
 

SCT/46/4 

ية: األصل ز  باإلنكلي 
 2022أكتوبر  31التاري    خ: 

اللجنة الدائمة المعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية 
ات  الجغرافية والمؤشر

 واألربعون السادسةالدورة 
 2022 نوفمب   23إىل  21جنيف، من 

 النظام الداخل  

 األمانة وثيقة من إعداد 

ات الجغرافية )لجنة العالمات(  تخضع .1 دورات اللجنة الدائمة المعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشر
 بالنظام الداخل  الخاص 1ألحكام النظام الداخل  العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية

ً
 . 2المعتمد من قبل لجنة العالمات، رهنا

  لجنة العالمات ومدة واليتهم )ة(رئيسونائب    )ة(وفيما يخص انتخاب رئيس .2
، تنص مادة خاصة اعتمدتها لجنة العالمات فز

" :  3"تنتخب اللجنة الدائمة الرئيس ونائب   الرئيس لمدة سنة واحدةدورتها الثانية عل ما يل 

3.  
ً
ة  النظام الداخل   لتلك المادة منوطبقا   الفير

ز للجنة العالمات المعقودة فز خب، خالل الدورة الخامسة واألربعي 
ُ
الخاص، انت

  مارس  رئيس ونائب   رئيس لجنة العالمات الحاليون، 2022مارس  30إىل  28من 
  فز

 . 2023لوالية مدتها سنة واحدة تنقضز

، قّررت  .4 ز مية للملكية الفكرية )الويبو( عدة أمور منها تغيي  جمعيات المنظمة العالوبمناسبة سلسلة االجتماعات الثالثة والستي 
  المادة )ة(ونائبا الرئيس )ة(الدورة االنتخابية ألعضاء المكاتب )الرئيس

( من النظام الداخل  العام بحيث تبدأ 2)9( المنصوص عليها فز
  مدة واليتهم عقب االجتماع 

خبوا فيها، وتعديل المادة  النهائ 
ُ
  انت

 2)9للدورة البر
ً
 . 4لذلك( وفقا

  

                                                
1 https://www.wipo.int/policy/en/rules_of_procedure.html . 
2 committees.html-standing-wipo-procedure-of-rules-https://www.wipo.int/policy/ar/special . 
 . SCT/2/2من الوثيقة  3انظر الفقرة  3
 . Rev/A 63/5.من الوثيقة  16انظر الفقرة  4

https://www.wipo.int/policy/en/rules_of_procedure.html
https://www.wipo.int/policy/ar/special-rules-of-procedure-wipo-standing-committees.html
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  المادة  .5
ز
من النظام الداخل  العام، تم تقديم عملية  (2)9ولتسهيل االنتقال إىل الدورة االنتخابية الجديدة المنصوص عليها ف

 (ة)ونائبا الرئيس (ة)الرئيسانتخاب أعضاء المكتب )
ً
  الدورة المقبلة للجنة العالمات، إىل هذه الدورة. وتطبيقا

ز
(، المقّرر إجراؤها ف

لة من النظام الداخل  العام للويبو، ستبدأ مدة والية ( 2)9 للمادة
ّ
  للدورة  (ة)ونائبا الرئيس (ة)الرئيسالمعد

عقب االجتماع النهائ 
ز  السادسة  للجنة العالمات.  واألربعي 

ز لمدة والية تبدأ  .6   الدورة السابعة واألربعي 
ز
  وسيسمح ذلك بتفادي وضع تقوم فيه لجنة العالمة بانتخاب أعضاء مكتب ف

ز
ف

 بأحكام المادة نهاية 
ً
لة من النظام الداخل  العام، وبالتاىل  عدم وجود أي أعضاء للمكتب لتوىل  رئاسة 2)9تلك الدورة، عمال

ّ
( المعد

ز ذاتها.   الدورة السابعة األربعي 

لة من النظام الداخل  العام للويبو، بالتوازي مع تطبيق 2)9وعالوة عل ذلك، يمكن أن يؤدي تطبيق المادة  .7
ّ
النظام دة ما( المعد

  الفقرة  ا الداخل  الخاص للجنة العالمات المشار إليه
ز
لمدة  (ة)ونائب   الرئيس (ة)الرئيستنتخب ن لجنة العالمات أعاله )أي أ 2ف

  فيه مدة والية واحدة سنة
للجنة العالمات، وبالتاىل  عدم  التاليةقبل الدورة  (ة)ونائب   الرئيس (ة)الرئيس( إىل وضع يمكن أن تنقضز

  تل  االنتخاب وجود أي أعضاء للم
  تكون فيه دورة لجنة العالمات البر

كتب لتوىل  رئاسة تلك الدورة. وينطبق ذلك عل الوضع البر
 مقّررة لالنعقاد بعد أكير من سنة من االنتخاب. 

، أي  .8 ز   (ة)ونائب   الرئيس (ة)السماح بأن تبدأ مدة والية الرئيسومن أجل تفادي ذلك الوضع، والحفاظ عل روح كال النظامي 
ً
فورا

 عن توفي  االستمرارية بما يكفل تغطية مدة الوالية ألكير من دورة واحدة، 
ً
خبوا فيا، فضال

ُ
  انت

  للدورة البر
 عقب االجتماع النهائ 

ُ
ح ت قير

لة التالية من 
ّ
 النظام الداخل  الخاص: المادة المعد

." (ة)ونائب   الرئيس (ة)يس"تنتخب لجنة العالمات الرئ ز ز متتاليتي   لدورتي 

9.  :  إن لجنة العالمات مدعوة إىل ما يل 

  الفقرة  "1"
 بالمعلومات الواردة فز

ً
 5اإلحاطة علما

 أعاله؛

لة من اعتماد و  "2"
ّ
النظام الداخل  المادة المعد

  الفقرة  ا الخاص المشار إليه
 أعاله.  8فز

 ]نهاية الوثيقة[
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