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ية: األصل ز  باإلنكلي 
 2021سبتمبر  23 التاري    خ: 

ي الويبو
 
 جمعيات الدول األعضاء ف

 
 ثانية والستونالسلسلة االجتماعات 

 2021أكتوبر  8إىل  4من جنيف، 

ي تديرها الويبو ومسائل اإلصالح الدستوري عضوية بعضوضع 
 المعاهدات الت 

 األمانة إعداد من  معلومات وثيقة

ي تديرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو( عضويةتورد هذه الوثيقة تطور  .1
ت إما عن طريق ، المعاهدات الت 

َ
ث
ِّ
ي ُحد

الت 
ي ) 2أو عن طريق تعديلإليهما(،  )يتطلبان االنضمام 1اعتماد وثيقة أو صك جديد

ي يتطلب قبوله( كما هو موصوف فز
الجزأين األول والثانز

 .  من هذه الوثيقة، عىل التوالي

ام واألطراف المتعاقدة المعنية مدعوة  .2 ي تحديث عضويتها بكل احي 
 كما ينطبق.   ،إل النظر فز

ي تديرها الويبو عضوية بعض أوال. 
 المعاهدات الت 

 (1883) الملكية الصناعيةاتفاقية باريس لحماية  ألف. 

ي )اتفاقية باريس( عدة مر  اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية روجعت  .3
ي بروكسل 1883ات منذ إبرامها فز

. وروجعت فز

 ( وعُ 1967( واستوكهولم )1958( ولشبونة )1934( ولندن )1925( والهاي )1911( وواشنطن )1900)
 
ي د

 . 1979لت فز

 استوكهولم  ،وألسباب تاريخية .4
ُ
  المتعاقدة األطرافَ َمنحت مراجعة

ً
من المراجعة )المواد من جزء واحد فقط بقبول لإما لفرصة

ي فيها األحكام الموضوعية، 12إل  1
ي فيها األحكام الختامية واإلدارية(، 30إل  13، أو المواد من الت 

.  ،الت  ي
 أو قبول جزء قبل الثانز

ي استبعدت  وال  .5
مة باألحكام الموضوعية ، حت  اليوم، األحكام الموضوعية من قبولها لوثيقة استوكهولمتزال بعض الدول الت  ز ملي 

ز و  ي تغطيها االتفاقية. والدول األعضاء المعنية هي األرجنتي 
ولبنان  جزر البهاما لوثيقة أقدم ال تعكس الفكر األحدث بشأن المسائل الت 

ز و  انيا المتة جمهوريو  رسي النكا ومالطة والفلبي  ز  . زامبيا و  حدةتيز

                                                
 س بشأن التصنيف الدولي للسلعيتفاق نوا المصنفات األدبية والفنيةحماية لاتفاقية برن و  اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعيةالمعاهدات ذات الصلة هي  1

عىل الصعيد الدولي فيما يتعلق بوثيقة ستوكهولم الخاصة به  وتسجيلها اتفاق لشبونة بشأن حماية تسميات المنشأ و  والخدمات ألغراض تسجيل العالمات
 . 1967 لعام

ي بشأن اإلصالح الدستوري.  2
 انظر الجزء الثانز
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يا  الجمهورية الدومينيكية م تنضم دولتان من الدول األعضاء، وهما ول .6   ،ونيجي 
 
 ن، ولكنهما ال يزاالإل وثيقة استوكهولم مطلقا

ي االتحاد. 
ز
ي هيئة اتخاذ القرار ف

ز
ي وثيقة أقدم. وهما ليسا من أعضاء جمعية اتحاد باريس ومن ثم ال يمكنهما المشاركة ف

ز
ز ف وقد طرفي 

ي ذلك مذكرة شفوية موجهة إل عربأ
ز
ي مناسبات سابقة، بما ف

ز
لتوفي  المعلومات عن استعدادها ، الدول األعضاء المعنيةت األمانة ف
ي 
ز
 . هذا الشأن والمساعدة ف

ام  ةمدعو  والدول األعضاء المعنية .7 ي االنضمام إل آخر وثيقة من بكل احي 
ز
اتفاقية باريس أو القبول بجميع أحكامها، إل النظر ف

 ينطبق.  كما

 (1886) حماية المصنفات األدبية والفنيةلاتفاقية برن  باء. 

