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   الشؤون التنظيمية والنظام الداخلي اخلاص
  األمانةمن إعداد

 مقدمة

ثال .1 نة وا ثا بو يف دورهتا ا ية العامة للو لوافقت ا ل ي متربممجلع ية مبعايري 2009 سبثني اليت عقدت يف  نة ا شاء ا ن عىل إ للج ملعن
تحل حمل الفريق العامل املعين ابملعايري والواثئق بو  لالو تابع ي يا املعلوماتل ا نولو ية  جنة ادلامئة ا بتك ن  .ملعللج

 ).WO/GA/38/20 ث من الويقة249  إىل236 الفقرات منو WO/GA/38/10 ثانظر الويقة(

نة ا ملعا بوللج يية مبعايري الو  ن

بو .2 ية مبعايري الو نة ا ينظرت ا ن نة ("ملعللج متعت  ")للجا جندما ا توبر مرة يف ألولع شؤون اقرتاح يف 2010 كأ شأن ا ل  ب
نظام ادلاخيل اخلاص، مبا يف ذكل واليهتا ية وا لا سمت اآلراء حول . CWS/1/2 ث كام يه واردة يف مرفق الويقةلتنظمي نقوقد ا

ية  القرار اتأويلطريقة  نةمجلعذلي اختذته ا شأن والية ا بو  للجالعامة للو ب نةي توصل إىل أي قرار هنايئ  .2009 سـ يف  لومل يمت ا
شؤون بشأن  نظام ادلاخيل اخلاصلا ية وا لا  .لتنظمي

 )..CWS/1/10 Prov ثمن الويقة 54  والفقرة16 إىل 13 ات منالفقرانظر (
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تابعة  .3 شاتمو قنا بو يف دورهتا األربعني جنةللاملذكورة أعاله اليت أجرهتا ا للم ية العامة للو تب ادلويل ا ي، دعا ا مجلع ملك
مترب نعقدة يف  سبا نة 2011 مل يح والية ا للج إىل تو شات حول القضااي ). WO/GA/40/17 ثانظر الويقة(ض نا قوعقب  م

ية العامة  نة، أوحضت ا مجلعاملربطة بوالية ا للج تايلةاليتكل الوت نحو ا ل عىل ا  :ل

ية ا" مجلعوأكدت ا بو ّ ية مبعايري الو نة ا شاء ا تعلق بإ ته فامي  بو قرارها وأو يلعامة للو ن للج ن ي حض نة(ملعي وواليهتا يف ) للجا
نة ثالثني  نة وا ثا سـدورهتا ا ل لل ية . WO/GA/38/20 ث من الويقة249 ّ، كام ورد نصه يف الفقرة2009 م مجلعوأكدت ا ّ

ية يه تكل الواردة يف بو وأوحضت أن الوالية األسا سـالعامة للو  ث من الويقة16  إىل11  الفقرات مني
WO/GA/38/10 شورة ناء عىل طلب من ادلول األعضاء، إىل إسداء ا سعى األمانة،  مل، واتفقت أيضا عىل أن  ب ت

تعلقة  تعممي املعلومات ا رشوعات  ية الفكرية بإجناز  تكوين الكفاءات لفائدة ماكتب ا ية  ساعدة ا ملوتقدمي ا ل ل ن ممل مللك لتق
ية ا شطة، وعن أية . لفكريةمللكمبعايري ا يل تكل األ نة عن تفا ية إىل ا تا تقدم األمانة بصورة دورية تقارير  نو ص للج ب ك ّسـ

ية  تقدهما أيضا إىل ا تصل بواليهتا، و نجزها فامي  ية وتكوين الكفاءات اليت  ساعدة ا شطة أخرى يف جمال ا مجلعأ سـ ي ت ن مل لتقن
بو شاركة اخلرباء ا. يالعامة للو يع عىل  يا إىل ا لو مل شج يل تسع بدلان األقل منوا و ية وا نا بدلان ا هيني من ا ل ل ل سن تتق م

