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 معلومات عن اإلجراءات والعضوية والتصويت

عدادمن مذكرة  مان  اإ  الأ

جراءات تقدم هذه الوثيق  معلومات عن  .3 ، ملنصب املدير العام لمرحشل (جلن  التنس يق) جلن  الوةبو للتنس يق اقرتاحاإ
 .اقراراهتل اللجن تكل  لختاذالأغلبي  املطلوب  و  ،، والتصوةتاللجن العضوة  يف و 

جراءات   ملنصب املدير العام لمرحشلجلن  التنس يق  اقرتاحاإ

جراءات  3991سبمترب املنعقدة يف  دورهتا الاس تثنائي  امجلعي  العام  للوةبو يف اعمتدت .4 لمرحش ل لتنس يقاجلن   اقرتاحاإ
وترد  .(WO/GA/23/7من الوثيق   44والفقرة  WO/GA/23/6 الوثيق من  5الفقرة )انظر املدير العام للوةبو ملنصب 

 .ابلاكملأأدانه تكل الإجراءات 

 مبادئ عام  .أأول "

جيري اختيار املرحش ملنصب املدير العام ابحرتام كرام  املرحشني والبدلان اليت رحشهتم عىل السواء ، وةقوم عىل  . 3
 .شفافي  معلي  الرتش يح

م  تعيني ن أأمكن . فذكل يسهل عىل امجلعي  العااإ ةنبغي أأن ةمت اقرتاح املرحش ملنصب املدير العام بتوافق الآراء  . 4
 .، من املعرتف به أأن التصوةت قد يكون رضوراي لتوفيق الآراء حول اقرتاح مرحش مااملدير العام . ولكن

والباب مفتوح أأمام لك اجلهود الرامي  اىل اقرتاح مرحش عن طرةق التشاور اذلي ةوفق بني الآراء ، يف أأي  . 1
 .كل اجلهود يف تأأخري معلي  اختاذ القرار بال مربرمرحةل من مراحل معلي  الاختيار ، عىل أأل تتسبب ت
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 احلق يف التصوةت .اثنيا 

"لأغراض اقرتاح مرحش ملنصب املدير العام من قبل جلن  التنس يق ، من املتعارف عليه أأن يمتتع مجيع أأعضاء 
 .1، ابس تثناء الأعضاء املنتس ب اللجن  حبق التصوةت

 معلي  اختاذ القرار .اثلثا 

اذا اكن هناك أأكرث من ثالث  مرحشني ، أأمكن تقيمي ادلمع النس يب اذلي يمتتع به لك من املرحشني بواسط  قامئ   . 3"
. أأي أأن لك عضو يف جلن  التنس يق وهل حق التصوةت س يحدد خياره الأول التصوةت قبل اجراء أأي تصوةت رمسي

. واذا اكن هناك ثالث  مرحشني أأو وةت ابلقرتاع الرسي. ويكون التصوالثاين عىل قامئ  املرحشني عىل ورق  تصوةته
 .ن الاجراءات املنصوص علهيا يف هذه الفقرة والفقرة التالي  حتذفاإ ف ،أأقل

، مع الابالغ مس بقا مبهةل مناس ب  ، حىت ةتس ىن ومير التصوةت الرمسي ابلقرتاع الرسي عرب عدة مراحل . 4
، ل حيق للمرحش اذلي مجع أأقل عدد من الأصوات  ث  فق  . وبعد لك تصوةتتقليص عدد املرحشني تدرجييا اىل ثال

. واذا اكن عدد املرحشني كبريا ، ميكن التقليل من تكرار التصوةت عن طرةق الاعالن التايل التصوةتأأن يشرتك يف 
شرتاك يف التصوةت التايل . بأأن ل جيوز للمرحشنين الثنني أأو املرحشني الثالث  اذلين مجعوا أأقل عدد من الأصوات الا

وابلتشاور ، حيدد الرئيس جحم لك مرحةل من تكل املراحل يف ضوء عدد املرحشني الباقني يف أأي وقت . وس تتبع 
بعد التصوةت  تكل املراحل مع مراعاة الطرةق  املتبع  يف املثال التايل اذلي ةقوم عىل مجموع  نظرة  من عرشة مرحشني :

يع املرحشني العرشة ، ةقت ر الاشرتاك يف مراحل التصوةت الاضافي  عىل املرحشني الس بع  الرمسي الأول عىل مج 
اذلين مجعوا أأكرب عدد من الأصوات . وبعد التصوةت الرمسي الثاين ، ةقت ر الاشرتاك يف مراحل التصوةت 

