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 األعضاء يف الويبو الدولمجعيات 
 

 واخلمسون الثامنةسلسلة االجتماعات 
 2018 أكتوبر 2إىل سبمترب  24من جنيف، 

 
 

 وضع االنضمام إىل املعاهدات التي تديرها الويبو ومسائل اإلصالح الدستوري

 األمانة إعدادمن وثيقة 

 1970 يناير 1 من املعاهدات اليت تديرها املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( إىل مالانضامتورد هذه الوثيقة تطور 
 املس تجدات يف مسائل اإلصالح ادلس توري.و  2018 سبمترب 1 إىل

 ان)يتطلب 1أو صك جديد وثيقةت إما عن طريق اعامتد ث  ديدا إىل معاهدات الويبو اليت ُحد  وتلفت الوثيقة النظر حت
من و  8و 7و 3و 2ه الوثيقة )انظر الفقرات ( كام هو موصوف يف هذقبوهل ويتطلب) 2، أو عن طريق تعديل(امإلهي الانضامم

 (. واألطراف املتعاقدة املعنية مدعوة إىل النظر يف حتديث عضويهتا كام ينطبق.27حىت  25

  

                                                
1
بشأن  سيتفاق ن وا اية املصنفات األدةية والفنيةمحلاتفاقية برن و  اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعيةهذا التحديث، تكون املعاهدات ذات الصةل يه  ضألغرا 

اخلاص ةوثيقة س توكهومل  عىل الصعيد ادلويل وتسجيلهااتفاق لش بونة بشأن حامية تسميات املنشأ و  واخلدمات ألغراض تسجيل العالمات التصنيف ادلويل للسلع
 .1967اخلاصة ةه لعام 

2
 اإلصالح ادلس توري.بشأن  انظر اجلزء الثاين 
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 يف املعاهدات اليت تديرها الويبواألطراف  أوال.

 (1967اتفاقية إنشاء املنظمة العاملية للملكية الفكرية ) .1

 

 (1883) اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية .2

 

روجعت يف بروكسل و . 1883)اتفاقية ابريس( عدة مرات منذ إبراهما يف اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية روجعت 
( وعدلت يف 1967) واس توكهومل( 1958ولش بونة ) (1934( ولندن )1925( والهاي )1911) ( وواش نطن1900)

1979. 

 12إىل  1لقبول جبزء واحد فقط من املراجعة )املواد من ل  فرصة  األعضاء  ادلول   اس توكهومل حت مراجعةُ ناترخيية م  وألس باب 
 واإلدارية( أو قبول جزء قبل الثاين. اخلتاميةاألحاكم  فهيااليت  30إىل  13أو املواد من  املوضوعيةاألحاكم  فهيااليت 
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 املوضوعيةابألحاكم  حىت اليوم ملزتمة اس توكهوملقبولها لوثيقة من  املوضوعيةةعض ادلول اليت استبعدت األحاكم التزال و
 جزر الهباماو عنية يه األرجنتني حد  بشأن املسائل اليت تططهيا الاتفاقية. وادلول األعضاء امل الفكر األلوثيقة أقدم ال تعكس 

 .زامبياو  تزنانيا املتحدةة مجهوريو  رسي الناكوالفلبني و نيوزيلنداو ولبنان ومالطة 

 ن، ولكهنام ال يزالامطلقا اس توكهوملونيجرياي إىل وثيقة  امجلهورية ادلومينيكيةويه   تنض  ةعض ادلول األعضاء األرر ومل
 اختاذ القرار يف الاحتاد. هيئةال ميكهنام املشاركة يف  ومن مثأعضاء مجعية احتاد ابريس من طرفني يف وثيقة أقدم. وهام ليسا 

لتوفري عن اس تعدادها ت األمانة يف مناس بات ساةقة، مبا يف ذكل مذكرة شفوية موهجة إىل ادلول األعضاء املعنية، عرةوقد أ
 .هذا الشأن املعلومات واملساعدة يف

 لنظر يف الانضامم إىل آرر وثيقة من الاتفاقية أو القبول جبميع أحاكهما كام ينطبق.إىل امدعوة ادلول األعضاء املعنية و 

 (1886) اية املصنفات األدةية والفنيةمحلاتفاقية برن  .3

 

مكلت يف ابريس . واس تُ 1886)اتفاقية برن( عدة مرات منذ إبراهما يف  اية املصنفات األدةية والفنيةمحلاتفاقية برن روجعت 
( 1948( وبروكسل )1928( وروجعت يف روما )1914( واس تمكلت يف برن )1908( وروجعت يف برلني )1896)

