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A/36/13
األصل  :  باالنكليزية 

التاريخ :  ٢٠٠١/٨/٦ 

المنظمــة العالميـة للملكيــة الفكريــة 
جنيـف 

جمعيات الدول األعضاء في الويبو 

سلسلة االجتماعات السادسة والثالثون 

جنيف ، من ٢٤ سبتمبر/أيلول الى ٣ أآتوبر/تشرين األول ٢٠٠١ 

القرارات المتعلقة بمشارآة يوغوسالفيا في اجتماعات الويبو 

من اعداد األمانة 

فـي الـدورات التـي عقدتـها فـي ســـبتمبر/أيلــول ١٩٩٢ ، اعتمــدت الــهيئات الرئاســية للويبــو  -١
ولالتحادات التي تديرها الويبو والتي دعيت إلى تلك الدورات القرار التالي : 

 
ــي الفـترة مـن ٢١ الـى ٢٩  "ان الهيئات الرئاسية للويبو ولالتحادات التي تديرها الويبو المجتمعة ف

سبتمبر/أيلول ١٩٩٢ ، 
 

اذ تحيط علما بقرار مجلس األمن التابع لألمم المتحــدة رقـم ٧٧٧ الصـادر فـي ١٩ سـبتمبر/أيلـول 
١٩٩٢ وبقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة A/47/RES/1 الصادر في ٢٢ سبتمبر ١٩٩٢ ، 

 
تقـرر أنـه ال يجـوز لجمهوريـة يوغوسـالفيا االتحاديـة (صربيـا ومونتينيغـرو) المشــارآة فــي أي 
ــهيئات الرئاسـية النظـر فـي هـذا  اجتماع من اجتماعات الهيئات الرئاسية المذآورة . وسوف تعيد ال

القرار في ضوء القرارات المقبلة التي تتخذها الجمعية العامة لألمم المتحدة" . 
 . (AB/XXIII/6 الفقرة ١٢٠ من الوثيقة)       
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ولم تعقد جميع الهيئات الرئاسية للويبو ولالتحادات التي تديرها الويبــو (والتـي آـان منـها حينئـذ  -٢
٢٠ هيئة) دوراتها لدى اعتماد القـرار المبين في الفقرة السابقة سـنة ١٩٩٢ . ولمـا اجتمعـت آـل الـهيئات 
الرئاسية للويبو في دوراتها العادية في السنة التالية ، أي في سبتمبر/أيلول ١٩٩٣ ، اعتمدت القرار التــالي 

 :
 

"يمدد القرار الذي اتخذته الهيئات الرئاسية للويبو في سنة ١٩٩٢ ليشمل دورات الهيئات الرئاسية 
لليبو ولالتحادت التي تديرها الويبو ، المجتمعة في هــذه الفـترة مـن ٢٠ الـى ٢٩ سـبتمبر /أيلـول 
١٩٩٣ . وسوف تعيد الهيئات الرئاسية النظر فــي هـذا القـرار فـي ضـوء القـرارات المقبلـة التـي 

تتخذها الجمعية العامة لألمم المتحدة" . 
 . (AB/XXIV/18 الفقرة ٤٩ من الوثيقة)

 
وجاء القرار السالف ذآره على غرار قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم ١/٤٧ الصادر في  -٣

٢٢ سبتمبر/أيلول ١٩٩٢ . 
 

وفي األول من نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٠٠ ، ُقبلت عضوية جمهورية يوغوسالفيا االتحادية في  -٤
األمم المتحدة بناء على القرار ١٢/٥٥ . وفي ١٤ يونيه/حزيران ٢٠٠١ ، أودعت جمهوريــة يوغوسـالفيا 
االتحادية لدى المدير العام للويبو وثيقة اخطار بالخالفة والتثبيت . وبموجب تلك الوثيقة ، تخطر جمهورية 
ـــانت الجمهوريــة االتحاديــة  يوغوسـالفيا االتحاديـة بارتباطـها بالمعـاهدات التـي تديرهـا الويبـو والتـي آ
االشتراآية اليوغوسالفية السابقة طرفا فيها ، اعتبارا من ٢٧ أبريـل/نيسـان ١٩٩٢ ، وهـو التـاريخ الـذي 
تولـت فيـه جمهوريـة يوغوسـالفيا االتحاديـة بمسـؤولية عالقاتـها الدوليـة . وتقـر جمهوريـة يوغوســـالفيا 
ــي اتخذتـها بعـد ٢٧ أبريـل/نيسـان ١٩٩٢ بموجـب المعـاهدات التـي تديرهـا  االتحادية آافة االجراءات الت

