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اوأل

 ٠الوثيقة المعدلة في واشنطن في  ٢يونيه ا حزيران i ١٩١١
وفي الهاي في  ٦نوفمبرا تثرين الثاني ٠١٩٢٥
وفي لغدن في  ٢يونيه ا حزيران ٠١٩٣٤
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اوأل

الوكيعة المعدلة في واسلن في  ٢يونيه ا حريران ٠١٩١١

وفي الهاي في  ٦نوفمبر ا تشرين الثاني ٠١٩٢٥

وفي لغدن في  ٢يونيه ا حزيران، ١٩٢،
لفي لشبونة في  ٣١اكتوبرا تعرين األول ١٩٥٨

المادة ١

)١

اي سدة تحمل بيانًا زائغًا اومغلآل يثم بموجبه االشارة بصورة مباشرة اوغثر

مباشرة الى ان احد البلدان اش يطبق طيه هذا االتفاق  ٠اوا.حد األماكن الواقعة نيه  ٠هو

بلد اومكان المنشًا  ٠يبغ الحجزطيها هند استيرادها في اي بلد من هذة البلدان .
) ٣

يبع الحجزهلى حد موا في البلد الذي وفع نيه بيان المصدرالزائف اوالمغلل ٠

أوالذي استوردت فيه الطع اش تحمل هذا البيان الزائف اوالمضلل .

)٣

اذا كان تثره اي بلد ال يجيزالحجزعند االستيراد  ٠فإنه يستعاض عن الحجز

بحظراالستيراد .

)٠ ٤

اذا كان تشره اي بلد ال يجيز الحجز عتد االستيراد  ٠وال حظر االستيراد  ٠وال

الحجز داخل البلد  ٠فإنه يستعاض عن هذه التدابير باالجرا٠ات والومائل اش يكفلها
قانون هذا البلد .للمواطنين في الحاالت المماثلة  ٠وذلك الى حين تعديل تثرى البلد تبعًا
لذلك.
٠

)

في حالة هدم وجود جزا٠ات خامة تكفل قمع بيانات المصدرالزالفة اوالمضللة ٠

إ)

الجزا ات المنعرض طيها في األحكام النظيرة في قوانين العالمات او األسماه

٣

المادة ٢
) ١

يفع العجز بنا* على طلب ادارة الجمارلى التي يجب طيها ان تخطر في الحال

ماحب الثان  ٠خخمًا طبيعيًا كان او معنويًا  ٠لكي يتمكن اذا رغب في ذللى ض اتخاذ
االجرا*ات المناسة بثان الحجزالوابع بصورة تحفظية  .وع ذلك  ٠يجوزللغيابة العامة او

اية ماطة *ختمة اخرى ان تطالب بإجرا* العجز ٠سوا بنا* على طلب الطرف المضرور

اومن تلقا* نفها  ٠وتأخذ االجرا ات عندئذ سيرها العادي .
)٢

ال تلتزم اللطات باجرا ،الحجز في حالة تجارة المرورالعابر.

المادة؟
ال تفغ هذه اآلحكام البابع من بيان اسمه اوهنوانه هلى البع الواردة من بلد غثر
البلد الذي يتم البيع فيه  .بيد انه يجب في هذه الحالة ان يكون العنوان اواألسم ممحوبأ

ببيان دليق وبحروف ظاهرة لبلد او مكان الصبع او االنتاج  ٠او اي بيان أخر كاف
لتجنب وتجع اي خطا بثان المصدرالحقيقي للبضابع ٠

المادة ؟(ثسًا)
تتعهد ايضا البلدان التي يطبق طيها هذا االتفاق بأن ت١ظ ه فيما يخص بيع اي
سلعة اوعرضها اوتقديمها للبيع  ٠اشمال اية بيانات ذات طاه إغالني من شانها ان

تضلل الجمهور بانبة لمصدرالبع  .وذللى بوضعها هلى الالفتات اواالعالنات اوالفواتير
اونوائم النبيذ اوالرسائل اواوراق المراسالت التجارية اواية رسائل تجارية اخرى .

المادة،
تقررمحاكم كل بلد الدميات التي ال تخفع بسبب طابعها النوعي آلحكام هذا

االتفاق  ٠طما بأن التسميات االقليمية لمصدرمنتجات النيين ال تخضع للتحفظ المنصوص
عليه في هذه المادة.

