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املادة'
) ١

ساه اماه خاص ا اعتماد مبيل هوني  ٠لرهي اسحيي وساله
ابدان اش يدق طيها هذا االتفاق تؤف سانًا خامًا  .وسد سيغًا

مثرتكًا لله واخلدمات ألغراض سجيل الدات ( الس نيما بد «التصنيف. ) ،

) ٢

يتكون التعفيف ض I
 ٠١٠قائمة باألمناف  ٠طنرتنة مبالحنات ايضاحية  ٠اى اصى العال ذلك ٠

 ٠٢٠هائمة

اجبدية

األبعدية
)٣

< ) a

بالبع

واخلدمات

(املاة

غيما

مبد

,اناشة

٠ع يان املثف الزي تدمج نيه كل مدة او خدمة "

يتكون السيف من ٠
 ٠١٠اسيف الذي تثر ،ط ١٩٧١٣احدب الدواى للحكية الفكرية ( املى
جتما مبد «اضب الدويل  ) ٠والذي انري ايه يف الناجتة انشا ،املغنمة

املاب لليب الفكرية  .على ان يكون سومًا رم ذلك ان املالحنات

االيضاحية لقالة االصناف الواردة يف ٠د ٠النشرة  .يتبقي انعراهبا كل
اجاس اهنا مؤتتة ,اهنا *جردتوصيات اىل ان تفع جلنة املبرا ،املشاراهبا

يف املادة * ٣الحظات ايفاحية لقالة االمناف،
 ٠٢٠التديالت واالضافات اش دخلت حيز انتفني طبقًا للمادة  ) ١ ( ٤ش

يفاق نيى املؤرخ يف  ١٠يوبه ا حزيران  ١٩٠٧ون وبلة استوكهومل
لالتفاق املذكوراملؤرخة يف  ١،يوبه ا متوز ٠١٩٦٧جتل دخول خ ٠الدبقة
حيزانغفني ٠

 ٠ ٣ .التغيريات اش يثم ادخاهلا الحقًا بنا ،كل املاد  ٣ض ط .الدبقة ٠
واش تدخل حيز اتنغيذطبقًا للماهة  )١(٠من ط ،الوبقة ٠

) ٤

مين اسيف بانئني االنكليزية والفرشية  .هلا بًان الضن امها احلجية

لفها

)٠

(ا) اسيف املشار ابه يف الفقرة  ,٠١٠٣وكذلك التديالت واالضانات
املثاراليها يف الفقرة  ٠٢٠٣وادارية املغمول جتل تاريخ نتح ط ،الوبقة

للتوي طيها  .ترديف ضخة رسية واحدة معرر؛ باسة الفرضية .اودمى

لدى *دير عام انظمة العاملية للملكية الفكرية ( اضى كل متها عل
التوايل « املدير العام» و« انظمة » )  .والتعديالت واالنافات الثارإليها

يف الفقرة  » ٢ « ٣دارية اشول بعد تاريخ فتح ط ٠الوثيتة للتوي
طيها  ٠يئبغي ان تودع ايفا لدى املدير العام يف شخة رسية واحدة
معررة باللغة الفرنية .

(ب) اخنة االنكليزية للنموص املثارإليهايف الغفرة الغرمة ( ا )  .ينبغي ان
تعدعا اجتة اخلبرا ،املثاراليها يف املادة  ٣بعد فرتة وجيزة من دخول *ذه
الوثيقة حيز التنفيذ  .ويتعني ايداع خنهتا الرمسية لدى املدير العام.

( ج )التغيريات املثار إليها يف الفقرة .، ٣« ٣يتعنن ايداع ضخة رمسية عنها
باستني االنكليزية والغرنية لدى املديرالعام.

)٦

هلى املدير امام ان يعذ منوها رسية للتهنيف باللفات االسبانية واألملانية

وااليطالية والربتغاية والروية والعربية  .وباللفات األخرى اليت يف اهكان اسية املثار
اليها يف املادة ه ان ختارها .وذلك بعد التثاورمع العكوهات املعتنة  .سوا ،كل اياس

ترجة تقرتحها هذ ،العكومات او بالبو ،اىل اية وسيلة اخرى ال يرتتب طيها اية يار
*الية على *يزانية االتعادالغاص اوانظمة .

