
 

 

 

 

 

ي إنشأت إلمنظمة إلعالمية للملكية إلفكريةWIPO إلمسجلة بناًء علي توقيع إالتفاقيات وإلمعاهدإت إلدوليــة إلويبو   EPAY-SV8H-JSLL_ EPAY-SJDL-QH4U _ EPAY-SIBZ-49YK _ EPAY-SF95-TQ7C  - إلمحليــةمنشئة بموجب إلتكويدإت إلدولية و 
بموجب تلك  وبموجب إتفاقية باريس وإتفاقية برن لحماية إلمصنفات، و UNو إنشأت منظومة إألمم إلمتحدة  وهي نفسها تلك إالتفاقيات وإلمعاهدإت إلت 

ي تختص و إلمعاهدإت وإالتفاقيات إلدوليــة نشأت إلهيئة إألممية إلعليا للقيادإت إلتنموية إلمستدإمة
ها إلشخصية إإلعتبارية للقيادإت إلتنموية إلمستدإمـة و إلمنوط بها و إلت  ها بالحوكمة إلتنموية عالميا إلهيئة قانونا تمثل دون غير يعات إو قرإرإت إو لوإئح فيما يخص إألفرإد باشخاصهم وصفتهم وإلموإرد إلطبيعية وغير إلطبيعية إلمادية إو إلمعنوية،  ،دون غير ها جميع ما ينبثق عن إلحوكمة إلتنموية إلعالمية من تشر و منوط بها دون غير

ها من محليــة ودوليــة و ي تشمل إلحوكمة إلتنموية إلعــالمية  عــالميــة وغير
يعات إو إلقرإرإت إو إللوإئح إلقـائمة  منوط بها  كذلك و، محليا ودوليامن مسـائلـة إالفرإد و إلمؤسسات و إلسلطات إالجرإءإت إلت  ي ضوء إو جميع مــا يشمل إلتنمية وإلحوكمة إلتنموية ومــا يستجد ..  محليا ودوليـاإعادة هيكلــة إلتشر

 
 ف

 
 .دولة حول إلعالم 391وفق معاهدإت دولية تشمل  لموإصفة إلعليا للحوكمة إلتنموية إلعالمية بحصانة قانونية ملزمة عالميا
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 1113 مــايو  5 ...، بتعديل قرار اإلفتتبح الصبدر بتبريخ t-D 1 قرار

 املسخدامت بإسم الرئبست السبميت للهيئت األمميت العليب للقيبداث الخنمىيت

 صبحب حق املؤلف والحصبنة القبنىنية الدوليـة السيـبدية
ىيت املسخدامتالقيـبداث الخنم

 WIPO 2021 ني  سىيسراجب عبمليالخكىيد الجب ىمب املحليــة الدولية و العبملية و التكىيداتبمىجب 
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 1111 لسنه 21 القبنىن املصري بإسنبد _مجهىريت مصر العربيت  1/1/1139 _3131  لياحمل خكىيدالومبىجب 
  القبنىن الخىنسًمبىجب   ،تاجلمهىريت الخىنسيــ  1113 _11-13-190 دويلال خكىيدالومبىجب  

  1119 جىان 11 املؤرخ يف 1119 لسنه 11 املخمم ببلقبنىن عدد، 3991 لسنت 11 القبنىن عدد) 

 علي حىقيع اإلحفبقيبث واملعبهداث الدوليــتو
ً
 ج الركبئز اإلبداعيــتاصبح  WIPO بنبء

 دولـــت املىقعت علي املعبهدة 391 قــبنىنــب علي مسخىي توملزم تفبعل

 1113 يوليــو 0 بتبريخ درنبهتى نصو، وقد أصالقرار األ قرروعليــو ن

 
 
 
 



 

 

 

 

 

