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اتفاقية
الفكرية للملكية العايل اسة إنشاء

 ١٩٦٧يوباتموذ ١ i في انيعوكهولم في المومة
١٩٧٩ سبردايعول ٢٨ في والمعدلة

المتعاقدة، األطراف ان

 المشتركة صها الدول بين أفضل وتعاون تفاهم في االمهام في مفها رغبة

،بينها والمساواة سيادتها احترام أساس على

 بهدف العالم أنحاع جمح في الفكرية الملكية حماية دعم في منها ورغبة

،االبتكاري النشاط تشجع

 مجاالت في المنشأة االتحادات ادارة كفادة تطويرورفع في منها ورغبة

 الكامل االحترام مع ،والغنية األدبية المصنفات وحماية المناعية الملكية حماية

منها، اتحاد كل الستقالل

ياي: ما على اتفقت قد

١ مادة
المنظمة الشاء

. الفكرية للملكية العالمية المنظمة االتفاقية هذه تشأبمقتضى

٢ هادة
اسارهف

:االتفاقية هذه ألغراض

.)الويو( الفكرية العالميةللملكية بهاالمغلمة يقمد ٠ المنغلة ٠ (١)

٣



.الفكرية للملكية الدولي المكتب به يقصد «الدولي والمكعب (٢)

 المداعية الملكية بحماية الخامة يفصدبهااالتفاقية ٠ باريس اتفاقية ٠ (٣)
 ادخلت تعديالت أية ذلك في بما ١٨٨٣مارس/آذار ٢٠ في الموقعة

عيها.

 والغفية األدبية المصنفات بحماية الخاصة االتفاقية بها يفصد « برن واتفاقية (٤)

 أدخلت تعديالت أية ذلك في بما ١٨٨٦ سيتمبر/أيلول ٩ في الموقعة

عيها.

» باريس اتفاقية أنشأته الذي الدولي االتحاد به يقصد ا باريس اتماد ٠ )ه(

. برن اتفاقية أنشأته الذي الدواي االتحاد به يقصد «برن اتحاد ه (٦)

أنشئت التي الخاصة واالتحادات باريس اتحاد بها يقصد ٠ االتحادات » ( ٧)

 برن، واتحاد االتحاد، -تعلق.بذلك فيما أبرمت التي الخاصة واالتفاقات

 اسة ويولى الفكرية الملكية حماية دعم الى دوليآخريرس اتفاق وأي

(.٣)٤ للمادة وفقا تنفيذه

: ياي بما المتعلقة الحقوق تشمل «الفكرية الملكية » (٨)
،والعلمية والفئبة األدبية المصنفات -

 االذاعة وبرامج والفوغرامات باألداء الغالمين الفدانين منجزات

ولتلفزيون،

 ،االناني االجتهاد مجاالت جمع في االختراعات ~

االكتشافات|لعلمية،

،الصناعية والنماذج الرموم -

 والسمات واالساء الخدمة وعالمات التجارية العالمات ~

التجارية،

،غيرالمشروعة المنافة من الحماية ٠

٤



 الصاعية اباالت ني الفكري الشاط عن التاتجة األخرى الحقوق وجمع

. والفية واألدية واسعية

٣ مادة
المعظمة اعراض

هي: المتفلة أغراض

 بلن التعاون طرق عن العالم أنحا، جمع ني الفكرية الملكية حماية دعم (١)

،مالئما ذلك حيثماكان أخرى دوية مفطمة أي مع وبالتعاون الدول

االتحادات. بين االداري التعاون ضمان (٢)

٤ مادة
الوظائف

 أجهزتها طريق عن ،المتنة فان ، ٣ المادة في الجيفة األغراض كحقيق

: االتحادات من كل اختصاص مراعاة ومع ،انصة

 الفعالة بسيرالحماية الى تهدف التي االجراءات اتخان دعم على تعمل (١)
 في الوطنية التشريعات تنسيق والى العالم أنحاء جمع في الفكرية للملكية

هذاانجال؛

 يعلق لجما المفشأة الخاصة ولالتحادات بارس، التحاد االدارية بالمهام تقوم (٢)

؛برن والتحاد ،االتحاد بذلك

 دولى اتفاق أي تتفجن ض الفاشحة االدارية المهام تولي تفجل أن يجرزلها (٣)

 هذه مثل في أوالمشاركة الفكرية الملكية حماية دعم الى آخريهدف

المهام؛



 الملكية حماية تدعيم الى تهدف الي الدولية االتفاقات ابرام تشجع (٤)

؛الفكرية

 مجال في الغفية القانونية المساعدة تطلب التي الدول على تعاونها تعرض ( )ه

الفكرية؛ الملكية

 وتجري ،وتنشرها الفكرية الملكية بحماية الخاصة المطومات ع٠٠تج (٦)

؛الدراسات تلك وتشرنتائج ،وتشجعها اتجال هذا في الدراسات

 بأعباء وتنهض ،الفكرية للملكية الدولية برالحماية التي توفرالحدمات ( ٧)

 حيثما بالتسجيالت الحاصة تنشرالبيانات كما ،اتجال هذا في التسجيل

مالئما؛ ذلك كان

مالثمآخر. اجراء تتخذكل (٨)

