
 

 

 

H/DC/24
األصل  :  باالنكليزية 

التاريخ :  ١٩٩٩/٦/٢١ 

المنظمــة العالميـة للملكيــة الفكريــة 
جنيـف 

المؤتمر الدبلوماسي 
المعني باعتماد وثيقة جديدة التفاق الهاي 

بشأن االيداع الدولي للرسوم والنماذج الصناعية 
 

جنيف ، من ١٦ يونيه/حزيران الى ٦ يوليه/تموز ١٩٩٩ 

المادة ٢٣ 
من مشروع الوثيقة الجديدة 

اقتراح من وفد الواليات المتحدة األمريكية 

يستعاض عن المادة ٢٣ بما يلي : 
 

المادة ٢٣ 
 

الجمعية 
 

(١)  [تكوين الجمعية]  ( أ )  تكون األطراف المتعاقدة أعضاء في الجمعية . 
 

ـــون  يمثـل آـل عضـو فـي الجمعيـة منـدوب واحـد ويجـوز أن يعاونـه مندوب (ب)
مناوبون ومستشارون وخبراء . 

 
تقبل أعضاء االتحـاد غـير األعضـاء فـي الجمعيـة فـي اجتماعـات الجمعيـة  (جـ)

بصفة مراقب . 
 

A
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(٢)  [مهمات الجمعية]  ( أ )  تباشر الجمعية المهمات التالية : 
 

ــل المسـائل المتعلقـة بالمحافظـة علـى االتحـاد وتطويـره وتطبيـق هـذه  تتناول آ "١"
الوثيقة ؛ 

 
وتمارس الحقوق وتؤدي المهمات آما هي مخولة لها أو مكلفة بها صراحة بناء  "٢"

على هذه الوثيقة أو الوثيقة التكميلية لسنة ١٩٦٧ ؛ 
 

وتزود المديــر العـام بالتوجيـهات المتعلقـة بـاعداد مؤتمـرات المراجعـة وتقـرر  "٣"
الدعوة الى عقد تلك المؤتمرات ؛ 

 
وتعدل الالئحة التنفيذية ؛  "٤"

 
وتنظر في تقارير المدير العام المتعلقة باالتحاد وأنشطته وتوافق عليها وتــزوده  "٥"

بجميع التعليمات الالزمة بشأن المسائل التي تدخل في اختصاص االتحاد ؛ 
 

ــة لفـترة سـنتين وتوافـق علـى  وتحدد برنامج االتحاد وتعتمد ميزانيته الموضوع "٦"
حساباته الختامية ؛ 

 
وتعتمد النظام المالي لالتحاد ؛  "٧"

 
وتنشىء ما تراه مناسبا من اللجان واألفرقة العاملة لتحقيق أهداف االتحاد ؛  "٨"

 
ــدول والمنظمـات الدوليـة الحكوميـة والمنظمـات غـير الحكوميـة التـي  وتحدد ال "٩"

تكون مقبولة في اجتماعاتها بصفة مراقب ، شرط مراعاة الفقرة (١) (جـ) ؛ 
 

وتباشر أية مهمات مناسبة أخرى تسهم في تحقيق أهداف االتحــاد ، وتـؤدي أيـة  "١٠"
وظائف أخرى بالطريقة المناسبة وفقا لهذه الوثيقة . 

 
ــي تديرهـا  تتخذ الجمعية قراراتها بشأن المسائل التي تهم أيضا االتحادات األخرى الت (ب)

المنظمة ، بعد االطالع على رأي لجنة المنظمة للتنسيق . 
 

(٣)  [التمثيل]  ال يجوز للمندوب أن يمثل إال طرفا متعاقدا واحدا وأن يصوت باسمه . 
 

(٤)  [النصاب القانوني]  محفوظة 
 

(٥)  [التصويت في الجمعية]  محفوظة 
 

(٦)  [األغلبية]  ( أ )  تتخذ قرارات الجمعيـة بثلثـي عـدد اًألصـوات المدلـى بـها ، مـع مراعـاة 
المواد ٢٥(٢)(ب) و٢٥(٢)(جـ) و٢٦(ثانيا)(٢)(ب) . 

