
  إنشاء المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة اتفاقیة
  

  ١٩٦٧تموز /یولیھ ١٤الموقعة في استوكھولم في 
  ١٩٧٩أیلول /سبتمبر ٢٨والمعدلة في 

  
  إن األطراف المتعاقدة،

  
رغبة منھا في اإلسھام في تفاھم وتعاون أفضل بین الدول لمنفعتھا المشتركة على أساس احترام 

  ا،سیادتھا والمساواة بینھ
  

  ورغبة منھا في دعم حمایة الملكیة الفكریة في جمیع أنحاء العالم بھدف تشجیع النشاط االبتكاري،
  

ورغبة منھا في تطویر ورفع كفاءة إدارة االتحادات المنشأة في مجاالت حمایة الملكیة الصناعیة 
  ا، وحمایة المصنفات األدبیة والفنیة، مع االحترام الكامل الستقالل كل اتحاد منھ

  
  :قد اتفقت على ما یلي

  
  ١مادة 

  إنشاء المنظمة
  

  .تنشأ بمقتضى ھذه االتفاقیة المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة
  

  ٢مادة 
  التعاریف

  
  :ألغراض ھذه االتفاقیة

  
  ).الویبو(یقصد بھا المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة " المنظمة) "١(
  
  .لي للملكیة الفكریةیقصد بھ المكتب الدو" المكتب الدولي) "٢(
  
 ٢٠یقصد بھا االتفاقیة الخاصة بحمایة الملكیة الصناعیة الموقعة في " اتفاقیة باریس) "٣(

  .بما في ذلك أیة تعدیالت أدخلت علیھا ١٨٨٣آذار /مارس
  
 ٩یقصد بھا االتفاقیة الخاصة بحمایة المصنفات األدبیة والفنیة الموقعة في " اتفاقیة برن) "٤(

  .بما في ذلك أیة تعدیالت أدخلت علیھا ١٨٨٦ول أیل/سبتمبر
  
  .یقصد بھ االتحاد الدولي الذي أنشأتھ اتفاقیة باریس" اتحاد باریس) "٥(
  
  .یقصد بھ االتحاد الدولي الذي أنشأتھ اتفاقیة برن" اتحاد برن) "٦(
  



الخاصة یقصد بھا اتحاد باریس واالتحادات الخاصة التي أنشئت واالتفاقات " االتحادات) "٧(
التي أبرمت فیما یتعلق بذلك االتحاد، واتحاد برن، وأي اتفاق دولي آخر یرمي إلى دعم حمایة 

  ).٣( ٤الملكیة الفكریة وتتولى المنظمة تنفیذه وفقا للمادة 
  
  :تشمل الحقوق المتعلقة بما یلي" الملكیة الفكریة) "٨(
  
  المصنفات األدبیة والفنیة والعلمیة، -
  
  نین القائمین باألداء والفنوغرامات وبرامج اإلذاعة والتلفزیون،منجزات الفنا -
  
  االختراعات في جمیع مجاالت االجتھاد اإلنساني، -
  
  االكتشافات العلمیة، -
  
  الرسوم والنماذج الصناعیة، -
  
  العالمات التجاریة وعالمات الخدمة واألسماء والسمات التجاریة، -
  
  وعة،الحمایة من المنافسة غیر المشر -
  

وجمیع الحقوق األخرى الناتجة عن النشاط الفكري في المجاالت الصناعیة والعلمیة واألدبیة 
  .والفنیة

  
  ٣مادة 

  أغراض المنظمة
  

  :أغراض المنظمة ھي
  
دعم حمایة الملكیة الفكریة في جمیع أنحاء العالم عن طریق التعاون بین الدول وبالتعاون مع ) ١(

  كان ذلك مالئمًا، أي منظمة دولیة أخرى حیثما
  
  .ضمان التعاون اإلداري بین االتحادات) ٢(
  

  ٤مادة 
  الوظائف

  
، فإن المنظمة، عن طریق أجھزتھا المختصة، ومع مراعاة ٣لتحقیق األغراض المبینة في المادة 

  :اختصاص كل من االتحادات
  
لملكیة الفكریة في تعمل على دعم اتخاذ اإلجراءات التي تھدف إلى تیسیر الحمایة الفعالة ل) ١(

  جمیع أنحاء العالم وإلى تنسیق التشریعات الوطنیة في ھذا المجال؛
  



تقوم بالمھام اإلداریة التحاد باریس، ولالتحادات الخاصة المنشأة فیما یتعلق بذلك االتحاد، ) ٢(
  والتحاد برن؛

  
لي آخر یھدف إلى دعم یجوز لھا أن تقبل تولي المھام اإلداریة الناشئة عن تنفیذ أي اتفاق دو) ٣(

  حمایة الملكیة الفكریة أو المشاركة في مثل ھذه المھام؛
  
  تشجیع إبرام االتفاقات الدولیة التي تھدف إلى تدعیم حمایة الملكیة الفكریة؛) ٤(
  
  تعرض تعاونھا على الدول التي تطلب المساعدة القانونیة الفنیة في مجال الملكیة الفكریة؛) ٥(
  
مات الخاصة بحمایة الملكیة الفكریة وتنشرھا، وتجري الدراسات في ھذا تجمع المعلو) ٦(

  المجال وتشجیعھا، وتنشر نتائج تلك الدراسات؛
  
توفر الخدمات التي تیسر الحمایة الدولیة للملكیة الفكریة، وتنھض بأعباء التسجیل في ھذا ) ٧(