ه مخادة
العضوية

 االتحادات من أي عضوفي دولة ألية مفتوحة المنظمة في العضوية تكون (١)

(.٧) ٢ المادة في الوارد بمفهومها

 أي في عضوا ليست دولة ألية كذلك مفئوحة المنظمة في العضرية تكون (٢)

بشرط: االتحادات من
 الوكاالت من أي أوفي المتحدة األتم ض عضوا تكون أن "١"

 بلطاقة الدولية أوفيثاال بكحدة باأل؛ إلرتبعلة المتخصصة
 العدل محكئاً األساسي ابظام في طرفا تفون أوأن الدرية،

أو ،الدولية

.االتفاقية هذه في طرفا لتكون العامة الجمعية تدعوها أن "٢"

٦



 ٦ مادة
العامة الجمصة

 االتفاقية هذه في األطراف الدول من تتكون عامة جمعية تشكل )أ( (١)

االتحادات. من أي ض األعضا،

 مناوبون يعاونه أن يمكن واحد دولة.عذوب كل حكومة تمثل )ب(

٠ وخبراء وستشارون
.عينته التي الحكومة وفد كل نفقات تتحمل )ج-(

: ياي بما العامة الجمعية تقوم (٢)

؛التنسيق لجنة ترمح على بناء المديرالعام تعين ١

 وتزوده ،وتعتمدها بالمنظمة الخاصة تقاريرالمديرالعام تنظرفي ٢

؛الالزمة التوجيهات بجمع
 وتزودها ،وتعتمدها التنسيق لجنة تقاريروأنشعلة تنظرفي ٣

؛بالتوجيهات
 ؛االتحادات بين المشتركة بالئفقات الخاصة السنتين فترة تقرميزانية "٤"

 تنفيذ بخصوص المديرالعام يقترحها التي اإلجراءات تعتمد ه

(؛٣) ٤ المادة في المشاراليها الدولية االتفاقات

تقرالالئحةالماليةللمذظمة. "٦"

 في هومتع االعتجارما في اخذة السكرتارية عمل لفات تحدد ٧
؛المتحدة األبم

 في طرفا لتكون ٢ (٢) ه المادة في ليها المشار تدعوالدول "٨"

؛االتفاقية هذه

 غير الدول من كمراقبين بحضوراجتماعاتها لهم يسمح من تحدد ٩
 وغير الحكومية الدوية المنظمات ومن المنظمة في األعضاد

؛الحكومية
. االتفاقية هذه نطاق في تدخل مناسبة أخرى مهام تبادرأية ١ ٠

 عضوا كانت مراء العامة الجملية في واحد صوت دولة لكل يكون )أ( (٣)

.االتحادات من أوأكثر واحد في



 في األعضاء الدول عدد نصف من القانوني الغصاب سكون )ب(

٠ العامة الجمعية
 العامة يجوزللجمعية )ب(، الفرعية الفقرة أحكام الفطرعن بغض )جد(

 عن يقل دورة أية في الممثلة الدول عدد اذاكان فرارات تتخذ أن

 أو العامة الجمية في االعضاء الدول ثلث يساوي ولكن الفصف

 تلك بخالف ،العامة الجمعية فرارات فان ذلك ومع . عليه بزيد

 .التالية اشروط توفرت اذا اال نافذة تكون ال المتطقذباجراءاتها،
 في األعضاء الدول الى المذكورة القرارات الدولى المكب يلغ

 بتصويتها االدالء إلى ويدعوها ،ممثلة تكن لم التي العامة الجمعية

 . االبالغ ذلك تاريخ شهورمن ثالثة مدة خالل كتابة اوامتفاعها
 عند أوامتفاعها بتصريتها أدلت التي الدول عدد ماكان فاذا

 كي نائصة كانت التي الدول عدد يساوي المدة تلك انقضاء

 القرارات تلك تكون ذاتها الدورة في القانوني الصاب يكتمل
.الوقت نقس في قائمة مازالت المطلوبة األغلبية كانت متى نافذة

 الجمعية تتخن و)و( )د( الفرعيتين الفقرتين أحكام مراعاة مع )د(

.االقتراع في اشتركت الني األصوات ثلني بأغلبية قراراتها العامة

 المشار الدولية االتفاقات بتغفين الخاصة االجراءات اعتماد ؤطلب )ه(
 ألصواتالتياشتركت١ (أغبيةثالثةأرباع٣)٤ المادة في إليها

االقراع. في
 ٦٣و ٥٧ للمادتين طبقا المتحدة األنم مع اتفاق اعتماد ينطلب )و(

 التي أعشاراألصوات تسعة أغبية المتحدة األنم ميثاق من

االفتراع. في اشتركت

 عاى والموافقة ( ١ (٢) )فقرة المديرالعام تميين يتطلب )ز(
 الدولية االتفاقات تفغين بشأن المديرالعام يقترحها الني االجراءات

 يقتصرتوفراألغبية أال ( ١ ٠ المقر)مادة ونقل ( ه (٢) )فقرة

 باريس اتحاد جمعية في أيضا بل فحسب العامة الجمعية في المطلوبة

٠ برن اتحاد وجمعية

.تصويت بمثابة يعتبراالمتناع ال )ح(

.باسمها إال يصوت وال فقط واحدة دولة إال المغدوب يمثل ال )ط(

٨



 ض بدعرة سين كل مرة عادية دورة في العامة الجمية تجلع )أ( (٤)

