
 اتفاق فيينا
 بشأن وضع تصنيف دويل

 للعناصر التصويرية للعالمات

 ،2791يونيو  21ُحرر يف فيينا يف 
كتوبر  2الصيغة املعدةل يف   2791أ 

 *قامئة احملتوايت

نشاء احتاد خاص :2 املادة  اعامتد تصنيف دويلو ؛ ا 

يداع لعنارص التصويريةاتصنيف  تعريف :1 املادة  هوا 

 العنارص التصويريةلغات تصنيف  :1 املادة

 اس تخدام تصنيف العنارص التصويرية :4 املادة

 جلنة اخلرباء :1 املادة

 هاحزي النفاذ ونش  هادخول و  والقرارات ال خرىلتعديتات وال اافات اب ال خطار :6 املادة

 مجعية الاحتاد اخلاص :9 املادة

 املكتب ادلويل :9 املادة

 الشؤون املالية :7 املادة

 التفاق راجعةم :21 املادة

 تعديل بعض أ حاكم التفاق :22 املادة

 اكتساب صفة الطرف يف التفاق :21 املادة

 دخول التفاق حزي النفاذ :21 املادة

 مدة التفاق :24 املادة

 النقض :21 املادة

 املنازعات :26 املادة

  ، وال خطاراتأ مني ال يداع همامالتوقيع، واللغات، و  :29 املادة

                                                           
*
ليه تسهيتاا  التفاقل ترد قامئة احملتوايت يف نص   منا أ ايفت ا   .عليه لطتاع القارئ املوقع عليه، وا 
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ن ال طراف   ،ةاملتعاقدا 

املراجعة  ، ابلصيغة2991 مارس 11ة الصناعية املؤرخة من اتفاقية ابريس محلاية امللكي 27 املادةأ خذة يف الاعتبار 
لندن يف يف و، 2711 نومفرب 6يف  لهاييف و، 2722 يونيو 1واش نطن يف يف و، 2711 ديسمرب 24بروكسل يف يف 
 .2769 يوليو 24اس تكهومل يف يف و، 2719 أ كتوبر 12لش بونة يف يف و، 2714 ويوني 1

 قد اتفقت عىل ما ييل:

 2 املادة

نشاء احتاد خاص  اعامتد تصنيف دويلو ؛ ا 

يُسمى لعتامات )لللعنارص التصويرية  مشرتكا  وتعمتد تصنيفاا  خاصاا  البدلان اليت يطبق علهيا هذا التفاق احتاداا تشّكل 
 "(.تصنيف العنارص التصويرية" ييلفامي 

 1 املادة

 تعريف تصنيف العنارص التصويرية وا يداعه

لفاات وال قسام والفروع اليت تصنف فهيا العنارص التصويرية للعتامات، ابيشمل تصنيف العنارص التصويرية قامئة  (1)
يضاحية ،عند الاقتضاء ،مشفوعة  .مبتاحظات ا 

املدير العام من  موقعةو غتني ال نلكزيية والفرنس ية يرد تصنيف العنارص التصويرية يف نسخة أ صلية واحدة حمررة ابلل  (2)
عند فتح ابب التوقيع دليه  ومودعة"املدير العام" و"املنظمة" عىل التوايل( رية )املُسميان فامي ييل للمنظمة العاملية للملكية الفك

 .عىل هذا التفاق

لهيا يف ترد  (1) كذكل يف نسخة أ صلية واحدة حمررة ابللغتني ال نلكزيية  "2"(1)1 املادةالتعديتات وال اافات املشار ا 
 والفرنس ية وموقعة من املدير العام ومودعة دليه.

 1 املادة

 لغات تصنيف العنارص التصويرية

ن د  ع  ي (1)  ويكون للنصني احلجية نفسها.زيية والفرنس ية، لكالتصنيف ابللغتني ال 

رمسية  نصوصاا  ، ابلتشاور مع احلكومات املعنية،فامي ييل "املكتب ادلويل"( املُسمىاملكتب ادلويل للمنظمة ) د  يع   (1)
دهااليت قد  ابللغاتالعنارص التصويرية لتصنيف  لهيا امجلعية  حتدل  .املادةتكل من  "6"()أ  1للفقرة  طبقا 9 املادةيف املشار ا 
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 4 املادة

 اس تخدام تصنيف العنارص التصويرية

اذلي النطاق نصوص علهيا يف هذا التفاق، يكون نطاق تصنيف العنارص التصويرية هو امل  قتضياتامل مع مراعاة  (1)
ليه لك بدل من بدلان الاحتاد اخلاص. و  حتاد اخلاص من ، ل يلزم تصنيف العنارص التصويرية بدلان الابوجه خاصينس به ا 

 لعتامة.املمنوحة لاية امحلمدى  حيث

تصنيف العنارص التصويرية سواء كنظام أ سايس أ و  اس تخدامحق بدلان الاحتاد اخلاص  اخملتصة يف يكون للماكتب (2)
 نظام فرعي.