ي )اتفاقية برن( عدة مر   حماية المصنفات األدبية والفنيةلاتفاقية برن روجعت  .8
ز
ي باريس 1886ات منذ إبرامها ف

ز
كملت ف

ُ
. واست

ز )1896) ي برلي 
ز
 1908( وروجعت ف

ُ
ي برن )( واست

ز
ي روما )1914كملت ف

ز
( واستوكهولم 1948( وبروكسل )1928( وروجعت ف

 1971( وباريس )1967)
ُ
 ( وع
 
ي د

ز
 . 1979لت ف

 استوكهولم  تا منحت مراجع ،وألسباب تاريخية .9
 
 المتعاقدة وباريس لالتفاقية أيضا

َ
  األطراف

ً
لقبول بجزء واحد فقط من ل فرصة

مة ببعض الدول تزال  ال  ،وحت  اآلن (. 38إل  22)المواد من  اإلدارية فقطو  الختاميةوهو القبول باألحكام  المراجعة ز اإلدارية األحكام ملي 
ي بعض الحاالت لوثيقة استوكهولم( وليس بأحكامها الموضوعية. 

ز
ي  وتشاد جزر البهاما الدول هي  وتلكلوثيقة باريس فقط )وف وفيج 

 . زمبابويوباكستان وجنوب أفريقيا و ومالطة 

ي استوكهولم وباريسومن جهة أخر  .10
ي وثيقت 

ي جمعية  فهي ليست ،ى، وبما أن بعض الدول األعضاء ليست أعضاء فز
أعضاء فز

ي االتحاد. وتندرج لبنان و بالتالي ال يمكنها اتحاد برن و 
ي هيئة اتخاذ القرار فز

ي  مدغشقر أن تشارك فز
 وقد الفئة.  تلكفز

ُ
 ق
 
لدول األعضاء لم د

 . لحصول عىل المعلومات والمساعدةالمذكور أعاله ل هنفس المعنية العرض

ام إل االنضمام إل آخر وثيقة من اتفاقية  .11 أو القبول بجميع  التصديق عليها أو  برنوالدول األعضاء المعنية مدعوة بكل احي 
 ينطبق.  أحكامها، كما 

 (1957) اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات ألغراض تسجيل العالمات جيم. 

ي نيس مر  روجع اتفاق  .12
ز بعد اعتماده فز ي استوكهولم )1957 تي 

ي جنيف )1967، وذلك فز
 (. وال تزال دولتان من الدول1977( وفز

ز بوثيقة استوكهولم، وهما  متي  ز ز باتفاق نيس والمغرب، وال تزالالجزائر  األعضاء ملي  متي  ز األصىلي وهما لبنان وتونس )وعليه،  دولتان ملي 
ام الدول مدعوة لكوتهما ليستا من أعضاء الجمعية(. ف ي االنضمام إل وثيقة جنيف التفاق نيس أو التصديق عليها،  بكل احي 

إل النظر فز
ي هذا الشأن. مساعدة قد  ةيعىل استعداد لتقديم أاألمانة و 

 تكون الزمة فز

 (1958عىل الصعيد الدولي ) اتفاق لشبونة بشأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها  دال. 

