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 مجعيات الدول األعضاء يف الويبو
 

 واخلمسون السابعةسلسلة االجتماعات 
ىل  2من جنيف،   2017 أأكتوبر 11اإ

 
 

ت التي احتاااواال الرئاسيةالويبو  يااتهلاخلاص النظام الداخلي 
 الويبو تديرها

عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

جراءات هيئات الويبو الرئاس   .1 نشاء من أأحاكم معا وية والاحتادات اليت تديرها الويبتتأألف القواعد اليت تنظم اإ هدات اإ
ابلنس بة للك تتأألف (، و Rev.3 (A) 399 - منفصل منشوروارد يف )ال الويبو والاحتادات، والنظام ادلاخيل العام للويبو

 ."النظام ادلاخيل اخلاص" يطلق علهيا من مجموعة منفصةل من القواعد ،رئاس يةهيئة 

 2من يف الفرتة جمتع ت  س  يتالهيئة،  21 بالغ عددهاالرئاس ية ال الويبو  هيئاتل  ةاخلاص ةم ادلاخلينظال الوثيقة ع هذه جتم  و  .2
ىل  طار 2017أأكتوبر  11اإ يرها ضاء يف الويبو والاحتادات اليت تدلدلول الأعلهيئات الرئاس ية امجلعيات وسائر ادورات  يف اإ
 و.الويب

 ةم ادلاخلينظال  ت. وقد أأضيفAB/XXIV/INF/2 (1993)ثيقة ث هذه الوثيقة التجميع السابق الوارد يف الو وحتد   .3
معاهدة الويبو بشأأن الأداء والتسجيل مجعية و  ،ي مجعية معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلفأأ بعد ذكل التجميع،  ت اعمتديتال

ادلاخيل  ث النظامد  ح  و  هدة مراكش.ومجعية معا ،ومجعية معاهدة س نغافورة ،اتومجعية معاهدة قانون الرباء ،الصويت
دراج التعديالت املعمتدة عام هبدف للجمعية العامة للويبو  ل مؤرمرات حل 2000ومعال ابلقرارات اليت اختذت يف عام  .2016اإ

(، A/35/15 الوثيقةمن  136و 135 نيلفقرتا، )انظر وجملس احتاد لش بونة ولهاي ونيس ممثيل احتادات ابريس وبرن
 الكياانت من هذا التجميع. تكلل  ةم ادلاخليالنظ تبعداست  
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 امجلعية العامة للويبو .1

 النظام ادلاخيل

 1970سبمترب  28املعمتد يف 

 2016أأكتوبر  11واملعدل يف 

 تطبيق النظام ادلاخيل العام :1املادة 

ليه  أأدانه ةالوارد واداملو  النظام ادلاخيل العام للويبو منللويبو  معية العامةن النظام ادلاخيل للج كو  تي  هل.اليت تضاف اإ  وتعد 

 مرشوع جدول الأعامل :2املادة 

 معية العامة وفقا لتعلاميت جلنة التنس يق.للج  املدير العام مرشوع جدول الأعامل لدلورات العادية يعد  

 ل النصابكامتيف حال عدم االقرارات  :3دة اامل

لهيا يف املادة يف احلا (1)  انفذةاليت مل تصبح القرارات فورا  يبلغ املدير العام )ج( من اتفاقية الويبو،(3)6ةل املشار اإ
ىل  بعد ضافيةتقرير ادليطلعها عىل و  ،يف ادلورة ادلول الأعضاء يف امجلعية العامة اليت مل تكن ممثةلاإ  ورة وأأية توضيحات اإ

 رضورية.

بالغ. الإ  عن التصويت من اترخي اأأو امتناعه االإدلء بأأصواهتل املمنوحة لهذه ادلولدأأ فرتة الثالثة أأشهر تب (2)
ىل املدير العام خالل تؤخذ ا ول ذا وصلت اإ ل اإ  املذكورة.الفرتة لردود بعني الاعتبار اإ

 .تصة يف ادلوةل املعنيةامل سلطة ال عن أأو  وزارة الشؤون اخلارجيةن عالردود  تصدرجيب أأن  (3)

 1لغات العمل :4املادة 

وفر وت  أأو الإس بانية أأو الروس ية،  س يةابللغة الإنلكزيية أأو الفرن  عية العامةمجل ا جلساتلشفوية أأثناء ا املداخالتلقى ت  ميكن أأن 
 الأخرى.ات الثالث الرتمجة الشفوية ابللغ

 2نرش التقرير :5املادة 

 .حق املؤلفو  امللكية الصناعيةنرشيت املكتب ادلويل، يف  يعدهاذلي  لص قرير عن أأعامل لك دورة، أأو املنرش التي  

                                                
1

لقاء أأحضىغات الأمم املتحدة الست  الرمسية، التغطية اللغوية لتشمل مجيع لنطاق  وس يعمجعيات الويبو لتقرارات  عقبرر: مالحظة احمل  مداخالت  ابلإماكن اإ

ىل اللغا وفرللغتني العربية والصينية، وس تاب شفوية لقاءميكن ت امخلس الأخرى. و الأمانة الرتمجة الشفوية اإ الرتمجة  وت تاحت شفوية ابللغة الربتغالية، مداخال أأيضا اإ

ىل لغات الأمم املتحدة الست    الرمسية. الشفوية اإ
2

دورة عىل  نرش التقرير عن أأعامل لك. وي  1998 يف يونيوابللغتني الإنلكزيية والفرنس ية  حق املؤلفو  امللكية الصناعية اإصدار نرشيتتوقف  مالحظة احملرر: 
 الإلكرتوين. موقع الويبو
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 أأعضاء املكتب :6املادة 

وانئباه يف الاجامتع الأول من امجلعية اليت تنظر يف املوافقة عىل برانمج ومزيانية  ي نتصب رئيس امجلعية العامة (1)
 الثنائية، ملدة س نتني، وتبدأأ مدة وليهتم عقب الاجامتع الهنايئ لتكل امجلعية.

 اليت تنظر يفالتالية للجمعية العامة  الهنايئيظل أأعضاء مكتب امجلعية العامة يف مناصهبم حىت الاجامتع  (2)
 املوافقة عىل برانمج ومزيانية الثنائية.

 مناصب أأعضاء املكتب اليت شغلوها.ل حيق للرئيس وانئبيه املنهتية وليهتم الرتحش فورا بعد ذكل لشغل  (3)
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 مؤرمر الويبو  .2

 النظام ادلاخيل

 1970سبمترب  28املعمتد يف 

 تطبيق النظام ادلاخيل العام :1املادة 

ليه املواد الواردة أأدانه دلاخيل العام للويبو و النظام امن لويبو ؤرمر ايل ملن النظام ادلاخو  كتي  هلاليت تضاف اإ  .وتعد 

 مرشوع جدول الأعامل :2املادة 

 للمؤرمر وفقا لتعلاميت جلنة التنس يق. املدير العام مرشوع جدول الأعامل لدلورات العادية يعد  

 3لغات العمل :3املادة 

وفر الرتمجة ابللغة الإنلكزيية أأو الفرنس ية أأو الإس بانية أأو الروس ية، وت   املؤرمر جلساتالشفوية أأثناء  تاملداخاللقى ميكن أأن ت  
 الشفوية ابللغات الثالث الأخرى.

