
  اتفاق لواكرنو
  بشأن وضع تصنيف دويل

  الصناعية للتصاممي
  1968ٔاكتوبر  8املوقع يف لواكرنو يف 

  1979 سبمترب 28واملعدل يف 

  1املادة 
  اعامتد تصنيف دويل ٕانشاء احتاد خاص؛

  نشئ البدلان اليت ينطبق علهيا هذا االتفاق احتادًا خاصًا.تُ   )1(

  الصناعية (يشار ٕاليه فامي بعد بعبارة "التصنيف ادلويل") للتصامميتعمتد هذه البدلان تصنيفًا واحدًا   )2(

  يشمل التصنيف ادلويل ما ييل:  )3(

  قامئة ابٔالصناف وأالصناف الفرعية؛  "1"
  فهيا؛  صناعية، مع بيان أالصناف وأالصناف الفرعية اليت صنفت تصامميقامئة ٔاجبدية ابلسلع اليت ٔادجمت فهيا   "2"
  مالحظات تفسريية.  "3"

قامئة أالصناف وأالصناف الفرعية يه القامئة املرفقة هبذا االتفاق، مع مراعاة التعديالت وإالضافات اليت تدخلها علهيا   )4(
  يشار ٕالهيا فامي بعد بعبارة "جلنة اخلرباء").و ( 3  نشأ مبوجب املادةجلنة اخلرباء اليت تُ 

  .3 تفسريية وفقًا لٕالجراءات املنصوص علهيا يف املادةتعمتد جلنة اخلرباء القامئة أالجبدية للسلع واملالحظات ال   )5(

  .3  جيوز للجنة اخلرباء تعديل التصنيف ادلويل ٔاو اسـتكامهل وفقًا لٕالجراءات املنصوص علهيا يف املادة  )6(

  يوضع التصنيف ادلويل ابللغتني إالنلكزيية والفرنسـية.  ٔا)(  )7(

، بعد 5  مجلعية املشار ٕالهيا يف املادةا قد ختتارهاتوضع نصوص رمسية للتصنيف ادلويل ابللغات أالخرى اليت   (ب)
"املكتب  يشار ٕاليه فامي بعد بعبارةو كية الفكرية (ل استشارة احلكومات املعنية. ويتكفل بوضع هذه النصوص املكتب ادلويل للم 

  "املنظمة"). يشار ٕالهيا فامي بعد بلكمةو كية الفكرية (ل نظمة العاملية للم اتفاقية ٕانشاء امل يف ٕاليه  واملشارادلويل") 

  2املادة 
  تطبيق التصنيف ادلويل

  ونطاقه القانوين

جيوز ٔالي  ومع ذكل،مع مراعاة الالزتامات اليت يفرضها هذا االتفاق، ال يكون للتصنيف ادلويل سوى طابع ٕاداري.   )1(
التصنيف ادلويل بدلان الاحتاد اخلاص فامي يتعلق  ال يُلزمي يعتربه مناسـبًا. وعىل أالخص، النطاق القانوين اذل هبدل ٔان مينح

  يف هذه البدلان. التصمميبطابع ونطاق حامية 

  حيتفظ لك بدل من بدلان الاحتاد اخلاص ابحلق يف تطبيق التصنيف ادلويل كنظام رئييس ٔاو اثنوي.  )2(

ٔارقام أالصناف وأالصناف  التصامميماكتب بدلان الاحتاد اخلاص يف املستندات الرمسية ٕاليداع ٔاو تسجيل  تضع  )3(
، وكذكل يف املنشورات املذكورة ٕاذا اكنت التصمميفهيا  اليت صنفت فهيا السلع اليت ٔادمج الفرعية للتصنيف ادلويل

  رمسيًا.  منشورة



جلنة اخلرباء بقدر إالماكن عىل تفادي  حترصعىل القامئة أالجبدية للسلع، عند اختيار التسميات املقرتح ٕادخالها   )4(
جيوز تفسريه  لكمة يف القامئة أالجبدية ال ةتكون حمل حقوق حرصية. ومع ذكل، فٕان ٕادراج ٔاي قداسـتخدام التسميات اليت 

