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اسام الداخلي العام
للمفدمة العالمية للملكية الفكرية

الجزع األول  :عموميات

الماحة  : ١اسيق
( )١يعبق هذا النظام الداخر العام عر هيائت المنظمة
العالمية للملكية الفكرية (الويبو) وهيائت مختف االتحادات
الدوية التي تغطاع المنطمة بمهماتها االدارية والهيائت المفثأة
ساء عر اتفاقات دولية تتولى المنظمة ادارتها والهيائت المعاونة
ألي هيئة من تلك الهيائت ولجان الخبرا* الخاصة اني يدعوها
المدير العام للويبو ،ر الحدود التي السعارض قيها هذا النظام
الداخلي العام مع المعاهدات الدونة الي أنثأت تلك الهيائت
أواألنغمة الداهية الخاصة بتلك الهيفات أوالهيائت المعاونة

أو اللجان.

( )٢ال يطبق هذا الظام الداخلي العام على المؤتمرات
الدبلوماسية .
الماحة ٢ : ٢عغرف

ألغراض هذا انظام الداخر العام واألنظمة الداخبة
للهيائت واللجان المثار اليها ر المادة :)١(١

تاية
*االغاد ،يعني كل اتفاق دولى يرعي إلى تشجب
الملكية الفكرية وضعللع المنغلة بمهتائ االدارين اوتغرز

ادارته؛

*الجمعية ،تعني المشتركين الذين لهم حق التصويت في أي
اجماع إلحدى الهيائت أوالهيائت اخعاونة أولجان الخبراء
الخاصة انني يطبق عبها هذا النظام الداخلي العام؛

*المدير العام ،يعني المدير العام للويو؛ وفي كل الحاالت
الني ال تزال فيها الوثاق السابقة لوثائق استوكهولم قابلة
للتطبيق ،يعني *المدير العام ،مدير المكاتب الدولية المتحدة
لحماية الملكة الفكرية (البربي)؛

*المكتب الدولي ،يعض المكتب الدولي للملكية الفكرية
المنشأ بموجب المادة٠)١(٩٠من اتفاقية الويوًا وفي كل الحاالت

الني ال تزال فيها الوثاق السابقة لوثائق استوكهرلم قابلة
للتطبيق ،يعني *المكتب الدولي ،أيضا المكاتب الدولية المتحدة
لحماية الملكية الفكرية (البربي)؛
*المنظمة ،تعني المنظمة العالمية للملكية الفكرية؛

*الهيئة ،تعني الجمعية العامة للويبوومؤتمرها ولجنة الويبو
للتنسيق ،وكذلك الجمعيات ومؤتمرات الممثلين واللجان
التنفيذية لالتحادات ومجلس اتحاد لشبونة بثأن حماية
تسميات المنشأ وتسجيلها على الصعيد الدولي ولجنة مديري
المكاتب الوطنية للملكية الصناعية الخاصة باتحاد طريد بثان
التسجيل الدولي للعالمات ولجنة الخبر الخاصة باتحاد
لوكارنر بشأن التصنيف الدولي للرمرم والنماذج الصناعية
ولجنة الخبرا* الخاصة باتحاد نيس بشأن التصنيف الدولي للسإع
والخدمات ألغراض تسجل العالمات ولجة الخبرا الخاصة
باالتحاد الخاص بالتصنيف الدولي لبراءات االخترع ولجنة
الويو الدائمة للتعاون االنمائي المرتبط بالملكية المناعية ولجة
الويبوالدائمة للتعاون االنماني المرتبط بحق المؤلف والحقوق
المشابهة ولجة الويبر الدائمة المعنية بالمطومات المتعلقة بالملكية
الصناعية؛

*الويو ،تعني المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

الجز* الثاني  :هيائت الئيوواالتحادات
الصل ,ألحل  .٠تحضير ,بدور,ت  -جدول ,ألعمال

الماحة  : ٣تو,رخ 'بدووًات ومكًا ن ,تعقءدهغ

( )١يحدد المدير العام تاريخ افتاح كل دورة ومدتها
ومكان انعقادها.

٦

( )٢ال يجوز ان يفع التاريخ الحدد الفاح دورة استثابة
بعد أكثر من أربعة أشهر من ايوم الذي يكون المدير العام قد
نلم فيه طلبا لدعوة تلك الدورة الى االنعقاد ،اال اذا أبدى
صاحب ذلك الطلب أو أصحابه االستعداد لقبول تاريخ

الحق.

المادة؛, :لدت
يرمل المدوالعام رسائل الدعرة تجل شهرين على األقل
من افتاح الدورة.

اسه:خمول/آلءئل
( )١يمد المدير العام مشروع جدول األعمال للدورات
العادية.