اخملتصة يف بدلان الاحتاد اخلاص أ ن تدرج يف الواثئق واملنشورات الرمسية اخلاصة بتسجيتات  املاكتبعىل  (3)
 ارص التصويرية فهيا.العتامات وجتديدها أ رقام الفاات وال قسام والفروع اليت يُزمع تصنيف العن

 املشاراخلرباء ده جلنة " أ و ابختصار لهذه العبارة حتدل تصنيف العنارص التصويريةمس بوقة بعبارة " ترد ال رقام املذكورة (4)
لهيا  .1 املادةيف  ا 

ليه، أ ن يعلن عىل توقيع ال جيوز ل ي بدل، عند  (5) يداع واثئق التصديق عليه أ و الانضامم ا  بأ ن  لزتامهعدم االتفاق أ و ا 
 .العتامات وجتديدهارات الرمسية املتعلقة بتسجيل واملنشو  واثئقيف الأ رقام مجيع الفروع أ و بعضها درج ي

ذا  (6) ضا  حدى تسجيل العتامات ا  هممة الاحتاد اخلاص  بدلان أ حد فول  البدل ذكل، فعىل ادلوليةاحلكومية  ال داراتىل ا 
 لهذه املادة. وفقاا  تصنيف العنارص التصويريةدارة ل ال   تكل اس تخدامتخذ مجيع ال جراءات املمكنة للتحقق من ي أ ن 

 1 املادة

 جلنة اخلرباء

 .فهياممثَّتا  لك بدل من بدلان الاحتاد اخلاص يكون جلنة خرباء تُنشأ   (2)

ذاجيوز للمدير العام، ويتعني عليه  )أ ( (1) ال عضاء يف املنظمة ، أ ن يدعو البدلان ذكل اخلرباءجلنة  همن تطلب ا 
ىل أ ن أ عضاء يف الاحتاد اخلاص اليت ليستال طراف يف اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية  أ و  يف نيراق مب تكون ممثَّةل، ا 

 اجامتعات جلنة اخلرباء.

عتامات، اليت يكون أ حد البدلان ال عضاء ادلولية املتخصصة يف جمال الاحلكومية املدير العام املنظامت يدعو  )ب(
 يف اجامتعات جلنة اخلرباء. نيراق مب تكون ممثَّةلأ ن فهيا عىل ال قل طرفاا يف هذا التفاق، ا ىل 

ذاويتعني عليه جيوز للمدير العام،  )ج( دولية حكومية  عن منظامت لني، أ ن يدعو ممثل ذكل جلنة اخلرباء همن تطلب ا 
 يف املناقشات اليت هتمها. املشاركةمية أ خرى ا ىل غري حكو منظامت دولية و 

 :مبا ييل جلنة اخلرباءتقوم و  (1)

دخال "2" اافات عىل تصنيف العنارص التصويرية؛و  تعديتات ا   ا 
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ىل بدلان الاحتاد اخلاص توصيات  توجيه "1" تيسري اس تخدام تصنيف العنارص التصويرية وتعزيز  بغرضا 
 تطبيقه عىل وجه موحد؛

من تطبيق تصنيف العنارص التصويرية ال سهام يف تيسري يت من شأ هنا مجيع التدابري ال خرى ال اختاذ "1"
 ؛زيانية الاحتاد اخلاص أ و املنظمة، دون أ ن ترتتب عىل ذكل أ ية أ اثر مالية عىل مبدلان الناميةق ل ال 

نشاءيكون لها احلق يف  "4"  جلان فرعية وأ فرقة عامةل. ا 

اتحة الفرصة أ مام املنظامت جلنة اخلرباء تعمتد  (4) املشار ادلولية احلكومية نظاهما ادلاخيل. ويتعني أ ن يقيض هذا النظام اب 
لهيا يف الفقرة ) سهاماا اب  اليت و )ب(، (1ا  يف تطوير تصنيف العنارص التصويرية، للمشاركة يف اجامتعات  كبريا ماكهنا أ ن تقدم ا 

