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يةاألصل:  ز  باإلنكلي 
 2021سبتمير  XX التاري    خ: 

ي الويبو
ز
 جمعيات الدول األعضاء ف

 
 ثانية والستونالسلسلة االجتماعات 

 2021أكتوبر  8إىل  4من جنيف، 

ح  ك من مقتر  بشأن تكوين لجنة الويبو للتنسيقوالمجموعة األفريقية مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ مشتر

م من مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ
َّ
 والمجموعة األفريقية مقد

  
ح والمجموعة األفريقية مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ ت، قدم2021سبتمتر  9تبليغ استلمته األمانة بتاري    خ  ف  ، المقتر

ك    الالمشتر
  إطار البند الوارد ف 

جنتي   التنفيذيتي   التحادي من جدول األعمال، "تكوين لجنة الويبو للتنسيق والل 8 مرفق طيه ف 
 وبرن".  باريس

]يل  ذلك المرفق[
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 المرفق
 

ح مجموعة بلدان آسيا والمحيط  )المجموعتان( والمجموعة األفريقية الهادئ مقير

 تكوين لجنة الويبو للتنسيق

 : التالية الفئات من للتنسيق الويبو  لجنة تتكون، الويبو  اتفاقية من( أ()9)11و( أ()1)8 للمادتي    وفقا  أنهتان مجموعال تالحظ .1

   المنتخبة العادية األعضاء (أ)
 
 ؛برن التحاد  التنفيذية واللجنة باريس التحاد  التنفيذية اللجنة ف

   الدولة باعتبارها ، وسويرسا  (ب)
   المنظمة مقر  يقع التر

 
 ؛وضعها  بحكم كعضو ،  أراضيها  ف

   األطراف الدول عدد  ورب  ع (ج)
 
   األعضاء غت   الويبو  اتفاقية ف

 
   االتحادات من أي ف

  ، الويبو  تديرها  التر
 يختارها  التر

   الويبو  مؤتمر 
   مؤقتة كأعضاء  تشارك والتر

 
 للتنسيق.  الويبو  لجنة ف

 تراع  : "يل   ما  عل تنّصان برن اتفاقية من( 4)23 والمادة باريس اتفاقية من( 4)14 المادة أن إىل أيضا  تانالمجموع وتشت   .2
ورة عادال  جغرافيا  توزيعا  التنفيذية اللجنة أعضاء انتخاب عند  الجمعية    األطراف الدول تكون أن وض 

 
 الخاصة االتفاقات ف

   المعقودة
 
   الدول ضمن االتحاد  إطار  ف

 ". التنفيذية اللجنة منها  تتكون التر

ر المجموع .3
ّ
  لجنة الويبو للتنسيق ال يزال  تانوتذك

 
صة ف  منذ  83بأن عدد المقاعد المخصَّ

ً
ر 2011مقعدا

ّ
 بأنه أيضا  ان. وتذك

  عامتاال الويبو  لجمعيات اإلعداد  إثر 
 
   التنسيق جنةل بأن الويبو  أعضاء األمانة أبلغت، 2019 سعة والخمسي   ف

 تضّم  أن ينبغ 
88  

ً
   المستشار  أبلغ"، اإلضافية ةخمسال المقاعد  تخصيص كيفية  بشأن اتفاق لغياب نظرا ، "ولكن .1عضوا

   القانون 
 
 ف

 عل عضوا  83 من مكونة للتنسيق لجنة الويبو  تبقر  أن "عل سعة والخمسي   بأن المجموعات قد اتفقتتاال الويبو  جمعيات
   أساس

أن يجري رئيس الجمعية العامة للويبو مشاورات مع الدول سعة والخمسي   تاال الويبو  جمعيات وقّررت 2."استثنان 
  عام 

  جمعيات الويبو ف 
 ، ألغراض انتخاب األعضاء المكونة للجنة الويبو 2021األعضاء بشأن تخصيص المقاعد الشاغرة ف 

  جمعيات الويبو نفسها. 
 3للتنسيق، واللجنتي   التنفيذيتي   التحادي باريس وبرن، ف 

   المستشار  مكتب من علما المجموعتان  وتحيط .4
وبروناي والكويت وساموا(  أفغانستانأربعة بلدان ) انضمام بعد  أنه القانون 

  عرسر بلدا )باريس اتحاد  إىل
يباس كوبروناي وجزر كوك و  أفغانستان، وانضمام اثت  جمهورية الو الديمقراطية و  والكويتت 

 فإن، 2011 إىل اتحاد برن منذ وتركمانستان وتوفالو وفانواتو(  وجزر سليمانوموزمبيق ونيوي وسان توم  وبرنسيتر   الشعبية
   للتنسيق الويبو  لجنة

