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A/57/INF/6

ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 4 :مايو 2017

مجعيات الدول األعضاء يف الويبو
سلسلة االجتماعات السابعة واخلمسون

جنيف ،من  2اإىل  11أأكتوبر 2017

النظام الداخلي اخلاص هلياات الويبو الرئاسية واالاحتااات التي
تديرها الويبو

وثيقة من اإعداد ا ألمانة
 .1تتأألف القواعد اليت تنظم اإجراءات هيئات الويبو الرئاس ية والاحتادات اليت تديرها الويبو من أأحاكم معاهدات اإنشاء
الويبو والاحتادات ،والنظام ادلاخيل العام للويبو (الوارد يف منشور منفصل  ،)399 (A) Rev.3 -وتتأألف ابلنس بة للك
هيئة رئاس ية ،من مجموعة منفصةل من القواعد يطلق علهيا "النظام ادلاخيل اخلاص".
 .2وجتمع هذه الوثيقة النظم ادلاخلية اخلاصة لهيئات الويبو الرئاس ية البالغ عددها  21هيئة ،اليت س تجمتع يف الفرتة من 2
اإىل  11أأكتوبر  2017يف اإطار دورات امجلعيات وسائر الهيئات الرئاس ية لدلول ا ألعضاء يف الويبو والاحتادات اليت تديرها
الويبو.
 .3وحتدث هذه الوثيقة التجميع السابق الوارد يف الوثيقة ) .AB/XXIV/INF/2 (1993وقد أأضيفت النظم ادلاخلية
اليت اعمتدت بعد ذكل التجميع ،أأي مجعية معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف ،ومجعية معاهدة الويبو بشأأن ا ألداء والتسجيل
الصويت ،ومجعية معاهدة قانون الرباءات ،ومجعية معاهدة س نغافورة ،ومجعية معاهدة مراكش .وحدث النظام ادلاخيل
للجمعية العامة للويبو هبدف اإدراج التعديالت املعمتدة عام  .2016ومعال ابلقرارات اليت اختذت يف عام  2000حلل مؤرمرات
ممثيل احتادات ابريس وبرن ولهاي ونيس وجملس احتاد لش بونة( ،انظر الفقرتني  135و 136من الوثيقة ،)A/35/15
استبعدت النظم ادلاخلية لتكل الكياانت من هذا التجميع.
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 .1امجلعية العامة للويبو
النظام ادلاخيل

املعمتد يف  28سبمترب 1970
واملعدل يف  11أأكتوبر 2016
املادة :1

تطبيق النظام ادلاخيل العام

يتكون النظام ادلاخيل للجمعية العامة للويبو من النظام ادلاخيل العام للويبو واملواد الواردة أأدانه اليت تضاف اإليه وتعدهل.
املادة :2

مرشوع جدول ا ألعامل

يعد املدير العام مرشوع جدول ا ألعامل لدلورات العادية للجمعية العامة وفقا لتعلاميت جلنة التنس يق.
املادة :3

القرارات يف حال عدم اكامتل النصاب

( )1يف احلاةل املشار اإلهيا يف املادة ()3(6ج) من اتفاقية الويبو ،يبلغ املدير العام فورا القرارات اليت مل تصبح انفذة
بعد اإىل ادلول ا ألعضاء يف امجلعية العامة اليت مل تكن ممثةل يف ادلورة ،ويطلعها عىل تقرير ادلورة و أأية توضيحات اإضافية
رضورية.
( )2تبد أأ فرتة الثالثة أأشهر املمنوحة لهذه ادلول ل إالدلء بأأصواهتا أأو امتناعها عن التصويت من اترخي ا إلبالغ.
ول تؤخذ الردود بعني الاعتبار اإل اإذا وصلت اإىل املدير العام خالل الفرتة املذكورة.
( )3جيب أأن تصدر الردود عن وزارة الشؤون اخلارجية أأو عن السلطة املتصة يف ادلوةل املعنية.
املادة :4

لغات العمل

1

ميكن أأن تلقى املداخالت الشفوية أأثناء جلسات امجلعية العامة ابللغة الإنلكزيية أأو الفرنس ية أأو الإس بانية أأو الروس ية ،وتوفر
الرتمجة الشفوية ابللغات الثالث ا ألخرى.
املادة :5

نرش التقرير

2

ينرش التقرير عن أأعامل لك دورة ،أأو امللص اذلي يعده املكتب ادلويل ،يف نرشيت امللكية الصناعية وحق املؤلف.

 1مالحظة احملرر :عقب قرارات مجعيات الويبو لتوس يع نطاق التغطية اللغوية لتشمل مجيع لغات الأمم املتحدة الست الرمسية ،أأحضى ابلإماكن اإلقاء مداخالت
شفوية ابللغتني العربية والصينية ،وس توفر ا ألمانة الرتمجة الشفوية اإىل اللغات امخلس ا ألخرى .وميكن أأيضا اإلقاء مداخالت شفوية ابللغة الربتغالية ،وتتاح الرتمجة
الشفوية اإىل لغات ا ألمم املتحدة الست الرمسية.
 2مالحظة احملرر :توقف اإصدار نرشيت امللكية الصناعية وحق املؤلف ابللغتني الإنلكزيية والفرنس ية يف يونيو  .1998وينرش التقرير عن أأعامل لك دورة عىل
موقع الويبو الإلكرتوين.
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املادة :6

أأعضاء املكتب

( )1ينتصب رئيس امجلعية العامة وانئباه يف الاجامتع ا ألول من امجلعية اليت تنظر يف املوافقة عىل برانمج ومزيانية
الثنائية ،ملدة س نتني ،وتبد أأ مدة وليهتم عقب الاجامتع الهنايئ لتكل امجلعية.
( )2يظل أأعضاء مكتب امجلعية العامة يف مناصهبم حىت الاجامتع الهنايئ للجمعية العامة التالية اليت تنظر يف
املوافقة عىل برانمج ومزيانية الثنائية.
( )3ل حيق للرئيس وانئبيه املنهتية وليهتم الرتحش فورا بعد ذكل لشغل مناصب أأعضاء املكتب اليت شغلوها.
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.2

مؤرمر الويبو
النظام ادلاخيل

املعمتد يف  28سبمترب 1970
املادة :1

تطبيق النظام ادلاخيل العام

يتكون النظام ادلاخيل ملؤرمر الويبو من النظام ادلاخيل العام للويبو واملواد الواردة أأدانه اليت تضاف اإليه وتعدهل.
املادة :2

مرشوع جدول ا ألعامل

يعد املدير العام مرشوع جدول ا ألعامل لدلورات العادية للمؤرمر وفقا لتعلاميت جلنة التنس يق.
املادة :3

لغات العمل

3

ميكن أأن تلقى املداخالت الشفوية أأثناء جلسات املؤرمر ابللغة الإنلكزيية أأو الفرنس ية أأو الإس بانية أأو الروس ية ،وتوفر الرتمجة
الشفوية ابللغات الثالث ا ألخرى.
املادة :4

نرش التقرير

4

ينرش التقرير عن أأعامل لك دورة ،أأو امللص اذلي يعده املكتب ادلويل ،يف نرشيت امللكية الصناعية وحق املؤلف.