 اخلرباء.اللجان الفرعية وال فرقة العامةل التابعة للجنة 

دخال تلقجيوز أ ن يتقدم اب (1) ىل ا  اافات عديتاترتاحات الرامية ا   اخملتص املكتب عىل تصنيف العنارص التصويرية أ و ا 
 جلنة اخلرباء مبوجب ةل يفادلولية املمثَّ احلكومية املنظامت أ ي من يف أ ي بدل من بدلان الاحتاد اخلاص، واملكتب ادلويل، و 

ىل تقدمي اليت  تنظامامل أ و  انبدلأ ي من ال )ب(، و (1الفقرة ) الاقرتاحات. وين غي رفع  تكلتدعوها جلنة اخلرباء خصيصاا ا 
ىل امل  عقاد ان ق لشهرين  أ جل أ قصاهعراها عىل أ عضاء جلنة اخلرباء واملراق ني يف وىل اذلي يت ،كتب ادلويلالاقرتاحات ا 

 الاقرتاحات.يف ختالها  أ ن يُنظريُزمع دورة جلنة اخلرباء اليت 

 واحد. عضو يف جلنة اخلرباء صوتلّك بدل و  )أ ( (6)

 تة.واملصول  ةل املمثَّ  للبدلانتتخذ جلنة اخلرباء قراراهتا ابل غلبية البس يطة  )ب(

ىل  ؤدينه يتة أ  صول  ةل واملعدد ادلول املمثَّ  سقرار يرى خُ  يُشرتط أ ن يصدر أ ي )ج( لهيّك ال سايس اتعديل ا 
عادة التصنيفينطوي عىل قدر كبري من  أ و ،تصويريةالعنارص ال  لتصنيف ةل املمثَّ  البدلانبأ غلبية ثتاثة أ رابع ، ا 

 .تةاملصول  و 

 الامتناع عن التصويت تصويتاا.عد ل يُ  )د(

 6 املادة

 ال خطار ابلتعديتات وال اافات والقرارات ال خرى ودخولها حزي النفاذ ونشها

ر  (2)  اعامتد بشأ نجلنة اخلرباء يصدر عن  قرارّك الاحتاد اخلاص ب بدلاناخملتصة يف  املاكتباملكتب ادلويل ُُيط 
اافات و  تعديتات دخالها عىل ا   توصيات جلنة اخلرباء. وتدخل التعديتاتب وكذكل  ،تصنيف العنارص التصويريةيُقرتح ا 

رسال ال خطار. النفاذحزي  وال اافات  بعد س تة أ شهر من اترخي ا 

 تكل وتُنش. حزي النفاذ اليت دخلت التعديتات وال اافات تصنيف العنارص التصويريةاملكتب ادلويل يف ج در  يُ  (1)
دهايف املنشورات ادلورية اليت  التعديتات وال اافات لهيا يف  حتدل  .9 املادةامجلعية املشار ا 
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 9 املادة

 مجعية الاحتاد اخلاص

 حتاد اخلاص.الا بدلانلتاحتاد اخلاص مجعية تتكون من  )أ ( (2)

، وجيوز أ ن يعاونه مندوبون مناوبون من بدلان الاحتاد اخلاص ل مندوب واحد حكومة لك بدلميثل  )ب(
 ومستشارون وخرباء.

لهيا يف امل ولية ادلكومية احل تنظاممن امل  جيوز ل ي )ج( مبراقب يف اجامتعات ممثَّةل  تكون( أ ن ب()1)1 املادةشار ا 
رت امجلعية ذكلقد أ نشأ هتاامجلعية اليت تكون  وال فرقة العامةلويف اجامتعات اللجان  ،امجلعية ذا قرل  .، ا 

 نته.تتحمل نفقات لك وفد احلكومة اليت عيل  )د(

 تقوم امجلعية مبا ييل:، 1 املادةمع مراعاة أ حاكم  (أ  ) (1)

 ه، وبتنفيذ هذا التفاق؛مجيع املسائل اخلاصة ابحملافظة عىل الاحتاد اخلاص وتطوير  معاجلة "2"

 ؤرمرات املراجعة؛مل لتحضريادلويل ابلتوجهيات اخلاصة اب املكتب تزويد "1"

