
 

 

 
 

H/DC/34
األصل  :  باالنكليزية 

التاريخ :  ١٩٩٩/٧/٢ 

المنظمـة العالميــة 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 

مشروع وثيقة جنيف التفاق الهاي 
بشأن التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية 

تقدمه لجنة الصياغة 
الى اللجنتين الرئيسيتين األولى والثانية 

 
 

A
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وثيقة جنيف التفاق الهاي 
بشأن التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية 

 
المحتويات 

 
األحكام التمهيدية 

 
تعابير مختصرة  المادة األولى :

تطبيـق حمايـة أخـرى ممنوحـة بموجـب قوانيـن األطـــراف المتعــاقدة وبعــض  المادة ٢ :
المعاهدات الدولية 

 
 

الطلب الدولي والتسجيل الدولي  الفصل األول :
 

الحق في ايداع طلب دولي  المادة ٣ :
اجراءات ايداع الطلب الدولي  المادة ٤ :

محتويات الطلب الدولي  المادة ٥ :
األولوية  المادة ٦ :

رسوم التعيين  المادة ٧ :
تصحيح المخالفات  المادة ٨ :

تاريخ ايداع الطلب الدولي  المادة ٩ :
التسجيل الدولي وتاريخ التسجيل الدولي والنشــر والنسـخ السـرية عـن التسـجيل  المادة  ١٠ :

الدولي 
تأجيل النشر  المادة  ١١ :

الرفض   المادة  ١٢ :
شروط خاصة بشأن وحدة الرسم أو النموذج  المادة  ١٣ :

آثار التسجيل الدولي  المادة  ١٤ :
االبطال  المادة  ١٥ :

قيد التغييرات وأمور أخرى تتعلق بالتسجيالت الدولية  المادة  ١٦ :
المدة األولى للتسجيل الدولي وتجديده وفترة سريان الحماية  المادة  ١٧ :

معلومات بشأن التسجيالت الدولية المنشورة  المادة  ١٨ :
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األحكام االدارية  الفصل  الثاني :
 

مكتب مشترك لعدة دول  المادة  ١٩ :
أعضاء اتحاد الهاي  المادة  ٢٠ :

المادة  ٢١ : الجمعية 
المادة  ٢٢ : المكتب الدولي 
المادة  ٢٣ : الشؤون المالية 
الالئحة التنفيذية  المادة  ٢٤ :

 
 

المراجعة والتعديل  الفصل  الثالث :
 

مراجعة هذه الوثيقة  المادة  ٢٥ :
تعديل بعض المواد في الجمعية  المادة  ٢٦ :

 
 

األحكام الختامية  الفصل  الرابع :
 

أطراف هذه الوثيقة  المادة ٢٧ :
تاريخ نفاذ التصديق واالنضمام  المادة ٢٨ :

حظر التحفظات  المادة ٢٩ :
اعالنات األطراف المتعاقدة  المادة ٣٠ :

تطبيق وثيقتي سنتي ١٩٣٤ و١٩٦٠  المادة ٣١ :
نقض هذه الوثيقة  المادة ٣٢ :

لغات هذه الوثيقة والتوقيع عليها  المادة ٣٣ :
أمين االيداع  المادة ٣٤ :
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األحكام التمهيدية 
 
 

المادة األولى 
 

تعابير مختصرة 
 
 

ألغراض هذه الوثيقة : 
 

ــأن االيـداع الدولـي للرسـوم والنمـاذج الصناعيـة  تعني عبارة "اتفاق الهاي" اتفاق الهاي بش "١"
والمسمى فيما يلي باتفاق الهاي بشأن التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية ؛ 

 
وتعني عبارة "هذه الوثيقة" اتفاق الهاي آما هو موضوع بموجب هذه الوثيقة ؛  "٢"

 
وتعني عبارة "الالئحة التنفيذية" الالئحة التنفيذية لهذه الوثيقة ؛  "٣"

 
وتعني آلمة "المقرر" ما هو مقرر في الالئحة التنفيذية ؛  "٤"

 
وتعني عبارة "اتفاقية باريس" اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ، الموقعــة فـي بـاريس  "٥"

في ٢٠ مارس/آذار ١٨٨٣ ، آما تمت مراجعتها وتم تعديلها ؛ 
 

وتعني عبارة "التسـجيل الدولـي" التسـجيل الدولـي للرسـم أو النمـوذج الصنـاعي وفقـا لـهذه   "٦"
الوثيقة ؛ 

 
وتعني عبارة "الطلب الدولي" طلب التسجيل الدولي ؛   "٧"

 
وتعني عبارة "السجل الدولي" المجموعــة الرسـمية للبيانـات المتعلقـة بالتسـجيالت الدوليـة ،   "٨"
التي يحتفظ بها المكتب الدولي ، والتي تقضي أو تسمح هذه الوثيقة أو الالئحة التنفيذيـة  بقيدهـا ، أيـا آـان 

شكل الدعامة التي تحفظ عليها تلك البيانات ؛ 
 

وتعني آلمة "الشخص" الشخص الطبيعي أو المعنوي ؛   "٩"
 

وتعني آلمة "المودع" الشخص الذي يودع الطلب الدولي باسمه ؛  "١٠"
 

وتعني عبارة "صاحب التسجيل الدولي" الشخص الذي قيد التسجيل الدولي باسمه في السجل  "١١"
الدولي ؛ 

 
وتعني عبارة "المنظمة الدولية الحكومية" المنظمة الدولية الحكومية األهل ألن تصبح طرفـا  "١٢"

في هذه الوثيقة وفقا للمادة ٢٧(١)"٢" ؛ 
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[المادة األولى ، تابع] 
 

وتعني عبارة "الطرف المتعاقد" آـل دولـة أو منظمـة دوليـة حكوميـة تكـون طرفـا فـي هـذه  "١٣"
الوثيقة ؛ 

 
وتعني عبارة "الطرف المتعاقد الذي ينتمي اليه المودع" الطرف المتعــاقد  أو أحـد األطـراف  "١٤"
المتعاقدة ممن يستمد منه المودع حقه في ايداع طلــب دولـي باسـتيفاء أحـد الشـروط المحـددة فـي المـادة ٣ 
ــددت األطـراف المتعـاقدة التـي تجـيز المـادة ٣ للمـودع أن  بشأن ذلك الطرف المتعاقد على األقل ؛ واذا تع
يستمد منها حقه في ايداع طلـب دولـي ، فـان عبـارة "الطـرف المتعـاقد الـذي ينتمـي اليـه المـودع" تعنـي 

الطرف المتعاقد الذي ورد ذآره بتلك الصفة في الطلب الدولي من بين تلك األطراف المتعاقدة ؛ 
 

وتعني عبارة "أراضي الطرف المتعاقد" أراضــي الدولـة التـي تكـون ذلـك الطـرف المتعـاقد  "١٥"
واألراضي التي تطبــق فيـها المعـاهدة المنشـئة للمنظمـة الدوليـة الحكوميـة اذا آـان الطـرف المتعـاقد تلـك 

المنظمة الدولية الحكومية ؛ 
 

ــها الطـرف المتعـاقد بمنـح الحمايـة للرسـوم والنمـاذج  وتعني آلمة "المكتب" الوآالة التي آلف "١٦"
الصناعية التي يسري أثرها في أراضي ذلك الطرف المتعاقد ؛ 

 
وتعني عبارة "المكتب الفاحص" المكتب الذي يتولى من تلقاء نفسه فحص الطلبات المودعــة  "١٧"
ــم أو النمـوذج الصنـاعي  لديه بغرض حماية الرسوم والنماذج الصناعية ليبت على األقل فيما اذا آان الرس

يستوفي شرط الجدة ؛ 
 

وتعني آلمة "التعيين" التماس نفاذ التسجيل الدولي في أحد األطراف المتعاقدة ، وتعني أيضا  "١٨"
قيد ذلك االلتماس في السجل الدولي ؛ 

 
وتعني عبارة "الطرف المتعاقد المعين" وعبارة "المكتب المعيــن" الطـرف المتعـاقد ومكتـب  "١٩"

الطرف المتعاقد اللذين يطبق عليهما التعيين ؛ 
 

وتعني عبارة "وثيقة ســنة ١٩٣٤" الوثيقـة الموقعـة فـي لنـدن فـي ٢ يونيـه/حزيـران ١٩٣٤  "٢٠"
التفاق الهاي ؛ 

 
ــي ٢٨ نوفمـبر/تشـرين الثـاني  وتعني عبارة "وثيقة سنة ١٩٦٠" الوثيقة الموقعة في الهاي ف "٢١"

١٩٦٠ التفاق الهاي ؛ 
 

وتعنــي عبــارة "الوثيقــة االضافيــة لســنة ١٩٦١" الوثيقــة الموقعــــة فـــي مونـــاآو فـــي  "٢٢"
١٨ نوفمبر/تشرين الثاني ١٩٦١ المضافة الى وثيقة سنة ١٩٣٤ ؛ 

 
وتعني عبارة "الوثيقة التكميلية لسنة ١٩٦٧" الوثيقة التكميلية الموقعة في استوآهولم في ١٤  "٢٣"

يوليه/تموز ١٩٦٧ التفاق الهاي ، آما تم تعديلها ؛ 
 

وتعني آلمة "االتحاد" اتحاد الهاي المنشأ بموجب اتفاق الهاي في ٦ نوفمــبر/تشـرين الثـاني  "٢٤"
ــي سـنتي ١٩٣٤ و١٩٦٠ والوثيقـة االضافيـة لسـنة ١٩٦١ والوثيقـة  ١٩٢٥ والمحافظ عليه بموجب وثيقت

التكميلية لسنة ١٩٦٧ وهذه الوثيقة ؛ 
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[المادة األولى ، تابع] 
 

وتعني آلمة "الجمعية" الجمعية  المشار اليها في المادة ٢١(١)( أ ) أو أيـة هيئـة تحـل محـل  "٢٥"
تلك الجمعية ؛ 

 
وتعني آلمة "المنظمة" المنظمة العالمية للملكية الفكرية ؛  "٢٦"

 
وتعني عبارة "المدير العام" المدير العام للمنظمة ؛  "٢٧"

 
وتعني عبارة "المكتب الدولي" المكتب الدولي للمنظمة ؛  "٢٨"

 
وتفسر عبارة "وثيقة التصديق" على أنها تشمل وثيقتي القبول والموافقة  .  "٢٩"

 
 

المادة ٢ 
 

تطبيق حماية أخرى ممنوحة بموجب قوانين األطراف المتعاقدة 
وبعض المعاهدات الدولية 

 
 

(١)  [قوانين األطراف المتعاقدة وبعض المعاهدات الدولية]   ال تؤثر أحكام هذه الوثيقة في تطبيــق 
أية حماية أآبر قد يمنحها قانون الطرف المتعاقد وال تؤثر ، بأي شكل من األشكال ، في الحماية الممنوحــة 
للمصنفات الفنية ومصنفات الفنون التطبيقية بموجب المعاهدات واالتفاقيات الدولية بشــأن حـق المؤلـف أو 
الحماية الممنوحة للرسوم والنماذج الصناعيــة بنـاء علـى اتفـاق جوانـب حقـوق الملكيـة الفكريـة المتصلـة 

بالتجارة المرفق باتفاق انشاء منظمة التجارة العالمية . 
 

