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 األعضاء يف الويبو الدولمجعيات 
 

 احلادية واخلمسونسلسلة االجتماعات 
 2023أأكتوبر  2سبمترب اإىل  23جنيف، من 

 
 

تكوين جلنة الويبو للتنسيق؛ وانتخاب أعضاء اللجنتني التنفيذيتني الحتادي باريس وبرن وتعيني 
 األعضاء املؤقتني يف جلنة الويبو للتنسيق

مانة عداد الأ  وثيقة من اإ

 مقدمة

 تتكون جلنة الويبو للتنس يق من ادلول الأعضاء يف ثالث هيئات أأخرى يه: .2

 ؛اللجنة التنفيذية لحتاد ابريس "2"

 ؛واللجنة التنفيذية لحتاد برن "2"

نشاء املنظ "3" مة العاملية للملكية الفكرية )اتفاقية الويبو( غري ومن ربع عدد ادلول الأطراف يف اتفاقية اإ
 1.الأعضاء يف أأي احتاد تديره الويبو

 2:وابلإضافة اإىل ذكل، تعد سويرسا عضوًا يف جلنة التنس يق حبمك وضعها ابعتبارها ادلوةل املضيفة

جلنة التنس يق لك س نتني خالل ادلورات العادية مجلعيات ادلول الأعضاء )"امجلعيات"(. وينهتي  دد عضوية وحتُ  .2
يف اللجنة التنفيذية لحتاد ابريس واللجنة التنفيذية لحتاد برن وجلنة الويبو للتنس يق عند اختتام  ةالأعضاء احلاليتفويض 

ىل  23ن ادلورات العادية احلالية للجمعيات )املنعقدة يف الفرتة م يتعني انتخاب أأعضاء من مث (. و 2023 أأكتوبر 2سبمترب اإ
حىت اختتام ادلورات  ةدييف لك جلنة من تكل اللجان أأثناء ادلورات احلالية للجمعيات. ويدوم تفويض الأعضاء اجلد ةديجد

 .2022العادية املقبةل للجمعيات املعزتم عقدها يف سبمترب 

                                                
1
 ()أأ( و)ج( من اتفاقية الويبو.2)8ملادة ا 
2
 .()أأ( من اتفاقية الويبو9)22ملادة ا 
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ىل املعنية والقرارات اليت تدعى امجلعيات  س تنتخب اليت جانوتتناول هذه الوثيقة تكوين تكل الل .3 وسائر الهيئات اإ
 يف اللجان. ةدياختاذها بغرض انتخاب الأعضاء اجلد

 اللجنة التنفيذية لحتاد ابريس أأول.

حد حبمك وعضو وا 3عضوًا عاديً  42عضوًا، مهنا  42ضم اللجنة التنفيذية لحتاد ابريس حاليًا ت. التكوين احلايل للجنة .4
 يف مرفق هذه الوثيقة. 2وقد وضع خط حتت أأسامء الأعضاء احلالية يف القامئة رمق  4وضعه.

عادة انتخاب أأعضاء اللجنة التنفيذية لحتاد ابريس، عىل أأل القيود املفروضة عىل أأهلية الأعضاء لإعادة انتخاهبا .2 . جيوز اإ
ىل العضو حبمك وضعه يكون ل يف حدود ثليث الأعضاء العادية ابلإضافة اإ ىل أأن اللجنة تضم حاليًا  5.ذكل اإ عضوًا  42ونظرًا اإ

 28.6من ذكل القبيل، فاإن عدد الأعضاء العادية املنتخبة الأهل لإعادة انتخاهبا هو 

اعتبارًا من اختتام ادلورات احلالية  ة هماهماتأأدياللجنة التنفيذية لحتاد ابريس من ن . يك تمتكالتكوين اجلديد للجنة .6
 عضوًا عىل النحو التايل: 437للجمعيات حىت اختتام ادلورات العادية املقبةل للجمعيات، ينبغ  أأن تضم 

عادة انتخاب  42 "2" عضوًا من بني  22عضوًا عادًي منتخبًا تتوىل انتخابه مجعية احتاد ابريس. وجيوز اإ
عادة انتخاب  42لية البالغ عددها الأعضاء املنتخبة احلا  عضوًا مهنا؛ 24ول جيوز اإ

 حبمك وضعه )سويرسا(. وعضو واحد "2"

وبناء عىل ذكل، فاإن مجعية احتاد ابريس  .2
ىل انتخاب  بني أأعضاهئا  دوةل من 42مدعوة اإ

عادية يف اللجنة التنفيذية لحتاد ابريس،  أأعضاء  
كرث من  دوةل من  22عىل أأل تشمل هذه ادلول أأ

ادلول اليت تعد حاليًا من الأعضاء العادية يف تكل 
 اللجنة.

