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نلكزييةالأصل:   ابلإ

 2020يوليو  21 التارخي:

 معاهدة بيجني بشأن األداء السمعي البصري

 اجلمعية

 (العادية األوىل الدورة) األوىل الدورة
 2020 سبمترب 29اإىل  21جنيف، من 

 الداخليالنظام 
عدادوثيقة   املكتب ادلويل من اإ

لهيا فامي ييل بعبارة "معاهدة بيجني"( حزي النفاذ يف  .1 دخلت معاهدة بيجني بشأأن الأداء السمعي البرصي )املشار اإ

وحتتوي هذه الوثيقة عىل حاةل.  30، بعد أأن حظيت ابلعدد الالزم من حالت الانضامم أأو التصديق، أأي 2020أأبريل  28

لهيا فامي ييل بلكمة معلومات و  اقرتاحات بشأأن املسائل الإجرائية املرتبطة ابدلورة الأوىل مجلعية احتاد بيجني )املشار اإ

"امجلعية"(. ومن املقرتح أأن تقوم امجلعية، خالل هذه ادلورة، ابعامتد نظام داخيل وانتخاب أأعضاء املكتب والنظر يف 

 (.BTAP/A/1/2ة املعلومات عن العضوية وتنفيذ املعاهدة )الوثيق
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 النظام ادلاخيل العام

 ( من معاهدة بيجني عىل ما ييل:5)21تنص املادة  .2

 21املادة "
 امجلعية"

]...[ 

ىل اختاذ قراراهتا بتوافق الآراء( 5)" ىل عقد دورات و  تسعى امجلعية اإ تضع نظاهما ادلاخيل، مبا يف ذكل ادلعوة اإ
غلبية املطلوبة لختاذ خمتلف أأنواع القرارات مع مراعاة أأحاكم اس تثنائية، ورشوط النصاب القانوين، وحتدد  الأ

 "املعاهدة. هذه

)منشور الويبو  النظام ادلاخيل العام للويبو امجلعية من املقرتح، لأغراض تنفيذ هذا احلمك، أأن تعمتد .3

دراج الويبو الأخرى هيئاتمن لك  ، كام فعلظاهما ادلاخيل( كنRev. 3 (FE) 399 رمق  املواد، وذكل ابلصيغة املعّدةل ابإ

 اخلاصة الوارد تفصيلها أأدانه.

 اخلاصة املواد

حتتوي معاهدة بيجني عىل بعض الأحاكم اليت حتيد عن املامرسات الواردة يف معاهدات الويبو واتفاقياهتا السابقة.  .4

 .العام للويبوالنظام ادلاخيل اخلاصة لتعديل  جيب النظر يف اعامتد بعض املواد وابلتايل،

 .1منصوص عليه رصاحة يف ذكل النظام نفسه النظام ادلاخيل العام للويبووتعديل  .5

 أأعضاء املكتب

أأعضاء املاكتب يف اجللسة الأوىل للك دورة عادية. يُنتخب عىل أأن  النظام ادلاخيل العام للويبومن  9تنص املادة  .6

يف دورة عادية حىت ادلورة العادية التالية ولكن انتخاهبم  اعتبارا منيف مناصهبم  ماكتب هيئات الويبويظل أأعضاء وابلتايل، 

 مبا ل يشمل تكل ادلورة، وتدوم تكل الفرتة معوما س نتني.

بناء عىل دعوة من املدير العام ويف الفرتة  ]...[جتمتع عىل أأن امجلعية "، (4)21مادهتا  يفمعاهدة بيجني، تنص و  .7

لتعديالت  الثذا احلمك وامت هب ومعال "ما مل تنشأأ ظروف اس تثنائية.للويبو ذلين جتمتع فهيام امجلعية العامة واملاكن نفس هيام ال

                                         
 : تعديل النظام ادلاخيل العام56"املادة  1

خيص لك هيئة اعمتدته، مبوجب قرار من تكل الهيئة، رشط أأن يُتخذ هذا القرار قدر الإماكن يف جلسة جيوز تعديل هذا النظام ادلاخيل العام، فامي ( 1")

 مشرتكة وأأن تقبل تكل الهيئة التعديل وفقا لالإجراء املنصوص عليه لتعديل النظام ادلاخيل اخلاص هبا.

ىل لك( 2")  "هيئة، عندما تقبل تكل الهيئة ذكل التعديل. يدخل أأي تعديل لهذا النظام ادلاخيل العام حزي التنفيذ ابلنس بة اإ
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، 2للويبو حتديدا بتواتر دورات امجلعية العامة ةواملتعلق 2003 عام يف يبوللو  امجلعية العامة ا اعمتدهتيتلإصالح ادلس توري الا

امجلعية  ومبا أأن. ابلنس بة مجلعية معاهدة مراكش(أأيضا )كام هو احلال  تجمتع مجعية معاهدة بيجني لك عام يف دورة عاديةس  

ن أأعضاء 2020العامة للويبو، وكذكل سائر مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو، س تجمتع يف دورات اس تثنائية يف عام  ، فاإ