 4نرش التقرير :4املادة 

 .فحق املؤلو  امللكية الصناعيةنرشيت املكتب ادلويل، يف  يعدهاذلي  لص قرير عن أأعامل لك دورة، أأو املنرش التي  

  

                                                
3

لقاء مداخالت مالحظة احملرر: عقب قرارات مجعيات الويبو لتوس يع نطاق التغطية اللغوية لتشمل مجيع لغات الأمم املتحدة الست  الرمسية، أأحضى ابلإماك  ن اإ
لقاء مداخالت شفوية ابللغة الربتشفوية اب ىل اللغات امخلس الأخرى. وميكن أأيضا اإ تاح الرتمجة غالية، وت  للغتني العربية والصينية، وس توفر الأمانة الرتمجة الشفوية اإ

ىل لغات الأمم املتحدة الست  الرمسية  .الشفوية اإ
4

دورة عىل  نرش التقرير عن أأعامل لك. وي  1998 يف يونيوللغتني الإنلكزيية والفرنس ية اب حق املؤلفو  امللكية الصناعية اإصدار نرشيتتوقف  مالحظة احملرر: 
 .موقع الويبو
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 جلنة الويبو للتنس يق .3

 النظام ادلاخيل
 1970سبمترب  28املعمتد يف 

 تطبيق النظام ادلاخيل العام :1املادة 

ليه ادلاخيل العام للويبو واملواد الواردة أأدانه النظام  منلجنة الويبو للتنس يق ل ن النظام ادلاخيل كو  تي  هلاليت تضاف اإ  .وتعد 

 تكوين اللجنة :2املادة 

 .نيأأعضاء مؤقتو  ني وأأعضاء منتس بنيأأعضاء عادي ن جلنة الويبو للتنس يق منكو  تت (1)

اللجنة التنفيذية لحتاد برن  تمتتع بعضوية اللجنة التنفيذية لحتاد ابريس أأو اليتادلول  مه ونالأعضاء العادي (2)
 .هيامتك  أأو

ىل  اليت تنتسبادلول  املنتس بون مهالأعضاء  (3) اللجنة التنفيذية لحتاد برن  حتاد ابريس أأواللجنة التنفيذية لاإ
 .5هيامتك  أأو

 .()ج( من اتفاقية الويبو1)8مبقتىض املادة ادلول اليت ينتصهبا املؤرمر  مه ونؤقتاملعضاء الأ  (4)

 أأعضاء املكتب :3املادة 

 .ورة عاديةلتنس يق رئيسا وانئبني للرئيس يف اجللسة الأوىل للك دجلنة ا تنتصب (1)

هكذا و اخلامسة و الثالثة و  الأوىل]الرمق فردية  يف لك دورة عادية ،ين للرئيسنائب الثاال و نتصب الرئيس ي  )أأ(  (2)
النائب الأول للرئيس من بني نتصب ي  و  ،ابريسحتاد من بني مندويب الأعضاء العاديني يف اللجنة التنفيذية ل ،[دواليك

نتصب النائب الثاين للرئيس من بني مندويب الأعضاء ي  د برن، رشيطة أأن مندويب الأعضاء العاديني يف اللجنة التنفيذية لحتا
ىلاملنتس بني  ن اكن  اللجنة التنفيذية لحتاد ابريس اإ  .أأو أأكرثأأعضاء أأربعة  مهعدداإ

الثانية والرابعة والسادسة ]الرمق ية زوج  يف لك دورة عادية ،ين للرئيسنائب الثاال و نتصب الرئيس ي  )ب( 
النائب الأول للرئيس من بني نتصب ي  و  رن،بحتاد من بني مندويب الأعضاء العاديني يف اللجنة التنفيذية ل ،[هكذا دواليكو 

نتصب النائب الثاين للرئيس من بني مندويب ، رشيطة أأن ي  ابريس يف اللجنة التنفيذية لحتاد مندويب الأعضاء العاديني
ىلالأعضاء املنتس بني  ن اكن  ناللجنة التنفيذية لحتاد بر  اإ  .أأو أأكرثأأعضاء أأربعة  مهعدداإ

                                                
5

 اءعضفئة الأ ل عد ي(، مل A/35/15من الوثيقة  136و 135فقرتني ممثيل احتاد برن )انظر الممثيل احتاد ابريس و  يمؤرمر عقد وقف تتيجة ل ن  مالحظة احملرر: 
 .، مبا يف ذكل الإشارات السابقة والالحقةيف هذا النظام ادلاخيل اخلاص الإشارات اإىل الأعضاء املنتس بني توقف تطبيق عليه،. و وجود نياملنتس ب
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 التصويت املس تقل :4املادة 

ن مل ي (1) ، مهأأو أ راءاملؤقتني  واملنتس بني و معرفة قرارات الأعضاء العادينيوجبت ابلإجامع، و الأعضاء ت صو  اإ
 .عىل حدة د التصويت مرة أأخرى داخل لك مجموعة من اجملموعاتيع أأ 

ن (2) مضن حرصًا  التصويت أأجري اختصاص مجيع مجموعات الأعضاء، من ليستاملسأأةل قيد النظر تضح أأن ا اإ
 اجملموعات املتصة. أأو اجملموعة

 6نرش التقرير :5املادة 

 .حق املؤلفو  امللكية الصناعيةنرشيت املكتب ادلويل، يف  يعدهاذلي  لص قرير عن أأعامل لك دورة، أأو املنرش التي  

  

                                                
6

دورة عىل  نرش التقرير عن أأعامل لك. وي  1998 يف يونيوابللغتني الإنلكزيية والفرنس ية  حق املؤلفو  امللكية الصناعية اإصدار نرشيتتوقف  مالحظة احملرر: 
 .الإلكرتوين موقع الويبو
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 مجعية احتاد ابريس .4

 النظام ادلاخيل
 1970سبمترب  28د يف املعمت

 تطبيق النظام ادلاخيل العام :1املادة 

ليه املواد الواردة أأدانه ادلاخيل العام للويبو و النظام  منعية احتاد ابريس مجل ن النظام ادلاخيل كو  تي  هل.اليت تضاف اإ  وتعد 

 مرشوع جدول الأعامل :2املادة 

 .لجنة التنفيذية لحتاد ابريسوفقا لتعلاميت ال  عية احتاد ابريسمجل  ةاملدير العام مرشوع جدول الأعامل لدلورات العادي يعد  

 لجنة التنفيذية لحتاد ابريسيف ال  نيالأعضاء العاديانتخاب  :3املادة 

 .دعى أأعضاء اللجنة التنفيذية اذلين تنتصهبم مجعية احتاد ابريس أأعضاء عاديني يف تكل اللجنةي   (1)

عادة انتخاب أأعضاء ال  (2)  .ولكن حبد أأقىص ل يزيد عىل ثليث عددمهالعاديني لجنة التنفيذية ميكن اإ

رى الانتخاابت ، جت  للويبو ( من النظام ادلاخيل العام1)34جراء املنصوص عليه يف املادة يراع الإ يف حال مل  (3)
الأجبدية حرف ابلقرعة  سحبي  بعد أأن دي لأسامهئا ابللغة الفرنس ية، ادلول الأعضاء ابلرتتيب الأجب نادىابلطريقة التالية: ت  

عادة انتخاهبا أأ ةل، تقر  دولك امس وعندما ي نادى  ؛نداء الأسامءبه التصويت ب  بدأأ ي ي اذل ، اقتضت الرضورة ناإ و ل؛  ور امجلعية اإ
عادة الانتخاب اإ  امسهانادى ي   ادلول اليتخر أ  ستبعد ت   لضامن عدم جتاوز نس بة الثلثني؛  ها رضوراياستبعاداكن  نمن اإ

 ر انتخابه.الأعضاء اجلدد املطلوبني لتحقيق العدد الإجاميل املقر   بعد ذكلتصب امجلعية تن و 

 يف حال عدم اكامتل النصابالقرارات  :4دة اامل

لهيا يف املادة يف احلا (1) القرارات اليت مل تصبح فورا يبلغ املدير العام ، ابريس()ج( من اتفاقية 4)13ةل املشار اإ
ىل  بعد انفذة ورة وأأية توضيحات تقرير ادلويطلعها عىل  ،يف ادلورة اليت مل تكن ممثةل مجعية احتاد ابريسالأعضاء يف ادلول اإ

ضافية  .رضورية اإ

بالغ. الإ  عن التصويت من اترخي اأأو امتناعه االإدلء بأأصواهتل املمنوحة لهذه ادلولدأأ فرتة الثالثة أأشهر تب (2)
ذا وص ول ل اإ ىل املدير العام خالل تؤخذ الردود بعني الاعتبار اإ  املذكورة.الفرتة لت اإ

 .تصة يف ادلوةل املعنيةامل سلطة ال عن أأو  ن اخلارجيةوزارة الشؤون عالردود  جيب أأن تصدر (3)