. المديرالعام

 المديرالعام من بدعوة غيرعادية دورة في العامة الجمعية ع٠تجل )ب(
 الدول عدد ربع طلب أوعلى التنسيق لجنة طلب على بناء سواء

. العامة الجمعية في األعضاه

.مقرالمنظمة في االجتماعات تعقد )ج(

 أي في أعضاء ليست والتي االتفاقية، هذه في األطراف الدول تشارك )ه(

كمرانين. العامة الجمعية اجتماعات في االتحادات، من

. الداخلي نظامها العامة الجمعية تعتمد ( ٦)

٧ مادة
الموتمر

 سراه االتفاقية هذه في االطراف الدول من مؤتمرشكون يشكل )أ( (١)

. تكن لم أم االتحادات من أي في أعضاء كانت

 مثاوبون يعاونه ان واحديمكن بمندوب دولة كل حكومة تمثل )ب(

٠ وخبراء ومستشارون
.عينته التي الحكومة وفد كل نفقات تتحمل )ج(

يقرمالمؤتمر.ءاش: (٢)
 ،الفكرية الملكية مجال ض العاهة األهمية ذات الموضوعات يغاض '١'

 مراعاة مع الموضوعات بتلك ساق توصيات ذ٠يتخ آن وله

؛وتقاللهاالذاتي االتحادات اختصاص

يالمؤتمر؛ الحامة التتين فرة يغرميزانية ٢

 حدود في الفتية القانونية للماعدة العين فرة برنامج يضع ٣

بالمؤتمر؛ الخاصة الميزانية

 المادة ني المهيفة لإلجرات وفقا االتفاقية هذه على بقرالتعديالت "٤"

؛١٧

٩



 غير الدول من كمرادين بحضوراجتماعاته لهم يسح من يحدد ه
 وغير الحكومية الدوية المنظمات ومن المنظمة في األعضاء

؛الحكومية
. االتفاقية هذه نطاق في تدخل مناسبة أخرى مهام يالرأية ٦

المؤتمر. في واحد موت دولة لكل يكون )أ( (٣)

٠ األعضاء الدول عدد ثلث من القانوني النصاب شكون )ب(

 ثلثي بأغبية قراراته المؤتمر يتخن ،١٧ المادة أحكام مراعاة مع )ج-(

.االقرع في اشتركت الني األصوات

 االتفاقية هذه في األطراف الدول بحصص الحاصة المباع تحدد ()د

 تصريت طريق عن االتحادات من أي في أعضاء ليست والني

٠ التصويت حق فقط الدول هذه لمندوبي فيه يكون

٠ تصويت بمثابة يعتبراالمتناع ال )ه(

.االباسمها واليموت فقط واحدة إالدولة المندوب اليمثل )و(

 نض أثناء المديرالعام من بدعوة عادية دورة المؤتمرفي يجتمع )أ( (٤)

٠ العامة الجمعية فيهما تجتمع اللذين المكان نض وفي الفترة

 على بناء المديرالعام من بدعوة غيرعادية دورة المؤتمرفي يجتمع )ب(
األعضاء. الدول أغلبية طلب

٠ الداخاي المؤتمرنظامه يعتمد )ه(

٨ مادة
التفسيق لجفة

 االتفاقية هذه في األطراف الدول من تتكون تنسيق لجة تشكل )أ( (١)

 أواللجنة بارس التحاد التنفيذية اللجنة بعضرية تتمتع والني

 من أي كانت فاذا ذلك وع أوكبهما. برن التحاد التنفيذية

 الدول عدد ربع أكثرمن مزع مكونة التنفيذشهت اللجتين هاتين

اللجنة هذه مثل فان ،انتخبتها الني الجمعية في األعضاء

١٠ 



 من التفسيق لجنة بعضوية ستتمتع التي الدول بتحديد تقوم التنفيذية
 المشاراليه الربع على الدول اليزيدعددهذه أعضائهابحيث بين

 الرى حساب في يدخل لن أنه المفهوم من يكون أن عاى . أعاله

.اقيمها في مقرالمنظمة يقع المذكورالدوالالتي
 واحديمكن بمندوب التنسيق لجنة عضوفي دولة كل حكومة تمثل )ب(

. وخبراه وستثارون مناوبون يعاونه أن

 ببرنامج مجاسرة المتصال المسائل في مراء التفسيق لجفة تنظر حيفما )ج(
 بتعديل الخاصة أوالمقترحات ،أعماله المؤتمروجدول أوبميزانية

 الدول أوالتزامات حقوق تورعاى أن شأنها من التي االتفاقية هذه

 ،االتحادات من أي في غيراألعضاه االتفاقية هذه في األطراف

 لها ويكون التفسيق لجفة اجتماعات في تشارك الدول هذه ربع فان
 من دورة كل المؤتمرفي وينتخب . اللجنة هذه أعضاه حقوق نفس

 هذه مثل في للمشاركة تدعى التي الدول العادية دوراته

االجتماعات.

