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ة 1 ي الفب 

 
خذ أثناء سلسلة اجتماعاتها الثالثة والستي   المعقودة ف

ُ
ي قرار ات

 
ي الويبو، ف

 
، 2022يوليو  22إل  14من يرجر االنتباه إل أن جمعيات الدول األعضاء ف

ورية األخرى وتقديم إجراء تحديث المراجع اللغوية و غية من األمانة مواصلة مراجعة النظام الداخلي العام والنظام الداخلي الخاص ب تطلب" المراجعات الض 
ي دوراتها لعام

 
حة إل جمعيات الويبو ف ات المقب   (. A/63/10" من الوثيقة 4"127." )انظر الفقرة 2023 التغيب 
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 مقدمة

ي تديرها الويب (1)
ي تنظم إجراءات هيئات الويبو الرئاسية واالتحادات الت 

من أحكام معاهدات إنشاء الويبو  و تتألف القواعد الت 
: واالتحادات، والنظام الداخلي العام للويبو ) ي عل الرابط التالي

وت  المتاح عل موقع الويبو اإللكب 
https://www.wipo.int/policy/ar/rules_of_procedure.html من مجموعة  بالنسبة لكل هيئة رئاسية،تتألف (، و

 . منفصلة من القواعد يطلق عليها "النظام الداخلي الخاص"

ي الهيئة،  22 بالغ عددها الرئاسية الالويبو  هيئاتل ةالخاص ةالداخلي األنظمةالوثيقة تجّمع هذه و  (2)
عادة خالل شهر جتمع ت ت 

 من كل عام 
ً
ي إطار يوليو تقريبا

 
ي تديرها الويباهيئات الجمعيات وسائر دورات  ف

ي الويبو واالتحادات الت 
 
 و. لدول األعضاء ف

 يو  (3)
ّ
ي الوثيقة  ةلوارداالداخلية الخاصة،  األنظمةا التجميع ث هذحد

 
ي 2017لعام  A/57/INF/6ف

 للتعديالت الت 
ً
، طبقا

ة من اعتمدتها جمعيات ال ي الفب 
 
خذ أثناء سلسلة اجتماعاتها الثالثة والستي   المعقودة ف

ُ
ي قرار ات

 
ي الويبو، ف

 
إل  14دول األعضاء ف

الخاص  م الداخلي االنظ إل التجميع أضيف(. وعالوة عل ذلك، A/63/10من وثيقة الويبو  127)انظر الفقرة  2022يوليو  22
ة من ال بضي،لجمعية اتحاد بيجي   بشأن األداء السمعي ال ي الفب 

 
ي دورتها األول المعقودة ف

 
إل  21ذي اعتمدته تلك الجمعية ف

 (. BTAP/A/1/3من الوثيقة  9والفقرة  BTAP/A/1/1)انظر الوثيقة  2020سبتمبر  25
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 الجمعية العامة للويبو . 1

 النظام الداخلي 

ي 
 
 ،1970سبتمبر  28المعتمد ف

ي 
 
 ،2016أكتوبر  11والمعدل ف

ي 
 
 2022يوليو  22وف

 تطبيق النظام الداخلي العام : 1المادة 

له.  أدناه ةالوارد مواد الو  النظام الداخلي العام للويبو  للويبو من معية العامةن النظام الداخلي للجكوّ تي
ّ
ي تضاف إليه وتعد

 الت 

وع جدول األعمال : 2المادة   مشر

 
ّ
وع جدول األعمال للدورات العادية يعد  معية العامة وفقا لتعليمات لجنة التنسيق. للج المدير العام مشر

ي حال عدم اكتمال النصابالقرارات  : 3دة ماال
 
 ف

ي المادة  (1)
 
ي الحالة المشار إليها ف

 
ي لم تصبح فورا ()ج( من اتفاقية الويبو، يبلغ المدير العام 3)6ف

 نافذةالقرارات الت 
ي لم تكن ممثلةإل بعد 

ي الجمعية العامة الت 
ي الدورة، الدول األعضاء ف 

ورية. ويطلعها عل  ف   تقرير الدورة وأية توضيحات إضافية ض 

ة الثالثة أشهر  (2) تؤخذ  بالغ. والعن التصويت من تاري    خ اإل  ا أو امتناعه ا إلدالء بأصواتهل الممنوحة لهذه الدولتبدأ فب 
ة   المذكورة. الردود بعي   االعتبار إال إذا وصلت إل المدير العام خالل الفب 

ي الدولة المعنيةالسلطة عن الن وزارة الشؤون الخارجية أو عالردود  يجب أن تصدر  (3)
 . مختصة ف 

 2لغات العمل : 4المادة 

 يمكن أن 
ُ
ية أو الفرنسية  معية العامةلجا جلساتالشفوية أثناء  المداخالتلق  ت  أو اإلسبانية أو الروسية، باللغة اإلنكلب  

ُ
وفر وت

جمة الشفوية باللغ  األخرى. ات الثالث الب 

 نشر التقرير : 5المادة 

،  يعدهالذي  ملخصنشر التقرير عن أعمال كل دورة، أو اليُ  ي المكتب الدولي
وت   . عل موقع الويبو اإللكب 

  

                                                
 الرسمية، نطاق  وسيعقرارات جمعيات الويبو لت عقب: مالحظة المحرر  2

ّ
 باإلمكان إلقاء أضىحالتغطية اللغوية لتشمل جميع لغات األمم المتحدة الست

جمة الشفوية إل اللغات الخمس األخرى. ويمكن  وفر مداخالت شفوية باللغتي   العربية والصينية، وست تغالية، مداخالت شفوية باللغة ا أيضا إلقاءاألمانة الب  لبر
تاح

ُ
  وت

ّ
جمة الشفوية إل لغات األمم المتحدة الست  الرسمية.  الب 
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 مؤتمر الويبو  . 2

 النظام الداخلي 

ي 
 
 ،1970سبتمبر  28المعتمد ف

ي و 
 
 2022يوليو  22المعدل ف

 العامتطبيق النظام الداخلي  : 1المادة 

ي تضاف إليه النظام الداخلي العام للويبو والمواد الواردة أدناه من لويبو مؤتمر ان النظام الداخلي لكوّ تي
لهالت 

ّ
 .وتعد

وع جدول األعمال : 2المادة   مشر

 
ّ
وع جدول األعمال للدورات العادية يعد  للمؤتمر وفقا لتعليمات لجنة التنسيق.  المدير العام مشر

 3العمللغات  : 3المادة 

 
ُ
  المؤتمر  جلساتالشفوية أثناء  المداخالتلق  يمكن أن ت

ُ
ية أو الفرنسية أو اإلسبانية أو الروسية، وت جمة باللغة اإلنكلب   وفر الب 

 الشفوية باللغات الثالث األخرى. 

