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۶  نشر چتر دانش

The Contracting Parties,
 طرفهای متعاهد،

Desiring to contribute to better understanding and 
co-operation among States for their mutual benefit on 
the basis of respect for their sovereignty and equality,

در جهت  دولت ها  بين  بهتر  و همکاری  تفاهم  در  به مشارکت  تمایل   با 
منافع مشترک براساس احترام حاکميت و برابری آنها؛

Desiring, in order to encourage creative activity, to pro-
mote the protection of intellectual property throughout 
the world,

 با تمایل به ارتقای حمایت از مالکيت معنوی در سراسر دنيا، به منظور 
تشویق فعاليت خالق؛

Desiring to modernize and render more efficient the ad-
ministration of the Unions established in the fields of 
the protection of industrial property and the protection 
of literary and artistic works, while fully respecting the 
independence of each of the Unions,

در  که  اتحادیه هایی  مدیریت  بيشتر  کارایی  و  کردن  روز  به  تمایل   با 
هنری  و  ادبی  آثار  از  حمایت  به  صنعتی،  مالکيت  حمایت  زمينه های 
از  یک  هر  استقالل  به  نسبت  کامل  احترام  رعایت  با   شده اند  تأسيس 

اتحادیه ها؛

Agree as follows:
 به شرح زیر توافق نمودند:1

1- ترجمه کلیه مواد این کنوانسیون به نقل از مجموعه قوانین سال 1380 روزنامه رسمی به شماره 16509 
می باشد.
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Article 1

 ماده 1- 

Establishment of the Organization
تأسيس سازمان

The World Intellectual Property Organization is here-
by established.

 بدینوسيله سازمان جهانی مالکيت معنوی ایجاد می شود.

Article 2

 ماده 2-

Definitions
تعاریف

For the purposes of this Convention:
 از نظر این کنوانسيون:

(i) “Organization” shall mean the World Intellectual 
Property Organization (WIPO);
»)WIPO( 1- سازمان »به معنی سازمان جهانی مالکيت معنوی می باشد

(ii) “International Bureau” shall mean the Internation-
al Bureau of Intellectual Property;
2- منظور از » دفتر بين المللی« دفتر بين المللی مالکيت معنوی می باشد.
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(iii) “Paris Convention” shall mean the Convention for 
the Protection of Industrial Property signed on March 
20, 1883, including any of its revisions;

بيستم  در  امضاء شده  کنوانسيون  پاریس«  » کنوانسيون  از  منظور   -3
مارس 1883 برابر با اول فروردین سال 1262 هجری شمسی با اصالحات 

به  عمل  آمده برای حمایت از مالکيت صنعتی است.

(iv) “Berne Convention” shall mean the Convention for 
the Protection of Literary and Artistic Works signed on 
September 9, 1886, including any of its revisions;

4- منظور از » کنوانسيون برن« کنوانسيون امضاء شده در نهم سپتامبر 
1886 برابر با نوزدهم شهریورماه سال 1265 هجری شمسی با اصالحات 

به  عمل  آمده برای حمایت از آثارهنری و ادبی می باشد.

(v) “Paris Union” shall mean the International Union 
established by the Paris Convention;

کنوانسيون  توسط  که  است  بين المللی  اتحادیه  پاریس«  »اتحادیه   -5
پاریس تأسيس شده است.

(vi) “Berne Union” shall mean the International Union 
established by the Berne Convention;

6- »اتحادیه برن« اتحادیه بين المللی است که توسط کنوانسيون برن 
تأسيس شده است.

(vii) “Unions” shall mean the Paris Union, the Special 
Unions and Agreements established in relation with 
that Union, the Berne Union, and any other interna-
tional agreement designed to promote the protection of 
intellectual property whose administration is assumed 
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by the Organization according to Article 4(iii);
و  ویژه  اتحادیه های  پاریس،  اتحادیه  از  »اتحادیه ها«  منظور   -7
موافقتنامه های تنظيم  شده در خصوص آن و نيز اتحادیه برن و هرگونه 
از  حمایت  پيشبرد  منظور  به  که  است  دیگری  موافقتنامه  بين المللی 
بند  از سوی سازمان براساس  مالکيت معنوی تنظيم شده و اجرای آن 

)3( ماده )4( تقبل شده  است.

(viii) “intellectual property” shall include the rights re-
lating to:

8- »مالکيت معنوی« شامل حقوق مرتبط با موارد زیر خواهد بود:

- literary, artistic and scientific works,
- آثار ادبی، هنری و علمی؛

- performances of performing artists, phonograms, and 
broadcasts,
- نمایش های هنرمندان بازیگر، صدای ضبط شده، برنامه های رادیوئی؛

- inventions in all fields of human endeavor,
- اختراعات در کليه زمينه های فعاليت انسان؛

- scientific discoveries,
- کشفيات علمی؛

- industrial designs,
- طراحی های صنعتی؛

- trademarks, service marks, and commercial names 
and designations,
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- عالئم تجاری، عالئم خدماتی، نام های تجارتی و عناوین؛

- protection against unfair competition,
- حمایت در برابر رقابت نامطلوب ؛

and all other rights resulting from intellectual activity 
in the industrial, scientific, literary or artistic fields.

- و سایر حقوقی که ناشی از فعاليت معنوی در قلمرو صنعتی، علمی، 
ادبی و هنری می باشد.

Article 3

 ماده 3-

Objectives of the Organization
اهداف سازمان

The objectives of the Organization are:
 اهداف سازمان عبارتند از:

(i) to promote the protection of intellectual proper-
ty throughout the world through cooperation among 
States and, where appropriate, in collaboration with 
any other international organization,

1- پيشبرد حمایت مالکيت معنوی در سراسر جهان از طریق همکاری در 
ميان کشورها درصورت اقتضاء با همکاری هر سازمان بين المللی دیگر.

(ii) to ensure administrative cooperation among the Un-
ions.