( )٢ينرلى اعداد مشروع جدول األعمال للدورات
االستثناة الشخص أو األشحاص الذين طلبوا الدعوة الى

انعقاد تلك الدورات ٠

( )٣يرمل المدير العام مشرع جدول األعمال ورسالة

الدعوة في الوقت ذاته.
( )٤يجوز ألي دولة عضوفي احدى الهيائت أن تطلب
افراج بنودتكميلية في مشروع جدول األعمال .وتبإغ تلك
الطلبات للمدوالعام قبل شهر واحد على األكثر من التاريخ
انحدد الفتتاح الدورة  ٠ويبال المدير العام ذلك فررا كائر
الدول األعضا في تلك الهية.
(ه) تعتمد الجمعية جدول أعمالها في أول جلسة للدورة.

( )٦يجوز للجمعية أن تغير ترتيب بنود جدول أعمالها
وتعديل بعض تلك البنرد أوحذفها من جدول األعمال،
أثنا* انعقاد الدورة.
( )٧يجوز للجمعية أن تقرر ،أثنا* الدورة ،اضافة بنود
جديدة الى جدول األعمال بأغلبية ثلي األصرات المدلى بها
ترط أن٠تكون تلبك اليقود الجديدة ٠ذاهت ٠طا؟ عاجل ٠.
وتؤجل مناقشة أي بند مرح تلك’ ’البنود لمدة ’ثمان وربعحن ساعة

اذا طلب ذلك أحد الوفود.

المادإرسعمل

( )١يكون كل بند من بنود جدول اعمال الدورة العادية

٧

مبدئيا مرفع تقرير من المدير العام.
( )٢ترسل التقارير ومائر وثائق العمل في الرقت ذاته التي
ترسل فيه رسالة الدعوة ،أوفي أقرب وقت ممكن بعد ذلك.

الفصل الثاني  :االشتراك في الدورات

سة :٧هرفرد
( )١تكون كل دولة عضو في هيئة من الهيائت ممثلة
بمندوب واحد أوأكثر ،ويجرز أن ياعده مندوبون مناوبون
وستثارون وخبرا*.

()٢يكونلكلوفدرئيس للوفد.

( )٣يجرز ألي مندوب مناوب أو ستشار أو خبير أن
جولى مهمات المندوب بأص لن رسى وفده.

( )٤يكون كل مندوب أو مندوب مناوب مغرضا من قبل
الللة الخسة سولة الي يمثلها .رسم اخطار المدير العام
يتعفن المندويين والمندوبين المناويين في رساال أومنكرة أو
برقية يمتحن أن تكون صادرة عن وزارة الشؤون
الخارجية.
الماحة  : ٨الراتون
( )١يدعوالمدير العام الدول والمنغلمات الدولية الحكومية
التي تمنحها معاهدة ما أويمنحها اتفاق ط صفة المراقب الى أن

دكون ممثال بهنه الصفة .

( )٢باالضافة الى ذلك ،تقرر كل هيئة ،بصررة عامة أو
يانبة الى دورة أو جلسة معينة ،ما هي الدول والمنظمات
األخرى الي يتعين دعوتها ألن تكون ممثلة بصفة مرانب.

( )٣يتم تفويض المرانيين ض قبل السلطة الختصة لدولتهم
أو الممثل انختص لمنظمتهم في رسالة أو ذكرة أو برقية
موجهة الى المدير العام .واذا كانوا يمثلون دولة ،يحسن أن
تتولى بليغ التفويض وزارة الشؤون الخارجية.

٨

الفصل الثالث  :أعفا* المكي واألمانة

الماحة  : ٩تجفا* سب
( )١تتخب كل هيئة ربا ونابين للربى في الجلسة
األولى لكل دورذعادية.

( )٢يظل أعضا* المكتب في مناصبهم الى أن يتم اتخاب
أعضا* جدد للمكتب.

( )٣ال يجرز اعادة انتخاب الربس ونابي الرئيس
الخارجين مباشرة للمناصب التي كانوا يشفلونها.
سد/ : ١ ٠ ٠رروئء ۶رذعه
( )١اذا توفي الريس أووجد ضرورة لنغيب أولم تعد
الدولة اني يمعزا عفوا في الهيئة المعية ،ناب عته أحد ناثيه

( )٢اذا لم يكن أي ض نائبي الرش قاهرا طى شغل
متعب الرسى ألحد األسباب المثار ابها في الفقرة انابقة،
تتخب الهشة المعية رسا بالتيابة .
س/:١١٠ألطه
( )١يضطلع المدير العام أوأحد موظفي المكتب الدولي
الذي يعينه المدير العام بأعمال أس كل الجنات ،بما فيها
جنات الهبثات المعاونة.

