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A/34/4
األصل  :  باالنكليزية 

التاريخ :  ١٩٩٩/٢/١٥ 

المنظمـة العالميــة للملكيــة الفكريــة 
جنيـف 

جمعيات الدول األعضاء في الويبو 

سلسلة االجتماعات الرابعة والثالثون 
جنيف ، من ٢٠ الى ٢٩ سبتمبر/أيلول ١٩٩٩ 

اقتراح لتعديل المادة ٩(٣)  
من اتفاقية انشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية 

مذآرة المدير العام 
 
 
 

ــول - أآتوبـر/تشـرين  اعتمدت الجمعية العامة للويبو ، في دورتها العادية المنعقدة في سبتمبر/أيل - ١
ــة فـي دورتـها  األول ١٩٩٧ ، قرارا تلتمس فيه من لجنة الويبو للتنسيق التقدم بتوصيات الى الجمعية العام
ــات بشـأن ترشـيح المديـر العـام للويبـو وتعيينـه .  المنعقدة في سبتمبر/أيلول ١٩٩٨ عن المبادئ والممارس
ولـــهذا الغـــــرض ، دعــــت لجنــــة التنســــيق الــــى انشــــاء فريــــق عــــامل (أنظــــر الفقــــرة ٢٣٦ 

 . (WO/GA/XXI/13 من الوثيقة
 

وبناء على االلتماس الوارد في القرار المذآور في الفقرة السابقة ، أنشأت لجنة الويبو للتنســيق ،  - ٢
في دورتها االستثنائية المنعقدة في الفترة من ٢٥ الى ٢٧ مارس/آذار ١٩٩٨ ، فريقا عامال معنيا بالمبادئ 
ـــــن  والممارســـات بشـــأن ترشـــيح المديـــر العـــام وتعيينـــه (الفريـــق العـــامل) (أنظـــر الفقـــرة ٧ م
الوثيقة WO/CC/40/2) . وعقد الفريق العامل دورتــه األولـى فـي الفـترة مـن ٦ الـى ٨ مـايو/أيـار ١٩٩٨ 

ودورته الثانية واألخيرة في ٢ و٣ يوليه/تموز ١٩٩٨ .  
 

A
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ــى  وقرر الفريق العامل ، في دورته الثانية ، أن يوصي لجنة الويبو للتنسيق باعتماد مبدأ يقوم عل - ٣
ــر العـام للويبـو أن يباشـرها بواليتيـن مـدة آـل واحـدة منـهما سـت  الحد من عدد الواليات التي يجوز للمدي
سنوات . وقرر الفريق العامل أيضا أن يوصـي بتجسـيد هـذا المبـدأ فـي تعديـل يدخـل علـى اتفاقيـة انشـاء 
المنظمة العالمية للملكية الفكرية (اتفاقية الويبو) ، علما بأن المادة ٩(٣) من تلك االتفاقية (١) تحتــوي علـى 

  . (WO/CC/WG-DG/2/3 أنظر الفقرة ٢٢ من الوثيــقة) األحكام التي تتناول تعيين المدير العام
 

ونظـرت لجنـة الويبـو للتنسـيق فـي توصيتـي الفريـق العـامل واعتمدتـهما فـــي دورتــها الثانيــة  - ٤
واألربعيـن (الـدورة العاديـة التاسـعة والعشـرين) المنعقـدة فـي سـبتمبر/أيلـــول ١٩٩٨ وأحــالت بدورهــا 
التوصيتين الى الجمعية العامة للويبو لتنظر فيهما أثناء عقد دورتها في سبتمبر/أيلول ١٩٩٨ (أنظر الفقرة 

 . (WO/CC/42/3 ٨ من الوثيقة
 

وعمال بتوصية لجنة الويبــو للتنسـيق ، نظـرت الجمعيـة العامـة للويبـو فـي النـص الـوارد أدنـاه  - ٥
ـــن ٧ الــى  واعتمدتـه فـي دورتـها الثالثـة والعشـرين (الـدورة االسـتثنائية العاشـرة) المنعقـدة فـي الفـترة م

١٥ سبتمبر/أيلول ١٩٩٨ :  
 

إن الجمعية العامة للويبو   - ١»

 
تعتمد سياسة تقوم على تحديد عدد واليات المدير العام ؛  "١"

ــك السياسـة علـى تحديـد عـدد الواليـات بواليتيـن مـدة آـل  وتقرر أن تقوم تل "٢"
واحدة منهما ست سنوات ؛ 

ــة (اتفاقيـة الويبـو)  وتقرر تعديل اتفاقية انشاء المنظمة العالمية للملكية الفكري "٣"
في أقرب وقت ممكن للنص فيها على السياسة الوارد وصفها في الفقرتين الفرعيتين السابقتين . 