 .1979( وعدلت يف 1971( وابريس )1967) واس توكهومل

 لقبول جبزء واحد فقط منل  فرصة  األعضاء  ادلول   لالتفاقية أيضا وابريس اس توكهومل تاوألس باب اترخيية منحت مراجع 
 ملزتمةةعض ادلول وحىت اآلن التزال  (.38إىل  22)املواد من  واإلدارية فقط املوضوعيةحاكم وهو القبول ابأل املراجعة

جزر وهذه ادلول يه  .املوضوعية( وليس ةأحاكهما اس توكهوملثيقة لو  يقة ابريس فقط )ويف ةعض احلاالتلوث اإلدارية ألحاكم اب
 .زمباةويوابكس تان وجنوب أفريقيا و ومالطة وفيجي  وتشادالهباما 

مجعية يف أعضاء فهيي ليست وابريس  اس توكهوملوثيقيت يف ةعض ادلول األعضاء ليست أعضاء  مبا أنو  ،ومن هجة أرر 
وقد  يف هذه الفئة. ونيوزيلندا مدغشقراحتاد برن وعليه ال ميكهنا أن تشارك يف هيئة اختاذ القرار يف الاحتاد. وتندرج لبنان و 

 .لحصول عىل املعلومات واملساعدةاملذكور أعاله ل دلول األعضاء املعنية نفس العرضلم قد  

 كام ينطبق. التصديق علهياأو وثيقة اتفاقية برن نسخة من أحد  الانضامم إىل  إىلاملعنية مدعوة  والبدلان
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 (1891اتفاق مدريد بشأن مقع ةياانت مصدر السلع، الزائفة أو املضلةل ) .4

 

 (1989) مدريد تفاقاملتعلق اب ربوتوكولالو ( 1891) للعالمات ادلويل التسجيل بشأن مدريد اتفاق .5

تفاق مدريد اب املتعلقوالربوتوكول  للعالمات ادلويل التسجيل بشأن مدريد اتفاقيتكون نظام مدريد من معاهدتني وهام 
هو املعاهدة الوحيدة القاةةل فيه الربوتوكول و عىل معاهدة واحدة  نظام قامئ حبمك الواقعنظام مدريد هو  )الربوتوكول(. غري أن

فإن  . ذلا العميلمن التربير  وحده خالياإىل الاتفاق  ح الانضاممللتطبيق. ومبوجب النظام القامئ عىل معاهدة واحدة، أصب
 .فقط نضامم إىل الربوتوكولإىل الاأعضاء الاحتاد من غري األعضاء يف مدريد مدعوون 
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 ةيداع ادلويل للرسوم والامنذج الصناعياتفاق الهاي بشأن اإل .6

وثيقة و ( 1934واثئق ويه وثيقة لندن ) من ثال  يداع ادلويل للرسوم والامنذج الصناعيةاتفاق الهاي بشأن اإليتكون 
، 2016أكتوبر  18يف دخل حزي النفاذ  1934لندن وثيقة يُذكر أن إهناء العمل ةو  (.1999( ووثيقة جنيف )1960الهاي )
 تبس يط نظام الهاي.هامة حنو رطوة أوىل ويه 

ملزتمة  34و 1999وثيقة ة ملزتمة مهنا 55واحتاد الهاي، يف دوةل أو منظمة حكومية دولية أعضاء  69حىت اآلن و 
 العضوية يف احتاد الهاي.. ويوفر الرسامن البيانيان التاليان معلومات عن تطور 1960 وثيقةة
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 (1957) نيس بشأن التصنيف ادلويل للسلع واخلدمات ألغراض تسجيل العالماتاتفاق  .7

 

 (. والزالت ةعض1977الثاين يف جنيف )( و 1967) اس توكهومليف  األول 1957 ةعد اعامتده يف روجع اتفاق نيس مرتني
تفاق نيس األصيل وهام  ابملزتمتنيويه اجلزائر وإرسائيل واملطرب، والزالت دولتان  اس توكهوملوثيقة ة ملزتمةادلول األعضاء 

لبنان وتونس )وعليه هام ليس تا من أعضاء امجلعية(. وهذه ادلول مدعوة إىل النظر يف الانضامم إىل وثيقة جنيف التاةعة 
  .تلزممساعدة قد  ةيعىل اس تعداد لتقدمي أاألمانة أو التصديق علهيا، و  التفاق نيس
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 (1958) ادلويل عىل الصعيد املنشأ وتسجيلهااتفاق لش بونة بشأن حامية تسميات  .8

نفس ادلعوة بشأن املعاهدات  وتُوجه. 1979ل يف د  وعُ  1967 يف اس توكهوملوروجع يف  1958د اتفاق لش بونة يف اعُتم
 يف مجعية لش بونة. اليست عضو هيي ف التاةعة التفاق لش بونة ومن مث  اس توكهوملوثيقة غري امللزتمة ة هاييتإىل األرر  