ي  .13
مد اتفاق لشبونة فز

ُ
ي  1958اعت

ي استوكهولم فز
ي  1967وروجع فز

ل فز
ِّ
د الدعوة وعىل غرار المعاهدات األخرى، فإن . 1979وعُ

هة  ي إل نفسها موجَّ
ي ليست هايت 

مة بوثيقة استوكهولم التفاق لشبونة ، الت  ز  بالتالي ليست و ملي 
 
ي جمعية لشبونة.  عضوا
 فز

 
 
 اإلصالح الدستوري ثانيا

انيةلتماس اعىل  بناءً  .14 ز نامج والمي  انية(، لجنة الي  ز ي إطار المناقشة  )لجنة المي 
 بشأن فز

 
 مت األمانة عرضقضايا الحوكمة، قد

 
 عن ا

ين للجنة ي الدورة السادسة والعشر
ي عُ  عملية اإلصالح الدستوري فز

انية، الت  ز ة من المي  ي الفي 
 2017 يوليو  14إل  10قدت فز

 (. WO/PBC/26/8 الوثيقة )انظر

 وبعد العرض، وبطلب من لجنة  .15
 
مت األمانة تقريرا

 
انية، قد ز ز إل المي  ين الدورتي  انية عن وضع و  الثامنة والعشر ز ز للجنة المي  الثالثي 

ز ) 2003و 1999 تنفيذ تعديالت  . (، عىل التوالي .WO/PBC/30/13 Revو WO/PBC/28/12 انظر الوثيقتي 

ز  بو تفاقية الويال  1999تعديل عام يجدر التذكي  بأن و  .16 ة خدمة المدير العام بواليتي  د في 
 
 كل منهما ست سنوات.   تدوم يحد

ي عام 
ي أدخلت فز

ي تديرها الويبو  2003وتستهدف التعديالت الت 
إلغاء مؤتمر الويبو؛  "1" : عىل اتفاقية الويبو وسائر المعاهدات الت 

اكات و عىل النظام  الرسمي  الطابعضفاء وإ "2" اكات المعمول بها منذ عام  عىل ات المدخلةتغيي  الأحادي االشي  ؛ 1994فئات االشي 
"3 " 

ً
( ل  منوإقامة دورات عادية سنوية )بدل ز ي تديرها الويبو  لويبو وجمعيات االتحادات األخرىالعامة لجمعية لمرة كل سنتي 

 . الت 

ز النفاذ يلم و  .17  ، دخل أي من تلك التعديالت حي 
 
اإلخطارات بقبول التعديالت المدير العام لم يتسلم بعد العدد المطلوب من  ألن

ز عمليات الويبو  ي الويبو. ونتيجة لذلك، توجد فجوة بي 
 الدستوري.  وإطارها من الدول األعضاء فز
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 بالقبول من أصل  56وتسلم المدير العام، حت  اآلن،  .18
 
 فيما يخص تعديل  129إخطارا

 
 مطلوبا

 
 من  23، و1999إخطارا

 
إخطارا

 فيما يخ 135أصل 
 
 مطلوبا

 
ي مرفق هذه الوثيقة.  423. انظر منشور الويبو 2003ص تعديالت إخطارا

ز
 الوارد ف

ام مدعوةالدول األعضاء و  .19 ي تديرها  معاهداتالالتعديالت عىل ب ها إل إرسال صكوك قبول بكل احي 
 المعنية من المعاهدات الت 

نذلك بو  . الويبو 
ّ
 الفجوة القائمة واستكمال ستتمك

 
 . منظمةال حوكمةخاصة بلبنية االشيد ملية تر ع الدول األعضاء من سد

 ]يىلي ذلك المرفق[
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ي تديرها الو 
ز النفاذيبو أو التعديالت المدخلة عليها و اإلجراءات فيما يخص المعاهدات الت  ي لم تدخل حي 