الويبو. وترد نسخة من االخطار بالمعاهدات المعنية في مرفق هذه الوثيقة . 
 

ومراعاة للعالقة الواضحة بين قراري الهيئات الرئاسية المتخذين سنتي ١٩٩٢ و١٩٩٣ وقــرار  -٥
الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم ١/٤٧ ، عالوة على "القرارات المقبلة التي تتخذها الجمعية العامة لألمم 
المتحدة" ، وفي ضوء ايداع جمهورية يوغوسالفيا االتحادية لوثيقة االخطار بالخالفة والتثبيت ، قـد تـرى 
جمعيات الدول األعضاء في الويبو من المناسب اعادة النظر في القرارات المتخذة ســنتي ١٩٩٢ و١٩٩٣ 

فيما يتعلق بمشارآة يوغوسالفيا في الويبو . 
 

ـــي الويبــو  ان جمعيـات الـدول األعضـاء ف - ٦
ــل فيمـا يعنيـه ، الـى النظـر فـي القراريـن  مدعوة ، آ
المعتمديــن ســنتي ١٩٩٢ و١٩٩٣ والمبينيــــن فـــي 
الفقرتين ١ و٢ أعاله والبت في االجــراءات التـي قـد 

ترغب في اتخاذها فيما يتعلق بالقرارين . 
 
 

[يلي ذلك المرفق] 
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اخطار الويبو رقم ٢٠٦ 
اخطار باريس رقم ٢٠٤ 

اخطار برن رقم ٢٢٢ 
اخطار مدريد (العالمات) رقم ١٣٣ 

اخطار نيس رقم ١١٠ 
اخطار لوآارنو رقم ٥٢ 

 
 
 

اتفاقية انشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية 
وبعض المعاهدات األخرى التي تديرها الويبو 

 
اعالن من 

جمهورية يوغوسالفيا االتحادية 
 

ــة  يـهدي المديـر العـام للمنظمـة العالميـة للملكيـة الفكريـة (الويبـو) أطيـب تحياتـه لوزيـر الخارجي
ويتشرف باخطاره بايداع حكومة جمهورية يوغوسالفيا االتحاديــة فـي ١٤ يونيـه/حزيـران ٢٠٠١ لوثيقـة 
ــداء  تعلن اعتبار جمهورية يوغوسالفيا االتحادية مرتبطة باتفاقية انشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية ابت
ــان ١٩٩٢ وببعـض المعـاهدات األخـرى المشـار اليـها فـي تلـك الوثيقـة وتثبـت بعـَض  من ٢٧ أبريل/نيس
االجراءات المشار اليها أيضا في تلك الوثيقة والمتخذة منذ ٢٧ أبريـل/نيسـان ١٩٩٢ بموجـب المعـاهدات 

التي تديرها الويبو . وترد الوثيقة المذآورة مرفقة بهذا االخطار .  
 