مايو  20ادلويل يف  عىل الصعيد اية تسميات املنشأ وتسجيلهاالعامتد وثيقة جديدة التفاق لش بونة محل متد املؤمتر ادلةلومايسواع 
 دوةلت إلهيا ضمأ واملؤرشات اجلطرافية. وحىت اآلن انالتاةعة التفاق لش بونة بشأن تسميات املنشوثيقة جنيف  ،2015

الانضامم  حزي النفاذ ةعد أن تودع مخسة أطراف مؤهةل صكوك املصادقة أوالوثيقة  . وس تدخلواحدة يه مكبوداي
 أشهر. ةثالثة
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 (1961) ةاتفاقية حامية فناين األداء ومنتجي التسجيالت الصوتية وهيئات اإلذاع .9

 

 (1968) اتفاق لواكرنو اذلي وضع مبوجبه تصنيف دويل للرسوم والامنذج الصناعية .10
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 (1970الرباءات )عاهدة التعاون بشأن م .11

 

 (1971) اخلاص ابلتصنيف ادلويل لرباءات الاخرتاع تفاق اسرتاسربغا .12
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 (1971) اتفاقية حامية منتجي الفونوغرامات من اس تنساخ فونوغراماهت  دون ترصحي .13

 

 (1973) للعالمات التصويرية للعنارص دويل تصنيف وضع بشأن فيينا اتفاق .14
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 (1974) اتفاقية بشأن توزيع اإلشارات احلامةل للربامج املرسةل عرب التواةع الصناعية .15

 

 (1977) ألغراض اإلجراءات اخلاصة ابلرباءات ةف ادلويل ةإيداع الاكئنات ادلقيقبشأن الاعرتا عاهدة ةودابستم .16
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 (1981) معاهدة نريويب بشأن حامية الرمز األولمييب .17

 

 (1994) عاهدة قانون العالماتم .18
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 (1996) معاهدة الويبو بشأن حق املؤلف .19

 

 (1996) معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصويت .20
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 (2000) معاهدة قانون الرباءات .21

 

 (2006) معاهدة س نطافورة بشأن قانون العالمات .22

 



A/58/INF/4 
15 
 

معايق البرص أو ذوي إعاقات معاهدة مراكش لتيسري النفاذ إىل املصنفات املنشورة لفائدة األشخاص املكفوفني أو  .23
 (2013) أرر  يف قراءة املطبوعات

 

 (2012) معاهدة ةيجني بشأن األداء السمعي البرصي .24
 لتدخل حزي النفاذ(  مقبول تصديقانضامم/ 30)مل تدخل حزي النفاذ ةعد فالةد من 

 

 اإلصالح ادلس توري اثنيا

ا قضااي احلومكة، قد  بشأن يف إطار املناقشة  ،جلنة الربانمج واملزيانيةالامتس ةناء عىل  .25 معلية  عنمت األمانة عرض 
 يوليو 14إىل  10اإلصالح ادلس توري يف ادلورة السادسة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية، اليت عقدت يف الفرتة من 

مت األمانة تقريرا إىل قد   ،ةعد العرض، وةطلب من جلنة الربانمج واملزيانيةو  (.WO/PBC/26/8 )انظر الوثيقة 2017
 )انظر الوثيقة 2003و 1999 وضع تنفيذ تعديالتادلورة الثامنة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية عن 

WO/PBC/28/122019يف سبمترب  (، وس تعرض تقريرا جديدا يف ادلورة الثالثني. 
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د تعديل عام  .26  العام ةواليتني، مدة لك مهنام ست س نوات.فرتة خدمة املدير  تفاقية إنشاء الويبوال 1999وحيد 
إلطاء مؤمتر " 1" :عىل اتفاقية الويبو وسائر املعاهدات اليت تديرها الويبو 2003وتس هتدف التعديالت اليت أدخلت يف عام 

؛ 1994 وإضفاء الصفة الرمسية عىل النظام األحادي الاشرتااكت وتطيري فئات الاشرتااكت املعمول هبا منذ عام" 2"الويبو؛ 
 .اليت تديرها الويبو وإقامة دورات عادية س نوية )ةدل مرة لك س نتني( مجلعية الويبو العامة ومجعيات الاحتادات األرر " 3"

املدير العام مل يتسمل ةعد العدد املطلوب من اإلرطارات ةقبول  ألن  ، ن تكل التعديالت حزي النفاذمل تدخل أي موإىل األن 
 .ةا ادلس توريةنيهتعضاء يف الويبو. ونتيجة ذلكل، توجد وجوة ةني معليات الويبو و التعديالت من ادلول األ

أن يؤدي إىل ذكل من شأن و  .معاهدات الويبوعىل تعديالت ال إرسال صكوك قبول مدعوة إىل ادلول األعضاء  إن   .27
 .للمنظمة حلومكةمن معلية ترش يد ةنية ا انهتاء ادلول األعضاء

 ]هناية الوثيقة[
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