  الئما؛المجال، كما تنشر البیانات الخاصة بالتسجیالت حیثما كان ذلك م
  
  .تتخذ كل إجراء مالئم آخر) ٨(
  

  ٥مادة 
  العضویة

  
تكون العضویة في المنظمة مفتوحة ألیة دولة عضو في أي من االتحادات بمفھومھا الوارد ) ١(

  ).٧(في المادة 
  
تكون العضویة في المنظمة مفتوحة كذلك ألیة دولة لیست عضوا في أي من االتحادات ) ٢(

  :بشرط
  
في األمم المتحدة أو في أي من الوكاالت المتخصصة المرتبطة باألمم  أن تكون عضوا" ١"

المتحدة أو في الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، أو أن تكون طرفا في النظام األساسي لمحكمة العدل 
  الدولیة، أو

  
  .أن تدعوھا الجمعیة العامة لتكون طرفا في ھذه االتفاقیة" ٢"
  

  ٦مادة 
  الجمعیة العامة

  
تشكل جمعیة عامة تتكون من الدول األطراف في ھذه االتفاقیة األعضاء في أي من ) أ  ) (١(

  .االتحادات
  
  .تمثل حكومة كل دولة بمندوب واحد یمكن أن یعاونھ مناوبون ومستشارون وخبراء) ب(
  
  .تتحمل نفقات كل وفد الحكومة التي عینتھ) ج(
  



  :تقوم الجمعیة العامة بما یلي) ٢(
  
  مدیر العام بناء على ترشیح لجنة التنسیق؛تعین ال" ١"
  
تنظر في تقاریر المدیر العام الخاصة بالمنظمة وتعتمدھا، وتزوده بجمیع التوجیھات " ٢"

  الالزمة؛
  
  تنظر في تقاریر وأنشطة لجنة التنسیق وتعتمدھا، وتزودھا بالتوجیھات؛" ٣"
  
  بین االتحادات؛تقر میزانیة فترة السنتین الخاصة بالنفقات المشتركة " ٤"
  
تعتمد اإلجراءات التي یقترحھا المدیر العام بخصوص إدارة االتفاقات الدولیة المشار إلیھا " ٥"

  ؛)٣(٤في المادة 
  
  تقر الالئحة المالیة للمنظمة؛" ٦"
  
  تحدد لغات عمل السكرتاریة آخذة في االعتبار ما ھو متبع في األمم المتحدة؛" ٧"
  
  لتكون طرفًا في ھذه االتفاقیة؛" ٢) "٢(٥یھا في المادة تدعو الدول المشار إل" ٨"
  
تحدد من یسمح لھم بحضور اجتماعاتھا كمراقبین من الدول غیر األعضاء في المنظمة ومن " ٩"

  المنظمات الدولیة الحكومیة وغیر الحكومیة؛
  
  .تباشر أیة مھام أخرى مناسبة تدخل في نطاق ھذه االتفاقیة" ١٠"
  
كل دولة صوت واحد في الجمعیة العامة سواء كانت عضوا في واحد أو أكثر یكون ل) أ ) ( ٣(

  .من االتحادات
  
  .یتكون النصاب القانوني من نصف عدد الدول األعضاء في الجمعیة العامة) ب(
  
، یجوز للجمعیة العامة أن تتخذ قرارات إذا كان )ب(بغض النظر عن أحكام الفقرة الفرعیة ) ج(

في أیة دورة یقل عن النصف ولكن یساوي ثلث الدول األعضاء في الجمعیة عدد الدول الممثلة 
ومع ذلك فإن قرارات الجمعیة العامة، بخالف تلك المتعلقة بإجراءاتھا، ال . العامة أو یزید علیھ

یبلغ المكتب الدولي القرارات المذكورة إلى الدول . تكون نافذة إال إذا توفرت الشروط التالیة
جمعیة العامة التي لم تكن ممثلة، ویدعوھا إلى اإلدالء بتصویتھا أو امتناعھا كتابة األعضاء في ال

فإذا ما كان عدد الدول التي أدلت بتصویتھا أو . خالل مدة ثالثة شھور من تاریخ ذلك اإلبالغ
امتناعھا عند انقضاء تلك المدة یساوي عدد الدول التي كانت ناقصة كي یكتمل النصاب القانوني 

لدورة ذاتھا تكون تلك القرارات نافذة متى كانت األغلبیة المطلوبة ما زالت قائمة في نفس في ا
  .الوقت

  
تتخذ الجمعیة العامة قراراتھا بأغلبیة ثلثي ) و(و) ھ(مع مراعاة أحكام الفقرتین الفرعیتین ) د(

  .األصوات التي اشتركت في االقتراع
  



" ٣"٤االتفاقات الدولیة المشار إلیھا في المادة  یتطلب اعتماد اإلجراءات الخاصة بإدارة) ھ(
  .أغلبیة ثالثة أرباع األصوات التي اشتركت في االقتراع

  
من میثاق األمم المتحدة أغلبیة  ٦٣و ٥٧یتطلب اعتماد اتفاق مع األمم المتحدة طبقا للمادتین ) و(

  .تسعة أعشار األصوات التي اشتركت في االقتراع
  
والموافقة على اإلجراءات التي یقترحھا المدیر ") ١)"٢(فقرة (یر العام یتطلب تعیین المد) ز(

أال یقتصر توفر ) ١٠مادة (ونقل المقر ") ٥)"٢(فقرة (العام بشأن إدارة االتفاقات الدولیة 
  .رناألغلبیة المطلوبة في الجمعیة العامة فحسب بل أیضا في جمعیة اتحاد باریس وجمعیة اتحاد ب