ده جبميع يعلهيا، وتزو املوافقةم املتعلقة ابلحتاد اخلاص و يف تقارير وأ نشطة املدير العا والنظر "1"
 التازمة بشأ ن املسائل اليت تدخل يف اختصاص الاحتاد اخلاص؛ ال رشادات

 حساابته اخلتامية؛واملوافقة عىل اخلاصة به،  الثنائيةمزيانية واعامتد  برانمج الاحتاد اخلاص حتديد "4"

 النظام املايل لتاحتاد اخلاص؛ واعامتد "1"

عداد نصوص رمسية لتصنيف العنارص التصويرية بلغات أ خرى غري ال نلكزيية والفرنس ية؛يف  البتل  "6"  ا 

نشاء "9"  من جلان وأ فرقة عامةل لتحقيق أ غراض الاحتاد؛ ما تراه متامئاا  ا 

غري ال عضاء يف الاحتاد  ، من مضن البدلانهميكنمن عىل حتديد ()ج(، 2، مع مراعاة الفقرة )العمل "9"
أ ي من حضور اجامتعاهتا واجامتعات  ،احلكومية غرياملنظامت ادلولية اخلاص واملنظامت احلكومية ادلولية و 

 .بصفة مراقب اليت تنش هئا مةلال فرقة العااللجان و 

جراء متامئ أ خر  اختاذ "7"  حتقيق أ غراض الاحتاد اخلاص؛يف  يسهمأ ي ا 

 هذا التفاق.تكون مناس بة مبوجب أ ية همام أ خرى ب الااطتاع "21"

تتخذ امجلعية قرارها ات ال خرى اليت تديرها املنظمة، تاحتادابلنس بة ل أ يضاا  ذات الاهامتماملسائل  فامي ُيص )ب(
 ذكل بعد الاطتاع عىل رأ ي جلنة التنس يق التابعة للمنظمة.

 لّك بدل عضو يف امجلعية صوت واحد. (أ  ) (1)

 ن النصاب القانوين من نصف عدد البدلان ال عضاء يف امجلعية.يتكول  )ب(
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ذا مل يتوافر النصاب القانوينللجمعية أ ن تتخذ قرارا )ج( ، ابس تثناء تكل املتعلقة ل تكون ولكنل تكل القرارات ت ا 
جراءاهتا ل بعد اس اخلاصة اب  ر لية. التاتيفاء الشوط ، انفذة ا  املكتب ادلويل البدلان ال عضاء يف امجلعية اليت مل ُُيط 
ىل ال دلء كتابة ب بتكل القرارات فهيا ةلتكن ممثَّ  ثتاثة يف غضون وذكل  تصويهتا أ و ابمتناعها عن التصويت، ويدعوها ا 

ذا ال خطار سب من اترخيشهر حتُ أ   عدد البدلان اليت أ دلت بتصويهتا أ و امتناعها عن التصويت هبذا الشّك،  بلغ. وا 
 القرارات تكللس تكامل النصاب القانوين يف ادلورة، فا ن  ، عدد البدلان اذلي كن مطلوابا الفرتة تكلعند انقضاء 

 تصبح انفذة، رشط احلصول يف الوقت نفسه عىل ال غلبية املطلوبة.

 .املدىل هباال صوات عدد تخذ قرارات امجلعية بأ غلبية ثليث تُ  ،(1)22 املادةمع مراعاة أ حاكم  )د(

 الامتناع عن التصويت تصويتاا.عد ل يُ  (ه)

لل جيوز ل ي مندوب أ ن ميثل  )و( ل ابمس  تصول  أ ن ي بدلاا واحداا، ول ل ا   البدل. ذكلا 

ةجتمتع امجلعية  (أ  ) (4) ختال تُعقد، يف غياب ظروف اس تثنائية، دورة عادية يف  دعوة من املدير العامبلك س نتني  مرل
 فرتة انعقاد امجلعية العامة للمنظمة ويف ماكن انعقادها.

