
 

A/62/10 

ية: األصل ز  باإلنكلي 
 2021يوليو  8 التاري    خ: 

ي الويبو
 
 جمعيات الدول األعضاء ف

 
 ثانية والستونالسلسلة االجتماعات 

 2021أكتوبر  8إىل  4من جنيف، 

قية ومجموعة بلدان أوروبا الوسىط والبلطيق  ك باسم مجموعة بلدان آسيا الوسىط والقوقاز وأوروبا الشر اح مشير اقير
ي بشأن تخصيص المقاعد  األعضاء انتخاب الشاغرة ألغراض والمجموعة باء ومجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريب 

 لجنة الويبو للتنسيقل المكونة

قية ومجموعة بلدان أوروبا الوسىط والبلطيق والمجموعة باء ومجموعة مجموعة مقدم من  بلدان آسيا الوسىط والقوقاز وأوروبا الشر
ي   بلدان أمريكا الالتينية والكاريب 

ي تبليغ استلمته األمانة بتاري    خ 
قية ومجموعة بلدان أوروبا ، قدمت 2021يوليو  2فز  مجموعة بلدان آسيا الوسىط والقوقاز وأوروبا الشر

ي  ي إطار البند  الوسىط والبلطيق والمجموعة باء ومجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريب 
ك المرفق طيه فز اح المشير من جدول  8االقير

ز التحادي باريس وبرناألعمال، " ز التنفيذيتي   ". تكوين لجنة الويبو للتنسيق واللجنتي 

]يلي ذلك المرفق[
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ك اح مشير  اقير

قية ومجموعة بلدان أوروبا الوسىط والبلطيق  باسم مجموعة بلدان آسيا الوسىط والقوقاز وأوروبا الشر
ي بشأن تخصيص المقاعد الشاغرة ألغراض  والمجموعة باء ومجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريب 

 لجنة الويبو للتنسيقل األعضاء المكونةانتخاب 

 السياق

ك مطروح من قبل أرب  ع مجموعات من المجموعات اإلقليمية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو(،  .1 اح المشير هذا االقير
قية ومجموعة بلدان أوروبا الوسىط والبلطيق والمجموعةهي  لدان باء ومجموعة ب مجموعة بلدان آسيا الوسىط والقوقاز وأوروبا الشر

ي  ي أمريكا الالتينية والكاريب 
ي إىل قرار توافقر

اح سبيل يفضز ي لجنة الويبو للتنسيق. مقاعد بشأن تخصيص ، بغرض اقير
ز
 إضافية ف

ي الويبو واآلراء  .2
ز
ي أجرتها الدول األعضاء ف

ي الحسبان نتائج عدة جوالت من المشاورات البر
ز
ك ف اح المشير ويأخذ هذا االقير

 . عنها  المعي ّ 

منذ يمكن تخصيصها شاغرة  إضافية  ، بالرغم من وجود مقاعد 2007وظّل تكوين لجنة الويبو للتنسيق عل حاله منذ عام  .3
ي عام  متوافر : مقعد واحد 2013 عام

ز
ي عام  متوافران، ومقعدان 2013ف

ز
ي عام  متوافرة ، وأربعة مقاعد 2015ف

ز
، وستة مقاعد 2017ف

 اآلن.  متوافرة

ي أعوام  .4
: حصلت المجموعة األفريقية عل مقعد 2007و 2005و 2003وفز ّصصت أرب  ع مقاعد إضافية عل النحو التاىلي

ُ
، خ

ي عام 
ي فز
ي عام  2003إضافز

ي آخر فز
من مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ والمجموعة باء عل  كل، وحصل  2007ومقعد إضافز

ي عام 
ي فز
 . 2005مقعد إضافز

ي و .5
. واتفقت الدول األعضاء عل حل حصلت بموجبه كل المجموعات اإلقليمية، افرةمتو مقاعد إضافية  7، كانت 2001 عام فز

ي واحد، وحصلت مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ عل 
ز ومجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ، عل مقعد إضافز باستثناء الصي 