  
  .متناع بمثابة تصویتال یعتبر اال) ح(
  
  .ال یمثل المندوب إال دولة واحدة فقط وال یصوت إال باسمھا) ط(
  
  .تجتمع الجمعیة في دورة عادیة مرة كل سنتین بدعوة من المدیر العام) أ ) ( ٤(
  
تجتمع الجمعیة في دورة غیر عادیة بدعوة من المدیر العام سواء بناء على طلب لجنة ) ب(

  .ب ربع عدد الدول األعضاء في الجمعیة العامةالتنسیق أو على طل
  
  .تعقد االجتماعات في مقر المنظمة) ج(
  
تشارك الدول األطراف في ھذه االتفاقیة، والتي لیست أعضاء في أي من االتحادات، في ) ٥(

  .اجتماعات الجمعیة العامة كمراقبین
  
  .تعتمد الجمعیة العامة نظامھا الداخلي) ٦(
  

  ٧ مادة
  المؤتمر

  
یشكل مؤتمر یتكون من الدول األطراف في ھذه االتفاقیة سواء كانت أعضاء في أي ) أ ) ( ١(

  .من االتحادات أم لم تكن
  
  .تمثل حكومة كل دولة بمندوب واحد یمكن أن یعاونھ مناوبون ومستشارون وخبراء) ب(
  
  .تتحمل نفقات كل وفد الحكومة التي عینتھ) ج(
  
  :یقوم المؤتمر بما یلي) ٢(
  
یناقش الموضوعات ذات األھمیة العامة في مجال الملكیة الفكریة، ولھ أن یتخذ توصیات " ١"

  تتعلق بتلك الموضوعات مع مراعاة اختصاص االتحادات واستقاللھا الذاتي؛
  
  یقر میزانیة فترة السنتین الخاصة بالمؤتمر؛" ٢"
  



  دود المیزانیة الخاصة بالمؤتمر؛یضع برنامج فترة السنتین للمساعدة القانونیة الفنیة في ح" ٣"
  
  ؛١٧یقر التعدیالت على ھذه االتفاقیة وفقا لإلجراءات المبینة في المادة " ٤"
  
یحدد من یسمح لھم بحضور اجتماعاتھ كمراقبین من الدول غیر األعضاء في المنظمة ومن " ٥"

  المنظمات الدولیة الحكومیة وغیر الحكومیة؛
  
  .اسبة تدخل في نطاق ھذه االتفاقیةیباشر أیة مھام أخرى من" ٦"
  
  .یكون لكل دولة صوت واحد في المؤتمر) أ ) ( ٣(
  
  .یتكون النصاب القانوني من ثلث عدد الدول األعضاء) ب(
  
، یتخذ المؤتمر قراراتھ بأغلبیة ثلثي األصوات التي اشتركت في ١٧مع مراعاة أحكام المادة ) ج(

  .االقتراع
  
بحصص الدول األطراف في ھذه االتفاقیة والتي لیست أعضاء في أي تحدد المبالغ الخاصة ) د(

  .من االتحادات عن طریق تصویت یكون فیھ لمندوبي ھذه الدول فقط حق التصویت
  
  .ال یعتبر االمتناع بمثابة تصویت) ھ(
  
  .ال یمثل المندوب إال دولة واحدة فقط وال یصوت إال باسمھا) و(
  
ورة عادیة بدعوة من المدیر العام أثناء نفس الفترة وفي نفس یجتمع المؤتمر في د) أ ) ( ٤(

  .المكان اللذین تجتمع فیھما الجمعیة العامة
  
یجتمع المؤتمر في دورة غیر عادیة بدعوة من المدیر العام بناء على طلب أغلبیة الدول ) ب(

  .األعضاء
  
  .یعتمد المؤتمر نظامھ الداخلي) ٥(
  

  ٨ مادة
  التنسیق لجنة

  
تشكل لجنة تنسیق تتكون من الدول األطراف في ھذه االتفاقیة والتي تتمتع بعضویة )  أ) ( ١(

ومع ذلك فإذا كانت أي من . اللجنة التنفیذیة التحاد باریس أو اللجنة التنفیذیة التحاد برن أو كلیھما
انتخبتھا، التي  ةھاتین اللجنتین التنفیذیتین مكونة من أكثر من ربع عدد الدول األعضاء في الجمعی

فإن مثل ھذه اللجنة التنفیذیة تقوم بتحدید الدول التي ستتمتع بعضویة لجنة التنسیق من بین 
على أن یكون من المفھوم . أعضائھا بحیث ال یزید عدد ھذه الدول على الربع المشار إلیھ أعاله

  .قلیمھاأنھ لن یدخل في حساب الربع المذكور الدولة التي یقع مقر المنظمة في إ
  
تمثل حكومة كل دولة عضو في لجنة التنسیق بمندوب واحد یمكن أن یعاونھ مناوبون ) ب(

  .ومستشارون وخبراء



  
حینما تنظر لجنة التنسیق سواء في المسائل المتصلة مباشرة ببرنامج أو بمیزانیة المؤتمر ) ج(

ن تؤثر على حقوق وجدول أعمالھ، أو المقترحات الخاصة بتعدیل ھذه االتفاقیة التي من شأنھا أ
 ھذهأو التزامات الدول األطراف في ھذه االتفاقیة غیر األعضاء في أي من االتحادات، فإن ربع 

وینتخب . الدول تشارك في اجتماعات لجنة التنسیق ویكون لھا نفس حقوق أعضاء ھذه اللجنة
  .االجتماعات المؤتمر في كل دورة من دوراتھ العادیة الدول التي تدعي للمشاركة في مثل ھذه

