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WO/PBC/30/13 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019أأبريل  23 التارخي:

 وامليزانية الربنامج جلنة

 الثالثون الدورة
ىل  8جنيف، من   2019 يوليو 12اإ

 وضع عملية اإلصالح الدستوري
عداد مانة من اإ  الأ

 مقدمة أأول.

 10والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية )جلنة املزيانية(، اليت عقدت من  الثامنةأأثناء مناقشة قضااي احلومكة يف ادلورة  .1

ىل  عداد تقرير بشأأن وضع تنفيذ تعديالت 2018سبمترب 14اإ اليت ُأدخلت  2003و 1999، المتست جلنة املزيانية من الأمانة اإ

ىل ادلورة ات اليت تديرها الويبواملعاهد وسائرعىل اتفاقية الويبو  من جدول  15البند للجنة )انظر  الثالثني، يك يُقدم اإ

علام أأيضًا بوضع معلية الإصالح ادلس توري املعروض يف الوثيقة  ا أأحاطت فهييت، الWO/PBC/28/14الوثيقة  يف الأعامل

WO/PBC/28/12).  أأحاطت مجعيات ادلول الأعضاء يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(، 2018ويف أأكتوبر ،

 (.A/58/11من الوثيقة  78لك فامي يعنيه، علامً هبذا القرار اذلي اختذته جلنة املزيانية )انظر الفقرة 

وجتدر  .2003و 1999وتتناول هذه الوثيقة وضع معلية الإصالح ادلس توري يف الويبو فامي يتعلق بتنفيذ تعديالت  .2

ىل عدد ولايت املدير العام بوليتني تدوم الواحدة مهنام حيّدد اتفاقية الويبو  اذلي ُأدخل عىل 1999تعديل عام أأن  الإشارة اإ

ىل  أأيضا جتدر الإشارةو  ست س نوات. عىل اتفاقية الويبو وسائر املعاهدات اليت  2003دخلت عام التعديالت اليت أُ أأن اإ

ىل دفهتتديرها الويبو  لغاء مؤمتر الويبو؛ )"1"ما ييل: ) اإ ضفاء الصفة الرمسية عىل النظام الأحادي الاشرتأاكت "2"( اإ ( واإ
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قامة دورات عادية س نوية )بدل مرة لك س نتني( مجلعية "3"؛ )1994وتغيري فئات الاشرتأاكت املعمول هبا منذ عام  ( واإ

 الويبو. الويبو العامة ومجعيات الاحتادات الأخرى اليت تديرها

ونتيجة  املدير العام بعد العدد املطلوب من الإخطارات بقبول التعديالت من ادلول الأعضاء يف الويبو. يس تململ و .3

 .بعد التعديالت حزي النفاذ تكل مل يدخل أأي منذلكل، 

 معلية الإصالح ادلس توري التقدم احملرز يف اثنيا.

 اس تعراضا، أأجرت الأمانة لتحديث معلية الإصالح ادلس توري وحتضريا، املزيانيةمنذ ادلورة الثامنة والعرشين للجنة  .4

خطارات وشامال مفصال ىل لك  2019فرباير  27 بتارخيمذكرة  رسلتأُ ، فقًا ذلكلوالقبول من ادلول الأعضاء. و  لوضع اإ اإ

تكل التعديالت اليت يلزم ملعلومات املطلوبة فامي يتعلق ب اب مشفوعة وقت اعامتد التعديالتعضويهتا يف  وضعحتدد  دوةل عضو

خطارفهيا  ىل تقدمي معلومات حول:دُ و التصديق علهيا. بغية  هاقبول  لدلوةل العضو أأن تديل ابإ  عيت ادلول الأعضاء أأيًضا اإ

 قبول هذه التعديالت؛ل  اليت س بق اختاذهاتدابري ال  مجيع -

 ؛ هاالوضع احلايل و/أأو اجلدول الزمين املتوقع لقبول و  -

 .وجهيةمعلومات أأخرى أأية و  -

ضافية فاميتلمتس فهيا اانة عدة طلبات من ادلول الأعضاء الأم واس تلمت .5  يتعلق بعملية حلصول عىل معلومات اإ

اليت  2003أأو و/ 1999صدقة من نصوص تعديالت عام ، مبا يف ذكل طلبات احلصول عىل نسخ مالإصالح ادلس توري

حدى ادلول الأعضاء  واس تلمتلويبو. املعاهدات اليت تديرها اسائر عىل اتفاقية الويبو و ُادخلت  الأمانة أأيًضا حتديثات من اإ

 )التعديالت(. التعديل عىللتصديق ل  هتا الوطنيةمعلي بوضعفامي يتعلق 

ضافيًا  اس تمل، الآنحىت و  .6 خطاًرا اإ جاميل عدد الإخطارات 1999فامي يتعلق بتعديل عام  ابلقبولاملدير العام اإ ، مما رفع اإ

ىل  خطارًا مطلواب 129 مجموعمن  54املس تلمة اإ ن 2003يتعلق حبزمة التعديالت لعام فامي و تعديل. هذا ال بشأأن  اإ د عد، فاإ

خطارًا مطلواًب. 135 مجموعمن  19 اس تمل، أأي أأن املدير العام أأي تغيري الإخطارات املس تلمة مل يطلها  اإ

امليض قدمًا يف ابلتايل ادلس توري و سد الثغرة بني معليات الويبو وهيلكهاودلى ادلول الأعضاء يف الويبو فرصة ل  .7

خطارات اخلطية الالزمة ها تقدي ، وذكل من خالل لمنظمة اليت بدأأت قبل حنو عرشين عامااحلومكة ل معلية ترش يد هيلك  لالإ

ىل رهن الإشارةتظل الأمانة النفاذ. و اليت من شأأهنا أأن تسمح بدخول هذه التعديالت حزي  ضافية اإ  ادلول لتقدمي معلومات اإ

ىل الأ   .يف املس تقبل وجهيةحتديثات ي أأ  اس تالمعضاء بناًء عىل طلهبا، وتتطلع اإ

 قرتح فقرة القرار التالية.وتُ  .8

ن جلنة الربانمج واملزيانية أأحاطت علام  .9 اإ

بوضع معلية الإصالح ادلس توري )الوثيقة 

WO/PBC/30/13.) 