  هذه اللكمة حمل حقوق حرصية ٔام ال. يف كون عن رٔاي جلنة اخلرباء عىل ٔانه يعّرب 

  3دة املا
  جلنة اخلرباء

يكون لك بدل من بدلان الاحتاد اخلاص و ). 6(1) و5(1) و4(1 رباء املهامت املشار ٕالهيا يف املادةمن اخلجلنة  تتوىل  )1(
  ممثًال يف جلنة اخلرباء اليت تنظم ٔاعاملها وفقًا لنظام داخيل يعمتد ابٔالغلبية البسـيطة للبدلان املمثةل.

  جلنة اخلرباء القامئة أالجبدية واملالحظات التفسريية ابٔالغلبية البسـيطة لبدلان الاحتاد اخلاص. تعمتد  )2(

جيوز ملكتب ٔاي بدل من بدلان الاحتاد اخلاص ٔاو جيوز للمكتب ادلويل ٔان يتقدم ابقرتاحات لتعديل ٔاو اسـتكامل   )3(
 الصادرة عنالاقرتاحات وُحييل املكتب ادلويل تب ادلويل. ملكتب اذلي يتقدم ابقرتاح ٔان يبلغه للمك ا وعىلالتصنيف ادلويل. 

يف الاقرتاحات املذكورة بشهرين  ستنظرٔاعضاء جلنة اخلرباء قبل انعقاد دورة اللجنة اليت ٕاىل املكتب ادلويل عن املاكتب و 
  عىل االٔكرث.

عىل التصنيف ادلويل ابٔالغلبية البسـيطة ٕادخالها  املعزتماملتعلقة ابلتعديالت وإالضافات قرارات التتخذ جلنة اخلرباء   )4(
ٕاذا اسـتلزمت هذه القرارات ٕانشاء صنف جديد ٔاو نقل سلع من صنف ٕاىل آخر، وجب ٔان يكون و لبدلان الاحتاد اخلاص. 

  .ابٕالجامعالتصويت 

  حيق للخرباء التصويت ابملراسةل.  )5(

يف ء، ٔاو ٕاذا مل يصوت اخلبري املعّني يف ٔاثناء ادلورة ٔاو جلنة اخلربا ٕاحدى دوراتحلضور  عنهممثًال ما بدل  يعّنيِ ٕاذا مل   )6(
  وافق عىل قرار اللجنة. كام لو اكن قدالبدل املعين  يعدّ همةل حيددها النظام ادلاخيل للجنة اخلرباء،  غضون

  4املادة 
  تبليغ ونرش التصنيف

  والتعديالت وإالضافات املدخةل عليه

)1(   ُ ّ ي ملكتب ادلويل ٔا القامئة أالجبدية للسلع، واملالحظات التفسريية اليت تعمتدها جلنة اخلرباء، وكذكل التعديالت اغ بل
وإالضافات اليت تقرر اللجنة ٕادخالها عىل التصنيف ادلويل، ملاكتب بدلان الاحتاد اخلاص. وتدخل قرارات جلنة اخلرباء حزي 

ذه القرارات ٕانشاء صنف جديد ٔاو نقل سلع من صنف ٕاىل آخر، فٕاهنا تصبح انفذة ٕاذا اسـتلزمت هو  التبليغ. فور تسملّ  النفاذ
  سـتة ٔاشهر من اترخي التبليغ. يف غضون

، التعديالت وإالضافات اليت ٔاصبحت التصنيف، بصفته ٔامني ٕايداع التصنيف ادلويل عىل ملكتب ادلويليُدخل ا  )2(
  ورية اليت حتددها امجلعية.التعديالت وإالضافات يف املنشورات ادل وتُنرشانفذة. 

  5املادة 
  مجعية الاحتاد اخلاص

  لالحتاد اخلاص مجعية تتكون من بدلان الاحتاد اخلاص.تكون   )أ (  )1(

ميثل مندوب واحد حكومة لك بدل من بدلان الاحتاد اخلاص، وجيوز ٔان يعاونه مندوبون مناوبون   (ب)
  ومستشارون وخرباء.



