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 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2018سبمترب  21 التارخي:

 للويبو العامة اجلمعية

 (والعشرون السابعة االستثنائية الدورة) اخلمسون الدورة
ىل  24جنيف، من   2018أأكتوبر  2سبمترب اإ

 وامليزانية الربنامج جلنة تكوين بشأن اهلادئ واحمليط آسيابلدان  جمموعة من اقرتاح
 أ س يا واحمليط الهادئ مجموعة قدمته

ندونيس يا، ابمس مجموعة 2018 سبمترب 20يف تبليغ اس تلمته الأمانة بتارخي  أ س يا واحمليط الهادئ، املقرتح بدلان ، قدم وفد اإ

 ".تكوين جلنة الربانمج واملزيانية، "من جدول الأعامل 10 طار البندالوارد يف املرفق يف اإ 

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

 أ س يا واحمليط الهادئ بدلان مقرتح مجموعة

 )جلنة املزيانية( تكوين جلنة الربانمج واملزيانية

ن جلنة املزيانية ي مك شش ل عام تكو قواعد حتوجد ، واليت مفادها أأنه ل تأ س يا واحمليط الهادئ )اجملموعة( علام بتوضيحات املستشار القانوين، أأثناء مشاورة أأجرهتا معهبدلان أأحاطت مجموعة  .1

ىل  33انتخاب أأعضاهئا، وأأنه يف حني شهدت جلنة املزيانية منوا مع مرور الزمن للتحّول من  أأو  ل لتكل املقاعد  تخصيصل عضوا، ل يوجد أأساس قانوين لتحديد عدد مقاعدها، ول  53عضوا اإ

قلميية. ول نصافا من حيث التناسب والمتثيل حلجم اجملموعات الإقلميية يف الويبو. التخصيصيعكس  مجموعة اإ  احلايل اإ

ىل ما ورد أأعاله، توّد اجملموعة  .2 قلميية وادلول الأعضاء  أأن تدعووابلنظر اإ  لإجراء املزيد من املناقشات حول ما ييل:اجملموعات الإ

هيئات ويه من أأمّه –ا جلنة املزيانية ينبغي أأن تكون جلنة املزيانية مفتوحة أأمام مجيع ادلول الأعضاء لمتكيهنا من املشاركة فهيا مشاركة اتمة. ذكل أأن القرارات اليت تتخذه (أأ  )

جرائيةوجد مل، لأنه ل تاملشاركة شش ل اكأأثر مبارش عىل لك الأعضاء. وعليه، ينبغي متكني لك الأعضاء املهمتة من  لها –الويبو الرئاس ية مبادئ توجهيية سارية  و ولللويب قواعد اإ

قلميية. ل مجموعة لاملقاعد  ختصيصالراهنة ششأأن لك من عدد املقاعد يف جلنة املزيانية أأو  للحدودمبا يوفر أأساسا قانونيا   اإ

ىل مزيد من الوقت للنظر فامي س بق ذكره، وعليه تقدم الاقرتاحات التالية لأغ (ب )  :2018/19راض الثنائية ولكن اجملموعة تأأخذ يف اعتبارها حاجة الأعضاء احملمتةل اإ

ىل . ونشري يف هذا الصدد 2007و 2003 تذكّر اجملموعة ابلتوّسع السابق للجنة املزيانية يف عايم "1" ىل  41جلنة املزيانية توّسعت من أأن اإ عضوا يف  53عضوا اإ

ضافيان. ويف عام ل وُخّصص، 2007 عام قلميية )ابس تثناء الصني( مقعدان اإ ضايفأ س يا واحمليط  بدلان موعةجمل ُخّصص، 2003 ل مجموعة اإ  الهادئ واجملموعة الأفريقية مقعد اإ

قلميية الأخرى لبلورة جحم اجملموعت  ني.مقارنة ابجملموعات الإ

ىل ميض وابلنظر  "2" قلميية، ترى اجملموعة لاملقاعد  ختصيصأأعوام منذ النظر ل خر مّرة عىل صعيد جلنة املزيانية يف  10اإ أأنه حان الوقت لتوس يع عضوية لمجموعات الإ

قلميية يف الويبو، ينبغي أأيضا تكييف عدد املقاعد مجلنة املزيانية متش يا   ل مجموعة ل اخملّصصةع الواقع احلايل. ومع الزايدة املُسجةل يف عدد الأعضاء يف بعض اجملموعات الإ

ىل مبدأأ املساواة يف المتثيل، مع التأأكيد جمددا شش ل متناسب استنا قلميية ممثةّل يف جلنة املزيانية وجلنة التنس يق.دا اإ  عىل لزوم أأن تكون لك مجموعة اإ

، شش ل حصيح، عضوية الويبو وجحم لك مجموعة من مجموعات الويبو الإقلميية، 2018/19ائية املقاعد يف جلنة املزيانية اعتبارا من الثن ختصيصوينبغي أأن يعكس  "3"

 احلايل. التخصيصتسوية الاختالل املوجود يف وميكّن ابلتايل من 
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 ]هناية املرفق والوثيقة[

 الأفريقية اجملموعة ابء اجملموعة التنس يق جلنة

 أ س يا بدلان مجموعة

 والقوقاز الوسطى

 الرشقية وأأورواب

 أأورواب بدلان مجموعة

 والبلطيق الوسطى

 أأمرياك بدلان مجموعة

 والاكرييب الالتينية

 أ س يا بدلان مجموعة

   الصني الهادئ واحمليط

 191 1 44 33 81 01 53 32 اجملموعة يف الأعضاء مجموع

 38 1 15 15 6 4 19 23 التنس يق جلنة يف اخملّصصة املقاعد

  - ينطبق ل 0.340909 0.454545 0.333333 0.40000 0.358491 0.71875 اجملموعة داخل للمقاعد املئوية النس ية

  - ينطبق ل 0.230366 0.172775 0.094240 0.052356 0.277487 0.167539267 الويبو أأعضاء من اجملموعة نس ية

ذا املقاعد عدد   - ينطبق ل 19.12 14.34 7.82 4.35 23.03 13.91 الويبو أأعضاء من النس بة حسب ُحّدد اإ

  - ينطبق ل 4.12 -0.66 1.82 0.35 4.03 -9.09 الفرق

                  

 الأفريقية اجملموعة ابء اجملموعة واملزيانية الربانمج جلنة

 أ س يا بدلان مجموعة

 والقوقاز الوسطى

 الرشقية وأأورواب

 أأورواب بدلان مجموعة

 والبلطيق الوسطى

 أأمرياك بدلان مجموعة

 والاكرييب الالتينية

 أ س يا بدلان مجموعة

   الصني الهادئ واحمليط

 191 1 44 33 81 01 53 32 اجملموعة يف الأعضاء مجموع

 53 1 9 9 7 5 10 12 واملزيانية الربانمج جلنة يف اخملّصصة املقاعد

  - ينطبق ل 0.204545 0.272727 0.388889 0.50000 0.188679 0.375 اجملموعة داخل للمقاعد املئوية النس ية

  - ينطبق ل 0.230366 0.172775 0.094240 0.052356 0.277487 0.167539267 الويبو أأعضاء من اجملموعة نس ية

ذا املقاعد عدد   - ينطبق ل 12.20942 9.157068 4.99476 2.77487 14.70681 8.879581152 الويبو أأعضاء من النس بة حسب ُحّدد اإ

  - ينطبق ل 3.209424 0.157068 -2.00523 -2.2513 4.706806 -3.120418848 الفرق
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