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WO/GA/51/17 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019سبمترب  24 التارخي:

 للويبو العامة اجلمعية

 (والعشرون الرابعة العادية الدورة) اخلمسوناحلادية و الدورة
ىل  30جنيف، من   2019أأكتوبر  9سبمترب اإ

 مقرتح جمموعة بلدان آسيا واحمليط اهلادئ بشأن تكوين جلنة الربنامج وامليزانية
م من مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الهادئ  مقدَّ

 املقرتح الهادئ، واحمليط أ س يا بدلان مجموعة ابمس ،س نغافورة وفد قدم ،2019 سبمترب 19 بتارخي الأمانة اس تلمته تبليغ يف

طار يف طيه املرفق يف الوارد  ."الربانمج واملزيانية جلنة "تكوين الأعامل، جدول من 10 البند اإ

]ييل ذكل املرفق[
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 مقرتح مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الهادئ

 تكوين جلنة الربانمج واملزيانية -من جدول الأعامل  10البند 

ىل الهادئ )اجملموعة( مجموعة بدلان أ س يا واحمليط  تشري .1  املستشار القانوين، أأثناء مشاورة أأجرهتا معه، واليت مفادها أأنه ل توجد قواعد حتمك بشلك عام تكوين جلنةاملقدمة من  توضيحاتال اإ

ىل  33للتحّول من انتخاب أأعضاهئا، وأأنه يف حني شهدت جلنة املزيانية منوا  أأوملزيانية( )جلنة ااملزيانية الربانمج و  ، ول الإجاميل قانوين لتحديد عدد مقاعدها عضوا، ل يوجد أأساس 53عضوا اإ

قلميية. لتخصيص  ىل كذكل اجملموعة  شريوت املقاعد للك مجموعة اإ نصافا من حيث التناسب والمتثيل حلجم اجملموعات الإقلميية يف الويبو.يعكس  لتخصيص احلايل أأن ال اإ  اإ

قلميية وادلول الأعضاء اجملموعة  عليه، تدعووبناء  .2 ىل مناقشةاجملموعات الإ  ما ييل: اإ

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

جرائية للويبو ولأأثر مبارش عىل لك الأعضاء. وعليه، ينبغي متكني لك لها –الويبو الرئاس ية مبادئ توجهيية سارية مبا   الأعضاء املهمتة من املشاركة بشلك اكمل، لأنه ل توجد قواعد اإ

قلميية.  يوفر أأساسا قانونيا للحدود الراهنة بشأأن لك من عدد املقاعد يف جلنة املزيانية أأو ختصيص املقاعد للك مجموعة اإ

ىل مزيد من الوقت للنظر فامي س بق ذكره، وعليه  ولكن (ب)  :تقرتح ما ييلاجملموعة تأأخذ يف اعتبارها حاجة الأعضاء احملمتةل اإ

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

ضافيان. ويف عام  قلميية )ابس تثناء الصني( مقعدان اإ ضايف مقارنة ابجملموعات ، ُخّصص جملموعة بدلان أ س يا واحمليط الها2003وُخّصص للك مجموعة اإ دئ واجملموعة الأفريقية مقعد اإ

قلميية الأخرى لبلورة جحم اجملموعتني.  الإ

ىل ميض "2" قلميية، ترى اجملموعة أأنه حان الوقت لتوس يع عضوية نة املزيانية جل يف قاعد امليف ختصيص أأعوام منذ النظر ل خر مّرة عىل  10 أأكرث من وابلنظر اإ للمجموعات الإ

قلميية يف الويبو، ينبغي أأيضا تكييف عدد املقاعد جلنة املزيانية مت  اخملّصصة للك مجموعة بشلك ش يا مع الواقع احلايل. ومع الزايدة املُسجةل يف عدد الأعضاء يف بعض اجملموعات الإ

قلميية ممثةّل يفمتناسب استنا ىل مبدأأ املساواة يف المتثيل، مع التأأكيد جمددا عىل لزوم أأن تكون لك مجموعة اإ  جلنة املزيانية وجلنة التنس يق. دا اإ
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، بشلك حصيح، عضوية الويبو وجحم لك مجموعة من مجموعات الويبو الإقلميية، 2020/2021ينبغي أأن يعكس ختصيص املقاعد يف جلنة املزيانية اعتبارا من الثنائية  ،وعليه "3"

 وميكّن ابلتايل من تسوية الاختالل املوجود يف التخصيص احلايل.

