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الويبـو 

 

PT/DC/29
األصل  :  بالعربية 

التاريخ :  ٢٠٠٠/٥/٢٣ 

المنظمــة العالميـة للملكيــة الفكريــة 
جنيـف 

المؤتمر الدبلوماسي 
المعني باعتماد معاهدة قانون البراءات 

جنيف ، من ١١ مايو/أيار الى ٢ يونيه/حزيران ٢٠٠٠ 

المادة ١٦ 

اقتراح من وفد السودان 

يقترح وفد السودان اعادة صياغة أحكام المادة ١٦(٤)(ب)"٢" على النحو التالي :  
 

ويجوز ألي طرف متعاقد يكـون منظمـة دوليـة حكوميـة أن يشـترك فـي التصويـت بـدال مـن الـدول  "٢" "
األعضاء فيه بعدد من األصوات يعادل عدد الدول األعضاء فيه واألطراف في هذه المعاهدة ، والتي لم تعــبر صراحـة عـن 
موقفها اما بنفسها أو عبر منظمة دولية حكومية أخرى من ذلك القبيل هي عضو فيها . وال يجوز ألية منظمة دولية حكوميـة 
من ذلك القبيل أن تشترك في التصويت اذا مارست أية دولة من الدول األعضاء فيها حقها في التصويت ، والعكس بـالعكس 
. وعالوة على ذلك ، ال تشترك أية منظمة دولية حكومية من ذلك القبيل في التصويت اذا آانت أية دولة من الدول األعضاء 
فيها واألطراف في هذه المعاهدة دولة عضوا في منظمة دولية حكومية أخرى من ذلك القبيل واشترآت تلك المنظمة الدولية 

الحكومية األخرى في ذلك التصويت ." 
 

ــراف فـي هـذه المعـاهدة فـي  إن النص الحالي من شأنه أن يؤدي الى تنازع بين المنظمات الدولية الحكومية األط
ــة الدوليـة الحكوميـة التـي  أيهما لها الحق في أن تدلي بصوتها أوال فتحجب األخرى . آما يؤدي الى ذات التنازع بين المنظم

هي طرف في هذه المعاهدة وبين الدولة التي هي عضو فيها إذا ما أرادت أن تعبر عن رأي مخالف للمنظمة . 
 

إن النص المقترح من شأنه أن يؤدي الى : 
 

إتاحة الفرصة أمام المنظمات الدولية الحكومية أن تدلي بصوتها نيابة عن آامل عضويتها أو عن أي  -  ١
عدد مقرر يكون قد فوضها للتصويت نيابة عنها . 

 
السماح للدول األعضاء في منظمات دولية حكومية أن تعبر عن مصالحها المختلفة في حالة اســتحالة  -  ٢
ــي ذات المنظمـة بشـأن تفويضـها للمنظمـة فـي  الوصول لتوافق اآلراء دون أن تتأثر بقية الدول األعضاء معها ف

التصويت نيابة عنها . 
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ــثر إذا مـا اسـتحال  أن يمنع التنازع بين المنظمات الدولية الحكومية التي تنتمي اليها دولة واحدة أو أآ -  ٣
توافقها في الرأي ، في أيــهما أحـق بـاالدالء بـالتصويت نيابـة عـن أعضائـهما ومنـع األخـرى آليـة عـن االدالء 

بصوتها دون اللجوء الى أن تطلب من آل دولة التعبير عن رأيها بصورة منفصلة . 
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