 اللجنة التنفيذية لحتاد برن اثنيا.

وعضو واحد حبمك  8ًا عاديً عضو  39عضوًا، مهنا  40. تضم اللجنة التنفيذية لحتاد برن حاليًا التكوين احلايل للجنة .8
 يف مرفق هذه الوثيقة. 2. وقد وضع خط حتت أأسامء الأعضاء احلالية يف القامئة رمق 9وضعه

                                                
3
( من النظام ادلاخيل مجلعية احتاد ابريس 2)3من اتفاقية ابريس واملادة ()أأ( 2)24)انظر املادة انتخاب تكل الأعضاء مجعية احتاد ابريس تتوىل   

 ((.AB/XXIV/INF/2 )الوثيقة
4
 .()أأ( من اتفاقية ابريس(2)24ادلوةل اليت يقع مقر املنظمة يف أأراضهيا )أأي سويرسا( يه عضو حبمك وضعها )انظر املادة  
5
 ()ب( من اتفاقية ابريس.2)24انظر املادة  
6
 42×2/3=28. 
7
( من اتفاقية ابريس(. 3)24)انظر املادة  4ربع عدد ادلول الأعضاء يف مجعية احتاد ابريس مع اإهامل البايق من معلية التقس مي عىل  ميثل( 43هذا الرمق ) 

 يف املرفق. 2عضوًا ترد أأسامؤها يف القامئة رمق  222وتضم امجلعية 
8
( من النظام ادلاخيل مجلعية احتاد برن 2)3()أأ( من اتفاقية برن، واملادة 2)23املادة  تتوىل مجعية احتاد برن انتخاب تكل الأعضاء )انظر 

 ((.AB/XXIV/INF/2 )الوثيقة
9
 ()أأ( من اتفاقية برن(.2)23ادلوةل اليت يقع مقر املنظمة يف أأراضهيا )أأي سويرسا( يه عضو حبمك وضعها )انظر املادة  
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عادة انتخاب أأعضاء اللجنة التنفيذية لحتاد برن، عىل أأل القيود املفروضة عىل أأهلية الأعضاء لإعادة انتخاهبا .9 . جيوز اإ
ىل العضو حبمك وضعه. يكون ل يف حدود ثليث الأعضاء العادية ابلإضافة اإ ىل أأن اللجنة تضم حاليًا  10ذكل اإ عضوًا  40ونظرًا اإ

 22.11من ذكل القبيل، فاإن عدد الأعضاء العادية املنتخبة الأهل لإعادة انتخاهبا هو 

اعتبارًا من اختتام ادلورات احلالية  هماهماتأأدية يك تمتكن اللجنة التنفيذية لحتاد برن من . التكوين اجلديد للجنة .20
 عضوًا عىل النحو التايل: 4012 تضممعيات، ينبغ  أأن للجمعيات حىت اختتام ادلورات العادية املقبةل للج 

عادة انتخاب  39 "2" عضوًا من بني  26عضوًا عادًي منتخبًا تتوىل انتخابه مجعية احتاد برن. وجيوز اإ
عادة انتخاب وعضوًا  39البالغ عددها الأعضاء املنتخبة احلالية   ،عضوًا مهنا 23ل جيوز اإ

 حبمك وضعه )سويرسا(. وعضو واحد "2"

وبناء عىل ذكل، فاإن مجعية احتاد برن  .22
ىل انتخاب  دوةل من بني أأعضاهئا يف  39مدعوة اإ

اللجنة التنفيذية لحتاد برن، عىل أأل تشمل هذه 
كرث من  حاليًا  من ادلول اليت تعددوةل  26ادلول أأ

 عضاء يف تكل اللجنة.من الأ 

 جلنة الويبو للتنس يق اثلثا.