  89 اآلن تضّم  أن ينبغ 
ً
 . عضوا

د  .5
ّ
   الحاىل   التوزي    ع مجددا عل أن المجموعتانوتؤك

 لحجم المناسب التمثيل يضمن وال  بإنصاف مقّسما  ليس التنسيق لجنة ف 
   اإلقليمية المجموعات

   مبي ّ   هو  كما ) الويبو  ف 
 آسيا  ومجموعة المجموعة األفريقية فإن التحديد، وجه (. وعلألف المرفق ف 

   تمثيال  األقل انتالمجموع ما ه الهادئ والمحيط
 لجنة تكوين عل بناء أنه إىل المجموعتان للتنسيق. وتشت   الويبو  لجنة ف 

   للتنسيق الويبو 
   الزيادة فإن ،1 الفقرة ف 

   تعزى 2011 منذ عام تلك اللجنة مقاعد  عدد  ف 
 من االنضمام حاالت  إىل األكت   ف 

 3و الهادئ والمحيط آسيا  مجموعة من انضمام حالة 13 وه   األفريقية، المجموعة ومن الهادئ والمحيط آسيا  مجموعة
قية وأوروبا  والقوقاز  الوسىط بلدان آسيا  مجموعة من 1 وحالة األفريقية المجموعة من    وبرن، باريس اتحادي إىل الرسر

 التر
   مبي ّ   هو  كما ) التاري    خ ذلك منذ  تمت

 (. باء المرفق ف 

   ،سبق ما  إىل وبالنظر  .6
ص المقاعد  أن ينبغ     الشاغرة ةتالس تخصَّ

 حجم مع ويتناسب الويبو  عضوية يعكس بما  التنسيق لجنة ف 
   اإلقليمية المجموعات

 من 2011منذ عام  وبرن باريس اتحادي إىل االنضمام حاالت  وكذلك أفضل نحو  عل الويبو  ف 
   المعنية اإلقليمية المجموعات

  لجنة  ف 
لة ف 

َّ
  أن تكون ممث

الويبو، مع التأكيد من جديد عل أن كل مجموعة إقليمية ينبغ 
د 
ّ
وريا  صار  إن ذلك التخصيص بل ،المقاعد  تلك لتخصيص حان قد  الوقت أن إىل جديد  منتان المجموع التنسيق. وتؤك  ض 

  
   بالتوزي    ع يتعلق فيما  برن اتفاقية من( 4)23 والمادة باريس اتفاقية من( 4)14المادة  ضوء ف 

 .العادل الجغراف 

ح  وع قرار مقير  ة العامةلجمعيلمشر

)   المرفق )التاىل 
 وارد ف 

 

                                                
 .2019يونيو  28، المؤرخة )/5/59A(" من "تكوين لجنة الويبو للتنسيق، واللجنتي   التنفيذيتي   التحادي باريس وبرن 16الفقرة  1
 . 2019ديسمتر  13(، المؤرخ /14/59Aوالخمسون )تاسعة من التقرير العام الذي اعتمدته جمعيات الويبو ال 69الفقرة  2
 .2019ديسمتر  13المؤرخ (، /14/59Aوالخمسون )تاسعة ال من التقرير العام الذي اعتمدته جمعيات الويبو  97الفقرة  3
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 المرفق ألف

  لجنة الويبو للتنسيق فيما بي   المجموعات اإلقليمية للثنائية 
 4 2120-2020تخصيص المقاعد ف 

 المجموعة باء  البند الرقم
المجموعة 
 األفريقية

مجموعة بلدان 
آسيا الوسىط 

والقوقاز 
قية  وأوروبا الشر

مجموعة بلدان 
أوروبا الوسىط 

 والبلطيق

مجموعة بلدان 
أمريكا الالتينية 

ي   والكاريبر

مجموعة بلدان 
آسيا والمحيط 

 الهادئ
ز   المجموع الصي 

  المجموعة  .1
 
 193 1 46 33 18 10 53 32 مجموع األعضاء ف

  لجنة التنسيق  .2
 
 83 1 15 15 6 4 19 23 المقاعد المخّصصة حاليا ف

3.    
 