 [WO/PBC/26/8تيل ذكل الوثيقة ]
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 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2017مايو  15التارخي: 

 الربنامج وامليزانيةجلنة 
 

 السادسة والعشرونالدورة 
ىل  10جنيف، من   2017يوليو  14اإ

 
 

 عرض بشأن اإلصالح الدستوري

مانة عداد الأ  وثيقة من اإ

 مقدمة أأول.

صالح احلومكة يف ادلورة اخلامسة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية  .1 ، اليت عقدت من (جلنة املزيانية)أأثناء مناقشة اإ

ىل  29 عداد عرض بشأأن الإصالح ادلس توري  [جلنة املزيانية]المتست ، "2016 سبمترب 2أأغسطس اإ من الأمانة اإ

" للجنة، من أأجل الإسهام يف مواصةل املناقشات حول هذه املسأأةل، يك يُقدم يف ادلورة السادسة والعرشين 2003 لعام

، أأحاطت مجعيات ادلول الأعضاء يف 2016 . ويف أأكتوبر(من جدول الأعامل 18 ، البندWO/PBC/25/21 انظر الوثيقة)

من  126 انظر الفقرة)ية الويبو والاحتادات اليت تديرها الويبو، لك فامي يعنيه، علامً هبذا القرار اذلي اختذته جلنة املزيان 

 .(A/56/17 الوثيقة

التسعينات، اليت أأسفرت عن اعامتد ادلول الأعضاء  روتتناول هذه الوثيقة اجلهود املبذوةل لإصالح ادلس تور منذ أأواخ .2

بو. ابعامتد مجموعة من التعديالت للعديد من املعاهدات اليت تديرها الوي  2003 ، وتّوجت يف عام1999 لتعديل واحد يف عام

عىل اتفاقية الويبو مدة خدمة املدير العام يف وليتني تدوم لك مهنام ست س نوات.  1999 وحيرص تعديل اذلي أأدخل يف عام

لغاء  (1)عىل اتفاقية الويبو واملعاهدات الأخرى اليت تديرها الويبو مبا ييل:  2003 وتقيض التعديالت اليت أأدخلت يف عام اإ

ضفاء الطاو  (2مؤمتر الويبو ) املتبعة منذ  الاشرتأاكت والتغريات املدخةل عىل فئات الاشرتأاكت أأحادينظام ال بع الرمسي عىل اإ

لك س نة  الاحتادات اليت تديرها الويبو مرةعيات سائر مج ادلورات العادية للجمعية العامة للويبو و  وعقد( 3) 1994 عام

 من مرة لك س نتني(.بدًل )
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يالت حزي النفاذ لأن املدير العام مل يتلق بعد من ادلول الأعضاء يف الويبو وحىت الآن، مل يدخل أأي من تكل التعد .3

 العدد املطلوب من الإخطارات بقبول التعديالت.

والانهتاء من معلية التصديق عىل تكل التعديالت س يحسن احلومكة يف الويبو وجيعلها منظمة أأكرث فعالية. ومثلام  .4

، 2003و 1999 ، تُدّون تعديالت الإصالح ادلس توري لعايم2021-2016وسط يتضح يف اخلطة الاسرتاتيجية للأجل املت

ىل حد كبري، الس ياسات واملامرسات اليت بدأأت الويبو فعاًل يف تنفيذها  . وكام (A/56/10من الوثيقة  2.1انظر الفقرة ه )اإ

ىل ذكل الأمانة، متثل الفجوة بني الأعامل الفعلية اليت تنفذها الويبو وهيلك  ها ادلس توري مصدرًا للتعقيد فامي يتعلق أأشارت اإ

دارة املنظمة وتشغيلها. وابس تكامل معلية التصديق عىل تكل التعديالت، س تضع ادلول الأعضاء يف الويبو أأساسًا قانونيًا  ابإ

 .مطّوةل أأكرث اتساقًا لأعامل الويبو وتكفل تنفيذا اكمال للتدابري اليت اعمتدهتا قبل أأكرث من عقد من الزمن بعد مداولت

 حتديد عدد ولايت املدير العام اثنياً 

"يعنين املدير العام ملدة عىل ما ييل:  (3)9ل حتدد اتفاقية الويبو، حاليًا، عدد ولايت املدير العام.  وتنص املادة  .5

وتتوىل امجلعية العامة حتديد مدة التعيني الأول والتعيينات  .حمددة ل تقل عن ست س نوات، وجيوز جتديد تعيينه ملدد حمددة

 .الالحقة احملمتةل وكذكل اكفة رشوط التعيني الأخرى"

ىل وضع س ياسات وممارسات معيارية  ، أأصدرت امجلعية العامة للويبو بيااًن بتوافق1997ويف  .6 الآراء تقر فيه ابحلاجة اإ

ىل "وأأشار   خبصوص تعيني املدير العام للمنظمة. أأن منظومة الأمم املتحدة تعمد أأكرث فأأكرث اىل حتديد القواعد املتعلقة البيان اإ

ىل جلنة التنس يق أأن ترفع توصياهتا بشأأن القواعد ابحلد الأقىص للولايت املتتالية للرئيس التنفيذي "؛ وطلبت امجلعية العامة اإ