)٧

ينبغي ان تثئر الغاضة األجبدية  .امام كل بيان للبع او اند*ات .رفها

٠تال خاهًا باسة اليت وضعت هبا  .باالقرتان ي

I

«  » ١الرقم املقلل الذي حيمله البيان نفه يف الغالة األجبدية الوفوهة
باسة الفرضية .اذا كان األمر يتعلق بالغالة األجبدية املدفوعة باسة
االنكليزية .والكى بالعكى ■

«  » ٢الرمن املقلل الذي حيمله البيان نفه يف النالة األجبدية املوفؤة

باسة الفرنية اويف القالة األجبدية املوفوهة باللة االنكليزية  .وذلك

إذاكان األمر يتعلق بغالة اجبدية موفوعة وئ سفرة . ٦

املادة ٢

أثاراسيدالقانونية وتطبيقه
)١

٠ع مراهان االلتزامات املغموص طيها يف ذا االتفاق .تكون اآلثار الرتبة ض

التعنيف اآلثار اليت يب ايها كل بد ض بدان االتعاد اناص  .وعلى وجه

الغموس  .اليلزم التصنيف بدان االتعاد اناص ال من حيث تقدير مدى نطاق محاية

العالمة وال من حيث االعرتاف بعالمات الفدمة .
 ) ٣يعتفن كل بد من بدان االتعاد خناس حبق تطبيق التهنيف موا ٠كنظام
ال ٠اونظام *ري .
) ٣

هلى اإلدارات انتمة يف بدان االحتاد الغاص ان تدرج يف الوثائق والتشورات

الرسية اناهة بتجيالت العالمات ارقام'امناف التهنيف  ٠اليت تتب اهبا اليع او

اخلدمات املجل عتها العالمة .
)،

ان صود اية مسية يف القابة األجبدية ال يؤثر اطالقًا يف القوق اليت .ند تعود

من ط ،انية.

املادة؟
جلنة اخلبراء
 ) ١نؤلف جلنة خربا  .وميثل فيهاكل بلدمن بلدان االحتادالغاص.

)٢

(ا) جيوزللديرالعام > ويتعني طيه بغا ،هلى طلب جلفة انربا  ٠ان يدعو
البلدان األجنبية ض االتعاد اخلاص .األضا* يف اسة اواألطراف يف

ناتية بارىي سائب امللكية الضاعية  ٠اىل ان يعثلها *راتبون يف
اجداعات جلفة انربا* .
(ب) على املدير املام ان يدعواملتنات الدوية الكومية املختممة يف جمال

املالمات .اليت يكون احد ابدان األهغا* جتها هلى األقل احد بلدان

االحلاد اخلاص .اىل ان ميثلها ,راجتون يف اجتماهات جلفة انربا* .
(ج) جيوزللمديرالعام  ٠ويتعني عليه بغا* على طلب جلنة الغربا*  ٠ان يدعو
ممثلني هن مفقدات دوية حكومية وغلر" حكومية اخرى اىل االشرتاك يف
V

املغالثات اش هتمها.

)٣

على جلنة اخلبرا،

I

 ٠ ١ ٠ان تقررالتفخرات الواجب ادخاهلا على التصنيف

I

 ٠٢٠وأن ترغ اىل بلدان االحتاد اخلاص توصيات ترمي إىل سرب استخدام
التصنيف وتعزيز تطبيق* على وج* موخد ا

« » ٣وان تتغذ مجيع التدابري األخرى اش ض شًاهنا ان تبئر للبادان النامية
تطبيق التصفيف  ٠هون ان ترتتب كل ذلك أية آثار مالية كل ميزانية
االحتادالفاس أواملتنة.

» ا » وان يكون هلا احلق يف تأليف جلان فرهية وأفرتة ألأل .