(٢)  [االلـتزام باالمتثـال التفاقيـة بـاريس]  يمتثـل آـل طـرف متعـاقدة لألحكـام المتعلقـة بالرســـوم 
والنماذج الصناعية من اتفاقية باريس . 
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الفصل األول 
 

الطلب الدولي والتسجيل الدولي 
 
 

المادة ٣ 
 

الحق في ايداع طلب دولي 
 
 

ــي دولـة هـي طـرف متعـاقد أو دولـة  يحق ايداع الطلب الدولي لكل شخص يكون مواطنا من مواطن
عضو في منظمة دولية حكومية هــي طـرف متعـاقد أو يكـون لـه محـل اقامـة أو اقامـة عاديـة أو مؤسسـة 

صناعية أو تجارية حقيقية وجدية في أراضي طرف متعاقد . 
 
 

المادة ٤ 
 

اجراءات ايداع الطلب الدولي 
 
 

ــدى المكتـب الدولـي  (١)  [االيداع المباشر أو غير المباشر]   ( أ )  يجوز ايداع الطلب الدولي اما ل
مباشرة  واما عن طريق مكتب الطرف المتعاقد الذي ينتمي اليه المودع ، حسب اختيار المودع . 

 
بالرغم من الفقرة الفرعية ( أ ) ، يجوز للطرف المتعاقد أن يخطر المدير العام ، بموجـب  (ب)

اعالن ، بأنه ال يجوز ايداع الطلبات الدولية عن طريق مكتبه . 
 

 (٢)  [رسم االحالة فـي حالـة االيـداع غـير المباشـر]  يجـوز لمكتـب الطـرف المتعـاقد أن يطـالب 
المودع بتسديد رسم احالة له ولحسابه لقاء آل طلب دولي مودع عن طريقه . 

 
 

المادة ٥ 
 

محتويات الطلب الدولي 
 
 

(١)  [المحتويات االلزامية للطلب الدولي]  يحرر الطلــب الدولـي باللغـة المقـررة أو احـدى اللغـات 
المقررة ويتضمن أو يشفع به ما يلي : 

 
التماس تسجيل دولي بناء على هذه الوثيقة ؛  "١"

 
"٢" والبيانات المقررة بشأن المودع ؛ 
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[المادة ٥(١) ، تابٍع] 
 

والعدد المقرر من صور النسخة أو ما يختاره المودع من نسخ عــدة مختلفـة للرسـم  "٣"
أو النموذج الصناعي موضع الطلب الدولي ، على أن تقدم في الشكل المقرر ؛ واذا آان الرسم أو النموذج 
الصناعي مسطحا وتم تقديم التماس لتأجيل النشر وفقا للفقرة  (٥) ، جـاز أن يشـفع بـالطلب الدولـي العـدد 

المقرر من عينات الرسم أو النموذج الصناعي بدال من أن يحتوي على  نسخ ؛ 
 

وبيان بالمنتج الواحد أو األآثر الذي يجسد الرسم أو النموذج الصناعي أو ُيسـتعمل  "٤"
الرسم أو النموذج الصناعي باالقتران به ، حسب ما هو مقرر ؛ 

 
وبيان باألطراف المتعاقدة المعينة ؛  "٥"

 
والرسوم المقررة ؛  "٦"

 
وأية بيانات أخرى مقررة .  "٧"

 
ــة فـي الطلـب الدولـي]  ( أ )  يجـوز ألي طـرف متعـاقد يكـون  (٢)  [المحتويات االلزامية االضافي
ــوي طلـب  مكتبه مكتبا فاحصا ويقتضي قانونه الذي يكون ساريا عندما يصبح طرفا في هذه الوثيقة أن يحت
حماية رسم أو نموذج صناعي على أي من العناصر المحــددة فـي الفقـرة الفرعيـة (ب) لمنـح ذلـك الطلـب 

تاريخ ايداع بناء على ذلك القانون أن يخطر المدير العام بتلك العناصر بموجب اعالن . 
 

العناصر التي يجوز االخطار بها وفقا للفقرة الفرعية ( أ ) هي ما يلي :  (ب)
 

البيانات المتعلقة بهوية مبتكر الرسم أو النموذج الصناعي موضع ذلك الطلب ؛  "١"
 

ــم أو النمـوذج الصنـاعي موضـع ذلـك الطلـب أو  ووصف مختصر لنسخة الرس "٢"
لعناصره المميزة ؛ 

 
ومطالبة .  "٣"

 
اذا تضمن الطلب الدولي تعييــن طـرف متعـاقد تقـدم باخطـار بنـاء علـى الفقـرة  (جـ)

الفرعية ( أ ) ، وجب أن يتضمن أيضا آل عنصر موضع ذلك االعالن بالطريقة المقررة . 
 

ــي الطلـب الدولـي]  يجـوز أن يتضمـن الطلـب الدولـي أيـا مـن  (٣)  [المحتويات األخرى الممكنة ف
العناصر األخرى المحددة في الالئحة التنفيذية أو أن تشفع به تلك العناصر . 

 
ــي رسـمين  (٤)  [عدة رسوم ونماذج صناعية في الطلب الدولي ذاته]  يجوز أن  يشمل الطلب الدول

أو نموذجين صناعيين أو أآثر ، على أن يراعى ما قد يقرر من الشروط . 
 

(٥)  [التماس النشر المؤجل]  يجوز أن يحتوي الطلب الدولي على التماس لتأجيل النشر . 
 

المادة ٦ 
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األولوية 

 
 

(١)  [المطالبة باألولوية]   ( أ )  يجوز أن يحتوي الطلب الدولي على اقرار يطالب فيه ، بناء على 
المادة ٤ من اتفاقية باريس ، بأولوية طلب سابق واحد أو أآثر مــودع فـي أحـد البلـدان األطـراف فـي تلـك 

االتفاقية أو أحد أعضاء منظمة التجارة العالمية أو بالنسبة الى ذلك البلد أو العضو . 
 

يجوز أن تنص الالئحــة التنفيذيـة علـى أن االقـرار المشـار اليـه فـي الفقـرة الفرعيـة ( أ )  (ب)
يجوز ايداعه بعد ايداع الطلب الدولي . وفي هذه الحالة ، يقرَّر في الالئحة التنفيذية الموعد األقصى اليداع 

ذلك االقرار . 
 

(٢)  [ الطلب الدولي آأساس للمطالبة باألولوية]  يعــد الطلـب الدولـي بحكـم ايـداع صحيـح حسـب 
معنى المادة ٤ من اتفاقية باريس ، اعتبارا من تاريخ  ايداعه ومهما آان مصيره الالحق . 

 
 

المادة ٧ 
 

رسوم التعيين 
 
 

ــن آـل طـرف متعـاقد معيـن ، مـع  (١)  [رسم التعيين المقرر] تشمل الرسوم المقررة رسم تعيين ع
مراعاة الفقرة (٢) . 

 
ــردي]  يجـوز ألي  طـرف متعـاقد يكـون مكتبـه مكتبـا فاحصـا وألي طـرف  (٢)  [رسم التعيين الف
ــر المديـر العـام ، بموجـب اعـالن ، بأنـه يسـتعيض عـن رسـم  متعاقد يكون منظمة دولية حكومية أن يخط
التعيين المقرر المشار اليه في الفقرة (١) برسم تعيين فردي يسدد لقاء آل طلب دولي يرد فيه تعيينه وعن 
تجديد أي تسجيل دولي يؤدي اليه ذلك الطلب الدولي . ويبين الطرف المتعاقد في ذلك االعالن مبلغ الرســم 
وله أن يغيره بموجب اعالنات أخرى . ويجوز للطرف المتعاقد المذآور أن يحدد ذلك المبلغ لمدة الحمايـة 
األولى ولكل مدة تجديد أو لفترة الحماية القصوى التي يسمح بها الطــرف المتعـاقد المعنـي . وال يجـوز أن 
يزيد ذلك المبلغ على ما يساوي المبلغ الذي آان مكتب ذلك الطرف المتعاقد ليتسلمه من المــودع لقـاء منـح 
ــورات المحققـة  الحماية لفترة مماثلة بالنسبة الى العدد ذاته من الرسوم والنماذج الصناعية ، بعد خصم الوف

بفضل االجراء الدولي . 
 

ــي الفقرتيـن  (٣)  [تحويل رسوم التعيين]  يتولى المكتب الدولي تحويل رسوم التعيين المشار اليها ف
(١) و(٢) الى األطراف المتعاقدة التي سددت عنها تلك الرسوم .  
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المادة ٨ 
 

تصحيح المخالفات 
 
 

ــروط هـذه  (١)  [فحص الطلب الدولي]  اذا تبين للمكتب الدولي أن الطلب الدولي لم يكن يستوفي ش
ــه أن يدعـو المـودع الـى تصحيـح مـا يلـزم تصحيحـه  الوثيقة والالئحة التنفيذية عند تسلمه اياه ، وجب علي

خالل المهلة المقررة . 
 