نشاء فريق عامل ذلكل الغرض  واملامرسات املتعلقة ابلرتش يح والتعيني يف منصب املدير العام؛ ىل اإ ودعت جلنة التنس يق اإ

 .(WO/GA/XXI/13 من الوثيقة 236 انظر الفقرة)

، فريقًا عاماًل يُعىن ابلقواعد واملامرسات املتعلقة ابلرتش يح 1998واس تجابة ذلكل أأنشأأت جلنة التنس يق، يف مارس  .7

. واتفق الفريق العامل، خالل دورته الأوىل، عىل (WO/CC/WG-DG/2 انظر الوثيقة)والتعيني يف منصب املدير العام 

حتديد ولية املدير العام يف وليتني تدوم لك واحدة ست س نوات أأو فامي مجموعه اثنتا عرشة س نة 

، بتعديل اتفاقية الويبو 1998. وعقب ذكل أأوصت جلنة التنس يق، يف سبمترب (WO/CC/WG-DG/2/2 الوثيقة انظر)

. وأأيدت (WO/CC/42/3 انظر الوثيقة)لعام يف وليتني حمددتني تدوم لك واحدة ست س نوات حلرص مدة خدمة املدير ا

. (WO/GA/23/7 من الوثيقة 22 انظر الفقرة)امجلعية العامة للويبو تكل التوصية يف وقت لحق من الشهر نفسه 

ر العام ملدة حمددة بست س نوات ، وجيوز  املدي" يعنين ، معمت الأمانة نص التعديل املقرتح وهو اكلتايل: 1999سبمترب  ويف

انظر ) جتديد تعيينه ملدة واحدة فقط حمددة بست س نوات . وتتوىل امجلعية العامة حتديد اكفة رشوط التعيني الأخرى"

ىل  8الفقرات من  ، اعمتد مؤمتر الويبو ومجعيتا احتادي ابريس وبرن 1999. ويف سبمترب (A/34/4من الوثيقة  12و 10اإ

 .(A/34/16الوثيقة من  148الفقرة انظر )من اتفاقية الويبو  (3)9ابلإجامع ذكل النص املقرتح لتعديل املادة 

 2003 مجموعة تعديالت عام اثلثاً 

ىل تعديالت  .8 ، عندما أأوصت امجلعية 1999جداًي يف عام  2003بدأأت معلية الإصالح ادلس توري اليت أأفضت اإ

انظر )لعام فريقًا عاماًل يتوىل "النظر يف الاقرتاحات املتعلقة ابلإصالح ادلس توري ودراس هتا" العامة للويبو بأأن ينشئ املدير ا
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 2000 . وعقد الفريق العامل املعين ابلإصالح ادلس توري ست دورات بني مارس(A/34/16 من الوثيقة 159 الفقرة

انظر ) 2003 وعة تعديالت عامشلكت لحقًا مجم  . وأأوىص، يف تقريره الهنايئ، ابلتوصيات اليت2002 ويونيو

 .(A/37/5 الوثيقة

، اعمتدت ادلول الأعضاء يف الويبو مجموعة من التعديالت املقرتحة للمعاهدات اليت تديرها الويبو 2003 ويف أأكتوبر .9

ضفاء املتبعة منذ  الاشرتأاكت والتغريات املدخةل عىل فئات الاشرتأاكت أأحادينظام ال الطابع الرمسي عىل  هبدف اإ

لغاء مؤمتر الويبو؛ وتغيري دورية1994 عام لالحتادات اليت الأخرى  عياتادلورات العادية للجمعية العامة للويبو وامجل  ؛ واإ

ىل مرة واحدة لك س نة مرة لك س نتنيتديرها الويبو من   .اإ

ضفاء الطابع الرمسي عىل التغيريات املالية: "1" الويبو احلمك الرئييس اذلي يتناول الشؤون من اتفاقية  11تعد املادة  اإ
وعىل النحو املتوىخ أأصاًل، للويبو مزيانيتان منفصلتان: مزيانية النفقات املشرتكة بني الاحتادات ومزيانية املؤمتر  املالية.

دهما ادلول . ومتول مزيانية النفقات املشرتكة بني الاحتادات جزئيًا بواسطة الاشرتأاكت اليت تق((1)11املادة  انظر)
. ومتول مزيانية املؤمتر جزئيًا عن طريق ((2)11 انظر املادة)الأعضاء يف الويبو لآحاد الاحتادات اليت يه أأعضاء فهيا 

. وحتدد ((3)11 انظر املادة)اشرتأاكت ادلول الأعضاء يف الويبو اليت ليست أأعضاء يف أأي من الاحتادات 
الويبو لحتاد واحد أأو أأكرث أأو للمؤمتر عىل أأساس فئات اشرتأاكت واردة  الاشرتأاكت اليت تقدهما ادلول الأعضاء يف

ذات الصةل اليت تديرها الويبو.  ويف أأواخر مثانينات القرن املايض، أأقرت ادلول   يف اتفاقية الويبو أأو املعاهدات
لقصور يف كون أأن فئات الأعضاء يف الويبو بأأن هذه الأحاكم املتعلقة ابلمتويل تطرح مشألك. ويمتثل أأحد أأوجه ا

الاشرتاكت املعمول هبا تقتيض اشرتاك البدلان النامية يف مزيانية الويبو حبصة مفرطة مقارنة مع اشرتأاكهتا يف مزيانيات 
ىل معاجلة 1991و 1989الأمم املتحدة والواكلت املتخصصة الأخرى. ويف عايم  ، سعت ادلول الأعضاء يف الويبو اإ

نشاء فئ ضافية هذه املشلكة ابإ . ورسعان ما تبني أأن تكل التغيريات غري مالمئة. عىل أأساس مؤقتات اشرتأاكت اإ
آنذاك ويه اكلآيت1993 عام ويف كونه معقدًا بال  (1): "، حددت الأمانة ثالثة عيوب تشوب نظام المتويل القامئ أ