 . تتكون جلنة الويبو للتنس يق من الفئات التالية من الأعضاء:قواعد تكوين اللجنة .22

 13،الأعضاء العادية املنتخبة يف اللجنة التنفيذية لحتاد ابريس واللجنة التنفيذية لحتاد برن "2"

 14،ةل اليت يقع مقر املنظمة يف أأراضهياوسويرسا ابعتبارها ادلو "2"

 15وربع عدد ادلول الأطراف يف اتفاقية الويبو غري الأعضاء يف أأي احتاد واليت خيتارها مؤمتر الويبو "3"
 16.للتنس يق أأعضاء مؤقتة يف جلنة الويبولتكون 

 الوثيقة.الواردة يف مرفق هذه  3وقد وضع خط حتت أأسامء الأعضاء املؤقتة يف القامئة رمق  .23

من اختتام ادلورات احلالية ، يك تؤدي هماهما أأنه ينبغ  للجنة الويبو للتنس يق . يتضح مما س بقالتكوين اجلديد للجنة .24
 عضوًا عىل النحو التايل: 84أأن تضم  ،للجمعيات حىت اختتام ادلورات العادية املقبةل للجمعيات

                                                
10
 ()ب( من اتفاقية برن.2)23انظر املادة  
11
 . ويقرب هذا الرمق حسب التفاق من أأقرب رمق اكمل.26,6=2/3×40 
12
( من اتفاقية برن(. وتضم 3)23)انظر املادة  4ربع عدد ادلول الأعضاء يف مجعية احتاد برن مع اإهامل البايق من معلية التقس مي عىل  ميثل( 40هذا الرمق ) 

 رفق.يف امل 2عضواً ترد أأسامؤها يف القامئة رمق  262امجلعية 
13
 ()أأ( من اتفاقية الويبو.2)8انظر املادة  
14
 ()أأ( من اتفاقية الويبو.9)22انظر املادة  
15
 ()ج( من اتفاقية الويبو.2)8انظر املادة  
16
يعمل بوصفه عضوًا ابلإضافة اإىل ذكل، تتكون جلنة التنس يق مبدئيًا من أأي عضو منتسب يف اللجنة التنفيذية لحتاد ابريس أأو اللجنة التنفيذية لحتاد برن  

( من النظام ادلاخيل للجنة الويبو 3)2دة أأعاله واملا 23و 2منتس بًا يف جلنة الويبو للتنس يق. غري أأن فئة الأعضاء املنتس بني مل تعد لزمة حاليًا )انظر احلاش يتني 
 ((.AB/XXV/INF/2للتنس يق )الوثيقة 
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احلالية،  وراتادلالأعضاء العادية يف اللجنة التنفيذية لحتاد ابريس اليت تنتخهبا مجعية احتاد ابريس يف  "2"
 ؛" أأعاله(2"6عضوًا )انظر الفقرة  42وعددها 

، اليةورات احلادلوالأعضاء العادية يف اللجنة التنفيذية لحتاد برن اليت تنتخهبا مجعية احتاد برن يف  "2"
 ،" أأعاله(2"20ًا )انظر الفقرة عضو  39وعددها 

 ،وسويرسا "3"

 17.ؤقتان خيتارهام مؤمتر الويبو يف ادلورات احلاليةموعضوان  "4"

وبناء عىل ذكل، فاإن مؤمتر الويبو مدعو  .22
ىل اختيار دولتني من بني أأعضائه غري الأعضاء يف  اإ

مؤقتة يف جلنة الويبو  أأعضاء   لتكون أأي احتاد
 للتنس يق.

 ]ييل ذكل املرفق[

                                                
17
اليت خيتارها مؤمتر ، فاإن عدد الأعضاء ومن مثيف املرفق.  3يف مؤمتر الويبو ليست أأعضاء يف أأي احتاد. وترد أأسامؤها يف القامئة رمق دول أأعضاء  8هناك  

 اثنان. هولتنس يق مؤقتة يف جلنة الويبو ل لتكون أأعضاء الويبو 