 7نرش التقرير :5املادة 

الصادرة ابللغتني  امللكية الصناعيةنرشة املكتب ادلويل، يف  يعدهاذلي  لص قرير عن أأعامل لك دورة، أأو املنرش التي  
 .زيية والفرنس يةالإنلك

                                                
7

 دورة عىل موقع الويبو نرش التقرير عن أأعامل لك. وي  1998 يف يونيوابللغتني الإنلكزيية والفرنس ية  امللكية الصناعية اإصدار نرشةتوقف  مالحظة احملرر: 
 .الإلكرتوين
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 اللجنة التنفيذية لحتاد ابريس: .5

 النظام ادلاخيل
 1970سبمترب  28املعمتد يف 

 تطبيق النظام ادلاخيل العام :1املادة 

اليت تضاف ادلاخيل العام للويبو واملواد الواردة أأدانه النظام من لجنة التنفيذية لحتاد ابريس ل ن النظام ادلاخيل كو  تي 
ليه هل اإ  .وتعد 

 تكوين اللجنة :2املادة 

عضوا عاداي حبمك بصفهتا سويرسا و  ني وأأعضاء منتس بنيأأعضاء عادي من اللجنة التنفيذية لحتاد ابريسن تتكو   (1)
 .وضعها

 .احتاد ابريسمجعية  نتصهبات  اليتادلول  مه ونالأعضاء العادي (2)

 .8د ابريسادلول اليت ينتصهبا مؤرمر ممثيل احتا املنتس بون مهالأعضاء  (3)

 أأعضاء املكتب :3املادة 

نتصب النائب أأن ي   طرت شوي  ندويب الأعضاء العاديني. نتصب الرئيس وانئبا رئيس اللجنة التنفيذية لحتاد ابريس من بني م ي  
ن اكن الثاين للرئيس من بني مندويب الأعضاء املنتس بني   .أأو أأكرثأأعضاء أأربعة  مهعدداإ

 9نتس بونعضاء امل الأ  :4املادة 

ون بصفة استشارية، ويعرب   اللجنةحتاد ابريس يف مناقشات شارك الأعضاء املنتس بون يف اللجنة التنفيذية لي  (1)
 .ااختصاصه مضنعن أ راهئم بشأأن املسائل اليت تدخل 

ركون ا. ويشابلصفة ذاهتايف جلنة التنس يق  أأعضاءيكون الأعضاء املنتس بون يف اللجنة التنفيذية لحتاد ابريس  (2)
عىل وجه  ،سعوني و . ااختصاصه مضنون عن أ راهئم بشأأن املسائل اليت تدخل بصفة استشارية، ويعرب   اقشاهتيف منا

ىل اخلصوص،  ىل احلكومة السويرسية، بصفهتا شورة امل تقدمي اإ ، بشأأن املسائل الإدارية واملالية وغريها من رقابةلطة ساإ
 .النظام املايلو  املوظفني نظاميف  يف احلالت املنصوص علهيا س امي املسائل ذات الاهامتم املشرتك، ول

                                                
8

توقف  عليه،و . وجود نياملنتس ب اءعضفئة الأ ل عد ي(، مل A/35/15الوثيقة من  135 ةفقر )انظر الممثيل احتاد ابريس  مؤرمرعقد وقف تتيجة ل ن  مالحظة احملرر: 
 .، مبا يف ذكل الإشارات السابقة والالحقةيف هذا النظام ادلاخيل اخلاص الإشارات اإىل الأعضاء املنتس بني تطبيق

9
 .8انظر احلاش ية  
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 التصويت املس تقل :5املادة 

ن مل ي (1) لجنة التنفيذية ل  واملنتس بني الأعضاء العادينيأأو أ راء معرفة قرارات وجبت ابلإجامع، و الأعضاء ت صو  اإ
 عىل حدة.ني تأأخرى داخل لك مجموعة من اجملموع  د التصويت مرةيع أأ ، ريسلحتاد اب

ن (2) مضن  أأجري التصويت حرصاً  ،كتهيام الأعضاء يتاختصاص مجموع نمليست املسأأةل قيد النظر  اتضح أأن اإ
 .املتصة ةاجملموع

 10نرش التقرير :6املادة 

الصادرة ابللغتني  امللكية الصناعيةنرشة املكتب ادلويل، يف  يعدهاذلي  لص قرير عن أأعامل لك دورة، أأو املنرش التي  
 .الإنلكزيية والفرنس ية
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 دورة عىل موقع الويبو نرش التقرير عن أأعامل لك. وي  1998 يف يونيوزيية والفرنس ية ابللغتني الإنلك امللكية الصناعية اإصدار نرشةتوقف  مالحظة احملرر: 
 .الإلكرتوين
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 رنمجعية احتاد ب .6

 النظام ادلاخيل
 1970سبمترب  28املعمتد يف 

 تطبيق النظام ادلاخيل العام :1املادة 

ليه ادلاخيل العام للويبو واملواد الواردة أأدانه النظام  منرن عية احتاد بمجل ن النظام ادلاخيل كو  تي  هلاليت تضاف اإ  .وتعد 

 مرشوع جدول الأعامل :2املادة 

 .رنبلجنة التنفيذية لحتاد وفقا لتعلاميت ال رن عية احتاد بمجل  لعاديةاملدير العام مرشوع جدول الأعامل لدلورات ا يعد  

 رنلجنة التنفيذية لحتاد بيف ال  نيالأعضاء العاديانتخاب  :3املادة 

 .أأعضاء عاديني يف تكل اللجنة نر ذية اذلين تنتصهبم مجعية احتاد بدعى أأعضاء اللجنة التنفيي   (1)

عادة انتخاب أأعضاء اللجنة (2)  .ولكن حبد أأقىص ل يزيد عىل ثليث عددمهالعاديني التنفيذية  ميكن اإ

رى الانتخاابت ، جت  للويبو ( من النظام ادلاخيل العام1)34جراء املنصوص عليه يف املادة يراع الإ يف حال مل  (3)
الأجبدية حرف ابلقرعة  سحبي  بعد أأن دي لأسامهئا ابللغة الفرنس ية، ادلول الأعضاء ابلرتتيب الأجب نادىابلطريقة التالية: ت  

عادة انتخاهبا أأ ةل، تقر  دولك امس وعندما ي نادى  ؛نداء الأسامءبه التصويت ب  بدأأ ي ي اذل ، اقتضت الرضورة ناإ و ل؛  ور امجلعية اإ
عادة الانتخاب اإ  امسهانادى ي   ادلول اليتخر أ  ستبعد ت   لضامن عدم جتاوز نس بة الثلثني؛  ها رضوراياستبعاداكن  نمن اإ

 ر انتخابه.الأعضاء اجلدد املطلوبني لتحقيق العدد الإجاميل املقر   بعد ذكلتصب امجلعية تن و 

 يف حال عدم اكامتل النصابالقرارات  :4دة اامل

لهيا يف املادة يف احلا (1)  انفذةالقرارات اليت مل تصبح فورا يبلغ املدير العام ، برن()ج( من اتفاقية 3)22ةل املشار اإ
ىل  بعد ورة وأأية توضيحات تقرير ادلويطلعها عىل  ،يف ادلورة  تكن ممثةلاليت مل نمجعية احتاد بر ادلول الأعضاء يف اإ

ضافية  .رضورية اإ

بالغ. الإ  عن التصويت من اترخي اأأو امتناعه االإدلء بأأصواهتل املمنوحة لهذه ادلولدأأ فرتة الثالثة أأشهر تب (2)
ىل املدير العام خالل  ول ذا وصلت اإ ل اإ  املذكورة.الفرتة تؤخذ الردود بعني الاعتبار اإ

 .تصة يف ادلوةل املعنيةامل سلطة ال عن أأو  وزارة الشؤون اخلارجيةن عالردود  جيب أأن تصدر (3)

 11نرش التقرير :5املادة 

الصادرة ابللغتني  حق املؤلفنرشة املكتب ادلويل، يف  يعدهاذلي  لص قرير عن أأعامل لك دورة، أأو املنرش التي  
 .والفرنس ية ةالإنلكزيي
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 دورة عىل موقع الويبو نرش التقرير عن أأعامل لك. وي  1998 يف يونيوابللغتني الإنلكزيية والفرنس ية  حق املؤلف اإصدار نرشةتوقف مالحظة احملرر:  
 .الإلكرتوين
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 اللجنة التنفيذية لحتاد برن:  .7