) ٤

كل جلنة اخلبرا ،ان سد نظامها الداخلي .ويتعني ان يقضي *ذا التطام

باتاحة الفرهة امام املتنات الدوية احلكومية املثار اليها يف اللقرة (

اب) .اش يف

امكاهنا ان تقدم ا—هامًا جوهريًا يف تطوير التصفيف  ٠للمشاركة يف اجتماعات اللجان
الفرعية واألفرنة العاملة التابة للجنة اخلبرا. ،
ه )

االفرتاحات الرامية اىل ’ادخال تفخرات هلى التصنيف  ٠جيوز ان تتقدم هبا

االدارة املختصة يف اي بلد من بلدان االحتاد اخلاص  ٠والكتب الدويل  .واملتنات الدولية

احلكومية املشلة يف جلتة اخلبرا .مبوجب القفرة (|)٢ب)> وكل بلد اومنظمة تدهوها

جلنة اخلبرا ،خصيصًا إىل تفدمي هذ .االفراحات .وينبغي ربع االفراحات إىل املكتب

الدويل الذي يتعني طي* ان يعرضها هلى أهضا ،جلنة الغربا ،واملرافبني يف *هلة شهرين كل
األكثرفبل امنعاد دورة جلنة اخلبرا* الغي يوف يتم خالهلافحص االفراحات .

) ٦

لكل بلد من بلدان االحتادالغاص هوت واحد .

)٧

( ا ) مع مراهاة القفرة الغرهية (ب) .هلى جلنة اخلبرا ،ان تتخن مقرراهتا
باألظبية ابيطة لبلدان االحتادالغاص املشلة واملمؤتة .
( ب) املقررات املتعلقة باضاد التعديالت الواجب ادخاهلا هلى التصنيف.
ينبغي ان تتخن بأظبية اربة امخاس بلدان االحلاد الغاص املطلة

٨

واملصؤتة  .ويقصد بالتعديل اي نقل للبع او اندمات ض مغف اىل
أخر .رانشا ،اي مغف جديد.

(ج) النظام الداخر املثار ده يف الفقرة ())< ينبغي ان ينض ض اضاد
كديالت ساهة بالتصنيف يف هناية فرتات حمددة  .ما عدا يف حاالت
خاط .وعلى بنة سربا ،ان مشندمدة كل فرتة.

)٨

االمتتاع ض التهويت ال مينتمويتا .

املادة،

االخطارعن التفئرات  ٠وشوهلاخزشغفني .وثرها
) ١

د الكئب الدويل ان يفطر اإلدارات املغتط يف بلدان االحتاد الغاص

باتفئرات اليت تقررها بئة انربا .،وكذلك بتوصيات بتة انربا .،ودخل
التعديالت حيزالتنب بعدمئة اعهرض تاريخ ارمال االخطار -ويدخل اي تغيري أخر
حيز التنفيذ اضاهًا من التاريخ الذي حتدد ،بئة سربا ،وتت اضادالتفهر-
)٣

هلى املكتب الدويل ان يدرج يف التصنيف التغيريات املارية املفعول .وينبغي

االهالن هن هذ .التقيريات يف املنشورات الدودية اليت تفتارها امبعية املثار اليها يف
املادة.،

املادة،

*معية االحلاداخلامى
( )١ا) لالتعداد الغاص مجعية تتكؤن من البلدان اليت طذت ٠هلى هذ ،الوثيتة او

انغمت ايها.
(ب) ميتل مندوب واحد حكومة كل بلد .وجيوز ان يعاونه مندوبون

مناوبون ومتثارعن وخربا. ،
(مد) مصوفات كل ود  .يتبغي ان تتحملها سكومة اليت ختته.

< )٢ا)ع مراهاة احتكام املاني  ٣و . ،هلى امبعية ان

1

« »١تعاجل ٣سع املائل اخلاط باملحافظة كل االتعاد الغاص

وطوير . .وبتطبيق هذآ االتفاق

« »٢تزود املكتب الدويل

I

بالتوجيهات الغاط

باهداد مؤمترات

املراجعة  .مع األخذ بعني االحبار تهـاؤأ .الحظات بلدان االتعاد
اخلاص اليت مل متذق كل هذ .الوئيقة اومل تنغم إليها ،
»٣ا تئظر يف تقارير ونثاطات ط ير عام املغفلة املتعلقة باالتعاد
اناص ( املعى فيها بعد « املديرالعام» ) وتوافق عليها  .وتزود.