ىل أأكرث من احتاد واحد من بني الاحتادات الس تة املموةل عن طريق الاشرتأاكت،  (2)مرّبر،  يثبط الانضامم اإ
واقرُتح . (AB/XXIV/5من الوثيقة  23 انظر الفقرة)" كونه نظامًا غري منصف حنو معظم البدلان الناميةو  (3)

نشاء، عىل أأساس مؤقت مرة أأخرى، نظام اشرتأاكت أأحا ضافية من للتصدي لتكل الشواغل اإ دي وفئات اشرتأاكت اإ
نقاص اشرتأاكت البدلان النامية لن تسدد أأي دوةل عضو "ومبوجب نظام الاشرتأاكت الأحادي املقرتح، . شأأهنا زايدة اإ

يف احتاد معني قدرًا أأكرب من الاشرتأاكت، بل ستسدد يف الواقع قدرًا أأقل من الاشرتأاكت، ابملقارنة مع النظام 
، اعمتد مؤمتر الويبو ومجعيات احتادات ابريس وبرن 1993ويف سبمترب . (4انظر الفقرة )" احلايلاملتعدد الاشرتأاكت 

ونظام تصنيف الرباءات ونيس ولواكرنو وفيينا، ومؤمترات ممثيل احتادات ابريس وبرن ونيس، لك فامي يعنيه، 
 .(AB/XXIV/18من الوثيقة  180لفقرة ا انظر)الاقرتاحات 

ضفاء ، كتب الفريق العامل املعين ابلإصالح الرمسي عىل النظام أأحادي الاشرتأاكتالطابع  وفامي يتعلق ابإ

 ادلس توري ما ييل:

اتفق الفريق العامل ابلإجامع عىل أأن تطبيق النظام أأحادي الاشرتأاكت وفئات الاشرتأاكت اجلديدة اكن جتربة 
جيابية. ويف الواقع، اتضح أأن تكل التعديالت اكنت بس يطة وفعاةل  ىل اخنفاض اإ وسهةل التطبيق. وقد انهتت اإ

ىل املعاهدات اليت تديرها الويبو  نس يب يف اشرتأاكت العضوية اليت تسددها ادلول الأعضاء اجلديدة املنضمة اإ
ىل املعاهدات اليت تديرها املنظمة واليت تلزم ادلول املتعاقدة بتسديد  وزايدة يف عدد ادلول املنضمة اإ

ضفاء الطابع الرمسي عىل النظام أأحادي اشرتأاكت. ويف ضوء ما س بق ، اتفق الفريق العامل عىل أأن يويَص ابإ
 1994الاشرتأاكت والتغيريات يف فئات الاشرتأاكت اليت اس متر تطبيقها يف الواقع منذ س نة 

 املرجعية[.ُحذفت الإشارات ]
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 .A/37/5من الوثيقة  8 الفقرة

لغاء مؤمتر الويبو "2" لغاء مؤمتر الويبو قد ترتتب عنه نتاجئ اإ لغاء مؤمتر الويبو، لحظت أأمانة الويبو أأن: اإ . فامي خيص اإ
ن وجدت، عىل التشغيل العميل للويبو. وستمتثل النتاجئ العملية ابلأساس يف النتاجئ املفيدة املتعلقة  قليةل ذات أأمهية، اإ

نقاص عدد الهيئات الرئاس ية املرتبطة ابملنظمة: فهيئ ة رئاس ية واحدة أأقل ل جتمتع، يعين مجموعة واحدة أأقل من ابإ
-WO/GA/WG من الوثيقة 9انظر الفقرة )املوظفني يتعني تعييهنا وتقريرًا رمسيًا واحدًا أأقل يتعني صياغته واعامتده 

CR/2/5)لغاء مؤمتر الويبو. وكت ب الفريق . وعقب اجامتع عقد ملناقشة هذا الاقرتاح، أأيّد الفريق العامل تعديل اإ
 العامل يف تقريره الهنايئ ما ييل:

نشاء هيئة  تأأسس مؤمتر الويبو يف وقت اكن فيه عدد أأعضاء احتادي ابريس وبرن متدنيا نسبيا، مما اقتىض اإ
ىل اجملمتع  تضم مضن أأعضاهئا دول ليست أأعضاء يف احتاد ابريس أأو احتاد برن عىل أأهنا ترغب يف الانضامم اإ

ىل حد كبري ادلويل املعين ابمللك  ية الفكرية. وقد تغريت تكل الظروف وزاد أأعضاء احتاد ابريس واحتاد برن اإ
ىل مؤمتر الويبو. لغاء مؤمتر الويبو ابعتباره يف  حبيث مل يعد هناك حاجة اإ ن الفريق العامل يساند فكرة اإ وذلا، فاإ

 الواقع هيئة مل تعد تفيد أأي غرض.
لغاء مؤمتر الويبونتل  لتصديول . A/37/5من الوثيقة  7الفقرة  ، وافق الفريق العامل عىل أأن تشارك ادلول اجئ اإ

ن اكن ل حيق لها  الأعضاء يف الويبو اليت ليست بعد أأعضاء يف أأي من الاحتادات يف امجلعية العامة للويبو، واإ
 التصويت يف أأي مسأأةل تتصل مبعاهدة ليست ادلوةل طرفًا فهيا.

 املرجع نفسه.