  اليت عينته. تتحمل نفقات لك وفد احلكومةُ   (ج)

  امجلعية: تتوىل، 3مع مراعاة ٔاحاكم املادة   )أ (  )2(

  لك املسائل اخلاصة ابحملافظة عىل الاحتاد اخلاص وتطويره، وبتنفيذ هذا االتفاق؛ تناول  "1"
  املكتب ادلويل ابلتوجهيات اخلاصة إبعداد مؤمترات املراجعة؛ تزيد  "2"
 املتعلقةيشار ٕاليه فامي بعد بعبارة "املدير العام") و لمنظمة (يف تقارير ؤانشطة املدير العام ل  النظر  "3"
  بلك التوجهيات الالزمة خبصوص املسائل اليت تدخل مضن اختصاص الاحتاد اخلاص؛ وتزيده، واعامتدهاابالحتاد اخلاص 
  حساابته اخلتامية؛ واعامتد، الثنائيةمزيانيته  وٕاقراربرانمج الاحتاد اخلاص،  حتديد  "4"
  النظام املايل لالحتاد اخلاص؛ داعامت  "5"
  وضع نصوص رمسية للتصنيف ادلويل بلغات ٔاخرى خالف إالنلكزيية والفرنسـية؛ البت يف  "6"
عالوة عىل جلنة  ،لتحقيق ٔاغراض الاحتاد اخلاص مةلاجلان للخرباء ؤافرقة عما تراه مناسـبا من  ٕانشاء  "7"

  ؛3نشأ مبوجب املادة اخلرباء اليت تُ 
واملنظامت ادلولية غري ادلولية البدلان غري أالعضاء يف الاحتاد اخلاص واملنظامت احلكومية  حتديد  "8"

  احلكومية اليت جيوز قبولها يف اجامتعاهتا بصفة مراقب؛
  ؛8ٕاىل  5التعديالت عىل املواد من  اعامتد  "9"
  ٔاخرى لبلوغ ٔاهداف الاحتاد اخلاص؛ مناسـبةٔاية ٕاجراءات  اختاذ  "10"
  هذا االتفاق. يسـتنسـهبأاخرى  وظائفٔاية  تأدية  "11"

  للويبو. تتخذ امجلعية قراراهتا يف املسائل اليت هتم ٔايضا احتادات ٔاخرى تديرها املنظمة بعد سامع مشورة جلنة التنسـيق  (ب)

  يكون لّلك بدل عضو يف امجلعية صوت واحد.  (ٔا)  )3(

  مجلعية.من نصف عدد البدلان أالعضاء يف ايتكون النصاب القانوين   (ب)

عن نصف عدد  دورة يقلّ  ةعىل الرمغ من ٔاحاكم الفقرة الفرعية (ب)، ٕاذا اكن عدد البدلان املمثةل يف ٔاي  (ج)
البدلان أالعضاء يف امجلعية، ولكنه يعادل الثلث ٔاو يزيد عليه، جاز للجمعية ٔان تتخذ قرارات. بيد ٔان قرارات امجلعية، 

ملكتب ادلويل هذه ا ويبلّغابسـتثناء ما يتعلق مهنا بقراراهتا، ال تصبح انفذة ٕاال ٕاذا اسـتوفيت الرشوط املنصوص علهيا فامي بعد. 
ان أالعضاء يف امجلعية، اليت مل تكن ممثةل يف ادلورة، ويدعوها ٕاىل التصويت ٔاو الامتناع عن التصويت كتابة القرارات للبدل
عند  ٕاذا اكن عدد البدلان اليت صوتت ٔاو امتنعت عن التصويت عىل هذا النحوو ثالثة ٔاشهر من اترخي التبليغ.  يف غضون

يعادل عىل أالقل عدد البدلان املتخلفة عن احلضور والرضورية ليك يتوفر النصاب القانوين يف ادلورة،  انقضاء املهةل املذكورة
  فٕان هذه القرارات تصبح انفذة رشط احلصول عىل أالغلبية املطلوبة يف نفس الوقت.