شمل  ية ليك  ساعدة املا بو أيضا أن توسع األمانة نطاق ا ية العامة للو نة، قررت ا تشاركهتم يف اجامتعات ا ل مل ي مجلع للج ّم ّ
ية القامئة ية، يف حدود موارد املزيا نا بدلان ا بدلان األقل منوا وا نشاركة ا ل ل ل  ".مم

 ).WO/GA/40/19 ث من الويقة190  إىل182 نانظر الفقرات م(

ّويرد يف مرفق هذه الويقة اقرتاح معد .4 ية ث شأن شؤوهنا ا نة  يه ا نظر  ميل  ب للج لتنظت ف ية ل هائواإلجرا . معلوواليهتا وطرق 
سد أيضا الاتفاقات  ية العامة و سد الاقرتاح القرار املذكور أعاله اذلي اختذته ا جيو مجلع ية ُجي بد ئا ناء اليت توصلت إلهيمل نة أ ثا ا للج

شاهتا يف قنا نةم  )..CWS/1/10 Prov ث من الويقة15 و14 انظر الفقرتني. (2010 سـ 

ية مبعايري .5 نة ا نإن ا بو مدعوة إىل ملعللج ي الو
شؤون  لاإلحاطة علام مبضمون هذه الويقة واعامتد ا ث

نظام ادلاخيل اخلاص الواردين  ية وا لا لتنظمي
ها يف  .فقمر

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق
شؤون نظام ادلاخيل اخلاصلا ية وا ل ا  لتنظمي

بو ية مبعايري الو ينة ا ن  ملعللج
 

نظام ادلاخيل  .1 ية وا شؤون ا بو، رشط مراعاة ا ية مبعايري الو نة ا بو عىل ا نظام ادلاخيل العام للو لبق ا مي ل ي ن للج ي ل لتنظيط ملع سـ
 .اخلاص الواردين فامي ييل

بو مرة واحدة .2 ية العامة للو نة تقريرا إىل ا يسرتفع ا مجلع  . عىل األقل لك عامنيللج

ية أو إىل املدير العام  .3 نة الربانمج واملزيا بو أو إىل  ية العامة للو نة واقرتاحاهتا إىل ا يات ا نجيوز إحاةل تو جل ي مجلع للج ص
سب احلاجة حبارشة،   .م

ها .4 يب  ها وأولوايهتا وأسا نة برانمج  معلتحدد ا لمعل للج  .سـ

نة ملزمة، لكهن .5 متدها ا للجلن تكون القرارات اليت  يات توجه إىل ادلول، وال سـامي ماكتب تع تصاغ يف شلك تو صا  سـ
ية أو دوية أخرى  سة و نظامت ادلوية وأية مؤ بو وا تب ادلويل للو ية دلهيا، وإىل ا ية أو اإل ية الو نا ية ا لا ن س ل مل ي مي ن ع طلص ملكط قلمللك

ية نا ية ا تعلقة اب عهتمت ابملعلومات ا لص  .مللكمل

ها،  .6 نة أن تؤلف أفرقة معل أو  حتلجيوز  سب . مبقية عددها دامئا يف حد أدىنللج نة  هام  تضطلع أفرقة العمل  حو ي معسـ مب
نصوص علهيا يف الفقرات من   . أدانه29 إىل 23ملما يطلب مهنا وختضع للقواعد ا

 العضوية

بو .7 بو واألعضاء يف احتاد ابريس أو احتاد برن غري األعضاء يف الو يع ادلول األعضاء يف الو نة من  يتألف ا ي مج للج . ست
تكون وابإل ية الفكريةسـضافة إىل ذكل،  ية  نظمة األفر للملكا يق ية الفكرية)OAPI (مل ية  ية األفر نظمة اإل للملك وا يق مي  قلمل

ية الفكرية) ياألربو( يلوكس  تب  للملكو ن نظمة و) BOIP (بمك يويةباألورويملا نظمة األوروية )EAPO ( للرباءاتةسـ اآل ب وا مل
ية اجلديدة والاحتاد ادلويل محلاية ا) EPO( للرباءات با ناف ا تأل ن شامل و)األوبوف(لص بدلان ا لتب الرباءات  ل ) NPI (مك

