبثات تقدم ان الملطة هذه بمقدور دام ما لإليدع، اخرى

٠ المادة
واالراد التمدير عالى المغروضة اليود

 انوع تمدير هلى يود فرض حاال ني بر، حد الى ب المرغوب مي بأنه متعاقد؛ دوال كل تعزف
 طرآ ضروعة اتزود تكن لم ما ،'المعاهدة٠ط بموجب ٠ لاليدع اللزة أو ٨الدبتلمردء الكنانات عان اليود ٠ط تطببي عن االمتناع أراضيها، الى اشبرذها او اراغب من الدبقة البانات ض معبقة

اواية. الصحة لها تتعرض الني المخاطر اوببب الوطني األمن العتبأرات

٦ الماد
اللوب االيداع سلة القانوني الوضع

 -البروط سوني المؤسسة نمده أن مؤدلئ الوؤ هد، ض ذنات ونحظى متعاقده، 1دولة أراخي ني اإليدبع مؤسسة تفع أن بتعين الدولية، اإليداع لسلطة ثمني١الق الوخم امبحقاق اجي ص (١)

 ذ٠ عضو دونة رامئ١ ني |إلع مؤمة تعع ن١ الحاذ،سعين هده وني غيةكذذية.٠لل حكومية وية ظرة٦م أيضا ابانات هده تقدم أن بيتون ها. احنب وشوامل <٢) نمدالفقره عليها المتصوبى

٠ اسة هله

دولية، يدع ملطة بصفتها االيدع، مؤسسة عر يتعين (٢)
دالم؛ وجود لها يكون ان ٠١٠

 النجاز الضرورية والمنثات الضروريون الموظفون التتفيدية، لاللحة وفقًا لها، يتوفر أن ٠٢٠
المعاهدة؛ هده بموجب واالدارية العلمية اا٠مه

متحيزة؛ وغير موضوهية تكون أن ،٣٠

ذاقها؛ وبالثروط المودين جع تصرف نحت االيدع، ألغراض نكون، ان ٠٤٠

 للحياة فابليتها وتفحص منها، معينة انواحًا او الدنفة الكائنات أنوع كافة لإليداع تقل ان ٠٥٠
اتفئذية؛ لالئحة وفقًا وتحفظها،
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 وفقًا للحياة، الدقيق الكالن قابلية بثان مطلوب إعالن واي للمريع، ليماأل تصدر ان ٠٦٠
التنفيذية؛ لالئحة

التبدية؛ لالئحة وفقًا المودعة، الدقيقة الكائثات بشان الرية على تحافظ ان ٠٧٠

 ني عليها المنمرص واالجرات للشروط تبعًا موع، دقيق كاز اي من عينات تقدم ان ٠٨٠
التغيدية. الالئحة

اتخاذها الواجب التدابر على التقيدية الالئحة تنص (٣)
 الكاثائت يخص فيما وظائفها ممارسة عن ائ،٢ او مؤقتًا دولية، ،يدع سلطة توقفت ،ذا ٠١٠

 تقبلها ان لها يبغي الي الدقيقة الكاثائت انوع من نع أي تقبل اة رفضت اذا او المودعة، الدقيقة
المقدمة؛ الضمانات بموجب

دولية. ليدع ماطة ألي الدولية االيدع لسلطة القانوني الوضع اوتقييد توقف حالة ني ٠٢٠

٧ المادة
العوبة االيدع اسلطة القانوني الوضع اكتاب

 خذ-اهالن آلاضيها^ويصز ٠ني االيدع ركة تجع اذ المتعاقدة ابدولة العام المدير ترمله،لى كتاب تجلخ بتوجب الدولية االيدع لسلطة القانرب الويع لع۴لب بوسة أي تبتب )أ( (١) ٠

 سظمة العام المدير ،لى زمن كتاي تاخ بموجب ايكأ القانوني الوخذ هدا اكناب ويترز . ها سيا تواتر وسوف (٢٠) ٦ المادة نم الوارد؛ ثروط تستئ رة المد المؤسة ان مؤداها ضتانات يبش

المدكور. االعالن على ويشتمل الصناعي، للملكية حكوية دولية

 التبدية، لاللحة وفقًا االيدع، مؤسسة عن معلومات على أيضًا التبلخ يشتمل ان يبغي )ب(
نافدًا. لدرلية اإليدع لسلطة القانوني الوضع فيه يصح الدي التاريخ فيه يوضح ان ويجوز

 المطلوبة، المعلومات شلم وانه المطلوب، االعالن يقضض البلخ أن العام للبدير تجين ،ذا )أ( (٢)
الغور. عز البلغ يغثر ان الدولي المكب عر تعين

 ظ من حبرًا ذثرًالبخ، ذرخ الحةًا لتارخ٠ ٠هدا ن٠وك )ب( ( ١ ) *سرة ًامرجب ؤخ نيحوا إدا أو ابابا، بثر مساخ احتارًا بدوية االيدع لسلطة القانوني الربب كسب )بث

التاريخ.

(.٢و) (١) الفقرتين ني اليها المثار ات االجر تفاصيل عر التبدية الاللحة تنص (٣)

٨ المادة
العوبة االيدع للطة القانوني الوفبع وتقييد توقف

 ،لى تطلب أن المناعية للملكية حكومية دوية منظمة لكل او متعاقدة دولة لكل يجوز )ا( (١)
 اال أنه سد مستوفاة. تعد لم او ستوف لم ٦ المادة ني الوردة’اتروط أن أساس عر ا ،الدقيقة افابائت س معينة انوع حعتزنم ٠او ، ماطة أب( اكبسيته ابدي الدوبة ع اال بلطة القانرنم الربب اباه بمعية

 ملطة يخص فيما الطلب هدا تقدم ان المناحية للمتين حكومية دولية منظمة او متعاقدة دولة ألي يجوز
)ا(. (١) ٧ المادة ني المثار،ليه لهااإلعالن امدرت قد أوالهنة الدولة هد، تكون لإليدع دوبة

 الدولية الهظمة أو المعاقدة الدولة على )أ(، الفرعية الفقرة بموجب البلب تقديم تجل )ب(
 الحكومية الدولية الهظمة أو المعاقدة الدولة العام المدير طريق عن تخطر ان المناعية للملكية الحكومية



 صكن لكي المقزح، اسب بأساب (١) ٧ المادة في اب المثار البلغ ندمت الني المتاهمة سلكية
 حتى اإلخطار، هدا تاريخ من اعتبارًا اشهر ستة خآلل المتاسة الغداير اغنان من المتفلة ار الدوال ٠ط

الطلب. تقديم عن *االستفائ يمكن

 اإليداع للطة القانوني الوضع تهي أن طيها تعين اسب، ئرهمة للجمعية تخن إذا )ج(
 الكالتان ض معية انوع في اوتحفرها )ا(، الفرصة الفقرة ز اليها المبار اللطة اكبته التفي الدوية

الطلب. جانب الى ا٢ المدلى األمرات سي اعب نكون ان الجمعية نرار ويتطلب الدنيقة.

 امدرت اش المتاهمة بلملكية الحكومية الدولية اوللمنظمة المفاندة للدوال يجوز )ا( (٢)
 مضة انوع الى بالدية تمامًااوتحيه االعالن هدا تسحب ان )ا( (١) ٧ المادة ني المشاراليه االمالن

 ان لحال كل على عبها ويتعين العام، المدير الى ترطه تجلخ بموجب نقط، الدنيقة الكاتات من
مطبقة. ضماناتجا تعد لم اذا االعالن تحب

 تونف التبلغ هدا مر يزتب التبدية؛ الالئحة ني *به المتمرص التاريخ من امبارًا )ب(
 القانولى الوضع هدا حمر أو كامآل، باالمالن السلغ تعلق اذا الدوب، 'االيدع بلطة القانوني الوفع

نقط. الدبقة الكاتات من معيتة بأنوع البلع تعلق اذا

(.٢و) (١) الفقرس في اليها المشار ات االجر تفاصيل على التغيدية الالسة تص (٣)

المتاهمة للملمة الحكومية اللربة اسات

 كل وتكون انبمجة، برا»ات بمخ دول مدة اليها مهدت حكوصة دولية متفلة ألي يجوز )ا( (١)
 للمدير تقدم ان باريي(، )اتحاد المتاهمة الملكية لحاية الدول االتحاد في أكفا* نيها األعضا الدول
 اصلق واالنزام )أ(، (١) ٣ المادة في مبه المغموص ياالمزاف االنزام بموجبه ليل امالنًا العام

 والالسة المعاهدة هد. احكام ملى ار٩ من يزتب ما وكل (،٢) ٣ المادة في اليها المشار بالمطبات
 هد. دخول تجل االعالن ندم واذا المتاهمة. للملكية الحكومية الدوب الميمات طى المعبقة التغيدية
 في نافدًا يميح الحايقة الجطة في اليه المشار االمالن فإن (،١) ١٦ لدادة ونقًا التبد حيز المعاهدة

 التفيد، حيز المعاهدة هد دخول تاريخ بعد االعالن ندم واذا التند. همز المعاهدة هد. دخول تاريخ
 يميح األخيرة، الحاال هد. وفي الحق. تارخ تجه سن لم ما اشهر بثاللة تقديمه بعد نافدًا يصيح فإنه

الئحو. هدا طى المخن التارخ في نافدًا االعالن

)ب(. (١) ٣ المادة في عبه المتمرس الحق المدكورة للمتظمة يعود )ب(

 في يؤثر التبدية الالسة أو .المعاهدة هد. احكام من حكم اي تعديل او تقح حاال في (٢)
 اة لللكياالمتاهمة حكومية دولية متظمة يجوزألي فإنه المتاهمة، للملكية الحكومية الدوية المتنات
مج ي ٠ذافدًا، االنسحاب ويصح العام. المدير ار ترمله اخطار بموجب (١) الفقرة ني ابه المشار اعالنيا شجب

االرخ؛ ذلك في التتفيد، همز أوالتعديل التفح دخول تاريخ تجل االخطار نلم تم اذا ٠١,

 االخطار، في المخن االرخ في ،٠١٠ الخد في اب انار االرخ بعد االخطار سلم تم اذا ،٢,
االخطار. تلم تارخ من اشهر ثالثة بعد 'االرخ، هدا يخن لم اذا أو