 نشر التقرير : 4المادة 

،  يعدهالذي  ملخصنشر التقرير عن أعمال كل دورة، أو اليُ  ي المكتب الدولي
وت   . عل موقع الويبو اإللكب 

  

                                                
 الرسمية، أضىح باإلمكا 3

ّ
ن إلقاء مالحظة المحرر: عقب قرارات جمعيات الويبو لتوسيع نطاق التغطية اللغوية لتشمل جميع لغات األمم المتحدة الست

تغالية، مداخالت شفوية باللغتي   العربية والصينية، وستوفر ا جمة الشفوية إل اللغات الخمس األخرى. ويمكن أيضا إلقاء مداخالت شفوية باللغة البر ألمانة الب 
 
ُ
 الرسميةوت

ّ
جمة الشفوية إل لغات األمم المتحدة الست  .تاح الب 



 
5 
 

 لجنة الويبو للتنسيق . 3

 النظام الداخلي 

ي 
 
 ،1970سبتمبر  28المعتمد ف

ي 
 
 2022يوليو  22والمعدل ف

 تطبيق النظام الداخلي العام : 1المادة 

ي تضاف إليه النظام الداخلي العام للويبو والمواد الواردة أدناه  منلجنة الويبو للتنسيق لن النظام الداخلي كوّ تي
لهالت 

ّ
 . وتعد

 تكوين اللجنة : 2المادة 

. أعضاء مؤقتي   و أعضاء عادي ن لجنة الويبو للتنسيق منتتكوّ  (1)  ي  

ي هم الدول  وناألعضاء العادي (2)
تتمتع بعضوية اللجنة التنفيذية التحاد باريس أو اللجنة التنفيذية التحاد برن  الت 

 . يهما تكل أو

ي ينتخبها المؤتمر  ونمؤقتالعضاء األ  (3)
 . ()ج( من اتفاقية الويبو 1)8بمقتض  المادة هم الدول الت 

 أعضاء المكتب : 3المادة 

ي الجلسة األول لكل دورة عادية.  )ة(ونائبي   للرئيس )ة(تنتخب لجنة التنسيق رئيسا (1)
 ف 

ي للرئيسالو  )ة(نتخب الرئيسيُ )أ(  (2)
ي كل دورة عادية )ة(،نائب الثات 

هكذا و الخامسة و األول والثالثة ]الرقم فردية  ف 
ي اللجنة التنفيذية ال  ،[دواليك

ي األعضاء العاديي   ف   مندوتر
ي  )ة(نتخب النائب األول للرئيسيُ و  ،باريستحاد من بي    مندوتر

من بي  
ي اللجنة التنفيذية التحاد برن

 . األعضاء العاديي   ف 

ي للرئيسالو  )ة(نتخب الرئيسيُ  )ب(
ي   )ة(،نائب الثات 

هكذا و الثانية والرابعة والسادسة ]الرقم ية زوج كل دورة عاديةف 
ي اللجنة التنفيذية ال  ،[دواليك

ي األعضاء العاديي   ف   مندوتر
ي  )ة(نتخب النائب األول للرئيسيُ و  رن،بتحاد من بي    مندوتر

من بي  
ي اللجنة التنفيذية التحاد 

 باريس. األعضاء العاديي   ف 

 التصويت المستقل : 4المادة 

د التصويت مرة يعأ، همأو آراءالمؤقتي   معرفة قرارات األعضاء العاديي   و وجبت باإلجماع، و األعضاء ت صوّ إن لم ي (1)
 عل حدة.  أخرى داخل كل مجموعة من المجموعات

 ضمن التصويت أجري من اختصاص جميع مجموعات األعضاء، اتضح أن المسألة قيد النظر ليست  إن (2)
ً
حضا

 موعات المختصة. المج أو المجموعة

 نشر التقرير : 5المادة 

،  يعدهالذي  ملخصنشر التقرير عن أعمال كل دورة، أو اليُ  ي المكتب الدولي
وت   . عل موقع الويبو اإللكب 
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 جمعية اتحاد باريس . 4

 النظام الداخلي 

ي 
 
 ،1970سبتمبر  28المعتمد ف

ي 
 
 2022يوليو  22والمعدل ف

 العامتطبيق النظام الداخلي  : 1المادة 

ي تضاف إليه النظام الداخلي العام للويبو والمواد الواردة أدناه  منجمعية اتحاد باريس لن النظام الداخلي كوّ تي
له. الت 

ّ
 وتعد

وع جدول األعمال : 2المادة   مشر

 
ّ
وع جدول األعمال للدورات العادية يعد  . التحاد باريسلجنة التنفيذية وفقا لتعليمات ال جمعية اتحاد باريسل المدير العام مشر

ي ال ي   األعضاء العاديانتخاب  : 3المادة 
 
 لجنة التنفيذية التحاد باريسف

ي تلك اللجنةيُ  (1)
 
 . دىع أعضاء اللجنة التنفيذية الذين تنتخبهم جمعية اتحاد باريس أعضاء عاديي   ف

ي عددهمولكن بحد أقض ال يزيد عل العاديي   يمكن إعادة انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية  (2)
 . ثلت 

ي حال لم  (3)
ي المادة ف 

 للويبو  ( من النظام الداخلي العام1)34يراع اإلجراء المنصوص عليه ف 
ُ
جرى االنتخابات ، ت

 
ُ
تيب األبجدي ألسمائها باللغة الفرنسية،  نادىبالطريقة التالية: ت ي ذاألبجدية البالقرعة حرف  بعد أن ُيسحبالدول األعضاء بالب 

ورة نإو ال؛  و ر الجمعية إعادة انتخابها أدولة، تقرّ وعندما ُينادى اسم كل داء األسماء؛ نبه التصويت ببدأ ي  اقتضت الض 
ُ
آخر ستبعد ، ت

ي 
وريا كان استبعاد  نمن إعادة االنتخاب إ ُينادى اسمها الدول الت  ؛  ها ض   بعد ذلكتنتخب الجمعية و لضمان عدم تجاوز نسبة الثلثي  

 ر انتخابه. العدد اإلجمالي المقرّ  األعضاء الجدد المطلوبي   لتحقيق

ي حال عدم اكتمال النصابالقرارات  : 4دة ماال
 ف 

ي المادة  (1)
ي الحالة المشار إليها ف 

ي لم تصبح فورا ، يبلغ المدير العام باريس()ج( من اتفاقية 4)13ف 
 نافذةالقرارات الت 

ي إل بعد 
ي لم تكن ممثلة جمعية اتحاد باريسالدول األعضاء ف 

ي الدورة، الت 
تقرير الدورة وأية توضيحات ويطلعها عل  ف 

ورية.  إضافية  ض 

ة الثالثة أشهر  (2) تؤخذ  بالغ. والعن التصويت من تاري    خ اإل  ا أو امتناعه ا إلدالء بأصواتهل الممنوحة لهذه الدولتبدأ فب 
ة   المذكورة. الردود بعي   االعتبار إال إذا وصلت إل المدير العام خالل الفب 

ي الدولة المعنيةالسلطة عن الن وزارة الشؤون الخارجية أو عالردود  يجب أن تصدر  (3)
 . مختصة ف 

 نشر التقرير : 5المادة 

،  يعدهالذي  ملخصنشر التقرير عن أعمال كل دورة، أو اليُ  ي المكتب الدولي
وت   . عل موقع الويبو اإللكب 
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 اللجنة التنفيذية التحاد باريس . 5

 النظام الداخلي 

ي 
 
 ،1970سبتمبر  28المعتمد ف

ي 
 
 2022يوليو  22والمعدل ف

 تطبيق النظام الداخلي العام : 1المادة 

ي تضاف إليهالنظام الداخلي العام للويبو والمواد الواردة أدناه من لجنة التنفيذية التحاد باريس لن النظام الداخلي كوّ تي
له الت 

ّ
 .وتعد

 تكوين اللجنة : 2المادة 

 . عضوا عاديا بحكم وضعها بصفتها سويشا ي   و أعضاء عادي من اللجنة التنفيذية التحاد باريسن تتكوّ  (1)