 

١٤ يونيه/حزيران ٢٠٠١ 
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[ترجمة] 
 

ملحق باخطارات الويبو وباريس وبرن ومدريد (العالمات) ونيس ولوآارنو 
 
 
 

وثيقة االخطار بالخالفة والتثبيت 
المنظمة العالمية للملكية الفكرية 

 
نظرا الى أن الجمهورية االتحادية االشتراآية اليوغوسـالفية آـانت طرفـا فـي المعـاهدات الـوارد 

ذآرها في المرفق األول لهذه الوثيقة الحالية أو موقعة عليها ؛ 
ونظرا الى أن جمهورية يوغوسالفيا االتحادية هي الدولة الخلف للجمهورية االتحادية االشــتراآية 

اليوغوسالفية ؛ 
واذ نظرت حكومة جمهورية يوغوسالفيا االتحادية في المعاهدات الوارد ذآرها في المرفق األول 
ــات المتضمنـة فيـها والملقـاة علـى  لهذه الوثيقة ، تعلن أنها ترتبط بتلك المعاهدات وتعتزم تنفيذ آل االلتزام
عاتقها اعتبارا من ٢٧ أبريل/نيسان ١٩٩٢ ، وهو التاريخ الذي تولت  فيه جمهورية يوغوسالفيا االتحادية 

مسؤولية عالقاتها الدولية . 
وعـالوة علـى ذلـك ، تحـافظ حكومـة جمهوريـة يوغوسـالفيا االتحاديـة علـــى توقيعــات حكومــة 
الجمهورية االتحادية االشتراآية اليوغوسالفية وتحفظاتها واعالناتها واعتراضاتها على المعاهدات الوارد 

ذآرها في المرفق األول ، قبل ٢٧ أبريل/نيسان ١٩٩٢ . 
ــة  وتثبت حكومة جمهورية يوغوسالفيا االتحادية من جديد آافة االجراءات وآل االعالنات المرفق
بها والتي اتخذتها حكومة جمهورية يوغوسالفيا االتحادية بعد ٢٧ أبريل/نيسان ١٩٩٢ بموجب المعاهدات 

التي تديرها الويبو والوارد ذآرها في المرفق الثاني لهذه الوثيقة . 
 
 
 

حرر في بلغراد في ١١ يونيه/حزيران ٢٠٠١ 
 
 

[توقيع بخط يد :] 
غوران سفيالنوفيتش 

الوزير االتحادي للشؤون الخارجية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ملحق باخطارات الويبو وباريس وبرن ومدريد (العالمات) ونيس ولوآارنو 
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المرفق األول لوثيقة االخطار بالخالفة والتثبيت ، الويبو 

 
ــها قبـل ٢٧  قائمة بمعاهدات الويبو التي آانت الجمهورية االتحادية االشتراآية اليوغوسالفية دولة طرفا في

أبريل/نيسان ١٩٩٢ 
 

-   اتفاقية انشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (اتفاقية الويبو) . 
-   اتفاقية باريس بشأن حماية الملكية الصناعية (اتفاقية باريس) . 

-   اتفاقية برن بشأن حماية المصنفات األدبية والفنية (اتفاقية برن) . 
-   اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالمات (اتفاق مدريد) . 

-   اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات ألغراض تسجيل العالمات (اتفاق نيس) . 
-   اتفاق لوآارنو بشأن وضع تصنيف دولي للرسوم والنماذج الصناعية (اتفاق لوآارنو) . 

-   اتفاقية توزيع البرامج المرسلة عبر التوابع الصناعية (اتفاقية التوابع الصناعية) . 
 

قائمة بمعاهدات الويبو التي آانت الجمهورية االتحادية االشتراآية اليوغوسالفية دولة موقعــة عليـها (دون 
أن تكون طرفا فيها) قبل ٢٧ أبريل/نيسان ١٩٩٢ 

 
-   معاهدة التعاون بشأن البراءات 

-   بروتوآول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالمات (بروتوآول مدريد) . 
-   اتفاق الهاي بشأن االيداع الدولي للرسوم والنماذج الصناعية (اتفاق الهاي) . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ملحق باخطارات الويبو وباريس وبرن ومدريد (العالمات) ونيس ولوآارنو 
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المرفق الثاني بوثيقة االخطار بالخالفة والتثبيت ، الويبو 

 
ــاهدات  االجراءات التي اتخذتها جمهورية يوغوسالفيا االتحادية بعد ٢٧ أبريل/نيسان ١٩٩٢ بموجب المع