 
واعتمدت الجمعية العامــة للويبـو اجـراءات ترشـيح المديـر العـام للويبـو وتعيينـه آمـا  - ٢

 «. WO/GA/23/6 وردت في الفقرة ٥ من الوثيقة
 . (WO/GA/23/7 أنظر الفقرة ٢٢ من الوثيقة)

 
 

االجراء الالزم لتعديل اتفاقية الويبو 
 

ــة .  يجوز لمؤتمر الويبو أن يعدل أي حكم من أحكام اتفاقية الويبو وفقا للمادة ١٧ من تلك االتفاقي - ٦
وتنص تلك المادة على ما يلي :  

 

                                                 
(١)   المادة ٩(٣) من اتفاقية الويبو تنص على ما يلي : 

"(٣)   يعين المدير العام لمدة محددة ال تقل عن ست سنوات ، ويجوز تجديد تعيينه لمدة محددة . وتتولى الجمعية 
العامة تحديد مدة التعيين األول والتعيينات الالحقة المحتملة وآذلك آافة شروط التعيين األخرى" . 
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"المادة ١٧ 
التعديالت 

 
ألية دولة عضو أو للجنة التنسيق أو للمدير العام التقدم باقتراحات لتعديل هذه االتفاقية ،  (١)"
ويقوم المدير العام بابالغ تلك االقتراحات الى الدول األعضاء قبل النظــر فيـها مـن قبـل 

المؤتمر بستة شهور على األقل . 
 

يتولى المؤتمر اقرار التعديالت . فاذا ما اتصل األمر بتعديــالت ذات طبيعـة تؤثـر علـى  (٢)
حقوق والتزامات الدول األطراف في هــذه االتفاقيـة ، ممـن ليسـت أعضـاء فـي أي مـن 
االتحادات ، فان هذه الدول تشترك أيضــا فـي االقـتراع . أمـا بالنسـبة لجميـع التعديـالت 
األخرى المقترحة فيقتصر التصويت بخصوصها على الدول األطراف في هذه االتفاقيــة 
األعضاء في أي من االتحــادات . ويتـم اقـرار التعديـالت باألغلبيـة البسـيطة لألصـوات 
المشترآة في االقتراع ، علما بأن المؤتمر يقتصر فيه التصويت علــى المقترحـات التـي 
سبق أن أقرتها جمعية اتحاد باريس وجمعية اتحاد برن بمقتضــى القواعـد المعمـول بـها 

في آل منهما بشأن تعديل النصوص االدارية لالتفاقيات الخاصة بهما . 
 

يبدأ نفاذ أي تعديل بعد شهر من تسلم المدير العام اخطارات آتابية بموافقــة ثالثـة أربـاع  (٣)
ــت علـى االقـتراح بـالتعديل طبقـا  عدد الدول األعضاء في المنظمة ممن لها حق التصوي
للفقرة (٢) ، وذلك في وقت اقرار المؤتمر للتعديل ، وعلى أن تكون تلـك الموافقـات قـد 
ــم  تمـت وفقـا لالجـراءات الدسـتورية الخاصـة بـهذه الـدول . وتصبـح التعديـالت التـي ت
ــد بـدء نفـاذ التعديـل أو لتلـك التـي  اقرارها ملزمة لجميع الدول األعضاء في المنظمة عن
ــن االلتزامـات الماليـة للـدول  تصبح أعضاء في تاريخ الحق ، على أن أي تعديل يزيد م
ــور  األعضاء ال يلزم إال تلك الدول التي قامت باالخطار عن موافقتها على التعديل المذآ

 ".
 