ي هم الدول  وناألعضاء العادي (2)
 . اتحاد باريسجمعية  نتخبها ت الت 

 أعضاء المكتب : 3المادة 

.  )ة(ونائبا رئيس )ة(نتخب الرئيسيُ  ي األعضاء العاديي    مندوتر
 اللجنة التنفيذية التحاد باريس من بي  

 نشر التقرير : 4المادة 

،  يعدهالذي  ملخصنشر التقرير عن أعمال كل دورة، أو اليُ  ي المكتب الدولي
وت   . عل موقع الويبو اإللكب 
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 جمعية اتحاد برن . 6

 النظام الداخلي 

ي 
 
 ،1970سبتمبر  28المعتمد ف

ي 
 
 2022يوليو  22والمعدل ف

 تطبيق النظام الداخلي العام : 1المادة 

ي تضاف إليه النظام الداخلي العام للويبو والمواد الواردة أدناه  منجمعية اتحاد برن لن النظام الداخلي كوّ تي
لهالت 

ّ
 .وتعد

وع جدول األعمال : 2المادة   مشر

 
ّ
وع جدول األعمال للدورات العادية يعد  . لجنة التنفيذية التحاد برنوفقا لتعليمات الجمعية اتحاد برن ل المدير العام مشر

ي ال ي   األعضاء العاديانتخاب  : 3المادة 
 
 رنلجنة التنفيذية التحاد بف

ي تلك اللجنة ندىع أعضاء اللجنة التنفيذية الذين تنتخبهم جمعية اتحاد بر يُ  (1)
 
 . أعضاء عاديي   ف

ي عددهمالعاديي   ذية يمكن إعادة انتخاب أعضاء اللجنة التنفي (2)
 . ولكن بحد أقض ال يزيد عل ثلت 

ي حال لم  (3)
ي المادة ف 

 للويبو  ( من النظام الداخلي العام1)34يراع اإلجراء المنصوص عليه ف 
ُ
جرى االنتخابات ، ت

 
ُ
تيب األبجدي ألسمائها باللغة الفرنسية،  نادىبالطريقة التالية: ت ي ذاألبجدية البالقرعة حرف  بعد أن ُيسحبالدول األعضاء بالب 

ورة نإو ال؛  و ر الجمعية إعادة انتخابها أدولة، تقرّ وعندما ُينادى اسم كل نداء األسماء؛ به التصويت ببدأ ي  اقتضت الض 
ُ
آخر ستبعد ، ت

ي 
وريا كان استبعاد  نمن إعادة االنتخاب إ ُينادى اسمها الدول الت  ؛  ها ض   بعد ذلكجمعية تنتخب الو لضمان عدم تجاوز نسبة الثلثي  

 لتحقيق العدد اإلجمالي المقرّ 
 ر انتخابه. األعضاء الجدد المطلوبي  

ي حال عدم اكتمال النصابالقرارات  : 4دة ماال
 ف 

ي المادة  (1)
ي الحالة المشار إليها ف 

ي لم تصبح فورا ، يبلغ المدير العام برن()ج( من اتفاقية 3)22ف 
 نافذةالقرارات الت 

ي إل بعد 
ي لم تكن ممثلة نجمعية اتحاد بر الدول األعضاء ف 

ي الدورة، الت 
تقرير الدورة وأية توضيحات ويطلعها عل  ف 

ورية.  إضافية  ض 

ة الثالثة أشهر  (2) تؤخذ  بالغ. والعن التصويت من تاري    خ اإل  ا أو امتناعه ا إلدالء بأصواتهل الممنوحة لهذه الدولتبدأ فب 
ة الردود بعي   االعتبار إال إذ  المذكورة. ا وصلت إل المدير العام خالل الفب 

ي الدولة المعنيةالسلطة عن الن وزارة الشؤون الخارجية أو عالردود  يجب أن تصدر  (3)
 . مختصة ف 

 نشر التقرير : 5المادة 

،  يعدهالذي  ملخصنشر التقرير عن أعمال كل دورة، أو اليُ  . المكتب الدولي ي
وت   عل موقع الويبو اإللكب 

  



 
9 
 

 اللجنة التنفيذية التحاد برن . 7

 النظام الداخلي 

ي 
 
 ،1970سبتمبر  28المعتمد ف

ي 
 
 ،1979أكتوبر  24والمعدل ف

ي 
 
 2022يوليو  22وف

 تطبيق النظام الداخلي العام : 1المادة 

ي تضاف إليه النظام الداخلي العام للويبو والمواد الواردة أدناه  منتحاد برن للجنة التنفيذية ال ن النظام الداخلي كوّ تي
لهالت 

ّ
 .وتعد

 تكوين اللجنة : 2المادة 

 . عضوا عاديا بحكم وضعها بصفتها سويشا ي   و أعضاء عادي تحاد برن مناللجنة التنفيذية ال ن تتكوّ  (1)

ي هم الدول  وناألعضاء العادي (2)
 ن. اتحاد بر جمعية  نتخبها ت الت 

 أعضاء المكتب : 3المادة 

ي االجتماع األول برن اللجنة التنفيذية التحاد نتخب ت (1)
)ة(رئيسمن كل دورة،  ف 

ً
 . ي   للرئيس)ة(ونائب ا

ي الرئيس)ة( و  )ة(ال يحق للرئيس (2) ي نائتر
شح فورا بعد ذلك لشغل مناصب أعضاء المكتب الت  المنتهية واليتهم الب 

 شغلوها 
ّ
ي دورة استثنائية.  ، إل

 إن انتخبوا ف 

. الرئيس)ة( اللجنة التنفيذية التحاد برن ونائبا  )ة(نتخب رئيسيُ  (4) ي األعضاء العاديي    مندوتر
 من بي  

 نشر التقرير : 4المادة 

،  يعدهالذي  ملخصنشر التقرير عن أعمال كل دورة، أو اليُ  ي المكتب الدولي
وت   . عل موقع الويبو اإللكب 
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 جمعية اتحاد مدريد . 8

 النظام الداخلي 

ي 
 
 ،1971أكتوبر  2المعتمد ف

ي 
 
 ،1973نوفمبر  27والمعدل ف

ي 
 
 ،1983ديسمبر  15وف

ي 
 
 2022يوليو  22وف

 تطبيق النظام الداخلي العام : 1المادة 

ي تضاف إليه النظام الداخلي العام للويبو والمواد الواردة أدناه  منجمعية اتحاد مدريد لن النظام الداخلي كوّ تي
لهالت 

ّ
 .وتعد

ي حال عدم القرارات  : 2دة ماال
 
 اكتمال النصابف

ي المادة  (1)
 
ي الحالة المشار إليها ف

 
فورا ، يبلغ المدير العام اتفاق مدريد )العالمات(و ()ج( من وثيقة استوكهولم 3)10ف

ي لم تصبح 
ي إل بعد  نافذةالقرارات الت 

 
ي لم تكن ممثلة مدريد جمعية اتحاد الدول األعضاء ف

ي الدورة، الت 
 
تقرير الدورة ويطلعها عل  ف

ورية.  توضيحات إضافية وأية  ض 

ة الثالثة أشهر  (2) تؤخذ  بالغ. والعن التصويت من تاري    خ اإل  ا أو امتناعه ا إلدالء بأصواتهل الممنوحة لهذه الدولتبدأ فب 
ة   المذكورة. الردود بعي   االعتبار إال إذا وصلت إل المدير العام خالل الفب 