المادة ه
 ) ١يجوز للبلدان األهضا* في اتحاد حماية الملكية الصناهية غير األطراف في هذا
االتفاق ان تنضم اليه  ٠بنا* هلى طلبها  ٠وذنلى طبقًا لألوفاع المفصوص طيها في المادة ١٦

من االتغالية العامة .

)٢

تطبق على هذا االتفاق احكام المادتين  ( ١٦ثانيًا ) و ( ١٧ثانيًا ) من االتفاقية

الماط.

المادة ٦
 ) ١يتم التصديق هلى هذه الوثيقة  ٠وودع واثق التمديق في مدينة برن في مهلة
اقصاها اول مايو/ايار  ٠١٩٦٣وتدخل الوثيقة حيز التنفيذ  ٠قيما بين البلدان التي يتم

التصديق باسمها  ٠بعد انقضاه شهر هن هذا التاريخ  .وع ذلك  ٠اذا تم التصديق على
الوثيقة باسم ستة بلدان على اآلقل قبل هذا التاريخ  ٠فإنها تدخل حيز التنفيذ  ٠فيما بين
هذه البلدان .بعد انقضاه شهر هن قيام حكومة االتحاد السويسري بأخطارها بإيداع

التصديق السادس  ٠وبعد انقضاه شهر هن األخطار بكل تصديق بانبة للبلدان التي يتم
التصديق باسهها في تاريخ الحق .
 ) ٢يجوز للبلدان التي لم تودع باسهها وثائق التصديق في المهلة المحددة في الفقرة
السابقة ان تنضم إلى هذا االتفاق وفقًا آلحكام المادة  ١٦هن االتفاقية العاهة .

)٣

تحل هذه الوثيقة محل االتفاق المبرم في مدريد في  ١٤ابريل ا نيسان  ١٨٩١ومحل

الوثائق المترتبة هلى تعديالت الحقة  ٠وذلك فيها يخص العالقات بين البلدان التي تطبق
عليها هذه الوثيقة.
. ) ٤وفيما يتعلق بالبلدان التي ال تطبق عليها هذه الوثيقة  ٠بل يطبق عليها يفاق
مدريد المعدل في لندن هام  ٠١٩٣٤فإن االتفاق االر يعل معموآل به .

ه )

وبالمثل  ٠ففيما يتعلق بالبلدان التي ال تطبق طيها ال هذه الوثيقة  ٠وال اتفاق

مدريد المعدل في لندن  ٠فإن يفاق مدريد المعدل في الهاي هام  ١٩٢٥يظل معموال به .
)٦

وبالمثل  ٠ففيما يتعلق بالبلدان التي ال تطبق عليها ال هذه الوثيقة  ٠وال اتفاق

مدريد المعدل في لندن  ٠وال يفاق مدريد المعدل في الهاي  ٠فإن يفاق هدريد المعدل في
واشنطن هام  ١٩١١يغل معموآل به.

٠
*

٠
ه

ثانيًا

وثيقة استوكهولم اإلضافية

المؤرخة في ١،يوليه ا تموز١٩٦٧
المادة ١

 ٠نقل مهام جهة اإليداع بالنسجة التفاق مدريد )
تودع وثائق االنضمام إلى يفاق مدريد بثان قع بيانات ممدرالبع  ٠الزالفة او

المضللة  ٠المؤرخ في  ١٤ابريل ا نيسان  ( ١٨٩١والمثاراليه فيما بعد « اتفاق مدريد » ) كما
تم تعديله في واشنطن في  ٢يونيه ا حزيران  ١٩١١وفي الهاي في  ٦نوفمبرا تثرين الثاني
 ١٩٣٥وفي لغدن في  ٣يوله ا حزيران  ١٩٣٤وفي لشبونة في  ٣١اكتوبر ا تثرين األول ١٩٥٨

( والمثار ايه فيما بعد » ويفة لثبونة » )  .تودع لدى الدير امام للمئنة العالية
للملكية الفكرية ( والمثار ايه فيما بعد « المدير العام» ) الذي يقوم بأخطار ابلدان
األطراف في االتفاق بإيداع *ن ،الوثائق.

المادة ٢

( طايقة االهاراه في اتفادسريني بض احكام اتفاية باريس)
تعتبراالثارات الواردة ابتدا ض المادتين ه و٠ ) ٣ ( ٦ن ويقة لبونة الى المواد١٦
و ( ١٦ثانيًا ) و ( ١٧ائنيأ ) ض االتفاقية اماثة بمثابة اثارات الى احكام وثيئة اتوكهولم
الخامة باتفاقية باريس لحماية الملكية المناعية  .والتي تطابق الموادالمذكورة.