 3مالحظة احملرر :عقب قرارات مجعيات الويبو لتوس يع نطاق التغطية اللغوية لتشمل مجيع لغات الأمم املتحدة الست الرمسية ،أأحضى ابلإماكن اإلقاء مداخالت
شفوية ابللغتني العربية والصينية ،وس توفر ا ألمانة الرتمجة الشفوية اإىل اللغات امخلس ا ألخرى .وميكن أأيضا اإلقاء مداخالت شفوية ابللغة الربتغالية ،وتتاح الرتمجة
الشفوية اإىل لغات ا ألمم املتحدة الست الرمسية.
 4مالحظة احملرر :توقف اإصدار نرشيت امللكية الصناعية وحق املؤلف ابللغتني الإنلكزيية والفرنس ية يف يونيو  .1998وينرش التقرير عن أأعامل لك دورة عىل
موقع الويبو.
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 .3جلنة الويبو للتنس يق
النظام ادلاخيل

املعمتد يف  28سبمترب 1970
املادة :1

تطبيق النظام ادلاخيل العام

يتكون النظام ادلاخيل للجنة الويبو للتنس يق من النظام ادلاخيل العام للويبو واملواد الواردة أأدانه اليت تضاف اإليه وتعدهل.
املادة :2

تكوين اللجنة

( )1تتكون جلنة الويبو للتنس يق من أأعضاء عاديني و أأعضاء منتس بني و أأعضاء مؤقتني.
( )2ا ألعضاء العاديون مه ادلول اليت تمتتع بعضوية اللجنة التنفيذية لحتاد ابريس أأو اللجنة التنفيذية لحتاد برن
أأو كتهيام.
( )3ا ألعضاء املنتس بون مه ادلول اليت تنتسب اإىل اللجنة التنفيذية لحتاد ابريس أأو اللجنة التنفيذية لحتاد برن
أأو كتهيام.5
( )4ا ألعضاء املؤقتون مه ادلول اليت ينتصهبا املؤرمر مبقتىض املادة ()1(8ج) من اتفاقية الويبو.
املادة :3

أأعضاء املكتب

( )1تنتصب جلنة التنس يق رئيسا وانئبني للرئيس يف اجللسة ا ألوىل للك دورة عادية.
( ( )2أأ) ينتصب الرئيس والنائب الثاين للرئيس ،يف لك دورة عادية فردية الرمق [ا ألوىل والثالثة واخلامسة وهكذا
دواليك] ،من بني مندويب ا ألعضاء العاديني يف اللجنة التنفيذية لحتاد ابريس ،وينتصب النائب ا ألول للرئيس من بني
مندويب ا ألعضاء العاديني يف اللجنة التنفيذية لحتاد برن ،رشيطة أأن ينتصب النائب الثاين للرئيس من بني مندويب ا ألعضاء
املنتس بني اإىل اللجنة التنفيذية لحتاد ابريس اإن اكن عددمه أأربعة أأعضاء أأو أأكرث.
(ب) ينتصب الرئيس والنائب الثاين للرئيس ،يف لك دورة عادية زوجية الرمق [الثانية والرابعة والسادسة
وهكذا دواليك] ،من بني مندويب ا ألعضاء العاديني يف اللجنة التنفيذية لحتاد برن ،وينتصب النائب ا ألول للرئيس من بني
مندويب ا ألعضاء العاديني يف اللجنة التنفيذية لحتاد ابريس ،رشيطة أأن ينتصب النائب الثاين للرئيس من بني مندويب
ا ألعضاء املنتس بني اإىل اللجنة التنفيذية لحتاد برن اإن اكن عددمه أأربعة أأعضاء أأو أأكرث.

 5مالحظة احملرر :نتيجة لتوقف عقد مؤرمري ممثيل احتاد ابريس وممثيل احتاد برن (انظر الفقرتني  135و 136من الوثيقة  ،)A/35/15مل يعد لفئة ا ألعضاء
املنتس بني وجود .وعليه ،توقف تطبيق الإشارات اإىل ا ألعضاء املنتس بني يف هذا النظام ادلاخيل اخلاص ،مبا يف ذكل الإشارات السابقة والالحقة.
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املادة :4

التصويت املس تقل

( )1اإن مل يصوت ا ألعضاء ابلإجامع ،ووجبت معرفة قرارات ا ألعضاء العاديني واملنتس بني واملؤقتني أأو أراءمه،
أأعيد التصويت مرة أأخرى داخل لك مجموعة من اجملموعات عىل حدة.
( )2اإن اتضح أأن املسأأةل قيد النظر ليست من اختصاص مجيع مجموعات ا ألعضاء ،أأجري التصويت حرص ًا مضن
اجملموعة أأو اجملموعات املتصة.
املادة :5

نرش التقرير

6

ينرش التقرير عن أأعامل لك دورة ،أأو امللص اذلي يعده املكتب ادلويل ،يف نرشيت امللكية الصناعية وحق املؤلف.

 6مالحظة احملرر :توقف اإصدار نرشيت امللكية الصناعية وحق املؤلف ابللغتني الإنلكزيية والفرنس ية يف يونيو  .1998وينرش التقرير عن أأعامل لك دورة عىل
موقع الويبو الإلكرتوين.
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 .4مجعية احتاد ابريس
النظام ادلاخيل

املعمتد يف  28سبمترب 1970
املادة :1

تطبيق النظام ادلاخيل العام

يتكون النظام ادلاخيل مجلعية احتاد ابريس من النظام ادلاخيل العام للويبو واملواد الواردة أأدانه اليت تضاف اإليه وتعدهل.
املادة :2

مرشوع جدول ا ألعامل

يعد املدير العام مرشوع جدول ا ألعامل لدلورات العادية مجلعية احتاد ابريس وفقا لتعلاميت اللجنة التنفيذية لحتاد ابريس.
املادة :3

انتخاب ا ألعضاء العاديني يف اللجنة التنفيذية لحتاد ابريس

( )1يدعى أأعضاء اللجنة التنفيذية اذلين تنتصهبم مجعية احتاد ابريس أأعضاء عاديني يف تكل اللجنة.
( )2ميكن اإعادة انتخاب أأعضاء اللجنة التنفيذية العاديني ولكن حبد أأقىص ل يزيد عىل ثليث عددمه.
( )3يف حال مل يراع ا إلجراء املنصوص عليه يف املادة  )1(34من النظام ادلاخيل العام للويبو ،جترى الانتخاابت
ابلطريقة التالية :تنادى ادلول ا ألعضاء ابلرتتيب ا ألجبدي ألسامهئا ابللغة الفرنس ية ،بعد أأن يسحب ابلقرعة حرف ا ألجبدية
اذلي يبد أأ به التصويت بنداء ا ألسامء؛ وعندما ينادى امس لك دوةل ،تقرر امجلعية اإعادة انتخاهبا أأو ل؛ وإان اقتضت الرضورة،
تستبعد أخر ادلول اليت ينادى امسها من اإعادة الانتخاب إان اكن استبعادها رضوراي لضامن عدم جتاوز نس بة الثلثني؛
وتنتصب امجلعية بعد ذكل ا ألعضاء اجلدد املطلوبني لتحقيق العدد الإجاميل املقرر انتخابه.
املادة :4

القرارات يف حال عدم اكامتل النصاب

( )1يف احلاةل املشار اإلهيا يف املادة ()4(13ج) من اتفاقية ابريس ،يبلغ املدير العام فورا القرارات اليت مل تصبح
انفذة بعد اإىل ادلول ا ألعضاء يف مجعية احتاد ابريس اليت مل تكن ممثةل يف ادلورة ،ويطلعها عىل تقرير ادلورة و أأية توضيحات
اإضافية رضورية.
( )2تبد أأ فرتة الثالثة أأشهر املمنوحة لهذه ادلول ل إالدلء بأأصواهتا أأو امتناعها عن التصويت من اترخي ا إلبالغ.
ول تؤخذ الردود بعني الاعتبار اإل اإذا وصلت اإىل املدير العام خالل الفرتة املذكورة.
( )3جيب أأن تصدر الردود عن وزارة الشؤون اخلارجية أأو عن السلطة املتصة يف ادلوةل املعنية.
املادة :5

نرش التقرير

7

ينرش التقرير عن أأعامل لك دورة ،أأو امللص اذلي يعده املكتب ادلويل ،يف نرشة امللكية الصناعية الصادرة ابللغتني
الإنلكزيية والفرنس ية.
 7مالحظة احملرر :توقف اإصدار نرشة امللكية الصناعية ابللغتني الإنلكزيية والفرنس ية يف يونيو  .1998وينرش التقرير عن أأعامل لك دورة عىل موقع الويبو
الإلكرتوين.
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 .5اللجنة التنفيذية لحتاد ابريس:
النظام ادلاخيل

املعمتد يف  28سبمترب 1970
املادة :1

تطبيق النظام ادلاخيل العام

يتكون النظام ادلاخيل للجنة التنفيذية لحتاد ابريس من النظام ادلاخيل العام للويبو واملواد الواردة أأدانه اليت تضاف
اإليه وتعدهل.
املادة :2
وضعها.