 عدد البدلان ال عضاء يف امجلعية.طلب ربع بناء عىل من املدير العام و دعوة ب تعقد امجلعية دورة اس تثنائية )ب(

 املدير العام جدول أ عامل لك دورة. دل يع   )ج(

 تعمتد امجلعية نظاهما ادلاخيل. (1)

 9 املادة

 املكتب ادلويل

 املكتب ادلويل ابملهام ال دارية املتعلقة ابلحتاد اخلاص. يضطلع )أ ( (2)

ال فرقة العامةل ال خرى أ و ان اللجو  عية وجلنة اخلرباءامجل  اجامتعات حتضري ،بوجه خاص، املكتب ادلويل يتوىل )ب(
 ، وتوفري أ عامل ال مانة لتكل الهيئات.امجلعية أ و جلنة اخلرباء تنش هئا اليت قد

 الرئيس التنفيذي لتاحتاد اخلاص وهو اذلي ميثهل.هو املدير العام  )ج(

لجان أ و ال فرقة العامةل ال خرى اليت الو  وجلنة اخلرباء اجامتعات امجلعيةُيتاره يف لك  موظفاملدير العام وأ ي  اركيش (1)
أ مني  هممةُيتاره  موظفاملدير العام أ و أ ي  توىلن أ ن يكون هلام حق التصويت. وي امجلعية أ و جلنة اخلرباء، دو  تنش هئاقد 
 حبمك املنصب. الهيئات تكل

 .راجعةامل اتمؤرمر  تحضريزمة ل التاال جراءات  ،وفقاا لتوجهيات امجلعية، يتخذ املكتب ادلويل )أ ( (1)

 التحضريغري حكومية بشأ ن منظامت دولية دولية و حكومية منظامت مع  يتشاورجيوز للمكتب ادلويل أ ن  )ب(
 ؤرمرات املراجعة.مل

مؤرمرات  مناقشات، دون أ ن يكون هلم حق التصويت، يف ين ُيتارماملدير العام وال شخاص اذل يشارك )ج(
 .املراجعة
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ليه. ينفذ (4)  املكتب ادلويل أ ية همام أ خرى تعهد ا 

 7 املادة

 الشؤون املالية

 لتاحتاد اخلاص مزيانية. )أ ( (2)

يراداته ومرصوفاته، ومساهامته يف مزيانية املرصوفات املشرتكة بني الاحتادات )ب(  تشمل مزيانية الاحتاد اخلاص ا 
 حتت ترصف مزيانية مؤرمر املنظمة. ، وكذكل عند الاقتضاء املبالغ املواوعةاليت تديرها املنظمة

كذكل  تُعزىحتاد اخلاص، بل ا ىل الافقط  تُعزىمرصوفات مشرتكة بني الاحتادات املرصوفات اليت ل  تربتع  )ج(
 تكلاحتاد واحد أ و أ كرث من الاحتادات ال خرى اليت تديرها املنظمة. وتكون حصة الاحتاد اخلاص يف ا ىل 

 ع الفائدة اليت تعود عليه مهنا.املرصوفات املشرتكة متناس بة م

يتاء الاعتبار الواجبتواع مزيانية الاحتاد اخلاص مع  (1) قتضيات التنس يق مع مزيانيات الاحتادات ال خرى اليت مل  ا 
 تديرها املنظمة.

 مول مزيانية الاحتاد اخلاص من املصادر التالية:تُ  (1)

 بدلان الاحتاد اخلاص؛ مساهامت "2"

 الاحتاد اخلاص؛ ابمسالرسوم واملبالغ املس تحقة عن اخلدمات اليت يؤدهيا املكتب ادلويل  "1"

 املنشورات؛ تكلاملرتبطة ب اتوات املتعلقة ابلحتاد اخلاص وال  بيع منشورات املكتب ادلويل  حصيةل "1"

 الهبات والوصااي وال عاانت؛ "4"

 ال جيار والفوائد وال يرادات املتنوعة ال خرى. رسوم "1"

لهيا يف الفقرةساهامامل من أ جل حتديد  )أ ( (4) ىل الفاة من بدلان الاحتاد اخلاص "، ينسب لك بدل 2("1) ت املشار ا  ا 
نفسها  ته الس نوية عىل أ ساس عدد الوحداتة امللكية الصناعية، ويدفع مساه نفسها اليت أ درج فهيا يف احتاد ابريس محلاي

 الفاة يف الاحتاد املذكور. تكلل  ةداحملدل 

ىل املبلغ ال جاميل تتكول  )ب( ن املساهة الس نوية لّك بدل من بدلان الاحتاد اخلاص من م لغ تتعادل نسبته ا 
 ذكلللمساهامت الس نوية مجليع البدلان يف مزيانية الاحتاد اخلاص مع النس بة بني عدد وحدات الفاة اليت أ درج فهيا 