  .هبا بأغلبية ثليث أالصوات املدىل اقراراهتامجلعية )، تتخذ 2(8مع مراعاة ٔاحاكم املادة   (د)

  الامتناع عن التصويت ال يعترب تصويتًا.  )ه(

  ال جيوز ٔالي مندوب ٔان ميثل سوى بدل واحد، وال جيوز هل ٔان يصوت سوى ابمس هذا البدل.  (و)

تعقد امجلعية دورة عادية واحدة لك سـنتني، بناء عىل دعوة املدير العام. وتنعقد ادلورة يف ٔاثناء الفرتة نفسها   )أ (  )4(
  يف احلاالت الاسـتثنائية. ٕاالالذلين جتمتع فهيام امجلعية العامة للمنظمة، ويف املاكن نفسه 



تعقد امجلعية دورة اسـتثنائية بناء عىل دعوة املدير العام ونزوًال عند طلب ربع عدد البدلان أالعضاء   (ب)
  امجلعية.  يف

  ملدير العام جدول ٔاعامل لك دورة.ا يعدّ   (ج)

  .تعمتد امجلعية نظاهما ادلاخيل  )5(

  6 املادة
  ادلويل املكتب

  ابالحتاد اخلاص. املتعلقةاملكتب ادلويل املهامت إالدارية  يؤدي  )أ (  )1(

إبعداد اجامتعات ؤاعامل ٔامانة امجلعية وجلنة اخلرباء ؤاية جلان ٔاخرى للخرباء  يضطلع املكتب ادلويل خاصةً   (ب)
  تنشـهئا امجلعية ٔاو جلنة اخلرباء. مةلاؤافرقة ع

  املدير العام الرئيس التنفيذي لالحتاد اخلاص، وهو اذلي ميثهل.يكون   (ج)

 ةيشرتك املدير العام ؤاي عضو خيتاره من هيئة املوظفني يف لك الاجامتعات اليت تعقدها امجلعية وجلنة اخلرباء ؤاي  )2(
صويت. ويكون املدير العام ٔاو مل تنشـئه امجلعية ٔاو جلنة اخلرباء، دون ٔان يكون هلام حق التاجلنة ٔاخرى للخرباء ٔاو فريق ع

  .الهيئاتاملنصب، ٔامني رس هذه  مكٔاي عضو خيتاره من هيئة املوظفني، حب

، وفقًا لتوجهيات امجلعية، عىل ٕاعداد مؤمترات مراجعة ٔاحاكم االتفاق خالف ملكتب ادلويلا يرشف  )أ (  )3(
  .8ٕاىل  5  من املواد

واملنظامت ادلولية غري احلكومية بشأن ٕاعداد ادلولية املنظامت احلكومية  يشاورجيوز للمكتب ادلويل ٔان   (ب)
  مؤمترات املراجعة.

جيوز للمدير العام وأالشخاص اذلين خيتارمه ٔان يشرتكوا يف املداوالت اليت جتري يف هذه املؤمترات، دون ٔان   (ج)
  يكون هلم حق التصويت.

  ليه.املكتب ادلويل ٔاية همامت ٔاخرى تسـند إ  يؤدي  )4(

  7 املادة
  املالية الشؤون

  لالحتاد اخلاص مزيانية.تكون   )أ (  )1(

ته يف مزيانية املرصوفات املشرتكة بني الاحتادات، خلاص ٕايراداته ومرصوفاته، ومسامه تشمل مزيانية الاحتاد ا  (ب)
  مزيانية مؤمتر املنظمة ٕاذا اقتىض احلال. املتاح يفوكذكل املبلغ 

شرتكة بني الاحتادات املرصوفات اليت ال ختصص لالحتاد اخلاص وحده، امل رصوفات من ابب املتعترب   (ج)
هذه  منالحتاد واحد ٔاو ٔاكرث من الاحتادات أالخرى اليت تديرها املنظمة. وتكون حصة الاحتاد اخلاص  ٔايضاختصص   بل

  املرصوفات املشرتكة متناسـبة مع الفائدة اليت تعود عليه مهنا.