تكوين اللجنة

( )1تتكون اللجنة التنفيذية لحتاد ابريس من أأعضاء عاديني و أأعضاء منتس بني وسويرسا بصفهتا عضوا عاداي حبمك
( )2ا ألعضاء العاديون مه ادلول اليت تنتصهبا مجعية احتاد ابريس.
( )3ا ألعضاء املنتس بون مه ادلول اليت ينتصهبا مؤرمر ممثيل احتاد ابريس.8

املادة :3

أأعضاء املكتب

ينتصب الرئيس وانئبا رئيس اللجنة التنفيذية لحتاد ابريس من بني مندويب ا ألعضاء العاديني .ويشرتط أأن ينتصب النائب
الثاين للرئيس من بني مندويب ا ألعضاء املنتس بني اإن اكن عددمه أأربعة أأعضاء أأو أأكرث.
املادة :4

ا ألعضاء املنتس بون

9

( )1يشارك ا ألعضاء املنتس بون يف اللجنة التنفيذية لحتاد ابريس يف مناقشات اللجنة بصفة استشارية ،ويعربون
عن أراهئم بشأأن املسائل اليت تدخل مضن اختصاصها.
( )2يكون ا ألعضاء املنتس بون يف اللجنة التنفيذية لحتاد ابريس أأعضاء يف جلنة التنس يق ابلصفة ذاهتا .ويشاركون
يف مناقشاهتا بصفة استشارية ،ويعربون عن أراهئم بشأأن املسائل اليت تدخل مضن اختصاصها .ويسعون ،عىل وجه
اخلصوص ،اإىل تقدمي املشورة اإىل احلكومة السويرسية ،بصفهتا سلطة رقابة ،بشأأن املسائل الإدارية واملالية وغريها من
املسائل ذات الاهامتم املشرتك ،ول س امي يف احلالت املنصوص علهيا يف نظام املوظفني والنظام املايل.

 8مالحظة احملرر :نتيجة لتوقف عقد مؤرمر ممثيل احتاد ابريس (انظر الفقرة  135من الوثيقة  ،)A/35/15مل يعد لفئة ا ألعضاء املنتس بني وجود .وعليه ،توقف
تطبيق الإشارات اإىل ا ألعضاء املنتس بني يف هذا النظام ادلاخيل اخلاص ،مبا يف ذكل الإشارات السابقة والالحقة.
 9انظر احلاش ية .8
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املادة :5

التصويت املس تقل

( )1اإن مل يصوت ا ألعضاء ابلإجامع ،ووجبت معرفة قرارات أأو أراء ا ألعضاء العاديني واملنتس بني للجنة التنفيذية
لحتاد ابريس ،أأعيد التصويت مرة أأخرى داخل لك مجموعة من اجملموعتني عىل حدة.
( )2اإن اتضح أأن املسأأةل قيد النظر ليست من اختصاص مجموعيت ا ألعضاء كتهيام ،أأجري التصويت حرص ًا مضن
اجملموعة املتصة.
املادة :6

نرش التقرير

10

ينرش التقرير عن أأعامل لك دورة ،أأو امللص اذلي يعده املكتب ادلويل ،يف نرشة امللكية الصناعية الصادرة ابللغتني
الإنلكزيية والفرنس ية.

 10مالحظة احملرر :توقف اإصدار نرشة امللكية الصناعية ابللغتني الإنلكزيية والفرنس ية يف يونيو  .1998وينرش التقرير عن أأعامل لك دورة عىل موقع الويبو
الإلكرتوين.
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 .6مجعية احتاد برن
النظام ادلاخيل

املعمتد يف  28سبمترب 1970
املادة :1

تطبيق النظام ادلاخيل العام

يتكون النظام ادلاخيل مجلعية احتاد برن من النظام ادلاخيل العام للويبو واملواد الواردة أأدانه اليت تضاف اإليه وتعدهل.
املادة :2

مرشوع جدول ا ألعامل

يعد املدير العام مرشوع جدول ا ألعامل لدلورات العادية مجلعية احتاد برن وفقا لتعلاميت اللجنة التنفيذية لحتاد برن.
املادة :3

انتخاب ا ألعضاء العاديني يف اللجنة التنفيذية لحتاد برن

( )1يدعى أأعضاء اللجنة التنفيذية اذلين تنتصهبم مجعية احتاد برن أأعضاء عاديني يف تكل اللجنة.
( )2ميكن اإعادة انتخاب أأعضاء اللجنة التنفيذية العاديني ولكن حبد أأقىص ل يزيد عىل ثليث عددمه.
( )3يف حال مل يراع ا إلجراء املنصوص عليه يف املادة  )1(34من النظام ادلاخيل العام للويبو ،جترى الانتخاابت
ابلطريقة التالية :تنادى ادلول ا ألعضاء ابلرتتيب ا ألجبدي ألسامهئا ابللغة الفرنس ية ،بعد أأن يسحب ابلقرعة حرف ا ألجبدية
اذلي يبد أأ به التصويت بنداء ا ألسامء؛ وعندما ينادى امس لك دوةل ،تقرر امجلعية اإعادة انتخاهبا أأو ل؛ وإان اقتضت الرضورة،
تستبعد أخر ادلول اليت ينادى امسها من اإعادة الانتخاب إان اكن استبعادها رضوراي لضامن عدم جتاوز نس بة الثلثني؛
وتنتصب امجلعية بعد ذكل ا ألعضاء اجلدد املطلوبني لتحقيق العدد الإجاميل املقرر انتخابه.
املادة :4

القرارات يف حال عدم اكامتل النصاب

( )1يف احلاةل املشار اإلهيا يف املادة ()3(22ج) من اتفاقية برن ،يبلغ املدير العام فورا القرارات اليت مل تصبح انفذة
بعد اإىل ادلول ا ألعضاء يف مجعية احتاد برن اليت مل تكن ممثةل يف ادلورة ،ويطلعها عىل تقرير ادلورة و أأية توضيحات
اإضافية رضورية.
( )2تبد أأ فرتة الثالثة أأشهر املمنوحة لهذه ادلول ل إالدلء بأأصواهتا أأو امتناعها عن التصويت من اترخي ا إلبالغ.
ول تؤخذ الردود بعني الاعتبار اإل اإذا وصلت اإىل املدير العام خالل الفرتة املذكورة.
( )3جيب أأن تصدر الردود عن وزارة الشؤون اخلارجية أأو عن السلطة املتصة يف ادلوةل املعنية.
املادة :5

نرش التقرير

11

ينرش التقرير عن أأعامل لك دورة ،أأو امللص اذلي يعده املكتب ادلويل ،يف نرشة حق املؤلف الصادرة ابللغتني
الإنلكزيية والفرنس ية.
 11مالحظة احملرر :توقف اإصدار نرشة حق املؤلف ابللغتني الإنلكزيية والفرنس ية يف يونيو  .1998وينرش التقرير عن أأعامل لك دورة عىل موقع الويبو
الإلكرتوين.
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اللجنة التنفيذية لحتاد برن:

.7

النظام ادلاخيل

املعمتد يف  28سبمترب 1970
واملعدل يف  24أأكتوبر 1979
املادة :1

تطبيق النظام ادلاخيل العام

يتكون النظام ادلاخيل للجنة التنفيذية لحتاد برن من النظام ادلاخيل العام للويبو واملواد الواردة أأدانه اليت تضاف اإليه وتعدهل.
املادة :2
وضعها.