رمسي الثالث ، توضع قامئ  الاضافي  عىل املرحشني امخلس  اذلين مجعوا أأكرب عدد من الأصوات . وبعد التصوةت ال
 .اذلين مجعوا أأكرب عدد من الأصواتقصرية ابملرحشني الثالث  

واذا مل تتقدم املشاورات بشأأن القامئ  القصرية ابملرحشني الثالث  ، فان معلي  التصوةت تس متر . وانطالقا من  . 1
، ةقت ر تصوةت هنايئ عىل املرحشني الثنني الذلين مجعا أأكرب عدد عىل املرحشني الثالث  يف تكل القامئ نتاجئ التصوةت 

من الأصوات . وتتخذ اذن جلن  التنس يق قرارها الهنايئ بشأأن املرحشني ابلتصوةت ، يف أأجل ل ةتعدى اليوم الأخري 
 .من اجامتعاهتا

 ."عي  العام  ابا  املرحش للتعيني ملنصب املدير العاموةبلغ رئيس جلن  التنس يق رئيس امجل  . 2

 الأعضاء

()أأ( من 3)1)املادة  واللجن  التنفيذة  لحتاد برن اللجن  التنفيذة  لحتاد ابريس أأعضاءلتنس يق من اتتكون جلن   .1
نشاء املنظم  العامل   غري الأعضاء يف أأي احتاد تديره الوةبو لأعضاء املؤقت اومن ، ("اتفاقي  الوةبو"ي  للملكي  الفكرة  )اتفاقي  اإ

أأ( من ()9)33)انظر املادة  حبمك وضعها ابعتبارها ادلوةل املضيف سويرسا و  2الوةبواتفاقي  ج( من ()3)1املادة رة مبقتىض اخملتاو 
 كل ادلول يه كام ةيل:توقامئ  اتفاقي  الوةبو(. 

الربازةل واجلزائر وأأنغول وأأرمينيا وأأسرتاليا والمنسا وأأذربيجان وبنغالديش وبرابدوس وبلجياك و  )مؤقت( أأفغانس تان
و والاكمريون وكندا وش ييل والصني وكولومبيا والكونغو وكوس تارياك وكوت دةفوار وامجلهورة  صوبلغاراي وبوركينا فا

س تونياادلميقراطي  وادلامنرك وامجلهورة  ادلومينيكي  التش يكي  ومجهورة  كوراي الشعبي   كوادور وم ر والسلفادور واإ  واإ
                                                

1
ىلنظرا   لغاء  اإ  واحتاد برن، مل ةعد هناك أأي عضو منتسب يف جلن  التنس يق. ممثيل احتـاد ابريس يمؤمتـر اإ
2

 بيا.ثيو اإ املؤقتان هام أأفغانس تان و العضوان  
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ثيوبيا ندونيس يا اإ وهنغاراي و وفنلندا وفرنسا وغابون وجورجيا وأأملانيا وغاان وغواتاميل  )مؤقت( واإ يران يسلندا والهند واإ واإ
ةطاليا وجاماياك والياابن وكينيا ولكسمربغ وماليزياي واملكس يك ونيبال وهولندا اإ الإسالمي ( و  -)مجهورة   يرلندا واإ

والربتغال ومجهورة  كوراي ورومانيا والاحتاد الرويس ونيوزةلندا ونيجرياي والرنوجي وابكس تان وابراغواي وبريو والفلبني 
س بانيا ورسي لناك والسوةد وسويرساوالس نغال وس نغافورة وسلوفينيا وجنوب أأفرةق  واتةلند  )حبمك الوضع( يا واإ

ومجهورة  تزنانيا املتحدة والولايت املتحدة الأمريكي   ملتحدةايا وأأوغندا واململك  وترةنيداد وتوابغو وتونس وترك 
ن م" 2" و"1"" و4و" "3" 372و 371الفقرة )انظر  (11) وأأوروغواي وفييت انم وزامبيا وزمبابوي

 .(A/51/20 الوثيق 

 املراقبون

يف عضوا يف جلن  التنس يق  ليستاليت أأة  دوةل عضو يف املنظم   تُمثل ( من اتفاقي  الوةبو عىل أأن7)1املادة تنص  .2
 مبراقبني يكون هلم حق الاشرتاك يف املناقشات دون أأن يكون هلم احلق يف التصوةت. التنس يق جلن اجامتعات 