ــررة ، وجـب  (٢)  [المخالفات غير المصححة]   ( أ )  اذا لم يمتثل المودع للدعوة خالل المهلة المق
اعتبار الطلب الدولي متروآا ، مع مراعاة الفقرة الفرعية (ب) . 

 
في حال آانت المخالفة تتعلق بالمادة  ٥(٢) أو بشرط خاص أخطـر بـه الطـرف المتعـاقد  (ب)
ــن لذلـك الطـرف المتعـاقد  المدير العام وفقا لالئحة التنفيذية ، يعتبر الطلب الدولي آما لو لم يحتو على تعيي

اذا لم يمتثل مودعه للدعوة خالل المهلة المقررة . 
 
 

المادة ٩ 
 

تاريخ ايداع الطلب الدولي 
 
 

ــي مباشـرة ، يكـون  (١)  [الطلب الدولي المودع مباشرة]  اذا أودع الطلب الدولي لدى المكتب الدول
تاريخ االيداع التاريخ الذي يتسلم فيه المكتب الدولي الطلب الدولي شرط مراعاة الفقرة (٣) . 

 
(٢)  [الطلب الدولــي المـودع بطريقـة غـير مباشـرة]  اذا أودع الطلـب الدولـي عـن طريـق مكتـب 

الطرف المتعاقد الذي ينتمي اليه المودع ، يحدد تاريخ االيداع حسب ما هو مقرر . 
 

(٣)  [الطلب الدولي مع بعض المخالفات]  في حال آان الطلب الدولي ، في التاريخ الذي تسلمه فيه 
المكتب الدولي ، يتضمن مخالفة مقررة بمثابة مخالفة تؤدي الى تأخير تاريخ ايداع الطلب الدولــي ، يكـون 

تاريخ االيداع التاريخ الذي يتسلم فيه المكتب الدولي تصحيح المخالفة . 
 
 

المادة  ١٠ 
 

التسجيل الدولي وتاريخ التسجيل الدولي والنشر 
والنسخ السرية عن التسجيل الدولي 

 
 

(١)  [التسجيل الدولي]  يتولى المكتب الدولي تسجيل آـل رسـم ونمـوذج صنـاعي موضـع الطلـب 
ــى اجرائـها بنـاء  الدولي ما أن يتسلم الطلب الدولي أو ما أن يتسلم التصحيحات المطلوبة في حال الدعوة ال

على المادة ٨ . ويباشر التسجيل سواء آان النشر مؤجال أو لم يكن آذلك بناء على المادة ١١ . 
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[المادة ١٠ ، تابع] 
 

(٢)  [تاريخ التسجيل الدولي]   ( أ )  يكون تاريخ التسجيل الدولي تاريخ ايداع الطلب الدولي ، مــع 
مراعاة الفقرة الفرعية (ب) . 

 
ــة  في حال آان الطلب الدولي ، في التاريخ الذي تسلمه فيه المكتب الدولي ، يتضمن مخالف (ب)
ــادة  ٥(٢) ، يكـون تـاريخ التسـجيل الدولـي التـاريخ الـذي يتسـلم فيـه المكتـب الدولـي تصحيـح  تتعلق بالم

المخالفة أو تاريخ ايداع الطلب الدولي ، مع األخذ بالتاريخ الالحق . 
 

(٣)  [النشر]   ( أ )  يتولى المكتب الدولي نشر التسجيل الدولي . ويعد ذلك النشر في آل األطراف 
المتعاقدة اشهارا آافيا ال يجوز مطالبة صاحب التسجيل الدولي بغيره . 

 
يتولى المكتب الدولي ارسال صورة عن نشرة التسجيل الدولي الى آل مكتب معين .   (ب)

 
(٤)  [الحفاظ على السرية قبل النشــر]  يحـافظ المكتـب الدولـي علـى سـرية آـل طلـب دولـي وآـل 

تسجيل دولي ريثما ينشر، مع مراعاة  الفقرة (٥) والمادة ١١(٤)(ب) .  
 

ــجيل ، يرسـل المكتـب الدولـي صـورة عـن التسـجيل  (٥)  [الصور السرية]  ( أ )  فور اجراء التس
الدولي  وأي تصريح أو وثيقة أو عينة مما هو معني ومشفوع بالطلب الدولي الى آل مكتب أخطر المكتب 

الدولي بأنه يرغب في تسلم صورة من ذلك القبيل وتم تعيينه في الطلب الدولي . 
 

(ب)   يحافظ المكتب المعني على سرية آل تسجيل دولي أرسلت اليه صــورة عنـه مـن المكتـب 
الدولي ، وال يجوز له أن يستعمل الصورة المذآورة إال ألغراض فحــص التسـجيل الدولـي ومـا أودع مـن 
طلبات لحماية الرسوم والنماذج الصناعية في الطــرف المتعـاقد الـذي يختـص المكتـب المعنـي بـأموره أو 
ــا ينشـر المكتـب الدولـي التسـجيل الدولـي . وبصـورة خاصـة ، ال  بالنسبة الى ذلك الطرف المتعاقد ، ريثم
ــن ذلـك القبيـل ألي شـخص خـارج المكتـب ، خـالف  يجوز له أن يفصح عن محتويات أي تسجيل دولي م
صاحب ذلك التسجيل الدولي ، إال اذا آان ذلــك ألغـراض اجـراءات اداريـة أو قضائيـة لـها عالقـة بـنزاع 
حول الحق في ايداع الطلب الدولي الذي يستند اليه التسجيل الدولي . وفي حال وجــود اجـراءات مـن ذلـك 
ــة بـاالجراءات والتـي  القبيل ، ال يجوز الكشف عن محتويات التسجيل الدولي إال في السر لألطراف المعني

تكون ملزمة باحترام سرية المحتويات المكشوف عنها . 
 
 

المادة  ١١ 
 

تأجيل النشر 
 
 

ــانون الطـرف المتعـاقد   (١)  [أحكام قوانين األطراف المتعاقدة بشأن تأجيل النشر]   ( أ )  اذا آان ق
ينص على تأجيل نشر رسم أو نموذج صناعي لفترة أقل مــن الفـترة المقـررة ، وجـب علـى ذلـك الطـرف 

المتعاقد أن يخطر المدير العام ، بموجب اعالن ، بفترة التأجيل المسموح بها . 
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[المادة ١١(١) ، تابع] 
 

اذا آان قانون الطرف المتعاقد ال  ينص على تأجيل نشر رسم أو نموذج صناعي ، وجــب  (ب)
على الطرف المتعاقد أن يخطر المدير العام بذلك بموجب اعالن . 

 
(٢)  [تأجيل النشر]  في حال تضمن الطلب الدولي التماسا لتأجيل النشر ، وجبت مباشرة النشر في 

المواعيد التالية : 
 

عند انقضاء الفترة المقررة اذا لم يتقدم أي طرف من األطراف المتعاقدة المعينة في  "١"
الطلب الدولي باعالن بناء على الفقرة (١) ؛ 

 

أو عند انقضاء الفترة المذآورة في االعالن الذي يتقدم به الطــرف المتعـاقد المعيـن  "٢"
في الطلب الدولي وفقا للفقرة (١)( أ ) ، ان تقدم بذلك االعالن ، أو عند انقضــاء أقصـر فـترة مذآـورة فـي 
أحد اعالنات الدول المتعاقدة المعينة ، ان تعددت الدول المتعاقدة المعينة المتقدمة باعالن من ذلك القبيل . 

 
ــي حـال اسـتحال التـأجيل بنـاء علـى القـانون المطبـق]  فـي حـال  (٣)  [معالجة التماسات التأجيل ف
التماس تأجيل النشر وآان أحد األطراف المتعاقدة المعينة فــي الطلـب الدولـي قـد تقـدم بـاعالن بنـاء علـى 

الفقرة (١)(ب) يفيد استحالة تأجيل النشر بناء على قانونه ، يجب على المكتب الدولي ما يلي : 
 

أن يخطر المودع بذلك مع مراعاة البند "٢" ؛ وأال يأخذ في الحسبان التماس تأجيل  "١"
النشر اذا تخلف المودع عن سحب تعيين ذلك الطرف المتعاقد بموجــب اشـعار آتـابي موجـه الـى المكتـب 

الدولي خالل الفترة المقررة ؛ 
 

وأال يأخذ في الحسبان تعيين الطــرف المتعـاقد وأن يخطـر المـودع بذلـك اذا آـانت  "٢"
عينات من الرسم أو النموذج الصناعي قد أشفعت بالطلب الدولي بدال من أن يحتوي الطلـب الدولـي علـى 

نسخ  عن الرسم أو النموذج الصناعي . 
 

ــي]   ( أ )  يجـوز لصـاحب  (٤)  [التماس نشر مبكر أو امكانية خاصة لالطالع على التسجيل الدول
التسجيل الدولي أن يلتمس نشر أي من الرسوم والنماذج الصناعية موضع التسجيل الدولي أو جميعــها فـي 
أي وقت أثناء فترة التأجيل المطبقة بناء على الفقرة (٢) . وفي هذه الحالة ، تعتبر فترة التأجيل قد انقضــت 

بالنسبة الى ذلك الرسم أو النموذج أو جميعها في التاريخ الذي يتسلم فيه المكتب الدولي ذلك االلتماس . 
 

يجوز لصاحب التسجيل الدولي أيضا أن يلتمس من المكتب الدولي منح أي شخص يحــدده  (ب)
صاحب التسجيل الدولي مستخرجا من أي من الرسوم أو النمــاذج الصناعيـة أو جميعـها ممـا هـو موضـع 
التسجيل الدولي أو يسمح لذلك الشخص باالطالع على ذلك الرسم أو النموذج أو جميعها في أي وقت ُأثناء 

فترة التأجيل المطبقة بناء على الفقرة (٢) . 
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[المادة ١١ ، تابع] 
 
ــي عـن التسـجيل الدولـي بالنسـبة  (٥)  [التخلي واالنتقاص]   ( أ )  اذا تخلى صاحب التسجيل الدول
الى آل األطراف المتعاقدة المعينة في أي وقت أثناء فترة التأجيل المطبقــة بنـاء علـى الفقـرة (٢) ، وجـب 

االمتناع عن نشر الرسوم والنماذج الصناعية موضع التسجيل الدولي . 
 