تكوين اللجنة

( )1تتكون اللجنة التنفيذية لحتاد برن من أأعضاء عاديني و أأعضاء منتس بني وسويرسا بصفهتا عضوا عاداي حبمك
( )2ا ألعضاء العاديون مه ادلول اليت تنتصهبا مجعية احتاد برن.
( )3ا ألعضاء املنتس بون مه ادلول اليت ينتصهبا مؤرمر ممثيل احتاد برن.

املادة :3

12

أأعضاء املكتب

( )1تنتصب اللجنة التنفيذية لحتاد برن يف الاجامتع ا ألول من لك دورة ،رئيس ًا وانئبني للرئيس.
( )2يظل أأعضاء املكتب يف مناصهبم حىت انتخاب أأعضاء جدد.
( )3ل حيق للرئيس وانئبيه املنهتية وليهتم الرتحش فورا بعد ذكل لشغل مناصب أأعضاء املكتب اليت شغلوها،
اإل اإن انتصبوا يف دورة اس تثنائية.
( )4ينتصب رئيس اللجنة التنفيذية لحتاد برن وانئباه من بني مندويب ا ألعضاء العاديني .ويشرتط أأن ينتصب
النائب الثاين للرئيس من بني مندويب ا ألعضاء املنتس بني اإن اكن عددمه أأربعة أأعضاء أأو أأكرث.
املادة :4

ا ألعضاء املنتس بون

13

( )1يشارك ا ألعضاء املنتس بون يف اللجنة التنفيذية لحتاد برن يف مناقشات اللجنة بصفة استشارية ،ويعربون عن
أراهئم بشأأن املسائل اليت تدخل مضن اختصاصها.
( )2يكون ا ألعضاء املنتس بون يف اللجنة التنفيذية لحتاد برن أأعضاء يف جلنة التنس يق ابلصفة ذاهتا .ويشاركون يف
مناقشاهتا بصفة استشارية ،ويعربون عن أراهئم بشأأن املسائل اليت تدخل مضن اختصاصها .ويسعون ،عىل وجه اخلصوص،
اإىل تقدمي املشورة اإىل احلكومة السويرسية ،بصفهتا سلطة رقابة ،بشأأن املسائل الإدارية واملالية وغريها من املسائل ذات
الاهامتم املشرتك ،ول س امي يف احلالت املنصوص علهيا يف نظام املوظفني والنظام املايل.
 12مالحظة احملرر :نتيجة لتوقف عقد مؤرمر ممثيل احتاد برن (انظر الفقرة  136من الوثيقة  ،)A/35/15مل يعد لفئة ا ألعضاء املنتس بة وجود .وعليه ،توقف
تطبيق الإشارات اإىل ا ألعضاء املنتس بني يف هذا النظام ادلاخيل اخلاص ،مبا يف ذكل الإشارات السابقة والالحقة.
 13انظر احلاش ية .12
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املادة :5

التصويت املس تقل

( )1اإن مل يصوت ا ألعضاء ابلإجامع ،ووجبت معرفة قرارات أأو أراء ا ألعضاء العاديني واملنتس بني للجنة التنفيذية
لحتاد برن ،أأعيد التصويت مرة أأخرى داخل لك مجموعة من اجملموعتني عىل حدة.
( )2اإن اتضح أأن املسأأةل قيد النظر ليست من اختصاص مجموعيت ا ألعضاء كتهيام ،أأجري التصويت حرص ًا مضن
اجملموعة املتصة.
املادة :6

نرش التقرير

14

ينرش التقرير عن أأعامل لك دورة ،أأو امللص اذلي يعده املكتب ادلويل ،يف نرشة حق املؤلف الصادرة ابللغتني
الإنلكزيية والفرنس ية.

 14مالحظة احملرر :توقف اإصدار نرشة حق املؤلف ابللغتني الإنلكزيية والفرنس ية يف يونيو  .1998وينرش التقرير عن أأعامل لك دورة عىل موقع الويبو
الإلكرتوين.
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 .8مجعية احتاد مدريد
النظام ادلاخيل

املعمتد يف  2أأكتوبر 1971
واملعدل يف  27نومفرب 1973
ويف  15ديسمرب 1983
املادة :1

تطبيق النظام ادلاخيل العام

يتكون النظام ادلاخيل مجلعية احتاد مدريد من النظام ادلاخيل العام للويبو واملواد الواردة أأدانه اليت تضاف اإليه وتعدهل.
املادة :2

القرارات يف حال عدم اكامتل النصاب

( )1يف احلاةل املشار اإلهيا يف املادة ()3(10ج) من وثيقة اس توكهومل واتفاق مدريد (العالمات) ،يبلغ املدير العام
فورا القرارات اليت مل تصبح انفذة بعد اإىل ادلول ا ألعضاء يف مجعية احتاد مدريد اليت مل تكن ممثةل يف ادلورة ،ويطلعها عىل
تقرير ادلورة و أأية توضيحات اإضافية رضورية.
( )2تبد أأ فرتة الثالثة أأشهر املمنوحة لهذه ادلول ل إالدلء بأأصواهتا أأو امتناعها عن التصويت من اترخي ا إلبالغ.
ول تؤخذ الردود بعني الاعتبار اإل اإذا وصلت اإىل املدير العام خالل الفرتة املذكورة.
( )3جيب أأن تصدر الردود عن وزارة الشؤون اخلارجية أأو عن السلطة املتصة يف ادلوةل املعنية.
املادة :3

املصاريف

( )1يتحمل احتاد مدريد مصاريف السفر والإقامة ملندوب واحد من لك دوةل عضو وفقا للرشوط التالية:
( أأ) يسدد صايف تاكليف السفر ابلقطار أأو الطائرة (ادلرجة ا ألوىل) عند تقدمي التذكرة املس تخدمة15؛
(ب) بدلت الإقامة اليومية يه تكل احملددة يف جدول ا ألمم املتحدة؛ وينبغي أأن يتطابق عددها مع عدد
ا ألايم الالزمة لدلورة مع اإضافة يوم واحد؛
(ج) تدفع مصاريف حمطات السفر عىل شلك مبلغ حمدد يف نظام موظفي الويبو ولئته.
( )2ينبغي للمندوبني اذلين يتلقون هذه البدلت أأن يذكروا كتابة أأن مصاريف سفرمه وإاقامهتم لن تعوض من
مصادر أأخرى.

 15مالحظة احملرر :معال بقرارات جلنة الويبو للربانمج واملزيانية ،تستند مصاريف السفر اإىل أأسعار تذاكر درجة الأعامل أأو ادلرجة الاقتصادية ،حسب مدة
الرحةل؛ وميكن أأن تشرتي ا ألمانة تذاكر السفر عند الطلب (عوضا عن تسديد سعر التذكرة املس تخدمة).
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املادة :4

نرش التقرير

16

ينرش التقرير عن أأعامل لك دورة ،أأو امللص اذلي يعده املكتب ادلويل ،يف نرشة امللكية الصناعية الصادرة ابللغتني
الإنلكزيية والفرنس ية ونرشة العالمات التجارية ادلولية ،اإن اقتىض ا ألمر.