 ظام ادلاخيلالن

 1970سبمترب  28املعمتد يف 

 1979أأكتوبر  24واملعدل يف 

 تطبيق النظام ادلاخيل العام :1املادة 

ليه واملواد الواردة أأدانه النظام ادلاخيل العام للويبو  منرن حتاد بللجنة التنفيذية لن النظام ادلاخيل كو  تي  هلاليت تضاف اإ  .وتعد 

 تكوين اللجنة :2املادة 

عضوا عاداي حبمك بصفهتا سويرسا ني وأأعضاء منتس بني و أأعضاء عادي من حتاد برنللجنة التنفيذية لان كو  تت (1)
 .وضعها

 ن.احتاد بر مجعية  نتصهبات  اليتمه ادلول  ونالأعضاء العادي (2)

12املنتس بون مه ادلول اليت ينتصهبا مؤرمر ممثيل احتاد برن.الأعضاء  (3)
 

 أأعضاء املكتب :3املادة 

 .ني للرئيسوانئب اً رئيسمن لك دورة،  يف الاجامتع الأول اللجنة التنفيذية لحتاد برنب نتصت  (1)

 انتخاب أأعضاء جدد.يف مناصهبم حىت  كتبامل أأعضاء  يظل   (2)

، مناصب أأعضاء املكتب اليت شغلوهال حيق للرئيس وانئبيه املنهتية وليهتم الرتحش فورا بعد ذكل لشغل  (3)
ل   ن  اإ  انتصبوا يف دورة اس تثنائية.اإ

نتصب أأن ي   طرت شي  من بني مندويب الأعضاء العاديني. و  هوانئبااللجنة التنفيذية لحتاد برن رئيس نتصب ي   (4)
ن اكن النائب الثاين للرئيس من بني مندويب الأعضاء املنتس بني   .أأو أأكرثأأعضاء أأربعة  مهعدداإ

 13عضاء املنتس بونالأ  :4املادة 

ون عن بصفة استشارية، ويعرب   اللجنةيف مناقشات  نر حتاد بعضاء املنتس بون يف اللجنة التنفيذية لشارك الأ ي  (1)
 .ااختصاصه مضنأ راهئم بشأأن املسائل اليت تدخل 

ركون يف ا. ويشابلصفة ذاهتايف جلنة التنس يق  أأعضاء نر ون يف اللجنة التنفيذية لحتاد بيكون الأعضاء املنتس ب (2)
عىل وجه اخلصوص،  ،سعوني و . ااختصاصه مضنون عن أ راهئم بشأأن املسائل اليت تدخل استشارية، ويعرب  بصفة  امناقشاهت

ىل  ىل احلكومة السويرسية، بصفهتا شورة امل تقدمي اإ ، بشأأن املسائل الإدارية واملالية وغريها من املسائل ذات رقابةلطة ساإ
 .النظام املايلو  املوظفني نظاميف  يف احلالت املنصوص علهيا س امي الاهامتم املشرتك، ول
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توقف  عليه،و . وجود ةاملنتس ب اءعضفئة الأ ل عد ي(، مل A/35/15من الوثيقة  136 ةفقر احتاد برن )انظر الثيل مم  مؤرمرعقد وقف تتيجة ل ن  مالحظة احملرر: 
 .، مبا يف ذكل الإشارات السابقة والالحقةيف هذا النظام ادلاخيل اخلاص الإشارات اإىل الأعضاء املنتس بني تطبيق

13
 .12انظر احلاش ية  
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 التصويت املس تقل :5املادة 

ن مل ي (1) لجنة التنفيذية ل  واملنتس بني الأعضاء العادينيأأو أ راء معرفة قرارات وجبت ابلإجامع، و الأعضاء ت صو  اإ
 عىل حدة.ني تأأخرى داخل لك مجموعة من اجملموع  د التصويت مرةيع أأ ، رنلحتاد ب

ن (2) مضن  أأجري التصويت حرصاً  ،كتهيام الأعضاء يتاختصاص مجموع نمليست املسأأةل قيد النظر  اتضح أأن اإ
 .املتصة ةاجملموع

 14نرش التقرير :6املادة 

الصادرة ابللغتني  حق املؤلفنرشة املكتب ادلويل، يف  يعدهاذلي  لص قرير عن أأعامل لك دورة، أأو املنرش التي  
 .والفرنس ية الإنلكزيية
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 دورة عىل موقع الويبو نرش التقرير عن أأعامل لك. وي  1998 يف يونيوابللغتني الإنلكزيية والفرنس ية  حق املؤلف دار نرشةاإصتوقف  مالحظة احملرر: 
 .الإلكرتوين
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 مجعية احتاد مدريد .8

 النظام ادلاخيل

 1971ر أأكتوب 2املعمتد يف 

 1973نومفرب  27واملعدل يف 

 1983ديسمرب  15ويف 

 تطبيق النظام ادلاخيل العام :1املادة 

ليه واملواد الواردة أأدانه النظام ادلاخيل العام للويبو  من عية احتاد مدريدمجل ن النظام ادلاخيل كو  تي  هلاليت تضاف اإ  .وتعد 

 يف حال عدم اكامتل النصابالقرارات  :2دة اامل

لهيا يف املادة  احلايف (1) يبلغ املدير العام ، اتفاق مدريد )العالمات(و وثيقة اس توكهومل ()ج( من 3)10ةل املشار اإ
ىل  بعد انفذةالقرارات اليت مل تصبح فورا  ويطلعها عىل  ،يف ادلورة اليت مل تكن ممثةل مدريدمجعية احتاد ادلول الأعضاء يف اإ

ضافيةورة وأأية توضيحات تقرير ادل  .رضورية اإ

بالغ. الإ  عن التصويت من اترخي اأأو امتناعه االإدلء بأأصواهتل املمنوحة لهذه ادلولدأأ فرتة الثالثة أأشهر تب (2)
ىل املدير العام خالل  ول ذا وصلت اإ ل اإ  املذكورة.الفرتة تؤخذ الردود بعني الاعتبار اإ

 .تصة يف ادلوةل املعنيةامل سلطة ال عن أأو  وزارة الشؤون اخلارجيةن عالردود  جيب أأن تصدر (3)

 صاريفامل :3دة اامل

قامة ملندوب واحد من لك دوةل عضو وفقا للرشوط التالية: مصاريفيتحمل احتاد مدريد  (1)  السفر والإ

دي   )أأ(  ؛15س تخدمةامل التذكرة  تقدمي( عند )ادلرجة الأوىل السفر ابلقطار أأو الطائرةتاكليف صايف  سد 

قامة اليوم  )ب( ع عدد م هاأأن يتطابق عدد نبغيي و جدول الأمم املتحدة؛  دة يفاحملد  تكل  ية يهبدلت الإ
ضافة مع  الأايم الالزمة لدلورة  يوم واحد؛اإ

 ته.نظام موظفي الويبو ولئ  يف دت السفر عىل شلك مبلغ حمد  حمطا مصاريفدفع ت   )ج(

قامهتم لصاريف م البدلت أأن يذكروا كتابة أأنلمندوبني اذلين يتلقون هذه ل ينبغي  (2) ض ت   نسفرمه واإ من عو 
 مصادر أأخرى.
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ىل ، لربانمج واملزيانيةل جلنة الويبو راتاقر معال بمالحظة احملرر:   مدة ، حسب يةالاقتصادادلرجة الأعامل أأو تذاكر درجة  أأسعارتستند مصاريف السفر اإ
 التذكرة املس تخدمة(.عوضا عن تسديد سعر طلب )ال تذاكر السفر عند الأمانة يرت شأأن ت ميكن الرحةل؛ و 
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 16نرش التقرير :4املادة 