اذا انتقص صاحب التسجيل الدولي من التسجيل الدولي بالنسبة الى آل األطراف المتعاقدة  (ب)
المعينة في أي وقت أثناء فترة التأجيل المطبقة بناء على الفقرة (٢) ليقصره على رسم أو نموذج صنــاعي 
ــي مـن الرسـوم والنمـاذج الصناعيـة  واحد أو أآثر موضع التسجيل الدولي ، وجب االمتناع عن نشر ما بق

موضع التسجيل الدولي . 
 

ــترة  (٦)  [النشر وتقديم النسخ]   ( أ )  يتولى المكتب الدولي نشر التسجيل الدولي عند انقضاء أية ف
تأجيل مطبقة بناء على أحكام هذه المادة ، شرط أن تكون الرسوم المقررة مسـددة . واذا لـم تسـدد الرسـوم 

حسب ما هو مقرر ، وجب الغاء التسجيل الدولي واالمتناع عن النشر . 
 

اذا آانت عينة واحدة أو أآثر من الرســم أو النمـوذج الصنـاعي مشـفوعة بـالطلب الدولـي  (ب)
وفقا للمادة ٥(١)"٣" ، وجب على صاحب التسجيل الدولي أن يقدم العدد المقرر من صور نسخة آل رسم 
أو نموذج صناعي موضع ذلك الطلب الى المكتب الدولي خالل المهلة المقررة ، وإال وجب الغاء التسجيل 

الدولي واالمتناع عن النشر في حدود ما لم يفعله صاحب التسجيل الدولي . 
 
 

المادة  ١٢ 
 

الرفض  
 
 

(١)  [ الحق في الرفض]  يجوز لمكتب أي طرف متعاقد معين أن يرفض آثار التسجيل الدولي فــي 
أراضيه ، جزئيا أو آليا ، اذا لم تكن شروط منح الحماية بناء علــى قـانون ذلـك الطـرف المتعـاقد مسـتوفاة 
بالنسبة الى أي من الرسوم أو النماذج الصناعية موضع تسجيل دولي أو في جميعها ، علما بأنـه ال يجـوز 
ــا أو آليـا ، باالسـتناد الـى أن الشـروط المتعلقـة بشـكل  ألي مكتب أن يرفض آثار أي تسجيل دولي ، جزئي
ــة التنفيذيـة أو يزيـد علـى تلـك  الطلب الدولي أو محتوياته مما هو منصوص عليه في هذه الوثيقة أو الالئح

الشروط  أو يختلف  عنها لم تستوف وفقا لقانون الطرف المتعاقد المعني . 
 

(٢)  [االخطار بالرفض]   ( أ )  يتولى المكتب المعني تبليغ رفض آثـار التسـجيل الدولـي للمكتـب 
الدولي بموجب اخطار بالرفض خالل الفترة المقررة . 

 
يرد في آل اخطار بالرفض ذآر آل األسباب التي يستند اليها الرفض  .  (ب)

 
(٣)  [احالـة االخطـار بـالرفض وسـبل الطعـن]  ( أ )  يتولـى المكتـب الدولـي احالـة صـورة عـــن 

االخطار بالرفض الى صاحب التسجيل الدولي بدون تأخير . 
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المادة ١٢(٣) ، تابع] 
 

تكون لصاحب التسجيل الدولي سبل الطعن ذاتها المتاحة آما لو آــان أي رسـم أو نمـوذج  (ب)
صناعي موضع التسجيل الدولي محل طلب للحمايــة بنـاء علـى القـانون المطبـق علـى المكتـب الـذي  بلـغ 
ــي  الرفض . وتشمل تلك السبل ، على األقل ، امكانية اعادة الفحص أو اعادة النظر في الرفض أو الطعن ف

الرفض . 
 

(٤)  [سحب الرفض]  يجوز للمكتب الذي بلغ الرفض أن يسحبه ، جزئيا أو آليا ، في أي وقت آان 
 .
 
 

المادة ١٣ 
 

شروط خاصة بشأن وحدة الرسم أو النموذج 
 
 

ــه ، عندمـا يصبـح طرفـا  (١)  [االخطار بالشروط الخاصة]  يجوز ألي طرف متعاقد يقتضي قانون
في هذه الوثيقة ، أن تفي الرسوم والنماذج موضع الطلب ذاتـه شـرط وحـدة التصميـم أو وحـدة االنتـاج أو 
ــي الطلـب  وحدة االستعمال أو تنتمي الى المجموعة أو التشكيلة ذاتها من األشياء أو أنه ال يجوز المطالبة ف
الواحد إال برسم أو نموذج واحد مستقل ومتميز أن يخطر المدير العام بذلك بموجب اعالن . ومع ذلك ، ال 
ــاعيين أو أآـثر وفقـا  يؤثر ذلك االعالن في حق المودع في تضمين الطلب الدولي رسمين أو نموذجين صن

للمادة ٥(٤) حتى اذا ورد في الطلب تعيين الطرف المتعاقد الذي تقدم باالعالن . 
 

(٢)  [أثر االعالن]  يسمح أي اعالن من ذلك القبيل لمكتب الطـرف المتعـاقد الـذي تقـدم بـاالعالن 
ــى المـادة  ١٢(١) بانتظـار اسـتيفاء الشـرط موضـع اخطـار ذلـك  بأن يرفض آثار التسجيل الدولي بناء عل

الطرف المتعاقد .  
 

ــيم تسـجيل دولـي لـدى المكتـب المعنـي  (٣)  [رسوم أخرى مستحقة عن تقسيم التسجيل]  اذا تم تقس
عقب توجيه اخطار بالرفض وفقا للفقرة (٢) بغية التغلب على سبب رفض ورد ذآره في االخطار ، جـاز 
لذلك المكتب أن يفرض رسما نظير آل طلب دولي اضافي يكون ضروريا لتفادي سبب الرفض المذآور . 

 
 

المادة  ١٤ 
 

آثار التسجيل الدولي 
 
 

(١)  [األثر ذاته المترتب على طلب مودع بناء على القانون المطبق]  اعتبارا مــن تـاريخ التسـجيل 
ــو آـان طلبـا مودعـا  الدولي ، يكون للتسجيل الدولي األثر ذاته على األقل في آل طرف متعاقد معين آما ل

حسب األصول لحماية الرسم أو النموذج الصناعي بناء على قانون ذلك الطرف المتعاقد . 
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[المادة ١٤ ، تابع] 
 
ــترتب علـى منـح الحمايـة بنـاء علـى القـانون المطبـق]   ( أ )  يكـون للتسـجيل  (٢)  [األثر ذاته الم
الدولي األثر ذاته في آل طرف متعاقد معين لم يبلغ مكتبه  الرفض وفقا للمادة  ١٢ ، آما لو آانت الحماية 
ــرف المتعـاقد ، اعتبـارا مـن تـاريخ انقضـاء  ممنوحة للرسم أو النموذج الصناعي بناء على قانون ذلك الط
الفترة المتاحة لتبليغ  الرفض آموعد أقصى أو في الموعد المحدد في االعالن المقابل لذلك والذي قد يتقــدم 

به الطرف المتعاقد بناء على الالئحة التنفيذية آموعد أقصى . 
 

اذا بلَّغ مكتب الطرف المتعاقد المعين  الرفض وسحب ذلــك  الرفـض الحقـا ، جزئيـا أو  (ب)
آليا ، يكون للتسجيل الدولي ، في حدود ما يغطيه سحب  الرفض ، األثر ذاته في ذلك الطرف المتعاقد آما 
لو آانت الحماية ممنوحة للرسم أو النموذج الصناعي بناء على قانون ذلـك الطـرف المتعـاقد اعتبـارا مـن 

تاريخ سحب  الرفض آموعد أقصى . 
 

يسري األثر المترتب على التسجيل الدولي بناء على هذه الفقرة على الرســم أو النمـوذج  (جـ)
ــب المعيـن مـن المكتـب الدولـي وآمـا تـم  الصناعي الواحد أو األآثر موضع ذلك التسجيل آما تسلمه المكت

تعديله في اطار االجراءات المباشرة أمام ذلك المكتب المعين عند االقتضاء . 
 

(٣)  [اعالن بشأن أثر تعيين الطرف المتعاقد الــذي ينتمـي اليـه المـودع]  ( أ )  يجـوز ألي طـرف 
متعاقد يكون مكتبه مكتبا فاحصا أن يخطر المدير العام ، بموجب اعالن ، بأن تعيينه فــي تسـجيل دولـي ال 

يكون له أي أثر اذا آان هو الطرف المتعاقد الذي ينتمي اليه المودع . 
 

اذا ورد في طلب دولي ذآر طرف متعاقد وجه االعالن المشار اليه في الفقرة الفرعية  (ب)
ــاقد الـذي ينتمـي اليـه المـودع وأحـد األطـرف المتعـاقدة المعينـة ، تعيـن علـى  ( أ ) باعتباره الطرف المتع

المكتب الدولي أال يأخذ تعيين ذلك الطرف المتعاقد في الحسبان . 
 
 

المادة  ١٥ 
 

االبطال 
 
 

(١)  [شرط منح فرصة للدفاع]  ال يجوز للسلطات المختصة في الطرف المتعاقد المعيــن أن تحكـم 
ــاح لصـاحب  بابطال آثار التسجيل الدولي ، جزئيا أو آليا ، في أراضي ذلك الطرف المتعاقد من غير أن تت

التسجيل الدولي الفرصة الكافية للدفاع عن حقوقه  . 
 

