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 األعضاء يف الويبو الدولمجعيات 
 

 واخلمسون السابعةسلسلة االجتماعات 
ىل  2من جنيف،   2017 أأكتوبر 11اإ

 
 

 التقرير املوجز

ضافة  اإ

 من جدول الأعامل املوّحد 8لبند ا

 التنفيذيتني لحتادي ابريس وبرن تكوين جلنة الويبو للتنس يق، واللجنتني

 :اللجنة التنفيذية لحتاد ابريسيف  عاديةانتخبت مجعية احتاد ابريس، ابلإجامع، ادلول التالية لتكون أأعضاء  "1"
وادلامنرك وكوس تارياك وتشاد وش ييل والصني  وأأسرتاليا والمنسا وبلجياك والربازيل وكنداوأأرمينيا اجلزائر وأأنغول 

يران )مجهورية وجيبويت ومرص والسلفادور وفرنسا وجورجيا وأأملانيا  والعراق واكزاخس تان والكويت  الإسالمية( -واإ
س بانيا وجنوب أأفريقيا واتيلند والربتغال وبولندا وهولندا ونيوزيلندا والرنوجي  وليتوانيا ولكسمربغ ومالزياي والس نغال واإ

 (؛41البوليفارية( ) –ة املتحدة وأأوروغواي وفزنويال )مجهورية وتوغو وتركيا وأأوغندا واململك

: لحتاد برناللجنة التنفيذية يف  عادية، ابلإجامع، ادلول التالية لتكون أأعضاء وانتخبت مجعية احتاد برن "2"
اي الشعبية الأرجنتني وبنغالديش وبوركينا فاسو والاكمريون وكولومبيا والكونغو وكوت ديفوار وكواب ومجهورية كور

يرلندا  ندونيس يا واإ يسلندا والهند واإ كوادور وفنلندا وغابون وغواتاميل وهنغاراي واإ ادلميقراطية وامجلهورية ادلومينيكية واإ
يطاليا والياابن وقريغزيس تان واملكس يك واملغرب وموزامبيق ونيجرياي وعامن وبامن وابراغواي ومجهورية كوراي  واإ

الاحتاد الرويس وس نغافورة ورسي لناك والسويد والإمارات العربية املتحدة ومجهورية مودلوفا ورومانيا و
 ؛(39املتحدة الأمريكية وفييت انم ) والولايت

: جلنة الويبو للتنس يقيف  مؤقتنيوعنّي مؤمتر الويبو، ابلإجامع، ادلولتني التاليتني لتكوان عضوين  "3"
ثيوبيا ريرتاي اإ  (؛2) واإ
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ىل أأن سويرسا س تظل عضوا عاداي وأأشار مؤمتر الويبو  "4" اللجنتني يف  حبمك وضعهاومجعيتا احتادي ابريس وبرن اإ
 .التنفيذيتني لحتادي ابريس وبرن

ىل أأكتوبر  2017ونتيجة ذلكل أأصبحت جلنة الويبو للتنس يق للفرتة املمتدة من أأكتوبر  مكّونة من ادلول التالية:  2019اإ
وأأسرتاليا والمنسا وبنغالديش وبلجياك والربازيل وبوركينا فاسو والاكمريون وكندا وتشاد اجلزائر وأأنغول والأرجنتني وأأرمينيا 

وش ييل والصني وكولومبيا والكونغو وكوس تارياك وكوت ديفوار وكواب ومجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية وادلامنرك وجيبويت 
ريرتاي واإ  كوادور ومرص والسلفادور واإ ثيوبيا وفنلندا وفرنسا وغابون وأأملانيا وجورجيا وغواتاميل وامجلهورية ادلومينيكية واإ

يران )مجهورية  ندونيس يا واإ يسلندا والهند واإ يطاليا والياابن واكزاخس تان  –وهنغاراي واإ يرلندا واإ الإسالمية( والعراق واإ
يلندا ونيجرياي والرنوجي والكويت وقريغزيس تان وليتوانيا ولكسمربغ ومالزياي واملكس يك واملغرب وموزامبيق وهولندا ونيوز

وجنوب أأفريقيا وعامن وبامن وابراغواي وبولندا والربتغال ومجهورية كوراي ومجهورية مودلوفا ورومانيا والاحتاد الرويس 
س بانيا ورسي لناك والسويد وسويرسا واتيلند وتوغو وتركيا وأأوغندا والإمارات العربية املتحدة  والس نغال وس نغافورة واإ

 (.83البوليفارية( وفييت انم ) -تحدة والولايت املتحدة الأمريكية وأأوروغواي وفزنويال )مجهورية واململكة امل 

وقررت الهيئات املعنية أأن رئيس امجلعية العامة للويبو س ُيجري مشاورات مع ادلول الأعضاء من أأجل توجيه  "5"
اّبن مجعيات الويبو لعام  ىل تكل الهيئات يف دوراهتا اإ بشأأن ختصيص املقاعد الشاغرة يف مجعيات الويبو  2018توصية اإ

 .2019لعام 
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