 من اتفاقية الويبو عىل ما ييل: (4)6: تنص املادة ديةدورية ادلورات العا "3"

 جتمتع امجلعية العامة يف دورة عادية مرة لك س نتني بدعوة من املدير العام. (أأ )

جتمتع امجلعية العامة يف دورة غري عادية بدعوة من املدير العام سواء بناء عىل طلب جلنة التنس يق أأو  (ب)

 يف امجلعية العامة.عىل طلب ربع عدد ادلول الأعضاء 

ىل أأن جتمتع امجلعيات ومعظم الهيئات الأخرى ومن هجة أأخرى، تدعو  معظم املعاهدات الأخرى اليت تديرها الويبو اإ
ىل ما ييل: "يكن 2000 يف دورات عادية مرة لك س نتني. ويف مذكرة ُأعدت للفريق العامل يف عام ، أأشارت الأمانة اإ

، عىل سبيل املثال، 1980 ًا طوياًل للغاية ابلنس بة لجامتعات عادية. مفنذ عامأأن تعترب مدة س نتني فاصاًل زمني
س نة منذ  19مرة يف  18اجمتعت امجلعية العامة للويبو يف دورات غري عادية يف تسع مناس بات، واجمتعت بذكل 

دخا(WO/GA/WG-CR/2 من الوثيقة 100 انظرالفقرة)" 1980 عام ل هذه . واتفق الفريق العامل وأأوىص ابإ
التعديالت عىل اتفاقية الويبو واملعاهدات اليت تديرها الويبو لتنص عىل أأن تعقد امجلعية العامة للويبو ومجعيات 

. وأأكدت ممارسة الويبو يف (A/37/5 من الوثيقة 10الفقرة )الاحتادات اليت تديرها الويبو دورات عادية س نوية 
، اجمتعت امجلعية العامة للويبو 2000 مرة لك س نتني. ومنذ عامالس نوات الالحقة عدم مالءمة عقد دورات عادية 

 مرة يف دورات غري عادية. 16مرات يف دورات عادية و 8مرة واحدة عىل الأقل س نواًي، حيث اجمتعت 

 ابلتعديالت املقرتحة لتفاقية الويبو، أأحاطت مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو، لك فامي يعنيه، علامً "2002 ويف عام .10

وغريها من املعاهدات اليت تديرها الويبو، واعمتدت التوصيات الثالث الصادرة عن الفريق العامل املعين ابلإصالح 

ىل "ادلس توري " تبليغ الأمانة أأية مالحظات لها بشأأن النصوص املقرتحة لتنفيذ التوصيات املذكورة " ودعت ادلول الأعضاء اإ

، اعمتدت مجعيتا احتادي ابريس وبرن ومؤمتر الويبو، لك فامي يعنيه، 2003 ام. ويف ع(A/37/14 من الوثيقة 301الفقرة )
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. ويرد النص الاكمل للتعديالت املعمتدة لتفاقية (،A/39/15 من الوثيقة 166الفقرة )التعديالت املقرتحة لتفاقية الويبو 

دخال بعض التغيريات املامثةل عىل . ولأن التنفيذ الاكمل لتكل التعديالت A/39/2الويبو يف مرفق الوثيقة  يس تلزم اإ

املقرتحة لتفاقية  تاملعاهدات اليت تديرها الويبو، اعمتدت مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو أأيضًا، لك فامي يعنيه، التعديال

 مرفق . ويرد نص تكل التعديالت يف(،A/39/15من الوثيقة  167 الفقرة)ابريس وسائر املعاهدات اليت تديرها الويبو 

 .A/39/3 الوثيقة

 نفاذدخول التعديالت حزي ال  رابعاً 

خطارات كتابية ابلقبول من طرف ثالثة  .11 لتدخل التعديالت لتفاقية الويبو حزي النفاذ، جيب أأن يس تمل املدير العام اإ

من الإخطارات، يصبح  . وحاملا يس تمل املدير العام العدد املطلوب1أأرابع عدد ادلول الأعضاء يف الويبو وقت اعامتد التعديل

خطارًا من أأصل  52. وحىت الآن، اس تمل املدير العام 2التعديل ملزمًا مجليع ادلول الأعضاء يف الويبو خطارًا مطلواًب فامي  129اإ اإ

خطارًا من أأصل  15و 1999 يتعلق بتعديل عام خطارًا مطلواًب فامي يتعلق مبجموعة تعديالت عام 135اإ . انظر منشور 2003 اإ

 .3، الوارد يف املرفق الأول423 رمقالويبو 

دخال تعديالت أأيضا عىل املعاهدات الإحدى عرشة  2003 وكام ورد أأعاله، يقتيض التنفيذ الاكمل لتعديالت عام .12 اإ

 اليت تديرها الويبو. ويه اكلآيت:

 اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية )اتفاقية ابريس(؛ -

 الأدبية والفنية )اتفاقية برن(؛اتفاقية برن محلاية املصنفات و  -

 اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات )اتفاق مدريد(؛و  -

 الصناعية )اتفاق لهاي(؛ تصامميواتفاق لهاي بشأأن الإيداع ادلويل لل  -

 واتفاق نيس بشأأن التصنيف ادلويل للسلع واخلدمات لأغراض تسجيل العالمات )اتفاق نيس(؛ -

 حامية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل )اتفاق لش بونة(؛واتفاق لش بونة بشأأن  -

 الصناعية )اتفاق لواكرنو(؛تصاممي تصنيف دويل لل  بشأأن وضعواتفاق لواكرنو  -

                                         
خطارات كتابية مبوافقة ثالثة أأرابع عدد ادلول الأعضاء يف  (3)17طبقا لأحاكم املادة  1 من اتفاقية الويبو "يبدأأ نفاذ أأي تعديل بعد شهر من تسمل املدير العام اإ

قرار املؤمتر للتعديلاملنظمة ممن حيق لها التصويت عىل الاقرتاح ابلتعديل ادلس تورية  وعىل أأن تكون تكل املوافقات قد متت وفقًا لالإجراءات ،، يف وقت اإ

