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A/34/12
األصل  :  باالنكليزية 

التاريخ :  ١٩٩٩/٨/٢٠ 

المنظمــة العالميـة للملكيــة الفكريــة 
جنيـف 

جمعيات الدول األعضاء في الويبو 

سلسلة االجتماعات الرابعة والثالثون 
جنيف ، من ٢٠ الى ٢٩ سبتمبر/أيلول ١٩٩٩ 

تشكيل لجنة الويبو للتنسيق 
وثيقة أعدتها األمانة العامة 

تم انشاء لجنة الويبو للتنسيق بموجب المادة ٨ من اتفاقية انشاء المنظمة العالمية للملكية الفكريـة  - ١
("اتفاقية الويبو") لتصبح الهيئة التنفيذية المكلفة بالتنسيق بين مختلف هيئات الدول األطراف في االتفاقات 
التي تديرها الويبو . وتستمد اللجنة صفتها التنفيذية من عضويتــها المحـدودة (عضويـة اللجنـة الحاليـة ٧١ 
ــة الدوريـة الجتماعاتـها  بالمقارنة مع مجموع الدول األعضاء في الويبو والبالغ ١٧١ دولة) ، ونسبة للصف
ــادات التـي تديرهـا  العادية (١)، مقابل االجتماعات التي تعقدها آل سنتين الجمعية العامة (٢)وجمعيات االتح

الويبو (٣). 

                                                 
(١)   المادة ٨(٤)(أ) ، اتفاقية الويبو . 

(٢)   المادة ٦(٤)(أ) ، اتفاقية الويبو .  

(٣)   أنظر على سبيل المثال المادة ١٣(٧)(أ) ، اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية . 
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تنحصر مهام لجنة التنسيق بصورة  عامة في معالجة وتقديم المشــورة حـول شـؤون ذات أهميـة  - ٢
مشترآة بالنسبة الثنين أو أآثر من االتحادات التي تديرها الويبو(٤) . وتقوم لجنة التنسيق على سبيل المثال 
ــات المقترحـة لمنـاصب نـائب المديـر العـام(٦)  باقتراح اسم مرشح لمنصب األمين العام(٥) ، واجازة التعيين

باالضافة الى اجازة قوانين الخدمة(٧) . 
 

يتم تحديد عضوية لجنــة التنسـيق مـرة آـل سـنتين ، وخـالل الـدورات العاديـة لجمعيـات الـدول  - ٣
األعضاء . تدوم عضوية اللجنة لمدة عامين (قابلة للتجديد) . وعليه فان عضويــة لجنـة التنسـيق للفـترة مـا 
بين سبتمبر/أيلول ١٩٩٩ الى سبتمبر/أيلول ٢٠٠١ قد تم تحديدها في اجتماعات جمعيات الدول األعضــاء 
ــة التحـادات  المنعقدة في سبتمبر/أيلول ١٩٩٩ . وتعالج الوثيقة A/34/15 ("انتخاب عضوية اللجان التنفيذي
باريس وبرن واختيار األعضاء المؤقتين في لجنة التنسيق للويبو") تشكيل عضوية اللجنـة لفـترة العـامين 
القادمين . وتتناول الوثيقة الصيغة المثلى الختيار عضوية لجنة التنسيق وذلــك ألن عضويـة اللجنـة ال تتـم 

باالنتخاب أو بالتعيين بواسطة أحد األجهزة ولكن تتم باختيار دول من ثالث هيئات وهي  
 

اللجنة التنفيذية التحاد باريس ،  "١"
 

اللجنة التنفيذية التحاد برن ،  "٢"
 

ربع عدد الدول األعضاء في اتفاقية الويبو بحيث ال تكون هــذه الـدول أعضـاء فـي أي  "٣"
من االتحادات التي تديرها الويبو ، وفق ما حدده المؤتمر العام للويبو(٨) . 

 
باالضافة الى ذلك فان سويسرا تتمتع بعضوية لجنة التنسيق بحكم موقعها باعتبارها دولة المقر(٩) . 

 
ــادة الـى العضويـة الجديـدة  ويتصاعد باستمرار عدد األعضاء في لجنة التنسيق . وتعود هذه الزي - ٤
ــاريس" ) ، اتفاقيـة بـرن لحمايـة المصنفـات األدبيـة  في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ("اتفاقية ب
والفنية ("اتفاقية برن") واتفاقية الويبو . ان العضوية الجديدة في اتفاقيات باريس وبــرن ينتـج عنـها زيـادة 
في أعضاء اللجان التنفيذية الخاصة باتحادات باريس وبرن وذلك نسبة ألن هذه اللجان تتكون من ربع عدد 
الدول األعضاء في آل من اتفاقية باريس وبرن(١٠). ان العضوية الجديدة في اتفاقية الويبو تؤدي الى زيادة 
عدد الدول األطراف في اتفاقية الويبــو مـن غـير األعضـاء فـي أي مـن االتحـادات التـي تديرهـا الويبـو ، 
ويختار مؤتمر الويبو ربع عدد تلك الدول آأعضاء في لجنة الويبو للتنسيق(١١) . ونتيجة للعضوية الجديــدة 
هذه ، فان عدد أعضاء لجنة التنسيق ارتفع مـن ٦٨ خـالل الفـترة ١٩٩٥ - ١٩٩٧ الـى ٧٢ خـالل الفـترة 

١٩٩٧ - ١٩٩٩ ويتوقع أن يرتفع الى ٧٤ خالل الفترة ١٩٩٩ - ٢٠٠١ . 
 