  
  .تتحمل نفقات كل وفد الحكومة التي عینتھ) د(
  
إذا رغبت االتحادات األخرى التي تدیرھا المنظمة في أن تمثل بصفتھا في لجنة التنسیق، ) ٢(

  .وجب تعیین ممثلیھا من بین الدول األعضاء في لجنة التنسیق
  
  :تقوم لجنة التنسیق بما یلي) ٣(
  
االتحادات والجمعیة العامة والمؤتمر والمدیر العام حول جمیع تقدم المشورة ألجھزة " ١"

الشؤون اإلداریة والمالیة وحول أیة شؤون أخرى ذات أھمیة مشتركة سواء الثنین أو أكثر من 
االتحادات وإما لواحد أو أكثر من االتحادات والمنظمة، وبوجھ خاص حول میزانیة النفقات 

  المشتركة بین االتحادات؛
  
  مشروع جدول أعمال الجمعیة العامة؛ تعد" ٢"
  
  تعد مشروع جدول أعمال المؤتمر ومشروع البرنامج والمیزانیة الخاص بھ؛" ٣"
  
  ]تحذف" [٤"
  
تقترح اسم مرشح لتعینھ الجمعیة العامة في منصب المدیر العام عندما تكون مدة ھذا " ٥"

یر العام، وإذا لم تعین الجمعیة المنصب قد أوشكت على االنقضاء أو في حالة خلو في وظیفة المد
العامة مرشح لجنة التنسیق تقوم اللجنة باقتراح مرشح آخر، وتتكرر ھذه اإلجراءات حتى تعین 

  العامة المرشح األخیر؛ جمعیةال
  
تعین مدیرا عاما بالنیابة للمدة السابقة لتولي المدیر العام الجدید منصبھ، وذلك إذا شغر " ٦"

  ن دورتین للجمعیة العامة؛منصب المدیر العام بی
  
  .تباشر أیة مھام أخرى تعھد إلیھا في نطاق ھذه االتفاقیة" ٧"
  
تجتمع لجنة التنسیق مرة كل سنة في دورة عادیة بدعوة من المدیر العام، وتجتمع عادة ) أ ) ( ٤(

  .في مقر المنظمة
  
ا بمبادرة خاصة منھ أو تجتمع لجنة التنسیق في دورة غیر عادیة بدعوة من المدیر العام إم) ب(

  .بناء على طلب رئیسھا أو ربع أعضائھا
  
یكون لكل دولة صوت واحد في لجنة التنسیق سواء كانت عضوا في إحدى اللجنتین ) أ ) ( ٥(

  .أو في كلیھما) أ)(١(التنفیذیتین المشار إلیھما في الفقرة 



  
  .یتكون النصاب القانوني من نصف عدد أعضاء لجنة التنسیق) ب(
  
  .ال یمثل المندوب إال دولة واحدة فقط وال یصوت إال باسمھا) ج(
  
تعبر لجنة التنسیق عن آرائھا وتتخذ قراراتھا باألغلبیة البسیطة لألصوات التي ) أ ) ( ٦(

  .وال یعتبر االمتناع بمثابة تصویت. اشتركت في االقتراع
  
ة بسیطة، أن یطلب بعد ألي عضو في لجنة التنسیق، حتى في حالة الحصول على أغلبی) ب(

تعد : التصویت مباشرة أن تكون األصوات موضوعا الحتساب جدید خاص یتم بالطریقة التالیة
قائمتان منفصلتان تحتوي إحداھما على أسماء الدول األعضاء في اللجنة التنفیذیة التحاد باریس 

یدرج تصویت كل دولة و. أسماء الدول األعضاء في اللجنة التنفیذیة التحاد برن علىوالثانیة 
مقابل اسمھا في كل قائمة تظھر فیھا، فإذا أوضح ھذا االحتساب الجدید الخاص أنھ لم یتم 

  .الحصول على أغلبیة بسیطة في كل من ھاتین القائمتین فال یعتبر أن االقتراح قد حاز القبول
  
جتماعات اللجنة ألیة دولة عضو في المنظمة ولیست عضوا في لجنة التنسیق أن تمثل في ا) ٧(

  .بمراقبین یكون لھم حق االشتراك في المناقشات دون أن یكون لھم الحق في التصویت
  
  .تضع لجنة التنسیق نظامھا الداخلي) ٨(
  

  ٩ مادة
  الدولي المكتب

  
  .المكتب الدولي ھو سكرتاریة المنظمة) ١(
  
  .یدیر المكتب الدولي مدیر عام یعاونھ نائبا مدیر عام أو أكثر) ٢(
  
. یعین المدیر العام لمدة محددة ال تقل عن ست سنوات، ویجوز تجدید تعیینھ لمدة محددة) ٣(

وتتولى الجمعیة العامة تحدید مدة التعیین األول والتعیینات الالحقة المحتملة وكذلك كافة شروط 
  .التعیین األخرى

  
  .المدیر العام ھو الرئیس التنفیذي للمنظمة) أ ) ( ٤(
  
  .یر العام المنظمةیمثل المد) ب(
  
یقدم المدیر العام تقاریر للجمعیة العامة ویعمل وفقا لتوجیھاتھا فیما یتعلق بالمسائل الداخلیة ) ج(

  .والخارجیة للمنظمة
  
یعد المدیر العام مشروعات البرامج والمیزانیات وكذلك تقاریر النشاط الدوریة ویبلغھا إلى ) ٥(

  .المختصة في االتحادات والمنظمة حكومات الدول المعنیة وإلى األجھزة
  
یشترك المدیر العام، وأي عضو یكلفھ من موظفي المكتب الدولي، في كافة اجتماعات ) ٦(

الجمعیة العامة والمؤتمر ولجنة التنسیق وأیة لجنة أخرى أو جماعة عمل دون أن یكون لھم حق 



