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الويـبو 

 

A/34/9
األصل  :  باالنكليزية 

التاريخ :  ١٩٩٩/٥/٢٨ 

المنظمــة العالميـة للملكيــة الفكريــة 
جنيـف 

جمعيات الدول األعضاء في الويبو 
 

سلسلة االجتماعات الرابعة والثالثون 

جنيف ، من ٢٠ الى ٢٩ سبتمبر/أيلول ١٩٩٩ 

اصالحات في األنظمة األساسية 

مذآرة األمانة 
 
 

ــدول األعضـاء فـي سـبتمبر/أيلـول ١٩٩٨ ، أحـاطت الجمعيـة العامـة  خالل االجتماعات التي عقدتها جمعيات ال أوال -
للويبو علما بمضمون الوثيقة A/33/3 المتعلقة باالصالحات في األنظمة األساسية التي عرضت عليــها (أنظـر الفقـرة ١٢٩ 

 . (A/33/8 من الوثيقة
 

وخالل االجتماعــات نفسـها ، تقـرر االبقـاء علـى البنـد "اصالحـات فـي األنظمـة األساسـية" فـي جـدول أعمـال  ثانيا -
ــادة عـرض مذآـرة  االجتماعات التي ستعقدها جمعيات الدول األعضاء في سبتمبر/أيلول ١٩٩٩ . وتم االتفاق أيضا على اع
ــا ،  األمانة بشأن االصالحات في األنظمة األساسية الواردة في الوثيقة A/33/3 والتي أحاطت بها الجمعية العامة للويبو علم

 . ( A/33/3 أنظر الفقرات من ١٦٣ الى ١٧٥ من الوثيقة) في اجتماعات الجمعيات المنعقدة في سبتمبر/أيلول ١٩٩٩
 

واقترح عدد من الوفود أيضا دعوة الدول األعضاء الى تقديم تعليقات على المسائل التي تم النظر فيها في مذآرة  ثالثا -
األمانة واضطالع األمانة بتوزيع أي تعليق صادر عن الدول األعضاء على جميع الدول األعضاء قبل اجتماعات الجمعيات 

في سبتمبر/أيلول ١٩٩٩ (أنظر الفقرتين ١٦٥ و١٦٨ من الوثيقة A/33/8 ، على وجه الخصوص) . 
 

ــة  وترد في الصفحات التالية لهذه الوثيقة مذآرة األمانة بشأن االصالحات في األنظمة األساسية الواردة في الوثيق رابعا -
A/33/3 . وبناء على المناقشات التي دارت خالل اجتماعات الجمعيات في سبتمبر/أيلول ١٩٩٨ ، أدخلت التغييرات التقنية 

التالية على الوثيقة : 
 

تم تحديث القسم المتعلق بسياسة المنظمة بشأن والية المدير العام (الفقرات من ٥١ الى ٥٤) لتضمين  "١"
القرارات المتخذة في هذا الموضوع خالل اجتماع جمعيات الدول االعضاء في سبتمبر/أيلول ١٩٩٨ ؛ 

 
وتم تحديث البيانات المتعلقة بالعضوية في الويبو وفي االتحادات التي تديرها الويبو  حتى تدرج فيــها  "٢"

حاالت االنضمام والتصديق التي طرأت منذ صياغة المذآرة للمرة األولى ؛ 
 

وتم حذف القسم األخير من المذآرة الذي يتضمن اقتراحات بشأن جدول زمنــي مـن الممكـن اعتمـاده  "٣"
اذا قررت الدول األعضاء اتخاذ أية مبادرات نحو اصالح األنظمة األساسية ، نظرا الى أن التواريخ لم تعد موائمة . 

 
 

A
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ان الدول األعضاء في الويبو مدعوة الى تقديم تعليقات عن المسـائل المناقشـة فـي المذآـرة التاليـة مـع حلـول ٩  خامسا -
يوليه/تموز ١٩٩٩ حتى تتمكن األمانة من عرض أية تعليقات مقدمة الى آل الدول األعضاء . 

 
 

ــــات الويبـــو  ان الجمعيــات المعنيــة وهيئ سادسا -
األخرى واالتحادات التي تديرها الويبو مدعوة الى النظــر فـي 
االجراءات ، ان وجدت ، التي ترغب في اتخاذها فيمــا يتعلـق 
بمختلـف القـرارات واالجـراءات األخـرى المشـار اليـها فـــي 

المذآرة التالية . 
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[النص السابق بعد تعديله] 
 

 
 A/33/3
 
األصل : باالنكليزية 
التاريخ :٧/٢٤/ ١٩٩٨ 

 

جمعيات الدول األعضاء في الويبو 

سلسلة االجتماعات الثالثة والثالثون 

جنيف ، من ٧ الى ١٥ سبتمبر/أيلول ١٩٩٨ 

اصالحات في األنظمة األساسية 

مذآرة األمانة 
 
 

خالل السنوات األخيرة الماضية ، اعتمــدت الـدول األعضـاء فـي الويبـو مجموعـة مـن السياسـات ونظـرت فـي  - ١
مجموعة أخرى . ويتطلب تنفيذ تلك السياسات آلها في نهاية المطاف تعديل اتفاقية انشــاء المنظمـة العالميـة للملكيـة الفكريـة 

("اتفاقية الويبو") وبعض المعاهدات األخرى التي تديرها الويبو . 
 

وتتعلق أولى تلك السياسات بالنظام أحادي االشتراآات والتغييرات فـي فئـات االشـتراآات . ففـي سـنة ١٩٩٣ ،   - ٢
اعتمد آل من مؤتمر الويبو وجمعيتي اتحـادي بـاريس وبـرن النظـام أحـادي االشـتراآات . وهـو يحـل محـل النظـام متعـدد 
االشتراآات الذي تنص عليه اتفاقية الويبو والمعاهدات التي تديرها المنظمة . وتم اعتماد النظام أحادي االشتراآات بصــورة 
مؤقتة في انتظار تعديل األحكام المعنية من اتفاقية الويبو والمعاهدات التـي تديرهـا المنظمـة والتـي تنـص علـى دفـع الـدول 
األعضاء اشتراآاتها . وفي السنوات ١٩٨٩ و١٩٩١ و١٩٩٣ ، اعتمدت تلك األجهزة ذاتها فئات اشتراآات جديدة بصـورة 

مؤقتة آذلك في انتظار تعديل ما يلزم من معاهدات حتى تتمشى أحكامها والفئات الجديدة . 
 

وانبثقت ثاني تلك السياسات عن أعمال الفريق العامل المعني بالمبادئ والممارســات بشـأن ترشـيح المديـر العـام  - ٣
وتعيينه الذي أنشأته لجنة الويبو للتنسيق في سنة ١٩٩٨ . وقرر الفريق العامل في دورته الثانية واألخيرة التي انعقدت يومي 
٢ و٣ يوليه/تموز ١٩٩٨ أن يوصي لجنة الويبو للتنسيق باعتماد سياسة تحدد عدد الواليات التي يحق للمدير العام للويبو أن 
يشغلها في واليتين اثنتين مدة آل واحدة منهما ست سنوات . وأوصى أيضا بأن تدرج تلك السياسة في شـكل تعديـل التفاقيـة 
الويبو . وبناء على القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للويبو خالل اجتماعها المنعقد في سبتمبر/أيلول ١٩٩٨ (أنظــر الفقـرة 
٢٢ من الوثيقة WO/GA/23/7) ، أحيل االقتراح الرامي الى تعديل المادة ٩(٣) من اتفاقية الويبو الى الدول األعضاء آي 
تنظر فيه جمعيتا اتحاد باريس واتحاد برن ومؤتمر الويبو خالل اجتماعاتها المنعقدة في سبتمبر/أيلول ١٩٩٩ (أنظر الوثيقــة 

 . (A/34/4
 

وتنبع ثالث تلك السياسات من األساس المنطقــي لبرنـامج الويبـو وميزانيتـها لفـترة السـنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ آمـا  - ٤
اعتمدتهما جمعيات الدول األعضاء في اجتماعاتها في الفترة من ٢٥ الى ٢٧ مارس/آذار ١٩٩٨ . وقدم البرنامج والميزانية 
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ــي وثيقـة عـن البنيـة االداريـة  بعض االقتراحات الرامية الى تبسيط البنية االدارية للويبو وترشيدها . وترد تلك االقتراحات ف
للويبو (A/32/INF/2) يرد فيها أيضا وصف للبنية االدارية للويبو . 

 
ــق باللجـان  وآانت اقتراحات التبسيط التي تم اعتمادها في البرنامج والميزانية لفترة السنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ تتعل - ٥
ــهيئات أو األجـهزة المنشـأة بموجـب المعـاهدات  التي أنشأتها مباشرة جمعيات الدول األعضاء في الويبو . ولم تكن ترتبط بال
ــن الـهيئات واألجـهزة التـي تنشـأ بموجـب المعـاهدات ال يمكـن بطبيعـة الحـال  التي تديرها الويبو . وعلة ذلك أن تلك الفئة م

تعديلها اال وفقا الجراءات تعديل المعاهدات التي تنص عليها المعاهدات المعنية . 
 

ويبدو أن من الضروري بدء اجراءات تعديل المعاهدات نظرا الى الممارســات الجديـدة المتعلقـة بالنظـام أحـادي  - ٦
ــدول األعضـاء أن مـن األنسـب  االشتراآات وفئات االشتراآات وسياسة تحديد عدد واليات المدير العام . ولذلك ، قد ترى ال
انتهاز فرصة تعديل األنظمة األساسية هذه الستعراض بعض الخيارات األخــرى الراميـة الـى ادخـال تغيـيرات علـى البنيـة 
االدارية . ويرد أدناه وصف لتلك الخيارات . والهدف من الخيارات االضافية هــو بشـكل عـام مواصلـة العمـل الرامـي الـى 

تبسيط البنية االدارية للويبو وترشيدها . وهو عمل بدأ في اطار البرنامج والميزانية لفترة السنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ (١). 
 

وتتناول هذه الوثيقة تلك السياسات والخيارات المتنوعة المتعلقــة بـاصالح األنظمـة األساسـية . لكنـها ال تحتـوي  - ٧
على اقتراحات لصياغة التعديالت الممكن ادخالها على المعاهدات التي تديرها الويبو وال أي تفــاصيل عنـها . وانمـا تتنـاول 
ــة تلـك السياسـات  الخيارات المتاحة بشأن السياسات العامة وتدعو الدول األعضاء الى أن تقرر ما اذا آانت ترغب في متابع

عن طريق بدء عملية تعديل المعاهدات أو ال ، ومتى تتابعها وآيف اذا رغبت في ذلك . 
 

وتتألف الوثيقة من األقسام التالية :  - ٨
 

اجراءات تنقيح المعاهدات أو مراجعتها أو تعديلها ؛  "١"
النظام أحادي االشتراآات وتغيير فئات االشتراآات ؛  "٢"

سياسة المنظمة بشأن والية المدير العام ؛  "٣"
تبسيط بنية جمعيات الدول األعضاء ومؤتمراتها ؛  "٤"

مسائل أخرى .  "٥"
 

اجراءات تنقيح المعاهدات أو مراجعتها أو تعديلها  أوال -
 

اجراءان اثنان . تنص المعاهدات التي تديرها الويبو ("معاهدات الويبو") عموما على اجراءين للتعديل هما "١"  - ٩
التعديل في اطار مؤتمر دبلوماسي ، "٢" والتعديل بناء على اجراء خــاص أمـام الجمعيـة أو أيـة هيئـة مختصـة مـن هيئـات 

الدول المتعاقدة . 
 

ــاهدات  وآقاعدة عامة ، فان اجراء التعديل في اطار المؤتمر الدبلوماسي ينطبق على األحكام الموضوعية من مع -١٠
الويبو وعلى األحكام الختامية التي تتعلق بأهلية الطرف المعني للعضوية في المعاهدة وما يرتبط بذلــك مـن مسـائل أخـرى . 
ــام الجمعيـة أو أي هيئـة مختصـة أخـرى مـن هيئـات الـدول المتعـاقدة  وآقاعدة عامة أيضا ، فان االجراء الخاص للتعديل أم
ــو التـي تتعـرض الدارة تلـك المعـاهدات ، أي األحكـام الخاصـة بجمعيـة الـدول األعضـاء  ينطبق على أحكام معاهدات الويب
ــل جميـع أحكامـها  والمكتب الدولي والشؤون المالية . أما اتفاقية الويبو فهي االستثناء الوحيد لذلك النظام العام . اذ يمكن تعدي

عن طريق اجراء خاص أمام مؤتمر الويبو وال ضرورة لعقد مؤتمر دبلوماسي(٢) . 
 

                                                 
هناك بعض االقتراحات الواردة في البرنامج والميزانية لفــترة السـنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ المتعلقـة بـأجزاء مـن البنيـة االداريـة للويبـو �  (١)

تتطلب تعديل المعاهدات لكنها تتطلب من الدول األعضاء اتخاذ بعض االجراءات من أجل تنفيذها . وترد تلك االقتراحــات فـي وثيقتيـن 
مختلفتين (أنظر الوثيقة WO/GA/23/4  "دمــج لجنتـي الميزانيـة والمبـاني" والوثيقـة WO/CF/16/1 "اللجنتـان الدائمتـان للتعـاون 

االنمائي") . أما هذه الوثيقة فتتناول فقط االقتراحات أو الخيارات التي تتطلب تعديل المعاهدات . 
(٢)   ال يعدو ذلك أن يكون استثناء في ظــاهره يتمشـى فـي مضمونـه ومنظـور النظـام العـام . فاتفاقيـة الويبـو هـي أساسـا اتفاقيـة اداريـة غـير منشـئة 

اللتزامات موضوعية في مجال الملكية الفكرية . 
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ويحتوي المرفق األول لهذا الوثيقة على جدول فيه قائمة بكل معاهدات الويبو ومع آل واحدة منها الحكم المعنـي  -١١
(ان وجد) الذي يتناول مسألة تعديل المعاهدة عن طريق االجراء الخاص أمام الجمعية أو أي هيئة مختصة أخرى من هيئات 

الدول المتعاقدة . وفي القائمة أيضا اشارة الى أحكام المعاهدة المعنية التي يجوز تعديلها وفقا لذلك الحكم . 
 

الخطوات المتبعة في االجراء الخاص للتعديل أمام الجمعية . في معــاهدات الويبـو ، تتشـابه األحكـام التـي تنظـم  -١٢
ــك األحكـام علـى  االجراء الخاص لتعديل المعاهدات أمام جمعية الدول المتعاقدة ،  لكنها ال تتطابق . وعلى العموم ، تنص تل

خطوات أربع هي آما يلي :(٣) 
 

                                                 
(٣)   أنظر على سبيل المثال المادة ١٧ من اتفاقية الويبو التي تنص على ما يلي : 

ــدم بـاقتراح لتعديـل هـذه االتفاقيـة ، ويقـوم المديـر العـام بـابالغ تلـك  ألية دولة عضو أو للجنة التنسيق أو للمدير العام التق (١)"
االقتراحات الى الدول األعضاء قبل النظر فيها من قبل المؤتمر بستة شهور على األقل . 

يتولى المؤتمر اقرار التعديالت . فاذا ما اتصل األمر بتعديالت ذات طبيعة تؤثر على حقوق والتزامات الـدول األطـراف  (٢)"
في هذه االتفاقية ، ممن ليست أعضاء في أي من االتحادات ، فان هذه الدول تشترك أيضا في االقتراع . أمـا بالنسـبة لجميـع التعديـالت 
األخرى المقترحة فيقتصر التصويت بخصوصها على الدول األطراف في هذه االتفاقية األعضاء فــي أي مـن االتحـادات . ويتـم اقـرار 
التعديالت باألغلبية البسيطة لألصوات المشترآة في االقتراع ، علما بأن المؤتمر يقتصر فيه التصويت على المقترحــات التـي سـبق أن 
ــل النصـوص االداريـة لالتفاقيـات  أقرتها جمعية اتحاد باريس وجمعية اتحاد برن بمقتضى القواعد المعمول بها في آل منهما بشأن تعدي

الخاصة بهما . 
يبدأ نفاذ أي تعديل بعد شهر من تسلم المدير العام اخطارات آتابية بموافقة ثالثة أرباع عدد الدول األعضــاء فـي المنظمـة  (٣)"
ممن لها حق التصويت على االقتراح بالتعديل طبقا للفقرة (٢) ، وذلك في وقت اقرار المؤتمر للتعديل ، وعلى أن تكون تلك الموافقــات 
ــي المنظمـة  قد تمت وفقا لالجراءات الدستورية الخاصة بهذه الدول . وتصبح التعديالت التي تم اقرارها ملزمة لجميع الدول األعضاء ف
عند بدء نفاذ التعديل أو لتلك التي تصبح أعضاء في تاريخ الحق ، على أن أي تعديل يزيـد مـن االلتزامـات الماليـة للـدول األعضـاء ال 

يلزم اال تلك الدول التي قامت باالخطار عن موافقتها على التعديل المذآور ." 
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الخطوة األولى هي التقدم باقتراح التعديــل .  ويكـون ذلـك فـي جميـع الحـاالت مـن عمـل  "١"
المدير العام أو دولة طرف في المعاهدة المعنية . ويمكن أن يكون أيضا من عمل هيئة أنشئت بموجب المعــاهدة ، مثـل لجنـة 
ــتراح الـى الـدول  التنسيق (في حالة اتفاقية الويبو) أو جمعية الدول المتعاقدة (في حالة اتفاقية باريس مثال) . ويجب تبليغ االق

المتعاقدة قبل أن تنظر فيه الجمعية أو أي هيئة أخرى لها صالحية اعتماد التعديل ،  بستة أشهر ؛ 
 

وعلى الجمعية أو أي هيئة أخرى لها صالحية اعتماد التعديل أن تجتمع لتنظر في التعديل  "٢"
المقترح وتعتمده . ويتطلب اعتماد التعديل أغلبية معينة تتفاوت بحسب المعاهدة المعنية ؛ 

 
ــاع عـدد الـدول األعضـاء  ويجب أن يستلم المدير العام اخطارات آتابية بموافقة ثالثة أرب "٣"
في الجمعية أو الهيئة المختصة األخرى عقـب اعتمـاد التعديـل ، علـى أن تكـون تلـك الموافقـات قـد تمـت وفقـا لالجـراءات 

الدستورية الخاصة بتلك الدول . 
 