  حتاد اخلاص مع مراعاة مقتضيات التنسـيق مع مزيانيات الاحتادات أالخرى اليت تديرها املنظمة.توضع مزيانية الا  )2(



  ل مزيانية الاحتاد اخلاص من املصادر التالية:متوَّ   )3(

  مساهامت بدلان الاحتاد اخلاص؛  "1"
  املسـتحقة عن اخلدمات اليت يؤدهيا املكتب ادلويل لالحتاد اخلاص؛ وأالتعابالرسوم   "2"
  حصيةل بيع منشورات املكتب ادلويل املتعلقة ابالحتاد اخلاص واحلقوق املرتبطة هبذه املنشورات؛  "3"
  الهبات والوصااي وإالعاانت؛  "4"
  رسوم إالجيار والفوائد وإاليرادات املتنوعة أالخرى.  "5"

بدل ٕاىل  ينمتي لك"، 1")3( حتاد اخلاص حسب مفهوم الفقرةمن ٔاجل حتديد مساهامت لك بدل من بدلان الا  )أ (  )4(
يف احتاد ابريس محلاية امللكية الصناعية، ويسدد مساهامته السـنوية عىل ٔاساس عدد الوحدات احملدد  إالهي ينمتياذلي  الفئة
  يف هذا الاحتاد. الفئة هلهذ

نسبته ابملقارنة ابملبلغ إالجاميل للمساهامت  ااملساهامت السـنوية للك بدل من بدلان الاحتاد اخلاص مبلغ تكون  (ب)
هذا البدل والعدد  إالهي اليت ينمتي الفئةالسـنوية للك البدلان يف مزيانية الاحتاد اخلاص يه النسـبة ذاهتا بني عدد وحدات 

  .البدلانإالجاميل لوحدات لك 

  من لك سـنة. يناير 1ساهامت مسـتحقة يف تكون امل   (ج)

الاحتاد  هيئاتمن  هيئةتسديد مساهامته ٔان ميارس حقه يف التصويت يف ٔاي  عنال جيوز ٔالي بدل يتأخر   (د)
اخلاص، ٕاذا اكن مبلغ مساهامته املتأخرة يعادل ٔاو يتجاوز مبلغ املساهامت املسـتحقة عليه عن السـنتني الاكملتني السابقتني. 

تكل سمح لهذا البدل بأن يواصل ممارسة حقه يف التصويت يف ت  اخلاص ٔان دالاحتا هيئة من هيئات ةجيوز ٔالي ومع ذكل،
  ، ما دام يرى ٔان التأخري ينجم عن ظروف اسـتثنائية ال ميكن جتنهبا.الهيئة

 كام هومزيانية السـنة السابقة  تظل املزيانية عىل مسـتوىمالية جديدة،  فرتةٕاذا مل تعمتد املزيانية قبل بداية   )ه(
  ايل.منصوص عليه يف النظام امل

املسـتحقة عن اخلدمات اليت يؤدهيا املكتب ادلويل لالحتاد اخلاص، ويقدم  وأالتعابحيدد املدير العام مبلغ الرسوم   )5(
  تقريرًا يف هذا الشأن ٕاىل امجلعية.

واحدة يسددها لك بدل من بدلان الاحتاد اخلاص.  ةلالحتاد اخلاص رٔاس مال عامل يتكون من دفع  )أ (  )6(
  امجلعية زايدته. تقررٔاس املال العامل اكفيًا، وٕاذا مل يعد ر 

يكون مبلغ ادلفعة أالوىل للك بدل يف رٔاس املال سالف اذلكر ٔاو مقدار مشاركته يف زايدته متناسـبًا مع   (ب)
  املساهامت اليت سددها هذا البدل عن السـنة اليت ٔانشئ فهيا رٔاس املال العامل ٔاو تقررت فهيا زايدته.