ــال]  يتولـى مكتـب الطـرف المتعـاقد الـذي أبطـل آثـار التسـجيل الدولـي فـي  (٢)  [االخطار باالبط
أراضيه اخطار المكتب الدولي باالبطال في حال آان على علم به . 
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المادة  ١٦ 
 

قيد التغييرات وأمور أخرى تتعلق بالتسجيالت الدولية 
 
 

(١)  [قيد التغييرات وأمور أخرى]  يتولى المكتب الدولي قيد ما يلي في السـجل الدولـي حسـب مـا 
هو مقرر : 

 
ــاقدة المعينـة  آل تغيير في ملكية التسجيل الدولي بالنسبة الى أي من األطراف المتع "١"
ــي أو جميعـها ، علـى أن  أو جميعها وبالنسبة الى أي من الرسوم والنماذج الصناعية موضع التسجيل الدول

يكون من حق المالك الجديد ايداع طلب دولي بناء على المادة ٣ ،  
 

وآل تغيير في اسم صاحب التسجيل الدولي أو عنوانه ،  "٢"
 

ــأن  وتعيين وآيل للمودع أو صاحب التسجيل الدولي وأية معلومات أخرى مفيدة بش "٣"
ذلك الوآيل ، 

 
ــن األطـراف  وتخلي صاحب التسجيل الدولي عن التسجيل الدولي بالنسبة الى أي م "٤"

المتعاقدة المعينة أو جميعها ، 
 

ــد أو أآـثر  وانتقاص صاحب التسجيل الدولي من التسجيل الدولي ليقصره على واح "٥"
من الرسوم والنماذج الصناعية موضع التسجيل الدولي ، بالنسبة الى أي من األطراف المتعاقدة المعينة أو 

جميعها ، 
 

وابطال السلطات المختصة ألحد األطراف المتعاقدة المعينــة آثـار التسـجيل الدولـي  "٦"
بالنسبة الى أي من الرسوم والنماذج الصناعية موضع التسجيل الدولي أو جميعها في أراضي ذلك الطرف 

المتعاقد ، 
 

ــي أي  وأية معلومات أخرى مفيدة ورد تحديدها في الالئحة التنفيذية بشأن الحقوق ف "٧"
من الرسوم والنماذج الصناعية موضع التسجيل الدولي أو جميعها . 

 
(٢)  [أثر القيد في السجل الدولي]  يكــون لكـل قيـد مشـار اليـه فـي البنـود "١" و"٢" و"٤" و"٥" 
و"٦" و"٧"  من الفقرة (١) األثر ذاته آما لو آان القيد قد تم في سجل مكتب آل طـرف متعـاقد معنـي  ، 
ــه فـي البنـد  ما عدا أنه يجوز للطرف المتعاقد أن يخطر المدير العام ، بموجب اعالن ، بأن القيد المشار الي
"١" من الفقرة (١) ال يكون له ذلك األثر في ذلك الطرف المتعاقد حتى يتسلم مكتب ذلك الطرف المتعـاقد 

التصريحات أو الوثائق المحددة في ذلك االعالن . 
 

(٣)  [الرسوم]  يجوز أن يكون أي قيد يتم بناء على الفقرة (١) رهن تسديد رسم . 
 

(٤)  [النشر]  يتولى المكتب الدولي نشر اشارة بأي قيد تم بناء علــى الفقـرة (١) . ويرسـل صـورة 
عن نشرة االشارة الى مكتب آل طرف متعاقد معني . 
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المادة  ١٧ 
 

المدة األولى للتسجيل الدولي وتجديده 
وفترة سريان الحماية 

 
 

ــى للتسـجيل الدولـي]  يسـري التسـجيل الدولـي لمـدة أولـى طولـها خمـس سـنوات  (١)  [المدة األول
محسوبة اعتبارا من تاريخ التسجيل الدولي . 

 
(٢)  [تجديد التسجيل الدولي]  يجوز تجديد التسجيل الدولي لمــدد اضافيـة مـن خمـس سـنوات وفقـا 

لالجراء المقرر ورهن تسديد الرسوم المقررة . 
 

(٣)  [فترة سريان الحماية في األطراف المتعاقدة المعينة]   ( أ )  تدوم فترة سريان الحماية في آل 
من األطراف المتعاقدة المعينة ١٥ سنة محسوبة اعتبارا من تاريخ التسجيل الدولي بشرط تجديده ومراعاة 

الفقرة الفرعية (ب) . 
 

ــى فـترة  لسـريان الحمايـة تزيـد علـى ١٥ سـنة  اذا نص قانون الطرف المتعاقد المعين عل (ب)
للرسم أو النموذج الصناعي المحمي بناء على ذلك القانون ، تكون فترة ســريان الحمايـة هـي ذاتـها الفـترة 

المنصوص عليها في قانون ذلك الطرف المتعاقد بشرط تجديد التسجيل الدولي . 
 

ــة  يخطر آل طرف متعاقد المدير العام ، بموجب اعالن ، بالفترة القصوى  لسريان الحماي (جـ)
المنصوص عليها في قانونه . 

 
(٤)  [امكانية االنتقاص عند التجديد]  يجوز تجديد التسجيل الدولــي بالنسـبة الـى أي مـن األطـراف 
ــاذج الصناعيـة موضـع التسـجيل الدولـي أو  المتعاقدة المعينة أو جميعها وبالنسبة الى أي من الرسوم والنم

جميعها . 
 

(٥)  [قيد التجديد ونشره]  يتولى المكتب الدولي قيد التجديدات في السجل الدولي ونشر اشارة بها . 
ويرسل صورة عن نشرة االشارة الى مكتب آل طرف متعاقد معني . 

 
 

المادة  ١٨ 
 

معلومات بشأن التسجيالت الدولية المنشورة 
 
 

(١)  [النفاذ الى المعلومات ]  يتولى المكتـب الدولـي تزويـد أي شـخص بمسـتخرجات مـن السـجل 
الدولي أو معلومات تتعلق بمحتويات السجل الدولي ، بخصوص أي تسجيل دولي منشور، بناء على طلب 

ذلك الشخص ورهن تسديد الرسم المقرر . 
 

ــن  (٢)  [االعفاء من التصديق]  تعفى المستخرجات التي يقدمها المكتب الدولي من السجل الدولي م
أي تصديق في آل طرف متعاقد . 
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الفصل الثاني 
 

األحكام االدارية 
 
 

المادة ١٩ 
 

مكتب مشترك لعدة دول 
 
 

(١)  [االخطار بوجود مكتب مشترك] اذا باشرت عدة دول تنوي أن تصبح أطرافا في هــذه الوثيقـة 
ــذه الوثيقـة  توحيد تشريعاتها الوطنية بشأن الرسوم والنماذج الصناعية أو اذا اتفقت عدة دول أطراف في ه

على أن تباشر ذلك ، جاز لها أن تخطر المدير العام بما يلي : 
 

أن مكتبا مشترآا يحل محل المكتب الوطني لكل منها ،  "١"
 

وأن أراضي آل واحدة منها التي ينطبق عليها التشريع الموحــد تعـد برمتـها بمثابـة  "٢"
طرف متعاقد واحد ألغراض تطبيق المادة األولى والمواد من ٣ الى ١٨ والمادة ٣١ من هذه الوثيقة . 

 
(٢)  [موعد االخطار]  يجب تقديم االخطار المشار اليه في الفقرة (١) في أحد الموعدين التاليين : 

 
ــح  عند ايداع الوثائق المشار اليها في المادة ٢٧(٢) ، اذا آانت الدول تنوي أن تصب "١"

طرفا في هذه الوثيقة ؛ 
 

ــة ، اذا آـانت الـدول أطرافـا  أو في أي وقت آان بعد توحيد تشريعات الدول الوطني "٢"
في هذه الوثيقة . 

 
(٣)  [تاريخ دخول االخطار حيز التنفيذ]  يدخل االخطار المشار اليه في الفقرتيـن (١) و(٢) حـيز 

التنفيذ في أحد الموعدين التاليين : 
 

عندما تصبح الدول أطرافا في هذه الوثيقة ، اذا آانت تلـك الـدول تنـوي أن تصبـح  "١"
أطرافا في هذه الوثيقة ؛ 

 
أو بعد ثالثة أشهر من التاريخ الذي يبلغ فيه المدير العام ســائر األطـراف المتعـاقدة  "٢"

بذلك أو في أي تاريخ الحق لذلك ومبين في االعالن ، اذا آانت الدول أطرافا في هذه الوثيقة . 
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المادة  ٢٠ 
 

أعضاء اتحاد الهاي 
 
 

تكون األطراف المتعاقدة أعضاء في االتحاد ذاته الذي تنتمي اليــه الـدول األطـراف فـي وثيقـة سـنة 
١٩٣٤ أو وثيقة سنة ١٩٦٠ . 

 
 

المادة ٢١ 
 

الجمعية 
 
 

(١)  [تكوين الجمعية]  ( أ )  تكون األطراف المتعاقدة أعضاء في الجمعية ذاتها التـي تنتمـي اليـها 
الدول الملزمة بالمادة ٢ من الوثيقة التكميلية لسنة ١٩٦٧ . 

 
يمثل آــل عضـو فـي الجمعيـة منـدوب واحـد ويجـوز أن يعاونـه مندوبـون منـاوبون  (ب)

ومستشارون وخبراء وال يمثل آل مندوب إال طرفا متعاقدا واحدا . 
 

تقبل أعضاء االتحاد غير األعضاء في الجمعية في اجتماعات الجمعية بصفة مراقب  (جـ)
 .
 