( )٢سلم المكب الدولي الوثائق ويترجمها ويوزعها
ويوفر الترجمة الثنوية للكلمات التي تلقى في الجدات
ويعد متروعات تقارير الدورات ويتحمل مسؤوبة حغغد
الوثائق في محفوظاته ويفطبع عموما بكل المهمات اني قد
تتطلبها جدات الهيثة واني تتوفر لديه الوسائل الضرورية
لالضطالع بها.

الفصل الراه :الهيتات المعاونة
الماد:١٢٠برهظتسو،

( )١يجوز ألي هيئة أن تؤلف لجانا أو أفرقة عاطة أو
هيائت معاونة أخرى.

٩

( )٢تربع كل هيئة معاونة تقاريرها الى الهية الي أساتها.

( )٣تعبق أحكام هذا انظام الداخلي العام طى الهيائت
المعاونة أيضا ،مر االمكان.

الفصل الخامس :سير العمل
- .٠ ١٢٠٥١لطات الربى العامة

( )١يعلن الرئيس انتتاح الجدات واختامها ويدير
المناقشات ويمنح الحق في الكالم ويطرح المائل للتصريت
ويطن القرارات.

( )٢ست الرئيس في النقاط النظامية ويضمن حسن سير
المداوالت وحغظ النظام.
( )٣يجوز للربى اقراح تحديد الوقت المموح به لكل
متكلم وعدد المرات التي يجوز لكل وفد أن يتكلم تجا بشأن

صالة ما واقفال قائمة المكلمين واقفال باب المناقشة.
( )٤يجوز للربى تعليي مناوشة اغالة موضع البحث أو
تأجيلها أوربع الجدة أوتأجيلها.
/ : ١٤S۵UIىةغظ/رذظهب

( )١يجوزألي وفدأن يثيرنقطة نظامية أثنا مناقشة ما.
وال يجرز له أن يتكلم في الرقت ذاته في مضمون المسالة
موضع البحث.
( )٢يت الرض فورا في النقاط النظامية هذه.

( )٣يجرز ألي وفد أن يطعن في نرار الربى• فيطرح

الطعن للتصريت فورا ،ويظل قرار الربى قائما ما لم تبطله
أغلبية الوفود.
Iسه:١الحى٧لكالم

( )١اليجوز ألي شخص أن يتكلم دون الحصرل مسبقا
على اذن من الربى.
( )٢يدعر الربى المتكلمين الى الكالم حب الترتيب
الذي أبدوا فيه رغبتهم في الكالم .وتكون األمانة مسؤولة
عن اعداد قائمة بأونك المكلمين.

١٠

( )٣يجوز اعطا* األسبقية لرئيس احدى الهبات المعاونة
كرح التائح الي توصلت اليها تلك الهية المعاونة.
( )٤يجوز للمدير العام أو ألحد موظفي المكب الدولي
الذي يعيته المدير العام أن يذلي في أي وتت كان بتصريحات

عن أي سالة موضع ابحث ،بموافقة الرئيس ٠
(ه) يجوز للرسس أن يدعومتكلما ما الى مراعاة النظام اذا
لم تكن مالحظاته تتعلق باضالة موضع البحث.

سة : ١٦تحديد علد /تكدات ومدي

( )١يجوز ألي جمعية أن تحدد عدد المرات الي يجوز فيها
لكل وفد أن يتكلم بشأن أي سألة والوقت المسمح به لكل
وفد.
^ )٢يجبون للرسى أن يحددنالوقت،افسمروبه ألي
شخعى يكلم ض *تأجيل ناقثة أواقفال بابها اويقترح

تعليق الجدة أورفعها أويتكلم عن اعادة النظر في افتراحات
ميق اعتمادها أورفضها أويعلل تصويت وفده.
( )٣اذا تجاوز متكلم ما الوقت انصص له ،كان على
الرئيس أن سهه في الحال الى وجوب مراعاة النظام.
المائ: ١٧سل٠ئرمةالتكلين
( )١يجوز للرسى ،أثنا* مناوثة أي صالة ،أن يعلن قائمة
المتكلمين .كما يجوز له ،بموافقة الجمعية ،أن يعلن اقفال
القائمة.

( )٢يجوز للرسى ،مع ذلك ،أن يمنح حق الرد اذا كانت
الكلمة الي ألقيت بعد آلاًءلن اففال القامة تسوغ ذلك.
المادة٠: ١٨دلسؤثة٢و7ئل۶ي

(٠ ٠ه ٠)١يجوز٠ال أن يةتر ،۶إثنا* انعقاد الجلة ،اجب)
مذ1قشة ٠اذالة موعع اب٠ذث 1و١قغال لبه٠ ، 1سوا* ًابدى ٠أو

لم يد مشترك آخر رغبته في الكالم ٠
( )٢تجري مناقشة ذلك االقتراح فورا .وباالضافة الى
الوفد الذي تقدم باالفترخ ،يجرز لوفد واحد آخر أن يتكلم
في تأيد االقراح ولوفدين اثنين أن يتكلما في المعارضة عليه،

ثم يطرح االقراح فورا للتصويت.