 بعد الت 

 )تابع(

ي اعتمدت
ي تديرها الويبو والت 

 هاالتعديالت المدخلة عىل المعاهدات الت 
ي 
ز
ي جمعيات الدول األعضاء ف

ز
 20031أكتوبر  1الويبو ف

ي 
ز
 2021 سبتمي   15الوضع ف

 
 الوضع

 
ي أودعت فيه الدولة  التاري    خ

الت 
 القبولإخطار 

  
اليا  2008ديسمتر  16 أست 

 2018مايو  22 جمهورية كوريا الشعبية الديقراطية
 2004أكتوبر  13 الدانمرك

 2018أبريل  9 إكوادور
 2004نوفمتر  10 فنلندا

 2019يونيو  26 غامبيا
 2004ديسمتر  3 موريشيوس

 2007أغسطس  3 المكسيك

 2004أبريل  8 موناكو

 2011مايو  31 المغرب

 2008أكتوبر  16 هولندا

 2004أبريل  21 جمهورية كوريا

 2019يونيو  19 جمهورية مولدوفا
 2004يونيو  4 سانت لوسيا

 2017أكتوبر  4 سانت فنسنت وجزر غرينادين
 2004مارس  9 المملكة العربية السعودية

 2018يونيو  14 سنغافورة
 2007أغسطس  1 سلوفينيا

اير  10 إسبانيا  2012فتر

اير  28 السويد  2008فتر

 2020سبتمتر  3 سويرسا
 2004سبتمتر  16 تونغا

 2020أكتوبر  9 أوروغواي

  
(23)2  

 

                                                
1 " : اكات أحادينظام الإضفاء الطابع الرسمي عىل و " 2، "إلغاء مؤتمر الويبو " 1تلك التعديالت هي ات المدخلة عىل فئات االشت  اكات والتغتر ، االشت 
ي تديرها الويبو األخرى  جمعياتالدورات العادية للجمعية العامة للويبو وال وريةتغيتر دو  "3"

ز النفاذ لالتحادات الت  بعد شهر من . وتدخل تلك التعديالت حتر
ي  منكتابية القبول التسلم المدير العام إخطارات 

ز
  المنظمةثالثة أرباع عدد الدول األعضاء ف

 
ي تديرها الويبو. معاهدات الألحكام ذات الصلة من الل طبقا

 ت 
:  لة لثالثة األرباع الالزمة لدخولاألرقام المعاد 2 ز النفاذ هي كالتالي  التعديالت حتر

)اتفاق لشبونة(،  15)اتفاق نيس(، و 54)اتفاق الهاي(، و 27اق مدريد(، و)اتف 41)اتفاقية برن(، و 114)اتفاقية باريس(، و 123، و()اتفاقية الويبو 135
اءات(،  93)اتفاق لوكارنو(، و 33و غ(، و 41و)معاهدة التعاون بشأن التر استر

 (. )معاهدة بوادبست 44، و()للتصنيف( )اتفاق فيينا  15)اتفاق است 
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ي تديرها الو 
ز النفاذيبو أو التعديالت المدخلة عليها و اإلجراءات فيما يخص المعاهدات الت  ي لم تدخل حي 

 بعد الت 

 )تابع(

 هاعتمدت كما   ،الويبو اتفاقية  ( من3)9المادة  عىل المدخل التعديل

ي 
ز
ي الويبو ف

ز
 1999 سبتمي  جمعيات الدول األعضاء ف

ي 
ز
 2021 سبتمي   15الوضع ف

 
 الوضع

 
ي 
أودعت فيه الدولة  التاري    خ الت 

 إخطار القبول

 
 الوضع

 
ي أودعت فيه الدولة 

التاري    خ الت 
 إخطار القبول

    
 2000يناير  24 مدغشقر 2001يناير  12 أندورا

ز   2000يناير  12 موريشيوس 2004أغسطس  23 األرجنتير

اليا  2003أبريل  10 هولندا 2008ديسمتر  16 أست 

 2001يناير  29 النيجر 2011يوليو  7 بيالروس

ز  يا 2000يناير  19 بيز  2000مايو  31 نيجتر

ازيل  2000أبريل  26 الشماليةمقدونيا  2000يناير  3 التر
اير  28 بوركينا فاسو اير  23 بنما 2000فتر  2000فتر

و 2000أغسطس  11 كندا اي 26 بتر  2019ر فتر
ز   2000نوفمتر  13 بولندا 2000مايو  1 الصير