(٢)  [مهمات الجمعية]  ( أ )  تباشر الجمعية المهمات التالية : 
 

ــل المسـائل المتعلقـة بالمحافظـة علـى االتحـاد وتطويـره وتطبيـق هـذه  تتناول آ "١"
الوثيقة ؛ 

 
وتمارس الحقوق وتؤدي المهمات آما هي مخولة لها أو مكلفة بها صراحة بناء  "٢"

على هذه الوثيقة أو الوثيقة التكميلية لسنة ١٩٦٧ ؛ 
 

وتزود المديــر العـام بالتوجيـهات المتعلقـة بـاعداد مؤتمـرات المراجعـة وتقـرر  "٣"
الدعوة الى عقد تلك المؤتمرات ؛ 

 
وتعدل الالئحة التنفيذية ؛  "٤"

 
وتنظر في تقارير المدير العام المتعلقة باالتحاد وأنشطته وتوافــق عليـها وتـزود  "٥"

المدير العام بجميع التعليمات الالزمة بشأن المسائل التي تدخل في اختصاص االتحاد ؛ 
 

ــة لفـترة سـنتين وتوافـق علـى  وتحدد برنامج االتحاد وتعتمد ميزانيته الموضوع "٦"
حساباته الختامية ؛ 
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[المادة ٢١(٢) ، تابع] 
 

وتعتمد النظام المالي لالتحاد ؛  "٧"
 

وتنشىء ما تراه مناسبا من اللجان واألفرقة العاملة لتحقيق أهداف االتحاد ؛  "٨"
 

ــدول والمنظمـات الدوليـة الحكوميـة والمنظمـات غـير الحكوميـة التـي  وتحدد ال "٩"
تكون مقبولة في اجتماعاتها بصفة مراقب ، شرط مراعاة الفقرة (١) (جـ) ؛ 

 
وتباشر أية مهمات مناسبة أخرى تسهم في تحقيق أهداف االتحــاد ، وتـؤدي أيـة  "١٠"

وظائف أخرى بالطريقة المناسبة وفقا لهذه الوثيقة . 
 

ــي تديرهـا  تتخذ الجمعية قراراتها بشأن المسائل التي تهم أيضا االتحادات األخرى الت (ب)
المنظمة ، بعد االطالع على رأي لجنة المنظمة للتنسيق . 

 
ــانوني مـن  (٣)  [النصاب القانوني]  ( أ )  ألغراض التصويت على أمر بعينه ، يتكون النصاب الق

نصف عدد أعضاء الجمعية من الدول التي لها حق التصويت على ذلك األمر . 
 

على الرغم من أحكام الفقرة الفرعية ( أ ) ، يجوز للجمعية أن تتخذ قراراتها اذا آــان  (ب )
عدد أعضاء الجمعية من الدول التي لها حق التصويت على أمر بعينه وآانت ممثلة ، في احدى الدورات ، 
أقل من نصف عدد أعضاء الجمعية من الدول التي لها حق التصويت على ذلك األمر ولكنـه يعـادل الثلـث 
أو يزيد عليه . ومع ذلك ، فان تلك القرارات ، باستثناء القرارات المتعلقة باجراءاتها ، ال تصبـح نـافذة إال 
بعد استيفاء الشروط الواردة فيما بعد . ويبلغ المكتب الدولي تلـك القـرارات ألعضـاء الجمعيـة مـن الـدول 
التي لها حق التصويت على األمر المذآور والتي لم تكن ممثلــة ويدعوهـا الـى االدالء آتابـة بتصويتـها أو 
ــك  بامتناعها عن التصويت خالل فترة مدتها ثالثة أشهر تحسب اعتبارا من تاريخ التبليغ . واذا آان عدد تل
األعضاء ممن أدلى بتصويته أو امتنع عنه بذلك الشكل ، عند انقضاء تلــك الفـترة ، يعـادل عـدد األعضـاء 
الذي آان مطلوبا الستكمال النصاب القانوني في الدورة ، فان تلك القرارات تصبح نافذة شــرط  الحصـول 

في الوقت نفسه على األغلبية المشترطة . 
 

(٤)  [اتخاذ القرارات في الجمعية]  ( أ )  تسعى الجمعية الى اتخاذ قراراتها بتوافق اآلراء . 
 

ــر بـالتصويت . وفـي  في حال استحال الوصول الى قرار بتوافق اآلراء ، يبت في األم (ب)
تلك الحالة ، يتعين ما يلي : 

 
"١"   يكون لكل طرف متعاقد من الدول صوت واحد وال يصوت إال باسمه ، 

 
"٢"   ويجوز ألي طرف متعاقد يكون منظمة دولية حكومية أن يصوت بدال مــن 
الدول األعضاء فيه بعدد من األصوات يعادل عدد الدول األعضاء فيه من األطراف في هذه الوثيقــة ، وال 
يجوز ألية منظمة دولية حكومية من ذلك القبيل أن تشترك في التصويت اذا مارست أيـة دولـة مـن الـدول 

األعضاء فيها حقها في التصويت ، والعكس بالعكس . 
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[المادة ٢١(٤) ، تابع] 
 

ــور التـي تـهم الـدول الملزمـة بالمـادة ٢ مـن الوثيقـة التكميليـة لسـنة  بالنسبة الى األم (جـ)
١٩٦٧ وحدها ، ليس لألطراف المتعاقدة غير الملزمة بالمادة المذآورة حــق التصويـت . أمـا بالنسـبة الـى 

األمور التي تهم األطراف المتعاقدة وحدها ، فان لتلك األطراف وحدها حق التصويت . 
 

(٥)  [األغلبية]  ( أ )  تتخذ قرارات الجمعية بثلثي عدد اًألصوات المدلى بها ، مع مراعاة  المادتين 
٢٤(٢) و٢٦(٢) . 

 
ال يعتبر االمتناع عن التصويت بمثابة تصويت .  (ب)

 
ــي دورة عاديـة بنـاء علـى دعـوة  (٦)  [الدورات]  ( أ )  تجتمع الجمعية مرة آل سنتين تقويميتين ف
المدير العام وفي الفترة والمكان نفسيهما اللذين تجتمع فيهما الجمعية العامة للمنظمـة مـا لـم تنشـأ ظـروف 

استثنائية . 
 

ــاء علـى طلـب  تجتمع الجمعية في دورة استثنائية بناء على دعوة المدير العام اما بن (ب)
من ربع أعضاء الجمعية واما بمبادرة من المدير العام نفسه . 

 
يعد المدير العام جدول أعمال آل دورة .  (جـ)

 
(٧)  [النظام الداخلي]  تعتمد الجمعية نظامها الداخلي . 

 
 

المادة ٢٢ 
 

المكتب الدولي 
 
 

ــي ، فضـال  (١)  [المهمات االدارية]  ( أ )  يمارس المكتب الدولي المهمات المتعلقة بالتسجيل الدول
عن جميع المهمات االدارية األخرى المتعلقة باالتحاد . 

 
يتولى المكتب الدولي بوجه خاص اعداد االجتماعات ويتكفل أعمال أمانــة الجمعيـة  (ب)

ولجان الخبراء واألفرقة العاملة التي قد تنشئها الجمعية . 
 

(٢)  [المدير العام]  يكون المدير العام الرئيس التنفيذي لالتحاد وهو الذي يمثله . 
 

(٣)  [االجتماعات خالف دورات الجمعية]  يدعو المديـر العـام أيـة لجـان أو أفرقـة عاملـة تنشـئها 
الجمعية وآل االجتماعات األخرى التي تتناول مسائل تهم االتحاد . 

 
ـــة واالجتماعــات األخــرى]  ( أ )  يشــترك المديــر العــام  (٤)  [دور المكتـب الدولـي فـي الجمعي
واألشخاص الذين يعينهم ، من غير حق التصويت ، في آل اجتماعات الجمعية واللجــان واألفرقـة العاملـة 

التي تنشئها الجمعية وأية اجتماعات أخرى يدعو المدير العام الى عقدها تحت رعاية االتحاد . 
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[المادة ٢٢(٤) ، تابع] 
 

ــر العـام أو الموظـف الـذي يعينـه المديـر العـام أميـن الجمعيـة واللجـان  يكون المدي (ب)
واألفرقة العاملة وسائر االجتماعات المشار اليها في الفقرة الفرعية ( أ ) بحكم المنصب . 

 
ــد أي مؤتمـر للمراجعـة ،  (٥)  [المؤتمرات]  ( أ )  يتخذ المكتب الدولي االجراءات التحضيرية لعق

وفقا لقرارات الجمعية . 
 

ــة  للمكتـب الدولـي أن يتشـاور مـع المنظمـات الدوليـة الحكوميـة والمنظمـات الدولي (ب)
والوطنية غير الحكومية بشأن االجراءات التحضيرية المذآورة . 

 
يشـترك المديـر العـام واألشـخاص الذيـن يعينـهم فـي المناقشـات التـي تـدور فــي  (جـ)

مؤتمرات المراجعة من غير حق التصويت فيها . 
 

(٦)  [المهمات األخرى]  يباشر المكتب الدولي أية مهمات أخرى تسند اليه فيما يتعلق بهذه الوثيقــة 
 .
 
 

المادة  ٢٣ 
 

الشؤون المالية 
 
 

(١)  [الميزانية]  ( أ )  تكون لالتحاد ميزانية . 
 

تشمل ميزانية االتحاد ايراداته ومصروفاته ومساهماته في ميزانيـة المصروفـات  (ب)
المشترآة بين االتحادات التي تديرها المنظمة . 

 
تعد المصروفات التي ال تخصــص لالتحـاد وحـده بـل تخصـص التحـاد واحـد أو  (جـ)
أآثر من االتحادات األخرى التي تديرها المنظمة من باب المصروفات المشترآة بين االتحــادات . وتكـون 

حصة االتحاد في تلك المصروفات المشترآة متناسبة مع الفائدة التي تعود عليه منها . 
 

(٢)  [التنسيق مع ميزانيات االتحادات األخرى]  تعد ميزانية االتحاد مع مراعاة مقتضيات التنسيق 
مع ميزانيات االتحادات األخرى التي تديرها المنظمة . 

 
(٣)  [مصادر تمويل الميزانية]  تمول ميزانية االتحاد من المصادر التالية : 

 
الرسوم المتعلقة بالتسجيالت الدولية ؛  "١"
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[المادة ٢٣(٣) ، تابع] 
 

والمبالغ المسددة مقابل الخدمات التي يؤديها المكتب الدولي في اطار االتحاد ؛  "٢"
 

ومبيعات منشورات المكتب الدولي المتعلقة باالتحاد واتاوات تلك المنشورات ؛  "٣"
 

والهبات والوصايا واالعانات ؛  "٤"
 

وااليجارات والفوائد وغير ذلك من االيرادات المنثورة .  "٥"
 

ــوم  (٤)  [تحديـد الرسـوم والمبـالغ األخـرى والميزانيـة]  ( أ )  تتولـى الجمعيـة تحديـد مقـدار الرس
ــالغ األخـرى  المشار اليها في الفقرة (٣)"١" بناء على اقتراح المدير العام . ويتولى المدير العام تحديد المب

المشار اليها في الفقرة  (٣)"٢" وتطبق مؤقتا بشرط موافقة الجمعية عليها في دورتها الالحقة . 
 