١١

( )٣اذا أيدت الجمعية تأجيل المنانثة أوانغال بابها ،تعين
على الرئيس أن يعلن ذلك فورا.
المادة : ١٩تعلق الجلسة *اورفعي

( )١يجوز ألي وفد أن يقترح ،أثائ ۶انعقاد الجدة ،تعليق
هف الجلسة أورفعها.
( )٢ال يكون مثل هذا االقتراح محل مناقشة ،بل يطرح
فورا للتصويت.
المائ : ٢٠رسب/ال٠ىر/ةتاالجراح

مع مراعاة األحكام المتعلقة بالنقاط الطامية ،تعطى
االقراحات التالية األسبقية عاى مائر االنتراحات ،وفقا
للترتيب المبين أدناه :
(أ) اقتراح تعليق الجلة،
(ب) اقتراح ربع الجدة،
(ج )٠اقتراح تأجيل المالثة موضع البحث،
(د ) اقتراح اقفال باب مناقشة انالة موضع البحث.

المائ':٢١قرح٤ت,لررد

( )١يجوز ألي وفد أن يتقدم باقراحات شفوية أوكابية
العتماد تعديالت للمشروعات المطروحة على الجمعية وغير

ذلك من االقراحات.
( )٢ال يجوز للجمعية أن تناقش اقتراحا ما أوتصرت
عليه إال اذا كان مقدما بصورة كابية.

( )٣ال يجوز للجمعية أن تناقش اقراحا كابيا إال اذا تمت

ترجمته الى اللفات التي يتعين تقديم وثائق الهيئة المعنية فيها
وتم توزيعه في هذا الشكل ،ما لم تقرر الجمعية خالف
ذلك.
الم١ئ:٢٢سحب'الكر'ح٤ت

( )١يجوز للوفد الذي قدم اقراحا أن يسحبه في أي وقت
قبل بد ۶التصريت عليه ،شرحن أال يكون قد جرى*تعديله.
( )٢يجرز ألي وفدآخر أن يعيد فورا تقديم االقتراح

المسحوب على هف الصورة.

١٢

الماط/ : ٢٣ئد٠ه /دذظرس/المبت اسة ;وابرئ
( )١متى اعتمد القراح ما أورفض ،ال يجوز أن يعاد

الظر فيه ما لم عرر الجمعين ذلك بأغلبية ثلثي األمرات.
؛ )٢بجور لوفد واحن ،الذذفة٠االالوفد الذي يرح
اعادة الغر ،أن يتكلم في يأسد االنتراح ولوفا٠آلاس أن
يتكلما في معارضته .رم يطرح االقراح فورا للتصويت.

المادة :٢٤اوترن

( )١يجوز للمراقبين أن٠يشتركوا في المناقشات بنا على

دعوة الرئيس.
( )٢ال يجوز لهم عديم االقتراحات أوالتعديالت.

الفصل السادس

التصريت

الماهةه, :٢سويت

ال تطرح االفتراحات والتعديالت التي يقدمها وفد ما
للتمريتاال اذا أيدها وفد واحدآخر على األقل.
الماهة  : ٢٦طريفة "تصويت عائ

يجري التصريت عادة يرفع األيدي

الماهة  : ٢٧اسريت بداء /ألسهء
( )١يجري التصريت بندام األسما :

( أ) اذا قرر الرئيس ذلك في حالة الشك في نبجة
التصريت بريع األيدي؛
(ب) اذا طلب ذلك وفدان على األقل ،اما قبل
التصريت واما مباشرة بعد تصريت يربع األيدي.

( )٢كتادى األسمام حسب الترتيب الهجائي الفرني

ألسام الدول الممثلة ،ابتدام بالوفد الذي يسحب الريس
اممه بالقرعة ٠

( )٣اذا جرى التمويت بندا .األسما ،.ست تصريت كل
وفد في عرير الدورة.
١٣

١لم١د٠ح ١ا التمويت باالنزغ الري

( )١تجري كل االنتخابات وعمليات القصريت على
القرارات بثان الدول أواألفراد باالنترغ السري اذا طب
ذلكوفدانءلىال١ذل.
( )٢يخضع التمريت باالقرغ الري لنظام خاص يشكل
مرفق هذا التثدام الداخلي العام وجز*ا ال يتجزأ منه.
اس :٢٩االراعد/رواجب/يءيصغءانحمت

ال يجوز ألحد أن يقعإع التصريت بعد أن يكون الربى
ند أعلن بدأه ،إال الثارة نقطة نظامية تتعلق بطريقة اجرا
ذلك التصريت ٠

المائ  : ٣٠تجرة االوالت واسالت
( )١يجوز ألي وفد أن يقترح اجرا ٠تمريت ستقل على
أجزسن االقتراحأوالتعديل.