ي الدولة المعنيةالسلطة عن الية أو ن وزارة الشؤون الخارجعالردود  يجب أن تصدر  (3)
 . مختصة ف 

 مصاريفال : 3دة ماال

وط التالية:  مصاريفيتحمل اتحاد مدريد  (1)  السفر واإلقامة لمندوب واحد من كل دولة عضو وفقا للشر

د  )أ(
ّ
ي  ُيسد

 ؛4( عند تقديم التذكرة المستخدمة)الدرجة األولالسفر بالقطار أو الطائرة تكاليف صاف 

 تلك بدالت اإلقامة اليومية هي  )ب(
ّ
ي جدول األمم المتحدة؛ المحد

ي يو دة ف 
مع عدد األيام  ها أن يتطابق عدد نبع 

 إضافة يوم واحد؛مع  الالزمة للدورة

دفع  )ج(
ُ
  مصاريفت

ّ
ي د محطات السفر عل شكل مبلغ محد

ي الويبو والئحف 
 ته. نظام موظق 

ي ل (2)
عّوض  نسفرهم وإقامتهم لمصاريف ن يذكروا كتابة أن لمندوبي   الذين يتلقون هذه البدالت أينبع 

ُ
من مصادر ت

 أخرى. 

 نشر التقرير : 4المادة 

،  يعدهالذي  ملخصنشر التقرير عن أعمال كل دورة، أو اليُ  ي المكتب الدولي
وت   . عل موقع الويبو اإللكب 

  

                                                
انيةل لجنة الويبو  راتاقر عمال بمالحظة المحرر:  4 نامج والمب   مدة ية، حسب االقتصادالدرجة األعمال أو تذاكر درجة  أسعار تستند مصاريف السفر إل ، لبر

 التذكرة المستخدمة(. عوضا عن تسديد سعر طلب )ال تذاكر السفر عند  األمانة يب  شأن تيمكن الرحلة؛ و 
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 جمعية اتحاد الهاي . 9

 النظام الداخلي 

ي 
 
 ،1976سبتمبر  27المعتمد ف

ي 
 
 ،1979مايو  28والمعدل ف

ي 
 
 ،1985أكتوبر  1وف

ي 
 
 2022يوليو  22وف

 تطبيق النظام الداخلي العام : 1المادة 

ي تضاف إليه النظام الداخلي العام للويبو والمواد الواردة أدناه  من الهايجمعية اتحاد لن النظام الداخلي كوّ تي
لهالت 

ّ
 .وتعد

ي حال عدم اكتمال القرارات  : 2دة ماال
 
 النصابف

ي المادة  (1)
 
ي الحالة المشار إليها ف

 
فورا  ، يبلغ المدير العام1967لعام ()ج( من وثيقة استوكهولم التكميلية 3)2ف

ي لم تصبح 
ي إل بعد  نافذةالقرارات الت 

 
ي لم تكن ممثلة  الهايجمعية اتحاد الدول األعضاء ف

ي الدورة، ويطلعها عل الت 
 
تقرير الدورة ف

ورية. وأية توضيحات   إضافية ض 

ة الثالثة أشهر  (2) تؤخذ  بالغ. والعن التصويت من تاري    خ اإل  ا أو امتناعه ا إلدالء بأصواتهل الممنوحة لهذه الدولتبدأ فب 
ة   المذكورة. الردود بعي   االعتبار إال إذا وصلت إل المدير العام خالل الفب 

ي الدولة المعنيةالسلطة العن أو  ن وزارة الشؤون الخارجيةعالردود  يجب أن تصدر  (3)
 . مختصة ف 

 هاتعديلو  بعض أحكام الالئحة التنفيذيةاعتماد  : )ثانيا(2دة ماال

 ةتعلقالم أحكام الالئحة التنفيذية التفاق الهايمن ت عل اعتماد أو تعديل أي أن تصوّ  1960مة بوثيقة للدول الملز  سوى يحق ال 
 المذكورة.  1960بتنفيذ وثيقة 

 التقريرنشر  : 3المادة 

،  يعدهالذي  ملخصنشر التقرير عن أعمال كل دورة، أو اليُ  . المكتب الدولي ي
وت   عل موقع الويبو اإللكب 
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 جمعية اتحاد نيس . 10

 النظام الداخلي 

ي 
 
 ،1970سبتمبر  28المعتمد ف

ي 
 
 2022 يوليو  22والمعدل ف

 تطبيق النظام الداخلي العام : 1المادة 

ال اللتي   تضافان إليه أدناه  تي   الوارد تي   النظام الداخلي العام للويبو والماد من نيسجمعية اتحاد لن النظام الداخلي كوّ تي
ّ
 .هنوتعد

ي حال عدم اكتمال النصابالقرارات  : 2دة ماال
 
 ف

ي المادة  (1)
 
ي الحالة المشار إليها ف

 
ي لم تصبح فورا  ، يبلغ المدير العاماتفاق نيس()ج( من 3)5ف

بعد  نافذةالقرارات الت 
ي إل 

 
ي لم تكن ممثلة  نيسجمعية اتحاد الدول األعضاء ف

ي الدورة، ويطلعها عل الت 
 
ورية. ف  تقرير الدورة وأية توضيحات إضافية ض 

ة الثالثة أشهر  (2) تؤخذ  بالغ. والعن التصويت من تاري    خ اإل  ا أو امتناعه ا إلدالء بأصواتهل الممنوحة لهذه الدولتبدأ فب 
ة   المذكورة. الردود بعي   االعتبار إال إذا وصلت إل المدير العام خالل الفب 

ي الدولة المعنيةالسلطة عن الأو  ن وزارة الشؤون الخارجيةعالردود  يجب أن تصدر  (3)
 . مختصة ف 

 نشر التقرير : 3المادة 

،  يعدهالذي  ملخصنشر التقرير عن أعمال كل دورة، أو اليُ  ي عالمكتب الدولي
وت   . ل موقع الويبو اإللكب 
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 جمعية اتحاد لشبونة . 11

 النظام الداخلي 

ي 
 
 ،1973نوفمبر  27المعتمد ف

ي 
 
 2022يوليو  22والمعدل ف

 تطبيق النظام الداخلي العام : 1المادة 

ال  اللتي   تضافان إليهأدناه  تي   الوارد تي   النظام الداخلي العام للويبو والمادمن  لشبونةجمعية اتحاد لن النظام الداخلي كوّ تي
ّ
 .هنوتعد

ي حال عدم اكتمال النصابالقرارات  : 2دة ماال
 
 ف

ي المادة  (1)
 
ي الحالة المشار إليها ف

 
ي فورا  ، يبلغ المدير العاموثيقة استوكهولم التفاق لشبونة()ج( من 3)9ف

القرارات الت 
ي إل بعد  نافذةلم تصبح 

 
ي لم تكن ممثلة لشبونة  جمعية اتحاد الدول األعضاء ف

ي الدورة، ويطلعها عل الت 
 
تقرير الدورة وأية ف

ورية.   توضيحات إضافية ض 

ة الثالثة أشهر  (2) تؤخذ  بالغ. والعن التصويت من تاري    خ اإل  ا أو امتناعه ا إلدالء بأصواتهل الممنوحة لهذه الدولتبدأ فب 
 المذكورة. ة الردود بعي   االعتبار إال إذا وصلت إل المدير العام خالل الفب  