ومن المالحــظ أنـه يجـب اسـتيفاء الشـروط التاليـة لتعديـل المـادة ٩(٣) مـن اتفاقيـة الويبـو وفقـا  - ٧
لالجراء المنصوص عليه في المادة ١٧ من االتفاقية المذآورة :  

 
ال بد أن يصدر اقتراح التعديل عن دولة عضو أو لجنة التنسيق أو المدير العام (المــادة  "١"
ــاقتراح تعديـل  ١٧(١) من اتفاقية الويبو) . وفي الحالة الراهنة ، فان لجنة الويبو للتنسيق هي التي تقدمت ب
المادة ٩(٣) من اتفاقية الويبو (الفقرة ٨ من الوثيقة WO/CC/42/3) واعتمدت الدول األعضاء فــي الويبـو 

  . (WO/GA/23/7 الفقرة ٢٢ من الوثيقة) االقتراح عن طريق الجمعية العامة للويبو
 

وعلى المدير العام أن يبلغ اقتراح التعديل الى الـدول األعضـاء قبـل سـتة أشـهر علـى  "٢"
األقل لينظر فيها مؤتمر الويبو (المادة ١٧(١) من اتفاقية الويبو) . وتأتي هذه الوثيقة بمثابــة ابـالغ المديـر 

العام عن اقتراح تعديل المادة ٩(٣) خالل المهلة المقررة في االتفاقية . 
 

وقبل أن يصوت مؤتمر الويبو على اعتماد اقتراح التعديل ، فال بد أن تعتمــد االقـتراح  "٣"
ــأن تعديـل األحكـام  أوال جمعية اتحاد باريس وجمعية اتحاد برن وفقا للقواعد المعمول بها في آل منهما بش
االدارية لالتفاقيات الخاصة بهما (المادة ١٧(٢) من اتفاقية الويبو)(٢) . ويخضــع تعديـل األحكـام االداريـة 

                                                 
 (٢)   أنظر التعليق على مشروع المادة ١٧ الذي آان مطروحا على مؤتمر استوآهلم الدبلوماسي لسنة ١٩٦٧ : 
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ــرن للمـادة ١٧ مـن اتفاقيـة بـاريس والمـادة ٢٦ مـن اتفاقيـة بـرن ، علمـا بـأن  من اتفاقية باريس واتفاقية ب
ــك األحكـام علـى اقـرار اقتراحـات التعديـل بثالثـة أربـاع  المادتين ال تختلفان في جوهرهما .(٣)  وتنص تل

األصوات في آل جمعية . 

                                                                                                                                                         
تتناول الفقرتان (١) و(٢) موضوع اقرار التعديالت . ويتكون االجراء من ثالث مراحل . وفي المرحلــة األولـى ، 
يتعين على المدير العام أن يبلغ االقتراح الــى الـدول األعضـاء قبـل سـتة أشـهر علـى األقـل . ثـم يطـرح االقـتراح 
للتصويت في جمعيتي اتحادي باريس وبــرن . واذا لـم توافـق أي مـن الجمعيتيـن علـى اقـتراح التعديـل ، اسـتحال 
التصويت عليه في المؤتمر . وتجدر االشارة الى أن البلدان غير األعضاء في المنظمة يجوز لها أيضـا التصويـت 
في جمعيتي اتحادي باريس وبرن على االقتراحات الرامية الى تعديل اتفاقية انشاء المنظمة . وفي المقــام األخـير ، 
يتولى مؤتمر المنظمة التصويت على اقتراح التعديل اذا صوتت له جمعيتا االتحادين . (محاضر مؤتمــر اسـتكهولم 

بشأن الملكية الفكرية (لسنة ١٩٦٧) ، المجلد األول ، الصفحة ٥٢٦ ، الفقرة ٩٦ من النص االنكليزي) . 
 

     أنظر أيضا تقرير اللجنة الرئيسية الخامسة : 
ــرن التعديـالت المقترحـة  ١١٣-  يخضع اعتماد التعديالت للمادة ١٧(٢) . وال بد أن تقر جمعيتا اتحادي باريس وب
بثالثة أرباع األصوات لكي ينظر فيها المؤتمر . وفي المؤتمر ، يتخذ القرار باألغلبية البسيطة من أصــوات الـدول 
األعضاء . وال تشترك البلدان غير األعضاء في أي من االتحادين في التصويت إال اذا آان مــن المرجـح أن تؤثـر 
التعديالت في حقوقها أو التزاماتها . ويبت المؤتمر في استيفاء هــذا الشـرط مـن عدمـه فـي آـل حالـة علـى حـدة . 
(محاضر مؤتمر استكهولم بشأن الملكية الفكرية (لسنة ١٩٦٧) ، المجلــد الثـاني ، الصفحـة ١٢٤٢ ، الفقـرة ١١٣ 

من النص االنكليزي) .  
 

