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 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2018سبمترب  21 التارخي:

 الويبو يف األعضاء الدول مجعيات

 واخلمسون الثامنة االجتماعات سلسلة
ىل  24جنيف، من   2018أأكتوبر  2سبمترب اإ

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

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

طار البند املراَجع  وين جلنة الويبو للتنس يق واللجنتني التنفيذيتني من جدول الأعامل، "تك 9الوارد يف املرفق طيه يف اإ

 .لحتادي ابريس وبرن "

 

 []ييل ذكل املرفق
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 املرفق
 

 مقرتح مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الهادئ

 تكوين جلنة الويبو للتنس يق

  :التالية الفئات من للتنس يق الويبو جلنة تتكون، الويبو اتفاقية من( أأ ()9)11و( أأ ()1)8 للامدتني وفقا أأنه الهادئ واحمليط أ س يا بدلن مجموعة تالحظ .1

  ؛برن لحتاد التنفيذية واللجنة ابريس لحتاد التنفيذية اللجنة يف املنتخبة العادية الأعضاء (أأ  )

 ؛وضعها حبمك كعضو، أأراضهيا يف املنظمة مقر يقع اليت ادلوةل ابعتبارها، وسويرسا (ب )

  .للتنس يق الويبو جلنة يف مؤقتة كأعضاء تشارك واليت الويبو مؤمتر خيتارها اليت، الويبو تديرها اليت الاحتادات من أأي يف الأعضاء غري الويبو اتفاقية يف الأطراف ادلول عدد وربع (ج )

ىل أأيضا اجملموعة تشريو  .2  عادل جغرافيا توزيعا التنفيذية اللجنة أأعضاء انتخاب عند امجلعية تراعي: "ييل ما عىل تنّصان برن اتفاقية من( 4)23 واملادة ابريس اتفاقية من( 4)14 املادة أأن اإ

طار يف املعقودة اخلاصة التفاقات يف الأطراف ادلول تكون أأن ورضورة  ".التنفيذية اللجنة مهنا تتكون اليت ادلول مضن الاحتاد اإ

صة يف .3 ثر أأنه أأيضا تذكّر. و 2011مقدًا منذ  83جلنة الويبو للتنس يق ل يزال  وتذكّر اجملموعة أأن عدد املقاعد اخملصَّ  بأأن الويبو أأعضاء الأمانة أأبلغت، 2017 يف 57الـ الويبو مجلعيات الإعداد اإ

.عضواً  87 تضمّ  أأن ينبغي التنس يق جلنة
1
 عىل" تفقتبأأن اجملموعات قد ا 57الـ الويبو مجعيات يف القانوين املستشار أأبلغ"، الإضافية الأربعة املقاعد ختصيص كيفية بشأأن اتفاق لغياب نظرا، "ولكن 

."اس تثنايئ أأساس عىل عضوا 83 من مكونة للتنس يق الويبوجلنة  تبقى أأن
2

 توجيه أأجل من" ستتواصل للتنس يق الويبو جلنة تكوين بشأأن املشاورات أأن أأيضا 57الـ الويبو مجعيات وقّررت 

ىل توصية اّبن دوراهتا يف املعنية الهيئات اإ ."2019 لعام الويبو مجعيات يف الشاغرة املقاعد ختصيص بشأأن 2018 لعام الويبومجعيات  اإ
3
  

                                         
1

  .2017أأغسطس  2، املؤرخة يف (A/57/3)" للتنس يق، واللجنتني التنفيذيتني لحتادي ابريس وبرنمن "تكوين جلنة الويبو  16الفقرة  
2

 .2017ديسمرب  14، املؤرخ يف (A/57/12)  57من التقرير العام اذلي اعمتدته مجعيات الويبو الـ 33الفقرة  
3