الصادرة ابللغتني  امللكية الصناعيةنرشة املكتب ادلويل، يف  يعدهاذلي  لص قرير عن أأعامل لك دورة، أأو املنرش التي  
ن اقتىض الأمر، العالمات التجارية ادلوليةنرشة والفرنس ية و  الإنلكزيية  .اإ
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يف  العالمات التجارية ادلولية، وتوقف اإصدار نرشة 1998 يف يونيوابللغتني الإنلكزيية والفرنس ية  امللكية الصناعية اإصدار نرشةتوقف مالحظة احملرر:  
 .الإلكرتوين دورة عىل موقع الويبو ل لكنرش التقرير عن أأعاموي   .1996 أأبريل
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 لهاياحتاد مجعية  .9

 النظام ادلاخيل

 1976سبمترب  27املعمتد يف 

 1979مايو  28واملعدل يف 

 1985أأكتوبر  1ويف 

 تطبيق النظام ادلاخيل العام :1املادة 

ليه واملواد الواردة أأدانه النظام ادلاخيل العام للويبو  من لهايعية احتاد مجل ن النظام ادلاخيل كو  تي  هلاليت تضاف اإ  .وتعد 

 يف حال عدم اكامتل النصابالقرارات  :2 دةاامل

لهيا يف املادة يف احلا (1)  فورا يبلغ املدير العام، 1967لعام التمكيلية وثيقة اس توكهومل ()ج( من 3)2ةل املشار اإ
ىل  بعد انفذةالقرارات اليت مل تصبح  تقرير  ويطلعها عىل ،يف ادلورة اليت مل تكن ممثةل لهايمجعية احتاد ادلول الأعضاء يف اإ

ضافيةادل  رضورية. ورة وأأية توضيحات اإ

بالغ. الإ  عن التصويت من اترخي اأأو امتناعه االإدلء بأأصواهتل املمنوحة لهذه ادلولدأأ فرتة الثالثة أأشهر تب (2)
ىل املدير العام خالل  ول ذا وصلت اإ ل اإ  املذكورة.الفرتة تؤخذ الردود بعني الاعتبار اإ

 .تصة يف ادلوةل املعنيةامل سلطة ال عن أأو  وزارة الشؤون اخلارجيةن عالردود  جيب أأن تصدر (3)

 هاتعديل و  بعض أأحاكم الالئة التنفيذيةاعامتد  :)اثنيا(2دة اامل

 أأحاكم الالئة التنفيذية لتفاق لهايمن ت عىل اعامتد أأو تعديل أأي أأن تصو   1960مة بوثيقة ز  لدلول امللسوى  حيقل 
 رة.املذكو  1960بتنفيذ وثيقة  ةتعلقامل 

 17نرش التقرير :3املادة 

الصادرة ابللغتني  امللكية الصناعيةنرشة املكتب ادلويل، يف  يعدهاذلي  لص قرير عن أأعامل لك دورة، أأو املنرش التي  
 .والفرنس ية الإنلكزيية

  

                                                
17

 دورة عىل موقع الويبو نرش التقرير عن أأعامل لكوي   .1998 يف يونيوابللغتني الإنلكزيية والفرنس ية  امللكية الصناعية اإصدار نرشةتوقف مالحظة احملرر:  
 .الإلكرتوين
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 نيسمجعية احتاد  .10

 النظام ادلاخيل

 1970 سبمترب 28املعمتد يف 

 تطبيق النظام ادلاخيل العام :1املادة 

ليه أأدانه  تنيالوارد تنيواملادالنظام ادلاخيل العام للويبو  من نيسعية احتاد مجل ن النظام ادلاخيل كو  تي  لاللتني تضافان اإ  .هنوتعد 

 يف حال عدم اكامتل النصابالقرارات  :2دة اامل

لهيا يف املادة يف احلا (1)  انفذةرارات اليت مل تصبح القفورا  ، يبلغ املدير العاماتفاق نيس()ج( من 3)5ةل املشار اإ
ىل  بعد ضافيةتقرير ادليف ادلورة، ويطلعها عىل  اليت مل تكن ممثةل نيسمجعية احتاد ادلول الأعضاء يف اإ  ورة وأأية توضيحات اإ

 رضورية.

بالغ. الإ  عن التصويت من اترخي اأأو امتناعه االإدلء بأأصواهتل املمنوحة لهذه ادلولدأأ فرتة الثالثة أأشهر تب (2)
ىل املدير العام خالل  ول ذا وصلت اإ ل اإ  املذكورة.الفرتة تؤخذ الردود بعني الاعتبار اإ

 .تصة يف ادلوةل املعنيةامل سلطة ال عن أأو  وزارة الشؤون اخلارجيةن عالردود  جيب أأن تصدر (3)

 18نرش التقرير :3املادة 

الصادرة ابللغتني  ية الصناعيةامللك نرشة املكتب ادلويل، يف  يعدهاذلي  لص قرير عن أأعامل لك دورة، أأو املنرش التي  
 .والفرنس ية الإنلكزيية

  

                                                
18

و دورة عىل موقع الويب نرش التقرير عن أأعامل لكوي   .1998 نيويف يو ابللغتني الإنلكزيية والفرنس ية  امللكية الصناعية اإصدار نرشةتوقف مالحظة احملرر:  
 .الإلكرتوين
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 لش بونةمجعية احتاد  .11

 النظام ادلاخيل

 1973 نومفرب 27املعمتد يف 

 تطبيق النظام ادلاخيل العام :1املادة 

 تني تضافانالل أأدانه  تنيالوارد تنيواملاد النظام ادلاخيل العام للويبومن  لش بونةعية احتاد مجل ن النظام ادلاخيل كو  تي 
ليه ل اإ  .هنوتعد 

 يف حال عدم اكامتل النصابالقرارات  :2دة اامل

لهيا يف املادة يف احلا (1) القرارات فورا  ، يبلغ املدير العامتفاق لش بونةلس توكهومل اوثيقة ()ج( من 3)9ةل املشار اإ
ىل  بعد انفذةاليت مل تصبح  ورة تقرير ادليف ادلورة، ويطلعها عىل  ممثةل اليت مل تكنلش بونة  مجعية احتادادلول الأعضاء يف اإ

ضافية  رضورية. وأأية توضيحات اإ

بالغ. الإ  عن التصويت من اترخي اأأو امتناعه االإدلء بأأصواهتل املمنوحة لهذه ادلولدأأ فرتة الثالثة أأشهر تب (2)
ىل املدير العام خالل  ول ذا وصلت اإ ل اإ  املذكورة.الفرتة تؤخذ الردود بعني الاعتبار اإ

 .تصة يف ادلوةل املعنيةامل سلطة ال عن أأو  وزارة الشؤون اخلارجيةن عالردود  جيب أأن تصدر (3)

 19نرش التقرير :3املادة 

الصادرة ابللغتني  امللكية الصناعيةنرشة املكتب ادلويل، يف  يعدهاذلي  لص قرير عن أأعامل لك دورة، أأو املنرش التي  
 .والفرنس ية الإنلكزيية
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 دورة عىل موقع الويبو نرش التقرير عن أأعامل لكوي   .1998 يف يونيوابللغتني الإنلكزيية والفرنس ية  امللكية الصناعية اإصدار نرشةتوقف مالحظة احملرر:  
 .الإلكرتوين
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 واكرنولمجعية احتاد  .12

 النظام ادلاخيل

 1971أأكتوبر 2املعمتد يف 

 تطبيق النظام ادلاخيل العام :1املادة 

ليه أأدانه  تنيالوارد تنيواملاد النظام ادلاخيل العام للويبو من لواكرنوعية احتاد مجل ن النظام ادلاخيل كو  تي  اللتني تضافان اإ
ل  .هنوتعد 

 يف حال عدم اكامتل النصابالقرارات  :2دة اامل

لهيا يف املادة يف احلا (1)  انفذةالقرارات اليت مل تصبح فورا  ، يبلغ املدير العاماتفاق لواكرنو()ج( من 3)5ةل املشار اإ
ىل  بعد ضافيةتقرير ادليف ادلورة، ويطلعها عىل  اليت مل تكن ممثةل لواكرنو مجعية احتادادلول الأعضاء يف اإ  ورة وأأية توضيحات اإ

 رضورية.