 دل والعدد ال جاميل لوحدات مجيع البدلان.الب

 من لك عام. ريف ال ول من يناي تس تحق املساهامت )ج(

ل جيوز للبدل اذلي يتأ خر يف دفع مساهته أ ن ميارس حقه يف التصويت يف أ ي هجاز من أ هجزة الاحتاد اخلاص  )د(
ذا كن مقدار املساهامت املتأ خرة يعادل مقدار املساهامت املس تحقة ع  ليه عن الس نتني الاكملتني السابقتني أ و يزيد ا 

عليه. غري أ نه جيوز لهذا البدل أ ن يواصل ممارسة حقه يف التصويت يف اجلهاز املذكور طاملا ارتأ ى اجلهاز أ ن الـتأ خري يف 
 ادلفع انجت عن حالت اس تثنائية ل ميكن جتنهبا.
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ذا مل  )ه(  ة، فا ن مزيانية الس نة السابقة جيري جتديدها طبقاا املزيانية ق ل بداية أ ية س نة مالية جديد تُقرا 
 لتا جراءات املنصوص علهيا يف النظام املايل.

د (1) ادلويل ابمس الاحتاد اخلاص،  املدير العام مقدار الرسوم واملبالغ املس تحقة عن اخلدمات اليت يؤدهيا املكتب حيدل
ىل امجلعية. يرفع تقريراا و   عهنا ا 

لتاحتاد اخلاص رأ س مال عامل يتكون من دفعة واحدة يسددها لك بدل من بدلان الاحتاد اخلاص. وعىل  )أ ( (6)
ذا أ صبح غري كف   املذكورامجلعية أ ن تقرر زايدة رأ س املال   .ا 

ىل رأ س املال السالف اذلكر أ و مشاركته يف زايدته  )ب( نس بة يكون مقدار ادلفعة ال وىل اليت يسددها لك بدل ا 
 هة هذا البدل عن الس نة اليت يتكون فهيا رأ س املال أ و تتقرر فهيا زايدته.مسا من

د )ج( امجلعية نس بة ادلفعة ورشوط تسديدها، بناء عىل اقرتاح املدير العام وبعد الاطتاع عىل رأ ي جلنة  حتدل
 التنس يق التابعة للمنظمة.

ذا كن رأ س  البدل سلفاا  ذكلعىل أ ن مينح  مقر املنظمةه فياتفاق املقر املربم مع البدل اذلي يقع ين غي أ ن ينص  )أ ( (9) ا 
السلف ورشوط منحها مواع اتفاقات منفصةل يف لك حاةل بني البدل املعين  تكل. ويكون مقدار املال العامل غري كف  

 واملنظمة.

ليه يف الفقرة الفرعية )أ ( واملنظمة أ ن ينقضا التعهد مبنح سلمن حيق لّك  )ب( خطار البدل املشار ا  ف مبوجب ا 
 كتايب. ويرسي مفعول النقض بعد انقضاء ثتاث س نوات من هناية الس نة اليت يمت فهيا ال خطار بذكل.

 وواحد أ و أ كرث من بدلان الاحتاد اخلاص، أ و مراجعبدل  عليه النظام املايل،ملا ينص  مراجعة احلساابت، وفقاا  ريجيُ  (9)
 موافقهتم.حساابت من اخلارج تعيهنم امجلعية بعد أ خذ 

 21 املادة

 مراجعة التفاق

 بدلان الاحتاد اخلاص أ ن تراجع هذا التفاق من وقت ل خر.ل  خاصة جيوز ملؤرمرات (2)

ىل عقد بشأ ن ادل امجلعيةتقرر  (1)  مؤرمرات املراجعة.أ ي من عوة ا 

 .22 ملادةحاكم ال   مؤرمر مراجعة أ و طبقاا عن طريق سواء  22و 7و 9و 9 جيوز تعديل املواد (1)

 22 املادة

 تعديل بعض أ حاكم التفاق

فضتاا عن هذه  7و 9و 9 أ و للمدير العام أ ن يتقدم ابقرتاحات لتعديل املواد من بدلان الاحتاد اخلاصجيوز ل ي بدل  (2)
ر . و املادة  عىل ال قل. أ شهرالاقرتاحات ق ل عراها عىل امجلعية للنظر فهيا بس تة بتكل  بدلان الاحتاد اخلاصاملدير العام ُُيط 