٠ عينته التي الحكومة وفد كل نفقات تتحمل )د(

 ةفيأنتمثلبصغتهافي٠اذارغيتاالتحاداتاألخرىالتيتديرهاالمذظ (٢)

 لجنة في األعضاء الدول بين من ممثليها تعيين وجب ،التفسيق لجنة

٠ التنسيق

: ياي بما التنسيق لجفة تقوم (٣)
 والمؤتمروالمدير العامة والجمعية االتحادات األجهزة المشورة تقدم ١

 أخرى شؤون أية وحول والمالية االدارية الشؤون جميع حول العام

 لواحد واما االتحادات أوأكثرمن الثنين سراه مشتركة أهمية ذات

 ميزانية حول خاص وبرجه ،والمنظمة االتحادات أولكثرمن

؛االتحادات بن المشتركة النفقات
؛العامة الجمعية أعمال جدول مشرئ تعد ٢

 الخاص والميزاتية البرنامج المؤتمرومشروع أصال جدول ئدمشروع ٠٣"

]تحذف[ "٤"

١١ 



 المديرالعام منصب في العامة الجمعية لتعينه مرشح اسم تقترح ه
 أوفي االنقضاء على أودكت ند المنصب هذا مدة عندماتكون

 العامة الجمعية تعين لم واذا ،المديرالعام وظيفة خلوني حالة
 وتتكررهذه مرشحآخر، باقراح اللجة تقوم التنسيق لجنة مردح

األخر؛ المردح العالة اسة حتى-ض االجراءات

 الجديد المديرالعام لتولي السابقة للمدة بالنيابة عاما مديرا تعين ٦

 للجمعية دورتين بين المديرالعام دغرمنصب اذا وذلك ،منصبه

؛العامة
V االتفاقية هذه نطاق في اليها تعهد أخرى مهام تبادرأية.

 المدير من بدعرة عادية دورة في سنة كل مرة التفسيق لجفة تجتمع )أ( (٤)

. مقرالمنظمة في عادة وتجتمع ،العام

 اما المديرالعام من بدعوة غيرعادية دورة في التنسيق لجنة تجتمع )ب(
.أعضائها أوربع رئيسها طلب على أوبغاء مفه خاصة بمبادرة

 عضوا كانت مرا، التنسيق لجفة في واحد صوت دولة لكل يكون )أ( )ه(

 أو )أ( (١)الفقرة في المشارايهما التفندين اللجفتين احدى في

فيكيهما.
٠ التنسيق لجنة أعضاء عدد نصف من القانوني الغصاب يكون )ب(

.باسها إال يصوت وال فقط واحدة دولة اال المندوب يمثل ال )ج-(

 البسطة باألغلبية قراراتها وتتخذ اراثها عن التفسيق تعجرلجفة )أ( (٦)

 بمثابة يحيراالمتناع وال االنتربع. في استركت التي لال'صوات

. تصريت
 أغلبية على الحصول حاال في حتى ايغسيق، لجنة عضوفي ألي )ب(

 األصوات تكون أن مباشرة التصويت بعد يطلب ان ،بسيطة

 قائمتان تعد : التالية بالطريقة ينم خاص جديد الحتساب موضوعا
 اللجفة في االعضاء الدول أساء على احداهما تحتوي متقصاتان

ض األعضاء الدول أسما، على واثانية بارس التحاد اكفيذية

١٢ 



 مقابل دوال كل سويت ويدرج . برن التحاد التنفيذية اللجفة
 االحشاب هذا أوضح فاذا ،تفلهرفيها قائمة كل في اسمها

 من كل في بسيطة أغلبية على الحصول يتم لم أنه الخاص الجديد

.حازالقبول قد االقراح يعتبرأن فال القالحين هاتين

 في تمثل أن التفسيق لجفة في عضوا وليست المنظمة عضوفي دوال ألية (٧)

 أن دون المناقشات في االشتراك حق لهم يكون بمراقبين اللجفة اجتماعات

٠ التصويت في الحق لهم يكون

. طاهاالداخلي التسبق لجة تفع (٨)

٩ مادة
الدور المكتب

المفطمة. هومفكرتارية الدولي المكتب (١)

أولكثر. مديرعام نائبا يعاونه مديرعام الدولي يديرالمكعب (٢)

 ويجرزتجديد ،مغوات ست عن تقل ال محددة لمدة المدوالعام يعين (٣)
 األول التعيين مدة تحديد العامة الجمعية وتترلى ٠ محددة لمدة تعيفه

٠ األخرى التعهن شروط كافة وكذلك اتحتملة الالحقة والصفات

للمنظمة. التنفيذي هوالرس المديرالعام )أ( (٤)

الهظمة. المدوالعام يمثل )ب(

 فهما لتوجيهاتها وفقا ويعمل العامة تقاريرللجمعية المديرالعام يقدم )ج(

٠ للمنظمة والخارجية الداخلية بالمسائل آلعلق

تقاريرالشاط وكذلك والميزانيات البرامج مشروعات المدوالعام يعد )ه(

١٣ 



 في اغتصة األجهزة أللى المعنية الدول حكومات الى وسافها الدورية

والمنظمة. االتحادات

 في الدولي، المكتب موظفي من عضريكلغه وأي المديرالعام، سترك (٦)