وبعد استالم العدد الالزم من االخطارات الكتابية بالموافقة ، يصبح التعديل ملزمــا لجميـع  "٤"
الدول األعضاء في الجمعية أو الهيئة المختصة األخرى عند بدء نفاذ التعديل أو لتلك التي تصبح أعضاء فـي وقـت الحـق . 
وتخضع قاعدة األثر التلقائي هذه في آل الدول األعضاء الستثناء واحد وهو أن التعديالت التي تزيد مــن االلتزامـات الماليـة 

للدول األعضاء ال تلزم اال تلك الدول التي قامت باالخطار عن موافقتها على التعديل . 
 

مزايا االجراء الخاص . يتميز التعديل بناء على اجراء خاص أمام الجمعية أو أي هيئة مختصــة أخـرى بمـيزتين  -١٣
اثنتين بالمقارنة بالتنقيح عن طريق مؤتمر دبلوماسي . 

 
ــة مـع عقـد المؤتمـر الدبلوماسـي الـذي يتطلـب  وتكمن الميزة األولى في سهولة االجراءات أمام الجمعية بالمقارن -١٤

عموما ترتيبات تنظيمية وادارية ودبلوماسية أآثر . 
 

وتكمن الميزة الثانية ، وهي األهم ، في األثر المترتب على التعديل والملــزم تلقائيـا لجميـع الـدول المتعـاقدة فـور  -١٥
ــي جميـع الـدول المتعـاقدة فـي آن واحـد . أمـا تنقيـح  استالم العدد الالزم من الموافقات الكتابية ، باالضافة الى نفاذ التعديل ف
المعاهدة الذي يتم اعتماده في مؤتمر دبلوماسي ، فال يلزم اال الدول التي تنضــم الـى الوثيقـة الجديـدة للمعـاهدة المعتمـدة فـي 
المؤتمر الدبلوماسي أو تصدق عليها فيما بعد ، فتصبح الدول اذن ملزمة بالنص المنقح في تواريخ مختلفة . وفي حالة النظام 
ــترك  أحادي االشتراآات أو تغيير فئات االشتراآات أو سياسة المنظمة بشأن والية المدير العام ، فان التعديالت ال يمكن أن ت

أثرا عمليا اذا انطبقت تدريجيا على الدول األعضاء متى انضمت الى النص المعدل أو صدقت على التعديالت . 
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النظام أحادي االشتراآات وتغيير فئات االشتراآات  ثانيا -

 
النظام أحادي االشتراآات  ( أ )

 
هناك حاليا ١٩ معاهدة نافذة(٤) تديرها الويبو(٥) ، بما في ذلك اتفاقية الويبو . وهناك أيضا ثالث معــاهدات تنـص  -١٦
ــها لـم تدخـل بعـد حـيز التنفيـذ (اذ لـم يكتمـل بعـد العـدد الـالزم مـن التصديقـات أو حـاالت  على أن تخضع الدارة الويبو لكن

االنضمام) . 
 

وتنص سبع من المعاهدات سالفة الذآر على أن تقــدم الـدول المتعـاقدة اشـتراآات لتمويـل األنشـطة المنجـزة فـي  -١٧
اطار البرنامج الذي تعتمده جمعية الدول المتعاقدة أو أي هيئة مختصة من هيئاتها التي أنشئت بنــاء علـى المعـاهدات . وتلـك 
المعاهدات السبع ("معاهدات االشــتراآات") هـي اتفاقيـة الويبـو واتفاقيـة بـاريس بشـأن حمايـة الملكيـة الصناعيـة ("اتفاقيـة 
ــرن") واتفـاق استراسـبرغ بشـأن التصنيـف الدولـي  باريس") واتفاقية برن بشأن حماية المصنفات األدبية والفنية ("اتفاقية ب
للبراءات ("اتفاق استراسبرغ") واتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمـات ألغـراض تسـجيل العالمـات ("اتفـاق 
نيسي") واتفاق لوآارنو الذي وضع بموجبه تصنيف دولي للرسوم والنماذج الصناعية ("اتفاق لوآارنو") واتفاق فيينا الــذي 

وضع بموجبه تصنيف دولي للعناصر التصويرية للعالمات ("اتفاق فيينا") . 
 

ــة فـي مجموعـة أولـى تنـص علـى أن  وترد في المرفق الثاني قائمة بالمعاهدات التي تديرها الويبو . وهي مصنف -١٨
تدفع الدول األعضاء اشتراآات ومجموعة ثانية ال تنص على ذلك . 

 
ويعمل نظام االشتراآات الذي تنص عليه معاهدات االشتراآات السبع على الشاآلة التالية :  -١٩

 
اذا آـانت الدولـة طرفـا فـي اتفاقيـة الويبـو فقـط وليســـت طرفــا فــي أي مــن معــاهدات  "١"
االشتراآات الست األخرى ، دفعت اشتراآا بموجب اتفاقية الويبو (الفقرة الفرعية (ب)"١" من الفقرة (٣) من المادة ١١ من 

اتفاقية الويبو) ؛ 
 

                                                 
ال يشمل ذلك العدد معاهدة تسجيل العالمات ومعاهدة التسجيل الدولي للمصنفات السمعية البصرية ("معاهدة سجل األفالم") . ودخلــت معـاهدة  (٤)

ــا فـاصو والكونغـو وغـابون واالتحـاد السـوفياتي (سـابقا)  تسجيل العالمات حيز التنفيذ في ٧ أغسطس/آب ١٩٨٠ بعد أن أودع آل من بورآين
وتوغو وثائق انضمامه . وآانت تلك الدول الخمس هي الوحيدة التي انضمت الى اتحاد معاهدة تسجيل العالمات . وفي ٢ أآتوبر/تشرين األول 
 . (TRT/A/VII/1 الوثيقة) ١٩٩١ ، قررت جمعية اتحاد معاهدة تسجيل العالمات "تجميد" معاهدة تسجيل العالمات اعتبارا من التاريخ ذاته
ودخلت معاهدة سجل األفالم حيز التنفيذ في ٢٧ فبراير/شباط ١٩٩١ . وفي ١٣ مايو/أيار ١٩٩٣ ، قررت جمعية معاهدة سجل األفــالم تعليـق 
تنفيذ تلك المعاهدة (الوثيقة FRT/A/III/3) . والدول األطراف في هذه المعــاهدة ثـالث عشـرة هـي األرجنتيـن والنمسـا والـبرازيل وبورآينـا 

فاصو وشيلي وآولومبيا والجمهورية التشيكية وفرنسا وهنغاريا والمكسيك وبيرو والسنغال وسلوفاآيا . 
يشترك في ادارة االتفاقية الدولية بشأن حماية فناني األداء ومنتجي التسجيالت الصوتية وهيئات االذاعة (اتفاقية روما) آل من الويبو ومنظمــة  (٥)

ــأن حمايـة  العمل الدولية ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) (أنظر المادة ٣٢ من اتفاقية روما) . وتدير الويبو االتفاقية بش
منتجي الفونوغرامات من استنساخ فونوغراماتهم دون تصريح (اتفاقية جنيف) بالتعــاون مـع اليونسـكو ومنظمـة العمـل الدوليـة (أنظـر المـادة 
ــع االشـارات الحاملـة للـبرامج المرسـلة  ٨(٣)) . ولكن اتفاقية جنيف ال تنص على أي هيئة ادارية للدول المتعاقدة . وتنص االتفاقية بشأن توزي
ــادة ٩) وهـي ال تحتـوي علـى أي حكـم  عبر التوابع الصناعية (اتفاقية بروآسل) على أن تكون جهة االيداع هي األمين العام لألمم المتحدة (الم

بشأن هيئة ادارية للدول المتعاقدة . 
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واذا آانت الدولة طرفا في اتفاقيــة الويبـو وطرفـا أيضـا فـي معـاهدة واحـدة أو أآـثر مـن  "٢"
معاهدات االشتراآات الست األخرى ، فهي ال تدفع أي اشتراك بموجب اتفاقية الويبو بل تدفع اشتراآا منفصال بموجـب آـل 
معاهدة من معاهدات االشتراآات الست األخرى التي هي طرف فيها (الفقرة الفرعية (ب)"١" من الفقرة (٣) من المادة ١١ 
من اتفاقية الويبو، والفقرتان (٣) و(٤) من المادة ١٦ من اتفاقية باريس ، والفقرتان (٣) و(٤) من المادة ٢٥ من اتفاقية برن 
، والفقرتان (٣) و(٤) من المادة ٩ من اتفاق استراسبرغ ، والفقرتان (٣) و(٤) من المادة ٧ من اتفاق نيس ، والفقرتان (٣) 
ــانت الدولـة  و(٤) من المادة ٧ من اتفاق لوآارنو ، والفقرتان (٣) و(٤) من المادة ٩ من اتفاق فيينا) . وبعبارة أخرى ، اذا آ
طرفا في آل واحدة من معاهدات االشتراآات السبع ، عليها أن تدفع بموجب أحكام تلــك المعـاهدات سـت اشـتراآات تعـادل 
حصتها في نفقات آل واحد من االتحادات المنشأة بموجب اتفاقية باريس واتفاقية برن واتفاق استراسبرغ واتفاق نيس واتفاق 

لوآارنو واتفاق فيينا . 
 

ــهت  وفي سنة ١٩٩٣ ، تم تقديم اقتراح يرمي الى تبسيط نظام االشتراآات (أنظر الوثيقة AB/XXIV/5) . وانت -٢٠
عملية التبسيط الى األخذ بالنظـام أحـادي االشـتراآات . وبموجبـه تـم االتفـاق علـى أن الدولـة الطـرف فـي أي معـاهدة مـن 
معاهدات االشتراآات السبع تدفع اشتراآا واحدا أيا آان عدد تلك المعاهدات التي هي طرف فيــها (أنظـر الفقـرات ٣٥ و٣٨ 

 . (AB/XXIV/18 والفقرة ١٨٠ من الوثيقة AB/XXIV/5 و٣٩ و٤٩ و٥٠ من الوثيقة
 

وجاء اعتماد النظام أحادي االشتراآات نتيجة لما ظهر في النظام متعدد االشتراآات من مساوئ وفي مقدمتها مــا  -٢١
يلي : 

 
ــاة اليـه . فـهو يتطلـب مـن الـدول األعضـاء أن تمـيز فيمـا بيـن  هو نظام فيه تعقيد ال مدع "١"
ــي عـدة حسـابات . ويتطلـب منـها تخصيـص ميزانيـة مختلفـة لكـل معـاهدة مـن معـاهدات  مدفوعاتها للمنظمة وأن تسددها ف
االشتراآات وتوزيع "النفقات المشترآة" على تلك المعاهدات (أنظـر الفقـرة ٢٤ مـن الوثيقـة AB/XXIV/5 لعـرض عـام 

للموضوع) ؛ 
 

وهو ال يشجع على االنضمام الى أآثر من معاهدة واحدة من معاهدات االشتراآات السبع  "٢"
. ويتجلى ذلك بوجه خاص في العدد المنخفض من الدول المتعاقدة بموجب اتفاق استراسبرغ واتفـاق نيـس واتفـاق لوآـارنو 
واتفاق فيينا بالمقارنة بالعدد الفعلي للدول التي تستفيد من التصنيفات المنشأة بموجب تلك المعـاهدات (أنظـر الفقـرة ٢٦ مـن 

الوثيقة AB/XXIV/5 لعرض عام للموضوع) . 
 

ولكن النظام أحادي االشتراآات وان آان مطبقا من الناحية العملية فهو ال يرد في أحكـام معـاهدات االشـتراآات  -٢٢
السبع . ولدى اعتماده في سنة ١٩٩٣ ، آان ذلك على أساس مؤقت على أن تعدل المعــاهدات المعنيـة وفقـا لذلـك فـي أقـرب 
ــترة السـنتين ١٩٩٤ و١٩٩٥ وفـترة السـنتين ١٩٩٦ و١٩٩٧ (أنظـر  وقت ممكن اذا آان النظام مرضيا بعد تجربته خالل ف

 . (AB/XXIV/5 الفقرتان ٣٥ و٣٨ من الوثيقة
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استعراض عمل النظام أحادي االشتراآات 
 

ــتراآات خـالل فـترة السـنتين ١٩٩٤ و١٩٩٥ وفـترة السـنتين ١٩٩٦ و١٩٩٧  أعطت تجربة النظام أحادي االش -٢٣
نتائج ايجابية . فقد زاد عدد حاالت االنضمام الى معاهدات االشــتراآات ونسـبتها زيـادة آبـيرة خـالل تلـك السـنوات األربـع 
بالمقارنة بالسنوات األربع السابقة ، وال سيما معاهدات االشتراآات األربع التي تتناول أنظمــة التصنيـف الدولـي فـي مجـال 

الملكية الصناعية . ويبين الجدول التالي تلك الزيادة : 
 

الجدول ١ 
 

حاالت االنضمام الى معاهدات االشتراآات التي تديرها الويبو 
 

عدد الدول المعاهدة 
المتعاقدة في 
ديسمبر/آانون 
األول ١٩٨٩ 

عدد حاالت 
االنضمام الجديدة 

 من ١٩٩٠ 
الى ١٩٩٣ 

عدد الدول المتعاقدة 
في ديسمبر/آانون  

األول ١٩٩٣ 

عدد حاالت 
االنضمام الجديدة 

من ١٩٩٤ 
الى ١٩٩٧ 

عدد الدول المتعاقدة 
في ديسمبر/آانون 
األول ١٩٩٧ 

اتفاقية 
الويبو 

 ١٧ ١٢٦
(٥ر١٣+ %) 

 ٢٣ ١٤٣
(١ر١٦+ %) 

 ١٦٦

اتفاقية 
باريس 

 ١٧ ١٠٠
 (% +١٧)

 ٢٦ ١١٧
(٢ر٢٢+ %) 

 ١٤٣

اتفاقية 
برن 

 ٢١ ٨٤
 (% +٢٥)

 ٢٣ ١٠٥
(٩ر٢١+ %) 

 ١٢٨

اتفاق 
استراسبرغ 

 ٠ ٢٧
 (--)

 ١٢ ٢٧
(٤ر٤٤+ %) 

 ٣٩

اتفاق 
نيس 

 ٤ ٣٤
(٨ر١١+ %) 

 ١٤ ٣٨
(٨ر٣٦+ %) 

 ٥٢

اتفاق 
لوآارنو 

 ٦ ١٥
 (% +٤٠)

 ٩ ٢١
(٨ر٤٢+ %) 

 ٣٠

اتفاق 
فيينا 

 ٠ ٥
 (--)

 ٦ ٥
 (% +١٢٠)

 ١١

 
وال تعزى الزيادة المبينة في الجدول أعاله(٦) الى تطبيق النظام أحادي االشتراآات لوحده . بل هناك عوامل أخرى آــان لـها 
ــول ان  وال شك أثر في ذلك ، مثل االنتشار األوسع للوعي باألهمية التي تكتسيها الملكية الفكرية . ومع ذلك ، من المعقول الق

النظام أحادي االشتراآات قد أثر في زيادة حاالت االنضمام تأثيرا ايجابيا وقويا . 
 

وباالضافة الى الوقع االيجابي للنظام أحادي االشتراآات على حاالت االنضمام ، فان ادارته أبسـط بالنسـبة الـى  -٢٤
األمانة والدول على السواء . وجعل مهمة األمانة أسهل في شرح العواقب المالية الناجمة عن االنضمام الى معاهدات الويبــو 

للدول التي ليست بعد أطرفا في بعض تلك المعاهدات أو في آلها . 
 