 اخلاصة هبذه ادلول."
قرارها ملزمة مجليع ادلول الأعضاء يف املنظمة عند بدء نفاذ التعديل أأو ل  (3)17تنص املادة  2 تكل من اتفاقية الويبو عىل ما ييل: "وتصبح التعديالت اليت مت اإ

ار عن موافقهتا عىل طاليت تصبح أأعضاء يف اترخي لحق، عىل أأن أأي تعديل يزيد من الالزتامات املالية لدلول الأعضاء ل يلزم اإل تكل ادلول اليت قامت ابلإخ

 التعديل املذكور."
 متاحة أأيضا عىل موقع الويبو الإلكرتوين عىل الرابطني التاليني: 423 الصفحات ذات الصةل من منشور الويبو رمق 3

http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/wipo_article_9-3.pdf  

http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/wipo_amendments.pdf 

http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/wipo_article_9-3.pdf
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 ومعاهدة التعاون بشأأن الرباءات؛ -

 واتفاق اسرتاسربغ بشأأن التصنيف ادلويل للرباءات )اتفاق اسرتاسربغ(؛ -

 دويل للعنارص التصويرية للعالمات )اتفاق فيينا(؛ تصنيف بشأأن وضعواتفاق فيينا  -

يداع الاكئنات ادلقيقة لأغراض الإجراءات اخلاصة ابلرباءات  - ومعاهدة بودابست بشأأن الاعرتاف ادلويل ابإ
 .)معاهدة بودابست(

د أأن وفامي خيص الك من تكل املعاهدات الإحدى عرشة، س يدخل التعديل حزي النفاذ مع أأثر ملزم للك الأطراف بع .13

 4توافق عليه ثالثة أأرابع الأطراف يف املعاهدة املعنية.

خطار ابلقبول يكّن ادلول من 2003 ومن أأجل تيسري معلية التصديق عىل تعديالت عام .14 ، أأاتح املدير العام منوذج اإ

، الوارد يف 2443 مقتعممي الويبو ر)قبول التعديالت املدخةل عىل مجيع املعاهدات اليت يه عضو فهيا ابس تخدام وثيقة واحدة 

ل القليل من الإخطارات املطلوبة اخلاصة بلك معاهدة:(املرفق الثاين  . وحىت الآن، مل يس تمل املدير العام اإ

خطارًا من أأصل  12معاهدة ابريس:  -  ؛123اإ

خطارًا من أأصل 12معاهدة برن:  -  ؛114اإ

خطارات من أأصل  4اتفاق مدريد:  -  ؛41اإ

خطارات من أأصل  4اتفاق لهاي:  -  ؛27اإ

خطارات من أأصل  10اتفاق نيس:  -  ؛54اإ

خطار واحد من أأصل  -  ؛15اتفاق لش بونة: اإ

خطارات من أأصل  5اتفاق لواكرنو:  -  ؛33اإ

خطارات من أأصل  10معاهدة التعاون بشأأن الرباءات:  -  ؛93اإ

خطارات من أأصل  8اتفاق اسرتاسربغ:  -  ؛41اإ

خطارات من أأصل  3اتفاق فيينا:  -  ؛15اإ

خطارا 8معاهدة بودابست:  -  .44ت من أأصل اإ

  

                                         
( من اتفاق 3)8( من اتفاق لهاي؛ واملادة 3)5( من اتفاق مدريد؛ واملادة 3)13( من اتفاقية برن؛ واملادة 3)26( من اتفاقية ابريس؛ واملادة 3)17املادة  4

( من اتفاق 3)11( من معاهدة التعاون بشأأن الرباءات؛ واملادة 3)61( من اتفاق لواكرنو؛ واملادة 3)8( من اتفاق لش بونة؛ واملادة 3)12نيس؛ واملادة 

 ( من اتفاق بودابست.3)14( من اتفاق فيينا؛ واملادة 3)11؛ واملادة اسرتاسربغ
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 اخلالصة خامسا

عىل مدى فرتة دامت عقدين من الزمن تقريبًا، كّرست ادلول الأعضاء يف الويبو وقتًا طوياًل وقدرًا كبريًا من الطاقة  .15

صالحات عىل احلومكة والهيلك ادلس توري. ويف عام ، أأسفرت تكل اجلهود عن اعامتد 2003 مث عام 1999 لإدخال اإ

الويبو وسائر املعاهدات اليت تديرها الويبو. ومع أأنه مت اعامتد تكل التعديالت بتوافق الآراء، مل تس تمكل تعديالت لتفاقية 

ادلول الأعضاء معلية التصديق، ومل يدخل أأي من التعديالت حزي النفاذ بعد. ونتيجة ذلكل، توجد جفوة بني معليات الويبو 

املطلوبة اليت ستسمح بدخول تكل التعديالت حزي النفاذ، ستسّد ادلول وهيلكها ادلس توري. وبتقدمي الإخطارات الكتابية 

 الأعضاء يف الويبو تكل الفجوة وتس تمكل العملية اليت بدأأهتا منذ س نوات عديدة ويه ترش يد هيلك احلومكة يف املنظمة.