 أو أخرى لجفة وأية التفسيق والمؤتمرولجغة العامة الجمعية اجتماعات كافة

 أو ،المديرالعام ويكون . التصويت حق لهم يكون أن دون عمل جماعة

 األجهزة لهذه سكرتيرا ،الدولي المكب موظفي من عضويكلغه أي

٠ مغصبه بحكم

 للمكب الفعال سيرالعمل يقتضيهم الذين الموظفين المديرالعام يعين (٧)

 ثمروط وتحدد . التفسيق لجنة موافقة بعد المديرالعام نواب ويعين ،الدولي

 المدير اقتراح على بناء التنسيق لجفة تقرها التي الموظفين الئحة في التوظف
 في يراعى أن الخدمة شروط تحديد وفي الموظفين عغدتعيين وينبغي .العام

 . والفزاهة والكفاية المقدرة من مشوى أعلى تأمين ضرورة األول المكان

 أساس على التعيينات تقم أن االعتبارأهمية بعين يؤخذ أن يجب كما

.ممكن جزافي نطاق أوسع

 دولية طبيعة ذات الدولي المكنب وموظفي المدنرالعام مسووليات تكون (٨)
 من التعليمات أوشلقوا يطلبوا أال ،واجباتهم تأدية خالل وعيهم، بحتة.

 عن يمتنعوا أن وعيهم .المنظمة ض خارجة ماطة أية أومن حكومة أية

 دولة وتتعهدكل ٠ دويين كموظفين بوضعهم قديخل عمل بأي القيام

 المكب وموظفي المديرالعام لمسئوليات البحة الدولية الصخة عضوباحترام

٠ بمسؤوياتهم اضطالعهم عغد للتأشمرعيهم شعى وأال الدولي

١ ٠ مادة
المقر

. جنيف مقرالمنظمة (١)

٠و)ز( ()د (٣) ٦ المادة الحكام يقرارصادرطبقا مقرالمغظمة نقل يمكن (٢)

١٤



١١ .ادة
الماية اسون

 االتحادات بين المشتركة النفقات ميزانية : متغماتان ميزانيتان للغلمة (١)

المؤتمر. وصزاتهة

 التي النفقات بنود االتحادات بين المشتركة الفقات ميزانية صل )أ( (٢)

.اتحادات عدة تهم

: المصادرالتالية من الميزانية هذه تموال )ب(

 بواسعلة اتحاد كل مساهمة وتحدد ،االتحادات ساهمات ١

 االتحاد لهذا التي المصلحة مراعاة مع االتحاد هذا جمعية

؛المشتركة النفقات في
 المكتب يؤديها التي الخدمات عن المستحقة والمبالغ الرس ٢

 االتحادات من بأي مباسرة عالقة ذات تكون وال الدولي

 المكتب أداها خدمات مقابل في حصلت قد تكون أوال

؛الغنية القانونية المساعدة مجال في الدولي
 أيا تخص ال التي الدولي المكتب مطبوعات بيع حصيلة ٣

 ؛ المطبوعات بهذه المتصلة والحقوق مباسرة االتحادات من
 عداتلك فيما للمنظمة المقدمة واالعانات والوصايا الهبات "٤"

؛ "٤" )ب( (٣) الفقرة في المشارايها
 ئدوااليراداتالمتذوءةاألخرىالخاصة١االيجاراتوالغو "٥”

.بالمنظمة

 المؤتمر دورات بعقد الخاصة النفقات المؤتمربنود ميزانية تشمل )أ( (٣)

٠ الغنية القانونية المساعدة وببرنامج

:المصادرالتالية ض الميزانية هذه تموإل )ب(
 بست وابي االتغاب هذ، في األطراف الدول حصص "١"

؛االتحادات من أي في أعضاء

 هذه تصرف تحت االتحادات تضعها ند مبالغ أية ٢

مقدارالمبلغ اتحاد كل جمعية تحدد أن على ،الميزانية

١٥



 أي الحرية اتحاد لكل ويكون ،االتحاد هذا يخصمه الذي

؛المذكورة الميزانية في الماهة عدم
 الدولي المكب يؤديها التي الحدمات عن المتحصلة المبالغ ' ٣'

الفتة؛ القانونية الماعدة مجال في
 لال'غراض بلة المقدمة واالعانات والوصايا الهبات "٤"

أ )الفرعية الفقرة المشاراليهافي

 عضوا ويمت ٠ االتفاقية هذه في طرف دولة كل حمة لتحديد )أ( (٤)

 خة الى دولة كل سي المؤتمر، ميزاتية في االتحادات، من أي في

 الوحدات من عدد آساس على السنوية حصصها بديع وتقوم

: يلي كما محددة

١ ٠ .............. ألف الفئة

٣.............. باء الغثة

١ ................ جمي الفئة

 ايها االنتماء في ترغب الني الفئة الدول تلك من دولة كل تجين )ب(
 (. ١) ١٤ المادة في المقررة االجراءات احد اتخاذها حين وذلك

 اختارت ما فاذا ،اليها تنتمي الني تغيرالفئة أن الدولة وجوزلتلك

 ٠ العادية دوراته احدى للمؤتمرني ذلك تعلن أن فعليها أدنى فئة

 السنة بداية من المفعول ساري القبيل هذا تغييرمن اي ويصبح

للدورةالمذكورة. التالية
 الى مبلغانسيته الدول تفك دوالمن لكل السنوية الحصة تكون )ج-(