بالغ. الإ  عن التصويت من اترخي اأأو امتناعه االإدلء بأأصواهتل املمنوحة لهذه ادلولالثالثة أأشهر  دأأ فرتةتب (2)
ىل املدير العام خالل  ول ذا وصلت اإ ل اإ  املذكورة.الفرتة تؤخذ الردود بعني الاعتبار اإ

 .تصة يف ادلوةل املعنيةامل سلطة ال عن أأو  وزارة الشؤون اخلارجيةن عالردود  جيب أأن تصدر (3)

 20نرش التقرير :3املادة 

الصادرة ابللغتني  امللكية الصناعيةنرشة املكتب ادلويل، يف  يعدهاذلي  لص قرير عن أأعامل لك دورة، أأو املنرش التي  
 .والفرنس ية الإنلكزيية
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 دورة عىل موقع الويبو نرش التقرير عن أأعامل لكوي   .1998 يف يونيوتني الإنلكزيية والفرنس ية ابللغ  امللكية الصناعية اإصدار نرشةتوقف مالحظة احملرر:  
 .الإلكرتوين
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 التصنيف ادلويل للرباءاتمجعية احتاد  .13

 النظام ادلاخيل

 1975 أأكتوبر 9املعمتد يف 

  العامتطبيق النظام ادلاخيل :1املادة 

نيت  النظام ادلاخيل العام للويبو "امجلعية"( من فامي بعداملسامة ات )النظام ادلاخيل مجلعية احتاد التصنيف ادلويل للرباء كو 
ليه  أأدانه واردةوالأحاكم ال 1975أأكتوبر  7الصادر يف عية امجل قرار و  1971سرتاسربغ لعام اأأحاكم اتفاق و  اليت تضاف اإ

هل  .وتعد 

 يف حال عدم اكامتل النصابالقرارات  :2دة اامل

لهيا يف املادة يف احلا (1) القرارات فورا  ، يبلغ املدير العام1971لعام  اسرتاسربغاتفاق ()ج( من 3)7ةل املشار اإ
ىل  بعد انفذةاليت مل تصبح  حات ورة وأأية توضيتقرير ادليف ادلورة، ويطلعها عىل  اليت مل تكن ممثةلعية امجل ادلول الأعضاء يف اإ

ضافية  رضورية. اإ

بالغ. الإ  عن التصويت من اترخي اأأو امتناعه االإدلء بأأصواهتل املمنوحة لهذه ادلولدأأ فرتة الثالثة أأشهر تب (2)
ىل امل تؤخذ الردود بعني الاعتب ول ذا وصلت اإ ل اإ  املذكورة.الفرتة خالل  كتب ادلويلار اإ

 .تصة يف ادلوةل املعنيةامل سلطة ال عن أأو  وزارة الشؤون اخلارجيةن عالردود  جيب أأن تصدر (3)

 راقبون اخلاصونامل :3دة اامل

تعهدت بتقدمي ، التصنيف ادلويل للرباءات عضوا يف احتادوليست أأي دوةل عضو يف احتاد ابريس منح ت   (1)
يع دورات مراقب خاص يف مج صفة  ،نةتربعات خاصة لتغطية مرصوفات احتاد التصنيف ادلويل للرباءات يف س نة معي  

 .امجلعية تنش ئهفريق عامل  ي جلنة أأووأأ  امجلعية

لهيا يف الفقرة )اقرت الأي مراقب خاص تقدمي  ق  حي (2)  (.1حات يف أأي من ادلورات املشار اإ

 21نرش التقرير :4املادة 

الصادرة ابللغتني  امللكية الصناعيةنرشة املكتب ادلويل، يف  يعدهاذلي  لص قرير عن أأعامل لك دورة، أأو املنرش التي  
 .والفرنس ية زييةالإنلك
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 دورة عىل موقع الويبو نرش التقرير عن أأعامل لكوي   .1998 يف يونيوابللغتني الإنلكزيية والفرنس ية  امللكية الصناعية اإصدار نرشةتوقف مالحظة احملرر:  
 .الإلكرتوين
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 لرباءاتامعاهدة التعاون بشأأن مجعية احتاد  .14

 النظام ادلاخيل

 1978أأبريل  10املعمتد يف 

 1984فرباير  3واملعدل يف 

 تطبيق النظام ادلاخيل العام :1املادة 

اليت أأدانه  ةاد الواردو وامللويبو النظام ادلاخيل العام لمن لرباءات اعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن مجل ن النظام ادلاخيل كو  تي 
ليه هل تضاف اإ  .وتعد 

 املراقبون اخلاصون :2املادة 

ل لهاولية ادلكومية احل اتدار الإ  دعىت   دوةل واحدة أأو أأكرث من ادلول الأعضاء يف احتاد ت سارية املفعول يف منح براءا املو 
امجلعية، دورات ، يف الإدارات وتمتتع. راقبني خاصني""مبصفة  دورات امجلعية حلضورمعاهدة التعاون بشأأن الرباءات 

 التصويت. عضاء يف امجلعية، ابس تثناء حقالأ  هبا ادلولابحلقوق ذاهتا اليت تمتتع 

 مرشوع جدول الأعامل :3املادة 

التنفيذية فور جنة تعلاميت الل ، ب ورات العاديةادلويسرتشد املرشوع، يف دورة.  لكلعامل الأ املدير العام مرشوع جدول  د  عي
ادلورات يف  ،يتضمن املرشوعالرباءات(. و  التعاون بشأأن ()أأ( من معاهدة6)54( و 9)53)انظر املادتني  تأأليفها

ليه يف املادة  الاس تثنائية، البند أأو البنود املذكورة يف  ( من معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.ب)(11)53الطلب املشار اإ

 22نرش التقرير :4املادة 

 ،احتاد معاهدة التعاون بشأأن للرباءات جريدةاملكتب ادلويل، يف  يعدهاذلي  لص قرير عن أأعامل لك دورة، أأو امللتنرش اي  
 .والفرنس ية الصادرة ابللغتني الإنلكزيية امللكية الصناعيةويف نرشة 
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 دورة عىل موقع الويبو نرش التقرير عن أأعامل لكوي   .1998 يف يونيوابللغتني الإنلكزيية والفرنس ية  امللكية الصناعية ار نرشةاإصدتوقف مالحظة احملرر:  
 .الإلكرتوين
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 بودابستمجعية احتاد  .15

 النظام ادلاخيل

 1980سبمترب  22املعمتد يف 

 ظام ادلاخيل العامتطبيق الن :1املادة 

يداع الاكئنات ادلقيقة لأغراض الإجراءات اخلاصة ابلرباءات مجلعية ن النظام ادلاخيل كو  تي  احتاد الاعرتاف ادلويل ابإ
ليه الواردة أأدانه  ةاداملو النظام ادلاخيل العام للويبو من  بودابست( )احتاد هلاليت تضاف اإ  .وتعد 

 23نرش التقرير :2املادة 

امللكية يف نرشة ده املكتب ادلويل، عياذلي  لص امل، أأو 1للجمعية املذكورة يف املادة  عن أأعامل لك دورةقرير نرش التي  
 .والفرنس ية الصادرة ابللغتني الإنلكزيية الصناعية
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 يبودورة عىل موقع الو  نرش التقرير عن أأعامل لكوي   .1998 يف يونيوابللغتني الإنلكزيية والفرنس ية  امللكية الصناعية اإصدار نرشةتوقف مالحظة احملرر:  
 .الإلكرتوين
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 فيينامجعية احتاد  .16

 النظام ادلاخيل

 1985أأكتوبر  1املعمتد يف 

 تطبيق النظام ادلاخيل العام :1املادة 

ليه أأدانه  تنيالوارد تنياداملو النظام ادلاخيل العام للويبو  منفيينا احتاد مجلعية اخيل ن النظام ادلكو  تي  لاللتني تضافان اإ  .هنوتعد 

 يف حال عدم اكامتل النصابالقرارات  :2دة اامل

لهيا يف املادة يف احلا (1)  انفذةتصبح  القرارات اليت ملفورا  ، يبلغ املدير العاماتفاق فيينا()ج( من 3)7ةل املشار اإ
ىل  بعد ضافيةتقرير ادليف ادلورة، ويطلعها عىل  اليت مل تكن ممثةلاحتاد فيينا مجعية ادلول الأعضاء يف اإ  ورة وأأية توضيحات اإ

 رضورية.