 
 

ال يعتبر االمتناع عن التصويت بمثابة تصويت .  (ب)



 H/DC/24
 - 3 -

 
 

 

 
(٧)  [الدورات]  ( أ )  تجتمع الجمعية مرة آل سنتين تقويميتين في دورة عادية بناء على دعوة 
المدير العام وفي الفترة والمكان نفسيهما اللذين تجتمع فيهما الجمعية العامة للمنظمـة مـا لـم تنشـأ ظـروف 

استثنائية . 
ــاء علـى طلـب  تجتمع الجمعية في دورة استثنائية بناء على دعوة المدير العام اما بن (ب)

من ربع أعضاء الجمعية واما بمبادرة من المدير العام نفسه . 
 

يعد المدير العام جدول أعمال آل دورة .  (جـ)
 

(٨)  [النظام الداخلي]  تعتمد الجمعية نظامها الداخلي . 
 

 
المادة ٢٣(ثانيا) 

 
المكتب الدولي 

 
(١)  [المهمات االدارية]  ( أ )  يمــارس المكتـب الدولـي المـهمات المتعلقـة بالتسـجيل الدولـي ، 

فضال عن جميع المهمات االدارية األخرى المتعلقة باالتحاد . 
 

يتولى المكتب الدولي بوجه خاص اعداد االجتماعات ويتكفل أعمال أمانــة الجمعيـة  (ب)
ولجان الخبراء واألفرقة العاملة التي قد تنشئها الجمعية . 

 
(٢)  [المدير العام]  يكون المدير العام الرئيس التنفيذي لالتحاد وهو الذي يمثله . 

 
(٣)  [االجتماعات خالف دورات الجمعية]  يدعو المدير العام أية لجان أو أفرقة عاملـة تنشـئها 

الجمعية وآل االجتماعات األخرى التي تتناول مسائل تهم االتحاد . 
 

ـــام  (٤)  [دور المكتـب الدولـي فـي الجمعيـة واالجتماعـات األخـرى]  ( أ )  يشـترك المديـر الع
واألشخاص الذين يعينهم ، من غير حق التصويت ، في آل اجتماعات الجمعية واللجــان واألفرقـة العاملـة 

التي تنشئها الجمعية وأية اجتماعات أخرى يدعو المدير العام الى عقدها تحت رعاية االتحاد . 
 

ــر العـام أو الموظـف الـذي يعينـه المديـر العـام أميـن الجمعيـة واللجـان  يكون المدي (ب)
واألفرقة العاملة وسائر االجتماعات المشار اليها في الفقرة الفرعية ( أ ) بحكم المنصب . 

 
(٥)  [المؤتمــرات]  ( أ )  يتخــذ المكتــب الدولــي االجــراءات التحضيريــة لعقــد أي مؤتمـــر 

للمراجعة ، وفقا لقرارات الجمعية . 
 

ــة  للمكتـب الدولـي أن يتشـاور مـع المنظمـات الدوليـة الحكوميـة والمنظمـات الدولي (ب)
والوطنية غير الحكومية بشأن االجراءات التحضيرية المذآورة . 

 
يشـترك المديـر العـام واألشـخاص الذيـن يعينـهم فـي المناقشـات التـي تـدور فــي  (جـ)

مؤتمرات المراجعة من غير حق التصويت فيها . 
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(٦)  [المهمات األخرى]  يباشر المكتب الدولي أية مــهمات أخـرى تسـند اليـه فيمـا يتعلـق بـهذه 
الوثيقة . 

 
 

المادة ٢٣(ثالثا) 
 

الشؤون المالية 
 

(١)  [الميزانية]  ( أ )  تكون لالتحاد ميزانية . 
 

تشمل ميزانية االتحاد ايراداته ومصروفاته ومساهماته في ميزانيـة المصروفـات  (ب)
المشترآة بين االتحادات التي تديرها المنظمة . 