اذلين يرتأأسون تكل ادلورات س يكونون يف العام الثاين من فرتة وليهتم. وبناء عىل ذكل ولمتكني اتّباع الانتخاب املاكتب 

هدة بيجني ادلورة ذاهتا اليت تتّبعها امجلعيات الأخرى، يُقرتح أأن يمت، يف هذه ادلورة الأوىل، اخلاص بأأعضاء مكتب مجعية معا

دمة يف انتخاب رئيس وانئيب رئيس مجعية معاهدة بيجني، بشلك اس تثنايئ، ملدة س نة واحدة، أأي حىت ادلورة العادية القا

، وبشلك منتظم بعد ذكل، يُقرتح أأن تكون مدة ولية 2021 ولكن مبا ل يشمل تكل ادلورة. واعتبارا من عام 2021عام 

رئيس وانئيب رئيس مجعية معاهدة بيجني س نتني؛ وابلتايل، س يكون انتخاب أأعضاء مكتب مجعية معاهدة بيجني متسقا مع 

 هيئات الويبو الأخرى.

للنص عىل اجامتع مجعية  التالية ابملادة اخلاصة النظام ادلاخيل العام للويبومن  9وبناء عليه، يُقرتح استبدال املادة  .8

معاهدة بيجني يف دورة عادية لك س نة )بدل من لك س نتني(، رشط أأن يكون مفهوما أأن تطبيق املادة اخلاصة، وابلتايل 

( مجلعية معاهدة 2021مدة الولية البالغة س نتني، سيبدأأ مع أأعضاء املكتب املنتخبني يف ادلورة العادية الثانية )أأي يف 

ليه يف الفقرة بيجني. و  ، س تكون مدة ولية رئيس وانئيب 9أأعاله، ودون الإخالل بأأحاكم املادة اخلاصة املقرتحة  7كام أأشري اإ

رئيس مجعية معاهدة بيجني املنتخبني يف هذه ادلورة الأوىل للجمعية س نة واحدة، أأي حىت ادلورة العادية الثانية ولكن مبا ل 

 ادلورة. يشمل تكل

 املكتب: أأعضاء 9املادة 

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

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

 الوفود

النظام ادلاخيل العام . وينص 3عىل أأن الوفود تتكون من ادلول الأعضاء حرصا للويبو النظام ادلاخيل العامينص  .9
 .4كذكل عىل أأن تكون املنظامت احلكومية ادلولية هجات مراقبة للويبو

                                         
متع امجلعية العامة يف جت ()أأ( من معاهدة الويبو للنص عىل أأن "4)6. فامي خيص امجلعية العامة، اعمتدت ادلول الأعضاء تعديال عىل املادة A/39/15انظر الوثيقة  2

ىل أأنه يف حني اعُتمدت تعديالت الإصالح ادلس توري من قبل امجلعيات املعنية لدلول دورة عادية مرة لك س نة بدعوة من املدير العام. " وجتدر الإشارة اإ

 الأعضاء يف الويبو، فاإهنا مل تدخل حزي النفاذ بعد.
 : الوفود7املادة " 3

 ]...[." ناوبون ومستشارون وخرباءندوبون م تكون لك دوةل عضو يف هيئة من الهيئات ممثةل مبندوب واحد أأو أأكرث، وجيوز أأن يساعده م ( 1")
 : املراقبون8املادة  4

ىل أأن تكون ممثةل هبذ( 1")  "ه الصفة.يدعو املدير العام ادلول واملنظامت ادلولية احلكومية اليت متنحها معاهدة ما أأو مينحها اتفاق ما صفة املراقب اإ
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ودون الإخالل مبا س بق، حتّدد معاهدة بيجني صفة بعض املنظامت احلكومية ادلولية يف س ياق امجلعية. وختتلف تكل  .10

 للمنظامت احلكومية ادلولية. للويبو النظام ادلاخيل العامقب اليت مينحها الصفة عن صفة املرا

 من معاهدة بيجني عىل ما ييل: 23ويف هذا الصدد، تنص املادة 

 23املادة "
 أأطراف املعاهدة"

 جيوز لأي دوةل عضو يف الويبو أأن تصبح طرفًا يف هذه املعاهدة. (1)"

لتصبح طرفًا يف هذه املعاهدة، رشط أأن تعلن تكل دولية جيوز للجمعية أأن تقرر قبول أأي منظمة حكومية  (2)"

املنظمة أأن لها صالحية النظر يف املوضوعات اليت تشملها هذه املعاهدة ولها ترشيعا خاصا عن تكل املوضوعات 
اهما ادلاخيل، لأن تصبح طرفا يف ملزما للك ادلول الأعضاء فهيا وأأهنا مفوضة تفويضا حصيحا، وفقا لنظ

 املعاهدة. هذه

ليه يف الفقرة السابقة يف املؤمتر ادلبلومايس اذلي اعمتد م ابلإ ذ تقد  اإ ، لالحتاد الأورويبجيوز  (3)" عالن املشار اإ
 "صبح طرفا يف هذه املعاهدة.ي املعاهدة، أأن  هذه

مبادة خاصة تكفل توس يع نطاق تعريف "الوفود"  النظام ادلاخيل العام للويبومن  7املادة  استبدالوبناء عليه، يُقرتح  .11

 ( من معاهدة بيجني.2)23ليشمل املنظامت احلكومية ادلولية اليت س تصبح أأطرافا متعاقدة طبقا للامدة 

 الوفود :7املادة 

كرث، وجيوز أأن  (1) يساعده مندوبون مناوبون تكون لك دوةل عضو يف هيئة من الهيئات ممثةل مبندوب واحد أأو أأ

 ومستشارون وخرباء.