                                                 
(٤)   المادة ٨(٣)"١" ، اتفاقية الويبو . 

     "(٣)   تقوم لجنة التنسيق بما يلي : 
ــول جميـع الشـؤون       "١"    تقدم المشورة ألجهزة االتحادات ، والجمعية العامة ، والمؤتمر ، والمدير العام ح
ــواء الثنيـن أو أآـثر مـن االتحـادات والمنظمـة ،  االدارية والمالية وحول أية شؤون أخرى ذات أهمية مشترك س

وبوجه خاص حول ميزانية النفقات المشترآة بين االتحادات ." ؛  
(٥)   المادة ٨(٣)"٥" ، اتفاقية الويبو . 

(٦)   المادة ٩(٧) ، اتفاقية الويبو . 

(٧)   المادة ٩(٧) ، اتفاقية الويبو ، 

(٨)   المادة ٨(١)"أ" و"جـ" ، اتفاقية الويبو . أنظر الوثيقة A/34/15 والتي تشتمل على شرح بتشكيل لجنة التنسيق . 

(٩)   المادة ١١(٩)"أ" ، اتفاقية الويبو . 

(١٠)   المادة ١٤(٣) ، اتفاقية باريس والمادة ٢٣(٣) ، اتفاقية برن . 

(١١)   المادة ٨(١)"جـ) ، اتفاقية الويبو . 
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ــي لجنـة التنسـيق ،  عندما قامت جمعيات الدول األعضاء ببحث موضوع تخفيض مقاعد جديدة ف - ٥
وذلك في اجتماعــها المنعقـد فـي ١٩٩٧ ، دار نقـاش مسـتفيض حـول أسـس تخصيـص المقـاعد المتاحـة . 
وخالل اجتماعات منسقي المجموعات أشير الى أن تخصيص مقــاعد اضافيـة علـى مـر السـنوات لـم يكـن 
بالضرورة خاضعا لمجموعة متناسقة من المبادىء المحددة ، وان ذلك ربمــا أدى دون قصـد الـى تكريـس 
بعض مواطن التناقض في ذلك التوزيع عبر السـنوات" (الوثيقـة AB/XXXI/12 ، الفقـرة ١٦٦) . وعليـه 

قررت الجمعية العامة للويبو : 
 

"أن تخصص المقاعد المتاحة في اللجنتيــن التنفيذيتيـن التحـادي بـرن وبـاريس (ولجنتـي 
ــنتين ، دون االخـالل بـأي قـرار يتخـذ فـي المسـتقبل ، باالسـتناد الـى  الميزانية والمباني) لمدة س

استعراض شامل للموضوع ؛ 
 

ــة فـي دورتـها العاديـة لعـام ١٩٩٩ وثيقـة توضـح  "وأن يعد المكتب الدولي للجمعية العام
ــها مـن أجـل اعـادة تنظيـم عمليـة تخصيـص المقـاعد بأآملـها واآلثـار  المبادىء التي يمكن اتباع

المترتبة على تطبيق على أي من تلك المبادىء بالنسبة الى آل مجموعة ؛  
 

ــك الوثيقـة التـي سـيعدها  "وأن تنظر الجمعية العامة في دورتها العادية لسنة ١٩٩٩ في تل
المكتب الدولي". 

(الوثيقة AB/XXXI/12 ، الفقرة ١٦٧) . 
 

أما فيما يتصل بكيفية توزيع المقاعد داخل لجنة التنسيق بين الدول المختلفة ومجموعات الدول ،  - ٧
فان هذا بالطبع من اختصاص الدول األعضاء وليس األمانة العامة . وقد جــرت العـادة ، منـذ انشـاء لجنـة 
التنسيق في عام ١٩٧٠ ، أن يتم البت في الموضوع عن طريق المفاوضات بين الدول األعضاء في اطــار 
لجنة ترشيحات مؤقتة تشكل لهذا الغــرض أو فـي اطـار اجتماعـات منسـقي المجموعـات . وينحصـر دور 
األمانة العامة في تقديم المعلومات حول بعض الجوانب الفنيـة المعقـدة المتعلقـة باألسـس الدسـتورية التـي 
ــن غـير المناسـب اقـتراح أي أسـس محـددة  خاصـة  يتعين مراعاتها . وعليه فان األمانة العامة تعتقد أنه م
ــادة أو نقصـان عـدد المقـاعد  بتوزيع المقاعد في لجنة التنسيق ، خاصة وأن تلك األسس ربما تؤثر على زي
المخصصة ألي من المجموعات . وعليه فان األمانة العامة تكتفي في هذه الوثيقة بتقديم المالحظات الثالثة 

التالية . 
 