 يف جلن  التنس يق يه:الأعضاء يف الوةبو اليت ليست أأعضاء وادلول  .5

 - )دوةل أألبانيا وأأندورا وأأنتيغوا وبربودا والأرجنتني وجزر الهباما والبحرين وبيالروس وبليزي وبنن وبواتن وبوليفيا
ومجهورة   والرأأس الأخرض املتعددة القوميات( والبوس ن  والهرسك وبوتسواان وبروين دار السالم وبوروندي ومكبوداي

أأفرةقيا الوسطى وتشاد وجزر القمر وكرواتيا وكواب وقربص ومجهورة  الكونغو ادلميقراطي  وجيبويت ودومينياك وغينيا 
رةرتاي وفيجي وغامبيا واليوانن وغرةنا بيساو وغياان وهاةيت والكريس الرسويل  -دا وغينيا وغينيا الاس توائي  واإ

رسائيل والأردن واكزاخس تان وكريةباس والكوةت وقريغيزيس تان ومجهورة  لو ادلميقراطي   وهندوراس والعراق واإ
ي ومدلةف ومايل ومالط  وليختنش تاين وليتوانيا ومدغشقر ومالو  اليبيالشعبي  ولتفيا ولبنان وليسوتو وليرباي و 

ومورةتانيا وموريش يوس وموانكو ومنغوليا واجلبل الأسود واملغرب وموزامبيق وميامنار وانميبيا ونياكراغوا والنيجر 
وعامن وبامن واببوا غينيا اجلدةدة وبولندا وقطر ومجهورة  مودلوفا ورواندا وسانت كيتس ونيفس وسانت لوس يا 

ساموا وسان مارةنو وسان تويم وبرةنسييب واململك  العربي  السعودة  ورصبيا وسانت فنسنت وجزر غرةنادين و 
وسيش يل وسرياليون وسلوفاكيا والصومال والسودان وسورةنام وسوازةلند وامجلهورة  العربي  السورة  وطاجيكس تان 

العربي  املتحدة وأأوزبكس تان ومجهورة  مقدونيا اليوغوسالفي  السابق  وتوغو وتونغا وتركامنس تان وأأوكرانيا والإمارات 
 (.311) البوليفارة ( والمين –وفانواتو وفزنوةال )مجهورة  

 الأغلبي 

عضو يف جلن   أأيأأن بيد . للأصوات اليت اشرتكت يف الاقرتاعالبس يط  جلن  التنس يق قراراهتا ابلأغلبي   خذتت  .6
اجلدةد  الاحتسابوةتطلب  .اخاص اجدةد احتساابأأن ةطلب  هل ، التنس يق، حىت يف حاةل احلصول عىل أأغلبي  بس يط

اللجن  ق اليت يه أأعضاء أأةضا يف جلن  التنس يعضاء لأ  بس يط ال غلبي  الأ عىل  احلصول ،مقبول الاقرتاح ةُعترب ليك ،اخلاص
الأحاكم املتعلق  وترد . اللجن  التنفيذة  لحتاد برنيف أأةضا ق اليت يه أأعضاء جلن  التنس يعضاء لأ والتنفيذة  لحتاد ابريس 

 ( من اتفاقي  الوةبو ويه كام ةيل:6)1هبذا الشأأن يف املادة 

آراهئا وتتخذ قراراهتا ابلأغلبي  البس يط  للأصوات اليت اشرتكت يف  (أأ ()6)" تعرب جلن  التنس يق عن أ
 الاقرتاع.

لتصوةت لأي عضو يف جلن  التنس يق، حىت يف حاةل احلصول عىل أأغلبي  بس يط ، أأن ةطلب بعد ا )ب(
مبارشة أأن تكون الأصوات موضوعا لحتساب جدةد خاص ةمت ابلطرةق  التالي : تعد قامئتان منفصلتان حتتوي 
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حداهام عىل أأسامء ادلول الأعضاء يف اللجن  التنفيذة  لحتاد ابريس والثاني  عىل أأسامء ادلول الأعضاء يف  اإ
ذا أأوحض هذا وةدرج تصوةت لك دوةل مق اللجن  التنفيذة  لحتاد برن. ابل امسها يف لك قامئ  تظهر فهيا، فاإ

الاحتساب اجلدةد اخلاص أأنه مل ةمت احلصول عىل أأغلبي  بس يط  يف لك من هاتني القامئتني فال ةعترب أأن 
 "الاقرتاح قد حاز القبول.

 ]هناة  الوثيق [