ي الدولة المعنيةالسلطة عن الأو  ن وزارة الشؤون الخارجيةعالردود  يجب أن تصدر  (3)
 . مختصة ف 

 نشر التقرير : 3المادة 

،  يعدهالذي  ملخصنشر التقرير عن أعمال كل دورة، أو اليُ  ي المكتب الدولي
وت   . عل موقع الويبو اإللكب 
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 جمعية اتحاد لوكارنو . 12

 الداخلي النظام 

ي 
 
 ،1971أكتوبر 2المعتمد ف

ي 
 
 2022يوليو  22والمعدل ف

 تطبيق النظام الداخلي العام : 1المادة 

ال اللتي   تضافان إليه أدناه  تي   الوارد تي   النظام الداخلي العام للويبو والماد من لوكارنو جمعية اتحاد لن النظام الداخلي كوّ تي
ّ
 .هنوتعد

ي حال عدم القرارات  : 2دة ماال
 
 اكتمال النصابف

ي المادة  (1)
 
ي الحالة المشار إليها ف

 
ي لم تصبح فورا  ، يبلغ المدير العاماتفاق لوكارنو ()ج( من 3)5ف

بعد  نافذةالقرارات الت 
ي إل 

 
ي لم تكن ممثلة لوكارنو  جمعية اتحاد الدول األعضاء ف

ي الدورة، ويطلعها عل الت 
 
ورية. ف  تقرير الدورة وأية توضيحات إضافية ض 

ة الثالثة أشهر  (2) تؤخذ  بالغ. والعن التصويت من تاري    خ اإل  ا أو امتناعه ا إلدالء بأصواتهل الممنوحة لهذه الدولتبدأ فب 
ة   المذكورة. الردود بعي   االعتبار إال إذا وصلت إل المدير العام خالل الفب 

ي الدولة المعنيةمختصة السلطة عن الأو  ن وزارة الشؤون الخارجيةعالردود  يجب أن تصدر  (3)
 . ف 

 نشر التقرير : 3المادة 

،  يعدهالذي  ملخصنشر التقرير عن أعمال كل دورة، أو اليُ  ي المكتب الدولي
وت   . عل موقع الويبو اإللكب 
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اءات . 13  جمعية اتحاد التصنيف الدولي للبر

 النظام الداخلي 

ي 
 
 ،1975أكتوبر  9المعتمد ف

ي 
 
 2022يوليو  22والمعدل ف

 تطبيق النظام الداخلي العام : 1المادة 

اءات ) كّونيت  "الجمعية"( من النظام الداخلي العام للويبو  فيما بعد المسماة النظام الداخلي لجمعية اتحاد التصنيف الدولي للبر
غ لعام اأحكام اتفاق و  اسبر

ي جمعية القرار و  1971سب 
 
ي تضاف إليه و  واردةواألحكام ال 1975أكتوبر  7الصادر ف

لهأدناه الت 
ّ
 . تعد

ي حال عدم اكتمال النصابالقرارات  : 2دة ماال
 
 ف

ي المادة  (1)
 
ي الحالة المشار إليها ف

 
غ لعام ()ج( من 3)7ف اسبر

ي لم فورا  ، يبلغ المدير العام1971اتفاق اسب 
القرارات الت 

ي إل بعد  نافذةتصبح 
 
ي لم تكن ممثلة جمعية الالدول األعضاء ف

ي الدورة، ويطلعها عل الت 
 
تقرير الدورة وأية توضيحات إضافية ف

ورية.   ض 

ة الثالثة أشهر  (2) تؤخذ  بالغ. والعن التصويت من تاري    خ اإل  ا أو امتناعه ا إلدالء بأصواتهل الممنوحة لهذه الدولتبدأ فب 
ة  كتب الدولي الردود بعي   االعتبار إال إذا وصلت إل الم  المذكورة. خالل الفب 

ي الدولة المعنيةالسلطة عن الأو  زارة الشؤون الخارجيةن و عالردود  يجب أن تصدر  (3)
 . مختصة ف 

 مراقبون الخاصونال : 3دة ماال

منح  (1)
ُ
ي اتحاد باريس ت

اءاتوليست أي دولة عضو ف  ي اتحاد التصنيف الدولي للبر
عات ، عضوا ف  تعهدت بتقديم تبر
ي سنة معيّ 

اءات ف  ي جميع دورات الجمعيةصفة  ،نةخاصة لتغطية مضوفات اتحاد التصنيف الدولي للبر
وأي لجنة  مراقب خاص ف 

 . الجمعية تنشئهأو فريق عامل 

ي الفقرة )اقب  األي مراقب خاص تقديم  حقّ ي (2)
ي أي من الدورات المشار إليها ف 

 (. 1حات ف 

 نشر التقرير : 4المادة 

،  يعدهالذي  ملخصنشر التقرير عن أعمال كل دورة، أو اليُ  ي عل موقع الالمكتب الدولي
وت   . ويبو اإللكب 
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اءات . 14  جمعية اتحاد معاهدة التعاون بشأن البر

 النظام الداخلي 

ي 
 
 ،1978أبريل  10المعتمد ف

ي 
 
اير  3والمعدل ف  ،1984فبر

ي 
 
 2022يوليو  22وف

 تطبيق النظام الداخلي العام : 1المادة 

اءات اجمعية اتحاد معاهدة التعاون بشأن لن النظام الداخلي كوّ تي ي أدناه  ةاد الواردو النظام الداخلي العام للويبو والممن لبر
الت 

له تضاف إليه
ّ
 .وتعد

 المراقبون الخاصون : 2المادة 

 
ُ
ي اتحاد معاهدة  المخّول لها دولية الحكومية ال اتدار اإل دىع ت

 
ي دولة واحدة أو أكب  من الدول األعضاء ف

 
منح براءات سارية المفعول ف

اءات  ". بصفة  رات الجمعيةدو  لحضور التعاون بشأن البر ي اإلدارات وتتمتع"مراقبي   خاصي  
 
ي دورات ، ف

الجمعية، بالحقوق ذاتها الت 
ي الجمعية، باستثناء حق التصويت. األ  بها الدولتتمتع 

 
 عضاء ف

وع جدول األعمال : 3المادة   مشر

 يع
ّ
وع جدول  د ي كل دورة. لعمال األ المدير العام مشر

وع، ف  شد المشر  تأليفها تعليمات اللجنة التنفيذية فور ، بالدورات العاديةويسب 
وع6)54( و 9)53)انظر المادتي    اءات(. ويتضمن المشر ي الدورات االستثنائية، البند أو البنود  ،()أ( من معاهدة التعاون بشأن البر

ف 
ي المادة 

ي الطلب المشار إليه ف 
اءات. ب()11)53المذكورة ف   ( من معاهدة التعاون بشأن البر

 شر التقريرن : 4المادة 

ي  يعدهالذي  ملخصنشر التقرير عن أعمال كل دورة، أو اليُ 
، ف  اءات جريدةالمكتب الدولي وعل  اتحاد معاهدة التعاون بشأن للبر

ي 
وت   . موقع الويبو اإللكب 
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 جمعية اتحاد بودابست . 15

 النظام الداخلي 

ي 
 
 ،1980سبتمبر  22المعتمد ف

ي 
 
 2022يوليو  22والمعدل ف

 تطبيق النظام الداخلي العام : 1المادة 

اءات لجمعية ن النظام الداخلي كوّ تي اف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة ألغراض اإلجراءات الخاصة بالبر اتحاد االعب 
ي تضاف إليه الواردة أدناه  ةالنظام الداخلي العام للويبو والمادمن  بودابست( )اتحاد

