
 

 

 

H/DC/26
األصل  :  باالنكليزية 

التاريخ :  ١٩٩٩/٦/٢٢ 

المنظمــة العالميـة للملكيــة الفكريــة 
جنيـف 

المؤتمر الدبلوماسي 
المعني باعتماد وثيقة جديدة التفاق الهاي 

بشأن االيداع الدولي للرسوم والنماذج الصناعية 
 

جنيف ، من ١٦ يونيه/حزيران الى ٦ يوليه/تموز ١٩٩٩ 

المادة ٢٦ 
من مشروع الوثيقة الجديدة 

اقتراح من وفد الواليات المتحدة األمريكية 

يستعاض عن المادة ٢٦ بما يلي: 
 

المادة ٢٦ 
 

مراجعة هذه الوثيقة 
 

(١)  [مؤتمرات المراجعة]  يجوز مراجعة هذه الوثيقة في مؤتمر تعقده األطراف المتعاقدة . 
 

(٢)  [مراجعـة بعـض المـواد أو تعديلـها]  يجـوز تعديـل المـــواد ٢٣ و٢٣(ثانيــا) و٢٣(ثالثــا) 
و٢٦(ثانيا) بعقد مؤتمر للمراجعة أو وفقا ألحكام المادة ٢٦(ثانيا) . 
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المادة ٢٦(ثانيا) 
 

تعديل بعض المواد في الجمعية 
 

(١)  [اقتراحات التعديل]  ( أ )  يجوز ألي طرف متعـاقد أو للمديـر العـام أن يتقـدم باقتراحـات 
لتعديل المواد ٢٣ و٢٣(ثانيا) و٢٣(ثالثا) وهذه المادة . 

 
     (ب)  يتولى المدير العام تبليغ تلك االقتراحات لألطراف المتعاقدة قبل أن تنظر فيها الجمعية 

بستة أشهر على األقل . 
 

(٢)  [اختصاص الجمعية واألغلبية فيها]  ( أ )  تعتمد الجمعية أي تعديل للمواد المشار اليها في 
الفقرة (١) . 

 
     (ب)  يقتضي اعتماد التعديل ثالثة أرباع عــدد األصـوات المدلـى بـها ، باسـتثناء اعتمـاد أي 

تعديل للمادة ٢٣ أو لهذه الفقرة والذي يقتضي أربعة أخماس عدد األصوات المدلى بها . 
 

(٣)  [دخول التعديل حيز التنفيذ]  ( أ )  يدخل أي تعديل للمواد المشار اليها في الفقرة (١) حــيز 
التنفيذ بعد شهر مــن تسـلم المديـر العـام لالخطـارات الكتابيـة بالموافقـة التـي يحصـل عليـها وفقـا للقواعـد 
الدستورية جميع األطراف المتعاقدة التي تكون األعضاء في الجمعية وقت اعتماد التعديل [والتي يكون لها 

حق التصويت] ، إال في الحاالت التي تطبق فيها الفقرة الفرعية (ب) . 
 

ـــيز  ال يدخـل أي تعديـل للمـادة ٢٣(٣) أو (٤) أو (٥) أو لـهذه الفقـرة الفرعيـة ح (ب)
ــاد التعديـل فـي الجمعيـة ،  التنفيذ اذا أخطر أي طرف متعاقد المدير العام ، في غضون ستة أشهر من اعتم

بأنه ال يقبل ذلك التعديل . 
 

ــام هـذه الفقـرة ملزمـا  يكون آل تعديل للمواد المذآورة دخل حيز التنفيذ وفقا ألحك (جـ)
ــت دخـول التعديـل حـيز التنفيـذ أو  لجميع الدول والمنظمات الدولية الحكومية التي تكون أطرافا متعاقدة وق

التي تصبح أطرافا متعاقدة في تاريخ الحق . 
 
 

[نهاية الوثيقة] 
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