قلميية اجملموعات بني الربانمج واملزيانية جلنة يف املقاعد ختصيص  1 2019-2018 للثنائية الإ

  ابء اجملموعة البند الرمق
اجملموعة 
 الأفريقية

بدلان  مجموعة
 الوسطى أ س يا

 والقوقاز
 وأأورواب
 الرشقية

بدلان  مجموعة
 الوسطى أأورواب

 البلطيقو 

بدلان  مجموعة
 الالتينية أأمرياك

 والاكرييب

بدلان  مجموعة
 واحمليط أ س يا

 الهادئ
 اجملموع  الصني

 192 1 45 33 18 10 53 32 اجملموعة يف الأعضاء مجموع  .1

 53 1 9 9 7 5 10 12 املزيانية جلنة يف حاليا اخملّصصة املقاعد  .2

  - ينطبق ل %20.00 %27.27 %38.89 %50.00 %18.87 %37.50 2املزيانية جلنة يف املمثةل اجملموعة لأعضاء املئوية النس بة  .3

 %100 ينطبق ل %23.44 %17.19 %9.38 %5.21 %27.60 %16.67  3الويبو أأعضاء من اجملموعة ةبنس    .4

 %100 ينطبق ل %16.98 %16.98 %13.21 %9.43 %18.87 %22.64 4املزيانية جلنة أأعضاء من اجملموعة نس بة  .5

                                         
ىل اجلدول الوارد يف الوث  1  لأغراض التوضيح.. وقد ُحّدث 2018سبمترب  21املؤرخة  WO/GA/50/14 يقةيستند هذا املرفق اإ

 .%100× الأعضاء يف اجملموعة الإقلميية( )مجموع عدد  / (املزيانية: )عدد املقاعد اخملصصة حاليا للمجموعة الإقلميية يف جلنة عىل أأساس 2

 .%100× )مجموع عدد الأعضاء يف الويبو(  / : )عدد الأعضاء احلاليني يف اجملموعة الإقلميية(عىل أأساس 3

 .%100× ( انيةاملزي )مجموع عدد املقاعد يف جلنة  / (املزيانية: )عدد املقاعد اخملصصة حاليا للمجموعة الإقلميية يف جلنة عىل أأساس 4
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  ابء اجملموعة البند الرمق
اجملموعة 
 الأفريقية

بدلان  مجموعة
 الوسطى أ س يا

 والقوقاز
 وأأورواب
 الرشقية

بدلان  مجموعة
 الوسطى أأورواب

 البلطيقو 

بدلان  مجموعة
 الالتينية أأمرياك

 والاكرييب

بدلان  مجموعة
 واحمليط أ س يا

 الهادئ
 اجملموع  الصني

6.  
ذا املزيانية جلنة يف املقاعد عدد  من النس بة حسب ُحّدد اإ

 5املزيانية جلنة يف دا  عمق 53 أأساس عىل الويبو أأعضاء
 53 ينطبق ل 12.42 9.11 4.97 2.76 14.63 8.83

 - ينطبق ل 3.42 0.11 2.03- 2.24- 63.4 173.- 6(2 والسطر 6 السطر )بني الفارق  .7

 ]هناية املرفق والوثيقة[

                                         
 (.املزيانية)مجموع عدد املقاعد يف جلنة  × : )نس بة اجملموعة من أأعضاء الويبو(عىل أأساس 5

د حسب النس بة من أأعضاء الويبو عىل أأساس  املزيانية: )عدد مقاعد جلنة عىل أأساس 6 ذا حّدِّ ذا اكن العدد سلبيا فذكل يعين أأن مت املزيانية)املقاعد اخملّصصة حاليا يف جلنة  -معقدا (  53اإ يتجاوز العدد الالزم  املزيانيةثيل اجملموعة الإقلميية يف جلنة (. واإ

 .بذكل القدر من املقاعد


	الجمعية العامة للويبو