وتجدر االشارة الى أن دوال قليلة جدا تجد في النظام أحادي االشتراآات بعضا من التعقيد . وذلك ألن اشتراآاتها  -٢٥
في اتحاد باريس وسائر اتحادات الملكية الصناعية من جهة ، واشتراآاتها في اتحاد برن مــن جهـة ثانيـة ، تتحمـل مسـؤولية 

                                                 
استمرت الزيادة في سنة ١٩٩٨  وشهدت تلك السنة حاالت االنضمام التالية الى معاهدات االشتراآات التي تديرها الويبو :   (٦)

- ٥ حاالت انضمام (زيادة بنسبة ٣%)  اتفاقية الويبو 
اتفاقية باريس- ٨ حاالت انضمام (زيادة بنسبة ٦ر٥%) 

- ٥ حاالت انضمام (زيادة بنسبة ٩ر٣%)  اتفاقية برن
- ٤ حاالت انضمام (زيادة بنسبة ٢ر١٠%)  اتفاق استراسبرغ
- ٦ حاالت انضمام (زيادة بنسبة ٥ر١١%)  اتفاق نيس

اتفاق لوآارنو- ٥ حاالت انضمام (زيادة بنسبة ٦ر١٦%) 
- حالتا انضمام (زيادة بنسبة ٢ر١٨%)  اتفاق فيينا
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ادارتها ودفعها وزارات مختلفة داخل حكوماتها . وقد وضعت األمانة لتلك الدول القليلة تفاصيل عن تجزئـة مـا يجـب دفعـه 
وفقا للنظام أحادي االشتراآات الى مكونات منفصلة . ويمكــن بالتـالي تفصيـل األجـزاء التـي تمثلـها الحصـص المخصصـة 
التحاد باريس وسائر اتحادات الملكية الصناعية وتلك المخصصة التحــاد بـرن . وهكـذا تسـنى تذليـل تلـك الصعوبـات التـي 

واجهتها تلك الدول القليلة . 
 

تغيير فئات االشتراآات  (ب)
 

ــو علـى الفئـات الثـالث التاليـة  أحكام المعاهدات . ألغراض تحديد اشتراآات الدول المتعاقدة ، تنص اتفاقية الويب -٢٦
وتخصص لكل فئة الوحدات التالية : 

 
 ١٠ الفئة ألف -

 ٣ الفئة باء -
 ١ الفئة جيم -

 
ولكل دولة متعاقدة أن تختار الفئة التي تريد االنتماء اليها . وهكذا ، يتحدد االشتراك السنوي لكل دولة متعــاقدة آمبلـغ نسـبته 
ــى  الى المبلغ االجمالي الذي تشترك به جميع الدول األعضاء في ميزانية مؤتمر الويبو تعادل نسبة عدد وحدات تلك الدولة ال

اجمالي الوحدات الخاصة بجميع الدول المتعاقدة .(٧) 
 

                                                 
أنظر الفقرة (٤) من المادة ١١ من اتفاقية الويبو التي تنص في جزئها األساسي على ما يلي :   (٧)

ــة المؤتمـر ، تنتمـي آـل  لتحديد حصة آل دولة طرف في هذه االتفاقية ، وليست عضوا في أي من االتحادات ، في ميزاني "(أ)
دولة الى فئة وتقوم بدفع حصصها السنوية على أساس عدد من الوحدات محددة آما يلي : 

 ١٠ الفئة ألف
 ٣ الفئة باء
 ١ الفئة جيم

ــك حيـن اتخاذهـا أحـد االجـراءات المقـررة فـي المـادة  تبين آل دولة من تلك الدول الفئة التي ترغب في االنتماء اليها وذل "(ب)
ــا اختـارت فئـة أدنـى فعليـها أن تعلـن ذلـك للمؤتمـر فـي احـدى  ١٤(١) . ويجوز لتلك الدولة أن تغير الفئة التي تنتمي اليها ، فاذا م

دوراته العادية . ويصبح أي تغيير من هذا القبيل ساري المفعول من بداية السنة التالية للدورة المذآورة . 
ــي ميزانيـة  تكون الحصة السنوية لكل دولة من تلك الدول مبلغا نسبته الى المبلغ االجمالي الذي تشترك به آل تلك الدول ف "(جـ)

المؤتمر تعادل نسبة عدد وحدات تلك الدولة الى اجمالي الوحدات الخاصة بجميع الدول المذآورة . 
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ــذا الصـدد مطابقـة فـي موضوعـها  ٢٧- وهناك نظام مماثل تنص عليه اتفاقية باريس واتفاقية برن . وأحكامهما في ه
ألحكام اتفاقية الويبو ، بيد أنها تنص على سبع فئات وليس ثالث(٨) . وتلك الفئات السبع هي آالتالي : 

 
 ٢٥ فئة ١ -
 ٢٠ فئة ٢ -
 ١٥ فئة ٣ -
 ١٠ فئة ٤ -

 ٥ فئة ٥ -
 ٣ فئة ٦ -
 ١ فئة ٧ -

 
ــاق فيينـا) آلـها  وتنص معاهدات االشتراآات األربع األخرى (اتفاق استراسبرغ واتفاق نيس واتفاق لوآارنو واتف -٢٨
على استعمال نظام فئات االشتراآات ذاته لتحديد حصة آــل دولـة متعـاقدة فـي الميزانيـة المعنيـة ، وبنـاء علـى ذلـك تحديـد 
ــى دولـها المتعـاقدة الفئـة  االشتراك السنوي لكل دولة متعاقدة . ولكن ، تطبق آل معاهدة من معاهدات االشتراآات األربع عل
نفسها التي اختارت الدولة المتعاقدة االنتماء اليها وفقا التفاقية باريس (فالمعاهدات هي اتفاقات خاصة تبرم بناء علـى المـادة 
ــام الـى أي مـن تلـك المعـاهدات) . وبعبـارة أخـرى ،  ١٩ من اتفاقية باريس . والعضوية في اتحاد باريس هي شرط لالنضم
ــق بصـورة تلقائيـة فئـة االشـتراآات  تسري فئة االشتراآات المحددة بموجب اتفاقية باريس على تلك المعاهدات آلها . وتنطب
التي وقع عليها اختيار الدولـة المتعـاقدة بموجـب اتفاقيـة بـاريس علـى تلـك الدولـة المتعـاقدة بموجـب آـل معـاهدة مـن تلـك 

المعاهدات التي هي طرف فيها .(٩)  
 

                                                 
تنص الفقرة (٤) من المادة ١٦ من اتفاقية باريس والفقرة ٤ من المادة ٢٥ من اتفاقية برن في جزئهما الرئيسي على ما يلي :  (٨)

لتحديد حصة آل دولة من دول االتحاد في الميزانية تنتمي تلك الدولة الى فئة وتقوم بدفع حصصــها السـنوية علـى أسـاس  "(أ)
عدد من الوحدات محددة آما يلي : 

 ٢٥ فئة ١
 ٢٠ فئة ٢
 ١٥ فئة ٣
 ١٠ فئة ٤

 ٥ فئة ٥
 ٣ فئة ٦
 ١ فئة ٧

تبين آل دولة الفئة التي ترغب في االنتماء اليها عند ايداعها وثيقة التصديق أو االنضمام الخاصة بها ، ما لم يكن قد ســبق  "(ب)
لها بيان ذلك . ويمكن لتلك الدولة أن تغير الفئة التي تنتمي اليها ، فاذا ما اختارت فئة أدنى فعليها أن تعلن ذلــك للجمعيـة فـي احـدى 

دوراتها العادية . ويصبح أي تغيير من هذا القبيل ساري المفعول من بداية السنة التالية للدورة المذآورة . 
ــاد ، مـا يعـادل  تكون الحصة السنوية لكل دولة مبلغا تبلغ نسبته الى المبلغ االجمالي لالشتراآات السنوية في ميزانية االتح "(جـ)

نسبة عدد وحدات تلك الدولة الى اجمالي الوحدات الخاصة بجميع الدول المساهمة ." 
أنظر الفقرة (٤) من المادة ٩ من اتفاق استراسبرغ والفقرة (٤) من المادة ٧ من اتفاق نيــس والفقـرة (٤) مـن المـادة ٧ مـن اتفـاق لوآـارنو  (٩)

والفقرة (٤) من المادة ٩ من اتفاق فيينا . 
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ــة المتعـاقدة بموجـب معـاهدات االشـتراآات آمـا تنـص عليـه  وهكذا ، فان نظام تحديد االشتراآات السنوية للدول -٢٩
أحكام تلك المعاهدات يمكن أن يتلخص آالتالي : 

 
ــت اشـتراآا واحـدا محـددا بـالرجوع  اذا آانت الدولة طرفا في اتفاقية الويبو ال غير ، دفع "١"

الى احدى الفئات الثالث التي يحق للدولة أن تختارها ؛ 
 

اذا آانت الدولة طرفا في أي من معــاهدات االشـتراآات السـت األخـرى (اتفاقيـة بـاريس  "٢"
ــاق لوآـارنو واتفـاق فيينـا) ، فانـها ال تدفـع أي اشـتراآات بموجـب اتفاقيـة  واتفاقية برن واتفاق استراسبرغ واتفاق نيس واتف
ــبة  الويبو وهي طرف فيها ، لكنها تدفع اشتراآا منفصال لكل من معاهدات االشتراآات األخرى التي هي طرف فيها . وبالنس
ــها  الى اتفاقية باريس واتفاقية برن ، تتحدد االشتراآات بالرجوع الى احدى الفئات السبع التي يحق لها أن تختارها (ويجوز ل
أن تختار فئات مختلفة لكل واحدة منها ، آما يحق لها أن تختار الفئات ذاتها) . أما معــاهدات االشـتراآات األربـع األخـرى ، 

فتتحدد اشتراآاتها بالرجوع الى الفئة التي اختارتها الدولة في اطار اتفاقية باريس . 
 

تغييرات سنة ١٩٨٩ . في سبتمبر/أيلول ١٩٨٩ ، نظر مؤتمر الويبو وجمعيتا اتحادي باريس وبرن في عدد مــن  -٣٠
ــة الويبـو واتفاقيـة بـاريس واتفاقيـة بـرن ، علـى  االقتراحات الرامية الى تعديل فئات االشتراآات المنصوص عليها في اتفاقي
التوالي (أنظر الوثيقة AB/XX/5) . وآانت تلك االقتراحات تسعى الى تطبيــق تقسـيم أآـثر عدالـة لعـبء االشـتراآات ، ال 

سيما عن طريق ادراج فئات جديدة تسمح للبلدان النامية بأن تدفع اشتراآات بمستوى أقل . 
 

وبعد النظر في االقتراحات ، فان مؤتمر الويبو وجمعيتي اتحادي باريس وبرن :  -٣١
 

قرر انشاء فئة جديدة لالشتراآات قدرها ١/٨ وحدة ؛ وسوف تطبق هذه الفئة على البلدان  "١" "
التي تعتبر ، وفقا لممارسة األمم المتحدة ، من أقل البلدان نموا ؛ علما بأن التدبير المذآور هو تدبير مؤقت يطبق 
ابتداء من ١ يناير/آانون الثاني ١٩٩٠ الى أن تدخل التعديالت على اتفاقيات الويبو وباريس وبرن حيز التنفيذ . 

 
وقرر انشاء فريق عامل للويبو معني باالشتراآات ، مؤلف من تسع دول القـتراح حلـول  "٢" "
ــامل الـذي سـيجتمع فـي  بشأن جميع المسائل األخرى التي تناولتها الوثيقة AB/XX/5 ؛ وسوف يقوم الفريق الع

دورة واحدة أو أآثر بتقديم تقرير الى الدورات العادية لسنة ١٩٩١ للهيئات الرئاسية ." 
(الفقرة ١١٧ من الوثيقة AB/XX/20 ، أضيف الخط المائل للتأآيد) . 

 
ونتيجة للقرارين الواردين أعاله أصبحت فئات االشتراآات المطبقة بموجب اتفاقية الويبو آالتالي :  -٣٢

 
 ١٠ الفئة ألف -

 ٣ الفئة باء -
 ١ الفئة جيم -

١/٨ تنطبق تلقائيا على البلدان األقل نموا .  الفئة خاء -
 

ومع مراعاة االشارة الواردة أمام الفئة خاء ،  يجوز لكل دولة أن تختار فئة اشتراآاتها . 
ـــاريس  والنتيجـة األخـرى للقـرارات المتخـذة فـي سـنة ١٩٨٩ أن فئـات االشـتراآات المطبقـة بموجـب اتفاقيـة ب -٣٣

(والمطبقة تلقائيا بموجب اتفاق استراسبرغ واتفاق نيس واتفاق لوآارنو واتفاق فيينا) واتفاقية برن أصبحت آما يلي : 
 

 ٢٥ الفئة ١ -
 ٢٠ الفئة ٢ -
 ١٥ الفئة ٣ -
 ١٠ الفئة ٤ -

 ٥ الفئة ٥ -
 ٣ الفئة ٦ -
 ١ الفئة ٧ -

تنطبق تلقائيا على البلدان األقل نموا .  ١/٨ الفئة خاء -
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وآذلك ، مع مراعاة االشارة الواردة أمام الفئة خاء ، يجوز لكل دولة أن تختار فئة اشتراآاتها . 
 

تغييرات سنة ١٩٩١ . بموجب القرارات المتخـذة فـي سـنة ١٩٨٩ سـالفة الذآـر ، اجتمـع فريـق الويبـو العـامل  -٣٤
ــتراآات وأعـد تقريـرا وافيـا للـهيئات الرئاسـية فـي اجتماعـها فـي شـهر سـبتمبر/أيلـول ١٩٩١ (أنظـر الوثيقـة  المعني باالش
ــائل المطروحـة ، قـرر مؤتمـر الويبـو وجمعيتـا اتحـادي بـاريس وبـرن ادراج فئتيـن  AB/XXII/6) . وبعد النظر في المس

اضافيتين لالشتراآات بين آخر فئتين مطبقتين آنذاك ، على النحو التالي : 
 

تطبق الفئة الثامنة [التفاقيتي باريس وبرن] والفئة دال [التفاقية الويبو] (نصف الوحدة) على البلــدان  "١" "
النامية التي تتراوح نسبة اشتراآاتها بين ٠٢ر٠ % و١٠ر٠ % ، ما لم تطلب ترتيبها في فئة أعلى ؛ 

 
ــدان  وتطبق الفئة التاسعة [التفاقيتي باريس وبرن] والفئة هاء [التفاقية الويبو] (ربع الوحدة) على البل "٢" "
ــي تبلـغ نسـبة اشـتراآاتها ٠١ر٠ % تبعـا لجـدول توزيـع اشـتراآات األمـم  النامية ، خالف أقل البلدان نموا ، الت

المتحدة ، ما لم تطلب ترتيبها في فئة أعلى ." 
 . (AB/XXII/22 والفقرة ١١٦ من الوثيقة AB/XXII/6 الفقرة ١-٤٠ من الوثيقة)

 
وفي هذا الصدد ، تقرر مرة أخرى ادراج فئات االشتراآات الجديدة "على أساس مؤقت ، وتطبيقها ابتداء من ١ يناير/آانون 
الثاني ١٩٩٢ الى أن تدخل التعديالت المناسبة على اتفاقيات الويبو وباريس وبرن حيز التنفيذ" (الفقرتان ١-٤٠ و١-٤٩ من 

 . (AB/XXII/22 والفقرة ١١٦ من الوثيقة AB/XXII/6 الوثيقة
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ونتيجة لتعديالت سنة ١٩٩١ ، أصبحت فئات االشتراآات المطبقة بموجب اتفاقية الويبو آالتالي :  -٣٥
 

 ١٠ الفئة ألف  -
 ٣ الفئة باء -
 ١ الفئة جيم -

ــتراآاتها بيـن ٠٢ر٠  تطبق على البلدان النامية التي تتراوح نسبة اش ١/٢ الفئة دال -
% و١٠ر٠ % تبعا لجدول توزيع اشتراآات األمم المتحدة ، مــا لـم 

تطلب ترتيبها في فئة أعلى . 
تطبق على البلدان النامية ، خالف أقل البلدان نموا ، التي تبلغ نســبة  ١/٤ الفئة هاء -
ــدة ،  اشتراآاتها ٠١ر٠ % تبعا لجدول توزيع اشتراآات األمم المتح

ما لم تطلب ترتيبها في فئة أعلى . 
تطبق تلقائيا على البلدان األقل نموا .  ١/٨ الفئة خاء -

 
ومع مراعاة االشارات الواردة أمام الفئات دال وهاء وخاء ، يجوز للدول أن تختار فئة اشتراآاتها . 