ي إنشأت إلمنظمة إلعالمية للملكية إلفكريةWIPO إلمسجلة بناًء علي توقيع إالتفاقيات وإلمعاهدإت إلدوليــة إلويبو   EPAY-SV8H-JSLL_ EPAY-SJDL-QH4U _ EPAY-SIBZ-49YK _ EPAY-SF95-TQ7C  - إلمحليــةمنشئة بموجب إلتكويدإت إلدولية و 
بموجب تلك  وبموجب إتفاقية باريس وإتفاقية برن لحماية إلمصنفات، و UNو إنشأت منظومة إألمم إلمتحدة  وهي نفسها تلك إالتفاقيات وإلمعاهدإت إلت 

ي تختص و إلمعاهدإت وإالتفاقيات إلدوليــة نشأت إلهيئة إألممية إلعليا للقيادإت إلتنموية إلمستدإمة
ها إلشخصية إإلعتبارية للقيادإت إلتنموية إلمستدإمـة و إلمنوط بها و إلت  ها بالحوكمة إلتنموية عالميا إلهيئة قانونا تمثل دون غير يعات إو قرإرإت إو لوإئح فيما يخص إألفرإد باشخاصهم وصفتهم وإلموإرد إلطبيعية وغير إلطبيعية إلمادية إو إلمعنوية،  ،دون غير ها جميع ما ينبثق عن إلحوكمة إلتنموية إلعالمية من تشر و منوط بها دون غير

ها من محليــة ودوليــة و ي تشمل إلحوكمة إلتنموية إلعــالمية  عــالميــة وغير
يعات إو إلقرإرإت إو إللوإئح إلقـائمة  منوط بها  كذلك و، محليا ودوليامن مسـائلـة إالفرإد و إلمؤسسات و إلسلطات إالجرإءإت إلت  ي ضوء إو جميع مــا يشمل إلتنمية وإلحوكمة إلتنموية ومــا يستجد ..  محليا ودوليـاإعادة هيكلــة إلتشر

 
 ف

 
 .دولة حول إلعالم 391وفق معاهدإت دولية تشمل  لموإصفة إلعليا للحوكمة إلتنموية إلعالمية بحصانة قانونية ملزمة عالميا
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 سم الشعوبإب
 المـادة األولى:

 كاًل منل اإلفتتاح
 الرئيسى األعلى السامى المركز العالمى اواًل: 
 " هيئة دوليــة مستحدثة " الجمهورية التونسيةب

 العالمى تونسللقيادات التنموية المستدامـة المركز  الســاميـةالهيئة األممية 

 ثانيـًا: المركز الدولى األعلى الرئيسى

 " هيئة دوليــة مستحدثة " ية مصر العربيـةبجمهور 

  المستدامــة المركز الدولى مصر الهيئة األممية العليـا للقيـادات التنموية

 مستقلـة ساميـةسيادية  عالمية تنموية حكوميةهيئة 
 

 بجميع فروعهـب سعبدة وعنـبية يرأسهب

 امةالرئبسة السبمية للهيئة األممية العليب للقيبدات التنمىية املستد_ 

 صبحب حق املؤلف والحصبنة القبنىنية الدوليـة السيـبدية
 

 WIPO 2021 ني  سىيسراجب عبمليالخكىيد المبجب  إلمحليــة إلدولية و إلعالمية و  منشئة بموجب إلتكويدإتلكونها 
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ي إنشأت إلمنظمة إلعالمية للملكية إلفكريةWIPO إلمسجلة بناًء علي توقيع إالتفاقيات وإلمعاهدإت إلدوليــة إلويبو   EPAY-SV8H-JSLL_ EPAY-SJDL-QH4U _ EPAY-SIBZ-49YK _ EPAY-SF95-TQ7C  - إلمحليــةمنشئة بموجب إلتكويدإت إلدولية و 
بموجب تلك  وبموجب إتفاقية باريس وإتفاقية برن لحماية إلمصنفات، و UNو إنشأت منظومة إألمم إلمتحدة  وهي نفسها تلك إالتفاقيات وإلمعاهدإت إلت 