( )٢اذا عارض وفد ذلك االقتراح ،تعين أال يوذن بالكالم
في هذا الموضع إال لرفد واحد مؤيد ولوفدين اثنين
معارضين ،ثم يطرح االقتراح للتصويت ٠
( )٣لى حالة تبول اقتراح التجزئة ،فان كل أجزا.
االقتراح أوالتعديل الي تعتمد تطرح للتصويت عبها
مجتمعة.
( )٤في حالة رفض كل األجر األمامية لالقتراح أو
التعديل ،يعتر االقتراح أو التعديل مرفوضا بمجموعه.

الماهة  : ٣١انحنت طى االكراالت
اذا تعلق اقتراحان اواكثر بالمسألة ذاتها ،تعين على الجمعية
أن تصولت عر االقتراحات حسب الترتيب الذي ندمت به،
ما لم تقرر خالف ذلك.
الماهة  : ٣٢انحميت طى سبالت

( )١عند الترح تعديل القتراح ما ،يجري اسريت على
التعديل أوال .ويعبر أي اقراح تعديال اللترح آخر اذا كان
ينطوي عر اضافة الى ذلك االقتراح أوحذف منه أوتبح

١٤

( )٢عند اتترخ تعديلين أوأكثر القتراح ما ،تطرح كل
التعديالت للتمريت حب ترسب ابتعاد مضمونها عن
االقراح .ولكن ،اذا كان اعتماد تعديل ما يئطوي بالضرورة
على رهفن أي تعديل آخر أواالقتراح األصلي ،تعين أال
يطرح ذلك التعديل أواالفرخ لصريت.
( )٣ني حالة اعتماد تعديل واحد أوأكثر ،تعين طرح

االقراح المعدل للتصريت.

المادة  : ٣٣االكالب ضب وام

اذا أريد شغل منصب انتخابي واحد ولم يحصل أي من
المرشحين على األغلبية المطلوبة عند اجرام االقترغ األول،
تعين اجراء افتراعات اضافية مقصررة على المرشحين اللذين
حصال على أكبر عدد من األصرات ٠
المائ، :٣٤ال٠ذلئبكمأصب
( )١اذا أريد شغل عدة مناصب انتخابية في وقت واحد
وبالثروط ذاتها ،يجوز للمكتب أوللجة الترشيحات المؤلفة
لهذا الفرض أن يقدم للجمعية المغتصة قائمة تتضمن عددا من
المرشحين ياوي عدد المناصب المطلوب شغلها .وتعلبق
االجراءات المصوص عليها في الفقرة ( )٢اذا لم تقبل
الجمعية باالجماع القائمة المقترحة بهذا الثكل.

( )٢اذا اريد شغل عدة مناصب انتخابية في وقت واحد
وبالشروط ذاتها ،ينتخب المرشحون الذين حصلرا على
األغلبية المطلوبة عند اجراء االقترع األول.وإذا كان هد
المرشحين الحاصلين على تلك األغلبية أقل من عدد المناصب

المطلوب شغلها ،تجرى اقتراعات اضافية لشغل المناصب
المتبقية  ٠ويكون اصريت عندئذ مقتصرًا على المرشحين الذين
حصلرا على أكبر عدد من األصرات ني االفترع السابق،
على أال يتجاوز عددهم ضعف عدد المناصب التي ظلت
شاغرة .
الماحة , :٣٥ألغب ,سوية

تتخن كل القرارات باألغبية البجلة ،ما لم يرد ض
مريح مخالف لذلك في المعاهدات المطفة أوفي *ذا النظام
الداخلي العام.
المادة, : ٣٦ألغب واالجماع,-شأم,ألصرتلجأوي
( )١ألغراض ابت فيما اذا تم بلوغ األغبية المطلوبة أو

١٥

االجماع المطلوب ،ال توخذ في الحبان إال األمرات المدر
بها فعال ٠وال يعتبر االمتاع عن التصويت بمثابة تصويت .

( )٢في حالة انقام األصوات بالشاوي عند التصويت
على سناثل ،خالف االنتخابات اتي تهتفي األغبية
ابسيطة ء فان االقراح أوالتعديل يعتبر مرفوضا.
١ة١ح ٠٠١٠١٦تعيل التصويت

( )١يجوز للرئيس أن يمح للوفود بتعيل تصريتها ،اما
نبل اجراء التصويت واما بعده ،ما لم يكن التصويت
باالقرع الري.
( )٢ست كل تعيل للتصويت في كرير الدورة.
١لم١د٦ج .٠ ٣الرؤما* الذين ال يحق لهم التصويت

( )١اليجوز للرئيس أوالرئيس بانيابة أن يصوت.
( )٢يجوز لعضوآخر من وفده أن يصوت بامم الدولة

التي يمثلها

المادة  :٣٩مهرن
يس للمرين الحق في التصويت.

