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الملحق ٧ 
المعاهدات التي تديرها الويبو 

 
 

اتفاقية انشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الموقعة في استوآهولم في  اتفاقية الويبو
١٤ يوليه/تموز ١٩٦٧ والمعدلة في ٢٨ سبتمبر/أيلول ١٩٧٩) 

وثيقة باريس الصادرة فــي ٢٤ يوليـه/تمـوز ١٩٧١ التفاقيـة بـرن بشـأن  اتفاقية برن
حماية المصنفات األدبية والفنية (المعدلة في ٢٨ سبتمبر/أيلول ١٩٧٩)  

ــع االشـارات الحاملـة للـبرامج المرسـلة عـبر  اتفاقية بروآسل بشأن توزي اتفاقية بروآسل
التوابع الصناعية (تديرها الويبو باالشتراك مع اليونسكو)  

ـــأن االعــتراف الدولــي بــايداع الكائنــات الدقيقــة  معـاهدة بودابسـت بش معاهدة بودابست
ــي ٢٨  ألغراض االجراءات الخاصة بالبراءات (الصادرة في بودابست ف

أبريل/نيسان ١٩٧٧ والمعدلة في ٢٦ سبتمبر/أيلول ١٩٨٠)  

ـــأن االعــتراف الدولــي بــايداع  الالئحـة التنفيذيـة لمعـاهدة بودابسـت بش الئحة بودابست التنفيذية
الكائنات الدقيقة ألغراض االجراءات الخاصة بالبراءات 

اتفاقيــة جنيــف بشــأن حمايــة منتجــي الفونوغرامــات مــن استنســــاخ  اتفاقية جنيف
ــو بالتعـاون مـع منظمـة العمـل  فونوغراماتهم دون تصريح (تديرها الويب
ــائل التـي تنـدرج فـي اختصـاص آـل  الدولية واليونسكو بالنسبة الى المس

واحدة منهما)  

اتفاق الهاي بشأن االيداع الدولي للرسوم والنماذج الصناعية الصادر في  اتفاق الهاي
ــي لنـدن فـي ٢ يونيـه/حزيـران  ٦ نوفمبر/تشرين الثاني ١٩٢٥ (المنقح ف
١٩٣٤ وفي الهاي في ٢٨ نوفمبر/تشرين الثاني ١٩٦٠ والذي تم تكميله 
بوثيقة موناآو االضافية الصادرة في ١٨ نوفمــبر/تشـرين الثـاني ١٩٦١ 
ـــة الصــادرة فــي ١٤ يوليــه/تمــوز ١٩٦٧  وبوثيقـة اسـتوآهولم التكميلي

والمعدل في ٢٨ سبتمبر/أيلول ١٩٧٩) 

ــاق الهـاي بشـأن االيـداع الدولـي للرسـوم والنمـاذج  الالئحة التنفيذية التف الئحة الهاي التنفيذية
الصناعية 

ــد الدولـي  اتفاق لشبونة بشأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها على الصعي اتفاق لشبونة
ــتوآهولم فـي  الصادر في ٣١ أآتوبر/تشرين األول ١٩٥٨ (المنقح في اس

١٤ يوليه/تموز ١٩٦٧ والمعدل في ٢٨ سبتمبر/أيلول ١٩٧٩) 

الالئحة التنفيذية التفاق لشـبونة بشـأن حمايـة تسـميات المنشـأ وتسـجيلها  الئحة لشبونة التنفيذية
على الصعيد الدولي 
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ـــاذج  اتفـاق لوآـارنو الـذي وضـع بموجبـه تصنيـف دولـي للرسـوم والنم اتفاق لوآارنو
ـــي لوآــارنو فــي ٨ أآتوبــر/تشــرين األول ١٩٦٨  الصناعيـة الموقـع ف

(والمعدل في ٢٨ سبتمبر/أيلول ١٩٧٩)  

اتفــاق مدريــد بشــأن التســجيل الدولــي للعالمــــات الصـــادر فـــي ١٤  اتفاق مدريد
ــي ١٤ ديسـمبر/آـانون األول  أبريل/نيسان ١٨٩١ (المنقح في بروآسل ف
١٩٠٠ وفي واشنطن فــي ٢ يونيـه/حزيـران ١٩١١ وفـي الهـاي فـي ٦ 
نوفمبر/تشرين الثاني ١٩٢٥ وفي لندن في ٢ يونيه/حزيران ١٩٣٤ وفي 
ــه/تمـوز  نيس في ١٥ يونيه/حزيران ١٩٥٧ وفي استوآهولم في ١٤ يولي

١٩٦٧ والمعدل في ٢٨ سبتمبر/أيلول ١٩٧٩)  

ــي ٢٧  بروتوآول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالمات (المعتمد ف بروتوآول مدريد
يونيه/حزيران ١٩٨٩)  