ي تختص و إلمعاهدإت وإالتفاقيات إلدوليــة نشأت إلهيئة إألممية إلعليا للقيادإت إلتنموية إلمستدإمة
ها إلشخصية إإلعتبارية للقيادإت إلتنموية إلمستدإمـة و إلمنوط بها و إلت  ها بالحوكمة إلتنموية عالميا إلهيئة قانونا تمثل دون غير يعات إو قرإرإت إو لوإئح فيما يخص إألفرإد باشخاصهم وصفتهم وإلموإرد إلطبيعية وغير إلطبيعية إلمادية إو إلمعنوية،  ،دون غير ها جميع ما ينبثق عن إلحوكمة إلتنموية إلعالمية من تشر و منوط بها دون غير

ها من محليــة ودوليــة و ي تشمل إلحوكمة إلتنموية إلعــالمية  عــالميــة وغير
يعات إو إلقرإرإت إو إللوإئح إلقـائمة  منوط بها  كذلك و، محليا ودوليامن مسـائلـة إالفرإد و إلمؤسسات و إلسلطات إالجرإءإت إلت  ي ضوء إو جميع مــا يشمل إلتنمية وإلحوكمة إلتنموية ومــا يستجد ..  محليا ودوليـاإعادة هيكلــة إلتشر

 
 ف

 
 .دولة حول إلعالم 391وفق معاهدإت دولية تشمل  لموإصفة إلعليا للحوكمة إلتنموية إلعالمية بحصانة قانونية ملزمة عالميا
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 1111 لسنه 21 القبنىن املصري بإسنبد _مجهىريت مصر العربيت  1/1/1139 _3131  لياحمل خكىيدالومبىجب 
  القبنىن الخىنسًمبىجب   ،تاجلمهىريت الخىنسيــ  1113 _11-13-190 دويلال خكىيدالومبىجب  

  1119 جىان 11 املؤرخ يف 1119 لسنه 11 املخمم ببلقبنىن عدد، 3991 لسنت 11 القبنىن عدد) 

 علي حىقيع اإلحفبقيبث واملعبهداث الدوليــتو
ً
 ج الركبئز اإلبداعيــتاصبح  WIPO بنبء

 دولـــت املىقعت علي املعبهدة 391 قــبنىنــب علي مسخىي توملزم تفبعل
ي إنشأت إلمنظمة إلعالمية للملكية إلفكرية إلهي نفسها تلك إوإلمعاهدة 

 تفاقيات وإلمعاهدإت إلت 

و بموجب تلك إلمعاهدإت برن لحماية إلمصنفات، و بموجب إتفاقية باريس وإتفاقية  UNو إنشأت منظومة إألمم إلمتحدة 

  نشأتفة إلعليا للحوكمة إلتنموية إلعالمية وإلركائز إإلبدإعيــة للموإص WIPO وإإلتفاقيات إلدوليــة

 الفرع العبملً الرئيسً حىنس للقيبداث الخنمىيت املسخدامت السـبميــت العليــب اهليئت األمميت 
 ، مصر اهليئت األمميت العليـب للقيبداث الخنمىيت الفرع الدوىل الرئيسً و 

 
 و إلهيئة قانونا

ها إلشخصية إإلعتبار  ها، ية للقيادإت إلتنموية إلمستدإمـةتمثل دون غير ي تختص دون غير
بالحوكمة  و إلمنوط بها و إلت 

،
 
 فيما يخص إألفرإد بأشخاصهم وصفاتهم وإلموإرد إلطبيعية وغير إلطبيعية إلمادية أو إلمعنوية،  إلتنموية عالميا

ها  يعاتمن  جميع ما ينبثق عن إلحوكمة إلتنموية إلعالميةو منوط بها دون غير   قرإرإتأو إو وسـاطة إو تحكيم  تشر
ي تشمل إلحوكمة إلتنموية إلعــالمية  ــةلوإئح محليــة ودوليــة و عــالميأو 

ها من إإلجرإءإت إلت   وغير
  وإلدول وإلمنظمات إلدوليــة إلسلطاتو  إلمؤسساتو  مسـائلـة إألفرإد من 