  .2017ديسمرب  14، املؤرخ يف (A/57/12)  57من التقرير العام اذلي اعمتدته مجعيات الويبو الـ 40الفقرة  
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ىل) أأفغانس تان انضامم بعد أأنه القانوين املستشار مكتب من علام اجملموعة وحتيط .4 ىل احتاد برن  وكرييبايت( وبرن ابريس احتادي اإ ن، 2017 لعام 57الـ الويبو مجعيات منذاإ  الويبو جلنة فاإ

 .عضواً  88 ال ن تضمّ  أأن ينبغي للتنس يق

ىل اللجنة وتشري .5 نصاف مقّسام ليس التنس يق جلنة يف احلايل التوزيع أأن اإ قلميية اجملموعات حلجم املناسب المتثيل يضمن ول ابإ  وجه وعىل(. أألف املرفق يف مبنّي  هو كام) الويبو يف الإ

ن التحديد، ىل أأيضا اجملموعة وتشري  .للتنس يق الويبو جلنة يف متثيال الأقل اجملموعات يه البلطيق ودول الوسطى أأورواب وجموعة الهادئ واحمليط أ س يا ومجموعة الأفريقيةاجملموعة  فاإ  عىل بناء أأنه اإ

ن ،1 الفقرة يف للتنس يق الويبو جلنة تكوين ىل الأكرث يف تعزى 2011 منذ اللجنة مقاعد عدد يف الزايدة فاإ  12 ويه الأفريقية، اجملموعة من و الهادئ واحمليط أ س يا مجموعة من الانضامم حالت اإ

ىل الرشقية وأأورواب والقوقاز الوسطى أ س يا مجموعة من 1 وحاةل الأفريقية اجملموعة من 3و الهادئ واحمليط أ س يا مجموعة من انضامم حاةل  هو كام) التارخي ذكل منذ متت اليت وبرن، ابريس احتادي اإ

 (.ابء املرفق يف مبنّي 

ىل وابلنظر .6  :ييل ما اجملموعة تقرتح، س بق ما اإ

ص  أأن ينبغي "1" قلميية اجملموعات جحم مع ويتناسب الويبو عضوية يعكس مبا التنس يق جلنة يف الشاغرة امخلسة املقاعدختصَّ ىل الانضامم حالت وكذكل أأفضل حنو عىل الويبو يف الإ  اإ

قلميية اجملموعات من 2011 منذ وبرن ابريس احتادي َّةل يف جلنة التنس يقالويبو يف املعنية الإ قلميية ينبغي أأن تكون ممث  جديد من اجملموعة وتشري. ، مع التأأكيد من جديد عىل أأن لك مجموعة اإ

ىل  .العادل اجلغرايف ابلتوزيع يتعلق فامي برن اتفاقية من( 4)23 واملادة ابريس اتفاقية من( 4)14 املادة ضوء يف رضوراي صار قد بل املقاعد تكل لتخصيص حان قد الوقت أأن اإ
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 املرفق أألف

قلميية للثنائية  2019-2018ختصيص املقاعد يف جلنة الويبو للتنس يق فامي بني اجملموعات الإ
4
  

  مجموعة أأفريقيا  اجملموعة ابء البند الرمق

مجموعة أ س يا 

الوسطى 

والقوقاز 

وأأورواب 

 الرشقية

مجموعة 

أأورواب 

الوسطى 

ودول 

 البلطيق

مجموعة أأمرياك 

الالتينية 

 والاكرييب

مجموعة أ س يا 

واحمليط 

 الهادئ

 اجملموع  الصني

  191  1  44  33 18 10  53  32  مجموع الأعضاء يف اجملموعة  .1

 83  1  15  15  6  4  19  23  املقاعد اخملّصصة حاليا يف جلنة التنس يق  .2

3.  
املمثةل يف جلنة النس بة املئوية للمقاعد لأعضاء اجملموعة 

التنس يق
5

 
  - ل ينطبق 34.09% 45.45% 33.33% 44.00% 35.85% 71.88%

ة اجملموعة من أأعضاء الويبوبنس    .4
6
 %100 ل ينطبق  23.04%  17.28% %9.42 %5.24 27.75% 16.75%  