 المؤتمر الدولنيمهزاب تلك كل تشترد الذي االجمالى المبلغ

 الوحدات اجمالى الى الدولة تلك وحدات عدد نسجة تعادل

. المذكورة الدول بجمع الخاصة
.سنة كل من الثاني ينايراكانون أول في الحصهى سحق )د(

 الميزانية تكون جديدة ماية سنة بداية لجل الرارايزاتية يم لم اذا )في(

٠ المالية لالئحة طبقا وذلك السابقة السنة ميزانية مستوى بنفس

١٦



 ،االتحادات من أي في عضوا وبت ،االتفاقية هذه في طرف دولة أية ( )ه

 هذه في طرف دوال وأية المادة هذه بمقتضى المالية حصصها دع تتأخرفي

 من ألي حممها دح تتأخرفي االتحادات من أي وعضوفي االتفاقية

 التي المنحلمة أجهزة من أي في التصويت حق لها يكون ال االتحادات

 الحصص مبلغ يعادل المتأخرة مقدارديونها اذاكان بعضوسها تتمتع

 ذلك ومع ٠ عليه أويزيد بالكامل ادابقتهن السنتهن عن عليها المستحقة

 مبادرة باالستمرارفي الدولة لتلك يسمح أن األجهزة هذه من يجوزألي

 ظروف عن ناغ الدبع التأخرفي مقتنعا-بأن دام ما فيه التصريت في حقها

تجنبها'. يمكن ال استثنائية

 يؤديها التي الحدمات ض المستحقة والمبالغ مقدارالرمرم المدبرالعام يحدد (٦)

 تقاريرعنهاالى ويقدم الغنية القانونية المساعدة مجال في الدولي المكب

التنسيق. لجنة

 واالعانات والوصايا الهبات تتلقى أن ،التنسق لجنة بموافقة ،للمغنمة (٧)

 أو أوالجمعيات أوالحاصة العامة أوالمؤسسات الحكومات من مياسرة

األفراد.

 لمرة يدفع مبلغ من سكون عامل أماس رأسال للمنظمة يكون )أ( (٨)

 االتفاقية هذه في طرف دوال وكل االتحادات قبل من واحدة
 غيركاف المال رأس أصبح واذا ٠ اتحاد أي في عفرا وليست

٠ زيادته فتتقرر

 واشتراكه به الحاصة الوحيدة مقدارالدفعة اتحاد كل تقررجمعية )ب(
٠ زيادة أية في امحتمل

 هذه في طرف دوال بكل الحاصة الوحيدة مقدارالدفعة يكون )-بر(
 عبارة زيادة أية في ونصيبها ،اتحاد أي في عضوا وليست االتفاقية

 رأس فيها تحدد التي السنة عن الدوال تلك حمة من نسبة ض

 الدفع وشروط المؤتمراسة ويحدد زيادته، فيها أوتقررت المال

. التنعيق لجنة لمشورة االستماع وبعد المدبرالعام افراح على بغاء

١٧



 على مئرالهنة يكون الني الدولة مع المقرابرم اتفاق في ينص )أ( (٩)

 تجركاف العامل األماسي المال رأس عندمايكون أنه اقلسا-على

 القروض مقدارهذه ويكون ،نروض بمنح الدولة تلك تقرم

 تلك بين حالة كل في منغطة التفاقات موضوعا منحها وشروط

 لجنة في بمقعد وضعها بحكم الدولة تلك ومتع . والمنظمة الدولة

٠ قروض بتقديم ملتزمة تغلل دامت ما اسق
 أن وسلمة )اً( الفرعية الفقرة ض ابها اصار الدولة من لكل يحق )ب(

 مفعول ويري اخطاركابي، بموجب نروض بمنح االبزام ممهي

االخطار فيها تم التي الدة نهاية من منوات ثالث بعد االنهاد

 عضو دولة قل ض الماية الالئحة عليه لماتنص وفقا الحسابات مراجعة تتم (١٠)
 بعد العامة الجمعية تعشهم الخارج من حسابات مرالبي قل أوأكثرأومن

.موافقتهم أخذ

١٢ هادة
والحمانات واالمتيازات القانونية األهبة

 ،الدولة تلك لقوانين وطيقا عضو، دوال كل اقبم في المنظمة تتمتع ( ١ )
.وظائفها وممارسة المنظمة أغراض لتحقيق الالزمة القانونية باألهلية

 يقام قد أخرى دولة أية ومع الويسري االتحاد مع المقر اتفاق المنظمة ترم (٢)

.بعد فيما مقرالمنظمة بها

 األمعضاد الدول مع األهراف أوسددة شارة اظاقات تجرم أن للطظمة (٣)

 األعضاد الدول جميع وممثلي وموظفيها المنظمة تمتع بهدف األخرى

. وظائفها وممارسة المنظمة أغراض لتحقيق الالزمة واالمتيازات بالحصانات

١٨



 (٢) الفقرتين في المشارايها االتفاالت بخصوص يفاوض أن للمديرالعام (٤)

 االتفاالت هذه وتوفع بابرام يقرم التنسيق لجنة مرافقة أخذ وبعد (،٣و)