يج العرية و تعاون دلول ا بتب براءات الاخرتاع جمللس ا خلل ل نة دون أن يكون ) GCC(مك للجوالاحتاد األورويب، أعضاء يف ا
تصويت لها احلق يف ا  .ل

يه بطلب م .8 تعني  نه، و بادرة  بو  علجيوز للمدير العام للو ي مب ّي متة م ية ادلوية ا نظامت احلكو نة، أن يدعو ا ملهن ا ل مل مللج
نظامت األعضاء املذكورة أعاله( نظامت اليت تقدم خدمات ) ملخبالف ا متة وا ية ا ية غري احلكو نظامت ادلوية والو ملوا ن ل ملهمل م ط

بو األ متدة بصفة مراقب يف أي من اجامتعات الو ية الفكرية اليت ال تكون  ية يف جمال ا يإعال مع مللك خرى، للحضور بصفة م
نة تصويت. للجمراقب يف اجامتعات ا بون ابحلق يف ا تع املرا لوال  قمت ّ  .ي

 الوالية

بو يف دورهتا األربعني لعام  .9 ية العامة للو يأوحضت ا تايل 2011مجلع نحو ا نة عىل ا ل والية ا ل  182انظر الفقرات من (للج
 ):WO/GA/40/19ث من الويقة 190إىل 
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ية العامة ل" مجلعوأكدت ا بو ّ ية مبعايري الو نة ا شاء ا تعلق بإ ته فامي  بو قرارها وأو يلو ن للج ن ي حض نة(ملعي وواليهتا يف ) للجا
نة  ثالثني  نة وا ثا سـدورهتا ا ل لل ية . WO/GA/38/20ث الويقة  من2491ّ، كام ورد نصه يف الفقرة 2009م مجلعوأكدت ا ّ

ية يه تكل الواردة يف الفق بو وأوحضت أن الوالية األسا سـالعامة للو ثمن الويقة  162 إىل 11رات من ي
WO/GA/38/10 شورة ناء عىل طلب من ادلول األعضاء، إىل إسداء ا سعى األمانة،  مل، واتفقت أيضا عىل أن  ب ت

تعلقة  تعممي املعلومات ا رشوعات  ية الفكرية بإجناز  تكوين الكفاءات لفائدة ماكتب ا ية  ساعدة ا ملوتقدمي ا ل ل ن ممل مللك لتق
ية الفكري شطة، وعن أية . ةمللكمبعايري ا يل تكل األ نة عن تفا ية إىل ا تا تقدم األمانة بصورة دورية تقارير  نو ص للج ب ك ّسـ

ية  تقدهما أيضا إىل ا تصل بواليهتا، و نجزها فامي  ية وتكوين الكفاءات اليت  ساعدة ا شطة أخرى يف جمال ا مجلعأ سـ ي ت ن مل لتقن
بو يني. يالعامة للو شاركة اخلرباء ا يع عىل  يا إىل ا نو م شج لتقسع يل تل بدلان األقل منوا و ية وا نا بدلان ا ه من ا ل ل تسل م

شمل  ية ليك  ساعدة املا بو أيضا أن توسع األمانة نطاق ا ية العامة للو نة، قررت ا تشاركهتم يف اجامتعات ا ل مل ي مجلع للج ّم ّ
ية القامئة ية، يف حدود موارد املزيا نا بدلان ا بدلان األقل منوا وا نشاركة ا ل ل ل  ."مم

 ادلورات

ن .10 للجمتع ا هاسـتج تابعة  ية ا ئات الفر نوية من ا ية  سمل تقارير مر لة مرة واحدة يف لك عام يف دورة عادية و ل ع ي سـ حل لهت  .تسـ