يحدد مقدار الرسوم المشار اليها في الفقرة (٣)"١" بما يكفل حدا أدنى من ايرادات  (ب)
االتحاد المتأتية من الرسوم والمصادر األخرى يكون آافيا لتغطية آل مصروفات المكتب الدولــي المتعلقـة 

باالتحاد . 
 

اذا لم تعتمد الميزانية قبل بداية الفترة المالية الجديــدة ، تظـل علـى المسـتوى ذاتـه  (جـ)
الذي آانت عليه ميزانية السنة السابقة ، آما ينص على ذلك النظام المالي . 

 
ــال العـامل]  يكـون لالتحـاد صنـدوق رأس مـال عـامل يتكـون مـن فـائض  (٥)  [صندوق رأس الم
ــم يكـن ذلـك الفـائض آافيـا . واذا أصبـح رأس  االيرادات ومن مبلغ واحد يسدده آل عضو في االتحاد اذا ل
المال غير آاف ، تقرر الجمعية زيادته . وتتولى الجمعية تحديد قيمة الزيادة وشــروط تسـديدها بنـاء علـى 

اقتراح المدير العام . 
 

(٦)  [المبالغ التي تسلفها الدولة المضيفة]  ( أ )  يجب أن ينص اتفاق المقر المبرم مع الدولـة التـي 
يقع مقر المنظمة الرئيسية في أرضيها على أن تقدم تلك الدولة سلفا آلما آان صنــدوق رأس المـال العـامل 
ــة مـع المنظمـة  غير آاف . ويحدد مقدار تلك السلفات وشروط منحها في اتفاقات منفصلة تبرمها تلك الدول

في آل حالة على حدة . 
 

يكون للدولــة المشـار اليـها فـي الفقـرة الفرعيـة ( أ ) وللمنظمـة الحـق فـي نقـض  (ب)
االلتزام بمنح السلف بموجب اخطار آتابي يصبح نافذا بعد نهاية السنة التي تم فيها توجيه االخطار بثالثــة 

أشهر . 
 

(٧)  [مراجعة الحسابات]  يتولى مراجعة الحسابات دولة واحدة أو أآــثر مـن الـدول األعضـاء فـي 
االتحاد أو مراجعون خارجيون ، وفقا لما هو منصوص عليه في النظام المالي . وتتولــى الجمعيـة تعيينـهم 

باالتفاق معهم . 
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المادة  ٢٤ 
 

الالئحة التنفيذية 
 
 

ــة تفـاصيل تنفيـذ هـذه الوثيقـة . وتشـمل بصـورة خاصـة  (١)  [الموضوع]  تتضمن الالئحة التنفيذي
أحكام بشأن ما يلي : 

 
األمور التي تنص هذه الوثيقة صراحة على أنها "مقررة" ؛  "١"

 
والتفاصيل االضافية بشأن أحكام هذه الوثيقة أو أية تفاصيل مفيدة لتنفيذها ؛  "٢"

 
وأية شروط أو أمور أو اجراءات ادارية .  "٣"

 
ــة]  ( أ )  يجـوز أن يـرد فـي الالئحـة التنفيذيـة تحديـد أنـه  (٢)  [تعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذي

يجوز تعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية باالجماع فقط أو بأغلبية أربعة أخماس فقط . 
 

يتعين توافر االجماع  لوقف تطبيق شرط االجماع أو أغلبية األربعة أخماس في المســتقبل  (ب)
على تعديل حكم من أحكام الالئحة التنفيذية . 

 
يتعين توافر أغلبية أربعة أخماس لتطبيق شرط االجماع أو األربعة أخماس في المستقبل  (جـ)

على تعديل حكم من أحكام الالئحة التنفيذية . 
 

ــة]  فـي حـال تنـازع أحكـام هـذه الوثيقـة وأحكـام الالئحـة  (٣)  [تنازع هذه الوثيقة والالئحة التنفيذي
التنفيذية ، تكون الغلبة ألحكام هذه الوثيقة . 

 
 
 

الفصل  الثالث 
 

المراجعة والتعديل 
 
 

المادة  ٢٥ 
 

مراجعة هذه الوثيقة 
 
 

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



 H/DC/34
 - 25 -

 
 

 

(٢)  [مراجعـة بعـض المـواد أو تعديلـها]  يجـوز تعديـل المـواد  ٢١ و٢٢ و٢٣ و٢٦ فـي مؤتمـــر 
للمراجعة أو في الجمعية وفقا ألحكام المادة ٢٦ . 

المادة ٢٦ 
 

تعديل بعض المواد في الجمعية 
 
 

(١)  [اقتراحات التعديل]  ( أ )  يجوز ألي طرف متعاقد أو للمدير العام أن يتقدم باقتراحات لتعديل 
المواد  ٢١ و٢٢ و٢٣ وهذه المادة  في الجمعية . 

 
يتولى المدير العام تبليغ تلك االقتراحات لألطراف المتعاقدة قبل أن تنظــر فيـها الجمعيـة  (ب)

بستة أشهر على األقل . 
 

ــرة (١) أغلبيـة ثالثـة أربـاع ،  (٢)  [األغلبية]  يقتضي اعتماد أي تعديل للمواد المشار اليها في الفق
باستثناء اعتماد أي تعديل للمادة  ٢١ أو لهذه الفقرة الذي يقتضي أغلبية أربعة أخماس . 

 
(٣)  [دخول التعديل حيز التنفيذ]  ( أ )  يدخل أي تعديل للمــواد المشـار اليـها فـي الفقـرة (١) حـيز 
التنفيذ بعد شهر مــن تسـلم المديـر العـام لالخطـارات الكتابيـة بالموافقـة التـي يحصـل عليـها وفقـا للقواعـد 
ــها  الدستورية جميع األطراف المتعاقدة التي تكون األعضاء في الجمعية وقت اعتماد التعديل والتي يكون ل

حق التصويت على ذلك التعديل ، إال في الحاالت التي تطبق فيها الفقرة الفرعية (ب) . 
 

ــرة الفرعيـة حـيز التنفيـذ اذا  ال يدخل أي تعديل للمادة  ٢١(٣) أو (٤) أو لهذه الفق (ب)
أخطر أي طرف متعاقد المدير العام ، في غضون ستة أشهر من اعتماد التعديل في الجمعية ، بأنه ال يقبــل 

ذلك التعديل .  
 

يكون آل تعديل يدخل حيز التنفيذ وفقـا ألحكـام هـذه الفقـرة ملزمـا لجميـع الـدول  (جـ)
والمنظمات الدولية الحكومية التي تكون أطرافا متعاقدة وقــت دخـول التعديـل حـيز التنفيـذ أو التـي تصبـح 

أطرافا متعاقدة في تاريخ الحق . 
 
 
 

الفصل الرابع 
 

األحكام الختامية 
 
 

المادة ٢٧ 
 

أطراف هذه الوثيقة 
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ــات التـالي ذآرهـا أن توقـع هـذه الوثيقـة وأن تصبـح طرفـا فيـها شـرط  (١)  [األهلية]  يجوز للكيان
مراعاة الفقرتين (٢) و(٣) والمادة ٢٨ : 

 
[المادة ٢٧(١) ، تابع] 

 
أية دولة عضو في المنظمة ؛  "١"

 
وأية منظمة دولية حكومية لديها مكتــب يجـوز الحصـول فيـه علـى حمايـة للرسـوم  "٢"
ـــة  والنمـاذج الصناعيـة يسـري أثرهـا فـي األراضـي التـي تطبـق عليـها المعـاهدة المنشـئة للمنظمـة الدولي
الحكومية ، شرط أن تكون احدى الدول األعضاء في المنظمــة الدوليـة الحكوميـة علـى األقـل عضـوا فـي 

المنظمة وشرط أال يكون ذلك المكتب موضع اخطار مقدم بناء على المادة  ١٩ . 
 

(٢)  [التصديق أو االنضمام]  يجوز ألية دولة أو منظمة دولية حكومية مشار اليها فــي الفقـرة (١) 
أن تودع احدى الوثيقتين التالي ذآرهما : 

 
وثيقة تصديق ، اذا وقعت هذه الوثيقة ،  "١"

 
ووثيقة انضمام ، اذا لم توقع هذه الوثيقة .  "٢"

 
ــاريخ الـذي  (٣)  [تاريخ نفاذ االيداع]   ( أ )  يكون تاريخ نفاذ ايداع وثيقة التصديق أو االنضمام الت

تودع فيه تلك الوثيقة ، شرط مراعاة الفقرات الفرعية من (ب) الى (د) . 
 

ــق أو االنضمـام أليـة دولـة ال يجـوز الحصـول علـى  يكون تاريخ نفاذ ايداع وثيقة التصدي (ب)
الحماية للرسوم والنماذج الصناعية بالنسـبة اليـها إال عـن طريـق المكتـب القـائم فـي اطـار منظمـة دوليـة 
حكومية تكون تلك الدولة عضوا فيها التاريخ الذي تودع فيه تلك المنظمة الدولية الحكومية وثيقتها اذا آان 

ذلك التاريخ الحقا للتاريخ الذي أودعت فيه تلك الدولة وثيقتها . 
 

يكون تاريخ نفاذ ايداع أية وثيقة تصديق أو انضمام تتضمــن االخطـار المشـار اليـه فـي  (جـ)
المادة  ١٩ أو يكون ذلك االخطار مشفوعا بها التــاريخ الـذي تـودع فيـه آخـر وثـائق الـدول األعضـاء فـي 

مجموعة الدول التي تقدمت باالخطار المذآور . 
 