لهالت 
ّ
 .وتعد

 نشر التقرير : 2المادة 

ي المادة  التقرير عن أعمال كل دورة نشر يُ 
 
، الذي ي الملخص، أو 1للجمعية المذكورة ف عل موقع الويبو عده المكتب الدولي

ي 
وت   . اإللكب 
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 جمعية اتحاد فيينا . 16

 النظام الداخلي 

ي 
 
 ،1985أكتوبر  1المعتمد ف

ي 
 
 2022يوليو  22والمعدل ف

 تطبيق النظام الداخلي العام : 1المادة 

ال اللتي   تضافان إليه أدناه  تي   الوارد تي   النظام الداخلي العام للويبو والماد فيينا مناتحاد لجمعية ن النظام الداخلي كوّ تي
ّ
 .هنوتعد

ي حال عدم اكتمال النصابالقرارات  : 2دة ماال
 
 ف

ي المادة  (1)
 
ي الحالة المشار إليها ف

 
ي لم تصبح فورا  ، يبلغ المدير العاماتفاق فيينا ()ج( من 3)7ف

بعد  نافذةالقرارات الت 
ي إل 

 
ي لم تكن ممثلة اتحاد فيينا جمعية الدول األعضاء ف

ي الدورة، ويطلعها عل الت 
 
ورية. ف  تقرير الدورة وأية توضيحات إضافية ض 

ة الثالثة أشهر  (2) تؤخذ  بالغ. والعن التصويت من تاري    خ اإل  ا أو امتناعه ا إلدالء بأصواتهل الممنوحة لهذه الدولتبدأ فب 
ة  المدير العامالردود بعي   االعتبار إال إذا وصلت إل   المذكورة. خالل الفب 

ي الدولة المعنيةالسلطة عن الأو  ن وزارة الشؤون الخارجيةعالردود  يجب أن تصدر  (3)
 . مختصة ف 

 نشر التقرير : 3المادة 

، عدالذي ي الملخص، أو للجمعية تقرير عن أعمال كل دورةالنشر يُ  ي ه المكتب الدولي
وت   . عل موقع الويبو اإللكب 
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 جمعية معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف . 17

 النظام الداخلي 

ي 
 
 ،2002أكتوبر  1المعتمد ف

ي 
 
 2022يوليو  22والمعدل ف

 تطبيق النظام الداخلي العام : 1المادة 

اللتي   أدناه  تي   الوارد تي   النظام الداخلي العام للويبو والماد منمعاهدة الويبو بشأن حق المؤلف  لجمعيةن النظام الداخلي كوّ تي
ال تضافان إليه 

ّ
 . هنوتعد

 الوفود : 2المادة 

، ويجوز أن يساعده مندوبون مناوبون  (1) ي هيئة من الهيئات ممثلة بمندوب واحد أو أكب 
 
تكون كل دولة عضو ف

اء.   ومستشارون وخبر

ي  تعتبر أية منظمة حكومية دولية تصبح (2)
 
( من 3( أو )2)17وفقا للمادة  معاهدة الويبو بشأن حق المؤلفطرفا ف

ي تتمتع بها وفود الدول، وفقا ألحكام هذا النظام. 
ي الجمعية، بالحقوق ذاتها الت 

 
 تلك المعاهدة وفدا، وتتمتع، ف

 للوفد.  )ة(يكون لكل وفد رئيس (3)

 وفده. )ة( مات المندوب بأمر من رئيسيجوز ألي مندوب مناوب أو مستشار أو خبب  أن يتول مه (4)

ي أو المنظمة الحكومية الدولية مندوب أو مندوب مناوب مفوضا من قبل السلطة المختصة للدولة كل يكون   (5)
الت 

 و يمثلها. ويتم إخطار المدير العام بتعيي   المندوبي   والمندوبي   المناوبي    
ً
 يستحسن أن كتابيا

ً
الشؤون عن وزارة يكون اإلخطار صادرا

 . للمنظمة الحكومية الدوليةالسلطة المختصة أو  الخارجية

 التصويت : 3المادة 

 ال  (1)
ُ
 إذا أيدها وفد آخر عل األقل. ت

ّ
ي يقدمها وفد ما للتصويت إال

احات والتعديالت الت   طرح االقب 

 من الدول (2)
ً
ي التصويت بدال

 
ك ف األعضاء فيه بعدد من  يجوز ألي طرف متعاقد يكون منظمة حكومية دولية أن يشب 

ي هذه المعاهدة. 
وال يجوز ألية منظمة حكومية دولية من ذلك القبيل أن  األصوات يعادل عدد الدول األعضاء فيه واألطراف ف 

ي التصويت والعكس صحيح. 
ي التصويت إذا مارست أية دولة من الدول األعضاء فيها حقها ف 

ك ف   تشب 
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ي  جمعية معاهدة الويبو  . 18
 بشأن األداء والتسجيل الصوت 

 النظام الداخلي 

ي 
 
 ،2002أكتوبر  1المعتمد ف

ي 
 
 2022يوليو  22والمعدل ف

 تطبيق النظام الداخلي العام : 1المادة 

ي  لجمعيةن النظام الداخلي كوّ تي
 تي   الوارد تي   النظام الداخلي العام للويبو والماد من معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوت 

ال اللتي   تضافان إليه أدناه 
ّ
 . هنوتعد

 الوفود : 2المادة 

، ويجوز أن يساعده مندوبون مناوبون  (1) ي هيئة من الهيئات ممثلة بمندوب واحد أو أكب 
 
تكون كل دولة عضو ف

اء.   ومستشارون وخبر

ي  (2)
 
ي  معاهدة الويبو تعتبر أية منظمة حكومية دولية تصبح طرفا ف

( أو 2)26 وفقا للمادة بشأن األداء والتسجيل الصوت 
ي تتمتع بها وفود الدول، وفقا ألحكام هذا النظام. 3)

ي الجمعية، بالحقوق ذاتها الت 
 
 ( من تلك المعاهدة وفدا، وتتمتع، ف

 للوفد.  )ة(يكون لكل وفد رئيس (3)

 وفده.  )ة(وب بأمر من رئيسيجوز ألي مندوب مناوب أو مستشار أو خبب  أن يتول مهمات المند (4)

ي أو المنظمة الحكومية الدولية مندوب أو مندوب مناوب مفوضا من قبل السلطة المختصة للدولة كل يكون   (5)
الت 

 و يمثلها. ويتم إخطار المدير العام بتعيي   المندوبي   والمندوبي   المناوبي    
ً
 يستحسن أن كتابيا

ً
عن وزارة الشؤون يكون اإلخطار صادرا

 . للمنظمة الحكومية الدوليةالسلطة المختصة أو  جيةالخار 

 التصويت : 3المادة 

 ال  (1)
ُ
 إذا أيدها وفد آخر عل األقل. ت

ّ
ي يقدمها وفد ما للتصويت إال

احات والتعديالت الت   طرح االقب 

 من الدول األعضاء فيه (2)
ً
ي التصويت بدال

 
ك ف بعدد من  يجوز ألي طرف متعاقد يكون منظمة حكومية دولية أن يشب 

ي هذه المعاهدة. 
وال يجوز ألية منظمة حكومية دولية من ذلك القبيل أن  األصوات يعادل عدد الدول األعضاء فيه واألطراف ف 