تب  ملكأعضاء ا

تني .11 تا تني  نة دلورتني عاد تخهبم ا بان للريس  نة ريس وان ييكون  ت ي للج ئ للج لسـ م ن ئ تخاب أي ريس أو . تئ ئوجيوز إعادة ا ن
بارش مانئب ريس خارج  ية أخرى واحدة فقطئ  .لة لوالية ات

 واثئق الاجامتعات

سب الطلب .12 ية  سخ ور تاح يف  بو عىل اإلنرتنت، و حرش واثئق الاجامتعات عىل موقع الو ن قي ست يوزع خطاب . سـتن سـو
بو اإللكرتوين رشا عىل موقع الو يا، و رشوع جدول األعامل ور يادلعوة و ن سـُيم  .ق

                                                 

ية العامة عىل الاقرتاح الوارد يف الفقرتني : " كام ييل249جاء نص الفقرة  1 ها وفد WO/GA/38/10ث من الويقة 16 و11مجلعووافقت ا ل، كام عد ّ
تني ف ية الفكرية إىل جناألر ية  ية العا ية ا ية اب نة ا شاء ا سأةل إ نة، وأجلت  بو وبوالية ا ية مبعايري الو نة ا شاء ا تعلق بإ للملكامي  ملن ت ب ن للج ن م للج ي ن للج ن تحي ل ملع لملع ّ

نة  ية العامة يف  بةل  سـادلورة ا للجمع  ".2010ملق
 :  كام ييل16 إىل 11جاء نص الفقرات من  2

تعاضة عن ا .11" بةل سـمن املقرتح الا تني ا سـهتل فرتة ا بارا من  تايل ذكرهام ا تني ا ملقنة اب ن سـئ لي مه ت ل عللج ية مبعايري  "1" :2011-2010ل نة ا نا ملعللج
بو ية الفكرية "2" يالو ية  ية العا ية ا ية اب نة ا للملكوا ملن ت ب ن تحللج ل  .لملع

سب ما يكون  .12 شطة،  تقل وتعدا اقرتاحات وتقارير أ شلك  تني أن تعمال  بغي  حو ن سـ ب ن مي للج يات ن ية العامة أو ا ها إىل ا با، وتر مجلعنا مجلع فعسـ م
نظر فهيا ية  تا لن  .ملع

بو وتطويرها،  .13 ية الفكرية من معايري الو تعلقة اب بو العمل عىل مراجعة ما خيص املعلومات ا ية مبعايري الو نة ا يومن املقرتح أن تواصل ا مل ي ن مللكللج ملع
تلفةفتضطلع يف الواقع ابلعمل ذاته اذلي اكن يؤديه الف ية  تويق، ولكن  خمريق العامل املعين ابملعايري وا سم ث  .بتل

نة األوىل وشمل  .14 ية الفكرية خارج نطاق هممة ا ية  ية العا ية ا تعلقة اب سائل ا بحث ا ية مفن املقرتح أن  ثا نة ا توأما هممة ا للج مل ت ب مل مل ت ن ل للملكللج تحن لل
شرتكة و يدة واألدوات ا باط املامرسات ا سائل ا ملتكل ا جل ت نمل ياانت سـ تعاون ادلويل وبادل ا رشوعات من أجل تعزيز ا تلف ا سقة  باملقارابت ا ت ل مل خمل لت مل

ية الفكرية  .مللكواملعلومات عن ا
نة وإجراءاهتا  .15 يب معل ا للجوملا اكنت أسا ل تني اجلديدتني مع ) SCIT/7/14ثانظر الويقة (ّ للجنمألوفة لدلول األعضاء مفن املقرتح اعامتدها يف ا

بديلما يلزم من  .ت 
ند الرضورة .16 ية  ية ا نة ا نة و نة املعايري مرة يف ا متع  عومن املقرتح أن  ت ب جل سـ تحجل ل لل ن بةل . جت تني ا بة إىل فرتة ا ملقواب لسـن ، يرد 2011-2010نسـل