ویكون المدیر العام، أو أي عضو یكلفھ من موظفي المكتب الدولي، سكرتیرا لھذه . التصویت
  .منصبھ كماألجھزة بح

  
یعین المدیر العام الموظفین الذین یقتضیھم سیر العمل الفعال للمكتب الدولي، ویعین نواب ) ٧(

التي تقرھا لجنة وتحدد شروط التوظف في الئحة الموظفین . المدیر العام بعد موافقة لجنة التنسیق
وینبغي عند تعیین الموظفین وفي تحدید شروط الخدمة أن . التنسیق بناء على اقتراح المدیر العام

كما یجب أن . یراعى في المكان األول ضرورة تأمین أعلى مستوى من المقدرة والكفاءة والنزاھة
  .في ممكنیؤخذ بعین االعتبار أھمیة أن تتم التعیینات على أساس أوسع نطاق جغرا

  
وعلیھم، . تكون مسؤولیات المدیر العام وموظفي المكتب الدولي ذات طبیعة دولیة بحتة) ٨(

خالل تأدیة واجباتھم، أال یطلبوا أو یتلقوا التعلیمات من أیة حكومة أو من أیة سلطة خارجة عن 
وتتعھد كل . وعلیھم أن یمتنعوا عن القیام بأي عمل قد یخل بوضعھم كموظفین دولیین. المنظمة

عضو باحترام الصفة الدولیة البحتة لمسؤولیات المدیر العام وموظفي المكتب الدولي وأال  دولة
  .تسعى للتأثیر علیھم عند اضطالعھم بمسؤولیاتھم

  
  ١٠ مادة

  المقر
  
  .مقر المنظمة جنیف) ١(
  
  ).ز(و)د)(٣(٦یمكن نقل المنظمة بقرار صادر طبقا ألحكام المادة ) ٢(
  

  ١١ مادة
  المالیة شؤونال
  
  .میزانیة النفقات المشتركة بین االتحادات ومیزانیة المؤتمر: للمنظمة میزانیتان منفصلتان) ١(
  
  .تشمل میزانیة النفقات المشتركة بین االتحادات بنود النفقات التي تھم عدة اتحادات) أ ) ( ٢(
  
  :تمول ھذه المیزانیة من المصادر التالیة) ب(
  
دات، وتحدد مساھمة كل اتحاد بواسطة جمعیة ھذا االتحاد مع مراعاة مساھمات االتحا" ١"

  المصلحة التي لھذا االتحاد في النفقات المشتركة؛
  
الرسوم والمبالغ المستحقة عن الخدمات التي یؤدیھا المكتب الدولي وال تكون ذات عالقة " ٢"

ھا المكتب الدولي في مباشرة بأي من االتحادات أو ال تكون قد حصلت في مقابل خدمات أدا
  مجال المساعدة القانونیة الفنیة؛

  
حصیلة بیع مطبوعات المكتب الدولي التي ال تخص أیا من االتحادات مباشرة والحقوق " ٣"

  المتصلة بھذه المطبوعات؛
  
الھبات والوصایا واإلعانات المقدمة للمنظمة فیما عدا تلك المشار إلیھا في الفقرة " ٤"
  ؛"٤)"ب)(٣(



  
  .اإلیجارات والفوائد واإلیرادات المتنوعة األخرى الخاصة بالمنظمة" ٥"
  
تشمل میزانیة المؤتمر بنود النفقات الخاصة بعقد دورات المؤتمر وببرنامج المساعدة ) أ ) ( ٣(

  .القانونیة الفنیة
  
  :تمول ھذه المیزانیة من المصادر التالیة) ب(
  
  لتي لیست أعضاء في أي من االتحادات؛حصص الدول األطراف في ھذه االتفاقیة وا" ١"
  
أیة مبالغ قد تضعھا االتحادات تحت تصرف ھذه المیزانیة، على أن تحدد جمعیة كل اتحاد " ٢"

مقدار المبلغ الذي یخصصھ ھذا االتحاد، ویكون لكل اتحاد الحریة في عدم المساھمة في المیزانیة 
  المذكورة؛

  
یؤدیھا المكتب الدولي في مجال المساعدة القانونیة  المبالغ المتحصلة عن الخدمات التي" ٣"

  الفنیة؛
  
  ).أ(الھبات والوصایا واإلعانات المقدمة للمنظمة لألغراض المشار إلیھا في الفقرة الفرعیة " ٤"
  
لتحدید حصة كل دولة طرف في ھذه االتفاقیة، ولیست عضوا في أي من االتحادات، ) أ ) ( ٤(

كل دولة إلى فئة وتقوم بدفع حصصھا السنویة على أساس عدد من  في میزانیة المؤتمر، تنتمي
  :الوحدات محددة كما یلي

  
  ١٠........... ألف  الفئة

  
  ٣............ باء  الفئة

  
  ١........... جیم  الفئة

  
تبین كل دولة من تلك الدول الفئة التي ترغب في االنتماء إلیھا وذلك حین اتخاذھا أحد ) ب(

ویجوز لتلك الدولة أن تغیر الفئة التي تنتمي إلیھا، فإذا ما ). ١(١٤مقررة في المادة اإلجراءات ال
من ھذا  ییرویصبح أي تغ. اختارت فئة أدنى فعلیھا أن تعلن ذلك للمؤتمر في إحدى دوراتھ العادیة

  .القبیل ساري المفعول من بدایة السنة التالیة للدورة المذكورة
  
ل دولة من تلك الدول مبلغا نسبتھ إلى المبلغ اإلجمالي الذي تشترك تكون الحصة السنویة لك) ج(