 المتاهمة للملكية حكومية دوب ضغلة ألي يجوز (،٢) الفقرة في ابها اسار الحاال طى *الوة (٣)
 ويمح العام. المدير الى ترطه اخطار بموجب )ا( (١) الفقرة في اب انار امالتجا تحب ان
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 بأ* باالنسحاب اخطار اي تجول يجوز وال .بستتين االخطار العام المدير سلم بعدما نافنًا االسحاب
االخمالن. نفا تاريخ ض احارًا ستوات خمس خالل الفقرة هده طى

 للملكية حكوية دولية منظمة تقرره الدي (،٣) او (٢) الفقرة في اليه المشار االنسحاب (٤)
 باالسحاب٠االخائ »كام ٠المدير سطم بعدن لقاذوي٠ لوغع٠ ال٠ توؤف عبه ئزذ يعة، لسلطة القانوني ىالوضع٢لإليد مؤسسة تكتسب ا؛ الى (١٠) ٧ الماد نز بأه تبنها ويودي الصناية،

٠ بسنة

 اسرأ ز اب يثار باالسحاب اخطار وكل )ا(، (١) اسرأ في ابه يثار اهالت كل يطلب )ه(
 مار اهالن في واصمتة الثانية( )الجملة (١) ٦ الماد؛ بموجب المفدمة ابضمانات وكل (،٣) او (٢)

 في ابه يثار باالشحاب تإغ وكل (،١) ٨ المادة بموجب مفدم طب وكل ٠)ا( (١) ٧ وفقًاسادأ
 اساعهن سلي الحكومية االوبة ستظمة الرياسية الهية وصراحة مفدمًا طيه توافق ات (،٢) ٨ المادة
 الممثلون فيها العرارات نخد واش المدكورأ، المتألمة في األهضا االول جع اغاوى بكون اش

االول. ٠ط لحكومات الرسميون

 االني الغمل
ادارية احكام

١.الماها
الجمعية

المتعاقدة. الدول من الجمعية كالف )ا( (١)

 وستثارون مفاوون مندوبون يعاونه أن ويجوز واحد، مغرب متعاقدة دولة كل يمثل )ب(
وخرا*.

٠٣٠ ب ٠لجتة1 سه عش زيق ت بنة ي١و الجمعية اجتماخات في خامرن مراتجون المفاهية للملكية حكومية دولية :ظمة٠ كل يحل (۶)

 اس االتحاد ني أو اسة ني ضر ولكنها االتحاد، ني ضر غير دولة ألي يجوز )د(
 مجال غي متخنمة حكومية دولية منظمة ألي يجوز كمًا بارس(، )اتحاد المتاخية الملكية لحماية
 يمثلهما ان ،٠٥٠ ٢ المادة مفهوم حسب الفاعية للملكية دولية-حكومية مئنة تكون ان دون ات ابراه

 إذا الجمعية، تشته ممل فريق او لجة اي اجتماحات في وكدلك الجمعية، اجتماهات في *راتجون
ذلك. الجمعية قررت

ان: الجمعية على )ا( (٢)
المعاهدة؛ هده وبتفيد وتطويره، االتحاد على بالمحافظة الخامة المائل كل تتأول ،١٠

 خامة بصورة لها المحددة المهمات وتباثر خامة، بمروة لها الممنوحة الحقوق تمارس ٠٢٠
المعاهدة؛ هله بموجب

المراجعة؛ مؤتمرات ياعداد الخامة بالتوجيهات العام المدير تزود ٠٣٠

 التوجيهات بكل وتزوده وتعتمدها، باالتحاد الخامة العام المدير وانثطة تقارير في تنظر ،٤٠
االتحاد؛ اختماص في تدخل اس اتالل بخمرص الالزمة

االتحاد؛ انثطة لتسهيل حمل وأفركة لجان من مالتمًا تراه ما تؤلف ،٥٠
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 مراب بصفة اجتماعابا بحضرر له تسمح ض )د(، (١) الفقرة احكام مراهاة ع٠ تقرر، ٠٦٠
 الحكومية الدوية المئنات خالف الحكومية الدولية المنظمات ومن المتعاقدة، الدول خالف الدول من

 اي تقررالى كما الحكومية، غير الدولية المنظمات ومن ،٠٥٠ ٢ المادة مفهوم -صب الصناعية للملكية
مراب؛ بمغة اجتماخابا بحضور الدوية االيدع لسلطات سمح حد

االتحاد؛ أغراض تحقيق أجل ض أض .اللم اجرا* أي يخد ٠٧٠

المعاهدة. ٠هد نطاق ني ضى١ مالشة مهات أي تباشر ٠٨٠

 بعد وذلك اسة، نديرها الني |ألضى االتحادات ايفًا بم الني اتالل ني الجعبة بت )ب(
.للضنة التابعة اسيق لجة رأي عني االطالع

باصعها. مرى يمرت أن له يجوز وال واحدة، دوال مرى يعثل أن مندوب ألي يجوز ال (٣)

واحد. صورت متعاقدة دولة لكل (٤)

المتعاقدة. الدول عدد نصف من القانوني الغصاب يتكون )ا( )ه(

 القرارات، هد، ان غير قرارات. صد ان للجمعية جاز القانوني، النصاب يتوفر لم اذا )ب(
 واألغبية القانوني النصاب توفر اذا اال نافدة تصحح ال الجمعين، بإجرات منها يتعلق ما باحا*
.التنفيذية الالئحة ني عليه منصوص هو كما ،بالمراسلة التمويت طريق عن المطلوبة

 الجمعية قرارات صد )ب(، (٢) ١٤و (٤) ١٢و )ج( (١) ٨ المواد احكام مراهاة مع )ا( (٦)
تبا. المدلى األصوب بأغبية

تموًا. يعتر ال التصويت ض االمتنع )ب(

 وبقدر العام، المدير من دهوة طى بنا، ستين، كل واحدة هادية دورة الجمعية تعقد )ا( (٧)
للمئنة. العامة الجمعية فيهما تجتح اللدين نفه المكان وني نفها الغزة أثنا* ني االمكان

 بنا* او منه بمبادرة سوا* العام المدير يوجهها دعوة طى بنا* استثنايه، دورة الجمعية تعقد )ب(
المتعاقدة. الدول عدد وى طب طى

الداخلي. نظامها الجمعية تعتمد (٨)

١١ الحادة

اسولي اصب
أن: الض المكتب طى (١)

 بصورة إيه ا٠ت المعهود اصات سيما ال باالتحاد، الخامة اإلدارية المهمات انجاز يتولى ٠١٠
الجمعية؛ تجل من او التنفيذية والالنحة المعاهدة ٠هل بموجب خامة

 الجمعية تشتها الني العمل وافرقة واللجان والجمعية المراجعة مؤتمرات امانة اعمال سولى ٠٢٠
االتحاد. تخص الني المسائل ويتناول العام المدير ٠ءقد يدعوالى أخر اجتمع واي

يمثله. وهوالدي لالتحاد، التغيدي هوالربى العام المدير (٢)

االتحاد. تخص الني المائل تتناول الني االجتماهات كل هقد الي العام يدعوالمدير (٣)
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 تعقدها الي االجتماعات كل ر الموظفين هيئة *ن يختار، عفر واي العام المدير يثزذ )ا( (٤)
 العام المذير ٠ءقد إلى ندعر احر اجتماع اي وي الجمصة، تثئبا 'الي العمل واخرتة واللجان الجمعية
التمرة. لحق لهما يكون ان دون االتحاد، تحص الي المسائل ويتناول

)؛(. زعية ٠الغقك ز ألزىسشدا١ االئئءات7نوافرفةاسل٦واللج الجمعية مر اهين المتصب، بجم هيئةالموفياًل، ض يخباره عفر اي الماثم المدير )ب؛يكود

المراجعة. مؤتمرات اهداد هلى الجمصة، لتوجيهات وفقًا العام، المدير يشرف )ا( )ه(

 بثان الحكومية غير الدولية والمتغلمات الحكوصة الدولية المنظمات يستشثر ان العام للمدير يجوز )ب(
المراجعة مؤتمرات اعداد

ين اوئت.٠نيكرذمحو۴دون المراجعة، مؤتمرات ي تجرى الي المداوالت ني يختارهم الدين وابيخاص المدواال؛ يثبرك )ج(

مؤتمر مراي اصن المنصب، بحكم الموظفين، هيهة من عفريختار، اواي المدوالعام يكون )د(

١٢ الهادة
انغيدية الالئحة

يلي: بما تعلق قواعد التنفيذية الالئحة تتضمن (١)
ة سالحكاماومرفكون'محلذاكام؛ احيا على مراحة اوتنص التنفيذية، ارالاللحة صرالحة االهدة هده الهزغبيلها المسائل ٠١٠

اإلدارية؛ ات اواالجر اوالهائل الثروط كل ،٢٠

االهدة. ٠هد احكام لتتفيد المفيدة التفاصيل كل ،٣٠

ب وترفق االهدة، ٠هد فيه تعتمد الدي ذاته الولت ني اكغيدية الالئحة تعتمد (٢)

التنفيذية. الالئحة تعدل ان للجمعية يجوز (٣)

 األمرات ثلي التنفيذية لالنحة تعديل اي اضاد يتطلب )ب(، الغرهية الفقرة مراهاة مع )ا( (٤)
المرا.