نسـبة ورشوط ادلفع، بناء عىل اقرتاح املدير العام وبعد الاطالع عىل رٔاي جلنة التنسـيق حتدد امجلعية   (ج)
  للمنظمة. التابعة

اتفاق املقر املربم مع البدل اذلي يقع مقر املنظمة يف ٔاراضيه عىل ٔان مينح هذا البدل سلفًا، ٕاذا مل  جيب ٔان ينص  )أ (  )7(
السلف ورشوط منحها حمل اتفاقات منفصةل يف لك حاةل بني البدل يكون مبلغ هذه و يكن رٔاس املال العامل اكفيًا. 

  واملنظمة.  املعين

حيق للك من البدل املشار ٕاليه يف الفقرة الفرعية (ٔا) واملنظمة ٔان ينقض التعهد مبنح سلف مبوجب ٕاخطار   (ب)
  كتايب. ويصبح النقض انفذًا بعد ثالث سـنوات من هناية سـنة إالخطار.



للحساابت ختتارمه امجلعية بعد  خارجيونن وبدل واحد ٔاو ٔاكرث من بدلان الاحتاد اخلاص، ٔاو مراجع احلساابت يراجع  )8(
  .وفقًا ملا هو منصوص عليه يف النظام املايل ،ٔاخذ موافقهتم

  8 املادة
  8ٕاىل  5املواد من  تعديل

وهذه  7و 6و 5جيوز ٔالي بدل من بدلان الاحتاد اخلاص ٔاو جيوز للمدير العام ٔان يتقدم ابقرتاحات لتعديل املواد   )1(
عرضها عىل امجلعية  من سـتة ٔاشهر عىل أالقلملدير العام هذه الاقرتاحات لبدلان الاحتاد اخلاص قبل ويبلّغ ااملادة. 
  فهيا.  للنظر

ثالثة ٔارابع أالصوات املدىل هبا.  التعديل ). ويتطلب اعامتد1( املشار ٕالهيا يف الفقرة تعمتد امجلعية ٔاي تعديل للمواد  )2(
  وهذه الفقرة يتطلب ٔاربعة ٔاخامس أالصوات املدىل هبا. 5بيد ٔان ٔاي تعديل للامدة 

 منية ابلقبول ) بعد شهر من تسمل املدير العام ٕاخطارات كتاب 1يبدٔا نفاذ ٔاي تعديل للمواد املشار ٕالهيا يف الفقرة (  )3(
ثالثة ٔارابع البدلان أالعضاء يف الاحتاد اخلاص وقت اعامتد التعديل، وفقًا للقواعد ادلسـتورية للك بدل. ولك تعديل للمواد 

ُ  ذاهب يُقبلسالفة اذلكر  ٔاعضاء يف الاحتاد اخلاص عند بدء نفاذ التعديل ٔاو يلزم البدلان اليت اكنت لزم لك البدلان الشلك ي
ٔان ٔاي تعديل من شأنه زايدة الالزتامات املالية لبدلان الاحتاد اخلاص ال يلزم  عىل ،ٔاعضاء يف وقت الحقاليت ٔاصبحت 

  قبولها لهذا التعديل.ب  أَخطرتسوى البدلان اليت 

  9 املادة
  والانضامم؛ بدء نفاذ االتفاق التصديق

ع هذا االتفاق ٔان يصدق عليه، وجيوز هل قد وقّ جيوز للك بدل طرف يف اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية يكون   )1(
  الانضامم ٕاليه ٕاذا مل يوقعه.

  تودع واثئق التصديق والانضامم دلى املدير العام.  )2(

ابلنسـبة ٕاىل البدلان امخلسة أالوىل اليت ٔاودعت واثئق تصديقها ٔاو انضامهما، يصبح هذا االتفاق انفذًا بعد   ٔا)(  )3(
  التصديق ٔاو الانضامم اخلامسة.ثالثة ٔاشهر من ٕايداع وثيقة 

فيه املدير العام  أُخطرابلنسـبة ٕاىل ٔاي بدل آخر، يصبح هذا االتفاق انفذًا بعد ثالثة ٔاشهر من التارخي اذلي   (ب)
 اترخي الحق يف وثيقة التصديق ٔاو الانضامم. ويف هذه احلاةل أالخرية، يصبح هذا االتفاق ، ما مل يبنيَّ ٔاو الانضامملتصديق اب