 . ز  مقعدين إضافيي 

ي الويبو 2001وقبل عام  .6
ي بشأن تخصيص  ، لم تكن الدول األعضاء فز

ايد من قادرة عل إيجاد حل توافقر ز العدد المير
 الشاغرة.  المقاعد

: مجموعة آسيا والمحيط وبناء عليه، ووفق ما ورد أعاله،  .7 ي العقدين الماضيي  
 
 ف
ً
ّصص ما مجموعه إحدى عشر مقعدا

ُ
خ

قيةمجموعة بلدان آسيا الوسىط ، 2، المجموعة باء 3، المجموعة األفريقية 3 الهادئ مجموعة بلدان ، 1 والقوقاز وأوروبا الشر
ي مجموعة ب، 1 أوروبا الوسىط والبلطيق  . 1 لدان أمريكا الالتينية والكاريب 

 أن  .8
ً
قية ومجموعة بلدان ، أي ثالث مجموعات إقليمية للويبوونالحظ أيضا مجموعة بلدان آسيا الوسىط والقوقاز وأوروبا الشر

ي لدومجموعة با الوسىط والبلطيق أوروب ي لجنة الويبو للتنسيق منذ ، ان أمريكا الالتينية والكاريب 
 
ي ف

 
لم تحصل عىل مقعد إضاف

 . 2001 عام
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دة ترسيخونعيد التأكيد، مّرة أخرى، أنه تم  .9
ّ
ز التحادي باريس وبرن  أعضاءبخصوص انتخاب  مبادئ متعد ز التنفيذيتي  اللجنتي 

ي المادة 
ز
ي الويبو. 2من اتفاقية برن 23والمادة  1من اتفاقية باريس 14ف

ز
ز الدول األعضاء ف ي دارت بي 

ي المناقشات الالحقة البر
ز
 ، وكذلك ف

 للمادة ونعيد التأكيد كذلك عل أن  .10
ً
، طبقا فة بتنسيق االتحادات، لجنة 3من اتفاقية الويبو 8لجنة الويبو للتنسيق هي

ّ
ي  مكل

البر
ي ذلك 

ز
ي باريس وبرن، وليس تنسيق أعضاء الويبو. اتحادات االتفاقاتديرها الويبو، بما ف

ي اتفاقيبر
ز
 ت الخاصة المنصوص عليها ف

وع قرار  حمشر ي اتحادي باريس وبرن، ومؤتمر الويبو، كل فيما يعنيه.  مقتر
 لجمعيبر

ي المرفق )
 . (التاىلي وارد فز

  

                                                
 اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية 1
 ar.pdf001is/trt_paris_https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/ar/par 
 اتفاقية برن لحماية المصنفات األدبية والفنية 2

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/ar/berne/trt_berne_001ar.pdf 
 لعالمية للملكية الفكريةاتفاقية إنشاء المنظمة ا 3

https://wipolex.wipo.int/ar/text/283832 

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/ar/paris/trt_paris_001ar.pdf
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/ar/berne/trt_berne_001ar.pdf
https://wipolex.wipo.int/ar/text/283832
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A/62/[X] 

ية: األصل ز  باإلنكلي 
 2021أكتوبر  [X] التاري    خ: 

ي 
 
 الويبوجمعيات الدول األعضاء ف

 
 ثانية والستونالسلسلة االجتماعات 

 2021أكتوبر  8إىل  4من جنيف، 

 تكوين لجنة الويبو للتنسيق

 األمانةإعداد من وثيقة 

 :  إن جمعيات الويبو، كل فيما يعنيه، تقّرر ما يلي

: مجموعة بلدان آسيا والمحيط  ي لجنة التنسيق عل النحو التاىلي
الهادئ )مقعد واحد(، تخصيص المقاعد الستة الشاغرة فز

قية )مقعد واحد(، ومجموعة بلدان  والمجموعة  أوروبا األفريقية )مقعد واحد(، ومجموعة بلدان آسيا الوسىط والقوقاز وأوروبا الشر
ي )مقعد واحد(.   الوسىط والبلطيق )مقعد واحد(، والمجموعة باء )مقعد واحد(، ومجموعة بلدان أمريكيا الالتينية والكاريب 

،الثالثة المقاعد وتخصيص  ي
، بشكل تلقائ 

ً
ي ستتوافر الحقا

: المقعد المتوافر األول إىل ] البر ي Xعل النحو التاىلي
[، والمقعد المتوافر الثائز

 [. Z، والمقعد المتوافر الثالث إىل ][Y]إىل 

 ]نهاية المرفق والوثيقة[
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