 ملطات فيل من المودعة الدقيقة الكائنات من عيائت تقديم بشان تعديل اي اضاد يتطلب )ب(
المقزح. التعديل ضد متعاقدة دولة اي لمريت هدم الدولية االيداع

 قوة المعاهدة لنص يمون التنغيدية، الالئحة ونص االهلة هد نص بين التنازع حالة ني )ه(
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 الثالث الفصل
والتعديل المراجعة

١٣الهادا
المعاهدة مراجمة

ألخر. ونت من المعاهدة ٠ط ترا-بع ان المتعاندة الدول تعقدها الي للمؤتمرات يجوز (١)

للمراجعة. مؤتمر أي هقد إر االهوة الجمعية تقرر (٢)

. ١٤ المادة ألحكام وط أو للمراجة مؤتمر عقد طرق ض اما ١١و ١٠ المادتين تهديل يجوز (٣)

١٤ المادة
المعاهدة هن هينة احكام تعديل

لتعديل المادة ط. بموجب بمقزحات يفدم أن العام اوللمدير متعاقدة دوال ألي يجوز )ا( (١)

 بئة نيها لنظر الجمعية عر عرضها قبل المتعاقدة للدول المقزحات هد، العام المدير يبغ )ب(
ألقال٠أدهرطى

(.١) الفقرة ني المشارابهما للمادتين تعديل كل الجمعية تعتمد )أ( (٢)

 اعتماد ويتطلب م المدر األمرات أخماس أربعة ١٠ للماد تعديل أي اعتماد يتطلب )ب(
تبا. المدلى األمرات أرياع ثالثة ١١ لدادة تعديل أي

 نلم من شهر بعد التفين حيز (١) الفقرة ني ابهما المشار للعادتين تعديل أي يدخل )أ( (٣)
 اهتمان ونت الجمعية ني ►األعفا المتعاقدة الدول أرع ثالثة من بالقبول كتابية اخطاراب العام المدير

.دوال لكل الدستورية للقرابمد وفقًا وذلك ،التعديل

 دوأل كانت الني المتعاندة الدول كل الثكل دا٠٠ فرك سم المادتين لهاتين تعديل أي يلزم )ب(
 الدول *ر مالئن اتزامات فرض شأنه من تعديل أي يأن طمًا التعديل، الجمعية اخمدت *تدما متعاقدة
 لهدا قبولها أبلغت الني المفاندة الدول سوى يلزم ال االلتزامات هد، ريدة أو المدكورة المتعاقدة

التعديل.

 الني الدول كل يلزم )أ( الفري االغرة ألحكام وط نافدًا ويصح قبول سم تعديل كل |ج(
التعديل. هذا الجمعية تعتمد بعدما متعاقدة دوآل تمح

الرابع الغمل
ختامية احكام

١٥ الماد
اشاهدة الى االنضمام شروط

ر ' ’ ' •٠ ، !اال1.ا. طرفًا تمح أن بارس( )اتحاد المتاعين الملكية لحاية االولي االتحاد ني هفو دوال لكل يجوز (٠١)

13



او التمديق، وريقة بإيداع لم من والقيام تويعها ٠١٠

االنضمام. وشقة إيداع ٠٢٠

العام. المدير لدى اواالنضمام التمديق وثائق توع (٢)

 ١٦ الحادة
المعاهدة نفاذ ٠بد

 او تمديقها وثالق اودمت اش األور الخمس الدول ار بانة المعاهدة ٠هد نفاذ يدا (١)
الخاصة. اواالنضمام التمديق ونيقة ايع عر اشهر ثالثة انقضا* بعد انضمامها

 ونيقة ايداع علي اشهر ثالثة انقضا* بعد اخرى دولة اي ار بانة المعاهدة هده نفاذ يدا (٢)
 اواالضمام. التصديق وثيقة ر الحق تاريخ يلن لم ما الدولة، هده بل من اواالنضمام التمديق

الثكل. تهدا المخن التاريخ في الدولة طه ار بانة المعاهدة هده نفاذ يدا األخيرة، الخالة طه وفي

١٧ الحادة
المعاهدة نقض

العام. المدير ار ترسله اخطار بموجب المعاهدة هده تتقض ان متعاقدة دولة ألي يجوز (١)

االخطار. العام المدير فيه يتسلم الدي التاريخ من ستين بعد نافدًا التقض يصج (٢)

 الفقرة ني عليه المنصوص المعاهدة هبه نقض ني الحق تمارس ان متعاهدة دولة ألي يجوز ال (٣)
المعاهدة. هله في طرفًا فيه نح الدي التاريخ من اعتبارًا طين خس انقضا* قيل (١)

 هدا يوف ن٢ الدويت االيدع لسلطة القاوني الوضع بدنك اكنت لاليدع مؤسسة ار بالة )أ( (١) ٧ اودة ٠فأ اليه المثار االهالن قدت دولهحعاؤدة قيل من المعاهدة هده نقفى ض يثمتب (٤)

 في اليه المثار االخطار العالم المدير به يشلم الذي التاريخ من اعتيارًا سنه انقضا* بعد القانوني الوضع

الفقرة)'(.

١٨ الماحا
ولفالها المعاهدة توقع

 الحجية ولنصين والغرنة، االنكليزية باللفجين واحدة اماية نخة في المعاهدة طه توبع )ا( (١)
نضها.

 لهد رسية نصوص اعداد المعفية، الحكومات مع التثاور بعد العام، المدير يتولى )ب(
 األخرى باللفات لها نموص بإعداد المعاهدة طه هز التوقع تاريخ من شهرين بعد ويكفل المعاهدة،

الفكرية. للملكية العالمية المنظمة انثا* اهابة تها وقعت الني

 لهد رسمية نموص اعداد عر المعنية، الحكومات مع اتثاور بعد العام، المدير يثرف )ج(
 تحددها اخرى لفات بأي وكدلك واليابانية، وابرتغالية وااليطابة واأللمانية العربية باللفات المعاهدة

الجمعية.

. ١٩٧٧ األول ديسمبر/كانون ٣١ حتى بودابست في عليها للتوقع متاحة المعاهدة هذه تظل (٢)
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١٩ المادة
المعاهدة تسجيل التتغيدية؛ والالئحة المعاهدة صورض ارمال المعاهدة؛ ايداع

طيها. للترع متاحة التعود هندما ‘المديرالعام لدى المعاهدة ٠لهد األماية انخة توع (١)

 حكومات الى التصدية والاللحة المعاهدة هد، ض تجله من تبن معتمد مروتين امام المدير يرسل (٢)
 أهالن تقديم لها يجوز الي الحكومية الدرب المتنات أللى (،١) ١٥ المادة لى ابها المثار الدول كل

طبها. طى بتا، دوالاخرى اي حكومة الى وكدلك )ا(، (١) ٩ المادة بمرب

اسة. األمم لمنظمة العامة األمانة لدى المعاهدة ٠هل -سجيل العام المدير يتولي (٣)

 اعى التتغيدية والاللحة المعاهدة لهد، تعديل اي هن تجله من معتمدتين صورتين المديرالعام فرسل (٤)
 اي حكومة الى وكدلك ‘المناعية الحكومية-للملكية الدولية المتظمات كل أللى المباسة، البول كل
 هز يا، )ا( (١) ٩ المادة بموجبه اهالن تقديم لها يجوز حكومية دولية منظمة واي اخرى دوال

الطب.

٢. الهادل
اإلخطارات

 غير والدول المناعية، للملكية الحكومية الدربة والهنات ‘المفاندة الدوي العام المدير يخطر
بماني: )اتحادباس( المناعية الملكية لحاية الدولي زاالتحاد االتحادذلكتهااهضا، ني األهضا،

ا ١٨ للنادة ونقأ الموخرهة التوتجعات ٠١٠

(؛٢) ١٥ للمادة ونقأ اواالنضمام التمديق وثاى ايدع ٠٢٠

 او (٢) ٩ ونقًاللمادة المرسال االنحاب واخطارات )ا( (١) ٩ ونًاللمادة المودئ اإلهالنات ٠٣٠
(؛٣)

(؛١) ١٦ للمادة ونًا المعاهدة ٠هل نفاذ تارخ ٠٤٠

؛٨ لدادة ونقًا الماهرة والقرارات ٨و ٧ ونًالدادين المقدمة التبليغات ٠٥٠

(؛٣) ١٤ ونقًالداد؛ المعاهدة ض طى المدخال التعديالت تجول حاالت ٠٦٠

التتغيدية؛ لاللحة تعديل اي ٠٧٠

التصدية؛ اوالاللحة المعاهدة على المدخال التعديالت نفاذ توارخ ٠٨٠

. ١٧ ولفًاللماد تده يم سى اي ،٩٠
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 التغدية)*( الالئحة
 الدولي االعزال بثان بودابست لمعاهدة

 الدقيقة الكائنات بإيدع
ات٠؛اب الحاما اآلجرا.ات ألغراض

٠٠٧>

Ufitill وضركدة،يمح ميم ت٤مصسل ٠■ا 
 ،المعاهدة، ١-١
 ،المادأ، ٢-١
،الغوي، ٣-١

سوبة االيداع سلطات :٢ د
القانوني الوضع ١-٢
واتائت الموظفين بلة ٢-٢
هيتات عدبم ٣-٢

الدوية االيداع للطن القانوني الوضع اصب :٣ د
البلع ١-٣
البلغ ني التمرف ٢-٣
 المقبولة الدينة الكانات انوع ناقة نطاق توسع ٣-٣

 سوية االيدع فلطة القانوني الوفع ي او لوئ : ٤ د
 الطلب ني التمرف الطب؛ ١-٤
 التبلع ني التمرف الفعلي؛ التاريخ البلع؛ ٢-٤
نتالج من االيدات مر يرتب *ا ٣-٤

سوية االيدع سلطة مجز ه: د
 المودعة الدبقة الكالتات الى يانبة الوظاف معارمة عن التولف ١ه-

 الدبقة الكالتات من معينة انوع بول رفض ٢٠٥

الجديد االيدع او األصلي االيدع شروط :٦ د
األملي االيدع ١٠٦
الجديد االيدع ٢٠٦

الدوية االيدع ملطة .تطعا ٣—٦
القبول ات اجرا ٤-٦

المدنيطصاألنيل. طائًبى ض مدسكهل|الطآلعض ه<لذك٠> . ١٩٨٠ ساي كانوه٢.وسعاني ١١٧* بان اية ٠* ني اسة >*(
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االيصال :٧ ساهى
االيصال اصدار ١-٧
التولع اللفات؛ الثكل؛ ٢-٧
األصل العI اجرأن حالة في المحوات ٣-٧
الجديد االيدع إجرا* حالة لل المحتويات ٤—٧
الغل حالة في االيصال -ه٧
المقزح التمئيفي الصن او وا اسي الوصف بلغ ٦-٧