لهيا يف الفقرة )التعديتات اخلاصة ابملاعامتد امجلعية  توىلت  (1) أ غلبية ثتاثة أ رابع عدد  . ويشرتط اعامتدها(2واد املشار ا 
 .ىل هباأ ربعة أ خامس عدد ال صوات املدأ غلبية وللفقرة احلالية  9 أ ي تعديل للامدة، ولكن يشرتط اعامتد املدىل هباال صوات 
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لهيا يف الفقرة نفاذ يبدأ   )أ ( (1) خطارات كتابية ( بعد ان2) أ ي تعديل للمواد املشار ا  قضاء شهر من تسمل املدير العام ا 
قرار التعديل ال عضاء يف الاحتاد اخلاصثتاثة أ رابع عدد البدلان من  لق ولاب وفق عىل أ ن يكون الق ول قد مت  ،وقت ا 
 .قواعد ادلس توريةال

يف الوقت اذلي  الاحتاد اخلاصمجيع البدلان ال عضاء يف  ق وهل هبذا الشّك متكورة لك تعديل للمواد املذيلزم  )ب(
ل غري ملزم يزيد الالزتامات املالية لبدلان الاحتاد اخلاص  أ ي تعديل عىل أ ن يكون ،حزي النفاذيدخل فيه التعديل  ا 

 التعديل املذكور.ق ولها ب  أ خطرتبدلان اليت لل 

اص مجليع ادلول اليت تصبح أ عضاء يف الاحتاد اخل ملزماا يكون )أ (  ل حاكم الفقرة الفرعية طبقاا  يُق للك تعديل  )ج(
 .)أ ( ل حاكم الفقرة الفرعية طبقاا  حزي النفاذبعد دخول التعديل 

 21 املادة

 اكتساب صفة الطرف يف التفاق

 يف هذا التفاق عن طريق: فاا ميكن لّك دوةل طرف يف اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية أ ن تصبح طر  (2)

يداعهامث  تصديقوثيقة عىل  توقيعل ا "2"  ،ا 

يداع "1"  وثيقة انضامم. ا 

 تودع واثئق التصديق والانضامم دلى املدير العام. (1)

 .من وثيقة اس تكهومل لتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية عىل هذا التفاق 14 املادةق أ حاكم تطب   (1)

 املتعلقواع القامئ ابل( بأ ي حال عىل أ هنا تتضمن اعرتاف أ ية دوةل من دول الاحتاد اخلاص 1) تفسري الفقرةل جيوز  (4)
قلمي   الواع.كل ذل الضمين ق ولهاأ و  ،مبقتىض الفقرة املذكورةعليه  اطبقن هذا التفاق م جتعل دوةل أ خرى اب 

 21 املادة

 دخول التفاق حزي النفاذ

ىل البدلان امخلسة ال وىل اليت أ ودعت واثئق تصديقها أ و انضامهما، بعد ثتاثة النفاذحزي  ا التفاقل هذيدخ (2) ، ابلنس بة ا 
يداع الوثيقة اخلامسة من واثئق التصديق أ و الانضامم.  أ شهر من اترخي ا 

ىل أ ي بدل أ خر نفاذحزي ال  يدخل هذا التفاق (1) وفقاا غري البدلان اليت دخل فهيا التفاق حزي النفاذ  ابلنس بة ا 
صدار، بعد ثتاثة أ شهر من اترخي (2) للفقرة د اترخي لحق ، وذكل ما مل حيدَّ بتصديق البدل أ و انضاممهل خطار املدير العام  ا 

ىل  نفاذحزي ال ا التفاق دخل هذي، اةلديق أ و الانضامم. ويف تكل احليف وثيقة التص راا من التارخي اعتبا البدل ذكلابلنس بة ا 
 .داحملدَّ 

 .والمتتع جبميع مزاايه هذا التفاقيرتتب قانوانا عىل التصديق أ و الانضامم ق ول مجيع الشوط املنصوص علهيا يف  (1)
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 24 املادة

 مدة التفاق

 مدة هذا التفاق يه املدة نفسها املقررة لتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية.