المادة ٣

( اكويه والتمديق على الويقة اإلكاب واالسام ايها)
) ١

٦

يجوز اكل بلد طرف في يفاق ,دريد ان يوقع هذ ٠الوثيقة االنافية  .كما

يجوز لكل بلد صدق هل ويقة لثبونة او انضم إليها ان يصدق هل هذه الوثيقة اإلضافية
اوان ينضم إيها.

تودع وثائق التصديق-اواالنضمام لدى المديرالعام .

) ٢

المادة،

( القبول التلقاني سادي  ١و ٢من جاب البلدان اسة الى وثيقة ثبونة)

كل بلد لم يصدق هل وثيقة لثبونة او لم ينضم اليها  ٠يكون ملتزهًا ايضا

بالمادتين  ١و  ٢من هذه الوئيقة االضافية  ٠اهتيارًا من تاريخ سريان انضمامه ألى وثيقة
لثبونة  .وع ذلك  ٠فإن هذا البلد لن يصبح ملتزمًا بالمادتين  ١و٢من هذه الوثيقة االضافية
اآل اعتبارا من تاريخ مريان هذه الوثيقة االضافية* بناه عل المادة ه (  ٠ ) ١وذلك اذا كانت

هذه الوثيقة االضافية لم تدخل بعد حيزالتنفيذ في هذا التاريخ بمقتضى المادة ه ( . ) ١

المادة ه

(دخول اربة اإلضافية حيزالتنفيذ)

) ١

تدخل هذه الوثيقة االضافية حيز التنفيذ اهتيارًا من تاريخ سريان اتفاقية

استوكهولم المؤرخة في  ١٤يوليه ا تموز ١٩٦٧التي اشغت بموجبها المنظمة العالمية للملكية
الفكرية  .وع ذلك  ٠فان هذه الوثيقة االضافية مرف تدخل حيز التنفيذ اهتيارًا من تاريخ
ايداع تصديقين او انضمامين لهذه الوثيقة االضافية  ٠وذلك اذا لم يتم ايداع تصديقين او

انضمامين لهذه الوثيقة االضافية هل اآلقل في هذاالتاريخ

) ٢

تدخل هذه الوثيقة .حيز التنفيذ بعد انقضاه ثالثة اشهر من تاريخ اخطارالمدير

العام بالتصديق طيها او باالنضمام اليها  .وذلك بانسبة ألي بلد يودع وثيقة تصديقه او
انضمامه بعد تاريخ دخول هذه الوثيقة االضافية حيز التنفيذ بمقتضى احكام الفقرة

السابقة.

٧

المادة ٦
( البريه عراريقة اإلضافية .الخ)

) ١

يثم التوفه هلى هذه الوثيقة اإلضافية من نخة واحدة باللغة الفرشية  ٠وتودع

هذه الشخة لدى حكومة الريد .

)٢

تظل هذه الوثيقة اإلضافية مفتوحة للتوفئ طيها في استوكهولم حتى تاريخ

دخولها حيزالتنفيذ بمقتضى المادة ه(.) ١
)٣

يرمل المدير العام نختين طبق اآلمل عن الغص الموإع طيه لهذ ٠الويقة

اإلضافية ومعتمدتين من حكومة الريد الى حكومات جمه البلدان اآلطراف في اتفاق

مدزيد ٠والى حكومة اي بلدآخر بناه ض طلبها.
) ٤

يتولى المدير العام نجيل هذه الوثيقة االضافية لدى اآلمانة العامة لألمم

المتحدة .

ه )

يتولى المدير العام اخطار حكومات جمه البلدان اآلطراف في اتفاق مدريد

بالتوقيعات أليداعات وثائق التصديق او االضام وتاريخ الدخول في حيز التنفيذ
واألخطارات المطلوبة اآلخرى .

المادة ٧
<م|ذتس)

تعتبر االشارات الواردة في هذه الوقة االضافية-الى المدير العام بمثابة اشارات إلى

٠دير اسب الدوية اسدة لحعاية اسكبة الكرية .وذلك الى ان يتولى اول.ديرعام

مهام منمبه .

٠

٠

٠
٨