 16مالحظة احملرر :توقف اإصدار نرشة امللكية الصناعية ابللغتني الإنلكزيية والفرنس ية يف يونيو  ،1998وتوقف اإصدار نرشة العالمات التجارية ادلولية يف
أأبريل  .1996وينرش التقرير عن أأعامل لك دورة عىل موقع الويبو الإلكرتوين.
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 .9مجعية احتاد لهاي
النظام ادلاخيل

املعمتد يف  27سبمترب 1976
واملعدل يف  28مايو 1979
ويف  1أأكتوبر 1985
املادة :1

تطبيق النظام ادلاخيل العام

يتكون النظام ادلاخيل مجلعية احتاد لهاي من النظام ادلاخيل العام للويبو واملواد الواردة أأدانه اليت تضاف اإليه وتعدهل.
املادة :2

القرارات يف حال عدم اكامتل النصاب

( )1يف احلاةل املشار اإلهيا يف املادة ()3(2ج) من وثيقة اس توكهومل التمكيلية لعام  ،1967يبلغ املدير العام فورا
القرارات اليت مل تصبح انفذة بعد اإىل ادلول ا ألعضاء يف مجعية احتاد لهاي اليت مل تكن ممثةل يف ادلورة ،ويطلعها عىل تقرير
ادلورة و أأية توضيحات اإضافية رضورية.
( )2تبد أأ فرتة الثالثة أأشهر املمنوحة لهذه ادلول ل إالدلء بأأصواهتا أأو امتناعها عن التصويت من اترخي ا إلبالغ.
ول تؤخذ الردود بعني الاعتبار اإل اإذا وصلت اإىل املدير العام خالل الفرتة املذكورة.
( )3جيب أأن تصدر الردود عن وزارة الشؤون اخلارجية أأو عن السلطة املتصة يف ادلوةل املعنية.
املادة (2اثنيا) :اعامتد بعض أأحاكم الالئة التنفيذية وتعديلها
ل حيق سوى لدلول امللزمة بوثيقة  1960أأن تصوت عىل اعامتد أأو تعديل أأي من أأحاكم الالئة التنفيذية لتفاق لهاي
املتعلقة بتنفيذ وثيقة  1960املذكورة.
املادة :3

نرش التقرير

17

ينرش التقرير عن أأعامل لك دورة ،أأو امللص اذلي يعده املكتب ادلويل ،يف نرشة امللكية الصناعية الصادرة ابللغتني
الإنلكزيية والفرنس ية.

 17مالحظة احملرر :توقف اإصدار نرشة امللكية الصناعية ابللغتني الإنلكزيية والفرنس ية يف يونيو  .1998وينرش التقرير عن أأعامل لك دورة عىل موقع الويبو
الإلكرتوين.

A/57/INF/6
17

 .10مجعية احتاد نيس
النظام ادلاخيل

املعمتد يف  28سبمترب 1970
املادة :1

تطبيق النظام ادلاخيل العام

يتكون النظام ادلاخيل مجلعية احتاد نيس من النظام ادلاخيل العام للويبو واملادتني الواردتني أأدانه اللتني تضافان اإليه وتعدلنه.
املادة :2

القرارات يف حال عدم اكامتل النصاب

( )1يف احلاةل املشار اإلهيا يف املادة ()3(5ج) من اتفاق نيس ،يبلغ املدير العام فورا القرارات اليت مل تصبح انفذة
بعد اإىل ادلول ا ألعضاء يف مجعية احتاد نيس اليت مل تكن ممثةل يف ادلورة ،ويطلعها عىل تقرير ادلورة و أأية توضيحات اإضافية
رضورية.
( )2تبد أأ فرتة الثالثة أأشهر املمنوحة لهذه ادلول ل إالدلء بأأصواهتا أأو امتناعها عن التصويت من اترخي ا إلبالغ.
ول تؤخذ الردود بعني الاعتبار اإل اإذا وصلت اإىل املدير العام خالل الفرتة املذكورة.
( )3جيب أأن تصدر الردود عن وزارة الشؤون اخلارجية أأو عن السلطة املتصة يف ادلوةل املعنية.
املادة :3

نرش التقرير

18

ينرش التقرير عن أأعامل لك دورة ،أأو امللص اذلي يعده املكتب ادلويل ،يف نرشة امللكية الصناعية الصادرة ابللغتني
الإنلكزيية والفرنس ية.

 18مالحظة احملرر :توقف اإصدار نرشة امللكية الصناعية ابللغتني الإنلكزيية والفرنس ية يف يونيو  .1998وينرش التقرير عن أأعامل لك دورة عىل موقع الويبو
الإلكرتوين.
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 .11مجعية احتاد لش بونة
النظام ادلاخيل

املعمتد يف  27نومفرب 1973
املادة :1

تطبيق النظام ادلاخيل العام

يتكون النظام ادلاخيل مجلعية احتاد لش بونة من النظام ادلاخيل العام للويبو واملادتني الواردتني أأدانه اللتني تضافان
اإليه وتعدلنه.
املادة :2

القرارات يف حال عدم اكامتل النصاب

( )1يف احلاةل املشار اإلهيا يف املادة ()3(9ج) من وثيقة اس توكهومل لتفاق لش بونة ،يبلغ املدير العام فورا القرارات
اليت مل تصبح انفذة بعد اإىل ادلول ا ألعضاء يف مجعية احتاد لش بونة اليت مل تكن ممثةل يف ادلورة ،ويطلعها عىل تقرير ادلورة
و أأية توضيحات اإضافية رضورية.
( )2تبد أأ فرتة الثالثة أأشهر املمنوحة لهذه ادلول ل إالدلء بأأصواهتا أأو امتناعها عن التصويت من اترخي ا إلبالغ.
ول تؤخذ الردود بعني الاعتبار اإل اإذا وصلت اإىل املدير العام خالل الفرتة املذكورة.
( )3جيب أأن تصدر الردود عن وزارة الشؤون اخلارجية أأو عن السلطة املتصة يف ادلوةل املعنية.
املادة :3

نرش التقرير

19

ينرش التقرير عن أأعامل لك دورة ،أأو امللص اذلي يعده املكتب ادلويل ،يف نرشة امللكية الصناعية الصادرة ابللغتني
الإنلكزيية والفرنس ية.

 19مالحظة احملرر :توقف اإصدار نرشة امللكية الصناعية ابللغتني الإنلكزيية والفرنس ية يف يونيو  .1998وينرش التقرير عن أأعامل لك دورة عىل موقع الويبو
الإلكرتوين.
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 .12مجعية احتاد لواكرنو
النظام ادلاخيل

املعمتد يف  2أأكتوبر1971
املادة :1

تطبيق النظام ادلاخيل العام

يتكون النظام ادلاخيل مجلعية احتاد لواكرنو من النظام ادلاخيل العام للويبو واملادتني الواردتني أأدانه اللتني تضافان اإليه
وتعدلنه.
املادة :2

القرارات يف حال عدم اكامتل النصاب

( )1يف احلاةل املشار اإلهيا يف املادة ()3(5ج) من اتفاق لواكرنو ،يبلغ املدير العام فورا القرارات اليت مل تصبح انفذة
بعد اإىل ادلول ا ألعضاء يف مجعية احتاد لواكرنو اليت مل تكن ممثةل يف ادلورة ،ويطلعها عىل تقرير ادلورة و أأية توضيحات اإضافية
رضورية.
( )2تبد أأ فرتة الثالثة أأشهر املمنوحة لهذه ادلول ل إالدلء بأأصواهتا أأو امتناعها عن التصويت من اترخي ا إلبالغ.
ول تؤخذ الردود بعني الاعتبار اإل اإذا وصلت اإىل املدير العام خالل الفرتة املذكورة.
( )3جيب أأن تصدر الردود عن وزارة الشؤون اخلارجية أأو عن السلطة املتصة يف ادلوةل املعنية.
املادة :3

نرش التقرير

20

ينرش التقرير عن أأعامل لك دورة ،أأو امللص اذلي يعده املكتب ادلويل ،يف نرشة امللكية الصناعية الصادرة ابللغتني
الإنلكزيية والفرنس ية.

