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WO/CC/77/INF/1 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019ديسمرب  17 التارخي:

 للتنسيق الويبو جلنة

 (ستثنائية السابعة والعشروناال الدورة) والسبعون ةبعالسا الدورة
 2020مارس  6و 5جنيف، 

 التصويتيف ق احلمعلومات عن العضوية و
مانةمن مذكرة   الأ

التصويت يف س ياق يف ق احلتقدم هذه الوثيقة معلومات عن العضوية يف جلنة الويبو للتنس يق )جلنة التنس يق( و  .1

 .اقرتاح جلنة التنس يق للمرحش ملنصب املدير العام

 الأعضاء

()أأ( من 1)8تنفيذية لحتاد برن )املادة أأعضاء جلنة التنس يق مه: أأعضاء اللجنة التنفيذية لحتاد ابريس واللجنة ال  .2

نشاء املنظمة العاملية للملكية  الأعضاء املؤقتة غري الأعضاء يف أأي احتاد تديره الويبو الفكرية )"اتفاقية الويبو"(؛ و اتفاقية اإ

()أأ( من 9)11)انظر املادة وسويرسا حبمك وضعها ابعتبارها ادلوةل املضيفة ؛ ()ج( من اتفاقية الويبو1)8ملادة واخملتارة مبقتىض ا

 :يه كام ييلالأعضاء يف جلنة الويبو للتنس يق يف وقت انعقاد دورهتا الاس تثنائية اتفاقية الويبو(. وقامئة تكل ادلول 

، (املتعددة القوميات -فيا )دوةل بولي ، بلجياك، بيالروس، بنغالديش، المنسا، أأسرتاليا ،الأرجنتني، أأنغول، اجلزائر

ورية كوراي مجه، كواب، وت ديفوار، كرياككوس تا، كولومبيا، الصني، ش ييل، كندا، الاكمريون، وسبوركينا فا، الربازيل

كوادور، جيبويت، ادلامنرك، الشعبية ادلميقراطية ثيو ، السلفادور، مرص، اإ ، غابون، فرنسا، فنلندا، بيا )مؤقت(اإ

يسلندا، هنغاراي، غواتاميل، غاان، أأملانيا، جورجيا ندونيس يا، الهند، اإ يران )مجهورية ، اإ يرلندا، العراق، المية(الإس -اإ ، اإ

يطاليا ، املغرب، منغوليا، املكس يك، مالزياي، لكسمربغ، لتفيا، قريغزيس تان، كينيا، اكزاخس تان، الياابن، جاماياك، اإ
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، مجهورية كوراي، الربتغال، بولندا، الفلبني، بريو، ابراغواي، عامن، الرنوجي، نيجرياي، نيوزيلندا، هولندا، انميبيا

س بانيا، جنوب أأفريقيا، س نغافورة، الس نغال، الاحتاد الرويس، رومانيا، مجهورية مودلوفا سويرسا ، السويد، اإ

، اململكة املتحدة، الإمارات العربية املتحدة، أأوغندا، تركيا، تونس، ترينيداد وتوابغو ،اتيلند ،الوضع( )حبمك

 .(83مبابوي )ز ، فييت انم، املتحدة الأمريكية ايتالول

 قبونااملر 

تُمثل أأية دوةل عضو يف املنظمة اليت ليست عضوا يف جلنة التنس يق يف " ه( من اتفاقية الويبو عىل أأن  7)8تنص املادة  .3

 ."اجامتعات جلنة التنس يق مبراقبني يكون هلم حق الاشرتاك يف املناقشات دون أأن يكون هلم احلق يف التصويت

 :أأعضاء يف جلنة التنس يق يه ،اعتبارا من هذا التارخي، يف الويبو اليت ليست وادلول الأعضاء .4

، بواتن، بنن، بلزي، وسابدبر، البحرين، جزر الهباما، أأذربيجان، مينياأأر ، أأنتيغوا وبربودا، أأندورا، أألبانيا ،أأفغانس تان

مجهورية أأفريقيا ، مكبوداي، ريدياكبو ف، بوروندي، بلغاراي، بروين دار السالم، بوتسواان، البوس نة والهرسك

، مجهورية الكونغو ادلميقراطية، امجلهورية التش يكية، قربص، كرواتيا، جزر كوك، جزر القمر، تشاد، الوسطى

ريرتاي، غينيا الاس توائية، امجلهورية ادلومينيكية، دومينياك س تونيا، اإ سواتيين، اإ ، غرينادا، اليوانن، غامبيا، فيجي، اإ

رسائيل، هندوراس، الكريس الرسويل، هاييت، غياان، يساوب  -غينيا ، غينيا ، الكويت، كرييباس، الأردن، اإ

، مدليف، مالوي، مدغشقر، ليتوانيا، ليختنش تاين، ليبيا، ليرباي، ليسوتو، لبنان، لو ادلميقراطية الشعبية مجهورية

، نياكراغوا، نيبال، ميامنار، زامبيقمو ، اجلبل الأسود، موانكو، موريش يوس، موريتانيا، جزر مارشال، مالطة، مايل

، سانت كيتس ونيفس، رواندا، قطر، اببوا غينيا اجلديدة، بامن، ابكس تان، مقدونيا الشاملية، نيوي، النيجر

اململكة العربية ، سان تويم وبرينسييب، سان مارينو، ساموا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، لوس يا سانت

، السودان، رسي لناك، الصومال، جزر سلامين، سلوفينيا، سلوفاكيا، سرياليون، يش يلس ، رصبيا، السعودية

، أأوكرانيا، توفالو، تركامنس تان، تونغا، توغو، تميور ليس يت، طاجيكس تان، امجلهورية العربية السورية، سورينام

 (.109)زامبيا ، المين، البوليفارية( –فزنويال )مجهورية ، فانواتو، أأوزبكس تان، أأوروغواي، املتحدة تزنانيا مجهورية

 حق التصويت

جراءات اقرتاح جلنة التنس يق للمرحش  1998اعمتدت امجلعية العامة للويبو يف دورهتا الاس تثنائية املنعقدة يف سبمترب  .5 اإ

 (.WO/GA/23/7 من الوثيقة 22والفقرة  WO/GA/23/6 من الوثيقة 5انظر الفقرة ) ملنصب املدير العام للويبو

لت 2019يف سبمترب و .6 ، امجلعية العامة وجلنة الويبو للتنس يق ومجعييت احتاد ابريس واحتاد برن، لك فامي يعنيه عد 

جراءات  عداد صيغة عام  1998ام عاإ جراءات ترش يح املدير العام للويبو وتعيينه 2019بغرض اإ )انظر  اجلديدة من اإ

 (.A/59/14" من الوثيقة 2"42 الفقرة
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جراءات عام  "احلق يف التصويت"اثنيا لقاعدة وتنص ا .7  عىل: 2019من اإ

، من املتعارف عليه أأن يمتتع مجيع أأعضاء اللجنة ملدير العام من قبل جلنة التنس يق"لأغراض اقرتاح مرحش ملنصب ا

 ".1حبق التصويت، ابس تثناء الأعضاء املنتس بة

 ]هناية الوثيقة[

                                         
لغاء   1 ىل اإ  واحتاد برن، مل يعد هناك أأي عضو منتسب يف جلنة التنس يق. ممثيل احتـاد ابريس يمؤمتـر نظرا اإ
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