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A/36/11
األصل  :  باالنكليزية 

التاريخ :  ٢٠٠١/٧/٢٠ 

المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريـة 
جنيـف 

جمعيات الدول األعضاء في الويبو 

سلسلة االجتماعات السادسة والثالثون 
جنيف ، من ٢٤ سبتمبر/أيلول الى ٣ أآتوبر/تشرين األول ٢٠٠١ 

تكوين لجنة الويبو للتنسيق 
وانتخاب أعضاء اللجنتين التنفيذيتين التحادي باريس وبرن 

واختيار األعضاء المؤقتة في لجنة الويبو للتنسيق 

مذآرة المدير العام 
 
 
 

مقدمة 
 

تتكون لجنة الويبو للتنسيق من الدول األعضاء في ثالث هيئات أخرى هي :  - ١
 

اللجنة التنفيذية التحاد باريس ؛  "١"
 

واللجنة التنفيذية التحاد برن ؛  "٢"
 

ومن ربع عــدد الـدول األطـراف فـي اتفاقيـة إنشـاء المنظمـة العالميـة للملكيـة الفكريـة  "٣"
(اتفاقية الويبو) غير األعضاء في أي اتحاد تديره الويبو .(١) 

 
 

                                                 
(١) المادة ٨(١)(أ) و(جـ) من اتفاقية الويبو . أنظر عمومًا الوثيقة A/34/15 التي يرد فيها شرح التكوين األساسي للجنة 

التنسيق . 

A
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وباإلضافة إلى ذلك ، تعد سويســرا عضـوًا فـي لجنـة التنسـيق بحكـم وضعـها باعتبارهـا الدولـة 
المضيفة .(٢) 

 
ويجـري تكويـن لجنـة التنسـيق آـل سـنتين خـالل الـدورات العاديـة لجمعيـات الـدول األعضــاء  - ٢
("الجمعيات") . ومع ذلك ، لم يمكن التوصل إلــى اتفـاق بشـأن توزيـع مقـاعد لجنـة التنسـيق بيـن مختلـف 
الفئات أثناء الدورات العاديــة للجمعيـات المنعقـدة فـي سـبتمبر/أيلـول ١٩٩٩ وبالتـالي تعـذر تكويـن لجنـة 
ــترة مـن سـبتمبر/أيلـول ١٩٩٩ إلـى سـبتمبر/أيلـول ٢٠٠١ . وتـم االتفـاق بصـورة  التنسيق المتوقع في الف
اسـتثنائية علـى تكويـن لجنـة التنسـيق لتلـك الفـترة مـن الـدول األعضـاء التـي ترشـــحت فــي الفــترة مــن 
 ، A/34/16 ــا ٧٢ دولـة عضـوًا (أنظـر الوثيقـة سبتمبر/أيلول ١٩٩٧ إلى سبتمبر/أيلول ١٩٩٩ وبلغ عدده

الفقرات من ١٩٩ إلى ٢٠٣) . 
 

وينتهي تفويض األعضاء الحالية في اللجنة التنفيذية التحاد باريس واللجنة التنفيذية التحاد بـرن  - ٣
ـــدة فــي الفــترة مــن ٢٤  ولجنـة الويبـو للتنسـيق عنـد اختتـام الـدورات العاديـة الحاليـة للجمعيـات (المنعق
سبتمبر/أيلول الى ٣ أآتوبر/تشرين األول ٢٠٠١) . ويتعين بالتالي انتخاب أعضاء جدد في آل لجنــة مـن 
تلك اللجان أثناء الدورات الحالية للجمعيات . ويدوم تفويــض تلـك األعضـاء الجـدد حتـى اختتـام الـدورات 

العادية المقبلة للجمعيات المعتزم عقدها في سبتمبر/أيلول ٢٠٠٣ . 
 

ــة والقـرارات التـي تدعـى تلـك الجمعيـات وسـائر  وتتناول هذه الوثيقة تكوين تلك اللجان المنتخب - ٤
الهيئات الى اتخاذها بغرض انتخاب األعضاء الجدد في اللجان . 