جبصع التوجيهات الالزلة خبموص املواضع اليت تدخل يف
اختماص االتعاد اناص
«»٤

I

حتدد برنامج االحتاد اخلاص  ٠وترتميزانية الغتني اخلامًاب* ٠
وتعتمد حابات* اخلتامية ا

« ه » تقر التطام املايل لالتعاد اناص ,
«٦ا تغثي ٠ .باالخانة اىل جلنة اخلبرا .املذكور؟ يف املاد؟ . . ٣ا تراه
مالئما ض جلان خربا ،وازنة *اطة اخرى لتعقيق أغراض االتعاد
الغاص ٠

ا » ٧تفرر ض بح هلم حبضور اجتماعاهتا كعراقبني من البلدان غري
االعفا ،يف االحتاد الغاص ون املفظات الدولية احلكومية وغري
احلكومية

I

« » ٨تعتد التعديالت اليت تدخل هلى املواد ض ه إىل , ٨

 ٠٩٠تتخن اي أجرا. ،الئم اخر ض اجل تعتيق اغراض االحتاد
الغاص ا
“  » ١٠تباثرأية.هام اخرى ترتتب هلى *ذا االتفاق .

ب) تبذ ابسية يف املائل اليت هنم ايفا االتعادات األخرى اليت تديرا
املتفلة  ٠وذلك بعد االطالع هلى راي جلتة اسيق التابة للطفلة .

)٣

(ا) لكل بلد ضويف اجلمعية موت واحد .

(ب) يتكون النعاب القانوني ض نعف عدد البلدان األضا ،يف اجلمعية .
(ج) بغض التعر عن احكام الفقرة الفرصة <ب)| جيوز للجمعية ان تتخذ

*غررات .اذا كان عدد البلدان املمثلة يف احدى الدورات اش ض نعف
هدد البلدان اآلضا ،يف اجلمعية واكت* يعادل ثلث *ذا املدد او يزيد
طي* .وع ذلك .يان *غررات اجلمعية .باحتا ،تلك املتعلقة
بزجرا٠ي٠ا  .ال سبح نافذة اآل بعد اشيفا ،الثروط الواردة ييما بعد .

وعلى املكتب الدواي أن يئ ط ٠املقررات اىل البلدان األعضا* يف اجلمعية

اليت مل ثكن ممثلة  .ويدهوها اىل االدال ،كتابة بتعويتها او باساهها

ض التمويت  .وذلك خالل *هلة مدهتا ثالثة افهر تصب ض تاريخ *ذا
االبالغ , .اذا كان هدد البلدان اليت ادك بتعربيتها او استاهها ض

التصويت هبذا الثكل .هئد انقضا* ،ذ ٠املهلة .يعادل هلى األيل هدد
البلدان الذي كان طلوبًا الكال التهاب القانوني يف الدودة .فان

*ن ،الغررات سبح نافذة  .خرط ضرورة احلمول يف الويت مه هلى
األغلبية املطلوبة.
( د)

e

*راهاة احكام املادة

A

( ٠ )٢تتغذ *غررات اجلمعية بأغلبية ثلثي

األمرات املدىل هبا.

(هـ) االساع عن التهويت ال يعذ هتريتًا.
(و) ال جيوزألي *ندوب ان ميثل اآل بلداواحدا .وال جيوز ل* ان ميؤت

الم *ذا البلد.
(ز) بلدان االحتاد الغاص غثر األهضا ،يف اجلمعية .جيوز هلا حضور
اجتماهات اجلمعية بعفة *رايبني.

أ) ( ا) بنا‘ هلى ديوة ض املدير العام ٠تعقد دورة هادية واحدة كل حتني خالل
جتص يهما اجلمعية العامة
اللذض جتمتع
املترادف—هاوني املكان به
لتة.وذلدائ.باالختاصة.