 
 ودوليا

 
 ، محليا

ي  ؤعادة هيكلــةو كذلك منوط بها 
 
يعات إو إلنظر ف  إلقـائمة  إللوإئحأو  إلقرإرإتأو  إلتشر

 
 ودوليـا

 
 ــا تشمل و جميع م محليا

 لتنمية وإلحوكمة إلتنموية ممــا إ
 
ي ضوء  ستجد .. ي

 
ي  وركائزها إإلبدإعيـة إلموإصفة إلعليا للحوكمة إلتنموية إلعالميةف

إلت 
عية إلقانونية إلدوليـة تنموية وفق إلحوكمة إلتنموية   بحصانة قانونية ملزمة إلعالمية تجدد إلشر

 
 ودوليـا

 
  محليا

 
 عالميا

 وقعت إلحكومات وإلسلطات علي تلك إلمعاهدإت وإإلتفاقيات  دولة حول إلعالم 391ة تشمل وفق معاهدإت دولي

 الفعل وبموجب إلركائز إإلبدإعيــة للموإصفة و إلمصنفب



 

 

 

 

 

ي إنشأت إلمنظمة إلعالمية للملكية إلفكريةWIPO إلمسجلة بناًء علي توقيع إالتفاقيات وإلمعاهدإت إلدوليــة إلويبو   EPAY-SV8H-JSLL_ EPAY-SJDL-QH4U _ EPAY-SIBZ-49YK _ EPAY-SF95-TQ7C  - إلمحليــةمنشئة بموجب إلتكويدإت إلدولية و 
بموجب تلك  وبموجب إتفاقية باريس وإتفاقية برن لحماية إلمصنفات، و UNو إنشأت منظومة إألمم إلمتحدة  وهي نفسها تلك إالتفاقيات وإلمعاهدإت إلت 

ي تختص و إلمعاهدإت وإالتفاقيات إلدوليــة نشأت إلهيئة إألممية إلعليا للقيادإت إلتنموية إلمستدإمة
ها إلشخصية إإلعتبارية للقيادإت إلتنموية إلمستدإمـة و إلمنوط بها و إلت  ها بالحوكمة إلتنموية عالميا إلهيئة قانونا تمثل دون غير يعات إو قرإرإت إو لوإئح فيما يخص إألفرإد باشخاصهم وصفتهم وإلموإرد إلطبيعية وغير إلطبيعية إلمادية إو إلمعنوية،  ،دون غير ها جميع ما ينبثق عن إلحوكمة إلتنموية إلعالمية من تشر و منوط بها دون غير

ها من محليــة ودوليــة و ي تشمل إلحوكمة إلتنموية إلعــالمية  عــالميــة وغير
يعات إو إلقرإرإت إو إللوإئح إلقـائمة  منوط بها  كذلك و، محليا ودوليامن مسـائلـة إالفرإد و إلمؤسسات و إلسلطات إالجرإءإت إلت  ي ضوء إو جميع مــا يشمل إلتنمية وإلحوكمة إلتنموية ومــا يستجد ..  محليا ودوليـاإعادة هيكلــة إلتشر

 
 ف

 
 .دولة حول إلعالم 391وفق معاهدإت دولية تشمل  لموإصفة إلعليا للحوكمة إلتنموية إلعالمية بحصانة قانونية ملزمة عالميا
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  6991من معاهدة إلويبو بشأن حق إلمؤلف  2طبقا لنص إلمادة 

أوجه إلتعبير ....... مـاية إلممنوحة بموجب حق إلمؤلف تشمل إلح_  حيث تقول 

391WIPO 

   6991من معاهدة إلويبو بشأن حق إلمؤلف  2طبقا لنص إلمادة 

أوجه إلتعبير ....... مـاية إلممنوحة بموجب حق إلمؤلف تشمل إلح_  حيث تقول 
 

  
ً
 : إلالحق يجب إلســابق إول

 
 
 أن إلقانون إلعام إلدوىل وإإلتفاقيات وإلمعاهدإت إلدوليــة تعلو إلمعاهدإت إإلقليمية و إلقوإنير  إلمحليــة: ثانيــا

 ، إلركائز إإلبدإعيـــةفهو يجب كل ماسبق بموجب  إلالحقوحيث أن إلمصنف محل إلدعوى هو  : إلخــاص يجب إلعــام،ثالثــا 