. المنطمة عن نيابة

 ١٣هادة
األخرى اسات *ع العالقات

 وتتعاون األخرى الحكوصة الدولية المنظمات مع عمل عاليات المفظة تقيم (١)

 أي المنظمات تلك مع المديرالعام وسرم .مالئما ذلك كان حيثما معها

٠ التفسيق لجنة موافقة بعد الصدد هذا في عام اتفاق

 تدخل األمورالتي في للتشاوروالتعاون المناسبة الترتيبات تتخن أن للمنظمة (٢)

 الوطنية المننات ومع غيرالحكومية، الدولية المنظمات *ع اختصاصها في

 المديرالعام ويتولى ٠ المعنية الحكومات بموافقة وغيرالحكومية الحكومية

٠ التنسيق لجنة موافقة بعد الترتيبات هذه مثل اتخان

١٤ هادة
االتقانين ي٠ طرئ صيح بمقتضاهاأن يجوزللدولة اش الوسائل

 االتفاقية هذه في طرفا تصبح أن ه المادة في المشارإليها يجوزللدول (١)

: طريق عن المغنة في وعضوا
أو ،للتصديق بالنسبة تحفظ دون توقع ١

أو ،التصديق لوشمقة ايداع يتبعه ليصديق خاضع توقع ٢

. انضمام وثيقة ايداع ٣

 في طرف يجرزلدوال ال ،االتغانية آخرلهذه حكم أي النظرعن بغض (٢)

 االتفاقية هذه في طرفا تكون أن كليهما أوفي برن أواتفاقية بارس اتفاقية

 أوبعد إلى أواالنضمام عاى بالتصديق الوقت نفس في فامت اذأ اال

: إلى أواالنضمام على بالتصديق قيامها

١٩ 



 التحديد ع٠ أوفقط بكاملها بارس باتفاقبة الخاصة استوكهولم وثيقة اما

 ، سراه دون الوثهقة تلك من ” ١")ب( (١) ٢ ٠ المادة في الوارد

 التحديد مع أوفقط بكاملها برن باتفاقبة الخاصة اشوكهرلم وثيقة واما

. مراه دون الوثيقة تلك من ١ )ب( (١) ٢٨ المادة في الوارد

. المديرالعام لدى أواالنضمام التصديق وثائق تودع (٣)

 ١ ه مادة
االهاي هاد بدء

 أعضاء عشردول فيام شهورمن ثالثة بعد حيزاكفين االتفاقية هذه تدخل (١)

 االجراءات أحد باتخان برن اتحاد في أعضاء دول وسع باريس اتحاد في

 كانت اذا ما حالة في المفهوم من يكون أن على ، (١) ١٤ المادة ني المبيئة

 . الجموعتهن كلتا في احتسابها سيتم أنه االتحادين ض كل في عضرا دولة

 غيراألعضاء اللدول باكمة االتفاقية هذه نفاذ أيضا التاريخ ذلك في ويدا

 في المبيئة االجراءات أحد اتخذت قد تكون والتي االتحادكن من أي في

٠لبهررأوأكثر بثالثة التاريخ ذلك تجل ( ١ ) ١٤ المادة

 التاريخ شهورمن ثالثة بعد أخرى دولة ألية باكبة االتغاتجة هذه نفاذ يدأ (٢)

 المادة في المجيفة االجراءات أحد فيه أخذت قد الدولة تلك تكرن الذي

(.١)١٤

١٦ مادة
التحفظات

.االتفاقية هذه على تحفظات أية يجوزابداع ال

٢٠



١٧ماده
التعديالت

 لتعديل باقراحات التقدم أوللمديرالعام التفسيق عضوأوللجنة دوال ألية (١)

 الدول الى االلتراحات تلك بابالغ المديرالعام ويقوم ،االتفاقية هذه
األقل. شهورعلى المؤتمربستة قل من النظرفيها قل األعضا

 طبيعة ذات األمربتعديالت اتصل ما فاذا . المؤتمراقرارالتعديالت يتولى (٢)

 ليست ممن ،االتفاقية هذه في األطراف الدول والتزامات حقوق على تؤثر

 .االفراع في أيضا تشترك الدول هذه فان ،االتحادات من أي في أعضاء

 فيقتصرالتصويت المقترحة األخرى التعديالت لجمبع بالنسبة أما

 من أي في األعضاء االتفاقية هذه في األطراف الدول على بخصوصها

 في المشتركة لألصوات البسيطة باألغلبية اقرارالتعديالت ويتم .االتحادات

 سق التي المقترحات على التصويت المؤتمريقتصرفيه بأن علما ،االقتراع

 المعمول االواعد بمقتضى برن اتحاد وجمعية باريس اتحاد جمعية أفرتها أن

 الخاصة لالتفاقيات اإلدارية النصوص تعديل بشأن منهما كل في بها

بهما.
 بموافقة كتابية اخطارات المديرالعام تسلم دهرمن بعد تعديل أي نفاذ يبدأ ( ٣)

 على التمريث حق لها ممن المنظمة في األعضا، الدول عدد أرباع ثالثة

 المؤتمرالتعديل، افرار ونت في وذلك (،٢) طبقاللفقرة بابعديل االفراغ

 الخاصة الدحورية لالجراءات وفقا تمت قد الموافقات تلك تكون أن وعلى

 الدول لجميع ملزمة اقرارها تم التي التعديالت وتصبح . الدول بهذه
 في أعضاء تصبح التي أولتلك التعديل نفاذ بدء عند المنظمة في األعضاء

 للدوال المالية االلتزامات من يزيد تعديل أي أن عاى ،الحق تاريخ

 على موافقتها باالخطارعن قامت التي الدول تلك اال يلزم ال األعضاء

٠التعدياللمذكور

٢١



١٨مادة
االنسعاب

 المدير ألى باخطارموجه االتفاقية ٠هذ من تشحب عضوأن دولة ألية (١)

العام.