بھ كل تلك الدول في میزانیة المؤتمر تعادل نسبة عدد وحدات تلك الدولة إلى إجمالي الوحدات 
  .الخاصة بجمیع الدول المذكورة

  
  .كانون الثاني من كل سنة/تستحق الحصص في أول ینایر) د(
  
میزانیة قبل بدایة سنة مالیة جدیدة تكون المیزانیة بنفس مستوى میزانیة إذا لم یتم إقرار ال) ھ(

  .السنة السابقة وذلك طبقا لالئحة المالیة
  



أیة دولة طرف في ھذه االتفاقیة، ولیست عضوا في أي من االتحادات، تتأخر في دفع ) ٥(
في أي من حصصھا المالیة بمقتضى ھذه المادة وأیة دولة طرف في ھذه االتفاقیة وعضو 

االتحادات تتأخر في دفع حصصھا ألي من االتحادات ال یكون لھا حق التصویت في أي من 
بعضویتھا إذا كان مقدار دیونھا المتأخرة یعادل مبلغ الحصص  تعأجھزة المنظمة التي تتم

ة ومع ذلك یجوز ألي من ھذه األجھز. المستحقة علیھا عن السنتین السابقتین بالكامل أو یزید علیھ
أن یسمح لتلك الدولة باالستمرار في مباشرة حقھا في التصویت فیھ ما دام مقتنعا بأن التأخیر في 

  .استثنائیة ال یمكن تجنبھا فالدفع ناتج عن ظرو
  
یحدد المدیر العام مقدار الرسوم والمبالغ المستحقة عن الخدمات التي یؤدیھا المكتب الدولي ) ٦(

  .لفنیة ویقدم تقاریر عنھا إلى لجنة التنسیقفي مجال المساعدة القانونیة ا
  
للمنظمة، بموافقة لجنة التنسیق، أن تتلقى الھبات والوصایا واإلعانات مباشرة من الحكومات ) ٧(

  .أو المؤسسات العامة أو الخاصة أو الجمعیات أو األفراد
  
من قبل  یكون للمنظمة رأسمال أساسي عامل یتكون من مبلغ یدفع لمرة واحدة) أ ) ( ٨(

وإذا أصبح رأس المال . االتحادات وكل دولة طرف في ھذه االتفاقیة ولیست عضوا في أي اتحاد
  .غیر كاف فتتقرر زیادتھ

  
  .تقرر جمعیة كل اتحاد مقدار الدفعة الوحیدة الخاصة بھ واشتراكھ المحتمل في أیة زیادة) ب(
  
ھذه االتفاقیة ولیست عضوا في أي یكون مقدار الدفعة الوحیدة الخاصة بكل دولة طرف في ) ج(

اتحاد، ونصیبھا في أیة زیادة عبارة عن نسبة من حصة تلك الدولة عن السنة التي تحدد فیھا 
رأس المال أو تقررت فیھا زیادة، ویحدد المؤتمر النسبة وشروط الدفع بناء على اقتراح المدیر 

  .وبعد االستماع لمشورة لجنة التنسیق لعاما
  
ص في اتفاق المقر المبرم مع الدولة التي یكون مقر المنظمة على إقلیمھا على أنھ ین) أ ) ( ٩(

عندما یكون رأس المال األساسي العامل غیر كاف تقوم تلك الدولة بمنح قروض، ویكون مقدار 
. ھذه القروض وشروط منحھا موضوعا التفاقات منفصلة في كل حالة بین تلك الدولة والمنظمة

  .لة بحكم وضعھا بمقعد في لجنة التنسیق ما دامت تظل ملتزمة بتقدیم قروضتلك الدو متعوتت
  
والمنظمة أن تنھي االلتزام بمنح ) أ(یحق لكل من الدولة المشار إلیھا في الفقرة الفرعیة ) ب(

قروض بموجب إخطار كتابي، ویسري مفعول اإلنھاء بعد ثالث سنوات من نھایة السنة التي تم 
  .فیھا اإلخطار عنھ

  
تتم مراجعة الحسابات وفقا لما تنص علیھ الالئحة المالیة من قبل دولة عضو أو أكثر أو ) ١٠(

  .من قبل مراقبي حسابات من الخارج تعینھم الجمعیة العامة بعد أخذ موافقتھم
  

  ١٢ مادة
  القانونیة واالمتیازات والحصانات األھلیة

  
قوانین تلك الدولة، باألھلیة القانونیة الالزمة تتمتع المنظمة في إقلیم كل دولة عضو، وطبقا ل) ١(

  .لتحقیق أغراض المنظمة وممارسة وظائفھا
  



تبرم المنظمة اتفاق المقر مع االتحاد السویسري ومع أیة دولة أخرى قد یقام بھا مقر المنظمة ) ٢(
  .فیما بعد

  
األخرى بھدف تمتع  للمنظمة أن تبرم اتفاقات ثنائیة أو متعددة األطراف مع الدول األعضاء) ٣(

المنظمة وموظفیھا وممثلي جمیع الدول األعضاء بالحصانات واالمتیازات الالزمة لتحقیق 
  .أغراض المنظمة وممارسة وظائفھا

  
، وبعد أخذ )٣(و) ٢(للمدیر العام أن یتفاوض بخصوص االتفاقات المشار إلیھا في الفقرتین ) ٤(

  .ھذه االتفاقات نیابة عن المنظمةموافقة لجنة التنسیق یقوم بإبرام وتوقیع 
  

  ١٣ مادة
  مع المنظمات األخرى العالقات

  
تقیم المنظمة عالقات عمل مع المنظمات الدولیة الحكومیة األخرى وتتعاون معھا حیثما كان ) ١(