الالئحة التنفيذية المشترآة بين اتفاق وبروتوآــول مدريـد بشـأن التسـجيل  الالئحة التنفيذية المشترآة
الدولي للعالمات 

ــي (المعتمـدة فـي نـيروبي فـي  معاهدة نيروبي بشأن حماية الرمز األولمب معاهدة نيروبي
٢٦ سبتمبر/أيلول ١٩٨١) 

اتفاق نيس بشــأن التصنيـف الدولـي للسـلع والخدمـات ألغـراض تسـجيل  اتفاق نيس
العالمات الصادر في ١٥ يونيه/حزيران ١٩٥٧ (المنقح فــي اسـتوآهولم 
فـي ١٤ يوليـه/تمـوز ١٩٦٧ وفـــي جنيــف فــي ١٣ مــايو/أيــار ١٩٧٧ 

والمعدل في ٢٨ سبتمبر/أيلول ١٩٧٩) 

ــــي ٢٠  اتفاقيــة بــاريس بشــأن حمايــة الملكيــة الصناعيــة الصــادرة ف اتفاقية باريس
مارس/آذار ١٨٨٣ (المنقحة في بروآسل فــي ١٤ ديسـمبر/آـانون األول 
١٩٠٠ وفي واشنطن فــي ٢ يونيـه/حزيـران ١٩١١ وفـي الهـاي فـي ٦ 
نوفمبر/تشرين الثاني ١٩٢٥ وفي لندن في ٢ يونيه/حزيران ١٩٣٤ وفي 
لشـبونة فـي ٣١ أآتوبـر/تشـرين األول ١٩٥٨ وفـي اسـتوآهولم فــي ١٤ 

يوليه/تموز ١٩٦٧ والمعدلة في ٢٨ سبتمبر/أيلول ١٩٧٩) 

معاهدة التعاون بشأن البراءات (الصادرة في واشنطن في ١٩  معاهدة التعاون
يونيـه/حزيـران ١٩٧٠ والمعدلـة فـي ٢٨ ســـبتمبر/أيلــول ١٩٧٩ وفــي  بشأن البراءات

٣ فبراير/شباط ١٩٨٤) 

الالئحة التنفيذية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات (النافذة في  الالئحة التنفيذية لمعاهدة 
األول من يناير/آانون الثاني ٢٠٠١)    التعاون بشأن البراءات

 



 WO/PBC/4/2
 - 269 -

 
 

اتفاقية روما لسنة ١٩٦١ بشأن حماية فنــاني األداء ومنتجـي التسـجيالت  اتفاقية روما
ــة (الصـادرة فـي رومـا فـي ٢٦ أآتوبـر/تشـرين  الصوتية وهيئات االذاع

األول ١٩٦١) (تديرها الويبو باالشتراك مع اليونسكو)  

ــع  اتفاقيـة بشـأن توزيـع االشـارات الحاملـة للـبرامج المرسـلة عـبر التواب اتفاقية التوابع الصناعية
الصناعيـة (صـادرة فـي بروآسـل فـي ٢١ مـايو/أيـار ١٩٧٤) (تديرهـــا 

الويبو باالشتراك مع اليونسكو) 

ـــي ٢٤  اتفـاق استراسـبرغ بشـأن التصنيـف الدولـي للـبراءات الصـادر ف اتفاق استراسبرغ
مارس/آذار ١٩٧١ (المعدل في ٢٨ سبتمبر/أيلول ١٩٧٩) 

معاهدة قانون العالمات (المعتمدة في جنيف في ٢٧ أآتوبر/تشرين األول  معاهدة قانون العالمات
 (١٩٩٤

الالئحة التنفيذية لمعاهدة قانون العالمات 
(المعتمـدة فـي جنيـف فــي ٢٧  الالئحة التنفيذية لمعاهدة قانون العالمات

أآتوبر/تشرين األول ١٩٩٤)  

اتفـاق فيينـا الـذي وضـع بموجبـه تصنيـف دولـي للعنــاصر التصويريــة  اتفاق فيينا
للعالمات 

معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف 
ــي المؤتمـر الدبلوماسـي  (المعتمدة في ٢٠ ديسمبر/آانون األول ١٩٩٦ ف

المعني ببعض مسائل حق المؤلف والحقوق المشابهة) 

معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي 
(المعتمدة في جنيف فــي ٢٠ ديسـمبر/آـانون األول ١٩٩٦ فـي المؤتمـر 

الدبلوماسي المعني ببعض مسائل حق المؤلف والحقوق المشابهة) 

اتفاقات أخرى :  

االتفاق المشترك بين الويبو ومنظمة التجارة العالمية 
ــة الفكريـة ومنظمـة التجـارة  االتفاق المشترك بين المنظمة العالمية للملكي

العالمية (المبرم في جنيف في ٢٢ ديسمبر/آانون األول ١٩٩٥)  

 
 

[نهاية الملحق ٧ والوثيقة] 