(٣)   تنص المادة ١٧ من اتفاقية باريس على ما يلي : 

"(١)   ألية دولة عضو في الجمعية وللجنة التنفيذية وآذلك للمديــر العـام التقـدم باقتراحـات لتعديـل المـواد 
ــدول األعضـاء فـي  ١٣ و١٤ و١٥ و١٦ باالضافة للمادة الحالية ، ويقوم المدير العام بابالغ تلك االقتراحات الى ال

الجمعية قبل نظرها من قبل الجمعية بستة شهور على األقل . 
ــرة (١) . ويتطلـب هـذا االقـرار  (٢)   تتولى الجمعية اقرار التعديالت الخاصة بالمواد المشار اليها في الفق
ثالثة أرباع عدد األصوات التي اشترآت في االقتراع ، ومع ذلك فان أى تعديل للمادة ١٣ وللفقرة الحاليـة يتطلـب 

أربعة أخماس عدد األصوات التي اشترآت في االقتراع . 
(٣)   يبدأ نفاذ أي تعديل للمواد المشار اليها في الفقرة (١) بعد شهر من تسلم المدير العام اخطارات آتابية 
ــة ، وذلـك فـي وقـت اقرارهـا للتعديـل ، وعلـى أن تكـون تلـك  بموافقة ثالثة أرباع عدد الدول األعضاء في الجمعي
ــد  الموافقات قد تمت وفقا لالجراءات الدستورية الخاصة بهذه الدول . وتلزم أية تعديالت للمواد المذآورة ، يكون ق
تم اقرارها بهذا الشكل ، جميع الدول األعضاء في الجمعية عند بدء نفاذ التعديل أو التــي تصبـح أعضـاء فيـها فـي 
ــزم إال تلـك الـدول  تاريخ الحق ، ومع هذا فان أى تعديل يزيد من التزامات المالية للدول األعضاء في االتحاد ال يل

التي قامت باالخطار عن موافقتها على التعديل المذآور ." 
 

    وتنص المادة ٢٦ من اتفاقية برن على ما يلي : 
"(١)   ألية دولة عضو في الجمعية وللجنة التنفيذية وآذلك للمديــر العـام التقـدم باقتراحـات لتعديـل المـواد 
ــدول األعضـاء فـي  ٢٢ و٢٣ و٢٤ و٢٥ باالضافة للمادة الحالية . ويقوم المدير العام بابالغ تلك االقتراحات الى ال

الجمعية قبل نظرها من قبل الجمعية بستة أشهر على األقل . 
ــرة (١) . ويتطلـب هـذا االقـرار  (٢)   تتولى الجمعية اقرار التعديالت الخاصة بالمواد المشار اليها في الفق
ثالثة أرباع عدد األصوات التي اشترآت في االقتراع ، ومع ذلك فان أي تعديل للمادة ٢٢ وللفقرة الحاليـة يتطلـب 

أربعة أخماس عدد األصوات التي اشترآت في االقتراع . 
 
 

[تابع الحاشية] 
 
 

[الحاشية ، تابع ما قبله] 
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وفي حال اعتماد اقتراح التعديل باألغلبية المشترطة في جمعيتي اتحادي باريس وبرن  "٤"
ــي مؤتمـر الويبـو . وفـي مؤتمـر الويبـو يقتضـي اقـرار االقـتراح أغلبيـة  ، جاز عندئذ النظر فيه وتعديله ف
ــل  بسيطة في األصوات المشترآة في االقتراع (المادة ١٧(٢) من اتفاقية الويبو) . واذا آان من شأن التعدي
أن يؤثر في حقوق الدول األطراف في اتفاقية الويبو وغير األعضاء في أي من االتحادين أو في التزاماتها 
، جاز لتلك الدول أن تصوت . وفي سائر الحــاالت ، ال يجـوز التصويـت إال للـدول األطـراف فـي اتفاقيـة 
ــو) . ويقـع علـى عـاتق مؤتمـر الويبـو  الويبو واألعضاء في أحد االتحادين (المادة ١٧(٢) من اتفاقية الويب
ــة الويبـو وغـير األعضـاء  البت في تأثير التعديل المقترح للمادة ٩(٣) في حقوق الدول األطراف في اتفاقي
في أي من االتحادين أو التزاماتها من عدمه (٤) . ومع ذلك ، فمن المعتقد أن التعديل المقترح هنا ذو طبيعة 