ىل  .16 ن جلنة الربانمج واملزيانية مدعوة اإ اإ

الإحاطة علام بوضع معلية الإصالح ادلس توري 

 وض يف هذه الوثيقة.املعر 

[نيل ذكل املرفقاي]
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 الإجراءات فامي خيص املعاهدات اليت تديرها الويبو أأو التعديالت املدخةل علهيا واليت مل تدخل حزي النفاذ بعد
 )اتبع(

 رها الويبو واليت اعمتدهتاالتعديالت املدخةل عىل املعاهدات اليت تدي
 20031أأكتوبر  1مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو يف 

 2017أأبريل  13الوضع يف 

 
 الوضع

 
خطار  التارخي اليت أأودعت فيه ادلوةل اإ

 القبول
  

 2008ديسمرب  16  ...................................... أأسرتاليا
 2004أأكتوبر  13  ...................................... ادلامنرك

 2004نومفرب  10  ........................................ فنلندا
 2004ديسمرب  3  ................................ موريش يوس

 2007أأغسطس  3  ................................... املكس يك
 2004أأبريل  8  ....................................... موانكو

 2001مايو  31  ....................................... املغرب
 2008أأكتوبر  16  ....................................... هولندا

 2004أأبريل  21  .............................. مجهورية كوراي
 2004يونيو  4  ............................... سانت لوس يا

 2004مارس  9  ................. اململكة العربية السعودية
 2007أأغسطس  1  ..................................... سلوفينيا

س بانيا  2012فرباير  10  ....................................... اإ
 2008فرباير  28  ...................................... السويد

 2004سبمترب  16  .......................................... تونغا
  
(15)  

 

  

                                         
لغاء مؤمتر الويبو" 1 التعديالت يه: "تكل 1 ضفاء الطابع الرمسي عىل و " 2، "اإ ، الاشرتأاكت والتغريات املدخةل عىل فئات الاشرتأاكت أأحادينظام ال اإ

بعد شهر من  النفاذ . وتدخل تكل التعديالت حزيلالحتادات اليت تديرها الويبوالأخرى  عياتادلورات العادية للجمعية العامة للويبو وامجل  تغيري دوريةو  "3"

خطارات   طبقا للأحاكم ذات الصةل من املعاهدات اليت تديرها الويبو. ثالثة أأرابع عدد ادلول الأعضاء يف املنظمة منكتابية القبول ال تسمل املدير العام اإ
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 الإجراءات فامي خيص املعاهدات اليت تديرها الويبو أأو التعديالت املدخةل علهيا واليت مل تدخل حزي النفاذ بعد
 )اتبع(

 ( من اتفاقية الويبو، كام اعمتدته3)9التعديل املدخل عىل املادة 
 1999مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو يف سبمترب 

 2017أأبريل  13الوضع يف 

 
 الوضع

 
التارخي اليت أأودعت فيه ادلوةل 

خطار القبول  اإ

 
 الوضع

 
التارخي اليت أأودعت فيه ادلوةل 

خطار القبول  اإ
    

 2000يناير  24  .................................... مدغشقر 2001يناير  12  ....................................... أأندورا
 2000يناير  12  ................................ موريش يوس 2004أأغسطس  23  ................................... الأرجنتني

 2003أأبريل  10  ....................................... هولندا 2008ديسمرب  16  ...................................... أأسرتاليا
 2001يناير  29  ....................................... النيجر 2011يوليو  7  ................................... بيالروس

 2000مايو  31  ....................................... نيجرياي 2000يناير  19  ........................................... بنن
 2000فرباير  23  ............................................ بامن 2000يناير  3  ...................................... الربازيل

 2000نومفرب  13  ......................................... بولندا 2000فرباير  28  ............................... بوركينا فاسو
 2000أأبريل  20  .............................. مجهورية كوراي 2000أأغسطس  11  .......................................... كندا

 2001سبمترب  27  ........................... مجهورية مودلوفا 2000مايو  1  ........................................ الصني
 2000يناير  10  ............................... سانت لوس يا 2002يوليو  12  ........................................... كواب

 2000مارس  30  ................. اململكة العربية السعودية  مجهورية كوراي الشعبية
 2000فرباير  23  ..................................... الس نغال 2000مارس  24  .................................. ادليقراطية

 2001مايو  21  ..................................... سلوفينيا 2000يناير  7  ...................................... ادلامنرك
س بانيا 2000أأبريل  6  ..................................... دومينياك  2000نومفرب  10  ....................................... اإ

كوادور  2000مارس  14  .................................. رسي لناك 1999ديسمرب  21  ...................................... اإ
 2008فرباير  28  ....................................... السويد 2003نومفرب  10  .................................. السلفادور

 2001يونيو  28  ...................................... سويرسا 2000مارس  28  ........................................ فنلندا
 2000أأغسطس  21  ......................................... اتيلند 2007مارس  21  ........................................ فرنسا

  مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية 2003أأبريل  11  ......................................... أأملانيا
 2000أأبريل  26  ......................................... سابقا 2001نومفرب  14  ...................................... غواتاميل

 2000مايو  19  .......................................... تركيا 1999ديسمرب  16  .......................... الكريس الرسويل
 1999فرباير  1  ....................................... أأوغندا 2000سبمترب  22  ......................................... الهند

يرلندا  2002أأكتوبر  14  ............................. اململكة املتحدة 2001مارس  16  ........................................اإ
يطاليا  2000مارس  16  .................... مجهورية تزنانيا املتحدة 2008سبمترب  19  ....................................... اإ
 2007ديسمرب  14  .............. الولايت املتحدة الأمريكية 2002يوليو  9  ....................................... الياابن
 2000يناير  20  .................................... فييت انم 2000فرباير  1  ....................................... الأردن

   2002فرباير  26  ................................. قريغزيس تان
   2003يناير  24  .................................... لكسمربغ

    
(52)    
    

 الثاين[]ييل ذكل املرفق 

                                         


خطارات القبول الكتابية من ثالثة أأر هذا التعديلدخل ي  حاكم طبقا لأ  ابع عدد ادلول الأعضاء يف املنظمةحزي النفاذ بعد شهر من تسمل املدير العام اإ

دوةل عضوا. أأما العدد الإجاميل لإخطارات  171. وعند اعامتد هذا التعديل اكن العدد الإجاميل لدلول الأعضاء يف الويبو يبلغ الويبو( من اتفاقية 3)17 املادة