 
اللجنة التنفيذية التحاد باريس  أوال -

 
التكوين الحالي للجنة . تضم اللجنة التنفيذية التحاد باريس حاليا ٣٧ عضـوا ، منـها ٣٦ عضـوا  - ٥
عاديا(٣) وعضو واحد بحكم وضعه(٤) . وقد وضع خط تحت أسماء األعضاء الحالية في القائمة رقم ١ فــي 

مرفق هذه الوثيقة . 
 

القيود المفروضة على أهلية األعضـاء العـادة انتخابـها . يجـوز إعـادة انتخـاب أعضـاء اللجنـة  - ٦
التنفيذية التحاد باريس ، على أال يتم ذلك إال في حدود ثلثي األعضاء العادية باالضافة الــى العضـو بحكـم 
ــى أن اللجنـة تضـم حاليـا ٣٧ عضـوا مـن ذلـك القبيـل ، فـان عـدد األعضـاء العاديـة  وضعه .(٥) ونظرا ال

المنتخبة األهل العادة انتخابها هو ٢٥(٦) . 
 

                                                 
(٢) المادة ١١(٩)(أ) من اتفاقية الويبو . 

تتولى جمعية اتحاد باريس انتخاب تلك األعضاء (أنظر المادة ١٤(٢)(أ) من اتفاقية باريس والمادة ٣(١) من النظام  (٣)

 . ((AB/XXIV/INF/2 الوثيقة) الداخلي لجمعية اتحاد باريس
الدولة التي يقع مقر المنظمة في أراضيها (أي سويسرا) هي عضو بحكم وضعها (أنظر المادة ١٤(٢)( أ ) من اتفاقية  (٤)

باريس) . 
أنظر المادة ١٤(٥)(ب) من اتفاقية باريس .  (٥)

٣٧×٢/٣=٦٦ر٢٤ ، وُيقَّرب هذا الرقم إلى أول رقم صحيح وفقًا لما هو متفق عليه .  (٦)
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التكوين الجديد للجنة . لكي تتمكن اللجنة التنفيذية التحاد بــاريس مـن العمـل اعتبـارا مـن اختتـام  - ٧
الدورات الحالية للجمعيات حتى اختتام الــدورات العاديـة المقبلـة للجمعيـات ، ينبغـي أن تضـم ٤٠ عضـوا 

على النحو التالي :(٧)  
 

٣٩(٨) عضوا عاديا منتخبا تتولى انتخابه جمعية اتحاد باريس . ويجوز اعــادة انتخـاب  "١"
٢٤ عضوا من بين األعضاء المنتخبة الحالية البالغ عددها ٣٦ وال يجوز اعادة انتخاب ١٢ عضوا منها ؛ 

 
وعضوًا واحدًا بحكم وضعه (سويسرا) .  "٢"

 
وبنـاء علـى ذلـك ، فـان جمعيـة اتحـاد بــاريس  - ٨
مدعوة الى انتخاب٣٩ دولة من بين أعضائــها آأعضـاء 
عادية في اللجنة التنفيذية التحاد باريس ، على أال تشمل 
هذه الدول أآثر من ٢٤ دولة من الــدول التـي تعـد حاليـا 

من األعضاء العادية في تلك اللجنة  . 
 

 
اللجنة التنفيذية التحاد برن  ثانيا -

 
ــة التحـاد بـرن حاليـا ٣٢ عضـوا ، منـها ٣١ عضـوا  التكوين الحالي للجنة . تضم اللجنة التنفيذي - ٩
عاديا(٩) وعضو واحد بحكم وضعه(١٠) . وقد وضع خط تحت أسماء األعضـاء الحاليـة فـي القائمـة رقم ٢ 

في مرفق هذه الوثيقة . 
 

القيود المفروضة على أهلية األعضـاء العـادة انتخابـها . يجـوز اعـادة انتخـاب أعضـاء اللجنـة  - ١٠
ــي األعضـاء العاديـة باالضافـة الـى العضـو بحكـم  التنفيذية التحاد برن ، على أال يتم ذلك إال في حدود ثلث
وضعه .(١١) ونظرا الى أن اللجنة تضــم حاليـا ٣٢ عضـوا مـن ذلـك القبيـل ، فـان عـدد األعضـاء العاديـة 

المنتخبة األهل العادة انتخابها هو ٢١(١٢). 
 