ویبرم المدیر العام مع تلك المنظمات أي اتفاق عام في ھذا الصدد بعد موافقة لجنة . ذلك مالئما
  .التنسیق

  
للمنظمة أن تتخذ الترتیبات المناسبة للتشاور والتعاون في األمور التي تدخل في اختصاصھا ) ٢(

مع المنظمات الدولیة غیر الحكومیة، ومع المنظمات الوطنیة الحكومیة وغیر الحكومیة بموافقة 
  .سیقویتولى المدیر العام اتخاذ مثل ھذه الترتیبات بعد موافقة لجنة التن. الحكومات المعنیة

  
  ١٤ مادة

  التي یجوز للدولة بمقتضاھا أن تصبح طرفا في االتفاقیة الوسائل
  
أن تصبح طرفا في ھذه االتفاقیة وعضوا في المنظمة  ٥یجوز للدول المشار إلیھا في المادة ) ١(

  :عن طریق
  
  توقیع دون تحفظ بالنسبة للتصدیق، أو" ١"
  
  تصدیق، أوتوقیع خاضع للتصدیق یتبعھ إیداع لوثیقة ال" ٢"
  
  .إیداع وثیقة انضمام" ٣"
  
بغض النظر عن أي حكم آخر لھذه االتفاقیة، ال یجوز لدولة طرف في اتفاقیة باریس أو ) ٢(

اتفاقیة برن أو في كلیھما أن تكون طرفا في ھذه االتفاقیة إال إذا قامت في نفس الوقت بالتصدیق 
  :و االنضمام إلى على أو االنضمام إلى أو بعد قیامھا بالتصدیق على أ

  
وثیقة استوكھولم الخاصة باتفاقیة باریس بكاملھا أو فقط مع التحدید الوارد في المادة  إما
  .من تلك الوثیقة دون سواه" ١)"ب)(١(٢٠

  
وثیقة استوكھولم الخاصة باتفاقیة برن بكاملھا أو فقط مع التحدید الوارد في المادة  وإما
  .سواهمن تلك الوثیقة دون " ١)"ب)(١(٢٨

  



  .تودع وثائق التصدیق أو االنضمام لدى المدیر العام) ٣(
  

  ١٥ مادة
  نفاذ االتفاقیة بدء

  
تدخل ھذه االتفاقیة حیز التنفیذ بعد ثالثة شھور من قیام عشر دول أعضاء في اتحاد باریس ) ١(

یكون  ، على أن)١(١٤وسبع دول أعضاء في اتحاد برن باتخاذ أحد اإلجراءات المبینة في المادة 
 تامن المفھوم في حالة ما إذا كانت دولة عضوا في كل من االتحادین أنھ سیتم احتسابھا في كل

ویبدأ في ذلك التاریخ أیضا نفاذ ھذه االتفاقیة بالنسبة للدول غیر األعضاء في أي . المجموعتین
ذلك التاریخ قبل ) ١(١٤من االتحادین والتي تكون قد اتخذت أحد اإلجراءات المبینة في المادة 

  .بثالثة شھور أو أكثر
  
یبدأ نفاذ ھذه االتفاقیة بالنسبة ألیة دولة أخرى بعد ثالثة شھور من التاریخ الذي تكون تلك ) ٢(

  ).١(١٤الدولة قد أخذت فیھ أحد اإلجراءات المبینة في المادة 
  

  ١٦ مادة
  التحفظات

  
  .یجوز إبداء أیة تحفظات على ھذه االتفاقیة ال
  

  ١٧ مادة
  لتعدیالتا

  
ألیة دولة عضو أو للجنة التنسیق أو للمدیر العام التقدم باقتراحات لتعدیل ھذه االتفاقیة، ) ١(

ویقوم المدیر العام بإبالغ تلك االقتراحات إلى الدول األعضاء قبل النظر فیھا من قبل المؤتمر 
  .بستة شھور على األقل

  
صل األمر بتعدیالت ذات طبیعة تؤثر على حقوق فإذا ما ات. یتولى المؤتمر إقرار التعدیالت) ٢(

والتزامات الدول األطراف في ھذه االتفاقیة، ممن لیست أعضاء في أي من االتحادات، فإن ھذه 
أما بالنسبة لجمیع التعدیالت األخرى المقترحة فیقتصر . الدول تشترك أیضا في االقتراع

. یة األعضاء في أي من االتحاداتبخصوصھا على الدول األطراف في ھذه االتفاق صویتالت
ویتم إقرار التعدیالت باألغلبیة البسیطة لألصوات المشتركة في االقتراع، علما بأن المؤتمر 

یقتصر فیھ التصویت على المقترحات التي سبق أن أقرتھا جمعیة اتحاد باریس وجمعیة اتحاد 
صوص اإلداریة لالتفاقیات المعمول بھا في كل منھما بشأن تعدیل الن لقواعدبرن بمقتضى ا

  .الخاصة بھما
  
یبدأ نفاذ أي تعدیل بعد شھر من تسلم المدیر العام إخطارات كتابیة بموافقة ثالثة أرباع عدد ) ٣(

، )٢(الدول األعضاء في المنظمة ممن لھا حق التصویت على االقتراح بالتعدیل طبقا للفقرة 
 تكون تلك الموافقات قد تمت وفقا لإلجراءاوذلك في وقت إقرار المؤتمر للتعدیل، وعلى أن ت