١١

(ب) يقد اسية سدة استثائلية .بغا ،عل دعوة موجهة ض املدير العام
ونزوآل هل طلب ره هددالبلدان األهغا ،يف اسة.
(ج) يعذ املديرالعام جدول أعمال كل دورة .

ه)

تعتمد ابسية ننامها الداخلي .

املادة ٦

)١

اضب اس
(!) هلى املكيب الدويل أن يتكفل باملهام االدارية املتعلقة باالعاد اخلاص .

(ب) هلى املكتب الدور أن يقوم بوجه خاص بزهداد االجعاهات  ٠وأصال

أمانة اسة وبئة انربا ..وبان اسربا ،واالره العاملة االخرى اش
لد تؤلفها امبعية أوجلة اسربا. ،

( جل ) املدير العام *والرىب التنفيذي لالحتاد الغاص وهوالذي ميثله .

) ٢

يثرتك املدير العام وأي هفو خيتار ،من بني املوظفني يف كل اجتماهات

امبعية وبئة الربا . ،وبان الغربا ،أواألفرة العاملة األخرى اش لد تؤلفها امبعية

أو جلة اسربا . ،هون أن عون هلما حق التهويت  .ويثقل املدير ادام أو أي هفو
يغتار ،من بني املوظفني منعب أمني مر ط ،األجهزة يعكم املغهب .

)٣

(أ) هلى املكب الدور أن يثرف  .وظ لتوجيهات امبعية  .هلى اهداد
مؤمترات مراجعة احكام االتفاق هدااملواد'ض  ٠اىل . ٨
(ب) جيوز للمكتب الدويل أن يتثعر مئنات دوية حكومية وغلر حكومية

بثان اهدادمؤمترات املراجعة .

( ج ) ٠هلى املدير العام واألشخاص الذين يفتارهم أن يفوموا باالعرتاك  .دون
أن عون هلم حق التهويت  ٠يف مداوالت *ن ،املؤخرات .

)،

١٢

كل اهتب الدورأن يتغذأية مهام أخرى يهداليه.

املادة ٧
)١

العرهن املالية
(ا) لالحتادالغاص *يزانية .

(ب) تثل *يزانية االحتاد الغاص ايرادات* وممروفاته  .وماها ،يف *يزانية

املهروفات املعرتكة بني االحتادات  ٠وكذلك غد االقضا* املبالغ املووهة
حتت هترف *يزانية مور املئنة .

(ج) تعت *مروفات معرتكة بني االحتادات املهروفات اليت ال تغمص فقط
لالحتاد اناص  .بل تغمص كذلك الحتاد واحد اوأكثر ض االحتادات
األخرى اليت تديرها املتنة .وتكون محة االحتاد الغاص يف ٠ذ٠
املهروفات املعرتكة متناصبة مع العائدإ اليت تعود عليه منها .

 ) ٢توفع ميزانية االحتاد الغاص مع مراهاة كفيات التغبق مع *يزانيات
االحتادات األخرى اليت تديرها املغنة.
)٣

متول *يزانية االحتاد اخلاص ض اهلادرالتالية

|ا| مامهات بلدان االحتاد اخلاص

I

I

" *٢الرموم واملبابغ اتعقة ض اسدمات اليت يؤديها املكتب الدويل بام
االحتاد الغاص I

« »٣محيلة سع متثورات املكتب الدويل املتعلقة باالحتاد الغاص واحلقوق

املربطة هبذ« املغثورات ا
 » ، *.اهلبات والوهايا واالهانات

I

« ه » رموم االجياروالغوائد وااليرادات املتوئهة األخرى.

)٤

(أ) ض اجل حتديد سامهة كل بلد ض البلدان األهغا* يف االحتاد الغاص

وئ للفقرة (  . » ١ , ) ٣يتب كل بلد اىل الفئة ندمها اش ادرج أيها يف
احتاد بارس حلاية امللكية املناهبة  .ويدبع مامهاته التوية هلى
اماس هددالوحدات املحدد ل٠ذ ٠الفئة يف االحتاد املذكور.
١٣