 20مالحظة احملرر :توقف اإصدار نرشة امللكية الصناعية ابللغتني الإنلكزيية والفرنس ية يف يونيو  .1998وينرش التقرير عن أأعامل لك دورة عىل موقع الويبو
الإلكرتوين.
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 .13مجعية احتاد التصنيف ادلويل للرباءات
النظام ادلاخيل

املعمتد يف  9أأكتوبر 1975
املادة :1

تطبيق النظام ادلاخيل العام

يتكون النظام ادلاخيل مجلعية احتاد التصنيف ادلويل للرباءات (املسامة فامي بعد "امجلعية") من النظام ادلاخيل العام للويبو
و أأحاكم اتفاق اسرتاسربغ لعام  1971وقرار امجلعية الصادر يف  7أأكتوبر  1975وا ألحاكم الواردة أأدانه اليت تضاف اإليه
وتعدهل.
املادة :2

القرارات يف حال عدم اكامتل النصاب

( )1يف احلاةل املشار اإلهيا يف املادة ()3(7ج) من اتفاق اسرتاسربغ لعام  ،1971يبلغ املدير العام فورا القرارات
اليت مل تصبح انفذة بعد اإىل ادلول ا ألعضاء يف امجلعية اليت مل تكن ممثةل يف ادلورة ،ويطلعها عىل تقرير ادلورة و أأية توضيحات
اإضافية رضورية.
( )2تبد أأ فرتة الثالثة أأشهر املمنوحة لهذه ادلول ل إالدلء بأأصواهتا أأو امتناعها عن التصويت من اترخي ا إلبالغ.
ول تؤخذ الردود بعني الاعتبار اإل اإذا وصلت اإىل املكتب ادلويل خالل الفرتة املذكورة.
( )3جيب أأن تصدر الردود عن وزارة الشؤون اخلارجية أأو عن السلطة املتصة يف ادلوةل املعنية.
املادة :3

املراقبون اخلاصون

( )1تمنح أأي دوةل عضو يف احتاد ابريس وليست عضوا يف احتاد التصنيف ادلويل للرباءات ،تعهدت بتقدمي
تربعات خاصة لتغطية مرصوفات احتاد التصنيف ادلويل للرباءات يف س نة معينة ،صفة مراقب خاص يف مجيع دورات
امجلعية و أأي جلنة أأو فريق عامل تنش ئه امجلعية.
( )2حيق ألي مراقب خاص تقدمي اقرتاحات يف أأي من ادلورات املشار اإلهيا يف الفقرة (.)1
املادة :4

نرش التقرير

21

ينرش التقرير عن أأعامل لك دورة ،أأو امللص اذلي يعده املكتب ادلويل ،يف نرشة امللكية الصناعية الصادرة ابللغتني
الإنلكزيية والفرنس ية.

 21مالحظة احملرر :توقف اإصدار نرشة امللكية الصناعية ابللغتني الإنلكزيية والفرنس ية يف يونيو  .1998وينرش التقرير عن أأعامل لك دورة عىل موقع الويبو
الإلكرتوين.
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 .14مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
النظام ادلاخيل

املعمتد يف  10أأبريل 1978
واملعدل يف  3فرباير 1984
املادة :1

تطبيق النظام ادلاخيل العام

يتكون النظام ادلاخيل مجلعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات من النظام ادلاخيل العام للويبو واملواد الواردة أأدانه اليت
تضاف اإليه وتعدهل.
املادة :2

املراقبون اخلاصون

تدعى ا إلدارات احلكومية ادلولية املول لها منح براءات سارية املفعول يف دوةل واحدة أأو أأكرث من ادلول ا ألعضاء يف احتاد
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات حلضور دورات امجلعية بصفة "مراقبني خاصني" .وتمتتع الإدارات ،يف دورات امجلعية،
ابحلقوق ذاهتا اليت تمتتع هبا ادلول ا ألعضاء يف امجلعية ،ابس تثناء حق التصويت.
املادة :3

مرشوع جدول ا ألعامل

يعد املدير العام مرشوع جدول ا ألعامل للك دورة .ويسرتشد املرشوع ،يف ادلورات العادية ،بتعلاميت اللجنة التنفيذية فور
تأأليفها (انظر املادتني  )9(53و  ()6(54أأ) من معاهدة التعاون بشأأن الرباءات) .ويتضمن املرشوع ،يف ادلورات
الاس تثنائية ،البند أأو البنود املذكورة يف الطلب املشار اإليه يف املادة ()11(53ب) من معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.
املادة :4

نرش التقرير

22

ينرش التقرير عن أأعامل لك دورة ،أأو امللص اذلي يعده املكتب ادلويل ،يف جريدة احتاد معاهدة التعاون بشأأن للرباءات،
ويف نرشة امللكية الصناعية الصادرة ابللغتني الإنلكزيية والفرنس ية.

 22مالحظة احملرر :توقف اإصدار نرشة امللكية الصناعية ابللغتني الإنلكزيية والفرنس ية يف يونيو  .1998وينرش التقرير عن أأعامل لك دورة عىل موقع الويبو
الإلكرتوين.
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 .15مجعية احتاد بودابست
النظام ادلاخيل

املعمتد يف  22سبمترب 1980
املادة :1

تطبيق النظام ادلاخيل العام

يتكون النظام ادلاخيل مجلعية احتاد الاعرتاف ادلويل ابإيداع الاكئنات ادلقيقة ألغراض الإجراءات اخلاصة ابلرباءات
(احتاد بودابست) من النظام ادلاخيل العام للويبو واملادة الواردة أأدانه اليت تضاف اإليه وتعدهل.
املادة :2

نرش التقرير

23

ينرش التقرير عن أأعامل لك دورة للجمعية املذكورة يف املادة  ،1أأو امللص اذلي يعده املكتب ادلويل ،يف نرشة امللكية
الصناعية الصادرة ابللغتني الإنلكزيية والفرنس ية.

 23مالحظة احملرر :توقف اإصدار نرشة امللكية الصناعية ابللغتني الإنلكزيية والفرنس ية يف يونيو  .1998وينرش التقرير عن أأعامل لك دورة عىل موقع الويبو
الإلكرتوين.
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 .16مجعية احتاد فيينا
النظام ادلاخيل

املعمتد يف  1أأكتوبر 1985
املادة :1

تطبيق النظام ادلاخيل العام

يتكون النظام ادلاخيل مجلعية احتاد فيينا من النظام ادلاخيل العام للويبو واملادتني الواردتني أأدانه اللتني تضافان اإليه وتعدلنه.
املادة :2

القرارات يف حال عدم اكامتل النصاب

( )1يف احلاةل املشار اإلهيا يف املادة ()3(7ج) من اتفاق فيينا ،يبلغ املدير العام فورا القرارات اليت مل تصبح انفذة
بعد اإىل ادلول ا ألعضاء يف مجعية احتاد فيينا اليت مل تكن ممثةل يف ادلورة ،ويطلعها عىل تقرير ادلورة و أأية توضيحات اإضافية
رضورية.
( )2تبد أأ فرتة الثالثة أأشهر املمنوحة لهذه ادلول ل إالدلء بأأصواهتا أأو امتناعها عن التصويت من اترخي ا إلبالغ.
ول تؤخذ الردود بعني الاعتبار اإل اإذا وصلت اإىل املدير العام خالل الفرتة املذكورة.
( )3جيب أأن تصدر الردود عن وزارة الشؤون اخلارجية أأو عن السلطة املتصة يف ادلوةل املعنية.
املادة :3

نرش التقرير

24

ينرش التقرير عن أأعامل لك دورة للجمعية ،أأو امللص اذلي يعده املكتب ادلويل ،يف نرشة امللكية الصناعية الصادرة
ابللغتني الإنلكزيية والفرنس ية.

