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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 9 :أأكتوبر 2019

مجعيات الدول األعضاء يف الويبو
سلسلة االجتماعات التاسعة واخلمسون

جنيف ،من  30سبمترب اإىل  9أأكتوبر 2019
التقرير املوجز

اإضافة

البند  9من جدول ا ألعامل املو ّحد
تكوين جلنة الويبو للتنس يق ،واللجنتني التنفيذيتني لحتادي ابريس وبرن
.1

استندت املناقشات اإىل الوثيقتني  A/59/5و.A/59/12

.2

وبعد مشاورات غري رمسية بني ادلول ا ألعضاء،
" "1انتخبت مجعية احتاد ابريس ابلإجامع ادلول التالية أأعضاء عادية يف اللجنة التنفيذية لحتاد ابريس :أأنغول،
ا ألرجنتني ( ،)2020-2019بنغالديش ،بيالروس (عضو حبسب التناوب) ،1بوليفيا (دوةل  -املتعددة القوميات)،
الربازيل ،بوركينا فاسو ،الاكمريون ،ش ييل ،كولومبيا ،كوس تارياك ،كوت ديفوار ،كواب ،مجهورية كوراي الشعبية
ادلميقراطية ،فنلندا ،غابون ،غاان ،هنغاراي ،أيسلندا ،الهند ،اإندونيس يا ،اإيران (مجهورية  -الإسالمية) ،العراق،
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أأيرلندا ،اإيطاليا ،الياابن ،كينيا ،قريغزيس تان (عضو حبسب التناوب) ،2لتفيا ،املغرب ،عامن ،مجهورية مودلوفا،
رومانيا ،الاحتاد الرويس ،السويد ،طاجيكس تان (عضو حبسب التناوب) ،3تونس ،أأوغندا ،الإمارات العربية
املتحدة ،الولايت املتحدة ا ألمريكية ،فزنويال (مجهورية – البوليفارية) ( ،)2021-2020فييت انم،
زمبابوي ()41؛
" "2وانتخبت مجعية احتاد برن ابلإجامع ادلول التالية أأعضاء عادية يف اللجنة التنفيذية لحتاد برن :اجلزائر ،أأرمينيا
(عضو حبسب التناوب) ،4أأسرتاليا ،المنسا ،أأذربيجان (عضو حبسب التناوب) ،5بلجياك ،كندا ،الصني ،ادلامنرك،
جيبويت ،اإكوادور ،مرص ،السلفادور ،فرنسا ،جورجيا ،أأملانيا ،غواتاميل ،جاماياك ،اكزاخس تان ،لكسمربغ ،مالزياي،
املكس يك ( ،)2020-2019منغوليا ،انميبيا ،هولندا ،نيوزيلندا ،نيجرياي ،الرنوجي ،بامن ( ،)2021-2020ابراغواي،
بريو ،الفلبني ،بولندا ،الربتغال ،مجهورية كوراي ،الس نغال ،س نغافورة ،جنوب أأفريقيا ،اإس بانيا ،اتيلند ،ترينيداد
وتوابغو ،تركيا ،اململكة املتحدة ()40؛
" "3وانتخب مؤمتر الويبو ابلإجامع ادلول التالية أأعضاء مؤقتة يف جلنة الويبو للتنس يق :اإثيوبيا ()1؛
" "4و أأحاط لك من مؤمتر الويبو ومجعييت احتاد ابريس واحتاد برن علام بأأن سويرسا س تظ ّل عضوا عاداي حبمك املوقع
يف اللجنة التنفيذية لحتاد ابريس واللجنة التنفيذية لحتاد برن.
مكونة من ادلول التالية:
وابلتايل ،س تكون جلنة الويبو للتنس يق للفرتة من أأكتوبر  2019اإىل أأكتوبر ّ 2021
اجلزائر ،أأنغول ،ا ألرجنتني ( ،)2020-2019أأرمينيا (عضو حبسب التناوب) ، 4أأسرتاليا ،المنسا ،أأذربيجان
(عضو حبسب التناوب) ،5بنغالديش ،بيالروس (عضو حبسب التناوب) ، 1بلجياك ،بوليفيا (دوةل  -املتعددة
القوميات) ،الربازيل ،بوركينا فاسو ،الاكمريون ،كندا ،ش ييل ،الصني ،كولومبيا ،كوس تارياك ،كوت ديفوار ،كواب،
مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية ،ادلامنرك ،جيبويت ،اإكوادور ،مرص ،السلفادور ،اإثيوبيا ،فنلندا ،فرنسا ،غابون،
جورجيا ،أأملانيا ،غاان ،غواتاميل ،هنغاراي ،أيسلندا ،الهند ،اإندونيس يا ،اإيران (مجهورية  -الإسالمية) ،العراق،
أأيرلندا ،اإيطاليا ،جاماياك ،الياابن ،اكزاخس تان ،كينيا ،قريغزيس تان (عضو حبسب التناوب) ،2لتفيا ،مالزياي،
املكس يك ( ،)2020-2019منغوليا ،املغرب ،انميبيا ،هولندا ،نيوزيلندا ،نيجرياي ،الرنوجي ،عامن،
بامن ( ، )2021-2020ابراغواي ،بريو ،الفلبني ،بولندا ،الربتغال ،مجهورية كوراي ،مجهورية مودلوفا ،رومانيا،
الاحتاد الرويس ،الس نغال ،س نغافورة ،جنوب أأفريقيا ،اإس بانيا ،السويد ،سويرسا (حبمك املوقع) ،طاجيكس تان
(عضو حبسب التناوب) ،3اتيلند ،ترينيداد وتوابغو ،تونس ،تركيا ،أأوغندا ،الإمارات العربية املتحدة ،اململكة
املتحدة ،الولايت املتحدة ا ألمريكية ،فزنويال (مجهورية – البوليفارية) ( ،)2021-2020فييت انم،
زمبابوي (.)83
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وقرر لك من مجعية احتاد ابريس ومجعية احتاد برن ومؤمتر الويبو ،لك فامي يعنيه ،وابلإجامع بني ادلول ا ألعضاء يف
.3
ّ
الويبو ،أأن جلنة التنس يق ،بتكويهنا الاس تثنايئ البالغ  83عضوا ،قد ُش ّلكت بطريقة سلمية  ،مبا يف ذكل ،عىل وجه
اخلصوص ،ابلنظر اإىل وظائفها فامي خيص معلية تعيني املدير العام التايل ،ولن تكون حم ّل اعرتاض من قبل أأي دوةل عضو يف
أأي هيئة وجهية من هيئات الويبو ،من حيث حصة ترش يح جلنة التنس يق ملرحش لتعيينه يف منصب املدير العام يف
عام .2020
وقررت مجعيات الويبو ،لك فامي يعنيه ،أأن ُُيري رئيس امجلعية العامة للويبو مشاورات مع ادلول ا ألعضاء بشأأن
.4
ّ
ختصيص املقاعد الشاغرة أأثناء مجعيات الويبو يف عام  ،2021ألغراض انتخاب ا ألعضاء املكونة للجنة الويبو للتنس يق،
واللجنتني التنفيذيتني لحتاد ابريس واحتاد برن ،أأثناء مجعيات الويبو نفسها.
[هناية الوثيقة]