(ب) تتكون انامهة العفوية لكل بلد من بلدان االحتاد الغاص من مباغ

تتعادل نبته اىل املبزغ االمجاز للمامهات النوية جلمع البلدان يف
ميزانية االتعاد الغاص ٠بع التسبة بي هدد وحدات الفئة اليت ادرج فيها
هذا البلد والعدد االمجايل لوحدات مجع البلدان.
(ج) تستحق اشامات يف األول ض يناير  /كانون الثايل من كل هام.
(د)ال جيوزللبلد الذي يتأخر يف دع مسامهته ان ميارس حقه يف التصويت

يف اي جهازمن اجهزة االحتاد اخلاص إذا كان مقدار السامهات املتأخرة
يعادل مقدار اشامات املستحقة طيه عن النيت الكامليت ادابقيت او

يزيد طي*  .غر أن* يبون اهذا ابلد أن يواهل سارية حقه يف
التهويت يف اجلهاز املذكور ظاملا ارتأى اجلهازان التأخري يف الدح ناتج

ض حاالت لتثنائية ال ميكن جتنبها.
I

ؤ ) إذا مل يتم اقرار امليزانية فبل بداية أية سئة *الية جديدة  ٠فان *يزانية

التة الط بقة جيري جتديدها طبننًا لالجردات املغموص طيها يف التائم
املايل.

ه)

هلى املدير املام أن حيدد *قدار الريوم والبابغ املتعته ض اند*ات اش

يؤديها املكتب ادويل باسم االحتاداناص  .وان يرح تقريراهتهاإىل اجلمعية .

)٦

(ا) لالحتاد اخلاص راس مال ها*ل يتكؤن ض دفعة واحدة يددها كل بلد

ض بلدان االحتاد الفاص .وعلى اجلمعية ان تقررزيادة راس املال هذا اذا
اهبج غريكاف.

(ب) يكون طدار الدفعة األوىل اش يددط كل بلد اىل راس املال ادالف

الذكر أوشاركته يف زيادته *تناسبًا مع ماهة هذا البلد ض التة اش
يتكؤن فيها' راس املال أوتتقررفيها زيادته.

(ج) هلى اجلمعية ان حتدد نبة الدفعة وشروط تديدها  .بنا* على اقرتاح

املدير العام وبعد االطالع على راي لبنة اسيق التابعة للنغلة.
)٧

١٤

(ا) يفاق املقراملبرم ٠ع ابلد الذي يفع طراسة يف اراضيه  .ينبغي ان

ينس كل ان مينح ذا البلد حلا اذا كان راس املال العامل بر كاف.

ويكون مقدارط• الف وشروط ضعها مرفع الغانات منفصلة يف كل
حالة بني ابلد املمين واملتنة.

( ب) حيق لكل ض ابلد اثارايه يف الفرتة الفرصة < ا) واملتنة ان يتفضا

التعهد مبنح ٠ف مبوجب اخطار كتابي  .ويري مفعول التفض بعد
انقضا ،ثالث طوات من هناية دة اليت يتم نيها االخطار بذلك.
)٨

مت مراجعة احلابات  ,وهًا ملا ينص طيه التطام املايل .من جانب بلد واحد

اواكثر من بلدان االحتاد اخلاص .او من جانب مراجعي حابات من الفارج تستهم
اجلمعية بعد اخذ موافقتهم .

املادة ٨

) ١

تعديل املواد *ن ه اىل ٨
جيوز ألي بلد ضو يف اجلمعية اوللمدير العام ان يتقدم باقراحات لتعديل

املواد ،و ٦و ٧وكذلك املادة احلابة .وض املدير العام ان يربع ٠ذ ٠االقراحات إىل
البلدان األيضا ،يف اسية نبل يرفها د اجلمعية للنظرنيها بتة مثورد األنل.

 ) ٢تعتمد اجلمعية التعديالت الفاهة باملواد اثار اليها يف الفقرة ( .)١بأظبية
ثالثة ■ارباع يدداألهوات املدالة يف االقراع .ومع ذلك .نان اي تعديل لدادة  ٠وللفقرة
احلالية يتطلب اربعة امخاس يدداألموات املدالة يف االقراع.