األساس القانوني . هنالك قاعدتين أساسيتين تحددان توجهات عضوية اللجان التنفيذية التحــادات  - ٧
باريس وبرن (ويشكل آليهما العضوية األساسية في اللجنة التنفيذية) . وقد وردت هــذه األسـس فـي المـادة  
١٤(٤) من اتفاقية باريس والمادة ٢٣(٤) من اتفاقية برن واللتان تكادان تتطابقــان . وتقـرأ المـادة ١٤(٤) 

من اتفاقية باريس آما يلي : 
 

"(٤)    عند انتخاب أعضـاء اللجنـة التنفيذيـة تراعـي الجمعيـة التوزيـع الجغرافـي العـادل 
وضرورة أن تكون الدول األطراف في االتفاقيات الخاصة ، والتي تم تشكيلها بالنسبة لالتحـاد ، 

أن تكون من بين الدول األعضاء في اللجنة التنفيذية". 
 

القواعد .  لم يتم تحديد أو اتباع أي قواعد محددة لتطبيق المبدأيــن األساسـيين المشـار اليـهما فـي  - ٨
ــد تـم تدوينـها فـي محـاضر  الفقرة السابقة . ان المفاوضات التي جرت بين الدول األعضاء في آل سنتين ق
اجتماعات الجمعيات فقط باعتبارها نتائج المباحثات وفي شكل قوائم بالعضوية الجديدة في اللجان التنفيذية 
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التحادات باريس وبرن(١٢). وال تشير.المحاضر الى أي تفاهم واتفاق محدد بشأن توزيع المقاعد بين الدول 
أو مجموعات الدول . 

 
الممارسات المشابهة في المنظمات األخرى .  بحثت األمانة العامة في الممارسـات التـي تتبعـها  - ٩
المنظمات الدولية األخرى فيما يتصل بتخصيص مقاعد اللجان أو الهيئات التنفيذية ، وبصـورة عامـة ، ال 
يوجد أي تشابه في ممارسات تلك المنظمات ، بخالف مبدأ التمثيل الجغرافي العادل ، ويبدو أن هذا المبـدأ 
ــيرا فيمـا  يحظى بقبول عالمي . ولكن الطرق المختلفة التي يتم بها تطبيق مبدأ التمثيل الجغرافي ال تعين آث

يتعلق بالويبو ذلك الختالف ترآيبة المجموعات االقليمية في المنظمات المختلفة .(١٣) 
 

ـــو وجمعيــة اتحــاد  ان الجمعيـة العامـة للويب -١٠
بـاريس وجمعيـة اتحـاد بـرن مدعويـن لألخـــذ علمــا 

بمحتويات هذه الوثيقة . 
 
 

[نهاية الوثيقة] 
 
 
 

                                                 
ــي  (١٢)   ورد أن المقاعد المتاحة االضافية الخاصة باللجنة التنفيذية التحاد برن في عام ١٩٩٧ قد تم تخصيصها "لدولة تنتم

ــاد بـرن لدولـة تنتمـي الـى  لمجموعة الدول النامية" وتم االتفاق على تخصيص المقعد الشاغر التالي في اللجنة التنفيذية التح
ــم يتـم اتباعـه عمليـا آقـاعدة ثابتـة منـذ ذلـك  المجموعة باء" (الوثيقة AB/X/32 ، الفقرة ٥٥) . ولكن هذا النمط من التناوب ل

التاريخ .  
ــبة للمجلـس التنفيـذي لمنظمـة الصحـة العالميـة ، هنـالك سـتة أقـاليم معـترف بـها (أفريقيـا ،  (١٣)    على سبيل المثال وبالنس

األمريكتين ، دول شرقي ودول المتوسط ، أوروبا ، جنوب شرق آسيا وغرب الباسيفيكي (بما فــي ذلـك الصيـن) ؛ وبالنسـبة 
للمجلس التنفيــذي الخـاص لمنظمـة األمـم المتحـدة للتربيـة والثقافـة والعلـوم (اليونسـكو) ، هنـالك سـت مجموعـات انتخابيـة 
ــة ٢ (شـرق أوروبـا) ، المجموعـة ٣ (أمريكـا  (المجموعة ١ (غرب أوروبا ، آندا والواليات المتحدة األمريكية) ، المجموع
ــة ٥ (وتنقسـم الـى مجموعـات فرعيـة ٥ أ (دول أفريقيـا)  الالتينية والكاريبي) ، المجموعة ٤ (آسيا والباسيفيكي) ، المجموع
ــة واألغذيـة (الفـاو) هنـالك سـبعة مجموعـات اقليميـة  والمجموعة ٥ ب (الدول العربية) ) ؛ وبالنسبة لمجلس منظمة الزراع

(أفريقيا ، آسيا ، أوروبا ، أمريكا الالتينية والكاريبي ، الشرق األدنى ، أمريكا الشمالية وجنوب غربي الباسيفيكي) . 
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