 
وعلى المنوال ذاته ، آانت نتيجة تعديالت سنة ١٩٩١ أن أصبحــت فئـات االشـتراآات المطبقـة بموجـب اتفاقيـة  -٣٦

باريس (والمطبقة تلقائيا بموجب اتفاق استراسبرغ واتفاق نيس واتفاق لوآارنو واتفاق فيينا) واتفاقية برن آما يلي : 
 

 ٢٥ الفئة ١ -
 ٢٠ الفئة ٢ -
 ١٥ الفئة ٣ -
 ١٠ الفئة ٤ -

 ٥ الفئة ٥ -
 ٣ الفئة ٦ -
 ١ الفئة ٧ -

تطبـق علـى البلـدان الناميـة التـي تـتراوح نسـبة اشـتراآاتها بيـــن  ١/٢ الفئة ٨ -
٠٢ر٠ % و١٠ر٠ % تبعــا لجــدول توزيــع اشــتراآات األمــــم 

المتحدة ، ما لم تطلب ترتيبها في فئة أعلى . 
تطبق على البلدان النامية ، خــالف أقـل البلـدان نمـوا ، التـي تبلـغ  ١/٤ الفئة ٩ -
ــا لجـدول توزيـع اشـتراآات األمـم  نسبة اشتراآاتها ٠١ر٠ % تبع

المتحدة ، ما لم تطلب ترتيبها في فئة أعلى . 
تطبق تلقائيا على البلدان األقل نموا .  ١/٨ الفئة خاء -

 
ومع مراعاة االشارات الواردة أمام الفئات ٨ و٩ وخاء ، يجوز ألي دولة أن تختار فئة اشتراآاتها . 

 
ــام أحـادي االشـتراآات (الفقـرات مـن ١٦ الـى ٢٥ أعـاله) ، أصبـح مـن  تغييرات سنة ١٩٩٣ . بعد تطبيق النظ -٣٧
الالزم اجراء تعديالت اضافية في فئات االشتراآات . وآانت تلــك التعديـالت االضافيـة ضروريـة ألن آـان مـن المعتقـد أن 
الدول األعضاء لن تقبل النظام أحادي االشتراآات من المنظور السياسي اال اذا آانت آل دولـة سـتدفع بموجبـه المبلـغ ذاتـه 
ــرات مـن ٣٠ الـى ٤٠ لعـرض عـام للموضـوع) .  الذي تدفعه بموجب النظام متعدد االشتراآات أو مبلغا أقل منه (أنظر الفق
ــه بموجـب النظـام  وآان من المالحظ أن اذا تسنى لكل دولة أن تدفع بموجب النظام أحادي االشتراآات المبلغ ذاته الذي تدفع
متعدد االشتراآات أو مبلغا أقل منه فسيعود ذلك بميزة من المنظور القانوني ألن ادخال التعديــالت المحتملـة علـى معـاهدات 
االشتراآات لن يؤدي الى زيادة االلتزامات المالية للدول األعضاء . وهكذا ، فان نفـاذ التعديـالت المدخلـة علـى المعـاهدات 
عن طريق اجراء خاص أمام الجمعية أو أي هيئة أخرى مختصــة ، يضمـن أثـر التعديـالت التلقـائي والملـزم لجميـع الـدول 
األعضاء بواسطة الموافقات الكتابية من ثالثة أرباع عدد الدول المتعاقدة . (ولو أدت التعديالت الى زيادة االلتزامات الماليــة 

للدول األعضاء ، لكانت ملزمة فقط للدول األعضاء التي قدمت اخطارا بموافقتها (١٠)) . 
 

وحتى يتسنى لكل دولة أن تدفع المبلغ ذاته أو مبلغا أقل بموجب النظام أحادي االشتراآات ، تم اقتراح ما يلي :  -٣٨
                                                 

أنظر على سبيل المثال الفقرة (٣) من المادة ١٧ من اتفاقية الويبو والفقرة الفرعية "٤" من الفقرة ١٢ أعاله .   (١٠)
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انشاء أربــع فئـات جديـدة لالشـتراآات بموجـب اتفاقيـة بـاريس (وبالتـالي بموجـب اتفـاق  "١"
ــدة مـن فئتيـن جديدتيـن متوسـطتين  استراسبرع واتفاق نيس واتفاق لوآارنو واتفاق فيينا) واتفاقية برن . وتتألف الفئات الجدي

(الفئتين الرابعة (ثانيا) والسادسة (ثانيا) وفئتين جديدتين في المستوى األدنى (الفئتين خاء (ثانيا) وخاء (ثالثا)) ؛ 
 

واعادة تعيين الدول في التشكيلة الجديدة من الفئات  بموجب اتفاقيتي باريس وبرن واعادة  "٢"
ــادة تعييـن الـدول فـي تلـك الفئـات  ترتيب القيم (عدد الوحدات) داخل المجموعة الحالية من الفئات بموجب اتفاقية الويبو واع

 . (AB/XXIV/5 أنظر الفقرات من ٣٠ الى ٣٩ ومن ٤٣ الى ٥٠ من الوثيقة)
 

ــاء االقتراحـان المذآـوران أعـاله فـي سـبتمبر/أيلـول ١٩٩٣ (الوثيقـة  واعتمدت الجمعيات المعنية للدول األعض -٣٩
 . (AB/XXIV/18

 
ــر  ونتيجة لتعديالت سنة ١٩٩٣ ، ظل العدد نفسه من فئات االشتراآات مطبقا بموجب اتفاقية الويبو آما آان األم -٤٠
ــة) خضعـت  بعد تعديالت سنة ١٩٩١ (أنظر الفقرة ٣٥ أعاله) . لكن "قيم" تلك الفئات (أي عدد الوحدات المخصصة لكل فئ

لترتيب جديد ألغراض تطبيق النظام أحادي االشتراآات . وأعيد تعيين بعض الدول في فئات مختلفة . 
 

وأفضت تعديالت سنة ١٩٩٣ الى تشكيلة جديدة من فئات االشــتراآات تطبـق بموجـب اتفاقيـة بـاريس (وبالتـالي  -٤١
بموجب اتفاق استراسبرغ واتفاق نيس واتفاق لوآارنو اتفاق فيينا) واتفاقية برن ، والى اعادة تعيين الدول فــي تلـك الفئـات . 

والتشكيلة الجديدة هي آالتالي : 
 

 ٢٥ الفئة ١ -
 ٢٠ الفئة ٢ -
 ١٥ الفئة ٣ -
 ١٠ الفئة ٤ -

٥ر٧  الفئة ٤(ثانيا) -
 ٥ الفئة ٥ -
 ٣ الفئة ٦ -
 ٢ الفئة ٦(ثانيا) -
 ١ الفئة ٧ -

 ١/٢ الفئة ٨ -
 ١/٤ الفئة ٩ -

تطبـق علـى البلـدان الناميـة التـي تـتراوح نسـبة اشـتراآاتها بيـــن  ١/٨ الفئة خاء -
٠٢ر٠ % و١٠ر٠ % تبعــا لجــدول توزيــع اشــتراآات األمــــم 

المتحدة . 
تطبق على البلدان النامية ، خــالف أقـل البلـدان نمـوا ، التـي تبلـغ  ١/١٦ الفئة خاء (ثانيا) -
ــا لجـدول توزيـع اشـتراآات األمـم  نسبة اشتراآاتها ٠١ر٠ % تبع

المتحدة . 
ــبة اشـتراآاتها ٠١ر٠ %  تطبق على أقل البلدان نموا التي تبلغ نس ١/٣٢ الفئة خاء (ثالثا) -

تبعا لجدول توزيع اشتراآات األمم المتحدة . 
 

تجربة نظام سنة ١٩٩٣ . عندما أدخلت التعديالت على فئات االشتراآات في السنوات ١٩٨٩ و١٩٩١ و١٩٩٣  -٤٢
، آان المتوقع انتظار نتائج العمـل بتلـك التعديـالت علـى أرض الواقـع ، فـاذا آـانت ايجابيـة أدخلـت تعديـالت علـى أحكـام 

معاهدات االشتراآات وفقا للممارسات الجديدة . 
 

وسـبقت االشـارة الـى أن الغايـة مـن تلـك التعديـالت بصـورة عامـة هـي تطبيـق نظـام يكـون فيـه تقاسـم عـــبء  -٤٣
االشتراآات أآثر انصافا ، ال سيما بتخفيــض حصـص االشـتراآات التـي تدفعـها البلـدان الناميـة مـن اجمـالي االشـتراآات . 
ــم المتحـدة  وبالتالي ، تستوي طريقة تحديد الحصص في اجمالي االشتراآات المدفوعة للويبو مع الممارسات السائدة في األم

وسائر وآاالت منظومة األمم المتحدة . 
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ويتضح أن التعديالت التي أدخلت على فئـات االشـتراآات قـد جـاءت بنظـام أآـثر انصافـا . فالنسـبة بيـن أعلـى  -٤٤
االشتراآات وأدناها التي آانت ١ الى ٢٠٠ (أي أن مبلغ أعلى فئات االشتراآات يســاوي ٢٠٠ مـرة مبلـغ أدناهـا) قبـل سـنة 
ــها فـي سـائر وآـاالت منظومـة األمـم  ١٩٩٤ ، أصبحت ١ الى ٨٠٠ ، وهي نسبة تقارب أآثر من ذي قبل النسبة المعمول ب

المتحدة . 
 

ــق بدفـع  ويتضح أن فئات االشتراآات الجديدة تناسب أآثر مما مضى القدرات االقتصادية للبلدان النامية فيما يتعل -٤٥
ــن ذلـك الجـدول الـوارد  االشتراآات . والبرهان على ذلك هو االنخفاض الكبير في معدل زيادة االشتراآات المتأخرة آما يبي
ــدل زيـادة االشـتراآات المتـأخرة فـي فـترة سـنتين بالمقارنـة بفـترة السـنتين  في المرفق الثالث . ويمكن تلخيص انخفاض مع

السابقة على النحو التالي : 
 



 A/34/9
 - 17 -

 
 

الجدول ٢ 
 

معدالت زيادة االشتراآات المتأخرة  
بالمقارنة بفترة السنتين السابقة 

 
معدل زيادة االشتراآات المتأخرة فترة السنتين المنتهية 

بالمقارنة بفترة السنتين السابقة 
٨ر٣٥ % ١٩٨٧ 
٢ر١٩ % ١٩٨٩ 
 ١٩٩١

(ادراج الفئة خاء لفائدة أقل البلدان نموا) 
٨٥ر٨ % 

 ١٩٩٣
ادراج الفئتين ٨(دال) و٩(هاء) 

٢ر٦ % 

 ١٩٩٥
(ادراج الفئتين خاء (ثانيا) وخاء (ثالثا) 

٢ر٣ % 

١ر٤ % ١٩٩٧ 
 

االجراء المطلوب اتخاذه  (جـ)
 

آـان تطبيـق النظـام أحـادي االشـتراآات وادخـال التعديـالت االضافيـــة (تعديــالت ســنة ١٩٩٣) علــى فئــات  -٤٦
االشتراآات أمرين مترابطين ال ينفصالن . ويبدو اذن أن الخطوة التالية المتعلقة بتعديل معــاهدات الويبـو المعنيـة ال بـد وأن 

تتناول النظام أحادي االشتراآات وفئات االشتراآات على السواء . 
 

وسبقت االشارة الى أن تجربة تطبيق النظام أحادي االشتراآات وفئات االشتراآات أثمرت نتائج ايجابية . وعلى  -٤٧
الدول المتعاقدة بموجب معاهدات االشتراآات أن تنظر اآلن في ما اذا آانت ترغب في ادراج تلك الممارسات الجديدة ضمن 
ــها األخـرى  اطار رسمي بتعديل تلك المعاهدات بواسطة االجراء الخاص للتعديل أمام جمعية الدول المتعاقدة أو أي من هيئات

المختصة . وعلى وجه التحديد ، يتطلب اضفاء صبغة الرسمية على الممارسات الجديدة تعديل أحكام المعاهدات التالية : 
 

المادة ١١ (الشؤون المالية) من اتفاقية الويبو 
المادة ١٦ (الشؤون المالية) من اتفاقية باريس 

المادة ٢٥ (الشؤون المالية) من اتفاقية برن 
المادة ٩ (الشؤون المالية) من اتفاق استراسبرغ 

المادة ٧ (الشؤون المالية) من اتفاق نيس 
المادة ٧ (الشؤون المالية) من اتفاق لوآارنو 

المادة ٩ (الشؤون المالية) من اتفاق فيينا . 
 

وتجدر االشارة الى أن تعديل األحكام المذآورة أعاله ال يعطي حال قانونيا شامال من أجل وضـع النظـام أحـادي  -٤٨
ــرد فـي الوثيقـة  االشتراآات وتغييرات فئات االشتراآات في اطار رسمي دستوريا . فاألحكام المشار اليها أعاله هي أحكام ت
األخيرة لكل من المعاهدات المعنية . وآخر وثيقة لكل من اتفاقية الويبو واتفاق استراسبرغ واتفاق لوآارنو واتفــاق فيينـا هـي 
ــة  الوثيقة الوحيدة لتلك المعاهدات التي أبرمت بعد مؤتمر استوآهولم الدبلوماسي في سنة ١٩٦٧ . ويجدر التذآير بأن الجمعي
ــها المؤتمـر ذاتـه سـلطات متنوعـة  أنشئت في ذلك المؤتمر بصفتها الهيئة المؤسِّسة للدول المتعاقدة في معاهدات الويبو وخول
منها صالحية تعديل األحكام االدارية في المعاهدات (١١) . أما وثائق اتفاقية باريس واتفاقية برن واتفـاق نيـس ، فـهي سـابقة 
من حيث تاريخها لالصالحات التي أجريت في مؤتمر استوآهولم الدبلوماسي في سنة ١٩٦٧ . وتنص تلك الوثائق المبرمــة 
ــل  قبل سنة ١٩٦٧ على انشاء مؤتمر الممثلين بصفته الهيئة المؤسسة للدول المتعاقدة ، بيد أنه مؤتمر ال يتمتع بصالحية تعدي

أحكام المعاهدات . 
 

                                                 
أنظر الوثيقة A/32/INF/2 لعرض عام للموضوع .   (١١)
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ــة بـاريس السـابقة لسـنة ١٩٦٧ وهـي الجمهوريـة الدومينيكيـة (وثيقـة  وهناك ثالث دول أطراف في وثائق اتفاقي -٤٩
الهاي (لسنة ١٩٢٥)) ونيجيريا (وثيقة لشبونة (لسنة ١٩٥٨)) والجمهورية العربية السورية (وثيقة لندن (لسـنة ١٩٣٤)) . 
وهناك ثالث دول أطراف في وثائق اتفاقية برن السابقة لسنة ١٩٦٧ وهـي لبنـان (وثيقـة رومـا (لسـنة ١٩٢٨)) ومدغشـقر 
ــة رومـا (لسـنة ١٩٢٨)) . وهنـاك دولتـان طرفـان فـي وثـائق اتفـاق نيـس  (وثيقة بروآسل (لسنة ١٩٤٨)) ونيوزيلندا (وثيق
السابقة لسنة ١٩٦٧ وهما لبنان (وثيقة نيس (لسنة ١٩٥٧)) وتونس (وثيقة نيس (لسنة ١٩٥٧)) .  واذا لم تنضم تلك الـدول 
الى الوثائق األخيرة لمعاهدات االشتراآات المعنية ، فانها ستبقى ملزمة بوثائق المعــاهدات التـي تحتـوي علـى أحكـام تتعلـق 
باشتراآات وفئات اشتراآات ال تتمشى والممارسات الجديدة في اطار النظام أحادي االشتراآات وفئات االشتراآات . ويظــل 
ــة  ذلك الفارق أمرا غير محبذ من المنظور القانوني البحت ، بيد أنه عديم األثر على أرض الواقع ، ال سيما وأن الدول المعني
ــات  التـي اجتمعـت فـي مؤتمـر ممثلـي اتحـادات بـاريس وبـرن ونيـس وافقـت علـى اعتمـاد النظـام أحـادي االشـتراآات وفئ
االشتراآات الجديدة في سنة ١٩٩٣ (الفقرة ١٨٠ من الوثيقة AB/XXIV/18) . ثم ان ذلك الفارق قـد يتالشـى مـع مـرور 

الزمن عندما تنضم تلك البلدان الى آخر وثائق المعاهدات المعنية . 
 
 

ــو وجمعيـات اتحـادات بـاريس  ان آال من مؤتمر الويب -٥٠
ـــي للــبراءات (استراســبرغ) ونيــس  وبـرن والتصنيـف الدول
ولوآارنو وفيينا مدعو الى أن يقرر ما اذا سيطلب الى المديـر 
العـام الشـروع فـي اجـراءات تعديـل اتفاقيـة الويبـــو واتفاقيــة 
ــبرغ واتفـاق نيـس واتفـاق  باريس واتفاقية برن واتفاق استراس
ــر  لوآـارنو اتفـاق فيينـا عـن طريـق اجـراء التعديـل فـي مؤتم
الويبو والجمعيات المعنية بغرض اضفاء صبغة الرسمية على 
النظام أحادي االشتراآات الـذي تـم اعتمـاده فـي سـنة ١٩٩٣ 
وعلى فئات االشتراآات الجديدة التي تم اعتمادها في السنوات 

١٩٨٩ و١٩٩١ و١٩٩٣ . 
 