)٣

يري مفعول اي تعديل للمواد اثار إليها يف الفقرة (  ) ١بعد انقضا ،دهر من

تلم املدير العام االخطارات الكتاية باملوافقة اليت جيريها وقًا للقوايد الدستورية ثالثة

ارباع يدد البلدان األضا ،يف اجلمعية وك اقرار التعديل .وكل تعديل للمواد املذكورة

جيري نبوله هبذا الثكل  .يلزم مجئ البلدان اآلضا ،يف اجلمعية يف الوك الذي يدخل
نيه التعديل حيز التنفيذ  .اوالبلدان اليت متبح اضا« يف اجلمعية يف تاريخ الحق .ومع

يذا .نان اي تعديل من عانه ان يزيد االلتزامات املاب للبلدان اآلضا ،يف االحتاد
الغاص ال يلزم األتلك البلدان اليت نامت باالخطار مبوافقتها كل التعديل املذكور.

١٥

املادة ٩

اسدية واالسام االدخول خ اسنب
 ) ١جيوز لكل بلد ض بلدان االتعاد الغاص املوق على ط ٠اخلفة ًان يهذق
طيها ٠وان ينغم ليهااذامل يكن ى وثعها بعد.
 )٢كل بلد خارج االتعاد اخلاص ويكون طرفًا يف ساقية بارىي ساية امللكية
املناصة  .جيوزله ان يتغم اىل *ن ،الويفة وان يصبح بالتايل هضوًايف االتعادنفاص .
 ) ٣توبع واق التمديق واالنضام لدى املدير العام.

)٤

(ًا) تدخل ظ ٠الوثيئة حيز التئغيذ بعد انقضا ٠ثالثة اشهر ض استيفا٠
الشرطني التاليني

I

«  ٠ ١ان تكون متة بلدان او اكثر فد اودت* وثائق متديقها او
انضاهلا ٠
 ٠٢٠ان عون ثالثة ض ٠ذ ٠البلدان *ىل اآلفل *ن بلدان االتعاد

الغاص .يف تاريخ فتح هذ ،اخلفة للتوقع عليها.

(ب) الدخول حيز التنفيذ املثار اليه يف الفقرة الفرعية (ا) يطبق على البلدان
اليت تكون قد أودصت وثائق التمديق او االنضام فبل الدخول حيز
التفينالذكور بثاله اشهر هلىاألقل.
وج) وبانة اىل البادان اليت ال تثدا الغفرة الفرعية اب) .فان ءذ٠
اخلفة تدخل حيز التنفيذ بعد انفضا ،ثالثة اشهر هلى تاريخ االخطار

بتمديفها اوانضامها من جانب املديراملام  .ما مل حيذد تاريخ الحق
يف ويفة التمديق او االنضام  ٠ويف مذ ،العالة األخرية  .تدخل هذ٠

الوثيتة حيز التنب اهتيارًا ض التاريخ املعدد هبذا الثكل بانة اىل
عن .البلدان.

ه)

يرتتب فانونًا على التصديق اواالنضام فبول جعى الشروط املهنوس طيها يف

عن ،اخفة وانع جبميع مزاياها.

١٦

ال جيوزألي بلد ٠بعد دخول ذ ٠الوية حيز انتفني .ان ميذق كل ويلة

)٦

-ابقة هلذااالفاق اوان يتغم اليها.

املادة ١.
ادة
مدة *ذا االتفاق متغ املدة ندها املهررة التفاقية باريس مساية امللكية املناعية .

املادة ١١

) ١

املراعة
جيوزملؤمترات بادان االتعاد الغاص ان تراجع *ذا االفاق من وقت آلخر .

) ٢

كل اجلمعية أن تقرر الدهوة إىل عقد مؤمترات املراجعة.

)٣

جيوزتعديل املواد الواردة من  ٠إىل  ٨موا ،ض جانب مؤمتر*راجعة اوطبقًا

للمادة . ٨

املادة ١٢
) .١

التص
جيوز ألي بلد ان يتفض ذم الوئيفة بوجب اخطار يوجه اىل املدير العام .