  - ال ينطبق %32.61 %45.45 %33.33 %40.00 %35.85 %71.88 5لجنة التنسيقالنسبة المئوية ألعضاء المجموعة الممثلة ف

 %100 ال ينطبق %23.83 %17.09 %9.33 %5.18 %27.46 %16.58  6نسبة المجموعة من أعضاء الويبو  .4

 %100 ال ينطبق %18.07 %18.07 %7.23 %4.82 %22.89 %27.71 7نسبة المجموعة من أعضاء لجنة التنسيق  .5

6.  
د حسب النسبة من أعضاء الويبو 

ّ
  لجنة التنسيق إذا ُحد

 
عدد المقاعد ف

  لجنة التنسيق 83عل أساس 
 
 ف
ً
 8مقعدا

 83 ال ينطبق 19.78 14.19 7.74 4.30 22.79 13.76

ز السطر   .7  - ال ينطبق .784 .810- 41.7 00.3 79.3 .249- 9(2والسطر  6الفارق )بي 

                                                
  الوثيقة 4

 
ث ليشمل 2019سبتمتر  24المؤرخة  WO/GA/51/17والوثيقة  2019سبتمتر  24المؤرخة  12/9A/5 يستند هذا المرفق إىل الجدول الوارد ف

ّ
  انضمت إىل الناورو . وقد ُحد

ويبو منذ )أحد أعضاء مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ( التر
 . 2019جمعيات الويبو لعام 

  لجنة التنسيق(عل أساس 5
 
  المجموعة اإلقل /  : )عدد المقاعد المخصصة حاليا للمجموعة اإلقليمية ف

 
 . %100× يمية( )مجموع عدد األعضاء ف

  المجموعة اإلقليمية(عل أساس 6
 
  الويبو(  /  : )عدد األعضاء الحاليي   ف

 
 . %100× )مجموع عدد األعضاء ف

  لجنة التنسيق(عل أساس 7
 
  لجنة التنسيق(  /  : )عدد المقاعد المخصصة حاليا للمجموعة اإلقليمية ف

 
 . %100× )مجموع عدد المقاعد ف

  لجنة التنسيق × عة من أعضاء الويبو(: )نسبة المجمو عل أساس 8
 
 (. )مجموع عدد المقاعد ف

د حسب النسبة من أعضاء الويبو عل أساس عل أساس 9
ِّ
(  83: )عدد مقاعد لجنة التنسيق إذا حد

ً
   -معقدا

 
  أن تمثيل المجموعة اإلقليمية ف

  لجنة التنسيق(. وإذا كان العدد سلبيا فذلك يعت 
 
 لجنة التنسيق يتجاوز العدد الالزم )المقاعد المخّصصة حاليا ف

 . بذلك القدر من المقاعد 
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 المرفق باء

 2011 عام اتحادي باريس وبرن منذ حاالت االنضمام إىل 

 المجموعة باء  البند الرقم

 المجموعة األفريقية

مجموعة بلدان آسيا 
الوسىط والقوقاز 
قية  وأوروبا الرسر

مجموعة بلدان 
أوروبا الوسىط 

 والبلطيق

مجموعة بلدان 
أمريكا الالتينية 

 والكاريتر  

مجموعة بلدان آسيا 
 والمحيط الهادئ

 المجموع الصي   

  اتحاد باريسعدد  
 
 177 1 34 33 18 10 49 32 األعضاء ف

 0 0 0 0 0 2011حاالت االنضمام منذ يناير  

4* 

*   
أفغانستان وبرون 
 والكويت وساموا

 

0 - 

  اتحاد برن 
 
 177 1 38 33 18 10 46 31 عدد األعضاء ف

 0 2011حاالت االنضمام منذ يناير  

3* 

* بوروندي وموزامبيق 
 وبرينسيتر  وسان توم  

1* 

 تركمانستان *
0 0 

9* 

* أفغانستان وجزر كوك 
يباس والكويت  وكت 

وجمهورية الو 
الديمقراطية الشعبية 

وجزر سليمان ونيوي 
 وتوفالو وفانواتو

0 - 

 
مجموع حاالت االنضمام الجديدة إىل 

 2011 اتحادي باريس وبرن منذ عام
0 3 1 0 0 13 0 17 
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A/62/XX 

يةاألصل:  ز  باإلنكلي 
 XX 2021 التاري    خ: 

ي الويبو
ز
 جمعيات الدول األعضاء ف

 
 ثانية والستونالسلسلة االجتماعات 

 2021أكتوبر  8إىل  4من جنيف، 

 تكوين لجنة الويبو للتنسيق

 ةوثيقة من إعداد األمان

 : ا يل  مفيما يعنيه، قّررت إن جمعيات الويبو، كل 

اح الذي قدمه الميرّس  هذه بشأن  بعد مشاوراته غت  الرسمية تخصيص المقاعد الستة الشاغرة الحالية للجنة التنسيق، عل أساس االقتر
 :  المسألة مع المجموعات اإلقليمية والدول األعضاء، عل النحو التاىل 

مجموعة دول أوروبا الوسىط ودول البلطيق )مقعد و المجموعة األفريقية )مقعدان(، و مجموعة آسيا والمحيط الهادئ )مقعدان(، 
 يتر  )مقعد واحد(. الكار أمريكا الالتينية و بلدان واحد(، ومجموعة 

 نهاية المرفق والوثيقة[]
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