 المقزح سبي الصن او وا سي للوصف الالحق التعديل او البيان :٨ ساهدأ

البلغ ١-٨
الشهاد؛ ٢-٨

الدية الكاتات حفظ : ٩ الفاعى
الحفظ ط، ١—٩

الرية ٢٠٩

صالي يعان واهالن الصالحية اختبار :١ ٠ ساهى
باالختبار االلتزام ١-١٠
الصال بنان اعالن ٢-١٠

هبائت سهم :١١ العاهى
المعية المتاهبة الملكية لمكاتب بات عديم ١-١١
مئه بزخيص أو للبوع هيائت تقديم ٢-١١
الحق هدا لها يعود ايي لألطرآف هيتات تقديم ٣-١١
مثزكة نواعد ٤-١١
دولية طبات هلى تتطبقان عندما ٣-١١و ١٠١١ القاعدتين تعديل _ه١١

الرسوم :١٢ساهى
ومقدارها الرسوم انوع ١-١٢
الرسوم مقدار تعديل ٢-١٢

المهل حاب مكرر: ١٢ العاهى
بالسنوات المحددة المهل ١ مكرر ١٢
باألشهر المحدد؛ المهل ٢ مكرر ١٢
باأليام المحدد؛ المهل ٣ مكرر ١٢

سولي اصب بل من الشر :١٣ ساعى
الغثر شكل ١-١٣
المحتويات ٢-١٣

الوفود تفقات :١، الفاعى
التفقات تغطية ١-١٤

الجعبة في سانوش التصاب توفر هدم : ١٥ ساهى
بالمراطة التمريت ١٠١٥
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 ١ القاعدة
 مخصرة مصطلحات

٠,التوقع كلمة وشبر

اهمسة، ١-١

 بإيداع الدولي االهأزاف بثان بودابست معاهدة ,المعاهدة، كلمة تعفي التبدية، الالئحة لهد، وقفًا
ات. بالرا الخامة ات االجر ألغراض الدفنة الكأسات

*اله، ٢-١

المعاهدة. ني المخدة المأد ,المادة، كلة لعني التبدية، الالئحة لهد، وقفًا

,اللوب ٣-١

 لإليداع دوية ماطة أراضيها ني ب الني الدو؟ قانون تطلب إذا التبدية، الاليحة لهد. ونقًا
 هتن ألغراض *الختم، تعني لتوقع،٢ا كنة ان المفهوم من يكون نإنه ترقع، من بدأل ختم اسلخدام
اسة.

 ٢ القاعدة
الدوية االيداع ملطات

القانوني الوفع ١-٦

خالد؛لحكومةالمركزية،اوسغةخئه.' شمامة الدارة تابعة شمامة مؤسة اي ذلك في بما شمامة* هيئة الدولية االيداع ببلة فبود اد يحوز

واسات الموظفين هيئة ٦-٦

يلي: ما األخص طى هي ،٢, (٢) ٦ المادة ني ايها انار الثروط
 الكانات يحفظ المدكررة لللطة الدوية اإليداع ماطة ومنشات موظفي هيثة تمح ان يجب ،١,

تلوثها؛ وانعدام صالحيتها يضمن نحو هلى لدتها الموثة الدية

 كافية امنية ترتيبات الدوية اإليداع ملطة مخد ان يجب الدقنة، الكانات حفظ اجل من ،٢,
األدنى. الحد ا|ى لدتها الموثة الدفنة الكادات قفدان مخاطر تخفيض

هيثات تقديم ٣—٦

 ماطة هلى انه مؤدا، شرط هلى خاصة بصورة ،٨, (٢) ٦ المادة ني ايها المثار الثررط تثتمل
.ومناب نحومرح هلى لديها الموثة الدية الكالتات من هينات عدم ان الدوية االيدع

 ٣ القاعدة
 الدوية االيداع للطة القانوني الوفع اكتساب

البليغ ١-٣

 األمر تعلق إذا الدبلوماسية بالطرق العام المدير الى (١) ٧ المادة ني ايه المثار البلبغ يوجه )ا(
حكومية. دوية بمنظمة األمر تعلق اذا انفيني الربى طريق هن او متعاقدة، بدوال
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مايلي: طى البلغ يفعل ان يبغي )ب(
التبلغ؛ ا٠٠ يتعلق انني االيدع *وستة وعتوان سم بيان ٠١٠

 ٦ المادة في المحددة الشروط اسفا* عر المدكورة الموسة قدرة ض طماة معلومات ٠٢٠
ومنشيها؛ وموظفيها اسي وستواها القانوني ودعها ص معلومات ذلك في بما (،٢)

 الدبقة استأت من مصة انوع تجول هر االهتمار تتوي المذكورة المسة كانت اذا ،٣٠
األنوع؛ هد، تحديد لدتها، كوديعة

 للعلة القانوني الوضع تكتسب بعدما المدكورة، المؤسة تحملها اش الرسوم مقدار يان ٠٤٠
منها؛ هيائت وتقديم مالحقتها عن إعالنات وإصدار الدتجقة الكاثائت حفظ مقابل الدوية، اإليدع

المدكورة؛ للمؤسة الرسمية اللفات او اللغة يان ٠٥٠

االقدا*. عند )ب( (١) ٧ المادة في أب المثار التاريخ يان ،٦٠

التبلغ في التمرى ٦-٣

 به يخطر ان العام المدير هر وجب ، ١-٣ والقاحدة (١) ٧ المادة احكام مع متمشيًا التبلغ كان اذا
 الدولي المكب عر وتعين الصناعية، للملكة الحكومية الدربة والمئظمات المتعاقدة الدول الغوركل عر

٠الغور على ٠يتثر ان

المبولة الدتجقة استات انوع قالمة نطاق توسيع ٣-٣

 في المثاراليه البلغ بدب ائي المشاهية للبكية الحكومية الدوية اوللمنظمة المتعاقدة يجوزللدولة
 الكاثائت من محددة انواهًا تشمز ضماناتها بأن الحق ونت اي ني العام المدير تخطر ان (١) ٧ المادة

 -٣ والتاحدتين ٧ المأد؛ فإن الحاال، هد وش الوك. ذلك حتى الضمانات تشملها فكن لم اض الدقيقة
الدية. للكايات اإلصابة األنواع يخص بما تجديل من يلزم ما *ع قطن ٢—٣و ١

 ،القامد
 القانوني الوضح تقيد او تولف

الدرية االيداع سة

الطب في اسرد اسب؛ ١،-

 ١-٣ القامدة ألحكام ون العام المدير ار )ا( (١) ٨ المأد؛ في اب المثار الطب يرمل )ا(
د

يلي: ما مر الطب يثتل ان يبض )ب(

المعية؛ الدوية االيدع ملطة ومتوان ام ،١٠

األنوع؛ ط. تحديد نقط، الدبقة الكالتات من مميتة بأنوع الطلب اذاتعلق ،٢٠

الطلب. يتتدايها اض الوقايع *ن مغمل يان ،٣٠

 يخطر ان المديرالمام مر وجب و)ب(، )ا( الفقرتين احكام متمشيًامع الطب كان اذا )ج(
المناعية. للملكية الحكومية الدولية واسات المصان؛ الدول كل الغور عر به

ئهذضاتخح.١األفلرذاش مر اشهر سة به اخطارها بعد الطب في تنظرالجبة )ما، الفقر؛ احكام مراما؛ مع د()
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 تعرض )د( الفقرة ز هبها المصوص المهلة مراهاة شأن ض ان العام المدير راى اذا (٠٠)
 مابق تارخ ز االجتماع ار الجمعية يدهو ان له جاز للخطر، المخبن او الفعلجن المودحين ممالح
)د(. الفقرة ني *بها المصوص التة األشهر مهلة انقفا* لتارخ

اتخاد. تدخ لح ثالثة(نهر نافنًابد يصح المذكور الزار الدقينفإذ الكايات من معينة انوع ني ;حصر. او البة ع اال لبال القانب( الوع انيا* الجمة قررت )و؛اذا

نيالبلخ اتمرد التارخاسلي؛ نلخ؛ ٦ا-

)ا(. ١-٣ الفاهد، ولقًاألحكام ارالديرادام )ا( (٢) ٨ المادة ني المثارابه التيدغ يرسل )ا(

:يلي ما حر البلخ يثعل ان يبني )ب(
المضة؛ الدوية االيدع ملطة وهنوان اسم ،١٠

األنوع؛ ٠ط تخديد فقط، الدبقة الكاتات من معينة بأنوع البلخ تعلق انا ،٢,

 او المتعاقدة الدوال رغبت اذا البلخ، تارخ *لى اشهر لالله انقفا* بعد الحق تاريخ يان ،٣٠
 ني )ب( (٢) ٨ المادة ني المنقوص-*بها األثار تبع ان ني المناهبة للملكية الحكومية االوية المنظمة

الالحى. التاريخ ذلك

 ني تفع )ب( (٢) ٨ المادة ني *بها المغموص األثار نان ‘،٣٠ )ب( الفقرة تيق حالة ني )ج(
اشهر. بثالثة البتخ بعدتارخ تقع واالقانيا البلخ، ني الفقرة ض بموجب المغن التاريخ

 الصناعية للملكية الحكومية االوبة والمنظمات المتعاقدة االول كل الغور *ر العام المدير يفطر )د(
االولي المكتب وينثر )ج(. الفقرة بموجب الفعلي وتاريخه (،٢) ٨ الماد، بموجب يتنده تجلخ بكل

تي من اإليدمات *ر يترتب ما ٢—ا

تدرب ز يلزم ما مع تبق ١ه- اقاحدة قان (،٤) ١٧(تمأو٤) ٩ او (٢) ٨او (١) ٨ المواد بموجب الدة بع اال للطة القانوني أوتأسدالوع تونف حالة ني