وتصبح التعدیالت التي تم إقرارھا ملزمة لجمیع الدول األعضاء . الدستوریة الخاصة بھذه الدول
في المنظمة عند بدء نفاذ التعدیل أو لتلك التي تصبح أعضاء في تاریخ الحق، على أن أي تعدیل 

عن  ر یلزم إال تلك الدول التي قامت باإلخطایزید من االلتزامات المالیة للدول األعضاء ال
  .موافقتھا على التعدیل المذكور



  
  ١٨ مادة

  االنسحاب
  
  .ألیة دولة عضو أن تنسحب من ھذه االتفاقیة بإخطار موجھ إلى المدیر العام) ١(
  
  .یسري مفعول االنسحاب بعد ستة شھور من یوم تسلم المدیر العام لإلخطار) ٢(
  

  ١٩ مادة
  اإلخطارات

  
  :المدیر العام إخطار حكومات جمیع الدول األعضاء بما یلي یتولى

  
  تاریخ دخول االتفاقیة حیز التنفیذ؛) ١(
  
  التوقیعات وإیداعات وثائق التصدیق أو االنضمام؛) ٢(
  
  الموافقات على تعدیالت ھذه االتفاقیة وتاریخ وضع التعدیالت موضع التنفیذ؛) ٣(
  
  .التفاقیةحاالت االنسحاب من ھذه ا) ٤(
  

  ٢٠ مادة
  ختامیة أحكام

  
توقع ھذه االتفاقیة من نسخة وحیدة باللغات اإلنجلیزیة والفرنسیة والروسیة واإلسبانیة، ) أ ) ( ١(

وتودع ھذه النسخة لدى حكومة . وتكون كل ھذه النصوص نصوصا رسمیة على حد سواء
  .السوید

  
  .١٩٦٨كانون الثاني /ینایر ١٣حتى  تظل ھذه االتفاقیة مفتوحة للتوقیع في استوكھولم) ب(
  
یضع المدیر العام نصوصا رسمیة باللغات األلمانیة واإلیطالیة والبرتغالیة وأیة لغات أخرى ) ٢(

  .یحددھا المؤتمر وذلك بعد التشاور مع الحكومات المعنیة
  
ر إلى یرسل المدیر العام نسختین معتمدتین من ھذه االتفاقیة ومن أي تعدیل یقره المؤتم) ٣(

حكومات الدول األعضاء في اتحاد باریس أو اتحاد برن، وإلى حكومة أیة دولة أخرى عندما 
وتتولى حكومة السوید . تنضم إلى ھذه االتفاقیة، وإلى حكومة أیة دولة أخرى بناء على طلبھا

  .نسخ النص الموقع لھذه االتفاقیة والمرسلة إلى الحكومات داعتما
  
  .تسجیل ھذه االتفاقیة لدى سكرتاریة األمم المتحدة یتولى المدیر العام) ٤(
  

  ٢١ مادة
  انتقالیة أحكام

  



حتى یتولى أول مدیر عام مھام منصبھ، تعتبر اإلشارات الواردة في ھذه االتفاقیة إلى المكتب ) ١(
 الدولي أو إلى المدیر العام بمثابة إشارات إلى المكاتب الدولیة المتحدة لحمایة الملكیة الصناعیة

أو )) بربي( الفكریةوالتي تدعى أیضا المكاتب الدولیة المتحدة لحمایة الملكیة (واألدبیة والفنیة 
  .إلى مدیرھا

  
للدول األعضاء في أي من االتحادات والتي لم تصبح طرفا في ھذه االتفاقیة أن تمارس ) أ ) ( ٢(

وذلك كما لو كانت  إذا رغبت في ذلك نفس الحقوق لمدة خمس سنوات من تاریخ بدء نفاذھا،
وتقوم أیة دولة ترغب في ممارسة تلك الحقوق بإرسال إخطار كتابي بذلك إلى المدیر . طرفا فیھا

وتعتبر تلك الدول أعضاء في الجمعیة العامة . ویكون ھذا اإلخطار ساریا من تاریخ تسلمھ لعام،ا
  .وفي المؤتمر حتى انقضاء المدة المذكورة

  
نوات ال یكون لتلك الدول حق التصویت في الجمعیة العامة وفي بانقضاء مدة الخمس س) ب(

  .المؤتمر وفي لجنة التنسیق
  
  .تمارس تلك الدول حق التصویت من جدید بمجرد أن تصبح طرفا في ھذه االتفاقیة) ج(
  
یمارس أیضا المكتب الدولي والمدیر العام وظائف المكاتب الدولیة المتحدة لحمایة ) أ ) ( ٣(

لصناعیة واألدبیة والفنیة ومدیرھا على التوالي، ما دامت ھناك دول أعضاء في اتحاد الملكیة ا
  .باریس أو اتحاد برن لم تصبح طرفا في ھذه االتفاقیة

  
یعتبر الموظفون العاملون في خدمة المكاتب المذكورة في تاریخ دخول ھذه االتفاقیة حیز ) ب(

دولي خالل الفترة االنتقالیة المشار إلیھا في الفقرة التنفیذ أنھم یعملون أیضا في خدمة المكتب ال
  ).أ(الفرعیة 

  
تؤول حقوق والتزامات وأموال مكتب اتحاد باریس إلى المكتب الدولي للمنظمة بمجرد ) أ ) ( ٤(

  .أن تصبح جمیع الدول األعضاء في ذلك االتحاد أعضاء في المنظمة
  
ن إلى المكتب الدولي للمنظمة بمجرد أن تؤول حقوق والتزامات وأموال مكتب اتحاد بر) ب(

  .تصبح جمیع الدول األعضاء في ذلك االتحاد أعضاء المنظمة
  
 