 21 املادة

 النقض

ىل املدير العام.مبو  التفاق اأ ن ينقض هذمن بدلان الاحتاد اخلاص جيوز ل ي بدل  (2) خطار يوجه ا   جب ا 

 بعد انقضاء س نة من اترخي تسمل املدير العام ال خطار بذكل. يصبح النقض انفذاا  (1)

 ق ل انقضاء همةل مدهتا خس س نوات اعتباراا  املادةل جيوز ل ي بدل أ ن ميارس حق النقض املنصوص عليه يف هذه  (1)
 يف الاحتاد اخلاص. اا من التارخي اذلي يصبح فيه عضو 

 26 املادة

 املنازعات

التفاق واذلي ل تمت تسويته  ابشأ ن تفسري أ و تطبيق هذاخلاص الاحتاد  بدلان نزاع بني اثنني أ و أ كرث من لك (2)
تتفق  لنظام احملمكة، وذكل ما مل املعنية عراه أ مام حممكة العدل ادلولية بعريضة تقدم وفقاا  البدلانابملفاواات ميكن ل ي من 

خطار املكتب ادلويل اذلي يتوىل ويقوم البدل اذلي ياملعنية عىل طريقة أ خرى للتسوية.  البدلان عرض الزناع أ مام احملمكة اب 
حاطة   ابملواوع. ال خرى علاما  اخلاص الاحتاد بدلانا 

يداعه لوثيقة  هذا التفاقعند توقيعه لّك بدل أ ن يعلن،  (1) لي أ و انضاممه تصديقه عليهأ و ا   اا عترب نفسه ملزتمي ، أ نه ل ها 
 بدلانمن  بدل أ خر وأ يذكل ال عتان  أ صدر بدل أ يبني ينشأ  نزاع  أ يعىل ( 2) أ حاكم الفقرةي (. ول ترس 2) بأ حاكم الفقرة

 .اخلاص الاحتاد

عتاانا  أ صدر بدللّك  (1) عتانهي ( أ ن 1) للفقرة طبقاا  ا  خطار يوجه للمدير العام.سحب ا   ، يف أ ي وقت، اب 

 29 املادة

 التوقيع، واللغات، وهمام أ مني ال يداع، وال خطارات

 نسخة أ صلية واحدة ابللغتني ال نلكزيية والفرنس ية، ويكون للنصني احلجية نفسها. يف هذا التفاق عوقل ي )أ ( (2)

 .2791 ديسمرب 12حىت يف فيينا  هذا التفاق مفتوحاابب التوقيع عىل ظل ي ()ب

غتاق ابب التوقيع.تودع النسخة ال صلية  )ج(  لهذا التفاق دلى املدير العام بعد ا 

عداد نصوص رمسية بأ ية لغات أ خرى حتدل  (1)  دها امجلعية.يتوىل املدير العام، بعد التشاور مع احلكومات املعنية، ا 
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اليت  بدلانال ىل حكومات ا   ا التفاقيه لهذع عل النص املوقل  من ق هلمعمتدتني من  نسختنياملدير العام  يرسل )أ ( (1)
ىل حكومة أ ي بدل أ خر بناء عىل طلهبا.وقلعت عليه  ، وا 

ا ىل حكومات مجيع  ا التفاقعىل هذ يُدخلن أ ي تعديل م ق هلمعمتدتني من  نسختنياملدير العام  يرسل )ب(
ىل حكومة أ ي بدل أ خر بناء عىل طلهبا.  بدلان الاحتاد اخلاص، وا 

ليه، بنسخ  ينضمأ و  ،عىل هذا التفاق عوقل  بدل أ ي املدير العام حكومة يوايف )ج( من من ق هل  تنيمعمتد تنيا 
 ابللغة ال نلكزيية أ و الفرنس ية وذكل بناء عىل طلهبا. تصنيف العنارص التصويرية

 دلى ال مانة العامة ملنظمة ال مم املتحدة. التفاق اهذاملدير العام يسجل  (4)

ر (1)  حكومات مجيع البدلان ال طراف يف اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية مبا ييل:املدير العام  ُيط 

 (؛2) لفقرةا طبقاا التوقيعات  "2"

يداع "1"  ؛(1)21 دةلامل طبقاا واثئق التصديق أ و الانضامم  اتا 

 ؛(2)21 للامدة طبقاا  النفاذحزي  التفاق ااترخي دخول هذ "1"

 (؛1)4 ال عتاانت الصادرة طبقاا للامدة "4"

 (؛1)21 للامدة طبقاا ال عتاانت وال خطارات الصادرة  "1"

 (؛1)26 ال عتاانت الصادرة طبقاا للامدة "6"

عتاانت ُأخطر به طبقاا للامدةب حس "9"  ؛(1)26 أ ي ا 

 ؛(1)22 للامدة ا التفاق طبقاا دخل عىل هذعديتات اليت تُ ق ول الت "9"

 ؛نفاذالتعديتات حزي ال  تكل دخول اترخي "7"

 .21 ةللامد طبقاا حالت النقض اليت يمت تسلمها  "21"

*               *               * 