 24مالحظة احملرر :توقف اإصدار نرشة امللكية الصناعية ابللغتني الإنلكزيية والفرنس ية يف يونيو  .1998وينرش التقرير عن أأعامل لك دورة عىل موقع الويبو
الإلكرتوين.
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 .17مجعية معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف
النظام ادلاخيل

املعمتد يف  1أأكتوبر 2002
املادة :1

تطبيق النظام ادلاخيل العام

يتكون النظام ادلاخيل مجلعية معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف من النظام ادلاخيل العام للويبو واملادتني الواردتني أأدانه اللتني
تضافان اإليه وتعدلنه.
املادة :2

الوفود

( )1تكون لك دوةل عضو يف هيئة من الهيئات ممثةل مبندوب واحد أأو أأكرث ،وجيوز أأن يساعده مندوبون مناوبون
ومستشارون وخرباء.
( )2تعترب أأية منظمة حكومية دولية تصبح طرفا يف معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف وفقا للامدة  )2(17أأو ()3
من تكل املعاهدة وفدا ،وتمتتع ،يف امجلعية ،ابحلقوق ذاهتا اليت تمتتع هبا وفود ادلول ،وفقا ألحاكم هذا النظام.
( )3يكون للك وفد رئيس للوفد.
( )4جيوز ألي مندوب مناوب أأو مستشار أأو خبري أأن يتوىل همامت املندوب بأأمر من رئيس وفده.
( )5يكون لك مندوب أأو مندوب مناوب مفوضا من قبل السلطة املتصة لدلوةل أأو املنظمة احلكومية ادلولية اليت
ميثلها .ويمت اإخطار املدير العام بتعيني املندوبني واملندوبني املناوبني يف رساةل أأو مذكرة أأو برقية يس تحسن أأن تكون صادرة
عن وزارة الشؤون اخلارجية أأو السلطة املتصة للمنظمة احلكومية ادلولية.
املادة :3

التصويت

( )1ل تطرح الاقرتاحات والتعديالت اليت يقدهما وفد ما للتصويت اإل اإذا أأيدها وفد أخر عىل ا ألقل.
( )2جيوز ألي طرف متعاقد يكون منظمة حكومية دولية أأن يشرتك يف التصويت بد ًل من ادلول ا ألعضاء فيه
بعدد من ا ألصوات يعادل عدد ادلول ا ألعضاء فيه وا ألطراف يف هذه املعاهدة .ول جيوز ألية منظمة حكومية دولية من ذكل
القبيل أأن تشرتك يف التصويت اإذا مارست أأية دوةل من ادلول ا ألعضاء فهيا حقها يف التصويت والعكس حصيح.
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 .18مجعية معاهدة الويبو بشأأن ا ألداء والتسجيل الصويت
النظام ادلاخيل

املعمتد يف  1أأكتوبر 2002
املادة :1

تطبيق النظام ادلاخيل العام

يتكون النظام ادلاخيل مجلعية معاهدة الويبو بشأأن ا ألداء والتسجيل الصويت من النظام ادلاخيل العام للويبو واملادتني
الواردتني أأدانه اللتني تضافان اإليه وتعدلنه.
املادة :2

الوفود

( )1تكون لك دوةل عضو يف هيئة من الهيئات ممثةل مبندوب واحد أأو أأكرث ،وجيوز أأن يساعده مندوبون مناوبون
ومستشارون وخرباء.
( )2تعترب أأية منظمة حكومية دولية تصبح طرفا يف معاهدة الويبو بشأأن ا ألداء والتسجيل الصويت وفقا
للامدة  )2(26أأو ( )3من تكل املعاهدة وفدا ،وتمتتع ،يف امجلعية ،ابحلقوق ذاهتا اليت تمتتع هبا وفود ادلول ،وفقا ألحاكم هذا
النظام.
( )3يكون للك وفد رئيس للوفد.
( )4جيوز ألي مندوب مناوب أأو مستشار أأو خبري أأن يتوىل همامت املندوب بأأمر من رئيس وفده.
( )5يكون لك مندوب أأو مندوب مناوب مفوضا من قبل السلطة املتصة لدلوةل أأو املنظمة احلكومية ادلولية اليت
ميثلها .ويمت اإخطار املدير العام بتعيني املندوبني واملندوبني املناوبني يف رساةل أأو مذكرة أأو برقية يس تحسن أأن تكون صادرة
عن وزارة الشؤون اخلارجية أأو السلطة املتصة للمنظمة احلكومية ادلولية.
املادة :3

التصويت

( )1ل تطرح الاقرتاحات والتعديالت اليت يقدهما وفد ما للتصويت اإل اإذا أأيدها وفد أخر عىل ا ألقل.
( )2جيوز ألي طرف متعاقد يكون منظمة حكومية دولية أأن يشرتك يف التصويت بد ًل من ادلول ا ألعضاء فيه
بعدد من ا ألصوات يعادل عدد ادلول ا ألعضاء فيه وا ألطراف يف هذه املعاهدة .ول جيوز ألية منظمة حكومية دولية من ذكل
القبيل أأن تشرتك يف التصويت اإذا مارست أأية دوةل من ادلول ا ألعضاء فهيا حقها يف التصويت والعكس حصيح.
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 .19مجعية معاهدة قانون الرباءات
النظام ادلاخيل

املعمتد يف  5أأكتوبر 2005
املادة :1

تطبيق النظام ادلاخيل العام

يتكون النظام ادلاخيل مجلعية معاهدة قانون الرباءات من النظام ادلاخيل العام للويبو واملادتني الواردتني أأدانه اللتني تضافان
اإليه وتعدلنه.
املادة :2

الوفود

( )1تكون لك دوةل عضو يف هيئة من الهيئات ممثةل مبندوب واحد أأو أأكرث ،وجيوز أأن يساعده مندوبون مناوبون
ومستشارون وخرباء.
( )2تعترب أأية منظمة حكومية دولية تصبح طرفا يف معاهدة قانون الرباءات وفقا للامدة  )2(20أأو ( )3من تكل
املعاهدة وفدا ،وتمتتع ،يف امجلعية ،ابحلقوق ذاهتا اليت تمتتع هبا وفود ادلول ،وفقا ألحاكم هذا النظام.
( )3يكون للك وفد رئيس للوفد.
( )4جيوز ألي مندوب مناوب أأو مستشار أأو خبري أأن يتوىل همامت املندوب بأأمر من رئيس وفده.
( )5يكون لك مندوب أأو مندوب مناوب مفوضا من قبل السلطة املتصة لدلوةل أأو املنظمة احلكومية ادلولية اليت
ميثلها .ويمت اإخطار املدير العام بتعيني املندوبني واملندوبني املناوبني كتابي ًا ويس تحسن أأن يكون الإخطار صادر ًا عن وزارة
الشؤون اخلارجية أأو السلطة املتصة للمنظمة احلكومية ادلولية.
املادة :3