7نس بة اجملموعة من أأعضاء جلنة التنس يق  .5
 %100 ل ينطبق 18.07% 18.07% 7.23% 4.82% 22.89% 27.71% 

                                         
4

ىل اجلدول الوارد يف الوثيقة   .مع بعض التحديث ملزيد من الإيضاح WO/GA/49/20 يستند هذا املرفق اإ
5

 .%100× )مجموع عدد الأعضاء يف اجملموعة الإقلميية(  / : )عدد املقاعد اخملصصة حاليا للمجموعة الإقلميية يف جلنة التنس يق(عىل أأساس 
6

 .%100× ع عدد الأعضاء يف الويبو( )مجمو  / : )عدد الأعضاء احلاليني يف اجملموعة الإقلميية(عىل أأساس 
7

 .%100× )مجموع عدد املقاعد يف جلنة التنس يق(  / : )عدد املقاعد اخملصصة حاليا للمجموعة الإقلميية يف جلنة التنس يق(عىل أأساس 
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  مجموعة أأفريقيا  اجملموعة ابء البند الرمق

مجموعة أ س يا 

الوسطى 

والقوقاز 

وأأورواب 

 الرشقية

مجموعة 

أأورواب 

الوسطى 

ودول 

 البلطيق

مجموعة أأمرياك 

الالتينية 

 والاكرييب

مجموعة أ س يا 

واحمليط 

 الهادئ

 اجملموع  الصني

6.  

ذا ُحّدد حسب النس بة  عدد املقاعد يف جلنة التنس يق اإ

مقدًا يف جلنة  83من أأعضاء الويبو عىل أأساس 

التنس يق
8

 

 83 ل ينطبق  19.12 14.34 7.82 4.35  23.03 13.91

(2والسطر  6الفارق )بني السطر   .7
9

 - ل ينطبق 4.12 -0.66 1.82 0.35 4.03 -9.09 

 

  

                                         
8

 (.)مجموع عدد املقاعد يف جلنة التنس يق × بو(: )نس بة اجملموعة من أأعضاء الوي عىل أأساس 
9

د حسب النس بة من أأعضاء الويبو عىل أأساس عىل أأساس  ذا حّدِّ ذا اكن العدد سلبيا فذكل يعين أأن متثيل اجملموعة الإقلميية يف جلنة التنس يق ي  -معقداً(  83: )عدد مقاعد جلنة التنس يق اإ تجاوز )املقاعد اخملّصصة حاليا يف جلنة التنس يق(. واإ

 .العدد الالزم بذكل القدر من املقاعد
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 املرفق ابء

ىل احتادي ابريس وبرن منذ حالت   2011الانضامم اإ

  اجملموعة ابء البند الرمق

  مجموعة أأفريقيا

مجموعة أ س يا 

الوسطى والقوقاز 

 وأأورواب الرشقية

مجموعة أأورواب 

الوسطى ودول 

 البلطيق

مجموعة أأمرياك 

الالتينية 

 والاكرييب

مجموعة أ س يا واحمليط 

 الهادئ
 اجملموع  الصني

 177 1 34 33 19 9 49 32 احتاد ابريسعدد الأعضاء يف   .1

2.  
حالت الانضامم منذ يناير 

2011 
0 0 0 0 0 

4* 

*أأفغانس تان 

وبرواني والكويت 

 وساموا

 

0 - 

 176 1 37 33 19 9 46 31 عدد الأعضاء يف احتاد برن  .3

4.  
حالت الانضامم منذ يناير 

2011 
0 

3* 

* بوروندي 

وموزامبيق وسان 

 تويم وبرينسييب

1* 

 *تركامنس تان
0 0 

8* 

* أأفغانس تان وجزر 

كوك وكرييباس 

والكويت ومجهورية 

لو ادلميقراطية 

الشعبية ونيوي 

 وتوفالو وفانواتو

0 - 

 ]هناية املرفق والوثيقة[
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