الفصل الساع :أحكام مختلفة
سده:٤٠ست/دئئش

()١تعد الوثائق الخاصة بمختلف الهيائت باللغتين
االنكليزية والغرنسية .ويجوز للمدير العام أن يقرر اعداد
بعض الوثائق أيضا باللغة االسبانية أوالروسية أوبكال
اللفين ،اذا رأى أن ذلك ستحش وممكن.
( )٢يقرر المدير العام بثان اللغة أواللفات التي تعد بها
الوثائق الخاصة بالهيائت المعاونة.
المائ : ٤١ىهت /تكلئت اسرة // -ترج اسوة
( )١تلقى الكلمات الشفوية أثتا* جلسات مختلف الهيائت
باللغة االنكليزية أوالفرنسية ،وتونر الترجمة الشفوية باللغة
األخرى .ولكن ،للمدير العام أن يقرر أنه يجوز القا*

١٦

الكلمات الشفوية أيضا باللغة االسبانية أو الروسية أو بكلتا
اللغتين .وفي تلك الحاالت ،توفر الترجمة الشفوية بكل
اللفات المقبولة.

( )٢فيما يتعلق بالهيائت المعاونة ،يقرر المدير العام بشأن

اللغة أواللفات التي تلقى بها الكلمات الشفوية وتوفر بها
الترجمة الشفوية .

( )٣يجوز ألي مشترك فى جلة توفر فيها األمانة الترجمة
الشفرية بلغتين عاى األفل أن يلقي كلمات شفوية بلغة أخرى
شرط أن يوفر الترجمة الشفوية باحدى اللفات التي ترفر
األمانة الترجمة الشفوية بها.

سة, :٤٢لجنات'ثتركة
( )١اذا تعين على هيثتين أوأكثر ض هيائت المنظمة أو
االتحادات أن تنظر فى سائل ذات مصلحة مشتركة ،تعين
عليها أن تعقد جلسات مشتركة.

( )٢يترأس كل جلسة مشتركة رئيس الهيئة التي لها
األسبقية على الهيائت األخرى ،علما بأن تلك األسبقية
محددة على النحوالتالي :
 ٠١٠ض بين هيائت الويبو  )١ :الجمعية العامة)٢ ،
الموتمر )٣ ،لجنة التنسيق؛
 ٠٢٠ض بين هيائت االتحاد الواحد  )١ :الجمعية)٢ ،
مؤتمر الممثلين )٣ ،اللجة التنفيذية؛
 ٠٣٠من بين هيائت الويبر واتحاد واحد أوأكثر :هيئة

 ٠٤٠من بين هيائت عدة اتحادات  :هيئة االتحاد األقدم.
المادة :٤٣عنة الجدات

( )١تكون جلسات مؤتمر الويبو وجمعية الريبو العامة
وجمعيات االتحادات عالية ،في حين أن جلسات سائر
الهيائت والهيائت المعاونة مغلقة.

( )٢يجوز ألي هيئة أو هيئة معاونة أن تخرج ،ألغراضها
الخامة ،على حكم الفقرة السابقة في بعض الحاالت الخامة
وبالقدر المنشود.
المادة:٤٤صر

( )١في نهاية كل ورآ ،ترفع األمانة الى الجمعية مشرع
تقرير ض الممل المنجز٠

١٧

( )٢بعد الدورة ،يحيل المدير العام التقرير الذي اعتمدته
الجمعية الى الدول والمنظمات التي دعيت الى الدورة.
اس-ه :٤دخرالألشمة /اداخل؛ الخاصة مزسل
وتعدرلهه،

( )١يدخل كل نظام داخلي خاص بكل هيئة حيز التفين
ما أن تعتمده تلك ا لهيئة.
( )٢يجوز لكل هيئة أن تعدل النظام الداخلي الخاص بها.

الجزء الثالث  :لجان الخبر الخاصة
الماد : ٤٦٠االخالف

( )١يدعو المدو العام ،تنفيذا لبرناهج المنظمة أوأي اتحاد،
لجان خاصة من الخبراء( أي لجان أوأفرقة عاملة) مكلفة
بتقديم االقتراحات أو اسدا ٠المشورة حول كل مسأال تدخل
في طاق اختصاص المغلمة أوذلك االتحاد.
( )٢نخلد مهمات لجان الخبراء الخاصة في برناج المنظمة
أواالتحاد المعني؛ وإال ،يحددها المدير العام.