تستدعي تصويت آل الدول األطراف في اتفاقية الويبو . 
 

ويدخل التعديل الذي يتم اقراره وفقا لالجراء المذآور أعاله حيز التنفيذ بعد شـهر مـن  "٥"
تسلم المدير العام اخطارات آتابية بموافقة ثالثة أرباع عدد الدول األعضاء في المنظمـة وفقـا الجراءاتـها 
ــى اقـتراح التعديـل فـي مؤتمـر الويبـو (المـادة ١٧(٣) مـن اتفاقيـة  الدستورية والتي يحق لها التصويت عل
ــات الماليـة للـدول األعضـاء ، فانـه يلـزم آـل  الويبو) . ونظرا الى أن التعديل المقترح ال يزيد من االلتزام
الدول األعضاء في المنظمة وقت دخوله حيز التنفيذ أو الدول التي تصبح أعضاء في المنظمــة فـي تـاريخ 

الحق (المادة ١٧(٣) من اتفاقية الويبو) . 
 
 

اقتراح تعديل المادة ٩(٣) من اتفاقية الويبو 
 

بعد أن اعتمدت الجمعية العامة للويبو ، في سبتمبر/أيلول ١٩٩٨ ، النص المتفق عليه بشأن الحد  - ٨
من والية المدير العام وقرار الجمعية المذآورة القاضي بتعديل اتفاقية الويبو بأسرع وقت ممكن لتضمينها 
المبدأ المذآور (الفقرة ٥ أعاله) ، أرسـل المكتـب الدولـي آتابـا معممـا بتـاريخ ١٣ أآتوبـر/تشـرين األول 
١٩٩٨ الى آل الدول األعضاء . وتضمن الكتاب المعمم مشروعا مقترحا لنص جديد تعدل بموجبه المــادة 
ــك المـادة ودعـوة الـى التعليـق علـى االقـتراح (أنظـر الكتـاب  ٩(٣) من اتفاقية الويبو ويستعاض به عن تل
المعمم برقم C.174 الوارد في المرفق األول) . وجاء في الكتاب أيضــا أن المديـر العـام سيرسـل مشـروع 
نص نهائي الى الدول األعضاء في الويبو وفقا للمادة ١٧(١) من اتفاقية الويبــو قبـل مـارس/آذار ١٩٩٩ ، 
ــو لينظـر فيـه أثنـاء انعقـاده فـي  باعتباره اقتراحا لتعديل اتفاقية الويبو من المعتزم طرحه على مؤتمر الويب

سبتمبر/أيلول ١٩٩٩. 
 

ـــا واســبانيا واآــوادور  ووردت ردود علـى الكتـاب المعمـم مـن الـدول التاليـة : األردن وأرميني - ٩
وأوغندا وبيرو وجمهورية مقدونيا اليوغوسـالفية السـابقة وجمهوريـة مولدوفـا ودومينيكـا وقيرغيزسـتان 

وآوت ديفوار ومدغشقر والمكسيك والنيجر ويوغوسالفيا . 

                                                                                                                                                         
(٣)   يبدأ نفاذ أي تعديل للمواد المشار اليها في الفقرة (١) بعد شهر من تسلم المدير العام اخطارات آتابية 
ــة ، وذلـك فـي وقـت اقرارهـا للتعديـل ، وعلـى أن تكـون تلـك  بموافقة ثالثة أرباع عدد الدول األعضاء في الجمعي

الموافقات قد تمت وفقا لالجراءات الدستورية الخاصة بهذه الدول . وتلزم أية تعديالت للمواد المذآورة ،  
يكون قد تم اقرارها بهذا الشكل ، جميع الدول األعضاء في الجمعية عند بدء نفاذ التعديــل أو التـي تصبـح أعضـاء 
فيها في تاريخ الحق ، ومع هذا فان أي تعديل يزيد من االلتزامات المالية للدول األعضــاء فـي االتحـاد ال يلـزم إال 

تلك الدول التي قامت باالخطار عن موافقتها على التعديل المذآور ." 
 