ي التصويت والعكس صحيح. 
ي التصويت إذا مارست أية دولة من الدول األعضاء فيها حقها ف 

ك ف   تشب 
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اءات . 19  جمعية معاهدة قانون البر

 النظام الداخلي 

ي 
 
 2005أكتوبر  5المعتمد ف

 تطبيق النظام الداخلي العام : 1المادة 

اءات  لجمعيةن النظام الداخلي كوّ تي اللتي   تضافان إليه أدناه  تي   الوارد تي   النظام الداخلي العام للويبو والماد منمعاهدة قانون البر
ال 
ّ
 .هنوتعد

 الوفود : 2المادة 

، ويجوز أن يساعده مندوبون مناوبون تكون كل  (1) ي هيئة من الهيئات ممثلة بمندوب واحد أو أكب 
 
دولة عضو ف

اء.   ومستشارون وخبر

اءات وفقا للمادة  (2) ي معاهدة قانون البر
 
( من تلك 3( أو )2)20تعتبر أية منظمة حكومية دولية تصبح طرفا ف

ي الجمعية، بالحقوق ذاتها ال
 
ي تتمتع بها وفود الدول، وفقا ألحكام هذا النظام. المعاهدة وفدا، وتتمتع، ف

 ت 

 للوفد.  )ة(يكون لكل وفد رئيس (3)

 وفده.  )ة(يجوز ألي مندوب مناوب أو مستشار أو خبب  أن يتول مهمات المندوب بأمر من رئيس (4)

ي الدولية  أو المنظمة الحكوميةيكون كل مندوب أو مندوب مناوب مفوضا من قبل السلطة المختصة للدولة  (5)
الت 

 يمثلها. ويتم إخطار المدير العام بتعيي   المندوبي   والمندوبي   المناوبي    
ً
 صادر اإلخطار كون ييستحسن أن و  كتابيا

ً
عن وزارة الشؤون  ا

 . للمنظمة الحكومية الدوليةالسلطة المختصة أو  الخارجية

 التصويت : 3المادة 

 ال  (1)
ُ
ي يقدمها ت

احات والتعديالت الت   إذا أيدها وفد آخر عل األقل.  طرح االقب 
ّ
 وفد ما للتصويت إال

 من الدول األعضاء فيه بعدد من  (2)
ً
ي التصويت بدال

ك ف  يجوز ألي طرف متعاقد يكون منظمة حكومية دولية أن يشب 
ي هذه المعاهدة. 

 
لقبيل أن وال يجوز ألية منظمة حكومية دولية من ذلك ا األصوات يعادل عدد الدول األعضاء فيه واألطراف ف

ي التصويت والعكس صحيح. 
ي التصويت إذا مارست أية دولة من الدول األعضاء فيها حقها ف 

ك ف  ك  تشب  وعالوة عل ذلك، ال تشب 
ي هذه المعاهدة دولة 

ي التصويت إذا كانت أية دولة من الدول األعضاء فيها واألطراف ف 
أية منظمة حكومية دولية من ذلك القبيل ف 

ي منظمة حك
 ف 
ً
ي ذلك التصويت. عضوا

كت تلك المنظمة الحكومية الدولية األخرى ف   ومية دولية أخرى من ذلك القبيل واشب 
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 جمعية معاهدة سنغافورة . 20

 النظام الداخلي 

ي 
 
 2009أكتوبر  1المعتمد ف

 تطبيق النظام الداخلي العام : 1المادة 

النظام الداخلي العام  من معاهدة سنغافورة بشأن قانون العالمات التجارية )معاهدة سنغافورة( لجمعيةن النظام الداخلي كوّ تي
ال اللتي   تضافان إليه أدناه  تي   الوارد تي   للويبو والماد

ّ
 . هنوتعد

 الوفود : 2المادة 

، ويجوز أن يساعده  (1) ي هيئة من الهيئات ممثلة بمندوب واحد أو أكب 
 
مندوبون مناوبون تكون كل دولة عضو ف

اء.   ومستشارون وخبر

ي معاهدة سنغافورة وفقا للمادة  (2)
 
" من تلك المعاهدة وفدا، 2("1)26تعتبر أية منظمة حكومية دولية تصبح طرفا ف

ي تتمتع بها وفود الدول، وفقا ألحكام هذا النظام. 
ي الجمعية، بالحقوق ذاتها الت 

 
 وتتمتع، ف

 للوفد.  )ة(يكون لكل وفد رئيس (3)

 وفده.  )ة(يجوز ألي مندوب مناوب أو مستشار أو خبب  أن يتول مهمات المندوب بأمر من رئيس (4)

ي أو المنظمة الحكومية الدولية يكون كل مندوب أو مندوب مناوب مفوضا من قبل السلطة المختصة للدولة  (5)
الت 

 ي    يمثلها. ويتم إخطار المدير العام بتعيي   المندوبي   والمندوبي   المناوب
ً
 صادر اإلخطار كون ييستحسن أن و  كتابيا

ً
عن وزارة الشؤون  ا

 . للمنظمة الحكومية الدوليةالسلطة المختصة أو  الخارجية

 التصويت : 3المادة 

 ال  (1)
ُ
 إذا أيدها وفد آخر عل األقل. ت

ّ
ي يقدمها وفد ما للتصويت إال

احات والتعديالت الت   طرح االقب 

 من الدول األعضاء فيه بعدد من يجوز ألي طرف متعاقد يكون  (2)
ً
ي التصويت بدال

ك ف  منظمة حكومية دولية أن يشب 
ي هذه المعاهدة. 

 
وال يجوز ألية منظمة حكومية دولية من ذلك القبيل أن  األصوات يعادل عدد الدول األعضاء فيه واألطراف ف

ي التص
ي التصويت إذا مارست أية دولة من الدول األعضاء فيها حقها ف 

ك ف  ك  ويت والعكس صحيح. تشب  وعالوة عل ذلك، ال تشب 
ي هذه المعاهدة دولة 

ي التصويت إذا كانت أية دولة من الدول األعضاء فيها واألطراف ف 
أية منظمة حكومية دولية من ذلك القبيل ف 

ي ذل
كت تلك المنظمة الحكومية الدولية األخرى ف  ي منظمة حكومية دولية أخرى من ذلك القبيل واشب 

 ف 
ً
 ك التصويت. عضوا
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 جمعية معاهدة مراكش . 21

 النظام الداخلي 

ي 
 
 ،2016أكتوبر  11المعتمد ف

ي 
 
 2022يوليو  22والمعدل ف

 تطبيق النظام الداخلي العام : 1المادة 

ي البض  لجمعيةن النظام الداخلي كوّ تي
 
معاهدة مراكش لتيسب  النفاذ إل المصنفات المنشورة لفائدة األشخاص المكفوفي   أو معاف

ي قراءة المطبوعات )معاهدة مراكش(
 
ي تضاف إليه أدناه  ةاد الواردو النظام الداخلي العام للويبو والم من أو ذوي إعاقات أخرى ف

الت 
لهو 

ّ
 .تعد

 أعضاء المكتب : 2المادة 

.  )ة(ونائبي   للرئيس )ة(معية رئيساتنتخب الج (1) ي مناصبهم لدورتي   عاديتي  
 
 يظلون ف

ي الرئيس )ة(ال يجوز إعادة انتخاب الرئيس (2) ي كانوا يشغلونها  )ة(ونائتر
ة للمناصب الت   . الخارجي   مباشر