ــة  يجوز أن تحتوي وثيقة تصديق الدولة أو وثيقة انضمامها على اعالن يشترط ايداع وثيق ( د)
ــة أو وثيقتـي دولتيـن أخرييـن أو وثيقتـي دولـة أخـرى ومنظمـة دوليـة  دولة أخرى أو منظمة دولية حكومي
ــة . ويجـوز  حكومية ، تكون محددة باسمها وأهال لتصبح طرفا في هذه الوثيقة ، العتبار تلك الوثيقة مودع
أن يكون ذلك االعالن مشفوعا بوثيقة التصديق أو االنضمام . وتعد الوثيقة التي تحتوي على ذلك االعــالن 
أو التي يكون ذلك االعالن مشفوعا بها مودعة في اليوم الذي يستوفى فيه الشرط المبين في االعالن . أمـا 
اذا آانت وثيقة محددة في االعالن تحتوي على اعالن من ذلك القبيل أو اذا آان اعالن من ذلــك القبيـل قـد 

أشفع بها ، فان تلك الوثيقة تعد مودعة في اليوم الذي يستوفى فيه الشرط المحدد في االعالن الثاني . 
 

ــي أي  يجـوز سـحب أي اعـالن تـم التقـدم بـه بنـاء علـى الفقـرة (د) ، آليـا أو جزئيـا ، ف (هـ)
وقت آان . ويصبح سحب ذلك االعالن نافذا في التاريخ الذي يتسلم فيه المدير العام االخطار به . 
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المادة ٢٨ 
 

تاريخ نفاذ التصديق واالنضمام 
 
 

ـــائق  (١)  [الوثـائق المـأخوذة فـي الحسـبان]  ألغـراض هـذه المـادة ، ال تؤخـذ فـي الحسـبان إال وث
ــة المشـار اليـها فـي المـادة ٢٧(١)  التصديق أو االنضمام التي تودعها الدول أو المنظمات الدولية الحكومي

والتي يكون لها تاريخ نفاذ وفقا للمادة ٢٧(٣) . 
 

(٢)  [دخول هذه الوثيقة حيز التنفيذ]  تدخل هذه الوثيقة حيز التنفيذ بعــد أن تـودع سـت دول وثـائق 
تصديقها أو انضمامها بثالثة أشهر ، بشرط أن تكون ثالث دول منها على األقل قد استوفت أحد الشــرطين 

التاليين على األقل وفقا ألحدث االحصاءات السنوية التي يجمعها المكتب الدولي : 
 

ــب حمايـة رسـوم ونمـاذج صناعيـة علـى األقـل قـد أودع فـي  أن يكون ٠٠٠ ٣ طل "١"
الدولة المعنية أو بالنسبة اليها ،  

 
وأن يكون ٠٠٠ ١ طلب لحماية الرسوم والنماذج الصناعية على األقل قد أودع في  "٢"

الدولة المعنية أو بالنسبة اليها على يد مقيمين في دول خالف تلك الدولة . 
 

ــح آـل دولـة أو منظمـة دوليـة حكوميـة  (٣)  [دخول التصديق واالنضمام حيز التنفيذ]   ( أ )  تصب
أودعت وثيقة تصديقها أو انضمامها قبل تاريخ دخول هذه الوثيقة حيز التنفيذ بثالثة أشهر أو أآـثر ملزمـة 

بهذه الوثيقة في تاريخ دخولها حيز التنفيذ . 
 

تصبح أية دولة أو منظمة دولية حكومية أخرى ملزمة بهذه الوثيقة بعد التاريخ الذي تودع  (ب)
فيه وثيقة تصديقها أو انضمامها بثالثة أشهر أو في أي تاريخ الحق لذلك ومبين في تلك الوثيقة . 

 
 

المادة ٢٩ 
 

حظر التحفظات 
 
 
ال يجوز ابداء أية تحفظات على هذه الوثيقة . 
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المادة ٣٠ 
 

اعالنات األطراف المتعاقدة 
 
 

(١)  [الموعـد الـذي يجـوز فيـه التقـدم باالعالنـات]  يجـوز التقـدم بـأي اعـالن بنـــاء علــى المــادة 
٤(١)(ب) أو ٥(٢)( أ ) أو ٧(٢) أو ١١(١) أو ١٣(١) أو ١٤(٣) أو ١٦(٢) أو ١٧(٣)(جـــ) فــي أحـــد 

الموعدين التاليين : 
 

عند ايداع احدى الوثيقتين المشار اليهما في المــادة ٢٧(٢) ، ويصبـح االعـالن فـي  "١"
ــهذه  هذه الحالة نافذا في التاريخ الذي تصبح فيه الدولة أو المنظمة الدولية الحكومية التي تقدمت به ملزمة ب

الوثيقة ، 
 

وبعد ايداع احدى الوثيقتين المشار اليهما في المادة ٢٧(٢) ، ويصبح االعالن نافذا  "٢"
في هذه الحالة بعد التاريخ الذي يتسلمه فيه المدير العام بثالثة أشهر أو في أي تاريخ الحق لذلك ومبين في 
ــا  االعالن ، على أال يطبق إال على التسجيالت الدولية التي يكون تاريخها هو تاريخ نفاذ االعالن أو تاريخ

الحقا له . 
 

(٢)  [اعالنات الدول التي لها مكتب مشترك]  بالرغم من الفقــرة (١) ، فـان أي اعـالن مشـار اليـه 
في تلك الفقرة تكون قد تقدمت به دولة أخطــرت المديـر العـام الـى جـانب دولـة أو دول أخـرى بـأن مكتبـا 
مشترآا يحل محل مكاتبها الوطنية بناء على المادة  ١٩(١) ال يصبح نافذا إال اذا تقدمـت الدولـة أو الـدول 

األخرى باعالن مقابل أو اعالنات مقابلة . 
 

(٣)  [سـحب االعالنـات]  يجـوز سـحب أي اعـالن مشـار اليـه فـي الفقـرة (١) فـي أي وقـت آــان 
بموجب اخطار موجه الى المدير العام . ويدخل سحب االعالن حــيز التنفيـذ بعـد التـاريخ الـذي يتسـلم فيـه 
ــي أي تـاريخ الحـق لذلـك ومبيـن فـي االخطـار . وفـي حـال التقـدم  المدير العام االخطار بثالثة أشهر أو ف
باعالن بناء على المادة ٧(٢) ، فان سحب االعالن ال يؤثر في الطلبات الدولية المودعة قبل دخول ســحب 

االعالن حيز التنفيذ . 
 
 

المادة ٣١ 
 

تطبيق وثيقتي سنتي ١٩٣٤ و١٩٦٠ 
 
 

ــنة ١٩٣٤ أو ١٩٦٠]  تسـري أحكـام  (١)  [العالقات بين الدول األطراف في هذه الوثيقة ووثيقة س
هذه الوثيقة وحدها على العالقات المتبادلة بيــن الـدول األطـراف فـي هـذه الوثيقـة ووثيقـة سـنة ١٩٣٤ أو 
١٩٦٠ . ومع ذلك ، فان تلك الدول تطبق في عالقاتها المتبادلة وثيقة سنة ١٩٣٤ أو سنة ١٩٦٠ ، حسـب 
ــل التـاريخ الـذي تصبـح فيـه هـذه  الحال ، على الرسوم والنماذج الصناعية المودعة لدى المكتب الدولي قب

الوثيقة سارية المفعول في عالقاتها المتبادلة . 
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[المادة ٣١ ، تابع] 
 

(٢)  [العالقات بين الدول األطراف في هذه الوثيقة ووثيقة سنة ١٩٣٤ أو ١٩٦٠ والدول األطراف 
ــة طـرف  في وثيقة سنة ١٩٣٤ أو ١٩٦٠ من غير أن تكون أطرافا في هذه الوثيقة]   ( أ )  تستمر آل دول
في هذه الوثيقة ووثيقة سنة ١٩٣٤ في تطبيق وثيقة سنة ١٩٣٤ في عالقاتها مع الدول األطراف في وثيقة 

سنة ١٩٣٤ وغير األطراف في وثيقة سنة ١٩٦٠ أو هذه الوثيقة . 
 

تستمر آل دولة طرف في هذه الوثيقة ووثيقة سنة ١٩٦٠ في تطبيــق وثيقـة سـنة ١٩٦٠ فـي  (ب)
عالقاتها مع الدول األطراف في وثيقة سنة ١٩٦٠ وغير األطراف في هذه الوثيقة . 

 
 

المادة ٣٢ 
 

نقض هذه الوثيقة 
 
 

(١)  [االخطار]  يجوز ألي طرف متعاقد أن ينقض هذه الوثيقة بموجب اخطار موجــه الـى المديـر 
العام . 

 
(٢)  [تاريخ النفاذ]  يدخل النقض حيز التنفيذ بعد التاريخ الذي يتسلم فيه المدير العام االخطار بسنة 
ــي تطبيـق هـذه الوثيقـة علـى أي طلـب دولـي  أو في أي تاريخ الحق لذلك ومبين في االخطار . وال يؤثر ف
ــاحب النقـض وقـت دخـول  يكون قيد النظر أو أي تسجيل دولي يكون نافذًا بالنسبة الى الطرف المتعاقد ص

النقض حيز التنفيذ . 
 
 

المادة ٣٣ 
 

لغات هذه الوثيقة والتوقيع عليها 
 
 

(١)  [النصوص األصلية والنصوص الرسمية]   ( أ )  توقع هذه الوثيقة في نسخة أصليـة باللغـات 
العربية واالسبانية واالنكليزية والروسية والصينية والفرنسية ، وتعتبر آل النصوص متساوية في الحجيــة 

 .
 

يتولى المدير العام اعداد نصوص رسمية باللغات األخــرى التـي تختارهـا الجمعيـة ، بعـد  (ب)
التشاور مع الحكومات المعنية . 

 
(٢)  [مهلة التوقيع]  تظل هذه الوثيقة متاحة للتوقيع في مقر المنظمة لمدة سنة بعد اعتمادها . 
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المادة ٣٤ 
 

أمين االيداع 
 
 

يكون المدير العام أمين ايداع هذه الوثيقة . 
 
 

[نهاية الوثيقة] 
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