   هبذا الشلك.يف التارخي املبّني  بدلًا ابلنسـبة ٕاىل هذا ال انفذ

  يسـتتبع التصديق ٔاو الانضامم قانواًن قبول لك الرشوط والاسـتفادة من لك املزااي املنصوص علهيا يف هذا االتفاق.  )4(

  10 املادة
  االتفاق ومدته قوة

  ومدة اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية. قوةلهذا االتفاق نفس يكون 

  11 املادة
  15ٕاىل  9ومن  4ٕاىل  1املواد من  مراجعة

  علهيا. املنشودةمن هذا االتفاق حمل مراجعة ٕالدخال التحسينات  15ٕاىل  9ومن  4ٕاىل  1جيوز ٔان تكون املواد من   )1(



  اد اخلاص.مراجعة مؤمتر يعقد بني مندويب بدلان الاحت ينظر يف ٔاية  )2(

  12 املادة
  النقض

جيوز ٔالي بدل ٔان ينقض هذا االتفاق مبوجب ٕاخطار يرسهل ٕاىل املدير العام. وال يكون لهذا النقض ٔاي ٔاثر سوى   )1(
  ، ويظل االتفاق انفذًا ابلنسـبة ٕاىل البدلان أالخرى لالحتاد اخلاص.أَخطر بهابلنسـبة ٕاىل البدل اذلي 

  ن التارخي اذلي يتسمل فيه املدير العام إالخطار.يصبح النقض انفذًا بعد سـنة م  )2(

من التارخي اذلي  سـنواتال جيوز ٔالي بدل ٔان ميارس حق النقض املنصوص عليه يف هذه املادة قبل انقضاء مخس   )3(
  ٔاصبح فيه عضوًا يف الاحتاد اخلاص.

  13 املادة
  أالرايض

  الصناعية عىل هذا االتفاق.من اتفاقية ابريس محلاية امللكية  24تنطبق ٔاحاكم املادة 

  14 املادة
  واللغات وإالخطارات التوقيع

للنصني احلجية نفسها. ويودع هذا تكون و  .ع هذا االتفاق يف نسخة واحدة ابللغتني إالنلكزيية والفرنسـيةيوقَّ   ٔا)(  )1(
  االتفاق دلى احلكومة السويرسية.

  .1969 ويوني 30يف برن (سويرسا) حىت  مفتوحاهذا االتفاق عىل لتوقيع ابب ايظل   (ب)

يرشف املدير العام، بعد التشاور مع احلكومات املعنية، عىل ٕاعداد نصوص رمسية لهذا االتفاق ابللغات اليت   )2(
  امجلعية. حتددها

البدلان اليت يرسل املدير العام صورتني معمتدين من احلكومة السويرسية عن النص املوقع لهذا االتفاق ٕاىل حكومات   )3(
  وقعته، وٕاىل حكومة ٔاي بدل آخر بناء عىل طلهبا.

  يتوىل املدير العام تسجيل هذا االتفاق دلى أالمانة العامة ملنظمة أالمم املتحدة.  )4(

يداعات واثئق التصديق إ خيطر املدير العام حكومات لك بدلان الاحتاد اخلاص بتارخي نفاذ هذا االتفاق والتوقيعات و   )5(
  نضامم وحاالت قبول التعديالت املدخةل عىل هذا االتفاق وتوارخي نفاذ هذه التعديالت وإالخطارات ابلنقض.ٔاو الا

  15 املادة
  انتقايل حمك

إالحاالت يف هذا االتفاق ٕاىل املكتب ادلويل للمنظمة ٔاو ٕاىل املدير  تعترب، منصبهٔاول مدير عام  تويلحىت اترخي   
  ية املتحدة محلاية امللكية الفكرية ٔاو ٕاىل مديرها عىل التوايل.العام ٕاحاالت ٕاىل املاكتب ادلول 

  