 ، وبإسناد  قوإنير  حقوق إلمؤلف  ـــةيعــالمولكونه يستمد حصانتة إلقانونيــة بإسناد معاهدإت وإتفاقيات 

 رفهو يعلو إي قانون آخ بفئة إلمبدعيير  وإلمبتكرين خاصهو هي قوإنير  ناشئة بموجب معاهدإت وإتفاقيات 

 انة إلقانونية أصبح للهيئة وصـاحب حق إلمؤلف إلحص أنههنــا إألصل و 
 
إلسيادية عالميـا

321211111

103991.

33103991



 

 

 

 

 

ي إنشأت إلمنظمة إلعالمية للملكية إلفكريةWIPO إلمسجلة بناًء علي توقيع إالتفاقيات وإلمعاهدإت إلدوليــة إلويبو   EPAY-SV8H-JSLL_ EPAY-SJDL-QH4U _ EPAY-SIBZ-49YK _ EPAY-SF95-TQ7C  - إلمحليــةمنشئة بموجب إلتكويدإت إلدولية و 
بموجب تلك  وبموجب إتفاقية باريس وإتفاقية برن لحماية إلمصنفات، و UNو إنشأت منظومة إألمم إلمتحدة  وهي نفسها تلك إالتفاقيات وإلمعاهدإت إلت 

ي تختص و إلمعاهدإت وإالتفاقيات إلدوليــة نشأت إلهيئة إألممية إلعليا للقيادإت إلتنموية إلمستدإمة
ها إلشخصية إإلعتبارية للقيادإت إلتنموية إلمستدإمـة و إلمنوط بها و إلت  ها بالحوكمة إلتنموية عالميا إلهيئة قانونا تمثل دون غير يعات إو قرإرإت إو لوإئح فيما يخص إألفرإد باشخاصهم وصفتهم وإلموإرد إلطبيعية وغير إلطبيعية إلمادية إو إلمعنوية،  ،دون غير ها جميع ما ينبثق عن إلحوكمة إلتنموية إلعالمية من تشر و منوط بها دون غير

ها من محليــة ودوليــة و ي تشمل إلحوكمة إلتنموية إلعــالمية  عــالميــة وغير
يعات إو إلقرإرإت إو إللوإئح إلقـائمة  منوط بها  كذلك و، محليا ودوليامن مسـائلـة إالفرإد و إلمؤسسات و إلسلطات إالجرإءإت إلت  ي ضوء إو جميع مــا يشمل إلتنمية وإلحوكمة إلتنموية ومــا يستجد ..  محليا ودوليـاإعادة هيكلــة إلتشر

 
 ف
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WIPO

  : الثانيةلمــادة ا
 

 

  : الثالثةلمــادة ا

الرئيسى السامى األعلىالمركز العالمى 
  مقرالتي بها  و الجمهورية التونسيةخاتم ب

 الهيئة األممية الســاميـة للقيادات التنموية المستدامـة المركز العالمى تونس

WIPO  
 

 : الرابعةالمادة 

WIPO

 

WIPO 



 

 

 

 

 

ي إنشأت إلمنظمة إلعالمية للملكية إلفكريةWIPO إلمسجلة بناًء علي توقيع إالتفاقيات وإلمعاهدإت إلدوليــة إلويبو   EPAY-SV8H-JSLL_ EPAY-SJDL-QH4U _ EPAY-SIBZ-49YK _ EPAY-SF95-TQ7C  - إلمحليــةمنشئة بموجب إلتكويدإت إلدولية و 
بموجب تلك  وبموجب إتفاقية باريس وإتفاقية برن لحماية إلمصنفات، و UNو إنشأت منظومة إألمم إلمتحدة  وهي نفسها تلك إالتفاقيات وإلمعاهدإت إلت 