 
 
 
 
 
 
 

سياسة المنظمة بشأن والية المدير العام  ثالثا -
 

أنشأت لجنــة الويبـو للتنسـيق فـي دورتـها االسـتثنائية فـي مـارس/آذار ١٩٩٨ الفريـق العـامل المعنـي بالمبـادئ  -٥١
والممارسات بشأن ترشيح المدير العام وتعيينه . وعقد الفريق العامل دورته األولى في الفترة من ٦ الى ٨ مايو/أيــار ١٩٩٨ 

ودورته الثانية واألخيرة يومي ٢ و٣ يوليه/تموز ١٩٩٨ . 
 

ــدد عـدد الواليـات  وقرر الفريق العام في دورته الثانية أن يوصي لجنة الويبو للتنسيق باعتماد سياسة للمنظمة تح -٥٢
التي يحق للمدير العام للويبو أن يشغلها في واليتين اثنتين مدة آل واحدة منهما ست سنوات . وقرر الفريق العامل أن يوصي 
ــي هـذا الصـدد الـى أن الفقـرة (٣) مـن المـادة ٩ مـن اتفاقيـة  بأن تدرج تلك السياسة في شكل تعديل التفاقية الويبو (ويشار ف

 . (WG/CC/WG-DG/2/3 أنظر الفقرة ٢٢ من الوثيقة) (الويبو(١٢) تحتوي على أحكام تتعلق بتعيين المدير العام
 

ونظرت لجنة الويبو للتنسيق في توصيات الفريق العامل واعتمدتــها خـالل اجتماعـها فـي سـبتمبر/أيلـول ١٩٩٨  -٥٣
ــرة ٨ مـن الوثيقـة WO/CC/42/3) . وآمـا سـبقت االشـارة اليـه أعـاله ، اعتمـدت الجمعيـة العامـة للويبـو تلـك  (أنظر الفق

                                                 
تنص الفقرة (٣) من المادة ٩ من اتفاقية الويبو على ما يلي :   (١٢)

"يعين المدير العام لمدة محددة ال تقل عن ست سنوات ، ويجــوز تجديـد تعيينـه لمـدة محـددة . وتتولـى الجمعيـة العامـة تحديـد مـدة 
التعيين األول والتعيينات الالحقة المحتملة وآذلك آافة شروط التعيين األخرى ." 
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التوصيات خالل اجتماعها في سبتمبر/أيلول ١٩٩٨ (أنظر الفقرة ٢٢ من الوثيقة WO/GA/23/7) وقـررت آذلـك تعديـل 
اتفاقية الويبو في أقرب اآلجال لتجسيد تلك التوصيات . 

 
ــي الـى تعديـل المـادة ٩(٣)  وسينظر آل من جمعيتي اتحاد باريس واتحاد برن ومؤتمر الويبو في االقتراح الرام -٥٤

من اتفاقية الويبو خالل اجتماعات سبتمبر/أيلول ١٩٩٩ . 
 
 

تبسيط بنية جمعيات الدول األعضاء ومؤتمراتها  رابعا -
 

ان الويبو منظمة معقدة التكوين . وذلك ما تفسره الوثيقة التي وزعت على جمعيات الدول األعضاء تحت عنــوان  -٥٥
ــارس/آذار ١٩٩٨ . وعلـة ذلـك التعقيـد هـي تطـور  "البنية االدارية للويبو" (الوثيقة A/32/INF/2) خالل اجتماعاتها في م
المنظمة عبر الزمن . فقد شهدت اضافة معاهدات جديدة تدريجيا . وفي أغلب الحــاالت أنشـئت آـل واحـدة منـها اتحـاد دول 

مستقال من الناحية القانونية وله هيئته االدارية الخاصة به وله في آثير من الحاالت ميزانيته الخاصة به . 
 

وهناك اليوم ٢١(١٣)  من الجمعيات والهيئات األخرى للدول األعضاء في الويبو واالتحادات التي تديرهــا الويبـو  -٥٦
، وهي آالتالي : 

 
الجمعية العامة للويبو  (١)

مؤتمر الويبو  (٢)
لجنة الويبو للتنسيق  (٣)

 
جمعية اتحاد باريس  (٤)

مؤتمر ممثلي اتحاد باريس  (٥)
اللجنة التنفيذية التحاد باريس  (٦)

 
جمعية اتحاد برن  (٧)

مؤتمر ممثلي اتحاد برن  (٨)
اللجنة التنفيذية التحاد برن  (٩)

 
جمعية اتحاد مدريد  (١٠)

 
جمعية اتحاد الهاي  (١١)

مؤتمر ممثلي اتحاد الهاي  (١٢)
 

جمعية اتحاد نيس  (١٣)
مؤتمر ممثلي اتحاد نيس  (١٤)

 
جمعية اتحاد لشبونة  (١٥)
مجلس اتحاد لشبونة  (١٦)

 
جمعية اتحاد لوآارنو  (١٧)

 
جمعية اتحاد التصنيف الدولي للبراءات  (١٨)

 
جمعية اتحاد معاهدة التعاون بشأن البراءات  (١٩)

 
جمعية اتحاد بودابست  (٢٠)

                                                 
ال يشمل ذلك العدد اتحاد معاهدة تسجيل العالمات واتحاد معاهدة سجل األفالم ؛ أنظر الحاشية ٤ أعاله .   (١٣)
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جمعية اتحاد فيينا  (٢١)

 
وفوق ذلك ، تنص المادة ٥٤ من معاهدة التعاون بشأن البراءات على أن تنشئ جمعية اتحــاد المعـاهدة المذآـورة  -٥٧
ــي تخضـع لـها  لجنة تنفيذية . ولكنها لم تنشأ بعد . وعموما ، فان النظام الذي تخضع له تلك اللجنة التنفيذية مماثل لألنظمة الت

اللجنتان التنفيذيتان التحادي باريس وبرن . 
 

ويؤدي وجود الهيئات االحدى والعشرين سالفة الذآر الى تعقيد ادارة المنظمة آالتالي :  -٥٨
 

ــهيئات (وتكـون عـادة مـرة آـل سـنتين) ، علـى  في آل دورة عادية تعقدها آل هيئة من ال "١"
الهيئة أن تنتخب أعضاء مكتب جدد . وتبين التجربة أن تلك العملية تستغرق في اجتماعات الدول األعضاء عموما وقتا ثمينا 

من األحرى أن يخصص لمناقشة المسائل الجوهرية وأنه يتعين اعداد مجموعات منفصلة من الوثائق لكل هيئة ؛ 
وفهم النظام ليس باألمر الهين ، ال سيما بالنسبة الى المندوبين الجدد الذيــن يعملـون علـى  "٢"

متابعة أنشطة الويبو وأعمال اجتماعاتها ؛ 
 

ــادات الممولـة مـن  ورغم تطبيق النظام أحادي االشتراآات ومعه الميزانية األحادية لالتح "٣"
ــاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات ومدريـد والهـاي تحتفـظ بميزانيـات  االشتراآات على المستوى العملي ، ال تزال اتحادات مع

منفصلة . 
 

ــل األحكـام االداريـة لمعـاهدات الويبـو بغيـة تنفيـذ النظـام أحـادي  وبالنظر الى الحاجة الى بدء العمل بآليات تعدي -٥٩
االشتراآات وتغييرات فئات االشتراآات وسياسة المنظمة بشأن والية المدير العام للويبو ، قد ترغب الدول األعضاء في أن 
تبحث في الوقت ذاته الخيارات المتاحة لخفض عدد الجمعيات والهيئات االحدى والعشرين المشار اليها في الفقرة ٥٦ أعاله 

، وتبسيط عملها . 
 

ــيرمي الـى تبسـيط عمـل الـهيئات  وبصورة عامة ، من المتاح في هذا الصدد خياران اثنان . أما الخيار األول ، ف -٦٠
االحدى والعشرين بالغاء الهيئات التي ال تعمل وفقا لما آان محددا في األصــل ، فـهي ال تنظـر فـي أي بنـد مـن بنـود العمـل 
ــن طريـق  الجوهري وال تبت فيه . وأما الخيار الثاني ، فيحمل تغييرا جذريا ويرمي الى اعادة تنظيم بنية الهيئات الرئاسية ع
نقل سلطة اتخاذ القرارات بشأن جميع المعاهدات الــى هيئـة واحـدة هـي الجمعيـة العامـة للويبـو مـع االحتفـاظ بلجنـة الويبـو 

للتنسيق بصفتها الهيئة األخرى الوحيدة من بين هيئات الدول األعضاء التي أنشئت على مستوى المعاهدة . 
 

الخيار األول :  تبسيط عمل الهيئات الرئاسية االحدى والعشرين  ( أ )
 

ــتوآهولم الدبلوماسـي فـي سـنة  تستند البنية التي تقوم عليها الويبو واالتحادات التي تديرها والمنشأة في مؤتمر اس -٦١
١٩٦٧ بصورة عامة الى وجود هيئة مؤسِّسة واحدة للـدول المتعـاقدة بالنسـبة الـى آـل معـاهدة مـن معـاهدات الويبـو وهـي 
الجمعية . ويتبين من قائمة الــهيئات االحـدى والعشـرين الـواردة فـي الفقـرة ٥٦ أعـاله أن ذلـك المبـدأ العـام يخضـع لثـالث 

مجموعات من االستثناءات ، وهي آالتالي : 
 

ــان للـدول المتعـاقدة وهمـا مؤتمـر  بالنسبة الى اتفاقية الويبو، هناك هيئتان مؤسِّستان أخري "١"
الويبو ولجنة الويبو للتنسيق ، الى جانب جمعية الدول المتعاقدة (الجمعية العامة للويبو) ؛ 

 
ــبراءات ، هنـاك أحكـام  وبالنسبة الى اتفاقية باريس واتفاقية برن ومعاهدة التعاون بشأن ال "٢"
تنص على انشاء لجان تنفيذية لكــل اتحـاد ، الـى جـانب جمعيتـي اتحـاد بـاريس واتحـاد بـرن المنشـأتين بموجـب االتفـاقيتين 

المذآورتين ؛ 
 

وبالنسبة الى المعاهدات التي أبرمت وثائقها قبل مؤتمر اســتوآهولم الدبلوماسـي فـي سـنة  "٣"
١٩٦٧ ، هناك مؤتمرات الممثلين التي تضم الدول األطراف في المعاهدات المعنية والتي لم تنضم الى وثائق استوآهولم (أو 
ــة ، الـى جـانب جمعيـات الـدول األعضـاء . والمعـاهدات التـي لـها مؤتمـرات الممثليـن  الوثائق التي تلتها) للمعاهدات المعني
ــاذج الصناعيـة ("اتفـاق الهـاي")  المذآورة هي اتفاقية باريس واتفاقية برن واتفاق الهاي بشأن االيداع الدولي للرسوم والنم
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واتفاق نيس واتفاق لشبونة بشأن حماية تسميات المنشــأ وتسـجيلها علـى الصعيـد الدولـي ("اتفـاق لشـبونة" الـذي لـه مؤتمـر 
ممثلين يأخذ اسم المجلس) . 

 
وفي سبيل تبسيط البنية االدارية للويبو ، قد ترغب الدول األعضاء في النظر في الغاء بعض الهيئات القائمة الــى  -٦٢

جانب جمعيات الدول األعضاء . وتفحص الفقرات التالية وظائف تلك الهيئات والخيارات المتاحة اللغائها . 
 

ــب مؤتمـر اسـتوآهولم الدبلوماسـي فـي سـنة ١٩٦٧ .  مؤتمر الويبو . أنشئت المنظمة العالمية للملكية الفكرية عق -٦٣
وآانت "المنظمة" قبل ذلك المؤتمر تتألف من مجموعة من اتحادات مستقلة من الدول أنشـئت بموجـب سـت معـاهدات هـي 
اتفاقية باريس واتفاقية برن واتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالمات ("اتفاق مدريد") واتفاق الهاي واتفاق نيس واتفاق 
ــاهدات ومـا أنشـأته مـن اتحـادات تضمنـها أمانـة مشـترآة هـي المكـاتب الدوليـة  لشبونة . وآانت العالقات االدارية بين المع

المتحدة لحماية الملكية الفكرية (البربي) . 
 

وآان االقتراح الرامي الى انشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية الذي أودع لدى مؤتمر استوآهولم الدبلوماسـي  -٦٤
واعتمده المؤتمر في نهاية المطاف ، ينبني على اضطالع المنظمة الجديدة بمهمتين اثنتين هما : 

 
تشكيل اطار باشر فيه االدارة المنسقة لجميع اتحادات الملكية الفكرية ؛  "١"

 
ــي العـالم أجمـع ، أي  وتشكيل اطار عمل للنهوض بحماية الملكية الفكرية بصورة عامة ف "٢"

العمل حتى في الدول التي ليست أعضاء في أي من اتحادات الملكية الفكرية القائمة ، ولفائدتها .(١٤) 
 

وسعيا الى مسايرة المهمتين المذآورتين ، آان من المقترح انشاء فئتين اثنتين من األعضاء في المنظمــة الجديـدة  -٦٥
:  فئة األعضاء "آاملة الحقوق" وتضم الدول األعضاء في المنظمة وفي اتحاد واحد أو أآــثر ، وفئـة األعضـاء "المنتسـبة" 

وتضم الدول األعضاء في المنظمة وغير األعضاء في أي من االتحادات .(١٥)  
 

وسيرا على المنهج ذاته ، آان من المقترح انشاء هيئتين منفصلتين للدول األعضاء في المنظمة الجديدة . والهيئة  -٦٦
األولى هي الجمعية العامة التي تتألف من األعضاء آاملة الحقوق . والهيئة الثانية هــي المؤتمـر الـذي يتـألف مـن األعضـاء 
آاملة الحقوق واألعضاء المنتسبة . وآان المقصود من تلك البنية المزدوجة مســايرة المـهمتين الرئيسـيتين للمنظمـة الجديـدة 

(الفقرة ٦٤ أعاله) والفئتين المنفصلتين لألعضاء (الفقرة ٦٥ أعاله) ويعني ذلك ما يلي : 
 

ــن طريـق الجمعيـة  أن تعمل المنظمة آاطار للتنسيق والتعاون االداريين بين االتحادات ع "١"
العامة ولجنة التنسيق التابعتين لها بصــورة خاصـة ، وهمـا هيئتـان تتألفـان مـن األعضـاء فـي االتحـادات ليـس اال (أي مـن 

األعضاء "آاملة الحقوق) . 
 

ــي جميـع أنحـاء المعمـورة  وأن تعمل المنظمة آاطار لنشر حماية حقوق الملكية الفكرية ف "٢"
عن طريق مؤتمرها ، وهو هيئة تتألف من الدول األعضاء في االتحادات والدول التي لم تصبح بعـد أعضـاء فـي أي اتحـاد 

(أي األعضاء "المنتسبة") .(١٦)  
 

وفي مؤتمر استوآهولم الدبلوماسي ، لم يؤخذ باالقتراح الرامي الى انشاء فئتين من األعضاء(١٧) . أمــا االقـتراح  -٦٧
الرامي الى انشاء هيئتين منفصلتين للدول األعضاء تتألف من أعضاء مختلفة - أي الجمعية العامة والمؤتمـر - فقـد أخـذ بـه 
ــددة للـهيئتين فـي الفقـرة (٢) مـن المـادة ٦  رغم المعارضة التي أبداها عدد من الوفود (١٨) . وتتضح الوظائف المختلفة المح

("الجمعية العامة")(١٩) وفي الفقرة (٢) من المادة ٧ ("المؤتمر") (٢٠) من اتفاقية الويبو آما تم اعتمادها . 