 2000أبريل  20 جمهورية كوريا 2002يوليو  12 كوبا

 2001سبتمتر  27 جمهورية مولدوفا  جمهورية كوريا الشعبية

 2000يناير  10 سانت لوسيا 2000مارس  24 الديمقراطية

 2000مارس  30 المملكة العربية السعودية 2000يناير  7 الدانمرك

اير  23 السنغال 2000أبريل  6 دومينيكا  2000فتر

 2018يونيو  14 سنغافورة 1999ديسمتر  21 إكوادور
 2001مايو  21 سلوفينيا 2003نوفمتر  10 السلفادور

 2000نوفمتر  10 إسبانيا 2000مارس  28 فنلندا

 2000مارس  14 رسي النكا 2007مارس  21 فرنسا

اير  28 السويد 2019يونيو  26 غامبيا  2008فتر

 2001يونيو  28 سويرسا 2003أبريل  11 ألمانيا

 2000أغسطس  21 تايلند 2001نوفمتر  14 غواتيماال

 2000مايو  19 تركيا 1999ديسمتر  16 الكرسي الرسولي 
اير  1 أوغندا 2000سبتمتر  22 الهند  1999 فتر

 2002 أكتوبر  14 المملكة المتحدة 2001مارس  16 إيرلندا

انيا المتحدة 2008سبتمتر  19 إيطاليا ز  2000مارس  16  جمهورية تتز

 2007 ديسمتر  14 الواليات المتحدة األمريكية 2002يوليو  9 اليابان

اير  1 األردن  2020أكتوبر  9 أوروغواي 2000فتر
ستان ز غتر اير  26 قتر  2000 يناير  20 ت نامفيي 2002فتر

غ    2003يناير  24 لكسمتر

    
(56)    

    
    

 هاية المرفق والوثيقة[]ن

                                                
 ي  هذا التعديلدخل ي

ز
ز النفاذ بعد شهر من تسلم المدير العام إخطارات القبول الكتابية من ثالثة أرباع عدد الدول األعضاء ف   المنظمةحتر

 
حكام أل  طبقا

ي الويبو يبلغ الويبو ( من اتفاقية 3)17 المادة
ز
  171. وعند اعتماد هذا التعديل كان العدد اإلجمالي للدول األعضاء ف

 
. أما العدد اإلجمالي إلخطارات دولة عضوا

ز النفاذ فيبلغ القبول المطلوب استالمها من الدول األعضاء كي يدخل التع   129ديل حتر
 
 . إخطارا


	a_62_inf_3_a_final
	جمعيات الدول الأعضاء في الويبو
	سلسلة الاجتماعات الثانية والستون
	جنيف، من 4 إلى 8 أكتوبر 2021
	وضع عضوية بعض المعاهدات التي تديرها الويبو ومسائل الإصلاح الدستوري
	أولا. عضوية بعض المعاهدات التي تديرها الويبو
	ألف. اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية (1883)
	باء. اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية (1886)
	جيم. اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات (1957)
	دال. اتفاق لشبونة بشأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها على الصعيد الدولي (1958)

	ثانياً الإصلاح الدستوري


	a_62_inf_3_annex_a_final
	الإجراءات فيما يخص المعاهدات التي تديرها الويبو أو التعديلات المدخلة عليها والتي لم تدخل حيز النفاذ بعد
	(تابع)
	التعديلات المدخلة على المعاهدات التي تديرها الويبو والتي اعتمدتها جمعيات الدول الأعضاء في الويبو في 1 أكتوبر 2003

	الإجراءات فيما يخص المعاهدات التي تديرها الويبو أو التعديلات المدخلة عليها والتي لم تدخل حيز النفاذ بعد
	(تابع)
	التعديل المدخل على المادة 9(3) من اتفاقية الويبو، كما اعتمدته جمعيات الدول الأعضاء في الويبو في سبتمبر 1999(