 الوفود : 3المادة 

، ويجوز أن  (1) ي هيئة من الهيئات ممثلة بمندوب واحد أو أكب 
يساعده مندوبون مناوبون تكون كل دولة عضو ف 

اء.   ومستشارون وخبر

ي معاهدة مراكش وفقا للمادة  (2)
( من تلك المعاهدة وفدا، 2)15تعتبر أية منظمة حكومية دولية تصبح طرفا ف 

ي تتمتع بها وفود الدول، ما لم تنص أحكام هذا النظام عل خالف ذلك. 
ي الجمعية، بالحقوق ذاتها الت 

 وتتمتع، ف 

 للوفد.  )ة(فد رئيسيكون لكل و  (3)

 وفده.  )ة(يجوز ألي مندوب مناوب أو مستشار أو خبب  أن يتول مهمات المندوب بأمر من رئيس (4)

ي أو المنظمة الحكومية الدولية يكون كل مندوب أو مندوب مناوب مفوضا من قبل السلطة المختصة للدولة  (5)
الت 

 والمندوبي   المناوبي    يمثلها. ويتم إخطار المدير العام بتعيي   المندوبي   
ً
 صادر اإلخطار كون ييستحسن أن و  كتابيا

ً
عن وزارة الشؤون  ا

 . للمنظمة الحكومية الدوليةالسلطة المختصة أو  الخارجية

 التصويت : 4المادة 

 ال  (1)
ُ
 إذا أيدها وفد آخر عل األقلت

ّ
ي يقدمها وفد ما للتصويت إال

احات والتعديالت الت   . طرح االقب 

 واحد ويصوت باسمه فقط. لكل طرف  (2)
ٌ
، صوت

ً
 متعاقد، يكون دولة

ي التصويت، بدال من الدول األعضاء فيه، بعدد من  (3)
اك ف  يجوز ألي طرف متعاقد يكون منظمة حكومية دولية االشب 

ي هذه المعاهدة. 
يل أن وال يجوز ألي منظمة حكومية دولية من ذلك القب األصوات يساوي عدد الدول األعضاء فيه واألطراف ف 

ي التصويت والعكس صحيح. 
ي التصويت إذا مارست أية دولة من الدول األعضاء فيها حقها ف 

ك ف  ك  تشب  وعالوة عل ذلك، ال تشب 
ي هذه المعاهدة دولة 

ي التصويت إذا كانت أية دولة من الدول األعضاء فيها واألطراف ف 
أية منظمة حكومية دولية من ذلك القبيل ف 

ي منظمة حكومي
 ف 
ً
ي ذلك التصويت. عضوا

كت تلك المنظمة الحكومية الدولية األخرى ف   ة دولية أخرى من ذلك القبيل واشب 

ي  : 5المادة 
 النصاب القانوت 

ي جمعية معاهدة مراكش. 
ي من نصف عدد الدول األعضاء ف 

 يتكون النصاب القانوت 
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 الدعوة إل عقد دورات استثنائية : 6المادة 

ي الجمعية. تعقد الجمعية دورة استثنائية 
 
 بدعوة من المدير العام بناء عل طلب رب  ع عدد الدول األعضاء ف
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 بيجي   بش أن األداء السمعي البضيجمعية معاهدة  . 22

 النظام الداخلي 

ي 
 
 ،2020 سبتمبر  25المعتمد ف

ي 
 
 2022يوليو  22والمعدل ف

 تطبيق النظام الداخلي العام : 1المادة 

اد و النظام الداخلي العام للويبو والم من (بيجي   )معاهدة  بشأن األداء السمعي البضي بيجي   معاهدة  لجمعيةن النظام الداخلي كوّ تي
ي تضاف إليه و أدناه  ةالوارد

لهالت 
ّ
 .تعد

 أعضاء المكتب : 2المادة 

.  )ة(ونائبي   للرئيس )ة(تنتخب الجمعية رئيسا (1) ي مناصبهم لمدة دورتي   عاديتي  
 
 يظلون ف

ي الرئيس )ة(انتخاب الرئيسال يجوز إعادة  (2) ي كانوا يشغلونها.  )ة(ونائتر
ة للمناصب الت   الخارجي   مباشر

 الوفود : 3المادة 

، ويجوز أن يساعده مندوبون مناوبون  (1) ي هيئة من الهيئات ممثلة بمندوب واحد أو أكب 
تكون كل دولة عضو ف 

اء.   ومستشارون وخبر

ي معاهدة تعتبر أية منظمة حكومية دولية تصبح طرفا  (2)
( من تلك المعاهدة وفدا، وتتمتع، 2)23وفقا للمادة  بيجي   ف 

ي تتمتع بها وفود الدول، ما لم تنص أحكام هذا النظام عل خالف ذلك. 
ي الجمعية، بالحقوق ذاتها الت 

 ف 

 للوفد.  )ة(يكون لكل وفد رئيس (3)

 وفده.  )ة(بأمر من رئيسيجوز ألي مندوب مناوب أو مستشار أو خبب  أن يتول مهمات المندوب  (4)

ي أو المنظمة الحكومية الدولية يكون كل مندوب أو مندوب مناوب مفوضا من قبل السلطة المختصة للدولة  (5)
الت 

 يمثلها. ويتم إخطار المدير العام بتعيي   المندوبي   والمندوبي   المناوبي    
ً
 صادر اإلخطار كون ييستحسن أن و  كتابيا

ً
عن وزارة الشؤون  ا

 . للمنظمة الحكومية الدوليةالسلطة المختصة أو  الخارجية

 التصويت : 4المادة 

 ال  (1)
ُ
 إذا أيدها وفد آخر عل األقلت

ّ
ي يقدمها وفد ما للتصويت إال

احات والتعديالت الت   . طرح االقب 

 واحد ويصوت باسمه فقط.  (2)
ٌ
، صوت

ً
 لكل طرف متعاقد، يكون دولة

ي التصويت، بدال من الدول األعضاء فيه، بعدد من يجوز ألي طرف متعاقد يكون منظمة  (3)
اك ف  حكومية دولية االشب 

ي هذه المعاهدة. 
وال يجوز ألي منظمة حكومية دولية من ذلك القبيل أن  األصوات يساوي عدد الدول األعضاء فيه واألطراف ف 

ي التصويت وا
ي التصويت إذا مارست أية دولة من الدول األعضاء فيها حقها ف 

ك ف  ك  لعكس صحيح. تشب  وعالوة عل ذلك، ال تشب 
ي هذه المعاهدة دولة 

ي التصويت إذا كانت أية دولة من الدول األعضاء فيها واألطراف ف 
أية منظمة حكومية دولية من ذلك القبيل ف 

ي ذلك التص
كت تلك المنظمة الحكومية الدولية األخرى ف  ي منظمة حكومية دولية أخرى من ذلك القبيل واشب 

 ف 
ً
 ويت. عضوا

ي  : 5المادة 
 النصاب القانوت 

ي جمعية معاهدة 
ي من نصف عدد الدول األعضاء ف 

 . بيجي   يتكون النصاب القانوت 
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 الدعوة إل عقد دورات استثنائية : 6المادة 

ي الجمعية. 
 
 تعقد الجمعية دورة استثنائية بدعوة من المدير العام بناء عل طلب رب  ع عدد الدول األعضاء ف
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