                                                 
 ، (  ₫# $ ) ������ǚ ������� ��������ǚ ���Ǔ� ���� ، (اتفاقية منظمة الملكية الفكرية) الوثيقة التحضيرية ١١/٥ اقتراحات النشاء المنظمة  (١٤)

المجلد األول ، ٤٩٤ . 
المرجع السابق ، ٤٩٥ .   (١٥)

المرجع السابق .   (١٦)

) ، المجلـد   ₫# $ ) �ƯƯ�����ǚ ������� ��������ǚ ���Ǔ� ���� ، (المنظمة العالمية للملكية الفكرية) تقرير عن عمل اللجنة الرئيسية الخامسة  (١٧)

الثاني ، ١٢٢٦-١٢٢٧ . 
المرجع السابق ، ١٢٢٧ .   (١٨)

تنص الفقرة (٢) من المادة ٦ على ما يلي :   (١٩)
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ــها سـبيال تختلـف عـن تلـك  وعلى أرض الواقع ، ومنذ سنة ١٩٦٧ واعتماد اتفاقية الويبو ، سلكت الويبو في عمل -٦٨

المبتغاة من التقسيم الهيكلي بين الجمعية العامة والمؤتمر . ويتجلى ذلك بصورة خاصة فيما يلي : 
 

تنحصر عامة الدول األعضاء في الويبو فقط وغير األعضاء في أي من االتحادات في فئة صغــيرة .  "١"
ــو لوحدهـا  وهي تبدو فئة صغيرة فعال بالنظر الى مجموع الدول األعضاء في الويبو (وهناك حاليا ١٤ دولة عضوا في الويب
في حين هناك ١٥٧ دولة عضوا في آل من الويبو واتحاد واحد أو أآثر من االتحادات التي تديرها المنظمـة) . وبسـبب قلـة 
عدد الدول األعضاء في الويبــو فقـط ، فليـس مـن المرجـح أن تختلـف قـرارات المؤتمـر عـن قـرارات الجمعيـة العامـة فـي 
الموضوع ذاته ، مما يلقي بعضا من الشك على الفائدة من ابقاء المؤتمر آهيئة منفصلة . ثم ان فئة الدول األعضاء في الويبو 
ــة حديثـا الـى المنظمـة تبـدأ عـادة اشـتراآها آأعضـاء فـي  فقط انما هي فئة مؤقتة ، ذلك أن القاعدة العامة هي أن الدول اآلتي

الويبو ثم تصبح ، مع مرور الزمن ، أعضاء في اتحاد واحد أو أآثر من االتحادات التي تديرها الويبو ؛ 
 

وعلى المستوى العملي ، ال يجتمع المؤتمر أبدا منفصال عن الجمعية العامة . بل يجتمع خــالل الفـترة  "٢"
ــة وفـي القاعـة ذاتـها أيضـا . والفـرق الظـاهر الوحيـد الـذي يمـيز بينـهما علـى مسـتوى  ذاتها التي تجتمع فيها الجمعية العام

االجراءات هو االختالف في رئيس الجلسة ؛ 
 

وآذلك ، نظر المؤتمر في عدد قليل من بنود العمل بصورة منفصلـة . وعـادة مـا تكـون البنـود التـي  "٣"
يتداول بشأنها المؤتمر محل نظر جمعيات مختلف االتحادات في الوقت ذاته (مثال ، اعتماد البرنامج والميزانية) ، اذ يــترأس 
االجتماع رئيس الجمعية العامة وفقا للنظام الداخلي العام للويبو (أنظر المادة ٤٢ "الجلسات المشترآة") . ومنذ ســنة ١٩٧٣ 
، اجتمع المؤتمر بصورة منفصلة وترأسه رئيس المؤتمر في خمس مناسبات ال غير (في السنوات ١٩٨١ و١٩٨٧ و١٩٩٣ 
ــر فـي بنـد العمـل ذاتـه أي تقريـري اللجنـة الدائمـة المعنيـة  و١٩٩٥ و١٩٩٧) . وفي آل من تلك االجتماعات ، نظر المؤتم
ــابهة . وهكـذا ، فـان التقسـيم الوظيفـي للعمـل المبتغـى  بالملكية الصناعية واللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المش

أصال بين الجمعية العامة والمؤتمر لم يتجسد أبدا على أرض الواقع . 
 

ــو ، قـد يكـون الوقـت مناسـبا ألن تنظـر الـدول  ومع احتمال مباشرة العمل على اجراء تعديالت على اتفاقية الويب -٦٩
األعضاء في ما اذا آان من الضروري االحتفاظ بالمؤتمر آهيئة منفصلة . واذا رأت الدول األعضاء أن مــن األنسـب الغـاء 

المؤتمر ، فانه يتعين اجراء تعديلين رئيسيين على اتفاقية الويبو على النحو التالي : 
 

حذف المادة ٧ ("المؤتمر") ؛  "١"

                                                                                                                                                         
"تقوم الجمعية العامة بما يلي : 

تعين المدير العام بناء على ترشيح لجنة التنسيق ؛  "١"
تنظر في تقارير المدير العام الخاصة بالمنظمة وتعتمدها ، وتزوده بجميع التوجيهات الالزمة ؛  "٢"

تنظر في تقارير وأنشطة لجنة التنسيق وتعتمدها ، وتزودها بالتوجيهات ؛  "٣"
تقر ميزانية فترة السنتين الخاصة بالنفقات المشترآة بين االتحادات ؛  "٤"

تعتمد االجراءات التي يقترحها المدير العام بخصوص تنفيذ االتفاقات الدولية المشار اليها في المادة ٤(٣) ؛  "٥"
تقر الالئحة المالية للمنظمة ؛  "٦"

تحدد لغات عمل السكرتارية آخذة في االعتبار ما هو متبع في األمم المتحدة ؛  "٧"
تدعو الدول المشار اليها في المادة ٥(٢)"٢" لتكون طرفا في هذه االتفاقية ؛  "٨"

تحدد من يسمح لهم بحضور اجتماعاتها آمراقبين من الدول غير األعضاء في المنظمة ومن المنظمات الدولية الحكوميــة  "٩"
وغير الحكومية ؛ 

تباشر أية مهام أخرى مناسبة تدخل في نطاق هذه االتفاقية ."  "١٠"
تنص الفقرة (٢) من المادة ٧ على ما يلي :   (٢٠)

"يقوم المؤتمر بما يلي : 
يناقش الموضوعات ذات األهمية العامة في مجال الملكية الفكرية ، وله أن يتخذ توصيات تتعلـق بتلـك الموضوعـات مـع  "١"

مراعاة اختصاص االتحادات واستقاللها الذاتي ؛ 
يقر ميزانية فترة السنتين الخاصة بالمؤتمر ؛  "٢"

يضع برنامج فترة السنتين للمساعدة القانونية الفنية في حدود الميزانية الخاصة بالمؤتمر ؛  "٣"
يقر التعديالت على هذه االتفاقية وفقا لالجراءات المبينة في المادة ١٧ ؛  "٤"

يحدد من يسمح لهم بحضور اجتماعاته آمراقبين من الدول غير األعضاء في المنظمة ومن المنظمات الدوليـة الحكوميـة  "٥"
وغير الحكومية ؛ 

يباشر أية مهام أخرى مناسبة تدخل في نطاق هذه االتفاقية ."  "٧"
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وتعديل المادة ٦ ("الجمعية العامة") عن طريق تغيير في العضوية في الجمعيـة العامـة (الفقـرة (١)  "٢"
من المادة ٦) التي تصير مكونة من جميع الدول األعضاء في الويبو ، سواء أآانت عضوا في أي من االتحادات أو لم تكن ، 
وعن طريق تغيير في وظائف الجمعية العامة (الفقرة (٢) من المادة ٦) بضم الوظائف التي آان يضطلــع بـها المؤتمـر الـى 

وظائف الجمعية العامة . 
 

ــح بعـض الـدول األعضـاء فـي الويبـو  ويأتي الغاء المؤتمر بعنصر سلبي واحد وهو عنصر نظري يؤدي الى من -٧٠
ــة العامـة وال تـهم  وغير األعضاء في أي من االتحادات حق التصويت بشأن المسائل التي تدخل في نطاق اختصاص الجمعي
سوى االتحادات . وتلك مسائل تتعلق في العموم بالتنسيق بيــن االتحـادات آاعتمـاد ميزانيـة فـترة السـنتين الخاصـة بالنفقـات 
المشترآة بين االتحادات (الفقرة الفرعية "٤" من الفقرة (٢) من المادة ٦ من اتفاقية الويبو) . ولما آانت الدول األعضاء في 
ــا يعـود بـالضرر علـى مصـالح الـدول األعضـاء فـي  الويبو فقط تشكل فئة من الدول مؤقتة وقليلة ، فان احتمال تصويتها بم

االتحادات ال يعدو أن يكون نظريا . 
 

ــى البـت فـي مطالبـة المديـر  ان مؤتمر الويبو مدعو ال -٧١
العام بالشروع في عملية بحث ضــرورة تعديـل اتفاقيـة الويبـو 

بالغاء مؤتمر الويبو . 
 

ــاد  اللجان التنفيذية التحاد باريس واتحاد برن واتحاد معاهدة التعاون بشأن البراءات . أنشئت اللجنة التنفيذية التح -٧٢
ــرة الفرعيـة (أ) مـن الفقـرة (٥) مـن  باريس في األصل بموجب قرار من مؤتمر ممثلي اتحاد باريس الذي أنشئ بموجب الفق
المادة ١٤ من وثيقة لشبونة (لسنة ١٩٥٨) التفاقية باريس(٢١) (وحلت محله جمعية اتحاد باريس) . وفــي مؤتمـر اسـتوآهولم 
الدبلوماسي لسنة ١٩٦٧ ، تم اقتراح منح اللجنة التنفيذية أساسا قانونيا وتم اتخاذ قرار لذلك الغرض . وتنص المــادة ١٤ مـن 

وثيقة استوآهولم (لسنة ١٩٦٧) التفاقية باريس على انشاء اللجنة التنفيذية . 
 

وقبل وثيقة استوآهولم (لسنة ١٩٦٧) التفاقية برن ، لم تكن التحاد برن لجنة تنفيذية . بل آانت هناك لجنة تتألف  -٧٣
من اثني عشر عضوا صارت فيما بعد تعرف باسم "اللجنــة الدائمـة" وآـانت قـد أنشـئت بقـرار مـن مؤتمـر بروآسـل لسـنة 
ــم اقـتراح انشـاء لجنـة تنفيذيـة التحـاد  ١٩٤٨ لمراجعة اتفاقية برن(٢٢) . وفي مؤتمر استوآهولم الدبلوماسي لسنة ١٩٦٧ ، ت
برن وتم اتخاذ قرار لذلك الغرض استنادا الى أسباب مماثلة لتلك التي دعت الى انشاء اللجنة التنفيذية التحاد بـاريس (أنظـر 
أعاله) وسعيا الى التنسيق بين البنيتين االداريتين التفاقيتي باريس وبرن . وتنص المــادة ٢٣ مـن وثيقتـي اسـتوآهولم (لسـنة 

١٩٦٧) وباريس (لسنة ١٩٧١) التفاقية برن على انشاء اللجنة التنفيذية . 
 

وتخضع اللجنة التنفيذية التحاد معاهدة التعاون بشأن البراءات للفقرة (٩) من المادة ٥٣ والمادة ٥٤ من المعاهدة  -٧٤
ــاقيتي  ذاتها . ويبدو أن السبب الرئيسي الذي دفع الى انشاء تلك اللجنة التنفيذية هو اتباع البنية االدارية التي وضعت بشأن اتف
باريس وبرن(٢٣) . وتنص الفقرة (٩) من المادة ٥٣ من معاهدة التعاون بشأن البراءات على أن تنشئ  جمعية اتحاد المعاهدة 
ــدول األطـراف فيـها  المذآورة لجنة تنفيذية للمعاهدة عندما يزيد عدد الدول األطراف فيها على ٤٠ دولة . ويبلغ حاليا عدد ال
ــة . وعندمـا بلـغ عـدد تلـك الـدول األطـراف ٣٩ دولـة فـي سـنة ١٩٨٥ ، نظـرت  ١٠٢ لكن الجمعية لم تنشئ اللجنة التنفيذي
الجمعية المذآورة في أمر انشاء اللجنة التنفيذية . فقررت آنذاك أن ترجئ أي قرار بشــأن انشـاء اللجنـة التنفيذيـة حتـى يـأتي 
ــة "٥" مـن  اقتراح باعادة النظر في الموضوع من أي دولة عضو في اتحاد المعاهدة أو من المدير العام (أنظر الفقرة الفرعي

 . (PCT/A/XIII/1 والفقرات من ١٧ الى ٢١ من الوثيقة PCT/A/XIII/3 الفقرة ١١ من الوثيقة
 

ــدول  ويبدو أن السبب الذي دعا الى انشاء لجنتين تنفيذيتين التحادي باريس وبرن هو الحاجة الى هيئة يقل عدد ال -٧٥
ــة التـي ال يمكـن ارجاؤهـا الـى أجـل الـدورة العاديـة التاليـة  األعضاء فيها عنه في الجمعية وتعنى بالنظر في المسائل العاجل
للجمعية أو المسائل التي تقل أهمية وال تستدعي اهتمام الجمعية(٢٤) . ويبرز األثر الذي ترآه ذلك الســبب مـن خـالل مقارنـة 
التوقيت المقترح لعقد الدورات العادية للجنتين التنفيذيتين بتوقيت الدورات العاديـة للجمعيتيـن . اذ تعقـد اللجنتـان التنفيذيتـان 
ــة (أ) مـن  دورتيهما العاديتين مرة آل سنة (الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (٧) من المادة ١٤ من اتفاقية باريس والفقرة الفرعي

                                                 
) ، المجلد األول ، ١٩٥ .   ₫# $ ) ������ǚ ������� ��������ǚ ���Ǔ� ���� أنظر  (٢١)

المرجع السابق ، ٤٢٧ .   (٢٢)

 ، ٦١٥ ، الفقرة ٢١٨٨ .  ₫$   ���� �ǚơǚ�* �ǚ �Ǒ�,  ��Ǜ���ǚ . ��Ǜ�� �Ǒ�,  ��Ǜ���, ��ǚ ����ǚ� ���Ǔ� ���� أنظر  (٢٣)

المرجع السابق ، ٢١٠ ، الفقرة ٧٩(ب) ؛ الويبو ٤٤٦ ، الفقرة ٩٠(البلدان األقل نموا) .   (٢٤)
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الفقرة (٧) من المادة ٢٣ من اتفاقية برن) . أما مؤتمر استوآهولم الدبلوماسي لسنة ١٩٦٧ ، فقد قـرر أن تجتمـع الجمعيتـان 
في دورة عادية مرة آل ثالث سنوات وذلـك مـا تنـص عليـه الفقـرة الفرعيـة (أ) مـن الفقـرة (٧) مـن المـادة ١٣ مـن وثيقـة 
استوآهولم التفاقية باريس والفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (٤) من المادة ٢٢ من الوثيقة استوآهولم التفاقية برن . وفيما بعد ، 
عمدت جمعيتا اتحادي باريس وبرن الى تعديل المادتين المذآورتين في سنة ١٩٧٩ آــي تنصـا علـى عقـد الـدورات العاديـة 

مرة آل سنتين . 
 

وعلى مستوى التطبيق ، لم تعمل اللجنتان التنفيذيتان التحادي باريس وبرن وفقا لما آان منتظرا . فلـم تنظـر أي  -٧٦
ــود العمـل وهـي مجتمعـة بصـورة منفصلـة . والسـبب فـي ذلـك الفـرق بيـن النظريـة  من اللجنتين في أي بند جوهري من بن
والتطبيق هو أن صالحيات اللجنتين التنفيذيتين التحادي باريس وبرن (أنظر الفقرة الفرعيـة (أ) مـن الفقـرة (٦) مـن المـادة 
ــرة (٦) مـن المـادة ٢٣ مـن اتفاقيـة بـرن) ال تشـمل تخصيـص اعتمـادات  ١٤ من اتفاقية باريس والفقرة الفرعية (أ) من الفق
الميزانية أو آان من المعتقد أنها ال تشمله . أما بنود  العمل الجوهرية التي تستدعي اهتمام الدول األعضاء وليســت لـها آثـار 
ــاريس وبـرن دورات اسـتثنائية آلمـا آـان ثمـة بنـد عمـل  في الميزانية ، فيظل عددها قليل . وهكذا ، عقدت جمعيتا اتحادي ب
ــاللجنتين التنفيذيتيـن . ومنـذ  جوهري يجب تناوله فيما بين دورتين عاديتين . فأدت الدورة االستثنائية للجمعية الدور المنوط ب
سـنة ١٩٨٠ ، عقـدت جمعيـة اتحـاد بـاريس ١٥ دورة اسـتثنائية و٩ دورات عاديـة وعقـدت جمعيـة اتحـــاد بــرن ١١ دورة 

استثنائية و٩ دورات عادية . 
 

ــن  أن تتخـذا قـرارات  وفيما يتعلق بالمسائل التي تدخل في اهتمام االتحادات األخرى ، ال يجوز للجنتين التنفيذيتي -٧٧
ــرة  اال بعد التماس المشورة من لجنة التنسيق (أنظر الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (٦) من المادة ١٤ من اتفاقية باريس والفق
الفرعية (ب) من الفقرة (٦) من المادة ٢٣ من اتفاقية برن) . وحيث ان الويبو قد درجت على العمــل آمنظمـة واحـدة ، فـان 
ــها التـي تبحثـها اللجنتـان التنفيذيتـان . وخـالل السـنوات التـي لـم  لجنة التنسيق تدعى في الوقت ذاته الى النظر في البنود ذات
تجتمع فيها الجمعيتان ال في دورات عادية وال استثنائية ، آانت اللجنتان التنفيذيتان تنظران في تقارير أنشطة المنظمة . ولما 
آانت تلك التقارير تتطرق لجميع أنشطة المنظمة ، آانت لجنة التنسيق تجتمع للنظر فيها . وحيث ان لجنة التنسيق تتألف من 
ــن التنفيذيتيـن  اللجنتين التنفيذيتين التحادي باريس وبرن (أنظر الفقرة (١) من المادة ١٨ من اتفاقية الويبو) ، َفَقَد دور اللجنتي

مغزاه . 
 