بالغ. الإ  عن التصويت من اترخي اأأو امتناعه االإدلء بأأصواهتل املمنوحة لهذه ادلولدأأ فرتة الثالثة أأشهر تب (2)
ىل ود بعني الاعتبتؤخذ الرد ول ذا وصلت اإ ل اإ  املذكورة.الفرتة خالل  املدير العامار اإ

 .تصة يف ادلوةل املعنيةامل سلطة ال عن أأو  وزارة الشؤون اخلارجيةن عالردود  جيب أأن تصدر (3)

 24نرش التقرير :3املادة 

الصادرة  عيةامللكية الصنايف نرشة ده املكتب ادلويل، عياذلي  لص امل، أأو للجمعية قرير عن أأعامل لك دورةتال نرش ي  
 .والفرنس ية ابللغتني الإنلكزيية
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 دورة عىل موقع الويبو نرش التقرير عن أأعامل لكوي   .1998 يف يونيوابللغتني الإنلكزيية والفرنس ية  امللكية الصناعية اإصدار نرشةتوقف مالحظة احملرر:  
 .الإلكرتوين
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 معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلفمجعية  .17

 النظام ادلاخيل

 2002أأكتوبر  1املعمتد يف 

 تطبيق النظام ادلاخيل العام :1املادة 

اللتني أأدانه  تنيالوارد نيتادواملالنظام ادلاخيل العام للويبو  منمعاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف  مجلعيةن النظام ادلاخيل كو  تي 
ليه  لتضافان اإ  .هنوتعد 

 الوفود :2املادة 

تكون لك دوةل عضو يف هيئة من الهيئات ممثةل مبندوب واحد أأو أأكرث، وجيوز أأن يساعده مندوبون مناوبون  (1)
 ومستشارون وخرباء.

( 3( أأو )2)17وفقا للامدة  فمعاهدة الويبو بشأأن حق املؤلعترب أأية منظمة حكومية دولية تصبح طرفا يف ت  (2)
 من تكل املعاهدة وفدا، وتمتتع، يف امجلعية، ابحلقوق ذاهتا اليت تمتتع هبا وفود ادلول، وفقا لأحاكم هذا النظام.

 يكون للك وفد رئيس للوفد. (3)

 جيوز لأي مندوب مناوب أأو مستشار أأو خبري أأن يتوىل همامت املندوب بأأمر من رئيس وفده. (4)

اليت أأو املنظمة احلكومية ادلولية لك مندوب أأو مندوب مناوب مفوضا من قبل السلطة املتصة لدلوةل  يكون (5)
خطار املدير العام بتعيني املندوبني واملندوبني املناوبني يف رساةل أأو مذكرة أأو برقية يس تحسن أأن تكون صادرة  ميثلها. ويمت اإ

 .منظمة احلكومية ادلوليةلل السلطة املتصة أأو  عن وزارة الشؤون اخلارجية

 التصويت :3املادة 

ذا أأيدها وفد ت  ل  (1) ل  اإ  أ خر عىل الأقل.طرح الاقرتاحات والتعديالت اليت يقدهما وفد ما للتصويت اإ

جيوز لأي طرف متعاقد يكون منظمة حكومية دولية أأن يشرتك يف التصويت بدًل من ادلول الأعضاء فيه  (2)
ول جيوز لأية منظمة حكومية دولية من ذكل  دل عدد ادلول الأعضاء فيه والأطراف يف هذه املعاهدة.بعدد من الأصوات يعا

ذا مارست أأية دوةل من ادلول الأعضاء فهيا حقها يف التصويت والعكس حصيح.  القبيل أأن تشرتك يف التصويت اإ
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 معاهدة الويبو بشأأن الأداء والتسجيل الصويتمجعية  .18

 النظام ادلاخيل

 2002أأكتوبر  1املعمتد يف 

 تطبيق النظام ادلاخيل العام :1املادة 

 تنيادواملالنظام ادلاخيل العام للويبو  من معاهدة الويبو بشأأن الأداء والتسجيل الصويت مجلعيةن النظام ادلاخيل كو  تي 
ليه أأدانه  تنيالوارد لاللتني تضافان اإ  .هنوتعد 

 الوفود :2املادة 

ضو يف هيئة من الهيئات ممثةل مبندوب واحد أأو أأكرث، وجيوز أأن يساعده مندوبون مناوبون تكون لك دوةل ع (1)
 ومستشارون وخرباء.

وفقا  معاهدة الويبو بشأأن الأداء والتسجيل الصويتعترب أأية منظمة حكومية دولية تصبح طرفا يف ت  (2)
حلقوق ذاهتا اليت تمتتع هبا وفود ادلول، وفقا لأحاكم هذا ( من تكل املعاهدة وفدا، وتمتتع، يف امجلعية، اب3( أأو )2)26 للامدة

 النظام.

 يكون للك وفد رئيس للوفد. (3)

 جيوز لأي مندوب مناوب أأو مستشار أأو خبري أأن يتوىل همامت املندوب بأأمر من رئيس وفده. (4)

اليت احلكومية ادلولية  أأو املنظمةيكون لك مندوب أأو مندوب مناوب مفوضا من قبل السلطة املتصة لدلوةل  (5) 
خطار املدير العام بتعيني املندوبني واملندوبني املناوبني يف رساةل أأو مذكرة أأو برقية يس تحسن أأن تكون صادرة  ميثلها. ويمت اإ

 .للمنظمة احلكومية ادلوليةالسلطة املتصة أأو  عن وزارة الشؤون اخلارجية

 التصويت :3املادة 

ذا أأيدها وفد طرح الاقرتاحات والتعديالت  ل  (1) ل  اإ  أ خر عىل الأقل.ت اليت يقدهما وفد ما للتصويت اإ

جيوز لأي طرف متعاقد يكون منظمة حكومية دولية أأن يشرتك يف التصويت بدًل من ادلول الأعضاء فيه  (2)
ومية دولية من ذكل ول جيوز لأية منظمة حك بعدد من الأصوات يعادل عدد ادلول الأعضاء فيه والأطراف يف هذه املعاهدة.

ذا مارست أأية دوةل من ادلول الأعضاء فهيا حقها يف التصويت والعكس حصيح.  القبيل أأن تشرتك يف التصويت اإ
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 معاهدة قانون الرباءاتمجعية  .19

 النظام ادلاخيل

 2005أأكتوبر  5املعمتد يف 

 تطبيق النظام ادلاخيل العام :1املادة 

اللتني تضافان أأدانه  تنيالوارد تنيادواملالنظام ادلاخيل العام للويبو  مناهدة قانون الرباءات مع مجلعيةن النظام ادلاخيل كو  تي 
ليه  لاإ  .هنوتعد 

 الوفود :2املادة 

تكون لك دوةل عضو يف هيئة من الهيئات ممثةل مبندوب واحد أأو أأكرث، وجيوز أأن يساعده مندوبون مناوبون  (1)
 ومستشارون وخرباء.

( من تكل 3( أأو )2)20نظمة حكومية دولية تصبح طرفا يف معاهدة قانون الرباءات وفقا للامدة تعترب أأية م  (2)
 املعاهدة وفدا، وتمتتع، يف امجلعية، ابحلقوق ذاهتا اليت تمتتع هبا وفود ادلول، وفقا لأحاكم هذا النظام.

 يكون للك وفد رئيس للوفد. (3)

 أأن يتوىل همامت املندوب بأأمر من رئيس وفده. جيوز لأي مندوب مناوب أأو مستشار أأو خبري (4)

اليت أأو املنظمة احلكومية ادلولية يكون لك مندوب أأو مندوب مناوب مفوضا من قبل السلطة املتصة لدلوةل  (5)
خطار املدير العام بتعيني املندوبني واملندوبني املناوبني  عن وزارة  اً صادر الإخطار كون ييس تحسن أأن و  كتابياً ميثلها. ويمت اإ

 .للمنظمة احلكومية ادلوليةالسلطة املتصة أأو  الشؤون اخلارجية

 التصويت :3املادة 

ذا أأيدها وفد ت  ل  (1) ل  اإ  أ خر عىل الأقل.طرح الاقرتاحات والتعديالت اليت يقدهما وفد ما للتصويت اإ

صويت بدًل من ادلول الأعضاء فيه جيوز لأي طرف متعاقد يكون منظمة حكومية دولية أأن يشرتك يف الت (2)
ول جيوز لأية منظمة حكومية دولية من ذكل  بعدد من الأصوات يعادل عدد ادلول الأعضاء فيه والأطراف يف هذه املعاهدة.