المادة  : ٤٧الرخ ,لجدات رمكان ٠/ط)دف
يحدد المدير العام مكان جلسات لجان الخبراء الخاصة
وتواريخ انعقادها.

المائ, : ٤٨سركون

( )١ياشر الخبرا* مهماتهم بمغتهم الشخصية.
( )٢سولى تعيين كل واحد منهم المدير العام ،أو
الحكومات أوالمننات الدولية بتا ٠على دعوة من المدير
العام.

( )٣يجوز أن يصحب الخبرء مستشارون ،ما لم يقرر
المدير العام خالف ذلك .ويجوز ألولئك النشارين أن
يشتركوا في المناقشات.
( )٤يجرز للمدير العام أن يدعوفي أي ونت الدول أو

المئنات الى ارمال مراقبين لمتابعة عمل لجنة .ا من لجان
الخبرا .الخامة.

١٨

سإ٠:٤٩خىتستركين
( )١يحدد المدير العام ،عند اجرا* الدعوة ،ما اذا كانت
اسة تتحمل نفقات سفر المشتركين واقامتهم ومقدار تلك
النفقات.
( )٢أما نفقات المراقبين ،فتحملها الدول أو المنظمات التي

ترملهم.
|لمائ.ه :جدول ,ألمال وسظام ساخلي
( )١يفع المديرالعام جدول اعمال كل لجة لن لجان
الجرا *-الخاصة .ويجوز له تعديل ذلك الجول بمبادرة لته أو

بنا .عر طلب لجة الجرا .الخامة.

( )٢يوخذ باحكام الجز .الثار ٠ن النظام الداخلي العام
كظام داخر للجان الجرا .الخامة ،لر االمكان .ويجوز
للمدير العام ان يعدل تلك األحكام ر حدود ما يتطبق عر
تلك اللجان في كل حاال ،اما بمبادرة منه أوبنا .عر طلب
لجة الجرا .اآلمة المعنية.

الماط  :٠١سفات

( )١يهرر المدير العام بثان اللغة او اللغات الني غرر بها
الوثائق الموجهة للجان الجراء الخامة.
( )٢يقرر المدير العام بثان اللغة اواللفات الي تلغى بها
الكلمات الشفوية وتوفر بها الترجمة الثغوية ر لجان الخبرا.
الخاصة.

المائ ; : ٥٢عفا .مكاتب لجز ٠الخبرا .الخاصة

( )١تتخب لجة الخبرا .الخاصة ،أى .جلتها األولى،
ربا ونانين للربى من بين أعضائها.
( )٢يجوز للجنة الخبرا .الخامة أن تتتخب المدير العام
نفه أوأي موظف آخر من المكتب الدور كربى لها،
بموافقة المدير العام.

الأئ٣ه :نخرت

لكل عضومن أعضا .لجة الجرا .الخامة موت واحد.

١٩

المائ٤ه:ءب,لجالت
( )١تكون جلسات لجان الخبراء الخاصة مغلقة.
( )٢يجوز للمدير العام ان يخرج على هذه القاعدة بمبادرة
منه أوبا على طلب لجنة الخبر الحاصة.

المادة , :٥٥سرير
تربع لجان الخبر الخاصة تقاريرها الى المدير العام الذي
يورع هذه الوثائق ويعلن عنها كما يشام ٠

الجز ٠الراح :األحكام الختامية
المادة٦ه :تعدل سأالم سلي،الم

( )١يجوز تعديل هذا النظام الداخلي العام ،فيما يخص
كل هيئة اعتمدته ،بموجب قرار من تلك الفيئة ،شرط أن
يخذ هذا القرار قدر االمكان في جلة مشتركة وأن تقبل
تلك الهيئة التعديل وفقا لالجرام الحصوص عليه لتعديل النظام

الداخلي الخاص بها.
( )٢يدخل أي تعديل لهذا الظام الداخاي العام حيز
اتنقين بالنسجة الى كل هيئة ،عندما تقبل تلك الهيئة ذلك
التعديل.
الماحة  : ٥٧االخمل ? اكسن

يدخل هذا انظام الداخلي العام حيز التنفيذ بانبة ار كل
هيئة عندما تعتمد هذه الهيئة النظام الداخلي الخاص بها
والذي يثير الى ذلك.

مرقق النظام الداخلي العام للويبو
نظام اتصب باالقرع الري
المادة  : ١يتعين أن تكون الوفود مفوضة حب األصول
لكي يجوز لها التصويت.