ويبدو أن أمام الدول األعضاء أسبابا مقنعة للنظر في امكانية الغاء اللجنتين التنفيذيتين التحـادي بـاريس وبـرن .  -٧٨
ــاء اللجنتيـن  واذا رأت الدول األعضاء أن من األنسب الغاءهما ، وجب حذف أحكام االتفاقيتين المعنيتين التي تنص على انش
المذآورتين (المادة ١٤ من اتفاقية باريس والمادة ٢٣ من اتفاقية برن) وتعديل المادة ٨ ("لجنة التنسيق") من اتفاقيــة الويبـو 
التي تحدد تشكيل لجنة التنسيق (الذي هو في األساس جمع بين اللجنتين التنفيذيتين ؛ أنظر الفقرة (١) من المادة ٨ من اتفاقية 
الويبو) وتنص على اجراء خاص للتصويت في لجنة التنسيق في حاالت معينة باالستناد الى قائمتين منفصلتين من األعضاء 
في لجنة التنسيق (أنظر الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (٦) من المادة ٨ من اتفاقية الويبو) . وحيث ان اللجنة التنفيذية التحاد 
ــب حـذف أحكـام المعـاهدة  معاهدة التعاون بشأن البراءات لم تنشأ عمليا ولم يكن انشاؤها ضروريا لعمل االتحاد ، فمن األنس

المذآورة التي تنص على انشاء تلك اللجنة . 
 

ان آال من مؤتمر الويبو وجمعيتــي اتحـادي بـاريس  -٧٩
ــة المديـر العـام بالشـروع فـي  وبرن مدعو الى البت في مطالب
ــاريس  عمليـة بحـث ضـرورة تعديـل اتفاقيـة الويبـو واتفاقيـة ب
ــرن  واتفاقية برن بالغاء اللجنتين التنفيذيتين التحادي باريس وب

 .
 

وان جمعيـة اتحـاد معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات  -٨٠
مدعوة الى البت في مطالبة المدير العام بالشـروع فـي عمليـة 
ــاون بشـأن الـبراءات بحـذف  بحث ضرورة تعديل معاهدة التع
أحكام المعاهدة المتعلقة باللجنة التنفيذية التحاد معاهدة التعاون 

بشأن البراءات . 
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مؤتمر الممثلين . آانت مؤتمرات الممثلين لمختلـف االتحـادات الـهيئات التـي سـبقت جمعيـات تلـك االتحـادات .  -٨١
وأنشئت جمعيات الدول األعضاء في االتحادات نتيجة لالصالحات التي أجراهــا المؤتمـر الدبلوماسـي فـي اسـتوآهولم سـنة 

١٩٦٧ فأصدر وثيقة استوآهولم للمعاهدات التي راجعها . 
 

وعليه ، لم تعد مؤتمرات الممثلين قائمة إال بالنسبة الى االتحــادات التاليـة :  "١"  االتحـادات المنشـأة بنـاء علـى  -٨٢
معاهدات أبرمت وثائقها قبل سنة ١٩٦٧ ، "٢"  واالتحادات التي فيها دول أعضاء لم تنضم بعد الى وثيقة استوآهولم (لسنة 
ــدول  ١٩٦٧) للمعاهدة المعنية أو لم تصدق عليها . وعلى وجه التحديد ، ال تزال قائمة مؤتمرات الممثلين التالية التي تضم ال

المذآورة أدناه (علما بأن وثيقة المعاهدة التي انضمت اليها الدولة ترد بين قوسين بعد اسم الدولة) : 
 

الجمهورية الدومينيكية (وثيقة الهاي (لسنة ١٩٢٥))  مؤتمر ممثلي اتحاد باريس
ونيجيريا (وثيقة لشبونة (لسنة ١٩٥٨)) 

والجمهورية العربية السورية (وثيقة لندن (لسنة ١٩٣٤)) 
 (٣)

 
لبنان (وثيقة روما (لسنة ١٩٢٨))  مؤتمر ممثلي اتحاد برن

ومدغشقر (وثيقة بروآسل (لسنة ١٩٤٨)) 
ونيوزيلندا (وثيقة روما (لسنة ١٩٢٨)) 

 (٣)  
مصر (وثيقة لندن (لسنة ١٩٣٤))  مؤتمر ممثلي اتحاد الهاي

والكرسي الرسولي (وثيقة لندن (لسنة ١٩٣٤)) 
وأندونيسيا (وثيقة لندن (لسنة ١٩٣٤)) 
والمغرب (وثيقة لندن (لسنة ١٩٣٤)) 
واسبانيا (وثيقة لندن (لسنة ١٩٣٤)) 

تونس (وثيقة لندن (لسنة ١٩٣٤)) 
 (٦)
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لبنان (وثيقة نيس (لسنة ١٩٥٧))  مؤتمر ممثلي اتحاد نيس 
وتونس (وثيقة نيس (لسنة ١٩٥٧)) 

 (٢)
 

هايتي (وثيقة لشبونة (لسنة ١٩٥٨))  مجلس اتحاد لشبونة
والمكسيك (وثيقة لشبونة (لسنة ١٩٥٨)) 

 (٢)
 

ــي أدت الـى انشـاء مؤتمـرات الممثليـن الخمسـة المذآـورة أعـاله . اذ أنشـىء  وقد اختلفت الوسائل الدستورية الت -٨٣
مؤتمر ممثلي اتحاد باريس بموجب المادة ١٤(٥)(أ) من وثيقة لشبونة (لسنة ١٩٥٨) التفاقية باريس .(٢٥) وعلى عكس ذلــك 
، فليس التفاقية برن أي أساس النشاء مؤتمر ممثلي اتحاد برن . وقد تم انشاء المؤتمر بموجب قرار اتخذته البلدان األعضاء 
في اتحاد برن وغير األعضاء في جمعية اتحاد برن .(٢٦) وقد أنشىء مؤتمر ممثلي اتحاد الهاي بموجب قرار اتخذته البلدان 

األعضاء في اتحـاد الهـأي وغيـر األعضاء في جمعية الهاي .(٢٧) وقــد أنشــىء مؤتمر ممثلي اتحاد نيس أيضا 

                                                 
(٢٥) تنص المادة ١٤(٥) من وثيقة لشبونة (لسنة ١٩٥٨) التفاقية باريس على ما يلي : 

(٥)(أ)   في آل فترة تتخلل انعقاد مؤتمرين دبلوماسيين للمراجعة ، تجتمع مؤتمرات ممثلي آل بلدان االتحاد آل ثالث ســنوات العـداد 
تقرير عن النفقات المتوقعة للمكتب الدولي عن آل فترة ثالث سنوات الحقة وللنظر في المسائل المتعلقة بحماية االتحاد وتطويره . 

   (ب)   باالضافة الى ذلك ، لمؤتمرات الممثلين أن تعدل ، باالجماع ، الحد األقصى للنفقات السنوية للمكتب الدولي ، بشرط أن تجتمع 
في شكل مؤتمرات للممثلين آاملي التفويض عن آل بلدان االتحاد ، بناء على دعوة حكومة االتحاد السويسري . 

ــوة المؤتمـرات المذآـورة فـي الفقـرة (أ) أعـاله الـى     (جـ)   عالوة على ذلك ، لمدير المكتب الدولي أو حكومة االتحاد السويسري دع
االنعقاد في الفترات التي تفصل اجتماعا عن اآلخر من اجتماعاتها التي تعقد آل ثالث سنوات . 

ينص القرار على ما يلي :   (٢٦)

١-   ان البلدان األعضاء في االتحاد الدولي لحماية المصنفات األدبية والفنية (اتحاد برن) وغير األعضاء في جمعية ذلك االتحاد ،  
٢-   اذ اجتمعت في جنيف في الفترة من ٢١ الى ٢٨ سبتمبر/أيلول ١٩٧٠ ،  

٣-   تقرر انشاء مؤتمر ممثلين التحاد برن ؛ 
٤-   وتقرر أن تكون أعضاء ذلك المؤتمر هي البلدان األعضاء في اتحاد برن وغير األعضاء في جمعية اتحاد برن وأن يخــرج تلقائيـا 

أي بلد عضو في اتحاد برن يصبح في المستقبل عضوا في جمعية اتحاد برن من مؤتمر الممثلين ؛ 
٥-   وتقرر أن يجتمع مؤتمر الممثلين مرة آل ثالث سنوات في دورة عادية العداد تقرير عـن النفقـات المتوقعـة للمكتـب الدولـي فيمـا 

يعني اتحاد برن عن آل فترة ثالث سنوات الحقة والنظر في المسائل المتعلقة بحماية ذلك االتحاد وتطويره ؛ 
٦-   وتقرر أن لمؤتمر الممثلين أن يتولى باالجماع تعديل الحد األقصى للنفقات السنوية للمكتب الدولي فيما يتعلق بالبلدان األعضاء في 

مؤتمر الممثلين ، بشرط أن يجتمع في شكل مؤتمر للممثلين آاملي التفويض بناء على دعوة حكومة االتحاد السويسري ؛ 
٧-   وتقرر أن يضع مؤتمر الممثلين نظاما داخليا له . (أنظر الوثيقة AB/1/33 ، المرفق ألف) .  

(٢٧) ينص القرار على ما يلي : 

ان البلدان األعضاء في االتحاد الخاص بشأن االيداع الدولي للرسوم والنماذج الصناعية (اتفاق الهاي) وغير األعضاء في جمعية ذلــك 
االتحاد ، 

اذ اجتمعت في جنيف في الفترة من ٢٧ سبتمبر/أيلول ١٩٧٦ الى ٥ أآتوبر/تشرين األول ١٩٧٦ ، 
١-   تقرر انشاء مؤتمر ممثلين التحاد الهاي ؛ 

٢-   وتقرر أن تكون أعضاء ذلك المؤتمر هي البلدان األعضاء في اتحاد الهاي وغير األعضاء فـي جمعيـة اتحـاد الهـاي وأن يخـرج 
تلقائيا أي بلد عضو في اتحاد الهاي يصبح في المستقبل عضوا في جمعية اتحاد الهاي من مؤتمر الممثلين ؛ 

 
[تابع الحاشية] 

 
[الحاشية ، تابع ما قبله] 

٣-   وتقرر أيضا أن مؤتمر الممثلين 
"١"   يجوز له أن ينظر في تقارير ادارة المكتب الدولي للويبو في حدود ما يعني اتحاد الهاي وله أن يرفع مالحظاته الــى المديـر 

العام للويبو أو حكومة االتحاد السويسري أو آليهما ؛ 
"٢"   وله ا، ينظر في مشروعات ميزانيات اتحاد الهاي التي يرفعها اليه المدير العام العام للويبو وله أن يرفع مالحظاته الــى 

المدير العام للويبو أو حكومة االتحاد السويسري أو آليهما ؛ 
"٣"   وله أن يعدل مبالغ الرسوم المفروضة بناء على اتفاق الهاي التي ال يدخل تحديدها في اختصاص الجمعية ، بنـاء علـى 
ــأن أي قـرار بتطبيـق تعديـل مـن ذلـك القبيـل يقتضـي أغلبيـة أصـوات  اقتراح المدير العام للويبو أو حكومة االتحاد السويسري ، علما ب
ــاآو االضافيـة لسـنة ١٩٦١  البلدان األعضاء في مؤتمر الممثلين وأنه يجوز تطبيق االجراء المنصوص عليه في المادة ٣ من وثيقة مون

آحل بديل ؛ 
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بموجب قرار اتخذته البلدان األعضاء في اتحاد نيس وغير األعضاء في جمعية نيس .(٢٨) وقد أنشىء مجلــس اتحـاد لشـبونة 
بموجب المادة ٩ من النص األصلي التفاق لشبونة (وثيقة لشبونة (لسنة ١٩٥٨)).(٢٩)  

 
وآانت الصالحيات المخولة لمؤتمرات الممثلين بموجب صكوك تأسيسها (سواء آان ذلك حكما فــي المعـاهدة أو  -٨٤
قرارا) محدودة جدا . وفي ميدان العمل ، فلم تتول تلك الهيئات أبدا النظر في أي موضوع جوهري لوحدها . وظل انعقادهـا 
من األمور الشكلية ال أآثر . وعالوة على ذلك ، فان عدد الدول األعضاء في تلك الهيئات قليل ومتناقص نظرا الى أن الدول 
ــالي بيـان  تعمد ، الواحدة تلو األخرى ، الى االنضمام الى وثائق استوآهولم لمختلف المعاهدات المعنية . ويرد في الجدول الت
عدد الدول األعضاء في جمعيات المعاهدات المعنية وعدد الدول األعضاء في مؤتمرات الممثلين التحادات تلك المعاهدات : 

 
 
 
 
 

عدد الدول في مؤتمر الممثلين عدد الدول في الجمعية المعاهدة 
٣ ١٥١ اتفاقية باريس 

٣ ١٣٥ اتفاقية برن 
٦ ٢٣ اتفاق الهاي 

٢ ٥٦ اتفاق نيس 
٢ ١٧ اتفاق لشبونة 

 
ــون مـن المناسـب النظـر فـي امكانيـة  ونظرا الى أن مؤتمرات الممثلين لم تمارس في الواقع أي وظائف ، فقد يك -٨٥
حلها تبسيطا للبنية االدارية . والمأخذ على حل تلك الهيئات هو حرمان الدول األعضاء فيها من منبر تعبر فيه عن آرائها في 
مسائل تتعلق بالمعاهدة التي تهم الهيئة . ومع ذلك ، تدفع ثالث عوامل الى القول بأن ذلك المأخذ نظري ال أآثر . ففي المقــام 
األول ، ان صالحيات تلك الهيئات محدودة جدا وال تضاهي بأي شكل من األشــكال صالحيـات الجمعيـات المقابلـة لـها .(٣٠)  
وفي المقام الثاني ، فلم تمارس تلك الهيئات في الواقــع أي سـلطة التخـاذ قـرار مسـتقل . وفـي المقـام الثـالث ، يجـوز للـدول 

                                                                                                                                                         
"٤"   وتكون له ، بالنسبة الى البلدان األعضاء فيه ، حقوق مماثلة للحقوق التي تتمتع بها الجمعية ازاء البلدان األعضاء فيها ، 
فيما يتعلق بصندوق رأس المال العامل التحاد الهاي ، وتطبق ، بالقياس ، األحكام المعنية من وثيقة استوآهولم التكميلية (لسنة ١٩٦٧) 

بخصوص الصندوق المذآور ؛ 
 . (H/CR/1/2 أنظر مرفق الوثيقة) . ٥"   ويضع نظاما داخليا له"

ينص القرار على ما يلي :   (٢٨)

١-   ان البلدان األعضاء في االتحاد الدولي بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمــات ألغـراض تسـجيل العالمـات (اتحـاد نيـس) وغـير 
األعضاء في جمعية ذلك االتحاد ،  

٢-   اذ اجتمعت في جنيف في الفترة من ٢١ الى ٢٨ سبتمبر/أيلول ١٩٧٠ ،  
٣-   تقرر انشاء مؤتمر ممثلين التحاد نيس ؛ 

٤-   وتقرر أن تكون أعضاء ذلك المؤتمر هي البلدان األعضاء في اتحاد نيس وغير األعضاء في جمعية اتحاد نيس وأن يخرج تلقائيـا 
أي بلد عضو في اتحاد نيس يصبح في المستقبل عضوا في جمعية اتحاد نيس من مؤتمر الممثلين ؛ 

٥-   وتقرر أن يجتمع مؤتمر الممثلين مرة آل ثالث سنوات في دورة عادية العداد تقرير عـن النفقـات المتوقعـة للمكتـب الدولـي فيمـا 
يعني اتحاد نيس عن آل فترة ثالث سنوات الحقة والنظر في المسائل المتعلقة بحماية ذلك االتحاد وتطويره ؛ 

٦-   وتقرر أن لمؤتمر الممثلين أن يتولى باالجماع تعديل الحد األقصى للنفقات السنوية للمكتب الدولي فيما يتعلق بالبلدان األعضاء في 
مؤتمر الممثلين ، بشرط أن يجتمع في شكل مؤتمر للممثلين آاملي التفويض بناء على دعوة حكومة االتحاد السويسري ؛ 

٧-   وتقرر أن يضع مؤتمر الممثلين نظاما داخليا له . (أنظر الوثيقة AB/1/33 ، المرفق باء) .  
(٢٩) تنص المادة ٩ من النص األصلي التفاق لشبونة (وثيقة لشبونة (لسنة ١٩٥٨)) على ما يلي : 

(١)   يتم انشاء مجلس يتألف من ممثلي آل البلدان األطراف في االتحاد الخاص ، في المكتب الدولي ، ألغراض تنفيذ هذا االتفاق . 
(٢)   يعد المجلس نظامه األساسي ونظامه الداخلي وينسقهما وفقا ألنظمة هيئات اتحاد حماية الملكية الصناعية والمنظمات الدولية التي 

أبرمت اتفاقات تعاون مع المكتب الدولي . 
يرد بيان صالحيات آل مؤتمر للممثلين في الحواشي المذآورة أدناه :  (٣٠)

-   مؤتمر ممثلي اتحاد باريس :  الحاشية (٢٤) 
-   ومؤتمر ممثلي اتحاد برن :  الحاشية (٢٥) 

-   ومؤتمر ممثلي اتحاد الهاي :  الحاشية (٢٦) 
-   ومؤتمر ممثلي اتحاد نيس :  الحاشية (٢٧) 

-  ومجلس اتحاد لشبونة :  الحاشية (٢٨) . 
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األعضاء في مؤتمر الممثلين حضور اجتماعات الجمعية المقابلة له بصفة مراقب . (٣١)  ولتلــك الـدول أن تعـبر عـن آرائـها 
بشأن أي موضوع أمام الجمعية . 