 
تعد المصروفات التي ال تخصــص لالتحـاد وحـده بـل تخصـص التحـاد واحـد أو  (جـ)
أآثر من االتحادات األخرى التي تديرها المنظمة من باب المصروفات المشترآة بين االتحــادات . وتكـون 

حصة االتحاد في تلك المصروفات المشترآة متناسبة مع الفائدة التي تعود عليه منها . 
 

(٢)  [التنسيق مع ميزانيات االتحــادات األخـرى]  تعـد ميزانيـة االتحـاد مـع مراعـاة مقتضيـات 
التنسيق مع ميزانيات االتحادات األخرى التي تديرها المنظمة . 

 
(٣)  [مصادر تمويل الميزانية]  تمول ميزانية االتحاد من المصادر التالية : 

 
الرسوم المتعلقة بالتسجيالت الدولية ؛  "١"

 
والمبالغ المسددة مقابل الخدمات التي يؤديها المكتب الدولي في اطار االتحاد ؛  "٢"

 
ومبيعات منشورات المكتب الدولي المتعلقة باالتحاد واتاوات تلك المنشورات ؛  "٣"

 
والهبات والوصايا واالعانات ؛  "٤"

 
وااليجارات والفوائد وغير ذلك من االيرادات المنثورة .  "٥"

 
ــى الجمعيـة تحديـد مقـدار الرسـوم  (٤)  [تحديد الرسوم والمبالغ األخرى والميزانية]  ( أ )  تتول
ــالغ األخـرى  المشار اليها في الفقرة (٣)"١" بناء على اقتراح المدير العام . ويتولى المدير العام تحديد المب

المشار اليها في الفقرة  (٣)"٢" وتطبق مؤقتا بشرط موافقة الجمعية عليها في دورتها الالحقة . 
 

يحدد مقدار الرسوم المشار اليها في الفقرة (٣)"١" بما يكفل حدا أدنى من ايرادات  (ب)
االتحاد المتأتية من الرسوم والمصادر األخرى يكون آافيا لتغطية آل مصروفات المكتب الدولــي المتعلقـة 

باالتحاد . 
اذا لم تعتمد الميزانية قبل بداية الفترة المالية الجديــدة ، تظـل علـى المسـتوى ذاتـه  (جـ)

الذي آانت عليه ميزانية السنة السابقة ، آما ينص على ذلك النظام المالي . 
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ــال عـامل يتكـون مـن فـائض  (٥)  [صندوق رأس المال العامل]  يكون لالتحاد صندوق رأس م
ــم يكـن ذلـك الفـائض آافيـا . واذا أصبـح رأس  االيرادات ومن مبلغ واحد يسدده آل عضو في االتحاد اذا ل
المال غير آاف ، تقرر الجمعية زيادته . وتتولى الجمعية تحديد قيمة الزيادة وشــروط تسـديدها بنـاء علـى 

اقتراح المدير العام . 
 

(٦)  [المبالغ التي تسلفها الدولة المضيفة]  ( أ )  يجب أن ينص اتفــاق المقـر المـبرم مـع الدولـة 
ــة سـلفا آلمـا آـان صنـدوق رأس المـال  التي يقع مقر المنظمة الرئيسية في أرضيها على أن تقدم تلك الدول
العامل غير آاف . ويحدد مقدار تلك السلف وشروط منحها فـي اتفاقـات منفصلـة تبرمـها تلـك الدولـة مـع 

المنظمة في آل حالة على حدة . 
 

يكون للدولــة المشـار اليـها فـي الفقـرة الفرعيـة ( أ ) وللمنظمـة الحـق فـي نقـض  (ب)
االلتزام بمنح السلف بموجب اخطار آتابي يصبح نافذا بعد نهاية السنة التي تم فيها توجيه االخطار بثالثــة 

أشهر . 
 

(٧)  [مراجعة الحسابات]  يتولى مراجعة الحسابات دولة واحدة أو أآثر من الدول األعضاء في 
االتحاد أو مراجعون خارجيون ، وفقا لما هو منصوص عليه في النظام المالي . وتتولــى الجمعيـة تعيينـهم 

باالتفاق معهم . 
 
 

[نهاية الوثيقة] 
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