ذا مارست أأية دوةل من ادلول الأعضاء فهيا حقها يف التصويت والعكس حصيح. وعالوة عىل  القبيل أأن تشرتك يف التصويت اإ
ذا اكنت أأية دوةل من ادلول الأعضاء فهيا ذكل، ل  تشرتك أأية منظمة حكومية دولية من ذكل القبيل يف التصويت اإ

والأطراف يف هذه املعاهدة دوةل عضوًا يف منظمة حكومية دولية أأخرى من ذكل القبيل واشرتكت تكل املنظمة احلكومية 
 ادلولية الأخرى يف ذكل التصويت.
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 فورةس نغا معاهدةمجعية  .20

 النظام ادلاخيل

 2009أأكتوبر  1املعمتد يف 

 تطبيق النظام ادلاخيل العام :1املادة 

النظام ادلاخيل  من معاهدة س نغافورة بشأأن قانون العالمات التجارية )معاهدة س نغافورة( مجلعيةن النظام ادلاخيل كو  تي 
ليه أأدانه  تنيالوارد تنيادواملالعام للويبو  لاللتني تضافان اإ  .هنوتعد 

 الوفود :2املادة 

تكون لك دوةل عضو يف هيئة من الهيئات ممثةل مبندوب واحد أأو أأكرث، وجيوز أأن يساعده مندوبون مناوبون  (1)
 ومستشارون وخرباء.

" من تكل املعاهدة 2("1)26تعترب أأية منظمة حكومية دولية تصبح طرفا يف معاهدة س نغافورة وفقا للامدة  (2)
 مجلعية، ابحلقوق ذاهتا اليت تمتتع هبا وفود ادلول، وفقا لأحاكم هذا النظام.وفدا، وتمتتع، يف ا

 يكون للك وفد رئيس للوفد. (3)

 جيوز لأي مندوب مناوب أأو مستشار أأو خبري أأن يتوىل همامت املندوب بأأمر من رئيس وفده. (4)

اليت و املنظمة احلكومية ادلولية أأ يكون لك مندوب أأو مندوب مناوب مفوضا من قبل السلطة املتصة لدلوةل  (5)
خطار املدير العام بتعيني املندوبني واملندوبني املناوبني  عن وزارة  اً صادر الإخطار كون ييس تحسن أأن و  كتابياً ميثلها. ويمت اإ

 .للمنظمة احلكومية ادلوليةالسلطة املتصة أأو  الشؤون اخلارجية

 التصويت :3املادة 

ذا أأيدها وفد طرح الاقرتات  ل  (1) ل  اإ  أ خر عىل الأقل.حات والتعديالت اليت يقدهما وفد ما للتصويت اإ

جيوز لأي طرف متعاقد يكون منظمة حكومية دولية أأن يشرتك يف التصويت بدًل من ادلول الأعضاء فيه  (2)
ية منظمة حكومية دولية من ذكل ول جيوز لأ  بعدد من الأصوات يعادل عدد ادلول الأعضاء فيه والأطراف يف هذه املعاهدة.

ذا مارست أأية دوةل من ادلول الأعضاء فهيا حقها يف التصويت والعكس حصيح. وعالوة عىل  القبيل أأن تشرتك يف التصويت اإ
ذا اكنت أأية دوةل من ادلول الأعضاء فهيا  ذكل، ل تشرتك أأية منظمة حكومية دولية من ذكل القبيل يف التصويت اإ

املعاهدة دوةل عضوًا يف منظمة حكومية دولية أأخرى من ذكل القبيل واشرتكت تكل املنظمة احلكومية والأطراف يف هذه 
 ادلولية الأخرى يف ذكل التصويت.
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 مراكشمجعية معاهدة  .21

 النظام ادلاخيل

 2016أأكتوبر  11املعمتد يف 

 تطبيق النظام ادلاخيل العام :1املادة 

ىل املصنفات املنشورة لفائدة الأشخاص املكفوفني أأو معايق معا مجلعيةن النظام ادلاخيل كو  تي  هدة مراكش لتيسري النفاذ اإ
عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات )معاهدة مراكش( اليت أأدانه  ةالوارد ادو املو النظام ادلاخيل العام للويبو  من البرص أأو ذوي اإ

ليه و  هلتضاف اإ  .تعد 

 أأعضاء املكتب :2املادة 

ىل أأن يمت انتخاب أأعضاء  تنتصب امجلعية (1) رئيسا وانئبني للرئيس يظلون يف مناصهبم دلورتني عاديتني، اإ
 للمكتب. جدد

عادة انتخاب الرئيس وانئيب الرئيس اخلارجني مبارشة للمناصب اليت اكنوا يشغلوهنا. (2)  ل جيوز اإ

 الوفود :3املادة 

حد أأو أأكرث، وجيوز أأن يساعده مندوبون مناوبون تكون لك دوةل عضو يف هيئة من الهيئات ممثةل مبندوب وا (1)
 ومستشارون وخرباء.

( من تكل املعاهدة وفدا، 2)15تعترب أأية منظمة حكومية دولية تصبح طرفا يف معاهدة مراكش وفقا للامدة  (2)
 ف ذكل.وتمتتع، يف امجلعية، ابحلقوق ذاهتا اليت تمتتع هبا وفود ادلول، ما مل تن  أأحاكم هذا النظام عىل خال

 يكون للك وفد رئيس للوفد. (3)

 جيوز لأي مندوب مناوب أأو مستشار أأو خبري أأن يتوىل همامت املندوب بأأمر من رئيس وفده. (4)

اليت أأو املنظمة احلكومية ادلولية يكون لك مندوب أأو مندوب مناوب مفوضا من قبل السلطة املتصة لدلوةل  (5)
خطار املدير العام بت  عن وزارة  اً صادر الإخطار كون ييس تحسن أأن و  كتابياً عيني املندوبني واملندوبني املناوبني ميثلها. ويمت اإ

 .للمنظمة احلكومية ادلوليةالسلطة املتصة أأو  الشؤون اخلارجية

 التصويت :4املادة 

ل  اإ ت  ل  (1)  .أ خر عىل الأقلذا أأيدها وفد طرح الاقرتاحات والتعديالت اليت يقدهما وفد ما للتصويت اإ

 للك طرف متعاقد، يكون دوةًل، صوٌت واحد ويصوت ابمسه فقط. (2)

جيوز لأي طرف متعاقد يكون منظمة حكومية دولية الاشرتاك يف التصويت، بدل من ادلول الأعضاء فيه،  (3)
مة حكومية دولية من ول جيوز لأي منظ بعدد من الأصوات يساوي عدد ادلول الأعضاء فيه والأطراف يف هذه املعاهدة.

ذا مارست أأية دوةل من ادلول الأعضاء فهيا حقها يف التصويت والعكس حصيح.  ذكل القبيل أأن تشرتك يف التصويت اإ
ذا اكنت أأية دوةل من ادلول الأعضاء  وعالوة عىل ذكل، ل تشرتك أأية منظمة حكومية دولية من ذكل القبيل يف التصويت اإ
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ة دوةل عضوًا يف منظمة حكومية دولية أأخرى من ذكل القبيل واشرتكت تكل املنظمة احلكومية فهيا والأطراف يف هذه املعاهد
 ادلولية الأخرى يف ذكل التصويت.

 النصاب القانوين :5املادة 

 يتكون النصاب القانوين من نصف عدد ادلول الأعضاء يف مجعية معاهدة مراكش.

ىل عقد دورات اس تثنائية :6املادة   ادلعوة اإ

 امجلعية دورة اس تثنائية بدعوة من املدير العام بناء عىل طلب ربع عدد ادلول الأعضاء يف امجلعية.تعقد 

 ]هناية الوثيقة[