٠ القامدة
الدربة اإليداع ملطة *جز

المودحة االلبة الكاثائت إلى بانة الوظاثف ممارسة ض التوقف ١ه-

 بموجب ا٠ت المكلفة الوظاثف ممارسة ض نهائيًا، او مؤقتًا مرا. دوية، ليدع ملطة توقفت اذا )ا(
 المتعاقدة الدوال *ر وجب النها، المودعة االبقة بالكانات يتعلق بما التنفيذية الاللحة وط، المعاهدة

سلطة (١) ٦ الماد بموجب الضمانات فدمت اش المناعية سكنة الحكومية االوبة المنظمة او

 او تلف اي الغورودون *لى الدبقة الكالتات ط. كل من بات نقل بقدراالمكان تكفل ٠١٠
ابديلة،(؛ )الملطة اخرى دوية يدع ملطة ار العاجزة،( ),البطة المذكورة ادلال من تلوث

 العاجزة اسلة الى المرسال األخرى اوالبلغات المراسالت كل ارمال االمكان بالر نكفل ،٢٠
 تلك تحوزها اش األخرى المناسية والمعلومات اللفات كل وكذلك الغور، عر ابديال الفطة ار

الدقة؛ الكانات ٠ط يخص يما الملطة
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 بوف المئهن المودعين كل بإخطار الغور عر العاجزة اسال تجام االعان بقدر تكفل ٠٣٠
اتخدتجا؛ التي التفل ألجرا*ات وظائفها ممارسة

 ذلك، ونطاق وظائفها ممارسة عن العاجزة السلطة يتوقف الغور عر العام المدير تخطر ٠٤٠
اليود بموجب الصحاب سي الحكوي الدولية اواسة المفاندة الدوال ط، اتخذي الني والتدابير

 المفاعية سي الحكوية الدولية واسبات المتعاندة الدول الغور طى العام الدير يخطر )ب(
-سن. ل.ذالذددؤي نام ادخطار'المذير الغرر عر الدولي المكب وينثر .٠٤٠ )أ( الفقرة بموجب تله الدي ناكاس الصناعية اثمة ومكانب

 الاإلدارةش٠برذ؛ طنب ت تمميس ب٠است الملكال ب زر نر يخش دن -ه٧ آلعت اليه اكار االيصال يم الدي المودع ,عبابة ات،يجوز ابر يبأن المبقة االجرات ض بب )ج(

ع. لإل. ابديلة اسلة ضعته الدي الجديد ابلر بالرنم األمر اآليدبع

 الدي ابدر بالزنم المالئم اسو عر ابديال اسلة تختفن )د(
ابلرالجديد. ارارلم

باالمانة العاجزة، اسلة ضعته

 بقدر سقل ان العاجز، للعلطة سفي ا،١٠ )ا( الفقرة بموجب يجرى نقل اي عر )*-(عالوة
 المراسالت كل ض مور وكدلك لليبا، مريع دتجئ كالن اي س بتة الموع طلب طى وبقا. االيكان
 اي الى ،٠٢٠ )ا( الفقر، ني ايها المثار األخرى المناسية والمعلومات ٠سا وكل اخر، سلع اواي
سرنًا ع١اإليد س٠ل نيئة ٠ط حك ارسوم لمودع١ يدح كمًا جزد.١العا لة٠للذل طا|لقل عن سرية الممروفاملم يآلكل يدح ان يرذ الدة، الجلطة خالف المرع، يحددها اخرى دوية يدإع بطة

 الدتجقة الكالفات ض بعينات اإلمكان بقدر العاجز، الفطة تحتفظ المعني، الموع طلب طى بتا. )و(
لدا. المودعة

الدتجتة الكاتات ض معينة انوه تجول رنقى ٦هل

 سي |الحكذخ أبوية سهن د١ لمذماذدذ٠ سونة عر دبن لي، المقد*ذ ٠التماذات بموجب ا٠تقبل اب لها ٠الريتب لدم’ الكاسام انوه مب ني اي إيدع دولد ايده مبلة ربئ، اذا ا( )

 طى العام المدير تفطر ان )ا( (١) ٧ المادة ني ابه المثار االهالن سلة لهد. ست الني المفاعية
.والتدبرالمنخلة المدكورة بالوقايع الغور

 سلكية الحكوي الدوية واسات األخرى المتعاندة الدول الغور طى العام المدير يخطر )ب(
 اخطار الغور طى الدولي المكعب وينثر )ا(. الفقر، بموجب سده الذي باالخطار األخرى المتاي

تلمه. الدي واالخطار العام المدير

 ٦ القامدة
 الجديد اوااليدع األمر االيعع هروط

األمر االيده ١-٦

 الفاهدة -عن لم ما الدولية، االيده ملطة ار المودع يرمله الدي الدتجق الكالن يصحب )ا(
يلي: ما ويتفس الموع تولع يحبل كتاي باهالن مطيقة، ٢-٦

 االز، خالل سب بعدم والتعهد شاهدة بموجب اءي االنته اذ مزدا، يان ا١٠
ا ١-٩ الفاهدة ني المحددة
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؛ووانه المودع اسم ٠٢٠

 صالحيته، واخبار وحفظه الديق الكائن السبات الغرورين سروط لفصل وصف ٠٣٠
 األلل طى الوسائل واحدى المرج *كونات وصف ‘الدية الكالتات *ن مزج ايداع حالة لي وكلملك
وجودى؛ لن باسقق الكليلة

الدتجق؛ الكائن المودع ئحه الدي سال'( اوالرض )الرنم التميزي المرحع ٠٤٠

 او ابيئة، او المحن خطرًاهلى ثل٠ت لد او تمثل اش الديق الكالن خمائص يان ٠٥٠
.الخمائص ببد، طم للمرع بى انه *ؤدا، يان

 او وا اسي الوصف )ا( الغفرة ني المثارابه اإلصالدالكاي نغمن بأن بشلة بوصى )ب(
الموع. الديق للكالن المقزح التميي التصن

الجديد اإليداع ٦-٦

 الكالن يصحب ،٤ الماد؛ بموجب جديد ايداع اجرا حالن وني ‘)ب( الفقرة لراألة ع )ا(
 عن وبررة السايق، االيلبع ليمال عن بمروة الدولية اإليداع سلطة ألى المودع فرمبه الدي الدبق
 الكائن ان شمه ويوضح السابق، االيدع محل كان الدقنالدي الكالن صآلحية بثان اصالن احدث
في: ما وعتبمن الموع تولع يحمل كاي واهالن لدبان، نابل الدبق

؛٠٥٠ الى ٠١٠ )ا( ١-٦ القاصدة المثارابهاني اليانات ٠١٠

 جديد، ايداع اجرا، الى )ا( (١) ٤ الماد صر يدصوبغا، الدي البب شمه يدكر اصالن ٠٢٠
 محل كان الدي ذيه الديق الكائن هو الجديد االع محل هو الدي الدبق الكالن ان ي واصالن
 اويان )ا(، (١) ٤ المادة ني ايه المثار الخطار المودع به تلم الدي التارخ وبان اسابق، اإليداع
الحال؛ يكون حبا )ن (١) ٤ المادة ني ايه المثار الغثى تاريخ

 ا٠لب دري أني ية٠الدو اليدع٠ نططن اابلعا٠حب *قزح تميي صن او وا طمي ومف حدث١ الحايق، باالع باالرم »قزح٠ بمبغي تعين او وا وصينعلمي يدن حالة ني ٠٣٠

اسابق. االيداع

 االيداع لبيا اجري اش االوية االيداع سلطة لدى الجديد االيداع احرا، حاآل ني )ب(
.٠١٠ )ا( الفقرة التعبق شابق،

،٠|البق االيداع’ صبارة تعني ،٤-٧ والقاصدة و)ب( )ا( الفقرن ألغراض )ج(

 طت٠االيد هد. احدث أكثر: او اخر جديد بإيداع مبوئ الجديد االيدع كان اذا ٠١٠
األعرى؛ الجديدة

األمني. االيداع اواكز: اخر جديد بايدع مبوقًا الجديد االيدغ يكن لم اذا ٠٢٠

سوية االيدع سلفة متطلبات ٣-٦

بمافي: تطاب ان االوبة االيدع يحوزللطة )ا(

 الاللحة وهد المعاهدة ألغراض الغرورين والكي بالثكل االشق الكالن ايداع ٠١٠
التتغيدية؛

 ألغراض ،يبض كا المرع ويشكلها المدكروة اسلطة تعدها اشارة تقديم ٠٢٠
المدعورة؛ سعلة االدارية االجرا»ات

22



 اوباحدى ياللغة )ا( ٢-٦او )ا( ١-٦ الفاهدة ز ابه انار الكتاي االهالن تجرير ا٣٠
 او اسة حال كل *اى يئل ان يجب هدآالتحديد بأن طمًا المذكورة، الماطة تحددها الني اللفات
؛٠٠, )ب( ١-٣ الفاهدة ني عبها المتعرص الرسمية اللفات

؛٠١٠ )ا( ١-١٢ الفاهدة في المثاراليه الحفظ سديدرسم ٠٤,

 القانون سح اذا منهما، كل مؤوليات يحدد *قدًا المدكورة السلطة ع الموع يترم ٠٥٠
بدلك. المطبق

الدولي. للمكتب لها تعديل واي المنطبات ٠ط الدوية االيدع ملطة بلغ )ب(

البول اجرا،ات -ا٦

 ع٠ وفورًا، كتايًا بالرفض الموع وصر الدبق، الكالن تجول الدوية االيدع سلطة ترفض )ا(
الرفض، اسباب يان

 المقدمة الغانات تئله الدي الدتجق الكالن نوع الى ينتمي الدتجق الكابن يكن لم اذا ٠١٠
؛٣-٣او ٠٣٠ ')ب( ١-٣ الفاهدة بموجب

 االيدع مبلة بمقدور يكون ال بحيث للغاية استثنائية خعالص الدليق للكالن كان اذا ٠٢٠
أو التفيدين؛ الالئحة وهد المعاهدة بموجب يا المكلفة الوظائف بمدد، تمارس ان نقتا الدوية

 اوستبعد مفقود الدنيق الكائن ان بوضرح مته سن نحو طى االيدع تلم نم اذا ،٣٠
.*لمية ألسباب الدليق الكائن تجول