ي تختص و إلمعاهدإت وإالتفاقيات إلدوليــة نشأت إلهيئة إألممية إلعليا للقيادإت إلتنموية إلمستدإمة
ها إلشخصية إإلعتبارية للقيادإت إلتنموية إلمستدإمـة و إلمنوط بها و إلت  ها بالحوكمة إلتنموية عالميا إلهيئة قانونا تمثل دون غير يعات إو قرإرإت إو لوإئح فيما يخص إألفرإد باشخاصهم وصفتهم وإلموإرد إلطبيعية وغير إلطبيعية إلمادية إو إلمعنوية،  ،دون غير ها جميع ما ينبثق عن إلحوكمة إلتنموية إلعالمية من تشر و منوط بها دون غير

ها من محليــة ودوليــة و ي تشمل إلحوكمة إلتنموية إلعــالمية  عــالميــة وغير
يعات إو إلقرإرإت إو إللوإئح إلقـائمة  منوط بها  كذلك و، محليا ودوليامن مسـائلـة إالفرإد و إلمؤسسات و إلسلطات إالجرإءإت إلت  ي ضوء إو جميع مــا يشمل إلتنمية وإلحوكمة إلتنموية ومــا يستجد ..  محليا ودوليـاإعادة هيكلــة إلتشر

 
 ف
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WIPO

WIPO

391

391WIPO

 : الخامسةالمادة 

391WIPO

 :  السادسةالمادة 

391

 



 

 

 

 

 

ي إنشأت إلمنظمة إلعالمية للملكية إلفكريةWIPO إلمسجلة بناًء علي توقيع إالتفاقيات وإلمعاهدإت إلدوليــة إلويبو   EPAY-SV8H-JSLL_ EPAY-SJDL-QH4U _ EPAY-SIBZ-49YK _ EPAY-SF95-TQ7C  - إلمحليــةمنشئة بموجب إلتكويدإت إلدولية و 
بموجب تلك  وبموجب إتفاقية باريس وإتفاقية برن لحماية إلمصنفات، و UNو إنشأت منظومة إألمم إلمتحدة  وهي نفسها تلك إالتفاقيات وإلمعاهدإت إلت 

ي تختص و إلمعاهدإت وإالتفاقيات إلدوليــة نشأت إلهيئة إألممية إلعليا للقيادإت إلتنموية إلمستدإمة
ها إلشخصية إإلعتبارية للقيادإت إلتنموية إلمستدإمـة و إلمنوط بها و إلت  ها بالحوكمة إلتنموية عالميا إلهيئة قانونا تمثل دون غير يعات إو قرإرإت إو لوإئح فيما يخص إألفرإد باشخاصهم وصفتهم وإلموإرد إلطبيعية وغير إلطبيعية إلمادية إو إلمعنوية،  ،دون غير ها جميع ما ينبثق عن إلحوكمة إلتنموية إلعالمية من تشر و منوط بها دون غير

ها من محليــة ودوليــة و ي تشمل إلحوكمة إلتنموية إلعــالمية  عــالميــة وغير
يعات إو إلقرإرإت إو إللوإئح إلقـائمة  منوط بها  كذلك و، محليا ودوليامن مسـائلـة إالفرإد و إلمؤسسات و إلسلطات إالجرإءإت إلت  ي ضوء إو جميع مــا يشمل إلتنمية وإلحوكمة إلتنموية ومــا يستجد ..  محليا ودوليـاإعادة هيكلــة إلتشر

 
 ف
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  : السابعةالمادة 

 
 :  الثامنةالمادة 

WIPO

391WIPO

WIPO

 : التاسعةالمادة 

WIPO391

 :  العاشرةالمادة 



 

 

 

 

 

ي إنشأت إلمنظمة إلعالمية للملكية إلفكريةWIPO إلمسجلة بناًء علي توقيع إالتفاقيات وإلمعاهدإت إلدوليــة إلويبو   EPAY-SV8H-JSLL_ EPAY-SJDL-QH4U _ EPAY-SIBZ-49YK _ EPAY-SF95-TQ7C  - إلمحليــةمنشئة بموجب إلتكويدإت إلدولية و 
بموجب تلك  وبموجب إتفاقية باريس وإتفاقية برن لحماية إلمصنفات، و UNو إنشأت منظومة إألمم إلمتحدة  وهي نفسها تلك إالتفاقيات وإلمعاهدإت إلت 