 المديرالعام تلم يوم دهورمن سفة بعد االنسحاب مفعول يسري (٢)

لالخطار.

١ ٩ مادة
االخطارات

: ياي بما األعضاء ابدول جمع اخطارحكومات المدوالعام يتولى

؛حيزالتنفيذ االتفاقية دخول تاريخ (١)
؛أواالنضمام التصديق وثائق وايداعات التوقيعات (٢)

 موضع التعديالت وضع وتاريخ االتفاقية هذه تعديالت على الموافقات (٣)

؛التنفيذ

. االتفاقية هذه من االنسحاب حاالت (٤)

٢٠ مادة
مخاة١احك

 والغرنسية االنجليزية باللفات وحيدة نسخة من االتفاقية هذه توبع )أ( (١)

 رسمية نصوصا النصوس هذه كل وتكون ،واالمباسة والرومية

.السويد حكومة لدى النسخة هذه وتودع .مراء حد على

 ١ ٣ حش استوكهولم في للتوقيع مفتوحة االتفاقية هذه تظل )ب(
. ١٩٦٨ الثاني ينايراكانون

٢٢



 وأية والبرتفالية وااليطالية األلمانية باللفات رسمية نصوصا المديرالعام يضع (٢)

٠ المعنية الحكومات التشاورمع بعد المؤتمروذلك يحددها أخرى لفات

 يقره تعديل أي ومن االتفاقية هذه من مشدتين نسختين المديرالعام يرمل (٣)

 أللى ،برن أواتحاد بارص اتحاد في األعضاء الدول حكومات المؤتمرالى

 أية حكومة والى ،االتفاقية ٠هذ الى تنضم عندما أخرى دوال أية حكومة

 ابص نخ الريداعتماد حكومة وتتولى .طبها على بنا، أخرى دولة

.الحكومات الى والمرطة االتفاقية لهن، الموبع

. المتحدة األنم سكرتارية لدى االتفاقية هذ، سجيل المديرالعام سولى ( ٤)

٢١ .ادة
الغابة احكام

 *ن. لى الوارد؛ االشارات تسر ،معبه مهام عام مدفر أول سرلى حتى (١ )

 المكاتب الى طرات1 بمثابة المديرالعام أوالى الدولى المكب الى االتفاقية

 أيضا تدعى )وايي والفخة واالدبية الصناعية الملكية لحماية المتحدة الدوية

.مديرها أوالى )بربى(( الفكرية الملكية لحماية المتحدة الدوية المكاتب

 قي طرفا تصبح لم وابي االتحادات من أي في األعفا، للدول )أ( (٢)

 لمدة الحقوق نفرج ذلك في رغبت اذا تمارس أن االتفاقية هذه

 طرفا لوكانت كما وذلك ،نفاذها بدء تاريخ ض منوات خمس
 اخطار بارسال الحقوق تلك ممارسة في ترغب دوال أية وتقوم ٠فيها

 من االخطارماريا هذا ويكون المددالعام، الى بذلك كتاي
 وفي العامة الجمعية في أعضاء الدول وتعتبرتلك . تسلمه تاريخ

. المذكورة المدة انقضاء المؤتمرحتى

 التصويت حق الدول لتلك يكون ال مطوات الخمس مدة بانقضاء )ب(

.اسق لجفة المؤتمروفي وفي العامة الجمعية في
 طرفا تصبح أن بمجرد جديد من التصويت حق الدول تلك تمارس )ج-(

.االتفاقية هذه في
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 الدوية المكاتب وظاش والمديرالعام الدولي المكب أيضا يمارس )أ( (٣)

 على ومديرها والفية واالدبية الصناعية الملكية لحماية المتحدة
 برن أواتحاد بارس اتحاد في أعضاء دول هناك دامت ما ،التوالي

. االتفاقية هذه في طرفا تصبح لم

 تاريخ في المنكورة المكاتب خدمة في العاملون يعبرالموظفون )ب(
 خدمة في أيضا يعملون أنهم حيزالتثفين االتفاقية هذه دخول

الفرعية الفقرة في المشارإيها االنتقالية الفترة خالل الدولي المآب

 الدولي المكشب الى باريس اتحاد مكتب وأموال والتزامات حقوق توول (٤)

 أعضاء االتحاد ذلك في األعضاء الدول جمح تصيح أن بمجرد للمنظمة

المنظمة. في

 الدواي المكب الى برن اتحاد مكب وأموال والتزامات حقوق تؤول )ه(

 أعضاء االتحاد ذلك في األعضاء الدول جمع تصيح أن بمجرد للمنظمة

المنظمة. في

٢٤



٢٥
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