 
ولما آانت الوسائل الدستورية التي أنشئت بها مؤتمرات الممثلين مختلفة ، فليس من الممكن حلها بطريقة واحـدة  -٨٦
ــن مـن المؤتمـرات . وتنـدرج فـي الفئـة األولـى مؤتمـرات الممثليـن المنشـأة  . وألغراض حلها ، من الممكن التمييز بين فئتي
ــر ممثلـي اتحـاد بـاريس ومجلـس اتحـاد لشـبونة . وتنـدرج فـي الفئـة الثانيـة  بموجب حكم في المعاهدة ، وهي بالتحديد مؤتم
مؤتمرات الممثلين المنشأة بموجب قرار ، وهي بالتحديد مؤتمــر ممثلـي اتحـاد بـرن ومؤتمـر ممثلـي اتحـاد الهـاي ومؤتمـر 

ممثلي نيس . 
 

ــرات المنشـأة بموجـب حكـم فـي المعـاهدة . اذ تـم  وليس من الممكن حل الفئة األولى من المؤتمرات - أي المؤتم -٨٧
تعديل وثيقتي اتفاقية باريس واتفاق لشبونة اللتين أنشأتا المؤتمريــن ولـن ينحـل المؤتمـران المنشـآن بنـاء علـى الوثيقتيـن إال 
بانضمام آل الدول األطراف فيهما الى الوثيقتين المعدلتين . ومع ذلـك ، فبامكـان مؤتمـري الممثليـن أن يقـررا بنفسـيهما أال 
ــأي قـرار تتخـذه الجمعيتـان المقابلتـان لـهما بشـأن أي مسـألة تمـس المعـاهدتين اللتيـن أنشـئا  يجتمعا في المستقبل وااللتزام ب

بموجبهما ، آما لو آانا قد اتخذا ذلك القرار بنفسيهما . 
 

وأما الفئة الثانية من المؤتمرات ، أي المؤتمرات المنشأة بموجب قرار ، فمن الممكن حلها بقرار يتخــذه المؤتمـر  -٨٨
المعني . 

 
 
 
 

ــاريس مدعـو الـى أن يقـرر  ٨٩-  ان مؤتمر ممثلي اتحاد ب
االمتناع عــن االجتمـاع فـي المسـتقبل وأن يطلـب الـى المديـر 
العـام االمتنـاع عـن دعوتـه الـى االنعقـاد وأن يوافـق علــى أن 
تطبق قرارات جمعية اتحاد باريس بشأن اتفاقية باريس آما لو 

آان اعتمدها مؤتمر ممثلي اتحاد باريس أيضا . 
 

ـــرر  ٩٠-  وان مجلــس اتحــاد لشــبونة مدعــو الــى أن يق
االمتناع عــن االجتمـاع فـي المسـتقبل وأن يطلـب الـى المديـر 
العـام االمتنـاع عـن دعوتـه الـى االنعقـاد وأن يوافـق علــى أن 
تطبق قرارات جمعية اتحاد لشبونة بشأن اتفاق لشبونة آما لــو 

آان قد اعتمدها مجلس اتحاد لشبونة أيضا . 
 

٩١-  وان مؤتمـر ممثلـي اتحـاد بـرن مدعـو الـى أن يحــل 
نفسه . 

 
٩٢-  وان مؤتمر ممثلي اتحاد الهــاي مدعـو الـى أن يحـل 

نفسه . 
 

٩٣-  وان مؤتمـر ممثلـي اتحـاد نيـس مدعـو الـى أن يحــل 
نفسه . 

 
الخيار الثاني :  انشاء جمعية أحادية هي الجمعية العامة للويبو  (ب)

 
من شأن اعتماد الصيغة الكاملة للخيار األول (تبسيط عمل الهيئات الرئاسية االحـدى والعشـرين) أن يـؤدي الـى  -٩٤
ــة الـى  بنية ادارية تشمل جمعية واحدة لكل معاهدة من معاهدات الويبو التي تنص على هيئة رئاسية للدول األعضاء باالضاف
لجنة الويبو للتنسيق ومن غير أي هيئات رئاسية أخرى (ويعني ذلك انحالل مؤتمر الويبو واللجان التنفيذية التحــادي بـاريس 

                                                 
أنظر الوثيقة A/33/INF/1 ("معلومات عامة") .   (٣١)
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ــها الـى االنعقـاد) . ويـترتب علـى  وبرن واتحاد معاهدة التعاون بشأن البراءات ومختلف مؤتمر الممثلين أو عدم دعوة أي من
ــدال مـن ٢١ هيئـة . ولمزيـد مـن التبسـيط فـي البنيـة االداريـة ، فقـد ترغـب الـدول  ذلك أن تكون للمنظمة ١٣ هيئة رئاسية ب
األعضاء في بحث فكرة تعديل األحكام االدارية لمعاهدات الويبو لتصبح الجمعية العامــة للويبـو الهيئـة المختصـة فـي اتخـاذ 
ــة بموجـب معـاهدة مـن معـاهدات  القرارات المتعلقة بكل معاهدات الويبو . وبعبارة أخرى ، يستعاض عن آل جمعية مؤسس
الويبو بالجمعية العامة للويبو فتصبح للمنظمة الواحدة جمعية واحــدة للـدول األعضـاء وأمانـة واحـدة ومجموعـة واحـدة مـن 
االشتراآات التي تدفعها الدول األعضاء . وبطبيعة الحال ، تظل هناك معاهدات مختلفة بأعضاء مختلفة تنـص علـى حقـوق 

والتزامات في مجال الملكية الفكرية . وتدار تلك المعاهدات ، مع ذلك ، وفقا للبنية األحادية . 
 

ــا  ويرد فيما يلي بيان المزايا المترتبة على جعل الجمعية العامة للويبو الهيئة المختصة لكل المعاهدات التي تديره -٩٥
الويبو : 

 
من شأن المنظمة أن تتمتع ببنية ادارية بسيطة وغير معقدة ويسهل فهمها بالتالي ؛  "١"

ــها منظمـات دوليـة  ومن شأن البنية االدارية للمنظمة أن تأتي متمشية والبنيات األحادية التي تقوم علي "٢"
أخرى . ومع ذلك ، تظل بنية الويبو القائمة على تعدد الهيئات االدارية استثناء للقاعدة المعمول بها ؛ 

 
ــد آبـير . ولـن يسـتدعي األمـر  ومن شأن اجتماعات الدول األعضاء أن تصبح ادارتها مبسطة الى ح "٣"
انتخـاب عـدة أعضـاء مكـاتب لمختلـف الجمعيـات والمؤتمـرات وغيرهـا مـن الـهيئات . ولـن يسـتدعي األمـر أيضـا اعــداد 

مجموعات مختلفة من الوثائق والتقارير ؛ 
 

ومن شأن البنية األحادية القائمة على الجمعية الواحدة أن تتمشى والممارسات المتبعة فــي اجتماعـات  "٤"
الدول األعضاء . ففي واقع األمر ، تجتمع آل الهيئات الرئاسية للويبو في آن واحد في دورة عاديــة علـى األقـل ، علمـا بـأن 
ــن شـأنه أن يـأتي  الفرق الظاهر الوحيد يكمن في اختالف الرئيس الذي يشرف على سير األعمال . واعتماد البنية األحادية م

في المسار نحو توحيد البنية التنظيمية للويبو الذي بدأ بتطبيق النظام أحادي االشتراآات . 
 

ــو اتاحـة امكانيـة التصويـت  ويؤخذ على جعل الجمعية العامة للويبو الهيئة المختصة للمعاهدات التي تديرها الويب -٩٦
للدول األعضاء في الويبو وغير األطراف في معاهداتها األخرى بشأن مسائل تخص معاهدة ليست الدولة المعنية طرفا فيها 
وال ملزمة بها بالتالي . على أن تلك المشكلة من الممكن حلها بوضع صياغة مناسبة لحقوق التصويت التي تتمتع بها أعضاء 
ــن الحقـوق وااللتزامـات ، فمـن الممكـن النـص فـي األحكـام االداريـة  الجمعية العامة للويبو . وحفاظا على توازن مناسب بي
ــو علـى أن ال يجـوز للدولـة التصويـت فـي الجمعيـة العامـة للويبـو إال فـي المسـائل المتعلقـة  المعدلة لمختلف معاهدات الويب
بالمعاهدات التي تكون طرفا فيها (أو أال يجوز التصويت على المسائل المتعلقة بمعاهدة بعينها إال للــدول األطـراف فـي تلـك 

المعاهدة) . 
 

ويقتضي تنفيذ الخيار الرامي الى جعل الجمعية العامة للويبو الهيئة المختصة لكل المعاهدات التي تديرهــا الويبـو  -٩٧
تعديل األحكام المتعلقة بالجمعيات في ١٣ معاهدة ، هي اتفاقية الويبو واتفاقية باريس واتفاقية برن واتفاق مدريد وبروتوآول 
مدريد واتفاق الهاي واتفاق نيس واتفاق لشبونة واتفاق لوآارنو ومعاهدة التعاون بشأن البراءات واتفاق استراســبرغ واتفـاق 

فيينا ومعاهدة بودابست بشأن االعتراف الدولي بايداع الكائنات الدقيقة ألغراض االجراءات الخاصة بالبراءات .(٣٢)  
 

ــن مؤتمـر الويبـو وجمعيـات اتحـاد بـاريس  ٩٨-  ان آال م
ــاد نيـس واتحـاد  واتحاد برن واتحاد مدريد واتحاد الهاي واتح
لشبونة واتحاد لوآارنو واتحاد معاهدة التعاون بشأن البراءات 
ــا واتحـاد بودابسـت مدعـو الـى  واتحاد استراسبرغ واتحاد فيين
ــة  البت في مطالبة المدير العام بالشروع في عملية بحث امكاني
ــة العامـة للويبـو الهيئـة  تعديل المعاهدات المعنية لجعل الجمعي

الرئاسية المختصة لكل معاهدة من تلك  المعاهدات . 
 

خامسا -   مسائل أخرى 

                                                 
يقتضي األمر أيضا النظر في فائدة تعديل األحكام المقابلة لذلك من معاهدة تسجيل العالمات التي تم "تجميد" اتحادها ومعاهدة ســجل األفـالم   (٣٢)

التي تم "تعليق" عمل اتحادها ولم تعد جمعيتاهما تجتمعان . 
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اذا قررت الدول األعضاء ، لدى البت في المسائل المستعرضة في األجزاء السابقة من هذه الوثيقــة ، أنـه ينبغـي  -٩٩
ــل تلـك األحكـام ، فقـد ترغـب الـدول  الشروع في عملية استعراض شاملة لألحكام االدارية من معاهدات الويبو بغرض تعدي
األعضاء أن تشمل أيضا في عملية استعراضها بعض المسائل األخرى . ولعل مــن المناسـب النظـر فـي امكانيـة أن تتنـاول 

عملية االستعراض ثالث مسائل أخرى . 
 

ــهيئات . ففـي الوقـت الراهـن ، تقتضـي  وأولى تلك المسائل توقيت عقد الدورات العادية للجمعيات وغيرها من ال -١٠٠
القاعدة العامة في معاهدات الويبو عقد دورات عادية للهيئة الرئاسية مرة آل سنتين .(٣٣)  ولعل البعض قد يعتبر السنتين مدة 
طويلة ما بين اجتماع عادي وآخر ، خاصة اذا قررت الدول األعضاء أن تكون الجمعية العامة للويبو الجمعية المختصة لكل 
معاهدات الويبو . ومنذ سنة ١٩٨٠ مثال ، دعيت الجمعية العامة للويبو الى االنعقاد في دورة استثنائية تســع مـرات ، ويعنـي 

ذلك أنها اجتمعت ١٨ مرة خالل ١٩ سنة منذ سنة ١٩٨٠ . 
 

وتخص المسألة الثانية الميزانيات . فعقب الشــروع فـي تطبيـق النظـام أحـادي االشـتراآات ، أصبحـت المنظمـة  -١٠١
تطبق أربع ميزانيات هي ميزانية للمعاهدات الممولة من االشتراآات وميزانيـة لمعـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات وميزانيـة 
التحاد مدريد وميزانية التحاد الهاي . وقد ترغب الدول األعضاء في النظر في مدى استحسانها لدمــج تلـك الميزانيـات فـي 

ميزانية واحدة للمنظمة . 
 

ــادات الممولـة مـن االشـتراآات . وقـد ورد  وثالث المسائل يخص صناديق رؤوس األموال العاملة لمختلف االتح -١٠٢
بحث موضوع ادارة تلك الصناديق في وثيقة أخرى بعنوان "سياسة المنظمة بشــأن األمـوال االحتياطيـة وفـائض الميزانيـة" 
(الوثيقة WO/PBC/1/3) . ومن المقترح في تلك الوثيقة النظر في امكانية دمج صناديق رؤوس األموال تسهيال لـالدارة . 
ــة مـن اتفاقيـة الويبـو(٣٤) واتفاقيـة بـاريس(٣٥) واتفاقيـة  وفي حال اعتماد ذلك االقتراح ، يمكن النظر في تعديل األحكام المعني
ــارنو(٤١) ومعـاهدة التعـاون بشـأن  برن(٣٦) واتفاق مدريد(٣٧) واتفاق الهاي(٣٨) واتفاق نيس(٣٩) واتفاق لشبونة(٤٠) واتفاق لوآ
البراءات(٤٢) واتفاق استراسبرغ(٤٣) واتفاق فيينا(٤٤) ، (٤٥) . وترد آل تلــك األحكـام فـي مـواد المعـاهدات المتعلقـة بالشـؤون 
المالية التي يتعين تعديــل مـا ينـدرج منـها فـي فئـة معـاهدات االشـتراآات تمشـيا مـع النظـام أحـادي االشـتراآات ولمراعـاة 

التغييرات في فئات االشتراآات . 
 
 

ــاريس  ١٠٣-   ان آـال مـن مؤتمـر الويبـو وجمعيـات اتحـاد ب
ــاد نيـس واتحـاد  واتحاد برن واتحاد مدريد واتحاد الهاي واتح
لشبونة واتحــاد لوآـارنو واتحـاد استراسـبرغ واتحـاد معـاهدة 
التعاون بشأن البراءات واتحــاد بودابسـت واتحـاد فيينـا مدعـو 
الى البت في مدى فائدة ادراج موضوع توقيت انعقاد الدورات 
العاديـة وبنيـة الميزانيـة وصنـاديق رؤوس األمـــوال العاملــة 
ضمـن المسـائل التـي قـد تشـملها أي عمليـة مباشـرة بغـــرض 

                                                 
تستثنى من ذلك لجنة التنسيق (المادة ٨ (٤)(أ) من اتفاقية الويبو) واللجنتان التنفيذيتـان التحـادي بـاريس وبـرن (المـادة ١٤(٧)(أ) مـن   (٣٣)

اتفاقية باريس والمادة ٢٣(٧)(أ) من اتفاقية برن) . وتعقد دورات تلك اللجان مرة في السنة . 
المادة ١١(٨) .   (٣٤)

المادة ١٦(٦) .   (٣٥)

المادة ٢٥(٦) .   (٣٦)

المادة ١٢(٦) .   (٣٧)

المادة ٤(٦) من وثيقة استوآهولم التكميلية المؤرخة في ١٤ يوليه/تموز ١٩٦٧ .   (٣٨)

المادة ٧(٦) .   (٣٩)

المادة ١١(٧) .   (٤٠)

المادة ٧(٦) .   (٤١)

المادة ٥٧(٧) .   (٤٢)

المادة ٩(٦) .   (٤٣)

المادة ٩(٦) .    (٤٤)

قد يتطلب األمر أيضا البت في مدى فائدة تعديل األحكام المعنية من معاهدة تسجيل العالمات (المــادة ٣٤(٥)) التـي تـم "تجميـد" اتحادهـا  (٤٥)

ومعاهدة سجل األفالم (المادة ٧(٦)) التي تم "تعليق" أعمال اتحادها ولم تعد جمعيتاهما تجتمعان . 
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ـــة بغــرض  مراجعـة األحكـام االداريـة مـن المعـاهدات المعني
تعديلها. 

 
 

 
[تلي ذلك المرفقات] 

 
 
 
 
 