 كل استيفا* حالة ني الدبق الكائن الدوية االيداع مبلة هبل )ا(، الفقرة مراهاة مع )ب(
 االيدع ماطة فان المتطلبات، هد ستوف لم وإذا )ا(. ٣—٦ والقاهبإ )ا( ١-٦ الفاهدة شطبات

المنطبات. ٠ط اضبعا، الى وتدهو، فورًاوكتايًا، الرافعة د،٠ب المربع صر الدولية

 او األصلي االيدع تارخ فإن جديد، اوكايدع اصلي كايدع الدتجق الكائن فبول اذانم )ج(
.الدتجق الكائن الدوية االيدع ماطة تجه نلمت الدي التاريخ الحال حب يكون الجديد االيدع

 المثار اصلبات كل اضيفا، وشرط المودع طلب *لى بتا، الدولية، االيدع ملطة تعتبر )د(
 لدلة القانوني للوضع المدكور، الملطة صاب تجل المودع الدتجق الكابن ان )ب(، الفقرة في ايها

القانوني. الونع هدا فيه اكتسب الدي التارخ في المعاهدة ألغراض شده تم فد الدولية، االيدع

 ٧ القامدة

االيصال

االيصال اصدار ١ال-

 ايماآل اليها، متقول او لدا دتجق كس كل ايدع الى بانبة للموع، الدوية االيداع ماطة تمدر

الدتجق. الكالن وتجول نلم طى تجه تئهد

التولع سفات؛ الشكل؛ ٦ال-

 الدولية،، ،االستمارة بامم تعرف اشمارة *لى ١-٧ الفاهدة في ايه المثار االيمال يمد )ا(
.الجمعية تحددها الي باللفات نموذجها العام المدير ويحدد
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 تكب ان يجب الالتينية، األحرف غير يأحرف اإليصال في المدوتة األحرف او الكلباتو )ب(
أيضًا. الالتينية باألحرف

 المحح الوجه خلى نه مرخص المذكورة اندلة 'موظفي نن ماخر بوفف اي تولع و١االًخلية، االيدع سلطة تثيل المختصين األشخاص او٠ المخبى البخعى توؤع اإلبال يحما، أن بغى٠)ج(

المدكورين. أواألشخاص المذكور الشخص فز من

األمر( االيداع إجرا. *اال ني المحتويات ٢ال-

 صادر انه اصل ايدع اجرا► حالة ني والصادر ١٠٧ القاعدة ني ايه المثار االيصال يئن ان يبغي
ض ٠ ع ■■ ألي٠ على التالية الجانات يمهن وانه المعاهدة، بموجب دوية ايدع مطفلة بصفتها االيدع مذسسة ض

وعنوا؛ الدوية االيدغ سلطة ام ٠١,

وعنوانه؛ الوع ام ٠٢,

)ج(؛ ٤-٦ الفاهدة ني محدد هو كا االمر االيدع تاريخ ٠٣,

االيق؛ الكالن المودع ضحه الدي شال'( الرض او )الرنم الصزي المرمح ٠٤,

لاليدع؛ اسوية االيدع ملطة خممته الذي اكلتي الرنم ٠٥,

 الصن و/او اسي الومف طى )ا( ١-٦ الفاهدة ني ايه المشار الكتاي االهالن انخل اذا ٠٦,
الواقة. تلك الى االشارة الديق، الكالن المقزح اسبلي

الجديد االيداع اجرا. *اال ني المحتويات ٤ال-

 ٤ الماد، باوجب جدد ايدع اجرا* حاال ني والمادر ١—V القاعدة ني ايه المثار االيمال يصحب
 يعلق اهالن احدث ض ومرر، )ج((، ٢-٦ الفاهدة مفهوم )حب البق االيدع ايمال ض يمرر،

ب ' ج ' قتي:يما ا؟ش طى تممن ة،١يت ئ ن١ فيه ويلز، )ج((، ٢-٦ الفاهدة مفهوم ب٦) ادابق الدًا مجل با؛ الد؟ االيق الكاس يبالحتة

وهنواصا؛ الدوية االيدع سللال اسم ،١,

وهوئانه؛ الموع ام ٠٢,

)ج(؛ ٤-٦ الفاهدة ني هومحدد كا الجديد االيدع تاريخ ٠٣,

االيق؛ الكالن المودع شحه الدي شأل( الرض او )الرنم الصزي المرجع ٠٤,

الجديد؛ لاليدع االوية االيدع ملطة خصصته االي ائلر الرنم ٠٥,

 )ا( ٢-٦ الفاعدة بموجب الموع ذكرهما كما الملة، ذي والتأرخ الملة ذي ابب يان ٠٦,
،؛٢,

 و/او-صًا علسا ومقًا ذكر المودع ان ألى االشار؛ ،٠٣, )ا( ٢-٦ الفاهدة تيق حالة ني ٠٧,
مقزحًا؛ تمتيي

)ج((. ٢-٦ القاعدة مفهوم )حب المايق لاليدع المخصص اكلتي الرنم ٠٨,
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القل حالل لى اإليصال الج

 (١) ١ه- القاحدة سرجج الدية الكاتات ض حينات ابها تقل اش الدوية ع اال. لغطة يبز
 اسرته االيصال ان وتغيرالى به، الياط حينة تقذ يدأع كل حن ليهاأل للمع آلسر ا١٠

يلي: ا٠ األلل طى نتضعن اته أللى المعاهدة، بنوب دولية ايدع سلطة مصفها االبدع موسة
وحتوايا؛ الدوية االيدع سلطة ام ٠١٠

؛وعنوانه المولع اسم ٠٢٠

القل(؛ )شخ المقولة الصنة الدوب ع ا طفة به تلمت الدي التاريخ ٠٣٠

الدبق؛ للكاتن المريع سحه الدي ئأل( اوالرض )الرنم التمييزي المرع ا٤٠

الدوية؛ االيدع سلطة خصصته الدي العدلي الرنم ها٠

القل؛ سها اجري الني الدولية االيدع سلطة وحوئان امم ٠٦٠

القل؛ سها اجري الني اسوية االيدع سلطة خصمته الدي العلني الرنم ٠٧٠

 و/اوهد(تميين ذهن؛نني ط| ن٠ك 1ذ1و٦ لبةأًانالة، الئيي*شذدح و/اومص سي الومن على هل د)ا(٦ او (١) ١ا٦ زالقاحدة ايه المثار ام االالن كان اذا ٠٨٠

الراتعة. هله الى االشارة ، ١-٨ القاطة بموجب الحفًا اوحدال ذكرا ند المقزح اسبي

المقبح التصنيفي التعيين او ولم العلمي الوصف بلغ ٦—ال

 صغي تلن ٠س و/أو طني وصعط رث١يلغه االيععالدوئهاًلن سة٠ ينبغي د١١ او ٢٠١١ او ١٠٠١١ القواحد بهرجب الدق الكس برس بلم له يحق طرف اي طلب ض ٠ح

.٠٣٠ )ب( ١-٨او ٠٣٠ )ا( ٢-٦او )ب( ١-٦الغرقد المشارايهماني مقزح،

٨ القاصدة
 العلمي للومف الالحق اوالتعديل ابهان

المفح اسيقي اوالتعيين ولم

داخ ١-٨

 جاز ايداحه، حتد الدبق للكاتن اسيقي الصن و/او العلمي الوف يئن لم اذا )ا(
بيانيما. حالة في اويعدلهما الحقًا، يدكرهمأ ان للمربع

 الى ويرمل الموع تولع يحل كتاي تبغ بعوب اوالتعديل الالحق ابيان هدا يجرى )ب(
مايلي: اسويارهمن االبدع سلطة

وحوئانه؛ المربع امم ٠١٠

المدكورة؛ اسلة خممته الدي العلني الرنم ٠٢٠

الدبق؛ للكالن المقزح اسيي اوالتعيين وا العلمي الوف ٠٣٠

٠ اسابق المقزح اسبقي اوالصن وا اسابق العلمي الوصف التعديل، حالة ني ٠٤٠
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اكهادأ ٦^-

 الدوية االيداع للطة يبغي ،١-٨ الفاهدة في ايه المثار البلغ اجرى الدي المودع طلب طى بنا،
نلم وتارخ ،٠٤٠ الى ٠١٠ )ب( ١٠٨ القعدة في المثارابها ايانات بها سن شهادة له تمدر ان

 ٩ المقاسة
الدنفة الكادات حفظ

اس جع ١-٩

 وهدم لصالحيته الضرورية العتابة كل مع لدها، يوع دنق كالن بكل الدوية االيداع ملطة تحتفظ
 من صنة تفديم طلب احدث المدكورة اللة قلم بعدما متوات زن ض قل ال نزة طوال تلوثه،

االيدع. بعدتارخ سة ٣٠ ض تقل ال فزة طوال الحاالت كل وفي الموع، الدبق الكائن

درية ٦ه

 بموجب لدما اوع دنق كائن اي ض معلومات بأية شخهي ألي الدوية االيدع ملطه تدلي ال
 لدا اوع دنق كائن اي ض معلومات بأية شخص ألي تدلي ال فإنها الى، ض وفضأل المعاهدة.
 هدا من صنة طى الحمول له يحق اهتباري او *بيعي شخص او ملطة يكن لم ما المعاهدة، بموجب

الفاهدة. تلك في طيها المغموص ذاتها الثروط مراهاة وشرط ،١١ الفاهدة بموجب الدنق الكائن

١٠ الغامدة
المالحية بشان واهالن المالحية اخبار

باالخبار االلتزام ١-١٠

لديها: موع دنق كائن كل تخيرمالحية ان الدوية االيدع للطة سفي

ا ١ه- الفاهدة تثرايه نقل اوبعدكل ٦ الفاهدة ايه تثر يع فورًابعدكل ٠١٠

تطلب اذا ولت كل في او المطبقة، الحفظ وشروط الدليق الكالن لنوع تبعًا معقولة، بغزات ،٢٠