ية  رشوع الربانمج واملزيا ية يف  ثا نة ا نة األوىل ودورة واحدة  ناقرتاح املوارد الرضورية لعقد دورتني  م ن ل للج  ").15 و14 و12الربامج (للج
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هامت املقرتحةاسـهتالل   ملا

نة يه اليت  .13 هامتللجا ملتحدد ا ّ  .سـ

شاط جديد،  .14 نظر يف عرض أو موضوع أو  تب ادلويل أن يقرتح ا نجيوز ألي عضو أو مراقب أو فرقة معل أو  ل للمك
تايب إىل األمانة رشوع  بو القامئة أو إعداد معايري جديدة، عن طريق تقدمي ملخص  بات مراجعة معايري الو كمبا يف ذكل  ي . مطل

رشوع وص تضمن ملخص ا بغي أن  ملو ي شفتين يف ا بني  ناوها، وأن  تعني  شلكة أو للحاجة احملددة اليت  تُفا واحضا  ك ي ت ي كللم ل ّ .
بة يارات احللول والفوائد املر همة و رشوع أيضا أهداف ا تضمن ملخص ا بغي أن  تقو خ مل ملن ي  .ي

نظر فهيا .15 ية ا نة  تاحة  شاريع إىل أول دورة  بات وملخصات ا لتقدم األمانة ا بغ للج مل لطل مسـ نة يف. ّ بت ا للجو سحاب سـت ن ا
ناول هذا الطلب ية  تواليهتا عىل لك طلب معني ويف  بة، مبا يف ذكل إذا . كيف نا نة أيضا اإلجراءات الالحقة ا تقرر ا سـو مل للج سـ

همة تعكف عىل هذه ا يف فرقة معل  ملاكن من الرضوري اسـهتالل هممة وتأ ل  .ل

تحدد ا .16 باره هممة تدرج عىل جدول األعامل،  متد اب بة إىل لك طلب  سـاب ت عسـ يعن همة ل هذه ا ناسب  ملنة الوصف ا ل مل للج
ية  ها، وشمل ذكل قدر اإلماكن اإلجراء أو اإلجراءات واإلطار الزمين أو اإلطارات الز تعني أن تعطى  نواألولوية اليت  ي مي ل

 .املقرتحة

سؤول لإلرشاف علهيا .17 همة إىل  نة ا ند ا نة،  همة إىل فرقة معل  ناد ا ميف حال عدم إ للج سـ ي ملسـ تمل  .مع

يب العمل  لأسا

18. 

ها سـ ية اليت  تخدام الوسائل اإللكرتو ها عىل ا يب  ها، يف أسا تابعة  نة، وخاصة أفرقة العمل ا يحمتد ا معل تتل ن سـ ل ل للج تع
يني من شـىت أرجاء العامل  بني ا شاركة أقىص عدد من األعضاء واملرا ثفا، ما يضمن املرونة الالزمة  تخداما  ناألمانة ا مل ملعسـ ق مك

سائل املط نظر يف ا شات وا نا مليف ا ل ق ية وجزيةمل  .منروحة يف فرتة ز

بو .19 بو أو مراجعة معايري قامئة من معايري الو تحداث معايري جديدة للو ية املوافقة عىل ا نة صال يتعود  ي سـ ها . حللج لوجيوز 
تضاء سب الا ها  تابعة  هد بذكل إىل أفرقة العمل ا ية، وجيوز أن  ية لالتفاق عرب الوسائل اإللكرتو شاء آ قمع ذكل إ ل حتع ل ن ل  .ن

نةسـيعمتد م .20 للجلخص للريس يف هناية لك دورة  هام. ئ نة وأوضاع ا تضمن هذا امللخص قرارات ا ملو للجي . فقط س
يه يق  تام ادلورات  بو اإللكرتوين بعد ا نة عىل موقع الو رش تقرير مفصل دلورات ا علو تعل ت ي للللج خ تقرير . سـين لوجيوز اعامتد ا

ية تقرير ويف حال تعذر الاتفاق عىل. ناملفصل عرب الوسائل اإللكرتو ية، يدرج اعامتد ا تقرير املفصل عرب الوسائل اإللكرتو ل ا ن ل
نة ية  تا للجاملذكور يف جدول أعامل ادلورة ا ل  .ل