التي تديرها الويبو 
 

-   في ٢٥ نوفمبر/تشرين الثاني ١٩٩٣ ، أودعــت جمهوريـة يوغوسـالفيا االتحاديـة وثيقـة انضمـام الـى 
معاهدة بودابست بشأن االعتراف الدولي بايداع الكائنات الدقيقة ألغراض االجراءات الخاصــة بـالبراءات 

(أنظر اخطار بودابست رقم ١٢١ المؤرخ في ٣٠ نوفمبر/تشرين الثاني ١٩٩٣) . 
-   وفي ٢٥ نوفمبر/تشرين الثاني ١٩٩٣ ، أودعت جمهورية يوغوسالفيا االتحاديــة وثيقـة تصديـق علـى 
اتفاق الهاي بشأن االيداع الدولي للرسوم والنماذج الصناعية (أنظر اخطار الهـاي رقـم ٣٦ المـؤرخ فـي 
ــة االشـتراآية اليوغوسـالفية السـابقة قـد وقعـت علـى  ٣٠ نوفمبر ١٩٩٣) . وقد آانت الجمهورية االتحادي

وثيقة الهاي (١٩٦٠) لالتفاق سنة ١٩٦٠ . 
-   وفي األول من نوفمبر/تشرين الثاني ١٩٩٦ ، أودعت جمهورية يوغوسالفيا االتحادية وثيقـة تصديـق 
ــم ١١٥ المـؤرخ فـي  على معاهدة التعاون بشأن البراءات (أنظر اخطار معاهدة التعاون بشأن البراءات رق
ــة االتحاديـة االشـتراآية اليوغوسـالفية السـابقة قـد  ٤ نوفمبر/تشرين الثاني ١٩٩٦) . وقد آانت الجمهوري

وقعت على معاهدة التعاون بشأن البرءات سنة ١٩٧٠ .  
ــة وثيقـة تصديـق علـى  -   وفي ١٧ نوفمبر/تشرين األول ١٩٩٧ ، أودعت جمهورية يوغوسالفيا االتحادي
ــؤرخ  بروتوآول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالمات (أنظر اخطار مدريد (العالمات) رقم ٩٧ الم
في ١٧ نوفمبر/تشرين الثاني ١٩٩٧) . وقد آانت الجمهورية االتحادية االشتراآية اليوغوســالفية السـابقة 

قد وقعت على بروتوآول مدريد سنة ١٩٨٩ . 
-   وفي ١٥ يونيه/حزيران ١٩٩٨ ، أودعت جمهورية يوغوسالفيا االتحادية وثيقــة انضمـام الـى معـاهدة 
قانون العالمات (أنظر اخطار معاهدة قانون العالمات رقم ٢٥ المؤرخ في ١٥ يونيه/حزيران ١٩٩٨) . 

ــى اتفـاق  -   وفي األول من مارس/آذار ١٩٩٩ ، أودعت جمهورية يوغوسالفيا االتحادية وثيقة انضمام ال
ــم ٢٣ المـؤرخ  لشبونة بشأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها على الصعيد الدولي (أنظر اخطار لشبونة رق

في األول من مارس/آذار ١٩٩٩) . 
-   وفي ١٨ فبراير/شباط ٢٠٠٠ ، أودعت جمهورية يوغوســالفيا االتحاديـة وثيقـة انضمـام الـى معـاهدة 
نيروبي بشأن حماية الرمز األولمبي (أنظر اخطار نيروبي رقم ٤٥ المؤرخ في ١٨ فبراير/شباط ٢٠٠٠) 

 .
-   وفي ١٨ فبراير/شباط ٢٠٠٠ ، أودعت جمهورية يوغوسالفيا االتحادية وثيقة انضمام الى اتفاق مدريد 
بشان قمع بيانات مصدر السلع الزائفة أو المضللة (أنظر اخطار مدريد (بيانات المصدر) رقم ٢٦ المؤرخ 

في ١٨ فبراير/شباط ٢٠٠٠) . 
 

[نهاية المرفق والوثيقة] 
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