المودع. طلب طى بتا» ونت كل في ٠٣٠

المالصة بثان اهالن٦-١٠

 :المرع الدنق الكائن مالحية بثان اهالنًا تمدر ان الدوية االيدع للطة سفي )ا(
 تثر نقل كز بعد او ٦ الفاهدة تثراليه ايدع كل بعد لميرة بغزة ‘المريع لمالح ٠١٠

ا١ه- القاعدة ايه

اوالغفل؛ االيداع بعد ونت اي في طبه، طى بائ» الموع لصالح ٠٢٠

 الشخص او المدكور، المكيب خالف ملطة اي او المتاهين، الملكية مكيب لمالح ٠٣٠
 ،١١ القاهدة وفقًا المرع الدبق الكالن متي صنات له لدمت االي المريع، حالف االهباري او العيعي

.دلك بعد ونت اي في او العينة ٠هل تقديم فيه تم اآلي ذاته الونت في ،طبه هز بنا*
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 يعد اولم قابألللحياة الدليق الكالن اذاكان I.الصالحية بثان االهالن لي األسن يبغي )ب(
مايلي: يهس ان ويبغي ‘يابالللحياة

؛تمدر. اش الدوية االيدع ملطة وهتوان اسم ٠١٠

ا وضوانه الموح اسم ،٢٠

 لي ايهما المثار التاريخين احدث إو ‘،٣٠٣-٧ الفاهدة إي الهه المنار التاريخ ،٣٠
نقل؛ او جديد ايدع اجرا► حالة لي ،٣٠ -ه٧و ‘٠٣٠٤-٧ الفاهدين

المدكورة؛ الدوية االيدع مدلة خصصته الدي ابدلي الرنم ،٤٠

االهالن؛ به يفلق الدي االخبار تاريخ ،٥٠

 طلب ند يكون ان فرط الصالحية، اخبار ا٠ب اجري الني الثروط هن معلومات ،٦٠
. ملبية االخبار نتاح وكانت ‘االهالن' له صدر الدي الطرف المعلومات ٠هل

 بأحدث الصالحية بثان االهالن نعلق ان سفي ‘٠٣٠ او ،٢٠ )ا( النغرة تطبيق حالة لي )ج(
.للصالحية اخبار

 الصالحية بثان االهالن هلى ٢-٧ الفاهدة تطبق ،والتوقع واللفات بالثكل يفلق بما )د(
تجديل. من يلزم ط مع

 اذا او ‘،١٠ )ا( الغفرة لي ايها المثار الحالة لي مجانًا الصالحية بثان االهالن يمدر )»_(
 اهالن كل ض ،٣٠ -آ)ا(١٢ الفاهدة بموجب التحق الرمم ويكون المتأههة. للملكية مكب طبه
 او الطلب تفديم تجل تمديد► ويجب ‘االهالن يطلب اآلي الطرف هلى مغروضًا المالحية بثان اخر

.تقديمه وقت

 ١١ الفاصدة
 *هدات تفديم

 المعية المتاههة الملكية لمكانب يات تفديم ١-١١

التاق اباب الملكية مكتب بدى ريع٠ ييق كابن أي من مدة تفدم أن الدولية االبوع بطة يبغي  شرط ندور، |ض طدب بتعى ٠اسنمة، سلكه مويه نويه أوتظمة أل^لة.تعالدا

ان: يشد مصحوبًاباهالن الطلب يكون
 موضوع وان ‘برا►؛ مخ اجل من المدكور للمكتب ندم الدنيق اتغالن ايدع آز يثئر طلبًا ،١ا

استعماله؛ و١الدتجآل بالكالن يفعلق الطلب

ة؛٠برا مخ الى المدكوراوادى المكتب معلفًاامام مازال *داالطلب ،٢٠

 المدكورة المعاندة الدوال ني اثر لها يكون بايراك الخامة االجران ألغراض ضرورية البة ،٣٠
نجها؛ األهغا► الدول اوني المدكورة المظة اوني

 الخامة االجرا»ات ط، ألغراض *بها المرتبة او لها المصاحبة والمعلومات المميتة ستخدم مرد ،٤٠
لغط. بالرا»ات

م، دمحعس ر المودع ت مه غديم ٢-١١

:لدتها موع دتجق كالن اي من هينة تفدم ان الدوية االبدع للطة يبغي
طب؛ *لى بتا► للمرع، ،١٠
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 له<( المرخص ،الطرف بعبار؛ بعد يما اب )يثار اضاري او يعي شخص ألي او سلطة ألي ا٢ا
الطلب. طى ئ البة بتقديم يرخلس المرع ض باهالن مصحوبًا الطاب تكون ان فرط الطرف، ط| طبب ئى بتا.

اش طغ ۶طر/فكبردر5لدمبتر،٠٣-١١

 اوألي سلطة ألي لدبا موع دنق كالن اي من صحة عدم ان الدوية اإليداع بلطة سقي )ا(
 الطرف، طا طنب طى ق (،’المعتمد -،الغرف بعبار؛ بعد نيما اب اضباريذيثار او طبيعي فخص

 ني الصناعية الملكية مكتب ويشهد سلواها، الجمعية تحدد امتار؛ طى معدا الطلب يكون ان فرط
عدى: االشمارة د

 وان براة، مخ اجل من سكور سكب الدنيق الكائن ليدع الى يشير طلب قدم انه ،١٠
اشماله؛ أو الدنيق بالكائن تعلى الطلب موضوع

 طيقت عدااذا يما بالرات، الخامة ات االجر ألغراض الغثر اجرى المذكور المكب ان ٠٢٠
٠٠٣٠ ابتد من الثانية الجملة

 المذكور المكب من الدقيق الكائن من عينة على الحصول المعتمد للطرف يحق اما انه ٠٣٠
 في الحق ان عبى الغانون 1ط ض اذا وانه ات، بايرا الخامة االجرات ينظم الدي القانون بموجب
 اشيفا* من يتاكد ان المدكور المكتب على تعين معينة، شروط اشيفا* على يتوقف العينة على الحمرل

 وبموجب المدبور، المكتب امام اشمارة طى توتبه المعتمد الطرف وضع ألما بالفعل، الشروط ٠هل
 الدي للقانون وفقًا ستوفاة تعتبر المعتمد للعرف عينة تقديم ثروط فآة االشمارة، ٠ط طى التوتح

 على الحمرل المعتمد للطرف يحق كأن اذا وانه الذكور؛ المكعب امام يرا*ات1ب الخامة االجرات ينظم
 المكتب جانب من بابرا*ات الخامة االجرات ألغراض نثر اي تجل المدكور القانون بموجب العية

 المطبق الحكم الى تجه واالشارة اإلشهاد في مراحة ذلك بيان تعتى بعد، النثر هدا يجر لم واذا المدكور،
النحوالمعتاد. طى المدكور بالحكم واالشثهاد تغاني، ترار اي ذلك في بما المدغور، القانون من

 ان المكتب لهدا يجوز الصناغية، للملكية مكتب اي وينثرها يمنحها الني الرات إر بانة )دب(
 المدكورة ابابة بمصصها الني الثداية باألرتام توائم دولية ليدع ماآل ألي ألخر وتت من يبغ

 شخص اواي ماطة اي طن غر وبائ* ٠الرا*ات هد. ني اليها المثار الدتجقة الكالتات إليد|طت
 تقدم ان الدولية االيدع لسلطة يبغي الملتمس،(، ،الطرف ببارة بعد فيما )يثاراليه اعتباري او طبيعي

 الكائنات الى وبافنة النحو. هتا عر الشلل رتمه عن أبلغ دنيق كاتى كل من عيتة الطرف لهدا
 بقديم ملتزمًا المذكور المكب يكون ال النحو، هدا طى ابتدايه ارتامها ض وابخ اودمت الني الدينة

)ا(. ٣٠١١ اقاحدة ني اخاراليه االشهاد

معده تمس ٤٠١١

،٣٠١١و ٢٠١١و ١٠١١ القواعد اليه صر اوتبلغ اواشهاد اواغالن طلب كل )ا(
 موجبًا كان ادا الغرسة، او الروسية او االنكليزية او األسبان؛ باسة يحرر ان يبغي ٠١’

 او الروسية او االنكليزية او األسبانية الرسمية لغاتها تثمل او الرسمية لغتبا تكون دوية ايدع لدلة
 تقديمه جاز الروسية، او باألسبانية يحرر ان الواجب من كان اذا انه بيد التوالي؛ على الغرسة

 يعد الدولي المكتب فان النحو، هدا هر تدم باذا اوالروسية. األسبانية من بدال اوالغرسة باالنكليزية
 ني اليه المثار المعني الطرفة طلب عر بتا* ومجانًا، الغور طى الروسية او باألساة معتبدة ترجمة

الدوية؛ االيدع ماطة طلب طى اوبنا* ذكرط األنف القواه

 يحرر ان يجون انه يد اوالفرنية؛ باالنكليزية األخرى الحاالت كل ني يحرر ان يبغي ٠٢٠
اوالفرنسية. االنكليزية من بدأل الدولية االيدع سلة الرسمية اللفان أوبإحدى الرسمية باللغة
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 من معدمًا ١-١١ الفأعد! ني اله المشار اسب كان اة ٠)ا( اسرة احكام من الرغم )ب(ءر
 يحرر أن يجوز الطلب طا لمان الروسية، او األسبانية الرسية لفته لكون النتايه للملكية مكب

 القور عر الفرضية او باالنكليزية معتمد؛ ترجة الدولي المكشب ويعد التوالي، *ر الروسية او باألسبانية
اسب. ذلك ضلمت الي الدولية اإليداع اوملطة المدكور المكتب طلب *ر بغا► ومجانًا،

 ان سفي ،٣-١١و ٢-١١و ١-١١ القواعد تثيرابه تبلغ او امجاد او اعالن او طلب كلي )ج(
مؤرخًا. الكون توليعًا الحمل يحرركابيا

 يممن ان سفي )ا(، ٣-١١و ٢-١١و ١-١١ العواد اوامجادتثيرابه اواهالن طلب كل )د(
التابة: ابيانات

 الطرف او له المرخص الطرف او الطلب، يفدم الدي الصناعية الملكية مكتب وعوئان اسم ٠١٠
الحال؛ يكون حسبما المعتمد،