ويرتتب هلى ذا التقفى ايفًا تغش الوثيفة اوالوثائق ازابتة هلذا االتفاق  ٠اش مدق

طيها او انغم اليها البلد الذي طلب النقض .ولن يتاثر به سوى البلد الذي اجرى

التقفى > طما بًان االتفاق ينل ماريًا ومثموأل يانفان بانبة اىل البلدان األخرى
الغا ،يف االتعاد الفاس.

) ٢

ميبع التقفى نافذا بعد انقضا ،منة من تاريخ تلم املدير العام االخطار

بذلك.
)٢

ال جيوزألي بلد ان ميارس حق النقض املمنوس طيه يف ن .املادة نبل انقفا،

مهلة مدهتا مخس ستوات اهتاراض التاريخ الذي مييح فيه هفوايف االتعاد الغاص .

١٧

املادة ١٣
االحاه على املادة ٢،من الغابة بارىي

تطبق كل عذا االتفاق احكام املادة  ٢٤ض وشقة استوهلومن لعام  ١٩٦٧من الفاتنة
بارىي حلاية املعني الضاعية  .وع ذلك  .اذا ادخلت تعديالت كل ءذ ٠األحكام يف

التقبل  ٠نان التعديل األخري يطبق كل عذا االتفاق غيما يغص بلدان االحتاد الغاص

امللتزمة بالتمديل املذكور.

املادة١،
التوليع ' اللفات ' مهام امهة االيداع ااالخطارات

')

( ا ) يتم التوقع كل ءذ ٠الوقة من خنة اهلية واحدة باللفتني االنكليزية

والفرشية  ٠ويكون لنمني احلجنة شها .وتودع النخة األصبة لدى

املدير املام.
(ب) يتوىل املدير املام  ٠مبد التشاور مع احلكومات املمنية وخالل الثمرين

التاليني لتوقع عن ،الوشقة  .اعداد نصوص رسية هلذا الوثيقة باللغتني
األخرس  .األ—بانية والروية  ٠اللتني جرى هبا التوتع عل النصوص
الرسية العانية انشا ،املئنة العاملية لللكية الفكرية.باالنافة إىل

اللغتني املثاراليهما يف الفقرة الفرعية (ا).
(ج) *ىل املدير العام ان يتوىل  .بعد التثاور مع احلكومات املعنية  .اهداد

منوص رسية باللفات األملانية وااليطالية والربتفالية والعربية  .وكذلك

بأية لفات اخرى حتذدعا اجلمعية .
)٢

تظل ط ،الوشقة مفتوحة للتوتع طيها حىت  ٣١ديعرب/كانون األول .١٩٧٧

)٣

( ا ) *ل املدير العام ان ير-ل صورتني طبق األهل ض النص املوق طيه هلن.
الوشقة ومعتمدتني ض جانبه اىل حكومات مجع بلدان االحتاد اخلاص.
لزىل حكومة اي بلد أخر بتا ،كل طلبها.

(ب) *ل املدير العام ان يرمل مورن طبق األهل عن اي تعديل ينم ادخاله
على ءذ ٠الوشقة ومعتادتني من جانبه اىل حكومات مجع بلدان االحتاد

١٨

الغاص  .واىن حكومة اي بلداخر بغا ،ض طبها.
) t

هلى املدير العام ان جيل ذم الوثنة لدى األمانا'العامة ملننة األمم اتعد؛ .

) ٠

هلى املدير العام أن يفطر حكومات مجه البلدان األطراف يف اتفانية بارس

لعماية امللكية املغامة مبا يلي .

 ٠١٠التوقيعات املوضوعة طبقًا سفرة (|)١
 ٠٢٠ايداع وثائق التصديق اواالنضام طبقًا لدادة )٣(٩ا
 ٠٣٠تاريخ دخول ن ،الوثيفة حيزالتنفيذ طبقًا لدادة ()،<٩ا)٠
 ٠٤٠لبول التعديالت اليت تدخل هلى ن .الوثيفة ولغًا لدادة |)٣(٨

 ٠٠٠تاريخ دخول ذ ٠التعديالت حيز التنفيذ ,
 ٠٦٠حاالت التقفى اليت يتم تدها ولفًا لدادة . ١٢

١٩