خطارا. 129النفاذ فيبلغ القبول املطلوب اس تالهما من ادلول الأعضاء يك يدخل التعديل حزي   اإ
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لوزير الشؤون اخلارجية ويترشف بأأن يعمل  للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( أأطيب حتياته املدير العامهيدي 
حكومة معاليه بأأن مؤمتر الويبو وامجلعيات اخملتصة لبعض الاحتادات اليت تديرها الويبو اعمتدت ابلإجامع، 

، التعديالت املدخةل عىل التفاقية املنش ئة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )اتفاقية الويبو(، وعىل 2003 أأكتوبر 1 يف
 1املعاهدات اليت تديرها الويبو. سائر

ويرد نص التعديالت املعمتدة املدخةل عىل اتفاقية الويبو يف املرفق الأول، ويرد نص التعديالت املعمتدة املدخةل عىل سائر 
 املعاهدات اليت تديرها الويبو يف املرفق الثاين.

تكل التعديالت حزي النفاذ بعد شهر من تسمل  وطبقا للأحاكم ذات الصةل من املعاهدات اليت تديرها الويبو، س تدخل
خطارات القبول الكتابية من ثالثة أأرابع عدد ادلول الأعضاء يف املنظمة وامجلعيات املؤمتر  اعامتد، يف وقت املدير العام اإ

جراءات ادلس تورية اخلاصة بلك من تكل ادلول.للتعديلاخملتصة   ، وعىل أأن يكون القبول قد مت وفقًا لالإ

ذا اكنت تقبل التعديالت املذكورة. ولهذا الغرض، يُرفق  وحكومة خطار املدير العام للويبو، كتابيا، مبا اإ ىل اإ معاليه مدعوة اإ
خطار كتايب.  طيه منوذج اإ

 2003نومفرب  27

 ]توقيع[

                                         
اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل و  اتفاقية برن محلاية املصنفات الأدبية والفنية )اتفاقية برن(،و  اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية )اتفاقية ابريس(، 1

واتفاق نيس بشأأن التصنيف ادلويل للسلع واخلدمات  لهاي(، الصناعية )اتفاق تصامميواتفاق لهاي بشأأن الإيداع ادلويل لل  للعالمات )اتفاق مدريد(،

بشأأن واتفاق لواكرنو  واتفاق لش بونة بشأأن حامية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل )اتفاق لش بونة(، لأغراض تسجيل العالمات )اتفاق نيس(،

واتفاق اسرتاسربغ بشأأن التصنيف ادلويل للرباءات  ن بشأأن الرباءات،ومعاهدة التعاو  الصناعية )اتفاق لواكرنو(،تصاممي تصنيف دويل لل  وضع

يداع  تصنيف دويل للعنارص التصويرية للعالمات )اتفاق فيينا(، بشأأن وضعواتفاق فيينا  اسرتاسربغ(، )اتفاق ومعاهدة بودابست بشأأن الاعرتاف ادلويل ابإ

 .هدة بودابست(الاكئنات ادلقيقة لأغراض الإجراءات اخلاصة ابلرباءات )معا



WO/PBC/26/8 
Annex II 
2 

 C.N 2443 مرفق تعممي الويبو رمق
CO-01 

مة العاملية للملكية الفكرية وعىل سائر منوذج اإخطار بقبول التعديالت املدخةل عىل التفاقية املنش ئة للمنظ
 املعاهدات اليت تديرها الويبو

عىل التفاقية املنش ئة للمنظمة ختطر حكومة ]..........................[ املدير العام للويبو بأأهنا تقبل التعديالت املدخةل 
اتفاقية برن و  امللكية الصناعية )اتفاقية ابريس(،اتفاقية ابريس محلاية ، والتعديالت املدخةل عىل العاملية للملكية الفكرية

واتفاق  اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات )اتفاق مدريد(،و  محلاية املصنفات الأدبية والفنية )اتفاقية برن(،
خلدمات واتفاق نيس بشأأن التصنيف ادلويل للسلع وا الصناعية )اتفاق لهاي(، تصامميلهاي بشأأن الإيداع ادلويل لل 

واتفاق لش بونة بشأأن حامية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل  لأغراض تسجيل العالمات )اتفاق نيس(،
ومعاهدة التعاون بشأأن  الصناعية )اتفاق لواكرنو(،تصاممي تصنيف دويل لل  بشأأن وضعواتفاق لواكرنو  )اتفاق لش بونة(،

تصنيف دويل  بشأأن وضعواتفاق فيينا  اسرتاسربغ(، دلويل للرباءات )اتفاقواتفاق اسرتاسربغ بشأأن التصنيف ا الرباءات،
يداع الاكئنات ادلقيقة لأغراض  للعنارص التصويرية للعالمات )اتفاق فيينا(، ومعاهدة بودابست بشأأن الاعرتاف ادلويل ابإ

، لك من مؤمتر الويبو واحتاد 2003أأكتوبر  1، كام اعمتدها، يف  1الإجراءات اخلاصة ابلرباءات )معاهدة بودابست(
ابريس واحتاد برن واحتاد مدريد واحتاد لهاي واحتاد نيس واحتاد لش بونة واحتاد لواكرنو واحتاد معاهدة التعاون بشأأن 

 2الرباءات واحتاد التصنيف ادلويل للرباءات واحتاد فيينا واحتاد بودابست.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )التوقيع(*
 )املنصب(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ر الشؤون اخلارجية.* ينبغي أأن بوقّع الإخطار رئيس ادلوةل أأو رئيس احلكومة أأو وزي

 يُرىج حذف أأية معاهدة ليست ادلوةل طرفا فهيا. 1

 يُرىج حذف أأي احتاد ليست ادلوةل عضوا فيه. 2

 ]هناية املرفق الثاين والوثيقة[
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