لإليداع؛ المخصص اكدلي الرلم ا٢٠

االيداع؛ ار يثير الدي اوالبرا!، الطلب ورلم تارخ ، ١-١١ العاطة تطبيق حالة ني ٠٣٠

 امم وكدلك ،٠٣٠ ابذ ني ابها المشار ابيانات )ا(، ٣-١١ العاط! تطبيق حالة ني ٠٤٠
المدكورأ. القاط؛ ني اليه المشار االمجاد لدم الدي اساعية الملكية مكئب وطوان

التابة: ابيانات )ب( ٣-١١ القاط! ابه تثير طلب كل يممن ان يتبغي )في(
؛الملتص الطرف وطوان امم ٠١٠

لإليداع. المخصص التللي الرنم ٠٢٠

 الدي الوها* عر لإليداع المخصص العدلي الرنم تدؤن ان الدولية االيدع للطة )و(يتبغي
 بخصائص وبيان ،٧ العاط! ني اليه المثار االيصال عن صور بالوعا وترنق المقدمة، العينة يحتوي
 بالثروط يان الطلب، هلى وائم اية، او الصحة طى خطرًا تمثل ند او تمثل ايي الدبق الكالن

الدبق. الكالن وحغظ السات الدولية االيداع ملطة لتخدمها الني

 اوالطرف الثنانة ’الملكية *كئب وحنوان واسم البة، تقديم ويارع الراس، تهده ئآوفورًا األخير ب تخطر ان المع٠خالف *معفي طربط ألي محة ست ٠ادي |لدوبة٠ االيع بسلطة جش ثن(

 طا يصحب األ ويتبغي الصنة. له ذمت الدي ابتمس الترف او المعتمد الطرل او له المرخص
 ٠٢٠ ٢-١١ او ١-١١ القاط! بموجب ندم اهالن واي الملة، ذي اسب هن بصورة االخطار
.٣—١١ للغاطة وفقًا المنس الطرف توقع يمل اوطلب امتار! واي المدكور، بالطلب باالرتباط

 بموجب يات تقديم حالة وني .١-١١ القاطة ذلك الى تثير كما مجانًا، العينات تقدم )ح(
 مغروضة ٠٤٠ (١؛ ١-١٢ الغادة بموجب المجحفة الرموم لغون ،٣-١١ القاطة او ٢-١١ القاعد!

 وجب الحال، يكوبن حبا الملتمس الطرد او المعتمد الطرف او له المرخص الطرد او الموع هلى
.تقديمه اوونت اسب تقديم بل نديدا

دون طسدضسهت٠ اا-اواا-مضدط سس سر -ه١١

 القاهد ني االشار؛ نان ات، البر بثان التعاون معاهدة هر يتا* دولي كطبب طلب ايداع طد
 الطلب ني اشار؛ تعتير العتاهية الملكية مكب ار الطلب تقديم ار ٠١٠ )ا( ٣-١١و ٠١٠ ١-١١

 مفهوم حب ’المعجن المكعب’ العتاهية الملكية مكب يكون الني المتعاقد؛ الدولة تعيبن الي ابدولي
 اختيار حب ‘٠٢٠ )ا( ٣-١١ القاط! به تطاب الني التئر هز االمجاد ونكون المذكور، المعاط؛
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 طى إشهاد وإما المذكورة، المعاهدة بموجب ماهر الشلي التئر على اشهاد إما المناعية، الملكية اكب
المناصة. الملكية مكب ض مادر التئر

١٢ ساملة
الرسوم

وغدبع يبرم صاع ١٠١٢

 الاللحة وهد، المعاهدة طيها تنص اش باالجرات يعلق فيما االوبة، االبلع للطة يموز )ا(
رسمًا: تحفل ان التغيدية،

الحفظ؛ مقابل ٠١٠

؛٢٠٨ القاعدة في ابها المثار الشهادة اصدار مقابل ،٢٠

 الجملة )هًا، ٢-١٠ القاخدة احكام مراخاة ع المالحية، بثان االنات اصدار *قايل ،٣٠
|ألولى؛

األولى؛ الجملة )ح(، ٤-١١ القسة احكام مراعاة ع٠ هينات، تقديم *قابل ،٤٠

.٦-٧ القاحدة بموجب معلومات بلغ مقابل ،٥٠

. ١٠٩ القاحدة في طيه منصوص هو كما بأكملها، االبق الكالن حفظ مدة الحفظ رسم يشل )ب(

 اومحل جشب اوعفي الموع، أالمة اومحل جدية طى رمم اي مصار سولف اال سفي )ج(
 مم او المالحية بتان اعالن امدار يطلب االي االباري او الطبيعي انخص او العلطة اقامة

عينات.

الرموم *قدار تعديل ١—١٦

 ب بر٢ثم!ه بخن بدبمدئية أب، ًاواجة إلبراكولةشة١ ال٣ كغل٣سولةوت اإليعخ تحملهاخطة اك الرسوم لمتداو تعديق يكب ساع ام يخطر (١)
 إلخطأر٠ نفثن يجوتان )ر، ٠االز غام١ طة٠^ وع سائي ذدلة_ نض (0 ٧في؛المادة

الجديدة. تطبيقآلرسوم بد بتارخ بانًا

 للملكية الحكومية االولية والمظات الفاقدة الدول كل الغور طى يخطر ان العام الدير سفي )ب(
 وينبغي )ج(. الفقرة بموجب الفعلي تاريخ* وكدلك ‘)ا( الفترة بموجب سف ابطار بكز المفاهية
ملمه: الدي واإلخطار العام المدير يرط* االي اإلخطار الغور طى نئر ان االولي سكب

 من!بوم سرًا سبق٠الجثس ذإن'ازمرم ديتنتخ،;د اذا٠مغد'ر'؛لرتوم'او أل٠ذي ني ثل٠ت٤ التعديل كان اذا ا، بيد٠ )ا(؛ اسرة جب زمر ابسم سأربغ من امبارأ الجدثة برمبوم تطعف ٠)ج(

االولي. المكب تجل ض التعديل تئر التالي الغاللين
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 عرر ١٢ القاملة
المهل حاب

دلوات اسا المهل ١ ءد ١٦

 المض، الحدث لونبع التالي ايوم ض اضارًا تجدا فإبا اكثر، او واحدة بتة مهلة اي حددت اذا
 .نكون االي ايوم ور ذاته، االسم هبه .طلق االي الشهر ور الملة ذات التابة التة ر وتسي

التالي الشهر ر يكن لم واذا الكور. الحدال ووفيهما الالين ذا؛ الشهر ال ذبه ابوم *وهدد ٠٦

ياألههر اسا المهل ٦ مؤد ١٩

 المض، الحدث لونيع التالي اليوم ض اضارًا بدًا فابا اكثر، او واحد بشهر مهلة اي حددت اذا
 من لح٠ ني"ابوم تتقمص المهلة إن٠ ذأته، ذد٠يال م’الةيو ذي لتالي١ لشهر٠ ٠الذالميكنلر لذكور. لوؤوءثلحدث ذاته ايوم٠ ٠بدد هو ٠ الد يكون! االي ابوم ور ‘البة ذي التالي الشهر ال وتئمي

الشهر. ذلك

باأليام المهالسدل٢ مبرد ١٦

 ر وتسي المض، الحدث لونع التالي ابوم اضارًامن بدا فاليا اليام، من بعدد مهلل اي حددت اذا
الحاب. من األخير ابرم بلوغ يه يدم الدي ابوم
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١٣ سأعالم
اس المكب نل ض انغر

انعر شكل ١\-٣

 الشهرية الدودية انثرة في التنفيذية الاللحة ٠وط المعاهدة عبه تغص الدولي سكب نشر اي يمدر
المداصة. المنية لحاية بادس ضانة في ابها المثار الدول، سكب

اسرأت ٦-١٣

 مجددة تالمة المذكورة الدورية الئثرأ ض سنة كل ض عراألتل األوي اسد في تغثر أن يبض )أ(
ومقدار نها كل في توع ان يجوز الني الدنفة الكالتات انوع بها نأن الدوية: االيدع لسلطات

 اسد في واحدة، مرأ ذكرها االلي الوناع ض واقعة اي ض كاطة معلومات تنثر ان يبض )ب(
:الراتعة حدوث بعد المدكورة الدودية الفرأ من األول

 المتخذة والتدابير الدوية، االبدع للطة القانوفي الوفع تقيد او تونف او اكعاب ٠١٠
اسهدا او التوقف دا٠ت باالرتباط

ا٣-٣ القامدة تثيرارذلك كط المبولة، الدية الكادات انوع تالمة نطاق تسع ٠٢٠

٠٠ ضح دااالذقطع٠تخذأبآؤراطت1واذداييرا الديقة، الكالتات من معينة انوع نول ورفض الدولية، االيدع سلطة وظائف ابطا؛ ٠٣٠

الدولية؛ االيدع ملطة تحصلها الني الرسوم تعديل ٠٤٠

المطاب. لهد. تعديل واي )ب(، ٣-٦ القامدة ألحكام وئ ابلغة المطاب ٠٥٠

 ١٤ الغامدة
الوفود سات

تطؤدت ١-١٤

 المسائل نغاول اخر اجتماع في او سل وفريق لجة واي للجمعية اجتماع في يثارك وند كل نفقات
الوقذ. هذا جت الني اوالمغفلة الدوال االتحادتحملها اخصاص ضمن تدخل الني

١٥ العامدة
الجمعية في القانوفي الماب توفي عدم

بالمراطة امريت ١-١ه

 انوار، اعت: عند مبغلة تكذ لم الني ائعاتد سول الخمشة( ات بإجر المتعلفة كرارات )خالف الجمب بدات بق ان االم سب ببافي )ئ، )ه( ١. المادة .>ألآلايتنعليفي

البلغ. تارخ من اضارًا اشفر ثالثة خالل كائبا التصويت ض اواالمتنع الموهت ار ويدموها

اذذمابببو!ي يتوفر نز خ لتب1و ننور ض بخزذذ٠ا٠االطادة٠الذول بدد اةذكورة٠ اشة٠ ذبغا٠
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