نة فقط  .21 تاجات ا تقرير املفصل ا للجتضمن ا نل تي يات واآلراء وما إىل ذكل(سـس تو صالقرارات وا تضمن، عىل وجه ) ل يولن 
شارك، إال إذ ياانت اليت يديل هبا أي  تحديد، ا ما ب نة بعد لل تاج معني  للجا أبدي حتفظ أو كرر حتفظ عىل أي ا سـتن ُ ُ

توصل يه لا  .لإ

 أفرقة العمل

ية .22 تا تؤلف فرقة معل عىل األسس ا نة،  سأةل  نظر يف أية  سري ا ليا إىل  ل سـ ي م ل ي معسع  :ت

يف فرقة معل؛ )أ( بادرة بطلب تأ تب ادلويل ا لجيوز لعضو أو مراقب أو  مل  للمك
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نة عىل و )ب( تضمن للجوجيب أن توافق ا شاهتا األوىل؛ و نا بل أن جتري الفرقة  تالية واحضة لفرقة العمل  م سق ق
 :ثالويقة ما ييل

ناوها فرقة العمل؛ • هامت اليت  همة أو ا لا ت مل سـتمل
 

رشف عىل فرقة العمل؛ • سؤول  ييني  م تع
 

ية • نيان الكفاءات ا شات فرقة العمل؛/ملهب نا شاركني يف  ندوبني ا ية الالزم توفرها يف ا قا مل مل من  لتق

نة )ج(  .للجوسرتفع فرقة العمل تقاريرها إىل ا

رشف عىل فرقة  .23 سؤول ا ساعدة إىل ا تقدم ا ته، و يا يا للك فرقة معل وتوىل  تدى إلكرتو ملشئ األمانة  مل مل سـ ن ص ت ن ن من سـت
هام الفرقة  .مبالعمل ليك يضطلع 

شاركة يف أعامل فرقة ال .24 ثلهيم  يني  بني  للمتضمن ادلعوة املوهجة إىل األعضاء واملرا مم لتع ق يان ست تحديد  بعمل عىل وجه ا ل
ية ية الالزمة/ملهنالكفاءات ا  .لتقنا

ية  .25 يني دلى ماكتب ا تعاقدين اخلار تدى اإللكرتوين اخلاص بفرقة العمل إىل ا مللكنح وضع املراقب يف ا ج مل ن ملمي سـ
بارشة من أي عضو ية إذا ورد طلب بذكل  نا ما ع  .لص

ية ومرنة .26 نا ئة د ها يف  متضطلع أفرقة العمل بأعام ي يل يا عرب و. بسـ ها هو العمل إلكرتو نيكون اإلطار العادي  لعملسـ
سب الرضورة ها أيضا عقد اجامتعات  ية، لكن جيوز  تدايت اإللكرتو حا ن لن ها أفرقة العمل . مل نا رش املعلومات اليت  قشو ت سـتن

متكني أعضاء األفرقة اذلين ال  تدى اإللكرتوين  ناء الاجامتع عىل ا رش العمل اذلي تضطلع به أ سـو يمل ل ن ث تطيعون حضور سـين
بري عن آراهئم  .لتعالاجامتع من ا

تفق  .27 نة مبا  يريها يف فرقة العمل، وإخطار ا شات و نا رشف عىل فرقة العمل اسـهتالل ا سؤول ا تتوىل ا للج سـ ق مل تمل مل سي
نظر فهيا عليه فرقة العمل، وعرض الاقرتاحات الوجهية نة، عن طريق األمانة،  تعىل ا  .لللج

يات أفرقة  .28 نة يف تو صنظر ا للج تواصل ست يدها إىل أفرقة العمل  بة أو  نا ها وتخذ فهيا القرارات ا لالعمل وترا تع سـ مل ت جع
نظر فهيا  .لا

 

 ]ثهناية املرفق والويقة[
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