(٤)  أنظر المقطع المأخوذ من تقرير اللجنة الرئيسية الخامسة في مؤتمر استكهولم الدبلوماسي لسنة ١٩٦٧ والوارد في 

الحاشية (٢) أعاله . 



 A/34/4
 - 6 -

 
 

 
ووافقت آل الدول المذآورة في الفقرة السابقة على المبدأ الوارد في التعديل المقترح للمادة ٩(٣)  -١٠
وصياغته ، ما عدا اسبانيا وبيرو ومدغشقر . ووافقت تلك الدول الثالث على المبدأ الذي يقوم عليه التعديل 
ــادة ٩(٣) مـن اتفاقيـة الويبـو . وتـرد  المقترح ، على أنها اقترحت ثالثة نصوص بديلة للتعديل المقترح للم

المشروعات البديلة في المرفقات الثاني والثالث والرابع وفي ما يلي . 
 
 

نص التعديل المقترح للمادة ٩(٣) من اتفاقية الويبو 
 

يرد في ما يلي النص الحالي للمادة ٩(٣) من اتفاقية الويبو :  -١١
 

ــوز تجديـد تعيينـه  "(٣)    يعين المدير العام لمدة محددة ال تقل عن ست سنوات ، ويج
لمدة محددة . وتتولى الجمعية العامة تحديد مدة التعيين األول والتعيينات الالحقة المحتملة وآذلك 

آافة شروط التعيين األخرى ." 
 

ويرد فيما يلي النص المعدل المقترح للمادة ٩(٣) من اتفاقية الويبو :  -١٢
 

"(٣)    يعين المدير العام لمدة محددة بست سنوات ، ويجوز تجديد تعيينه لمدة واحـدة 
فقط محددة بست سنوات . وتتولى الجمعية العامة تحديد آافة شروط التعيين األخرى ." 

 
ويرد فيما يلي النص المعدل البديل للمادة ٩(٣) من اتفاقية الويبو آما اقترحته بيرو :  -١٣

 
"(٣)    يعين المدير العام لمدة ست سنوات . ويجوز تجديد تعيينــه لمـدة سـت سـنوات 

واحدة فقط . وتتولى الجمعية العامة تحديد آافة شروط التعيين األخرى ." 
 

ويرد في ما يلي النص المعدل البديل للمادة ٩(٣) من اتفاقية الويبو آما اقترحته مدغشقر :  -١٤
 

"(٣)    يعين المدير العام لوالية مدتها ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحــدة . وتتولـى 
الجمعية العامة تحديد شروط التعيين األخرى ." 

 
ويرد في ما يلي النص المعدل البديل للمادة ٩(٣) من اتفاقية الويبو آما اقترحته اسبانيا :  -١٥

 
"(٣)    يعين المدير العام لمدة ست سنوات . وال يجوز تجديـد تعيينـه إال لمـدة واحـدة 

محددة بست سنوات . وتتولى الجمعية العامة تحديد آافة شروط التعيين األخرى ." 
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ــوة الـى اعتمـاد  ١٦-   إن جمعية اتحاد باريس مدع
ــن اتفاقيـة الويبـو آمـا  التعديل المقترح للمادة ٩(٣) م

ورد في الفقرة ١٢ أعاله . 
 

ـــى اعتمــاد  وإن جمعيـة اتحـاد بـرن مدعـوة ال -١٧
ــن اتفاقيـة الويبـو آمـا  التعديل المقترح للمادة ٩(٣) م

ورد في الفقرة ١٢ أعاله . 
 

ــو الـى اعتمـاد التعديـل  وإن مؤتمر الويبو مدع -١٨
ــو آمـا ورد فـي  المقترح للمادة ٩(٣) من اتفاقية الويب

الفقرة ١٢ أعاله . 
 
 

[تلي ذلك المرفقات] 
 

 
 