التصويت

( )1ل تطرح الاقرتاحات والتعديالت اليت يقدهما وفد ما للتصويت اإل اإذا أأيدها وفد أخر عىل ا ألقل.
( )2جيوز ألي طرف متعاقد يكون منظمة حكومية دولية أأن يشرتك يف التصويت بد ًل من ادلول ا ألعضاء فيه
بعدد من ا ألصوات يعادل عدد ادلول ا ألعضاء فيه وا ألطراف يف هذه املعاهدة .ول جيوز ألية منظمة حكومية دولية من ذكل
القبيل أأن تشرتك يف التصويت اإذا مارست أأية دوةل من ادلول ا ألعضاء فهيا حقها يف التصويت والعكس حصيح .وعالوة عىل
ذكل ،ل تشرتك أأية منظمة حكومية دولية من ذكل القبيل يف التصويت اإذا اكنت أأية دوةل من ادلول ا ألعضاء فهيا
وا ألطراف يف هذه املعاهدة دوةل عضو ًا يف منظمة حكومية دولية أأخرى من ذكل القبيل واشرتكت تكل املنظمة احلكومية
ادلولية ا ألخرى يف ذكل التصويت.
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 .20مجعية معاهدة س نغافورة
النظام ادلاخيل

املعمتد يف  1أأكتوبر 2009
املادة :1

تطبيق النظام ادلاخيل العام

يتكون النظام ادلاخيل مجلعية معاهدة س نغافورة بشأأن قانون العالمات التجارية (معاهدة س نغافورة) من النظام ادلاخيل
العام للويبو واملادتني الواردتني أأدانه اللتني تضافان اإليه وتعدلنه.
املادة :2

الوفود

( )1تكون لك دوةل عضو يف هيئة من الهيئات ممثةل مبندوب واحد أأو أأكرث ،وجيوز أأن يساعده مندوبون مناوبون
ومستشارون وخرباء.
( )2تعترب أأية منظمة حكومية دولية تصبح طرفا يف معاهدة س نغافورة وفقا للامدة  "2")1(26من تكل املعاهدة
وفدا ،وتمتتع ،يف امجلعية ،ابحلقوق ذاهتا اليت تمتتع هبا وفود ادلول ،وفقا ألحاكم هذا النظام.
( )3يكون للك وفد رئيس للوفد.
( )4جيوز ألي مندوب مناوب أأو مستشار أأو خبري أأن يتوىل همامت املندوب بأأمر من رئيس وفده.
( )5يكون لك مندوب أأو مندوب مناوب مفوضا من قبل السلطة املتصة لدلوةل أأو املنظمة احلكومية ادلولية اليت
ميثلها .ويمت اإخطار املدير العام بتعيني املندوبني واملندوبني املناوبني كتابي ًا ويس تحسن أأن يكون الإخطار صادر ًا عن وزارة
الشؤون اخلارجية أأو السلطة املتصة للمنظمة احلكومية ادلولية.
املادة :3

التصويت

( )1ل تطرح الاقرتاحات والتعديالت اليت يقدهما وفد ما للتصويت اإل اإذا أأيدها وفد أخر عىل ا ألقل.
( )2جيوز ألي طرف متعاقد يكون منظمة حكومية دولية أأن يشرتك يف التصويت بد ًل من ادلول ا ألعضاء فيه
بعدد من ا ألصوات يعادل عدد ادلول ا ألعضاء فيه وا ألطراف يف هذه املعاهدة .ول جيوز ألية منظمة حكومية دولية من ذكل
القبيل أأن تشرتك يف التصويت اإذا مارست أأية دوةل من ادلول ا ألعضاء فهيا حقها يف التصويت والعكس حصيح .وعالوة عىل
ذكل ،ل تشرتك أأية منظمة حكومية دولية من ذكل القبيل يف التصويت اإذا اكنت أأية دوةل من ادلول ا ألعضاء فهيا
وا ألطراف يف هذه املعاهدة دوةل عضو ًا يف منظمة حكومية دولية أأخرى من ذكل القبيل واشرتكت تكل املنظمة احلكومية
ادلولية ا ألخرى يف ذكل التصويت.
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 .21مجعية معاهدة مراكش
النظام ادلاخيل

املعمتد يف  11أأكتوبر 2016
املادة :1

تطبيق النظام ادلاخيل العام

يتكون النظام ادلاخيل مجلعية معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإىل املصنفات املنشورة لفائدة ا ألشخاص املكفوفني أأو معايق
البرص أأو ذوي اإعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات (معاهدة مراكش) من النظام ادلاخيل العام للويبو واملواد الواردة أأدانه اليت
تضاف اإليه وتعدهل.
املادة :2

أأعضاء املكتب

( )1تنتصب امجلعية رئيسا وانئبني للرئيس يظلون يف مناصهبم دلورتني عاديتني ،اإىل أأن يمت انتخاب أأعضاء
جدد للمكتب.
( )2ل جيوز اإعادة انتخاب الرئيس وانئيب الرئيس اخلارجني مبارشة للمناصب اليت اكنوا يشغلوهنا.
املادة :3

الوفود

( )1تكون لك دوةل عضو يف هيئة من الهيئات ممثةل مبندوب واحد أأو أأكرث ،وجيوز أأن يساعده مندوبون مناوبون
ومستشارون وخرباء.
( )2تعترب أأية منظمة حكومية دولية تصبح طرفا يف معاهدة مراكش وفقا للامدة  )2(15من تكل املعاهدة وفدا،
وتمتتع ،يف امجلعية ،ابحلقوق ذاهتا اليت تمتتع هبا وفود ادلول ،ما مل تن أأحاكم هذا النظام عىل خالف ذكل.
( )3يكون للك وفد رئيس للوفد.
( )4جيوز ألي مندوب مناوب أأو مستشار أأو خبري أأن يتوىل همامت املندوب بأأمر من رئيس وفده.
( )5يكون لك مندوب أأو مندوب مناوب مفوضا من قبل السلطة املتصة لدلوةل أأو املنظمة احلكومية ادلولية اليت
ميثلها .ويمت اإخطار املدير العام بتعيني املندوبني واملندوبني املناوبني كتابي ًا ويس تحسن أأن يكون الإخطار صادر ًا عن وزارة
الشؤون اخلارجية أأو السلطة املتصة للمنظمة احلكومية ادلولية.
املادة :4

التصويت

( )1ل تطرح الاقرتاحات والتعديالت اليت يقدهما وفد ما للتصويت اإل إاذا أأيدها وفد أخر عىل ا ألقل.
( )2للك طرف متعاقد ،يكون دو ًةلٌ ،
صوت واحد ويصوت ابمسه فقط.
( )3جيوز ألي طرف متعاقد يكون منظمة حكومية دولية الاشرتاك يف التصويت ،بدل من ادلول ا ألعضاء فيه،
بعدد من ا ألصوات يساوي عدد ادلول ا ألعضاء فيه وا ألطراف يف هذه املعاهدة .ول جيوز ألي منظمة حكومية دولية من
ذكل القبيل أأن تشرتك يف التصويت اإذا مارست أأية دوةل من ادلول ا ألعضاء فهيا حقها يف التصويت والعكس حصيح.
وعالوة عىل ذكل ،ل تشرتك أأية منظمة حكومية دولية من ذكل القبيل يف التصويت اإذا اكنت أأية دوةل من ادلول ا ألعضاء
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فهيا وا ألطراف يف هذه املعاهدة دوةل عضو ًا يف منظمة حكومية دولية أأخرى من ذكل القبيل واشرتكت تكل املنظمة احلكومية
ادلولية ا ألخرى يف ذكل التصويت.
املادة :5

النصاب القانوين

يتكون النصاب القانوين من نصف عدد ادلول ا ألعضاء يف مجعية معاهدة مراكش.
املادة :6

ادلعوة اإىل عقد دورات اس تثنائية

تعقد امجلعية دورة اس تثنائية بدعوة من املدير العام بناء عىل طلب ربع عدد ادلول ا ألعضاء يف امجلعية.
[هناية الوثيقة]