                                                 
قرر مؤتمر ممثلي اتحاد باريس أال يجتمع في المستقبل وطلب إلى المدير العام أال يدعوه إلى االنعقاد (أنظر الوثيقة  (٧)

A/35/15 ، الفقرة ١٣٤) . فنظرًا إلى أن هناك حاليًا ثالث دول أطراف في اتفاقية باريس ليست أعضاء في جمعية باريس 
أيضًا (هي الجمهورية الدومينيكية والجمهورية العربية السورية ونيجيريا) ، لم يعد من الممكن انتخاب أي عضو منتسب 
في اللجنة التنفيذية التحاد باريس (أنظر المادة ٥(١)( أ ) و(جـ) من النظام الداخلي لمؤتمر ممثلي اتحاد باريس (الوثيقة 

 . ((AB/XXIV/INF/2
هذا الرقم (٣٩) هو عبارة عن ربع عدد الدول األعضاء في جمعية اتحاد باريس مع اهمال الباقي من عملية التقسيم على ٤  (٨)

(أنظر المادة ١٤(٣) من اتفاقية باريس) . وتضم الجمعية ١٥٩ عضوا ترد أسماؤها في القائمة رقم ١ في المرفق . 
تتولى جمعية اتحاد برن انتخاب تلك األعضاء (أنظر المادة ٢٣(٢)(أ) من اتفاقية برن ، والمادة ٣(١) من النظام الداخلي  (٩)

 . ((AB/XXIV/INF/2 الوثيقة) لجمعية اتحاد برن
الدولة التي يقع مقر المنظمة في أراضيها (أي سويسرا) هي عضو بحكم وضعها (أنظر المادة ٢٣(٢)( أ ) من اتفاقية  (١٠)

برن) . 
أنظر المادة ٢٣(٥)(ب) من اتفاقية برن .  (١١)

٣٢×٢/٣=٣٣ر٢١ ، ويقرَّب هذا الرقم الى أول رقم صحيح وفقا لما هو متفق عليه .  (١٢)
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التكوين الجديد للجنة . لكي تتمكن اللجنـة التنفيذيـة التحـاد بـرن مـن العمـل اعتبـارا مـن اختتـام  - ١١
الدورات الحالية للجمعيات حتى اختتام الــدورات العاديـة المقبلـة للجمعيـات ، ينبغـي أن تضـم ٣٧ عضـوا 

على النحو التالي (١٣) : 
 

ــرن . ويجـوز اعـادة انتخـاب  ٣٦(١٤) عضوا عاديا منتخبا تتولى انتخابه جمعية اتحاد ب "١"
٢١ عضوا مــن بيـن األعضـاء المنتخبـة الحاليـة البـالغ عددهـا ٣١ عضـوا وال يجـوز اعـادة انتخـاب ١٠ 

أعضاء منها ؛ 
 

وعضوًا واحدًا بحكم وضعه (سويسرا) .  "٢"
 

وبناء على ذلك ، فان جمعية اتحاد برن مدعوة  - ١٢
الى انتخاب ٣٦ دولة من بين أعضائها في اللجنة التنفيذية 
ــة  التحاد برن ، على أال تشمل هذه الدول أآثر من ٢١ دول

هي حاليا أعضاء في تلك اللجنة . 
 