المادة  : ٢نبل أن يبدأ االنترع ،يعين الربى حاسبين
لألصوات ض بين المندوبين الحاضرين .ويسلمهما قائمة
الوفرد اتي يحق لها اتصريت ،وقائمة المرشحين عند
االفتضا.
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المائ  : ٣تتولى األمانة توزع بطانات التمويت واسات
على الوقود .وتكون بطاقات التصويت والمقلفات من الورق
األيض وال تميزها أي عالمة.

المائ  : ٤سأكد حاسبا األصوات من أن صندوق االلترع
فأع ،ويلمان مفتاحه الربى بعد اقفاله.
الماحة ه  :ينادي أمين الجلة الرفود الراحد تلو اآلخر
حب الترتيب الهجائي الفرنسي ألسا* الدول األعضا*،

ابتدا* بالدولة التي سحب اسها بالقرعة ٠

الماحة  : ٦سلم كل وفد بطافة تصريته في المغلف لحاسب
األصرات ،عند ندا* اسه  .ثم يفع حاسب األصرات تلك

البطاقات في صندوق االفترع.
الماحة  : ٧ألغراض بيان تسجيل تعريت كل دولة عضو،
يفح أهين الجلسة وأحد حاسبي األصرات توقيعيهما أو
الحرين األولين من اسيهما على القائمة في الهامش المقابل

الصم الدوال العضوالمعنية.
الماحة  : ٨عند االنتها* من ندا* األسما* ،يعلن الربى
اختام التصريت والثرع في حساب األصرات.

الماحة  : ٩عندما يفتح الرئيس صندوق االقترع ،يأكد
حاسبا األصرات من عدد المغلفات .واذا كان العتد أكثر أو
أفل من علد المصرتين ،تعين اخطار الربى بذلك ،وتعين
على الرئيس أن يعلن أن التصيت باطل وأن من الضروري

بد* االفترع من جديد.

الماحة  : ١ ٠يفتح أحد حاسي األصرات المغلفات ،الواحد
تلواآلخر ،ويقرأ بصرت عال ما هر مكترب فى بطاقة
التصريت ثم يحيلها الى الحاسب اآلخر ،وتدرج األصرات
المسجلة على بطافات التصريت في لوائم معدة لهذا الفرض.
الماحة  : ١ ١تعبر بطافات التصريت الخالية بمثابة امتأع عن
التصريت.

الماحة : ١٢تعبر بطاقات التصريت التالي ذكرها باطلة:
(أ) بطاقات التصريت التي تتضمن عددا من األسما*
يفوق عدد الدول أو األشخاعى المطلوب انتخابهم؛
(ب) ويطافات التصريت التى كثف فيها المصوتون عن
*وسهم ،ال سيما عن طريق الترقيع أوذكر اسم الدولة

العفواني يمثلونها؛
٢١

(ج) ويطاقات التصويت التي ال تتضمن ردا واضحا على
الوال المطرح.
المادة  : ١٣ال يحق ألي مرشح أكثر من صرت واحد في
كل بطاقة تصريت ،ض وان ورد ذكر اسمه عدة مرات في
البطاقة.
المادة  : ١ ٤عند االنتها من حاب األصرات ،يعلن
الرئيس نتائج االقرع حسب الترسب التالي :

عدد الدول األعضا اش يحق لها التصريت في الدورة،

وعدد الغائبين،
وعدد الممتنعين عن التصريت،
وعدد بطاقات التصريت الباطلة،
وعدد األصرامت المدلى بها،
وعدد األصرات اش تمثل األغلية المطلوبة،
وعدد األصرات المؤيدة أو المعارضة لالقتراح أو ألسما*
المرشحين وعدد األصرات اش حصل عليها كل واحد
منهم ابتدام بالمرشح الذي حصل على أكبر عدد من

المادة ه  : ١يعلن الربى القرار الناجم عن التصويت.
ويعلن ،بصورة خاصة ،انتخاب المرشحين الذين حصلوا
على األغلبية المطلومة.

المادة  : ١٦تحرق بطانات التمريت بحضور حاستي
األصرامت مباشرة بعد اعالن نتائج االفترع.

المادة  : ١٧تعد القوائم اش سجل عليها حاسبا األصوات
نتائح التصريت ،بعد أن يونها الرئيس وحاسبا األصرامت،
بمثابة السجل الرسي لالقرع ،وتوع في محفوظات
المنظمة.

المادة  : ١٨يلفت ربى الجلسة انتباه الوفود الى مصى هذا
النظام كلما جرى تصويت باالقرع الري.

الماهة )١( : ١٩ال يؤثر هذا النظام ،ش أي حال من
األحوال ،في األحكام اش يجوز بنا عيها التوصل الى
نصاب قانوني بعد انعقاد الدورة ،لصب بعض الشروط.

( )٢ال تعبر األمرات المدلى بها بالمراطة سرية.

٢٢