عترب وفدا ( من تكل املعاهدة تُ 2)23( لك منظمة حكومية دولية تصبح طرفا يف معاهدة بيجني طبقا للامدة 2)

 تمتتع هبا وفود ادلول، ما مل يمت النص عىل خالف ذكل يف هذا النظام. وتمتتع، يف امجلعية، ابحلقوق ذاهتا اليت

 وفد رئيس للوفد.يكون للك  (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 اخملتصة لدلوةل (5)
خطار املدير العام بتعيني املندوبني واملن  اصادر  الإخطار كونييس تحسن أأن و  ،كتابيادوبني املناوبني ميثلها. ويمت اإ

 ، أأو السلطة اخملتصة للمنظمة احلكومية ادلولية.رة الشؤون اخلارجيةعن وزا
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 التصويت

 ()ب( من معاهدة بيجني عىل ما ييل:3)21تنص املادة  .12

 21املادة 
 امجلعية

]...[ 

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

ذا مارست أأي دوةل واحدة من ادلول الأعضاء فهيا حقها حكومية  دولية من ذكل القبيل أأن تشرتك يف التصويت اإ

 .حصيح كسيف التصويت والع

]...[ 

ىل أأحاكم معاهدة بيجني اليت متكّن بعض املنظامت احلكومية ادلولية من أأن تصبح أأطرافا  .13 ووفودا ومتارس وابلنظر اإ

ابملادة  النظام ادلاخيل العام للويبومن  25املادة  استبدالحق التصويت يف امجلعية، يف ظّل رشوط معيّنة، فاإن من املقرتح 

 اخلاصة التالية:

 التصويت :25 املادة

ذا أأيدها وفد واحد أآخر عىل الأقل. (1) ّل اإ  ل تطرح الاقرتاحات والتعديالت اليت يقدهما وفد ما للتصويت اإ

ل ابمسه. للك طرف متعاقد يكون دوةل صوت  ( 2)  واحد ول يصوت اإ

الاشرتاك يف التصويت، بدل من ادلول الأعضاء دولية جيوز لأي طرف متعاقد يكون مبثابة منظمة حكومية ( 3)

فيه، بعدد من الأصوات يساوي عدد ادلول الأعضاء فيه والأطراف يف هذه املعاهدة. ول جيوز لأي منظمة 

ذا مارست أأي دوةل واحدة من ادلول الأعضاء فهيا حقها حكومية  دولية من ذكل القبيل أأن تشرتك يف التصويت اإ
ىل ذكل،  .ححصي يف التصويت والعكس دولية من ذكل القبيل أأن تشرتك حكومية ل جيوز لأي منظمة وابلإضافة اإ

ذا  حدىيف التصويت اإ يف هذه املعاهدة عضوا يف منظمة حكومية دولية أأخرى  والطرفادلول الأعضاء فهيا  اكنت اإ
 من ذكل القبيل تشرتك يف ذكل التصويت.

ضافية  مواد خاصة اإ

مبا يف ذكل يجني، يف جزهئا الوجيه، عىل أأن تتوىل امجلعية وضع نظاهما ادلاخيل "( من معاهدة ب 5)21تنص املادة  .14

ل يش متل عىل أأحاكم  النظام ادلاخيل العام للويبو." ومبا أأن ادلعوة اإىل عقد دورات اس تثنائية، ورشوط النصاب القانوين

ذحمّددة خبصوص املسأألتني املذكورتني ) لنص اتفاقية الويبو وبعض املعاهدات الأخرى(. ، بدل من ذكل، ختضع املسأألتان اإ

دراج املادتني اخلاصتني الإضافيتني التاليتني يف  عاهدة بيجني:النظام ادلاخيل مجلعية م يُقرتح اإ
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 النصاب القانوين (1)

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

ىل عقد دورات اس تثنائ  (2)  يةادلعوة اإ

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

ىل النظ .15 ن امجلعية مدعوة اإ يف النظام ر اإ
 9و 7مع الصيغ املعّدةل للمواد  ادلاخيل العام للويبو

 BTAP/A/1/1كام يه واردة يف الوثيقة  25و
املادتني اخلاصتني (، ومع 13و 11و 8)الفقرات 

من الوثيقة  14الإضافيتني كام تردان يف الفقرة 
 ذاهتا، واعامتد ذكل النظام كنظاهما ادلاخيل.

 ]هناية الوثيقة[
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