لجنة الويبو للتنسيق  ثالثا -
 

قواعد تكوين اللجنة . تتكون لجنة الويبو للتنسيق من الفئات التالية من األعضاء :  -١٣
 

"١"  األعضاء العادية المنتخبة في اللجنـة التنفيذيـة التحـاد بـاريس واللجنـة التنفيذيـة 
التحاد برن(١٥) ؛ 

 
"٢"  وسويسرا ، باعتبارها الدولة التي يقع مقر المنظمة في أراضيها ؛(١٦)  

 
"٣"  وربع عدد الدول األطراف في اتفاقية الويبو غير األعضاء فــي أي اتحـاد والتـي 

يختارها مؤتمر الويبو (١٧) آأعضاء مؤقتة في لجنة الويبو للتنسيق .(١٨) 
 

                                                 
انحل مؤتمر ممثلي اتحاد برن (أنظر الوثيقة A/35/15 ، الفقرة ١٣٦) . فنظرًا إلى أن هناك حاليًا ثالث دول  (١٣)

أطراف في اتفاقية برن ليست أعضاء في جمعية برن أيضًا (هي لبنان ومدغشقر ونيوزيلندا) ، لم يعد من الممكن 
انتخاب أي عضو منتسب في اللجنة التنفيذية التحاد برن (أنظر المادة ٥(١)( أ ) و(جـ) من النظام الداخلي لمؤتمر ممثلي 

 . ((AB/XXIV/INF/2 الوثيقة) اتحاد برن
هذا الرقم (٣٦) هو عبارة عن ربع عدد الدول األعضاء في جمعية اتحاد برن مع اهمال الباقي من عملية التقسيم على ٤  (١٤)

(أنظر المادة ٢٣(٣) من اتفاقية برن) . وتضم الجمعية ١٤٥ عضوا ترد أسماؤها في القائمة رقم ٣ في المرفق . 
أنظر المادة ٨(١)( أ ) من اتفاقية الويبو .  (١٥)

أنظر المادة ١١(٩)( أ ) من اتفاقية الويبو .  (١٦)

أنظر المادة ٨(١)(جـ) من اتفاقية الويبو .  (١٧)

باإلضافة إلى ذلك ، تتكون لجنة التنسيق مبدئيًا من أي عضو منتسب في اللجنة التنفيذية التحاد باريس أو اللجنة  (١٨)

التنفيذية التحاد برن يعمل بوصفه عضوًا منتسبًا في لجنة الويبو للتنسيق . غير أن فئة األعضاء المنتسبين لم تعد 
الزمة حاليًا (أنظر الحاشيتين ٧ و١٣ أعاله) . أنظر المادة ٢(٣) من النظام الداخلي للجنة الويبو للتنسيق 

 . (AB/XXV/INF/2 الوثيقة)
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التكوين الجديــد للجنـة . يتضـح ممـا سـبق أنـه ينبغـي للجنـة الويبـو للتنسـيق العاملـة مـن اختتـام  -١٤
الدورات الحالية للجمعيات حتى اختتام الدورات العادية المقبلة للجمعيات أن تضم ٧٩ عضوا علــى النحـو 

التالي : 
 

ــاد بـاريس التـي تنتخبـها جمعيـة اتحـاد  "١"  األعضاء العادية في اللجنة التنفيذية التح
باريس في دوراتها الحالية ، وعددها ٣٩ عضوا (أنظر الفقرة ٧"١" أعاله) ؛ 

 
"٢"  واألعضاء العادية في اللجنة التنفيذية التحاد برن التي تنتخبها جمعية اتحاد برن 

في دوراتها العادية ، وعددها ٣٦ عضوا (أنظر الفقرة ١١"١" أعاله) ؛ 
 

"٣"  وسويسرا ؛ 
 

"٤"  واألعضاء المؤقتة الثالثة التي يختارها مؤتمر الويبو في الدورات الحالية(١٩). 
 

ــى  وبناء على ذلك ، فان مؤتمر الويبو مدعو ال - ١٥
اختيار ثالث دول من بين أعضائه غير األعضــاء فـي أي 

اتحاد آأعضاء مؤقتة في لجنة الويبو للتنسيق . 
 
 
 

[يلي ذلك المرفق] 
 

                                                 
في مؤتمر الويبو ١٢ دولة عضوا وليست أعضاء في أي اتحاد . وترد أسماؤها في القائمة رقم ٣ في المرفق .  (١٩)

وبالتالي ، فان عدد األعضاء المؤقتة في لجنة الويبو للتنسيق والتي يختارها مؤتمر الويبو هو ثالثة أعضاء . 