ي تختص و إلمعاهدإت وإالتفاقيات إلدوليــة نشأت إلهيئة إألممية إلعليا للقيادإت إلتنموية إلمستدإمة
ها إلشخصية إإلعتبارية للقيادإت إلتنموية إلمستدإمـة و إلمنوط بها و إلت  ها بالحوكمة إلتنموية عالميا إلهيئة قانونا تمثل دون غير يعات إو قرإرإت إو لوإئح فيما يخص إألفرإد باشخاصهم وصفتهم وإلموإرد إلطبيعية وغير إلطبيعية إلمادية إو إلمعنوية،  ،دون غير ها جميع ما ينبثق عن إلحوكمة إلتنموية إلعالمية من تشر و منوط بها دون غير

ها من محليــة ودوليــة و ي تشمل إلحوكمة إلتنموية إلعــالمية  عــالميــة وغير
يعات إو إلقرإرإت إو إللوإئح إلقـائمة  منوط بها  كذلك و، محليا ودوليامن مسـائلـة إالفرإد و إلمؤسسات و إلسلطات إالجرإءإت إلت  ي ضوء إو جميع مــا يشمل إلتنمية وإلحوكمة إلتنموية ومــا يستجد ..  محليا ودوليـاإعادة هيكلــة إلتشر

 
 ف
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 : الحادية عشرالمادة 

 عشر :  الثانيةالمادة 

 عشر : الثالثةالمادة 

 



 

 

 

 

 

ي إنشأت إلمنظمة إلعالمية للملكية إلفكريةWIPO إلمسجلة بناًء علي توقيع إالتفاقيات وإلمعاهدإت إلدوليــة إلويبو   EPAY-SV8H-JSLL_ EPAY-SJDL-QH4U _ EPAY-SIBZ-49YK _ EPAY-SF95-TQ7C  - إلمحليــةمنشئة بموجب إلتكويدإت إلدولية و 
بموجب تلك  وبموجب إتفاقية باريس وإتفاقية برن لحماية إلمصنفات، و UNو إنشأت منظومة إألمم إلمتحدة  وهي نفسها تلك إالتفاقيات وإلمعاهدإت إلت 

ي تختص و إلمعاهدإت وإالتفاقيات إلدوليــة نشأت إلهيئة إألممية إلعليا للقيادإت إلتنموية إلمستدإمة
ها إلشخصية إإلعتبارية للقيادإت إلتنموية إلمستدإمـة و إلمنوط بها و إلت  ها بالحوكمة إلتنموية عالميا إلهيئة قانونا تمثل دون غير يعات إو قرإرإت إو لوإئح فيما يخص إألفرإد باشخاصهم وصفتهم وإلموإرد إلطبيعية وغير إلطبيعية إلمادية إو إلمعنوية،  ،دون غير ها جميع ما ينبثق عن إلحوكمة إلتنموية إلعالمية من تشر و منوط بها دون غير

ها من محليــة ودوليــة و ي تشمل إلحوكمة إلتنموية إلعــالمية  عــالميــة وغير
يعات إو إلقرإرإت إو إللوإئح إلقـائمة  منوط بها  كذلك و، محليا ودوليامن مسـائلـة إالفرإد و إلمؤسسات و إلسلطات إالجرإءإت إلت  ي ضوء إو جميع مــا يشمل إلتنمية وإلحوكمة إلتنموية ومــا يستجد ..  محليا ودوليـاإعادة هيكلــة إلتشر

 
 ف
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 عشر : الرابعةة الماد

 

 عشر : الخامسةالمادة 

  عشر : السادسةالمادة 

WIPO

 
 ستدامةالعليا للقيادات التنموية امل األمـميـةلهيئة السامية ل هسرائاليعتمد        

 صاحب حق املؤلف ادلويل واحلصانة القانونية ادلوليــة                                               

 حمـمد مجعة عيد طلب /الربوفيسور الصغري                                      

  

  


